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ចំណងល�ើង្ ្លូវការ និងលសចែ្ីសលង្ខប ោនលរៀបចំល�ើងលោយអេ្គល្ធាវី

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

សាវតារ
រដ្ឋ California េឺជាទីែកន្ងច្ញាបងសត�ប់ការ្េិ្រកែញាេភាពយន្សត�ប់្ នុសញាេ

លពញវ័យ ។ ដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យជាហ្ចើន្តរូវោនផលិតហេើង ហៅក្នចុង  

San Fernando Valley នន្កុង Los Angeles (ទដីបញ្តាការរយៈហពលដវងននការ

ផលិតដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ) និងទដីកដនលៃងឯហទៀត ហៅក្នចុង រដ្ឋ California ។  

(ដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ជាទូហៅ្តរូវោនហៅថា "ភាពយន្អាស្គាម" 

ផងដដរ ។) មាន្កុមេ៊ុន្បព័ន្ផតាសពវផតាសាយមួយចំនួន ផលតិដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាស

ហពញវ័យក្នចុងទដីកដនលៃងហនះ ដដលមានអតិ្ិរនភាគហ្ចើន ទសតាសនាតាមរយៈ អ៊ិនធឺដណត ។ 

មានតារាដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យខលៃះ ក៏មានោណិរ្កម្ដដលផលិត ផ្ល់

ទន់ ឬបរិចា្តាកផលិតកម្ហទៀតផង ។ ោណិរ្កម្ទាំងហនះ មានរួមទាំងហគេទំព័រ និង្បព័ន្

ផតាសពវផតាសាយ ដដលតារា ដខតាសភាពយន ្ផតាសពវផតាសាយវីហដអ ូនិងរូបភាពរបស់ខលៃលួន ។

ចញាបាប់រដ្ឋការោរសុវ្រ្ិភាព និងសុែភាពបុេ្គេិែ ។ ចតាបាប់រដ្ឋបង្ខំឲតាយមានកិច្ត្មរូវជាហ្ចើន

្បហ្ទ ហៅហលើនហយារក ហដើមតាបដីការោរនិហយារិតរបស់ខ្េលួន ពដីភាពហ្គាះថានតាក់ ក្នចុងកដនលៃងហធវើ

ការ ។ ្កសួងសុវត្ថិភាព និងសុខា្ិោលការងររដ្ឋ (Division of Occupational 

Safety and Health, Cal/OSHA) បង្ខំឲតាយ្បតិបត្ិតាមបទបញ្ញត្ ិហដើមតាបដីការោរបុគកលិក

ពដីភាពហ្គាះថានតាក់ហៅកដនលៃងហធវើការ ។ គណៈកម្ការរដ្ឋ ្តរូវោនដតងតាំងហោយអ្ិោល មាន

ទំនួលខុស្តរូវចំហោះការហ្រើសយក និងការហធវើឲតាយទាន់សម័យ ចំហោះបញ្ញត្ិសុខា្ិោល

និងសុវត្ថិភាពហៅកដនលៃងហធវើការ ។ តារាភាពយន្និងបុគ្គលិកឯហទៀត ក្នចុង

ទដីកដនលៃងផលិតដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ដូចជានាយកភាពយន្ និង្ តភាពយន ្

ដដលអាចស្ថិតហៅក្នចុងភាពហ្គាះថានតាក់ជាហ្ចើនចំហោះសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ខណៈហពល

កំពុងដតហធវើការហៅទដីហនាះ ។ បញ្តាទាំងហនះគឺហរឿងសមញ្ញ ចាប់តាំងបញ្តាសុខា្ិោល 

និងសុវត្ិភាពហៅ កដនលៃងហធវើការ (ដូចជាការគាមតានហ្គឿងសហនង្តាះបនា្តាន់្គប់្គាន់ ហៅកដនលៃង

ហធវើការ) រេូតដល់ហានិ្័យឯហទៀត ដដលអាចហកើតហេើងដតចំហោះទដីកដនលៃង ផលិតដខតាសភាពយន្

ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ—ដូចជាសារធាតុរាវរាងកាយដដលអាច្ លៃងរាលោល ជាពិហសស

ទឹកទឹកកាម ក្នចុងហពលសំដដងត ួឬការបហញ្ញកាយវិកា ហៅក្នចុងភាពយន ្។

Cal/OSHA ្រត្រូវនូវការលតបើលតសា្អនា្័យ សត�ប់កែញាេភាពយន្សត�ប់្ នុសញាេ

លពញវ័យរួចលៅលហើយ ។ Cal/OSHA សូម្បយ័ត្ន្បដយងអំពដីការបែះទង្គិចមួយ

្បហ្ទហៅហលើធាតុរាវរាងកាយ ថាអាចមានហ្គាះថានតាក់ ហៅកដនលៃងហធវើការ ។ ហនះគឺហោយ

ហ្ោះថារមងៃឺ្លៃងមកពដីការរួមកាម (sexually transmitted infections, STIs) 

ដ៏កាចសាហាវ—ដូចជាហរាគកា្ំហមៀឌដីយា ៉(chlamydia), ហរាគរលាកហ្លៃើមហ្ទ B, និង

វីរេុសខវះ្បព័ន្សា៊តាំមនុសតាស (human immunodeficiency virus, HIV)—រាលោល

ពដីអ្នកហកើតហរាគ ហៅដល់អ្នកមានសុខភាពលអ តាមរយៈ ការបែះនឹង ្ម និងធាតុរាវមួយ

្បហ្ទឯហទៀត ។ ស្មាប់មូលហេតុហនះ បទបញ្ញត្ិរដ្ឋបច្ចុបតាបន្នហនះ ជាទូហៅត្មរូវនហយារក

ឲតាយផ្ល់ និងបញ្តាក់យា៉តាងចតាបាស់ថា និហយារិតរបស់ខលៃលួន នឹងហ្បើ្ោស់របស់ការោរ ហដើមតាបដី

ទប់សា្តាត់ នូវការបែះនឹងធាតុរាវរាងកាយ ក្នចុងកដនលៃងហធវើការ ។ ក្នចុងការ្បតិបត្ិបទបញ្ញត្ិទាំង

ហនះ, Cal/OSHA កំពុងដតត្មរូវតារាភាពយន្ឲតាយហ្បើហ្សាមអនាម័យ ក្នចុងហពលរួមកាម ក្នចុង

ទដីកដនលៃងផលិតកម្ភាពយន ្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ។ Cal/OSHA តាមធម្តាបង្ខំឲតាយ

្បតិបត្ិតាមវិន័យទាំងហនះ ហោយការហ្លៃើយតបចំហោះោកតាយបណ្ឹងទាំងឡាយ ។ 

ហលើសពដីអំេចុងហពលពដីរ្នតាំ 2014 និង ្នតាំ 2015, Cal/OSHA ោនផក្កុម

ផលិតដខតាសភាពយន ្ចំហោះការ្ប្ពឹត្ិបំោនហៅហលើបទបញ្ញត្ិទាំងហនះ ។

ចញាបាប់្ណ្ឌេ Los Angeles ្រត្រូវយា៉ញាងជាែ់ចញាបាស់អំពីការលតបើលតសា្ អនា្័យ 
ចំលោះភាពយន្សត�ប់្ នុសញាេលពញវ័យ ។ ក្នចុងដខវិច្ការ ្នតាំ 2012, អ្នកហោះហ្នតាតក្នចុង 

មណ្ឌល Los Angeles ោនអនុម័តវិធានការហោះហ្នតាតមួយ (វិធានការ  B) ដដល

ត្មរូវយា៉តាងេ្ត់ចត ់ថាតារាភាពយន្្តរូវដតហ្បើហ្សាមអនាម័យ ក្នចុងហពលសំដដងតួក្នចុង

ដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ហៅទដីហនាះ ។

ការអនុវ្រ្េឺែុសៗគានញាែ្ននុងចំលណា្តែុ្ហ៊ុនកែញាេភាពយន្ ។ ្កុមេ៊ុន

ផលិតដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យខលៃះ ឥេជូវហនះត្មរូវ ឬ អនុញ្តាតឲតាយតារាតួឲតាយ

ោក់ហ្សាមអនាម័យ ។ បែុដន ្ហ្វើហបើមានបទបញ្ញត្ិរដ្ឋ និងតាមមូលោ្តានក្ដី, អ្នកផលិត និង

តារាតួឯហទៀតនិយមសំដដងតួក្នចុង ដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ហោយមិនហ្បើហ្សាម

អនាម័យ ឬ្បោប់ការោរឯហទៀត ។ ្កុមេ៊ុនផលិតកម្ខលៃះ និយមហ្បើការហធវើហតស្បង្តាហរាគ 

(STI) ជាទូទាត់ហៅវិញដដលសំហៅកហៅវការហធវើយា៉តាងណ អ្នកសំដដងតួពដីការចមលៃងហរាគវិញ។

សំលណើ
សំហណើហលខ 60 ោក់ហៅក្នចុងកិច្ត្មរូវបដន្ថមក្នចុង ្កមពលកម្ការងរ California, 

ដូចដដលោនសហង្ខបក្នចុងរូបភាព 1, ោក់ព័ន្នឹងសុខា្ិោល និងសុវត្ថិភាពហៅ កដនលៃងហធវើការ 

ហៅហលើទដីកដនលៃងផលិតដខតាសភាយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ហៅក្នចុងរដ្ឋហនះ ។ វិធានការហនះជា

ពិហសសអនុវត្ហៅហលើការហសពគបខាងផលៃជូវកាម ហៅកដនលៃង ផលិតដខតាសភាយន្ស្មាប់មនុសតាស

ហពញវ័យ "ដដលហៅក្នចុងហនាះ តារាភាព យន្ពិតជារួមរាក់ក្នចុងការស៊គលិង្គក្នចុងរន្ទា្តារធ ំឬ 

រន្ថទា្តារមាស ។"

• ត្មរូវឱតាយអ្នកសដម្ងនូវក្នចុងដខតាសភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហ្បើហ្សាមអនាម័យក្នចុង
ហពលការ្តរួមហ្ទ។

• ត្មរូវឱតាយ្កុមេ៊ុនផលិតននដខតាសភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យបង់្ោក់ស្មាប់ការ
ចាក់វា៉តាក់សាំងអ្នក សដម្ង ការហធវើហតស្និងពិនិតតាយសុខភាពដដលទាក់ទងហៅនឹង 
ការ្លៃងរំងឺកាមហរាគចាក់វា៉តាក់សាំងអ្នក សដម្ង ការហធវើហតស្និងពិនិតតាយសុខភាព
ដដលទាក់ទងហៅនឹងការ្លៃងរំងឺកាមហរាគ។

• ត្មរូវឱតាយ្កុមេ៊ុនផលិតដខតាសភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ
សុខភាពរដ្ឋនិងផ្ល់ត្មរូវការហ្សាមអនាម័យហៅកដនលៃងដខតាសភាពយន្។

• ោក់ការទទួលខុស្តរូវហលើ្កុមេ៊ុនផលិតចំហោះការរំហលា្ហៅហលើអ្នកដចក
ចាយជាក់លាក់ហៅហលើអ្នកសដម្ង ្បសិនហបើពួកហគមានការចាប់អារម្ណ៍ដផ្នក
េិរញ្ញវត្ថចុហៅក្នចុងដខតាសភាពយន្ដដលជាប់ ោក់ព័ន ្និងហៅហលើភានតាក់ងរហទព
ហកាសលតាយដដលសំហៅអ្នកសដម្ងដល់អ្នកផលិតហៅហលើការមិន ហគារពហោយ
ហចតនា។

• អនុញ្តាតឱតាយរដ្ឋ អ្នកសដម្ងឬអ្នកមានទដីលំហៅរដ្ឋណមួយហដើមតាបដីព្ងឹងការ
រំហលា្បំោន។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី
្េប៉ះោេ់ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និង
រោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន:់
• ទំនងជាការកាត់បន្ថយ្ោក់ចំណូលពន្រដ្ឋ និងមូលោ្តានជាហ្ចើនលានដុលា្តារ 

ក្នចុងមួយ្នតាំ។

• ការចំណយរបស់រដ្ឋដដលោនហកើនហេើងហលើសពដី $1 លានដុលា្តារជាហរៀងរាល់
្នតាំហដើមតាបដីោក ់អាជា្តាប័ណ្ណ និងោក់ក្មិតការផលិតដខតាសភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ
និងហដើមតាបដីព្ងឹងចតាបាប់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពហៅកដនលៃងហធវើការ។  ការចំណយ
ទាំងហនះនឹង្តរូវោនទូទាត់ហដើមតាបដីវិសាលភាព មួយចំនួនហោយ្ោក់ចំណូល 
កន្មហសវា្្ដី។
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ហសចក្ដីហស្នើ

60

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

បញ្ញាែ់ថាតែ្ពេែ្្ការងរ ្រត្រូវយា៉ញាងជាែ់ចញាបាស់ចំលោះលតសា្អនា្័យ ។ វិធានការហនះ

បញ្តាក់្ោប់អំពដីរហបៀបដដលការផ្ល់ជាគនលៃឹះ ននវិន័យសុខា្ិោល និងសុវត្ថិភាពហៅកដនលៃង

ហធវើការជា្សាច អនុវត្យា៉តាងជាក់ចតាបាស់ហៅហលើ្កុមេ៊ុន ដខតាសភាយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ។ 

វាោក់ចូលក្នចុង្កមពលកម្ការងរ នូវកិច្ត្មរូវយា៉តាងជាក់ចតាបាស់ថា អ្នកនិពន្ដខតាសភាយន្

ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យផ្ល់ហ្សាមអនាម័យ ហេើយបញ្តាក់ថាតារាតួហ្បើវា (ដូចដដលោន

បដិហសធចំហោះកិច្ត្មរូវសុខុមាលភាព និងសុវត្ថិភាពដដលមានជា្សាច់ ហៅកដនលៃងហធវើការ

ទូហៅ ស្ដីអំពដីកិច្ការោរហៅការបែះោល់នឹង្ម និងធាតុរាវរាងកាយមួយ្បហ្ទឯហទៀត ។) 

វិធានការហនះស្ដីថា ហ្សាមអនាម័យមិនចាំោច់ោក់ឲតាយហគហមើលហឃើញ ហៅក្នចុងបរិចា្តាកហៅ

អតិ្ិរនហេើយ ។ បែុដន្អ្នកនិពលដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ្តរូវដតអាចនឹងបង្តាញ

ថា តារាតួពិតជាោនហ្បើហ្សាមអនាម័យ ។

ែិច្្រត្រូវឯលទៀ្រចំលោះអ្នែ្ េិ្រកែញាេភាពយន្សត�ប់្ នុសញាេលពញវ័យ ។ សំហណើហនះ  

ត្មរូវឲតាយអ្នកនិពន្ដខតាសភាយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ មានអាជា្តាបណ្ណតាមរយៈ Cal/OSHA 

ហរៀងរាល់ពដីរ្នតាំ ហេើយ្ោប់ Cal/OSHA ឲតាយដឹងហៅហពលពួកហគផលិតដខតាសភាយន្ស្មាប់

មនុសតាសហពញវ័យ.។ អ្នកនិពន្ដខតាសភាយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ គបតាបដីបង់្ោក់ហសវកម្ហៅ  

Cal/OSHA ហដើមតាបដីចាត់ដចងកិច្ត្មរូវ្ ្ដី ៗទាំងហនះ ។ បដន្ថមហទៀត, អ្នកនិពន្ដខតាសភាយន្

ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ្តរូវោនត្មរូវឲតាយបង់ន្លៃការចាក់ថានតាំការោរហរាគ្លៃងោក់ព័ន្នឹងការ

រួមកាម (STI) របស់តារាត ួហតស្ោក់ព័ន្នឹងការការោរហរាគ (STI) ហេើយនិងការពិនិតតាយ

ខាងហវរ្សានស្នានា ។ វិធានការក៏ត្មរូវអ្នកនិពន្ដខតាសភាយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ 

ឲតាយរកតាសារឯកសារ ដដលបង្តាញថា ពួកហគពិតជាោនអនុវត្តាមកិច្ត្មរូវនានាទាំងហនះ ។

ការពនញាយាែំណ្រ់លពេសត�ប់ការបង្ខំនូវការតប្រិប្រ្ ិ។ ហៅហ្កាមចតាបាប់បច្ចុបតាបន្នហនះ,  

Cal/OSHA តាមធម្តាមានអំេចុងហពល្ោំមួយដខ ចាប់តាំងពដីការបំោនហៅកដនលៃងហធវើការ 

ហដើមតាបដីបញ្ប់ការហស៊ីបអងកិតរបស់វា ហេើយហចញពិន័យផកមួយ ។ សំហណើហនះ អនុញ្តាតឲតាយមាន

សកម្ភាពននការបង្ខំឲតាយ្បតិបត្ ិចំហោះការបំោននន្កុមេ៊ុននិពន្ដខតាសភាយន្ស្មាប់មនុសតាស

ហពញវ័យ ្តរូវោនចាប់ហផ្ើមក្នចុងអំេចុងហពលមួយ្ នតាំ បនា្តាប់ពដីការបំោន ់ឬ្បសិនហបើមានការ

បំោន្តរូវោនរកហឃើញ ។ 

ពតងីែការទទួេែុសត្ររូវ ចំលោះការបំោនលេើសុខា្ិោេ និងសុវ្រ្ិភាពលៅែកន្ងលធវើការ

្ួយចំនួន ។ កិច្បដន្ថមចំហោះអ្នកនិពន្ដខតាសភាយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ វិធានការហនះ 

បង្ខ ំឲតាយអ្នកបរិចា្តាកដខតាសភាយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ និងភានតាក់ងរដសវងរកតារាត ួអាច

ទទួលខុស្តរូវ ចំហោះការបំោនហលើសុវត្ថិភាព និងសុខា្ិោលហៅកដនលៃងហធវើការ ដដលោន

ោក់ហៅក្នចុងវិធានការ.។ វិធានការក៏ោក់ពិន័យផកជាំេិរញ្តាវត្ថចុ ចំហោះការបំោនហលើកិច្ត្មរូវ

ទាំងហនះ ។

អនុញ្ញា្រឲញាយបុេ្គេ ោែ់បណ្រឹងរដ្ឋបញាបលវណីចំលោះការបំោនលេើ
បទបញ្ញ្រ្ិនានា ។ ហៅហ្កាមវិធានការហនះ អ្នក្សុក California 

អាចហស្នើរសុំ Cal/OSHA ឲតាយអធិបតាបាយចំហោះការបំោនដដល

ោនចាប់្ស្ចុតាងោន ដដលទដីកដនលៃងដខតាសភាយន្ស្មាប់

មនុសតាសហពញវ័យោន្ប្ពឹត្ ិ។ ្បសិនហបើ Cal/OSHA 

ពុំបហញ្ញសកម្ភាពណមួយ ក្នចុងអំេចុងហពលយា៉តាងជាក់ចតាបាស ់

ថារនហនាះអាចោក់បណ្ឹងរដ្ឋបតាបហវណដី រំទាស់អ្នកនិពន្

ដខតាសភាយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ។ ្បសិនហបើមិនជាប់

ហទាសហទ បុគ្គលហនាះអាចោន្ោក់បណ្ឹងរដ្ឋបតាបហវណដីមកវិញ 

ហេើយទទួលចំនួន 25 ភាគរយនន្ោក់ផកដដលោនបង់ ហោយ

អ្នកចុងហចាទ ហៅក្នចុងការប្ឹងដបបហនាះ ហោយយក្ោក់សំណល់

ទាំងអស់ បង់ហៅដល់រដ្ឋ។ វិធានការហនះដ្លៃងថា  ពិន័យនឹង

មិនោក់ព័ន្ហៅហលើតារាតួ ឬ និហយារិតភាពយន្ស្មាប់មនុសតាស

ហពញវ័យ ខណៈណបុគ្គលពុំមានបំណងចូល្ោក់េ៊ុន ក្នចុង

ភាពយន្ណមួយ ឬពុំដមនជាអ្នកនិពន្ននភាពយន ្។

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធ
តប�ណជាការកា្រ់បន្យតោែ់ចំណូេពន្ធ ។ ្កុមេ៊ុនដដលចូលរួម គបតាបដីហ្លៃើយតបចំហោះ

បទបញ្ញត្ិ និងកិច្ត្មរូវឲតាយ ្បតិបត្ិដដលោនព្ងដីកហេើងននវិធានការហនះ តាមវិធដីសានស្

ជាហ្ចើន ។ ដផ្នកខលៃះនន្កុមេ៊ុនផលិតដខតាសភាពស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យខលៃះ នឹងអនុហលាម

តាមវិធានការ ខណៈហពលដដល្កុមេ៊ុនខលៃះហទៀត ្បដេលជាហ្រើសហរីទដីតាំង ហចញពដីរដ្ឋ 

California ។ វាក៏អាចអនុវត្ោនដដរថា អ្នកផលិតដខតាសភាពយន្ខលៃះ នឹងខំហគចហវសពដី ការ

បង្ខំឲតាយ្បតិបត្ិចតាបាប់រដ្ឋ និងមូលោ្តាន ខណៈហពលខលៃលួនបន្ផលិតដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាស

ហពញវ័យ ហៅទដីហនះ ។ ្ោក់ហបៀវតតាសរ៍ស្មាប់ដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ និង្ោក់

ចំណូល ស្មាប់ោណិរ្កម ្ក្នចុងរដ្ឋ California ្បដេលជាចុះអន់្យ ហេើយជាលទ្ផល 

នឹងបន្ថយ្ោក់ចំណូលពន្រដ្ឋ និងមូលោ្តាន ពដីរបដីលានដុលា្តាហរៀងរាល់្នតាំហទៀតផង ។ 

្រថ្្ចំណាយ និង តោែ់ចំណូេ្ ែពីបទបញ្ញ្ិ្រ និងការបង្ខំឲញាយតប្រិប្រ្ិ ។ តនមលៃចំណយរដ្ឋ

ជាលំោប់លំហោយ ចំហោះការព្ងឹងចតាបាប់ហនះ នឹងអាចមាន ចំនួនេួសពដី $1 លានហរៀងរាល់

្នតាំ ។ តនមលៃចំណយភាគហ្ចើន នឹង្តរូវោនឱបត្ថម្ភហោយកន្មហសវា្្ដី ហៅហលើអ្នកផលិត

ដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ។ ្ោក់ចំណូលពដីពិន័យណមួយ នឹង្តរូវោក់ចូលហៅ

ហលើមូលនិធិទូហៅននរដ្ឋ ។

េទ្ធ្េចលំោះ្វិកាសាធារណៈឯលទៀ្រ ។ វិធានការក៏អាចមានលទ្ផលសារហពើពន្ឯហទៀត 

ហៅហលើរោ្តា្ិោលរដ្ឋ California ។ ជាឧទាេរណ៍, ការកាត់បន្ថយក្នចុងការមានការងរក្នចុង

្កុមេ៊ុនផលិតដខតាស ភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ អាចបហងកើតជាលទ្ផល ក្នចុងកំហណើន

បន្ិចបន្លួច ហៅហលើ្ោក់ចំណយរដ្ឋ និងមូលោ្តាន ចំហោះកម្វិធដីហសវកម្សុខា្ិោល ឬ 

សង្គមកិច ្។ វិធណការក៏អាចនាំឲតាយមានលទ្ផល ក្នចុងការចុះអន់្យននហរាគ្លៃងតាមការរួម

កាម (STI) ដដលអាចកាត់បន្ថយ្ោក់មូលនិធដីសាធារណៈ ចំហោះ្ោក់ចំណយរដ្ឋ ឬ

មូលោ្តាន ចំហោះកម្វិធដីសុខា្ិោល ។ សារុបហៅ លទ្ផលសុទ ្ចំហោះកម្វិធដីហសវាកម្

សុខា្ិោល និងសង្គមកិច្ទទួលោន្ោក់មកពដីសាធារណៈ នឹងមិនសំខាន់អវដីហេើយ ។

សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.sos.ca.gov/measure- 
contributions លដើ្ញាបីល្ើេបញ្ីល្មញាះេណៈែ្្ការនានា កដេ
ោនត្ររូវបលងកើ្រល�ើងជាច្ញាបង លដើ្ញាបីគាំតទឬតប្ំងវិធានការ
លនះ។ សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.fppc.ca.gov/  

transparency/top‑contributors/nov-16-gen-v2.html លដើ្ញាបី
ល្ើេអ្នែ្ ្េ់វិភាេទនែត្ិ្រែ្ពស់ចំនួន 10 របស់េណៈ

ែ្្ការលនះ។

រូបភាព 1
សំលណើរលេែ 60 នរឹងោែ ់
ែិច្្រត្រូវបកន្្លៅលេើ តែុ្ហ៊ុន្េិ្រកែញាេភាពយន្សត�ប់្នុសញាេលពញវ័យ

• បញ្តាក់ឲតាយចតាបាស់នូវវិន័យដដលមាន្សាប ់ស្មាប់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពក្នចុងកដនលៃងហធវើការ ហោយោក់បញ្ជូលនូវកិច្ត្មរូវចំហោះការហ្បើ 

ហ្សាមលិង្គយា៉តាងជាក់ចតាបាស ់ចំហោះចតាបាប់ពលកម្ការងររដ្ឋ California ។

• ត្មរូវឲតាយអ្នកផលិតភាពយន្នានា ឲតាយមានអាជា្តាប័ណ្ណ និងផ្ល់ព័ត៌មានហៅកាន់រដ្ឋអំពដីការ្ តដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ។

• ព្ងដីកទំេុំហពលហវលា ស្មាប់ការ្បតិបត្ិហៅហលើការបំោននានាហលើវិន័យសុខភាពនិង សុវត្ថិភាពហៅកដនលៃងហធវើការផលិតដខតាសភាពយន ្។

• ហធវើឲតាយអ្នកបរិចា្តាកផតាសាយ និងភានតាក់ងរដខតាសភាពយន្អាចទទួលខុស្តរូវ ចំហោះការបំោននានា ហៅហលើវិន័យហៅកដនលៃងហធវើការផលិត

ដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ ។

• អនុញ្តាតក្នចុងករណដីខលៃះ អ្នក្សុក California អាចោក់បណ្ឹងរដ្ឋបតាបហវណដីទាស់នឹងអ្នកផលិតដខតាសភាពយន្ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ 

ចំហោះការបំោននានាហលើវិន័យសុខភាពនិង សុវត្ថិភាពហៅកដនលៃងហធវើការផលិតដខតាសភាពយន្វិន័យ ។




