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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



82 |  អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

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)
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(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 ។
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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។
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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
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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)

100 |  ខ្លឹមសារអត្តបទសំណ�ើ ច្បាប់



 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

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)

ខ្លឹមសារអត្តបទសំណ�ើ ច្បាប ់ |  103



 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

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)
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(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)
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(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)



128 |  អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃណសនើ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

(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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ម�្ឌ ល ប្រឹទ្ធ្ភារែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា



132 |  អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ

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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 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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 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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 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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 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



អត្ថបទនៃច្បាបដ់ែលបាៃស្នើ |  141

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


