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ចំណងល�ើង្ ្លូវការ និងលសចែ្ីសលង្ខប ោនលរៀបចំល�ើងលោយអេ្គល្ធាវី

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

សាវតារ
ការលតបើតោស់្ង់យួរ។ ហាងលក់ទំនិញជាធម្តាមានផ្ល់រូនអតិ្ិរនរបស់ខលៃលួន
នូវ្ ង់ោក់ឥវា៉តាន់ដដលពួកហគទិញ ។ ្ ង់មួយ្បហ្ទដដល្តរូវោនផ្ល់ឱតាយជាទូហៅគឺ 
"្ង់យួរោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ងហោះហចាល" ដដលសំហៅហលើ្ ង់ោ្តាស្ទិចហស្ើងដដលហគហ្បើ
ហៅកដនលៃងគិតលុយហចញពដីហាងលក់ទំនិញ ហេើយមិនដមនស្មាប់ហ្បើបន្ហទៀត
ហេើយ។ ផ្ទចុយហៅវិញ "្ង់ោ្តាស្ទដីកដដលអាចហ្បើោនជា្ ្ដី" មានក្មាស់្កាសជាង
និងសវិតជាប់លអជាង ហដើមតាបដីអាចឱតាយហគហ្បើវាោនហ្ចើនដង។ ហាងលក់ទំនិញជាហ្ចើន
ក៏មានផ្ល់្ ង់្កោសហ្បើដតម្ងផងដដរ។ ហាងលក់ទំនិញទាំងឡាយជាញឹកញប់
មានផ្ល់្ ង់្កោសហ្បើដតម្ង និង្ ង់យួរោ្តាស្ទិចដល់អតិ្ិរនហោយឥតគិតន្លៃ 
ហេើយហាងមួយចំនួនមានផ្ល់្ ង់ហ្បើោនហ្ចើនដងហោយគិតន្លៃលក់។ ជាហរៀងរាល់
្នតាំ ្ ង់ោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ងហោះហចាល្បមាណ 15 ោន់លាន ្តរូវោនផ្ល់រូនដល់
អតិ្ិរនហៅក្នចុងរដ្ឋ California (គិតជាមធតាយម្បដេល 400 ្ ង់ក្នចុងពលរដ្ឋ 
California មានតាក់)។

រោ្ញា្ិោេ្ ូេោ្ញានជាលតចើនោែ់ែត្ិ្រការលតបើតោស់្ ង់យួរកដេលតបើក្រ្្ង ។ 
បណ្តាទដី្កុងនិងហខានធដីជាហ្ចើនហៅរដ្ឋ California ោនអនុម័តចតាបាប់ក្នចុង្សុក
ហៅក្នចុងរយៈហពលបែុនាមតាន្ នតាំចុងហ្កាយហនះ រឹតបន្ឹង ឬហាម្ោមការហ្បើ្ោស់្ ង់យួរ
ដដលហ្បើដតម្ង។ ចតាបាប់ក្នចុង្សុកទាំងហនះ្តរូវោនអនុវត្ហោយសារដតមានការ្ពរួយ
ោរម្ភអំពដីរហបៀបននការហ្បើ្ោស់្ ង់ដបបហនះ អាចបែះោល់ដល់បរិសា្តាន។ ឧទាេរណ៍
្ង់ោ្តាស្ទិចរួមចំដណកដល់ការបហងកើតសំរាម និងចុងហ្កាយអាចធា្តាក់ចូលហៅក្នចុងផលៃជូវ
ទឹក។ ហលើសពដីហនះហទៀត្ ង់ោ្តាស្ទិចអាចពិោកដកនច្នហដើមតាបដីហ្បើហេើងវិញ ហ្ោះវាអាចហធវើ
ឱតាយជាប់រំោក់ក្នចុងមា៉តាសុដីនដកនច្នហ្បើហេើងវិញ។ ចតាបាប់ក្នចុង្សុកភាគហ្ចើនហាម្ោមការ
ហ្បើ្ ង់យួរោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ង ហៅហាងលក់ហ្គឿងហទស ហាងលក់ទំនិញ ឱស្សា្តាន 
និងហាងលក់្សា ។ ជាធម្តាពួកហគក៏ត្មរូវឱតាយហាងលក់ទំនិញគិតន្លៃ្ ង់យួរយា៉តាង
ហហាច 10 ហសនផងដដរ។ ហាងលក់ទំនិញ្តរូវោនអនុញ្តាតឱតាយទុក្ោក់ចំណូល
ពដីការលក់្ ង់ទាំងហនះ ។ គិត្តឹមដខមិ្ ុនា ្នតាំ 2016 មានចតាបាប់ក្នចុង្សុកស្ដីពដី
្ង់យួរហៅក្នចុងទដី្កុងនិងហខានធដី្បដេល 150 (្គបដណ្ប់្បមាណ 40 ភាគ
រយនន្បជារនរដ្ឋ California) ភាគហ្ចើនក្នចុងតំបន់នានាហៅតាមហខានធដីជាប់ហ្្នរ
សមុ្ទ។

ការអនុ្័្រចញាបាប់ស្ីពី្ ង់ោែ់ទំនិញទូទំងរដ្ឋ។ ក្នចុង្ នតាំ 2014 អង្គនដីតិបញ្ញត្ិោន
អនុម័ត ហេើយអ្ិោលរដ្ឋោនចុះេត្ថហលខាហលើចតាបាប់ស្ដីពដី្ ង់យួរទូទាំងរដ្ឋ ហសចក្ដី
្ោងចតាបាប់របស់្ពឹទ្សភា (SB) 270។ ដូចោនហរៀបរាប់លមអិតបដន្ថមខាងហ្កាម
ហនះ ចតាបាប់ហនះហាមឃត់ហាងលក់ទំនិញមិនឱតាយផ្ល់្ ង់យួរោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ង។ ចតាបាប់
ហនះក៏ត្មរូវឱតាយហាងលក់ទំនិញទាំងហនះគិតន្លៃ្ ង់យួរចំហោះអតិ្ិរនហៅហពលគិត
លុយហចញពដីហាងលក់ទំនិញ។

លសចែ្ីលស្នើ
ហៅហ្កាមរដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់រដ្ឋ ចតាបាប់្ ្ដីមួយរបស់រដ្ឋអាច្តរូវោនោក់ចំហោះមុខអ្នកហោះ
ហ្នតាត ជា្បជាមតិមួយហដើមតាបដីកំណត់ថាហតើវាអាចចូលជាធរមានដដរឬហទ ។ ហសចក្ដី
ហស្នើហនះ គឺជា្បជាមតិមួយហលើ SB 270 ។ ខាងហ្កាមហនះ ហយើងហរៀបរាប់ថាហតើ
ការហោះហ្នតាត "គាំ្ទ" និង "រំទាស់" មានន័យថាហមែចចំហោះវិធានការហនះ បញ្ញត្ិ
សំខាន់ៗរបស់វា និងរហបៀបដដលវិធានការហនះអាច្តរូវោនបែះោល់ហោយហសចក្ដីហស្នើ
មួយហផតាសងហទៀតហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតហនះ ។

ការលោះល្នញា្រ "គាំតទ" និង "�ំទស"់ �នន័យថាល្៉ច

ការលោះល្នញា្រ "គាំតទ" យេ់តព្ចំលោះ SB 270 ។ ហាងលក់ទំនិញមួយចំនួន
្តរូវោនហាមឃត់មិនឱតាយផ្ល់្ ង់យួរោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ងរូនអតិ្ិរន ហេើយជាទូហៅ
្តរូវោនត្មរូវឱតាយគិតន្លៃយា៉តាងហហាចណស ់10 ហសន  ស្មាប់្ ង់យួរហផតាសងៗហទៀត។ 
លក្ខខណ្ឌត្មរូវទាំងហនះអនុវត្ដតចំហោះទដី្កុងនិងហខានធដីនានាដដលមិនទាន់មាន
ចតាបាប់ស្ដីពដី្ ង់យួរហ្បើដតម្ង គិត្តឹមរដូវសលៃឹកហឈើ្រុះ ្ នតាំ2014 ហនះបែុហណ្តាះ ។

ការលោះល្នញា្រ "�ំទស់" បដិលសធចំលោះ SB 270 ។ ហាងលក់ទំនិញមួយអាច
បន្ផ្ល់្ ង់យួរោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ង និង្ ង់ហផតាសងៗហទៀតហោយឥតគិតន្លៃោន លុះ
្តាដតហាងហនាះ្តរូវោន្គប់្គងហោយចតាបាប់មូលោ្តាន ដដលរឹតបន្ឹងការហ្បើ្ោស់
្ង់ដបបហនះ ។

បញ្ញ្រ្ិសំខាន់ៗថនវិធានការ

ហា្តោ្ការលតបើ្ ង់យួរោ្ញាស្ីែលតបើក្រ្ ្ង។ វិធានការហនះហាម្ោមហាងលក់
ហ្គឿងហទស ហាងលក់ទំនិញ ឱស្សា្តានធំៗ និងហាងលក់្សាហៅក្នចុងរដ្ឋ មិនឱតាយ
ផ្ល់្ ង់យួរោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ង ។ បញ្ញត្ិហនះមិនអនុវត្ចំហោះ្ ង់ោ្តាស្ទិចដដល្តរូវោន
ហ្បើស្មាប់ហគាលបំណងជាក់លាក់មួយចំនួនហទ ដូចជា ្ង់ោក់ទំនិញមិនមានការ
ហវចខ្ប់។

បលងកើ្រស្ង់ោរ្ ្ីសត�ប់្ ង់យួរោ្ញាស្ិចកដេអាចលតបើល�ើងវិញោន។ វិធានការហនះ
ក៏បហងកើតោនស្ង់ោរ្ ្ដីផងដដរស្មាប់បរិមាណសមា្តារៈ និងភាពជាប់ោនយូរអដងវង
នន្ ង់ោ្តាស្ទិចអាចហ្បើហេើងវិញោន។ ្កសួងសា្តារធនធានហេើងវិញនិងការដកនច្ន
សំណល់របស់រដ្ឋ California (CalRecycle) ទទួលខុស្តរូវក្នចុងការហធើវឱតាយ
្ោកដថាហរាងច្កផលិត បំហពញតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវទាំងហនាះ។ វិធានការហនះក៏
កំណត់ស្ង់ោរស្មាប់្បហ្ទ្ ង់យួរដនទហទៀតផងដដរ។

"ោទឬចាស" ហោះហ្នតាតហពញចិត្ និង "ហទ" ហោះហ្នតាតបដិហសធ លក្ខន្ិកៈមួយថា:

• ហាមឃត់ហាងលក់ហ្គឿងហទស និងហាងលក់រាយមួយចំនួនហផតាសងហទៀតពដីការ
ផ្ល់្ង់ោ្តាស្ទិច ឬ្ង់យួរ្កោសហ្បើ្ោស់ដតមួយដងដល់អតិ្ិរនហៅចំណុច
ននការលក់

• អនុញ្តាតឱតាយមានការលក់្ង់្កោសដដលដកនច្ននិង្ង់ដដលអាចហ្បើហេើងវិញ
ដល់អតិ្ិរនក្នចុងតនមលៃអបតាបបរមានន 10 ហសនក្នចុង្ង់មួយ។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី្េប៉ះោេ់
ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និងរោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន:់

• ផលបែះោល់សារហពើពន្តិចតួចហោយហ្បៀបហធៀបហៅហលើរោ្តា្ិោលរដ្ឋនិងក្នចុង
តំបន់។ ការហកើនហេើងបន្ិចបន្លួចតិចជាងមួយលានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំស្មាប់
ការចំណយដផ្នករដ្ឋោលរបស់រដ្ឋោនទូទាត់ហោយតនមលៃ។ ការសនតាសំតិចតួចដដល
អាចហធវើហៅោនចំហោះរោ្តា្ិោលមូលោ្តានពដីការចំណយហលើការ្គប់្គងកាក
សំណល់និងសំរាមដដលោនកាត់បន្ថយ។
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រារហាមបបាមជលើថង់បា្ាេ្ិចកជបបើបបាេ់ដតមួយែង។  
បបជាមតិ។

ជេចក្ដី ជេនើ

67
រទវិភាគលោយអ្នកវិភាគររស់សភា រន្ត

ែប្មរូវឱលាយគទិែនថ្ថង់យួរលផលាេងលទៀែ ។ វិធនរារ ជនះ ជាទូជៅ តបមរូវ ឱាយ ហាង ទំនិញ មួយ 
គិត ថថ្ ថង់ យួរមួយ   យ៉ាង ជហាច   10   ជេន  ជៅ ជពល ហាង ទំនិញ ផ្ល់ ថង់ ឱាយ អតិថិ�ន 
ជៅ ជពល គិត លុយ  ជចញ ពដី ហាង ។ រារ គិត ថថ្ ជនះ មិន អនុវត្ត ចំជពាះ ថង់ ដែល ជបបើ េបមាប់ 
ជគាល បំណង ជាក់ លាក់   ែូច ជា ថង់ ដែល  ជបបើ េបមាប់ ឱេថតាម ជវ�្ជ បញ្ា  ជ�ើយ ។ 
ជលើេ ពដី ជនះ ជទៀត អតិថិ�ន ដែល មាន បបាក់ ចំណូល ទាប មួយ ចំនួន មិន បតរូវ  បង់ បបាក់ 
េបមាប់ រារ គិត ថថ្  ជនះ ជទ ។ ជបរាម វិធនរារ ជនះ  ហាង លក់ ទំនិញ ទាំង ឡាយ បតរូវ រកាសា 
បបាក់ ចំណូល ពដី រារ លក់   ថង់ទាំង ជនះ ។ ពួកជគ អាច ជបបើ បបាក់ ចំណូល ពដី រារ លក់ ថង់  
ជែើមាបដី រា៉ាប់ រង រារ ចំណយ ជលើ  រារ ផ្តល់  ថង់ �ូន អតិថិ�ន    ជដាយ អនុវត្ត តាម វិធនរារ ជនះ  
និង កិច្ច ខិត ខំបបឹង ដបបង អប់រំ ជែើមាបដី ជលើក ទឹក ចិត្ត ែល់ រារ ជបបើ បបាេ់ ថង់ ដែល អាច ជបបើ ជ�ើង 
វិញ បាន ។

លសចក្តដីលស្នើមួយលទៀែស្តដីអំពដីសន្លឹកល្នលាែលនះអាចលធវើឱលាយរេះោ�់
ដ�់ការអនុវែ្តវិធានការលនះ

េន្ឹក ជឆ្ាត ជនះ រួម បញ្ចលូល ទាំង វិធនរារ មួយ ជផាេង ជទៀត   ( ជេចក្តដី ជេនើ ជលខ  65)  
ដែល អាចបញ្ជលូន  បបាក់ ចំណូល ពដី  រារ លក់ ថង់ យួរ   ជៅ ឱាយ រែ្ឋ  បបេិន ជបើ  បតរូវបាន អនុម័ត 
ជដាយ អនក ជបាះ ជឆ្ាត ។ ជាពិជេេ ជេចក្តដី ជេនើ ជលខ  65  តបមរូវ ថា    បបាក់ ចំណូល 
ដែល បបមូល បាន ពដី រារ អនុវត្ត ចាបាប់ របេ់ រែ្ឋ មួយ ជែើមាបដី  ហាម ឃាត់ រារ ជបបើ  ថង់ ជាក់ លាក់  
និង ថថ្ ជេវ  ថន រារ ផ្តល់ ថង់ ជផាេងៗ ជទៀត  (ែូច ជា  SB  270 ជធ្ើែូជោ្ាះដែរ  ) នឹង អាច 
បតរូវបាន បញ្ជលូន ជៅ   មូលនិធិ  ថ្មដី របេ់ រែ្ឋ មួយ  ជែើមាបដី គាំបទ ែល់ កម្មវិធដី បរិសា្ាន ជផាេងៗ ។

បបេិនជបើ វិធនរារទាំងពដីរអនុម័ត   រារជបបើបបាេ់បបាក់ចំណូលពដីរារលក់ ថង់   ជនះ បតរូវ 
អាបេ័យ ជលើ វិធនរារ ណមួយទទួលេំជ�ងជឆ្ាតជបចើនជាង ជគ ។ រូបភាព ទដី 1  
បង្ាញ ពដីរ ជបៀប ដែលប ញ្ញត្តិ េំោន់ៗ 
ថន  SB  270 អាច នឹង បតរូវ បាន  
អនុវត្ត  ជដាយខុេៗ គា្ា     អាបេ័យ ជលើ រារ 
េជបមច ចិត្ត របេ់ អនក ជបាះ ជឆ្ាត ជផាេងៗគា្ា 
ជលើ វិធនរារ ទាំង ពដីរ ជនះ ។ ជាពិជេេ 
បបេិនជបើជេចក្តដីជេនើជលខ  67 
(បបជាមតិជលើ SB 270) ទទួល 
បានេំជ�ងជឆ្ាត "គាំបទ" ជបចើនជាង 
បបាក់ចំណូលជនះ បតរូវ រកាសាទុក ជដាយ 
ហាង លក់ ទំនិញ េបមាប់ ជគាលបំណង 
ដែល បាន កំណត ់។ ប៉ុដន្ត  ជបើ ជេចក្តដី ជេនើ 
ជលខ   65  (គំនិត ផ្តលួច ជផ្តើម)  ទទួល បាន 
េំជ�ង ជឆ្ាត  "គាំបទ"  ជបចើន ជាង   បបាក់ 
ចំណូល ជនះ នឹង បតរូវ  ជបបើ េបមាប់ កម្មវិធដី 
បរិសា្ាន  នន ។ ជយើង កត់ េំគាល់ 
ជ�ើញ ថា ជេចក្តដី ជេនើ ជលខ  65  រួម មាន  
បញ្ញត្តិ មួយ ដែល  តុលារារ  អាច  បក បសាយ 
ថា    ជា រារ រារាំង មិន ឱាយ   SB  270 
ចូលជាធរមានបាន     បបេិន ជបើ វិធនរារ 
ទាំង ពដីរ ជនះ អនុម័ត ជ�ើយ ជេចក្តដី ជេនើ ជលខ 
65   ទទួល េំជ�ង ជឆ្ាត   "គាំបទ"  ជបចើន 
ជាង ។ ជទាះ ជា យ៉ាង ណ   រារ វិភាគ ជនះ 
េន្មត ថា   បញ្ញត្តិ ជផាេងៗ ជទៀត ថន   SB  
270  ដែល មិន ទាក់ ទង ជៅ នឹង រារ ជបបើ 
បបាេ់ បបាក់ ចំណូល  (ែូច ជា  លកខេ ខណ្ឌ 

តបមរូវ កនទុង រារ  ហាម ឃាត់ រារ ជបបើ  ថង់  ប្ាាេ្ិច ជបបើដត ម្តង  និង រារ គិត ថថ្ ថង់ ជផាេងៗ ជទៀត)  
នឹង ជៅដត អាច បតរូវ បាន ជគ អនុវត្ត ។

ឥទ្ឋទិព�សារលពើពន្ធ
ឥទ្ធទិព�សារលពើពន្ធររស់រដ្ឋ នទិងមូ�ោ្លានមានែទិចែួច។ វិធនរារ ជនះ អាចនឹង  មាន 
ឥទ្ធិពល សារជពើ ពន្ធ តិច តួច ជលើ រែ្ឋ  និង រដា្ាេិបាល មូលដា្ាន ។ ពិជេេ   វិធនរារ ជនះ  
បណ្ាល ឱាយ រារ ចំណយ របេ់ រែ្ឋ ជកើន ជ�ើង តិច ជាង  មួយ លាន ែុលា្ារ បបោំ ឆ្ាំ េបមាប់ 
កម្មវិធដី  CalRecycle  ជែើមាបដី ជធ្ើឱាយ បបាកែថា  ជរាងចបក ផលិត ថង់  បំជពញ តាម 
លកខេខណ្ឌ តបមរូវ ថ្មដី ចំជពាះ ថង់ បា្ាេ្ិច អាច ជបបើ ជ�ើង វិញបាន  ។ រារ ចំណយ ទាំង ជនះ នឹង 
បតរូវ  ទូទាត់ ជដាយថថ្�នលួល   ដែល គិត ចំជពាះ អនក ផលិត  ថង់ ទាំង ជនះ ។ វិធនរារ ជនះ ក៏ អាច 
បណ្ាល ឱាយ មាន ឥទ្ធិពល សារជពើ ពន្ធ ជផាេង ជទៀត ផង ដែរ ែូចជា    រដា្ាេិបាល មូលដា្ាន អាច  
េនាេំ បបាក់ បាន បន្តិច បន្តលួច ពដី រារ ថយ ចុះ  ជលើ រារ ចំណយ កនទុង រារ  េមា្ាត េំរាម  និង  
ជលើ រារ បគប់ បគង  រាក េំណល់ ។

សូមចូ�លៅកាន់លគហទំព័រ http://www.sos.ca.gov/measure- 
contributions លដើមលាបដីលមើ�រញ្ដីល្្លាះគណៈកម្ការនានា តដ�
រានប្ែរូវរលងកើែល�ើងជាចមលាបង លដើមលាបដីគាំប្ទឬប្រ្ំងវិធានការ
លនះ។ សូមចូ�លៅកាន់លគហទំព័រ http://www.fppc.ca.gov/  

transparency/top‑contributors/nov-16-gen-v2.html លដើមលាបដី
លមើ�អ្នកផ្�់វិភាគទានកប្មទិែខ្ពស់ចំនួន 10 ររស់គណៈ

កម្ការលនះ។

.

លសចក្ដីលស្នើទដី65
(គំនទិែផ្តតួចលផ្តើម)

អនុម័ត

ចាបាប់ េ្តដីពដី ថង់ យួរ  ទូទាំង រែ្ឋ  ចូល ជា ធរមាន។   រារ ជបបើ បបាេ់  
បបាក់ ចំណូល ពដី រារ លក់ ថង់ យួរ  អាបេ័យជលើថាជតើ  ជេចក្តដី 
ជេនើ  មួយណ  ទទួល បាន េន្ឹក ជឆ្ាត ជបចើន ជាង ជគ ។

•  ជបើ  េន្ឹក ជឆ្ាត   "គាំប្ទ"  ជបចើន ជាង ជគ  េបមាប់ រារ 
ជធ្ើ បបជា មតិ  ជនះបបាក់ ចំណូល បតរូវ  រកាសា ទុក ជដាយ 
ហាង លក់ ទំនិញ ។

•  ជបើ  េន្ឹក ជឆ្ាត   "គាំប្ទ"  ជបចើន ជាង ជគគំនិត ផ្តលួច ជផ្តើម   
ជនះបបាក់ ចំណូល បតរូវ  បញ្ជលូន  ជៅ   រែ្ឋ  េបមាប់  កម្មវិធដី  
បរិសា្ាន  នន ។ a

គា្ាន ចាបាប់ េ្តដីពដី ថង់យួរ ជៅ ទូទាំង រែ្ឋ ជទ ។ បបាក់ ចំណូល 
បាន ពដី  ចាបាប់ ទូទាំង រែ្ឋ ណ មួយ ន ជពល អនគត  បេជែៀង 
គា្ា ជៅ នឹង   SB  270  នឹង បតរូវ បាន ជបបើ េបមាប់ កម្មវិធដី 
បរិសា្ាន នន ។

លសចក្ដីលស្នើទដី65
(គំនទិែផ្តតួចលផ្តើម)

បរា�័យ

ចាបាប់ េ្តដីពដី ថង់ យួរ ទូទាំង រែ្ឋ  ចូល ជាធរមាន  ជ�ើយ បបាក់ 
ចំណូល ពដី រារ លក់ ថង់យួរ   បតរូវ  រកាសា ទុក ជដាយ ហាង លក់ 
ទំនិញ ។

គា្ាន ចាបាប់ េ្តដីពដី ថង់យួរ ជៅ ទូទាំង រែ្ឋ ជទ ។

លសចក្ដីលស្នើទដី67
(ប្រជាមែទិSB 270)

អនុម័ត

លសចក្ដីលស្នើទដី67
(ប្រជាមែទិSB 270)

បរា�័យ

រូរភាព1

ការអនុវែ្តប្រជាមែទិអាចនលឹងប្ែរូវរេះោ�់លោយ�ទ្ធផ�ននលសចក្ដីលស្នើទដី65

a ជា�ជបមើេជផាេងជទៀត បញ្ញត្តិមួយថនជេចក្តដីជេនើជលខ 65  ដែល  តុលារារ  អាច  បក បសាយ ថា   ជា រារ រារាំង មិន ឱាយជេចក្តដី  បពាង   ចាបាប់របេ់បពឹទ្ធេភា  
(SB  270) ចូល ជាធរមានបាន ។




