
ការ បោះប្នោត

វញិ្ញា បនបត័្រននភាពត្ររឹមត្ររូវ

ខ្ញ ុំ, Debra Bowen, រដ្ឋលេខាធិការននរដ្ឋកាេីហ្័រញ៉ា  សូមតបកាសជាផ្ូវការថាវធិានការដដេមានក្ញងទីលនះ
 នរឹងត្ររូវដាកជូ់នលៅកានអ្់កមានសិទ្ិលោះល្្្រលពេលោះល្្្រសកេ ដដេនរឹងត្ររូវលធ្ើល�ើងលៅន្ងៃទី 6 ដខវចិ្ិកា ្្ុំ 2012  

លហើយលសៀវលៅមគ្ញលទ្ទសកដ៍ែនាុំលនះោនត្ររូវលគលរៀបចុំល�ើងលដាយអនញលោមត្ររឹមត្ររូវតាមចបាប។់

សូមផ្តេ់ជាសាក្លីដាយហតាថា របស់ខ្ញ ុំ និងតតាដអ៏សាចា រ្យរបស់រដ្ឋក្ញងតករុងសាតកាមញនិ្ូរ កាេីហ្័រញ៉ា  លៅន្ងៃលនះ ទ1ី3th ននដខសីហា ្្ុំ 2012។

 

Debra Bowen  

រដ្ឋលេខាធិការ

លសៀវលៅមគ្ញលទ្ទសកព៍្័រម៌ានជាផ្ូវការសុំរាបអ្់កលោះល្្្រ

សកល

កាលីហ្វ័រញ៉ោ

ថ្ងៃអង្ោរ ទី 6 ខែវិច្ឆិកា ្នោំ 2012

Yមន្ទីរលោះល្្្រ 
លបើកទ្្រពីលមា៉ា ង 

7:00 តពរឹក ដេ់ 8:00 យប ់
នាន្ងៃ លោះល្្្រ 



រដ្ឋលេខាធកិារ

សួស្តីអ្នកលោះល ្្ន តជាទតីរាបអ់ាន៖

តាមរយៈការចុះល ម្ ះលោះល ្្ន ត អ្នកោនលោះជំហានដំបូងក្នុងការ លដើរតួនាទតីដស៏កមមមយួក្នុងការកំណតអ់នាគត 
របស់រដ្ឋកាេតីហ្វ័រញ៉ា ។ ឥឡូវលនះ លដើម្ តីជួយ�ឲ្យអ្នកលធ្ើការសំលរចចិត្របស់អ្នក ការយិាេវ័យរបស់ខ្ុ ំោនបលងកើតនូវកំរងណណនាពំវ័តម៌ានអ្នក
លោះល ្្ន តជាផ្ូវការ – គឺគ្រានណ់តជាឧបករណ៍មយួក្នុងចលំោមឧបករណ៍ណដេមានគ្បលយាជនជ៍ាលគ្ចើនសំរាបក់ារលរៀនបណនថែមអំពតីអ្តីណដេនឹ
ងមានដាកល់ៅលេើសន្ឹកល ្្ន តរបស់់អ្នកនិងអំពតីរលបៀបគ្បគ្ពឹត្លៅននការលោះល ្្ន តលនះ។ ពវ័តម៌ានអំពតីលបក្ខជននិងវធិានការសំរាបណ់តតំបនរ់
បស់អ្នក គឺអាចរកល�ើញលៅក្នុងកូនលសៀវលៅលោះល ្្ន តគំរ ូសំរាបត់ំបនរ់បស់អ្នក។ លហើយសំរាបព់វ័តម៌ានេំអិតបណនថែមលទៀតសំរាបដំ់លណើ រ
ការលោះល ្្ន ត – រមួមានរលបៀបពិនិត្យ ស្ថែ នភាពអ្នកលោះល ្្ន តរបស់អ្នក កណន្ងលៅលោះល ្្ន ត ឬកថ៏ាលតើសន្ឹកល ្្ន តណដេលោះតាមសំបុគ្តត ្
រវូោនទទួេ ឬលទ – សូមចូេលមើេក្នុងលគហទំពវ័រ www.sos.ca.gov/elections ឬទូរសវ័ព្ទមកលេខ (888) 345-4917។

ការលោះល ្្ន តគឺងាយគ្សរួេ លហើយរាេ់អ្នកលោះល ្្ន តណដេោនចុះល ្្ន ះ មានជលំរ ើសលោះល ្្ន តតាមសំបគុ្តឬលៅ តាមកណនង្លោះល ្្ន ត 
លៅក្នុងតំបន។់ ន្ងៃចុងលគ្កាយលដើម្ តីលស្នើសំុសន្ឹកល ្្ន តលោះតាមសំបុគ្តពតីការយិាេវ័យលោះល ្្ន តក្នុងតំបនរ់បស់អ្នកគឺន្ងៃទតី 30 ណខតុលា។  
លៅន្ងៃលោះល ្្ន ត មន្ទតីរលោះល ្្ន តទាងំឡាយ លបើកទ្ារចាបព់តីលមា៉ា ង 7:00 គ្ពឹក ដេ់ លមា៉ា ង 8:00 យប។់

មានជំលរ ើសជាលគ្ចើនលដើម្ តីចូេរមួលៅក្នុងដំលណើ រការលោះល ្្ន ត។ 

• លធ្ើជាអ្នកលធើ្ការលៅមន្ទតីរលោះល ្្ន តលៅន្ងៃលោះល ្្ន ត លដាយជួយ�ឲ្យការលោះល ្្ន តមានភាពងាយគ្សរួេសំរាបអ់្នកលោះល ្្ន ត 
ណដេមានសិទ្ិទាងំអស់ និងការពារសន្ឹកល ្្ន តរហូតដេ់ោនរាបល់ដាយមនន្តីលោះល ្្ន ត។ 

• ផ្សព្ផសាយនូវពាក្យអំពតីកាេកំណតក់ារចុះល ្្ន ះអ្នកលោះល ្្ន តនិងសិទ្ិលោះល ្្ន តតាមរយៈអុតីលម៉ាេ ទូរសវ័ព្ទ កូនលសៀវ 
លៅពវ័តម៌ាន និងបវ័ណ្ណ គ្បកាស។

• ជួយ�អបរ់អំ្នកលោះល ្្ន តលផ្សងលទៀតអំពតីលបក្ខជនឈរល ្្ន ះនិងបញ្ហា នានា លដាយលរៀបចំគ្ករុមពិភាកសាឬចូេរមួក្នុងការពិភាកសាណវក
ណញកជាមយួមតិ្ភក្ិ គ្គរួស្រ និងលមដឹកនាសំហគមន។៍

លសៀវលៅមគ្ុលទ្ទសកណ៍ណនាលំនះមានចំណងលជើងនិងលសចក្តីសលង្ខបននវធិានការល ្្ន តរបស់រដ្ឋណដេ លរៀបចលំដាយអគ្លមធាវ តី Kamala D. 
Harris ការវភិាគលដាយមនិេំលអៀងននវធិានការ ល ្្ន តនិងសក្ានុពេននន្្ ចំោយណដេអាច លកើតមានចំលពាះអ្នកបងព់ន្ 
ណដេលរៀបចំលដាយអ្នកវភិាគនិតិបញ្ញត្ិ Mac Taylor ទឡហតីករណ៍រាគំ្ទ និងគ្ប្ងំវធិានការល ្្ន តណដេលរៀបចំលដាយអ្នក 
រាគំ្ទនិងអ្នកគ្ប្ងំ អតថែបទនន សំលណើ ចបាបណ់ដេលរៀបចំនិងពិនិត្យលមើេលដាយ លមធាវ តីនិតិបញ្ញត្ិ Diane F. Boyer-Vine
និងពវ័តម៌ានមានគ្បលយាជនល៍ផ្សងលទៀត។ ការលោះពុម្ពនូវលសៀវលៅណណនា ំលនះគ្តរូវោនលធ្ើលឡើងលៅលគ្កាមការគ្តរួតពិនិត្យរបស់អ្នកលោះពុម្ពរ

 បស់រដ្ឋស្តីទតី Kevin P. Hannah។

វាជាសិទ្ិដអ៏ស្ចា រ្យមយួក្នុងេទ្ិគ្បជាធិបលតយ្យក្នុងការមានជលំរ ើសមយួនិងសិទ្ិបលញចាញមតិរបស់អ្នក។ ដូចណដេអ្នក ដឹងលហើយការគ្បកួត

 
គ្បណជងខ្ះពិតជាគ្បផិតគ្បលផើយណមនណទនគឺគ្រានណ់តឃ្្តរា្ន ណតពតីរបតីសំលឡងប៉ាុលោ្ណ ះ។ ខ្ុសូំម លេើកទឹកចិត្អ្នកឲ្យចំោយលពេអានអំពតី
លបក្ខជនមយួរបូៗនិងវធិានការល ្្ន តលដាយយកចិត្ទុកដាក ់– និង លដើម្ តី ដឹងពតីសិទ្ិលោះល ្្ន តរបស់អ្នក។

សូមអរគុណសំរាបក់ារគ្បកានខ់ាជា បនូ់វករណតី យកិចចាជាពេរដ្ឋយា៉ា ងយកចិត្ទុកដាករ់បស់អ្នកនិងការលធើ្ឲ្យសំលឡងរបស់អ្នកោនឮ!
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តារាងមាតិកា
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4 | 

រប�ៀ�បោះប ន្ោ ត
អនោកមានជបំរ ើសពីរបពលអនោកបោះប ន្ោ ត។ អនោកអាចបោះប ន្ោ តបោយផ្ទា ល់បៅតាមនទារីបោះប ន្ោ តបៅកនោនុងបោនធ ី រ�ស់ អនោក ឫអនោកអាចបោះប ន្ោ ត
បោយប្ញើតាមសំ�នុតត។ 

អនោកមនិចាោំចត់តរូវតតបោះប ន្ោ តបរៀងរាល់ការត�កតួត�តជងបៅកនោនុងសន្លឹកប ន្ោ តរ�ស់អនោកបេ។ សន្លឹកប ន្ោ តរ�ស់អនោកនលឹងតតរូវបេរា�សំ់រា�រ់ាល់
ការត�កួត  ត�តជងទាងំអស់តែលអនោកបោះឳ្យ។ 

ការបោះប ន្ោ តបៅតាមមណ្ឌ លបោះប ន្ោ តបៅថ្ងៃបោះប ន្ោ ត
មនទារីបោះប ន្ោ តបៅរែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ប�ើកទ្ារពីបមា៉ា ង 7:00 តពលឹក ែល់បមា៉ា ង 8:00 យ� ់បៅថ្ងៃបោះប ន្ោ ត។ បោនធខីះ្ ្្តល់បពលបវលាឳ្យបោះប ន្ោ តមនុន 
�ន្តចិបៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តមយួចនំនួមនុនថ្ងៃបោះប ន្ោ ត។ បៅបពលអនោកេេលួកូនបសៀវបៅពវ័តម៌ានអពីំសន្លឹកប ន្ោ តេំរ ូតាមសំ�នុតតពីរ  �ីអាេិត្យមនុនថ្ងៃបោះ 
ប ន្ោ ត សូមរកបមើលមនទាីរបោះប ន្ោ តរ�ស់អនោកបៅតក�ោងខនោងថនកូនបសៀវបៅបោះ។ ប�ើសិនជាអនោកមនិេេលួកូនបសៀវបៅសន្លឹកប ន្ោ តេំរ ូសូមទាកេ់ងមក ការ ិ
យាលវ័យបោះប ន្ោ តបៅតាមបោនធីរ�ស់អនោក។ អនោកអាចេេួលអាសយោ្ឋ នថនមនទាីរបោះប ន្ោ តតាមមណ្ឌ លរ�ស់អនោកបោយចូលបមើលកនោនុងបេហេពំវ័រ

 
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm or េូរសវ័ពទាមក�ណ្្ត ញពិបសសឥត�ងថ់្រ្�ស់បលោធកិាររែ្ឋ (888) 345-4917។ បៅបពលអនោកអប ញ្ ើញម
កែល់មនទាីរបោះប ន្ោ ត អនោកបធ្ើការបៅតាមនទាីរបោះប ន្ោ តនលឹងសួរប ម្ ះអនោក បហើយបេពិនតិ្យប ទ្ាៀងផ្ទា តប់មើលប ម្ ះ អនោកបៅកនោននុង�្ី្ចនុះប ម្ ះអនោកបោះប ន្ោ តសំរា�់
មនទាីរបោះប ន្ោ តបោះ។ �ោទា �ព់ីអនោកចនុះហត្ថបលោបៅជតិប ម្ ះរ�ស់អនោកបៅកនោនុង�្ី្បោះបហើយ អនោកបធ្ើការ បៅមនទាីរបោះប ន្ោ ត នលឹងឳ្យសន្លឹកប ន្ោ តមយួសន្លឹក, 
បលខសំងាតព់ិបសស, ឫកាតបម៉ាមវ័ររសំីរា�ក់នុពំ្យេូវ័រ បៅតាមសភាពជាកត់ស្តងថនត�ពវ័ន្ធបោះប ន្ោ តតែល  បេ បត�ើបៅតាមបោនធីរ�ស់អនោក។ 
រចួអនោកចូលបៅកនោនុង�នទា�ឯ់កជនមយួ បហើយចា�ប់ ្្តើមបោះប ន្ោ ត។ អនោកបធ្ើការបៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តនិមយួៗ បេបៅេី បោះរងច់ាជំយួ�អនោកកនោនុងបំណើ រការបោះ
ប ន្ោ ត។ ប�ើសិនជាអនោកមនិសូវ យល់ចបាស់ពីរប�ៀ�បោះប ន្ោ ត ចូរសួរអនោកបធ្ើការបៅេីបោះឳ្យបេជយួ�តណោពីំររប�ៀ� បត�ើមា៉ា សីនុនបោះប ន្ោ ត។ ចបា�រ់ែ្ឋ និ
ងចបា�ស់ហពវ័ន្ធតំរវូឳ្យអនោកបោះប ន្ោ តមយួរ�ូៗមានលេ្ធភាពបោះប ន្ោ តរ�ស់បេបោយឯកជន និងបោយឯករាជ្យ។ បៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តនិមយួៗតំរវូ
ឳ្យមានយា៉ា ងបោចណ្ស់មា៉ា សីនុនបោះប ន្ោ តមយួតែលអនន្ុ ញត្តឳ្យអនោកបោះប ន្ោ ត បោយរមួទាងំអនោកបោះប ន្ោ ត តែលពកិារ ត ន្ោក ឫខូចត�ពវ័ន្ធចក្នុត�សាេ 
អាចបោះប ន្ោ តោនបោយគ្ម នជនំយួ។ មា៉ា សីនុនបោះប ន្ោ តបោះកត៏តរូវតតមានលេ្ធភាពអនន្ុ ញត្តឳ្យអនោកអាច�ញ្្កប់មើលជំបរ ើស បោះប ន្ោ តរ�ស់អនោកបោយឯកជន 
បហើយបោយឯករាជ្យ ប�ើសិនជាវាខនុស វាអនន្ុ ញត្តឳ្យអនោកតកតំរវូជបំរ ើសបោះោនវញិមនុននលឹងបោះប ន្ោ តជាចនុង� ្្ច �។់

ការបោះប ន្ោ តប្ញើតាម�៉ានុស្ត៏សំ�នុតត
ប�ើសិនជាអនោក មនិតមនជាអនោកបោះប ន្ោ តប្ញើតាម�៉ានុស្តសំ៏�នុតតជាអចិថតន្តយ ៏(តែលពីមនុនបេតតងតតបៅថាអនោកបោះប ន្ោ តអវត្តមាន)  អនោកបៅតតមានជបំរ ើសអាច

 បោះប ន្ោ តប្ញើតាមសំ�នុតត។ កូនបសៀវបៅសន្លឹកប ន្ោ តេំរតូាមបោនធីរ�ស់អនោកមានពាក្យសនុំសំរា�ប់ោះប ន្ោ តប្ញើតាមសំ�នុតត។ ថ្ងៃចនុងបតកាយតែលអនោកអាច 
បសនោើសនុំសន្លឹកប ន្ោ តបោះប្ញើតាមសំ�នុតតពកីារយិាលវ័យបោះប ន្ោ តតាមបោនធីរ�ស់អនោកេឺថ្ងៃេី 30 តខតនុលា។ �ោទា �ព់ីអនោកេូសជំបរ ើសរ�ស់អនោកបលើសន្លឹក 
ប ន្ោ តបោះប្ញើតាម�៉ានុស្តិ៍សំ�នុតតរចួមក ចូរោកស់ន្លឹកប ន្ោ តបោះបៅកនោនុងបតសាមសំ�នុតត ្្តល់បោយការយិាលវ័យបោះប ន្ោ តតាមបោនធីរ�ស់អនោក រចួ�េិវាឳ្យ

 ជតិ។ ចនុះហត្ថបលោបលើបតសាមសំ�នុតតបៅោងបតរៅែូចតាមការតណោ។ំ អនោកអាចប្ញើសន្លឹកប ន្ោ តតែលបោះតាមការប្ញើតាម�៉ានុស្តិ៍បោះមកតាម ៖
• ប្ញើសន្លឹកប ន្ោ តបោះមកការយិាលវ័យបោះប ន្ោ តតាមបោនធីរ�ស់អនោក;
• ត�េល់បោយផ្ទា ល់ខ្ួបៅមនទាីរបោះប ន្ោ តណ្មយួ ឫការយិាលវ័យបោះប ន្ោ តបៅកនោនុងបោនធីរ�ស់អនោកបៅថ្ងៃបោះប ន្ោ ត; ឫ
• អននុ ញ្ ត្តឳ្យជនតស�ចបា�ភ់ាេីេី�ី (�្តី/ត�ពន្ធ, កូន, ឪពនុក/មា្ត យ, ជីែូនជីតា, បៅ, �ងត�រុស/តសី, �ូ្នត�រុស/តសី, ឫជនណ្តែលរស់បៅកនោនុងបេហ

 ោ្ឋ នជាមយួអនោក) ឳ្យយកសំ�នុតតបោះបៅមនទាីរបោះប ន្ោ តណ្មយួ ឫការយិាលវ័យបោះប ន្ោ តបៅកនោនុងបោនធីរ�ស់អនោកបៅថ្ងៃបោះប ន្ោ តជំនួសអនោក។
សន្លឹកប ន្ោ តបោះតាម�៉ានុស្តិ៍សំ�នុតតតតរូវតតប្ញើបចញបហើយោនេេួលបោយការយិាលវ័យបោះប ន្ោ តបៅកនោនុងបោនធី មនិឳ្យហួសពីបមា៉ា ង 8:00 យ�ប់ៅ ថ្ងៃបោះ 
ប ន្ោ ត ែូបចនោះសូមកនុំប្្ចប្ញើសន្លឹកប ន្ោ តរ�ស់អនោកមកឳ្យោនពីរ �ីថ្ងៃមនុនថ្ងៃបោះប ន្ោ ត។ 

បទាះ�ីជាអនោកេេួលសន្លឹកប ន្ោ តបោះប្ញើតាមសំ�នុតតរ�ស់អនោករចួបហើយ, អនោកអាចែូរចិត្តេំនិតោន បហើយមកបោះប ន្ោ តបៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តបៅថ្ងៃបោះ
 ប ន្ោ តបោះ។ តតបទាះជាយា៉ា ងណ្កប៏ោយអនោកតតរូវតតោយំកមកជាមយួនូវសន្លឹកប ន្ោ តតតរូវបោះប្ញើតាម�៉ានុស្តិ៍សំ�នុតតមកកានម់នទាីរបោះប ន្ោ តបោះ្ង បហើយឳ្យ 

បៅអនោកបធ្ើការបៅេីបោះបែើម្�ី្តូ រយកសន្លឹកប ន្ោ តបោះបៅតាមកតនង្បោះ។ ប�ើសិនជាអនោកមនិមានសន្លឹកប ន្ោ តបោះប្ញើតាម�៉ានុស្តិ៍មកជាមយួបេ បេនលឹងអននុ

 ញ្ត្តឳិ ្យអនោកបោះប ន្ោ ត�បណ្្ត ះអាសននោ។

សន្លឹកប ន្ោ ត�បណ្្ត ះអាសននោ
ប�ើសិនជាប ម្ ះរ�ស់អនោក មនិមានបៅកនោនុង�្ី្បោះប ន្ោ តបៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តកថនង្អនោកបេ អនោកមានសិេិ្ធបោះប ន្ោ តតាមសន្លឹកប ន្ោ ត�បណ្្ត ះអាសននោ

 បៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តណ្មយួកោ៏នតែរបៅកនោនុងបោនធីតែលអនោកោនចនុះប ម្ ះបោះប ន្ោ ត។ សន្លឹកប ន្ោ ត�បណ្្ត ះអាសននោេឺប ន្ោ តតែលបោះបោយជន
 តែល ៖

•  បជឿថាបេោនចនុះប ម្ ះបោះប ន្ោ ត បទាះ�ីជាប ម្ ះរ�ស់អនោកមនិមានបៅកនោនុង�្ី្ចនុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តជា្្ូវការកប៏ោយ;  
•  បជឿថា�្ី្ចនុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តជា្្ូវការបោះរាយប ម្ ះេណ�ក្សនបយាោយអាេិភាពរ�ស់បេមនិតតលឹមតតរូវ; ឫ 
•  បោះប ន្ោ តប្ញើតាម�នុ៉ាស្តិ៍សំ�នុតត តតមនិអាចរកប�ើញសន្លឹកប ន្ោ តតែលតតរូវបោះបោយប្ញើតាម�នុ៉ាស្តិ៍សំ�នុតតប�ើញ បហើយកសំ៏បរចចិត្តបោះបៅតាម មនទាីរ

បោះប ន្ោ តបៅនលឹងកថន្ងបោះវញិ។
សន្លឹកប ន្ោ ត�បណ្្ត ះអាសននោរ�ស់អនោកនិងតតរូវបេរា�ប់ៅបពលតែលមនន្តីបធ្ើការតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តោនអះអាងថាអនោកជាអនោកោនចនុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តតមន

 បហើយមនិមានបោះប ន្ោ តបៅកតនង្ណ្ប្្សងបេៀតប�ើយបពលបោះប ន្ោ តែូចគ្នោ បនះ។ 



មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

 សំទ�ើ បបជាមតិ 31 គឺជាការ  
ទ្តើមបបជាសិេិ្ធមយួមានវបិតត ិ

ធ្ងនធ់្ងរដែលចាកទ់ោរខមាបរាថ្លៃៗ និងមាន 
េំនាស់នានាទៅក្គុងរែ្ឋធម្មនគុញ្ញ  បណ្ត ល 
ឳ្យមានប�តតឹ ងវវិាេ, ការភានប់្រឡំ, ទហើយ 
បណ្ត លឳ្យសំទ�ើ  បបជាមតិ 31 គំរាមែល់ 
សគុខភាពោធារ�ៈ, បរោិថា ន, រារាងំមនិឳ្យ 
មានការែំទឡើង្វកិានាទពលអនាគតសំ់រាប ់
ោ លាទរៀន ទហើយេបោ់កា តក់ារកាតព់ន្ធ។ 
្ូរលរមួជាមយួបគរូ បទបងៀន, តបមរួត, អ្កអភ ិ
រក្សនិយម, អ្កដកេបមងព់ន្ធ ៖  ទោះទឆ្ាត  
ទេ  ទលើសំទ�ើ  បបជាមតិ 31។

 ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ បបជាមតិ 
 31 និងបពា្ឈបអ្់កនទោោយ ព ី
ការេគុករែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ឳ្យទៅក្គុងភាពងងិត 
អំពីរទបៀបដែលរដ្្ឋ ភោិលបបតិបតិតការ ។ វា 
នតឹងរារាងំរែ្ឋមនិឳ្យអនគុមត័្វកិាទៅពីទបកាយ
ទ្្របេិជិត, បពា្ឈបអ់្កនទោ ោយមនិឳ្យ 
បទងកាើតកម្មវធិីនានាជាមយួបោកដ់ែលរែ្ឋមនិ 
មាន ទហើយដែល តំរវូ ឳ្យរដ្្ឋ ភោិលទធ្ើរោយ 
ការ�៏លេ្ធ្លមគុននតឹង្រំណ្យបោកដ់្ម
តទៅទេៀត។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេទៅក្គុងវធិានការ  ទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖  ការេេួលខគុសបតរូវ 

ដ្្កោរទពើពន្ធរបស់អង្ និតិបញ្ញតតិ និង អភោិលរែ្ឋ រមួទ្ងំការ ទរៀប្រំ្វកិា របស់  
រែ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ននិងនិតិ វធិទីមើលខគុសបតរូវ 

 នតឹងមនិដបបបបរួលទេ។ រដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ ន 
នតឹងមនិបតរូវោន ្ តល់ (1) ្ វកិាសំរាបអ់នគុវតត 
ដ្នការ្្មីដែលជួយ�សបមបសបមរួលទសវានា
នា ឫ (2) អាជាញា ធរបទងកាើតនិតិវធិីផ្្ទ ល់ខលៃួនទគ
សំរាប ់ ទមើលបគបប់គងកម្មវធិីនានារបស់រែ្ឋ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាសទៅ 
 ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 
ថា ៖  ការេេួលខគុសបតរូវដ្្កោរទពើពន្ធមយួ 
្រំនួនរបស់អង្និតិបញ្ញតតិ និងអភោិលរែ្ឋ រមួ

 ទ្ងំការទរៀប្រំ្វកិារបស់រែ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ននិង 
និតិវធិីទមើលខគុសបតរូវ នតឹងមាន ការដបបបបរួល។ 
រែ្ឋោលមូលដ្្ឋ នដែលបទងកាើតដ្នការ 
សបមបសបមរួលទសវានានានតឹងេេួល្វកិា 
ពីរែ្ឋ ទហើយអា្របទងកាើតនិតិវធិីផ្្ទ ល់ខលៃួនទគ

 សំរាបទ់មើលបគបប់គងកម្មវធិីនានារបស់រែ្ឋ។

  ទេ សំរាបសំ់ទ�ើ បបជាមតិ
30—$50 បោពំានទ់កាែិក្គុង 

ពន្ធេំនិញលកទ់្រញ និងពន្ធបោក ់្រំ�ូល 
ខ្ពស់ ដតមនិមានធានាសំរាបប់ោកប់ដនថាម 
សំរាបោ់លាទរៀន។ សំទ�ើ បបជាមតិ 30 
 មនិដកេបមង ់ោលាទរៀន,បោកទ់ោធនិវតតន ៏
ឫកាតប់នថាយ ភាពខ្ីខ្្ និងការោិធិប 
ទតយ្យ។ ទយើងមនិដែលែតឹងថាទតើបោកទ់្ងំ 
ទនាះទៅេី ណ្ទេ។ អ្កអបរ់,ំ ជំនួញខ្្ត 
តូ្រ, និងបករុមអ្កបងព់ន្ធ និោយ ទេ ទលើ 
សំទ�ើ បបជាមតិទលខ 30។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖  រែ្ឋនតឹង មនិែំទឡើង 

បោកព់ន្ធ្រំ�ូលផ្្ទ ល់ខលៃួន ឫ ពន្ធេំនិញ 
លកទ់្រញទេ។ កាតប់នថាយ ការ្រំណ្យ 
របស់រែ្ឋ ជាសំខ្នប់ំ គ្ុតសំរាបក់ម្មវធិីអបរ់ ំ
គឺនតឹង្ូរលជាធរមានក្គុងឆ្ា ំ2012–13។

 ទបកាយពីការកាតប់នថាយ្វកិា  
សំរាបោ់លា និងកម្មវធិីសគុវតថាិ ភាព 

ោធារ�ៈ ឥឡូវែល់ទពលបតរូវទបកាក ឈរ 
ទហើយ។ សំទ�ើ បបជាមតិ 30 សគុំឳ្យអ្កមាន 
បំ គ្ុតបងព់ន្ធទប្រើនដ្មទេៀតទែើម្កីារពារ ការ 
កាតប់នថាយទបរៅដ្មទេៀត ទៅ ទលើ្វកិាោ 
លា, ្តល់្វកិារាបទ់កាែិែគុលាលៃ រសំរាប់្ វកិា 
អបរ់ ំ្ ្មី, ធានាសគុវតថាិភាពោធារ�ៈមូលដ្្ឋ ន 
និងជួយ�ឳ្យមានតគុល្យភាព្វកិារែ្ឋ។ ដស្ង 
យល់ដ្មទេៀតសូម្ូរល ទគហេំពរ័  
YesOnProp30.com។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាសទៅ 
 ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 
ថា ៖ រែ្ឋនតឹងបតរូវែំទឡើងពន្ធបោក្់រំ�ូល 
ផ្្ទ ល់ខលៃួនទលើអ្កបងព់ន្ធណ្ដែលមាន 
បោក្់រំ�ូលខ្ពស់ សំរាបប់ោពីំរឆ្ា ំនិងពន្ធ 
េំនិញលក ់ទ្រញសំរាបប់នួឆ្ា។ំ  បោក ់
្រំ�ូលពន្្ធ ្មីទនះនតឹងអា្រមានសំរាប ់
្តល់ែល់កម្មវធិីនានាទៅក្គុង្វកិារែ្ឋ។

ពន្ធបទណ្ត ះឤសន្ សំរាប់្ តល់្វកិា ការអបរ់។ំ 
ការ្តល់្វកិាខ្ងសគុវតថាិភាពោធារ�ៈរាមមូលដ្្ឋ ន ដែលអះឤង។ 
ការ្តួ្រទ្តើមការដកដបបរែ្ឋធម្មនគុញ្ញ។

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
No on 30—អ្កកាលីហ្័រញ៉ាសំរាប ់ការ 
ដកេបមង ់និងការងារ, មនិដមនពន្ធទេ។  
925 University Avenue
Sacramento, CA 95825
(866) 955-5508
info@StopProp30.com
www.StopProp30.com

គាបំេ
Ace Smith
Yes on Proposition 30
2633 Telegraph Avenue #317
Oakland, CA 94612
(510) 628-0202
YesOnProp30@TakeAStandCA.com
YesOnProp30.com

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
អ្កកាលីហ្័រញ៉ា សំរាបត់ំឡាភាព និង 

គ�ទនយ្យភាពរដ្្ឋ ភោិល។

គាបំេ
អ្កបងព់ន្ធសំរាបគ់�ទនយ្យភាពរដ្្ឋ  
ភោិល
(916) 572-7111
info@accountableca.org
www.accountableca.org

េឡហីករ�៍ េឡហីករ�៍ 

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្ សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

ការបទងកាើនពន្ធទលើបោករ់កោនទប្រើនជាង $250,000 ្រំនួនបោពីំរឆ្ា ំនិងពន្ធថ្លៃលកែូ់រទដ្យ 
¼ ទសន ្រំនួនបនួឆ្ា ំទែើម្ ី្ តល់្វកិាឲ្យោលាទរៀន។  ការ្តល់្វកិាខ្ងសគុវតថាិភាពោធារ
�:រាមមូលដ្្ឋ ន ដែលអះឤង។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុៈ ពន្ធបោក្់រំ�ូលរបស់រែ្ឋដែលទកើន 
រហូតែល់ឆ្ា ំ2018-19 ជាមធ្យមបបដហល $6 ទកាែិ  ជាបបចាឆ្ំា ំ្រំនួនពីរបឆ្ីាខំ្ងមគុខ។   
បោក្់រំ�ូលដែលមានសំរាបគ់ំទរាង្វកិាថនការ្តល់្វកិារបស់រែ្ឋ។  ក្គុងឆ្ា ំ2012-13 
ដែលោនបំរគុងកាតប់នថាយការ្រំណ្យ ជា្រំបង្រំទពាះកម្មវធិីអបរ់ ំនតឹងមនិទកើតទឡើងទេ។

ទស្រកតីសទងខេប           ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

ោថា បនាគំទរាង ្ វកិារែ្ឋ រយ:ទពលពីរ-ឆ្ា។ំ  ក�ំត្់របាបសំ់រាបក់ារេូរទ្តនូ់វការ្ំរណ្យ 
្្មី ទហើយអភោិលរែ្ឋកាតប់នថាយគំទរាង្វកិា ក្គុងភាព ឤសន្ហិរញ្ញ វតថាគុ។  រដ្្ឋ ភោិលមូល 
ដ្្ឋ ន ឤ្របតូរការអនគុវតតន្៍របាប ់ថនការបគបប់គងកម្មវធិីរែ្ឋោន្តល់្វកិា។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ:  
ពន្ធបោក្់រំ�ូលរែ្ឋថនការលកែូ់រ្រគុះ្យ បបដហល $200 លានជាបបចាឆ្ំា ំទដ្យមានការ 
ទកើនទឡើងបសបគ្ាថនការ្តល់្វកិា ឲ្យរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ នខលៃះ។  ទ្្សងៗទេៀត ឤ្រនតឹង មាន 
ការផ្លៃ ស់បតូរខ្លៃ ងំទប្រើនទេៀត ក្គុងគំទរាង្វកិារបស់រែ្ឋ និងរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ ន ឤបស័យ 
ទៅទលើការសំទរ្រទៅអនាគត ទដ្យមននតីោធារ�:។

ទស្រកតីសទងខេប            ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

គំទរាង្វកិារែ្ឋ។ រដ្្ឋ ភោិលរែ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន។ ការ្តួ្រទ្តើមការ
 

ដកដបបរែ្ឋធម្មនគុញ្ញ  និងលកខេនតិកៈ។

មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស | 5

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ
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សំទ�ើ បបជាមតិ32 ផ្ត ្រប់ោក ់
្រំ�ងរវាងបករុមមាន្ល 

បបទោជនពិ៏ទសស និងអ្ក នទោ ោយ 
ឳ្យែល់កំរតិដែល្របាបរ់ែ្ឋធម្មនគុញ្ញអនគុញ្្ញ ត។  
 ហាមឃាតម់និឳ្យមានការ ទធ្ើវភិាគទ្នពោី 
ជីវកម្ម និង សហជីព ទៅ ឳ្យអ្កនទោោយ។ 
ហាមឃាតម់និឳ្យមានការទធ្ើវភិាគទ្នពីអ្ក 
ទ ៉៉ា ការរែ្ឋទៅឳ្យអ្កនទោោយ។  បពា្ឈបក់ារ 
កាតប់ោកពី់បញី្បោកដ់ខសំរាបន់ទោោយ។  
ទធ្ើវភិាគទ្នទ្ងំអស់ ជាការស្ម័បគ្រិតត។  
គា្ម នការ បទញច ៀសពន្ធដ្រ គា្ម នការទលើក 
ដលង។ ទោះ ទឆ្ាត ោេ/ចាស ទែើម្សំីអាត 
Sacramento។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ សហជីព និងោជីវកម្មមនិ អា្រ ទបបើ 
បោក ់កាតពី់បោកដ់ខសមាជិកសំ រាបទ់គាល 
បំ�ងនទោោយ។ សហជីព ,   ោជីវកម្ម  
និងអ្កទ ៉៉ា ការរដ្្ឋ ភោិលអា្រនតឹងជាកម្មវតថាគុ សំរាបក់ារហាមឃាតដ់្្ក ្ វកិាទឃាសនា 
បដនថាមទេៀត។

សំទ�ើ បបជាមតិ 32 មនិដមន 
ដកេបមងទ់េ— គឺវាទលើក ដលង 

ពា �ិជ្កម្មកំពូល Super PACs និងពា �ិ
ជ្កម្មធំៗរាបព់ានទ់េៀតពីខមាបរារបស់វា េន ្
េតឹមគ្ាទនះវាកអ៏នគុវតតការហាមឃាតម់កទលើ 
ពលរែ្ឋទធ្ើការ និងសហជីពរបស់ ទគ។ វាជា 
ទរឿងអយគុតតិធមណ៏្ស់, មនិមានតគុល្យភាព  
ទហើយវាមនិ យកបោកទ់្រញពីនទោោយ 
ទេ។ សម្ពន័្ធនសតីអ្កទោះទឆ្ាតជំរគុញឳ្យទោះ
ទឆ្ាត ទេ!

សំទ�ើ បបជាមតិ 33 គឺជាកល 
ល្្ិររបស់បករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ងែ ៏

គួរឳ្យខក្ិរតតមយួ។  បករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ងោន 
្រំណ្យបោករ់ាបល់ានែគុលាលៃ រទែើម្ឳី្យទគ  អនគុ 
មត័្របាបប់សទែៀងគ្ាទនះទៅឆ្ា ំ2010—អ្ក 
ទោះទឆ្ាតោនទធ្ើឳ្យវាបរាជយ័។ សំទ�ើ បបជា 
មតិ 33 អនគុញ្្ញ ត ឳ្យធានាការតីំទលើងបគុព្លាភ 
ធានារា៉ាប ់រងែល់អ្កទបើកបរដែលមានការ 
េេួលខគុស បតរូវរហូតែល់ $1,000, អយគុតតិធម ៏
ដ្ក ់េ�្ឌ កម្មែល់ពលរែ្ឋដែលឈបទ់បើកបរ 
ទដ្យមូលទហតគុបសប្របាប។់ អ្កទបបើបោស់ 
ជំទ្ស់ និង សំទ�ើ របបជាមតិ 33។ 

ពលរែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ាដែលមានការ 
ធានារា៉ាបរ់ងរ្យនតេេួលោន 

ការបញចគុ ះតំថលសំរាបប់គុព្លាភធានារា៉ាបរ់ង 
ទដ្យការទធ្ើរាម្របាប។់  កប៏៉ាគុដនត ទបើអ្កបតូរ 
បករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ង អ្កនតឹងោតប់ងក់ារ 
បញចគុ ះតំថលទនាះ។ សំទ�ើ បបជាមតិ 33  
អនគុញ្ញតឳ្យអ្កមានទសរភីាពផ្លៃ ស់បតូរបករុម 
ហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ង ទហើយរកសាការបញចគុ ះតំថល 
របស់អ្ក។ សំទ�ើ បបជាមតិ 33 ទធ្ើឳ្យបករុម
ហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ងមានការបបកូតបបដជងគ្ា, 
ជួយ�បញចគុ ះតំថលកំរតិទ្ប, និងធារា៉ាបរ់ងអ្ក 
ទបើកបរោនកានដ់តទប្រើនទេៀត។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន ការ ទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ នតឹងគា្ម ន អ្ីដបបបបរួល 

ទៅទលើ្របាបដ់ែលមានមកអំពីការបតរួតបរា 
ទលើ  លេ្ធភាពរបស់សហជីព និងោជីវកម្ម 
ក្គុងការទបបើបោកក់ាតពី់បោកដ់ខរបស់សមា 
ជិកសំរាបទ់គាលបំ�ងនទោោយ។ 
សហជីព ,   ោជីវកម្ម  និងអ្កទ ៉៉ា ការរដ្្ឋ ភ ិ
ោលអា្រនតឹងបនតជាកម្មវតថាគុ អនគុវតតរាម្របាប ់
្វកិាសំរាបក់ារទឃាសនាដែលមាន មក 
ទហើយ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិានការ  ទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ ធានាការអីា្របនត 

្តល់ការបញចគុ ះតំថលែល់អតិ្ិជនធានារា៉ាប ់
រងរ្យនតរយៈទពលយូររបស់ទគ ោនតទេៀត 
កប៏៉ាគុដនតនតឹងបនតហាមមនិឳ្យ្តល់ការបញចគុ ះតំថល
ទៅឳ្យអតិ្ិជន្្មីដែលបតូរពីអ្កធានាការ ី

 ទ្្សងទេៀត។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាសទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ បករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ងអា្រ្តល់ជូន 
អតិ្ិជន្្មីនូវការបញចគុ ះតំថលសំរាបប់គុព្លាភ 
ធានារា៉ាបរ់ងសំរាបរ់្យនតទដ្យដ្អែកទលើ 
្រំនួនឆ្ាកំ្គុងរយៈទពលបោឆ្ំាមំគុនដែលអតិ 
្ិជនមានការធានារា៉ាបរ់ង។

34 ធានាថាទយើងមនិដែល 
បបហារជីវតិជនគា្ម នទទ្សទដ្យ 

ជំនួសវញិជាមយួការបំទភលៃ្រសនយារបស់ 
កាលីហ្័រញ៉ា គឺការដ្កព់ន្ធនាគារមយួជីវតិ 
ទដ្យគា្ម នលេ្ធភាពទដ្ះដលងទដ្យមាន 
លកខេខ�្ឌ ។ សំទ�ើ បបជាមតិទនះទធ្ើឳ្យ 
ឃាតករទធ្ើការ ទហើយបងសំ់�ងខូ្រខ្ត 
ទៅឳ្យជនរងទបគាះដែលបញ្្ទដ្យតគុលា 
ការ។ 34 សំថ្របោកព់ន្ធដ្រដែលហិន 
ទហា្រ ទហើយចាតដ់្រងបោក ់$100 លាន 
ែគុលាលៃ រទៅឳ្យអាជាញា ធរមានសមតថាកិ្រចទដ្ះ 
បោយ សំ�គុំ ទរឿងរទំលាភ និងឃាតកម្ម។

វភិាគទ្នខ្ងនទោោយ រាមរយ:ការកាតពី់បោកដ់ខ។  
វភិាគទ្នទៅឲ្យទបកខេជន។  
លកខេនតិកៈ្តួ្រទ្តើម។ 

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
Chris Dombrowski
ទោះទឆ្ាត ទេ  ទលើបបជាមតិ 32, ឧបតថាម្ភ គាបំេ 

ទដ្យបករុមអ្កអបរ់,ំ បករុមពនលៃតអ់គ្ិភយ័, 
និទោជិកោលា, អ្ក្តល់ការបំទរ ើដ្ទ្សំគុខ 
ភាព, មននតីប៉ាលិូស  និងអង្ការពលកម្មបបឆាងំ  
្រំទពាះការទលើកដលងពិទសសពី្វកិាសំរាប ់
ទឃាសនាបគបបគងសំរាបរ់មួោជីវកម្មបករុម 
អ្កមានប្លបបទោជនពិ៏ទសស។

1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@VoteNoOn32.com
www.VoteNoOn32.com

គាបំេ
ោេ/ចាស ទលើបបជាមតិ 32—បពា្ឈប ់

បោកពី់បករុមមាន្ល បបទោជន ៏
ពិទសសឥឡូវទនះ។ គាបំេទដ្យមាច ស់ 
ពា�ិជ្កម្មខ្្តតូ្រ, កសិករ, អ្កអបរ់ ំ
និងអ្កបងព់ន្ធដ្រ។ 

(800) 793-6522
info@yesprop32.com
www.yesprop32.com

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
យគុេ្ធនាការទឃាសនាឃាលៃ ទំមើលអ្កទបបើបោស់
(310) 392-0522
VoteNo@StopProp33.org
www.StopProp33.org

គាបំេ
ោេ/ចាស ទលើបបជាមតិ 33—2012  

្របាបក់ារបញចគុ ះតំថលបករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ង
1415 L Street, Suite 410
Sacramento, CA 95814
(916) 448-3444
info@yesprop33.com
www.yesprop33.com

េឡហីករ�៍ េឡហីករ�៍

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្ សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

ដ្កក់ំរតិែល់សហជីព ពីការទបបើ្វកិាកាតពី់បោកដ់ខ សំរាបទ់គាលបំ�ងនទោោយ។  
អនគុវតតទៅទលើកំរតិការទបបើែូ្រគ្ា ្រំទពាះការកាតពី់បោកដ់ខ ទបើសិន មានកាតទ់ដ្យោរជីវកម្ម 
ឬអ្កទ ៉៉ា ការឲ្យរដ្្ឋ ភោិល។  ដ្កក់ំរតិែល់សហជីព និងោរជីវកម្ម ទធ្ើវភិាគទ្នទៅឲ្យ ទបកខេ

 ជន និង សហគមនរ៍បស់ទគ។  កំរតិែល់អ្កទ ៉៉ា ការឲ្យរដ្្ឋ ភោិល ទធ្ើវភិាគទ្នទែើម្ទីបជើស
 ទរ ើសនាយកជាបទ់ឆ្ាត ឬគ�កមា្ម ធិការរបស់ទគ។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ការ្រំណ្យោន 

ទកើនទឡើង ្ំរទពាះរែ្ឋ និងរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ ន—ឤ្រនតឹងហួសពី $1 លានជាបបចាឆ្ំា—ំទែើម្ ី
បបតិបតតិ និងបបបពតឹតតិរាមទស្រកតីែំរវូរបស់វធិានការ។

ទស្រកតីសទងខេប           ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

ការផ្លៃ ស់បតូរ្របាបប់្រចគុប្ន្ អនគុញ្្ញ តឲ្យបករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ង កំ�តែំ់ថឡទោងទៅទលើថាទតើ
អ្កទបើកបរធាលៃ បម់ានការធានា រា៉ាបរ់ងពីមគុន ជាមយួនតឹងបករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ង។  អនគុញ្្ញ តភាគ
ថនការ្រគុះថ្លៃទៅឲ្យអ្កទបើកបរ ដែលមានការធានារា៉ាបរ់ងខលៃះពីមគុន។  អនគុញ្្ញ តឲ្យែំទឡើងែំថឡ 
សំរាបអ្់កទបើកបរដែលគា្ម នបបវតតិថនការរា៉ា បរ់ងជាបនតមក។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  បបដហលជា 
គា្ម នឥេ្ធពិល ហិរញ្ញ វតថាគុខ្លៃ ងំកាលៃ  ទៅទលើពន្ធបោក្់រំ�ូលថនថ្លៃបងធ់ានារា៉ាបរ់ងរបស់រែ្ឋទេ។

ទស្រកតីសទងខេប     ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

បករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ងរ្យនត។  ែំថឡថនការធានារា៉ាបរ់ង 
ទោងទៅទលើបបវតតិរបស់អ្កទបើកបរ។  
លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។ 

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន  ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ គា្ម នជនទល្មើសអា្របតរូវោនកាតទ់ទ្ស 
បបហារជីវតិទបកាម្របាបរ់ែ្ឋ។ ជនទល្មើសដែល 
ប្រចគុប្ន្ទនះទបកាមការកាតទ់ទ្សបបហារជីវតិ 
អា្រនតឹងបតរូវកាតទ់ទ្សោរជា្្មី ទៅ ជាការជាប ់
ទទ្សមយួជីវតិទដ្យគា្ម នលេ្ធភាពទដ្ះដលង 
ទដ្យមានលកខេខ�្ឌ ។ រែ្ឋនតឹង្តល់បោកស់រគុប 
$100 ែគុលាលៃ រជាមូលនិធិទៅឳ្យេីភ្ាកង់ារអាជាញា  
ធរមូលដ្្ឋ នអំឡគុងទពលបនួឆ្ាទំបកាយ។

6  | មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

សប្រជាមតិ

34
សប្រជាមតិ

32
សប្រជាមតិ

33

មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

http://www.yesprop32.com/
http://www.VoteNoOn32.com/
http://www.yesprop33.com/
http://www.StopProp33.org/


សំទ�ើ បបជាមតិ35 រាមពិត 
គំរាមកំដហងមនគុស្សគា្ម នទទ្ស 

កំហគុសជាទប្រើននាក។់ “កូនរបស់ខញាគុ ដំែល 
បំទរ ើកងក្គុងទោធា ទហើយ ឥឡូវទនះ្ូរលទរៀន 

 មហាវេិយាល័យ អា្របតរូវទគពាកផ់្លៃ កអ្ក 
ជួញែូរមនគុស្សខគុស្របាបទ់ហើយបតរូវដត្រគុះបញ្
ជីជាជនបបបពតឹតតបេទល្មើស្លៃូវទភេទបើសិនជា

 ខញាគុ ំឧបតថាម្ភបោកដ់ែលខញាគុ ំរកោន្តល់ទសវា 
ទបសើបបោល។”
—Maxine Doogan
សូមទោះទឆ្ាត ទេ។

ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ បបជាមតិ 
35—បពា្ឈបក់ារជួញែូរ 

មនគុស្សខគុស្របាប។់ ការពារការទកង 
បបវញ័ច ្លៃូវទភេកគុមារ។ អ្កជួញែូរបងខេំនសតី 
និងកគុមារឳ្យលករ់ាងកាយរបស់ទគទៅរាម 
ែង្លៃូវ និងរាម បណ្ត ញអនឡាញ។ 
សំទ�ើ បបជាមតិ 35 វាយតប  ជាមយួនតឹង 
ការកាតទ់ទ្សែត៏តឹងរ តឹងបំ គ្ុត,  ជួយ�អ្ករង 
ទបគាះ, ការពារកគុមាររាមបណ្ត ញអនឡាញ។  
អ្កទៅរស់ពីការជួញ ែូរ;  អ្កគាបំេកគុមារ និង 
ជនរងទបគាះជំរគុញឳ្យទោះទឆ្ាត ោេ/ចាស 
ទលើសំទ�ើ បបជា មតិ 35។ 

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ ការ ដ្កេ់�្ឌ កម្ម 

ដ្្កឧបកិែ្ឋសំរាបក់ារជួញែូរ មនគុស្សខគុស  
្របាបន់តឹងទៅមានឥេ្ធិពល។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស 
 ទៅក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាន 
នយ័ថា ៖ កាតទ់ទ្សឳ្យជាបគ់គុកយូរ និង 
បងពិ់នយ័ទប្រើនសំរាបប់បបពតឹតតិឧបកិែ្ឋកម្ម

 ជូញែូរមនគុស្សខគុស្របាប។់ 

34 ធានាថាទយើងមនិដែល 
បបហារជីវតិជនគា្ម នទទ្សទដ្យ 

ជំនួសវញិជាមយួការបទំភលៃ្រសនយារបស់ 
កាលីហ្័រញ៉ា គឺការដ្កព់ន្ធនាគារមយួជីវតិ 
ទដ្យគា្ម នលេ្ធភាពទដ្ះដលងទដ្យមាន 
លកខេខ�្ឌ ។ សំទ�ើ បបជាមតិទនះទធ្ើឳ្យ 
ឃាតករទធ្ើការ ទហើយបងសំ់�ងខូ្រខ្ត 
ទៅឳ្យជនរងទបគាះដែលបញ្្ទដ្យតគុលា 
ការ។ 34 សំថ្របោកព់ន្ធដ្រដែលហិន 
ទហា្រ ទហើយចាតដ់្រងបោក ់$100 លាន 
ែគុលាលៃ រទៅឳ្យអាជាញា ធរមានសមតថាកិ្រចទដ្ះ 
បោយ សំ�គុំ ទរឿងរទំលាភ និងឃាតកម្ម។

កាលីហ្័រញ៉ា គឺក្សយ័ធន។ 
សំទ�ើ បបជាមតិ 34 អស់ថ្លៃ  

ែល់អ្កបងព់ន្ធ្រំនួន $100 លានរយៈ 
ទពល បនួឆ្ា ំទហើយទប្រើនលាន ែគុលាលៃ រដ្ម  
ទេៀត រយៈទពលយូរ។ អ្កបងព់ន្ធនតឹងបង ់
ោ៉ា ង ទហា្រណ្ស់ $50,000 ែគុលាលៃ រ 
បបចាឆ្ំា ំ្តល់ការដ្ទ្សំគុខភាពបបចាជីំវតិ 
/លំទៅដ្្ឋ នែល់ឃាតករដែលទធ្ើទ្រគុ� 
កម្ម, រទំលាភ ទហើយសំឡាបក់គុមារ,  ប៉ាូលិស, 
មារា និង បិរា។ DA’s, នាយកតបមរួត តំបន ់
និង ប៉ាូលិស នោិយថា ទោះទឆ្ាត ទេ។.

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ជនទល្មើសមយួ្រំនួន 

 បតរូវោន្តនា្ទ ទទ្ស សំរាបឃ់ាតកម្មអា្រ 
បនតកាតទ់ទ្សបបហារជីវតិ។ សភាពថន 
ជនទល្មើសប្រចគុប្ន្ទបកាមការកាតទ់ទ្ស 
បបហារជីវតិនតឹងមនិដបបបបរួលទឡើយ។ រែ្ឋ 
នតឹងមនិតំរវូឳ្យ្តល់េីភ្ាកង់ារអាជាញា ធរមូល 
ដ្្ឋ ននូវមូលនិធ ិ បដនថាមទេៀតទឡើយ។ 

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន  ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ គា្ម នជនទល្មើសអា្របតរូវោនកាតទ់ទ្ស 
បបហារជីវតិទបកាម្របាបរ់ែ្ឋ។ ជនទល្មើសដែល 
ប្រចគុប្ន្ទនះទបកាមការកាតទ់ទ្សបបហារជីវតិ 
អា្រនតឹងបតរូវកាតទ់ទ្សោរជា្្ម ីទៅ ជាការជាប ់
ទទ្សមយួជីវតិទដ្យគា្ម នលេ្ធភាពទដ្ះដលង 
ទដ្យមានលកខេខ�្ឌ ។ រែ្ឋនតឹង្តល់បោកស់រគុប 
$100 ែគុលាលៃ រជាមូលនិធិទៅឳ្យេីភ្ាកង់ារអាជាញា  
ធរមូលដ្្ឋ នអំឡគុងទពលបនួឆ្ាទំបកាយ។

ទទ្សបបហារជីវតិ។  លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។
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ពលរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ទែើម្យីគុតតិធម ៍និង
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សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្ សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

លគុបបំោតទ់ទ្សបបហារជីវតិ និងជំនួសវាជាមយួនតឹងការជាបគ់គុកមយួជីវតិ ទដ្យមនិឤ្រ
 

 មានលកខេខ�័្ឌ ការទដ្ះដលងទឡើយ។  អនគុវតតបកទបកាយ ទៅទលើទទ្សបបហារជីវតិជា 
ធរមាន។  ្ តល់បោក ់$100 លាន ទៅឲ្យភ្ាកង់ារ នគរោល សំរាបក់ារទស៊ើបអទងកាតឃាតកម្ម 
និងករ�ីការរទំលាភ្លៃូវទភេ។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ការសន្សបំោក ់ជាហូរដហរបស់រែ្ឋ និង

 ទខ្នធី បបដហល $130 លានជាបបចាឆ្ំា ំក្គុងទពលពីរបីឆ្ា ំដែលឤ្រនតឹងខគុសគ្ាទដ្យែប់
លានែគុលាលៃ រ។  រែ្ឋ្រំណ្យមយួែង $100 លាន សំរាបប់ោកស់ម្ទ្នឲ្យនគរោល 
មូលដ្្ឋ ន។

ទស្រកតីសទងខេប           ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

បទងកាើនការកាតទ់ទ្សឲ្យជាបព់ន្ធនាគារ និងផ្កពិនយ័ សំរាបក់ារជាប ់ទទ្សបេការជួញ 
មនគុស្ស។  អ្កជាបទ់ទ្សថនបេការជួញមនគុស្ស ែំរវូឲ្យ្រគុះបញី្ជាេគុរជន្លៃូវទភេ។ េគុរជន 
្លៃូវទភេដែលោន្រគុះបញច ី ែំរវូឲ្យទបើកសំដែងសកម្មភាព និងភនិភាគ ទៅរាម អគុិនេរ័�ិត។  
ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  រែ្ឋ និងរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ ន ្រំណ្យពីរបី លានែគុលាលៃ រជាបបចាឆ្ំា ំ

 សំរាបទ់ដ្ះបោយបេទល្មើសការជួញមនគុស្ស។  បោក្់រំ�ូលការផ្កពិនយ័បបចាឆ្ំា ំ 
ឤ្រនតឹងោនបទងកាើន នូវ្រំនួនបសទែៀងគ្ា ដែលទបតៀមេគុកជាបឋមសំរាបជ់នរងទបគាះថនការ 
ជួញមនគុស្ស។

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

ការជួញែូរមនគុស្ស។  ទទ្សបញ្ញតតិ។  លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។

មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស | 76  | មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

សប្រជាមតិ

34
សប្រជាមតិ
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សំ.ប្រជាមតិ

38

បញចូ លទឡើងវញិនូវទគាលបំ�ង 
ទែើមថន ្របាបដ់្រងពីបេទល្មើសបែីង 

ទដ្យទផ្ត តទលើឧបកិែ្ឋកម្មហតឹងសា។ អ្ក 
បបបពតឺតបេទល្មើសប្រដំែលៗថនអំទពើឧបកិែ្ឋ 
កំរតិធ្ងន ់ឬ ហតឹងសាេេួលទទ្សជាបព់ន្ធនា 
គារមយួជីវតិ។ ជនទល្មើសអហតឹងសាេេួល  
ទទ្សពីរែងថនការកាតឳ់្យជាបព់ន្ធនាគារ 
ធម្មរា។ សំថ្របោកទ់លើ $100,000,000 
បបចាឆ្ំា ំទហើយធានារកសាអ្ករទំលាភទគ, 
ឃាតករ, និងឧបកិែ្ឋជនទបគាះថ្ាកទ់្្សងៗ 
ទេៀតឳ្យ ទៅក្គុងពន្ធនាគារមយួជីវតិ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាសទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ ជនបបបពតឹតតបេទល្មើសខលៃះដែលមានការ 
្តនា្ទ ទទ្សឧបកិែ្ឋកំរតិធ្ងនធ់្ងរ ឬហតឹងសាពីរែង 
ពីមគុនមក ទហើយបបបពតឹតតិអំទពើឧបកិែ្ឋមយួ្រំនួន 
មនិធ្ងនធ់្ងរ មនិហតឹងសានតឹងបតរូវទគកាតទ់ទ្សរយៈ 
ទពលខលៃីទៅក្គុងពន្ធនាគាររែ្ឋ។ ជាបដនថាម ជន 
បបបពតឹតតបេទល្មើសខលៃះដែលមានការ្តនា្ទ ទទ្ស 
ឧបកិែ្ឋ កំរតិធ្ងនធ់្ងរ ឬហតឹងសាពីរែងពីមគុនទហើយ

 ប្រចគុប្ន្ទនះកំពគុងជាបទ់ទ្សមយួជីវតិសំរាប ់
ការ្តនា្ទ ទទ្សទប្រើនែងកំរតិមនិធ្ងនធ់្ងរ មនិ 
ហតឹងសា  អា្រកាតទ់ទ្សទឡើងវញិឳ្យជាបព់ន្ធនា
គាររយៈទពលខលៃ។ី 

សំទ�ើ បបជាមតិ 36 នតឹងបទញចញ 
ឧបកិែ្ឋ ជនទបគាះថ្ាកពី់ពន្ធធនា

គារដែលទគបតរូវោនកាតទ់ទ្សជាបគ់គុកមយួ 
ជីវតិទដ្យោរបបវតតិឧបកិែ្ឋកម្មែយូ៏រទពល 
របស់ទគ។ ការទ្តើមបបជាសិេិ្ធមានគគុ� វបិតត ិ
ខ្លៃ ងំណ្ស់ដែលឧបកិែ្ឋជនទ្ងំទនាះនតឹងបតរូវ 
បទញចញពីពន្ធធនាគារទដ្យគា្ម នការទមើល 
បគបប់គង! ្ូរលរមួជាមួយួបករុមតបមរួតកាលី 
ហ្័រញ៉ា  ប៉ាូលីស, រែ្ឋអាជាញា , និងបករុមអ្ករង 
ទបគាះទដ្យឧបកិែ្ឋកម្ម ក្គុងការទោះទឆ្ាត ទេ 
ទលើសំទ�ើ បបជាមតិ 36។

សំទ�ើ បបជាមតិ 37 គឺជាដ្ន 
ការ បេិ ផ្លៃ កទលើ្រំ�ីអាហារ  ែ ៏

គួរ ឳ្យខក្ិរតត មានគគុ�វបិ្តតិ ោ៉ា ង សគុីជំទៅ 
នតឹងទពញទៅទដ្យការទលើកដលងនានាសំរាប ់
បករុមគា្ម ន្លបបទោជនពិ៏ទសសនិងការ 
បទញច ៀសពន្ធទ្រញពី្របាប។់ សំទ�ើ បបជាមតិ 
37 នតឹង ៖ បទងកាើតការោិធិបទតយ្យ្្មីមយួក្គុង រដ្្ឋ ភោិលអស់ថ្លៃែល់អ្កបងព់ន្ធរាបល់ាន 
ែគុលាលៃ រ, អនគុញ្្ញ តការ្រំណ្យថ្លៃទលើប�តតឹ ង 
វវិាេបបឆាងំនតឹងកសិករ និងពា�ិជ្កម្មខ្្ត

 
តូ្រ ទហើយតំទឡើងវកិកាយបបតេិញេំនិញរបស់

 
បគរួោរ រាបរ់យែគុលាលៃ រ ក្គុងមយួឆ្ាំៗ ។  
www.NoProp37.com

សំទ�ើ បបជាមតិ 37 ្ តល់ឳ្យទយើង 
 នូវសិេិ្ធែតឹងនូវអ្ីមានក្គុង្រំ�ី

 អាហារដែលទយើងបរទិភាគ  និង្ិរញច តឹម បគរួោររបស់ទយើង។  ជា ការងាយបំ គ្ុតគឺ 
តំរវូឳ្យបិតផ្លៃ កថនអាហារដែល្លិតទដ្យ
ទធ្ើវសិ្កម្មពន្ធគុ, ទែើម្ទីយើងអា្រទបជើសទរ ើស
ថាទតើទយើងគួរេិញ្លិត្លទនាះ ឬោ៉ា ង 
ណ្ ។ ទយើងមានសិេិ្ធែតឹងពីអ្ីទៅក្គុទនាះ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ ជនបបបពតឹតតបេទល្មើស 

ខលៃះដែលមានការ្តនា្ទ ទទ្សឧបកិែ្ឋកំរតិធ្ងន ់
ធ្ងរ ឬហតឹងសាពីរែងពីមគុនមក ទហើយបបបពតឹតតិ

 អំទពើឧបកិែ្ឋ្្មីអា្រ ទៅបនតេេួលការជាប ់
ទទ្សមយួជីវតិ។ ជាបដនថាមជនបបបពតឹតតបេ 
ទល្មើសដែលមានការ្តនា្ទ ទទ្សឧបកិែ្ឋកំរតិ 
ធ្ងនធ់្ងរ ឬហតឹងសាពីរែងពីមគុន ទហើយប្រចគុប្ន្

 ទនះកំពគុងជាបទ់ទ្សមយួជីវតិសំរាបក់ារ 
្តនា្ទ ទទ្ស មនិធ្ងនធ់្ងរ មនិហតឹងសា  អា្រនតឹង 
បនតជាបទ់ទ្សសំរាបទ់ពលទៅសល់ទ្ងំ 
ប៉ាគុនា្ម នថនទទ្សមយួជីវតិរបស់ទគ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ អាហារវសិ្កម្មពន្ធគុ 

ដែលលកទ់ៅក្គុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា គួរទៅបនត 
មនិមានបិតផ្លៃ កជាកល់ាកែូ់្ររាម ការតំរវូ 
ទឡើយ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស 
 ទៅក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាន  
នយ័ថា ៖ អាហារវសិ្កម្មពន្ធគុដែលលកទ់ៅ 
ក្គុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា គួរបតរូវដតមានបិេផ្លៃ ក 
ជាកល់ាកជ់ាអាហារវសិ្កម្មពន្ធគុ ។

សំទ�ើ បបជាមតិ 38 ទធ្ើឳ្យោលា 
ជាអាេិភាពទឡើងវញិ។ វាធានា 

នូវ្វកិា្្មីសំរាបសិ់ស្សទដ្យផ្្ទ ល់ទៅកាន ់
ោលាោធារ�ៈរាមមូលដ្្ឋ នទែើម្ដី្ក ់
ឳ្យមានវញិនូវ្វកិាោន កាតប់នថាយ ទហើយទធ្ើ 
ឳ្យបបទសើរទឡើងវញិលេ្ធ្លថនការអបរ់។ំ  
សំទ�ើ បបជាមតិ 38 ហាមឃាត ់អ្ក 
នទោោយទ្ងំឡាយទៅ Sacramento 
មនិឳ្យប៉ាះពាល់បោកទ់នាះទឡើយ។ ទស្រកតី  
សំទរ្រក្គុងការ្រំណ្យបតរូវទធ្ើទឡើងរាមមូល
ដ្្ឋ នជាមយួនតឹងការដ�នាទំោបល់ ពី 
សហគមន ៏និង ការតំរវូគ�ទនយ្យភាព ខ្លៃ ងំ  
រមួទ្ងំសវនកម្មឯករាជ្យ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន  ការទនះគឺមាន 

នយ័ថា ៖ កំរតិពន្ធ្រំ�ូលបបចាឆ្ំាផំ្្ទ ល់ 
ខលៃួនរែ្ឋនតឹងទកើនសំរាបរ់យៈទពល12 ឆ្ា។ំ  
បោក្់រំ�ូលបដនថាមនតឹងបតរូវទបបើសំរាប ់
ោលា, ការដ្ទ្កំគុមារ,  មទតតយ្យោលា, 
និងការសងបំ�គុ លរែ្ឋ។

្របាបប់បបពតឹតតិទល្មើសបីែង។  េគុរជនបេឧបកតឹែ្ឋប្រំដែលៗ។  ទទ្សបញ្ញតតិ។  
លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
Mike Reynolds 
រកសាេគុក ្របាបប់េទល្មើសបីែង 
P.O. Box 4163 
Fresno, CA 93744
SaveThreeStrikes.com

គាបំេ
Pedro Rosado
គ�ៈកម្មការសំរាបដ់កេបមង្់របាបប់េ 

ទល្មើសបីែង
(415) 617-9360
pedro@FixThreeStrikes.org
www.FixThreeStrikes.org

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
ទោះទឆ្ាត ទេ ទលើសំទ�ើ  បបជាមតិ 37,  

បពា្ឈបដ់្នការបិតផ្លៃ ក្រំ�ីអាហារ 
ដែលទធ្ើឳ្យខក្ិរតត។ 

(800) 331-0850
info@NoProp37.com
www.NoProp37.com

គាបំេ
Gary Ruskin
កាលីហ្័រញ៉ា  សិេិ្ធក្គុងការែតឹង
5940 College Avenue
Oakland, CA 94618
(213) 784-5656
GaryR@CARightToKnow.org
www.CARightToKnow.org

េឡហីករ�៍ េឡហីករ�៍

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្ សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

 ការដកដបប្របាប ់ទែើម្កីាតទ់ទ្ស អស់មយួជីវតិ លគុះបរាដតទៅទពលជាបទ់ទ្សបេឧបកតឹែ្ឋ្្មី 
 គឺធ្ងនធ់្ងរ ឬទឃាទៅ។  ឤ្រនតឹងអនគុញ្្ញ តការកាតទ់ទ្សោ្្មី ទបើការជាប ់ទទ្សបបបពតឹតតិ

 ទល្មើសបីែង មនិជាធ្ងនធ់្ងរ ឬទឃាទៅ។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  រែ្ឋសន្សបំោក ់បបដហល 
$70 លាន ជាបបចាឆ្ំា ំទៅទលើ ការដកថខខលៃួនជាហូរដហ ទហើយឤ្រសន្សបំោក ់
(ែល់ទៅ $90 លាន) ក្គុងរយ:ទពលពីរបីេសវត្សរខ៍្ងមគុខ។  ការសន្សបំោកទ់្ងំទនះ 
ឤ្រខគុសៗគ្ាោ៉ា ងខ្លៃ ងំ ឤបស័យទៅទលើវធិានការរបស់រែ្ឋទៅទពលអនាគត។

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

 ែំរវូឲ្យមានការដ្កោ់លៃ កឤហារទៅ ឬោនទធ្ើសំរាប ់លកទ់ៅឲ្យអតិ្ិជន ទបើសិនោនទធ្ើមកពី 
ែំណ្ំ ឬសត្ដែលោនផ្លៃ ស់បតូរសំភារ:សំគាល់ពូជ ក្គុងរទបៀបណ្មយួ។  ហាមឃាត ់
ការ្សាយលកនូ់វឤហារដបបទនាះ ឬឤហារោនទធ្ើទ្្សងទេៀត ថាជា “ធម្មជាតិ”។  ្ តល់ការ ទលើក 
ដលង។  ឥេ្ធពិលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ការ្រំណ្យរបស់រែ្ឋទកើនទឡើង ចាបរ់ាងំពី ពីរបីរយពានែ់គុលាលៃ រ 
រហូតែល់ទៅជាង $1 លាន ទែើម្ដី្កប់ញ្ញតតិការដ្កោ់លៃ ក ថនឤហារដែលបំថភលៃពូជ។  មនិដត 
ប៉ាគុទណ្ណ ះ ប៉ាគុដនតបបដហលមនិខ្លៃ ងំកាលៃ ទេ ដែលការ្រំណ្យរបស់រដ្្ឋ ភោិល ទែើម្ទីដ្ះបោយ 
ការទល្មើសទៅទបកាមវធិានការ។  

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

ឤហារដែលោនបំថភលៃពូជ។  ការដ្កោ់លៃ ក។  
លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។ 
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http://SaveThreeStrikes.com/
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មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

សំទ�ើ បបជាមតិ 38 ទធ្ើឳ្យោលា 
ជាអាេិភាពទឡើងវញិ។ វាធានា 

នូវ្វកិា្្មីសំរាបសិ់ស្សទដ្យផ្្ទ ល់ទៅកាន ់
ោលាោធារ�ៈរាមមូលដ្្ឋ នទែើម្ដី្ក ់
ឳ្យមានវញិនូវ្វកិាោន កាតប់នថាយ ទហើយទធ្ើ 
ឳ្យបបទសើរទឡើងវញិលេ្ធ្លថនការអបរ់។ំ  
សំទ�ើ បបជាមតិ 38 ហាមឃាត ់អ្ក 
នទោោយទ្ងំឡាយទៅ Sacramento 
មនិឳ្យប៉ាះពាល់បោកទ់នាះទឡើយ។ ទស្រកតី  
សំទរ្រក្គុងការ្ំរណ្យបតរូវទធ្ើទឡើងរាមមូល
ដ្្ឋ នជាមយួនតឹងការដ�នាទំោបល់ ព ី
សហគមន ៏និង ការតំរវូគ�ទនយ្យភាព ខ្លៃ ងំ  
រមួទ្ងំសវនកម្មឯករាជ្យ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន  ការទនះគឺមាន 

នយ័ថា ៖ កំរតិពន្ធ្ំរ�ូលបបចាឆ្ំាផំ្្ទ ល់ 
ខលៃួនរែ្ឋនតឹងទកើនសំរាបរ់យៈទពល12 ឆ្ា។ំ  
បោក្់រំ�ូលបដនថាមនតឹងបតរូវទបបើសំរាប ់
ោលា, ការដ្ទ្កំគុមារ,  មទតតយ្យោលា, 
និងការសងបំ�គុ លរែ្ឋ។

ទោះទឆ្ាត ទេ ទលើសំទ�ើ បបជា 
មតិ 38 ៖ ទបើអ្ករកោន $17,346 

ក្គុងមយួឆ្ា ំថនបោក្់រំ�ូលជាបព់ន្ធ ពន្ធ 
របស់អ្កទកើន។ សរគុប្ំរនួន $120 មយួរយថម្ភ 
ពានទ់កាាែិ ក្គុងពន្ធ កំរតិខ្ពស់។ គា្ម នការតំរវូទធ្ើ 
ឳ្យសិស្សមានភាភបបទសើរ ក្គុងការសិកសា។ មនិ

 អា្របតូររហូតែល់12 ឆ្ា ំទទ្ះបីជាមយួការ 
លួ្រ បនលៃំកទ៏ដ្យ។  ខូ្រខ្តែល់ពា�ិជ្កម្ម 
ខ្្តតូ្រ, សំឡាបក់ារងារ។ អ្កអបរ់,ំ អ្ក 
បងព់ន្ធ និងពា�ិជ្ករ បែិទសធ សំទ�ើ  
បបជាមតិ 38។ 

សំទ�ើ  បបជាមតិ 39 គឺជា 
កំទ�ើ នពន្ធែស៏ន្ធតឹក សនា្ធ ប ់

$1 មយួរយទកាែ ទលើអ្កបទងកាើតការងារ ក្គុង 
រែ្ឋកាលី ហ្័រញ៉ា ដែលបទំរ ើមនគុស្សរាបរ់យ 
ពានន់ាកព់ីបករុមអ្កទធ្ើការថ្ាកក់ណ្ត ល។ 
គឺជាបងាកា នថ់ែសំរាបក់ារខះ្ខ្្យ និងពគុក 
រលួយ ្តល់ឳ្យអ្កនទោោយទៅ 
Sacramento សនលៃតឹកដសក្ំរហរ្ំរណ្យ 
រាបរ់យទកាែិទដ្យគា្ម ន គ�ទនយ្យភាព 
ពិតបោកែ។ កាលីហ្័រញ៉ា គឺមានប�ំគុ ល 
រាបរ់យទកាែិ; សំទ�ើ  បបជាមតិ 39 ទធ្ើឳ្យ 
បំ�គុ លទនះកាតដ់តោ៉ា បយឺ់គុនទឡើង។

ទោះទឆ្ាត ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ  
បបជាមតិ 39 បិតការបទញច ៀស 

ពន្ធអយគុតតិធម ៍បទណ្ត យឳ្យវាទ្រញទៅ 
បករុមោជីវកម្ម ទបរៅរែ្ឋ ដែលទជៀសវាង បង ់
ពន្ធទដ្យរកសាេគុកការងារទៅទបរៅរែ្ឋកាលី ហ្័រ 
ញ៉ា ។ ការបិត ការបទញច ៀសទនះ ការពារការងារ 
រាមមូលដ្្ឋ ន ទហើយ្តល់្វកិា $1  មយួរយ 
ទកាែិ ទៅឳ្យកាលីហ្័រញ៉ា ។  មូលនិធបិតរូវោន 
ទបបើសំរាបគ់ទំរាងទលើការងារបទងកាើតថាមពល 
មានបបសិេិ្ឋភាពទៅោលា និងសំរាបក់ាត ់
បនថាយឳនភាព។  ទោះទឆ្ាត ោេ/ចាស ទលើ 
សំទ�ើ  បបជាមតិ 39—បិតការ បទញច ៀស 
ពន្ធ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ អបរាពន្ធ្រំ�ូល 

បបចាឆ្ំាផំ្្ទ ល់ខលៃួនរែ្ឋនតឹងទៅកំរតិែដែល 
ែូ្រប្រចគុប្ន្។ មនិមានមូលនិធីអ្ីបដនថាម

 សំរាបោ់លា,  ការដ្ទ្កំគុមារ,  មទតតយ្យ 
ោលា, និងការសងបំ�គុ លរែ្ឋ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ ពា�ិជ្កម្មពហរែ្ឋ 

ភាគទប្រើននតឹងអា្របនតទបជើសយករទបៀបមយួ 
ក្គុង្រំទណ្មពីរទែើម្កី�ំតនូ់វបោក់

 
្រំ�ូលជាបព់ន្ធរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។ 

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាសទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ ពា�ិជ្កម្មពហរែ្ឋនតឹងមនិអា្រទបជើស 
ទរ ើសរទបៀបកំ�តទ់លើបោក្់រំ�ូលជាបព់ន្ធ 
រែ្ឋរបស់ទគដែលមានោរៈបបទជាជនសំ៏រាប ់
ទគ។ ពា�ិជ្កម្មពហគុរែ្ឋខលៃះនតឹងបតរូវបងព់ន្ធ 
បោក្់រំ�ូលោជីវកម្មទប្រើន្រំទពាះការ 
ផ្លៃ ស់បតូរទនះ។ បបដហលពាកក់ណ្ត លថន 
កំទ�ើ នពន្ធទនះ ក្គុងរយៈទពលបោឆ្ំាខំ្ង 
មគុខនតឹងបតរូវទបបើសំរាបឧ់បតថាម្ភ គំទរាងបបសិេិ្ធ 
ភាពថាមពល និងគំទរាងថាមពលទេ្ប្។

ឤហារដែលោនបំថភលៃពូជ។  ការដ្កោ់លៃ ក។  
លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។ 

ពន្ធសំរាប់្ តល់្វកិា ការអបរ់ ំនិងកម្មវធិីកគុមារវយ័ែំែូង។  
លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
Jason Kinney
បពា្ឈបក់ារទឡើងពន្ធបោក្់រំ�ូលសំរាប ់

បគរួោរថ្ាកក់ណ្ត ល។—ទោះទឆ្ាត ទេ 
ទលើសំទ�ើ បបជា 38 

980 9th Street, Suite 2000
Sacramento, CA 95814
(916) 806-2719

គាបំេ
ទោះទឆ្ាត ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ  បបជា មតិ 

38
(323) 426-6263
info@prop38forlocalschools.org
www.prop38forlocalschools.org

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
សមាគមបទ្រចកវេិយា & ឧសសាហកម្ម 

កាលីហ្័រញ៉ា
1115 11th Street 
Sacramento, CA 95814
info@Stop39.com
www.Stop39.com

គាបំេ
ទោះទឆ្ាត ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ  

បបជាមតិ39—កាលីហ្័រញ៉ា នតឹងបិតការ 
បទញ្ៀសពន្ធសំរាបោ់ជីវកម្មទបរៅរែ្ឋ។

www.cleanenergyjobsact.com

េឡហីករ�៍ េឡហីករ�៍

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្ សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

កំទ�ើ នពន្ធទលើបោករ់កោន ទដ្យទបបើខ្្តរកំតឹល ្រំនួនែបព់ីរឆ្ា។ំ  បោក្់រំ�ូល សំរាប ់
ោលាទរៀនថ្ាក ់K-12 និងកម្មវធិីកគុមារវយ័ែំបូង និង្រំនួនបនួឆ្ា ំទែើម្សីងបំ�គុ លរែ្ឋ។  
ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ពន្ធបោក្់រំ�ូលរបស់រែ្ឋោនទកើនទឡើង្រំនួន 12 ឆ្ា—ំបបហាក ់
បបដហល $10 ទកាែិជាបបចាឆ្ំា ំក្គុងឆ្ាែំំបូង ដែលេំនងនតឹងទកើនទឡើងទបគឿនៗ។  ្ វកិាដែល 
ោនទបបើសំរាបោ់លាទរៀន ការទមើលដ្ទក្មង និងមទតយ្យោលា បពមទ្ងំ្តល់ការ សន្ស ំ
បោកទ់ែើម្សីងប�ំគុ លរែ្ឋ្ង។

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

ែំរវូឲ្យពា�ិជ្កម្មពហគុរែ្ឋ បងព់ន្ធទលើបោក្់រំ�ូល ទដ្យទោងទៅទលើភាគរយថនការលក ់
ែូររបស់ទគ ក្គុងរែ្ឋកាលីហ្័រនីញ៉ា ។   ទបតៀមេគុកបោក្់រំ�ូល ្រំនួនបោឆ្ំា ំសំរាបដ់្នការ 
ថាមពលលអែោអែ ត/បរបិូរ�៍។  ឥេ្ធពិលហិរញ្ញ វតថាគុ :  បោក្់រំ�ូលរបស់រែ្ឋទកើន ទឡើង $1  
ទកាែិ ជាបបចាឆ្ំា ំដែលពាកក់ណ្ត លថនបោក្់រំ�ូល្រំនួនបោឆ្ំាខំ្ង មគុខ បតរូវោន 
្រំណ្យ ទៅទលើដ្នការថាមពល បរបិូរ�៍។  ក្គុងបណ្ត ថនបោក្ំ់រ�ូលដែលទៅសល់  
មយួដ្្កធំបបដហលនតឹងោន្រំណ្យទៅទលើោលាទរៀនោធារ�:។

ទស្រកតីសទងខេប                ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

លកខេខ�័្ឌ ពន្ធដ្រ សំរាបព់ា�ិជ្កម្មពហគុរែ្ឋ។  ការ្តល់្វកិាសំរាប ់
ថាមពលលអែោអែ ត និងថាមពលបរបិូរ�៍។  លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។ 

មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស | 98  | មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស



ទោះទឆ្ាត “ោេ/ចាស” ទលើសំទ�ើ  
បបជាមតិ 40 ការពារដ្នេីបពតឹេ្ធ 

សភារែ្ឋគូសទដ្យគ�:កម្មការពលរែ្ឋ 
ដបងដ្រកម�្ឌ លឯករាជ្យដែលោន យល់ 
បពមទដ្យអ្កទោះទឆ្ាត។  ោេ/ចាស ទលើ 
សំទ�ើ បបជាមតិ 40 បបកានរ់ាមឆន្ទៈអ្ក
ទោះទឆ្ាតទៅកាលីហ្័រញ៉ា ឳ្យអ្កនទោោយ
េេួលខគុសបតរូវទដ្យរកសាពួកទគទៅទបរៅ 
ែំ�ីរការដបងដ្រកម�្ឌ លទនះ។ បករុមរដ្្ឋ  
ភោិលលអែ, បពឺទ្្ធ ចារ្យ, ពា�ិជ្កម្ម និងអ្ក 
បងព់ន្ធ ឳ្យអនគុោសនទ៏ោះទឆ្ាត  
“ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ បបជាមតិ 40.”

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ បពំដែនម�្ឌ លបពតឹេ្ធសភារែ្ឋបតរូវោន 
បញ្្កទ់ដ្យ គ�:កម្មការពលរែ្ឋដបងដ្រក 
 ម�្ឌ លនតឹងបតរូវបនតទបបើបោស់តទៅទេៀត។

ក្គុងនាមជាអ្កឧបតថាម្ភថនសំទ�ើ  
បបជាមតិ 40, ទគាលបំ�ង 

របស់ទយើងគឺបចានទចាលគ�ៈកម្មការ 
ម�្ឌ លបពឺេ្ធ សភារែ្ឋសំរាបឆ្់ា ំ2012។  
កប៏៉ាគុដនតទដ្យោរតគុលាការកំពូលរែ្ឋសំទរ្រ 
ថារកសាម�្ឌ ល់ទ្ងំឡាយទនាះឳ្យទៅនតឹង 
កដនលៃងសិនសំរាបឆ្់ា ំ2012,ទយើងោនព្យរួ 
ការទឃាសនារបស់ទយើងេគុកសិន ទហើយ 
ទយើងមនិដស្ងរកសំទឡងទឆ្ាត ទេ  ទឡើយ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ តគុលាការកំពូលនតឹង 

ចាតរ់ាងំអ្កជំនាញពទិសសទែើម្កីំ�ត ់
 បពំដែនម�្ឌ លបពតឹេ្ធសភារែ្ឋជា្្មី។

្ូរលេស្សនាទគហេំពរ័ រែ្ឋទលខ្ធិការ ទែើម្ ី៖

• បោវបជាវអពីំការទធ្ើវភិាគទ្នទឃាសនា 

នងិសកម្មភាពតសូ៊មតិ 
http://cal-access.sos.ca.gov

• ពនិតិ្យមគ្គុទេ្ទសកទ៍ោះទឆ្ាតជាភាោទ្្សងៗទេៀត 
www.voterguide.sos.ca.gov 

• រកទមើលមន្ទរីទោះទឆ្ាតទៅក្គុងបសរុករបស់អក្
www.sos.ca.gov/elections/find-polling- 
place.htm

• សគុំពត័ម៌ានអពំកីារទោះទឆ្ាតទ្ញាើរាមប៉ាគុសតសំបគុបត 
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm 

• េេួលពត័ម៌ាន មានបបទោជនសំ៏រាបអ់ក្ទោះទឆ្ាត 
ទលើកែបំងូ 
www.sos.ca.gov/elections/new-voter

• ទមើលលេ្្ធ លទោះទឆ្ាតរស់រទវ ើកទបកាយពីមន្ទរីទោះទឆ្ាត 
បតរូវបេិ ទៅថ្្ងទោះទឆ្ាត  

http://vote.sos.ca.gov

 

អំពីទឆ្ាតេឡហីករ�៍ 

រែ្ឋទលខ្ធកិារមនិសរទសរទឆ្ាតេឡហកីរ�៍ទេ។ េឡហី 
ករ�៍ក្គុងការ គាបំេ និងជទំ្ស់ ក្គុងវធិានការសនលៃតឹកទឆ្ាតគឺបតរូវ

 ោន្តល់ទដ្យ អក្គាបំេ និង អក្ជំទ្ស់ថនវធិានការសនលៃតឹក 
ទឆ្ាត។ ភាោដ្លៃងក្គុងេឡហកីរ�៍ដែលោនដ្កប់ញូ្នមក

 មនិអា្របតរូវោនទធ្ើការបញ្្កទ់្្ទៀងផ្្ទ តសំ់រាបភ់ាពបតតឹមបតរូវ ឬ 
បតរូវោនដកដបបអ្ីទឡើយ លគុះបរាដតមានែកីាតគុលាការថាភាោ 
ក្គុងេឡហកីរ�៍ណ្មយួ គួរបតរូវដកដបប ទេើបទយើងអា្រ ទធ្ើ 
ោន។

 

សំរាបព់ត័ម៌ានទេៀតដ្មអំពីសិេិ្ធទោះទឆ្ាតរបស់អក្, សូម 
អានេពំរ័ 143 ថនមគ្គុទេ្ទសកទ៍នះ។

ការដ្កក់ំរតិ។  ម�្ឌ លរែ្ឋ បពតឹតតិសភា។  បបជាមតិ។

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
FAIRDISTRICTS2012.com

គាបំេ
ទោះទឆ្ាត “ោេ/ចាស” ទលើសំទ�ើ បបជា 

មតិ 40
Hold Politicians Accountable
1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814 
(866) 408-4527
Info@HoldPoliticiansAccountable.org
www.HoldPoliticiansAccountable.org

េឡហីករ�៍

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

ការទោះទឆ្ាត “ោេ/ចាស” មាននយ័ថាយល់បពម ទហើយការទោះទឆ្ាត “ទេ” មាននយ័ 
ថាបែិទសធ ែ្តិម�្ឌ លរែ្ឋបពតឹេ្ធសភា្្មី បតរូវោនចាបទ់ឆ្ាតទដ្យ គ�:កម្មការពល រែ្ឋ 
ដបងដ្រកម�្ឌ ល។  ទបើសិនោន បែិទសធ ម�្ឌ លនតឹង ោនដកសំរលួទដ្យមននតី ដែលបតរួត
ទមើលទដ្យតគុលាការជានខ់្ពស់រែ្ឋកាលីហ្័រនីញ៉ា ។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ការយល់បពម 
បបជាមតិ នតឹងគា្ម នឥេ្ធពិលហិរញ្ញ វតថាគុ ទៅទលើរែ្ឋ និងរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ នទេ។  ការបែិទសធន ៍
បបជាមតិ នតឹងបណ្ត ល ឲ្យមានការ្រំណ្យមយួែង បបដហល $1 លាន ្រំទពាះរែ្ឋ និង 
ទខ្នធី។

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត
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បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

សប្រជាមតិ
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ការ បោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
ច្បាបន់ៃការបបើកបោះ ប ន្ោ ត  ល្បងស្ីពី បបក្ខ ជៃ កំពូលពីរនាក ់ដដលចូ្លជាធរមាៃនាន្ងៃទី1 ដែមករា ន្ោ  ំ2011 តំរវូថា គ្រប ់បបក្ខជៃទាងំអស់ ឈរ 
ប ម្ ះសំរាប ់ការយិាលវ័យអនោកបោះ ប ន្ោ តដតងតាងំ្ឺរគតរូវ រាយ  ប ម្ ះ បៅ កនោនុង គកដាស សៃ្លឹក ប ន្ោ តដតមយួ។ កៃ្ងមកពីមនុៃបៅ ថាការយិាលវ័យបក្សពវ័ៃ្ធ 
(partisan offices), ការយិាលវ័យអនោក បោះ ប ន្ោ តដតងតាងំ (voter-nominated offices) ្រ ឺជាការយិាលវ័យ  ៃីតបិញ្ញត្ិរដ្ឋ, ការយិាលវ័យសភា នៃ

 សហរដ្ឋអាបមរកិ, ៃិង ការយិា លវ័យ រដ្ឋ ធមមៃនុញ្ញ រដ្ឋ។  ្ឺរមាៃដតបបក្ខជៃ ពីរ របូ ប៉ានុប ណ្ ះ ដដលទទួលោៃ សៃ្លឹកប ន្ោ តបគច្ើៃជាងប្រ—បដាយមៃិ្ិរតពី្រណៈ
 បក្សអាទិភាព —បៃ ្បធ្ើការបោះ ប ន្ោ តជាសកលបដាយមៃិ្ិរតពីចំ្ៃួៃ សរនុប សៃ្លឹក ប ន្ោ ត។

បបក្ខជៃដដលចារប ម្ ះចូ្លកនោនុងសៃ្លឹកប ន្ោ តសំរាបក់ារយិាលវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតងតាងំអាច្ឈរប ម្ ះបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តសាកល្បងដតប៉ានុប ណ្ ះ។ ដតបទាះ
 ជាយា៉ា ង្កប៏ដាយ បបក្ខជៃដដលចារប ម្ ះចូ្លកនោនុងសៃ្លឹកប ន្ោ តអាច្បៃឈ្រប ម្ ះោៃសំរាបក់ារបោះប ន្ោ តសកលបទៀតលនុះគតាដតបបក្ខជៃបនាះ 

្រឺជា បបក្ខជៃមានោ ក ់នៃ អនោក បគជើស បរ ើសកំពូលពីរនាកប់ៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តសាកល្បង។ ជាបដៃថែមបទៀត ្រឺគ្ម ៃដំបណើ រការដតងតាងំបដាយឯករាជ្យសំរាបក់ារបោះ
ប ន្ោ តសកល។

ច្បាបគ់បពវ័ៃ្ធបបើកបោះប ន្ោ តល្បង្មីបៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា មៃិអៃនុវត្ៃច៏្ំបោះបបក្ខជៃដដលឈរប ម្ ះសំរាបគ់បធានាធិបតីសហរដ្ឋអាបមរកិ, ្រណៈកមមការ 
ក្្លបោៃធី, ឫសំរាបក់ារយិាលវ័យមូលដា្ឋ ៃប�ើយ។

ច្បាបរ់ដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា តំរវូឳ្យបោះពនុម្ពពវ័តម៌ាៃោងបគកាមបៃះបៅកនោនុងបសច្ក្ីជូៃដំណលឹ ងបៃះ។

បបក្ខជៃបក្ស-ដតងតាងំ/ការយិាលវ័យបក្សពវ័ៃ្ធ
្រណៈបក្សៃបយាោយអាច្ដតងតាងំបបក្ខជៃជាផ្ូវការសំរាបក់ារយិាលវ័យបក្ស-ដតងតាងំ/ការយិាលវ័យបក្សពវ័ៃ្ធបៅបពលបោះប ន្ោ តល្បង។ បបក្ខជៃដដល 
ោៃដតងតាងំៃលឹងតំ្ងឱ្យ្រណៈបក្សបនាះជាបបក្ខជៃផ្ូវការរបស់្រណៈបក្សសំរាបឈ់របៅការយិាលវ័យជាកល់ាក់្ មយួបពលបោះប ន្ោ តសកល 
បហើយច្ំៃួៃសៃ្លឹកប ន្ោ តៃលឹងឆ្នុះបញ្ចា ំងពីការចាតត់ាងំបនាះជាផ្ូវការ។  អនោកដដលទទួលោៃសៃ្លឹកប ន្ោ តកំពូលបៅកនោនុងបក្ស ៃិមយួៗ បៅបពលបោះប ន្ោ តល្បង

 ៃលឹងបៃ្បៅឈរប ម្ ះបពលបោះប ន្ោ តសកលបទៀត។ បក្សៃិមយួៗ កប៏គជើស មនៃ្ី ្រណៈកមមការ ក្្ល នៃបោៃធ ីបៅ បពលបោះប ន្ោ តល្បងរបស់បក្សដដរ។

អនោកបោះប ន្ោ តមយួរបូអាច្បោះប ន្ោ តបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តល្បងនៃ្រណៈបក្សៃបយាោយដដលគ្តោ់ៃបង្ហា ញថាជា្រណៈបក្សអាទិភាពរបស់គ្ត ់បៅ បពល 
ោៃច្នុះប ម្ ះបដើម្បបីោះប ន្ោ ត។ ដតបទាះបីជាយា៉ា ង្ ្រណៈបក្សៃបយាោយមយួ អាច្អៃនុញ្្ញ ត បនុ្រ្គល មានោ ក ់ដដល បដិបសធ មៃិ គោប ់ពី្រណៈបក្សអាទិភាព

 ឲ្យ បោះប ន្ោ តបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ ត  ល្បង នៃ ្រណៈ បក្ស បនាះោៃដដរ។

បបក្ខជៃការយិាលវ័យ អនោក បោះប ន្ោ ត ដតងតាងំ
្រណៈបក្សៃបយាោយទាងំឡាយ្រឺមៃិមាៃសិទិ្ឋដតងតាងំបបក្ខជៃជាផ្ូវការសំរាបក់ារយិាលវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតងតាងំបៅបពលបោះប ន្ោ តល្បង ោៃបទ។  បបក្ខ

 ជៃដដលោៃដតងតាងំសំរាបក់ារយិាលវ័យ អនោក បោះប ន្ោ តដតងតាងំបៅបពលបោះប ន្ោ តល្បង្ឺរជាអនោកដតងតាងំ នៃពលរដ្ឋ ្រមឺៃិ ដមៃជាអនោកដតងតាងំផ្ូវការបដាយ
 ្រណៈបក្ស្មានោ កប់ៅបពលបោះប ន្ោ តសកលបទ។ បបក្ខជៃដតងតាងំសំរាបក់ារយិាលវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតងតាងំ ្រួរដតមាៃ្រណៈបក្សអាទិភាព ឬគ្ម ៃ្រណៈ 

បក្សអាទិភាពរបស់ប្រ ោៃដច្ង បៅកនោនុងសៃ្លឹកប ន្ោ ត កប៏៉ានុដៃ្ការចាតត់ាងំ្រណៈបក្សអាទិភាព ្ឺរគតរូវោៃបគជើស បរ ើសបដាយបបក្ខជៃដតមានោ កឯ់ង បហើយកម៏ាៃបង្ហា ញ
 សំរាបជ់ាពតម៌ាៃរបស់ អនោកបោះប ន្ោ តដតប៉ានុប ណ្ ះ។ បៃះ្ឺរមៃិមាៃៃវ័យថា បបក្ខ ជៃគតរូវ ោៃ ប្រដតងតាងំឬយល់គពមបដាយ្រណៈបក្សដដលដតងតាងំបទ ឬថាមាៃ  

ទំនាកទ់ៃំង រវាង្រណៈបក្ស ៃិង បបក្ខ ជៃបទ បហើយគ្ម ៃបបក្ខជៃ គតរូវ ោៃដតងតាងំបដាយអនោកបោះប ន្ោ ត្រួរគតរូវចាតទ់នុកថាបបក្ខជៃដតងតាងំជាផ្ូវការរបស់្រណះបក្ស 
ៃបយាោយ្មយួប�ើយ។ បៅកនោនុងកូៃបសៀវបៅបោះប ន្ោ ត្រំរនូៃបោៃធី ្រណៈបក្សទាងំអស់ អាច្ ច្នុះរាយ ប ម្ ះ បបក្ខជៃ សំរាប ់ការយិា លវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតង

 
តាងំ ដដលោៃទទួលបដាយ មាៃ ការគ្គំទជាផ្ូវការពី្រណៈបក្ស។ 

អនោកបោះប ន្ោ តមានោ ក់ៗ អាច្បោះប ន្ោ តសំរាបប់បក្ខជៃ្កោ៏ៃសំរាបក់ារយិាលវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតងតាងំ បបើសិៃជាបបក្ខជៃទាងំបនាះជួបៃូវ្រនុណ សម្បត្ិ នៃ 
ការតំរវូបផ្សងៗបទៀតបដើម្បបីគជើសតាងំសំរាបក់ារយិាលវ័យបនាះ។ បបក្ខជៃទទួលសៃ្លឹកប ន្ោ តកំពូលពីរនាកដ់ដលោៃពីការបោះប ន្ោ តល្បងគតរូវបៃ្បៅការបោះ

 ប ន្ោ តសកលសំរាបក់ារយិាលវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតងតាងំបទាះបីជាបបក្ខជៃទាងំពីរនាកប់នាះមាៃការបញ្ជា កដ់តងតាងំពី្រណៈបក្សអាទិភាពដូច្គ្នោ កប៏ដាយ។
 

 គ្ម ៃ្រណៈបក្ស្មយួមាៃសិទ្ឋដិាកប់បក្ខជៃដដលមាៃការដតងតាងំ្រណៈបក្សអាទិភាពឱ្យបៃ្បៅការបោះប ន្ោ តសកលោៃបទ បលើកដលងដតបបក្ខជៃបនាះ 
្រឺជាបបក្ខជៃមានោ កន់ៃចំ្ប្មអនោកទទួលសៃ្លឹកប ន្ោ តកំពូលទាងំពីរបៅបពលបោះប ន្ោ តល្បង។

បបក្ខជៃការយិាលវ័យបគរៅបក្សពវ័ៃ្ធ
្រណៈបក្សៃបយាោយទាងំអស់មៃិអាច្ផ្ល់សិទ្ឋិដតងតាងំបបក្ខជៃែ្ួៃសំរាបប់បំរ ើការយិាលវ័យពីបគរៅបក្សពវ័ៃ្ធបៅបពលបោះប ន្ោ តល្បងបទ បហើយ

 បបក្ខជៃដដលឈរប ម្ ះបោះប ន្ោ តល្បង្ឺរមៃិដមៃជាអនោកដតងតាងំជាផ្ូវការនៃ្រណៈបក្ស្មយួសំរាបក់ារយិាលវ័យជាកល់ាកប់ៅបពលបោះប ន្ោ តសកល
 

 ប�ើយ។ បបក្ខជៃដដលដតងតាងំសំរាបក់ារយិាលវ័យបគរៅបក្សពវ័ៃ្ធមៃិអាច្ ចាត ់តាងំសំរាប្់រណៈបក្សអាទិភាពរបស់ប្រ ឬ មៃិមាៃ ្រណៈបក្សអាទិភាព របស់ 
ប្របទបៅកនោនុងសៃ្លឹកប ន្ោ តបទ។ អនោកទទួលសៃ្លឹកប ន្ោ តកំពូលបគច្ើៃជាងប្រ ពីររបូបពលបោះប ន្ោ តល្បងបនាះបៃ្បៅការបោះ ប ន្ោ តសកលសំរាបជ់ាបបក្ខជៃការយិា

 លវ័យបៅបគរៅបក្សពវ័ៃ្ធ។



ពន្ធបណ ត្ ោះឤសន្ន សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ  
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋា ន ដែលអោះឤង។  
ការផតតួចណផតើមការដែដ្បរែឋាធម្មនុញ្ញ។

ចំណងណ�ើងជាផ្ូវការ  និងណសចែតតីណសណងខេប ណរៀបចំណដ្យអគ្គណមធាវ តី
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សំណណើ ្បជាមតិ

12 |  ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីជេជងខេបy /  ការជ្វើវភិាគ

ការជ្វើវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

ពន្ធបជ្្ោះឤេន្នេំរាបផ្់ល់ថវកិាការអបរ់។ំការផ្ល់ថវកិាខាងេុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលោឋា ន
ដែលអោះឤង។ការផ្តួចជផ្ើមការដកដ្បរែឋា្ម្មនុញ្ញ។
• ការបជងកើនពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនជលើ្រាករ់ករាន្បចាឆំ្្ន ំជ្ចើនជាង$250,000ចំនតួន្រាពំតីរឆ្្ន ។ំ
• ការបជងកើនពន្ធថថ្លកែូ់រនិងជ្បើ្រាេ់ជោយ¼ជេនចំនតួនបតួនឆ្្ន ។ំ
• ការដបងដចកពន្ធ្រាកច់ំណូលបជ្្ោះឤេន្ន89%េំរាបស់ាលាជរៀនថ្្ន ក់K-12និង11%េំរាបម់ហាវទិ្យាល័យេហគមន។៍
• ហាមឃាតក់ារជ្បើថវកិាេំរាបច់ំ្ យជលើការ្គប់្ គងប៉ុដន្ផ្ល់អត្ជោមត័ឲ្យគណ:្គប់្ គងសាលាជរៀនតាមមូលោឋា នជែើម្ តីេំជរចក្នុងអង្គ្ប�ំុដែល

ជបើកចំហនិង្តរូវរាន�ំរោះបញ្តីជា្បចាឆំ្្ន ំនូវលកខេណ:ថវកិា្តរូវរានចំ្ យជាយ៉ង្។
• ការផ្ល់ថវកិាដែលអោះឤងេំរាបជ់េវាខាងេុវត្ិភាពសាធារណ:រានជ្វើឲ្យ្េបគ្្ន វញិជចញពតីរែឋាជៅឲ្យរោឋា ភរិាលមូលោឋា ន។

ជេចក្តីេជងខេបថនអ្នកវភិាគនតីតិបញ្ញត្ិ្បមាណនូវឥទ្្ធិពលហិរញ្ញ វត្ុទូ្ទាតរ់តួចរបេ់រែឋានិងរោឋា ភរិាលមូលោឋា ន:
• ពន្ធ្រាកច់ំណូលបដន្មរបេ់រែឋា្បដហល$6្រាមំតួយរយជកាែិជា្បចាឆំ្្ន ំចាបត់ាងំពតីឆ្្ន ំ2012-13រហូតែល់ឆ្្ន ំ2016-17។ចំនតួន្រាកច់ំណូល

បដន្មតិចជាងនឹងមានេំរាបជ់្បើក្នុងឆ្្ន ំ2011-12,2017-18,និងឆ្្ន ំ2018-19។
• ្រាកច់ំណូលបដនម្ទាងំជនោះនឹងមានេំរាបក់ារផ្ល់ថវកិាឲ្យកម្មវ ិ្ តីោោក្នុងគំជរាងថវកិារបេ់រែឋា។ការកាតប់ន្យនូវការចំ្យ្បដហល

$6្រាមំតួយរយជកាែិក្នុងឆ្្ន ំ2012-13ជាចំបងេំរាបក់ម្មវ ិ្ តីអបរ់ំនឹងមនិមានឥទ្្ធិពលជទ្។

ទិ្ែឋាភាពទូ្ជៅ
វធិានការជនោះបជងកើនអ្តាពន្ធថថ្លកែូ់ររបេ់រែឋាេ្មាបអ់្នកជាបព់ន្ធទាងំ

អេ់និងអ្តាពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)េ្មាបអ់្នកជាបព់ន្្ធ រាក់
ចំណូលក្មតិខ្ពេ់។ការបជងកើនពន្ធបជ ដ្ ោះអាេន្នទាងំជនោះផដល់នូវ្រាក់
ចំណូលបដន្មជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបក់ម្មវ ិ្ តីទាងំឡាយដែល្តរូវរានផដល់ថវកិា
ជៅក្នុងគំជរាងថវកិារបេ់រែឋា។គជំរាងថវកិាឆ្្ន ំ2012–13របេ់រែឋាដែលរាន
អនុមត័ជោយអង្គនតីតិបញ្ញត្ិនិងអភរិាលរែឋាជៅដខមថុិោឆ្្ន ំ2012

េន្មតថ្មានការអនុមត័ថនវធិានការជនោះ។ជទាោះបតីជាយ៉ង្គំជរាងថវកិា
ជនោះករ៏ តួមបញូ្លផងដែរនូវដផនការបំរងុដែលត្មរូវឲ្យមានការកាតប់ន្យ
ចំ្យ(ជៅថ្“ការកាតជ់្្ើយតបតាមជហតុការណ៍”)ក្នុងករណតី ដែលអ្នក
ជរាោះជឆ្្ន តបែិជេ្វធិានការជនោះ។វធិានការជនោះកោ៏កប់ញូ្លជៅក្នុង្ម្មនុញ្ញ

ផងដែរនូវលកខេខណ្ឌ ត្មរូវមតួយចំនតួនដែលពាកព់ន័្ធនឹងការជផទារការទ្ទ្តួលខុេ
្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីរបេ់រែឋាខ្ោះជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា នថ្មតីៗជនោះ។តារាងទ្តី1េជងខេប
អំពតីខដចងេំខាន់ៗ ថនេំជណើ ្បជាមតិជនោះដែល្តរូវរានពិភាកសាលម្តិដថម

ជទ្ៀតជៅខាងជ្កាម។

តារាងទី1
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសំណ�ើណ្រជាមតិ ទេខ 30
ពន្ធោររែឋានិង្រាកច់ំណូល

• បជងកើនអ្តាពន្ធលកទ់្ំនិញរានមតួយ-ភាគបតួនជេនេំរាបរ់ាល់ែុល្ារក្នុងអំឡុងជពលបតួនឆ្្ន ។ំ
• បជងកើនពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនចជំពាោះអ្នកជាបព់ន្ធថ្្ន កខ់្ពេ់េំរាបរ់យៈជពល្រាពំតីរឆ្្ន ។ំ
• តជំឡើង្បដហល$6្រាមំតួយរយជកាែិែុល្ារបដន្មពតីជលើ្រាកច់ំណូលរែឋា្បចាឆំ្្ន ពំតីឆ្្ន ំ2012–13
រហូតែល់ឆ្្ន ំ2016–17,ជាមតួយនឹងចំនតួនតូចក្នុងឆ្្ន ំ2011–12, 2017–18,នឹង2018–19។

ការចំ្យរបេ់រែឋា
• ជបើេិនជាយល់្ពមជោយអ្នកជរាោះជឆ្្ន ត្រាកច់ំណូលបដន្មនឹងមានេំរាប�់តួយ�តុល្យភាព
ថវកិារែឋារហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19.

• ជបើេិនជា្តរូវបែិជេ្ជោយអ្នកជរាោះជឆ្្ន តថវកិាឆ្្ន ំ2012–13្តរូវបន្យមក្តឹម$6្រាមំតួយរយជកាែិ
ែុល្ារ។្រាកច់ំណូលរែឋាទាបរហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19។

កម្មវ ិ្ តីរែឋារាលមូលោឋា ន
• ធាោថ្រែឋារាលមូលោឋា នទ្ទ្តួល្រាកព់ន្ធចំណូល្បចាឆំ្្ន ជំែើម្ តីផ្ល់មូលនិ្ិែល់កម្មវ ិ្ តីោោដែលទ្ទ្តួល

ខុេ្តរូវការជផទារឳ្យជគជោយរែឋាក្នុងឆ្្ន ំ2011។



ពន្ធបណ ត្ ោះឤសន្ន សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ  
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋា ន ដែលអោះឤង។  
ការផតតួចណផតើមការដែដ្បរែឋាធម្មនុញ្ញ។

ការណធវើវភិាគណដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិបញ្ញតតិ (ត)
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ពន្ធរែឋានិង្រាកច់ំណូល

សាវតារ
កញ្បថ់វកិាទូ្ជៅគឺជាគណនតី្បតិបត្ិការចម្ងរបេ់រែឋា។ក្នុងឆ្្ន សំារ

ជពើពន្ធ2010–11(ដែលែំជណើ រការពតីថថងៃទ្តី1ដខកកកោឆ្្ន ំ2010ែល់ថថងៃទ្តី
30ដខមថុិោឆ្្ន ំ2011)្រាកច់ំណូលេរបុរបេ់កញ្បថ់វកិាទូ្ជៅគឺ$93
ពានល់ាន។្បភព្រាកច់ំណូល្ំបំផុតទាងំបតីរបេ់កញ្បថ់វកិាទូ្ជៅគឺ
អ្តាពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនពន្ធលកែូ់រនិងពន្្ធ រាកច់ំណូលរបេ់
សា�តីវកម្ម។
ពន្ធលកែូ់រ។ អ្តាពន្ធទំ្និញលកជ់ចញជៅរែឋាកាលតីហវ័រញ៉ខុេៗគ្្ន 

អា្េ័យជៅតាមមូលោឋា ន។បច្ុប្ន្នជនោះអ្តាពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញជាម្្យម
គឺជ្ចើនជាង8ភាគរយដតប៉ុជ ណ្ ោះ។មតួយភាគថន្រាកច់ំណូលពន្ធលកែូ់រ
ចូលជៅក្នុងរែឋាចំដណកភាគដែលជៅជេេេល់្តរូវរានដបងដចកជៅឲ្យរែឋា
រាលមូលោឋា ន។កញ្បថ់វកិាទូ្ជៅរបេ់រែឋារានទ្ទ្តួល$27ពតីរពាន់្ រាពំតីរ
រយជកាែិថន្រាកច់ំណូលពន្ធលកែូ់រក្នុងអំឡុងឆ្្ន សំារជពើពន្ធ2010–11។
ពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន។ពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)គឺជាពន្ធ

ជៅជលើ្រាកឈ់្នតួលអា�តីវកម្មការវនិិជយគនិង្រាកច់ំណូលជផសេងៗរបេ់
បុគ្គលនិង្គរួសារ។អ្តាពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនរបេ់រែឋាមានលំោប់

ពតី1ភាគរយែល់9.3ភាគរយជៅជលើភាគថន្រាកច់ំណូលរបេ់អ្នកជាប់
ពន្ធមា្ន ក់ជៅក្នុង្ករុមនតីមតួយៗថន្ករុម្រាកច់ំណូលជាជ្ចើន។(ទាងំជនោះេំជៅជៅជលើអ្តាពន្ធឯកតាបដន្ម។)អ្តាពន្ធឯកតាបដន្មដែលខ្ពេ់ជាងជនោះ្តរូវ
រានគិតថថ្ែូចការបជងកើន្រាកច់ំណូលដែរ។្រាកច់ំណូលពន្ធដែលបជងកើត
ជចញពតីពន្ធជនោះដែលចំនតួនេរបុគឺ$49.4 បតួនពាន់្ រាបំតួនរយបតួនជកាែិជៅ
អំឡុងឆ្្ន សំារជពើពន្ធ2010–11្តរូវរានោកប់ញូ្លចូលក្នុងកញ្បថ់វកិាទូ្ជៅរបេ់រែឋា។បដន្មពតីជលើជនោះជទ្ៀតពន្ធបដន្ម1ភាគរយជទ្ៀត្តរូវរាន
អនុវត្ចំជពាោះ្រាកច់ំណូល្បចាឆំ្្ន ំដែលជលើេពតី$1លាន(ជាមតួយនឹង
្រាកច់ំណូលពាកព់ន័្ធដែលរានបរច្ិាគ�ូនជេវាេុខភាពផ្ូវចិត្)។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់
ការបជងកើនអ្តាពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញចាបព់តីឆ្្ន ំ2013 ែល់2016។

វធិានការជនោះបជងកើនអ្តាពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញទូ្ទាងំរែឋា្តឹមមតួយភាគបតួន
ជេនេ្មាបរ់ាល់មតួយែុល្ារថនទំ្និញដែលរានទ្ិញ។អ្តាពន្ធដែលខ្ពេ់
ជាងមុនជនោះនឹងមានេុពលភាពរយៈជពលបតួនឆ្្ន ំគឺចាបព់តីថថងៃទ្តី1ដខមករា
ឆ្្ន ំ2013រហូតែល់ចុងឆ្្ន ំ2016។

ការបជងកើនអ្តាពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនពតីឆ្្ន ំ2012 ែល់2018។ 
ែូចដែលរានបង្ហា ញជៅក្នុងតារាងទ្តី2វធិានការជនោះបជងកើនអ្តា្រាក់
ចំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន9.3ភាគរយបច្ុប្ន្នជៅជលើ្រាកច់ំណូលខ្ពេ់ជាងមុន។
អ្តាពន្ធឯកតាបដន្មនឹងមានការជកើនជឡើងជៅជពល្រាកច់ំណូលជាប់
ពន្ធេុទ្្ធជកើនជឡើងដែរ។ឧទាហរណ៍េ្មាបអ់្នក្បកាេពន្ធរ តួមគ្្ន នឹង្តរូវ
បងក់្នុងអ្តាពន្ធឯកតាបដន្ម1ភាគរយដថមជទ្ៀតជៅជលើ្រាកច់ំណូល
ចជោ្ោះពតី$500,000និង$600,000ក្នុងមតួយឆ្្ន ំដែលបជងកើនអ្តាេរបុ
ែល់10.3ភាគរយ។្េជែៀងគ្្ន ជនោះដែរនឹង្តរូវបងក់្នុងអ្តាពន្ធឯកតា
បដន្ម2ភាគរយដថមជទ្ៀតជៅជលើ្រាកច់ំណូលចជោ្ោះពតី$600,000និង
$1លានជហើយនឹង្តរូវបងក់្នុងអ្តាពន្ធឯកតាបដន្ម3ភាគរយដថមជទ្ៀត
ជៅជលើ្រាកច់ំណូលជលើេពតី$1លានដែលបជងកើនអ្តាេរបុជៅជលើ្ករុម
្រាកច់ំណូលទាងំជនោះរហូតែល់11.3ភាគរយនិង12.3ភាគរយជរៀងៗ
ខ្តួន។អ្តាពន្ធថ្មតីទាងំជនោះនឹងបោ៉ះពាល់្បដហល1ភាគរយថនអ្នក្បកាេ
ពន្ធជលើ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនរបេ់រែឋាកាលតីហវ័រញ៉។(បច្ុប្ន្នជនោះអ្នកជាបព់ន្ធទាងំជនោះបង់្ បដហល40ភាគរយថនពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន
របេ់រែឋា។)អ្តាពន្ធនឹងមានេុពលភាពរយៈជពល្រាពំតីរឆ្្ន —ំ 
 
 
 
 
 

តារាងទី2
អ្តាពន្ធ្រាកច់ំណូលបច្ុប្ន្ននិងគជ្មាងេំុជ្កាមេំជណើ ្បជាមតិជលខ 30
អ្នកបំជពញពន្ធោរមា្ន កឯ់ងអ្នកបជំពញពន្ធោររតួមគ្្ន អ្នកបជំពញពន្ធោរជាជម្គរួសារអ្តាពន្ធកំរតិគជ្មាងេំុបដន្មថន
្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធa្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធa្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធaកំណតប់ច្ុប្ន្នbអ្តាពន្ធកំរតិកំណត់

$0-$7,316                             $0-$14,632                      $0-$14,642                           1.0%                    - 
7,316-17,346                        14,632-34,692                 14,642-34,692                      2.0                       - 
17,346-27,377                      34,692-54,754                 34,692-44,721                      4.0                       - 
27,377-38,004                      54,754-76,008                 44,721-55,348                      6.0                       - 
38,004-48,029                      76,008-96,058                 55,348-65,376                      8.0                       - 
48,029-250,000                    96,058-500,000               65,376-340,000                    9.3                       - 
250,000-300,000                  500,000-600,000             340,000-408,000                  9.3                      1.0% 
300,00-500,000                    600,000-1,000,000          408,000-680,000                  9.3                      2.0 
ជលើេ 500,000                     ជលើេ 1,000,000              ជលើេ 680,000                      9.3                      3.0
aជ ្្នៀបថន្រាកច់ំណូលរានបង្ហា ញគឺ្តរូវចូលជា្រមានេំរាបឆ់្្ន ំ2011និង្តរូវថលេំរតួលេំរាបអ់តិផរ្ជៅឆ្្ន អំោគត។អ្នកបំជពញពន្ធោរមា្ន កឯ់ងរ តួមទាងំបុគ្គលរានជរៀបការ
និងថែគូជភទ្ែូចគ្្ន មានចុោះជ ្្ម ោះ(RDPS)ដែលបំជពញពន្ធោរ្បចាឆំ្្ន ោំចជ់ោយដឡក។អ្នកបំជពញពន្ធោររ តួមគ្្ន រ តួមទាងំអ្នករានជរៀបការនិងថែគូជភទ្ែូចគ្្ន RDPដែលបំជពញពន្ធោររ តួមគ្្ន ្ពម
ទាងំ�នជពាោះម៉ាយឬជមម៉ាយដែលមានគុណេម្ត្ិនឹងកូនជ្កាមបនទាុក។
bអ្តាពន្ធកំរតិកំណតអ់នុវត្ជលើ្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធក្នុងជ្្នៀបពន្ធោរដែលមានរាយជ ្្ម ោះ។គជ្មាងេំុអ្តាពន្ធបដន្មនឹង្តរូវចូលជា្រមានចាបជ់ផ្ើមក្នុងឆ្្ន ំ2012ជហើយ្តរូវចបជ់ៅឆ្្ន ំ2018។
អ្តាពន្ធបច្ុប្ន្នដែលមានរាយជោោះមនិមានបញូ្លអ្តាពន្ធេំរាប់េុខភាពផ្ូវចិត្ថន1ភាគរយេំរាប់្ រាក់ចំណូលជាបព់ន្ធដែលជលើេពតី$1លានែុល្ារ។
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ជោយចាបជ់ផដើមពតីឆ្្ន ពំន្ធ2012និងបញ្បជ់ៅជពលបូកេរបុឆ្្ន ពំន្ធ2018។
(ជោយសារដតការបជងកើនអ្តានឹង្តរូវរានអនុវត្ចាបព់តីថថងៃទ្តី1ដខមករាឆ្្ន ំ
2012ជោោះអ្នកជាបព់ន្ធដែលរងការបោ៉ះពាល់ទ្ំនងជានឹង្តរូវបងជ់្ចើនជាងមុន
ជៅដខខាងមុខជែើម្ តីទូ្ទាតផ់លបោ៉ះពាល់ជពញមតួយឆ្្ន ថំនការបជងកើនអ្តា។)
អ្តា1ភាគរយបដន្មេ្មាបជ់េវាេុខភាពផូ្វចិត្នឹងជៅដត្តរូវរានអនុវត្ចំជពាោះ្រាកច់ំណូលដែលជលើេពតី$1លានែដែល។ែូជច្នោះការផ្្េ់បដូរ
អ្តារបេ់េំជណើ ្បជាមតិជលខ30នឹងបជងកើនអ្តាពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់
ខ្តួនជលើឯកតាបដន្មរបេ់អ្នកជាបព់ន្ធទាងំជនោះចាបព់តី10.3ភាគរយែល់
13.3ភាគរយ។េំជណើ ្បជាមតិជលខ38អំពតីេន្ឹកជឆ្្ន តជនោះកនឹ៏ងបជងកើនអ្តាពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនផងដែរ។្បអបដ់ែលជៅ�ិតបរយិយអំពតីអវតីដែលនឹងជកើតជឡើង្បេិនជបើវធិានការទាងំពតីរ្តរូវរានយល់្ពម។

ជតើមានអវតីជកើតជឡើងជបើអ្នកជរាោះជឆ្្ន តយល់្ពមជលើេំជណើ ្បជាមតិទាងំពតីរ 
30 េំជណើ ្បជាមតិ 38?

រែឋា្ម្មនុញ្ញ រែឋាបញ្ជា កនូ់វអវតីនឹងជកើតជឡើងជបើមានវធិានការពតីរចំរងូចំរាេ់។
ជបើខមា្តាទាងំឡាយថនវធិានការពតីរ្តរូវរានយល់្ពមជៅក្នុងេន្ឹក

ជឆ្្ន តទូ្ទាងំរែឋារែឋា្ម្មនុញ្ញបញ្ជា កថ់្ខមា្តាថនវធិានការ្ដែលទ្ទ្តួល
ការគ្ំ្ ទ្“រាទ្/ចាេ”ពតីអ្នកជរាោះជឆ្្ន តជ្ចើនជាងជគឈ្នោះ។
េំជណើ ្បជាមតិ30និងេំជណើ ្បជាមតិ38ជៅក្នុងេន្ឹកជឆ្្ន តទូ្ទាងំ
រែឋាជនោះទាងំពតីរជនោះតំជឡើងអ្តាពន្ធជលើ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)
ជហើយែូចយ៉ងជនោះជហើយវាអាចពិនិត្យរានថ្មានភាពចំរងូចំរាេគ្្ន ។
វធិានការរែឋាដែលការតំជឡើងពន្ធោរដតមតួយដផ្នកចូលជា្រមាន។

េំជណើ ្បជាមតិ30នឹងេំជណើ ្បជាមតិ38ទាងំពតីរជនោះមានវគ្គមតួ
យចំនតួនមានបំណងជៅបញ្ជា កឳ់្យចបាេ់លាេ់ថ្ជតើខមា្តាមតួយ
្ដែលនឹងចូលជា្រមានជបើេិនជាវធិានការទាងំពតីរ្តរូវឈ្នោះ
• ជបើេិនជាេំជណើ ្បជាមតិ30ទ្ទ្តួលេន្ឹកជឆ្្ន តរាទ្/ចាេ

ជ្ចើនជាង។េំជណើ ្បជាមតិ30មានវគ្គមតួយបង្ហា ញថ្ខ
មា្តារបេ់វាអាចឈ្នោះទាងំអេ់ជហើយគ្្ម នខមា្តា្មតួយ
ថនវធិានការែថ៏ទ្ជទ្ៀតតជំឡើងអ្តាពន្ធោរផ្ទា ល់ខ្តួនPIT—
ជៅក្នុងករណតី ជនោះេំជណើ ្បជាមតិ38—នឹងចូលជា្រមាន។

• ជបើេិនជាេំជណើ ្បជាមតិ38 ទ្ទ្តួលេន្ឹកជឆ្្ន តរាទ្/ចាេ
ជ្ចើនជាង។េំជណើ ្បជាមតិ38មានវគ្គមតួយបង្ហា ញថ្ខមា្តា
របេ់វាអាចឈ្នោះជហើយខមា្តាថនអ្តាពន្ធថនវធិានការែថ៏ទ្ជទ្ៀត
ជរាោះោះពាល់ែល់ការលកែូ់រឬអ្តាពន្ធPIT—ជៅក្នុងករណតី ជនោះ
េំជណើ ្បជាមតិ30—នឹងមនិចូលជា្រមានជទ្។ជ្កាមឆ្ក
រជបៀបជនោះការកាតប់ន្យចំ្ យដែលជគសា្គ ល់ថ្“ការកាតជ់្្ើយ
តបតាមជហតុការណ៍”នឹងចូលជា្រមានជាលទ្្ធផលមកពតីកំជណើ ន
ពន្ធោរថនេំជណើ ្បជាមតិ30មនិចូលជា្រមាន។

ការបោ៉ះពាល់សារជពើពន្ធ

្រាកច់ំណូលរែឋាបដន្មរហូតែល់ឆ្្ន  ំ2018–19។ក្នុងឆ្្ន សំារជពើពន្្ធ រាឆំ្្ន ំ
កន្ងមកដែលការបជងកើនពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញនិងពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន
នឹងមានេុពលភាព(2012–13ែល់ 2016–17),កំជណើ ន្រាកច់ំណូល
រែឋា្បចាឆំ្្ន ំដែលប ដ្ លមកពតីការបជងកើនពន្ធរបេ់វធិានការជនោះ្តរូវរាន
រ៉ានស់ា្ម នថ្មានចំនតួន្បដហល$6្រាមំតួយរយជកាែិ។ទំ្នងជាមានការជកើ
ន្រាកច់ំណូលតិចជាងជនោះជៅក្នុងឆ្្ន សំារជពើពន្ធ2011–12,  2017–18និងឆ្្ន ំ
2018–19ជោយសារការអនុវត្បន្ិចមដងៗនិងការជ្វើឲ្យដលងមាន
បន្ិចមដងៗថនអ្តាពន្ធខ្ពេ់ជាងមុន។

្រាកច់ំណូលអាចមានការផ្្េ់បដូរជ្ចើនពតីមតួយឆ្្ន ជំៅមតួយឆ្្ន ។ំ្រាក់
ចំណូលដែលបជងកើនជោយវធិានការជនោះអាចេ្ិតជៅជ្កាមចំនតួនផ្្េ់បដូរ
ពហុរយជកាែិែុល្ារដែលអាចជ្ចើនជាងឬតិចជាង្រាកច់ំណូលដែលរាន
គនគូ់រខាងជលើ។ជនោះគឺជោយសារដតភាគជ្ចើនថន្រាកច់ំណូលបដន្មដែល
រានពតីវធិានការជនោះនឹងរានមកពតីការបជងកើនអ្តាពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន
ជៅជលើអ្នកជាបព់ន្្ធ រាកច់ំណូលក្មតិខ្ពេ់។្រាកច់ំណូលភាគជ្ចើនដែល
្តរូវរានរាយការណ៍ជោយអ្នកជាបព់ន្្ធ រាកច់ំណូលក្មតិខ្ពេ់មានការពាក់
ពន័្ធខោ្ះជៅនឹងការវនិិជយគនិងអា�តីវកម្មរបេ់ពតួកជគជាជាង្រាកឈ់្នតួលនិង

្រាកជ់បៀវតសេរ។៍ខណៈ្រាកឈ់្នតួលនិង្រាកជ់បៀវរតសេរេ៍្មាបអ់្នកជាបព់ន្ធ
្រាកច់ំណូលក្មតិខ្ពេ់ដ្ប្បរួលក្នុងក្មតិខោ្ះ្រាកច់ំណូលថនការវនិិជយគ

របេ់ពតួកជគអាចផ្្េ់បដូរយ៉ងជ្ចើនពតីមតួយឆ្្ន ជំៅមតួយឆ្្ន ំអា្េ័យជលើការ
អនុវត្ថនផសារេន្ឹកហុ៊នតថម្ផទាោះេំដបងនិងជេែឋាកិច្។ឧទាហរណ៍ពន្ធ

េុខភាពផ្ូវចិត្បច្ុប្ន្នជៅជលើ្រាកច់ំណូលជលើេពតី$1លានរានបជងកើត
្បដហល$730លានជៅឆ្្ន  ំ2009–10ប៉ដុន្ជកើនជឡើងជទ្វែងជ្ចើនជាង
ចំនតួន្រាកក់្នុងឆ្្ន មំុនៗ។ជោយសារចំនតួនដ្ប្បរួលថន្រាកច់ំណូលរបេ់
អ្នកជាបព់ន្ធទាងំជនោះនិងភាពមនិចបាេ់លាេ់ថនការជ្្ើយតបរបេ់ពតួកជគ
ជៅនឹងការបជងកើនអ្តាជោោះ្រាកច់ំណូលដែលបជងកើនជោយវធិានការជនោះ
មានការពិរាកក្នុងការរ៉ានស់ា្ម ន។

ការចំ្យរបេ់រែឋា

សាវតារ

ថវកិាទូ្ជៅរបេ់រែឋាឧបត្ម្ភែល់កម្មវ ិ្ តីជាជ្ចើន។បរ្ាកច់ំណូលដែល្តរូវ
រានោកប់ញូ្លជៅក្នុងកញ្បថ់វកិាទូ្ជៅរានគ្ំ្ ទ្ែល់កម្មវ ិ្ តីជាជ្ចើនរ តួម
មានសាលាជរៀនរែឋាសាកលវទិ្យាល័យរែឋាកម្មវ ិ្ តីេុខភាពជេវាេង្គមកិច្និង
ពន្ធោគ្រ។ការចំ្យជៅជលើសាលាជរៀនគឺជាដផ្នកែ៏្ ំជាងជគថនគំជរាង
ថវកិារបេ់រែឋា។េំជណើ ្បជាមតិមុនៗដែល្តរូវរានអនុមត័ជោយអ្នកជរាោះ
ជឆ្្ន តរបេ់រែឋាត្មរូវឲ្យរែឋាផដល់នូវចំនតួន្រាក់្ បចាឆំ្្ន ជំាអប្បរមាដែលជៅ
ជារតួមថ្ការធាោជាអប្បរមាថនេំជណើ ្បជាមតិជលខ98េ្មាបស់ាលា
ជរៀន(មជត្យ្យេិកសារហូតែល់វទិ្យាល័យ)និងមហាវទិ្យាល័យេហគមន៍
(ជារតួមជៅថ្ការអបរ់កំ្មតិK–14)។ការធាោជាអប្បរមា្តរូវរានផដល់
ថវកិាតាមរយៈការបូកបញូ្លគ្្ន នូវកញ្បថ់វកិាទូ្ជៅរបេ់រែឋានិង្រាក់
ចំណូលពន្ធជលើ្ទ្ព្យេម្ត្ិមូលោឋា ន។ក្នុងរយៈជពលជាជ្ចើនឆ្្ន ំការ

គណោរកការធាោជាអប្បរមាមានលកខេណៈរជេើបខ្ពេ់ចំជពាោះការផ្្េ់បដូរ
្រាកច់ំណូលកញ្បថ់វកិាទូ្ជៅរបេ់រែឋា។ក្នុងប ដ្ ឆ្្ន ទំាងំឡាយជៅជពល
ដែល្រាកច់ំណូលកញ្បថ់វកិាទូ្ជៅជកើនជឡើងក្នុងចំនតួនជ្ចើនការធាោក៏

ទ្ំនងជាមានការជកើនជឡើងក្នុងចំនតួនខ្ពេ់ដែរ។ការដចករដំលកមតួយភាគ្ំថន
ការផដល់ថវកិារបេ់រែឋានិងក្នុងមូលោឋា នដែល្តរូវរានដបងដចកជៅឲ្យសាលា
ជរៀននិងមហាវទិ្យាល័យេហគមនគ៍ឺ“ពំុមានលកខេខណ្ឌ ជទ្”មាននយ័ថ្ពតួក
ជគអាចជ្បើថវកិាេ្មាបជ់គ្លបំណងអបរ់ ំ្ មតួយករ៏ាន។

េំជណើ ចបាប់

្រាកច់ំណូលពន្ធថ្មតីដែលមានលទ្្ធភាពផដល់ថវកិាែល់សាលាជរៀននិង
�តួយ�ជ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគំជរាងថវកិា។្រាកច់ំណូលដែលបជងកើតជោយការ
បជងកើនពន្ធបជ ដ្ ោះអាេន្នរបេ់វធិានការនឹង្តរូវោកប់ញូ្លជៅក្នុងការ

គណោរកការធាោជាអប្បរមាថនេំជណើ ្បជាមតិជលខ98ជោយបជងកើន
ការធាោរាបរ់យជកាែិែុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្្ន ។ំែូជច្នោះមតួយភាគថន្រាកច់ំណូល
ថ្មតីនឹង្តរូវរានជ្បើេ្មាបគ់្ំ្ ទ្ការផដល់ថវកិាែល់សាលាជរៀនខ្ពេ់ជាងមុន
ជាមតួយនឹងភាគដែលជៅជេេេល់�តួយ�ជ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគជំរាងថវកិា



ពន្ធបណ ត្ ោះឤសន្ន សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ  
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋា ន ដែលអោះឤង។  
ការផតតួចណផតើមការដែដ្បរែឋាធម្មនុញ្ញ។

ការណធវើវភិាគណដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិបញ្ញតតិ (ត)
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របេ់រែឋា។តាមទ្េសេនៈគណជនយ្យ្រាកច់ំណូលថ្មតីនឹង្តរូវបញូ្លជៅក្នុង
គណនតីរែឋាដែលជទ្ើបបជងកើតថ្មតីដែលមានជ ្្ម ោះថ្គណនតីការពារវេ័ិយអបរ់ំ
(EPA)។ក្នុងចំជ្មថវកិាជៅក្នុងគណនតី89ភាគរយនឹង្តរូវរានផដល់ជៅ
ឲ្យសាលាជរៀនជហើយ11ភាគរយជទ្ៀត្តរូវរានផដល់ជៅឲ្យមហាវទិ្យាល័យ
េហគមន។៍សាលាជរៀននិងមហាវទិ្យាល័យេហគមន៍អាចជ្បើថវកិាទាងំ
ជនោះេ្មាបជ់គ្លបំណងអបរ់ ំ្ មតួយករ៏ាន។ថវកិានឹង្តរូវរានដចកចាយ
ក្នុងលកខេណៈែូចគ្្ន ជៅនឹងការផដល់ថវកិាែល់េិេសេមា្ន ក់ជោយគ្្ម នលកខេ

ខណ្ឌ េ្មាបជ់ពលបច្ុប្ន្នជលើកដលងដតគ្្ម នការយិល័យអបរ់ ំ្េរុក្
មតួយនឹងទ្ទ្តួលរានតិចជាង$200ជៅក្នុងថវកិាEPAេ្មាបេិ់េសេមា្ន ក់
ជហើយគ្្ម នមហាវទិ្យាល័យេហគមនក៍្នុង្េរុក្មតួយនឹងទ្ទ្តួលរានតិច

ជាង$100ជៅក្នុងថវកិាEPAេ្មាបនិ់េសេតិជពញជម៉ាងមា្ន ក។់

ឥទ្្ធិពលសារជពើពន្ធជបើវធិានការ្តរូវរានយល់្ពម

គំជរាងថវកិាឆ្្ន ំ 2012–13 ពឹងដផ្កជលើការអនុមត័របេ់អ្នកជរាោះជឆ្្ន តជៅ
ជលើវធិានការជនោះ។អង្គនតីតិបញ្ញត្ិនិងអភរិាលរានអនុមត័គំជរាងថវកិជៅដខ

មថុិោជែើម្ តីជោោះ្សាយឱនភាពគជំរាងថវកិាដែលរានគនគូ់រ្តឹម្តរូវេ្មាប់
ឆ្្ន សំារជពើពន្ធ2012–13កែូ៏ចជាឱនភាពថវកិាដែលរានគនគូ់រេ្មាបឆ់្្ន ំ
ទាងំឡាយក្នុងជពលអោគត។គជំរាងថវកិាឆ្្ន ំ2012–13 (1) េន្មតថ់្អ្នក
ជរាោះជឆ្្ន តយល់្ពមជលើវធិានការជនោះនិង(2)ចំ្យ្រាកច់ំណូលដែល
ផដល់ផលជៅជលើកម្មវ ិ្ តីរែឋាជាជ្ចើន។ការដចករដំលកមតួយភាគ្ំថន្រាកច់ំណូល
ដែល្តរូវរានបជងកើតជោយវធិានការជនោះ្តរូវរានចំ្ យជៅជលើសាលាជរៀន
និងមហាវទិ្យាល័យេហគមន។៍ការជនោះ�តួយ�ពន្យល់បក្សាយអំពតីកំជណើ ន
យ៉ងជ្ចើនថនការផដល់ថវកិាេ្មាបស់ាលាជរៀននិងមហាវទិ្យាល័យេហ
គមនក៍្នុងឆ្្ន ំ2012–13ដែលមានកជំណើ នចំនតួន$6.6 ្រាមំតួយរយជកាែិ្រាំ
មតួយលានែុល្ារ  (14ភាគរយ)ក្នុងឆ្្ន  ំ2011–12។ជេទាើរដតទាងំអេ់ថន
កំជណើ នជនោះ្តរូវរានជ្បើេ្មាបទូ់្ទាតច់ំ្ យរបេ់K–14ពតីឆ្្ន មំុននិង

កាតប់ន្យភាពយឺតយ៉វជៅក្នុងការទូ្ទាតម់តួយចំនតួនថនK–14របេ់រែឋា។ែរា
ប្មានឱនភាពគជំរាងថវកិាដែលរានគនគូ់រជ្ចើនគំជរាងថវកិាក៏
ោកប់ញូ្លវធិានការទាងំឡាយជែើម្ តីទ្បទ់្ល់នឹងចំ្ យជៅក្នុងកម្មវ ិ្ តី

ជេវាេុខាភរិាលនិងេង្គមកិច្កាតប់ន្យេំណងជៅឲ្យនិជយ�ិករបេ់រែឋាជ្បើថវកិាដតមតួយជលើកនិងខ្តីពតីគណនតីែថទ្ជទ្ៀតរបេ់រែឋាផងដែរ។
ផលបោ៉ះពាល់ជៅជលើគជំរាងថវកិារហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19។ ្រាកច់ំណូល

ពន្ធបដន្មរបេ់វធិានការជនោះនឹងមានលទ្្ធភាពជ្បើ្រាេ់េ្មាប�់តួយ�ជ្វើឲ្យ
មានតុល្យភាពគំជរាងថវកិារបេ់រែឋារហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19។្រាកច់ំណូល
បដន្មពតីវធិានការជនោះផដល់ថវកិាជាជ្ចើនពានែុ់ល្ារក្នុងមតួយឆ្្ន ំរហូតែល់ឆ្្ន ំ
2018–19ដែលនឹងមានលទ្្ធភាពអាចជ្បើ្រាេ់េ្មាបជ់គ្លបំណងជា
ជ្ចើនរ តួមមានការផដល់ថវកិាែល់កម្មវ ិ្ តីដែលមាន្សាបរ់បេ់រែឋាការបញ្ប់
ភាពយឺតយ៉វក្នុងការទូ្ទាតរ់បេ់ការអបរ់កំ្មតិK–14និងការទូ្ទាតប់ំណុល
ជផសេងៗរបេ់រែឋា។វធិានការោជពលអោគតរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិនិងអភរិាល
នឹងកំណតអ់ំពតីការជ្បើ្រាេ់ថវកិាទាងំជនោះ។្េបជពលជាមតួយគ្្ន ជនោះដែរ
ជោយសារមានចំនតួនដ្ប្បរួលថនអ្នកជាបព់ន្្ធ រាកច់ំណូលក្មតិខ្ពេ់ភាព
ដ្ប្បរួល្រាកច់ំណូលរែឋាដែលមានេកាដ នុពលជ្កាមវធិានការជនោះអាចជ្វើ
ឲ្យការជ្គ្ងថវកិារបេ់រែឋាមានភាពេ្មុ្គសា្ម ញក្នុងឆ្្ន ខំ្ោះ។ជ្កាយពតីការ

បជងកើនពន្ធដែលរានជេ្នើផុតកំណត់ការខាត្រាកច់ំណូលពន្ធដែលពាកព់ន័្ធ
អាចបជងកើតេមា្ព ្គជំរាងថវកិាបដន្មជទ្ៀតជៅក្នុងឆ្្ន បំន្បោទា ប។់

ឥទ្្ធិពលសារជពើពន្ធជបើវធិានការ្តរូវរានបែិជេ្
គំជរាងថវកិាបំរងុកាតប់ន្យការចំ្ យ្បេិនជបើអ្នកជរាោះជឆ្្ន តបែិជេ្

វធិានការជនោះ។្បេិនជបើវធិានការជនោះបរា�យ័រែឋានឹងមនិទ្ទ្តួលរាន្រាក់
ចំណូលបដន្មដែលរានបជងកើតជោយការបជងកើនពន្ធរបេ់េំជណើ ្បជាមតិ

ជឡើយ។ក្នុងស្ានភាពជនោះគំជរាងថវកិាឆ្្ន ំ2012–13ត្មរូវឲ្យការចំ្យ
របេ់ខ្តួនកាតប់ន្យមកជៅ្តឹម$6្រាមំតួយរយជកាែិ។ការកាតជ់្្ើយតប
តាមជហតុការណ៍ទាងំជនោះែូចដែលរានជ្គ្ងជៅក្នុងចបាបរ់ែឋាបច្ុប្ន្នមានបង្ហា ញជៅក្នុងតារាងទ្តី3។ការកាតប់ន្យជេទាើរដតទាងំអេ់្តរូវរានផដល់ជៅ
ឲ្យកម្មវ ិ្ តីអបរ់ំដែលក្នុងជោោះ$5.4្រារំយជកាែិបតួនលាន្តរូវរានផដល់ជៅឲ្យ
ការអបរ់កំ្មតិK–14និង$500លានជៅឲ្យសាកលវទិ្យាល័យរែឋា។ក្នុង
ចំជ្មការកាតប់ន្យរបេ់ក្មតិេិកសាK–14្បដហល$3បតីរយជកាែិគឺ
ជាការកាតជ់ៅក្នុងការផដល់ថវកិាដែលគ្្ម នលកខេខណ្ឌ ។សាលាជរៀននិង
មហាវទិ្យាល័យេហគមន៍អាចជ្្ើយតបជៅនឹងការកាតជ់នោះតាមវ ិ្ តីជាជ្ចើនរ តួមមានជ្បើការែកថវកិាបំរងុទុ្កការជ្វើឲ្យឆ្្ន េិំកសាេ្មាបស់ាលាជរៀនកាន់
ដតខ្តីនិងការកាតប់ន្យការចុោះជ ្្ម ោះចូលជរៀនជៅមហាវទិ្យាល័យេហ
គមន។៍ការកាតប់ន្យដែលជៅជេេេល់ចំនតួន$2.4ពតីររយជកាែិបតួន
លានែុល្ារនឹងបជងកើនចំនតួនថនការទូ្ទាតយឺ់តយ៉វជៅឲ្យសាលាជរៀននិងមហាវទិ្យាល័យេហគមន៍្តឡបជ់ៅក្មតិឆ្្ន ំ2011–12វញិ។ការជនោះ
អាចបោ៉ះពាល់ែល់ត្មរូវការសាច់្ រាករ់បេ់សាលាជរៀននិងមហាវទិ្យាល័យ
េហគមន៍ជ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉វជៅក្នុងឆ្្ន សំារជពើពន្ធដែលជាេកាដ នុ

ពលប ដ្ លឲ្យមានកម្តីរយៈជពលខ្តីកានដ់តជ្ចើនជឡើង។

ផលបោ៉ះពាល់ជៅជលើគជំរាងថវកិារហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19។្បេិនជបើវធិានកា
រជនោះ្តរូវរានបែិជេ្ជោយអ្នកជរាោះជឆ្្ន ត្រាកច់ំណូលរបេ់រែឋានឹងធ្ាក់
ចុោះរាបរ់យជកាែិែុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្្ន ំរហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19ទាបជាងការ
យល់្ពមជលើវធិានការជនោះ។វធិានការោជពលអោគតរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្

ិនិងអភរិាលរែឋានឹងកំណតអ់ំពតីរជបៀបជ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគំជរាងថវកិារបេ់រែឋា
ជៅតាម្រាកច់ំណូលដែលមានក្មតិទាបជាងមុនជនោះ។គំជរាងថវកិាជពល

អោគតរបេ់រែឋាអាចជ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរានតាមរយៈការកាតជ់ៅឲ្យ
សាលាជរៀនឬកម្មវ ិ្ តីជផសេងៗ្រាកច់ំណូលថ្មតីនិងវធិានការដតមតួយជលើក។

តារាងទី3
ការកាតប់ន្យការចំ្ យឆ្្ន ំ2012–13ជបើេិនជា
អ្នកជរាោះជឆ្្ន តបែិជេ្េំជណើ ្បជាមតិជលខ 30
(គិតជាលានែុល្ារ)
សាលានិងមហាវទិ្យាល័យេហគមន ៏                  $5,354
េកលវទិ្យាល័យកាលតីហវ័រញ៉  250
េកលវទិ្យាល័យរែឋាកាលតីហវ័រញ៉ 250
្កេតួងអភវិឌ្ឍនជ៏េវាកម្ម   50
មូលនិ្ិ្កេតួងប៉ូលិេ្ករុង   20
CalFire     10
កម្មវ ិ្ តី្តរួត្តាទ្ឹក�ំនន់DWR   7
មូលនិ្ិលបាតជមើលេុវត្ិភាពទឹ្ក  5
្កេតួងមចាឆា ជាតិនឹង្បមាញ់   4
្កេតួងឧទ្យាននឹងការកំសាន្   2
កម្មវ ិ្ តីអាជាញា ្រមានេមត្កិច្DOJ  1

េរបុ     $5,951
DWR = ្កេតួង្នធាន DOJ = ្កេតួងយុត្ិ្



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

ពន្ធបធ្្ោះឤសន្ន	សំរាបផ្់ល់ថវកិា	ការអបរ់។ំ		
ការផ្ល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលោឋា ន	ដែលអោះឤង។		
ការផ្តួចធផ្ើមការដកដ្បរែឋា្ម្មនុញ្ញ។ 30 
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កម្មវ ិ្ តីោោតាមរែឋារាលមូលោឋា ន

សាវតារ

ជៅឆ្្ន ំ2011រែឋារានជផទារការទ្ទ្តួលខុេ្តរូវចជំពាោះការ្គប់្ គងរែឋារាលនិង
ការផដល់ថវកិាែល់កម្មវ ិ្ តីជាជ្ចើនែល់រែឋារាលមូលោឋា ន(ជាែំបូងជៅឲ្យជខាន
្តី)។ការទ្ទ្តួលខុេ្តរូវរបេ់កម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទាររ តួមមានការ្ុំខ្តួន�ន
ជល្មើេជាមនុេសេជពញវយ័មតួយចំនតួនការ្តរួតពិនិត្យអ្នកដែល្តរូវរានជោោះ
ដលងបជ ដ្ ោះអាេន្ននិងការផដល់ជេវាពយារាលអ្នកជេពជ្គឿងជញៀន។
ជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបក់ាតពវកិច្ថ្មតីៗទាងំជនោះអង្គនតីតិបញ្ញត្ិរានអនុមត័ចបាប់

មតួយដែលជផទារ្បដហល$6្រាមំតួយរយជកាែិែុល្ារថន្រាកច់ំណូលពន្ធរប
េ់រែឋាជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា នក្នុងមតួយឆ្្ន ។ំភាគជ្ចើនថនថវកិាទាងំជនោះរានម
កពតីការបដងវរមតួយភាគថនពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញពតីរែឋាជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា ន។

េំជណើ ចបាប់

វធិានការជនោះរានោកប់ញូ្លជៅក្នុង្ម្មនុញ្ញ នូវខដចងមតួយចំនតួនដែល
ពាកព់ន័្ធនឹងការជផទារការទ្ទ្តួលខុេ្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីរបេ់រែឋាក្នុងឆ្្ន ំ2011។
ការធាោ្រាកច់ំណូលជាហូរដហជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា ន។វធិានការជនោះ

ត្មរូវឲ្យរែឋាបន្ផដល់្រាកច់ំណូលពន្ធដែលរានបដូរទ្ិេជៅក្នុងឆ្្ន  ំ2011(ឬថវិ
កាេមមូល)ជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា នជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបក់ារទ្ទ្តួលខុេ្តរូវ
ថនកម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារ។វធិានការជនោះកែ៏កជាអចិថ្តនយ្នូ៍វ្រាកច់ំណូល
ពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញដែលរានបដូរទ្ិេជៅជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា នជចញពតីការគណោរកការធាោការផដល់ថវកិាជាអប្បរមាេ្មាបស់ាលាជរៀននិង
មហាវទិ្យាល័យេហគមនផ៍ងដែរ។

ការរតឹត្តិែល់អាជាញា ្ររែឋាក្នុងការព្ងតីកលកខេខណ្ឌ ត្មរូវរបេ់កម្មវ ិ្ តី។
រែឋារាលមូលោឋា ននឹងមនិ្តរូវរានត្មរូវឲ្យអនុវត្ចបាបរ់ែឋាោជពលអោគត
្មតួយដែលបជងកើនខទាងច់ំ្យរបេ់មូលោឋា នក្នុងការ្គប់្ គងការទ្ទ្តួល
ខុេ្តរូវរបេ់កម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារជៅក្នុងឆ្្ន ំ2011ជឡើយលុោះ្តា្ដតរែឋា
រានផដល់្រាកប់ដន្មជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបខ់ទាងច់ំ្ យដែលជកើនជឡើង
ប៉ជុ ណ្ ោះ។
ការត្មរូវឲ្យរែឋាដចករដំលកខទាងច់ំ្យកម្មវ ិ្ តីដែលមនិរានជ្ពៀងទុ្កខោ្ះ។

វធិានការជនោះត្មរូវឲ្យរែឋាទូ្ទាតដ់ផ្នកថនខទាងច់ំ្ យថ្មតី្មតួយរបេ់មូលោឋា ន
ដែលជាលទ្្ធផលថនបណដឹ ងមតួយចំនតួននិងការផ្្េ់បដូរលកខេន្ិកៈឬបទ្បញ្ជា រ
បេ់េហពន័្ធដែលពាកព់ន័្ធនឹងការទ្ទ្តួលខុេ្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារ។
ការលុបជចាលការទ្ទ្តួលខុេ្តរូវផដល់ថវកិាមានេិទ្្ធិជាេកាដ នុពល។

ជ្កាម្ម្មនុញ្ញ រែឋា្តរូវេងែល់រែឋារាលមូលោឋា នវញិជៅជពលខ្តួនោកក់ារ
ទ្ទ្តួលខុេ្តរូវឬ“េិទ្្ធិ”ថ្មតីជៅឲ្យពតួកជគ។ជ្កាមចបាបប់ច្ុប្ន្នរែឋាអាច្តរូវ
រានត្មរូវឲ្យផដល់�ូនរែឋារាលមូលោឋា ននូវថវកិាបដន្ម(េំណងមានេិទ្្ធិ)
ជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបក់ារទ្ទ្តួលខុេ្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារ។វធិានការជនោះ
បញ្ជា កល់ម្តិថ្រែឋានឹងមនិ្តរូវរានត្មរូវឲ្យផដល់េំណងមានអាណត្ិទាងំ
ជនោះជទ្។
បញ្បក់ារផដល់េំណងចជំពាោះចំ្យថនចបាប់្ ប�ំុជោយជបើកចំហ។

ចបាប់Ralph M. Brownត្មរូវឲ្យរាល់ការ្ប�ំុទាងំអេ់របេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិ
ក្នុងមូលោឋា ន្តរូវមានលកខេណៈជបើកចំហជាសាធារណៈ។កន្ងមករែឋារាន
ផដល់េំណង�ូនរែឋារាលមូលោឋា នេ្មាបខ់ទាងច់ំ្ យដែលប ដ្ លមក
ពតីខដចងមតួយចំនតួនថនចបាប់Brown(ែូចជាការត្មរូវឲ្យជរៀបចំនិង្បកាេ
ផសាយរជបៀបវារៈេ្មាបក់ារ្ប�ំុជាសាធារណៈជាជែើម)។វធិានការជនោះ
បញ្ជា កល់ម្តិថ្រែឋានឹងមនិ្តរូវទ្ទ្តួលខុេ្តរូវចំជពាោះការទូ្ទាត�ូ់នភា្ន កង់្រ
ក្នុងមូលោឋា នចំជពាោះចំ្យទាងំឡាយ្ដែលជគ្រពតាមនតីតិវ ិ្ តី្ប�ំុជោយជបើកចំហជៅក្នុងចបាប់Brownជឡើយ។



ពន្ធបណ ត្ ោះឤសន្ន សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ  
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋា ន ដែលអោះឤង។  
ការផតតួចណផតើមការដែដ្បរែឋាធម្មនុញ្ញ។

ការណធវើវភិាគណដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិបញ្ញតតិ (ត)
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ការបោ៉ះពាល់សារជពើពន្ធ

រោឋា ភរិាលរែឋា។ខទាងច់ំ្ យរបេ់រែឋាចំជពាោះកម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារអាចខ្ពេ់
ជាងមុនពតីជ្ពាោះវធិានការជនោះ(1)ធាោថ្រែឋានឹងបន្ផដល់ថវកិា�ូនរែឋារាល
មូលោឋា នជែើម្ តីទូ្ទាត�ូ់នពតួកជគ(2)ត្មរូវឲ្យរែឋាដចករដំលកដផ្នកថនខទាង់
ចំ្យទាងំឡាយដែលពាកព់ន័្ធនឹងការផ្្េ់បដូរចបាបេ់ហពន័្ធនិងជរឿងកដតីោជពលអោគតនិង(3)អនុញ្្ញ តឲ្យរែឋារាលមូលោឋា នបែិជេ្មនិអនុវត្
ចបាប់និងបទ្បញ្ជា ថ្មតីរបេ់រែឋាដែលបជងកើនខទាងច់ំ្ យរបេ់ខ្តួនលុោះ្តា្
ដតរែឋាផដល់ថវកិាបដន្មជទ្ៀត។ខទាងច់ំ្ យជាេកាដ នុពលជនោះនឹងបោ៉ះប៉ូវវញិ
ជោយដផ្នកតាមរយៈខដចងទាងំឡាយរបេ់វធិានការជោយលុបបរំាត់
បំណុលមានេិទ្្ធិរបេ់រែឋាដែលមានេកាដ នុពល្មតួយជចញពតីការជផទារកម្ម
វ ិ្ តីឆ្្ន ំ2011និងនតីតិវ ិ្ តីថនចបាប់Brown។ផលបោ៉ះពាល់សារជពើពន្ធេរបុថនខ
ដចងទាងំជនោះមនិអាចកំណតរ់ានជឡើយជហើយនឹងអា្េ័យជៅជលើវធិានការ
ោជពលអោគតជោយម្តន្តីជាបជ់ឆ្្ន តនិងតុលាការ។
រែឋារាលមូលោឋា ន។កត្ាទាងំឡាយដែលរានពិភាកសាខាងជលើនឹងមាន

ផលបោ៉ះពាល់សារជពើពន្ធជៅជលើរែឋារាលមូលោឋា ន។ជនោះមាននយ័ថ្្រាក់
ចំណូលរបេ់រែឋារាលមូលោឋា នអាចខ្ពេ់ជាងមុនពតីជ្ពាោះរែឋានឹង្តរូវរាន
ត្មរូវឲ្យ(1)បន្ផដល់ថវកិា�ូនរែឋារាលមូលោឋា នជែើម្ តីទូ្ទាតក់ារទ្ទ្តួលខុេ
្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារជៅឆ្្ន ំ2011និង(2)ទូ្ទាតទ់ាងំអេ់ឬជោយ
ដផ្នកថនខទាងច់ំ្ យទាងំឡាយដែលពាកព់ន័្ធនឹងការផ្្េ់បដូរចបាបេ់ហ
ពន័្ធនិងរែឋានិងជរឿងកដតីោជពលអោគត។្រាកច់ំណូលរបេ់មូលោឋា នដែល
ជកើនជឡើងទាងំជនោះនឹងបោ៉ះប៉ូវវញិជោយដផ្នកតាមរយៈខដចងទាងំឡាយរបេ់
វធិានការជោយលុបបំរាតអ់ំ្ ចរបេ់រែឋារាលមូលោឋា នក្នុងការទ្ទ្តួល
េំណងមានេិទ្្ធ ិេ្មាបក់ារបដងវរកម្មវ ិ្ តីឆ្្ន  ំ2011 និងនតីតិវ ិ្ តីថនចបាប់
Brown។ផលបោ៉ះពាល់សារជពើពន្ធេរបុថនខដចងទាងំជនោះមនិអាចកំណត់
រានជឡើយជហើយនឹងអា្េ័យជៅជលើវធិានការោជពលអោគតជោយម្តន្តី

ជាបជ់ឆ្្ន តនិងតុលាការ។

ជេចក្តីេជងខេប 
្បេិនជបើអ្នកជរាោះជឆ្្ន តយល់្ពមជលើវធិានការជនោះអ្តាពន្ធទ្ំនិញលក់


ជចញរបេ់រែឋានឹងជកើនជឡើងរយៈជពលបតួនឆ្្ន ំជហើយអ្តាពន្ធ្រាកច់ំណូល
ផ្ទា ល់ខ្តួននឹងជកើនជឡើង្រាពំតីរឆ្្ន ំដែលជាម្្យមបជងកើតរាន្រាកច់ំណូលបន ្
ដថមរបេ់រែឋា្បមាណ$6្រាមំតួយរយជកាែិ្បចាឆំ្្ន ំចជោ្ោះឆ្្ន  ំ2012–13និង
2016–17។(ទ្ំនងជាមានការជកើន្រាកច់ំណូលតិចជាងជនោះជៅក្នុង
ឆ្្ន សំារជពើពន្ធ 2011–12, 2017–18,និង2018–19។)្រាកច់ំណូលទាងំជនោះ
នឹង្តរូវរានជ្បើេ្មាប�់តួយ�ផដល់ថវកិាែល់គំជរាងថវកិាឆ្្ន ំ2012–13  

របេ់រែឋាជហើយនឹងមានលទ្្ធភាពអាចជ្បើ្រាេ់េ្មាប�់តួយ�ជ្វើឲ្យមាន
តុល្យភាពគំជរាងថវកិារយៈជពល្រាពំតីរឆ្្ន ខំាងមុខ។វធិានការជនោះកន៏ឹងធាោ
ថ្រែឋារាលមូលោឋា នបន្ទ្ទ្តួលជា្បចាឆំ្្ន នូំវការដចករដំលក្រាកច់ំណូល
ពន្ធរែឋាដែលរានជផទារក្នុងឆ្្ន ំ2011ជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបក់ារបដងវរការទ្ទ្តួល
ខុេ្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីរបេ់រែឋាខោ្ះជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា ន។
្បេិនជបើអ្នកជរាោះជឆ្្ន តបែិជេ្វធិានការជនោះអ្តាពន្ធទំ្និញលក់ជចញ

របេ់រែឋានិងពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួននឹងមនិមានការជកើនជឡើងជទ្។
ជោយសារដតថវកិាដែលរានមកពតីការបជងកើនពន្ធទាងំជនោះនឹងមនិអាចមាន
លទ្្ធភាពជ្បើ្រាេ់េ្មាប�់តួយ�ផដល់ថវកិាែល់គំជរាងថវកិាឆ្្ន ំ2012–13
របេ់រែឋាជោោះការចំ្យរបេ់រែឋាជៅក្នុងឆ្្ន ំ2012–13នឹង្តរូវរានកាត់
បន្យមក្តឹម្បមាណជា$6្រាមំតួយរយជកាែិជាមតួយនឹងការកាតជ់េទាើរ
ដតទាងំអេ់ពាកព់ន័្ធនឹងវេ័ិយអបរ់។ំក្នុងរយៈជពលប៉ោុ្ម នឆ្្ន ខំាងមុខ្រាក់
ចំណូលរែឋានឹងធ្ាកចុ់ោះរាបព់ានល់ានែុល្ារ្បេិនជបើវធិានការមនិ្តរូវរាន


អនុមត័ជទ្ជោោះ។
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18 |  ទឡហីករណ៍ ទឡហីករណ៍បោះពុម្ពបៅក្ុងទំពរ័បេះ គឺជាគំេិតរបស់អ្កេិពេ្ធ បហើយមេិតតរូវោេពិេិត្យបមើលភាពតតរឹមតតរូវបោយទីភ្ាកង់ារជាផ្លូវការណាមយួបឡើយ។

ពេ្ធបបណាត ះឤសេ្ សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ   
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េ ដែលអះឤង។   
ការផតួចបផតើមការដកដតបរែឋាធម្មេុញ្ញ។

 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 30 

 ការប្្ើយបែិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមត ិ បលខ 30 

អ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 េិយាយថា បយើងតតរូវដតយល់តពមបៅបលើការ  
បបងកើេពេ្ធែប៏តចើេ ពំុែលូប្្ះបទថវកិាសតរាបស់ាលាបរៀេេរឹងតតរូវកាតប់េ្យ។ 

បយើងទាងំអស់គ្ាចងោ់េសាលាបរៀេែត៏បបសើរបៅក្ុងរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ប៉ាុដេតការបបងកើេ
 ពេ្ធមេិដមេជាវធិីដតមយួក្ុងការសបតមចកិច្ចការបេះបឡើយ។ 

អ្កេបយាោយ ចងប់បងកើេពេ្ធជំេួសឲ្យការបធ្ើឲ្យរាេតបសិទ្ធភាពកម្មវធិីរាបព់ាេ ់
ដែលផ្ដល់ថវកិាបោយរែឋា ការយិាធិបបតយ្យ េិងការខ្ះខ្ាយែប៏តចើេសេ្ធរឹកសន្្ធ ប។់ 

សលូមបមើលអ្ីដែលពួកបគបទើបេរឹងោេបធ្ើរចួ៖ អ្កេបយាោយោេអេុញ្្ញ តជិត $5 
តោរំយបកាែ ិនេសញ្្ញ បណ័្ណ រែឋាកាលីហ្័រញ៉ា សតរាប ់“រថប្្ើងបលឿេមេិបៅ 
កដេ្ងណាមយួ” ដែលអ្កជាបព់េ្ធទាងំឡាយតតរូវចំណាយ $380 លាេក្ុងមយួឆ្្។ំ 
បយើងន្គ្ំាបតបើថវកិាទាងំបន្ះសតរាបស់ាលាបរៀេវញិ! 

ដតជំេួសវញិអ្កេបយាោយឳ្យបយើងេលូវជំបរ ើសខុស—តំបឡើងពេ្ធលកែ់លូររហលូតែល់ 
$1 មយួរយបកាែិ ក្ុងមយួឆ្្បំហើយតំបឡើងពេ្ធតោកច់ំណលូ លពីពាណិជ្កម្មខ្ាតតលូច ឬ 
កាតស់ាលាបរៀេ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 មេិែលូចអ្ីដែលបមើលប�ើញបទ៖ វាមេិធាន្ែល់
 ការផ្ដល់ថវកិាថ្មីសតរាបថ្់ាកប់រៀេ សលូម្ដីតមយួែុល្ារបឡើយ។ 

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ៖ វាអេុញ្្ញ តឲ្យអ្កេបយាោយយក 
ថវកិា ដែលបច្ចុប្េ្បេះតតរូវោេរកសាទុកបោយដឡកសតរាបវ់ស័ិយអបរ់បំហើយ 
ចំណាយ  វាបៅបលើកម្មវធិីបផសេងៗ។ បយើងគា្ម េនថងៃែរឹងថាថវកិាបន្ះបៅខាងណា ឲ្យ

 តោកែបន្ះបឡើយ។

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ៖ វាផតល់ឳ្យអ្កេបយាោយបៅ 
Sacramento សេ្រឹកដសកចំហមយួបោយគា្ម េការតំរលូវថវកិា បសាធេេិវតតេ ៏ឬការដក 
ទតមងដ់ផក្អបរ់។ំ

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ៖ វាបធ្ើឳ្យឈឺ្ បែ់ល់ពាណិជ្កម្ម 
ខ្ាតតលូច េិងសំឡាបក់ារងារ។

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ៖ គឺវាតគាេដ់តផតល់តោកប់តចើេដថមបទៀត
ែល់អ្កេបយាោយបៅ Sacramento បែើម្បីេតចំណាយដថមបទៀត។

កំុយល់ខុស សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 មេិែលូចអ្ីដែលបមើលប�ើញបទ។ វាតគាេដ់ត 
ជាបលស សតរាបឲ់្យអ្កេបយាោយបៅតករុងសាតកាមុេិតលូ យកថវកិារបស់អ្កកាេដ់ត 
បតចើេប៉ាុបណា្ណ ះ ខណៈបធ្ើឲ្យប៉ាះពាល់ែល់បសែឋាកិច្ច េិងមេិោេបធ្ើអ្ីបែើម្ជីួយ�ែល់

 វស័ិយអបរ់បំសាះ។ 
ពលរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  សុទ្ធដតឆ្្តៗ មេិលងៃងប់ទ៖ បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ  

តបជាមតិបលខ 30!
JOEL FOX, តបធាេ  
គណៈកម្មការសកម្មភាពពាណិជ្កម្មខ្ាតតលូច
JOHN KABATECK, ន្យកតបតិបតតិ  
សហពេ័្ធជាតិនេពាណិជកម្មឯករាជ្យ/ កាលីហ្័រញ៉ា
KENNETH PAYNE, តបធាេ 
សរាគមអ្កជាបព់េ្ធ Sacramento

សារមយួពីសម្ពេ័្ធអ្កបោះបឆ្្តសសតីនេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  េិងតគរូបបតងៀេនេរែឋាកាលី
 ហ ្័រញ៉ា  េិងអ្ករាេវជ្ិាជីវៈពតងរឹងការអេុវតតចបាប ់

ជលូេចំបពាះសរាជិកបៅរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ,
បន្ទា បពី់ការកាតអ់ស់រយៈបពលប៉ាុន្្ម េឆ្្មំកបេះ សាលាបរៀេ សាកលវទិយាល័យរែឋា 

 េិងបសវាសុវត្ិភាពសាធារណៈរបស់រែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ស្ិតក្ុងចំណុចបតបះតសំា។ 
តគាេដ់តក្ុងរយៈបពលបេួឆ្្ចុំងបតកាយបេះ សាលាបរៀេរបស់បយើងទទួលរងការកាត ់

បេ្យចំេួេ $20 ពីរពាេប់កាែិែុល្ារ ខ្ះតគរូបបតងៀេជាង 30,000 ន្កេ់ិងចំេួេសិសសេ 
បតចើេក្ុងមយួថ្ាក ់ដែលស្ិតក្ុងចំបណាមចំេួេបតចើេជាងបគបំផុតបៅក្ុងតបបទស។ 
កុរាររបស់បយើង សមេរឹងទទួលោេថ្ាកប់រៀេកាេដ់តតបបសើរជាងបេះ។ 

ែល់បពលដែលតតរូវបបញ្ច ញមតិ េិងរកសាឲ្យរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ស្ិតបៅក្ុងគេង្បែើម
 វញិបហើយ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ចបាបក់ារពារសុវត្ិភាពសាលាបរៀេ េិងទីសាធារណៈតាម 
មលូលោឋា េ តតរូវោេគាតំទបោយអ្ោិល Jerry Brown សម្ពេ័្ធអ្កបោះបឆ្្តសសតី េិង 
តករុមអ្កែរឹកន្ចំំរះុទលូទាងំតបបទស ដែលមកពីដផក្អបរ់ដំផ្កពតងរឹងការអេុវតតចបាប ់េិង 
អាជីវកម្ម។ 

រាេការគាតំទទលូលំទលូលាយចំបពាះសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ពីបតពាះវាជាការផ្ដួចបផ្ដើម 
ដតមយួគត ់ដែលេរឹងការពារសាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាពថវកិា េិងជួយ�បោះតសាយភាព

 របញ៉ារនញ៉ានេគបតរាងថវកិាែរ៏ា៉ាំ នរ ៉ារបស់រែឋា៖ 
• ទបស់ាក តក់ារកាតពី់សាលាបរៀេយា៉ា ងបតចើេ។ បបើគា្ម េសំបណើ តបជាមតិបលខ30 

បទ សាលាបរៀេ េិងមហាវទិយាល័យរបស់បយើង តបឈមេរឹងការកាតែ់ប៏តចើេគឺ $6 
តោមំយួរយបកាែិ បដេ្មបទៀតបៅឆ្្បំេះ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 គឺជាការ 
ផ្ដួចបផ្ដើម ដតមយួគត ់ដែលទបស់ាក តក់ារកាតទ់ាងំបន្ះ េិងផ្ដល់ថវកិាថ្មីៗជាបតចើេ

 បកាែិែុល្ារ សតរាបស់ាលាបរៀេរបស់បយើងបោយ្បប់ផ្ដើមពីឆ្្បំេះតបៅ គឺថវកិា
 ដែលអាចចំណាយបលើ ការបធ្ើឲ្យចេំួេសិសសេក្ុងមយួថ្ាកក់ាេដ់តតិចជាងមុេ 

បន្ទា េស់មយ័បសៀវបៅសិសសេ េិងការជួលតគរូឲ្យមកបបតងៀេវញិ។
• ធាន្ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 

គឺជាវធិាេការ ដតមយួគត ់ដែលស្ាបន្ការធាន្មយួ សតរាបថ់វកិាខាងសុវត្ ិ
ភាពសាធារណៈបៅក្ុងធម្មេុញ្ញ រែឋារបស់បយើងដែលគា្ម េេរណាអាចប៉ាះពាល់វា 
ោេបឡើយ បបើគា្ម េការយល់តពមពីអ្កបោះបឆ្្តបទបន្ះ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 
30 រកសាឲ្យអ្ីៗទាងំអស់រាេតរ្ាភាពជាេិច្ច។ .

• ជួយ�បធ្ើឲ្យគបតរាងថវកិារាេតុល្យភាព។  សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 បធ្ើឲ្យ 
គបតរាងថវកិារបស់បយើងរាេតុល្យភាព េិងជួយ�ទលូទាតប់ំណុលរបស់រែឋាកាលី 
ហ្័រញ៉ា  ដែលបបងកើតបឡើងបោយសារការបំភាេ ់េិងការខ្ចីបតចើេឆ្្។ំ វាគឺជា ជំ

 ហាេែសំ៏ខាេម់យួ ក្ុងការបពា្ឈប ់ កង្ះថវកិាដែលញំញីរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ។ 

បែើម្កីារពារសាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាព សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ោេបបងកើេ ជា 
បបណា្ដ ះអាសេ្ េលូវពេ្ធតោកច់ំណលូ លផ្ទា ល់ខ្ួេ បៅបលើអ្ករកតោកច់ំណលូ លខ្ពស់បំផុតគឺ 
ប្ដីតបពេ្ធដែលរាេតោកច់ំណលូ លបលើស $500,000 ក្ុងមយួឆ្្ ំេិងស្ាបន្ពេ្ធទំេិញ
លកប់ចញបៅតតរឹមអតតាមយួ ដែលទាបជាងពីឆ្្មំុេ។ 

ពេ្ធរបស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 តតរូវោេបធ្ើឲ្យរាេតុល្យភាពជាបបណា្ដ ះអាសេ្ 
េិងរាេភាព្ោំចក់្ុងការការពារសាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាព ៖ 

• រាេដតអ្ករកតោកច់ំណលូ លខ្ពស់បំផុតប៉ាុបណា្ណ ះ ដែលតតរូវបងព់េ្ធតោកចំ់ណលូ ល 
បតចើេជាងមុេ៖ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 បស្ើឲ្យអ្កដែលរកតោកច់ំណលូ លោេ 
បតចើេជាងបគ បងព់េ្ធតោកច់ំណលូ លបតចើេជាងមុេ។ ប្ដីតបពេ្ធដែលរកតោក ់
ចំណលូ លោេទាបជាង $500,000 ក្ុងមយួឆ្្ ំេរឹងមេិតតរូវបងព់េ្ធតោកច់ំណលូ ល បដេ្មបឡើយ។ 

• តោកច់ំណលូ លថ្មទីាងំអស់រាេលក្ខណៈជាបបណា្ដ ះអាសេ្៖ ពេ្ធរបស់សំបណើ  
តបជាមតិបលខ 30 រាេលក្ខណៈជាបបណា្ដ ះអាសេ្ ការផ្ដួចបផ្ដើមបេះ មេិអាចដក 
ដតបបោយការបោះបឆ្្តរបស់តបជាជេោេបឡើយ។  អ្ករកតោកច់ំណលូ លោេ 
ខ្ពស់ជាងបគ េរឹងតតរូវបងប់តចើេជាងមុេរយៈបពលតោពីំរឆ្្។ំ ខដចងអំពីពេ្ធទំេិញ

 លកប់ចញ េរឹងរាេសុពលភាពរយៈបពលបេួឆ្្។ំ 
• ថវកិាចលូលបៅក្ុងគណេីពិបសស ដែលអង្គេីតិបញ្ញតតិមេិអាចប៉ាះពាល់ោេ៖ 

ថវកិាដែលោេបបងកើេសតរាបស់ាលាបរៀេ តតរូវោេ្តដ់ចងចលូលបៅក្ុងថវកិា 
ពិបសស ដែលអង្គេីតិបញ្ញតតិមេិអាចប៉ាះពាល់ោេ បហើយមេិអាចបតបើសតរាប់

 ការយិាធិបបតយ្យរបស់រែឋាោេបឡើយ។ 
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 អេុញ្្ញ តឲ្យរាេសវេកម្មរាេសិទ្ធិ៖ សវេកម្មរាេ 

សិទ្ធិ េិងឯករាជ្យ េិងធាន្ថា ថវកិាតតរូវោេចំណាយ ដតមយា៉ាងគត ់សតរាប់
 សាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាពសាធារណៈ។  

ចលូលរមួជាមយួសម្ពេ័្ធអ្កបោះបឆ្្តសសតី េិងតគរូបបតងៀេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  េិងអ្កវជ្ិា
 ជីវៈសុវត្ិភាពសាធារណៈ។

បោះបឆ្្ត ោទ/្ស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30។
បតកាកឈរបែើម្សីាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាព សាធារណ៖។
ដសង្យល់ដថមបទៀត សលូមទសសេន្បគហទំពរ័ YesOnProp30.com.

JENNIFER A. WAGGONER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធសសតីអ្កបោះបឆ្្តនេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា
DEAN E. VOGEL, តបធាេ
សរាគមតគរូបបតងៀេកាលីហ្័រញ៉ា
KEITH ROYAL, តបធាេ
សរាគមតតមរួតតំបេរ់ែឋាកាលីហ្័រញ៉ា
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សំបណើ តបជាមតិ
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ទឡហីករណ៍បោះពុម្ពបៅក្ុងទំពរ័បេះ គឺជាគំេិតរបស់អ្កេិពេ្ធ បហើយមេិតតរូវោេពិេិត្យបមើលភាពតតរឹមតតរូវបោយទីភ្ាកង់ារជាផ្លូវការណាមយួបឡើយ។ ទឡហីករណ៍ |  19

 ទឡហីករណ៍តបឆ្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ 30 

 ការប្្ើយបែិបសធបលើទឡហីករណ៍តបឆ្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 30 

ពេ្ធបបណាត ះឤសេ្ សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ   
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េ ដែលអះឤង។   
ការផតួចបផតើមការដកដតបរែឋាធម្មេុញ្ញ។

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ៖ វាតគាេដ់តជា “ដល្ងបោកបបញ្ឆោ ត” 
េបយាោយក្ុងទរឹកតោក ់$50 តោពំាេប់កាែិ ប៉ាុបណា្ណ ះ ប៉ាុដេតមេិោេធាន្ែល់ការ 
ផ្ដល់ថវកិាថ្មីសតរាបស់ាលាបរៀេបឡើយ។ 

អ្កេបយាោយដែលបៅពីបតកាយសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ចងឲ់្យបយើងបជឿថា  
តបសិេបបើអ្កបោះបឆ្្តយល់តពមចំបពាះការបបងកើេពេ្ធែប៏តចើេ ក្ុងរយៈបពលតោពីំរឆ្្ ំ
តាមសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 បន្ះ ថវកិាថ្មីេរឹងោេបៅែល់ថ្ាកប់រៀេជាបតចើេ។ គា្ម េ 
អ្ីអាចបដេ្មបលើសពីការពិតបទ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 អេុញ្្ញ តឲ្យអ្កេបយាោយបលង “ដល្ងបោកបបញ្ឆោ ត” 
ជំេួសឲ្យការផ្ដល់ថវកិាថ្មីែល់សាលាបរៀេ៖ 

• ពួកបគអាចយកថវកិាដែលរាេតសាបស់តរាបស់ាលាបរៀេ បហើយបតបើវាសតរាប ់
បគាលបំណងបផសេងៗ រចួបហើយជំេួសថវកិាបន្ះជាមយួថវកិាដែលោេមកពីពេ្ធ 
ថ្មី។ ពួកបគបតបើនែរា្ខ ងយកបចញ បហើយបតបើនែរា្ខ ងបទៀតោកម់កវញិ។ មេិថាអ្ក

 យល់យា៉ា ងណាបឡើយ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 មេិោេធាន្ែល់ការផ្ដល់ 
ថវកិាថ្មីសតរាបស់ាលាបរៀេ សលូម្ដីតមយួកាកម់យួបសេបឡើយ។ 

• អ្កអបរ់ជំាបតចើេោេផសេព្ផសាយអំពីគុណវបិតតិបេះ បហើយសលូម្ដីតសរាគមគណៈ
 កម្មការសាលាបរៀេបៅរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ោេដថ្ងថា “ ...ការបផ្ដើមតបជាសិទិ្ធរបស់ 

អ្ោិលមេិោេផ្ដល់ថវកិាថ្មីសតរាបស់ាលាបរៀេបឡើយ។” (20 ឧសភា 2012)។
• កាដសតប ្្ម ះ Wall Street ោេរកប�ើញគុណវបិតតិែលូចគ្ាបេះ បោយោេដថង្ 

ថា “អ្ោិលរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  បលាក Jerry Brown កំពុងពយាយាមលកក់បំណើ េ 
ពេ្ធរបស់បលាក បៅឲ្យអ្កបោះបឆ្្តបៅដខវចិឆោិកាបេះ បោយេិយាយថា វាេរឹង 
ោេបៅែល់សាលាបរៀេទាងំឡាយ។ អាថក៌ំោងំតលូចែក៏ខ្កគឺ់ថា តោកច់ំណលូ ល 
ថ្មី េរឹងតតរូវការ បែើម្បីំបពញែល់តោកប់សាធេេិវតតេរ៍បស់តគរូបបតងៀេដែលមេិ
ទាេោ់េសង។” វ ិ្ រណកថារបស់កាដសត Wall Street បចញផសាយនថងៃទី 22 
ដខបមសា ឆ្្ ំ2012។ 

• សលូម្ដីតចំណងបជើងផ្លូវការ េិងបសចក្ដីសបង្ខបនេសំបណើ តបជាមតិបលខ 30  
េិយាយថា ថវកិាអាចតតរូវោេបតបើសតរាប ់“... ទលូទាតស់តរាបក់ារបប្ដជាញា ចំណាយ 
បផសេងៗ។”  

បលើសពីបេះបទៀត ពំុរាេលក្ខខណ្ឌ តតមរូវ ឬការធាន្ថា ថវកិាបតចើេជាងមុេណាមយួ 
ពិតជាោេបៅែល់ថ្ាកប់រៀេបឡើយ បហើយពុំរាេអ្ីមយួបៅក្ុងសំបណើ តបជាមតិបលខ

 30 បធ្ើកំដណទតមងត់បពេ័្ធអបរ់រំបស់បយើង បែើម្កីាតប់េ្យការខះ្ខ្ាយ លុបបោំត ់
ការយិាធិបបតយ្យ ឬកាតប់េ្យបេទាុកចំណាយរែឋាោលបឡើយ។ 

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30— គា្ម េកំដណទតមងប់ទ។
អ្កេបយាោយ េិងផលតបបយាជេពិ៍បសសបៅពបីតកាយ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 

ចងប់បងកើេពេ្ធ បែើម្ទីលូទាតច់ំណាយដែលមេិអាចតគបត់គងោេរបស់ពួកបគ ប៉ាុដេតបែិ
បសធមេិតពមអេុមត័កំដណទតមងែ់រ៏ាេេយ័ ៖ 

• ផលតបបយាជេពិ៍បសស េិងអ្កេបយាោយដែលពួកបគតគបត់គង ោេបធ្ើឲ្យរាងំ 
សទាះែល់កំដណទតមងត់ោកប់សាធេេិវតតេ។៍ បយើងរាេ $500 តោរំយពាេប់កាែិ 
បៅក្ុងបំណុលបសាធេេិវតតេ ៍ដែលមេិទាេោ់េផ្ដល់ថវកិាបៅក្ុងរែឋាកាលីហ្័រ
ញ៉ា  បហើយអ្កេបយាោយបៅដតបែិបសធមេិតពមអេុមត័កំដណទតមងជ់ាក ់
ដស្ដង។ 

• កតុមមេុសសេដតមយួបេះ ោេបធ្ើឲ្យរាងំសទាះែល់កំដណទតមងគ់បតរាងថវកិា។ អ្ក 
េបយាោយបេតចំណាយបតចើេជាងថវកិាដែលរែឋារាេ។ សំបណើ តបជាមតិទី 30  
ោេតបគល់ការតបតពរឹតតែប៏តគាះថ្ាកប់េះ បោយផ្ដល់ឲ្យពួកបគេលូវថវកិារាបព់ាេ ់
លាេែុល្ារដថមបទៀត បែើម្ចីំណាយបោយគា្ម េកំដណទតមង ់គា្ម េការធាន្ថា 
ថវកិាេរឹងមេិខ្ះខ្ាយ ឬការធាន្ថា ថវកិាបន្ះេរឹងពិតជាោេបៅែល់ថ្ាកប់រៀេ។

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 — បញ្ឈបក់ារគំរាមកដំហងពីអ្ក 
េបយាោយ។ 

អ្ោិល អ្កេបយាោយ េិងផលតបបយាជេពិ៍បសសបៅពីបតកាយសំបណើ តបជាមតិ
 បលខ 30 គំរាមកំដហងែល់អ្កបោះបឆ្្ត។ ពួកបគេិយាយថា “បោះបឆ្្តឲ្យការបបងកើេ 

ពេ្ធែប៏តចើេរបស់បយើង ពំុែលូប្្ះបទ បយើងេរឹងែកវាបចញពីសាលាបរៀេ” ប៉ាុដេតតសបបពល
 ជាមយួគ្ាបេះដែរ ពួកបគបែិបសធមេិតពមដកទតមងត់បពេ័្ធអបរ់ ំឬបសាធេេិវតតេប៍ែើម្ ី

សេសេសំំនចថវកិាបឡើយ។ 
បយើងតតរូវបធ្ើឲ្យរាេកំបណើ េបសែឋាកិច្ចរបស់បយើង បែើម្បីបងកើតការងារ េិងកាតប់េ្យ

 ការខ្ះខ្ាយ បោសសរាអា តរោឋា ្ោិល ដកទតមងែំ់បណើ រការគបតរាងថវកិារបស់បយើង 
េិងបធ្ើឲ្យអ្កេបយាោយទទួលខុសតតរូវ ជំេួសឲ្យការយល់តពមចំបពាះកំបណើ េពេ្ធ 
$50 តោពំាេប់កាែិ បលើអាជីវកម្មខ្ាតតលូច េិងតគរួសារការងារ ដែលមេិផ្ដល់គណបេយ្យ ភាពណាមយួ ឬធាន្ការផ្ដល់ថវកិាថ្មីសតរាបស់ាលាបរៀេ។ 

មេិយល់តពមចំបពាះសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 — កំដណទតមង ់េិងការងារជាចម្ង 
មេិដមេពេ្ធកាេដ់តខ្ពស់បទ។
JON COUPAL, តបធាេ
សរាគមអ្កជាបព់េ្ធ Howard Jarvis

TOM BOGETICH, ន្យកតបតិបតតិ (ចលូលេិវតតេ)៏
តករុមតបរឹកសាអបរ់កំាលីហ្័រញ៉ា
DOUG BOYD, សរាជិក
តករុមតបរឹកសាអបរ់បំខាេធី Los Angeles

បតកាយពីការកាតអ់ស់រយៈបពលប៉ាុន្្ម េឆ្្កំេ្ងមកែល់បពលដែលតតរូវគលូសបន្ទា ត់
មយួ បែើម្កីារពារសាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េបហើយ។ 

ការតគបត់គងសារបពើពេ្ធែរ៏ រឹងរារំបស់ សំបណើ តបជាមតិទី 30 ធាន្ថា ថវកិា 
តតរូវោេ ចំណាយ ដតមយា៉ាងគត ់បៅបលើសាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាពសាធារណ៖ 

• តោកច់ំណលូ លតតរូវោេធាន្បៅក្ុងធម្មេុញ្ញ  ថាេរឹងចលូលបៅក្ុងគណេីពិបសស
 មយួសតរាបស់ាលាបរៀេ ដែលអង្គេីតិបញ្ញតតិមេិអាចប៉ាះពាល់ោេ។

• ថវកិាេរឹងតតរូវោេបធ្ើសវេកម្ម បរៀងរាល់ឆ្្ ំបហើយមេិអាចចំណាយបៅបលើការ 
តគបត់គងរែឋាោល ឬការយិាធិបបតយ្យរបស់តករុងសាតកាមុេិតលូបឡើយ។ 

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 អេុញ្្ញ តឲ្យរាេបណ្ដរឹ ងបរឿងតពហ្មទណ្ឌ  ចំបពាះការ 
បតបើថវកិាខុស។ 

កលូេៗរបស់បយើងសមដតទទួលោេថ្ាកប់រៀេកាេដ់តតបបសើរ ជាជាងថ្ាកប់រៀេដែល 
រាេចំេួេសិសសេបតចើេជាងបគបំផុតបៅក្ុងតបបទស។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 បស្ើឲ្យ 
អ្ករាេតទព្យធេបតចើេ បងច់ំដណកបស្មើ របស់បគ បែើម្រីកសាឲ្យថ្ាកប់រៀេបបើកចំហេិង

 រាេតរ្ាភាព។ 
•	 ទបស់ាក តក់ារកាតប់េ្យថវកិាបតចើេពីសាលាបរៀេឆ្្បំេះ៖ សំបណើ តបជាមតិ បលខ 

30 គឺជាការផ្ដួចបផ្ដើមដតមយួគត ់ដែលទបស់ាក តថ់វកិាចំេួេ $6 តោមំយួរយ 
 បកាែិ បៅក្ុងការកាតប់ោយស្័យតបវតតិពីសាលាបរៀេ េិងសាកលវទិយាល័យបៅ

 ឆ្្បំេះ។ បបើគា្ម េសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 បទ បយើងតបឈមេរឹងឆ្្សិំកសាកាេ ់
ដតខ្ី ការបញ្ឈបត់គរូបបតងៀេបបណា្ដ ះអាសេ្ េិងកំបណើ េការសិកសាបឡើង 
ឬចុះបៅក្ុងឆ្្បំេះ។

• ផ្ដល់ថវកិារាបព់ាេល់ាេបៅក្ុងការផ្ដល់ថវកិាថ្មីែល់សាលាបរៀេ៖ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ផ្ដល់ថវកិារាបព់ាេល់ាេបដេ្មបទៀត បែើម្កីាតប់េ្យ 
ចំេួេសិសសេបតចើេក្ុងមយួថ្ាក ់េិងសា្ដ រកម្មវធិីទាងំឡាយែលូចជា សិល្ៈ េិងការ

 អបរ់កំាយជាបែើម។
• ការពារសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េ៖ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30

 ធាន្ែល់ការផ្ដល់ថវកិាែល់សុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េ បៅក្ុងរែឋា 
ធម្មេុញ្ញ  េិងជួយ�សេសេសំំនចថវកិារាបព់ាេល់ាេ បៅក្ុងខទាងច់ំណាយបលើពេ្ធន្
គារន្បពលអន្គត។ 

• ជួយ�បធ្ើឲ្យគបតរាងថវកិារាេតុល្យភាព៖ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 គឺជា 
ដផក្នេែំបណាះតសាយរយៈបពលដវង បែើម្បីធ្ើឲ្យគបតរាងថវកិារែឋារាេតុល្យភាព។ 

តគរូបបតងៀេ អ្កពតងរឹងការអេុវតតចបាប ់អ្កែរឹកន្អំាជីវកម្ម េិងបលាកអ្ោិល Jerry 
Brown ទាងំអស់គ្ាគាតំទែល់សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ពីបតពាះវាគឺជាវធិាេការ 
ដតមយួគត ់ដែលេរឹងោករ់ែឋាកាលីហ្័រញ៉ា បៅបលើផ្លូវមយួ បឆ្្ព ះបៅរកការសា្ដ របឡើងវញិ។ 

ដសង្យល់បដេ្មបទៀតតាមអាស័យោឋា េ www.YesOnProp30.com។
JENNIFER A. WAGGONER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធសសតីអ្កបោះបឆ្្តនេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា
JOSHUA PECHTHALT, តបធាេ
សហពេ័្ធតគរូបបតងៀេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា
SCOTT R. SEAMAN, តបធាេ
សរាគមន្យកប៉ាលូលិសកាលីហ្័រញ៉ា
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េំរណើ ្រែជាមតិ

ការជ្វើវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

គំជោងថវកិារដ្ឋ។  រោ្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន។  ការផ្តួចជផ្ើមការកកក្បរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ  និងលកខេន្ិកៈ។
• ស្ថា បនាគំជោងថវកិារដ្ឋ រយ:ជេលេតីរ-ឆ្្ន ។ំ
• ហាមឃាតអ់ង្គនតីតិបញ្ញត្ិ េតីការបជងកើតការចំណាយជលើេេតី $25 លាន លុះ្រាកតមានការទូទាត់្ បាកច់ំណូល ឬបានកតេំ់គាល់ការកាតប់នថាយ 

នូវការចំណាយ។
• អនុញ្្ញ តឲ្យអភបិាលរដ្ឋ កាតប់នថាយគំជោងថវកិាជាឯកជរាភាគតី ក្នុងជេលបាន្បកាេភាេឤេន្នហិរញ្ញ វតថាុ ជបើអង្គនតីតិបញ្ញត្ិឤកខ់ាន្ប្េរឹត្។
• ដំរវូឲ្យមានការេិនិត្យជមើលជ�ើងវញិ នូវកម្មវ ិ្ តីទាងំអេ់របេ់រដ្ឋ។ 
• ដំរវូឲ្យមានការបំជេញជគាលជៅ ក្នុងគជំោងថវកិារដ្ឋ និងរោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ ន។
• ដំរវូឲ្យមានការជបាះេុម្ពកំរងចបាប ់យ៉ា ងជហាចបំផុតចំនតួនបតីថថងៃ មុនជេលឲ្យអង្គនតីតិបញ្ញត្ិជបាះជឆ្្ន ត។
• អនុញ្្ញ តឲ្យរោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ ន ប្ូរលកខេណ:ចបាបក់ារ្គប់្ គងកម្មវ ិ្ តីរដ្ឋបានផ្ល់ថវកិា កដលពាកេ់ន័្ធដល់ជគ

 
 លុះ្រាកតអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ ឬភា្ន កង់ាររដ្ឋមានអត្ជនាេិទ្ធិផ្លា េ់ប្ូរក្នុងជេល 60 ថថងៃ។

សេចក្តីសង្ខេបងៃអ្នកវិភាគៃតីតិបញ្ញត្ិ បបមាណៃូវឥទ្ិពលហិរញ្ញវត្ថុទូទាត់រួចរបេ់រដ្ឋ ៃិ្រដ្ងភិបាលមូលដ្ងៃ ៖
• េន្ធ្បាកច់ំណូលរដ្ឋថនការលកដូ់រចុះថយ ្បកហល $200 លានជា្បចាឆំ្្ន  ំជោយមានការជកើនជ�ើង្េបគា្ន  ថនការផ្ល់ថវកិាឲ្យរោ្ឋ ភបិាល 

មូលោ្ឋ នខលាះ។ 
• ជផសេងៗជទៀត ឤចនរឹងមានការផ្លា េ់ប្ូរខាលា ងំជ្ចើនជទៀត ក្នុងការចំណាយ និង្បាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋ និងរោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ នដេ៏ន្ធរឹកេនា្ធ ប ់

 កដលឤ្េ័យជៅជលើការេំជរចជៅអនាគតជោយមនន្តីស្ធារណៈ។ 

ទិដ្ឋភាេទូជៅ
វធិានការជនះ កកក្បការទទតួលខុេ្តរូវជាកល់ាករ់បេ់រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន 

អង្គនតីតិបញ្ញត្ិ និងអភបិាល។ ជហើយវាកថមទាងំកកក្បទិដ្ឋភាេមតួយចំនតួនថន
 ្បតិបត្ិការរបេ់រដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នផងកដរ។ រាោងទតី 1 េជងខេបអំេតី 

ខកចងេំខាន់ៗ ថនវធិានការជនះ ជហើយកដលខកចងនតីមតួយៗ្តរូវបានេិភាកសា 
យ៉ា ងលម្តិដូចខាងជ្កាម។ 

ការអនុញ្្ញ ត និងផ្ល់មូលនិ្ ិេំ ោបក់ផនការរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

អនុញ្្ញ តឲ្យរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នបជងកើតកផនការថ្មតៗី ។ ជៅជ្កាមវធិានការ 
ជនះ ជខាន្តីទាងំឡាយ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នដថទជទៀត (ដូចជាទតី្ករុងការ ិ
យល័យអបរ់ ំ្េរុក មហាវទិយាល័យេហគមនក៍្នុង្េរុក និង្េរុកេិជេេ) 
អាចបជងកើតកផនការនានា េ្មាបេ់្មបេ្មរួលលកខេណៈកដលេតួកជគផ្ដល់ 
ជេវាជផសេងៗ�ូនស្ធារណ�ន។ កផនការទាងំឡាយអាចបងាហា ញរជបៀបកដល 
រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នផ្ដល់ជេវាជផសេងៗជៅក្នុងកផ្នកជាជ្ចើន រ តួមមានការអភវិឌ្ឍ 
ជេដ្ឋកិច្ច ការអបរ់ ំជេវាេង្គមកិច្ច េុវតថាិភាេស្ធារណៈ និងេុខភាេ 

ស្ធារណៈ។ កផនការនតីមតួយៗ ចាបំាច់្ តរូវកតអនុមត័ជោយគណៈ្គប់្ គង 
ថន (1) ជខាន្តី (2) ការយិល័យអបរ់ ំ្េរុក កដលបជ្មើដល់េិេសេភាគជ្ចើន 
ជៅក្នុងជខាន ត្ី និង (3) រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នជផសេងជទៀតកដលតំណាងឲ្យ្បជា 
េលរដ្ឋភាគជ្ចើនជៅក្នុងជខាន ត្ី។ ទតីភា្ន កង់ារមូលោ្ឋ ននរឹងទតួលបានថវកិា

 មតួយចំនតួនេតីរដ្ឋេ្មាបអ់នុវត្កផនការទាងំជនាះ (ដូចមានបរយិយខាង 
ជ្កាម)។

អៃុញ្ងតឲងយរដ្ឋបាលមូលដ្ងនង្វើការងែងបបការបគប់ងគ្កម្មវិធតីងដលរដ្ឋ 
ផ្ដល់ថវិកា។  ្បេិនជបើរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នយល់ជ�ើញថា ចបាប ់ឬបទបញ្ជា  
របេ់រដ្ឋរ រឹតត្តិេមតថាភាេរបេ់េតួកជគ ក្នុងការអនុវត្កផនការរបេ់ខលាតួន េតួក

 ជគអាចបជងកើតនតីតិវ ិ្ តីក្នុងមូលោ្ឋ នកដលមាន “មុខងារេមមូល” នរឹងជគាល
 បំណងថនចបាប ់ឬបទបញ្ជា ជា្រមានរបេ់រដ្ឋកដរ។ រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នអាច 

ជគារេរាម នតីតិវ ិ្ តីក្នុងមូលោ្ឋ នទាងំជនះ - �ំនតួេឲ្យចបាប ់ឬបទបញ្ជា របេ់រដ្ឋ 
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គំរោងថវកិារដ្ឋ។  រដ្្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន។   
ការផ្តួចរផ្ើមការកែក្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  និងលែ្ខន្ិែៈ។

ការរធវើវភិាគរដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិរែញ្ញត្ិ (ត)
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-ក្នុងការ ្គប់្ គងកម្មវ ិ្ តីរបេ់រដ្ឋ កដលផ្ដល់ថវកិាជចញេតីថវកិារបេ់រដ្ឋ។ អង្គ
 នតីតិបញ្ញត្ិ  (ក្នុងករណតី ចបាបរ់បេ់រដ្ឋ) ឬ្កេតួងពាកេ់ន័្ធរបេ់រដ្ឋ (ក្នុងករណតី
 បទបញ្ជា  របេ់រដ្ឋ) នរឹងមានឱកាេ្ចានជចាលនតីតិវ ិ្ តី�ំនតួេក្នុងមូលោ្ឋ ន 

 ទាងំជនះ។ នតីតិវ ិ្ តីកដលបានបជងកើតជ�ើងក្នុងមូលោ្ឋ ន នរឹងអេ់េុេល ភាេ
 ជ្កាយរយៈជេលបតួនឆ្្ន  ំ្បេិនជបើវាមនិ្តរូវបានបន្ជៅរាមដំជណើ រការដូចគា្ន

ជនះជទ ជនាះ។ 
អនុញ្្ញ តឲ្យជផទេរេន្ធជលើ្ទេ្យេម្ត្ិក្នុងមូលោ្ឋ ន។  អ្នកជាបេ់ន្ធក្នុងរដ្ឋ 

កាលតីហវ័រញ៉ា បង់្ បាក់្ បកហល $50 ហាេិបពានជ់កាដិដុលាលា រ េ្មាបេ់ន្ធ 
អចលន្ទេ្យ �ូនរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នក្នុងមតួយឆ្្ន ំៗ ។ ចបាបរ់បេ់រដ្ឋ ្គប់្ គង 
ជលើវ ិ្ តីកដលេន្ធអចលន្ទេ្យ្តរូវបានកបងកចក ក្នុងចជំណាមអង្គភាេរដ្ឋបាល

 
មូលោ្ឋ នក្នុងជខាន ត្ីនតីមតួយៗ។ វធិានការជនះអនុញ្្ញ តឲ្យរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន

 
 កដលចូលរតួមជៅក្នុងកផនការជនះ ជ្វើការជផទេរេន្ធអចលន្ទេ្យ កដល្តរូវបាន 
កបងកចកជៅឲ្យេតួកជគជៅក្នុងចជំណាមេតួកជគរាមមជ្យាបាយណាមតួយកដល
េតួកជគជ្�ើេជរ ើេ។ រោ្ឋ ភបិាលនតីមតួយៗកដលប៉ាះពាល់្តរូវកតអនុមត័ការផ្លា េ់
ប្ូរជនាះ ជោយេំជ�ងជឆ្្ន តគាំ្ ទេតីរភាគបតីថនគណៈអភបិាលរបេ់ខលាតួន។ 

បកងវរ្បាកច់ំណូលេន្ធលកដូ់រមតួយចំនតួនរបេ់រដ្ឋជៅឲ្យរដ្ឋបាលមូល 
ោ្ឋ ន។  បច្ចុប្ន្នជនះ អ្រាេន្ធទំនិញលកជ់ចញជាម្្យមរបេ់រដ្ឋ គឺមានចំនតួន 
ជាង 8%។ ថវកិាកដលជកើនជ�ើង $42.2 បតួនពានេ់តីររយេតីរជកាដិដុលាលា រ ក្នុង 
ឆ្្ន  ំ2009–10 ជាមតួយនរឹង្បាកច់ំណូល កដលបានកបងកចកជេទេើរកតជេ្មើគា្ន ជៅ
ឲ្យរដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន។ ចាបជ់ផ្ដើមជៅក្នុងឆ្្ន សំ្រជេើេន្ធ 2013–14  
វធិានការជនះនរឹងបកងវរថវកិាមតួយកផ្នកតូចថនចំកណករបេ់រដ្ឋជៅឲ្យជខាន្តីទាងំ 
ឡាយកដលអនុវត្កផនការថ្មតីៗ។ ការជ្វើកបបជនះនរឹងមនិជ្វើឲ្យក្ប្បរួលដល់

 
េន្ធទំនិញលកជ់ចញ កដលបានបងជ់ោយអ្នកជាបេ់ន្ធជ�ើយ។  ការបកងវរជនះ  
នរឹងជ្វើឲ្យជកើន្បាកច់ំណូល របេ់រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន កដលបានចូលរតួមជៅក្នុង ជខាន្តីនានា ជាមតួយនរឹងគជ្មាងទរឹក្បាកេ់របុ្បកហល $200 លាន ក្នុង 
មតួយឆ្្ន ំៗ ក្នុងជេលឆ្ប់ៗ ខាងមុខជនះ។ រោ្ឋ ភបិាលរដ្ឋនរឹងបាតប់ងថ់វកិាក្នុង

 ចំនតួនមតួយ្បហាក់្ បកហលគា្ន ជនះ កដលជ្វើឲ្យកលងមានថវកិាេ្មាបផ់្គត ់
ផ្គងក់ម្មវ ិ្ តីនានារបេ់រដ្ឋ។ េន្ធលកដូ់រនរឹង្តរូវជ្វើការកបងកចកជៅឲ្យជខាន្តី 
ទាងំឡាយ កដលបានចូលរតួម ជោយកផ្កជលើចំនតួន្បជាេលរដ្ឋរបេ់ជគ។  
វធិានការជនះត្មរូវឲ្យកផនការមូលោ្ឋ នកចងចបាេ់អំេតីការកចកចាយថវកិាទាងំ
ជនះ និងថវកិាជផសេងជទៀតណាមតួយកដលមានជគាលបំណងឧបតថាម្ភដល់ការ 
អនុវត្កផនការមូលោ្ឋ ន។

រាោងទតី 1
ខមា្រាេំខាន់ៗ ថនេំជណើ ្បជាមតិជលខ 31

ការអនុញ្្ញ ត និងផ្ល់មូលនិ្ិេំ ោបក់ផនការរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន

• ជផទេរ្បាកច់ំណូលរដ្ឋមតួយចំនតួនជៅឳ្យជខាន ត្ីកដលរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នអនុវត្នក៏ផនការេំរតួលជេវាកម្មស្ធារណៈរបេ់ជគ។
• អនុញ្្ញ តឳ្យរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នទាងំជនាះអភវិឌ្ឍននិ៏តិវ ិ្ តីរបេ់ជគជោយផ្ទេ ល់ជដើម្ តីជមើលខុេ្តរូវជលើកម្មវ ិ្ តីមានមូលនិ្ិេតីរដ្ឋ។
• អនុញ្្ញ តឳ្យរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នទាងំជនាះជផទេរេន្ធអចលនវតថាុក្នុងចំជណាមេតួកជគ។

កំណតេ់មតថាភាេអង្គនិតិបញ្ញត្ិអនុមត័ជេចក្តី្ពាងចបាបម់តួយចំនតួន
• កំណតេ់មតថាភាេអង្គនិតិបញ្ញត្ិអនុមត័ជេចក្តី្ពាងចបាបម់តួយចំនតួនកដលបជងកើនថថលាចំណាយដល់រដ្ឋ ឬបនថាយ្បាកច់ំណូល េុំជនាះជទ

 
ទាល់កតមាន្បភេ្នធានថវកិាថ្មតី/ឬការកាតប់នថាយចំណាយ្តរូវបានជគេំគាល់ជ�ើញ។ 
— ឧទាហរណ៏ ជេចក្តី្ពាងចបាបជ់្ចើន្បជភទេតីការតំរវូខាងជលើ

• តំរវូជេទេើរកត្គបជ់េចក្តី្ពាងចបាបទ់ាងំអេ់ និងវជិស្្នកម្មទាងំឡាយមានេំោបស់្ធារណៈយ៉ា ងជហាចណាេ់បតីថថងៃមុនអង្គនិតិបញ្ញត្ិ
 ជ្វើជេចក្តីេំជរច។

េ្ងរឹងេមតថាភាេអភបិាលរដ្ឋក្នុងការកាតប់នថាយការចំណាយរបេ់រដ្ឋ។
• អនុញ្្ញ តឳ្យអភបិាលរដ្ឋបនថាយការចំណាយក្នុងរយៈជេលឆ្្ន សំ្រជេើេន្ធបនាទេ នរ់បេ់រដ្ឋក្នុងស្ថា នភាេមតួយចំនតួន។

ផ្លា េ់ប្ូរថវកិាស្ធារណៈ និងនិតិវ ិ្ តីជមើល្គប់្ គង។
• ផ្លា េ់ប្ូរដំជណើ រការថវកិារដ្្ឋ បចាឆំ្្ន  ំជៅជារជបៀបថវកិារដ្ឋេតីរឆ្្ន មំ្ង។
• តំរវូឳ្យអង្គនិតិបញ្ញត្ិថលជេលមតួយកផ្នកថនេមយ័្ប�ំុេតីរឆ្្ន រំបេ់ជគេំោបអ់ង្គនិតិបញ្្ញ ត្ិមានឳកាេជមើល្គប់្ គងកម្មវ ិ្ តីស្ធារណៈ។
• តំរវូឳ្យរោ្ឋ ភបិាល និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នជ្វើការវាយតំថល្បេិទិ្ធភាេថនកម្មវ ិ្ តី ជហើយេិេណ៌នា រជបៀបកដលថវកិារបេ់ជគ�តួបរាមកម្មវតថាុ

 ជផសេងខុេៗគា្ន ។



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

គធំោងថវកិារដ្ឋ។		រោ្ឋ ភបិាលរដ្ឋ	និងមូលោ្ឋ ន។			
ការផ្តួចធផ្ើមការកកក្បរដ្្ឋ ម្មនុញ្ញ 	និងលក្ខន្ិកៈ។

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

31
សំធ�ើ ្បជាមតិ

22 |  ការជ្វើវភិាគ

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ

បកនថាមជៅជលើការបកងវរលុយ $200 លានដុលាលា រកដលបានជរៀបោបេ់តីខាង 
ជដើម នរឹងមានផលប៉ាះពាល់ស្រជេើេន្ធដល់រោ្ឋ ភបិាលរបេ់រដ្ឋនិងរាមមូល

 
ោ្ឋ ន។  ជាឧទាហរណ៍ ការអនុញ្្ញ តឲ្យរោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ នបជងកើតនូវនតីតិវ ិ្ តី ផ្ទេ ល់ របេ់េតួកគាតេំ់ោបច់ាតក់ចងកម្មវ ិ្ តីកដលផ្ល់ថវកិាជោយរដ្ឋ អាច 
បណ្ាល ឲ្យមានជាេក្ានុេលនូវលទ្ធផលកម្មវ ិ្ តីខុេៗគា្ន  និងការចំណាយ 
របេ់ រដ្ឋឬរាមមូលោ្ឋ ន ជាជាងនរឹងជកើតជ�ើងជផសេងេតីជនាះ។ ការអនុញ្្ញ តឲ្យ 
រោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ នជផទេរេន្ធអចលន្ទេ្យអាចប៉ាះពាល់ជលើចំនតួនទរឹក្បាក ់
 ប៉ាុនា្ម នកដល្តរូវឲ្យជៅរោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ ន ប៉ាុកន្នរឹងមនិផ្លា េ់ប្ូរនូវទរឹក្បាក់

  េរបុកដលបងជ់ោយអ្នកបងេ់ន្ធអចលន្ទេ្យជទ។ រោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ ន ក ៏
នរឹង្បកហលចំណាយទរឹក្បាកប់កនថាមតិចតតួចជទៀត ជដើម្ តីបជងកើតនិងចាតក់ចង

 គំជោងថ្មតីៗរបេ់េតួកគាត។់ ការផ្លា េ់ប្ូរកដលនរឹងផ្ល់ជាលទ្ធផល េតីកផ្នកជនះ
 

ថនវធិានការ អា្េ័យជលើ (1) ជខាន្តីប៉ាុនា្ម នកដលបជងកើតគជំោង (2) រដ្ឋបាល 
មូលោ្ឋ នប៉ាុនា្ម នកដលកកក្បវ ិ្ តីកដលេតួកជគចាតក់ចងកម្មវ ិ្ តីកដលផ្ល់ ថវកិា 
ជោយរដ្ឋនិង (3) លទ្ធផលរបេ់េកម្មភាេរបេ់េតួកជគ។ ជោយជហតុផល 
ទាងំជនះជហើយ លទ្ធផលស្រជេើេន្ធេរបុថនវធិានការជនះេំោប ់រោ្ឋ ភបិាល 
របេ់រដ្ឋនិងមូលោ្ឋ នមនិអាចបា៉ា នស់្្ម នបានជ�ើយ។ ចំជពាះជខាន្តីខលាះ ផល
ប៉ាះពាល់ទាងំជនះអាចមានភាេចាបំាច។់

កំណតេ់មតថាភាេអង្គនិតិបញ្ញត្ិអនុមត័ជលើជេចក្តី្ពាងចបាប់
 មតួយចំនតួន

ចបាបប់ច្ចុប្ន្ន

ថវកិា និងជេចក្ដតី្ពាងចបាបជ់ផសេងៗជទៀត។  ជាជរៀងោល់ឆ្្ន  ំអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ  
និងអភបិាលអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាបថ់វកិារដ្ឋ និងជេច ក្ដតី្ពាងចបាបដ់ថទ 

 ជទៀត។ ជេចក្ដតី្ពាងចបាបថ់វកិាអនុញ្្ញ តឲ្យជ្វើការចំណាយថវកិាជចញេតី 
កញ្ចបថ់វកិាទូជៅ និងគណនតីដថទជទៀតយ៉ា ងជ្ចើនរបេ់រដ្ឋ។ (កញ្ចបថ់វកិា 
ទូជៅ គឺជាគណនតី្បតិបត្ិការដេំ៏ខានរ់បេ់រដ្ឋកដលផ្ដល់ថវកិាដល់វេ័ិយ

 អបរ់ ំេុខភាេ ជេវាេង្គមកិច្ច េន្ធនាគារ និងកម្មវ ិ្ តីដថទជទៀត)។ ជាទូជៅ 

េំជ�ងជឆ្្ន តភាគជ្ចើនរបេ់េភាទាងំេតីរថនអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ (្េរឹទ្ធេភា និង
 េភា) គឺត្មរូវឲ្យមានេ្មាបក់ារអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាបថ់វកិា និងជេចក្ដតី

្ពាងចបាបដ់ថទជទៀតយ៉ា ងជ្ចើន។ កប៏៉ាុកន្ េំជ�ងជឆ្្ន តេតីរភាគបតីជៅក្នុងេភា
ទាងំេតីរ គឺត្មរូវឲ្យមានជដើម្ តីតំជ�ើងេន្ធោររបេ់រដ្ឋ។

ជាកផ្នកមតួយថនដំជណើ រការ្ម្មរារបេ់េតួកជគ េ្មាបេ់ិចារណាជៅជលើ 
ចបាបថ់្មតៗី  អង្គនតីតិបញ្ញត្ិ និងអភបិាលជ្វើការេិនិត្យជមើលជ�ើងវញិ ជលើការ

 បា៉ា ន់្ បមាណេតីផលប៉ាះពាល់នានារបេ់ចបាបក់ដលបានជេ្នើជ�ើងនតីមតួយៗ 
 ជៅជលើការចំណាយ និង្បាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋ។ ជៅជេលរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញមនិ 
ត្មរូវឲ្យ  រដ្ឋកំណតេ់តីវ ិ្ តីកដល្តរូវផ្ដល់ថវកិាដល់ចបាបថ់្មតីនតីមតួយៗ ជនាះនរឹង

 មានការត្មរូវថា គជ្មាងថវកិារ តួមរបេ់រដ្ឋ្តរូវកតមានតុល្យភាេ។ ជាកល់ាក ់
ជាងជនះជៅជទៀត ជៅក្នុងឆ្្ន នំតីមតួយៗ ជៅជេលរដ្ឋ អនុមត័គជ្មាងថវកិារបេ់ 
ខលាតួន រដ្ឋ្តរូវកតបងាហា ញថា ្បាកច់ំណូលក្នុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅកដលបានបា៉ា ន ់
្បមាណ នរឹងជ្លាើយតប ឬជលើេេតីការចំណាយជៅក្នុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅកដល
បានអនុមត័ជនាះ។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់
កំណតេ់មតថាភាេរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិក្នុងការបជងកើនការចំណាយរបេ់រដ្ឋ។

  វធិានការជនះត្មរូវឲ្យអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ បងាហា ញេតីរជបៀបកដលជេចក្ដតី្ពាងចបាប់
 មតួយចំនតួនកដលបជងកើនការចំណាយរបេ់រដ្ឋជលើេេតី $25លាន ជៅក្នុងឆ្្ន  ំ

ស្រជេើេន្ធណាមតួយនរឹង្តរូវេងជោយការកាតប់នថាយការចំណាយ កំជណើ ន 
្បាកច់ំណូល ឬការរតួមបញ្ចូ លគា្ន ទាងំេតីរជនះ។ លកខេខណ្ឌ ត្មរូវ ្តរូវអនុវត្ 
ចំជពាះជេចក្ដតី្ពាងចបាបទ់ាងំឡាយ កដលបជងកើត្កេតួង ឬកម្មវ ិ្ តីថ្មតីៗរបេ់រដ្ឋ 
េ្ងតីក្កេតួង ឬកម្មវ ិ្ តីបច្ចុប្ន្នរបេ់រដ្ឋ ឬ បជងកើតកម្មវ ិ្ តីក្នុងមូលោ្ឋ នកដល

 ផ្ដល់េិទ្ធិជោយរដ្ឋ។ ការជលើកកលងេតីលកខេខណ្ឌ ត្មរូវទាងំជនះ គឺេ្មាប់
 ជេចក្ដតី្ពាងចបាបទ់ាងំឡាយ កដល អនុញ្្ញ តឲ្យមានការចំណាយកតមតួយ 

ជលើកេ្មាប់្ កេតួង ឬកម្មវ ិ្ តីមតួយរបេ់រដ្ឋ ជោយស្រកតកំជណើ ន បនទេុកការ 
ងារ ឬ្បាក់្ ទ្ទង�់តីវភាេ ផ្ដល់ការផ្គតផ់្គងថ់វកិាកដលត្មរូវជោយចបាបេ់ហ  
េន័្ធ ឬបជងកើន្បាកក់ខ ឬ្បាកេំ់ណងដថទជទៀតដល់នជិយ�ិករដ្ឋ ្េបជៅ 
រាម កិច្្ច េមជ្េៀងចចាររតួមគា្ន ។ វធិានការជនះកជ៏លើកកលងដល់ជេចក្ដតី្ពាង 
ច បាបន់ានា កដលស្្ដ រជ�ើងវញិនូវថវកិាេ្មាបក់ម្មវ ិ្ តីរបេ់រដ្ឋ កដល្តរូវបាន 



គំរោងថវកិារដ្ឋ។  រដ្្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន។   
ការផ្តួចរផ្ើមការកែក្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  និងលែ្ខន្ិែៈ។

ការរធវើវភិាគរដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិរែញ្ញត្ិ (ត)
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កាតប់នថាយជដើម្ តី�តួយ�ជ្វើឲ្យគជ្មាងថវកិារបេ់រដ្ឋមានតុល្យភាេ ជៅក្នុងឆ្្ន ំ
 ណាមតួយបនាទេ បេ់តីឆ្្ន  ំ2008–09 ផងកដរ។ 

កំណតេ់មតថាភាេរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិក្នុងការបនថាយ្បាកចំ់ណូលរបេ់
 រដ្ឋ។  វធិានការជនះកត៏្មរូវផងកដរ ឲ្យអង្គនតីតិបញ្ញត្ិបងាហា ញេតីរជបៀបកដល្តរូវ
 

ចំណាយជៅជលើជេចក្ដតី្ពាងចបាបន់ានា កដលបនថាយេន្ធរដ្ឋ ឬ្បាកច់ំណូល 
ដថទជទៀតជលើេេតី $25 លាន ជៅក្នុងឆ្្ន សំ្រជេើេន្ធណាមតួយ ជាមតួយគា្ន នរឹង 
ការកាតប់នថាយការចំណាយ កំជណើ ន្បាកច់ំណូល ឬ ការរតួមបញ្ចូ លគា្ន ទាងំ 
េតីរជនះ។

កកក្បជៅជេលកដលអង្គនតីតិបញ្ញត្ិអាចអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាបន់ានា។  
វធិានការជនះជ្វើការកកក្បជផសេងៗ កដលអាចជ្វើឲ្យប៉ាះពាល់ជៅជេលកដល អង្គ 
នតីតិបញ្ញត្ិអាចជ្វើការអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាបន់ានា។ ឧទាហរណ៍ វធិាន

 ការជនះ ត្មរូវឲ្យអង្គនតីតិបញ្ញត្ិជ្វើជេចក្ដតី្ពាងចបាប ់និងជ្វើវជិស្្នកម្មជៅ
ជលើជេចក្ដតី្ពាងចបាបទ់ាងំជនាះ ជោយជ្វើការផសេេវផសាយជៅដល់ស្ធារណ
�ន យ៉ា ងតិចបំផុតបតីថថងៃជៅមុនជេលជបាះជឆ្្ន តអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាប ់
ទាងំជនាះ (ជលើកកលងកតជេចក្ដតី្ពាងចបាបជ់ាកល់ាកម់តួយចំនតួនកដលជ្លាើយ 
តបជៅនរឹងជ្គាះ្ម្មជាតិ ឬការវាយ្បហារជភរវកម្មប៉ាុជណាណ ះ)។

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ

វធិានការជនះ នរឹងជ្វើឲ្យមានការលំបាកកានក់តខាលា ងំចជំពាះអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ
  ក្នុងការអនុមត័ចបាបម់តួយចំនតួនកដលបជងកើនការចំណាយរបេ់រដ្ឋ ឬបនថាយ 

្បាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋ។ ការរ រឹតត្តិេមតថាភាេរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិរាម
 មជ្យាបាយជនះ អាចជ្វើឲ្យថវកិារបេ់រដ្ឋកដលចំណាយជៅជលើជេវាស្ធារ

ណៈកានក់តតិចជាងមុន- ឬេន្ធ និងថថលាជេវាជ�ើងកានក់តខ្ពេ់- ជបើមនិដូជច្នះ
 ទ វានរឹងជកើតមានករណតី កបបជនះ។ ជោយស្រកតផលប៉ាះពាល់ថនស្រជេើេន្ធ 

ក្នុងកផ្នកថនវធិានការជនះ េរឹងកផ្កជៅជលើជេចក្ដតីេជ្មចជោយអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ
នាជេលអនាគត ផលប៉ាះពាល់ជនះ គឺមនិអាចេយាករណ៍ទុកមុនបានជ�ើយ  
កប៏៉ាុកន្វាអាចមានជ្ចើនរាមជេលជវលា។ ជោយស្រកតរដ្ឋផ្ដល់ថវកិាយ៉ា ង 
ជ្ចើនដល់រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន េតួកជគកអ៏ាចនរឹងរងការប៉ាះពាល់ជៅរាមជេល 
ជវលាផងកដរ។ 

េ្ងរឹងេមតថាភាេអភបិាលរដ្ឋក្នុងការកាតប់នថាយការ
ចំណាយរបេ់រដ្ឋ

ចបាបប់ច្ចុប្ន្ន

ជ្កាមេំជណើ ្បជាមតិជលខ 58 (2004) បនាទេ បេ់តីជេចក្ដតី្ពាងចបាបថ់វកិា 
្តរូវបានអនុមត័  អភបិាលអាច្បកាេស្ថា នភាេអាេន្នកផ្នកស្រជេើេន្ធ 
របេ់រដ្ឋបាន ្បេិនជបើគាតក់ំណតច់បាេ់ថា រដ្ឋកេុំងកត្បឈមនរឹងការធាលា ក ់
ចុះ្បាកច់ំណូលយ៉ា ងជ្ចើន ឬការចំណាយហតួេក្មតិ។ ជៅជេលស្ថា ន 
ភាេអាេន្នស្រជេើេន្ធ ្តរូវបាន្បកាេ អភបិាលរដ្្ឋ តរូវជកាះជៅអង្គនតីត ិ
បញ្ញត្ិឲ្យជបើកេមយ័្ប�ំុេិជេេ និងជេ្នើេំុឲ្យមានចំណាតក់ារជផសេងៗ 

 
ជដើម្ តីជ្លាើយតបជៅនរឹងស្ថា នភាេអាេន្នស្រជេើេន្ធជនាះ។ អង្គនតីតិបញ្ញតិ្មាន

 ជេលចំនតួន 45 ថថងៃេ្មាបជ់្វើការេិចារណាអេំតីការជ្លាើយតបរបេ់ខលាតួន។ ជទាះ 
បតីជាយ៉ា ងណា បច្ចុប្ន្នជនះ អំណាចរបេ់អភបិាលរដ្ឋក្នុងការកាតប់នថាយការ

 ចំណាយរបេ់រដ្ឋជៅមានក្មតិ ជទាះបតីជាអង្គនតីតិបញ្ញត្ិមនិចាតវ់ធិានការ
 ជៅក្នុងអ�ុំងជេល 45 ថថងៃកជ៏ោយ។  

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់
អនុញ្្ញ តឲ្យអភបិាលរដ្ឋកាតប់នថាយការចំណាយជៅក្នុងស្ថា នភាេជាក ់

លាកម់តួយចំនតួន។ េថាិតជ្កាមវធិានការជនះ ្បេិនជបើអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ មនិអនុ
 មត័ចបាបេ់្មាបជ់ោះ្ស្យស្ថា នភាេអាេន្នស្រជេើេន្ធក្នុងអំ�ុងជេល 45 

ថថងៃជទ អភបិាលអាចកាតប់នថាយការចំណាយមតួយចំនតួនក្នុងកញ្ចបថ់វកិា 
ទូជៅ។ អភបិាលមនិអាចកាតប់នថាយការចំណាយកដលត្មរូវជោយរដ្ឋ្ម្ម 
នុញ្ញ  ឬចបាបេ់ហេន័្ធបានជ�ើយ ដូចជាការចំណាយរបេ់ស្លាជរៀនភាគ 
ជ្ចើន ជេវាបំណុល ្បាកជ់ស្្ននិវត្ន ៍និងការចំណាយមតួយចំនតួនជទៀត 
េ្មាបក់ម្មវ ិ្ តីនានាខាងេុខភាេនិងជេវាេង្គម។ (្បជភទចំណាយទាងំ 
ជនះ មានទំហំមតួយភាគ្ំថនការចំណាយក្នុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅ។) ទរឹក្បាក ់ 
េរបុថនការកាតប់នថាយ មនិអាចជលើេេតីទរឹកបា្កក់ដលចាបំាចេ់្មាបជ់្វើឲ្យ

 គជ្មាងថវកិាមានតុល្យភាេជ�ើយ។  អង្គនតីតិបញ្ញត្ិ អាចមានេិទ្ធិបដិជេ្
 ោល់ ឬកផ្នកថនការកាតប់នថាយបានរាមរយៈេំជ�ងជឆ្្ន តគាំ្ ទេតីរភាគបតី ជៅ 

ក្នុងេភាទាងំេតីររបេ់ខលាតួន។ 



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

គធំោងថវកិារដ្ឋ។		រោ្ឋ ភបិាលរដ្ឋ	និងមូលោ្ឋ ន។			
ការផ្តួចធផ្ើមការកកក្បរដ្្ឋ ម្មនុញ្ញ 	និងលក្ខន្ិកៈ។
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ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ

ការេ្ងតីកេមតថាភាេរបេ់អភបិាល ក្នុងការកាតប់នថាយការចំណាយ អាច
ជ្វើឲ្យការចំណាយរតួមរបេ់រដ្ឋធាលា កចុ់ះទាបជាងការកដលមនិបានជ្វើអវតីជស្ះ។ 
ផលប៉ាះពាល់កផ្នកស្រជេើេន្ធថនការផ្លា េ់ប្ដូរជនះ គឺមនិអាចេយាករណ៍បានជទ 
កប៏៉ាុកន្អាចមានចំនតួនជ្ចើនក្នុងឆ្្ន មំតួយចំនតួន។ គជ្មាងថវកិារបេ់  រដ្ឋបាល 
មូល ោ្ឋ ន កទ៏ទតួលរងផលប៉ាះពាល់េតីការចំណាយទាបរបេ់រដ្ឋជនះផងកដរ។ 

ផ្លា េ់ប្ូរថវកិាស្ធារណៈ និងនិតិវ ិ្ តីជមើល្គប់្ គង

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

កកក្បដំជណើ រការគជ្មាងថវកិា្បចាឆំ្្ន រំបេ់រដ្ឋជៅជាដំជណើ ការរយៈជេល
េតីរឆ្្ន ។ំ វធិានការជនះកកក្បដំជណើ រការគជ្មាងថវកិារដ្ឋ េតីដជំណើ រការរយៈ 
ជេលមតួយឆ្្ន  ំ(មតួយឆ្្ន មំ្ដង) ជៅជាដំជណើ រការរយៈជេលេតីរឆ្្ន  ំ(េតីរឆ្្ន មំ្ដង)។ 
ជរៀងោល់េតីរឆ្្ន មំ្ដង ជោយចាបជ់ផ្ដើមជៅក្នុងឆ្្ន  ំ2015 តជៅ អភបិាលរដ្ឋ អាច 
បញជាូ នេំជណើ គជ្មាងថវកិាេ្មាបឆ់្្ន សំ្រជេើេន្ធេតីេតីរឆ្្ន បំនាទេ ប។់ ឧទាហរ

 ណ៍ ក្នុងកខមកោ ឆ្្ន  ំ2015 អភបិាលនរឹងជេ្នើេំុគជ្មាងថវកិាេ្មាបឆ់្្ន សំ្រ 
ជេើេន្ធជនាះជោយចាបជ់ផ្ដើមជៅក្នុងកខកកកោ ឆ្្ន  ំ2015  និងឆ្្ន សំ្រជេើេន្ធ 
ចាបជ់ផ្ើមក្នុងឆ្្ន  ំ2016។ ជរៀងោល់េតីរឆ្្ន មំ្ដង ជោយចាបជ់ផ្ដើមជៅក្នុងឆ្្ន  ំ
2016 អភបិាលអាចបញជាូ នបច្ចុប្ន្នភាេគជ្មាងថវកិាកដលបានជេ្នើជ�ើង។ 
វធិានការជនះ មនិកកក្បកាលកំណតថ់នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញបច្ចុប្ន្នក្នុងការអនុមត័

 ជេចក្ដតី្ពាងចបាបថ់វកិាជៅថថងៃទតី 15 កខមថុិនាជ�ើយ។  
កំណតរ់យៈជេលជាកល់ាកេ់្មាបក់ារ្តរួតេិនិត្យជោយអង្គនតីតិបញ្ញត្ិជៅជលើ

 កម្មវ ិ្ តីស្ធារណៈ។ បច្ចុប្ន្នជនះ អង្គនតីតិបញ្ញត្ិ្តរួតេិនិត្យ និងេិនិត្យជមើល

 ជ�ើងវញិជៅជលើេកម្មភាេនានារបេ់រដ្ឋ និងកម្មវ ិ្ តីក្នុងមូលោ្ឋ នក្នុង ជេល
 ជវលាជផសេងៗគា្ន  ជៅក្នុងអ�ុំងអាណត្ិេតីរឆ្្ន រំបេ់ខលាតួន។ វធិានការជនះ ត្មរូវឲ្យ

 អង្គនតីតិបញ្ញត្ិរកសាកផ្នកមតួយថនអាណត្ិេតីរឆ្្ន រំបេ់ខលាតួន-ជោយចាបជ់ផ្ដើមជៅក្នុង 
កខកកកោថនឆ្្ន ទំតីេតីរថនអាណត្ិជនាះ េ្មាបជ់្វើការ្តរួតេិនិត្យ និងេិនិត្យ

 

ជមើលជ�ើងវញិជៅជលើកម្មវ ិ្ តីស្ធារណៈនានា។ កានក់តជាកល់ាកជ់ៅជទៀត 
វធិានការជនះ ត្មរូវឲ្យអង្គនតីតិបញ្ញត្ិបជងកើតដំជណើ រការ និងជ្បើ្បាេ់ដំជណើ រ

 ការជនះ ជដើម្ តីេិនិត្យជមើលជ�ើងវញិជៅជលើកម្មវ ិ្ តីនតីមតួយៗកដលរដ្ឋផ្ដល់ថវកិា 
- មនិថាកម្មវ ិ្ តីជនាះ្តរូវបាន្គប់្ គងជោយរដ្ឋ ឬ រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នជនាះជទ - 
យ៉ា ងតិចបំផុតម្ងក្នុងជរៀងោល់្បាឆំ្្ន មំ្ដង។ ក្នុងអំ�ុងជេលជ្វើការ្តរួតេិនិត្យ

  អង្គនតីតិបញ្ញត្ិមនិអាចអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាបន់ានាបានជ�ើយ ជលើក
កលងកតជេចក្ដតី្ពាងចបាបទ់ាងំជនាះ (1) មានេុេលភាេភាលា មៗ (កដលជា
ទូជៅត្មរូវឲ្យមានេំជ�ងជឆ្្ន តគាំ្ ទេតីរភាគបតីជៅក្នុងេភាទាងំេតីរ) ឬ (2) 
្ចានជចាលការ�ំទាេ់របេ់អភបិាល (កដលត្មរូវឲ្យមានេំជ�ងជឆ្្ន តគាំ្ ទ
េតីរភាគបតី ជៅក្នុងេភាទាងំេតីរ)។  

ោកល់កខេខណ្ឌ ត្មរូវជៅជលើការជរៀបចំគជ្មាងថវកិាថ្មតីរបេ់រដ្ឋ និងរដ្ឋបាល 
មូលោ្ឋ ន។ បច្ចុប្ន្នជនះ រដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន មានភាេបតក់បនបាន 
យ៉ា ងទូលាយ ក្នុងការកំណតអ់េំតីរជបៀបវាយតថមលាជៅជលើដំជណើ រការរបេ់កម្ម

 
វ ិ្ តីស្ធារណៈរបេ់េតួកជគ។ វធិានការជនះោកល់កខេខណ្ឌ ត្មរូវទូជៅមតួយ 
ចំនតួនេ្មាបរ់ដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន ឲ្យោកប់ញ្ចូ លចំណុចថ្មតីៗជៅក្នុង គជ្មាងថវកិាររបេ់ខលាតួន។ ជាកល់ាកជ់ាងជនះជៅជទៀត រោ្ឋ ភបិាល្តរូវវាយ 
តថមលាេតី្បេិទ្ធភាេថនកម្មវ ិ្ តីរបេ់ខលាតួន និងបរយិយអំេតីរជបៀបកដលគជ្មាង

 ថវកិារបេ់ខលាតួនបំជេញជៅរាមជគាលបំណងជផសេងៗ។ រដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូល 
ោ្ឋ ន្តរូវោយការណ៍េតីភាេរ តីកចជ្មើនរបេ់ខលាតួន ក្នុងការជ្លាើយតបជៅនរឹង

 ជគាលបំណងទាងំជនាះ។

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ

រដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន ្បឈមនរឹងកំជណើ នខទេងច់ំណាយ ក្នុងការជរៀបចំ
 ្បេន័្ធេ្មាបអ់នុវត្លកខេខណ្ឌ ត្មរូវក្នុងការជ្វើគជ្មាងថវកិាថ្មតីៗ និងេ្មាប់
 ្គប់្ គងត្មរូវការវាយតថមលាថ្មតីៗ។ ការចំណាយទាងំជនះមានលកខេណៈជផសេងគា្ន

ជោយកផ្កជៅជលើវ ិ្ តីកដលរដ្ឋ និងមនន្ដតីមូលោ្ឋ នបានអនុវត្លកខេខណ្ឌ ត្មរូវ
 

ទាងំជនាះ។ ជៅក្នុងរដ្ឋទាងំមូល ការចំណាយជនះទំនងជាមាន ចំនតួនចាបេ់តី 
ោបល់ានរហូតដល់ោបេិ់បលានដុលាលា រជាជរៀងោល់ឆ្្ន  ំរកសាភាេេមរម្យជា 
ម្្យមជៅរាមជេលជវលា។ ត្មរូវការវាយតថមលានិងជ្វើគជ្មាងថវកិាថ្មតីៗទាងំ



គំរោងថវកិារដ្ឋ។  រដ្្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន។   
ការផ្តួចរផ្ើមការកែក្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  និងលែ្ខន្ិែៈ។

ការរធវើវភិាគរដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិរែញ្ញត្ិ (ត)
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ជនះ អាចប៉ាះពាល់ជៅជលើការជ្វើជេចក្ដតីេជ្មចចិត្ រាមមជ្យាបាយជផសេងៗជា 
ជ្ចើន មានដូចជា ការកំណតអ់ាទិភាេថនការចំណាយជ�ើងវញិ្បេិទ្ធភាេ

 
ថនកម្មវ ិ្ តី និងការវនិិជយគបកនថាមជៅជលើកផ្នកមតួយចំនតួនថនកម្មវ ិ្ តីនានា។ ផល

 ប៉ាះពាល់ថនស្រជេើេន្ធជៅជលើរោ្ឋ ភបិាលគឺមនិអាចេយាករណ៍ទុកមុនបានជទ។

ជេចក្តីេជងខេបថនវធិានការជលើឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ
ដូចបានេជងខេបជៅក្នុងរាោងទតី 2 វធិានការជនះនរឹងបកងវរ្បាកច់ំណូលមតួយ 

ចំនតួនរបេ់រដ្ឋេតីេន្ធលកដូ់រជៅឲ្យជខាន្តីទាងំឡាយកដលអនុវត្កផនការក្នុង 
មូលោ្ឋ ន។ ការបកងវរជនះ នរឹងជ្វើឲ្យធាលា កចុ់ះនូវ្បាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋចំនតួន 

$200 លាន ជាជរៀងោល់ឆ្្ន  ំ្េបគា្ន នរឹងការជកើនជ�ើងនូវការ ផ្ដល់ថវកិាក្នុង ចំនតួន្បហាក់្ បកហលគា្ន ជនះ ជៅឲ្យរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នក្នុងជខាន ត្ីទាងំជនាះ។ 
 ផលប៉ាះពាល់េរបុថនការកកក្បជផសេងរបេ់រដ្ឋនិងការកកក្បស្រជេើេន្ធក្នុង 
មូលោ្ឋ ន ថនវធិានការជនះ នរឹងេរឹងកផ្កជៅជលើជេចក្ដតីេជ្មចចិត្របេ់មនន្ដតី

 ស្ធារណៈក្នុងជេលអនាគត ជហតុដូជច្នះជហើយ  ជទើបមានការលំបាកក្នុង ការេយាករណ៍។ េ្មាបរ់យៈជេលកវង ការកកក្បជផសេងៗជៅជលើចំណាយ 
និង្បាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នអាចនរឹងមានចំនតួនជ្ចើន 
ជលើេេតី $200 លាន ផ្លា េ់ប្ូរថន្បាកច់ំណូលេន្ធលកជ់ចញដូចបាន 
េិភាកសាខាងជលើ។

រាោងទតី 2
ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធេំខាន់ៗ ថនេំជណើ ្បជាមតិជលខ 31

     រោ្ឋ ភបិាលរដ្ឋ    រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន
 

ការអនុញ្្ញ ត និង ផ្ល់មូលនិ្ិេំោបក់ផនការ 
រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន

ផ្ល់មូលនិ្ិេំោបក់ផនការនានា  $200 លានកាតប់នថាយចំណូល  $200 លានកជំណើ ន្បចាឆំ្្ន េំំោបរ់ដ្ឋបាលមូល 
          ្បចាឆំ្្ន ។ំ         ោ្ឋ ន ក្នុងជខាន ត្ីនានាកដលអភវិឌ្ឍនក៏ផនការ។

្បេិទិ្ឋភាេថនកផនការថ្មតី   មនិអាចបា៉ា នស់្្ម នបានជាមុន កត មនិអាចបា៉ា នស់្្ម នបានជាមុន កតមានេក្ានុេល
 

          មានេក្ានុេលេំខាន។់       េំខានជ់ៅក្នុងជខាន ត្ីខលាះ។

កំណតេ់មតថាភាេអង្គនិតិបញ្ញត្ិអនុមត័  មានេក្ានុេលបនាទេ បការចំណាយ មានេក្ានុេលប្ូរមូលនិ្ ិរបេ់រដ្ឋេំោបក់ម្មវ ិ្ តី
ជេចក្តី្ពាងចបាបម់តួយចំនតួន    —ឬ្បាកច់ំណូលខ្ពេ់ —កផ្កជលើ      រាមមូលោ្ឋ នកផ្កជលើេកម្មភាេរបេ់ 
          េកម្មភាេរបេ់អង្គនិតិបញ្ញត្ិនាអនាគ។      អង្គនិតិបញ្ញត្ិ។

េ្ងរឹងេមតថាភាេអភបិាលរដ្ឋក្នុង  មានេក្ានុេលបនាទេ បការចំណាយ មានេក្ានុេលទទតួលមូលនិ្ិររដ្ឋតិច 
ការកាតប់នថាយការចំណាយរបេ់រដ្ឋ។      ក្នុងឆ្្ន ខំលាះៗ។        ក្នុងឆ្្ន ខំលាះៗ។

ផ្លា េ់ប្ូរថវកិាស្ធារណៈ  
និងនិតិវ ិ្ តីជមើល្គប់្ គង។

តំថលេំោបក់ារអនុវត្ន ៏   មានេក្ានុេលក្ប្បរួល្បចាឆំ្្ន  មានេក្ានុេលក្ប្បរួល្បចាឆំ្្ន េំតីមតួយលាន 
          េតី មតួយលានជៅោបេិ់បលាន      ជៅោបេិ់បលានដុលាលា រនាជេលណាមតួយ។ 
          ដុលាលា រនាជេលណាមតួយ។

 ្បេិទិ្ឋភាេថនការតំរវូថ្មតី   មនិអាចបា៉ា នស់្្ម នបានជាមុន។  មនិអាចបា៉ា នស់្្ម នបានជាមុន។
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គបំោងថវកិារដ្ឋ។  រោ្ឋ ភោិលរដ្ឋ េិងមលូលោ្ឋ េ។   
ការផ្ួចបផ្ើមការកកកតបរដ្ឋធម្មេុញ្ញ  េិងលក្ខេ្ិកៈ។

 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 31 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមត ិ បលខ 31 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 មេិអាចបធវើឳ្យមាេតុល្យភាពថវកិាបទ, បបងកើេការ 
ផ្ល់មតិសាធារណៈជេ ឬ បំបពញការងារឳ្យកាេក់តតបបសើបឡើង។

តាមពិតបៅ តបសិេបបើសំបណើ តបជាមតិបលខ 31 ោេបធវើតាមការសេយានេការ អះ 
អាងរបស់ខ្ួេ បោះបយើងេរឹងគាតំទសំបណើ  បោះ។ ប៉កុេសំ្បណើ តបជាមតិបេះ មេិោេ

 បធវើដលូបច្ះបទ។ ជំេួសមកវញិសំបណើ តបជាមតិបេះបកេថែមចបាប ់លក្ខខណ្ឌ  េិងការទាម ទារថ្មីៗ កដលោេបញ្លូ លក្ុងរដ្ឋធម្មេុញ្ញ របស់រដ្ឋ កាលីហវ័រេីញ៉។ វាបធវើឲ្យរោ្ឋ ភោិល 
មាេការបទើសកទងបតចើេ ការចំណាយ បតចើេបហើយ ដបំណើ រការយឺតេិងមាេតបសិទ្ធភាព

 កាេក់តតិច។ ខកចងទាងំបេះ មាេការភណ្ឌ តចឡំ េិងមាេភាពមេិចបាស់លាស់បតចើេ កដលតតរូវចំណាយបពលបេ្ោបឆ្់្សំតមាបតុ់លាការបធវើការបតជើសបរ ើស បតើសំបណើ បេះ
 មាេអតថែេយ័ដលូចបមដេច។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងតំបឡើងតំនល, បបងកើេការតតរួតតតាការយិាធិប បតយ្យបតចើេ។
វាអេុញ្្ញ តឳ្យអ្កេបយាោយតាមមលូលោ្ឋ េតរាេបរាល ឬកកកតបចបាបោ់ោកដលបគ 

មេិចលូលចិត្, បធវើឳ្យអេ្ោយដល់ការការពារសំោបគុ់ណភាពខ្យល់, សុខភាពសាធារ 
ណៈ, សុវតថែិភាពបោយគា្ម េការបោះបឆ្្តនេពលរដ្ឋ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងបធវើ
ឳ្យមាេការលំោកបសទើរកតមេិអាចកាតព់េ្ធោរោេ ឬតំបឡើង មលូល េិធិសំោបក់ារអបរ់។ំ

សំបណើ តបជាមតិបេះហាមកាតព់េ្ធ លុះតតាកតពេ្ធបផសេងតតរូវោេតំបឡើង ឬកាត ់កម្មវធិី  េិងទុបសាក តក់ារតំបឡើងក្ុងការផ្ល់មលូលេិធិដល់សាលាលុះតតាកតពេ្ធបផសេងតតរូវោេ
 តំបឡើង ឬកាត ់កម្មវធិី ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 មាេគុណវបិ្បត្ិបតចើេណាស់កដលសមាជិកជា 
បតចើេនេអង្គការធាោគាតំទោេលាឈបក់្ុងេយ័តវ៉ាចំបពាះការសំបរចចិត្ោក់
វាឲ្យអ្កបោះបឆ្្ត។

Bob Balgenorth អតីតសមាជិកគណៈកម្មការនេមលូលេិធិសកម្មភាព រដ្ឋកាលីហវ័រ
 ញ៉បឆ្្ព ះបៅមុខ កដលជាអង្គការបៅបតកាយសំបណើ តបជាមតិ 31 ោេេិយាយថា “មាេ 

គុណវបិត្ិធ្ងេធ់្ងរ…េិងបេ្បះ៉ពាល់ដល់រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉។” បៅក្ុងសំបុតតលាកលង
 របស់គាត ់គាតោ់េ េិយាយថាគាត ់“អាកអ់េចិ់ត្កដលថារដ្ឋកាលីហវ័រញ៉បឆ្្ព ះបៅមុខ 

ោេោកហ់តថែបលខាបៅឲ្យរដ្ឋបលខាធិការបោយគា្ម េការកកតំរលូវគុណវបិត្ិបៅក្ុងការផ្ួច
 បផ្ើមបោះ។”  

បយើងមេិអាចបបណ្ាយបអាយមាេការផ្ួចបផ្ើមកដលមេិតតរឹមតតរូវបោះបទ។ បោះបឆ្្ត 
បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ 31។

ANTHONY WRIGHT, ោយកតបតិបត្ិ
ការទទួលោេសុខភាព កាលីហវ័រញ៉
LACY BARNES, អេុតបធាេជាេខ់្ពស់  
សហពេ័្ធតគរូបបតងៀេរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉
LENNY GOLDBERG, ោយកតបតិបត្ិ
សមាគមកកទតមងព់េ្ធោរ កាលីហវ័រញ៉

ក្ុងកាលៈបទសៈល្អ េិងមេិល្អ រដ្ឋកាលីហវ័រេីញ៉ជារដ្ឋមយួមាេឱេភាពថវកិាយលូរ
 មកបហើយ ជាមយួេរឹងអ្កេបយាោយចំណាយតោកប់តចើេជាងតោកច់ំណលូ លកដលរដ្ឋ 

រកោេ—បហើយតោកភ់ាគបតចើេខាតបងឥ់តតបបយាជេ ៍បលើការរបំលាភ េិងការខ្ីបលើស
 កំណត។់ ជាបរឿយៗ ថវកិាទាងំអស់អាតស័យបលើឥទ្ធិពលផលតបបយាជេពិ៍បសសជា 

ជាងតោកច់ំណលូ លកដលអ្ករស់បៅក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ចងរ់កោេ។ សំបណើ តបជាមតិ
 បលខ 31 បង្ខំឲ្យអ្កេបយាោយក្ុងរដ្ឋបេះជាចុងបតកាយរស់បៅតាមលទ្ធភាពរបស់ 

ពួកបគ បហើយវាផ្ល់ដល់អ្កបោះបឆ្្ត េិងអ្កបងព់េ្ធេលូវពត័ម៌ាេសំខាេ់ៗ បដើម្បបីធវើឲ្យ
អ្កេបយាោយទទួលខុសតតរូវ។

សវេកររបស់រដ្ឋកដលមេិលបម្អៀងោេោយការណ៍បៅក្ុងការបធវើសវេកម្មរបស់ភ្ាក ់ងារជាបតចើេរបស់រដ្ឋចបោ្ះពីឆ្្ ំ2003 ដល់ឆ្្ ំ2010 ថារដ្ឋគួរអាចោេសេ្យតំោកពី់ 
អ្កបងព់េ្ធេលូវទរឹកតោកត់បកហល $1.2 មយួរយពីរបកាដិដុល្ារ តបសិេបបើសំបណើ ផ្ទ ល់

 របស់សវេករសំោបប់ធវើកំកណទតមងត់បតិបត្ិការ េិងបបងកើេតបសិទ្ធិភាព តតរូវោេអេុ
 មត័។ កិច្ខិតខំតបរឹងកតបងថ្មីៗបេះ បដើម្បបីបងកើតតបពេ្ធតគបត់គងករណីតុលាការរមួ កដល

 អ្កបងព់េ្ធោេចំណាយបលើសពី $500 លាេដុល្ារអាបមរកិ  បលើសពី $200 លាេ 
ដុល្ារ បលើសពីកញ្បថ់វកិា បដើម្បភីាជា បក់តបខាេធី 7 ក្ុង ចំបណាមបខាេធីទាងំ 58 មុេ 
បពលតតរូវោេបគបោះបងប់រាល។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 ទាមទារឲ្យមាេថវកិាកដលមាេតុល្យភាពពិតតោកដ 
មយួ។ វាបញ្ឈបោ់បព់ាេល់ាេដុល្ារនេការចំណាយបោយគា្ម េការពិេិត្យជាសាធារ 
ណៈ ឬការពិេិត្យរបស់តបជាពលរដ្ឋ។ តបសិេបបើបយើងមេិអេុមត័សំបណើ តបជាមតិ

 បលខ 31 ោេបទបោះ តោកោ់បរ់យលាេដុល្ារបរៀងោល់ឆ្្េំរឹងបេ្ចំណាយឥត  
តបបយាជេក៍ដលការចំណាយបោះគួរបតបើបៅសំោបស់ាលាតាមមលូលោ្ឋ េ ការអេុវត្ 
ចបាប ់េិងអាទិភាពរបស់សហគមេប៍ផសេងៗបទៀត។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 មេិោេតបម្ើងពេ្ធ តបម្ើងនថ្បលើអ្កបងព់េ្ធ ឬបបងកើត ការយិាធិបបតយ្យរោ្ឋ ភោិលថ្មីបោះបទ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 បេះ បងាហា ញយ៉ាង 
ចបាស់ថា ខកចងោោរបស់ខ្ួេគួរតតរូវោេអេុវត្គួបផសេ ំេរឹងតបភពកដលមាេតសាប—់
បហើយសំបណើ បេះកេ៏រឹងសេសេតំោកោ់េបោយបងវិលតោកព់េ្ធបៅទីតករុង េិងបខាេធី

 ោោបោះវញិ។
បោះបឆ្្ត ោទ/បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹង៖
• បបងកើេការផ្ល់មតិសាធារណៈជេ េិងតម្ាភាពសាធារណៈ—បញ្ឈបរ់ដ្ឋមេិឲ្យ

អេុមត័ការចំណាយថវកិាបោយគា្ម េការពិេិត្យជាសាធារណៈ។ បពលបច្ុប្បេ្ 
ថវកិា ជាតិមេិមាេតម្ាភាពពិតតោកដបទ ឬការតតមរូវឲ្យមាេរោយការណ៍សា
ធារណៈបទ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 តតមរូវឲ្យរោ្ឋ ភោិលរដ្ឋបធវើសំបណើ ថវកិារដ្ឋ
ឲ្យោេសមរម្យបដើម្បបីធវើការពិេិត្យជាសាធារណៈ យ៉ាងតិចបំផុត បីនថ្ង មុេបពល
អ្កកតងចបាបប់ោះបឆ្្តបលើសំបណើ បេះ។

• កំណតឲ់្យមាេការពិេិត្យសារបពើពេ្ធ េិងលក្ខខណ្ឌ បលើ ការចំណាយថ្មរីបស់រោ្ឋ  
 ភោិល—សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 ហាមោតមរដ្ឋមេិឲ្យផដេល់ថវកិាចំណាយ 

ថ្មីណាមយួ ឬបេថែយតោកច់ំណលូ លឲ្យបលើសពីទរឹកតោកច់ំេួេ $25 លាេដុល្ារ 
 បោយមេិមាេការបញ្ជា កព់ីតបភពថវកិាជាមេុបោះបទ។

• បបងកើេការតគបត់គង េិងភាពបតក់បេក្ុងមលូលោ្ឋ េ—ថវកិារដ្ឋតបរាឆ្ំ្ ំ2012 ោេ 
ដកបចញពីរោ្ឋ ភោិលក្ុងមលូលោ្ឋ េចំេួេ$1.4 មយួរយបេួបកាដិដុល្ារ។ សំបណើ  
តបជាមតិបលខ 31 សងតោកច់ំេួេដល់បៅ$200 លាេដលូល្ារ បៅឲ្យរោ្ឋ ភោិល 
មលូលោ្ឋ េបដើម្បបីតបើតោស់សតមាបអ់ទិភាពក្ុងមលូលោ្ឋ េ. វាកផ៏្ល់ដល់ទីតករុង 
បខាេធេីិងសាលាបៅតាម មណ្ឌ ល េលូវភាពបតក់បេេិងអំណាចកាេក់តបតចើេ បទៀតបដើម្បបីរៀបចំបសវាកម្មកដលជួយ�កកលម្អលទ្ធផល េិងប្្ើយតបតាមតតមរូវការ
ក្ុងមលូលោ្ឋ េ។

• តតមរូវការអេុវត្ េិងលទ្ធផលក្ុងគំបោងថវកិា—តតមរូវឲ្យរដ្ឋ េិងរោ្ឋ ភោិលក្ុង មលូលោ្ឋ េតតរូវបផ្ដេ តអារម្មណ៍បលើថវកិាសដេីពីការសបតមចោេលទ្ធផល កដលអាច 
វាស់ោេ េិងផដេល់ទំេួលខុសតតរូវ បោយតតមរូវឲ្យអង្គេីតិ បញ្ញត្រដ្ឋ េិងរោ្ឋ  ភោិលក្ុងមលូលោ្ឋ េផសេពវផសាយពីរោយការណ៍អេុវត្ជាសាធារណៈឲ្យោេ បទៀងទាត ់េិងបធវើការវាយតនម្កម្មវធិីឲ្យមាេតបសិទ្ធភាពមេុបពលបធវើការសបតមច

 ចិត្ចំណាយបកេថែមបទៀត។
• តតមរូវឲ្យមាេការពិេិត្យការអេុវត្េលូវកម្មវធីិោោរបស់រោ្ឋ ភោិលរដ្ឋ—ទាមទារឲ្យ 

មាេកម្មវធិីរោ្ឋ ភោិលរដ្ឋទាងំអស់តតរូវកតោេតតរួតពិេិត្យជាសាធារណៈបលើការ
 អេុវត្ បដើម្បកីសវងរកមបធយាោយកកលម្អលទ្ធផល—ឬប្លូរការផដេល់ថវកិាបៅឲ្យ កម្មវធិីកដលកាេក់តមាេសមតថែភាពេិងមាេតបសិទ្ធភាព។

• តតមរូវការថវកិារដ្ឋរយៈបពលពីរឆ្្—ំហាមអ្កេបយាោយោោមេិឲ្យអេុមត័ការ
បេ្ំខាងថវកិាក្ុងរយៈបពលខ្ីបទ។ ទាមទារឲ្យអ្កកតងចបាប ់ឲ្យបបងកើតដំបណាះ 
តសាយសារបពើពេ្ធរយៈបពលកវង។

បោះបឆ្្ត ោទ/បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 31 ។ កំណតក់ារចំណាយរបស់ 
រោ្ឋ ភោិល—បបងកើេបសចកដេីទុកចិត្សាធារណៈបលើ ថវកិារដ្ឋ។

HON. CRUZ REYNOSO  
តកសួងយុត្ិធមក៍ាលីហវ័រញ៉ (ចលូលេិវត្េ៏
HON. DELAINE A. EASTIN   
អតីតស្ងការសិកសាសាធារណៈ
PROF. JAMES FISHKIN, Ph.D. 
សកលវទិយាល័យ Stanford
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 ទឡហីករណ៍តបឆ្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ 31 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តបឆ្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 31 

គំបោងថវកិារដ្ឋ។  រោ្ឋ ភោិលរដ្ឋ េិងមលូលោ្ឋ េ។   
ការផ្ួចបផ្ើមការកកកតបរដ្ឋធម្មេុញ្ញ  េិងលក្ខេ្ិកៈ។

គំបោងថវកិារដ្ឋ។  រោ្ឋ ភោិលរដ្ឋ េិងមលូលោ្ឋ េ។   
ការផ្ួចបផ្ើមការកកកតបរដ្ឋធម្មេុញ្ញ  េិងលក្ខេ្ិកៈ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 សរបសរបឡើងមេិចបាស់លាស់បសាះ េិងមាេភាព 
តបទីងតបទាងំជាបតចើេកដលោឳំ្យមាេការ  ប្រឹងប្ល់ផ្លូវចបាប ់ េិងការភាេត់ចឡំ

 វាមេិកមេកកទតមងប់ទ។
បយើងទាងំអស់គ្ាចងក់កលម្អ ប៉ុកេ្ផទុយមកវញិ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 បកេថែមការ ិ

យាធិបបតយ្យ េិងបបងកើតបញ្ហា ថ្មីៗ។ សំបណើ តបជាមតិបេះបកេថែមលក្ខខណ្ឌ បេ្ិចមដេងៗ
  េិងកំណតត់តមរូវការតិចតួច ទុកឲ្យអ្កការយិាធិបបតយ្យកដលមេិោេជាបប់ឆ្្ត បធវើ
 ការសបតមចចិត្ដលូចជា ការកាតព់េ្ធតតរូវោេអេុញ្្ញ ត ឬកម្មវធិីបេះអាចផ្្ស់បដេលូរ—ការ
 សបតមចចិត្កដលមាេភាពតចបលូកតបបល់ក្ុងតុលាការពីមយួឆ្្បំៅមយួឆ្្។ំ បយើងតតរូវ
 ការកកំណទតមងពិ់តតោកដ មេិតតរូវការមាេបណដេរឹ ងបតចើេបទ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងបកងវរតោកច់េំួេ $200 លាេដុល្ារពីការអបរ់ ំ
េិងពីតកសួងសំខាេ់ៗ បទៀតបដើម្បជីួយ�កម្មវធិីដកពិបសាធេោ៏ោតាមបខាេធី។

ឥឡលូវបេះ រដ្ឋបសទើរកតមេិអាចបងប់លើការចំណាយោេបទបហើយថវកិារបស់រដ្ឋភាគ
 បតចើេចំណាយបលើវស័ិយអបរ់។ំ ប៉ុកេវ្ធិីបេះដកតោកច់េំួេ $200 លាេដុល្ារក្ុងមយួ

ឆ្្ពំីតោកច់ំណលូ លរបស់រដ្ឋចលូលក្ុងគណេីពិបសសមយួបដើម្បចីំណាយបលើកម្មវធិីក្ុង
បខាេធីកដលជាការសាកល្បង។ បេះមេិកមេជាបពលយកតោកប់ៅ   បលងកល្បងកដល
វាគួរតតរូវោេចំណាយបលើអាទិភាពរាោំចប់ំផុត។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងការពាររដ្ឋពី បបងកើេថវកិាសំោបក់ារអបរ់ ំលុះតតា 
កតវាមាេតំបឡើងពេ្ធ ឬកាតក់ម្មវធិីបផសេងៗបទៀត—បទាះបីជាមាេតោក ់ក ៏
បោយ។

វាហាកដ់លូចជាចកម្ក តាមពិតបៅសំបណើ តបជាមតិបលខ 31 ការពាររដ្ឋពីការអេុវត្ 
កម្មវធិីកកលម្អបៅកម្មវធិីអបរ់ ំឬការបបងកើេថវកិាដល់ សាលា បបើបទាះបីជារដ្ឋមាេថវកិា
បធើវដលូបច្ះកប៏ោយ លុះតតាកតតបម្ើងពេ្ធ ឬកាតប់េថែយកម្មវធិីបផសេងៗ បទៀត។ ខកចងបេះអា
ចភាជា បច់ំណងការផ្ល់ថវកិាបកេថែម ដល់សាលាសតមាបរ់យៈ បពលជាបតចើេឆ្្។ំ
សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងការពាររដ្ឋពី បបងកើេថវកិាសំោបក់ារអបរ់ ំលុះតតា 
កតវាមាេតំបឡើងពេ្ធ ឬកាតក់ម្មវធិីបផសេងៗបទៀត—បទាះបីជារដ្ឋមាេថវកិាសល់ បលើសកប៏ោយ។

សភាពចតមរូងចតមាស់នេខកចងនេពេ្ធទាងំបេះ េរឹងការពាររដ្ឋពីការកាតព់េ្ធមយួ 
តបសិេបបើវាតបម្ើងពេ្ធមយួបទៀត សលូម្បកីតបពលមាេថវកិាបលើសកប៏ោយ—មេិថាបេះជា
បំណងការពាររដ្ឋពីការកាតព់េ្ធរបស់បលាកអ្កឬបៅក្ុង ករណីបផសេង—ករណីធ្ងេធ់្ងរ—
ចំបពាះការពបតងៀងចបាបប់ោយបធវសតបកហស។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 បធវើឲ្យបញ្ហា
បេះជាបគ់ាងំបៅក្ុងរដ្ឋធម្មេុញ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 គំោមកំកហងសុខភាពសាធារណៈ, គុណភាពទរឹក, 
េរឹងសុវតថែិភាពសាធារណៈបោយអេុញ្្ញ តឳ្យបខាេធីតរាេបរាល ឬកកន្្ចបាប ់
រដ្ឋសំខាេ់ៗ ។

រដ្ឋកាលីហវ័រេីញ៉ ោេបតជើសបរ ើសយកបទោ្ឋ េទលូទាងំរដ្ឋបដើម្បកីារពារសុខភាពសា
 ធារណៈ ការពារការបំពុលនេខ្យល់ េិងទរឹក តពមទាងំផ្ល់សុវតថែិភាពដល់តបជាពលរដ្ឋរ

បស់ខ្ួេ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 មាេខកចងមយួកដលអេុញ្្ញ តឲ្យអ្កេបយា 
ោយក្ុងតសរុកកកកតប ឬលុបបលើចបាបទ់ាងំបេះបោយគា្ម េការបោះបឆ្្តរបស់តបជាជេ 
េិងបោយគា្ម េវធីីសាសស្ដម៏ាេតបសិទ្ធភាពក្ុងការការពារការរបំលាភបំពាេ។ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងអស់នថ្តបកហល ោបស់រឹបលាេដុល្ាក្ុងមយួ ឆ្្ំៗ  សំោប់
ដំបណើ រការបកេថែមរបស់រោ្ឋ ភោិល េិងការយិាធិបបតយ្យ—បធវើអវី

 កដលរោ្ឋ ភោិល គួរតតរូវបធវើរចួបៅបហើយ។
ការបរៀបចំថវកិាបោយកផ្អកបលើការអេុវត្គឺជាពាក្យបស្ាកមយួកដលបពញ េិយមបតចើេ ជាងអវីបផសេងៗបទៀត។ ពីមុេតតរូវោេបគសាកល្បងជាបតចើេដងបហើយ។ បរឿងមយួកដល បយើងដរឹងបោះ គឺវាបបងកើេការចំណាយ។ ការបធវើវភិាគសារបពើពេ្ធជាផ្លូវការបោយការយិា

 ល័យអ្កវភិាគអង្គេិតិបញ្ញត្ិមេិលបម្អៀងេិយាយថា រោ្ឋ ភោិលេរឹងបបងកើេការចំណាយ
 ឲ្យដល់ដបល់ាេដុល្ារក្ុងមយួឆ្្សំតមាបក់ារអេុវត្ការបរៀបចំថវកិាថ្មី បោយគា្ម េការ 

ធាោថាការរកីចបតមើេេរឹងមាេលទ្ធផលបទ។ ការចំណាយជាកល់ាក ់ប៉ុកេ្ លទ្ធផល 
មេិចបាស់លាស់។ 

បយើងទាងំអស់គ្ាចងប់ធវើកំកណទតមង ់ប៉ុកេ្សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងបធវើឲ្យមាេ 
បញ្ហា កាេក់តធ្ងេធ់្ងរបៅ មេិមាេអវីតបបសើរបឡើយ។  
ចលូលរមួជាមយួបយើង បោយបោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 31។

SARAH ROSE, មសេី្ោយកតបតិបត្ិ
សម្ពេ័្ធអ្កបោះបឆ្្តអភរិកសេកាលីហវ័រញ៉
JOSHUA PECHTHALT, តបធាេ
សមាគមមសេ្ីតសាវតជាវសេ្ិភាពកាលីហវ័រញ៉
RON COTTINGHAM, តបធាេ
សមាគមមសេ្ីតសាវតជាវសេ្ិភាពកាលីហវ័រញ៉

“សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 បបងកើតឲ្យកាេក់តមាេតម្ាភាព ការពិេិត្យបមើលសាធារ 
ណៈ េិងការតតរូតពិេិត្យដល៏្អបលើរោ្ឋ ភោិលរដ្ឋ េិងមលូលោ្ឋ េ។ វធិាេការការទទួលខុស

 តតរូវរបស់រោ្ឋ ភោិលបេះេរឹងការពារការកថរកសាបរសិាថែ េ េិងការ ការពារអ្កបធវើការក្ុង
 បពលកដលបធវើឲ្យចបាស់ថាអ្កបងព់េ្ធមេិតតរូវោេបកងតបបយាជេ ៍បោយតករុមទទួលផល 

  តបបយាជេពិ៍បសស េិងតករុមបញុ្ះបញ្លូ ល។”
 —Hon. Cruz Reynoso, តុលាការកំពលូលកាលីហវ័រញ៉ (ចលូលេិវត្េ)៍

“វាដល់បពលកដលតតរូវបំភ្ចឺំបពាះដំបណើ រការថវកិារបស់រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ - គា្ម េការ 
ភាញា កប់ផ្អើលេលូវ-ឱេភាពថវកិាោបរ់យបកាដិដុល្ារបោះបទៀតបទ។ បយើងតតរូវការកំកណទតមង ់
កដលេរឹងមាេតបសិទ្ធិភាព មេិកមេ តគាេក់តជាកិច្ការធម្មតាបោះបទ។”

 —Professor James Fishkin, សកលវទិយាល័យ Stanford
“សំបណើ តបជាមតិ 31 េិងបេ្ធលូរការប៉េុបង៉របស់រដ្ឋក្ុងការខ្ី េិងចំណាយ។ សំបណើ

 តបជាមតិ 31 ផ្ល់េលូវថវកិាបលើកទរឹកចិត្ដល់ រោ្ឋ ភោិលមលូលោ្ឋ េេិងសាលាបរៀេស
ហគមេប៍ោយបផ្្តបលើការកក លំអវស័ិយអបរ់េំិងបបងកើេសុវតថែិភាពសាធារណៈ។ 
បោះបឆ្្តគាតំទបលើសំបណើ តបជាមតិ 31 គឺគាតំទដល់សាលាបរៀេេិង កលូេសិសសេបៅ 
រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉។” 
—Hon. Delaine Eastin, អតីតស្ងការរដ្ឋ កផក្អបរ់សំាធារណៈ

បោះបឆ្្ត ោទ/រាស  បលើសំបណើ តបជាមតិ 31 េរឹង ៖
• មេិតបំឡើងពេ្ធ ឬទាមទារឲ្យមាេការបបងកើេការចំណាយរបស់រោ្ឋ ភោិលបឡើយ។
• ការពាររោ្ឋ ភោិលរបស់រដ្ឋពីការចំណាយលុយកដលបយើង មេិមាេ។
• បកេថែមតម្ាភាពបៅបលើដំបណើ រការថវកិាកដលបច្ុប្បេ្បរៀបចំបោយបិទទាវ រ។
• បកងវរការតគបត់គងេិងភាពបតក់បេកាេក់តបតចើេពីតករុង Sacramento បៅទីតករុង 

េិងបខាេធីោោ។
• ទាមទារឲ្យរោ្ឋ ភោិលរបស់រដ្ឋេិងរោ្ឋ ភោិលមលូលោ្ឋ េបធវើការោយការណ៍លទ្ធ ផលជាសាធារណៈមេុបពលចំណាយលុយបតចើេបទៀត។
សលូមពិេិត្យវធិាេការបោយខ្ួេឯងតាមរយៈបគហទំពរ័ www.sos.ca.gov េិងជួយ� 

ការពារការខាតបងប់កេថែមបទៀតបៅក្ុង ការចំណាយរបស់រោ្ឋ ភោិល។
សំបណើ តបជាមតិ 31 បំបពញតាមមាតតោ្ឋ េខ្ពស់បំផុតនេតតមរូវការការ ផ្្ស់ប្លូរនេ 

រដ្ឋធម្មេុញ្ញ។ វធិាេការណ៍តតរូវោេសរបសរយ៉ាងល្អ សមតសបតាមចបាប ់បហើយេរឹងពិត
ជាបធវើឲ្យតបបសើរេលូវដំបណើ រការថវកិា េិងអភោិលកិច្នេរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉។

BILL HAUCK, អតីតតបធាេ
គណៈកម្មការកកទតមងរ់ដ្ឋធម្មេុញ្ញកាលីហវ័រញ៉

31
សំបណើ តបជាមតិ
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វភិាគទានខាងនយោបាយ តាមរយ:ការកាតពី់ប្បាកខ់ែ។ 
វភិាគទានយៅឲ្យយេក្ខជន។  លក្ខន្ិកៈផ្តួចយផ្ើម។ 

ចំណងយជើង និង យេចក្ីេង្ខេ យរៀេចយំោយអគ្គយមធាវ ី

32 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

សំណ�ើ ប្រជាមតិ

វភិាគទានខាងនជោបាយ តាមរយៈការកាតព់តីប្បាកខ់ែ។ វភិាគទានចំជោះជបកខេ�ន។ លកខេន្ិកៈផ្តួចជផ្ើម។
•  ដាកក់ំរតិដល់េហ�តីព ពតីការជប្បើថវកិាកាតព់តីប្បាកខ់ែ េំរាបជ់ោលបំណងនជោបាយ។ អនុវត្ជៅជលើកំរតិការជប្បើដូចោនា  ចំជោះការកាតប់្បាកខ់ែ 

ជបើេិនមាន កាតជ់ដាយសារ�តីវកម្មឬអនាកជ ៅ៉ ការឲ្យរដាឋា ភបិាល។
•  អនុញ្ញា តឲ្យនិជោ�ិកជ្វើវភិាគទានជដាយេ្មម័ប្គចិត្ ជៅឲ្យគណកមា្ម ្ិការនិជោ�ក-ឧបត្ថម្ភ ឬេហ�តីព ជបើេិនបានអនុញ្ញា តជាលាយលម័កខេណ៍

 អក្សរជរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ
• ហាមឃាតេ់ហ�តីព និងសារ�តីវកម្ម ជ្វើវភិាគទានជដាយផ្ទា ល់ ឬមនិជដាយផ្ទា ល់ ជៅឲ្យជបកខេ�ន និងគណកមា្ម ្ិការ ប្តរួតប្តាជបកខេ�ន។
•  ការចំណាយជផ្សងៗជ�ៀតខាងនជោបាយ ជៅខតមនិកំរតិ រ តួមទាងំការចំណាយននសារ�តីវកម្ម ខដលមានជចញពតី្នធាន មនិបានកំរតិជដាយការ

 ហាមឃាតន់នការកាតព់តីប្បាកខ់ែ។
• កំរតិដល់អនាកជ ៅ៉ ការឲ្យរដាឋា ភបិាលជ្វើវភិាគទានជដើម្ តីជប្�ើេជរ ើេនាយកឬគណៈកមា្ម ្ិការប្តរួតប្តានាយក។

ជេចក្តីេជងខេបននអនាកវភិាគនតីតិបញញាត្ិ ប្បមាណនូវឥ�្ិពលហិរញញា វត្ថុ�ូទាតរ់តួចរបេ់រដឋា និងរដាឋា ភបិាលមូលដាឋា ន ៖

• ការចំណាយបានជកើនជ�ើង ចជំោះរដឋា និងរដាឋា ភបិាលមូលដាឋា ន—ឤចនឹងហតួេពតី $1 លានជាប្បចាឆំ្នា —ំជដើម្ តីប្បតិបត្ិ និងប្បប្ពឹត្តាមជេចក្តី
 ដំរវូរបេ់វធិានការ។

សាវតារ
ចបាបក់ខំណ�ប្មងន់ជោបាយ។  ចបាបក់ខំណ�ប្មងន់ជោបាយរបេ់រដឋា 

កាលតីហវម័រញៅ  ឆ្នា  ំ1974 ជាការផ្តួចជផ្ើមមតួយខដលប្តរូវបានេប្មបេប្មរួល 
ជដាយអនាកជបាះជឆ្នា ត ខដលបានបជងកើតជដាយចបាបហ់ិរញញា វត្ថុការជឃាេនា និង

 ចបាបប់្បកាេផសាយរបេ់រដឋា។ ចបាបជ់នះ អនុវត្ចំជោះជបកខេ�នរដឋា និងមូល 
ដាឋា ន វធិានការ និងមនន្តីជបាះជឆ្នា ត បៅុខនម្និអនុវត្ចជំោះជបកខេ�ន ឬមនន្តីេហ

 ពម័ន្ជ�។ គណៈកម្មការអនុវត្នជោបាយយុត្ិ្មរ៌បេ់រដឋា (FPPC) (1) ប្បតិ 
បត្ិតប្មរូវការននចបាប ់រ តួមជាមតួយការជេ៊ើបអជងកតជលើការបំោនងាយៗ និង (2) 
ផ្ដល់ការខណនារំដឋាបាលជៅសាធារណៈ�នជដាយការជចញនូវ ការខណនា ំនិង
គំនិតខដលទាក�់ងនឹងការបកប្សាយននចបាបរ់បេ់គណៈកម្មការអនុវត្ 
នជោបាយយុត្ិ្ម។៌

ចបាបហិ់រញញា វត្ថុេំរាបជ់ឃាេនាមូលដាឋា ន។  បខន្ថមជៅជលើតប្មរូវការខដល 
បានបជងកើតជ�ើងជដាយចបាប ់រដាឋា ភបិាលមូលដាឋា នមតួយចំនតួនមានតប្មរូវការ 
ហិរញញា វត្ថុជឃាេនា និងការជចញផសាយេប្មាបជ់បកខេ�នមូលដាឋា ន វធិានការ 
ជបាះជឆ្នា ត និងមនន្តី។ ប�បញ្ញា តិ្ទាងំជនះប្តរូវបានបជងកើត និងប្បតិបត្ិជដាយ

 រដាឋា ភបិាលមូលដាឋា ន។
ការចំណាយខាងនជោបាយ។  បុគ្គល ប្ករុម និងអា�តីវកម្មជាជប្ចើន 

ចំណាយថវកិាជដើម្ តីោបំ្� ឬប្បឆ្ងំនឹងជបកខេ�នរដឋា និងមូលដាឋា ន ឬវធិានការ
 ជបាះជឆ្នា ត។ ការចំណាយខាងនជោបាយជនះអាចមាន�ប្មងជ់ផ្សងៗោនា  រ តួម

មានការជ្វើវភិាគទានថវកិាជៅដល់ជបកខេ�ន ឬគណៈកមា្ម ្ិការ ការជ្វើវភិាគ
 ទានជេវាកម្មចំជោះការជឃាេនា និងការបជងកើតការផសាយោណិ�្ជកម្មជដើម្ តី 

�ំនាក ់�ំនងនូវគំនិត។ ជៅជប្កាមចបាបហ់ិរញញា វត្ថុជឃាេនារបេ់រដឋា ការ 
ចំណាយ ខាងនជោបាយមានបតីប្បជភ�៖

ការជ្វើវភិាគជដាយអនាកវភិាគអង្គនិតិបញញាត្ិ

• វិភាគទានខាងនជោបាយ។ ជា�ូជៅោក្យ “វភិាគទាន” នជោបាយ 
រតួមមាន ការផ្ដល់ថវកិា របេ់របរ ឬជេវាកម្ម (1) ជដាយផ្ទា ល់ជៅជបកខេ 
�ន (2) តាមេំជណើ របេ់ជបកខេ�ន ឬ (3) ជៅគណៈកមា្ម ្ិការខដល 
ជប្បើប្បាេ់្នធានទាងំជនះជដើម្ តីោបំ្� ឬប្បឆ្ងំនឹងជបកខេ�ន ឬវធិាន 
ការជឆ្នា ត។ ចបាបប់ច្ុប្ននាកំណតច់ំនតួនននវភិាគទានខាងនជោបាយ  
ថា បុគ្គល ប្ករុម និងអា�តីវកម្មអាចផ្ដល់ជៅជបកខេ�នរដឋា (ឬជៅគណៈ 
កមា្ម ្ិការខដលផ្ដល់ថវកិាជៅជបកខេ�នរដឋា)។ ជាកខ់េ្ដង ជៅឆ្នា  ំ2012 
បុគ្គល ប្ករុម ឬអា�តីវកម្មអាចជ្វើ វភិាគទានបានរហូតដល់ $26,000 
ដុលាលា រ ចំជោះជបកខេ�នមានា ក ់េប្មាបអ់ភបិាលរដឋា និងរហូតដល់ $3,900 

ដុលាលា រចំជោះជបកខេ�នមានា កេ់ប្មាបក់ារោិលម័យនិតិបញ្ញា ត្ិ។ 
ជលើេពតីជនះចបាបប់ច្ុប្ននាប្តរូវការវភិាគទានខាងនជោបាយជដើម្ តី

 ផ្សពវផសាយជៅដល់មនន្តីជបាះជឆ្នា តរដឋា ឬមូលដាឋា ន។
•  ការចំណាយឯករាជ្យ។ ជា�ូជៅ ប្បាកខ់ដលបានចំណាយជដើម្ តី�ំនាក ់

�ំនងការោបំ្� ឬការប្បឆ្ងំរបេ់ជបកខេ�ន ឬវធិានការជឆ្នា តប្តរូវបានចាត់
�ុកជាការចំណាយឯករា�្យ ប្បេិនជបើមូលនិ្ិប្តរូវបានចំណាយតាម 
មជ្យោបាយខដលមនិបានេប្មបេប្មរួលជាមតួយ (1) ជបកខេ�ន ឬ (2) 
គណៈកមា្ម ្ិការខដលបានបជងកើតជ�ើងជដើម្ តីោបំ្� ឬប្បឆ្ងំនឹង ជបកខេ�ន 
ឬវធិានការជឆ្នា ត។ ជាកខ់េ្ដង ការបជងកើតការផ្សពវផសាយតាម �ូរ�េ្សន ៍
ជដើម្ តី�ំរញុអនាកជបាះជឆ្នា តឲ្យ “ជបាះជឆ្នា តេំរាប”់ ជបកខេ�នគឺជាការចំណាយ 
ឯករា�្យ ប្បេិនជបើការផ្សពវផសាយប្តរូវបានបជងកើតជ�ើងជដាយមនិបាន

 េប្មបេប្មរួលជាមតួយនឹងការជឃាេនារបេ់ជបកខេ�ន។ ចបាបប់ច្ុប្ននា 
មនិកំណតច់ំនតួនននថវកិារបេ់បុគ្គល ប្ករុម និងអា�តីវកម្មជ� បៅុខនអ្ាច 
ចំណាយជលើការចំណាយឯករា�្យ។ បៅុខន្ ការចំណាយទាងំជនះប្តរូវខត 
បានបងាហា ញជៅដល់មនន្តីជបាះជឆ្នា ត។



េំរាបអ់ត្ថប�ននេំជណើ ប្បជាមតិ 32,  េូមអាន�ំពម័រ 93។ ការជ្វើវភិាគ |  29

វភិាគទានខាងនយោបាយ តាមរយ:ការកាតពី់ប្បាកខ់ែ។  
 វភិាគទានយៅឲ្យយេក្ខជន។  លក្ខន្ិកៈផ្តួចយផ្ើម។ 

ការយ្វើវភិាគយោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិេញ្ញត្ិ (ត)
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32
សំណ�ើ ប្រជាមតិ

• ការចំណាយខាងនជោបាយជផ្សងជ�ៀត។ ការចំណាយខាងនជោ 
បាយែលាះគឺមនិប្តរូវបានគិតថាការចូលវភិាគទានខាង នជោបាយ ឬ 
ការ ចំណាយឯករា�្យជ�។ ប្បជភ�ដ�ូ៏លាយជនះ រ តួមមាន “�ំនាក�់ំនង 
េមា�ិក” -ការចំណាយជដាយអង្គការ មតួយជដើម្ តីទាក�់ងការោបំ្� 
ខាងនជោបាយចជំោះេមា�ិក និជោ�ក ឬអនាកោកព់ម័ន្របេ់ែលាតួន។ 
ការចំណាយជនះមនិប្តរូវ បានកំណតជ់ដាចបាបរ់បេ់រដឋា និងមនិចាបំាច ់
បងាហា ញជៅមនន្តីជបាះជឆ្នា តជ�ើយ។

ការកាតប់្បារា កខ់ែ។  ជៅជប្កាមលកខេែណ្ឌ កំណត ់និជោ�កអាច ដកលុយ 
ពតីប្បាកជ់បៀវត្សររ៍បេ់នជិោ�ិក។ ថវកិាខដលបានដក ប្តរូវបានជគជៅថា “ការ 
កាតប់្បាកខ់ែ។” ការកាតប់្បាកខ់ែ�ូជៅ មតួយចំនូនរតួមមានការកាតេំ់រាបេុ់វត្ថិ
ភាពេង្គម (Social Security) ពន្ប្បាកច់ំណូល គំជរាងេុខាភបិាល និង 
ការបរច្ិាគ េប្រុេ្មជ៌ដាយេ្មម័ប្គចិត្។

ប្បាកប់ងនិ់ងកំនរឈនាតួលេំរាបេ់ហ�តីព។ នជិោ�ិកកនាុងរដឋាកាលតីហវម័រញៅ
 ប្បមាណ 2.5 លាននាកប់្តរូវបានតំណាងជដាយេហ�តីព ពលកម្ម។ េហ 

�តីពតំណាងកម្មករជៅកនាុងដំជណើ រការចរចារតួម ខដលកនាុងជនាះពតួកជគចរចានូវ
 លកខេែណ្ឌ និងសា្ថ នភាពការងារជា មតួយនឹងនិជោ�ក។ ជា�ូជៅេហ�តីពបង ់

លុយេំរាបេ់កម្ម ភាពរបេ់ពតួកជគជាមតួយនឹងថវកិាខដលនរបានពតី (1) ប្បាក ់
កំណត ់ខដលបងជ់ដាយេមា�ិកេហ�តីព និង (2) ប្បាកក់នំរឈនាតួល េំរាប ់
ភាគលាភជេ្មើោនា ខដលបងជ់ដាយេមា�ិកខដលមនិខមនជា េហ�តីព ជហើយ
ខដលេហ�តីពតំណាងជៅកនាុងដំជណើ រការចរចា រតួម។ កនាុងករណតី ជាជប្ចើន 

 និជោ�កទាងំឡាយកាតជ់ាេវម័យប្បវត្ិនូវបាប្កប់ងនិ់ងកំនរឈនាតួល ទាងំជនះ
 ពតីបាប្កជ់បៀវត្សររ៍បេ់នជិោ�ិកពតួកជគនិងជផទារលុយជៅឲ្យ េហ�តីព។

ការកាតប់្បាកខ់ែជដើម្ តីផ្គតផ់្គងក់ារចំណាយខាងនជោបាយ។  េហ�តីពជា
ជប្ចើនជប្បើខផនាកែលាះននថវកិាខដលពតួកជគ��តួលបានពតីការកាតប់្បាកខ់ែជដើម្ តីោបំ្�
េកម្មភាពនានាខដលមនិទាក�់ងជដាយផ្ទា ល់នឹង ដំជណើ រការចរចារតួម។ ការ 
ចំណាយទាងំជនះអាចរតួមមានការចូលវភិាគ ទានខាងនជោបាយ និងការ 
ចំណាយឯករា�្យជ� - ប្ពមទាងំការចំណាយជដើម្ តីទាក�់ងការយល់ជ�ើញ 
ខាងនជោបាយជៅកានេ់មា�ិកេហ�តីព។ េមា�ិកខដលមនិខមនជាេហ
�តីពអាចដកែលាតួនជចញពតី ការខដលបាប្កក់ំនរឈនាតួលេំរាបភ់ាគលាភជេ្មើោនា  ប្តរូវ

 បានជប្បើេំរាបប់ង ់ការចំណាយខាងនជោបាយជនះ និងការចំណាយជផ្សង 
ជ�ៀតខដលមនិ ទាក�់ងនឹងការចរចារតួម។ ជប្រៅពតីេហ�តីពមានអង្គការពតីរ បតី

 ខដរខដល បច្ុប្ននាជប្បើប្បាេ់ការកាតប់ាប្កខ់ែជដើម្ តីផ្គតផ់្គងក់ារចំណាយខាង 
នជោបាយជៅកនាុងរដឋាកាលតីហវម័រញៅ ។

ជេចក្តីជេនាើចបាប់

វធិានការផ្លា េ់ប្ដូរចបាបហ់ិរញញា វត្ថុជឃាេនារដឋាជដើម្ តីដាកក់ប្មតិការចំណាយ
 យុ�្នាការរដឋា និងមូលដាឋា នតាមរយៈ៖

• េហ�តីពពលករវេិម័យសាធារណៈ និងឯក�ន។
• សា�តីវកម្ម។
• អនាកជ ៅ៉ ការឲ្យរដាឋា ភបិាល។

លកខេែណ្ឌ ទាងំជនះមនិបៅះោល់ដល់ការចំណាយជលើការជឃាេនាេប្មាប ់
ការោិលម័យេហពម័ន្ដូចជា ប្បធានា្ិបតតីេហរដឋាអាជមរកិនិងេមា�ិក 
េភាជ�។

ហាមឃាតក់ារជប្បើបាប្េ់ននការកាតប់្បាកខ់ែចំជោះការចំណាយហិរញញា វត្ថុ 
េប្មាបជ់ោលបំណងខាងនជោបាយ។  វធិានការ�បស់ាក តេ់ហ�តីព សា�តីវ 
កម្ម អនាកជ ៅ៉ ការរដាឋា ភបិាល និងនិជោ�ករដឋា និងរដាឋា ភបិាលមូលដាឋា នពតីការចំ
ណាយថវកិាខដលបានកាតព់តីបាប្កជ់បៀវត្សររ៍បេ់និជោ�កេប្មាប ់”ជោល 
បំណងខាងនជោបាយ។” ជៅជប្កាមវធិានការោក្យជនះនឹងបូករ តួមទាងំវភិាគ
ទានខាងនជោបាយ ការចំណាយឯករា�្យការ�ំនាក�់ំនងរបេ់េមា�ិក 
ខដលទាក�់ងនឹងការជឃាេនា និងការចំណាយជផ្សងជ�ៀតជដើម្ តី�ះឥ�្ិពល

 ដល់អនាកជបាះជឆ្នា ត។ វធិានការជនះនឹងមនិបៅះោល់ដល់េិ�ិ្អំណាចខដល
 មានប្សាបរ់បេ់េហ�តីពជដើម្ តីជប្បើការកាតប់្បាកខ់ែេប្មាបច់ំណាយជលើ  

េកម្មភាពជផ្សងជ�ៀត បូករ តួមទាងំការចរចារតួម និងការចំណាយខាងនជោ 
បាយជៅកនាុងការជឃាេនាេហពម័ន្។

ហាមឃាតវ់ភិាគទានខាងនជោបាយ តាមរយៈសា�តីវកម្ម និងេហ�តីព។ 
វធិានការជនះហាមឃាតស់ា�តីវកម្ម និងេហ�តីពពតីការជ្វើវភិាគទានខាងនជោ
បាយចជំោះ ជបកខេ�ន។ ជនាះមាននម័យថា ពតួកជគមនិអាចជ្វើវភិាគទាន (1)ជៅ 
ជបកខេ�នជដាយផ្ទា ល់ ឬ (2) ចំជោះគណកមា្ម ្ិការ ខដលបនាទា បម់កជ្វើវភិាគ 
ទានដល់ជបកខេ�ន។ ជទាះបតីជាោៅ ងណា ការហាមឃាតជ់នះ មនិមាន បៅះោល់ 
ដល់ល�្ភាពរបេ់សា�តីវកម្ម ឬេហ�តីពកនាុងការចំណាយប្បាកជ់លើការ 
ចំណាយជដាយឯករា�្យជ�។

ការកំណតេិ់�ិ្អំណាចននអនាកជ ៅ៉ ការខាងរដាឋា ភបិាល កនាុងការជ្វើវភិាគទាន
ដល់មនន្តីជាបជ់ឆ្នា ត។ វធិានការជនះហាមឃាតអ់នាកជ ៅ៉ ការខាងរដាឋា ភបិាល រតួម 
មាន (េហ�តីពពលករវេិម័យសាធារណៈខដលមានកិច្េនយោចរចារតួម) ពតីការ
ជ្វើវភិាគទានជៅដល់មនន្តីជាបជ់ឆ្នា តទាងំជនះ ខដលជដើរតតួនា�តីកនាុងការផ្ល់នូវ 
កិច្េនយោរបេ់ពតួកជគ។ ជាបាប្កដ អនាកជ ៅ៉ ការខាងរដាឋា ភបិាល មនិអាចជ្វើ 
វភិាគទានជៅដល់មនន្តីជាបជ់ឆ្នា តទាងំជនះចាបព់តីជពលខដលកិច្េនយោពតួកជគ 
កំពុងប្តរូវបានពិចារណារហូតដល់កិច្េនយោពតួកជគផុតកំណត។់

ឥ�្ិពលសារជពើពន្
រដឋាគតួរធាលា បប់ានពិជសា្នខ៍ាងការចំណាយខដលជកើនជ�ើងជដើម្ តីអជងកតជៅ

ជលើការបោំនចបាប ់និងជដើម្ តីជ្លាើយតបជៅនឹងេំជណើ េំុការខណនា។ំ 
ជលើេពតីជនះ រដឋា និងរដាឋា ភបិាលមូលដាឋា នគតួរធាលា បម់ានប�ពិជសា្នជ៍ៅជលើការ
ជកើនជ�ើងននការចំណាយរដឋាបាល។ ជដាយបូកបញូ្ល 
ការចំណាយទាងំជនះអាចជលើេពតី $1 លានដុលាលា រជាជរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ



30  |  ទឡហីករណ៍ ទឡហីករណ៍បោះពុម្ពបៅក្ុងទំពរ័បេះ គឺជាគំេិតរបស់អ្កេិពេ្ធ បហើយមេិតតរូវោេពិេិត្យបមើលភាពតតរឹមតតរូវបោយទីភ្ាកង់ារជាផ្លូវការណាមយួបឡើយ។
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វភិាគទាេខាងេបោោយ តាមរយ:ការកាតពី់តោកខ់ែ។  
 វភិាគទាេបៅឲ្យបបក្ខជេ។   
លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។

 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលែ 32  

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលែ 32 

មុេបពលអ្កបោះប្្តបលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 សលូមប្្ើយសំណួរពីរ៖បតើមហា
បសដ្ីេរឹងចំណាយតោកប់ដើម្ ីោេោកសំ់បណើ បេះបៅបលើសេ្រឹកបោះប្្តឬបទ តបសិេ
បបើពួកបគមេិទទួលោេការបលើកខលងបោះ? បតើបពលណាជា បពលចុងបតកាយខដលសំ
បណើ មយួខដលោេគាតំទបោយអ្ក ទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសបៅក្ុងរដ្កាលីហ្័រ
ញ៉ា  មេិមាេការបប ច្ ៀសឳ្យរចួពីចបាប ់េិងការបលើកខលង?

វាខតងខតមាេអោទា ក ់បហើយសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 មេិមាេភាពែុសគ្ាបទ។
អ្កអភវិឌ្ឍេខ៍ផ្កអចលេតទព្យ តករុមហុ៊េធាោរ៉ាបរ់ង េិងោយទុេជាមហាបសដ្ី គ ឺតគាេខ់តជាតករុមបីខដលោេបលើកខលងពីែខចងនេសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ែណៈ 

បពលខដលសហជីពេរឹងមេិអាចបរចិ្ច គដល់បបក្ខជេ បទៀតបទ។ បលើសពីបេះ អ្កទទួល
ផលតបបោជេពិ៍បសសនេតករុមហុ៊េធំៗអាចបេ្ចំណាយថវកិាគាមា េកំណតប់ៅបលើ 
េបោោយ។

អ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 អះអាងថា បុគ្គលិកតតរូវោេតតរូវបង្ខឲំ្យចលូលរមួ 
វភិាគទាេដល់េបោោយ ឬបុព្បហតុ ខដលពួកបគមេិយល់តពមជាមយួ។ ពួកបគមេិ 
តតរូវោេបង្ខំបទ។ ចបាបប់ចចុប្េ្ការពារបុគ្គលិកពីការបង្ខំឲ្យចលូលរមួជាមយួសហជីព ឬ បងន់ថ្ដល់សហជីពសតមាបេ់បោោយ។ 

បតើមាេបរឿងអ្ីកំពុងបកើតបឡើង?
• អ្កផ្ដល់វភិាគទាេសំខាេ់ៗ បៅបលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 គឺជាអតីតអ្ក 

វេិិបោគ Wall Street ោយកតបតិបត្ិតករុមហុ៊េធាោរ៉ាបរ់ង អ្កតគបត់គង ថវកិា 
វេិិបោគ- ពួកបគតតរូវោេបលើកខលងពីែខចងនេសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ។ 
សួរែ្ួេអ្កបមើល ថាបតើមកពីបហតុអ្ី។

• អ្កផ្ល់ថវកិាដល់សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 បផសេងបទៀត កាេក់ាបត់ករុមហុ៊េអភ ិ
វឌ្ឍេផ៍្ទា ល់ែ្ួេខដលោេបស្ើសំុការបលើកខលងពីចបាបខ់ដលការពារបរសិ្ថា េេិង

 តំបេជិ់តខាង។ សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 បលើកខលងតករុមហុ៊េទាងំបោះផង 
ខដរ។ សួរែ្ួេឯងថាបហតុអី្។

• ពាណិជ្ជកមមា Super PACs េិងគណៈកមាមា ធិការចំណាយឯករជ្យតតរូវោេបលើក 
ខលងពីែខចងរបស់សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ។

• សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 បខេថាមបៅបលើការោិធិបបតយ្យរដ្ដធ៏ំ បហើយពលរដ្រដ្
កាលីហ្័រញ៉ា ចំណាយបលើសពីមយួលាេដុល្ារចបំពាះកំខណទតមងខ់ដលខក្ងបេ ្
លំ។

សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 បខេថាមបៅបលើការោិធិបបតយ្យរដ្ដធ៏ំ បហើយពលរដ្រដ្កា
លីហ្័រញ៉ា ចំណាយបលើសពមីយួលាេដុល្ារចំបពាះកខំណទតមងខ់ដលខក្ង 
បេ្ំ។

JO SEIDITA, តបធាេ
យុទ្ធោការលុយស្អា តកាលីហ្័រញ៉ា  
JOHN BURTON, តបធាេ
គណបកសេេបោោយរដ្កាលីហ្័រញ៉ា
ROBBIE HUNTER, បលខាធិការតបតិបត្ិ
តករុមតបរឹកសាជំេួញ សំណង ់េិង អគារ នេបខាេធី Los Angeles/Orange

បោះប្្ត ោទ/ច្ស គាតំទបលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32៖  កាតច់ំណងថវកិារវាងអ្ក 
ទទួលផលតបបោជេពិ៍បសស េិងអ្កេបោោយោោ

អ្កេបោោយទាញយកលុយរបល់ាេដុល្ារក្ុងការ បធ្ើវភិាគទាេយុទ្ាការណ៍
បោះប្្តពីតករុមហុ៊េ េិងសហជីព រោ្ភោិល បហើយបោទា បម់ក បោះប្្តបៅតាម

 ខតអ្កទទួល ោេផលតបបោជេពិ៍បសសតោបប់គ។ អ្កេបោោយទីប ច្ បប់ៅបធ្ើការ
ឲ្យអ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសស បពាលគឺមេិខមេអ្កបោះប្្តបោះបឡើយ។ លទ្ធផល ៖ ឱេភាពថវកិាដធ៏ំ េិងការរបំលាភបំពាេដលូចជាតោកប់ស្ធេិវឌ្ឍេដ៍ែ៏្ជះ 
ខា្ជ យ េិងតគរូបបតងៀេអសមតថាភាពខដលបយើងមេិអាចបពា្ឈបោ់េ។

សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ហាមឃាតក់ារបធ្ើវភិាគទាេ របស់តករុមហុ៊េ  េិងអ្ក 
ទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសរបស់សហជីពបៅឲ្យអ្កេបោោយបោះបទ។ គាមា េ 
ការរចួែ្ួេ។  គាមា េការបប ច្ ៀសឳ្យរចួពីចបាប។់ ពលរដ្រដ្កាលីហ្័រេីញ៉ា តគប់ៗ

 រលូបអាច ចលូលរមួឧបតថាម្ភោេ ខតមេិខមេជាអ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសបឡើយ! 
អ្កបោះប្្តតតរូវដរឹងថា ៖ 

អ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសោេចំណាយលុយរប ់សិបលាេដុល្ារបដើម្ ីការពារសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ពីការ កាតផ់្្ដ ចច់ំណងនេតោករ់វាងពួកបគ េិងអ្ក 
េបោ ោយ។ បគេរឹងេិោយអ្ីៗបដើម្កីារពារស្ថា េភាពបចចុប្េ្បេះ។ ពួកបគបបងកើត

 ទឡហីករណ៍ែុស្្គង ខក្ងក្ាយ ទុចចរតិ ៖ 
ពួកបគអះអាងថា សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 មាេការបប ច្ ៀសឳ្យរចួពចីបាបខ់ដលផ្ល់ 

ផលតបបោជេដ៍ល់អ្កមាេ េិងតករុមហុ៊េ ក្ុងការគាតំទ PACs ខដលឯករជ្យ។ ការ 
ពិតគឺថា ទាងំសហជីព េិងតករុមហុ៊េគាតំទគណៈកមាមា ធិការេបោោយឯករជ្យខដល

 តតរូវោេការពារបោយចបាបរ់ដ្ធមមាេុ ្្ញ ខដលមេិតតរូវោេបគហាមឃាតប់ោះ។ 
  “សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 បពា្ឈបត់ករុមហុ៊េ េិងការឧបតថាម្ភ របស់សហជីពដល់

អ្កេបោោយរដ្កាលីហ្័រេីញ៉ា ។ ក្ុងរយៈកាល។ គាមា េការបលើកខលង។ វាមាេ
តបសិទ្ធិភាពល្គរឹកណាចបាបរ់ដ្ធមមាេុ ្្ញអាបមរកិអេុញ្្ញ តឲ្យបញ្ឈបឥ់ទ្ធិពលរបស់អ្
កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសក្ុងអភោិលរដ្។  ែ្ុ ំសលូមទទលូចឲ្យអ្កបោះប្្ត

 ោទ/បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ។”
 —មនេ្ីតុលាការ ជាេែ់្ពស់រដ្កាលីហ្័រញ៉ា ខដលោេចលូលេិវត្េ ៍បលាក John 

Arguelles។  
បោះប្្តោទ/បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32៖ កំខណទតមង ់ ស្ម ្្ញចំៗ 
មេិសមាុតគស្មា ញ បី 

• ហាមឃាតក់ារឧបតថាម្ភរបស់តករុមហុ៊េ េិងសហជីពដល់អ្កេបោោយ
• បពា្ឈបអ់្កប ៉៉ា ការមេិឲ្យផ្ដល់អ្ីបៅអ្កេបោោយខដល យល់តពមេលូវកិចចសេយា 

របស់ពួកបគបឡើយ
• បធ្ើវភិាគទាេខាងេបោោយជាការសមា័តគចិត្ េិងការពារ ថវកិាសតមាបប់គាល បំណងេបោោយពីការ រកាតប់ចញពីតោកខ់ែរបស់បុគ្គលិកបឡើយ

ផ្្ដ ចច់ំណងថវកិារវាងអ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសស េិងអ្ក េបោ ោយ
អ្កេបោោយោតរព្ពិធីនរអងា្គ សតំនលសំបុតតនថ្ៗ មាេតំនលែ្ពស់ៗ បៅតាមក្រឹប 

តំបេ ់ការស្កល្ងផរឹកតស្ខដលមាេរសជាតិ េិងអ្កជកោ់រសីុីហា្គ ។ អ្កប ច្ុ ះ 

ប ច្លូ លមាេៗ ចលូលរមួការនរអងា្គ សទាងំបេះ េិងផ្ដល់ថវកិាដបរ់បសិ់បលាេដុល្ារក្ុង
ការរមួចំខណកយុទ្ធោការណ៍បឃាសោបោះប្្ត។ ភាគបតចើេតពរឹត្ិការណ៍បេះបកើត បឡើង បៅបពលបសចក្ីតពាងចបាបរ់បរ់យសេ្រឹករចួរល់សតមាបក់ារបោះប្្ត បោយ 
អេុញ្្ញ តឲ្យអ្កេបោោយ េិងអ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសបធ្ើការផ្្ស់ប្លូរការ

 អេុបតគាះគ្ាបៅវញិបៅមក៖ 
• ការផ្ល់េលូវភាពចបោ្ះតបបហាងខាងពេ្ធោរជាបតចើេលាេដុល្ារដល់អ្កផលិតធំៗ 

អ្កផលិតភាពយេ្ដខដលមាេតទព្យសម្ត្ិធលូរធារ េិងតករុមហុ៊េខដលបៅ រដ្បផសេង
• បលើកខលងអ្កជួយ�ឧបតថាម្ភឲ្យរចួពចីបាបប់រសិ្ថា េរបស់រដ្
• ផ្ល់េលូវដំបណាះតស្យេលូវតោកប់ស្ធេដស៏មរម្យដល់បុគ្គលិក របស់រោ្ភោិល
• ការពារការផ្គតផ់្គងថ់វកិាសំរបក់មមាវធិីែ្ជះខា្ជ យដលូចជា ការចំណាយបៅបលើរថបភ្ើង

ខដលមាេបល្ឿេបលឿេ គាមា េោេបៅណាបស្ះ បទាះជាពួកបគកំពុងកាតប់េថាយ 
ថវកិាសំរបស់្លាបរៀេ េិងការអេុវត្ចបាប ់ែណៈបពលពួកបគកំពុងបស្ើសំុឲ្យ 
មាេការតបំឡើងពេ្ធឲ្យកាេខ់តែ្ពស់កប៏ោយ

បពា្ឈបត់ករុមមាេផលតបបោជេពិ៏បសសពីការយកតោកខ់ែកាតពី់េិបោជិកសំរបវ់ភិាគ
ទាេេបោោយឳ្យធាោថារល់តោកដុ់ល្ារខដលតតរូវោេផ្ល់ 
ឳ្យសំរបេ់បោោយគឺបោយសមា័តគចិត្សុទ្ធស្ធ។

តុលាការកំពលូលោបពលថមាីៗបេះោេេិោយថាការអេុវតេ្េន៏រអងា្គ សថវកិារបស់ 
សហជីពដធ៏ំមយួបៅកាលីហ្័រញ៉ា គឺ “មេិអាចការពារោេ”. (Knox vs. SEIU)

សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 េរឹងធាោថាអ្កបធ្ើការបៅកាលីហ្័រញ៉ា មាេសិទិ្ធក្ុងការ
សំបរចរបបៀបច្យលុយខដលបគរកោេ។ បគមេិគួរតតរូវោេបង្ខំឳ្យបធ្ើវភិាគទាេបៅ 
ឳ្យអ្កេបោោយ ឬមលូលហតុវភិាគទាេខដលបគមេិយល់តសបជាមយួ។
បពា្ឈបអ្់កប ៉៉ា ការពីការបធ្ើវភិាគទាេបៅឳ្យអ្កេបោោយខដលយល់តពម 
បលើកិចចសេយាការងាររបស់បគ។

នថងៃបេះ អ្កេបោោយអាចផ្ល់កិចចសេយាការងារបៅឳ្យអ្កបធ្ើវភិាគទាេេបោ 
ោយោេតសបចបាប,់ បិតទ្ារហាងពាណិជ្ជកមមាខ្ាតតលូចរបស់បយើងខដលកំពុងមាេ 
ដំបណើ រការ។  សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 េិងប ច្ បក់ារពយាោលពបិសសបេះ េិងភាព 
ែ្ជះខា្ជ យខដលជាលទ្ធផលពីសំបណើ បេះដលូចជាទរឹកតោកច់ំេួេ $95 លាេសំរបត់បពេ័្ធ 
កំុព្យលូទរ័ខដលមេិខដលតបើការោេ។ (CNET, June 12, 2002)

ការពុករលួយនេតករុមមាេផលតបបោជេពិ៏បសសបេះេរឹងបេ្បោយគាមា េការបោះ 
ប្្តរបស់អ្ក។ បោះប្្ត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ បលែ  32! 
 www.stopspecialinterestmoney.org

GLORIA ROMERO, ោយករដ្
តបជាធិបបតយ្យសំរបខ់កទតមងក់ារអបរ់ ំ
GABRIELLA HOLT, តបធាេ
ពលរដ្សំរបខ់កទតមងក់ាលីហ្័រញ៉ា
JOHN KABATECK, ោយកតបតិបត្ិ
សហពេ័្ធជាតិនេពាណិជ្ជកមមាឯករជ្យ ា—កាលីហ្័រញ៉ា
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលែ 32 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលែ 32 

វភិាគទាេខាងេបោោយ តាមរយ:ការកាតពី់តោកខ់ែ។  
 វភិាគទាេបៅឲ្យបបក្ខជេ។   
លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។

សម្ពេ័្ធអ្កបោះប្្តជានស្ីរដ្កាលីហ្័រញ៉ា  បុព្បហតុស្ធារណៈរដ្កាលីហ្័រញ៉ា   
េិងយុទ្ធោការបដើម្លុីយស្អា តសអាំបៅរដ្កាលីហ្័រញ៉ា  សុទ្ធខតជំទាស់េរឹងសំបណើ តបជា

 មតិបលែ 32។
បោះបោយស្រខតសំបណើ តបជាមតិបលែ 32  មេិខមេជាសំបណើ តបជាមតិពិតបោះ បទ។ សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ធាោបលើ “កំខណទតមងេ់បោោយ” ប៉ាុខេ្វាពិតជា 

ោេបរៀបចំបឡើងបោយតករុមអ្កទទួលផល តបបោជេពិ៍បសសបដើម្ជីួយ�ពួកបគ េិង បធ្ើ
ឲ្យអេ្រយដល់អ្កតប្ងំរបស់ែ្ួេ។ ដលូបច្ះបហើយ បយើងជំរញុឲ្យមាេការបោះប្្ត បដិបសធ។ 
េរឹងមេិយកលុយបចញពីេបោោយបទ

• ពាណិជ្ជកមមា Super PACs េិងគណៈកមាមា ធិការការចំណាយឯករជ្យគឺតតរូវ 
ោេបលើកខលងរចួផុតពីការតគបត់គងរបស់សំបណើ តបជាមតិបលែ 32។ អង្គការ 
ទាងំបេះបធ្ើការបតជើសបរ ើស ឬយកឈះ្បបក្ខជេ េិងវធិាេការរបស់សេ្រឹកប្្ត 

 ប៉ាុខេ្មេិអាតស័យបលើលក្ខែណ្ឌ វភិាគទាេ េិងតតមរូវការតម្ាភាពដលូចគ្ាសតមាប ់យុទ្ធោការបោះបទ។ 
• បសចក្ដីសបតមចរបស់តុលាការកំពលូលថមាីមយួអេុញ្្ញ តឲ្យតករុមទាងំបេះចំណាយទរឹក 

តោកប់ោយមេិកំណត។់ សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 មេិោេបធ្ើអ្ីបដើម្ជីួយ�បោះ 
តស្យបញ្ហា  បោះបទ។

• បបើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ោេបជាគជយ័ ពាណិជ្ជកមមា Super PACs  ខដល គាទំ ្
របោយតករុមទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសរបស់តករុមហុ៊េ េរឹងក្ាយជាវធិីសំខាេ់
ខដលយុទ្ធោការតតរូវោេផ្ដល់ជំេួយដល់។ តករុមទាងំបេះោេចំណាយតោកប់តចើេ
ជាង $95,000,000 ដុល្ាររចួបហើយក្ុងការបោះប្្តបៅរដ្កាលីហ្័រញ៉ា តាងំពី
្្ ំ2004 មកបម៉ា្ះ។ ទលូរទសសេេរ៍បស់បយើងេរឹងបពញបៅបោយការផសាយ 
ពាណិជ្ជកមមាអវជិ្ជមាេ។

មេិខមេជាកំខណទតមងហិ់រ ្្ញ វតថាុសតមាបយុ់ទ្ធោការបឃាសោពិតតោកដបទ
កំខណទតមងស់តមាបយុ់ទ្ធោការខដលពិតតោកដផ្ដល់ភាពបសមាើគ្ាដល់មេុសសេតគបគ្់ា 

បោយគាមា េការបលើកខលងពិបសសដល់បុគ្គលណាម្ាកប់ឡើយ។ សំបណើ តបជាមតិបលែ 
32 តតរូវោេសរបសរបឡើងបោយមាេបចតោបដើម្អីេុបតគាះដល់អាជីវកមមាធំៗរបព់ាេ ់
ដលូចជា តករុមហុ៊េវេិិបោគ Wall Street មលូលេិធិការពារការខាតបង ់តករុមហុ៊េអភវិឌ្ឍេ ៍
េិងតករុមហុ៊េធាោរ៉ាបរ់ងជាបដើម។ តករុមហុ៊េជាង 1000 ខដលោេអេុបតគាះតាម រយៈ 
វធិាេការបេះ តតរូវោេចុះប ្្ជ ីជាមាច ស់ជំេួយសំខាេ់ៗ បោយរដ្បលខាធិការកាលីហ្័រ
ញ៉ា ។ តករុមហុ៊េទាងំបោះោេផ្ដល់វភិាគទាេបលើសពី $10,000,000 ដុល្ារដល់យុទ្ធ 
ោការេបោោយ តតរឹម្្ ំ2009 មកប៉ាុបណាណ ះ។ 
មេិមាេតុល្យភាព េិងគាមា េយុត្ិធម៌

វធិាេការបេះខចងថា វាហាមសហជីពពីការបតបើថវកិាខដលកាតពី់តោកខ់ែ សតមាប់
 បគាលបំណងេបោោយបឡើយ។ វធិាេការបេះខចងថា បគកអ៏ាចយកបៅអេុវត្ចំបពាះ

ស្ជីវកមមាផងខដរ។ ដលូបច្ះបហើយ ស្្ដ បប់ៅវាមាេតុល្យភាព។ ប៉ាុខេ ្99% តករុមហុ៊េ 
រដ្កាលីហ្័រញ៉ា មេិបតបើការកាតត់ោកខ់ែសតមាបក់ារផ្ល់ឲ្យខាងេបោោយពួកបគក ៏

បៅខតតតរូវោេអេុញ្្ញ តឲ្យបតបើតោកច់បំណញរបស់ែួ្េបដើម្មីាេឥទ្ធិពលបលើការបោះ
 ប្្ត។ បោះមេិយុត្ិធម ៌ឬមេិមាេតុល្យភាពបស្ះ។ 

តគាេខ់តតកបឡកបមើលបសចក្ី សបង្ខបជាផ្លូវការ។  អ្កអាចបមើលប�ើញពីភាពមេិបសមាើ
 គ្ាពី តបបោគបេះ៖   “ការចំណាយខផ្កេបោោយបផសេងៗតតរូវខតមេិ ទាេោ់េរ រឹត 

បេ្រឹង រមួមាេការចំណាយរបស់តករុមហុ៊េមកពីតបភពខដលមាេរចួបហើយ េិងមេិតតរូវ
 ោេកំណតប់ោយការហាមឃាតន់េការកាតត់ោកខ់ែបទ។”  

រកបមើលេរណាគាតំទខាងបតកាយបេះ
អ្កផ្ដល់វភិាគទាេកំពលូលៗជាបតចើេចំបពាះសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 គឺជាអតីត 

ោយកតបតិបត្ិតករុមហុ៊េធាោរ៉ាបរ់ង ោយកតបតិបត្ិតករុមហុ៊េវេិិបោគ Wall Street 
អ្កអភរិឌ្ឍេ ៍េិងមាច ស់ជំេួយផ្ដល់ថវកិាធំៗដល់បុព្បហតុខដលោេ តបបោជេពី៍ការ
បលើកខលងពិបសសរបស់សំបណើ តបជាមតិបលែ 32។ 

Sacramento មាេការតបកាេប់កសេពួកខដលមាេជំបលាះ េិងការមេិយល់តសប 
គ្ា។ ថវកិាខដលោេចំណាយបលើយុទ្ធោការណ៍បឃាសោេបោោយខដលោេ 
បណា្ដ លឲ្យបយើងទាងំ អស់គ្ាោតប់ងទ់ំេុកចិត្បលើតបពេ័្ធយុទ្ធោការណ៍បឃាសោ 
េបោោយ។ អ្កឧបតថាម្ភបលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 កំពុងពយាោមបតបើកំហរឹង េិង
ការោតទ់េុំកចិត្របស់បយើងបដើម្ផ្ី្ស់ប្ដលូរចបាបស់តមាបជ់ាផលតបបោជេផ៍្ទា ល់ែ្ួេ

 របស់ពួកបគ។ 
សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 េរឹងបធ្ើឲ្យបញ្ហា កាេខ់តធងៃេធ់ងៃរបឡើង

មេុសសេមយួចំេួេេិោយថា “បេះមេិបសមាើភាពគ្ាបទ ប៉ាុខេ្វាជាជំហាេមយួប ្្ព ះបៅ
មុែ។”  បេះជាបញ្ហា របស់សំបណើ បេះ។ ការរ រឹតបេ្រឹងបៅបលើ សហជីពេិងបុគ្គលិក

 របស់ពួកបគ ែណៈបពលខដលមេិបញ្ឈបអ្់កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសេរឹងផ្ដល់ 
ជាលទ្ធផលបៅក្ុងតបពេ័្ធេបោោយ ខដលគាតំទអេុបតគាះដល់អ្កទទួលផលតបបោ
ជេពិ៍បសសនេតករុមហុ៊េជាងអ្ករល់គ្ាបទៀត។ តបសិេបបើអ្កមេិចងឲ់្យអ្កទទួលផល តបបោជេពិ៍បសស តគបត់គងសុវតថាិភាពទរឹកេិងែ្យល់ តពមទាងំការពារអ្កបតបើតោស់ 

 សលូមបោះប្្តបដិបសធបលើសំបណើ តបជាមតិបលែបរៀង 32។ 
ចលូលបៅកាេ ់http://www.VoteNoOn32.com បហើយសលូមបមើលបោយផ្ទា ល់ថាបហតុអ្ី

សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 គឺមេិដលូចអ្ីខដលបគបមើលប�ើញបោះបទ 
បហើយេរឹងបធ្ើឲ្យប៉ាះពាល់ដល់ពលរដ ្
កាលីហ្័រញ៉ា កំរតិមធ្យម។ សលូមបោះប្្តបដិបសធបលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ។
JENNIFER A. WAGGONER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធនសី្អ្កបោះប្្តនេរដ្កាលីហ្័រញ៉ា
DEREK CRESSMAN, ោយកតបច្តំំបេ់
មលូលបហតុស្ម ្្ញកាលីហ្័រញ៉ា
DAN STANFORD, អតីតតបធាេ
គណៈកមមាការអេុវត្េេ៏បោោយយុត្ិធមក៍ាលីហ្័រញ៉ា

កតុមពួកមាេផលតបបោជេពិ៏បសសមេិតោបក់ារពិតដល់អ្កបទ។
ពួកបគេិោយថា ពួកបគតប្ងំេរឹងសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 សតមាបអ់្ីខដលវា 

មេិោេបធ្ើ។ ប៉ាុខេ្ពួកបគកំពុងខតពយាោមបពា្ឈបវ់ាចបំពាះអ្ីខដលវាបធ្ើ។ 
តាមពិតបៅសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 មាេសុពលភាព ដរបណាតុលាការកំពលូល 

អេុញ្្ញ ត៖ វាបញ្ឈបទ់ាងំតករុមហុ៊េ េិងសហជីពពីការផ្ល់លុយបៅឲ្យអ្កេបោ
ោយ។ គាមា េការបលើកខលង។ ការបប ច្ ៀសឳ្យរចួពីចបាប។់

បោះប្្ត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32៖ កខំណទតមងធ់មមា តា បី
• សតមាបក់ារបោះប្្ត្្ ំ2010 តករុមហុ៊េ េិងសហជីពោេផ្ល់លុយ $48

លាេដុល្ារបៅឲ្យអ្កេបោោយរដ្។ តបសិេបបើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ោេ 
ោកប់ៅទីបេះតស្ប ់បោះលុយ $48លាេដុល្ារអាចមេិតតរូវោេផ្ល់ឲ្យបបក្ខជេ
េបោោយបទ។

• គាមា េបលើកបតកាយបទៀតបទ ខដលអ្កប ៉៉ា ការេរឹងផ្ល់លុយឲ្យអ្កេបោោយខដល 
តពមបតពៀងបលើកិចចសេយារបស់ពួកបគ។

• គាមា េបទៀតបទ ខដលតករុមហុ៊េ ឬសហជីពយកលុយពីតោកខ់ែ កមមាករបៅចំណាយ 
បលើបរឿងេបោោយ។ បតកាមសំបណើ បលែ 32 រល់េិបោជិក េិងសហជីពទាងំ 
អស់េរឹងតតរូវសំុការអេុញ្្ញ ត បហើយរល់កមមាករទាងំអស់កអ៏ាចេិោយបដបិសធ
ោេខដរ។

អ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសខដលមាេចំេួេទរឹកតោកប់តចើេៗ កំពុងខត ចំណាយ
លុយរបល់ាេដុល្ារបដើម្បីញ្ឈប ់សំបណើ តបជាមតិបលែ 32។ ពួកបគបដិ បសធមេិឲ្យ 

ោតអ់ំណាចពួកបគចំបពាះទីតករុង Sacramento។តគាេខ់តជាឧទាហរណ៍ មយួ៖
បៅបពលស្លាមលូលោ្េរបស់ LA មេិអាចច្តវ់ធិាេការភ្ាមៗបដើម្បីញ្ឈបត់គរូ 

បបតងៀេណាម្ាកខ់ដលោេច្ប ់របំលាភកលូេសិសសេរបស់គាត ់វាតតរូវោេបគបស្ើសំុឲ្យ 
សមាជិកសភាបធ្ើការអេុមត័ចបាបឲ់្យកាេខ់តងាយតសរួល។ ប៉ាុខេ្សហជីពតគរូបបតងៀេ 
ោ៉ា ងធំរបស់រដ្—ខដលោេផ្ល់តោកច់េួំេ $1លាេដុល្ារបៅឲ្យអ្កេបោោយ 
កាលពី ពីរ ្្មំេុ— ោេបកាះបៅតករុមអ្កប ច្ុ ះប ច្លូ លរបស់ែ្ួេ។ 
ពួកបគោេបំោត ់ការខកទតមង។់ 

បលាកបៅហ្ាយតករុង LA គឺបលាក Antonio Villaraigosa ោេបៅវាថា “ការ 
បោកបបញ្ឆោ តខាងខផក្េបោោយដ ៏អាតកក។់”  បៅកាេក់ាខសត San Francisco 
Chronicle គឺជា “ការសអាបប់ែ្ពើម។” 
ជំេួញតាមធមមាតាោេបធ្ើឲ្យប៉ាះពាល់ដល់អ្ករដ្កាលីហ្័រញ៉ា ។ ដកលុយបចញព ី

នដអ្កេបោោយ។ គាតំទសំបណើ  តបជាមតិបលែ 32 ។
MARIAN BERGESON

អតីតបលខាធិការអបរ់រំដ្កាលីហ្័រញ៉ា  
JON COUPAL, តបធាេ 
សមាគមអ្កជាបព់េ្ធ Howard Jarvis

HON. JOHN ARGUELLES

តុលាការកំពលូលកាលីហ្័រញ៉ា  (ចលូលេិវត្េ)៍

32
សំបណើ តបជាមតិ



32 |  ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីជេជងខេប /  ការជ្វើវភិាគ

ក្រុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងរថយន្ត។ តំលៃបុព្វលាភរ៉ាបរ់ងផ្អែកលៃើ្របវត្តតិការ  
រ៉ា បរងរបស់អ្នកលបើកបរ។ ច្បាបល់្្តើម្របជាសតិទតិ្ធ។

ច្ំណងល�ើងជា្្លូវការ  នតិងលសច្ក្តតីលសលងខេប លរៀបចំ្លោយអគ្គលមធាវ តី
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សំណ�ើ ប្រជាមតិ

កករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងរថយន្។តំលៃបុពវលាភរ៉ាបរ់ងផ្អែកជៃើកបវត្ិការរ៉ា បរងរបេ់អ្នកជបើកបរ។ចបាបជ់្្ើមកបជាេិទិ្ធ។

• ប្ដូរចបាបប់ច្ុប្បន្នជ�ើម្ប តីអនុញ្ញា តឲ្យកករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងកំណតត់លមលៃជោយផ្អែកជៃើថាជតើអ្នកជបើកបរជនាះពតីមុនមកមានធានារ៉ាបរ់ងយានយន្ជាមយួ
កករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងណាមយួផ�រឬជទ។

• អនុញ្ញា តឲ្យកករុមហុ៊ន្្ៃ់ការបញុ្ះតលមលៃជាេមាមាកត�ៃ់អ្នកជបើកបរផ�ៃមានកបវត្ិខលៃះៗលនការកគប�ណ្បខ់ាងការធានារ៉ាបរ់ងពតីមុនមក។

• នឹងអនុញ្ញា តឲ្យកករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងបជងកើនលថលៃធានារ៉ាបរ់ងចំជោះអ្នកជបើកបរទាងំឡាយណាផ�ៃមនិបានរកសាការកគប�ណ្បជ់ាបន្។

• ចាតទុ់កអ្នកជបើកបរជាមយួនឹងរយៈកាៃកនលៃងជៅផ�ៃបានកគប�ណ្បជ់ាបន្កបេិនជបើរយៈកាៃកនលៃងជៅបណ្ាៃមកពតីជេវាកងទព័
ឬកបេិនជបើរយៈកាៃកនលៃងជៅតិចជាង90លថងៃ។

ជេចក្តីេជងខេបលនការបា៉ា នស់្មា នរបេ់អ្នកវភិាគអង្គនិតិបញញាត្ិលន្ៃប៉ាះោៃ់ស្រជពើពន្ធជៃើចំណដូ ៃេុទ្ធរបេ់រ�្ឋនិងមដូៃោ្ឋ ន

• កបផហៃគ្មា នឥទ្ធពៃស្រជពើពន្ធក្នុងកបាកច់ំណដូ ៃពន្ធបុពវលាភធានារ៉ាបរ់ងរបេ់រ�្ឋ។

ស្វតារ

ការធានារ៉ាបរ់ងយានយន្គឺជាកបជភទការធានារ៉ាបរ់ង�េំ៏ខាន់ផ�ៃជាវ
ជោយពៃរ�្ឋជៅរ�្ឋកាៃតីហវ័រញ៉ា ។វាមានចំនួនកបផហៃ$21
ោនល់ាន�ុលាលៃ រ(40ភាគរយ)លនបុពវលាភទាងំអេ់ផ�ៃកបមដូៃជោយអ្នក
ធានារ៉ាបរ់ងជៅរ�្ឋកាៃតីហវ័រញ៉ា ក្នុងឆ្្ន ំ2011។
និយត័កមមារ�្ឋេ្តីពតីការធានារ៉ាបរ់ងយានយន្។ជៅឆ្្ន ំ1988អ្នកជបាះជឆ្្ន ត

ជៅរ�្ឋកាៃតីហវ័រញ៉ា បានអនុមត័េំជណើ កបជាមតិជៃខ103ផ�ៃតកមរូវឲ្យេ្នង
ការធានារ៉ាបរ់ងពិនិត្យជ�ើងវញិនិងឯកភាពជៃើការផ្លៃ េ់ប្ដូរអកតាេកមាបក់ប
ជភទលនការធានារ៉ាបរ់ងមយួចំនួនរមួទាងំការធានារ៉ាបរ់ងយានយន្មុននឹង
ការផ្លៃ េ់ប្ដូរអកតាទាងំជនាះអាចចដូៃជា្រមាន។េំជណើ កបជាមតិជៃខ103
កត៏កមរូវឲ្យកំណតអ់កតានិងបុពវលាភេកមាបជ់គ្ៃការណ៍ធានារ៉ាបរ់ងយាន
យន្ជោយអនុវត្កត្ាកំណតៃំ់ោបខ់ាងជកកាមក្នុងការកាតប់ន្ថយៃំោបល់ន
ភាពេំខាន៖់(1)កំណតក់តាេុវត្ថិភាពជបើកបរផ�ៃបានធានារ៉ាបរ់ង(2)
ចំនួនលម៉ាផ�ៃពួកជគជបើកបរក្នុងមយួឆ្្ន ំនិង(3)ចំនួនឆ្្ន ផំ�ៃពួកជគបានជបើក
បរ្ងផ�រ។
េ្នងការធានារ៉ាបរ់ងអាចអនុមត័កត្ាកំណតៃំ់ោបប់ផន្ថមជទៀតឲ្យចដូៃជា

្រមានជ�ើម្ប តីកំណតអ់ំពតីអកតានិងបុពវលាភយានយន្។បច្ុប្បន្នជនះ�ជកមើេ
កត្ាកំណតៃំ់ោបច់ំនួន16អាចកតរូវបានជកបើកបាេ់េកមាបជ់គ្ៃបំណង

ទាងំជនះ។ឧទាហរណ៍កករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងអាច្្ៃ់ការបញុ្ះតលមលៃ�ដូន
បុគ្គៃទាងំឡាយជៅជៃើការរកសាការកគប�ណ្ប់ជាមយួនឹងពួកជគ។ជទាះបតី

ការជ្វើវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញញាត្ិ

ជាយា៉ា ងណាកករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងកតរូវបានហាមឃាតព់តីការ្្ៃ់ការបញុ្ះតម ្
លៃកបជភទជនះ�ដូនអតិថ�ិនថមាតីផ�ៃបានប្ដូរមកពតីអ្នកធានារ៉ាបរ់ង�លទជទៀត។
ពន្ធបុពវលាភធានារ៉ាបរ់ង។កករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងផ�ៃជ្វើអា�តីវកមមាជៅ

កាៃតីហវ័រញ៉ា បច្ុប្បន្នជនះបងព់ន្ធបុពវលាភធានារ៉ាបរ់ង�ំនួេឲ្យពន្ធកបាកច់ំ
ណដូ ៃស្�តីវកមមារ�្ឋ។ពន្ធបុពវលាភគឺផ្អែកជៅជៃើចំនួនលនបុពវលាភធានារ៉ាប់
រង�ុៃផ�ៃរកបានជៅក្នុងរ�្ឋមយួឆ្្ន ំៗ េកមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ងយានយន្
ក�៏ដូចជាេកមាបក់ារកគប�ណ្បធ់ានារ៉ាបរ់ងកបជភទជ្សេងៗ។ជៅឆ្្ន ំ2011
កករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងបងក់បផហៃ$500លាន�ុលាលៃ រជៅក្នុងកបាកច់ំណដូ ៃ
ពន្ធបុពវលាភជៅជៃើជគ្ៃការណ៍យានយន្ជៅកាៃតីហវ័រញ៉ា ។កបាក់
ចំណដូ ៃទាងំជនះកតរូវបានោកប់ញ្ដូ ៃជៅក្នុងកញ្បថ់វកិាទដូជៅរបេ់រ�្ឋ។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

វធិានការជនះអនុញ្ញា តឲ្យកករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងមយួ្្ៃ់ការបញុ្ះតលមលៃ
“ការកគប�់ណ្បជ់ាបន្”ជៃើជគ្ៃការណ៍ធានារ៉ាបរ់ងយានយន្ចំជោះអតិថិ
�នថមាតីផ�ៃប្ដូរការកគប�ណ្បរ់បេ់ខលៃួនមកពតីអ្នកធានារ៉ាបរ់ងមយួជ្សេង
ជទៀត។ជកកាមវធិានការជនះការកគប�ណ្បធ់ានារ៉ាបរ់ងមាននយ័ជាទដូជៅថា
ការកគប�ណ្បធ់ានារ៉ាបរ់ងយានយន្គ្មា នការផ្អែ កជាមយួអ្នកធានារ៉ាបរ់ង
ណាមយួកជ៏ោយ។ជទាះបតីជាយា៉ា ងណាអ្នកជកបើកបាេ់ផ�ៃមានរយៈកាៃ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40



េំរបអ់ត្ថបទលនេំជណើ កបជាមតិជៃខ33, េដូមអានទំពរ័94។ ការជ្វើវភិាគ |  33
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33
សំណ�ើ ប្រជាមតិ

កនលៃងជៅជៅក្នុងការកគប�ណ្ប់នឹងជៅផតមានេិទ្ធិទទៃួបានការបញុ្ះតលមលៃ
ជនះកបេិនជបើរយៈកាៃកនលៃងជៅ៖
• មនិជកចើនជាង90លថងៃក្នុងរយៈជពៃកបាឆំ្្ន កំនលៃងមក

ជោយមដូៃជហតុណាមយួកជ៏ោយ។
• ជកចើនជាង18ផខក្នុងរយៈជពៃកបាឆំ្្ន កំនលៃងមកជោយស្រការបាតប់ង់

ការងារផ�ៃបណ្ាៃមកពតីការផ្អែ កឲ្យឈបជ់្វើការឬការអនុញ្ញា តឲ្យ
ឈបេ់កមាកបជណ្ាះអាេន្ន។

• បណ្ាៃមកពតីជេវាកងទព័ផ�ៃកំពុងេកមមា។
�ដូចគ្្ន ជនះផ�រកុមារផ�ៃស្្ន កជ់ៅជាមយួឳពុកម្ាយកអ៏ាចមានគុណវឌុ្ិ
កគបក់គ្ន់ក្នុងការទទួៃបានការបញុ្ះតលមលៃជនះផ�រជោយផ្អែកជៃើេិទ្ធិទទួៃ
បានរបេ់ឳពុកម្ាយរបេ់ពួកជគ។
កបេិនជបើកករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងជក�ើេជរ ើេ្្ៃ់ការបញុ្ះតលមលៃផបបជនះជនាះ

ការបញុ្ះតលមលៃនឹងកតរូវ្្ៃ់តាមេមាមាកត។ការបញុ្ះតលមលៃនឹងផ្អែកជៃើចំនួន
ឆ្្ន ជំៅក្នុងរយៈជពៃកបាឆំ្្ន ភំាលៃ មៗ(វៃិ�ំុ�ៃ់ចំនួនទាងំមដូៃ)ផ�ៃអតិថិ�ន
កតរូវបានធានារ៉ាបរ់ង។ឧទាហរណ៍កបេិនជបើអតិថិ�នអាចបងាហា ញឲ្យជ�ើញ
ថាគ្តម់ានការកគប�ណ្បរ់យៈជពៃបតីឆ្្ន ំក្នុងចជំណាមកបាឆំ្្ន មំុនជនាះ

អតិថិ�នជនាះនឹងទទួៃបាន60ភាគរយលនការបញុ្ះតលមលៃការកគប�ណ្ប់
បន្។

ឥទ្ធិពៃស្រជពើពន្ធ

វធិានការជនះ
អាចបណ្ាៃឲ្យមានការផ្លៃ េ់ប្ដូរចំនួនេរបុលនបុពវលាភធានារ៉ាបរ់ងយាន
យន្េរបុផ�ៃរកបានជោយកករុមហុ៊នធានារ៉ាបរ់ងជៅរ�្ឋកាៃតីហវ័រញ៉ា និង
ចំនួនកបាកច់ំណដូ ៃពន្ធបុពវលាភផ�ៃបានទទៃួជោយរ�្ឋ។ឧទាហរណ៍
ការផណនាអំំពតីការបញុ្ះតលមលៃការកគប�ណ្បប់ន្អាចកាតប់ន្ថយចំនួនបុពវ
លាភផ�ៃបងជ់ោយអ្នកផ�ៃមានេិទ្ធិទទួៃបានការបញុ្ះតលមលៃ។ជទាះបតីជាយា៉ា ងណាជាទដូជៅចំនួនជនះនឹងបជងកើតបានជោយបុពវលាភបផន្ថមផ�ៃ
បងជ់ោយអ្នកផ�ៃមនិមានេិទ្ធិទទៃួបានការបញុ្ះតលមលៃផបបជនះ។ការប៉ាះ
ោៃ់េរបុជៅជៃើកបាកច់ំណដូ ៃពន្ធបុពវលាភរ�្ឋផ�ៃបណ្ាៃមកពតីវធិានការ
ជនះនឹងកបផហៃជាមនិ្ំជ្ងជទ។
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34 |  ទឡហីករណ៍ ទឡហីករណ៍បោះពុម្ពបៅក្ុងទំពរ័បេះ គឺជាគេិំតរបស់អ្កេិពេ្ធ បហើយមេិតតរូវោេពិេិត្យបមើលភាពតតរឹមតតរូវបោយទីភ្ាកង់ារជាផ្លូវការណាមយួបឡើយ។.
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តករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត។   
ដំឡឡឡេការធានារ៉ាបរ់ង បោងបៅបលើតបវត្តិរបស់អ្កបបើកបរ។   
លក្ខេ្តិក:ផ្តួចបផ្តើម។ 

 ទឡហីករណ៍គាតំទឡេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 33 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទឡេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 33 

ពលរដ្ឋដដលកំពុងបបតមើការងារបៅរដ្ឋកាលីហ្័េីញ៉ា បច្ុប្បេ្បេះ មាេការលំោក
 ល្មមណាស់បហើយ។ បយើងមេិគួរតតរូវបងត់ោកប់តចើេជាងមុេ សតមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ង ោេយេ្ត បោយសារដតល្បចិមយួបផសេងបទៀតរបស់ឧសសាហកម្មធានារ៉ាបរ់ងបនាះបទ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ទទួលោេការឧបត្ថម្ភថវកិា 99% បោយមហាបសដ្ឋ ី
ឧសសាហកម្មធានារ៉ាបរ់ងម្ាក ់ដដលោេេិោយថា គាតច់ងស់េសេសំំឡចតោករ់បស់អ្ក 
បបើកបរ ចំបោះការធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្តរបស់ពួកបគ។

បតើបពលណាដដលជាបលើកចុងបតកាយ ដដលតបធាេតបតិបត្តិតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ង មយួោេចំណាយ $8 លាេដុល្ារ បៅបលើការផ្ួចបផ្ើមបោះប្្ត បដើម្បសីេសេសំំឡច
 តោករ់បស់អ្ក?

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 េរឹងបបងកើេអតរាបៅបលើអ្កបបើកបរដដលមាេតបវត្តិបបើកបរ
ល្អឥតប្្ះ។ ការផ្ួចបផ្ើមបេះ ផាកពិេយ័ោ៉ា ងអយុត្តិធម ៌ចបំោះតបជាពលរដ្ឋដដល

 ោេឈបប់បើកបរបោយមលូលបហតុតសបចបាប-់ ដលូចជាការបៅបរៀេបៅមហាវទិយាល័យ 
ការសំរកពយាោលពីរបសួធ្ងេធ់្ងរ ឬបតបើបសវាដរឹកជញ្លូ េសាធារណៈជាបដើម- បៅបពល

 ពួកបគតតឡបម់កផសារធានារ៉ាបរ់ងវញិ។
ចបាបរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ទបស់ាក តត់ករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងមេិឲ្យយកតោកពី់តបជាពលរដ្ឋ

បោយតសរួលៗបឡើយ បោយសារដតពីមុេមក ពួកបគមេិធ្ាបោ់េបបើកបរ ឬពីមុេមក 
ការបបើកបររបស់ពួកបគបៅបខសាយបពក។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 េរឹងអេុញ្ញា តឲ្យ តករុម
ហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងចាបប់ផ្ើមយកតោកប់ដេ្ថមពីតបជាពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា របល់ាេ នាក។់

អ្កបោះប្្តោេបដិបសធរចួមកបហើយបៅ្្ ំ2010 បៅបពលតករុមហុ៊េធានារ៉ាប ់
រងរបស់មហាបសដ្ឋីរលូបបេះ ោេចំណាយតោក ់$16 លាេដុល្ារ បដើម្បអីេុមត័ការផ្ួចបផ្ើ
មតសបដៀងគ្ាបេះ។ ឥឡលូវបេះ គាតប់ធ្ើបរឿងបេះម្ងបទៀតបហើយ។

 តបជាពលរដ្ឋដដលបតបើបសវាដរឹកជញ្លូ េសាធារណៈបៅបធ្ើការ មេិគួរតតរូវបងត់ោក់
 បតចើេជាងមុេ សតមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្តរបស់ពួកបគបឡើយ បៅបពលពួកបគ 

ចាបប់ផ្ើមបបើកបរម្ងបទៀត។ 
ពលរដ្ឋកាលីហ្័េីញ៉ា ដដលគា្ម េការងារបធ្ើ មេិគួរតតរូវបងត់ោកប់តចើេជាងមុេបៅបពល

 ពួកបគទទួលោេការងារបផសេងបធ្ើ បហើយចាបប់ផ្ើមបបើកបរម្ងបទៀតបឡើយ។
តបជាពលរដ្ឋដដលតតរូវដតបោះបងប់ចាលការធានារ៉ាបរ់ងរបស់ខ្ួេ 

បោយសារមាេជំងឺធ្ងេធ់្ងរ មេិគួរតតរូវបងត់ោកប់តចើេជាងមុេ 
បៅបពលពួកបគជាសះបស្ប ើយ បហើយតតឡបម់កបបើកបរម្ងបទៀតបឡើយ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 េរឹងតំបឡើងអតរាឡថ្ការធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត។ តោបម់ហា 
បសដ្ឋីតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងបេះថា  មេិបមេ អលូបខ បទក្ុងការបធ្ើអេិយតកម្មការធានារ៉ាប់

 រងរងយេ្ត។
បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33.

DeANN McEWEN, RN, តបធាេ
សមាគមគិលាេុបោ្ឋ កយកាកាលីហ្័រញ៉ា
RICHARD HOLOBER, នាយកតបតិបត្តិ
សហពេ័្ធអ្កបតបើតោស់ កាលីហ្័រញ៉ា
JAMIE COURT, តបធាេ
អង្គការឃ្្បំមើលអ្កបតបើតោស់

អ្កបតបើតោស់បៅកាលីហ្័រញ៉ា សមទទួលរង្ាេម់យួសំរបក់ារអេុវត្តេរ៏ាមចបាបប់ហើ
យទិញការធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុ 
ញ្ញា តឳ្យអ្ករកទិញឡាេចុះឡថ្សំរបត់ឡំលដដលអ្កអាចទិញោេ។

ចបាបរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  តតមរូវឲ្យអ្កបបើកបរទាងំអស់ទិញការធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្ត។ 
តបដហល 85% ឡេអ្កបបើកបរបៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បគារពចបាបប់េះ បហើយោេទិញការ ធានារ៉ាបរ់ង។ តបសិេបបើអ្កបគារពចបាបប់េះ បហើយរកសាការតគបដណ្បេ់លូវការធានារ៉ាប ់
រងបេ្តបនាះ បច្ុប្បេ្អ្កមាេសិទ្ធិទទួលោេការបញុ្ះតឡម្ ប៉ាុដេ្តសតមាបដ់តករណីដដល
អ្កស្ថិតបៅជាមយួតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងដដដលប៉ាុបណាណ ះ។

ចបាបប់ច្ុប្បេ្ ផាកពិេយ័អ្ក សំរបក់ារដស្ងរកការធានារ៉ាបរ់ងកាេដ់តតបបសើរ ឬ ពយាោមទទួលោេដំបណាះតសាយកាេដ់តតបបសើរ បោយដកបចញេលូវការបញុ្ះតឡម្ 
របស់អ្ក ចំបោះការតតរូវោេធានារ៉ាបរ់ងបេ្ត។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 កដតតមរូវបញ្ហា បេះ បហើយោេផ្ល់ការបញុ្ះតឡម្បេះជលូេ 
អតិថិជេដដលរកសាការធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្តជាមយួតករុមហុ៊េណាមយួកប៏ោយ។ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុញ្ញា តឲ្យអ្កដស្ងរកដំបណាះតសាយធានារ៉ាបរ់ងកាេ់
ដតតបបសើរមយួ។

អ្កដរឹកនាមំកពីគណបកសេទាងំពីរគឺ អ្កតបជាធិបបតយ្យ េិងអ្កសាធារណរដ្ឋអតីត
 យុទ្ធជេឡេសង្ងា្គ មបរបទស (VFW) បវទិកា GI អាបមរកិឡេរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  (American 

GI Forum of California) អ្កពេ្តអ់គ្គីភយ័ ម្ាស់អាជីវកម្ម្្តតលូច អ្កបតបើតោស់ 
ជាបុគ្គល េិងសភាោណិជ្កម្ម ោេចលូលរមួគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 33។ បោះ 
ប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33។ វាផ្ល់រង្ាេជ់លូេអ្កដដលបគារព 
ចបាប។់

រង្ាេដ់ដលអ្កទទួលោេ សតមាបក់ារទទួលខុសតតរូវ េិងបគារពចបាបប់ៅដតជារង្ាេ់
របស់អ្កដដដល បដើម្បរីកសាបៅបតកាមសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បបើបទាះបីជាអ្កបតបើសិទ្ធ

 ិរបស់អ្កក្ុងការផ្ាស់ប្លូរបៅកាេត់ករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងបផសេងបទៀតកប៏ោយ។ បហតុបេះ បហើយ បទើបតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងមយួចេំួេចលូលចិត្តសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បហើយ 
តករុមហុ៊េបផសេងបទៀតមេិចលូលចិត្ត។ វាបបងកើតឲ្យមាេការតបកួតតបដជង។ ភ្ាកង់ារធានា 
រ៉ាបរ់ងជិត្ងរបស់អ្ក គាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ពីបតោះវាេរឹងបង្ខំឲ្យតករុមហុ៊េ
ធានារ៉ាបរ់ងតបកួតតបដជងគ្ា បដើម្បកីាររកសីុរបស់អ្ក។

បយើងបលើកទរឹកចិត្តឲ្យអ្កអាេសំបណើ តបជាមតិបលខ 33។ វាមាេលក្ខណៈសាមញញា។ 
វាមាេេយ័ស្ាបោ់េ។

បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ពីបតោះអ្កគួរទទួលោេ 
េលូវការបញុ្ះតឡម្ដដលអ្កោេសេសេ ំមេិថាអ្កបតជើសបរ ើសតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងណា
មយួ បឡើយ។

 សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 កប៏លើកទរឹកចិត្តដល់អ្កដដលមេិមាេការធានារ៉ាបរ់ងឲ្យទ
ទួលោេវាផងដដរ ពីបតោះសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បធ្ើឲ្យវាកាេដ់តងាយតសរួលក្ុងការ
ទទួលោេការបញុ្ះតឡម្ឡេការតគបដណ្បជ់ាបេ្ត។ អ្កទទួលេរឹងោេចំដណកឡេការ
បញុ្ះតឡម្ សតមាបរ់ល់បពញមយួ្្ដំដលអ្កតតរូវោេធានារ៉ាបរ់ង។  
កាលណាអ្កតតរូវោេធានារ៉ាបរ់ងកាេដ់តយលូរ ការបញុ្ះតឡម្កាេដ់តបតចើេ។ ការបេះ បលើ
កទរឹកចិត្តដល់អ្កបបើកបរដដលមេិមាេការធានារ៉ាបរ់ង ឲ្យទទួលោេការធានារ៉ាបរ់ង 
បហើយបធ្ើឲ្យផ្លូវថ្ល់របស់បយើងកាេដ់តមាេសុវត្ថិភាពដថមបទៀត។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 កផ្៏ល់េលូវការការោរបផសេងៗបទៀតផងដដរ ដលូចជា៖
• តបសិេបបើអ្កជាកងទព័សកម្ម សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ដចងថា អ្កេរឹងមេិោត ់

បងក់ារបញុ្ះតឡមរ្បស់អ្កបឡើយ។ បហតុបេះបហើយ បទើបតករុមតគរួសារកងទព័របស់បយើង
 ដដលដរឹកនាបំោយបវទិកា GI អាបមរកិ េិងអតីតយុទ្ធជេឡេសង្ងា្គ មបរបទស 

យល់តពម ចំបោះសំបណើ តបជាមតិបលខ 33។
• តបសិេបបើអ្កតតរូវោេផា្អ កពីការងារ ឬតតរូវោេអេុញ្ញា តឲ្យសតមាកពីការងារជា បបណ្ាះអាសេ្ សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុញ្ញា តឲ្យរកសាឋាេៈរបស់អ្កជា 

អ្កបបើកបរ ដដលតតរូវោេតគបដណ្បជ់ាបេ្ត រហលូតដល់ 18 ដខ។
• បតកាមសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 កលូេៗដដលស្ថិតក្ុងវយ័បបើកបរោេ ទទួលោេ 

ការបញុ្ះតឡម្ មេិថាពួកបគកំពុងរស់បៅជាមយួឳពុកម្ាយពួកបគ 
ឬបៅបរៀេបៅ ្្ង យ បឡើយ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុញ្ញា តឲ្យអ្កខក្េការបងត់ោករ់យៈបពល 90 ឡថ្ង 
បទាះមលូលបហតុអ្ីកប៏ោយ បហើយបៅដតមាេសិទ្ធិទទួលោេការបញុ្ះតឡម្
បេះដដដល។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 េរឹងនាមំកេលូវការតបកួតតបដជងកាេដ់ត្្ងំ រវាងតករុមហុ៊េ 
ធានារ៉ាបរ់ង បហើយបធ្ើឲ្យអតរាធានារ៉ាបរ់ងកាេដ់តតបបសើរបឡើង ពីបតោះអ្កេរឹងអាចរកទិ
ញការធានារ៉ាបរ់ងបោយមេិោតប់ងក់ារបញុ្ះតឡម្របស់អ្កបឡើយ។

ក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  អ្កតតរូវដតមាេការធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត។ អ្កសមទទួលរង្ាេក់្ុង ការបធ្ើរាមចបាប។់ បោះប្្ត ោទ/ចាសបលើសំបណើ  តបជាមតិបលខ 33.

ROBERT T. WOLF, តបធាេ
អ្កពេ្តអ់គ្គិភយ័  CDF

ESTERCITA ALDINGER 
ម្ាស់អាជីវកម្្ម ្ តតលូច
DEAN LEE 
អតីតយុទ្ធជេឡេសង្ងា្គ មបរបទស (VFW)

33
សំបណើ តបជាមតិ



ទឡហីករណ៍បោះពុម្ពបៅក្ុងទំពរ័បេះ គឺជាគំេិតរបស់អ្កេិពេ្ធ បហើយមេិតតរូវោេពិេិត្យបមើលភាពតតរឹមតតរូវបោយទីភ្ាកង់ារជាផ្លូវការណាមយួបឡើយ។ ទឡហីករណ៍ | 35

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 ទឡហីករណ៍តប្ងំឡេ សំបណើ តបជាមតិ  បលខ 33 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំឡេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 33 

តករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត។   
ដំឡឡឡេការធានារ៉ាបរ់ង បោងបៅបលើតបវត្តិរបស់អ្កបបើកបរ។   
លក្ខេ្តិក:ផ្តួចបផ្តើម។

អ្កតស៊លូមតិរបស់អ្កបតបើតោស់យល់តសប៖ បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ
 បលខ 33 — វាគឺជាល្បចិបំភេ័្តមយួបទៀតរបស់តករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ង ដដលបធ្ើឲ្យបគ  

យល់ខុស បដើម្បបីបងកើេអតរាធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្ត សតមាបអ្់កបបើកបរដដលមាេការទ
ទួលខុសតតរូវបៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា របល់ាេនាក។់ 

តករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងប ្្ម ះ Mercury Insurance ោេចំណាយ $16 លាេដុល្ារ 
បៅបលើការផ្ួចបផ្ើមតសបដៀងគ្ាបេះកាលពី្្ ំ2010។ ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ោេតចាេ
បចាលការផ្ួចបផ្ើមបេះ។

ឥឡលូវបេះ ពួកបគបធ្ើបរឿងបេះម្ងបទៀតបហើយ។ តបធាេតករុមហុ៊េ Mercury Insurance 
ដដលជាមហាបសដ្ឋ ីGeorge Joseph ោេចំណាយ $8 លាេដុល្ាររចួ បហើយ បដើម្បផី្ល់
ថវកិាដល់សំបណើ តបជាមតិបលខ 33។ បតើបពលណាជាបលើកចុងបតកាយ ដដលមហាបសដ្ឋី
តករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងមយួោេចំណាយធេធាេបដើម្បសីេសេសំំឡចតោក ់របស់អ្ក? 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ផាកពិេយ័ោ៉ា ងអយុត្តិធមច៌បំោះអ្កដដលោេឈបប់បើក 
បរ បោយមាេមលូលបហតុតតរឹមតតរូវ ប៉ាុដេ្តឥឡលូវតតរូវការបសវាធានារ៉ាបរ់ងមកវញិ។ បោង 
រាមបសចក្ីសបង្ខបជាផ្លូវការរបស់អគ្គបមធាវ ីសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 “េរឹងអេុញ្ញា ត 
ឲ្យតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងបបងកើេឡថ្ធានារ៉ាបរ់ង” - សលូម្បដីតចំបោះអ្កបបើកបរោេយេ្ត 
ដដលមាេតបវត្តិបបើកបរល្អឥតប្្ះកប៏ោយ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 គឺជាការផ្ួចបផ្ើមតបកបបោយោក្យបពចេដ៍ឡ៏វ្្ត ដដល ោេេិោយអំពីបរឿងមយួ បហើយបធ្ើបរឿងមយួបផសេងបទៀត។ សលូមតបយត័្៖ តកសួងធានា រ៉ាបរ់ងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ោេដថ្ងអំពីបតគាងការប ្្ម ះ “ការបញុ្ះតឡម្ចំបោះការតគប ដណ្បជ់ាបេ្ត” ថា “េរឹងនាមំកេលូវការយកឡថ្បដេ្ថម”  សតមាបអ្់កបបើកបរបៅរដ្ឋកាលី 
ហ្័រញ៉ា ជាបតចើេនាក។់ បហតុដលូបច្ះបហើយ បទើបសហជីពអ្កបតបើតោស់ ដដលជាអង្គភាព

 បគាលេបោោយ េិងការតស៊លូមតិឡេរោយការណ៍អ្កបតបើតោស់ ោេជំទាស់េរឹង សំបណើ តបជាមតិបលខ 33។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បបងកើេអតរាធានារ៉ាបរ់ងសតមាបេ់ិសសេតិដដលបរៀេចប ់

មហាវទិយាល័យ ដដលបច្ុប្បេ្តតរូវការបបើកបរបដើម្បបីធ្ើការងារថ្មីមយួ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បបងកើេអតរាធានារ៉ាបរ់ងសតមាបត់បជាពលរដ្ឋដដលោេ

បោះបងប់ចាលការតគបដណ្បរ់បស់ខ្ួេ ខណៈបពលជាសះបស្ប ើយពីជំងឺ ឬរបសួធ្ងេធ់្ងរ 
ដដលបធ្ើឲ្យពួកបគមេិអាចបបើកបរោេ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បធ្ើអេិយត័កម្មដល់ឧសសាហកម្មធានារ៉ាបរ់ង បោយបធ្ើឲ្យ ក ្
រមុហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងធំៗមាេការទទួលខុសតតរូវកាេដ់តតិចជាងមុេ - ដដលជាមលូល បហតុ
បណ្ាលឲ្យវធិាេការបេះតតរូវោេឧបត្ថម្ភថវកិា 99% បោយមហាបសដ្ឋីតករុមហុ៊េធានារ៉ាប់
រងម្ាក ់ដដលតករុមហុ៊េរបស់គាតប់ ្្ម ះ Mercury Insurance មាេតបវត្តិ យកតោកព់ីអ្ក
បតបើតោស់បតចើេហួសបហតុ។ តកសួងធានារ៉ាបរ់ងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ោេ ដថ្ងថា តករុមហុ៊េ 
Mercury មាេ “កិត្តិស័ព្ទដដលសមេរឹងទទួលោេ ចំបោះការរបំលាភបលើអ្កបតបើតោស់របស់
ខ្ួេ េិងការរបំលាភចបាបជ់ាអេ្តរជាតិ មាេការអតួអាងេិង តពបងើយកបេ្តើយ។” បោះប្្ត បទ 
បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33៖វាផាកពិេយ័ដល់ អ្កបបើកបរដដលមាេការទទួលខុសតតរូវ ដដ

លមេិតតរូវការបសវាធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្ត កាលពីអតីតកាល។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុញ្ញា តឲ្យតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងយកឡថ្កាេដ់តខ្ពស់កប់

ពពក ពីអ្កបតបើតោស់ដដលមាេតបវត្តិ បបើកបរល្អឥតប្្ះ កប៏តោះដតពួកបគមេិោេទិញ
បសវាធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្តបពលខ្ះ ក្ុងរយៈបពលតោំ្ ្ កំេង្មកប៉ាុបណាណ ះ។ អ្កបបើក
បរតតរូវដតបងក់ារផាកពិេយ័ដអ៏យុត្តិធមប៌េះ បទាះបីជាកាលពីមុេពួកបគគា្ម េរថយេ្ត 
ឬមេិតតរូវការបសវាធានារ៉ាបរ់ងកប៏ោយ។ បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33៖ 
វាប៉ាះោល់ដល់តគរួសារលំោបម់ធ្យមរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

ក្ុងបណ្ារដ្ឋទាងំឡាយ ដដលការយកឡថ្ដប៏តចើេរបស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 
ជាបរឿងតសបចបាប ់ជាលទ្ធផលគឺការបងត់ោកប់ុព្លាភរ៉ាបរ់ងកាេដ់តខ្ពស់ជាងមុេ៖

• ពលរដ្ឋបៅ Texas អាចបង ់61% បដេ្ថមបទៀត។
• ពលរដ្ឋបៅ Nevada អាចបង ់79% បដេ្ថមបទៀត។
• ពលរដ្ឋបៅ Florida អាចបង ់103% បដេ្ថមបទៀត។ 

បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33៖ វាបធ្ើឲ្យមាេកាេដ់តបតចើេេលូវអ្កបបើក បរ 
គា្ម េការធានារ៉ាបរ់ង បធ្ើឲ្យបយើងទាងំអស់គ្ាតតរូវចំណាយតោកក់ាេដ់តបតចើេ។

បោងរាមតកសួងធានារ៉ាបរ់ងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ការផាកពិេយ័ហិរញញា វត្ថុ ដដលតករុម
 ហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងចងឲ់្យបង ់“បង្ខលូចទរឹកចិត្ត [តបជាពលរដ្ឋ] មេិឲ្យទិញបសវាធានារ៉ាបរ់ង 

ដដលអាចបដេ្ថមបៅបលើចំេួេឡេអ្កបបើកបរបទាចតកោេយេ្តដដលគា្ម េការធានារ៉ាបរ់ង 
បហើយចុងបតកាយបធ្ើឲ្យោតប់ងឡ់ថ្តគបដណ្បអ់្កបបើកបរបទាចតកោេយេ្តដដលគា្ម េ
ការធានារ៉ាបរ់ងសតមាបរ់ល់អ្កមាេការធានារ៉ាបរ់ង។”

មាេអ្កបបើកបរគា្ម េការធានារ៉ាបរ់ងកាេដ់តបតចើេ បធ្ើឲ្យប៉ាះោល់ដល់អ្កបង ់ពេ្ធ 
េិងរដ្ឋ។ បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ  33៖ 
ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ោេតចាេបចាល  សំបណើ ចបាបដ់ដលបស្ទើរដតដលូចគ្ាបបះបិទបេះ 
កាលពី្្ ំ2010 រចួមកបហើយ។  បយើងនាគ្ំាបធ្ើឲ្យវាមាេភាពចបាស់លាស់ ចំបោះអ្កទ
ទួលផលតបបោជេពិ៍បសសដម៏ាេ អំណាចទាងំបេះថា បទ គឺមាេេយ័ថា បទ។

កំុឳ្យតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងមាេអំណាចសំរបត់បំឡើងអតរាបងត់ោករ់បស់បយើង។ 
បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ  33. វាល្អ្្ងំណាស់គួរឳ្យបជឿ  
ដសង្យល់ដថមបទៀត ចលូរទសសេនាបគហទំពរ័ http://www.StopTheSurcharge.org

HARVEY ROSENFIELD, អ្កបបងកើត
អង្គការឃ្្បំមើលអ្កបតបើតោស់
ELISA ODABASHIAN, នាយក
ការោិល័យប្្រ្ងលិច េិងការបឃ្សនារដ្ឋ, តករុមអ្កបតបើតោស់

នាយកោ្ឋ េេបោោយ េិងគាតំទឡេរោយការណ៏អ្កតបតោស់
NAN BRASMER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធកាលីហ្័រញ៉ា សំរបអ់ាបមរកិាងំចលូលេិវត្តេ៏

ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ដដលមាេការធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត ទទួលោេការបញុ្ះតឡម ្
សតមាបក់ារបគារពចបាប ់ប៉ាុដេ្តបតកាមចបាបប់ច្ុប្បេ្បេះ តបសិេបបើអ្កប្លូរតករុមហុ៊េ អ្កេរឹង
ោតប់ងក់ារបញុ្ះតឡម្របស់អ្ក។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ដកតតមរូវបញ្ហា បេះ បោយអេុញ្ញា តឲ្យអ្ករកសាោេេលូវរង្ាេ់
បេះ បហើយដស្ងរកដំបណាះតសាយកាេដ់តតបបសើរជាមយួតករុមហុ៊េមយួបផសេងបទៀត។

អ្កតប្ងំកំពុងបតបើល្បចិដក៏តម េិងភាពកខ្ក។់ ដមេបហើយ អ្កគាតំទសំបណើ តបជា
 មតិបលខ 33 េិងអតីតទាហាេ កាលពីសមយ័សង្ងា្គ មបលាកបលើកទី II បលាក 

George Joseph ោេកសាងតករុមហុ៊េដប៏ជាគជយ័មយួ បោយផ្ល់បសវាអតិថិជេ  
េិងអតរាទាបដដលពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា គាតំទ។

សលូមអាេសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បដើម្បដីរឹងការពិត។
អ្កពេ្តអ់គ្គីភយ័ េិងសមាគមតតមរួតមហាវថិីរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  គាតំទសំបណើ តបជា

 មតិបលខ 33 ពបីតោះពួកបគចងឲ់្យមេុសសេតគបរ់លូបមាេការធានារ៉ាបរ់ង េិងឱកាស 
សតមាបព់លរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ទាងំអស់ ដស្ងរកដំបណាះតសាយបសវាធានារ៉ាបរ់ងោេ
យេ្តកាេដ់តតបបសើរមយួ។

វទិយាសា្ថ េ Greenlining - ដដលជាតករុមអ្កបតបើតោស់ ដដលតតរូវោេសា្ថ បនាបឡើង បដើ
ម្បតីបយុទ្ធតប្ងំេរឹងទម្ាបប់ធ្ើអាជីវកម្មអយុត្តិធម-៌ គាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 
ពីបតោះវាការោរអ្កបតបើតោស់ េិងអេុញ្ញា តឲ្យមាេការបញុ្ះតឡម្បេះ ដល់មេុសសេតគប់

 រលូប  ដដលោេបគារពចបាប។់
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុញ្ញា តឲ្យអ្កបបើកបរប្លូរតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ង េិង រកសាការបញុ្ះតឡម្តគបដណ្បជ់ាបេ្តរបស់ពួកបគ។
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ផ្ល់រង្ាេជ់លូេអ្កបបើកបរ សតមាបក់ារបគារពចបាប ់េិង 

រកសាការធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្តជាមយួតករុមហុ៊េណាមយួដដលអ្កបតជើសបរ ើសក ៏ោេ។
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បធ្ើឲ្យកាេដ់តងាយតសរួលក្ុងការប្លូរតករុមហុ៊េធានារ៉ាប់

រង ដដលនាឲំ្យមាេការតបកួតតបដជងកាេដ់ត្្ងំ េិងអតរាទាបសតមាបម់េុសសេ
តគបរ់លូប។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ការោរអ្កបតបើតោស់ េិងអេុវត្តការបញុ្ះតឡម្តគប ដណ្បជ់ាបេ្ត ចំបោះមេុសសេតគបរ់លូបដដលបគារពចបាប។់
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ការោរតគរួសារទាហាេ អ្កបតបើតោស់ដដលគា្ម េការងារ

បធ្ើ ឬតតរូវោេអេុញ្ញា តឲ្យសតមាកពីការងារបបណ្ាះអាសេ្ េិងអ្កបរៀេបបើកបរ  
បហើយេរឹងផ្ល់បតគឿងបលើកទរឹកចិត្តដល់អ្កបបើកបរដដលគា្ម េការធានារ៉ាបរ់ង ឲ្យ

 ទិញបសវាធានារ៉ាបរ់ង។
តករុមអតីតយុទ្ធជេ រមួមាេអតីតយុទ្ធជេសង្ងា្គ មបរបទស េិងបវទិកា GI គាតំទ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33

ROBERT T. WOLF, តបធាេ
អ្កពេ្តអ់គ្គិភយ័  CDF

JULIAN CANETE, តបធាេ  
សភាោណិជ្កម្មហុីសបា៉ាេិកកាលីហ្័រញ៉ា
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ជោេបបហារ�តីវតិ។លកខេន្ិក:ផ្តួចជផ្ើម។
• លុបជោលជោេបបហារ�តីវតិជាការដាកទ់ណ្ឌ កម្មអតិបរមិាេំរាបម់នុេ្សដែលបានរកជ�ើញកំហុេបទឃាតកម្មនិង�ំនតួេវាជាមតួយនឹង

ការជាបគុ់កមតួយ�តីវតិជដាយមនិឤចមានលកខេខណ័្ឌ ការជដាះដលងជ�ើយ។
• អនុវត្បកជបកាយជៅជលើមនុេ្សដែលបានកាតជ់ោេឲ្យស្លា បរ់ តួចជហើយ។
• ដ្លាងថាមនុេ្សដែលបានរកជ�ើញកំហុេបទឃាតកម្មបតរូវដតជ្វើការក្ុងជេលជៅក្ុងគុកែូចបានដចងជដាយបកេតួងដកខខខលាតួន

និងស្្រលទ្ធភាេដែលបបាកខ់ ល្ាឈ្តួលរបេ់ជគបតរូវកាតជ់ចញជែើម្ តីឲ្យបានអនុវត្ជៅជលើការផាកេិនយ័េំណងចំជោះ�នរងជបរះណាមតួយ
ឬបទបញ្ផា បបឆាងំនឹងជគ។

• ផ្ល់បបាក់$100លានជៅឲ្យភ្ាកង់ារនគរបាលេំរាបក់ារជេ៊ើបអជងកេតឃាតកម្មនិងករណតី ការរជំលាភផលាូវជភទ។

ជេចក្តីេជងខេបខនអ្កវភិាគនតីតិបញ្ញត្ិបបមាណនូវឥទ្ធិេលហិរញ្ញ វត្ុទូោតរ់តួចរបេ់រែ្ឋនិងរដា្ឋ ភបិាលមូលដា្ឋ ន៖
• ការេន្សបំបាករ់បេ់រែ្ឋនិងជោន ត្ីជាបោ់កទ់ងចជំោះការវនិិច្យ័ជោេឃាតកម្មការតវា៉ា ជោេបបហារ�តីវតិនិងការដកខខខលាតួនបបដហល

$100លានជាបបោឆ្ំាំក្ុងជេលេតីរបតីឆ្ាែំំបូងដែលជកើនជ�ើងបបដហល$130លានជាបបោឆ្ំាំបន្ទា ប់េតីជន្ះមក។ការបបមាណជនះឤចនឹងខ្ពេ់ជាង
ឬោបជាងជដាយែបល់ានែុលាលា រឤបេ័យយ៉ា ង្ំជៅជលើវធិានការបានបបតិបត្ិជាយ៉ា ងណា
និងជបើមនិែូជោ្ះជទជយងជៅជលើកំរតិទុរ�នដែលបតរូវបានកាតជ់ោេឲ្យស្លា ប់និងបតរូវបានបបតិបត្ិជៅអន្គត។

• រែ្ឋចំណាយមតួយែងេរបុោងំអេ់$100លានេំរាបប់បាកេ់ម្ោនជៅឲ្យភ្ាកង់ារនគរបាលមូលដា្ឋ នដែលបតរូវជបើកឲ្យ
ក្ុងជេលបតួនឆ្ាោំងមុខ។

ស្វតារ

ឃាតកម្មនិងជោេបបហារ�តីវតិ។ជាទូជៅឃាតកម្មកបមតិទតីមតួយបតរូវបាន
កំណតថ់ាជាការេមាលា បម់នុេ្សខុេចបាប់ដែល(1)បានគិតទុកជាមុននិង
ជបរងទុកជាមុនឬ(2)ជកើតជ�ើងជៅជេលដតមតួយែូចបទឧបកិែ្ឋេិតបបាកែ
ជផ្សងជទៀតែូចជាការោប�់ំរតិ។វាអាចបតរូវដាកជ់ោេបានឲ្យជាបេ់ន្ធន្ររ
អេ់មតួយ�តីវតិជដាយមនិមានលកខេខណ្ឌ ជដាះដលងជដាយគណៈកម្មការរែ្ឋ
ទទតួលបនទាុកលកខេខណ្ឌ ជដាះដលងបន្ទា បេ់តីជាបេ់ន្ធន្ររយ៉ា ងតិចរយៈជេល
25ឆ្ា។ំជោះយ៉ា ងណាចបាបរ់បេ់រែ្ឋជេលបច្ុប្ន្កំណតក់ារដាកទ់ណ្ឌ កម្ម
បទឃាតកម្មកបមតិទតីមតួយឲ្យជាបេ់ន្ធន្ររអេ់មតួយ�តីវតិឬរហូតែល់ជេល
ស្លា ប់ជដាយមនិអាចមានលកខេខណ្ឌ ជដាះដលងជៅជេលដែលបានបញ្ជា ក់
“កាលៈជទេៈេិជេេ”ខនបទឧបកិែ្ឋដែលបតរូវបានជោទបបកាននិ់ងបងាហា ញឲ្យ
ជ�ើញជៅក្ុងតុលាការ។ចបាបរ់បេ់រែ្ឋដែលមានបស្បក់ំណតច់ំនតួនកាលៈ
ជទេៈេិជេេដែលអាចជោទបបកាន់ែូចជាក្ុងករណតី ជៅជេលដែលឃាត
កម្មបតរូវបានជ្វើជ�ើងជដាយស្រដតទទតួលបានផលបបជយ�នហ៍ិរញ្ញ វត្ុជាេិជេេជរឿងជឃាជៅឬបតរូវបានបបបេឹត្ក្ុងខណៈជេលដែលចុងជោទបតរូវ
បានោកេ់ន័្ធក្ុងេកម្មភាេឧបកិែ្ឋដែលបានបញ្ជា កជ់ផ្សងជទៀត។ជាទូជៅ
បករុមបបឹកសាតុលាការកំណតថ់ាជតើជោេមតួយណាបតរូវបានអនុវត្ជៅជេល
ដែលកាលៈជទេៈេិជេេបតរូវបានជោទបបកាន់និងបងាហា ញឲ្យជ�ើញ។
ការអនុវត្នជ៏ោេបបហារ�តីវតិជៅក្ុងរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ។ការ�ំនំុ�បមះក្តី

ឃាតកម្មដែលបតរូវការការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិបតរូវបានដបងដចកជាេតីរ
ែំណាកក់ាល។ែំណាកក់ាលទតីមតួយោកេ់ន័្ធនឹងការកំណតថ់ាជតើចុងជោទ
មានកំហុេបទឃាតកម្មនិងកាលៈជទេៈេិជេេដែលបានផាលា េ់ប្ូរខណៈ
ជេលដែលែំណាកក់ាលទតីេតីរោកេ់ន័្ធនឹងការកំណត់ថាជតើការដាកជ់ោេ
បបហារ�តីវតិបតរូវបានអនុវត្ឬអត។់ជដាយអនុជលាមជៅតាមចបាបរ់បេ់រែ្ឋ
ដែលមានបស្ប់ស្លបកមដាកជ់ោេបបហារ�តីវតិបតរូវបានប្ឹងឧទ្ធរណ៍

ការជ្វើវភិាគជដាយអ្កវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

ជដាយេវ័យបបវត្ិជៅតុលាការកេូំលរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ។ក្ុង“បណឹ្ងឧទ្ធរណ៍
ជដាយផាទា ល់”ោងំជនះជមធាវ តីរបេ់ចុងជោទជោទោមោរថាការបំោនចបាប់

រែ្ឋឬចបាប់្ ម្មនុញ្ញេហេន័្ធបានជកើតជ�ើងអ�ុំងជេល�ំនំុ�បមះក្តីែូចជា
ភេ្ុតាងមនិេមរម្យដែលបតរូវរ តួមបញូ្លឬមនិបានរតួមបញូ្លក្ុងការ�ំនំុ

�បមះក្តីជនះ។បបេិនជបើតុលាការកំេូលរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា បញ្ជា កេ់តីស្លបកម
និងការកាតជ់ោេបបហា�តីវតិចុងជោទអាចជេ្ើឲ្យតុលាការកំេូលអាជមរកិ
វាយតខមលាការេជបមចចិត្។បដន្មជៅជលើបណឹ្ងឧទ្ធរណ៍ជដាយផាទា ល់ជា្ម្ម
តាករណតី កាតជ់ោេបបហារ�តីវតិោកេ់ន័្ធនឹងបញ្ហា បបឈមោងដផ្កចបាបប់ទង់
បោយ្ំោជំៅងតុលាការរែ្ឋនិងតុលាការេហេន័្ធ។បញ្ហា បបឈមោងំជនះ
ោកេ់ន័្ធនឹងកត្ាជផ្សងៗរ្េតីអវតីដែលបានេិោរណាក្ុងបណឹ្ងឧទ្ធរណ៍ជដាយ
ផាទា ល់(ែូចជាការអះអាងដែលថាការបបឹកសារបេ់ចុងជោទមនិមានបបេិទ្ធិ
ភាេ)ជហើយជា្ម្មតាេំជៅថាជាញតិ្“ែតីការឳ្យយកខលាតួនមកតុលាការ-
“habeas corpus”។ជាទតីញ្ប់អ្កជាប�ុ់ំឃាងំដែលបានទទតួលការកាត់
ជោេបបហារ�តីវតិអាចជេ្ើេំុផងដែរថាេតីអភបិាលរែ្ឋឲ្យកាតប់ន្យការកាត់
ជោេរបេ់េតួកជគ។បច្ុប្ន្ជនះែំជណើ រការដែលអនុវត្តាមការកាតជ់ោេ
បបហារ�តីវតិអាចចំណាយជេលជបចើនទេវត្សជែើម្ តីជ្វើឲ្យចបាបជ់នះចបជ់ាស្្

េរក្ុងរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ។
ោងំការចំណាយរបេ់រែ្ឋនិងរដា្ឋ ភបិាលជោន្តីដែលោកេ់ន័្ធនឹងការ�ំនំុ

�បមះក្តីឃាតកម្មរ តួមមានតខមលាេបមាបតុ់លាការនិងបេះរា�អាជាញា បេមោងំ
េបមាបក់ារោរ�នដែលជាបជ់ោទេតីបទឃាតកម្មដែលមនិអាចរកអ្ក
តំណាងបាន។ជលើេេតីជនះការចំណាយរបេ់រែ្ឋេបមាបជ់មធាវ តីដែលបាន
ផ្ល់ជដាយបកេតួងយុត្ិ្មរ៌បេ់រែ្ឋដែលដេវងរកការជលើកជោេបបហារ�តីវតិ
ក្ុងែំជណើ រការបណឹ្ងឧទ្ធរណ៍។ភ្ាកង់ាររបេ់រែ្ឋជផ្សងៗជទៀត(រ តួមមានការ ិ
យល័យអ្កការោរក្តីស្ធារណៈរបេ់រែ្ឋនិងម�្ឈមណ្ឌ ល្នធានែតីការឳ្យ
យកខលាតួនមកតុលាការបតរូវមានភារៈផ្ល់ការជ្វើបទបងាហា ញជៅបុគ្គលដែលបាន
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ទទតួលការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិប៉ាុដន្មនិអាចមានលទ្ធភាេរកអ្កតំណាង
បាន។
ោបត់ាងំេតីចបាប់កាតជ់ោេបបហារ�តីវតិជេលបច្ុប្ន្បតរូវបានអនុមត័ក្ុង

រែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ក្ុងឆ្ាំ1978មកមនុេ្សបបដហលជា900ន្កប់ានទទតួល
ការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។ក្ុងចជំណាយអ្កោងំអេ់ជនះមានមនុេ្ស14
អ្កបតរូវបានបបហារ�តីវតិ83ន្កប់ានស្លា បម់ុនជេលបបហារ�តីវតិជហើយ
បបដហលជា75ន្ក់តុលាការបានកាតប់ន្យការជាបជ់ោេរបេ់េតួកជគ។
គិតមកបតឹមដខកកកេដាឆ្ាំ2012រែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា មាន�នជល្មើេចំនតួន725ន្
កក់្ុងេន្ធន្រររបេ់រែ្ឋដែលបានកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។ភាគជបចើនខនេតួក
�នជល្មើេេ្ិតជៅែំណាកក់ាលជផ្សងៗខនបណឹ្ងឧទ្ធរណ៍ជដាយផាទា ល់ឬនតីតិវ ិ្ តីបតរួតេិនិត្យកំរងhabeas។អ្កជាប�ុ់ំឃាងំជភទបបរុេដែលបានជថាកេ ល
ជោេជា្ម្មតាបតរូវបានផ្ល់កដនលាងឲ្យស្្កជ់ៅេន្ធន្រររបេ់រែ្ឋSan 

Quentin(ជៅ�តួរមរណៈ)ខណៈជេលដែលអ្កជាប�ំុ់ឃាងំជភទបេតីបតរូវបាន្ ្
ជកាលជោេបតរូវបានផ្ល់កដនលាងឲ្យស្្កជ់ៅម�្ឈមណ្ឌ លសេ្តីកាលតីហវ័រញ៉ា
ជៅChowchilla។បច្ុប្ន្ជនះរែ្ឋមានបទបញ្ជា េន្ិេុខនិងនតីតិវ ិ្ តីជផ្សងៗ
រ្ដែលផ្ល់ជាលទ្ធផលនូវតខមលាេន្ិេុខជកើនជ�ើងេបមាបអ្់កជាប�ុ់ំឃាងំ
ោងំជន្ះ។ឧោហរណ៍អ្កជាប�ំុ់ឃាងំជបកាមការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ
ជាទូជៅបតរូវបានដាកជ់ោ្ះនិងការោរបគបជ់េលជវលាជដាយមសន្តីម្ាក់ឬេតីរ
ន្ក់ខណៈជេលដែលជៅោងជបរៅបនទាបគុ់ករបេ់េតួកជគ។ជលើេេតីជនះ�ន
ជល្មើេោងំជនះបច្ុប្ន្បតរូវតបមរូវឲ្យជៅក្ុងេន្ធន្ររដាចជ់ដាយដ�កេតីរ្

ប៉ាុដន្អ្កជាប�ុ់ំឃាងំជផ្សងជទៀតភាគជបចើនដចកកដនលាងរ្ជែក។

ជេចក្តីជេ្ើចបាប់

វធិានការជនះលុបជោលចបាបក់ាតជ់ោេបបហារ�តីវតិជេលបច្ុប្ន្របេ់រ
ែ្ឋ។ជលើេេតីជនះជាទូជៅវធិានការជនះតបមរូវឲ្យឃាតករជ្វើការងារអ�ុំងជេល
ជៅក្ុងេន្ធន្ររជហើយផ្ល់្វកិា្្មតីរបេ់រែ្ឋេបមាបក់ារអនុវត្ចបាប់តាម
មូលដា្ឋ នតាមលកខេខណ្ឌ ដែលបានកំណតអ់ណត្ិ។
កាលុបបំបាតក់ារកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។ជបកាមវធិានការជនះមនិមាន

�នជល្មើេណាបតរូវបានរែ្ឋកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិជន្ះជទ។វធិានការជនះ
បញ្ជា កផ់ងដែរថាជេលបច្ុប្ន្�នជល្មើេជបកាមចបាបក់ាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ
នឹងមនិបតរូវបានបបហារ�តីវតិជហើយផទាុយជៅវញិនឹងបតរូវកាតជ់ោេឲ្យជាបេ់ន្ធ
ន្ររអេ់មតួយ�តីវតិជា្្មតីជដាយមនិអាចមានលកខេខណ្ឌ ជដាះដលង។វធិានការ
ជនះអាចឲ្យតុលាការកំេូលកាលតីហវ័រញ៉ា ជផទារឧទ្ធរណ៍ការកាតជ់ោេបបហារ�តីវ ិ
តដែលមានបស្បជ់ដាយផាទា ល់និងញត្ិកំរងhabeasជៅតុលាការឧទ្ធរណ៍
ឬតុលាការកំេូលរបេ់រែ្ឋ។តុលាការោងំជនះបតរូវជដាះបស្យបញ្ហា ដែលមាន
្វតីជបើបន្ទា បេ់តីមានការផាលា េ់ប្ូរការកាតជ់ោេោងំជនះឲ្យជាប់េន្ធន្ររអេ់
មតួយ�តីវតិជដាយមនិអាចមានលកខេខណ្ឌ ជដាះដលង។

លកខេខណ្ឌ តបមរូវការងាររបេ់អ្កជាប�ុ់ំឃាងំ។ចបាបរ់បេ់រែ្ឋន្ជេល
បច្ុប្ន្ជាទូជៅតបមរូវឲ្យអ្កជាប�ុ់ំឃាងំែូចជាឃាតក់រដែលជ្វើការជៅ
ជេលេតួកជគជាបេ់ន្ធ្ន្ររ។បទបញ្ជា របេ់រែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា អនុញ្្ញ តឲ្យជលើ
កដលងជោេអ្កជាប�ុ់ំឃាងំខលាះជែើម្ តីជ្វើការតាមលកខេខណ្ឌ តបមរូវការងារោំ
ងជនះរ តួមមានចំជោះអ្កជាប�ុ់ំឃាងំដែលមានជបរះថ្ាក់្ ្ងន់្ ្ងរក្ុងការចូល
រតួមក្ុងកម្មវ ិ្ តីការងារ។ជលើេេតីជនះអ្កជាប�ុ់ំឃាងំបតរូវតបមរូវឲ្យជ្វើការទូោត់
េង�នរងជបរះជដាយស្របទជល្មើេជៅតាមែតីការរបេ់តុលាការ។វធិាន
ជនះបានបញ្ជា កថ់ាអ្កដែលបានរកជ�ើញថាមានកំហុេជ្វើឃាតជគបតរូវជ្វើការ
និងកាតប់បាកដ់ខរបេ់េតួកជគជែើម្ តីយកជៅេងបំណុលដែលជគបាន�ំោក់
�នរងជបរះជដាយស្របទជល្មើេខណៈជេលេតួកជគជ្វើការជៅក្ុងេន្ធ្ន្
រររបេ់រែ្ឋដែលជយងជៅតាមបទបញ្ជា របេ់រែ្ឋ។ជបោះវធិានជនះមនិបាន
ដកដបបបទបញ្ជា របេ់រែ្ឋជទដែលការអនុវត្េន្ធ្ន្ររដែលមានបស្បជ់ន្ះ
បតរូវោកទ់ងនឹងលកខេខណ្ឌ តបមរូវការងាររបេ់អ្កជាប�ុ់ំឃាងំោបំាចណ់ា
េ់បទបញ្ជា ជនះមនិបតរូវបានជគដកដបបជ�ើយ។
ការបជងកេើតមូលនិ្ិេបមាបក់ារអនុវត្ចបាបក់្ុងតំបន។់វធិានជនះបានបជងកេើត

មូលនិ្ិេិជេេ្្មតីមតួយដែលជគជៅថាមូលនិ្ិSAFEរបេ់រែ្ឋកាលតីហវ័រ
ញ៉ា ជែើម្ តីផ្ល់�ំនតួយឲ្យន្យកដា្ឋ ននគរបាលេ្ងការនគរបាលការយិ
ល័យជមធាវ តីក្ុងបេរុកក្ុងជរលបំណងបជងកេើនការកាតប់ន្យអបតាឃាតកម្ម
និងការោបរ់ជំលាភ។ឧោហរណ៍វធិានជនះបានបញ្ជា កថ់ាលុយបតរូវជបបើ
ជែើម្ តីបជងកេើនការកាតប់ន្យអបតាឃាតកម្មនិងការជ្វើការជេ៊ើបអជងកេត�នជល្មើ
េរជំលាភជេេេន្ធវៈឬអង្គភាេបណឹ្ងជោទបបកាន។់ជៅក្ុងវធិានជនះ
ចំនតួនលុយេរបុ$100លានែុលាលា របតរូវជផទារេតី្វកិាទូជៅរបេ់រែ្ឋជៅេុវត្ិ
ភាេមូលនិ្ ិSAFE របេ់រែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ដែលមានរយៈជេលជាងបតួនឆ្ាំ
—្វកិា$10លានែុលាលា រក្ុងឆ្ាំ2012-13និង្វកិា$30លានែុលាលា រក្ុង
ឆ្ានំតីមតួយៗេតីឆ្ាំ2013-14ែល់ឆ្ាំ2015-16។លុយជៅក្ុងមូលនិ្ិរបេ់រ
ែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា SAFEនឹងបតរូវចូលរតួមចដំណកក្ុងភ្ាកង់ារការអនុវត្ចបាប់
ក្ុងបេរុកជដាយដផអែកជលើរបូមន្ដែលបានកំណតជ់ដាយអគ្គជមធាវ តីរបេ់រែ្ឋ។

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ

វធិានជនះនឹងមានឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធមតួយចំនតួនជៅជលើរដា្ឋ ភបិាល
របេ់រែ្ឋនិងរដា្ឋ ភបិាលមូលដា្ឋ ន។ផលប៉ាះោល់ស្រជេើេន្ធេំោន់ៗ ខន

វធិានការជនះនឹងបតរូវជលើកយកមកេិភាកសាែូចោងជបកាមជនះ។

ការ�ំនំុ�បមះក្តីឃាតកម្ម

និតិវ ិ្ តីតុលាការ។វធិានការជនះអាចកាតប់ន្យការចំណាយរបេ់រែ្ឋនិង
ជោន្តីោកទ់ងនឹងករណតី ឃាតកម្មមតួយចំនតួនជបើេំុជន្ះជស្តជទអាចបតរូវបាន
កាតជ់ោេបបហារ�តីវតិេិ្តជបកាមចបាបប់ច្ុប្ន្។ករណតី ោងំជនះអាចនឹងបតរូវ

ចំណាយតិចបបេិនជបើជោេបបហារ�តីវតិមនិមាន�ជបមើេេបមាបជ់ហតុផល
េំោនេ់តីរ។ទតីមតួយរយៈជេលខនការ�ំនំុ�បមះក្តីមតួយចំនតួនអាចបតរូវបាន

បបងរួមឲ្យខលាតី។ការបបងរួមជនះជដាយស្រដតមនិមាន�ំហានដាចេ់តីរ្ជែើម្ តី
កំណត់
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ថាជតើជោេបបហារ�តីវតិបតរូវបានជគដាកឲ់្យអនុវត្ដែរឬជទ។ទិែ្ឋភាេជផ្សងជទៀត
ខនការ�ំនំុ�បមះកកេតីឃាតកម្មកអ៏ាចបតរូវបានបបងរួមឲ្យខលាតីដែរ។ឧោហរណ៍រយៈ
ជេលជប�ើេជរ ើេគណៈវនិិច្យ័េបមាបក់ារ�ំនំុ�បមះក្តីមតួយចំនតួនអាចបតរូវបាន
កាតជ់ចញជៅជេលមនិមានភាេោបំាចជ់ែើម្ តីែកអ្កវនិិច្យ័ដែលមនិមានបំ
ណងអនុវត្ជោេបបហារ�តីវតិ។ទតីេតីរការលុបជោេបបហារ�តីវតិអាចកាត់
បន្យការចំណាយរបេ់ជោន្តីជៅជលើបេះរា�អាជាញា និងអ្កការោរស្ធារ
ណៈេបមាបក់រណតី ឃាតកម្មមតួយចំនតួន។ការចំណាយជនះជដាយស្រដតជា
ទូជៅភ្ាកង់ារោងំជនះជបបើជមធាវ តីក្ុងករណតី ដែលតបមរូវឲ្យមានការកាតជ់ោេ

បបហារ�តីវតិនិងការចំណាយយ៉ា ងជបចើនដែលោកទ់ងជៅនឹងការជេើបអជងកេត
និងការជរៀបចំជផ្សងៗេបមាបែំ់ណាកក់ាលខនការកាតជ់ោេក្ុងករណតី ដបប
ជនះ។
េន្ធន្រររបេ់ជោន ត្ី។ការចំណាយជលើេន្ធន្រររបេ់ជោន្តីកអ៏ាច

បតរូវបានកាតប់ន្យដែរជដាយស្រដតបបេិទ្ធភាេរបេ់វធិានការជលើការ�ំនំុ
�បមះក្តីឃាតកម្ម។អ្កដែលទទតួលបនទាុកការ�ំនំុ�បមះក្តីឃាតកម្មជាេិជេេ

ករណតី ដែលឈានែល់ការកាត់ជោេបបហារ�តីវតិដែលជាទូជៅជៅមានជៅ
ក្ុងេន្ធន្រររបេ់ជោន្តីរហូតែល់ចបក់ារ�ំនំុ�បមះក្តីនិងការកាតជ់ោេ

របេ់េតួកជគ។ជៅជេលករណតី ឃាតកម្មមតួយចំនតួនបតរូវបានជគបបងរួមឲ្យខលាតី
ជដាយស្រដតការលុបជោលនូវការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិអ្កដែលជាប់
ជោទេតីបទឃាតកម្មអាចចំណាយជេលតិចជៅក្ុងេន្ធន្រររបេ់ជោន្តីមុនជេលបញជាូ នជៅេន្ធន្រររែ្ឋ។លទ្ធផលែូចជនះនឹងកាតប់ន្យការ
ចំណាយរបេ់េន្ធធាន្ជោន្តីនិងបជងកេើនការចំណាយរបេ់េន្ធន្ររ
របេ់រែ្ឋ។
បបាកេ់ន្ស។ំរែ្ឋនិងជោន ត្ីអាចទទតួលបានបបាកជ់ាជបចើនរយលានែុលាលា រេតី

ការេន្សបំបោឆ្ំាទូំោងំរែ្ឋដែលទទតួលបានេតីការកាតប់ន្យការចំណាយ
ដែលោកទ់ងនឹងការ�ំនំុ�បមះក្តីឃាតកម្ម។ទឹកបបាកេ់ន្សជំាកដ់េ្ងអាច
អាបេ័យជលើកត្ាជាជបចើនែូចជាចំនតួនខនការ�ំនំុ�បមះការកាតជ់ោេបបហារ
�តីវតិដែលអាចជ្វើជ�ើងជដាយមនិមានវធិានការ។វាកអ៏ាចផងដែរដែលរែ្ឋ

និងជោន ត្ីនឹងប្ូរទិេជៅខលាះខន្នធានដែលោកទ់ងនឹងតុលាការរបេ់េតួក
ជគជៅេកម្មភាេតុលាការជផ្សងជទៀត។ែូចរ្ជន្ះដែរការេន្សរំបេ់េន្ធន្
ររជោន្តីអាចទូោតជ់ៅជលើចំនតួនដបគរបេ់េន្ធន្ររដែលដលងបតរូវការ
េបមាបចុ់ងជោទក្ុងការ�ំនំុ�បមះការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិដែលបានជបបើ
េបមាប�់នជល្មើេជផ្សងៗែូចជាអ្កដែលេេវខ្្ងបតរូវបានជដាះដលងមុន
កំណត់ជដាយស្រដតេន្ធន្ររជៅជោន្តីខលាះមនិមានកដនលាងបគបប់រន។់
បបាកេ់ន្សោំងជលើអាចទូោតប់ានមតួយដផ្កជៅជលើវសិ្លភាេដែលការ

លុបជោេបបហារ�តីវតិបានកាតប់ន្យការជលើកទឹកចិត្េបមាប�់នជល្មើេឲ្យ
ជ ល្ាើយទទតួលកំហុេជា្្ូរនឹងការកាតជ់ោេបស្លក្ុងករណតី ឃាតកម្មមតួយ
ចំនតួន។បបេិនជបើជោេបបហារ�តីវតិបតរូវបានហាមឃាត់ជហើយមានករណតី 
បដន្មឈានែល់ការ�ំនំុ�បមះ�ំនតួេឲ្យការជដាះបស្យតាមរយៈការយល់
បេមទទតួលកំហុេការចំណាយរបេ់រែ្ឋនិងជោន ត្ីបដន្មជៅជលើការរោំរ
តុលាការការកាតជ់ោេបបឹកសាោងជែើមជោទកែូ៏ចជាេន្ធន្ររជោន្តី
អាចនឹងជកើតមានជាលទ្ធផល។វសិ្លភាេចំជោះការចំណាយជនះអាចជកើត
ជ�ើងជន្ះមនិមានអ្កណាែឹងជ�ើយ។

បណឹ្ងវវិាទឧទ្ធរណ៏

កនលាងជៅជនះវធិានអាចកាតប់ន្យការចំណាយរបេ់រែ្ឋតាមរយៈតុលាការ
កំេូលរបេ់រែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា និងភ្ាកង់ាររបេ់រែ្ឋដែលចូលរតួមក្ុងែំជណើ រការ
បណឹ្ងឧទ្ធរណ៍ខនការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។ការេន្សរំបេ់រែ្ឋោងំជនះ
អាចជកើនែល់$50លានែុលាលា រជាជរៀងរាល់ឆ្ា។ំជោះជាយ៉ា ងណាការេន្សំ
ោងំជនះទំនងជាអាចទូោតជ់ដាយដផ្កក្ុងរយៈជេលខលាតីប៉ាុជណាណ ះជដាយស្រ
ដតការចំណាយមតួយចំនតួនរបេ់រែ្ឋេបមាបប់ណឹ្ងឧទ្ធរណ៍អាចបន្រហូតែល់
តុលាការបានជដាះស្បយរាល់បណឹ្ងឧទ្ធរណ៍ដែលមនិោនប់ានេជបមច
េបមាបអ្់កជាប�ុ់ំឃាងំដែលបានទទតួលការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិេតីមុនៗ
មក។ក្ុងរយៈជេលដវងអាចនឹងមានការចំណាយរបេ់រែ្ឋនិងមូលដា្ឋ នតិច

តតួច—ដែលេរបុបបដហល$1លានែុលាលា រជាជរៀងរាល់ឆ្ាំ—
េបមាបទ់ទតួលេវន្ការបណឹ្ងឧទ្ធរណ៍េតី�នជល្មើលបដន្មជទៀតដែលទទតួល
ការកាតជ់ោេឲ្យជាបេ់ន្ធន្ររមតួយ�តីវតិជដាយរ្ម នខ្្ងជដាះដលងជដាយមាន
លកខេខណ្ឌ ។

មនទាតីរដកដបបរែ្ឋ

ការលុបជោលជោេបបហារ�តីវតិនឹងមានឥទ្ធិេលែល់ការចំណាយជលើ
េន្ធន្រររបេ់រែ្ឋជដាយវ ិ្ តីជផ្សងៗ។ម្យ៉ាងការលុបជោលជោេបបហារ�តីវតិ
អាចបណ្ាលឲ្យមានចំនតួន�នជាប�ុ់ំឃាងំនិងខទាងច់ំណាយជលើេន្ធន្ររ
ខ្ពេ់ជាងមុនបន្ិចបន្តួចែូចជាការកាតជ់ោេអ្កជាប�ុ់ំឃាងំដែលផ្ន្ទា 
ជោេេតីមុនឲ្យជាបេ់ន្ធន្ររអេ់មតួយ�តីវតិជដាយមនិអាចមានលកខេខណ្ឌ
ជដាះដលង។ោកេ់ន័្ធជៅនឹងរយៈជេលដែល�នជាប�ុ់ំឃាងំចំណាយជេល
ជាប�ុ់ំឃាងំែយូ៏ររហូតែល់ស្លា បជ់នះការចំណាយោងំជនះទំនងជាមនិមាន
ចំនូនជបចើនជទ។ម្យ៉ាងជទៀតខទាងច់ំណាយជចះដតជកើនជនះទំនងជាជបចើនជាង
ការទូោតជ់ដាយបបាកេ់ន្សដំែលបានេតីការមនិផ្ល់កដនលាងស្្កជ់ៅែល់�ន
ជាប�ុ់ំឃាងំរាបរ់យអ្កដែលរងោ់កំារបបហារ�តីវតិ។ែូចបានេិភាកសាេតីមុន
ជាទូជៅការចំណាយជលើការផ្ល់កដនលាងស្្កជ់ៅែល់�នជាប�ុ់ំឃាងំដែល
េ្ិតក្ុងការកាតជ់ោេអេ់មតួយ�តីវតិវាខ្លាជាងការចំណាយជលើ�នជាបដ់ែល
បបឈមនឹងការកាតជ់ោេមតួយ�តីវតិជដាយមនិអាចមានលកខេខណ្ឌ ជដាះដលង
ជដាយស្រវធិានការេន្ិេុខកាន់ដតខ្លាចជំោះការផ្ល់កដនលាងស្្កជ់ៅនិង
បគបប់គង�នជាប�ុ់ំឃាងំដែលកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។
បបេិទ្ធភាេេរបុខនផលប៉ាះោល់ស្រជេើេន្ធោងំជនះទំនងជាកាតប់ន្យ

ជលើខទាងច់ំណាយេរបុរបេ់រែ្ឋេបមាបែំ់ជណើ រការបបេន័្ធេន្ធន្រររែ្ឋជដាយ
មានចំនតួនទឹកបបាកប់បោឆ្ំាបំបដហលរាបល់ានែុលាលា រ។ជោះបតីជាការេន្សំ
ោងំជនះអាចជបចើនឬតិចជដាយស្រជហតុផលខុេៗរ្កជ៏ដាយ។ឧោហរ
ណ៍បបេិនជបើអបតាការកាតជ់ោេបបហារ�ិវតិដែលមានជៅជេលអន្គត
ជដាយមនិមានការបជងកេើនវធិានការខទាងច់ំណាយផ្ល់ការស្្កជ់ៅែល់�នជា
ប�ុ់ំឃាងំជៅជេលអន្គតដែលបានកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិនឹងបតរូវបានកាត់
បន្យ។ជហតុែូជច្ះនឹងមានការដកដបបការេន្សោំបដែលបណ្ាលមកេតី
វធិានការលបជ់ោលការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។បបេិនជបើចំនតួនការកាត់
ជោេបបហារ�តីវតិចំជោះបុគ្គលជៅជេលអន្គតជដាយរ្ម នការបជងកេើនវធិាន
ការខទាងច់ំណាយេបមាបផ្់ល់កដនលាងស្្កជ់ៅែល់បុគ្គលោងំជនះជៅក្ុង
េន្ធន្ររកជ៏កើនជ�ើងដែរ។េ្ិតជបកាមជេណារ តីយ៉ាូជនះការលុបជោលការកាត់
ជោេបបហារ�តីវតិនឹងបណ្ាលឲ្យការដកដបបការេន្សខំ្ពេ់ជាងការបា៉ា នស់្្ម ន
របេ់ជយើង។
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្វកិាទូជៅបញជាូ នជៅ្វកិារបេ់SAFEកាលតីហវ័រញ៉ា

វធិានការជនះតបមរូវឲ្យជផទារទឹកបបាកេ់របុចំនតួន$100លានែុលាលា រអាជមរកិ
េតី្វកិារែ្ឋទូជៅជៅឲ្យមូលនិ្ិរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា SAFEោបេ់តីឆ្ាំ2012-13
រហូតែល់ឆ្ាំ2015-16។ជាលទ្ធផលបបភេ្នធាន្វកិាទូជៅតិចតូចនឹង
មានជែើម្ តីឧបត្ម្ភកម្មវ ិ្ តីរបេ់រែ្ឋជផ្សងៗក្ុងឆ្ាោំងំជន្ះប៉ាុដន្មូលនិ្ិបដន្ម
នឹងមានេបមាបទ់តីភ្ាកង់ាររដា្ឋ ភបិាលមូលដា្ឋ ន
ជាអ្កទទតួល�ំនតួយោងំជនះ។ជដាយជហតុថាមូលនិ្ិដែលបានផ្ល់េតីមូល
និ្ិរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា SAFEជៅទតីភ្ាកង់ារដា្ឋ ភបិាលមូលដា្ឋ នបណ្ាលឲ្យ
មានការោបខ់លាតួននិងការកាតជ់ោេបដន្មជហតុជនះវធិានការជនះអាចបជងកេើន
ការចំណាយរបេ់រែ្ឋនិងជោន ត្ីេំរាបែំ់ជណើ រការ�ំនំុ�បមះក្តីនិងេន្ធន្ររ។

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធជផ្សងជទៀត

ការស្ងេងេ់ន្ធន្ររ។វធិានការជនះកអ៏ាចជ្វើឲ្យមានផលប៉ាះោល់ែល់
ការចំណាយជៅជលើការស្ងេងេ់ន្ធ្ន្ររន្ជេលអន្គតជដាយស្រដត
ការអនុញ្្ញ តជអាយរែ្ឋជចៀេវាងការចំណាយជៅជលើេមា្ភ រៈោកេ់ន័្ធជៅនឹង
ការផ្ល់កដនលាងស្្កជ់ៅដែលមានចំនតួនជកើនខនអ្កជាប�ំុ់ឃាងំរងោបំបហារ
�តីវតិ។ប៉ាុដន្វសិ្លភាេខនការេន្សដំបបជនះនឹងដផអែកជៅជលើកំជណើ នខនចំនតួនអ្កជាបេ់ន្ធន្ររដែលបានផ្ន្ទា ជោេក្ុងជេលអន្គតថាជតើរែ្ឋគតួដតជប�ើេ
ជរ ើេកដនលាងស្្កជ់ៅបបជភទណាេបមាបអ្់កជាបេ់ន្ធន្ររដែលបានផ្ន្ទា
ជោេនិងកំជណើ នចំនតួនអ្កជោេទូជៅន្ជេលអន្គត។

ផលប៉ាះោល់ជលើអបតាឃាតកម្ម។ែល់កំរតិដែលថាការហាមឃាតក់ារជបបើ
បបាេ់ជោេបបហារ�តីវតិអាចបងកេឲ្យមានឧបទទាវជហតុឃាតកម្មជៅរែ្ឋកាលតីហវ័រ
ញ៉ា ជហតុជនះវធិានការអាចប៉ាះោល់ែល់ការចំណាយរកយុតិ្មោ៌ងឧបកិែ្ឋ
កម្មរបេ់រដា្ឋ ភបិាលរែ្ឋនិងមូលដា្ឋ ន។បបេិនជបើមានផលប៉ាះោល់ស្រជេើេន្ធ
គឺរ្ម ននរណាែឹងជ�ើយ។

ជេចក្តីេជងខេប

េរបុមកវធិានការជនះអាចបណ្ាលឲ្យមានការេន្សបំបាកច់ជំោះរដា្ឋ ភិ
បាលរែ្ឋនិងមូលដា្ឋ នដែលោកទ់ងជៅនឹងការ�ំនំុ�បមះក្តីឃាតកម្មបណឹ្ង
វវិាទឧទ្ធរណ៍និងមនទាតីរដកដបបរែ្ឋ។ការេន្សបំបាកេ់ន្សោំងំជនះទំនងជាមាន
ទឹកបបាកប់បដហល$100លានែុលាលា រជាជរៀងរាល់ឆ្ាំក្ុងរយៈេតីរបតីឆ្ាែំំបូង
និងជកើនែល់ជៅបបដហលជា$130លានែុលាលា រជាជៅជេលជបកាយៗជទៀត។
ចំនតួនេិតបបាកែខនការេំន្សបំបាកប់បោឆ្ំាអំាចមានកបមតិខ្ពេ់ឬោបរហូត
ែល់ជៅរាបេិ់បលានែុលាលា រជដាយដផអែកជៅជលើកត្ាជផ្សងៗដែលរតួមមាន
រជបៀបអនុវត្វធិានការនិងអបតាខនកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិនិងការបបហារ�តីវតិ
ដែលអាចនឹងជកើតមានជ�ើងជៅជេលអន្គតបបេិនជបើវធិានការជនះមនិបតរូវ
បានអនុមត័ជដាយអ្កជបាះជឆ្ាត។ជលើេេតីជនះជៅជទៀតវធិានការជនះនឹង
តបមរូវឲ្យរែ្ឋផ្ល់�ំនតួយជាទឹកបបាកេ់របុចំនតួន$100លានែុលាលា រអាជមរកិ
ជៅឲ្យទតីភ្ាកង់ារអនុវត្ចបាបត់ាមមូលដា្ឋ នក្ុងរយៈជេលបតួនឆ្ាជំបកាយៗជនះ។
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JERRY BROWN េិយាយថា  គាមា េអ្កបោសដដលរកប�ើញគាមា េបោស ណា ម្្ក ់
ស្ិតបៅក្ុងបញី្រងច់ាតំបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បឡើយ។—កាលប្បវត្ិ San 
Francisco  3/7/12។

បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 គឺជាបរឿងអស់សង្ រឹមយា៉ា ង ខ្្ងំ 
ដដលពួកបគេរឹងេិយាយអ្ីៗ បដើម្បទីទួលោេសេ្រឹកប្្តរបស់អ្ក។ ការបោះប្្ត 
ស្ទងម់តិមហាជេ ោេបងាហា ញអំពីការគាតំទដប៏លើស លបច់ំបោះបោស តបហារជីវតិ ដលូច ្
បេះពួកបគម្េបំណងបតបើោក្យដដលនាឲំ្យយល់ខុសដលូចជា ភាពគាមា េបោស 
ការបោះតរាយឧតកដិ្ឋកមមា េិងការសេ្តំោកជ់ាបដើម។

សលូមកំុចាញ់បោកបគ។
“សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 យកលុយ $100 លាេដុល្ារពីកញ្ចបថ់វកិា 

ទលូបៅរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។  អ្កតប្ងំោេតវ៉ាថា លុយដដលោេមកពី 
តោកស់េ្ដំដលតតរូវោេបគបចាទបនាះ គរឹជាបរឿងមេិពិត។ បលើសពីបេះបទៀត 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 េរឹងបធ្ើឲ្យអ្កជាបព់េ្ធតតរូវចំណាយលុយរាបល់ាេដុល្ារជា 
បរៀងរាល់្្ ំតាមរយៈការធានាផ្ដល់កដេ្ងរ្ាកប់ៅសតម្បឃ់ាតករ េិងអត្តបបយាជេ៍
សុខភាពអស់មយួជីវតិ។”—Mike Genest, តបធាេដផ្កហិរញ្ញ វត្ុរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ្្ ំ
2005–2009។

អ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 មេិអាចការោរការផ្ដួចបផ្ដើមគំេិតរបស់ពួកបគ
 ោេបឡើយ។ ជំេួសមកវញិ ពួកបគបោកបប ឆ្ោ ត។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 ដតងដតបៅថា “លក្ខខណ្ឌ តតមរូវការងារ?” បធ្ើឲ្យឃាតករ 
ដដលបរៀេដផ្កអបរ់កំាយ ប្្ើយតបេរឹងលក្ខខណ្ឌ បេះ។

អ្ករចួបោស Franky Carrillo . . . គាតម់េិដដលោេទទួលបោសតបហារជីវតិ ម្ដងណាបទ។
គាមា េ “ពេ្ធនាគារសតម្បអ់្កបោសរងច់ាតំបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បទ។” វជា 

San Quentin។

អ្កបោះប្្ត្្ត បហើយដរឹងថា អ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 ោេបធ្ើការជា 
បតចើេទសវត្រ ៍បដើម្បលុីបបំោតក់ារោកប់ោសដល់ជីវតិ។ ពួកបគមេិដមេជាអ្កឃ្ា ំ

 បមើលរបស់អ្កជាបព់េ្ធបទ —ផ្ទុយតសឡះ។ ពួកបគបធ្ើឲ្យយុត្ិធមក៌ាេដ់តម្េ
 តនម្ដថមបទៀត។

“សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 ោកប់ោសតគរួរារដដលទទួលរងការរ្ាបយ់ា៉ា ងរេ្ធត ់ 
បោយរារឃាតករដដលតតរូវោេផ្ដនា្ទ បោស។ ដលូបច្ះបហើយបទើប រាល់អង្គភាព អេុវត្ចបា
បរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ធំៗ ជំោស់េរឹងសំបណើ តបជាមតិបលខ 34។”—Scott Seaman, តបធាេ
សម្គមបមប៉ាលូលីសរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

កំុបបណ្ាយឲ្យឃាតករដដលម្េបោសឈះ្។  Scott Peterson ោេ 
សម្្បត់បពេ្ធគាតប់ ម្ា ះ Laci េិងកលូេតបរុសក្ុងបោះរបស់គាតយ់ា៉ា ងរាហាវ។ គាត ់
ទទួលោេការកាតប់ោសតបហារជីវតិ។ LACI គាមា េបោសបទ។ ោរកប ម្ា ះ 
CONNER  បនាះគាមា េអ្កណាជួយ�បទ។

សលូមចងចាអំំពីជេរងបតគាះ រមួោងំ មនេ្ីប៉ាលូលីសចំេួេ 43 នាកដ់ដលតតរូវោេសម្្ប ់
បោយរារដតការោរពួកបយើង។ សលូមបតកាកឈរបឡើង បដើម្បឲី្យរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា កាេដ់ត
ម្េសុវត្ិភាពដថមបទៀត។

បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ34។
CARL V. ADAMS, តបធាេ 
សម្គមបមធាវមីណ្ឌ លកាលីហ្័រញ៉ា
KERMIT ALEXANDER 
តគរួរារតតរូវោេសំឡាបប់ោយសម្ជិកតករុមជេោលបៅបខ្េធី Los Angeles

RON COTTINGHAM, តបធាេ 
សម្គមមនេ្ីតរាវតជាវសេ្ិភាពកាលីហ្័រញ៉ា

ភស្ុតាងបងាហា ញថា ជេគាមា េបោស បតចើេជាង 100 នាក ់តតរូវោេកាតប់ោស 
អស់មយួជីវតិ បៅសហរដ្ឋអាបមរកិ បហើយអ្កខ្ះបទៀតតតរូវោេតបហារជីវតិ!

សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 ម្េេយ័ថា បយើងេរឹងមេិតបហារជីវតិជេគាមា េបោស 
បៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បឡើយ។

Franky Carrillo ម្េអាយុ 16 ្្ ំបៅបពលគាតត់តរូវោេចាបខ់្ួេ បហើយតតរូវោេស
បតមចោកប់ោសពីបទឃាតកមមាបោយពំុតតរឹមតតរូវបៅតករុង Los Angeles។ វតតរូវ 
ចំណាយបពល 20 ្្កំ្ុងការបងាហា ញអំពីភាពគាមា េបោសរបស់គាត!់ Cameron 
Willingham តតរូវោេកាតប់ោសតបហារជីវតិបៅ្្ ំ2004 បៅរដ្ឋតិចរាស់ ចំបោះការ 
បង្កអគ្គីភយ័ ដដលោេបធ្ើឲ្យកលូេៗរបស់គាតត់តរូវោតប់ងជី់វតិ។ អ្កបស៊ើបអបង្កតមេិ លបមអៀង ោេសេ្ិោ្ឋ េថា គាមា េការបង្កអគ្គីភយ័បទ។

“តបសិេបបើជេណាម្្កត់តរូវោេកាតប់ោសតបហារជីវតិ បហើយបតកាយមកបទៀត តតរូវ ោេរកប�ើញថាគាមា េបោសបនាះ បយើងមេិអាចតតឡបប់តកាយវញិោេបទ។”—បៅតកម 
LaDoris Cordell, Santa Clara (ចលូលេិវត្េ)៍

បោសតបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  តតរូវចំណាយបតចើេហួសបហតុ បហើយបធ្ើឲ្យខលូ
ចខ្តដដលមេិអាចជួសជុលវញិោេ។

• ម្េមេុស្ដត 13 នាកប់៉ាុបណាណ ះ តតរូវោេតបហារជីវតិតាងំពី្្ ំ1967—គាមា េការ 
តបហារជីវតិជេណាម្្កប់ទ តាងំពី្្ ំ2006។  អ្កបោសរងច់ាតំបហារជីវតិភាគច ្
បរ ើេ រ្ាបប់ោយរារភាពចាស់ជរា។

• បយើងខ្តបងលុ់យពេ្ធជាបតចើេលាេដុល្ារ បៅបលើការផ្ដល់ការរ្ាកប់ៅ ពិបសស 
េិងបណ្ដរឹ ងតវ៉ា ដដលផ្ដល់ហិរញ្ញ វត្ុបោយអ្កជាបព់េ្ធ ដដលអាចម្េអាយុ

 កាល 25 ្្។ំ
• បច្ចុប្បេ្បេះ អ្កបោសរងច់ាតំបហារជីវតិ អាចអង្គុយបលង បោយគាមា េបធ្ើអ្ីបេ្ិច 

ណាបរាះ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បធ្ើឲ្យឃាតករដដលតតរូវោេោកប់ោសតតរូវបធ្ើការ េិងបង់

ចលូលថវកិាបងសំ់ណងសតម្បជ់េរងបតគាះ តាមការបងា្គ បប់្្ពីបៅតកម។
វរកសាឲ្យឃាតករ ដដលតបតពរឹត្បទឧតកិដ្ឋរាហាវយង�់្ង ឲ្យបៅក្ុងពេ្ធនាគារ រហលូតដល់ពួកបគរ្ាប។់
វបធ្ើឲ្យលុយពេ្ធដដលខ្ះខ្្យរាបល់ាេដុល្ារម្េលទ្ធភាពអាចបតបើតោស់ -  

សតម្បជ់ួយ�រាលាបរៀេកលូេបយើង េិងចាបឃ់ាតករ េិងអ្កចាបរ់បំលាភជាបតចើេដថម បទៀត - បោយគាមា េការបបង្កើេពេ្ធ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 សេ្សំំនចថវកិា។
រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា អស់តោកទុ់េ។ មេុស្ជាបតចើេគិតថា បោសតបហារជីវតិ ម្េតនម្

បថាកជាងជីវតិដដលគាមា េការបោះដលង—បនាះមេិដមេជាការពិតបទ។
ការសិកសាបោយមេិលបមអៀងមយួោេរកប�ើញថា រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា េរឹង សេ្ថំវកិា

 ោេជិត $100 បកាដិដុល្ារ ក្ុងរយៈបពលតោំ្ ្ តំបសិេបបើបយើងជំេួសបោសតបហារជី
វតិ ជាមយួេរឹងជីវតិបៅក្ុងពេ្ធនាគារដដលគាមា េលទ្ធភាពេរឹងតតរូវបោះដលង។ តោកស់េ្ ំ
ោេមកពីការលុបបំោតប់រាហុ៊យបមធាវ ីេិងការផ្ដល់ការរ្ាកប់ៅពិបសស សតម្ប ់អ្កបោសរងច់ាតំបហារជីវតិ។

http://media.lls.edu/documents/Executing_the_Will_of_the_Voters.pdf
តោកព់េ្ធដដលខ្ះខ្្យោងំបនាះ េរឹងតតរូវោេចំណាយកាេដ់តតបបសើរបៅបលើ ការ 

អេុវត្ចបាប ់េិងរាលាបរៀេរបស់បយើង។
បយើងមេិអាចឲ្យឃាតករតិរចាឆោ េ បគចបវសពីយុត្ិធមោ៌េបទ។
ជាបរៀងរាល់្្ ំបស្ទើរដតោកក់ណា្ដ លនេឃាតករោងំអស់េិងជាងោកក់ណា្ដ លនេ 

អ្កចាបរ់បំលាភោងំអស់ ពំុោេការបោះតរាយបទ។ ឃាតករអាចបដើរបហើរោេ 
បោយបសរ ីបហើយជាញរឹកញបប់ៅដតបេច្ាបរ់បំលាភ េិងសម្្បម់េុស្ដដដល។ 
ជេរងបតគាះរាបោ់េន់ាក ់រងច់ាយុំត្ិធម ៌ខណៈបយើងខ្ះខ្្យលុយរាបល់ាេដុល្ារ 
បៅបលើអ្កបោសរងច់ាតំបហារជីវតិ។

ឃាតករ ដដលតបតពរឹត្អំបពើប ម្ា ងងរឹត តតរូវដតនាមំកកាតប់ោសឲ្យោេ្បរ់ហ័ស 
�ំុឃាងំជាបរៀងរហលូត េិងោកទ់ណ្ឌ កមមាឲ្យោេធ្ងេធ់្ងរ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 សេ្តំោកព់េ្ធ េិងចាតដ់ចងតោក ់$100 លាេ 
ដុល្ារបៅក្ុងតោកស់េ្ ំសតម្បក់ារបធ្ើបតស្ DNA មេ្ទរីពិបរាធេឧ៍តកិដ្ឋកមមា េិងឧប 
ករណ៍បផ្ងៗ ដដលជួយ�ឲ្យប៉ាលូលីសបោះតរាយប ហ្ា ចាបរ់បំលាភ េិងឃាតកមមា។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បធ្ើឲ្យឃាតករដដលតបតពរឹត្ិបទឧតកិដ្ឋដដលគួរឲ្យសអប ់បខ្ពើម តតរូវចំណាយបពលមយួជីវតិបៅក្ុងពេ្ធនាគារ បោយគាមា េសង្ រឹមថានថ្ងណា
 ោេបចញមកវញិបឡើយ។ វបធ្ើឲ្យពួកបគបធ្ើការ  បដើម្បឲី្យពួកបគអាចបងសំ់ណង
 ដល់ជេរងបតគាះពួកបគវញិ។

• បនាះបហើយគឺជា យុត្ិធមដ៌ដលដំបណើ រការ។
ជេម្្ក់ៗ  ដដលតតរូវោេកាតប់ោសជាបព់េ្ធនាគារអស់មយួជីវតិបសមាើៗគ្ាបោយគាមា េ 

លទ្ធភាពេរឹងតតរូវបោះដលងតាងំពី្្ ំ1977 មក បៅដតតតរូវោេ�ំុឃាងំ ឬោេរ្ាប ់
បៅក្ុងពេ្ធនាគារ។ ជីវតិដដលគាមា េលទ្ធភាពេរឹងតតរូវបោះដលង ម្េតបសិទ្ធភាព បហើយ 
ធានាថា បយើងេរឹងមេិតបហារជីវតិជេគាមា េបោសណាម្្កប់ៅរដ្ឋកាលីហ្័រ ញ៉ា បឡើយ។

“ការោកទ់ណ្ឌ កមមាដល់រ្ាប ់មេិបធ្ើឲ្យបយើងកាេដ់តម្េសុវត្ិភាពបទ ប៉ាុដេ្ការបោះ  តរាយប ហ្ា ឧតកិដ្ឋកមមាឲ្យកាេដ់តតបបសើរបទើបម្េតបសិទ្ធភាព”—អតីតអគ្គបមធាវ ីJohn 
Van de Kamp

“ខ្ុ ំម្េបរឿងបោយរារបរឿងក្ដីោងំឡាយដលូច Willingham អញ្ច រឹងដដរ - គឺបរឿងមេុស្ 
គាមា េបោស ដដលអាចតតរូវោេកាតប់ោសតបហារជីវតិ។ ខ្ុ ំគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 
34 ពីបតោះវធានាថា បយើងេរឹងមេិតបហារជីវតិជេគាមា េបោសណាម្្កប់ៅរដ្ឋកាលីហ្័រ
ញ៉ា បឡើយ។”—Bishop Flores, San Diego Diocese

បោះប្្ត ោទ/ចាស ចបំោះសំបណើ តបជាមតិបលខ 34។
GIL GARCETTI, បមធាវមីណ្ឌ ល
បខ្េធី Los Angeles, 1992–2000

JEANNE WOODFORD, បមគុក 
គុកសំរាបអ់្កបោសតបហារជីវតិកាលីហ្័រញ៉ា , 1999–2004

JENNIFER A. WAGGONER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធនសី្អ្កបោះប្្តនេរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា

http://media.lls.edu/documents/Executing_the_Will_of_the_Voters.pdf
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 34 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 34 

បោសតបហារជីវតិ។  លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។ បោសតបហារជីវតិ។  លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។សំបណើ តបជាមតិ

34
រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា អស់តោកទុ់េ។ ការលុបបចាលបោសតបហារជីវតិ បធ្ើឲ្យអ្កជាបព់េ្ធ 

តតរូវចំណាយ $100 លាេដុល្ារក្ុងរយៈបពលបេួ្្ខំ្ងមុខ េិងជាបតចើេលាេដថម បទៀតបៅបពលអនាគត។ ជំេួសឲ្យយុត្ិធម ៌ឃាតករទទួលោេការរ្ាកប់ៅ/អត ្
តបបយាជេគ៍ាោំរសុខភាពអស់មយួជីវតិ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 មេិដមេជាការសេ្តំោកប់ទ។ វគឺជារបបៀបវរៈ 
របស់ ACLU ក្ុងការបធ្ើឲ្យបខសាយេលូវចបាបស់្ដីពីសុវត្ិភាពរាធារណៈ។ ពួកបគអស់

 សង្ រឹមក្ុងការបធ្ើឲ្យអ្កម្េជំបេឿចិត្ថា ការសបនងា្គ ះឃាតករពីយុត្ិធមគឺ៌ជាបរឿងតតរឹម
 តតរូវ។ ឬតបសិេបបើអ្កពំុបជឿបទបនាះ ពួកបគអះអាងថា វសេ្តំោក!់

ការខំតបរឹងដតបងរបស់ ACLU គឺជាបរឿងមេិអាចការោរ រាហាវយង�់ង្ ចបំោះមេុ
ស្ជាទីតសឡាញ់របស់ជេរងបតគាះ បធ្ើឲ្យម្េការយល់ខុស េិង 
តបម្ថបមើលងាយអ្កបោះប្្ត េិងម្េបតគាះថ្ាកស់តម្បរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បបណ្ាយឲ្យអ្កសម្្បជ់ាលំោប ់អ្កសម្្បប់៉ាលូលីស 
អ្កសម្្បកុ់ម្រ េិងអ្កដដលសម្្បម់េុស្ចាស់ បគចផុតពីសំណាញ់យុត្ិធម។៌ 
អ្កគាតំទមេិទទួលរា្គ ល់ថា បៅបពលបោសតបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា តតរូវោេ
លុបបំោតជ់ាមេុ ឧតកិដ្ឋជេដដលោេោកប់ោសតតរូវោេបោះដលងបដើម្បឲី្យបៅចាប ់
របំលាភ េិងសម្្បម់្ដងបទៀតប៉ាុបណាណ ះ!

អ្កបោះប្្ត តតរូវដតរា្ដ របោសតបហារជីវតិ បដើម្បរីា្ដ រយុត្ិធមប៌ឡើងវញិ។
បេះគឺជាការពិត។ បោសតបហារជីវតិ តតរូវោេផ្ដនា្ទ ចំបោះឃាតករតិចជាង 2%  

ដដលបទឧតកិដ្ឋរបស់ពួកបគម្េលក្ខណៈគួរឲ្យតកស់្ុតខ្្ងំ ដដលគណៈវេិិចឆោយ័នេ
 ពលរដ្ឋបគារពចបាបោ់េបថា្ក លបោសបនាះជាឯកចឆោេ័្ទរចួបហើយ។

Richard Allen Davis ៖ ោេចាបជ់តមតិ ចាបរ់បំលាភ េិងសម្្ប ់Polly Klaas 
ដដលម្េអាយុ 12 ្្។ំ

Richard “អ្កឈប្ចាបប់ពលយប”់ Ramirez ៖ ោេចាបជ់តមតិ ចាបរ់បំលាភ 
បធ្ើោរណុកមមា កាតអ់វៈយវៈមេុស្ 14 នាក ់េិងោេបធ្ើោរណុកមមាមេុស្ 11 
នាកប់ទៀត រមួម្េ កុម្រ េិងមេុស្ចាស់។

សម្ជិកតករុមជេោល Ramon Sandoval៖ ោេពួេរា្ទ កវ់យ េិងោញ់មនេ្ី 
ប៉ាលូលីសប ម្ា ះ Daryle Black (ជាអតីតោហាេបជើងទរឹកអាបមរកិ) េិងប ម្ា ះ Rick 
Delfin បោយបតបើកាបំភ្ើងម្៉ា ក AK-47 សម្្ប ់Black ោញ់ Delfin ចកំបាល េិងបធ្ើឲ្យស្
តតីម្េនផ្ទបោះម្្ករ់ងរបសួ។

�តករសំឡាបត់ៗគ្ា ប ម្ា ះ Robert Rhoades ដដលជាអ្កចាបរ់បំលាភកុម្រ 
ោេចាបជ់តមតិបកមាងម្េអាយុ 8 ្្ម្ំ្កប់ ម្ា ះ Michael Lyons។ Rhoades 
ោេចាបរ់បំលាភ េិងបធ្ើោរណុកមមា Michael អស់រយៈបពល 10 បម្៉ា ង ចាកប់កមាងបនាះ 
70 ដង មេុេរឹងអារផ្្ដ ចប់ំពងក់ េិងបោះសពបកមាងបនាះចលូលបៅក្ុងទបេ្។

Alexander Hamilton ៖ ោេសម្្បម់នេ្ីប៉ាលូលីសប ម្ា ះ Larry Lasater  
(ជាអតីតយុទ្ធជេក្ុងសមរភលូមបិជើងទរឹក)។ បៅបពលបនាះ តបពេ្ធរបស់ Lasater កំពុង 
ដតម្េនផ្ទបោះតោពីំរដខ។

ជេរងបតគាះនេឃាតកមមាដដលម្េបោសតបហារជីវតិរមួម្េ៖

កុម្រ 225 នាក់
មនេ្ីប៉ាលូលីស 43 នាក់
អ្កតតរូវោេចាបរ់បំលាភ/សម្្ប ់235 នាក់
អ្កតតរូវោេបធ្ើោរណុកមមា/សម្្ប ់90 នាក់
ACLU គឺជាប ហ្ា ៖ ពួកបគអះអាងថា បោសតបហារជីវតិ បធ្ើឲ្យខ្តបងប់តចើេ េិង

 នថ។្ អ្ីកព៏លូដកលាកពុ់តបម្ះ! គឺ ACLU េិងអ្កគាតំទ ដដលោេរារាងំដល់ការអេុវត្ 
ចបាបត់បកបបោយយុត្ិធម ៌បោយគាមា េការពេយារបពល។ រដ្ឋបផ្ងៗ រមួម្េ រដ្ឋ Ohio 
េិង Arizona ផ្ដល់សិទ្ធិបពញបលញដល់ឧតកិដ្ឋជេ េិងអេុវត្បោសតបហារជីវតិបោយ
យុត្ិធម។៌ រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា កអ៏ាចបធ្ើោេដដរ។

ដល្បងេបយាោយ៖  ការផ្ព្ផសាយសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 អ្កគាតំទបធ្ើការ 
អះអាង បោយដផអកបលើអត្បទកាដសត េិង “ការសិកសា” ដដលសរបសរបោយ ACLU 
ឬអ្កតប្ងំេរឹងបោសតបហារជីវតិដនទបទៀត។ 

ដផក្ដកតតមរូវទិេ្េយ័ ោេផ្ដល់ជាបយាបល់ថា ការលុបបំោតប់ោសដល់ជីវតិ េរឹង
នាមំកេលូវកំបណើ េចំណាយរាបសិ់បលាេដុល្ារក្ុងរយៈបពលយលូរ បោយតគាេដ់ត សតម្បក់ារផ្ដល់ការរ្ាកប់ៅ/ការគាោំរសុខភាពប៉ាុបណាណ ះ។ អ្កជាបព់េ្ធ េរឹងតតរូវ 
ចំណាយយា៉ា ងបហាចណស់ $50,000 ដុល្ារក្ុងមយួ្្ ំបដើម្បយីកចិត្ទុកោកច់ំបោះ

 ឃាតករ ដដលតតរូវោេផ្ដនា្ទ បោស ដដលមេិោេគិតលអិតលអេ ់អំពីការសម្្បកុ់ម្រ 
ប៉ាលូលីស ម្្ដ យ េិងឳពុកដដលគាមា េបោស។

បតើអ្កគិតថា ការផ្ដល់ឲ្យឃាតករកាចរាហាវ េលូវការរ្ាកប់ៅ េិងអត ្
តបបហាជេសុ៍ខភាពអស់មយួជីវតិ ជាការសេ្តំោកដ់មេបទ? តោកដណាស់ 
គឺមេិដមេបទ!

បនាះគឺជាបរឿងអាថក៌ំោងំ ដដលអ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 មេិចង ់
ឲ្យអ្កដរឹង។ វមេិដមេជាបរឿងលុយបទ . . . វគឺជារបបៀបវរៈេបយាោយរបស់ពួកបគ។

រដ្ឋអាជ្ា ប៉ាលូលីស ជេរងបតគាះបោយរារឧតកិដ្ឋកមមា េិងអ្កដរឹកនាសំហគមេទ៍លូោងំ រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  កំពុងដតទទលូចសំុឲ្យអ្កបោះប្្ត មេិយល់តពម ចំបោះសំបណើ តបជា 
មតិបលខ 34។ បញ្ឈប ់ACLU។ ដថរកសាទុកបោសតបហារជីវតិ។ ការោររដ្ឋកាលី 
ហ្័រញ៉ា ។

សលូមចលូលបមើល waitingforjustice.net។ សលូមចលូលរមួជាមយួពួកបយើងោងំអស់ 
គ្ា។ បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 34។
HON. PETE WILSON 
អតីតអភោិលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា
MARC KLAAS 
ជាឪពុកកុម្ររងបតគាះបោយឃាតកមមាអាយុ 12 ្្ ំPolly Klaas

KEITH ROYAL, តបធាេ 
សម្គមតតមរួតតំបេរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា

បយើងេរឹងមេិតបហារជីវតិជេគាមា េបោស ជាមយួសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បទ។
បោសតបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  តតរូវចំណាយបតចើេ េិងបធ្ើឲ្យខលូចខ្ត ដដលមេិ 
អាចជួសជុលវញិោេ។

ពិេិត្យបមើលការពិតោងំបេះ ៖
• ការវភិាគបៅបលើចំណាយបោយមេិលបមអៀង បៅក្ុងបសចក្ដីដណនាសំតម្បអ្់ក

បោះប្្ត ោេេិយាយថា សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 សេ្តំោករ់ាបល់ាេ 
ដុល្ារ ជាបរៀងរាល់្្។ំ សលូមអាេវបោយខ្ួេអ្ក។

• អ្កដរឹកនាកំារអេុវត្ចបាប ់េិងតពះរាជអាជ្ា យល់ប�ើញថា បោសតបហារជីវតិ របស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ម្េការខលូចខ្ត េិង តតរូវចំណាយរាបល់ាេដុល្ារដថម 
បទៀតជាបរៀងរាល់្្ ំបតចើេជាងជីវតិបៅក្ុងពេ្ធនាគារបោយគាមា េការបោះដលងបៅ
បទៀត។ សលូមអាេទីបេះ ៖http://ccfaj.org/rr-dp-official.html។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បញ្ចបក់ារផ្ដល់ការរ្ាកប់ៅពិបសស បមធាវ ី
េិងបេ្ទបឯ់កជេដដលម្េតនម្នថ្ សតម្បអ់្កបោសរងច់ាកំារតបហារជីវតិ។ បយើ
ងតតរូវការតោកព់េ្ធដដលខ្ះខ្្យោងំបនាះ សតម្បរ់ាលាបរៀេរបស់បយើង។

“គាមា េឱកាសណា ដដលបោសតបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  អាចដកដតបោេបទ។ 
លុយរាបល់ាេដុល្ារ ដដលោេខ្ះខ្្យបៅបលើតបពេ័្ធដដលខលូចខ្តបេះ 
យកលអគួរដតចំណាយបៅបលើតគរូបបតងៀេ ប៉ាលូលីស អ្កពេ្តអ់គ្គីភយ័ បដើម្បឲី្យពួក
បគបធ្ើការងាររបស់ពួកបគវញិតបបសើរជាង។” —តុលាការប ម្ា ះ Carlos Moreno 
បធ្ើការបៅតុលាការជាេខ់្ពស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  (ចលូលេិវត្េ)៍

សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 ជួយ�ចាប ់េិងោកប់ោសឃាតករ។ វេរឹង៖
• បធ្ើឲ្យឃាតកររាហាវយង�់្ង បៅក្ុងពេ្ធនាគាររហលូតដល់ពួកបគរ្ាប ់ 

បោយគាមា េសង្ រឹមថានថ្ងណាោេបចញមកវញិបឡើយ។

• បធ្ើឲ្យពួកបគ បធ្ើការ េិង ទលូោតស់ង ជេរងបតគាះតាមការបងា្គ បប់្្ពីតុលាការ។
• សេ្តំោករ់ាបរ់យលាេដុល្ារ េិងចាតដ់ចងតោក ់$100 លាេដុល្ារ 

បៅក្ុងការអេុវត្ចបាប ់បដើម្បបីោះតរាយប ហ្ា ចាបរ់បំលាភ េិងឃាតកមមា។ 46% 
នេឃាតកមមា េិង 56% នេការចាបរ់បំលាភ ពំុម្េការបោះតរាយបទ ខណៈ 
បយើង ចំណាយលុយរាបល់ាេឥតតបបយាជេ ៍បៅបលើឧតកិដ្ឋជេមយួកា្ដ ប ់ដដល
បៅពីបតកាមការ�ុំឃាងំរចួបៅបហើយបនាះ។

ជេម្្ក់ៗ  ដដលតតរូវោេកាតប់ោសជាបព់េ្ធនាគារអស់មយួជីវតិបោយុត្ិធម ៌
បោយគាមា េលទ្ធភាពេរឹងតតរូវបោះដលង តាងំពី្្ ំ1977 មក បៅដតតតរូវោេ 
�ំុឃាងំ ឬោេរ្ាបប់ៅក្ុងពេ្ធនាគារ។  

សលូមចងចាភំស្ុតាងបងាហា ញថា ជេគាមា េបោស បតចើេជាង 100 នាក ់តតរូវោេកាត ់
បោសអស់មយួជីវតិ បៅសហរដ្ឋអាបមរកិ បហើយអ្កខ្ះបទៀតតតរូវោេតបហារជីវតិ!

បយើងេរឹងមេិតបហារជីវតិជេគាមា េបោស  ជាមយួេរឹងសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បឡើយ។
បនាះបហើយគឺជា យុត្ិធមដ៌ដលម្េតបសិទ្ធភាព។
បោះប្្ត ោទ/បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ34។

MAYOR ANTONIO R. VILLARAIGOSA 
តករុង Los Angeles

HON. JOHN VAN de KAMP, អគ្គបមធាវ ី
រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា , 1983–1991

JUDGE LaDORIS CORDELL  (ចលូលេិវត្េ)៏ 
តុលាការកំពលូលបខ្េធី Santa Clara

http://waitingforjustice.net/
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ការជួញដូរមនុស្ស។  ទោសបញ្ញត្តិ។  លក្ខន្តិក:ផ្ួចទផ្ើម។  

ចំណងទជើងជាផ្ូវការ  នតិងទសចក្តីទសទង្ខប ទរៀបចំទោយអគ្គទមធាវ តី

សំទណើ បបជាមតតិ
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ការ�ួញដូរមនុេ្ស។ជោេបញ្ញត្ិ។លកខេន្ិក:ផ្ួចជផ្ើម។

• បជងកើនការផាកពិនយ័បទឧកករឹដ្ឋេំរាបក់ារ�ួញមនុេ្សរមួោងំការកាតជ់ោេឲ្យជាបព់ន័្ធនាគារដល់ជៅ15ឆ្នា ំរហូតដល់មយួ�តីវតិ
និងផាកពិនយ័ដល់ជៅ$1,500,000។

• ករាកផ់ាកពិនយ័ដដលរានកបមូលមកកតរូវរានជកបើេំរាបជ់េវា�នរងជកគាោះនិងខាងនគររាល។
• អនាកជាបជ់ោេបទការ�ួញមនុេ្សដំរវូឲ្យចុោះបញ្តីជាទុរ�នផ្ូវជេទ។
• ទុរ�នផ្ូវជេទដំរវូឲ្យផ្ល់ពត័ម៌ានេ្តីពតីការចូលអិុនទរ័ណិតនិងេនិភាគដដលជគជកបើជៅកនាុងេកម្មភាពអិុនទរ័ណិត។
• ហាមឃាតក់ារបង្ហា ញេេុ្តាងដដល�នរងជកគាោះរានកបកពរឹត្ិកនាុងផ្ូវជេទជោយរានជកបើកបឆ្ងំនរឹង�នរងជកគាោះជៅកនាុងដំជណើ រការតុលាការជ�ើយ។
• ដំរវូឲ្យមានការហវរឹកហវវឺនពតីការ�ួញមនុេ្សេំរាបម់នន្តីនគររាល។

អនាកវភិាគជេចក្តីេជងខេបនននតីតិបញ្ញត្ិកបមាណនូវឥទ្ធិពលហិរញ្ញ វត្ុទូោតរ់ចួរបេ់រដ្ឋនិងរោ្ឋ េរិាលមូលោ្ឋ ន៖
• រដ្ឋនិងរោ្ឋ េរិាលមូលោ្ឋ នបជងកើនការចំណាយកបដហលមនិហួេពតីពតីរបតីលានដុល្ារជាកបចាឆំ្នា ំេំរាបេ់កម្មភាពយុត្ិ្មន៌នបទឧកករឹដ្ឋ

ជាបោ់កទ់ងចំជោោះការជ ក្ លជោេនិងជរា្នកម្ម(ការោកគុ់ក)ននទុរ�នការ�ួញមនុេ្ស។
• រោ្ឋ េរិាលមូលោ្ឋ នឤចនរឹងចំណាយមយួដងដល់ជៅពតីរបតីលានដុល្ារជៅទូោងំរដ្ឋនិងចំណាយតិចតួចជាងបដន្មជទៀតជាជរៀងរាល់ឆ្នា ំ

ជោយជកោោះជេចក្តីដំរវូននការហវរឹកហវវឺនថ្មតីដដលជាចារំាច់ជាបោ់កទ់ងការ�ួញមនុេ្សេំរាបម់នន្តីនគររាល។
• ករាកច់ំណូលឤចនរឹងមានបដន្មជចញពតីការផាកពិនយ័ថ្មតីននបទឧកករឹដ្ឋកបដហលជាពតីរបតីលានដុល្ារជាកបចាឆំ្នា ំដដលនរឹងផ្ល់ជាថវកិាេំរាប់

ជេវា�នរងជកគាោះននការ�ួញមនុេ្សនិងេកម្មភាពនគររាលជាបោ់កទ់ងចជំោោះការ�ួញមនុេ្ស

សាវតារ

ច្បាបេ់ហពន័្ធ។ច្បាបេ់ហពន័្ធមានដចងបទបញ្ញត្ិជផ្សងៗអំពតីការហាមឃាត់
ការជ្វើចរាចរមនុេ្ស។ច្បាបេ់ហពន័្ធការោរ�នរងជកគាោះជោយការជ្វើចរាចរ
មនុេ្សជាទូជៅកំណត់ការ�ួញដូរមនុេ្សជាពតីរកបជេទ៖

• ការការ�ួញដូរផ្ូវជេទ—ជាេកម្មភាពដដលមនុេ្សកតរូវរានជក�ើេជរ ើេ
ដរឹក�ញូ្នឬទទួលយកេកមាបជ់្វើេកម្មភាពអា�តីវកម្មខាងផ្ូវជេទ
ជោយបងខេំឬការជរាកករាេ់ឬដដល�នរងជកគាោះជោយអំជពើជនោះជៅ
ជកកាមអាយុ18ឆ្នា ។ំឧោហរណ៍មយួននការ�ួញដូរផ្ូវជេទគវឺការបងខេំ
ឲ្យមនុេ្សមានា កក្់ាយជាជពេយាចារ។

• ការ�ួញដូរពលកម្ម—ជាេកម្មភាពដដលមនុេ្សកតរូវរានជក�ើេជរ ើេ
ដរឹក�ញូ្នឬទទួលយកជោយបងខេំឬការជរាកករាេ់ជដើម្ តីជ្វើពលកម្ម
ឬជេវាកម្មដនទជទៀត។ឧោហរណ៍មយួពតីេកម្មភាពជនោះគវឺការបងខេំ�ន
បរជទេឲ្យជ្វើការជោយមនិគិតនថ្ជោយគំរាមកដំហងជោយការ
និរជទេជចញ។

អាជាញា ្រមានេមត្កិច្ចេហពន័្ធកតរូវអនុវត្ច្បាបោ់ងំជនោះដដលនរឹងកបកពរឹត្
ជោយឯករា�្យឬជាមយួនរឹងរដ្ឋនិងអាជាញា ្រមានេមត្កិច្ចកនាុងតំបន។់

ការជ្វើវភិាគជោយអនាកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ 
ច្បាបរ់ដ្ឋ។ច្បាបរ់ដ្ឋដដលមានកសាបក់ម៏ានការហាមឃាតប់ទជល្មើេ

កេជដៀងគានា ដដលកបឆ្ងំនរឹងការ�ួញដូរមនុេ្សដដរ។ជាពិជេេច្បាបរ់ដ្ឋ
កំណត្់ ការជ្វើចរាចរមនុេ្សជាការរជំលាេបោំនជលើជេរ តីភាពរបេ់មនុេ្ស
ជោយជចតនាចជំោោះ(1)ការកបពរឹកត្បទម�្ រឹមជាកដ់េ្ង(ដូចជាជពេយាកម្ម)
ឬ(2)ទទួលការបងខេំពលកម្មឬជេវាកម្ម។ការ�ួញដូរមនុេ្សអនុជលាមតាម
ច្បាបគ់វឺកតរូវោកជ់ោេឲ្យជាបព់ន្ធនាគាររហូតដល់ករាំឆ្នា ំឬរដ្ឋនរឹងោកជ់ោេ
ឲ្យជាបព់ន្ធនាគាររហូតដល់ករាបំតីឆ្នា កំបេិនជបើ�នរងជកគាោះជៅជកកាមអាយុ
18ឆ្នា ។ំ�នជល្មើេដដលជាបជ់ចាទពតីបទជ្វើការ�ួញដូរមនុេ្សដដលបណ្ាល
ឲ្យមានរបេួជលើរាងកាយ�នរងជកគាោះយ៉ា ង្្ងន់្ ្ងរអាចកតរូវរានពិនយ័បដន្ម
រហូតដល់ករាមំយួឆ្នា ។ំជៅប៉ាុនា្ម នឆ្នា ថំ្មតីៗជនោះមានមនុេ្សមយួចំនួនតូច
ប៉ាុជណាណ ោះដដលរានបញូ្នជៅកនាុងពន្ធនាគាររដ្ឋជាជរៀងរាល់ឆ្នា ពំតីបទឧកកិដ្ឋនន

ការ�ួញដូរមនុេ្ស។គិតកតរឹមដែមតីនាឆ្នា ំ2012មាន�នជល្មើេ18នាក់
ជៅកនាុងពន្ធនាគាររដ្ឋ។
អនុជលាមតាមច្បាបអ់នាកកបកពរឹត្បទជល្មើេភាគជកចើនដដលជចាទពតីបទ

ឧកកិដ្ឋផ្ូវជេទ(ដូចជាបទឧកកិដ្ឋមយួចំនួនដដលោកទ់ងនរឹងការជ្វើចរាចរ
មនុេ្ស)កតរូវរានចុោះបញ្តីជាអនាកកបកពរឹត្បទជល្មើេផ្ូវជេទជោយប៉ាូលិេកនាុង

តំបនរ់បេ់ពួកជគឬនាយកោ្ឋ ននគររាល។



េំរាបអ់ត្បទននេំជណើ កបជាមតិជលែ35, េូមអានទំពរ័ 100។

ការជួញដូរមនុស្ស។  ទោសបញ្ញត្តិ។  លក្ខន្តិក:ផ្ួចទផ្ើម។
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ជេចក្តីជេនាើច្បាប់

វធិានការជនោះជ្វើការដកតកមរូវមយួចំនួនជលើច្បាបរ់បេ់រដ្ឋដដលោកទ់ងនរឹង
ការ�ួញដូរមនុេ្ស។ជាកល់ាកជ់ាងជនោះជទៀតវធិានការជនោះ(1)ពកងតីកនិយម
នយ័ននការ�ួញដូរមនុេ្ស(2) បជងកើនការោកទ់ណ្ឌ កម្មចជំោោះបទជល្មើេននការ
�ួញដូរមនុេ្ស(3)ោកក់ារផាកពិនយ័ថ្មតីៗបដនម្ជដើម្ តីផ្ដល់ជេវាកម្មមូលនិ្

ិដល់�នរងជកគាោះជោយសារការ�ួញដូរមនុេ្ស(4)ដកតកមរូវេេ្ុតាងដដល
អាចជកបើកបឆ្ងំនរឹង�នរងជកគាោះជោយសារការ�ួញដូរមនុេ្សនិង(5)តកមរូវ
ឲ្យមានការបណ្ដុ ោះបណា្ដ លពតីការអនុវត្ច្បាបប់ដន្មជលើការជោោះកសាយករណតី
ននការ�ួញដូរមនុេ្សជនោះ។វធិានការជនោះកក៏ំណតល់កខេែណ្ឌ បដន្មេ្ដតីពតីអនាក
ចុោះបញ្តី�នជល្មើេផ្ូវជេទផងដដរ។
ពកងរឹងអត្នយ័ននចរាចរមនុេ្សែុេច្បាប។់វធិានការជនោះដកដកបនិយមនយ័

ននការជ្វើចរាចរមនុេ្សេ្ិតជកកាមច្បាបរ់បេ់រដ្ឋ។ជាកល់ាកជ់ាងជនោះជទៀតវ ិ
ធានការជនោះកំណតប់ទឧកកិដ្ឋបដនម្ដដលោកទ់ងនរឹងការបជងកើតនិងការដចក
ចាយឯកសារអាេអាភាេដដលបង្ហា ញពតីអនតីតិ�នដដលជាទកមងម់យួននការ
�ួញដូរមនុេ្ស។ឧោហរណ៍ការចម្ងឬការលកឯ់កសារអាេអាភាេោងំ
ជនោះអាចកតរូវរានចាតទុ់កជាការ�ួញដូរមនុេ្សជោោះបតីជាអនាកកបកពរឹត្បទ
ជល្មើេមនិជាបោ់កទ់ងជាមយួអនតីតិ�នកជ៏ោយ។ជលើេពតីជនោះជទៀតោកព់ន័្ធ

នរឹងករណតី ននការ�ួញដូរផ្ូវជេទោកទ់ងនរឹងអនតីត�ិនកពោះរា�អាជាញា នរឹងមនិកតរូវ
បង្ហា ញការបងខេំឬការបងខេិតបងខេំរានជកើតជ�ើងជទ។(វធិានការជនោះនរឹងជ្វើឲ្យ

ច្បាបរ់បេ់រដ្ឋដូចជៅនរឹងច្បាបេ់ហពន័្ធ។)

ទណ្ឌ កម្មននបទឧកកិដ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរខ្ាងំចជំោោះការ�ួញដូរមនុេ្ស។វធិានការជនោះ
បជងកើនទណ្ឌ កម្មននបទឧកកិដ្ឋបច្ចុប្ននាចំជោោះការ�ួញដូរមនុេ្សដដលេ្ិត
ជកកាមច្បាបរ់បេ់រដ្ឋ។ឧោហរណ៍វធិានការជនោះបជងកើនការកាតជ់ោេឲ្យជាប់
ពន្ធនាគារចជំោោះបទឧកកិដ្ឋននការ�ួញដូរកម្ាងំពលកម្មរហូតដល់12ឆ្នា ំ
េកមាបអ់នាកកបកពរឹត្បទជល្មើេមានា ក់ជហើយចជំោោះការ�ួញដូរផ្ូវជេទជលើមនុេ្ស
ជពញវយ័រហូតដល់20ឆ្នា េំកមាបប់ទជល្មើេមយួ។ការ�ួញដូរផ្ូវជេទជលើ
អនតីតិ�នដដលោកទ់ងនរឹងការបងខេំនិងការបន្ំនរឹងកតរូវោកទ់ណ្ឌ កម្មឲ្យជាប់


ពន្ធនាគារមយួ�តីវតិ។តារាងទតី1រាយបញ្តីននការជកើនជ�ើងរបេ់វធិានការ
កនាុងការកាតជ់ោេឲ្យជាបព់ន្ធនាគារការពកងរឹងការកាតជ់ោេនិងការពិនយ័
ជលើបទឧកកិដ្ឋជាអតិបរមា។
ជលើេពតីជនោះជទៀតវធិានការជនោះបញ្្កល់ម្តិ្អនាកកបកពរឹត្បទជល្មើេ

ដដលរានជាបជ់ោេពតីការ�ួញដូរមនុេ្សបូករមួជាមយួការកាតជ់ោេពតីមុន
ចំជោោះការ�ួញដូរមនុេ្សនរឹងជាបព់ន្្ធ នាគារករាឆំ្នា បំដន្មជទៀតចំជោោះការ
កាតជ់ោេមុន។េ្ិតជកកាមវធិានការជនោះអនាកកបកពរឹត្បទជល្មើេដដលកតរូវរាន
ជាបជ់ចាទពតីការ�ួញដូរមនុេ្សដដលជ្វើឲ្យមានរបេួរាងកាយដល់�នរងជកគាោះ
អាចកតរូវរានោកទ់ណ្ឌ កម្មបដន្មជទៀតរហូតដល់ជៅដបឆ់្នា ។ំវធិានការជនោះក៏
អនុញ្្ញ តឲ្យតុលាការកពហ្មទណ្ឌ ោកព់ិនយ័ជាករាករ់ហូតដល់$1.5លាន
ដុល្ារអាជមរកិចំជោោះបទជល្មើេននការ�ួញដូរមនុេ្សផងដដរ។

រូបេា 1

វធិានការបជងកើនទណ្ឌ កម្មឧកករឹដ្ឋកម្មកំរតិែ្ពេ់បំផុត
េំរាបក់ារជ្វើចរាចរមនុេ្សែុេច្បាប់

ច្បាបប់ច្ចុប្ននា េំជណើ កបជាមតិជលែ  35

ការកាតជ់ោេជាបព់ន្្ធ នាគារa

ចរាចរពលកម្ម 5 ឆ្នា ំ 12 ឆ្នា ំ

ចរាចរផ្ូវជេទជលើមនុេ្ស្,ំជោយការបងខេតិ 5 ឆ្នា ំ 20 ឆ្នា ំ

ចរាចរផ្ូវជេទជលើអនតិ�ិន,ជោយគា្ម នការបងខេតិ គា្ម នb 12 ឆ្នា ំ

ចរាចរផ្ូវជេទជលើអនតិ�ិន,ជោយការបងខេតិបងខេំ 8 ឆ្នា ំ ជោេមយួ�តីវតិ

ការជ្វើកបពលភាពននការកាតជ់ោេa

ជ្វើឳ្យមានជកគាោះ ន្ា ករ់ាងកាយ្្ងន់្ ្ងរ 6 ឆ្នា ំ 10 ឆ្នា ំ

ការជល្មើេននចរាចរមនុេ្សែុេច្បាបក់គាមនុ គា្ម ន 5 ឆ្នា េំំរាប់
ការជាបជ់ោេមនុម្ង

ការផាកពនិយ័ រហូតដល់ $100,000 
េំរាបក់ារជ្វើ
ចរាចរជលើអនិ
ត�ិនមានា ក់

រហូតដល់ $1.5 
េំរាបប់ទជល្មើេ
ការជ្វើចរាចរមនុេ្ស
ែុេច្បាប់

a ការោកទ់ណ្ឌ កម្មពិតករាកដរ។ួ
b េកម្មភាពដដលពិចារណាជកកាមវធិានការគវឺជាការជ្វើចរាចរផ្ូវជេទជលើអនិតិ�នជោយគា្ម នការបងខេិតបងខេំគវឺែុេច្បាបជ់កកាមច្បាបប់ច្ចុប្ននាដតមនិកតរូវ
រានេំគាល់្ជាការជ្វើចរាចរមនុេ្សជទ។ការោកទ់ណ្ឌ កម្មេំរាបឧ់កកិដ្ឋកម។្ម



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

សំធ�ើ បបជាមតិ

35
ការជួញដូរមនុស្ស។		ធោសបញ្ញត្ិ។		លក្ខន្ិក:ផ្ួចធផ្ើម។		

 35

44 |  ការជ្វើវភិាគ

កម្មវ ិ្ តីេកមាប�់នរងជកគាោះជោយសារការ�ួញដូរមនុេ្ស។វធិានការជនោះ
តកមរូវឲ្យមូលនិ្ិដដលកបមូលរានពតីការផាកពិនយ័ខាងជលើឧបត្ម្ភជេវា

េកមាប�់នរងជកគាោះជោយសារការ�ួញដូរមនុេ្ស។មូលនិ្ិ70 ភាគរយនរឹងត ្
រវូដបងដចកជៅឲ្យទតីភានា កង់្រសាធារណៈនិងអង្គការមនិដេវងរកករាក់ចំជណញ
ដដលផ្ដល់ជេវាជោយផាទា ល់ដល់�នរងជកគាោះជោយសារបញ្ហា ជនោះ។
វធិានការជនោះតកមរូវឲ្យកបគល់ចំនួនដដលជៅេល់30ភាគរយជៅឲ្យទតីភានា ក់
ង្រអនុវត្ច្បាប់និងោកជ់ោេជៅតាមយុត្ា្ិការរបេ់ជគជៅកដន្ងដដល
រានោកោ់ក្យបណ្ដរឹ ងនិងជកបើេកមាបប់ង្ក ការ�ួញដូរមនុេ្សការការោរ
សាក្ស តីនិងកបតិបត្ិការេជនង្្គ ោះ។
ការផ្ាេ់ប្ដូរដដលប៉ាោះោល់ដល់នតីតិវ ិ្ តីតុលាការ។វធិានការជនោះកប៏៉ាោះោល់

ដល់ការ�ំនំុ�កមោះជរឿងក្ដតីកពហ្មទណ្ឌ ដដលោកព់ន័្ធនរឹងបណ្ដរឹ ងការ�ួញដូរ
មនុេ្សែុេច្បាបផ់ងដដរ។ជាកដ់េ្ដងវធិានការជនោះហាមការជកបើេេ្ដុតាង
ដដលអនាកជាបោ់កព់ន័្ធនរឹងបទជល្មើេខាងផ្ូវជេទ(ដូចជាជពេយាចារ)ជដើម្ តី

កាតជ់ោេបុគ្គលជនាោះពតីការកបកពរឹត្បទជល្មើេកបេិនជបើការកបកពរឹត្ជនាោះគវឺ
ជាលទ្ធផលននការជាបជ់ា�នរងជកគាោះជោយសារការ�ួញដូរមនុេ្ស។វធិាន

ការជនោះកជ៏្វើឲ្យេេ្ដុតាងននការកបកពរឹត្ផ្ូវជេទរបេ់�នរងជកគាោះជោយសារការ
�ួញដូរមនុេ្សមនិអាចទទួលយករានេកមាបជ់គាលបំណងកបឆ្ងំនរឹងភាព
គួរឲ្យជ�ឿជាក់ឬលកខេណៈចរតិរបេ់�នរងជកគាោះកនាុងតុលាការ។បដន្មពតីជនោះ
ជទៀតវធិានការជនោះមនិអនុញ្្ញ តឲ្យមានការការោរកនាុងករណតី �ួញដូរមនុេ្ស
ោកព់ន័្ធនរឹងអនតីតិ�នជទ។ឧោហរណ៍ចុងជចាទមនិអាចអោះអាង្ជាការ
ការោរែ្ួនជោយសារមនិដរឹងអំពតីអាយុរបេ់អនតីតិ�នជទ។
ការបណ្ដុ ោះបណា្ដ លពតីការអនុវត្ច្បាប។់វធិានការជនោះតកមរូវឲ្យមនន្តីរកសា

េន្ិភាពបជកមើការឲ្យនាយកោ្ឋ ននគររាលនិងនាយកោ្ឋ នតកមរួតនិងកករុម
ល្បាតតាមដងវថិតីរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា (CHP)ដដលចុោះអនុវត្ការង្រជាកដ់េ្ដង
ឬការង្រជេ៊ើបអជងកតជ្វើការបណ្ដុ ោះបណា្ដ លអំពតីរជបៀបជោោះកសាយបណ្ដរឹ ងការ
�ួញដូរមនុេ្សយ៉ា ងជហាចណាេ់ពតីរជមា៉ា ង។ការបណ្ដុ ោះបណា្ដ លជនោះកតរូវ
បញ្្ច បជ់ៅនថ្ងទតី1ដែកកកោឆ្នា ំ2014ឬកនាុងរយៈជពលករាមំយួដែដដលជគ
កំណតម់នន្តីចុោះជៅកដន្ងជាកដ់េ្ដងឬចុោះជ្វើការជេ៊ើបអជងកត។
តកមរូវការបដន្មេកមាបក់ារចុោះបញ្តី�នជល្មើេផ្ូវជេទ។វធិានការជនោះតកមរូវ

ឲ្យ�នជល្មើលផ្ូវជេទដដលរានចុោះបញ្តីកបគល់ជ ្្ម ោះអនាកផ្ដល់និងអនាកកំណត់
ជេវាអុតីន វ្ឺណិតរបេ់ែ្ួនជៅឲ្យនាយកោ្ឋ ននគររាលនិងនាយកោ្ឋ ន

តកមរួត។វត្ុកំណតជ់នោះរមួមានអាេ័យោ្ឋ នអុតីដមល,ជ ្្ម ោះអនាកជកបើករាេ់
ជ ្្ម ោះជលើជអកកង់និងវត្ុកំណតអ់ត្េញ្្ញ ណជផ្សងជទៀតេកមាបទ់ំនាកទ់ំនង

និងេកម្មភាពអុតីន វ្ឺណិត។កបេិនជបើអនាកចុោះបញ្តីផ្ាេ់ប្ដូរគណនតីជេវាអុតីន វ្ឺ
ណិតរបេ់ែ្ួនឬប្ដូរឬបដន្មអនាកកំណតអុ់តីន វ្ឺណិតបុគ្គលជនាោះកតរូវ�ូន

ដំណរឹ ងការអនុវត្ច្បាបក់នាុងរយៈជពល24ជមា៉ា ងអំពតីការផ្ាេ់ប្ដូរដបបជនាោះ។
ឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធ
បច្ចុប្ននាជនោះករណតី ននការ�ួញដូរមនុេ្សជាជរឿយៗកតរូវរានកាតជ់ោេ

ជោយច្បាបេ់ហពន័្ធជាជាងច្បាបរ់ដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ជោោះបតីជាអាជាញា ្រមាន
េមត្កិច្ចរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា កតរូវរានោកព់ន័្ធកនាុងការអជងកតជលើករណតី ជនោះក៏
ជោយ។ជនោះកគានដ់តជាដផនាកែ្ោះជកោោះឧកកិដ្ឋកម្មកបជេទជនោះជាជរឿយៗជាប់
ោកព់ន័្ធនរឹងយុត្ា្ិការជាជកចើនជហើយកជ៏ោយសារដតមុែង្រនាមំុែជាកបវត្ិ
សានេ្ដរបេ់រោ្ឋ េរិាលេហពន័្ធកនាុងករណតី ោងំជនោះ។ជគមនិោនក់រាកដជៅ
ជ�ើយ្ជតើការពកងតីកនិយមនយ័ននការ�ួញដូរមនុេ្សនិងការផ្ាេ់ប្ដូរជផ្សងៗ
ដដលកតរូវរានជេនាើជ�ើងកនាុងវធិានការជនោះនរឹងមានការជកើនជ�ើងគួរឲ្យកត់

េមា្គ ល់នូវចំនួនននការចាបែ់្ួននិងការកាតជ់ោេការ�ួញដូរមនុេ្សកនាុងរដ្ឋ
ឬ្ជតើករណតី ភាគជកចើននរឹងបន្ដជោោះកសាយជាបឋមជោយអាជាញា ្រអនុវត្
ច្បាបេ់ហពន័្ធ។ជាកដ់េ្ដងឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធននវធិានការជនោះជៅជលើរោ្ឋ េិ
រាលរដ្ឋនិងមូលោ្ឋ នដដលកតរូវរានពិភាកសាខាងជកកាមអាកេ័យជៅតាម
ភាពមនិករាកដមយួចំនួន។
មានកជំណើ នតិចតួចកនាុងការចំណាយរបេ់រដ្ឋនិងកកេួងយុតិ្ិ្មត៏ាមមូល

ោ្ឋ នពតីកំជណើ នននទណ្ឌ កម្ម។វធិានការជនោះនរឹងជ្វើឲ្យជកើនជ�ើងនូវការ


ចំណាយជលើការដេវងរកយុត្ិ្មច៌ជំោោះបទជល្មើេជៅ ន្ា ករ់ដ្ឋនិង ន្ា កម់ូល
ោ្ឋ នជោយបជងកើនទណ្ឌ កម្មននឧកកិដ្ឋកម្មចជំោោះការ�ួញដូរមនុេ្ស។ជា
ពិជេេបជងកើនការកាតជ់ោេឲ្យជាបព់ន្្ធ នាគារកនាុងវធិានការជនោះនរឹងបជងកើន

រយៈជពលដដល�នជល្មើេកតរូវជាបក់នាុងពន្្ធ នាគាររដ្ឋ។ជលើេពតីជនោះជទៀតអាច
ជៅរចួដដលបទបញ្ញ តិ្ននវធិានការជនោះបជងកើនលកខេែណ្ឌ តកមរូវថវកិារនិងការ

បណុ្ោះបណា្ដ លេកមាបក់ារអនុវត្ច្បាបម់ូលោ្ឋ នអាចជ្វើឲ្យមានការរ រឹតបន្រឹង
ជលើការចាបែ់្ួនបណ្ដរឹ ងជចាទកបកាន់និងការកាតជ់ោេចជំោោះការ�ួញដូរ

មនុេ្ស។វធិានការជនោះកអ៏ាចជ្វើឲ្យជកើនជ�ើងនូវការចំណាយជលើការដេវងរក
យុត្ិ្មច៌ជំោោះបទជល្មើេជៅ ន្ា ករ់ដ្ឋនិង ន្ា កម់ូលោ្ឋ នផងដដរ។េរបុមកកា
រចំណាយថ្មតីោងំជនោះគវឺមនិទំនងជាជលើេពតីពតីរ-បតីលានដុល្ារកបចាឆំ្នា ជំទ។



េំរាបអ់ត្បទននេំជណើ កបជាមតិជលែ35, េូមអានទំពរ័100. 

សំណ�ើ ប្រជាមតិ

35
ការជួញដូរមនុស្ស។  ណោស្រញ្ញត្ិ។  លក្ខន្ិក:ផ្ួចណផ្ើម។  ការជួញដូរមនុស្ស។  ណោស្រញ្ញត្ិ។  លក្ខន្ិក:ផ្ួចណផ្ើម។  
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កំជណើ នដដលមានេកា្ដ នុពលជៅកនាុងែទាងច់ំណាយជលើការបណ្ដុ ោះបណា្ដ ល
ពតីការអនុវត្ច្បាបម់ូលោ្ឋ ន។ដូចដដលរានកតេ់មា្គ ល់ពតីខាងជដើមវធិានការ
ជនោះកតរូវឲ្យរដ្ឋនិងមនន្តីមានេមត្កិច្ចមូលោ្ឋ នទទួលរានការបណ្ដុ ោះបណា្ដ ល
ជាកល់ាកេ់្ដតីពតីការ�ួញដូរមនុេ្ស។ជោយសារដតមនន្តីCHPរានទទួលការ
បណ្ដុ ោះបណា្ដ លោងំជនោះរចួរាល់ជហើយដូជចនាោះនរឹងមនិមានែទាងច់ំណាយរបេ់

រដ្ឋបដន្មជទៀតជទ។ផលប៉ាោះោល់សារជពើពន្ធននតកមរូវការជៅជលើភានា កង់្រមូល
ោ្ឋ នជនោះអាចដផ្កជៅជលើវសិាលភាពដដលមនន្តីមូលោ្ឋ នកំពុងទទួលរានការ
បណ្ដុ ោះបណា្ដ លោងំជនោះកនាុងជពលបច្ចុប្ននានិងដផ្កជៅជលើរជបៀបដដលភានា ក់

ង្រមានេមត្កិច្ចមូលោ្ឋ នជក�ើេជរ ើេជដើម្ តីបជំពញជៅតាមតកមរូវការបណ្ដុ ោះបណា្ដ លរបេ់វធិានការ។ជខាន្តីនិងទតីកករុងអាចមានចំណាយរមួរហូតដល់
ពតីរ-បតីលានដុល្ារកនាុងរយៈជពលម្ដងជដើម្ តីបណ្ដុ ោះបណា្ដ លបុគ្គលិកដដលមាន


កសាប់និងផ្ដល់បុគ្គលិកបកមរុងជៅឲ្យមនន្តីដដលកំពុងបណ្ដុ ោះបណា្ដ លជោយ
មានការចំណាយតិចដដលរានរា៉ាបរ់ងជៅកនាុងឆ្នា បំន្បនាទា បន់តីមយួៗជដើម្ តី

បណ្ដុ ោះបណា្ដ លមនន្តីដដលរាន�ួលថ្មតីៗ។

បជងកើនករាកច់ំណូលពតីការផាកពិនយ័េកមាបជ់េវាកម្ម�ួយ��នរងជកគាោះ។ការ
ពិនយ័ជលើបទឧកកិដ្ឋថ្មតីៗដដលរានបជងកើតជោយវធិានការជនោះនរឹងជ្វើឲ្យមាន

ចំណូលបដន្មែ្ោះជទៀតដដលមនិជលើេពតីពតីរបតីលានដុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្នា ជំទ។
ករាកច់ំណូលជាកដ់េ្ងនរឹងដផ្កជលើចំនួនបុគ្គលដដលរានជាបជ់ចាទពតីបទ
ជអវើចរាចរមនុេ្ស។កកមតិននការផាកពិនយ័កតរូវរានកំណតជ់ោយតុលាការ
និងចំនួនននការទូោតជ់ាកដ់េ្ងកតរូវបងជ់ោយ�នជាបជ់ចាទ។ចំណូលោងំ
ជនោះនរឹងជកតៀមទុកជាបឋមជដើម្ តីបជកមើជេវាកម្មឲ្យ�នរងជកគាោះជោយសារការ
�ួញដូរមនុេ្សប៉ាុដន្កក៏តរូវរានជកបើករាេ់េកមាបប់ង្ក ការ�ួញដូរមនុេ្សការ
ការោរសាក្ស តីនិងកបតិបត្ិការ�ួយ�េជនង្្គ ោះផងដដរ។
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ការជួញដលូរមេុស្ស។  បោសបញ្ញត្ិ។  លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។សំបណើ តបជាមតិ

35
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35 

តាមពិតបៅ វធិាេការដដលអះអាងថាប ដ្ោ តបគាលបៅបៅបលើការជួញដលូរមេុស្សបេះ 
គំរាមកំដហងដល់ពលរដ្ឋស្លូតតតងជ់ាបតចើេ៖

តបសិេបបើសំបណើ តបជាមតិ 35 តតរូវោេអេុមត័ បោះអ្កោងំឡាយដដលទទួលការ
ឧបត្ថម្ភថវកិាពីបពសយាកម្មធម្មតា េិងបោយតពមបតពៀងគ្ាក្ុងចំបណាមមេុស្សបពញវយ័
ដលូចជា - កលូេៗរបស់អ្ករកសីុផ្លូវបេទ ឳពុកម្ដោ យ បដោី/តបពេ្ធ នដគលូបៅក្ុងផ្ះជាមយួគ្ា 
មតិ្រមួបេ្ប ់ម្ចា ស់ផ្ះឈ្ួល ឬអ្កដនទបទៀត-អាចតតរូវកាតប់ោសពីបទបធវើជាអ្កជួញដលូរ
មេុស្ស បហើយតបសិេបបើពួកបគតតរូវោេកាតប់ោស បោះពួកបគេរឹងតតរូវបង្ខំឲ្យចុះបញី្ជា
អ្កតបតពរឹត្បទ បល្មើសផ្លូវបេទអស់មយួជីវតិ។ 

 “កលូេតបរុសរបស់ខ្ុ ំ ដដលោេបបតមើតបបទសរបស់បយើងបៅក្ុងជួរបោធាសហរដ្ឋអា
បមរកិ បហើយឥឡលូវបេះចលូលបរៀេបៅមហាវទិយាល័យបោះអាចតតរូវោេលាបពណ៌ថាជា

 អ្កជួញដលូរមេុស្ស បហើយតតរូវចុះបញី្ជាអ្កតបតពរឹត្បទបល្មើសផ្លូវបេទ តបសិេបបើខ្ុ ំ
 ឧបត្ថម្ភដល់បគេលូវតោកដ់ដលខ្ុ ំរកោេតាមរយៈការផដោល់បសវាដផ្កផ្លូវបេទបោះ។” 

—Maxine Doogan ម្េតបសាសេ។៍
បតរៅពីបធវើការជាមយួសហគមេអ៍្ករកសីុផ្លូវបេទបដើម្បីញ្ឈបអ្់កជួញដលូរមេុស្សពិត

 តោកដ តករុមអ្កគាតំទសសដោីតបឆាងំេរឹងការរមួបេទដដលេិយមប្វង េិងតករុមអេរិក្សសាស
ោដដលេិយមសាដោ ំ ដដលគាតំទសំបណើ តបជាមតិ 35 សង្ រឹមថា អ្កបោះបឆ្ាតដដលោេ 
សាដោ បឭ់ “ការជួញដលូរមេុស្ស” េរឹងតតរូវបគបោកបប ឆ្ោ តឲ្យគាតំទយុទ្ធោការឥតតបបោជេ ៍
របស់ពួកបគតបឆាងំបៅេរឹង “របរចំណាស់ បំផុតរបស់ពិេពបលាក” តាមរយៈការោក ់
បោសឧតកិដ្ឋបដេ្ថមបៅបលើមេុស្សោងំឡាយដដលពាកព់េ័្ធេរឹងបពសយាកម្មមេុស្សបពញ 
វយ័បោយម្េការតពមបតពៀងគ្ាបោះ។ ការអះអាងរបស់អ្កគាតំទដដលថារដ្ឋកាលីហវ័រ 

ញ៉ា  គឺជា “តំបេម់្េដងសីុ់បតខ្ពស់” ពីបតពាះការជួញដលូរបោះ គឺម្េភាពដលូចគ្ាដដលគួរ
ឲ្យសង្សយ័បៅេរឹងការអះអាងមេិតតរឹមតតរូវមយួចេួំេ

ដដលបធវើបឡើងបៅកដេង្បផ្សងបទៀតដដរ ៖ http://www.oregonlive.com/portland/index.
ssf/2011/01/portland_child_sex_trafficking.html

សំបណើ តបជាមតិ 35 េរឹងបបងកើតទំេួលខុសតតរូវគា្ម េថវកិាថ្មីមយួសតម្បរ់ដ្ឋរបស់ 
បយើង ចំបពលដដលរោ្ឋ េោិលរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា កំពុងដតស្ថិតក្ុងវបិត្ិសារបពើពេ្ធ បហើយ

 ទីតករុងោ៉ា ងបតចើេកោ៏េតបកាសក្សយ័ធេរចួបហើយដដរ។ ោយកតបតិបត្ិដម៏្េស្ុក
 ស្ម្ភម្្កោ់េឧបត្ថម្ភថវកិាបលើសពី 90% នេថវកិាបរចិ្ចា គសតម្បយុ់ទ្ធោការសំបណើ  

តបជាមតិ 35៖
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/californians-against-sexual-

exploitation-act_n_1656311.html 
ប៉ាុដេ្ថវកិាបេះេរឹងមេិម្េសតម្បផ់្គតផ់្គងក់ារពតងរឹងចបាបប់ឡើយ។ អ្កជួញដលូរដដល

បងត់ោកម់្េជំបេឿចិត្ថា - ការរ រឹបអលូសយកតទព្យសម្ត្ិមេិោេផដោល់ថវកិាបងត់គប ់សតម្ប ់“សសងា្គ មតបឆាងំបតគឿងបញៀេ” បទ បហើយកេ៏រឹងមេិផដោល់ថវកិាតគបត់គាេដ់ល់ 
“សសងា្គ មតបឆាងំបពសយាកម្ម” ដដរ។     

បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ 35!

MANUAL JIMENEZ, CFO 
អ្កផ្ល់បសវាសបតមើប តសបចបាប,់ 
 កបតម្ងអបរ់,ំ េិង តសាវតជាវ, Inc.
NORMA JEAN ALMODOVAR
STARCHILD

បពា្ឈបក់ារជួញដលូរមេុស្ស—ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ 35។
បៅក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា  សសដោី េិងកុម្រដដលងាយរងបតគាះតតរូវោេបគឃុំឃាងំតបឆាងំ

បៅេរឹង្េ្ៈរបស់ពួកបគ េិងតតរូវោេបង្ខំឲ្យចលូលរមួក្ុងបពសយាកម្មបដើម្ផីលតបបោជេ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់តករុមអ្កជួញដលូរមេុស្ស។ ជេរងបតគាះជាបតចើេ គឺជាបក្មងតសីដដលម្េវយ័

 តតរឹមដត 12 ឆ្ាបំ៉ាុបណាណ ះ។ 
ការជួញដលូរមេុស្ស គឺជាសហតគាសមយួក្ុងចំបណាមសហតគាសឧតកិដ្ឋកម្មដដលរកី

លលូតលាស់បលឿេបំផុតបៅក្ុងពិេពបលាក បហើយវាកំពុងដតបកើតបឡើងជាកដ់សដោងេតាម
 ផ្លូវោោក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា  េិងតាមតបពេ័្ធអុីេធឺណិតជាកដេ្ងដដលបក្មងតសីៗតតរូវោេ

ទិញ េិងលក។់
ការសិកសាថ្ាកជ់ាតិមយួោេផដោល់ឲ្យរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា េលូវចំណាតថ្់ាកអ់ក្សរ “F” 

បៅបលើ ចបាបរ់បស់ខ្ួេ សតម្បប់ោះតសាយប ហ្ា ការជួញដលូរផ្លូវបេទកុម្រ។
បហតុបេះបហើយ បយើងតតរូវការសំបណើ តបជាមតិ 35។  
បោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ 35 េរឹង ៖
• បបងកើេរយៈបពលោកព់េ្ធធោគារសតម្បអ្់កជួញដលូរមេុស្ស បដើម្ចី្បព់ួក 

ឧតកិដ្ឋជេោងំបេះឲ្យទទួលខុសតតរូវ។
• តតមរូវឲ្យអ្កជួញដលូរមេុស្សដដលម្េបោសោងំឡាយចុះបញី្ជាអ្កតបតពរឹតដោបទ

បល្មើសផ្លូវបេទបដើម្ទីបស់ាក តប់ទបល្មើសក្ុងបពលអោគត។
• តតមរូវឲ្យអ្កតបតពរឹតដោបទបល្មើសផ្លូវបេទដដលោេចុះបញី្ោងំអស់បងាហា ញគណេី

អុិេធឺណិតរបស់ពួកបគ  បដើម្បីញ្ឈបក់ារបកងតបវញ័ចា បលើកុម្រតាមអិុេធឺណិត។
• តំបឡើងនថ្្កពិេយ័ពីអ្កតបតពរឹតដោបទបល្មើសផ្លូវបេទដដលម្េបោស បហើយបតបើ

 តោស់ថវកិាោងំបេះសតម្បប់ងន់ថ្បសវាបផ្សងៗរបស់ជេរងបតគាះដលូបច្ះអ្កដដល 
បៅរស់អាចដកលម្អជីវតិរបស់ពួកបគវញិោេ។  

សំបណើ តបជាមតិ 35 ការពារកុម្រពីការបកងតបវញ័ចា ផ្លូវបេទ។
ជេរងបតគាះបោយសារការបកងតបវញ័ចា ផ្លូវបេទជាបតចើេ គឺជាតករុមកុម្រដដលងាយរង បតគាះ។ ពួកបគតពរួយោរម្ភចំបពាះអាយុជីវតិរបស់ពួកបគ េិងតតរូវរងការរបំលាេបំពាេផ្លូវ បេទ ផ្លូវកាយ េិងផ្លូវចិត្។ ការោិល័យបស៊ើបអបងកតសហពេ័្ធ (FBI) ទទួលសា្គ ល់ថា 

ទីតករុងចំេួេ បី បៅក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា គឺ - ទីតករុង Los Angeles, San Francisco េិង 
San Diego - គឺជាតំបេម់្េការជួញដលូរផ្លូវបេទកុម្រក្ុងដងសីុ់បតខ្ពស់។ បហតុ

 បេះបហើយ បទើបបយើងតតរូវការសំបណើ តបជាមតិ 35 បដើម្កីារពារកុម្រពីការបកងតបវញ័ចា ។ 
សំបណើ តបជាមតិ 35 ច្បអ់្កជួញដលូរមេុស្សឲ្យទទួលខុសតតរូវចំបពាះបទបល្មើសដគ៏ួរ 

ឲ្យេយ័ខ្្ចរបស់ពួកបគ។ 
“ តករុមអ្កជួញដលូរផ្លូវបេទសម្រឹងរកបមើលអ្កដដលងាយរងបតគាះបំផុតបៅក្ុងសង្គម

 របស់បយើង។ ពួកបគក្ាយជាអ្កម្េ បហើយបោ្បម់កបោះបងជ់េរងបតគាះរបស់ពួកបគ
បច្ល។ សំបណើ តបជាមតិ 35 េរឹងច្បឧ់តកិដ្ឋជេោងំបោះឲ្យទទួលខុសតតរូវ។ តាមការ 
អេុមត័សំបណើ តបជាមតិ 35 ពលរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា េរឹងបធវើបសចកដោីដថ្ងការណ៍មយួប្្ក់
ថាពួកបយើងេរឹងមេិអតឱ់េចំបពាះការរបំលាេបំពាេផ្លូវបេទបលើកលូេបៅរបស់បយើងបឡើយ 
បហើយបយើងគាតំទដល់ជេរងបតគាះក្ុងបទបស្មើសដអ៏ាតកកប់េះជាេិចចា។”    

—Nancy O’Malley, Alameda បខ្េធី បមធាវមីណ្ឌ ល េិងអ្កគាតំទសិទិ្ធជេ
 រងបតគាះជាតិ។

សំបណើ តបជាមតិ 35 ជួយ�បពា្ឈបក់ារបកងតបវញ័្ញ កុម្រដដលច្បប់ផ្ើមតាមអុិេ 
ធឺណឺត។

តបពេ័្ធអុិេធឺណិតផដោល់ឲ្យតករុមអ្កជួញដលូរមេុស្សេលូវមបធយាោយរក កុម្រដដលងាយ 
រងបតគាះ។ សំបណើ តបជាមតិ 35 តតមរូវឲ្យអ្កតបតពរឹតដោបទបល្មើសផ្លូវបេទដដលម្េបោស ផដោល់េលូវពត័ម៌្េដល់អាជ្ាធរអំពីវត្ម្េអុិេធឺណិតរបស់ពួកបគដដលេរឹងជួយ�ការពារ

 កុម្ររបស់បយើង េិងទបស់ាក តក់ារជួញដលូរមេុស្ស។ 
តករុមអ្កអេុវត្ចបាបធ់ំៗបំផុតក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ជំរញុឲ្យម្េការបោះបឆ្ាតោទ/

ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35។ 
 “ខណៈអ្កោងំបោះស្ថិតបៅជួរមុខក្ុងការតបឆាងំេរឹងការជួញដលូរមេុស្ស បយើង ជំរញុបោយទទលូចឲ្យគាតំទបៅបលើសំបណើ តបជាមតិ 35 បដើម្ជីួយ�ដល់ពួកបយើងក្ុងការ

កាតប់ោសអ្កជួញដលូរផ្លូវបេទោងំបោះ េិងការពារជេរងបតគាះបោយសារការបកង 
តបវញ័ចា ផ្លូវបេទ។”

— បលាក Ron Cottingham តបធាេសម្គមតសាវតជាវមសេដោីរកសាសេ្ិភាពរដ្ឋកាលី
ហវ័រញ៉ា ដដលតំណាងឲ្យសម្ជិកសុវត្ថិភាពសាធារណៈចេួំេ 64,000 ោកម់្េ 
តបសាសេ។៍

ជេរងបតគាះពីឧតកិដ្ឋកម្ម េិងអ្កតស៊លូមតិរបស់ពួកបគជំរញុឲ្យបោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស 
បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35។

“សំបណើ តបជាមតិ 35 េរឹងជួយ�ការពារកុម្រពីអ្កជួញដលូរមេុស្សដដលដសវងរកតោកច់ំ
បណញតាមរយៈការលកព់ួកបគបៅតាមដងផ្លូវ េិងតាមអុិេធឺណិត។”

— បលាក Marc Klaas ជាអ្កតស៊លូមតិរបស់ជេរងបតគាះពីឧតកិដ្ឋកម្ម េិងជាឳពុក របស់ Polly Klaas ដដលតតរូវោេបគច្បជ់ំរតិ បហើយសម្្បប់ច្លបៅក្ុងឆ្ា ំ1993 
ម្េតបសាសេ”៍ 

“កាលពីអាយុ 14 ឆ្ា ំខ្ុ ំោេរតប់ចញពីផ្ះដដលបកើតម្េប ហ្ា  បហើយោេធ្ាកច់លូល
ក្ុងកណាដោ បន់ដរបស់អ្កជួញដលូរមេុស្សម្្ក។់ អស់រយៈបពលជាបតចើេឆ្ា ំខ្ុ តំតរូវោេបគ

 ជួញដលូរ េិងរបំលាេបំពាេបៅក្ុងអំឡុងបពលដដលខ្ុ ំបៅជាកុម្របៅបឡើយ។ ក្ុងោម
ជាអ្ករស់រាេម្្កពី់ការជួញដលូរ ខ្ុ ំបស្ើសំុដល់ពលរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ោងំអស់ឲ្យបតកាក

 ឈរតបឆាងំេរឹងការបកងតបវញ័ចា ផ្លូវបេទ េិងបោះបឆ្ាតគាតំទសំបណើ តបជាមតិ 35 បេះ។
—Leah Albright-Byrd, អ្កបៅរស់ពីការបធវើចរាចរមេុស្ស
ការពារកុម្រពីការបកងតបវញ័ចា ផ្លូវបេទ។  បពា្ឈបក់ារបធវើចរាចរ មេុស្សខុសចបាប។់
បោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35។ VoteYeson35.com

LEAH ALBRIGHT-BYRD 
អ្កបៅរស់ពីការបធវើចរាចរមេុស្ស
MARC KLAAS, តបធាេ 
មលូលេិធិ KlaasKids

SCOTT R. SEAMAN, តបធាេ 
សម្គមោយកប៉ាលូលិសកាលីហវ័រញ៉ា

http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2011/01/portland_child_sex_trafficking.html
http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2011/01/portland_child_sex_trafficking.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/californians-against-sexual-exploitation-act_n_1656311.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/californians-against-sexual-exploitation-act_n_1656311.html
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 ទឡហីករណ៍តបឆាងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 35 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តបឆាងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 35 

ការជួញដលូរមេុស្ស។  បោសបញ្ញត្ិ។  លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។សំបណើ តបជាមតិ

35
សំបណើ តបជាមតិ 35 ខវះខ្តមេិោេបំបពញតាមការសេយារបស់ខ្ួេ បហើយអ្កបោះ

បឆ្ាតគួរដតបញ្លូ េវាតតឡបប់ៅបធវើការពិច្រណាបឡើងវញិ។
ការោកឲ់្យបៅជាបទឧតកិដ្ឋមេិោេោមំកេលូវការការពារបឡើយ។ 
តបសិេបបើវាតតរូវោេអេុមត័ រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា េរឹងតតរូវសរបសរមលូលប្ោេបតតចំហថ្មី មយួបផ្សងបទៀតបៅឲ្យអ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិ 35។ វធិាេការបោះបឆ្ាតបោយមេិគិត

ដវងឆាងា យបេះ គឺពរឹងដផ្អកបៅបលើេិយមេយ័ដទ៏លូលំទលូលាយនេពាក្យថា ការផដោល់បសវាផ្លូវ បេទ។ ក្ុងបោះម្េដលូចជា ឳពុកម្ដោ យ កលូេ មតិ្រមួបេ្ប ់នដគលូរស់បៅក្ុងផ្ះជាមយួគ្ា 
េិងម្ចា ស់ផ្ះឈ្ួលបស់អ្ករកសីុផ្លូវបេទោងំឡាយតតរូវោេកំណតថ់ា ជាអ្កតបតពរឹត្

 បទបល្មើសផ្លូវបេទ។ បគាលបៅពិតតោកដ គឺបធវើោ៉ា ងណាឲ្យម្េលទ្ធភាពបធវើការដក
 ហលូតតទព្យសម្ត្ិទុកជាតបបោជេស៍តម្បភ្់ាកង់ារអេុវត្ចបាប ់េិងការមេិដសវងរក 

តោកច់បំណញ។ សំបណើ តបជាមតិ 35 មេិម្េការតតរួតពិេិត្យបមើល េិងការទទួលខុស
 តតរូវបឡើយ។ តបការបេះេរឹងបបើកឲ្យម្េការអេុវត្បោយពុករលួយដលូចដដលបយើងោេ

បឃើញពីមុេមកបហើយបៅក្ុងការអេុវត្តបឆាងំេរឹងបតគឿងបញៀេ។ 
 http://www.contracostatimes.com/news/ci_20549513/

defendant-cnet-corruption-scandal-gets-federal-prison-sentence 
តបសិេបបើវាតតរូវោេអេុមត័ េរឹងម្េឥទ្ធិពលអាតកកប់ងកបតគាះថ្ាកប់ៅបលើថវកិា

 ជាតិ។  ចបាបប់េះពរឹងដផ្អកបលើធេធាេោោដដលបធវើឳ្យមេុស្សធំបៅជាឧតកិដ្ឋជេបពល
 បគតតរូវោេច្បច់ងបោយសារបពសយាច្របោយមេិបរ ើសមុខបៅក្ុងកិចចាតបតិបត្ិ

 សំងាតដ់ដលបធវើបឡើងបតកាមការលាកក់ោំងំជាអ្កសបសងា្គ ះជាកុម្រ។  http://www.sfgate.
com/default/article/Bay-Area-sweep-nets-child-prostitute-pimp-suspects-3661229.php

ការតសាវតជាវបងាហា ញថាបស្ើរដតតគបយុ់វវយ័ដដលតតរូវបគច្បប់ោយបពសយាច្រគឺមេិ 
ម្េ បមបេបទ។ ដលូបច្ះគំេិតដដលថាចបាបប់េះេរឹងបងន់ថខ្្ួេឯងគឺមេិម្េការគាតំទ

 បោយេស័្ុតាងបទ។ ោតប់ក្មងតបរុស៖ ការតសាវតជាវថ្មីលុបបំោតភ់ាពជាតួោ៉ា ង http://
www.riverfronttimes.com/2011-11-03/news 
commercial-sexual-exploitation-of-children-john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-
underage-prostitution-sex-trafficking-minors/

សំបណើ តបជាមតិ 35 ពរឹងដផ្អកបៅបលើបគាលេបោោយគា្ម េតបសិទ្ធភាពដដលបតបើ តោស់ការបធវើឲ្យបៅជាបទឧតកិដ្ឋបធវើបៅជាមបធយាោយបដើម្ចី្បខ់្ួេបក្មងមេិោេត់គប់
 អាយុោងំអស់   កប៏៉ាុដេ្ោេបៅទបងវើបោះថាជា “ការជួយ�សបសងា្គ ះ” បៅវញិ។

Cheryl Overs ជាសម្ជិកតករុមផដោល់តបរឹកសាអង្គការសហតបជាជាតិខ្ងបោះតសាយ 
ប ហ្ា ការបកងតបវញ័ចា ផ្លូវបេទជាលក្ខណៈអាជីវកម្មបលើកុម្រ http://www.plri.org/story/
tackling-child-commercial-sexual-exploitation Don’t expand these already failed polices. 
http://www.traffickingpolicyresearchproject.org/

តបសិេបបើវាតតរូវោេអេុមត័រដ្ឋទេំងជាតំរលូវឳ្យការពារចបាបប់េះបៅក្ុងតុលាការព
 ីបតពាះវាតបដហលជាេរឹងតតរូវតបឈមេរឹងផ្លូវចបាបប់ោយមកពីម្េការបច្ទជាសំណួរ
 ជាបតចើេ េិងវាអាចជាម្តតាអធមេុញ្ញភាពបោយរមួេលូវេិយមេយ័មេិចបាស់លាស់ 

ផ្ុយពីរដ្ឋធម្មេុញ្ញ នេពាក្យ “ការជួញដលូរមេុស្ស” រមួោងំ “បំណងដចកច្យបរឿង អាស 
អាភាស” ដដលអាចជាអធមេុញ្ញភាពក្ុងការោកប់ោសម្េលក្ខណៈ “បឃារបៅ េិង 
មេិធម្មតា” រមួោងំរយៈបពលោកព់េ្ធធោគារ េិងតោក់្ កពិេយ័បតចើេហួសកតមតិ 
អាចជាការហាមឃាតផ់្ុយពីរដ្ឋធម្មេុញ្ញ បៅបលើសិទ្ធិរបស់ចុងបច្ទក្ុងការដណោេំស័ដោុ
តាងបៅក្ុងការជំេំុជតមះកដោកីារពារខ្ួេ។

ចបាបប់េះ េរឹងតតមរូវឲ្យរដ្ឋចំណាយថវកិាបដេ្ថមក្ុងចំេួេមេិជាកល់ាក:់ វាេរឹងបបងកើេ
 បេ្ុកការងារបដេ្ថមបៅបលើោយកោ្ឋ េសាកល្ងដដលម្េបេុ្កការងារបតចើេបលើស

 លបប់ៅបហើយបោះ។ សលូមពិច្រណាបៅបលើករណីរបស់ Jaycee Dugard េិងទរឹក 
តោកច់េំួេ $20,000,000 ដុល្ារ ដដលរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា  ោេបងប់ៅឲ្យោងសតម្ប ់
ការដដលមេិការពារោង តបឆាងំេរឹងជេតបតពរឹត្បល្មើសផ្លូវបេទបោយហិងសាម្្ក។់ កិចចា
ការបេះេរឹងតតមរូវឲ្យម្េការហវរឹកហវឺេដល់មសេដោីេគរោលបដើម្អីេុវត្ខដចងបដេ្ថមបៅ

 ក្ុងចបាបប់េះ។ http://www.sfbg.com/politics/2012/06/16/bringing-heat
សំបណើ តបជាមតិដដលដណោខុំសបេះ បតបើតោស់េលូវការេយ័ខ្្ចដដលគា្ម េការពិត 

បោយបញចាុ ះបញចាលូ លអ្កបោះបឆ្ាតឲ្យធ្ាកប់ៅក្ុងការបលងដល្ងោកទ់ងេរឹងតោក់្ ក
ពិេយ័ េិងនថ្បសវាោោក្ុងបពលអោគត បោយបដងវរទិសធេធាេដខ៏្សតប់ខសាយរបស់
រដ្ឋបចញឆាងា យពីកម្មវធិីអេរ្ាគមេដ៍ផក្បសវាសង្គមដដលម្េតសាប។់

ចបាបោ់ោកំពុងតតរូវោេអេុវត្ http://blog.sfgate.com/incontracosta/ 
2012/06/25concord-police-assist-with-multi-agency-operation-targeting-child-prostitution/

បគាលេបោោយដដលជាមលូលោ្ឋ េនេសំបណើ តបជាមតិ 35 បេះ តតរូវោេបបងកើតបទ្ ើង
បៅខ្ងបតរៅចំបណាមតបជាជេដដលរងផលប៉ាះពាល់។ តករុមអ្កគាតំទរងច់្ទំទួលផលប ្
របោជេហិ៍រញ្ញ វត្ថុ តាមរយៈការទទួលោេតោកដ់ខបដើម្ ី“ផដោល់បសវាបផ្សងៗ” ដល់អ្ករ
កសីុផ្លូវបេទដដលបធវើការងារបោយតពមបតពៀង។ អ្ករកសីុផ្លូវបេទោងំឡាយមេិចងឲ់្យបគ
បង្ខំឲ្យច្កបចញពីការងារតាមចបាបត់ពហ្មទណ្ឌ បឡើយ បហើយកម៏េិចងឲ់្យបគបង្ខំឲ្យទទួ
លយកបសវាបផ្សងៗពីអ្កគាតំទដដរ។ អ្ករកសីុផ្លូវបេទោមោរឲ្យម្េសំបលងដដរ។

សលូមឳ្យចបាស់។ ការបធវើជាឧតកិដ្ឋកម្មនេបពសយាច្រគឺជាលក្ខខណ្ឌ ដដលអេុ ្្ញ តឳ្យ 
ម្េការបកងតបវញ័ចា ។ ចលូរបយើងជាជាងបលើកបឡើងអំពីប ហ្ា បេះ។

បោះបឆ្ាត បទ បលើេបោោយបរាជយ័ោងំបេះ។
បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35។

MAXINE DOOGAN, តបធាេ 
អ្កផ្ល់បសវាសបតមើប តសបចបាប,់ 
 កបតម្ងអបរ់,ំ េិង តសាវតជាវ, Inc.
MANUAL JIMENEZ, CFO  
អ្កផ្ល់បសវាសបតមើប តសបចបាប,់ 
 កបតម្ងអបរ់,ំ េិង តសាវតជាវ, Inc.

“ខ្ុ ំម្េអាយុតតរឹមដត 10ឆ្ាបំ៉ាុបណាណ ះបៅបពលដដលខ្ុ ំតតរូវោេបកងតបវញ័ចាជាបលើក 
ដំបលូងបង្អស់បោយអ្កជួញដលូរម្្ក។់ ខ្ុ ំោេរងការឈចឺ្បពី់ការរបំលាេបំពាេអស់រយៈ
បពលរាបឆ្់ាកំ្ុងអំឡុងបពលដដលអ្កជួញដលូរបោះោេទទួលតោកច់ំបណញ។ សលូម បតកាកឈរបឡើងបដើម្សីសដោី េិងកុម្រដដលកំពុងតតរូវោេបគជួញដលូរបៅតាមផ្លូវ េិងតាម 
អុិេធឺណិត។ សលូមបោះបឆ្ាតគាតំទសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35 បដើម្បីពាា្ឈបក់ារជួញដលូរ
មេុស្ស។”  —Withelma Ortiz, អ្ករស់រាេពីការជួញដលូរមេុស្ស ម្េតបសាសេថ៍ា។

បោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35 េរឹងតបយុទ្ធតបេរឹងការជួញដលូរ 
មេុស្សេិងការបកងតបវញ័ចា បលើសស្ី េិងកុម្រ។

ការសិកសាមយួថ្មីៗបេះោេផដោល់ចំណាតថ្់ាកអ់ក្សរ “F” ដល់រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា សតម្ប់
ចបាបត់បឆាងំការជួញដលូរផ្លូវបេទកុម្រដដលម្េភាពទេប់ខសាយរបស់ខ្ួេ។ ការោិល័យ

 បសីុបអបងកតសហពេ័្ធ (FBI) ោេកំណតទី់តករុង San Francisco, Los Angeles េិង San 
Diego ថាជាតំបេជ់ួញដលូរផ្លូវបេទកុម្រក្ុងករំតិខ្ពស់។ 

អាយុជាមធ្យមបៅបពលដដលបក្មងតសីតតរូវោេបគជួញដលូរបលើកដំបលូង គឺពី 12 បៅ 14 
ឆ្ា។ំ បក្មងៗោងំបេះគួរដតកំពុងគិតគលូអំពីកិចចាការសាលា របស់ពួកបគ មេិដមេគិតគលូពីវធិី
បដើម្រីស់រាេក្ុងយបម់យួបទៀតដដលកំពុងតតរូវោេបគលកប់ោះបទ។

សំបណើ តបជាមតិ 35 េរឹងការពារកលូេបក្មងបៅក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា  បោយបបងកើេការ
 ផ្ោ្បោសតបឆាងំេរឹងការជួញដលូរមេុស្សបធវើឲ្យអ្កជួញដលូរដដលោេជាបប់ោសតតរូវចុះ 

បញី្ជាអ្កតបតពរឹត្បទបល្មើសផ្លូវបេទ បហើយោមោរឲ្យអ្កតបតពរឹត្បទបល្មើសផ្លូវបេទ
 ដដលចុះបញី្ោងំអស់តតរូវផ្ល់ពត័ម៌្េដល់អាជ្ាធរអំពីវត្ម្េតាមអុិេធឺណិតរបស់

 

ពួកបគ បដើម្ជីួយ�ការពារការជួញដលូរមេុស្សតាមអិុេធឺណិត។
សំបណើ តបជាមតិ 35 ជួយ�ជេរងបតគាះឲ្យោញជីវតិរបស់ពួកបគោេ មកវញិបោយ 

បបងកើេការពិេយ័តបឆាងំេរឹងការជួញដលូរមេុស្ស េិង តំកល់ថវកិាោងំបេះសំរាបប់សវាជេ
រងបតគាះ។

បោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ 35 គឺតតរូវោេគាតំទបោយសម្ពេ័្ធដទ៏លូលំ 
ទលូលាយ ដដលរមួម្េ៖

• អ្កគាតំទកលូេបក្មងេិងជេរងបតគាះ ដលូចជាមលូលេិធិ KlaasKids េិងជេរងបតគាះ 
ឧតកិដ្ឋកម្មដដលរមួគ្ា

• អង្គការពតងរឹងចបាបរ់ដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ដដលតំណាងឲ្យមសេី្ដដល ម្េឋាេេ្រ 
សក្ិេិងពតងរឹងចបាបឯ់កសារចេំួេបតចើេជាង 80,000 ោក់

• អ្ករស់រាេពីការជួញដលូរមេុស្ស
បោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ 35 បពា្ឈបក់ារជួញដលូរមេុស្ស េិង 

ការបកងតបវញ័ចា បលើកុម្រ។

WITHELMA ORTIZ 
អ្កបៅរស់ពីការបធវើចរាចរមេុស្ស
CARISSA PHELPS 
អ្កបៅរស់ពីការបធវើចរាចរមេុស្ស
NANCY O’MALLEY 
បមធាវមីណ្ឌ ល បខ្េធី Alameda

http://www.contracostatimes.com/news/ci_20549513/defendant-cnet-corruption-scandal-gets-federal-prison-sentence
http://www.contracostatimes.com/news/ci_20549513/defendant-cnet-corruption-scandal-gets-federal-prison-sentence
http://www.riverfronttimes.com/2011-11-02/news-commercial-sexual-exploitation-of-children-john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-underage-prostitution-sex-trafficking-minors/
http://www.riverfronttimes.com/2011-11-03/news/commercial-sexual-exploitation-of-children-john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-underage-prostitution-sex-trafficking-minors/
http://www.riverfronttimes.com/2011-11-03/news/commercial-sexual-exploitation-of-children-john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-underage-prostitution-sex-trafficking-minors/
http://www.riverfronttimes.com/2011-11-03/news/commercial-sexual-exploitation-of-children-john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-underage-prostitution-sex-trafficking-minors/
http://blog.sfgate.com/incontracosta/2012/06/25/concord-police-assist-with-multi-agency-operation-targeting-child-prostitution/
http://blog.sfgate.com/incontracosta/2012/06/25/concord-police-assist-with-multi-agency-operation-targeting-child-prostitution/
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ច្បាបប់បប្រឹត្តិល្មើសបីដង។  ទុរជនបទឧប រ្ឹដ្ឋបច្រំដដ្ៗ។  លោសបញ្ញត្តិ។  ្ ្្ខន្តិ្:ផ្តួច្លផ្ើម។

ច្រំណងលជើងជាផ្លូវការ  នតិងលសច្្្ីលសលង្ខប លរៀបច្រំលោយអគ្គលមធាវ ី

សរំលណើ បបជាមតតិ
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ចបាបប់បប្រឹត្ិជ្មើេបតីដង។ទុរ�នបទឧបករឹដ្ឋបចំដដ្ៗ។ជោេបញ្ញត្ិ។្កខេន្ិក:ផ្តួចជផ្ើម។
• ការដកដបបចបាប់ជដើម្ តីកាតជ់ោេអេ់មតួយ�តីវតិ្ុះបរាដតជៅជ្្ជាបជ់ោេបទឧបករឹដ្ឋថមតីគឺ្្ងន់្ ្ងរឬជោជៅ។
• អនុញ្្ញ តការកាតជ់ោេសាថមតីេំរាបទុ់រ�នដដ្ជៅជ្្បច្ុប្ន្នជនះកំ្ុងជាបជ់ោេអេ់មតួយ�តីវតិជបើកតីរាជាបជ់ោេបបប្រឹត្ិជ្មើេបតីដងមនិជា

្្ងន់្ ្ងរឬជោជៅជ�ើយជៅបកមអនុមត័ថាការកាតជ់ោេមនិបង្ហា ញជបរះថា្ន កឥ់តេមជ�តុផ្ចំជោះេុវត្ិភា្របេ់សាធារណ�ន។
• បន្កាតជ់ោេឲ្យជាបជ់ោេបញ្ញត្ិអេ់មតួយ�តីវតិជបើការជាបជ់ោេបបប្រឹត្ិបទជ្មើេបតីដងេំរាបប់ទជ្មើេខ្ះដដ្មនិ ្្ងន់្ ្ងរការបបប្រឹត្ិជ្មើេផ្លូវ


ជេទមនិជោជៅឬជបគឿងជញៀនឬជាបោ់ក់្ ន័្ធការមានកាជំេ្ើង។

• រកសាការជាបជ់ោេបញ្ញត្ិអេ់មតួយ�តីវតិេំរាបប់ទឧបករឹដ្ឋដដ្មនិ ្្ងន់្ ្ងរការបបប្រឹត្ិជ្មើេបតីដងមនិជោជៅជបើការជាបជ់ោេ្តីមុន
គឺេំរាបក់ារចាបរ់ជំោេេំឡាបម់នុេ្សឬការជ្វើបាបជកមង។

អ្នកវភិាគជេចក្តីេជងខេបនននតីតិបញ្ញត្ិបបមាណនលូវឥទ្ធិ្្�ិរញ្ញ វត្ុទលូោតរ់តួចរបេ់រដ្ឋនិងរដ្្ឋ េបិា្មលូ្ដ្្ឋ ន៖
• រដ្ឋេន្សបំបាកជ់ាបោ់កទ់ងចជំោះ្ន័្ធនាររនិងចំណាយជ ើ្្កខេខណ័្ឌ ការជដ្ះដ្ងចំនតួន$70ោនជាបបចាឆំ្្ន ំជា�លូរដ�ជ�ើយឤចេន្សបំបាក—់
ដ្់ជៅ$90ោនជាបបចាឆំ្្ន —ំក្នុងរយ:ជ្្ ត្ីរបតីទេវត្សរខ៍ាងមុខ។ការបបមាណោងំជនះឤចនរឹងខ្ពេ់ជាងឬោបជាងជដ្យដបោ់នដុោ្រ

ឤបេ័យជៅជ ើ្វធិានការរបេ់រដ្ឋជៅជ្្អនាគត។
• រដ្ឋនិងជខាន ត្ីចំណាយបបាកម់តួយដង ត្ីរបតីោនដុោ្រក្នុងជ្្ ត្ីរបតីឆ្្ន ខំាងមុខេំរាបេ់កមមភា្តុោការជាបោ់កទ់ង
ការកាតជ់ោេសាថមតីននទុរ�នខះ្។

សាវរារ

មានបទឧបកដិ្ឋបតីបបជេទដ្ច់្ តីរ្ន គ៖ឺបទឧបកដិ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរបទជ្មើេជាម�្ រឹម
នងិការបបប្រឹត្ជ្មើេចបាបប់សា្ៗ។ឧបកដិ្ឋកមមគជឺាបបជេទឧបកដិ្ឋកមមដ៏្ ្ងន់

្្ងរបផុំតជ�ើយបុគ្្គ ដដ្កាត់ជោេ ត្ីបទឧបកដិ្ឋអាចបតរូវកាតជ់ោេឲ្យ
ជាបគុ់ករដ្ឋជៅជបកាម្កខេខណ្ឌ ជាកោ់កន់ានា។បុគ្្គ ដដ្កាតជ់ោេ
្តីបទឧបកដិ្ឋជ�ើយដដ្មនិបានបតរូវកាតជ់ោេឲ្យជាបគុ់ករដ្ឋបតរូវដតកាត់
ជោេឲ្យជាបគុ់កជខាន្តីដដ្្ិនតិ្យជដ្យនាយកដ្្ឋ នសាក្្ងរបេ់ជខាន
្តីជៅក្នុងេ�គមន៍ឬោងំ្តីរ។
ចបាបដ់ដ្មានបសាបដ់បងដចកបទឧបកដិ្ឋខះ្ជា“�ងិសា”ឬ“ ្្ងន់្ ្ងរ”ឬោងំ

្តីរ។ឧោ�រណ៏ននបទឧបកដិ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរដដ្បានកណំតថ់ា�ងិសារ តួមមានោត
កមមឆកប់ន្់នងិចាបរ់ជំោេ។ជ្្ដដ្បទឧបកដិ្ឋ�ងិសាជេទើរោងំអេ់បតរូវ
ចាតទុ់កថា្្ងន់្ ្ងរបទឧបកដិ្ឋជផ្សងជទៀតបតរូវបានកណំត់ថា ្្ងន់្ ្ងរដតចំជោះ
ករណតី ដលូចជាការវាយបបហារជដ្យបណំងបបប្រឹត្អំជ ើ្ឆកប់ន្។់បទឧបកដិ្ឋ
ដដ្មនិបតរូវបានដបងដចកថា�ងិសាឬ្្ងន់្ ្ងររ តួមមានការជចារកមមដេ៏ជម្ ើម
(មនិោក់្ ន័្ធនរឹងការជបបើបបាេ់កាជំេ្ើង)នងិការកានក់ាបស់ារធាតុហាម

ោត។់

ជៅដខឧេភាឆ្្ន 2ំ012មានអ្នកជោេជាប់ឃុំបបដ�្137,000នាក់
ក្នុងបប្ន័្្ធ ន្ធនាររននរដ្ឋការ ត្ី�័វរញ៉ា ។បប្ន័្្ធ ន្ធនាររដ្ឋក្នុងឆ្្ន ំ2012-

2013គផឺ្្ ់គំជរាងថវកិាជេទើរដត$9បបាបំតួនរយជកាដដុិោ្រ។
ការកាតជ់ោេបទជ្មើេបតីដង។េំជណើ បបជាមតិជ្ខ184(រាម្មមរា

េំជៅជ ើ្ចបាប់“ដចង្តីបទជ្មើេបតីដង”)បតរូវបានអនុវត្ជដ្យអ្នកជបាះជឆ្្ន ត
ក្នុងឆ្្ន 1ំ994។វា�រំញុឲ្យដ្ក់្ ន្ធនាររឲ្យបានយលូរេំរាបអ់្នកបបប្រឹត្បទជ្មើេ
ដដដ្ៗ។ជា្ិជេេចបាបត់បមរូវជអាយមនុេ្សមា្ន ក់ដដ្ដ្កជ់ោេ្តីបទ
ឧបកដិ្ឋនងិអ្នកដដ្ ត្ីមនុបតរូវបានដ្កជ់ោេ ត្ីបទឧបកដិ្ឋ�ងិសាឬ្្ងន់្ ្ងរមតួយ
ឬជបចើនជដើម្ តីកាតជ់ោេឲ្យជាប់្ ន្ធនារររបេ់រដ្ឋដលូចខាងជបកាមៈ
• បទជ្មើេជាជ ើ្កទត្ី តីរ។បបេិនជបើមនុេ្សជនាះមានការកាតជ់ោេ្តី

បទឧបកដិ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរឬ�ិងសាមតួយ ត្ីមុនការកាតជ់ោេជ ើ្ការដ្កជ់ោេ
បទឧបកដិ្ឋថមតីណាមតួយ(មនិថាឧបកដិ្ឋកមម្្ងន់្ ្ងរឬ�ងិសា)គឺ្ តីរដងនន
រយៈជ្្កណំតដ់ដ្តបមរូវជៅជបកាមចបាបេំ់រាបក់ារជាប់ជោេថមតី
ខុេ ត្ីជនាះ។អ្នកបបប្រឹត្ិបទជ្មើេដដ្កាតជ់ោេជដ្យតុោការ
ជបកាមខដចងជនះបតរូវបានេំជៅថាជា“�នបបប្រឹត្បទជ្មើេជ ើ្ក
ទត្ី តីរ។”គតិមកបតរឹមដខមនិាឆ្្ន ំ2012មានអ្នកជោេបបប្រឹត្បទជ្មើេ
ជ ើ្កទត្ី តីររេ់ជៅជាមតួយរ្ន បបដ�្33,000នាក។់

ការជ្វើវភិាគជដ្យអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ
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• បទជ្មើេជ ើ្កទតីបតី។បបេិនជបើមនុេ្សណាធ្ាបម់ានការកាតជ់ោេ
្តីបទឧបកដិ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរឬបទឧបកដិ្ឋ�ិងសាកា្ ត្ីជ្្មនុ ត្ីរដងឬជបចើន
ដងការកាតជ់ោេេំរាបក់ារដ្កជ់ោេ្តីបទឧបកដិ្ឋថមតីណាមតួយ(មនិថា
បរនដ់តជាបទឧបកដិ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរឬបទឧបកដិ្ឋ�ិងសា)គឺបតរូវជាបម់តួយ�តីវតិជា

មតួយការជដ្ះដ្ងដដ្អាចជៅរតួចឆ្បប់ផុំតបនាទ ប់្ តីជាប់្ ន្ធនាររ
25 ឆ្្ន ។ំអ្នកបបប្រឹត្បទជ្មើេកាតជ់អាយជាបជ់ោេជបកាមខដចងជនះ
គេំឺជៅជ ើ្“�នជាបជ់ោេជ ើ្កទតីបតី។”មកបតរឹមដខមនិាឆ្្ន ំ2012 

មាន�នជាបជ់ោេជាជ ើ្កទតីបតីរេ់ជៅក្នុង្ន្ធនាររចនំតួនបបដ�្
9,000នាក។់

ខណៈដដ្ចបាបត់បមរូវឲ្យការកាតជ់ោេដដ្បានជរៀបរាបខ់ាងជ ើ្ចំជោះ
ករណតី ខះ្តុោការបបដ�្ជាជប�ើេជរ ើេមនិ្ចិារណាជ ើ្បទឧបកដិ្្ឋ តីមនុៗ
ជៅជ្្កំ្ ុងជ្វើការកាតជ់េចក្តី។ជៅជ្្ដដ្ការជនះជកើតជ�ើង�ន
ជ្មើេដដ្មនិដលូជច្នះជទនរឹងបតរូវបានកាតជ់ោេជាអ្នកបបប្រឹត្បទជ្មើេជ ើ្ក

ទត្ី តីរឬទតីបតីអាចនរឹងបតរូវកាតជ់េចក្តីមានរយៈជ្្ខ្តីជាងដលូចដដ្តបមរូវរាម
ជបកាមចបាបដ់ចង្តីបទជ ម្ើេបតីដង។

ការកណំតក់ារជដ្ះដ្ង ត្្ី ន្ធនាររ។ជបកាមចបាបប់ច្ុប្ន្នអ្នកបបប្រឹត្
បទជ្មើេជាជ ើ្កទត្ី តីរភាគជបចើនគឺបតរូវជដ្ះដ្ងវញិជដ្យេវ័យបបវត្ិបនាទ ប់
្តីបំជ្ញចបេ់្វបគបរ់ាមការកាតជ់ោេរបេ់្តួក។ផទុយមកវញិ�នជាប់
ជោេជាជ ើ្កទតីបតីនរឹងបតរូវជដ្ះដ្ងវញិោ្់ដតមានការយ្់ប្មជដ្យ


គណៈកមមការរបេ់រដ្ឋខាងេវនាការខាងការជដ្ះដ្ង(BPH)។បនាទ ប់្ តី
�នជាបជ់ោេជ ើ្កទតីបតីបានបំជ្ញរាមចនំតួនឆ្្ន អំប្រមារដដ្តបមរូវជដ្យ
ការដ្កជ់ោេរបេ់្តួកការកំណតក់ារជដ្ះដ្ង្ត្ី ន្ធនាររ។ជបកាមចបាប់
បច្ុប្ន្នអ្នកបបប្រឹត្បទជ្មើេជាជ ើ្កទត្ី តីរភាគជបចើនគឺបតរូវជដ្ះដ្ងវញិ

ជដ្យេវ័យបបវត្ិបនាទ ប់្ តីបំជ្ញចបេ់្វបគបរ់ាមការកាតជ់ោេរបេ់្តួក។
ផទុយមកវញិ�នជាបជ់ោេជាជ ើ្កទតីបតីនរឹងបតរូវជដ្ះដ្ងវញិោ្់ដតមាន

ការយ្់ប្មជដ្យគណៈកមមការរបេ់រដ្ឋខាងេវនាការខាងការជដ្ះដ្ង
(BPH)។បនាទ ប់្ តី�នជាបជ់ោេជ ើ្កទតីបតីបានបំជ្ញរាមចនំតួនឆ្្ន អំប្រមារ
ដដ្តបមរូវជដ្យការដ្កជ់ោេរបេ់្តួកជគគណៈកមមការBPHដរឹកនាេំវ
នាការ្ចិារណាការជដ្ះដ្ងជដើម្ ត្ី និតិ្យជ ើ្្ទ្ធភា្ដដ្អាចជដ្ះដ្ង

្តួកជគ។ឧោ�រណ៍គណៈកមមការBPHនរឹងដរឹកនាេំវនាការដបបជនះមតួយ
េំរាប�់នជ្មើេជ ើ្កទតីបតីដដ្បានកាតជ់ោេ ត្ី25ឆ្្ន ដំ្់មតួយ�តីវតិ
បនាទ ប់្ តី�នជ្មើេជ ើ្កទតីបតីបានជាបគុ់ក25ឆ្្ន ជំ�ើយ។បបេិនជបើគណៈ
កមមការBPHេំជរចថាមនិជដ្ះដ្ង�នជ្មើេជ ើ្កទតីបតីជៅឯេវនាការជនាះ
ជទគណៈកមមការនរឹងដរឹកនាេំវនាការជាបន្បនាទ បជ់ៅជ្្អនាគត។ជដ្យ
សារដតចបាបប់ទជ្មើេបតីដងបានចលូ្ជា្រមានជៅឆ្្ន ំ1994�នជ្មើេបតីដង
ដបំលូងនរឹងមានេិទ្ធចិលូ្េវនាការចំជោះការជដ្ះដ្ង្ត្ី ន្ធនាររដដ្អាច
ជៅរតួចរបេ់្តួកជគជៅ�តិដំណាចទ់េវត្សជនះ។

ការបតរួត្ិនិត្យជបកាយការជដ្ះដ្ង។
បគប�់នបបប្រឹត្បទជ ម្ើេ្តីរដងនងិបតីដងោងំអេ់គឺតបមរូវឲ្យជររ្រាម

ចបាបប់ច្ុប្ន្នជដើម្ តីឲ្យជគបតរួត្ិនតិ្យជៅក្នុងេ�គមនប៍នាទ ប់្ តីជដ្ះដ្ង
ជចញ្ត្ី ន្ធនាររ។បបេិនជបើការជាបជ់ោេថមតៗី របេ់�នបបប្រឹត្បទជ្មើេ
ទត្ី តីរគជឺាឧបកដិ្ឋកមមមនិ្្ងន់្ ្ងរអ�ងិសាជាទលូជៅរតន់រឹងបតរូវោ្ជំមើ្ ជៅក្នុង
េ�គមនជ៍ដ្យមនន្តីរាមដ្នរបេ់ជខាន្តី។ម្យ៉ាងវញិជទៀត�នបបប្រឹត្បទ

ជ្មើេទត្ី តីរនរឹងបតរូវោ្ជំមើ្ ជៅក្នុងេ�គមនជ៍ដ្យភា្ន កង់្រោ្ជំមើ្ ការ

ជដ្ះដ្ង។បគប�់នបបប្រឹត្បទជ្មើេទតីបតីបតរូវោ្ជំមើ្ ជៅក្នុងេ�គមន៍
ជដ្យភា្ន កង់្រោ្ជំមើ្ ការជដ្ះដ្ងជបកាយការជដ្ះដ្ងរបេ់្តួកជគ។

ជៅជ្្�នបបប្រឹត្បទជ្មើេទត្ី តីរឬទតីបតីរជំោេ្កខេខណ្ឌ ននការោ្ជំមើ្
របេ់េ�គមន៍្ តួកជគឬបបប្រឹត្បទជ្មើេថមតីមតួយជទៀត្តួកជគអាចបតរូវបាន

ដ្កច់លូ្ក្នុង្ន្ធនាររជខាន្តីឬ្ន្ធនារររបេ់រដ្ឋអាបេ័យជ ើ្ស្ានការណ៍
ជាកដ់េង្។
ជេចក្តីជេ្នើចបាប់
វធិានការជនះកាតប់ន្យការកាតជ់ោេជាប់្ ន្ធនាររជបកាមចបាបដ់ចង្តី

បទជ្មើេបតីដងជដ្យ�នបបប្រឹត្បទជ្មើេខុេបតីដងជាកោ់ក់ដដ្បទ
ជ្មើេបច្ុប្ន្នគឺជាបទឧបកដិ្ឋមនិ្្ងន់្ ្ងរនងិអ�ងិសាវធិានការជនះកអ៏នុញត្

ឲ្យមានកាតជ់ោេ�នបបប្រឹត្បទជ្មើេខុេបតីដងជាកោ់កណ់ាដដ្បច្ុប្ន្នកំ្ ុងជាបជ់ោេអេ់មតួយ�តីវតិចំជោះបទឧបកដិ្ឋមនិ្្ងន់្ ្ងរនងិអ�ងិសា
ដដ្បានបញ្ជា ក។់ការផ្្េ់ប្លូ រោងំ្តីរជនះបតរូវបានជរៀបរាបដ់លូចខាងជបកាម

ការកាតជ់ោេកានដ់តខ្តីេំរាប�់នបបប រ្ឹត្ជ្មើេបតីដង។វធិានការជនះោម
ោរឲ្យ�នជ្មើេណាមា្ន កដ់ដ្មានការជចាទបបកានប់ទឧបកដិ្ឋមនិ្្ងន់្ ្ងរនងិ
អ�ងិសា ត្ីមនុ ត្ីរឬជបចើនជាងជនះជ�ើយដដ្�នជ្មើេថមតីរបេ់្តួកជគគជឺាបទ
ឧបកដិ្ឋមនិ ្្ងន់្ ្ងរនងិអ�ងិសាឲ្យទទត្ួ ជោេជាបគុ់កដដ្មានរយៈជ្្្តីរ
ដងននរយៈជ្្្មមរាេំរាបប់ទជ្មើេថមតីជាជាងការជាបជ់ោេអប្បរមា
25ឆ្្ន ជំៅមតួយ�តីវតិដលូចដដ្តបមរូវនាជ្្បច្ុប្ន្នជនះ។ជាឧោ�រណ៍�ន
បបប្រឹត្បទជ្មើេជាជ ើ្កទតីបតីមា្ន កដ់ដ្បានផន្្ាជោេ ត្ីបទឧបកដិ្ឋដដ្ការ

កាតជ់ោេ្មមរាមានរយៈជ្្្តីរជៅបតួនឆ្្ន ំនរឹង�នំតួេជដ្យការកាតជ់ោេ
្តីរវាងបតួនជៅបាបំបតីឆ្្ន វំញិ-គឺ្ តីរដងននរយៈជ្្ដដ្នរឹងអនុវត្ជផ្សង្តីជនះ
ជាជាងរយៈជ្្25ឆ្្ន ជំៅមតួយ�តីវតិ។
កប៏៉ាុដន្វធិានការជនះផ្្ ់ការជ ើ្កដ្ងខះ្ចំជោះការកាតជ់ោេខ្តៗី ។ជាក់

ដេង្ប៉ាុដន្វធិានការជនះតបមរូវថាបបេិនជបើ�នជ្មើេបានបបប្រឹត្បទឧបកដិ្ឋ
ថមតៗី ឬបទឧបកដិ្្ឋ តីមនុៗជាកោ់ក់រ តួមមានបទឧបកដិ្ឋខះ្ៗោក់្ ន័្ធនរឹងថា្ន ំ

ជញៀនផ្លូវជេទនងិកាជំេ្ើងជ�ើយរតន់រឹងបបឈមនរឹងការកាតជ់ោេមតួយ�តីវតិ
ជបកាមចបាបដ់ចង្តីបទជ្មើេបតីដង។
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50 |  ការជ្វើវភិាគ

ការកាតជ់ោេជ�ើងវញិជ ើ្�នបបប រ្ឹត្បទជ្មើេទតីបតីជ្្បច្ុប្ន្ន។វធិាន
ការជនះអនុញតឲ្្យ�នបបប្រឹត្បទជ្មើេទតីបត្ី តិបបាកដអាចដ្ក់ោក្យជេ្នើេំុ

ជ្វើការកាតជ់ោេជាថមតីជៅតុោការ។វធិានការជនះកំរតិជ ើ្ភា្មានេិទ្ធិ
ទទត្ួ បានការកាតជ់ោេជាថមតីជ ើ្�នជ្មើេជាជ ើ្កទតីបតីដដ្បទជ្មើេបច្ុ

ប្ន្នរបេ់្តួកជគគមនិ្្ងន់្ ្ងរនងិអ�ងិសាជ�ើយដដ្្តួកជគមនិបានបបប្រឹត្
បទឧបកដិ្ឋបច្ុប្ន្ននងិ្តីមនុៗដលូចដដ្បានបញ្ជា ក់ដលូចជាបទឧបកដិ្ឋោក់

ទងនរឹងថា្ន ជំញៀនផ្លូវជេទនងិកាជំេ្ើង។តុោការដរឹកនាេំវនាការកាតជ់ោេ
ោងំជនះជ�ើងវញិនរឹងកណំតជ់ាដបំលូងថាជតើបបវត្ឧិបកដិ្ឋកមមរបេ់�នជ្មើេ
ជ្វើឲ្យ្តួកជគមានេិទ្ធទិទត្ួ បានការកាតជ់ោេជាថមតី។តុោការអាចបតរូវបាន
តបមរូវឲ្យជ្វើការកាតជ់ោេ�នជ្មើេដដ្មានេិទ្ធិដរាបណាវាមនិបាន

កណំតថ់ាការកាតជ់ោេជ�ើងវញិនរឹងនាឲំ្យមានជបរះថា្ន កម់និេមជ�តុផ្
ដ្់េុវត្ភិា្សាធារណៈ។ក្នុងការកណំតថ់ាជតើ�នជ្មើេមា្ន កន់ាឲំ្យមាន

ជបរះថា្ន កដ់លូជចា្ន ះតុោការអាច្ិចារណាជ ើ្េេុ្រាងមតួយចនំតួនដដ្វា
អាចបញ្ជា កថ់ាោកទ់ងដលូចជាបបវត្ឧិបកដិ្ឋកមមអាកប្កិរយិាក្នុង្ន្ធនាររ
នងិការចលូ្រតួមក្នុងកមមវ ិ្ តីស្ារនតីតេិម្ោរបេ់�នជ្មើេ។វធិានការជនះ
តបមរូវឲ្យ�នជ្មើេដដ្បានកាតជ់ោេជ�ើងវញិឲ្យទទត្ួ ្តីរដងននរយៈជ្្
្មមរាេំរាបប់ទជ្មើេចុងជបកាយបផុំតរបេ់្តួកជគ�ំនតួេឲ្យការកាតជ់ោេ
ដដ្បានកាតក់ា្្តីមនុ។�នជ្មើេដដ្ការជេ្នើេំុឲ្យមានការកាត់ជោេ
ជាថមតីរបេ់្តួកជគបតរូវបានបដជិេ្ជដ្យតុោការគតួរដតបន្រយៈជ្្ឃំុ
ោងំអេ់មតួយ�តីវតិឲ្យ្តួកជគដលូចដដ្ ត្ួកជគបតរូវបានកាតជ់ោេ ត្ីដបំលូង។
ឥទ្ធិ្ ្សារជ្ើ្ ន្ធ
បបាកេ់ន្សនំនការដកដបបរបេ់រដ្ឋ។វធិានការជនះនរឹងមានផ្ប៉ាះោ្់សារ

ជ ើ្រ្ន្ធមតួយចនំតួនជ ើ្បប្ន័្ធដកដបបរបេ់រដ្ឋ។េំខានប់ផុំតវធិានការជនះនរឹង
កាតប់ន្យការចណំាយជ ើ្្ន្ធនារររបេ់រដ្ឋរាមវ ិ្ ត្ី តីរយា៉ា ង។ទតីមតួយអ្នក
ជាប់ឃុំតចិជៅនរឹងជាប់្ ន្ធនាររចំជោះការកាតជ់ោេមតួយ�តីវតិជនាជបកាម
ចបាបប់បប្រឹត្បទជ្មើេបតីដងជដ្យសារដតខដចងរបេ់វធិានការជនះោមោរ
ឲ្យការកាតជ់ោេដលូជចា្ន ះបតរូវអនុវត្ដតចំជោះ�នជ្មើេបបប្រឹត្បតីដងដដ្បទ
ជ្មើេបច្ុប្ន្នរបេ់្តួករតគឺ់្្ងន់្ ្ងរឬ�ងិសា។វ ិ្ តីជនះនរឹងបនយ្ការកាត់

ជោេជ ើ្�នជ្មើេខាងបទឧបកដិ្ឋខះ្ៗក្នុងជ្្អនាគត។ទត្ី តីរការកាត់
ជោេជាថមតីជ ើ្�នបបប្រឹត្បទជ្មើេបតីដងអាចផ្្ ់្ទ្ធផ្ឲ្យមាន�នជាប់


ឃុំដដ្មានបសាបជ់ាជបចើនទទត្ួ បាននលូវការជាប់្ ន្ធនាររយៈជ្្ខ្តី។

វ ិ្ តីជនះនរឹងផ្្ ់្ទ្ធផ្ឲ្យមានការកាតប់ន្យចនំតួនអ្នកជាប់ឃុំជដ្យចាប់
ជផ្ើមក្នុងរយៈជ្្ឆ្ប់ៗ ជនះ។
វធិានការជនះកន៏រឹងផ្្ ់្ទ្ធផ្ឲ្យមានការបន្យការចណំាយជ ើ្ការ

ជដ្ះដ្ងរបេ់រដ្ឋ។វ ិ្ តីជនះនរឹងជកើតជ�ើង្តីជបោះ�នជ្មើេដដ្ប៉ាះោ្់
ជដ្យវធិានការជនះជាទលូជៅនរឹងបតរូវោ្ជំមើ្ ជដ្យការបតរួត្និតិ្យសាក្្ង


របេ់ជខាន្តី-ជាជាងការជដ្ះដ្ងដដ្មាន្កខេខណ្ឌ របេ់រដ្ឋ-បនាទ ប់្ តី
ការជដ្ះដ្ងជចញ្តីគុករបេ់្តួកជគ។ជនះកជ៏បោះបទជ្មើេបច្ុប្ន្នរបេ់
្តួកជគគឺមនិ្្ងន់្ ្ងរនិងអ�ងិសា។បដនម្ជ ើ្េជនះជទៀតការកាតប់នយ្ចនំតួន

អ្នកបបប្រឹត្បទជ្មើេបតីដងនរឹងបនយ្ចនំតួនេវនាការ្ចិារណាការជដ្ះដ្ង
ដដ្មាន្កខេខណ្ឌ ដដ្គណៈកមមការBPHនរឹងបតរូវការជដើម្ តីជរៀបចំជទៀត

ក្នុងជ្្អនាគត។
បបាកេ់ន្សនំនការដកដបបរបេ់រដ្ឋដដ្បានមក្តីការផ្្េ់ប្លូ រខាងជ ើ្នរឹង

មានចនំតួនបបដ�្$70ោនដុោ្រជាជរៀងរា្់ឆ្្ន ជំាមតួយការេន្សកំានដ់ត
ខ្ពេ់-អាចដ្់$90ោនដុោ្រជាជរៀងរា្់ឆ្្ន ំ-ក្នុងរយៈកា្ ត្ីរបតីទេ
វត្សជទៀត។។ជោះជាយា៉ា ងជនះក្តីការេន្សជំាជរៀងរា្់ឆ្្ន ោំងំជនះអាចទរឹក
បបាករ់ាបេិ់បោនដុោ្រគខឺ្ពេ់ជាងឬោបជាងអាបេ័យជ ើ្ករ្ាជាជបចើន។
ជា្ិជេេកំរតិជាកដ់េង្ននការេន្សំនរឹងអាបេ័យជ ើ្ចនំតួននន�នជ្មើេបតី
ដងដដ្បតរូវបានកាតជ់ោេជាថមតីជដ្យតុោការនងិកំរតិដដ្គណៈកមមការ
BPHនរឹងគតួរបតរូវបានជដ្ះដ្ង�នបបប្រឹត្បទជ្មើេបតីដងជៅជ្្អនាគត
ជបកាមចបាបប់ច្ុប្ន្ន។
ការចណំាយជ ើ្ការកាតជ់ោេជាថមតី។វធិានការជនះនរឹងផ្្ ់្ទ្ធផ្ឲ្យ

មានការចណំាយមតួយជ្្ចំជោះរដ្ឋនិងជខាន្តីដដ្ោកទ់ងនរឹងខដចងននការ
កាតជ់ោេជ�ើងវញិរបេ់វធិានការជនះ។ខដចងោងំជនះនរឹងបជងកើនចនំតួនករណតី
បណ្រឹ ងដដ្ជា្ទ្ធផ្អាចនរឹងនាឲំ្យមានការចណំាយបដន្មេំរាបជ់មធាវ តី
តំបន់អ្នកការោរសាធារណៈនងិនាយកដ្្ឋ នតបមរួតជខាន្តីដដ្នរឹងចាត់
ដចងបនទុកការង្រនងិដបងដចកបុគ្្គ ិកេំរាបន់តីតិវ ិ្ តីការកាតជ់ោេជ�ើងវញិ
ោងំជនះ។បដន្មជ ើ្េជនះជខាន្តីនរឹងជ្វើឲ្យមានការចណំាយជ ើ្្ន្ធនាររ
ជដើម្ តីផ្្ ់កដនង្សា្ន កជ់ៅេំរាបអ់្នកជាប់ឃុំក្នុងជ្្ដជំណើ រការការកាត់
ជោេជ�ើងវញិ។ការចំណាយោងំជនះអាចមានចំនតួន្តីរបតីោនដុោ្រទលូោងំ
រដ្ឋក្នុងរយៈជ្្ ត្ីរបតីឆ្្ន ។ំ
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ការប៉ាះោ្់សារជ ើ្្ ន្ធជផ្សងជទៀតនរឹងមានការចណំាយបដន្មខះ្ោកទ់ង
នរឹងតុោការការអជងកតសាក្្ងនងិ្ន្ធនាររេំរាបរ់ដ្ឋនងិជខាន្តី។
ជនះជដ្យសារដត�នជ្មើេខះ្បតរូវបានជដ្ះដ្ង្ត្ី ន្ធនាររជដ្យសារដត
វធិានការជនះនរឹងបតរូវបានោ្ជំមើ្ ជដ្យនាយកដ្្ឋ នអជងកតសាក្្ង�ំនតួេ
ឲ្យការជដ្ះដ្ងមាន្កខេខណ្ឌ របេ់រដ្ឋជ�ើយនរឹងមានេវនាការតុោការ
នងិទទត្ួ ការកាតជ់ោេឲ្យជាប់្ ន្ធនាររបបេិនជបើ្ តួកជគរជំោេជ ើ្្កខេ
ខណ្ឌ ននការោ្ជំមើ្ ឬបបប្រឹត្បទជ្មើេថមតៗី ។ជយើងជ្វើការបា៉ា នស់ាម នថាការ

ចណំាយរយៈជ្្ដវងដបបជនះគឺមនិមានជបចើនជទ។
វធិានការជនះនរឹងផ្្ ់ជា្ទ្ធផ្នលូវភា្ចំរះុននផ្ប៉ាះោ្់សារជ ើ្្ ន្ធជ ើ្

រដ្្ឋ េបិា្របេ់រដ្ឋនងិរដ្្ឋ េបិា្មល្ូ ដ្្ឋ ន។
ឧោ�រណ៍រដ្្ឋ េបិា្នរឹងជ្វើឲ្យមានការចណំាយបដន្មរ�លូតដ្់កំរតិ

ដដ្�នជ្មើេបានជដ្ះដ្ង្ត្ី ន្ធនាររជដ្យសារដតវធិានការជនះោម
ោរឲ្យមាននលូវជេវារដ្្ឋ េបិា្(ដលូចជាការដថោេុំខភា្ដដ្បងជ់ដ្យ
រដ្្ឋ េបិា្េំរាបប់ុគ្្គ ោងំឡាយណាដដ្រម នការបគបដណ្បធ់ានា
រា៉ាបរ់ងឯក�ន)ឬបបប្រឹត្បទជ្មើេបដន្មជទៀត។វាកន៏រឹងមានផងដដរនលូវបបាក់
ចណំលូ ្រដ្្ឋ េបិា្របេ់រដ្ឋនងិរដ្្ឋ េបិា្មល្ូ ដ្្ឋ នបដន្មខះ្ជទៀតរ�លូត
ដ្់កំរតិដដ្�នជ្មើេោងំបានជដ្ះដ្ង្ត្ី ន្ធនាររជដ្យសារដតវធិាន
ការជនះបានចលូ្ជា្រមាន។ទំ�ំននផ្ប៉ាះោ្់គរឺម ននរណាដរឹងជទ។
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36
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 36 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 36 

ខាងបតកាបមេះគឺអ្ីដដលអ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 36 ដដលបគមេិ 
តោបអ្់ក ៖

• ខដច្ងដដលលាកោ់ងំក្ុងសំបណើ  36 េរឹងអេុញាត្ិឲ្យ ឧតកិដ្ឋជេដម៍ាេបតគាះថ្្ក ់
រាបព់ាេន់ាកដ់ដលទទួលការកាតប់ោសបោយជាបព់េ្ធនាគាររបស់ខ្ួេឲ្យតតរូវបេ្ធលូរ
បេ្ថយការ បហើយបនាទា បម់កតតរូវបោះដលងពីពេ្ធនាគារមុេបពលកំណត។់ បោង 
តាម Fresno Bee ោេឲ្យ ដរឹងថ្៖

“តបសិេបបើសំបណើ  36 យល់តពមអេុមត័ ជេឧតកិដ្ឋតបដហល 3,000 នាក ់ដដលជាបប់ោ
សអស់មយួជវីតិបៅបតកាមច្បាបប់ទបលមើសបីដង ោច្ោកញ់ត្ិបដើម្សំុីកាតប់េ្ថយ 

 ការជាបប់ោស។…”
• អ្កខ្ះនេអ្កបោសដប៍តគាះថ្្កោ់ងំបេះ េរឹងតតរូវោេបោះដលងបោយគាម េលក្ខ 

ខណ្ឌ មេុកំណតដ់ដលតតរូវបោះដលង រគឺាម េការឃ្្បំមើលពីោជាញា ធរមាេសមត្ថកិ
ច្្ច។ បោងបៅតាម អ្កវភិាគអង្គេីតិបញ្ញត្ិ ឯករាជ្យោេឲ្យដរឹងថ្៖

អ្កជាបប់ោសជាបលើកទីបី  ដដលជាអ្កតតរួវោេកាតប់ោសម្ងបទៀត បតកាម វធិាេការ
បេះេរឹងក្ាយជាការតសបច្បាប ់សំរាបក់ារឃ្្បំមើល ពីសហគមេប៍ខាេធី បៅបពល មាេការបោះដលងពីពេ្ធនាគារ ជាជាងការបោះដលងបោយបៅបតរៅឃុំបោយមាេ 
លក្ខខណ័្ឌ ...អ្កកខ្ះោច្េរឹងតតរូវោេបោះដលងពីពេ្ធនាគាបោយគាម េការឃ្្បំមើលពី 
សហគមេប៍ឡើយ។” 

• សំបណើ តបជាមតិ 36សរបុបៅគឺមេិចាោំច្ប់ទ។ រដ្ឋោជាញា  េិងបៅតកមមាេ 
អំណាច្រចួ្ជាបតសច្បដើម្អីេុវត្ច្បាប ់ដច្ងបទបលមើសបីដងោ៉ា ងយុត្ិធម។៌ បេះ
ជាសំដីរបស់តបធាេសមាគមបមធាវកី្ុងតំបេ ់៖

“បៅតកមេិងរដ្ឋោជាញា មេិតតរូវការសំបណើ តបជាមតិបលខ 36។ តាមពិតបៅវាបេ្ថយេលូវ 
សមត្ថភាពរបស់បយើងក្ុងការបតបើបទបលមើសបីដងបដើម្សំីបៅបៅរកជេតបតពឺត្បទ

 បលមើសតច្ដំដលៗដប៏តគាះថ្្ក ់ បហើយយកបគបច្ញពីផ្លូវដតម្ងគឺឳ្យអស់។”
• សំបណើ តបជាមតិ 36 តតរូវោេជំោស់បោយអង្គការោជាញា ធរមាេសមត្ថ 

កិច្្ចធំៗេិងតករុមសិទិ្ធរបស់អ្ករងបតគាះ។  រមួោងំពួកអ្កតំណាងបមប៉ាលូលិស
 កាលីហ្័រញា៉ា , តតមរួតតំបេ,់ រដ្ឋោជាញា , េិងភ្ាកង់ារប៉ាលូលិសជាបតច្ើេបទៀត។ សលូម កតចំ់្ណាំ អ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិ 36 មេិោច្រកប ម្ ះអង្គការោជាញា ធរមាេ 

សមត្ថកិច្្ចមយួបៅជាមយួបគកម៏េិោេផង!
• សំបណើ តបជាមតិ 36 មេិបេ្ថយពេ្ធោរបទ។ រោ្ឋ ភោិលមេិោេច្ំណាយ 

តោកប់តច្ើេសំរាបត់បយុទ្ធេរឹងឧតកិដ្ឋកមមបទ។ បគច្ំណាយតិច្ណាស់។ ឧតកដិ្ឋកមម 
បតច្ើេអស់ន្្សំរាបអ់្កជាបព់េ្ធផងដដរ!

បយើងជំរញុឳ្យអ្ក រកសាទុកច្បាបស់្ីពីបទបលមើសបីដង។ សលូមបោះប្្ត ោទ/ចាស
 បលើសំបណើ តបជាមតិ 36.

CHIEF RICK BRAZIEL, តបធាេ 
សមាគមមនេ្ីសេ្ិភាពកាលីហ្័រញា៉ា
HENRY T. NICHOLAS, III, Ph.D., អ្កេិព្ធ 
កតមងសិទិ្ធអ្ករងបតគាះកាលីហ្័រញា៉ា
CHRISTINE WARD, នាយកតបតិបត្ិ
សម្ពេ័្ធសកមមភាពអ្ករងបតគាះឧតកិដ្ឋកមម

ច្បាបក់ដំណទតមងព់ីបទបលមើសបីដង(សំបណើ តបជាមតិ36 តតរូវោេគាតំទបោយសម្ពេ័្ធ 
បទ្គាគីដទ៏លូលាយនេបមដរឹកនាអំេុវត្ច្បាប ់អង្គការសិទ្ធមេុស្ស េិងអ្កគាតំទអ្កបងព់េ្ធ 
បតពាះច្បាបដ់កទតមង់្ មីបេះេរឹង៖

• បធ្ើការផាកពិេយ័បោយសមេរឹងបទឧតកិដ្ឋ
ធេធាេដដលមាេតនម្ខាងហិរញ្ញ វត្ថុ េិងខាងអេុវត្ច្បាបម់េិគួរបដងរ្បោយមេិ

 សមរម្យ ក្ុងការោកប់ោសមយួជីវតិបៅបលើបទបលមើសបោយអហិងសាមយួច្ំេួេខ្ះ។ 
 សំបណើ តបជាមតិ36េរឹងធានាថ្អ្កតបតពរឹត្បទបលមើសហងិសាដដដលៗ គឺតតរូវោេផាក 
 ពិេយ័េិងមេិបោះដលងមុេបពលកំណតប់ឡើយ។

• ជួយ�សេ្សរំដ្ឋកាលីហ័្រញា៉ា បតច្ើេជាង $100 លាេដុល្ារជាបរៀងរាល់្្ំ
អ្កបងព់េ្ធោច្សេ្សតំោកប់តច្ើេជាង $100 លាេដុល្ារក្ុងមយួ្្ ំ- តោកដ់ដល 

ោច្យកបៅបតបើបដើម្ផី្គតផ់្គង់្ វកិាដល់សាលាបរៀេ តបយុទ្ធតប្ងំឧតកិដ្ឋកមម េិងកាត់
 បេ្ថយឧេភាពរបស់រដ្ឋ។ ច្បាបដ់ច្ងពីបទបលមើសបីដងបេះេរឹងបេ្បធ្ើការោកប់ោស

 ដល់ឧតកិដ្ឋជេដដលជាមុខរបរដដលមាេបតគាះថ្្ក ់ដដលតបតពរឹត្បទបលមើសហិងសាធ្ងេ ់ធ្ងរ - បោយកំចាតព់ួកបគបច្ញ ក្ុងរយៈបពល 25 ្្ ំបៅមយួជីវតិ។
• បរៀបច្ំបេទាបក់្ុងគុកសំរាបឧ់តកិដ្ឋជេដប៏ឃ្របៅ
សំបណើ  36េរឹងជួយ�បញ្ឈបឲ់្យមាេការកកសទាះដល់ពេ្ធនាគារ ដដលច្បងអៀតដណេ 

បោយអ្កតបតពរឹត្បទបលមើសអហិងសា ដលូបច្្ះបយើងេរឹងមាេបេទាបសំ់រាបឃុ់ឃំ្ងំឧតកិដ្ឋជេ
ដប៏ឃ្បៅបច្ញពីផ្លូវ។

• ការគាតំទការអេុវត្ច្បាប់
តពះរាជោជាញា  បៅតកម េិងមនេ្ីប៉ាលូលីសគាតំទសំបណើ តបជាមតិ 36 ពីបតពាះសំណី 

តបជាមតិ 36 ជួយ�ធានាថ្ពេ្ធនាគារោច្ទុកឧតកិដ្ឋជេបឃ្របៅឲ្យបៅក្ុងការឃុំ 
ឃ្ងំរយៈបពលមយួជីវតិ។ សំបណើ តបជាមតិ 36 េរឹងឃុំឃ្ងំឧតកិដ្ឋជេបឃ្របៅបច្ញ
ពីផ្លូវ។

• ការគាតំទអ្កបងព់េ្ធ
សំបណើ តបជាមតិ 36 ោច្សេ្សោំេ $100 លាេដុល្ារជាបរៀងរាល់្្។ំ តបធាេនេជ

េជាតិោបមរកិាងំសំរាបក់ដំណ ទតមងព់េ្ធ បលាក Grover Norquist េិោយថ្ 
“ច្បាបដ់កទតមងពី់បទបលមើសបីដង មាេភាពតរឹងដតងបលើឧតកិដ្ឋកមម បោយគាម េភាពតរឹង
ដតងបលើអ្កបងព់េ្ធបទ។ ច្បាបប់េះេរឹងបញ្ឈបក់ារខះ្ខ្ាយតោករ់ាបរ់យលាេដុល្ា 
បោយមេិចាោំច្ ់នេតោកច់្ំណលូ លដដលរកោេោ៉ា ងលំោកពីអ្កជាបប់ងព់េ្ធ ក្ុង កំឡុងបពលការពារតបជាជេពីឧតកិដ្ឋកមមបោយហងិសា។” អ្កតតរួតពិេិត្យនេរដ្ឋការលីហ្័រ

ញា៉ា ោេោ៉ា េត់បមាណថ្ អ្កបង ់ពេ្ធេរឹងចំ្ណាយតោករ់ាបល់ាេដុល្ាបលើផទាះេិង 
ច្ំណាយបលើការ ដ្រកសាសុខភាពសំរាបម់េុស្សអ្កបដកគុកតបតពរឹត្បទបលមើសបីដង បោយអហិងសាតបសិេបបើច្បាបប់នាះមេិោេត់តរូវោេផ្ាស់ប្លូរបនាះ។ សំបណើ  36 េរឹង 
ជួយ�សេ្សតំោករ់បស់អ្កបងព់េ្ធ។

• តរឹងដតងេិង្្សនវ បលើឧតកិដ្ឋកមម 
អ្កជំនាញយុត្ិធមខ៌ាង ឧតកិដ្ឋកមម េិងបមដរឹកនាមំាេសមត្ថកិច្្ចបធ្ើការោ៉ា ងតបរុង

 តបយត្័បលើសំបណើ  36 បដើម្ឲី្យឧតកិដ្ឋជេដដលមាេបតគាះថ្្កពិ់តោតកដ េរឹងមេិ
 ទទួលោេ េលូវអត្ថតបបោជេអ៏្ីពីកំដណទំរង ់បឡើយ។ ឧតកិដ្ឋជេដដលតបតពរឹត្បទបលមើស

ម្ងបហើយម្ងបទៀតេរឹងរស់បៅក្ុងពេ្ធនាគារច្ំបពាះបទឧតកិដ្ឋធ្ងេធ់្ងរ របឺទឧតកិដ្ឋបីដង
 ដដលហិងសា។ អ្កតបតពរឹត្បទបលមើសអហិងសាម្ងបហើយម្ងបទៀតេរឹងទទួលការកាត់

 បោសបលើសពីបទ្ដងនេកំហុសធមមតា។តគបជ់េចុ្ងបចាទដដលធ្ាបោ់េផ្នាទា បោសព ី
បទឧតកិដ្ឋ  ហងិសាខ្ាងំបំផុត- ដលូច្ជា អំបពើចាបរ់បំលាភ ឃ្តកមម  ឬការរបំលាភ បបៀត 
បបៀេកុមារ- េរឹងទទួលការកាតប់ោស 25 ្្ ំបៅមយួជីវតិ បោះបីបទបលមើសបីដងបនាះ
មាេសភាពតិច្តចួ្ប៉ាុណាណា កប៍ោយ។
ច្លូលរមួជាមយួបយើង

ជាមយួេរឹងសារនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 36, រដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា  េិងរកសាទុកសកមម 
ជេដដលមត័ធ្យត័បំផុត។  ច្បាបស់្ីពីបទបលមើសបីដងបៅក្ុងតបបទស ដតវាេរឹងមាេភាព

 បសមើគ្ាជាងបោយការសង្កតេ់លូវសមាមាតតក្ុងការកាតក់្ី បហើយេរឹងផ្ល់ពាក្យសំុហុច្
 បោយនដផាទា ល់នេច្បាបដ់សំ៏ខាេប់េះ។

សលូមច្លូលរមួជាមយួបយើងបោយការបោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ  36។
ដសង្យល់ដ្មបទៀតបៅឯ www.FixThreeStrikes.org

STEVE COOLEY, បមធាវមីណ្ឌ ល
បខាេធី Los Angeles 
GEORGE GASCON, បមធាវមីណ្ឌ ល
តករុង San Francisco េិងបខាេធី
DAVID MILLS, សាតស្ាចារ្យ 
សាលាច្បាប ់Stanford
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 36 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 36 

ច្បាបត់បតពរឹត្ិបលមើសបីដង។  ទុរជេបទឧតករឹដ្ឋតច្ំដដលៗ។  បោសបញ្ញត្ិ។  លក្ខេ្ិក:ផ្ួច្បផ្ើម។

ក្ុង្្1ំ994 អ្កបោះប្្តោេយល់តពមអេុមត័ោ៉ា ងបលើសលុប បលើច្បាបដ់ច្ងពី 
បទបលមើសបីដង -ជាច្បាបដ់ដលោេបបង្កើេការកាតប់ោសោកគុ់កសំរាបឧ់តកិដ្ឋជេ 
តបតពរឹត្ម្ងបហើយម្ងបទៀត។ បហើយវាោេដំបណើ រការ!បសទាើរដតភ្ាមៗបនាះអតតាឧតកិដ្ឋកមម

 ក្ុងរដ្ឋ របស់បយើងោេធ្ាកចុ់្ះោ៉ា ងខ្ាងំ េិងស្ថិតបៅកំរតិោប  បោះបីជាបៅក្ុងសា្ថ េ
ភាពធ្ាកចុ់្ះខាងបសដ្ឋកិច្្ចនាបច្្ចុប្េ្។ បហតុផលគឺសាមញ្ញបំផុត។ ឧតកិដ្ឋជេដលូច្គ្ា
ោេកំពុងតបតពរឹត្បទបលមើស បសទាើរតគបប់ទបលមើសោងំអស់ - ្្ងកាតត់ាមតុលាការ 
េិងពេ្ធនាគារបស់ បយើង- ម្ងបហើយម្ងបទៀត។ អ្កបោះប្្តោេេិោយតគបត់គាេ់
បហើយ - តបតពរឹត្បទបលមើសបីដង អ្កឯងបច្ញបៅភ្ាម!

ក្ុង្្2ំ004 ACLU េិងអ្កតប្ងំច្បាបឧ់តកិដ្ឋកមមដត៏រឹងដតងបផ្សងបទៀតោេពយា 
ោមប្លូរច្បាបប់ទបលមើសបីដងបេះ។ ដតអ្កបោះប្្តោេេិោយថ្ បទ។ ឥឡលូវពួកបគ

 តតលបម់កម្ងបទៀតជាមយួសំបណើ តបជាមតិ 36។ ពួកបគមេិោច្បំភេ័្បយើងពីមេុ  
បហើយកម៏េិោច្បំភេ័្បយើងនាបពលបេះោេបឡើយ។

ដលូច្ពីមុេ សំបណើ តបជាមតិ 36 អេុញាត្ិឲ្យឧតកិដ្ឋជេដប៍តគាះថ្្កដ់ដលទទួលការកា
តប់ោសឲ្យជាបគុ់កបនាះោេតតរូវបេ្ថយបហើយបនាទា បម់កបោះដលងពីពេ្ធនាគារវញិ! 
បតើសំបណើ តបជាមតិ 36 សំបៅបៅេរណា?

• ឧតកិដ្ឋជេដដលពិតជាមាេបតគាះថ្្កដ់ល់សង្គមដដលបមធាវកី្ុងតសរុកបតជើស
 បរ ើសបដើម្បីចាទតបកាេព់ួកបគជាមយួការតបតពរឹត្បទបលមើសបីដង។

• ឧតកិដ្ឋជេដដលពិតជាមាេភាពបតគាះថ្្ក ់ ដដលបៅតកមោេយល់តពមជាមយួ
ការសំបរច្ច្ិត្បចាទតបកាេរ់បស់ DA: 

• ឧតកិដ្ឋជេដប៍តគាះដដលតករុមតបរឹកសាតុលាការោេកាតប់ោសពួកបគបលើ
បទបលមើសបនាះ។

• ឧតកិដ្ឋជេដដលពិតជាមាេភាពបតគាះថ្្ក ់ដដលបៅតកមបង្ខ ំឲ្យមាេការកាត់
បោសោកគុ់ក25្្បំៅមយួជីវតិ េិង

• ឧតកិដ្ឋជេដដលបណ្រឹ ងឧទ្ធរណ៍ដផ្កច្បាបរ់បស់ពួកបគតតរូវោេបដិបសធ។ 
បនាទា បពី់បេះមក សំបណើ តបជាមតិ 36េរឹង អេុញាតឲ្យឧតកិដ្ឋជេដលូច្គ្ាោងំបនាះបស្ើ 
សំុ តុលាការបផ្សងបទៀត ឲ្យបោះដលងពួកបគ។ បៅមេិោេោ់តកកប់ពកបទ អ្កខ្ះនេ 
ឧតកិដ្ឋជេោងំបេះ េរឹងតតរូវោេបោះដលងឲ្យបៅបតរៅឃុំបោយគាម េលក្ខខណ័្ឌ មុេ 
កំណតដ់ដលតតរូវបោះដលង ឬ គាម េការឃ្្បំមើលណាមយួបឡើយ!

បេះជាអ្ីដដលអ្កវភិាគខាងអង្គេីតិបញ្ញត្ិឯករាជ្យេិោយអំពីការបោះដលងអ្ក
 ជាបគុ់កមុេបពលកំណត ់បតកាមសំបណើ តបជាមតិ 36៖ “មយួច្ំេួេនេអ្កជាបគុ់ក 

ោងំបនាះោច្តតរូវោេបោះដលងពីពេ្ធនាគារបោយគាម េការឃ្្បំមើលពីសហគមេ។៏ ”
គាម េការបងឿង្្ងល់បឡើយដដលសំបណើ តបជាមតិ 36 បេះតតរូវោេជំោស់បោយ 

មនេ្ីប៉ាលូលីស តតមរួត េិងតករុមោជាញា ធរមាេសមត្ថកិច្្ចនេរដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា  រមួមាេៈ 
សមាគមតបធាេប៉ាលូលីសរដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា ផងដដរ។

 សមាគមតតមរួតតំបេរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា
 សមាគមបមធាវមីណ្ឌ លកាលីហ្័រញា៉ា
 សមាគមមនេ្ីតសាវតជាវសេ្ិភាពនេរដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា
 សម្ពេ័្ធការពារប៉ាលូលីស Los Angeles

បតើអ្កគិតថ្ឧតកិដ្ឋជេកបាលរ រឹដដលតតរូវោេបោះដលង្មីៗេិងតបតពរឹត្បទបលមើសបៅ
បពលពួកបគបច្ញពីគុកបទៀតបទ? បយើងដរឹងចំ្បលើយជាបតសច្ថ្៖ ពួកបគេរឹងតពរឹត្បទ

 បលមើសបតច្ើេបទៀត បង្កបតគាះថ្្ក ់ ឬសំលាបជ់េរង បតគាះស្លូតតតង ់េិងបំផុតបៅគឺតតរូវ
 តតលបច់្លូលកដេង្ពួកបគរស់បៅសព្ន្្ង - ច្លូលក្ុងពេ្ធនាគាវញិដដដល។ ទបង្ើោងំបេះ

េរឹងបធ្ើឲ្យមាេការច្ំណាយ បលើអ្កបងព់េ្ធបតច្ើេជាងឃំុឃ្ងំឧតកិដ្ឋជេបៅកដេ្ងដដល
ពួកបគគួរបៅ។

គាម េអ្ីគួរឳ្យបងឿង្្ងល់សំបណើ តបជាមតិ 36 តតរូវោេជំោស់បោយតករុមសិទិ្ធអ្ករង 
បតគាះ។ រមួមាេ ៖

 សហជេរងបតគាះបោយឧតករឹដ្ឋកមមនេរដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា
 សម្ពេ័្ធសកមមភាពជេរងបតគាះបោយអបំពើឧតករឹដ្ឋកមម
 ពលរដ្ឋតប្ងំេរឹងឃ្តកមម
 មលូលេិធតិសបច្បាបសំ់រាបយុ់ត្ិធមឧ៏តករឹដ្ឋកមម
បៅបពលដដលច្បាប់ទបលមើសបីដងតតរូវោេអេុមត័បោយអ្កបោះប្្ត អ្កខ្ះគិតថ្ 

វាតបដហលជាសាហាវបឃ្បៅ េិងច្ំណាយបតច្ើេបពក ណាស់។ អ្កបោះប្្តោេ 
បដិបសធេលូវគេិំតបេះក្ុង្្2ំ004។ ប៉ាុដេស្លូម្ដីតខ្ួេអ្កបជឿថ្ច្បាបដ់ច្ងពីបទបលមើសបី
ដងគួរដតបធ្ើកដំណទំរងប់ឡើងវញិ សំបណើ រតបជាមតិ 36គឺមេិដមេជាច្ំបលើយបនាះបទ។  
រាល់ការផ្ាស់បទាលូរបលើច្បាបក់ាតប់ោសគួរបស្ើតតមរូវសំរាបដ់តឧតកិដ្ឋកមមបៅបពលអនាគត
ដដលោេតបតពរឹត្ - វាមេិគួរអេុវត្សំរាបដ់តឧតកិដ្ឋជេដដល ជាបឃុ់ំឃ្ងំរចួ្បហើយ បនាះបទ - បោយកាតប់េ្ថយការជាបប់ោសរបស់ ពួកបគឲ្យខ្ី។ វាហាកដ់លូច្ជាមេិយុត្ ិ
ធមចំ៌្បពាះជេរងបតគាះនេឧតកិដ្ឋកមមបដើម្រីស់ក្ុងការឈចឺាបន់េការកាតប់សច្ក្ីបឡើងវញិ
េិងការបោះដលងឧតកិដ្ឋជេជេដប៍តគាះថ្្កោ់ងំបេះមុេបពលកំណត។់ ពួកបយើងបស្ើសំុ 
អ្កអស់ពីច្ិត្ សលូមបោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ 36។

www.save3strikes.com

SHERIFF KEITH ROYAL, តបធាេ
សមាគមតតមរួតតំបេរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា
DISTRICT ATTORNEY CARL ADAMS, តបធាេ
សមាគមបមធាវមីណ្ឌ លកាលីហ្័រញា៉ា
HARRIET SALERNO, តបធាេ
សហភាពជេរងបតគាះឧតករឹដ្ឋកមមកាលីហ្័រញា៉ា

កំុបជឿល្ចិ្កលបំភយ័ដដលបតបើបោយពួកជំោស់េរឹងសំបណើ តបជាមតិបលខ 36។
ខាងបតកាមបេះជាបហតុការពិត ៖
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 36  តំរលូវឳ្យឃ្តករ, អ្ករបំលាភបគ, អ្ករបំលាភបំពាេកុមារ, 

េិងឧតករឹដ្ឋជេបតគាះថ្្កដ់ន៏ទបទៀតជាបប់ោសតាមការកំណតរ់បស់បគ។
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 36 សេ្សតំោកឳ់្យអ្កជាបព់េ្ធរាបរ់យលាេដុល្ារ។
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 36 បៅដតោកទ់ណ្ឌ កមមដល់ជេតបតពរឹត្បទបលមើសតច្ ំ

ដដលៗនេអំបពើឧតករឹដ្ឋអហរឹងសាបោយការឳ្យកាតជ់ាបប់ោសសទាួេក្ុងពេ្ធធនាគារ
 រដ្ឋ។

សព្ន្្ងបេះ ឧតករឹដ្ឋជេបតគាះថ្្កត់តរូវោេបបញ្ចញពីពេ្ធធនាគារ្បពី់បតពាះគុក 
ច្បងអៀត បោយជេតបតពរឹត្បទបលមើសអហិងសាដដលពំុបណ្ាលឳ្យមាេបតគាះថ្្កដ់ល់ 
សាធារណជេបឡើយ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 36 ការពារមេិឳ្យឧតករឹដ្ឋជេបតគាះថ្្ក ់
បោះដលង្បោ់េបទ។ មេុស្សដដលតតរូវជាបប់ោសពីការលួច្របស់តាមផសារដលូច្ជា 
បតសាមបជើងមយួគលូ, លួច្េំោុងំ ឬទរឹកបោះហ្័រមលូឡាសំរាបោ់រកពំុសមេរឹងទទួលការ 
ជាបប់ោសមយួជីវតិបឡើយ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 36 គឺតតរូវោេគាតំទបោយតបធាេោជាញា ធរមាេសមត្ថកិច្្ច 
រមួោងំ ៖

•	 Steve Cooley, បមធាវមីណ្ឌ ល នេបខាេធី Los Angeles
•	 Jeffrey Rosen, បមធាវមីណ្ឌ ល នេបខាេធី Santa Clara

•	 George Gascon, បមធាវមីណ្ឌ ល នេតករុង San Francisco េិងបខាេធី
•	 Charlie Beck, បមបញ្្ការប៉ាលូលិស  តករុង Los Angeles
ពួកបគដរឹងថ្ សំបណើ តបជាមតិបលខ 36:
• តំរលូវ ៖ កាតប់ោសមយួជីវតិសំរាបឧ់តករឹដ្ឋជេបតគាះថ្្កដ់ដលតបតពរឹត្បទបលមើស ធ្ងេធ់្ងរ េិងហរឹងសា។
• ោកទ់ណ្ឌ កមមសមេរឹងអំបពើោេតបតពរឹត្ ៖ ឈបខ់ះ្ខ្ាយធេធាេប៉ាលូលិស េិង ធេ

ធាេគុកដម៏ាេតំនលសំរាបជ់េតបតពរឹត្បទបលមើសអហិងសា។
• សេ្សោំេបលើសពី $100 លាេដុល្ារ បរៀងរាល់្្។ំ

STEVE COOLEY, បមធាវមីណ្ឌ ល
បខាេធី Los Angeles

JEFFREY F. ROSEN, បមធាវមីណ្ឌ ល
បខាេធី Santa Clara

CHARLIE BECK  
បមបញ្្ការប៉ាលូលិសតករុង Los Angeles

សំបណើ តបជាមតិ

36
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ឤហារដែលបានបំភ្លៃពូ�។ការដាកស់្លៃ ក។លកខេន្ិក:ផ្តួចជផ្ើម។

• ែំរវូឲ្យមានការដាកស់្លៃ កឤហារជៅឬបានជ្វើេំរាបល់កជ់ៅឲ្យអតិថិ�នជបើេិនបានជ្វើមកពតីែំណាំឬេតវដែលបានផ្លៃ េ់ប្ូរេំភារ:េំគាល់ពូ�
ក្នុងរជបៀបណាមតួយ។

• ហាមឃាតក់ារដាកស់្លៃ កឬការផសាយលកនូ់វឤហារដបបជោះឬឤហារបានជ្វើថាជា“្ម្មជាតិ”។
• ឤហារដែលជលើកដលងគឺ:េរ តីរបូធាតនុបានបញ្ផា ក;់បានផលិតជដាយអជចតោជដាយមានេំភារ:ដែលបំភ្លៃពូ�;បានជ្វើមកពតីេតវជដាយបំបន៉

ចំណតី ឬបានចាកេំ់ភា:ដែលបំភ្លៃពូ�ប៉នុដន្មនិបានបំភ្លៃពូ�របេ់វាជេ;បានជ្វើជដាយមានឬមានចំនតួនតិចតតួចភនជ្គឿងផ្បំានបំភ្លៃពូ�;
បានចាកថ្់ាេំំរាបព់យាបាលលកខេណ:េនុខភាព;បានលកេំ់រាបជ់្បើ្បាេ់ភាលៃ មៗែូចជាជៅជភា�នតីយដាឋា ន;ឬជ្េ�ផា:្េវងឹ។

ជេចក្តីេជងខេបភនអ្កវភិាគនតីតិបញ្ញត្ិ្បមាណនូវឥេ្ិពលហិរញ្ញ វត្នុេូទាតរ់តួចរបេ់រែឋានិងរដាឋា ្បិាលមូលដាឋា ន៖
• ការចំណាយរបេ់រែឋាជកើនជ�ើងចាបត់ាងំពតីពតីរបតីរយពានែ់នុល្លៃ ររហូតែល់ជៅជាង$1ល្នជែើម្ តីដាកប់ញ្ញត្ិការដាកស់្លៃ កភនឤហារដែលបំភ្លៃពូ�។
• ឤចនឹងមានប៉នុដន្្បដហលមនិខ្លៃ ងំកាលៃ ជេការចំណាយរបេ់រែឋានិងរដាឋា ្បិាលមូលដាឋា នជដាយជ្ពាះកិច្ចការខ្ងចបាប់ដែលបណ្ាលមកពតីការ

្ប្ពឹត្ិជល្មើេដែលឤចមាននូវជេចក្តីែំរវូភនវធិានការជនះ។ការចំណាយទាងំជនះនឹងបានគាំ្ េជដាយភថលៃឈ្តួលការប្ឹងតនុល្ការដែលភាគតីជាប់
ពាកព់ន្័ជៅក្នុងករណតី ចបាបនិ់មតួយៗនឹងបានែំរវូឲ្យបង់្ បាក់ជៅជ្កាមចបាបជ់ា្រមាន។

ស្វតារ

ចំណតី អាហារដែលបានបំភ ល្ៃពូ�(GE)។វេិវកម្មពន្នុគឺជាែំជណើ រការដកដ្ប
ស្រធាតនុពន្នុរបេ់េរ តីរៈមាន�តីវតិជែើម្ តីបជងកើតឲ្យមានការផ្លៃ េ់ប្ូរមតួយចំនតួន

តាមការចងប់ានជៅជលើលកខេណៈោោរបេ់េរ តីរៈជោះ។ជាជរឿយៗែំជណើ រ
ការជនះ្តរូវបានជ្បើ្បាេ់ជែើម្ តីបជងកើតអំបូររនុកខេជាតិនិងេតវថ្មតីៗដែលជ្កាយមក

្តរូវបានជ្បើ្បាេ់ជា្ប្ពចំណតី អាហារគឺេំជៅថាជាចំណតី អាហារដែលដក
បំភ្លៃពូ�(GE)។ឧទាហរណ៍វេិវកម្មពន្នុ្តរូវបានជ្បើ្បាេ់ញឹកញាបជ់ែើម្ តី

បជងកើនការេបេ់ល់របេ់រនុកខេជាតិជៅនឹងេតវល្ិតចភ្ងឬជែើម្ តីឲ្យរនុកខេជាតិ្ន់
្ទាជំៅនឹងការជ្បើ្បាេ់ថ្ាេំមាលៃ បេ់តវល្ិតជផ្ងៗ។ែំណាំមតួយចំនតួនក្នុងចំ

ជណាមែំណាំដកភច្ពន្នុេំខ្ន់ៗ បំផនុតមានពពតួកជពាតនិងេដណ្កជេៀង។
ជៅក្នុងឆ្្ំ2011ចំនតួន88ភាគរយភនជពាតទាងំអេ់និង94ភាគរយភន
េដណ្កជេៀងទាងំអេ់ដែលបានផលិតជៅក្នុងេហរែឋាអាជមរកិ្តរូវបានដាំ
ជចញពតី្គាបពូ់�ដែលដកភច្ពន្នុ។្បជ្េែំណាំដកភច្ពន្នុេំខ្ន់ៗ មតួយចំនតួន
ជេៀតមានែូចជាalfalfa,canola,កបបាេ,ល្នុង,េករភៃថាវនិងzucchini
។ជលើេពតីជនះជេៀតែំណាំបំភ្លៃពូ�្តរូវបានជ្បើជែើម្ តីជ្វើជាជ្គឿងផ្ចំំណតី អា
ហារ(ែូចជាេឹកជពាតដែលមានជាតិេករខ្ពេ់)ដែលជាជរឿយ្តរូវបានដាកប់
ញ្ចូ លជៅក្នុងចំណតី អាហារដកភច្(េំជៅជលើចំណតី អាហារដែលមនិដមន
ជាែំណាំកេិកម្មជៅ)។ជោងតាមការប៉ានស់្្ម នមតួយចំនតួនពតី40%ជៅ
70%ភនផលិតផលចំណតី អាហារដែលដាកល់កជ់ៅតាមហាងលកជ់្គឿងជេ
េក្នុងរែឋាកាលតីហវ័រញ៉ាមានផ្នុកជ្គឿងផ្ដំែលដកភចព្ន្នុខលៃះៗ។
បេបញ្ជា េហពន័្ចបាបេ់ហពន្័មនិត្មរូវជាកល់្កឲ់្យមានបេបញ្ជា 

ជលើចំណតី អាហារវេិវកម្មពន្នុជ�ើយ។ជទាះបតីជាោ៉ងណាកជ៏ដាយ្កេតួង
កេិកម្មេហរែឋាអាជមរកិតាមរយៈការវភិាគដែលជ្វើជ�ើងជដាយអ្កវភិាគដផ្ក

នតីតិបញ្ញត្ិជពលបច្ចនុប្ន្ជនះបានដាកក់ារហាមឃាតម់តួយចំនតួនជៅជលើការជ្បើ
្បាេ់ែំណាំដកភច្ពន្នុដែល្តរូវបានជគបង្្ញឲ្យែឹងថាបានបងកផលបះ៉ពាល់

ការជ្វើវភិាគជដាយអ្កវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

ែល់រនុកខេជាតិជផ្ងជេៀត។មនិដតប៉នុជណាណ ះរែឋាបាល្គប់្ គងចំណតី អាហារនិង
ឱេថេហរែឋាអាជមរកិេេតួលខនុេ្តរូវក្នុងការធាោថាចំណតី អាហារភាគជ្ចើន
បំផនុត(ជដាយមនិគិតថាជតើចំណតី អាហារទាងំជោះជាចំណតី អាហារដែល្តរូវ

បានដកភចព្ន្នុឬោ៉ងណាជោះជេ)និងស្រធាតនុ�ំនតួយរេជាតិចំណតី អាហារ
មានេនុវត្ិភាពនិង្តរូវបានបិេស្លៃ កោ៉ង្តឹម្តរូវ។
បេបញ្ជា របេ់រែឋាជោងតាមចបាបរ់ែឋាដែលមាន្ស្ប់េតីភ្ាកង់្រក្នុងរែឋា

កាលតីហវ័រញ៉ាមនិ្តរូវបានត្មរូវជាកល់្កឲ់្យបញ្ញត្ិអំពតីចំណតី អាហារដកភច្ពន្នុ
ជ�ើយ។ជទាះជាោ៉ងណាកជ៏ដាយ្កេតួងេនុខ្្បិាលស្ធារណៈ(DPH)
េេតួលខនុេ្តរូវក្នុងការបញ្ញត្ិអំពតីេនុវត្ិភាពនិងការបិេស្លៃ កជលើចំណតី អាហារ
ភាគជ្ចើនបំផនុត។

ជេចក្តីជេ្ើចបាប់
វធិានការជនះជ្វើការដកដ្បជាជ្ចើនជៅជលើចបាបរ់បេ់រែឋាជែើម្ តីត្មរូវជាក់

ល្កឲ់្យមានបេបញ្ជា េ្មាបច់ំណតី អាហារដកភច្ពន្នុ។
កានដ់តជាកល់្កជ់ាងជនះជេៀតវធិានការជនះ(1)ត្មរូវថាចំណតី អាហារ

បំភ្លៃពូ�ភាគជ្ចើនបំផនុតដែលលក់្តរូវបិេស្លៃ កឲ្យបាន្តឹម្តរូវ(2)ត្មរូវឲ្យ
ោយកដាឋា នេនុខ្្បិាលស្ធារណៈបញ្ញតិ្អំពតីការបិេស្លៃ កជលើចំណតី អាហារ
្បជ្េជនះនិង(3)អននុញ្្ញ តឲ្យបនុគ្គលទាងំឡាយជ្វើការប្ឹង្ករុមហ៊នុន
ផលិតចំណតី អាហារដែលរជំល្្ជលើខដចងេ្តីពតីការបេិស្លៃ កជៅក្នុងវធិាន
ការជនះ។
ការបិេស្លៃ កចំណតី អាហារ។វធិានការជនះត្មរូវថាចំណតី អាហារដកភច្ពន្នុ

ដែលដាកល់កជ់ៅកដនលៃងលករ់ាយក្នុងរែឋា្តរូវបិេស្លៃ កឲ្យបានចបាេ់ល្េ់ថា
បានដកភចព្ន្នុ។កានដ់តជាកល់្កជ់េៀតវធិានការជនះត្មរូវថាចំណតី អាហារ
ជៅទាងំឡាយ(ែូចជាដផលៃជឈើនិងបដនលៃជផ្ងៗ)ដែល្តរូវបានផលិតទាងំ
្េរុងឬជាដផក្តាមរយៈការដកភច្ពន្នុ្តរូវេរជេរបញ្ជា កជ់ៅជលើកញ្ចបដ់ផ្ក



េំរាបអ់ត្បេភនេំជណើ ្បជាមតិជលខ37, េូមអានេំពរ័110។
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ខ្ងមនុខឬជលើស្លៃ ក។្បេិនជបើេំនិញជោះមនិ្តរូវបានជវចខ្ចបដ់ាចជ់ដាយ
ដ�កពតីគ្ាឬមនិមានបិេស្លៃ កជេ្តរូវេរជេរពាក្យទាងំជនះជៅជលើជ្្ើរឬន្ុងដែលដាកប់ង្្ញេំនិញជោះេ្មាបល់ក។់វធិានការជនះកត៏្មរូវផងដែរ
ថាចំណតី អាហារដកភច្ទាងំឡាយដែល្តរូវបានផលិតទាងំ្េរុងឬជាដផ្ក
តាមរយៈដកភច្ពន្នុ្តរូវបិេស្លៃ កជដាយេរជេរពាក្យថា“មតួយដផ្ក្តរូវបាន
ផលិតជដាយជ្វើការដកភចព្ន្នុ”ឬ“អាចមតួយដផ្កផលិតជដាយជ្វើវេិវកម្មពន្នុ”។
កដនលៃងលករ់ាយ(ែូចជាហាងលកជ់្គឿងជេេ)នឹងេេតួលខនុេ្តរូវជាចម្

ងចំជពាះការអននុវត្តាមវធិានការជនះតាមរយៈជ្វើការធាោថាផលិតផល
ចំណតី អាហាររបេ់ពតួកជគ្តរូវបានបិេស្លៃ កោ៉ង្តឹម្តរូវ។ផលិតផលទាងំ
ឡាយដែល្តរូវបានបិេស្លៃ កថាដកដ្បជេជនេិក្តរូវដតអននុជល្មតាមវធិាន
ការជនះ។េ្មាបផ់លិតផលនតីមតួយៗដែលមនិ្តរូវបានបិេស្លៃ កថាដកភច្ពន្នុ
ជាេូជៅកដនលៃងលករ់ាយ្តរូវដតអាចកត់្ តាបានពតីមូលជហតនុដែលផលិតផល
ជោះ្តរូវបានជលើកដលងពតីការបិេស្លៃ ក។មានមជ្យាយបាយេំខ្នច់ំនតួន
ពតីរដែលកដនលៃងលករ់ាយអាចជ្វើលិខិតស្្មបញ្ជា កថ់ាផលិតផលមតួយ្តរូវ
បានជលើកដលង៖(1)តាមរយៈការេេតួលយកឯកស្របញ្ជា កអ់ះអាងពតីអ្ក
ផ្គតផ់្គងផ់លិតផលជោះ(ែូចជាអ្កលកែ់នុំជាជែើម)ដែលបង្្ញថាផលិត
ផលជោះមនិ្តរូវបានដកភច្ពន្នុជដាយជចតោឬជដាយែឹងចបាេ់(2)តាម
រយៈការេេតួលបានជេចក្តីបញ្ជា កឯ់ករា�្យដែលថាផលិតផលជោះគា្ម នផ្នុក
ជ្គឿងផ្ដំែលដកភច្ពន្នុជេ។អង្គភាពែភេជេៀតេូទាងំបណ្ាញផ្គតផ់្គងច់ំណតី
អាហារ(ែូចជាកេិករនិង្ករុមហ៊នុនផលិតចំណតី អាហារ)ក៏្ តរូវេេតួលខនុេ
្តរូវផងដែរចំជពាះការរកសាេនុកកំណត់្ តាទាងំជនះ។វធិានការជនះកផ៏្តជ់ចញ
ផងដែរនូវផលិតផលចំណតី អាហារជាកល់្កម់តួយចំនតួនពតីល័កខេខណ័្ឌ ត្មរូវឲ្យ
បិេស្លៃ កែូចជលើកជ�ើងខ្ងជលើ។ឧទាហរណ៍ជ្េ�ជាៈមានជាតិអាល់កនុល
ចំណតី អាហារេរ តីរាង្គនិងចំណតី អាហារជៅក្នុងជភា�នតីដាឋា ននិងចំណតី អាហារ
ដែលចម្និេ្មាបេ់េតួលទានភាលៃ មៗនឹងមនិត្មរូវឲ្យជ្វើការបិេស្លៃ កជេ។
ផលិតផលជ្វើពតីស្ចេ់តវ-ែូចជាស្ចជ់គាឬស្ចម់ាន់-ដែលមនិ្តរូវ
បានផលិតជដាយផ្្ល់តាមរយៈការដកភចព្ន្នុក៏្ តរូវបានជលើកដលងផងដែរ
ជដាយមនិគិតថាជតើេតវជោះ្តរូវបានចិញ្ច ឹមជដាយឲ្យេនុតីែំណាំដកភច្ពន្នុឬ

ោ៉ងណាជោះជេ។
ជ្រៅពតីជនះវធិានការជនះហាមឃាតក់ារជ្បើ្បាេ់ពាក្យថា“តាម្ម្មជាតិ”

“ផលិតជ�ើងតាម្ម្មជាតិ”“ដាតំាម្ម្មជាតិ”និង“មានលកខេណៈ្ម្មជាតិ
ទាងំអេ់”ជៅក្នុងស្លៃ កនិងការផ្ពវផសាយពាណិ�ជាកម្មអំពតីចំណតី អាហារបំភ្លៃ

ពូ�។ទាកេ់ងនឹងមជ្យាបាយដែលវធិានការជនះ្តរូវបានេរជេរជ�ើង
គឺមានលេ្ភាពមតួយដែលថាការហាមឃាតទ់ាងំជនះនឹង្តរូវបក្ស្យ
ជដាយតនុល្ការជែើម្ តីយកជៅអននុវត្ជៅជលើចំណតី អាហារដកភចម្តួយចំនតួន
ជដាយមនិគិតថាជតើវា្តរូវបានដកភចព្ន្នុឬអតជ់ោះជេ។
បេបញ្ជា របេ់រែឋា។ល័កខេខណ័្ឌ ត្មរូវឲ្យបិេស្លៃ កេ្មាបច់ំណតី អាហារវេិវ

កម្មពន្នុេិ្តជ្កាមវធិានការជនះនឹង្តរូវដចងជដាយ្កេតួងេនុខ្្បិាលស្ធា
រណៈដែលជាដផ្កមតួយភនេំនតួលខនុេ្តរូវរបេ់ខលៃតួន្ស្បក់្នុងការបញ្ញត្ិអំពតី

េនុវត្ិភាពនិងការបិេស្លៃ កចំណតី អាហារោោ។វធិានការជនះអននុញ្្ញ តឲ្យ


្កេតួងអននុមត័បេបញ្ជា ទាងំឡាយដែលខលៃតួនកំណត់ដែលមានភាពចាបំាច់
េ្មាបអ់ននុវត្វធិានការជនះ។ឧទាហរណ៍្កេតួងេនុខ្្បិាលស្ធារណៈ
នឹងចាបំាច់្ តរូវបជងកើតបេបញ្ជា ជផ្ងៗដែលបរោិយអំពតីនតីតិវ ិ្ តីគំរេូ្មាប់



កំណតថ់ាជតើចំណតី អាហារទាងំឡាយមានផ្នុកជ្គឿងផ្ដំែលដកភច្ពន្នុដែរឬោ៉ងណា។
បណឹ្ងទាមទារឲ្យអននុវត្វធិានការជនះ។ការរជំល្្បំពានទាងំឡាយជៅ

ជលើវធិានការជនះអាចនឹង្តរូវកាតជ់ទាេជដាយភាគតីរែឋាភាគតីក្នុងមូលដាឋា នឬ
ភាគតីឯក�ន។វធិានការជនះអននុញ្្ញ តឲ្យតនុល្ការផ្ល់ឲ្យភាគតីទាងំជនះនូវរាល់
ការចំណាយេម្េបទាងំអេ់ដែលបានចំណាយក្នុងការជេ៊ើបអជងកតនិង
ការជដាះ្ស្យបណឹ្ង។បដន្មពតីជលើជនះវធិានការជនះបញ្ជា កថ់ាអ្កជ្បើ
្បាេ់ទាងំឡាយអាចប្ឹង្បឆ្ងំនឹងការរជំល្្បំពានជៅជលើល័កខេខណ័្ឌ ត្មរូវ
របេ់វធិានការជនះជៅជ្កាមចបាបជ់ដាះ្ស្យករណតី អ្កជ្បើ្បាេ់របេ់រែឋា
ដែលផ្ល់េិេ្ិឲ្យអ្កជ្បើ្បាេ់ជ្វើការប្ឹងជដាយមនិចាបំាចប់ង្្ញពតីការខូច
ខ្តជាកល់្កណ់ាមតួយដែលបានជកើតជ�ើងជដាយស្រដតការរជំល្្ដែល
បានជចាេ្បកានជ់ោះជេ។
ឥេ្ិពលស្រជពើពន្
ការបជងកើនការចំណាយជលើការ្គប់្ គងរបេ់រែឋាវធិានការជនះនឹងជ្វើឲ្យ

ជកើនជ�ើងនូវការចំណាយរបេ់រែឋាេំរាប់្កេតួងេនុខ្្បិាលស្ធារណៈ
េ្មាបប់ជងកើតបេបញ្ញត្ិអំពតីការបិេស្លៃ កជលើចំណតី ដកភចឆៃពន្នុែូចជាការពិនិត្យ
ជមើលឯកស្រនិងជ្វើអ្ិការកិច្ចតាមជពលកំណតជ់ែើម្ តីកំណតថ់ាជតើចំណតី

អាហារទាងំឡាយពិតជាកំពនុង្តរូវបានលកជ់ដាយមានបិេស្លៃ កោ៉ង្តឹម្តរូវ
ឬោ៉ងណា។វាអា្េ័យជលើវ ិ្ តីនិងវសិ្លភាពដែល្កេតួងជ្�ើេជរ ើេ

អននុវត្បេបញ្ជា ទាងំជនះ(ែូចជាជតើ្តរូវជ្�ើេជរ ើេជ្វើការ្តរួតពិនិត្យហាងលក់
ជ្គឿងជេេញឹកញាបដ់បបណា)ការចំណាយទាងំជនះអាចមានចាបព់តីពតីរ
បតីដេនែនុល្លៃ ររហូតែល់ជាង$1 លានដលុា្លារជារ�ៀងរាល់ឆ្លាំ។ 

កំលា�ើនលា្រកបលាោយសក្លានុពលលានករចំណាយទាក់ទងនឹង្រណ្ឹងវិ
វាទ។ ែូចបានជលើកជ�ើងខ្ងជលើវធិានការជនះផ្ល់េិេ្ិឲ្យបនុគ្គលទាងំឡាយ
ប្ឹង្បឆ្ងំនឹងការរជំល្្បំពានជលើល័កខេខណ័្ឌ ត្មរូវេ្តីពតីការបិេស្លៃ ក។

ជដាយស្រ្បការជនះនឹងជ្វើឲ្យជកើនជ�ើងនូវចំនតួនេំណនុំ ជរឿងដែលដាកជ់ៅ
តនុល្ការរែឋាជោះរែឋានិងជខ្ន ត្ីទាងំឡាយនឹង្តរូវចំណាយបដន្មេ្មាប់
ែំជណើ រការនិង�ំននុំ�្មះេំណនុំ ជរឿងបដន្មជេៀត។វសិ្លភាពភនការចំណាយ
ទាងំជនះនឹងពឹងដផ្កជៅជលើចំនតួនេំណនុំ ជរឿងដែលបានបញជាូ នមកចំនតួនេំណនុំ 
ជរឿងដែល�ំននុំ�្មះជដាយរែឋានិងរដាឋា ្បិាលមូលដាឋា ននិងលកខេណដែលេំណនុំ 
ជរឿងទាងំជោះ្តរូវបានេជ្មចជដាយតនុល្ការ។ការចំណាយដែលជកើនជ�ើង
ខលៃះៗរបេ់តនុល្ការនឹង្តរូវឧបត្ម្ភជដាយ្បាកភ់ថលៃដាកព់ាក្យបណឹ្ងជៅតនុល្
ការដែលភាគតីពាកព់ន័្្តរូវបានត្មរូវឲ្យបងអ់ននុជល្មតាមចបាបដ់ែលមាន
្ស្ប។់ជៅក្នុងបរបិេភនការចំណាយេរនុបរបេ់តនុល្ការការចំណាយទាងំ
ជនះមនិេំនងជាមានចំនតួនជ្ចើនជោះជេជៅក្នុងែំជណើ រដវងឆ្ងា យជៅមនុខ។ 
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 ទឡហីករណ៍គាតំទសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 37 

 ការប្្ើយបែិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទភេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 37 

សំបណើ តបជាមតិ 37 េិយត្កម្មអំពី “សិទ្ធិបែើម្ែីរឹង” គឺពិតជាដផេការ្បោកមយួ 
បោរបពញបោយការបលើកដលងចបំោះ អ្កទទួលោេផលតបបោជេពិ៍បសស េិង 
តំភលលាកោ់ងំសំរាប ់អ្កបតបើោតស់េិងអ្កបងព់េ្ធ។

សំបណើ តបជាមតិ 37 បលើកដលង ទរឹកបោះបគា ឈសី្ស េិង ស្ចព់ីតតមរូវការ ឲ្យបិទ 
ស្្កប ្្ម ះ។ វាបលើកដលងតស្បបៀរ ស្ទោំងំោយជលូរ តស្ អាហារដែលោេលកប់ៅ តាម 
បភាជេីយោឋា េ េិងអាហារបផ្សងបទៀតដែលមាេស្រធាតុដកដតបពេ្ធុ។ 

តាមពិត វាបលើកដលងពីរភាគបីភេម្លូបអាហារដែលពលរែឋារែឋា កាលីហ្័រញ៉ា  បតបើតោស់ - 
រមួមាេផលិតផលដែលផលិតបោយតករុមហុ៊េ ដែលផ្ល់ថវកិាែល់យុទ្ធនាការសំបណើ តបជា
មតិ 37។

បបងកើតឲ្យមាេបណ្រឹ ងទារយកតោកថ់្មី
សំបណើ តបជាមតិ 37 តតរូវោេសរបសរបោយបមធាវជីេំុំជតមះដែលជំនាញ ខាងការ 

ោកោ់ក្យបណ្រឹ ងតបឆាងំេរឹងអាជីវកម្មនានា។ វាបបងកើតតបប្ទ ថ្មីមយួ ភេបណ្រឹ ងទារ
 យកតោកដ់ែលអេុញ្ញា តឲ្យបមធាវទីាងំឡាយអាច ប្រឹងអ្កចំការ អ្កលកឥ់វា៉ាេ ់េិងតករុម 

ហុ៊េម្លូបអាហារ - បោយគា្ម េ ្ស្ុតាងភេការរបំលា្បំោេ ឬការបំផ្្ញបឡើយ។
 អ្កបតបើតោស់េរឹងទទួលោេេលូវពត័ម៌ាេដែលបធ្ើឲ្យយល់ខុស។
មាេការសិកសាជាលក្ខណៈវទិយាស្សស្ជាង 400 ោេបង្ាញពីចំណី 

អាហារដែលោេបធ្ើបោយវសិ្កម្មពេ្ធុ គឺមាេសុវត្ិភាព។ អង្គការ 
សុខភាពនាមំុខបគនានាែលូចជា 
សមាគមបវជ្ជស្សស្អាបមរកិ អង្គការ សុខភាពពិ្ពបលាក បណិ្តសភាជាតិដផ្កវទិយា

 ស្សស្ អ្កវទិយាស្សស្ ដែលោេឈះ្រង្ាេណ់លូ ដបល៊ 24 នាក ់េិងរែឋាោលតគបត់គង 
ខាងចំណីអាហារ េិងឱសថសហរែឋាអាបមរកិ កយ៏ល់តសប។

“មេិមាេយុត្ិកម្មដផ្កវទិយាស្សស្សតមាបក់ារបិទស្្កពិបសសបៅបលើចំណី
 

អាហារផលិតតាមការដកភច្ជីវស្សស្បឡើយ” - សមាគមបវជ្ជស្សស្អាបមរកិ
តំភលកាេដ់តខ្ពស់សំរាបអ្់កបតបើោតស់េិងអ្កជាបព់េ្ធ
ការសិកសាបង្ាញថា បោយការបង្ខំឲ្យផលិតផលចំណីអាហារទលូបៅ ជាបតចើេ 

មាេការបវចខ្ចបឬ់បធ្ើបឡើងវញិជាមយួបតគឿងផ្សតំំភលកាេដ់តភថ ្សំបណើ តបជាមតិ 37 េរឹងបធ្ើ 
ឲ្យតគរួស្ររែឋាកាលីហ្័រញ៉ា កំរតិមធ្យម ចំណាយលុយរាបរ់យែុល្ារបដេ្មក្ុងមយួឆ្ា ំសំរាបប់តគឿងបទស។

ការវភិាគផលប៉ាះោល់ស្របពើពេ្ធរបស់រែឋាជាផ្លូវការ សេ្ិោឋា េថាការចាត ់ដចង 
 ការោិ ល័យធិបបតយ្យ េិងោក្យបណ្រឹ ងេរឹងបធើ្ឲ្យមាេការចំណាយ ែល់អ្កបងព់េ្ធ រាបល់ាេ 

ែុល្ារ។
សលូម្អី្កផ្ល់ថវកិាែធ៏ំបំផុតរបស់សំបណើ តបជាមតិ 37 ស្រភាពថា វា “េរឹងជា 

សុបិេអាតកកម់យួខាងការបរៀបចំទីកដេ្ងដែលមាេតំភលភថ្។”
សំបណើ តបជាមតិ 37 គឺជាល្ចិកលបោកេិងមាេតំភលភថ្មយួ។
បោះបឆ្ាត បទ!
www.NoProp37.com

JONNALEE HENDERSON 
សហពេ័្ធការោិល័យកសិោឋា េភេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា
DR. HENRY I. MILLER, នាយកស្្បេិក 
ការោិល័យជីវបបច្ចកវទិយាភេរែឋាោលតគបត់គងចំណីអាហារេិងឱសថ
TOM HUDSON, នាយកតបតិបត្ិ
គណៈកម្មការការោរអ្កបងព់េ្ធរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា

ោទ/ចាស គាតំទសំបណើ តបជាមតិ បលខ 37 - ពីបតោះអ្កគួរមាេសិទ្ធិែរឹងអំពីអ្ីដែលបៅក្ុ
ងចំណីអាហាររបស់អ្ក។

ការបោះបឆ្ាតោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 37 មាេេយ័ 3 ោ៉ា ង ៖
• អ្កេរឹងមាេសិទ្ធិែរឹងអំពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់អ្ក េិង ថាបតើចំណីអាហាររ

បស់អ្កតតរូវោេផលិតបោយបតបើវសិ្កម្មពេ្ធុឬោ៉ា ងណា។ 
• ចំណីអាហារេរឹងតតរូវបិទស្្កោ៉ា ងតតរឹមតតរូវ។ ស្្កទាងំឡាយបៅបលើចំណី

 អាហារ តតរូវដតបង្ាញឲ្យែរឹងតបសិេបបើផលិតផលបនាះតតរូវោេផលិតតាមរយៈ
 វស្ិកម្មពេ្ធុ។ 

• ការការោរសុខភាពតគរួស្ររបស់អ្កេរឹងកាេដ់តមាេភាពងាយតសរួល 
ជាងមុេ។ អ្កេរឹងទទួលោេពត័ម៌ាេដែលអ្កតតរូវការអំពីចំណីអាហារដែល បពទ្យ េិងអ្កវទិយាស្សស្អះអាងថា មាេទំនាកទ់ំេងបៅេរឹងតបតិកម្ម េិងបតគាះថ្ាកធ់ំ
ៗែភទបទៀតចំបោះសុខភាព។ 

ចំណីអាហារដែលបយើងទិញមាេពត័ម៌ាេអំពីស្រធាតុចិញ្ច រឹមរចួបៅបហើយបៅបលើស្្ករប
ស់វា។ ជាមយួេរឹងសំបណើ តបជាមតិ 37 បយើងេរឹងមាេពត័ម៌ាេដែលសរបសរជាភាស្ស្មញញា  
តបសិេបបើចំណីអាហារបនាះតតរូវោេផលិតបឡើងបោយវសិ្កម្មពេ្ធុ ដែល មាេេយ័ថា 
ចំណីអាហារបនាះមាេ DNA (អាសីុែឌីអុកសីុរបីលូេុយបក្អិុច) ដែលតតរូវ

 ោេបធ្ើការដកដតបដបបសិប្េិម្មតិបៅក្ុងមេី្រពិបស្ធេប៍ោយបតបើតោស់ពេ្ធុពីវរីសុ ោក់

 
បតរ ីឬ រកុ្ខជាតិ ឬសត្បផ្សងៗបទៀត។ 

បោយស្រដតចំណីអាហារដកភចឆៃពេ្ធុមាេភាពចតមរូងចតមាស មាេតបបទសជាង 40 ជំុវញិពិ
្ពបលាកតតរូវការឲ្យមាេស្្កសតមាបច់ំណីអាហារវសិ្កម្មពេ្ធុ ក្ុងបនាះមាេ 
តបបទសភាគបតចើេបំផុតបៅក្ុងទ្ីបអឺរ ៉ាបុ តបបទសជប៉ាុេ េិងសលូម្ដីតតបបទសចិេ េិង ឥណ្ា។ 
បតើតករុមហុ៊េអាបមរកិទាងំឡាយមេិគួរផ្ល់ឲ្យពលរែឋាអាមរកិេលូវពត័ម៌ាេែលូចគ្ាបៅេរឹងអ្ីដែល
ពួកបគផ្ល់បៅឲ្យជេបបទសដមេឬបទ? 

មេិមាេការសិកសារយៈបពលដវងអំពីសុខភាពដែលោេបង្ាញថា ចំណីអាហារវសិ្កម្មព
េ្ធុមាេសុវត្ិភាពចំបោះមេុស្សបនាះបទ។      មេិថាអ្កទិញចំណីអាហារវសិ្កម្មពេ្ធុ 
ឬអតប់នាះបទ អ្កមាេសិទ្ធិែរឹងអំពីអ្ីដែលអ្កកំពុងដតទិញ េិងមេិតតរូវតបថុយ

 តបថាេចំបោះសុខភាពតគរួស្ររបស់អ្កបឡើយ។ ការបិទស្្កជួយ�ឲ្យអ្កែរឹងអំពីអ្ី ដែលបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់បយើង ែលូបច្ះបយើងអាចបធ្ើការពិចារណាសតមាបខ់្ួេ
បយើងផ្្ល់។

សំបណើ តបជាមតិ 37 គឺជាវធិាេការស្មញញា តបកបបោយសុ្វេិិចឆៃយ័មយួ។ វាមេិចំណា
យតោកអ់្ីបឡើយសតមាបក់ារោកប់ញ្ចលូ លពត័ម៌ាេបៅក្ុងស្្កមយួ បហើយវាតតរូវោេអេុវត្
បោយផ្ល់បពលបវលាឲ្យផលិតករបធ្ើការតពីេបចញេលូវស្្កថ្មីៗដែល តោបអ្់កពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហារបនាះ ឬ បធ្ើការផ្្ស់ប្លូរផលិតផលរបស់ពួកបគ

 តបសិេបបើពួកបគមេិចងល់កច់ំណីអាហារដែលដកភចឆៃពេ្ធុបនាះ។ 

បលើសពីបេះបៅបទៀត សំបណើ តបជាមតិ 37 ទបស់្ក តក់ារបតបើតោស់ខុសេលូវោក្យ “ធម្មជាតិ” 
បៅបលើផលិតផលដកភចឆៃពេ្ធុ។ 

តករុមហុ៊េផលិតចំណីអាហារ េិងតករុមហុ៊េកសិគីមធីំៗ េិងអ្កផ្សព្ផសាយបញ្ចុ ះ
 បញ្ចលូ លរបស់ពួកបគតបឆាងំេរឹងវធិាេការបេះ។ តករុមហុ៊េជាបតចើេក្ុងចំបណាមបេះ គឺជា

 តករុមហុ៊េែលូចគ្ាបៅេរឹងតករុមហុ៊េដែលោេកុហកព់ួកបយើងអំពីផលប៉ាះោល់របស់ថ្ា ំសម្ាបស់ត្ល្ិត ឬ ោេតស៊លូមេិបង្ាញពត័ម៌ាេបផ្សងបទៀតបៅបលើស្្កចំណីអាហារ ែលូចជា 
ចំេួេកាឡលូរ ីឬ បរមិាណជាតខ្ិាញ់ ឬ អំបិលដែលមាេបៅក្ុងផលិតផលរបស់ពួកបគ។ 
បច្ចុប្េ្បេះ ពួកបគចងឃ់ាងំបយើងឲ្យបៅទីងងរឹតមេិឲ្យែរឹងពីវសិ្កម្មពេ្ធុរបស់

 ពួកបគបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់បយើងបឡើយ។ 
មេិថាអ្កចងទ់ទួលទាេចំណីដកភចឆៃពេ្ធុ ឬអតប់នាះបទ សំបណើ តបជាមតិ 37 ផ្ល់ឲ្យអ្កេលូវ

អំណាចក្ុងការបតជើសបរ ើសចំណីអាហារអ្ីខ្ះសតមាបទ់ទួលទាេក្ុងតគរួស្ររបស់អ្ក។ តករុម
ហុ៊េគីមធីំៗមេិគួរបធ្ើការសបតមចចិត្សតមាបអ្់កបនាះបទ។ 

អ្កបតបើតោស់ តគរួស្រកសិករ បវជ្ជបណិ្ត គិលាេុបោឋា ក េិងគិលាេុបោឋា យិកា 
អ្កឯកបទសអាហារលូបត្ម្ភ េិងោណិជ្ជករខ្ាតតលូច េិងពលរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ជិតមយួ

 លាេនាកោ់េបចញមុខចុះហត្បលខារចួរាល់បហើយបៅបលើញត្ិដែលផ្ល់ឲ្យអ្កេលូវសិទ្ធិែរឹង
អំពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់បយើង? បតើអ្កេរឹងចលូលរមួ ជាមយួពួកបគ ដែរ ឬបទ?

ចងែ់រឹងពត័ម៌ាេបដេ្ម ឬ ចលូលរមួជាមយួពួកបគឥឡលូវបេះ សលូមចលូលបៅកាេ ់បគហ ទំពរ័ 
www.CARightToKnow.org.

បៅបពលអ្កបោះបឆ្ាតសបតមចបលើសំបណើ តបជាមតិ 37 សលូមសួរខ្ួេឯងដតមយួ 
សំណួរប៉ាុបណាណ ះ ៖ បតើខ្ុ ំមាេសិទ្ធិែរឹងពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហារដែលខ្ុ ំទទួលទាេ 

 
េិងចិញ្ច រឹមតគរួស្រខ្ុ ំោេដែរឬបទ? ចបម្ើយ គឺបោះបឆ្ាត 

 ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 37 ។  
www.CARightToKnow.org. 

DR. MICHELLE PERRO, បវជ្ជបណិ្តដផ្កកុមារ
REBECCA SPECTOR, នាយក West Coast
មជ្ឈមណ្ល សំរាបសុ់វត្ិភាពចំណីអាហារ
GRANT LUNDBERG, មសេ្ីនាយកតបតិបត្ិ
កសិកម្ម តគរួស្រ Lundberg
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សំបណើ តបជាមតិ 37 គឺមេិដមេជាវធិាេការស្មញញាែលូចដែលអ្កផ្សព្ផសាយអះអាងបនាះ

បទ។ វាជាការ្បោកមយួ មាេគុណវបិត្ិភេការបិទស្្កបលើចំណី អាហារដែល
 បធ្ើឲ្យយល់ខុស េិងខលូចគុណភាពធ្ងេធ់្ងរ ដែលេរឹងបដេម្ការចំណាយកាេដ់តបតចើេបៅបលើកា

រោិធិបបតយ្យរោឋា ្ោិល េិងអ្កបងព់េ្ធ បបងកើតជាបណ្រឹ ងគា្ម េតបបោជេថ៍្មីៗបទៀត េិងបបងកើ
េការចំណាយបលើចំណីអាហាររាបោ់េល់ាេែុល្ារ- បោយគា្ម េផ្ល់ 
ផលតបបោជេខ៍ាងសុខភាព េិងសុវត្ិភាពបស្ះ។ មេិដតប៉ាុបណាណ ះ វាបោរបពញបៅ បោយការបលើកដលងសំរាបផ់លតបបោជេពិ៍បសស។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 37 តបឆាងំជាមយួេរឹងវទិយាស្សស្។ 
បបច្ចកវទិយាជីវស្សស្ ដែលតតរូវោេបៅផងដែរថា ការដកភចព្េ្ធុ (GE) តតរូវោេបគ 

បតបើតោស់ជិតពីរទស្សវត្សរម៍កបហើយសតមាបោ់ែំំណាំតបប្ទបផ្សងៗ ែលូចជា បោត 
សដណ្កបសៀង េិងែំណាំែភទបទៀតដែលធេេ់រឹងជំងឺ េិងសត្ល្ិត េិងតតរូវការបតបើ

 តោស់ថ្ាសំម្ាបស់ត្ល្ិតកាេដ់តតិច។ ចំណីអាហារទលូបៅរាបោ់េម់ុខតតរូវោេផលិតជាមយួ
េរឹងបតគឿងផ្សដំែលោេមកពីែំណាំោបំោយបបច្ចកវទិយាជីវស្សស្។

សំបណើ តបជាមតិ 37 ហាមឃាតច់ំណីអាហារដែលមាេសុវត្ិភាពបំផុតទាងំបេះ 
បៅក្ុងរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  តបសិេបបើវាមេិតតរូវោេបិទស្្កោ៉ា ងពិបសស ឬ ផលិតបឡើង

 វញិបោយបតបើតោស់បតគឿងផ្សដំែលមាេតភម្ខ្ពស់ជាងមុេបទ។
រែឋាោលតគបត់គងខាងចំណីអាហារេិងឱសថសហរែឋាអាបមរកិដចងថា បគាល េបោោយបិទស្្កដបបបេះេរឹងនាឲំ្យមាេ “ការកុហកដ់ែលមេិអាចបចៀសផុត”។ 
អង្គការខាងវទិយាស្សស្ េិងបវជ្ជស្សស្ដែលទទួលោេការបគារព ោេបធ្ើបសចក្ ីសេ្ិោឋា េថា ចំណីអាហារបតបើបបច្ចកវទិយាជីវស្សស្ គឺមាេសុវត្ិភាព ដែលរមួមាេ៖
• បណិ្តសភាជាតិដផ្កវទិយាស្សស្ (NAS)
• តករុមតបរឹកសាអាបមរកិដផ្កវទិយាស្សស្ េិងសុខភាព (ACSH)
• បណិ្តសភាដផ្កអាហារលូបត្ម្ភ េិងចំណីអាហារ (AND)
• អង្គការសុខភាពពិ្ពបលាក (WTO)
“មេិមាេយុត្ិកម្មដផ្កវទិយាស្សស្សតមាបក់ារបិទស្្កពិបសសបៅបលើចំណីអា

 ហារផលិតតាមការវស្ិកម្មពេ្ធុបឡើយ” ។  —សមាគមបវជ្ជស្សស្អាបមរកិ ដខមថុិនា  
ឆ្ា ំ2012 ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 37 ៖ បោរបពញបៅបោយេិយត្ិកម្មតាមអបំពើចិត្  េិងការបលើកដលងបែើម្ផីលតបបោជេពិ៍បសស  
“បទបញ្្ជ  េិងការបលើកដលងតាមទបំេើងចិត្បៅក្ុងសំបណើ តបជាមតិ 37 បេះេរឹង 

ផ្ល់េលូវផលតបបោជេពិ៍បសសជាកល់ាកម់យួចេំួេ កប៏៉ាុដេ្មេិធ្ាកែ់ល់ភែអ្កបតបើ តោស់បនាះបទ” ។  — Dr. Christine Bruhn តកសួងវទិយាស្សស្ចំណីអាហារ េិង បបច្ចកវទិយា 
ភេស្កលវទិយាល័យរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  UC Davis

សំបណើ តបជាមតិ 37 គឺបោរបពញបៅបោយកាបលើកដលងដែលមេិសមបហតុផល  េិងមាេការបលើកទរឹកចិត្ដផ្កេបោោយ។ វាតតមរូវឲ្យបិទស្្កពិបសសបៅបលើទរឹកបោះ
 បគា ផ្សជំាមយួសដណ្កបសៀង កប៏៉ាុដេ្បលើក ដលងចំបោះទរឹកបោះបគា េិងផលិតផលបធ្ើ ពីទរឹកបោះបគា។ ទរឹកដផ្ឈ ឺគឺតតមរូវឲ្យមាេ ស្្ក ប៉ាុដេ្បលើកដលងចបំោះបតគឿងតសវ រឹង។ 

 ចំណីសត្ដែលមាេផ្ុកជាតិស្ច ់តតមរូវ ឲ្យមាេស្្ក កប៏៉ាុដេ្បលើកដលងចំបោះស្ច់
 បផ្សងៗសតមាបម់េុស្សទទលូលទាេ។ 

ចំណីអាហារនាចំលូលពីតបបទសចេិ េិងតបបទសមយួចេំួេបផ្សងបទៀត តតរូវោេបលើក ដលង ប ្
រសិេបបើអ្កលកទ់ាងំឡាយអះអាងជាស្មញញាថា ផលិតផលរបស់ពួកបគ “មេិោកព់េ័្ធេរឹងវ ិ

ស្កម្មពេ្ធុ”។ តករុមហុ៊េបរបទសនានាដែលមេិបស្្ម ះតតង ់អាចទាញយក ផលតបបោជេពី៍តបពេ័្ធបេះ។      
សំបណើ តបជាមតិបលខ 37 អេុញ្ញា តឲ្យមាេបណ្រឹ ងទារយកតោកសំ់បណើ បេះតតរូវោេសរ

បសរបោយបមធាវជីំេំុជតមះម្ាកប់ែើម្ផ្ីល់ផលតបបោជេែ៍ល់បមធាវជីំេំុ 
ជតមះទាងំឡាយ។ វាបបងកើតេលូវតបប្ទថ្មីមយួភេ “បរឿងក្ីបតជើសបរ ើសពិបសស” ដែល អេុញ្ញា តឲ្យ
បមធាវបីធ្ើការប្រឹងតគរួស្រកសិករ េិងអ្កលកប់តគឿងបទសបោយមេិមាេ្ស័្ុ

 តាងណាមយួអំពី្យេ្រាយ។ 
ពលរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ដែលតបឆាងំេរឹងការរបំលា្បំោេបរឿងក្ីបលើកបឡើងថា “សំបណើ  

តបជាមតិ 37 អេុញ្ញា តឲ្យបមធាវជំីេំុជតមះទាងំឡាយបតបើតោស់បរឿងក្ីទាមទារយកតោកប់ែើម្ ី
ជំរតិយកតោកពី់តគរួស្រកសិករ េិងអ្កលកប់តគឿងបទស - ដែលបធ្ើឲ្យតុលាការក្ុងរែឋាកាលីហ្លូ
ញ៉ា  អាជវីកម្ម េិងអ្កបងព់េ្ធចំណាយតោករ់ាបល់ាេែុល្ារ”។

សំបណើ តបជាមតិ 37 ៖ ការោិធិបបតយ្យកាេដ់តបតចើេេិងការចំណាយ សតមាបអ់្ក 
បងព់េ្ធកាេដ់តបតចើេ

សំបណើ តបជាមតិ 37 តតមរូវឲ្យការោិបលខាេុការរែឋាតគបត់គងល័ក្ខខណ្័តតមរូវែស៏្មុតគ ស្្ម ញរបស់ខ្ួេតាមរយៈបធ្ើការពេិិត្យតាមោេបមើលស្្កចំណីអាហារចំេួេរាបសិ់បោេ។់ 
វាមេិោេកំណតព់ីចំេួេទរឹកតោកប់៉ាុនា្ម េលាេដែលតតរូវចំណាយបៅបលើ ការោិធិបបតយ្យ ចបាបទ់ម្ាបក់ារោិធិបបតយ្យស្មុគស្្ម ញ េិងបរឿងក្ីនានាបនាះបទ។ 
វាគឺជាដសកចំហ………ដែលបងត់ោកប់ោយអ្កបងព់េ្ធ។ 

សំបណើ តបជាមតិ 37 មាេេយ័ថា ភថ្ចំណីអាហារកាេដ់តខ្ពស់
សំបណើ តបជាមតិ 37 បង្ខំកសិករ េិងតករុមហុ៊េផលិតចំណីអាហារឲ្យអេុវត្តបតិបត្ិការថ្មី

ដែលមាេតំភលខ្ពស់ ឬ ឲ្យប្លូរបៅបតបើបតគឿងផ្សដំែលមាេតភម្ខ្ពស់ មេិបធ្ើវសិ្កម្ម ពេ្ធុ ឬសររីាង្គ
សតមាបល់កប់ៅក្ុងរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ។ 

ការសិកសាដផ្កបសែឋាកិច្ចបង្ាញថា តបការបេះេរឹងបបងកើេការចំណាយបៅបលើចំណីអាហារ
សតមាបត់គរួស្រជាមធ្យមរាបរ់យែុល្ារជាបរៀងរាល់ឆ្ា-ំដែលជាពេ្ធចំណី អា 
ហារបមើលមេិប�ើញដែលេរឹងបធ្ើឲ្យប៉ាះោល់ ោ៉ា ងខ្ាងំែល់មេុស្សចាស់ េិងតគរួស្រដែលមា
េតោកច់ំណលូ លទាបដែលអាចមាេលទ្ធភាពតិចតួចបំផុតក្ុងការទិញវា។

“សំបណើ តបជាមតិ 37 េរឹងបធ្ើឲ្យប៉ាះោល់ែល់តគរួស្រកសិករ េិងអ្កបតបើតោស់ោ៉ា ងអយុត្ិ
ធម។៌ ែលូបច្ះតតរូវដតបោ្ឈបវ់ា។”  —សហពេ័្ធការោិល័យកសិោឋា េរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ដែលតំ
ណាងឲ្យកសិករចំេួេ 80,000 នាក។់ 

ចលូលរមួជាមយួអ្កវទិយាស្សស្ អ្កជំនាញបវជ្ជស្សស្ តគរួស្រកសិករ អ្កតស៊លូមតិ 
របស់អ្កបងព់េ្ធ អាជីវកម្មខ្ាតតលូច។

បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 37។
បោ្ឈបក់ារកលល្ចិ បិទផ្្កចំណីអាហារ ្របោក អស់ភថ្ចំណាយែ ៏បតចើេបេះ។
www.NoProp37.com

DR. BOB GOLDBERG, សមាជិក
បណិ្តសភាជាតភិេវទិយាស្សស្
JAMIE JOHANSSON
តគរួស្រកសិករកាលីហ្័រញ៉ា
BETTY JO TOCCOLI, តបធាេ
សមាគមអាជីវកម្មខ្ាតតលូចកាលីហ្័រញ៉ា

សំបណើ តបជាមតិ 37៖ េិោយ “យល់តពម” បែើម្ែីរឹងពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហារ
 របស់អ្ក។

សំបណើ តបជាមតិ 37 មាេេយ័ោ៉ា ងស្មញញាថា អ្កមាេសិទ្ធិែរឹងពីអ្ីបៅក្ុងចំណីអាហាររ
បស់អ្ក។  មបធយាោយសតមាបប់ធ្ើការងារបនាះ គឺតតរូវបធ្ើឲ្យតោកែថាស្្កបិទ បលើចំណីអាហារ គឺពិតជាតតរឹមតតរូវ។

សំបណើ តបជាមតិ 37 ោកអ្់កឲ្យទទួលខុសតតរូវ។ គា្ម េការោិធិបបតយ្យរោឋា ្ោិល 
អ្កេបោោយ ឬ តករុមហុ៊េកសិគីមណីាមយួេរឹងអាចមាេលទ្ធភាពបិទោងំោេ

 បឡើយតបសិេបបើចំណីអាហាររបស់អ្កតតរូវោេផលិតបឡើងតាមការដកភច្ពេ្ធុបនាះឬក៏
 អត។់ ការអេុវត្ គឺជាកិច្ចការដតមយួគត ់តបសិេបបើតករុមហុ៊េទាងំឡាយបនាះរបំលា្ ចបាប!់ អ្ីតគបោ់៉ា ងដែលពួកបគតតរូវបធ្ើ គឺតតរូវតោបអ្់កអំពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហារ

 របស់អ្ក ែលូចដែលពួកបគោេបធ្ើរចួមកបហើយបៅក្ុងតបបទសបផ្សងៗជាង 40 ទលូទាងំ ទ្ីបអឺរ ៉ាបុ 
តបបទសអលូសស្្លី ជប៉ាុេ េិងសលូម្តីបបទសចិេ េិងរសុ្ស។ី

សំបណើ តបជាមតិ 37 មេិហាមឃាតច់ំណីអាហារវសិ្កម្មពេ្ធុបនាះបទ។ 
តករុមហុ៊េអាជីវកម្មកសិកម្ម េិងកសិគីមធីំៗ េិងអ្កបញ្ចុ ះបញ្ចលូ លរបស់ពួកបគចងប់ន្ាចអ្ក។ 
បតកាមសំបណើ តបជាមតិ 37 អ្កអាចបេ្ទិញចំណីអាហារក្ុងបពលបច្ចុប្េ្របស់អ្ក ឬ អ្ក
អាចបតជើសបរ ើសអាហារបផ្សងៗដែលមេិដកភចព្េ្ធុ។ វាគឺជាជបតមើសរបស់អ្ក។ 

សំបណើ តបជាមតិ 37 មេិបបងកើេតភម្ចំណីអាហារ ឬពេ្ធោរបនាះបទ។ បតោះដតតករុមហុ៊េចំ
ណីអាហារបោះពុម្ពស្្កបឡើងវញិជាបទៀងទាត ់េិងមាេជំហាេសមតសបបៅ ក្ុងអំឡុងបពលមយួ សំបណើ តបជាមតិ 37 េរឹងមេិបបងកើេតភម្បឡើយ។

សំបណើ តបជាមតិ 37 េរឹងជួយ�ការោរសុខភាពតគរួស្ររបស់អ្ក។ រែឋាោលតគបត់គង 
ចំណីអាហារ េិងឱសថ (FDA) េិោយថា “ការផ្ល់ពត័ម៌ាេបតចើេែល់អ្កបតបើតោស់ អំពីអាហារដែលផលិតបោយដកដតបជីវស្សស្េរឹងមាេអត្តបបោជេ”៍។ តបសិេមេិ

 មាេការបិទស្្កចំណីអាហារចបាស់លាស់បទ អ្កេរឹងតបថុយតបថាេទទួលទាេអា ហារដែលអ្កតបតិកម្មជាមយួវា។ បហតុអ្ីតករុមហុ៊េចំណីអាហារធំៗមេិចងឲ់្យអ្កែរឹង អំពីអ្ីដែលបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់អ្ក? បោយមាេវទិយាស្សស្ែច៏តមរូងចតមាស់ េិងមេិប ្
រាកែតបជាអំពីផលប៉ាះោល់ដផ្កសុខភាពភេចំណីអាហារដកភចព្េ្ធុ ការបិទស្្ក គឺជាឧបករ
ណ៍ែសំ៏ខាេម់យួសតមាបក់ារោរសុខភាពតគរួស្ររបស់អ្ក។

បយើងមាេសិទ្ធិែរឹងពីអ្ីបៅក្ុងចំណីអាហាររបស់បយើង។ បោះបឆ្ាត ោទ/ចាស 
បលើសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 37។

www.Carighttoknow.org

JAMIE COURT, តបធាេ
តករុមឃ្ាបំមើលអ្កបតបើតោស់
JIM COCHRAN, អគ្គនាយក
កសិោឋា េ ដបរ៊ ីSwanton

DR. MARCIA ISHII-EITEMAN, អ្កវទិយាស្សស្ ជាេខ់្ពស់
បណ្ាញសកម្មភាព ថ្ាសំំឡាបស់ត្ចភតង



ពន្ធសំរាបផ់្តល់ថវកិា ការអបរ់ ំនិងកម្មវធិីកុមារវយ័ដំដូង។  លក្ខន្តិក:ផ្តតួចផផ្តើម។

ចំណងផ�ើងជាផ្ូវការ  និងផសចក្តីផសផង្ខប ផរៀបចំផោយអគ្គផមធាវ ី

សំផណើ បបជាមតិ
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58 |  ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីជេជងខេបy /  ការជ្វើវភិាគ

ការជ្វើវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

ពន្ធេំរាបផ្់ល់ថវកិាការអបរ់ំនិងកម្មវ ិ្ តីកុមារវយ័ដំដូង។លកខេន្ិក:ផ្តួចជផ្ើម។
• ការបជងកើនកំរតិពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនជលើប្រាករ់ករានប្បចាឆំ្្ន ំជប្ចើនជាង$7,316ជោយជប្បើខ្្ន តរកឹំលពតី.4%េំរាប់

បុគ្គលដដលរកប្រាករ់ានទាបបំផុតជៅ2.2%េំរាបប់ុគ្គលដដលរកប្រាករ់ានជប្ចើនជាង$2.5លានចំនតួនដបព់តីរឆ្្ន ។ំ
• ជៅក្នុងជពលបតួនឆ្្ន ដំំបូងការដបងដចកប្រាកច់ំណូល60%េំរាបស់ាលាជរៀនថ្្ន ក់K-12ជ�ើយ30%េំរាបេ់ងបំណុលរដ្ឋ,និង10%

េំរាបក់ម្មវ ិ្ តីកុមារវយ័ដំបូង។បន្ទា បព់តីជន្ះមកការដបងដចកប្រាកច់ំណូល85%េំរាប់សាលាជរៀនថ្្ន ក់K-12និង15%
េំរាបក់ម្មវ ិ្ តីកុមារវយ័ដំបូង។

• ផ្ល់ថវកិាេំរាបថ់្្ន ក់K-12តាមសាលាជរៀនជាកល់ាក់ជោងតាមចំនតួនេិេ្សឤប្េ័យជលើការប្តរួតប្តាតាមមូលោ្ឋ នការ�ំរះបញ្តី
និងមតិសាធារណ�ន។

• ហាមឃាតរ់ដ្ឋពតីការផ្ល់ថវកិាថ្មតី។

ជេចក្តីេជងខេបននអ្នកវភិាគនតីតិបញ្ញត្ិប្បមាណនូវឥទ្ធិពល�ិរញ្ញ វត្ុទូទាតរ់តួចរបេ់រដ្ឋនិងរោ្ឋ ភរិាលមូលោ្ឋ ន៖
• បជងកើនក្នុងពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនរបេ់រដ្ឋចាបត់ាងំពតីឆ្្ន ំ2013រ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2024។កំជណើ នជនះនឹងប្បហាកប់្បដ�ល$10ជកាដិក្នុងឆ្្ន ំ2013-

14ដដលទំនងនឹងជកើនជ�ើងជប្គឿនៗ។កជំណើ នក្នុងឆ្្ន ំ2012-13នឹងប្បដ�លជាពាកក់ណ្្លននចំនតួនជនះ។
• ជៅក្នុងឆ្្ន ជំាដំបូងនិមតួយៗប្រាកប់្បដ�ល$6ជកាដិនឹងរានជប្បើេំរាបស់ាលាជរៀនជ�ើយ$1មតួយរយជកាដិេំរាបក់ារជមើលដថជក្មង

និងមជតយ្យសាលានិង$3ជកាដិេំរាបក់ារេន្សបំ្រាករ់បេ់រដ្ឋជដើម្ តីេងបំណុល។ចំនតួនេំរាបឆ់្្ន ំ2013-14ប្បដ�លនឹងខ្ពេ់ជាង
ជោយជប្ពាះការដចកចាយថវកិារបដន្មដដលរានមកក្នុងឆ្្ន ំ2012-13។

• ចាបត់ាងំពតីឆ្្ន ំ2017-18រ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2024-25ចដំណកដដលចំណ្យជៅជលើសាលាជរៀនការជមើលដថជក្មងនិងមជតយ្យសាលាឤចនឹងខ្ពេ់
ជាងជ�ើយចំដណកចណំ្យជលើការេងបំណុលនឹងទាបជាង។

ទិដ្ឋភាពទូជៅ

វធិានការជនះបជងកើនពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនជៅជលើអ្នកបងព់ន្ធភាគ
ជប្ចើនជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ចាបព់តីឆ្្ន ំ2013រ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2024។ប្រាក់
ចំណូលដដលរានបជងកើនជោយកជំណើ នពន្ធជនះនឹងប្តរូវចំណ្យជៅជលើ
សាលាជរៀនរដ្ឋកម្មវ ិ្ តីដថទាកុំមារនិងមជត្យ្យេិកសាប្ពមទាងំការេង
បំណុលរបេ់រដ្ឋ។ខដចងេំខ្ន់ៗ ននវធិានការនតីមតួយៗប្តរូវរានពិភាកសា
លម្តិដថមជទៀតដូចខ្ងជប្កាម។

ពន្ធរដ្ឋនិងប្រាកច់ំណូល

សាវតារ

ពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)។PITគឺជាពន្ធជៅជលើប្រាកឈ់្នតួល
អា�តីវកម្មការវនិិជោគនិងប្រាកច់ំណូលជផ្សងៗរបេ់បុគ្គលនិងប្គរួសារ។
អប្តាពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនរបេ់រដ្ឋមានចាបព់តី1ភាគរយដល់9.3
ភាគរយជៅជលើភាគននប្រាកច់ំណូលរបេ់អ្នកជាបព់ន្ធមា្ន ក់ជៅក្នុងប្ករុម
នតីមតួយៗននប្ករុមប្រាកច់ំណូលជាជប្ចើន។(ទាងំជនះេំជៅជៅជលើអប្តាពន្ធ
ឯកត្ាបដន្ម។)អប្តាពន្ធឯកត្ាបដន្មដដលខ្ពេ់ជាងជនះប្តរូវរានគិតនថ្ដូច
កំជណើ នប្រាកច់ំណូលដដរ។ប្រាកច់ំណូលពន្ធដដលបជងកើតជចញពតីពន្ធជនះ-
ដដលចំនតួនេរបុគឺ$49.4ដេេិបប្រាបំតួនពានជ់កាដិនិងបតួនលានដុល្ារ
ជៅអំ�ុងឆ្្ន សំារជពើពន្ធ2010–11-ប្តរូវរានោកប់ញូ្លចូលក្នុងកញ្ប់
ថវកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋ។បដន្មពតីជលើជនះជទៀតពន្ធបដនម្1ភាគរយជទៀតប្តរូវ
រានអនុវត្ចំជពាះប្រាកច់ំណូលប្បចាឆំ្្ន ំដដលជលើេពតី$1លានដុល្ារ

(ជាមតួយនឹងប្រាកច់ំណូលពាកព់ន័្ធដដលរានកំណតទុ់ក�ូនជេវាេុខភាព
ផ្ូវចិត្)។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

ការបជងកើនអប្តាពន្ធPIT។វធិានការជនះបជងកើនអប្តាPITរបេ់រដ្ឋជលើ
ប្ករុមទាងំអេ់ជលើកដលងដតប្ករុមប្រាកច់ំណូលទាបបំផុតដដលមានេុពល
ភាពជលើេពតីរយៈជពល12ឆ្្ន ំចាបព់តីឆ្្ន ំ2013ដល់ឆ្្ន ំ2024។ដូចបង្ហា ញ
ជៅក្នុងតារាងទតី1អប្តាពន្ធឯកត្ាបដន្មនឹងមានការជកើនជ�ើងជាមតួយនឹង
ប្ករុមពន្ធខ្ពេ់ជាងមុននតីមតួយៗ។ឧទា�រណ៍េប្មាបអ់្នកប្បកាេពន្ធរ តួមគ្្ន 
នឹងប្តរូវបងក់្នុងអប្តាពន្ធឯកត្ាបដនម្0.7ភាគរយដថមជទៀតជៅជលើប្រាក់
ចំណូលចជន្្ះពតី$34,692ដុល្ារនិង$54,754ដុល្ារដដលបជងកើនអប្តា
េរបុដល់4.7ភាគរយ។ប្េជដៀងគ្្ន ជនះដដរអប្តាពន្ធឯកត្ាបដន្ម1.1
ភាគរយបដន្មនឹងប្តរូវតំរវូឲ្យបងច់ជំពាះប្រាកច់ំណូលចជន្្ះពតី$54,754
ដុល្ារនិង$76,008ដុល្ារដដលបជងកើនអប្តាេរបុដល់ជៅ7.1ភាគរយ។
អប្តាពន្ធដខ៏្ពេ់ជាងមុនទាងំជនះនឹងបណ្ដា លឲ្យមានបំណុលពន្ធកានដ់ត
ខ្ពេ់ជាងមុនជៅជលើប្រាកច់ំណូលPITរបេ់រដ្ឋប្បដ�ល60ភាគរយ។
(ឥណទានពន្ធផ្ទា ល់ខ្តួនអ្នកក្នុងបនទាុកមនុេ្សចាេ់និងឥណទានពន្ធជផ្សងៗ

ជទៀតក្នុងចំជណ្មកត្ាជផ្សងៗនឹងបន្លុបបរំាតប់ំណុលពន្ធទាងំអេ់
េប្មាបអ់្នកប្បកាេពន្ធប្រាកច់ំណូលទាបជាជប្ចើនន្ក់េូម្ តីដតពតួកជគមាន
ប្រាកច់ំណូលជៅក្នុងកំរតិប្រាកច់ំណូលដដលរងការប៉ាះពាល់ជោយការបជងកើន
អប្តារបេ់វធិានការជនះកជ៏ោយ។)អប្តា1ភាគរយបដន្មេប្មាបជ់េវា
េុខភាពផ្ូវចិត្នឹងជៅដតអនុវត្ចំជពាះប្រាកច់ំណូលជលើេពតី$1លាន
ដុល្ារដដដល។ដូជច្នះការផ្្េ់បដាូរអប្តារបេ់វធិានការជនះនឹងបជងកើនអប្តា
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PITជលើឯកត្ាបដន្មរបេ់អ្នកជាបព់ន្ធទាងំជនះចាបព់តី10.3ភាគរយដល់
12.5ភាគរយ។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ30ជលើេន្ឹកជឆ្្ន តជនះកន៏ឹងបជងកើន
អប្តាពន្ធPITផងដដរ។ប្បអបដ់ដលជៅ�ិតជរៀបរាបព់តីអវតីដដលនឹងជកើតជ�ើង

ប្បេិនជបើវធិានការទាងំពតីរប្តរូវរានយល់ប្ពម។

ផដាល់ថវកិាេប្មាបស់ាលាជរៀនសាធារណៈការដថទាំនិងការអបរ់វំយ័ជក្មង
(ECE) និងជេវាផដាល់បំណុល។បប្ាកច់ំណូលដដលប្តរូវរាននរអង្្គ េរាន
តាមវធិានការជនះនឹងប្តរូវោកចូ់លជៅក្នុងមូលនិ្ិក្នុងភារៈប្គបប់្គងដផ្នកអបរ់ ំ
រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា (CETF)ដដលជទើបបជងកើតថ្មតី។មូលនិ្ិទាងំជនះនឹងប្តរូវរាន

ជបដាជាញា ទាងប្េរុងចំជពាះជគ្លបំណងដតបតីគត។់ដូចដដលរានបង្ហា ញជៅក្នុង
តារាងទតី2ជៅឆ្្ន ំ2013–14និង2014–15វធិានការជនះដបងដចក60
ភាគរយជៅមូលនិ្ិCETFេំរាបេ់លា,10ភាគរយននមូលនិ្ិCETF

តារាងទី2
អត្តាពន្ធប្រាក់ចំណូលបច្ចុបប្បន្ន និងគប្ត្រោងសុំកត្រោម សំប្�ើប្បជាមតិប្លខ 38
អ្នកបំជពញពន្ធោរមា្ន កឯ់ងអ្នកបជំពញពន្ធោររតួមគ្្ន អ្នកបំជពញពន្ធោរជាជមប្គរួសារអប្តាពន្ធកំរតិគជប្មាងេំុបដន្មនន
ប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធaប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធaប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធaកំណតប់ច្ុប្ន្នbអប្តាពន្ធកំរតិកំណត់

$0-$7,316                             $0-$14,632                       $0-$14,642                           1.0%                    - 
7,316-17,346                        14,632-34,692                  14,642-34,692                      2.0                       0.4% 
17,346-27,377                      34,692-54,754                  34,692-44,721                      4.0                       0.7 
27,377-38,004                      54,754-76,008                  44,721-55,348                      6.0                       1.1 
38,004-48,029                      76,008-96,058                  55,348-65,376                      8.0                       1.4 
48,029-100,000                    96,058-200,000                65,376-136,118                     9.3                       1.6 
100,000,250,000                  200,000-500,000              136,118-340,294                   9.3                       1.8 
250,000-500,000                  500,000-1,000,000           340,294-680,589                   9.3                       1.9% 
500,00-1,000,000                 1,000,000-2,000,000        680,589-1,361,178                9.3                       2.0 
1,000,000-2,500,000            2,000,000-5,000,000        1,361,178-3,402,944             9.3                       2.1 
ជលើេ 2,500,000                  ជលើេ 5,000,000               ជលើេ 3,402,944                    9.3                       2.2
aជ ្្នៀបននប្រាកច់ំណូលរានបង្ហា ញគឺប្តរូវចូលជា្រមានេំរាបឆ់្្ន ំ2011និងប្តរូវនលេំរតួលេំរាបអ់តិផរណ្ជៅឆ្្ន អំន្គត។អ្នកបំជពញពន្ធោរមា្ន កឯ់ងរ តួមទាងំបុគ្គលរានជរៀបការ
និងនដគូជភទដូចគ្្ន មានចុះជ ្្ម ះ(RDPS)ដដលបំជពញពន្ធោរប្បចាឆំ្្ន ោំចជ់ោយដ�ក។អ្នកបជំពញពន្ធោររ តួមគ្្ន រ តួមទាងំអ្នករានជរៀបការនិងនដគូជភទដូចគ្្ន RDPដដលបំជពញពន្ធោររ តួមគ្្ន ប្ពម
ទាងំ�នជពាះមា៉ា យឬជមមា៉ា យដដលមានគុណេម្ត្ិនឹងកូនជប្កាមបនទាុក។
bអប្តាពន្ធកំរតិកំណតអ់នុវត្ជលើប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធក្នុងជ្្នៀបពន្ធោរដដលមានរាយជ ្្ម ះ។គជប្មាងេំុអប្តាពន្ធបដន្មនឹងប្តរូវចូលជា្រមានចាបជ់ផ្ើមក្នុងឆ្្ន ំ2012ជ�ើយប្តរូវចបជ់ៅឆ្្ន ំ2018។
អប្តាពន្ធបច្ុប្ន្នដដលមានរាយជន្ះមនិមានបញូ្លអប្តាពន្ធេំរាប់េុខភាពផ្ូវចិត្នន1ភាគរយេំរាបប់្រាក់ចំណូលជាបព់ន្ធដដលជលើេពតី$1លានដុល្ារ។

តារាងទតី2

ការនលទុកប្រាកច់ំណូលដដលតំជ�ើងជោយេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38
                                                    ឆ្ប្ំ2013-14              ឆ្ប្ំ2015-16            ឆ្ប្ំ2017-18
                                                                     និងឆ្ន                     និងឆ្ប្ំ                   រហូតដល់
                                                                  2014-15                 2016-17                 ឆ្ប្ំ2023-24
សាលា                                                             60%                       60%                     86%
ការដថទាវំយ័                                                       10                          10                       15
ការបងន់ថ្បំណុលរដ្ឋ                                              30                           30                    ____ a

េរបុ                                                              100%                     100%                   100%
កំរតិលូតលាេ់ជលើការនលទុកប្រាក់                            ជទ                   រាទ/ចាេ            រាទ/ចាេ
ចំណូលជៅសាលានិងកម្មវ ិ្ តី ECE
a ឆ្ុះបញ្្ំងនូវភាគចដំណកម្្យមដដលបំរងុទុកេំរាបក់ារបងេ់ងជលើបំណុលរដ្ឋ។ប្ាកច់ំណូលជលើេពតីកំរតិការលូតលាេ់កអ៏ាចជប្បើេំ
រាបេ់ងប្រាកប់ំណុលរានដដរ។
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ដល់សាលាជរៀន10ភាគរយននថវកិាេប្មាបក់ម្មវ ិ្ តីECEនិង30ភាគរយនន
ថវកិាគឺេប្មាបទូ់ទាតប់ំណុលរបេ់រដ្ឋ។ជៅឆ្្ន ំ2015–16និង2016–17
ការដបងដចកជាទូជៅដូចគ្្ន ជនះប្តរូវរានអនុញ្្ញ ត

ប៉ាុដន្ចំដណកមតួយដដលខ្ពេ់ជាងមុនបន្ិចបន្តួចអាចប្តរូវរានជប្បើេប្មាប់
ការបងប់ំណុលរបេ់រដ្ឋ។ជនះជោយសារដតចាបព់តីឆ្្ន ំ2015–16តជៅ
វធិានការ៖(1)កប្មតិកំជណើ នននការដបងដចកេរបុេប្មាបស់ាលាជរៀននិង
កម្មវ ិ្ តីECEដផ្កជលើកំជណើ នជាម្្យមជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា េប្មាបទុ់នប្រាក់
ចំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនក្នុងរយៈជពលប្រាឆំ្្ន កំន្ងមកនិង(2)ជបដាជាញា ផដាល់ថវកិា
ដដលប្បមូលរានជលើេអប្តាកំជណើ នេប្មាបក់ារេងបំណុលរបេ់រដ្ឋ។
ចាបព់តីឆ្្ន ំ2017–18រ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2023–24ថវកិាCETFរ�ូតដល់ជៅ85
ភាគរយនឹងរានជៅសាលាជរៀននិងរ�ូតដល់ជៅ15ភាគរយនឹងជៅ
កម្មវ ិ្ តីECEដដលមានប្រាកច់ំណូលជលើេអប្តាកជំណើ នប្តរូវរានបន្ជប្បើ
េប្មាបក់ារេងបំណុលរបេ់រដ្ឋ។

មនិអាចជ្វើវជិសា្នកម្មជោយអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ។ប្បេិនជបើប្តរូវរានអនុមត័
ជោយអ្នកជរាះជឆ្្ន តវធិានការជនះអាចប្តរូវរានជ្វើវជិសា្នកម្មជោយវធិានការ
ជរាះជឆ្្ន តជៅជពលអន្គតដតម្យ៉ាងប៉ាុជណ្ណ ះ។អង្គនតីតិបញ្ញត្ិនឹងប្តរូវរាន
ហាមឃាតម់និឲ្យជ្វើការដកដប្បណ្មតួយជៅជលើវធិានការជោយគ្្ម នការយល់
ប្ពមពតីអ្នកជរាះជឆ្្ន តជ�ើយ។

ឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធ

ប្បដ�ល$10មតួយពានជ់កាដដុិល្ារននប្រាកច់ំណូលរដ្ឋប្បចាឆំ្្ន បំដន្ម
ជទៀត។ជៅក្នុងឆ្្ន ដំំបូងៗដដលចាបជ់ផដាើមជៅឆ្្ន ំ2013–14-ចំនតួនថវកិា
ប្បចាឆំ្្ន នំនប្រាកច់ំណូលរដ្ឋបដន្មដដលនរអង្្គ េរាននឹងមានប្បដ�ល$10
មតួយពានល់ានដុល្ារ។(ជៅឆ្្ន ំ2012–13វធិានការជនះនឹងបណ្ដា លឲ្យ
មានប្រាកច់ំណូលរដ្ឋបដន្មប្បដ�លពាកក់ណ្ដា លចំនតួនជនះ។)ប្រាកច់ំណូល
េរបុដដលរករាននឹងមានទំជន្រជកើនជ�ើងតាមជពលជវលា។ជទាះបតីជាោ៉ា ង
ណ្ប្រាកច់ំណូលដដលរករានជៅឆ្្ន ជំាកល់ាកណ់្មតួយអាចនឹងខ្ពេ់ជាង
មុនឬទាបជាងឆ្្ន មំុន។មូលជ�តុចម្ងគឺវធិានការជនះបជងកើនអប្តាពន្ធ
បដន្មចជំពាះអ្នកជាបព់ន្ធប្រាកច់ំណូលកប្មតិខ្ពេ់។ប្រាកច់ំណូលនន
បុគ្គលទាងំជនះអាចនឹងដប្បប្បរួលកានដ់តជប្ចើនពតីជប្ពាះវារងការប៉ាះពាល់ពតី
កប្មតិខ្ពេ់ជាងមុនខ្្ងំជោយសារការដប្បប្បរួលផសារភាគ�ុ៊នតនម្ផទាះ
េដម្ងនិងការវនិជិោគជផ្សងៗ។ជោយសារដតមានការដប្បប្បរួលប្រាក់
ចំណូលននអ្នកជាបព់ន្ធទាងំជនះនិងភាពមនិចបាេ់លាេ់ននការជឆ្ើយតប
របេ់ពតួកជគចំជពាះកំជណើ នអប្តាប្រាកច់ំណូលដដលនររានជោយវធិានការ
ជនះមានការពិរាកក្នុងការរា៉ា នស់ា្ម ន។

សាលា

សាវតារ

ការផដាល់ថវកិាដល់សាលាជរៀនសាធារណៈភាគជប្ចើនចងភាជា បជ់ៅនឹងរបូមន្
ផដាល់ថវកិារបេ់រដ្ឋ។រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ផដាល់ជេវាអបរ់ដំល់េិេ្សសាលាជរៀន
សាធារណៈប្បដ�ល6លានន្ក។់េិេ្សទាងំជនះប្តរូវរានបជប្មើតាមរយៈ
ភា្ន កង់្រអបរ់កំ្នុងមូលោ្ឋ នជប្ចើនជាង1,000ភា្ន កង់្រ-ដដលភាគជប្ចើនគឺការ ិ
ោល័យអបរ់បំ្េរុក។ការផដាល់ថវកិាដល់សាលាជរៀនភាគជប្ចើនប្តរូវរានផដាល់
តាមរយៈរបូមន្ផដាល់ថវកិាដល់សាលាជរៀនរបេ់រដ្ឋ-ដដលជៅជារតួមថ្ការធា
ន្ជាអប្បរមាននេំជណើ ប្បជាមតិជលខ98។(ការផដាល់ថវកិាដល់មហាវទិ្យ
ល័យេ�គមន៍កអ៏នុវត្ចំជពាះការជឆ្ើយតបនឹងការធាន្ជាអប្បរមាផង
ដដរ។)ការធាន្ជាអប្បរមាប្តរូវរានផដាល់ថវកិាតាមរយៈការរតួមបញូ្លគ្្ន នូវ
កញ្បថ់វកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋនិងប្រាកច់ំណូលពន្ធអចលនប្ទព្យក្នុងមូលោ្ឋ ន។
ជៅឆ្្ន ំ2010–11សាលាជរៀនទទតួលរាន$43បតួនពានប់តីជកាដិដុល្ារពតីរបូ
មន្ផដាល់ថវកិាដល់សាលាជរៀន។
ជេចកដាតីេជប្មចក្នុងការចំណ្យរបេ់សាលាជរៀនភាគជប្ចើនប្តរូវរានជ្វើជ�ើងជោយគណៈប្គបប់្គងក្នុងមូលោ្ឋ ន។ប្បដ�ល70ភាគរយននការផដាល់

ថវកិាដល់សាលាជរៀនដដលពាកព់ន័្ធនឹងរដ្ឋអាចប្តរូវរានជប្បើេប្មាបជ់គ្ល
បំណងអបរ់ណំ្មតួយករ៏ាន។ក្នុងករណតី ភាគជប្ចើនគណៈប្គបប់្គងការោិ

ល័យអបរ់បំ្េរុកេជប្មចជៅជលើរជបៀបចណំ្យថវកិារបេ់សាលាជរៀន។ជា

ជតើនឹងមានអវតីជកើតជ�ើងប្បេិនជបើអ្នកជរាះជឆ្្ន តអនុមត័ជៅជលើេំជណើ ប្បជាមតិ
ជលខ30ផងនិងេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38ផង?

រដ្្ឋ ម្មនុញ្ញ របេ់រដ្ឋបញ្ជា កល់ម្តិអំពតីអវតីដដលនឹងជកើតជ�ើងប្បេិនជបើវធិានការពតីរ
មានទំន្េ់នឹងគ្្ន ។ប្បេិនជបើខដចងទាងំឡាយននវធិានការទាងំពតីរដដលប្តរូវ
រានអនុមត័ជៅជលើេន្ឹកជឆ្្ន តទូទាងំរដ្ឋដូចគ្្ន មានទំន្េ់នឹងគ្្ន ជន្ះរដ្្ឋ ម្មនុញ្ញ 
បញ្ជា កល់ម្តិថ្ខដចងទាងំឡាយននវធិានការដដលទទតួលរានេន្ឹកជឆ្្ន ត“យល់
ប្ពម”ជប្ចើនជាងប្តរូវឈ្នះ។េំជណើ ប្បជាមតិ30និងេំជណើ ប្បជាមតិ38ជៅជលើ
េន្ឹកជឆ្្ន តទូទាងំរដ្ឋជនះបជងកើនអប្តាពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)ជ�ើយ
អាចចាតទុ់កថ្មានទំន្េ់នឹងគ្្ន ។

វធិានការរានដចងថ្មានដតការបជងកើនពន្ធមតួយេំណំុប៉ាុជណ្ណ ះដដលចូលជា
្រមាន។ទាងំេំជណើ ប្បជាមតិជលខ30និងេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38មានដផ្នក
ទាងំឡាយដដលប្តរូវរានបប្មរុងេប្មាបប់ញ្ជា កថ់្ខដចងទាងំឡាយនឹងចូលជា្រ
មានប្បេិនជបើវធិានការទាងំពតីរជនះអនុមត័៖

• ប្បេិនជបើេំជណើ ប្បជាមតិជលខ30ទទតួលរានេន្ឹកជឆ្្ន តយល់ប្ពមជប្ចើន
ជាង។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ30មានដផ្នកមតួយដដលបញ្ជា កថ់្ខដចងរបេ់
វានឹងឈ្នះទាងំប្េរុងជ�ើយគ្្ម នខដចងណ្មតួយននវធិានការជផ្សងជទៀតដដល
បជងកើនអប្តាPITជន្ះជទ—ដដលក្នុងករណតី ជនះេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38
—នឹងចូលជា្រមានជ�ើយ។

• ប្បេិនជបើេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38ទទតួលរានេន្ឹកជឆ្្ន តយល់ប្ពមជប្ចើន
ជាង។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38មានដផ្នកមតួយដដលបញ្ជា កថ់្ខដចង
របេ់វានឹងឈ្នះជ�ើយខដចងអំពតីអប្តាពន្ធននវធិានការណ្មតួយជផ្សងជទៀត
ដដលប៉ាះពាល់ដល់អប្តាពន្ធលកដូ់រនិងអប្តាPIT—ដដលក្នុងករណតី ជនះ
េំជណើ ប្បជាមតិជលខ30—នឹងមនិចូលជា្រមានជ�ើយ។ជប្កាមជេណ្
រ តីយ៉ាូជនះការកាតប់ន្យចំណ្យជ ្្ម ះ“ការកាតជ់ោយគ្្ម នការជឆ្ើយតប”
នឹងមានេុពលភាពជប្កាយលទ្ធផលននការបជងកើនពន្ធរបេ់េំជណើ ប្បជា
មតិជលខ30ដដលមនិចូលជា្រមាន។(េូមជមើលការវភិាគននេំជណើ 
ប្បជាមតិជលខ30េប្មាបព់ត័ម៌ានបដនម្អំពតីការកាតជ់ោយគ្្ម នការ
ជឆ្ើយតប។)
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ទូជៅគណៈប្គបប់្គងនឹងកំណតអ់ំពតីេកម្មភាពជាកល់ាក់េប្មាបថ់វកិា
ដដលនឹងប្តរូវជប្បើប្រាេ់កដូ៏ចជារជបៀបដចកចាយថវកិាក្នុងចជំណ្មទតីតាងំសា
លាជរៀនជៅក្នុងប្េរុក។ថវកិា30ភាគរយដដលជៅជេេេល់ប្តរូវដតជប្បើ
េប្មាបជ់គ្លបំណងដដលរានបញ្ជា កល់ម្តិដូចជាការបជប្មើអាហារជៅ
តាមសាលាជរៀនឬការដឹក�ញជាូ នេិេ្សជៅមកសាលាជរៀនជាជដើម។ជាទូជៅ
ការោិល័យអបរ់បំ្េរុកមានភាពបតដ់បនតិចតតួចជៅក្នុងរជបៀបជប្បើថវកិាដដល
មានការរតឹត្តិជនះ។
ជេចក្តីជេ្នើចបាប់
ជប្កាមវធិានការជនះសាលាជរៀននឹងទទតួលរានប្បដ�ល60ភាគរយនន

ប្រាកច់ំណូលដដលនរអង្្គ េរានតាមកជំណើ នអប្តាPITរ�ូតដល់ឆ្្ន ំ
2016–17និងជប្កាយមកជទៀតប្បដ�ល85ភាគរយប្បចាឆំ្្ន ។ំថវកិាCETF
ទាងំជនះនឹងបដន្មជៅជលើការគ្បំ្ទកញ្បថ់វកិាទូជៅននេំជណើ ប្បជាមតិ
ជលខ98េប្មាបស់ាលាជរៀន។ថវកិាទាងំជនះគ្បំ្ទដល់កម្មវ ិ្ តីផដាល់
�ំនតួយចំនតួនបតី។វធិានការជនះកប៏ជងកើតការរតឹត្តិក្នុងការចណំ្យនិងលកខេ

ខណ្ឌ តប្មរូវក្នុងការរាយការណ៍ដដលទាកទ់ងនឹងថវកិាទាងំជនះផងដដរ។ខ
ដចងចម្ងៗទាងំជនះប្តរូវរានពិភាកសាលម្តិបដន្មជៅខ្ងជប្កាម។
ដចកចាយថវកិាដល់សាលាជរៀនតាមរយៈកម្មវថិតីផដាល់�ំនតួយចំនតួនបតី។

េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38តប្មរូវឲ្យដបងដចកថវកិាសាលាជរៀនCETF
ដូចខ្ងជប្កាម៖
• បប្ាក�ំ់នតួយកម្មវ ិ្ តីអបរ់ំ(70ភាគរយននមូលនិ្ិ)។ចំដណក្ំបំផុត

ននថវកិា-70ភាគរយននថវកិាសាលាជរៀនCETF-នឹងប្តរូវរានដចក
ចាយជោយដផ្កជលើចំនតួនេិេ្សជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗ។ជទាះ
បតីជាោ៉ា ងណ្�ំនតួយជាកល់ាកេ់ប្មាបេិ់េ្សមា្ន ក់ៗ នឹងអាប្េ័យ
ជៅជលើកប្មតិថ្្ន កន់នេិេ្សមា្ន ក់ៗ ជាមតួយនឹងសាលាជរៀនដដលទទតួល
រានថវកិាជប្ចើនជាងមុនេប្មាបេិ់េ្សថ្្ន កខ់្ពេ់។�ំនតួយកម្មវ ិ្ តីអបរ់ំ
អាចចំណ្យជៅជលើកម្មវ ិ្ តីន្ន្រតួមមានការបជប្ងៀនដណន្បំុគ្គលិក
គ្បំ្ទសាលាជរៀន(ដូចជាអ្នកផដាល់ប្បឹកសានិងបណ្ណ រក្សនិងការចូល
រតួមរបេ់មាតាបិតាេិេ្ស។

• ប្រាក�ំ់នតួយេប្មាបេិ់េ្សមានប្រាកច់ំណូលទាប(18ភាគរយនន
ថវកិា)។វធិានការជនះតប្មរូវឲ្យដបងដចក18ភាគរយននថវកិាសាលា
ជរៀនCETFតាមអប្តាមតួយទូទាងំរដ្ឋជោយដផ្កជៅជលើចំនតួនេិេ្ស
មានប្រាកច់ំណូលទាប(ដដលប្តរូវរានកំណតនិ់យមនយ័ថ្ចំនតួន
េិេ្សដដលមានេិទ្ធិទទតួលរានអាហារជៅសាលាជរៀនជោយឥតគិត
នថ្)ដដលរានចុះជ ្្ម ះជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗ។ជាមតួយនឹង
�ំនតួយកម្មវ ិ្ តីអបរ់ំ�ំនតួយេប្មាបេិ់េ្សមានប្រាកច់ំណូលទាបអាច
ប្តរូវរានចំណ្យជៅជលើប្បជភទជផ្សងៗននេកម្មភាពអបរ់ោំ៉ា ងទូលំ
ទូលាយ។

• �ំនតួយេប្មាបក់ារបណដាុ ះបណ្ដា លបជច្កវទិ្យនិងេមាភា រៈឧបជទទាេ
(12ភាគរយននថវកិា)។ថវកិា12ភាគរយដដលជៅជេេេល់នឹងត ្
រវូរានដបងដចកតាមអប្តាមតួយទូទាងំរដ្ឋជោយដផ្កជលើចំនតួនេិេ្ស
ជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗ។ថវកិាជនះអាចជប្បើេប្មាបដ់តការ
បណដាុ ះបណ្ដា បុគ្គលិកនិងការទិញបជច្កវទិ្យនិងេមាភា រៈឧបជទទាេ

ទានេ់មយ័ប៉ាុជណ្ណ ះ។

តប្មរូវឲ្យចំណ្យថវកិាតាមទតីតាងំសាលាជរៀនដដលជឆ្ើយតប។ថវកិា
ដដលករោិល័យអបរ់បំ្េរុកទទតួលរានពតីវធិានការជនះប្តរូវដតចំណ្យជៅ
តាមសាលាជរៀនជាកល់ាក់ដដលមានេិេ្សបជងកើតថវកិា។ឧទា�រណ៍ក្នុង
ករណតី �ំនតួយេប្មាបេិ់េ្សមានប្រាកច់ំណូលទាបប្បេិនជបើ100ភាគរយ
ននេិេ្សមានប្រាកច់ំណូលទាបជៅក្នុងការោិល័យអបរ់បំ្េរុកមតួយមានទតីតាងំជៅក្នុងសាលាជរៀនជាកល់ាកម់តួយជន្ះថវកិា�ំនតួយេប្មាបេិ់េ្សមាន
ប្រាកច់ំណូលទាបនឹងប្តរូវចំណ្យជៅតាមសាលាជរៀនជាកល់ាកជ់ន្ះ។
ជទាះបតីជាោ៉ា ងណ្ជាមតួយនឹងភាគជប្ចើនននថវកិាសាលាជរៀនជផ្សងជទៀត
គណៈប្គបប់្គងក្នុងមូលោ្ឋ ននឹងកំណតអ់ំពតីរជបៀបដដលថវកិាCETFប្តរូវ
រានចណំ្យជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗ។ជដើម្ តីធាន្ថ្ថវកិារបេ់
េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38នឹងផដាល់នូវកំជណើ នេរបុននថវកិាេប្មាបស់ាលាជរៀ
នទាងំអេ់វធិានការជនះកន៏ឹងតប្មរូវឲ្យការោិល័យអបរ់បំ្េរុកខិតខបំ្បឹង
ដប្បងជោយេមជ�តុផលជដើម្ តីជចៀេវាងការកាតប់ន្យថវកិាេប្មាប់
េិេ្សមា្ន ក់ៗ ពតីប្បភពមនិដមនជាមូលនិ្ិក្នុងភារៈប្គបប់្គងដផ្នកអបរ់រំដ្ឋកាលតី
�វ័រញ៉ា ជៅតាមទតីតាងំសាលាជរៀននតីមតួយៗជប្កាមកប្មតិឆ្្ន ំ2012–13។
ប្បេិនជបើការោិល័យអបរ់បំ្េរុកកាតប់ន្យថវកិាេប្មាបេិ់េ្សមា្ន ក់ៗ 


េប្មាបទ់តីតាងំសាលាជរៀនជប្កាមកប្មតិឆ្្ន ំ2012–13ប្តរូវពន្យល់អំពតីមូល
ជ�តុននការកាតប់ន្យជៅក្នុងកិច្ប្ប�ំុសាធារណៈដដលជរៀបចំជ�ើងជៅ
សាលាជរៀនឬ�ិតសាលាជរៀន។
តប្មរូវឲ្យការោិល័យអបរ់បំ្េរុកដេវងរកការចូលរតួមពតីសាធារណ�នមុន

ជពលជ្វើជេចកដាតីេជប្មចចិត្ក្នុងការចំណ្យ។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38ក៏
តប្មរូវឲ្យគណៈប្គបប់្គងការោិល័យប្គបប់្គងអបរ់បំ្េរុកជៅក្នុងេវន្ការសា
ធារណៈឲ្យដេវងរកការចូលរតួមពតីេិេសានុេិេ្សមាតាបិតាប្គរូបជប្ងៀនអ្នក
ប្គបប់្គងរដ្ឋរាលនិងបុគ្គលិកសាលាដនទជទៀតអំពតីរជបៀបចំណ្យថវកិា
សាលាជរៀនCETF។ជៅជពលគណៈប្គបប់្គងេជប្មចអំពតីរជបៀបចណំ្យថវ ិ
ការតួចជ�ើយប្តរូវពន្យល់-ជាសាធារណៈនិងតាមបណ្ដា ញអុតីនជ ើ្ណិត-អំពតី
រជបៀបដដលចណំ្យសាលាជរៀនCETFនឹងដកលម្លទ្ធផលននការអបរ់ំនិង
រជបៀបដដលលទ្ធផលដដលរានដកលម្ជន្ះនឹងប្តរូវរានវាេ់ដវង។
បជងកើតលកខេខណ្ឌ តប្មរូវក្នុងការរាយការណ៍ថវកិាេប្មាបស់ាលាជរៀន

នតីមតួយៗ។វធិានការជនះកោ៏កប់ញូ្លនូវលកខេខណ្ឌ តប្មរូវជាជប្ចើនក្នុងការ
រាយការណ៍េប្មាបក់ារោិល័យអបរ់បំ្េរុកផងដដរ។អវតីដដលគតួរឲ្យកត់

េមា្គ ល់បំផុតជន្ះគឺចាបព់តីឆ្្ន ំ2012–13វធិានការជនះតប្មរូវឲ្យការោិល័យ
អបរ់បំ្េរុកទាងំអេ់បជងកើតនិងជរាះពុម្ពផសាយគជប្មាងថវកិាតាមបណ្ដា ញអុតីន
ជ្ើដណតេប្មាបស់ាលាជរៀននតីមតួយៗរបេ់ខ្តួន។គជប្មាងថវកិាប្តរូវបង្ហា ញ


អំពតីថវកិានិងការចណំ្យជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗពតីប្បភពថវកិាទាងំ

អេ់ដដលរានដបងដចកជោយប្បជភទការចំណ្យជផ្សងៗ។មនន្តីជមើលការខុ
េប្តរូវខ្ងការដណន្សំាធារណៈននសាលាជរៀនរដ្ឋ(StateSuperintendent
ofPublicInstructionប្តរូវផដាល់ប្ទងប់្ទាយឯកេណ្្ឋ នមតួយេប្មាបគ់ជប្មា
ងថវកិាដដលប្តរូវរាយការណ៍ជ�ើយប្តរូវជ្វើឲ្យគជប្មាងថវកិាទាងំអេ់របេ់សា



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

សណំ�ើប្រជាមតិ
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62 |  ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីជេជងខេបy /  ការជ្វើវភិាគ

លាជរៀនមានលទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានេប្មាបស់ាធារណ�ន
រតួមមានទិន្ននយ័ពតីឆ្្ន មំុនៗជាជដើម។បដន្មពតីជលើជនះជទៀតការោិ
ល័យអបរ់បំ្េរុកប្តរូវផដាល់ររាយការណ៍មតួយេដាតីពតីរជបៀបដដលថវកិាCETFប្តរូវ
រានចំណ្យជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗរបេ់ខ្តួនក្នុងរយៈជពល60នថងៃ
ជប្កាយជពលបិទឆ្្ន េិំកសា។
ប្រាកឧ់បត្មភានិងការហាមឃាតជ់ផ្សងៗ។វធិានការជនះអនុញ្្ញ តឲ្យមាន

ការចំណ្យរ�ូតដល់1ភាគរយននការដបងដចករបេ់ការោិល័យអបរ់បំ្េរុក
ជៅជលើការជ្វើគជប្មាងថវកិាការជ្វើររាយការណ៍និងលកខេខណ្ឌ តប្មរូវេប្មាប់
េវនកម្ម។វធិានការជនះហាមឃាតម់និឲ្យជប្បើមូលនិ្ិសាលាជរៀនCETF
ជដើម្ តីផដាល់កំជណើ នប្រាកជ់បៀវត្សរ៍និងអត្ប្បជោ�នជ៍�ើយប្បេិនជបើកំជណើ ន
ជន្ះមនិប្តរូវរានផដាល់ឲ្យអ្នកដនទជទៀតដូចជានិជោ�ិកដដលប្តរូវរានឧបត្មភា
ជោយថវកិាមនិដមនជាថវកិារបេ់CETF។វធិានការជនះកម៏ានខដចងដដល
ហាមឃាតម់និឲ្យជប្បើថវកិាសាលាជរៀនCETFជដើម្ តី�ំនតួេឲ្យការផដាល់ថវកិា
រដ្ឋមូលោ្ឋ នឬេ�ពន័្ធដដលរានផដាល់ចាបព់តីនថងៃទតី1ដខវចិ្ិកាឆ្្ន ំ2012
ផងដដរ។
ឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធ
ផដាល់ថវកិាបដន្មេប្មាបស់ាលាជរៀន។ជៅក្នុងរយៈជពលប៉ាុន្្ម នឆ្្ន ដំំបូង

សាលាជរៀននឹងទទតួលពតីវធិានការជនះប្បដ�ល$6ពានល់ានដុល្ារប្បចាឆំ្្ន ំ
ឬ$1,000ដុល្ារេប្មាបេិ់េ្សមា្ន ក។់ក្នុងចជំណ្មថវកិាទាងំជន្ះ$4.2
បតួនរយពតីរជកាដិដុល្ារនឹងប្តរូវផដាល់េប្មាប�់ំនតួយកម្មវ ិ្ តីអបរ់,ំ$1.1មតួយរយ
មតួយដុល្ារេប្មាប�់ំនតួយេិេ្សមានប្រាកច់ំណូលទាបនិង$700លាន
ដុល្ារេប្មាប�់ំនតួយបណដាុ ះបណ្ដា លបជច្កវទិ្យនិងេមាភា រៈឧបជទទាេ។
(ថវកិាឆ្្ន ំ2013–14នឹងខ្ពេ់ជាងមុនពតីជប្ពាះថវកិាដដលបជងកើនជៅឆ្្ន ំ2012–
13កនឹ៏ងមានលទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានេប្មាបក់ារដចកចាយផងដដរ។)
ថវកិាដដលមានលទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានជៅឆ្្ន ខំ្ងមុខនឹងមាន
កំជណើ នជៅតាមជពលជវលា។ចាបជ់ផដាើមពតីឆ្្ន ំ2017–18តជៅថវកិាដដល
ចំណ្យជៅជលើសាលាជរៀននឹងជកើនជ�ើងដថមជទៀតពតីជប្ពាះថវកិាដដលប្តរូវ
ការជប្បើប្រាេ់េប្មាបក់ារទូទាតប់ំណុលរដ្ឋមានការថយចុះោ៉ា ងជប្ចើន។

ការជមើលដថទាជំាមុននិងការអបរ់ ំ

សាវតារ

កម្មវ ិ្ តីECEបជប្មើកុមារអាយុប្រាឆំ្្ន ំនិងជក្មងជាងជនះ។មុននឹងចូលជរៀន
ជៅមជត្យ្យេិកសា-ដដលជា្ម្មតាចាបជ់ផដាើមជៅអាយុប្រាឆំ្្ន ំ-កុមារភាគជប្ចើន
ជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ចូលរតួមក្នុងប្បជភទខ្ះននកម្មវ ិ្ តីECE។ប្គរួសារចូលរតួមជៅ
ក្នុងកម្មវ ិ្ តីទាងំជនះជោយសារមូលជ�តុជផ្សងៗរ តួមមានការប្គបប់្គងជមើល
កុមារខណៈមាតាបិតាេិេ្សកំពុងជ្វើការនិងការអភវិឌ្ឍ�ំន្ញេង្គមនិង
បញ្្ញ ញណរបេ់កុមារ។កម្មវ ិ្ តីទាងំឡាយដដលបជប្មើកុមារអាយុចាបព់តី
ជទើបនឹងជកើតរ�ូតដល់អាយុបតីឆ្្ន ំជាទូជៅេំជៅជៅជលើការដថទាទំារកនិង
កូនជក្មងជទើបជរៀនជដើរ។កម្មវ ិ្ តីដដលបជប្មើកុមារអាយុចាបព់តីបតីជៅប្រាឆំ្្ន ំដតង
ដតជៅថ្មជត្យ្យម�្មឹជ�ើយជាទូជៅមានការជផ្ដា តជាកល់ាកជ់ៅជលើការ

�តួយ�ជប្តៀមឲ្យកុមារចូលជរៀនថ្្ន កម់ជត្យ្យ។ចំដណកកម្មវ ិ្ តីទាងំអេ់ប្តរូវដត
ជឆ្ើយតបជៅនឹងបទោ្ឋ នេុខភាពនិងេុវត្ិភាពមូលោ្ឋ នដដលនឹងប្តរូវផដាល់
អាជាញា បណ័ណ ជោយរដ្ឋដដលមានលកខេណៈជាកល់ាកន់នកម្មវ ិ្ តី-រ តួមមានគុណ
េម្តិ្បុគ្គលិកផលជ្ៀបមនុេ្សជពញវយ័ជៅនឹងកុមារកម្មវ ិ្ តីេិកសាជសា
�ុ៊យរបេ់ប្គរួសារនិងនថ្ដថទាំ-មានការដប្បប្បរួល។
កុមារមតួយចំនតួនមានេិទ្ធិទទតួលរានជេវាECEដដលប្តរូវរានជគ�តួយ�

ឧបត្មភា។ខណៈប្គរួសារជាជប្ចើនប្តរូវបងរ់ាប្កជ់ដើម្ តីចូលរតួមកម្មវ ិ្ តីECEថវកិា
សាធារណៈកឧ៏បត្មភាជេវាេប្មាបកុ់មារមតួយចំនតួនផងដដរ។ជាទូជៅការ
ឧបត្មភាទាងំជនះប្តរូវរានបប្មរុងេប្មាបប់្គរួសារទាងំឡាយណ្ដដលមាន
ប្រាកច់ំណូលទាបចូលរតួមកម្មវ ិ្ តីេុខុមាលភាពជដើម្ តីការង្រឬការង្រឬ
េកម្មភាពបណដាុ ះបណ្ដា លជផ្សងៗនិង/ឬមានកូនៗដដលមានតប្មរូវការ
ពិជេេ។ជាទូជៅេិទ្ធិទទតួលរានការឧបត្មភាកម្មវ ិ្ តីECEប្តរូវកប្មតិចំជពាះគ ្
រ តួសារទាងំឡាយណ្ដដលរកប្រាកច់ំណូលរាន70ភាគរយឬតិចជាង
កប្មតិប្រាកច់ំណូលម្្យមរបេ់រដ្ឋ(ឧទា�រណ៍បច្ុប្ន្នជនះកប្មតិគឺ
$3,518ដុល្ារក្នុងមតួយដខេប្មាបប់្គរួសារដដលមានកូនបតីន្ក)់។រដ្ឋបង់
អប្តាេប្មាបកុ់មារមា្ន កដ់ដលរានកំណត់�ូនជៅអ្នកផ្គតផ់្គង់“កដន្ង”ECE
ដដលប្តរូវរានឧបត្មភា។អប្តាននការបងប់្រាកដ់ប្បប្បរួលជៅតាមរដ្ឋនិងទតីកដន្ង
ដថទា។ំជាទូជៅវាមានប្បដ�ល$1,000ដុល្ារក្នុងមតួយដខេប្មាបក់ារ
ដថទាជំពញជមា៉ា ងចំជពាះទារក/កូនជក្មងជទើបជរៀនជដើរនិង$700ដុល្ារក្នុង
មតួយដខេប្មាបម់ជត្យ្យម�្មឹជពញជមា៉ា ង។
កប្មតិផដាល់ថវកិាបច្ុប្ន្នមនិឧបត្មភាកម្មវ ិ្ តីECEេប្មាបកុ់មារដដលមាន

េិទ្ធិទទតួលរានទាងំអេ់ជន្ះជទ។ជៅឆ្្ន ំ2010–11ថវកិារដ្ឋនិងេ�ពន័្ធ
រានផដាល់រាប្កប់្បដ�ល$2.6ពានល់ានដុល្ារជដើម្ តីផដាល់ដល់កម្មវ ិ្ តីដថទាំ
កុមារនិងមជត្យ្យម�្មឹជាជប្ចើនប្បដ�ល500,000ន្ក់ឬប្បដ�ល15
ភាគរយននកុមារអាយុប្រាឆំ្្ន ំនិងជក្មងជាងជនះជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ។ជទាះបតី
ជាោ៉ា ងណ្ប្បដ�លពាកក់ណ្ដា លននកុមារទាងំអេ់ជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា 
ជឆ្ើយតបជៅនឹងលកខេណៈវនិិច្យ័មានេិទ្ធិទទតួលរានកម្មវ ិ្ តីដដលប្តរូវរានឧប
ត្មភា។ជោយសារការផដាល់ថវកិាកម្មវ ិ្ តីECEរបេ់រដ្ឋនិងេ�ពន័្ធមនិប្គប់
ប្គ្នេ់ប្មាបផ់ដាល់ជេវាដដលប្តរូវរានឧបត្មភាេប្មាបកុ់មារទាងំអេ់ដដល
មានេិទ្ធិទទតួលរានជាទូជៅដតងដតមានបញជា តីរងច់ាជំៅក្នុងបណ្ដា ជខ្ន្តីភាគ

ជប្ចើន។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

ដូចរានកតេ់មា្គ ល់ពតីខ្ងជដើមកម្មវ ិ្ តីECEនឹងទទតួលរានប្បដ�ល10
ភាគរយននប្រាកច់ំណូលដដលរាននរអង្្គ េជោយកំជណើ នអប្តាពន្ធប្រាក់
ចំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)រ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2016–17និងជប្កាយមកជទៀត
ប្បដ�ល15ភាគរយជរៀងរាល់ឆ្្ន ។ំវធិានការជនះផដាល់ការដបងដចកជាកល់ាក់
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ននថវកិាទាងំជនះដូចមានេជងខេបជៅក្នុងតារាងទតី3។ដូចមានបង្ហា ញជៅ
ដផ្នកខ្ងជលើននតារាងថវកិាដដលនរអង្្គ េរានេប្មាបក់ម្មវ ិ្ តីECEរ�ូត
ដល់23ភាគរយនឹងប្តរូវរានជបដាជាញា ជប្បើេប្មាបស់ាដា រការកាតប់ន្យគជប្មាង
ថវកិារដ្ឋថ្មតីៗជនះជៅជលើមូលនិ្ិដថទាកុំមារនិងអប្តាប្រាកដ់ខេប្មាបអ់្នក

ផដាល់ការដថទាំកដូ៏ចជាការអនុវត្េកម្មភាពមតួយចំនតួនទូទាងំរដ្ឋដដលរាន
បជងកើតជ�ើងជដើម្ តីគ្បំ្ទប្បពន័្ធECEរបេ់រដ្ឋ។ថវកិាECEដដលជៅ
ជេេេល់ដដលមានបង្ហា ញជៅដផ្នកខ្ងជប្កាមននតារាងនឹងពប្ងតីកកម្ម
វ ិ្ តីដថទាកុំមារនិងមជត្យ្យម�្មឹជដើម្ តីបជប្មើកុមារមកពតីប្គរួសារមានប្រាក់

ចំណូលទាបកានដ់តជប្ចើននិងបជងកើនអប្តាប្រាកដ់ខេប្មាបអ់្នកផដាល់កម្មវ ិ្ តី

ECEមតួយចំនតួន។វធិានការជនះកហ៏ាមឃាតម់និឲ្យរដ្ឋកាតប់ន្យការគ្បំ្ទដដ
លមានប្សាប់េប្មាបក់ម្មវ ិ្ តីECEជ�ើយ។ជាកដ់េដាងរដ្ឋនឹងប្តរូវរាន
តប្មរូវឲ្យចំណ្យេមាមាប្តដូចគ្្ន ននប្រាកច់ំណូលកញ្បថ់វកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋ
េប្មាបក់ម្មវ ិ្ តីECEជៅក្នុងឆ្្ន ខំ្ងមុខៗដូចការចំណ្យជៅឆ្្ន ំ2012–13
(ប្បដ�ល1ភាគរយ)។ដូចដដលរានបរោិយកានដ់តលម្តិជៅខ្ងជប្កាម
វធិានការជនះរ តួមបញូ្លនូវខដចងទូលំទូលាយដដលទាកទ់ងនឹង៖(1)ប្បពន័្ធ
ោកព់ិនទាុេប្មាបក់ារវាយតនម្កម្មវ ិ្ តីECE(2)មជតយ្្យម�្មឹនិង(3)ការដថ
ទាទំារកនិងកូនជក្មងជទើបជរៀនជដើរ។

តារាងទតី3

េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38’s ខមាប្តាននការដថទាវំយ័ជក្មងនិងការអបរ់ំ (ECE) ។


ជគ្លបំណង/ការពិពណ៌ន្

“ការស្ារជ�ើងវញិនិងប្បពន័្ធបេិដ្ឋកម្ម”

ការស្ារកម្មវ ិ្ តីជ�ើងវញិ—ស្ារការកាតប់នយ្ថវកិារដ្ឋមតួយដផ្នកដដលរានចំណ្យេំរាបផ្់ល់
ឧបត្មភា្នដល់កម្មវ ិ្ តីECE តាងំពតីឆ្្ន ំ2008–09។ការស្ារជ�ើងវញិនឹងមានរតួមនូវបំជរ ើកុមាររានជប្ចើន
បជងកើនចំនតួនដដលប្គរួសារនិមតួយៗអាចរករានជ�ើយអាចជៅដតមានេិទិ្ធទទតួលកនប្មជ�ើយបជងកើនអប្តាបង់ប ្
រាកេំ់រាបកុ់មារមតួយរបូៗក្នុងរដ្ឋ។

ប្បពន័្ធអប្តាបងប់្រាក—់បជងកើតប្បពន័្ធវាយតំនលនិងផ្សពវផសាយអប្តាកម្មវ ិ្ តីECE  ជោយដផ្កជលើរជបៀប
ដដលជគជ្វើវភិាគទានជៅការជរៀបចំកម្មវ ិ្ តីេិកសាអភវិឌ្ឍនផ៏្ូវចិត្/េង្គមរបេ់កុមារ

ទិន្ននយ័មូលោ្ឋ នរបេ់ECE—បជងកើតទិន្ននយ័មូលោ្ឋ នទូទាងំរដ្ឋ ជដើម្ តីប្បមូលនិងរកសាពត័ម៌ានអំពតី
កុមារដដលចូលជរៀនក្នុងកម្មវ ិ្ តីECE ឧបត្មភា្នជោយរដ្ឋ។នឹងមានរតួមភាពពស្ឹារអំពតីកម្មវ ិ្ តីកុមារECE  ប្ព
មទាងំការវាយតំនលរបេ់ជគក្នុងការជប្តៀមេំរាបម់ជតយ្យសាលាផងដដរ។នឹងតភាជា បជ់ាមតួយទិន្ននយ័មូលោ្ឋ នន
បណ្្ញអបរ់រំដ្ឋ K–12 ។

អាជាញា បណ័ណ ប្តរួតពិនិត្យ—បជងកើននូវភាពញឹកញបន់នរជបៀបដដលកម្មវ ិ្ តីECE
ទទតួលការប្តរួតពិនិត្យជមើលខ្ងេុខភាពនិងេុវត្ិភាពពតីភា្ន កង់្រអាជាញា បណ័ណ រដ្ឋ។

ចំនតួនេរបុតាមដផ្នក

“ពប្ងងឹនិងពប្ងតីកកម្មវ ិ្ តីECE ”

ជេវាកម្មេំរាបកុ់មារអាយុពតីបតីជៅប្រាឆំ្្ន —ំពប្ងតីកកម្មវ ិ្ តីឧបត្មភា្នេំរាបជ់មតយ្យសាលាជដើម្ តី�តួយ�កុមារពតី
ប្គរួសារមានប្រាកច់ំណូលទាបឳ្យរានជប្ចើន។

ជេវាកម្មេំរាបកុ់មារអាយុពតីកំជណើ តដល់បតីឆ្្ន —ំបជងកើតកម្មវ ិ្ តីបឋមវយ័មជតយ្យថ្មតីេំរាបក់ាលតី�វ័រញ៉ា ជដើម្ តីផ្ល់
ការដថទាកុំមារនិងការគ្បំ្ទប្គរួសារេំរាប់កុមារវយ័ជក្មងពតីប្គរួសារមានប្រាកច់ំណូលទាប។

អប្តាការបងប់្រាកអ់្នកផ្ល់ការបំជរ ើ—ផ្ល់ ប្រាកឧ់បត្មភាបដន្មេំរាបកុ់មារមា្ន ក់ៗ  ជៅក្នុងកម្មវ ិ្ តីឧបត្មភា្នរដ្ឋ
ECE  ដដលទទតួលពិនទាុខ្ពេ់ជាងជគជលើអប្តាកំរតិថ្មតី ដដលមានថវកិាជផ្្តេំខ្នេំ់រាបដ់ផ្នក
កម្មវ ិ្ តីមជតយ្យោ្ឋ ន។ម៉ា្យងជទៀតបជងកើនអប្តាេំរាបកុ់មារមា្ន ក់ៗ ដដលមានរតួចមកជ�ើយជន្ះេំរាបក់ម្មវ ិ្ តីឧបត្
មភា្នរដ្ឋ ដដលមានអាជាញា បណ័ណ ដល់កម្មវ ិ្ តីECE  ដដលបំជរ ើកុមារអាយុពតីកំជណើ តដល់18  ដខ។

ចំនតួនេរបុតាមដផ្នក

េរបុ

ភាគរយនន
មូលនិ្ិេំរាប់ECE

 
19.4% 

 
 
 

2.6 

0.6 
 
 
 

0.3

 
(23.0%)

 
51.6% 

 
16.6 

 
8.9 

 

 
(77.0%b)

100.0%
a ជោយសារចំនតួនប្តរូវរានកំណតេំ់រាបស្់ារជ�ើងវញិនិងប្បពន័្ធបេិដ្ឋកម្មប្តរូវរានកំរតិខ្ពេ់ដល់$355លានមូលនិ្ិមតួយដផ្នកដតិ៏ចតតួចនឹងផ្ល់ជៅ�តួយ�ពប្ងឹងនិងពប្ងតីកកម្មវ ិ្ តី
ECE  ជពលណ្វធិានការននជេវាបងប់្រាកប់ំណុលចបជ់ៅឆ្្ន ំ2017–18។
bមនិប្តរូវឳ្យជលើេពតី3 ភាគរយននមូលនិ្ិទាងំជនះអាចប្តរូវយកជៅជប្បើប្រាេ់តំនលជមើលប្គបប់្គងកំរតិរដ្ឋជ�ើយ។មនិប្តរូវឳ្យជលើេពតី15 ភាគរយននមូលនិ្ិដដលប្តរូវរានកំណតទុ់កេំ
រាបអ់្នកផ្ល់ការបំជរ ើ របេ់កម្មវ ិ្ តីECE អាចយកមកជប្បើេំរាបន់ថ្ចំណ្យជលើអគ្រជ�ើយ។



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

សណំ�ើប្រជាមតិ
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64 |  ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីជេជងខេបy /  ការជ្វើវភិាគ

បជងកើតប្បពន័្ធោកពិ់នទាុទូទាងំរដ្ឋជដើម្ តីវាយតនមគុ្ណភាពននកម្មវ ិ្ តីECE
នតីមតួយៗ។វធិានការជនះតប្មរូវឲ្យរដ្ឋអនុវត្“ប្បពន័្ធោកពិ់នទាុនិងដកលម្គុណ
ភាពននការេិកសាពតីដំបូង”(QRIS)ជដើម្ តីវាយតនម្ប្បេិទ្ធភាពននកម្មវ ិ្ តីECE
នតីមតួយៗ។ការសាងបន្ជលើការង្រដំបូងដដលរដ្ឋរានចាតវ់ធិានការរដ្ឋនឹងមាន
ជពលជវលារ�ូតដល់ដខមករាឆ្្ន ំ2014ជដើម្ តីបជងកើតមាប្តោ្ឋ នមតួយេប្មាប់
វាយតនម្ថ្ជតើកម្មវ ិ្ តីរ តួមចំដណកជៅក្នុងការអភវិឌ្ឍផ្ូវេង្គមនិងផ្ូវចិត្និង
ការជប្តៀមចូលេិកសារបេ់កុមាររានល្ដល់កប្មតិណ្ដដរ។កម្មវ ិ្ តីECE
ទាងំអេ់អាចជប្�ើេជរ ើេឲ្យជគោកព់ិនទាុតាមមាប្តោ្ឋ នជនះជ�ើយការោកព់ិនទាុ
នឹងមានលទ្ធភាពជប្បើប្រាេ់រានជាសាធារណៈ។រដ្ឋកនឹ៏ងអភវិឌ្ឍកម្មវ ិ្ តី

បណដាុ ះបណ្ដា លជដើម្ តី�តួយ�ដល់អ្នកផដាល់ការដថទាកំ្នុងការដកលម្ជេវានិង
បជងកើនពិនទាុរបេ់ពតួកជគផងដដរ។បដនម្ពតីជលើជនះជទៀតេំជណើ ប្បជាមតិជលខ

38នឹងផដាល់ប្រាកដ់ខបដន្ម—ជៅដផ្នកខ្ងជលើននអប្តាឧបត្មភាដដលមាន
ប្សាបេ់ប្មាបកុ់មារមា្ន ក—់េប្មាបក់ម្មវ ិ្ តីដថទាកុំមារនិងមជត្យ្យម�្មឹ
ដដលទទតួលរានពិនទាុខ្ពេ់ជាងមុខជៅជលើមាប្តោ្ឋ នប្បពន័្ធQRIS។
ផដាល់មជត្យ្យម�្មឹដល់កុមារដដលមកពតីប្គរួសារមានប្រាកច់ំណូលទាប

កានដ់តជប្ចើន។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38ពប្ងតីកចំនតួនននមូលនិ្ិដដលមាន
លទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានជៅក្នុងកម្មវ ិ្ តីមជត្យ្យម�្មឹដដលឧបត្មភាជោយ

រដ្ឋដដលមានទតីតាងំជៅក្នុងេង្ក តដ់ដលមានការប្បមូលផ្ុ ំខ្ពេ់ននប្គរួសារមាន
ប្រាកច់ំណូលទាប។ការផដាល់ថវកិាជដើម្ តីផដាល់មូលនិ្ិថ្មតីៗទាងំជនះនឹងមាន
លទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានេប្មាបអ់្នកផដាល់មជតយ្្យម�្មឹដដលមានពិនទាុគុណភាពខ្ពេ់ប៉ាុជណ្ណ ះ។ការផដាល់ថវកិានឹងប្តរូវរានដបងដចកជៅឲ្យអ្នកផដាល់
ការដថទាំជោយដផ្កជលើចំនតួនរា៉ា នស់ា្ម នននកុមារមានេិទ្ធិទទតួលរានដដល
រេ់ជៅក្នុងេង្ក តជ់គ្លជៅដដលបច្ុប្ន្នមនិទានរ់ានចូលជរៀនជៅមជត្យ្យ
ម�្មឹ។(ោ៉ា ងជហាចណ្េ់65ភាគរយននកដនង្ថ្មតីៗទាងំជនះប្តរូវដតេ្ិត
ជៅក្នុងកម្មវ ិ្ តីដដលផដាល់ជេវាជពញមតួយនថងៃជពញមតួយឆ្្ន ។ំ)ការចូលរតួមក្នុង
កម្មវ ិ្ តីនឹងមានកប្មតិចំជពាះកុមារដដលជឆ្ើយតបនឹងលកខេណៈវនិិច្យ័ននេិទ្ធិ
ទទតួលរានប្រាកច់ំណូលដដលមានប្សាប់ឬរេ់ជៅក្នុងេង្ក តជ់គ្លជៅមនិ
ថ្ប្រាកច់ំណូលប្គរួសារដដលប្តរូវរានផដាល់អាទិភាពខ្ពេ់បំផុតចំជពាះកុមារ
ដដលមានហានិភយ័មតួយចំនតួន(រ តួមមានកុមារទាងំឡាយណ្ដដលេ្ិតជៅ
ក្នុងការដថទាជំៅតាមមណ្ឌ លដថទាកុំមារ)។

បជងកើតកម្មវ ិ្ តីថ្មតីេប្មាបទ់ារកនិងកូនជក្មងជទើបជរៀនជដើរដដលមកពតីប្គរួសារ
មានប្រាកច់ំណូលទាប។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38បជងកើតកម្មវ ិ្ តីHeadStart

ជាដំបូង(EHS)របេ់រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ដដលយកគំរតូាមកម្មវ ិ្ តីេ�
ពន័្ធមានជ ្្ម ះដូចគ្្ន ។រ�ូតដល់65ភាគរយននការផដាល់ថវកិាេប្មាប់កម្ម
វ ិ្ តីជនះនឹងផដាល់ទាងំជេវាដថទាកុំមារនិងជេវាគ្បំ្ទប្គរួសារដល់ប្គរួសារមាន
ប្រាកច់ំណូលទាបដដលកូនមានអាយុចាបព់តីជទើបនឹងជកើតរ�ូតដល់អាយុបតី
ឆ្្ន ។ំ(ោ៉ា ងជហាចណ្េ់75ភាគរយននមូលនិ្ិថ្មតីៗទាងំជនះប្តរូវដតេប្មាប់
ការដថទាជំពញមតួយនថងៃជពញមតួយឆ្្ន ។ំ)ោ៉ា ងជហាចណ្េ់35ននការផដាល់
ថវកិាEHSនឹងផដាល់ជេវាគ្បំ្ទដល់ប្គរួសារនិងអ្នកផដាល់ការដថទាំដដលមនិចូ
លរតួមជៅក្នុងេមាេភាពដថទាកុំមាររបេ់កម្មវ ិ្ តី។ជៅក្នុងករណតី ទាងំពតីរ

ជនះជេវាគ្បំ្ទប្គរួសារអាចរតួមបញូ្លទាងំការចុះេតួរេុខទុកខេជោយបុគ្គលិក
កម្មវ ិ្ តីការវាយតនម្ការអភវិឌ្ឍរបេ់កុមារកម្មវ ិ្ តីអកខេរកម្មប្គរួសារនិងការ

បណដាុ ះបណ្ដា លមាតាបិតានិងអ្នកផដាល់ការដថទា។ំ

ឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធ

ផដាល់ថវកិាបដន្មជដើម្ តីគ្បំ្ទនិងពប្ងតីកកម្មវ ិ្ តីECE។ជៅក្នុងរយៈជពល
ប៉ាុន្្ម នឆ្្ន ដំំបូងប្បដ�ល$1មតួយរយជកាដិដុល្ារប្បចាឆំ្្ន ពំតីវធិានការជនះនឹង
ប្តរូវរានជប្បើប្រាេ់េប្មាបប់្បពន័្ធECEរបេ់រដ្ឋ។(ថវកិាឆ្្ន ំ2013–14នឹង
ខ្ពេ់ជាងមុនពតីជប្ពាះថវកិាដដលរានបជងកើនជៅឆ្្ន ំ2012–13កអ៏ាចមាន
លទ្ធភាពដចកចាយរានដដរ។)ភាគជប្ចើនននការផដាល់ថវកិានឹងជបដាជាញា េប្មាប់
ការពប្ងតីកកម្មវ ិ្ តីដថទាកុំមារនិងមជត្យ្យម�្មឹដដលបជប្មើទារក/កូនជក្មងជទើប

ជរៀនជដើរ10,000ន្ក់និងកុមារដដលជរៀនជៅមជត្យ្យម�្មឹ90,000ន្ក់
បដន្មជទៀតជៅក្នុងរយៈជពលចាបជ់ផដាើមប៉ាុន្្ម នឆ្្ន ដំំបូងននការអនុវត្កម្មវ ិ្ តី។
ចំនតួនថវកិាដដលមានលទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានជៅក្នុងឆ្្ន ខំ្ងមុខនឹង


ជកើនជ�ើងតាមជពលជវលា។ចាបជ់ផដាើមពតីឆ្្ន ំ2017–18តជៅថវកិាដដល
ចំណ្យជៅជលើកម្មវ ិ្ តីដថទាំនិងអបរ់ពំតីចមាងៃ យនឹងជកើនជ�ើងដថមជទៀត

ពតីជប្ពាះថវកិាដដលប្តរូវការជប្បើប្រាេ់េប្មាបក់ារទូទាតប់ំណុលរដ្ឋមានការ
ថយចុះោ៉ា ងជប្ចើន។
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ការបងេ់ងបំណុលរដ្ឋ
សាវតារ

ការទូទាតប់ំណុលេញ្្ញ បណ័ណ ដដលជាកាតពវកិច្ទូជៅ។�ិរញ្ញប្ទាន
េញ្្ញ បណ័ណ គឺជាប្បជភទននការខ្តីប្រាករ់យៈជពលយូរដដលរដ្ឋជប្បើជដើម្ តីបជងកើន
ប្រាក់ជាចម្ងេប្មាបជ់�ោ្ឋ រចន្េម្ពន័្ធមានអាយុកាលយូរអដងវង(រ តួមមាន
អគ្រសាលាជរៀននិងសាកលវទិ្យល័យមហាវថិតីផ្ូវថ្នល់ការអភរិក្សដតី្្តីនិង

េតវនប្ពនិងអគ្របូវន័្ទាកទ់ងនឹងទឹក)។រដ្ឋទទតួលរានប្រាកជ់នះតាមរយៈ
ការលកេ់ញ្្ញ បណ័ណ ដល់វនិិជោគិនទាងំឡាយ។ជាការតបេ្នងរដ្ឋេន្យទូ
ទាតេ់ងប្រាកជ់នះជោយមានការប្រាក់ជោងជៅតាមកាលវភិាគដដលរាន
បញ្ជា កល់ម្តិ។មតួយភាគ្ំននេញ្្ញ បណ័ណ របេ់រដ្ឋគឺជាេញ្្ញ បណ័ណ កាតពវ
កិច្ទូជៅដដលប្តរូវដតយល់ប្ពមជោយអ្នកជរាះជឆ្្ន តនិងធាន្ជោយអំណ្ច
ពន្ធអាករទូជៅរបេ់រដ្ឋ។េញ្្ញ បណ័ណ កាតពវកិច្ទូជៅជា្ម្មតាប្តរូវរានបង់
ផ្ដា ចជ់ាមតួយនឹងការទូទាតជ់ោយជេវាផដាល់បំណុលប្បចាឆំ្្ន ពំតីកញ្បថ់វកិាទូ
ជៅ។ជៅឆ្្ន ំ2010–11រដ្ឋរានទូទាតជ់េវាផដាល់បំណុលេញ្្ញ បណ័ណ កាតពវកិ
ច្ទូជៅចំនតួន$4.7បតួនរយប្រាពំតីរជកាដិដុល្ារ។ក្នុងចំនតួនប្រាកជ់នះ$3.2
បតីរយពតីរជកាដិដុល្ារគឺេប្មាបទូ់ទាតជ់េវាផដាល់បំណុលជៅជលើអគ្របូវន័្
សាលាជរៀននិងសាកលវទិ្យល័យ។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

ោ៉ា ងជហាចណ្េ់30ភាគរយននប្រាកច់ំណូលេប្មាប�ំ់នតួយជេវាផដាល់បំ
ណុលរ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2016–17។រ�ូតដល់ចុងឆ្្ន ំ2016–17ោ៉ា ងជហាច
ណ្េ់30ភាគរយននប្រាកច់ំណូលននេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38នឹងប្តរូវ
រានជប្បើប្រាេ់ជោយរដ្ឋជដើម្ តីទូទាតន់ថ្ជេវាផដាល់បំណុល។វធិានការតប្មរូវឲ្យ
ជប្បើថវកិាទាងំជនះជាចម្ងេប្មាបទូ់ទាតន់ថ្ជេវាផដាល់បំណុលដផ្នកអបរ់ំ
(អគ្របូវន័្មជត្យ្យេិកសាកប្មតិទាបរ�ូតដល់សាកលវទិ្យល័យ)។
ជទាះបតីជាោ៉ា ងណ្ប្បេិនជបើថវកិាជៅជេេេល់ជប្កាយពតីទូទាតន់ថ្ជេវា
ផដាល់បំណុលដផ្នកអបរ់បំ្បចាឆំ្្ន រំ តួចជន្ះថវកិាទាងំជនះអាចប្តរូវរានជប្បើេប្មាប់
ទូទាតន់ថ្ជេវាផដាល់បំណុលេញ្្ញ បណ័ណ កាតពវកិច្ទូជៅជផ្សងជទៀតរបេ់រដ្ឋ។

កប្មតិកជំណើ នននការដបងដចកេប្មាបស់ាលាជរៀននិងកម្មវ ិ្ តីដថទាំនិងអប់
រពំតីចមាងៃ យចាបជ់ផដាើមពតីឆ្្ន ំ2015–16តជៅជប្បើថវកិាដដលជលើេេប្មាប់
ទូទាតជ់េវាផដាល់បំណុល។ចាបជ់ផដាើមពតីឆ្្ន ំ2015–16តជៅការដបងដចងថវកិា
CETFេរបុេប្មាបស់ាលាជរៀននិងកម្មវ ិ្ តីដថទាំនិងអបរ់ពំតីចមាងៃ យមនិអា
ចបជងកើនតាមអប្តាជប្ចើនជាងកជំណើ នជាម្្យមជៅក្នុងទុនប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់
ខ្តួនជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ក្នុងរយៈជពលប្រាឆំ្្ន មំុនជ�ើយ។លុយCETF
ដដលប្បមូលរានជលើេពតីអប្តាកំជណើ នជនះកន៏ឹងប្តរូវជប្បើេប្មាបទូ់ទាត់

បំណុលរបេ់រដ្ឋផងដដរ។(វធិានការជនះផដាល់នូវការជលើកដលងេប្មាបឆ់្្ន ំ
2017–18ជោយពិចារណ្ជៅជលើការដប្បប្បរួលការដបងដចកប្រាកច់ំណូល។)

ឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធ
ប្រាកេ់ន្សនំនកញ្បថ់វកិាទូជៅប្បដ�ល3បតីរយជកាដដុិល្ារប្បចាឆំ្្ន ំរ�ូត

ដល់ឆ្្ន ំ2016–17។រ�ូតដល់ចុងឆ្្ន ំ2016–17ោ៉ា ងជហាចណ្េ់30ភាគ
រយននប្រាកច់ំណូលដដលបជងកើនជោយវធិានការជនះប្បដ�ល$3បតីរយ
ជកាដិដុល្ារប្បចាឆំ្្ន ំនឹងប្តរូវរានជប្បើប្រាេ់ជដើម្ តីទូទាតន់ថ្ជេវាផដាល់បំណុល
កាតពវកិច្ទូជៅនិងផដាល់ប្រាកេ់ន្សនំនកញ្បថ់វកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋ។
ការជ្វើដបបជនះនឹងជោះប្សាយប្រាកច់ំណូលននកញ្បថ់វកិាទូជៅេប្មាប់
កម្មវ ិ្ តីសាធារណៈជផ្សងៗនិងជ្វើឲ្យកានដ់តមានភាពង្យប្េរួលក្នុងការជ្វើ

ឲ្យមានតុល្យភាពថវកិាជៅក្នុងរយៈជពលប៉ាុន្្ម នឆ្្ន ជំនះ។
ប្រាកេ់ន្សនំនកញ្បថ់វកិាទូជៅបដន្មជាេកាដា នុពលចាបជ់ផដាើមពតីឆ្្ន ំ

2015–16តជៅ។ខដចងអំពតីកប្មតិកំជណើ នរបេ់វធិានការជនះកផ៏ដាល់នូវ
ប្រាកេ់ន្សនំនកញ្បថ់វកិាទូជៅក្នុងឆ្្ន មំតួយចំនតួនផងដដរ។ចំនតួនននប្រាកេ់ន្សំ
នឹងខុេគ្្ន ពតីមតួយឆ្្ន ជំៅមតួយឆ្្ន អំាប្េ័យជៅជលើកជំណើ នននពន្ធប្រាកច់ំណូល
ផ្ទា ល់ខ្តួននិងទុនប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនប៉ាុដន្អាចមានចំនតួនរាបរ់យលាន


ដុល្ារប្បចាឆំ្្ន ។ំ
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ពេ្ធសំរាបផ់្តល់ថវកិា ការអបរ់ ំេិងកម្មវធិីកុមារវយ័ដំដលូង។  លក្ខេ្តកិ:ផ្តួចបផ្តើម។សំបណើ តបជាមតិ

38
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 38 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តបឆាងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 38 

បយើងទាងំអស់គ្ាចងោ់េសាលាបរៀេមាេគុណភាពល្អ។ 
ប៉ុនេ្តការបោះបោលលុយ ពីការបងព់េ្ធថ្មីៗតបមាណ $120 មយួរយនមភៃពាេប់កាដ ិ

ដុល្ារចលូលបៅក្ុងការយិាធិបបតយ្យរបស់រដ្ឋនដលមេិមាេការទទួលខុសតតរូវថ្មីមយួ េរឹងមេិ
អាចផ្តល់គុណភាពអបរ់លំ្អសតមាបក់លូេរបស់បយើងោេបទ។

ជំេួសការនកនតបតបពេ័្ធ ការសំអាតកាកសំណល់ េិងការបំពាេនានា សំបណើ តបជា មតិ 
38 ោេតំបឡើងពេ្ធ េិងចំណាយលុយបតចើេបនេថែមបទៀតបលើការយិាធិបបតយ្យនដលមេិមាេ
ការទទួលខុសតតរូវមយួ៖ 

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 គឺជាពេ្ធចំណលូ លដធ៏ំសតមាបអ្់កជាបព់េ្ធថ្្ក ់
កណាដា ល េិងអាជីវកម្មខ្្តតលូច។ បបើសិេអ្ករកចំណលូ លោេ $8,000 ដុល្ារ ឬបតចើេ
ជាងបេះក្ុងមយួឆ្ានំដលោតកច់ំណលូ ល អាចកាតព់េ្ធោេ អតរាបងព់េ្ធ 
របស់អ្កបកើេបឡើងបតចើេដល់ 21% សតមាបដ់បពី់រឆ្ាបំតកាយបទៀត។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 េរឹងបធវើឲ្យខលូចខ្តដល់អាជីវកម្មខ្្តតលូច បោយសារការប
បងកើេពេ្ធបលើអាជីវកម្មជាលក្ខណៈតគរួសារ នដលបរៀបចំសំណំុឯកសារ េិង 
បងព់េ្ធោតកច់ំណលូ លជាលក្ខណៈបុគ្គលមេិនមេជាតករុមហុ៊េ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 សំលាបក់ារងារមយួចេំួេបៅក្ុង អាជីវកម្មតលូចៗេិងជាល
ក្ខណៈតគរួសារនដល ជាកនេង្ការងារបកើេបឡើងកំពុងដំបណើ រការ។ រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉មា
េអតរាអ្កអតក់ារងារបធវើខ្ពស់បំផុតទីបីក្ុងតបបទស។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 មេិអាចតតរូវោេនកនតបក្ុងរយៈដបពី់រឆ្ា-ំ សលូម្កី្ុង
 ករណីនក្ងបេ្ំ ឬការខះ្ខ្្យ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ផដាល់តោកច់េួំេ $3 បីរយបកាដិដុល្ារក្ុងមយួឆ្ាបំៅឲ្យអ្ក
េបយាោយតករុង Sacramento ក្ុងរយៈបពលបេួឆ្ាបំដើម្ចីំណាយបលើ អវីនដលពួកបគបតជើសបរ ើស។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បបងកើតការយិាធិបបតយ្យថ្មីមយួយ៉ាងនថ្បោយ បង្ខំឲ្យសា
លាបរៀេ្្ងកាតក់ារយិាធិបបតយ្យដស៏្មុកសា្ម ញតគាេន់តបដើម្ទីទួលោេ

 ថវកិា មលូលោ្ឋ េ បហើយតបគល់អាណត្តិកម្មវធិីថ្មីៗ ខណៈបពលនដលមុខងារសាលាបរៀេ
ោោំចត់តរូវោេកាតប់េថែយ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បសទើរនតមេិមាេការនកលម្អអវីបសាះដល់ការការរកី ចំបរ ើេរបស់សិស្ស។
ចលូលរមួជាមយួអ្កអបរ់,ំ បវជ្បណិ្ត,  អាជាញា ធរមាេសមតថែកិច្ច, អង្គការអ្កជាបព់េ្ធ, 

េិងអ្កដរឹកនាអំាជីវកម្មខ្្តតលូចក្ុងការបោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 38   www.
StoptheMiddleClassTaxHike.com.

ANDREW WONG, សមាជិក
មណ្លសិកសាធិការ Pomona Unified, តករុមតបរឹកសាអបរ់ ំ
KEITH ROYAL, តបធាេ 
សមាគមតតមរួតតំបេរ់ដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ 
RICHARD RIDER, តបធាេ 
តករុមតបឆាងំពេ្ធោរ San Diego

ការអបរ់គំឺជាអនាគតរបស់បយើង បតពាះកុមារគឺជាអនាគតរបស់ពួកបយើង។ បបើគា្ម េ 
សាលាបរៀេនដលមាេគុណភាព រដ្ឋរបស់បយើងេរឹងខវះកំលំាងពលកម្មនដលមាេជំនាញចំោ
ចស់តមាបប់លើកកម្ពស់បសដ្ឋកិច្ច េិងបបងកើតការងារ របស់បយើង។

ជំេួសឲ្យការវេិិបយាគចំបពាះសាលាបរៀេរបស់បយើង បមដរឹកនាេំបយាោយនដលមកពីគណ
បក្សទាងំពីរោេេរឹងកំពុងកាតប់េថែយ។ រាងំពីឆ្ា ំ2008 បគ ោេកាតថ់វកិា សា លាបរៀេតតរឹម 
$20 ពីរពាេប់កាដិដុល្ារ។ អ្កបបតងៀេជាង 40,000 នាកត់តរូវោេបគ បពា្ឈបន់លងឲ្យបធវើការបណ្
បោះអាសេ្ បហើយឥឡលូវបេះរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉មាេ ថ្្កប់រៀេ នដលមាេទំហំធំជាងបគបំផុតបៅ
ក្ុងតបបទស។

សា្ត រ េិងពតងរឹងមលូលេិធិសាលាបឡើងវញិ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បធវើឲ្យសាលាបរៀេក្ាយជាអទិភាពមដាងបទៀត។ សំបណើ តបជាមតិ

បេះផដាល់េលូវការធានាទទួលការផ្តល់ថវកិា បដើម្បីតសាចតសង ់វស័ិយអបរ់ឲំ្យ មាេ 
គុណភាពល្អដលូចបដើមវញិេិងបលើកកម្ពស់លទ្ធផលនេការអបរ់។ំ 

សំបណើ តបជាមតិបេះធានាោេេលូវតោករ់ាបប់កាដិដុល្ារចំបពាះសាលាបរៀេ នដលបៅ 
រាមតំបេប់ោយអាតស័យបលើការចុះប ្្ម ះចលូលបរៀេ នដលជាមធ្យមមាេទរឹកតោកច់ំេួេ $1 មួ
យពាេប់កាដិដុល្ារជាបរៀងរាល់ឆ្ាកំ្ុងរយៈបពលជាងដបពី់រឆ្ា។ំ 

កនេ្ងសាលាបរៀេជាបតចើេអាចបតបើលុយ បដើម្កីាតប់េថែយទំហំថ្្កប់រៀេ ឬបតសាច  តសងថ្់្កប់រៀេក្ុងមុខវជ្ិាសិល្ៈ តនេដា ីគណិតវទិយា វទិយាសានសដា ការ អបរ់ ំវជ្ិាជីវៈ េិង
 ពីបបច្ចកបទស េិងការបតតៀមតបលងចលូលបរៀេបៅមហាវទិយាល័យ -អាតស័យបលើតតមរូវការខុស

ៗគ្ានេសាលាបរៀេ។
នសវងយល់ឳ្យដរឹងថ្បតើថវកិាថ្មបី៉ុនា្ម េនដលសំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បផញាើបោយផ្ទ ល់ 

បៅឳ្យសាលាបៅក្ុងសហគមេរ៏បស់អ្ក  សលូមទស្សនាបគហទំពរ័ www.moneyforlocalschools.
org/restore.

ការពារកុំឳ្យកាតប់េថែយថវកិានថមបទៀត។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ជួយ�ការពារការកាតប់េថែយថវកិាបនេថែម បោយបធវើការ នល 

បោយនឡកេលូវទរឹកតោក ់$3 បីរយបកាដិលាេដុល្ារជាបរៀងរាល់ឆ្ារំហលូតដល់ឆ្ា ំ2016-17 បដើ
ម្កីាតប់េថែយឱេភាពថវកិារបស់រដ្ឋ បោយបធវើការសងបំណុលសញ្ញា  បណ័្ណ  
ខ្ងវស័ិយអបរ់រំបស់រដ្ឋ។

បរៀបចំកុមារឳ្យមាេបជាគជយ័ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ផដាល់តោកប់លើសពី $1.1 មយួរយមយួបកាដិដុល្ារជា បរៀង រាល់ 

ឆ្ាបំដើម្សីា្ត រការកាតប់េថែយថវកិា សតមាបក់ារអបរ់កុំមារវយ័ដំបលូងបលើកកម្ពស់ 
គុណភាព េិងពតងីកលទ្ធភាពនដលអាចបៅដល់សាលាមបត្តយ្យោេ។

មបធយាោយនចករនំលកបស្មើគ្ាបដើម្បីធវើវេិិបយាគបៅក្ុងសាលារបស់បយើង។
ក្ុងនាមជាពលរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ បយើងទាងំអស់គ្ាគួរចលូលរមួចំនណកបធវើអវីមយួ បដើម្បីលើក

កម្ពស់គុណភាពអបរ់រំបស់សាលាបរៀេបយើង បតពាះបយើងទាងំអស់គ្ាេរឹងចលូលរមួចំនណកបធវើឲ្យ
សាលាបរៀេទទួលោេ អតថែតបបយាជេល៍្អតបបសើរ េិងចលូលរមួបលើកកម្ពស់បសដ្ឋកិច្ចរបស់តបបទ
សជាតិ េិងគុណភាពជីវតិ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ផដាល់តោកប់លើសពី $10 មយួពាេប់កាដិដុល្ារជា បរៀង រាល់ ឆ្ាបំដើ

ម្សីា្ត រមលូលេិធិសំរាបស់ាលាបោយតំបឡើងអតរាពេ្ធរដ្ឋបលើតោកច់ំណលូ លបនាទ ប់
 ពីកាតក់ងរចួបហើយបោយការបតបើតោស់ខ្្តរកិំល បោយនផ្អកបលើលទ្ធភាពបង។់ អ្ក 

ជាបព់េ្ធនដលមាេ ជីវភាពធលូរធាបំផុតតតរូវបងព់េ្ធបតចើេជាងបគ ក្ុងអតរាបកើេបឡើង 2.2% 
ចំបពាះអ្កនដលមាេតោកច់ំណលូ លបលើសពី $2.5 លាេដុល្ារ។ បៅកំរតិទាប  
ចំបពាះអ្កជាបព់េ្ធនដលមាេតោកច់ំណលូ លបតកាម $25,000 ដុល្ារ េរឹងតតរូវបងត់បោ ំ
ឆ្ាជំាមធ្យម $7.00 ដុល្ារ។ 

នសវងយល់ឳ្យដរឹងថ្បតើថវកិាថ្មបី៉ុនា្ម េនដលសំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បះ៉ពាល់ 
អ្កជាបព់េ្ធដលូចរលូបអ្ក  សលូមទស្សនាបគហទំពរ័ www.moneyforlocalschools.org/taxcalculator.

ការធានាតោយ៉ំាងសំរាបម់ារាបិរាេិងអ្កជាបព់េ្ធ ៖
• អង្គេិតិបញញាត្តិមេិអាចបះ៉ពាល់តោកប់នាះោេបទ សំបណើ តបជាមតិ 38 ហាម ឃាត់

អង្គេិតិបញញាត្តិពីបនងវរតោកប់នាះ ឬខ្ចីតោក ់បហើយបគមេិអាច
 បតបើតោកថ់្មីបដើម្ជីេំួសតោកន់ដលសាលាកំពុងទទួលសពវនថងៃបទ។

• ការផ្គតផ់្គងថ់វកិាសាលាតតរូវនតចំណាយបៅបលើសិស្សម្ាក់ៗ បៅតគបស់ាលា េិងតតរូវ
នតចំណាយបៅសាលានតប៉បុណា្ណ ះ។ ថវកិាេរឹងតតរូវោេពិេិត្យបហើយការ

 នបង នចកខុសនដលប៉េុបង៉ណាមយួ គឺជាបទឧតកិដ្ឋមយួនដលអាចោក ់
បទាសបោយឲ្យជាបព់េ្ធនាគារ េិងហាមពីការចលូលបបតមើការយិាល័យសាធារណៈ។

• ថវកិា មេិអាចតតរូវោេចំណាយបដើម្តីំបឡើងតោកន់ខ ឬតោកប់សាធេិវត្តេ៍
 ដល់បុគ្គលិកសាលាបរៀេបឡើយ បហើយសំបណើ  38 ហាមឃាតក់ារចំណាយ បលើសពី 

1% បលើការតគបត់គង។
• ការសំបរចចិត្តក្ុងការចំណាយតតរូវនតបធវើបឡើងរាមមលូលោ្ឋ េ បនាទ បពី់ការចលូល

 រមួ  ពី សាធារណជេ។ សាលារាមតំបេត់តរូវបបើកការតបជុំបៅកនេ្ងសាលា 
បរៀងៗខ្ួេ បដើម្ទីទួលបយាបល់ពីឪពុកមា្ត យសិស្ស អ្កអបរ់ ំេិងសហគមេ៍

 មុេ បពល ចំណាយថវកិា។
• សាលាអបរ់តំសរុកទាងំអស់េរឹងមាេទំេួលខុសតតរូវក្ុងការពតងរឹងគុណភាព 

អបរ់បំៅរាមតំបេប់រៀងៗខ្ួេ។ សាលាតតរូវនតកំណតប់គាលបៅពតងរឹងការអបរ់ ំ
ជាបរៀងរាល់ឆ្ា ំសតមាបស់ាលាេីមយួៗ េិងរាយការណ៍ជាសាធារណៈ ពីរ 
បបៀបនដល ថវកិាតតរូវោេចំណាយ េិងថ្បតើបគាលបៅពតងរឹងោេទទួលបជាគជយ័
ឬអត។់

បធវើសាលាជាអាទិភាពបឡើងវញិ។ បោះបឆ្ាត ោទ/ោស បលើសំបណើ
 តបជាមតិ បលខ 38។

CAROL KOCIVAR, តបធាេ
សមាគមតគរូបបតងៀេ មារាបិរា រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉
EDWARD JAMES OLMOS, អ្កសនម្តង
ARUN RAMANATHAN, នាយកតបតិបត្ត ិ
ការអបរ់Tំrust-West



ទឡហីករណ៍បោះពុម្ពបៅក្ុងទំពរ័បេះ គឺជាគំេិតរបស់អ្កេិពេ្ធ បហើយមេិតតរូវោេពិេិត្យបមើលភាពតតរឹមតតរូវបោយទីភ្ាកង់ារជាផ្លូវការណាមយួបឡើយ។                         ទឡហីករណ៍ |  67

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 ទឡហីករណ៍តបឆាងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 38 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តបឆាងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 38 

ពេ្ធសំរាបផ់្តល់ថវកិា ការអបរ់ ំេិងកម្មវធិីកុមារវយ័ដំដលូង។  លក្ខេ្តកិ:ផ្តួចបផ្តើម។សំបណើ តបជាមតិ

38
បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ៖ កបំណើ េពេ្ធតោកច់ំណលូ លចេំួេ  $120 

មយួរយនមភៃពាេប់កាដដុិល្ារ នដលោេមកពីតបជាជេកាលីហវ័រញ៉ភាគបតចើេ 
តបសិេបបើអ្ករកចំណលូ លោេចេំួេ $17,346 ដុល្ារ ឬបតចើេជាងបេះក្ុងមយួឆ្ា ំ

បៅក្ុងតោកច់ំណលូ លនដលជាបព់េ្ធ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បបងកើេអតរាពេ្ធតោកច់ំណលូ
លម្ាក់ៗ បតចើេបំផុតតតរឹម 21% បលើអវីនដលអ្កោេបងប់ៅឲ្យ រោ្ឋ ភោិល សហ ពេ័្ធ។

ការតំបឡើងពេ្ធរបស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បេ្តរហលូតដល់ឆ្ា ំ2024។ តបសិេបបើអ្កមា
េកលូេចលូលបរៀេថ្្កទី់មយួ អ្កតតរូវបងព់េ្ធតោកច់ំណលូ លខ្ពស់ជាងបេះ រហលូតដល់កលូេរបស់អ្ក
បរៀេចបវ់ទិយាល័យ។

ថវីបបើបសដ្ឋកិច្ចរកីចំបរ ើេ បហើយមេុស្សជាបតចើេមាេបធវើការវញិ ការតំបឡើងពេ្ធបៅនត
 បេ្ត។ សលូម្មីេិមាេការនកទតមងោ់ោំចច់បំពាះតបពេ័្ធអបរ់រំបស់ពួកបយើង ដលូចជាលទ្ធភាពអា

ចបដញតគរូបបតងៀេមេិល្អបចញពីការងារ ការតំបឡើងពេ្ធបៅនតបេ្ត។ សំបណើ  តបជាមតិបលខ 38 បងា្ខ ងំពួកបយើងឲ្យសថែិតក្ុងអតរាពេ្ធតោកច់ំណលូ លខ្ពល់ ក្ុងរយៈ
 បពលដបពី់រឆ្ាខំ្ងមុខ—បទាះបីយ៉ាងណាកប៏ោយ!

អ្កេបយាោយ េិងការយិាធិបបតយ្យទទួលោេតោករ់ាបព់ាេល់ាេដុល្ារពីពេ្ធថ្មីបេះ 
បោយបសទើរនតមេិមាេការទទួលខុសតតរូវបលើរបបៀបចំណាយលុយ េិងចេំួេទរឹក តោកប់៉នុា្ម េតបគល់បៅដល់ថ្្កប់រៀេពិតតោកដ។

សំបៅបៅជំេួញខ្្តតលូច េិងសំលាបក់ារងារជាបតចើេជំេួញខ្្តតលូច
ក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រ ញ៉ចំេួេតបនហលជា 3.8 លាេ បងព់េ្ធតោកច់ំណលូ លជាបុគ្គលចំបពាះោត

កច់ំណលូ លរបស់ពួកបគ ជាជាងពេ្ធតករុមហុ៊េ។ ជាលទ្ធផល ជំេួញខ្្តតលូចេរឹង 
តតរូវបំផ្្ញបោយការបងព់េ្ធខ្ពស់ទាងំបេះ—បទាះបីជាជំេួញមាេចំណលូ លតិចតលូចដលូចជា 
$30,000 ឬ $40,000 ដុល្ារក្ុងមយួឆ្ាកំប៏ោយ។

ជំេួសឲ្យការបបងកើតការងារ បហើយបធវើឲ្យបសដ្ឋកិច្ចរកីចបំរ ើេ សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 េរឹងប
ង្ខំឲ្យជំេួញលក្ខណៈតគរួសារកាតប់េថែយការងារ ផ្្ស់បចញពីរដ្ឋ ឬបិទនតមដាង។ 
តបសិេបបើពួកបគអាចបេ្តជំេួញបេះ ពួកបគតតរូវតបម្ើងនថ្បដើម្បីងព់េ្ធដខ៏្ពស់បេះ នដលជាចុងក ្
បរាយអ្កបតបើតោស់កទ៏ទួលរងេលូវតំនលដខ៏្ពស់បេះនដរ។

មេិមាេតតមរូវការបដើម្នីកលម្អដំបណើ រការសាលាបរៀេ។ 
បតកាមសំបណើ តបជាមតិ បលខ 38 មេិតំរលូវការឳ្យមាេការពតងរឹងតបតិបត្តិការរបស់ សាលា 

ឬបបណដា ញតគរូអាតកកប់ចញពីសាលាបទ។ តោកប់តចើេបំផុតេរឹងតតរូវចំណាយបលើ បេ្តបលើការតគបត់គង, ការតបរឹកសា, បសាធេេិវត្តេ,៏ ផលតបបយាជេ ៏េិងការចំណាយ 
បផ្សងៗពីបលើបទៀត ដលូបច្ះតោកតិ់ចតួចប៉បុណា្ណ ះេរឹងតតរូវចំណាយបលើថ្្កប់រៀេ។ នាបពល 
ថ្មីៗបេះ សិសសាេុសិស្សនេរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ចំេួេ 24% មេិោេបញ្ចបក់ារសិកសាថ្្ក ់
វទិយាល័យបទ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ោេោកលុ់យកាេន់ត បតចើេចលូល បៅក្ុង តបពេ័្ធមយួ 
នដលកំពុងបធវើឲ្យបក្មងតបលងធ្ាកប់ោយពុំមាេការទាមទារឲ្យមាេការពតងរឹងល
ទ្ធផលសតមាបសិ់ស្ស។ 

គា្ម េការផ្្ស់ប្តលូរអវីទាងំអស់ បទាះបីជាមាេការបេ្ំ ឬការខះ្ខ្្យ កុ្ងរយៈបពល 
ដបពី់រឆ្ាបំេះ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 រមួមាេខនចងដពិ៍បសសមយួនដលលាកទុ់កជាឯកសារ  
ចំេួេនមភៃតោពីំរទំពរ័របស់ខ្ួេនដលសរបសរជាអក្សរតលូចៗ នដលហាមមេិឲ្យមាេការ នក នតបណាមយួក្ុងវធិាេការរហលូតដល់ឆ្ា ំ2024 (បោយគា្ម េការបោះបឆ្ាតរបស់ ជេណា 
បឡើយ) បទាះបីជាបៅក្ុងការខលូចបង ់ការបេ្ំ ឫការ របំលាភបំពាេណាមយួ កប៍ោយ។

តោកព់េ្ធោរថ្មីៗចំេួេ $120 មយួរយនមភៃពាេប់កាដដុិល្ារ ប៉ុនេ្តមេិមាេអវីអាចកាត ់
បេថែយឱេភាពរបស់បយើងោេបឡើយ

សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 អេុញ្ញា តឲ្យអ្កេបយាោយបៅទីតករុង Sacramento 
បេ្តការចំណាយ។ ពំុមាេចំេុចណាក្ុងសំបណើ តបជាមតិ 38 តតមរូវឲ្យមាេការបតបើ 
តោស់មលូេិធិឲ្យោេចបាស់លាស់ ក្ុងការកាតប់េថែយឱេភាពបឡើយ បហើយកគ៏ា្ម េអវី 

 អាចបពា្ឈបអ្់កេបយាោយក្ុងការដរឹកនាពំួកបយើងវលិបៅរកសាថែ េភាពតចបលូកតចបល់ 
នដលពួកបយើងកំពុងជួតបទះឥឡលូវបេះបឡើយ សលូមម្នីតតោកព់េ្ធោរថ្មីចំេួេ $120 
មយួរយនមភៃពាេប់កាដិដុល្ារ បេះកប៏ោយ។

បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 38៖
• 27 ទំពរ័នេអក្សរតលូច េិង គុណវបិត្តិ
• $120 មយួរយនមភៃពាេប់កាដិដុល្ារនេពេ្ធកតមតិខ្ពស់
• បបងកើេពេ្ធតោកច់ំណលូ លសំរាបត់ោកច់ំណលូ លជាបព់េ្ធបលើសពី $17, 346។
• បំផ្្ញអាជីវកម្មខ្្តលូចបហើយសំឡាបក់ារងារ
• មេិមាេការទាមទារឲ្យមាេការពតងរឹងតបតិបត្តិការរបស់សាលា
• មេិអាចផ្្ស់ប្តលូរក្ុងរយៈបពលដបពី់រឆ្ា ំ- បទាះបីជាមាេការបេ្ំ ឬការខលូចខ្ត 

- បោយគា្ម េការបោះបឆ្ាតបផ្សងបទៀត។
បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 38—ជាគុណវបិត្តិមយួបទៀត, នថ្ចំណាយ បតចើេ 

បហើយជាការបផ្តើមតបជាសិទិ្ធមយួនដលនាឳំ្យយល់ខុស។

ALLAN ZAREMBERG, តបធាេ 
សភាពាណិជ្កម្មកាលីហវ័រញ៉
KEN WILLIAMS, សមាជិក 
តករុមតបរឹកសាអបរ់ ំបខ្េធី Orange

THOMAS HUDSON, នាយកតបតិបត្ត ិ
គណៈកម្មការការពារអ្កជាបព់េ្ធកាលីហវ័រញ៉

សាលារបស់បយើងកំពុងនតជួបបញ្ហា ។ មាេការកាតប់េថែយថវកិាជាទរឹកតោក ់$20 
ពីររយពាេប់កាដិដុល្ារ។ រដ្ឋទី 47 ក្ុង ចំបណាមរដ្ឋទាងំ 50 មាេខទងច់ំណាយសំរាប ់
កលូេសិស្សម្ាក។់  មាេតគរូបបតងៀេ 40,000 នាកត់តរូវោេបពា្ឈបពី់ការងារ។ជំេួសឲ្យការ 
អបរ់ជំាអាទិភាព អ្កេបយាោយោេកំពុងកាតប់េថែយ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ផ្តល់េលូវដំបណាះតសាយមយួ។ អ្កតបឆាងំរបស់ខ្ួេមេិ 
មាេផ្តល់ជាដំបណាះតសាយណាមយួ បតរៅពីការវាយតបហារក្ុងបោយបតបើពត័ម៌ាេនាំ
ឳ្យយល់ខុស។

• កំុបជឿបលើយុទ្ធវធិីគួរឲ្យខ្្ចនដលទាកទ់ងបៅេរឹងពេ្ធ។ បតកាមសំបណើ តបជាមតិ បលខ 38 
អតរាពេ្ធបលើតោកច់ំណលូ លបកើេបឡើងចបន្ាះរវាង 0.4% បៅ 2.2% មេិ នមេ 21% បទ។

• អាជីវកម្មខ្្តតលូចនដលមាេតោកច់ំណលូ លពី $30,000 បៅ $40,000 ដុល្ារ េរឹង 
មេិតតរូវោេ ” បំផ្្ញបទ។” ការបបងកើេជាមធ្យមរបស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 
សំរាបត់ោកច់ំណលូ លបៅចបន្ាះរវាង $25,000 បៅ $50,000 ដុល្ារ គឺមាេទរឹក 
តោកច់េំួេ $54 ដុល្ារ។

• លុយរបស់សំបណើ  38 សតមាបប់ណា្ត សាលានានាតតរូវនតតបគល់ឲ្យកលូេសិស្ស 
ម្ាក់ៗ  តគបទី់រាងំសាលាមលូលោ្ឋ េទាងំអស់។ វាតតរូវនតោេចំណាយបៅទីបនាះ 
—នដលជាកនេ្ងសិស្សបរៀេ—បហើយវាតតរូវនតបតបើ បដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលការសិកសា
បរៀេសលូតតរបស់សិស្ស។ អ្កេបយាោយមកពី SACRAMENTO 
មេិអាចបះ៉ថវកិាបេះោេបទ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ហាមឃាតម់េិឲ្យបតបើថវកិា សាលាបរៀេ បដើម្តីំបឡើង 
តោកន់ខ តោកប់សាធេេិវតដាេ ៍ឬផលតបបយាជេប៍ផ្សងៗការចំណាយបលើនផ្ករដ្ឋ 
ោលមេិអាចបលើសពី 1% ោេបទ។

• មាេការទទួលខុសតតរូវពិតតោកដ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 តតមរូវឲ្យ មាេ សវេកម្ម 
េិងរោយការណ៍ឯករាជ្យនដលបងាហា ញជាសាធារណៈអំពីលទ្ធផល 
ខ្ងវស័ិយអបរ់។ំ ការនបងនចកថវកិាខុសបោយមាេបំណង គឺជាបទ ឧតកិដ្ឋ មយួ។ 

• អ្កបោះបឆ្ាតអាចនកនតបសំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ោេ ប៉ុនេ្តមេិនមេអ្ក 
េបយាោយបទ។ បេះការពារការធានារបស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 នដល អង្គេីតិប
ញញាត្តិមេិអាចបនងវរលុយបចញពីសាលាបរៀេោេបទ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 38ធានាដល់សាលាេលូវការផ្តល់មលូលេិធិថ្មីនដលមាេទរឹកតោកត់បោំ
ឆ្ាមំធ្យមចេំួេ  $10 មយួពាេប់កាដិដុល្ារសតមាបរ់យៈបពលដបពី់រឆ្ាបំដើម្សីា្ត របឡើងវញិេលូវ
ការកាតត់ោក ់បហើយបធវើឲ្យតបបសើបឡើងវញិេលូវលទ្ធផលនេការអបរ់។ំ

បយើងពរឹងនផ្អកបលើសាលារដ្ឋបដើម្អីបរ់កំលូេៗរបស់ពួកបយើង េិងផ្តល់ដល់េិបយាជកនានាេលូវ
បុគ្គលិកនដលមាេជំនាញ េិងផលិតភាព។ ការមេិោេវេិិបយាគបៅបលើ

 សា លាបរៀេបធវើឲ្យបះ៉ពាល់ដល់កលូេៗ េិងបសដ្ឋកិច្ចរបស់បយើង។
សលូមអាេតបជាមតិបលខ 38 ខ្ួេឯងបៅបគហទំពរ័ prop38forlocalschools.org.
បធវើឲ្យសាលាបរៀេជាអាទិភាព។ បោះបឆ្ាត ោទ/ោស បលើសំបណើ តបជាមតិ 38។

CELIA JAFFE, តបធាេ 
សមាគមមារាបិរា តគរូបបតងៀេ មណ្លទី 4 បខ្េធី Orange

ALEX KAJITANI 
តគរូបបតងៀេប្្ើមតបោឆ្ំា ំ2009 កាលីហវ័រញ៉
TINA REPETTI-RENZULLO 
តគរូបបតងៀេប្្ើមតបោឆ្ំា ំ2010–2011 បខ្េធី Los Angeles

http://prop38forlocalschools.org/


លក្ខខណ័្ឌ ពន្ធដារ សំរាបព់ាណិជ្ផកម្មពហុរដ្ឋ។  ការផ្តល់ថវកិាសំរាបថ់ាមពលល្អស្្អ ត 
និងថាមពលបរបិូរណ៍។  លក្ខន្តិក:ផ្តតួចផផ្តើម។

ចំណងផជើងជាផ្ូវការ  និងផសចក្តតីផសផង្ខប ផរៀបចំផដាយអគ្គផមធាវ តី

សំផណើ បបជាមតិ
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លកខេខណ័្ឌ ពន្ធដារេំរាបព់ាណិ�្ផកម្មពហុរដ្ឋ។ការផ្ល់ថវកិាេំរាបថ់ាមពលល្អស្្អ តនិងថាមពលបរបិូរណ៍។
លកខេន្ិក:ផ្តួចជផ្ើម។
• ដំរវូឲ្យពាណិ�្ផកម្មពហុរដ្ឋគិតគូរបំណុលពន្ធដារប្រាកច់ំណូលរដ្ឋកាលតីហវ័រនតីញ៉ា របេ់ជគជដាយជោងជៅជលើភាគរយននការលកដូ់ររបេ់ជគ

ក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រនតីញ៉ា ។
• លុបបំរាតច់បាបជ់ា្រមានដដលផ្ល់ឲ្យពាណិ�្ផកម្មពហុរដ្ឋនូវ�ំជរ ើេមតួយជដើម្ តីជប្�ើេជរ ើេរបូមន្បំណុលពន្ធដារដដលផ្ល់លកខេខណ័្ឌ ពន្ធដារ


ជាទតីគាបច់ិត្េំរាបព់ាណិ�្ផកម្មដដលមានប្ទព្យេម្ត្ិនិងបញ្ផ តីជបើកប្រាកដ់ខជៅជប្រៅរដ្ឋកាលតីហវ័រនតីញ៉ា ។

• ជប្តៀមទុក$550លានជាប្បចាឆ្ំ្ំចំនតួនប្រាឆ្ំ្ំជចញពតីកជំណើ នប្រាកច់ំណូលដដលេង្ ឃឹមេំរាបជ់គាលបំណងននការផ្ល់ថវកិា
ដដលបជងកើតឲ្យមានថាមពលបរបិូរណ៍និងការងារថាមពលល្អស្្អ តក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រនតីញ៉ា ។

អ្កវភិាគជេចក្តីេជងខេបនននតីតិបញ្ញត្ិប្បមាណនូវឥទ្ធិពលហិរញ្ញ វត្ុទូទាតរ់តួចរបេ់រដ្ឋនិងរដា្ឋ ភរិាលមូលដា្ឋ ន៖

• ប្បដហល$1ជកាដិបដន្មជលើប្រាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋជាប្បចាឆ្ំ្—ំជកើនជ�ើងជប្គឿនៗ¬—ជចញពតីការបរំាតជ់ចាលេមត្ភាពននពាណិ�្ផកម្មពហុរដ្ឋ
ជដើម្ តីជប្�ើេជរ ើេរជបៀបពន្ធដារជលើប្រាកច់ំណូលរបេ់ជគជៅរដ្ឋកាលតីហវ័រនតីញ៉ា ប្តរូវរានអនុមត័ជាោ៉ា ងណា។

ការជនះនឃឹងបណ្ាលឲ្យមានការបងព់ន្ធរដ្ឋជប្ចើនជៅក្ុងពាណិ�្ផកម្មពហុរដ្ឋខ្ះ។
• ក្ុងបណ្ាននប្រាកច់ំណូលដដលរានមកតាមរយ:រជបៀបជនះក្ុងជពលប្រាឆ្ំ្ខំាងមុខប្បដហលជាពាកក់ណ្ាល

នឃឹងរានជប្តៀមេំរាបថ់ាមពលបរបិូរណ៍និងដផនការថាមពលជផសេងជទៀត។
• ក្ុងបណ្ាននប្រាកច់ំណូលដដលជៅេល់មតួយដផ្ក្ំប្បដហលនឃឹងរានចំណាយជៅជលើស្លាជរៀនស្ធារណ:និងមហាវទិយាល័យតាម

េហគមន។៍

ស្វតារ

ពន្ធជលើប្រាកច់ំណូលស្�តីវកម្មបេ់រដ្ឋ។ ចំនតួនទឃឹកប្រាកដ់ដលអា�តីវកម្ម
មតួយចំពាករ់ដ្ឋជៅក្ុងពន្ធប្រាកច់ំណូលប្ករុមហុ៊នក្ុងមតួយឆ្្ំៗ  គឺអាប្េ័យជៅ
ជលើប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធរបេ់អា�តីវកម្មជោះ។ ចជំពាះអា�តីវកម្មមតួយដដល
ដំជណើ រការទាងំជៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា  និងជៅក្ុងរដ្ឋ ឬ ប្បជទេជផសេងៗ
ជទៀត (អា�តីវកម្មពហុរដ្ឋ) ពន្ធរបេ់រដ្ឋ គឺគិតជៅជលើដតដផ្កននប្រាកច់ំណូល
របេ់ខ្តួនដដលពាកព់ន័្ធជាមតួយនឃឹងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ប៉ាុជណាណ ះ។ ជដាយស្រ
មានដតមតួយចំដណកតូចប៉ាុជណាណ ះននប្ករុមហុ៊នមានលកខេណៈពហុរដ្ឋ ប្ករុមហុ៊ន
ពហុរដ្ឋទាងំឡាយបងម់តួយភាគ្ំននពន្ធប្រាកច់ំណូលប្ករុមហុ៊នរបេ់រដ្ឋ។ 

ពន្ធជនះ គឺជាប្បភពប្រាកច់ំណូលជៅក្ុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅ្ំបំផុតទតីបតីរបេ់
រដ្ឋ ជដាយប្បមូលរានចំនតួន $9.6 ប្រាបំតួនរយប្រាមំតួយជកាដិដុល្ារក្ុងឆ្្ ំ

2010–11។ 

ការជ្វើវភិាគជដាយអ្កវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

ពាណិ�្ជកម្មពហុរដ្ឋជប្�ើេជរ ើេរជបៀបការកំណតប់្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធ
របេ់ជគ។ ថ្មតីៗជនះចបាបរ់ដ្ឋអនុញ្្ញ តឲ្យអា�តីវកម្មពហុរដ្ឋភាគជប្ចើនជ្វើការ
ជប្�ើេជរ ើេយកវ ិ្ តីស្សេ្ដមតួយក្ុងចំជណាមវ ិ្ តីស្សេ្ដចំនតួនពតីរេប្មាប់

កំណតប់រមិាណរាប្កច់ំណូលរបេ់ពតួកជគដដលពាកព់ន័្ធនឃឹងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា 
និងអាចកាតព់ន្ធរានជដាយរដ្ឋ៖

• “វ ិ្ តីស្សេ្ដបតីកត្ា”ននការកំណតប់្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធ។វ ិ្ តីស្សេ្ដ
មតួយជប្បើប្រាេ់ទតីតាងំលក់ប្ទព្យេម្ត្ិនិងនិជោ�ិករបេ់ប្ករុមហុ៊ន។
ជៅជពលជប្បើប្រាេ់វ ិ្ តីស្សេ្ដជនះកាលណាអា�តីវកម្មពហុរដ្ឋមានការ
លក់ប្ទព្យេម្ត្ិឬនិជោ�ិកកានដ់តជប្ចើនជៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា 
ជោះប្រាកច់ំណូលកានដ់តជប្ចើនរបេ់អា�តីវកម្មជោះប្តរូវជាបព់ន្ធរដ្ឋ។



សំណ�ើ ប្រជាមតិ

39
លក្ខខ�័្ឌ ពន្ធដារ សំរា្រព់ា�ិជ្ផកម្មពហុរដ្ឋ។  ការផ្តល់ថវកិាសំរា្រថ់ាមពលល្អស្្អ ត  
និងថាមពល្ររ្ិរូរ�៍។  លក្ខន្តិក:ផ្តតួចណផ្តើម។

ការណ្វើវភិាគណដាយអ្នកវភិាគអង្គនិតិ្រញ្ញត្តិ (ត)
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• “វ ិ្ តីស្សេ្ដកត្ាលកដ់តមតួយ” ននការកំណតប់្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធ។ 

វ ិ្ តីស្សេ្ដជផសេងជទៀតជប្បើប្រាេ់ដតទតីតាងំលករ់បេ់ប្ករុមហុ៊នប៉ាុជណាណ ះ។  

ជៅជពលជប្បើប្រាេ់វ ិ្ តីស្សេ្ដជនះ កាលណាអា�តីវកម្មពហុរដ្ឋលករ់ាន
កានដ់តជប្ចើនជៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា  ជោះប្រាកច់ំណូលកានដ់តជប្ចើន
របេ់អា�តីវកម្មជោះប្តរូវជាបព់ន្ធ។ (ឧទាហរណ៍ ប្បេិនជបើផលិតផល
មតួយភាគបតួនរបេ់ប្ករុមហុ៊នប្តរូវរានលកជ់ៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា
ជហើយផលិតផលដដលជៅេល់េ្ិតជៅក្ុងរដ្ឋដនទជទៀត ជោះចំនតួន
មតួយភាគបតួនននប្រាកច់ំជណញេរបុរបេ់ប្ករុមហុ៊ននឃឹងប្តរូវជាបព់ន្ធដារ
របេ់រដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ។) 

ជាទូជៅអា�តីវកម្មពហុរដ្ឋប្តរូវរានអនុញ្្ញ តឲ្យជប្�ើេជរ ើេវ ិ្ តីស្សេ្ដមតួយ
ដដលផ្ដល់ប្បជោ�នជ៍ប្ចើនបំផុតដល់ពតួកជគេប្មាបជ់គាលបំណងពន្ធដារ។ 

កម្មវ ិ្ តីថាមពលមានប្បេិទិ្ធភាព។ ថ្មតីៗជនះ មានកម្មវ ិ្ តីរបេ់រដ្ឋោ៉ា ង
ជប្ចើនប្តរូវរានបជងកើតជ�ើងជដើម្ តីកាតប់ន្យការជប្បើប្រាេ់ថាមពល។ កិច្ចខិត
ខំប្បឃឹងដប្បងទាងំជនះ គឺមានជគាលបំណងកាតប់ន្យតប្មរូវការស្្បោជហ
ដា្ឋ រចោេម្ន័្ធថាមពលថ្មតី (ដូចជា ជរាងចប្កផលិតថាមពល និងប្បពន័្ធដខសេ
ជភ្ើង) និង�តួយ�បំជពញជៅតាមបទដា្ឋ នគុណភាពបរស្ិ្ន។ ឧទាហរណ៍ 

គណៈកម្មការជេវាស្ធារណៈរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា  (CPUC) ប្តរួតពិនិត្យជមើល
ប្បជភទជផសេងៗននការបជងកើនប្បេិទ្ធភាព ថាមពល និងកម្មវ ិ្ តីផ្ដល់ថវកិាទិញ
ជប្គឿងបរកិាខេ រដដលប្តរូវរានផ្ដល់តាមរយៈថវកិាដដលប្បមូលរានពតីអ្កបងព់ន្ធ
ជេវាស្ធារណៈ។  ជលើេពតីជនះជៅជទៀត គណៈកម្មការថាមពល រដ្ឋកាលតី
ហវ័រញ៉ា  (CEC) បជងកើតបទដា្ឋ នេប្មាបអ់ាគារ និងជប្គឿងបរកិាខេ រក្ុងជគាលបំ
ណងកាតប់ន្យការជប្បើប្រាេ់ថាមពលជៅក្ុងរដ្ឋ។

របូមន្ផ្ដល់ថវកិាដល់ស្លាជរៀន។ េំជណើ ប្បជាមតិ 98 ដដលប្តរូវរាន
អនុមត័ជដាយអ្កជរាះជឆ្្តជៅក្ុងឆ្្ ំ1988 និងប្តរូវរានជ្វើការដកេប្មរួល
ជៅក្ុងឆ្្ ំ1990 តប្មរូវឲ្យមានការផ្ដល់ថវកិាកប្មតិអប្បរមាននរដ្ឋ និងរដ្ឋ
រាលមូលដា្ឋ នក្ុងឆ្្នំតីមតួយៗដល់ស្លាជរៀនរដ្ឋ និងមហាវទិយាល័យេហ
គមន ៍(ដដលេំជៅថាជាស្លាជរៀន)។ កប្មតិននការផ្ដល់ថវកិាជនះប្តរូវរាន
ជគស្្គ ល់ជាទូជៅថាជាការធាោកប្មតិអប្បរមាននេំជណើ ប្បជាមតិ 98។

ជទាះបតីជាអង្គនតីតិបញ្ញត្ិអាចព្យតួរការធាោនិងផ្ល់ថវកិាជៅកំរតិជប្កាមក៏
ជដាយជា្ម្មតាអង្គនតីតិបញ្ញត្ិអាចេជប្មចផ្ដល់ថវកិាជេ្មើនឃឹងឬជប្ចើនជាង
ការធាោជោះ។ការធាោជៅក្ុងេំជណើ ប្បជាមតិ98អាចជកើនជ�ើងប្េប

ជពលមានកជំណើ នប្រាកច់ំណូលក្ុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋ(បូករ តួមទាងំ
ថវកិាទាងំឡាយដដលប្បមូលរានពតីពន្ធប្រាកច់ំណូលប្ករុមហុ៊នរបេ់រដ្ឋ)។
ទន្ឃឹមគ្ាជនះដដរវធិានការមតួយ-ដូចជាវធិានការមតួយជនះ-ដដលជ្វើឲ្យប្រាក់
ចំណូលមានកប្មតិខ្េ់កអ៏ាចជ្វើឲ្យការធាោការផ្ដល់ថវកិាេប្មាបស់្លា
ជរៀនជកើនជ�ើងខ្េ់ដដរ។ខ្ងច់ំណាយក្ុងេំជណើ ប្បជាមតិ98គឺជាប្បជភទ្ំ
បំផុតននការចំណាយជៅក្ុងកញ្ចបថ់វកិារបេ់រដ្ឋ-ដដលមានចំនតួនេរបុ
ប្បដហល40ភាគរយននខ្ងច់ំណាយជៅក្ុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋ។

ជេចក្តីជេ្ើចបាប់
បញ្ចបេ់មត្ភាពរបេ់ពាណិ�្ជកម្មពហុរដ្ឋក្ុងការជប្�ើេរជបៀបកំណត់

ប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធ។ជប្កាមវធិានការជនះចាបជ់ផ្ដើមជៅក្ុងឆ្្ំ2013
អា�តីវកម្មពហុរដ្ឋទាងំឡាយនឃឹងមនិប្តរូវរានអនុញ្្ញ តឲ្យជ្វើការជប្�ើេជរ ើេវ ិ្ តី
ស្សេ្ដេប្មាបក់ំណតប់្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធរដ្ឋរបេ់ពតួកជគដដលផ្ដល់ផល
ប្បជោ�នជ៍ប្ចើនបំផុតដល់ពតួកជគជទៀតជ�ើយ។ផ្ុយជៅវញិអា�តីវកម្មពហុ


រដ្ឋភាគជប្ចើននឃឹងប្តរូវកំណតប់្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា របេ់ពតួក
ជគជដាយជប្បើប្រាេ់វ ិ្ តីស្សេ្ដកត្ាលកដ់តមតួយគត។់អា�តីវកម្មទាងំឡាយ
ដដលដំជណើ ការដតជៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា នឃឹងមនិរងឥទ្ធិពលពតីវធិានការជនះ

ជ�ើយ។

វ ិ្ តីស្សេ្ដជនះករ៏ តួមបញ្ចូ លផងដដរនូវចបាបោ់ោទាកទ់ងនឃឹងវ ិ្ តីដដលអា�តីវ
កម្មពហុរដ្ឋទាងំអេ់គណោចំដណកននការលកម់តួយចំនតួនដដលប្តរូវរានដបង
ដចកជៅឲ្យរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ក្ុងជគាលបំណងបងព់ន្ធរដ្ឋ។វធិានការទាងំជនះ
រ តួមបញ្ចូ លេំណំុចបាបជ់ាកល់ាកម់តួយចំនតួនេប្មាបប់្ករុមហុ៊នដខសេកាប្ំៗ។
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ពន្ធពយារាលេំរាបព់ាណិ�្ជកម្មពហុរដ្ឋ។មូលនិ្ិេំរាបថ់ាមពលស្្អ តនិងមានប្បេិទិ្ធភាព។
ចបាបជ់ផ្ើមប្បជាេិទិ្ធ។
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ផ្ល់ថវកិាេំរាបថ់ាមពលមានប្បេិទិ្ធភាពនិងគជំរាងថាមពលជទវបថ។
វធិានការជនះបជងកើតថវកិាថ្មតីរបេ់រដ្ឋជៅថាមូលនិ្ិបជងកើតការងារថាមពល
ស្្អ តេប្មាបឧ់បត្ម្ភគជប្មាងោោក្ុងជគាលបំណងបជងកើនប្បេិទ្ធភាពថាម
ពលនិងពប្ងតីកការជប្បើប្រាេ់ថាមពល�ំនតួេ។វធិានការជនះដចងថាថវកិា
ជនះអាចជប្បើប្រាេ់េប្មាបឧ់បត្ម្ភ៖(1)គជប្មាងដកលម្អប្បេិទ្ធភាពថាម
ពលនិងគជប្មាងថាមពល�ំនតួេជផសេងជទៀតជៅក្ុងស្លាជរៀនស្ធារណៈ
មហាវទិយាល័យស្កលវទិយាល័យនិងអាគារស្ធារណៈដនទជទៀត(2)
�ំនតួយបជច្ចកជទេនិងហិរញ្ញ វត្ុេប្មាបក់ារដកលម្អថាមពលនិង(3)កម្ម
វ ិ្ តីបណ្ដុ ះបណា្ដ លការងារនិងអភវិឌ្ឍនក៍ម្ាងំពលកម្មទាកទ់ងនឃឹងប្បេិទ្ធ

ផលថាមពលនិងថាមពល�ំនតួេជផសេងជទៀត។អង្គនតីតិបញ្ញត្ិនឃឹងកំណត់


ការចំណាយជចញពតីថវកិាជនះជហើយតប្មរូវឲ្យជប្បើប្រាេ់ថវកិាជនះេប្មាប់
គជប្មាងមានប្បេិទ្ធភាពខាងការចំណាយដដលអនុវត្ជដាយទតីភ្ាកង់ារមាន
ឯកជទេខាងប្គបប់្គងគជប្មាងថាមពល។វធិានការជនះក៏(1)បញ្្ជ កផ់ងដដរ
ថារាល់គជប្មាងដដលរានផ្ដល់ថវកិាទាងំអេ់ប្តរូវដតេប្មបេប្មរួលជាមតួយ
CECនិងCPUCនិង(2)បជងកើតប្ករុមប្បឃឹកសាប្តរួតពិនិត្យថ្មតីមតួយដដលមាន
េមា�ិកប្រាបំូនរបូេប្មាបប់្តរួតពិនិត្យជមើលជ�ើងវញិនិងវាយតនម្ជាជរៀង


រាល់ឆ្្ជំៅជលើការចំណាយជចញពតីថវកិាជនះ។

មូលនិ្ិបជងកើតការងារថាមពលស្្អ តនឃឹងប្តរូវរានឧបត្ម្ភជដាយថវកិាមតួយ
ចំនតួនននប្រាកច់ំណូលថ្មតីដដលប្បមូលរានតាមរយៈការបញ្ចូ លជៅជាកត្ាល
កដ់តមតួយគតដ់ដលចារំាច។់កានដ់តជាកល់ាកជ់ាងជនះជទៀតប្រាកច់ំណូល
ពាកក់ណា្ដ លដដលប្បមូលរាន-ដដលមានចំនតួនអតិបរមា$550លាន
ដុល្ារ-នឃឹងប្តរូវជផ្រជាជរៀងរាល់ឆ្្ជំៅឲ្យមូលនិ្ិបជងកើតការងារថាមពល
ស្្អ ត។ការជផ្រទាងំជនះនឃឹងជកើតជ�ើងដតក្ុងរយៈជពលប្រាឆ្ំ្សំ្រជពើពន្ធ


ប៉ាុជណាណ ះ-គិតចាបព់តីឆ្្ំ2013–14ដល់ឆ្្ំ2017–18។

ឥទ្ធិពលស្រជពើពន្ធ
កំជណើ នក្ុងប្រាកច់ំណូលរដ្ឋ។ដូចរានបងាហា ញរតួចជហើយជៅបោ្តខ់ាង

ជលើក្ុងតារាងជលខ1វធិានការជនះនឃឹងបជងកើនប្រាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋប្បដហល
$1មតួយរយជកាដិដុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្្ំចាបព់តីឆ្្ំ2013–14តជៅ។(វានឃឹង
មានប្បេិទ្ធភាពក្ុងរយៈជពលប្បដហលកនះ្ឆ្្ជំៅក្ុងឆ្្ំ2012–13។)
ប្រាកច់ំណូលដដលជកើនជ�ើងជនះនឃឹងរានមកពតីអា�តីវកម្មពហុរដ្ឋមតួយចំនតួន
ដដលបងព់ន្ធជប្ចើន។ចំនតួនថវកិាដដលប្បមូលរានតាមរយៈវធិានការជនះនឃឹង
មានការជកើនជ�ើងបន្ិចម្ងៗ។

តារាងទតី1
ការវាយតំនលឥទិ្ធពលននេំជណើ ប្បជាមតិជលខ39  ជលើប្រាកច់ំណូលរដ្ឋនិងការចំណាយ
 

2012-13
 2013-14 2018-19 2

           រហូតដល់2017-18  និងជប្កាយៗជទៀត

ប្រាកច់ំណូលប្បចាឆ្ំ្ំ $500 លាន $1 មតួយរយជកាដិ ជលើេពតី$1មតួយរយជកាដិ
  ជកើនរយៈជពលជប្កាយៗមក
ការចំណាយប្បចាឆ្ំ្ំ
ចំនតួនកំណតេំ់រាបគ់ជំរាងថាមពល គា្ម ន   $500 លានដល់$550 លាន គា្ម ន
កំជណើ នធាោេំរាបម់ូលនិ្ិ�តួយ�ស្លា $200 លាន  $200 លានដល់$500 លាន $500 លានដល់ជលើេពតី
 $500 លាន   ជកើនរយៈជពលជប្កាយៗមក $1 មតួយរយជកាដិ



សំណ�ើ ប្រជាមតិ

39
លក្ខខ�័្ឌ ពន្ធដារ សំរា្រព់ា�ិជ្ផកម្មពហុរដ្ឋ។  ការផ្តល់ថវកិាសំរា្រថ់ាមពលល្អស្្អ ត  
និងថាមពល្ររ្ិរូរ�៍។  លក្ខន្តិក:ផ្តតួចណផ្តើម។

ការណ្វើវភិាគណដាយអ្នកវភិាគអង្គនិតិ្រញ្ញត្តិ (ត)

 

 39
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ប្រាកច់ំណូលខះ្ៗប្តរូវជប្បើេំរាបគ់ជំរាងថាមពលោោ។ េប្មាបរ់យៈ
ជពលប្រាឆ្ំ្ំ(2013–14ដល់2017–18)ប្រាកច់ំណូលបដន្មប្បដហល
ពាកក់ណា្ដ ល-ពតី$500លានដុល្ារដល់$550លានដុល្ារជាជរៀងរាល់
ឆ្្ំ-នឃឹងប្តរូវជផ្រជៅឲ្យមូលនិ្ិបជងកើតការងារថាមពលស្្អ តេប្មាបឧ់បត្ម្ភ
ដល់គជប្មាងប្បេិទ្ធភាពថាមពលនិងគជប្មាងថាមពល�ំនតួេោោ។

ថវកិាស្លាទំនងជាជកើនជ�ើងជដាយមកពតីប្រាកច់ំណូលបដន្ម។ជាទូ
ជៅប្រាកច់ំណូលដដលប្បមូលរានតាមរយៈវធិានការជនះនឃឹងប្តរូវជ្វើការពិចារ
ណាដាកប់ញ្ចូ លជៅក្ុងការធាោអប្បរមាប្បចាឆ្ំ្រំបេ់រដ្ឋក្ុងេំជណើ ប្បជា
មតិ98។ជទាះជាោ៉ា ងណាកជ៏ដាយថវកិាដដលជផរ្ជៅឲ្យមូលនិ្ិបជងកើតកា
រងារថាមពលស្្អ តនឃឹងមនិប្តរូវរានជប្បើប្រាេ់េប្មាបជ់្វើការគណោជនះ
ជ�ើយ។ដូចរានបងាហា ញជៅដផ្កខាងជប្កាមននតារាងជលខ1ប្រាកច់ំណូល
កានដ់តខ្េ់ទំនងជានឃឹងបជងកើនការធាោអប្បរមាោ៉ា ងចិតបំផុតប្តឃឹម$200

លានដុល្ារេប្មាបឆ្់្ំ2012–13រហូតដល់ឆ្្ំ2017–18។កប៏៉ាុដន្រយៈជព
លប៉ាុោ្ម នឆ្្កំ្ុងអ�ុំងជពលជនះការធាោអប្បរមាអាចនឃឹងជកើន


ជ�ើងោ៉ា ងខ្េ់។េប្មាបឆ្់្ំ2018–19និងបោ្បព់តីជនះការធាោជនះ
ទំនងជាមានកប្មតិខ្េ់ោ៉ា ងតិចបំផុតប្តឃឹម$500លានដុល្ារ។ក្ុងអ�ុំង
ជពលដំបូងការធាោក្ុងរយៈជពលប៉ាុោ្ម នឆ្្អំាចមានកប្មតិខ្េ់ខ្ាងំ។
ចំដណកជាកល់ាកន់នប្រាកច់ំណូលដដលនឃឹងប្តរូវបញ្ជូ នជៅឲ្យស្លាជរៀន
ជៅក្ុងឆ្្ជំាកល់ាកណ់ាមតួយនឃឹងអាប្េ័យជៅជលើកត្ាជផសេងៗរ តួមមាន
កំជណើ នេរបុននប្រាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋនិងទំហំជាបក់ាតពវកិច្ចផ្ដល់ថវកិា
ដល់ស្លាជរៀនដដលជៅមនិទានទូ់ទាត។់
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លក្ខខណ័្ឌ ពេ្ធោរ សំរាបព់ាណិជ្ផកម្មពហុរដ្ឋ។  ការផ្តល់ថវកិាសំរាបថ់ាមពលល្អស្្អ ត  
េិងថាមពលបរបិលូរណ៍។  លក្ខេ្តិក:ផ្តួចបផ្តើម។

សំបណើ តបជាមតិ

39
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 39 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 39 

បពលណាង្កអាេការសេយាបោសនាសំរាបសំ់បណើ តបជាមតិ 39 តតរូវចាថំា Tom 
Steyer—ដដលទលូរទស្សេ ៏CNN បៅគាតថ់ា “បស្តចមលូលេិធបិហដ្សរបស់កាលីហ្័រញ៉ា ” —
គឺចំណាយ $20 លាេដុល្ារសំរាប ់ការបោះប្្តស្កល្បងបតបើពាក្យដដលសលូរស័ព្ទ 
ដបក្ដលូចជាពាក្យ “ការបប ជ្ ៀសពេ្ធ,” បហើយសេយា “ការងារស្្អ ត។”

កាលីហ្័រញ៉ា ោេោតប់ងព់ាណិជជកម្មតាមអតតាគួរឳ្យសំគាល់រចួបៅបហើយ។ សួរ 
ខ្ួេឯងថា បតើការតំបឡើងពេ្ធបលើតករុមហុ៊េបំបរ ើការងារដល់ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា រាបរ់យ

 ពាេន់ាក ់បធ្ើឳ្យបសដ្ឋកិច្ចតគាេប់បើ ឬបទ?
វាមេិតបបសើរបទ!
កាលីហ្័រញ៉ា ជំពាកប់ំណុលរាបប់កាដិរចួបៅបហើយ ដតសំបណើ តបជាមតិ 39 េរឹង បធ្ើ 

ឳ្យអ្ីៗកាេដ់តអាតកកប់ឡើង!
កាលីហ្័រញ៉ា គឺជារដ្ឋមយួមេិល្អសំរាបក់ារបធ្ើជំេួញអស់រយៈកាល តោបីំ្្ជំាប់ៗ  

គ្ា បហើយកំរតិពិេ្ទុបតកឌិតអាតកកជ់ាងបគបំផុតក្ុងសហរដ្ឋអាបមរកិ។ ពលរដ្ឋបតចើេលាេ 
នាកឥ់តការងារបធ្ើ។

ការបប ជ្ ៀសពេ្ធ? បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ 39 លបប់ចាលចបាបព់េ្ធោរដដលមា
េឥទ្ធិពលបតចើេទស្សវត្សបបងកើេថវកិាចំណលូ លរដ្ឋ។ អ្កវភិាគអង្គេិតិប ្្ញ ត្តិ មេិចលូលបក្សពេ័្ធ 
េិងតកសួងហិរ ្្ញ វត្ុយល់តសបថា ៖ សំបណើ តបជាមតិ 39 គឺកបំណើ េ 
ពេ្ធោរ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារ។

បេះជាការពិត។ កំបណើ េពេ្ធ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារផ្តល់ឳ្យេិបោជកកាលីហ្័រញ៉ា  
េលូវមលូលបហតុមយួបទៀត មេិឳ្យបធ្ើវេិិបោគ ឬជួលអ្កបធ្ើការ។ ការងារតិចតួច មាេេយ័

 ថា  តោកច់ំណលូ លកទ៏ាប បហើយថវកិាស្លាបរៀេ, េិងអាជាញា ធរមាេសមត្កិច្ចកត៏តរូវកាត ់
បតចើេបទៀត។ បតើបេះវាល្អសំរាបក់ាលីហ្័រញ៉ា  ឬ?

សំបណើ តបជាមតិ 39 គឺជាតបអបប់្្ត គិតគលូរថវកិាដអ៏ាតកកម់យួរបស់វា។ វា្្មក ់
យកថវកិា $2.5 billion ពីររយតោបំកាដិពីថវកិារដ្ឋ—ជាតោកដ់ដលអាចជួយ�ស្លាបរៀេ 
សងផ់្លូវ, បហោ្ឋ រចនាសម្ពេ័្ធ, ឬសុវត្ិភាពស្ធារណៈ។

សំបណើ តបជាមតិ 39 កប៏ដេ្មការោិធិបបតយ្យថ្មីៗ—ផ្តល់រាបល់ាេដុល្ារជាបបៀ 
វត្សេ ៏ េិងបស្ធេេិវត្តេដ៏ល់អ្កេបោោយ។ បក្សពួកបគ។  កា្ម េការទទួល 
ខុសតតរូវ បហើយគា្ម េវធិាេការការពារពលរដ្ឋជាបព់េ្ធតប្ងំេរឹងអំបពើពុករលួយ។

ពេ្ធោរខ្ពស់, ការងារតិចតួច, ការោិធិបបតយ្យបតចើេ េិងខជះខ្ជ យ . . . ការទទួល
 ខុសតតរូវ សលូេ្យ ្ហើយគា្ម េការការពារពលរដ្ឋជាបព់េ្ធទល់េរឹងការតបទាងំផលតបបោជេ។៏ 

បេះបហើយជាបរឿងរា៉ា វរបស់សំបណើ តបជាមតិ 39។
បក្សតបជាធិបបតយ្យ, បក្សឯករាជ្យ, បក្សស្ធរណរដ្ឋ យល់ តសបតាមe—បោះ 

ប្្ត បទ!

MIKE SPENCE, តបធាេ
គណៈកម្មការការពារអ្កជាបព់េ្ធកាលីហ្័រញ៉ា
ROBERT MING, តបធាេ 
មតិ្តសំរាបរ់កសាការងារបៅកាលីហ្័រញ៉ា
JACK STEWART, តបធា
សមាគមឧសសាហកម្ម េិងបបច្ចកវទិយា កាលីហ្័រញ៉ា

ក្ុង្្ ំ 2009, ការតពមបតពៀងេបោោយមយួោេបបងកើតចបាបប់ប ជ្ ៀសពេ្ធ 
តបដហលមយួរយបកាដិដុល្ារសំរាបស់្ជីវកម្មបតរៅរដ្ឋ . . . 

  ការចរចាពីថវកិាបៅចុង្្ ំ2009 បៅ Sacramento បៅពាក ់កណា្ត លអតធាត្យ  
តករុមអ្កបបងកើតចបាប ់េិងអ្កប ្្ចុ ះប ្្ចលូ លរបស់ស្ជីវកម្មសំរាបត់ករុមហុ៊េបៅបតរៅរដ្ឋ

 ោេបធ្ើកិច្ចតពមបតពៀងមយួ -បោយគា្ម េសវនាការស្ធារណៈេិងការពិភាកសាដវកដញកបទ។ ពួ
កបគោកឲ់្យមាេការបប ជ្ ៀសពេ្ធបៅក្ុងចបាបរ់ដ្ឋដដលអេុញ្្ញ តឲ្យស្ជីវកម្ម 
ដដលបៅបតរៅរដ្ឋអាចបេ្ំតបពេ័្ធពេ្ធោររបស់បយើងជាបរៀងរាល់្្ ំបហើយបចៀសវាងការ 
បងព់េ្ធភាគលាភបស្មើគ្ារបស់ពួកបគបៅឲ្យរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។  

តនម្នេការបប ជ្ ៀសពេ្ធនេចបាបប់េះមាេ៖ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារក្ុងមយួ្្បំលើ  
តោកច់ំណលូ លដដលោតប់ងស់តមាបរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 39 ប ្្ច បច់បាបប់ប ជ្ ៀស ពេ្ធ 
សំរាបស់្ជីវកម្មបតរៅរដ្ឋ។
 សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 តគាេដ់តលុបបំោតក់ារបប ជ្ ៀសពេ្ធនេចបាបប់េះ។ សំបណើ តប
ជាមតិបពា្ឈបក់ារបេ្ំនេតបពេ័្ធពេ្ធោររបស់បយើង - បហើយកត៏តមរូវឲ្យតករុមហុ៊េទាងំអស់ដដល
បធ្ើជំេួញបៅរដ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា  បងព់េ្ធដលូចដដលោេកំណតប់ោយការលក ់
របស់ពួកបគបៅទីបេះ បោយមេិគិតពីមលូលោ្ឋ េដដលពួកបគតាងំបៅបទ។
    សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 ពតងាបទីលាេបលងឲ្យបស្មើភាព  ធានាឲ្យតករុមហុ៊េ 
ពហុរដ្ឋទាងំឡាយបលងបោយបតបើតោស់ចបាបដ់លូចគ្ាបៅេរឹងេិបោជកបៅក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រ
ញ៉ា ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 39 ប ្្ច បច់បាបប់ប ជ្ ៀសពេ្ធ គឺជាការល្អសំរាបទី់
ផសារការងារបៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា
 ចបាបក់ារបប ជ្ ៀសពេ្ធោរបច្ចុប្បេ្បេះអេុញ្្ញ តឲ្យតករុមហុ៊េបងព់េ្ធតិចជាងមុេបៅឲ្យរដ្ឋ
កាលីហ្័រញ៉ា  តបសិេបបើពួកបគមាេេិបោជិកតិចតួចបៅទីបេះ - ដដលផ្តល់ឲ្យតករុមហុ៊េទាងំ
ឡាយេលូវបហតុផលមយួក្ុងការប ជ្លូ េការងារបចញពីរដ្ឋ។
    ជាកដ់សដែង អ្កវភិាគដផ្កេីតិប ្្ញ ត្តិដដលគា្ម េបក្សពេ័្ធ េិងឯករាជ្យរបស់រដ្ឋោេ

 ទាញអំណះអំណាងពីការសិកសា ដដលបងា្ហ ញថាបគាលេបោោយពេ្ធោរបៅក្ុងសំបណើ តប
ជាមតិបលខ 39 េរឹងនាមំកឲ្យរដ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា េលូវការងារតបមាណជា 40,000 ការងារ។ 
បនាះគឺជាបហតុផល ដដលអ្កវភិាគដផក្េីតិប ្្ញ ត្តិឯករាជ្យោេតបកាសឲ្យ

 លុបបចាលចបាបក់ារបប ជ្ ៀសពេ្ធបច្ចុប្បេ្បេះបចញ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 39 មាេតបបោជេដ៏ល់អ្កជាប ់
ពេ្ធបៅកាលីហ្័រញ៉ា

ស្ជីវកម្មពហុរដ្ឋដដលផ្តល់ការងារដត៏ិចតលូចបៅទីបេះគឺោេបតបើចបាបប់ប ជ្ ៀសពេ្ធ
 បដើម្បបីជៀសវាងបងព់េ្ធចំដណកបស្មើភាពរបស់បគដល់កាលីហ្័រញ៉ា  វាបណា្ត លឳ្យអស់ តំនលដល់រដ្ឋ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារក្ុងមយួ្្។ំ សំបណើ តបជាមតិ 39 េរឹងបិទការ 

បប ជ្ ៀសពេ្ធរបបៀបបេះ បហើយរកសាថវកិាបនាះបៅក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា សំរាបផ់្តល់ជាតោកច់ំណលូ
លដដលតតរូវការោ៉ា ងសំខ្េសំ់រាបប់សវាស្ធារណៈ។ ពីបតពាះតោកច់ំណលូ លថ្មី 

ទាងំអស់បស្ទើរដតពាកក់ណា្ត លគឺតតមរូវបោយចបាបឲ់្យចលូលបៅក្ុងវស័ិយអបរ់ ំទរឹកតោក់
 រាបរ់យលាេដុល្ារជាបរៀងរាល់្្ ំេរឹងតតរូវោេតំកល់ ទុកសំរាបស់្លាបរៀេ។

បដេ្មបលើបេះ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39  េរឹងបបងកើតតោកស់េ្សសំំរាប ់អ្កជាបព់េ្ធ 
ជាបតចើេ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 េរឹងបតបើតោស់មយួភាគនេតោកច់ំណលូ លដដលោេមកពី
ការលុបបំោតក់ារបគចពចីបាបប់ដើម្បផី្តល់មលូលេិធិសតមាបគ់បតមាងតបសិទ្ធភាពថាមពលមាេ
បៅ ស្លាបរៀេ េិងអគារស្ធារណៈបផ្សងបទៀត។ បតបើតោស់វធិាេការ 
បងា្ហ ញពីតបសិទ្ធភាពថាមពល ដលូចជា ការដកលម្អ អុីសលូឡង ់ប្តលូរបង្អួច េិងដំបលូលដដល

 បលចធ្ាយ េិងការោកប់ដេ្មការតបំឡើងបេ្ទះសលូឡាតសរូបថាមពលតពះអាទិត្យខ្្តតលូច េរឹង
កាតប់េ្យការចំណាយថាមពលរបស់រដ្ឋ—បបងកើេចំេួេតោកដុ់ល្ារសតមាបប់សវា 
កម្មចាោំចដ់លូចជា ការអបរ់ ំ ប៉ាលូលីស េិងអគ្គីភយ័។

“បោយការបបងកើេតបសិទ្ធភាពថាមពល សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 េរឹងកាតប់េ្យ 
ការបំពុលបរោិកាសដដលបណា្ត លឲ្យបកើតជំងឺហឺត េិងជំងឺសួត។ ក្ុងដំបណើ រការនេការបធ្ើ
បច្ចុប្បេ្ភាពអគារស្លាបរៀេ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 េរឹងបោំតជ់ាតិសំណ 
ស្រធាតុដដលមេិប្ះ ស្រធាតុផ្សតិ េិងស្រធាតុពុលបផ្សងបទៀតបចញពីស្លាបរៀេ។”—

Jane Warner, តបធាេ, សមាគមសួតអាបមរកិាងំ ក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 39—គណបេយ្យភាពដហ៏្មតច់ត់

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 មាេខមាតតាដចងអំពីការទទួលខុសតតរូវដត៏រឹងរ រឹងមយួ  —រមួទាងំ 
ការបធ្ើសវេកម្មតបចាំ្ ្ ឯំករាជ្យមយួ បេ្តការពិេិត្យ េិងការវាយតនំល បោយ 
តករុមតបរឹកសាតគបត់គងពលរដ្ឋ មាេគណបេយ្យភាពតគបស់ព្សំរាបថ់វកិា  
េិងការចំណាយនានា េិងមាេការបបប ្្ចញជាស្ធារណៈដដរ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 39—ជាបរឿងស្ម ្្ញមយួ៖ បិទការ 
បប ជ្ ៀសពេ្ធបចញបៅបតរៅរដ្ឋ។ នាមំកវញិេលូវតោក ់មយួរយបកាដិដុល្ារ ក្ុង 
មយួ្្ ំតតឡបម់កកាលីហ្័រញ៉ា វញិ។

http://www.cleanenergyjobsact.com/

JANE WARNER, តបធាេ 
សមាគមសួតអាបមរកិាងំបៅកាលីហ្័រញ៉ា
TOM STEYER, តបធាេ 
ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  សំរាបថ់ាមពលស្្អ ត េិងការងារ
MARY LESLIE, តបធាេ 
តករុមតបរឹកសាពាណិជជកម្ម Los Angeles
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 39 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 39 

លក្ខខណ័្ឌ ពេ្ធោរ សំរាបព់ាណិជ្ផកម្មពហុរដ្ឋ។  ការផ្តល់ថវកិាសំរាបថ់ាមពលល្អស្្អ ត  
េិងថាមពលបរបិលូរណ៍។  លក្ខេ្តិក:ផ្តួចបផ្តើម។

សំបណើ តបជាមតិ

39
សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 គឺជាកំបណើ េពេ្ធដប៏តចើេសេ្ធរឹកមយួរយបកាដ

 ិដុល្ារ មកបលើអ្កបបងកើតការងារបៅកាលីហ្័រញ៉ា ដដលេរឹងបណា្ត លឳ្យោត ់បងក់ារងាររាបព់ាេ ់សំរាបជ់េថ្ាកក់ណា្ត ល។ អតតាឥតការងារបធ្ើក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បឡើងដ
ល់កំរតិអាតកកទី់បីបៅក្ុងតបបទស គឺជិតដល់កំរតិ 11%។ សំបណើ តបជាមតិ បលខ 39 បធ្ើឳ្យប
ញ្្ហ របស់បយើងកាេដ់តោ៉ា បយឺុ់េបឡើង។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 គឺជាបងាក េន់ដសំរាបក់ារខជះខ្ជ យ េិងពុក 
រលួយ។ វាតតរូវចំណាយរហលូតដល់ $22 លាេសំរាបក់ារោិធិបបតយ្យថ្មី  េិងគណៈ កម្មការ 
មាេផលតបបោជេពិ៏បសស។ វាផ្តល់ឳ្យអ្កេបោោយបៅ Sacramento េលូវ 
សេ្រឹកដសកចំហរមយួចំណាយតោករ់ាបរ់យបកាដិបោយគា្ម េការទទួលខុសតតរូវពិត 
តោ កដ ឬការការពារអ្កជាបព់េ្ធោរទល់េរឹងការតបទាងំផលតបបោជេពិ៏បសស។  

ខ្ងបតកាមេះជាអង្គបហតុ ៖ មហាបសដ្ឋីម្ាកដ់ដលទលូរទស្សេ ៏CNN បៅថា “បស្តច 
មលូលេិធិបហដ្សរបស់កាលីហ្័រញ៉ា ” គឺបៅពីតកាយចំណាយទរឹកតោកជ់ួយ�សំបណើ តបជា

 មតិ 39, ចំណាយតោក ់$20 លាេដុល្ារសំរាបជ់ះឥទិ្ធពលបលើការបោះប្្តរបស់ អ្ក 
េិងទិញការបោះប្្ត។ អ្កឳ្យឳវាទេបោោយរបស់គាតប់តបើវាគ្យសព្ទដលូចជា 
 “បិទការបប ជ្ ៀសពេ្ធ” ដតកំុបជឿពួកបគ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 ជាេបោោយកំពុងបធ្ើការ។ កាលីហ្័រញ៉ា តតរូវការដក ទតមង ់
មេិដមេបបងកើេពេ្ធ េិងចំណាយខជះខ្ជ យ។  បយើងតតរូវដតបោះប្្ត បទ។

ទរឹកតោក ់$2.5 ពីររយតោបំកាដិដុល្ារ ដដលអាចចលូលបៅស្លាបរៀេ, សុខ្ 
ភោិល េិងសង្គមកិច្ច, ការពារបរស្ិ្េ ឬសុវត្ិភាពស្ធារណៈជាជាងបដងរ្វាបៅឳ្យ

 គណៈកម្មការរោ្ឋ ភោិលថ្មីមយួ ជាមយួេរឹងតោកដ់ខធាត់ៗ  បហើយមាេការទទួលខុស តតរូវតិច។ ឳេភាពនេថវកិារដ្ឋរបស់បយើងនថងៃបេះជិតដល់កំរតិ $16 billion ( មយួពាេ ់
តោមំយួរយបកាដិ)  បហើយសំបណើ តបជាមតិបលខ 39 បធ្ើឳ្យការបេះកាេដ់តអាតកកដ់ថម 
បទៀតបោយការការចំណាយខជះខ្ជ យបលើការោិធិបបតយ្យដដលពំុចាោំច។់

កាលីហ្៧រញ៉ា តតរូវការតគរូបបតងៀេ េិងភ្ាកង់ារប៉ាលូលីស  មេិតតរូវការអ្កការោិធិប បតយ្យ 
បទៀតបទ! 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 វាយតបហារពាណិជជកម្មដដលផ្តល់ការងារថ្ាក ់
មធ្យមដល់ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។ ការងារឧសសាហកម្មដដលផ្តល់ដល់តគរួស្រគ ឺ
តតរូវរលាយោតអ់ស់។  ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បធ្ើការធងៃេជិ់តពីរលាេនាកគឺ់កំពុងជួបតបទះ

 ការលំោករកងារតគបត់បបភទបធ្ើ។  តោក ់$1 មយួរយបកាដិដុល្ារដដលជាកំបណើ េពេ្ធបោយ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 ប្តលូរចបាបព់េ្ធោរដដលកំពុងមាេឥទ្ធិពលជាង 40 ្្ ំបហើយវា េិងត ្
រលូវអស់នថ្បតចើេដល់ការងារកម្មករសហជីព េិង មេិសហជីព។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 ពតងីករោ្ឋ ភោិល េិង ការោិធិបបតយ្យ។ អ្ក ោេពញាពីមុេរលូច 
មកបហើយ។ Sacramento មាេដផេការបបងកើតការងារ។ បយើងផ្តល់  
តោកឳ់្យបគបបងកើតគណៈកម្មការេបោោយចាតត់ាងំមយួជាមយួេរឹងប ្្ម ះដដល ចាប ់
អារម្មណ៏ដលូចជា តករុមតបរឹកសាតគបត់គងពលរដ្ឋ។ ពួកបគទទួលសេ្រឹកដសកចំហរបដើម្ប ីចំណាយ(ឬខជះខ្ជ យ)  តោកព់េ្ធ។

បតកាមសំបណើ តបជាមតិបលខ 39 តោកត់តរូវចំណាយបដើម្បផី្តលកុងតតាបៅ  
កម្មវធិីដដលបៅថា “ថាមពលនបតង”។  បតើេរណាទំេងជាទទួលោេកុងតតាបេះ? 
អ្កបធ្ើវភិាគទាេយុទ្ធនាការបោសនាធំៗ  ដដសរបសរតាកដ់តង សំបណើ តបជាមតិ 
បលខ 39 ោ៉ា ងអាតកកប់ំផុត សំបណើ បនាះមេិមាេហាមោតអ់្កប ៉៉ា ការពី 
ការបធ្ើវភិាគទាេថវកិាបោសនាបៅឳ្យអ្កេបោោយ SACRAMENTO 
ដដលផ្តល់កុងតតាបនាះឳ្យ។

កាលីហ្័រញ៉ា តតរូវការដកទតមង,់ មេិដមេបបងកើេពេ្ធដដលបំោតក់ារងារថ្ាកក់ណា្ត ល 
បនាះបទ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 តំបឡើងពេ្ធ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារបលើអ្កបបងកើត ការងា
របៅកាលីហ្័រញ៉ា បដើម្បផី្តល់ថវកិាសំរាបក់ារោិធិបបតយ្យក្ុងរោ្ឋ ភោិលកាេដ់ត បតចើេេិងបំ
បោ៉ា ងតោកប់ស្ធេេិវត្តេដ៏ថមបទៀត។  វាមេិការពារទបទ់ល់េរឹងឧេភាព 
ដដលរដ្ឋកំពុងដតជួបតបទះ, ភាពឥតការងារបធ្ើខ្ពស់, េិងបេ្តបសដ្ឋកិច្ចធ្ាកចុ់ះ។

ចងចាថំា មហាបសដ្ឋីម្ាកម់ាេរបបៀបវារៈរបស់ខ្ួេកំពុងបៅពីបតកាយបចញតោកជ់ួយ� 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 39។ ជាបតសចដត្េ្ទៈអ្កបោះប្្តបទក្ុងការការពារពលរដ្ឋ 
ជាបព់េ្ធបៅកាលីហ្័រញ៉ា ។ បោយបោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 39។ អ្ក 
េរឹងបពា្ឈបក់ារសំឡាបក់ារងារនេតោកព់េ្ធកំបណើ េ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារបលើអ្ក 
បបងកើតការងារបៅកាលីហ្័រញ៉ា ។ អ្កេរឹងគាតំទការងារថ្ាកម់ធ្យមបៅកាលីហ្័រញ៉ា ដដល ផ្តល់
ដល់តគរួស្រេរឹងតទតទងដ់ល់បសដ្ឋកិច្ចបយើង។ បហើយអ្កេរឹងតោបអ្់កេបោោយ Sacramento 
ថា គា្ម េសេ្រឹកដសកចំហរសំរាបត់ករុមមាេផលតបបោជេពិ៏បសស 
សំរាបច់ំណាយបលើការបំបោ៉ា ងរោ្ឋ ភោិល េិងបស្ធេេិវត្តេរ៏បស់គ។

េិោយថា បទ ទល់េរឹងពេ្ធោរខ្ពស់ ការចំណាយខជះខ្ជ យ េិងេបោ 
ោយជាធម្មតា។  តំរលូវឳ្យមាេការទទួលខុសតតរូវពីរោ្ឋ ភោិល។ បោះប្្ត បទ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 39។

JACK STEWART, តបធាេ 
សមាគមឧសសាហកម្ម េិងបបច្ចកវទិយា កាលីហ្័រញ៉ា
LEW UHLER, តបធាេ 
គណៈកមា្ម ធិការកំរតិពេ្ធោរជាតិ
PAT FONG KUSHIDA, តបធាេ 
សភាពាណិជជកម្មអាសីុោ៉ា សីុហ្ិក កាលីហ្័រញ៉ា

អង្គបហតុ ៖ បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 បិទការ បប ជ្ ៀសពេ្ធសំរាប់
ស្ជីវកម្មបតរៅរដ្ឋ។
 ទឡហីករណ៍តប្ងំគឺមាេភាពបោកបបញ្ឆោ តគួរឲ្យខ្្ម ស់។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 មិ
េោេតំបឡើងពេ្ធបៅបលើតគរួស្រដដលរស់បៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  សលូម្បដីតមយួបសេ។ សំបណើ តប
ជាមតិបេះតគាេដ់តលុបបំោតក់ារបគចពីចបាបដ់ដលផ្តល់ឲ្យតករុមហុ៊េបៅបតរៅ 
រដ្ឋេលូវការបលើកដលងពេ្ធដដលអយុត្តិធម ៌ប៉ាុដេ្តោកប់េ្ទុកចំណាយដល់បយើងទាងំអស់

 គ្ា។
 ដលូបច្ះបហើយបទើបតករុមហុ៊េបៅបតរៅរដ្ឋនានា—រមួប ្្ចលូ លតករុមហុ៊េនានា ដដលតគបដណ្ត ប ់
“តករុមអ្កផលិត” ដដលោេចុះហត្បលខ្បលើទឡ្ហីករណ៍ខ្ងបលើ

 —កំពុងបធ្ើការបោសនាបោកបបញ្ឆោ តតប្ងំបៅេរឹងសំបណើ តបជាមតិបលខ 39:  
បដើម្បរីកសាទុកេលូវចបាបក់ារបប ជ្ ៀសពេ្ធដដដល។
អង្គេិតិប ្្ញ ត្តិ េិងតករុមតស៊លូមតិបបងកើតការបប ជ្ ៀសពេ្ធបេះក្ុងកិច្ចតពមតពាងសំងាតក់ាល
ពី្្ ំ 2009។
 ពត័ម៌ាេ San Jose Mercury ោេេិោយថាអ្កប ្្ចុ ះប ្្ចលូ លរបស់តករុមហុ៊េ “ោេទាញ
ោ៉ា ងបលឿេបៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ” បហើយថា “វាជាតបបភទនេការបោកោតស់ 
ដដលផ្តល់ឲ្យតករុមហុ៊េេលូវបករ ដែិ៍ប ្្ម ះអាតកក ់បហើយបធ្ើឲ្យមាេការចំអកដល់ភាពបបើក 
ចំហរបស់រោ្ឋ ភោិល។”
 បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 39  លុបបំោតច់បាបប់ប ជ្ ៀស 
ពេ្ធ បោសសមា្អ តភាពរបញ៉ារនញ៉ាដដលអង្គេីតិប ្្ញ ត្តិោេបបងកើតបទ្ប ើង។
អង្គបហតុ ៖ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 បបងកើតការងារបៅកាលីហ្័រញ៉ា

ទឡហីករណ៍តប្ងំអំពីការយកពេ្ធពីេិបោជកគឺជាការកំដប្ងមយួ។ ចបាប់
 បប ជ្ ៀសពេ្ធគឺមាេផលតបបោជេដ៏ល់ស្ជីវកម្មដដលរកសាការងារបតរៅរដ្ឋ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 េរឹងលុបបំោតឧ់បសគ្គក្ុងការ បបងកើតការងារក្ុងរដ្ឋ 
កាលីហ្័រញ៉ា ។ បលើសពីបេះ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 ោេបបងកើតការងារថាមពល 
ស្្អ តរាបព់ាេប់ទៀត។
អង្គបហតុ ៖ តំរលូវឳ្យមាេការទទួលខុសតតរូវហ្មតច់តប់ំផុត

ទឡហីករណ៍តប្ងំដដលដក្ងក្ាយអំពីការោិធិបបតយ្យគឺគា្ម េេយ័។ សំបណើ
 តបជាមតិបលខ 39 បបងកើតគណៈកម្មការតករុមតបរឹកសាតបជាពលរដ្ឋបដើម្បធីានាថាថវកិា ដដលោេបរចិា្ច គសំរាបដ់តការបបងកើតការងារេិងតបសិទ្ធិភាពថាមពល តតរូវោេច

 ំណាយោ៉ា ងតតរឹមតតរូវ  រាបប់ ្្ចលូ លទាងំការបធ្ើសវេកម្មឯករាជ្យតបចាំ្ ្ ។ំ ស្លាបរៀេ េរឹងទទួលោេទរឹកតោករ់ាបរ់យលាេបៅក្ុងការផ្គតផ់្គងថ់វកិា ដដលោេកំណតទុ់ក បពាលោ
េពីការលុបបំោតច់បាបប់ប ជ្ ៀសពេ្ធ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 បិទចបាបប់ប ជ្ ៀសពេ្ធ 
—រកសាទុកតោកដុ់ល្ារ េិងការងារក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

ALAN JOSEPH BANKMAN, ស្ស្ស្្ត ចារ្យ ចបាបដ់ផ្កពេ្ធោរ
ស្លាចបាប ់Stanford

RUBEN GUERRA, CEO 
សមាគមពាណិជជកម្មឡាទីណលូ
JANE SKEETER 
មា្ច ស់អាជីវកម្មខ្្តតលូច កាលីហ្័រញ៉ា



ការដាកក់ំរតិ។  មណ្ឌ លរដ្ឋព រ្ឹទ្ធសភា។  ព្រជាមតិ។

ចំណងជ�ើងជាផ្លូវការ  និងជសចក្តីជសជងខេ្រ ជរៀ្រចជំដាយអគ្គជមធាវ តី

សំជណើ ព្រជាមតិ
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ការដាកក់ំរតិ។មណ្ឌ លរដ្ឋព្រឹទ្ធេភា។ពបជាមតិ។
• ការជោះជ ន្ោ ត“ោទ/ចាេ”មាននយ័ថាយល់ព្មជ�ើយការជោះជ ន្ោ ត“ជទ”បដិជេ្មាននយ័ថាដ្តិមណ្ឌ លរដ្ឋព រ្ឹទ្ធេភាថ្តីពតរូវោនចាបជ់ ន្ោ ត

ជដាយគណ:កម្្លរដ្ឋបបងបចកមណ្ឌ ល។
• ជបើេិនមណ្ឌ លថ្តីោនបដិជេ្ព្ំបដនមណ្ឌ លរដ្ឋព រ្ឹទ្ធេភានរឹងោនបកេំរលួជដាយមនន្តីបដលពតរួតជមើលជដាយតុលាការ

ជានខ់្ពេ់រដ្ឋកាលតី�វ័រនតីញ៉ា ។
• មណ្ឌ លរដ្ឋព្រឹទ្ធេភាពតរូវោនបកបពបជរៀងរាល់10 ន្ោ ំបន្ទា ប់្ តីការ�ំជរឿនពបជា�នននរដ្ឋោលេ�្ន័្ធ។

ជេចក្តីេជងខេបននអនោកវភិាគនតីតិបញ្ញត្ិពបមាណនូវឥទ្ធិ្ល�ិរញ្ញ វត្ុទូទាតរ់ចួរបេ់រដ្ឋនិងរដា្ឋ ភោិលមូលដា្ឋ ន៖
• ជបើអនោកជោះជ ន្ោ តជោះជ ន្ោ ត“ោទ/ចាេ”និងយល់ព្មបែនទតីមណ្ឌ លរដ្ឋព រ្ឹទ្ធេភាបដលោនបញ្ផា កជ់ដាយគណ:កម្ការ្លរដ្ឋបបងបចកមណ្ឌ ល

ជន្ះនរឹងគ្្នឥទ្ធិ្ល�ិរញ្ញ វត្ុចជំោះរដ្ឋឬរដា្ឋ ភោិលមូលដា្ឋ នជទ។
• ជបើអនោកជោះជ ន្ោ តជោះជ ន្ោ ត“ជទ”ជ�ើយបដិជេ្បែនទតីមណ្ឌ លរដ្ឋព រ្ឹទ្ធេភាបដលោនបញ្ផា កជ់ដាយគណ:កម្ការ្លរដ្ឋបបងបចកមណ្ឌ ល

រដ្ឋនរឹងចំណាយពោកម់យួដងពបប�ល$500,000ជដើម្ តីស្្បន្មណ្ឌ លរដ្ឋព្រឹទ្ធេភាថ្តី។ជោន្តីទាងំឡាយនរឹងចំណាយពោកម់យួដងពបប�ល
$500,000ទូទាងំរដ្ឋជដើម្ តីបជងកើតបែនទតីេង្ក តថ់្តីនិងេំភា:ជាបទ់ាកទ់ងការជោះជ ន្ោ តេំរាបម់ណ្ឌ លថ្តី។

ស្វតារ

អង្គនិតិបញ្ញត្ិកាលតី�វ័រញ៉ា ៖ព រ្ឹទ្ធេភានិងេភាតំណាងរានេ្រដ្ឋកាលតី
�វ័រញ៉ា ពតរូវោនបបងបចកជា40មណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភារបេ់រដ្ឋជដាយមានព្រឹទ្ធេ
មា�ិកមានោ កត់ំណាងឲ្យមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភានតីមយួៗ។រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា កព៏តរូវ
បបងបចកជា80មណ្ឌ លេភារបេ់រដ្ឋជដាយមានេមា�ិកេភាមានោ ក់
តំណាងឲ្យមណ្ឌ លេភានតីមយួៗ។្ម្នុញ្ញ រដ្ឋតពមរូវឲ្យមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភា
និងេភានតីមយួៗរកសាទុកចំនួនពបជា�នឲ្យមានចំនួនពបហាកព់បប�លគ្នោ 
ដូចមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភានិងេភាជែសេងជទៀតបដរ។
ការកំណតព់្ំបដនមណ្ឌ ល។ជាជរៀងរាល់10 ន្ោ មំ្ដងបន្ទា ប់្ តីការ�ំជរឿន

ពបជា�នេ�្ន័្ធរាបច់ំនួនពបជា្លរដ្ឋបដលរេ់ជៅកនោុងរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា 
បខសេបន្ទា តព់្ំបដនព រ្ឹទ្ធេភាេភាគណៈកម្ការេមកម្និងមណ្ឌ លេភា
តំណាងរានេ្ពតរូវោនបកេំរលួ។មុន ន្ោ ំ2008អង្គនតីតិបញ្្ញ តិទទួលខុេពតរូវ
ជលើការបកេំរលួបខសេព្ំបដនរបេ់មណ្ឌ លទាងំជនះ។កនោុង ន្ោ ំ2008និង2010
អនោកជោះជ ន្ោ តរបេ់រដ្ឋោនអនុមត័ជលើេំជណើ ពបជាមតិជលខ11និង20
តាមលំដាបលំ់ជដាយជដាយជែទារការទទួលខុេពតរូវកនោុងការកំណតអ់ំ្ តីបខសេព្ំ
បដនមណ្ឌ លទាងំជនះជៅឲ្យគណៈកម្ការបបងបចកមណ្ឌ លរបេ់្លរដ្ឋ
ថ្តីមយួ។
គណ:កម្ការ្លរដ្ឋបបងបចកមណ្ឌ ល។រដ្ឋ្ម្នុញ្ញតពមរូវថាគណៈកម្ការ

មានេមា�ិក14របូបដលរមួមានបតីពករុមននអនោកជោះជ ន្ោ តបដលោនចុះជ្្ះ
—េមា�ិក5របូបដលោនចុះបញ្តីកនោុងគណបកសេនជោោយ្ំបំែុតកនោុងរដ្ឋ
េមា�ិក5របូបដលោនចុះបញ្តីកនោុងគណបកសេនជោោយ្ំបំែុតទតី្តីរនិង

េមា�ិក4របូបដលមនិោនចុះបញ្តីកនោុងគណបកសេទាងំជនះ។
ពបអបប់ដលជៅ�ិតេជងខេប ត្ី(1)ដំជណើ រការបដលធ្លា បជ់ព�ើេជរ ើេអនោកតំណាង
និង(2)លកខេណៈវនិិច្យ័បដលរដ្្ឋ ម្នុញ្ញតពមរូវឲ្យអនោកតំណាងជ្វើការ្ិចារ
ណាជៅជ្លបដលមានការកំណតព់្ំបដនមណ្ឌ ល។វធិ្នការទាងំឡាយ
តាមរយៈគណកម្ការជដើម្ តីអនុវត្(ឬ”បញ្្ក”់)ព្ំបដនមណ្ឌ លតពមរូវឲ្យមាន

ការជ្វើវភិាគជដាយអនោកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ
ការអនុមត័្តីអនោកតំណាងពោបំនួន្ក់រមួមានោ៉ា ងតិចបែុំតមានការ
ជោះជ ន្ោ ត“ោទ/ចាេ”មក្តីពករុមអនោកតំណាងនតីមយួៗននពករុមទាងំបតី។

ដំជណើ រការជព�ើេជរ ើេគណៈកម្ការបបងបចកមណ្ឌ លរបេ់្លរដ្ឋ
ជៅជរៀងរាល់ដប់្ នោ ំអនោកតំណាង14ន្ក់នរឹងពតរូវោនជព�ើេជរ ើេបន្
ជៅកនោុងនតីតិវ ិ្ តីបតី�ំហានជនះ៖
• ការបជងកើតពករុមអនោកដាកោ់ក្យេំុ។អនោកជោះជ ន្ោ តរបេ់រដ្ឋកាលតី

�វ័រញ៉ា បដលោនចុះជ្្ះណាកជ៏ដាយកអ៏ាចដាកោ់ក្យោន។
អនោក្ិនិត្យរបេ់រដ្ឋនរឹងដកអនោកដាកោ់ក្យេំុ្តីពករុមពបេិនជបើ្ួក

ជគមាន�ជមាលា ះអត្ពបជោ�ន៍ោនប្ដូរការទាកទ់ងជាមយួគណ
បកសេនជោោយរបេ់្ួកជគជៅអំឡុងជ្លពោំ្ នោ កំនលាងជៅឬ
ពបេិនជបើ្ួកជគមនិោនចូលរមួជោះជ ន្ោ ត ត្ីរដងោ៉ា ងតិចកនោុង
ការជោះជ ន្ោ តេកលបតីចុងជពកាយជនះ។

• ការបពងរួញពករុមអនោកដាកោ់ក្យេំុ។បន្ទា ប់្ តីោន្ិនិត្យ�ំន្ញ
វភិាគភា្មនិលជមអៀតរបេ់អនោកដាកោ់ក្យេំុនិងការវនិិច្យ័នន
ភា្ចំរះុគ្នោ របេ់រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា អនោក្ិនិត្យរបេ់រដ្ឋបតីន្កន់រឹង� ្
ជរ ើេជរ ើេអនោកដាកោ់ក្យេំុបដលមានគុណេម្ត្ិជពចើនជាងជគចំ
នួន60ន្ក។់បន្ទា បម់កជមដរឹកន្ោំងអង្គនតីតិបញ្្ញ តិ្អាចចំ
រាញ់យកបតជ្្ះចំនួន24ជចញ្តីពករុមអនោកដាកោ់ក្យេំុ។

• ការជព�ើេជរ ើេអនោកេនោងការ។្តីបញ្តីអនោកដាកោ់ក្យេំុបដលជៅ
េល់អនោក្ិនិត្យរបេ់រដ្ឋនរឹងចាបជ់្្ះរបេ់អនោកតំណាងពោបំតី
អនោកដំបូងជដាយបចដន្យ។បន្ទា បម់កអនោកតំណាងទាងំជនះនរឹង
ជព�ើេជរ ើេអនោកតំណាងពោមំយួន្កចុ់ងជពកាយ្តីពករុមអនោកដាក់
ោក្យេំុបដលោនបពងរួញតូចរចួ។



សំណ�ើ ប្រជាមតិ
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ពបជាមតិ។រដ្ឋ្ម្នុញ្ញអនុញ្្ញ តឲ្យអនោកជោះជ ន្ោ តស្កេួរ្តីបែនទតីមណ្ឌ ល
បដលោនបញ្្កជ់ដាយគណៈកម្ការតាមរយៈដំជណើ រការពបជាមតិ។ជដើម្ តី
ជ្វើឲ្យពបជាមតិេំរាបេ់នលារឹកជ ន្ោ តមានលកខេណៈពតរឹមពតរូវអនោកគ្ពំទពតរូវដាក់
បណ្ដរឹ ងបដលោនចុះ�ត្ជលោជដាយអនោកជោះជ ន្ោ តោនចុះជ្្ះមយួចំនួន
បដលោនបញ្្កជ់ាកល់ាក។់បែនទតីបដលមានលកខេណៈពបកួតពបប�ងនរឹង
ចូលជា្រមានពបេិនជបើបែនទតីជន្ះពតរូវោនអនុមត័ជដាយមតិភាគជពចើនននអនោកជោះជ ន្ោ តរបេ់រដ្ឋ។ពបេិនជបើពបជាមតិមយួពតរូវបដិជេ្ជចាលជដាយ
អនោកជោះជ ន្ោ តរបេ់រដ្ឋបែនទតីពេរុកនរឹងមនិចូលជា្រមានជទជ�ើយតុលា
ការកំ្ូលរបេ់រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា នរឹង្ិនិត្យជមើលជលើការបជងកើតបែនទតីថ្តី។
បែនទតីពេរុកបដលោនបញ្្ក។់កនោុងបខេតីហា ន្ោ ំ2011គណៈកម្ការ

ោនបញ្្កអ់ំ ត្ីកញ្ចបប់ែនទតីបដលោនបជងកើតព្ំបដនេំរាបព់ រ្ឹទ្ធេភាេភា
គណៈកម្ការេម្ម៌និងមណ្ឌ លេភាតំណាងរានេ។្កនោុងបខវចិ្ិកា ន្ោ ំ
2011អនោកគ្ពំទទាងំឡាយោនដាកប់ញូ្ន�ត្ជលោកនោុងការគ្ពំទពបជាមតិ
ននបែនទតីមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភាបដលបញ្្ក។់អនោកគ្ពំទោនប្រឹងជៅតុលាការ
កំ្ូលរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ជដើម្ តីកំណាតថ់ាបែនទតីមយួណាបដលនរឹងជពបើកនោុងការ
ជោះជ ន្ោ តស្កល្ងកនោុងបខមថុិន្និងការជោះជ ន្ោ តជាេកលកនោុងបខវចិ្ិកា
ពបេិនជបើពបជាមតិមានលកខេណៈពគបព់គ្នេំ់រាបេ់នលារឹកជ ន្ោ ត។តុលាការ
ោនរកជ�ើញថាបែនទតីមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភា“ហាកជ់្វើពេបតាមលកខេណៈវនិិ

ច្យ័បដលតំរវូតាមអាណត្ិពតរឹមពតរូវពេបតាមរដ្្ឋ ម្នុញ្ញ បដលោនបចងជៅ
កនោុងរដ្ឋ្ម្នុញ្ញ របេ់រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ”និងោនជចញជាចបាបថ់ាបែនទតីទាងំ

ជន្ះអាចនរឹងពតរូវជពបើពោេ់កនោុងការជោះជ ន្ោ តស្កល្ងកនោុងបខមថុិន្2012
និងការជោះជ ន្ោ តជាេកលកនោុងបខវចិ្ិកា2012។

គនលារឹះននលកខេណៈ្ម្នុញ្ញ េំរាបគូ់េបែនទតីមណ្ឌ លថ្តី
ជៅជ្លគូរបែនទតីមណ្ឌ លថ្តី្ម្នុញ្ញ រដ្ឋបញ្្កថ់ាគណៈកម្ការអាច

នរឹងមនិ្ិចារណាជលើគណបកសេនជោោយអនោកកានត់បំណងឬជបកខេ�ន
នជោោយជទ។តាមលទ្ធភា្បដលអាចជ្វើោន្ម្នុញ្ញ ពតរូវឲ្យគណៈ
កម្ការបជងកើតពេរុកបដលជ្លាើយតបជៅនរឹងលកខេណៈវនិិច្យ័ដូចោង
ជពកាម(ោនជរៀបរាបត់ាមលំដាបលំ់ជដាយ)៖

1.មានចំនួនេមមាពតតាមចំនួនពបជា�នជដាយេមពេប។
2.ជគ្រ្តាមចបាបេ់្ដតី្តីេិទ្ធិជោះជ ន្ោ តេ�្ន័្ធ។
3.ជៅ�ិតភូមសិ្នេ្។
4.កាតប់ន្យការបបងបចកអត្ពបជោ�នរ៍បេ់ពករុងទតីជោន្តីទតីពករុង

និងជោន ត្ីណាមយួេង្ក តក់នោុងមូលដា្ឋ នឬេ�គមនម៍ូលដា្ឋ ន។
5.េមពេបនរឹងភូមសិ្នេ្ដតូ៏ច។
6.រមួមានមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភាទាងំ ត្ីរទាងំពេរុងនិងមណ្ឌ លេភា

ទាងំឡាយបដលជៅ�ិតគ្នោ ។

ជេចក្តីជេនោើចបាប់

ការជ្វើពបជាមតិជនះអនុញ្្ញ តឲ្យអនោកជោះជ ន្ោ តទាងំអេ់យល់ព្មឬបដិ
ជេ្ព្ំបដនពេរុករបេ់ព្រឹទ្ធេភាបដលពតរូវោនបញ្្ច កព់តរឹមពតរូវជដាយគណៈ
កម្ការបបងបចកមណ្ឌ លពបជា្លរដ្ឋ។(េភាគណៈកម្ការេមកម្និងព្ំ
បដនពេរុករបេ់េភាតំណាងរានេ្បដលពតរូវោនបញ្្កព់តរឹមពតរូវជដាយគណៈ
កម្ការជនះមនិអាពេ័យជលើពបជាមតិជទ)។ឯកស្រថតចមលាងននបែនទតីបបង
បចកមណ្ឌ លព រ្ឹទ្ធេភាបដលបញ្្កព់តរឹមពតរូវពតរូវោនជគបញ្ចូ ល្តីោង

ជពកាយជេៀវជៅបណន្ោំង្ត័ម៌ានននអនោកជោះជ ន្ោ តជនះ។ការជោះជ ន្ោ ត
“ោទ/ចាេ”នរឹងយល់ព្មជៅនរឹងការបបងបចកមណ្ឌ លទាងំជនះជ�ើយការ
ជោះជ ន្ោ ត“ជទ”នរឹងបដិជេ្ការបបងបចកមណ្ឌ លទាងំជនះ។

ពបេិនជបើអនោកជោះជ ន្ោ តជោះជ ន្ោ ត“ោទ/ចាេ។”ព្ំបដនមណ្ឌ លព្រឹទ្ធ
េភាបដលពតរូវោនបញ្្កព់តរឹមពតរូវជដាយគណៈកម្ការជនះនរឹងពតរូវោនជគ
ជពបើពោេ់រ�ូតដល់គណៈកម្ការជនះបជងកើតព្ំបដនថ្តីបែអកជៅជលើ�ំជរឿន
ពបជា្លរដ្ឋេ�្ន័្ធ ន្ោ  ំ2020។

ពបេិនជបើអនោកជោះជ ន្ោ តជោះជ ន្ោ ត“ជទ។”តុលាការជានខ់្ពេ់រដ្ឋកាលតី
�វ័រញ៉ា នរឹងបតងតាងំ”អនោក�ំន្ញ្ិជេេ”ជដើម្ តីបជងកើតព្ំបដនមណ្ឌ លព្រឹទ្ធ
េភាថ្តីពេបជៅតាមលកខេណៈបបងបចកមណ្ឌ លបដលោនកំណតជ់ាកល់ាក់
កនោុងរដ្ឋ្ម្នុញ្ញ។(កាល្តីមុនតុលាការោនបតងតាងំជៅពកមចូលនិវត្ន៍
ឳ្យជ្វើជាអនោក�ំន្ញ្ិជេេ)។តុលាការជនះនរឹងបញ្្កព់្ំពបទល់មណ្ឌ ល
ព្រឹទ្ធេភាថ្តី។ព្ំពបទល់ថ្តីនរឹងពតរូវោនជពបើពោេ់កនោុងការជោះជ ន្ោ តន្ជ្ល

អន្គតរ�ូតដល់គណៈកម្ការជនះបជងកើតព្ំពបទល់ថ្តីបែអកជលើ�ំជរឿនពបជា
្លរដ្ឋេ�្ន័្ធ ន្ោ ំ2020។

ឥទ្ធិ្លស្រជ្ើ្ន្ធ

ជបើអនោកជោះជ ន្ោ តទាងំឡាយជោះជ ន្ោ ត“យល់ព្ម“និងអនុមត័ជលើបែនទតី
ព្រឹទ្ធេភាពបចាមំណ្ឌ លបដលបញ្្កជ់ដាយគណៈកម្ាការជន្ះនរឹងមនិ
មានែលប៉ាះោល់ដល់រដា្ឋ ភិោលរបេ់រដ្ឋឬរដា្ឋ ភោិលមូលដា្ឋ នជទ។
ជបើអនោកជោះជ ន្ោ តទាងំឡាយជន្ះជោះជ ន្ោ ត“មនិយល់ព្ម“និងពចាន

ជចាលបែនទតីព្រឹទ្ធេភាពបចាមំណ្ឌ លបដលបញ្្កជ់ដាយគណៈកម្ាការ
តុលាការកំ្ូលរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា នរឹងបតងតាងំអនោក�ំន្ញ្ិជេេជដើម្ តីបជងកើត
ព្ំបដនមណ្ឌ លព រ្ឹទ្ធេភាថ្តីៗ។ការជ្វើបបបជនះនរឹងជ្វើឲ្យមានការចំណាយបត


ម្ដងដល់រដ្ឋបដលមានទរឹកពោកព់បប�ល$500,000 ដុលាលា រ។ជលើេ្តីជនះ
ជៅជទៀតជោន្តីនរឹងមានការចំណាយបតម្ដងបដលមានទរឹកពោកព់បប�ល
$500,000 ដុលាលា រទូទាងំរដ្ឋជដើម្ តីបជងកើតបែនទតីមណ្ឌ លថ្តីៗនិងេមាភា រៈជោះ


ជ ន្ោ តបដលោក់្ ន័្ធេំរាបម់ណ្ឌ លទាងំជនះ។
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ការោកក់ំរតិ។  មណ្ឌ លរដ្ឋតពរឹទ្ធសភា។  តបជាមតិ។សំបណើ តបជាមតិ

40
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 40 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 40 

   ក្ុងនាមជាអ្កគានំេសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 បគាលបំណងរបស់បយើងគឺបធវើឲ្យ 
តោកដថាគុណសម្បត្ិរបស់សំបណើ តបជាមតិសតរាបស់េ្រឹកប្្តេរឹងបពា្ឈបខ់ខសែ

 បនាទា តម់ណ្ឌ លតពរឹទ្ធសភាបច្ុប្បេ្ពីការអេុវត្ក្ុង្្ ំ 2012។ តុលាការកំពលូលោេ 
ពិេិត្យបទ្ប ើងវញិេលូវដំបណើ រការ បហើយោេបធវើអេរ្ាគមេប៍ដើម្បរីកសាខខសែបនាទា តម់ណ្ឌ លឲ្យបៅដ
ខដល។ បោយរាេចំណាតក់ារពីតុលាការ  វធិាេការបេះមេិតតរូវការបទៀត បទ 
បហើយបយើងេរឹងមេិខសវងរកការបោះប្្ត បទ បទៀតបឡើយ។ 

JULIE VANDERMOST, អ្កឧបត្ថម្ភ
សំបណើ តបជាមតិបលខ 40

បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 ការពារ គណ:កម្មការពលរដ្ឋខបងខច
កមណ្ឌ លឯករាជ្យ ខដលអ្កបោះប្្តោេយល់តពម។

បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 រាេេយ័ថា ការគលូសខផេ 
ទីតពរឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋបោយគណៈកម្មការ ខបងខចកបឡើងវញិេលូវមណ្ឌ លពលរដ្ឋបោយ 
ឯករាជ្យ ខដលយល់តពមបោយអ្កបោះប្្តេរឹងរកសាបៅដខដល។

បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 ផ្ល់ឲ្យអ្កេបោោយេលូវឱកាសបដើម្បបីដិ
បសធមណ្ឌ លបស្មើភាពគ្ាវខដលោេគលូសបោយគណៈកម្មការឯករាជ្យ—អ្កជាប ់
ពេ្ធតតរូវចំណាយរាបរ់យពាេដុ់ល្ារក្ុងដំបណើ រការបេះ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 40 គឺជាជំបរ ើសដង៏ាយរវាង គណ:កម្មការពលរដ្ឋខបងខចកមណ្ឌ លឯក
រាជ្យ េិងអ្កេបោោយរាេផលតបបោជេផ៏្ទា ល់ខ្ួេ។

បៅក្ុង្្ ំ2008  អ្កបោះប្្តបៅក្ុងរដ្ឋ កាលីហវ័រញ៉ា  យល់តពមបលើសំបណើ តបជា 
មតិបលខ 11 ខដលបបងកើតគណៈកម្មការខបងខចកតសរុកបឡើងវញិសំរាបព់លរដ្ឋបដើម្បគីលូស ខផេទីមណ្ឌ លសតរាបត់ពរឹទ្ធសភារដ្ឋ េិងសភារដ្ឋ។ មេុសំបណើ តបជាមតិបលខ 11 អ្កេបោ
ោយបៅក្ុងអង្គេីតិបញ្ញត្ិរដ្ឋោេគលូសមណ្ឌ លរបស់ពួកបគផ្ទា ល់ខដលមេិ

 តបខជងគ្ា បសទាើរខតធានាឲ្យរាេការបោះប្្តឲ្យពួកបគបឡើងវញិ។
សពវន្ងៃបេះ តករុមតលូចមយួនេអ្កេបោោយបៅទីតករុង  Sacramento មេិបពញចិត ្

េរឹងលទ្ធផលនេការ ខផេទីតពរឹទ្ធសភារដ្ឋខដលគលូសបោយគណៈកម្មការឯករាជ្យបទ។ 
អ្កេបោោយទាងំបេះ កំពុងបតបើតោស់តបជាមតិបេះបដើម្បសីាកល្បងដបណដើ មយក

 មណ្ឌ លខដលមេិរាេការតបកួតតបខជងរបស់ពួកបគតតលបម់កវញិ។
អ្កេបោោយោេបរាជយ័បៅក្ុងតុលាការរចួបៅបហើយ
បៅបពលអ្កេបោោយដលូចគ្ាោេសាកល្បងបណដរឹ ងមយួតប្ងំេរឹងខផេទីតពរឹទ្ធ សភាតបចារំដ្ឋ តុលាការជាេខ់្ពស់ កាលីហវ័រញ៉ា ោេបធវើបសចក្ីសបតមចជាឯកច្ឆេទាតប្ងំ 

េរឹងពួកបគ៖
“...មណ្ឌ លតពរឹទ្ធសភាខដលោេបញ្ជា កប់ោយគណៈ កម្មការ មេិតតរឹមខតតតរូវបគារពតាមល

ក្ខណៈវេិិច្ឆយ័ខដលតំរលូវ តាមរដ្ឋធម្មេុញ្ញ  ខដលរាេខចងលម្តិបៅក្ុងរដ្ឋធម្មេុញ្ញ នេរដ្ឋ 
កាលីហវ័រញ៉ា  រាតតា XXI ប៉ាុបណាណ ះបទ មណ្ឌ លតពរឹទ្ធសភាខដលបញ្ជា កត់តរឹមតតរូវ 
បោយគណៈកម្មការកជ៏ាផលិតផលមយួនេអវីខដលជាទលូបៅជាដំបណើ រការរាេលក្ខណៈ 
បបើកចំហ រាេតរ្ាភាព េិងការខបងខចកមណ្ឌ លបឡើងវញិបោយមេិតបកាេប់កសែពួក 

 ដលូចខដលតតរូវោេតតមរូវបោយខខចងបច្ុប្បេ្នេរាតតា XXI ។” Vandermost v. Bowen (2012)
បយើងសាវ គមេអ៏្កឳ្យចលូលអាេបសចក្ីសំបរចទាងំតសរុងបៅ ៖ 

www.courts.ca.gov/opinions/archive/S198387.PDF
បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 សំបរចតាម្េទាៈអ្ក 

បោះ ប្្ត បៅរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ។
អ្កបោះប្្តបៅកាលីហវ័រញ៉ា ោេបោះប្្តបីដងក្ុងរវាងបេួ្្ចុំងបតកាយបដើម្ប ី

 ឳ្យរាេការគលូសខផេទីមណ្ឌ លបោយគណៈកម្មការឯករាជ្យមយួ មេិខមេអ្កេបោ 
ោយ។

• បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 11 (2008) ៖ ោេបបងកើត 
គណៈកម្មការឯករាជ្យខបងខចកមណ្ឌ លពលរដ្ឋបឡើងវញិបដើម្បគីលូសខផេទីឲ្យសភារដ្ឋ 
េិងតពរឹទ្ធសភារដ្ឋ

• បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 20 (2010)៖ ពេយាកំខណ 
ទតមងរ់បស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 11 ដល់មណ្ឌ លសភាតំណាងរាសស្រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា

• បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 27 (2010)៖ ោេតចាេបចាលបំណង 
របស់អ្កេបោោយក្ុងការលុបបំោតគ់ណៈកម្មការឯករាជ្យ េិងផដល់អំណាចក្ុងកា
រដកមណ្ឌ លអង្គេីតិបញ្ញតិ្របស់ខ្ួេផ្ទា ល់បៅឲ្យអ្កេបោោយវញិ។

បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40—បធវើឳ្យអ្កេបោោយ 
តបកាេជំ់ហ៊រទទួល ខុសតតរូវ

ការអេុមត័សំបណើ តបជាមតិបលខ 11 េិងបលខ 20 េិងបរា ជយ័នេសំបណើ តបជាមតិ 
បលខ 27 ោេបបងកើតឲ្យរាេដំបណើ រការនេការខបងខចកតំបេប់ឡើងវញិតបកបបោយ 
យុត្ិធមខ៌ដលមេិពាកព់េ័្ធេរឹងអ្កេបោោយបៅតករុង  Sacramento បឡើយ! 

ពីបតពាះខតកំខណទតមងខ់ដលោេអេុមត័បោយអ្កបោះប្្តទាងំបេះ សតរាបប់លើក 
ដំបលូងក្ុងទសវតសែរ ៍គណៈកម្មការឯករាជ្យោេគលូសមណ្ឌ លសតរាបអ់ង្គេីតិបញ្ញត្ិ េិង

 សភា ខដលេរឹងចាបប់ផ្ើមក្ុងបពលបោះប្្ត្្ ំ2012 ។
ការបធវើកំខណទតមងខ់បងខចកទាងំបេះោេបញ្បប់ោយកិច្ពិភាកសាេបោោយមយួខដល

ោេតពមបតពៀងធានា ឲ្យរាេដំបណើ រការមយួខដលតបកបបោយតរ្ាភាព េិងបបើក 
ចំហចំបពាះសាធារណជេ។ បលើសពីបេះ  អ្កេបោោយគឺគា្ម េ ការធានាឲ្យរាេការ 
ជាបប់្្ត បឡើងវញិបទៀតបទ  ខតមសេ្ីទាងំបេះឲ្យតតរូវទទួលខុសតតរូវចំបពាះអ្កបោះប្្ត េិងត ្
រលូវប្្ើយតបេរឹងតំរលូវការរបស់អ្កតំណាងរាសស្។

បលាក John Kabateck ខដលជានាយតបតិបត្ិ នេសហពេ័្ធជាតិនេពាណិជជាកម្ម/រដ្ឋកាលី
ហវ័រញ៉ា ឯករាជ្យោេរាេតបសាសេថ៍ា “គណៈកម្មការោេដកអ្កេបោោយ 
បចញពីដំបណើ រការបោះប្្តបហើយោេតបគល់អំណាចជលូេអ្កបោះប្្តបៅវញិ។”

បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40—បពា្ឈបអ្់កេបោ 
ោយពីការតចាេបចាលកំខណទតមងក់ារបោះប្្តខដលោេយល់ តពមបោយ 
អ្កបោះប្្តរចួបៅបហើយ។

www.HoldPoliticiansAccountable.org

JENNIFER A. WAGGONER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធសស្ីអ្កបោះប្្តនេរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា
DAVID PACHECO, តបធាេ
AARP កាលីហវ័រញ៉ា
ALLAN ZAREMBERG, តបធាេ
សភាពាណិជជាកម្មកាលីហវ័រញ៉ា
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 40 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 40 

ការោកក់ំរតិ។  មណ្ឌ លរដ្ឋតពរឹទ្ធសភា។  តបជាមតិ។សំបណើ តបជាមតិ

40
ក្ុងនាមជាអ្កគាតំទផ្លូវការនេសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 បគាលបំណងរបស់បយើងគឺបធវើឲ្យប ្

រាកដថាគុណសម្បត្ិរបស់សំបណើ តបជាមតិសតរាបស់េ្រឹកប្្តេរឹងបពា្ឈបខ់ខសែ
 បនាទា តម់ណ្ឌ លតពរឹទ្ធសភាបច្ុប្បេ្ពីការអេុវត្ក្ុង្្ ំ 2012។ តុលាការកំពលូលោេ 

ពិេិត្យបទ្ប ើងវញិេលូវដំបណើ រការ បហើយោេបធវើអេរ្ាគមេប៍ដើម្បរីកសាខខសែបនាទា តម់ណ្ឌ លឲ្យបៅដ
ខដល។ បោយរាេចំណាតក់ារពីតុលាការ  វធិាេការបេះមេិតតរូវការបទៀត បទ 
បហើយបយើងេរឹងមេិខសវងរកការបោះប្្ត បទ បទៀតបឡើយ។ 

JULIE VANDERMOST, អ្កឧបត្ថម្ភ
សំបណើ តបជាមតិបលខ 40

ការបោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 គឺបៅខតតតរូវការជា 
ចាោំចប់ដើម្បកីារពារ គណ:កម្មការពលរដ្ឋខបងខចកមណ្ឌ លឯករាជ្យ ខដលអ្ក 
បោះប្្តោេយល់តពម។

អ្កបោះប្្តបៅខតតតរូវបោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 បដើម្ប ី
ធានាថា ខផេទីតពរឹទ្ធសភាតបចារំដ្ឋខដលគលូរ បោយគណៈកម្មការឯករាជ្យខបងខចកមណ្ឌ ល 
ពលរដ្ឋបឡើងវញិខដលអេុមត័បោយអ្កបោះប្្ត េរឹងបៅខតរាេជាបេ្—បទាះបីជាអ្កគា ំ
តទតបជាមតិបេះោេបញ្ជា កខ់ាងបលើថា ពួកបគឈបសួ់ររកការបោះប្្ត “តប្ងំ” បទៀត 
កប៏ោយ។

បៅបពលតបជាមតិមយួរាេគុណសម្បត្ិសតរាបស់េ្រឹកប្្ត វាមេិអាចដកបចញ ោេ 
បទ - បទាះបីជាអ្កគាតំទបោះបចាលវធិាេការបេះ ដលូចខដលពួកបគោេបធវើខាងបលើកប៏ោយ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 40 គឺជាជំបរ ើសដង៏ាយរវាងជបំរ ើសដំបណើ រការដរ៏ាេតំនលន្្េិង ការពារ 
គណ:កម្មការពលរដ្ឋខបងខចកមណ្ឌ លឯករាជ្យ

បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 ៖
• ការពារខផេទីតពរឹទ្ធសភាតបចារំដ្ឋខដលគលូរបោយគណៈកម្មការឯករាជ្យខបងខចក 

មណ្ឌ លពលរដ្ឋបឡើងវញិខដលអេុមត័បោយអ្កបោះប្្ត។
• ជួយ�សេសែសំំនចដល់អ្កបងព់េ្ធរាបរ់យពាេដុ់ល្ារ។
• បធវើឲ្យអ្កេបោោយទទួលខុសតតរូវ ៖ ជាមយួខខសែបនាទា តម់ណ្ឌ លខដលោេគលូសបោយគ

ណៈករា្ម ការពលរដ្ឋឯករាជ្យ អ្កេបោោយមេិោេធានាឲ្យរាេកាជាបប់្្ត 
សារជា្្មីបទៀតបទ ប៉ាុខេ្តតរូវទទួលខុសតតរូវចំបពាះអ្កបោះប្្ត េិងតតរូវប្្ើយតបេរឹងតំរលូវការ 
របស់អ្កតំណាងរាសស្។  

• តបកាេខ់ាជា ប់្ េទាៈរបស់អ្កបោះប្្ត៖ តបជាពលរដ្ឋ កាលីហវ័រញ៉ា ោេ បោះប្្តបីដង
ក្ុងរយៈបពលបេួ្្ចុំងបតកាយបេះ បដើម្បឲី្យរាេគណៈកម្មការឯករាជ្យមយួគលូសខផេទី
មណ្ឌ ល—មេិខមេអ្កេបោោយបទ។

ការបោះប្្ត “ បទ” បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 េរឹងបដិបសធមណ្ឌ លខដលបស្មើ 
ភាពខដលតតរូវោេគលូសបោយគណៈកម្មការឯករាជ្យ—េិងផដល់ឱកាសឲ្យអ្កេបោ 
ោយបដើម្បរីាេឥទ្ធិពលមដងបទៀតបលើដំបណើ រការខបងខចកមណ្ឌ ល ម្ងបទៀតសំរាបផ់ល 
តបបោជេផ៍្ទា ល់ខ្ួេរបស់ពួកបគ។

បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40

សលូមចលូលរមួជាមយួពួកបយើង េិងសម្ពេ័្ធដទ៏លូលំទលូលាយនេរោ្ឋ ភោិលដល្៏  អាជីវកម្ម 
នានា តករុមគាតំទមេុសសែចាស់ េិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្ុងបោះប្្ត ោទ/ចាស បលើ

 សំបណើ តបជាមតិបលខ 40 ។
www.HoldPoliticiansAccountable.org

KATHAY FENG, នាយកតបតិបត្ិ
មលូលបហតុសាមញ្ញកាលីហវ័រញ៉ា
JOHN KABATECK, នាយកតបតិបត្ិ
សហពេ័្ធជាតិនេពាណិជជាកម្មឯករាជ្យ -កាលីហវ័រញ៉ា
GARY TOEBBEN, តបធាេ 
សភាពាណិជជាកម្ម តំបេ ់Los Angeles
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បេក្ខជនបេធានាធិេតីសហរដ្ឋអាបេរកិ
ច្បាេក់ារបោះប ន្ោ តននរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ជំពូក 9084 តំរវូថា ពវ័តម៌ានពីបេក្ខភាពបេធានាធិេតីអាច្បតរូវឱ្យមានបៅកនោនុងបេហទំពវ័ររេស់

 
រដ្ឋបលខាធិការននរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ។ ចូ្របៅបេើល www.voterguide.sos.ca.gov សំរាេព់វ័តម៌ានពិស្តា រថែេបទៀត។  

បេក្ខជនអង្គនិតិេញ្ញា តតាិ និងសហសភា
បសៀវបៅេេ្គនុបទ្ទសកថ៍ែនាអំនោកបោះប ន្ោ តបនះមានរេួទាងំពវ័តម៌ានអំពីវធិានការបោះប ន្ោ តទូទាងំរដ្ឋ និងបេក្ខជន បពរឹទ្ឋសភាសហរដ្ឋ 
អាបេរកិ។  ការយិាលវ័យបពរឹទ្ឋសភារដ្ឋ, សភា, និងសភាតំណាងរាសសតាសហរដ្ឋអាបេរកិនិេយួៗថដលទាកទ់ងនរឹង អនោកបោះប ន្ោ ត បៅ 
កនោនុងបខានធីថតេយួឬ ពីរ-េី, ដូបច្នោះ បសច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនខលែះសំរាេក់ារយិាលវ័យទាងំបនាះបេថហលអាច្មានបៅកនោនុងកូនបសៀវបៅ

 េំរបូោះប ន្ោ តកនោនុងបខានធីរេស់អនោក។

ច្បាេរ់ដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បោយមានរេួទាងំការកំរតិច្ំណាយបោយស្វ័បេសំរាេប់េក្ខជនថដលឈរប្្ះសំរាេក់ារយិាលវ័យនិតិេញញាតតាិ 
(េនិថេនជាការយិាលវ័យសហពវ័ន្ឋ ដូច្ជា សភាតំណាងរាសសតាសហរដ្ឋអាបេរកិនិងបពរឹទ្ឋសភាសហរដ្ឋអាបេរកិ)។  បេក្ខជននិតិេញញាតតាិ

 ថដលបបជើសបរ ើសរកសាការច្ំណាយកនោនុងការបោសនារេស់ពួកបេឱ្យបៅបបកាេច្ំនួនបោកដ់នុល្លែ ពិតបោកដេយួ បេថហលអាច្ទិញកថនលែង
ផ្សាយពាែិជ្ជកេ្កនោនុងកូនបសៀវបៅេំរកូារបោះប ន្ោ តននបខានធីសំរាេប់សច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនមានោ ករ់ហូតបៅដល់ 250 ពាក្យ។  

បេក្ខជនបពរឹទ្ឋសភារដ្ឋថដលោនស្វ័បេច្ិតតាកំរតិការច្ំណាយននការបោសនារេស់ពួកបេបេថហលច្ំណាយេនិឱ្យបលើសពី $1,169,000 
បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តសកល។  បេក្ខជនសភាថដលោនស្វ័បេច្ិតតាកំរតិការច្ំណាយននការបោសនារេស់ពួកបេបេថហលច្ំណាយេនិ
ឱ្យបលើសពី $909,000 បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តសកល។

បដើេ្បីេើលេញ្ជ ីរាយប្្ះននបេក្ខជនអង្គនិតិេញញាតតាិថដលោនយល់បពេស្វ័បេច្ិតតាកំរតិការច្ំណាយការបោសនាកនោនុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  
សូេបៅបេើលបេហទំពវ័រ www.sos.ca.gov/elections/elections_cand_stat.htm។

បេេប់េក្ខជនននសភាតំណាងរាសសតាសហរដ្ឋអាបេរកិមានជំបរ ើសបដើេ្ទីិញកថនលែងផ្សាយពាែិជ្ជកេ្កនោនុងកូនបសៀវបៅេំរកូារបោះប ន្ោ តនន
បខានធីសំរាេសំ់រាេប់សច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនមានោ ក់ៗ ។ (សភាតំណាងរាសសតាសហរដ្ឋអាបេរកិខលែះបបជើសបរ ើសេនិទិញកថនលែងផ្សាយពា

 ែិជ្ជកេ្សំរាេប់សច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនបទ)។

ច្បាេរ់ដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ថដលកំរតិច្ំណាយបលើការបោសនាបោយស្វ័បេេនិអននុវតតាបលើបេក្ខជនឈរប្្ះសំរាេក់ារយិាលវ័យសហ 
ពវ័ន្ធប�ើយ បោយរេួទាងំ បពរឺទ្ធសភាសហរដ្ឋអាបេរកិ។ ដូបច្នោះបហើយ រាល់បេក្ខជនបពរឹទ្ធសភាសហរដ្ឋមានជំបរ ើសកនោនុងការទិញកថនលែង 
ផ្សាយពាែិជ្ជកេ្សរបសរសំរាេប់សច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនមានោ ក់ៗ បៅកនោនុងកូនបសៀវបៅេេ្គនុបទ្ទសកថ៍ែនាកំារបោះប ន្ោ តបនះ។ 
(បេក្ខជនបពរឹទ្ធសភា សហរដ្ឋអាបេរកិខលែះបបជើសបរ ើសេនិទិញកថនលែងផ្សាយពាែិជ្ជកេ្សំរាេប់សច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនបទ)។  

បេក្ខជនបពរឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាបេរកិមាន ៖
•	 Dianne	Feinstein

•	 Elizabeth	Emken

សំរាេេ់ញ្ជ ីរាយប្្ះបេក្ខជនថដលោនបបជើសបរ ើស សូេបៅបេើលបេហទំពវ័រ www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm។ 

www.sos.ca.gov/elections/elections_cand_stat.htm
http://www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm
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លំដាប់លលខល�ៀងនៃលេចក្តីថ្លែង�បេ់លបក្ខជៃឈ�ល ម្ ោះ គឺត្រូវបាៃកណំ្់លដាយកា�ចាប់ល ម្ ោះផ្សងេំណាងយកលចញពត្ី ួអក្ស� ។  
លេចក្តីថ្លែង លៅក្នុងទពំ�័លៃោះ គឺត្រូវបាៃឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជៃល�ៀងខលែួៃៗ ល�ើយមៃិត្រូវបាៃត្រួ្ពៃិិ្ ្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវល�ើយ។ 

 
លេចក្ថ្លែងៃិមយួៗត្រូវបាៃដាក់បញ្ជូ ៃមកលដាយេម័តគចិ្្ ពតីលបក្ខជៃ ល�ើយត្រូវបាៃចណំាយន ល្ែលបាោះពនុម្ពលដាយខលែួៃលគ។

េសចក្តីថ្លែងនៃេេក្ខជៃព រ្ឹទ្ឋសភាសហរដ្ឋអាេេរកិ 

DIANNE FEINSTEIN  1801 Avenue of the Stars, Suite 829 (310) 203-1012
គណៈេក្សអាទភិា្៖  Los Angeles, CA 90067 www.diannefeinstein2012.com 
ពេជាធិេេេយ្យ

េ្លេៃះគឺជាេ្លេេលាដលំ៏បាកសំរាេរ់ដ្ឋៃងិជាេិរេស់េយើង។េសដ្ឋកិច្ចរេស់េយើង,ខណៈថដលធូរពរាលឆាេ,់គកឺំ្ ុងេងើេេចញ្តី
 សភា្ធ្លែ កដុ់ៃដាេនៃេសដ្ឋកចិ្ចដអ៏ាពកកេ់យួក្ុងពេេេិ្រាសស្អាេេរកិាងំ។ពេេទសេយើងពេឈេេុខៃរឹងេសដ្ឋកិច្ចដេ៏ពរះថ្្ក់ៃងិសៃិ្សុខ

 ជាេជិេួពេទះការពេថជងទូទាងំ្ភិ្េលាក។រដ្ឋកាលតីហ្វ័រញ៉ា ពេរូេការអក្ដរឹកនាមំាៃេទ្េិរាធៃេ៍ៅក្ុងព្រឹទ្ឋសភាសហរដ្ឋអាេេរកិថដលពេរូេ
 េរៀេចំេដើេ្ តីជេួៃរឹងការពេកេួពេថជងទាងំេនាះ។អាទិភា្ទតីេយួរេស់ខ្ុគំនឺាយំកភា្លំៃរឹងដល់េសដ្ឋកិច្ចរដ្ឋកាលតីហ្វ័រញ៉ា ៃងិជាេ។ិខ្ុរំពំទ

 
េធិ្ៃការថដលមាៃសុភេៃិចិ្វ័យេដើេ្ តីេធ្ើឱ្យេសដ្ឋកិច្ចលូេលាស់ដូចជាការកាេ់្ ៃ្្ធ តីេញ្តីពបាកថ់ខ,ថែៃការឱ្យខ្ចតីពបាកជ់ា្្តីេដើេ្ តីជយួ�ដល់មា្ច ស់

 ែះ្ថដលជំពាកព់បាកៃ់េិក្ខេរេស់េគៃិងេញ្ចេក់ាររាលដាលនៃការរ រឹេអសូយកែះ្េៅក្ុងរដ្ឋរេស់េយើង,ថែៃការេហដា្ឋ រចនាសេ្វ័ៃ្ធថដលពេរូេ
 ការយ៉ា ងខ្លែ ងំេដើេ្ តីេេងកើេការងារេធ្ើ,េធ្ើការរពំទពគរូេេពងៀៃៃិងពបាកថ់ខរេស់អក្េ្លែើយេេទតីេយួ,ៃិងែល់្េពកឌេិ្ៃ្ឋដារសំរាេៃិ់េយជកឬ
 ហាងពាណិជក្េ្េដើេ្ តីជលួអេតីេយុទ្ធជៃថដលរ្ៃការេធ្ើៃងិអក្ថដលរ្ៃការេធ្ើរយៈេ្លយូរ។ខ្ុកំប៏ាៃេេជ្្ាយ៉ា ងពជាលេពរៅេដើេ្ តីការ
 ពារសៃិ្សុខសង្គេៃិងកេ្េធិតីេេឌតីថែរថដលគឺជាកត្្សំខ្ៃសំ់រាេេ់ៃុស្សចាស់ជរារេស់េយើង។គណៈកេក្ារេសតីុេការសមាងា េ់ព្រឹទ្ធសភា

ថដលរេូខ្ុជំាពេធ្ៃឥឡូេេៃះគឺពេេិេេ្កិារក្ុងរេេៀេរ្ៃេក្ស្វ័ៃ្ធការេៃះេធ្ើឱ្យេយើងមាៃពេសិទ្ធភិា្ខ្លែ ងំក្ុងការការពារសុេេ្ភិា្រេស់ជាេ,ិ
េងាអា កដ់ល់សកេភ្ា្េភរេៈជៃ,ៃិងែល់្ការេេើលពេរួេពត្ហេ្ច់េដ់ល់ទតីភ្ាកង់ារទាងំ16នៃសហគេៃេ៍សតីុេអេងកេ។ក្ុងនាេជាសមាជិកនៃ
គណៈកេក្ារេុលាការខ្ុសំ្ិេេៅក្ុងភា្ពេរុងពេយវ័េជ្ាៃចិ្ចក្ុងការការពារសិទ្ធិ្ លរដ្ឋដល់្លរដ្ឋេយើងទាងំអស់េហើយខ្ុេំៃិងាកេរក្ុងការ

 
ការពារសិទ្ធរិេស់សស្តីក្ុងការេពជើសេរ ើសពេឆាងំៃរឹងអំេ្ើេពេើកលំំាងរេំលាភេពំាៃ។ខ្ុឈំរេ្្ះជាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាេេរកិ្តីេពពាះខំុ្េជឿថ្
ខ្ុមំាៃជនំាញមាៃេទ្េិរាធៃ,៍ៃិងេេជ្្ាេុះេេុេដើេ្ តីេធ្ើរដ្ឋកាលតីហ្វ័រៃតីញ៉ា ឱ្យមាៃការថកថពេ។ខ្ុសូំេថ្លែងអណំរគុណយ៉ា ងពជាលេពរៅចំេពាះ

 ការរពំទរេស់េលាកអក្។

ELIZABETH EMKEN  P.O. Box 81 (925) 395-4475
គណៈេក្សអាទភិា្៖  Danville, CA 94526 info@emken2012.com
រាធ្រណរដ្ឋ  www.emken2012.com

េយើងេៃិអាចផ្លែ ស់េ្ូរវ៉ាសតីុៃេត្ៃបាៃេទេដាយរ្ៃការផ្លែ ស់េ្ូ រេៃុស្សខលែះេៅក្ុងវ៉ាសតីុៃេត្ៃ។ៃេយបាយរងំសះ្ថដលេយើងេេើល

 េែើញរាល់ន្ងាគកឺំ្ ុងេធ្ើឲ្យមាៃការឈចឺាេដ់ល់អក្កាលតីហ្វ័រញ៉ា ។ភា្ឥេការងរេធ្ើេៅក្ុងរដ្ឋរេស់េយើងមាៃកំរេិខស់្ជាងកំរេិេធ្យេថ្្ក់

 ជាេ,ិការលូេលាស់ការងារមាៃកំេណើ ៃយេឺៗេៃះគឺមាៃៃវ័យថ្េុរសសស្តីជាអក្េធ្ើការងារខ្លែ ងំេៅរដ្ឋកាលតីហ្វ័រញ៉ា មាៃឳកាសេចិេចួណាស់
 សំរាេរ់កងារ។ក្ុងចំេណាេទតីពករុង10ក្ុងសហរដ្ឋអាេេរកិថដលមាេៃសដ្ឋកចិ្ឋអាពកកខ់្លែ ងំជាងេគគឺ9េៅក្ុងរដ្ឋរេស់េយើង។រដ្ឋកាលតីហ្វ័រញ៉ា  

មាៃេណំាងដថដលៗេៅក្ុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាេេរកិជិេនេភៃឆ្ា,ំថេការពេណាងំពេថជងរេស់េយើងកាៃថ់េអាពកកេ់ៅៗ។ព្រឹទ្ធសភាេរាជវ័យ
 ក្ុងការេធ្ើសកេភ្ា្េលើេសចក្តីពពាងចបាេសំ់ខ្ៃ់ៗ មាៃៃវ័យថ្ពាណិជក្េខ្្្េេូចថដលេយើងពេរូេការសំរាេេ់េងកើេការងារពេរូេបាៃកំរាេ

 គំថហងេដាយការយក្ៃ្ធដារខស់្ៃរឹងេទេញ្ញេ្ិមាៃភា្ស្ុពគរ្ាញេពចើៃ។កសិកររេស់េយើងេៅCentral Valley ពេរូេការទរឹកេធ្ើចកំារ។ពករុេ 
េេច្ចកេទសខស់្រេស់េយើងពេរូេការកំថណទពេង់្ ៃ្ធដារថដលជយួ�រកសាការងារទុកេៅទតីេៃះ។សៃ្សុិខជាេិរេស់េយើងៃិងឧសសាហកេក្ារពារ

 កំ្ ុងថេមាៃការកំរាេគំថហងធងាៃធ់ងារ។រ្ាៃភា្ដថដលៗជាកថ់សង្ពេរូេេរាជវ័យ។េយើងពេរូេការភា្ដរឹកនាំ្ ្តី,េំេ្ញថ្េ្លជា្្តីេឡើងេញិ,ៃិង
 ព្រឹទ្ធសភាេយួរេូថដលចាេេ់ែ្ើេ ត្្ី ្តីពសឡាង។ក្ុងនាេជាភរយិៃងិជាម្ាយនៃកូៃេតីនាក់ខ្ុមំាៃការបារេភៃសំរាេអ់នាគេរេស់កូៃខ្ុ។ំខ្ុបំាៃ

 េេជ្្ាេធ្ើឳ្យវ៉ាសតីុៃេត្ៃេធ្ើការេឡើងេញិេដាយេធ្ើឳ្យងាយពសរួលក្ុងការេេងកើេការងារេៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហ្វ័រញ៉ា ជាជាងេៅពេេទសេពរៅេដាយធ្នា
 ឳ្យរេូអក្ៃិងពគរួរារអក្អាចេពជើសេរ ើសការអេរ់ំៃិងការថ្ទាសុំខភា្ថដលពេរឹេពេរូេចំេពាះអក្េហើយថដលេធ្ើឳ្យេយើងអាចជយួ�ដល់អ្កថដល
 ពេរូេការ្ េិពបាកដ។ខ្ុមំាៃកេិិយ្សៃរឹងទទលួបាៃការរពំទ្តីេលាកអ្ក។ចងថ់សង្យល់េពចើៃថ្េេទៀេចូរេៅេគហទំ្ វ័រ www.Emken2012.com.

ព្រឹទ្ឋសភាសហរដ្ឋអាេេរកិ ៖
• េំេរ ើជាព្រឹទ្ឋសភាេយួរេូក្ុងចំេណាេព្រឹទ្ឋសភា្តីររេូថដលេណំាងឱ្យែលពេេយជៃរ៍ដ្ឋកាលតីហ្វ័រញ៉ា េៅក្ុងព្រឹទ្ឋសភាសហរដ្ឋអាេេរកិ។

• េធ្ើញេ្ិៃិងេបាះេឆ្ាេេលើចបាេជ់ាេិ្ ្តី។

• េបាះេឆ្ាេេលើការអៃុេវ័េយកេៅពកេសហ្វ័ៃ្ឋ,ពកសួងយុទ្ឋធេេុ៌លាការកំ្ លូសហរដ្ឋអាេេរកិ,ៃិងេខុងារេសៃ្តីសុតីេលិៃងិេយធ្
 ថ្្កខ្់ស់នានាថដលចាេត់្ងំេដាយពេធ្នាធិេេតី។
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ

សំណ�ើ បបជាមតិ 30
    វធិាៃការបបជាៃុមត័ណៃះគឺបតរូវបាៃដាកឳ់្យបបជាពលរែ្ឋណដាយអៃុណោមណៅ 
តាមខដែលមាៃដច្ងកនុងវគ្គទី 8 នៃមាបតា II នៃរែ្ឋធម្ម ៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រ ញ៉ា ។

វធិាៃការបបជាៃុមត័ណៃះបដៃ្ថមដ្នកមយួណៅណលើរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  
ែូច្ណៃះ ខដច្ងថ្ម ីដែលបាៃណសនើណ�ើង  ណែើម្ ីបដៃ្ថមបតរូវណបាះ ពុម្ព  ណច្ញជា 
លក្ខ�ៈ អក្សរណបទត ណែើម្បីញ្ជា កថ់ាវាថ្មី។

ច្បាបដ់ែលណសនើ
ច្បាបក់ារពារសុវត្ថិភាពសាោណរៀៃៃិងទីសាធារ�ៈ 

តាមមូលដា្ឋ ៃ ឆ្ន  ំ2012
វគ្គទី   1.   ច្ំ�ងណ�ើង
វធិាៃការណៃះគួរបតរូវបាៃសា្គ ល់ ៃិងអាច្បតរូវបាៃក�ំតណ់ោងថាជា “ច្បាប់

ការពារសុវត្ថិភាពសាោណរៀៃៃិងទីសាធារ�ៈតាមមូលដា្ឋ ៃ ឆ្ន  ំ2012 ។”
វគ្គទី  2.   ការរកណ�ើញ
(a) កនុងរយៈណពលដតបៃួឆ្ន កំៃង្ណៅប៉ាុណ ណ្ ះ   រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បាៃ កាត ់

ថវកិា ណបច្ើៃជាង  $56  ពាៃោ់ៃែុោ្រពីវស័ិយអបរ់ ំ ប៉ាូលីស  ៃិង ការការពារ 
អគ្គិភយ័  ណសវាដថទាសុំខភាព  ៃិង ណសវាកម្មចាបំាច្ណ់្្សងៗ ៃិងណសវាកម្មតាម 
មូលដា្ឋ ៃ។   ការកាតប់ៃ្ថយថវកិាទាងំណៃះបាៃបង្ខំឳ្យមាៃការបពា្ឈបប់គរូ 
បណបងៀៃបណ ្្ត ះអាសៃន ពបងីកទំហថំាន កណ់រៀៃ បណងកើៃ តំនលមហាវទិយាល័យ  
កាតប់ៃ្ថយការការពាររបណសកើៃៃូវរយៈ ណពលណ្្ើយតបពីបករុម សណ្គ្្គ ះអគ្គិភយ័  
បងកឳ្យមាៃការ ដ�ៃ ្ ៃត់ាៃ ់តាបែ់ណ៏បរះថាន កធ់្ងៃធ់្ងរណៅកនុងពៃ្ធនាររ 
ណហើយ បាៃកាត ់បៃ្ថយ ោ៉ា ង ណបច្ើៃៃូវការពិៃិត្យណលើអនកដែល បតរូវណគណដាះដលង។

(b) ការកាតថ់វកិាទាងំឡាយណលើណសវាកម្មសំខាៃ់ៗ  បាៃបងកការលំបាក  
ោ៉ា ងខ្ាងំែល់មៃុស្សចាស់ៗ  បគរួសារអនកណធ្ើការ វ�ណ ៈ ក ្្ត ល កូៃ ណក្មង 
 ៃិស្សតិមហាវទិយាល័យ ៃិងពា�ិ�ជាកម្ម ខាន តតូច្នៃរែ្ឋកាលីហ្័រ ញ៉ា   ោ៉ា ងខ្ាងំ

 បំ្ុត។  ណយើងមៃិអាច្បទាបំទៃូវ រកាត ់ថវកិាពីការ អបរ់ ំៃិង  ណសវា ណ្្សងៗណទៀត 
ដែលណយើងបតរូវការ បាៃណទៀតណ�ើយ។

(c) បនាទា បពី់ការកាតថ់វកិាៃិង�ំណរ ើសែលំ៏បាកជាណបច្ើៃឆ្ន មំក    វាជា ការ ចាំ
បាច្ដ់ែលបតរូវបដង្ទិសរបស់រែ្ឋ។   ការតណំលើងពៃ្ធបាបកចំ់្�ូល ថ្មី គឺ ជាការវៃិិ
ណោគមយួណៅកនុងអនាគតរបស់ណយើងដែល ៃលឹងដាករ់ែ្ឋកា លី ហ្័រ ញ៉ា ណៅណលើ

 ្្ូវរកីច្ំណរ ើៃៃិងណជាគ�យ័ណ�ើងវញិ។
(d) ច្បាបក់ារពារសុវត្ថិភាពសាោណរៀៃៃិងទីសាធារ�ៈតាមមូល ដា្ឋ ៃ  ឆ្ន  ំ

2012  ៃលឹងណធ្ើឳ្យបបពៃ័្ធពៃ្ធដារនៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  កាៃដ់តមាៃ យុត្ត ិធម។៌   ជាមយួៃលឹង
បគរួសារអនកណធ្ើការកំពុងពុះពារតសូ៊ ខ�ៈ ណពល ដែល   អនកមាៃបំ្ុតកនុងច្ំណ្ម
ពួកណយើងរកីរាយជាមយួ ៃលឹងការ ណកើៃ ណ�ើងបាបកចំ់្�ូលដែលពំុដែលមាៃពីមុៃ
មក  វាជាការ បតលឹមបតរូវ ដែល បតរូវណសនើអនកមាៃឳ្យបងៃូ់វច្ំដ�កែយុ៏តិ្តធមព៌ួកណគ។

(e) ច្បាបក់ារពារសុវត្ថិភាពសាោណរៀៃៃិងទីសាធារ�ៈតាមមូល ដា្ឋ ៃ 
ឆ្ន  ំ2012   បណងកើៃពៃ្ធបាបកច់្ំ�ូលណៅណលើពួកអនកដែលស្ថិតណៅខាងកំរតិបបាក ់ 
ច្ំ�ូលខ្ពស់បំ្ុត  — ពួកអនកដែលអាច្មាៃ លទ្ធភាព ខ្ពស់បំ្ ុត។  វាករ៏កសា 
ជាបណ ណ្ ះអាសៃនៃូវពៃ្ធលកែូ់រខះ្ៗ ដែលមាៃ សុពលភាពកាលឆ្ន ណំៅ  
ខ�ៈណពលដែលរកសាទុកៃូវ អបតាពៃ្ធលក ់ែូរទាងំមូលឳ្យណៅទាបជាងកាល
ពីណែើមឆ្ន 2ំ011។

(f ) ពៃ្ធថ្មីណៅកនុងវធិាៃការណៃះគឺស្ថិតណៅជាបណ ណ្ ះអាសៃន។  ណៅណបកាម
 រែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ការបណងកើៃពៃ្ធលកែូ់រ   1/4 ណសៃ ្ុត កំ�តក់នុង 

រយៈណពលបៃួឆ្ន  ំ ណហើយការតណម្ើងពៃ្ធបាបកចំ់្�ូល សំរាប ់អនកបងព់ៃ្ធមាៃ 
បំ្ុតៃលឹងបញ្ចបក់នុងរយៈណពលបាបំពីរ ឆ្ន ។ំ

(g) បាបកច់្ំ�ូលពៃ្ធថ្មីបតរូវបាៃធានាតាមរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា    
ណែើម្បីញ្ចូ លណដាយផ្ទា ល់ណៅម�្ឌ លសាោណរៀៃតាមមូលដា្ឋ ៃ ៃិងមហា វទិយា

 ល័យសហគមៃ។៍   ទីបករុងៃិងណខាៃធីនានាបតរូវបាៃ ធានា ការ ្្គត់្ ្គងថ់វកិាជា
បៃ្តបនាទា បសំ់រាបក់ម្មវធិីសុវត្ថិភាពសាធារ�ៈ ែូច្ជា ណសវាកម្មប៉ាូលីសតាម 
មូលដា្ឋ ៃៃិងការការពារកុមារ។  ថវកិា របស់រែ្ឋបតរូវ បាៃបំរងុទុកសំរាប�់ួយ�
ឳ្យមាៃតុល្យភាពថវកិា ៃិងការ ពារការកាតែ់អ៏ៃ្តរាយកាៃដ់តធ្ងៃធ់្ងរច្ំណពាះ
ណសវាកម្មសំរាបម់ៃុស្សចាស់  បគរួសារអនកណធ្ើការ  ៃិង ពា�ិ�ជាកម្មខាន តតូច្។  
បគបរ់ន ទទួលបាៃ ៃូវ ្លបបណោ�ៃ។៍

(h) ណែើម្ធីានាឳ្យថវកិាទាងំណៃះចូ្លណៅកដៃ្ងដែលអនកណបាះណឆ្ន ត ច្ង ់
បាៃ  ថវកិាទាងំណនាះបតរូវបាៃទុកកនុងគ�ណៃយ្យពិណសសដែល អង្គ ៃីតិ

 បញ្ញតិ្តមៃិអាច្ប៉ាះពាល់បាៃ។  រ្ម ៃបបាកច់្ំ�ូលថ្មីទាងំណៃះបតរូវបាៃច្ំ្យ
ច្ំណពាះតំនលការោិធិបណតយ្យឬរែ្ឋបាលណ�ើយ។

(i) ថវកិាទាងំណៃះៃលឹងបបឈមៃលឹងការបតរួតពិៃិត្យណដាយឯករា�្យណរៀងរាល់
 ឆ្ន ណំែើម្ធីានាថាថវកិាទាំងំណៃះបតរូវបាៃច្ំ្យសំរាបដ់តសាោ ណរៀៃៃិង 

សុវត្ថភិាពសាធារ�ៈ។    ម្ៃ្តីដែលបាៃណប�ើសណរ ើសៃលឹងបបឈម មុខ ៃលឹងការ
 កាតណ់ទាសៃិងការដាកណ់ទាសឧបកិែ្ឋបបសិៃណបើពួកណគណបបើ ថវកិាណៃះខុស។

វគ្គទី  3.   បំ�ងៃិងណច្តនា
(a) ណរលប�ំងចំ្បងនៃវធិាៃការណៃះគឺណែើម្កីារពារសុវត្ថិភាពសាោ ណរៀៃៃិងទីសាធារ�ៈតាមមូលដា្ឋ ៃណដាយណសនើអនកមាៃឳ្យច្ំ្យច្ំដ�ក 

ពៃ្ធដារែយុ៏ត្តិធមរ៌បស់ពួកណគ។ វធិាៃការណៃះយកថវកិាណច្ញ ពីការបគបប់គង 
របស់រែ្ឋ ណហើយដាកថ់វកិាណនាះណៅកនុងគ�ៃី ពិណសស ដែលបតរូវបាៃដាកត់ំ 
កល់ទាងំបសរុងសំរាបស់ាោណរៀៃៃិង សុវត្ថិភាព សាធារ�ៈតាមមូលដា្ឋ ណៅ
កនុងរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ របស់រែ្ឋ។

(b) វធិាៃការណៃះបណងកើៃណលើគំណរាងថវកិារែ្ឋែទូ៏ោយដែលបាៃ�ួយ�កាត ់
បៃ្ថយជាអចិ្ន្ៃ្តយណ៍លើការច្ំ្យរបស់រែ្ឋរាបព់ាៃោ់ៃែុោ្រ។

(c) វធិាៃការណៃះធានាការ ្្គត់្ ្គងថ់វកិាែរ៏ លឹងមា ំ គួរជាទីទុកចិ្ត្ត សំរាប ់
សាោណរៀៃ  មហាវទិយាល័យសហគមៃ ៍ៃិងសុវត្ថិភាព សាធារ �ៈ ខ�ៈ 
ណពល�ួយ�ឳ្យមាៃតុល្យភាពថវកិាៃិងការពារការ កាត ់បៃ្ថយែធ៏្ងៃធ់្ងរដថម 
ណទៀតណៅណលើណសវាកសំរាបម់ៃុស្សចាស់ បគរួសារ អនកណធ្ើការ ណក្មងៗ   ៃិង 
ពា�ិ�ជាកម្មខាន តតូច្។

(d) វធិាៃការណៃះ្្តល់់ៃូវការការពារធម្មៃុញ្ញ ណៅៃលឹងការផ្្ស់នៃកម្មវធិី សុ
វត្ថិភាពសាធារ�ៈតាមមូលដា្ឋ ៃពីរែ្ឋណៅការបគបប់គងតាម មូល ដា្ឋ ៃ  ៃិង 
ការផ្្ស់ប្តូរនៃបាបកច់្ំ�ូលរបស់រែ្ឋណៅរដា្ឋ ភបិាលមូលដា្ឋ ៃ ណែើម្ចី្ំ្យ 
សំរាបក់ម្មវធិីទាងំណនាះ។  វាធានាថាសាោ ៃលឹងមៃិប៉ាះ ពាល់ណដាយសារការ 
្្តល់ថវកិាកាៃដ់តណបច្ើៃជាងសាោ ដែលបាៃ ទទួលថវកិាណដាយមៃិមាៃការ 
ផ្្ស់ប្តូរ។

(e) វធិាៃការណៃះធានាថាបាបកច់្ំ�ូលថ្មីដែលបបមូលបាៃៃលឹងបតរូវណ្ញើណៅ 
ណដាយផ្ទា ល់ណៅកាៃម់�្ឌ លសាោណរៀៃសំរាបក់ារច្ំ្យថាន កណ់រៀៃ  មៃិដមៃ 
ការច្ំ្យរែ្ឋបាលណទ។  ការ្្គត់្ ្គងថ់វកិា សាោ ណរៀៃណៃះមៃិអាច្បតរូវបាៃ
ព្យរួឬែកយកណទ ណទាះបីមាៃអ្ីណកើតណ�ើងែល់ ថវកិារែ្ឋកណ៏ដាយ។

(f ) ថវកិាទាងំអស់បាៃពីវធិាៃការណៃះៃលឹង បបឈមៃលឹងការបតរួត ពិៃិត្យកនុង
តំបៃជ់ាណរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ៃិងការបតរួតពិៃិត្យណដាយអនកបគប ់បគង ឯករា�្យណែើម្ធីា
នាថាថវកិាទាំងំណៃះបតរូវបាៃច្ំ្យសំរាបដ់ត សាោ ណរៀៃៃិងសុវត្ថិភាពសា
ធារ�ៈតាមមូលដា្ឋ ៃប៉ាុណ ណ្ ះ។

វគ្គទី  4.  វគ្គទី 36  បតរូវបាៃបដៃ្ថមណៅកាៃម់ាបតា XIII នៃរែ្ឋ ធម្ម 
ៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  បតរូវបកបសាយថា ៖

វគ្គទី 36.   (a) ណរលបំ�ងនៃដ្នកណៃះ ៖
(1) “ណសវាកម្មសុវត្ថិភាពសាធារ�ៈ” រមួមាៃែូច្ខាងណបកាមៈ
(A) ការ�ួលៃិងហ្លឹកហ្ឺៃម្ៃ្តីសុវត្ថិភាពសាធារ�ៈ  ដែលរមួមាៃ 
បុគ្គលិក ពបងលឹងច្បាប ់ ណមធាវដីែលបាៃចាតត់ាងំសំរាបៃី់តិវធីិ បពហ្មទ�្ឌ  
ៃិងបុគ្គលិកសៃ្តិសុខតុោការ។
(B) ការបគបប់គងពៃ្ធនាររតាមមូលដា្ឋ ៃ ៃិងការ្្តល់ទី�ំរក  ការពយាបាល 

 ៃិងណស វាកម្មណហើយៃិងការបតរួតពិៃិត្យសំរាប ់ �ៃ បបបពលឹត្តិបទ ណល្មើសជាយុវ�ៃ  
ៃិងៃិតិ�ៃ។

(C) ការការពារការរណំោភបំពាៃណលើកុមារ ការមៃិយកចិ្ត្តទុកដាក ់ឬការ  
ណកងបបវញ័្ច  ែូច្ជា ការ្្តល់ណសវាកម្មសំរាបកុ់មារ ៃិង យុវ�ៃ ដែលបតរូវបាៃ 
រណំោភបំពាៃ  មៃិបតរូវបាៃយកចិ្ត្តទុកដាក ់ ឬណកងបបវញ័្ច   ឬ�ៃដែលស្ថិតកនុង ណបរះថាន កន់ៃការរណំោភបំពាៃ  ការមៃិយក ចិ្ត្តទុក ដាក ់ ឬណកងបបវញ័្ច  ណហើយ 
ៃិងបគរួសារនៃកុមារទាងំណនាះ  ការ្្តល់ណសវា កម្ម ចិ្ពា្ច លឹ ម ៃិងការ្្តល់ណសវាកម្ម 
ការពារៃីតិ�ៃ។

(D) ការ្្តល់ណសវាកម្មសុខភាព្្ូវចិ្ត្តសំរាបកុ់មារៃិងយុវ�ៃណែើម្កីាត ់
បៃ្ថយការធ្ាកចុ់្ះកនុងសាោ ភាពណបរះថាន កែ់ល់ខ្ួៃឯង  ឬអនកែនទ ភាពរ្ម ៃ 



ម្ភៃប្រាពីំរពានក់ោដិ ប្រារំយកោដិបនួលាន # (ត)

ខ្លឹមសារអត្តបទសំណ�ើ ច្បាប ់ |  81

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 30 (ត)

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

ទី�ំរក  ៃិងការបញ្ចូ លលណៅកនុងពៃ្ធនាររដែលអាច្ ការពារបាៃ ឬសា្ថ បនា កម្ម។
(E) ការការពារ ការពយាបាល  ៃិងការ ្្តល់ណសវាកម្មសណ្គ្្គ ះមកវញិសំរាប ់

ការណបបើបាបស់សារធាតុញៃ។
(2) “ច្បាបសំ់រលួជាថ្មឆី្ន  ំ2011” មាៃៃយ័ថា ច្បាបដ់ែលបាៃអៃុមត័ណៅឬ 

មុៃនថ្ង ទី 30ដខកញ្្ញ  ឆ្ន 2ំ012 ណែើម្អីៃុវត្ត គំណរាងថវកិារែ្ឋ ដែលបតរូវបាៃ ្្តល់
សិទ្ធិជាការសំរលួឆ្ន 2ំ011  ណហើយ្្តល់សំរាបកិ់ច្្ច ការនៃទំៃួលខុសបតរូវ ៃូវ 
ណសវាសុវត្ថិភាពសាធារ�ៈណៅភាន កគ់្រ មូល ដា្ឋ ៃ រមួមាៃ ការទទួលខុសបតរូវ 
រាយការ�៍ដែលពាកព់ៃ័្ធ។ ច្បាបគ់ួរ ្្តល់ែល់ភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃៃូវភាពគ្យ 
បសរួលផ្្ស់ប្តូរោ៉ា ងណបច្ើៃបំ្ ុត ៃិងការបតរួតពិៃិត្យណលើការណរៀបច្ំ រែ្ឋបាលៃិង

 ែំៃលឹក�ញ្ចូ ៃនៃ ណសវាសុវត្ថិភាពសាធារ�ៈ ដែលបសបណៅតាម តំរវូការច្បាប ់
សហពៃ័្ធ ៃិងការ្្គត់្ ្គងថ់វកិាែូច្ដែលបាៃកំ�តណ់ដាយច្បាប។់ ដតណទាះបី 
ជាោ៉ា ង្កណ៏ដាយ  ច្បាបសំ់រលួឆ្ន 2ំ011 គួរ ដតកំុបញ្ចូ លឳ្យមាៃ កម្មវធីិថ្ម ីដែលដាក ់ណៅឳ្យភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃបនាទា បពី់នថ្ងទី1 ដខមករា  ឆ្ន  ំ2012   ណលើក  
ដលងដតការវៃិិច្្យ័ច្ំរាញ់ជាណរឿយៗមុៃកាលក�ំត ់ៃិងកម្មវធីិពយាបាល 
(EPSDT)ៃិងការយកចិ្ត្តទុកដាកដ់ែលមាៃការបគប ់បគងតាមសុខភាព 
្្ូវចិ្ត្ត។

(b) (1) ណលើកដលងែូច្ដែលបាៃមាៃ�ូៃណៅកនុងដ ន្ករង  (d)  ដែលចាប ់
ណ ្្តើមណៅកនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ2011-12 ៃិងបៃ្តបនាទា បម់កណទៀត ទលឹកបបាកខ់ាង  
ណបកាមគួរបតរូវដាកចូ់្លណៅកនុងថវកិាច្ំ�ូលមូលដា្ឋ ៃឆ្ន  ំ2011ែូច្ដែលបាៃ 
ដច្ងណដាយដ្នក 30025នៃណលខែូច្រដា្ឋ ភបិាល ែូច្ខាងណបកាម ៖

(A) បបាកច់្ំ�ូលទាងំអស់ ែកណច្ញបាបកដ់ែលបាៃមកវញិ   បាៃមកពី 
ពៃ្ធដារដែលបាៃណរៀបរាបណ់ៅ ដ្នកទី 6051.15  ៃិង 6201.15 នៃកូែ  ច្ំ�ូល  
ៃិងពៃ្ធដារ  ែូច្ដែលដ្នកទាងំណនាះ បាៃ ដច្ងណៅនថ្ងទី 1ដខ កកកដា ឆ្ន  ំ2011។

(B) បបាកច់្ំ�ូលទាងំអស់   ែកណច្ញបាបកដ់ែលបាៃមកវញិ    បាៃមកពី 
បបាកប់ងអ់ាជាញ ប�័ណ រថយៃ្តដែលបាៃណរៀបរាបក់នុង ដ្នកទី  11005 នៃបកមស្តីពី  
ពៃ្ធដារ ៃិងបបាក ់ច្ំ�ូល ែូច្ដែលដ្នកណនាះ បាៃ ដច្ងណៅនថ្ងទី 1ដខ កកកដា ឆ្ន  ំ 
2011។

(2) ណៅ  នថ្ង ឬមុៃ នថ្ងទី 1  ដខកកកដា   ឆ្ន  ំ 2011 បបាកចំ់្�ូលដែលបាៃដាក ់
ចូ្លណៅ ណដាយអៃុណោមតាម កថាខ�្ឌ ទី (1) មៃិគួរបតរូវបាៃ ចាត ់ទុក ជា 
បបាកច់្ំ�ូលថវកិាទូណៅ ឬ  បបាកចំ់្�ូលនៃពៃ្ធដារ  សំរាប ់ណរលបំ�ង នៃ 
ដ្នក ទី  8នៃមាបតាទី XVI នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលី ហ្័រញ៉ា  ។

(c) (1) បបាកដ់ែលបាៃដាកចូ់្លណៅកនុងថវកិាច្ំ�ូលតាមមូល ដា្ឋ ៃឆ្ន  ំ
2011 បតរូវបាៃ ណធ្ើឳ្យសមរម្យជាបៃ្ត ណែើម្ ី្ ្គត់្ ្គងទ់ាងំបសរុងណៅ ណលើខដច្ងនៃ 
ណសវាកម្មសុវត្ថិភាពសាធារ�ៈណដាយភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃ ។  ការព្យរួការអៃុវត្តៃ ៍
ណពញណលញនៃ ច្បាបសំ់រលួឆ្ន 2ំ01 1 ថវកិាកប៏បដហល បតរូវបាៃណបបើណែើម្សីងរែ្ឋវ ិ
ញៃូវនថ្ ដែលបាៃច្ំ្យណៅណលើការ ្ ្តល់ ណសវា សុវត្ថិភាពសាធារ�ៈកនុង នាមភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃ។ វធីិសា្ស្តសំរាបដ់បងដច្កថវកិាគួរបតរូវបាៃបញ្ជា ក ់
កនុងច្បាបសំ់រលួឆ្ន  ំ2011។

(2) អនកកាៃប់ញជា ីណខាៃធី  អនកកាៃប់ពាជា ី បករុង  ៃិង ណខាៃធី  ឬម្ៃ្តីសមរម្យ
 ែនទណទៀតគួរបណងកើតថវកិច្ំ�ូលតាមមូលដា្ឋ ៃណខាៃធីឆ្ន  ំ2011កនុង រតនាររ 

កនុងណខាៃធីៃីមយួៗ  ឬបករុងៃិងណខាៃធី ។    លុយកនុងថវកិា ច្ំ�ូលតាមមូល
 ដា្ឋ ៃណខាៃធី2011   គួរដតបតរូវបាៃណបបើបបាស់ទាងំបសរុង ណែើម្ ី្ ្គត់្ ្គងទ់ាងំបសរុង 

ណៅណលើខដច្ងនៃណសវាកម្មសុវត្ថិភាពសាធារ�ៈណដាយភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃ  ែូច្ 
បាៃបញ្ជា កណ់ដាយ ច្បាប ់ សំរលួ ឆ្ន  ំ2011។ 

(3) ថ្ណីបើវគ្គទី 6  នៃមាបតា XIIIB  ឬខដច្ងនៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ ែនទ អា�ត្តិ 
មយួនៃកម្មវធីិថ្ម ីឬ កំរតិខ្ពស់នៃណសវាកម្ម ភាន កគ់្រតាម មូលដា្ឋ ៃ   កំ�តណ់ដាយ 
ច្បាបសំ់រលួឆ្ន 2ំ011 ឬ  ណដាយបទបញ្ជា  ្ ដែលបាៃណបបើបបាស់ឬបទបញ្ជា  
ខាងៃីតិបបតិបត្តិ ឬ ការបគ្្គ បខ់ាងរែ្ឋបាលដែល បាៃណច្ញណ�ើង ណែើម្អីៃុវត្ត

 ច្បាបណ់នាះ  មៃិគួរកំ�តដ់តងអា�ត្តិមយួ ដែលទាមទារ ឳ្យរែ្ឋ្្តល់ៃូវបបាក ់
�ំៃួយនៃថវកិាកនុងអត្ថៃយ័នៃដ្នក ណនាះ។  តំរវូការ្ដែលភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃ 
្ មយួអៃុវត្តៃត៍ាម �ំពូកទី 9 (ចាបណ់ ្្តើមជាមយួដ្នក 54950)  នៃវគ្គទី1
នៃភាគ 2 នៃ ច្ំ�ងណ�ើងទី5  នៃណលខកូែរដា្ឋ ភបិាល  ណដាយណររពតាមការ បំ 
ណពញ តាមទំៃួលខុសបតរូវនៃណសវាសុវត្ថិភាពសាធារ�ៈ ឬ បញ្ហា ណ្្សងណទៀត  មៃិ 
គួរក្ាយជាអា�ត្តិដែលអាច្សងបាៃ ណបកាមវគ្គទី 6នៃមាបតាទី XIIIB ។

(4) (A) ច្បាបដ់ែលបាៃអៃុមត័ណបកាយនថ្ងទី 30 ដខកញ្្ញ  ឆ្ន  ំ2012  ដែល 

មាៃឥទ្ធិពលទាងំបសរុងនៃការបណងកើៃ តនម្ដែលបាៃណកើតមាៃជា ណបសច្ណដាយ 
ភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃ   សំរាបក់ម្មវធីិឬកំរតិនៃណសវាកម្មដែល ដាកក់ំ�តណ់ដាយ 
ច្បាបសំ់រលួឆ្ន 2ំ011គួរអៃុវត្ត ច្ំណពាះដតភាន កគ់្រ មូលដា្ឋ ៃ  ប៉ាុណ ណ្ ះល្គលឹក្
ថារែ្ឋ្្តល់ថវកិាបបចាឆំ្ន សំំរាបក់ារ ណកើៃ ណ�ើង ការច្ំ្យ។ ភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃ  
មៃិគួរមាៃកាតព្កិច្្ច្្តល់ៃូវ កម្មវធីិឬកំរណិតណសវាកម្មតំរវូណដាយច្បាប ់ដែលបាៃ

 ណរៀបរាបណ់ៅកនុង អៃុក ថាខ�្ឌ ណៃះ  ណៅណលើកំរតិដែលការ្្គត់្ ្គងថ់វកិាបតរូវបាៃ ្្តល់ឳ្យ។
(B) បទបញ្ញ តិ សារាច្រ ឬណសច្ក្តីដ�នាដំែលបាៃអៃុមត័ ណបកាយ នថ្ងទី 

9 ដខតុោ ឆ្ន 2ំ011 ដែលមៃិចាបំាច្ប់តរូវអៃុវត្តតាមណសច្ក្តី កំ�ត ់ឆ្ន 2ំ011 
ណហើយដែលច្បាបណ់ៃះ  �ះឥទ្ធិពលរមួណលើការ ណកើៃ ណ�ើង នៃតនម្ ដែលណៅណបកាម

 បៃទាុករបស់ទីភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃ ណបបើសបមាបក់ម្ម វធីិឬកំរតិណសវាកម្មដែលបាៃ្្ត
ល់អា�ត្តិណដាយណសច្ក្តីកំ�ត ់ឆ្ន  ំ2011 ច្បាបណ់ៃះ បតរូវអៃុវត្តណដាយទីភាន ក ់
គ្រមូលដា្ឋ ៃដត ណៅណលើ ទំហ ំនៃ ការ្្តល់មូលៃិធិបបចាឆំ្ន  ំសបមាបក់ារណកើៃណ�ើង តនម្ដែលរែ្ឋ្្តល់ឳ្យ ដតប៉ាុណ ណ្ ះ។ ទីភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃមៃិគួរមាៃកាតព្កិច្្ច 
្្តល់កម្មវធីិ ឬ កំរតិណសវាកម្ម អៃុណោមណៅតាមបទបញ្ញតិ្ត សារាច្រ ឬ ណសច្ក្តី ដ� នាថំ្ម ីដែលមាៃដច្ងកនុងអៃុកថាខ�្ឌ ណៃះ ណលើសពីកំរតិមយួដែល មូល ៃិ

 ធិបតរូវបាៃ ្្តល់ឳ្យ។
(C) កម្មវធីិថ្ម ីឬណសវាកម្មកបមតិខ្ពស់្មយួ ដែល្្តល់ឳ្យណដាយ ទីភាន ក ់គ្រមូលដា្ឋ ៃ ែូច្មាៃដច្ងកនុងអៃុកថាខ�្ឌ  (A) ៃិង(B) ណលើស ពីកបមតិ 

ដែលមូលៃិធិបតរូវបាៃ ្្តល់ឳ្យ កម្មវធីិ ឬណសវាថ្មទីាងំណៃះ មៃិបតរូវតំរវូឳ្យមាៃ
 ការឧបត្ថម្ភធៃពី់មូលៃិធិរែ្ឋ ឬណទាះជាណៅណបកាម វគ្គទី6 នៃមាបតាXIIIB 

ណ�ើយ។ កថា ខ�័្ឌ  ណៃះមៃិបតរូវណបបើបបាស់ កនុងច្បាបដ់ែលបាៃែកណច្ញពីការ
 ឧបត្ថម្ភធៃណៅណបកាមកថាខ�្ឌ (2) នៃដ្នករង(a) នៃវគ្គទី 6 នៃមាបតាទី XIIIB 

ែូច្ដែលកថាខ�្ឌ  បាៃអាៃកាលពីនថ្ងទី 2 ដខមករា ឆ្ន 2ំ011។
(D) រែ្ឋមៃិបតរូវបញជាូ ៃដ្ៃការ ឬការណបាះបងសិ់ទ្ធិ្មយួណៅ រដា្ឋ  ភបិាល

 សហពៃ័្ធ ឬណ្ញើការណធ្ើវណិសាធៃកម្មច្បាប ់ ដ្ៃការ ឬការណបាះ បង ់សិទ្ធិទាងំណនាះ 
ដែល�ះឥទ្ធិពលរមួណលើការណកើៃណ�ើងនៃតនម្ ដែល ជាបៃទាុករបស់ទីភាន កគ់្រ

 មូលដា្ឋ ៃសបមាបក់ម្មវធីិ ឬកំរតិនៃណសវាកម្ម ដែល បាៃ្្តល់អា�ត្តិណដាយ 
ណសច្ក្តីក�ំតឆ់្ន 2ំ011 ណលើកដលងដត ទំហំនៃដ្ៃការ ការណបាះបងសិ់ទ្ធិ ឬការ 
ណធ្ើវណិសាធៃកម្មច្បាប ់ជាតំរវូ ការរបស់ច្បាបស់ហពៃ័្ធ ឬតំរវូការរែ្ឋដែល 
្្តល់មូលៃិធិបបចាឆំ្ន  ំសបមាប ់ការណកើៃណ�ើងនៃតនម។្

(E) រែ្ឋមៃិបតរូវបាៃតំរវូឳ្យ្្តល់ៃូវការឧបត្ថម្ភធៃ ់ណដាយអៃុណោម តាមក 
ថាខ�័្ឌ ណៃះ សបមាបអ់ា�ត្តិដែលបាៃបបកាសណដាយរែ្ឋ ដ្អែក តាមសំណ�ើ  
របស់ភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃ ឬណែើម្បីសបតាមច្បាបស់ហពៃ័្ធ។ មូលៃិធិរែ្ឋដែល 
តំរវូការណដាយកថាខ�្ឌ ណៃះបតរូវដតមកពីបបភពមយួ ណបរៅពីបបភពដែលបាៃ 
ដច្ងកនុងដ ន្ករង (b) ៃិង(d)  ពៃ្ធណលើអច្លៃ បទព្យនៃដអតវា៉ា �ូដរ ៉ាម ឬគ�ៃី 
រងណសវាសង្គមនៃគ�ៃីពៃ្ធទំៃិញ លក ់ណច្ញរបស់មូលៃិធិច្ំ�ូលកនុង តំបៃ។់

(5) (A) សំរាបក់ម្មវធីិទាងំឡាយដែលបាៃណរៀបរាបណ់ៅកនុងអៃុកថាខ�្ឌ  
(C) ែល់(E)រមួមាៃកថាខ�្ឌ (1) នៃដ្នក (a) ៃិងដែលបាៃ បញ្ចូ ល ណៅកនុង ច្បាបសំ់រលួណ�ើងវញិឆ្ន 2ំ011 បបសិៃណបើមាៃការផ្្ស់ ប្តូរជាបៃ្តបនាទា បណ់ៅកនុង
ច្បាបស់ហពៃ័្ធឬច្បាបដ់ែលដកដបបលក្ខខ�្ឌ ដែលណៅណបកាមថវកិាបំណពញតំរវូ 
របស់សហពៃ័្ធែូច្ដែលមាៃដច្ងណៅកនុងច្បាបសំ់រលួណ�ើងវញិឆ្ន 2ំ011 គឺបតរូវ 
បាៃទទួលៃិងមាៃឥទ្ធិពល ទាងំបសរុងកនុងការបណងកើៃការច្ំ្យដែលណកើត

 ណ�ើងណដាយភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃ រែ្ឋគួរ្្តល់ជាណរៀងរាល់ឆ្ន ោំ៉ា ងតិច្្ស់ 50
ភាគរយៃូវ ច្ំដ�កនៃការចំ្្យដែលមៃិដមៃជាសហពៃ័្ធ ែូច្ដែលបាៃ 
កំ�តណ់ដាយរែ្ឋ។

(B) ណៅណពលរែ្ឋគឺជាភាគីប�្តលឹ ង្មយួដែលនាមំកៃូវៃីតិវធីិ តុោការ
 សហពៃ័្ធឬែំណ�ើ រការរែ្ឋបាលដែលពាកព់ៃ័្ធៃលឹងកម្មវធីិមយួឬណបច្ើៃែូច្ដែល បាៃណរៀបរាបណ់ៅកនុងអៃុកថាខ�្ឌ  (C) ែល់(E)រមួមាៃកថាខ�្ឌ  (1) នៃអៃុ 

ភាគ (a) ៃិងដែលបាៃបញ្ចូ លណៅកនុង ច្បាប ់សំរលួ  ណ�ើងវញិឆ្ន  ំ2011 ណហើយ 
មាៃការណដាះបសាយឬែកីាតុោការ ឬរែ្ឋបាលដែលទាមទារឳ្យបងប់បាកជ់ា 
ទំរងក់ារពិៃយ័ជាបាបកឬ់មាៃឥទ្ធិពលទាងំបសរុងនៃការបណងកើៃការច្ំ្យ 
ដែលណកើតណដាយភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃសំរាបក់ម្មវធីិឬកំរតិណសវាកម្មកំ�តណ់ដាយ 
ច្បាបសំ់រលួណ�ើងវញិឆ្ន 2ំ011 រែ្ឋគួរ្្តល់ជាណរៀងរាល់ឆ្ន ោំ៉ា ងតិច្្ស់ 50
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ភាគរយៃូវ ច្ំដ�ក នៃការច្ំ្យទាងំណនាះដែលមៃិដមៃសហពៃ័្ធ ែូច្ដែល 
បាៃ កំ�តណ់ដាយរែ្ឋ។  ការបងណ់ដាយរែ្ឋមៃិតំរវូ បបសិៃណបើ រែ្ឋក�ំត ់ថា 
ែំណ្ះបសាយឬែកីាបញ្ជា ទាកទ់ងៃលឹងភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃមយួឬណបច្ើៃ មៃិ 
បាៃណធ្ើតាមតួនាទីរែ្ឋបាល  មៃិបាៃបំណពញកាព្កិច្្ចច្បាបក់នុង ណច្តនាលអែ ឬ

 បបបពលឹត្តណដាយកាយវកិារបពណងើយកណៃ្តើយឬណធ្សបបដហស។
(C) ថវកិារែ្ឋដែល្្តល់�ូៃណៅកនុងកថាខ�្ឌ ណៃះគួរបាៃមកពីបបភពថវកិា 

ណ្្សងណបរៅពីថវកិាដែលបាៃណរៀបរាបណ់ៅកនុងអៃុដ្នក (b) ៃិង (d) ពៃ្ធអច្លៃ 
បទព្យបដៃ្ថម ឬគ�ៃីបនាទា បប់ៃ្សខំាងណសវាសង្គមនៃ គ�ៃី ពៃ្ធលកែូ់ររបស់
ថវកិាច្ំ�ូលថាន កម់ូលដា្ឋ ៃ។

(6) បបសិៃណបើរែ្ឋឬភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃបរា�យ័មៃិបាៃណធ្ើតាមតួនាទីឬកា
 តព្កិច្្ចណៅណបកាមដ្នកណៃះឬណៅណបកាមច្បាបសំ់រលួណ�ើងវញិឆ្ន  ំ2011 ភាគីសម 

បសបអាច្ដស្ងរកការសំរលួខាងតុោការ។  ៃីតិវធីិ ទាងំណៃះគួរមាៃអាទិភាព
ណលើសករ�ីរែ្ឋប្ណវ�ីណ្្សងណទៀតទាងំអស់។

(7) ថវកិាដែលបាៃដាកប់ញ្ចូ លណៅកនុងថវកិាបបាកច់្ំ�ូលកនុង ណខាៃធីឆ្ន  ំ
2011  គួរបតរូវច្ំ្យកនុងរណបៀបដែលណរៀបច្ំណ�ើងណែើម្រីកសា ភាពមាៃសិទ្ិ

 របស់រែ្ឋសំរាបថ់វកិាបណំពញតំរវូរបស់សហពៃ័្ធ   ៃិង ធានា ឳ្យអៃុណោមណៅតាម 
រែ្ឋតាមបទដា្ឋ ៃសហពៃ័្ធសមបសបដែលបគបប់គងណលើខដច្ងនៃណសវាសុវត្ថិ 
ភាពសាធារ�ៈរបស់រែ្ឋ។

(8) ថវកិាដែលបាៃដាកប់ញ្ចូ លណៅកនុងថវកិាបបាកច់្ំ�ូលកនុង ណខាៃធីឆ្ន  ំ
2011  មៃិគួរបតរូវបាៃណបបើណដាយភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃណែើម្ដីាក ់�ំៃួសថវកិាណ្្សង
ណទៀតសំរាបណ់សវាសុវត្ថិភាពសាធារ�ៈរបស់រែ្ឋណទ។

(d) បបសិៃណបើពៃ្ធដែលបាៃដច្ងណៅកនុងអៃុភាគ  (b) បតរូវបាៃកាត ់បៃ្ថយ 
ឬបញ្ឈបឳ់្យមាៃែំណ�ើ រការ រែ្ឋគួរ្្តល់ជាណរៀងរាល់ឆ្ន ៃូំវថវកិា ែល់ថវកិាបបាក់
ច្ំ�ូលកនុងណខាៃធីឆ្ន  ំ2011  កនុងទលឹកបាបកណ់ស្មើឬណបច្ើៃ ជាងទលឹកបាបកស់របុដែ
លគួរដតបតរូវបាៃ្្តល់ ណដាយ ពៃ្ធ ដែល បាៃ ដច្ង ណៅ កនុងដ ន្ក (b)។  វធីិកំ�តទ់លឹ
កបាបកណ់នាះគួរបតរូវបាៃដច្ងណៅកនុង ច្បាប ់សំរលួណ�ើងវញិឆ្ន 2ំ011ណហើយរែ្ឋគួរ 
មាៃកាតព្កិច្្ច្្តល់ទលឹកបាបក ់ល្គលឹក ្ ភាន កគ់្រមូលដា្ឋ ៃបាៃតំរវូឳ្យអៃុវត្តភារ កិ
ច្្ចណសវាសុវត្ថិភាពសាធារ�ៈដែលដាកក់ំ�តណ់ដាយច្បាបសំ់រលួណ�ើងវញិ្ ្
នា2ំ011។  បបសិៃ ណបើរែ្ឋបរា�យ័ណធ្ើឳ្យសមរម្យៃូវទលឹកបាបកពី់ថវកិាទូណៅណៅ កនុងច្ំដ�
កបបចាដំខដែលនលតាមច្ំៃួៃណៅកនុងថវកិាបបាកច់្ំ�ូលកនុងណខាៃធីឆ្ន  ំ2011 ។  
បនាទា បម់កអនកកាៃក់ាបលុ់យកាកគ់ួរច្ំ្យទលឹកបបាកទ់ាងំ ណៃះណៅភាន កគ់្រមូល
ដា្ឋ ៃកនុងរណបៀបដែលដ�នាណំដាយច្បាបសំ់រលួណ�ើងវញិឆ្ន  ំ2011។ កាតព្កិច្្ចរែ ្
ឋណៅកនុងច្ំ�ុច្ណៃះៃលឹងមាៃការអះ អាងជាអាទិភាព សំរាបលុ់យ្្គត់្ ្គងទូ់ណៅទាប
ជាងអាទិភាព ទីមយួ សំរាបលុ់យដែលៃលឹង បតរូវដាកណ់ដាយដ�កណៅណបកាមដ្នក8 
នៃមាបតា XVI ៃិងអាទិភាពទីពីរណែើម្ ីបងបំ់�ុលៃិងចំ្�ង ដែលអៃុមត័ 
ណដាយ អនកណបាះណឆ្ន តែូច្ដែលមាៃដច្ង ណៅដ ន្ក 1 នៃមាបតា XVI។

(e) (1) ណែើម្ធីានាថាការអបរ់សំាធារ�ៈមៃិបតរូវបាៃប៉ាះពាល់កនុងែំ ណ�ើ
រការ្្តល់�ូៃៃូវការការពារែសំ៏ខាៃែ់ល់ណសវាសុវត្ថិភាពសាធារ �ៈតាម 
មូលដា្ឋ ៃ  គ�ៃីការពារការអបរ់បំតរូវបាៃបណងកើតណៅកនុង ថវកិា ទូណៅណែើម្ទីទួល
បាៃៃិងដបងដច្កបាបកច់្ំ�ូលដែលបាៃមកពីការបណងកើៃជាលំដាបណ់ៅណលើ ពៃ ្
ធដារដែលកំ�តឳ់្យបងណ់ដាយដ្នកណៃះ  ែូច្ ដែលបាៃបញ្ជា កណ់ៅកនុងភាគ (f)។

(2) (A) មុៃនថ្ងទី  30ដខមថុិនាឆ្ន  ំ2013ៃិងមៃុនថ្ងទី 30ដខមថុិនានៃឆ្ន  ំៃីមយួៗ 
ចាបពី់ឆ្ន  ំ2014ែល់ ឆ្ន  ំ2018 ណដាយរមួមាៃនាយកហិរញ្ញ វត្ថុគួរ  បា៉ា ៃស់ា្ម ៃទលឹកប្ា
រកច់្ំ�ូលបដៃ្ថមសរបុ ែកណច្ញបាបកដ់ែលបាៃមកវញិ ដែលៃលឹងបាៃមកពីកា
របណងកើៃជាលំដាបណ់ៅណលើកំរតិពៃ្ធដារ ដែលបាៃណធ្ើណៅ កនុងអៃុភាគ (f) ដែលៃលឹង 
មាៃរចួ្រាល់សំរាប ់ការណ្ទារ ណៅកនុងគ�ៃីការពារការ អបរ់កំនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធណបកាយ។ 
នាយក ហិរញ្ញ វត្ថុគួរណធ្ើការបា៉ា ៃស់ា្ម ៃែូច្រន ឳ្យ បាៃបតលឹមនថ្ងទី 10ដខមករាឆ្ន  ំ
2013សំរាបប់ាបកច់្ំ�ូលបដៃ្ថម  ែកណច្ញៃូវ បបាកសំ់�ងមកវញិ  ដែលៃលឹងទទួ
លបាៃមកបតលឹមែំ្ច្ឆ់្ន សំារណពើពៃ្ធ 2012-13។

(B)  កនុងរយៈណពល 10នថ្ងចុ្ងណបកាយនៃបតីមាសជាណរៀងរាល់បតីមាសបីែំបូង
នៃឆ្ន សំារណពើពៃ្ធៃីមយួៗចាបពី់ឆ្ន  ំ2013-14ែល់ឆ្ន  ំ2018-19ដែលរមួមាៃ អន
កកាៃក់ាបលុ់យកាកគ់ួរណ្ទារចូ្លណៅកនុងគ�ៃី ការ ពារការអបរ់ៃូំវមយួភាគ 
បៃួនៃទលឹកបាបកស់របុដែលបាៃបា៉ា ៃស់ា្ម ៃបសបតាមអៃុកថាខ�្ឌ  (A) សំរាប ់
ឆ្ន សំារណពើពៃ្ធណនាះ ណលើកដលងដត ទលឹកបាបកណ់ៃះអាច្បតរូវបាៃដកសំរលួបសប 
តាមអៃុកថាខ�្ឌ    (D)។

(C) កនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធៃិមយួៗ ចាបពី់ឆ្ន  ំ2012-13 រហូតែល់ឆ្ន  ំ
2020-21 ដែលរាបប់ញ្ចូ លនាយកហិរញ្ញ វត្ថុបតរូវគ�នាណលើការដក សបមរួល 
សបមាបគ់�ៃីការពារការអបរ់ ំែូច្បាៃបញ្ជា កច់្បាស់កនុង អៃុកថាខ�្ឌ (D) 
ណដាយបូកបដៃ្ថមច្ំៃួៃែូច្ខាងណបកាម តាមដែល អាច្ណធ្ើបាៃៈ

(i) ណៅចុ្ងបតីមាសនៃឆ្ន សំារណពើពៃ្ធៃិមយួៗ ចាបពី់ឆ្ន 2ំ012-13  
ែល់ឆ្ន  ំ2018-19 រាបប់ញ្ចូ លទាងំ នាយក   ហរញិ្ញ វត្ថបតរូវគ�នា 
ៃូវ ច្ំៃួៃបា៉ា ៃប់បមា� សបមាបឆ់្ន សំារ  ណពើពៃ្ធអៃុណោមណៅតាម 
កថាខ�្ឌ រង(A) ៃិងបតរូវែកណច្ញណៅតាមការបា៉ា ៃប់បមា�ថ្ម ីៃូវ ច្ំៃួៃ ដែល
បាៃណ្ទារណៅគ�ៃីការពារការអបរ់សំបមាបឆ់្ន សំារណពើពៃ្ធណនាះ។

(ii) កនុងដខមថុិនា ឆ្ន ២ំ2015 ៃិងណរៀងរាល់ដខមថុិនា ឆ្ន 2ំ016 ែល់ ឆ្ន  ំ  
2021 រាបប់ញ្ចូ លទាងំ នាយកហិរញ្ញ វត្ថុបតរូវណធ្ើការក�ំតចុ់្ងណបកាយ ៃូវ

 ច្ំៃួៃ បបាកច់្ំ�ូលបដៃ្ថម បបា កប់ែិទាៃតិច្ ទទួលបាៃពីអបតាពៃ្ធ 
នៃការតណម្ើង បបាកណ់បៀវត្សរត៍ាមកំរតិបបចាឆំ្ន  ំដែលបាៃបណងកើតកនុងដ្នក 
រង(f ) សបមាបឆ់្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ដែលបញ្ចបពី់រឆ្ន មំុៃ ។ ចំ្ៃួៃនៃការ បា៉ា ៃ ់
សា្ម ៃថ្មបីាៃគ�នាកនុង បបការ(i) សបមាបឆ់្ន សំារណពើពៃ្ធ បញ្ចប ់ពីរ ឆ្ន មំុៃ បតរូវ
បាៃែកណច្ញពីច្ំៃួៃនៃការកំ�តស់របុចុ្ងណបកាយណៃះ។

(D) ណបើសិៃការបូកសរបុដែលបាៃកំ�ត ់អៃុណោមតាមកថាខ�្ឌ  រង 
(C) វ�ិជាមាៃ អនកបតរួតពិៃិត្យបតរូវណ្ទារៃូវច្ំៃួៃដែលណស្មើណៅៃលឹង ការបូកសរបុណនាះ 

 ចូ្លណៅកនុងគ�ៃីការពារការអបរ់កំនុងរយៈណពល10 នថ្ង មុៃៃលឹងបញ្ចបឆ់្ន សំារ 
ណពើពៃ្ធ។ ណបើសិៃជាចំ្ៃួៃណនាះអវ�ិជាមាៃ អនក បតរួតពិៃិត្យបតរូវបញ្ឈបប់ណ ្្ត ះអា

 សៃន ឬកាតប់ៃ្ថយការណ ទ្ារបបចា ំបតី មាស ណបើសិៃជាមាៃ ណៅកនុងគ�ៃីការ
 ពារការអបរ់ ំរហូតែល់ការ កាត ់បៃ្ថយណស្មើៃលឹងច្ំៃួៃអវ�ិជាមាៃបាៃដច្ងកនុង ណនាះ។ សបមាបណ់រល បំ�ងនៃការគ�នា្មយួបណងកើតណ�ើង អៃុណោម 

ណៅតាម បបការ (i) នៃអៃុកថាខ�្ឌ  (C) ច្ំៃួៃនៃការណ ទ្ារបបចាបំតីមាស មៃិបតរូវ 
ដក សបមរួល ណែើម្បីគ្ហា ញពីការបញ្ឈបប់ណ ្្ត ះអាសៃន ឬការកាតប់ៃ្ថយ ដែល 
បាៃណធ្ើណ�ើងអៃុណោមតាមអៃុកថាខ�្ឌ ណៃះ។

(3)   ថវកិាទាងំអស់ណៅកនុងគ�ៃីនៃការការពារការអបរ់ ំបតរូវបាៃ ្ ្តល់ តនម ្
ជាបៃ្តបនាទា បណ់ែើម្កីាររបំទសាោណរៀៃកនុងណខាៃធីការោិ ល័យ អបរ់រំបស់

 ណខាៃធី  សាខាសាោណរៀៃ ៃិងមហាវទិយាល័ យសហ គមៃក៍នុងណខាៃធី  ែូច្
 ដែលបាៃដច្ងណ�ើងណៅកនុងកថាខ�្ឌ ណៃះ។

(A) ែបម់យួភាគរយនៃថវកិាដែលបាៃដកសំរលួណដាយអៃុណោមណៅ 
តាម កថាខ�្ឌ ណៃះ គួរបតរូវបាៃដបងដច្កជាណរៀងរាល់បតីមាស ណដាយ គ�ៈកម្ម 
ការអភបិាល នៃមហាវទិយាល័យសហគមៃន៍ៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា ណៅ
ឳ្យមហាវទិយាល័យសហគមៃក៍នុងណខាៃធី ណែើម្ ី្ ្តល់ ជាការ្្គត់្ ្គងថ់វកិាសំរាប់

 ណរលបំ�ង ទូណៅសំរាបម់ហាវទិយា ល័យ សហគមៃក៍នុងណខាៃធី ដែលសមា
មាបតណៅៃលឹងច្ំៃួៃទលឹកបាបកដ់ែល បាៃកំ�តណ់ដាយអៃុណោមណៅតាមដ្នក  
84750.5 នៃបកមអបរ់ ំ ែូច្ ដែល ដ្នកណលខកូែណនាះដច្ងណលើការអៃុមត័នៃ 
ដ្នកណៃះ របស់ អនកណបាះ ណឆ្ន ត។ ការដបងដច្កណដាយគ�នាបសបតាមអៃុក ថា 
ខ�្ឌ  ដែលគួរ ដតនលលកទូទាតណ់ដាយទលឹកបាបកដ់ែលបាៃបញ្ជា កក់នុងអៃុភាគ 
 (a), (c) ៃិង (d)  នៃដ្នក 84751 នៃបកមអបរ់ែូំច្ ដែល ដ្នក ណនាះដច្ងណលើ ការ 
អៃុមត័ នៃដ ន្កណៃះរបស់អនកណបាះណឆ្ន តដែល ហួសពីច្ំៃួៃ ទលឹកបបាក ់ដែលបាៃ 
គ�នាបសបតាមដ្នក 84750.5 នៃ បកមអបរ់ែូំច្ដែលដ ន្ក ណនាះដច្ងណលើការ 
អៃុមត័នៃដ្នកណៃះ របស់អនកណបាះណឆ្ន ត   បបសិៃណបើ រ្ម ៃ មហាវទិយាល័យសហ 
គមៃក៍នុងណខាៃ ធី្ៃលឹងទទួលបាៃថវកិាតិច្ ជាង មយួ រយែុោ្រ  ($100 
ែុោ្រ) សំរាប ់ សិស្សណដាយណសា្ម ះៃលឹង ណពញ ណមា៉ា ង។

(B) ដប៉ាតសិបបបាបំៃួភាគរយនៃថវកិាដែលបាៃដកសំរលួណដាយ អៃុណោម 
ណៅតាមណៅតាមកថាខ�្ឌ ណៃះ  គួរបតរូវបាៃដបងដច្ក ជាណរៀង រាល់បតីមាសណដាយ 
អនកណមើលការខុសបតរូវនៃការដ�នាជំាសាធារ�ៈណែើម្ ី្ ្តល់ជាការ ្្គត់្ ្គង ់
ថវកិាសំរាបណ់រលបំ�ង ទូណៅសំរាបស់ាោ កនុងណខាៃធី ការោិល័យអបរ់ ំរបស់ណខាៃធីៃិងការ្្គត់្ ្គងថ់វកិា សំរាប ់ ណរលប�ំងទូណៅរបស់រែ្ឋសំរាប ់
សាខាសាោណរៀៃ ដែលសមាមាបត ណៅៃលឹងកំរតិនៃបបាកច់្ំ�ូល ដែលបាៃ 
គ�នាណដាយអៃុណោម តាម ដ្នក 2558ៃិង 42238 នៃបកមអបរ់ ំ ណហើយទលឹក 
បាបកដ់ែលបាៃគ�នា ណដាយអៃុណោមតាមដ្នក 47633 នៃបកមអបរ់ ំ
សំរាបក់ារោិល័យអបរ់ ំរបស់ណខាៃធី សាសាកនុងណខាៃធី ៃិងសាខាសាោ

 ណរៀៃ   តាមណលខណរៀង ែូច្ដែល ដ ន្កទាងំណនាះដច្ងណលើការអៃុមត័  នៃដ ន្កណៃះ 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 30 (ត)
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របស់អនក ណបាះ ណឆ្ន ត។ ទលឹកបាបកដ់ែលបាៃគ�នាែូច្ណៃះ  គួរនលលកទូទាត ់
ណដាយ ទលឹកបាបកដ់ែលបាៃបញ្ជា ក ់កនុងអៃុភាគ (c) នៃដ្នក 2558 កថាខ�្ឌ  ទី 
(1)ែល់ទី (7)នៃ អៃុភាគ(h) នៃដ្នក 42238 ៃិងដ ន្ក 47635 នៃ បកមអបរ់ ំ
  សំរាបក់ារោិល័យអបរ់រំបស់ណខាៃធីសាសាកនុងណខាៃធី  ៃិង សាខាសា

 ោណរៀៃ តាមណលខណរៀងែូច្ដែល ដ្នកទាងំណនាះដច្ងណលើ ការអៃុមត័ នៃ ដ្នក 
ណៃះរបស់អនកណបាះណឆ្ន ត ដែលហួសពីច្ំៃួៃ ទលឹក បាបក ់ដែលបាៃគ�នា 
បសបតាមដ្នក 2558 42238 ៃិ ង 47633 នៃ បកមអបរ់សំំរាបក់ារោិល័យ
អបរ់រំបស់ណខាៃធីសាសាកនុងណខាៃធី ៃិង សាខា សាោណរៀៃ តាមណលខណរៀង
ែូច្ដែលដ្នកទាងំណនាះដច្ងណលើការ អៃុមត័នៃដ ន្កណៃះរបស់ អនក ណបាះណឆ្ន ត 
បបសិៃណបើរ្ម ៃសាោកនុង ណខាៃ  ធី្ការោិល័យអបរ់រំបស់ណខាៃធីឬសាខា
សាោណរៀៃ្ៃលឹងទទួលបាៃថវកិាតិច្ជាងពីររយែុោ្រ  ($200 ែុោ្រ)
កនុងមយួកំរតិ នៃ វត្តមាៃបបចានំថ្ងជាមធ្យម។ 

(4) ៃិងមៃិទាមទារៃូវវធិាៃការដ ន្កច្បាបណ់ែើម្ឳី្យមាៃសុពល ភាពណទ។  ការដបងដច្កថវកិាកនុងគ�ៃីរពំារការអបរ់ ំ ណដាយគ�ៈកម្មការអភបិាល  នៃមហាវទិយាល័យសហគមៃន៍ៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ៃិងអនក ណមើល ការខុសបតរូវ 
ខាងការដ�នាសំាធារ�ៈ ដែលមៃិគួរបតរូវបាៃ ពៃយា ណពល ឬណបើមៃិែូណចាន ះ 
ណទ បតរូវបាៃរង្លប៉ាះពាល់ណដាយការខក ខាៃខាងច្បាបៃិ់ងអនកបគបប់គង 
ណែើម្អីៃុមត័ច្បាបថ់វកិាបបចាឆំ្ន ណំដាយអៃុណោមតាមវគ្គទី 12 នៃមាបតា 
 IV   តាមការសំអាងនៃកថា ខ�្ឌ  (h)  នៃវគ្គទី8 នៃមាបតា XVI ឬសកម្មភាព 
ែនទណ្្សងណទៀត  ឬការ បរា�យ័កនុងការបណំពញសុពលភាពណដាយច្បាប ់
ឬអភបិាលរែ្ឋ។

(5) ថ្ណីបើមាៃ ខដច្ងនៃច្បាបណ់្្សងណទៀតកណ៏ដាយ ថវកិាដែលបាៃ ដាក ់
បញ្ចូ លណៅកនុងគ�ៃីការពារការអបរ់ ំ មៃិគួរបតរូវបាៃណបបើណែើម្ ីច្ំ្យណៅ
ណលើការច្ំ្យណ្្សងៗដែលណកើតណ�ើងណដាយច្បាប ់អភ ិបាលរែ្ឋ ឬភាន កគ់្រ
្មយួរបស់រដា្ឋ ភបិាលរែ្ឋ។

(6) មហាវទិយាល័យសហគមៃក៍នុងណខាៃធី  ការោិល័យអបរ់រំបស់ ណខាៃ ធី សាោកនុងណខាៃធី ឬសាខាសាោណរៀៃគួរមាៃសិទ្ធិផ្្ត ច្ម់ុខ ណែើម្កីំ�ត់
 ពីរណបៀបដែលថវកិាដែលទទួលបាៃពីគ�ៃី ការការពារ ការអបរ់បំតរូវបាៃ 

ច្ំ្យណៅណលើសាោណរៀៃ ឬ សាសាស្ថិតកនុងដែៃ សមត្ថកិច្្ចរបស់ខ្ួៃ ណទាះ
 ោ៉ា ង្ បបសិៃណបើ គ�ៈកម្មការឬ សា្ថ  បៃ័បគបប់គងែប៏តលឹមបតរូវ គួរដតណធ្ើការ កំ�តក់ារច្ំ្យទាងំណៃះ ណៅ កនុងសមយ័បប�ំុជាច្ំហនៃការបប�ុំជាសា 

ធារ�ៈមយួនៃគ�ៈកម្មការឬសា្ថ បៃ័បគបប់គងណហើយមៃិគួរណបបើបបាស់ថវកិា 
ពីគ�ៃី ការការពារ ការអបរ់ ំសំរាបប់បាកណ់បៀរវត្សរ ៍ឬ ្ លបបណោ�ៃ ៍នៃអនក 
បគបប់គង  ឬ តនម្ រែ្ឋបាលណ្្សងៗណទៀតណនាះណទ។ មហា វទិយាល័យសហគមៃ ៍
កនុងណខាៃធី  ការោិល័យអបរ់រំបស់ណខាៃធី សាោកនុងណខាៃធី ៃិងសាខា

 សាោ ណរៀៃ ៃីមយួៗ  គួរ្្សព្្សាយជាណរៀងរាល់ឆ្ន  ំណលើបបពៃ័្ធអិុៃធឺដ�ត   
ៃូវ គ�ណៃយ្យ ថាណតើថវកិាប៉ាុនា្ម ៃដែលបតរូវបាៃទទួលពគី�ៃីការ ការ 
ពារការអបរ់ ំ ណហើយណតើថវកិាបតរូវបាៃច្ំ្យរណបៀប្។

(7) ការបតរួតពិៃិត្យខាងហិរញ្ញ វត្ថុ ្ថៃិងការអៃុណោមតាមណដាយឯករា�្យ
 បបចាឆំ្ន  ំ ដែលតំរវូឳ្យមហាវទិយាល័យសហគមៃក៍នុងណខាៃធី  ការ ិោល័យអប ់ររំបស់ណខាៃធី សាោកនុងណខាៃធី ៃិងសាខាសាោណរៀៃ ជាបដៃ្ថមណលើតំរវូការ្ ្

ណសងៗែនទណទៀតនៃច្បាប ់គូរដតពិៃិត្យ បញ្ជា ក ់ៃិង ណ្ទាៀងផ្ទា តថ់ាណតើថវកិាដែល
 បាៃ្្តល់ណដាយគ�ៃីការការ ពារការ អបរ់ ំ បតរូវបាៃដច្កចាយៃិង ច្ំ្យ 

ណដាយសមបសបែូច្ដែល តំរវូ ណដាយដ្នកណៃះ។ ការចំ្្យដែលណកើតណដាយ 
សា្ថ បៃ័ទាងំណនាះណែើម្ ីអៃុណោមតាមតំរវូការពិៃិត្យបដៃ្ថមរបស់ដ្នកណៃះ អាច្ 
បតរូវបាៃបងឳ់្យ ណដាយការ្្តល់ថវកិាពីគ�ៃីការការពារការអបរ់ ំៃិងមៃិគួរ

 បតរូវបាៃ ពិចារ្នថ្រែ្ឋបាលសំរាបណ់រលប�ំងរបស់ដ្នកណៃះណទ។
(8) បបាកច់្ំ�ូល  ែកណច្ញៃូវបបាកដ់ែលឳ្យមកវញិ បាៃមកណដាយ អៃុ 

ណោមតាមអៃុភាគ  (f )សំរាបត់មកល់ទុកកនុងគ�ៃីការពារការអបរ់ ំបសបតាម 
ដ ន្កណៃះគួរបតរូវបាៃចាតជ់ា   ”បបាកច់្ំ�ូលថវកិាទូណៅ”  “ បបាកច់្ំ�ូល នៃពៃ្ធ 
ដារទូណៅ”  ៃិង  “ថវកិាដែលៃលឹងបតរូវបាៃណបបើ ណដាយ រែ្ឋសំរាប ់ការ�ួយ�របំទ សា 
ោកនុងណខាៃធីៃិងមហាវទិយា ល័យ សហគមៃក័នុងណខាៃធី សំរាបណ់រលបំ�ង 
នៃវគ្គទី 8នៃមាបតា XVI។

(f ) (1) (A) បដៃ្ថមណលើពៃ្ធដារដែលបតរូវបាៃតំរវូឳ្យបងណ់ដាយភាគ 1  
(ណ្្តើម ណដាយដ្នក 6001) នៃភាគទី  2  នៃណលខកូែបបាកចំ់្�ូល ៃិង ការយក 

 ពៃ្ធសំរាបសិ់ទ្ធិលកែូ់របទព្យសម្ត្តិផ្ទា ល់ខ្ួៃដែល អាច្ប្តូរ យក បបាកវ់ញិបាៃ
  កនុងតំនលលករ់ាយ ពៃ្ធដារបតរូវបាៃតំរវូឳ្យបងច់្ំណពាះ អនក លករ់ាយទាងំអស់  

ណៅអបតា 1/4 ភាគរយនៃបគ្ក ៃន់ែបបាកទ់ាងំ អស់ នៃអនកលករ់ាយ ្ ក ៏
ណដាយ ពីការលកែូ់រ បទព្យសម្ត្តិផ្ទា ល់ខ្ួៃ ទាងំអស់ដែលអាច្ប្តូរយកបបាក ់
វញិបាៃ ណៅកដៃ្ងលករ់ាយ  ណៅកនុង រែ្ឋណៃះ ណៅនថ្ងឬបនាទា បពី់នថ្ងទី1  ដខមករា 
ឆ្ន 2ំ013 ៃិងមៃុនថ្ងទី1  ដខ មករា ឆ្ន  ំ2017។

(B) បដៃ្ថមណលើពៃ្ធដារដែលបតរូវបាៃតំរវូឳ្យបងណ់ដាយភាគ 1  (ណ្្តើម ណដាយ 
ដ្នក6001) នៃអៃុដ្នក 2  នៃណលខកូែបបាកចំ់្�ូល ៃិង ការយកពៃ្ធ ពៃ្ធអាករ 
បតរូវបាៃតំរវូឳ្យបងច់្ំណពាះការ្ទាុកឥវា៉ា ៃ ់ការណបបើ បាបស់ឬ   ការណបបើ បបាស់ែនទណទៀត 
ណៅកនុងរែ្ឋណៃះ នៃបទព្យសម្ត្តិផ្ទា ល់ខ្ួៃដែលអាច្ប្តូរ យក បបាកវ់ញិបាៃ ដែល

 បាៃទិញពីអនកលករ់ាយ្ ណៅនថ្ងឬ បនាទា ប ់ពីនថ្ងទី1  ដខមករា ឆ្ន 2ំ013 ៃិង 
មុៃនថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន 2ំ017 សំរាបណ់លើ ការ្ទាុកឥវា៉ា ៃ ់ការណបបើ បាបស់ឬ   ការណបបើ បបាស់ែនទណទៀតណៅកនុងរែ្ឋណៃះ ណៅ អបតា១/៤ភាគរយនៃតនម្លកន់ៃបទព្យ 
សម្ត្តិណនាះ។

(C) ច្បាបល់កែូ់រៃិងការណបបើបបាស់ពៃ្ធដារ រមួមាៃវណិសាធៃ កម្ម្ មយួ  
ដែលបាៃអៃុមត័ណៅនថ្ងឬបនាទា បពី់នថ្ងចូ្លជាធរមាៃ នៃដ្នកណៃះ គួរអៃុវត្តណៅ 
ណលើ ពៃ្ធដែលតំរវូឳ្យបងប់សបតាមកថាខ�្ឌ ណៃះ។

(D) កថាខ�្ឌ ណៃះៃលឹងមៃិែំណ�ើ រការណៅនថ្ងទី 1ដខមករា ឆ្ន 2ំ017។
(2)   សំរាបឆ់្ន ពំៃ្ធដារចាបណ់្្តើមណៅនថ្ងឬបនាទា បពី់នថ្ងទី1  ដខមករា ឆ្ន  ំ2012  

ៃិងមៃុ នថ្ងទី1  ដខមករា ឆ្ន 2ំ019 ណដាយណររពតាមពៃ្ធដែល តំរវូ ឳ្យបង ់បសប 
តាមវគ្គទី 17041 នៃណលខកូែបបាកច់្ំ�ូល ៃិង ការ យក ពៃ្ធ កំរតិពៃ្ធ បបាក ់
ច្ំ�ូល ៃិង អបតា 9.3 ភាគរយ ដែលបាៃកំ�ត ់កនុងកថាខ�្ឌ  (1) នៃអៃុ 
ភាគ (a)នៃដ្នក 17041  នៃណលខកូែបបាក ់ច្ំ�ូល ៃិង ការយកពៃ្ធ គប្បីតរូវបា
ៃដកដបបតាមលំដាបលំ់ណដាយ ៃីមយួៗែូច្តណៅៈ

(A) (i) សំរាបច់្ំដ�កនៃបបាកច់្ំ�ូលដែលអាច្កាតព់ៃ្ធបាៃដែល 
ណលើសពី ពីររយហាសិបពាៃែុ់ោ្រ  (250,000ែុោ្រ) ប៉ាុដៃ្តមៃិ ណលើសពី  បី រយពាៃែុ់ោ្រ  (300,000ែុោ្រ) អបតាពៃ្ធគឺ 10.3 ភាគ រយ នៃបាបកណ់លើសពី
ពីររយហាសិបពាៃែុ់ោ្រ    (250,000ែុោ្រ)។

(ii) សំរាបច់្ំដ�កនៃបបាកច់្ំ�ូលដែលអាច្កាតព់ៃ្ធបាៃដែល ណលើសពី 
បីរយពាៃែុ់ោ្រ  (300,000ែុោ្រ) ប៉ាុដៃ្តមៃិណលើសពី  បាបំ រយពាៃែុ់ោ្រ  
(500,000ែុោ្រ) អបតាពៃ្ធគឺ 11.3  ភាគរយ នៃ បាបកណ់លើសពី បីរយពាៃ ់
ែុោ្រ  (300,000ែុោ្រ) ។

 (iii) សំរាបចំ់្ដ�កនៃបបាកចំ់្�ូលដែលអាច្កាតព់ៃ្ធបាៃដែលណលើស 
 ពី បបារំយពាៃែុ់ោ្រ  (500,000ែុោ្រ) អបតាពៃ្ធគឺ 12.3  ភាគរយនៃ 
បាបកណ់លើសពី បាបំរយពាៃែុ់ោ្រ  (500,000ែុោ្រ) ។

(B) កំរតិពៃ្ធបបាកចំ់្�ូលដែលបាៃបញ្ជា កណ់ៅកនុងអៃុបបណោគ (i), (ii), 
ៃិង(iii)នៃអៃុកថាខ�្ឌ  (A)គួរបតរូវបាៃគ�នាសារជាថ្ម ីែូច្ដែលមាៃដច្ង 
កនុងអៃុភាគ (h)នៃវគ្គទី17041  នៃបកមស្តីពី ពៃ្ធ ដារ ៃិងបបាកច់្ំ�ូល  សំរាប ់ដត
ឆ្ន ពំៃ្ធដារដែលចាបណ់្្តើមណៅនថ្ង ឬ បនាទា ប ់នថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2013 ប៉ាុណ ណ្ ះ។

(C) (i)   សំរាបណ់រលបំ�ងនៃអៃុដ្នក (g)នៃវគ្គទី  19136   នៃ បកម  ស្តីពី 
ពៃ្ធ ដារ ៃិងបបាកច់្ំ�ូល កថាខ�្ឌ ណៃះគួរបតរូវបាៃពិចារ្ ឳ្យដបងជា�ំ 
ពូកណៅនថ្ងដែលវាមាៃសុពលភាព។

(ii) សំរាបណ់រលបំ�ងនៃភាគទី 10 (ណ្្តើមណដាយដ្នក 17001) ៃិង ដ្នក 
ទី10.2  (ណ្្តើមណដាយវគ្គទី18401) នៃភាគទី2  នៃបកមស្តី ពី  ពៃ្ធ ដារ ៃិងបបាក ់
ច្ំ�ូល  កំរតិពៃ្ធដែលបាៃដកដបប ៃិងអបតាពៃ្ធ ដែលបតរូវបាៃបណងកើតៃិង 
តំរវូឳ្យបងណ់ដាយកថាខ�្ឌ ណៃះ  គួរដតបតរូវបាៃ ចាតទុ់កថា ៃលឹង បតរូវបាៃបណងកើត 
ៃិងតំរវូឳ្យបងណ់បកាមដ្នក 17041   នៃបកមស្តីពី ពៃ្ធ ដារ ៃិងបបាកច់្ំ�ូល។  

(D) កថាខ�្ឌ ណៃះៃលឹងមៃិែំណ�ើ រការណៅនថ្ងទ1ី ដខធនូ ឆ្ន 2ំ019។
(3)  សំរាបឆ់្ន ពំៃ្ធដារដែលចាបណ់្្តើមណៅនថ្ងឬបនាទា បពី់នថ្ងទី1  ដខមករា ឆ្ន  ំ 

2012  ៃិងមៃុនថ្ងទី1  ដខមករា ឆ្ន  ំ2019 ណដាយណររពតាមពៃ្ធ ដែល តំរវូឳ្យ 
បងប់សបតាមវគ្គទី 17041 នៃណលខកូែបបាកច់្ំ�ូល ៃិង ការ យកពៃ្ធកំរតិ 
ពៃ្ធបបាកច់្ំ�ូលៃិងអបតា 9.3 ភាគរយ បតរូវបាៃដាក ់កំ�តណ់ៅកនុងកថា 
ខ�័្ឌ  (1)  នៃអៃុភាគ (c)នៃដ្នក 17041 នៃបកម ស្តីពីពៃ្ធដារ   ៃិងបបាក ់
ច្ំ�ូល គប្បីតរូវបាៃដកដបប តាមលំដាប ់ លំ ណដាយ ែូច្ខាងណបកាម ៖

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 30 (ត)



84 |  អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

(A) (i)  សំរាបច់្ំដ�កនៃបបាកច់្ំ�ូលដែលអាច្កាតព់ៃ្ធបាៃ ដែល 
ណលើសពីបីរយដសសិបពាៃែុ់ោ្រ  (340,000ែុោ្រ) ប៉ាុដៃ្តមៃិ ណលើសពី  
បៃួរយបាបំបីពាៃែុ់ោ្រ  (408,000ែុោ្រ) អបតាពៃ្ធគឺ 10.3 ភាគរយ នៃ 
បបាកណ់លើសពី បីរយដសសិបពាៃែុ់ោ្រ  (340,000ែុោ្រ)។

(ii) សំរាបច់្ំដ�កនៃបបាកច់្ំ�ូលដែលអាច្កាតព់ៃ្ធបាៃ ដែល ណលើស 
ពីបៃួរយបាបំបីពាៃែុ់ោ្រ  (408,000ែុោ្រ)  ប៉ាុដៃ្តមៃិ ណលើស ពីបាបំមយួរយ 
ដប៉ាតសិបពាៃែុ់ោ្រ  (608,000ែុោ្រ) អបតា ពៃ្ធ គឺ 11.3 ភាគរយ នៃបបាក ់
ណលើសពីបៃួរយបាបំបីពាៃែុ់ោ្រ  (408,000ែុោ្រ)។

(iii) សំរាបច់្ំដ�កនៃបបាកច់្ំ�ូលដែលអាច្កាតព់ៃ្ធបាៃដែល ណលើសពី 
បាបំមយួរយដប៉ាតសិបពាៃែុ់ោ្រ  (608,000ែុោ្រ) អបតា ពៃ្ធគឺ 12.3 ភាគរយ
នៃបាបកណ់លើសពីបាបំមយួរយដប៉ាតសិបពាៃែុ់ោ្រ  (608,000ែុោ្រ) ។

(B) កំរតិពៃ្ធបបាកច់្ំ�ូលដែលបាៃបញ្ជា កណ់ៅកនុងអៃុបបណោគ (i), (ii), 
ៃិង(iii)នៃអៃុកថាខ�្ឌ  (A)គួរបតរូវបាៃគ�នាសារជាថ្មែូីច្ ដែលមាៃដច្ង 
កនុងអៃុភាគ (h)នៃវគ្គទី 17041  នៃណលខកូែ បបាក ់ចំ្�ូល ៃិង ការយកពៃ្ធ សំរាប់
ដតឆ្ន ពំៃ្ធដារដែលចាបណ់ ្្តើមណៅនថ្ង ឬ បនាទា បន់ថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2013 ប៉ាុណ ណ្ ះ។

(C) (i)  សំរាបណ់រលប�ំងនៃអៃុដ្នក(g)នៃដ្នក 19136នៃបកមមស្តីពី 
ពៃ្ធដារ ៃិងបបាកច់្ំ�ូល  កថាខ�្ឌ ណៃះគួរបតរូវ បាៃ ពិចារ្ឳ្យដបង ជា 
�ំពូកណៅនថ្ងដែលវាចូ្លជាធរមាៃ ។

(ii) សំរាបណ់រលបំ�ងនៃភាគទី 10 (ណ្្តើមណដាយវគ្គ 17001) ៃិង �ំពូក 
ទី 10.2  (ណ្្តើមណដាយដ្នក 18401) នៃភាគ ទី2 នៃបកមស្តីពី ពៃ្ធ ដារ   ៃិងបបាក ់
ច្ំ�ូល  កំរតិពៃ្ធដែលបាៃដកដបប ៃិងអបតាពៃ្ធ ដែល បតរូវ បាៃបណងកើតៃិង 
តំរវូឳ្យបងណ់ដាយកថាខ�្ឌ ណៃះ   គួរដតបតរូវបាៃចាត ់ទុក ថា ៃលឹងបតរូវបាៃបណងកើត 
ៃិងតំរវូឳ្យបងណ់បកាមដ្នក 17041  នៃបកមស្តី ពីពៃ្ធដារ   ៃិងបបាកច់្ំ�ូល។  

(D) កថាខ�្ឌ ណៃះៃលឹងមៃិែំណ�ើ រការណៅនថ្ងទ1ី ដខធនូ ឆ្ន 2ំ019។
(g) (1) អនកបតរួតពិៃិត្យ    អៃុណោមណៅតាមច្បាបដ់ែៃអំ្ច្របស់រត ់

អាច្ណធ្ើ ការ បតរួតពិៃិត្យណលើការច្ំំ្យពីថវកិាច្ំ�ូលមូលដា្ឋ ៃ ឆ្ន  ំ2011  
ៃិង បបាកច់្ំ�ូលកនុងណខាៃធីឆ្ន 2ំ011 ៃិងគួរពិៃិត្យគ� ៃីការការពារការ អបរ់ ំ ណែើម្ធីានាថាថវកិាទាងំណនាះបតរូវបាៃណបបើៃិង មាៃទៃំួលខុសបតរូវ  កនុង រណបៀបមយួដែលបសបជាមយួៃលឹងដ ន្កណៃះ។

(2) អគ្គណមធាវឬី ណមធាវតីាមមូលដា្ឋ ៃ គួរដតណធ្ើការណស៊ើបអណងកត ោ៉ា ងរសួរាៃ ់
ៃិងអាច្ដស្ងរកការដាកណ់ទាសរែ្ឋប្ណវ�ី   ឬបទឧបកិែ្ឋសំរាប ់ការណបបើបបាស់លុ
យខុសពីថវកិាច្ំ�ូលរបស់ណខាៃធីឆ្ន  ំ2011 ឬ គ�ៃីការការពារការ អបរ់។ំ

ដ្នក 5. នថ្ងចូ្លជាធរមាៃ
អៃុភាគ(b)នៃវគ្គទី 36  នៃមាបតាXIII នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា   ែូច្ 

ដែលបាៃបដៃ្ថមណដាយវធិាៃការណៃះ គួរដតែំណ�ើ រការណៅនថ្ងទ1ី  ដខ មករា ឆ្ន  ំ
2011។  កថាខ�្ឌ ទី (2)ៃិង(3)  នៃអៃុដ្នក(f ) នៃវគ្គទី 36 នៃមាបតា XIII  នៃ 
រែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ែូច្ដែលបាៃបដៃ្ថម ណដាយវធិាៃការណៃះ គួរដត 
ែំណ�ើ រការណៅនថ្ងទ1ី  ដខមករា ឆ្ន 2ំ012។ ខ ដច្ងែនទណទៀតទាងំអស់នៃវធិាៃការ
ៃះគួរដតែំណ�ើ រការណៅនថ្ងបនាទា ប ់ពី ការណបាះណឆ្ន តដែលវាបតរូវបាៃអៃុមត័ណដាយ
មតិភាគណបច្ើៃនៃអនកណបាះណឆ្ន ត  ណបាះណឆ្ន តណអាយវធិាៃការដែលបាៃ ្ ្តល់�ូៃ។

វគ្គទី 6.   វធិាៃការច្ំរងូច្ំរាស
ណៅកនុងបពលឹត្តិការ�៍ ដែលវធិាៃការណៃះៃិងវធិាៃការមយួណទៀត ដែលបង្ខំឳ្យ

 បងន់ៃការណកើៃណ�ើងជាកំរតិនៃអបតាពៃ្ធដារ សំរាបប់បាកចំ់្�ូល ផ្ទា ល់ខ្ួៃគួរ
 ដតមាៃណៅណលើសៃ្លឹកណឆ្ន តនៃរែ្ឋទាងំមូលែូច្រន  ខដច្ង នៃ វធិាៃការែនទណ្្សង 

ណទៀត ឬវធិាៃការនានាគួរបតរូវបាៃចាតទុ់កថា ណៅកនុងភាពចំ្រងូច្ំរាស់ជាមយួ 
ៃលឹងវធិាៃការណៃះ។ ណៅកនុង បពលឹត្តិការ�៍ ដែលវធិាៃការណៃះទទួលបាៃ ច្ំៃួៃ

 ណបច្ើៃនៃសៃ្លឹក ណឆ្ន តវ�ិជាមាៃ ជាង វធិាៃការដែលគួរបតរូវបាៃណ�ឿថាណៅកនុងភាព
  ច្ំរងូច្ំរាស់ជាមយួវា  ខ ដច្ង នៃវធិាៃការណៃះ គួរដតឈនះទាងំបសរុង ណដាយភាព 

 បរបិូរ�៍ របស់ ពួកណគ   ណហើយវធិាៃការែនទណទៀត ឬវធិាៃការមយួច្ំៃួៃៃលឹង 
ក្ាយ ជា ណមា�ៈ ៃិងអសាបង។់ 

វគ្គទី 7. វធិាៃការណៃះបាៃ ្្តល់ថវកិាឳ្យសាោកនុងណខាៃធីៃិង មហាវទិយា
 ល័យសហគមៃក៍នុងណខាៃធីណៅកនុងទលឹកបាបកណ់ស្មើឬណលើសពីណនាះ ដែលគួរដត
 បតរូវបាៃ្្តល់ឳ្យ បបសិៃណបើបបាកច់្ំ�ូលបាៃដាក ់បញ្ចូ លបសបតាមវគ្គទី 6051.15 ៃិង6201.15 នៃណលខកូែបបាក ់ចំ្�ូលៃិងពៃ្ធដាអៃុណោមតាម 

វគ្គ 6051.15 ៃិង 6201.15 នៃបកមស្តីពីពៃ្ធដារ ៃិងបបាកច់្ំ�ូល ណដាយអៃុ 
ណោមតាម�ំពូកទី 43  នៃលក្ខៃ្តិកៈច្បាបឆ់្ន  ំ2011  ដែលបតរូវបាៃចាតទុ់កជា 
“បបាកច់្ំ�ូលថវកិាទូណៅ”  ឬ ជា ”ថវកិាទូណៅបាៃពីពៃ្ធដារ” សំរាបណ់រល 
បំ�ងនៃវគ្គទី 8  នៃមាបតា XVI នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ  រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

សំណ�ើ បបជាមតិ 31

វធិាៃការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធគឺបតរូវបាៃដាកណ់សនើណៅឳ្យបបជាពលរែ្ឋ នៃ រែ្ឋកាលី 
ហ្័រញ៉ា ដែលបាៃយល់បសបរន ជាមយួៃលឹងខដច្ងនៃវគ្គទី8 មាបតាទIីI នៃរែ្ឋ 
ធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

វធិាៃកាណ្្តើមបបជាសិទិ្ធដបបៃិងបដៃ្ថមដ្នកខះ្ណៅណលើរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលី ហ្័រ
 ញ៉ា ណហើយបដៃ្ថមដ្នកខះ្ណៅណលើបកមអបរ់ៃំិងបកមរដា្ឋ ភបិាលែូច្ណៃះខដច្ង ដែលមាៃរចួ្មកណហើយដែលបាៃណសនើសំុណែើម្លុីបណចាលបតរូវបាៃណបាះពុម្ព 

ណ�ើងជាអក្សរគូស្នូតកាត ់ៃិងខដច្ងថ្មីដែលបាៃ ណសនើ សំុ ណែើម្បីដៃ្ថមបតរូវបាៃ
ណបាះពុម្ពណ�ើងជាអក្សរណបទត ណែើម្ចី្ងអែុលបបាបថ់ា វាគឺថ្មី។

ច្បាបដ់ែលណសនើ
ច្បាបស់្តីពីការ អៃុវត្តការគ្រ ៃិងគ�ណៃយ្យភាពរបស់រដា្ឋ ភបិាល
វគ្គទី 1. លទ្ធ្ល រក ណ�ើញ ៃិងណសច្ក្តីបបកាសបបជា�ៃនៃរែ្ឋកា លី ហ្័រ ញ៉ា   

បាៃ រក ណ�ើញ ៃិងបបកាសថា រដា្ឋ ភបិាល បតរូវ ៖
1. មាៃណសច្ក្តីទុកចិ្ត្ត។ រដា្ឋ ភបិាលនៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  បាៃ បាតប់ង ់ ទំៃុក  ច្ិត្ត 

ច្ំណពាះ ពលរែ្ឋ របស់ ខ្ួៃ ណហើយ  មៃិបាៃ បំណពញ តំរវូការ របស់ ពលរែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា  
ណនាះណទ។ អនក ជាប ់ពៃ្ធ បតរូវ ទទួល បាៃ ច្ំ�ូល  ខ្ពស់ ពី ការ វៃិិណោគ របស់ ពួកណគ 
ណហើយ សាធារ��ៃសម ៃលឹង  ទទួល បាៃ  លទ្្ធ ល  លអែ បបណសើរ ពី ណសវា របស់  រែ្ឋ។

2. មាៃគ�ណៃយ្យភាពចំ្ណពាះលទ្ធ្ល។ កនុង បំ�ង សា្ត រ ឳ្យ មាៃទំៃុក 
  ច្ិត្ត ណ�ើងវញិ រដា្ឋ  ភបិាល បគបលំ់ដាបថ់ាន ក ់បតរូវ មាៃ គ�ណៃយ្យ ភាព  ច្ំណពាះ 
 លទ្ធ្ល។ បបជា�ៃមាៃសិទ្ធិែលឹង ថា ណតើ  ច្ំ�ូល ពៃ្ធ ចំ្្យអស់ប៉ាុនា្ម ៃ 
ែុោ្រ ៃិង  ថាណតើ រដា្ឋ ភបិាល អៃុវត្ត ការគ្រ បាៃ លអែ ែល់កបមតិ្។ ទីភាន ក់

 គ្រ របស់ រែ្ឋ ៃិង រដា្ឋ ភបិាលកនុង មូលដា្ឋ ៃ បតរូវ ក�ំតល់ទ្្ធ ល ដែល អាច្ វាស់  
ដវង បាៃ  សបមាប ់ច្ំ្យ  ទាងំអស់ ណហើយបតរូវរាយការ�៍ជាណទៀងទាត ់ៃិង 
ជាសាធារ�ៈ អំពី ភាព រកី ច្ណបមើៃ នៃ លទ្្ធ លទាងំណនាះ។

3. មាៃបបសិទ្ធភាពច្ំ្យ។ រែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា  បតរូវ មាៃ ភាព វយ័ ឆ្្ត កនុង 
ការ វៃិិណោគ ធៃធាៃ ែ ៏កបម របស់ខ្ួៃ សំណៅ បបកួត បបដ�ង ណៅ កនុង ណសែ្ឋកិច្្ច 
សកល។ អាបស័យណហតុណៃះ ណសវា សាធារ�ៈ សំខាៃ់ៗ  បតរូវ អៃុវត្ត បបកប 
ណដាយ បបសិទ្ធភាព ៃិង បបសិទ្្ធ លខ្ពស់។

4. មាៃតម្ាភាព។ បបការសំខាៃ ់អា�ីវកម្មសារធារ�ៈបតរូវ ណធ្ើ ណ�ើង   ជា 
សាធារ�ៈ។ ភាព ណសា្ម ះ បតង ់ៃិង ណបើកចំ្ហ  ណលើកកម្ពស់  ៃិង អភរិក្ស ណសច្ក្តី សុច្រតិ 
នៃ  បបជាធិបណតយ្យ ៃិង ទំនាកទ់ំនាករ់បស់បបជា�ៃ ៃិង រដា្ឋ ភបិាល របស់ ខ្ួៃ។

5. ណផ្ដោ តណលើលទ្្ធ ល។ ណែើម្ ី ដកលមអែលទ្្ធ ល ទី ភាន កគ់្រ សាធារ�ៈ  បតរូវ 
ការ   ការ យល់ ែលឹង ច្បាស់ោស់ ៃិង មាៃ ការ ដច្ក រដំលក ពី ណរល បំ�ង របស់ 
សាធារ��ៃ។ តាម រយៈ វធិាៃការ ណៃះ បបជា�ៃ បបកាស ថា ណរល បំ�ង របស់ 
រែ្ឋ ៃិង  រដា្ឋ ភបិាលកនុង មូលដា្ឋ ៃ គឺ សំណៅ ណលើក កម្ពស់ ណសែ្ឋកិច្្ច   រកី ច្ណបមើៃ បរសិា្ថ ៃ  
មាៃ គុ�ភាព ៃិង សមធមស៌ហគមៃ។៍ ណរលប�ំងទាងំណៃះ បណងកើត ណ�ើង 
ណែើម្ ីសណបមច្  ទិស ណៅ  ែូច្ តណៅ ៖  កំណ�ើ ៃ ច្ំៃួៃការគ្រណធ្ើ ដក លមអែ វស័ិយអបរ់ ំ
កាតប់ៃ្ថយភាពបកីបក កាត ់បៃ្ថយ ឧបកិែ្ឋកម្ម ៃិង ដក លមអែ វស័ិយ សុខាភបិាល។

6. មាៃការសហការ។ ណែើម្ ីបគបប់គងបបាក ់កាស បាៃ បគប ់ប�រុង ណបជាយ  ទី 
ភាន ក ់គ្រ  សាធារ�ៈ បតរូវ សហការ រន  កនុង បំ�ងកាតប់ៃ្ថយ  ការោិធិបណតយ្យ 
លុប  បំបាត ់ការគ្រ ជាៃរ់ន  ៃិង ណដាះបសាយ �ណម្ាះ។ ទី ភាន ក ់គ្រ សាធារ�ៈ បតរូវ 
ណធ្ើ សមាហរ�កម្ម ណសវា ៃិង អៃុមត័ យុទ្ធ សា្ស្ត នានា ដែល បគ្ហា ញ ថា មាៃ 
បបសិទ្ធភាព  ៃិង អាច្ ផ្្ស់ ប្តូរ �ីវតិ របស់បបជា�ៃនៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  បាៃ។

7. កាៃ ់ដត �ិតសនិទ្ធជាមយួបបជា�ៃ។ ណសវាជាណបច្ើៃរបស់រដា្ឋ  ភបិាល បតរូវ  
បាៃ ្ ្តល់ �ូៃ បបជា�ៃ ណៅ តាម មូលដា្ឋ ៃ  បាៃោ៉ា ងលអែ បំ្ុត។ ម្ៃ្តីសាធារ 
�ៈ ណៅ  តាម មូលដា្ឋ ៃ ទាងំណនាះ ែលឹងថា សហគមៃ ៍ៃិង ៃិណវសៃ�ៃ  បាៃ ចូ្ល 
�ួប ជាមយួ ម្ៃ្តី  ជាប ់ណឆ្ន ត។ រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ  ចាបំាច្ ់បតរូវ ណរៀបច្ំ កម្មវធិី 
ដែល បំណពញ តំរវូ  ការ  របស់សហ គមៃខ៍្ួៃ។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 30 (ត)
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8. របំទែល់ការបណងកើតការគ្រកនុងតំបៃ។់ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ្្ស ំណ�ើង ពី ណសែ្ឋ
 កិច្្ចណៅកនុងតំបៃ។់ សមាសភាគ ជាណបច្ើៃ នៃ  ភាពចាបំាច្ក់នុង វស័ិយ ណសែ្ឋកិច្្ច 

 បតរូវបាៃណដាះបសាយបាៃលអែបំ្ុតកនុងកបមតិតំបៃ។់ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  បតរូវ មាៃ 
កាតព្កិច្្ច  បងកឱកាសែល់ ៃិង �បមរុញ រដា្ឋ  ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ឳ្យ សហការ 
រន  កនុង តំបៃ ់កនុង បំ�ង ណលើក កម្ពស់ លទ្ធភាព  ណែើម្ ីទាកទ់ាញ  វៃិិណោគ ទុៃ  
ណសែ្ឋកិច្្ច កនុងតំបៃសំ់ណៅ បណងកើត  ការគ្រ ដែល ទទួល បាៃ ណបៀវត្សរ ៍ខ្ពស់។

9. មាៃ្ៃទាៈកនុងការសា្ត ប។់  ការចូ្លរមួរបស់សាធារ��ៃមាៃ សារៈ 
 សំខាៃ ់្ ស់ ណែើម្ ីធានា បាៃ  ៃូវលិទ្ធិ បបជា ធិ បណតយ្យមយួ   ដែល មាៃភាព

 រស់រណវ ើក  ៃិង មាៃការណ្្ើយ តប  ៃិងរដា្ឋ ភបិាលមយួ ដែល ភាព  រស់ រណវ ើក ៃិងមាៃ
 ការណ្្ើយបត។   ណៅ ណពល ដែល រដា្ឋ ភបិាលសា្ត បម់តិ របស់ពួកណគ  ណនាះបបជា 

ពលរែ្ឋ កាៃ ់ដត  ណបច្ើៃ ណ�ើង  មាៃ ្ ៃទាៈ ណែើរ តួនាទី ោ៉ា ងសកម្មណៅកនុងសហគមៃ៍
 របស់ពួកណគ  ៃិងកនុង រដា្ឋ ភបិាល របស់ ពួក ណគ។

10. ភាពសៃ្ស ំសំ នច្  ៃិងបបរុងបបយត័ន ។ រែ្ឋ  ៃិង  រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ 
 សព្ នថ្ង ណៃះ ច្ំ្យ ថវកិា រាបរ់យោៃ ែុោ្ រ  ណៅណលើែំណ�ើ រការ គណបមាង 

ថវកិា ណដាយ  មៃិ បាៃ បបាប ់ែល់ សាធារ��ៃ  ឳ្យ ែលឹង អំពី អ្ី ដែលកំពុង ដត 
សណបមច្   បាៃ ណនាះណទ។  ជាការលអែបបណសើរ ថវកិាែូច្ រន ទាងំ ណនាះអាច្ណបបើ បបាស់ 
ណែើម្ ីបណងកើត  គណបមាង ថវកិា  ដែល ្ សារ  ភាជា បប់បាក ់ែុោ្រ ណៅៃលឹងទិសណៅ នានា  
ៃិង្សារភាជា បភ់ាពរកីច្ណបមើៃ ណឆ្្ព ះ ណៅ រក ទិស ណៅ ទាងំណនាះ ដែល ជា ណរល 
បំ�ង ច្ម្ង មយួ នៃ គណបមាង ថវកិា សាធារ�ៈ។

វគ្គទី 2.  ណរលបំ�ង ៃិងណច្តនា
កនុងការអៃុមត័វធិាៃការណៃះ បបជាពលរែ្ឋកនុង រែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា  មាៃ បំ�ង 

ែូច្ ខាងណបកាម ៖
 1. ណធ្ើឳ្យបបណសើរណ�ើងៃូវលទ្ធ្ល ៃិងគ�ណៃយ្យភាពច្ំណពាះ អនកជាប ់ពៃ្ធ 

ៃិង  សាធារ��ៃ តាមរយៈ  ការ ណធ្ើ  ឳ្យបបណសើរណ�ើងៃូវ ែំណ�ើ រការគណបមាងថវកិា 
សបមាបរ់ែ្ឋ ៃិង  រដា្ឋ ភបិាលកនុង មូលដា្ឋ ៃ ជាមយួ ៃលឹង  ធៃធាៃ  ដែល មាៃ បសាប។់

2. ណធ្ើឳ្យរដា្ឋ ភបិាលកាៃដ់តមាៃបបសិទ្ធ ្ល បបសិទ្ធភាព ៃិង តម្ាភាព  
ដថម ណទៀត  តាមរយៈ ែំណ�ើ រ ការ   គណបមាង  ថវកិារបស់រែ្ឋ ណដាយ ណធ្ើៃូវកិច្្ចការែូច្ 
ខាងណបកាម ៖

a. យកច្ិត្តទុកដាកណ់ៅណលើណសច្ក្តីសណបមច្អំពីគណបមាងថវកិាណៅណលើកម្ម
 វធិ ីអ្ី ដែលកំពុង ដត ពយាោម  សណបមច្ ឳ្យបាៃ ណហើយ ថាណតើភាព រកីច្ណបមើៃ កំពុង
 បតរូវបាៃណធ្ើ ណ�ើង ឬោ៉ា ង្។

b. បតរូវការការបណងកើតគណបមាងថវកិាសបមាបរ់យៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំណហើយ បតរូវ បតរួត 
ពិៃិត្យ  ណ�ើងវញិណលើ បគប ់កម្មវធិ ីោ៉ា ង តចិ្បំ្ុត បបា ំឆ្ន មំ្តង ណែើម្ ីណធ្ើឳ្យបបាកែថា 
ថវកិា ណនាះ បតរូវបាៃច្ំ្យ ោ៉ា ងបតលឹមបតរូវកនុង អ�ុំង  ណពល  កំ�ត។់

c. បតរូវការកម្មវធិីថ្មីសំខាៃ់ៗ  ៃិងការកាតប់ៃ្ថយពៃ្ធ ណែើម្ ីក�ំត ់ឳ្យ បាៃ 
ច្បាស់ោស់ពីបបភព ្ ដោល់ ថវកិា ណៅ មុៃ ណពលកម្មវធិីទាងំ ណនាះ បតរូវ បាៃអៃុមត័។

d. បតរូវការឳ្យមាៃច្បាប ់ រមួទាងំច្បាបថ់វកិា្ងដែរ ដាក ់បគ្ហា ញ ជា 
សាធារ�ៈ រយៈណពល បី នថ្ង  មុៃ ណពល  អនកណធ្ើ ច្បាបអ់ាច្ណបាះ ណឆ្ន ត សណបមច្។

3. រកំិលរដា្ឋ ភបិាលឳ្យខិតកាៃដ់ត�ិតបបជាពលរែ្ឋតាមរយៈការ�ួយ�  ៃិង
  ការ ណលើក ទលឹក ចិ្ត្ត រដា្ឋ ភបិាល កនុង  មូល ដា្ឋ ៃ ឳ្យ ណធ្ើ ការ រមួរន   ណែើម្ ី សៃ្ស ំថវកិា ណធ្ើ
  ឳ្យ លទ្ធ្ល មាៃភាពបបណសើរណ�ើង ៃិង សា្ត រ គ�ណៃយ្យ ភាព  ចំ្ណពាះ  សាធារ� 

�ៃ  តាម រយៈកិច្្ចការែូច្ខាងណបកាម ៖
a. ណផ្ដោ តណសច្ក្តីសណបមច្ណលើគណបមាងថវកិា របស់រដា្ឋ ភបិាល កនុងមូល ដា្ឋ ៃ

 ណៅ ណលើ កម្មវធិី អ្ី ដែល កំពុង ដត  ពយាោមសណបមច្ឳ្យបាៃ  ណហើយ ថា ណតើភាពរកី
 ច្ណបមើៃ កំពុងបតរូវបាៃណធ្ើ ណ�ើងឬោ៉ា ង្។

b. ្្តល់ឳ្យណខាៃធី ទីបករុង  ៃិងសាោណរៀៃ ទាងំឡាយ ៃូវ អំ្ ច្ ណធ្ើ ការ 
បណងកើត  ៃូវ ដ្ៃការ សកម្មភាព យុទ្ធសា្សដោសហគមៃ ៍តាមរយៈ ែំណ�ើ រ ការ 
ជា សាធារ�ៈ  មយួ ណែើម្ ីឈាៃ  ណឆ្្ព ះណៅរកកតា្ត អាទិភាព  របស់សហគមៃ ៍
ដែល ពួក ណគ មៃិអាច្សណបមច្ណៅបាៃណដាយខ្ួៃឯង។

c. ្្តល់ឳ្យរដា្ឋ ភបិាលកនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែលអៃុមត័ដ្ៃការសកម្ម ភាពៃូវ 
ភាព បតដ់បៃ ទាកទ់ងៃលឹង វធិ ីដែល ពួក ណគ ចាយវាយថវកិា រែ្ឋ  ណែើម្ ី ណធ្ើ ឳ្យ បបណសើរ 
ណ�ើង ៃូវ លទ្ធ្ល នៃកម្មវធិីសាធារ�ៈ។

d. ដែលអៃុមត័ដ្ៃការសកម្មភាព ៃូវ សមត្ថភាព ណធ្ើ ការ កត ់សមា្គ ល់ ពី  
ច្បាប ់រែ្ឋ  ឬ បទ បញ្ញត្តិ នានា ដែល រាងំ សទាះ ែល់ ការ រកី ច្ណបមើៃ ៃិងែំណ�ើ រការណបបើ

 

បបាស់ ច្បាបក់នុង មូលដា្ឋ ៃ ណែើម្សីណបមច្បាៃតាម លក្ខខ�្ឌ  តំរវូ របស់រែ្ឋ។
e. ណលើកទលឹកចិ្ត្តរដា្ឋ ភបិាលកនុង មូលដា្ឋ ៃ ឳ្យ សហការ ណែើម្ ីសណបមច្ ឳ្យ បាៃ 

កាៃ ់ដត មាៃ បបសិទ្ធភាព ៃូវ  ទិស ណៅដែល បាៃ ដាក ់ណច្ញ ណៅ ថាន ក ់តំបៃ។់
f. ្ដោល់ថវកិារែ្ឋមយួច្ំៃួៃ ជារគ្្ៃណ់លើកទលឹកចិ្ត្តណៅឳ្យរដា្ឋ ភបិាល កនុង មូល

 ដា្ឋ ៃ  ណែើម្ ីបណងកើត ដ្ៃការ  សម្ម ភាព។
g. តំរវូឳ្យ រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ រាយការ�៍ ពី ភាព រកី ច្ណបមើៃ របស់ ពួក

  ណគ ណរៀងរាល់មយួឆ្ន មំ្តង  ៃិង  វាយ  តនម្ ពីកចិ្្ចខិតខំបបលឹងដបបង របស់ ពួក ណគ ណរៀង
 រាល់  បៃួ  ឆ្ន  ំមដោង  ដែលជាលក្ខខ�្ឌ មយួសបមាបភ់ាព បត ់ដបៃ  ជាបៃ្ត ណែើម្ ី

សា្ត រ គ�ណៃយ្យភាព របស់ម្ៃ្តីជាបណ់ឆ្ន តកនុងមូលដា្ឋ ៃ  ចំ្ណពាះ អនកណបាះណឆ្ន ត 
ៃិងអនក ជាប ់ ពៃ្ធ កនុង មូលដា្ឋ ៃ។
4. ដាកប់ញ្ចូ លបបជាពលរែ្ឋកនុងការក�ំតអ់ាទិភាព ការ កំ�ត ់ទិស ណៅ 
ការ បណងកើត ការ វាស់ ដវង ពី លទ្ធ្ល ការដបងដច្កធៃ ធាៃកនុង គណបមាង  ថវកិា  ៃិង 
ការ បតរួតពិៃិត្យណមើលភាពរកីច្ណបមើៃ។
5. អៃុវត្តកដំ�ទបមងគ់ណបមាងថវកិា ណដាយ ណបបើ បបាស់ ធៃធាៃ ដែល មាៃ 
បសាប ់ដែល ណទើប បតរូវ បាៃ ដាក ់បញ្ចូ ល  ណៅកនុងែំណ�ើ រការគណបមាង ថវកិារបស់រែ្ឋ 
ៃិងអង្គភាព រង ៃណោបាយរបស់ខ្ួៃ ណដាយ មៃិ មាៃ  ថវកិា បដៃ្ថមោ៉ា ងណបច្ើៃ។ 
ជាង ណៃះ ណៅណទៀត បតរូវបណងកើតមូល ៃិធិ មរតក សបមាប ់ការ អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង 
គ�ណៃយ្យភាព ណដាយែកណច្ញពីមូល ដា្ឋ ៃ ពៃ្ធ ៃិង បបាក ់ច្ំ�ូល ដែល មាៃ 
បសាប។់ មៃិមាៃ បទ បញ្ញត្តិ ្  មយួ កនុងណនាះ តំរវូឳ្យបណងកើៃពៃ្ធទាងំឡាយ ឬ 
ណធ្ើ ការ ដកដបបអបតាពៃ្ធ ឬ មូលដា្ឋ ៃ ពៃ្ធ  ្ មយួណ�ើយ។

វគ្គទី 3. វគ្គទី 8 នៃមាបតា IV នៃរែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  បតរូវ បាៃ  ណធ្ើ 
វណិសាធៃកម្ម  ែូច្ ខាង ណបកាម ៖

វគ្គទី 8. (a) ណៅកនុងសមយ័បប�ំុណទៀងទាត ់មៃិ មាៃ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់
្ ណបរៅ ពី ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់  ថវកិា  ណ�ើយ អាច្បតរូវ បាៃ ណលើក មក ពិភាកសា ឬ 
ពិចារ្ ណដាយគ�ៈកមា្ម ធិការ ឬ ណដាយ សភា ្ មយួ រហូត ែល់ នថ្ងទី 31 
បនាទា ប ់ពណីសច្កដោីបពាងច្បាបណ់នាះបតរូវបាៃដាក ់ឳ្យ អៃុវត្ត ណលើក ដលង ដត សភា 
ណនាះ លុបណចាល លក្ខខ�្ឌ  តំរវូ  ណៃះ  តាម រយៈ ការ ណបាះណឆ្ន ត ណដាយ  ណៅ ណឈា្ម ះ 
ដែល បាៃ បញ្ចូ ល ណៅ កនុង ទិនាន  ៃុប្វត្តិ ណដាយ មាៃសំណ�ងរបំទ បី ភាគ បៃួ 
នៃសមា�ិកដែល ចូ្ល រមួ។

(b) អង្គៃីតិបញ្ញត្តិមៃិអាច្បណងកើតច្បាប់្ មយួបាៃណ�ើយ ណលើក ដលង ដត 
តាម រយៈ លក្ខៃ្តិកៈ ណហើយ មៃិ អាច្ អៃុមត័លក្ខៃ្តិកៈ  ្ មយួ បាៃណ�ើយ ណលើក 
ដលង ដតតាម រយៈណសច្កដោីបពាង ច្បាប។់ មៃិមាៃ ណសច្ កដោី បពាងច្បាប ់  ្ មយួ  បតរូវ 
បាៃ អៃុមត័ណ�ើយ ណលើក ដលងដតណសច្កដោី បពាង ច្បាបណ់នាះបតរូវ បាៃ បកបសាយ ណៅ 
តាម  ចំ្�ង ណ�ើង កនុងអ�ុំង ណពល 3 នថ្ងណៅកនុង សភា ៃីមយួៗ ណលើក ដលងដត សភា 
ណនាះ លុបណចាល លក្ខខ�្ឌ  តំរវូ  ណៃះ  តាមរយៈ  ការ  ណបាះ ណឆ្ន ត ណដាយ ណៅណឈា្ម ះឳ្យ 
បណញ្ចញ មតិ ដែលបាៃ បញ្ចូ ល ណៅ កនុងទិនាន  ៃុប្វត្តិ ណដាយមាៃ សំណ�ង របំទ 
ពីរ ភាគ បី នៃសមា �ិក ដែលចូ្លរមួ។  មៃិ មាៃណសច្កដោីបពាង ច្បាប ់្ មយួ 
ណបរៅ ពីណសច្កដោី បពាង   ច្បាប ់ដែល មាៃបបការ ៃិោយពីភាព បនាទា ៃ ់ដែល បតរូវ 
បាៃ អៃុមត័ ណៅ កនុង សមយ័ បប�ំុ ពិណសស  ដែល  ណកាះ ណៅណដាយអភបិាល  ណែើម្ ី
ណដាះបសាយ សា្ថ ៃភាព អាសៃន ដែល បាៃ  បបកាសណ�ើង ណដាយ  អភបិាលទាក ់
ទងៃលឹងណបរះធម្មជាតិ ឬ ការ វាយ  បបហារ ណភរវកម្មណនាះ  អាច្ បតរូវ បាៃ អៃុមត័ ណ�ើយ 
ទាល់ ដត ណសច្កដោី បពាង ច្បាបដ់ែលមាៃ ការណធ្ើវណិសាធៃកម្ម ណៃះ បតរូវ បាៃ ណបាះ ពុម្ព 
ជាអក្សរពុម្ព ណហើយដច្ក�ូៃែល់សមា �ិកទាងំឡាយ ណហើយ សាធារ��ៃ អាច្ 
មាៃ លទ្ធភាព ណបបើបបាស់ បាៃ ោ៉ា ង ណហាច្ ្ ស់ 3 នថ្ង។  មៃិ មាៃ ណសច្កដោី បពាង 
ច្បាប ់្  មយួ បតរូវ បាៃ អៃុមត័  ណ�ើយ   លុះបតាដត សមា �ិក ភាគ ណបច្ើៃ បំ្ុត នៃ សភា 
ៃីមយួៗ បាៃ ឯកភាពតាម រយៈការ  ណបាះ ណឆ្ន តណដាយណៅណឈា្ម ះឳ្យបណញ្ច ញមតិ 
ដែលបាៃបញ្ចូ ល  ណៅ កនុង ទិនាន  ៃុប្វត្តិ។

(c) (1) ណលើកដលងដតមាៃដច្ងណៅកនុងកថាខ�្ឌ  (2) ៃិង (3) នៃ អៃុដ្នក 
រង ណៃះ ណបើមៃិែូណច្នះណទ លក្ខៃ្តិកៈ   មយួ  ដែលបាៃ អៃុមត័ ណៅ កនុង សមយ័ បប�ំុ 
ណទៀងទាត ់បតរូវចូ្ល ជា ធរមាៃ ណៅនថ្ង ទី 1 ដខមករា  ណបកាយ រយៈណពល 90 នថ្ង 
គិត ចាប ់ពីនថ្ង អៃុមត័ លក្ខៃ្តិកៈ ណនាះ ណហើយលក្ខៃ្តិកៈ មយួ ដែល បាៃ អៃុមត័ 
ណៅ កនុង សមយ័ បប�ំុពណិសស បតរូវចូ្ល ជា ធរមាៃ ណៅ នថ្ង ទី 91 បនាទា ប ់ពី ការ ណលើក 
ណពល នៃ សមយ័  បប�ំុ ពិណសស ដែល បាៃ អៃុមត័ ណសច្កដោីបពាងច្បាប ់ណនាះ។

(2) លក្ខៃ្តិកៈ មយួ ណបរៅ ពីលក្ខៃ្តកិៈ  ដែល បណងកើត ឬ ដកដបបបពំ ដែៃ ៃីតិ បញ្ញត្តិ 
សហសភា ឬណខាៃធី  ណបាះណឆ្ន តែនទណទៀត ដែលបតរូវបាៃអៃុមត័ ណដាយណសច្កដោី 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 31 (ត)
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បពាង ច្បាប ់មយួ ដែល បតរូវ បាៃ អៃុមត័ណដាយអង្គៃីតិ បញ្ញត្តិ ណៅណពល ឬ ណៅ 
ណបកាយ កាល បរណិច្្ទដែល អង្គៃីតិ បញ្ញត្តិណលើក ណពល ណែើម្ឈីបស់បមាករមួរន   
ណហើយ ចាប ់ណ្្តើម ណធ្ើ ការគ្រ ណ�ើងវញិ ណៅ កនុង ឆ្ន  ំ បបតិ ទិៃ ទីពីរ  កនុងរយៈណពលពីរ 
ឆ្ន  ំនៃសមយ័បប�ំុៃីតិបញ្ញត្តិ ណហើយ ស្ថិតកនុងនែរបស់ អភបិាល    ណបកាយ  កាល 
បរណិច្្ទណនាះ បតរូវ ចូ្ល ជា ធរមាៃ ណៅនថ្ងទី 1 ដខមករា ណបកាយ ពនីថ្ង អៃុមត័ លក្ខ 
ៃ្តិកៈ ណនាះ ណលើក ដលង ដតណៅមុៃនថ្ងទី 1 ដខមករា ណនាះ មាៃ  ប�ដោលឹ ង បបជាមតិ 
មយួដែល ណធ្ើឳ្យប៉ាះពាល់ែល់លក្ខៃ្តិកៈណនាះ  បតរូវ បាៃ ដាក ់�ូៃ  ណៅ  អគ្គ ណមធាវ ី  
បសប តាម  ដ្នករង (d) នៃវគ្គទី 10 នៃមាបតា II កនុង ករ�ី ដបប ណៃះ លក្ខ ៃ្តកិៈ   
ណនាះ បតរូវចូ្ល ជា ធរមាៃ ណៅនថ្ងទី ៩១ ណបកាយ ពី  អៃុមត័ បបសិៃណបើ មៃិ មាៃ  
ប�ដោលឹ ងទាម ទារ ្  មយួ បតរូវ បាៃ ដាក ់�ូៃ ណៅ រែ្ឋ ណលខាធិការ បសប តាម 
អៃុដ្នក (b) នៃ វគ្គទី 9 នៃមាបតា II ណទណនាះ។

(3) លក្ខៃ្តិកៈ ដែលណកាះណៅការណបាះណឆ្ន ត លក្ខៃ្តិកៈ ដែលដច្ង អំពី ការ 
ហូត ពៃ្ធ ឬ ការ  ្ ដោល់ វភិា�ៃ ៍ សបមាបក់ារចំ្្យច្រៃ្តធម្មតា របស់ រែ្ឋ ៃិងលក្ខ 
ៃ្តិកៈ សដោីពីភាព បនាទា ៃ ់   បតរូវ ចូ្ល ជា ធរមាៃ ភ្ាមៗ  បនាទា ប ់ពី ណធ្ើការអៃុមត័។

(d) លក្ខៃ្តិកៈសដោីពីភាពបនាទា ៃ ់គឺជាលក្ខៃ្តិកៈ ទាងំឡាយ ្  ដែល ចាំ
 បាច្ ់សបមាបណ់ធ្ើការការពារ ភ្ាមៗ  ៃូវ សៃ្តភិាព សុខភាព ឬ សុវត្ថិ ភាព  សាធារ 

�ៈ។ ណសច្កដោីបរោិយអំពីអង្គណហតុនានា ដែល បណងកើត បាៃ ជាភាពចាបំាច្ ់
បតរូវ ដច្ង ណៅ កនុង ដ្នកមយួ នៃណសច្កដោីបពាង ច្បាប ់ណនាះ។ ណៅ  កនុងសភាៃីមយួៗ 
ដ ន្ក ៃិង ណសច្កដោី  បពាងច្បាប ់បតរូវ អៃុមត័ ដាច្ណ់ដាយដ�កពីរន  តាម រយៈ ការ  
ណបាះ ណឆ្ន ត ណដាយ ណៅ ណឈា្ម ះ ឳ្យ បណញ្ចញ  មតិ  ដែល បាៃ បញ្ចូ ល ណៅកនុងទិនាន ៃុ 
ប្វត្តិ ណដាយ មាៃ សំណ�ង របំទ ពីរ ភាគ បី នៃ សមា�ិកភាពដែលចូ្ល រមួ។ 
លក្ខៃ្តិកៈ  សដោីពីភាព បនាទា ៃ ់មៃិ អាច្បណងកើត ឬ រោំយការោិល័យ្មយួ 
ឬដកដបបណបៀវត្សរ ៍អា�ត្តិ ឬ ភារកិច្្ច របស់ ការោិ ល័យ្មយួ ឬ ្ដោល់សិទ្ធិ 
ពិណសស ឬ ឯកសិទ្ធិពិណសស្មយួ ឬ បណងកើតសិទ្ធិបបទាៃ ឬ ្លបបណោ �ៃ ៍
្មយួបាៃណ�ើយ។
    វគ្គទី 4.  វគ្គទី 9.5 បតរូវបាៃប ដៃ្ថមណៅណលើមាបតា IV នៃរែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលី 
ហ្័រញ៉ា  ែូច្ ខាង ណបកាម  ៖

វគ្គទី 9.5.  ណសច្កដោីបពាងច្បាបម់យួដែលបាៃអៃុមត័ណដាយ អង្គៃីតិ បញ្ញ តិ្ត 
ដែល (1) បណងកើត កម្មវធីិ រែ្ឋ ថ្ម ីមយួ រមួ ទាងំ កម្មវធីិ កនុង មូលដា្ឋ ៃ ្ ដោល់ អា�ត្តិ 
ណដាយ រែ្ឋ ដែល បាៃ ណរៀបរាប ់ណៅ កនុង វគ្គទី 6 នៃ មាបតា XIIIB ឬ ទី ភាន កគ់្រ ថ្ម ី
មយួ ឬ ពបងីក វសិាលភាព នៃ កម្មវធីិ   ឬ ទី ភាន កគ់្រ ដែល មាៃ បសាប ់របស់ រែ្ឋ 
បបសិៃ ណបើ  បាៃ ្ ដោល់ មូលៃិធិ  ដែល ្ ល ប៉ាះ ពាល់ គឺ ការ ណកើៃណ�ើង  សរបុ ៃូវ  ខទាង ់
ច្ំ្យ របស់ រែ្ឋ ណលើស   នម្ភ បបា ំោៃ ែុោ្រ (25.000.000 ែុោ្រ) ណៅ កនុង ឆ្ន  ំ
សារណពើពៃ្ធ ណនាះ ឬ ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បនាទា ប ់ឬ  (2) កាតប់ៃ្ថយ ៃូវ ពៃ្ធ របស់ 
រែ្ឋ ឬ បបភព ច្ំ�ូល  ណ្្សង ណទៀតរបស់ រែ្ឋ ដែល ្ ល ប៉ាះពាល់ គឺ ការ  ថយ ចុ្ះ សរបុ  
ៃូវ  ចំ្�ូល របស់ រែ្ឋ ណលើស   នម្ភ បបា ំោៃ ែុោ្រ (25.000.000 ែុោ្រ) ណៅ កនុង 
ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ណនាះ ឬ ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បនាទា ប ់្ មយួណនាះ ថវកិា បតរូវ  ណសនើ   
ការ ទូទាត ់កម្មវធីិ រែ្ឋ   ៃូវ ការកាត ់បៃ្ថយ ឬ ច្ំ�ូល បដៃ្ថម ឬ ការ រមួបញ្ចូ ល រន  ៃូវ 
ច្ំៃួៃ បបាក ់ដែល ណស្មើ ឬ ណលើស កំណ�ើ ៃ សរបុ  នៃ ខទាង ់ច្ំ្យ របស់ រែ្ឋ ឬ   
ការ ថយ ចុ្ះ សរបុ  នៃ ច្ំ�ូល របស់ រែ្ឋ។ កបមតិ ចាប ់ដបបបបរួល ច្ំៃួៃ  នម្ភ បបា ំោៃ 
 ែុោ្រ (25.000.000 ែុោ្រ) ណៅ កនុង ដ ន្ក រង ណៃះ បតរូវ មាៃ ការ នល តំរវូ បបចា ំឆ្ន  ំ  
ណែើម្ ីឳ្យ បតរូវ ៃលឹង អតិ្រ្ ដែល បសប តាម  សៃទាស្សៃ ៍តនម្ អនក ណបបើ បបាស់ ណៅ កាលីហ្័រញ៉ា ។ 

  វគ្គទី 5. វគ្គទី 10 នៃមាបតា IV នៃរែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា    បតរូវ បាៃ ណធ្ើ 
វណិសាធៃកម្ម ែូច្ ខាង ណបកាម  ៖

វគ្គទី 10. (a) ណសច្កដោីបពាងច្បាបៃ់ីមយួៗ ដែល បាៃ អៃុមត័ ណដាយ  អង្គ  
ៃីតិ បញ្ញត្តិ បតរូវ ដាក ់�ូៃ អភបិាល ពិៃិត្យ។ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ណៃះ ៃលឹង ក្ាយ ណៅ 

 ជា លក្ខៃ្តិកៈ  មយួ  បបសិៃ ណបើវា បតរូវ បាៃ  ចុ្ះ ហត្ថ ណលខា ណដាយ  អភបិាល។ អភ
 ិបាល អាច្ ៃលឹង �ំទាស់ ណៅៃលឹងណសច្កដោីបពាង ច្បាប ់ណៃះ  ណដាយ ណធ្ើ កា របញជាូ ៃ វា រមួ 

ជាមយួ ៃលឹង ការ  �ំទាស់ នានា ណៅឳ្យសភា ណែើមវញិ   ណដាយបតរូវកតប់តាការ �ំទាស់ 
ទាងំ ឡាយ ណនាះ ណៅ កនុង ទិនាន  ៃុប្ វត្តិ ណហើយ បៃ្ត  ណធ្ើការពិចារ្វាណ�ើងវញិ។ 
បបសិៃណបើ សភាៃី មយួៗ បនាទា ប ់មក  ណធ្ើ ការ អៃុមត័ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ណនាះ  តាម

  រយៈ ការ  ណបាះ ណឆ្ន ត ណដាយណៅ ណឈា្ម ះ  ឳ្យ  បណញ្ចញ មតិ  ណដាយបាៃបញ្ចូ ល កនុង ទិនាន  ៃុប្វត្តិ ណដាយមាៃសំណ�ង របំទ ពីរ ភាគ បី នៃសមា�ិក ភាព  ដែល ចូ្ល រមួ 
ណសច្កដោីបពាងច្បាបណ់ៃះក្ាយណៅជា លក្ខៃ្តិកៈ។

(b) (1) ណសច្កដោីបពាងច្បាប់្ មយួ ណបរៅ ពី ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ដែល ៃលឹង 
បណងកើត ឬ ដកដបបបពំ ដែៃ ៃីតិបញ្ញត្តិ សភា ឬណខាៃធី ណបាះណឆ្ន ត ែនទ ណទៀត ដែល 
បតរូវបាៃអៃុមត័ណដាយអង្គ ៃីតិបញ្ញត្តិ ណៅ ណពល ឬ ណៅ ណបកាយ    កាលបរណិច្្ទ ដែល  អង្គៃីត ិបញ្ញត្តិណលើក ណពល ណែើម្ឈីប ់សបមាក  រមួ រន   ណហើយ ចាប ់ណ្្តើម ណធ្ើ ការគ្រ

  ណ�ើង វញិ  ណៅកនុងឆ្ន បំបតិទៃិ ទីពីរ  កនុងរ យៈណពលពីរ ឆ្ន នំៃសមយ័បប�ំុៃីតិបញ្ញត្តិ

 
 ណហើយ ស្ថិត កនុង នែ របស់ អភបិាល   បនាទា បពី់កាលបរណិច្្ទ ណនាះ ណហើយ  មៃិ បតរូវ 
បាៃ  បញជាូ ៃ  បត�បម់កវញិកនុងអំ�ុងណពល 30 នថ្ង បនាទា បពី់កាលបរណិច្្ទណនាះ 
ៃលឹង ក្ាយ ណៅជា លក្ខៃ្តិកៈ។

(2) ណសច្កដោីបពាងច្បាប ់្មយួ ដែលបាៃអៃុមត័ណដាយ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ 
ណៅ មុៃនថ្ងទី 30 ដខ  មថុិនា នៃ  ឆ្ន  ំ បបតិទិៃ ទីពីរ កនុង រយៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំនៃ សមយ័ 
បប�ំុ ៃីតិ បញ្ញ តិ្ត ៃិងស្ថិតណបកាម ការ ពិចារ្ របស់ អភ ិបាល ណៅ ណពល ឬ 
បនាទា បពី់នថ្ងទី 30 ដខមថុិនា ណដាយមៃិបតរូវបាៃ បញជាូ ៃ  បត�បម់កវញិណៅនថ្ង 
ឬ មុៃ នថ្ង ទី ៣១ ដខ កកកដា កនុងឆ្ន  ំណនាះ ៃលឹងក្ាយណៅ ជា លក្ខៃ្តិកៈមយួ។ 
ជាងណៃះណៅណទៀត ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ ្  មយួ ដែល អៃុមត័ណដាយ អង្គ 
ៃីតិបញ្ញត្តិណៅនថ្ង ឬ ណៅមុៃនថ្ងទី 1 ដខ កញ្្ញ  នៃ  ឆ្ន  ំបបតិទៃិ ទីពីរ កនុង អំ�ុង 
ណពល ពីរ ឆ្ន  ំនៃ សមយ័ បប�ំុៃីតិ បញ្ញត្តិ  ៃិង ស្ថិត កនុង នែ របស់  អភបិាល ណៅ នថ្ង ឬ 
ណៅ មុៃ នថ្ង ទី 1 ដខកញ្្ញ  ណដាយ មៃិ  បតរូវ បាៃ បញជាូ ៃ  បត�ប ់ មក វញិណៅនថ្ង ឬ 
ណៅមុខនថ្ងទី 30 ដខ កញ្្ញ កនុងឆ្ន ណំនាះ ៃលឹង ក្ាយ ណៅជា លក្ខៃ្តិកៈ។

(3) ណសច្កដោីបពាងច្បាប់្ មយួណ្្សង ដែល បតរូវ បាៃ ដាក ់�ូៃ ណៅ អភ ិបាល 
ពិៃិត្យ ណហើយមៃិ បតរូវ  បាៃបញជាូ ៃ បត�ប ់ មកវញិណៅកនុងអំ�ុង ណពល 12 នថ្ងៃលឹង  
ក្ាយ ណៅជាលក្ខៃ្តិកៈ។

(4) បបសិៃណបើអង្គៃីតិបញ្ញត្តិ តាមរយៈ ការ ណលើក ណពល សមយ័ បប�ំុ ពិណសស 
រារាងំការបញជាូ ៃ បត�ប ់មក វញិៃូវ ណសច្កដោីបពាងច្បាបម់យួ ដែល មាៃ សារ  �ំ 
ទាស់ ណសច្កដោីបពាងច្បាប ់ណនាះក្ាយ ណៅជា លក្ខៃ្តិកៈ មយួ ណលើកដលង  ដត  អភ ិបាល �ំទាស់ ណៅៃលឹងណសច្កដោីបពាងច្បាប ់ណនាះ  ណៅ កនុង អំ�ុងណពល 12 នថ្ង 
បនាទា ប ់ព ីវា បតរូវ បាៃ ដាក ់ �ូៃពិៃិត្យណដាយ តមកល់ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ណនាះ ៃិង សារ�ំទាស់ ទុក ណៅ កនុង ការោិល័យ របស់ រែ្ឋ ណលខាធិការ។

(5) បបសិៃណបើនថ្ងទី 12  នៃអំ�ុងណពលដែលអភបិាល បតរូវ បាៃ តំរវូ ឳ្យ អៃុ 
វត្ត សកម្មភាព បសប តាម កថា ខ�្ឌ   (3) ឬ (4) នៃដ ន្ករងណៃះ បតរូវច្ំនថ្ងណៅរ ៍នថ្ង 
 អាទិត្យ ឬ នថ្ងឈបស់បមាក អំ�ុង ណពល ណនាះ បតរូវ បាៃ បៃ្ត ែល់ នថ្ង បនាទា ប ់ដែល 
មៃិ ដមៃ ជានថ្ងណៅរ ៍នថ្ងអាទិត្យ ឬ នថ្ងឈប ់សបមាក។

(c) (1) ណសច្កដោីបពាងច្បាប់្ មយួ ដែល បាៃ ដាក ់ឳ្យ ណធ្ើការពិភា កសាណៅ 
 កនុងអ�ុំងឆ្ន  ំទីមយួ  កនុង រយៈ ណពល  ពីរឆ្ន នំៃសមយ័បប�ំុៃីតិ បញ្ញត្តិ ណហើយ មៃិ

  បតរូវ បាៃ  អៃុមត័ណដាយសភាណែើម ណៅ មុៃ នថ្ងទី 31 ដខ មករា នៃឆ្ន  ំបបតិទិៃទីពីរ  កនុង រយៈណពល ពីរឆ្ន  ំមៃិ បតរូវបាៃយកមក ពិភា កសា ណដាយ សភាជាបៃ្តណទៀត
 ណ�ើយ។ មៃិ មាៃ  ណសច្កដោី បពាង ច្បាប់្  មយួ បតរូវបាៃអៃុមត័ណៅនថ្ង ឬ ណៅ 

ណបកាយ  នថ្ង ទី 1 ដខ កញ្្ញ  នៃ ឆ្ន  ំ ដែល មាៃ ណលខ គូរ នថ្ងទី 30 ដខមថុិនា កនុង ឆ្ន  ំទី 
ពីរ នៃ រយៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំណនាះ ណ�ើយ ណលើកដលងដត លក្ខៃ្តិកៈ ណកាះ ណៅ ការ ណបាះ 
ណឆ្ន ត លក្ខៃ្តិកៈ ដច្ង អំពី ការ ហូត  ពៃ្ធ ឬ ការ ្ ដោល់ វភិា�ៃ ៍សបមាប ់ ច្ំ្យ ជា 
ធម្មតា កនុង ណពល បច្្ចុប្ៃន របស់ រែ្ឋ ៃិង  លក្ខៃ្តិកៈ សដោី ពី ភាព បនាទា ៃណ់សច្កដោី បពាង 
ច្បាប ់ទាងំឡាយ ដែល ចូ្ល ជា ធរមាៃ ភ្ាមៗ ៃិង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ដែលបតរូវ 
បាៃ អៃុមត័ បនាទា ប ់ព ីបតរូវ បាៃ �ំទាស់ ណដាយ អភបិាល។

(2) មៃិមាៃណសច្កដោីបពាងច្បាប់្ មយួ បតរូវបាៃដាកឳ់្យពិភាកសា ឬ  
ពិចារ្ណៅកនុង ឆ្ន ទីំ ពីរ  នៃ រយៈណពល  ពីរឆ្ន  ំដែលមាៃលក្ខ�ៈែូច្រន  ខ្ាងំ 
ៃិង មាៃ អាៃុភាព ែូច្រន ណៅៃលឹងកដំ� ថ្ម ីនៃ  វធិាៃការ មយួ  ដែល  បតរូវ បាៃដាក ់
ឳ្យពិភាកសា ឬ  បតរូវបាៃដកដបបណដាយមៃិបាៃ្្ង សភា ណែើម ណៅមុៃនថ្ងទី 31 ដខ 
មករា នៃ ឆ្ន  ំបបតិទិៃ  ទី ពីរ កនុង រយៈណពលពីរឆ្ន  ំតាមការតំរវូណៅ កនុងកថា ខ�្ឌ  (1) 
ណនាះ ណ�ើយ។

(d) (1) អង្គៃីតិបញ្ញត្តិ មៃិអាច្ដាកណ់សច្កដោីបពាងច្បាប់្ មយួ �ូៃ 
អភបិា ល ពិៃិត្យបាៃណ�ើយ បនាទា ប ់   ពនីថ្ងទី 15 ដខវចិ្្ិកានៃឆ្ន  ំបបតិទៃិ ទីពីរ កនុង 
រយៈណពល ពីរឆ្ន  ំនៃសមយ័បប�ំុៃីតិបញ្ញត្តិ។ ណៅ នថ្ង ច្ៃទា ែំបូង បនាទា ប ់ពីនថ្ងទី 4 
ដខ កកកដា នៃឆ្ន បំបតិទិៃ ទីពីរ កនុងរយៈណពលពីរឆ្ន  ំ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ បតរូវ �ួប�ំុរន  
ណែើម្ ីណរៀបច្ំ ការ ពិៃិត្យ ៃិងការ ពិៃិត្យណ�ើងវញិ ណលើកម្មវធីិការគ្រ ដែលជា ដ្នក  
មយួ នៃ សមយ័ បប�ំុ  ណទៀងទាត ់របស់ ខ្ួៃ។ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ  បតរូវ បណងកើត ែំណ�ើ រការ 
បតរួតពិៃិត្យ សបមាបវ់ាយ តនម ្ៃិង ពបងលឹង ែំណ�ើ រការ កម្មវធីិ នានា ដែល ទទួល 
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ខុសបតរូវណដាយរែ្ឋ ៃិងទីភាន ក ់គ្រ កនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែល អៃុវត្ត កម្មវធីិ ដែល ្ ដោល់ 
មូល ៃិធិ ណដាយ រែ្ឋ កនុង នាម រែ្ឋ ណដាយ  ដ អ្ែក ណលើ បទ ដា្ឋ ៃ អៃុវត្ត ការគ្រដែលមាៃ 
ដច្ងណៅកនុងលក្ខៃ្តិកៈ  ៃិង ណៅ កនុង ច្បាប ់ថវកិា រ យៈណពលពីរ ឆ្ន ។ំ កនុង អំ�ុង 
ណពលមយួឆ្ន  ំនៃនថ្ង បបសិទ្ធភាព នៃបទ បញ្ញត្តិ ណៃះ កាលវភិាគបតរួត ពិៃិត្យ ណ�ើង 
វញិ បតរូវ បាៃ បណងកើត ណ�ើង  សបមាប ់កម្ម វធីិ រែ្ឋ ទាងំអស់ មៃិ ថា  វាបតរូវបាៃបគបប់គង 
ណដាយ   រែ្ឋ  ឬ ណដាយ ភាន កគ់្រ កនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែល អៃុវត្តកម្មវធីិ ដែល   ្ ដោល់មូល 
ៃិធិ   ណដាយ រែ្ឋ  កនុងនាមរែ្ឋណនាះ ណទ។ កាលវភិាគ ណៃះ បតរូវ កំ�ត ់ែំ្ក ់កាល នៃ ការ បតរួត ពិៃិត្យណ�ើងវញិ ណៅ ណលើ  កម្មវធីិដែល បសណែៀងរន  ណែើម្ ីឳ្យ ទំនាក ់

 ទំៃង  នានា កនុង ច្ំណ្ម ណរលបំ�ង របស់កម្មវធីិ អាច្កំ�ត ់ៃិង ពិៃិត្យ 
 ណ�ើង វញិ បាៃ។ ែំណ�ើ រការ បតរួត ពិៃិត្យ ណ�ើង វញិ  បតរូវ បណងកើត ឳ្យ មាៃ ជាអៃុ

 សាសៃ ៍ណ្្សងៗ  កនុង  ទបមង ់ជា សំណ�ើ  ច្បាប ់ដែល  ដកលមអែ ៃិងបញ្ចបក់ម្មវធីិ។ 
កម្មវធីិ ៃី មយួៗ   បតរូវ ណធ្ើ ការ បតរួត  ពិៃិត្យណ�ើងវញិោ៉ា ងតិច្ បំ្ុត 5 ឆ្ន មំដោង។

(2) ែំណ�ើ រការ ដែលបណងកើត ណ�ើង  ណែើម្ពិីៃិត្យណមើល កម្មវធីិ ស្ថិតណបកាម កថា
 ខ�្ឌ  (1) កប៏តរូវ បញ្ចូ ល្ងដែរ ៃូវ ការបតរួតពិៃិត្យណ�ើងវញិ ណៅ ណលើ ដ្ៃការ 

សកម្មភាព  យុទ្ធសា្សដោ សហគមៃ ៍ដែល បតរូវ បាៃ អៃុមត័ បសបតាមមាបតា 
XIA កនុង ណរល បំ�ងកំ�តថ់ាណតើលក្ខៃ្តិកៈ ឬ បទ បញ្ញត្តិ ទាងំឡាយ ដែល 
បតរូវ បាៃ កំ�ត ់ ណដាយទីភាន កគ់្រ រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែលចូ្លរមួ ថា ជា  ឧបសគ្គ របស់ រែ្ឋ កនុង ការ ណធ្ើ  ឳ្យ មាៃ លទ្្ធ ល លអែ ណនាះ គួរ ឬ មៃិគួរណធ្ើវណិសាធៃ

 កម្ម ឬ លុប ណចាល តាម ការ ណសនើ សំុ របស់  ទី ភាន កគ់្រ រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែល
  ចូ្ល រមួ ណដាយ  ដ្អែក  ណលើ  ការ  បតរួត ពិៃិត្យ ណ�ើង វញិ  ដែល មាៃ បទ ពិណសាធៃ ៍ោ៉ា ង 

តិច្ បំ្ ុត 3 ឆ្ន  ំជាមយួ ៃលឹង ដ្ៃការ  សកម្មភាព    យុទ្ធ សា្សដោ សហគមៃ។៍ ការ 
បតរួត ពិ ៃិត្យ ណ�ើងវញិគួរបា៉ា ៃប់បមា�ថា ណតើ ដ្ៃការ  សកម្ម ភាព  ណនាះ បាៃ 
ណធ្ើ ឳ្យបបណសើរណ�ើងៃូវការ្ដោល់ណសវា ៃិង បបសិទ្ធភាព ណសវា ណៅបគបដ់្នក  កនុង

 សហគមៃ ៍ ដែល បាៃ កំ�ត ់ណៅកនុង ដ្ៃការដែរឬណទ។
(e) អភបិាល  អាច្កាតប់ៃ្ថយ ឬ លុបចំ្�ុច្មយួ ឬ ណបច្ើៃនៃ ការ ្ ដោល់ 

វភិា�ៃ ៍ខ�ៈ  ណពល អៃុមត័ ដ្នក ណ្្សងៗណទៀត  នៃណសច្កដោីបពាង ច្បាបម់យួ។ 
អភបិាល បតរូវ បដៃ្ថមណៅណលើណសច្កដោីបពាង ច្បាប ់ណនាះ ៃូវ ណសច្កដោី បរោិយ អំពី 
ច្ំ�ុច្  ដែល បាៃ កាត ់បៃ្ថយ ឬ លុបណចាល អម ណៅណដាយ ណហតុ ្ ល ណ្្សងៗ 
សបមាប ់ចាត ់វធិាៃការ។ ចំ្�ុច្  ដែល បាៃ កាតប់ៃ្ថយ  ឬ លុបណចាល ណនាះ  បតរូវ 
ណធ្ើ ការ ពិចារ្ ដាច្ ់ណដាយ ដ�ក ព ីរន  ណហើយ អាច្ ៃលឹង បតរូវ បាៃ អៃុមត័  ណៅ

 តាម ការ  �ំទាស់ របស់ អភបិាល  កនុង លក្ខ�ៈ ែូច្  រន  ណៅ ៃលឹង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់
ទាងំឡាយ ដែរ។

(f ) (1) បនាទា បពី់ ការអៃុមត័ ណសច្កដោី បពាងច្បាប ់ថវកិា សបមាប ់ឆ្ន  ំសារណពើ 
ពៃ្ធ 2004-05  ឬ ឆ្ន  ំសារ ណពើពៃ្ធ  បៃ្ត  បនាទា ប ់្ មយួ បបសិៃ ណបើ អភបិាល កំ�តថ់ា សបមាបឆ់្ន សំារណពើពៃ្ធណនាះ បបាក ់ច្ំ�ូល ទូណៅ របស់ រែ្ឋ ៃលឹង ធ្ាក ់ចុ្ះ 
ខ្ាងំ ស្ថិត ណបកាម ការ  បា៉ា ៃស់ា្ម ៃ អំពី បបាក ់ច្ំ�ូល  ទូណៅ របស់រែ្ឋ ដែល ណសច្កដោី 
បពាង ច្បាប ់ថវកិា  ដែល បាៃ  អៃុមត័ សបមាប ់ឆ្ន  ំសារណពើ ពៃ្ធ ណនាះ បាៃ ពលឹង  ដ្អែក  
ណៅ  ណលើ ឬ ខទាង ់ច្ំ្យ ថវកិា ទូណៅ  របស់ រែ្ឋ ៃលឹង ណកើៃ ណ�ើង ខ្ពស់  ណលើស ពីការ 
បា៉ា ៃ ់សា្ម ៃ  អំពី  បបាក ់ច្ំ�ូល ទូណៅ របស់ រែ្ឋ ឬ ទាងំពីរណៃះ អភបិាល អាច្ 
ណច្ញ ណសច្កដោី បប កាស  អំពី  ភាព  អាសៃន  ដ្នកសារណពើពៃ្ធ ណហើយ បនាទា ប ់មក  បតរូវ 
ណកាះ ណៅ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ឳ្យ មក �ួប �ុំ រន  កនុង សមយ័ បប�ំុ  ពិ ណសស ណែើម្ ីណដាះ 
បសាយ បញ្ហា  ណៃះ។ ណសច្កដោី បបកាស ណៃះ  បតរូវ ក�ំត ់ច្បាស់ ព ីលក្ខ�ៈ  នៃ ភាព  
អាសៃន ដ្នក សារ ណពើពៃ្ធ ណហើយ អភបិាល បតរូវ ដាកណ់សច្កដោីបបកាស ណៃះ �ូៃ អង្គ 
ៃីតិ បញ្ញត្តិ អម ណៅ  ណដាយ សំណ�ើ ច្បាប ់ ណែើម្ ីណដាះ បសាយ ភាព អាសៃន ដ ន្ក 
សារណពើពៃ្ធ ណនាះ។ ជា ការ  ណ្្ើយ តប ណៅ ៃលឹង ណសច្កដោី បបកាស  របស់ អភបិាល 
អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ  បតរូវ ដាក ់ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់មយួ ឬ ណបច្ើៃ �ូៃ អភបិាល  ណែើម្ ី
ណដាះបសាយ ភាព អាសៃន ដ្នក សារណពើ ពៃ្ធ ណនាះ។

(2) បបសិៃណបើអង្គៃីតិបញ្ញត្តិ មៃិ បាៃ អៃុមត័ ៃិងបញជាូ ៃណៅឳ្យអភបិាល
  ៃូវ ណសច្កដោីបពាង ច្បាប ់មយួ ឬ ណបច្ើៃ ណែើម្ណីដាះបសាយ ភាពអាសៃន ដ ន្កសារ 

ណពើពៃ្ធ ណៅ មុៃ នថ្ងទី 45 បនាទា បពី់ការ ណច្ញ  ណសច្កដោីបបកាស ណទ ណនាះ អង្គ ៃីត ិបញ្ញត្តិ  មៃិ បតរូវ ពិភាកសា ណលើ ណសច្កដោីបពាងច្បាបណ់្្សងណទៀត ណហើយ មៃិ បតរូវ ណលើក 
ណពល សបមាប ់ការ ឈប ់សបមាក រមួ រន   ណ�ើយ  ទាល់ដត ណសច្កដោីបពាងច្បាបណ់នាះ 
ឬ ទាងំណនាះ បតរូវបាៃ អៃុមត័ ៃិង បញជាូ ៃ ណៅ  ឳ្យ អភបិាល សិៃ។

(3) ណសច្កដោីបពាងច្បាប ់ដែល ណដាះបសាយភាពអាសៃនដ្នកសារណពើពៃ្ធ 
  ដែលបតរូវ បាៃ បបកាស បសម តាម  ដ ន្ក  ណៃះ បតរូវ បញ្ចូ លការបរោិយ មយួ ទាក ់

ទងៃលឹង  អាៃុភាព ណនាះ្ងដែរ។ សបមាប ់ណរល បំ�ង នៃ កថាខ�្ឌ (2) ៃិង 
(4) ការ ដាក ់បញ្ចូ ល ណសច្កដោី បរោិយណៃះ  បតរូវ  បាៃ  ចាត ់ទុក ថា មាៃ ៃយ័ជារមួ ថា ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ណៃះ បាៃ  ណដាះ បសាយ ភាពអាសៃន ដ ន្ក សារណពើ ពៃ្ធ។ 
ណសច្កដោីបពាងច្បាបដ់ែល ណដាះ បសាយ  ភាព អាសៃន ដ្នក សារណពើពៃ្ធ  ដែល បតរូវ 
បាៃ បបកាស   បសប តាម ដ្នកណៃះ ដែល មាៃ  បញ្ចូ ល ការ បរោិយ ទាកទ់ង ៃលឹង 
អាៃុភាព ណនាះ ណហើយ បតរូវ បាៃអៃុមត័ ៃិង បញជាូ ៃ ណៅអភបិាលណៅមុៃនថ្ងទី 45 
បនាទា ប ់ពី ការ ណច្ញ ណសច្កដោី បបកាស អំពី  ភាព  អាសៃន   ដ្នក  សារណពើពៃ្ធ បតរូវមាៃ  សុពលភាពភ្ាមៗបនាទា បពី់អៃុមត័រចួ្។ 

(4) (A) បបសិៃណបើអង្គៃីតិបញ្ញត្តិ មៃិបាៃអៃុមត័ ៃិង បញជាូ ៃ ណៅ អភបិាល 
ៃូវ ណសច្កដោីបពាង ច្បាប ់មយួ ឬណបច្ើៃ ណែើម្ ីណដាះ បសាយ ភាព អាសៃន ដ្នក សារណពើ ពៃ្ធ ណៅមុៃនថ្ងទី 45 បនាទា ប ់ពី ការ ណច្ញ ណសច្កដោី បបកាស អំពី ភាព អាសៃន ដ្នក 
សារណពើពៃ្ធ  ណទ ណនាះ អភបិាល តាមរយៈ បទ បញ្ជា  បបតិ បត្តិ អាច្កាតប់ៃ្ថយ ឬ 
លុបណចាលការ ្ ដោល់ វភិា�ៃ ៍ ថវកិាទូ ណៅ  របស់រែ្ឋ សបមាបឆ់្ន សំារណពើពៃ្ធណនាះ 
ែល់ កបមតិ  មយួ ដែល ការ ្ ដោល់ វភិា�ៃ ៍ថវកិាណៃះ មៃិបតរូវបាៃតំរវូណដាយរែ្ឋ 
ធម្មៃុញ្ញ  ណៃះ ឬ ណដាយ ច្បាប ់សហពៃ័្ធ។ បរមិា� សរបុ នៃ ការ្ដោល់ វភិា�ៃ ៍
ដែល បាៃ កាត ់បៃ្ថយ ឬ  លុប ណចាល  ណដាយ  អភបិាល បតរូវ បាៃ កំ�ត ់កនុង បរ ិមា� មយួ ដែល ចាំបំាច្ ់សបមាប ់ណធ្ើ ឳ្យ ខទាង ់ ច្ំ្យ  ទូណៅ  របស់ រែ្ឋ សបមាប ់
ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ដែល មាៃ បញ្ហា  ណនាះ មៃិ មាៃ កបមតិ ណលើស ពី ការ បា៉ា ៃ ់សា្ម ៃ  ចុ្ង  
ណបកាយ  បងអែស់  អំពី បបាក ់ច្ំ�ូល ទូណៅ របស់ រែ្ឋ  ណដាយ ណធ្ើ ណ�ើង បសប ណៅ តាម 
កថាខ�្ឌ  (1)។

(B) បបសិៃណបើ អង្គ ៃីតិបញ្ញត្តិ  កំពុង ស្ថិត កនុង សមយ័ បប�ំុ ណនាះ កនុង រយៈ
 ណពល 20 នថ្ង បនាទា ប ់ពី អភបិាល បាៃ ណច្ញ ែកីា អៃុវត្ត បសប  តាម អៃុ កថាខ�្ឌ  

(A) អាច្ មាៃ �យ័�ំៃះ ណលើ ដ្នក ទាងំអស់ ឬ ដ ន្កខ្ះ  នៃ ែីកា អៃុវត្ត ណដាយ ការ 
 ណបាះណឆ្ន ត   ណដាយ ណៅ ណឈា្ម ះ ឳ្យ បណញ្ចញ មតិ ដែល បាៃ បញ្ចូ ល  ណៅ កនុងទិនាន ៃុ

 ប្វត្តិ ណដាយ មាៃ សំណ�ងរបំទ  ពីរ ភាគ បី នៃ សមា�កិ     សភា    មាន ក ់ៗ  ដែល ចូ្ល រមួ 
។ បបសិៃ ណបើ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ  មៃិ ស្ថិត កនុង សមយ័ បប�ំុ ណៅ ណពល អភបិាល ណច្ញ 
ែីកា អៃុវត្ត ណទ ណនាះ អង្គៃីតិ បញ្ញត្តិ  បតរូវ មាៃ រយៈណពល 30 នថ្ង កនុង ការ ណកាះណៅ  
មក បប�ំុ មដោង ណទៀត ៃិង មាៃ �យ័ �ំៃះ ណលើ ដ្នក ទាងំអស់ ឬ ដ្នក ខ្ះ នៃ ែីកា អៃុ 
វត្ត តាមរយៈ ណសច្កដោី សណបមច្ តាមរយៈ   ការ ណបាះណឆ្ន ត ដែល បាៃ បញ្ជា ក ់ខាង 
ណលើ។ ែកីា អៃុវត្ត មយួ ឬ ដ្នក នៃ ែីកា ណៃះ ដែល មៃិ បតរូវ បាៃ ្ ដោល់ �យ័�ំៃះ 
ណដាយ អង្គៃីតិបញ្ញត្តិ បតរូវ ចូ្ល ជា ធរមាៃ  បនាទា ប ់ពី រយៈណពល  មាៃ �យ័ �ំៃះ ណលើ 
ែីកា អៃុវត្ត បាៃ ្ ុត កំ�ត។់ បនាទា ប ់ពី នថ្ង ទី 45 ណបកាយ ណពល ណច្ញ ណសច្កដោី 
បបកាស  អំពី   ភាពអាសៃន   នៃ សារណពើពៃ្ធ ការ ហាមឃាត ់ដែល មាៃ ដច្ង ណៅ កនុង 
កថាខ�្ឌ  (2) បតរូវ ឈប ់ អៃុវត្ត ណៅ ណពល (i) ែីកា អៃុវត្ត មយួ ឬ ណបច្ើៃ បតរូវ បាៃ 
ណច្ញបសបតាម  កថាខ�្ឌ  ណៃះ បាៃ ចូ្ល ជា ធរមាៃ ឬ (ii) អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ បាៃ 
អៃុមត័ ៃិង បាៃ ណ្ញើ ណៅ កាៃ ់អភបិាល ៃូវ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់មយួ ឬ ណបច្ើៃ  ណែើម្ ី
ណដាះបសាយ  ភាព អាសៃន  នៃ សារណពើពៃ្ធ។

(C) ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់សបមាប ់សាដោ រ សមតុល្យ នៃ ថវកិា  បសបតាម  អៃុក 
ថាខ�្ឌ  (B) អាច្ អៃុមត័ បាៃ ណៅ កនុង សភា ៃីមយួៗ  តាម រយៈ ការ ណបាះណឆ្ន ត 
ណដាយ ណៅ ណឈា្ម ះ   ឳ្យ បណញ្ចញ មតិ ដែល បាៃ បញ្ចូ ល ណៅ កនុង ទិនាន ៃុប្វត្តិ ណដាយ 
មាៃ សំណ�ង របំទ ភាគ ណបច្ើៃ នៃ សមា�កិ  ដែល ចូ្ល រមួ ណែើម្ ីចូ្ល ជា ធរមាៃ 
ភ្ាមៗ ណបកាយ ពី ចុ្ះ ហត្ថណលខា ណដាយ អភបិាល ឬ ណបកាយ ពី កាលបរណិច្្ទ  ដែល 
បាៃ បញ្ជា ក ់ណៅ កនុង ៃីតិកម្ម ឳ្យ ដត ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់្ មយួ ដែល ដាក ់ឳ្យ បង ់
ពៃ្ធ ថ្ម ីឬណធ្ើ ឳ្យ ណកើៃ ណ�ើង ៃូវ ពៃ្ធ ដែល មាៃ បសាប ់  បតរូវ ដត អៃុមត័ ណដាយ សំណ�ង 
ពីរ ភាគ បី នៃ សមា�កិ ទាងំឡាយ  របស់  សភា ៃីមយួៗ  នៃ  អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ។

វគ្គទី 6. វគ្គទី 12 នៃ មាបតា IV នៃ រែ្ឋធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  បតរូវ បាៃ ណធ្ើ 
វណិសាធៃកម្ម បតរូវបកបសាយថា៖

វគ្គទី 12. (a) (1) កនុង រយៈណពល 10 នថ្ង នៃ ឆ្ន  ំបបតិទិៃ ដែល មាៃ លណខ ណសស 
ៃីមយួៗ អភបិាល បតរូវ ដាក ់�ូៃ អង្គៃីតិបញ្ញត្តិ ជាមយួ ៃលឹង សារ ពៃ្យល់ បក 
បសាយ  ៃូវ ថវកិា សបមាប ់ ការ ធានា ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ រយៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំដែល មាៃ  
របាយការ�៍ដែល បាៃ រាយ មុខ   សបមាប ់ច្ំ្យ របស់ រែ្ឋ ដែល បាៃ ្ ដោល់ 
អៃុសាសៃ ៍ៃិង ធៃធាៃ   ច្ំ�ុល រែ្ឋ សរបុ ដែល បាៃ បា៉ា ៃស់ា្ម ៃ ដែល អាច្ 
ណបបើបបាស់ បាៃ  ណែើម្ ីណ្្ើយតប ណៅ ៃលឹង ច្ំ្យ ទាងំ ណនាះ។ របាយការ�៍

 ដែល បាៃ រាយមុខ អំពី ធៃធាៃ    រែ្ឋ សរបុ ដែល បាៃ បា៉ា ៃស់ា្ម ៃ ដែល អាច្ ណបបើ 
បបាស់ បាៃ  ណែើម្ ីណ្្ើយតប ណៅ ៃលឹង ច្ំ្យ  ដែល បតរូវ បាៃ ្ ដោល់ អៃុសាសៃ ៍
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ដែលបាៃ ដាក ់�ូៃ រចួ្ បសបតាម   ដ ន្ក រង ណៃះ បតរូវកំ�ត ់ អំពី ច្ំៃួៃ បបាក ់
(បបសិៃ ណបើ មាៃ) នៃ ធៃធៃ ទាងំណនាះ ដែល  បាៃ  បបណមើល ណមើល ជា ធៃធាៃ 
ដត មយួ ណលើក។ ថវកិា រយៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំដែល បតរូវ បញ្ចូ ល  ៃូវ ឆ្ន  ំថវកិា ៃិង ថវកិា 
សបមាប ់ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បនាទា ប ់បតរូវ មាៃ ការ សា្គ ល់  ជា រមួ ថា ជា ថវកិា ពីរ ឆ្ន  ំមដោង។ 
កនុង រយៈណពល 10 នថ្ង នៃ ឆ្ន  ំបបតិទិៃ ដែល មាៃ ណលខ គូ ៃីមយួៗ អភបិាល អាច្ 
ដាក ់�ូៃ ថវកិា បំណពញ បដៃ្ថម ណែើម្ ី ណធ្ើ វណិសាធៃកម្ម ឬ  បដៃ្ថម ថវកិា រយៈណពល 
ពីរឆ្ន  ំដែល បាៃ អៃុមត័ រចួ្។

(b) ណែើម្ ីដកលមអែ ការ អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យភាព ថវកិា រយៈ ណពល ពីរ 
ឆ្ន  ំ បតរូវ មាៃ សមាសភាព  ទាងំអស់  ែូច្តណៅ៖

(1) ការ បា៉ា ៃ ់សា្ម ៃ អំពី ធៃធាៃ សរបុ  ដែល អាច្ ណបបើបបាស់ បាៃ សបមាប ់
ច្ំ្យ ដែល បាៃ ្ ដោល់ អៃុសាសៃ ៍សបមាប ់ឆ្ន  ំថវកិា ៃិង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បនាទា ប។់

(2) ការ បា៉ា ៃ ់ទុក ជាមុៃ អំពី ច្ំ្យ  ៃិង ច្ំ�ូល ដែល បាៃ បបណមើល ទុក 
សបមាប ់ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ទាងំ បី បនាទា ប ់ពី ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បនាទា ប ់ ពី ឆ្ន  ំថវកិា។

(3) របាយការ�៍ អំពី រណបៀប ដែល ថវកិា  ៃលឹង ណលើក កម្ពស់ ណរល បំ�ង  នៃ 
ការ សណបមច្ បាៃ  ៃូវ ណសែ្ឋកិច្្ច  រកី ច្ណបមើៃ បរសិា្ថ ៃ មាៃ គុ� ភាព ៃិង សមធម ៌
សហគមៃ ៍តាមរយៈ ការ ណធ្ើ ការ ណែើម្ ីសណបមច្ ឳ្យ បាៃ   ោ៉ា ង ណហាច្ ្ ស់ ទិស 
ណៅ ែូច្ តណៅ៖ ការ បណងកើៃ ការគ្រ ការ ដកលមអែ ការ អបរ់ ំការ កាតប់ៃ្ថយ ភាព បកីបក 
ការ កាត ់បៃ្ថយ ឧបកិែ្ឋកម្ម ៃិងការ  ដកលមអែ ដ ន្ក សុខាភបិាល។

(4) ការបរោិយ អំពី ការ វាស់ដវង លទ្្ធ ល ដែល ៃលឹង បតរូវ យក ណៅ ណបបើ កនុង 
ការ វាយ តនម្ ភាព រកី ច្ណបមើៃ ៃិង រាយការ�៍ លទ្្ធ ល  �ូៃ សាធារ � �ៃ ៃិង 
បទដា្ឋ ៃ នៃ ការ អៃុវត្ត ការគ្រ សបមាប ់ទី ភាន កគ់្រ  ៃិង កម្មវធីិ ទាងំឡាយ របស់ រែ្ឋ។

(5)  របាយការ�៍ អំពី ការ វាស់ដវង លទ្្ធ ល សបមាប ់ច្ំ្យ  ច្ម្ងៗ 
ៃីមយួៗ របស់  រដា្ឋ ភបិាល ណែើម្ ីឳ្យ ធៃធាៃ សាធារ�ៈ បតរូវ បាៃ ណសនើសំុ   វភិា�ៃ ៍ 

 ណៅ កនុង ថវកិា ៃិង ទំនាកទ់ំៃង របស់ វធិាៃការ ទាងំ ណនាះ ជាមយួ ៃលឹង ណរល
 បំ�ង រមួ ៃិង ទិស ណៅ ទាងំឡាយ ដែល បាៃ ដច្ង ណៅ កនុង កថាខ�្ឌ  (3)។

(6) របាយការ�៍ អំពី រណបៀប ដែល រែ្ឋ ៃលឹង តបមលឹម ចំ្្យ ៃិង ការ វៃិិណោគ   
ធៃធាៃ សាធារ�ៈ របស់ ខ្ួៃ  ជាមយួ ៃលឹង អង្គភាព ែនទណទៀត របស់ រដា្ឋ ភបិាល 
ដែល អៃុវត្ត មុខគ្រ ៃិង កម្មវធីិ ទាងំឡាយ របស់ រែ្ឋ  កនុង នាម រែ្ឋ ណែើម្ ីសណបមច្ 
បាៃ ៃូវ ណរលបំ�ង ៃិងទិស ណៅ ដែល មាៃ ដច្ង ណៅ កនុង កថាខ�្ឌ  (3)។ 

(7) របាយការ�៍ ជា សាធារ�ៈ សដោីពី ភាព រកី ច្ណបមើៃ  កនុង ការ សណបមច្  បាៃ 
ៃូវ ណរលបំ�ង ៃិង ទិស ណៅ ដែល មាៃ ដច្ង ណៅ កនុង កថា ខ�្ឌ  (3) ៃិង ការ វាយ 
តនម្ អំពី បបសិទ្ធភាព   ណៅ កនុង ការ សណបមច្ បាៃ ៃូវ ណរលប�ំង ៃិង ទិស ណៅ ណោង 
ណៅ តាម  ការ វាស់ដវង លទ្ធ្ល ដែល មាៃ ដច្ង ណៅ កនុង  ថវកិា របស់ ឆ្ន  ំបនាទា ប។់

(c) សបមាប ់ឆ្ន  ំថវកិា ៃិង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បនាទា ប ់បបសិៃណបើ ច្ំ្យ ដែល 
បាៃ ្ ដោល់ អៃុសាសៃរ៍មួ  ណលើស ច្ំ�ូល ដែល បាៃ បា៉ា ៃស់ា្ម ៃ ណនាះ អភបិាល 
បតរូវ  ្ ដោល់ អៃុសាសៃ ៍ការ កាត ់បៃ្ថយ ច្ំ្យ ឬ បបភព ទាងំ ឡាយ  ដែល  
ច្ំ�ូល បដៃ្ថម គួរ បតរូវ បាៃ ្ ដោល់ �ូៃ ឬ ទាងំពីរ។ ណែើម្ ីឳ្យ ែល់ កបមតិ មយួ ដែល 
អាច្ អៃុវត្ត បាៃ អៃុសាសៃ ៍បតរូវ រមួ បញ្ចូ ល ៃូវ ការ វភិាគ អំពី ្ ល ប៉ាះពាល់ 
រយៈណពល ដវង ដែល ការ កាតប់ៃ្ថយ ច្ំ្យ ឬ ច្ំ�ូល បដៃ្ថម ៃលឹង មាៃ ណលើ 
ណសែ្ឋកិច្្ច របស់ រែ្ឋ។ ជាមយួ រន  ៃលឹង ថវកិា រយៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំអភបិាល បតរូវ ដាក ់�ូៃ 
អង្គៃីតិបញ្ញត្តិ ៃូវ ៃីតិកម្ម ្  ដែល បាៃ តំរវូ  ណែើម្ ីអៃុវត្ត វភិា�ៃ ៍ដែល មាៃ ណៅ 
កនុង ថវកិា រយៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំបពមទាងំ ដ្ៃការ កំណ�ើ ៃ ណហដា្ឋ រច្នា សម្ពៃ័្ធ ៃិង 
យុទ្ធសា្ស្ត មូលធៃ  រយៈណពល បបា ំឆ្ន  ំែូច្ ដែល បាៃ បញ្ជា ក ់ណដាយ លក្ខៃ្តិកៈ។

(d) បបសិៃ ណបើ ណរលបំ�ង ថវកិា របស់ អភបិាល កនុង ការ (1) បណងកើត  កម្មវធីិ 
រែ្ឋ ថ្ម ីមយួ រមួ ទាងំ កម្មវធីិ កនុង មូលដា្ឋ ៃ ្ ដោល់ អា�ត្តិ ណដាយ រែ្ឋ ដែល បាៃ ណរៀបរាប ់
ណៅ កនុង វគ្គទី 6 នៃ មាបតា XIII B ឬ ទី ភាន កគ់្រ ថ្ម ីមយួ ឬ ពបងីក វសិាលភាព នៃ 
កម្មវធីិ   ឬ ទី ភាន កគ់្រ ដែល មាៃ បសាប ់របស់ រែ្ឋ បបសិៃ ណបើ  បាៃ ្ ដោល់ មូលៃិធិ  ដែល 
្ល ប៉ាះពាល់ គឺ ការ ណកើៃណ�ើង  សរបុ ៃូវ  ខទាង ់ចំ្្យ របស់ រែ្ឋ ណលើស   នម្ភ បបា ំោៃ 
ែុោ្រ (25.000.000 ែុោ្រ) ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ណនាះ ឬ ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 
បនាទា ប ់ឬ  (2) កាតប់ៃ្ថយ ៃូវ ពៃ្ធ របស់ រែ្ឋ ឬ បបភព ចំ្�ូល  ណ្្សង ណទៀតរបស់ រែ្ឋ 
ដែល ្ ល ប៉ាះពាល់ គឺ ការ  ថយ ចុ្ះ សរបុ  ៃូវ  ចំ្�ូល របស់ រែ្ឋ ណលើស   នម្ភ បបា ំោៃ 
ែុោ្រ (25.000.000 ែុោ្រ) ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ណនាះ ឬ ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 
បនាទា ប ់្ មយួណនាះ ថវកិា បតរូវ  ណសនើ   ការ ទូទាត ់កម្មវធីិ រែ្ឋ   ៃូវ ការកាត ់បៃ្ថយ ឬ 
ច្ំ�ូល បដៃ្ថម ឬ ការ រមួបញ្ចូ ល រន  ៃូវ ច្ំៃួៃ បបាក ់ដែល ណស្មើ ឬ ណលើស កំណ�ើ ៃ 
សរបុ  នៃ ខទាង ់ច្ំ្យ របស់ រែ្ឋ ឬ ការ ថយ ចុ្ះ សរបុ  នៃ ច្ំ�ូល របស់ រែ្ឋ។ កបមតិ 

ចាប ់ដបបបបរួល ច្ំៃួៃ  នម្ភ បបា ំោៃ ែុោ្រ (25.000.000 ែុោ្រ) ណៅ កនុង ដ្នក រង 
ណៃះ បតរូវ មាៃ ការ នល តំរវូ បបចា ំឆ្ន  ំ  ណែើម្ ីឳ្យ បតរូវ ៃលឹង អតិ្រ្ ដែល បសប តាម  
សៃទាស្សៃ ៍តនម្ អនក ណបបើបបាស់ ណៅ កាលីហ្័រញ៉ា ។ 

(b) (e) អភបិាលរែ្ឋ ៃិង ណបក្ខ �ៃជា អភបិាលរែ្ឋ ដែល ឈនះ ណឆ្ន ត អាច្ តំរវូ 
ឳ្យ ទី ភាន កគ់្រ រែ្ឋ  ម្ៃ្តី ឬ ៃិណោ�ិក មាន ក ់ណធ្ើការ ្ ដោល់ �ូៃ ៃូវ ពត័ម៌ាៃ ្  ក ៏ណដាយ  
ដែល មាៃ ភាព ចាបំាច្ ់កនុង ការ ណរៀបច្ំ ថវកិា រយៈ ណពល ពីរ ឆ្ន  ំៃិង ថវកិា បំណពញ 
បដៃ្ថម ្ មយួ។

(c) (f ) (1) ថវកិា រយៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំៃិង ថវកិា បំណពញ បដៃ្ថម ្ មយួ បតរូវ 
មាៃ ភាជា ប ់មក ជាមយួ ៃូវ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា មយួ  ដែល រាយ មុខ ច្ំ្យ 
ដែល បាៃ ្ ដោល់ អៃុសាសៃ ៍សបមាប ់ឆ្ន  ំថវកិា ៃិង ឆ្ន  ំសារណពើ ពៃ្ធ បៃ្ត។ ណសច្កដោី 
បពាង ច្បាប ់ថវកិា បំណពញ បដៃ្ថម បតរូវ មាៃ ភាជា ប ់មក ជា មយួ ៃូវ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់
មយួ  ដែល ណសនើ ថវកិា បំណពញ បដៃ្ថម។

(2) ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ៃិង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ណ្្សងៗ ដែល ្ ដោល់ ៃូវ 
វភិា�ៃ ៍  ទាកទ់ង ៃលឹង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ឬ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា បំណពញ 
បដៃ្ថម ដែល អភបិាល បាៃ ដាក�ូ់ៃ ពិៃិត្យ បតរូវ មាៃ ការ ដ�នា ំភ្ាមៗ ណៅ កនុង សភា 
ៃីមយួៗ ណដាយ បុគ្គល ដែល ែលឹកនា ំគ�ៈ កមា្ម ធិការ ដែល ពិចារ្ អំពី ថវកិា។

(3) ណៅ នថ្ង ទី ឬ មុៃ នថ្ង ទី 1 ដខ ឧសភា ណរៀងរាល់ ឆ្ន  ំណបកាយ ពី គ�ៈ កម្មការ 
វភិា�ៃ ៍នៃ សភា ៃីមយួៗ នៃ អង្គៃីតិបញ្ញត្តិ បាៃ ពិចារ្ អំពី ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់
ថវកិា រចួ្ ណហើយ សភា ៃីមយួៗ  បតរូវ បញជាូ ៃ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ណនាះ ណៅ កាៃ ់
គ�ៈកមា្ម ធិការ រមួ របស់ អង្គៃីតិ បញ្ញត្តិ ដែល អាច្  រមួ មាៃគ�ៈកមា្ម ធិការ 
សៃនិសីទ ដែល បតរូវ ពិៃិត្យ ណ�ើង វញិ ៃូវ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ៃិង ណសច្កដោី 
បពាង ច្បាប ់ណ្្សងៗ ដែល ្ ដោល់ ឳ្យ វភិា�ៃ ៍ទាកទ់ង ៃលឹង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា 
ៃិង រាយការ�៍ អៃុ សាសៃ ៍របស់ ខ្ួៃ �ូៃ សភា ៃីមយួៗ មៃុ នថ្ង ទី 1 ដខ មថុិនា 
 ណរៀងរាល់ ឆ្ន ។ំ ការ ណៃះ មៃិ បតរូវ បចាៃ ណចាល ជាមុៃ ៃូវ  ការ បញជាូ ៃ ណសច្កដោី បពាង 
ច្បាប ់្ មយួ កនុង ចំ្ណ្ម ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ទាងំណៃះ  ណៅ កាៃ ់គ�ៈ កមា្ម  
ធិការ  ណរលៃណោបាយ បដៃ្ថម ពីណលើ គ�ៈកមា្ម ធិការ រមួ ណ�ើយ។

(3) (4) អង្គៃីតិបញ្ញត្តិ បតរូវ អៃុមត័ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ៃិង ណសច្កដោ ី
បពាង ច្បាប ់ណ្្សងៗ ដែល ្ ដោល់ ឳ្យ វភិា�ៃ ៍ទាកទ់ង ៃលឹង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា
បតលឹម  ពាក ់ក ដ្ោ ល យប ់នថ្ង ទី 15 ដខ មថុិនា ណរៀងរាល់ ឆ្ន ។ំ វភិា�ៃ ៍ដែល ណធ្ើ ណៅ 
កនុង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ឬ ណៅ កនុង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ណ្្សងៗ ដែល ្ ដោល់ ឳ្យ 
វភិា�ៃ ៍ទាកទ់ង ៃលឹង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា សបមាប ់ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បៃ្ត មៃិ 
បតរូវ ច្ំ្យ ណៅ កនុង ឆ្ន  ំថវកិា ណ�ើយ។

(4) (5) អង្គៃីតិបញ្ញត្តិ  មៃិ បតរូវ  ណ្ញើ  ឳ្យ  អភបិាល ណែើម្ ីពិចារ្ ណសច្ កដោី បពាង 
ច្បាប ់្ មយួ  ដែល ្ ដោល់ បបាក ់វភិា�ៃ ៍សបមាប ់ច្ំ្យ ណៅ កនុង  ឆ្ន  ំថវកិា 
សារណពើពៃ្ធ ឬ   ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បៃ្ត ដែល ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ៃលឹង បតរូវ បាៃ 
អៃុមត័ ណលើកដលងដត ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់អាសៃន ដែល  បាៃ  ្ ដោល់ អៃុសាសៃ ៍
ណដាយ អភបិាល ឬ វភិា�ៃ ៍សបមាប ់ណបៀវត្សរ ៍ៃិង ច្ំ្យ របស់ អង្គៃីតិបញ្ញត្តិ 
ណ�ើយ ទាល់ដត ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា  បតរូវ បាៃ អៃុមត័សិៃ។

(d) (g) រ្ម ៃ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់្ មយួ ណលើកដលង ដត ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ 
ថវកិា ឬ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា បំណពញ បដៃ្ថម ប៉ាុណ ណ្ ះ  ដែល អាច្ មាៃរាយ 
មុខ វភិា�ៃ ៍ ណលើស ពី មយួ ណហើយ ណនាះ គឺ សបមាប ់ ណរលបំ�ង  ជាកោ់ក ់ដែល 
មាៃ ការ បញ្ជា ក ់។ វភិា�ៃ ៍ពី មូលៃិធិ ទូណៅ របស់ រែ្ឋ ណលើកដលង ដត វភិា�ៃ ៍ទាងំ

 ឡាយ  សបមាប ់សាោរែ្ឋ ៃិង វភិា�ៃ ៍ទាងំឡាយ ណៅ កនុង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់
ថវកិា ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា បំណពញ បដៃ្ថម ៃិង ណៅ កនុង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់
ណ្្សងៗ ដែល ្ ដោល់ ឳ្យ វភិា�ៃ ៍ទាកទ់ង ៃលឹង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ប៉ាុណ ណ្ ះដែល 
 បតរូវ ចាតទុ់ក ជាណមា�ៈ ែរាប ្  មាៃ ការ អៃុមត័ ណៅ កនុង សភា ៃីមយួៗ តាម 
រយៈ ការ ណបាះណឆ្ន ត ណដាយ  ណៅ ណឈា្ម ះ ឳ្យ បណញ្ចញ មតិ  ដែល បាៃ បញ្ចូ ល ណៅ កនុង 
ទិនាន ៃុប្វត្តិ ណដាយ មាៃ សំណ�ង របំទ   ពីរ ភាគ បី នៃ សមា�ិកដែល ចូ្ល រមួ។

(e) (h) (1) ណទាះបី ជា មាៃ បទបញ្ញត្តិ ែនទណទៀត នៃ ច្បាប ់ឬ រែ្ឋធម្ម ៃុញ្ញ  ណៃះ 
ក ៏ណដាយ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា សណច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា បំណពញ បដៃ្ថម ៃិង   
ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ណ្្សងៗ ដែល ្ ដោល់ ឳ្យ វភិា�ៃ ៍ទាក ់ទង ៃលឹង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់
ថវកិា អាច្ បតរូវ បាៃ អៃុមត័ ណៅ កនុង សភាៃី មយួៗ តាមរយៈ ការ ណបាះណឆ្ន ត 
ណដាយ  ណៅ ណឈា្ម ះ ឳ្យ បណញ្ចញ មតិ  ដែល បាៃ បញ្ចូ ល ណៅ កនុង ទិនាន ៃុប្វត្តិ ណដាយ 
មាៃ សំណ�ងរបំទ  ភាគ ណបច្ើៃ  នៃ សមា�ិក ដែល ចូ្ល រមួ ណែើម្ ីចូ្ល ជា ធរមាៃ 
ភ្ាមៗ ណបកាយ ពី ចុ្ះ ហត្ថណល ខា ណដាយ អភបិាល ឬ ណបកាយ ពី កាលបរណិច្ទ្ ដែល 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 31 (ត)
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បាៃ បញ្ជា ក ់ណៅ កនុង ៃីតិកម្ម។ រ្ម ៃ អ្ី មយួ ណៅ កនុង ដ្នក រង ណៃះ បតរូវ ប៉ាះពាល់ ែល់ 
តំរវូការ ណបាះ ណឆ្ន ត សបមាប ់ វភិា�ៃ ៍សបមាប ់សាោរែ្ឋ ដែល មាៃ ណៅ កនុង ដ ន្ក រង 
(d) (g) នៃ ដ្នក ណៃះ ៃិង ណៅ កនុង ដ ន្ក រង (b) នៃ វគ្គទី 8 នៃ មាបតា ណៃះ។

(2) សបមាប ់ណរលបំ�ង នៃ ដ ន្ក  ណៃះ “ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ណ្្សងៗ ដែល ្ ដោល់ 
វភិា�ៃ ៍ទាកទ់ង ៃលឹង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ឬ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា បំណពញ 
បដៃ្ថម” បតរូវ មាៃ ដត ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ទាងំឡាយ ្   ដែល បាៃ ក�ំត ់ ទាកទ់ង 
ណៅ ៃលឹងថវកិា ណៅ កនុង  ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ឬណៅ កនុង  ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា 
បំណពញ បដៃ្ថម ដែល បតរូវ បាៃ អៃុមត័ ណដាយ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ប៉ាុណ ណ្ ះ។

(3) សបមាប ់ណរលបំ�ង នៃ ដ្នក  ណៃះ “ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា” បតរូវ មាៃ 
ៃយ័ ថា ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ ទាងំឡាយ ្  ដែល មាៃ ថវកិា សបមាប ់ឆ្ន  ំថវកិា 
ៃិង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បៃ្ត។ 

(f ) (i) អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ អាច្ បគបប់គង ការ ដាក�ូ់ៃ ពៃិិត្យ ការ អៃុមត័ ៃិង ការ 
អៃុវត្ត ថវកិា ៃិង ការ ដាក ់ពាក្យ ប�ដោលឹ ង  ចំ្ណពាះ ទ ីភាន កគ់្រ រែ្ឋ ទាងំអស់។

(g) (j) សបមាប ់ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 2004-05 ឬ ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ្ មយួ បនាទា ប ់
មក ណទៀត អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ  មៃិ តរ្វូ  អាច្ ណ្ញើ ឳ្យ អភបិាល ណធ្ើ ការ ពិចារ ្  ណហើយ 
អភបិាល មៃិ បតរូវ  អាច្  ចុ្ះហត្ថណលខា  ចូ្ល ណៅ កនុង ច្បាប ់ៃូវ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់
ថវកិា សបមាប ់ឆ្ន  ំថវកិា ឬ សបមាប ់ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បៃ្ត ដែល ៃលឹង  ្ ដោល់ វភិា�ៃ ៍ពី 
មូលៃិធិ ទូណៅ សបមាប ់ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ៃីមយួៗ  នៃ ថវកិា រយៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំណនាះ 
ច្ំៃួៃ បបាក ់សរបុ  ដែល ណៅ ណពល បញ្ចូ ល រន  ជាមយួ វភិា�ៃ ៍ទាងំអស់ ពី មូលៃិធិ 
ទូណៅ សបមាប ់ ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ណនាះ ដែល បតរូវ បាៃ ណធ្ើ ណ�ើង  ណៅ ណពល អៃុមត័ 
ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ៃិង ច្ំៃួៃ បបាក ់នៃ មូលៃិធិ ទូណៅ  ដែល បតរូវ បាៃ ណ្ទារ ណៅ 
កាៃ ់គ�ៃី  ណស្ថរកម្ម ថវកិា សបមាប ់ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ណនាះ បសបតាម  វគ្គទី 20 នៃ 
មាបតា XVI ណលើស  ពី ច្ំ�ូលថវកិាទូណៅ  ការ ណ ទ្ារ ៃិង សមតុល្យ មូលៃិធិ ទូណៅ 
ដែល មាៃ   ពី ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ មុៃ សបមាប ់ ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ណនាះ ដែល បតរូវ បាៃ បា៉ា ៃ ់
សា្ម ៃ  ណៅ ណពល អៃុមត័ ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា។ ដែល ការ បា៉ា ៃស់ា្ម ៃ  ចំ្�ូល  
ការ ណ្ទារ ៃិង សមតុល្យ មូលៃិធិ ទូណៅ បតរូវ មាៃ ដច្ង ណៅ កនុង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់
ថវកិា ដែល អៃុមត័ ណដាយ អង្គៃីតិបញ្ញត្តិ។ សណច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ដែល បាៃ 
អៃុមត័ ណដាយ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ក ៏បតរូវ មាៃ របាយការ�៍ អំពី កាតព្កិច្្ច មូលៃិធិ 
សរបុ  ដែល មាៃ ណរៀបរាប ់ណៅ កនុង ដ ន្ក រង ណៃះ សបមាប ់ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ៃីមយួៗ 
នៃ ថវកិា រយៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំបពម ជាមយួ ៃលឹង ការ ពៃ្យល់ បកបសាយ   អំពី មូលដា្ឋ ៃ 
សបមាប ់ការ បា៉ា ៃស់ា្ម ៃ ច្ំ�ូល មូលៃិធិ ទូណៅ រមួទាងំ ការ ពៃ្យល់ បក បសាយ 
អំពី ចំ្ៃួៃ បបាក ់ដែល  អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ បា៉ា ៃស់ា្ម ៃ ច្ំ�ូល មូលៃិធិ ទូណៅ សបមាប ់
ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ណនាះ ណែើម្ ីដញក ឳ្យ  ខុស រន  ពី ចំ្�ូល មូលៃិធិ ទូណៅ សបមាប ់ ឆ្ន  ំ
សារណពើពៃ្ធ   មុៃ ភ្ាមៗ។

(h) (k) ណទាះ បី ជា  មាៃ បទ បញ្ញត្តិ ែនទណទៀត នៃ ច្បាប ់ឬ រែ្ឋធម្មៃុញ្ញ  ណៃះ រមួ 
ទាងំ ដ្នក រង (c) (f ) នៃ ដ្នក  ណៃះ វគ្គទី 4 នៃ មាបតា ណៃះ ៃិង វគ្គទី 4 ៃិង 8 នៃ 
មាបតា III ណៅ កនុង ឆ្ន  ំ្ មយួ   ដែល ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា មៃិ បតរូវ បាៃ 
អៃុមត័ ណដាយ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ណៅ បតលឹម ពាក ់ក ដ្ោ ល យប ់នថ្ង ទី 15 ដខ មថុិនា 
កណ៏ដាយ មៃិ បតរូវ មាៃ វភិា�ៃ ៍ព ីថវកិា បច្្ចុប្ៃន ឬ ថវកិា អនាគត ណែើម្ ីទូទាត ់
ណបៀ វត្សរ ៍ឬ  ការ សង បបាក ់ ដែល បាៃ ចំ្្យ  សបមាប ់ការ ណធ្ើ ែំណ�ើ រ ឬសបមាប ់
ការ រស់ ណៅ សបមាប ់សមា�ិក  ទាងំ ឡាយ  របស់ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ណៅ កនុង សមយ័ 
បប�ំុ ជា ណទៀងទាត ់ឬ សមយ័ បប�ំុ ពិណសស ្ មយួ សបមាប ់រយៈណពល ចាប ់ពី 
នថ្ង ទី 15 ដខ មថុិនា រហូត ែល់ នថ្ង ដែល ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា បតរូវ បាៃ បគ្ហា ញ 
�ូៃ អភ ិបាល។ រ្ម ៃ ណបៀវត្សរ ៍  ឬ  ការ សង បបាក ់ ដែល បាៃ ចំ្្យ  សបមាប ់ការ 
ណធ្ើ ែំណ�ើ រ ឬសបមាប ់ការ រស់ ណៅ  ដែល បាៃ ែក ហូត បសប តាម  ដ្នក រង ណៃះ បតរូវ 
បាៃ ទូទាត ់ណដាយ បបតិសកម្ម ណ�ើយ។

វគ្គទី 7. មាបតា XI A បតរូវ បាៃ បដៃ្ថម ចូ្ល ណៅ កនុង  រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  
បតរូវបកបសាយថា៖

មាបតា XI A 
 ដ្ៃការ សកម្មភាព យុទ្ធសា្ស្ត សហគមៃ៍

វគ្គទី 1. (a) អនក រស់ ណៅ កាលីហ្័រញ៉ា  រពំលឹង ៃិង តំរវូ ឳ្យ អង្គភាព រដា្ឋ  
ភបិាល  ណធ្ើ ការ ពៃ្យល់ ជា សាធារ�ៈ  អំពី ណរលប�ំង នៃ ច្ំ្យ ៃិង ថា 
ណតើ មាៃ  ការ ណធ្ើ ឳ្យ មាៃ ភាព រកី ច្ណបមើៃ  ណឆ្្ព ះ ណៅ រក ទិស ណៅ របស់ ខ្ួៃ ដែរ ឬ ណទ។ 
ែូណច្នះ បដៃ្ថម  ពី ណលើតំរវូការ  បទបញ្ញត្តិ ែនទ ណទៀត នៃ រែ្ឋធម្ម ៃុញ្ញ  ណៃះ ថវកិា  របស់ 
អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល ៃីមយួ ដែលបតរូវ  បាៃ អៃុមត័ រចួ្ បតរូវ មាៃ  ច្ំ�ុច្ ទាងំអស់ 

ខាង ណបកាម ពីណបពាះ វា អៃុវត្ត ច្ំណពាះ  អំ្ច្ ៃិង ករ�ីយកិច្្ច របស់ អង្គភាព៖
(1) របាយការ�៍ អំពី រណបៀប ដែល ថវកិា ៃលឹង ណលើក កម្ពស់ ែូច្ ដែល អាច្ 

អៃុវត្ត បាៃ ច្ំណពាះ  មុខគ្រ តួនាទី របស់ អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ៃិង 
អាទិភាព ដែល បាៃ ក�ំត ់កនុង មូលដា្ឋ ៃ ណសែ្ឋកិច្្ច រកី ច្ណបមើៃ បរសិា្ថ ៃ មាៃ 
គុ�ភាព ៃិង សមធម ៌សហគមៃ ៍ែូច្ ដែល បាៃ ្ ្ុះបញ្្ច ំង ណៅ កនុង ទិស 
ណៅ ែូច្ តណៅ៖ ការ បណងកើៃ ការគ្រ ការ ដកលមអែ ការ អបរ់ ំការ កាតប់ៃ្ថយ ភាព 
បកីបក ការ កាត ់បៃ្ថយ ឧបកិែ្ឋកម្ម ការ ដកលមអែ ដ្នក សុខាភបិាល ៃិង អាទិភាព  
ែនទណទៀត របស់ សហគមៃ។៍

(2) ការបរោិយ អំពី  ការ វាស់ដវង លទ្្ធ ល រមួ  ដែល ៃលឹង បតរូវ យក ណៅ ណបបើ កនុង 
 ការ វាយ តនម្ ភាព រកី ច្ណបមើៃ  បគប ់ដ ន្ក ទាងំអស់ របស់ សហគមៃ ៍ណឆ្្ព ះ ណៅ រក 

ទិស ណៅ ដែល  បាៃ បណងកើត ណដាយ  អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ បសបតាម  
កថាខ�្ឌ  (1)។

(3) របាយការ�៍ អំពី ការ វាស់ដវង  លទ្ធ្ល សបមាប ់ច្ំ្យ  ច្ម្ងៗ 
ៃីមយួៗ របស់  រដា្ឋ ភបិាល ណែើម្ ីឳ្យ ធៃធាៃ សាធារ�ៈ បតរូវ បាៃ ្ ដោល់     វភិា�ៃ ៍  ណៅ កនុង ថវកិា ៃិង ទំនាកទ់ៃំង របស់ វធិាៃការ ទាងំ ណនាះ ជាមយួ ៃលឹង ណរល

 បំ�ង រមួ ៃិង ទិស ណៅ ទាងំឡាយ  ដែល បាៃ  បណងកើត ណដាយ  អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល 
កនុង មូលដា្ឋ ៃ បសបតាម  កថាខ�្ឌ  (1)។

(4) របាយការ�៍ អំពី រណបៀប ដែល អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ  ៃលឹង 
តបមលឹម ចំ្្យ ៃិង ការ វៃិិណោគ  ធៃធាៃ សាធារ�ៈ របស់ ខ្ួៃ     ណែើម្ ីណែើម្ ី
សណបមច្ បាៃ ៃូវ  ទិស ណៅ ទាងំឡាយ ទិស ណៅ ទាងំឡាយ   ដែល បាៃ  បណងកើត 
ណដាយ  អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ បសបតាម  កថាខ�្ឌ  (1)។

(5) របាយការ�៍ ជា សាធារ�ៈ សដោីពី ភាព រកី ច្ណបមើៃ  កនុង ការ សណបមច្ 
បាៃ ៃូវ   ទិស ណៅ   ទាងំឡាយ   ដែល បាៃ  បណងកើត ណដាយ  អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង 
មូលដា្ឋ ៃ បសប តាម   កថាខ�្ឌ  (1) ៃិង ការ វាយ តនម្ អំពី បបសិទ្ធភាព    ណៅ កនុង 
ការ សណបមច្ បាៃ លទ្ធ្ល ណោង ណៅ តាម វធិាៃការ  ដែល មាៃ ដច្ង ណៅ កនុង  
ថវកិា របស់ ឆ្ន  ំមុៃ។

(b) អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ៃីមយួៗ បតរូវ បណងកើត ៃិង អៃុវត្ត 
ែំណ�ើ រការ មយួ ដែល មាៃ លក្ខ�ៈ ណបើក ទូោយ ៃិង មាៃ តម្ាភាព ដែល 
ណលើក ទលឹក ចិ្ត្ត ឳ្យ មាៃ ការ ចូ្ល រមួ ពី បគប ់ទិែ្ឋភាព ទាងំអស់ នៃ សហ គមៃ ៍ណៅ 
កនុង ការ បណងកើត ថវកិា ដែល បាៃ ណសនើ របស់ ខ្ួៃ រមួទាងំ ការ កំ�ត ់ អាទិភាព របស់ 
សហគមៃ ៍បសបតាម  កថាខ�្ឌ  (1) នៃ ដ្នករង (a)។

(c)  ដ្នក  ណៃះ បតរូវ  អាច្ ណបបើបាៃ ណៅ កនុង ឆ្ន  ំថវកិា របស់ អង្គភាព រដា្ឋ  ភបិាល 
កនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែល ចាប ់ណ្ដោើម កនុង ឆ្ន  ំ2014។

(d) បទបញ្ញត្តិ ទាងំឡាយ នៃ ដ្នក  ណៃះ មាៃ លក្ខ�ៈ ស្័យ អៃុវត្ត ណហើយ 
ៃលឹង បតរូវ បកបសាយ ណែើម្ ីអៃុវត្ត ដត សបមាប ់សកម្មភាព ទាងំឡាយ ្  ដែល 
អង្គភាព កនុង មូលដា្ឋ ៃ អៃុវត្ត អំ្ច្ ប៉ាុណ ណ្ ះ។

វគ្គទី 2. (a) តាមរយៈ ច្ំ្តក់ារ របស់ គ�ៈ  បគបប់គង ណខាៃធី មយួ អាច្ 
 ្ ដោួច្ណ្ដោើម  ឳ្យ មាៃ ការ បណងកើត ដ្ៃការ សកម្មភាព យុទ្ធសា្ស្ត សហគមៃ ៍ដែល 
ចាប ់ពីណពល ណៃះ តណៅ ណៅ កាត ់ថា ដ្ៃការ សកម្ម ភាព។ ណខាៃធី ណនាះ  បតរូវ ្ ដោួច្ ណ្ដោើម ឳ្យ មាៃ ការ ចូ្ល រមួ ពី សំ្ក ់អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល  កនុង មូលដា្ឋ ៃ ទាងំអស់ 
ណៅ កនុង ណខាៃធី ដែល មុខគ្រ ឬ ណសវា ដែល មាៃ បសាប ់របស់ ពួកណគ ស្ថិត ណៅ កនុង  
វសិាលភាព  ដែល បាៃ បា៉ា ៃ ់សា្ម ៃ របស់ ដ្ៃការ សកម្មភាព។ អង្គភាព រដា្ឋ ភ ិ
បាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ណៅ កនុង ណខាៃធី អាច្ ដាក ់ញត្តិ �ូៃគ�ៈបគបប់គង ណែើម្ ី

 ្ដោួច្ណ្ដោើម ដ្ៃការ សកម្មភាព មយួ ដែល បតរូវ ដាក ់បញ្ចូ ល  ណៅ កនុង ែំណ�ើ រការ ណរៀប
 ច្ំ ដ្ៃការ ឬ ណែើម្ ីដកដបប ដ្ៃការ សកម្មភាព ណនាះ។ 

 (b) អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ទាងំឡាយ ដែល បាៃ ចូ្លរមួ បតរូវ ណធ្ើ 
ពបគ្ង ដ្ៃការ សកម្មភាព តាមរយៈ ែំណ�ើ រការ មយួ ដែល មាៃ លក្ខ�ៈ ណបើក 
ទូោយ ៃិង មាៃ តម្ាភាព ដែល ណលើក ទលឹក ចិ្ត្ត ឳ្យ មាៃ ការ ចូ្លរមួ ពី សំ្ក ់
ទិែ្ឋភាព ទាងំអស់ នៃ សហគមៃ ៍រមួទាងំ អនក ែលឹក នា ំណៅ �តិ ខាង។ ដ្ៃការ 
សកម្មភាព បតរូវ បញ្ចូ ល ៃូវ ច្ំ�ុច្ ទាងំអស់ ែូច្តណៅ ៖

(1) របាយការ�៍ដែល (A) ្ដោល់ ៃូវ ចំ្�ុច្ សំខាៃ ់ៗ  អំពី រណបៀប ដែល ដ្ៃ 
ការ សកម្មភាព ៃលឹង សណបមច្ បាៃ ៃូវ ណរលបំ�ង ៃិង ទិស ណៅ ដែល បាៃ ដច្ង 
ណៅ កនុង កថាខ�្ឌ  (1) ែល់ (5) រមួ បញ្ចូ ល ទាងំ ដ្នក រង (a) នៃ វគ្គទី 1 នៃ 
មាបតា ណៃះ (B) បរោិយ អំពី ណសវា សាធារ�ៈ ដែល ៃលឹង បតរូវ ្ ដោល់ �ូៃ បសប តាម  

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 31 (ត)
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ដ្ៃការ សកម្មភាព ៃិង តួនាទី ៃិង ការ ទទួល ខុស បតរូវ របស់ អង្គភាព ចូ្លរមួ 
(C) ពៃ្យល់ អំពី មូលណហតុ ដែល ណសវា ទាងំណនាះ ៃលឹង បតរូវ បាៃ ្ ដោល់ �ូៃ កាៃ ់ដត 
មាៃ បបសិទ្ធភាព    ៃិង  បបសិទ្ធ ្ ល ដថម ណទៀត បសប  តាម  ដ្ៃការ សកម្មភាព 
(D) ្ដោល់ ៃូវ ការ នល ដច្ក ធៃធាៃ ណែើម្ ីរបំទ ដ្ៃការ រមួ មាៃ មូលៃិធិ ដែល 
អាច្ ៃលឹង ទទួល បាៃ ពី  មូលៃិធិ មរតក ការ អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យភាព 
(E) ពិចារ្ អំពី ភាព ខុស រន  ណៅ កនុង សហគមៃ ៍ទាងំឡាយ  ដែល បណបមើ �ូៃ 
ណដាយ ដ្ៃការ សកម្មភាព ៃិង (F) ពៃ្យល់  អំពី រណបៀប ដែល ដ្ៃការ សកម្មភាព 
មាៃ សង្គតភាព ជាមយួ ថវកិា ទាងំឡាយ  ដែល បតរូវ បាៃ អៃុមត័ ណដាយ អង្គភាព 
រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូល ដា្ឋ ៃ ដែល បាៃ ចូ្លរមួ។

(2) លទ្ធ្ល ដែល  អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ  ដែល  បាៃ ចូ្ល រមួ ច្ង ់
បាៃ ៃិង វធីិ ដែល លទ្ធ្ល ទាងំ ណនាះ ៃលឹង បតរូវ បាៃ វាស់ដវង។

(3) វធីិសា្ស្ត សបមាប ់ការ រាយការ�៍  លទ្្ធ ល ជាណទៀងទាត ់ �ូៃ 
សាធារ�ៈ�ៃ ៃិង �ូៃ រែ្ឋ។

(c) (1) ដ្ៃការ សកម្មភាព បតរូវ ដាក�ូ់ៃ គ�ៈ បគបប់គង នៃ អង្គភាព រដា្ឋ  
ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែល បាៃ ចូ្លរមួ ៃីមយួៗ ណៅ កនុង ណខាៃធី ណនាះ។ ណែើម្ ី
ធានា ៃូវ កបមតិ អប្បរមា នៃ  កិច្្ចសហបបតិបត្តិការ ដ្ៃការ សកម្មភាព បតរូវ ដត 
មាៃ ការ អៃុមត័ ពី ណខាៃធី អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ណដាយ ្ ដោល់ ៃូវ 
ណសវា កនុង បករុង បសប តាម  ដ្ៃការ សកម្មភាព ោ៉ា ង ណហាច្្ស់ បបជា�ៃ មយួ 
ភាគ ធំ ណៅ កនុង ណខាៃធីណនាះ ៃិង  ការោិល័យ អបរ់ ំណខាៃធី មយួ ឬ ណបច្ើៃ ដែល 
បណបមើ ោ៉ា ង ណហាច្្ស់  សិស្ស សាោ រែ្ឋ មយួ ភាគ ធំ ណៅ កនុង ណខាៃធី ណនាះ។

(2) ការ អៃុមត័ ដ្ៃការ សកម្មភាព ឬ ការ ដកដបប ដ្ៃការ សកម្មភាពណដាយ 
អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ រមួទាងំ ណខាៃធី តំរវូ ឳ្យ មាៃ សំណ�ង ណឆ្ន ត 
ភាគ ណបច្ើៃ  នៃ សមា�កិភាព របស់ គ�ៈ អភបិាល របស់ ណខាៃធី ណនាះ។ ដ្ៃការ 
សកម្មភាព មៃិ បតរូវ អៃុវត្ត ច្ំណពាះ អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ្   ដែល 
មៃិ អៃុមត័ ដ្ៃការ សកម្មភាព  ដែល បាៃ ដច្ង ណៅ កនុង កថាខ�្ឌ  ណៃះ ណ�ើយ។

(d) ណៅ ណពល ដ្ៃការ សកម្មភាព បតរូវ បាៃ អៃុមត័ រចួ្ ណហើយ ណខាៃធី អាច្ 
ចុ្ះ កិច្្ច សៃយា នានា ដែល កំ�ត ់ៃិង ចាតត់ាងំ ករ�ីយកិច្្ច ៃិង កាតព្កិច្្ច 
ទាងំឡាយ របស់  អង្គភាព ចូ្ល រមួ ៃីមយួៗ ឳ្យ ដត កិច្្ចសៃយា ទាងំ ណនាះ មាៃ 
ភាព ចាបំាច្ ់សបមាប ់ការ អៃុវត្ត ដ្ៃការ សកម្មភាព  ៃិង  បតរូវ បាៃ អៃុមត័ 
ណដាយ សំណ�ង ណឆ្ន ត ភាគ ណបច្ើៃ នៃ គ�ៈ អភបិាល  នៃ អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង 
មូលដា្ឋ ៃ ៃីមយួៗ ដែល ជា ភាគី នៃ កិច្្ច សៃយា ណនាះ។

(e) អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែល បាៃ អៃុមត័ ដ្ៃការ 
សកម្មភាព មយួ បសប  តាម  ដ ន្ក  ណៃះ ណហើយ បាៃ  បណំពញ តំរវូការ នៃ វគ្គទី 3 នៃ 
មាបតា ណៃះ បបសិៃ ណបើ អាច្ អៃុវត្ត បាៃ អាច្ រមួបញ្ចូ ល មូលៃិធិ  រែ្ឋ ឬ មូលៃិធិ  
កនុង មូលដា្ឋ ៃ  ដែល បាៃ នលដច្ក ឳ្យ ពួកណគ សបមាប ់ ណរលប�ំង ្ ដោល់ ណសវា 
ទាងំឡាយ ដែល បាៃ កំ�ត ់ណៅ កនុង ដ្ៃការ សកម្មភាព កនុង លក្ខ�ៈ មយួ 
ដែល ៃលឹង ណធ្ើ ឳ្យ ទិស ណៅ របស់ ដ្ៃការ សកម្មភាព មាៃ ការ រកី ច្ណបមើៃ ណៅ មុខ។

វគ្គទី 3. (a) បបសិៃ ណបើ ប ដ្ោ  ភាគី នៃ ដ្ៃការ សកម្មភាព  ដែល បតរូវ បាៃ 
អៃុមត័ បសប តាម  វគ្គទី 2 នៃ មាបតា ណៃះ សៃនិដា្ឋ ៃ ថា លក្ខៃ្តិកៈ ឬ ៃិយត័កម្ម 
របស់ រែ្ឋ រមួ មាៃ លក្ខៃ្តិកៈ ឬ ៃិយត័កម្ម ដែល កបមតិ ការ ច្ំ្យ មូលៃិធិ 
រារាងំ ែល់ វឌ្ឍភាព  ណឆ្្ព ះ ណៅ រក ទិស ណៅ នៃ ដ្ៃការ សកម្មភាព ឬ ពួកណគ បតរូវ ការ 
អំ្ច្ តាម លក្ខៃ្តិកៈ បដៃ្ថម ណទៀត ណែើម្ ីអៃុវត្ត ដ្ៃការ សកម្មភាព អង្គភាព 
រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ អាច្ ដាក ់បញ្ចូ ល បទបញ្ញត្តិ ទាងំឡាយ ណៅ កនុង 
ដ្ៃការ សកម្មភាព ដែល មាៃ  លក្ខ�ៈមុខគ្រ  ណស្មើ  ៃលឹង ណរល ប�ំង  មយួ ឬ 
ណរលបំ�ង ទាងំឡាយ របស់ លក្ខៃ្តិកៈ ឬៃិយត័កម្ម។ បទបញ្ញត្តិ ណៃះ បតរូវ 
ដាក ់បញ្ចូ ល ៃូវ ការ បរោិយ  អំពី ណរលប�ំង  ដែល បាៃ ណបរង ទុក របស់ រែ្ឋ 
អំពី រណបៀប ដែល វធិាៃ  ណនាះ គឺ ជា ឧបសគ្គ ច្ំណពាះ លទ្្ធ ល កាៃ ់ដត បបណសើរណ�ើង 
អំពី វធិាៃ របស់ សហគមៃ ៍ដែល បាៃ ណសនើសំុ ៃិង អំពី រណបៀប ដែល  វធិាៃ របស់ 
សហគមៃ ៍ ៃលឹង រមួ ច្ំដ�ក កនុង លទ្្ធ ល កាៃ ់ដតបបណសើរ ខ�ៈ ណពល ណធ្ើ ឳ្យ 
ណសែ្ឋកិច្្ច រកី ច្ណបមើៃ បរសិា្ថ ៃ មាៃ គុ�ភាព ៃិង សមធម ៌សហគមៃ ៍មាៃ ភាព 
រកីច្ណបមើៃ ណៅ មុខ។ សបមាប ់ណរល បំ�ង នៃ ដ ន្ក ណៃះ បទបញ្ញត្តិ មយួ មាៃ 
លក្ខ�ៈ មុខគ្រ ណស្មើ   ៃលឹង ណរលប�ំង មយួ ឬ ណរលបំ�ង ណបច្ើៃ នៃ លក្ខៃ្តិកៈ 
ឬ ៃិយត័កម្ម បបសិៃ ណបើ វា   អៃុណោម តាម ណរលការ�៍ ៃិង ណរលបំ�ង នៃ 
លក្ខៃ្តិកៈ ឬ ៃិយត័កម្ម បាៃ ណបច្ើៃ។

(b) ប ដ្ោ  ភាគី បតរូវ ដាក ់�ូៃ ដ្ៃការ សកម្មភាព មយួ ដែល មាៃ  បទ បញ្ញត្តិ  

មាៃ មុខគ្រ ណស្មើ ែូច្ ដែល បាៃ ណរៀបរាប ់ណៅ កនុង ដ្នក រង (a) បសប  តាម  លក្ខៃ្តិកៈ 
របស់ រែ្ឋ មយួ  ឬ ណបច្ើៃ បសប តាម  អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ កនុងសមយ័    បប�ំុ ណទៀងទាត ់ឬ 

 សមយ័ បប�ំុ ពិណសស មយួ។ កនុង រយៈណពល 60 នថ្ង ណបកាយ ពី បាៃ ទទួល ដ្ៃ 
ការ សកម្មភាព បបសិៃណបើ អង្គៃីតិបញ្ញត្តិ មៃិ ចាត ់វធិាៃការ ែំ្ល រន ណដាយ 
ណសច្កដោី សណបមច្  ឬ ណ្្សង ពី ណៃះ ណែើម្ ី�ំទាស់ ៃលឹង  បទបញ្ញត្តិ  ណនាះ បទបញ្ញត្តិ 
ទាងំណនាះ បតរូវ ចាតទុ់ក ថា អាច្ ណបបើបាៃ ជាមយួ ៃលឹង   បបសិទ្ធភាព ណៅ កនុង ច្បាប ់ 
ដែល អៃុណោម តាម បទបញ្ញត្តិ  បតរូវ ចាត ់ទុក ថា  អៃុណោម តាម លក្ខៃ្តិកៈ មយួ 
ឬ ណបច្ើៃ របស់ រែ្ឋ។

(c) បបសិៃ ណបើ ប ដ្ោ  ភាគី  នៃ ដ្ៃការ សកម្មភាព ដែល បតរូវ បាៃ អៃុ មត័ 
បសប  តាម  វគ្គទី 2 នៃ មាបតា ណៃះ សៃនិដា្ឋ ៃ ថា ៃិយត័កម្ម រារាងំ ែល់ ទិស ណៅ 
របស់ ដ្ៃការ សកម្មភាព ពួកណគ អាច្ ណររព តាម ៃីតិ វធីិ ដែល មាៃ ណរៀបរាប ់
ណៅ កនុង ដ ន្ក រង (a) នៃ ដ្នក ណៃះ តាមរយៈ ការ ដាក ់សំណ�ើ  របស់ ពួកណគ �ូៃ ទី 
ភាន កគ់្រ ឬ បកសួង  ដែល ទទួល ខុស បតរូវ ច្ំណពាះ ការ បបកាស ឳ្យ ណបបើ ឬ  បគបប់គង 
ៃិយត័កម្ម ដែល  បតរូវ ពិចារ្  ណៅណលើ សំណ�ើ  ណនាះ កនុង រយៈណពល 60 នថ្ង។ 
បបសិៃណបើ កនុង រយៈណពល 60 នថ្ង ណបកាយ ពី បាៃ ទទួល ដ្ៃការ សកម្មភាព ទី 
ភាន កគ់្រ ឬ បកសួង មៃិ ចាត ់វធិាៃការ  �ំទាស់ ៃលឹង បទបញ្ញត្តិ ណទណនាះ បទបញ្ញត្តិ 
ទាងំណនាះ បតរូវ ចាត ់ទុក ថា អាច្ ណបបើ បាៃ ជាមយួ ៃលឹង   បបសិទ្ធភាព ណៅ កនុង ច្បាប ់ 
ដែល អៃុណោម តាម បទបញ្ញត្តិ  បតរូវ ចាត ់ទុក ថា  អៃុណោម តាម ៃិយត័កម្ម  មយួ 
ឬ ណបច្ើៃ របស់ រែ្ឋ។ រាល់ ច្ំ្ត ់ការ �ំទាស់ ៃលឹង បទបញ្ញត្តិ បតរូវ រមួ បញ្ចូ ល ៃូវ 
ណសច្កដោី ដថង្ការ�៍  ដែល មាៃ ដច្ង ៃូវ ណហតុ្ល សបមាប ់ការ �ំទាស់ ណៃះ។

(d) ដ្នក  ណៃះ បតរូវ អៃុវត្ត ដត ច្ំណពាះ លក្ខៃ្តិកៈ ឬ ៃិយត័កម្ម ទាងំឡាយ ្   
ដែល បគបប់គង ណដាយ ផ្ទា ល់ ណលើ រែ្ឋបាល នៃ  កម្មវធីិ របស់ រែ្ឋ ដែល   បាៃ ទទួល 
ហិរញ្ញប្ទាៃ ទាងំ បសរុង ឬ ណដាយ ដ្នក ពី  មូលៃិធិ របស់ រែ្ឋ។

(e) រាល់ អំ្ ច្ ដែល  បតរូវ បាៃ ្ ដោល់  បសប តាម   ដ្នក  ណៃះ បតរូវ ្ ុត កំ�ត ់កនុង 
រយៈណពល បៃួ ឆ្ន  ំណដាយ ស្័យ បបវត្តិ ណបកាយ  នថ្ង បបសិទ្ធភាព លុះបតា ្  មាៃ 
ការ បៃ្ត ថ្ម ីបសប តាម  ដ្នក ណៃះ។

វគ្គទី 4. (a) មូលៃិធិមរតក នៃ ការ អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ� ណៃយ្យ ភាព បតរូវ 
បាៃ បណងកើតណ�ើង ណៅ កនុង រតនាររ ជាតិ សបមាប ់ណរលបំ�ង ្ ដោល់ ធៃធាៃ 
រែ្ឋ  ណែើម្ ី អៃុវត្ត ការ ្ ដោល់ ណសវា រមួ រន  ដែល មាៃ ណៅ កនុង ដ្ៃការ សកម្មភាព 
យុទ្ធសា្ស្ត សហគមៃ ៍ដែល បតរូវ បាៃ ណរៀបច្ំ ណ�ើង បសប តាម  មាបតា ណៃះ។  ណទាះ 
បី ជា  មាៃ វគ្គទី 13340 នៃ បកម រដា្ឋ ភបិាល កណ៏ដាយ បបាក ់ណៅ កនុង មូលៃិធិ បតរូវ 
្ដោល់ វភិា�ៃ ៍ជា បៃ្តបនាទា ប ់  សបមាប ់ណរលប�ំង ដត មយួ គត ់ដែល បាៃ  
ដច្ង ណៅ កនុង មាបតា ណៃះ។ សបមាប ់ណរលបំ�ង នៃ វគ្គទី 8 នៃ មាបតា XVI  
ច្ំ�ូល ដែល បាៃ ណ្ទារ ចូ្ល មូលៃិធិ មរតក នៃ ការ អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ� 
ណៃយ្យភាព បសប តាម   ច្បាប ់ដែល បដៃ្ថម មាបតា ណៃះ បតរូវ ចាត ់ទុក ថា ជា  ច្ំ�ូល   
ពៃ្ធ ទាងំឡាយ នៃ មូលៃិធិ ទូណៅ ដែល អាច្ បតរូវ បាៃ ្ ដោល់ វភិា�ៃ ៍ បសប តាម  
មាបតា XIIIB។

(b) \បបាក ់ណៅ កនុង មូលៃិធិ មរតក នៃ ការ អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ� ណៃយ្យ ភាព 
បតរូវ ដច្កចាយណៅ ឳ្យ ណខាៃធី  ណៅ តាម លក្ខៃ្តិកៈ  ដែល ដ្ៃ ការ សកម្មភាព របស់ 
ណខាៃធី ទាងំណនាះ បាៃ ដាក ់បញ្ចូ ល ៃូវ ថវកិា សបមាប ់ ច្ំ្យ មូលៃិធិ ដែល 
បំណពញ តាម វគ្គទី 1 ៃិង  2 នៃ មាបតា ណៃះ។

(c) រាល់ មូលៃិធិ ដែល នលដច្ក ណៅ ឳ្យ ការោិល័យ អបរ់ ំណខាៃធី បសប តាម  
ដ្ៃការ សកម្មភាព បតរូវ ដត ទូទាត ់ពី បបភព ចំ្�ូល  ណបរៅ ពី មូលៃិធិ មរតក នៃ ការ 
អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យភាព ណហើយ អាច្ បតរូវ បាៃ ទូទាត ់ពី បបភព ណ្្សងៗ ណទៀត  
តាម ការ កំ�ត ់ណដាយ អង្គភាព ចូ្ល រមួ កនុង ដ្ៃការ សកម្មភាព។ ការ នលដច្ក ដែល 
បាៃ ទទួល ណដាយ ការោិល័យអបរ់ ំណខាៃធី ្ មយួ បសប តាម  ដ្ៃការ សកម្មភាព 
មៃិ បតរូវ ចាត ់ទុក ថា ជា ចំ្�ូល ពៃ្ធ នៃ មូលៃិធិ ទូណៅ ឬ  ចំ្�ូល ពៃ្ធ កនុង មូលដា្ឋ ៃ 
ដែល បាៃ នល ដច្ក សបមាប ់ណរល បំ�ង នៃ វគ្គទី 8 នៃ មាបតា XVI ណ�ើយ។

វគ្គទី 5. ណខាៃធី ដែល បាៃ អៃុមត័ ដ្ៃការ សកម្មភាព  បសប តាម  វគ្គទី 2 
នៃ មាបតា ណៃះ បតរូវ វាយ តនម្ បបសិទ្ធភាព នៃ ដ្ៃការ សកម្មភាព ោ៉ា ង ណហាច្ 
្ស់  បៃួ ឆ្ន  ំមដោង។ ែំណ�ើ រ ការ វាយ តនម្ បតរូវ រមួ បញ្ចូ ល ៃូវ កាោៃុវត្តិភាព 
សបមាប ់មតិ ណោបល់ របស់ សាធារ��ៃ ៃិង សបមាប ់មតិ ណោបល់ ទាងំ 
ឡាយ  ដែល ៃលឹង បតរូវ ដាក ់បញ្ចូ ល ណៅ កនុង របាយ ការ�៍  សណបមច្។ ការ វាយ តនម្ 

  បតរូវ ណបបើ ណដាយ អង្គភាព ចូ្ល រមួ ណែើម្ ីដកលមអែ ដ្ៃការ សកម្មភាព ៃិង ណដាយ 
សាធារ��ៃ ណែើម្ ីវាយ តនម្ ការ អៃុវត្ត ការគ្រ របស់ រដា្ឋ ភបិាល របស់ ខ្ួៃ។
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ការ វាយ តនម្ បតរូវ ដាក ់បញ្ចូ ល ៃូវ ការ ពិៃិត្យ ណ�ើង វញិ ៃូវ កបមតិ  មយួ ដែល ដ្ៃ
 ការ សកម្មភាព  សណបមច្ បាៃ ៃូវ ណរលប�ំង ៃិង ទិស ណៅ ដែល មាៃ ដច្ង ណៅ  

កនុង កថា ខ�្ឌ  (1) ែល់ (5) រមួទាងំ អៃុដ្នក (a) នៃ វគ្គទី 1 រមួមាៃ ៖ ការ 
ដកលមអែ លទ្ធ្ល កនុង ច្ំណ្ម អង្គភាព ចូ្លរមួ កនុង ការ ្ ដោល់  ៃិង បបសិទ្ធ ភាព នៃ 
ណសវា រដា្ឋ ភបិាល ដែល អាច្ អៃុវត្ត បាៃ  ភាព រកី ច្ណបមើៃ  ណឆ្្ព ះ ណៅ រក ការ  កាត ់
បៃ្ថយ ភាព ខុសរន  កនុង សហគមៃ ៍ៃិង ថាណតើ បុគ្គល ឬ សមា �កិ សហគមៃ ៍ 
ទទួល ណសវា ទាងំណនាះ  ទទួល បាៃ ការ តំ្ ង ណៅ កនុង ការ បណងកើត ៃិង ការ អៃុវត្ត 
ដ្ៃការ សកម្មភាព ដែរ ឬ ណទ។

វគ្គទី 6. (a) រែ្ឋ បតរូវ ពិចារ្ អំពី រណបៀប ដែល ខ្ួៃ អាច្  �ួយ� អង្គ ភាព រដា្ឋ  ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ កនុង ការ ្ ដោល់ ណសវា  ឳ្យ កាៃ ់ដត មាៃ បបសិទ្ធ ភាព ៃិង បបសិទ្ធ 
្ល តាមរយៈ ដ្ៃការ សកម្មភាព ដែល បាៃ អៃុមត័ បសប តាម  វគ្គទី 2។ បសប 
ជាមយួ ៃលឹង ទិស ណៅ ណៃះ រែ្ឋ ឬ បកសួង ្ មយួ ឬ ទី ភាន កគ់្រ ្ មយួ កនុង រែ្ឋ 
ណៃះ អាច្ ចុ្ះ កិច្្ចសៃយា ជាមយួ អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែល ជា អនក 
ចូ្ល រមួ ណៅ កនុង ដ្ៃការ សកម្មភាព ណែើម្ ីអៃុវត្ត មុខគ្រ ្  ដែល ភាគី ចុ្ះ កិច្្ច 
សៃយា កំ�ត ់ថា អាច្ អៃុវត្ត ការគ្រ បាៃ កាៃ ់ដត មាៃ បបសិទ្ធភាព ៃិង បបសិទ្ធ 
្ល ណៅ ថាន ក ់មូលដា្ឋ ៃ។ រាល់ កិច្្ច សៃយា ដែល បាៃ ណធ្ើ ណ�ើង បសប តាម  ដ ន្ក 
ណៃះ បតរូវ អៃុណោម តាម ដ្ៃការ សកម្មភាព ដែល បតរូវ បាៃ អៃុមត័ បសប តាម   
លក្ខខ�្ឌ  តំរវូ  របស់ វគ្គទី 2។

(b) រែ្ឋ បតរូវ ពិចារ្  ៃិង ក�ំត ់អំពី រណបៀប ដែល ខ្ួៃ អាច្ របំទ តាមរយៈ 
ណបគឿង ណលើក ទលឹក ចិ្ត្ត ជា ហិរញ្ញ  វត្ថុ ៃិង ៃិយត័ភាព កិច្្ច ខិត ខ ំបបលឹងដបបង ណដាយ 
អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ៃិង តំ្ ង របស់ សាធារ��ៃ កនុង ការ ណធ្ើ 
ការ រមួ រន  ណែើម្ ីណដាះបសាយ បញ្ហា  បបឈម ៃិង ណដាះបសាយ បញ្ហា  នានា ដែល 
អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ បាៃ ក�ំត ់ណដាយ ស្ម័បគ ចិ្ត្ត ៃិង ណដាយ 
កិច្្ចសហការ  ថា ណដាះបសាយ បាៃ លអែ បំ្ុត ណៅ  កបមតិ ភូមសិា្ស្ត  តំបៃ ់ណែើម្ ី
�ំរញុ ឳ្យ ណសែ្ឋកិច្្ច រកី ច្ណបមើៃ បរសិា្ថ ៃ មាៃ គុ�ភាព ៃិង សមធម ៌សហគមៃ ៍
រកី ច្ណបមើៃ ណៅ មុខ។ រែ្ឋ បតរូវ ណលើក កម្ពស់ ភាព ណក្ៀវក្ា ៃិង ការ បបកួតបបដ�ង ជា  សកល  ណលើ ណសែ្ឋកិច្្ច តំបៃ ់ៃិង �ំរញុ ឳ្យ មាៃ កិច្្ច សហការ កាៃ ់ដត ទូលំទូោយ 
កនុង ច្ំណ្ម រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ណៅ កនុង តំបៃ ់តាម រយៈ ការ ្ ដោល់ ការ 
ពិចារ្ ណៅ ណលើ អាទិភាព ចំ្ណពាះ   មូលៃិធិ បគបប់គង ណដាយ រែ្ឋ សបមាប ់ ណហដា្ឋ  
រច្នា សម្ពៃ័្ធ ៃិង ណសវា មៃុស្ស ធម ៌តាម ដែល អាច្ អៃុវត្ត បាៃ ែល់ អង្គភាព 
រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែល បាៃ ចូ្លរមួ ដែល  បាៃ បណងកើត  ដ្ៃការ កិច្្ច 
សហការ កនុង តំបៃ ់ ណដាយ ស្ម័បគ ចិ្ត្ត ៃិង  កំពុង មាៃ ភាព រកី ច្ណបមើៃ ណឆ្្ព ះ ណៅ រក 
ណរលបំ�ង ៃិង ទិស ណៅ នៃ ដ្ៃការ របស់ ពួកណគ ដែល  បតរូវ រមួ បញ្ចូ ល រន  ៃូវ 
ទិស ណៅ ៃិង ណរល បំ�ង ដែល មាៃ ដច្ង ណៅ កនុង កថាខ�្ឌ  (1) ែល់ (5) រមួ 
ទាងំ អៃុដ្នក (a) នៃ វគ្គទី 1។

វគ្គទី 7. រ្ម ៃ អ្ីមយួ ណៅ កនុង មាបតា ណៃះ  មាៃ ប�ំង ចាត ់ទុក ជា ៃិរាករ�៍ ឬ 
�ំៃួស អំ្ច្  ជាធរមាៃ របស់ អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ឬ បង្ខូច្ ទលឹក 
ចិ្ត្ត ឬ ហាម ឃាត ់អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ មៃិ ឳ្យ បណងកើត ៃិង ចូ្លរមួ 
កនុង កម្មវធីិ ៃិង ដ្ៃការ កនុង តំបៃ ់ដែល បតរូវ បាៃ ណរៀបច្ំ ណ�ើង  ណែើម្ ីដក លមអែ ការ 
្ដោល់ ៃិង បបសិទ្ធភាព នៃ  ណសវា របស់ រដា្ឋ ភបិាល ណ�ើយ។

វគ្គទី 8. សបមាប ់ណរលប�ំង នៃ មាបតា ណៃះ ពាក្យ “អង្គភាព រដា្ឋ  ភបិាល  
កនុង មូលដា្ឋ ៃ” មាៃ ៃយ័ ថា ណខាៃធី បករុង បករុង ៃិង ណខាៃធី ៃិង  អង្គភាព 
រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ណ្្សងៗ រមួមាៃ ការោិល័យ អបរ់ ំណខាៃធី ការោិល័យ 
អបរ់ ំណខាៃធី ៃិងការោិល័យ  សាកលវទិយាល័យ សហគមៃក៍នុង ណខាៃធី។ 

វគ្គទី 8. វគ្គទី 29 នៃ មាបតា XIII នៃ រែ្ឋធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  បតរូវ បាៃ ណធ្ើ 
វណិសាធៃកម្ម ណែើម្ ីដច្ងថា៖

វគ្គទី 29. (a) អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ អាច្ អៃុញ្្ញ ត ឳ្យ ណខាៃធី បករុង ៃិង ណខាៃធី ៃិង 
បករុង ចុ្ះ កិច្្ច សៃយា  ណែើម្ ីដបងដច្ង រវាង ពួកណគ ៃូវ ច្ំ�ូល ដែល ទទួល បាៃ 
ពី  ពៃ្ធ លក ់ៃិង ពៃ្ធ ណបបើបបាស់ ដែល ពួកណគ តំរវូ ឳ្យ បង ់ដែល បតរូវ បាៃ បបមូល 
ឳ្យ ពួកណគ ណដាយរែ្ឋ។ មុៃ ណពល កិច្្ចសៃយា អាច្ ណបបើបបាស់ បាៃ វា បតរូវ មាៃ ការ 
អៃុញ្្ញ ត ណដាយ សំណ�ង  ណឆ្ន ត ភាគ ណបច្ើៃ នៃ អនក ណបាះណឆ្ន ត ណៅ ណលើ សំ�ួរ ណៅ 
កនុង យុតា្ត ធិការ ៃីមយួៗ ណៅ កនុង  ការ ណបាះណឆ្ន ត សាកល ឬ បឋម ណដាយ ផ្ទា ល់។

(b) ណទាះ បី ជា  មាៃ ដ្នក រង(a) ក ៏ណដាយ ណៅ នថ្ង ឬ ណបកាយ នថ្ង  អាច្ ណបបើបបាស់  
ដ ន្ក រង ណៃះ បាៃ ណខាៃធី បករុង ៃិង ណខាៃធី ៃិង បករុង អាច្ ចុ្ះ កិច្្ច សៃយា ណែើម្ ី

 ដបងដច្ង រវាង ពួកណគ ៃូវ ច្ំ�ូល ដែល ទទួល បាៃ ព ី ពៃ្ធ លក ់ៃិង ពៃ្ធ ណបបើបបាស់ 

ដែល ពួកណគ តំរវូ ឳ្យ បង ់បសបតាម ច្បាប ់សដោី ពី ពៃ្ធ លក ់ៃិង  ណបបើបបាស់ ឯក ស ្្ឋ ៃ Bradley-Burns  កនុង មូលដា្ឋ ៃ   (Bradley-Burns Uniform Local 
Sales and Use Tax Law) ឬ បទ បញ្ញត្តិ  សបមាប ់អនក បៃ្ត ណវៃ ដែល បតរូវ បាៃ 
បបមូល ឳ្យ ពួកណគ ណដាយរែ្ឋ បបសិៃ ណបើ  បទ បញ្ជា  ឬ ណសច្កដោី សណបមច្ ណសនើ កិច្្ច សៃយា 
ៃីមយួៗ ទទួល បាៃ ការ យល់ បពម ណដាយ សំណ�ង ណឆ្ន ត  ពីរ ភាគ ប ីនៃ គ�ៈ 
អភបិាល នៃ យុតា្ត ធិការ ៃីមយួៗ ដែល ជា ភាគី នៃ កចិ្្ច សៃយា។

(c) ណទាះ បី ជា  មាៃ ដ្នក រង (a) ក ៏ណដាយ ណខាៃធី បករុង ៃិង ណខាៃធី បករុង ៃិង  
អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ណ្្សងៗ រមួមាៃ ការោិល័យ អបរ់ ំណខាៃធីៃិង

  ការោិល័យ  សាកលវទិយាល័យ សហគមៃក៍នុង ណខាៃធី ដែល ជា ប ដ្ោ  ភាគី នៃ  
ដ្ៃការ  សកម្មភាព យុទ្ធសា្ស្ត សហគមៃ ៍ដែល បតរូវ បាៃ អៃុមត័ បសប តាម 
មាបតា XI A អាច្ ចុ្ះ កិច្្ច សៃយា ណែើម្ ីដបង ដច្ក រវាង ពួកណគ ៃិង កនុង ចំ្ណ្ម 
ពួកណគ ៃូវ ច្ំ�ូល  ដែល ពួក ណគ ទទួល បាៃ ពី ពៃ្ធ យក តាម នថ្ ទំៃិញ ដែល បតរូវ 
បាៃ នល ដច្ក ឳ្យ ពួកណគ បបសិៃ ណបើ  បទ បញ្ជា  ឬ ណសច្កដោី សណបមច្ ណសនើ កិច្្ច សៃយា 
ៃីមយួៗ ទទួល បាៃ ការ យល់ បពម ណដាយ សំណ�ង ណឆ្ន ត  ពីរ ភាគ បី នៃ គ�ៈ 
អភបិាល នៃ យុតា្ត ធិការ ៃីមយួៗ ដែល ជា ភាគី នៃ កិច្្ច សៃយា។ កិច្្ចសៃយា ដែល  
បាៃ ចុ្ះ បសប តាម ដ្នក ណៃះ បតរូវ មាៃ សង្គតភាព ជាមយួ ៃលឹង ថវកិា របស់ អង្គភាព 
ចូ្ល រមួ ៃីមយួៗ ដែល បតរូវ បាៃ អៃុមត័  បសប តាម វគ្គទី 1 នៃ មាបតា XI A ។

វគ្គទី 9. �ំពូក 6 (ចាបណ់្ដោើម ជាមយួ ដ្នក 55750)  បតរូវ បាៃ បដៃ្ថម ចូ្ល 
ភាគ ទី 2 នៃ ដ ន្ក ទី 2 នៃ ចំ្�ង ណ�ើង ទី 5 នៃ បកម សដោី ពីរដា្ឋ  ភបិាល ណែើម្ ីបតរូវ 
បកបសាយថា ៖

�ំពូក 6. ដ្ៃការ សកម្មភាព យុទ្ធសា្ស្ត សហគមៃ៍
55750. (a) ណទាះ បី ជា  មាៃ វគ្គទី 7101 នៃ បកម សដោី ពី ច្ំ�ូល ៃិងពៃ្ធ ឬ 

បទ បញ្ញត្តិ ណ្្សង ណទៀត នៃ ច្បាប ់ក ៏ណដាយ ចាប ់ពី ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 2013-14  តណៅ 
ច្ំៃួៃ បបាក ់ច្ំ�ូល បបាក ់បង្លិ សង វញិ សរបុ ដែល បតរូវ បាៃ បបមូល  បសប 
តាម ដ្នក 6051 នៃ បកម សដោី ពី ចំ្�ូល ៃិង ពៃ្ធ ៃិង  អាច្ កំ�ត ់ ណៅ បតលឹម 
អបតា 0.035 ភាគរយ បតរូវ  ដាក ់តមកល់ ណៅ  រតនាររ ជាតិ ចូ្ល កនុង ឥ�ទាៃ 
នៃ  មូលៃិធិ មរតក នៃ  ការ អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យភាព ដែល បាៃ បណងកើត 
ណ�ើង បសប តាម វគ្គទី 4 នៃ មាបតា XI A នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  ណហើយ បតរូវ 
ណបបើ ដត មយា៉ាង គត ់សបមាប ់ណរល បំ�ង  នៃ ការ បណងកើត មូលៃិធិ។

(b) ណែើម្ ីឳ្យ ែល់ កបមតិ ដែល អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ  កាត ់បៃ្ថយ មូលដា្ឋ ៃ  ពៃ្ធ  លក ់ណហើយ 
ការ កាត ់បៃ្ថយ  ណនាះ ប ដ្ោ ល ឳ្យ  ច្ំ�ូល   ណៅកនុង មូលៃិធិ ភារៈបគបប់គង នៃការអៃុវត្តការគ្រ ៃិងគ�ណៃយ្យភាព តិច្ ជាង មូលៃិធិ ដែល ទទួល បាៃ  ណៅ 
កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 2013-14 ណនាះ អនក បតរួត ពិៃិត្យ បតរូវ ណ្ទារ ពី មូលៃិធិ ទូណៅ ណៅ កាៃ ់ 
មូលៃិធិភារៈបគបប់គងនៃការ អៃុវត្តការគ្រ ៃិងគ�ណៃយ្យភាពៃូវ ច្ំៃួៃ បបាក ់ដែល 
ណៅ ណពល បដៃ្ថម ពី ណលើ ច្ំ�ូល ដែល ទទួល បាៃ ណដាយ មូល ៃិធិភារៈបគបប់គងនៃ ការ 
អៃុវត្តការគ្រ ៃិងគ�ណៃយ្យភាព ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារ ណពើពៃ្ធ ណនាះ ណស្មើ ៃលឹង ច្ំៃួៃ បបាក ់
ច្ំ�ូល ដែល បាៃ ទទួល ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 2013-14។

55751. (a) ណទាះ បី ជា  មាៃ វគ្គទី 7101នៃ បកម សដោី ពី ច្ំ�ូល ៃិងពៃ្ធ ឬ 
បទ បញ្ញត្តិ ណ្្សង ណទៀត នៃ ច្បាប ់ក ៏ណដាយ ចាប ់ពី ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 2013-14 តណៅ 
ច្ំៃួៃ បបាក ់ច្ំ�ូល បបាក ់បង្លិ សង វញិ សរបុ ដែល បតរូវ បាៃ បបមូល  បសប 
តាម ដ្នក 6201 នៃ បកម សដោី ពី ចំ្�ូល ៃិង ពៃ្ធ ៃិងង  អាច្ កំ�ត ់ ណៅ បតលឹម 
អបតា 0.035ភាគរយ បតរូវ  ដាក ់តមកល់ ណៅ  រតនាររ ជាតិ ចូ្ល កនុង ឥ�ទាៃ 
នៃ  មូលៃិធិ មរតក នៃ  ការ អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យភាព ដែល បាៃ បណងកើត 
ណ�ើង បសប តាម វគ្គទី 4 នៃ មាបតា XI A នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  ណហើយ បតរូវ 
ណបបើ ដត មយា៉ាង គត ់សបមាប ់ណរល បំ�ង  នៃ ការ បណងកើត មូលៃិធិ។

(b) ណែើម្ ីឳ្យ ែល់ កបមតិ ដែល អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ  កាត ់បៃ្ថយ មូលដា្ឋ ៃ ពៃ្ធ លក ់
ណហើយ ការ កាត ់បៃ្ថយ  ណនាះ ប ដ្ោ ល ឳ្យ  ច្ំ�ូល   កនុង មូលៃិធិ មរតក នៃ ការ អៃុវត្ត 
ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យ ភាព  តិច្ ជាង មូលៃិធិ ដែល ទទយល បាៃ ណៅ កនុង 
ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 2013-14 ណនាះ អនក បតរួតពិៃិត្យ បតរូវ ណ្ទារ ពី មូលៃិធិ ទូណៅ ណៅ កាៃ ់
មូលៃិធិមរតក នៃ ការ អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យ ភាព  ៃូវ ច្ំៃួៃ បបាក ់ដែល 
ណៅ ណពល បដៃ្ថម ពី ណលើ ច្ំ�ូល ដែល ទទួល បាៃ ណដាយ មូលៃិធិ មរតក នៃ ការ 
អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យ ភាព  ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ ណនាះ ណស្មើ ៃលឹង ច្ំៃួៃ 
បបាក ់ច្ំ�ូល ដែល បាៃ ទទួល ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 2013-14។

55752. (a) ណៅ ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 2014-15 ៃិង រាល់ ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បៃ្ត 
បនាទា ប ់អនក បតរួត ពិៃិត្យ បតរូវ ដច្កចាយ មូលៃិធិ  ណៅ កនុង  មូលៃិធិ មរតក នៃ  ការ 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 31 (ត)
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អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យភាព ដែល បាៃ បណងកើត ណ�ើង បសប តាម វគ្គទី 
4 ៃន មាបតា XI A នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  ណៅ ឳ្យ ណខាៃធី ៃីមយួៗ ដែល បាៃ 
អៃុមត័ ដ្ៃការ សកម្មភាព យុទ្ធសា្ស្ត សហគមៃ ៍ដែល  មាៃ ចូ្ល ជា ធរមាៃ  ណៅ 
នថ្ងទី ឬ មុៃ នថ្ង ទី 30 ដខ  មថុិនា នៃ ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ មុៃ ៃិង បាៃ ដាក ់ដ្ៃការ សកម្មភាព 
របស់ ខ្ួៃ  �ូៃ អនក បតរួតពិៃិត្យ សបមាប ់ណរល បំ�ង ណសនើ សំុ ការ ្ ដោល់ មូលៃិធិ ណបកាម 
ដ ន្ក ណៃះ។ ការ ដច្កចាយ បតរូវ ណធ្ើ ណ�ើង ណៅ កនុង បតី មាស ទី មយួ នៃ ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ។ កនុង 
ច្ំណ្ម ច្ំៃួៃ បបាក ់សរបុ  ដែល មាៃ លទ្ធភាព ណបបើបបាស់ បាៃ  សបមាប ់ដច្កចាយ ពី  
មូលៃិធិ មរតក នៃ ការ អៃុវត្ត ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យ ភាព  ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ មយួ 
អនក បតរួតពិៃិត្យ បតរូវ ដបង ដច្ក ែល់  ណខាៃធី ៃីមយួៗ ៃូវ មូលៃិធិ មរតក នៃ ការ អៃុវត្ត 
ការគ្រ ៃិង គ�ណៃយ្យ ភាព  ដែល បាៃ បណងកើត ណែើម្ ី�ួយ� សបមរួល ែល់ ការ ្ ដោល់ 
មូលៃិធិ ែល់ ដ្ៃការ សកម្មភាព របស់ ខ្ួៃ ចំ្ៃួៃ មយួ ភាគរយ ដែល ណស្មើ ៃលឹង ភាគ រយ  
ដែល បាៃ គ�នា សបមាប ់ណខាៃធី ណនាះ ណបកាម ដ ន្ក រង (c)។

(b) ែូច្ដែល ណបបើ ណៅ កនុង ដ្នក ណៃះ ចំ្ៃួៃ បបជា�ៃ ដែល បណបមើ ណដាយ ដ្ៃ ការ 
សកម្មភាព យុទ្ធសា្ស្ត សហគមៃ ៍គឺ ជា ច្ំៃួៃ បបជា�ៃ  នៃ តំបៃ ់ភូមសិា្ស្ត ដែល 
ជា ច្ំៃួៃ សរបុ នៃ ច្ំៃួៃ បបជា�ៃ នៃ អង្គភាព រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ ដែល បាៃ ចូ្ល 
រមួ ទាងំអស់ ឳ្យ ដត  បបជា�ៃ ដែល បណបមើ ណដាយ  អង្គភាព រដា្ឋ  ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ មយួ 
ឬ ណបច្ើៃ បតរូវ បាៃ រាប ់ដត មដោង គត។់ ដ្ៃការ សកម្មភាព បតរូវ ដាក ់បញ្ចូ ល ៃូវ ការ គ�នា 
ច្ំៃួៃ បបជា�ៃ នៃ តំបៃ ់ភូមសិា្ស្ត ដែល បណបមើ ណដាយ ដ្ៃការ សកម្មភាព ណោង 
តាម ទិៃនៃយ័ ភូមសិា្ស្ត ថ្ម ីបំ្ុត របស់ បកសួង ហិរញ្ញ វត្ថុ។

(c) អនក បតរួតពិៃិត្យ បតរូវ កំ�ត ់ច្ំៃួៃ បបជា�ៃ  ដែល បណបមើ ណដាយ ដ្ៃការ 
សកម្មភាព របស់ ណខាៃធី ៃីមយួៗ ជា ច្ំៃួ ៃ មយួ ភាគ រយ នៃ ច្ំៃួៃ បបជា�ៃ 
សរបុ  ដែល បាៃ គ�នា សបមាប ់ដ្ៃការ សកម្មភាព ទាងំអស់ ដែល មាៃ សិទ្ធិ 
ទទួល បាៃ ការ ្ ដោល់ មូលៃិធិ បសប តាម ដ ន្ក រង (a)។

(d) មូលៃិធិ ដែល បាៃ ្ ដោល់ បសប តាម វគ្គទី 4 នៃ មាបតា XIA នៃ រែ្ឋ 
ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  ៃិង �ំពូក ណៃះ តំ្ង ជា ដ្នក ឳ្យ បបាក ់សៃ្ស ំ ដែល កំពុង 
ែំណ�ើ រការ ដែល  ្ ដោល់ ច្ំ�ូល ែល់ រែ្ឋ ដែល អាច្ ក�ំត ់បាៃ ច្ំណពាះ ការ តបមលឹម 
ណ�ើងវញិ កនុង ឆ្ន  ំ2011 ៃិង ចំ្ណពាះ ការ វាស់ដវង ដែល បាៃ បដៃ្ថម ដ្នក ណៃះ។ រយៈ 
ណពល បៃួ ឆ្ន  ំ បនាទា ប ់ពី ការ នលដច្ក មូល ៃិធិ   ណលើក ទី មយួ បសប តាម ដ ន្ក ណៃះ ការ ិ

 ោល័យ  អនក វភិាគ ៃីតិ បញ្ញត្តិ បតរូវ វាយ តនម្ ្ ល ប៉ាះពាល់ សារណពើពៃ្ធ នៃ ដ្ៃការ
  សកម្មភាព ៃិង កបមតិ ដែល ដ្ៃការ បាៃ ដក លមអែ បបសិទ្ធភាព ៃិង បបសិទ្ធ ្ ល 

នៃការ ្ ដោល់  ណសវា ឬ បាៃ កាត ់បៃ្ថយ តំរវូការ ណសវា ដែល ្ ដោល់ មូលៃិធិ ណដាយ រែ្ឋ។
វគ្គទី 10. វគ្គទី 42246 បតរូវ បាៃ បដៃ្ថម ចូ្ល កនុង បកម សដោី ព ីការ អបរ់ ំណែើម្ ីដច្ងថា ៖
42246. មូលៃិធិ ដែល បាៃ ចូ្លរមួ វភិាគទាៃ ឬ បាៃ ទទួល ណដាយ ការោិ 

ល័យ អបរ់ ំណខាៃធី បសប តាម ការ ចូ្ល រមួ របស់ ខ្ួៃ  ណៅ កនុង  ដ្ៃ ការ សកម្មភាព 
យុទ្ធសា្ស្ត សហគមៃ ៍ដែល បាៃ អៃុញ្្ញ ត ណដាយ មាបតា  XI A នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  
កាលីហ្័រញ៉ា  មៃិ បតរូវ យក មក ពិចារ្ ណៅ កនុង ការ គ�នា ចំ្ដ�ក របស់ រែ្ឋ អំពី 
កបមតិ ច្ំ�ូល របស់ ណខាៃធី ណបកាម ដ្នក 42238 ឬ លក្ខៃ្តិកៈ អនក បៃ្តណវៃ ្ មយួ។ 

វគ្គទី 11. វគ្គទី 9145 បតរូវ បាៃ បដៃ្ថម ចូ្ល កនុង បកម សដោី ពី រដា្ឋ  ភបិាល ណែើម្ ី ដច្ងថា ៖
9145. សបមាប ់ណរល ប�ំង នៃ វគ្គទី 9.5 ៃិង 12 នៃ មាបតា IV នៃ រែ្ឋ 

ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  ៃិយមៃយ័ ខាង ណបកាម  បតរូវ បាៃ អៃុវត្ត ៖  
(a) “ពបងីក វសិាលភាព នៃ កម្មវធីិ ឬ ទី ភាន កគ់្រ ដែល មាៃ បសាប ់របស់ រែ្ឋ” 

មៃិ រាប ់បញ្ចូ ល ច្ំ�ុច្ ែូច្ ខាងណបកាម ណទ ៖
(1) ការ សាដោ រ  ការ ្ ដោល់ ៃិធិ ែល់ ទី ភាន កគ់្រ ឬ កម្មវធីិ មយួ ដែល បតរូវ បាៃកាត ់

បៃ្ថយ ឬ លុប បំបាត ់ណៅ កនុង ឆ្ន  ំ សារណពើពៃ្ធ ្ មយួ បៃ្ត ពី ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 2008-09 
ណែើម្ ីណធ្ើ ឳ្យ មាៃ តុល្យភាព ថវកិា ឬ ណដាះបសាយ ឱៃភាព ដែល បាៃ ពយាករទុក។   

(2) បណងកើៃ ការ ្ ដោល់ មូលៃិធិ របស់ រែ្ឋ ែល់ កម្មវធីិ ឬ ទី ភាន កគ់្រ មយួ ណែើម្ ី
 ្ដោល់ មូលៃិធិ ែល់ ការ ទទួល ខុស បតរូវ តាម លក្ខៃ្តិកៈ  ជា ធរមាៃ របស់ ខ្ួៃ រមួមាៃ 

ការ ណកើៃ ណ�ើង ៃូវ នថ្ បទបទង ់�ីវភាព ឬ បៃទាុក ការគ្រ ៃិង រាល់ ការ ណកើៃ ណ�ើង ្  
ដែល បាៃ អៃុញ្្ញ ត ណដាយ អៃុសសារ�ៈ បពមណបពៀង ដែល បតរូវ បាៃ អៃុមត័ 
ណដាយ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ។

(3) កំណ�ើ ៃ  នៃ ការ្ដោល់ មូលៃិធិ របស់ រែ្ឋ សបមាប ់កម្មវធីិ ឬ ទី ភាន កគ់្រ មយួ 
ែូច្ ដែល បាៃ តំរវូ ណដាយ ច្បាប ់សហពៃ័្ធ ឬ ច្បាប ់ដែល ចូ្ល ជា ធរមាៃ ចាប ់ពី នថ្ង 
បបសិទ្ធភាព នៃ វធិាៃការ  ដែល បដៃ្ថម ដ ន្ក ណៃះ។

(4) ការ ្ ដោល់ មូលៃិធិ ណែើម្ ីបគប ់ែ�ដោ ប ់ណលើ ចំ្្យ ដត មយួ ណលើក សបមាប ់

កម្មវធីិ ឬ ទី ភាន កគ់្រ មយួ របស់ រែ្ឋ ែូច្ ដែល បាៃ កំ�ត ់ណៅ កនុង លក្ខៃ្តិកៈ ដែល 
្ដោល់ វភិា�ៃ ៍ែល់ ការ ្ ដោល់ មូលៃិធិ។

(5) ការ ្ ដោល់  មូលៃិធិ សបមាប ់លក្ខខ�្ឌ  តំរវូ  ដែល បាៃ ណរៀបរាប ់ណៅ កនុង 
កថាខ�្ឌ  (5) នៃ ដ្នក រង (b) នៃ វគ្គទី 6 នៃ មាបតា XIIIB នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  
កាលីហ្័រញ៉ា ។  

(b) “ខទាង ់ច្ំ្យ របស់រែ្ឋ” មៃិ រមួ បញ្ចូ ល ៃូវ ខទាង ់ចំ្្យ ទាងំឡាយ 
្ ដែល ណកើត ណ�ើង ពី ការ ទូទាត ់បបាក ់ណែើម ឬ ការ បបាក ់ ណលើ កាតព្កិច្្ច ទូណៅ 
របស់ រែ្ឋ ណ�ើយ។

(c) “ច្ំ�ូល បដៃ្ថម” រមួ បញ្ចូ ល  ប៉ាុដៃ្ត មៃិ កបមតិ  ច្ំណពាះ ច្ំ�ូល ចូ្ល 
រែ្ឋ ដែល ប ដ្ោ ល មក ពី ការ ផ្្ស់ បដោូរ ជាកោ់ក ់ដែល ណធ្ើ ណ�ើង ណដាយ ច្បាប ់
សហពៃ័្ធ ឬ ច្បាប ់រែ្ឋ ណហើយ  ភាន ក ់គ្ររ ែ្ឋ ដែល ទទួល ខុស បតរូវ ច្ំណពាះ ការ បបមូល 
ច្ំ�ូល  បាៃ កបមតិ ច្ំៃួៃ ៃិង កំ�ត ់ជា កំណ�ើ ៃ  មាៃ ៃិរៃ្តរភាព។

វគ្គទី 12. វគ្គទី 11802 បតរូវ បាៃ បដៃ្ថម ចូ្ល កនុង បកម សដោី ពី រដា្ឋ ភបិាល ណែើម្ ី
បតរូវបកបសាយថា៖
11802. មៃុ នថ្ង ទី 30 ដខ មថុិនា ឆ្ន  ំ2013 បនាទា ប ់ពី បបលឹកសា ជាមយួ ៃិណោ 

�ិក របស់ រែ្ឋ ៃិង ប ដ្ោ  ភាគី ដែល មាៃ ច្ំ្ប ់អារម្ម�៍ រចួ្ ណហើយ អភបិាល 
បតរូវ ដាក ់�ូៃ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ៃូវ ដ្ៃការ មយួ ណែើម្ ីអៃុវត្ត បទបញ្ញត្តិ ្ ដោល់ ថវកិា

  ដ្អែក ណលើ ការ អៃុវត្ត ការគ្រ នៃ  វគ្គទី 12 នៃ មាបតា IV នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រ 
ញ៉ា ។ ដ្ៃការ ណនាះ បតរូវ មាៃ ការ អៃុវត្ត ណពញណលញ  កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ 2015-
16 ៃិង ណៅ កនុង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បៃ្ត បនាទា ប ់ៃីមយួៗ។

វគ្គទី 13. វគ្គទី 13308.03 បតរូវ បាៃ បដៃ្ថម ចូ្ល កនុង បកម សដោី ពី រដា្ឋ ភបិាល ែូច្ 
ខាង ណបកាម៖

13308.03. បដៃ្ថម ពី ណលើ លក្ខខ�្ឌ  តំរវូ  ដែល មាៃ ដច្ង ណៅ កនុង ដ្នក 13308 
បបធាៃ នាយកដា្ឋ ៃ ហិរញ្ញ វត្ថុ បតរូវ៖ 

(a) ណៅ បតលឹម នថ្ងទី 15 ដខ ឧសភា ដាក ់�ូៃ  អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ៃិង ណធ្ើ ឳ្យ សាធារ
 ��ៃ មាៃ លទ្ធភាព អាច្ ណបបើបបាស់ បាៃ ៃូវ  បច្្ចុបៃ្ៃន ភាព នៃ ការ គៃ ់គូរ ជា 

មុៃ អំពី ច្ំ�ូល របស់ រែ្ឋ ៃិង ច្ំ្យ របស់ រែ្ឋ សបមាប ់ឆ្ន  ំថវកិា ៃិង    ឆ្ន  ំសារ 
ណពើពៃ្ធ បៃ្ត ែូច្ដែល បាៃ ណសនើ ណៅ កនុង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា  ដែល ព្យរួ ណចាល  
ណៅ កនុង សភា មយួ ឬ ទាងំ ពីរ នៃ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ឬ ែូច្ ដែល បាៃ ្ ដោល់ វភិា�ៃ ៍ណៅ 
កនុង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា ដែល បាៃ អៃុមត័ រចួ្ តាម ដែល អាច្ អៃុវត្ត បាៃ។ 

(b) ភ្ាមៗ មុៃ ណពល អៃុមត័ ថវកិា រយៈណពល ពីរ ឆ្ន  ំឬ ថវកិា បំណពញ បដៃ្ថម 
្មយួ ណដាយ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ដាក ់�ូៃ  អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ៃូវ របាយការ�៍ អំពី 
ច្ំ�ូល សរបុ ៃិង ចំ្្យ សរបុ សបមាប ់ឆ្ន  ំថវកិា ៃិង ឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធ បៃ្ត 
ដែល បតរូវ រមួ បញ្ចូ ល ណៅ កនុង ណសច្កដោី បពាង ច្បាប ់ថវកិា។

(c) បតលឹម នថ្ង ទី 30 ដខ វចិ្្ិកា ណរៀងរាល់ឆ្ន  ំដាក ់�ូៃ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ៃូវ  បច្្ចុប្ៃន 
ភាព នៃ សារណពើពៃ្ធ ដែល មាៃ ច្ំ�ូល ៃិង ច្ំ្យ  ជាក ់ដសដោង កនុង ឆ្ន  ំបច្្ចុប្ៃន 
សបមាប ់ឆ្ន  ំបច្្ចុប្ៃន ណបបៀបណធៀប ណៅ ៃលឹង ច្ំ�ូល ៃិង ច្ំ្យ ដែល មាៃ ដច្ង 
ណៅ កនុង ថវកិា ដែល បាៃ អៃុមត័។ លក្ខខ�្ឌ  តំរវូ ណៃះ អាច្ បតរូវ បាៃ បំណពញ 
ណដាយ ការ ណបាះពុម្ព្សាយ ៃូវ  របាយការ�៍ទស្សៃវស័ិយ សារណពើពៃ្ធ ណដាយ 
ការោិល័យ អនក វភិាគ របស់ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ។

វគ្គទី 14. វណិសាធៃកម្ម
បទបញ្ញត្តិ តាម លក្ខៃ្តិកៈ នៃ វធិាៃការ ណៃះ អាច្ បតរូវ បាៃ ណធ្ើ វណិសាធៃកម្ម ជា 

ឯក្ៃ័ទា ណែើម្ ីណបជាមដប�ង ណរល បំ�ង នៃ វធិាៃការ ណៃះ ណដាយ ណសច្កដោី បពាង 
ច្បាប ់មយួ ដែល អៃុមត័ ណដាយ សំណ�ង ណឆ្ន ត ពីរ ភាគ ប ីនៃ សមា�ិក សភា 
ៃីមយួៗ  របស់ អង្គ ៃីតិ បញ្ញត្តិ ៃិង ចុ្ះ ហត្ថណលខា ណដាយ អភបិាល។

វគ្គទី 15. ខបំរងុ
បបសិៃណបើ បទបញ្ញត្តិ  ្ មយួ នៃ វធិាៃការ ណៃះ ឬភាព អាច្ អៃុវត្ត បាៃ នៃ 

បទ បញ្ញត្តិ ្  មយួ  នៃ វធិាៃការ ណៃះ  ច្ំណពាះ បុគ្គល ្ មាន ក ់ឬ កាលៈណទសៈ 
នានា បតរូវ បាៃ រក ណ�ើញ ថា  ្ ទាុយ ពី រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  ឬ អសុពលភាព ការ រក ណ�ើញ 
ណនាះ មៃិ បតរូវ ប៉ាះពាល់ ែល់ បទ បញ្ញត្តិ ឬ ការ អៃុវត្ត វធិាៃការ ណៃះ ច្ំណពាះ បុគ្គល ឬ 
កាលៈណទសៈ ែនទ ណទៀត ណ�ើយ ណហើយ ចំ្ណពាះ កបមតិ ណៃះ បទ បញ្ញត្តិ ទាងំឡាយ 
នៃ វធិាៃការ ណៃះ បតរូវ បាៃ ចាត ់ទុក ថា  ជា ខបំរងុ។ 

វគ្គទី 16. នថ្ងចូ្លជាធរមាៃ
វគ្គទី 4 ទី 5 ៃិង ទី 6 នៃ ច្បាប ់ណៃះ បតរូវ អាច្ ណបបើបបាស់ បាៃ ណៅ នថ្ង ច្ៃ័ទា ែំបូង នៃ 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 31 (ត)
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ដខ ធនូ ឆ្ន  ំ2014។ ែរាប ្   មាៃ បញ្ជា ក ់ណៅ កនុង ច្បាប ់ដ្នក ែនទ ណទៀត នៃ ច្បាប ់បតរូវ 
អាច្ ណបបើបបាស់ បាៃ ណៅ ណបកាយ នថ្ង ណបាះ ណឆ្ន ត ដែល ច្បាប ់ណៃះ បតរូវ បាៃ អៃុមត័។  

វគ្គទី 17. អនកបបលឹកសាអង្គៃិតិបញ្ញត្តិ
(a) អនក ដែល រក ណ�ើញ ៃិង បបកាស ថា វណិសាធៃកម្ម ដែល បាៃ ណសនើ ណដាយ  

វធិាៃការ ណៃះ ណៅ ណលើ វគ្គទី 12 នៃ មាបតា IV នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  មាៃ 
សង្គតភាព ជាមយួ ៃលឹង វណិសាធៃកម្ម ណៅណលើ ណៅ ណលើ វគ្គទី 12 នៃ មាបតា IV នៃ 
រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  ដែល បាៃ ណសនើ ណដាយ   វណិសាធៃកម្ម រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ ណលខ 4  
របស់ សភា នៃ សមយ័ បប�ំុ សាមញ្ញ  ឆ្ន  ំ2009-10 (សមយ័ បប�ំុ សាមញ្ញ�ំពូក 
174 ស្ថិតិ ឆ្ន  ំ2010) (ចាប ់ពីណពល ណៃះ តណៅ ណៅ ថា វណិសាធៃកម្ម រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  
ណលខ 4  របស់ សភា) ដែល ៃលឹង ណលច្ ណ�ើង ណៅ ណលើ ការ ណបាះ ណឆ្ន ត សាកល ទូទាងំ 
រែ្ឋ  ណៅ នថ្ង ទី 4 ដខ វចិ្្ិកា ឆ្ន  ំ2014។

(b) សបមាប ់ណរល បំ�ង នៃ  ការ ណរៀបចំ្ ៃិង  អាៃ ដក សបមរួល របស់ បករុមបបលឹ 
កសា ច្បាប ់ អំពី អត្ថបទ វណិសាធៃកម្ម រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ ណលខ 4 (ACA 4) របស់ សភា 
បសប តាម វគ្គទី 9086 ៃិង 9091 នៃ បកម សដោី ព ីការ ណបាះ ណឆ្ន ត ៃិងវគ្គទី 88002 
ៃិង 88005.5 នៃ បកម សដោី ពី រដា្ឋ ភបិាល បទ បញ្ញត្តិ ជា ធរមាៃ នៃ វគ្គទី 12 នៃ 
មាបតា IV នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  បតរូវ  ចាត ់ទុក ថា ជា បទ បញ្ញត្តិ ទាងំឡាយ 
របស់ ដ្នក ណនាះ ែូច្ ដែល បាៃ ណធ្ើ វណិសាធៃកម្ម ណដាយ វធិាៃការ ណៃះ។ បករុម បបលឹកសា 
ច្បាប ់បតរូវ ណរៀបច្ំ ៃិង អាៃ ដក សបមរួល អត្ថបទ នៃ វណិសាធៃកម្ម រែ្ឋធម្ម 
ៃុញ្ញ ណលខ 4  របស់ សភា   ណៅ តាម ណនាះ ដែរ ណែើម្ ីដវកដញក ការ ផ្្ស់ បដោូរ ដែល 
បាៃ ណសនើ ណដាយ វណិសា ធៃកម្ម រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ ណលខ 4  របស់ សភា  ណៅ ណលើ វគ្គទី 12 
នៃ មាបតា IV នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  ពី បទ បញ្ញត្តិ ទាងំឡាយ នៃ វគ្គទី 12 
នៃ មាបតា IV នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ  កាលីហ្័រញ៉ា  ែូច្ ដែល បាៃ ណធ្ើ វណិសាធៃកម្ម ណដាយ 
វធិាៃការ ណៃះ។ រែ្ឋ ណលខាធិការ បតរូវ ដាក ់ អត្ថបទ ទាងំ បសរុង នៃ វណិសាធៃកម្ម រែ្ឋ 
ធម្មៃុញ្ញ ណលខ 4  របស់ សភា ែូច្ ដែល បាៃ ណរៀបចំ្ ៃិង អាៃ ដក សបមរួល ណដាយ 
បករុម បបលឹកសា ច្បាប ់បសប តាម ដ ន្ក ណៃះ ណៅ កនុង កូៃ ណសៀវណៅ ្ ្សព្្សាយ ការ ណបាះ 
ណឆ្ន ត សបមាប ់ការ    ណបាះ ណឆ្ន ត សាកល ទូទាងំ  រែ្ឋ  ណៅ នថ្ង ទី 4 ដខ វចិ្្ិកា ឆ្ន 2ំ014។
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វធិាៃការបបជាៃុមត័ណៃះបតរូវបាៃដាកណ់អាយបបជាពលរែ្ឋណដាយអៃុណោម 
ណៅតាម ខដែលមាៃដច្ងនៃវគ្គទី 8មាបតា II  នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

វធិាៃការបបជាៃុមត័ណៃះបដៃ្ថមដ្នកខះ្ណៅណលើបកមរដា្ឋ ភបិាល ែូច្ណៃះខ
ដច្ងថ្មីៗដែលបាៃណសនើណែើម្បីដៃ្ថម បតរូវណបាះពុម្ពណច្ញ ជាលក្ខ�ៈអក្សរណបទត 
ណែើម្បីញ្ជា កថ់ាវាថ្មី។

 ច្បាបដ់ែលណសនើ
វគ្គទី 1. ច្ំ�ងណ�ើង លទ្្ធ ល ៃិង ការ បបកាស អំពី ណរល បំ�ង
A. អត្ថបបណោ�ៃ ៍ ពិណសស មាៃ អំ្ ច្ ខ្ាងំ ណពក ណលើ រដា្ឋ ភបិាល។ ជា ណរៀង 

រាល់ ឆ្ន  ំសា�ីវកម្ម ៃិង សហ�ីព ្ដោល់ វភិាគទាៃ  បបាក ់រាប ់ោៃ ែុោ្រ ែល់ អនក 
 ៃណោបាយ ណហើយ អត្ថបបណោ�ៃ ៍សាធារ�ៈ បតរូវ បាៃ កប ់ណៅ ណបកាម ភន ំ 
ច្ំ្យអត្ថបបណោ�ៃ ៍ពិណសស។

B. កប៏៉ាុដៃ្ត អស់ រយៈណពល ជា ណបច្ើៃ ឆ្ន  ំមក ណហើយ រដា្ឋ ភបិាល កាលីហ្័រញ៉ា  
បាៃ ណធ្ើ ឳ្យ បបជា�ៃ របស់ ខ្ួៃ ទទួល បរា�យ័។ រែ្ឋ របស់ ណយើង ជាប ់បំ�ុល រាប ់
ពាៃ ់ោៃ ែុោ្រ ណហើយ រដា្ឋ ភបិាល កនុង មូលដា្ឋ ៃ  ជា ណបច្ើៃ កំពុង �ិត ក្សយ័ ធៃ។ 
ជាញលឹកញប ់្ ស់ មក ណហើយ ដែល អនក ៃណោបាយ បពណងើយ កណៃ្តើយ ៃលឹង តំរវូ 

 ការ របស់ សាធារ��ៃ ណដាយ លណមអែៀង ណៅ រក  អត្ថបបណោ�ៃ ៍ពិណសស ែ ៏តូច្ 
ច្ណងអែៀត របស់ សា�ីវ កម្ម សហ�ីព កម្មករ ៃិង អនក ណ ៉៉ា ការ របស់ រដា្ឋ ភបិាលដែល  
បាៃ ្ ដោល់ វភិាគ ទាៃ  ែល់ យុទ្ធនាការ របស់ ពួកណគ។

C. ការ ្ ដោល់ វភិាគ ទាៃ  ទាងំ ណៃះ ្ ដោល់ ្ ល មក វញិ ៃូវ ការ បញ្ឈប ់ពៃ្ធ ពិណសស ៃិង 
កិច្្ចសៃយា សាធារ�ៈ សបមាប ់អា�ីវកម្ម ធំៗ កម្មវធិី រដា្ឋ  ភបិាល ដែល មាៃ ចំ្្យ 
ណបច្ើៃ ដែល ណធ្ើ ឳ្យ មាៃ សហ�ីព កម្មករ ឯក �ៃ ៃិង ណសាធៃិវត្តៃ ៍អត្ថបបណោ�ៃ ៍
ណបៀវត្សរ ៍រ្ម ៃ ៃិរៃ្តរភាព សបមាប ់ សមា�ិក សហ�ីព ៃិណោ�ិក សាធារ�ៈ ដែល  
ទាងំ អស់ ណៃះ គឺ ជា ច្ំ្យ របស់ អនក ជាប ់ពៃ្ធ របស់ រែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា ។

D. ណទាះបី ការ ្ ដោល់ វភិាគ ទាៃ   មាៃ កបមតិ កណ៏ដាយ ណៅ កនុង យុតា្ត ធិការ ខ្ះ ពំុ 
បាៃ បងអែង ់ណល្ឿៃ   នៃ លំហូរ បបាក ់ ៃណោបាយ របស់ សា�ីវកម្ម ៃិង សហ�ីព 

ចូ្ល ណៅ កនុង ែំណ�ើ រការ ៃណោបាយ ណទ។ លុយ ជា ណបច្ើៃ ដែល ណលើស លុប ណៅ ណលើ 
ៃណោបាយ របស់ កាលីហ្័រញ៉ា   បាៃ ចាប ់ណ្ដោើម ជា ការ កាត ់ណដាយ ស្័យ បបវត្តិ  ព ី
 មូលប្ទាៃបប័ត ណបើក ណបៀវត្សររ៍បស់ បុគ្គលិក ។   ៃិណោ�ក សា�ីវកម្ម ៃិង សហ

 �ីព ដតង ដត ដាក ់សមា្ព ធ �ួៃ កាល ណដាយ ណបបើ កល ល្ចិ្ ៃិង �ួៃ កាល ណដាយ 
ណបើក ច្ំហ ឳ្យ បុគ្គលិក ណបាះបង ់មយួ ភាគ នៃ មូលប្ទាៃបប័ត ណបើក ណបៀវត្សរ ៍ របស់ 
ពួកណគ ណែើម្ ីឧបត្ថម្ភ របំទ ែល់ ណរល បំ�ង ៃណោបាយ របស់ សា�ីវកម្ម ឬ 
សហ�ីព។ ណរល ប�ំង របស់ ពួកណគ គឺ ណែើម្ ីបបមូល លុយ រាប ់ោៃ ែុោ្រ 
ណែើម្ ីទទួល បាៃ ឥទ្ធិពល ជាមយួ អនក  ែលឹកនា ំឈនះ ណឆ្ន ត របស់ ណយើង ណដាយ រ្ម ៃ 
ការ ទាកទិ់ៃ ៃលឹង ៃិនាន ការ ៃណោបាយ របស់ ៃិណោ�ិក ដែល ្ ដោល់  បបាក ់ណ�ើយ។ 

E. ណដាយសារ មូលណហតុ ទាងំ ណៃះ ណហើយ ៃិង ណែើម្ ីទប ់សាក ត ់ អំណពើ ពុក រលួយ 
ជាក ់ដសដោង ៃិង ការ ណលច្ ណ�ើង ៃូវ  អំណពើ ពុករលួយ នៃ រដា្ឋ ភបិាល របស់ ណយើង 
ណដាយ សារ ការ ្ ដោល់ វភិាគ ទាៃ  ពី សា�ីវកម្ម ៃិង សហ�ីព កម្មករ បបជាពល 
រែ្ឋ នៃ រែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា  សូម អៃុមត័ ច្បាប ់សដោី ពី ការ បញ្ឈប ់លុយ អត្ថបបណោ�ៃ ៍
ពិណសស ឥ�ូវណៃះ (Stop Special Interest Money Now Act ) ណែើម្ ី៖ 

1. ហាម បបាម  ការ ្ ដោល់ វភិាគ ទាៃ  ពី សា�ីវកម្ម ៃិង សហ�ីព កម្មករ ែល់ ណបក្ខ�ៃ
2. ហាម ឃាត ់អនក ណ ៉៉ា ការ របស់ រដា្ឋ ភបិាល មៃិ ឳ្យ ្ ដោល់ វភិាគ ទាៃ ជា  លុយ 
ណៅ ឳ្យ ម្ៃ្តី រដា្ឋ ភបិាល ដែល ្ ដោល់ កិច្្ច សៃយា ែល់ ពួកណគ
3. ហាម ឃាត ់សា�ីវកម្ម ៃិង សហ�ីព កម្មករ មៃិ ឳ្យ បបមូល មូលៃិធិ ៃណោ

 បាយ  ពី ៃិណោ�ិក ៃិង សមា�ិក សហ�ីព ណដាយ ណបបើ មណធយាបាយ  បគ្្គ ប ់បញ្ជា   
ឳ្យ កាត ់បៃ្ថយ បបាក ់ ពី បញជា ី ណបើក បបាក ់ណបៀវត្សរ ៍ៃិង 

4. ណធ្ើ ឳ្យ ការ ្ ដោល់ វភិាគ ទាៃ  បបាក ់ៃណោបាយ របស់ ៃិណោ�ិក ទាងំអស់ ណធ្ើ 
ណ�ើង ណដាយ មណធយាបាយ  ណ្្សងៗ ដែល មាៃ លក្ខ�ៈ ស្ម័បគ ចិ្ត្ត ទាងំបសរុង។

វគ្គទី 2. ច្បាប ់សដោី ពី ការ បញ្ឈប ់លុយ អត្ថបបណោ�ៃ ៍ពណិសស ឥ�ូវណៃះ
មាបតា 1.5 (ចាប ់ណ ដ្ោើម  ណដាយ វគ្គទី 85150) បតរូវ បាៃ បដៃ្ថម ចូ្ល �ំពូក 5 នៃ 

ច្ំ�ង ណ�ើង ទី 9 នៃ បកម សដោី ពី រដា្ឋ ភបិាល បតរូវបកបសាយថា៖
មាបតា 1.5  ច្បាប ់សដោី ពី ការ បញ្ឈប ់លុយ អត្ថបបណោ�ៃ ៍ពិណសស ឥ�ូវណៃះ
85150. (a) ណទាះ បី ជា  មាៃ បទ បញ្ញត្តិ  ្ មយួ ណ្្សង ណទៀត នៃច្បាប ់ៃិង 

ច្ំ�ង ណ�ើង ណៃះ មៃិ បតរូវ មាៃ សា�វីកម្ម សហ�ីព កម្មករ ឬ សហ �ពី កម្មករ 
ៃិណោ�កិ សាធារ�ៈ ្ មយួ ណធ្ើ ការ ្ ដោល់  វភិាគ ទាៃ ែល់ ណបក្ខ�ៃ ្ មាន ក ់
គ�ៈកមា្ម ធិការ ដែល បគបប់គង ណដាយ ណបក្ខ�ៃ ឬ គ�ៈកមា្ម ធិការ ណ្្សង 
្មយួ រមួ ទាងំ  គ�ៈកមា្ម ធិការ គ�បក្ស ៃណោបាយ ណ�ើយ បបសិៃ ណបើ  
មូលៃិធិ ណនាះ ៃលឹង បតរូវ ណបបើ សបមាប ់្ ដោល់ វភិាគ ទាៃ ែល់ ណបក្ខ�ៃ ្  មាន ក ់ឬ 
គ�ៈកមា្ម ធិការ ដែល បគបប់គង ណដាយ  ណបក្ខ�ៃ។

(b) ណទាះ បី ជា  មាៃ បទ បញ្ញត្តិ  ្ មយួ ណ្្សង ណទៀត នៃច្បាប ់ៃិង ចំ្�ង  ណ�ើង 
ណៃះ មៃិ បតរូវ មាៃ អនក ណ ៉៉ា ការ របស់ រដា្ឋ ភបិាល ឬ គ�ៈ កមា្ម ធិការ ដែល ឧបត្ថម្ភ 
ណដាយ អនក ណ ៉៉ា ការ របស់ រដា្ឋ ភបិាល ណធ្ើ ការ ្ ដោល់  វភិាគ ទាៃ ែល់ ម្ៃ្តី ជាប ់ណឆ្ន ត 
្ មាន ក ់ឬ គ�ៈកមា្ម ធិការ ដែល បគប ់បគង ណដាយ ម្ៃ្តី ជាប ់ណឆ្ន ត ្ មាន ក ់
បបសិៃ ណបើ ម្ៃ្តី ជាប ់ណឆ្ន ត ណនាះ បណងកើត ចូ្ល រមួ កនុង ការ បណងកើត ឬ ណបបើ  វធីិ ្ មយួ  
ប៉ាុៃប៉ាង ណបបើ មុខ តំដ�ង ជា ម្ៃ្តី របស់ ខ្ួៃ កនុង ការ �ះ ឥទ្ធិពល ណៅ ណលើ ការ ្ ដោល់ 
ការ អៃុញ្្ញ ត ឬ បបគល់ កិច្្ច សៃយា សាធារ�ៈ ែល់ អនក ណ ៉៉ា ការ របស់ រដា្ឋ ភបិាល 
កនុង អំ�ុង ណពល ណធ្ើ ការ  សណបមច្ ្ ដោល់ អៃុញ្្ញ ត ឬ បបគល់ កិច្្ចសៃយា ឬ កនុង 
អំ�ុង អា�ត្តិ នៃ កិច្្ចសៃយា។

85151. (a) ណទាះ បី ជា  មាៃ បទ បញ្ញត្តិ  ្ មយួ ណ្្សង ណទៀត នៃច្បាប ់
ៃិង ចំ្�ង ណ�ើង ណៃះ មៃិ បតរូវ មាៃ សា�វីកម្ម  សហ�ពី កម្មករ ៃិណោ�កិ 
សាធារ�ៈ  អនក ណ ៉៉ា ការ របស់ រដា្ឋ ភបិាល ឬ ៃិណោ�ក របស់ រដា្ឋ  ភបិាល កាត ់  
បបាក ់ណបៀវត្សរ ៍បបាក ់ច្ំ�ូល ឬ បបាក ់សំ�ងសបមាប ់ ៃិណោ�កិ កនុង ច្ំៃួៃ  
្មយួ ណែើម្ ីយក ណៅ ណបបើ បបាស់ សបមាប ់ណរល បំ�ង ៃណោបាយ ណ�ើយ។

(b) ដ្នក ណៃះ មៃិ បតរូវ ហាម ឃាត ់ៃិណោ�កិ ្ មាន ក ់ មៃិ ឳ្យ ្ ដោល់ វភិាគ 
ទាៃ ណដាយ ស្ម័បគ ចិ្ត្ត ែល់ គ�ៈកមា្ម ធិការ ដែល ទទួល បាៃ ការ ឧបត្ថម្ភ នៃ 
ៃិណោ�ករបស់ ខ្ួៃ សហ�ពី កម្មករ សហ�ីព កម្មករ ៃិណោ �ិក សាធារ�ៈ 
កនុង លក្ខ�ៈ ្  មយួ ណបរៅ ពី អ្ី ដែល បាៃ ហាម ឃាត ់ណដាយ ដ្នក រង (a) ណ�ើយ 
ឳ្យ ដត វភិាគ ទាៃ ទាងំ អស់ ណនាះ បតរូវ បាៃ ្ ដោល់ ឳ្យ ណដាយ មាៃ ការ បពមណបពៀង ជា 
ោយលក្ខ�៍ អក្សរ ពី ៃិណោ�កិ ដែល ការ យល់ បពម ណៃះ បតរូវ មាៃ សុពលភាព 
មៃិ ណលើស ពី មយួ ឆ្ន  ំណ�ើយ។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 31 (ត)
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(c) ្នដក ណៃះ មៃិ បតរូវ អៃុវត្ត ច្ំណពាះ កាត ់ណៅ ណលើ អត្ថបបណោ�ៃ ៍ចូ្ល ៃិវត្តៃ ៍
ការ ធានា រា៉ាប ់រង ដ្នក សុខភាព �ីវតិ មរ�ៈភាព ឬ ពិការភាព ឬ អត្ថ បបណោ�ៃ ៍
ណ្្សងៗ បសណែៀង រន  ណៃះ ណហើយ មៃិ បតរូវ អៃុវត្ត ចំ្ណពាះ ការ   ស្ម័បគ ចិ្ត្ត ឳ្យ កាត ់  ណដាយ 
ៃិណោ�កិ ណៅ ណលើ អត្ថបបណោ�ៃ ៍អង្គការ មៃុស្ស ធម ៌ដែល បតរូវ បាៃ ណរៀប ច្ំ ណ�ើង 
ណបកាម ដ្នក 501 (c)(3) នៃ ច្ំ�ង ណ�ើង ទី 26 នៃ បកម របស់ សហរែ្ឋ ណលខ។

 85152   សបមាប ់ណរល បំ�ង នៃ មាបតា ណៃះ ៃិយមៃយ័ ខាង ណបកាម បតរូវ អៃុវត្ត៖ 
(a) “សា�វីកម្ម” មាៃ ៃយ័ ថា  រាល់ សា�វីកម្ម ដែល  បតរូវ បាៃ ណរៀបច្ំ ណ�ើង 

ណបកាម ច្បាប ់របស់ រែ្ឋ ណៃះ រែ្ឋ ែនទ ណទៀត របស់ សហរែ្ឋ ឬ ណខាៃធី កូ�ុំប៊ ីឬ ណបកាម 
ច្បាប ់ សហសភា របស់ សហរែ្ឋ។

(b) “អនក ណ ៉៉ា ការ របស់ រដា្ឋ  ភបិាល” មាៃ ៃយ័ ថា បុគ្គល ្  ក ៏ណដាយ ណបរៅ 
ពី ៃិណោ�កិ របស់ ៃិណោ�ករបស់  រដា្ឋ ភបិាល ដែល ជា ភាគី នៃ កិច្្ច សៃយា  រវាង 
បុគ្គល ណនាះ ៃិង ៃិណោ�ក របស់ រដា្ឋ ភបិាល ណែើម្ ី្ ដោល់ ទំៃិញ អច្លៃ បទព្យ ឬ 
ណសវា �ូៃ  ៃិណោ�ក របស់ រដា្ឋ ភបិាល។ អនក ណ ៉៉ា ការ របស់ រដា្ឋ ភបិាល រមួបញ្ចូ ល 
ទាងំ សហ�ីព កម្មករ ៃិណោ�កិ សាធារ�ៈ ដែល ជា ភាគី នៃ កិច្្ច សៃយា  ជាមយួ 
ៃិណោ�ក  របស់ រដា្ឋ  ភបិាល។

(c) “ៃិណោ�ក របស់ រដា្ឋ ភបិាល” មាៃ ៃយ័ ថា រែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា  ឬ អង្គភាព 
រង  ៃណោបាយ ្ មយួ របស់ រែ្ឋ ណៃះ រមួមាៃ ប៉ាុដៃ្ត មៃិ កបមតិ ច្ំណពាះ ណខាៃធី 
បករុង ណខាៃធី ធម្មៃុញ្ញ  បករុង ធម្មៃុញ្ញ  បករុង ធម្មៃុញ្ញ  ៃិង ណខាៃធី ការោិល័យ 
អបរ់ ំណខាៃធី សាកលវទិយាល័យ កាលីហ្័រញ៉ា  ណខាៃធី គ�ៈកមា្ម ធិការ គ�ៈ 
កម្មការ ៃិង ទី ភាន កគ់្រពិណសស ប៉ាុដៃ្ត មៃិ រាប ់បញ្ចូ ល រដា្ឋ ភបិាល សហរែ្ឋ ណ�ើយ។

(d) “សហ�ពី កម្មករ” មាៃៃយ័ ថា អង្គភាព បគប ់បបណភទ ឬ ទី ភាន កគ់្រ 
្មយួ ឬគ�ៈកមា្ម ធិការ តំ្ ង ៃិណោ�កិ ឬ ដ្ៃការ ដែល កនុង ណនាះ 
ៃិណោ�កិ ចូ្ល រមួ ណហើយ ដែល មាៃ អត្ថិភាពសបមាប ់ ណរល បំ�ង  ណដាះបសាយ 
ជាមយួ ៃិណោ�ក  ទាកទ់ង ៃលឹង ប�ដោលឹ ង តវា៉ា  អំពី លក្ខខ�្ឌ  ការគ្រ ទំនាស់ ការ 
គ្រ បបាក ់ណបៀវត្សរ ៍អបតា បបាក ់ណបៀវត្សរ ៍ណមា៉ា ង ណធ្ើ ការលក្ខខ�្ឌ  ការគ្រ។

(e) “ណរល បំ�ង ៃណោបាយ” មាៃ ៃយ័ ថា បបាក ់ដែល បាៃ បង ់ណែើម្ ី
�ះឥទ្ធិពល ឬ ប៉ាុៃប៉ាង �ះឥទ្ធិពល ណៅ ណលើ  សកម្មភាព របស់ អនក ណបាះ ណឆ្ន ត ណប�ើស 
ណរ ើស ឬ  បបឆ្ងំ ៃលឹង ការ ដតងតាងំ ឬ ការ ណបាះ ណឆ្ន ត ណប�ើស ណរ ើស ណបក្ខ�ៃ មាន ក ់ឬ ណបច្ើៃ 
នាក ់ឬ គុ�វឌុ្ឍ ិឬ ការ អៃុមត័ វធិាៃការ ្  មយួ ឬ  ការ ទូទាត ់បបាក ់្ មយួ ដែល 
ទទួល បាៃ ណដាយ ឬ ណធ្ើ ណ�ើង តាម ការ បគ្្គ ប ់បញ្ជា  របស់ ណបក្ខ�ៃ គ�ៈកមា្ម ធិការ 
ដែល បគបប់គង ណដាយ ណបក្ខ �ៃ គ�ៈកមា្ម ធិការ នៃ គ�បក្ស ៃណោបាយ រមួទាងំ 
គ�ៈកមា្ម  ធិការ ក ដ្ោ ល របស់ រែ្ឋ ឬ អង្គភាព ដែល បតរូវ បាៃ បណងកើត ណ�ើង ឬ មាៃ 
អត្ថិភាព ជា ច្ម្ង សបមាប ់ណរល បំ�ង ៃណោបាយ រមួ មាៃ ប៉ាុដៃ្ត មៃិ កបមតិ  ចំ្ណពាះ 
គ�ៈកមា្ម ធិការ សកម្មភាព ៃណោបាយ ដែល បតរូវ បាៃ បណងកើតណ�ើង ណដាយ  អង្គភាព 
សមា�កិភាព សហ�ពី កម្មករ សហ�ីព កម្មករ ៃិណោ�កិ សាធារ�ៈ ឬ សា�វីកម្ម។

(f ) “សហ�ពី កម្មករ ៃិណោ�កិ សាធារ�ៈ” មាៃ ៃយ័ ថា សហ�ពី កម្មករ 
ដែលកនុង ណនាះ  ៃិណោ�កិ ដែល ចូ្ល រមួ ណៅ កនុង សហ�ពី កម្មរ គឺ ជា ៃិណោ�កិ 
របស់  ៃិណោ�ក របស់ រដា្ឋ ភបិាល។

(g) ពាក្យ បណច្្ចកណទស ណ្្សង ៗ  ដែល ណបបើ ណដាយ មាបតា ណៃះ ដែល បតរូវ បាៃ 
កំ�ត ់ៃិយម ៃយ័ ណដាយ  ច្បាប ់កំដ� ទបមង ់ៃណោបាយ ឆ្ន  ំ1974 ែូច្ ដែល 
បាៃ ណធ្ើ វណិសាធៃកម្ម (ច្ំ�ង ណ�ើង ទី 9 ( ចាប ់ណ ដ្ោើម ណដាយ វគ្គទី 81000)) ឬ 
ណដាយ ៃិយត័កម្ម ដែល អៃុមត័ ណដាយ គ�ៈកម្មការ អៃុវត្ត ៃណោបាយ  យុត្តិធម ៌
(Fair Political Practices Commission) បតរូវ មាៃ អត្ថៃយ័ ែូច្ រន  ៃលឹង ទី ណៃះ ែូច្ 
ដែល បាៃ ចូ្ល ជា ធរមាៃ ណៅ នថ្ង ទី 1 ដខ មករា ឆ្ន  ំ2011។

វគ្គទី 3.   ការ អៃុវត្ត
(a) បបសិៃ ណបើ បទ បញ្ញត្តិ ្ មយួ នៃ វធិាៃការ ណៃះ ឬ ដ្នក ្ មយួ របស់ 

វា ឬ ការ អៃុវត្ត  បទ បញ្ញត្តិ ឬ ដ្នក   របស់វា ចំ្ណពាះ បុគ្គល អង្គភាព ឬ កាលៈណទសៈ 
្មយួ គ ឺសបមាប ់មូលណហតុ ្ មយួ  ដែល អសុពលភាព ឬ ្ ទាុយ ពី រែ្ឋ ធម្ម 
ៃុញ្ញ  ណនាះ បទ បញ្ញត្តិ ដ្នក ៃិង ការ អៃុវត្ត  ទាងំឡាយ ដែល ណៅ ណសសសល់បតរូវ  ណៅ 
មាៃ សុពលភាព ណដាយ រ្ម ៃ បទបញ្ញត្តិ ដ ន្ក ឬ ការ អៃុវត្ត ដែល រ្ម ៃ សុពលភាព។

(b) វធិាៃការ ណៃះ មៃិ មាៃ បំ�ង ណប�ៀតដប�ក ែល់ កចិ្្ចសៃយា ឬ កិច្្ចបពម 
ណបពៀង ច្រចារ រមួ ដែល ចូ្ល ជា ធរមាៃ ណ�ើយ។ ណលើកដលង ដត បគបប់គង ណដាយ 
ច្បាប ់ទំនាកទ់ំៃង ការគ្រ ជាតិ រ្ម ៃ កិច្្ចសៃយា  ឬ កិច្្ច បពមណបពៀង ច្រចារ រមួ ថ្មី ឬ ណធ្ើ 
វណិសាធៃកម្ម រចួ្ មាៃ សុពលភាព ណ�ើយ បបសិៃណបើ វា រណំោភ ណលើ វធិាៃការ ណៃះ។

(c) វធិាៃការ ណៃះ បតរូវអាច្ បក បសាយ បាៃ ណដាយ ណសរ ីណែើម្ ីបដៃ្ថម ណរល 
បំ�ង របស់ វា។  ណៅ កនុង ប�ដោលឹ ង ដែល បដោលឹង ណដាយ ៃិណោ�ិក ឬ សមា�ិក សហ �ីព 
ណែើម្ ីអៃុវត្ត បទ បញ្ញត្តិ ទាងំ ឡាយ នៃ ច្បាប ់ណៃះ បៃទាុក  បតរូវ ស្ថិត ណៅ ណលើ ៃិណោ�ក ឬ 
សហ�ីព កម្មករ កនុង ការ បគ្ហា ញ  ឳ្យ ណ�ើញ ៃូវ ការ អៃុណោម តាម បទ បញ្ញត្តិ ទាងំណៃះ។

(d) ណទាះ បី ជា  មាៃ វគ្គទី 81012 នៃ បកម សដោី ពី រដា្ឋ ភបិាល ក ៏ណដាយ បទ បញ្ញត្តិ 
ទាងំឡាយ នៃ វធិាៃការ ណៃះ អាច្ ៃលឹង មៃិ បតរូវ បាៃ ណធ្ើ វណិសា ធៃកម្ម ណដាយ អង្គ ៃីតិ 
បញ្ញត្តិ ណ�ើយ។ វធិាៃការ ណៃះ អាច្ ៃលឹង បតរូវ បាៃ ណធ្ើ វណិសាធៃកម្ម  ឬ  លុប ណចាល 
ណដាយ  វធិាៃការ ្ ដោួច្ណ្ដោើម ជា បៃ្តបនាទា ប ់ឬ បសប  តាម  ដ្នក រង (c) នៃ វគ្គទី 10 នៃ 
មាបតា II នៃ រែ្ឋធម្មៃុញ្ញ  កាលី ហ្័រ ញ៉ា  ដត ប៉ាុណ ណ្ ះ។
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វធិាៃការបបជាៃុមត័ណៃះបតរូវបាៃដាកណ់អាយបបជាពលរែ្ឋណដាយអៃុណោម 
ណៅតាម ខដែលមាៃដច្ងនៃវគ្គទី 8មាបតា II  នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ  រែ្ឋកាលីហ្័រ ញ៉ា ។
   វធិាៃការបបជាៃុមត័ណៃះបដៃ្ថមដ្នកមយួណៅណលើបកមសដោី ពីការធានា រា៉ាបរ់ង 
ែូច្ណៃះខដច្ងថ្មីៗដែលបាៃណសនើណែើម្បីដៃ្ថម បតរូវណបាះពុម្ព ណច្ញ ជាលក្ខ�ៈ 
អក្សរណបទត ណែើម្បីញ្ជា កថ់ាវាថ្មី។

ច្បាបដ់ែលណសនើ
វគ្គទី 1. ច្ំ�ងណ�ើង

វធិាៃការណៃះបតរូរបាៃសា្គ ល់ថាជា ច្បាបប់ញ្ចុ ះតនមធ្ានារា៉ាបរ់ងោៃ យៃ្ត ឆ្ន  ំ 2012។ 
វគ្គទី 2. បបជាពលរែ្ឋនៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា យល់ែលឹង ៃិង បបកាសថា៖
(a) ណបកាមច្បាបរ់ែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  អនកទទលួខុសបតរូវដ ន្កធានារា៉ាបរ់ង បតរូវ  

ដច្ង ពី អបតា តនម្ ធានា រា៉ាបរ់ង ៃិង កំ�ត ់ពី ការ បញ្ចុ ះ តនម្ណ្្សងៗ  ដែល បករុម
 ហុ៊ៃ ធានា រា៉ាបរ់ង ោៃយៃ្ត អាច្ ្ ដោល់ �ូៃ អនក ណបើកបរ បាៃ។

(b) វាជា្លបបណោ�ៃែ៍ល៏អែបំ្ុត សបមាប ់អតិថិ�ៃ ណបបើបបាស់  ណសវា  ធានា 
រា៉ាបរ់ង កនុង រែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា  ដែល បតរូវ បាៃ ណគ អៃុញ្្ញ ត ឳ្យ ទទួល  បាៃ  ការបញ្ចុ ះ 
តនម្ ណ្្សងៗ បបសិៃ ណបើ ពួកណគ បាៃ បៃ្ត អៃុវត្ត តាម  ច្បាប ់ សដោី ពី   ការ ធានា រា៉ាបរ់ង 
ចាបំាច្ ់របស់ រែ្ឋ ណដាយ មៃិ គិត ពី បករុមហុ៊ៃ  ធានា រា៉ាបរ់ង ្  មយួ ដែល ពួក ណគ 
បាៃ ណបបើបបាស់ ណ�ើយ។

(c) ការ បញ្ចុ ះ តនម្ ែល់ អតិថ�ិៃ សបមាប ់ការ ធានា រា៉ាបរ់ងោៃយៃ្ត ជា 
អចិ្ន្ៃ្តយ ៍ �ួយ� ណលើក ទលឹក ចិ្ត្ត ឳ្យ មាៃ  ឥរោិបថ ដែល ទទួល ខុស បតរូវ។ ការ បញ្ចុ ះ តនម្ 
ណនាះ បតរូវ បាៃ ណៅ ណលើ អតិថិ�ៃ មៃិ ដមៃ បាៃ ណៅ ណលើ បករុម ហុ៊ៃ ធានា រា៉ាបរ់ង ណនាះ ណទ។

(d) ការ បញ្ចុ ះ តនម្ ផ្ទា ល់ ខ្ួៃ  ណែើម្ ីរកសា ការ ណបបើបបាស់ ណសវា ធានា រា៉ាប ់រង  អចិ្ 
ន្ៃ្តយ ៍បណងកើត ឳ្យ មាៃ ការ បបកួត បបដ�ង ណៅ កនុង ច្ំណ្ម បករុម ហុ៊ៃ   ធានា  រា៉ា បរ់ង 
ណហើយ ជា រគ្្ៃ ់មយួ  ដែលណលើក ទលឹក ចិ្ត្ត ឳ្យ មាៃ អតិ ថិ�ៃ  កាៃ ់ដត  ណបច្ើៃ  ណៅ ទិញ 
ៃិង រកសា ការ ណបបើបបាស់ ណសវា ធានា រា៉ាបរ់ង ោៃ យៃ្ត។     

វគ្គទី 3. ណរលបំ�ង
ណរល បំ�ង នៃ វធិាៃការ ណៃះ គឺ ណែើម្ ី�ួយ� ែល់ អតិថិ�ៃ ណបបើបបាស់ ណសវា 

ធានា រា៉ាបរ់ង  កនុង រែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា  ឳ្យ ទទួល បាៃ អបតា តនម្ ធានា រា៉ាបរ់ង ទាប 
បបសិៃ ណបើ ពួក ណគ បាៃ បៃ្ត អៃុវត្ត តាម ច្បាប ់សដោី ពី ការ ធានា រា៉ាបរ់ង ចាបំាច្។់

វគ្គទី 4.  វគ្គទី 1861.023 បតរូវ បាៃ បដៃ្ថម ណៅកនុងបកមសដោី ពី ការធា នា រា៉ាបរ់ង 
ដែលមាៃដច្ង ែូច្ ខាងណបកាម៖  

1861.023. (a) ណទាះបីជាមាៃកថាខ�្ឌ  (4) នៃដ្នករង (a) នៃ ដ្នក 1861.02 
កណ៏ដាយ បករុមហុ៊ៃ ធានា រា៉ាបរ់ង មយួ  អាច្ណបបើបបាស់ការ ធានា រា៉ាប ់រង អចិ្ន្ៃ្តយ ៍ ណធ្ើជា 
កតា្ត  កំ�ត ់តនម្ ណសវា ធានា រា៉ាបរ់ង ោៃ យៃ្ត   ដែល ជា �ណបមើស  មយួ សបមាប ់ណរល 
ៃណោបាយ ធានា រា៉ាបរ់ង  ្   មយួ ដែល   ស្ថិត  ណបកាម ដ្នក 1861.02។

(b) សបមាបណ់រលបំ�ងនៃដ ន្កណៃះ “ការធានារា៉ាបរ់ង អចិ្ ន្ៃ្តយ”៍ មាៃ 
ៃយ័ថា ជាការ ធានា រា៉ាបរ់ង ណលើ ោៃយៃ្ត  ណដាយរ្ម ៃ រអាក ់រអលួ  ជា មយួ ៃលឹង 
ធានា ការ ីមាន ក ់ឬណបច្ើៃនាក ់រមួទាងំការ ធា នា  រា៉ា បរ់ង ដែល  ្ ដោល់ �ូៃ បសប ណៅតាម 
ដ្ៃការ ហាៃិភយ័ កំ�ត ់ ណលើ   ោៃ យៃ្ត  របស់  រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  (CAARP) ឬ 
កម្មវធីិ ធានា  រា៉ា បរ់ង  ោៃ យៃ្ត  កនុង  តនម្ ទាប របស់រែ្ឋ  កាលីហ្័រញ៉ា  (CLCA)។

(1) ការ ធានារា៉ាបរ់ង អចិ្ ន្ៃ្តយ ៍បតរូវ ចាត ់ទុកថាមាៃ អត្ថិភាព បបសិៃ ណបើ 
មាៃ ការ អាក ់ខាៃ  កនុង ធានា រា៉ាបរ់ង ណដាយ សារ ដត  ការ បំណពញ ការគ្រ កងទព័ 
ោ៉ា ងសកម្ម របស់  អនក  បាៃ   ការ  ធានា។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 32 (ត)
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(2) ការធានារា៉ាបរ់ង អចិ្ ន្ៃ្តយ ៍បតរូវ ចាត ់ទុកថាមាៃ អត្ថិភាព ណបើ ណទាះ បីជា 
មាៃ ការ អាក ់ខាៃ កនុង ការ ធានា  រា៉ា បរ់ង  រហូតែល់ 18 ដខ ណៅកនុងអ�ុំងណពល 
5ឆ្ន  ំចុ្ងណបកាយ ណដាយសារដត ការ បាតប់ង ់ការគ្រ ប ដ្ោ ល មកពីការ បញ្ឈប ់
ពីការគ្រ ឬ វសិ្ស មកាល កណ៏ដាយ។

(3) ការធានារា៉ាបរ់ង អចិ្ ន្ៃ្តយ ៍បតរូវ ចាត ់ទុកថាមាៃ អត្ថិភាព ណបើណទាះបីជា 
មាៃ ការ អាក ់ខាៃ កនុង ការ ធានា រា៉ាបរ់ង  មៃិ  ណលើស  ពី 90 នថ្ង  កនុង អ�ុំង ណពល 5 
ឆ្ន កំៃ្ង ណៅ ណដាយសារ  ដត  មូល ណហតុ  ្   មយួ ក ៏ណដាយ។

(4) កូៃដែលកំពុងសាន កណ់ៅជាមយួឳពុក/មាដោ យ បតរូវបាៃ្ដោល់ឳ្យ ៃូវ ការ បញ្ចុ ះ 
តនម្  សបមាប ់ការ ធានា រា៉ាបរ់ង  អចិ្ ន្ៃ្តយ ៍ណដាយ  ដ្អែក ណលើ សិទ្ធិ  បសបច្បាប ់របស់ឳពុក/
មាដោ យ កនុងការ ទទួល បាៃ ការ បញ្ចុ ះ តនម្ សបមាប ់ការធានារា៉ាបរ់ង អចិ្ន្ៃ្តយ។៍

(c) អតិថិ�ៃ ដែល មៃិអាច្បញ្ជា កពី់ការធានារា៉ាបរ់ង អចិ្ ន្ៃ្តយប៍ាៃ  បតរូវ 
បាៃ ្ ដោល់ �ូៃ ៃូវ ការ បញ្ចុ ះ តនម្ ណៅ តាម សមាមាបតមយួ។ ការ បញ្ចុ ះ តនម្ណៃះ 
គឺជាសមាមាបត មយួ នៃ ច្ំៃួៃ ទលឹកបបាក ់តាម  អបតា នៃ ការ កាត ់ បៃ្ថយ  ដែល ៃលឹង 
បតរូវ បាៃ ្ ដោល់ �ូៃ បបសិៃណបើ អតិថិ�ៃ  ណនាះ   បាៃ  បញ្ជា ក ់ ពី ការ ធានា រា៉ាបរ់ង អចិ្ 
ន្ៃ្តយ។៍ សមាមាបត ណៃះ  ្ុ្ះ បញ្្ច ំង ពី  ច្ំៃួៃ  ឆ្ន  ំ សរបុ កនុង អំ�ុង ណពល 5 ឆ្ន  ំបៃ្ត 
បនាទា ប ់ ចុ្ង  ណបកាយ   បងអែស់ ដែល  អតិ ថិ �ៃ ណនាះ  បតរូវ បាៃ ធានា រា៉ាបរ់ង។   

វគ្គទី 5. វធិាៃការណបាះណឆ្ន តច្ំរងូចំ្រាស់ 
កនុង ករ�ីដែល វធិាៃការ ណៃះ ៃិងវធិាៃការណ្្សង ្  មយួ ឬ ណបច្ើៃ ទាកទ់ង 

ៃលឹង អចិ្ន្ៃ្តយ ៍ភាព នៃ ការ ធានា រា៉ាបរ់ង ណលច្ ណច្ញ ណៅណលើ សៃ្លឹក ណឆ្ន ត នៃ ការ  
ណបាះ ណឆ្ន ត ទូទាងំរែ្ឋ ណនាះ បទ បញ្ញត្តិ នានា នៃ វធិាៃការ ណ្្សងៗ ណទៀត បតរូវ បាៃ  
ចាត ់ទុក   ថា បបឆ្ងំ ណៅ ៃលឹង វធិាៃការ ណៃះ។ កនុងករ�ី ដែល វធិាៃការ ណៃះ 
ទទួល បាៃ សំណ�ង ណឆ្ន ត របំទ ណបច្ើៃ ជាង ណនាះបញ្ញត្តិ នានា នៃវធិាៃការ ណៃះ 
មាៃ អាទិភាព  ទា ំងបសរុង  ណហើយ បញ្ញត្តិ នានា នៃ វធិាៃការ ណ្្សងៗ ណទៀត បតរូវ បាៃ 
ចាតទុ់កជា  ៃិរា ករ�៍។   

វគ្គទី 6. វណិសាធៃកម្ម
បញ្ញត្តិ នានា នៃ ច្បាប ់ណៃះ មៃិ បតរូវ បាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្ម ណដាយ អង្គ ៃីតិបញ្ញត្តិ  

ណ�ើយ ណលើកដលង ដត ច្ង ់បដៃ្ថម ណរលប�ំង របស់ វាតាម រយៈ លក្ខៃ្តិកៈ ដែល 
បាៃ អៃុមត័ ណៅ កនុង សភា ៃីមយួៗ តាមរយៈ ការ ណបាះណឆ្ន ត  ណដាយ  ណៅ  ណឈា្ម ះ  ឳ្យ   
បណញ្ចញ មតិ ដែលបាៃបញ្ចូ ល ណៅកនុង ទិនាន ៃុប្វត្តិ  ណដាយ មាៃ សំណ�ង របំទ 
ពីរ ភាគ បី នៃ សមា�ិកភាព ដែល ចូ្លរមួ។

វគ្គទី 7.  ខបំរងុ  
វា គឺជាបំ�ង របស់ បបជាពល រែ្ឋ ដែលថា បទ បញ្ញត្តិនានានៃច្បាប ់ណៃះ មាៃ 

  លក្ខ�ៈ  បំរងុ ណហើយ ថា បបសិៃ ណបើបទ បញ្ញត្តិ ្ មយួ នៃ ច្បាប ់ណៃះ ឬ ការ អៃុវត្ត ច្ំណពាះបុគ្គល ្ មាន ក ់ឬ កាលៈណទសៈ ្  មយួ  បតរូវ បាៃចាតទុ់កថា 
អសុពលភាព ណនាះ អសុពលភាពដបបណៃះ មៃិប៉ាះពាល់ែល់បញ្ញត្តិ ្  មយួ 
ណ្្សង ឬ ការ អៃុវត្ត ច្បាប ់ណៃះ ណហើយ អាច្បតរូវ បាៃ ្ ដោល់ សុពលភាព  ណដាយ  មៃិ 
មាៃ បទបញ្ញត្តិ ឬ ការ អៃុវត្ត ដែល មៃិ មាៃ សុពលភាព ណនាះណ�ើយ។
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វធិាៃការបបជាៃុមត័ណៃះគឺបតរូវបាៃដាកឳ់្យបបជាពលរែ្ឋណដាយអៃុណោមណៅ
តាមខដែលមាៃដច្ងកនុងវគ្គទី 8 នៃមាបតា II នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

វធិាៃការបបជាៃុមត័ណៃះដកដបបៃិងលុបណចាលដ ន្កខ្ះនៃបកមបពហ្ម ទ�្ឌ  
ៃិង បដៃ្ថមដ្នកខ្ះណៅណលើបកមរដា្ឋ ភបិាល   ែូច្ណៃះខដច្ង មាៃ បសាបដ់ែល 
បាៃណសនើណ�ើង ណែើម្ ីលុបណចាល បតរូវណបាះពុម្ពណច្ញជា លក្ខ�ៈ្នូតកាត ់ណហើយ 
ខដច្ងថ្មីដែលបាៃណសនើណ�ើងណែើម្ ីបដៃ្ថមបតរូវ ណបាះពុម្ពណច្ញជា លក្ខ�ៈអក្សរ 
ណបទត ណែើម្បីញ្ជា កថ់ាវាថ្មី។

ច្បាបដ់ែលណសនើ
ច្បាបរ់ែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ណសណហ្ (The SAFE California Act)

វគ្គទី1. ច្ំ�ងណ�ើង
ការ ណ្្តើមបបជាសិទិ្ធគួរបតរូវបាៃណគសា្គ ល់ៃិងអាច្បតរូវបាៃណោងថាជា “ច្បាប ់
សំ រា បក់ារសៃ្ស ំ ការទទួលខុសបតរូវ ៃិងការពបងលឹងោ៉ា ងណពញ ណលញសំរាប ់
រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។”

វគ្គទី 2. ការរកណ�ើញ ៃិងណសច្ក្តីបបកាស
បបជាពលរែ្ឋនៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា តាមៃយ័ណៃះពិតជារកណ�ើញៃិង
បបកាសៃូវ  ចំ្ៃុច្ែូច្ខាងណបកាមៈ

1. ឃាតករ ៃិងអនករណំោភបតរូវដតបាៃបញ្ឈប ់នាយំកណៅតុោការៃិង 
 ដាកណ់ទាស។ ណទាះោ៉ា ង្ ជាមធ្យម 46 ភាគរយ នៃមៃុស្ស  ឃាត ៃិង 
56 ភាគរយគួរណអាយរៃ្ធតន់ៃការចាបរ់ណំោភ មៃិបាៃ ណដាះ បសាយ ជាណរៀងរាល់ 
ឆ្ន ។ំ ធៃធាៃពបងលឹងច្បាបដ់ែល មាៃក�ំតរ់បស់ ណយើង គួរបតរូវបាៃណបបើបបាស់
ណែើម្ណីដាះបសាយបទឧបកិែ្ឋជាណបច្ើៃ កាត ់បៃ្ថយ�ៃឧបកិែ្ឋជាណបច្ើៃណច្ញពី្្ូវ

 របស់ណយើង ៃិង ណែើម្កីារ ពារបករុម បគរួសាររបស់ណយើង។
2. ម្ៃ្តីប៉ាូលីស តបមរួតតំបៃ ់ៃិងណមធាវកីនុងតំបៃឥ់�ូវណៃះខ្ះថវកិាដែល

 ពួកណគបតរូវការណែើម្បីៃ្តែំណ�ើ រការ ភស្តុតាងោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សកនុង សំ�ំុណរឿង
 ចាបរ់ណំោភៃិង ករ�ីមៃុស្សឃាត ណែើម្ណីបបើៃីតិវទិយាសា្ស្ត សមយ័ទណំៃើប
   ែូច្ជា ការពណិសាធៃ ៏DNA ឬសូម្ដីត�ួលអនកណស៊ើប អណងកតណលើសំ�ំុណរឿង 

មៃុស្សឃាតៃិងអំណពើអនាចារឳ្យបាៃបគបប់រៃ។់ ការពបងលឹងច្បាបគ់ួរមាៃធៃ 
ធាៃដែលបតរូវការចាបំាច្សំ់រប ់ការពបងលឹងោ៉ា ងណពញណលញនៃច្បាប។់ ណដាយ
ការណដាះបសាយករ�ីចាបរ់ណំោភៃិងឃាតកម្មកាៃដ់តណបច្ើៃៃិងការនាយំក ឧបកិែ្ឋ�ៃណៅតុោការ ណយើងរកសាបគរួសារ ៃិងសហគមៃរ៏បស់ណយើងឳ្យកាៃដ់ត
មាៃសុវត្ថភិាព។

3. ដ្អែកណលើការសិកសាមយួណដាយអតីតសុភាចារបុរសៃិងណៅបកម (អនក 
កាតណ់ទាស) Arthur Alarcon ៃិងអនក �ំនាញច្បាប ់Paula Mitchell បាៃ 
ឳ្យែលឹងថាមៃុស្សជាណបច្ើៃគិតថា ណទាសបបហារ�ីវតិ គឺ ណថាកជាង�ីវតិ រស់  ណៅ 
កនុងគុកណដាយរ្ម ៃលទ្ធឭភាពអាច្ណដាះ ដលងមុៃ ណពលកៃំត ់ប៉ាុដៃ្តមៃិដមៃជា 
ការពិតណទ។ ការលីហ្័រញ៉ា   បាៃចំ្្យ បបាក ់$4ពាៃោ់ៃែុោ្រ  ណលើ 
ណទាសបបហារ�ីវតិតាងំពីឆ្ន 1ំ978  ណហើយ ណទាសបបហារ�ីវតិណៃះគឺដថ្ជាងកា
រកាតណ់ទាសឳ្យរស់ណៅកនុងគុកណដាយរ្ម ៃលទ្ធភាពអាច្ណដាះដលងមុៃការកំ
ៃតរ់ហូតែល់20 ែងណៃះតាម ការវៃិិច្្យ័។ ណដាយការប្តូរពីណទាសបបហារ�ីវតិ
ណៅជាការកាតណ់ទាសឳ្យរស់ណៅកនុងគុកណដាយរ្ម ៃលទ្ធភាពអាច្ណដាះដលង
មុៃ ការកំៃត។់ អនកជាបប់ងព់ៃ្ធ កាលីហ្័រញ៉ា អាច្ៃិងសៃ្សបំបាកប់ាៃណបច្ើៃ
ជាង  $100ោៃែុោ្rជាណរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ  បបាកទ់ាងំអស់ណនាះអាច្យក ណៅ ណបបើ 
ណែើម្ណីធ្ើឳ្យបបណសើរណ�ើង ៃូវការបគ្ក រទបស់ាក ត ់ៃិងការកាតណ់ទាស ណលើបទ ឧបកិែ្ឋ។

4. ឃាតករ ៃិងអនកចាបរ់ណំោភណែើរណដាយណសរណីលើ្ូ្វ ៃិងគំរាមកដំហង
 ណលើសុវត្ថិភាពរបស់ណយើង ខ�ះណពលដែលណយើងជាអនកជាបព់ៃ្ធ ចំ្នាយរាប ់រយោៃែុោ្ណែើម្កីំៃតណ់លើមៃុៃស្សពីរ បីនាកដ់ែលណបតៀមខ្ួៃរចួ្រាល់កនុងកា

រសំោបម់ៃុស្ស ធៃធាៃទាងំអស់ណៃះអាច្ៃិងជាការច្ំនាយបបណសើរណលើការ 
បគ្ក រទបស់ាក តអ់ំណពើហិងសា ៃិងការអបរ់ណំែើម្រីកសាបករុមបគរួសាររបស់ណយើងរស់

 ណៅណដាយភាពសុខសាៃ្ត។
5. ណដាយការ�ំៃួសណទាសបបហារ�ីវតិមកជាការដាកណ់ទាសរស់ណៅកនុង 

គុកណដាយរ្ម ៃលទ្ធភាពអាច្ណដាះ ដលងមុៃការកំៃត ់ណយើងអាច្ សៃ្សបំបាក ់
រែ្ឋបាៃ $1 ពាៃោ់ៃែុោ្រកនុងរយៈណពល 5 ឆ្ន ណំដាយ រ្ម ៃ ណដាះដលងអនក 
ណទាសូម្ដីតមយួនាក ់ណហើយបបាក ់$1ពាៃោ់ៃែុោ្រណនាះអាច្បតរូវបាៃវៃិិ
ណោគកនុងការណធ្ើឳ្យច្បាបម់ាៃបបសិទ្ធភាព ៃិងណែើម្រីកសាសង្គមរបស់ណយើង

 សុវត្ថភិាព កនុងសាោណរៀៃរបស់កូៃៗណយើងបគបរ់ន  ៃិងកនុងណសវាកម្មសំរាប់
 មៃុស្សចាស់ៃិងអសមត្ថភាព។ �ីវតិរស់ណៅកនុងគុកណដាយរ្ម ៃលទ្ធភាព 

អាច្ណដាះដលងមៃុការកំៃត ់បតរូវបបាកែថាឧបកិែ្ឋកម្មអាបកកប់ំ្ុតសាន កណ់ៅ 
កនុងគុកជាណរៀងរហូត ៃិងសៃ្សបំបាក។់

6. មាៃមៃុស្សរ្ម ៃណទាសណបច្ើៃជាង 100នាក ់បតរូវបាៃកាតណ់សច្ក្តីមយួ 
�ីវតិណៅកនុងបបណទសណៃះ ៃិងអនករ្ម ៃណទាសខ្ះណទៀតបតរូវបាៃបបហារ �ីវតិ។ អនក

 �ំនាញបាៃសៃនិដា្ឋ ៃថា Cameron Todd Willingham បតរូវបាៃកាតក់្ត ី
ណដាយអយុត្តិធម ៏ណលើសំៃំុណរឿង ណភ្ើងណ្ះសម្ាបកូ់ៃរបស់រតប់ីនាក។់ ការ កាតណ់ទាសបបហារ�ីវតិ ពួកណយើងអាច្ៃលឹង�ួបណបរះថាន កប់បហារ�ីវតិមៃុស្ស អណច្តនាកនុងការណធ្ើ។

7. អនក�ំនាញបាៃសៃនិដា្ឋ ៃថា ការលីហ្រញ៉ា ណនាសល់បញ្ហា ណបរះថាន ក ់
ណបច្ើៃណទៀតដៃការបបហារ�ិវតិ មៃុស្សរ្ម ៃណច្តនាកនុងការណធ្ើ។ ទ�្ឌិ តជា

 មៃុស្សរ្ម ៃណច្តនាកនុងការណធ្ើគឺអយុត្តិធម៏្ ស់ ណដាយសារដត កំហុសដៃការ
 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 33 (ត)
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កំៃត ់បញ្ជា កព់ីសាក្សចី្ំណពាះមុខ  ដែលណៃះជា វជិាជា  សា្ស្តៃិតិបកមហួសសមយ័
  ៃិងសកម្មភាព ហួសការកាត ់ណទាស។  ណយើងមៃិណធ្ើការការពារៃូវអ្ីដែលណយើង
 គួរណធ្ើណែើម្កីារពារែល់�ៃអណច្តនា។ ច្បាបប់បណទសការពារទាងំសុភាចារ 

បុរស បបសិៃណបើ សុភា ចារ បុរសណនាះបញជាូ ៃ�ៃបបបពលឹត្តណដាយអណច្តនាណៅពៃ្ធ
 នាររណដាយអយុតិ្តធម។៏ ការបគ្ក រទបស់ាក តភ់ាពអាច្ទទួលខុសបតរូវ បាៃណលើ 

គ�ៃីរបស់អនកជាបប់ងព់ៃ្ធ ៃិង�ៃរងណបរះ ៃិង�ៃរងណបរះ។ ការប្តូរណទាស
 បបហារ�ីវតិណៅជាណទាសជាបគុ់ករស់ណៅណដាយមៃិមាៃលទ្ធភាពអាច្ណច្ញ 

មៃិការកំ�ត ់ៃិងមាៃច្ំៃួៃតិច្តួច្ ដែលណយើងមៃិណធ្ើការកាតណ់ទាស ខុស 
ណលើមៃុស្សអណច្តនាមាន ក។់

8. ទ�្ឌិ តកនុងអំណពើសំោបម់ៃុស្សបតរូវដតទទួលបៃនុក ៃិងបងណ់លើឧបកិែ្ឋ
 កម្មរបស់ខ្ួៃ។ សព្នថ្ងតិច្ជាង  1 ភាគរយដៃ�ៃវកិលច្រតិជា អនករងច់ាកំារ 

បបហារ�ីវតិណធ្ើការ ដែលជាលទ្្ធ ល  ពួកណគបងប់បាក ់បែិទាៃណអាយ�ៃរង 
ណបរះតិច្តួច្។ ទ�្ឌិ តបគបរ់បូកនុងអណំពើឃាត កម្មគួរដត តំរវូណអាយណធ្ើការកនុង

 គុកកំរតិ ខ្ពស់ ណហើយបបាកដ់ស្ងរក បាៃ គួរដតបតរូវបាៃណបបើបបាស់ណដាយ�ៃរង 
ណបរះតាមរយះមូលៃិធិសំៃង�ៃរងណបរះ ដែលសំអាងណដាយសិទ្ធ ការពារ�ៃ 
រងណបរះ ណដាយច្បាប ់Marsy.

9. ណទាសបបហារ�ីវតិកនុងរែ្ឋការលីហ្័រញ៉ា  គឺជាពាក្យសៃយាដែលរ្ម ៃ
 ៃយ័។ ណរឿងក្តីណទាសបបហារ�ីវតិ អូសបបោយណពលជាណបច្ើៃ ទសវត្ស។ ការ

កាតណ់ទាសណអាយរស់ណៅកនុងគុកណដាយរ្ម ៃលទ្ធភាពអាច្ណដាះដលងមុៃការ
កំៃត ់្្តល់ែំណ្ះបសាយណលឿៃសំរាបដ់ាកប់ៃទាុកណសាកសណបងងែល់បករុមបគរួ
សារ ណហើយណៃះណទើបជាពៃិយ័ពិតបបាកែណបច្ើៃជាងការពិៃយ័។

10. ជាបបតិសកម្មដៃការអៃុវត្ត សកម្មភាពណៃះៃិងបិទបញ្ចបក់ារ អៃុ
វត្តៃម៏ាៃតដម្ដថ្ៃិងរ្ម ៃបបសិទ្ធភាពណៃះ កាតប់ៃ្ថយធៃធាៃម្ៃ្តី ឬភាន ក់
គ្រទទួលបៃ្តុកការអៃុវត្តច្បាប ់ៃិងបណងកើៃណដាះបសាយអបតាមៃុស្សឃាត 
ៃិងការចាបរ់ណំោភ ៃិងទទួលយុត្តិធម ៏ភាពណស្មើមុខរន  ៃិងភាពណស្មើរន កនុង 
ការកាតក់្តី។

ដ្នក 3. ណរលបំ�ង  ៃិងណច្តនា
បបជាពលរែ្ឋនៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បបកាសពីណរលប�ំង ៃិងណច្តនា របស់ពួក
ណគកនុងការអៃុមត័ច្បាបែូ់ច្ខាងណបកាមៈ

1. ណែើម្បីញ្ឈបប់ករុមឃាតករ ៃិង�ៃចាបរ់ណំោភណសព សៃ្ថវៈ ៃិងណែើម្កីារ
 ពារបគរួសាររបស់ណយើង។

2. ណែើម្សីៃ្សបំាបកពី់ការបងព់ៃ្ធ ចំ្ៃួៃ 1ពាៃោ់ៃែុោ្រកនុងរយៈ ណពល 
5ឆ្ន  ំែូណច្នះថវកិារទាងំណៃះអាច្បតរូវណបបើណែើម្បី ្្ត កទុ់ៃណៅ ណលើ ការអៃុវត្តៃ ៍
ច្បាបក់នុងមូលដា្ឋ ៃ សាោណរៀៃ ៃិង ណសវាសបមាបម់ៃុស្ស ចាស់�រា ៃិង�ៃ 
ពិការ។

3. ណែើម្ណីបបើបាបស់ៃូវបបាកស់ៃ្សដំែលទទួលបាៃ ពីការដកដបបឳ្យរចួ្ពីណទាស
 បបហារ�ីវតិ មកបណងកើតជាមូលៃិធិណសហ្កាលីហ្័រញ៉ា  កនុងណរលបំ�ងណបបើ

 មូលៃិធិសបមាបក់ារពបងលឹងច្បាបក់នុងមូលដា្ឋ ៃ ជា ពិណសសសបមាបន់ាយក
 ដា្ឋ ៃៃរគបាល   ៃរគបាលមូលដា្ឋ ៃ ៃិង ការោិល័យណមធាវណីខាៃធី ណែើម្
 ីបណងកើៃអបតា សំ�ំុណរឿងក្តីមៃុស្ស ឃាត ៃិងការចាបរ់ណំោភបាៃណដាះបសាយ។

4. ណែើម្បីំបាតណ់បរះថាន កន់ៃការកាតណ់ទាសបបជាពលរែ្ឋដែលរ្ម ៃ កំហុស។
5. ណែើម្ទីាមទារ ឳ្យ�ៃ្ដែលជាបណ់ទាសឃាតកម្មៃិងមាៃលក្ខ ខ�្ឌ  

  ពិណសស បតរូវជាបព់ៃ្ធធានាររអស់មយួ�ីវតិ ណហើយបតរូវណធ្ើការ កនុងពៃ្ធធានាររ
 ដែលមាៃសៃ្តិសុខការពារខ្ពស់ ណហើយបតរូវណបបើបបាក ់ចំ្�ូលណនាះ ណែើម្�ីួយ�

 ែល់�ៃរងណបរះ តាមរយៈមូលៃិធិសំ�ង ការខូច្ខាតរបស់�ៃរងណបរះ។
6. ណែើម្បីញ្ចបៃូ់វែំណ�ើ រការ ែយូ៏រអដងង្ជាង25ឆ្ន  ំនៃការពិៃិត្យណ�ើងវញិ 

ណលើករ�ីកាតណ់ទាសបបហារ�ីវតិ ជាមយួៃលឹងការបតរូវណ�ើង សវៃការជាណបច្ើៃ
 ៃិងការពៃយាណពល ដែលណធ្ើឳ្យបករុមបគរួសារ កាៃដ់ត មាៃការច្ងច់ាៃូំវភាព 

ណសាកសដបងងច្ំណពាះអនកដែលខ្ួៃបសឡាញ់។
7. ណែើម្បីញ្ចបៃូ់វការអៃុវត្តៃដ៍ែលរ្ម ៃបបសិទ្ធិភាព ៃិងច្ំ្យ ខ្ពស់ 

ណហើយៃិងណែើម្ ី្ ្តល់ណសរភីាពែល់ធៃធាៃសបមាបព់បងលឹងច្បាប ់ដែលណធ្ើឳ្យ
 បករុមបគរួសារមាៃសុវត្ថិភាព។

8. ៃិងការឯកភាពកនុងការកាតណ់ទាស តាមរយៈប�្តលឹ ងបបតិសកម្ម នៃ
 ច្បាបណ់ៃះណែើម្�ីំៃួសការដាកណ់ទាសបបហារ�ីវតិណៅជាការដាក ់ពៃ្ធធានាររ

អស់មយួ�ីវតិណដាយអាច្ៃលឹងរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង។
វគ្គទី  4. វគ្គទី  190 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ បតរូវណធ្ើវណិសាធៃកម្មបតរូវបកបសាយ ថាៈ
190. (a) �ៃដែលជាបពិ់រទុ្ធពីបទឃាតកម្មកនុងថាន កទី់មយួ �ៃណនាះ ៃលឹង

  បតរូវ្្តនាទា ណទាសបបហារ�ីវតិជាបព់ៃ្ធធានារររែ្ឋអស់មយួ�ីវតិ ណដាយ អាច្ៃលឹង 
រ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង ឬជាបព់ៃ្ធធានារររែ្ឋរយៈណពល 25 ឆ្ន ។ំ ណទាស 
បញ្ញតិ្តដែលបតរូវអៃុវត្ត បតរូវដតកំ�តែូ់ច្បាៃដច្ងកនុងដ្នក 190.1, 190.2, 
190:3, 190.4, ៃិង 190.5។

 ណលើកដលងដតែូច្ បាៃ ដច្ងកនុងដ្នករង (b), (c), ឬ (d)  ដែល�ៃជាប ់
ពិរទុ្ធពីបទឃាតកម្មថាន កទី់ 2បតរូវ្្តនាទា ណទាសណដាយដាកព់ៃ្ធ ធានារររែ្ឋរយៈ 
ណពល 15ឆ្ន ។ំ

(b) ករ�ីណលើកដលងែូច្បាៃដច្ងកនុងដ្នករង(c) �ៃជាបព់ិរទុ្ធពីបទឃាត 
កម្មថាន កទី់2 បតរូវ ្្តនា្ធ ណទាសណដាយដាកព់ៃ្ធធានាររ រែ្ឋរយៈ ណពល25ឆ្ន  ំណបើ 
សិៃជា�ៃរងណបរះជាម្ៃ្តីការពារសៃ្តិភាព ែូច្បាៃ ដច្ងកនុងដ្នករង(a) នៃ 
ដ្នក 830.1 ដ ន្ករង(a), (b), ឬ (c) នៃដ ន្ក 830.2 ដ្នករង(a) នៃដ្នក 830.33 
ឬដ្នក 830.5  ដែលអនកបតរូវបាៃ ណគសម្ាបក់នុង  ខ�ៈណពលដែល 
រតប់ណំពញតួនាទីរបស់ខ្ួៃ ណហើយ ចុ្ងណចាទបាៃែលឹងឬមាៃណហតុ្លសម

 រម្យៃលឹងបាៃែលឹងថា �ៃរង ណបរះជាម្ៃ្តីការពារសៃ្តិភាព ដែលកំពុងអៃុវត្ត 
តួនាទីរបស់ខ្ួៃ។

(c) �ៃជាបពិ់រទុ្ធពីបទឃាតកម្មថាន កទី់2 បតរូវ្្តនាទា ណទាសណដាយដាកព់ៃ្ធធា 
នារររែ្ឋអស់មយួ�ីវតិ ណដាយអាច្ៃលឹងរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង ណបើសិៃជា �ៃ
រងណបរះជាម្ៃ្តីការពារសៃ្តិភាព ែូច្បាៃដច្ងកនុងដ្នក រង(a) នៃដ្នក 830.1 
ដ្នករង(a), (b), ឬ (c) នៃដ្នក 830.2 ដ្នករង(a) នៃដ្នក 830.33 ឬដ្នក830.5 
ដែលអនកបតរូវបាៃណគសម្ាប ់កនុងខ�ៈណពលដែលរតប់ំណពញ តួនាទីរបស់ខ្ួៃ 
ណហើយ�ៃជាបណ់ចាទ បាៃែលឹង ឬមាៃណហតុ្លសមរម្យៃលឹង បាៃែលឹងថា 
�ៃរងណបរះជាម្ៃ្តី ការពារសៃ្តភិាពដែលកំពុងអៃុវត្តតួនាទី របស់ខ្ួៃ 
ណហើយបាៃណចាទ បបកាៃ ់ៃិងពិៃិត្យណ�ើញការពិត្មយួ ែូច្ខាង ណបកាមៈ

(1) ចុ្ងណចាទមាៃណច្តនាោ៉ា ងច្បាស់ ច្ងស់ម្ាបម់្ៃ្តីការពារសៃ្តិភាព។
(2) ចុ្ងណចាទមាៃណច្តនាោ៉ា ងច្បាស់ ច្ងប់ងករបសួសាន មធ្ងៃធ់្ងរ ណលើរាង 

កាយ ែូច្បាៃដច្ងកនុងដ ន្ក 12022.7 ស្តីពីម្ៃ្តីការពារសៃ្តិភាព។
(3) ចុ្ងណចាទបាៃណបបើបាបស់អាវធុបងកណបរះថាន ក ់ឬបបល័យ�ីវតិផ្ទា ល់ ខ្ួៃ 

 កនុងការបបបពលឹត្តបទណល្មើស រណំោភបំពាៃច្បាបក់នុងដ្នករង (b) នៃដ ន្ក 
12022។

(4) �ៃជាបណ់ចាទណបបើបាបស់កាណំភ្ើងផ្ទា ល់ខ្ួៃ កនុងការបបបពលឹត្តបទ ណល្មើស 
រណំោភបំពាៃច្បាបន់ៃដ្នក 12022.5។

(d) �ៃជាបពិ់រទុ្ធពីបទឃាតកម្មថាន កទី់២ បតរូវ្្តនាទា ណទាសណដាយ ដាកព់ៃ្ធ 
ធានារររែ្ឋ រយៈណពល 20 ឆ្ន  ំ ណបើសិៃជាការសម្ាប ់បបបពលឹត្តណ�ើងណដាយការ បាញ់ពីណលើរថយៃ្ត ប៉ាុៃប៉ាងបាញ់បុគ្គល ែន៏ទ ណទៀតណៅខាងណបរៅរថយៃ្ត ណដាយ 
ច្ងប់ងករបសួសាន មធ្ងៃធ់្ងរ ណលើរាង កាយ។

(e) មាបតាទី 2.5 (ចាបណ់្្តើមពីដ្នក 2930) នៃ�ំពូកទី 7 នៃច្ំ�ង ណ�ើង 
ទី1 នៃចំ្ដ�កទី3 មៃិបតរូវអៃុវត្តណែើម្កីាតប់ៃ្ថយរយៈណពល អប្  បរមិានៃ 
ទម្ងៃណ់ទាស  អៃុណោមណៅតាមដ្នកណៃះ។ �ៃដែល ទទួលណទាសអៃុណោម 
តាមដ្នកណៃះ មៃិបតរូវបាៃណដាះដលងណដាយ ដ្អែកតាមលក្ខខ�្ឌ ្មយួ មៃុ 
ណពលបាៃជាប�ុ់ំឃាងំ បគបត់ាម រយៈណពលអប្បរមិាែូច្បាៃដច្ងកនុងដ្នក
ណៃះ។

(f ) �ៃដែលបបកាសថាជាបព់ិរទុ្ធពីបទឃាតកម្ម ណហើយបាៃកាត ់ណទាស 
អៃុណោមតាមដ្នកណៃះ បតរូវតំរវូឳ្យណធ្ើការណៅកនុងពៃ្ធ ធានាររដែលមាៃការ 
ការពារសៃ្តិសុខខ្ពស់ ណបច្ើៃណមា៉ា ងណៅតាមពលកម្ម ណទៀងណពលកនុងនថ្ងៃិមយួៗ

 ណហើយណរៀងរាល់នថ្ងកនុងអំ�ុង ណពលជាប ់ពៃ្ធធានាររ ែូច្បតរូវបាៃដច្ងកនុង
 វធិាៃ ៃិងបទបញ្ញ តិ្ត នៃនាយក ដា្ឋ ៃអបរ់ដំកដបប ៃិងសា្ថ រៃីតិ  សម្ទា ណដាយ

 អៃុណោមណៅ តាម ដ្នក2700។ កនុងករ�ីដែលទ�្ឌិ ត�ំពាកប់ាបកពិ់ៃយ័
 បែិទាៃ ឬអធិបញ្ជា បែិទាៃ ណលខាធិការនាយកដា្ឋ ៃអបរ់ដំកដបប ៃិងសា្ថ រៃីតិ

 សម្ទា បតរូវកាតប់បាកពី់បបាកឈ់នួល ៃិងគ�ៃីបបាកត់ំកល់ របស់ទ�្ឌិ ត
 ណហើយបតរូវណ្ទារមូលៃិធិទាងំណនាះ ចូ្លណៅគ�ៈកម្មការបបាកសំ់�ង�ៃរង 

ណបរះកាលីហ្័រញ៉ា  ៃិងគ�ៈកម្មការ ទាម ទារសំ�ងរបស់រដា្ឋ ភបិាល 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 34 (ត)
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ណដាយដ្អែកតាមវធិាៃ ៃិងបទបញ្្ញ តិ្ត នៃនាយកដា្ឋ ៃអបរ់ដំកដបប ៃិងសា្ថ រៃីតិ
 សម្ទា អៃុណោមណៅតាម ដ ន្ក 2085.5 ៃិង 2717.8។

ដ្នក5 -ដ្នក190.1 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ  ដែលបតរូវបាៃទុកជាៃិរាករ�៍
190.1 ករ�ីដែលបតរូវសណបមច្ ្្តនាទា ណទាសបបហា�ីវតិ អៃុណោមតាម �ំពូក 

ណៃះ បតរូវ�ំៃំុ�បមះកនុងែំ្កក់ាលដាច្ណ់ដាយដ�កែូច្ខាងណបកាមៈ
(a)  ែំបូង បតរូវកំ�តសំ់�ួរដែលបតរូវសួរចុ្ងណចាទជាបព់ិរទុ្ធភាព។ ណបើសិៃ 

ជាអនកអនកកាតណ់សច្ក្តីណលើអង្គណហតុ ពិៃិត្យណ�ើញការពិត ដែល ថាចុ្ងណចាទ
 ជាបព់ិរទុ្ធនៃបទឃាតកម្មថាន កទី់1 ែូណច្នះបតរូវដតក�ំតអ់ង្គ ណហតុនៃលក្ខខ�័្ឌ

ពិណសសទាងំអស់កនុងណពលដតមយួ ដែលបតរូវណចាទ បបកាៃែូ់ច្ណរៀបរាបក់នុងដ្នក
 

190.2 ណលើកដលងដតលក្ខខ�័្ឌ ពិណសស ដែលបតរូវបាៃណចាទបបកាៃអ់ៃុណោម
តាមកថាខ�្ឌ ទី2 នៃដ្នករង(a) ដ ន្ក 190.2ដែលច្ងអែុលបគ្ហា ញថាចុ្ងណចាទ
ធ្ាបប់ាៃជាប ់ណទាស មុៃ ណពលបបបពលឹត្តបទណល្មើសឃាតកម្មថាន កទី់1 ឬទី2។

(b)  ណបើពិៃិត្យណ�ើញថាមាៃពិរទុ្ធភាពណលើចុ្ងណចាទពីបទឃាតកម្ម ថាន កទី់1
 ណហើយៃិងពិៃិត្យណ�ើញលក្ខខ�្ឌ ពិណសសមយួកនុងច្ំណ្ម លក្ខខ�្ឌ ទាងំ

 អស់ ដែលបាៃណចាទបបកាៃអ់ៃុណោមតាមកថាខ�្ឌ  (2)នៃដ្នករង (a) នៃ 
ដ ន្ក 190.2 ដែលណចាទបបកាៃថ់ាចុ្ង ណចាទ ធ្ាបប់ាៃជាបណ់ទាស មុៃណពល 
បបបពលឹត្តិបទណល្មើសឃាតកម្មថាន កទី់1 ឬ ទី2។ កនុងណពលណនាះ បតរូវដតមាៃការ 
ណចាទសួរជាបៃ្ត ណែើម្ែីលឹងពីការពិត នៃលក្ខខ�្ឌ ពិណសសែូច្ណៃះ។

(c) ណបើពិៃិត្យណ�ើញថាមាៃពិរទុ្ធភាពណលើចុ្ងណចាទពីបទឃាតកម្មថាន កទី់1
 ណហើយមាៃលក្ខខ�្ឌ ពិណសសមយួ  ឬណបច្ើៃែូច្បាៃ ណរៀប រាប ់កនុងដ្នក 190.2 
បតរូវបាៃណចាទបបកាៃ ់ៃិងពិៃិត្យណ�ើញការពិត បតរូវ កំ�តពី់វបិត្តិសា្ម រតីស្តីពី

 ច្ណម្ើយរបស់ចុ្ងណចាទថារ្ម ៃកំហុស ណដាយ ណហតុ្លថាមាៃវបិត្តិសា្ម រតី 
ណៅណបកាមដ្នក 1026 ែូច្បាៃដច្ងកនុង ដ្នក 190.4។ ណបើចុ្ងណចាទបតរូវបាៃ 
ពិៃិត្យណ�ើញថាវណង្ង បតរូវបៃ្ត ែំ្កក់ាល �ំៃំុ�ំរៈក្តីណលើការណចាទសួរសំ�ួរ 
នៃណទាសបញ្ញតិ្តណៅ ណពលណនាះ។ សំ�ំុណរឿងែូច្ណៃះបតរូវអៃុវត្តបសបតាមខដច្ង
កនុងដ្នក 190.3 ៃិង190.4។
វគ្គទី 6. ដ្នក190.2 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ បតរូវបាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្មណែើម្បីក 
បសាយថាៈ

190.2 - (a) ណទាសបញ្ញតិ្តសបមាបចុ់្ងណចាទ ដែលពិៃិត្យណ�ើញថាមាៃ ពិរទុ្ធភាពពីបទឃាតកម្មថាន កទី់1 គកឺារស្ាប ់ឬ ជាប ់ពៃ្ធធានារររែ្ឋអស់មយួ 
�ីវតិ ណដាយអាច្រ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ  ៃលឹង ណដាះដលង ណបើសិៃជាលក្ខខ�្ឌ ពិណសស

 មយួ ឬណបច្ើៃែូច្ខាងណបកាម បាៃរកណ�ើញណបកាមដ ន្ក 190.4 ថាជាការពិតៈ
(1) ឃាតកម្មគឺមាៃណច្តនា ៃិងបបបពលឹត្តណ�ើងណែើម្ចី្ំណ�ញដ្នក

 ហិរញ្ញ វត្ថុ។
(2) ចុ្ងណចាទធ្ាបម់ាៃណទាសពាកព់ៃ័្ធៃលឹងឃាតកម្មពីមុៃកនុងថាន កទី់1ឬ

ទី2។ សបមាបណ់រលបំ�ងនៃកថាខ�្ឌ ណៃះ បទណល្មើសដែលបាៃ បបបពលឹត្ត ិ
ស្ថិតកនុងយុតា្ត ធិការណ្្សងដែលថាណបើសិៃជាបបបពលឹត្តិកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  អាច្

 ៃលឹងទទួលទារ�ុកម្មែូច្ជាឃាតកម្មថាន កទី់1 ៃិងទី2ដែរ ៃិងបតរូវដតចាតទុ់ក
ជាឃាតកម្មថាន កទី់1 ឬទី2។

(3) ចុ្ងណចាទ កនុងសំ�ំុណរឿងណៃះ ធ្ាបប់ាៃជាបណ់ទាសពីបទណល្មើស ឃាត 
កម្មថាន កទី់1ឬទី2ណបច្ើៃជាងមយួែង។

(4) ឃាតកម្មដែលបាៃបបបពលឹត្តណ�ើងណដាយណបបើឧបករ�៌បំផ្្ញបរបដ់បក 
 ឬបំពាក ់ោកណ់បគឿង្ទាុះ ឬបិតបាងំណៅកដៃ្ង្មយួ ទូរ អាររ ឬសំ�ង ់ 
ណហើយដែលចុ្ងណចាទបាៃែលឹង ឬមាៃណហតុ្លសម បសបថាបាៃែលឹង ដែល 
ទណង្ើរបស់រតអ់ាច្ៃលឹងបងកហាៃិភយ័ខ្ពស់ ែល់ ការបាតប់ង�ី់វតិែល់មៃុស្ស 
មាន ក ់ឬណបច្ើៃ។ 

(5) ឃាតកម្មបាៃបបបពលឹត្តិណ�ើងកនុងណរលប�ំងណែើម្ណី�ៀសវាង ឬ រារាងំ
 ការចាបខ់្ួៃបសបច្បាប ់ឬប៉ាុៃប៉ាងដាច្ខ់ាតណែើម្ណីគច្ពីការ�ុំខ្ួៃបសបច្បាប។់

(6) ឃាតកម្មបតរូវបាៃបបបពលឹត្តណ�ើងណដាយណបបើឧបករ�៌បំផ្្ញ បរបដ់បក  
 ឬណបគឿង្ទាុះដែលចុ្ងណចាទបាៃណ្ញើរឬបបគល់ បាៃប៉ាុៃប៉ាងណ្ញើ ឬ បបគល់ ឬ 
ប ្្ត លឳ្យណ្ញើរឬបបគល់ ណហើយចុ្ងណចាទបាៃែលឹង ឬមាៃ ណហតុ្លសមរម្យ 
ថាបាៃែលឹង ដែល   ទណង្ើរបស់រតអ់ាច្ៃលឹងបងកហា ៃិភយ័ ខ្ពស់ែល់ការបាត់
បង�់ីវតិែល់មៃុស្សមាន ក ់ឬណបច្ើៃ។

(7) �ៃរងណបរះគឺជាម្ៃ្តីការពារសៃ្តិភាព ែូច្បាៃដច្ងកនុងដ្នក 830.1, 

830.2, 830.3, 830.31, 830.32, 830.33, 830.34, 830.35, 830.36, 
830.37, 830.4, 830.5, 830.6, 830.10, 830.11, ឬ 830.12  អនកដែល 
ពាកព់ៃ័្ធៃលឹងបុព្ណហតុនៃការអៃុវត្តៃភ៍ារៈកិច្្ចរបស់ខ្ួៃ ដែល បតរូវបាៃណគប៉ាុៃ 
ប៉ាងសម្ាប ់ណហើយចុ្ងណចាទបាៃែលឹង ឬមាៃណហតុ្ល សមរម្យថាបាៃែលឹងថា
�ៃរងណបរះគឺជាម្ៃ្តីការពារសៃ្តិភាពកំពុងអៃុវត្តភារៈកិច្្ចរបស់ខ្ួៃ ឬ�ៃរង

 ណបរះគឺជាម្ៃ្តីការពារសៃ្តិភាព ែូច្បាៃ ដច្ងកនុងដ្នកដែលបាៃណរៀបរាបខ់ាង
 ណលើ ឬជាអតីតមបៃី្តការពារ សៃ្ត ិភាពដែលស្ថិតណៅណបកាមដ្នកទាងំណនាះណហើយ
 បតរូវបាៃណគប៉ាងសម្ាប ់ណែើម្សីងសលឹកណដាយសារដតការអៃុវត្តៃភ៍ារៈកិច្្ចជា 

ម្ៃ្តីរបស់ខ្ួៃ។ 
(8) �ៃរងណបរះជាម្ៃ្តី ឬជាភាន កគ់្រអៃុវត្តច្បាបស់ហពៃ័្ធ ដែល កំពុង 

អៃុវត្តភារៈកិច្្ចរបស់ខ្ួៃ ដែលបតរូវបាៃណគប៉ាុៃប៉ាងសម្ាប ់ណហើយចុ្ងណចាទបាៃ 
ែលឹង ឬមាៃណហតុ្លសម-រម្យថាបាៃែលឹងថា�ៃរង ណបរះ ជាម្ៃ្តីឬភាន កគ់្រ
អៃុវត្តច្បាបស់ហពៃ័្ធ កំពុងអៃុវត្តភារៈកិច្្ចរបស់ខ្ួៃ ឬ�ៃរងណបរះគឺជាម្ៃ្តី 
ឬភាន កគ់្រអៃុវត្តច្បាបស់ហពៃ័្ធ ណហើយបតរូវ បាៃ ណគប៉ាុៃប៉ាងសម្ាបណ់ែើម្សីង 
សលឹកណដាយសារដតការអៃុវត្តៃភ៍ារៈកិច្្ចជាម្ៃ្តីរបស់ខ្ួៃ។

(9) �ៃរងណបរះជាអនកពៃ្តអ់គ្គីភយ័ ែូច្បាៃដច្ងកនុង ដ្នក 245.1 ដែល 
កំពុងដតអៃុវត្តភារៈកិច្្ចរបស់ខ្ួៃ ដែលបតរូវបាៃណគប៉ាុៃប៉ាងសម្ាប ់ណហើយចុ្ង 
ណចាទបាៃែលឹង ឬមាៃណហតុ្លសមរម្យថាបាៃែលឹង ថា�ៃ រងណបរះគឺជាអនក 
ពៃ្តអ់គ្គីភយ័ កំពុងអៃុវត្តភារៈកិច្្ចរបស់ខ្ួៃ។

(10) �ៃរងណបរះគឺជាសាក្សបីំភ្បឺទឧបកិែ្ឋ ដែលបតរូវបាៃ ណគប៉ាុៃ ប៉ាង សម្ាប ់
 កនុងណរលបំ�ងរារាងំការណធ្ើជាសក្ខីភាពរបស់រត ់ណៅកនុង ែំ្កក់ាល 
�ំរះក្តីឧបកិែ្ឋកម្ម ឬសំ�ំុណរឿងអៃីតិ�ៃ  ណហើយការ សម្ាបណ់ៃះមៃិបាៃណធ្ើកនុង ណពលបបបពលឹត្ត ឬប៉ាុៃប៉ាងបបបពលឹត្តបទ ឧបកិែ្ឋ ដែល រតប់ាៃណ�ើញ ឬ�ៃរងណបរះ 
គឺជាសាក្សនីៃបទឧបកិែ្ឋកម្ម ណហើយ បតរូវបាៃណគប៉ាុៃប៉ាងសម្ាប ់កនុងការសង 
សលឹកពីណបពាះការណធ្ើជា សាក្ស ីបំភ្ ឺរបស់រតក់នុងែំ្កក់ាល�ំរះក្តីឧបកិែ្ឋកម្ម 
ឬអៃីត�ិៃ។ ែូច្បាៃ ណបបើកនុងកថាខ�្ឌ ណៃះ” សំ�ំុណរឿងអៃីតិ�ៃ “មាៃ ៃយ័ 
ថា ជា ែំ្កក់ាល�ំរះក្តីដែលបាៃណលើកណ�ើងអៃុណោមណៅតាមដ្នក 602 ឬ  
707 នៃបកមដ្នកសុខមាលភាព ៃិងសា្ថ បៃ័នានា។

(11) �ៃរងណបរះជាបពះរា�អាជាញ  ឬ�ំៃួយការបពះរា�អាជាញ  ឬអតីតបពះ 
រា�អាជាញ  ឬជា�ំៃួយការបពះរា�អាជាញ នៃការោិល័យបពះរា� អាជាញ  របស់រែ្ឋ 
ឬមូលដា្ឋ ៃ ណៅកនុងរែ្ឋណៃះ ឬរែ្ឋែន៏ទណទៀត ឬការោិល័យ បពះ រា�អាជាញ សហ 
ពៃ័្ធណហើយឃាតកម្មណៃះបាៃណធ្ើណ�ើងណែើម្សីងសលឹកច្ំណពាះ ឬណែើម្រីារាងំការ

 អៃុវត្តភារៈកិច្្ចជាម្ៃ្តីរបស់�ៃរងណបរះ។
(12) �ៃរងណបរះជាណៅបកម ឬអតីតណៅបកមនៃតុោការ្មយួ ដែល 

មាៃរបាយការ�៌កនុងតំបៃ ់រែ្ឋ ឬបបពៃ័្ធតុោការសហពៃ័្ធកនុង រែ្ឋណៃះ ឬរែ្ឋែ ៏
នទណទៀត ណហើយឃាតកម្មបាៃណធ្ើណ�ើងណែើម្សីង សលឹក ច្ំណពាះ ឬណែើម្រីារាងំការ

 អៃុវត្តភារៈកិច្្ចជាម្ៃ្តីរបស់�ៃរងណបរះ។
(13) �ៃរងណបរះជាម្ៃ្តជីាបណ់ឆ្ន ត ឬម្ៃ្តីដែលណគដតងតាងំ ឬអតីត ម្ៃ្ត ីរបស់រដា្ឋ ភបិាលសហពៃ័្ធ ឬជារដា្ឋ ភ-ិ   បាល របស់រែ្ឋ ឬមូលដា្ឋ ៃ ្ មយួ 

នៃរែ្ឋណៃះ ឬរែ្ឋែន៏ទណទៀត ណហើយឃាត កម្មបាៃណធ្ើណ�ើងណែើម្ ីសងសលឹកចំ្ណពាះឬ
ណែើម្រីារាងំការអៃុវត្តភារៈកិច្្ចជាម្ៃ្តីរបស់�ៃរងណបរះ។

(14) ឃាតកម្មជាអណំពើខុសសិលធម ៍ឬជាអណំពើសាហាវយង�់នង នបព ន្្ស 
 ដែលគួរឳ្យខ្ាច្។ ែូច្បាៃណបបើកនុងដ្នកណៃះ ឃ្ាថា “អំណពើខុស សិល ធម ៍ឬ

 ជាអំណពើសាហាវយង�់នង នបពន្្ស ដែលគួរឳ្យខ្ាច្”  មាៃៃយ័ ជាបទឧបកិែ្ឋ 
ដែលឥតសម្�ញ្ញ ៈ ៃិងរ្ម ៃណមតា្ត  ដែលណធ្ើបាប�ៃរង ណបរះណដាយរ្ម ៃ 
សុភវៃិិច្្យ័។ 

(15) ចុ្ងណចាទមាៃណច្នាសម្ាប�់ៃរងណបរះ តាមមណធយាបាយនៃ ការ ណែក 
រងចាជំាមៃុ។

(16) �ៃរងណបរះបតរូវបាៃណគប៉ាុៃប៉ាងសម្ាប ់ណដាយសារជាតិសាសៃ ៍
ព�៌សម្រូ សាសនា សញ្ជា តិ ឬបបណទសកំណ�ើ ត ។

(17) ឃាតកម្មបតរូវបាៃណកើតណ�ើង ខ�ៈណពលដែលចុ្ងណចាទបាៃ ពាកព់ៃ័្ធ 
ឬ្្សគំំៃិតកនុងការបបបពលឹត្ត ការប៉ាុៃប៉ាងបបបពលឹត្ត ឬ�ណម្ាះភ្ាម បនាទា បពី់បបបពលឹត្ត ឬ

 ប៉ាុៃប៉ាងបបបពលឹត្តបទឧបកិែ្ឋែូច្ខាងណបកាម ៖
(A) អំណពើណចារកម្ម ណដាយរណំោភណៅណលើដ្នក211 ឬ212.5។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 34 (ត)
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(B) អំណពើចាប�់ំរតិ ណដាយរណំោភណៅណលើដ្នក 207, 209, ឬ 209.5។
(C) អំណពើរណំោភណសពសៃ្ថវៈ បំពាៃណលើដ្នក 261។
(D) ការរមួណភទែូច្រន  ណដាយរណំោភណលើដ ន្ក 286។
(E) ការអៃុវត្តទណង្ើអាស ឬលំឱៃណៅតាមកាមមច្ុា ណលើណក្មងអាយុ ណបកាម 
14ឆ្ន  ំណដាយរណំោភណលើដ្នក 288។ 
(F) ការរមួសគ្្មតាមមាត ់ណដាយរណំោភណៅណលើដ្នក 288a ។
(G) ការលបចូ្លលួច្ថាន កទី់1 ឬទី2 ណដាយរណំោភណៅណលើខ�្ឌ  460។
(H) ការបងកអគ្គីភយ័ ណដាយរណំោភណៅណលើដ ន្ករង (b) នៃដ ន្ក 451។
(I) ការបុករថណភ្ើង ណដាយរណំោភណៅណលើដ ន្ក219

(J) កាយវកិលកម្ម ណដាយរណំោភណៅណលើដ ន្ក 203។
(K) ការរណំោភណសពសៃ្ថវៈណដាយណបបើឧបករ�៍ ណដាយរណំោភណៅណលើ ដ្នក 289។ 
(L) ការប្ៃរ់ថយៃ្ត ែូច្បាៃដច្ងកនុងដ្នក 215។
(M) ណែើម្ ី្ ្តល់ភស្តុតាងសបមាបល់ក្ខខ�្ឌ ពិណសសនៃការចាប�់ំរតិ កនុងកថា

 ខ�័្ឌ  រង(B) ឬការបងកអគ្គីភយ័កនុងកថាខ�្ឌ  រង(H) ណបើសិៃ ជាមាៃណច្តនា 
ជាកោ់កណ់ែើម្ណីធ្ើឃាត បរៃដ់តតំរវូឳ្យមាៃភស្តុតាង បគ្ហា ញពីធាតុ្្សនំៃ

 បទឧបកិែ្ឋទាងំណនាះ។ ណបើសិៃជាមាៃការប៉ាុៃប៉ាង ណធ្ើឃាតដមៃ លក្ខខ�្ឌ  ពិណសសទាងំពីរណនាះៃិងបតរូវបគ្ហា ញ ជាភស្តុ តាង ណទាះបីជាបទឧបកិែ្ឋនៃការ
 ចាប�់ំរតិឬការបងកអគ្គីភយ័បតរូវបាៃ បបបពលឹត្តោ៉ា ងច្ម្ងឬដតមយួកនុងណរលប

�ងសបមរួលែល់ការណធ្ើឃាតកម្ម។
(18) ឃាតកម្មបបបពលឹត្តណដាយណច្តនា ណហើយទាកទិ់ៃៃលឹង ការណធ្ើទារ�ុ កម្ម។
(19) ចុ្ងណចាទមាៃណច្តនាសម្ាប�់ៃរងណបរះ ណដាយណបបើថាន ពុំល។
(20) �ៃរងណបរះជាសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ណៅកនុងតុោកនុងតំបៃ ់រែ្ឋ ឬ

 បបពៃ័្ធតុោសហពៃ័្ធ កនុងរែ្ឋណៃះឬរែ្ឋែន៏ទណទៀត ណហើយឃាតកម្មណៃះមាៃណច្ត 
នាណធ្ើណ�ើង ណែើម្សីងសលឹកច្ំណពាះ ឬណែើម្រីារាងំការអៃុវត្ត ភារៈកិច្្ចជាម្ៃ្តីរបស់
�ៃរងណបរះ។

(21) ឃាតកម្មណដាយណច្តនា ៃិងបបបពលឹត្តបទឧបកិែ្ឋណដាយ ការបាញ់ កាណំភ្ើង  ពីរថយៃ្ត ណដាយមាៃណច្តនាណៅណលើបុគ្គលណ្្សងណទៀត ឬបុគ្គល ដែលណៅណបរៅ 
រថយៃ្ត ណដាយមាៃណច្តនាណែើម្ណីធ្ើឳ្យស្ាប។់ សបមាប ់ណរលប�ំងនៃកថា 
ខ�័្ឌ ណៃះ “រថយៃ្ត” មាៃៃយ័ថារាល់បបណភទ  រថ យៃ្ត ែូច្បាៃដច្ងកនុងដ្នក 
415 នៃច្បាបស់្តីពីការណបបើបាបស់ោៃ យៃ្ត។

(22) ចុ្ងណចាទមាៃណច្តនាសម្ាប�់ៃរងណបរះ ខ�ៈណពលដែល ចុ្ងណចាទ 
ជាអនកចូ្លរមួោ៉ា ងសកម្ម កនុងបករុមឧបកិែ្ឋកម្ម�ៃពាល ែូច្ បាៃដច្ងកនុងដ្នក

 រង(f ) នៃដ្នក186.22 ណហើយឃាតកម្មណៃះ ណធ្ើណ�ើង ណែើម្បីៃ្តសកម្មភាពរបស់
 បករុមឧបកិែ្ឋកម្ម�ៃពាល។

(b) លុះបតាដតការប៉ាុៃប៉ាងសម្ាប ់គឺជាតំរវូការោ៉ា ងពិណសសណៅ ណបកាម 
ដ ន្ករង(a) សបមាបល់ក្ខខ�្ឌ ពិណសស ែូច្បាៃដច្ងណរៀប រាប ់កនុងណនាះ-ឃាតករ 
ពិត- សបមាបអ់នកដែលលក្ខខ�្ឌ ពិណសសបតរូវបាៃ ពិៃិត្យណ�ើញថាពិតណៅ

 ណបកាមដ្នក190.4 ដែលមៃិចាបំាច្ម់ាៃ ណច្ត នា ច្ងស់ម្ាបណ់ៅណពលបបបពលឹត្តិ 
បទណល្មើស ដែលណៃះជាមូលដា្ឋ ៃនៃ លក្ខខ�្ឌ ពិណសស  កនុងការទទួលណទាស 
ែល់ស្ាប ់ឬជាប�ុ់ំកនុង ពៃ្ធ ធានារររែ្ឋអស់មយួ�ីវតិណដាយអាច្ៃលឹងរ្ម ៃ 
លក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង។

(c) បុគ្គលទាងំអស់ ដែលមៃិដមៃជាឃាតករពិត ណហើយមាៃ ណច្ត នាច្ង ់
ណធ្ើឃាត ្្តល់�ំៃួយ ញុះញង ់្្តល់បបលឹកសា បញ្ជា បញ្ចុ ះ បញ្ចូ ល  ល្ងួ ណសនើសំុ ឬ

 �ួយ�ៃូវកតា្ត ្មយួ កនុងការបបបពលឹត្តអំណពើឃាតកម្ម ថាន ក ទ1ីបតរូវទទួលទារ�ុ 
កម្មែល់ស្ាប ់ឬជាបព់ៃ្ធធានារររែ្ឋ អស់ មយួ�ីវតិ ណដាយរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ  ណបើ 
សិៃលក្ខខ�្ឌ ពិណសសមយួ ឬ ណបច្ើៃែូច្បាៃដច្ងកនុងដ ន្ករង(a) បាៃពិៃិត្យ 
ណ�ើញថាជាការពិត ណៅ ណបកាមដ្នក 190.4។

(d) ថ្ីណបើមាៃដ្នករង(c)កណ៏ដាយ មៃុស្សបគបរ់បូដែលមៃិដមៃជា ឃាតករ 
ពិតដែលជាអនកបពណងើយកណៃ្តើយ បពណហើៃរ្ម ៃណកាតដបកង ច្ំណពាះ �ីវតិមៃុស្ស

 ជាតិ ណហើយជាអនកចូ្លរមួច្ម្ងកនុងការ ្្តល់�ំៃួយ ញុះញង ់្្តល់បបលឹកសា
  បញ្ជា  បញ្ចុ ះបញ្ចូ ល ល្ងួ ណសនើសំុ ឬ�ួយ�ៃូវ កតា្ត  ្ មយួ កនុងការបបបពលឹត្តិបទ

 ឧបកិែ្ឋ ែូច្បាៃដច្ងណរៀបរាបក់នុង កថាខ�្ឌ  (17) នៃដ ន្ករង(a)ដែលជាលទ្ធ្ល 
បងកឳ្យមៃុស្សស្ាប ់ណហើយជា អនកបតរូវបាៃពិៃិត្យណ�ើញថាមាៃជាបពិ់រទុ្ធភាពពី
បទឃាតកម្មថាន កទី់1។ បុគ្គលណៃះបតរូវទទួលទារ�ុកម្ម ណដាយការស្ាប ់ឬ 

ជាបព់ៃ្ធធ នា រររែ្ឋអស់មយួ�ីវតិណដាយអាច្ៃលឹងរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង ណបើ 
សិៃ ជាលក្ខខ�្ឌ ពិណសសែូច្បាៃដច្ងណរៀបរាបក់នុង កថាខ�្ឌ (17) នៃ ដ្នក រង 
(a) បតរូវបាៃពិៃិត្យណ�ើញថាពិត ណៅណបកាមដ្នក190.4។ 

ណទាសបញ្្ញ តិ្តបតរូវបាៃកំ�តែូ់ច្បាៃដច្ងកនុងដ្នកណៃះ ៃិងដ្នក 190.1 
190.3 190.4 ៃិង190.5។
វគ្គទី7  -  ដ្នក190.3 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ បតរូវៃិរាករ�៌

190.3.ណបើសិៃជាចុ្ងណចាទបតរូវបាៃពិៃិត្យណ�ើញថាមាៃភរិទុ្ធភាពពីបទ
 ឃាតកម្មថាន កទី់1 ណហើយលក្ខខ�្ឌ ពិណសសបតរូវបាៃណចាទបបកាៃ ់ៃិង ពិៃិត្យ

 ណ�ើញការពិត ឬណបើចុ្ងណចាទអាច្បតរូវទទួលណទាសបបហារ�ីវតិ បនាទា បពី់បាៃ
 រកណ�ើញថាមាៃណទាសបញ្្ញ តិ្តណដាយរណំោភដ្នករង(a) នៃដ ន្ក1672 នៃច្បាប ់

ណោធា ៃិងអតីតយុទ្ធ�ៃ ឬដ្នក៣៧ 128 219 ឬ4500នៃបកមណៃះ អនកកាត ់
ណសច្ក្តីអង្គណហតុ បតរូវកំ�តថ់ាណតើជា ណទាសបញ្្ញ តិ្តស្ាប ់ឬជាប�ុ់ំកនុងពៃ្ធធា

 នាររែ្ឋអស់មយួ�ីវតិណដាយ អាច្ៃលឹងរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង។  កនុង 
ែំ្កក់ាល ណចាទសួរ សំ�ួរ ណទាសបញ្ញតិ្ត អាច្ៃលឹងតំរវូឳ្យបគ្ហា ញជា  ភស្តុ 
តាងទាងំបបជា ពលរែ្ឋៃិងចុ្ងណចាទ បសបណៅតាមបញ្ហា ជាកដ់ស្តង ណែើម្ ី
បណងកើៃ ទម្ងៃណ់ទាស សបមាលណទាស ឬរមួទាងំកាតណ់ទាសបបហា�ីវតិ ប៉ាុដៃ្ត 
ណដាយរ្ម ៃកំហិតណៅៃលឹងលក្ខ�ៈជាកដ់ស្តង ៃិងលក្ខខ�្ឌ នៃ បទណល្មើស បច្្ចុប្ៃន ណហើយការ្្តនាទា ណទាសណលើបទឧបកិែ្ឋពីមុៃ្មយួ ឬការដាកណ់ទាស

  ដែលថាជាឬមៃិដមៃជាការ្្តនាទា ណទាស ឬការដាក ់ណទាសទាកទ់ិៃណៅៃលឹង 
ឧបកិែ្ឋកម្មរណំោភបំពាៃ ណទាះជាមាៃវត្តមាៃ ឬអវត្តមាៃនៃសកម្មភាពឧបកិែ្ឋ 
�ៃបបបពលឹត្តិណដាយចុ្ងណចាទដែលជាបព់ាកព់ៃ័្ធៃលឹងការណបបើ ឬប៉ាុៃប៉ាងណបបើការ

 បង្ខិតបង្ខំ ឬហលឹងសា ឬដែលពាក ់ពៃ័្ធៃលឹងការបគ្ហា ញឳ្យណ�ើញច្បាស់ ឬបញិ្ត ពីការគំរាមកដំហង ណែើម្ ីបង្ខិតបង្ខំ ឬណបបើហលឹងសា ណហើយៃិងអត្តច្រកិ បបវត្តិ 
សាវតា សា្ថ ៃភាព សា្ម រតី ៃិងសា្ថ ៃភាពរបូវៃ្តរបស់ចុ្ងណចាទ។

ណទាះជាោ៉ា ង្កណ៏ដាយ ករ៏្ម ៃភស្តុតាង្ដែលពាកព់ៃ័្ធៃលឹង សកម្ម 
ភាពណ្្សងរបស់ឧបកិែ្ឋ�ៃ បតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តិឳ្យណបបើ បបាស់ ណដាយ ចុ្ងណចាទ ដែ
លភស្តុតាងណនាះមៃិទាកទិ់ៃៃលឹងការបបបពលឹត្ត ឬប៉ាុៃប៉ាង ណធ្ើការបង្ខិតបង្ខ ំឬ

 អំណពើហលឹងសា ឬដែលមៃិពាកព់ៃ័្ធៃលឹងការ បគ្ហា ញ ច្បាស់ ឬបញិ្តពីការគំរាមកំ
ដហងណដាយបង្ខិតបង្ខំ ឬអណំពើហលឹងសា ។ ែូច្បាៃណបបើកនុងដ្នកណៃះ សកម្មភាព

 ឧបកិែ្ឋ�ៃមៃិតំរវូឳ្យ ណធ្ើការ ដាក ់ណទាសណទ។ 
ណទាះជាោ៉ា ង្កណ៏ដាយ ណៅកនុងបពលឹត្តិការ�៍ កភ៏ស្តុតាងនៃសកម្ម ភាព

 ឧបកិែ្ឋ�ៃពីមុៃ មៃិបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តិឳ្យណបបើសបមាបប់ទណល្មើស មយួដែលចុ្ង
 ណចាទបតរូវបាៃកាតណ់ទាស ឬណដាះដលងណទាសណនាះណទ។ កំហិតនៃការណបបើបបាស់ 

ភស្តុតាង គឺសបមាបដ់តអៃុវត្តកនុងែំ្ក ់�ំរះ ណរឿងក្តីប៉ាុណ ណ្ ះ ដែលអៃុណោម
 ណៅតាមដ ន្កណៃះ ណហើយមៃិមាៃណច្ត នាណែើម្�ីះឥទ្ធិពលណលើច្បាបធ់ម្មៃុញ្ញ  ឬ
 ច្បាបស់្តីពីការសណបមច្ច្ិត្ត ដែលអៃុញ្្ញ តិឳ្យណបបើបបាស់ភស្តុតាងដបបណៃះ កនុង
 សំ�ំុណរឿងក្តី   ណ្្សងៗ។ 

ណលើកដលងដតភស្តុតាងជាតលឹកតាង សបមាបប់ទណល្មើស ឬលក្ខខ�្ឌ  ពិណសស
  ដែលចុ្ងណចាទបតរូវទទួលណទាសបបហា�ីវតិ ណហើយរ្ម ៃ ភស្តុ តាង្ដែល 

អាច្បគ្ហា ញណដាយបពះរា�អាជាញ  កនុងបណងកើៃទម្ងៃណ់ទាស លុះបតាដតមាៃការ�ូៃ
ែំ�លឹ ងែល់ចុ្ងណចាទអំពីភស្តុតាងណនាះ កនុងរយៈ សមណហតុ្លមយួ ែូច្បាៃ

 កំ�តណ់ដាយតុោមៃុណពល ការ�ំៃំុ �បមះ ក្តី។ ភស្តុតាងដែលអាច្បគ្ហា ញ 
ណ�ើង ណដាយរ្ម ៃការ�ូៃែំ�លឹ ងមុៃ ជាភស្តុតាងសបមាបណ់ដាះសារបស់ចុ្ង
ណចាទ កនុងណរលបំ�ងទទួល បាៃការសបមាលណទាស។

អនកកាតណ់សច្ក្តីអង្គណហតុបតរូវបបាបថ់ា ការកាតណ់ទាសដាក�ុ់ំឃាងំ កនុងពៃ្ធ 
ធានារររែ្ឋអស់មយួ�ីវតិ ណដាយអាច្ៃលឹងរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះ ដលង បនាទា ប ់
ពីការកាតណ់ទាសបាៃបបកាសរចួ្ កប៏៉ាុដៃ្តណទាសអាច្ៃលឹង បតរូវកាតប់ៃ្ថយ ឬដក 
សបមរួល ណបើសិៃជាមាៃ លក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង ណទាសពីអភបិាលនៃរែ្ឋកាលី 
ហ្័រញ៉ា ។

កនុងការកំ�តណ់ទាសបញ្្ញ តិ្ត អនកកាតណ់សច្ក្តីអង្គណហតុបតរូវពិចារ្ ណលើ 
កតា្ត ែូច្ខាងណបកាម ណបើពាកព់ៃ័្ធៈ

(a) លក្ខខ�្ឌ នៃបទឧបកិែ្ឋ ដែលចុ្ងណចាទបតរូវបាៃជាបណ់ទាស កនុងសំ�ំុ 
ណរឿងក្តីបច្្ចុប្ៃន ៃិងការពិៃិត្យណ�ើញលក្ខខ�្ឌ ពិណសស ថា ជាការពិត ណដាយ

 អៃុណោមតាមដ្នកណៃះ។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 34 (ត)
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(b) វត្តមាៃ ៃិងអវត្តមាៃនៃសកម្មភាពឧបកិែ្ឋ�ៃរបស់ ចុ្ងណចាទ ដែល 
ទាកទ់ិៃៃលឹងការបបបពលឹត្តិ ឬប៉ាុៃប៉ាងណបបើការបង្ខិតបង្ខំ ឬអំណពើហលឹងសា ឬការគំរាម

 កំដហងដែលបគ្ហា ញច្បាស់ ឬណដាយបញិ្ត កនុងការណបបើការ បង្ខិតបង្ខំ ឬអំណពើ ហលឹងសា។
(c) វត្តមាៃ ឬអវត្តមាៃនៃការដាកណ់ទាសណដាយសារបទឧបកិែ្ឋ ពីមុៃ ។
(d) ថាណតើចុ្ងណចាទបាៃបាៃបបបពលឹត្តិបទឧបកិែ្ឋណទ ខ�ៈ ណពល ដែលខ្ួៃ

ស្ថិតណៅណបកាមការ�ះឥទ្ធិពលពីបញ្ហា សា្ម រតី ឬការរណំ�ើប រ�ំួលខ្ាងំ។
(e) ថាណតើ�ៃរងណបរះ ជាអនកចូ្លរមួកនុងការបបបពលឹត្តអណំពើមៃុស្ស ឃាត ជា

មយួចុ្ងណចាទឬយល់បពមណៅៃលឹងសកម្មភាពមៃុស្សឃាត ណៃះ។ 
(f ) ថាណតើបទណល្មើស បតរូវបាៃបបបពលឹត្តិណៅណបកាមលក្ខខ�្ឌ ដែល ចុ្ងណចាទ ណ�ឿ ជាក ់មាៃណហតុ្លសមរម្យបបកបណដាយសិលធម ៌ឬកា របៃ្ថូបៃ្ថយកំហុស

សបមាបក់ារបបបពលឹត្តិរបស់ខ្ួៃ។
(g) ថាណតើចុ្ងណចាទ បាៃបបបពលឹត្តិណបកាមការបង្ខិតបង្ខំ ឬណបកាមអំ្ ច្ណកៀប 

សងកតពី់�ៃ្មាន ក។់
(h) ថាណតើណពលណវោនៃបទណល្មើស សមត្ថភាពរបស់ចុ្ងណចាទអាច្ សមណៅ 

ៃលឹងបទឧបកិែ្ឋដែលរតប់ាៃបបបពលឹត្តិដែរឬណទ ឬការបបបពលឹត្តិ របស់រតប់សប
 តាមតំរវូការរបស់ច្បាប ់ដែលធ្ាកចុ់្ះណខសាយ ណដាយ សារដតលទ្ធ្លនៃ�ំងឺ 

ឬបញ្ហា សា្ម រតីឬឥទ្ធិពលណដាយសារជាតិពុល។
(i) អាយុចុ្ងណចាទណៅណពលបបបពលឹត្តបទឧបកិែ្ឋ។
(j) ថាណតើចុ្ងណចាទជាអនក្្សគំំៃិតកនុងបទណល្មើស ណហើយការចូ្លរមួរបស់ណគ

  កនុងការបបបពលឹត្តបទណល្មើស គឺពាកព់ៃ័្ធតិច្តួច្។
(k) លក្ខខ�្ឌ ែន៏ទណ្្សងណទៀត ដែលបៃ្ថូរបៃ្ថយទម្ងៃន់ៃ បទឧបកិែ្ឋ សូម្ ី

ដតលក្ខខ�្ឌ ណនាះមៃិដមៃជាណហតុ្លបសបច្បាប ់សបមាប ់ការបបបពលឹត្តឧបកិែ្ឋ 
កម្មកណ៏ដាយ។

បនាទា បពី់បាៃឮ ៃិងទទួលបាៃបគបភ់ស្តុតាង ណហើយបនាទា បពី់បាៃឮៃិង
 បាៃពិចារ្ណលើ�ណម្ាះបបលឹកសា អនកកាតណ់សច្ក្តីណលើអង្គណហតុ បតរូវ ពិចារ្

  យកច្ិត្តទុកដាក ់ៃិង្្តល់មគ្គុណទសៃណ៍ដាយការបណងកើៃទម្ងៃ ់ៃិងសបមាល
 ែល់លក្ខខ�្ឌ ទាងំអស់ ណោងណៅតាមដ ន្កណៃះ ៃិងបតរូវ បង្ខំកាតណ់ទាស 

បបហារ�ីវតិ ណបើសិៃជាអនកកាតណ់សច្ក្តីណលើអង្គណហតុ សណបមច្មតិចុ្ងណបកាយ
 ថា លក្ខខ�្ឌ បណងកើៃទម្ងៃណ់ទាស ធ្ងៃជ់ាង លក្ខ ខ�្ឌ សបមាលណទាស ដតណបើ 

សិៃអនកកាតណ់សច្ក្តីអង្គណហតុក�ំតថ់ា លក្ខខ�្ឌ សបមាលណទាស ធ្ងៃជ់ាង 
លក្ខខ�្ឌ បណងកើៃទម្ងៃណ់ទាស អនក កាតណ់សច្ក្តីអង្គណហតុបតរូវឳ្យជាប�ុ់ំឃាងំ 
កនុងពៃ្ធធានារររែ្ឋអស់មយួ�ីវតិ ណដាយអាច្ៃលឹងរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង។
ដ ន្ក8 - ដ្នក190.4នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ បតរូវណធ្ើវណិសាធៃកម្ម បតរូវបក បសាយថា  ៖

190.4. (a) 190.4 (a) បគបណ់ពលដែលលក្ខខ�្ឌ ពិណសស ែូច្បាៃ ដច្ង 
ណរៀបរាបក់នុងដ្នក190.2 បតរូវបាៃបញ្ជា កអ់ះអាង ណហើយអនក�ំៃំុ �បមះ អង្គណហតុ 
បាៃពិៃិត្យណ�ើញថា ចុ្ងណចាទមាៃណទាសបញ្្ញ តថិាន ក ់ទ1ីអនក�ំៃំុ�បមះអង្គ 
ណហតុបតរូវណធ្ើការពិៃិត្យពិណសសមយួ អំពីការ ពិតនៃ លក្ខខ�្ឌ ពិណសសដែលបាៃ

 អះអាងណនាះ្ងដែរ។ ការកំ�តក់ារពិត ្ មយួ ឬណលើរាល់លក្ខខ�្ឌ  
ពិណសសទាងំអស់ បតរូវបាៃណធ្ើណ�ើង ណដាយ អនក�ំៃំុ�បមះអង្គណហតុ ណលើវត្ថុតាង

 ដែលបាៃបគ្ហា ញណៅ កនុង អង្គ �ំៃំុ�បមះក្តី ឬណៅសវនាការ ណដាយអៃុណោម 
តាមដ្នករង(b) នៃ ដ្នក 190.1។

កនុងករ�ីមាៃមៃទាិលសង្សយ័ ថាណតើលក្ខខ�្ឌ ពិណសសជាការពិត ចុ្ង ណចាទ
 មាៃសិទ្ធិបែិណសែថាការពិៃិត្យមៃិបតលឹមបតរូវ។ អនក�ំៃំុ �បមះ អង្គណហតុ បតរូវណធ្ើ

 ការពិៃិត្យពិណសសមយួ ថាណតើ លក្ខខ�្ឌ ពិណសស ៃីមយួៗដែលបាៃណចាទ
 បបកាៃពិ់ត ឬមៃិ ពិត។ ណពលដែលលក្ខ ខ�្ឌ ពិណសសតំរវូការភស្តុតាង

 បគ្ហា ញពីការបបបពលឹត្តិ ឬប៉ាុៃប៉ាង បបបពលឹត្តិ បទឧបកិែ្ឋ បទឧបកិែ្ឋែូច្ណៃះបតរូវបាៃ
ណចាទបបកាៃ ់ៃិងបញ្ជា កអ់ះអាង ណដាយអៃុណោមតាមច្បាបទូ់ណៅ អៃុវត្តណបបើ
កនុងអង្គ�ំៃំុ�បមះក្តី ៃិងការ ដាកណ់ទាសណលើបទឧបកិែ្ឋ។ 

ណបើសិៃចុ្ងណចាទបតរូវបាៃកាតណ់ទាសណដាយតុោការ ដែលរ្ម ៃ សមា�ិក 
គ�ៈវៃិិច្្យ័ អនក�ំៃំុ�បមះអង្គណហតុបតរូវដតជាសមា�ិក គ�ៈ វៃិិច្្យ័ លុះ 
បតាដតសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័បតរូវបាៃណបាះបងសិ់ទ្ធណដាយ ចុ្ងណចាទ ឬបបជា 
ពលរែ្ឋ កនុងករ�ីណៃះអនក�ំៃំុ�បមះអង្គណហតុ បតរូវដត ជាតុោការ។ ណបើសិៃចុ្ង

 ណចាទ បតរូវបាៃកាតណ់ទាសណដាយការ ទទួល សា្គ ល់ពិរទុ្ធភាព អនក�ំៃំុ�បមះអង្គ 

ណហតុ បតរូវជាដតសមា�ិកគ�ៈ វៃិិច្្យ័ លុះបតាដតសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័  បតរូវ បាៃណបាះបងសិ់ទ្ធណចាល ណដាយចុ្ងណចាទ ឬណដាយបប�ពលរែ្ឋ។ 
ណបើសិៃជាអនកកាតណ់សច្ក្តីអង្គណហតុ បាៃពិៃិត្យណ�ើញថាលក្ខខ�្ឌ  ពិណសស

 ្មយួ ឬណបច្ើៃែូច្បាៃដច្ងណរៀបរាបក់នុង ដ្នក 190.2 ែូច្ បាៃ ណចាទ  
បបកាៃជ់ាកាពិត ែូណច្នះបតរូវមាៃសវនាការណទាស បញ្្ញ ត្តិ ដាច្ណ់ដាយដ�កមយួ 
ណ្្សងណទៀត ចុ្ងណចាទបតរូវទទួលទារ�ុកម្ម ណដាយ ដាកព់ៃ្ធធានារររែ្ឋអស់មយួ 
�ីវតិណដាយអាច្ៃលឹងរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង ៃិងណទាះបីជាការពិៃិត្យដែលថា លក្ខខ�្ឌ ពិណសសដែលណៅសល់ ដែលបាៃណចាទបបកាៃជ់ាការពិតឬអនកកាត ់
ណសច្ក្តីណលើ អង្គណហតុ មៃិដមៃជាសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ ភាពអសមត្ថភាព

 របស់សមា�ិក គ�ៈវៃិិច្្យ័កនុងការឯកភាពណលើភាពពិតឬមៃិពិតនៃលក្ខ
 ខ�្ឌ  ពណិសស ដែលណៅសល់ដែលបតរូវបាៃណចាទបបកាៃណ់នាះ មៃិបតរូវ រារាងំ ការ

ណធ្ើសវនាការពិរទុ្ធភាពដាច្ណ់ដាយដ�កណ�ើយ។
កនុងករ�ី្ ដែលចុ្ងណចាទបាៃពិៃិត្យណ�ើញថាមាៃពិរទុ្ធភាព ណដាយ

 សមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ ណហើយសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័មៃិ អាច្ ណធ្ើការសណបមច្
 ជាឯកច្្ៃ្ធ ដែលថាលក្ខខ�្ឌ ពិណសសមយួ ឬណបច្ើៃដែល បាៃណចាទបបកាៃជ់ា 

ការពិត ណហើយមៃិអាច្សណបមច្ជាឯកច្្ៃទា ដែល ថាលក្ខខ�្ឌ ពិណសសទាងំ អស់គឺមៃិពិត តុោការបតរូវរោំយណចាល សមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ចាស់ ណហើយ
 បតរូវណរ ើសសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ថ្មី បញ្ចូ លកនុងបញជា ីគ�ៈវៃិិច្្យ័ណែើម្�ីំៃំ

 �បមះបញ្ហា ទាងំណៃះ ប៉ាុដៃ្ត បញ្ហា ណទាសបញ្្ញ តិ្តមៃិបតរូវ�ំៃុះ�បមះណដាយសមា 
�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ ឬ សមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័មៃិបតរូវ�ំៃុះ�បមះណ�ើងវញិណលើ

 បញ្ហា ការពិតនៃលក្ខខ�្ឌ ពិណសស្មយួ ដែលបាៃ ពិៃិត្យណ�ើញ ណដាយ
 មាៃ ការ សណបមច្ជាឯកច្្ៃពីសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័មុៃដែលថាមៃិពិត។ ណបើ 

សិៃជាសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ថ្មីមៃិអាច្ឈាៃណៅរកការសណបមច្ជាឯកច្្ៃ័
  ដែលលក្ខខ�្ឌ ពិណសសមយួ ឬណបច្ើៃកំពុង�ំៃុះ�បមះបតរូ វ  អៃុ មត័ តុោការ 

បតរូវរោំយណចាលសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ ៃិងកនុង ្នាទា  ៃុ សិទ្ធិតុោការបតរូវ
 ណប�ើសណរ ើសសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ថ្មី បញ្ចូ លកនុង បញជា ីគ�ៈវៃិិច្្យ័ណែើម្�ីំៃុះ

�បមះច្ំ�ុច្វវិាទដែលសមា�ិគ�ៈវៃិិច្្យ័មៃុ មៃិអាច្ឈាៃណៅែល់ការ 
សណបមច្ជាឯកច្្ៃបាៃ ឬ បបកាសទារ�ុកម្មនៃការ�ុំឃាងំកនុងពៃ្ធធានាររ 
រែ្ឋ រយៈណពល 25 ឆ្ន ។ំ

(b) ណបើសិៃជាចុ្ងណចាទ បតរូវបាៃកាតណ់ទាសតាមបកប ខ�័្ឌ  របស់ តុោការ 
 ណដាយរ្ម ៃសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ អនកកាតណ់សច្ក្តីណលើអង្គ ណហតុណៅសវនា ការណទាសបញ្្ញ តិ្ត បតរូវជាសមា�ិក   គ�ៈវៃិិច្្យ័ លុះបតាដត សមា�ិក 
គ�ៈវៃិិច្្យ័បតរូវបាៃណគបញ្ឈបសិ់ទ្ធិ ណដាយ ចុ្ង ណចាទ ៃិងបបជាពលរែ្ឋ ដែល

 �ំរញុឳ្យអនកកាតណ់សច្ក្តីណលើអង្គណហតុ បតរូវ ជាតុោការ។ ណបើសិៃចុ្ងណចាទបតរូវ 
បាៃកាតណ់ទាស ណដាយការសារ ភាព ទទួលពិរទុ្ធភាព អនក�ំៃំុ�បមះអង្គណហតុ 
បតរូវជាសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ លុះបតាដតសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័បតរូវបាៃ បពា្ឈបសិ់ទ្ធិ ណដាយចុ្ងណចាទ ៃិងបបជាពលរែ្ឋ។

ណបើសិៃជាអនក�ំៃំុ�បមះអង្គណហតុ ជាសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ ណហើយ មៃិ
 អាច្ ឈាៃណៅរកការសណបមច្ជាឯកច្្ៃបាៃ ែូច្អ្ីដែលបតរូវជា ណទាស បញ្្ញ តិ្ត 

តុោការបតរូវដតរោំយណចាលសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ ណហើយណប�ើសណរ ើសសមា
 �ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ថ្មី បញ្ចូ លកនុងបញជា ីគ�ៈ វៃិិច្្យ័ ណែើម្�ីំៃំុ�បមះច្ំ�ុច្វវិាទ 

ែូច្ណៅៃលឹងអ្ីដែលជាណទាស បញ្្ញ តិ្ត។ ដតបបសិៃណបើសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ថ ្
ម ីមៃិអាច្ឈាៃ ណៅ រកការសណបមច្ជាឯកច្្ៃ ែូច្អ្ីដែលជាណទាសបញ្្ញ តិ្តបាៃ 
ែូណច្នះ ្ នាទា  ៃុសិទ្ធិរបស់តុោការ អាច្ណប�ើសណរ ើសសមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ថ្មី ឬ 
បបកាសទារ�ុកម្ម នៃការដាក�ុ់ំឃាងំកនុងពៃ្ធធានារររែ្ឋ អស់ មយួ �ីវតិ 
ណដាយអាច្ៃលឹងរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង។

(c) (b) ណបើសិៃជាអនក�ំៃំុ�បមះអង្គណហតុ ដែលបាៃដាកណ់ទាស ចុ្ង ណចាទ 
ពីបទឧបកិែ្ឋ្មយួ ដែលចុ្ងណចាទបតរូវជា បព់ៃ្ធធានាររ អស់ មយួ�ីវតិ 
 ណដាយអាច្ៃលឹងរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះដលង ណទាស បបហារ�ីវតិគឺសមា�ិកគ�ៈ 
វៃិិច្្យ័ សមា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ ែដែល បតរូវពិចារ្ច្ណម្ើយរបស់ចុ្ងណចាទ

 ថាមៃិមាៃពិរទុ្ធភាព ណដាយណហតុ្លថាមាៃវបិត្តិសា្ម រតីដែលអៃុណោមតាម
 ដ្នក1026 ៃិងភាពពិតនៃលក្ខខ�្ឌ ពិណសស្មយួ ដែល អាច្ ចាតជ់ា ទ�ហាី កម្ម ណហើយបតរូវដាកណ់ទាសបញ្្ញ តិ្ត លុះបតាដតសបមាប ់បុព្ ណហតុ លអែ បគ្ហា ញថាតុ

ោរបពា្ឈបស់មា�ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ ណហើយបតរូវណប�ើសណរ ើសសមា�ិកគ�ៈវៃិិ
 ច្្យ័ថ្មី។ តុោការបតរូវដថ្ងអង្គណហតុ របំទការ ពិៃិត្យបុព្ណហតុលអែ អាបស័យណលើ 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 34 (ត)
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កំ�តប់តា ៃិងចុ្ះបញ្ចូ លកនុង កំ�ត ់ណហតុ។
(d) កនុងករ�ី្កណ៏ដាយ ដែលចុ្ងណចាទអាច្ទទួល ណទាស បបហារ �ីវតិ 

 ការបគ្ហា ញភស្តុតាងណៅមុៃែំ្កក់ាលកាតក់្តី រមួទាងំមុៃ ែំ្កក់ាល 
�ំៃំុ�ំរះក្តី ណបកាមច្ណម្ើយរបស់ចុ្ងណចាទថា មៃិមាៃ ពិរទុ្ធ ភាពណដាយណហតុ្ល 
ថាមាៃវបិត្តិសា្ម រតី  ដែលអៃុណោមតាម ដ្នក ១០២៦ បតរូវដតពិចារ្ណលើែំ
្កប់នាទា បន់ៃការ�ំៃំុ�បមះក្តី ណបើសិៃ អនកកាតណ់សច្ក្តីណលើអង្គណហតុនៃ

 ែំ្កក់ាលមុៃ ែូច្ៃលឹងអនក �ំៃំុ�បមះ អង្គណហតុែំ្កក់ាល បនាទា ប។់
(e) គបបក់រ�ីទាងំអស់ ដែលអនក�ំៃំុ�បមះអង្គណហតុបាៃ បបគល់ ការ 

សណបមច្ច្ិត្ត ឬការពិៃិត្យបបកាសណទាសបបហារ�ីវតិ ចុ្ងណចាទ បតរូវ ដតចាតទុ់ក 
ថាបាៃដាកព់ាក្យណសនើសំុសបមាបក់ារដកដបប ការសណបមច្ច្ិត្ត ឬការពិៃិត្យដបប 
ណៃះ ណដាយអៃុណោមតាមដ ន្ករង៧ នៃដ្នក11។ កនុង ការសណបមច្ពាក្យណសនើសំុ 
ណៅបកមបតរូវពិៃិត្យភស្តុតាងណ�ើងវញិ ពិចារ ្  យកច្ិត្តទុកដាក ់ណហើយ ្្តល់ 
មគ្គុណទសៃ ៍ណដាយបណងកើៃទម្ងៃ ់ណទាស ឬសបមាលណទាសដ្នកតាមលក្ខខ�្ឌ  
ណោងណៅតាមដ្នក 190.3  ណហើយបតរូវណធ្ើការក�ំត ់ថាណតើការពិៃិត្យ ៃិងកា រ 
សណបមច្ច្ិត្តរបស់ សមា �ិកគ�ៈវៃិិច្្យ័ដែលថាការទម្ងៃណ់ទាសណលើលក្ខ ខ�្ឌ  
ឬ សបមាលណទាសណលើលក្ខខ�្ឌ  គឺ្ទាុយពីច្បាប ់ឬ ភស្តុតាងដែល បាៃ បគ្ហា ញ។ 
ណៅបកមបតរូវដថ្ងៃូវកំ�តណ់ហតុនៃណហតុ្លសបមាបក់ារ ពៃិិត្យ របស់ខ្ួៃ។ 

ណៅបកមបតរូវពៃ្យល់ឳ្យច្បាស់ពីណហតុ្ល សបមាបក់ារសណបមច្ណលើ ពាក្យ ណសនើ 
សំុ ណហើយបបាបថ់ាណហតុ្លទាងំណៃះៃលឹងកតប់តាចូ្លកនុង ក�ំត ់ណហតុរបស់ 
ណស្មៀៃ។ ការបែិណសែណលើការដកសបមរួលការ សណបមច្ ចិ្ត្តណទាសបបហារ�ីវតិ 
អៃុណោមតាមដ្នករង(7) នៃដ្នក1181 បតរូវដត ពិៃិត្យណ�ើងវញិណលើការប្តលឹងឧទ្ធរ
�៍ណដាយស្័យបបវត្តិរបស់ចុ្ងណចាទ ណដាយអៃុណោមតាមដ្នករង(b) នៃដ្នក 
1239។ ការអៃុញ្្ញ តិ ពាក្យ ណសនើសំុ បតរូវដតពិៃិត្យណលើប�្តលឹ ងឧទ្ធរ�៍របស់បបជា
ពលរែ្ឋ ណដាយ អៃុណោម តាមកថាខ�្ឌ (6)។

ដ្នក 9. �ំពូក33 (ចាបណ់ ្្តើមណដាយដ ន្ក 7599) គឺបតរូវបាៃបដៃ្ថម ណលើដ ន្ក 7 
នៃច្ំ�ងទី1 នៃបកមរដា្ឋ ភបិាល បតរូវបកបសាយថា ៖

ជំពូកទី33 -    មូលៃិធិណសហ្កាលីហ្័រញ៉ា  ណែើម្បី ្្ត កណ់លើអណំពើរណំោភ
ណសពសៃ្ថវៈ ៃិងឃាតកម្ម

មាបតាទ1ី - ការបណងកើតមូលៃិធិណសហ្កាលីហ្័រញ៉ា
7599.   មូលៃិធិពិណសសមយួដែលបតរូវបាៃណគសា្គ ល់ថា“មូលៃិធិណសហ្កា 

 លីហ្័រញ៉ា “ បតរូវបាៃបណងកើតណ�ើងណៅកនុងរតនារររែ្ឋ ណហើយបៃ្តនលលកទុក 
សបមាបអ់ៃុវត្តណរលបំ�ងនៃដ្នកណៃះ។

មាបតាទ2ី - ការនលទុក ៃិងណបតៀមបំរងុមូលៃិធិ
7599.1. ការនលទុកមូលៃិធិ
ណៅនថ្ងទី  1 ដខមករា ឆ្ន 2ំ013 ទលឹកបបាកែ់បោ់ៃែុោ្ ($10.000.000) 

បតរូវណ្ទារពីមូលៃិធិទូណៅ ណៅមូលៃិធិណសហ្ កាលីហ្័រញ៉ា  សបមាបឆ់្ន សំារណពើពៃ្ធ 
2012-13 ណហើយបតរូវបៃ្តនលទុក សបមាបណ់រលប�ំងនៃទណង្ើដែលបាៃដៃ្ថម 
ណលើ�ំពូក ណៃះ។ ណៅនថ្ង ទី01 ដខកកកដា នៃឆ្ន សំារណពើពៃ្ធៃិមយួៗចាបពី់ 2013- 
14 ៃិង2015-16 ទលឹកបាបកប់ូកបដៃ្ថមចំ្ៃួៃ សាមសិបោៃែុោ្ 
($30.000.000) បតរូវណ្ទារពីមូលៃិធិទូណៅ មកមូលៃិធិណសហ្កាលីហ្័រញ៉ា

  ណហើយបតរូវបៃ្ត នលទុកសបមាបណ់រលប�ំងនៃទណង្ើដែលបាៃបដៃ្ថមកនុង�ំពូក 
ណៃះ។ មូលៃិធិដែលបាៃណ ទ្ារចូ្លកនុងមូលៃិធិណសហ្កាលីហ្័រញ៉ា  បតរូវបាៃណបបើ 

 ដតសបមាបណ់រលបំ�ងនៃទណង្ើដែលបាៃបដៃ្ថម កនុង�ំពូកណៃះដតមយួគត ់
ណហើយមៃិបតរូវនលទុក ឬណ្ទារណដាយ អង្គៃីតិ បញ្ញត្តិ សបមាប ់ណរល បំ�ងណ្្សង

 ណ�ើយ។ មូលៃិធិណៅកនុងមូលៃិធិណសហ្កាលីហ្័រញ៉ា  អាច្ បតរូវបាៃណបបើណដាយ
មៃិពាកព់ៃ័្ធៃលឹងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ។

7599.2. ការបរចិា្ច កលុយពីមូលៃិធិណសហ្កាលីហ្័រញ៉ា ។
     (a) ណបកាមការែលឹកនារំបស់អគ្គបពះរា�អាជាញ សវៃករ បតរូវដច្កចាយលុយ 

ដែល បាៃសៃ្សទុំក កនុងមូលៃិធិណសហ្កាលីហ្័រញ៉ា  ណៅនាយក 
ដា្ឋ ៃៃរគបាល ៃរគបាលមូលដា្ឋ ៃ ការោិល័យណមធាវណីខាៃធី សម ្
រាបណ់រលបំ�ងបណងកើៃអបតានៃការណដាះបសាយករ�ីមៃុស្សឃាត 
ៃិងរណំោភណសពសៃ្ថវៈ។ គណបមាង ៃិងសកម្មភាពដែល អាច្ ៃលឹង្្តល់ថវកិារ 
រមួមាៃ -ប៉ាុដៃ្តមៃិដមៃកំ�តស់បមាបដ់ត- ការ ពណៃ្ឿៃ ែំណ�ើ រការបបមូលរក
វត្ថុតាងរបូវៃ្តកនុងករ�ីរណំោភ ណសពសៃ្ថវៈ ណលើក កម្ពស់សមត្ថភាពៃិងល

ទ្ធភាពកនុងការណធ្ើណកាសល្យវចិ្្ចយ័ រមួទាងំការ វភិាគ ៃិងបៃ្ស ីDNA បណងកើៃច្ំ
ៃួៃបុគ្គលិកកនុងអង្គភាពបពះរា� អ ាជាញ  ៃិងការណស៊ើបអណងកតបទណល្មើស្្ូណភទ 
ៃិងមៃុស្សឃាត ៃិងការ ណរ ើទីតាងំ  របស់សាក្ស។ី ថវកិារពីមូលៃិធិណស
ហ្កាលីហ្័រញ៉ា  បតរូវបាៃនលបំរងុ ទុក សបមាបន់ាយកដា្ឋ ៃៃរគបាល 
ៃរគបាលមូលដា្ឋ ៃ ៃិងការ ិោ ល័យណមធាវ ីណខាៃធី តាមរយៈរបូមៃ្តបរចិា្ច ក
ោ៉ា ងបតលឹមបតរូវ ៃិងណស្មើ ភាព ដែលៃលឹងកំ�តណ់ដាយអគ្គបពះរា�អាជាញ ។  

(b) រាល់ការចំ្្យទាកទ់ៃិៃលឹង ការនលទុក ៃិងបរចិា្ច កមូលៃិធិ ទាងំណៃះ 
 បតរូវបាៃកាតណ់ច្ញពីមូលៃិធិណសហ្កាលីហ្័រញ៉ា  ។ អគ្គបពះ រា�អាជាញ ៃិងសវនា
 ករ បតរូវដតខិតខំបបលឹងដបបងណែើម្រីកសាៃូវតំនល នៃកា រ នលបំរងុទុក ៃិងបរចិា្ច កណៅ

 កំរតិដក្រសូៃ្យ ណែើម្ធីានាថាច្ំៃួៃអតិ ប្ រមិានៃមូលៃិធិ បាៃនលបំរងុទុក
 សបមាបក់ម្មវធីិ ៃិងសកម្មភាពបណងកើៃ អបតា នៃការណដាះបសាយករ�ីរណំោភ ណសពសៃ្ថវៈ ៃិងមៃុស្សឃាត។

ដ្នក10 - ច្បាបប់�្តលឹ ងបបតិសកម្ម
(a) ណែើម្ទីទួលណជាគ�យ័ែល៏អែបំ្ុត ណលើណរលបំ�ងនៃ ច្បាប ់ណៃះែូច្ 

បាៃ ដថ្ងកនុងដ្នក៣ ណហើយណែើម្ណីជាគ�យ័ណលើភាពបតលឹមបតរូវ សម ភាព ៃិង
 ឯកភាពណលើការកាតណ់ទាស ច្បាបណ់ៃះបតរូវដតណររព អៃុវត្ត ោ៉ា ង បបតិសកម្ម។

(b) កនុងករ�ី ដែលចុ្ងណចាទ ឬអនកណទាសបតរូវបាៃកាតណ់ទាស បបហារ 
 �ីវតិមុៃៃលឹងច្បាបណ់ៃះចូ្លជាធរមាៃ ការកាតណ់ទាសបតរូវប្តូរ ណដាយស្័យបបវត្ត

 ិ ណៅជាដាកព់ៃ្ធធានារររែ្ឋអស់មយួ�ីវតិ ណដាយ អាច្ ៃលឹងរ្ម ៃលក្ខខ�្ឌ ណដាះ 
ដលង ណៅណបកាមខដច្ង ៃិងលក្ខខ�្ឌ នៃ ច្បាប ់ណៃះ។

(c) បនាទា បពី់ច្បាបណ់ៃះចូ្លជាធរមាៃ តុោការកំពូលអាច្ ណ្ញើរាល់ ប�្តលឹ ង 
ឧទទារ�៍ណទាសបបហារ�ីវតិ ៃិងប�្តលឹ ង ទាមទារែឺការណកាះណៅ ណដាយព្យរួទុក

 មុៃមកែល់តុោរកំពូល ណៅសាោឧទ្ធរ�៍មូលដា្ឋ ៃ 
កនុង្នាទា ៃុសិទ្ធិតុោការកំពូល។

វគ្គទី 11. កាលបរណិច្្ទចូ្លជាធរមាៃ
ច្បាបណ់ៃះ បតរូវចូ្លធរមាៃណៅនថ្ងបនាទា បពី់នថ្ងណបាះណឆ្ន ត ណដាយអៃុ ណោមតាម 

ដ្នករង(a) នៃដ្នក10 នៃមបតាII នៃច្បាបរ់ែ្ឋធម្មៃុញ្ញ  កាលី ហ្័រញ៉ា  ។
ដ្នក12 -  ខបំរងុ
ខដច្ងកនុងច្បាបណ់ៃះគឺណៅមាៃចំ្ៃុច្ណសសសល់។ បបសិៃណបើខដច្ង កនុង ច្បាបណ់ៃះ 

ឬពាក្យណសនើសំុរបស់ច្បាបណ់ៃះអស់សុពលភាព រមួទាងំ ប៉ាុដៃ្តមៃិ កំហិតណលើវគ្គទី 
10ថាភាពទុកជាណមា�ៈមៃិបតរូវ បាៃ�ះ ឥទ្ធិ ពលែល់ខដច្ង ឬពាក្យណសនើសំុែន៏ទណទៀត 
ដែលអាច្ចូ្លជាធរមាៃ ណដាយរ្ម ៃខដច្ង ឬពាក្យ ណសនើសំុ។ 
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វធិាៃការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះគឺបតរូវបាៃដាកឳ់្យបបជាពលរែ្ឋណដាយអៃុណោម 
ណៅតាមខដែលមាៃដច្ងកនុងវគ្គទី 8 នៃមាបតា II នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រ ញ៉ា ។

វធិាៃការ ណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះដកដបបៃិងបដៃ្ថមដ ន្កមយួណៅណលើបកមនៃភស្តុ
 តាងៃិងដកដបបៃិងបដៃ្ថមច្ំ�ងណ�ើងៃិងដ្នកខ្ះរបស់�ំពូកមយួ ណៅណលើបកម បពហ្មទ�្ឌ ែូច្ណៃះខដច្ងមាៃបសាបដ់ែលបាៃណសនើណ�ើង ណែើម្ ីលុបណចាល បតរូវ 

ណបាះពុម្ពណច្ញ ជាលក្ខ�ៈ្នូតលុបកាត់ ណហើយខដច្ងថ្មីដែលបាៃណសនើណ�ើង 
ណែើម្បីដៃ្ថមបតរូវណបាះពុម្ពណច្ញជា លក្ខ�ៈអក្សរណបទត ណែើម្បីញ្ជា កថ់ាវាថ្មី។

ច្បាបដ់ែលណសនើ
ច្បាបអ់្នករដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បបឆ្ងំៃលឹងការណកងបបវញ័្ចខាង្្ូវណភទ  

(“ច្បាប ់ CASE“)

វគ្គទី 1. ចំ្�ងណ�ើង
 វធិាៃការៃរះគួរបតរូវបាៃណគសា្គ ល់ ៃិងអាច្បតរូវបាៃកំ�តថ់ាជា “ច្បាប ់ 

របស់អនករែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បបឆ្ងំការណកងបបវញ័្ច ្្ូវណភទ” (“ច្បាប ់CASE”)
 វគ្គទី2.   ការរកណ�ើញ ៃិងណសច្ក្តីបបកាស

       បបជាពលរែ្ឋសហរែ្ឋអាណមរចិ្ នៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា រកណ�ើញ  ៃិង  ដថ្ងកា�៏៖ 
1. ការរពំារែល់�ៃបគបរ់បូ ណៅកនុងរែ្ឋរបស់ណយើង ជាពិណសសកុមារពីបគប់

ស ្្ឋ ៃដៃការណធ្ើអា�ីវកម្្ម ្ូវណភទ  ដែលណៃះជា ច្ំៃុច្សំខាៃ។់
2. ការ�ួញែូរមៃុស្ស គឺជាបទណល្មើសបបឆ្ងំៃិងណសច្ក្តីដថនថនូររបស់មៃុស្ស

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 34 (ត)
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ជាតិ ៃិង ជាការបបបពតឺ្តណល្មើសោ៉ា ង ធ្ងៃធ់្ងរណលើសិទ្ធមូលដា្ឋ ៃរស់ណៅរបស់
 មៃុស្ស ៃិង  បបជា�ៃ។  ការ�ួញែូរមៃុស្សគឺជា ទាសភាព ដបបមយួថ្មី ជាក ់

ដស្តងតាមការណ្្ៀតយកបបណោ�ៃពី៏អនកែនទ (ណភទៃីយ)។
3. ណោងតាមបកសួងសិកសាយុត្តិធមស៏ហរែ្ឋអាណមរចិ្ បាៃឳ្យែឺងថាកុមារ 

អាណមរចិ្ណបច្ើៃជាង 300.000 នាកក់ំពុងបបឈមមុខៃិងការ�ួញែូរណកង 
ច្ំណ�ញខាង្្ូវណភទ។ភាគណបច្ើៃដៃកុមារទាងំណនាះបតរូវបាៃល្ងួ  ឳ្យជា�ំៃួយ

 ្្ូវណភទណៅច្ណន្ាះអាយុ12  ែល់14ឆ្ន ។ំ ប៉ាុដៃ្តកុមារ ខះ្បាៃច្រាច្រអស់រយះ 
ណពល4ឆ្ន ។ំ  ណបពាះអៃិតិ�ៃអសមត្ថភាព  ៃិង មៃិយល់បសបណធ្ើសកម្មភាព

 ្្ូវណភទ ែូណច្នះអៃិតិ�ៃទាងំណនាះជាអនករងណបរះពីសំ្កអ់នកណធ្ើអា�ីវកម្ម
 មៃុស្សណទាះអតណ់ពញច្ិត្តណធ្ើឬអតៃិ់ងបតរូវរងការណធ្ើទារ�ុកម្ម។

4. ខ�ៈនៃកាណកើៃណ�ើងនៃអិៃណធើដ�ត  បាៃរកីរាលដាលែល់កាលីហ្័រ 
ញ៉ា  ពួកបីសាច្បាៃណបបើបណច្្ចកទិទយាណៃះណដាយអនក�ួញែូរមៃុស្ស ៃិងអនក បបមាទ្្ូវណភទអៃុញ្្ញ ត្តឳ្យណកញចំ្ណៃញបបណោ�ៃក៏នុងៃយ័ថា ណែើម្លី្ងួណលើ
�ៃ្មាន កដ់ែលអាច្ណបាកបបាស់បាៃ ណៅកនុងរែ្ឋណយើង។

5. ណយើងបតរូវការពបងលឹងច្បាបណ់ែើម្បីបយុទ្ធរាល់គំៃិតគំរាមកដំហងតាមការ
ណចាទសួរតាម្្ូវច្បាប ់ណដាយអនក�ួញែូរមៃុស្ស ៃិងពួកបីសាច្ម់ាៃណរលបំ
�ងដស្ងរក្ស្តីៃិងកុមារសំរាបអ់ា�ីវកម្ម្ូ្វណភទ។

6. ណយើងបតវពបងលឹងណសច្ក្តីតំរវូការចុ្ះណឈា្ម ះ�ៃបបបពលឹត្តិណល្មើស្្ូវណភទ ណែើម្ ី
 បៃទាុច្បគ្អែ កព់ួក�ញជាកឈ់ាមកនុងការណបបើបបាស់ អៃិណធើ�ិត សំរាបសំ់រលួការ

�ួញែូរមៃុស្សៃិងណកងបបវញ័្ច ្ូ្វណភទរបស់ណគ។
វគ្គទី 3. ណរលបំ�ង ៃិងណច្តនា
បបជាពលរែ្ឋកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  បបកាសពីណរលប�ំងៃិងណច្តនារបស់

ពួកណគកនុងការអៃុមត័ណលើច្បាប ់CASE ែូច្ខាងណបកាម៖
1. ណែើម្ណីធ្ើការបបយុទ្ធបបឆ្ងំបទណល្មើសការ�ួញែូរមៃុស្សៃិងធានាៃូវកា

រដាកពិ់ៃយ័ បបកបណដាយយុត្តិធម ៏ៃិងមាៃបបសិទ្ធិភាពណលើអនក ដែល្្សព្្សា
យឬចូ្លរមួជាមយួបទឧបកិែ្ឋនៃការ�ួញែូរមៃុស្ស។

2. ណែើម្ទីទួលសា្គ ល់ៃូវបុគ្គលដែលបតរូវបាៃណគច្រាច្រដែលជា 
�ៃរងណបរះណហើយមៃិដមៃជាឧបកិែ្ឋ�ៃ ៃិងណែើម្កីារពារសិទ្ធិរបស់�ៃរងគ ្
ណរាះដែលបតរូវបាៃណគច្រាច្រ។ 

3. ណែើម្ពីបងលឹងច្បាបទ់ាកទ់ងៃលឹងកាណកងបបវញ័្ច ្្ូវណភទ រមួមាៃតបមវការ
 ការចុ្ះណឈា្ម ះអនកបបបពលឹត្តបទណល្មើស្្ូវណភទ (sex offender) ណែើម្ ីឳ្យអនក 

ពបងលឹងច្បាបអ់ាច្តាមដាៃ ៃិងបគ្ក អនកបបបពលឹត្តបទណល្មើសៃិង ច្រាច្រ្ូ្វណភទ
 តាមបបពៃ័្ធអុីៃណធើដ�ត។

វគ្គទី 4. ដ្នក1161 បតរូវបាៃបញជាូ លណៅកនុងបកមភស្តុតាង   (Evidence code) 
បតរូវបកបសាយថា៖

1161. (a) ភស្តុតាងដែល�ៃរងណបរះនៃការរតព់ៃ្ធមៃុស្សែូុច្កំ�តក់នុង ដ ន្ក 236.1 ដៃបកមបពហ្មទ�្ឌ  គឺបាៃចូ្លរមួកនុងសកម្មភាព�ួញែូរ្្ូវណភទ 
ដែលជាលទ្ធ្លកនុងនាម�ៃរងណបរះនៃការរតព់ៃ្ធមៃុស្សគឺមៃិអាច្អៃុញ្្ញ តិ
ណែើម្បីគ្ហា ញថាការទទួលខុសបតរូវខាងបពហ្មទ�្ឌ របស់�ៃរងណបរះណដាយ 
ណហតុ្ល្ដែលទាកទ់ងៃលឹងសកម្មភាពណនាះណទ។

(b) ភស្តុតាងនៃបបវត្តិ្្ូវណភទឬ បបវត្តិដៃសកម្មភាពអា�ីវកម្ម្្ូវណភទ
្មយួរបស់�ៃរងណបរះពីការច្រាច្រ្្ូវណភទមាន កដ់ែលបាៃកំ�តក់នុង្ ្
ដៃក236.1 ដៃបកមបពហ្មទ�្ឌ  គឺមៃិអាច្អៃុញ្្ញ តិណែើម្វីាយបបហារភាពគណួរ
ណ�ឿជាកប់ាៃឬណចាទបបកាៃច់្រកិលក្ខ�ៈរបស់ �ៃរងណបរះណៅកនុងៃីតិវធីិ 
រែ្ខប្ណវ�ីឬបពហ្មទ�្ឌ ។

វគ្គទី5. ច្ំ�ងណ�ើងកថាភាគទី8 (ចាបណ់្្តើមជាមយួៃលឹងដ ន្ក236) 
ដៃច្ំ�ងណ�ើងទី 8  វគ្គ1ដៃបកមបពហ្មទ�្ឌ គឺបាៃដកដបបឳ្យបកបសាយថាៈ
កថាភាគទី8. ការដាកគុ់កណដាយភាៃប់ច្�ំ ៃិងការច្រាច្រមៃុស្សខុសច្បាប់
វគ្គទី 6. ដ្នក 236.1 ដៃបកមបពហ្មទ�្ឌ  គឺបតរូវបាៃដកដបបឳ្យបកបសាយថាៈ

236.1.   (a) អនក្មាន កដ់ែលែកហូតឬរណំោភណសរភីាពបុគ្គលែនទ  
ណដាយណច្តនាឳ្យរង្លប៉ាះពាល់ឬរកសាការរណំោភឧបកិែ្ឋនៃដ្នក  266, 266h, 
266i, 267, 311.4, ឬ 518, ឬ  ណែើម្ទីទួលបាៃៃូវកំោំងការគ្រឬណសវាកម្ម  
ណដាយបង្ខំគឺជាមាៃកំហុសខាងការ�ួញែូរមៃុស្ស ៃិងគួរដតដាកណ់ទាសណដាយ 
ការ�ុំខ្ួៃ កនុងគុករែ្ឋរយៈណពល 5, 8, ឬ 12 ឆ្ន  ំៃិងពិៃយ័ជាបបាកម់ៃិណលើស

ពីបបារំយពាៃែុ់ោ្រ ($500.000)។
(b) ណលើកដលងដតែូច្មាៃដច្ងកនុងអៃុដ្នក(c) ការរណំោភនៃដ្នក ណៃះគឺ
អាច្ដាកណ់ទាសណដាយការ�ុំឃាងំណៅកនុងពៃ្ឋនារររែ្ឋរយៈ ណពលបី បៃួ 
ឬបាបំឆ្ន ។ំ
(c) ការរណំោភនៃដ្នកណៃះដែល�ៃរងណបរះនៃការរតព់ៃ្ធមៃុស្សមាៃអាយុ
ណបកាម 18 ឆ្ន ណំៅណពលបបបពលឹត្តបទណល្មើស គឺអាច្ដាកណ់ទាសណដាយការ�ុំឃាំ
ងណៅកនុងពៃ្ឋនារររែ្ឋរយៈណពល បៃួ បាបំមយួ ឬបាបំបីឆ្ន ។ំ
(d) (1) ការែកហូតមៃិបសបច្បាបឬ់ការរណំោភណសរភីាពបុគ្គល ែនទ្ 

រមួមាៃការកំ�តោ់៉ា ងខ្ាងំៃិង ជាែរាបណលើណសរភីាពរបស់បុគ្គលមាន កដ់ែល 
សំណរច្បាៃតាមរយៈការបៃ្ំ  ការបំភៃ័្ត ការបង្ខិតបង្ខំ អំណពើហិងសា ការ�ុំឃាងំ  
ការគំរាមកដំហងឬការសម្ុតនៃរបសួមៃិបសបច្បាបណ់ៅណលើ�ៃរងណបរះ ឬ 
បុគ្គល្មាន កណ់ទៀតណៅណបកាមកាលៈណទសៈដែលថាមៃុស្សទទួលបាៃឬភយ័ 
បារម្ភពីការសម្ុតដែលណ�ឿណដាយសមណហតុ្លថាវាមាៃទំណនារថាបុគ្គល 
ដែលណធ្ើការសម្ុតៃលឹងអៃុវត្តជាកដ់ស្តង។

(2) ការ�ុំឃាងំ រមួមាៃការបំផ្្ញ ការបិទបាងំ  ការែកហូត ការរ លឹបអូសឬ
ការកាៃក់ាបលិ់ខិត្្ងដែៃឬឯកសារ�ៃអណនា្ត បបណវសៃរ៍បស់�ៃរងណបរះែ៏
ជាកដ់ស្តងឬណដាយអះអាង ណដាយណច្តនា។

(e) សំរាបណ់រលបំ�ងនៃដ្នកណៃះ  ”កោំំងការគ្រឬណសវាកម្ម ណដាយបង្ខំ” 
មាៃៃយ័ថាកំោំងការគ្រឬណសវាកម្មដែលបតរូវបាៃអៃុវត្ត ឬ្្តល់�ូៃណដាយ
បុគ្គលៃិងបតរូវបាៃទទួលឬរកសាទុកតាមរយៈកោំំង ការបៃ្ំ  ឬការបង្ខិតបង្ខំ 
ឬលក្ខ�ៈសមមូលរន  ដែលបង្ខំឳ្យយល់បពមៃូវ្ៃទាៈរបស់បុគ្គលណនាះ 
ណដាយសមណហតុ្ល។

(b) អនក្មាន កដ់ែលែកហូតឬរណំោភណសរភីាពបុគ្គលែនទ ណដាយណច្ត 
នាឳ្យរង្លប៉ាះពាល់ឬរកសាការរណំោភឧបកិែ្ឋនៃដ ន្ក  266, 266h, 266i, 266j, 
267, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4, 311.5, 311.6, ឬ 518  គឺ 
មាៃណទាសខាងការ�ួញែូរមៃុស្ស ៃិងគួរដតដាកណ់ទាសណដាយការ�ុំខ្ួៃកនុង គុករែ្ឋរយៈណពល 8, 14, ឬ 20 ឆ្ន ៃិំងពិៃយ័ជាបបាក ់មៃិណលើសពីបបារំយពាៃ់

 ែុោ្រ ($500.000)។
(c) បុគ្គល្កណ៏ដាយដែលបងកណហតុ អូសទាញ ឬបញជាុ ះបញជាូ ល ឬ ប៉ាុៃ 

ប៉ាងបងកណហតុអ្ីមយួ ពយាោមអូសទាញ ឬបញជាុ ះ បញជាូ លអនកដែល ជាអៃិតិ
 �ៃណៅណពលបបបពលឹត្តបទណល្មើសដែលចូ្លរមួកនុងសកម្មភាព �ួញែូរ្្ូវ ណភទ

 ណដាយណច្តនាបងកណហតុ ឬរកសាទុកបទណល្មើសកនុងដ្នក  266, 266h, 266i,  
266j, 267, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4, 311.5, 311.6, ឬ 518 គឺ 
មាៃណទាសខាងការ�ួញែូរមៃុស្ស។ ការរណំោភអៃុដ ន្កណៃះគឺអាច្ដាកណ់ទាស 
បាៃណដាយការ�ុំខ្ួៃកនុងពៃ្ធនារររែ្ឋែូច្ខាងណបកាមៈ

(1) បបា,ំ .8 ឬ 12ឆ្ន  ំៃិងពិៃយ័ជាបបាកម់ៃិណលើសបបារំយពាៃែុ់ោ្រ 
អាណមរចិ្ ($500.000)។

(2) ែបប់បាឆំ្ន ណំៅមយួ�វីតិៃិងពិៃយ័ជាបបាកម់ៃិណលើសបបារំយពាៃ់
 ែុោ្រ ($500.000)ណៅណពលបទឧបកិែ្ឋជាបព់ាកព់ៃ័្ធ ៃិងការណបបើកោំំង 

ការគំរាមកដំហង ការបៃ្ំ ការណបាកបបាស់ ការបង្ខតិបង្ខំ ហិងសា �ុំឃាងំ 
បន្ាច្   ឬគំរាមណធ្ើឳ្យមាៃរបសួណដាយការមៃិបសបច្បាបណ់ៅណលើ�ៃរងណបរះឬ
អនកែនទណទៀត។

(d) កនុងការសណបមច្ចិ្ត្តថាណតើអៃិតិ�ៃបតរូវបាៃបងកណហតុ អូសទាញ ឬ
 បញ្ចុ ះបញជាូ លណអាយចូ្លរមួកនុងការណធ្ើសកម្មភាព �ួញែូរ្្ូវណភទ អ្ីជា បពលឹត្តិ
 ការ�៏ទាងំអស់ណនាះ រមួមាៃ អាយុ�ៃរងណបរះ ទំនាកទ់ៃងរវាងពួកណគជា 

មយួអនក�ួញែូរ ឬភាន កគ់្រ�ួញែូរមៃុស្ស ណហើយពិការភាពឬអសមត្ថភាព 
របស់�ៃរងណបរះ គួរយកមកពិចារ្។

(e) ការយល់បសបណដាយ�ៃរងណបរះដៃការ�ួញែូរមៃុស្សដែលជាអៃិតិ 
�ៃ ណៅណពលបបបពលឹត្ត បទណល្មើស គឺមៃិដមៃជាការការពារែល់ការកាត ់ណទាស 
ឧបកិែ្ឋ�ៃ ណបកាមដ្នកណៃះណទ។

(f ) កំហុស នៃបពលឹត្តិការ�៏ ែូច្ជាអាយុ�ៃរងណបរះដៃការ�ួញែូរមៃុស្ស 
ជាអៃិតិ�ៃ ណៅណពលគ�កមា្ម  របទឧបកិែ្ឋគឺរ្ម ៃសិទ្ធការពារែល់ការ កាត់

 ណទាសឧបកិែ្ឋ�ៃណបកាមដ្នកណៃះ។
(f ) (g) អង្គៃីតិបញ្្ញ ត្តិរកណ�ើញថា ៃិយមៃយ័ដៃការ�ួញែូរមៃុស្សណៅ

 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 35 (ត)
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កនុងដ្នកណៃះដែលមាៃៃយ័ណស្មើរន ណៅ ៃលឹងៃិយមៃយ័សហពៃ័្ធនៃទបមងែ់ធ៏្ង
ៃធ់្ងរដៃការ�ួញែូរដែលមាៃកនុងដ្នក 7102(8)កនុងច្ំ�ងណ�ើងទី   22 ដៃបកម  
ច្បាបស់ហរែ្ឋអាណមរចិ្។

(g) (l) ជាបដៃ្ថមណៅណលើការដាកណ់ទាសែូច្ដែលមាៃដច្ងណៅកនុងអៃុដ្នក 
 (c) បុគ្គល្កណ៏ដាយដែលបបបពលឹត្ត ការ �ួញែូរមៃុស្សដែល រមួមាៃសកម្ម 
ភាព �ួញែូរ្្ូវ ណភទ ដែល�ៃរងណបរះនៃការ រតព់ៃ្ធមៃុស្សមាៃអាយុតិច្ជាង 
18 ឆ្ន ណំៅណពលបបបពលឹត្តបទណល្មើសគួរដតដាកណ់ទាសណដាយការពិៃយ័ជាបបាក ់
មៃិណលើសពីមយួរយពាៃែុ់ោ្រ ($100.000)  ណទ។

(2) ែូច្ដែលមាៃណបបើណៅកនុងអៃុដ ន្ក “ច្បាបព់ា�ិ�ជាកម្ម�ួញែូរ្្ូវ ណភទ” 
មាៃៃយ័ ថា ការបបបពតឺ្្ត ្ូវ ណភទ្ ខ�ៈដែលអ្ីៗដែលមាៃតនំលបតរូបាៃ 
្្តល់ឳ្យឬទទួលណដាយបុគ្គល្មយួ។

(h) រាល់ការពិៃយ័ដែលបាៃដាកៃ់ិងបបមូលបសបតាមដ្នកណៃះ គួរបតរូវ
ដាកប់ញ្ចូ លណៅកនុងមូលៃិធិ�ំៃួយសាក្ស�ីៃរងណបរះ ណែើម្ណីអាយមាៃសំរាប់
ការនលលកទុក្្គត់្ ្គងណ់សវាកម្មសំរាប�់ៃរងណបរះនៃការ�ួញែូច្រមៃុស្ស។  
ោ៉ា ងណហាច្្ស់ 50   ភាគរយនៃ  បាបកព់ិៃយ័ដែលបបមូលបាៃៃិងបាៃ 
ដាកប់ញ្ចូ លបសបតាមដ្នកណៃះគួរ ្្តល់ឳ្យែល់អង្គការដែលមាៃមូលដា្ឋ ៃណលើ
សហគមៃដ៍ែលបំណរ ើ �ៃរងណបរះពីការ�ូញែូរមៃុស្ស។

(h) ណរលបំ�ងកនុង�ំពូកណៃះៃិយមៃយ័ខាងណបកាមអៃុវត្តច្ំណពាះ៖
(1) “ការបង្ខតិបង្ខំ” រមួមាៃដ្ៃការ�័ ណបរងការ�៏នានា ឬគំរ ូណដាយ

ណច្តនាបងកណធ្ើឲ្យមៃុស្ស្មាន កម់ាៃ�ំណៃឿណលើការមៃិបាៃ ណជាគ�យ័ណនាះ 
ដែលសំដែងកនុងលក្ខ�ៈថាលទ្្ធ លណច្ញមកៃិង មាៃណបរះថាន កធ់្ងៃធ់្ងរ
ែល់រាងកាយ ឬដាកសំ់ពាធប៉ាះពាល់បបឆ្ងំ ែល់ៃរ្មាន ក ់ការបណញ្្ត 
ឬគំរាមកំដហង ពីែំណ�ើ ការច្បាប ់កូៃប�ុំលឬ ្្តល់ការ�ួយ�សំរលួណលើភាព
ជាមា្ច ស់កាៃក់ាបប់គបប់គង  ណៅ ៃរ្មាន កណ់ដាយណច្តនាណធ្ើឲ្យចុ្ះណខសាយការ
វៃិិច្្យ័របស់បុគ្គល ណនាះ។

(2) “សកម្មភាព�ួញែូរ្្ូវណភទ” មាៃៃយ័ថាការែលឹកនាណំរៀបច្ំៃិង ច្រចាជា 
របស់មាៃតនម្អ្ីមយួជាថនូរណដាយអនកបាៃឲ្យឬអនកបាៃ ទទួលបុគ្គល្ 
មយួណនាះណ�ើយ។

(3) “ការែកសិទ្ធិ ឬការរណំោភបំពាៃណសរភីាពផ្ទា ល់ខ្ួៃ នៃ�ៃែនទរមួ
 មាៃខ្លឹមសារការដាកក់បមតិណលើណសរភីាពរបស់�ៃែនទណទៀតបាៃសំណរច្ណដាយ កំោំង ណធ្ើឲ្យភយ័ខ្ាច្ បៃ្ំបំភាៃ ់ការណបាកបបាស់ ការបង្ខតិបង្ខំ ហិងសា ការ 

�ុំឃាងំ ការគំរាមគំដហង ឬការសម្ុតគំរាម ណដាយការ បងករបសួខុសច្បាប ់
ណលើ�ៃរងណបរះ ឬណលើ�ៃណ្្សងណទៀត ស្ថិតណបកាមបពលឹត្តិការ�៏កដៃង្ដែល�ៃ

 រងណបរះទទួលឬយល់ថាការ គំរាមកំដហងសមណហតុ្លណ�ឿបាៃថារាល់អ្ី 
ដែលជាការគំរាមកំំដហងខាងណលើបបដហលជា�ៃអនកបងករការគំរាមណនាះអាច្ 
ៃលឹងណធ្ើវា។

(4) “ការដាកគុ់គ”  រាបប់ញជាូ ល ការគំរាមកដំហងណដាយផ្ទា ល់ឬបបណោល 
ណដាយកំោំង ហិងសា ណបរះថាន ក ់ណសច្ក្តីលំបាកណវទនា បបសិទ្ធភាព នៃបបាក ់
ឈនួល ណែើម្ណីធ្ើឲ្យមៃុស្សមាៃវចិារ�ញ្្ញ �មាន កប់សរុះបសរួលកនុងការណធ្ើ ស

 កម្មភាព្ដែលណគច្ងឲ់្យណកើតណ្្សងពីណៃះណបើ�ៃ្ មៃិបពមច្ំ�ុះណធ្ើ។ 
ការគំរាមកំដហងណដាយផ្ទា ល់ឬបបណោលណធ្ើការបំប្ិច្បំផ្្ញ ោកប់ាងំ ផ្្ស់ 
ប្តូរ រ លឹបអូសបទព្យសម្ត្តិ ឬមាៃកាៃក់ាបឬ់ដែលអះអាងណលើលិខិត្ង្ដែៃ ឬ

 ឯកសារអណនា្ត បបណវសៃរ៏បស់�ៃ រងណបរះ ឬណដាយែលឹងច្បាស់ពីការបំផ្្ញ 
ោកប់ាងំ ផ្្ស់ប្តូរ រ លឹបអូស យកបទព្យសម្ត្តិឬមាៃការកាៃក់ាបឬ់ដែលអះ
អាងណលើលិខិត្្ងដែៃឯកសារអណនា្ត បបណវសៃន៏ៃ�ៃរងណបរះ។

(5) “ការគ្រឬណសវាកម្មណដាយបង្ខតិបង្ខំ” មាៃៃយ័ថា ការគ្រ  ឬណសវាកម្ម 
ដែលបាៃណធ្ើ ឬបាៃ ្្តល់ណដាយមៃុស្សមាន ក ់បាៃទទួលៃិងបៃ្តរកសាទុកណដាយ 
កំោំងបាយ ការបង្ខតិបង្ខំ ការបគ្្ខ ងំ ឬការណបាកបណញ្្តឬមាៃណហតុ្ល
ណស្មើរន ណៅៃិងការ�ះិជាៃណ់លើ្ៃទាៈនៃ�ៃណនាះ។

(6) ”ការរងរបសួសំខាៃែ់ល់រាងកាយ” មាៃៃយ័ថាអ្ីគួរកតសំ់រល់ ឬ 
ច្ំ�ុច្សំខាៃដ់ែលរងណបរះែល់រាងកាយ។

(7)  “អៃិតិ�ៃ” មាៃៃយ័ថា មៃុស្សណបកាមអាយុ18ឆ្ន ។ំ
(8) “ណបរះថាន កធ់្ងៃធ់្ងរ” រាបប់ញជាូ លទាងំ ណបរះថាន កម់ៃិថាណលើរាងកាយ ឬ មៃិដមៃរាងកាយ រមួមាៃ្្ូវចិ្ត្តហិរញ្ញ វត្ថុ ឬបងកណបរះថាន ក ់ែល់កិត្តិយសណករ ្តិ

 

ណឈា្ម ះ ដែលមាៃសភាពធ្ងៃធ់្ងរណបកាមការណឡាមពទ័្ធ គំនាបពីបពលឹត្តិការ�័ �ុ ំ
វញិ ណែើម្បីគ្្គ បប់ង្ខតិបង្ខំមៃុស្សបបាកែ ណដាយវចិារ�ញ្្ញ � ណដាយបបវត្ត ិ
ៃិងបពលឹត្តិការ�៏ែូច្រន ពីមុៃណែើម្ណីធ្ើ ឬបៃ្តការណធ្ធើការគ្រ ណសវាកម្ម ឬសកម្ម

 ភាព�ួញែូរ្្ូវណភទជា បៃ្តបនាទា បណ់ែើម្ណីច្ៀសវាងៃូវការទទួលរង្លអៃ្តរាយ
ណនាះ។

(i) សរបុបពលឹត្តិការ�៏ទាងំអស់ រមួមាៃអាយុនៃ�ៃរងណបរះ  ទំនាកទ់ៃំង 
រវាង�ៃរងណបរះៃិងភាន កគ់្រច្រាច្រនៃអនកច្ររាច្រ ៃិងសមត្ថភាព ការគិតរបស់ 
�ៃរងណបរះ គួរជាកតា្ត រណធ្ើការពិចារ្ កនុងការក�ំតប់បឈមមុខណលើភាព
ខូច្ខាត ឬការរណំោភណលើសិទ្ធិ ណសរភីាពផ្ទា ល់ខ្ួៃរបស់�ៃែនទ ការដាកគុ់គ 
ៃិង ការបង្ខតិបង្ខំ ែូច្បាៃបរោិយកនុងវគ្គណៃះ។

វគ្គទី7. វគ្គ 236.2 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ គឺបាៃដកដបបណែើម្ដីច្ងថាៈ
236.2. ភាន កគ់្រម្ៃ្តីទទួលបៃទាុក�ំរញុច្បាប ់គួរណបបើក�ំតណ់ពលពយាោម 

យកចិ្ត្តទុកដាក ់ណែើម្កី�ំត�់ៃរងណបរះទាងំអស់ពីការច្រាច្រ មៃុស្ស ថ្ីណបើ
ណៃះភាពជាពលរែ្ឋរបស់មៃុស្សមាន ក់ៗ ។ ណៅណពលម្ៃ្តីសៃ្តិភាពមកណធ្ើការ 
ទំនាកទ់ៃំងជាមយួ�ៃដែលបតរូវបាៃែកហូតណសរភីាពរបស់ណគ(អៃិតិ�ៃ 
ដែលបតរូវបាៃបញ្ជា ំកនុងសកម្មភាព�ួញែូរ្្ូវណភទ)�ៃសង្សយ័កនុងអំណពើបបបពលឹត្ត
ណល្មើសកនុងវគ្គតូច្ណៃះ (a) ឬ (b) នៃវគ្គ 647 (ឬ�ៃរងណបរះពីអំណពើឧបកិែ្ឋឬអំណពើ
ហិងសា កនុងបគរួសារ ឬចាបរ់ណំោភ ណបៀតណបៀៃណករ ្តខ៏ា្ម ស់) ម្ៃ្តីសៃ្តិភាពគួរដត ពិ
ចារ្ៃូវច្ំ�ុច្ច្ងអែុលបគ្ហា ញពីការ�ួញែូរមៃុស្សណៅមាៃដែរឬណទៈ

(a) សញ្្ញ របសួ្្ូវច្ិត្ត ការអស់កោំំង របសួ ឬភស្តុតាងដែលមាៃការ
 មៃិសូវមាៃការយកចិ្ត្តទុកដាក។់

(b) មៃុស្សបតរូវែកណច្ញ ភយ័ខ្ាច្កនុងការៃិោយស្តី ឬ ទំនាកទ់ៃង 
របស់រតម់ាៃការបតរួតពៃិិត្យណដាយ�ៃែដទ។

(c) មៃុស្សរ្ម ៃសិទ្ធិណសរភីាពកនុងការណែើរណហើរ។
(d) មៃុស្សរស់ណៅៃិងណធ្ើការកនុងកដៃ្ងដតមយួ។
(e) មៃុស្ស�ំពាកប់ំ�ុលណែើម្ណីៅហ្ាយរបស់រត។់
(f ) វធិាៃការសៃ្តិសុខ បាៃបតរូវណបបើណែើម្បីគបប់គងអនក្ដែលមាៃទំនា

កទ់ៃំងជាមយួ�ៃណនាះ។
(g) មៃុស្សពុំមាៃការបគបប់គងណលើប�័ណ សំរល់ខ្ួៃដែលណច្ញណដាយ 

រដា្ឋ ភបិាលរបស់ណគ ឬណលើឯកសារអណនា្ត បបណវសៃណ៏ធ្ើការរបស់ពួកណគ។
វគ្គទី 8. វគ្គ 236.4 គឺបតរូវបាៃបដៃ្ថមណៅណលើបកមបពហ្មទ�្ឌ សំរាបប់ក 

បសាយថា៖
236.4. (a) ដ្អែកខាងការកាតម់ៃុស្សបបបពលឹត្តបទណល្មើសកនុងវគ្គ 236.1 

(តុោការ អាច្ៃលឹង បូកណៅៃឺងបកមបពហ្មទ�្ឌ ណ្្សងណទៀត ការពិៃយ័ ឬឲ្យ 
សងបងណ់�ើងវញិឲ្យែូច្ណែើម បញ្ជា ឲ្យចុ្ងណចាទសង មយួគុ�ជាពីរជាការ 
ពិៃយ័មៃិណលើសមយួោៃែុោ្រ ($1.000.000)។ កនុងការចាតក់ារច្ំៃួៃ 
នៃបបាកពិ់ៃយ័តុោការអាច្ៃិងពិចារ្កតា្ត ជាបព់ាកព់ៃ័្ធណ្្សងៗរមូមាៃ, 
ប៉ាុដៃ្តមៃិមាៃ ដែៃកំ�ត,់បបាកែបបជាៃិងភាពគរ,ការអាកអ់ៃចិ់្ត្ត,បពលឹត្តិការ

 នានា ៃិងរយៈណពលណបសកកម្មរបស់វា,ច្ំៃួៃនៃណសែ្ឋកិច្្ចទទួលបាៃពីចុ្ង
ណចាទ បាៃទាញយកពីលទ្្ធ លបទឧបកិែ្ឋ ៃិងទំហំដែលអនករងណបរះទទួល
ភាពឈចឺាបគឺ់ជាលទ្្ធ លនៃការបបបពលឹត្តណធ្ើបទឧបកិែ្ឋ។

(b) ៃរ្មាន កដ់ែលណធ្ើឲ្យមាៃសាន កសាន មណលើអនករងណបរះកនុងណបសកកម្ម 
ឬពយាោមបបបពលឹត្តណល្មើសកនុងវគ្គ236.1 គួរដតពិៃយ័ណដាយ ការបូកបដៃ្ថមៃិង 
បបឈមៃិងការដាកគុ់កណពលពី 5, 7, 10 ឆ្ន ។ំ

(c) ៃរ្មាន កដ់ែលធ្ាបប់ាៃកាតណ់ទាសពីមុៃពីបទបបបពិត្តណល្មើសណលើ ច្បាបឧ់បកិតនានាដែលមាៃោ៉ា ងច្បាស់កនុងវគ្គ236.1 គួរដត ទទួលការបូក 
បដៃ្ថមៃិងការជាបគុ់កណពលកំ�តក់នុងរែ្ឋ អនកណទាសណនាះរស់ណៅពី 5 ឆ្ន  ំ
សំរាបរ់ាល់ការបូកបដៃ្ថមការកាតណ់ទាសណនាះ  បៃទាុកបងប់បាកគឺ់ដញកដាច្ពី់ រន ។

(d) រាល់បបាកពិ់ៃយ័ដាកឲ់្យបងៃិ់ងបាៃបបមូលៃិង អៃុណោមណៅតាមវគ្គ 
236.1 ៃិងវគ្គណៃះគួរដតដាកប់បាកត់ំកល់ទុកកនុងមូលៃិធិ Victim-Witness
 Assistance Fund សំរាបច់ាតដ់ច្ងណដាយភាន កគ់្រ បគបប់គងបនាទា ៃ ់រែ្ឋកាលី 
ហ្័រញ៉ា (CalEMA) ្្តល់មូលៃិធិសំរាប ់ណសវាកម្មែល់�ៃរងណបរះណដាយការ 
�ួញែូរមៃុស្ស។ ច្ិតសិបភាគរយ 70%នៃបបាកពិ់ៃយ័ដែលបបមូលបាៃៃិង 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 35 (ត)
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បបាកក់កទុ់ក គួរបតរូវបាៃ្្តល់ ឲ្យណៅភាន កគ់្រសារធារ�ៈ។ ណហើយការរមួ 
សហការរន ណដាយមៃិ យក កនបម ដែល្្តល់ឲ្យៃូវទី�បមក ការពិភាកសា  ឬ 
ណសវា កម្មផ្ទា ល់ ណ្្សងណទៀត សំរាបអ់នករងណបរះណដាយការច្រាច្រ។ សាមសិប 
ភាគរយ  30% នៃ បបាកពិ់ៃយ័បបមូលបាៃ ឬបបាកក់កទុ់ក គួរដតឲ្យណៅបករុម 
អនក�ំរញុច្បាប ់ៃិងភាន កគ់្រការកាតណ់ទាសកនុងសាោក្តី ដែលជាតនម្យកណៅ 
 ចូ្លការបគ្ក ការច្រាច្រមៃុស្ស ការពារមៃុស្សអាច្បតរូវណគណបាក ៃិង បបតិបត្ត ិ
ការ�ួយ�សណ្គ្្គ ះ។

វគ្គទី 9. វគ្គទី 290 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ បតរូវបាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្មឳ្យបកបសាយ ថា៖
290. (a) វគ្គទី 290 រហូតែល់ 290.023 290.024 រមួរន  គួរបតរូវណគ 

សា្គ ល់ៃិងអាច្ណៅបាៃថាជាច្បាបចុ់្ះបញជា ី�ៃណល្មើស្្ូវណភទ។  រាល់ខ្លឹមសារ
 ណោងណៅណលើ “ច្បាប”់ ណៃះណៅកនុងវគ្គទាងំណនាះ គឺទាកទ់ងៃលឹងច្បាបចុ់្ះបញជា ី�ៃ

ណល្មើស្្ូវណភទ។
(b) �ៃទាងំឡាយដែលបតរូវបាៃបរោិយណៅកនុងអៃុដ្នក (c) សបមាបម់ួ

យ�ីវតិរបស់រតដ់ែលកំពុងសាន កណ់ៅកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ឬកំពុងសិកសា ឬ 
ណធ្ើការគ្រណៅកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ែូច្មាៃបរោិយណៅកនុងវគ្គ 290.002 ៃិង 
290.001 បតរូវបាៃតំរវូឲ្យចុ្ះបញជា ីជាមយួៃលឹងនាយៃគរបាលបករុងដែលខ្ួៃកំពុ
ងសាន កណ់ៅ ឬជាមយួបបធាៃណៅបកមណខាៃធី បបសិៃណបើខ្ួៃកំពុងសាន កណ់ៅកនុង
តំបៃ ់ឬ ទីបករុងដាច្ប់សោល ដែលមៃិមាៃបកសួងៃគរបាល បពមទាងំចុ្ះប
ញជា ីជាមយួនាយៃគរបាលកនុងបរណិវ�សាកលវទិយាល័យកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រៃីញ៉ា  
សាកលវទិយាល័យរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ឬមហាវទិយាល័យកនុងសហគមៃ ៍បបសិៃ
ណបើខ្ួៃកំពុងសាន កណ់ៅកនុងបរណិវ�ណនាះ ឬកនុងអាររ្មយួណៅកនុងអំ�ុងណព
លបបានំថ្ង នៃការចូ្លមកសាន កណ់ៅ ឬផ្្ស់បដោូរទីកដៃង្សាន កណ់ៅកនុងទីបករុង

  ឬណខាៃធី្មយួ ឬកនុងទីបករុង ៃិងណខាៃធី ឬកនុងបរណិវ�ដែលខ្ួៃសាន កណ់ៅ
 បណ ដ្ោ ះអាសៃន ៃិងបតរូវបាៃតំរវូឲ្យចុ្ះបញជា ីណៅណពលបនាទា បម់ក ណដាយអៃុ 

ណោមណៅតាមច្បាបណ់ៃះ។
(c) បុគ្គលទាងំឡាយខាងណបកាមណៃះបតរូវបាៃតំរវូឲ្យចុ្ះបញជា ី ៖
បុគ្គល្មាន ក ់ដែលចាបត់ាងំពីនថ្ងទី 1 ដខកកកដា ឆ្ន 1ំ944 មក បតរូវបាៃ 

ដាកណ់ទាស ឬ ណបកាយមកបតរូវបាៃដាកណ់ទាសណៅកនុងតុោការ្មយួណៅ 
កនុងរែ្ឋណៃះ ឬណៅកនុងតុោការសហពៃ័្ធ ឬតុោការណោធា្មយួ ពីបទ

 រណំោភណលើវគ្គទី 187 ណដាយបាៃបបបពលឹត្តបទឧបកិែ្ឋ ឬប៉ាុៃប៉ាងបបបពលឹត្តបទឧបកិែ្ឋ រណំោភណសពសៃ្ថវៈ ឬទណង្ើ្មយួដែលបតរូវបាៃដាកណ់ទាសណបកាមវគ្គទី 286, 
288, 288a, ឬ 289 វគ្គទី207 ឬ 209 ណដាយបាៃបបបពលឹត្តកនុងណរលបំ�ង 
រណំោភណលើវគ្គទី 261, 286, 288, 288a, ឬ 289, វគ្គទី 220 ណលើកដលងដត 
ការបំពារបំពាៃណែើម្បីបបពលឹត្តកាយវកិលកម្មកនុង អៃុដ្នក (b) ៃិង (c) នៃវគ្គទី 
 236.1 វគ្គទី 243.4 កថាខ�្ឌ  (1), (2), (3), (4) ឬ កថាខ�្ឌ  (6) នៃអៃុ 
ដ ន្ក (a) នៃវគ្គទី 261 កថាខ�្ឌ  (1) នៃអៃុដ្នក (a) នៃវគ្គទី 262 ពាកព់ៃ័្ធ 
ៃលឹងការណបបើបបាស់កម្ាងំ ឬ អំណពើហិងសា ជាណហតុណធ្ើឲ្យបុគ្គលណនាះបតរូវបាៃណគកា
តណ់ទាសឲ្យជាបព់ៃ្ធនារររែ្ឋ កនុងវគ្គទី 264.1, 266, ឬ 266c វគ្គរង (b) នៃវគ្គទី 
266h អៃុដ្នក (b) នៃវគ្គទី 266i វគ្គទី 266j, 267, 269, 285, 286, 288, 
288a, 288.3, 288.4, 288.5, 288.7, 289 ឬ 311.1 អៃុដ្នក (b), (c), ឬ (d) 
នៃវគ្គទី 311.2 វគ្គទី 311.3, 311.4, 311.10, 311.1, ឬ 647.6 អតីតវគ្គ 647a 
អៃុដ្នក (c) នៃវគ្គទី 653f អៃុដ ន្ក 1 ឬ 2 នៃវគ្គទី 314 សបមាបប់ទណល្មើស
្មយួទាកទ់ងៃលឹងការបបបពលឹតដោណដាយមៃិណអៀៃខា្ម ស់ ឬមាៃទំណនារ្្ូវណភទស្ថិ
តណបកាមវគ្គទី 272 ឬ ការរណំោភបំពាៃធ្ងៃធ់្ងរ្មយួណៅណលើវគ្គទី 288.2 ៃីតិ
�ៃ្មាន កខ់ាងណលើដែលបាៃបបបពលឹត្តបទណល្មើសមយួ 
កនុងច្ំណ្មបទណល្មើសទាងំឡាយខាងណលើ ឬបុគ្គល្មាន ក ់ដែលចាបត់ាងំ 
ពីកាលបរណិច្្ទណនាះមក បតរូវបាៃដាកណ់ទាស ឬបនាទា បម់កបតរូវបាៃដាកណ់ទាសពី
បទប៉ាុៃប៉ាង ឬ�ុប�ិតបបបពលឹត្តបទណល្មើស្មយួកនុងចំ្ណ្មបទណល្មើស

 ទាងំឡាយណលើកណ�ើងខាងណលើ។     
វគ្គទី 10. វគ្គទី 290.012 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ បតរូវបាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្មឳ្យបក 

បសាយថា ៖
290.012.   (a) ចាបព់ីនថ្ងខួបកំណ�ើ តណលើកទីមយួរបស់រតប់នាទា បក់ារចុ្ះ បញជា ីឬការផ្្ស់បដោូរអាស័យដា្ឋ ៃរស់ណៅ បុគ្គលមាន កប់តរូវបាៃតំរវូឲ្យណធ្ើការចុ្ះ 

បញជា ី ជាណរៀងរាល់ឆ្ន ណំៅកនុងអ�ុំងណពល 5 នថ្ងនៃនថ្ងណធ្ើការបនាទា បន់ថ្ងវលិបត�ប ់
របស់រត ់ណែើម្ណីធ្ើបច្្ចុប្ៃនភាពការចុ្ះបញជា ីរបស់រត ់ជាមយួៃលឹងអង្គភាព

 

នានា ែូច្បាៃបញ្ជា កណ់ៅកនុងវគ្គរង (b) នៃវគ្គទី 290។ ណៅណពលណធ្ើបច្្ចុប្ៃន
ភាពបបចាឆំ្ន  ំបុគ្គលមាន កប់តរូវ្ដោល់ៃូវពត័ម៌ាៃចុ្ងណបកាយ តាមការតំរវូណៅណលើ
ទបមងប់ច្្ចុប្ៃនភាពបបចាឆំ្ន  ំរបស់បកសួងយុត្តិធម ៌រមួទាងំពត័ម៌ាៃែូច្មាៃ
បញ្ជា កណ់ៅកនុងកថាខ�្ឌ  (1) ែល់ (3) ៃិង (5) រមួទាងំអៃុដ្នក (a) នៃវគ្គទី 
290.015។ ភាន កគ់្រចុ្ះបញជា ី បតរូវ្ដោល់ឲ្យអនកណៅចុ្ះបញជា ី ៃូវឯកសារសដោីពីតំរវូកា
រចុ្ះបញជា ីមយួច្បាប ់បសងណ់ច្ញពីទបមងដ់បបបទរបស់បកសួងយុត្តិធម។៌   

(b) ណលើសពីណៃះណទៀត បុគ្គលទាងំឡាយ ដែលធ្ាបប់តរូវបាៃវៃិិច្្យ័ណទាស 
ឲ្យក្ាយណៅជា�ៃបបបពលឹត្តអំណពើហិងសា្ូ្វណភទ ែូច្បាៃកំ�តណ់ៅកនុងវគ្គទី 
6600 នៃបកមដ ន្កសុខមាលភាព ៃិងសា្ថ បៃ័នានា បនាទា បពី់រតប់តរូវបាៃ 
ណដាះដលងពី�ុំឃាងំ បតរូវបញ្ជា កអ់ំពីអាស័យដា្ឋ ៃរបស់ខ្ួៃោ៉ា ងតិច្  90 
នថ្ងមដោង ៃិងកដៃ្ងណធ្ើការ រមួទាងំណឈា្ម ះ ៃិងអាស័យដា្ឋ ៃរបស់ៃិណោ�ក ណៅ 
តាមដបបបទដែលបណងកើតណ�ើងណដាយបកសួងយុត្តិធម។៌ បុគ្គលទាងំឡាយ 
ដែល ជា�ៃបបបពលឹត្តអណំពើហិងសា្្ូវណភទ បតរូវបាៃតំរវូឲ្យបញ្ជា កព់ីការចុ្ះបញជា ី

 របស់ខ្ួៃណរៀងរាល់ 90 នថ្ងមដោង ៃិងបតរូវបាៃ�ូៃែំ�លឹ ងពីណពលដែលរតប់តរូវចុ្ះ
បញជា ី ណៅតាមកាតព្កិច្្ចចុ្ះបញជា ីបដៃ្ថមរបស់រតណ់ៅណពលណបកាយ។ ការ�ូៃ 
ែំ�លឹ ងណៃះ បតរូវបាៃណធ្ើណ�ើងជាោយលក្ខ�៍អក្សរណដាយភាន កគ់្រចុ្ះបញជា ី 
អបតាៃុកូលដា្ឋ ៃមាន ក ់ឬណបច្ើៃនាក។់ ការខកខាៃទទួលណសច្កដោី�ូៃែំ�លឹ ងណៃះ 
គឺជាការការពារមយួច្ំណពាះការដាកណ់ទាស ែូច្បាៃបញ្ជា កណ់ៅកនុងវគ្គរង (f ) 
នៃវគ្គទី 290.018។ 

(c) មៃិដតប៉ាុណ ណ្ ះ បគបប់ុគ្គលដែលស្ថិតណបកាមច្បាបណ់ៃះ កនុងអ�ុំងណព
លរស់ណៅជាបណ ដ្ោ ះអាសៃនកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  បតរូវណធ្ើបច្្ចុប្ៃនភាពការចុ្ះប
ញជា ីរបស់ខ្ួៃ ោ៉ា ងតិច្បំ្ុតណរៀងរាល់ 30នថ្ងមដោង ណដាយអៃុណោមណៅតាមវគ្គទី 
290.011។

(d) មៃិមាៃអង្គភាព្មយួតំរវូឲ្យបុគ្គលមាន កប់ងប់បាកន់ថ្ចុ្ះ បញជា ី ឬ ថ ្
នលណធ្ើបច្្ចុប្ៃនភាពការចុ្ះបញជា ីរបស់រត ់បសបណៅតាមវគ្គណៃះណ�ើយ។ ភាន ក់

 គ្រចុ្ះបញជា ី បតរូវបញ្ចូ លណដាយផ្ទា ល់ៃូវឯកសារចុ្ះបញជា ីណ្្សងៗ រមួទាងំការណធ្ើ បច្្ចុប្ៃនភាពបបចាឆំ្ន  ំឬការផ្្ស់បដោូរអាស័យដា្ឋ ៃណៅកនុងប ដ្ោ ញពត័ម៌ាៃ
 បទណល្មើសអណំពើហិងសា (VCIN) របស់បកសួងយុត្តិធម។៌

វគ្គទី 11. វគ្គទី 290.014 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ បតរូវបាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្មែូច្ 
ខាងណបកាម ៖ 

290.014. (a) បបសិៃណបើបុគ្គល្មាន ក ់ដែលបតរូវបាៃតំរវូឲ្យចុ្ះបញជា ីបសប
តាមច្បាបណ់ៃះ ណធ្ើការដកដបបណឈា្ម ះរបស់ខ្ួៃ បុគ្គលណនាះ បតរូវ�ូៃែំ�លឹ ងណដាយ
ផ្ទា ល់ណៅភាន កគ់្រអៃុវត្តច្បាបម់យួ ឬ ណបច្ើៃដែលខ្ួៃណទើបបាៃចុ្ះបញជា ីជាមយួ
ណៅកនុងអំ�ុងណពល 5 នថ្ងនៃនថ្ងណធ្ើការ។ ភាន កគ់្រអៃុវត្តច្បាបម់យួ ឬ 
ណបច្ើៃទាងំឡាយបតរូវបញជាូ ៃពត័ម៌ាៃណៃះមយួច្បាបណ់ៅបកសួងយុត្តិធមក៌នុង អំ�ុងណពល 3 នថ្ងនៃនថ្ងណធ្ើការបនាទា បពី់ខ្ួៃបាៃទទួលពត័ម៌ាៃណនាះ។

(b) បបសិៃណបើបុគ្គលមាន ក ់ដែលបតរូវបាៃតំរវូឲ្យចុ្ះបញជា ីបសបណៅតាមច្បាប់
ណៃះ ណធ្ើការបដៃ្ថម ឬ ដកដបបគ�ៃីរបស់ខ្ួៃជាមយួៃលឹងអនក្្គត់្ ្គងណ់សវាអិុៃ
ណធើ�ិត ឬ ណធ្ើការបដៃ្ថម ឬ ដកដបបណបគឿងសមា្គ ល់ណលើអិុៃណធើ�ិត បុគ្គលណនាះ 
បតរូវ�ូៃែំ�លឹ ងជាោយលក្ខ�៍អក្សរអំពីការបដៃ្ថម ឬការដកដបបណនាះណៅភាន
កគ់្រអៃុវត្តច្បាបម់យួ ឬ ណបច្ើៃដែលខ្ួៃណទើបៃលឹងបាៃចុ្ះបញជា ីជាមយួណៅកនុ
ងអ�ុំងណពល 24 ណមា៉ា ង។ ភាន កគ់្រអៃុវត្តច្បាបម់យួ ឬទាងំឡាយ បតរូវបញជាូ
ៃពត័ម៌ាៃណៃះបៃ្តណៅបកសួងយុត្តិធម។៌ បុគ្គល ដែលស្ថិតណបកាមវគ្គរងណៃះ 
កនុងណពលដែលវាមាៃសុពលភាព បតរូវ្ដោល់ពត័ម៌ាៃដបបណៃះភ្ាមៗតាមការតំរវូ
នៃវគ្គរងណៃះ។   

វគ្គទី 12. វគ្គទី 290.015 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ បតរូវបាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្មមឳ្យ 
បកបសាយថា ៖

290.015. (a) បុគ្គលដែលស្ថិតណបកាមច្បាបណ់ៃះ បតរូវចុ្ះបញជា ី ឬ ចុ្ះបញជា ី 
ណ�ើងវញិ បបសិៃណបើខ្ួៃធ្ាបប់ាៃចុ្ះបញជា ីពីមៃុណហើយ បនាទា បពី់ការណដាះដលង
ណច្ញពីពៃ្ធនាររ បនាទា បពី់ដាក�ុ់ំឃាងំ ការបបបពលឹត្តណល្មើស ឬការណដាះដលងជា
បណ ដ្ោ ះអាសៃនណដាយអៃុណោមណៅតាមវគ្គរង (b) នៃវគ្គទី 290។

វគ្គណៃះ មៃិបតរូវអៃុវត្តច្ំណពាះបុគ្គលមាន ក ់ដែលបតរូវបាៃដាកព់ៃ្ធនាររណបកាម
រយៈណពល 30 នថ្ងណ�ើយ បបសិៃណបើបុគ្គលណនាះបាៃចុ្ះបញជា ីតាមការតំរវូនៃ ច្បាបណ់ៃះរចួ្ណហើយ។ ណបកាយពីដាកព់ៃ្ធនារររចួ្ បុគ្គលណនាះបត�បណ់ៅកាៃ់
អាស័យដា្ឋ ៃដែលបាៃចុ្ះបញជា ីចុ្ងណបកាយបងអែស់ ណហើយការណធ្ើបច្្ចុប្ៃនភាព

 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 35 (ត)
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ការចុ្ះបញជា ីបបចាឆំ្ន  ំដែលតំរវូឲ្យណធ្ើណៅកនុងអ�ុំងណពល 5 នថ្ងនៃនថ្ងណធ្ើការ 
បនាទា បពី់ការវលិបត�បរ់បស់រត ់បសបណៅតាមវគ្គរង (a) នៃវគ្គទី 290.012 មិ
ៃបាៃស្ថិតណៅកនុងអំ�ុងណពលជាបព់ៃ្ធនាររណនាះណទ។ ការចុ្ះបញជា ីបតរូវមាៃច្ំ
�ុច្ទាងំអស់ខាងណបកាម៖

(1) ណសច្កដោបីរោិយជាោយលក្ខ�៍អក្សរមយួដែលចុ្ះ ហត្ថណលខា 
ណដាយបុគ្គលណនាះ ណដាយបគ្ហា ញៃូវពត័ម៌ាៃដែលតំរវូណដាយបកសួងយុត្តិធម ៌
ៃិង្ដោល់ៃូវណឈា្ម ះ ៃិងអាស័យដា្ឋ ៃរបស់ៃិោ�ក ៃិងអាស័យដា្ឋ ៃកដៃ្ងណធ្ើ
ការគ្ររបស់បុគ្គលណនាះ បបសិៃណបើវាស្ថិតណៅណ្្សងពីអាស័យដា្ឋ ៃណរលរបស់
ៃិោ�កណនាះ។

(2) សាន មបមាមនែ ៃិងរបូថតថ្មីរបស់បុគ្គលណនាះដែលថតណដាយម្ៃ្តីចុ្ះ
បញជា ី។

(3) ស្ាកណលខអាជាញ ប�័ណ ោៃយៃ្ត្មយួ ដែលបាៃកាៃក់ាបណ់ដាយ 
ឬណបើកបរជាណទៀងទាតណ់ដាយបុគ្គលណនាះ ឬចុ្ះបញជា ីកនុងនាមបុគ្គលណនាះ។

(4) បញជា ីណបគឿងសមា្គ ល់អុិៃណធើដ�ត្មយួៃិងទាងំអស់ដែល បតរូវបាៃ 
បណងកើត ឬ ណបបើបបាស់ណដាយបុគ្គលណនាះ។

(5) បញជា ីណឈាន ះអនក្្គត់្ ្គងណ់សវាអុិៃណធើដ�ត្មាន ក ់ឬ ទាងំអស់ដែលត ្
រវូបាៃណបបើបបាស់ណដាយបុគ្គលណនាះ។

(6) ណសច្កដោបីរោិយជាោយលក្ខ�៍អក្សរមយួ 
ដែលចុ្ះហត្ថណលខាណដាយបុគ្គលណនាះ ណដាយទទួលសា្គ ល់ថា 
បុគ្គលណនាះបតរូវបាៃតំរវូ ឲ្យចុ្ះបញជា ី ៃិងណធ្ើបច្្ចុប្ៃនភាពពត័ម៌ាៃណៅកនុងកថាខ
�្ឌ  (4) ៃិង (5) ណៅតាមការតំរវូកនុង�ំពូកណៃះ។

(4) (7) លិខិត�ូៃែំ�លឹ ងណៅបុគ្គលណនាះ ៃិងបដៃ្ថមពីណលើលក្ខខ�្ឌ
 តំរវូណៅកនុងច្បាបណ់ៃះ បុគ្គលណនាះ បតរូវមាៃភារកិច្្ចចុ្ះបញជា ីណៅកនុងរែ្ឋមយួ

 ណ្្សងណទៀត ដែលខ្ួៃបតរូវណរ ើណៅទីណនាះ។
(5) (8) ឯកសារបញ្ជា កលំ់ណៅដា្ឋ ៃបគបប់រៃ ់ដែលមាៃែូច្ជា ប�័ណ ណបើក 

បររែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  អត្តសញ្្ញ �ប�័ណ រែ្ឋកាលីហ្័រៃីញ៉ា  បគ្ក ៃន់ែ�ួល ឬ 
បគ្ក ៃន់ែបងប់បាកន់ថ្ទលឹកណភ្ើងចុ្ងណបកាយ ឯកសារមូលប្ទាៃបបតផ្ទា ល់ខ្ួៃ 
ឬ ឯកសារធនាររចុ្ងណបកាយ ដែលបគ្ហា ញ ពណីឈា្ម ះ ៃិងអាស័យដា្ឋ ៃ ឬ  
ពត័ម៌ាៃណ្្សងណទៀតដែលម្ៃដោីចុ្ះបញជា ី ណ�ឿជាកថ់ា អាច្យកជាការបាៃ។ បប 
សិៃណបើបុគ្គលណនាះមៃិមាៃលំណៅដា្ឋ ៃ ៃិងមៃិមាៃការរពំលឹងទុកណដាយសម

 ណហតុថាៃលឹងទទួលបាៃ លំណៅដា្ឋ ៃណៅកនុងណពលអនាគតដែលអាច្ែលឹងបាៃ 
 បុគ្គលណនាះបតរូវ បបាបណ់ៅម្ៃដោីចុ្ះបញជា ី ណហើយបតរូវចុ្ះហត្ថណលខាណលើណសច្កដោ

 ីបញ្ជា កអ់ះអាងដែលបាៃ្ដោល់ឲ្យណដាយម្ៃ្តីចុ្ះបញជា ី ដែលបញ្ជា កអ់ំពីតថភាព 
 ណនាះ។ បនាទា បពី់បគ្ហា ញភស័ដោុតាងអំពីលំណៅដា្ឋ ៃែល់ម្ៃដោីចុ្ះបញជា ី ឬណសច្កដោី

 បញ្ជា កអ់ះអាងដែលបាៃចុ្ះហត្ថណលខាថា បុគ្គលណនាះពិតជាមៃិមាៃលំណៅ 
ដា្ឋ ៃ បុគ្គលណនាះៃលឹងបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តឲ្យណធ្ើការចុ្ះ បញជា ី។ 
បបសិៃណបើបុគ្គលណនាះអះអាងថា ខ្ួៃមាៃលំណៅដា្ឋ ៃ កប៏៉ាុដៃ្តមៃិមាៃភស័ដោុតាង
្មយួអំពីលំណៅដា្ឋ ៃណនាះ ណនាះរតប់តរូវបាៃអៃុញ្្ញ តឲ្យចុ្ះបញជា ី កប៏៉ាុដៃ្ត 
បតរូវបបគល់ភស័ដោុតាងអំពីលំណៅដា្ឋ ៃណនាះ កនុងអ�ុំងណពល 30នថ្ង គិតចាបពី់ 
កាលបរណិច្្ទដែលរតប់តរូវបាៃអៃុញ្្ញ តឲ្យចុ្ះបញជា ី។

(b) កនុងអ�ុំងណពល 3នថ្ងបនាទា ប ់ភាន កគ់្រអៃុវត្តច្បាបម់យួ ឬ ទាងំឡាយ 
បតរូវបញជាូ ៃណសកដោីបញ្ជា កអ់ះអាង សាន មបមាមនែ របូថត ៃិងស្ាកណលខអាជាញ  
ប�័ណ ោៃយៃ្ត បបសិៃណបើមាៃ ណៅឲ្យបកសួងយុត្តិធម។៌

(c) (1) បបសិៃណបើបុគ្គលមាន កខ់កខាៃមៃិបាៃចុ្ះបញជា ី បសបណៅតាមអៃុ ដ ន្ក (a) បនាទា បពី់ការណដាះដលង ណមធាវបីសរុកស្ថិតកនុងយុតា្ត ធិការ ដែលបុគ្គល
ណនាះបតរូវបាៃណដាះដលងណដាយមាៃលក្ខខ�្ឌ  ឬណដាះដលងជាបណ ដ្ោ ះអាសៃន 
អាច្ណសនើសំុឲ្យណច្ញែីកាចាបខ់្ួៃបុគ្គលណនាះ ណហើយបតរូវមាៃសិទ្ធិកាតណ់ទាស

 បុគ្គលណនាះ ណដាយអៃុណោមណៅតាមវគ្គទី 290.018។
(2) បបសិៃណបើបុគ្គលណនាះ មៃិស្ថិតណបកាមការណដាះដលងណដាយមាៃលក្ខ ខ�្ឌ  ឬ ការណដាះដលងជាបណ ដ្ោ ះអាសៃន ណៅណពលដែលណធ្ើការណដាះដលង ណម

ធាវបីសរុកស្ថិតកនុងយុតា្ត ធិការ ដែលអាច្អៃុវត្តបាៃែូច្ខាងណបកាម បតរូវមាៃ
 សិទ្ធិកាតណ់ទាសបុគ្គលណនាះណដាយអៃុណោមណៅតាមវគ្គទី 290.018 ៖

(A) បបសិៃណបើបុគ្គលណនាះបតរូវបាៃចុ្ះបញជា ីពីមុៃរចួ្ណហើយ ណៅកនុងយុតា្ត ធិ
 ការ ដែលបុគ្គលណនាះបាៃចុ្ះបញជា ីចុ្ងណបកាយបងអែស់។

(B) បបសិៃណបើមៃិមាៃការចុ្ះបញជា ីជាមៃុ កប៏៉ាុដៃ្តបុគ្គលណនាះបាៃបញ្ជា ក់
ណៅកនុងទបមងត់ំរវូការចុ្ះបញជា ី�ៃណល្មើស្្ូវណភទ របស់បកសួងយុត្តិធម ៌អំពី

 កដៃ្ងដែលរតប់ាៃរពំលឹងថាៃលឹងណៅសាន កណ់ៅ ស្ថិតកនុងយុតា្ត ធិការដែលរត់
បាៃរពំលឹងថាៃលឹងណៅសាន កណ់ៅ។

(C) បបសិៃណបើទាងំកថាខ�្ឌ រង (A) ៃិង (B) មៃិអាច្អៃុវត្តបាៃណៅកនុង 
យុតា្ត ធិការមយួ ដែលបទណល្មើសនៃការដាកប់ុគ្គលឲ្យស្ថិតណបកាម ការចុ្ះបញជា ី បសបណៅតាមច្បាបណ់ៃះ បតរូវបាៃបបបពលឹត្ត។

វគ្គទី 13. វគ្គទី 290.024 បតរូវបាៃបដៃ្ថមណៅកនុងបកមបពហ្មទ�្ឌ មឳ្យបក 
បសាយថា ៖     

290.024. សបមាបណ់រលបំ�ងនៃ�ំពូកណៃះ ពាក្យខាងណបកាមណៃះបតរូវបាៃ 
ណបបើបបាស់ ៖

(a) “អនក ្្តល់ណសវាអុិៃណធើដ�ត” សំណៅណលើអា�វីកម្ម បករុមហុ៊ៃ ឬអង្គភាព 
ែនទណទៀតដែល្ដោល់កំុព្យទូរ័ ៃិងបរកិា្ខ រទំនាកទ់ំៃងនានា ណដាយផ្ទា ល់ណៅែល់ អតិថិ�ៃ ដែលតាមរយៈណនាះបុគ្គលមាន កអ់ាច្ណបបើបបាស់អុិៃណធើ�ិតបាៃ។ 

 អនក ្្គត់្ ្គងណ់សវាអុិៃណធើ�ិត មៃិរមួបញ្ចូ លអា�វីកម្ម បករុមហុ៊ៃឬអង្គភាពែនទ
 ណទៀត ដែល ្្តល់ដតណសវាទំនាកទ់ៃំង ណសវាតាមបបពៃ័្ធដខ្សកាប ឬណសវាដខ្ស 

ភាពយៃ្ត ឬបបពៃ័្ធ្មយួដែលែំណ�ើ រការណដាយ ឬ ណសវាណ្្សងៗដែល្ដោល់ 
ណដាយប ណ្ ល័យ ឬបគលឹះសា្ថ ៃអបរ់ណំ�ើយ។

(b) “ណបគឿងសមា្គ ល់ណលើអិុធឺ�ិត” 
សំណៅណលើអាស័យដា្ឋ ៃសារណអ�ិច្បតរូៃិច្ ណឈា្ម ះអនកណបបើបបាស់ ណឈា្ម ះណអបកង ់
ឬ ណបគឿងសមា្គ ល់បសណែៀងរន ណៃះ ដែលបតរូវបាៃណបបើបបាស់កនុងណរលបំ�ងណធ្ើ
ការពិភាកសារន តាមអិុៃណធើ�ិត ការពិភាកសាកនុងបៃទាប�់ដ�កកមសាៃ្តតាមអុិៃ
ណធើដ�ត ការណ ញ្ើសារណៅវញិណៅមក ការបណងកើតប ដ្ោ ញសង្គម ឬ ការទំនាក ់
ទំៃងបសណែៀងរន ណៃះតាមអុិៃណធើដ�ត។ 

វគ្គទី 14. វគ្គទី 13519.14 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ បតរូវបាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្មែូច្ខា
ងណបកាម ៖

13519.14. (a) គ�ៈកម្មការបតរូវអៃុវត្តណៅមុៃនថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ
 2007 ៃូវវគ្គអបរ់មំយួ ឬ ណបច្ើៃទាកទ់ងៃលឹងការប�ដោុ ះប ដ្ោ ល ម្ៃដោីអៃុវត្ត

 ច្បាបណ់ៅកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  អំពីការណដាះបសាយពាក្យ ប�ដោលឹ ងទាកទ់ងៃលឹង
 ការ�ួញែូរមៃុស្ស ណហើយបតរូវបណងកើត្ងដែរៃូវណរលការ�៍ដ�នាសំបមាប ់

ការណ្្ើយតប តាមរយៈការអៃុវត្តច្បាបទ់ាកទ់ងណៅៃលឹងការ�ួញែូរមៃុស្ស។ 
 វគ្គអបរ់មំយួ ឬណបច្ើៃ ៃិងណរលការ�៍ដ�នាទំាងំណនាះ សងកតធ់្ងៃណ់ៅណលើ 
ភាពបសរួច្បសាវ ៃិងការ្ុសណច្ញៃូវការ�ួញែូរមៃុស្ស ការកតស់មា្គ ល់ ៃិង 
ការទំនាកទ់ៃំងជាមយួ�ៃរងណបរះ ការ្ដោល់ឯកសារបំណពញតាមតំរវូការ 
របស់ភាន កគ់្រអៃុវត្តច្បាប(់LEA)ភាន កគ់្រអៃុវត្តច្បាប ់(LEA) តាមការតំរវូ 
របស់ច្បាបស់ហពៃ័្ធ ការសហការជាមយួម្ៃដោីអៃុវត្តច្បាបស់ហពៃ័្ធបណច្្ចក 
ណទសណស៊ើបអណងកតសមបសបដបបពយាបាល លទ្ធភាពរកបាៃែំណ្ះបសាយ 
ដបបសីុវលិ ៃិងអណនាដោ បបណវសៃ ៍ធៃធាៃសហគមៃ ៍ៃិងការការពារ�ៃរង 
ណបរះ។ កនុងករ�ីដែលសមបសប អនកណធ្ើការប�ដោុ ះប ដ្ោ ល បតរូវរមួបញ្ចូ ល

 អនក�ំនាញវគ្គ�ួញែូរមៃុស្ស ដែលមាៃបទពិណសាធៃក៍នុងការ្ដោល់ ណសវា 
ណដាយផ្ទា ល់ែល់�ៃរងណបរះណដាយសារការ�ួញែូរមៃុស្ស។ ភាពបគបប់រៃ ់
នៃវគ្គប�ដោុ ះប ដ្ោ ល អាច្ណធ្ើណ�ើងតាមរយៈទូរគមនាគមៃ ៍ការដសតប�ដោុ ះ ប ដ្ោ លតាមវណីែអូ ឬការអបរ់ណំ្្សងណទៀត។

(b) ែូច្បាៃណបបើបបាស់ណៅកនុងវគ្គណៃះ “ម្ៃដោីអៃុវត្តច្បាប”់ សំណៅណលើម្ៃដោី
 ្មាន ក ់ឬ បុគ្គលិកបកសួងៃគរបាលមូលដា្ឋ ៃ ឬ បបធាៃណៅបកមសគ្ក ត ់ 

ៃិងម្ៃដោីរកសាសៃ្តិភាព្មាន កណ់ៅកនុងបកសួងលបាត មហាវថិីរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  
ែូច្បាៃកំ�តណ់ៅកនុងវគ្គរង (a) នៃវគ្គទី 830.2។

(c) វគ្គអបរ់ ំការណរៀៃសូបត ណរលណៅអៃុវត្តការគ្រ បទដា្ឋ ៃសបមាបក់ារ 
ប�ដោុ ះប ដ្ោ ល ៃិងណរលការ�៍ដ�នា ំបតរូវបណងកើតណ�ើងណដាយគ�ៈកមា្ម

 ធិការ ណដាយមាៃការបបលឹកសាជាមយួបករុម ៃិងបុគ្គលសមបសបនានា ដែល 
មាៃចំ្្បអ់ារម្ម�៍ ៃិងឯកណទសកនុងវស័ិយការ�ួញែូរមៃុស្ស។

(d) តាមរយៈការបបលឹកសាជាមយួបករុម ៃិងបុគ្គលទាងំអស់ណៃះ គ�ៈកមា្ម  
ធិការបតរូវពិៃិត្យណលើកម្មវធិីប�ដោុ ះប ដ្ោ លដែលមាៃបសាប ់ណែើម្កីំ�តពី់វធិី

 ណ្្សងៗ ដែលអាច្ដាកប់ញ្ចូ លការប�ដោុ ះប ដ្ោ ល អំពីការ�ួញែូរមៃុស្សជា
 វគ្គមយួនៃកម្មវធិីដែលកំពុងែំណ�ើ រការ។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 35 (ត)
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(e) ការចូ្លរមួកនុងវគ្គប�ដោុ ះប ដ្ោ លមយួ ឬវគ្គទាងំឡាយ ដែលបាៃ 
បញ្ជា កណ់ៅកនុងវគ្គណៃះ ណដាយម្ៃ្តីសៃ្តិភាព ឬទីភាន កគ់្រនានាដែល�ួល

 ពួកណគ គឺជាការស្ម័បគច្ិត្ត    បគបម់្ៃដោីអៃុវត្តច្បាប ់ដែលបតរូវបាៃ្ដោល់ភារ 
កិច្្ចតាមវគ្គ ឬ ភារកិច្្ចណស៊ើបអណងកត បតរូវបញ្ចបក់ារប�ដោុ ះប ដ្ោ លកនុងរយៈ

 ណពលោ៉ា ងតិច្បំ្ុត 2 ណមា៉ា ងកនុងវគ្គអបរ់មំយួ ឬ ៃីមយួៗទាកទ់ងៃលឹងការណដាះ
បសាយពាក្យប�ដោលឹ ងការ�ួញែូរមៃុស្ស ែូច្បាៃបរោិយណៅកនុងអៃុដ្នក(a) 
ណៅមុៃនថ្ងទី 1 ដខកកកដា ឆ្ន  ំ2014 ឬ កនុងអ�ុំងណពល 6 ដខ នៃការចាតត់ាងំឲ្
យកាៃត់ួនាទីណនាះ។   

វគ្គទី 15. ការណធ្ើវណិសាធៃកម្ម 
 ច្បាបណ់ៃះអាច្បតរូវបាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្មណដាយលក្ខៃ្តិកៈ ណែើម្�ីំរញុណរល

ណៅរបស់ខ្ួៃដែលបាៃអៃុមត័ណៅកនុងសភាៃីមយួៗ នៃអង្គៃីតិបញ្ញត្តិ តាមរ
យៈការណបាះណឆ្ន តណដាយណៅណឈា្ម ះឲ្យបណញ្ច ញ មតិ ដែលបាៃបញ្ចូ លណៅកនុង
ទិនាន ៃុប្វត្តិ ណដាយមាៃសំណ�ងរបំទ ភាគណបច្ើៃនៃសមា�ិកភាពកនុងសភាៃី
មយួៗ។ 

វគ្គទី 16. ខបំរងុ។
បបសិៃណបើខដច្ង្មយួ កនុងច្ំណ្មបញ្ញត្តិទាងំឡាយនៃវធិាៃការណៃះ

  ឬ ភាពដែលអាច្អៃុវត្តបាៃនៃបញ្ញត្តិ្មយួ នៃវធិាៃការណៃះច្ំណពាះបុគ្គល 
្មាន ក ់ឬកាលៈណទសៈនានាបតរូវបាៃរក ណ�ើញថា្ទាុយៃលឹងរែ្ឋធម្មៃុញ្ញឬអសុ 
ពលភាព លទ្ធ្លនៃការរកណ�ើញណនាះ មៃិបតរូវមៃិប៉ាះពាល់ែល់ខដច្ង ឬការ 
អៃុវត្តណ្្សងណទៀតៃូវវធិាៃការណៃះច្ំណពាះបុគ្គល ឬកាលៈណទសៈណ្្សងៗណទៀត 
ណ�ើយ ណហើយកនុងករ�ីដបបណៃះ បទបញ្ញត្តិទាងំឡាយនៃវធិាៃការណៃះ បតរូវ

 បាៃចាតទុ់កថាជាខដច្ងបំរងុ។
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វធិាៃការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះគឺបតរូវបាៃដាកឲ់្យបបជាពលរែ្ឋណដាយអៃុណោម 
ណៅតាមខដែលមាៃដច្ងកនុងវគ្គទី 8 នៃមាបតា II នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

វធិាៃការបបជាៃុមត័ណៃះដកដបបៃិងបដៃ្ថមវគ្គខ្ះណៅណលើបកមបពហ្ម ទ�្ឌ  ែូច្
ណៃះខដច្ងមាៃបសាបដ់ែលបាៃណសនើណ�ើងណែើម្លុីបណចាល បតរូវណបាះពុម្ពណច្ញ 
ជាលក្ខ�ៈ្នូតលុបកាត ់ណហើយខដច្ងថ្មីដែលបាៃណសនើណ�ើងណែើម្ ីបដៃ្ថមបតរូវ

 ណបាះពុម្ពណច្ញជាលក្ខ�ៈអក្សរណបទត ណែើម្បីញ្ជា កថ់ាវាថ្ម។ី

ច្បាបដ់ែលណសនើ
កំដ�ទបមងច់្បាបដ់ច្ងពីបទណល្មើសបីែង នៃឆ្ន  ំ2012

វគ្គទី1.    ការរកណ�ើញៃិងណសច្ក្តីបបកាស
      បបជាពលរែ្ឋអៃុមត័ច្បាបក់ំដ�ទំរងក់ារសំណរច្3 នៃឆ្ន  ំ2012 ណែើម្ណីធ្ើ

ឲ្យមាៃែូច្ណែើមៃូវណរលបំ�ងណែើមនៃច្បាបដ់ច្ងពីបទណល្មើសបីែងរបស់រែ្ឋ
កាលីហ្័រញ៉ា —ការសំណរច្ឲ្យជាបគុ់កអស់មយួ�ីវតិ ច្ំណពាះឧបកិែ្ឋ �ៃដែលបប
កបណដាយណបរះថាន កែូ់ច្ជា�ៃចាបរ់ណំោភ ឃាតករ អនកចាបរ់ណំោភកុមារ។

ច្បាបណ់ៃះៃលឹង៖
(1) តំរវូឲ្យ�ៃចាបរ់ណំោភ ឃាតករ អនកចាបរ់ណំោភកុមារ បំណពញ 

ការកាតណ់ទាសទាងំបសរុង—ពួកណគៃលឹងទទួលការសំណរច្ឲ្យជាបគុ់កអស់ មយួ�ី
វតិណបើណទាះជាពួកណគបតរូវបាៃ ្្តនាទា ណទាសច្ំណពាះការជាបណ់ទាសបទឧបកិែ្ឋទី3ដែ
លជាអៃិតិ�ៃ។

(2) ណធ្ើឲ្យែូច្ណែើមៃូវច្បាបដ់ច្ងពីបទណល្មើសបីែងណែើម្កីារយល់ភាពណែើមរ
បស់សាធារ��ៃណដាយការតំរវូឲ្យមាៃការសំណរច្ឲ្យជាបគុ់កអស់មយួ�ីវតិប៉ាុ
ណ ណ្ ះដែលការជាបណ់ទាសបច្្ចុប្ៃនរបស់អនកជាបណ់ចាទគឺសំរាបប់ទឧបកិែ្ឋណឃា
រណៅឬធ្ងៃធ់្ងរ។

(3) រកសាទុកៃូវអនគបបបពលឹត្តបទណល្មើសែដែលដែលបតរូវបាៃណថាក លណទាសនៃ
បទណល្មើសមៃិណឃារណៅឬមៃិធ្ងៃធ់្ងរែូច្ជាការលួច្អីវា៉ា ៃក់នុងហាងការកាៃ់

 មាៃជារបស់ខ្ួៃៃូវណបគឿងណញៀៃធម្មតាៃលឹងទទួលបាៃទទួលណទាសធម្មតាណទ ្
មយួជាពី�ំៃួសឲ្យណទាសជាបគុ់កអស់មយួ�ីវតិ។

(4) �ួយ�សៃ្សសំំនច្បបាករ់ាបោ់ៃែុោ្រនៃអ្មកដែលបងព់ៃ្ធរាល់ឆ្ន  ំ
សំរាបោ់៉ា ងណហាច្្ស់10ឆ្ន ។ំ រែ្ឋៃលឹងមៃិចំ្្យណៅណលើការ្្តល់ៃូវទ ី

សំ្កឬ់ការដថទាសុំខភាពរយៈណពលដវងសំរាបម់ៃុស្សចាស់ ការបបថុយ 
ណបរះថាន កម់ាៃកំរតិទាបការ�ុំឃាងំដែលរ្ម ៃអំណពើហិងសាសំរាបក់ារកាត ់
ណទាសឲ្យជាបគុ់កមយួ�ីវតិច្ំណពាះបទណល្មើសដែលជាអៃិតិ�ៃ។

(5) ទបស់ាក តក់ារណដាះដលងមៃុណពលកំ�តន់ៃឧបកិែ្ឋ�ៃដែលបបកប 
ណដាយណបរះថាន កដ់ែលបច្្ចុប្ៃនបតរូវបាៃណដាះដលងមៃុកាលក�ំតព់ីណបពាះដត
គុកៃិងពៃ្ធនាររមាៃអនកណទាសណបច្ើៃហួសជាមូយៃលឹងការបបថុយណបរះថាន
កម់ាៃកំរតិទាបការ�ុំឃាងំដែលរ្ម ៃអំណពើហិងសាសំរាប ់ការកាតណ់ទាសឲ្យ 
ជាបគុ់កមយួ�ីវតិចំ្ណពាះបទណល្មើសតូច្តាច្។

ន្នកទី 2.  ន ន្កទី677នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ គឺបតរូវបាៃដកដបបឳ្យបកបសាយថា៖
667. (a) (1) ណៅកនុងការអៃុណោមតាមជាមយួៃលឹងអៃុដ្នក(b)នៃវគ្គទី 

1385 រាល់បុគ្គល្មាន កដ់ែលបាៃកាតណ់ទាសនៃបទឧបកិែ្ឋ កំរតិធ្ងៃក់នុងរែ្ឋ
ណៃះឬបទឧបកិែ្ឋដែលបាៃបបបពលឹត្តណ�ើងកនុងសំ្ញ់ច្បាបដ់ែលរមួមាៃរាល់

 ធាតុទាងំឡាយនៃរាល់បទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃលឹងទទួលជាការបដៃ្ថមណៅកាៃក់ារ 
កាតណ់ទាសបង្ខំណដាយតុោការសំរាបក់ាតណ់សច្ក្តីណៅណលើបទណល្មើសការណធ្ើឲ្យ
មាៃមាៃភាពបបណសើណ�ើងកនុងរយៈកាលបបាឆំ្ន សំំរាបៃ់ីមយួៗែូច្ជាការកាត់
ណទាសមុៃកនុងការណចាទបបកាៃដ់ែលបាៃនាយំកមកៃិងបាៃពយាោមណដាយ
ដ�កពីរន ។ លក្ខខ�្ឌ នៃការកាតក់្តីណលើបទណល្មើសៃិងរាល់ការណធ្ើឲ្យមាៃភាព

 បបណសើរ ណ�ើងៃលឹងណែើរតាមលំដាបលំ់ណដាយ។
(2) អៃុដ្នកណៃះ ៃលឹងមៃិគួបតរូវបាៃណសនើសំុណពលដែលការណធ្ើទ�្ឌ កម្ម  ណដាយ បង្ខំណបកាមការ្្តល់ឲ្យណដាយច្បាបៃ់លឹងមាៃលទ្ធ្លកនុងរយៈណពលដវង 

កនុងការជាបគុ់ក។ ពំុមាៃការទាមទារនៃការបណងកើតណ�ើង ជារបូភាពជាកដ់ស្តង
ឬការសៃយាៃលឹងណធ្ើសំរាបអ់ៃុដ្នកណែើម្ណីសនើសំុ។

(3) អង្គៃិតិបញ្្ញ ត្តិបបដហលជាតណម្ើងរយៈណពលនៃការណធ្ើឲ្យបបណសើណ�ើងនៃ
ការកាតណ់ទាសដែលបាៃ ្្តល់កនុងចំ្ដ�កតូច្ៗណដាយលខ្ខៃ្តកិៈច្បាបដ់ែល្្ង
កាតណ់ដាយការណបាះណឆ្ន តសណម្ងភាគណបច្ើៃនៃបគលឹះសា្ថ ៃៃីមយួៗនៃឬពីវត្ថុ ណនាះ។

(4) ែូច្ជាបាៃណបបើៃូវកនុងអៃុដ្នកណៃះ “បទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរ” មាៃៃយ័ថាបទ
ឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរមយួបាៃចុ្ះបញជា ីកនុងច្ំដ�កតូច្ៗ(c) នៃវគ្គ 1192.7។

(5) អៃុដ្នកណៃះៃលឹងមៃិអាច្អៃុវត្តណៅកាៃម់ៃុស្សដែលបាៃណចាទបបកាៃ ់
ពីការលក,់ការ ្្តល់,ការបតរួតបតា,ការ្្តល់, ឬមាៃបំ�ងដាក ់លក,់ការ្្តល់,
ការបតរួតបតា,ណៅកាៃអ់ៃិតិ�ៃៃូវរាល់ថាន ណំមតាណំហ្តាមៃី-ដែលទាកទ់ងៃលឹង ថាន ណំញៀៃឬរាល់បប្នូលនៃណមតាណំហ្តាមៃី បបសិៃណបើ បទណល្មើសមុៃមៃិដមៃ

 ជាបទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរដែលបាៃពិព�៍នាកនុងអៃុដ ន្ក(24)នៃអៃុដ្នក (C) 
នៃវគ្គ1992.7។

(b) វាគឺជាណច្តនានៃអង្គៃិតិបញ្្ញ តិកនុងការអៃុមត័អៃុដ្នក(b)ណៅ(i) រមួ 
មាៃ, ណធ្ើឲ្យបបកែការកាតណ់ទាសដាកគុ់ករយៈណពលដវងៃិង ការដាកទ់�្ឌ កម្ម
ធំសំរាបអ់្មកដែលបបបពលឹត្តបទឧបកិែ្ឋៃិងមាៃការជាបណ់ទាសពីមុៃនៃបទណល្មើស
ហិងសាៃិង/ឬធ្ងៃធ់្ងរថាន កឧ់បកិែ្ឋមយួឬណបច្ើៃ។

(c) ោ៉ា ង្កណ៏ដាយរាល់ច្បាបណ់្្សងៗ ណបើសិៃជាចុ្ងណចាទមាន ក ់បាៃ
ណចាទបបកាៃន់ៃបទឧបកិែ្ឋមយួៃិងវាបាៃ�ដ�កការពារ ៃិងបាៃបគ្ហា ញថាចុ្ង
ណចាទមាៃការជាបណ់ទាសពីមៃុនៃបទណល្មើសហងិសាៃិង/ឬធ្ងៃធ់្ងរ ថាន កឧ់បកិែ្ឋ

 មយួឬណបច្ើៃែូច្ដែលបាៃកំ�តក់នុងអៃុដ្នក (d), តុោការៃលឹងបបកាៃខ់ាជា បរ់ា
ល់អ្ីៗជាបៃ្តបនាទា បៈ់

(1) បតងណ់ៃះៃលឹងមៃិដមៃជាការក�ំតល់ក្ខខ�្ឌ រមួ្្សសំរបុសំរាបណ់រល 
បំ�ងនៃការកាតណ់ទាសតាមលំដាបសំ់រាបរ់ាល់បទណល្មើសថាន កឧ់បកិែ្ឋលទ្ធ 
្លដែលមាៃមក។

(2) ការសាកល្ងច្ំណពាះបទណល្មើសបច្្ចុប្ៃនៃលឹងមៃិយល់បពមឬបបតិបត្តិ
 ការឬការដាកប់ៃទាុកណលើនៃការកាតណ់ទាសៃលឹងមៃិបតរូវបាៃព្យរួសំរាបរ់ាល់បទ

 ណល្មើសមៃុ។
(3) ណថរណវោច្ណន្ាះការជាបណ់ទាសពីមៃុនៃបទណល្មើសហងិសាៃិង/ឬធ្ងៃធ់្ងរ

ថាន កឧ់បកិែ្ឋៃិងបទណល្មើសថាន កឧ់បកិែ្ឋបច្្ចុប្ៃនៃលឹងមៃិមាៃឥទ្ធិពលណលើការដាក់
បៃទាុកនៃការការកាតណ់ទាស។

(4) បតងណ់ៃះៃលឹងមាៃការសៃយាៃលឹងណធ្ើមយួណៅកាៃរ់ាល់បរកិា្ខ រណ្្សងពីពៃ្ធ
នាររបស់រែ្ឋ។ ការប្តូរទិសណៅៃលឹងមៃិយល់បពមឬចុ្ងណចាទៃលឹងមៃិមាៃសិទ្ធិ

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 35 (ត)
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សំរាបក់ារសៃយាៃលឹងណធ្ើណៅកាៃម់�្ឈម�្ឌ ល ្្តល់សម្ទារែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ថា
ឮែូច្ដែលបាៃ្្តល់ឲ្យកនុងមាបតា 2 (ចាបណ់្្តើមជាមយួវគ្គ 3050) នៃ�ំពួកទី1 
នៃវគ្គទី 3នៃបកមដ្នកសុខមាលភាព ៃិងសា្ថ បៃ័នានា។

(5) ច្ំៃួៃសរបុនៃឥ�ទាៃបាៃបបគល់ឲ្យអៃុណោមណៅតាមលក្ខៃ្តិកៈ 
2.5 (ចាបណ់្្តើមជាមយួៃិងវគ្គ2930)នៃ�ំពូក7ចំ្�ងណ�ើងទី 1 នៃភាគ 3ៃលឹង 
មៃិបតរូវណលើសពីមយួភាគបបានំៃលក្ខខ�្ឌ សរបុនៃការជាបគុ់កដែលបាៃឲ្យ 
បងៃ់ិងៃលឹងមៃិបដៃ្ថមណលើរហូតែល់ចុ្ង ចុ្ងណចាទបតរូវបាៃដាកប់ញ្ចូ លណដាយ

 របូរាងណៅកនុងពៃ្ធនាររែ្ឋ។
(6) បបសិៃណបើណបើមាៃការណចាទបបកាណៃើបច្្ចប្ៃនចំ្ណពាះណបច្ើៃជាងបទណល្មើ

សមយួ ការរាបប់ញ្ចូ លមៃិបបបពលឹត្តណៅៃូវឱកាសៃិងមៃិណកើតណ�ើងពីការណរៀប
 ែូច្រន នៃការអៃុវត្តភាពពិត តុោការៃលឹងកាតណ់ទាសចុ្ងណចាទជាលំដាបណ់លើ 

ការរាបប់ញ្ចូ លអៃុណោមណៅតាមអៃុដ ន្ក(e)។
(7) បបសិៃណបើមាៃការណចាទបបកាៃប់ច្្ចុប្ៃនច្ំណពាះបទលឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរឬ

ហិងសាមយួឬណបច្ើៃែូច្ដែលបាៃពិព�៍នាកនុងកថាខ�្ឌ  (6), តុោការៃលឹង
បង្ខំណលើការកាតណ់ទាសសំរាបប់ទណល្មើសៃីមយួៗតាមលំដាបលំ់ណដាយការកាត់
ណទាសសំរាបរ់ាល់បទណល្មើសដែលចុ្ងណចាទបបដហលជាបតរូវបាៃកាតណ់ទាសជា
បៃ្តបនាទា បក់នុងរណបៀបដាកក់បមតិណដាយច្បាប។់

(8) រាល់ការកាតណ់ទាសបសបណៅណលើអៃុណោមណៅតាមអៃុដ្នក (e) ៃលឹង 
បតរូវបាៃបគបណៅណលើណរៀងៗរន ណៅរាល់ការកាតណ់ទាសណ្្សងៗ ណទៀតដែលចុ្ង 
ណចាទគឺកំពុងដតបំណពញមុខគ្រ លុះបតាដត ណបើមៃិែូណចាន ះ ណទណទើបបាៃ ្្តល់ ណដាយច្បាប។់

(d) ោ៉ា ង្កណ៏ដាយរាល់ច្បាបទ់ាងំឡាយណ្្សងៗណទៀតៃិងសំរាបណ់រល
បំ�ងនៃអៃុដ្នក(b) ណៅ (i) ដែលរមួមាៃបទណល្មើសមៃុ នៃបទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរ 
ៃិង/ឬហិងសាៃិងបតរូវកំ�តែូ់ច្ជាៈ

(1) រាល់បទណល្មើសបាៃក�ំតណ់ដាយអៃុដ្នក(c)នៃវគ្គ 667.5 ែូច្ជាបទ 
ឧបកិែ្ឋហិងសាមយួឬរាល់បទណល្មើសដែលបាៃក�ំត ់កនុងអៃុដ ន្ក(c) នៃវគ្គ 
1192.7 ជាបទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរមយួកនុងរែ្ឋ។ ការណប្តជាញ នៃថាណតើការកាតណ់ទាសមៃុ 
គឺជាបទណល្មើសថាន កឧ់បកិែ្ឋមុៃ សំរាបណ់រលបំ�ងនៃអៃុដ្នក(b)ណៅកាៃ ់(i)
រមួមាៃៃលឹងបតរូវបាៃ បណងកើតណដាយដ្អែកណលើកាលបរណិច្ទ្នៃការកាតណ់ទាសជាមុៃ 
ណនាះៃិងមៃិបតរូវបាៃ�ះឥទ្ធិពលណដាយការកាតណ់ទាសដែលបាៃណធ្ើណ�ើងលុះ

 បតាដតការកាតណ់ទាសជាស្័យបបវត្តិណលើការកាតណ់ទាសពីខាងណែើមបដម្ងបទ 
ឧបកិែ្ឋណៅកាៃប់ទណល្មើសម�្ឈ លឹម។ រ្ម ៃការដច្កចាយជាបៃ្តបនាទា បៃ់លឹងមាៃ ឥទ្ធិពលណលើការណប្តជាញ ដែលការកាតណ់ទាសមុៃគឺជាបទឧបកិែ្ឋមៃុសំរាបណ់រល
បំ�ងនៃអៃុដ្នក(b) ណៅ (i) រមួមាៃៈ

(A) ការព្យរួនៃការបងពិ់ៃយ័នៃការវៃិិច្្យ័ឬការកាតណ់ទាស។
(B) ការពៃយាណពលនៃការកាតណ់ទាសបបហារ�ីវតិ។
(C) ការសៃយាៃលឹងណធ្ើនាយកដា្ឋ ៃរែ្ឋនៃវគ្គណសវាសុខភាពែូច្ជា អនកបបបពលឹត ្

របទណល្មើសខាង្្ូវណភទដែលមៃិបបបកតីខាង្ូ្វច្ិត្តណៅតាមការណចាទបបកាៃ់
នៃបទឧបកិែ្ឋ។

(D) ការសៃយាៃលឹងណធ្ើណៅកាៃម់�្ឈម�្ឌ លៃីតិសម្ទានៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា
ឬរាល់បរកិា្ខ ណ្្សងៗដែលមុខគ្ររបស់វាគឺការប្តូរទិសពីពៃ្ធនាររែ្ឋ។

(2) ការណចាទបបកាៃជ់ាមុៃមយួកនុងសំ្ញ់ច្បាបម់យួណ្្សងណទៀតសំរាប់
បទណល្មើសមយួថា ណបើបាៃបបបពលឹត្តកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  គឺអាច្ដាកទ់�្ឌ កម្ម

 ណដាយការឲ្យជាបក់នុងពៃ្ធនាររែ្ឋ-គួរដតងតាងំណ�ើងការ ណចាទបបកាៃពី់មុៃ 
នៃបទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃលឹង/ឬអណំពើហិង្សា្មយួ គួររមួបញ្ចូ ល បបសិៃណបើការ 
ណចាទបបកាៃពី់មុៃណៅកនុងយុតា្ត ធិការ មយួណទៀត ណ្្សងណទៀតគឺសំរាបប់ទណល្មើស 
ដែលរមួមាៃកតា្ត ទាងំអស់នៃបទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរ្មយួ ែូច្ដែលបាៃកំ�ត ់
កនុងអៃុដ្នក (c) នៃ វគ្គ 667.5 ឬបទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរ ែូច្ដែលបាៃកំ�តក់នុង 
អៃុដ្នក (c) នៃអៃុដ្នក 1192.7។

(3) ការវៃិិច្្យ័ជាមុៃសំរាប�់ៃវយ័ណក្មងៃលឹងបបកាសការណចាទបបកាៃម់ុៃ
ថាន កឧ់បកិែ្ឋហិងសាៃិង/ឬធ្ងៃធ់្ងរមយួសំរាបណ់រលប�ំងនៃភាពណធ្ើឲ្យបបណសើរ
ណ�ើងកនុងការកាតណ់ទាសណបើៈ

(A) យុវ�ៃអាយុ 16 ឆ្ន  ំឬណបច្ើៃជាងណៃះគិតបតលឹមណពលដែលរត ់ឬនាង 
បបពលឹត្តបទណល្មើសមុៃ។

(B) បទណល្មើសមៃុគឺបតរូវបាៃចុ្ះបញជា ីកនុងអៃុដ្នក(b)នៃវគ្គ 707 នៃបកម 
ដ្នកសុខមាលភាព ៃិងសា្ថ បៃ័នានាភាណពារបតរូវបាៃព�៍នាកនុងកថាខ�្ឌ  
(1) ឬ(2)ែូច្ជាបទឧបកិែ្ឋហិងសាៃិង/ឬធ្ងៃធ់្ងរមយួ។

(C) អនកដែលមាៃវយ័ណក្មងបតរូវបាៃរកណ�ើញថាគលឹជាកម្មវត្ថុមយួែស៏បតរូវល្ម
មៃិងសមរម្យណែើម្រីក្្ូវណដាះបសាយណបកាមច្បាបតុ់ោការ ៃីតិ�ៃ។

(D) �ៃដែលមាៃវយ័ណក្មងបតរូវបាៃវៃិិច្្យ័មៃុស្សដែលណគបគបប់គងនៃតុ
ោការអៃីតិ�ៃជាមយួៃលឹងអត្ថៃយ័នៃវគ្គ 602 នៃបកមដ្នកសុខមាលភាព 
ៃិងសា្ថ បៃ័នានា ពីណបពាះមៃុស្សដែលបបបពលឹត្តបទណល្មើសបាៃចុ្ះ

បញជា ីកកនុងអៃុដ្នក (b) នៃវគ្គ 707 នៃបកមដ្នកសុខមាលភាព ៃិងសា្ថ បៃ័ 
នានា។

(e) សំរាបណ់រលបំ�ងនៃអៃុដ្នក (b) ណៅ (i) រមួមាៃៃិងជាការបដៃ្ថម 
រាល់ការណធ្ើឲ្យបបណសើរណ�ើងណ្្សងៗឬកិច្្ចសៃយាដែលមាៃដច្ងកនុងការដាកទ់�្ឌ
កម្មដែលបបដហលជាអៃុវត្ត អ្ីៗជាបៃ្តបនាទា បៃ់លឹងអៃុវត្តកដៃ្ងដែលចុ្ងណចាទ
មាៃបទណល្មើសមុៃថាន កឧ់បកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ឬហិងសាមយួឬណបច្ើៃៈ

(1) បបសិៃណបើចុ្ងណចាទមាៃបទណល្មើសមៃុថាន កឧ់បកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា 
មយួ ឬណបច្ើៃែូច្ដែលបាៃកំ�តក់នុងអៃុដ្នក(d)ដែលបាៃ�ដ�កការពារៃិង
បាៃបគ្ហា ញលក្ខខ�្ឌ ជាដាច្ខ់ាតៃលឹងជាលក្ខខ�្ឌ ណទ្ជាពណីបើមៃិែូណចាន ះណទ បាៃ ្្តល់ជាការដាកទ់�្ឌ កម្មសំរាបប់ទណល្មើសថាន កឧ់បកិែ្ឋបច្្ចុប្ៃន។

(2) (A) ណបើសិៃ ណលើកដលងែូច្បាៃ ្្តល់កនុងកថាខ�្ឌ រង(C) ណបើសិៃ
ចុ្ងណចាទមាន កម់ាៃពីរឬណបច្ើៃបទណល្មើសមៃុថាន កឧ់បកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា

ែូច្ដែលបាៃកំ�តក់នុងច្ំដ�កតូច្ៗបៃ្តណទៀត(d)ដែលបាៃ�ដ�កដវកដញ
កៃិងបាៃបគ្ហា ញលក្ខខ�្ឌ សំរាបក់ារណចាទបបកាៃពី់បទឧបកិែ្ឋបច្្ចុប្ៃនៃលឹ
ងបតរូវជាលក្ខខ�្ឌ មៃិច្បាស់មយួនៃការដាកគុ់កមយួ�ីវតិជាមយួៃលឹងលក្ខខ
�្ឌ អប្បរមិាមយួនៃការកាតណ់ទាសរ្ម ៃកំ�តដ់ែលបាៃគ�នាជាធំជាង 
ធំបំ្ុតនៃ:

(i) លក្ខខ�្ឌ បីែងណបើមៃិែូណចាន ះណទបាៃ ្្តល់ជាការដាកទ់�្ឌ កម្ម សំរាប ់
រាល់បទឧបកិែ្ឋដែលមាៃមកណៅកាៃ់ប់ទណល្មើសពីមុៃថាន កឧ់បកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរឬ 
ហិងសាពីរឬណបច្ើៃ។

(ii) ការជាបគុ់កកនុងពៃ្ធនារររែ្ឋរយៈណពល 25 ឆ្ន ។ំ
(iii) លក្ខខ�្ឌ បាៃកំ�តណ់ដាយតុោការអៃុណោមណៅតាមវគ្គ 1170  

សំរាបក់ារណចាទបបកាៃពី់ខាងណែើមរមួមាៃរាល់ការណធ្ើឲ្យបបណសើរ ដែលសមរម្យ 
ណបកាម�ំពូក 4.5 (ចាបណ់្្តើមជាមយួៃលឹងវគ្គ1170) នៃ ច្ំ�ងណ�ើង7 នៃភាគ 2
ឬរាល់កំ�ុងណពលដែលបាៃដាកប់ញ្្ញ តិណដាយវគ្គ190 ឬ3046។

(B) លក្ខខ�្ឌ ដែលរ្ម ៃក�ំតដ់ែលបាៃព�៍នាកនុងកថាខ�្ឌ រង (A)ៃលឹ
ងបតរូវបាៃយកមកណបបើតាមលំដាបលំ់ណដាយណៅកាៃរ់ាល់លក្ខខ�្ឌ នៃការ 
ជាបព់ៃ្ធនារសំរាបអ់្ីដែលលក្ខខ�្ឌ តាមលំដាបលំ់ណដាយបបដហលជាបតរូវ 
បាៃដាកប់ៃទាុកណដាយច្បាប។់ រាល់លក្ខខ�្ឌ ណ្្សងណទៀតបាៃដាកប់ៃទាុកជាបៃ្ត
បនាទា បណ់ៅកាៃលក្ខខ�្ឌ មៃិក�ំតដ់ែលបាៃព�៌នាអំពីកថាខ�្ឌ រង (A)
ៃលឹងមៃិបតរូវបាៃបញ្ចូ លរន ណៅកនុងណនាះ ប៉ាុដៃ្តៃលឹងចាបណ់្្តើមនាណពលដែល�ៃ
ណនាះៃលឹង ណបើមៃិែូណចាន ះណទបាៃ ណដាះដលងពីពៃ្ធនាររ។

(C) ណបើសិៃជាចុ្ងណចាទមាៃការណចាទបបកាៃពី់មុៃពីបទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃិង/
ឬហិងសាែូច្ដែលបាៃកំ�តណ់ៅកនុងអៃុដ្នក(c) នៃវគ្គ 667.5 ឬអៃុដ្នក(c) 
នៃវគ្គ1192.7 ដែលបតរូវបាៃណ្្ើយ ៃិង បកបសាយ ណហើយបទណល្មើសបច្្ចុប្ៃនមិ
ៃដមៃជាបទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរ ឬហិងសាែូច្ដែលបាៃកំ�តណ់ៅកនុងអៃុដ្នក(d) 
ភាគីចុ្ងណចាទ គួរបតរូវបាៃកាតណ់ទាសបសបតាមកថាខ�្ឌ (1)នៃអៃុដ្នក (e) 
ែរាប ្ការកាតណ់សច្ក្តីណ្្ើយថាៃិងបកបសាយែូច្ករ�ីខាងណបកាម ៖

 (i) បទណល្មើសបច្្ចុប្ៃនគឺជាការណចាទបបកាៃខ់ាងសារធាតុដែល មាៃ ការបគបប់គង ដែលកនុងណនាះការណចាទបបកាៃណ់បកាមវគ្គ 11370.4 ឬ 11379.8នៃ
បកមសុខភាពៃិងសុវត្ថិភាពបតរូវបាៃសារភាព ឬក�ំតថ់ាពិត។

 (ii) បទណល្មើសបច្្ចុប្ៃនគឺជាបទណល្មើសឧបកិែ្ឋខាង្្ូវណភទដែល បតរូវបាៃ
 កំ�តក់នុងអៃុដ្នក(d)នៃវគ្គ 261.5 ឬវគ្គ 262 ឬរាល់បទណល្មើសឧបកិែ្ឋដែល

លទ្ធ្លកនុងការចុ្ះបញជា ីការែច៏្ំបាច្ប់ំ្ុតែូច្ជា�ៃណល្មើសខាង្្ូវណភទជា
បត់ាមអៃុដ្នក (c) នៃវគ្គ 290 ណលើកដលងដតចំ្ណពាះអំណពើហិងសានៃវគ្គ266ៃិង 
285, កថាខ�្ឌ  (1) នៃអៃុដ្នក (b)ៃិងអៃុដ្នក (e) នៃវគ្គ 286 កថាខ�្ឌ  (1) 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 36 (ត)
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នៃអៃុដ្នក (b)ៃិងអៃុដ្នក (e) នៃវគ្គ 288a វគ្គ 311.11ៃិងវគ្គ314។
(iii) កំ�ុងណពលការបបតិបត្តិនៃបទណល្មើសបច្្ចុប្ៃន �ៃជាបណ់ចាទ បាៃណបបើ

 កាណំភ្ើងនែ បាៃបតរូវបាៃបំពាកប់បដាបណ់ដាយកាណំភ្ើងខ្ី ឬអាវធុ ដែលអាច្ណបរះ
ថាន កែ់ល់ស្ាបឬ់មាៃណច្តនាណធ្ើឲ្យរបសួធ្ងៃធ់្ងររាងកាយចំ្ណពាះ�ៃែនទ។

(iv) ចុ្ងណចាទបាៃរងការឈចឺាបពី់បទណល្មើសមៃុដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ ឬជា ហិ
ងសាែូច្បាៃកំ�តក់នុងអៃុដ្នក(d) នៃវគ្គណៃះសំរាបរ់ាល់ បទណល្មើសថាន កឧ់បកិែ្ឋ
ធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសាែូច្ខាងណបកាម៖

(I) “បទណល្មើស្្ូវណភទណឃារណៅ”ែូច្បាៃក�ំតណ់ដាយអៃុដ្នក (b) នៃ 
វគ្គ 6600 នៃបកមដ ន្កសុខមាលភាព ៃិងសា្ថ បៃ័នានា។

(II) ការរមួណភទតាមមាតជ់ាមយួកុមារដែលមាៃអាយុណបកាម 14 ឆ្ន  ំៃិង 
ដែលមាៃអាយុណបច្ើៃជាង10 ឆ្ន ណំក្មងជាងរតឬ់នាងែូច្ដែលបាៃកំ�ត ់
ណដាយវគ្គ 288a ការរមួណភទតាមរៃ្ធគូទជាមយួមៃុស្សែនទ ដែលមាៃអាយុ 
ណបកាម 14 ឆ្ន ៃិំងដែលមាៃអាយុណបច្ើៃជាង10ឆ្ន ណំក្មង ជាងរតឬ់នាងែូច្ 
ដែលបាៃកំ�តណ់ដាយវគ្គ 286 ឬការណបៀតណបៀៃ ្្ូវណភទជាមយួមៃុស្សែនទ
ណទៀតដែលមាៃអាយុណបកាម14 ឆ្ន ៃិំងដែលមាៃអាយុណបច្ើៃជាង10 ឆ្ន ណំក្មង 
ជាងរតឬ់នាងែូច្ដែលបាៃកំ�តណ់ដាយ វគ្គ 289។

(III) អំណពើអាសបរមឬដែលប ្្ត លឲ្យមាៃចំ្�ង់្ ្ូវណភទដែលពាកព់ៃ័្ធ 
ៃលឹងកុមារណបកាមអាយុ 14 ឆ្ន កំនុងការណល្មើសច្បាបន់ៃវគ្គ 288។

(IV) រាល់បទណល្មើសមៃុស្សឃាតរមួមាៃរាល់បទណល្មើសមៃុស្សឃាតដែល
បុាៃប៉ាងបាៃកំ�តក់នុងវគ្គ 187 ណៅ 191.5 ដែលរាបប់ញ្ចូ ល។

(V) ការអំពាវនាវណធ្ើឃាតកម្មែូច្បាៃកំ�តក់នុងវគ្គ 653f។
(VI) ការវាយបបហារណដាយកាណំភ្ើងយៃ្តណៅណលើម្ៃ្តីការពារសៃ្តិភាពឬអនក

ពៃ្តអ់គ្គីភយ័ែូច្បាៃកំ�តក់នុងកថាខ�្ឌ (3) នៃអៃុដ ន្ក(d) នៃវគ្គ 245។
(VII) ការកាៃក់ាបន់ៃអាវធុនៃការបំ្ ្ចិ្បំផ្្ញបទងទ់ាបយធែូំច្បាៃកំ

�តក់នុងកថាខ�្ឌ (1)នៃអៃុដ ន្ក (a)នៃវគ្គ11418។
(VIII)  រាល់បទណល្មើសឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសាដែលអាច្ដាកណ់ទាសកនុង

រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ណដាយឲ្យដាកគុ់កអសស់មយួ�វីតិឬែល់ស្ាប។់
(f )  (1) ោ៉ា ង្មាៃ ច្បាបណ់្្សងៗ្កណ៏ដាយ អៃុដ ន្ក(b) ែល់(i)  

ចូ្លរន ៃលឹងបតរូវបាៃអៃុវត្តកនុងរាល់ករ�ីដែលចុ្ងណចាទ មាន កម់ាៃបទណល្មើស
ពីមុៃថាន កឧ់បកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា មូយ ឬណបច្ើៃ ែូច្ដែលបាៃកំ�តក់នុង 
អៃុដ្នក(d)។ សុភាចារបុរសៃលឹង �ដ�កៃិងបគ្ហា ញបទណល្មើសឧបកិែ្ឋ ពីមុៃ

 ធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ឬ ហិងសា ៃីមយួៗណលើកដលងែូច្បាៃ ្្តល់កនុងកថាខ�្ឌ  (2)។
(2) សុភាចារបុរសបបដហលជាផ្្ស់ប្តូរណែើម្អីៃុញ្្ញ តឲ្យដបកណច្ញឬគូស 

ពាក្យណចាទបបកាៃដ់ែលរ្ម ៃភស្តុតាងណលើបទឧបកិែ្ឋពីមៃុធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា 
កនុងការណធ្ើឲ្យណ�ឿៃណលឿៃណៅមុខនៃយុត្តិធមប៍សប តាមវគ្គ1385ឬណបើមាៃភស្តុ 
តាងមៃិបគបប់រៃណ់ែើម្បីគ្ហា ញបទឧបកិែ្ឋពីមុៃធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា។ បបសិៃ 
ណបើណលើការបំណពញនៃតុោការ ដែលមាៃភស្តុតាងមៃិបគបប់រៃណ់ែើម្បីគ្ហា ញ

 ការណចាទបបកាៃប់ទ ឧបកិែ្ឋពីមុៃដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសាតុោការបបដហល 
ជាផ្្ស់ប្តូរ ណែើម្អីៃុញ្្ញ តឲ្យដបកណច្ញពាក្យណចាទបបកាៃរ់្ម ៃភស្តុតាងបគប់

  បរៃ។់ រ្ម ៃអ្ីកនុវគ្គណៃះៃលឹងបតរូវបាៃសិកសាណែើម្ដីកដបបអំ្ច្របស់តុោការ
 ណបកាមវគ្គ1385។

(g) កាណចាទពីបទណល្មើសដែលមាៃភាពធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ឬហិងសា ពីមៃុៃលឹងមៃិ 
បតរូវបាៃណបបើកនុងការតវា៉ាថាមាៃឬរ្ម ៃណទាសណទ ែូច្បាៃកំ�ត ់កនុងអៃុដ្នក

 
(b) នៃវគ្គ1192.7.ការយកមកកាតណ់ទាសៃលឹងបតរូវបាៃ   �ដ�កៃិងបគ្ហា ញ 
រាល់ការណចាទបបកាៃប់ទឧបកិែ្ឋពីមៃុដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសាៃិងៃឺងមៃិចូ្ល 
ណៅកនុងរាល់កចិ្្ចបពមណបពៀងណែើម្ដីាកប់ៃទាុក ឬដសង្រកការអៃុញ្្ញ តឲ្យណច្ញនៃ

 ការណចាទបបកាៃរ់្ម ៃភស្តុតាងណលើ បទឧបកិែ្ឋពីមុៃដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា
 ណលើកដលងែូច្បាៃ្្តល់កនុង កថាខ�្ឌ (2)នៃអៃុដ្នក(f )។

(h) ណសច្ក្តីណោងទាងំអស់សំណៅណៅណលើលក្ខៃ្តិកៈកនុងអៃុដ្នក (c)ែល់ 
(g) រមួចូ្លរន គឺជាលក្ខៃ្តិកៈែូច្ដែលពួកវាមាៃបសាប ់ណៅ នថ្ង 30ដខមថុិនា 
ឆ្ន  ំ1993 នថ្ង 7  ដខវចិ្្ឋិកា ឆ្ន  ំ2012 ។

(i)  ណបើសិៃខដែលមាៃដច្ងនៃអៃុដ្នក(b)ណៅ(h) រមួបញ្ចូ លឬ វគ្គ1170. 
126 ឬពាក្យសំុនៃវត្ថុណនាះណៅកាៃរ់ាល់បុគ្គលឬរាល់កាលៈណទសៈគឺបតរូវបាៃ 
កាៃក់ាបទុ់កជាណមា�ៈដែលណមា�កម្មណៃះៃលឹងមៃិមាៃឥទ្ធិពលណៅកាៃ ់ខ 

ដែលដបងដច្កឬការណសនើសំុណ្្សងណទៀតនៃអៃុដ្នកទាងំណនាះដែលអាច្បតរូវបាៃ្្ត
ល់ឥទ្ធពិលណដាយរ្ម ៃខដែលបាៃដច្ង ដែលណមា�ៈឬការណសនើសំុដែលណមា�ៈ 
ៃិងចុ្ងបញ្ចបន់ៃខដែលបាៃ ដច្ងនៃអៃុដ ន្កទាងំណនាះគឺដែលអាច្កាតណ់ច្ញ 
បាៃ។

(j) ខដែលបាៃដច្ងនៃវគ្គណៃះៃលឹងមៃិបតរូវបាៃដកដបបណដាយអង្គៃីតិបញ្្ញ ត្ត
 ិណលើកដលងណដាយលក្ខៃ្តកិៈច្បាបដ់ែលបាៃ្្ងកាតរ់ាល់បគលឹះសា្ថ ៃៃីមយួៗ ណដាយការណបាះណឆ្ន តណដាយការណកាះណៅណឈា្ម ះបាៃចូ្លណៅកនុងទិនាន ៃុប្វត្ត ិ

ពីរភាគបីនៃការបពមណបពៀងជាភាពសមា�ិកឬ ណដាយលក្ខៃ្តកិៈច្បាប ់ដែល 
មាៃបបសិទ្ធិភាពណពលបាៃទទួលយល់បពមណដាយអនកណបាះណឆ្ន តប៉ាុណ ណ្ ះ។

វគ្គទី 3. វគ្គ667.1 នៃច្បាបប់ពហ្មទ�្ឌ គឺណធ្ើវណិសាធៃកម្មឳ្យបកបសាយថា ៖
667.1 ោ៉ា ង្កណ៏ដាយអៃុដ្នក(h)នៃវគ្គ 667សំរាប ់បទ បគបណ់ល្មើស 

បាៃបបបពលឹត្តណៅឬបនាទា បពី់នថ្ងមាៃសុពលភាពនៃនថ្ងទី 7 ដខវចិ្្ិកាឆ្ន 2ំ012 រា
ល់ឯកសារណោងណែើម្លីក្ខៃ្តិកៈណកើតមាៃណ�ើងកនុងអៃុដ្នក(c) ណៅ(g) រមួ 
បញ្ចូ លនៃវគ្គ667គឺណែើម្ ីលក្ខៃ្តិកៈទាងំណនាះែូច្ដែលវាបាៃមាៃណៅនថ្ងដែល មា
ៃសុពលភាពនៃកិច្្ចការណៃះរមួមាៃវណិសាធៃកម្មដែលបាៃបណងកើត ណែើម្លីក្ខៃ្តិកៈ
ទាងំណនាះណដាយកចិ្្ចការបាៃអៃុមត័ក�ុំងឆ្ន 2ំ005 06 សមយ័បប�ំុ ជាណទៀងទាត់
ដែលបាៃដកដបបវគ្គណៃះនថ្ងទី 7 ដខវចិ្ក្ា ឆ្ន  ំ2012។

វគ្គទី 4. វគ្គ 1170.12 នៃច្បាបប់ពហ្មទ�្ឌ គឺណធ្ើវណិសាធៃកម្មឳ្យបកបសាយ ថា ៖
1170.12. (a) លក្ខខ�្ឌ រមួ្្សទំាងំអស់ៃិងជាលំដាបលំ់ណដាយសំរាប ់

បទណល្មើសណបច្ើៃដបប បទណល្មើសែំបូងជាបទណល្មើសឧបកិែ្ឋ ការសៃយា ៃលឹង
ណធ្ើៃិងការណធ្ើឲ្យមាៃគុ�ភាពលអែណ្្សងៗឬការដាកទ់�្ឌ កម្ម។

(a) ោ៉ា ងកណ៏ដាយរាល់ខដែលមាៃដច្ងនៃច្បាប ់ណបើសិៃចុ្ងណចាទ មាន ក់
បាៃ្្តនាទា ណទាសអំពីបទឧបកិែ្ឋៃិងវបាៃ�ដ�កការពារណហើយបាៃ បគ្ហា ញថាចុ្
ងណចាទណនាះមាៃបទណល្មើសឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសាពីមុៃម្តងឬណបច្ើៃែងែូច្ 
បាៃកំ�តក់នុងអៃុដ្នក(b)តុោការៃលឹងបបកាៃខ់ាជា បៃូ់វរាល់អ្ីៗជាបៃ្ត បនាទា ប ់៖

(1) វាៃលឹងមៃិដមៃជាលក្ខខ�្ឌ ការក�ំតរ់មួ្្សសំរបុមយួសំរាបណ់រល 
បំ�ងនៃការកាតណ់ទាសជាបៃ្តបនាទា បសំ់រាបរ់ាល់បទឧបកិែ្ឋដែលណកើតមាៃបៃ្ត 
បនាទា ប។់

(2) ការសាកល្ងសំរាបប់ទណល្មើសបច្្ចុប្ៃនៃលឹងមៃិបតរូវបាៃយល់បពម ឬ
 ការបបហារ�ីវតិឬការដាកពិ់ៃយ័នៃការកាតណ់ទាសៃលឹងមៃិបតរូវបាៃព្យសំួរាប់

 រាល់បទណល្មើសមៃុណ�ើយ។
(3) ណថរណវោច្ណន្ាះបទណល្មើសឧបកិែ្ឋពីមុៃដែលធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ឬហិងសា ៃិង 

បទណល្មើសឧបកិែ្ឋបច្្ចុប្ៃនៃលឹងមៃិមាៃឥទ្ធិពលណលើការដាកពិ់ៃយ័ នៃការកាត់
 ណទាសណ�ើយ។

(4) វាៃលឹងមៃិដមៃជាការសៃយាៃលឹងណធ្ើណៅកាៃរ់ាល់បរកិា្ខ រណ្្សងណលើសពី
 ពៃ្ធនាររែ្ឋណ�ើយ។ ការដបងដច្កៃលឹងមៃិទទួល យល់បពមឬចុ្ងណចាទៃលឹងមៃិ

មាៃសិទ្ធិសំរាបក់ារសៃយាៃលឹងណធ្ើណៅកាៃម់�្ឈម�្ឌ លៃិតិសម្ទារែ្ឋកាលីហ្័
រញ៉ា ណ�ើយែូច្ដែលបាៃក�ំតក់នុងចំ្�ងណ�ើង2(ចាបណ់្្តើមជាមយួៃលឹងវគ្គ30-
50)នៃ�ំពូកទី1នៃដ ន្ក 3នៃបកមដ្នកសុខមាលភាព ៃិងសា្ថ បៃ័នានា។

(5) បរមិា�សរបុនៃឥ�ទាៃដែលបាៃបបគល់បសបតាមមាបតា 2.5 
(ចាបណ់ ្្តើមជាមយួៃលឹងវគ្គ2930)នៃ�ំពួកទី7នៃច្ំ�ងណ�ើង2នៃវគ្គទី3ៃលឹងមៃិណលើ
សពីមយួភាគបបានំៃលក្ខខ�្ឌ ទាងំអស់នៃការដាកគុ់កដែលបាៃដាកប់ៃទាុកៃលឹ
ងមៃិចូ្លជាធរមាៃរហូតចុ្ងណចាទគបឺតរូវ បាៃដាកណ់ដាយរាងកាយណៅកនុងពៃ្ធ
នាររែ្ឋ។

(6) ណបើសិៃវាមាៃបទណល្មើសបច្្ចុប្ៃនសំរាបណ់លើសពីបទឧបកិែ្ឋមយួដែលមិ
ៃបាៃបបបពលឹត្តណៅណពលណវោែូច្រន ៃិងមៃិណកើតមាៃណ�ើងពីឈុតែូច្រន នៃភា
ពពិតកំពុងអៃុវត្ត តុោការៃលឹងវៃិិច្្យ័ណទាសចុ្ងណចាទជា បៃ្តបនាទា បណ់លើបញជា ី
ៃីមយួៗបសបតាមវគ្គណៃះ។

(7) ណបើសិៃជាមាៃបទណល្មើសបច្្ចុប្ៃនសំរាបណ់លើសពីបទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ង ឬហិ
ងសាមយួែូច្ដែលបាៃព�៍នាកនុងកថាខ�្ឌ (6) នៃអៃុដ្នកណៃះ(b) តុោ ការ
ៃលឹងដាកប់ៃទាុកការកាតណ់ទាសសំរាបប់ទណល្មើសជាបៃ្ត បនាទា បណ់ែើម្កីារកាត ់ណទា
សច្ំណពាះរាល់បទណល្មើសណ្្សងណទៀតសំរាបអ់្ីដែលចុ្ងណចាទបបដហលជាបតរូវ បាៃ
កាតណ់ទាសជាលំដាបលំ់ណដាយកនុងរណបៀបដែលបាៃដាកក់បមតិណដាយ ច្បាប។់

(8) រាល់ការកាតណ់ទាសដែលបាៃដាកប់ៃទាុកបសបតាមវគ្គណៃះៃលឹងមៃិ 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 36 (ត)
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បតរូវដាកប់ៃទាុកជាលំដាបលំ់ណដាយណៅរាល់ការកាតណ់ទាសែនទណទៀតដែល 
ចុ្ងណចាទគឺកំពុងបំណពញមុខគ្រ លុះបតាដត្ទាុយពីណៃះណបើបាៃ្្តល់ណដាយ

 ច្បាប។់
(b) ោ៉ា ង្កណ៏ដាយរាល់ខដែលមាៃដច្ងែនទណទៀតនៃច្បាបៃ់ិងសំរាប ់

ណរលណៅនៃវគ្គណៃះ បទណល្មើសឧបកិែ្ឋមយួដែលធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ ឬហិង្សាៃលឹងបតរូវ 
បាៃកំ�តជ់ា៖

(1) រាល់បទណល្មើសដែលបាៃកំ�តក់នុងអៃុដ ន្ក(c) នៃវគ្គ 667.5 ែូច្ 
បទណល្មើសឧបកិែ្ឋហិងសាឬរាលបទណល្មើសកនុងរែ្ឋ។ ការណប្តជាញ នៃថាណតើបទណល្មើស

 មុៃគឺជាបទណល្មើសឧបកិែ្ឋមយួដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា មយួសំរាបណ់រល បំ 
�ងនៃវគ្គណៃះៃលឹងបតរូវបាៃបណងកើតណលើនថ្ងនៃបទណល្មើសមុៃណនាះៃិងមៃិដមៃបតរូវ

 បាៃប៉ាះពាល់ណដាយការកាតណ់ទាសដែលបាៃដាកប់ៃទាុកលុះបតាដតការកាត ់
ណទាសជាស្័យបបវត្តិ។ រ្ម ៃការដច្កចាយជាបៃ្តបនាទា ប ់ៃលឹងមាៃឥទ្ធិពល ណលើ ការសំណរច្ច្ិត្ត ដែលបទណល្មើស មៃុ ដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសាមយួគឺជាបទ 
ឧបកិែ្ឋ មយួដែលធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ឬហិងសាសំរាបណ់រលបំ�ងនៃវគ្គណៃះ៖

(A) ការព្យរួនៃការដាកប់ៃទាុកនៃការវៃិិច្្យ័ឬកាតណ់ទាស។
(B) ការពៃយានៃការបបតិបត្តិនៃការកាតណ់ទាស។
(C) ការសៃយាៃលឹងណធ្ើណៅកាៃប់កសួងការបរណទសនៃណសវាកម្មសុខភាពែូច្

ជា�ៃណល្មើស្្ូវណភទដែលខូច្សតិបញ្្ញ ណៅតាមបទណល្មើសនៃបទឧបកិែ្ឋមយួ។
(D) ការសៃយាៃលឹងណធ្ើណៅកាៃម់�្ឈម�្ឌ លៃីតិសម្ទារែ្ឋកាលីហ្័រ ៃីញ៉ា

ឬរាល់បរកិា្ខ រដែលមុខគ្ររបស់វាគឺការប្តូរទិសណៅៃីតិសម្ទាពីពៃ្ធនាររែ្ឋ។
(2) បទណល្មើសមុៃមយួកនុងអំ្ ច្ច្បាបម់យួណ្្សងណទៀតសំរាបប់ទណល្មើស 

មយួដែល ណបើសិៃជាបាៃបបបពលឹត្តរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  គលឹដែលអាច្ ដាកទ់�្ឌ កម្ម
បាៃណដាយការជាណបើគុកកនុងពៃ្ធនាររែ្ឋគួរដតងតាងំណ�ើងបទណល្មើសមុៃមយួ
នៃបទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសាជាពិណសសមយួៃលឹងរមួមាៃណបើសិៃបទណល្មើស
មុៃកនុងអំ្ច្ច្បាបម់យួណទៀត ណ្្សងណទៀត គឺច្ំណពាះបទណល្មើសមយួដែល រមួ 
មាៃរាល់កតា្ត នៃបទឧបកិែ្ឋហិងសា្មយួែូច្បាៃក�ំតក់នុងអៃុដ្នក(c) នៃ 
វគ្គ 667.5 ឬឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរែូច្បាៃកំ�ត ់កនុងអៃុដ ន្ក(c) នៃវគ្គ1192.7។

(3) ការកាតក់្តីែំបូងសំរាប�់ៃដែលមាៃវយ័ណក្មងមយួៃលឹងបតរូវតាងំ ណ�ើង 
ជាបទឧបកិែ្ឋមុៃដែលធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ឬហិងសាមយួសំរាបណ់រល ប�ំងនៃការណធ្ើ
ឲ្យកាៃដ់តបបណសើរកាតណ់ទាសណបើ ៖

(A) យុវវយ័អាយុ16ឆ្ន ឬំណបច្ើៃជាណៃះបតលឹមណពលរតឬ់នាងបាៃបបបពលឹត្តបទ
ណល្មើសមុៃ ៃិង

(B) បទណល្មើសមុៃគឺ
(i) បាៃចុ្ះបញជា ីកនុងអៃុដ្នក (b) នៃវគ្គ707 នៃច្បកមដ ន្កសុខមាលភាព 

ៃិងសា្ថ បៃ័នានា ឬ
(ii) បាៃចុ្ះបញជា ីកនុងអៃុដ្នកែូច្បទឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ឬហិងសាមយួ ៃិង
(C) យុវវយ័បាៃបតរូវបាៃរកណ�ើញថាជាបតរូវមា៉ា ច្ៃ់ិងកម្មវត្ថុបតលឹមបតរូវជាបទ់ាក់

 ទងជាមយួៃលឹងតុោការច្បាបសំ់រាណបើ�ៃមាៃវយ័ណក្មង ៃិង
(D) យុវវយ័បាៃបតរូវបាៃកាតណ់សច្ក្តីកនុងការបគបប់គងនៃយុវតុោការ

ជាណៅកនុងខ្លឹមសារនៃវគ្គ 602 នៃបកមដ្នកសុខមាលភាព ៃិងសា្ថ បៃ័នានា 
ពីណបពាះ បុគ្គលបាៃបបបពលឹត្តបទណល្មើសមយួដែលបាៃចុ្ះបញជា ីកនុង អៃុដ្នក (b) 
នៃវគ្គ 707 នៃបកមដ្នកសុខមាលភាព ៃិងសា្ថ បៃ័នានា។

(c) សំរាបណ់រលបំ�ងនៃវគ្គណៃះៃិងជាការបដៃ្ថមណៅកាៃរ់ាល់ការណធ្ើឲ្យ
បបណសើរណ�ើងណ្្សងៗឬខដែលមាៃដច្ងការដាកទ់�្ឌ កម្មដែលបបដហលអៃុវត្ត 
អ្ីៗជាបៃ្តបនាទា បៃ់លឹងអៃុវត្តកដៃ្ងដែលចុ្ងណចាទជាបណ់ទាស ជាបណ់ទាសណបច្ើៃ 
បទឧបកិែ្ឋមុៃ មយួឬណបច្ើៃដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា៖

(1) ណបើសិៃជាចុ្ងណចាទមាន កម់ាៃបទឧបកិែ្ឋមុៃមយួដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិ
ងសាែូច្ដែលបាៃកំ�តក់នុងអៃុដ្នក (b)ដែលបាៃ�ដ�កៃិង បគ្ហា ញល័ក្ខ 
ខ�័្ឌ ដែលបាៃកំ�តៃ់លឹងពីែងលក្ខខ�្ឌ ណបើមៃិែូណចាន ះ ណទបាៃ្្តល់ែូច្ការ
ដាកទ់�្ឌ កម្មសំរាបប់ទឧបកិែ្ឋបច្្ចុប្ៃន។

(2) (A) ណបើ ណលើកដលងែូច្ដែលបាៃ ្្តល់កនុងកថាខ�្ឌ រង (c) នៃចុ្ង 
ណចាទមាន កម់ាៃបទឧបកិែ្ឋមុៃពីរឬណបច្ើៃដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសាែូច្បាៃ 
កំ�តក់នុងកថាខ�្ឌ (1) នៃអៃុដ ន្ក(b)ដែលបាៃ�ដ�កៃិងបាៃបគ្ហា ញ  

លក្ខខ�្ឌ សំរាបប់ទឧបកិែ្ឋបច្្ចុប្ៃនៃលឹងជាលក្ខខ�្ឌ  ដែលបាៃកំ�តម់យួ
នៃការជាបគុ់កអស់មយួ�ីវតិជាមយួៃលឹងលក្ខខ�្ឌ ជាអប្បរមានៃការកាតណ់ទា
សដែលបាៃកំ�តដ់ែលបាៃបា៉ា ៃស់ា្ម ៃែូច្ភាពធំជាង ធំជាទីបំ្ ុត នៃ ៖

(i) លក្ខខ�្ឌ 3ែងណបើមៃិែូណចាន ះណទបាៃ្្តល់ែូច្ការដាកទ់�្ឌ កម្មសំរាប ់
បទឧបកិែ្ឋបច្្ចុប្ៃនៃីមយួៗជាបៃ្តបនាទា បណ់ៅចំ្ណពាះបទឧបកិែ្ឋមុៃពីរឬណបច្ើៃែង
ដែលធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ឬហិងសា ឬ

(ii) 25ឆ្ន  ំឬ
(iii) លក្ខខ�្ឌ បាៃកំ�តណ់ដាយតុោការបសបតាមវគ្គ1170 សំរាបប់ទ 

ណល្មើសដែលជាមូលដា្ឋ ៃរមួមាៃការណធ្ើឲ្យបបណសើរដែលអាច្អៃុវត្តបាៃកនុង �ំពូកទ4ី.5 (ចាបណ់្្តើមជាមយួៃលឹងវគ្គ1170) នៃ ច្ំ�ងណ�ើងទី 7 នៃវគ្គ2ឬរាល់
កំ�ុងណពលដែលបាៃដាកក់បមតិ ណដាយវគ្គ190ឬ3046។

(B) លក្ខខ�្ឌ ដែលបាៃក�ំតប់ាៃពិព�៍នាកនុងកថាខ�្ឌ រង (A) នៃ 
កថាខ�្ឌ (2)នៃអៃុដ្នកៃលឹងបតរូវបាៃបណបមើជាលំដាបលំ់ណដាយណៅកាៃរ់ាល់ល
ក្ខខ�្ឌ ណ្្សងៗណទៀតនៃការជាបគុ់កសំរាបអ់្ី ដែលលក្ខខ�្ឌ តៗរន បបដហល 
បតរូវបាៃដាកប់ៃទាុកណដាយច្បាប។់ រាល់ លក្ខខ�្ឌ ដែលបាៃដាកប់ៃទាុកដែល 
ណកើតណ�ើងបៃ្តបនាទា បណ់ៅ កាៃល់ក្ខខ�្ឌ ដែលមៃិបាៃកំ�តប់ាៃពិព�៍នា កនុងកថាខ�្ឌ រង (A) នៃកថាខ�្ឌ  (2)នៃអៃុដ្នកណៃះៃលឹងមៃិបតរូវបាៃបញ្ចូ
លរន ណៅកនុងណនាះប៉ាុដៃ្ត ណបើមៃិែូណចាន ះណទៃលឹងចាបណ់្្តើមណៅណពលមៃុស្សៃលឹងបតរូវ 
បាៃណដាះដលងពីពៃ្ធនាររ។

(C) ណបើសិៃចុ្ងណចាទមាៃបទឧបកិែ្ឋពីរឬណបច្ើៃដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា
 ែូច្បាៃកំ�តក់នុងអៃុដ្នក(c)នៃវគ្គ 667.5 ឬអៃុដ្នក(c) នៃវគ្គ 1192.7

ដែលបាៃ�ដ�កៃិងបាៃបគ្ហា ញ,ៃិងបទណល្មើសបច្្ចុប្ៃនគឺមៃិដមៃជាបទ
 ឧបកិែ្ឋមយួដែលបាៃពីព�៍នាកនុងមាបតា(1)នៃអៃុដ្នក(b)នៃវគ្គណៃះណ�ើយ  

ចុ្ងណចាទៃលឹងបតរូវបាៃកាតណ់ទាស បសបតាមកថាខ�្ឌ (1)នៃអៃុដ្នក (c) នៃ 
វគ្គណៃះ លុះបតាដតភាគី ណែើមប�្តលឹ ង�ដ�កៃិង បគ្ហា ញរាល់អ្ីៗជាបៃ្តបនាទា ប ់៖

(i) បទណល្មើសបច្្ចុប្ៃនគឺការណចាទបបកាៃស់ារជាតិដែលបតរូវបគបប់គងដែល 
 កនុងណនាះការណចាទបបកាៃដ់ែលបបកាៃដ់ែលរ្ម ៃភស្តុតាងណបកាមវគ្គ11370.4  

ឬ11379.8នៃច្បាបសុ់ខភាពៃិងសុវត្ថិភាពបាៃបតរូវបាៃសារភាពឬបាៃរក 
ណ�ើញថាពិត។

(ii) បទណល្មើសបច្្ចុប្ៃនគឺជាបទណល្មើសឧបកិែ្ឋ្្ូវណភទមយួដែល បាៃ
 កំ�តក់នុងអៃុដ ន្ក(d)នៃវគ្គ261.5 ឬវគ្គ 262 ឬរាល់បទ ណល្មើសឧបកិែ្ឋដែលមា

ៃលទ្្ធ លកនុងការចុ្ះបញជា ីការជាចាបំាច្ែូ់ច្ជាអនកបបបពលឹត្តបទណល្មើស្្ូវ
 ណភទបសបតាមអៃុដ ន្ក(C) នៃវគ្គ 290 ណលើកដលងសំរាបក់ារណល្មើសច្បាបន់ៃវគ្គ

266 ៃិង285កថាខ�្ឌ (1)នៃអៃុដ ន្ក(b)ៃិងអៃុដ្នក(e)នៃវគ្គ288a,វគ្គ314,ៃិ
ងវគ្គ311.11។

(iii)កំ�ុងណពលការបបតិបត្តិនៃបទណល្មើសបច្្ចុប្ៃន�ៃជាបណ់ចាទ បាៃណបបើកាំ
 ណភ្ើងនែ បាៃបតរូវបាៃបំពាកប់បដាបណ់ដាយកាណំភ្ើងខ្ីឬអាវធុ ដែលអាច្ណបរះ 

ថាន កែ់ល់ស្ាបឬ់មាៃណច្តនាណធ្ើឲ្យរបសួធ្ងៃធ់្ងរខាង រាងកាយច្ំណពាះ�ៃែនទ។
(iv) ចុ្ងណចាទបាៃរងការឈចឺាបពី់បទណល្មើសមៃុែូច្បាៃកំ�ត ់កនុងការ

 ដបងដច្ងតូច្ៗ(b)នៃវគ្គណៃះសំរាបរ់ាល់បទណល្មើសថាន កឧ់បកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ឬ 
ហិងសាជាបៃ្តបនា្ត ប៖់

(I) “បទណល្មើស្្ូវណភទណឃារណៅ”ែូច្បាៃក�ំតណ់ដាយអៃុដ្នកនៃ វគ្គ 
6600 នៃបកមដ ន្កសុខមាលភាព ៃិងសា្ថ បៃ័នានា។

(II) ការរមួណភទតាមមាតជ់ាមយួកុមារដែលមាៃអាយុណបកាម 14 ឆ្ន ៃិំង 
ដែលមាៃអាយុណបច្ើៃជាង10ឆ្ន  ំណក្មងជាងរតឬ់នាងែូច្ដែល បាៃកំ�ត ់
ណដាយវគ្គ 288a ការរមួណភទតាមរៃ្ធគូទជាមយួ មៃុស្សែនទ ដែលមាៃអាយុ 
ណបកាម14ឆ្ន ៃិំងដែលមាៃអាយុណបច្ើៃ ជាង 10 ឆ្ន  ំណក្មងជាងរតឬ់នាងែូច្ 
ដែលបាៃកំ�តណ់ដាយ វគ្គ 286ឬការណបៀតណបៀៃ្ូ្វណភទជាមយួមៃុស្សែនទ
ណទៀតដែលមាៃ អាយុណបកាម14ឆ្ន ៃិំងដែលមាៃអាយុណបច្ើៃជាង10ឆ្ន ណំក្មង 
ជាងរតឬ់នាងែូច្ដែលបាៃកំ�តណ់ដាយវគ្គ289។

(III) អំណពើអាសបរមឬដែលប ្្ត លឲ្យមាៃច្ំ�ង់្ ្ូវណភទដែល ពាកព់ៃ័្ធ
ៃលឹងកុមារណបកាមអាយុ14ឆ្ន កំនុងការណល្មើសច្បាបន់ៃវគ្គ 288។

(IV) រាល់បទណល្មើសមៃុស្សឃាតរមួមាៃរាល់បទណល្មើសមៃុស្សឃាតដែល
បុនប៉ាងបាៃកំ�តក់នុងវគ្គ187ណៅ191.5 ដែលរាបប់ញ្ចូ ល។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 36 (ត)
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(V) ការអំពាវនាវណធ្ើឃាតកម្មែូច្បាៃកំ�តក់នុងវគ្គ 653f។
(VI) ការវាយបបហារណដាយកាណំភ្ើងយៃ្តណៅណលើម្ៃ្តីការពារសៃ្តិភាពឬអនក

ពៃ្តអ់គ្គីភយ័ែូច្បាៃកំ�តក់នុងកថាខ�្ឌ (3)នៃអៃុដ្នក (d)នៃវគ្គ 245។
(VII) ការកាៃក់ាបន់ៃអាវធុនៃការបំ្ ្ចិ្បំផ្្ញបទងទ់ាបយធែូំច្បាៃកំ

�តក់នុងកថាខ�្ឌ (1)នៃអៃុដ ន្ក (a) នៃវគ្គ11418។
(VIII) រាល់បទណល្មើសឧបកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃិង/រឬហិងសាដែលអាច្ដាកណ់ទាសកនុង រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ណដាយឲ្យដាកគុ់កអសស់មយួ�វីតិឬែល់ស្ាប។់
(d) (1) ោ៉ា ង្កណ៏ដាយរាល់ខដែលបាៃដច្ងនៃច្បាបវ់គ្គណៃះ ៃលឹងបតរូវ 

បាៃអៃុវត្តកនុងរាល់ករ�ីដែលចុ្ងណចាទមាន កជ់ាបណ់ទាស �ាបណ់ទាសណបច្ើៃ 
បទណល្មើសពីមៃុថាន កឧ់បកិែ្ឋធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា មូយឬណបច្ើៃែូច្ដែលបាៃ 
កំ�តក់នុងវគ្គណៃះ។ សុភាចារបុរសៃលឹង�ដ�កៃិងបគ្ហា ញបទឧបកិែ្ឋពីមៃុថាន ក់

 ធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា ៃីមយួៗណលើកដលងែូច្បាៃ ្្តល់កនុងកថាខ�្ឌ (2)។
(2) សុភាចារបុរសបបដហលជាផ្្ស់ប្តូរណែើម្អីៃុញ្្ញ តឲ្យដបកណច្ញឬគូស 

ពាក្យណចាទបបកាៃដ់ែលរ្ម ៃភស្តុតាងណលើបទឧបកិែ្ឋពីមៃុធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា
 កនុងការណធ្ើឲ្យណ�ឿៃណលឿៃណៅមុខនៃយុត្តិធមប៍សប តាមវគ្គ1385ឬណបើមាៃភស្តុ 

តាងមៃិបគបប់រៃណ់ែើម្បីគ្ហា ញបទ ឧបកិែ្ឋពីមៃុធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា។ បបសិៃ
 ណបើណលើការបំណពញនៃ តុោការដែលមាៃភស្តុតាងមៃិបគបប់រៃណ់ែើម្បីគ្ហា ញ

 ការណចាទ បបកាៃប់ទឧបកិែ្ឋពីមុៃដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសាតុោការបបដហល ជាផ្្ស់ប្តូរណែើម្អីៃុញ្្ញ តឲ្យដបកណច្ញពាក្យណចាទបបកាៃរ់្ម ៃភស្តុតាងបគប់
 បរៃ។់ គ្មាៃអ្ីកនុវគ្គណៃះៃលឹងបតរូវបាៃសិកសាណែើម្ដីកដបបអំ្ច្ របស់តុោការ 

ណបកាមវគ្គ1385។
(e) ការណចាទបបកាៃប់ទឧបកិែ្ឋពីមៃុដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិង្សាៃលឹង មៃិបតរូវ

បាៃណបបើកនុងការច្រចាប្តូរច្ំណ�ើយជាមយួការសបមាលណទាសែូច្បាៃក�ំត់
 កនុងអៃុដ្នក (b)នៃវគ្គ1192.7.ការយកមកកាតណ់ទាសៃលឹងបតរូវបាៃ�ដ�ក ៃិងប

គ្ហា ញរាល់ការណចាទបបកាៃប់ទឧបកិែ្ឋពីមៃុដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬហិងសា ៃឺងមៃិចូ្
លណៅកនុងរាល់កិច្្ចបពមណបពៀងណែើម្ដីាកប់ៃទាុកឬដសង្រកការអៃុញ្្ញ តឲ្យ

 ណច្ញនៃការណចាទបបកាៃរ់្ម ៃភស្តុតាងណលើបទឧបកិែ្ឋពីមៃុដែលធ្ងៃធ់្ងរៃិង/ឬ 
ហិង្សាណលើកដលងែូច្បាៃ្្តល់កនុងកថាខ�្ឌ  (2) នៃអៃុដ្នក (d)។

(f ) ណបើសិៃខដែលមាៃដច្ងនៃអៃុដ្នក (a)ណៅ(e) រមួបញ្ចូ ល ឬ វគ្គ1170.
126ឬពាក្យសំុនៃវត្ថុណនាះណៅកាៃរ់ាល់បុគ្គលឬរាល់កាលៈណទសៈគឺបតរូវបាៃ 
កាៃក់ាបទុ់កជាណមា�ៈដែលណមា�កម្មណៃះៃលឹងមៃិមាៃ ឥទ្ធិពលណៅកាៃ ់ខ 
ដែលដបងដច្កឬការណសនើសំុណ្្សងណទៀតនៃអៃុដ ន្ក ទាងំណនាះដែលអាច្បតរូវបាៃ
្្តល់ឥទ្ធពិលណដាយរ្ម ៃខដែលបាៃដច្ងដែលណមា�ៈឬការណសនើសំុដែលណមា
�ៈៃិងចុ្ងបញ្ចបន់ៃខដែលបាៃ ដច្ងនៃអៃុដ្នកទាងំណនាះគឺដែលអាច្កាត់
ណច្ញបាៃ។

(g) ខដែលបាៃដច្ងនៃវគ្គណៃះៃលឹងមៃិបតរូវបាៃដកដបបណដាយអង្គៃីតិបញ្្ញ ត្តិ ណលើកដលងណដាយលក្ខៃ្តិកៈច្បាបដ់ែលបាៃ្ង្កាតរ់ាល់បគលឹះ សា្ថ ៃៃីមយួៗ ណដាយការណបាះណឆ្ន តណដាយការណកាះណៅណឈា្ម ះបាៃចូ្លណៅកនុងទិនាន ៃុប្វត្ត ិ ពីរភាគបីនៃការបពមណបពៀងជាភាពសមា�កិឬ ណដាយលក្ខៃ្តិកៈច្បាប ់ដែល 
មាៃបបសិទ្ធិភាពណពលបាៃទទួលយល់ បពមណដាយអនកណបាះណឆ្ន តប៉ាុណ ណ្ ះ។

វគ្គ5. វគ្គ1170.125 នៃបកមបពហ្មទ�្ឌ បាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្មឳ្យបកបសាយ ថា  ៖ 
1170.125. ណថ្ើណបើមាៃវគ្គទី2 នៃសំណ�ើ បបជាមតិណលខ 184 ែូច្ បាៃ 

សំរលួតាម ណៅនថ្ងទី 8 ដខវចិ្្ិកា ឆ្ន 1ំ994 ការណបាះណឆ្ន តសកល ការណបាះ 
ណឆ្ន តសកល សបមាបប់ទណល្មើសទាងំអស់ដែលបបបពលឹត្តណៅនថ្ង ឬបនាទា បពី់កាល 
បរណិច្្ទចូ្លជាធរមាៃនៃច្បាបណ់ៃះ ថ្ងនទី7 ដខវចិ្ិ្កា ឆ្ន  ំ2012 រាល់ឯកសារ 
ណោងដែលមាៃសបមាបល់ក្ខៃ្តិកៈដែលមាៃបសាប ់កនុងវគ្គ វគ្គ 1170.12 ៃិង 
 1170.126 គឺសំរាបល់ក្ខៃ្តិកៈ វគ្គ ទាងំណនាះែូច្ដែលមាៃបសាបណ់ៅ កាល 
បរណិច្្ទចូ្លជាធរមាៃនៃច្បាប ់ណៃះរមួទាងំការណធ្ើវណិសាធៃកម្មណៅណលើ
លក្ខៃ្តិកៈ ណដាយច្បាបប់ាៃ អៃុមត័កនុងអ�ុំងសមយ័បប�ំុ 2005-06  
ដែលបាៃណធ្ើការដកដបប ណលើវគ្គណៃះ ណៅនថ្ងទី7 ដខវចិ្ិ្កា ឆ្ន 2ំ012 ។

វគ្គទី 6. វគ្គ 1170.126 បតរូវបាៃបដៃ្ថមណលើបកមបពហ្មទ�្ឌ ឳ្យបកបសាយ ថា៖
1170.126. (a) ខដច្ងនៃការកាតណ់ទាសណ�ើងវញិណៅណបកាមវគ្គណៃះ ៃិង 

លក្ខៃ្តិកៈពាកព់ៃ័្ធទាងំណៃះ មាៃណច្តនាណបបើណែើម្អីៃុវត្តដត ចំ្ណពាះបុគ្គលដែល
ជាបព់ៃ្ធនាររថ្មីៗរ្ម ៃណពលជាកោ់កណ់ដាយ អៃុណោមតាមកថាខ�្ឌ (2) 

នៃអៃុដ្នក(e) នៃវគ្គ 667 ឬកថា ខ�័្ឌ (2) នៃអៃុដ្នក(c) នៃវគ្គ 1170.12 
ដែលការកាតណ់ទាសណៅ ណបកាមច្បាបណ់ៃះ មៃិអាច្ជាការកាតណ់ទាសដាកគុ់ក
រ្ម ៃណពលជាកោ់កណ់នាះណទ។

(b) បុគ្គល្មយួដែលជាបព់ៃ្ធធានារររ្ម ៃណពលជាកោ់ក ់ដែល 
ដាកណ់ទាសណដាយអៃុណោមតាមកថាខ�្ឌ (2) នៃអៃុដ្នក (e) នៃវគ្គ 667 ឬ 
កថាខ�្ឌ (2) នៃអៃុដ្នក (c) នៃវគ្គ1170.12 អាបស័យណលើការ្្តនាទា ណទាសថា 
ណតើណដាយសារការ�ំៃំុ�បមះក្តី ឬការច្រចាបស់ចុ្ងណចាទពីបទឧបកិែ្ឋមយួឬបទ 
ឧបកិែ្ឋដែលមៃិបាៃក�ំតថ់ាធ្ងៃធ់្ងរ ណហើយ/ឬបទឧបកិែ្ឋ រណំោភបំពាៃតាម អៃុដ្នក(c) នៃវគ្គ 667.5 ឬអៃុដ្នក (c) នៃវគ្គ1192.7 អាច្ច្ងបកងប�្តលឹ ង 
ទាមទារ សបមាបរ់លំលឹក ការកាតណ់ទាស កនុងរយៈណពលពីរឆ្ន  ំបនាទា បពី់កាល

 បរណិច្្ទចូ្លជា ធរមាៃ នៃច្បាបណ់ៃះ បាៃចុ្ះបដៃ្ថមកនុងវគ្គណៃះឬណៅកាល បរ ិ ណច្្ទណបកាយៗ អាបស័យណលើការបគ្ហា ញបុព្ណហតុលអែ្មយួ ច្ំណពាះមុខ  
តុោរ�ំៃំុ �បមះក្តី ដែលឈាៃចូ្ល ែល់ការសណបមច្ ដាកណ់ទាសកនុងករ�ី 
របស់ខ្ួៃ ណែើម្ណីសនើសំុឲ្យ កាតណ់ទាសណ�ើងវញិ បសបតាមខដច្ងនៃអៃុដ្នក(e) 
នៃវគ្គ 667 ណហើយៃិងអៃុដ ន្ក (c) នៃវគ្គ1170.12 ែូច្ដែលលក្ខៃ្តិកៈទាងំណនាះ
បាៃដកសបមរួល ណដាយច្បាប ់ៃិងបញ្ចូ លបដៃ្ថមកនុងវគ្គណៃះ។

(c) រ្ម ៃបុគ្គល្ដែលបច្្ចុប្ៃនកំពុងជាបព់ៃ្ធធានាររ សបមាប ់ការ 
កាតណ់ទាស “កំរតិទី 2” ដាកក់ំរតិណដាយអៃុណោមតាមកថា ខ�័្ឌ  (1) នៃអៃុ 
ដ្នក(e) នៃវគ្គ 667 ឬកថាខ�្ឌ (1) នៃអៃុ វគ្គ(c) នៃវគ្គ1170.12 បតរូវដតមាៃ 
លក្ខ�ៈបគបប់រៃស់បមាប ់ការកាតណ់ទាសណ�ើងវញិ ណៅណបកាមខដច្ងនៃវគ្គ ណៃះ។ 

(d) ប�្តលឹ ងទាមទារការណកាះណៅឲ្យមាៃការកាតណ់ទាសណ�ើងវញិ ែូច្បាៃ 
ដច្ងកនុងអៃុដ្នក(b) បតរូវបញ្ជា កៃូ់វរាល់បទឧបកិែ្ឋដែលបាៃណចាទ បបកាៃប់ច្្ចុ 
ប្ៃនទាងំអស់ ដែលជាលទ្្ធ លពីការកាតណ់ទាសណៅណបកាម កថាខ�្ឌ (2) នៃ 
អៃុដ្នក(e) នៃវគ្គ 1170.12 ឬទាងំពីរ ណហើយបតរូវដតបញ្ជា កឲ់្យច្បាស់្ងដែរ 
ពី្្តនាទា ណទាសដែលបាៃអះអាង ៃិង្្តល់ភស្តុតាងណៅណបកាមអៃុដ្នក (d) នៃ 
វគ្គ 667 ៃិងអៃុដ្នក (b) នៃវគ្គ 1170.12។ 

(e) អនកណទាសមាៃសិទិ្ធឲ្យមាៃការកាតណ់ទាសណ�ើងវញិណបើសិៃជាៈ 
(1) អនកណទាសជាបព់ៃ្ធធានារររ្ម ៃណពលជាកោ់កណ់ដាយ អៃុណោម 

តាមកថាខ�្ឌ (2) នៃអៃុដ្នក (e) នៃវគ្គ 667 ឬ អៃុដ្នក(c) នៃវគ្គ 1170.12
សបមាបក់ារ្្តនាទា ណទាសណលើបទ ឧបកិែ្ឋមយួឬណបច្ើៃ ដែលមៃិបាៃកំ�តថ់ា ធ្ងៃធ់្ងរ ៃិង/ឬបទឧបកិែ្ឋរណំោភបំពាៃ តាមអៃុដ្នក(c) នៃវគ្គ 667.5 ឬអៃុ 
ដ្នក (c) នៃវគ្គ1192.7។

(2) ការកាតណ់ទាសបច្្ចុប្ៃនរបស់អនកណទាស គឺមៃិបាៃបង្ខំសបមាប ់បទ 
ណល្មើស្មយួ ដែលមាៃបគ្ហា ញកនុងអៃុបបណោគ(i) ែល់ (iii) រាបប់ញ្ចូ ល 
 នៃអៃុកថាខ�្ឌ  (C) នៃកថាខ�្ឌ (2) នៃអៃុដ ន្ក (e) នៃវគ្គ 667 ឬអៃុ 
បបណោគ (i) ែល់ (iii) រាបប់ញ្ចូ ល នៃអៃុកថាខ�្ឌ (C) នៃកថាខ�្ឌ (2) នៃ 
អៃុដ្នក (c) នៃវគ្គ1170.12។

(3) អនកណទាសដែលរ្ម ៃការ្្តនាទា ណទាសពីមុៃ សបមាបប់ទណល្មើស្មយួ 
ដែលបគ្ហា ញកនុងបបការ(iv) នៃអៃុកថាខ�្ឌ (C) នៃ កថាខ�្ឌ  (2)នៃអៃុដ្នក 
(e) នៃវគ្គ 667 ឬអៃុបបណោគ (iv) នៃអៃុកថាខ�្ឌ  (C) នៃកថាខ�្ឌ (2) នៃ 
អៃុដ្នក(c) នៃវគ្គ1170.12។

(f ) ណពលទទួលបាៃពាក្យប�្តលឹ ងសំរាបក់ារណកាះណៅការកាតណ់ទាសណ�ើង 
វញិណបកាមវគ្គណៃះ តុោការបតរូវដតកំ�តថ់ាណតើអនក ដាកប់�្តលឹ ងបំណពញតាម 
លក្ខ�ៈវៃិិច្្យ័កនុងអៃុដ្នក(e) ឬណទ។ ណបើសិៃអនកដាកប់�្តលឹ ងទាមទារ ប ំ
ណពញតាមលក្ខ�ៈវៃិិច្្យ័ កនុងវគ្គរង(e) អនកដាកប់�្តលឹ ងទាមទារ បតរូវដតបាៃ 
កាតណ់ទាសណ�ើងវញិ ណដាយអៃុណោមតាមកថាខ�្ឌ (1) នៃអៃុដ្នក(e) នៃវគ្គ 
667 ៃិងកថាខ�្ឌ (1) នៃអៃុដ្នក(c) នៃវគ្គ1170.12 លុះបតាដតតុោការ 
កនុង្នាទា ៃុសិទ្ធិរបស់ខ្ួៃ មៃិកំ�តថ់ាការ កាតណ់ទាសណ�ើងវញិ អនកដាកប់
�្តលឹ ងៃលឹងបងកហាៃិភយ័នៃណបរះថាន ក ់ខ្ពស់មៃិសមណហតុ្លែល់សុវត្ថិភាព
សាធារ�ៈ។ 

(g) កនុងការណបបើ្នាទា ៃុសិទ្ធិរបស់ខ្ួៃ កនុងអៃុដ្នក(f ) តុោការអាច្ 
ៃលឹងពិចារ្ ៖

(1) បបវត្តិជាបណ់ទាសឧបកិែ្ឋរបស់អនកដាកប់�្តលឹ ង រមួទាងំបបណភទ 
ឧបកិែ្ឋកម្មដែលបាៃបបបពលឹត្ត ទំហំនៃការបងករបសួែល់�ៃរងណបរះ 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 36 (ត)
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ារចុ្ះបញជា ីណឈា្ម ះបាៃបញ្ចូ លកនុងទិនាន ៃុប្វត្តិណដាយមាៃ សំណលងពីរភាគបីនៃ
 សមា�កិភាព ៃិងអភបិាលបាៃយល់បសបតាម ឬ

(b) តាមលក្ខៃ្តិកៈដែលបាៃអៃុមត័ណៅកនុងសភានៃអង្គៃីតិ បញ្ញ តិ្ត ណដាយ
ការចុ្ះបញជា ីណឈា្ម ះបាៃបញ្ចូ លកនុងទិនាន ៃុប្វត្តិ ណដាយមាៃសំណលងភាគណបច្ើៃ
នៃសមា�កិភាពដែលបាៃយល់ បសបតាម ដែលៃលឹងបតរូវដាកណ់ៅកនុងសៃ្លឹក 
ណឆ្ន តសកលណលើកណបកាយ ៃិងបតរូវបាៃអៃុមត័ណដាយសំណលងភាគណបច្ើៃនៃអនក
ណបាះណឆ្ន ត ឬ

(c) តាមលក្ខៃ្តិកៈដែលចូ្លជាធរមាៃណៅណពលដែលបាៃអៃុមត័ ណដាយ 
សំណលងភាគណបច្ើៃនៃអនកណបាះណឆ្ន ត។

សំណ�ើ បបជាមតិ 37

វធិាៃការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះគឺបតរូវបាៃដាកឲ់្យបបជាពលរែ្ឋណដាយអៃុណោម 
ណៅតាម ខដែលមាៃដច្ងនៃមាបតា II  វគ្គទី 8 នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ  រែ្ឋកាលីហ្័រ ញ៉ា ។

វធិាៃការការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះណធ្ើវណិសាធៃកម្ម ៃិងបដៃ្ថមវគ្គខ្ះណៅ ណលើ 
បកមស្តីពីសុខភាព ៃិងសុវត្ថិភាព ែូច្ណៃះខដច្ងថ្មីៗ ដែល បាៃណសនើណែើម្ ីបដៃ្ថម 
បតរូវណបាះពុម្ពណច្ញជាលក្ខ�ៈអក្សរណបទត ណែើម្បីញ្ជា កថ់ាខដច្ងទាងំណៃះគឺថ្មី។

ច្បាបដ់ែលណសនើ
បបជាពលរែ្ឋនៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ណធ្ើការអៃុមត័ែូច្ខាងណបកាម ៖

ច្បាបស់្តីពីសិទ្ធិរបស់រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ណែើម្ែីលឹងពីច្ំ�ី 
អាហារដែលណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុ

វគ្គទី 1. ការរកណ�ើញ ៃិងណសច្ក្តីបបកាស
(a) អនកបរណិភាគអាហារនៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា មាៃសិទ្ធិែលឹងថាណតើអាហារដែល

 ពួកណគទិញបតរូវបាៃ្លិតណដាយណបបើវសិ្កម្មពៃ្ធុ។ ការណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុណលើរកុ្ខជាតិ
  ៃិងសត្ ជាញលឹកញបប់ ដ្ោ លឲ្យមាៃ្លប៉ាះពាល់ ដែលមៃិបាៃរពំលឹងទុក ជាណបច្ើៃ។ ការដកនច្នដស៊ៃ ៃិងការចាកប់ញ្ចូ លវាណៅកនុងស៌ាពាង្គកាយគឺជា

  ែំណ�ើ រការមៃិច្បាស់ោស់។ លទ្ធ្លគឺដតងដតមៃិអាច្ទាយជាទុកមុៃ 
បាៃ ឬបគបប់គងបាៃ ណហើយអាហារទាងំណៃះអាច្ប ដ្ោ លឲ្យមាៃ្ប៉ាះពាល់
ែល់សុខភាព ឬបរសិា្ថ ៃោ៉ា ងអាបកក។់

(b) អនកវទិយាសា្ស្តរបស់រដា្ឋ ភបិាលបាៃបគ្ហា ញថាការដាកប់ញ្ចូ ល DNA 
សិប្ៃិម្មតិណៅកនុងរកុ្ខជាតិ ជាវធិីសា្ស្តដតមយួច្ំណពាះការណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុ ដែល 
អាច្ប ដ្ោ លឲ្យមាៃបញ្ហា សំខាៃ់ៗ ជាណបច្ើៃជាមយួមហាូប អាហារដែលជា រកុ្ខ 
ជាតិ។ ការណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុដបបណនាះ អាច្បណងកើៃកំរតិជាតិពុលដែលណគសា្គ ល់ 
កនុងមហាូបអាហារ ៃិងនាមំកៃូវជាតិពុលថ្មី ៃិងការបពរួយបារម្ម�៍ែល់ សុខ ភាព។

(c) កំ�តសំ់រល់ែច៏ាបំាច្ន់ៃមហាូបអាហារ ដែល្លិតតាមរយៈការណធ្ើ 
វសិ្កម្មពៃ្ធុ អាច្្ដោល់ៃូវវធិីសា្ស្តែសំ៏ខាៃស់បមាបក់ារតាមដាៃ្លប៉ាះពាល់ 
សុខភាពដែលមាៃសកា្ត ៃុពលខាងការទទួលទាៃមហាូប អាហារណធ្ើវសិ្កម្ម ពៃ្ធុ។ 

(d) រ្ម ៃច្បាបស់ហពៃ័្ធ ឬច្បាបរ់ែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ដែលតំរវូឲ្យអនក្លិត 
មហាូបអាហារ បញ្ជា កថ់ាណតើមហាូបដែលបាៃ្លិតណបបើការណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុឬណទ។ ទៃទាលឹ 
មៃលឹងណៃះ រែ្ឋបាលបគបប់គងឱសថ ៃិងមហាូបអាហាររបស់សហរែ្ឋអាណមរកិ មិ
ៃបាៃតំរវូឲ្យមាៃការសិកសាពីសុវត្ថិភាពមហាូបអាហារទាងំណនាះណទ។ ណបើមហាូប 
អាហារទាងំណនាះ មៃិមាៃសារជាតិ ដែលណធ្ើឲ្យទាស់ដែលណគសា្គ ល់ណទ ណនាះ FDA 
មៃិតំរវូឲ្យអនកដាែំំ្ំ ណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុ ពិភាកសាជាមយួបករុមភាន កគ់្រ ណនាះណទ។

(e) ការសទាងម់តិបគ្ហា ញជាបៃ្តបនាទា បថ់ាសាធារ��ៃណលើសពី 90 ភាគ 
រយ ច្ងែ់លឹងថាណបើមហាូបអាហាររបស់ពួកណគបតរូវបាៃ្លិតណដាយណបបើការណធ្ើវសិ្

 កម្មពៃ្ធុឬណទ។
(f ) បបណទសច្ំៃួៃ 50 រមួមាៃរែ្ឋជាសមា�ិកសហគមអឺុរ ៉ាបុ បបណទស�ប៉ាុៃ 

ៃិងនែគូ�ំៃួញសំខាៃ់ៗ របស់សហរែ្ឋអាណមរកិ មាៃច្បាប ់ឲ្យមាៃការបគ្ហា ញ 
ៃូវអាហារណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុ។ រ្ម ៃកិច្្ចបពមណបពៀង អៃដោរជាតិ្ហាមឃាតអ់ត្ត 
សញ្្ញ �ចាបំាច្ន់ៃអាហារ ដែល្លិត តាមរយៈការណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុណនាះ ណ�ើយ។

(g) រ្ម ៃការបិទ្សាយ អនកបរណិភាគអាហារណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុ អាច្បំពាៃណលើ
 ការការដាកក់ំហិតខាងទទួលទាៃអាហារៃិង តាមសាសនារបស់ខ្ួៃណដាយ

មៃិបាៃែលឹងខ្ួៃ។

រយៈណពលនៃការជាបព់ៃ្ធនាររពីមៃុ ៃិងភាពដាច្ពី់រន នៃបទឧបកិែ្ឋ ៖
(2) កំ�តប់តាវៃិយ័របស់អនកដាកប់�្តលឹ ងទាមទារ ៃិងក�ំតប់តានៃការ 

សា្ត រៃីតិសម្ទា កនុងអំ�ុងណពលដែលជាប�ុ់ំ; ៃិង
(3) ភស្តុតាងែនទណ្្សងណទៀត ដែលតុោការកនុង្នាទា ៃុសិទ្ធិរបស់ ខ្ួៃកំ

�តថ់ាពាកព់ៃ័្ធៃលឹងការសណបមច្ចិ្ត្ត ថាណតើការកាតណ់ទាសថ្ម ីអាច្មាៃលទ្្ធ
លកនុងការបងកហាៃិភយ័នៃណបរះថាន កែ់ល់សុវត្ថិភាព សាធារ�ៈឬណទ។

(h) ណទាះណៅណបកាមលក្ខខ�្ឌ ្កណ៏ដាយ ការកាតណ់ទាសណ�ើងវញិណៅ 
ណបកាមច្បាបណ់ៃះ មៃិអាច្មាៃលទ្ធ្លកនុងការបង្ខំឲ្យទទួល ណទាសយូរជាង 
ការកាតណ់ទាសែំបូងណនាះណទ។

(i) ថ្ណីបើអៃុដ្នក(b) នៃវគ្គ 977 ចុ្ងណចាទដាកប់�្តលឹ ងណែើម្ណីធ្ើ ការកាត ់
ណទាសណ�ើងវញិ អាច្សំុណលើកដលងបគ្ហា ញមុខរបស់រតក់នុងតុោការសបមាប ់ការកាតណ់ទាសណ�ើងវញិ បបសិៃណបើណសច្ក្តី ដថង្អះអាង ណដាយណចាទបបកាៃ ់
មៃិបតរូវបាៃដកដបបណៅណពល កាតណ់ទាសណ�ើងវញិ ណហើយដែលថាការ�ំៃំុ�បមះ 
ក្តីថ្ម ីឬកាតក់្តីម្តង ណទៀតសបមាបប់ុគ្គលមាន ក ់ៃលឹងមៃិណកើតមាៃណទ។ ការសំុ

 ណលើកដលង បគ្ហា ញមុខបតរូវសរណសរជាោយល័ក្ខអក្សរ ណហើយចុ្ះហត្ថណលខា 
ណដាយចុ្ងណចាទ។

(j) ណបើសិៃជាតុោការដែលបាៃកាតណ់ទាសចុ្ងណចាទតាងំពីណែើម មៃិ
 អាច្កាតណ់ទាសចុ្ងណចាទណ�ើងវញិ បបធាៃសវនាការបតរូវចាតត់ាងំណៅបកម 

មយួណទៀត ណែើម្�ំីៃំុ�បមះប�្តលឹ ងរបស់ចុ្ងណចាទ។
(k) រ្ម ៃអ្ីកនុងវគ្គណៃះមាៃណច្តនាច្ងប់ៃ្ថយឬបចាៃណចាលសិទ្ធិ ឬែំណ្ះ

 បសាយ្មយួ ដែលអាច្មាៃច្ំណពាះចុ្ងណចាទណទ។  
(l) រ្ម ៃអ្ីកនុងវគ្គណៃះៃិងវគ្គដែលទាកទ់ងមាៃណច្តនាច្ងប់ៃ្ថយ ឬបចាៃ

ណចាលៃូវណសច្ក្តីចុ្ងណបកាយនៃការវៃិិច្្យ័កនុងករ�ី្មយួ ណដាយមៃិណររព
តាមរង្ងស់មត្ថកិច្្ចនៃច្បាបណ់ៃះណទ។

(m) ការណធ្ើសវនាការកាតណ់ទាសណ�ើងវញិណច្ញែកីារ ណបកាមច្បាបណ់ៃះបតរូវ 
បណងកើត “ច្ំ្តក់ារណដាះដលងណបកាយពីកាតណ់ទាសរចួ្” ណបកាម កថាខ�្ឌ (7) 
នៃអៃុដ្នក(b) នៃវគ្គ២៨ នៃមាបតា I នៃច្បាបរ់ែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញកាលីហ្័រញ៉ា  (ច្បាប ់
របស់ Marsy)។

វគ្គ 7. ការសា្ថ បនាណសរភីាព ៖
ច្បាបណ់ៃះគឺជាការណបបើបាបស់អំ្ច្សាធារ�ៈរបស់បបជាពលរែ្ឋនៃរែ្ឋ

កាលីហ្័រញ៉ា  សបមាបក់ារការពារសុខភាព សុវត្ថិភាព ៃិងសុខមាលភាពនៃ 
បបជាពលរែ្ឋនៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ណហើយៃិងបតរូវ អធិបបាយោ៉ា ងទូលំទូោយ
ណែើម្អីៃុត្តតាមណរលបំ�ងទាងំណៃះ។

វគ្គ 8. ខបំរងុ ៖
ណបើសិៃជាខដច្ង្មយួនៃច្បាបណ់ៃះ ឬប�្តលឹ ងណសនើសំុរបស់បុគ្គល ឬល័ក្ខ ខ�័្ឌ ្មយួ បាៃចាតទុ់កជាណមា�ៈ ភាពជាណមា�ៈណនាះ ៃលឹងមៃិបតរូវមាៃ 

ឥទ្ធិពលណលើខដច្ង ឬប�្តលឹ ងណសនើសំុែនទណ្្សងណទៀតនៃ ច្បាបណ់ៃះណ�ើយ ដែល
 អាច្ចូ្លជាធរមាៃបាៃ ណដាយមៃិបាច្ម់ាៃខ ដច្ង ឬពាក្យណសនើសំុដែល 

ណមា�ៈ ណែើម្អីៃុត្តតាមណរលប�ំងនៃ ច្បាបណ់ៃះ។ ចុ្ងបញ្ចបណ់ៃះ ខដច្ង 
នៃច្បាបណ់ៃះគឺ អាច្ចាតទុ់កថាជាខបំរងុ។

វគ្គទី 9. វធិាៃការែច៏្ំរងូច្ំរាស់ ៖
ណបើសិៃជាវធិាៃការណៃះបតរូវបាៃអៃុមត័ណដាយអនកណបាះណឆ្ន ត ប៉ាុដៃ្តបតរូវ បា

ៃ�ំៃួសណដាយវធិាៃការណបាះណឆ្ន តែច៏្ំរងូចំ្រាស់ណ្្សងណទៀតដែល បាៃអៃុមត័ 
ណដាយអនកណបាះណឆ្ន តណបច្ើៃជាង ណៅកនុងការណបាះណឆ្ន តែូច្ រន ណហើយវធិាៃការណបាះ
ណឆ្ន តែច៏្ំរងូច្ំរាស់ណៃះបតរូវបាៃចាតជ់ាណមា�ៈនាណពលណបកាយ ណៃះជា ណច្តនារប
ស់អនកណបាះណឆ្ន តដែលថាច្បាបណ់ៃះ បតរូវបាៃ្្តល់អំ្ ច្ច្បាបទ់ាងំ បសរុង។ 

វគ្គ 10. កាលបរណិច្្ទចូ្លជាធរមាៃ ៖
ច្បាបណ់ៃះបតរូវចូ្លជាធរមាៃ ណៅនថ្ងទីមយួបនាទា បពី់បាៃការអៃុមត័ណដាយ 

អនកណបាះណឆ្ន ត។ 
វគ្គ 11. ការណធ្ើវណិសាធៃកម្ម ៖
ណលើកដលងដតែូច្បាៃ្្តល់កនុងអត្ថបទនៃលក្ខៃ្តិកៈ ណបើមៃិែូណចាន ះណទ ខដច្ង

 កនុងច្បាបណ់ៃះមៃិបតរូវផ្្ស់ប្តូរ ឬដកដបប ណលើកដលងដតណដាយ លក្ខៃ្តិកៈ
 ែូច្ខាងណបកាម ៖ 

(a) តាមលក្ខៃ្តិកៈដែលបាៃអៃុមត័ណៅកនុងសភានៃអង្គៃីតិបញ្ញ តិ្ត ណដាយក
 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 36 (ត)



អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ |  111

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

(h) ការបបមូល្លែំ្ំណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុ កអ៏ាច្បងក្លប៉ាះពាល់ ោ៉ា ង 
 ធ្ងៃធ់្ងរែល់បរសិា្ថ ៃ្ងដែរ។ ឧទាហរ�៍ ែំ្ំណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុភាគណបច្ើៃបតរូវ

 បាៃបណងកើតណ�ើងណែើម្ទីបទ់ល់ៃលឹងថាន សំម្ាបណ់ៅ្ម  ដែលណគសា្គ ល់ថាជា ថាន  ំសម្ាបណ់ៅ្ម ។ ជាលទ្ធ្ល ថាន សំម្ាបណ់ៅ្ម រាបរ់យោៃណផ្ៃ បតរូវបាៃណបបើកនុង 
កសិដា្ឋ ៃសហរែ្ឋអាណមរកិ។ ពីណបពាះដតការណបបើបបាស់្លិត្លណបច្ើៃដបបណនាះ

  ណៅ្ម ដែលអាច្បទាៃំលឹងថាន សំម្ាប ់ណៅ្ម បាៃ បាៃលូតោស់— ជាបញ្ហា មយួ 
ដែលណធ្ើឲ្យមាៃការណបបើបបាស់ថាន សំម្ាបណ់ៅ្ម  ដែលមាៃជាតិពុលកាៃដ់តខ្ាងំ។ 
ថាន សំម្ាប ់ណៅ្ម  ដែលមាៃជាតិពុលទាងំណៃះ បំផ្្ញតំបៃក់សិកម្មរបស់ណយើង 
 ណធ្ើឲ្យទលឹកពិសាររបស់ណយើងខូច្ ណហើយណធ្ើឲ្យកម្មករកសិដា្ឋ ៃ ៃិងអនកបរណិភាគ

 មាៃណបរះថាន កែ់ល់សុខភាព។ អនកបរណិភាគកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  គួរដតមាៃ 
�ណបមើសណែើម្ណី�ៀសវាងការទិញ្លិត្លអាហារដែល អាច្មាៃការប៉ាះ

 ពាលបរសិា្ថ ៃដបបណនាះ។
(i) ការណធ្ើកសិដា្ឋ ៃសររីាង្គគឺជាវគ្គសំខាៃម់យួៃិងមាៃសារៈ សំខាៃក់ាៃ់

 ដតខ្ាងំនៃវស័ិយកសិកម្មរបស់រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា មាៃែីែំ្ំ
សររីាង្គណបច្ើៃជាងរែ្ឋណ្្សង ណហើយមាៃ ណសទាើរដតមយួកនុងបៃួនៃការអៃុវត្តបបតិ

 បត្តិសររីាង្គណដាយមាៃការ ទទួលសា្គ ល់ណៅកនុងបបណទស។ កសិកម្មសររីាង្គ
 របស់រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  កំពុងដតលូតោស់ ណលើសពី20ភាគរយកនុងមយួឆ្ន ។ំ

(j) កសិករសររីាង្គបតរូវបាៃណគហាមឃាតម់ៃិឲ្យណបបើបបាស់បរបពូ់�ណធ្ើវស្ិ
 កម្មពៃ្ធុ។ ោ៉ា ង្កណ៏ដាយ ពូ�ែំ្ំរបស់កសិករទាងំណៃះជាទូណៅបតរូវ 

ទទួលការគំរាមកំដហង ណដាយភាពកខ្ក ់ណដាយនច្ែៃ្យ ពីែីអនក�ិតខាងដែល 
មាៃែំ្ំណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុណបច្ើៃ។ ណបរះថាន កពី់ការបំពុលណៃះ អាច្បៃ្ថយទៃុំក

 ច្ិត្តសាធារ��ៃច្ំណពាះ្លិត ្លសររីាង្គរបស់រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  
ណធ្ើឲ្យចុ្ះណខសាយខាងវស័ិយ ឩសសាហកម្មណៃះ។ អនករែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា គួរដតមាៃ
�ំណរ ើសណែើម្ ីណច្ៀសវាងការទិញមហាូបអាហារដែលមាៃការ្លិតអាច្បងកណបរះ 
ថាន ក ់ែល់កសិករសររីាង្គៃិង ឩសសាហកម្មមហាូបអាហារសររីាង្គណៃះ។

(k) ការបិទផ្្ក ការ្សាយពា�ិ�ជាកម្ម ៃិងការរកទី្សារនៃអាហារណធ្ើវសិ្ 
កម្មពៃ្ធុ ណដាយណបបើពាក្យែូច្ជា “ធម្មជាតិ”, “បតរូវបាៃណធ្ើតាមធម្មជាតិ”, 
“លូតោស់តាមធម្មជាតិ” ឬ “ធម្មជាតិទាងំអស់” គឺណធ្ើឲ្យអនកបរណិភាគរែ្ឋកាលី
ហ្័រញ៉ា យល់ខុស។

វគ្គ 2.  ណសច្កដោីដថ្ងពីណរលប�ំង
ណរលបំ�ងនៃវធិាៃការណៃះ គឺណែើម្បីណងកើតៃិងពបងលឹងសិទ្ធិមូលដា្ឋ ៃបគលឹះ

 របស់បបជាពលរែ្ឋនៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ឲ្យបាៃបជាបទាងំបសរុងថាណតើមហាូបអាហារ 
ដែលខ្ួៃទិញ ៃិងបរណិភាគជាមហាូបអាហារណធ្ើវសិ្កម្មពៃ្ធុ ណហើយមៃិបាៃដាក់

 ណឈា្ម ះខុសថាជាធម្មជាតិ ែូណចាន ះពួករតអ់ាច្ ណប�ើសណរ ើសណដាយខ្ួៃឯង ថាណតើ
 បតរូវទិញ ៃិងបរណិភាគអាហារដបបណនាះ ឬណទ។ ច្បាបណ់ៃះៃលឹងបតរូវបណងកើតណ�ើង

 ណដាយណសរណីែើម្បីំណពញតាមណរល ប�ំងណៃះ។
វគ្គ 3. មាបតា 6.6 (ចាបណ់្ដោើមជាមយួៃលឹងវគ្គ110808) បតរូវបាៃបដៃ្ថមណៅណលើ 

�ំពូកទ5ី នៃភាគទី5 នៃដ្នក 104 របស់បកមស្តីពីសុខភាព ៃិងសុវត្ថិភាព 
ឳ្យបកបសាយថា ៖

មាបតា 6.6
ច្បាបស់្តីពីសិទ្ធិបបចារំែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា កនុងការយល់ែលឹងអំពី 

មហាូបអាហារណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុ
110808.   ៃិយមៃយ័
ៃិយមៃយ័ខាងណបកាមបតរូវអៃុវត្តដតសបមាបណ់រលប�ំងនៃមាបតាណៃះដត 

ប៉ាុណ ណ្ ះ៖ 
(a) ណធ្ើកសិកម្មជាលក្ខ�ៈពា�ិ�ជាកម្ម។ ពាក្យថា “ណធ្ើកសិកម្មជាលក្ខ

�ៈពា�ិ�ជាកម្ម” សំណៅណៅណលើការដាែុំះឬចិ្ញ្ច លឹមណដាយបុគ្គលមាន កក់នុង ណរលបំ�ងណធ្ើពា�ិ�ជាកម្ម ឬអា�ីវកម្មរបស់ខ្ួៃៃិងលកណ់ៅ កនុងសហរែ្ឋ។
(b) អងសីុ់ម។  ពាក្យថា “អងសីុ់ម” សំណៅណលើបបរូណតអុីៃដែលណធ្ើជាកាតា

 លីករសបមាបប់បតិកម្មគីមនីៃសារធាតុណ្្សងណដាយមៃិឲ្យមាៃការខូច្ខាត ឬ
 ការដកដបបណៅណពលច្បប់បតិតកម្ម។

(c) ណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុ។ (1) ពាក្យថា “ណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុ” សំណៅណៅណលើអាហារ
្ដែល្លិតណច្ញពីសររីាង្គមយួ ឬសររីាង្គណបច្ើៃដែលសារធាតុដស៊ៃបតរូវ

 បាៃផ្្ស់បដោូរតាមការអៃុវត្តខាងណបកាម៖ 

(A) តាមបណច្្ចកណទសអាសីុតៃុយណក្អុិច្នៃភាវរស កនុងណនាះគិតទាងំបណច្្ចក
ទណសអាសីុឌីអុកសីុបៃុូយណក្អុិច្(DNA) ្្ស ំ ៃិងការចាកប់ញ្ចូ លណដាយផ្ទា ល់
នៃអាសីុតៃុយណក្អុិច្ណៅកនុងណកាសិកា ឬសររីាង្គតូច្ ឬ

(B) ការរោយណកាសិកា រមួទាងំការបញ្ចូ លបបតូផ្្ស់ ឬបណច្្ចកណទស 
បគ្ក តពូ់�ណែើម្ឈីនះណលើឧបសគ្គខាងសររីសា្ស្ត ការបៃ្តពូ�ឬការ្្សណំ�ើងវញិ

  ដែលណកាសិកា  ឬបបរូតូផ្្ស់របស់អនកបរចិា្ច គ មៃិធ្ាកណ់ៅកនុងស ដ្ោ ៃវទិយា
សា្ស្តែូច្រន  តាមរណបៀបដែលមៃិណកើតណ�ើងតាមណទ្គុ�ដបបធម្មជាតិ ឬការ
្្សណំ�ើងវញិតាមលក្ខ�ៈធម្មជាតិ។ 

(2) ណរលបំ�ងនៃអៃុដ្នកណៃះ ៖
(A) “សររីាង្គ” មាៃៃយ័ថាអង្គ�វីសា្ស្ត្ដែលអាច្បណងកើត�ំនាៃថ់្មី

បាៃ បៃ្តពូ�បាៃ ឬអាច្បញ្ចូ ៃសារធាតុដស៊ៃបាៃ។
(B) ពាក្យថា “តាមបណច្្ចកណទសអាសីុតៃុយណក្អុិច្កនុងភាវរស់” រមួមាៃ 

ប៉ាុដៃ្តមៃិកំ�តប់តលឹមដត បណច្្ចកណទស្្ស ំDNA ឬ RNA ដែលណបបើបបពៃ័្ធវកិទរ័ ៃិ
ងបណច្្ចកណទសដែលមាៃែូច្ជាការដាកប់ញ្ចូ លណៅៃលឹងសររីាង្គតពូ�ថ្មផី្ទា ល់

 ដែលបាៃណរៀបចំ្ពីខាងណបរៅសររីាង្គែូច្ជាការចាកប់ញ្ចូ លកនុងកបមតិតិច្ ឬការ
 ចាកប់ញ្ចូ លកនុងកបមតិណបច្ើៃ បបតិបត្តិការគឺម ីបបតិបត្តិការអគ្គិសៃី ការចាក់

 
បញ្ចូ លមបីករូ អងក់ាបសុ៊់លកម្ម ៃិងលីប៉ាូសូម។ 

(d) អាហារដកនច្ន។ ពាក្យថា “អាហារដកនច្ន” សំណៅណៅណលើអាហារទាងំ 
ឡាយ្ណបរៅពីអាហារជាកសិ្លធាតុណែើម រមួមាៃែូច្ជាអាហារកំប៉ាុង 
ណ្អែើរ ដកនច្ន ចំ្អិៃទុក បងកក សំងួត ណល្ ើង ឬកិៃ។

(e) �ំៃួយដកនច្ន។ “�ំៃួយដកនច្ន” សំណៅណលើ៖ 
(1) សារធាតុដែលបដៃ្ថមណលើមហាូបអាហារ កនុងណពលដកនច្នែូច្ជាអាហារ ដត

បាៃែកណច្ញៃូវសារធាតុខះ្មុៃណពលណវច្ខ្ចបក់នុងទំរង ់ចុ្ងណបកាយ។
(2) សារធាតុដែលបតរូវបាៃបដៃ្ថមណៅណលើអាហារណពលកំពុងដកនច្នបតរូវបាៃ 

បនម្ងណៅជាសារធាតុ្្ស ំដែលមាៃកនុងអាហារណហើយមៃិបណងកើៃណបច្ើៃៃូវច្ំៃួៃ
សារធាតុ្្សតំាមធម្មជាតិកនុងអាហារណទ ឬ

(3) សារធាតុដែលបតរូវបាៃបដៃ្ថមណៅកនុងអាហារសបមាបប់ណងកើៃអាៃុភាព
បណច្្ចកណទសឬសំខាៃណ់ៅណពលដកនច្ន ដតវាមៃិមាៃណៅកនុង្លិត្លអាហារ
សណបមច្ណបច្ើៃណទ ណហើយមៃិមាៃអាៃុភាពបណច្្ចកណទស ឬឥទ្ធិពលមុខគ្រ សំខាៃណ់បច្ើៃណទណៅណពលអាហារ្លិតរចួ្។

(f ) កដៃ្ង្លិតអាហារ។ ពាក្យថា “កដៃ្ង្លិតអាហារ” គឺមាៃដច្ង 
ណៅកនុងវគ្គ 113789។

110809. ការបគ្ហា ញការណររពច្ំណពាះអាហារណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុ។ 
 (a) តាងំពីនថ្ងទី1 ដខកកកដា ឆ្ន  ំ2014 ណៅ អាហារទាងំឡាយ្ដែល 
្ដោល់សបមាបល់ករ់ាយណៅកាលីហ្័រញ៉ា ដែលដាកស្់ាកសញ្្ញ មៃិបតលឹមបតរូវ 
ដែលបតរូវបាៃ្លិតមយួវគ្គឬទាងំបសរុងណដាយ  ណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុណហើយមៃិបតរូវ

 បាៃណបើកបគ្ហា ញ៖
(1) ណៅកនុងករ�ីដែលអាហារកសិ្លណែើមមាៃស្ាកសញ្្ញ ៃិង លក់

 រាយ ណដាយណលើកញ្ចបណ់នាះមាៃពាក្យច្បាស់ឬដច្ងថា“ ណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុ” ណៅខាង មុខកញ្ចបន់ៃ្លិត្លណនាះ ឬណៅកនុងករ�ីដែល្លិត្លណនាះ មៃិបតរូវ
 បាៃដាកណ់ៅកនុងកញ្ចបឬ់ដាកស្់ាក ណៅណលើស្ាកមាៃណលច្ណ�ើងណៅកដៃ្ង លករ់ាយ ឬកនុងធុងដែលសារធាតុទាងំណនាះបតរូវបាៃដាកត់ាងំសបមាបល់ក។់

(2) ណៅកនុងករ�ីដែលអាហារដកនច្ន ណបបើពាក្យច្បាស់ោស់ ណហើយណលច្
 ប�ណគ្ ឬដច្ងណៅខាងមុខឬខាងណបកាយនៃកញ្ចបន់ៃអាហារណនាះ ណដាយណបបើ 

ពាក្យថា “ ្លិតណដាយណបបើ វស្ិកម្មពៃ្ធុភាគខះ្ “ ឬ “អាច្្លិតណដាយបាៃ
ណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុភាគខ្ះ។”

(b) អៃុដ្នក (a) នៃវគ្គៃិងអៃុដ្នក (e) នៃវគ្គ 110809.2 មៃិបតរូវចាត ់
ទុកថាជាការចាបំាច្ស់បមាបចុ់្ះបញជា ី ឬការកំ�តអ់ត្តសញ្្ញ �នៃណបគឿង្្ស ំ
ឬណបគឿង្្សទំាងំឡាយដែលបតរូវបាៃណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុ ឬមាៃណបបើពាក្យ “ណធ្ើវសិ្

 កម្មពៃ្ធុ” បតរូវបាៃដាកណ់ៅខាងមុខណឈា្ម ះទូណៅ ឬពត័ម៌ាៃបរោិយនៃ្លិត ្លនៃអាហារ។
110809.1. ការដាកស់ញ្្ញ មៃិបតលឹមបតរូវនៃអាហារវសិ្កម្មពៃ្ធុថាជា  “ធម្មជាតិ”  

    ណបរៅពីការចាបំាច្ឲ់្យបគ្ហា ញែូច្មាៃកំ�តណ់ៅកនុងវគ្គ 110809  

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 37 (ត)



112 |  អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

(1) បតរូវបាៃដកនច្នៃិងណរៀបចំ្សបមាបណ់បបើបនាទា ៃរ់បស់មៃុស្សឬ (2) 
បតរូវបាៃបណបមើ  លក ់ឬ្ដោល់ណៅតាមណភា�ៃីយដា្ឋ ៃឬកដៃ្ងលកម់ហាូបណ្្សងណទៀត
ដែលជាបព់ាកព់ៃ័្ធកនុងការលកម់ហាូបដែលណរៀបច្ំៃិងមាៃ បំ�ងសបមាបដ់តការ
ណបបើបបាស់បនាទា ៃរ់បស់មៃុស្ស។

(i) អាហារជាឱសថ។
110809.3. ការអៃុមត័នៃបញ្ញត្តិ
ករ្សួងអាច្ៃលឹងសំរបតាមបទបញ្ញត្តិ្មយួដែលកំ�តថ់ាចាបំាច្ស់បមា

បក់ារពបងលឹងៃិងបកបសាយមាបតាណៃះ ឲ្យដតបកសួងណនាះមៃិបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តិឲ្យ
បណងកើតការណលើកដលង្មយួ ណលើសពីការកំ�តណ់ៅកនុងវគ្គ 110809.2។

110809.4. ការពបងលឹងច្បាប់
បដៃ្ថមណលើសកម្មភាពណ្្សងណទៀតណៅណបកាមមាបតា4 (ចាបណ់្ដោើមជាមយួៃលឹងវគ្គ 

111900) នៃ�ំពូក 8 រាល់ការណល្មើសណលើវគ្គ110809 ឬ 110809.1 ៃលឹងចាត ់
ទុកជាការណល្មើសណលើកថាខ�្ឌ ទី (5) នៃអៃុដ្នក(a) នៃវគ្គ 1770 នៃបកមរែ្ឋប្ 
ណវ�ី ណហើយអាច្ទទួលណទាស ពីណបកាយច្ំ�ងណ�ើអ 1.5 (ចាបណ់្ដោើមជាមយួ 
ៃលឹងវគ្គ 1750) នៃភាគ 4 នៃដ ន្ក 3 នៃបកមរែ្ឋប្ណវ�ី ណលើកដលងដតអនកណបបើ 
បបាស់មៃិចាតទុ់កជាការខូច្ខាតជាកោ់ក ់ឬអះអាងថាមៃិពលឹងដ្អែកណលើសារ ធាតុណនាះ បបឆ្ងំៃលឹងការណចាទថាណល្មើស។ បរា�យ័កនុងការបគ្ហា ញតាមការកំ
�តណ់ដាយវគ្គ 110809 ឬការណធ្ើអំ�ះអំ្ងដែលបាៃហាមឃាតណ់ដាយ 
បកសួងតាមវគ្គ 110809.1 ៃលឹងបតរូវចាតទុ់កថាប ដ្ោ លឲ្យមាៃសារធាតុោ៉ា ង
តិច្ណស្មើៃលឹងច្ំៃួៃជាកោ់កឬ់ច្ំៃួៃដែលបាៃ្ដោល់ណៅកនុងការលករ់ាយនៃ

 កញ្ចប ់ឬ  ្លិត្លៃីមយួៗដែលបតរូវបាៃណចាទថាមាៃការណល្មើស។
វគ្គទី 4.   ការពបងលឹងច្បាប់
វគ្គទី111910 នៃបកមសុខភាពៃិងសុវត្ថិភាពបតរូវបាៃដកដបបណែើម្ ីដច្ងថា៖
111910. (a) ណទាះោ៉ា ង្ ខដច្ងនៃវគ្គ 111900 ឬខដច្ង នៃច្បាប ់

ណ្្សងៗែនទ្មយួ បុគ្គល្មយួអាច្នាយំកៃូវវធិាៃការ ខាងតុោការ 
ជាៃខ់្ពស់បសបតាមវគ្គណៃះ ណហើយតុោការគួរមាៃ យុតា្ត ធិការណលើសវនាការ 
ៃិងសំរាបប់ុព្ណហតុដែលបាៃបគ្ហា ញ ណែើម្ ី្្តល់ឲ្យៃូវណសច្ក្តីបគ្្គ បជ់ាប�្
ណតាះអាសៃនឬជាអច្ិន្ៃ្តយ ៍ដែលដាក ់កំរតិបុគ្គល្មយួពីការរណំោភ
ណលើខដច្ង្នៃមាបតា 6.6  (ចាប ់ណ្ដោើមជាមយួៃលឹងវគ្គ 110808) ឬ មាបតា 7 
(ចាបណ់្ដោើមជាមយួៃលឹងវគ្គ 110810)  នៃ�ំពូក 5។ ៃីតិវធិី្ ណៅណបកាមវគ្គណៃះ 
គួរអៃុណោម ណៅតាមតំរវូការនៃ�ំពូក 3 (ចាបណ់្ដោើមជាមយួៃលឹងវគ្គ 525) 
នៃច្ំ�ងណ�ើងទី 7 នៃវគ្គទី 2 របស់បកមៃីតិវធិីរែ្ឋប្ណវ�ី ណលើកដលងដតថា បុ
គ្គលណនាះៃលឹងមៃិតំរវូឲ្យណចាទបបកាៃក់ារពិត ចាបំាច្ប់តរូវបគ្ហា ញៃូវ ឬមាៃបំ
�ងបគ្ហា ញៃូវកង្ះខាតមណធយាបាយ ណដាះបសាយ បគបប់រៃត់ាមច្បាប ់ឬណែើ
ម្បីគ្ហា ញឬមាៃបំ�ងបគ្ហា ញៃូវការបំ្្ិច្បំផ្្ញ ឬការខាតបងដ់ែលមៃិ
អាច្�ំៃួសមកវញិបាៃ ឬណែើម្បីគ្ហា ញ ឬមាៃប�ំងបគ្ហា ញៃូវ ការរងរបសួ 
ឬការបំ្ ្ិច្បំផ្្ញជាលក្ខ�ៈ បុគ្គលពិណសស ឬមាៃដតមយួ។

(b) បដៃ្ថមណៅណលើការធូរបសាលដែលជាបញ្ជា ដែលបតរូវបាៃ្្តល់ឱ្យណៅក ្
ៃុង វគ្គ (a) តុោរការអាច្្្តល់រគ្្ៃែ់ល់បុគ្គល អង្គការ ឬ អង្គភាពៃូវវនថ្ណមធាវ ី
ែស៏មរម្យ ៃិងតនម្សមណហតុ ្លទាងំអស់ដែលបាៃ�ួបបបទះកនុងការសីុបអណងកត 
ៃិងការកាត ់ណទាសណលើសកម្មភាពណៃះែូច្ដែលបតរូវបាៃកំ�តណ់ដាយតុោរការ។

(c) វគ្គណៃះៃលឹងមៃិបតរូវបាៃបកបសាយណែើម្កីបមតិ ឬ �ំៃួសៃូវអំ្ច្ នា 
នារបស់នាយកដា្ឋ ៃ ៃិងភាន កគ់្រដែលមាៃធរមាៃរបស់ខ្ួៃ ណែើម្នីាមំកៃូវ
វធិាៃការណែើម្អីៃុវត្ត�ំពូកណៃះ ណដាយណោងតាមវគ្គ 111900 ឬបញ្្ញ ត្តិែនទ
្មយួនៃច្បាបណ់ៃះណ�ើយ។

វគ្គទី 5 ការដាកណ់ឈា្ម ះមា៉ា កខុស
វគ្គ 110663 បតរូវបាៃដាកប់ដៃ្ថមណៅណលើបកមសុវត្ថិភាព ៃិងសុខភាព ដែល 

បាៃដច្ងថាៈ
110663. រាល់មហាូបអាហារទាងំឡាយ្ដែលបាៃដាក ់ណឈា្ម ះខុស  

បបសិៃណបើការដាកណ់ឈា្ម ះរបស់ខ្ួៃមៃិបសបតាម តំរវូការនៃវគ្គ 110809 ឬ 
110809.1។

វគ្គទី 6 ខបំរងុ
បបសិៃណបើខដច្ង្មយួនៃការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះ ឬទបមបដ់បបបទណៃះគឺ

 សបមាបណ់ហតុ្ល្មយួបតរូវបាៃចាតទុ់កជាណមា�ៈ ឬដែល្ទាុយពីរែ្ឋធម្ម 

បបសិៃណបើអាហារណ្្ើយតបណៅៃលឹងៃិយមៃយ័ណៅកនុងអៃុដ្នក (c) ឬ (d) នៃ 
វគ្គ 110808 ណហើយមៃិទទួលបាៃការណលើកដលងពីការដាកស្់ាកតាមវគ្គ  
110809.2  អាហារដែលមៃិណៅកនុងរែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា  ណលើស្ាក អមណដាយ

 ស្ាកសញ្្ញ ណៅកដៃ្ងលករ់ាយ ឬកនុងសមា្ភ រ្សាយពា�ិ�ជាកម្ម ឬណឃាសនា  
ដែលដច្ងឬបងកបៃ់យ័ថាអាហារគឺ “ធម្មជាតិ” “្លិតណដាយធម្មជាតិ”  “ដា ំតាមដបបធម្មជាតិ” “ធម្មជាតិទាងំបសរុង” ឬមាៃពាក្យ្ដែលបងកបៃ់យ័ 
ែូណច្នះ កនុងណរលបំ�ងបំភៃ័្តអតិថិ�ៃ។

110809.2. ការដាកស់ញ្្ញ មៃិបតលឹមបតរូវនៃអាហារវសិ្កម្មពៃ្ធុ-- ការ ណលើកដលងលក្ខខ�្ឌ តំរវូនៃវគ្គ 110809 មៃិបតរូវអៃុវត្តច្ំណពាះចំ្�ុច្ខាង 
ណបកាមណទ៖

(a) អាហារដែលច្បមាញ់ទាងំបសរុង ឬមយួវគ្គណច្ញពីសត្ដែលមៃិបាៃ
ដកដបបណសណៃទិក ណទាះជាសត្បតរូវបាៃចិ្ញ្ច លឹមឬចាកប់ញ្ចូ លអាហារស្កម្មពៃ្ធុ 
ឬថាន ទំាងំឡាយដែលបាៃ្លិតតាមរណបៀបវសិ្កម្មពៃ្ធុ។

(b) សារធាតុណែើមកសិ្លឬអាហារដែលបាៃច្បមាញ់ណច្ញពីសត្កនុង ទបមងដ់ា ំ ចិ្ញ្ច លឹម ឬ្លិតណដាយមៃិបាៃែលឹង ណហើយមាៃណរលបំ�ងណបបើ
 សបមាបប់របពូ់�ឬអាហារដែលបាៃណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុ។ អាហារៃលឹងបតរូវចាតទុ់ក ថាស្ថិតណៅកនុងសា្ថ ៃភាពពីមៃុដតកនុងករ�ីដែលអនកទទួលខុសបតរូវកនុងការ
 អៃុវត្តតាមតំរវូការនៃវគ្គរងណៃះ (a) នៃវគ្គ 110809 ជាមយួៃលឹងការណររព 

ច្ំណពាះសារធាតុណែើមនៃកសិ្ល ឬអាហារដែលបាៃទទួលពីអនកលកណ់ៅ 
ែល់�ៃណនាះ ណហើយបាៃសៃយាអំពីគុ�ភាពនៃ្លិត្លណនាះ ឬអាហារ 
ណនាះ៖ (1) ណដាយខ្ួៃបាៃែលឹងច្បាស់ៃិងមាៃណច្តនាណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុ ណហើយ

  (2) បាៃបំដបកពី ណហើយមៃិបាៃែលឹងៃិងមៃិមាៃណច្តនា្្សចូំ្លរន ជាមយួ
 អាហារដែលអាច្ណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុទាល់ដតណសាះ។ កនុងការ្ដោល់ការសៃយាដបប
 ណនាះ អនកដែលណ�ឿណលើការសៃយារបស់អនក្ដោល់ទំៃិញមកខ្ួៃ ដែលមាៃដច្ង ច្បាស់ោស់។

(c) រាល់អាហារដកនច្នបតរូវស្ថិតណៅណបកាមវគ្គ 110809 ដតមយួមុខ ណបពាះ 
វាមាៃសារធាតុបដៃ្ថម ឬអងសីុ់មអាហារណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុមយួឬណបច្ើៃ។

(d) ណភស�ជាៈមាៃជាតិអាល់កុលដែលគឺស្ថិតណៅណបកាមច្បាបប់គបប់គង
ណភស�ជាៈមាៃជាតិអាល់កុល ែូច្មាៃកំ�តណ់ៅកនុងវគ្គទី 9 (ចាបណ់្ដោើមពីវគ្គ 
23000) នៃបកមអា�ីវកម្មៃិងវជិាជា �ីវៈ។

(e) រហូតមកែល់នថ្ងទី1 ដខកកកដា ឆ្ន  ំ2019 រាល់អាហារដកនច្នៃលឹងបតរូវ 
ស្ថិតណៅណបកាមវគ្គ 110809 ដតមយួ ណបពាះវាមាៃសារធាតុបដៃ្ថមមយួឬណបច្ើៃដែ
លណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុដែល៖ (1) មៃិមាៃសារធាតុដតមយួមុខសបមាបក់ៃ្ះភាគរ
យនៃទម្ងៃស់របុនៃអាហារដកនច្នណនាះ ៃិង (2) អាហារដកនច្នមៃិមាៃណបគឿង្្ស ំ
ណនាះណបច្ើៃជាង 10 មុខ។

(f ) អាហារដែលអង្គការឯករា�្យបាៃក�ំតថ់ាមៃិបាៃែលឹងឬមៃិមាៃ 
ណច្តនា្លិតតាមរណបៀបណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុពីបរបពូ់�ឬណធ្ើវស្ិកម្មពៃ្ធុអាហារ
ណ�ើយ ឲ្យដតការកំ�តណ់នាះបតរូវបាៃណធ្ើណ�ើងណដាយមាៃការយកវត្ថុវភិាគៃិង

 ណធ្ើណតស្តតាមទបមងក់ារបាៃកំ�តប់តលឹមបតរូវណដាយច្បាបរ់បស់បកសួង។ មៃិ 
មាៃវត្ថុវភិាគឬទបមងក់ារ្មយួបតរូវបាៃអៃុមត័ណដាយបកសួងណទ ណលើក 
ដលងដតការណប�ើសណរ ើសវភិាគបតរូវបាៃណធ្ើណដាយបតលឹមបតរូវ ណៅតាមដ្ៃការគំរ ួបតលឹមបតរូវតាមវធិាៃស្ថិតិ តាមណរលការ�៍ទទួលសា្គ ល់ជាអៃ្តរជាតិែូច្ជា

 អង្គការស្តងដ់ារអៃ្តរជាតិ (ISO) ៃិងសមគមពា�ិ�ជាកម្មបរបធ់ញ្ញជាតិៃិង
អាហារ (GAFTA)។ ការណធ្ើណតស្តុមៃិបតរូវបាៃអៃុមត័ណដាយនាយកដា្ឋ ៃណ�ើង ណលើកដលងដត៖ (1) វាបសបណៅតាម “ណរលការ�៍ដ�នាសំដោីពីលក្ខ�ៈវៃិិ
ច្្យ័ៃិងការណ្ទាៀតផ្ទា តណ់លើវធីិសា្ស្តសបមាបរ់ក កំ�ត ់ៃិងច្ំៃួៃនៃលំដាប ់
DNA ជាកោ់កៃិ់ងបបណតអុីៃជាកោ់កណ់ៅកនុងអាហារ” (CAC/GL 74 
(2010)) ដែលបាៃណច្ញ្សាយចុ្ងណបកាមបំ្ ុតណដាយគ�ៈកម្មការ Codex 
Alimentarius ៃិង  (2) វាមៃិពលឹងដ្អែកដតណលើការណធ្ើណតស្តណលើអាហារដកនច្ន

 ដែលមៃិអាច្រក DNA បាៃ។
(g) អាហារដែលច្បាបប់ាៃបញ្ជា កប់តលឹមបតរូវៃិងដាកស្់ាកបតលឹមបតរូវណធ្ើទី្សារ 

 ដាកល់កជ់ាសារធាតុសររីាង្គ “ បសបតាមច្បាប់្ លិត្លអាហារសររីាង្គ 
សហពៃ័្ធឆ្ន  ំ1990 ៃិងបទបញ្ញត្តិដែលបាៃបបកាសឲ្យណបបើបបាស់បសបណៅ 
តាមបកសួងកសិកម្មរបស់សហរែ្ឋ។

(h) Fអាហារដែលមៃិបតរូវបាៃណវច្ខ្ចបស់បមាបល់ករ់ាយៃិងដែល ៖

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 37 (ត)
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(b) ការកាតប់ៃ្ថយថវកិាថ្មីៗណៃះ កំពុងដតដាកស់ាោណរៀៃរបស់ណយើងកាៃ ់
ដតដាច្ឆ់្្ង យជាងមុៃ ។ កនុងអំ�ុងណពលបីឆ្ន ចុំ្ងណបកាយ ទលឹកបបាកណ់បច្ើៃជាង

  20 ពាៃោ់ៃែុោ្រ បតរូវបាៃណគកាតប់ៃ្ថយណច្ញពី សាោណរៀៃរែ្ឋកាលីហ្័រ 
ញ៉ា  ។ កម្មវធិី ៃិងណសវាចាបំាច្ ់ដែលសិស្ស ទាងំអស់បតរូវការណែើម្ទីទួលបាៃ

 ណជាគ�យ័ បតរូវបាៃលុបណចាល ឬកាតប់ៃ្ថយ ។ ណហើយអនកអបរ់ណំលើសពី 
40,000 នាកប់តរូវបាៃបញ្ឈប ់ពីការគ្រ។

(c) ណយើងកំពុងទទួលបរា�យ័្ងដែរជាមយួៃលឹងកម្មវធិីអភវិឌ្ឍកុមារវយ័ 
ែំបូង ដែលការសិកសាជាណបច្ើៃបញ្ជា កថ់ាជាកម្មវធិីមយួ កនុងច្ំណ្មការវៃិិ
ណោគណលើការអបរ់ែំល៏អែបំ្ ុតនានាដែលណយើងអាច្ ណធ្ើបាៃ។ កម្មវធិីសាោ

 មណត្តយ្យសាធារ�ៈដែលមាៃមូលៃិធិណសទាើរ របស់ណយើង បណបមើបតលឹមដត 40 ភាគ 
រយនៃកុមារដែលមាៃអាយុបី ៃិងបៃួឆ្ន  ំដែលមាៃលក្ខ�ៈបគបប់រៃ ់
ប៉ាុណ ណ្ ះ។ បតលឹមដត 5 ភាគ រយប៉ាុណ ណ្ ះនៃទារក ៃិងកូៃណក្មងដែលមាៃបបាកច់្ំ
�ូលទាបខ្ាងំ ដែលបតរូវការការរបំទបំ្ុត បាៃទទួលៃូវកម្មវធិីកុមារវយ័ែំ
បូងទាងំណៃះ។

(d) ណយើងអាច្ ៃិងបតរូវដតណធ្ើវាឱ្យបាៃបបណសើរជាមៃុ។ ណក្មងៗគឺជា អនាគត
 របស់ណយើង។ ការវៃិិណោគកនុងសាោណរៀៃ ៃិងកម្មវធិីកុមារ ភាពែំបូងរបស់

 ណយើង ណែើម្ណីរៀបច្ំកុមារឱ្យទទួលបាៃណជាគ�យ័គឺជាណរឿងែល៏អែបំ្ុតមយួដែល 
ណយើងអាច្ណធ្ើសបមាបណ់ក្មងៗរបស់ណយើង ៃិងអនាគតណសែ្ឋកិច្្ចរបស់ណយើង ៃិង

 រែ្ឋរបស់ណយើង ។ មៃិមាៃការអប ់របំបកបណដាយគុ�ភាពណទណនាះ កូៃៗរបស់ 
ណយើងៃលឹងមៃិអាច្បបកួតបបដ�ងកនុងណសែ្ឋកិច្្ចជាសកលបាៃណនាះណទ។ មៃិមាៃ

 កម្ាងំការគ្រ បបកបណដាយ�ំនាញណទណនាះ រែ្ឋរបស់ណយើង ៃលឹងមៃិអាច្បបកួត 
បបដ�ង ណែើម្កីារគ្រនានាបាៃណទ។ ណយើងបតរូវដត្្តល់ថវកិារសបមាបកូ់ៃៗ 
របស់ណយើង ៃិងសបមាបខ់្ួៃណយើងផ្ទា ល់ ណែើម្ណីលើកកម្ពស់ការអបរ់ ំរបស់កូៃៗ

 របស់ណយើង។
(e) វាគឺជាណពលដែលបតរូវណធ្ើការផ្្ស់ប្តូរឱ្យពិតបបាកែមយួៈ មៃិ ដមៃជា

 វធិាៃការសណបមច្បាៃពាកក់ ្្ត លណទ ប៉ាុដៃ្តពិតបបាកែ ការវៃិិណោគដែល 
ផ្្ស់ប្តូររបូរាងកនុងសាោណរៀៃនានា ដែលអនាគតរែ្ឋ របស់ណយើង ៃិងបករុមបគរួ

 សារណយើងពលឹងដ្អែកណលើ។ ច្បាបណ់ៃះៃលឹង អៃុញ្្ញ តឱ្យសាោណរៀៃនានាអាច្្្តល់ ៃូវការអបរ់ែំល៏អែមយួ ដែលរបំទែល់មហាវទិយាល័យ ៃិងការណបតៀមលក្ខ�ៈ 
ការគ្រ សបមាបសិ់ស្សបគបរ់ន  ដែលរមួមាៃ កម្មវធិីសិកសាបបកបណដាយគុ�
ភាពខ្ពស់នៃមុខវជិាជា សិល្ៈ ត្ៃ្តី ការអបរ់រំាយកាយ វទិយាសា្ស្ត បណច្្ចកណទស 
វសិ្ករ គ�ិតវទិយា ៃិងមុខវជិាជា អបរ់ខំាងប�្តុ ះប ្្ត លៃិងបណច្្ចកណទស 
ទំហំថាន កណ់រៀៃ ប ណ្ ល័យសាោកាៃដ់តតូច្ជាងមៃុ គិោៃុបដា្ឋ កសាោ 
ៃិងបករុមបបលឹកសាណោបល់កាៃដ់តតិច្ជាងមៃុ។

(f ) ច្បាបណ់ៃះៃលឹងតំរវូថា កាសណបមច្ចិ្ត្តអំពីរណបៀបណបបើបបាស់មូលៃិធីថ្មីែ ៏
លអែបំ្ុត ណែើម្ណីលើកកម្ពស់សាោណរៀៃរបស់ណយើង បតរូវដតបាៃ បណងកើតណ�ើងមៃិ 
ដមៃណៅកនុង Sacramento ណទ ប៉ាុដៃ្តណៅកនុងតំបៃ ់ណដាយណររពតាមសំណ�ង 
របស់ឳពុកមា្ត យ បគរូបណបងៀៃ បុគ្គលិកសាោែនទណទៀត ៃិងសមា�ិកសហ 
គមៃន៍ានា។ វាតំរវូឱ្យសាោណរៀៃកនុងតំបៃច់ាបំាច្ប់តរូវគ�កម្មការសាោ 
ឱ្យណធ្ើការជាមយួឳពុកមា្ត យ បគរូបណបងៀៃ បុគ្គលិកសាោណ្្សងៗ ៃិងសមា�ិក 
សហគមៃ ៍ណែើម្សីណបមច្ពីអ្ីដែលបតរូវការបំ្ុតណៅសាោជាកោ់ក់្  មយួ ។

(g) ណែើម្ឱី្យសាោណរៀៃរបស់ណយើងទាងំអស់អាច្បតរូវបាៃបំដលងដែអាច្ 
ឱ្យកុមារទាងំអស់ទទួលបាៃៃូវអត្ថបបណោ�ៃ ៍ច្បាបណ់ៃះ ណធ្ើឱ្យធានាថា ការ 
្្តល់មូលៃិធិថ្មីទទួលបាៃបាៃណដាយសាោណរៀៃ កនុងតំបៃៃ់ីមយួៗ--រាប់

 បញ្ចូ លទាងំសាខាសាោណរៀៃ សាោកនុង ណខាៃធី ៃិងសាោសបមាបណ់ក្មងៗ
 ដែលមាៃតំរវូការពិណសស--ៃិងបតរូវ បាៃបបមរុងទុកណដាយណស្មើភាព ៃិងតម្ា ភាព។ ការ្្តល់មូលធិៃិថ្មី ៃលឹងបតរូវបាៃបាៃបបមរុងទុកសបមាបស់ាោណរៀៃកនុង តំបៃៃី់មយួៗណលើ មូលដា្ឋ ៃសបមាបសិ់ស្សមាន ក់ៗ  ជាមយួមូលៃិធិដែលបាៃ

 តំរវូឱ្យ ច្ំ្យណៅសាោណរៀៃកនុងតំបៃ ់មៃិដមៃទីការោិល័យក ្្ត លកនុ
ងបសរុកណទ ។

(h) វធិាៃការណៃះណធ្ើឱ្យគ�ៈបគបប់គងសាោណរៀៃកនុងតំបៃម់ាៃទំៃួល 
ខុសបតរូវណលើរណបៀបដែលពួកណគចំ្្យលុយពីអនកបងព់ៃ្ធថ្មី។ ពួកណគបតរូវបាៃ 
តំរវូឱ្យពៃ្យល់ពីរណបៀបដែលការច្ំ្យៃលឹងណលើក កម្ពស់លទ្ធ្លអបរ់ ំៃិង ពីរណបៀបដែលពួកណគណសនើសំុក�ំតថ់ាណតើការ ច្ំ្យទាងំណៃះបាៃណជាគ�យ័ 
ដែរឬណទ។ ពួកណគៃលឹងបតរូវបាៃតំរវូ ឱ្យរាយការ�៍មកវញិណលើលទ្្ធ លអ្ីដែល 
បតរូវបាៃសណបមច្ ណែើម្ឱី្យឳពុកមា្ត យ បគរូបណបងៀៃ បុគ្គលិកែនទ ៃិងសមា�ិក 

ៃុញ្ញ  ដែលៃលឹងមៃិ�ះឥទ្ធពិលែល់ខដច្ង ឬដបបបទែនទនៃការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធ 
ដែលអាច្បតរូវបាៃ្្តល់្លប៉ាះ ពាល់ណដាយមៃិមាៃខដច្ង ឬដបបបទដែលជា 
ណមា�ៈ ឬ្ទាុយពីរែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ ណៃះ ៃិងណៅកាៃណ់សច្ក្តីបញ្ចបន់ៃខដច្ងនានានៃ
ការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះ អាច្ចាតទុ់កជាខបំរងុបាៃ។

វគ្គទី 7 ការកសាងជាមយួច្បាបណ់្្សងណទៀត
ការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះៃលឹងបតរូវបាៃបកបសាយណែើម្បីដៃ្ថម មៃិដមៃ ណែើម្ ី

 �ំៃួស ណលើតំរវូការនៃសហពៃ័្ធ ឬច្បាបរ់ែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ឬ បទបញ្ជា ្មយួ 
ដែល្្តល់ឱ្យសបមាបក់ារកបមតិតិច្ ឬការដាក ់ណឈា្ម ះណលើរបស់ណបបើបបាស់ជាវត្ថុ
ធាតុណែើមកសិកម្ម្មយួណពញណលញតិច្ ឬមហាូបដែល្លិតបសាបដ់ែលអាច្
បបឈមៃលឹងខដច្ងនានានៃការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធ។

វគ្គទី 8 កាលបរណិច្្ទជាធរមាៃ
ការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះៃលឹងបតរូវមាៃបបសិទ្ធិភាពណលើការបបកាសច្បាប ់ណដាយ 

ណោងតាមច្ំ�ុច្(a) នៃវគ្គទី 10 នៃមាបតា II របស់រែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលី ហ្័រញ៉ា  ។
វគ្គទី 9. វធិាៃការដខ្ងគំៃិតរន
កនុងបពលឹត្តការ�៍ដែល វធិាៃការមយួណ្្សង ឬវធិាៃការនានាដែលណកើតមាៃ 

ណៅកនុងការណបាះណឆ្ន តទូទាងំរែ្ឋដតមយួដាកៃូ់វ តំរវូការបដៃ្ថមចំ្ណពាះការ្លិត 
ការលក ់ៃិង/ឬការដាកណ់ឈា្ម ះ នៃមហាូបអាហារដែលបាៃ្លិតណ�ើងណដាយធ ្
ណវ ើ វសិ្កម្មពៃ្ធុ បនាទា បម់ក ខដច្ងនានានៃវធិាៃការែនទណទៀតឬវធិាៃការនានា បប 
សិៃណបើបតរូវបាៃយល់បពមណដាយអនកណបាះណឆ្ន ត ៃលឹងបតរូវបាៃដាកប់ៃ្សុជីាមយួ 
ខដច្ងនានានៃច្បាបណ់ៃះ បបសិៃណបើខដច្ងនានានៃវធិាៃការែនទមៃិបាៃហាម ប្ា
រមឬមៃិបាៃ្្តល់ៃូវណហតុ្លពីការបបបពលឹត្តតាម តំរវូការនានារបស់ច្បាប ់ណៃះ ។

កនុងករ�ីដែលខដច្ងនានានៃវធិាៃការែនទទាងំណៃះហាមបាបមឬ្្តល់ៃូវណហតុ
្លពីការបបបពលឹត្តតាមខដច្ងនានានៃច្បាប ់ណៃះ ណហើយច្បាបណ់ៃះទទួលបាៃៃូវច្ំៃួ
ៃសណម្ងណឆ្ន តរបំទកាៃដ់តណបច្ើៃ ណនាះខដច្ងនានានៃច្បាបណ់ៃះៃលឹងឈនះណលើសារព័
ៃ្ធ របស់ពួកណគ ណហើយវធិាៃការែនទៃលឹងចាតប់តរូវទុកជាណមា�ៈៃិងៃិរាករ។ 

វគ្គទី 10. វណិសាធៃកម្ម
ការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះអាច្បតរូវបាៃដកសបមរួលណដាយអង្គៃីតិបញ្ញត្តិ ប៉ាុដៃ្ត

 សបមាបដ់តបដៃ្ថមៃូវណច្តនា ៃិងប�ំងរបស់ខ្ួៃប៉ាុណ ណ្ ះ ណដាយច្បាបណ់ដាយ
សណម្ងណឆ្ន តពីរភាគបីកនុងម�្ឌ លៃីមយួៗ ។
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វធិាៃការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះគឺបតរូវបាៃដាកឲ់្យបបជាពលរែ្ឋណដាយអៃុណោម 
ណៅតាមខដែលមាៃដច្ងកនុងវគ្គទី 8 នៃមាបតា II នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រ ញ៉ា ។

វធិាៃការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះដកដបបៃិងបដៃ្ថមវគ្គខះ្ណៅណលើបកមអបរ់ ំបកម
 បពហ្មទ�្ឌ  ៃិងបកមបបាកច់្ំ�ូល ៃិងពៃ្ធអាករ។ ែូច្ណៃះខដច្ង មាៃបសាប ់

ដែលបាៃណសនើណ�ើងណែើម្លុីបណចាល បតរូវណបាះពុម្ពណច្ញជាលក្ខ�ៈ្នូតលុប 
កាត ់ណហើយ ខដច្ងថ្មីដែលបាៃណសនើណ�ើងណែើម្បីដៃ្ថមបតរូវណបាះពុម្ពណច្ញជាលក្ខ
�ៈអក្សរណបទត ណែើម្បីញ្ជា កថ់ាវាថ្មី។

ច្បាបដ់ែលណសនើ
កូៃៗរបស់ណយើង អនាគតរបស់ណយើង ៖ ច្បាបស់្តីពីការវៃិិណោគ ណលើការ

 អបរ់វំយ័ែំបូង ៃិងសាោណរៀៃកនុងតំបៃៃិ់ងការកាតប់ៃ្ថយប�័ណ បំ�ុល

វគ្គទី 1: ច្ំ�ងណ�ើង
វធិាៃការបបជាៃុមត័ិណៃះៃលឹងបតរូវបាៃណគសា្គ ល់ថា ណហើយអាច្បតរូវបាៃ ណគ 

ដាកអ់ំ�ះ អំ្ងថា “កូៃៗរបស់ណយើង អនាគតរបស់ណយើង ៖ 
ច្បាបស់្តីពីការវៃិិណោគ ណលើការអបរ់វំយ័ែំបូង ៃិងសាោណរៀៃកនុងតំបៃ ់ៃិង

 ការកាតប់ៃ្ថយប�័ណ បំ�ុល។”
វគ្គទី 2: លទ្ធ្លដែលរកណ�ើញ ៃិងណសច្ក្តីបបកាសអំពីណរលបំ�ង។
(a) រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា កំពុងដតណធ្ើមៃិសមរម្យណលើអនាគតកូៃៗ របស់ណយើង 

ៃិងរែ្ឋរបស់ណយើង។ បច្្ចុប្ៃនណៃះ រែ្ឋរបស់ណយើងស្ថិតកនុងលំដាប ់ជាតិ ទី 46 
ណលើអ្ីដែលណយើងវៃិិណោគណែើម្អីបរ់សិំស្សមាន ក់ៗ ។  រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា កស៏្ថិតកនុង
លំដាបចុ់្ងណបកាយបងអែស់ គឺទី 50 កនុង ច្ំណ្ម 50 រែ្ឋដែលមាៃទំហថំាន ក ់
ណរៀៃធំជាងណគបំ្ុតកនុងបបណទស។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 37 (ត)
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សហគមៃ ៍ៃលឹងែលឹងថាណតើលុយរបស់ពួកណគកំពុងបតរូវបាៃណបបើបបាសណដាយឆ្្ត 
នវដែរ ឬណទ។

(i) ច្បាបណ់ៃះកបមតិពីអ្ីដែលសាោណរៀៃនានាអាច្ចំ្្យពី មូលៃិធិថ្មី
 ទាងំណៃះណលើនថ្រែ្ឋបាល ដែលមៃិឱ្យណលើសពី 1 ភាគរយណហើយធានាថាសាោ 

ណរៀៃនានា ៃលឹងមៃិអាច្ណបបើបបាស់មូលៃិធិថ្មី ទាងំណៃះ ណែើម្បីណងកើៃបបាកដ់ខ ៃិង
 អត្ថបបណោ�ៃណ៍ទ។

(j) ច្បាបណ់ៃះៃលឹង�ួយ�ណរៀបច្ំកុមារណក្មងដែលចាញ់ណបបៀបឱ្យទទួលបាៃ 
ណជាគ�យ័កនុងសាោណរៀៃ ៃិងកនុង�ីវតិ ណដាយបណងកើៃៃូវបទដា្ឋ ៃនានាសបមាប់
កម្មវធិីអបរ់កុំមារវយ័ែំបូង ៃិង ណដាយការបណងកើៃៃូវច្ំៃួៃកុមារដែលអាច្ចូ្ល
រមួបាៃ។

(k) កនុងនាមជាបបជាពលរែ្ឋរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ណយើងទាងំអស់រន គួរដតដច្ក 
រដំលកៃូវតនម្កនុងការណលើកកម្ពស់សាោណរៀៃ ៃិងកម្មវធិីអបរ់ ំវយ័ែំបូងរបស់

 ណយើង ពីណបពាះណយើងទាងំអស់រន ចូ្លរមួទទួលបាៃៃូវអត្ថបបណោ�ៃដ៍ែលសា 
ោណរៀៃ ៃិកម្ាងំការគ្រដែលទទួលបាៃការអបរ់លំអែ ៃលឹងនាមំកៃូវណសែ្ឋកិច្្ច 
របស់ណយើង ៃិងគុ�ភាព�ីវតិកនុងរែ្ឋរបស់ណយើងែប៏បណសើរ។

(l) សាោណរៀៃ ៃិងកម្មវធិីកុមារវយ័ែំបូងរបស់ណយើងបាៃរងណបរះជាណបច្ើៃ 
ឆ្ន ពំីការទទួលបាៃការដបបបបរួលែតិ៏ច្តួច្។ បបណសើរជាការអៃុញ្្ញ តៃូវការកាត ់
បៃ្ថយបដៃ្ថម ណយើងបតរូវការបណងកើៃៃូវការ្្តល់មូល ៃិធណិែើម្ ី្ ្តល់ែល់កុមារ ៃី

 មយួៗៃូវឱកាសទទួលបាៃណជាគ�យ័។ បបសិៃណបើណយើងទាងំរន ចូ្លរមួជា  
មយួរន កនុងការបញជាូ ៃធៃធាៃបដៃ្ថម ណៅកាៃកុ់មារ ៃិងថាន កណ់រៀៃទាងំអស់

 របស់ណយើង ណហើយណយើងទាងំអស់ រន ចូ្លរមួកនុងការណធ្ើការធានាថាការសណបមច្
 ច្ិត្តបតលឹមបតរូវ បតរូវបាៃណធ្ើណ�ើងអំពីរណបៀបណបបើបបាស់មូលៃិធិទាងំណៃះឱ្យមាៃបប

សិទ្ធិភាព ណយើងអាច្ណធ្ើឱ្យសាោណរៀៃណៅរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា អសា្ច រ្យ ណ�ើងវញិៃិង
អាច្ណធ្ើឱ្យណសែ្ឋកិច្្ចរបស់ណយើងលូតោស់ម្តងណទៀត។

(m) វធិាៃការណៃះបណងកើៃៃូវលុយដែលបតរូវការណែើម្វីៃិិណោគជាមយួកុមារ របស់ណយើង តាមរយៈការបណងកើៃពៃ្ធបបាកច់្ំ�ូលអបតា ចំ្្យណ្្សងណទៀត 
ដែលដបបបបរួលតាមលទ្ធភាពបងរ់បស់អនកបងព់ៃ្ធ ជាមយួៃលឹងអនករកបបាកច់្ំ
�ូលបាៃខ្ពស់បំ្ុតដែលបាៃ បរចិា្ច គណបច្ើៃបំ្ុត។

(n) កនុងអ�ុំងណពលបៃួឆ្ន ែំំបូងនៃការណ ្្តើមបបជាសិទិ្ធ ែូច្ដែលបាៃ
 ពិព�៌នាខាងណបកាម 60 ភាគរយនៃមូលៃិធិទាងំណៃះ ៃលឹង ្្តល់ណៅ ឱ្យសាោ 

ណរៀៃច្ំណ�ះែលឹងទូណៅ (K-12)  10 ភាគរយៃលឹង្្តល់ណៅ ឱ្យការអបរ់វំយ័ែំបូង 
ៃិង 30 ភាគរយៃលឹងបតរូវ្្តល់ណៅណែើម្កីាតប់ៃ្ថយបំ�ុលរែ្ឋ ៃិងការពារការ 
កាតប់ៃ្ថយថវកិាែអ៏ៃ្តរាយបដៃ្ថមណទៀត ដែលអាច្ណធ្ើឲ្យណខសាយែល់ការ វៃិ ិ
ណោគការអបរ់ថំ្មីទាងំណៃះ។ សបមាប ់រយៈណពលបបាបីំឆ្ន នំៃការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធ ដែលណៅសល់ ចាបព់ីឆ្ន  ំ2017 ណៅ 100 ភាគរយនៃមូលៃិធិៃលឹងបណងកើៃៃូវ 
ការអបរ់ចំ្ំណ�ះែលឹងទូណៅ (K-12) ៃិងការ្្តល់មូលៃិធិអបរ់វំយ័ែំបូង។ ណែើម្ ី
ណ�ៀសវាងៃូវការ ដបបបបរួលែទូ៏ោយកនុងបបាកច់្ំ�ូល ៃិងធានាថាការវៃិ

 ិណោគជាបៃ្តកនុងសោណរៀៃណៅកនុងសាោ ៃិងម�្ឌ លអបរ់វំយ័ែំបូងដែល 
បតរូវការបបាកច់្ំ�ូល្ ដែលណលើសពីអបតាលូតោស់នៃរែ្ឋកាលីហ្័រ
ញ៉ា  កនុងមយួកាពីតា បបាកចំ់្�ូលកនុងមៃុស្សមាន ក ់ៃលឹងបតរូវបាៃណបបើបបាស់ 
ណែើម្�ីួយ��ួស�ុល ៃិងសងបបាកប់�ុំលអបរ់រំបស់រែ្ឋដែលណៅសល់ ធានា 
ថាលទ្ធភាពរបស់រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា កនុងការណច្ញ ្សាយៃូវបំ�ុលថ្មី ែូច្ដែល 
បតរូវ ការណែើម្កីសាង ៃិងណធ្ើឱ្យ សាោណរៀៃ ៃិងម�្ឌ លអបរ់វំយ័ែំបូងឲ្យ 
ទំណៃើបណ�ើង។

(o) ទលឹកបបាកថ់្មីទាងំអស់ដែលបាៃនរអគ្្គ សណដាយការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះ ៃលឹងបតរូវបាៃដាកក់នុងមូៃិធីែទុ៏កចិ្ត្តណដាយដ�កដែលអាច្បតរូវបាៃចំ្្យ
 សបមាប ់ដត សាោណរៀៃកនុងតំបៃ ់ប៉ាុណ ណ្ ះ សបមាបក់ារដថទាៃំិងការអបរ់ ំ

កុមារវយ័ែំបូង ៃិងណែើម្�ួីយ��ួស�ុលៃូវការខូច្ខាត ៃិង�ួយ�សងបំ�ុល 
�ំពាករ់បស់សាោណរៀៃ ណដាយណោងតាមខដច្ងនៃច្បាបណ់ៃះ។ អង្គៃីតិបញ្ញត្ត ិ
ៃិងអភបិាលៃលឹងមៃិបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តឱ្យណបបើបបាស់ ថវកិាណៃះសបមាបកិ់ច្្ចការ

 ណ្្សង ៃិងមៃិឱ្យពួកណគអាច្ដកដបបបបពៃ័្ធនល ទុកសបមាបសិ់ស្សមាន ក់ៗ  ដែល 
ធានាថាថវកិា្្តល់ណដាយណស្មើភាពរន  ច្ំណពាះសាោណរៀៃកនុងតំបៃៃ់ីមយួៗ។

(p) ការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះមាៃៃូវខដច្ងទទួលខុសបតរូវមាៃបបសិទ្ធិភាព
  ៃិងរ លឹងមា ំដែលតំរវូឲ្យមាៃការបតរួតពិៃិត្យ ការ�ំរះបញជា ី ៃិងការបគ្ហា ញជា

 

សាធារ�ៈ។ សបមាបណ់លើកែំបូង ណយើងៃលឹងមាៃថវកិាទី តាងំសាោណរៀង ច្បាស់ោស់ ៃិងែលឹងោ៉ា ងជាកោ់កពី់រណបៀប ដែលលុយរបស់ណយើងកំពុងបតរូវ
បាៃចាយណៅកនុងសាោណរៀៃៃីមយួៗ រណបៀប្។ ៃរ្មាន កប់ំពាៃណដាយ
ណច្តនាណលើការបំរងុទុក ឬខដច្ងខាងការដបងដច្កនៃច្បាបណ់ៃះៃលឹងបតរូវមាៃ 
ណទាសពីបទឧបកិែ្ឋ។

(q) ការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធបណងកើត្ងដែរៃូវបសទាបទ់ំៃួលខុសបតរូវ បដៃ្ថមមយួ 
ណដាយការបញ្ចបក់ារយកពៃ្ធបនាទា បពី់រយៈណពល 12 ឆ្ន  ំបបសិៃណបើវាមៃិបតរូវ 
បាៃយល់បពមណដាយអនកណបាះណឆ្ន តនានាណទ។ ការណនាះ្្តល់ឱ្យសាោណរៀៃ 
របស់ណយើងៃូវណពលណវោបគបប់រៃណ់ែើម្បីគ្ហា ញថាមូលៃិធិថ្មីពិតជាបាៃ�ួយ�

 ណលើកកម្ពស់លទ្្ធ លអបរ់ ំដែលកំពុងការពារអនកបងព់ៃ្ធនានា ណដាយការលុប 
ណចាលៃូវពៃ្ធ បបសិៃណបើអនកណបាះណឆ្ន ត នានាសណបមច្ថាពួកណគមៃិច្ងរ់កសាវា 
ទុក។

(r) ការណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះៃលឹងមាៃសុពលភាពសបមាបជ់ា មណធយាបាយ
ណដាះបសាយរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ជាមយួៃលឹងការធ្ាកចុ់្ះមយួ កនុងច្ំណ្មការធ្ាក ់
ចុ្ះណសែ្ឋកិច្្ចែអ៏ាបកកប់ំ្ ុតនានាកនុងបបវត្តិ សា្ស្តរបស់ខ្ួៃ។ បបសិៃណបើការ
ណ្្តើមបបជាសិទិ្ធណៃះបតរូវបាៃអៃុវត្តណពញណលញភ្ាមៗ ណហើយមៃិមាៃអ្ីៗបតរូវ

 បាៃណធ្ើណ�ើងណែើម្�ីួយ�បិទ បញ្ឈបៃូ់វឱៃភាពថវកិារែ្ឋរបស់ណយើង ដែលបៃ្ត
 ៃូវការកាតប់ៃ្ថយ ថាវកិាែណ៏បច្ើៃ អាច្ែកហូតៃូវការរបំទពីកុមារ ៃិងសាោ 

ណរៀៃរបស់ ណយើង ដែលពួកណគបតរូវបាៃណែើម្ទីទួលបាៃ្លបបណោ�ៃណ៍ពញ 
ណលញពីការ វៃិិណោគអបរ់ដំែលបាៃ្្តល់ឱ្យណដាយច្បាបណ់ៃះ។ ែូណច្នះ ការណ្្តើម 
បបជាសិទិ្ធណៃះៃលឹងបតរូវបាៃអៃុវត្តជាពីរែំ្កក់ាល ។ សបមាបស់ារណពើពៃ្ធ

 បៃួឆ្ន ែំំបូង រហូតែល់ចុ្ងឆ្ន  ំ2016- 17  30 ភាគរយនៃ មូលៃិធិណៃះ ដែល 
បបមា�ជា 3 ពាៃោ់ៃែុោ្រ ៃលឹង ្្តល់ណៅណសវា�ួស�ុល ៃិងសងបំ�ុល 
�ំពាករ់បស់សាោរែ្ឋ ៃិងបំ�ុលែនទណទៀត ដែលណធ្ើរចួ្ខ្ួៃៃូវច្ំៃួៃែូច្រន  
មយួណែើម្បីំណពញៃូវណសច្ក្តីបតរូវការ ថវកិាែនទដែលសំខាៃស់បមាបក់ារធំធាត ់
សរបុនៃកុមារ ៃិងបគរួសារ ៃិងសហគមៃដ៍ែលពួកណគរស់ណៅកនុង។ ណដាយចាប ់
ណ្្តើមកនុងឆ្ន  ំ2017- 18  សំណ�ើ បបជាៃុមត័ណិៃះៃលឹងបតរូវបាៃអៃុវត្តោ៉ា ងណពញ 
ណលញ ៃិង 100 ភាគរយនៃមូលៃិធិ ៃលឹងជាថវកិាថ្មី ដែលមៃិអាច្បតរូវ បាៃ

 ណបបើបបាស់�ំៃួសកដៃ្ងសំណ�ើ បបជាមតិទី 98 ឬការ្្តល់ៃូវ មូលៃិធិបច្្ចុប្ៃន 
ែនទ្មយួសបមាបក់ារអបរ់ចំ្ំណ�ះែលឹងទូណៅ (K-12) ឬកម្មវធិីកុមារវយ័ 
ែំបូងបាៃណទ។ លទ្្ធ លនៃទំនាកទ់ៃំងណធ្ើណៅ ែំ្កក់ាលណៃះៃលឹងជាកាល
ដែលចាបណ់្្តើមភ្ាមៗ 70 ភាគរយនៃ មូលៃិធិទាងំណៃះៃលឹងបតរូវបាៃណបបើបបាស់ ណែើម្បីណងកើៃការ្្តល់មូលៃិធិ សបមាបស់ាោណរៀៃ ៃិងកម្មវធិីអបរ់វំយ័ែំបូង

 ែូច្ដែលបតរូវបាៃតំរវូ ណដាយច្បាបណ់ៃះ ៃិងបនាទា បពី់រយៈណពលបៃួឆ្ន  ំមូល 
ៃិធិទាងំអស់ 100 ភាគរយ បតរូវបាៃច្ំ្យសបមាបណ់រលបំ�ងណនាះ 
ណែើម្បីណំពញ ៃូវកាតព្កចិ្្ចរបស់ណយើងចំ្ណពាះកុមាររបស់ណយើង ៃិងអនាគត

 របស់ណយើង ។
វគ្គទី 3 ណរលបំ�ង ៃិងណច្តនា
បបជាពលរែ្ឋកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា សូមបបកាសថាច្បាបណ់ៃះបតរូវ មាៃណច្តនា 

កនុងការណធ្ើែូច្តណៅណៃះ៖
(a) ណែើម្ពីបងលឹង ៃិងរបំទសាោណរៀៃសាធារ�ៈរបស់រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  

ដែលរមួមាៃទាងំសាខាសាោ ណដាយបណងកើៃៃូវ ការ្្តល់មូលៃិធិសបមាប់
សិស្សមាន ក់ៗ ណែើម្ណីលើកកម្ពស់លទ្្ធ លការសិកសា អបតាបញ្ចបក់ារសិកសា 
ៃិង ការណបតៀមខ្ួៃសបមាប ់ប�្តុ ះប ្្ត លវជិាជា �ីវៈ មហាវទិយាល័យ អា�ីព 
ៃិង�ីវតិ។

(b) ណែើម្ពីបងលឹង ៃិងរបំទការអបរ់កុំមារកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ណដាយការសា្ត
រណ�ើងវញិៃូវការ្្តល់មូលៃិធិ ការណលើកកម្ពស់គុ�ភាព ៃិងការពបងីកការទ
ទួលបាៃកម្មវធិីអបរ់ ំៃិងដថទា ំវយ័ែំបូងសបមាបកុ់មារមាៃគុ�វបិត្តិៃិងគ្
យរងណបរះ។

(c) ណែើម្បីណងកើតៃូវការទទួលខុសបតរូវ តម្ាភាព ៃិង ការចូ្លរមួសហគម
ៃប៍ដៃ្ថមណទៀតពីរណបៀបដែលមូលៃិធិអបរ់សំាធារ�ៈបតរូវបាៃច្ំ្យ។

(d) ណែើម្ធីានាថាបបាកចំ់្�ូលដែលបាៃមកពីច្បាបណ់ៃះ ៃលឹងបតរូវបាៃណបបើ បបាស់សបមាបស់កម្មភាពអបរ់ចំំ្ណ�ះែលឹងទូណៅ (K-12)ណៅទីតាងំសាោណរៀៃ 
ណែើម្ពីបងីក ៃិងពបងលឹងការអបរ់ ំៃិងការដថទាវំយ័ែំបូង សបមាបកុ់មារដែល 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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មាៃគុ�វបិត្តិ ៃិងច្ំណពាះវសិាលភាពកំៃត ់ៃិងស្ថិតណបកាមកាលៈណទសៈ
 កំ�ត ់ដែលទទួលការអៃុញ្្ញ តជាពិណសសណដាយច្បាបណ់ៃះ ណែើម្ពីបងលឹងៃូវតំ

ដ�ងសារណពើពៃ្ធសរបុនៃរែ្ឋ ៃិងណលើកទលឹកចិ្ត្តែល់ ការវៃិិណោគនាណពលអនា
គតបគបប់រៃក់នុងម�្ឌ លអបរ់ ំណដាយការ កាតប់ៃ្ថយៃូវបៃទាុកនៃបំ�ុលអបរ់ ំ
រែ្ឋនាណពលបច្្ចុប្ៃន។

(e) ណែើម្ធីានាថាបបាកច់្ំ�ូលដែលបតរូវបាៃបណងកើតណដាយច្បាប ់ណៃះមៃិ
អាច្បតរូវបាៃណបបើបបាស់ណែើម្�ីំៃួសៃូវមូលៃិធិរែ្ឋដែលមាៃ បសាបស់បមាបក់ារ
អបរ់ចំ្ំណៃះែលឹងទូណៅ (K-12) ឬការអបរ់ ំៃិងដថទា ំវយ័ែំបូង ។

(f ) ណែើម្ធីានាថាអង្គៃីតិវធិីមៃិអាច្ខ្ចី ឬផ្្ស់ប្តូរទិសណៅជាមយួ បបាកច់្ំ
�ូលដែលបាៃបណងកើតណដាយច្បាបណ់ៃះ សបមាបណ់រលប�ំង ែនទ្មយួ 
ឬមៃិណធ្ើការបបាបែ់ល់សហគមសាោកនុងតំបៃពី់ រណបៀបដែលមូលៃិធិទាងំ
ណនាះៃលឹងបតរូវបាៃច្ំ្យណទ ។

វគ្គទី 4  ភាគទី 9.7 (ចាបណ់្្តើមជាមយួវគ្គទី 14800) បតរូវបាៃបដៃ្ថមណៅ 
កាៃប់ំដ�ក 1 នៃបបការ 1 នៃច្បាបអ់បរ់ ំដច្ងថា ៖

ភាគទី 9.7 កុមាររបស់ណយើង អនាគតរបស់ណយើង ៖ ច្បាបស់្តីពីការ វៃិិណោគណលើការអបរ់វំយ័ែំបូង ៃិងសាោណរៀៃកនុងតំបៃ ់ៃិងការ
 កាតប់ៃ្ថយប�័ណ ប�ុំល

14800. ភាគណៃះៃលឹងបតរូវបាៃណគសា្គ ល់ ៃិងអាច្បតរូវបាៃណធ្ើជាអ�ំះ 
អំ្ងជាច្បាបកុ់មាររបស់ណយើង អនាគតរបស់ណយើង៖ សាោណរៀៃកនុងតំបៃ ់
ការវៃិិណោគអបរ់វំយ័ែំបូង ៃិងកាតប់ៃ្ថយប�ុំល�ំពាក។់

14800.5. សបមាបណ់រលបំ�ងណៅវគ្គណៃះ ៃិង�ំពូកទី 1.8 (ការ 
ចាបណ់្្តើមជាមយួវគ្គ 8160)នៃភាគទី 6នៃបំដ�កទី 1នៃបបការ ទី 1 ការក�ំ
តន់ានាែូច្ខាងណបកាមបតរូវបាៃអៃុវត្តៈ

(a) “ភាន កគ់្រអបរ់កំនុងតំបៃ”់ ឬ “LEA” រាបប់ញ្ចូ លទាងំសាោកនុង តំបៃ ់
ការោិល័យអបរ់កំនុងណខាៃធី គ�ៈបគបប់គងសាខាសាោសាធារ�ៈឯករា
�្យ ៃិងសា្ថ បៃ័ បគបប់គងនៃណសវាដ�នាណំដាយផ្ទា ល់ដែលបាៃ ្្តល់ឱ្យណដាយរ
ែ្ឋ ដែលរមួមាៃសាោណរៀៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា សបមាប�់ៃពិការដភនក ៃិងសាោ
ណរៀៃរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា សបមាប�់ៃងងឺតដភនក។

(b) “សាោណរៀៃ K-12” ឬ “សាោណរៀៃ”មាៃៃយ័ថាជាសាោ 
ណរៀៃរែ្ឋ្មយួ ដែលរមួមាៃទាងំ ប៉ាុដៃ្តមៃិបតរូវបាៃកបមតិ 
ៃូវសាខាសាោ្មយួ សាោកនុងណខាៃធី្មយួ ឬសាោណរៀៃសម ្
រាបកុ់មារមាៃតំរវូការពិណសសនានា ដែលចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃជាណរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
ៃិង ្្តល់ៃូវណសវាដ�នាណំដាយផ្ទា ល់ ណៅកាៃសិ់ស្សកនុងថាន ក ់
មណត្តយ្យ្មយួ ឬទាងំអស់រហូតែល់ថាន កទី់ 12 ៃិងដែលស្ថិតបកាម 
យុត្តកិារបបតិបត្តិការនៃ LEA ្មយួ ។ រយៈណពលនៃ “សាោមណត្តយ្យ” កនុង
វគ្គណៃះរមួបញ្ចូ លទាងំអៃ្តរៈសាោមណត្តយ្យ។

(c) ”ការអបរ់ ំៃិងដថទាវំយ័ែំបូង” ឬ “ECE” មាៃៃយ័ថាថាន ក ់មណត្តយ្យ 
ៃិងកម្មវធីិែនទណទៀត ដែលបតរូវបាៃណរៀបច្ំណ�ើងណែើម្យីក ចិ្ត្តទុកដាក ់ៃិងប
ដៃ្ថមការអបរ់កុំមារពីណពលណកើតរហូតែល់អាច្ចូ្ល ណរៀៃសោមណត្តយ្យបាៃ 
រាបប់ញ្ចូ លទាងំកម្មវធីិទាងំពីរដែលបាៃ ្្តល់ ឱ្យៃូវការអបរ់ ំ
ៃិងដថទាវំយ័ែំបូងែល់កុមារ ៃិងកម្មវធីិនានាដែល ពបងលឹងៃូវសមត្ថភាពអបរ់ ំ
ៃិងដថទាវំយ័ែំបូងនៃឳពុកមា្ត យ ៃិងអនក ដថទាងំនានា ណែើម្ឱី្យពួកណគអាច្បម ្
ណរ ើកុមារបាៃបបណសើរជាងមៃុ។

(d) សបមាបឆ់្ន សិំកសា 2013-2014 “ការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃ”របស់ សាោ
ណរៀៃមាៃៃយ័ថាជាលក្ខ�ៈចុ្ះណឈា្ម ះនាដខតុោសបមាប ់ឆ្ន សិំកសា 2012-
2013 ដែលបតរូវបាៃកាតប់ៃ្ថយ ឬែំណ�ើងណដាយការ លូតោស់ ឬការថយ
ចុ្ះៃូវភាគរយជាមធ្យមកនុងតណួលខចុ្ះណឈា្ម ះ ចូ្លណរៀៃនាដខតុោរបស់ខ្ួៃ 
ណៅណពញបីឆ្ន សិំកសាកៃ្ងណៅ។ សបមាបឆ់្ន បំៃ្តបនាទា ប ់
“ការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃ”របស់សាោណរៀៃ មាៃៃយ័ថាជាការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្ល
ណរៀៃសកម្មបបចាដំខជាមធ្យមសបមាប ់ឆ្ន សិំកសាមុៃដែលបតរូវបាៃគ�នា 
ណដាយណោងតាមវគ្គ 46305 ឬការចុ្ះណឈា្ម ះនាដខតុោសបមាបឆ់្ន សិំកសា
មុៃ បបសិៃណបើ តណួលខនៃវគ្គទី 46305 មៃិទាៃម់ាៃ បតរូវបាៃកាតប់ៃ្ថយ 
ឬ បតរូវបាៃែំណ�ើងណដាយការលូតោស់ ឬការធ្ាកចុ់្ះៃូវភាគរយជា មធ ្
យមកនុងតួណលខចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃទាងំណៃះ ណៅរយៈណពលបីឆ្ន កំៃ្ងណៅ។ 

រាល់ការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃរបស់ LEA ៃីមយួៗ ៃលឹងបតរូវ សុរបការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្
លណរៀៃនានាណៅសាោណរៀៃទាងំអស់ស្ថិតណបកាម យុតា្ត ធិការរបស់ LEA ។ កា
រចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃទូទាងំរែ្ឋៃលឹងបតរូវជាការសរបុនៃការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃរប
ស់ LEA ទាងំអស់។

(e) “កម្មវធីិអបរ់”ំមាៃៃយ័ថាជាការច្ំ្យសបមាបណ់រលបំ
�ងែូច្ខាងណបកាមណៅតំបៃស់ាោចំ្ណ�ះែលឹងទូណៅ(K-12) ដែ
លបាៃអៃុមត័ណៅសវនាការសាធារ�ៈណដាយគ�ៈបគបប់គង នៃ 
LEA ជាមយួៃលឹងយុត្តិការណៅណលើសាោណរៀៃណៃះ ណែើម្ណីលើកកម្ពស់ 
ការបំណពញការសិកសារបស់កូៃសិស្ស អបតាបញ្ចបក់ារសិកសា ៃិងការ ណបតៀមខ្ួ
ៃប�្តុ ះប ្្ត លវជិាជា �ីវៈ អា�ពី មហាវទិយាល័យ ៃិង�ីវតិ។

(1) ការដ�នាណំលើមុខវជិាជា សិល្ៈ ការអបរ់រំាងកាយ វទិយាសា្ស្ត 
បណច្្ចកវជិាជា  វសិ្កម្ម គ�ិតវទិយា បបវត្តិវទិយា ពលរែ្ឋវទិយា អក្ខរកម្មហរញិ្ញ វត្ថុ 
ភាសាអងណ់គ្ស ៃិងភាសាបរណទស ៃិងការអបរ់បំណច្្ចកណទស វជិាជា �ីវៈ ឬ

អា�ពី ។
(2) ទំហំថាន កណ់រៀៃតូច្ជាងមុៃ។
(3) បករុមបបលឹកសា ប ណ្ រក្ស គិោៃុបដា្ឋ យិកាសាោ ៃិងបុគ្គលិក បទបទង់

ែនទណៅតំបៃស់ាោណរៀៃណបច្ើៃជាមុៃ។
(4) ពៃយាណពលណវោសិកសា តាមរយៈនថ្ងសាោកាៃដ់តដវងជាង មុៃ

ឬឆ្ន សិំកសាសាោកាៃដ់តដវងជាងមៃុ សាោណរៀៃរែូវណរៅ្ត  ថាន កម់ណត្តយ្យ 
កម្មវធីិបំប៉ាៃបនាទា បពី់សាោ ៃិងការបណបងៀងតាម្ទាះ។

(5) ការរបំទសង្គម ៃិងសិកសាបដៃ្ថមសបមាបអ់នកសិកសាភាសា 
អងណ់គ្ស កូៃសិស្សដែលមាៃបបាកច់្ំ�ូលទាប ៃិងកូៃសិស្សដែល 
មាៃណសច្ក្តីបតរូវការពិណសស។

(6) គំរកូារអបរ់ជំា�ណបមើសណ្្សង ដែលបាៃកសាងៃូវសមត្ថភាពរបស់កូៃ
សិស្សសបមាបក់ារគិតែសីុ៏�ណប៉ ៃិងគៃិំតនច្នបបឌិត។

(7) ការទំនាកទ់ំៃង ៃិងការចូ្លរមួបដៃ្ថមជាមយួឳពុក មា្ត
យកនុងការណធ្ើជានែគូពិតបាបកែជាមយួសាោណរៀៃកនុងការ�ួយ� 
ឱ្យកុមារទាងំអស់ទទួលបាៃណជាគ�យ័។

(f ) “មូលៃិធិ CETF”មាៃៃយ័ថាបបាកច់្ំ�ូលទាងំណនាះ បតរូវបាៃដា
កក់នុងមូលៃិធិគួរទុកចិ្ត្តខាងការអបរ់រំែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ណដាយណោងតាមវគ្គ 
17041.1 នៃច្បាបប់បាកច់្ំ�ូល ៃិង ការបងព់ៃ្ធ ជាមយួរន ៃលឹងការបបាកទ់ាងំ
អស់ដែលបតរូវ រកបាៃណៅណលើមូលៃិធិទាងំណនាះ ដែលកំពុងដតរងច់ាៃូំវការណធ្ើ 
បំដ�ងដច្កែំបូង ៃិងការបបាកទ់ាងំអស់ដែលរកបាៃណៅណលើ 
មូលៃិធិដែលបាៃទទួល មកវញិ ដែលកំពុងដតរងច់ាកំារណធ្ើ 
បំដ�ងដច្កពួកណគ។

(g) “អនកណមើលការខុសបតរូវ” មាៃៃយ័ថាអនកណមើលការខុសបតរូវ 
ណលើការដ�នាជំាសាធារ�ៈ។

14801. (a)មូលៃិធិគួរទុកចិ្ត្តខាងការអបរ់រំែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  
(CETF) គឺណៅទីណៃះបតរូវបាៃបណងកើតកនុងរតនារររែ្ឋ។ មូលៃិធិ CETF 
បតរូវបាៃរកសាទុកណដាយណ�ឿជាក ់ៃិងណទាះបីជាមាៃវគ្គទី 13340 
នៃបកមរដា្ឋ ភបិាលកណ៏ដាយ បតរូវបាៃណធ្ើឱ្យសមរម្យជាបៃ្តបនាទា ប ់ណដាយមៃិ
ជាបព់ាកព់ៃ័្ធៃលឹងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ សបមាបណ់រលប�ំងទាងំបសរុងដែលបាៃ 
កំ�តណ់ៅមុខណៅកនុងច្បាបណ់ៃះ

ណទ។ 
(b) មូលៃិធិ CETF ដែលបាៃណ្ទារ ៃិងដបងដច្កណៅកាៃ ់ឬមកពីមូលៃិ

ធិគួរទុកចិ្ត្តខាងការអបរ់រំែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ៃលឹងមៃិគួរណ ្្តើមឲ្យមាៃការណធ្ើឱ្យសាក
សមដែលបបឈមៃលឹងការក�ំតស់បមាបណ់រលបំ�ងនៃមាបតា XIIIB នៃរ
ែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។ មូលៃិធិ CETF គួរបតរូវបាៃរកសាទុកកនុងការទុកចិ្
ត្តសបមាបណ់រលបំ�ង នៃច្បាបណ់ៃះដតមយួគត ់ៃិងមៃិបតរូវបាៃចាតទុ់កជាប ្
រាកច់្ំ�ូលមូល ៃិធិទូណៅ ឬបបាកច់្ំ�ូលរបស់ពៃ្ធដារ ណហើយែូណច្នះៃលឹងមិ
ៃបតរូវបាៃបញ្ចូ លកនុង ការគ�នានានាដែលតំរវូណដាយវគ្គទី 8 នៃមាបតា XVI 
ឬ មៃិអាច្ដបបបបរួលតាមខដច្ងនៃវគ្គទី 12 នៃមាបតា IV ឬ វគ្គទី 20 នៃមាបតា 
XVI នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

(c) មូលៃិធិ CETF ៃលឹងបតរូវបាៃដបងដច្ក ៃិងណបបើបបាស់ដតច្ំណពាះ 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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ែូច្ដែលបាៃកំ�តណ់ៅមុខកនុងច្បាបណ់ៃះ ៃិងមៃិបតរូវបាៃណបបើបបាស់ 
ណែើម្ចំី្្យណលើនថ្រែ្ឋបាល ណលើកដលងដតបតរូវ 
បាៃ្្តល់សិទ្ធិជាពិណសសណដាយច្បាប។់ ណទាះបីជាោ៉ា ង្ខដច្ងែនទ
្មយួណ្្សងណទៀតនៃច្បាបណ់ៃះ មូលៃិធិ CETF ៃលឹងមៃិបតរូវបាៃណ្ទារ ឬ 
្្តល់បបាកក់ម្ចណីៅណលើមូលៃិធិទូណៅ ឬណៅណលើមូលៃិធិែនទ្មយួ បុគ្គល 
ឬអង្គភាព្មយួ សបមាបណ់រលប�ំង ឬណៅណពល្មយួ ណលើក ដលង
ដតបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តោ៉ា ងច្បាស់កនុងវគ្គទី 14813។

(d) មូលៃិធិ CETFដែលបាៃដបងដច្កណៅកាៃ ់LEAs ៃិង 
អនកណមើលការខុសបតរូវពី CETF ៃលឹងបតរូវដាកប់ដៃ្ថមកនុងមូលៃិធិរែ្ឋ កនុងតំបៃ ់
ៃិងសហពៃ័្ធ ដែលបាៃកំ�តទុ់កសបមាបស់ាោណរៀៃចំ្ ណ�ះែលឹងទូណៅ 
(K-12) ៃិងការអបរ់ ំៃិងដថទាវំយ័ែំបូង ចាបណ់្្តើមពី នថ្ងទី 1 ដខវចិិ្្កា ឆ្ន  ំ2012 
ៃិងមៃិបតរូវបាៃណបបើបបាស់ណែើម្�ំីៃួសឱ្យ កនុងមយួកាពីតានៃកបមតិមូលៃិធិរ
ែ្ឋ កនុងតំបៃ ់ឬ សហពៃ័្ធ ដែលមាៃជាណបសច្ សបមាបណ់រលប�ំងទាងំណៃះ 
ចាបណ់្្តើមពី កាលបរណិច្្ទណនាះតណៅដែលបាៃណធ្ើឱ្យបតលឹមបតរុវសបមាបក់ារផ្្ស់ 
ប្តូរកនុងនថ្រស់ណៅ ៃិងណដាយណររពណលើមូលៃិធិសហពៃ័្ធ សបមាបក់ារថយចុ្ះ
ទាងំបសរុងកនុងអី្ដែលមាៃកនុងការ្្គត់្ ្គងរ់បស់សហពៃ័្ធ។ ចំ្ៃួៃទលឹកបបាកដ់ែ
លបតរូវបាៃណធ្ើឱ្យសមរម្យពីមូលៃិធិនានា ណបរៅពី CETF សបមាបក់ាររបំទ ៃូ
វបបពៃ័្ធអបរ់អំបរ់ចំ្ំណ�ះែលឹងទូណៅ K-12 ៃិងកម្មវធីិអបរ់ ំៃិងដថទាវំយ័ែំបូង 
ថាណតើបតរូវបាៃកំ�តអ់ា�ត្តិណដាយរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ  ឬណ្្សងពីណៃះ 
ៃលឹងមៃិបតរូវបាៃកាតប់ៃ្ថយ ជាលទ្្ធ លនៃមូល ៃិធិដែលបាៃណធ្ើបំដ�ងដច្ក 
ណដាយណោងតាមច្បាបណ់ៃះ ។

14802. (a)គ�ៈកម្មការបតតពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធ ណៅទីណៃះ 
បតរូវបាៃបណងកើតណ�ើង ណែើម្ ី្ ្តល់ៃូវការបតរួតពិៃិត្យណមើល ៃិង 
ទំៃួលខុសបតរូវកនុងការដបងដច្ក ៃិងណបបើបបាស់មូលៃិធិ CETF 
ទាងំអស់។ សមា�ិកនានានៃគ�ៈកម្មការជាអនកបតរួតតាប សវៃកររែ្ឋ 
ណទសាភបិាល ៃិងបបធាៃណមធាវ ីៃិងនាយកបគបប់គងហរញិ្ញ វត្ថុ។ 
គ�ៈកម្មការបតតពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធ បតរូវមាៃទៃំួលខុសបតរូវសបមាប់
ការធានាថាមូលៃិធិ CETF បតរូវ បាៃដច្កចាយោ៉ា ងច្បាស់ោស់ 
ែូច្ដែលបតរូវបាៃ្្តល់ឱ្យណដាយ វគ្គណៃះ ៃិងបតរូវបាៃណបបើបបាស់ោ៉ា ងសីុ�ណប៉
សបមាបដ់តណរលបំ�ង នានា ែូច្ដែលបាៃក�ំតណ់ៅកនុងវគ្គណៃះ។

(b) ណទាះបោី៉ា ង្ ខដច្ងនៃច្បាបែ់នទ្មយួ នថ្ពិតបបាកែ ដែលបា
ៃណកើតណ�ើងណដាយគ�ៈបគបប់គងណលើការពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធ អនកបតរួតបតា ៃិងអន
កណមើលការខុសបតរុវកនុងការចាតដ់ច្ងណលើមូលៃិធិ គួរទុកចិ្ត្តខាងការអបរ់រំែ្ឋកា
លីហ្័រៃីញ៉ាន  ៃលឹងបតរូវបាៃបង ់បបាកណ់ដាយមូលៃិធិ CETF ណទាះបីជាោ៉ា ង្ 
បបសិៃណបើនថ្ច្ំ ្យទាងំណនាះអាច្ៃលឹងមៃិណលើសពីបីភាគែបន់ៃច្ំៃួៃ 
1 ភាគរយនៃបបាកច់្ំ�ូលទាងំអស់ដែលបាៃបបមូលកនុងមូលៃិធិកនុង 
អំ�ុងណពលបីឆ្ន ំ្ មយួ ដែលជាចំ្ៃួៃមធ្យមនៃមយួភាគែបន់ៃ ច្ំៃួៃ 1 
ភាគរយជាបបចាឆំ្ន ។ំ រហូតែល់ចុ្ងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2016-17  ច្ំៃួៃ 30 ភា
គរយនៃនថ្ច្ំ្យដែលបាៃ្្តល់សិទ្ធិឱ្យ ណដាយវគ្គណៃះៃលឹងបតរូវបាៃកាតណ់ច្
ញពីមូលៃិធិរបំទបណ ្្ត ះ អាសៃនដែលបាៃ ្្តល់ឱ្យណដាយណោងតាមវគ ្
គទី 14802.1 ច្ំៃួៃ 60 ភាគរយនៃនថ្ចំ្្យដែលបតរូវបាៃ្្តល់សិទ្ធិឱ្យណដាយ 
វគ្គណៃះ ៃលឹងបតរូវបាៃបាៃកាតណ់ច្ញពីមូលៃិធិដែលបាៃកំ�ត ់ទុកប្តុ ំសបមាប ់
K-12 ណដាយណោងតាមវគ្គទី 14803 ៃិងច្ំៃួៃ 10 ភាគរយនៃនថ្ចំ្្យដែ
លបាៃ្្តល់សិទ្ធិឱ្យណដាយវគ្គណៃះ ៃលឹងបតរូវបាៃកាតណ់ច្ញពីមូលៃិធិដែលបា
ៃកំ�តទុ់កប្តុ  ំសបមាប ់ECE ណដាយណោងតាមវគ្គទី 14803 ។ ណបកាយមក 
ច្ំៃួៃ 85 ភាគរយនៃនថ្ច្ំ្យដែលបាៃ្្តល់សិទ្ធិណដាយ វគ្គណៃះៃលឹងបតរូវបា
ៃកាតណ់ច្ញពីមូលៃិធិដែលបាៃកំ�តទុ់ក ប្តុ ំសបមាប ់K-12 ៃិងច្ំៃួៃ 15 
ភាគរយៃលឹងបតរូវបាៃកាតណ់ច្ញពី មូលៃិធិនានាដែលបាៃកំ�តស់បមាប ់ECE 
ណដាយណោងតាម វគ្គទី 14803។

(c) គ�កម្មការបតរួតពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធអាច្ទទួលយកៃូវបទ 
បញ្ជា ដបបទាងំណនាះ ដែលរមួបញ្ចូ លទាងំ បទបញ្ជា បនាទា ៃ ់ែូច្ដែលចាបំាច្ក់នុ
ងការបំណពញៃូវកាតព្កិច្្ចនានារបស់ខ្ួៃណៅណបកាមច្បាបណ់ៃះ។

14802.1. (a) រហូតែល់ចុ្ងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2016-17  
អនកបតរួតតាបៃលឹងដបងដច្កច្ំៃួៃ 30 ភាគរយនៃមូលៃិធិ CETF 
ែូច្ដែលបាៃ្្តល់ឱ្យកនុងវគ្គណៃះ ណហើយអ្ីដែលណៅសល់ ដែលបសបតាមវគ្គទី 

14803, 14804, 14805, 14806 ៃិង14807។ បនាទា បម់ក មូលៃិធិ CETF 
ទាងំអស់ ៃលឹងបតរូវបាៃណគដបងដច្ក ណដាយណោងតាមវគ្គ 14803, 14804, 
14805, 14806 ៃិង14807។

(b) រហូតែល់ចុ្ងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2016-17  ពាក្យថា “មូលៃិធិ CETF” 
ែូច្ដែលបតរូវបាៃណបបើបបាស់កនុងវគ្គទី 14803 ៃលឹងសំណៅណៅណលើច្ំៃួៃ 
70 ភាគរយនៃមូលៃិធិ CETF ដែលបតរូវបាៃណធ្ើបដំ�ងដច្កណោង
តាមវគ្គ 14803, 14804, 14805, 14806 ៃិង14808 ណហើយពាក្យថា 
“មូលៃិធិរបំទបណ ្្ត ះ អាសៃន” ៃលឹងបតរូវសំណៅណៅែល់ ចំ្ៃួៃ 30 
ភាគរយនៃមូលៃិធិ CETF ដែលបតរូវបាៃដបងដច្ក បសបតាមវគ្គណៃះ។

(c) រហូតែល់ចុ្ងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2016-17  ណលើ មូលដា្ឋ ៃបតីមាស អនកត ្
រតួពិៃិត្យៃលឹងណធ្ើភស្តុតាងណលើ ៃិងដច្ក ចាយមូលៃិធិរបំទបណ ្្ត ះអាស
ៃនណៅកាៃម់ូលៃិធិណសវាបំ�ុល អបរ់ ំដែលបាៃណធ្ើណ�ើងណដាយវគ្គ 14813 
សបមាបក់ារដច្ក ចាយណដាយណោងតាមវគ្គណនាះ។

14803. (a) កនុងអ�ុំងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធណពញពីរឆ្ន ែំំបូងបៃ្តពី 
កាលបរណិច្ទ្ជាធរមាៃនៃច្បាបណ់ៃះ អនកបតរួតពិៃិត្យៃលឹងក�ំតៃូ់វ ច្ំៃួៃ 85 
ភាគរយនៃមូលៃិធិ CETF ណដាយដ�ក សបមាបក់ារ ដបងដច្ងណៅកាៃភ់ាន ក់
គ្រអបរ់កំនុងតំបៃ ់សបមាបស់ាោណរៀៃចំ្ណ�ះ ែលឹងទូណៅ K-12 ៃិងច្ំៃួៃ 15 
ភាគរយនៃមូលៃិធិ CETF សបមាបក់ារដបងដច្កណៅកាៃអ់នកណមើលការខុសបតរូ
វសបមាបខ់ដច្ងណៃះ ចំ្ណពាះកម្មវធីិអបរ់ ំៃិងការដថទាវំយ័ែំបូងកនុងច្ំៃួៃ ៃិងវធីិ
ដែលបាៃកំ�តទុ់កកនុងច្បាបណ់ៃះ។ មូលៃិធិ ទាងំណៃះ ែកនថ្ពិតបបាកែណច្ញ 
ណដាយណោងតាមចំ្�ុច្ (b)នៃ វគ្គ 14802 ៃលឹងបតរូវបាៃបាៃចាតទុ់កជា 
“បបាកច់្ំ�ូលដែលមាៃ” ស្ថិតណបកាមវគ្គ 14804។

(b) ណែើម្ ី្ ្តល់ៃូវណស្ថរភាព ៃិងណ�ៀសវាងពីការដបបបបរួលទូលំទូោយនា
នាកនុងការ្្តល់ថវកិា មូលៃិធិ CETF ៃលឹងបតរូវបាៃដច្កចាយែូច្ខាងណបកាមកនុ
ងឆ្ន  ំសារណពើពៃ្ធៃីមយួៗ បៃ្តបនាទា បពី់ឆ្ន សំារណពើពៃ្ធណពញណលញពីរឆ្ន ែំំបូង 
បនាទា បពី់កាលបរណិច្្ទដែលមាៃសុពលភាពនៃច្បាបណ់ៃះ ៖

(1) (A) ចាបណ់្្តើមពីឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2015-16 ៃិងសបមាប ់ឆ្ន ៃីំមយួៗ 
ណបរៅពីឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ ឆ្ន  ំ2017-18 ណៅណពលែំបូងនៃឆ្ន សំារណពើពៃ្ធណៃះ 
គ�ៈបគបប់គងការបតរួតពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធណៃះ ៃលឹងបតរូវក�ំតៃូ់វអបតាជា
មធ្យមដែលបបាកច់្ំ�ូលផ្ទា ល់ខ្ួៃ កនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា កនុងមយួកាពីតា
បាៃ ណកើៃណ�ើងណពញកនុងរយៈណពលបបាឆំ្ន មំុៃ ៃិងបតរូវអៃុវត្តអបតាភាគ 
រយនៃការណកើៃណ�ើងនៃមូលៃិធិ CETFណនាះ ដែលបតរូវបាៃដច្កចាយ សំរាប ់
LEAs ៃិងអនកណមើលការខុសបតរូវពីមូលៃិធិគួរទុកចិ្ត្តខាងការ អបរ់រំែ្ឋកាលីហ្័រ
ញ៉ា កនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធដែលណទើបដតបញ្ចប។់

(B) សបមាបដ់តឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2017-18 ណែើម្ណីធ្ើឲ្យ ការផ្្ស់ប្តូរពីមូ
លៃិធិរបំទបណ ្្ត ះអាសៃនទាងំណៃះ ដែលបាៃ្្តល់ឱ្យណដាយច្ំ�ុច្ (ក) 
នៃវគ្គទី 1402.1 ចំ្ណពាះ ការ្្តល់មូលៃិធិសាោណរៀៃច្ំណ�ះែលឹងទូណៅ K-12 
ណពញណលញ ៃិង កម្មវធីិ ECE ណៅណពលែំបូងនៃឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ គ�ៈបគ
បប់គងការបតរួតពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធណៃះ ៃលឹងក�ំតពី់អបតាជាមធ្យមដែល ប ្
រាកច់្ំ�ូលបុគ្គលមាន កក់នុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា កនុងមយួកាពីតាបាៃ
ណកើៃ ណ�ើងណៅបបាឆំ្ន កំៃ្ង ណហើយៃលឹងបតរូវអៃុវត្តថាអបតាភាគរយ 
នៃការណកើៃណ�ើងណលើ្លគុ� 1.429 គុ�ៃលឹងច្ំៃួៃ ទលឹកបបាកម់ូលៃិធិ 
CETF ដែលបតរូវបាៃដច្កចាយណៅកាៃ ់LEAs ៃិងអនកណមើលការខុសបតរូវពី
មូលៃិធិគួរទុកចិ្ត្តខាងការអបរ់រំែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  កនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធដែលណទើ
បដតបញ្ចប។់(2)ច្ំៃួៃទលឹកបបាកដ់ែលបាៃកំ�តណ់ដាយណោងតាមវគ្គទី (1) 
ែកៃូវនថ្ច្ំ្យពិតបបាកែណច្ញ ណដាយណោងតាមច្ំ�ុច្(b) នៃវគ្គទី 
14802 ៃលឹងបតរូវបាៃចាតទុ់កជា “បបាកចំ់្�ូលដែលមាៃ” ស្ថិតណបកាមវគ្គទី 
14804 ៃលឹងបតរូវមាៃសបមាបក់ារដច្កចាយណលើមូលដា្ឋ ៃបតីមាសច្ំណពាះ LEAs 
ៃិង អនកណមើលការខុសបតរូវកនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធណៃះបនាទា បពី់ការចាបណ់្្តើម។

(2) ច្ំៃួៃដែលបតរូវបាៃកំ�តណ់ដាយអៃុណោមតាមកថាខ�្ឌ  (1) ែកពី
នថ្សរបុពិតបបាកែណដាយអៃុណោមតាមកថាខ�្ឌ រង (b) នៃ វគ្គទី 14802
គួរបតរូវពិចារ្ថាជា “បបាកច់្ំ�ូលដែលមាៃ” ណបកាមវគ្គ 14804 ណហើយគួរ 
មាៃសំរាបដ់ច្កចាយបបចាបំតីមាសណៅឳ្យ LEAs ៃិងសនងការសិកសាកនុងឆ្ន សំា
រណពើពៃ្ធ រចួ្ណៅណពលចាបណ់្្តើម។

(c) មូលៃិធិ CETF ដែលណលើសពីបបាកច់្ំ�ូលដែលមាៃ ៃលឹងបតរូវបាៃ

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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ដច្កចាយណៅែំ្ច្ឆ់្ន សំារណពើពៃ្ធណៃះ ណដាយណោង តាមវគ្គទី 14813។
(d) រាល់មូលៃិធិ CETF ទាងំអស់ដែលបតរូវបាៃបបមរុងទុកសំរាប ់LEAs 

ៃលឹងបតរូវបាៃច្ំ្យណដាយ LEAs កនុងរយៈ ណពលមយួឆ្ន ពីំការទទួលបាៃ 
ណទាះបីជាោ៉ា ង្ បបសិៃណបើ LEAs អាច្ណៅមាៃបបសិទ្ធិភាពមៃិណលើសពី 
10 ភាគរយនៃថវកិាទាងំណៃះ សបមាបក់ារចំ្្យកនុងឆ្ន សិំកសាបៃ្តបនាទា ប។់ 
គ�ៈបគបប់គងការបតរួតពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធៃលឹងបតរូវបាៃយកមកវញិៃូវមូលៃិធិ
្ មយួដែលមៃិបតរូវបាៃច្ំ្យណៅកនុងអ�ុំងណពលមយួឆ្ន ណំែើមែំបូងៃិង
មូលៃិធិ្មយួដែលបាៃណធ្ើឱ្យមាៃបបសិទ្ធិភាព ប៉ាុដៃ្តមៃិបតរូវបាៃចំ្្យ
កនុងឆ្ន បំៃ្តបនាទា ប។់ រាល់មូលៃិធិទាងំអស់ដែលបតរូវបាៃ យកមកវញិ ៃលឹងបតរូវ
បាៃចាតទុ់កជាបបាកច់្ំ�ូលដែលមាៃ ៃលឹងបតរូវ បាៃដាកប់ញ្ចូ លជាមយួ 
បបាកច់្ំ�ូលដែលមាៃែនទណទៀត ណហើយៃលឹងបតរុវបាៃណធ្ើបដំ�ងដច្ងណ�ើងវញិ
ណដាយណោងតាមវគ្គទី 14804។

14804. (a) ស្ថិតណលើមូលដា្ឋ ៃបតីមាស អនកបតរួតពិៃិត្យៃលឹងណធ្ើ ការធានា 
ៃិងដច្កចាយច្ំៃួៃ 15 ភាគរយនៃបបាកចំ់្�ូលដែល អាច្រកបាៃណៅឱ្យអនក 
ណមើលការខុសបតរូវណលើខដច្ងច្ំណពាះកម្មវធីិអបរ់ ំៃិងការដថទាវំយ័ែំបូង ៃិងការ

 របំទនានាកនុងរណបៀបៃិងចំ្ៃួៃទលឹកបបាក ់ដែលបតរូវបាៃ្្តល់ឱ្យណដាយ�ំពូក 1.8 
(ដែលចាបណ់្្តើមកនុងវគ្គទី 8160) នៃភាគទី 6។

(b) ស្ថិតណលើមូលដា្ឋ ៃបតីមាសអនកបតរួតពិៃិត្យៃលឹងណធ្ើការធានា ៃិងដច្ក
 ចាយច្ំៃួៃ 85 ភាគរយនៃបបាកច់្ំ�ូលដែលអាច្រកបាៃ ណៅឱ្យ LEAs 

ដែលបតរូវបាៃរកសាសបមាបក់ារ ចំ្្យណៅសាោណរៀៃចំ្ណ�ះែលឹងទូណៅ K-12 
កនុងយុត្តិការរបស់ LEAៃីមយួៗ កនុងច្ំៃួៃទលឹកបបាកដ់ែលបាៃគ�នាឱ្យណដាយអ ្
ៃកបតរួត ពិៃិត្យ ណដាយណោងតាមវគ្គ 14805 ែល់ 14807 បញ្ចូ លរន ។

(c) វគ្គណៃះ ៃិងវគ្គ 14802.1, 14803, 14805, 14806 ៃិង 14807  
គឺជាការបបតិបត្តិណដាយខ្ួៃឯង ៃិងមៃិតំរវូឱ្យមាៃវធីាៃការ ច្បាបណ់ែើម្ ី

 ឲ្យមាៃបបសិទ្ធិភាព។ ការដច្កចាយមូលៃិធិ CETF នានា ៃិងមូលៃិធិរបំទ 
បណ ្្ត ះអាសៃនៃលឹងមៃិបតរូវបាៃពៃយា ឬណធ្ើឱ្យមាៃ បបសិទ្ធិភាពណ្្សង ណដាយ

 ភាពបរា�យ័នៃអង្គៃីតិបញ្ញត្តិ ៃិងអភបិាល ណែើម្តីាកដ់តងៃូវកិយ័បប័តកញ្ចប់
 ថវកិាបបចាឆំ្ន  ំណដាយ ណោងតាមវគ្គ 12 នៃមាបតា IV នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញកាលីហ្័រ 

ញ៉ា  ឬមៃិតាម ភាពសកម្ម ឬភាពអសកម្មែនទ្មយួនៃណលើវគ្គ ណៃះនៃ 
អភបិាល ឬអង្គៃីតិបញ្ញត្តិ។

14805. កនុងច្ំណ្មបបាកច់្ំ�ូលមាៃបសាប ់ដែលបតរូវបាៃដបងដច្ក 
សបមាបក់ារដច្កចាយជាបតីមាសណៅឱ្យ LEAs ស្ថិតណបកាមច្ំ�ុច្ (b)នៃវគ្គទី  
14804 អនកបតរួតពិៃិត្យៃលឹងបតរូវបាៃដបងដច្កៃូវចំ្ៃួៃ 70 ភាគរយណធ្ើជាបបាក ់
ដែល្្តល់ណដាយរដា្ឋ ភបិាលសបមាបក់ម្មវធីិអបរ់ ំសបមាបកូ់ៃសិស្សមាន ក។់ 
 ច្ំៃួៃ ៃិងទំហំ នៃបបាកដ់ែល្្តល់ពីរដា្ឋ ភបិាលសបមាបក់ម្មវធីិអបរ់ណំែើម្បីតរូវ

 បាៃ រកសាសបមាបស់ាោណរៀៃចំ្ណ�ះែលឹងទូណៅ K-12 ស្ថិតណបកាមយុត្តិការ 
របស់ LEA ៃលឹងបតរូវណធ្ើែូច្ខាងណបកាម៖

(a) អនកបតរួតពិៃិត្យៃលឹងបតរូវបណងកើតៃូវឯកស ្្ឋ ៃ ថវកិា ្្តល់ណដាយ រដា្ឋ
ភបិាលសបមាបកូ់ៃសិស្សមាន កទូ់ទាងំរែ្ឋសបមាបកូ់ៃសិស្សមាន ក់ៗ  សបមាប់
រាល់បករុមកបមតិថាន កទី់បីែូច្ខាងណបកាមៈ សាោណមត្តយ្យរហូត ែល់ថាន កទី់ 
8 បញ្ចូ លរន  (“ការ្្តល់ថវកិាែល់ K-3”)  ពីថាន កទី់ 4 រហូតែល់ថាន កទី់ 8 
បញ្ចូ លរន  (“ការ្្តល់ថវកិាថាន កទី់ 4-8”) ៃិង ថាន កទី់ 9 រហូតែល់ថាន កទី់ 12 
បញ្ចូ លរន  (“ការ្្តល់ថវកិាថាន កទី់ 9-12”)។

(b) ការ្្តល់ៃូវឯកស ្្ឋ ៃទាងំណៃះៃលឹងបតរូវបាៃណធ្ើណដាយដ្អែកណលើ 
ការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃទូទាងំរែ្ឋសរបុ កនុងបករុមកបមតិថាន កទី់បី ៃីមយួៗ ។ ច្ំៃួ
ៃទលឹកបបាក់្ ្តល់ឱ្យែល់កូៃសិស្សថាន កទី់4-8មាន ក់ៗ  ៃលឹងជាច្ំៃួៃ 120 ភាគរយ
នៃច្ំៃួៃទលឹកបបាក់្ ្តល់ឱ្យែល់កូៃសិស្ស K-3មាន ក់ៗ  ណហើយចំ្ៃួៃទលឹកបបាក់្ ្តល់
ឱ្យែល់កូៃសិស្សថាន កទី់ 9-12 មាន ក់ៗ ៃលឹងបតរូវជាចំ្ៃួៃ 140ភាគរយនៃចំ្ៃួៃទលឹ
កបបាក់្ ្តល់ឱ្យែល់កូៃ សិស្ស K-3 មាន ក់ៗ ។

(c) រាល់ LEA ៃីមយួៗបតរូវទទួលៃូវចំ្ៃួៃទលឹកបបាក់្ ្តល់ឱ្យែល់ K-3 ែូច្ 
រន  ណៅណពលវាមាៃការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃកនុងថាន កម់ណត្តយ្យ រហូតែល់ ថាន កទី់ 
3 បញ្ចូ លរន ។ ច្ំៃួៃទលឹកបបាក់្ ្តល់ឱ្យពីថាន កទី់ 4-8  ែូច្រន  ណៅណពលវាមាៃ 
ការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃកនុងថាន កទី់ 4 រហូតែល់ថាន កទី់ 8 បញ្ចូ លរន ។ ណហើយ 
ច្ំៃួយទលឹកបបាក់្ ្តល់ឱ្យែល់ ថាន កទី់ 9-12 ែូច្រន  ណៅណពលវាមាៃការចុ្ះ 
ណឈា្ម ះកនុងថាន កទី់ 9 រហូតែល់ ថាន កទី់ 12 បញ្ចូ លរន ។

(d) រាល់ទលឹកបបាកៃី់មយួៗដែលបាៃ ្្តល់ឱ្យកូៃសិស្សមាន ក់ៗ បតរូវបាៃរកសា 
ទុកសបមាបស់ាោណរៀៃ K-12 ដែលការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃ កនុងសោ
ណៃះបាៃ្្តល់ៃូវការណកើៃណ�ើងៃូវលទ្ធភាពដែលអាច្ណបបើ បបាស់របស់ LEA 
សបមាបទ់លឹកបបាកណ់នាះ។

(e) ការដកសបមរួលកបមតិថាន ក ់ដែលបតរូវបាៃ ្្តល់កនុងច្ំ�ុច្ (a) ៃិង (b) 
ៃលឹងជាការគ្កណច្ញដតមយួគត ់កនុងការដច្កចាយែល់កូៃសិស្សមាន ក់ៗ ៃូវ មូលៃិធិកម្មវធីិអបរ់ចំ្ំណពាះសាោណរៀៃ K-12 ទាងំ អស់ ណដាយអាបស័យណលើកា
រចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃរបស់ពួកណគ។

14806. កនុងច្ំណ្មបបាកច់្ំ�ូលដែលអាច្រកបាៃ ដែលបតរូវ ដបងដច្ង 
សបមាបក់ារដច្កចាយជាបតីមាសណៅឱ្យ LEAs ស្ថិតណបកាមច្ំ�ុច្ (b) នៃវគ្គ 
14804 អនកបតរួតបតាៃលឹងដច្កចាយ 18 ភាគរយ ណធ្ើជាការ្្តល់ឱ្យកូៃសិស្ស 
ដែលមាៃបបាកច់្ំ�ូលទាប មាន ក់ៗ ។  ច្ំៃួៃ ៃិងទំហំនៃទលឹកបបាកដ់ែល្្តល់ 
ឱ្យកនុងកូៃសិស្សដែល មាៃបបាកច់្ំ�ូលទាបមាន ក់ៗ  ណែើម្បីតរូវបាៃណគនលទុក 
សបមាបរ់ាល់ សាោណរៀៃ K-12 ស្ថិតណបកាមយុត្តិការរបស់ LEA បតរូវែូច្ខាង 
ណបកាមៈ

(a) ដ្អែកណលើការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃសរបុរបស់កូៃសិស្សទូទាងំរែ្ឋ កនុងសា ោណរៀៃ K-12 ទាងំអស់ដែលបតរូវបាៃណគក�ំតអ់ត្តសញ្្ញ � ថាអាច្ទទួល 
បាៃសិទ្ធិសបមាបអ់ាហារណដាយឥតគិតនថ្ស្ថិតណបកាម ណសច្ក្តីដ�នាទំទួល

 បាៃបបាកច់្ំ�ូល ដែលបាៃបណងកើតណ�ើងណដាយបកសួងកសិកម្មសហរែ្ឋអា
ណមរកិ ណែើម្អីៃុវត្តច្បាបអ់ាហារនថ្ងបតងរ់បស់ សាោណរៀៃថាន កជ់ាតិ Richard B. 
Russell របស់សហពៃ័្ធ ៃិងច្បាបអ់ាហារបូត្ថម្ភកុមារ សហពៃ័្ធឆ្ន  ំ1966  
(“កូៃសិស្សដែលទទួលបាៃសិទិ្ធអាហារណដាយឥតគិតនថ្”) អនកបតរួតពិៃិត្យ 
ៃលឹងបតរូវបណងកើតៃូវឯកស ្្ឋ ៃបបាក់្ ្តល់ ឱ្យកូៃសិស្សមាន ក់ៗ ទូទាងំរែ្ឋ ណែើម្ ី្្តល់ការរបំទការអបរ់ ំបដៃ្ថម សបមាបកូ់ៃសិស្សដែលមាៃបបាកច់្ំ�ូលទាប
ទាងំណៃះ (“ការ ្្តល់បបាកស់បមាបកូ់ៃសិស្សដែលមាៃបបាកច់្ំ�ូលទាប”)។ 

(b) LEA ៃីមយួៗៃលឹងបតរូវទទួលបាៃចំ្ៃួៃបបាក់្ ្តល់ឱ្យសបមាបកូ់ៃសិស្ស 
ដែលមាៃបបាកច់្ំ�ូលទាប ែូច្ដែលវាមាៃកូៃសិស្សដែល អាច្ទទួលបាៃ 
អាហារឥតគិតនថ្។

(c) រាល់ការ្្តល់បបាកឱ់្យកូៃសិស្សមាន ក់ៗ ដែលបាៃបបាកច់្ំ�ូលទាបៃលឹង
បតរូវបាៃរកសាទុកសបមាបស់ាោណរៀៃថាន ក ់K-12 ជាកោ់ក ់ដែលកូៃសិស្សដែ
លអាច្ទទួលបាៃអាហារឥតគិតនថ្បាៃ្្តល់ៃូវការណកើៃណ�ើងៃូវលទ្ធភាព 
ដែលអាច្ណបបើបបាស់របស់ LEA សបមាបទ់លឹកបបាកណ់នាះ។

14807. កនុងច្ំណ្មបបាកច់្ំ�ូលដែលមាៃ ដែលបតរូវបាៃរកសាទុក 
សបមាបក់ារដច្កចាយជាបតីមាសណៅកាៃ ់LEAs ណៅណបកាមចំ្�ុច្ (b) នៃវគ្គ 
ទី 140804  អនកបតរួតពិៃិត្យៃលឹង ដច្កចាយៃូវច្ំៃួៃ 12 ភាគរយ សបមាបទ់លឹក 
បបាកដ់ែល្្តល់ណលើ សមា្ភ រៈប�្តុ ះប ្្ត ល បណច្្ចកណទស ៃិងសមា្ភ រៈបណបងៀៃ 
ជាលក្ខ�ៈសបមាបកូ់ៃសិស្សមាន ក។់ ច្ំៃួៃ ៃិងទំហំនៃការ្្តល់ទលឹកបបាកទ់ាងំ 
ណៃះដែលៃលឹងបតរូវដច្កចាយែល់ LEA ៃីមយួៗ ណហើយចំ្ៃួៃ ៃិងទំហំនៃការ 
្្តល់ទលឹកបបាកទ់ាងំណៃះដែលៃលឹងបតរូវរកសាទុក សំរាប ់សាោណរៀៃ K-12 ៃីមយួៗ 
ស្ថិតណបកាមយុត្តិការរបស់ LEA ៃលឹងណធ្ើែូច្តណៅណៃះ៖

(a) ដ្អែកណលើការចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃសរបុរបស់កូៃសិស្សទូទាងំរែ្ឋ កនុង សាោណរៀៃ K-12 ទាងំអស់ អនកបតរួតបតាៃលឹងបណងកើតៃូវការ្្តល់បបាកែ់ល់កូៃ 
សិស្សទួទាងំរែ្ឋណស្មើៗរន  ណែើម្រីបំទែល់�ំនាញអបរ់នំានាដែលបតរូវបាៃបណងកើៃ 
សបមាបប់ុគ្គលិកសាោណរៀៃ K-12  ៃិង បណច្្ចកវទិយាទាៃស់មយ័ ៃិងសមា្ភ រៈ 
បណបងៀៃនានា (“ការ ្្តល់ បបាកណ់លើសមា្ភ រៈបណបងៀៃ បណច្្ចកវទិយា ៃិងការប�្តុ ះ ប ្្ត ល” ឬ “ការ ្្តល់បបាក ់3T”) ។

(b) រាល់ LEA ៃីមយួៗបតរូវទទួលបាៃៃូវច្ំៃួៃទលឹកបបាក់្ ្តល់ឱ្យ 3T ណស្មើរន  
ណពលដែលវាមាៃកូៃសិស្ស ណដាយដ្អែកណលើការចុ្ះណឈា្ម ះរបស់ LEA ។

(c) រាល់ការ្្តល់ 3T ែល់កូៃសិស្សទាងំណៃះៃលឹងបតរូវបាៃណគ រកសាទុក 
សបមាបស់ាោណរៀៃ K-12 ជាកោ់ក់្ មយួដែលការ ចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃ 
របស់វាបាៃ ្្តល់ឱ្យៃូវការណកើៃណ�ើៃៃូវសិទ្ធិដែល LEA អាច្ទទួលបាៃ 
សបមាបក់ារ្្តល់បបាកណ់ៃះ។

14808. (a) ជាមយួៃលឹងការណលើកដលងរ្ម ៃក�ំតដ់ែលបតរូវបាៃ្្តល់ឱ្យ 
កនុងកថាខ�្ឌ  (2) នៃចំ្�ុច្ (c) មូលៃិធិ LEAs ទទួលបាៃណដាយណោង 
តាមវគ្គ 14805, 14806 ៃិង 14807 ៃលឹងបតរូវបាៃ ចំ្្យ ឬបតរូវបាៃដាក ់

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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កបមតិដតមយួគតណ់ៅសាោណរៀៃ K-12 ជាកោ់កម់យួ ដែលពួកណគបតរូវបាៃ 
រកសាទុកសបមាប ់ណដាយណោង តាមច្ំ�ុច្ (d) នៃវគ្គ 14805 ចំ្�ុច្ (c) 
នៃ វគ្គ 14806 ៃិង ច្ំ�ុច្ (c) នៃវគ្គ 14807 តាមលំដាបលំ់ណដាយ ៃិងបតរូវ 
បាៃណបបើ បបាស់ ោ៉ា ងទូលំទូោយសបមាបដ់តណរលប�ំង ដែលបាៃ្្តល់ 
សិទ្ធិឱ្យណដាយវគ្គណៃះ។

(b) កម្មវធីិអបរ់ ំៃិងការ្្តល់បបាកែ់ល់កូៃសិស្សដែលទទួលបាៃ បបាក ់
ច្ំ�ូលទាបអាច្បតរូវបាៃណបបើបបាស់សបមាបក់ម្មវធីិអបរ់នំានា ឬ រហូតែល់ 
ច្ំៃួៃសរបុ 200 ភាគរយនៃការ ្្តល់បបាក ់3T របស់សាោ ណរៀៃ្មយួ 
សបមាបណ់រលបំ�ង្មយួដែលបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ ត សបមាបក់ារ្្តល់បបាក ់
3T មយួ។ ការ្្តល់បបាក ់3T ៃលឹងបតរូវបាៃ ចំ្្យោ៉ា ងទូលំទូោយ 
សបមាបស់មា្ភ រៈបណបងៀៃទាៃស់មយ័ ៃិង បណច្្ចកវទិយា ៃិងណែើម្ពីបងលឹង�ំនាញ
នៃបុគ្គលិកសាោណរៀៃ កនុងមណធយា បាយនានា ដែលណលើកកម្ពស់ការបណំពញ ការសិកសារបស់កូៃសិស្ស អបតាបញ្ចបក់ារសិកសាៃិងការណបតៀមលក្ខ�ៈវជិាជា

 �ីវៈ អា�ពី មហាវទិយាល័យ ៃិងការណបតៀមខ្ួៃកនុង�ីវតិ។
(c) (1) ណបរៅពីបតរូវបាៃ្្តល់ណដាយជាកោ់កស់បមាបក់ថាខ�្ឌ  (2) មូល 

ៃិធិដែលបាៃទទួលទាងំអស់ ណដាយណោងតាមវគ្គ 14805 ែល់ 14807  
បញ្ចូ លរន  ៃលឹងបតរូវបាៃច្ំ្យសបមាបដ់ត បញ្ញត្តិផ្ទា ល់នៃណសវាកម្មឬសមា្ភ រៈ ណៅទីតាងំសាោណរៀៃ K-12 ដតប៉ាុណ ណ្ ះ ៃិងមៃិបតរូវបាៃចំ្្យណៅណលើ 
ណសវាកម្ម ឬសមា្ភ រៈដែល មៃិដមៃបតរុវបាៃយកមកឱ្យណដាយរបូរាងខាងណបរៅ 
ណៅកាៃស់ាោណរៀៃ ឬកូៃសិស្សរបស់វា ៃិងមៃិសបមាបប់ុគ្គលការោិល័យ ណពញណមា៉ា ង ្មយួ ដែលមៃិបាៃច្ំ្យោ៉ា ងតិច្្ 90 ភាគរយនៃ 
ណពល ណវោដែលបាៃ្្តល់ឱ្យពួកណគ ជារបូរាងខាងណបរៅដែលបគ្ហា ញណៅ សា 
ោណរៀៃណៃះ ឬជាមយួកូៃសិស្សមាន ក់ៗ របស់សាោណរៀៃ ៃិងមៃិ សបមាប ់
បុគ្គលិកការោិល័យ្មយួ ណលើកដលងកនុងការបគបែ�្ត បៃូ់វច្ំៃួៃណពល

 ណវោដែលបុគ្គលិកការោិល័យដែលបាៃ បគ្ហា ញៃូវរបូរាងខាងណបរៅណៅ 
សាោណរៀៃ ឬជាមយួកូៃសិស្សមាន ក់ៗ  របស់សាោណរៀៃ ឬមៃិសបមាបន់ថ្ច្ំ
្យរែ្ឋបាលណដាយផ្ទា ល់ ៃិងមៃិផ្ទា ល់ ដែលបាៃណធ្ើឱ្យណកើតណ�ើងណដាយ LEA។

(2) (A) គ�កម្មការបគបប់គងនៃ LEA មាន ក់ៗ  អាច្ែកទុក ណលើមូលដា្ឋ ៃ 
ភាគរយណស្មើរន មយួ ពីថវកិាដែលបាៃ ្្តល់ឱ្យកូៃសិស្ស មាន ក់ៗ ដែលទទួល 
ច្ំៃួៃដែលបគបប់គងកនុងបគបែ�្ត បន់ថ្ច្ំ្យ ពិតបបាកែរបស់វា ណដាយ 
ណោងតាមការបប�ុំជាសាធារ�របស់វគ្គ ណៃះ ការណធ្ើសវៃការ ថវកិា ៃិង 
តំរវូការបាយការ�៍នានា។ មូលៃិធិនានាដែលបាៃែកទុកសបមាបណ់រល 
បំ�ងដបបទាងំណៃះ ៃលឹងមៃិបតរូវឱ្យណលើសពី 2 ភាគរយ នៃថវកិាដែលបាៃ 
្្តល់ឱ្យទាងំ បសរុង ដែលបាៃទទួលបាៃកនុងអ�ុំងណពលពីឆ្ន ំ្ មយួដែល

 មាៃជាមធ្យម 1 ភាគរយកនុងមយួឆ្ន ។ំ
(B) នថ្ច្ំ្យណលើកម្មវធីិណលើកកម្ពស់�ំនាញ ដែលបាៃ ្្តល់ឱ្យ ណច្ញព ីទីតាងំណៃះែល់សមា�ិកនានា របស់បុគ្គលិកសាោណរៀៃជាពិណសសស ណែើម្

 ីណធ្ើឱ្យ�ំនាញពួកណគបបណសើរណ�ើងនៃទីតាងំណៃះ ឬ ណៅែល់កូៃសិស្សរបស់
 សាោណរៀៃណៃះ អាច្បតរុវបាៃបគបែ�្ត ប ់ណដាយថវកិាដែលបាៃ្្តល់ឱ្យកូៃ 

សិស្សមាន ក់ៗ ទាងំណៃះ ណៅណពល ខដច្ងណបរៅទីតាងំនៃណសវាដបបទាងំណៃះ គឺមាៃ 
តនម្លអែជាង ទលឹកបបាកដ់ែលបាៃ្្តល់ឱ្យ ជាជាងខដច្ងណៅកនុងទីតាងំ។

(d) មៃិមាៃមូលៃិធិ CETFនានាៃលឹងបតរូវបាៃណបបើបបាស់ណែើម្បីណងកើៃបបាក ់ដខ ឬ្លបបណោ�ៃស៍បមាបប់ុគ្គលិកការោិល័យ្ មយួ ឬបបណភទនៃបុគ្គ 
លិកការោិល័យ ណលើសពីបបាកដ់ខ ៃិង្លបបណោ�ៃដ៍ែលបាៃស្ថិតណៅ

 កដៃង្សបមាបប់ុគ្គលិកការោិល័យទាងំណនាះ ឬបបណភទបុគ្គលិកការោិល័យ ណនាះ ចាបព់ីនថ្ងទី 1 ដខវចិ្្ិកា ឆ្ន  ំ2012 ណទាះបីជាោ៉ា ង្ បបសិៃណបើបតរូវ 
បាៃ្្តល់មូល ៃិធិទាងំបសរុង ឬណដាយវគ្គ ណដាយច្បាបណ់ៃះ អាច្ទទួលពីមូល 
ៃិធិ CETF ៃូវការែំណ�ើងបបាកដ់ខ ៃិង្លបបណោ�ៃ ៍ដែលទទួលណធ្ើ ណដាយ 
គ�ៈបគបប់គង ៃិងណស្មើៃលឹងការែំណ�ើងដែលកំពុងបតរូវបាៃ ទទួលណដាយអនក 
ែនទ ែូច្ជាៃិណោ�កិកនុងសាោណរៀៃណៃះ ណលើ មូលដា្ឋ ៃសមាមាបតច្ំណពាះ

 សា្ថ ៃភាពណពញណមា៉ា ង ឬណបរៅណមា៉ា ងរបស់ ពួកណគ ។
14809. មៃិណលើសពី 30 នថ្ងបៃ្តបនាទា បពី់ការបំរងុដបងដច្កជាបតីមាស ៃ ី

មយួៗនៃមូលៃិធិ CETF គ�ៈកម្មការបតរួតពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធៃលឹងបតរូវបណងកើត បញជា ី LEA ៃីមយួៗ ដែលបាៃទទួលៃូវមូលៃិធិ ៃិងចំ្ៃូៃទលឹកបបាកម់ូលៃិធិ 
ដែលបតរូវបាៃបំរងុទុកសបមាបស់ាោណរៀៃៃីមយួៗ ណៅកនុង LEA ណនាះ ស្ថិត 

ណបកាមបបណភទនៃការ្្តល់មូលៃិធិៃីមយួៗ ដែលបតរូវបាៃបញ្ជា កក់នុងវគ្គទី 
14805, 14806, ៃិង 4807។ គ�ៈកម្មការបតរូវណបាះពុម្ភ្សាយបញជា ីណៃះកនុងបប
ពៃ័្ធអីុៃណធើដ�ត ណៅទីកដៃ្ង ស័ក្តិសមមយួ ណហើយអនកណមើលការខុសបតរូវ

 ៃលឹងបតរូវណបាះពុម្ភ្សាយៃូវ តំ�ភាជា បណ់ៅកនុងបបពៃ័្ធដែលណរៀបរាបក់នុងច្ំ�ុច្ែ៏
ធំមយួណៅណលើទំពរ័ ណែើមនៃណគហទំពរ័អុីណធើណ�តរបស់អនកណមើលការខុសបតរូវ។

14810. មៃិទាងំអង្គៃីតិបញ្ញត្តិ ឬអភបិាល ឬមៃិទាងំរែ្ឋែនទ ឬអង្គភាព
 រដា្ឋ ភបិាលកនុងតំបៃ ់ណលើកដលងដតគ�ៈកម្មការបគបប់គង LEA ដែលមាៃ 

ៃូវយុត្តិការបបតិបត្តិការ ណៅណលើសាោណរៀៃ ៃិងបតរូវ ែលឹកនាពីំរណបៀបដែលមូល
 ៃិធិ CETF បតរូវបាៃណគណបបើបបាស់ណៅ សាោណរៀៃណនាះ។ រាល់គ�ៈបគបប់គង 

បតរូវបាៃធរមាៃផ្្ត ច្ម់ុខណៅ ណលើការសណបមច្ចិ្ត្តណនាះ ណទាះបីជាោ៉ា ង្វា 
អាបស័យែូច្តណៅ ណៃះ

(a) រាល់ឆ្ន  ំគ�ៈកម្មការបគបប់គង ណដាយផ្ទា ល់ ឬតាមរយៈអនកតំ្ង 
នានាដែលស័ក្តសិម បតរូវដស្ងរកការបញ្ចូ ល ណៅកនុងការបប�ំុ ជាសាធារ�ៈ ណបើកទូោយជាមយួ ឳពុកមា្ត យរបស់សាោណរៀៃ ណោកបគរូអនកបគរូ បុគ្គលិក 
រែ្ឋបាល បុគ្គលិកសាោណរៀៃែនទណទៀត ៃិងកូៃសិស្ស ដែលស័ក្តិសម (“សហ 
គមសាោណរៀៃ”) ណៅឯ ឬណៅ ដក្រទីតាងំសាោណរៀៃ អំពីរណបៀបដែលមូលៃិធិ 
CETF ៃលឹងបតរូវបាៃ ណបបើបបាស់នៃសាោណរៀៃណនាះ ៃិងពីមូលណហតុ។

(b) បនាទា បពី់ការបប�ុំណនាះ LEA ឬអនកតំ្ងដែលស័ក្តិសម បតរូវ្្តល់ៃូវ 
ការដ�នាជំាោយលក្ខ�៍អក្សរសបមាបក់ារណបបើបបាស់ ៃូវមូលៃិធិ CETF 
នៃកនុងការបប�ំុជាសាធារ�ៈណបើកទូោយណៅឯ ឬណៅដក្រទីតាងំសាោណរៀៃ 
ដែលសហគមសាោណរៀៃបតរូវបាៃណគ ្្តល់ៃូវឱកាសណែើម្ណី្្ើយតបណៅៃលឹង 
ការដ�នារំបស់ LEA។

(c) គ�ៈកម្មការបគបប់គងបតរូវធានាថា កនុងកំ�ុងណពលណធ្ើបបតិបត្តិ កនុងការ
 សណបមច្ចិ្ត្ត ដែលទាកទ់ងៃលឹងការណបបើបបាស់មូលៃិធិ CETF សមា�កិសហគ

មសាោណរៀៃទាងំអស់ណៃះបតរូវបាៃ ្្តល់ឱ្យៃូវឱកាស កនុងការដាក�ូ់ៃៃូវ 
ណោបល់ណៃះជាោយលក្ខ�៏អក្សរ ឬណៅកនុងបបពៃ័្ធអុីៃណធើដ�ត។

(d) ណៅណពលដែលគ�ៈកម្មការណៃះណធ្ើការសណបមច្របស់ខ្ួៃអំពី ការណបបើ បបាស់មូលៃិធិ រាល់ឆ្ន  ំគ�ៈកម្មការបគបប់គងបតរូវពៃ្យល់ជា សាធារ�ៈៃិង 
កនុងបបពៃ័្ធ ពីរណបៀបដែលការច្ំ្យនៃមូលៃិធិ CETF ដែលបាៃណសនើសំុ
របស់ខ្ួៃៃលឹងបតរូវកំ�ត ់ថាណតើលទ្្ធ ល ដែល បាៃណធ្ើឱ្យបបណសើរទាងំណនាះបាៃ

 ទទួលណជាគ�យ័ឬកអ៏ត។់
14811. (a)ខ�ៈណពលលក្ខខ�្ឌ នៃការទទួលបាៃមូលៃិធិ CETF រាល់  

LEA ៃីមយួៗគួរដតបណងកើតៃូវគ�ៃីដាច្ណ់ដាយដ�ក ពីរន  សបមាបក់ារទទួល 
ៃិងសបមាបក់ារច្ំ្យថវកិារដែលគ�ៃី ណនាះបតរូវ ដតមាៃការកំ�តឲ់្យ 
ច្បាស់ោស់ែូច្គ�ៃី California Education Trust Fund ណនាះ្ង 
ដែរ។ LEA ៃីមយួៗ គួរដតបបមរុង ៃិងច្ំ្យ មូលៃិធិណៅកនុងគ�ៃីឲ្យ

 សមបសបណៅៃលឹងមាបតា 14805ែល់ 14808 បញ្ចូ លរន ។
(b) សវៃកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលឯករា�្យ ៃិងសមបសបតំរវូឲ្យមាៃ សាោ ថាន កប់សរុក បពមទាងំតំរវូការទាងំឡាយណ្្សងណទៀតនៃច្បាបប់ញ្ជា កៃិ់ង 

ណ្ទាៀងផ្ទា តថ់ាណតើមូលៃិធិ CETF បតរូវបាៃដច្កចាយ ៃិងច្ំ្យ បតលឹមបតរូវ 
ែូច្មាបតាណៃះដែរឬណទ។ តំរវូការណៃះគួរ ដតបតរូវបាៃបដៃ្ថមណៅកាៃ ់
តំរវូការដែលបាៃដ�នាសំបមាបក់ារ ណធ្ើសវៃកម្មសបមាបស់ាោថាន កស់្
រកុ ៃិងគួរដតជាវគ្គមយួនៃរបាយ ការ�៍សវៃកម្មដែលបាៃណ្ទាៀងផ្ទា ត ់
ៃិងបាៃបតរួតពិៃិត្យណដាយអនក បគបប់គងសមបសបណៅៃលឹងវគ្គ 14504 ។

(c) LEAs គួរដតបតរូវបាៃណរៀបចំ្ណធ្ើជាណរៀងរាល់ឆ្ន  ំៃិងបបកាសតាមរយៈប
ដ្ោ ញអិុៃធឺ�ិតរបស់ពួកណគ កនងរយៈណពល60នថ្ងបនាទា បពី់ការ បិទវគ្គកនុងឆ្ន ំ

សិកសាៃីមយួៗពួកណគ
បតរូវដតបបកាសរបាយការ�៍មូលៃិធិដែលបតរូវបាៃច្ំ្យកនុងឆ្ន  ំសិកសា

ៃីមយួៗបបកបណដាយតម្ាភាពៃិងច្បាស់ោស់តាមយុតា្ត ធិការរបស់ពួកណគ 
ៃិងអំពីណរលណៅដែលបតរូវច្ំ្យែូច្ដែលបាៃដច្ងណ�ើងវញិសបមាបស់ា
ោណរៀៃកនុងសហគមៃត៍ាមវគ្គ14810រហូតែល់ណរលណៅបតរូវបាៃទទួល។ មៃ ្
បតីវគ្គអបរ់ជំាៃខ់្ពស់គួរដត្ដោល់ៃូវតំ�ណៅណលើតំបៃប់ ដ្ោ ញតាមរយៈអុីៃ 
ធឺ�ិតរបស់ពួកណគណែើម្ឲី្យសមា�កិណៅកនុងសហគមៃៃិ៍ងអនកសិកសាបសាវ

 បជាវបគបរ់បូអាច្ចូ្លណមើលរបាយការ�៍ដែលបាៃ្្សព្្សាយោ៉ា ងទូលំទូ 
ោយកនុងរយៈណពលពីរសបាដោ ហ៍បនាទា បពី់របាយការ�៍ទាងំណនាះបតរូវបាៃបប 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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កាសណដាយ LEAs។
14812. (a) ណៅណែើមឆ្ន សិំកសា 2012-13 ែូច្ដែលបាៃដច្ងណដាយ លក្ខ 

ខ�្ឌ នៃការទទួលមូលៃិធិ CETF បករុមអភបិាលកិច្្ច LEA ៃីមយួៗ ដែលៃលឹ
ងទទួលបាៃមូលៃិធិណៅណបកាមច្បាបណ់ៃះគួរដតបណងកើត ៃិងណធ្ើការ្្សព្្សាយ
អំពីថវកិាសបមាបប់គបស់ាោណរៀៃ ទាងំអស់តាមរយៈយុតា្ត ធិការរបស់ LEA 
ណែើម្ណីបបៀបណធៀប មូលៃិធិ ៃិងការចំ្្យជាកដ់សដោងសបមាបស់ាោណរៀៃ

 ចាបពី់ណែើមឆ្ន នំៃសារណពើពៃ្ធៃិងរវាងមូលៃិធិជាកញ្ចបថ់វកិាៃិងការចំ្្យ
 សបមាបស់ាោណៅកនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធបច្្ចុប្ៃន។ អនកបគបប់គងវគ្គអបរ់ជំាៃខ់្ពស់ 

គួរដត្ដោល់ៃូវតំ�ដែលៃលឹងអាច្អៃុញ្្ញ តិឲ្យសមា�កិណៅកនុងសហគមៃ ៍ៃិង
 អនកសិកសាបសាវបជាវបគបរ់បូអាច្ចូ្លណមើលពត័ម៌ាៃ អំពីថវកិាសបមាបឆ់្ន សិំកសា
 ថ្ម ីៃិងឆ្ន សិំកសាចាស់ណដាយរាបគ់ិត ចាបពី់ឆ្ន សិំកសា 2012-13។ ថវកិាណៃះគួរ 

ដតបគ្ហា ញអំពីបបភពៃិងច្ំៃួៃ មូលៃិធិ ទាងំអស់ដែលកំពុងដតបតរូវបាៃ ច្ំ្យណៅឯសាោណរៀៃ បូករមូទាងំថវកិាដែលបតរូវបាៃ្ដោល់ណបកាមមាបតា
ណៃះៃិងអំពីរណបៀបច្ំ្យតាមបបណភទនៃបបភពថវកិាៃីមយួៗណលើតំបៃ់

 ប ដ្ោ ញតាមរយៈអុីៃធឺ�ិត ។ ថវកិាគួរដតមាៃភាពសមបសបតាមការដែល 
បាៃកំ�តៃិ់ងអៃុមត័ណដាយម្ៃ្តីវគ្គអបរ់ជំាៃខ់្ពស់។ ការច្ំ្យគួរដតបតរូវ 
បាៃណធ្ើ របាយការ�៍សរបុសបមាបរ់ាល់សិស្សមាន ក់ៗ ៃិងតាមរយៈបបាកដ់ខជា 
មធ្យមរបស់បគរូបណបងៀៃបពមទាងំតាមសមា្ភ រៈឧបណទទាស ការបគបប់គង តំដហទា ំ 
ៃិងតាមរយៈបបណភទសមា្ភ រៈសំខាៃ់ៗ ណ្្សងណទៀត ។ បកសួងអបរ់គួំរដតណធ្ើការ 
តំរវូ ៃិងធានាថាសាោណរៀៃថាន កប់សរុក ៃិងកបមងសាោណរៀៃទាងំមូលណធ្ើ 
ការររាយការ�៍អំពីរបាយការ�៍ច្ំ្យមយួដែលមាៃភាពបសបរន  ៃិង 
ខុសរន រវាងការច្ំ្យ របស់សាោថាន កប់សរុកៃិងសាោទូណៅ។ ថវកិាក ៏
គួរដតបតវ បាៃរមួបញ្ចូ លៃូវការច្ំ្យរបស់បុគ្គលិកតាមចំ្ៃួៃ បបណភទ ៃិង ឋាៃៈខ្ពងខ់្ពស់របស់បុគ្គលិក ៃិងការណបបើបបាស់ជាកដ់សដោង ៃិងច្ំៃួៃខទាងដ់ែល
បាៃទទួលសបមាបប់ុគ្គលិកណៅតាមសាោណដាយមៃិមាៃពត័ម៌ាៃដែលបាៃ
កំ�តដ់ាច្ណ់ដាយដ�កពីរន ្ងដែរ។ រាល់ថាន ក ់K-12 ដែលបាៃទទួលលុយ
មូលៃិធិណ�ឿជាកណ់លើការអប ់ររំែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  កប៏តរូវដតរមួបញ្ចូ លមូលៃិធិទាងំ
ណៃះជាវគ្គមយួដាច្ ់ណដាយដ�កពីរន ណៅកនុងដ្ៃការសាោដតមយួដែលសម 
បសបណៅ ៃលឹងលក្ខ�វៃិិច្្យ័នៃច្ំ�ុច្ (d) (f ) ៃិង (h) នៃច្ំ�ុច្64001។ 

(b)ច្ំដ�កដែលបាៃមកពីមូលៃិធិណ�ឿជាកណ់លើការអបរ់រំែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា
 ៃលឹងបតរូវបាៃ្ដោល់ែល់សិស្សណដាយមាៃការរបំទបដៃ្ថម ណហើយ ណបរៅពីណៃះបតរូវ បាៃ្ដោល់តាមរយៈបបភពសា្ថ បៃ័រែ្ឋ តាមរយៈមូលដា្ឋ ៃៃិងសហពៃ័្ធ។ ណែើម 

ឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2013-14 LEAs ៃលឹងបណងកើតៃូវ រាល់កិច្្ចខំបបលឹងដបបងែស៏ម 
ណហតុ្ល ណែើម្ណីធ្ើឲ្យមូលៃិធិដែល ទទួលបាៃ ណបរៅពីលក្ខខ�្ឌ ដែលបាៃ

 ដច្ងណៅកនុងមាបតាណៃះ សបមាបរ់ាល់ការចំ្្យរបស់សិស្សមាន ក់ៗ ណៅតាម 
សាោ ោ៉ា ងណហាច្្ស់ឲ្យមាៃស្ថិរភាពណស្មើរៃលឹងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2012-13  
ៃិងនលសបមាបក់ារផ្្ស់បដោូរដែលទាកទ់ងៃលឹងការចំ្្យណៅកនុង�ីវតិរស់

 ណៅបបចានំថ្ង។ការណធ្ើែូណច្នះបតរូវបាៃណគណៅថា “ការរកសាៃូវយុទ្ធសា្ស្តនៃកិច្្ច 
ខំបបលឹងដបបង”សបមាបស់ាោណរៀៃណនាះ ។ ថវកិាកនុងកបមងសាោដតមយួបតរូវ 
បាៃទាមទារណដាយច្ំ�ុច្ (a) ៃលឹងបតរូវរមួបញ្ចូ លៃូវរបាយការ�៍ច្បាស់ 
ោស់ អំពីការច្ំ្យ ណៅកនុងសាោណរៀៃកនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ201213 ណបរៅ 
ពីបបភពមូលៃិធិដែលបាៃ្ដោល់ណដាយវគ្គតូច្ៗណៃះៃិងការ្្ុះបញ្្ច ំអំពីរាល់

 ការច្ំ្យសបមាបឆ់្ន សិំកសាថ្មបីបសិៃណបើសាោណនាះ អាច្បំណពញៃូវ ោល 
ការ�៍ ការរកសាយុទ្ធសា្ស្តនៃកិច្្ចខំបបលឹងដបបងរបស់វា។ បបសិៃណបើណៅកនុងឆ្ន ំ

 ្មយួ LEA មៃិអាច្បំណពញៃូវណរលការ�៍ ការដថរកសាយុទ្ធសា្ស្តនៃ 
កិច្្ចខំបបលឹងដបបងរបស់វាសបមាបស់ាោណរៀៃ្មយួណនាះ LEA ៃលឹងណធ្ើការ 
ពៃ្យល់អំពីថវកិាតាមសាោណរៀៃរបស់វាសំរាបស់ាោណនាះៃិងគួរពិភាកសា 
ណៅឯកិច្្ចបប�ំុជាសាធារ�ៈ ៃលឹងបតរូវបាៃបបារព្ធណធ្ើណៅដក្រ ឬណៅ�តិទីធ្ាសា ោណែើម្ឲី្យ បសបណៅៃលឹងវគ្គ 14810។ ណៅកនុងកិច្្ចបប�ំុណនាះ ម្ៃ្តីនានាដែល 
មកពី LEA ៃលឹងណធ្ើការបគ្ហា ញៃូវមូលណហតុដែលមៃិអាច្បំណពញតាម ការរកសា 
យុទ្ធសា្ស្តនៃកិច្្ចខំបបលឹងដបបង សបមាបស់ាោណនាះ ជា ពិណសសដតមដោងបពម
ទាងំពៃ្យល់អំពីរណបៀបដែលភាន កគ់្រណសនើទុកៃូវ ភាពបរា�យ័ណែើម្បីណំពញយុទ្ធ
សា្ស្តដែល្្តល់ជា្ល អវ�ិជាមាៃ ណៅណលើសិស្ស ៃិងបគរួសាររបស់ពួកណគ។

14813. (a) មូលៃិធិដបងដច្កបសបតាមច្ំ�ុច្ (a) នៃវគ្គណលខ14802.1  
ៃិងមូលៃិធិ CETF ដែលបតរូវបាៃក�ំតណ់ដាយបករុមបបលឹកសាបតរួតពិៃិត្យសារណពើ

ពៃ្ធណែើម្នីាមំុខទាងំច្ំ�ូល ៃិងបករុមបបលឹកសា ណហើយច្ំ្យណលើសំ�ងជាក់
ដសដោងបសបតាមវគ្គណលខ 14803 បតរូវណ្ទារណរៀងរាល់បតីមាសណៅមូលៃិធិណសវា 
កម្មប�ុំលការអបរ់ណំដាយអនកបតរួតពិៃិត្យ ដែលបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើងណៅកនុង រតនាររ ។ ថវកិា មូលៃិធិណសវាកម្មបំ�ុលការអបរ់បំតរូវណធ្ើណ�ើងណដាយណសច្
កដោីទុកចិ្ត្ត ណហើយណដាយមៃិគិតពីវគ្គណលខ 13340 នៃណលខកូែរដា្ឋ ភបិាលមាៃ 
លក្ខ�ៈសមបសបជាបៃ្តតាមឆ្ន សំារណពើពៃ្ធសបមាបណ់រលបំ�ងពិណសស
មាៃណៅកនុងវគ្គណៃះ។

(b) ថវកិាណៅកនុងមូលៃិធិណសវាកម្មបំ�ុលការអបរ់បំតរូវយកណៅណបបើទាងំ
 បសរុងកនុងការបងន់ថ្ណសវាកម្មប�ុំលជាទបមងប់�័ណ បំ�ុល ឬណែើម្ណីោះ  

ឬណែើម្បីៃ្ថយនថ្ប�័ណ ប�ុំល ដែលណកើៃជាបៃ្តបនាទា បត់ាមឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ  
ដែល (1) ធ្ាបប់តរូវ ឬបតរូវណច្ញណដាយរែ្ឋសបមាបក់ារសាងសង ់ការសាងសង ់
ជាថ្ម ីការណធ្ើឱ្យបបណសើរណ�ើងវញិ  ឬការ�ំៃួសនៃថាន កម់ុៃមណត្តយ្យតាមរយៈ 
សមា្ភ រៈថាន កម់ហាវទិយាល័យរមួមាៃ សមា្ភ រៈសាោណរៀៃដែលបាៃ្្គត់្ ្គង ់ៃិង 
ែំណ�ើង ឬការទទួលបាៃ ឬការ�ួលច្លៃបទព្យសបមាបស់មា្ភ រៈសាោណរៀៃ
ទាងំណនាះ (“ប�័ណ បំ�ុលសាោណរៀៃ”) ឬ (2) កនុងទំហំក�ំតម់យួអៃុញ្្ញ ត
ណដាយវគ្គរង (c) ធ្ាបប់តរូវ ឬបតរូវណច្ញណដាយមៃទាីរណពទ្យកុមាររែ្ឋ ឬប�័ណ បំ�ុល
ជាបក់ាតព្កិច្្ចទូណៅណ្្សងណទៀត។

(c) ពីថវកិាណ្ទារណៅមូលៃិធិណសវាកម្មប�ុំលការអបរ់ ំណដាយជាការកាត ់
បៃ្ថយការច្ំ្យណៅមូលៃិធិទូណៅ អនកបតរួតពិៃិត្យបតរូវណ ទ្ារកនុងចំ្ៃួៃចាបំាច្់

 ណែើម្ទូីទាតក់ារច្ំ្យណលើការទូទាតណ់សវាកម្មបំ�ុលនាណពលថ្មីៗ  ដែល 
ណធ្ើណ�ើងពីមូលៃិធិទូណៅណលើប�័ណ បំ�ុលសាោណរៀៃ មៃទាីរណពទ្យកុមារ  ឬ

 ប�័ណ ប�ុំលជាបក់ាតព្កិច្្ចណ្្សងណទៀត ឬណែើម្ណីោះ ឬកាតប់ៃ្ថយប�័ណ  
បំ�ុលសាោណរៀៃ មៃទាីរណពទ្យកុមារ  ឬប�័ណ បំ�ុលជាបក់ាតព្កិច្្ចណ្្សង 
ណទៀត ែូច្បតរូវបាៃចាតដ់ច្ងណដាយបបធាៃវគ្គហិរញ្ញ វត្ថុថាមៃិមាៃមូលៃិធិ

 ្កនុងមូលៃិធិណសវាកម្មបំ�ុលសាោណរៀៃបតរូវបាៃយកណៅណបបើណែើម្ណីោះ
 ការច្ំ្យណសវាកម្មបំ�ុលនាណពលថ្មីៗ ណលើប�័ណ បំ�ុលមៃទាីរណពទ្យកុមារ  

ឬប�័ណ បំ�ុលជាបក់ាតព្កិច្្ចទូណៅណ្្សងណទៀត ឬណែើម្ណីោះ ឬបៃ្ថយ នថ្ 
ប�័ណ មៃទាីរណពទ្យកុមារ ឬប�័ណ ជាបក់ាតព្កិច្្ចទូណៅណ្្សងណទៀត រហូត ៃិងលុះ
្អនកបតរួតពិៃិត្យបាៃសងណៅមូលៃិធិទូណៅបគបច់្ំៃួៃមុៃណគសបមាបក់ារទូ
ទាតចំ់្្យណលើណសវាកម្មបំ�ុលនាណពលបច្្ចុប្ៃនណលើប�័ណ បំ�ុលសាោ
ណរៀៃ។ មូលៃិធិបតរូវណ្ទារមៃិបណងកើតជាៃីតិវធីិមូលៃិធិទូណៅនៃពៃ្ធបសបតាមមាត ្
រា XIII B នៃធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  សបមាបណ់រលប�ំងកនុងវគ្គណលខ 8 
នៃមាបតា XVI នៃធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

14814 (a) មៃិយូរជាងបបាមំយួដខណបកាយច្បឆ់្ន សំារណពើពៃ្ធៃីមយួៗ បករុមប ្
រ លឹកសាបតរួតពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធបតរូវណធ្ើសវៃកម្មឯករា�្យមយួណលើមូលៃិធិទំៃុកចិ្ត្ត
ការអបរ់រំែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ណហើយបតរូវបបគល់ណៅអង្គៃីតិបញ្ញត្តិ ៃិងណទសាភបិាល 
ណហើយបតរូវ្សាយណលើណគហទំពរ័បបពៃ័្ធអុីៃធឺ�ិតរបស់បករុមបបលឹកសាបតរួតពិៃិត្យ
សារណពើពៃ្ធ ជាមយួលីងភាជា បណ់ៅរបាយការ�៍បគ្ហា ញោ៉ា ងច្បាស់ណៅណលើណគ
ហទំពរ័ណែើមទាងំរបាយការ�៍សវៃកម្មណពញណលញ ៃិងការសណង្ខបៃូវលទ្ធ្
លគ្យយល់នៃសវៃកម្មណនាះ។ របាយការ�៍បតរូវរមួបញ្ចូ លៃូវគ�ណៃយ្យ
នៃរាល់ទលឹកបបាកទ់ាងំអស់របស់ពៃ្ធបដៃ្ថមផ្ទា ល់ខ្ួៃ ដែលបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើង
បសបតាមវគ្គណលខ 17041.1 នៃណលខកូែច្ំ�ូល ៃិងពៃ្ធ  រាល់ការណ្ទារទលឹក 
បបាកទ់ាងំអស់នៃែំណ�ើ រការទាងំណនាះណៅមូលៃិធិទំៃុកចិ្ត្តការអបរ់រំែ្ឋកាលី

 ហ្័រញ៉ា  ការណរៀបរាបពី់ បរមិា�មូលៃិធិទទួលបាៃពីមូលៃិធិទំៃុកចិ្ត្តការ
 អបរ់រំែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ណៅឆ្ន សំារណពើពៃ្ធណនាះណដាយ LEA ៃិងសាោណរៀៃ 

ៃីមយួៗ កនុងដែៃយុតា្ត ធិការរបស់ LEA ៃិងការសណង្ខបមយួ ណដាយដ្អែកណលើ 
របាយការ�៍តំរវូណដាយ LEAs ទាងំអស់ណដាយច្ំ�ុច្ (c) នៃវគ្គណលខ 14811 
ដែលបគ្ហា ញពីវធីិ LEA ៃីមយួៗណបបើមូលៃិធិណៅតាមសាោៃីមយួៗរបស់ខ្ួៃ 
ៃិងលទ្្ធ លដែល LEA ដស្ងរក ៃិងសណបមច្បាៃ។

(b) តាមការពិណបរះជាមយួបករុមបបលឹកសាបតរួតពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធ  អនកណមើលការ
 ខុសបតរូវ បតរូវណរៀបច្ំ ៃិង្ដោល់ឱ្យ LEA ៃីមយួៗ ៃិងអនក្ដោល់ ECE ៃូវដបបបទ 

ៃិងទបមងម់យួ សបមាបក់ារធានាឱ្យមាៃការរាយការ�៍ពត័ម៌ាៃជាស ្្ឋ ៃ
តំរវូសបមាបរ់បាយការ�៍ សវៃកម្ម ។

(c) ចំ្្យណលើការណធ្ើសវៃកម្មបបចាឆំ្ន  ំៃិងការបណងកើត ការដច្កចាយ ៃិង
ការបបមូលរបាយការ�៍ដែលបតរូវការ បតរូវកំ�តណ់ដាយបករុមបបលឹកសាបតរួតពិៃិត្យ 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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សារណពើពៃ្ធណែើម្ធីានាបាៃៃូវការណបបើបបាស់មូលៃិធិណដាយបបយត័ន ខ�ៈធានា
 ថាសណបមច្ឱ្យបាៃៃូវណរលបំ�ងនៃទណង្ើណៃះ។ ការច្ំ្យទាងំណនាះបតរូវរមួ

បញ្ចូ លលកនុងរបស់ដែលច្ំ្យជាកដ់សដោងបតរូវបាៃទូទាតស់បមាបម់ូលៃិធិ 
CETF បសបតាមច្ំ�ុច្ (b) នៃវគ្គណលខ 14802។

(d) កនុងណពលបបតិបត្តិការ ៃិងណធ្ើរបាយការ�៍ពីការណធ្ើសវៃកម្មបបចាឆំ្ន  ំ
 សវៃករឯករា�្យបតរូវរាយការ�៍ណៅណមធាវជីាៃខ់្ពស់ ៃិងសាធារ��ៃពីការ

សង្សយ័ណលើការចាតដ់ច្ង ឬណបបើបបាស់មូលៃិធិបំពាៃណលើទណង្ើណៃះថាណតើណដាយ
 បករុមពិៃិត្យសារណពើពៃ្ធ ឬភាន កគ់្រ ឬណដាយ LEA ្មយួ។

(e) រាល់បុគ្គលិកពាកព់ៃ័្ធជាមយួការចាតដ់ច្ង ឬការដច្កមូលៃិធិ តាម 
វគ្គណលខ 14803,  14804,  14805,  14806,  ៃិង14807 ដែលមៃិបាៃ 
ចាតដ់ច្ង ឬដបងដច្កមូលៃិធិណៅ LEA ៃីមយួៗ ៃិងសាោណរៀៃៃីមយួៗកនុង តំបៃត់ាមមូលដា្ឋ ៃសបមាបសិ់ស្សមាន ក់ៗ  ែូច្មាៃបញ្ជា កក់នុងវគ្គទាងំណនាះ បតរូវ
ជាបណ់ចាទពីការបបបពលឹត្តបទឧបកិែ្ឋបតរូវកាតណ់ទាសណដាយណមធាវជីាៃខ់្ពស់ ឬ 
បបសិៃណបើណោក ឬនាងមៃិបាៃបបបពលឹត្តឱ្យបាៃបតលឹមបតរូវណមធាវបីបចាតំំបៃ ់

 ណដាយបសបតាមច្ំ�ុច្ (b) កនុងវគ្គណលខ 425 នៃណលខកូែកំហុសបពហ្ម 
ទ�្ឌ ។ ណមធាវជីាៃខ់្ពស់ ឬបបសិៃណបើណមធាវជីាៃខ់្ពស់មៃិបាៃបបបពលឹត្ត ណមធាវ ី

 បបចាតំំបៃប់តរូវតាមដាៃណដាយបបរុងបបយត័ន ៃិងបតរូវរកទ�្ឌ កម្មបទឧបកិែ្ឋ 
កម្ម ៃិងបញ្ជា ណដាះដលងភ្ាមៗសបមាបក់ារចាតដ់ច្ង ឬដច្កចាយមូលៃិធិ 
ណដាយបំពាៃវ់គ្គណលខ 14803,14804,14805,14806, ៃិង 14807។

វគ្គទី 5: វគ្គណលខ 46305 នៃណលខកូែការអបរ់បំតរូវបាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្ម 
ឳ្យបកបសាយថា ៖

46305. ថាន កប់ឋមសិកសា វទិយាល័យ ៃិងតំបៃម់ាៃសាោណរៀៃរមួ ៃិង 
សាោណរៀៃធម្មៃុញ្ញឯករា�្យៃីមយួៗ  ការោិល័យការអបរ់បំបចាតំំបៃ ់ៃិង 
សាោណរៀៃរបស់រែ្ឋ បតរូវរាយការ�៍ណៅអនកចាតក់ារការអបរ់ជំាសាធារ�ៈ កនុ
ងទបមងណ់រៀបច្ំណដាយការោិល័យអបរ់បំដៃ្ថមណលើវត្តមាៃទិៃនៃយ័បតរូវការការ
ចុ្ះណឈា្ម ះោ៉ា ងសកម្មណៅនថ្ងពុធសបាដោ ហ៍ទីបីនៃដខៃីមយួៗ ណហើយវត្តមាៃជាក់
ដសដោងណៅនថ្ងពុធសបាដោ ហ៍ទីបីនៃដខៃីមយួៗ ណលើកដលងដតថា បបសិៃណបើនថ្ងណនាះ
គឺជានថ្ងឈបស់បមាករបស់សាោណរៀៃ ការចុ្ះណឈា្ម ះោ៉ា ងសកម្ម ៃិងវត្តមាៃ
ជាកដ់សដោងមុៃនថ្ងសិកសាទីមយួបតរូវរាយការ�៍។ “ការចុ្ះណឈា្ម ះោ៉ា ងសកម្ម” 
ណៅនថ្ងចាបណ់្ដោើមរាប ់គឺមាៃៃយ័ថាសិស្សដែលចុ្ះណឈា្ម ះណទៀងទាតត់ាមនថ្ង កំ
�តរ់បស់សាោណៅនថ្ងទីមយួនៃឆ្ន សិំកសា ដែលសាោណរៀៃចាបណ់្ដោើម ណដា
យគិតទាងំអនកចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃតាមណបកាយ ែកសិស្សណបាះបងណ់ចាល 
ការសិកសាចាបត់ាងំពីនថ្ងណនាះ ដែលមៃិមាៃវត្តមាៃោ៉ា ងណហាច្្ស់មយួ 
នថ្ង រវាងនថ្ងែំបូងនៃឆ្ន សិំកសា ឬនថ្ងសិកសាែំបូង បៃ្តណៅនថ្ងបនាទា បដ់ែលគិតណៅ
តាមវគ្គណៃះ ណហើយណៅនថ្ងដែលគិតការរាប ់អនកបគបប់គងបតរូវដកដបបការបរណិច្្ទ 
ការបបមូល ឬវធីិសា្ស្តណែើម្កីាតប់ៃ្ថយកាតព្កិច្្ចរែ្ឋបាលរបស់ភាន កគ់្រអបរ់ ំ
កនុងបសរុកកនុងការអៃុវត្តៃវ៍គ្គណៃះ។

វគ្គទី 6: �ំពូកទី 1.8 (ចាបណ់្ដោើមជាមយួវគ្គណលខ 8160) បតរូវបញ្ចូ លណៅដ ន្ក 
ទី 6 នៃការដបកដច្កទី 1 ណបកាមបបធាៃបទទី 1 មាៃចំ្�ងណ�ើងថាណលខកូែ 
ការអបរ់ ំណែើម្បីកបសាយថា ៖

�ំពូក 1.8 កម្មវធីិណធ្ើឲ្យបបណសើណ�ើង ៃិងវតា្ថ រកម្មណលើគុ�ភាព
 ណែើមកុមារភាព

មាបតា 1. ខដច្ងទូណៅ
8160. ៃិយមៃយ័ខាងណបកាមណៃះ អាច្ណបបើបាៃ ណៅកនុង�ំពូកណៃះទាងំ មូល ៖
(a) ពាក្យ “កម្មវធីិដថទាពីំណក្មង ៃិងការអបរ់”ំ ឬ “កម្មវធីិ ECE” មាៃៃយ័ថា 

ជាការដថទាកុំមារ មុៃចូ្លសាោណរៀៃ ដែលស្ថិតណបកាមការរបំទរបស់រែ្ឋ ឬ 
ឧបត្ថម្ភធៃណដាយរែ្ឋ ឬកម្មវធីិអបរ់ ំៃិងការដថទារំហ័សដែលរបំទណដាយរែ្ឋ 
ៃិងឧបត្ថម្ភធៃណដាយរែ្ឋណ្្សងណទៀត សបមាបកុ់មារ ចាបត់ាងំពីចាបក់ំណ�ើ ត 
រហូតែល់អាច្ចូ្លណរៀៃថាន កម់ណត្តយ្យ ណដាយរមួមាៃកម្មវធីិដែលឧបត្ថម្ភទាងំ 
បសរុង ឬមយួវគ្គពី មូលៃិធិក្តីសង្ លឹមកុមារ ៃិងបគរួសារកាលីហ្័រញ៉ា  
(California Children and Families Trust Fund) ដតមៃិដាកក់ំហិត 
ណនាះណទ។ ណបើសិៃជាកម្មវធីិ ECE មៃិបតរូវបាៃឧបត្ថម្ភធៃផ្្ត ច្ម់ុខណដាយមូល
ៃិធិរែ្ឋណទ ពាក្យ “កម្មវធីិ ECE” មាៃៃយ័ថា មយួចំ្ដ�កកនុងកម្មវធីិបតរូវបាៃឧ
បត្ថម្ភណដាយរែ្ឋ។

(b) ពាក្យ “អនក្្គត់្ ្គង ់ECE” ឬ “អនក ្្គត់្ ្គង”់ មាៃៃយ័ថាបុគ្គល ឬភាន ក់
គ្រ្មយួដែលមាៃសិទ្ធិបសបច្បាបក់នុងការដច្កចាយកម្មវធីិ ECE។

(c) ពាក្យ “អបតា បៃ្ត (Take-up rate)” មាៃៃយ័ថាជាកបមតិដែលអនក 
្្គត់្ ្គង ់ECE ណសនើសំុ ៃិងបតរូវបាៃទទួលមូលៃិធិឧបត្ថម្ភកម្មវធីិណបកាមវធិាៃ

 ការរបស់�ំពូកណៃះ។
(d) ពាក្យ “អបតាសំ�ង” មាៃៃយ័ថា ជាការការចំ្្យណលើកុមារមាន ក់

ដែលអនក្្គត់្ ្គង ់ECE ទទួលបាៃ កនុងនាមជាបគរួសារមាៃសិទ្ធិ ពីមូលៃិធិរែ្ឋ 
ណែើម្ ី្ ្គត់្ ្គងណ់លើការច្ំ្យកនុងការ ្្តល់ណសវាកម្ម ECE។ 

(e) ពាក្យ “មូលៃិធិ ECE” មាៃៃយ័ថាជាមូលៃិធីដែលបតរូវបាៃដបងដច្កឲ្យ
ការអបរ់ ំៃិងការដថទារំហ័សណដាយអៃុណោមតាមវគ្គ 14803 ៃិង 14804។

(f ) ពាក្យ “មូលៃិធិ SAE” មាៃៃយ័ថាជាមូលៃិធិដែលបតរូវបាៃកំ�តស់បមាប់
ពបងលឹង ៃិងពបងីកកម្មវធីិ ECE ណដាយអៃុណោមតាមចំ្�ុច្ (b) នៃវគ្គ 8161។

(g)ពាក្យ “កុមារសិ្ថតកនងហាៃិភយ័ខ្ពស់” មាៃៃយ័ថា ជាកុមារដែលមកពី
បគរួសារបណងកើតមាៃបបាកចំ់្�ូលទាប បគរួសារចិ្ញ្ច លឹមមាៃបបាកចំ់្�ូលទាប 
ឬមកពីបករុម្ទាះដែលមាៃបបាកច់្ំ�ូលទាប ណហើយកជ៏ាកុមារ (1) ដែលបតរូវ 
បាៃចិ្ញ្ច លឹម ឬបតរូវបាៃទទួលណសវាកម្មការពារកុមារ (Child Protection 
Services) (2) ដែលជាកូៃរបស់មាតាបិតាវយ័ណក្មងដែលមាតិបិតាផ្ទា ល់ 
ណនាះកក៏ំពុងស្ថិតកនុងការចិ្ញ្ច លឹមបីបាច្ ់ឬ (3)ដែលបតរូវបាៃរណំោភបំពាៃមៃិ 
យកចិ្ត្តទុកដាក ់ឬដកងបបវញ័្ញ  ឬអាច្ស្ថិតកនុងណបរះថាន កន់ៃការរណំោភបំពាៃ 
មៃិយកចិ្ត្តទុកដាក ់ឬដកងបបវញ័្ញ  ណដាយៃលឹងបតរូវក�ំតជ់ាបៃ្តណដាយអនក 
ណមើលការខុសបតរូវ។

8161. មូលៃិធិ ECE អាច្បតរូវបាៃដបងដច្កណរៀងរាល់ឆ្ន  ំណែើម្ឲី្យអនកណមើល
ការខុសបតរូវណបបើបបាស់ែូច្ខាងណបកាម៖

(a) មូលៃិធិ ECE មៃិណលើសពី 23 ភាគរយ ៃលឹងបតរូវបាៃណបបើបបាស់ែូច្ 
ខាងណបកាម៖

(1) បីរយោៃែុោ្រ (300,000,000 ែុោ្រ) សបមាបក់ម្មវធីិ ECE 
ដែលមាៃបសាប ់ណែើម្សីា្ត រមូលៃិធិឲ្យែល់កបមតិឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2008-09  
ណែើម្រីមួច្ំដ�កកនុងការកាតប់ៃ្ថយដែលបតរូវបាៃណធ្ើណ�ើងចំ្ណពាះ កម្មវធីិ ECE 
ៃីមយួៗណៅកនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2009-10 ែល់ 2012-13 ណដាយមាៃកំ�ត ់
ែូច្ខាងណបកាម ៖

(A) ការសា្ត រណ�ើងវញិ ៃលឹងណធ្ើឲ្យបាៃណស្មើៗរន ចំ្ណពាះការកាតប់ៃ្ថយបគប់
 បបណភទ ែូច្ជាការកាតប់ៃ្ថយភាពអាច្ទទួលយកបាៃរបស់កុមារ ការកាត ់

បៃ្ថយអបតាសំ�ង ការកាតប់ៃ្ថយទលឹកបបាកក់នុងកិច្្ចសៃយាបច្្ចុប្ៃន ណបើពំុ
 ណនាះែូច្ជាការកាតប់ៃ្ថយណលើចំ្ៃួៃកិច្្ចសៃយាដែលអៃុញ្្ញ តជាណែើម។

(B) ណៅែល់កបមតិមយួដែលអនកណមើលការខុសបតរូវបតរូវដបងដច្កមូលៃិធិ ណៅឲ្យនាយកដា្ឋ ៃណសវាកម្មសង្គមរបស់រែ្ឋ (State Department of  
Social Services) ឬភាញ កគ់្រណជាគ�យ័ណ្្សងៗណទៀត ណែើម្សីណបមច្ការសា្ត រ 
មូលៃិធិណៃះ ណគអាច្ៃលឹងណធ្ើដបបណៃះ។  (C) ណបើសិៃអនកណមើលការខុសបតរូវៃិង
នាយកដា្ឋ ៃណសវាកម្មសង្គមរបស់រែ្ឋ រកណ�ើញរមួរន ថា មូលៃិធី្មយួ 
មៃិអាច្សា្ត រណ�ើងវញិ ណដាយសារការធ្ាកចុ់្ះនៃអបតាបៃ្ត (Take-up rate) 
មូលៃិធិទាងំណនាះ ៃលឹងបតរូវណបបើបបាស់សបមាបប់ណងកើៃអបតាសំ�ងគុ�ភាពមូ
លដា្ឋ ៃ ដែលបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើងណដាយអៃុណោមតាមច្ំ�ុច្ (b) នៃវគ្គ 8168។

(2) បបាោំៃែុោ្រ (5,000,000 ែុោ្រ) សបមាបវ់គ្គ ្្តល់អាជាញ ប�័្ឌ ដថទាំ
សុខភាពនៃនាយកដា្ឋ ៃណសវាកម្មសង្គមរបស់រែ្ឋ (Community Care Licensing 
Division of the State Department of Social Services)  
ឬ ភាន កគ់្រណជាគ�យ័អនកមយួ ណែើម្បីណងកើៃភាពញលឹកញបន់ៃការណធ្ើអធិការ

 កិច្្ច្្តល់អាជាញ ប�័ណ ណលើអនក្្គត់្ ្គង ់ECE ឲ្យណលើសពីកបមតិឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 
2011-12 ណបកាមកិច្្ចបពមណបពៀងដែលណធ្ើណ�ើងណដាយអនកណមើលការខុសបតរូវ  ៃិងនាយកដា្ឋ ៃណសវាកម្មសង្គមរបស់រែ្ឋ ឬភាញ កគ់្រណជាគ�យ័្មយួ 
ណដាយមៃិឲ្យ្ុតពីនថ្ងទី 1 ដខ កកកដា ឆ្ន  ំ2013។

(3) ណបច្ើៃរហូតែល់ែបោ់ៃែុោ្រ (10,000,000 ែុោ្រ) ណែើម្អីភ ិ
វឌ្ឍៃ ៍ៃិងអៃុវត្តកបមងទិៃនៃយ័ ដែលបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើងណដាយអៃុណោម 
តាមវគ្គ 8171 ណែើម្ណីធ្ើការតាមដាៃែំណ�ើ រការ�៍អបរ់រំបស់កុមារ ដែល 
បាៃចូ្លរមួកនុងកម្មវធីិ ECE របស់រែ្ឋ។ 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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(4) ដសសិបោៃែុោ្រ (40,000,000 ែុោ្រ) សបមាបអ់ភវិឌ្ឍ អៃុវត្ត ៃិងរកសា 
ការកំ�តគុ់�ភាពការណរៀៃរហ័ស ៃិងបបពៃ័្ធដកលមអែ (បបពៃ័្ធ QRIS) ដែលបតរូ
វបាៃបណងកើតណ�ើងណដាយអៃុណោមតាមមាបតា 4 (ចាបណ់ ្្តើមពី វគ្គ 8167)។ មូល
ៃិធិដែលបតរូវបាៃ្្តល់ឲ្យណដាយវគ្គណៃះ ៃលឹងមៃិបតរូវបាៃណបបើ បបាស់សបមាបប់ង ្
ណកើៃអបតាសំ�ងរបស់អនក្្គត់្ ្គង ់ឬសំ�ងណ្្សងណទៀត របស់អនក្្គត់្ ្គងណ់�ើយ 
ប៉ាុដៃ្តណបបើណែើម្បីណងកើត អៃុវត្ត ៃិងវាយតនម្ណៅណលើ បបពៃ័្ធសបមាបក់ារវាយតនម្អន
ក្្គត់្ ្គង ់ECE ៃិងការអភវិឌ្ឍៃស៍មត្ថភាព សបមាបក់ារដកលមអែ ៃិងពបងីកក
ម្មវធីិអភវិឌ្ឍៃស៍មត្ថភាព ECE ដែល ្្តល់ឲ្យណដាយមហាវទិយាល័យសហគមៃ ៍
ៃិងអនកប�្តុ ះប ្្ត លគុ�ភាពខ្ពស់ ណ្្សងណទៀត ណែើម្រីកសា ៃិងវភិាគទិៃនៃយ័ 
ណហើយសបមាបណ់ធ្ើការទាកទ់ងជា មយួសាធារ�ៈ�ៃអំពីកបមតិគុ�ភាព 
ដែលសណបមច្បាៃណដាយអនក្្គត ់្្គង ់ECE។ 

(5) ច្ំៃួៃទលឹកបបាកដ់ែលកំ�តណ់ៅកនុងកថាខ�្ឌ  (1) ែល់ (4) ៃលឹងបតរូវ 
ណធ្ើការដកតំរវូណរៀងរាល់ឆ្ន ណំដាយសបមរួលអតិ្រ្ ដែលគ�នាតាមអៃុ 
ដ ន្ក (b) នៃវគ្គ 42238.1 ែូច្កាលបរណិច្ទ្នៃការអៃុមត័របស់វគ្គណៃះ។ 

(6) ណៅកនុងឆ្ន ំ្ កណ៏ដាយដែលមូលៃិធិ ECE មៃិបគបប់រៃណ់ែើម្ ី
ច្ំ្យតាមតំរវូការនៃកថាខ�្ឌ  (1) (3) ៃិង (4) ច្ំៃួៃទលឹកបបាកដ់ែលបតរូវ
ការនៃកថាខ�្ឌ ទាងំណនាះអាច្ៃលឹងបតរូវកាតប់ៃ្ថយតាមសមាមាបត។

(b) បនាទា បពី់ណធ្ើការដបងដច្កមូលៃិធិសា្ត រណ�ើងវញិ ៃិងដកលមអែបបពៃ័្ធ 
ដែលមាៃដច្ងណៅកនុងអៃុដ្នក (a) អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្ណបបើបបាស់មូល 
ៃិធិ ECE ដែលណៅសល់ ដែលបតរូវបាៃណគសា្គ ល់ថាជា “មូលៃិធិ SAE” 
ណដាយអៃុណោមតាមច្ំ�ុច្ (f ) នៃវគ្គ 14802 ណែើម្ពីបងលឹង ៃិងពបងីកកម្ម 
វធីិ ECE ែូច្បាៃកំ�តក់នុង�ំពូកណៃះ។ 

(c) មូលៃិធិ ECE ដែលបតរូវបាៃដបងដច្កណៅ អនកណមើលការខុសបតរូវ អាច្ 
ណបបើបបាស់ណៅតាមណរលបំ�ងដែលមាៃដច្ងកនុង�ំពូកណៃះកនុងរយៈណពល មយួឆ្ន នំៃការទទួលបាៃរបស់អនកណមើលការខុសបតរូវ។ បករុមបបលឹកសាពិៃិត្យ សារណពើពៃ្ធ (Fiscal Oversight Board) ដែលបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើយណដាយ 
អៃុណោមណៅតាមវគ្គ 14802 អាច្បបមូលបត�បម់កវញិៃូវមូលៃិធិដែល 
មៃិបតរូវបាៃច្ំ្យជាណរៀងរាល់ឆ្ន  ំណហើយមូលៃិធិទាងំណនាះៃលឹងអាច្ក្ាយ

 ជាមូលៃិធិ ECE សបមាបណ់ធ្ើការដបងដច្កសារជាថ្ម ីណដាយអៃុណោមតាម 
�ំពូកណៃះ។ 

8162. (a) ណលើកដលងដតមាៃការបតរូវការពីច្បាបស់ហពៃ័្ធ ភាពអាច្ 
ទទួលយកបាៃរបស់កុមារ ចំ្ណពាះកម្មវធីិ ECE ទាងំអស់ ដែលរមួមាៃដត 
មៃិដាកក់ំហិត ែូច្ជាកម្មវធីិ ECE ដែលបាៃបណងកើត ដកលមអែ ឬពបងីកណដាយ 
ណបបើបបាស់មូលៃិធិកនុង�ំពូកណៃះ ៃលឹងបតរូវបណងកើតណ�ើងម្តងជាណរៀងរាល់ឆ្ន ដំ្អែក

 ណលើការចុ្ះណឈា្ម ះរបស់កុមារណៅកនុងកម្មវធីិ។ បនាទា បពី់ការចុ្ះណឈា្ម ះកុមារ
 ៃលឹងបតរូវកំ�តថ់ាអាច្ទទួលយកបាៃកនុងការចូ្លរមួកម្មវធីិទាងំឡាយណ្្សង

ណទៀតណៅកនុងឆ្ន កំម្មវធីិ ណហើយបនាទា បម់កៃលឹងអាច្ណធ្ើការក�ំតភ់ាពអាច្
 ទទួលយកសារជាថ្មកីនុងឆ្ន បំនាទា ប ់ណដាយដ អ្ែកណលើមូលដា្ឋ ៃបបចាឆំ្ន ។ំ 

(b) ការចាបណ់្្តើមណៅកនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2013-14 ការបបមរុងបបាកទុ់ក 
បបចាឆំ្ន  ំសបមាបក់ម្មវធីិ ECE គិតជាភាគរយនៃមូលៃិធិទូណៅ (General 
Funds) ៃលឹងមាៃបតរូវបាៃកាតប់ៃ្ថយ ណដាយសារមូលៃិធិដែលបាៃដបង
ដច្កណៅកនុងច្បាបណ់ៃះស្ថិតណៅកនុងភាគរយនៃបបាកច់្ំ�ូលមូលៃិធីទូណៅ 
ដែលបបមរុងសបមាបក់ម្មវធីិ ECE ណៅកនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2012-13។ 

8163. អនកណមើលការខុសបតរូវ អាច្ដបងដច្កមូលៃិធិ SAE ែូច្ខាងណបកាម៖
(a) នម្ភបបាភំាគរយនៃមូលៃិធិ SAE ៃលឹងបតរូវបាៃដបងដច្កសបមាប់្ ល 

បបណោ�ៃកុ៍មារចាបព់ីចាបក់ំណ�ើ តរហូតែល់អាយុ បីឆ្ន ណំដាយអៃុណោម 
តាមអៃុដ្នកែូច្ខាងណបកាម៖

(1) ណបច្ើៃរហូតែល់ 1 ភាគរយនៃមូលៃិធិ SAE អាច្ណធ្ើការដបងដច្ក 
សបមាបប់ណងកើៃអបតាសំ�ងណៅកនុងកម្មវធីិដថទាជំាបករុមដែលមាៃកិច្្ចសៃយា 
សបមាបណ់ក្មងអាយុតិច្ជាង 18 ដខ កនុងការណធ្ើការក�ំតអ់បតាសំ�ងគុ�
ភាពមូលដា្ឋ ៃ ែូច្មាៃដច្ងកនុងចំ្�ុច្ (b) នៃវគ្គ 8168។

(2) ណបច្ើៃរហូតែល់ 2 ភាគរយនៃមូលៃិធិ SAE ជាអបតាបៃ្ត (Take-up 
rate) ៃលឹងបតរូវបាៃដបងដច្កសបមាបប់ណងកើៃអបតាសំ�ងដែលខ្ពស់ជាង 
កបមតិឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2012-13 តាមរយៈការ្្តល់បបាកប់ដៃ្ថមណបកាម 
បបពៃ័្ធ QRIS សបមាបក់ម្មវធីិ ECE ៃិងអនក្្គត់្ ្គងទ់ាងំណនាះ ណដាយបណបមើ 

ឲ្យកុមារចាបព់ីចាបក់ំណ�ើ ត រហូតែល់អាយុ ៣ ឆ្ន  ំដែល�បមរុញស្តងដ់ារ 
គុ�ភាពនៃកម្មវធីិណដាយណបបើបបាស់បបពៃ័្ធ QRIS ឬបគ្ហា ញថាកម្មវធីិ ឬ 
អនក ្្គត់្ ្គងទ់ាងំណនាះ ឈាៃែល់ស្តងដ់ារគុ�ភាព QRIS ខ្ពស់ជាងស្តង ់
ដារគុ�ភាពមូលដា្ឋ ៃដែលបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើងណដាយអៃុណោមតាម 
ច្ំ�ុច្ (b) នៃវគ្គ 8168។ 

(3) នម្ភមយួ កៃ្ះភាគរយនៃមូលៃិធិ SAE ៃលឹងបតរូវបាៃដបងដច្កណៅ 
កម្មវធីិ California Early Head Start ដែលបណងកើតណ�ើងណដាយអៃុណោម 
តាមមាបតា 2 (ចាបពី់វគ្គ 8164)។ មៃិតិច្ជាង 35 ភាគរយនៃមូលៃិធិ 
SAE ដែលបតរូវបាៃដបងដច្កណៅឲ្យកម្មវធីិ California Early Head Start  
ែូច្មាៃដច្ងកនុងកថាខ�្ឌ ណៃះ ៃលឹងបតរូវបាៃណបបើបបាស់ជាពិណសសសបមាប់

 ពបងលឹងមាតាបិតា ឬអា្ពយាបាលណ្្សងៗណទៀតណដាយអៃុណោមតាម 
ច្ំ�ុច្(d) នៃវគ្គ 8164។ 

(b) ចិ្តសិបភាគរយនៃមូលៃិធិ SAE ៃលឹងបតរូវបាៃណបបើបបាស់សបមាប ់
ពបងីក ៃិងពបងលឹងកម្មវធីិមុៃចូ្លសាោ សបមាបកុ់មារអាយុចាបព់ីបី ឆ្ន  ំ

 ែល់ បបាឆំ្ន  ំែូច្បាៃកំ�តក់នុងមាបតា 3(ចាបពី់វគ្គ 8165)។ 
(c) មៃិណលើសពី 3 ភាគរយនៃមូលៃិធិ SAE ៃលឹងបតរូវច្ំ្យណលើតនម ្

រែ្ឋបាលបគបជ់ាៃថ់ាន កទ់ាងំអស់កនុងរែ្ឋ។ 
(d) មៃិណលើសពី 15 ភាគរយនៃមូលៃិធិ ដែលអនក្្គត់្ ្គង ់ECE ទទួល 

បាៃពីមូលៃិធិ SAE ៃលឹងបតរូវណបបើសបមាបក់ារកំ�តណ់រលបំ�ងជាថ្ម ី 
ដស្ងរកគំៃិតថ្ម ីការអភវិឌ្ឍៃ ៍ការដថរកសា ឬ�ួល ៃិងការច្ំ្យណលើការ

 �ួលសមា្ភ របបមរុងសបមាបក់ម្មវធីិ។ អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្បបកាសឲ្យណបបើ 
វៃិយ័សមបសប ណែើម្ណីមើលជាមៃុ ៃិងក�ំតក់ារណបបើបបាស់សមបសបនៃ

 មូលៃិធិ SAE សបមាបប់រកិា្ខ ។
មាបតា 2. កម្មវធីិ California Early Head Start

8164. ការណបបើបបាស់មូលៃិធិដែលបាៃដបងដច្កណដាយអៃុណោមតាមក
ថាខ�្ឌ  (3) នៃចំ្�ុច្ (a) នៃវគ្គ 8163 អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្អភវិឌ្ឍ 
ៃិងអៃុវត្តកម្មវធីិ California Early Head Start ណែើម្ពីបងីកការដថទា ំ
សបមាបកុ់មារចាបព់ីចាបក់ំណ�ើ តរហូតែល់អាយុ 3 ឆ្ន ែូំច្ខាងណបកាម ៖

(a) កម្មវធីិៃលឹងស្ថិតណៅកនុងវៃិយ័ ៃិងការបតរួតពិៃិត្យជាបបចារំបស់អ ្
ៃក ណមើលការខុសបតរូវ ប៉ាុដៃ្តវាៃលឹងយកគំរតូាមកម្មវធីិ Early Head Start សហ 
ពៃ័្ធ ដែលបណងកើតណ�ើងណដាយអៃុណោមតាម វគ្គ 9849a ច្ំ�ងណ�ើង 42 
នៃច្បាបរ់បស់សហរែ្ឋអាណមរកិ។  ណដាយមាៃការបបលឹកសាណោបល់ជាមយួ បករុមប ្
រ លឹកសាណោបល់នៃការសិកសារហ័ស (Early Learning Advisory Council: ELAC) 
ដែលបាៃបកបសាយកនុងវគ្គ 8167 អនកណមើលការខុស បតរូវ ៃលឹងណធ្ើឲ្យបបាកែថា 
កម្មវធីិ California Early Head Start បតលឹមបតរូវ តាមស្តងដ់ារគុ�ភាព 
ៃិងខ្លឹមសារទាងំអស់ ណហើយតំរវូការមាៃបគប ់បរៃគិ់តបតលឹម ដខ វចិ្្ិកា ឆ្ន  ំ2011 
សបមាបក់ម្មវធីិ Early Head Start សហពៃ័្ធ។ អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្ដាកចុ់្ះតំ
រវូការ ៃិងស្តងដ់ាររបស់ កម្មវធីិ Early Head Start សហពៃ័្ធជាបៃ្តបនាទា បណ់ៅតាម
ការយល់ណ�ើញ របស់ខ្ួៃ។

(b) មូលៃិធិដែលបតរូវបាៃណបបើបបាស់សបមាបក់ម្មវធីិ California Early Head 
Start ៃលឹងមៃិបតរូវបាៃណបបើបបាស់សបមាប�ំ់ៃួសថវកិាដែលបច្្ចុប្ៃន

 កំពុងណបបើណៅកនុងកម្មវធីិសហពៃ័្ធ ឬរែ្ឋណ្្សងសបមាបកុ់មារចាបពី់ចាប់
 កំណ�ើ តែល់អាយុ 3 ឆ្ន ណំ�ើយ។

(c) សនងការសិកសាអាច្ដាកចុ់្ះស្តុងដ់ារភាពអាច្ទទួលយកបាៃែូច្រន  ដែ
លបតរូវបាៃណបបើបបាស់ណដាយកម្មវធីិ Early Head Start សហពៃ័្ធ បតលឹមដខវចិ្្ិកា ឆ្ន  ំ
2011 ប៉ាុដៃ្តអទិភាពខ្ពស់បំ្ុតនៃការចុ្ះណឈា្ម ះៃលឹងណៅែល់ កុមារមាៃហាៃិភយ័ខ្ព
ស់មុៃណគែូច្បាៃដច្ងកនុងកថាខ�្ឌ  (1) នៃច្ំ�ុច្(g) នៃវគ្គ 8160 បនាទា បម់កគឺ
កុមារស្ថិតកនុងភាពហាៃិភយ័ខ្ពស់ែូច្មាៃដច្ងកនុងកថាខ�្ឌ  (2) នៃអៃុដ្នក (g)
នៃវគ្គ 8160 ណហើយបនាទា បម់កបតរូវ្្តល់ឲ្យកុមារស្ថិតកនុងភាពហាៃិភយ័ខ្ពស់ដែល
មាៃដច្ងកនុងកថាខ�្ឌ  (3) នៃអៃុដ ន្ក (g) នៃវគ្គ 8160។ 

 (d) បដៃ្ថមណលើការ ្្តល់ឲ្យៃូវបករុមដថទាដំែលមាៃគុ�ភាពខ្ពស់កនុងម�្ឈ 
ម�្ឌ លអាជាជា ប�័ណ  ៃិង្ទាះដថទាបំគរួសារ កម្មវធីិ California Early Head  
Start ៃលឹង្្តល់ណសវាកម្មែល់បគរួសារ ៃិងអា្ពយាបាលកុមារដែលបាៃ 
ចុ្ះណឈា្ម ះកនុងបករុម California Early Head Start។ ណសវាកម្មទាងំណៃះ ៃលឹង 
បតរូវណរៀបំណ�ើងណែើម្ពីបងលឹងសមត្ថភាពមាតាបិតា ៃិងអា្ពយាបាលនៃកុមារ

 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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ចាបពី់ចាបក់ំណ�ើ តរហូតែល់អាយុបីឆ្ន  ំណែើម្ណីធ្ើឲ្យការដថទា ំការអបរ់ ំៃិង
 សុខភាពរបស់កុមារតូច្ៗទាងំណៅកដៃ្ងដថទា ំៃិងណៅ្ទាះមាៃលក្ខ�ៈ 

បបណសើរណ�ើង។ ណសវាកម្មអាច្រាបប់ញ្ចូ លណសវាកម្មទាងំឡាយដែលបតរូវបា
ៃ្្តល់ឲ្យែល់បគរួសាររបស់សហពៃ័្ធ ឬអនកបាៃចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លកនុងបករុមដថ
ទា ំCalifornia Early Head Start រមូមាៃដតមៃិដាកក់ំហិត ែូច្ជាការណៅ
ណលង្ទាះណដាយស្ម័បគច្ិត្ត ការពិៃិត្យ ៃិងអៃ្តរគមៃណ៍លើការអភវិឌ្ឍៃរ៍ហ័ស 
កម្មវធីិច្ំណ�ះែលឹងបគរួសារ ៃិងអា្ពយាបាល ៃិងវគ្គប�្តុ ះប ្្ត លមាតា

 បិតា ៃិងអា្ពយាបាល។ កនុងច្ំណ្មកម្មវធីិដែលបាៃ្្តល់ឲ្យអនក្្តល់
 ការដថទា ំអៃុណោមតាមអៃុដ្នកណៃះ អាទិភាព ៃលឹងបតរូវ ្្តល់ណៅឲ្យកម្មវធីិ 

សបមាបប់គរួសារដែលរចួ្ពីអាជាញ ប�័ណ  មតិ្តភក្តិ ៃិងអនក្្គត់្ ្គង�ិ់តខាង។
(e) កនុងការបបលឹកសាណោបល់ជាមយួ ELAC អនកណមើលការខុសបតរូវៃលឹង 

បណងកើតជាស្តងដ់ារគុ�ភាព សបមាបណ់សវាកម្មដែល្្តល់ឲ្យណបកាមអៃុដ្នក (d) 
ណដាយរមួបញ្ចូ លស្តងដ់ារ ៃិងការប�្តុ ះប ្្ត លរបស់កម្មវធីិ Early Head 
Start សហពៃ័្ធ។ អនកណមើលការខុសបតរូវៃលឹងសបមបសបមរួលជាមយួភាន កគ់្រសា
ធារ�ៈណ្្សងណទៀតដែលបបតិបត្តិការណលើកម្មវធីិបសណែៀងរន  ណែើម្ទីទួល

 បាៃស្តងដ់ារឯកស ្្ឋ ៃសបមាបក់ម្មវធីិទាងំណៃះ។
(f ) មូលៃិធិ California Early Head Start អាច្បតរូវបាៃណបបើបបាស់ 

សបមាបប់ដៃ្ថមច្ំៃួៃកុមារដែលមាៃណៅកនុងកម្មវធីិ ECE បច្្ចុប្ៃន សបមាប ់
កុមារចាបព់ីចាបក់ំណ�ើ ត រហូតែល់អាយុបីឆ្ន  ំណដាយបញ្ជា កថ់ាកម្មវធីិែល់

 ស្តងដ់ារគុ�ភាពដែលមាៃដច្កណៅកនុងច្ំ�ុច្(a) ៃិង (e) ណហើយកុមារ 
ដែលណៅកនុងកម្មវធីិមាៃភាពអាច្ទទួលយកបាៃបតលឹមបតរូវតាមច្ំ�ុច្ (c)។

(g) ោ៉ា ងណហាច្្ស់ 75 ភាគរយនៃទីកដៃ្ងដថទាជំាបករុម ដែលបតរូវ 
បាៃបណងកើតណ�ើងទូទាងំរែ្ឋ ណដាយណបបើបបាស់មូលៃិធិ California Early Head 
Start ៃលឹង្្តល់ការដថទាណំពញមយួនថ្ង ៃិងណពញមយួឆ្ន ។ំ

មាបតា 3. កម្មវធីិពបងលឹង ៃិងពបងីកវគ្គមៃុចូ្លសាោ
8165. (a) មូលៃិធិ SAE ដែលបតរូវបាៃដបងដច្កសបមាបក់ម្មវធីិពបងលឹង 

 ៃិងពបងីកវគ្គមុៃចូ្លសាោ សបមាបកុ់មារអាយុពី បី ែល់ បបាឆំ្ន ណំដាយ 
អៃុណោមតាមអៃុដ្នក (b) នៃវគ្គ 8163 ៃលឹងបតរូវដបងដច្កែូច្ខាងណបកាម៖

(1) ណបច្ើៃរហូតែល់ 8 ភាគរយនៃមូលៃិធិ SAE កនុងៃយ័ជាអបតាបៃ្ត 
(take-up rate) ណែើម្បីណងកើៃអបតាសំ�ងដែលណលើសពីអបតាឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 
2012-13 តាមរយៈការ្្តល់ជាបបាកប់ដៃ្ថមណបកាមបបពៃ័្ធ QRIS សបមាបក់ម្មវធីិ 
ៃិងអនក្្គត់្ ្គងក់ម្មវធីិ ECE ដែលបណបមើឲ្យកុមារអាយុចាបព់ី បីឆ្ន ែំល់បបាឆំ្ន  ំណដា
យណធ្ើឲ្យបបណសើរណ�ើងៃូវស្តងដ់ារគុ�ភាពកនុងបបពៃ័្ធ QRIS ឬបគ្ហា ញថាកម្មវធីិ
ទាងំណនាះបាៃឈាៃែល់ស្តងដ់ារគុ�ភាព QRIS ដែលខ្ពស់ជាងស្តងដ់ារគុ�
ភាពមូលដា្ឋ ៃ ណដាយអៃុណោមតាមចំ្�ុច្(b) នៃវគ្គ 8168។ 

(2) អ្ីដែលណៅសល់ មៃិតិច្ជាង 67 ភាគរយនៃមូលៃិធិ SAE ៃលឹងបតរូវ 
បាៃណបបើបបាស់សបមាបប់ដៃ្ថមចំ្ៃួៃកុមារដែលបតរូវបាៃបណបមើណៅកនុងកម្មវធីិ
មុៃចូ្លសាោគុ�ភាពខ្ពស់សបមាបកុ់មារអាយុចាបព់ីបី ែល់ បបាឆំ្ន  ំ
ៃៅកនុងអាជាញ ប�័ណ  ឬកម្មវធីិមាៃមូលដា្ឋ ៃណលើ K-12 ដែលឈាៃែល់ការកំ�
តស់្តងដ់ារគុ�ភាពខ្ពស់បំ្ុតពីរ ណដាយណធ្ើណ�ើងតាមបបពៃ័្ធ QRIS។ រហូតែល់ 
QRIS កនុងរែ្ឋទាងំមូលបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើង ៃិងអាច្ណបបើបាៃណលើកម្មវធីិមយួ
ច្ំៃួៃណនាះ អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្ណច្ញ្សាយណរលការ�៍បណ ្្ត ះអា
សៃន ដែលកំ�តណ់លើការណបបើបបាស់មូលៃិធិពបងីកែូច្មាៃដច្ងកនុងអៃុដ្នក
ណៃះ សបមាបក់ម្មវធីិ  ណបើពំុណនាះបតរូវមាៃស្តងដ់ារគុ�ភាពខ្ពស់ ណដាយរាបទ់ាងំ 
ដតមៃិដាកក់ំហិត កម្មវធីិដែលមាៃអបតាជាបលំ់ដាបក់ំពូល ពីនៃបបពៃ័្ធ QRIS 
កនុងបសរុកពីមុៃ ៃិងកនុងតំបៃ ់កម្មវធីិដែលមាៃការទទួលសា្គ ល់គុ�ភាពថាន ក់
ជាតិ ឬកម្មវធីិដែលមាៃស្តងដ់ារគុ�ភាពបបហាក ់បបដហលៃលឹងមណតយ្យសិកសា 
បបពៃ័្ធ QRIS ៃលឹងបតរូវបាៃបណងកើត ៃិងដច្ក្សាយជាសាធារ�ៈណដាយមៃិឲ្យហួ
សពី នថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2014 ណនាះណទ។ អនក ្្គត់្ ្គងដ់ែលមាៃលក្ខ�ៈសម ្
បត្តិបគបប់រៃ ់ណបកាមណរលការ�៍បណ ្្ត ះ អាសៃនរបស់អនកណមើលការខុសបតរូវ 
ៃលឹងទទួលបាៃអាទិភាព កនុងការវាយ តនម្ណដាយណបបើបបាស់បបពៃ័្ធថ្ម។ី 
ណរលការ�៍បណ ្្ត ះអាសៃន ៃលឹង្ុត កំ�តណ់ៅនថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន 2ំ015 ណហើ
យអនក្្គត់្ ្គងដ់ែលមាៃការបញ្ជា ក ់បណ ្្ត ះអាសៃន ៃលឹងបតរូវសណបមច្លក្ខ�ៈ
សម្ត្តិណដាយណបបើស្តងដ់ារកម្មវធីិ QRIS ដែលបាៃបណងកើតណែើម្ទីទួលបាៃមូលៃិធិ
ឧបត្ថម្ភ មៃិឲ្យ្ុតនថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2017។ 

(3) ោ៉ា ងតិច្បំ្ ុត 65 ភាគរយៃលឹងទីធ្ាថ្មដីែលបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើងទូ ទាងំរែ្ឋណដាយអៃុណោមតាមកថាខ�្ឌ  (2) ៃលឹងក្ាយជាកដៃ្ងណពញនថ្ង ឬ 
ណពញឆ្ន  ំណដាយអាច្បណងកើតបាៃទាងំបសរុងណៅកនុង�ំពូកណៃះ ឬណដាយរមួ 
បញ្ចូ លការឧបត្ថម្ភមូលៃិធិពី បបភពពីរ ឬណបច្ើៃណទៀតណែើម្បីណងកើត កម្មវធីិ

 នថ្ងសិកសារមួរន  បនាទា បពី់សាោ ៃិងកម្មវធីិបំប៉ាៃណៅរែូវណរៅ្ត ។
(b) កុមារៃលឹងបតរូវកំ�ត ់“ពីអាយុបី ែល់ បបាឆំ្ន ”ំ ែូណច្នះគឺអាច្ចូ្លរមួ កនុងកម្មវធីិដែល្្តល់មូលៃិធិណដាយអៃុណោមតាមកថាខ�្ឌ  (2) នៃចំ្�ុច្ 

(a) ណបើសិៃជាពួកណគមាៃអាយុបី ឬបៃួឆ្ន គិំតបតលឹមនថ្ងទី 1 ដខកញ្្ញ នៃឆ្ន  ំ
សិកសាណៅសាោ ដែលពួកណគបាៃចុ្ះណឈា្ម ះចូ្លណរៀៃកនុងកម្មវធីិ ៃិងមៃិ

 ទាៃអ់ាច្ចូ្លណរៀៃណៅថាន កម់ណតយ្យបាៃ។ 
8166. (a) ណដាយណបបើបបាស់ទិៃនៃយ័ពីការោិល័យ�ំណរឿៃសហរែ្ឋអាណម 

រកិ (United States Census Bureau) អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្ច្ំ្យមូល
ៃិធិដែលបតរូវបាៃដបងដច្កណដាយអៃុណោមតាមកថាខ�្ឌ  (2) នៃច្ំ�ុច្ 
(a) នៃវគ្គ 8165 (មូលៃិធិពបងីកថាន កម់ុៃចូ្លសាោ) ណដាយណោងណៅ 
តាមបញ្ច ីបបាកច់្ំ�ូល របស់បគបស់គ្្គ តទ់ាងំអស់កនុងកាលីហ្ូញ៉ា  ណដាយ

 ចាបណ់្្តើមពីសគ្្គ តដ់ែលមាៃបបាកច់្ំ�ូលទាបប់ំ្ ុត ៃិងណធ្ើែំណ�ើ រការ�៍
ណ�ើងណលើណដាយណោងតាមបបាកច់្ំ�ូល ខ�ៈការអៃុញ្្ញ តមូលៃិធិពបងីក
ថាន កម់ៃុចូ្លសាោ មាៃែូច្ខាងណបកាម៖

(1) អនកណមើលការខុសបតរូវៃលឹងបណងកើតជាបញជា ីសគ្្គ តម់យួ ណដាយវគ្គណលើ 
ច្ំ�ូលបគរួសារជាមធ្យម ៃិងណលើសគ្្គ តដ់ែលបាៃក�ំតណ់ដាយ Zip Codes ឬខាន ត
ភូមសិា្ស្តបបហាកប់បដហល។  ណៅកនុងវគ្គណៃះ ពាក្យ “សគ្ក ត”់ មាៃៃយ័ថាជា Zip 
Code ឬខាន តភូមសិា្ស្តដែលមាៃតនម្ណស្មើ ដែលបតរូវ បាៃរាបប់ញ្ចូ លណៅកនុងបញជា ីស
គ្ក ត។់ តាមរយៈការណបបើបបាស់ទិៃនៃយ័ដែល មាៃណលើភាពអាច្រកបាៃរបស់ ECE អន
កណមើលការខុសបតរូវៃលឹងណធ្ើការក�ំត ់អត្តសញ្្ញ �សគ្ក តណ់រៀងរាល់ឆ្ន  ំៃិងបសរុក 
សាោដែលជាកដៃ្ងកុមាររស់ ណៅ ណហើយដែលជាកុមារដែលមាៃអាយុសមបសប
សបមាបម់ូលៃិធិពបងីក ថាន កម់ៃុចូ្លសាោ ៃិងជាអនកដែលមៃិទាៃប់ាៃចូ្លក ្
ៃុងកម្មវធីិ ECE ឬកម្មវធីិអៃ្តរៈ មណត្តយ្យ។ 

(2) សបមាប ់Zip code ៃីមយួៗ ឬខាន តភូមសិា្ស្តបបហាកប់បដហល  
អនកណមើលការខុសបតរូវៃលឹងណធ្ើការកំ�តពី់ច្ំៃួៃកុមារដែលស័ក្តសម ដតមៃិ

 ទាៃទ់ទួលបាៃណសវា ៃិង្្តល់ពត័ម៌ាៃែល់សាោកនុងបសរុក ប ្្ត ញ 
អបរ់ដំថទាកុំមារកនុង្ទាះ (Family Child Care Home Education Networks) 
ដែលមាៃអាជាញ ប�័ណ  (ប ្្ត ញដែលមាៃអាជាញ ប�័ណ ) អនក  
្្គត់្ ្គង ់ECE ដែលមាៃអាជាញ ប�័ណ ណៅកនុងតំបៃ ់ៃិងអនក្្គត់្ ្គង ់Head  
Start សហពៃ័្ធ ឬកម្មវធីិ ECE សហពៃ័្ធណ្្សងៗណទៀត (“អនក្្គត់្ ្គងស់ហ 
ពៃ័្ធ”) ដែលកំពុងណធ្ើការណៅកនុង Zip Code ឬខាន តភូមសិា្ស្តបបហាក ់
បបដហលដែលពួកណគអាច្ពបងីកកម្មវធីិ របស់ខ្ួៃណែើម្បីណបមើែល់កុមារទាំ
ង ណៃះ ៃិងសួររកសំ�ំុដបបបទពីភាគីទាងំណនាះសបមាបក់ារ្្តល់មូលៃិធិ 
ពបងីកថាន កម់ៃុចូ្លសាោ។ ណែើម្អីាច្ស័ក្តិសមសបមាបក់ារឧបត្ថម្ភមូល ៃិធិ 
ណបក្ខ�ៃគួរដតអាច្ ៃិងមាៃបំ�ងបណបមើែល់កុមារ ដែលកំពុងណបតៀម ខ្ួៃចូ្ល
រមួកនុងឆ្ន ែំំបូងណៅសាោ ណដាយមាៃការបបកាសភាពអាច្ទទួល យកបាៃ។

(3) ប ្្ត ញមាៃអាជាញ ប�័ណ  កម្មវធីិ ECE មាៃអាជាញ ប�័ណ ដែលមាៃ 
មូលដា្ឋ ៃណៅក ្្ត ល ៃិងអនក្្គត់្ ្គងស់ហពៃ័្ធ ដែលកំពុងបបតិបត្តិការណៅ 
កនុង Zip Code ឬខាន តភូមសិា្ស្តបបហាកប់បដហល ៃលឹងមាៃអាទិភាព ណបើ សិ
ៃជាមាៃពាក្យណសនើសំុពីរណលើភាពអាច្ទទួលយកបាៃែូច្រន ។ តាមរយៈ កា
រ ្្តល់អាទិភាពែល់ពាក្យណសនើសំុរមួរន  អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្ណលើកទលឹក 
ចិ្ត្តែល់សាោកនុងបសរុក ប ្្ត ញមាៃអាជាញ ប�័ណ  អនក ្្គត់្ ្គង ់ECE មាៃ 
មូលដា្ឋ ៃណៅក ្្ត លមាៃអាជាញ ប�័ណ  ៃិងអនក្្គង់្ ្គងស់ហពៃ័្ធ ណៅកនុងទី
តាងំស័ក្តិសមណែើម្ឲី្យដាកព់ាក្យណសនើសំុរមួរន  ដែលអាច្បណងកើៃភាពខ្ាងំនៃ
បគបក់ម្មវធីិទាងំអស់ ៃិងកាតប់ៃ្ថយ�ណម្ាះ។ បបសិៃណបើសាោកនុងបសរុក 
ប ្្ត ញដែលអាច្ដាកប់ាៃ កម្មវធីិមាៃមូលដា្ឋ ៃណៅក ្្ត លដែលអាច្ 
ដាកប់ាៃ ៃិងអនក្្គត់្ ្គងស់ហពៃ័្ធមៃិអាច្ ឬបែិណសធមៃិបណបមើកុមារដែល 
ពួកណគអាច្បណបមើបាៃ ឬមៃិថាភាគី្ណទ អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្ណសនើសំុភាន ក់
គ្រអបរ់កំនុងបសរុក ប ្្ត ញមាៃអាជាញ ប�័ណ  អ្មក្្គត់្ ្គង ់ECE មាៃមូលដា្ឋ ៃណៅ
ក ្្ត លមាៃអាជាញ ប�័ណ  ៃិងអនក្្គត់្ ្គងស់ហពៃ័្ធណែើម្មីកបណបមើណសវាកម្មែល់
កុមារទាងំណនាះវញិ។ កនុងណពលដស្ងរកអនក្្គត់្ ្គងដ់ែលអាច្ទទួលបាៃណ្្សង  

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្ណធ្ើការទាកទ់ងជាពិណសស ដតមៃិដាកក់ំហិត
ជាមយួអនក្្គត់្ ្គងក់ារច្ំ្យដែលកំពុងណធ្ើការណៅកនុងបបណទសដែល 
កុមារកំពុងរស់ណៅ។

(4) ការចូ្លរមួណៅថាន កម់ុៃចូ្លសាោ រមួទាងំកម្មវធីិមុៃចូ្លសាោ 
បតរូវបាៃបណងកើតណ�ើង ៃិងពបងីកណដាយអៃុណោមតាម�ំពូកណៃះ គឺណដាយ 
ស្ម័បគចិ្ត្ត។ ទីធ្ាមៃិណពញដែលបតរូវបាៃ ្្តល់ឲ្យណៅកនុង Zip Code ឬខាន ត 
ភូមសិា្ស្តបបហាកប់បដហល្មយួ សបមាបរ់យៈណពលបីឆ្ន ជំាបរ់ន ណដាយ
មាៃការសហការោ៉ា ងមាៃបបសិទ្ធភាពជាមយួសហគមៃ ៍ប៉ាុដៃ្តណៅដតមៃិ 
អាច្បំណពញបាៃ ៃិងបតរូវសណបមច្បែិណសធណចាល ណហើយអាច្ៃលឹង្្តល់ណៅឲ្យ
សគ្្គ តដ់ែលមាៃច្ំ�ូលណបច្ើៃបំ្ ុតបនាទា ប ់ណដាយណមើលតាមបញជា ីសគ្ក ត។់ 

(5) ោ៉ា ងតិច្បំ្ុតម្តងណរៀងរាល់បបាឆំ្ន  ំអនកណមើលការខុសបតរូវអាច្ពិៃិត្យ 
ណ�ើងវញិណលើកដៃ្ង្ដែលបតរូវសណបមច្បែិណសធណចាល ណហើយសា្ត រណ�ើង វ ិ
ញៃូវភាពដែលអាច្ទទួលយកបាៃដែលបាតប់ងណ់ៅសគ្ក តណ់្្សងឲ្យែល់ 
កបមតិលក្ខខ�្ឌ ដបបបបរួលមយួ ដែលច្ងអែុលបគ្ហា ញថា ទីកដៃ្ងអាច្បំណពញ 
បាៃណហើយ។

(b) កុមារៃលឹងអាច្ទទួលយកបាៃឲ្យចូ្លរមួកនុងកម្មវធីិឧបត្ថម្ភមូលៃិធិ ណដា
យមូលៃិធិពបងីកថាន កម់ុៃចូ្លសាោ ណដាយបគ្ហា ញថាពួកណគរស់ណៅ កនុង Zip 
Code ឬខាន តភូមសិា្ស្តដែលអាច្ទទួលយកបាៃ ឬបគរួសាររបស់ពួកណគែល់តំរវូ
ការបបាកច់្ំ�ូលដែលអាច្ទទួលយកបាៃនៃកម្មវធីិ  ECE ដែលមាៃបសាប ់ប៉ាុៃ ្
ដតអាទិភាពខ្ពស់បំ្ុតសបមាបក់ារចុ្ះណឈា្ម ះៃលឹងបាៃណៅកុមារដែលស្ថិតកនុងហាៃិ
ភយ័ខ្ពស់ ែូច្មាៃកំ�តណ់ៅកនុងកថាខ�្ឌ  (1) នៃអៃុដ ន្ក(g) នៃវគ្គ 8160 បនាទា
បម់កបាៃណៅកុមារស្ថិតកនុងហាៃិភយ័ខ្ពស់ ែូច្មាៃក�ំតក់នុងកថាខ�្ឌ  (2) 
នៃច្ំ�ុច្ែដែល ៃិងបនាទា បម់កបាៃណៅកុមារស្ថិតកនុងហាៃិភយ័ខ្ពស់ដែលែូច្មា
ៃកំ�តក់នុងកថាខ�្ឌ  (3) នៃ អៃុដ្នកណនាះ។ 

មាបតា 4. បបពៃ័្ធកំ�តអ់បតា ៃិងណធ្ើឲ្យបបណសើរណ�ើងៃូវគុ�ភាពសិកសា
 វយ័កុមារណៅរែ្ឋកាលីហ្័ៃីញ៉ា

8167. ែូច្បាៃណបបើណៅកនុងមាបតាណៃះ ពាក្យ “បករុមបបលឹកសាណោបល់ការ សិកសារហ័ស” (“Early Learning Advisory Council” (ELAC)) មាៃ 
ៃយ័ថាជាបករុមបបលឹកសាណោបល់ការសិកសារហ័សដែលបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើង 
ណដាយអៃុណោមតាម ការបគ្្គ បប់ញ្្ច ឲ្យបបតិបត្តិ S-23-09 ឬជាភាន កគ់្រ 
ណជាគ�យ័ណ្្សងៗណទៀត។ 

8168. (a) ណដាយមាៃការយកច្ិត្តទុកដាក ់របាយការ�៍ ៃិងអៃុ 
សាសៃប៍តរូវបាៃណរៀបចាណំដាយគ�ៈកម្មការទីបបលឹកសាបបពៃ័្ធដកលមអែ គុ� 
ភាពការសិកសារហ័សណៅកាលីហ្ូញ៉ា  (California Early Learning  
Quality Improvement System Advisory Committee) ណៅឆ្ន  ំ 
2010 អនកណមើលការខុសបតរូវ ណដាយមាៃការបបលឹកសាណោបល់ជាមយួ ELAC 
អាច្បណងកើត ៃិងអៃុវត្តបបពៃ័្ធក�ំតអ់បតា ៃិងណធ្ើឲ្យបបណសើរណ�ើងៃូវគុ�

 ភាពសិកសាវយ័កុមារ (បបពៃ័្ធ QRIS) ណដាយមៃិឲ្យ្ុតនថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ
2014 ដែលរមួមាៃែូច្ខាងណបកាម៖

(1) មាបតដា្ឋ ៃកំ�តគុ់�ភាពណដាយស្ម័បគច្ិត្តមាៃណៅបគបក់ម្មវធីិអប ់
រណំែើមកុមារភាព (ECE) ទាងំអស់ ណដាយរាបប់ញ្ចូ លទាងំមៃុចូ្លសាោ  
ដែលសំណៅណលើកុមារចាបព់ីចាបក់ំណ�ើ តរហូតែល់អាយុ 5 ឆ្ន  ំរមួមាៃ 
កុមារមាៃអាយុមុៃចូ្លសាោណរៀៃ ទារក ៃិង កូៃណក្មង។ មាបតដា្ឋ ៃ 
កំ�តគុ់�ភាព ៃលឹង្្តល់អាទិភាពខ្ពស់ណៅណលើលក្ខ�ៈពិណសសៗ របស់ ការអបរ់ណំែើមកុមារភាព (ECE)  ដែលបាៃបគ្ហា ញថាបាៃចូ្លរមួោ៉ា ងមាៃ 
បបសិទ្ធភាពណៅកាៃក់ារអភវិឌ្ឍៃស៍ង្គម ៃិង្្ូវចិ្ត្តែរ៏ លឹងមា ំៃិងភាពរចួ្រាល់

 របស់កុមារសបមាបណ់ជាគ�យ័ណៅកនុងសាោ។
(2) ការវាយតនម្ណដាយស្ម័បគច្ិត្តៃិងកម្មវធីិអភវិឌ្ឍៃ�ំ៍នាញ ណែើម្�ួីយ�

 អនក ្្គត់្ ្គងក់ារអបរ់ណំែើមកុមារភាព (ECE) កនុងការបណងកើៃការកំ�តគុ់� 
ភាពនៃកម្មវធីិរបស់ពួកណគណបកាមបបពៃ័្ធ QRIS។ 

(3) វធីិសា្ស្តសបមាបប់ណងកើៃអបតាសំ�ងណលើអបតាឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2011-
2012 តាមរយៈការ្្តល់បដៃ្ថមសបមាបក់ម្មវធីិអបរ់ណំែើមកុមារភាព (ECE) ៃិង
អនក ្្គត់្ ្គងដ់ែលដកលមអែការកំ�តរ់បស់ពួកណគ ឬបញ្ជា កថ់ាពួកណគបាៃ ឈា
ៃែល់ច្ំ�ុច្ស្តងដ់ារខ្ពស់មយួរចួ្ណៅណហើយ ណដាយឈរណលើបបពៃ័្ធ QRIS។ 

(4) វធីិសា្ស្តមយួដែលមាតាបិតា ៃិងអា្ពយាបាលទទួលបាៃពត័ ៌

មាៃសុបកិតអំពីគុ�ភាព ៃិងបបណភទនៃកម្មវធីិ ដែលបុបតធីតារបស់ពួកណគ
 បាៃចុ្ះណឈា្ម ះ ឬអាច្ៃលឹងចុ្ះណឈា្ម ះ ណដាយរមួមាៃ ការណបាះពុម្ភ្សាយរហ័ស

នៃការកំ�តគុ់�ភាពរបស់កម្មវធិី ៃិងអនក្្គត់្ ្គង ់ដែលបតរូវបាៃណធ្ើណ�ើង
ណដាយអៃុណោមតាមបបពៃ្ធ QRIS។ 

(b) ណដាយមាៃការបបលឹកសាណោបល់ជាមយួ ELAC អនកណមើលការខុសបតរូវក ៏
អាច្បណងកើតជាអបតាសំ�ងគុ�ភាពជាមូលដា្ឋ ៃ ដែលបគបប់រៃស់បមាប ់
ការច្ំ្យណលើការ្្គត់្ ្គងក់ម្មវធិី ECE ណៅតាមស្តងដ់ារគុ�ភាព ស្ថិត 
ណបកាមច្បាប ់ៃិងណរលការ�៍ដែលបាៃកំ�តណ់លើកម្មវធិីទាងំណៃះណដាយគិត 
មកែល់ នថ្ងទី 1 ដខវចិ្្ិកា ឆ្ន  ំ2012 (អបតាសំ�ងគុ�ភាពជាមូលដា្ឋ ៃ)។ 
ណបើសិៃអបតាសំ�ងបច្្ចុប្ៃន្មយួ ស្ថិតណបកាមអបតាសំ�ងគុ�ភាព

 ជាមូលដា្ឋ ៃ អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្ណបបើកញ្ចបថ់វកិា ដែលមាៃបញ្ជា ក ់
ណៅកនុងអៃុកថាខ�្ឌ  (c) នៃកថាខ�្ឌ  (1) នៃចំ្�ុច្ (a) នៃវគ្គ 8161 ឬ សបមា
បក់ម្មវធិីសបមាបកុ់មារអយុណបកាម 18 ដខ មូលៃិធិមាៃបញ្ជា កក់នុង កថាខ�្ឌ  (1) 
នៃច្ំ�ុច្(a) នៃវគ្គ 8163 ណែើម្ណីធ្ើការបណងកើៃអបតាសំ�ងណនាះ។

8169. (a) ELAC ៃិងអនកណមើលការខុសបតរូវអាច្ណធ្ើការសហការជាមយួ
បករុមបបលឹកសាដ្ៃការកនុងបសរុក គ�ៈកម្មការកាលីហ្ូញ៉ា ែំបូងទាងំ 5 (The 
First 5 California Commission) ៃិងគ�ៈកម្មការកនុងបសរុកែំបូងទាងំ 5 
ណែើម្បីណងកើត ៃិងណមើលការខុសបតរូវណលើ QRIS កម្មវធីិកាលីហ្័ៃីញ៉ា  Early 
Head Start ៃិងកម្មវធីិសបមាកមៃុចូ្លសាោ ដែលបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើ
ងណដាយអៃុណោមតាមមាបតា 2 (ចាបពី់វគ្គ 8164) មាបតា 3 (ចាបពី់ដ្នក 
8165) ៃិងមាបតាណៃះ។ បុគ្គល ៃិងអត្ថិភាពទាងំណៃះ ៃលឹងណធ្ើការជាមយួរន  
ណែើម្ណីបបើបបាស់ធៃធាៃ កនុងបសរុក របស់រែ្ឋ សហពៃ័្ធ ៃិងឯក�ៃ ណដាយ រាប់
ទាងំធៃធាៃដែលមាៃណៅកនុងច្បាប ់កុមារ ៃិងបគរួសារកាលីហ្ូញ៉ា  ឆ្ន  ំ1998 
(California Children and Families Act of 1998) (ណលខ 108 (ចាបពី់វគ្គ 130100) 
នៃបកមសុខភាព ៃិងសុវត្ថិភាព (Health and Safety Code) ដែលជាវគ្គមយួ
នៃកិច្្ចខិតខំបបលឹងដបបងណែើម្បីណងកើៃសមត្ថភាព  បបសិទ្ធភាពអបរ់ ំៃិងអភវិឌ្ឍៃ ៍
ៃិងទៃំួលខុសបតរូវសហគមៃរ៍បស់ បបពៃ័្ធ ECE។ 

(b) ELAC ៃលឹងណធ្ើកិច្្ចបប�ំុសាធារ�ៈរមួរន មយួោ៉ា ងតិច្មយួណលើកកនុង
 មយួឆ្ន ណំៅកនុងតំបៃៃី់មយួៗរបស់រែ្ឋ ជាមយួបករុមបបលឹកសាដ្ៃការកនុងបសរុក
 របស់តំបៃ ់ៃិងគ�ៈកម្មការែំបូងទាងំកនុងបសរុក First Five (មយា៉ាងណទៀត 

ណៅថា គ�ៈកម្មការកុមារ ៃិងបគរួសារកាលីហ្័ៃីញ៉ា ) ណែើម្ទីទួលបាៃ 
ការចូ្លរមួសាធារ�ៈ ៃិងរបាយការ�៍អំពីែំណ�ើ រការ�៍ នៃកម្មវធីិដែល បាៃណធ្ើណ�ើងណដាយអៃុណោមតាមច្បាបណ់ៃះ។

(c) មូលៃិធិ ដែលមាៃបញ្ជា កណ់ៅកនុងកថាខ�្ឌ  (4) នៃអៃុដ្នក (a) នៃវគ្គ 
 8161 អាច្បតរូវបាៃណបបើបបាស់ណែើម្ ី្ ្គត់្ ្គងែ់ល់ការសហការ ៃិងសកម្មភាព 
រមួរន ដែលបតរូវការណៅកនុងវគ្គណៃះ។

8170. (a) អនកណមើលការខុសបតរូវអាច្្្តល់ពត័ម៌ាៃលមអែតិពីថវកិាដែល 
បាៃទទួល ដែលអៃុណោមកនុង�ំពូកណៃះ ដាច្ណ់្្សងពីថវកិាបនាទា បពី់បទ 
បញជា ីឆ្ន សំារណពើពៃ្ធៃីមយួ អាច្ណរៀបច្ំជារបាយការ�៍បបចាឆំ្ន មំយួ ដែល 
រាយណឈា្ម ះកម្មវធីិ ECE ដែលទទួលបាៃមូលៃិធី ជាមយួៃលឹងការកំ�ត ់
គុ�ភាពដែលមាៃ ចំ្ៃួៃទលឹកបបាកដ់ែលកម្មវធីិៃីមយួៗបាៃទទួល ចំ្ៃួៃ
កុមារដែលកម្មវធីិណនាះបាៃណធ្ើការ បបណភទណសវាកម្មដែលកុមារបាៃទទួល 
ៃិងលទ្្ធ លដែលកុមារទទួលបាៃ ណបើសិៃជាមាៃ។ បនាទា បពី់ណរៀបច្ំរបាយ 
ការ�៍រចួ្រាល់ណហើយ អនកណមើលការខុសបតរូវ អាច្្សាយរបាយការ�៍ណនាះណលើ
ណគហទំពរ័របស់ខ្ួៃភ្ាមៗ ៃិង្្តល់ត�ំភាជា បរ់បស់របាយការ�៍ណនាះណៅណលើ
ណគហទំពរ័របស់ខ្ួៃ្ងដែរ។ របាយការ�៍អាច្ដាកប់ញ្ចូ លណៅកនុងរបាយ 
ការ�៍ដែលបាៃណច្ញ្សាយណដាយអៃុណោមតាមវគ្គ 82361។ បករុមបបលឹកសា 
ពិៃិបតសារណពើពៃ្ធ (Fiscal Oversight Board) អាច្ណធ្ើការពិៃិត្យណលើអត្ថ 
ៃយ័នៃរបាយការ�៍ ៃិងដាកវ់ាបញ្ចូ លណៅកនុងរបាយការ�៍សាវៃកម្ម 
បបចាឆំ្ន  ំដែលមាៃបញ្ជា កណ់ៅកនុងអៃុដ ន្ក (a) នៃវគ្គ 14814។

(b) អនកណមើលការខុសបតរូវកអ៏ាច្ណធ្ើបាៃែូច្ខាងណបកាម៖
(1) ឃ្ាណំមើលសមទិ្្ធ លនៃកិច្្ចសៃយារ ណែើម្ឲី្យច្បាស់ថាអនក្្គត់្ ្គង ់ECE 

បតរូវតាមស្តងដ់ារគុ�ភាព។
(2) ណធ្ើឲ្យបបាកែថាមាៃ ការណរៀបច្ំរបាយការ�៍ហិរញ្ញ វត្ថុជាឯកស ្្ឋ ៃ  ៃិងសាវៃកម្មបបចាឆំ្ន ណំដាយឯករា�្យ សបមាបប់គបភ់ាគី្្តល់ ECE ដែល 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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ទទួលបាៃមូលៃិធិណបកាម�ំពូកណៃះ។
(3) ទទួល ណស៊ើបអណងកត ៃិងចាតវ់ធិាៃការ�៍ណៅតាមការមៃិណពញចិ្ត្ត 

ពាកព់ៃ័្ធៃលឹងរបូភាពនៃកម្មវធីិដែលបាៃបណងកើតណ�ើងកនុង�ំពូកណៃះ។ 
8171. (a) អនកណមើលការខុសបតរូវ គួរណធ្ើឲ្យបបាកែថារាល់កុមាណទើបដតចា

ប ់កំណ�ើ តរហូតែល់អាយុ 5 ឆ្ន  ំដែលបាៃចូ្លរមួកនុងកម្មវធីិ ECE បតរូវបា
ៃក�ំតស់ៃទាស្សៃជ៍ាកោ់កម់យួ ដែលបតរូវបាៃកត ់ៃិងរកសាទុក ជាវគ្គនៃ 
កបមងទិៃនៃយ័ណសវាកម្មអបរ់រំហ័ស ណដាយមៃិឲ្យហូសពីនថ្ងទី 1 ដខកកកដា ឆ្ន  ំ2014។

(b) កបមងទិៃនៃយ័ណសវាកម្មអបរ់រំហ័ស (Early Education System) អាច្ជាវគ្គ
ទាងំមូលមយួនៃបបពៃ័្ធទិៃនៃយ័សមទិ្ធ្លសិស្សណៅកាលីហ្័រញ៉ា  (California 
Longitudinal Pupil Achievement Data System :CALPADS) ឬបបពៃ័្ធទិៃនៃយ័ក
បមតិសិស្សដែលណជាគ�យ័្មយួ ដែល អាច្តាមដាៃការសិកសារបស់កុមា
រតាងំពីចាបក់ំណ�ើ តរហូតែល់អាយុ 18 ឆ្ន  ំែូណច្នះ បបវត្តិសិកសាណពញណលញរប
ស់កុមារណដាយរមួទាងំការចូ្លរមួ ECE ៃលឹងអាច្ណមើលណ�ើញណដាយស្័យបបវត្តិ 
តាមរយៈសៃទាស្សៃជ៍ាកោ់ករ់បស់ កុមារ។

(c) ណៅកបមតិអប្បរមា កបមងទិៃនៃយ័ណសវាកម្មអបរ់រំហ័ស អាច្មាៃ 
្ទាុកទិៃនៃយ័ពីកុមារែូច្ខាងណបកាម៖

(1) Zip code នៃទីលំណៅរបស់កុមារកនុងឆ្ន ៃីំមយួៗ
(2) ណសវាកម្ម ECE អ្ីដែលកុមារបាៃទទួលកនុងឆ្ន ៃីំមយួៗ ែូច្ជាថា ណតើណក្មងបាៃចូ្លរមួកម្មវធីិណពញ ឬមៃិណពញនថ្ង។
(3) ការកំ�តដ់ែលណសវាកម្ម ECE បតរូវបាៃដច្កចាយ។
(4) ភាន កគ់្រដែលដច្កចាយណសវាកម្ម ECE។
(5) ការកំ�ត ់QRIS ៃិងការក�ំតគុ់�ភាពណ្្សងណទៀត ដែល 

មាៃសបមាបអ់នក ្្គត់្ ្គង ់ECE ណនាះ។
(6) ការវាយតនម្ណលើការណបតៀមខ្ួៃចូ្លសាោមណត្តយ្យរបស់កុមារ 

បបសិៃណបើមាៃ ណដាយរាបប់ញ្ចូ ល ភាសាណែើមរបស់កុមារ កបមតិដែលណច្ះ 
 ៃិងថាណតើកុមារណនាះមាៃបតរូវបាៃពិៃិត្យសបមាបក់ារអៃ្តរាគមៃរ៍ហ័សឬអត ់

ប៉ាុដៃ្តមៃិដមៃបតរូវដតមាៃណនាះណទ។
(d) CALPADS អាច្ៃលឹងបតរូវសងសំ�ងច្ំណពាះការច្ំ្យជាកដ់ស្តង 

កនុងការអៃុវត្តវគ្គណៃះ ដែលអាច្ណស្មើៃលឹងច្ំៃួៃក�ំតប់បចាឆំ្ន  ំដែលមាៃ ណៅកនុងកថាខ�្ឌ  (3) នៃអៃុដ្នក (a) នៃវគ្គ 8161។
8172. សនងការសិកសាអាច្ណច្ញជាវៃិយ័ ដែលរមួមាៃវៃិយ័បនាទា ៃ ់ណែើម្ ី

អៃុវត្ត�ំពូកណៃះ។
វគ្គទី  7. វគ្គ 425 នៃច្បាបប់ពហ្មទ�្ឌ បតរូវបាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្មឳ្យបក បសាយថា៖
425. (a) រាល់ម្ៃ្តដីែលបតរូវបាៃណចាទបបកាៃថ់ា បាៃទទួល រកសាទុក ឬ 

ចាយវាយបបាកស់ាធារ�ៈ ណដាយមៃិបាៃ ឬមៃិអាច្រកសាទុក ៃិង 
ច្ំ្យឲ្យែូច្តាមការដច្ករបស់ច្បាប ់គឺបតរូវមាៃណទាសជាបទឧបកិែ្ឋ។

(b) ម្ៃ្តីដែលបតរូវបាៃណចាទបបកាៃពី់ការដបងដច្ក ឬដច្កចាយមូល 
ៃិធិដែលដច្ងណៅកនុងវគ្គ 14803, 14804, 14805, 14806, ៃិង 14807 
នៃបកមអបរ់ ំ(Education Code) ណដាយបតរូវបាៃែលឹងថាមៃិបាៃដបងដច្ក ឬដច្
កចាយមូលៃិធីណៅឲ្យភាន កគ់្រអបរ់កំនុងបសរុកៃីមយួៗ ឬសាោកនុងបសរុក
ៃីមយួៗដែលឈរណលើមូលដា្ឋ ៃសិស្សែូច្មាៃបញ្ជា កក់នុងវគ្គទាងំណនាះៃលឹង 
បតរូវមាៃណទាសបទឧបកិែ្ឋ ណដាយបតរូវ្្ងកាតក់ារកាតក់្តីពីអគ្គណមធាវ ីឬ ណបើសិៃ 
ជាណគមៃិអាច្ណធ្ើសកម្មភាពបាៃលអែ ណមធាវបីសរុកកនុងតំបៃៃី់មយួៗៃលឹងណធ្ើការ 
ណលើណរឿងណនាះ។ អគ្គណមធាវ ីឬ ណបើសិៃជាអគ្គណមធាវបីរា�យ័ ណមធាវបីសរុកកនុង 
តំបៃ ់អាច្ណធ្ើការណស៊ើបអណងកត ៃិងណធ្ើការពិៃយ័ពីបទឧបកិែ្ឋ ណហើយបគ្្គ ប ់
ភ្ាមៗណៅណលើការដបងដច្ក ឬដច្កចាយមូលៃិធិដែលមាៃដច្កកនុងវគ្គ 14803, 
14804, 14805, 14806, ៃិង 14897 នៃបកមអបរ់។ំ បុគ្គល្មាៃកំហុសណដា
យរណំោភបំពាៃណលើអៃុដ ន្កណៃះ អាច្ៃលឹងបតរូវ្្តនាទា ណទាស ណៅតាមវគ្គ 18 ៃិងអាច្
បតរូវបញ្ឈបម់ៃិឲ្យកាៃត់ំដ�ង្មយួណៅកនុងរែ្ឋ ណៃះណទៀតណ�ើយ។

វគ្គទី 8. វគ្គ 17041.1 បតរូវបាៃបដៃ្ថមណៅកនុងបកមបបាកច់្ំ�ូល ៃិង 
ពៃ្ធអាករ (Revenue and Taxation Code) ឳ្យបកបសាយថា ៖

17041.1 (a) សបមាបឆ់្ន ដំែលអាច្យកពៃ្ធអាករបាៃចាបណ់ ្្តើមពី ឬ 
បនាទា បពី់ នថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2013 ដែលជាការបដៃ្ថមណៅណលើពៃ្ធណ្្សងណទៀត 
កំ�តណ់ដាយវគ្គណៃះ ពៃ្ធបដៃ្ថមបតរូវបាៃដាកចុ់្ះណលើ បបាកច់្ំ�ូលដែលបតរូវ 

បងព់ៃ្ធ នៃអនកបងព់ៃ្ធ្មយួ ណដាយពៃ្ធណនាះបតរូវបាៃគ�នាតាមអៃុដ្នក 
(a) នៃវគ្គ 17041 ណែើម្បីទបទងម់ូលៃិធិក្តីសង្ លឹមអបរ់កំាលីហ្័រញ៉ា  (California 
Education Trust Fund)។ ពៃ្ធបដៃ្ថមសបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធ ដែលចាបណ់្្តើមពី 
ឬបនាទា បពី់ នថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2013 ៃិងមៃុនថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2014 អាច្
គ�នាណដាយដ្អែកណលើតារាងអបតាខាងណបកាម ជា មយួៃលឹង គំោតពៃ្ធ (Tax 
bracket) ដែលបតរូវបាៃកំ�តណ់ៅកនុងច្ំ�ុច្ (h) នៃវគ្គ 17091 សបមាបក់ារដបបប ្
រលួណៅកនុងលិបិបកមតនម្វត្ថុណបបើបបាស់ កាលីហ្័រញ៉ា  (California Consumer Price 
Index រវាងឆ្ន  ំ2011 ៃិង  2013 ៖

 ពៃ្ធអាករបដៃ្ថមណលើ
ណបើបបាកច់្ំ�ូលបងព់ៃ្ធគឺ៖  បបាកច់្ំ�ូលបងព់ៃ្ធគឺ៖
មៃិណលើស $7,316   0

ណលើស $7,316 ដតមៃិ  0.4% នៃច្ំៃួៃណលើសពី
ណលើស $17,346   $7,316 
ណលើស $17,346 ដតមៃិ   $40 បូក0.7% នៃចំ្ៃួៃ
ណលើស $27,377    ណលើសពី $17,346

ណលើស $27,377 ដតមៃិ  $110 របូក 1.1% នៃចំ្ៃួៃ
ណលើស $38,004   ណលើសពី $27,377

ណលើស $38,004 ដតមៃិ   $227 បូក 1.4% នៃច្ំៃួៃ
ណលើស $48,029   ណលើសពី $38,004

ណលើស $48,029 ដតមៃិ  $368 បូក 1.6% នៃច្ំៃួៃ 
ណលើស $100,000   ណលើសពី $48,029

ណលើស $100,000 ដតមៃិ  $1,199 បូក 1.8% នៃចំ្ៃួៃ
ណលើស $250,000   ណលើសពី $100,000 
ណលើស $250,000 ដតមៃិ  $3,899 បូក 1.9% នៃចំ្ៃួៃ
ណលើស $500,000    ណលើសពី $250,000 
ណលើស $500,000 ដតមៃិ  $8,649 បូក 2.0% នៃច្ំៃួៃ
ណលើស $1,000,000  ច្ំៃួៃណលើសពី $500,000

ណលើស $1,000,000 ដតមៃិ  $18,649 បូក 2.1%នៃច្ំៃួៃ
ណលើស $2,500,000  ច្ំៃួៃណលើសពី $1,000,000 
ណលើស $2,500,000   $50,149 បូក2.2%នៃចំ្ៃួៃ
     ណលើសពី $2,500,000

(b) សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធដែលចាបណ់ ្្តើមពី ឬបនាទា បពី់នថ្ងទី 1 ដខមករាឆ្ន  ំ
2012 ដែលបដៃ្ថមណៅណលើពៃ្ធអាករណ្្សងៗណទៀតដែលដាកណ់ៅកនុងវគ្គណៃះ ពៃ្ធ
អាករបដៃ្ថមមយួបតរូវបាៃកំ�តណ់ៅតាមច្ំ�ូលបងព់ៃ្ធនៃបុគ្គលបតរូវបងព់ៃ្ធ
្មយួ ណហើយពៃ្ធអាករណៃះបតរូវគ�នាណៅតាមអៃុដ្នក (c) នៃវគ្គ 17041 
ណែើម្បីទបទងម់ូលៃិធីក្តីសង្ លឹមអបរ់កំាលីហ្ូញ៉ា  (California Education 
Trust Fund)។ ពៃ្ធអាករបដៃ្ថមសបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធ ដែលចាបណ់្្តើមពី 
ឬបនាទា បពី់នថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2014 ៃិងមៃុនថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2014 ៃលឹង
បតរូវគ�នាណដាយដ្អែកណលើតារាងអបតាខាងណបកាម ជាមយួៃលឹងគំោតពៃ្ធ 
ដែលបតរូវបាៃកំ�តណ់ដាយ អៃុដ្នក (�) នៃវគ្គ 17041 សបមាបក់ារដបបបបរួ
លកនុងលិបិណបកាមតនម្វត្ថុណបបើបបាស់កាលីហ្ូញ៉ា  (California Consumer Price 
Index)រវាងឆ្ន  ំ2011 ៃិង 2013៖

 ពៃ្ធអាករបដៃ្ថមណលើ
ណបើបបាកច់្ំ�ូលបងព់ៃ្ធគឺ៖  បបាកច់្ំ�ូលបងព់ៃ្ធគឺ៖

ណលើស $14,642   0%
ណលើស $14,642 ដតមៃិ  0.4% នៃច្ំៃួៃណលើស
ណលើស $34,692   $14,642

ណលើស $34,692 ដតមៃិ  $80 បូក 0.7%នៃច្ំៃួៃ
ណលើស $44,721   ណលើស $34,692

ណលើស $44,721 ដតមៃិ  $150 បូក 1.1% នៃច្ំៃួៃ
ណលើស $55,348   ណលើស $44,721

ណលើស $55,348 ដតមៃិ  $267 បូក1.4% នៃច្ំៃួៃ
ណលើស $65,376   ណលើស $55,348

ណលើស $65,376 ដតមៃិ  $408 បូក1.6%នៃច្ំៃួៃ
ណលើស $136,118   ណលើស $65,376

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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ណលើស $136,118ែ ដតមៃិ  $1,540 បូក1.8% នៃច្ំៃួៃ
ណលើស $340,294   ណលើស $136,118

ណលើស $340,294 ដតមៃិ  $5,215ែុោ្របូក1.9%នៃ
ណលើស $680,589   ចំ្ៃួៃណលើស $340,294

ណលើស $680,589 ដតមៃិ  $11,680 បូក2.0%នៃ
ណលើស $1,361,178  ច្ំៃួៃណលើស $680,589 
ណលើស $1,361,178 ដតមៃិ  $25,292 បូក 2.1%នៃច្ំៃួៃ
ណលើស $3,402,944  ណលើស $25,292 បូក 2.1%
ណលើស $3,402,944  $68,169 បូក 2.2%នៃច្ំៃួៃ
     ណលើស $3,402,944

(c) សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធអាករដែលចាបណ់ ្្តើមពី ឬបនាទា បពី់នថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ
2013 ពៃ្ធអាករបដៃ្ថមដែលបតរូវបាៃដាកណ់ៅកនុងវគ្គណៃះៃលឹងគ�នាណៅ តាម
តារាងអបតាដែលបាៃបគ្ហា ញណៅកនុងអៃវគ្គ (a) ៃិង (b) ជាមយួៃលឹង គំោត
ដែលមាៃបបសិទ្ធភាពសបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធដែលចាបណ់ ្្តើមពី ឬបនាទា ប ់ពីនថ្ងទី 1 
ដខមករា ឆ្ន  ំ2013 ៃិងមៃុនថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2014 ណដាយដក តំរវូណរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
ែូច្មាៃដច្កកនុងច្ំ�ុច្ (h) នៃវគ្គ 17041 សបមាបក់ារដបប បបរួលនៃលិបិបកមតនម្
វត្ថុណបបើបបាស់កាលីហ្័រញ៉ា  (Carlifornia Consumer Price Index)។

(d) មាៃណលើកដលងែូច្បញ្ជា កក់នុងអៃុដ ន្ក (e) ៃិង (f ) ពៃ្ធអាករបដៃ្ថមដែ
លដាកក់នុងវគ្គណៃះៃលឹងបតរូវបត�បណ់ៅជាពៃ្ធអាករណបកាមវគ្គ 17041 កនុងបគបណ់រ
លបំ�ងណែើម្បីបគល់កូែណៃះ ណដាយរាបប់ញ្ចូ លទាងំ វគ្គ 17045 ឬការ 
បបគល់ឲ្យណ្្សងណទៀតដែលពាកព់ៃ័្ធៃលឹងសមទិ្្ធ លរមួរន ។

(e) បរមិា�វាយតនម្នៃបបាកចំ់្�ូល ការណ្ទារបបាកវ់ញិតិច្ គឺមាៃណែើម កំណ�ើ តមកពីពៃ្ធអាករបដៃ្ថមដែលបាៃដច្ងកនុងវគ្គណៃះ ដែលៃលឹងអាច្ដាក់
 សៃ្សជំាបបចាដំខ ណៅកនុងមូលៃិធិក្តីសង្ លឹមអបរ់កំាលីហ្ូញ៉ា  

ដែលបណងកើតណ�ើងណដាយវគ្គ 14801 នៃបកមអបរ់ ំណៅកនុងទបមងម់យួដែលណ្្ើ
យតបណៅៃលឹងែំណ�ើ រការ�៍ដែលក�ំតណ់ដាយវគ្គ 19602.5 នៃបកមណៃះ 
ណហើយបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើងណដាយច្បាប ់ណដាយបករុមបបលឹកសាពៃ្ធអាករលកែូ់រ 
(Franchise Tax Board) ណដាយដ្អែកណលើពៃ្ធអាករបដៃ្ថមដែលបាៃកំ�តក់នុងវគ្គណៃះ 
មៃិឲ្យហួសពីនថ្ងទី 1 ដខធនូ ឆ្ន  ំ2012។ ការអៃុវត្ត ៃិងវណិសាធៃកម្ម ឬណមា�កម ្
មនៃវៃិយ័ដែលអៃុញ្្ញ តណៅកនុងវគ្គណៃះបតរូវបាៃណលើកដលងពីការបណងកើតច្បាបរ់បស់ 
ច្បាបណ់រលការ�៍រែ្ឋបាល (Administrative Procedure Act (�ំពូក 3.5(ចាបពី់វគ្គ 
11340 នៃវគ្គ 1 នៃណលខ 3 នៃច្ំ�ងណ�ើង 2 នៃ បកមរដា្ឋ ភបិាល)។

(f ) ថ្ណីបើមាៃ វគ្គ 13340 នៃបកមរដា្ឋ ភបិាល មូលៃិធិកនុងភារៈបគបប់គងវគ្គ
 អបរ់កំាលីហ្័ៃីញ៉ា  (California Education Trust Fund) ណៅដតបៃ្ត 

សកម្មភាព ណដាយមៃិគិតពីឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ កនុងណរលប�ំងរបំទមូលៃិធិ 
កូៃៗ របស់ណយើង អនាគតរបស់ណយើង ៖ ច្បាបស់្តីពីការវៃិិណោគ ណលើការអប់

 រវំយ័ែំបូង ៃិងសាោណរៀៃកនុងតំបៃ ់ៃិងការកាតប់ៃ្ថយប�័ណ បំ�ុល។
(g) ពៃ្ធអាករបដៃ្ថមដែលដាកណ់ៅកនុងវគ្គណៃះ មៃិបតរូវបាៃអៃុវត្តណៅឆ្ន បំង ់

ពៃ្ធដែលចាបណ់្្តើមពី ឬបនាទា បពី់នថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2025 ណនាះណទ ណលើក
ដលងដតមាៃការ្្តល់ឲ្យណៅការវាស់ដវងមយួដែលបន្ាយ កូៃៗ របស់ណយើង 
អនាគតរបស់ណយើង ៖ ច្បាបស់្តីពីការវៃិិណោគ ណលើការអបរ់វំយ័ែំបូង ៃិង

 សាោណរៀៃកនុងតំបៃ ់ៃិងការកាតប់ៃ្ថយប�័ណ បំ�ុល។ៃិងបតរូវបាៃអៃុ ញ្្ញ ត ណដាយការណបាះណឆ្ន តណៅកនុងរែ្ឋទាងំមូល ដែលៃលឹងបបបពលឹត្តិណៅណៅនថ្ង 
 ឬមុៃនថ្ងអគ្្គ រែំបូងបនាទា បពី់នថ្ងច្ៃទាែំបូងកនុងដខ វចិ្្ិកា ឆ្ន  ំ2024។

វគ្គទី 9. វគ្គ 19062 នៃបកមបបាកចំ់្�ូល ៃិងពៃ្ធអាករបតរូវបាៃណធ្ើ 
វណិសាធៃកម្មឳ្យបកបសាយថា ៖

19062. ណលើកដលងសបមាបចំ់្ៃួៃដែលបបមូល ឬសងណបកាមវគ្គ17935, 
17941, 17948, 19532, ៃិង 19561ៃិងបបាកចំ់្�ូលដែលបាៃដាក ់
បណញ្ញ ើ ណដាយអៃុណោមតាមវគ្គ 19602.5 ៃិងបបាកចំ់្�ូលដែលបបមូល 
តាមវគ្គ 17041.1 បគបថ់វកិា ៃិង ការណ្ញើបបាកឲ់្យដែលទទួលណដាយបករុម 
បបលឹកសាពៃ្ធអាករ�ូញែូរ (Franchise Tax Board) ជាច្ំៃួៃដែលក�ំត ់ណដាយវគ្គ 
10 (ចាប់្ ្តមពីវគ្គ 17001) ៃិងការផ្កពិៃយ័ដែលពាកព់ៃ័្ធ ការ បដៃ្ថមពៃ្ធ ៃិង
ការបបាកដ់ែលបាៃកំ�តក់នុងវគ្គណៃះ អាច្ៃលឹងបតរូវដាកជ់ា បណញ្ញ ើ បនាទា បពី់ពិៃិត្យ

ណលើការណ្ញើបបាករ់ចួ្រាល់ណៅកនុងរតនាររ (State Treasury) ៃិងបញជាូ ៃណៅឲ្យមូលៃិ
ធិច្ំ�ូលពៃ្ធអាករបុគ្គល (Personal Income Tax Fund)។

វគ្គទី 10. ខបំរងុ
ការ្្តល់ឲ្យៃូវច្បាបណ់ៃះ គឺអាច្មាៃការដកដបបបាៃ។ ណបើសិៃជាការ្្តល់ឲ្យ

នៃវធិាៃការ�៍ណៃះ ឬភាពអាច្បបបពលឹត្តិណៅបាៃនៃការ្្តល់ឲ្យនៃវធិាៃការ�៍ 
ណៅណលើបុគ្គល ឬកាលៈណទសៈ្មយួបតរូវបាៃរកណ�ើញថាមៃិបតលឹមបតរូវតាមរ
ែ្ឋធម្មៃុញ្ញ  ឬមៃិមាៃសុពលភាព ការរកណ�ើញណនាះៃលឹងមៃិណធ្ើឲ្យប៉ាះពាល់

 ែល់ែំណ�ើ រការ�៍ណ្្សងណទៀតនៃច្បាប ់ឬការណបបើបបាស់នៃវធិាៃការ�៍ដែល
ណៅសល់ច្ំណពាះបុគ្គល ឬកាលៈណទសៈ្ណ�ើយ។

វគ្គទី 11. ការ្្តួច្ណ្្តើមដែលច្បមរូងច្បមាស់
(a) ណៅកនុងករ�ីដែលវធិាៃការ�៍ណៃះ ៃិងវធិាៃការ�៍ណ្្សងណទៀត ដែល

 បាៃណធ្ើឲ្យផ្្ស់ប្តូរែល់អបតាពៃ្ធច្ំ�ូលបុគ្គលណៅកាលីហ្ូញ៉ា សបមាបអ់នក
 បងព់ៃ្ធ ឬបករុមអនកបងព់ៃ្ធ្មយួ ឬដកដបបណលើអបតាពៃ្ធដែលកំ�តណ់ដាយ 

អនកលកប់ៃ្ត សបមាបជ់ាកម្មសិទ្ធិបញ្្ញ កនុងការលកប់ទព្យសម្ត្តឯិក�ៃណៅ
 កនុងហាង ឬដកដបបអបតាពៃ្ធណៅកដៃ្ងស្តុក ណបបើបបាស់ ឬការណបបើបបាស់ណ្្សងៗ

 ណទៀតណៅកនុងរបូភាពបទព្យសម្ត្តិឯក�ៃជាកដ់ស្តង ដែលបាៃទិញមក 
សបមាបស់្តុកទុក ណបបើបបាស់ឬការណបបើបបាស់ណ្្សងណទៀតណៅកនុងរបូភាពមយួ

  ណដាយវាៃលឹងណកើតណ�ើងណៅតាមសៃ្លឹកណឆ្ន តកនុងរែ្ឋទាងំមូលែូច្រន  ការដកដបប
 អបតានៃវធិាៃការ�៍ ឬការអៃុវត្តៃវ៍ធិាៃការ�៍ ដែលបតរូវបាៃ្្តល់ថវកិារ 

ណដាយការអៃុវត្តណៃះ អាច្ៃលឹងមាៃភាពច្បមរូងច្បមាស់។ ណៅកនុងករ�ីដែល
វធិាៃការ�៍ណៃះទទួលបាៃសៃ្លឹកណឆ្ន តរបំទណបច្ើៃជាងវធិាៃការ�៍ណ្្សង
ណទៀត ការផ្្ស់ប្តូអបតារបស់វធិាៃការ�៍ណ្្សងណទៀត ៃិងការអៃុវត្តទាងំឡាយ
របស់វធិាៃការ�៍ទាងំណនាះៃលឹងបតរូវទុកជាណមា� ៃិងរសំាយណចាល ណហើយការ
អៃុវត្តវធិាៃការ�៍ថ្មីណៃះៃលឹងចូ្លណៅ�ំៃួសវញិ។

(b) ភាពច្បមរូងច្បមាស់ជាមយួការអៃុវត្តណ្្សងណទៀត 
ដែលមៃិមាៃបញ្ជា កណ់ៅកនុងអៃុដ្នក (a) ៃលឹងបតរូវណដាះបសាយណដាយអៃុណោម
តាមចំ្�ុច្ (b) នៃវគ្គ 10 មាបតា II នៃច្បាបរ់ែ្ឋធម្មៃុញ្ញកាលីហ្័ៃីញ៉ា ។

វគ្គទី 12. វណិសាធៃកម្ម
ច្បាបណ់ៃះៃលឹងមៃិបតរូវបាៃណធ្ើវណិសាធៃកម្មណនាះណទ ណលើកដលងណទមាៃ

 សំណ�ងណបាះណឆ្ន តរបំទភាគណបច្ើៃពីបបជា�ៃកនុងរែ្ឋទាងំមូល។
វគ្គទី 13. កាលបរណិច្្ទចុ្ះជាធរមាៃ ៃិងការ្ុតក�ំត់
(a) វធិាៃការ�៍ណៃះៃលឹងចុ្ះជាធរមាៃណៅនថ្ងបនាទា បពី់ការអៃុមត័។ កាលប

រណិច្្តបបតិបត្តិសបមាបក់ារអៃុវត្តណ្្សងៗនៃវធិាៃការ�៍នៃៃលឹងបតរូវបាៃកំ�ត់
ជាបៃ្តបនាទា បណ់ៅកនុងច្បាប។់

(b) ពៃ្ធអាករដែលបតរូវបាៃកំ�តណ់ៅកនុងអៃុដ្នក (a) ៃិង (b) នៃវគ្គ 
7041.1 នៃបកមបបាកច់្ំ�ូល ៃិងពៃ្ធអាករ (Revenue and Taxation 
Code) ដែលបតរូវបាៃដាកប់ដៃ្ថមណៅកនុងច្បាបណ់ៃះ ៃលឹងបតរូវបញ្ឈបប់បតិបត្តកិារ 
ៃិង្ុតក�ំតណ់ៅនថ្ងទី 31 ដខធនូ ឆ្ន  ំ2024 បបសិៃណបើអនកណបាះណឆ្ន តសំណ�ងភា
គណបច្ើៃមៃិអៃុញ្្ញ តឲ្យបន្ាយណពលណវោសបមាបច់្បាបណ់ៃះណៅកនុងការណបាះ្ ្
ណនាតទូទាងំរែ្ឋទាងំមូល ដែលៃលឹងបបបពលឹត្តិណៅណៅ ឬមុៃនថ្ងអគ្្គ រែំបូង បនាទា បពី់
នថ្ងច្ៃទាែំបូងកនុងដខវចិ្្ិកាឆ្ន  ំ2024។

សំណ�ើ បបជាមតិ 39

វធិាៃការណ្្តើមបបជាសិទ្ធិណៃះគឺបតរូវបាៃដាកឲ់្យបបជាពលរែ្ឋណដាយអៃុណោម
ណៅតាមខដែលមាៃដច្ងកនុងវគ្គទី 8 នៃមាបតា II នៃរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

វធិាៃការណ្្តើមបបជាសិទ្ធិណៃះដកដបប លុបណចាលៃិងបដៃ្ថមវគ្គខ្ះ ណៅណលើបកម
 ធៃធាៃសាធារ�ៈ  ៃិងបកមបាបកច់្ំ�ូល  ៃិងពៃ្ធដារ។ ែូច្ណៃះខដច្ង  

មាៃបសាបដ់ែលបាៃណសនើណ�ើងណែើម្លុីបណចាល បតរូវណបាះពុម្ពណច្ញជាលក្ខ�ៈ
្នូតលុបកាត ់ណហើយខដច្ងថ្មី ដែលបាៃណសនើណ�ើងណែើម្ ីបដៃ្ថមបតរូវណបាះពុម្ព

 ណច្ញជាលក្ខ�ៈអក្សរណបទត ណែើម្បីញ្ជា កថ់ាវាថ្មី។

ច្បាបដ់ែលណសនើ
សកម្មភាពការគ្រថាមពលសាអែ តរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា

   វគ្គទី1    បបជាពលរែ្ឋរស់ណៅកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បតរូវរក ៃិងបបកាសៃូវ 

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 38 (ត)
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រាល់ច្ំ�ុច្ខាងណបកាមៈ
(1) រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា រង្លប៉ាះពាល់ពីឱៃភាពដែលបាៃណធ្ើឱ្យបបជាពលរែ្ឋ

ណៅទីណនាះបាតប់ងក់ារគ្រ។
(2) ច្បាបព់ៃ្ធថ្មរីារាងំបករុមហុ៊ៃពហុរែ្ឋកនុងការបណងកើតការគ្រណៅរែ្ឋកាលីហ្័រ

ញ៉ា  ណហើយដាកប់ករុមហុ៊ៃទាងំណនាះណបរៅឧតដោមភាពបបកួតបបដ�ង។
(3) ណែើម្ណីលើកបញ្ហា ណៃះណ�ើង  ប ដ្ោ រែ្ឋណ្្សងណទៀតភាគណបច្ើៃបាៃណធ្ើការ

 ដកណបបើច្បាបព់ៃ្ធបករុមហុ៊ៃពហុរែ្ឋណលើភាគរយនៃការលកណ់ៅកនុងរែ្ឋ ដែលវធិី
 ណនាះបតរូវបាៃចាតទុ់កជា “កតា្ត លកណ់ទាល”។

(4) បបសិៃណបើរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា អៃុមត័កតា្ត លកណ់ទាលណៃះ ការោិល័យ ឯករា�្យរបស់អនកវភិាគច្បាបណ់ធ្ើការបា៉ា ៃប់បមា�ថា ច្ំ�ូលរបស់រែ្ឋៃលឹង 
ណកើៃបបមា� 1.1 ពាៃោ់ៃែុោ្រកនុងរយៈណពលមយួឆ្ន  ំណហើយបណងកើត 
បាៃការគ្របដៃ្ថមច្ំៃួៃ 40, 000 ណៅទីណនាះ។

(5) បដៃ្ថមពីណលើណៃះ តាមរយៈការបញ្ចូ លចំ្�ូលដែលណកើៃចំ្ៃួៃមយួវគ្គ
 ណៅណលើការបណងកើតការគ្រកនុងវគ្គលទ្ធភាពនៃថាមពល ៃិងថាមពលសាអែ តកា
 លីហ្័រញ៉ា អាច្បណងកើតបាៃការគ្របដៃ្ថមជាណបច្ើៃពាៃភ្់ាម  អាច្កាតប់ៃ្ថយ 

ភាពរ្ម ៃការគ្រណធ្ើ  ណធ្ើឱ្យណសែ្ឋកចិ្្ចបបណសើរ បពមទាងំ�ួយ�សៃ្សអំនកមាៃកា តព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធណលើថាមពលដថមណទៀត។
(6) ច្ំ�ូលបដៃ្ថមអាច្បតរូវបាៃយកណៅណបបើណៅតាមប ដ្ោ សាោណរៀៃរប

ស់រែ្ឋ បសបតាមច្បាបថ់្មីរបស់រែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។
វគ្គទី 2    ច្ំ�ុច្ទី 16.3 (ចាបណ់្ដោើមជាមយួវគ្គណលខ 26200) បតរូវបាៃ 

បញ្ចូ លណៅកនុងច្ំ�ុច្បកមធៃធាៃសាធារ�ៈ ឳ្យបកបសាយថា ៖
ដ្នកទី 16.3:  ការបណងកើតការគ្រថាមពលសាអែ ត

�ំពូកទី 1:  បញ្ញត្តិទូណៅ
26200. បញ្ញត្តិណៃះគួរបតរូវបាៃែលឹង ៃិងទុកណធ្ើជាឯកសារណោងណបកាម 

បបធាៃបទសកម្មភាពការគ្រថាមពលសាអែ តរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។
26201. បញ្ញត្តិណៃះមាៃកម្មវត្ថុែូច្តណៅ:
(a) បណងកើតការគ្រលទ្ធភាពនៃថាមពល ៃិងថាមពលសាអែ តដែលទទួល 

បាៃបបាកក់នបមខ្ពស់។
(b) ឱ្យរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ណធ្ើការណរៀបច្ំជាថ្ម ីៃិងណធ្ើឱ្យសាោណរៀៃ ៃិងអររ

 ណៅតាមទីសាធារ�ៈមាៃភាពទាៃស់មយ័ណែើម្ឱី្យលទ្ធភាពនៃថាមពល 
 ៃិងថាមពលសាអែ តមាៃភាពបបណសើរណ�ើងកនុងការបណងកើតការគ្រ ៃិង�ួយ�

 សៃ្សថំាមពល បពមទាងំបបាកក់ាស។
(c)   �បមរុញការបណងកើតវស័ិយការគ្រឯក�ៃថ្មណីែើម្ណីធ្ើឱ្យបបណសើរណ�ើងៃូវ

 លទ្ធភាពនៃថាមពលណៅតាមប ដ្ោ អររពា�ិ�ជាកម្ម ៃិងសាន កណ់ៅ។
(d)   សណបមច្បាៃៃូវការបណងកើតការគ្រ ៃិងអត្ថបបណោ�ៃន៍ៃថាមពលកនុង 

កបមតិអតិបរមាជាមយួថវកិាដែលមាៃ។
(e)   ណធ្ើការ�ំៃួស  បដៃ្ថម  ៃិង្្តល់អាៃុភាពណលើលទ្ធភាពនៃថាមពល  

ៃិងថាមពលសាអែ តដែលមាៃបសាបណ់ែើម្បីណងកើៃអត្ថបបណោ�ៃណ៍លើវស័ិយណសែ្ឋ
កិច្្ច ៃិងថាមពលណៅរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ណដាយសហការជាមយួគ�ៈកមា្ម ធិការ ថាមពលរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ៃិងគ�ៈកមា្ម ធិការបបណោ�ៃស៍ាធារ�ៈរែ្ឋកា
លីហ្័រញ៉ា ។

(f )   ្ដោល់ៃូវគ�ៃីសាធារ�ៈណពញណលញរបស់ថវកិាដែលបាៃចំ្្យ 
 ៃិងការគ្រ ៃិងអត្ថបបណោ�ៃស៍ណបមច្បាៃទាងំអស់ ណែើម្ឱី្យកម្មវធីិ ៃិង

 គណបមាងទទួលបាៃការឧបត្ថម្ភ ដែលអៃុណោមតាមបញ្ញត្តិណៃះ  អាច្ទទួល 
បាៃការពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្។

�ំពូកទី 2:  មូលៃិធិសបមាបក់ារបណងកើតការគ្រថាមពលសាអែ ត
26205   មូលៃិធិសបមាបក់ារបណងកើតការគ្រថាមពលសាអែ តបតរូវបាៃបណងកើត 

ណ�ើងណៅកនុងរតនាររ។ ណលើកដលងចំ្ណពាះការណលើកកនុងណ�ើងកនុងវគ្គណលខ 
26208  ទលឹកបបាកស់របុច្ំៃួៃបបារំយហាសិបោៃែុោ្រ ($550, 000, 000) 
បតរូវណ្ទារពីមូលៃិធិទូណៅ ណៅមូលៃិធិបណងកើតការគ្រកនុងឆ្ន សំារណពើពៃ្ធ 2013-14,   
2014-15,  2015-16,   2016-17,   ៃិង 2017-18។ ទលឹក 
បបាកណ់ៅកនុងមូលៃិធិណនាះអាច្យកណៅណបបើបបាស់សមបសបតាមណរលបំ�ង

 នៃគណបមាងមូលៃិធិ ដែលអាច្បណងកើតការគ្រណៅកនុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ណែើម្ណីធ្ើ
 ឱ្យលទ្ធភាពនៃថាមពល ៃិងការពបងីក�ំនាៃថ់ាមពលសាអែ តមាៃភាពបបណសើរ

ណ�ើង រមួទាងំចំ្�ុច្ខាងណបកាម:
(a) សាោណរៀៃ ៃិងបបណោ�ៃស៍ាធារ�ៈ
(1) សាោណរៀៃរបស់រែ្ឋ:  ការបណងកើតលទ្ធភាពនៃថាមពលដែលបតរូវ 

បាៃបញ្ចូ លវគ្គថ្ម ីៃិងថាមពលសាអែ ត រមួជាមយួការណធ្ើឱ្យបបណសើរណ�ើង 
ៃិងការ�ួស�ុលពាកព់ៃ័្ធ ដែលរមួច្ំដ�កកាតប់ៃ្ថយនថ្ណែើមបបតិបត្តិការ 
ៃិងណធ្ើឱ្យសុខភាព បពមទាងំលក្ខខ�្ឌ សុវត្ថិភាពណៅតាមប ដ្ោ សាោណរៀៃរ
បស់រែ្ឋ មាៃភាពបបណសើរណ�ើង។

     (2) សាកលវទិយាល័យ ៃិងមហាវទិយាល័យ:  ការណធ្ើឱ្យមាៃភាពបបណសើ
រណលើលទ្ធភាពនៃថាមពលដែលបតរូវបាៃបញ្ចូ លវគ្គថ្ម ី ថាមពលសាអែ ត ៃិងប ្
រពៃ័្ធថាមពលែនទណទៀតណែើម្កីាតប់ៃ្ថយនថ្ណែើម ៃិងទទួលបាៃថាមពល 
បពមទាងំបបណោ�ៃប៍រសិា្ថ ៃ។

     (3) អាររ ៃិងបបណោ�ៃែ៍នទណទៀត:  ការ ្្តល់�ំៃួយវគ្គហិរញ្ញ វត្ថុ 
ៃិងបណច្្ចកណទស ណដាយរមួមាៃការបង្លិមៃិូធិកម្ច ី កាតប់ៃ្ថយការបបាកក់ម្ច ី 
ឬ�ំៃួយវគ្គហិរញ្ញ វត្ថុែនទណទៀតសបមាបក់ារបណងកើតលទ្ធភាពនៃថាមពលដែល
បតរូវបាៃបញ្ចូ លវគ្គថ្ម ីៃិងថាមពលសាអែ តឱ្យបបសិទ្ធភាពនថ្ណែើមច្ំណពាះបបណោ
�ៃស៍ាធារ�ៈ។

     (b) ការប�ដោុ ះប ដ្ោ លការគ្រ ៃិងការអភវិឌ្ឍៃក៍ម្ាងំការគ្រ: ការ
្ដោល់មូលៃិធិឱ្យសា�ីវកម្មអភរិក្សរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា   សា�វីកម្មអភរិក្សសហ
គមៃដ៍ែលទទួលបាៃការបញ្ជា ក ់ ការកសាងកម្ាងំយុវ�ៃ ៃិងកម្មវធីិអ
ភវិឌ្ឍៃក៍ម្ាងំការគ្រមាៃបសាប ់ណែើម្បី�ដោុ ះប ដ្ោ ល ៃិង្្តល់ការគ្រឱ្យ
យុវ�ៃសមត្ថភាពមៃិអំណ្យ្លពីកំណ�ើ ត ៃិងលទ្ធភាពនៃថាមពល 
បពមទាងំគណបមាងថាមពលសាអែ តែនទណទៀត។

     (c) នែគូសាធារ�ៈ ៃិងឯក�ៃ: ការ្ដោល់�ំៃួយឱ្យរដា្ឋ ភបិាលកនុង
ការបណងកើត ៃិងអៃុវត្តកម្មវធីិការបា៉ា ៃប់បមា�បទព្យថាមពលសាអែ ត (PACE) 
ឬការ្ដោល់�ំៃួយវគ្គហរញិ្ញ វត្ថុ ៃិងបណច្្ចកណទសសបមាបក់ារបដៃ្ថមវគ្គថ្មដីែ
លមាៃបបសិទ្ធភាពនថ្ណែើម ណដាយរមួមាៃតំរវូការការទូទាតប់បាក។់ ការ
្ដោល់មូលៃិធិបតរូវណធ្ើណ�ើងជាអាទិភាពណែើម្ណីធ្ើអតិបរមាកម្មណលើបណងកើតការ
គ្រ  ការសៃ្សសំំនច្ថាមពល ៃិងសមភាពណលើវគ្គភូមសិា្ស្ត ៃិងណសែ្ឋកិច្្ច។ 
ណបើអាច្ណៅរចួ្ ការទូទាតណ់លើចំ្�ូល គួរបតរូវណបបើណែើម្បីណងកើតការបង្លិកម្ចមីូល
ៃិធិ ឬកម្មវធីិ្ដោល់�ំៃួយវគ្គហិរញ្ញ វត្ថុដែលកំពុងែំណ�ើ រការ ណែើម្ឱី្យមាៃអត្ថបប
ណោ�ៃណ៍លើការបណងកើតការគ្រជាបៃ្តណទៀត។

26206. លក្ខខ�្ឌ ខាងណបកាមអាច្យកណៅអៃុវត្តណលើរាល់ការច្ំ្ច្ទាងំ
អស់របស់មូលៃិធិបណងកើតការគ្រ:

     (a) ការណប�ើសណរ ើស ៃិងការពិៃិត្យណមើលណលើគណបមាងគួរបតរូវបាៃបគបប់គង
ណដាយភាន កគ់្ររដា្ឋ ភបិាលរបស់រែ្ឋ ៃិងកនុងតំបៃជ់ាមយួអនកឯកណទសកនុងការគ ្
របប់គងគណបមាង ៃិងកម្មវធីិថាមពល។

     (b) គណបមាងទាងំអស់បតរូវណប�ើសណរ ើសណដាយដ្អែកណលើការបណងកើតការគ្រ ៃិ
ងអត្ថបបណោ�ៃន៍ៃថាមពលណៅកនុងរែ្ឋសបមាបប់បណភទគណបមាងៃីមយួៗ។

     (c) គណបមាងទាងំអស់បតរូវមាៃបបសិទ្ធភាពនថ្ណែើម:  អត្ថបបណោ�ៃស៍រុ
បគួរមាៃលក្ខ�ៈជានថ្ណែើមគណបមាង។ ការណប�ើសណរ ើសគណបមាងបតរូវមាៃការពិ
ចារ្ណលើអត្ថបបណោ�ៃម៍ៃិណបបើថាមពល ែូច្ជាសុខភាព ៃិងសុវត្ថិភាព 
បដៃ្ថមណលើអត្ថបបណោ�ៃថ៍ាមពល។

     (d) គណបមាងទាងំអស់គួរតំរវូឱ្យមាៃកិច្្ចសៃយាដែលកំ�តច់្ំ�ុច្ពិ
ណសសរបស់គណបមាង  នថ្ណែើម ៃិងការសៃ្សសំំនច្ថាមពល។

     (e) គណបមាងទាងំអស់បតរូវមាៃការណធ្ើសវៃកម្ម។
(f ) កម្មវធីិដែលបតរូវការនថ្ណែើមណលើសមៃិបតរូវច្ំ្យណលើស 4 ភាគរយ 

នៃមូលៃិធិសរបុណទ។
(g) មូលៃិធិបតរូវមាៃលក្ខ�ៈសមបសបសបមាបដ់តភាន កគ់្រដែលមាៃ 

អនកឯកណទសបណងកើតសបមាបក់ារបគបប់គងគណបមាង ៃិងកម្មវធីិថាមពលដត 
ប៉ាុណ ណ្ ះ។

(h) កម្មវធីិទាងំអស់បតរូវមាៃការសបមបសបមរួលជាមយួគ�ៈកមា្ម ធិការ 
ថាមពលរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ៃិងគ�ៈកមា្ម ធិការបបណោ�ៃស៍ាធារ�ៈរែ្ឋ 
កាលីហ្័រញ៉ា ណែើម្ណីច្ៀសវាងការលួច្ច្ម្ង ៃិងណែើម្ណីធ្ើអតិបរមាកម្មជាអាៃុ
ភាពណលើការគ្រលទ្ធភាពថាមពល ៃិងថាមពលសាអែ ត។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 39 (ត)
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(i) ការច្ំ្យចាបំាច្រ់មួមាៃនថ្ណែើមដែលពាកព់ៃ័្ធជាមយួការ្ដោល់ 
�ំៃួយវគ្គបណច្្ចកណទស ៃិងជាមយួការកាតប់ៃ្ថយនថ្ណែើម ៃិងពៃយារ ណពល 
របស់គណបមាង ែូច្ជាែំណ�ើ រការការអភវិឌ្ឍៃ ៍ៃិងការអៃុវត្តដែលកាត ់
បៃ្ថយនថ្ណែើមនៃការរច្នា ការអៃុញ្្ញ ត ឬការណធ្ើហិរញ្ញប្ទាៃ ឬរនាងំ 
ណ្្សងណទៀតណលើការបញ្ចបគ់ណបមាង ៃិងការបណងកើតការគ្រ។

26208   បបសិៃណបើការោិល័យហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងអនកវភិាគច្បាបណ់ធ្ើការ
 កំ�តរ់មួរន ថា ការបា៉ា ៃប់បមា�ណលើការណកើៃណ�ើងនៃច្ំ�ូលបបចាឆំ្ន  ំ

ដែលជាលទ្ធ្លនៃការណធ្ើវណិសាធៃកម្ម ការបដៃ្ថម ឬការលុបណចាលៃូវ  
វគ្គណលខ 25128  25128.5  25128.7  ៃិង 25136 នៃណលខកូែច្ំ�ូល 
ៃិងពៃ្ធ គឺតិច្ជាងមយួពាៃម់យួរយោៃែុោ្រ ($1,100,000,000) ណហើយច្ំ
ៃួៃដែលណ្ទារណៅមូលៃិធិបណងកើតការគ្របតរូវកាតប់ៃ្ថយតាមច្ំៃួៃណស្មើៃលឹងមយួក
ៃ្ះនៃការបា៉ា ៃប់បមា�ណលើការណកើៃណ�ើងនៃចំ្�ូលបបចាឆំ្ន ។ំ

�ំពូកទី 3:  ការទទួលខុសបតរូវ  ការណធ្ើសវៃកម្មឯករា�្យ  
ការបគ្ហា ញជាសាធារ�ៈ

26210   (a) បករុមបបលឹកសាបតរួតពិៃិត្យបបជាពលរែ្ឋ បតរូវបាៃបណងកើតណ�ើង ណៅទីណៃះ។
(b) បករុមបបលឹកសាបតរូវបណងកើតណ�ើងណដាយមាៃសមា�កិបបាបំៃួនាក:់ សមា�កិ

បីនាកប់តរូវដតតាងំណដាយរតនាករ  បីនាកណ់ទៀតដតងតាងំណដាយអនកបតរួតពិៃិត្យ 
ៃិងបីនាកណ់ទៀតណដាយណមធាវជីាៃខ់្ពស់។ ការោិល័យដតងតាងំៃីមយួៗបតរូវ

 ដតងតាងំសមា�ិកមាន កដ់ែលអាច្បំណពញតាមលក្ខខ�្ឌ ខាងណបកាមណៃះ:
(1) ជាវស្ិករ  សា្ថ បត្យករ  ឬបុគ្គលមាៃអា�ីពែនទណទៀតដែលមាៃ 

ច្ំណ�ះែលឹង ៃិងឯកណទសខាងសាងសង ់ឬរច្នាអាររ ។
(2) ជាគ�ណៃយ្យករ  អនកណសែ្ឋកិច្្ច  ឬបុគ្គលមាៃអា�ីពែនទណទៀតដែល

មាៃច្ំណ�ះែលឹង ៃិងឯកណទសខាងវាយតនម្បបតិបត្តិការហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិង កម្ម
 វធីិបបសិទ្ធភាពនថ្ណែើម។

(3) ជាអនកឯកណទសបណច្្ចកណទសណលើលទ្ធភាពនៃថាមពល  ថាមពលសាអែ ត 
ឬបបពៃ័្ធ ៃិងកម្មវធីិថាមពល។

(c) គ�ៈកមា្ម ធិការបបណោ�ៃស៍ាធារ�ៈរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ៃិងគ�ៈ 
កមា្ម ធិការថាមពលរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា មាន ក់ៗ បតរូវចាតត់ាងំសមា�កិការោិល័យ
ឱ្យ�ួយ�បករុមបបលឹកសា។

(d) បករុមបបលឹកសាបតរូវណធ្ើច្ំ�ុច្ខាងណបកាម:
(1) ពិៃិត្យណ�ើងវញិជាបបចាឆំ្ន ៃូំវរាល់ការចំ្្យពីមូលៃិធិបណងកើត

 ការគ្រ។ 
(2) ចុ្ះណធ្ើណបសកកម្ម ៃិងពិៃិត្យណ�ើងវញិៃូវការណធ្ើសវៃកម្មឯករា�្យ

 បបចាឆំ្ន ណំលើមូលៃិធិបណងកើតការគ្រ ៃិងការណប�ើសណរ ើសគណបមាងដែលបាៃ
 បញ្ចបណ់ែើម្បីា៉ា ៃប់បមា�ណលើបបសិទ្ធភាពការចំ្្យណែើម្សីណបមច្ឱ្យបាៃ

 កម្មវត្ថុកនុងច្ំ�ុច្ណៃះ។
(3) ណច្ញ្សាយបបតិបត្តិការគ�ណៃយ្យណពញណលញនៃរាល់ការច្ំ្យ 

បបចាឆំ្ន ៃីំមយួៗ តាមរយៈការ្សាយពត័ម៌ាៃណលើណគហទំពរ័មយួកនុងបបពៃ័្ធ អុីៃធឺ�ិតដែលអាច្ចូ្លណៅណមើលជាសាធារ�ៈបាៃ។
(4) បបគល់ការវាយតនម្កម្មវធីិណៅអង្គៃីតិបញ្ញត្តិណដាយណធ្ើការក�ំតណ់លើ

 ការដបបបបរួលចាបំាច្ណ់ែើម្សីណបមច្ឱ្យបាៃៃូវកម្មវត្ថុកនុងច្ំ�ុច្ណៃះ។
�ំពូកទី 4. ៃិយមៃយ័

26220. ៃិយមៃយ័ខាងណបកាមបតរូវយកណៅអៃុវត្តកនុងច្ំ�ុច្ណៃះ:
(a) “ថាមពលសាអែ ត” គឺជាឧបករ�៍ 

ឬបណច្្ចកវទិយាដែលបំណពញៃិយមៃយ័ឱ្យ “ថាមពលដែលអាច្ណបបើជាថ្មបីាៃ” 
កនុងវគ្គណលខ 26003 ឬដែលរមួច្ំដ�កណធ្ើឱ្យការបគបប់គង 
ឬលទ្ធភាពនៃថាមពលមាៃភាពបបណសើរណ�ើង។

(b) “បករុមបបលឹកសា” គឺសំណៅែល់បករុមបបលឹកសាបតរួតពិៃិត្យបបជាពលរែ្ឋដែលបតរូវ
បាៃបណងកើតកនុងវគ្គណលខ 26210។

(c) “មូលៃិធិបណងកើតការគ្រ” គឺជាមូលៃិធិបណងកើតការគ្រថាមពលសាអែ តដែ
លបតរូវបាៃបណងកើតណ�ើងណៅកនុងវគ្គណលខ 26205។

(d) “កម្មវធីិច្ំ្យនថ្ណែើមណលើស” រមួមាៃការចាតដ់ច្ងបុគ្គលិកស
បមាបក់ារអភវិឌ្ឍៃ ៍ៃិងការបគបប់គងភាន កគ់្ររែ្ឋនៃកម្មវធីិ្ដោល់មូលៃិធិ 

បសបតាមវគ្គណៃះ ប៉ាុដៃ្តមៃិគិតណលើការ្ដោល់�ំៃួយវគ្គបណច្្ចកណទស ការវាយតនម្  
ការវាស់ដវង ៃិងការបញ្ជា កពី់សុពលភាព ឬការចំ្្យពាកព់ៃ័្ធៃលឹងការបណងកើ
ៃលទ្ធភាពគណបមាង ឬការបបតិបត្តិការ  បពមទាងំចំ្្យពាកព់ៃ័្ធៃលឹងការអៃុ
វត្តៃក៍នុងតំបៃ។់

វគ្គទី 3: វគ្គណលខ 23101នៃណលខកូែចំ្�ូល ៃិងពៃ្ធបតរូវបាៃដកដបប 
ណែើម្អីាៃ: 

23101.  (a) “ការណធ្ើ�ំៃួញ” សំណៅែល់ពាកព់ៃ័្ធោ៉ា ងសកម្មកនុងការណធ្ើ
បបតិបត្តិការណែើម្សីណបមច្ឱ្យបាៃៃូវកម្មវត្ថុនៃអត្ថបបណោ�ៃវ៍គ្គហិរញ្ញ វត្ថុ 
ឬបបាកក់ាស ឬបបាកច់្ំណ�ញ។

(b) ច្ំណពាះឆ្ន គំិតពៃទាចាបណ់្ដោើមណៅ ឬណបកាយនថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន 2ំ011 អនក
មាៃកាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធកំពុងណធ្ើ�ំៃួញណៅកនុងរែ្ឋណៃះសបមាបឆ់្ន ពំៃ្ធមយួ 
បបសិៃណបើបណំពញបាៃៃូវលក្ខខ�្ឌ ខាងណបកាម:

(1) អនកមាៃកាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធបតរូវទទួលបាៃការណរៀបច្ំ ឬតាងំលំណៅកនុង 
ៃយ័ពា�ិ�ជាកម្មណៅកនុងរែ្ឋណៃះ។ 

(2) ការលករ់បស់អនកមាៃកាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធណៅកនុងរែ្ឋណៃះ ែូច្ដែលបាៃ 
កំ�តក់នុងវគ្គរង (ង) ឬ (ច្) នៃវគ្គណលខ 25120 អៃុវត្តបាៃសបមាបឆ់្ន  ំ
បងព់ៃ្ធ ណលើសោ៉ា ងតិច្្ស់បបារំយពាៃែុ់ោ្រ ($500,000) ឬបតរូវៃលឹង 
 25ភាគរយនៃការលកស់របុរបស់អនកមាៃកាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធ។ កនុងវត្ថុ បំ�ងនៃកថាខ�្ឌ ណៃះ ការលករ់បស់អនកមាៃកាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធរមួមាៃការ
លកណ់ដាយភាន កគ់្រ ឬអនកជាបកិ់ច្្ចសៃយាឯករា�្យរបស់អនកមាៃកាតព្កិច្្ចបង់
ពៃ្ធ។ ច្ំណពាះវត្ថុបំ�ងនៃកថាខ�្ឌ ណៃះ ការលកណ់ៅកនុងរែ្ឋណៃះបតរូវកំ�ត ់
ណដាយណបបើច្បាបក់ារចាតដ់ច្ងការលកណ់បកាមវគ្គមយួ វគ្គណបច្ើៃ 25135 ៃិង 
ច្ំ�ុច្ (b) នៃវគ្គណលខ 25136 ៃិងបទបញ្ញ តិ្តែូច្បាៃបញ្ជា កក់នុងបទ 
បញ្ញត្តិកនុងវគ្គណលខ 25137។

(3) បទព្យជាកដ់សដោង ៃិងបទព្យរបិូយផ្ទា ល់ខ្ួៃរបស់អនកមាៃកាតព្កិច្្ចបង់
 ពៃ្ធកនុងរែ្ឋណៃះណលើសោ៉ា ងតិច្្ស់ហាសិបពាៃែុ់ោ្រ ($50,000) ឬ 

25ភាគរយនៃបទព្យជាកដ់សដោង ៃិងបទព្យរបិូយផ្ទា ល់ខ្ួៃសរបុរបស់អនកមាៃកា
តព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធ។ តនម្របស់បទព្យជាកដ់សដោង ៃិងបទព្យរបិូយផ្ទា ល់ខ្ួៃ ៃិងការ
កំ�តថ់ាណតើបទព្យណៅកនុងរែ្ឋណៃះគួរបតរូវបាៃកំ�តណ់ដាយណបបើច្បាបម់ាៃកនុងវគ្គ
ណលខ 25129 ែល់ 25131 ៃិងបញ្ញត្តិណៅទីណនាះ ែូច្បាៃបញ្ជា កក់នុងបទ

 បញ្ញត្តិវគ្គណលខ 25137។
(4) ទលឹកបបាកប់ងណ់ៅកនុងរែ្ឋណដាយអនកមាៃកាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធសបមាបក់ារ 

សង�ម្ងចឺ្ិត្ត ែូច្បាៃកំ�តក់នុងវគ្គរង (c) នៃវគ្គណលខ 25120 ណលើសោ៉ា ង 
តិច្្ស់ហាសិបពាៃែុ់ោ្រ ($50,000) ឬ 25ភាគរយនៃការសង�ម្ង ឺ
ច្ិត្តសរបុបងណ់ដាយអនកមាៃកាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធ។ ការសង�ម្ងចឺ្ិត្តកនុងរែ្ឋណៃះ

 បតរូវកំ�តណ់ដាយណបបើច្បាបក់នុងការចាតដ់ច្ងបញជា ីបបាកដ់ខមាៃណៅកនុងវគ្គណលខ 
25133 ៃិងបទបញ្ញត្តិែូច្បាៃបញ្ជា កណ់ដាយបទបញ្ញត្តិកនុងវគ្គណលខ 25137។

(c) (1) បករុមបបលឹកសាការបងព់ៃ្ធការទិញសិទ្ធលកប់តរូវពិៃិត្យណ�ើងវញិជា
បបចាឆំ្ន ៃូំវទលឹកបបាកក់នុងកថាខ�្ឌ ណលខ (2)  (3)  ៃិង(4) នៃវគ្គរង (ខ) 
បសបតាមវគ្គរង (h) នៃវគ្គណលខ 17041។

(2) សបមាបណ់រលប�ំងនៃការដកសបមរួលតំរវូណៅកនុងកថាខ�្ឌ  (1)  
វគ្គរង (�) នៃវគ្គណលខ 17041 បតរូវបាៃយកណៅអៃុវត្តតាមរយៈការ�ំៃួស 
“1988” ណដាយ “2012” 

(d) ការលក ់បទព្យសម្ត្តិ ៃិងបញជា ីបបាកដ់ខរបស់អនកមាៃកាតព្កិច្្ចបង ់ពៃ្ធរមួមាៃអបតារបស់អនកជាបក់ាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធ  ឬភាគហុ៊ៃរមួច្ំដ�ក 
របស់ភាគីរចួ្កាតព្កិច្្ច។ កនុងណរលប�ំងនៃវគ្គរងណៃះ  “បុគ្គលរចួ្កាតព ្
កិច្្ច” គឺជាភាពជានែគូ ឬសា�ីវកម្មអក្សរ “S”។

វគ្គទី 4: វគ្គណលខ 25128 នៃណលខកូែបបាកច់្ំ�ូល ៃិងពៃ្ធបតរូវបាៃដក 
សបមាបក់ារអាៃ: 

25128   (a) ណដាយមៃិគិតពីវគ្គណលខ 38006 សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់្ដោើមពី
នថ្ងទី 1 ដខមករា ឆ្ន  ំ2013 ចំ្�ូលទាងំអស់ពីការណធ្ើ�ំៃួញបតរូវដបងដច្ក 
ណៅរែ្ឋណៃះណដាយគុ�ៃលឹងច្ំ�ូលពីការណធ្ើ�ំៃួញគិតជាបបភាគ ណដាយភាគ 
យកគឺកតា្ត បទព្យបូកកតា្ត បញជា ីបបាកដ់ខបូកកតា្ត ការលកច់្ំៃួៃពីរែង ណហើយ ភាគដបងណស្មើបៃួ ណលើកដលងការ្ដោល់ឱ្យកនុងអៃុដ្នក (b) ៃិង (c)។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 39 (ត)
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(b) ណបើពា�ិ�ជាកម្ម ឬ�ំៃួញដែលដបងដច្កណច្ញមកណបច្ើៃជាង 50ភាគ 
រយនៃ “ការទូទាតក់ារណធ្ើ�ំៃួញសរបុ” ពីការណធ្ើសកម្មភាព�ំៃួញមាៃគុ� 
ភាពមយួ  ច្ំ�ូលទាអំស់ពីការណធ្ើ�ំៃួញនៃការដបងដច្កការណធ្ើពា�ិ�ជាកម្ម 
 ឬ�ំៃួញបតរូវដបងដច្កណៅរែ្ឋណៃះណដាយគុ�ៃលឹងច្ំ�ូលពីការណធ្ើ�ំៃួញកនុង ទំរងប់បភាគ ដែលភាគយកគឺជាកតា្ត បទព្យបូកកតា្ត បញជា ីបបាកដ់ខ បូកកតា្ត  
ការលក ់ណហើយភាគដបងណស្មើៃលឹងបី។

(c) ច្ំណពាះណរលបំ�ងនៃវគ្គណៃះ “សកម្មភាព�ំៃួញមាៃគុ�ភាព” 
គឺសំណៅែល់សកម្មភាពែូច្ខាងណបកាម:

(1) សកម្មភាព�ំៃួញណលើវស័ិយកសិកម្ម
(2) សកម្មភាព�ំៃួញទាញយក
(3) សកម្មភាពសៃ្ស ំៃិងកម្ចី
(4) សកម្មភាព�ំៃួញខាងវគ្គធនាររ ឬហិរញ្ញ វត្ថុ
(d) ច្ំណពាះណរលបំ�ងនៃវគ្គណៃះ ៖
(1) “ការទូទាតក់ារណធ្ើ�ំៃួញសរបុ” គឺសំណៅណលើការទូទាតដ់ែលបតរូវបាៃ 

ពិព�៌នាណៅកនុងអៃុដ្នក (e) ឬ (f ) នៃវគ្គណលខ 25120 (ជាជាងការទូទាត ់
សរបុពីការលក ់ឬបបតិបត្តិការណ្្សងណទៀតណៅកនុងពា�ិ�ជាកម្ម ឬ�ំៃួញដែល

 មាៃការដបងដច្ករវាងសមា�ិកបករុមសា�ីវកម្ម ដែលមាៃកតា្ត ចំ្�ូល ៃិង 
ការដបងដច្កតំរវូឱ្យបញ្ចូ លកនុងរបាយការ�៍ណៅកនុងវគ្គណលខ 25101 កំ�ត ់
ណដាយវគ្គណលខ 25110) ថាណតើការទូទាតទ់ាងំណនាះបតរូវបាៃែកណច្ញពីកតា្ត ការ
លកណ់ដាយបបតិបត្តិការកនុងវគ្គណលខ 25137។

(2) “សកម្មភាព�ំៃួញណលើវស័ិយកសិកម្ម” សំណៅណលើសកម្មភាពទាងំ 
ឡាយពាកព់ៃ័្ធៃលឹងភាគហុ៊ៃ  ទលឹកណដាះណរ  បសុសត្  ដ្្ណឈើ  
ណរាមសត្  ឬកសិដា្ឋ ៃ  ច្មាក រ  ណបកាល  កដៃង្ប�ដោុ ះ  ឬធ្ាច្ិញ្ច លឹមសត្។ 
“សកម្មភាព�ំៃួញណលើវគ្គកសិកម្ម” ករ៏ាបប់ញ្ចូ លសកម្មភាពទាងំឡាយពា
កព់ៃ័្ធៃលឹងការធ្ីែីដាែុំះ ឬការចិ្ញ្ច លឹមសត្ ឬការបច្រូតកាតក់នុងវស័ិយកសិកម្ម 
ឬសាកវប្កម្ម រមួមាៃការច្ិញ្ច លឹមសត្ ការកាត ់ការចិ្ញ្ច លឹម  ការណមើលដថ  ការ

 ប�ដោុ ះប ដ្ោ ល  ឬការណមើលសត្ណៅកសិដា្ឋ ៃ កែូ៏ច្ជាការកាៃ ់ សម្ងួត  ណវច្
 ខ្ចប ់ ណធ្ើឱ្យទាល ឬទុកដាកណ់ៅកនុងកសិដា្ឋ ៃៃូវទំៃិញកសិកម្ម ឬសាកវប្

 កម្មកនុងរែ្ឋមៃិណធ្ើការ្លិត ដតលុះបតា្មា្ច ស់  ភាគ�ីួល  ឬអនកបបតិបត្តិ
 ការណៅកសិដា្ឋ ៃ្លិតបាៃណបច្ើៃជាងមយួកៃ្ះនៃទំៃិញឱ្យបាៃជាបបចា។ំ

(3) “សកម្មភាព�ំៃួញទាញយក” សំណៅែល់សកម្មភាពពាកព់ៃ័្ធៃលឹង 
្លិតកម្ម  ការច្បមាញ់  ឬែំណ�ើ រការ្លិតណបបង  ឧស្ម័ៃធម្មជាតិ ឬដរ ៉ាខ ៃិ�។

(4) “សកម្មភាពសៃ្ស ំៃិងកម្ច”ី គឺជាសកម្មភាពណធ្ើណ�ើងណដាយសហគមៃ៍
សៃ្ស ំៃិងកម្ច ីឬធនាររសៃ្សដំែលបតរូវបាៃដាកប់ញ្ចូ លកនុងធម្មៃុញ្ញ ណដាយ

 ច្បាបស់ហពៃ័្ធ ឬច្បាបរ់ែ្ឋ។
(5) “សកម្មភាព�ំៃួញណលើវគ្គធនាររ ឬហិរញ្ញ វត្ថុ” គឺជាសកម្មភាពក�ំត់

ឱ្យពាកព់ៃ័្ធៃលឹងបបាក ់ឬមូលធៃកនុងការបបកួតបបដ�ងបតលឹមបតរូវ ជាមយួ�ំៃួញ 
របស់ធនាររជាតិ។

(6) “ពា�ិ�ជាកម្ម ឬ�ំៃួញដែលមាៃការដបងដច្ក” គឺជាពា�ិ�ជាកម្ម ឬ 
�ំៃួញណដាយដ�ក ដែលមាៃចំ្�ូលពីការណធ្ើ�ំៃួញតំរវូឱ្យដបងដច្កកនុងវគ្គ 
ណលខ 25110 ណដាយណបបើភាគដបងែូច្រន សបមាបក់តា្ត បញជា ីបបាកដ់ខ  បទព្យ 
សម្តិ្ត  ៃិងការលកៃ់ីមយួៗ។

(7) កថាខ�្ឌ  (4) នៃអៃុដ ន្ក (គ) បតរូវយកណៅអៃុវត្តលុះបតា្បករុម 
បបលឹកសាពៃ្ធណលើការទិញសិទ្ធិអៃុមត័របូមៃ្តរបស់គ�ៈកមា្ម ធិការយកពៃ្ធ

 ពហុរែ្ឋដែលបាៃណសនើ សបមាបក់ារដបងដច្កជាស ្្ឋ ៃៃូវច្ំ�ូលពីសា្ថ បៃ័
ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬសា្ថ បៃ័មាៃលក្ខខ�្ឌ ណស្មើ ណហើយក្ាយជាមាៃបបតិបត្តិការតាម

 កាលបរណិច្្ទបបតិបត្តិការែូច្រន  ែូច្ដែលបាៃអៃុវត្តតាមរបូមៃ្ត។
(8) កនុងករ�ីដែលកតា្ត ច្ំ�ូល ៃិងការដបងដច្ករបស់សហគមៃ ៍ឬ 

សា�ីវកម្មច្ំៃួៃពី ឬណបច្ើៃបតរូវតំរវូឱ្យដាកប់ញ្ចូ លកនុងរបាយការ�៍រមួកនុងវគ្គណលខ 
25101 ណដាយវគ្គណលខ 25110 បតរូវយកចំ្�ុច្ទាងំពីរខាងណបកាមមកអៃុវត្ត:

(A) ការអៃុវត្តៃក៍ារណធ្ើណតស្តសាកល្ងណបច្ើៃជាង 50ភាគរយ នៃអៃុដ្នក
(b) បតរូវណធ្ើណ�ើងឱ្យបសបតាម “ការទូទាតក់ារណធ្ើ�ំៃួញសរបុ” នៃការណធ្ើ 

ពា�ិ�ជាកម្ម ឬ�ំៃួញដែលដបងដច្កទាងំអស់របស់បករុម។
(B) ច្ំ�ូលបាៃពីការណធ្ើ�ំៃួញទាងំអស់របស់បករុមបតរូវដបងដច្កឱ្យបសប 

តាមអៃុដ្នក (a) ឬ (b) ឬអៃុដ្នក (b) នៃវគ្គណលខ 25128.5 វគ្គណលខ 
251258.5 ឬ 25128.7។

វគ្គទី 5: វគ្គណលខ 25128.5 នៃបកមបបាកច់្ំ�ូល ៃិងពៃ្ធបតរូវដកដបប 
ណែើម្អីាៃ: 25128.5។ (a) ណដាយមៃិគិតពីវគ្គណលខ 38006  សបមាប ់
ឆ្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់្ដោើមណៅ ឬណបកាយនថ្ងទ1ី ដខមករា ឆ្ន 2ំ011 ៃិងមុៃ ថ្ងនទី1
 ដខមករា ឆ្ន 2ំ013  ការណធ្ើពា�ិ�ជាកម្ម ឬ�ំៃួញ្មយួ ណបរៅពីការណធ្ើ 
ពា�ិ�ជាកម្ម ឬ�ំៃួញែូច្មាៃពិព�៌នាកនុងអៃុដ្នក (b)នៃវគ្គណលខ 25128
 បតរូវណធ្ើការណបាះណឆ្ន តបបចាឆំ្ន មំៃិអាច្បញ្ឈបប់ាៃណលើសំ�ងណែើមដែល 
ណរៀបច្ំតាមកាលក�ំតក់នុងដបបដ្ៃ ៃិងទបមងណ់ច្ញបញ្ញត្តិណដាយបករុមបបលឹកសា

 ពៃ្ធណលើការទិញសិទ្ធិណែើម្ដីបងដច្កច្ំ�ូលបសបតាមវគ្គណៃះ ណហើយមៃិ
 បសបតាមវគ្គណលខ 25128។

(b) ណដាយមៃិគិតពីវគ្គណលខ 38006 សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធណៅ ឬណបកាយ 
នថ្ងទី1 ដខមករា ឆ្ន 2ំ011 ៃិងមុៃនថ្ងទី1 ដខមករា ឆ្ន 2ំ013 ចំ្�ូលទាងំអស់ពី
ការណធ្ើ�ំៃួញនៃការណធ្ើពា�ិ�ជាកម្ម ឬ�ំៃួញបណងកើតការណបាះណឆ្ន តែូច្មាៃពិព
�៌នាណៅកនុងវគ្គរង (a) បតរូវដបងដច្កណៅរែ្ឋណៃះណដាយគុ�ច្ំ�ូលពីការណធ្ើ�ំ
ៃួញៃលឹងកតា្ត ការលក។់

(c) បករុមបបលឹកសាពៃ្ធណលើការទិញសិទ្ធិមាៃសិទ្ធិណច្ញបទបញ្ញត្តិចាបំាច្ ់
 ឬសមបសបពាកព់ៃ័្ធៃលឹងការណធ្ើការណបាះណឆ្ន តណៅកនុងវគ្គណៃះ ណដាយរមួមាៃ 

បទបញ្ញត្តិបសបតាមច្បាបស់បមាបក់ារណបាះណឆ្ន ទណៅកនុងវគ្គណលខ 25113។
(d) វគ្គណៃះមៃិអៃុវត្តណលើឆ្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់្ដោើមណៅឬណបកាយនថ្ងទ1ី ដខមករា 

ឆ្ន 2ំ012 ណហើយវគ្គដាកឱ់្យអៃុវត្តណៅនថ្ងទ1ី ដខធនូ ឆ្ន 2ំ013 បតរូវលុបណចាល។
   វគ្គទី 6: វគ្គណលខ 25128.7 បតរូវបញ្ចូ លណៅកនុងណលខកូែច្ំ�ូល ៃិង

 ពៃ្ធ ឳ្យបកបសាយថា ៖
25128.7 ណដាយមៃិគិតណលើវគ្គណលខ 38006 សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធចាប ់

ណ្ដោើមណៅ ឬណបកាយនថ្ងទ1ី ដខមករា ឆ្ន 2ំ013 ច្ំ�ូលទាងំអស់ពីការណធ្ើ�ំៃួញ
នៃការណធ្ើពា�ិ�ជាកម្ម ឬ�ំៃួញណបរៅពីការណធ្ើពា�ិ�ជាកម្ម ឬ�ំៃួញែូច្មាៃ ពិព�៌នាកនុងអៃុដ្នក (b) នៃវគ្គណលខ 25128  បតរូវដបងដច្កណៅរែ្ឋណៃះ 
ណដាយណធ្ើការគុ�ច្ំ�ូលពីការណធ្ើ�ំៃួញ ៃលឹងកតា្ត ការលក ់។

វគ្គទី 7: វគ្គណលខ 25136 នៃណលខកូែចំ្�ូល ៃិងពៃ្ធបតរូវបាៃណធ្ើ 
វណិសាធៃកម្ម ឳ្យបកបសាយថា ៖

25136 (a) សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់្ដោើមមុៃនថ្ងទី1 ដខមករា ឆ្ន 2ំ011 ៃិង 
សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់្ដោើមណៅ ឬណបកាយនថ្ងទ1ី ដខមករា ឆ្ន 2ំ011ៃិងមៃុ 
នថ្ងទី1 ដខមករា ឆ្ន 2ំ013 ដែលវគ្គណលខ 25128.5 បតរូវណធ្ើបបតិបត្តកិារ ណហើយ ការណបាះណឆ្ន តកនុងវគ្គរង (a) នៃវគ្គណលខ 25128.5 មៃិទាៃប់តរូវបាៃណធ្ើណ�ើង   
ការលកណ់បរៅពីការលកប់ទព្យរបិូយផ្ទា ល់ខ្ួៃស្ថិតណៅកនុងរែ្ឋណៃះ បបសិៃណបើ ៖

(1) សកម្មភាពរកបបាកច់្ំ�ូលបតរូវបាៃណធ្ើណៅកនុងរែ្ឋណៃះ ឬ
(2) សកម្មភាពរកបបាកច់្ំ�ូលបតរូវបាៃណធ្ើទាងំណៅកនុង ៃិងណបរៅរែ្ឋ  

ណហើយសកម្មភាពរកបបាកច់្ំ�ូលមយួវគ្គធំជាងណៃះបតរូវណធ្ើណៅកនុងរែ្ឋជាជាង
ណៅរែ្ឋណ្្សងណទៀតណដាយដ្អែកណលើនថ្ណែើមនៃការណធ្ើបបតិបត្តិការ។

(3) អៃុដ្នកណៃះបតរូវយកណៅអៃុវត្ត ណហើយអៃុដ្នក (b) មៃិបតរូវយកណៅ
អៃុវត្តសបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់្ដោើមណៅ ឬណបកាយនថ្ងទ1ី ដខមករា ឆ្ន 2ំ011 
ៃិងមៃុនថ្ងទី1 ដខមករា ឆ្ន 2ំ013 ដែលវគ្គណលខ 25128.5 មៃិបតរូវបបតិបត្ត ិ
សបមាបអ់នកមាៃកាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធដែលជាកម្មវត្ថុនៃពៃ្ធដាកណ់ៅកនុងវគ្គណៃះ។

(b) សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់ ដ្ោើមណៅ ឬណបកាយនថ្ងទ1ី ដខមករា ឆ្ន 2ំ011 
ៃិងមៃុនថ្ងទី1 ដខមករា ឆ្ន 2ំ013 ៖

(1) ការលកពី់ណសវាកម្មណៅកនុងរែ្ឋណៃះកនុងទំហំដែលអនកទិញណសវាកម្ម
 ទទួលបាៃអត្ថបបណោ�ៃពី៍ណសវាកម្មណៅកនុងរែ្ឋ។

(2) ការលកពី់បទព្យអរបិូយកនុងរែ្ឋណៃះកនុងទំហំដែលបទព្យបតរូវយកណៅណបបើ
បបាស់ណៅកនុងរែ្ឋ។ កនុងករ�ីមាៃមូលបបតទី្សារ  ការលកស់្ថិតណៅកនុងរែ្ឋ 
បបសិៃណបើអតិថ�ិៃណៅកនុងរែ្ឋណៃះ។

(3) ការលកពី់ការលក ់�ួល ឬការ្ដោល់អាជាញ ប�័ណ ណលើច្លៃបទព្យផ្ទា ល់ 
ខ្ួៃណៅកនុងរែ្ឋណៃះបបសិៃណបើបទព្យមាៃទីតាងំណៅកនុងរែ្ឋណៃះ។

(4) ការលកពី់ការ�ួល ឬការ្ដោល់អាជាញ ប�័ណ ណលើច្លៃបទព្យផ្ទា ល់ខ្ួៃណៅ
កនុងរែ្ឋណៃះបបសិៃណបើបទព្យមាៃទីតាងំណៅកនុងរែ្ឋណៃះ។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 39 (ត)
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(5) (A) បបសិៃណបើវគ្គណលខ 25128.5 បតរូវបបតិបត្តិ  អៃុដ្នកណៃះបតរូវយកណៅ
អៃុវត្ត�ំៃួសឱ្យអៃុដ្នក (a) សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធ្មយួដែលការណបាះ 
ណឆ្ន តណធ្ើណ�ើងកនុងអៃុដ្នក (a) នៃវគ្គណលខ 25128.5។

(B) បបសិៃណបើវគ្គណលខ 25128.5 មៃិបបតិបត្តិ  អៃុដ្នកណៃះមៃិបតរូវយកណៅ
អៃុវត្តណទ ណហើយអៃុដ្នក (a) បតរូវយកណៅអៃុវត្តណលើអនកមាៃកាតព្កិច្្ច 
បងព់ៃ្ធដែលជាកម្មវត្ថុនៃការបងព់ៃ្ធដាកក់នុងវគ្គណៃះ។

(C) ណដាយមៃិគិតណលើកថាខ�្ឌ រង (A) ឬ (B) អៃុដ្នកណៃះបតរូវយកណៅអៃុវត ្
តសបមាបណ់រលបំ�ងនៃកថាខ�្ឌ  (2) នៃអៃុដ ន្ក (b) នៃវគ្គណលខ 23101។

(c) បករុមបបលឹកសាពៃ្ធណលើការទិញសិទ្ធិពិណសសបតរូវណច្ញបញ្ញត្តិទាងំណនាះតាមការ
ចាបំាច្ ់ឬសមបសបកនុងការសណបមច្ឱ្យបាៃៃូវណរលប�ំងរបស់ ចំ្�ុច្ (b)។

(d) វគ្គណៃះមៃិបតរូវយកណៅអៃុវត្តកនុងឆ្ន បំងព់ៃ្ធចាបដ់្ដោមណៅឬណបកាយនថ្ងទី1 
ដខមករា ឆ្ន 2ំ013 ណហើយវគ្គដែលៃលឹងដាកឱ់្យអៃុវត្តណៅនថ្ងទ1ី ដខធនូ ឆ្ន 2ំ013 
បតរូវលុបណចាល។

វគ្គទី 8: វគ្គណលខ 25136 បតរូវបញ្ចូ លកនុងបកមស្តីពីពៃ្ធដារ ៃិងបបាក ់ច្ំ�ូល 
ឳ្យបកបសាយថា ៖

25136 (a) ណដាយមៃិគិតណលើវគ្គណលខ 28006 សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធចាប ់
ណ ដ្ោើមណៅ ឬណបកាយនថ្ងទ1ី ដខមករា ឆ្ន 2ំ013  ការលកណ់បរៅពីការលកច់្លៃ 
បទព្យផ្ទា ល់ខ្ួៃណៅកនុងរែ្ឋណៃះបបសិៃណបើ:

(1) ការលកពី់ណសវាកម្មណៅកនុងរែ្ឋណៃះកនុងទំហំដែលអនកទិញណសវាកម្មទទួ
លបាៃអត្ថបបណោ�ៃពី៍ណសវាកម្មណៅកនុងរែ្ឋ។

(2) ការលកពី់បទព្យអរបិូយកនុងរែ្ឋណៃះកនុងទំហំដែលបទព្យបតរូវយកណៅណបបើ
បបាស់ណៅកនុងរែ្ឋ។ កនុងករ�ីមាៃមូលបបតទី្សារ  ការលកស់្ថិតណៅកនុងរែ្ឋ 
បបសិៃណបើអតិថិ�ៃណៅកនុងរែ្ឋណៃះ។

(3) ការលកពី់ការលក ់�ួល ឬការ ដ្ោល់អាជាញ ប�័ណ ណលើច្លៃបទព្យផ្ទា ល់ 
ខ្ួៃណៅកនុងរែ្ឋណៃះបបសិៃណបើបទព្យមាៃទីតាងំណៅកនុងរែ្ឋណៃះ។

(4) ការលកពី់ការ�ួល ឬការ្ដោល់អាជាញ ប�័ណ ណលើច្លៃបទព្យផ្ទា ល់ខ្ួៃណៅ
កនុងរែ្ឋណៃះបបសិៃណបើបទព្យមាៃទីតាងំណៅកនុងរែ្ឋណៃះ។

(b) បករុមបបលឹកសាពៃ្ធណលើការទិញសិទ្ធិពិណសសបតរូវណច្ញបញ្ញត្តិទាងំណនាះតាម
ការចាបំាច្ ់ឬសមបសបកនុងការសណបមច្ឱ្យបាៃៃូវណរលបំ�ងនៃវគ្គណៃះ។

វគ្គទី 9: វគ្គណលខ 25136.1 បតរូវបញ្ចូ លកនុងបកមស្តីពីពៃ្ធដារ ៃិងបបាក ់
ច្ំ�ូល ឳ្យបកបសាយថា ៖

25136.1 (a) សបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់ ដ្ោើមណៅ ឬណបកាយនថ្ងទ1ី ដខមករា 
ឆ្ន 2ំ013  អនកមាៃកាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធមាៃការដបងដច្កចំ្�ូលពីការណធ្ើ�ំៃួញ
ណៅកនុងវគ្គណលខ 25128.7 បតរូវអៃុវត្តបទបញ្ញត្តិខាងណបកាមណៃះ:

(1) ណដាយមៃិគិតពីវគ្គណលខ 25137  ការលកប់តលឹមបតរូវដែលណធ្ើណៅកនុងរែ្ឋ
ណៃះបតរូវណស្មើៃលឹង 50ភាគរយ នៃបរមិា�ការលកដ់ែលៃលឹងបតរូវកំ�តចូ់្លកនុ
ងរែ្ឋ បសបតាមវគ្គណលខ 25136 ប៉ាុដៃ្តសបមាបជ់ាការអៃុវត្តៃណ៍ៅកនុងវគ្គណៃះ។ 
50ភាគរយដែលណៅសល់មៃិបតរូវកំ�តចូ់្លកនុងរែ្ឋណទ។

(2) រាល់ការលកណ់្្សងណទៀតបតរូវក�ំតឱ់្យបសបតាមវគ្គណលខ 25136។
(b) សបមាបជ់ាណរលបំ�ងនៃវគ្គណៃះ ៖
(1) “អនកមាៃកាតព្កិច្្ចបងព់ៃ្ធមាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគបប់រៃ”់ គឺជាសមា

�ិកបករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួដែលកជ៏ាបករុមមាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគប ់
បរៃ់្ ងដែរ ដែលណៃះែូច្តាមការក�ំតណ់ៅកនុងកថាខ�្ឌ  (10) នៃអៃុដ្នក 
(b) របស់វគ្គណលខ 25106.5 ណបកាមបបធាៃបទទី 18 មាៃច្ំ�ងណ�ើងថា  
បកមនៃបទបញ្ញត្តរិែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ចូ្លជាធរមាៃចាបព់ីកាលបរណិច្្ទសុពល
ភាពនៃសកម្មភាពបញ្ចូ លកនុងវគ្គណៃះ។

(2) “បករុមមាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគបប់រៃ”់ គឺជាបករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍ រមួែូច្មាៃកំ�តក់នុងកថាខ�្ឌ  (3) នៃអៃុដ ន្ក (b) របស់វគ្គណលខ 25106.5 
ណបកាមបបធាៃបទទី18 មាៃច្ំ�ងណ�ើងថា បកមនៃបទបញ្ញត្តិរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  
ចូ្លជាធរមាៃចាបព់ីកាលបរណិច្ទ្សុពលភាពនៃសកម្មភាពបញ្ចូ លកនុងវគ្គ
ណៃះ ដែលបំណពញៃូវលក្ខខ�្ឌ ខាងណបកាម ៖

(A) បំណពញតាមណសច្កដោីបតរូវការការវៃិិណោគអប្រមាសបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធ។
(B) ច្ំណពាះការណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួរបស់បករុមដែលឆ្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់្ដោើ

មកនុងឆ្ន នំៃបបតិទិៃ 2006  បករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួទាញយកណបច្ើៃជាង 
50ភាគរយនៃការទូទាតស់របុច្ំណពាះការណធ្ើ�ំៃួញតាមប ដ្ោ ញរបស់សហរែ្ឋ
អាណមរកិ ពីបបតិបត្តិការរបស់ប ដ្ោ ញដខ្សកាបមយួ ឬណបច្ើៃ។

(C) សបមាបណ់រលប�ំងបំណពញឱ្យបាៃតាមតំរវូការកនុងកថាខ�្ឌ រង (b) 
ច្បាបខ់ាងណបកាមណៃះបតរូវយកណៅអៃុវត្ត ៖

(i) បបសិៃណបើសមា�កិរបស់បករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួសបមាបឆ់្ន បំ
ង ់ពៃ្ធមៃិដមៃជាសមា�ិកកនុងណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួែូច្រន សបមាប់្ ្
នាបំង ់ពៃ្ធចាបណ់ ដ្ោើមកនុងឆ្ន បំបតិទិៃ 2006  ការទូទាតណ់លើការណធ្ើ�ំៃួញសរបុនៃ 
សមា�កិមៃិបតរូវបាៃរាបប់ញ្ចូ លណនាះ បតរូវគិតបញ្ចូ លកនុងការក�ំតក់ារទូ ទាតក់ា
រណធ្ើ�ំៃួញរបស់បករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួសបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់្ដោើមកនុងឆ្ន បំប
តិទិៃ 2006 បបសិៃណបើសមា�កិមៃិបតរូវបាៃរាបប់ញ្ចូ លណនាះគឺជាសាម�កិរបស់បករុ
មណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួសបមាបឆ់្ន បំងព់ៃ្ធចាបណ់្ដោើម កនុងឆ្ន បំបតិទិៃ 2006។

(ii) ការទូទាតក់ារណធ្ើ�ំៃួញសរបុបតរូវគិតបញ្ចូ លការទូទាតក់ារណធ្ើ�ំៃួញ របស់ភាពជានែគូមាៃលក្ខ�សម្ត្តិបគបប់រៃ ់ដតគិតបតលឹមដត្ល 
បបណោ�ៃរ៍បស់សមា�កិកនុងភាពជានែគូណនាះប៉ាុណ ណ្ ះ។

(3) “បញ្ដោ ញដខ្សកាប” ៃិង “ប ដ្ោ ញ” គឺមាៃៃយ័ែូច្រន  ែូច្មាៃ 
កំ�តក់នុងវគ្គណលខ 5830 នៃកូែបបណោ�ៃស៍ាធារ�ៈ ដែលចូ្លជាធរ
មាៃចាបពី់កាលបរណិច្ទ្មាៃបបសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពបញ្ចូ លកនុងវគ្គណៃះ។ 
“ណសវាកម្មប ដ្ោ ញ” សំណៅែល់វណីែអូ ដខ្សកាប សំណ�ង ឬណសវាកម្មទិៃនៃយ័។

(4) “ការទូទាតក់ារណធ្ើ�ំៃួញសរបុ” គឺជាការទូទាតស់របុែូច្មាៃកំ�ត ់
កនុងកថាខ�្ឌ  (2) នៃអៃុដ្នក (f ) កនុងវគ្គណលខ 25120 (ណបរៅពីការទូទាត ់
សរបុពីការលក ់ឬបបតិបត្តិការណ្្សងណទៀតរវាង ឬកនុងច្ំណ្មសមា�ិករបស់

 បករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួណដាយវគ្គណលខ 25110)។
(5) “តំរវូការការវៃិិណោគអប្រមា” សំណៅែល់ការចំ្្យមៃិតិច្ជាងពីរ

 រយហាសិបោៃែុោ្រ ($250,000,000) ណដាយបករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រួ
មកនុងឆ្ន បំបតិទិៃដែលរមួបញ្ចូ លទាងំណែើមឆ្ន បំងព់ៃ្ធ្ងដែរ។

(6) “ការច្ំ្យមាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគបប់រៃ”់ គឺជាការបូកបញ្ចូ លរន  ៃូវរាល់ការច្ំ្យចូ្លជាច្ំដ�កកនុងរែ្ឋណៃះសបមាបច់្លៃបទព្យ បញជា ី 
បបាកដ់ខ  ណសវាកម្ម នថ្ទិញលកសិ់ទ្ធិពិណសស ឬការដបងដច្កអច្លៃបទព្យ ្មយួ ឬសិទ្ធិណ្្សងណទៀត ដែលបាៃបង ់ឬណធ្ើណ�ើងណដាយ ឬតំ្ងឱ្យ សមា�កិបករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួ។

(A) ការចំ្្យមៃិសបមាបច់្លៃបទព្យបតរូវចូ្លរមួច្ំដ�កកនុងរែ្ឋបបសិៃ
ណបើសមា�កិនៃបករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួទទួលបាៃ្លបបណោ�ៃពី៍ការ
ទិញ ឬការចំ្្យណៅកនុងរែ្ឋ។

(B) ការទិញ ឬចំ្្យណលើច្លៃបទព្យបតរូវចូ្លរមួជាច្ំដ�កកនុងរែ្ឋ បបសិៃណបើបទព្យណនាះបតរូវយកណៅបំណរ ើជាណសវាកម្ម�ូៃរែ្ឋ។
(C) ការច្ំ្យមាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគបប់រៃប់ូកបញ្ចូ លការច្ំ្យ 

ណដាយបករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួណលើបទព្យសម្ត្តិ ឬណសវាកម្មដែលបាៃ ទិញ ណបបើ ឬបបគល់ឱ្យមកវញិណដាយអនកណធ្ើកិច្្ចសៃយាឯករា�្យ។
(D) ការច្ំ្យមាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគបប់រៃក់គិ៏តបញ្ចូ លការច្ំ្

យណដាយនែគូដែរ ដតសបមាបដ់ត្លបបណោ�ៃរ៍បស់សមា�កិនែគូប៉ាុណ ណ្ ះ។
(7) “ភាពជានែគូមាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគបប់រៃ”់ សំណៅែល់ភាពជានែ 

គូណបើកតា្ត ចំ្�ូល ៃិងការដបកដច្ក បតរូវគិតបញ្ចូ លកនុងកតា្ត ចំ្�ូល ៃិងការ
ដបងដច្ករបស់ភាពជានែគូនៃសមា�ិករបស់បករុមណធ្ើណសច្កដោីរាយការ�៍រមួ ដត
សបមាបដ់ត្លបបណោ�ៃរ៍បស់សមា�កិនែគូប៉ាុណ ណ្ ះ។

(8) “ការលកម់ាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគបប់រៃ”់ សំណៅែល់ការទូទាតក់ារណធ្ើ
�ំៃួញសរបុពីការ្ដោល់ៃូវណសវាកម្មបញ្ដោ ញ ណដាយមៃិគិតពីការទូទាតក់ារណធ្ើ �ំៃួញសរបុពីការលក ់ឬ�ួលទីតាងំឧបករ�៍របស់អតិថិ�ៃ។ “ការលកម់ាៃ
លក្ខ�ៈសម្ត្តិបគបប់រៃ”់ បតរូវគិតបញ្ចូ លការលកម់ាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគប់
បរៃណ់ដាយភាពជានែគូមាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគបប់រៃ ់ដតសបមាបដ់ត្ល 
បបណោ�ៃរ៍បស់សមា�កិនែគូប៉ាុណ ណ្ ះ។

(c) ច្បាបក់នុងវគ្គណៃះបសបតាមការលកម់ាៃលក្ខ�ៈសម្ត្តិបគបប់រៃ ់បតរូវណរ
រពតាមច្បាបស់បមាបភ់ាពជានែគូកនុងកថាខ�្ឌ  (3) នៃអៃុដ្នក (f) កនុង វគ្គណលខ 
25137-1 ណបកាមច្បាប�ំ់ពូកទី 18 នៃបកមបទបញ្ញត្តិរែ្ឋកាលី ហ្័រញ៉ា ។

អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ សំណ�ើ បបជាមតិ ណលខ 39 (ត)
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TEXT OF PROPOSED LAWS (PROPOSITION # CONTINUED)អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ
្ំស�ើ បបជាមតិ 40 

ដែៃទីប្រឹទ្្ធ ភាទូទាងំរែ្ឋបតរូវបាៃបញ្ជា កស់ោយគ�ៈកម្មការ្លរែ្ឋដបង
ដច្កម�្ឌ លសៅន្ងៃទី 15 ដែ្ីហា ឆ្ន  ំ2011 គឺបតរូវបាៃោកប់ញជាូ ៃមក្ល រែ្ឋ 
្ំរាបជ់ាបបជាមតិសោយអៃុសោមតាមអៃុដែនក (i) នៃភាគ 2 នៃមាបតា 
XXI នៃរែ្ឋធមៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ។

PROPOSED LAW  

ែំសោះបរាយ
គ�ៈកម្មការ្លរែ្ឋដបងដច្កម�្ឌ លរែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

វញិ្្ញ បៃកម្មនៃដែៃទីប្រឹទ្ធ្ភាកនុងរែ្ឋទាងំមូល

ន្ងៃទី 15 ្ីហា ឆ្ន  ំ2011

សោយសហតុថា សៅន្ងៃទី 29 ដែកក្កោ ឆ្ន  ំ2011 គ�ៈកម្មការ្លរែ្ឋដបងដច្កម�្ឌ លរែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  (គ�ៈកម្មការ) បាៃសបាះសឆ្ន តអៃុមវ័ត
្ំរាបបិ់ទបបកា្ ៃិង្ំុអៃុរា្ៃជ៏ារាធារ�ៈសលើដែៃទីប្រឹទ្ធ្ភាទូទាងំរែ្ឋ(ដែៃទីប្រឹទ្ធ្ភា) ដែលបាៃសោងថាជាដែៃទីប្រឹទ្ធ្ភា

 បញ្ចបជ់ាែំបូង; ៃិង,

សោយសហតុថា សៅន្ងៃ ទី15 ដែ្ីហា ឆ្ន  ំ2011, សោយអៃុសោមតាម មាបតា XXI, ភាគ 2(c)(5) នៃរែ្ឋធមៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា , គ�ៈ
កម្មការបាៃសបាះសឆ្ន តអៃុមវ័តទទួលយកជាចុ្ងបញ្ចបន់ៃដែៃទីប្ឺទ្្ធ ភា ែូច្បាៃ្ំគាល់សោយ crc_20110815_senate_certified_
statewide.zip ៃិង secure hash algorithm (SHA-1) សលែ 14cd4e126ddc5bdce946f67376574918f3082d6b.

ែូសច្នះសហើយ ឥឡូវសៃះ បតរូវ្សបមច្ថា សោយអៃុសោមតាម មាបតា XXI, ភាគ 2 (g) នៃរែ្ឋធមៃុញ្ញ រែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា , 
ដែៃទីប្រឹទ្ធ្ភា,ែូច្មាៃ ្ំគាល់តាមកំ�តស់ោងខាងសលើ SHA -1 កនុងសៃះបតរូវបាៃបញ្ជា កស់ោយគ�ៈកម្មការ សហើយបតរូវដតបញជាូ ៃភាលា ម
សៅឳ្យរែ្ឋសលខាធិការរែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ; សហើយ,

ការ្សបមច្តសៅសទៀត ថា្មាជិកគ�ៈកម្មការបាៃបបថាបហ់ត្ថសលខារប្់សគសៅកនុងែំសោះបរាយសៃះ។
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលខ 40 (ត)
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលែ 40 (ត)

ម�្ឌ ល ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលខ 40 (ត)

 40

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 1 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 2

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 3 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 4
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 40

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 5 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 6

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 7 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 8
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលខ 40 (ត)

 40

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 9 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 10

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 11 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 12
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលខ 40 (ត)

 40

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 13 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 14

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 15 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 16
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលខ 40 (ត)

 40

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 17 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 18

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 19 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 20
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលខ 40 (ត)

 40

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 21 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 22

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 23 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 24
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលខ 40 (ត)

 40

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 25 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 26

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 27 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 28
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលខ 40 (ត)

 40

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 29 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 30

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 31 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 32
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលខ 40 (ត)

 40

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 33 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 34

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 35 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 36
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អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ ្ំស�ើ បបជាមតិ សលខ 40 (ត)

 40

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 37 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 38

ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 39 ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ម�្ឌ ល 40



142 |

ស�ៀវសៅមគ្គុសេ្ទ�កអ៍ក្សរសោះពគុម្ពធំៗនិងខ្្សអាត�ំ់សេង�ំរាបអ់្នកសោះស ្្ន ត
ស�ើម្ បីបញ្ជា �គុំស�ៀវសៅមគ្គុសេ្ទ�កស៍ោះពគុម្ពអក្សរធំៗ, កាខ�ត�ំសេង ឫថា�់�បីគុឌបី�ំរាបព់តម៌ានការ  ខែនាអំ្នកសោះ 
ស ្្ន តជាផ្លូវការ ចលូរសៅ សមើលសគហេំពរ័ www.voterguide.sos.ca.gov/alt-versions ឬេលូរ�័ព្ទបណ្តា ញសោះស ្្ន តស្្ើយ 
ទានស់ហតគុការសោយគ្មា នគិតឈ្ននួល រប�់សលខា ធិការ រ�្ឋតាមសល្ (888) 345-4917។

�ំរាបក់ារទាញ�កយកកាខ�ត�ំសេងតាមកមមាវធិបី MP3 ននមគ្គុសេ្ទ�កព៍តម៌ានអ្នកសោះស ្្ន ត ជាផ្លូវការ 
ចលូរសៅសមើល សគហេំពរ័ www.voterguide.sos.ca.gov/audio។

េេនួលប្ោក ់សហើយសធវើឳ្យមានភាព គ្ុ�គ្្ន
បំសរ ើជាអ្នកសធវើការសៅតាមមន្ទបីរសោះស ្្ន តសៅន្ងៃសោះស ្្ន ត!
ជាបខនថែមពបីសលើការេេនួលបេពិសោធនផ៏្្ទ ល់ន�ជាមនួយនឹងឧបករែ៏ ប្បជាធិបសតយ្យរប�់សយើង, អ្នកសធវើការសៅ តាមមន្ទបីរ សោះស ្្ន ត អាចេេនួលប្ោក់

 ខ្មសេៀត�ំរាបស់�វា�ម៏ានតនំលរប�់សគសៅន្ងៃសោះស ្្ន ត។ �លូមទាកេ់ង  មកការយិាល័យសោះស ្្ន តសៅតាមសខានធបីរប�់អ្នក ឫេលូរ�័ព្ទមសល្  
(888) 345-4917 ស�ើម្ បីេេនួលពត័ម៌ានខ្មសេៀតអំពបីការងារ ជាអ្នកសធវើការសៅមន្ទបីរសោះស ្្ន ត។

ការចគុះស ម្ា ះរប�់អ្នកសោះស ្្ន ត
អ្នកប្តរូវេេនួល គ្ុ�ប្តរូវ�ំរាបក់ារសធវើឱ្យទាន�់មយ័នលូវពតម៌ានការចគុះស ម្ា ះរប�់អ្នកសោះស ្្ន ត រប�់អ្នក។ អ្នកប្តរូវខតសធវើ ឱ្យទាន�់មយ័នលូវការ
ចគុះស ម្ា ះអ្នកសោះស ្្ន តរប�់អ្នក សបើអ្នកផ្្�់ អា�័យោ្ឋ នផ្ទះរប�់អ្នក,បតាលូរអា�័យោ្ឋ នសផញើ�ំបគុប្តរប�់អ្នក, បតាលូរ ស ម្ា ះរប�់អ្នក, ឬចងប់តាលូរ 

 ឬសប្រើ�យកអាេិភាពគែៈបក្សនសយាោយមនួយ។

ចំណ្ំ៖ សបើអ្នកោនបតាលូរសៅអា�័យោ្ឋ ន្មាបី សប្កាយន្ងៃេបី 22 ខ្តគុលា ្្ន  ំ2012, អ្នកអាចសោះស ្្ន តសៅកខនង្ចា�់រប�់អ្នក។

ការចគុះស ម្ា ះសោះស ្្ន តគឺងាយប្�រួលនិងគ្មា នអ�់ប្ោក។់ ប្កោ�ខបបបេ ចគុះស ម្ា ះ គឺមានតាមបណ្តា ញអិន ្ ឺែិត www.sos.ca.gov និង 
ស�្ទើរប្គបោ់ថែ នបីយប៉គុ�តាិ៍�ំបគុប្ត, បណ្ណា ល័យ, ការយិាល័យោលាប្ករុង និងរ�្ឋោល សខានធបី, និងការយិាល័យសលខាធិការរ�្ឋកាលបីហវ័រញ៉។

ស�ើម្ បីចគុះស ម្ា ះសោះស ្្ន ត អ្នកប្តរូវខតជាពលរ�្ឋ�ហរ�្ឋអាសមរកិ; ពលរ�្ឋរ�់សៅក្នគុងរ�្ឋកាលបីហវ័រញ៉; យ៉ាងសោចណ្�់មាន អាយគុ 18 ្្ន  ំសៅន្ងៃសោះ 
ស ្្ន ត; មនិជាបក់្នគុងពន្ធនាគ្រ ឬក្នគុងមន្ទបីរឃគុំឃាងំសខានធបី (ជាបក់្នគុងមន្ទបីរឃគុំឃាងំរ�្ឋតាមការកាតស់ទា� ឬជាបក់្នគុងមន្ទបីរឃគុំឃាងំ សលើ�ពបីមនួយ ្្ន �ំំរាប់

 
ការកាតស់ទា�ពបីបេឧប្កិ�្ឋ”កំរតិទាប”), ឬសោះខលងមានល័ក្ខ្ែ័្ឌ , សោះខលងសៅសប្កាមការប្តរួតប្តាសមើលរប�់�ហគមន,៍ ឬសោះខលងសៅសប្កាម  
កិច្ច�នយា�ំរាបក់ារផតានា្ទ សទា�ពបីបេឧប្កិ�្ឋ; និងមនិោនវនិិច្យ័សោយតគុលាការថាប្តរូវជា្វះ�មតថែកិច្ចខផ្នក�តិ។

ការតំរលូវរប�់រ�្ឋនិង�ហពន័្ធឱ្យអ្នកសោះស ្្ន តមានអតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា
ស�្ទើរខតប្គបក់រែបី ទាងំអ�់ អ្នកសោះស ្្ន តក្នគុងរ�្ឋកាលបីហវ័រញ៉គឺមនិតំរលូវឱ្យបងាហា ញអតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា មគុនសពលសោះស ្្ន តសេ។  សបើអ្នក សោះស ្្ន ត សៅ 
សលើក េបីមនួយ សប្កាយសពលខ�លោនចគុះស ម្ា ះសផញើតាមប៉គុ�តាិ៍�ំបគុប្តរ នួច សហើយមនិោនផតាល់សល្បែ័ណា សបើកបររប�់អ្នក, សល្អតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា រ�្ឋកា

 លបី  ហវ័រញ៉, ឬសល្�នតាិ�គុ្បនួន្្ទងច់គុងសប្កាយរប�់អ្នកសៅសលើបែ័ណា ចគុះស ម្ា ះសោះស ្្ន ត, អ្នកកប៏្បខហល ប្តរូវសគឱ្យបងាហា ញប្កោ�េប្មងអ់តតា�ញ្ញា ែ 
បែ័ណា សៅសពលអស ជ្ា ើញមកកានម់ន្ទបីរសោះស ្្ន ត។  �លូមឱ្យប្ោក� អ្នកយកអតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា មកជាមនួយសពលមកមន្ទបីរសោះស ្្ន ត ឬសោយរនួម ទាងំ 
ប្កោ�ចម្ងជាមនួយនឹង�ន្ឹកស ្្ន តសោះសផញើតាមប៉គុ�តាិ៍�ំបគុប្ត។  បនា្ទ បស់ៅសនះគឺជាប ជ្ា បីរាយស ម្ា ះឯកោរមនួយចំននួនននប្កោ�ខបបបេអតតា

 
�ញ្ញា ែបែ័ណា សលើ�ពបីចំននួន 30 ខ�លសគយល់ប្ពមេេនួល។ អ្នកកអ៏ាចសៅសមើលសគហេំពរ័រប�់សលខាធិការរ�្ឋនិងរកសមើល “Help America 

Vote Act Identification Standards” សៅ www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm។

•	 បែ័ណា សបើកបរ ឬអតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា សចញពបីរ�្ឋ

•	 លិ្ិត្្ងខ�ន

•	 បែ័ណា បគុគ្លិកសធវើការ

•	 បែ័ណា សប្កឌិត ឬបែ័ណា ឥែពន្ធ

•	 អតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា សយាធា

•	 អតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា �ិ�្ស

http://voterguide.sos.ca.gov/audio/
http://www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm
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1. អ្នកមានសិទ្ធិបោះប ្្ន ត ម្រសិនប្រើអ្នកជាអ្នក បោះប ្្ន ត ដែល ោនចុះ ប ម្ ះ មតរឹ្រ មតរូវ។
អ្នកបោះប ្្ន តដែលោនចុះប ម្ ះោនមតរឹ្រមតរូវមាននយ័
ថាជាសញ្ជា តិអាប្ររកិដែលជាពលរែ្ឋបៅក្នុងរែ្ឋបនះដែល
មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ្្ន  ំនិង្រនិជា្រព់ន្ធនាគារឬមតរូវ 
បោះដលងមានល័ក្ខខណ័្ឌ សំរា្រក់ារម្រមពរឹត្ត្រទឧមកិែ្ឋ  ធ្ងន់
ធ្ងរប�ើយោនចុះប ម្ ះបោះប ្្ន តបៅអាស័យោ្ឋ នរស់ 
បៅ្រច្ុ្រ្បន្ន រ្រស់បេ។

2. អ្នកមានសិទ្ធិបោះប ្្ន ត្រប ្្ត ះអាសន្ន ម្រសិនប្រើប ម្ ះ រ្រស់អ្នក្រនិមតរូវោនចុះប ម្ ះបៅក្នុង្រញជា ជីបោះប ្្ន ត។
3. អ្នកមានសិទ្ធិបោះប ្្ន តម្រសិនប្រើអ្នកមានវត្តមានបៅក្នុង ជួររងច់ាបំៅកដនលែងបោះប ្្ន ត្រុនបពល្ិរទការបោះប ្្ន ត។
4. អ្នកមានសិទ្ធិបោះប ្្ន តជាសំងាតប់ោយគាម នការេំរា្រ 

កំដ�ង។
5. អ្នកមានសិទ្ធិទទួលោននូវសនលែរឹកប ្្ន តថមជីម្រសិនប្រើ្រុន

 បពលការបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នក អ្នកបជឿថាអ្នកោនបធវើខុស។  
ម្រសិនប្រើបៅបពល្កប៏ោយ ្រុនបពលអ្នកសំបរចចិត្ត 
 ចុងបមកាយថាបោះសនលែរឹកប ្្ន តរ្រស់អ្នក ប�ើយ អ្នកមាន 
អារ្រមណ៍ថា អ្នកោនបធវើខុស អ្នកមានសិទ្ធិសំុែូរសនលែរឹក ប ្្ន តដែលខូចសំរា្រស់នលែរឹកប ្្ន ត ថមជី។ អ្នកបោះប ្្ន តតា្រ 
សំ្រុមត អាចបស្នើសំុ និងទទួលសនលែរឹកប ្្ន តថមជីម្រសិនប្រើពួក
បេ្រញជាូ នសនលែរឹកប ្្ន តដែលខូចរ្រស់ពួកបេបៅឱ្យ្រនន្តជីបោះ
ប ្្ន ត្ុរនបពល្ិរទការបោះប ្្ន តបៅថថ្ងបោះប ្្ន ត។

6. អ្នកមានសិទ្ធិទទួលោននូវការជួយ�សំរលួក្នុងការបោះ 
ប ្្ន តរ្រស់អ្នក ម្រសិនប្រើអ្នក្រនិអាចបោះប ្្ន តោន 
បោយគាម នការជួយ�បមជា្រដមជង។

7. អ្នកមានសិទ្ធិ្រញជាូ នមតឡ្រ្់រកវញិនូវសនលែរឹកប ្្ន តតា្រ
 សំ្រុមតដែល្រំបពញរចួ បៅកានក់ារយិល័យបោះប ្្ន ត

្្រយួបៅក្នុងតំ្រន។់
8. អ្នកមានសិទ្ធិបមជើសបរ ើសឯកសារបោះប ្្ន តជាភាសា្រយួ 

ប្សេងបទៀត ម្រសិនប្រើ មានពលរែ្ឋមេ្រម់គានប់ៅ្រណ្ឌ ល 
បោះប ្្ន តរ្រស់អ្នកបែើ្រ្បធានានូវ្លិត្ល។

9. អ្នកមានសិទ្ធិសួរសំណួរអំពជីនជីតិវធិជីបោះប ្្ន តនិងសបងកេត
 ែំបណើ រការបោះប ្្ន ត។  

អ្នកមានសិទ្ធិសួរសំណួរអំពជីេណៈក្រមការ្រណ្ឌ លបោះ 
ប ្្ន តនិង្រនន្តជីបោះប ្្ន តពាកព់ន័្ធនរឹងនជីតិវធិជីបោះប ្្ន ត និង

 បែើ្រ្ប ជីទទួលោននូវចំបឡើយ ឬការដណនា្ំរន្តបៅកាន ់
្រនន្តជីស្រមស្រដែលអាច្្តល់ចំបឡើយោន។ បោះ្រជីជា 
យ៉ា ង្កប៏ោយ ម្រសិនប្រើការសួរសំណួរ្រនិអស់្រនិ 
ប�ើយមានការរខំានែល់ការអនុវត្តតួនាទជីរ្រស់ពួកបេ 
េណៈក្រមការ ឬ្រនន្តជីបោះប ្្ន តអាច្រពា្ឈ្រក់ារប្លែើយត្រ 
នរឹងសំណួរោន។

10. អ្នកមានសិទ្ធិរាយការណ៍នូវសក្រមភាពខុស ចបា្រ ់ឬការ 
ដកលែង្រនលែំបៅកាន្់រនន្តជីបោះប ្្ន តក្នុងតំ្រន ់ឬបៅកាន ់
ការ ិយល័យរែ្ឋបលខាធិការ។

ម្រសិនប្រើអ្នកបជឿជាកថ់ាអ្នកមតរូវោនបេ្រែិបសធនូវសិទ្ធិោងំបនះ 
 

ឬអ្នកែរឹងថាមានការ្រនលែំការបោះប ្្ន តឬការម្រមពរឹត្ត្រនិេ្រ្ប ជីជី  
សូ្រទូរស័ព្ទ្រកបលខសំងាតោ់នប់�តុការណ៍សំរា្រអ់្នកបោះប ្្ន តបោយឥតេិតថថលែេឺ (888) 345-4917។

ពត័ម៌ានបៅបលើលិខិតដថលែងសច្ាចុះប ម្ ះបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នកនរឹងមតរូវបម្រើបោយ្រនន្តជីបោះប ្្ន តបែើ្រ្ប ជីប្ញើឱ្យអ្នកនូវពត័ម៌ាន្លែូវការចបំពាះែំបណើ រ
ការបោះប ្្ន ត ែូចជាទជីកដនលែងបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នកនិង្រញ្ហា នានា មព្រោងំប្រក្ខជនដែលនរឹងមានបៅបលើសនលែរឹកប ្្ន ត។ ការបម្រើជាលក្ខណៈ

   ពាណិជជាក្រមថនពត័ម៌ានចុះប ម្ ះអ្នកបោះប ្្ន តេឺមតរូវោនហា្រមោ្របោយចបា្រនិ់ងចាតទុ់កជា្រទបលមើស្រជ្ឈ រឹ្រ។ ពត័ម៌ានអ្នកបោះប ្្ន ត 
អាចមតរូវ្្តល់ជូនែល់ប្រក្ខជនឈរប ម្ ះេណៈក្រមការវធិានការបោះប ្្ន ត ឬ្រុេ្គលសំរា្រប់គាល្រំណងការបោះប ្្ន ត ការសិកសា សារ 
ពត័ ៌មាន នបយោយ ឬរោ្ឋ ភោិល ែូចដែលោនកំណតប់ោយរែ្ឋបលខាធិការ។ ្រណ័្ណ ប្រើក្ររនិងបលខសុវត្ិភាពសង្គ្រ (social security 
numbers) ឬ�ត្បលខារ្រស់អ្នកែូចដែលមាន្រងាហា ញបៅបលើកាតចុះប ម្ ះបោះប ្្ន ត ្រនិអាចមតរូវោន្របញ្ញសំរា្រប់គាល្ំរណង  ោងំ 
បនាះបទ។ ម្រសិនប្រើអ្នកមានសំណួរអវជីអំពជីការបម្រើពត័ម៌ានអ្នកបោះប ្្ន តឬមាន្រំណងរាយការណ៍នូវការបម្រើខុសដែល សងសេយ័នូវពត័ម៌ាន 

 ែូចបនះសូ្រទូរស័ព្ទ្រកបលខោនប់�តុការណ៍សំរា្រអ់្នកបោះប ្្ន តរ្រស់រែ្ឋបលខាធិការេឺ (888) 345-4917។

អ្នកបោះប ្្ន ត្រយួចំនួនដែលម្រឈ្រ្រុខនរឹងស្ានភាពេំរា្រកំដ�ងែល់ជជីវតិអាចមានសិទ្ធិសំរា្រស្់ានភាពអ្នកបោះប ្្ន តជាសំងាត។់ 
សំរា្រព់ត័ម៌ាន្រដន្្រ សូ្រោកទ់ង្រកបលខឥតេិតថថលែរ្រស់ក្រមវធិជីសុវត្ិភាពបៅ្្ទះរ្រស់់រែ្ឋបលខាធិការេឺ (877) 322-5227 ឬ បៅកានប់េ
�ទំពរ័រ្រស់រែ្ឋបលខាធិការេឺ www.sos.ca.gov។

ក ម្រងសិទិ្ធឯកកត្តជនអ្នក បោះ ប ្្ន ត

http://www.sos.ca.gov/
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To reduce election costs, the State mails only one guide to each voting household. 

www.voterguide.sos.ca.gov
ELECTION
GENERAL
C A L I F O R N I A

For additional copies of the Voter Information Guide in 
English, please contact your county elections office or call 
(800) 345-VOTE (8683). For TTY/TDD, call (800) 833-8683.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Información 
para el Votante en español, póngase en contacto  
con la oficina electoral de su condado o llame al  
(800) 232-VOTA (8682).

如需索取額外的中文選民資訊指南，請與您的縣立

選舉辦事處聯繫或致電(800) 339-2857。

ihndI maoM matdata jaanakarI maaga-diSa-ka kI Aitir> p`ityaaM p`aPt 
krnao ko ilaeÊ Ìpyaa Apnao ka]MTI caunaava kayaa-laya sao saMpk- kroM yaa 
[sa naMbar pr Ôaona kroM (888) 345-2692.

投票情報ガイドの日本語版をご希望の場合は、 
最寄の郡選挙事務所にお問い合わせになるか  
(800) 339-2865にお電話ください。

sMrab’sMeNAbEnÄm «nB&támanENnaMG~keVHeq~at CaPasaExμr 
sUmTak’Tgkariyal&yeVHeq~at exanFIrbs’G~k ÉTUrs&Bæ 
(888) 345-4917.
한국어로 된 유권자 정보 지침의 사본이 추가로 필요할 
경우 해당 카운티 선거관리 사무실로 연락하거나 다음 
번호로 전화하십시오: (866) 575-1558

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na 
Impormasyon Para sa Botante sa Tagalog, mangyaring 
makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng inyong 
county o tumawag sa (800) 339-2957.

ส�ำหรับส�ำเนำเพิ่มเติมของคู่มือส�ำหรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
เป็นภำษำไทย กรุณำติดต่อส�ำนักงำนกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำเทศมณฑลของคุณ หรือโทรศัพท์ถึง (855) 345-3933

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng Việt Ngữ, xin 
liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số  
(800) 339-8163.

OFFICIAL VOTER INFORMATION GUIDE

Remember to vote! 
Tuesday, November 6, 2012 
Polls are open from 7:00 a.m. to 8:00 p.m.

Monday, October 22, 2012 
Last day to register to vote
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Elections Division 
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NONPROFIT
U.S. POSTAGE

PAID
CALIFORNIA

SECRETARY OF STATE

ស�ៀវសៅមគ្គុស្ទេ�កព៍តម៌ានជាផ្លូវការ�ំរាបអ់្នកសោះស ្្ន ត

ចលូរចងចាសំៅសោះស ្្ន ត! 
ថ្ងៃអង្្រ ្ ី6 ខែវចិ្ិកា ្្ន  ំ2012
មនទេរីសោះស ្្ន តសបើកទ្វា រពីសមាោ ង 7:00 ពពរឹក  ដល់ សមាោ ង 8:00 យប់

ថ្ងៃចន័ទេ ្ី 22 ខែតគុលា ្្ន  ំ2012
ជាថ្ងៃ ចគុងសពកាយ�ំរាបច់គុះស ម្ ះសោះស ្្ន ត

សដើម្កីាតប់ន្ថយថ្្ចំណាយសលើការសោះស ្្ន ត រដ្ឋសផញើខត ស�ៀវសៅមគ្គុស្ទេ�កម៍យួចបាប�ំ់រាបព់ករុមពគរួសារនិមយួ។

Khmer

កា លី ហ្វ័ រ ញ៉ា

ការបោះប្នាត
សកល

http://voterguide.sos.ca.gov/
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