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អត្ថបទននបណ្្ច្បាប់ដែលបានសេនើ

កននុងតំបៃ់។

(6) សោលបំណងការ្ិកដាសាៃឹងមិៃអាច្ស្មចបាៃសោះសទសបើ្ិៃជាមិៃមាៃសាលាសរៀៃ
ទាៃ់្ម័យ្តវតដាសៃ៍ទ ី21 ដែល្បកបសោយបសចចេកវិទដាយាសាលាសរៀៃខ្ព្់ៃិងបរិកា្ដាបស្ងៀៃ
ស�ឿៃសលឿៃសោះ។

(f) ែូចសៃះ្បជាពលរែ្ឋអៃុម័្តបញ្ញត្ិ្្ីពីតំបៃ់  ដែល  មិៃ  បាៃ  បញចេចូល កននុង សា�ីវកម្ម 
ដែលជាមណ្ឌល្ិកដាសាអប់រំតាំងពីមសត្យដាយ្ិកដាសារហូតែល់មហាវិទដាយាល័យតាម្ហគមៃ៍
នៃឆ្ដា ំ2016 (Kindergarten Through Community College Public 
Education Facilities Bond Act of 2016) សែើមដាបីផ្ដល់ៃូវវិធាៃការ្ុី�ស្រៅៃិង
មាៃទំៃួលខុ្្តរូវសលើសារសពើពៃ្ធសែើមដាបីសោះ្សាយត្មរូវការបរិកា្ដាសាលាសរៀៃ្្មាប់
្បជា�ៃរែ្ឋ California ទាំងអ្់។

ដផនកទី 2. ដផនកទ ី 17070.41 ្តរូវបាៃបដៃ្ថមកននុង្កមអប់រំសែើមដាបីអាៃ ៖

17070.41. ការបសងកើតមូលៃិធិមណ្អល្ិកដាសាធិការរប្់រែ្ឋ (State School 
Facilities Fund) នៃឆ្ដាំ 2016 ។

(a) មូលៃិធិ្តរូវបាៃបសងកើតស�ើងកននុងរតោោររែ្ឋ  ដែល្តរូវបាៃសា្ដាល់ថាជាមូលៃិធិបរិកា្ដារ
សាលារប្់រែ្ឋឆ្ដាំ 2016 ។ សោយមិៃខ្វល់ពីដផនក 13340 នៃ្កមរោ្ដាភិបាលរាល់
ថវិការសៅកននុងមូលៃិធិទាំងអ្់រួមទាំងថវិការណដែលតំកល់ទុកកននុងមូលៃិធិសៃះដែល
មិៃថាមកពី្បភពណសទគឺ្តរូវបាៃបៃ្រកដាសាទុកកននុងមូលៃិធិសៃះែដែលសោយមិៃគិតពីឆ្ដាំ
សារសពើពៃ្ធដែលសោងតាម�ំពូកសៃះសោះសទ។

(b) គណៈកម្មការអាចៃឹងសធ្វើការដបងដចកមូលៃិធិសៅតាមមណ្ឌ្ិកដាសាធិការោោ្្មាប់
សោលបំណងរប្់�ំពូកសៃះែូចដែលបាៃដចងកននុងនថងៃទ ី1 ដខមករាឆ្ដា ំ2015, ពីមូលៃិធិ
ដែល្តរូវបាៃសផទេរចូលមូលៃិធិមណ្អល្ិកដាសាធិការរប្់រែ្ឋ (State School Facilities 
Fund) នៃឆ្ដាំ 2016 ពី្បភពសផដាសងៗ។

(c) គណៈកម្មការសធ្វើការដបងដចកមូលៃិធិជាចំៃូៃដែលមិៃសលើ្ពីមូលៃិធិដែលតំកល់
កននុងមូលៃិធិមណ្អល្ិកដាសាធិការរប្់រែ្ឋ (State School Facilities Fund) នៃឆ្ដាំ 
2016 ៃឹងមិៃសលើ្ចំៃួៃតនមលៃប័ណ្ណបំណុលដែល្តរូវបាៃផ្ដល់្ិទ្ធិសោយគណៈកម្មការ
ដតមិៃទាៃ់បាៃលក់សចញសោយហិរញ្ញិក។

(d) គណៈកម្មការអាចៃឹងសធ្វើការចំណយដែល្្បតាមការដបងដចកសោយមូលៃិធិណ
មួយដែលមាៃកននុងមូលៃិធិមណ្អល្ិកដាសាធិការរប្់រែ្ឋ (State School Facilities 
Fund) នៃឆ្ដាំ 2016 សោយមិៃគិតថាសៅសពលដែលចំណយសោះវាមាៃចំៃូៃសាច់
្បាក់្គប់្ោៃ់កននុងមូលៃិធិមណ្អល្ិកដាសាធិការរប្់រែ្ឋ (State School Facilities 
Fund) ឆ្ដាំ 2016 សែើមដាបីសធ្វើការចំណយសពញសលញសលើការដបងដចងទាំងអ្់ដែលធា្ដាប់
សធ្វើពីមុៃសោះសទ។ សទាះបីជាោ៉ដាងណក្ដីៃឹងមិៃមាៃការចំណយណស្បើ្បា្់មូលៃិធិ
ដែលត្មរូវសោយចដាបាប់ឲដាយសផទេសៅមូលៃិធិ ទូសៅ (General Fund) សោះសទ។

ដផនកទី 3 . ដផនក 70 (ចាប់ដផ្ដមជាមួយដផនក 101110) ្តរូវបាៃបញចេចូលកននុងខណ្ឌទ ី
14 នៃចំណងស�ើងទ ី3 នៃ្កមអប់រំសែើមដាបីឲដាយមាៃស្ចក្ដីដចងថា៖

ដផនកទ ី 70. បញ្ញត្ិ្្ីពីតំបៃ់  ដែល  មិៃ  បាៃ  បញចេចូល កននុង សា�ីវកម្ម ដែលជាមណ្ឌល
្ិកដាសាអប់រំតាំងពីមសត្យដាយ្ិកដាសារហូតែល់មហាវិទដាយាល័យតាម្ហគមៃ៍នៃឆ្ដា ំ2016 
(KINDERGARTEN THROUGH COMMUNITY COLLEGE PUBLIC 

EDUCATION FACILITIES BOND ACT OF 2016)

ជំពូក 1. ទូទៅ

101110. ដផនកសៃះ្តរូវបាៃសគសា្ដាល់ថា (្បដហលជា្តរូវបាៃសគែក្្ង)់ 
ជាបញ្ញត្ិ្្ីពីប័ណ្ណបំណុល  នៃមណ្ឌល្ិកដាសាអប់រំសារធាំរណៈតាំងពីមសត្យដាយ្ិកដាសារ
ហូតែល់មហាវិទដាយាល័យតាម្ហគមៃ៍នៃឆ្ដាំ 2016 (Kindergarten Through 
Community College Public Education Facilities Bond Act of 
2016)។

101112 . ប័ណ្ណបំណុលដែលមាៃតនមលៃ្រុប្បាំបួៃពាៃ់លាៃែុលា្ដារ 
($9,000,000,000) សោយមិៃបាៃបញចេចូលចំៃួៃនៃប័ណ្ណបំណុលដែល្តរូវ្ងៃិង
សបាះផដាសាយអៃុសោមតាមដផនក 101140 ៃិង 101149 ឬប័ណ្ណ្ំខាៃ់្បដហលជា
្តរូវបាៃសបាះផសាយលក់្្មាប់សោលបំណងដែលមាៃដចងកននុងដផនកទ ី101130 ៃិង

សេចក្ដីសេនើ 51
វិធាៃការ ផ្តួចសផ្ើម សៃះ ្តរូវ បាៃ ោក់ �ូៃ ្បជាពលរែ្ឋ អៃុសលាម តាម បញ្ញត្ិ នៃ ដផនក ទ ី8 នៃ 
មា្តា II នៃ រែ្ឋ ធម្មៃុញ្ញ រែ្ឋ California ។

វិធាៃការ ផ្តួច សផ្ើម សៃះ បដៃ្ថម មួយ ដផនក សៅ កននុង ្កមអប់រំ ។សហតុសៃះបទបដាបញ្ញត្ិ ថ្មី ដែល បាៃ ស្នើ 
បដៃ្ថម ្តរូវ បាៃ សបាះពុម្ព កននុង ទ្មង ់អកដាសរ ស្ទត សែើមដាបី បង្ដាញ ថា វា ជាបញ្ញត្ិថ្មី។

ច្បាប់ដែលបានសេនើ

ដផនកទី 1. លទ្ធផល រក ស�ើញៃិង ស្ចក្ី ្បកា្។

្បជាពលរែ្ឋ California រកស�ើញសហើយ្ូម្បកា្ែូចខាងស្កាមសៃះ៖

(a) សោងតាមចដាបាប់រែ្ឋធមៃុញ្ញរប្់រែ្ឋ California ការអប់រំសាធារណៈគឺជាទំៃួលខុ្
្តរូវរប្់រែ្ឋសហើយកននុងចំសណមសរឿងជាស្ចើៃទំៃួលខុ្្តរូវសៃះត្មរូវឲដាយសាលាសារែ្ឋ្បកប
សោយ្ុវត្ថិភាព្ៃ្ិ្ុខៃិង្ភាពសា្ដាប់សា្ដាត់។

(b) រែ្ឋ California មាៃការជាប់ពាក់ព័ៃ្ធជាមូលោ្ដាៃកននុងការសធ្វើហិរញ្ញបដាបទាៃែល់ការ
អប់រំ  សាធារណៈសហើយការជាប់ពាក់ព័ៃ្ធសោះសទៀតសសាធៃ៍បាៃបៃ្សធ្វើការធាោឲដាយបាៃថា
សាលាសរៀៃ្្មាប់ក្មិត K–14 ្តរូវបាៃសាង្ង់ៃិងរកដាសាបាៃៃូវ្ុវត្ថិភាព្ៃ្ិ្ុខ
ៃិង្ភាព្ងៃប់សា្ដាត់។

(c) ចាប់តាំងពីឆ្ដា ំ1998 រែ្ឋ California បាៃបំសពញទំៃួលខុ្្តរូវរប្់ខលៃតួៃ
កននុងការផ្ដល់�ូៃៃូវសាលាសរៀៃដែល្បកបសោយ្ុវត្ថិភាព្ៃ្ិ្ុខៃិង្ភាពសា្ដាប់សា្ដាត់
តាមរយៈចដាបាប់មណ្អល្ិកដាសាធិការ Leroy F. Greene នៃឆ្ដាំ 1998  
(Leroy F. Greene School Facilities Act of 1998) ដែលមាៃកននុងមា្តាទ ី
1 (ចាប់សផ្ដើមជាមួយដផនកទី 17070.10) នៃ�ំពូកទ ី12.5 នៃដផនកទ ី10 ដផនករងទ ី1 
នៃចំណងស�ើងទ ី1 នៃ្កមអប់រំ។

(d) គណៈកម្មការដបងដចងធៃធាៃរប្់រែ្ឋមាៃ្ិទ្ធសធ្វើ្វៃកម្មរបាយការណ៍ចំណយ
ៃិងកំណត់្តាមណ្ឌល្ិកដាសាធិការសែើមដាបីធាោមូលៃិធិប័ណ្ណបំណុល្តរូវបាៃចំណយ
សោយអៃុសោមសៅតាមត្មរូវការរប្់កម្មវិធីដែលរួមបញចេចូលទាំងការបញ្ដាក់ឲដាយបាៃថា
គស្មាងបាៃវិវឌដាឍទាៃ់សពលសហើយមូលៃិធិសោះមិៃ្តរូវបាៃចំណយសលើ្បាក់ដខឬចំណយ
្បត្ិបត្ិការសោះសទ។

(e) ្បជាពលរែ្ឋ California បាៃរកស�ើញសហើយ្ូម្បកា្បៃ្ែូចខាងស្កាម ៖

(1) California គឺជារែ្ឋដែលទទួលផលប៉ះពាល់ែ៏ខា្ដាំងមួយកននុងចំសណមរែ្ឋជាស្ចើៃ
សទៀតកននុងអំ�នុងសពលស្ែ្ឋកិចចេធា្ដាក់ចុះសលើកមុៃសហើយខណៈកំពុងដតមាៃកំសណើៃការងរអនក
ស្ែ្ឋកិចចេបាៃោ្់សតឿៃថាស្ែ្ឋកិចចេរែ្ឋមិៃទាៃ់ជាសា្ស្ដាបើយសពញសលញសៅស�ើយសទ។

(2) ការវិៃិសោគដែលបាៃសធ្វើស�ើងតាមរយៈចដាបាប់បញ្ញត្ិ្្ីពីតំបៃ់  ដែល  មិៃ  បាៃ  បញចេចូល 
កននុង សា�ីវកម្ម ដែលជាមណ្ឌល្ិកដាសាអប់រំតាំងពីមសត្យដាយ្ិកដាសារហូតែល់មហាវិទដាយាល័យ
តាម្ហគមៃ៍នៃឆ្ដាំ 2016 (Kindergarten Through Community College 
Public Education Facilities Bond Act of 2016) ៃឹងផ្ដល់�ូៃបរិកា្ដាអប់រំ
បសចចេកសទ្វិជា្ដា�ីវៈសែើមដាបីផ្ដល់ការបណ្ដះបណ្ដាលការងរែល់្បជាពលរែ្ឋ California 
ៃិងទាហាៃស�ើងចា្់ដែល្បឈមៃិងបញ្ដា ្បកួត្បដ�ងកននុងការអប់រំរប្់ខលៃតួៃក៏ែូចបញ្ដា
កននុងជាការឈាៃចូលកននុងពលកម្មការងរស�ើងវិញ។

(3) ការវិៃិសោគៃឹង្តរូវបាៃសធ្វើស�ើងសោយ្ហការជាមួយៃិងមណ្ឌល្ិកដាសាធិការកននុង
្្ុកសែើមដាបី�ួ្�ុលដកលំអរសាលាសរៀៃចា្់ៗសែើមដាបីឲដាយមាៃក្មិតែូចបទោ្ដាៃ្ុវត្ថិភាពៃិង
្ុខភាពបចចេនុបដាបៃនរួមមាៃការបដៃ្ថមបរិកា្ដាការពារ្្មាប់្ុវត្ថិភាពសពលរញ្តួញដផៃែីៃិងការ
បំបាត់សចាលថា្ដាំលាបជាតិទង់ដែងសារធាតុមិៃសេះៃិងសារធាតុស្ោះថា្ដាក់សផដាសងៗ។

(4) ការ្ិកដាសា្សាវ្ជាវបង្ដាញថាមាៃការងរ 13,000 ្តរូវបាៃបសងកើតរាល់ការវិៃិសោគ 
$1 ពាៃ់លាៃរប្់រែ្ឋសលើសហោ្ដារចោ្ម្ព័ៃ្ធ។ ការងរទាំងសោះរួមមាៃការកសាងៃិង
ពាៃិ�្កម្មសាង្ង់កននុងរែ្ឋទាំងមូល។

(5) បញ្ញត្ិ្្ីពីតំបៃ់  ដែល  មិៃ  បាៃ  បញចេចូល កននុង សា�ីវកម្ម ដែលជាមណ្ឌល្ិកដាសាអប់រំតាំងពី
មសត្យដាយ្ិកដាសារហូតែល់មហាវិទដាយាល័យតាម្ហគមៃ៍នៃឆ្ដាំ 2016 (Kindergarten 
Through Community College Public Education Facilities Bond Act 
of 2016) ផ្ដល់ការដណោំ្្មាប់មណ្ឌល្ិកសាធិការដែលមិៃអៃ់ថយៃិងការ្គប់្គង

51
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(2) គហ្មាងសាងសង់ឬការទិញហ្គឿងសង្តារឹមឬឧបករណ៍ដដលបហងកើនសន្ិសុខរបស់
សាលានិងសុវត្ថិភាពកដនលៃងទដីធា្តាហក្ងហលង។

(3) ការរកហឃើញវាយតនមលៃនិងការបំោត់ធាតុដុតមិនហ្ះហៅក្នចុងបរិកា្តាសាលាហរៀន។

(4) ការផ្ល់មូនិធិដល់គហ្មាងផ្តាស់ប្ជូរដំបូលដដលមានអាទិភាពខ្ពស់។

(5) ការបំោក់បរិកា្តាទំហណើបហផតាសងហទៀត្សបតាមរំពូកទដី 12.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 
17070.10) ននដផ្នកទដី 10 ននខណ្ឌទដី 1 ននចំណងហរើងទដី 1 ។

(c) មូលនិធិដដល្តរូវោនដបងដចក្សបតាមកថាខណ្ឌ (1) ដផ្នករង (a) អាចនឹង្តរូវ
ហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីផ្ល់្ោក់កម្ដីសាងសង់ស្មាប់គណៈកម្ការអប់រំដដលហស្នើសុំរបស់
ហខានធដីដដលមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់តាមរំពូកទដី 12.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 
17070.10) ននដផ្នកទដី 10 ននខណ្ឌទដី 1 ននចំណងហរើងទដី 1 ស្មាប់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់
ថានតាក់ហរៀនសិសតាសពិការធងៃន់ធងៃរឬស្មាប់ផ្គត់ផ្គង់ថានតាក់ហរៀនស្មាប់សិសតាសសាលាសេគមន៍
របស់ហខានធដី។

(d) រំពូកទដី 4.9 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 65995) ននខណ្ឌទដី 1 ននចំណងហរើង 
7 នន្កមរោ្តា្ិោលដូចដដលបទបញ្ញត្ិទាំងហនាះោនដចងហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករា្នតា ំ
2015 នឹងចូលជាធរមានរេូតដល់ចំនួនសាច់្ោក់ប័ណ្ណបំណុលដដលោនផ្ល់
សិទ្ិស្មាប់ការសាងសង់បរិកា្តាសាលា្្ដី្សបតាមកថាខណ្ឌ (1) ននដផ្នករង (a) 
្តរូវោនចំណយអស់ឬដល់្តឹមន្ងៃទដី 31 ដខធ្នជូ្នតា ំ2020 ឬក៏អា្ស័យហលើហពលហវលា
ណមួយដដលមកដល់មុន។ បនា្តាប់មករំពូកទដី 4.9 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 65995) 
ននលក្ខខណ្ឌទដី 1 ននចំណងរងទដី 7 នន្កមរោ្តា្ិោលនឹងអាច្តរូវោនហធវើសវនកម្្សប
តាមចតាបាប់។

មា្តា 2. បទបញ្ញត្ិសារហពើពន្ពដីហ្គឿងបរិកា្តាសាលាថានតាក់មហត្យតាយសិកតាសាដល់ថានតាក់ទដី 12 
(Kindergarten Through 12th Grade School Facilities)

101130. (a) ក្នចុងចំហណមប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិឲតាយហោះផតាសាយនិង
លក់្សបតាមរំពូកទដី 1 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 101110) មានដតប័ណ្ណបំណុល
ដដលមានតនមលៃ្ោំពដីរោន់លានដុលា្តារ ($7,000,000,000) (ដដលមិនរាប់
ប័ណ្ណដដល្តរូវោនសងនិងហោះផតាសាយនិងលក់អនុហឡាមតាមដផ្នកទដី 101140, 
ឬប័ណ្ណចាំោច់ដូចគានតា) អាច្តរូវោនហោះផតាសាយនិងលក់ហដើមតាបដីផ្ល់ជាមូលនិធិស្មាប់
ហគាលបំណងហផតាសងៗដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងរំពូកហនះនិងហដើមតាបដីទូទាត់សងឲតាយមូលនិធិបដិវឌតាឍន ៍
ចំណយប័ណ្ណបំណុលជាប់កតពវកិច្ទូហៅ (General Obligation Bond Expense 
Revolving Fund) ្សបតាមដផ្នកទដី 16724.5 នន្កមរោ្តា្ិោល។

(b) ្សបតាមដផ្នកហនះេិរញ្ញិកនឹងលក់ប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហោយ
គណៈកម្ការេិរញ្ញវត្ថចុអាគារសាលារដ្ឋ (State School Building Finance 
Committee) ដដល្តរូវោនបហងកើត្សបតាមដផ្នកទដី 15909 ហៅ្គប់ហពលហវលាហផតាសងៗ
គានតាដដលចាំោច់ហដើមតាបដីទូទាត់ហលើចំណយហសវាកម្ដដលត្មរូវហោយការដបងដចង។

101131. គណៈកម្ការេិរញ្ញវត្ថចុអាគារសាលារដ្ឋ (State School Building 
Finance Committee) ្តរូវោនបហងកើតហោយដផ្នកទដី 15909 ដដលមានដូចជា
អ្ិោលអ្នក្គប់្គងកិច្ការេិរញ្ញវត្ថចុេិរញ្ញិក្បធាននាយកោ្តានេិរញ្ញវត្ថចុនិងអធិការកិច្
ឬតំណងដដល្តរូវោនចាត់តាំងរបស់ហគដដលអ្នកទាំងហនះបំហរីការងរហោយមិនយក
្ោក់កន្មហនាះហទហេើយចំនួនភាគហ្ចើនរបស់ពួកគាត់អាចហធវើការបហងកើតការ្បរុំកូរេុមោន
ហោយគណៈកម្ការហនះនឹង្តរូវោនបន្ឲតាយមានជានិច្ស្មាប់ហគាលបំណងមា្តាហនះ។  
េិរញ្ញិកគួរបំហរីជា្បធានរបស់គណៈកម្ការ។ សមារិក្ពឹទ្ិសភាពពដីររូបដដល្តរូវោនដតង
តាំហោយគណៈកម្ការ្ពឹទិ្សភាតាមបញ្ញតិ្ហេើយសមារិករដ្ឋសភាពដីររូបដដល្តរូវោន
ដតងតាំងហោយអ្នកនាំោកតាយរបស់រដ្ឋសភាព្តរូវដតរួបគានតាហេើយផ្ល់ដំបូលនាមតានដល់គណៈ
កម្ការក្នចុងក្មិតដដលការចូលរួមផ្ល់ដំបូលនាមតានហនះហោយមិនវិសមិតជាមួយនិងតំដណង
របស់ពួកហគក្នចុងអង្គនិតិបញ្ញត្ិហនាះហេើយ។ ស្មាប់ហគាលបំណងរបស់រំពូកហនះសមារិក
អង្គនិតិបញ្ញត្ិនឹង្តរូវបហងកើតគណៈកម្ការហសើបអហង្គតបហណ្តាះអាសន្នអំពដី្បធានបទនន
រំពូកហនះ ដូចគណៈកម្ការហនាះដដរ ្តរូវដតមានអំណចដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិនិង
កាតពវកិច ្គណៈកម្ការទាំងហនាះ្តរូវោនបហងកើតហោយចតាបាប់រួមគានតារវាង្ពឹទ្ិសភានិង
រដ្ឋសភា ។ ្បធាននាយកោ្តានេិរញ្ញវត្ថចុនឹង្តរូវផ្ល់រំនួយដល់គណៈកម្ការតាមដត
គណៈកម្ការត្មរូវ។ អគ្គហមធាវីរបស់រដ្ឋគឺជាទដី្បឹកសាចបា់របស់គណៈកម្ការ។

101144 ។ 
ប័ណ្ណបំណុល (ហពលដដល្តរូវោនលក់) ្តរូវដតមានសុពលភាពហេើយជាប់កាតពវកិច្
្បតិបត្ិតាមរបស់រដ្ឋ California ហេើយភាពហសាមតាះ្តង់និងហករ្៍ហ្មតាះរបស់រដ្ឋ 
California ្តរូវោនកំណត់តាមរយៈការសនតាយាទូទាត់្ោក់ហដើមនិងការ្ោក់របស់ប័ណ្ណ
បំណុលឲតាយទាន់ហពលហៅហពលដល់កាលកំណត់។

ជំពូក 2. ពីមទ្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្្ក់ទ1ី2

មា្តា 1. បទបញ្ញត្ិននកម្វិធដីស្ដីពដីមណ្លសិកតាសាធិការតាំងពដីពដីមហត្យតាយសិកតាសាដល់ថានតាក់
ទដី12

101120. ទឹក្ោក់របស់ប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនហោះផតាសាយនិងលក់្សបតាម
រំពូកហនះនឹង្តរូវោនតំកល់ទុកក្នចុងមូលនិធិមណ្លសិកតាសាធិការរបស់រដ្ឋនន្នតា ំ2016 
(State School Facilities Fund) ដដលោនបហងកើតហេើងក្នចុងរតនាគាររដ្ឋក្នចុងដផ្នក 
17070.41 ហេើយនឹង្តរូវោនដបងដចងហោយគណៈកម្ការដបងដចងធនធានរបស់រដ្ឋ
្សបតាមរំពូកហនះ។

101121. ្គប់្វិកាដដល្តរូវោនតំកល់ក្នចុងមូលនិធិមណ្លសិកតាសាធិការរបស់រដ្ឋនន្នតា ំ
2016 (State School Facilities Fund) ស្មាប់ហគាលបំណងក្នចុងរំពូកហនះនឹង
អាចរកោនហដើមតាបដីផ្ល់រំនួយដល់មណ្ឌលសិកតាសាធិការនិងស្នងការសាលារបស់ហខានធដីនិង
គណៈកម្ការអប់រំរបស់ហខានធដីដដលអនុហឡាមតាម Leroy F. Greene 
បញ្ញតិ្ហ្គឿងបរិកា្តាសាលា (School Facilities Act) ្នតាំ 1998 (រំពូកទដី 12.5 
(ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 17070.10) ននដផ្នកទដី 10 ខណ្ឌទដី1ននចំណងហរើងទដី 1) 
ដូចដដលោនដចងហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករា្នតា ំ2015 ដដលោនកំណត់ក្នចុងដផ្នកទដី 101122 
ហដើមតាបដីផ្ល់មូលនិធិហដើមតាបដីទូទាត់្វិការណដដលោនយកហ្បើមុនឬរំោក់មូលនិធិមណ្ល
សិកតាសាធិការរបស់រដ្ឋនន្នតាំ 2016 (State School Facilities Fund) តាមបញ្ញត្ិ
ណមួយននអង្គនិតិបញ្ញត្ិជាមួយនិងការ្ោក់ដដល្តរូវផ្ល់ឲតាយដូចោនដចងក្នចុងនិតិបញ្ញត្ិ
ហនាះហេើយនឹង្តរូវទូទាត់សងដល់មូលនិធិបដិវឌតាឍន ៍ចំណយប័ណ្ណបំណុលជាប់កតពវកិច្
ទូហៅ (General Obligation Bond Expense Revolving Fund) 
្សបតាមដផ្នក 16724.5 នន្កមរោ្តា្ិោល។

101122. (a) ទឹក្ោក់ពដីការលក់ប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនហោះផតាសាយនិងលក់
ស្មាប់ហគាលបំណងហផតាសងននរំពូកហនះនឹង្តរូវោនដបងដចកតាមកាលវិភាគខាងហ្កាម៖

(1) ចំនួនសាច់្ោកប់ដីោន់លានដុលា្តារ ($3,000,000,000) ស្មាប់ការសា
ងសង់បរិកា្តាសាលា្្ដីរបស់មណ្ឌលសិកតាសាធិការដដលហស្នើសុំ្សបតាមរំពូកទដី 12.5 
(ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 17070.10) ននដផ្នកទដី 10 ននខណ្ឌទដី 1 ននចំណងហរើងទដី  
1 ។

(2) ចំនួនសាច់្ោក់្ោំរយលានដុលា្តារ ($500,000,000) នឹងអាចរកោន
ស្មាប់ការផ្គត់ផ្គង់ហលើបរិកា្តាសាលាហរៀនដល់សាលាធម្នុញ្ញ្សបនិងមា្តាទដី 12 
(ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 17078.52) ននរំពូកទដី 12.5 ននដផ្នកទដី 10 ននខណ្ឌទដី 1 
ននចំណងហរើងទដី 1 ។

(3) ចំនួនសាច់្ោកប់ដីោន់លានដុលា្តារ ($3,000,000,000) ស្មាប់ការបំោក់
ហ្គឿងបរិកា្តាទំហនើបក្នចុងសាលា្សបតាមរំពូកទដី 12.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 
17070.10) ននដផ្នកទដី 10 ននខណ្ឌទដី 1 ននចំណងហរើងទដី 1 ។

(4) ចំនួនសាច់្ោក់្ោំរយលានដុលា្តារ ($500,000,000) ស្មាប់ហ្គឿងបរិកា្តារ
ចំហោះកម្វិធដីអប់រំបហច្កហទសវិជា្តារដីវៈ្សបតាមមា្តាទដី 13 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 
17078.70) ននរំពូកទដី 12.5 ននដផ្នកទដី 10 ននខណ្ឌទដី 1 ននចំណងហរើងទដី 1 ។

(b) មណ្ឌលសិកតាសាធិការអាចនឹងហ្បើ្ោស់មូលនិធិដដលដបងដចង្សបតាមកថាខណ្ឌ  
(3) នន ដផ្នករង (a) ស្មាប់ដតហគាលបំណងមួយឬហ្ចើនដូចតហៅហនះដតបែុហណ្តាះដដល
អនុហឡាមតាមរំពូកទដី 12.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 17070.10) ននដផ្នកទដី 10 
ននខណ្ឌទដី 1 ននចំណងហរើងទដី 1 ៖

(1) ការទិញនិងោក់តហមលៃើងឧបករណ៍មា៉តាសុដីន្តជាក់និងសារធាតុមិនចមលៃងនិងន្លៃចំណយ
ដដលោក់ព័ន្។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ51បន្

លក្ខខណ្ឌដដលោនកំណត់េិរញ្ញិកអាចរកតាសាគណនដីោច់ហោយដេកស្មាប់ការវិនិហយាគ
ននទឹក្ោក់ោនពដីប័ណ្ណបំណុលនិងការចំហណញពដីការវិនិយាគចំហោះទឹក្ោក់ទាំងហនាះ។  
េិរញ្ញិកអាចហ្បើ្ោស់ឬដឹកនាំការហ្បើ្ោស់ទឹក្ោក់និងផលចំហណញទាំងហនាះហដើមតាបដី
ទូទាត់ហលើការបងវិល្ោក់វិញការពិន័យឬការទូទាត់ហផតាសងៗដដលដដលចតាបាប់សេព័ន្ត្មរូវ
ឬចាត់វិធានការណមួយដដល្សបតាមការវិនិហយាគនិងការហ្បើ្ោស់ទឹក្ោក់ពដីប័ណ្ណ
បំណុលដដលត្មរូវឬចង់ោនតាមចតាបាប់សេព័ន្ហដើមតាបដីរកតាសាសា្តានភាពហលើកដលងបង់ពន្ហលើ
ប័ណ្ណបំណុលទាំងហនាះក៏ដូជាហដើមតាបដីទទួលោនអត្ថ្បហយារន៍ហផតាសងៗហ្កាមចតាបាប់សេព័ន្
ក្នចុងនាមរបស់មូលនិធិរបស់រដ្ឋហនះ។

101138. ស្មាប់ហគាលបំណងដដល្តរូវអនុវត្ក្នចុងរំពូកហនះ្បធាននាយកោ្តាន
េិរញ្ញវត្ថចុអាចផ្ល់សិទ្ិការដកទឹក្ោក់ពដីមូលនិធិទូហៅ (General Fund) ហោយ
មិនឲតាយហលើសពដីតនមលៃននចំនួនប័ណ្ណបំណុលដដលមិនទាន់លក់ហចញ (ហោយមិនបញ្ជូល
ប័ណ្ណបំដណលដដល្តរូវសង) ដដល្តរូវោនផ្ល់សិទិ្ឲតាយលក់ហោយគណៈកម្ការ
េិរញ្ញវត្ថចុអាគារសាលារដ្ឋ (State School Building Finance Committee)  
ស្មាប់ហគាលបំណងរបស់រំពូកហនះ។ ចំនួនទឹក្ោក់ដដលដក្តរូវតំកល់ទុកក្នចុងមូល
និធិមូលនិធិមណ្លសិកតាសាធិការរបស់រដ្ឋ្នតា ំ2016 State School Facilities  
Fundដដល្សបហៅនឹងរំពូកហនះ។ ្វិកាដដលមានហ្កាមដផ្នកហនះនឹង្តរូវសង្តេប់ហៅ
មូលនិធ ិGeneral Fund វិញបូកជាមួយនិងចំនួនទឹក្ោក់ដដលហស្ើការ្ោក់ដដល
្វិកាហនាះអាចរកោនពដីគណនដីវិនិហយាគ្វិការ្បមូលផ្ចុ ំ(Pooled Money  
Investment Account) ពដីទឹក្ោក់ដដលទទួលោនពដីការលក់ប័ណ្ណបំណុលស្មាប់
ហគាលបំណងរបស់រំពូកហនះ។

101139. ្វិកាដដលោក់តំកល់ទាំងអស់ក្នចុងមូលនិធិមណ្លសិកតាសាធិការរបស់
រដ្ឋ្នតាំ 2016 State School Facilities Fund ដដលោនមកពដីបុពវលា្និងការ
្ោក់ដដលមានហលើប័ណ្ណបំណុលដដលលក់ហេើយ្តរូវរកតាសាទុកក្នចុងមូលនិធិនិង្តរូវអាចរក
ោនស្មាប់ការហផ្ទហៅមូលនិធិទូហៅ (General Fund) ជាការចំណយឥនទានស្មាប់
ការ្ោក់ប័ណ្ណបំណុលហលើកដលងដតចំនួនទឹក្ោក់ដដលោនមកពដីបុពវលា្បែុហណ្តាះដដល
អាចនឹង្តរូវទុកប្មុងនិងហ្បើ្ោស់ស្មាប់ទូទាត់ន្លៃចំណយននការហោះផតាសាយប័ណ្ណមុន
ហពលការហផ្ទ្ោក់ហៅមូលនិធិទូហៅ (General Fund) ។

101140. ប័ណ្ណបំណុលដដលោនហោះផតាសាយនិងលក់្សបនឹងមា្តាហនះអាច្តរូវោន
សង្តេប់ហៅវិញហោយអនុហលាមតាមមា្តាទដី6 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 16780) នន
រំពូកទដី 4 ននភាគទដី 3 ននខណ្ឌទដី 4 ននចំណងហរើងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោលដដលជាដផ្នក
មួយននចតាបាប់ប័ណ្ណជាប់កតពវកិច្រដ្ឋទូហៅ (State General Obligation Bond  
Law) ។ ការយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាតរបស់រដ្ឋសំរាប់ការហោះផតាសាយប័ណ្ណបំណុល
ដដលោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងមា្តាហនះរួមមានការយល់្ពមននការហោះផតាសាយប័ណ្ណបំណុល
ណមួយហដើមតាបដីទូទាត់សងប័ណ្ណដដល្តរូវោនហោះផតាសាយពដីមុនហ្កាមរំពូកហនះឬប័ណ្ណ្តរូវហធវើ
សំណងដដោនហោះផតាសាយពដីមុន។ ប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនសងណមួយជាមួយនិងទឹក
្ោក់សំណងប័ណ្ណបំណុណដូចដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហោយដផ្នកហនះនឹងអាចអស់សុពល
ភាព្សបចតាបាប់ហៅតាមក្មិតដដលអនុញ្តាតហោយចតាបាប់តាមរហបៀបនិងក្មិតដដលកំណត់
ក្នចុងហសចក្ដីសហ្មចដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ជាហទៀងទាត់ហោយផ្ល់សិទ្ដល់ប័ណ្ណ
បំណល់ដដលោនសងរួច។

101141. ្បជាពលរដ្ឋរកហឃើញនិងសូម្បកាសថាទឹក្ោក់ដដោនពដីការលក់ប័ណ្ណ
បំណុលដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហោយរំពូកហនះគឺមិនដមនជា "ទដីក្ោក់ននពន"្ហទហោយ
ោកតាយហនះ្តរូវោនហ្បើហៅក្នចុងមា្តា XIII B ននរដ្ឋធម្នុញ្ញននរដ្ឋ California ដូចហនះការ
បង់ន្លៃសំណងននទឹក្ោក់ទាំងហនះគឺមិនឋិតហ្កាមកំរិតដដលកំណត់ហោយមា្តាហនាះដដរ។

ជំពូក 3. ទ្រឿងបរិក្្មហាវិទ្យាល័យសហរមន ៍
CALIFORNIA

មា្តា 1. ទូហៅ

101142. (a) មូលនិធិប័ណ្ណបំណុលចំណយហដើមទុនស្មាប់មហាវិទតាយាល័យ
សេគមន៍រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Community College 
Capital Outlay Bond Fund) ្តរូវោនបហងកើតហេើងក្នចុងរតនាគារដ្ឋស្មាប់ការតមកល់
មូលនិធិោនពដីទឹក្ោក់ប័ណ្ណបំណុលដដលហោះផតាសាយនិងលក់ស្មាប់ហគាលបំណងហផតាសងៗ
របស់រំពូកហនះ។

101132. (a) ប័ណ្ណបំណុលដដលផ្ល់សិទ្ិហោយរំពូកហនះ្តរូវោនហរៀបចំអនុវត្ហោះ
ផតាសាយលក់បង់្ោក់និងសងដូចដចងក្នចុងចតាបាប់ប័ណ្ណបំណុលជាប់កតពវកិច្រដ្ឋទូហៅ (State 
General Obligation Bond Law) (រំពូកទដី 4 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 16720) 
ននដផ្នកទដី 3 ននខណ្ឌទដី 4 ននចំណងហរើងទដី 2 នន្កបរោ្តា្ិោល), ហេើយ្គប់បញ្ញត្ិទាំង
អស់ដដល្តរូវហធវើវិហសាធនកម្និងបដន្ថម្តរូវោនបញ្ជូលក្នចុងរំពូកហនះហាក់ដូចជា្តរូវោនដចង
ក្នចុងរំពូកហនះដដរហលើកដលងដតដផ្នករង (a) និង (b) ននដផ្នកទដី 16727 នន្កមរោ្តា្ិោល
នឹងមិន្តរូវោនអនុវត្ហលើប័ណ្ណបំណុលដដលផ្ល់សិទិ្ហោយរំពូកហនះហទ។

(b) ស្មាប់ហគាលបំណងរបស់ចតាបាប់ប័ណ្ណបំណុលជាប់កតពវកិច្រដ្ឋទូហៅ (State 
General Obligation Bond Law) គណៈកម្ការដបងដចងធនធានរដ្ឋ្តរូវោនដតង
តាំងជា "គណៈកម្ការ" ស្មាប់ហគាលបំណង្គប់្គងមូលនិធិមណ្លសិកតាសាធិការរបស់
រដ្ឋនន្នតា ំ2016 (State School Facilities Fund) ។

101133. (a) តាមសំណូមពររបស់គណៈកម្ការដបងដចកធនធានរដ្ឋគណៈកម្ការ
េិរញ្ញវត្ថចុអាគារសាលារដ្ឋ (State School Building Finance Committee) នឹង
កំណត់ថាហតើវាចាំោច់ឬគួរឲតាយចង់ោនក្នចុងការហោះផតាសាយប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនផ្ល់
សិទ្ិ្សបតាមរំពូកហនះហដើមតាបដីផ្គត់ផ្គង់ការដបងដចងដដលោក់ព័ន្ហេើយហបើដូចហ្្នះចំនួនប័ណ្ណ
នឹង្តរូវហោះផតាសាយនិងលក់។ ការហោះផតាសាយប័ណ្ណបំណុលោនសហ្មចនឹងអាច្តរូវោនផ្ល់
សិទ្ិហេើយលក់ហដើមតាបដីផ្គត់ផ្គង់ការដបងដចកទាំងហនាះជាបន្បនា្តាប់ហេើយប័ណ្ណបំណុលដដល
ោនផ្ល់សិទ្ិទាំងហនាះមិនចាំោច់្តរូវលក់ោច់ក្នចុងហពលដតមួយហនាះហទ។

(b) សំណូមពររបស់គណៈកម្ការដបងដចងធនធាន្សបតាមដផ្នករង (a) ្តរូវដតគាំ្ទ
ហោយហសចក្ដីដ្លៃងការមួយននការដបងដចងដដលហធវើហេើងស្មាប់ហគាលបំណងដដលហរៀបរាប់
ក្នចុងដផ្នកទដី 101121 និង 101122 ។

101134. ទឹក្ោក់ដដលត្មរូវស្មាប់បង់្ោក់ហដើមនិងការ្ោក់ននប័ណ្ណបំណុលហរៀង
រាល់្ នតាំ្តរូវ្បមូលហរៀងរាល់្ នតាំហៅហពលដតមួយដូច្ោក់ចំណូលរដ្ឋហផតាសងអញ្ឹងដដរបដន្ថម
ហៅហលើចំណូល្ វិកាធម្តារបស់រដ្ឋ។ វាជាភារកិច្របស់មនន្ដីទាំងអស់ដដលចតាបាប់ោនោក់
បន្ទចុកនូវភារកិច្ណមួយក្នចុងការ្បមូល្ោក់ចំណូលដដល្តរូវហធវើនិង្តរូវបំហពញហរៀងរាល់
សកម្ភាពដដលចាំោច់ក្នចុងការ្បមូល្ោក់បដន្ថមហទៀតហនាះ។

101135. ហោយមិនគិតពដីដផ្នក 13340 នន្កមរោ្តា្ិោល្តរូវមានការនលប្មុងទុក
ពដីមូលនិធិទូហៅ (General Fund) ននរតនាគាររដ្ឋស្មាប់ហគាលបំណងននរំពូកហនះដដល
ជាំនូនទឹក្ោក់ដដលនឹងហស្ើនឹងតួហលខសរុបដូចខាងហ្កាម៖

(a) ទឹក្ោក់ដដលចាំោច់ស្មាប់បង់្ោក់ហដើមនិងការ្ោក់ ប័ណ្ណបំណុលដដលោន
ហោះផតាសាយនិងលក់អនុហលាមតាមដផ្នកហនះហៅហពលដដល្ោក់ហដើមនិងការ្ោក់ដល់កាល
កំណត់និង្តរូវបង់។

(b) ចំនួនសរុបដដលចាំោច់្តរូវហធវើដផ្នក 101138 ្តរូវោននលប្មុងទុកហោយមិនគិតពដី
្នតាំសារហពើពន្។

101136. គណៈកម្ការដបងដចងធនធានរដ្ឋអាចនឹងហស្នើសុំគណៈកម្ការវិនិហយាគ
្វិការ្បមូលផ្ចុ ំ(Pooled Money Investment Board) ឲតាយសុំកម្ដីពដីគណនដីវិនិហយាគ
្វិការ្បមូលផ្ចុ ំ(Pooled Money Investment Account) ឬទ្មង់េរិញ្ញវិបតាបទាន
ហផតាសងហទៀតអនុហឡាមតាមដផ្នក 16312 នន្កមរោ្តា្ិោលស្មាប់ហគាលបំណងដដល្តរូវ
បំហពញក្នចុងរំពូនកហនះ។ ចំនួនសាច់្ោក់ដដល្តរូវោនហស្នើមិន្តរូវហលើសពដីចំនួនប័ណ្ណ
បំណុលដដលមិនទាន់ោនលក់ហចញហនាះហទ (ហោយមិនគិតប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវសង)  
ដដលគណៈកម្ការហោយហសចក្ដីសហ្មចោនផ្ល់សិទ្ឲតាយលក់ហដើមតាបដីហគាលបំណងរបស់
រំពូកហនះ។ គណៈកម្ការដបងដចងធនធានរដ្ឋនឹង្តរូវ្បត្ិបត្ិរាល់ឯកសារដដលត្មរូវ
ហោយគណៈកម្ការវិនិហយាគ្វិការ្បមូលផ្ចុ ំ(Pooled Money Investment 
Board) ហដើមតាបដីទទួលោននិងទូទាត់សងកម្ដី។ ចំនួនសាច់្ោក់ដដល្តរូវោនខ្ដីនឹង្តរូវ
ោនតំកល់ក្នចុងមូលនិធិដដលដបងដចកហោយគណៈកម្ការដបងដចងធនធានរដ្ឋអនុហឡាម
តាមរំពូកហនះ។

101137. ហោយមិនគិតពដីបទបញ្ញត្ិហផតាសងៗរបស់រំពូកហនះឬចតាបាប់ចតាបាប់ប័ណ្ណជាប់

កាតពវកិច្រដ្ឋទូហៅ (State General Obligation Bond Law) ហបើសិនេិរញ្ញិកលក់
ប័ណ្ណបំណុល្សបតាមរំពូកហនះដដលរួមបញ្ជូលមតិដំបូលនាមតានអំពដីប័ណ្ណបំណុលជា
ធរមានដដលប័ណ្ណបំណុល្តរូវោនដកហចញពដីចំណូលរបស់ពន្សេព័ន្ហោយឋិតហ្កាម

51
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(c) ទឹក្ោក់ដដលោនពដីប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនហោះផតាសាយនិងលក់ហចញ្សបតាម
រំពូកហនះនឹង្តរូវអាចហ្បើ្ោស់ោនស្មាប់ការផ្ល់ជារំនួយមូលនិធិដល់មហាវិទតាយាល័យ
សេគមន ៍California ស្មាប់ការសាងសង់ហលើទដីធា្តាដដលមាន្សាប់និងមរតាឍមណ្ឌល
ដដលហៅហ្រៅទដីធា្តារបស់ហគក៏ដូចជាបរិកា្តាអន្រដផ្នកនិងស្មាប់ហ្បើ្ោស់រួមគានតាដូចោនដចង
ក្នចុងរំពូកហនះ។

101145. គណៈកម្ការេិរញ្ញវត្ថចុមណ្ឌលអប់រំឧត្មសិកតាសា (Higher Education  
Facilities Finance Committee) ្តរូវោនបហងកើតហេើង្សបតាមដផ្នកទដី 67353  
្តរូវផ្ល់សិទ្ិការហោះផតាសាយប័ណ្ណបំណូលហ្កាមរំពូកហនះហោយឋិតក្នចុងក្មិតដដលចាំតាោច់
ហដើមតាបដី្ទ្ទង់ការដបងដចកដដលោក់ព័ន្ស្មាប់ហគាលបំណងដដលោនហរៀបរាប់ក្នចុងរំពូកហនះ
ដដល្តរូវោនអនុញ្តាតហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ិក្នចុងបញ្ញតិ្្វិការ្បចាំ្នតាំ។ ្សបតាមការដណនាំ
បញ្ញត្ិហនាះគណៈកម្ការនឹង្តរូវកំណត់ថាហតើវាចាំោច់ឬគួឲតាយចង់ោនដដរឬហទក្នចុងការហោះ
ផតាសាយប័ណ្ណដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិ្សបតាមរំពូកហនះហដើមតាបដីបំហពញហគាលបំណងដដល
ោនហរៀបរាប់ក្នចុងរំពូកហនះដដរហបើដូហច្នះដមនចំនួនប័ណ្ណបំណុលនឹង្តរូវោនហោះផតាសាយ
និងលក់។ ការហោះផតាសាយប័ណ្ណបំណុលបន្អាចនឹង្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិនិងលក់ហដើមតាបដីអនុវត្
សកម្ភាពទាំងហនាះជាបន្បនា្តាប់ហេើយប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនអនុញ្តាតហោះផតាសាយ
ហនាះមិនចាំោច់្តរូវលក់ឲតាយោច់អស់ក្នចុងហពលដតមួយហនាះដដរ។

101145.5. ទឹក្ោក់ដដលត្មរូវស្មាប់បង់្ោក់ហដើមនិងការ្ោក់ននប័ណ្ណបំណុល
ហរៀងរាល់្ នតាំ្តរូវ្បមូលហរៀងរាល់្ នតាំហៅហពលដតមួយដូច្ោក់ចំណូលរដ្ឋហផតាសងអញ្ឹងដដរបដន្ថម
ហៅហលើចំណូល្ វិកាធម្តារបស់រដ្ឋ។ វាជាភារកិច្របស់មនន្ដីទាំងអស់ដដលចតាបាប់ោនោក់
បន្ទចុកនូវភារកិច្ណមួយក្នចុងការ្បមូល្ោក់ចំណូលដដល្តរូវហធវើនិង្តរូវបំហពញហរៀងរាល់
សកម្ភាពដដលចាំោច់ក្នចុងការ្បមូល្ោក់បដន្ថមហទៀតហនាះ។

101146. ហោយមិនគិតពដីដផ្នក 13340 នន្កមរោ្តា្ិោល្តរូវមានការនលប្មុងទុក
ពដីមូលនិធិទូហៅ (General Fund) ននរតនាគាររដ្ឋស្មាប់ហគាលបំណងននរំពូកហនះដដល
ជាចំនូនទឹក្ោក់ដដលនឹងហស្ើនឹងតួហលខសរុបដូចខាងហ្កាម៖

(a) ទឹក្ោក់ដដលចាំោច់ស្មាប់បង់្ោក់ហដើមនិងការ្ោក់ ប័ណ្ណបំណុលដដលោន
ហោះផតាសាយនិងលក់អនុហលាមតាមដផ្នកហនះហៅហពលដដល្ោក់ហដើមនិងការ្ោក់ដល់កាល
កំណត់និង្តរូវបង់។

(b) ចំនួនសរុបដដលចាំោច់្តរូវហធវើដផ្នក 101147.5 ្តរូវោននលប្មុងទុកហោយមិន
គិតពដី្នតាំសារហពើពន្។

101146.5. គណៈកម្ការដូចដដលោនកំណត់ក្នចុងដផ្នករង (b) ននដផ្នកទដី  
101144.5, អាចហស្នើសុំគណៈកម្ការវិនិហយាគ្វិការ្បមូលផ្ចុំ (Pooled Money  
Investment Board) ហធវើការសុំកម្ដីពដីគណនដីវិនិហយាគ្វិការ្បមូលផ្ចុ ំ(the Pooled  
Money Investment Account) ឬទ្មង់េរិញ្ញបតាបទានបហណ្តាះអាសន្នដដល្តរូវោន
យល់្ពមហផតាសងៗហោយអនុហឡាមតាមដផ្នកហលខ 16312 នន្កមរោ្តា្ិោលស្មាប់
ហគាលបំណងរំពូកហនះ។ ចំនួនទឹក្ោក់ហស្នើសុំមិន្តរូវហលើសពដីចំនួនប័ណ្ណបំណុលដដល
មិនទាន់លក់ោច់ហនាះហទ (ដដលមិនបញ្ជូលប័ណ្ណបំណុល្តរូវសងសំណង) ដដលគណៈ
កម្ការេិរញ្ញវត្ថចុអប់រំឧត្ម សិកតាសា (Higher Education Facilities Finance  
Committee) (ហោយហសចក្ដីសហ្មច) ោនផ្ល់សិទ្ិឲតាយលក់ស្មាប់ហគាលបំណងក្នចុង
រំពូកហនះ។ គណៈកម្ការដូចដដលោនកំណត់ក្នចុងដផ្នករង (b) ននដផ្នកទដី 101144.5  
អាច្បត្ិបត្ិការរាល់ឯកសារដដលត្មរូវហោយគណៈកម្ការវិនិហយាគ្វិការ្បមូលផ្ចុំ  
(Pooled Money Investment Board) ហដើមតាបដីទទួលនិងទូទាត់សងកម្ដី។ ចំនួនទឹក
្ោក់ដដលោនឲតាយខ្ដីគួរដតោក់តមកល់ក្នចុងមូលនិធិដដលោនដដលនឹង្តរូវោនដបងដចងហោយ
គណៈកម្ការអនុហឡាមតាមមា្តាហនះ។

101147. ហោយមិនគិតពដីបទបញ្ញត្ិហផតាសងៗរបស់រំពូកហនះឬចតាបាប់ប័ណ្ណជាប់កតពវកិច្រ
ដ្ឋទូហៅ (State General Obligation Bond Law) ហបើសិនេិរញ្ញិកលក់ប័ណ្ណ
បំណុល្សបតាមរំពូកហនះដដលរួមបញ្ជូលមតិដំបូលនាមតានអំពដីប័ណ្ណបំណុលជាធរមានដដល
ប័ណ្ណបំណុល្តរូវោនដកហចញពដីចំណូលរបស់ពន្សេព័ន្ហោយឋិតហ្កាមលក្ខខណ្ឌដដល
ោនកំណត់េិរញ្ញិកអាចរកតាសាគណនដីោច់ហោយដេកស្មាប់ការវិនិហយាគននទឹក្ោក់ោន
ពដីប័ណ្ណបំណុលនិងការចំហណញពដីការវិនិយាគចំហោះទឹក្ោក់ទាំងហនាះ។ េិរញ្ញិកអាចហ្បើ
្ោស់ឬដណនាំការហ្បើ្ោស់ទឹក្ោក់ទាំងហនាះឬផលចំហណញដដលទទួលោនហដើមតាបដីទូទាត់
ការបងវិល្ោក់វិញការពិន័យឬការទូទាត់ហផតាសងៗដដលដដលចបាប់សេព័ន្ត្មរូវឬចាត់វិធាន

(b) គណៈកម្ការេិរញ្ញវុត្ថចុមណ្ឌលអប់រំឧត្មសិកតាសា (Higher Education 
Facilities Finance Committee) ្តរូវោនបហងកើតហេើង្សបតាមដផ្នកទដី 67353  
្តរូវផ្ល់សិទ្ិបហងកើតបំណុលឬទំនួលខុស្តរូវរបស់រដ្ឋ California ្សបតាមរំពូកហនះ
ស្មាប់ហគាលបំណង់ផ្ល់មូលនិធិហដើមតាបដីរួយមហាវិទតាយាល័យសេគមន៍របស់រដ្ឋ  
California ។

មា្តាទដី 2. បទបញ្ញត្ិកម្វិធដីមហាវិទតាយាល័យសេគមន ៍California

101143. (a) ទទួលោនពដីទឹក្ោក់ប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនហោះផតាសាយនិងលក់
្សបតាមមា្តាទដី 3 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 101144) ចំនួនទឹក្ោកព់ដីរោន់លាន
ដុលា្តារ ($2,000,000,000) នឹង្តរូវោនតមកល់ក្នចុងមូលនិធិប័ណ្ណបំណុលចំណយ
ហដើមទុនស្មាប់មហាវិទតាយាល័យសេគមន៍រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California  
Community College Capital Outlay Bond Fund) ស្មាប់ហគាលបំណង
របស់មា្តាហនះ។ ហៅហពលដដលទទូលោនរូចហេើយមូលនិធិ្តរូវដតអាចហ្បើ្ោស់ស្មាប់
ការចំណយតាមហគាលបំណងរបស់មា្តាហនះោន។

(b) ហគាលបំណងននមា្តាហនះរួមមានការរួយឲតាយបំហពញត្មរូវការេិរញ្ញបតាបទានចំណយ
ហដើមទុនននមហាវិទតាយាល័យសេគមន ៍California ។

(c) ទឹក្ោក់ពដីការលក់ប័ណ្ណបំណុលដដលោនហោះផតាសាយនិងលក់ស្មាប់ហគាលបំណង
ក្នចុងមា្តាហនះអាចនឹង្តរូវហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីផ្គត់ផ្គង់ហលើការសាងសង់ហលើទដីធា្តាដដលមាន្សាប់
រួមមានការសាងសង់អាគារនិងការទិញយកហ្គឿងបរិកា្តាដដលមាន្សាប់ដដលអាចនឹង្តរូវ
ហ្បើ្ោស់ហោយហ្ចើនជាងមួយដផ្នកននឧត្មសិកតាសាសាធារណៈ (អន្រដផ្នក) ការដកលំអនិង
ការសាងសង់អាគារជា្្ដីការទិញយកទដីធា្តាការបំោក់ហ្គឿងបរិកា្តាដដលដកលំអនិងរួលរុល្្ដី
ដដលជាធម្តាមានអាយុកាល 10 ្នតាំហេើយហធវើការផ្ល់មូលនិធិស្មាប់ការទូទាត់ន្លៃ
ចំណយមុនការសាងសង់រួមមានដតមិនកំណត់ដផនការដំបូងនិងគំនូបលៃង់ស្មាប់បរិកា្តា
របស់មហាវិទតាយាល័យសេគមន៍ California ។

មា្តាទដី 3. បទបញ្ញត្ិសារហពើពន្មហាវិទតាយាល័យសេគមន៍ California

101144. (a) ក្នចុងចំហណមប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហោះផតាសាយនិង
លក់្សបតាមរំពូកទដី 1 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 101110), ប័ណ្ណបំណុលដដលមាន
តនមលៃសរុបពដីរោន់លានដុលា្តារ ($2,000,000,000) ដដលមិនបូកបញ្ជូលចំនួនទឹក
្ោក់របស់ប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវសងដដលោនហោះផតាសាយអនុហឡាមតាមដផ្នកទដី  
101149 (ឬប័ណ្ណ្បហ្ទដូចគានតា) អាចនឹង្តរូវោនហោះផតាសាយហេើយលក់ហដើមតាបដីផ្ល់
មូលនិធហិដើមតាបដីហ្បើ្ោស់ក្នចុងហគាលបំណងដដល្តរូវោនបញ្តាក់ក្នចុងរំពូកហនះនិង្តរូវទូទាត់
សងមូលនិធិបដិវឌតាឍន៍ ចំណយប័ណ្ណបំណុលជាប់កតពវកិច្ទូហៅ General 
Obligation Bond Expense Revolving Fund ្សបតាមដផ្នកទដី 16724.5  
នន្កមរោ្តា្ិោល។

(b) ្សបតាមដផ្នកហនះេិរញ្ញឹកនឹង្តរូវលក់ប័ណ្ណបំណុលដដលផ្ល់សិទ្ិហោយគណៈកម្
ការេិរញ្ញវត្ថចុមណ្ឌលអប់រំឧត្មសិកតាសា (Higher Education Facilities Finance 
Committee) ដដល្តរូវោនបហងកើត្សបតាមដផ្នកទដី 67353ហៅហពលហផតាសងគានតាណមួយ
ដដលចាំោច់ហដើមតាបដីទូទាត់ន្លៃចំណយហលើហសវាកម្ដដលត្មរូវហោយការដបងដចង។

101144.5. (a) ប័ណ្ណបំណុលដដលផ្ល់សិទ្ិហោយរំពូកហនះ្តរូវោនហរៀបចំអនុវត្
ហោះផតាសាយលក់បង់្ោក់និងសងដូចដចងក្នចុងចតាបាប់ប័ណ្ណជាប់កតពវកិច្រដ្ឋទូហៅ (State  
General Obligation Bond Law) (រំពូកទដី 4 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 16720)  
ននដផ្នកទដី 3 ននខណ្ឌទដី 4 ននចំណងហរើងទដី 2 នន្កបរោ្តា្ិោល), ហេើយ្គប់បញ្ញត្ិទាំង
អស់ដដល្តរូវហធវើវិហសាធនកម្និងបដន្ថម្តរូវោនបញ្ជូលក្នចុងរំពូកហនះហាក់ដូចជា្តរូវោនដចង
ក្នចុងរំពូកហនះដដរហលើកដលងដតដផ្នករង (a) និង (b) ននដផ្នកទដី 16727 នន្កមរោ្តា្ិោល
នឹងមិន្តរូវោនអនុវត្ហលើប័ណ្ណបំណុលដដលផ្ល់សិទិ្ហោយរំពូកហនះហទ។

(b) ស្មាប់ហគាលបំណងរបស់ចតាបាប់ប័ណ្ណជាប់កតពវកិច្រដ្ឋទូហៅ (State General  
Obligation Bond Law) ទដីភានតាក់ងរដ្ឋនដីមួយៗ្តរូវហធវើការ្គប់្គងហលើចំនួនទឹក្ោក់
្បហាក់្បដេលរបស់មូលនិធិប័ណ្ណបំណុលចំណយហដើមទុនស្មាប់មហាវិទតាយាល័យ
សេគមន៍្នតាំ 2016 (Community College Capital Outlay Bond Fund) 
ដដល្តរូវោនចាត់តាំងជា "គណកម្ការ" ស្មាប់គហ្មាងដដល្តរូវោនផ្គត់ផ្គង់្សបតាម
មា្តាហនះ។

51



122 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ51បន្

ដផ្នកទដី 4. បទបញ្ញត្ិទហូៅ។

(a) ្បសិនហបើបញ្ញត្ិណមួយននបញ្ញត្ិហនះឬក៏ដផ្នកននបញ្ញត្ិហនះ្តរូវោនកំណត់ថាមិនមាន
សុពលភាពឬមិន្សបតាមរដ្ឋធម្នុញ្ញក្នចុង្បការណមួយហនាះបទបញ្ញត្ិហផតាសងៗដដល
ហៅសល់នឹងមិនទទួលរងផលបែះោល់ហនាះហទហេើយផ្ទចុយហៅវិញហៅដតមានសុពលភាពនិង
្បសិទ្ិភាពដដដលហេើយក្នចុងន័យហនះ បទបញ្ញត្ិននបញ្ញត្ិហនះគឺកាត់ផ្តាច់ោន។

(b) បញ្ញត្ិហនះ្តរូវោនបហងកើតឲតាយមានភាពសុដីរហ្រៅ។ វាជាបំណង្បថានតារបស់្បជាពល
រដ្ឋដដលបញ្ញតិ្ឬវិធានការដដលទាក់ទងបញ្ញត្ិហនះគួដត្តរូវោក់ឲតាយហោះហ្នតាតទូទាំងរដ្ឋហោយ
បទបញ្ញត្ិរបស់វិធានការដនទនឹង្តរូវោនសន្តថាមានវិសមិតភាពជាមួយនិងបញ្ញត្ិហនះ។  
ក្នចុងករណដីដដលបញ្ញត្ិហនះទទួលោនសនលៃឹកហ្នតាតគាំ្ទហ្ចើនជាងបទបញ្ញតិ្ននបញ្ញតិហនះ
នឹង្តរូវមានសុពលភាពលប់ហលើបទបញ្ញត្ិននវិធានការហផតាសងៗហទៀតោនន័យថាវិធានការ
ហផតាសងៗហទៀតនឹងមិនមានសុពលភាពឬមិនអាចអនុវត្ោន។

លសចែ្ីល្្នើ52
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8 នន
មា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

វិធានការជាគំនិតហផ្ើមហនះបដន្ថមដផ្នកមួយហៅហលើរដ្ឋធម្នុញ្ញ California រហនៀហេើយហធវើ
វិហសាធនកម្ហៅហលើដផ្នកជាហ្ចើននន្កមសុខមាលភាពនិងមន្ទដីរដ្ទា ំហេតុហនះហេើយ  
សំហណើរមានហេើយដដល្តរូវោនោក់ហស្នើរឲតាយលុបហចាល្តរូវោនហោះពុម្ពជាពុម្ពអកតាសរមាន
គំនូស្ូតកាត់តួអកតាសរហេើយសំហណើរ្្ដីដដល្តរូវោនហស្នើរឲតាយោក់បដន្ថម្តរូវោនហោះពុម្ពជា
ពុម្ពអកតាសរហ្ទតហដើមតាបដីចងអចុល្ោប់ថាពួកវា្្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ដផ្នកទដី 1. ពំហនាលដ្លៃងពដីការរកហឃើញ។

A. រោ្តា្ិោលសេព័ន្ោនបហងកើតនូវកម្វិធដី Medicaid ហដើមតាបដីរួយបង់ន្លៃហសវាកម្
ដ្ទាំសុខភាពដដល្តរូវោនផ្ល់រូនហៅឲតាយុអ្នករំងឺមាន្ោក់ចំណូលទាប រួមមានមនុសតាស
ចាស់ រនពិការនិងកុមារ។ ហៅក្នចុង California រហនៀ កម្វិធដីហនះ្តរូវោនហៅហ្មតាះថា 
Medi-Cal។ ហដើមតាបដីឲតាយរដ្ឋណមួយទទួលោននូវ្ោក់ហបឡាកម្វិធដី Medicaid សេព័ន ្
រដ្ឋហនាះ្តរូវដតចូលវិភាគទាន្ោក់របស់ខលៃលួនក្នចុងចំនួន្តរូវគានតា។

B. ហៅក្នចុង្នតាំ 2009 កម្វិធដី្្ដី្តរូវោនបហងកើតហេើងដដលតាមរយៈហនាះ មន្ទដីរហពទតាយរដ្ឋ
កាលដីេវ័ហនៀចាប់ហផ្ើមបង់ន្លៃហសាេ៊ុយហដើមតាបដីរួយរដ្ឋឲតាយយកោននូវ្ោក់ហបឡាកម្វិធដី  
Medicaid សេព័ន្ដដលមាន ហោយមិនត្មរូវឲតាយអ្នកបង់ពន ្California រហនៀ
ចំណយអវដីហេើយ។ កម្វិធដីហនះោនរួយបង់ន្លៃការដ្ទាំសុខភាពស្មាប់កុមារ
មាន្ោក់ចំណូលទាបហេើយផ្ល់ជាលទ្ផលមកថាមន្ទដីរហពទតាយ California រហនៀ
ទទួលោនទឹក្ោក់្បដេល 2 ហកាដិដុលា្តារសេរដ្ឋអាហមរិកក្នចុងមួយ្នតាំបដន្ថមពដីហលើ
្ោក់សេព័ន្ហដើមតាបដីរួយមន្ទដីរហពទតាយឲតាយបំហពញោនហៅតាមត្មរូវការននអ្នករំងឺក្នចុងកម្វិធដី  
Medi‑Cal ។

ដផ្នកទដី 2. ពំហនាលដ្លៃងពដីហគាលបំណង។

ហដើមតាបដីធានាថាន្លៃហសាេ៊ុយដដលមន្ទដីរហពទតាយបង់ហៅឲតាយរដ្ឋស្មាប់ហគាលបំណងបហងកើនជា
អតិបរមានូវហបឡាសេពន្័ក្នចុងចំនួន្តរូវគានតាដដលមាន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ហគាល
បំណងបែុនបែងហចតនា តាមរយៈហនះ្បជារនហធវើវិហសាធនកម្រដ្ឋធម្នុញ្ញដដលទាមទារ
ត្មរូវការឯកភាពរបស់អ្នកហោះហ្នតាតហៅហលើការផ្តាស់ប្ជូរហៅហលើកម្វិធដីន្លៃហសាេ៊ុយមន្ទដីរ
ហពទតាយហដើមតាបដីធានាថារដ្ឋហ្បើ្ោស់ហបឡាហនះស្មាប់ហគាលបំណងដដលបែុនបែងហចតនាគាំ្ទ
ដល់ការដ្ទាំក្នចុងមន្ទដីរហពទតាយចំហោះអ្នករំងឺននកម្វិធដី Medi-Cal និងហដើមតាបដីរួយបង់ន្លៃ
ស្មាប់ការដ្ទាំសុខភាពស្មាប់កុមារមាន្ោក់ចំណូលទាប។

ដផ្នកទដី 3. វិហសាធនកម្ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ

ដផ្នកទដី 3.1. ដផ្នកទដី 3.5 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុងមា្តា XVI ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ 
California រហនៀហដើមតាបដីឲតាយមានហសចក្ដីដចងថាៈ

ផ្នែក. 3.5. (a) គាមតានចតាបាប់លក្ខន្ិកៈដដលហធវើវិហសាធនកម្ឬបដន្ថមហៅហលើ
ខននចតាបាប់ដកលមអការទូទាត់សំណងមន្ទដីរហពទតាយននកម្វិធដី Medi-Cal ្នតាំ 2013 
នឹងកា្តាយជាធរមានហនាះហេើយ លុះ្តាដត្តរូវោនឯកភាពយល់្ពមហោយអ្នក

ការណមួយដដល្សបតាមការវិនិហយាគនិងការហ្បើ្ោស់ទឹក្ោក់ពដីប័ណ្ណបំណុលដដល
ត្មរូវឬចង់ោនតាមចតាបាប់សេព័ន្ហដើមតាបដីរកតាសាសា្តានភាពហលើកដលងបង់ពន្ហលើប័ណ្ណបំណុល
ទាំងហនាះក៏ដូជាហដើមតាបដីទទួលោនអត្ថ្បហយារន៍ហផតាសងៗហ្កាមចតាបាប់សេព័ន្ក្នចុងនាមរបស់
មូលនិធិរបស់រដ្ឋហនះ។

101147.5. (a) ស្មាប់ហគាលបំណងដដល្តរូវអនុវត្ក្នចុងរំពូកហនះ្បធាន
នាយកោ្តានេិរញ្ញវត្ថចុអាចផ្ល់សិទ្ិការដកទឹក្ោក់ពដីមូលនិធិទូហៅ (General Fund)  
ហោយមិនឲតាយហលើសពដីតនមលៃននចំនួនប័ណ្ណបំណុលដដលមិនទាន់លក់ហចញ (ហោយមិនបញ្ជូល
ប័ណ្ណបំដណលដដល្តរូវសង) ដដល្តរូវោនផ្ល់សិទិ្ឲតាយលក់ហោយគណៈកម្ការេិរញ្ញវត្ថចុ
មណ្ឌលអប់រំឧត្មសិកតាសា (Higher Education Facilities Finance  
Committee) ស្មាប់ហគាលបំណងរបស់រំពូកហនះ។ ចំនួនទឹក្ោក់ដដល្តរូវោន
ដកណមួយនឹង្តរូវោនតមកល់ក្នចុងមូលនិធិប័ណ្ណបំណុលចំណយហដើមទុនស្មាប់មហា
វិទតាយាល័យសេគមន៍រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Community  
College Capital Outlay Bond Fund) ្សបហៅនឹងរំពូកហនះ។ ្វិកាដដលមាន
ហ្កាមដផ្នកហនះនឹង្តរូវសង្តេប់ហៅមូលនិធិទូហៅ (General Fund) វិញបូកជាមួយនិង
ចំនួនទឹក្ោក់ដដលហស្ើការ្ោក់ដដល្វិកាហនាះអាចរកោនពដីគណនដីវិនិហយាគ្វិការ្បមូល
ផ្ចុ ំ(Pooled Money Investment Account) ពដីទឹក្ោក់ដដលទទួលោនពដីការលក់
ប័ណ្ណបំណុលស្មាប់ហគាលបំណងរបស់រំពូកហនះ។

(b) សំហណើណក៏ហោយ្តរូវោនបញ្ជូនហៅដល់អង្គនិតិបញ្ញត្ិនិង្កសួងហសដ្ឋកិច្ហដើមតាបដី
សូមមូលនិធិពដីប័ណ្ណបំណុលហនះស្មាប់ការចំណយក្នចុងហគាលបំណងដដលោនបញ្តាក់
ក្នចុងរំពូកហនះហោយមហាវិទតាយាល័យសេគមន៍រដ្ឋ California (California  
Community Colleges) នឹង្តរូវោនភា្តាប់ជាមួយនិងដផនការចំណយហដើមទុនរយៈ
ហពល្ោំ្នតាំដដល្លៃចុះបញ្តាំងពដីត្មរូវការនិងអាទិភាពនន្បព័ន្មហាវិទតាយាល័យសេគមន៍
ហេើយ្តរូវោនកំណត់អាទិភាព ហោយដផអកហលើមូលោ្តានរដ្ឋទាំងមូល។ សំណូមពរ្តរូវដតប
ញ្ជូលកាលវិភាគដដលកំណត់អាទិភាពការបំោក់ឧបករណ៍ការោររញ្លួយដដីដដល្តរូវការចាំ
ោច់ហដើមតាបដីកាត់បន្ថយហានិ្័យហ្គាះថានតាក់ហនះដដលតាមការវិនិចឆេ័យរបស់មហាវិទតាយាល័យ
មួយចំនួនវា្តរូវោនចាត់ទុកជាអាទិភាពខ្ពស់។

101148. ្វិការទាំងអត់ដដលោនតមកល់ក្នចុងមូលនិធិប័ណ្ណបំណុលចំណយហដើមទុន
ស្មាប់មហាវិទតាយាល័យសេគមន៍រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California  
Community College Capital Outlay Bond Fund) ដដលោនមកពដីបុពវលា្
និងការ្ោក់ដដលមានហលើប័ណ្ណបំណុលនឹង្តរូវោនរកតាសាទុកក្នចុងមូលនិធិនិងអាចរកោន
ស្មាប់ការហផ្ទ្វិកាហៅមូលនិធិទូហៅ (General Fund) ជាការចំណយឥនទាន
ស្មាប់ការ្ោក់ប័ណ្ណបំណុលហលើកដលងដតចំណយដដលោនមកពដីបុពវលា្ដដល
្បដេលជា្តរូវរកតាសាទុកនិងហ្បើ្ោស់ស្មាប់ទូទាត់ន្លៃហោះផតាសាយប័ណ្ណបំណុលមុនហពល
ការហផ្ទ្វិកាហៅមូលនិធិទូហៅ (General Fund) ។

101149. ប័ណ្ណបំណុលដដលោនហោះផតាសាយនិងលក់្សបនឹងមា្តាហនះអាច្តរូវោន
សង្តេប់ហៅវិញហោយអនុហលាមតាមមា្តាទដី 6 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 16780) នន
រំពូកទដី 4 ននភាគទដី 3 ននខណ្ឌទដី 4 ននចំណងហរើងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោលដដលជាដផ្នក
មួយននចតាបាប់ប័ណ្ណជាប់កតពវកិច្រដ្ឋទូហៅ (State General Obligation Bond 
Law) ។ ការយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាតរបស់រដ្ឋហលើការហោះផតាសាយប័ណ្ណបំណុលដដល
ោនហរៀបរាប់ក្នចុងរំពូកហនះរួមមានការយល់្ពមននការហោះផតាសាយប័ណ្ណបំណុលណមួយ
ដដលោនហោះផតាសាយហដើមតាបដីទូទាត់សងឲតាយប័ណ្ណបំណុលណមួយដដលដំបូជា្តរូវោនហោះ
ផតាសាយហ្កាមមា្តាហនះឬប័ណ្ណបំណុល្តរូវហធវើសំណងដដល្តរូវោនហោះផតាសាយពដីមុនមក។  
ប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនសងណមួយជាមួយនិងទឹក្ោក់សំណងប័ណ្ណបំណុណដូច
ដដល្តរូវោនផ្ល់សិទិ្ហោយដផ្នកហនះនឹងអាចអស់សុពលភាព្សបចតាបាប់ហៅតាមក្មិត
ដដលអនុញ្តាតហោយចតាបាប់តាមរហបៀបនិងក្មិតដដលកំណត់ក្នចុងហសចក្ដីសហ្មចដដល្តរូវ
ោនហធវើវិហសាធនកម្ជាហទៀងទាត់ហោយផ្ល់សិទ្ដល់ប័ណ្ណបំណល់ដដលោនសងរួច។

101149.5. ្បជាពលរដ្ឋរកហឃើញនិងសូម្បកាសថាទឹក្ោក់ដដោនពដីការលក់
ប័ណ្ណបំណុលដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហោយរំពូកហនះគឺមិនដមនជា "ទដីក្ោក់ននពន"្ហទ
ហោយោកតាយហនះ្តរូវោនហ្បើហៅក្នចុងមា្តា XIII B ននរដ្ឋធម្នុញ្ញននរដ្ឋ California ដូច
ហនះការបង់ន្លៃសំណងននទឹក្ោក់ទាំងហនះគឺមិនឋិតហ្កាមកំរិតដដលកំណត់ហោយមា្តា
ហនាះដដរ។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ52 បន្

(a) កាលបរិហចឆេទចូលជាធរមានននការកំណត់និតតាយានុកូលផ្តាច់្ព័្តហធវើហេើងហោយយុតា្តា
ធិការតុលាការឧទ្ទរណ៍ណមួយឬការកំណត់ចុងហ្កាយហោយនាយកោ្តានសុខា្ិោល
និងហសវាកម្មនុសតាសននសេរដ្ឋអាហមរិកឬហោយមរតាឈមណ្ឌលសេព័ន្ស្មាប់កម្វិធដី  
Medicare និងហសវាកម ្Medicaid ដដលន្លៃហសាេ៊ុយការធានាគុណភាពដដល្តរូវ
ោនបហងកើតហេើង្សបហៅនឹងមា្តាហនះ ឬ ដផ្នក 14169.54 ឬ 14169.55 មិន  

អាចអនុវត្ន៍ោន។ ដផ្នករងហនះនឹងមិនអនុវត្ន៍ហៅហលើការកំណត់និតតាយានុកូលចុងហ្កាយ
ណមួយដដលហធវើហេើងហោយយុតា្តាធិការតុលាការឧទ្ទរណ៍ណមួយហៅក្នចុងហរឿងក្ដីដដលប្ឹង
ហោយមន្ទដីរហពទតាយស្ថិតហៅខាងហ្រៅរដ្ឋហនាះហេើយ។

(b) មរតាឈមណ្ឌលសេព័ន្ស្មាប់កម្វិធដី Medicare និង ហសវាកម ្Medicaid  

បដិហសធមិន្ពមឯកភាពឬមិនឯកភាពហៅក្នចុងឬហៅមុនន្ងៃចុងហ្កាយននរយៈហពលកម្វិធដី
ចំហោះការ អនុវត្ន៍នន ដផ្នក 14169.52, 14169.53, 14169.54 និង  

14169.55 ហេើយនាយកោ្តានខក ខានមិន ោនដកដ្ប ដផ្នក 14169.52,  

14169.53, 14169.54 ឬ 14169.55 ្សបហៅនឹងដផ្នករង (d) នន ដផ្នក  

14169.53 ហដើមតាបដីបំហពញហៅតាមឲតាយោនហៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌត្មរូវននចតាបាប់សេព័ន្ឬហដើមតាបដី
យកោននូវការឯកភាពជាសេព័ន្។

(c) អង្គនដីតិបញ្ញត្ិខកខានមិនោននលទុក្ោក់ហោយដេកទុកហៅក្នចុងហបឡាហៅក្នចុងចតាបាប់
្វិការ្បចាំ្នតាំ ឬខកខានមិនោននលទុកប្មុង្ោក់ដបបហនាះហៅក្នចុងហសចក្ដី្ោងចតាបាប់
ោច់ហោយដេកដដល្តរូវោនអនុម័តហៅក្នចុងរយៈហពលសាមសិប (30) ន្ងៃបនា្តាប់ពដីការ
អនុម័តននចតាបាប់្វិការ្បចាំ្នតាំ។ ការកំណត់និតតាយានុកូលចុងហ្កាយហោយតុលាការកំពូល  

California រហនៀឬហោយតុលាការឧទ្ទរណ៍ណមួយនន California រហនៀដដលថា្ោក់
ចំណូលដដល្បមូលោន្សបហៅនឹងមា្តាហនះដដល្តរូវោនោក់ដំកល់ហៅក្នចុងហបឡាគឺ
មួយក្នចុងចំហណមដូចតហៅហនះ:

(1) "្ោក់ចំហណញពន្ននហបឡាទូហៅដដលនលទុកហោយដេក្សបហៅនឹងមា្តា XIII B  
ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ California រហនៀ" ដូចដដលោនហ្បើ្ោស់ហៅក្នចុងដផ្នករង (b) ននដផ្នកទដី 8 

ននមា្តា XVI ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ California រហនៀ។

(2) "្ោក់ចំហណញពន្ក្នចុងរដ្ឋដដលនលទុកប្មុង" ដូចដដលោនហ្បើ្ោស់ហៅក្នចុងដផ្នករង
(b) ននដផ្នកទដី 8 ននមា្តា XVI ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ California រហនៀ។

(d) នាយកោ្តានោនសវះដសវងរកបែុដន្មិនោនទទួលការចូលរួមដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុសេព័ន្
ស្មាប់ការបង់ចំណយបដន្ថមហទៀតនិងន្លៃចំណយដនទហទៀតដដលទាមទារត្មរូវហោយ
មា្តាហនះដដលការចូលរួមដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុសេព័ន្្តរូវោនសវះដសវងរក។

(e) ោកតាយបណ្ឹងទាក់ទងនឹងមា្តាហនះ្តរូវោនោក់្ប្ំងនឹងរដ្ឋនិងអធិបញ្តានាំមុខ
ឬបទបញ្តាដនទហទៀត្តរូវោនហចញដដលនាំមកនូវភាពចាញ់ហ្បៀបដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុដល់រដ្ឋ។ 

ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "ភាពចាញ់ហ្បៀបដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុចំហោះរដ្ឋ" មានន័យថា
មួយណក៏ហោយក្នចុងចំហណមខាងហ្កាមហនះ:

(1) ការោត់បង់នូវការចូលរួមដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុសេព័ន្។

(2) តនមលៃហដើមសុទ្ហ្កាយទូទាត់ហសាេ៊ុយហផតាសងៗហេើយ ហធៀបនឹងតនមលៃហដើមហបឡាទូហៅ 
ដដលហកើតតាមមានហោយសារចតាបាប់ហនាះ ដដលសមមូលហៅនឹងឬហលើសពដីមួយភាគបួននន  

1 ភាគរយននការចំណយហបឡាទូហៅដដល្តរូវោនអនុញ្តាតហៅក្នចុងចតាបាប់្វិការ្បចាំ្នតាំ្្ដី
ចុងហ្កាយបំផុត។

(f) ្ោក់ចំហណញននន្លៃហសាេ៊ុយនិងការ្ោក់និងភាគលា្ណមួយដដលរកោនពដីហលើ
្ោក់បហញ្ញើដដលមិន្តរូវហផញើដំកល់ហៅជា្ោក់ហបឡាឬមិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ដូចដដលោន
ដចងហៅក្នចុងដផ្នក 14169.53 ។ 

(g) ្ោក់ចំហណញននន្លៃហសាេ៊ុយ ចំនួន្តរូវគានតាដដល្តរូវោនផ្ល់រូនហោយរោ្តា្ ិោល
សេព័ន្និងការ្ោក់និងភាគលា្ដដលរកោនពដីហលើ្ោក់បហញ្ញើហៅក្នចុងហបឡាមិន្តរូវោន
ហ្បើ្ោស់ដូចដដលោនដចងហៅក្នចុងដផ្នក 14169.68 ហនាះហេើយ។

ដផ្នកទដី 4.2. ដផ្នក 14169.75 នន្កមសុខមាលភាពនិងមន្ទដីរដ្ទាំ្តរូវោនហធវើវិហសាធ
នកម្ឲតាយមានហសចក្ដីដចងថា:

14169.75. ្វដីហបើមានដផ្នករង (k) ននដផ្នក 14167.35, ដផ្នករង (a), (i) និង 
(j) ននដផ្នក 14167.35 ក៏ហោយ ក៏ការបហងកើតហបឡា មិន្តរូវោនហធវើនិរាករណ៍ហទ 

ហោះហ្នតាតហៅក្នចុងលំនាំដូចគានតាហៅនឹងចតាបាប់លក្ខន្ិកៈដដលហធវើវិហសាធនកម្ហៅហលើ
ចតាបាប់លក្ខន្ិកៈគំនិតហផ្ើមទាក់ទងហៅនឹងដផ្នករង (c) ននដផ្នកទដី 10 ននមា្តា II 
ហលើកដលងដតថាអង្គនដីតិបញ្ញត្ិអាចនឹងហធវើវិហសាធនកម្ឬបដន្ថមខមា្តាដដលរ្មុញហលើក
ស្ទលួយហគាលបំណងននចតាបាប់ហនះ ហោយចតាបាប់លក្ខន្ិកៈដដល្តរូវោន្លៃងហៅក្នចុងសភានដីមួយៗ
ហោយការហោះហ្នតាតដបបហៅហ្មតាះឲតាយហ្លៃើយគាំ្ទឬ្ប្ំងោក់ឲតាយចូលក្នចុងបញ្ដីកត់្តាផលៃជូវការ
សភាហោយក្នចុងហនាះសមារិកភាពចំនួនពដីរភាគបដីោនយល់្ពមតាម។

(b) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ:

(1) "ចតាបាប"់ មានន័យថាចតាបាប់ដកលមអការទូទាត់សំណងមន្ទដីរហពទតាយក្នចុងកម្វិធដី Medi‑Cal  
នន្នតាំ 2013 (ដដល្តរូវោនអនុម័តហោយហសចក្ដី្ោងចតាបាប់្ពឹទ្សភា 239 នន
សម័យ្បរុំហទៀងទាត់ននអង្គនដីតិបញ្ញត្ ិ2013–14 និងរាល់្គប់វិហសាធនកម្ដដលមាន
លក្ខណៈចំណុះមិនឯករារតាយណមួយហៅហលើចតាបាប់ដដលអនុម័តហោយហសចក្ដី្ោងចតាបាប់
ហ្កាយមកហទៀតហៅក្នចុងសម័យ្បរុំដដដលននអង្គនដីតិបញ្ញត្)ិ។

(2) "វិហសាធនកម្លក្ខណៈចំណុះមិនឯករារតាយ" នឹងមានន័យ្តឹមដតជាវិហសាធនកម្
តូចតាច ដផ្នកបហច្កហទស ហវយតាយាករណ៍ឬការបញ្តាក់ឲតាយចតាបាស់លាស់ដតបែុហណ្តាះ។

(3) "ខមា្តាដដលរ្មុញហលើកស្ទលួយហគាលបំណងនន "ចតាបាប"់ នឹងមានន័យ្តឹមដត:

(A) វិហសាធនកម្ឬការបដន្ថមដដលចាំោច់ហដើមតាបដីយកោនឬរកតាសានូវការឯកភាពយល់្ពម
ដផ្នកសេព័ន្ចំហោះការអនុវត្ន៍ននចតាបាប ់រួមមានន្លៃហសាេ៊ុយដដលោក់បន្ទចុកហលើនិងការបង់
ន្លៃការធានាគុណភាពដដលទាក់ទងហៅឲតាយមន្ទដីរហពទតាយដដល្តរូវហធវើហេើងឲតាយ្សបហៅនឹងចតាបាប់

(B) វិហសាធនកម្ឬការបដន្ថមហៅហលើវិធដីសានស្ដដល្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ការអ្ិវឌតាឍន៍
បហងកើតហចញនូវការបង់ន ល្ៃហសាេ៊ុយនិងការបង់ន្លៃការធានាគុណភាពហៅឲតាយមន្ទដីរហពទតាយដដល្តរូវ
ោនហធវើហេើងឲតាយ្សបហៅនឹងចតាបាប់។

(c) គាមតានអវដីមួយហៅក្នចុងដផ្នកហនះនឹងហាមឃត់រារាំងអង្គនដីតិបញ្ញត្ិមិនឲតាយហធវើនិរាករណ៍ចតាបាប់
ហនះហៅក្នចុងភាពហពញហលញទាំងមូលរបស់វាហោយចតាបាប់លក្ខនិ្កៈដដលអនុម័តសហ្មចហៅ
ក្នចុងសភានដីមួយៗហោយការហោះហ្នតាតដបបហៅហ្មតាះឲតាយហ្លៃើយគាំ្ទឬ្ប្ំងឲតាយចូលហៅក្នចុ
ងបញ្ដីកត់្តាផលៃជូវការ ហោយសមារិកភាពពដីរភាគបដីយល់្ពមតាម ហលើកដលងដតថាអង្គនដីតិ
បញ្ញត្ិនឹងមិន្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយហធវើនិរាករណ៍ចតាបាប់ហេើយប្ជូររំនួសវាហោយចតាបាប់លក្ខន្ិកៈ
្សហដៀងគានតាដដលោក់បន្ទចុកហៅហលើពន្អាករ ន្លៃហសាេ៊ុយឬក៏តនមលៃកំណត់ហលើ្ទពតាយសមតាបត្ិ
ជាប់ពន្ហនាះហេើយ លុះ្តាដតថាចតាបាប់លក្ខន្ិកៈ្សហដៀងគានតាគឺជាមួយក្នចុងចំហណមខាង
ហ្កាមៈ

(1) ខមា្តាដដលរ្មុញហលើកស្ទលួញហគាលបំណងននចតាបាប់ដូចដដលោនកំណត់និយមន័យ
ហៅក្នចុងហនះ

(2) ្តរូវោនឯកភាពហោយអ្នកហោះហ្នតាតហៅក្នចុងលំនាំដូចគានតានឹងចតាបាប់លក្ខន្ិកៈដដលហធវើ
វិហសាធនកម្ចតាបាប់លក្ខន្ិកៈគំនិតហផ្ើម្សបហៅនឹងចតាបាប់លក្ខនិ្កៈគំនិតហផ្ើម្សបហៅនឹង
ដផ្នករង (c) ននដផ្នកទដី 10 ននមា្តា II។

(d) ្ោក់ចំហណញននន្លៃហសាេ៊ុយដដលោក់បន្ទចុកហោយចតាបាប់និងការ្ោក់ទាំងអស់ដដល
រកោនពដីហលើ្ោក់ចំហណញដបបហនាះនឹងមិន្តរូវោនចាត់ទុកថាជា្ោក់ចំណូល ្ោក់
ចំណូលហបឡាទូហៅ ្ោក់ចំហណញពន្ននហបឡាទូហៅ ឬ្ោក់ចំហណញននពន្ក្នចុងរដ្ឋដដល
នលទុក ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកទដី 8 និង 8.5 ននមា្តាហនះឬស្មាប់ហគាលបំណង
ននខមា្តា XIII B ហនាះហេើយ។ ការទុកហោយដេកនន្ោក់ចំហណញហៅក្នចុងមូលធន
អណត្ិពតាយាោលភាពដដល្តរូវោននិយាយសំហៅចំហោះហៅក្នចុងចតាបាប់ស្មាប់ហសវាកម្
មន្ទដីរហពទតាយដល់អត្ថគាេកពដីកម្វិធដី Medi-Cal ឬអត្ថគាេកដនទហទៀតហៅក្នចុងកម្វិធដី
សេព័ន្្សហដៀងគានតាដនទហទៀតណមួយហទៀតនឹងមិនចំណុះហៅតាមការហាមឃត់ឬការ
ោក់កំេិតហៅក្នចុងដផ្នក 3 ឬ 5 ននមា្តាហនះហេើយ។

ដផ្នកទដី 4. វិហសាធនកម្ហៅហលើចតាបាប់ដកលមអការទូទាត់សំណងមន្ទដីរហពទតាយននកម្វិធដី  
Medi-Cal នន្នតាំ 2013 ។

ដផ្នកទដី 4.1. ដផ្នក 14169.72 នន្កមសុខមាលភាពនិងមន្ទដីរដ្ទាំ្តរូវោនហធវើ
វិហសាធនកម្ហដើមតាបដីឲតាយមានហសចក្ដីដចងថា:

14169.72. មា្តាហនះនឹងកា្តាយជាគាមតានដំហណើរការជាប់អនុវត្ន៍្បសិនហបើចំណុច
ណមួយននចំណុចដូចតហៅហនះហកើតមានហេើងៈ
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ52បន្

ហេើយនឹងហៅដតមានដំហណើរការជាប់អនុវត្ន៍ដដដលដរាបណមា្តាហនះស្ថិតហៅ
មានដំហណើរការជាប់អនុវត្ន៍ដដរហនាះ។ ្វដីហបើមានដផ្នក 14169.72 ក៏ហោយ
ក៏មា្តាហនះនឹងដ្បជាដលងមានដំហណើរការជាប់អនុវត្ន៍ហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករា្នតា ំ2018 
ជាដដដល។ មន្ទដីរហពទតាយនឹងមិន្តរូវោនទាមទារត្មរូវឲតាយបង់ន្លៃហសាេ៊ុយហ្កាយពដីកាល
បរិហចឆេទហនាះហេើយ លុះ្តាដតន្លៃហសាេ៊ុយហនាះ្តរូវោនរំោក់ក្នចុងអំេចុងហពលដដលហៅ
ក្នចុងហនាះមា្តាហៅមានដំហណើរជាប់អនុវត្ន ៍ហេើយការបង់ន្លៃដដល្តរូវោនអនុញ្តាតហៅ
ហ្កាមដផ្នក 14169.53 នឹងមិន្តរូវោនហធវើហេើងហេើយ លុះ្តាដតការបង់ន្លៃ្តរូវោន
រំោក់ក្នចុងអំេចុងហពលដដលហៅក្នចុងហនាះមា្តាកំពុងហៅដំហណើរការជាប់អនុវត្ន៍។

ដផ្នកទដី 5. បទបញ្ញត្ិទហូៅ

(a) ្បសិនហបើខមា្តាណមួយននវិធានការហនះឬដផ្នកណមួយននវិធានការហនះ ្តរូវោន
្បកាន់ទុកថាគាមតានតនមលៃយកជាការោនឬផ្ទចុយនឹងរដ្ឋធម្នុញ្ញហោយហេតុផលណមួយក៏
ហោយ ខមា្តាដដលហៅហសសសល់នឹងមិនរងបែះោល់ហេើយ បែុដន្នឹងហៅដតមានអំណច
និងហៅជាធរមានយា៉តាងហពញហលញ ហេើយរេូតដល់ចំណុចបញ្ប់ហនះ ខមា្តាននវិធានការ
ហនះមានលក្ខណៈអាចដញកោច់ពដីគានតាោន។

(b) វិធានការហនះ្តរូវោនហគមានហចតនាចង់ឲតាយមានលក្ខណៈ្ជាលហ្រៅទូលំទូលាយ្គប់
្រុងហ្ជាយ។ វាគឺជាបំណងហចតនានន្បជារនដដលថា ខមា្តាននវិធានការដនទមួយឬ
ហ្ចើននឹង្តរូវោនចាត់ទុកថា្ប្ំងគានតាជាមួយវិធានការហនះហៅក្នចុង្គាដដលវិធានការហនះ
ឬវិធានការទាក់ទងនឹង្បធានបទដដដលនឹងហលចហេើងហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតទូទាំងរដ្ឋ  
ដដដល។ ក្នចុងករណដីវិធានការហនះទទួលោនសហមលៃងហ្នតាតគាំ្ទហ្ចើនហលើសលុប បញ្ញត្ិនានា
ននវិធានការហនះ្តរូវលុបហលើទាំង្សុង ហេើយបញ្ញត្ិនានាននវិធានការហផតាសងហទៀត ្តរូវចាត់ទុក
ជាហមាឃៈ ។

លសចែ្ីលស្នើ 53
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8 នន
មា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះបដន្ថមមួយដផ្នកហៅក្នចុង្កមធានារា៉តាប់រង។ ហេតុហនះ បទបតាបញ្ញត្ិ្ ្ដីដដល
ោនហស្នើបដន្ថម្តរូវោនហោះពុម្ពក្នចុងទ្មង ់អកតាសរហ្ទត ហដើមតាបដីចងអចុលបង្តាញថាវាគឺ្្ដី ។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ដផ្នក 1. ចំណងហរើង។

ចតាបាប់ហនះនឹង្តរូវោនហគដឹងហេើយអាចនឹង្តរូវោនទាញហេតុសំអាងថាជាគំនិតហផ្ើមហាម
មិនឲតាយហ្បើមូលបតាបទានប័្តទហទឥតសរហសរតួហលខទឹក្ោក់។

ដផ្នកទដី 2. លទ្ផលរកហឃើញ និងហសចក្ដី្បកាស។

្បជារនននរដ្ឋ California រកហឃើញ និង្បកាសដូចខាងហ្កាម៖

(a) អ្នកនហយាោយហៅទដី្កុង Sacramento ោនោក់បញ្តាំអនាគតរបស់ហយើងជាមួយ
នឹងបំណុលឥណហទយតាយប័ណ្ណរយៈហពលយូរដដលនឹងសុដីហពលហវលាអ្នកបង់ពន្ កូន និង
មនុសតាសរំនាន់អនាគតរបស់ហយើងរាប់ទសវតតាសរ៍ហដើមតាបដីសងអស់។

(b) ហៅហ្កាមចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន ការលក់ឥណហទយតាយប័ណ្ណរដ្ឋ្គាន់ដត្តរូវការឲតាយឯកភាពយល់
្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាតដតបែុហណ្តាះ្បសិនហបើឥណហទយតាយប័ណ្ណអស់ហនាះនឹង្តរូវោនសង
វិញហចញពដីចំណូលទូហៅរបស់រដ្ឋ។ បែុដន្អ្នកនហយាោយរដ្ឋអាចលក់រាប់សិបហកាដិដុលា្តារ
ននបំណុលឥណហទយតាយប័ណ្ណបដន្ថមហទៀតហោយមិនដដលទទួលការឯកភាពពដីអ្នកហោះហ្នតាត
ហេើយ្បសិនហបើឥណហទយតាយប័ណ្ណនឹង្តរូវោនសងវិញហោយចរន្្ោក់ចំណូលឬកន្មជាក់
លាក់ដដល្តរូវោនោក់បន្ទចុកហោយផ្តាល់ហៅហលើ្បជាពលរដ្ឋ California រហនៀដូចជាពន ្ 
ន្លៃហសាេ៊ុយ ន្លៃឈ្នលួល ន្លៃហ្បើ្ោស់ឬន្លៃរួល។ អ្នកនហយាោយមិនគួរ្តរូវោនអនុញ្តាត
ឲតាយហចញមូលបតាបទានប័្តទហទឥតសរហសរតួហលខទឹក្ោក់ដដល្បជាពលរដ្ឋ California  
រហនៀ្តរូវបង់ហនាះហេើយ។ អ្នកហោះហ្នតាត្តរូវដតផ្ល់នូវការឯកភាពទុកជាមុនស្មាប់ការ
សហ្មចចិត្លក់រាល់្គប់ឥណហទយតាយប័ណ្ណរដ្ឋធំៗទាំងអស់ ហ្ោះអ្នកហោះហ្នតាតគឺជាអ្នក
ដដលបងន់្លៃរំោក់ហៅទដីបំផុត។

(c) ហយាលតាមរោយការណ៍្នតាំ 2014 មកពដីការិយាល័យអ្នកវិភាគអង្គនដីតិបញ្ញត្ិ
ឯករារតាយ មិនចូលបកតាសសម្ព័ន្នន California រហនៀ California រហនៀកំពុងដតដរកពុន  

ទឹក្ោក់ 340 ហកាដិដុលា្តារ ហៅក្នចុងបំណុលសាធារណៈ។ (ការិយាល័យអ្នកវិភាគអង្គ
នដីតិបញ្ញត្ ិ" ដដលោនោនដ្លៃងហលើកហេើងអំពដីបំណុលធំសំខាន់ៗរបស់ California  
រហនៀ" ន្ងៃទដី 7 ដខមិនា ្នតាំ 2014) ។ ការបង់ការ្ោក់និង្ោក់កម្ដីហដើមហៅក្នចុងកាតពវកិច្
បំណុលរយៈហពលដវងរបស់ហយើងនឹងហធវើឲតាយរដ្ឋពិការ្បសិនហបើហយើងហៅបន្ចំណយតាម
រហបៀបដដលហយើងចំណយហៅហពលឥេជូវហនះ - គឺកាត់បន្ថយសាច់្ោក់សុទ្ដដលមាន
ស្មាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សាលាហរៀន និងកម្វិធដីរដ្ឋសំខាន់ៗដនទហទៀត។

(d) ហលើសពដីហនះហៅហទៀត អ្នកហោះហ្នតាតក្មនឹង្ោប់តនមលៃចំណយពិត្ោកដននគហ្មាង
ដដលផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិហោយឥណហទយតាយប័ណ្ណណស់។ ហយើងពដីដំបូងមក្តរូវោន្ោប់ថា
រ្ហ្លៃើងហលតាបឿនហលឿននឹងមានតនមលៃ 9 ហកាដិដុលា្តារសេរដ្ឋអាហមរិក។ បែុដន្ហពលហនះតនមលៃ
ោ៉តាន់សាមតានោនហេើងហោ៉តាងរេូតដល់រិតy 70 ហកាដិដុលា្តារសេរដ្ឋអាហមរិក។ (សារព័ត៌មាន  
Los Angeles Times, "អនាគត្សហពច្សពិលននរ្ហ្លៃើងហលតាបឿនហលឿន California  
រហនៀ" ន្ងៃទដី 14 មករា ្នតាំ 2014) ។

(e) វិធានការហនះោនោក់នហា្តាំងពនតាយឺតហៅហលើវិបត្ិបំណុលរដ្ឋហោយផ្ល់ដល់អ្នកហោះ
ហ្នតាតនូវសំហេងបហញ្ញមតិហៅក្នចុងរាល់្គប់សំហណើរបំណុលឥណហទយតាយប័ណ្ណរដ្ឋធំៗ
សំខាន់ៗ ទាំងអស់ដដល្តរូវដតសងវិញតាមរយៈចរន្្ោក់ចំណូលឬកន្មជាក់លាក់ដដល
ោក់បន្ទចុកហោយផ្តាល់ហៅហលើ្បជាពលរដ្ឋ California រហនៀដូចជា ពន ្ន្លៃហសាេ៊ុយ  
ន្លៃឈ្នលួល ន្លៃហ្បើ្ោស់ ឬន្លៃរួល។

ដផ្នកទដី 3. ពំហនាលដ្លៃងពដីហគាលបំណង

ហគាលបំណងននវិធានការហនះគឺហដើមតាបដីនាំយកវិបត្ិបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲតាយស្ថិតហៅ
ហ្កាមការ្គប់្គងហោយផ្ល់ដល់អ្នកហោះហ្នតាតនូវសំហេងបហញ្ញមតិហៅក្នចុងរាល់
គហ្មាងធំៗដដលផ្ល់មូលនិធិហោយឥណហទយតាយប័ណ្ណរបស់រដ្ឋទាំងអស់ដដលនឹង្តរូវោន
បង់សងទាំងអស់តាមរយៈចរន្្ោក់ចំណូលជាក់លាក់ឬពន ្ន្លៃហសាេ៊ុយ ន្លៃឈ្នលួល ន្លៃ
ហ្បើ្ោស់ឬន្លៃរួលកាន់ដតខ្ពស់ជាងមុនដដល្តរូវោន្បមូលយកពដី្បជាពល California  
រហនៀ កូនៗពួកហគនិងមនុសតាសរំនាន់អនាគត។

ដផ្នកទដី 4. ដផ្នកទដី 1.6 ្តរូវោនបដន្ថមហៅហលើមា្តា XVI ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ California  
រហនៀហដើមតាបដីឲតាយវាមានហសចក្ដីដចងថា :

ផ្នែកទ ី 1.6 . (a) ្វដីហបើមានមា្តាដនទហទៀតននចតាបាប់ក៏ហោយ ក៏រាល់្គប់
ឥណហទយតាយប័ណ្ណ្ោក់ចំណូលទាំងអស់ដដលហចញឬលក់ហោយរដ្ឋហៅក្នចុងចំនួន្តឹមដត
ឬសរុបហលើសពដីពដីរហកាដិ ដុលា្តារ ($2,000,000,000) ស្មាប់រាល់គហ្មាងណក៏
ហោយដដលផ្ល់េិរញ្ញបតាបទាន ជាកម្សិទ្ ិដំហណើរការ ឬ្គប់្គងហោយរដ្ឋ្តរូវដត
ឯកភាពសិនហោយអ្នកហោះហ្នតាតហៅការហោះហ្នតាតជាលក្ខណៈទូទាំងរដ្ឋ។ "រដ្ឋ" មានន័យ
ថា California រហនៀ ភានតាក់ងរណមួយឬនាយកោ្តានរបស់វាហនាះ និងភានតាក់ងរមាន
អំណចរួមគានតាណមួយឬអង្គភាព្សហដៀងគានតាដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងហោយរដ្ឋឬដដលហៅ
ក្នចុងហនាះរដ្ឋគឺជាសមារិក។ "រដ្ឋ" ដូចដដល្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហៅក្នចុងទដីហនះមិនបូកបញ្ជូល
ទដី្កុង ហខានធដី ទដី្កុងនិងហខានធដី មណ្ឌលសាលាហរៀន មណ្ឌលមហាវិទតាយាល័យសេគមន៍  
ឬមណ្ឌលពិហសសហនាះហេើយ។ ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "មណ្ឌលពិហសស"  
និយាយសំហៅដតចំហោះអង្គភាពសាធារណៈដដលបងកបហងកើតហេើងស្មាប់ការអនុវត្ន៍មុខ
ងររោ្តា្ិោលមូលោ្តានហៅក្នចុង្ពំដដនមានក្មិត។

(b) គហ្មាងដតមួយដដលឥណហទយតាយប័ណ្ណរដ្ឋ្តរូវោនហចញឬលក់ស្មាប់វាហៅក្នចុងចំនួន
ហលើសពដីពដីរហកាដ ិដុលា្តារ ($2,000,000,000) អាចនឹងមិន្តរូវោនដបងដចកហៅជាឬ
ចាត់ទុកថាជាពេុគហ្មាងោច់ហោយដេកពដីគានតាហដើមតាបដីហចៀសវាងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាមទារត្មរូវ  
ឲតាយមានឯកភាពពដីអ្នកហោះហ្នតាតដដលមានផ្ទចុកហៅក្នចុងដផ្នកហនះ។ ស្មាប់ហគាលបំណង
ននដផ្នកហនះ ពេុគហ្មាងោច់ហោយដេកគានតាដដលជាប់ការហចាទ្បកាន់នឹង្តរូវោនចាត់
ទុកថាផតាសំបហងកើតោនជាគហ្មាងដតមួយរួមមានហោយមិនកំណត់្តឹមដតអវដីខាងហ្កាមហនះ
ហៅក្នចុងកាលៈហទសៈដូចតហៅហនះ:

(1) ហៅហពលដដលគហ្មាងោច់ហោយដេកពដីគានតាដដលជាប់ការហចាទ្បកាន់ហនាះនឹងសិ្ថតហៅ
រិតគានតាខាងដផ្នករូបសានស្ឬដផ្នក្ូមិសានស្។

(2) ហៅហពលដដលគហ្មាងោច់ហោយដេកពដីគានតាដដលជាប់ការហចាទ្បកាន់ហនាះនឹង្តរូវោន
រួបរួមឬផតាសារភា្តាប់ជារូបសានស្ឬ

(3) ហៅហពលគហ្មាងោច់ហោយដេកដដលជាប់ការហចាទ្បកាន់មិនអាចសហ្មចោននូវ
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ឯករារតាយនឹងការោរចតាបាប់ហនះហោយហសាមតាះ្តង់និងយា៉តាងខា្តាំងកា្តា។ ការបញ្តាក់អះអាងជា
លាយល័ក្ខអកតាសរនឹង្តរូវោនហធវើឲតាយដឹងជាសាធារណៈតាមសំណូមពរ។

(c) ការទុកោក់ហោយដេកជាប់ជាបន្តាមរយៈហនះ្តរូវោនហធវើហេើងពដីហបឡាទូហៅរេូត
ដល់សាវនករ ហោយមិនគិតពដី្នតាំសារហពើពន ្ហៅក្នចុងចំនួនចាំោច់ហដើមតាបដី្គបដណ្ប់រា៉តាប់រង
ហៅហលើតនមលៃចំណយរួលហមធាវីឯករារតាយហដើមតាបដីការោរចតាបាប់ហនះយា៉តាងហសាមតាះ្តង់និងយា៉តាង
ខា្តាំងកា្តាតាងនាមឲតាយ California ហនៀ។

លសចែ្ីលស្នើ 54
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋពិនិតតាយអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8  
ននមា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

វិធានការផ្ជូចហផ្ើមហនះហធវើវិហសាធនកម្ដផ្នកននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ហេើយក៏ហធវើ
វិហសាធនកម្ និងបញ្ជូលបដន្ថមដផ្នកហៅក្នចុង្កមរោ្តា្ិោលផងដដរដូចហនះបទបញ្ញត្ិ
ដដលមាន្សាប់ដដល្តរូវោនហស្នើឲតាយលុបហចាល ្តរូវោនហោះពុម្ភជាពុម្ពអកតាសរដដលមាន
គំនួស្ូតកាត ់ហេើយខចតាបាប់្្ដីដដល្តរូវោនហស្នើឲតាយបដន្ថមចូល្តរូវោនហោះពុម្ភជាពុម្ពអកតាស
ហ្ទតហដើមតាបដីបញ្តាក់ថាវា្្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ដផ្នកទដី 1. ចំណងហរើង។

បញ្ញត្ិហនះនឹង្តរូវោនហគសា្តាល ់ហេើយ្បដេលជា្តរូវោនឲតាយហ្មតាះថា ចតាបាប់បញ្ញត្ិ
ស្ដីពដីតមា្តាភាពនននិតិបញ្ញត្ិរបស់រដ្ឋ California (California Legislature  

Transparency Act) ។

ដផ្នកទដី 2. លទ្ផលរកហឃើញ និងហសចក្ដី្បកាស។

្បជាពលរដ្ឋ California រកហឃើញនឹងសូមហធវើការ្បកាសថា ៖

(a) វាមានសារៈសំខាន់ចំហោះការរកតាសាឲតាយោនសង្គម្បជាធិបហតយតាយដដល បញ្តា
សាធារណៈ្តរូវោនហោះ្សាយតាមរហបៀបហបើកចំេរជាសាធារណៈ ហេើយវារឹតដត គួរឲតាយ
ចង់ោនដ្មហទៀតដដល្បជាពលរដ្ឋទទួលោនឱកាសហធវើការ្តរួតពិនិតតាយរាល់ហសចក្ដី្ោ
ងចតាបាប់ និងហធវើការបហញ្ញមតិរបស់ពួកគាត់អំពដីគុណសមតាបត្ិហសចក្ដី ្ោងចតាបាប់ហនាះដល់
តំណងរានស្ជាប់ហ្នតាតរបស់ពួហគ មុននឹងហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហនាះ ្តរូវោន្លៃង។

(b) ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយ ជាញឹកញប់ការហធវើវិហសាធនកម្ហលើហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហៅ
នាទដីចុងហ្កាយ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហោយមិនមានការបហញ្ញមត ិឬហោយមានការផ្ល់
ដំណឹងទុកជាមុនយា៉តាងខលៃដីក្នចុងហគាលបំណងបំដបកទំហនារនហយាោយ ។

(c) ហលើសពដីហនះហទៀត ជាហរឿយៗហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ដដលមានភាពស្ចុគសាមតាញ្តរូវោន  
អនុម័តមុនហពលដដលសមារិកអង្គនដីតិបញ្ញត្ិមានឱកាសពិត្ោកដក្នចុងការ្តរួតពិនិតតាយ  
ឬរដរកដវកដញកពដីហសចក្ដី្ោងហនាះ ដដលបងកឲតាយមានការបហងកើតបញ្ញត្ិដដលមិនមានការ
ពិចារណដិតដល់។

(d) ហលើសពដីហនះហទៀតហទាះបដីជារដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋរបស់ហយើងនាហពលបច្ចុបតាបន្នោនដចងថា
ចំណត់ការ ននសភានដីមួយៗ រួមទាំងគណៈកម្ការរបស់ខលៃលួន្តរូវដតហធវើហេើងហោយហបើក
ចំេរជាសាធារណៈក៏ហោយក្ដី មាន្បជាពល រដ្ឋតិចតួចណស់ដដលមានសមត្ថភាព
ចូលរួមចំណត់ការនដីតិបញ្ញត្ិហនាះហោយផ្តាល់ ហេើយចំណត់ការនដីនដីតិបញ្ញតិ្ជាហ្ចើន
ហធវើហេើងហោយមិនមានការចូលអហងកតរបស់សាធារណៈរន និង្បព័ន្ផតាសពវផតាសាយហនាះ
ហទ ដដលជាញឹកញប់ដតងដតមិនោនបនតាសល់នូវកំណត់្តាខលៃឹមសារដដល្តរូវោនដ្លៃង  
ក្នចុងចំណត់ការហនាះហេើយ។

(e) ហទាះបដីជាយា៉តាងហនះក្ដី ជាមួយនិងការមកដល់ននបហច្កវិទតាយាទំហនើបក្នចុងការ្ តទុក  
និង្បព័ន្អ៊ីនហធើណិតវាមិនមានហេតុផលណមួយហទៀតហទដដលចំណត់ការនដីនដីតិបញ្ញត្ ិ 
ហៅដតមិនអាចចូលហមើលោនហោយ្បជាពលរដ្ឋដដលខលៃលួនបំហរីហនាះហេើយ។

(f) ជាលទ្ផលហដើមតាបដីបហងកើនភាពហបើកបង្តាញ ការពិភាកតាសាសហ្មច ការរដរកដវកដញកត
ទល់ និងសុភាវធ៌មក្នចុងចំណត់ការនដីតិបញ្ញតិ្របស់ហយើងហដើមតាបដីហធវើឲតាយ្បជាពលរដ្ឋហយើង
ទទួលោនព័ត៌មាន្គប់្គាន់ និងហដើមតាបដីធានាឲតាយោនថាចំណត់ការនដីតិបញ្ញតិ្ោន ហធវើហេើ
ងហោយយុត្ិធម៌ និងហបើកចំេរហនាះ រដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋរបស់ហយើង្តរូវដតធានាឲយោនថាមនុសស

ហគាលបំណងដដលោនដ្លៃងរបស់វាហោយមិនោនបញ្ប់គហ្មាងោច់ហោយដេកដដលរង
ការហចាទ្បកាន់មួយហផតាសងហទៀត។

(c) ល័ក្ខខ័ណ្ឌចុងបំផុតស្មាប់ត្មរូវឲតាយហ្បើទឹក្ោក់ពដីរហកាដ ិដុលា្តារ 
($2,000,000,000) ដដលមានផ្ទចុកហៅក្នចុងដផ្នកហនះនឹង្តរូវោនដកត្មរូវជាហរៀងរាល់
្នតាំហដើមតាបដី្លៃចុះបញ្តាំងរាល់្គប់កំហណើនឬតំេយណមួយហៅក្នចុងអតិផរណដូចដដលោន
វាស់ស្ទង់ហោយសន្ទសតាសន៍តនមលៃអ្នកហ្បើ្ោស់ស្មាប់រាល់្គប់អ្នកហ្បើ្ោស់ហៅទដី្កុងទាំង
អស់ (CPI-U) ដដល្តរូវោនហោះពុម្ពហចញផតាសាយហោយការិយាល័យសិ្ថតិការងររបស់
សេរដ្ឋអាហមរិក។ ការិយាល័យរតនាករនឹងគណនាហេើយហោះពុម្ពផតាសាយនូវការដកត្មរូវ
ដដលទាមទារត្មរូវឲតាយមានហោយដផ្នករងហនះ។

ដផ្នកទដី 5. ការសា្តាបនាហសរីនិយម

ចតាបាប់ហនះនឹង្តរូវោនហធវើបទវិភាគស្មាយហោយហសរីឥតសំនចហដើមតាបដីនាំមកនូវ្បសិទ្ិភាព
ដល់ហគាលបំណងរបស់វា។

ដផ្នកទដី 6. វិធានការដដលមានបដិបក្ខភាព

(a) ហៅក្នចុង្គាដដលថាវិធានការហនះនិងវិធានការមួយដនទហទៀតឬវិធានការហ្ចើនដដល
ទាក់ទងនឹងការទាមទារត្មរូវឲតាយមានការឯកភាពយល់្ពមរបស់អ្នកហោះហ្នតាតស្មាប់
ឥណហទយតាយប័ណ្ណរដ្ឋនឹងហលចហេើងហៅក្នចុងសនលៃឹកហ្នតាតននការហោះហ្នតាតទូទាំងរដ្ឋដដដល
ដតមួយ ហនាះវិធានការមួយឬហ្ចើនដនទហទៀតនឹង្តរូវោនចាត់ទុកថាមានបដិបក្ខភាពជា
មួយនឹងវិធានការហនះ។ ក្នចុងករណដីវិធានការហនះទទួលោនសហមលៃងហ្នតាតគាំ្ទហ្ចើនហលើស
លុប បញ្ញត្ិនានាននវិធានការហនះ្តរូវលុបហលើទាំង្សុង ហេើយបញ្ញត្ិនានាននវិធានការហផតាសង
ហទៀត ្តរូវចាត់ទុកជាហមាឃៈ ។

(b) ្បសិនហបើវិធានការហនះ្តរូវោនឯកភាពយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាតបែុដន្្តរូវោន
ោក់រំនួសទាំង្សុងឬហោយអហនើលៃហោយគំនិតហផ្ើមដដលមានបដិបក្ខភាពដនទហទៀតណ
មួយដដល្តរូវោនឯកភាពយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាតហៅក្នចុងការហោះហ្នតាតដតមួយជា
មួយគានតា ហេើយគំនិតហផ្ើមដដលមានបដិបក្ខភាពដបបហនាះហ្កាយមកហទៀត្តរូវោន្បកាន់
យកថាមានទុពវលភាព ហនាះវិធានការហនះនឹងមានលក្ខណៈសវ័យ្បតិបត្ិហេើយ្តរូវោន
ផ្ល់នូវអំណចនិងភាពជាធរមានហពញហលញ។

ដផ្នកទដី 7. ភាពអាចផ្តាច់ហចញោន។

មា្តាននចតាបាប់ហនះអាចដញកោច់ពដីគានតាោន។ ្បសិនហបើចំដណក ដផ្នក ដផ្នករង កថាខ័ណ្ឌ  
ខចតាបាប់ ្បហយាគ ឃ្តា ោកតាយហពចន៍ឬការោក់អនុវត្ន៍ននចតាបាប់ហនះ្តរូវោន្បកាន់ទុកហោយ
ហេតុផលណក៏ហោយថាមានទុពវលភាពហោយហសចក្ដីសហ្មចចិត្ឬហោយតុលាការ្បកប
ហោយសមត្ថកិច្យុតា្តាធិការណមួយ ហនាះការសហ្មចចិត្ហនាះនឹងមិនមានឥទ្ិពលបែះោល់
ដល់សុពលភាពននចំដណកហសសសល់ននចតាបាបហ់នះហេើយ។ ្បជារននន California  

រហនៀតាមរយៈហនះសូម្បកាសថាពួកហគនឹង្បកាន់អនុវត្ន៍នូវចតាបាប់ហនះហេើយរាល់និង្គប់
ចំដណក ដផ្នក ដផ្នករង កថាខ័ណ្ឌ ខចតាបាប ់្បហយាគ ឃ្តា ោកតាយហពចន៍និងការោក់អនុវត្ន៍
នដីមួយៗនិងទាំងអស់ដដលមិនោន្តរូវោន្បកាសថាជាទុពវលភាពឬផ្ទចុយនឹងរដ្ឋធម្នុញ្ញ
ហោយមិនគិតដល់ថាហតើចំដណកណមួយននចតាបាបហ់នះឬការអនុវត្ន៍ននចតាបាបហ់នះនឹង្តរូវោន
្បកាសថាមានទុពវលភាពបនា្តាប់មកហទៀត។

ដផ្នកទដី 8. ការការោរដផ្នកផលៃជូវចតាបាប់។

្បសិនហបើចតាបាបហ់នះ្តរូវោនឯកភាពយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាតនន California  

រហនៀនិងបនា្តាប់ពដីហនាះមកចំណុះហអាយឧបសគ្គ្តរូវរំនះដផ្នកផលៃជូវចតាបាប់ដដលហចាទ្បកាន់ការ
បំោនហល្ើសននចតាបាប់សេព័ន ្ហេើយទាំងអ្ិោលនិងអគ្គហមធាវីបដិហសធមិនការោរចតាបាប់
ហនះ ហនាះសកម្ដូចខាងហ្កាមនឹង្តរូវោន្បកាន់យក :

(a) មិនថាមានអវដីផ្ទចុយពដីហនះមានផ្ទចុកហៅក្នចុង រំពូក 6 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយនឹង ដផ្នក  

12500) ននចំដណកទដី 2 ននដផ្នកទដី 3 ននចំណងហរើងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោលឬ
ននចតាបាប់ដនទណក៏ហោយ អគ្គហមធាវីនឹងដតងតាំងហមធាវីឯករារតាយហដើមតាបដីការោរចតាបាប់ហនះយា៉តាង
ហសាមតាះ្តង់និងយា៉តាងខា្តាំងកា្តាតាងនាមរំនួសឲតាយ California រហនៀ។

(b) មុនហពលចាត់តាំងឬបនា្តាប់ពដីហនាះោក់រំនួសនូវហមធាវីឯករារតាយមក អគ្គហមធាវីនឹងហ្បើ
្ោស់ការយកចិត្ទុកោក់ដ៏្តឹម្តរូវហៅក្នចុងការកំណត់គុណវឌតាឍិននហមធាវីឯករារតាយហេើយ
នឹងយកឲយោននូវការបញ្ក់អះអាងជាលាយល័ក្ខអកសរពដីហមធាវីឯករារតាយដដលថាហមធាវី
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126 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ54បន្

្គប់រូប រួមទាំងសមារិក្បព័ន្ផតាសពវផតាសាយផងដដរមានសិទ្ិហធវើការ្តទុកចំណត់ការ
នដីតិបញ្ញតិ្ហេើយនិងអាចហធវើការចាក់ផតាសាយ បហង្តាះផតាសាយ ឬហផញើបញ្ជូនឯកសារ្តទុកទាំង
ហនាះហោយហសរីោន។

(g) ហដើមតាបដីហធវើការបដន្ថមសិទ្ិ្តទុកចំណត់ការនដីតិបញ្ញតិ្ហនះ អង្គនដីតិបញ្ញតិ្ខលៃលួនឯងគួរដត
្តរូវត្មរូវឲតាយហធវើការ្តវីហដអូនិងបហង្តាះរូបភាពសហមលៃងពដីចំណត់ការជាសាធារណៈទាំងអស់
ហៅហលើ្បព័ន្អ៊ីនធឺណិត ហេើយ្តរូវរកតាសាជានូវបណ្ណសារវីការ្តទុកទាំងហនះដដលនឹងកា្តាយ
ជា្ប្ពដ៏មានតនមលៃស្មាប់សាធារណរន ្បព័ន្ផតាសពវផតាសាយ និងសេគមន៍អ្នកសិកតាសាស
្មាប់កូនហៅរំនាន់ហ្កាយ។

(h) រដ្ឋ California គួរដតអនុវត្តាមរដ្ឋដនទហទៀតដដលត្មរូវឲតាយមានការផ្ល់ដំណឹង  
ជាមុនក្នចុងរយៈហពល 72 ហមា៉តាងរវាងចហនា្តាះហពលដដលហសចក្ដី្ោងចតាបាប់្តរូវោនហោះពុម្ភ  
និងផតាសាយរូនដល់សាធារណៈរន និងរយៈហពលដដលវា្តរូវោនោក់ឲតាយហោះហ្នតាត ហោយ
អនុញ្តាតឲតាយមានការហលើកដលងដតក្នចុងករណដីបនា្តាន់ពិត្ោកដ ដូចជាហ្គាះមេន្រាយ
ធម្ជាតិបហណ្តាះ ។

(i) ការផ្ល់ឱកាសឲតាយសាធារណៈរន ្បព័ន្ផតាសពវផតាសាយ និងសមារិកនដីតិបញ្ញត្ិោន 
្តរួតពិនិតតាយហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហោយពិសា្តា និងហរៀបរយហនាះ វានឹងហធវើឲតាយហសចក្ដី្ោងចតាបាប់
ហនាះរឹតដតលអ្បហសើរជាងមុន ខណៈកំពុងទប់ស្ាតាត់កុំឲតាយមានទំហនារនហយាោយនិងការ
ដហណ្ើមអំណច។

(j) វិធានការទាំងហនះនឹងមានន្លៃចំណយមានដតហ្មតាះមកហលើអ្នកបង់ពន្ ខណៈដដលវា
ោនហលើកកំពស់តមា្តាភាពក្នចុងដំហណើរការនដីតិបញ្ញត្ិឲតាយោនលអ្បហសើរជាងមុនហដើមតាបដីជាផល
្បហយារន៍ដល់្បជាពលរដ្ឋ។

ដផ្នកទដី 3. ហសចក្ដីដ្លៃងការននហគាលបំណង

ក្នចុងការអនុម័តវិធានការហនះ ្បជាពលរដ្ឋ California មានហគាលបំណងដូចតហៅហនះ ៖

(a) ហដើមតាបដីបងកឲតាយហយើងជា្បជាពលរដ្ឋទាំងអស់គានតាអាចហធវើការអហង្គតតាមរយៈ្បព័ន្
អ៊ីនធឺណិតអំពដីអវដីដដលកំពុងដតហកើតហេើង និងអវដីដដលោនហកើតហេើងរួចក្នចុងចំណត់ការ
សាធារណៈអង្គនដីតិបញ្ញតិ្ទាំងឡាយណនិងទាំងអស់ហដើមតាបដីទទួលោនព័ត៌មានដដល
ចាំោច់ស្មាប់ការចូលរូមក្នចុងដំហណើរការនហយាោយ និងហដើមតាបដីឲតាយតំណងរានស្ជាប់ហ្នតាត
របស់ហយើងជាប់កតពវកិច្ទំនួលខុស្តរូវចំហោះសកម្ភាពរបស់ពួកហគ។

(b) បងកឲតាយពួកហយើងជា្បជាពលរដ្ឋទាំងអស់គានតាអាច្តទុក និបហង្តាះផតាសាយ ឬហផ្ទបញ្ជូន
ឯកសារ្តទុកហោយខលៃលួនហយើងផ្តាល់អំពដីចំណត់ការនដីតិបញ្ញត្ិទាំងហនាះ ហដើមតាបដីរំរុញឲតាយមាន
ភាពយុត្ិធម៌ក្នចុងចំណត់ការហនាះនិងការពិភាកតាសាសហ្មចហៅក្នចុងការសហ្មចចិត្និងភាព
ទទួលខុស្តរូវរបស់តំណងរានស្របស់ហយើង។

(c) ផ្ល់ហពលហវលាដដលចាំោច់ស្មាប់ហយើងដដលជា្បពលរដ្ឋ និងតំណងរានស្  
របស់ហយើងហធវើការវាយតនមលៃយា៉តាង្បុង្បយ័ត្នហៅហលើចំនុចខា្តាំងនិងចំនុចហខតាសាយនន
ទ្មង់កំដណចុងហ្កាយនន ហសចក្ដី្ោងចតាបាប់នដីមួយៗមុនហពលមានការហោះហ្នតាតហោយ
ោក់បន្ទចុកឲតាយមានការផ្ល់ដំណឹងរយៈហពល 72 ហមា៉តាងជាមុនរវាងចហនា្តាះហពលដដលទ្ម
ង់កំដណចុងហ្កាយននហសចក្ដី្ោងចតាបាប់្តរូវោនហោះពុម្ភផតាសាយរូនដល់សាធារណៈរន  
និងអង្គនដីតិបញ្ញតិ ្និងរយៈហពលហធវើការ ហោះហ្នតាត ដលកដលងដតករណដីបនា្តាន់ពិត្ោកដ
ដដល្តរូវោន្បកាសហោយអ្ិោលបែុហណ្តាះ។

ដផ្នកទដី 4. ការហធវើវិហសាធនកម្ហលើមា្តា IV ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

ដផ្នកទដី 4.1. ដផ្នកទដី 7 ននមា្តាទដី IV ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California 
្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហដើមតាបដីឲតាយមានហសចក្ដីដចងថា ៖

ផ្នែក 7. (a) សភានដីមួយៗនឹង្តរូវហ្រើសហរីសមនន្ដីរបស់ខលៃលួន 
ហេើយ្តរូវអនុម័តបញ្ញតិ្
ស្មាប ់ចំណត់ការរបស់ខលៃលួនផងដដរ។ ចំនួនសមារិកភាពភាគហ្ចើននឹងអាចបហងកើតចំនួន
្បរុំកូរេមោន បែុដន្ហោយសារដតអាចមាន សមារិកមួយចំនួនតូច្តរូវការស្មាកហពល
ខលៃះហនាះ វាជាហេតុ្តរូវបង្ខំឲតាយសមារិកដដលអវត្មាន្តរូវចូលរួម។

(b) សភានដីមួយៗ្តរូវរកតាសា និងហោះពុម្ភផតាសាយទិនានុបតាបវត្ិននចំណត់ការរបស់ខលៃលួន។  
ការហោះហ្នតាតតាមរយៈការហៅហ្មតាះននសមារិកសភាហលើ្បធានបទណមួយគួរដត្តរូវោន
កត់្តាទុកក្នចុងទិនានុបតាបវតិ្តាមសំណូមពររបស់សមារិកដដលមានវត្មាន 3 រូប។

(c) (1) ហលើកដលងដត្តរូវោនដចងក្នចុងកថាខណ្ឌហនះ (3) ចំណត់ការននសភានដីមួយៗ
និងគណៈកមាមតាធិការរបស់វា្តរូវដតហបើកចំេរជាសាធារណៈ។ សិទ្ិចូលរួមចំណត់ការហបើក
ចំេរសាធារណៈរួមបញ្ជូលទាំងសិទ្ិរបស់បុគ្គលណមួយ ក្នចុងការ្តហោយមហធតាយាោយ
ជាសហមលៃងឬវីហដអូននចំណត់ការទាំងមូល ឬហោយដផ្នកនិងចាក់ផតាសាយ ឬហផញើបញ្ជូនឯកសារ
្តទុកទាំងហនាះឲតាយដតថាអង្គនដីតិបញ្ញតិ្អាចនឹង្បកាន់យកនូវ បញ្ញត្ិសមរមតាយ្សបតាម
កថាខ័ណ្ឌ (5) ហោយហធវើនិយ័តកម្ហលើការោក់ និងការហ្បើ្ោស់ឧបករណ៍ស្មាប់្ ត  
ឬចាក់ផតាសាយចំណត់ការទាំងហនាះក្នចុងហគាល បំណងដតមួយគត់គឺកាត់បន្ថយការរាំតាងស្ទះ
ចំហោះចំណត់ការទាំងហនាះ។ ភាគដីរងហ្គាះណមួយនឹងមានសិទ្ិប្ឹងហដើមតាបដីតវា៉តារំទាស់
នឹង្កមចតាបាប់ដដលោននិយាយហៅក្នចុងសកម្ភាពស្មាប់មហធតាយាោយផលៃជូវចតាបាប់ស្មាប់
បញ្តាឬ្បកាសហេើយអង្គនដីតិបញ្ញតិ្នឹង្តរូវមានបន្ទចុក ហធវើការបង្តាញឲតាយហឃើញថាចតាបាប់
្កិត្កមហនាះសមហេតុផល ។

(2) ចាប់ហផ្ើមន្ងៃទដី 1 ដខមករានន្នតាំ្បតិទិនទដីពដីរបនា្តាប់ពដីការចាប់ហ្បើ្ោស់របស់កថាខណ្ឌ
ហនះ អង្គនដីតិបញ្ញត្ិក៏នឹង្តរូវហធវើការ្តជារូបភាព-សហមលៃងដដលនឹង្តរូវហធវើហេើងពដីរាល់ចំណត់
ការទាំងអស់ឲតាយចំណុះហៅនឹងកថាខណ្ឌ (1) ហៅ្គប់ដផ្នក អង្គនដីតិបញ្ញតិ្នឹងហធវើឲតាយការ្ ត
ទុកដបបហនាះផតាសពវផតាសាយជាសាធារណៈតាមរយៈ្បព័ន្អ៊ីនហធើណិតក្នចុងរយៈហពល 24 ហមា៉តាង
បនា្តាប ់ពដីចំណត់ការហនាះ្តរូវោនឈប់ស្មាកឬហលើកហពលស្មាប់ន្ងៃហនាះហេើយនឹងរកតាសា
ឯកសារ្តទុកដដលោននិយាយមកទាំងហនាះក្នចុងបណ្ណសារដដលនឹងអាចចូលហមើលោន
ហោយសាធារណរនតាមរយៈ្បព័ន្ អ៊ីនហធើណិតនិងអាចទាញយកោនក្នចុងរយៈហពលមិន
ហ្កាម 20 ្នតាំដូចដដលោនដចងហោយចតាបាប់(ថានតាក់រដ្ឋ)។

(3) ហទាះបដីជាមានដចងក្នចុងកថាខណ្ឌ (1) និង (2) ក៏ហោយក៏ការហបើកសម័យ្បរុំមិនហបើក
ចំេរ អាចនឹងហធវើហេើងស្មាប់ហគាលបំណងណមួយននហគាលបំណងដូចតហៅហនះ
បែុហណ្តាះ:

(A) ហដើមតាបដីពិចារណដតងតាំង ការហ្រើសយកឲតាយចូលបហ្មើការងរនិងវាយតនមលៃលទ្ផល
ការងរ ឬការបញតាឈប ់មនន្ដីរារការ ឬនហយារិកសាធារណៈណមួយ ហដើមតាបដីពិចារណ ឬ
សា្តាប់បណ្ឹង ឬការហចាទ្បកាន់ហលើសមារិកអង្គនដីតិបញ្ញតិ ្ឬមនន្ដីរារការ ឬនហយារិក
សាធារណៈ ឬហដើមតាបដីបហងកើតការចាត់ចំណត់ថានតាក ់ឬការផ្ល់្ោក់ហបៀវតតាសដល់បុគ្គលិកអង្គ
នដីតិបញ្ញត្ិ។

(B) ហដើមតាបដីពិចារណហលើបញ្តាដដលបែះោល់ហលើសុវត្ថិភាព និងសន្ិសុខរបស់សមារិក  
អង្គនដីតិបញ្ញត្ ិឬបុគ្គលិករបស់វា ឬសុវត្ថិភាព និងសន្ិសុខរបស់អាគារ ឬទដីធា្តាដដលអង្គ
នដីតិបញ្ញត្ិហ្បើ្ោស់។

(C) ហដើមតាបដីមានកិច្សន្និសដីទជាមួយឬទទួលឱវាទពដីហមធាវីផលៃជូវចតាបាប់របស់ខលៃលួនទាក់ទង និង
បណ្ឹងវិវាទមិនទាន់ោច់ហ្សចឬបណ្ឹងវិវាទដដលរំពឹងថាសមហេតុផលនឹងមានឬថាហតើ
គួរចាប់ហផ្ើមបណ្ឹងវិវាទហៅហពលដដលការពិភាកតាសាក្នចុងសម័យ្បរុំហបើកចំេរនឹងមិនការោរ
ផល្បហយារន៍របស់សភា ឬគណៈកមាមតាធិការទាក់ទងនឹងបណ្ឹងវិវាទហនាះ។

(2)(4) ការ្បរុំក្នចុងនផ្ទបកតាសននសមារិក្ពឹទ្ិសភា និងរដ្ឋសភា ឬសមារិកសភាទាំតាងពដីរ
ដដលមានសមារិកមកពដីបកតាសនហយាោយដតមួយនឹងអាចរួបគានតាក្នចុងសម័យ្បរុំមិនហបើក
ចំេរ។

(3)(5) អង្គនដីតិបញ្ញត្ិនឹង្តរូវអនុវត្ដផ្នករងហនះតាមរយៈដំហណះ ្សាយដំណលគានតាដដល
អនុម័តហោយការហោះហ្នតាតតាមរយៈការហៅហ្មតាះដដល្តរូវ កត់្តាក្នចុងទិនានុបតាបវត្ិ ហោយ
មានសហមលៃងយល់្សបពដីរហលើបដីននសមារិកសភានដីមួយៗ ឬហោយចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ)ហេើយនិង
ោក់បញ្ញត្ិត្មរូវថាហៅហពលក្នចុងករណដីដដលសម័យ្បរុំមិនហបើកចំេរ្តរូវោនហធវើហេើង្សប
ហៅនឹងកថាខណ្ឌ(1) (3) ហធវើការោក់បញ្ញត្ិថាការរូនដំណឹងដដលសមហេតុផលនន
សម័យ្បរុំមិនហបើកចំេរ និងហគាលបំណងរបស់វានឹង្តរូវផ្ល់រូនដល់សាធារណៈរន។  
ហបើសិនជាមានការ្ប្ំងគានតារវាងដំហណះ្សាយ្សបគានតានិងចតាបាប់(ថានតាក់រដ្ឋ)ដំហណះ្សាយ
ឬចតាបាប់មួយណដដលចាប់ហ្បើ្ោស់ឬទទួលោនអនុម័តហ្កាយហគនឹងមានហ្បៀបជាង។

(d) សភាទាំងពដីរនឹងពំុមានសិទ្ិហធវើការស្មាកហលើសពដី 10 ន្ងៃ ឬហៅទដីណហនាះហទ ហបើពុំ
មានការយល់្ពមពដីសភាមា្តាងហទៀត។

ដផ្នកទដី 4.2. ដផ្នកទដី 8 ននមា្តា IV ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ្តរូវោនហធវើ
វិហសាធនកម្ហដើមតាបដីឲតាយមានហសចក្ដីដចងថា:

ផ្នែក 8. (a) ហៅសម័យ្បរុំធម្តា នឹងមិនមានគណៈកម្ការ ឬសភាមួយណ
ហធវើការសា្តាប ់ឬហធវើសកម្ភាពហៅហលើហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហផតាសងៗហ្រៅពដីហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ទាក់

54
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ54 បន្

យល់្សបពដីរភាគបដីននសមារិកភាព ។ ចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ)ស្ដីពដី្គាបនា្តាន់អាចនឹងបហងកើត ឬ
លុបហចាលមុខតំដណងណមួយ ឬផ្តាស់ប្ជូរ្ោក់ហបៀវតតាស លក្ខន្ិកៈល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឬតួនាទដីរបស់
មុខតំដណងណមួយ ឬផ្ល់សិទ្ិពិហសស ឬអ្័យឯកសិទ្ិពិហសស ឬបហងកើតសិទ្ ិឬអត្ថ
្បហយារន៍ដដល្តរូវផ្ល់រូន ។

ដផ្នកទដី 5. ការហធវើវិហសាធនកម្ហលើ្កមរោ្តា្ិោល

ដផ្នកទដី 5.1. ដផ្នកទដី 9026.5 នន្កមរោ្តា្ិោលដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម ្ហដើមតាបដី
ឲតាយមានហសចក្ដីដចងដូចតហៅហនះ ៖

9026.5. ការ្តទុកជារូបភាព-សហមលៃងឬផតាសពវផតាសាយតាមទូរទសតាសន៍នូវចំណត់ការ
បញ្ញត្ិជាសាធារណៈ។

(a) ការ្តទុកជារូបភាព-សហមលៃងឬផតាសពវផតាសាយតាមទូរទសតាសន៍ននចំណត់ការបញ្ញត្ិជា
សាធារណៈននសភាអង្គនដីតិបញ្ញត្ិនដីមួយៗ និងគណៈកមាមតាធិការននសភាហនាះអាចនឹង
្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ហគាលបំណង្សបចតាបាប់ណមួយនិងហោយគាមតានការោក់បន្ទចុក
ន្លៃហសាេ៊ុយណមួយហៅហលើរដ្ឋឬភានតាក់ងរសាធារណៈឬសារដីវកម្សាធារណៈរបស់វា
ហេើយ។ គាមតានរលកសញ្តាទូរទសតាសន៍បហងកើតហេើងហោយសភានឹងមិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់
ស្មាប់ហគាលបំណង នហយាោយ ឬោណិរ្កម្ណមួយហនាះហទ រួមបញ្ជូល
ដតមិនកំណត់្តឹមដត យុទ្នាការហោះហ្នតាតមុខតំដណងសាធារណៈ ឬយុទ្នាការគាំ្ទ ឬ
្ប្ំងសំហណើរបស់សនលៃឹកហ្នតាតដដល្តរូវោនោក់រូនអ្នកហោះហ្នតាតហនាះដដរ។

ដូចដដលោនហ្បើហៅក្នចុងដផ្នកហនះ "ហគាលបំណងោណិរ្កម"្ មិនរួមបញ្ជូលចំនុចមួយនន
ចំណុចដូចតហៅហនះហទ ៖

(1) ការហ្បើ្ោស់រលកសញ្តាទូរទសតាសន៍ដដលសភាបហងកើតឲតាយហោយសា្តាប័នព័ត៌មានដដល
មានការទទួលសា្តាល់ ឬអង្គភាពមិនរក្ោក់ចំហណញស្មាប់កម្វិធដីទូរទសតាសន៍ដផ្នកការអប់រំ  
ឬកិច្ការសាធារណៈហនាះហេើយ។

(2) ដូចដដលោនផ្ល់សិទ្ិហោយសភា ការហផ្ទបញ្ជូនហោយភាគដីទដីបដីហៅកាន់អ្នកបង់្ោក់
ហ្បើ្ោស់ហសវាជា្បចាំនូវដខតាសវីហដអូដដលមិនោនកាត់តននរលកសញ្តាទូរទសតាសន៍ដដលបហងកើត
ហេើងហោយសភា។

(b) ន្លៃចំណយរបស់អង្គបញ្ញត្ិននការហគារពតាមកថាខណ្ឌ (2) ននដផ្នករង (c) ននដផ្នកទដី 
7 និងននកថាខណ្ឌ (2) ននដផ្នករង (b) ននដផ្នកទដី 8 ននមា្តា IV ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ 
California នឹង្តរូវបញ្ជូលជាដផ្នកននចំណយសរុបទាំងមូលដដល្តរូវោនអនុញ្ញតហៅ
ហ្កាមដផ្នកទដី 7.5 ននមា្តា IV ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។ បុគ្គល ឬអង្គភាពណ
ដដលបំោនដផ្នកហនះនឹង្តរូវជាប់ហទាសបទមរតាឈឹម។ 

ដផ្នកទដី 5.2. ដផ្នកទដី 10248 នន្កមរោ្តា្ិោលដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហដើមតាបដីឲតាយ
មានហសចក្ដីដចងដូចតហៅហនះ

10248. បណ្តាញកុំពតាយជូទ័រសាធារណៈ ព័ត៌មានដផ្នកនដីតិបញ្ញត្ិដដលត្មរូវឲតាយមាន។

(a) ជាមូយនិងឱវាទរបស់គណៈកមាមតាធិការសភាស្ដីអំពដីចតាបាប់្កិត្កមនិងគណកមាមតាធិការ
្ពឹទ្សភាស្ដីអំពដីចតាបាប់្កិត្កមហមធាវីនដីតិបញ្ញត្ិនឹង្តរូវហធវើឲតាយរាល់្គប់ព័ត៌មានដូចតហៅហនះ
ឲតាយអាចរកោនជាសាធារណៈក្នចុងទ្មង់ហអេិច្តរូនិច ៖

(1) ្បតិទិននដីតិបញ្ញតិ ្កាលវិភាគសវនការគណៈកមាមតាធិការនដីតិបញ្ញតិ ្បញ្ដីរាយនាម
បញ្តាដដលមិនទាន់ហោះ្សាយរបស់សភាទាំងពដីរននអង្គនដីតិបញ្ញតិ ្និងបញ្ដីរាយនាម
គណៈកមាមតាធិការអង្គនដីតិបញ្ញតិ ្និងសមារិករបស់ហគ។

(2) អត្ថបទននហសចក្ដី្ោងចតាបាប់នដីមួយៗដដលោនហលើកហេើងក្នចុងសម័យ្បរុំនដីតិបញ្ញត្ ិ 
នដីមួយៗបច្ចុបតាបន្ន រួមបញ្ជូលទ្មង់ដដល្តរូវោនវិហសាធនកម ្ចុះហ្មតាះ និងចងជារំពូកនន
ហសចក្ដី្ោងចតាបាប់នដីមួយៗ។

(3) ្បវត្ិហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ននហសចក្ដី្ោងចតាបាប់នដីមួយៗដដល្តរូវោនហលើកហេើង និង្តរូវ
ោនហធវើវិហសាធនកម្ក្នចុងសម័យសម័យ្បរុំនដីតិបញ្ញត្ិបច្ចុបតាបន្ននដីមួយៗ។

(4) សា្តានភាពហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ននហសចក្ដី្ោងចតាបាប់នដីមួយៗដដល្តរូវោនហលើកហេើង និង
្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ក្នចុងសម័យ្បរុំនដីតិបញ្ញត្ិបច្ចុបតាបន្ននដីមួយៗ។

(5) ការវិភាគហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ទាំងអស់ហរៀបចំហោយគណៈកមាមតាធិការនដីតិបញ្ញតិ្ដដល  
មានទំនាក់ទំនងជាមួយហសចក្ដី្ោងចបាប់នដីមួយៗក្នចុងសម័យ្បរុំនដីតិបញ្ញត្ិបច្ចុបបន្ន ។

ទងនឹង្វិការហនាះហេើយរេូតដល់ន្ងៃទដី 31 ហ្កាយពដីហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហនាះ្តរូវោនោក់
បង្តាញរូន លុះ្តាដតសភាោនលប់ហចាលល័ក្ខខ័ណ្ឌត្មរូវហនះតាមការហោះហ្នតាតតាមរយៈ
ការហៅហ្មតាះ(សហ្មចហោយការយល់្សបរបស់សមារិកបដីភាគបួន)ដដល្តរូវោនកត់្តា
ក្នចុងទិនានុបតាបវត្ិហនះ។

(b) (1) អង្គនដីតិបញ្ញតិ្្បដេលនឹងមិនបហងកើតចតាបាប់ណហលើកដលងដតហៅតាមចតាបាប់  
(ថានតាក់រដ្ឋ) ហេើយអាចនឹងមិនអនុម័តចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ)ណហនាះហទ ហលើកដលងដតហៅតាម
ហសចក្ដី្ោងចតាបាប់។ នឹងមិនមានការអនុម័តហលើហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ណមួយហទ លុះ្តាដតវា
្តរូវោនអានតាមចំណងហរើងជាប់ចំនួន 3 ន្ងៃក្នចុងសភានដីមួយៗ ហលើកដលងដតសភាលប់
ហចាលល័ក្ខខ័ណ្ឌល័ក្ខខ័ណ្ឌត្មរូវហនះតាមការហោះហ្នតាតតាមរយៈការហៅហ្មតាះដដល្តរូវោន
កត់ចូលក្នចុងទិនានតានុបតាបវត្ ិហោយមានសមារិកភាពពដីរភាគបដីយល់្សប។

(2) នឹងមិនមានហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ណ្តរូវោន្លៃង ឬជាចុងហ្កាយកា្តាយជាចតាបាប់
(ថានតាក់រដ្ឋ)ហនាះហទលុះ្តាដតរេូតដល់ហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ដដល មានវិហសាធនកមណ្
មួយ្តរូវោនហោះពុម្ភផតាសាយនិងដចកចាយរូនដល់សមារិកក៏ដូចជា្តរូវោនផតាសពវផតាសាយ
ហលើ្បព័ន្អ៊ីនហធើណិត ក្នចុងទ្មង់ចុងហ្កាយរបស់វាស្មាប់រយៈហពលយា៉តាងតិច 72  
ហមា៉តាង មុនការហោះហ្នតាត ហលើកដលងដតថាការរូនដំណឹងហនះអាចនឹង្តរូវោនហលើកដលង  
្បសិនហបើអ្ិោលោនោក់ហសចក្ដីដ្លៃងការជាលាយលក្ខអកតាសរូនដល់អង្គនដីតិបញ្ញតិ្  
ដដលថាការលុបហចាលរយៈហពលរូនដំណឹងហនះ ស្មាប់ហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហនាះគឺជាការ
ចាំោច់ហដើមតាបដីដ្លៃង្បកាសសា្តានភាពអាសន្នដូចោនកំណត់និយមន័យក្នចុងកថាខណ្ឌ  
(2) ននដផ្នករង (c) ននដផ្នកទដី 3 ននមា្តា XIII B ដដល្តរូវោន្បកាសហោយអ្ិោល
ហេើយសភាដដលចាត់ទុកហសចក្ដី្ោងចតាបាប់បនា្តាប់ពដីហនាះថាោនហធវើការលុបហចាលរយៈហពល
រូនដំណឹង ស្មាប់ហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហនាះហោយការហោះហ្នតាតតាមរយៈការហៅហ្មតាះោច់
 ហោយដេកមួយដដល្តរូវោនកត់្តាចូលក្នចុងទិនានតានុបតាបវត្ិ ហោយយកសហមលៃងយល់្សបពដីរ
ភាគបដីននសមារិកសភាមុនហពល ហធវើការហោះហ្នតាតហលើហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហនះ។

(3) នឹងមិនមានការអនុម័តហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ណមួយហទ លុះ្តាដតភាគហ្ចើនននសមារិក
ភាពននសភានដីមយួៗយល់្សបគានតាតាមរយៈការហោះហ្នតាតហោយហៅហ្មតាះដដល្តរូវោន
កត់្តាបញ្ជូលក្នចុងទិនានតានុបតាបវត្ិ។

(c) (1) ហលើកដលងដូចោនដចងក្នចុងកថាខណ្ឌ (2) និង (3) ននដផ្នករងហនះ ចតាបាប់
(ថានតាក់រដ្ឋ) ដដល្តរូវោនអនុម័តហៅក្នចុងសម័យ្បរុំធម្តានឹង្តរូវចូលជាធរមានហៅន្ងៃ
ទដី 1 ដខមករាហ្កាយបនា្តាប់ពដីរយៈហពល 90 ន្ងៃពដីកាលបរិហចឆេទអនុម័តចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ) 
ហនះ ហេើយចតាបាប់(ថានតាក់រដ្ឋ)ណមួយដដល្តរូវោនអនុម័តហៅសម័យ្បរុំពិហសសនឹង្តរូវ  
ចូលជាធរមានហៅន្ងៃទដី 91 ហ្កាយការហលើកហពលននសម័យ្បរុំពិហសសដដលហៅហពល
ហនាះហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហនាះ្តរូវោនអនុម័ត ។

(2) ចតាបាប ់(ថានតាក់រដ្ឋ) ហ្រៅពដីចតាបាប់ថានតាក់រដ្ឋដដលបហងកើត និងផ្តាស់ប្ជូរដដនកំណត់ននមណ្ឌល
នដីតិបញ្ញត្ ិមណ្ឌលសភា ឬមណ្ឌលហោះហ្នតាតហផតាសងហទៀត ដដល្តរូវោនអនុម័តហោយហសចក្ដី
្ោងចតាបាប់ដដល្ លៃងហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ិហៅចំឬមុនកាលបរិហចឆេទដដលអង្គនដីតិបញ្ញតិ្ហលើកហព
លហដើមតាបដីឈប់ស្មាករួមគានតាហដើមតាបដីហកាះហៅ្បរុំហេើងវិញហៅក្នចុង្ នតាំ្បតិទិនទដីពដីរននរយៈហពល
ពដីរ្នតាំននសម័យ្បរុំនដីតិបញ្ញតិ្ហេើយហៅក្នចុង កម្សិទ្ិរបស់អ្ិោលបនា្តាប់ពដីកាលបរិហចឆេទ
ហនាះ នឹង្តរូវចូលជាធរមានហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករាបនា្តាប ់បនា្តាប់ពដីកាលបរិហចឆេទ អនុម័តចតាបាប់
(ថានតាក់រដ្ឋ)ហនាះលុះ្តាដតមុនន្ងៃទដី 1 ដខមករាសំហ្ចតាបាប់ននញត្ិ្បជាមតិដដលរះ
ឥទ្ិពលហៅហលើចតាបាប់ (ថានតាក់រដ្ឋ)ហនាះ្តរូវោនោក់រូនហៅកាន់អគ្គហមធាវីហោយ្សបហៅ
នឹងដផ្នករង (d) ននដផ្នកទដី 10 ននមា្តា II ដដលក្នចុង្ពឹត្ិការណ៍ហនាះចតាបាប់(ថានតាក់រដ្ឋ)នឹង
ចូលជាធរមានហៅន្ងៃទដី 91 ហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទអនុម័តលុះ្តាតញត្ិ្តរូវោនយកហៅ
រូនដល់រដ្ឋហលខាធិការហោយ្សបហៅនឹងដផ្នករង (b) ននដផ្នកទដី 9 ននមា្តា II ។

(3) ចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ)ដដលហកាះហៅការហោះហ្នតាត ចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ)ដដលដចងស្មាប់ការ
ហកណ្ឌពន្ឬការនលលកទុកហោយដេកស្មាប់ការចំណយបច្ចុបតាបន្នធម្តារបស់រដ្ឋ និង
ចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ)ស្ដីពដី្គាបនា្តាន់នឹងចូលជាធរមានភា្តាមហ្កាយពដីការអនុម័ត។

(d) ចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ)ស្ដីពដី្គាបនា្តាន់គឺជាចតាបាប់ដដលចាំោច់ស្មាប់ការអ្ិរកតាស ភា្តាមៗ
នូវសន្ិភាព សុខភាព ឬសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។ ហសចក្ដីដ្លៃងការអំពដីអង្គហេតុដដលបហងកើត
នូវភាពចាំោច់នឹង្តរូវោនកំណត់ក្នចុងដផ្នកមួយននហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហនះ។ ក្នចុងសភានដីមួយៗ  
ដផ្នក និងហសចក្ដី្ោងចតាបាប់នឹង្តរូវោនអនុម័តោច់ហោយដេកពដីគានតា ហោយការអនុម័ត
នដីមួយៗហធវើតាមរយៈការហៅហ្មះដដល្តរូវោនកត់្តាក្នចុងទិនានតានុបបវត្ិហោយយកសហមលៃង
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128 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ54បន្

បញ្ញត្ិស្ដីពដីតមា្តាភាពនននិតិបញ្ញត្ិរបស់រដ្ឋ California (California Legislature  
Transparency Act) ្បការដូចតហៅហនះ នឹងយកមកអនុវត ្៖ 

(a) អង្គនដីតិបញ្ញតិ្នឹង្តរូវបន្ហគារពអនុហឡាមតាមចតាបាប់ហនះ លុះ្តាដតវា្តរូវោន្បកាស
ថា មិន្សបតាមរដ្ឋធម្នុញ្ញ្សបហៅតាមការវិនិចឆេ័យរបស់តុលាការឧទ្រណ៍។

(b) ហលើកដលងដូចដដលោនបរិយាយដចងក្នចុងដផ្នករង (c) អគ្គហមធាវីនឹងការោរ្ប្ំង
នឹងសកម្ភាពតវា៉តានិងសុពលភាពរបស់បញ្ញត្ិហនះទាំង្សុងឬហោយដផ្នក ហេើយនឹង្តរូវ
មានសិទ្ិហោយឥតល័ក្ខខ័ណ្ឌល័ក្ខខ័ណ្ឌហដើមតាបដីហធវើអន្រាគមន៍ក្នចុងសកម្ភាពណមួយដដល
ហធវើការដ្លៃងហលើកហេើងពដីសុពលភាពននបញ្ញត្ិហនះ។

(c) ហបើសិនអគ្គហមធាវីបដិហសធមិនហធវើការការោរសុពលភាពននចតាបាប់ហនះក្នចុងសកម្ភាព  
ដបបណក្ដី ក៏យា៉តាងណក្ដីក៏អគ្គហមធាវី្តរូវហរៀបចំបណ្ឹងឧទ្រណ ៍ឬដសវងរកការ្តរួតពិនិតតាយ
ហសើហរីហេើងវិញហលើការវិនិចឆេ័យណមួយរបស់តុលាការណក៏ហោយដដលកំណត់ថាចតាបាប់ហនះ
មិនមានសុពលភាពទាំងមូល ឬហោយដផ្នកហបើចាំតាោច់ ឬសមរមតាយហដើមតាបដីរកតាសារំេរបស់រដ្ឋក្នចុង
ការការោរចតាបាប់ហោយ្សបអនុហលាម តាមតូនាទដីរដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់អគ្គហមធាវីហដើមតាបដីហមើលថា
ហតើចតាបាប់របស់រដ្ឋ្តរូវោនព្ងឹងោន្គប់្គាន់ដដរឬហទ។

(d) អ្នកគាំ្ទជាផលៃជូវការននចតាបាប់ហនះមានសិទ្ិហោយឥតល័ក្ខខ័ណ្ឌហដើមតាបដីចូលរួមជាអ្នក
អន្រាគមន ៍ឬភាគដីមាន្បហយារន៍ពិត្ោកដក្នចុងសកម្ភាពណមួយដដលបែះោល់ ដល់
សុពលភាព ឬការបកដ្បស្មាយននចតាបាប់ហនះ ។ ខណៈដដលអ្ិោល និងអគ្គហមធាវី
ោនបដិហសធមិនហធវើការការោរសុពលភាពចតាបាប់ហនះ អ្នកគាំ្ទជាផលៃជូវការក៏្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិ
ហដើរតួតំណងឲតាយរដ្ឋក្នចុងការអះអាងពដីអត្ថ្បហយារន៍របស់រដ្ឋក្នចុងសុពលភាពននចតាបាប់ហនះក្នចុង
សកម្ភាពដបបហនាះណមួយក៏ហោយ និងហធវើការប្ឹង ឧទ្រណ៍ចំហោះការវិនិចឆេ័យណដដល
ហធវើឲតាយបញ្ញតិ្ហនះមិនមានសុពលភាព។

(e) គាមតានអវដីហៅក្នចុងដផ្នកហនះហាម្ោមមិនឲតាយមនន្ដីរារការមិនហអាយហធវើការអះអាងពដីអត្ថ
្បហយារន ៍របស់រដ្ឋក្នចុងសុពលភាពននចតាបាប់ហនះហនាះហទ។

ដផ្នក 7. និរាករណ៍រាល់ចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ)ដខវងរំទាស់ណមួយដដលោនហស្នើហេើងហៅក្នចុង
ការហោះហ្នតាតបឋម។

ហបើសិនជាអង្គនដីតិបញ្ញតិ្ោក់វិធានការហលើសនលៃឹកហ្នតាតស្មាប់ការហោះហ្នតាតបឋម ដខមិ្ុនា  
្នតាំ 2016 ដដល្តរូវោនឯកភាពយល់្ពមហោយសនលៃឹកហ្នតាតភាគហ្ចើនហៅហពលហនាះ  
ហនាះខចតាបាប់ណក៏ហោយននវិធានការហនាះដដលមានភាពមិន្សបគានតាជាមួយ ឬរារាំងក្នចុង
លក្ខណៈដបបណក៏ហោយជាមួយនឹងហគាលបំណង ឬខចតាបាប់ដដលោនអនុម័តហោយ
វិធានផ្លួចហផ្ើមហនះដ្បស្មាយថា គាមតានសពុលភាព និងមិនមានឥទ្ិពលផលៃជូវចតាបាប់ហនាះហទ។

ដផ្នក 8. ភាពអាចផ្តាច់ហចញពដីគានតាោន

ខចតាបាប់ក្នចុងចតាបាប់ហនះអាចដញកផ្តាច់ហចញពដីគានតាោន។ ហបើខចតាបាប់ណមួយននចតាបាប់ហនះ ឬការ
អនុវត្របស់វា្តរូវោន្បកាន់យកថាគាមតានសពុលភាពភាពគាមតានសពុលភាពហនាះនឹងមិនរះ
ឥទ្ិពលបែះោល់ដល់ខចតាបាប ់ឬការអនុវត្ហផតាសងៗហទៀតដដលអាចនឹង្តរូវោនផ្ល់នូវ
អំណចធរមានហៅចំហោះអវត្មានននខចតាបាប ់ឬការអនុវត្ដដលគាមតានសុពលភាព។ ហោយ
មិនមានការកំេិតកំណត់ក្នចុងវិធដីដបបណក៏ហោយនូវភាពទូហៅននអវដីដដលោនហោលមក
ហេើយ អ្នកហោះហ្នតាត សូម្បកាសថា (1) វិហសាធនកម្ហលើដផ្នកទដី 7 ននមា្តា IV នន
រដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California មានលក្ខណៈអាចដញកផ្តាច់ហចញពដីគានតាោនពដីវិហសាធនកម្
ហលើដផ្នកទដី 8 ននមា្តា IV ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California (2) ថាកតពវកិច្របស់អង្គ
នដីតិបញ្ញត្ិក្នចុងការបណ្តាលឲតាយផលិតបណ្តាលឲតាយហចញផតាសាយជាសាធារណៈនិងក្នចុងការរកតាសា
ការ្តជារូបភាព-សហមលៃងននចំណត់ការនដីតិបញ្ញតិ្មានលក្ខណៈអាចវផ្តាច់ហចញពដីសិទ្ិ
របស់បុគ្គល ណមានតាក់ក្នចុងការ្តទុកចំណត់ការ ហេើយហធវើការចាក់ផតាសាយ ឬហផញើបញ្ជូន
ឯកសារ្ត ទុកទាំងហនាះហោយ្សបហៅនឹងវិហសាធនកម្ដផ្នកទដី 7 ននមា្តា IV ននរដ្ឋ
ធម្នុញ្ញរដ្ឋ California (3) ថាសិទ្ិ្តទុកចំណត់ការមានលក្ខណៈដញកផ្តាច់ហចញ
ពដីគានតាោនពដីសិទ្ិចាក់ផតាសាយ ឬហផញើបញ្ជូនឯកសារ្តទុកទាំងហនាះ និង (4) ថាវិហសាធនកម្
កំណត់ហោយចតាបាប់ននវិធានការផ្ជូចហផ្ើមហនះមានលក្ខណៈអាចដញកផ្តាច់ហចញពដីគានតាោនពដី
វិហសាធនកម្រដ្ឋធម្នុញ្ញ។

ដផ្នកទដី 9. ការហធវើវិហសាធនកម្

ខមា្តាចតាបាប់ននននចតាបាប់ហនះនឹងមិន្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះហទ ហលើកដលងដតមាន
ការឯកភាពយល់្ពមរបស់អ្នកហោះហ្នតាត និងហលើកដលងដតអង្គនដីតបញ្ញតិ្អាចនឹងហធវើ

(6) រាល់ការ្តទុកជារូបភាព-សហមលៃងននចំណត់ការនដីតិបញ្ញត្ិដដល្តរូវ ោនបណ្តាល
ឲតាយហធវើហេើងហោយអង្គនដីតិបញ្ញតិ្អនុហឡាមតាមកថាខណ្ឌ (2) ននដផ្នករង (c) ននដផ្នកទដី 7  
ននមា្តា IV ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។ ឯកសារ្តទុកនដីមួយៗនឹងហៅដតអាច
ចូលហមើលហោយសាធារណៈរនតាមរយៈ្បព័ន្អ៊ីនហធើណិត និងអាចទាញយកោនផងដដរ
ក្នចុងរយៈហពលអបតាបរមា 20 ្នតាំបនា្តាប់ពដីកាលបរិហចឆេទដដលហៅហពលហនាះការ្តទុក ្តរូវោន
ហធវើហេើងហេើយបនា្តាប់មកនិង្តរូវរកតាសាទុកក្នចុងបណ្ណសាក្នចុងទ្មង់ដដលមានសុវត្ថិភាព។

(6)(7) រាល់ព័ត៌មានហោះហ្នតាតទាំងអស់ដដលោក់ព័ន្ហសចក្ដី្ោងចតាបាប់នដីមួយៗក្នចុង
សម័យ្បរុំនដីតិបញ្ញត្ិបច្ចុបតាបន្ននដីមួយៗ។

(7)(8) សារហវេតូណមួយដដលោក់ព័ន្និងហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ ក្នចុងសម័យ្បរុំនដីតិបញ្ញតិ្
បច្ចុបតាបន្ន។

(8)(9) ្កមរដ្ឋ California ។

(9)(10) រដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

(10)(11) រាល់ចតាបាប់ (ថានតាក់រដ្ឋ)ទាំងអស់ដដល្តរូវោនអនុម័តហៅ ចំឬហៅហ្កាយន្ងៃទដី 1 

ដខមករា ្នតាំ 1993 ។

(b) ព័ត៌មានដដល្តរូវោនរកហឃើញក្នចុងដផ្នករងហនះ (a) នឹង្តរូវផតាសពវផតាសាយជាសាធារណៈ
តាមរយៈមហធតាយាោយចូលហមើលតាមដបបជាបណ្តាញកុំពតាយជូទ័រសាធារណៈសេការ មិនគិត
្ោក់កន្មនិងមិនជាប់ការការោរកម្សិទ្ិធំបំផុត។ ព័ត៌មានហនះនឹង្តរូវោនហចញផតាសាយជា
ទ្មង់មួយ ឬហ្ចើន និងហោយវិធដីមួយ ឬហ្ចើន ហដើមតាបដីអនុញ្តាតឲតាយសាធារណៈរនទូហៅហៅ
ក្នចុងរដ្ឋហនះអាចចូលហមើលោនហោយងយ្សួលបំផុត។ រនណដដលោនចូលហមើល
ព័ត៌មានហនះអាចនឹងចូលហមើលព័ត៌មានហនះទាំងមូល ឬដផ្នកណមួយក៏ោន។ ព័ត៌មានហនះ
ក៏នឹងអាច្តរូវោនហចញផតាសាយតាមវិធដីហផតាសងៗហទៀតដដលរួយស្មរួលដល់សាធារណៈរន
អាចចូលហមើលព័ត៌មានោន។ ព័ត៌មានដដល្តរូវោនរកតាសាហៅក្នចុង្បព័ន្ព័ត៌មាននដីតិបញ្ញត្ិ
ដដល្តរូវោនដំហណើរការ និងដ្រកតាសាហោយហមធាវីនដីតិបញ្ញតិ្នឹង្តរូវោនហចញផតាសាយក្នចុងហពល
្ប់បំផុតតាមដដលអាចហៅរួចហ្កាយពដីព័ត៌មានហនះ្តរូវោនហចញផតាសាយក្នចុង្បព័ន្
ពត៌មាន។ ព័ត៌មានដដលមិន្តរូវោនរកតាសាទុកក្នចុង្បព័ន្ព័ត៌មាននឹង្តរូវោក់ហចញផតាសាយ
ក្នចុងហពល្ប់បំផុតតាមដដលអាចហៅរួចហ្កាយពដីព័ត៌មានហនះ្តរូវោនហចញផតាសាយដល់
ហមធាវីនដីតិបញ្ញតិ្។

(c) ឯកសារដដលហរៀបរាប់ពដីពត៌មានជាទ្មង់ឌដីរដី្លហអេិច្តរូនិចននព័ត៌មានដដល្តរូវ
ោនរកហឃើញក្នចុងដផ្នករង (a) ហេើយ្តរូវោនហចញផតាសាយដល់សាធារណៈរននឹង្តរូវ
ោនហចញផតាសាយតាមរយៈការចួលតាមបណ្តាញកុំ្ពរូទ័រដដលមានដចងចតាបាស់ក្នចុង ដផ្នករង  

(b) ។

(d) ព័ត៌មានផ្តាល់ខលៃលួនដដលោក់ព័ន្និងបុគ្គលដដលចូលហមើលព័ត៌មានហនាះនឹងអាច្តរូវ
រកតាសាទុកក្នចុងហគាលបំណងផ្ល់ហសវាកម្រូនដល់បុគ្គលមានតាក់ហនាះបែុហណ្តាះ។

(e) នឹងមិនមានន្លៃចំណយ ឬការគិតកន្មណមួយអាចនឹង្តរូវោនោក់បន្ទចុកហោយ
ហមធាវីនដីតិបញ្ញតិ្ជាល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នចុងការចូលហមើលព័ត៌មានដដលអាចចូលហមើលោនតាមរយៈ
បណ្តាញកុំពតាយជូទ័រដដលមានដចងក្នចុងដផ្នករង (b) ហនាះហទ។

(f) ការចូលហមើលតាម្បព័ន្ហអេិច្តរូនិចជាសាធារណៈដដលផ្ល់ហោយបណ្តាញកុំពតាយជូទ័រ
ដដលមានដចងក្នចុងដផ្នករង (b) នឹង្តរូវបដន្ថមពដីហលើការដចកចាយព័ត៌មានហនះ តាមទ្មង់
ហអេិច្តរូនិច ឬសនលៃឹក្កោស។

(g) រចាត់វិធានការណមួយ្សបគាមតានសកម្ភាពណមួយដដល្តរូវោន្បកាន់យក្សប
នឹងដផ្នកហនះនឹង្តរូវោនចាត់ទុកថាហដើមតាបដីដកដ្ប ឬលះបង់សិទ្ិអ្នកនិពន ្ឬអត្ថ្បហយារន៍
ភាពជាកម្សិទ្ិឬការមានសិទ្ិហៅក្នចុងរដ្ឋ California ោក់ព័ន្និងព័តមានដដល្តរូវោន
ោក់ហចញផតាសាញ្សបតាមដផ្នកហនះហនាះហទ។

ដផ្នកទដី 6. ការការោរននវិធានការផ្ជូចហផ្ើម

ដផ្នកទដី 6.1. ដផ្នកទដី 12511.7 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមរោ្តា្ិោល ហដើមតាបដីឲតាយមាន
ហសចក្ដីដ្លៃងថា ៖

12511.7. ការការោរចតាបាប់តមា្តាភាពអង្គនដីតិបញ្ញត្ិននរដ្ឋ California ។

ហបើសិនជាសកម្ភាព្តរូវប្ឹងតវា៉តា ទាំងមួល ឬហោយដផ្នកហនាះ ហៅនឹងសពុលភាពននចតាបាប់
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កាន់ដតហ្ចើន ។

(b) លុះ្តាដតហយើងហធវើសកម្ភាពឥេជូវហនះ ហដើមតាបដីពនតាយារជាបហណ្តាះអាសន្ននូវអ្តាពន្
ហលើ្ោក់ចំណូលហលើ្បជារនហៅរដ្ឋ California ដដលមាន្ទពតាយសមតាបត្ិហ្ចើនបំផុតហបើ
មិនហនាះហទ សាលាហរៀនសាធារណៈរបស់ហយើងនឹង្បឈមនឹងការបិទទា្តារយា៉តាងហ្ចើន ហោយ
សារដតការោត់បង់ចំណូលជាហ្ចើនោន់លានដុលា្តារក្នចុងមួយ្នតាំៗ ។ មូលនិធិស្មាប់
សាលាហរៀនសាធារណៈ្តរូវោនកាត់បន្ថយមកហៅចំនួនតិចតួចអំេចុងហពលហសដ្ឋកិច្ធា្តាក់
ចុះ ។ សាលាហរៀន និងមហាវិទតាយាល័យរបស់ហយើងហទើបដតចាប់ហផ្ើមដំហណើរការហេើងវិញបន្ិច
ម្ង ហេើយពួកហយើងគួរដតពតាយាយាមការោរមូលនិធិអប់រំ ជាជាងបងហិនបហង្តាចវាជា្្ដីម្ង
ហទៀត ។ ពួកហយើងអាចអនុញ្តាតឲតាយការដំហេើងពន្ហលើការលក់បហណ្តាះអាសន្នហនាះ  
ផុតសុពលភាព ហដើមតាបដីរួយ្គរួសារ្បជារនដដលហធវើការ បែុដន្ហនះមិនដមនជាហពលហវលា
ស្មាប់កាត់បន្ថយពន្ហលើ្បជារនមាន ្ទពតាយសមតាបតិ្ហ្ចើនបំផុតហៅរដ្ឋ California  
ដដលពួកហគមិន្តរូវការ ហេើយសាលាហរៀនរបស់ពួកហយើងមិនអាចមាន្ោក់្គប់្គាន់
ស្មាប់ចំណយហនាះហេើយ ។

(c) អនាគតរបស់រដ្ឋ California ពឹងហលើហជាគរ័យរបស់កុមារទាំង្ោំបូនលាននាក់
ហៅក្នចុងរដ្ឋហនះ ។ កុមារមានតាក់ៗហៅរដ្ឋ California សក្ិសមនឹងទទួលោនឱកាសហោយ
យុត្ិធម ៌ហដើមតាបដីកា្តាយជាមនុសតាសហពញវ័យ្បកបហោយភាពហជាគរ័យ ។ ក៏បែុដន ្ហដើមតាបដីឲតាយកុមារ
មានហជាគរ័យជាមនុសតាសហពញវ័យ ពួកហគ្តរូវតមានលទ្ភាពទទួលការអប់រំ និងការដ្ទាំ
សុខភាព្បកបហោយគុណភាពខ្ពស់ ។

(d) ស្មាប់កុមារ ការអប់រំ និងការដ្ទាំសុខភាពពិតជា ចាោំច់ខា្តាំងណស់ និងកតា្តា
ទាំងពដីរហនះពឹងអា្ស័យគានតាហៅវិញហៅមក ។ ការមានលទ្ភាពទទួលោនការអប់រំ្បកប
ហោយគុណភាពគឺជាមូលោ្តាន្គឹះននហជាគរ័យរបស់កុមារហៅរដ្ឋ California ។ ហទាះបដី
ជាមានសាលាហរៀន្គប់្គាន់ក៏ហោយ ក៏កុមារមិនអាចទទួលោនការអប់រំោនហទ ្បសិនហបើ
រំងឺរារាំងពួកហគមិនឲតាយចូលហរៀនោនហនាះ ។ ហេើយកុមារដដលធំធាត់ហៅក្នចុងសេគមន៍
ហោយគាមតានហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាព្គប់្គាន់ គឺទំនងនឹងហកើតរំង ឺឬមានរំងឺរាំនរេ ដដល
រារាំងពួកហគមិនឲតាយចូលហរៀនោនយា៉តាងហទៀងទាត់ ។

(e)  ការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិមិន្គប់្គាន់ដល់កម្វិធដីដ្ទាំសុខភាពក៏ផ្ល់ផលអា្កក់ដល់
រដ្ឋ California ក្នចុងដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុផងដដរ ។ រាល់្គប់្ោក់មួយដុលា្តារៗ្្ដីៗរបស់រដ្ឋ
ដដល្តរូវោនចំណយហលើហសវាដ្ទាំសុខភាពស្មាប់កុមារ និង្គរួសាររបស់ពួកហគ  
្តរូវោនហធវើបំហពញឲតាយហស្ើហោយសវ័យ្បវត្ិហោយមូលនិធិរបស់សេព័ន្ ។ ហនះមានន័យថា  
ជាហរៀងរាល់្នតាំ រដ្ឋ California ោត់បង់្ោក់រាប់ោន់លានដុលា្តារហៅក្នចុង្ោក់បំហពញឲតាយ
ហស្ើរបស់សេព័ន ្ដដលអាច្តរូវោនហ្បើ្ោស់ក្នចុងការធានាថា កុមារនិង្គរួសាររបស់ពួកហគ
មានលទ្ភាពអាចទទួលោនហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាព ។

(f) ការ្សាវ្ជាវក៏ោនបង្តាញផងដដរថា ការ្ប់ទទួលោនការអប់រំ និងហសវាកម្ដ្ទាំ
សុខភាព្បកបហោយគុណភាពរួយបហងកើនឱកាសរបស់កុមារ ក្នចុងការសហ្មចោន
ហជាគរ័យហៅក្នចុងការសិកតាសា និងហៅក្នចុងរដីវិតរស់ហៅ ។ រដ្ឋ California គួរហធវើសកម្ភាព
ខា្តាំងជាងហនះ ហដើមតាបដីធានាថា កុមាររបស់រដ្ឋទទួលោនការអប់រំ និងហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាព  
ដដលពួកហគ្តរូវការហដើមតាបដីរីកចហ្មើនលូតលាស ់និងសហ្មចោននូវសកា្តានុពលខ្ពស់បំផុត
របស់ខលៃលួន ។

(g) ឧទាេរណ៍ សាលាហរៀនសាធារណៈរបស់រដ្ឋ California មានសិសតាសហរៀនហ្ចើនជាង
ហគបងអស់ហៅទូទាំង្បហទស ។ ចំណុះថានតាក់ហរៀនធំជាងចំណុះថានតាក់ហរៀនជាមធតាយមថានតាក់ជាតិ
រេូតហៅដល់ 80 ភាគរយដ៏គួរឲតាយភា្តាក់ហផអើល ។ ចំនួន្បជារនហៅរដ្ឋ California ដដល
ទទួលោនការបណ្ដះបណ្តាលឲតាយកា្តាយជា្គរូបហ្ងៀននាហពលអនាគត ោនធា្តាក់ចុះ 50  
ភាគរយ ក្នចុងរយៈហពល្ោំ្នតាំខាងចុងហ្កាយ ហោយសារដតចំណុះថានតាក់ហរៀនហេើងខ្ពស់ ។

(h) ដូចគានតាដដរ ្វិកាស្មាប់មហាវិទតាយាល័យសេគមន៍ក្នចុងរដ្ឋ California ក៏្តរូវោន
កាត់បន្ថយ ក្នចុងអំេចុងហពលហសដ្ឋកិច្ធា្តាក់ចុះខា្តាំង ជាហេតុបណ្តាលឲតាយសមត្ថភាពកុមារ
រដ្ឋកាលដីេវ័រហនៀចុះហខតាសាយ — ជាពិហសសកុមារទាំងឡាយណមកពដី្គរួសារមានចំណូល
ទាប — ក្នចុងការទទួលការបណ្ដះបណ្តាលមុខរបរនិងការអប់រំហៅមហាវិទតាយាល័យដដល
ចាំោច់និងដដលមានតនមលៃល្មសមរមតាយ ។

(i) រដ្ឋ California ោនផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិមិន្គប់្គាន់ដល់ការដ្ទាំសុខភាពយា៉តាងយូរ
រា៉តាំនរេ ។ រដ្ឋ Californiaស្ថិតហៅហលខហរៀងទដី 48 ក្នចុងចំហណមរដ្ឋ 50 ហៅក្នចុងការចំណយ
ហលើការដ្ទាំសុខភាព ជាហេតុ ហធវើឲយវាមានការលំោកស្មាប់កុមារនិង្គរួសាររបស់ពួកហគ

វិហសាធនកម្កថាខណ្ឌ (6) ននដផ្នករង (a) ននដផ្នក 10248 នន្កមរោ្តា្ិោលហដើមតាបដី
បដន្ថមហពលដដលឯកសារ្តទុកនឹងហៅដតអាចចូល
ហ្បើ្ោស់ហោយសាធារណៈរនតាមរយៈ ្បព័ន្អ៊ីនហធើណិត និងអាចទាញយកោនហោយ
្លៃងចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ)តាមការហោះហ្នតាតតាមការហៅហ្មតាះដដល្តរូវោនកត់្តាចូលក្នចុង
ទិនានតានុបតាបវត្ិហោយយកសហមលៃងយល់្សបភាគហ្ចើនពដីសមារិកភាពននសភានដីមួយ ។

ដផ្នកទដី 10. សំហណើសនលៃឹកហ្នតាតដដលមានលក្ខណៈដខវងរំទាស់

(a) ក្នចុង្ពឹតិ្ការណ៍ដដល វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ និងវិធានការហផតាសងណក៏ហោយ ឬ
វិធានការ ដដលោក់ព័ន្និងតមា្តាភាពដំហណើរការនដីតិបញ្ញតិ្ទាក់ទងនិងបញ្តាណមួយ
ដដល្តរូវោនហលើកហេើងហៅទដីហនះ្តរូវោនឯកភាពយល់្ពមហោយសហមលៃងហ្នតាតភាគហ្ចើន
ហៅក្នចុងការហោះ ហ្នតាតហពលដតមួយ ហេើយវិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះទទួលោនសហមលៃងហ្នតាតគាំ
្ទហ្ចើនជាង វិធានការដបបហនះដនទហទៀតហនាះ វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះនឹង្គប់្គងហៅក្នចុង
ភាពហពញហលញទាំងមូលរបស់វាហេើយវិធានការហផតាសងៗហទៀតនឹងមិនមានសុពលភាព និង
មិនមានឥទ្ិពលផលៃជូវចតាបាប់ហនាះហទ។

(b) ហបើសិនជាវិធានផ្លួចហផ្ើម និងវិធានការកំណត់ហោយចតាបាប់ដដល្តរូវោនោក់ហៅហលើ
សនលៃឹកហ្នតាតហោយ អង្គនដីតិបញ្ញត្ ិ្តរូវោនឯកភាពយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាតភាគ
ហ្ចើនហៅក្នចុងការហោះហ្នតាតដតមួយ ហនាះវិហសាធនកម្រដ្ឋធម្នុញ្ញក្នចុងវិធានផ្លួចហផ្ើមហនះនឹង
្គប់្គងហលើវិធានការកំណត់ហោយចតាបាប់ណក៏ហោយដដល្តរូវោនោក់ហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាត
ហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ិក្នចុងក្មតិដដល វិធានការកំណត់ហោយចតាបាប់មានបដិបក្ខភាព មិន្សប
គានតា និងហ្រៀតដ្រកជាមួយហគាលបំណង ហចតនាឬខចតាបាប់ននវិធានការផ្លួចហផ្ើមគំនិតហនះ។

(c) ហបើសិនជាវិធានផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនឯកភាពយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាត ដត្តរូវោន
រំនួសហោយដផ្នកឬ ទាំងមូលហោយវិធានការដខវងរំទាស់គានតាហផតាសងហទៀត ដដល្តរូវោនឯក
ភាពយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាតនិងទទួលោនសហមលៃងហោះហ្នតាតគាំ្ទហ្ចើនជាងក្នចុង
ការហោះហ្នតាតដតមួយហេើយមា្តាចតាបាប់ដដលរំនួសឬវិធានការដដលដខវងរំទាស់គានតាហនាះ
្តរូវោន្បកាន់យកជាបនា្តាប់មកហទៀតថាគាមតានសុពលភាពវិញហនាះមា្តាដដល្តរូវោន
ោក់រំនួសពដីមុនមកននវិធានផ្លួចហផ្ើមហនះដដល្តរូវោនលុបហលើពដីមុនហោយ បទបញ្ញត្ិ
ននវិធានដខវងរំទាស់គានតាហនាះ នឹងមានលក្ខណៈសវ័យ្បត្ិបត្ិនិង្តរូវោនផ្ល់នូវអំណច
ធរមានផលៃជូវចតាបាប់ហពញហលញ។

លសចែ្ីលស្នើ 55
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8 នន
មា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

វិធានការដំបូងហនះគឺ្តរូវហធវើវិហសាធនកម្ហលើដផ្នកមួយននរដ្ឋធម្នុញ្ញ California  
ដូហច្នះ បញ្ញត្ិមាន្សាប់ដដល្តរូវោនហស្នើហេើងឲតាយលុបហចាលហនាះ ្តរូវោនហោះពុម្ពជា  
ពុម្ពអកតាសរមានគំនូស្ូតកាត ់ហេើយបញ្ញត្ិ្្ដីដដល្តរូវោនហស្នើឲតាយោក់បដន្ថមចូលហនាះ្តរូវ
ោនហោះពុម្ពជា្បហ្ទពុម្ពអកតាសរហ្ទតហដើមតាបដីបញ្តាក់ថា អត្ថបទទាំងហនាះជាអត្ថបទ្្ដី ។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ចតាបាប់អប់រំកុមារ និងការោរការដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋ California ្នតាំ 2016

ដផ្នកទដី 1. ចំណងហរើង ។

វិធានការហនះនឹង្តរូវោនហគសា្តាល់ ហេើយអាចនឹង្តរូវោននិយាយហយាងហៅរកថាជា "ចតាបាប់
ការោរកុមារ និងការោរការដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋ California ្នតាំ 2016" ។

ដផ្នកទដី 2. លទ្ផលរកហឃើញ

(a) អំេចុងហពលហសដ្ឋកិច្ធា្តាក់ចុះកាលពដីហពល្្ដីៗហនះ រដ្ឋកាលដីេវ័រញ៉តាកាត់្វិកាជាង 56  
ោន់លានដុលា្តារពដីវិស័យអប់រ ំដ្ទាំសុខភាព និងហសវាកម្សំខាន់ៗហផតាសងៗថានតាក់រដ្ឋ និង
មូលោ្តានជាហ្ចើន។ ការកាត់បន្ថយ្វិកាទាំងហនះបណ្តាលឲតាយមានការរំសាយ្គរូបហ្ងៀនជា
ហ្ចើនោន់នាក ់បហងកើនចំនួនសិសតាសហៅក្នចុងថានតាក ់និងដំហេើងន្លៃសិកតាសាថានតាក់មហាវិទតាយាល័យ  
និងកាត់បន្ថយហសវាកម្សំខាន់ៗ ។ ការដំហេើងពន្ជាបហណ្តាះអាសន្នដដល្តរូវោនអនុម័ត
ហោយមា្តាស់សនលៃឹកហ្នតាតរដ្ឋ California ក្នចុង្នតា ំ2012 រួយបែះបែូវហោយអហនលៃើហៅហលើមូល
និធិោត់បង់មួយចំនួន បែុដន ្ពន្ទាំងហនាះនឹងចាប់ហផ្ើមផុតសុពលភាពហៅដំណច់
្នតាំ 2016 ជាហេតុនាំឲយមានកងវះ្វិការកាន់ដតហ្ចើន និងផ្កដំហណើរការសាលា
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ55បន្

រនចាស់ររា និងរនពិការក្នចុងការទទួលោនហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាព ។ ការផ្គត់ផ្គង់
មូលនិធិមិន្គប់្គាន់ក្នចុងដផ្នកដ្ទាំសុខភាពស្មាប់កុមារ នាំឲតាយអ្តាអ្នកហកើតរំងឺ
ធងៃន់ធងៃរហកើនហេើង និងការចំណយដផ្នកហវរ្សានស្រយៈហពលយូរអដងវងក៏កាន់ដតខ្ពស់ដដរ  
។ ការបង់សំណងដដល្តរូវោនហធវើឲតាយកាន់ដត្បហសើរហៅហលើហសវាកម្សុខភាពរួយធានា
ថា កុមារមានលទ្ភាពរួបហវរ្បណ្ឌិត និងការពតាយាោលហៅមន្ទដីរហពទតាយ ។ ហេើយហៅហពល
មន្ទដីរហពទតាយ ឬបន្ទប់ពិហ្គាះរបស់ហវរ្បណ្ឌិតបិទទា្តារ ហោយសារដតការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិមិន
្គប់្គាន់ដ៏រ៉ាតាំនរេ ហនាះវានឹងបិទទា្តារស្មាប់អ្នករាល់គានតាហៅក្នចុងសេគមន៍ហនាះ ។

(j) ចតាបាប់ការអប់រំស្មាប់កុមារ និងការោរការដ្ទាំសុខភាពននរដ្ឋកាលដីេវ័រហនៀ្នតាំ 2016  
ពនតាយារហពលជាបហណ្តាះអាសន្ននូវអ្តាពន្ហលើ្ោក់ចំណូលកាន់ដតខ្ពស់ហៅហលើគូសា្តាមដី្រិយា
ដដលមានចំណូលហ្ចើនជាងកនលៃះលានដុលា្តារក្នចុងមួយ្នតាំ — ហោលគឺអ្នកទាំងឡាយណ
ដដលអាចមានសមត្ថភាពចំណយហលើហសវាកម្ទាំងហនះោនខា្តាំងបំផុត — ហដើមតាបដីរួយកុមារ
ទាំងអស់ហៅរដ្ឋ California ឲតាយមានសុខភាពលអ ហរៀនហៅសាលាហរៀនសាធារណៈលអ និង
មានឱកាសទទួលោនការសិកតាសាថានតាក់ឧត្មសិកតាសា ។

(k) វិធានការហនះមិនបហងកើនពន្ហលើអ្នក្គប់គានតាដដលមានចំណូលតិចជាង 250,000  
ដុលា្តារហនាះហទ ។ វាក៏មិនពនតាយារហពលជាបហណ្តាះអាសន្ននូវការបហងកើនពន្ហលើការលក់ ដដល
មា្តាស់សនលៃឹកហ្នតាតោនឯកភាពយល់្ពមនាហពលកនលៃងមកក្នចុង្នតា ំ2012 ហនាះហេើយ ។

(l) ចំណូលោនពដីពន្ហលើ្ោក់ចំណូល្តរូវោនធានាហៅក្នចុងរដ្ឋធម្នុញ្ញននរដ្ឋ California  
ថា ្តរូវហធវើដំហណើរហៅកាន់មណ្ឌលសាលាហរៀន និងមហាវិទតាយាល័យតាមសេគមន ៍និងហដើមតាបដី
រួយរដ្ឋក្នចុងការបង់ន្លៃហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាពស្មាប់កុមារដដលមាន្ោក់ចំណូលទាប  
និង្គរួសាររបស់ពួកហគ ។ ការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិរបស់រដ្ឋ្តរូវោនហធវើឲតាយមាន ហដើមតាបដីរួយហធវើឲតាយ
មានតុលតាយភាព្ វិកា និងហដើមតាបដីរួយទប់សា្តាត់ការកាត់បន្ថយ្វិកាក្នចុងចំនួនកាន់ដតហ្ចើនដ្ម
ហទៀត ចំហោះហសវាកម្ស្មាប់មនុសតាសចាស់ររា កុមារក្នចុង្គរួសារមាន្ោក់ចំណូលទាប  
្គរួសារហធវើការ និងមា្តាស់អារដីវកម្ធុនតូច ។ អ្នករាល់គានតាទទួលោនផល្បហយារន ៍។

(m) ហដើមតាបដីធានាថា មូលនិធិទាំងអស់ហនះហៅដល់ដតកដនលៃងណដដលមា្តាស់សនលៃឹកហ្នតាត
ចង់ោន មូលនិធិទាំងហនះ្តរូវោនោក់ក្នចុងមូលនិធិពិហសសមួយ ដដលអង្គនដីតិបញ្ញត្ិ
មិនអាចបដងវរហៅកាន់ហគាលបំណងហផតាសង ។ គាមតានចំណូលណមួយននចំណូលទាំងហនះអាច
្តរូវោនចំណយហៅហលើការចំណយដផ្នករដ្ឋោលឬការិយាធិបហតយតាយរបស់រដ្ឋហនាះហេើយ ។

(n) មូលនិធិទាំងហនះ្តរូវរងការហធវើសវនកម្ឯករារតាយជាហរៀងរាល់្នតាំ ហដើមតាបដីធានាថា មូលនិធិ
ទាំងហនះ្តរូវោនចំណយដតហៅហលើហគាលបំណងដដល្តរូវោនកំណត់ហៅក្នចុងវិធានការហនះ
បែុហណ្តាះ ។ មនន្ដីជាប់ហ្នតាត្តរូវរងនឹងការផ្នា្តារហទាស និង ហទាសឧ្កិដ្ឋ ្បសិនហបើពួកហគហ្បើ
្ោស់មូលនិធិទាំងហនះខុសហគាលបំណង ។

(o) រដ្ឋ California ោនរួប្បទះសា្តានភាពហយាលហយាកខា្តាំង នន្វិកា ក្នចុងរយៈហពល  
15 ្នតាំចុងហ្កាយហនះ ហោយមានកងវះខាតខា្តាំង និងការកាត់បន្ថយយា៉តាងហ្ចើន បនា្តាប់ពដី
វិបត្ិធា្តាក់ចុះេិរញ្ញវត្ថចុនន្កុមេ៊ុនអិនហធើណិត Dot-Com និងហសដ្ឋកិច្ធា្តាក់ចុះខា្តាំង ។  
ការរកតាសាមូលនិធិប្មុងស្មាប់ហ្បើហពលមានឱនភាពចំណូលរបស់រដ្ឋហនះ នឹងរួយហធវើឲតាយ
មានហស្ថរភាព្ វិកា បហញ្ៀសវដ្សា្តានភាពរីករួមដូចក្នចុងហពលកនលៃងមក និងការោរកុមារ  
មនុសតាសចាស់ររានិងរនពិការ California របស់ហយើង ពដីការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់
មូលនិធិក្នចុងដផ្នកអប់រំ និងដផ្នកដ្ទាំសុខភាពក្នចុងអំេចុងហពលហសដ្ឋកិច្ធា្តាក់ចុះក្នចុងហពល
អនាគត ។

ដផ្នកទដី 3. ហគាលបំណងនិងហចតនា ។

(a) ហគាលបំណងនិងហចតនាសំខាន់របស់មា្តាស់សនលៃឹកហ្នតាត ក្នចុងការអនុម័តវិធានការ
ហនះគ ឺហដើមតាបដីហចៀសវាងការកាត់បន្ថយមូលនិធិដដលបងកហ្គាះថានតាក់ដដលកាត់បន្ថយគុណភាព
អប់រំ និងឧបហទ្ទសហៅតាមសាលាហរៀនសាធារណៈក្នចុងមូលោ្តានននរដ្ឋ California និង
ហដើមតាបដី ផ្ល់នូវមូលនិធិ្គប់្គាន់ស្មាប់ការផ្ល់ហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាព ដដលចាំោច់
ស្មាប់កុមារ និងសមារិក្គរួសាររបស់ពួកហគ ដដលជានិហវសនករន្សបចតាបាប់របស់
រដ្ឋ California ។

(b) វិធានការហនះមានហគាលបំណងការោរកុមាររបស់ហយើង តាមរយៈការពនតាយារហពល
ជាបហណ្តាះអាសន្ននូវអ្តាពន្ហលើ្ោក់ចំណូល ហលើ្បជារនកាលដីេវ័រហនៀដដលមាន
្ទពតាយសមតាបត្ិបំផុត រំនួសឲតាយការផ្ល់ការហលើកដលងពន្ហ្ចើនដល់គូសា្តាមដី្រិយា ដដលមាន
្ោក់ចំណូលហ្ចើនជាងកនលៃះលានដុលា្តារក្នចុងមួយ្នតាំ ឬបុគ្គលដដលមាន្ោក់ចំណូលហ្ចើន
ជាងមួយភាគបួនលានដុលា្តារ ។ រំនួសឲតាយការបញ្ជូន្ោក់្តេប់ឲតាយចូលហៅក្នចុងហហាហ�៉តា

របស់អ្នកមាន វិធានការហនះបញ្ជូន្ោក់ហៅក្នចុងគណនដីពិហសសមួយ ្តរូវដតចំណយ
ោច់មុខទាំង្សុងហដើមតាបដីធានាថា កុមារកាលដីេវ័រហនៀមានតាក់ៗមានលទ្ភាពទទួលោនការអប់រំ
សាធារណៈ្បកបហោយគុណភាព និងហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាព្បកបហោយគុណភាពដដល
ចាំោច់ ហដើមតាបដីឲតាយពួកហគស្ថិតក្នចុងសាលាហរៀននិងោនសិកតាសាហរៀនសូ្ត ។

(c) វិធានការហនះក៏មានហគាលបំណងទប់រដ្ឋ California ឲតាយស្ថិតហៅក្នចុងគនលៃងផលៃជូវមាន
្វិការ្បកបហោយតុលតាយភាពនិងការផ្ល់មូលនិធិជាទដីទុកចិត្នាហពលបច្ចុបតាបន្នស្មាប់
សលាហរៀន មហាវិទតាយាល័យសេគមន ៍និងការដ្ទាំសុខភាពហោយទប់សា្តាត់ការ្តេប់ហៅ
រកហពលហវលាននកងវះ្វិកា និងការកាត់បន្ថយ្វិការយូររា៉តាំនរេ ។

(d) វិធានការហនះធានាហៅក្នចុងរដ្ឋធម្នុញ្ញថា ្ោក់ចំណូលដដលវា្បមូលោនស្មាប់
សាលាហរៀន នឹង្តរូវោនបញ្ជូនហោយផ្តាល់ ហៅមណ្ឌលសាលាហរៀន និងមហាវិទតាយាល័យ
សេគមន៍នានា ស្មាប់ចំណយក្នចុងថានតាក់ហរៀន មិនដមនហលើដផ្នករដ្ឋោលហទ ។ 
ការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិសាលាហរៀនហនះមិនអាច្តរូវោនពតាយលួរ ឬដកទុកោនហទ មិនថាមាន
ហរឿងអវដីហកើតហេើងចំហោះ្ វិការដ្ឋក៏ហោយ ។

(e) វិធានការហនះធានាហៅក្នចុងរដ្ឋធម្នុញ្ញថា ្ោក់ចំណូលដដលវា្បមូលោនស្មាប់
ហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាព នឹង្តរូវោនចំណយហដើមតាបដីបំហពញបដន្ថមហលើការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិ
រដ្ឋដដលមាន្សាប់ស្មាប់ហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាពដដលមានលក្ខណៈសមតាបត្ិ្គប់្គាន់
ស្មាប់មូលនិធិបំហពញបដន្ថមរបស់សេព័ន្ ។

(f) ្ោក់ចំណូលទាំងអស់ដដលហចញពដីវិធានការហនះនឹងស្ថិតហៅរងហ្កាមការហធវើសវនកម្
មូលោ្តាន ហរៀងរាល់្ នតាំនិងសវនកម្ហោយសវនករឯករារតាយ ហដើមតាបដីធានាថា មូលនិធិ
ទាំងហនាះនឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ដតក្នចុងហគាលបំណងដដល្តរូវោនកំណត់ក្នចុងវិធានការហនះ
បែុហណ្តាះ ។

ដផ្នកទដី 4. ដផ្នកទដី 36 មា្តា XIII ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋកាលដីេវ័រហនៀ ្តរូវោនហធវើ
វិហសាធនកម្ ហដើមតាបដីឲតាយមានហសចក្ដីដចងថា ៖

ផ្នែកទី 36. (a) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ៖

(1) "ហសវាកម្សុវត្ថិភាពសាធារណៈ" រួមមានដូចខាងហ្កាម ៖

(A) រួល និងបណ្ដះបណ្តាលមនន្ដីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ រូមបញ្ជូលទាំងបុគ្គលិកអនុវត្
ចតាបាប ់ហមធាវីដដល្តរូវោនចាត់តាំងស្មាប់បណ្ឹងវិវាទបទឧ្កិដ្ឋហផតាសងៗ និងបុគ្គលិក
សន្ិសុខតុលាការផងដដរ ។

(B) ្គប់្គងពន្នាគារមូលោ្តាន និងផ្ល់កដនលៃងសានតាក់ហៅ ការពតាយាោល និងហសវាកម ្ 
និងការ្គប់្គង្តរួតពិនិតតាយរនហល្ើសជាអនដីតិរន និងជាមនុសតាសហពញវ័យ ។

(C) ការការោរការរំហលា្បំោន ការមិនយកចិត្ទុកោក ់ឬការហកង្បវ័ញ្ហលើកុមារ  
ការផ្ល់ហសវាកម្ដល់កុមារ និងយុវរន ដដលរងការរំហលា្បំោន ការមិនយកចិត្ទុក
ោក់និងហកង្បវ័ញ្ ឬអ្នកដដល្បឈមនឹងហានិ្័យននការរំហលា្បំោន ការមិនយក
ចិត្ទុកោក ់ឬហកង្បវ័ញ្ ្ពមទាំង្គរួសាររបស់កុមារទាំងហនាះ ការផ្ល់ហសវាកម្ចិញ្ឹម
ជាកូនចិញ្ឹម និងការផ្ល់ហសវាកម្ការោរមនុសតាសហពញវ័យ ។

(D) ការផ្ល់ហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាពផលៃជូវចិត ្ដល់កុមារ និងមនុសតាសហពញវ័យ ហដើមតាបដីកាត់
បន្ថយអ្តាធា្តាក់ហៅសាលាហរៀន ការបងកហ្គាះថានតាក់ដល់ខលៃលួនឯង ឬអ្នកដនទ ភាពគាមតាន
លំហៅោ្តាន និងការោក់ពន្នាគារ ឬការោក់ឲតាយហៅក្នចុងមន្ទដីរដ្ទាំ ដដលអាចទប់សា្តាត់ោន។

(E) ការទប់សា្តាត ់ការពតាយាោល និងការផ្ល់ហសវាកម្បន្ជូរឥទ្ិពលននការហ្បើសារធាតុ
ហផតាសងៗ ។

(2) "ចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតា ំ2011" មានន័យថាអង្គនដីតិបញ្ញត្ិដដល
្តរូវោនអនុម័តហៅចំឬមុនន្ងៃទដី 30 ដខកញ្តា ្នតាំ 2012 ក្នចុងហគាលបំណងអនុវត្
ដផនការ្វិការដ្ឋ ដដល្តរូវោនឲតាយហ្មតាះថា ការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្្ដី្នតាំ 2011  
និងហេើយចតាបាប់ហនះផ្ល់នូវការចាត់តាំងទំនួលខុស្តរូវក្នចុងដផ្នកហសវាកម្សុវត្ថិភាព
សាធារណៈ ដល់ទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន រួមមានទំនួលខុស្តរូវហធវើហសចក្ដីរាយការណ៍
ដដលោក់ព័ន ្។ ចតាបាប់ហននឹងផ្ល់ដល់ទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន នូវភាពបត់ដបននិងការ
្គប់្គងជាអតិបរមាហៅហលើការតាក់ដតងហរៀបចំ ការចាត់ដចងដផ្នករដ្ឋោល និងការផ្ល់
ឲតាយនូវហសវាកម្សុវត្ថិភាពសាធារណៈ ្សបតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាមទារ្តរូវរបស់ចតាបាប់
សេព័ន្និងការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធ ិដូច្តរូវោនកំណត់ហោយចតាបាប់ហនះ ។ ហទាះយា៉តាង
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(B) បទបញ្ញត្ ិហសចក្ដីបង្តាប់នដីតិ្បតិបត្ិ ឬហសចក្ដីដណនាំរដ្ឋោលដដល្តរូវោនអនុវត្
ហ្កាយន្ងៃទដី 9 តុលា ្នតាំ 2011 ដដលមិនចាំោច់ក្នចុងការអនុវត្ចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនា
សម្ព័ន្ ជា្ ្ដី្នតាំ 2011 និងដដលមានឥទ្ិពល ជាទូហៅក្នចុងការបហងកើនការចំណយដដល  
បហងកើតហេើងរួចមកហេើយ ហោយទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន ស្មាប់កម្វិធដី ឬក្មិតហសវាកម្ហផតាសងៗ
ដដល្តរូវោនហធវើឲតាយកា្តាយជាចាំោច់ខានមិនោនហោយចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្
ជា្្ដី្នតាំ 2011 នឹងអនុវត្ចហំោះទដីភានតាក់ងរ ្តឹមដតដល់ថានតាក់ថារដ្ឋផ្ល់ការផ្គត់ផ្គង់
មូលនិធិ្បចាំ្ នតាំស្មាប់កំហណើនការចំណយបែុហណ្តាះ ។ ទដីភានតាក់ងរមូលោ្តានមិនមាន
កាតពវកិច្្តរូវផ្ល់កម្វិធដី ឬក្មិតហសវាកម្ តាមបទបតាបញ្ញត្ិ ហសចក្ដីបង្តាប់ឲតាយ្បតិបត្ ិឬ
ហសចក្ដីដណនាំរដ្ឋោល្្ដីៗ ហលើក្មិតមូលនិធិដដល្តរូវោនផ្ល់ ដូច្តរូវោនដចងក្នចុងកថាហ
ខណ្ឌរងហនះហទ ។

(C) កម្វិធដី្្ដី ឬក្មិតហសវាកម្ខ្ពស់ជាងមុនណមួយដដលផ្ល់ហោយទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន  
ដូច្តរូវោនដចងក្នចុងកឋាខណ្ឌរង (A) និង (B) ហលើសពដីក្មិតដដលការផ្ល់មូលនិធិដដល
្តរូវោនផ្ល់ស្មាប់វា នឹងមិនទាមទារត្មរូវឲតាយមាន្ោក់ឧបត្ថម្ភធនរបស់ហបឡាហោយរដ្ឋ  
ឬមិនដូចហនាះហទមិនដ្ប្បរួលចំណុះហៅនឹងដផ្នកទដី 6 ននមា្តា XIII B ហទ ។  
កថាខណ្ឌហនះមិន្តរូវោនអនុវត្ចំហោះចតាបាប់ដដលបច្ចុបតាបន្នមានការហលើកដលង្ោក់
ឧបត្ថម្ភធន ហ្កាមកឋាខណ្ឌ (2) នន ដផ្នករង (a) ននដផ្នកទដី 6 ននមា្តា XIII B ដូច
ដដលកឋាខ័ណ្ឌហនាះមានហសចក្ដីដចងហៅន្ងៃទដី 2 ដខមករា ្នតាំ 2011 ហនាះហេើយ ។

(D) រដ្ឋនឹងមិនោក់រូនរោ្តា្ិោលនូវដផនការ ឬការលះបង់សិទ្ិណមយយ ឬវិហសាធន
កម្ហលើដផនការ ឬការលះបង់សិទ្ិហនាះហេើយ ដដលមានឥទ្ិពល ជាទូហៅក្នចុងការបហងកើន
ការចំណយ ដដលបហងកើតហេើងទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន ស្មាប់កម្វិធដី ឬក្មិតហសវាកម្ដដល
្តរូវោនកំណត់ថាចាំោច់ខានមិនោនហោយចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី
្នតាំ 2011 ហលើកដលងរេូតដល់ថានតាក់ថាដផនការ ការលះបង់សិទ្ិឬវិហសាធនកម្ហនាះគឺ្តរូវ
ោនចតាបាប់សេព័ន្ទាមទារត្មរូវឲតាយមាន ឬក៏រដ្ឋ ផ្ល់នូវការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិ្បចាំ្នតាំស្មាប់
កំហណើនហលើការចំណយ ។

(E) រដ្ឋមិន្តរូវោនត្មរូវឲតាយផ្ល់្ោក់ឧបត្ថម្ភធនននហបឡា្សបតាមកថាខណ្ឌហនះ ស្មាប់
អណត្ិដដល្តរូវោនោក់បន្ទចុកហោយរដ្ឋ តាមសំហណើរបស់ទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន ឬហដើមតាបដីឲតាយ
អនុហលាម្សបតាមចតាបាប់សេព័ន ្។ ្ោក់ហបឡារដ្ឋដដលទាមទារត្មរូវឲតាយមានហោយ
កថាខណ្ឌហនះ នឹងោនមកពដី្ប្ពមួយហ្រៅពដី្ប្ពដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នករង  
(b) និង (d) ពន្គិតពដីហលើតនមលៃ្បតិបត្ិការរួញដូរអចលន្ទពតាយ ឬគណនដីរងននហសវាកម្
សង្គមកិច្ននគណនដីពន្លក់ននហបឡាចំណូលមូលោ្តាន ។

(5) (A) ស្មាប់កម្វិធដីដដល្តរូវោនដចងក្នចុងកថាខណ្ឌរង (C) ដល ់(E) ដដលមាន
ហៅក្នចុងកថាខណ្ឌ (1) ននដផ្នករង (a) និងដដល្តរូវោនោក់បញ្ជូលក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីការ
ហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតាំ 2011 ្បសិនហបើមានការដកដ្បជាបន្បនា្តាប់មកហទៀតហៅក្នចុង
ចតាបាប់ឬបញ្ញត្ិរបស់សេព័ន ្ដដលផ្តាស់ប្ជូរលក្ខខណ្ឌដដលហៅហ្កាមហនាះមូលនិធិ
បំហពញបដន្ថមរបស់សេព័ន ្ដូចដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនា
សម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតាំ 2011 ្តរូវោនទទួលយកោន ហេើយមានឥទ្ិពល ជាទូហៅក្នចុងការ
បហងកើនការចំណយដដលនាំឲតាយមានហោយទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន ហនាះរដ្ឋនឹងផ្ល់ជា្បចាំ
្នតាំនូវយា៉តាងហហាចណស់ 50% ននចំដណកមិនដមនសេព័ន ្ននចំណយទាំងហនាះ
 ដូច្តរូវោនកំណត់ហោយរដ្ឋ ។

(B) ហៅហពលរដ្ឋជាភាគដីមួយននបណ្ឹងតវា៉តា ដដល្តរូវោននាំមកក្នចុង ដំហណើរករ្មះ
ក្ដីនិតតាយានុកូលឬរដ្ឋោលសេព័ន ្ដដលោក់ព័ន្ជាមួយកម្វិធដីមួយឬហ្ចើន ដដល្តរូវ
ោនហរៀបរាប់ក្នចុងកថាខណ្ឌរង (C) ដល ់(E) ដដលមានហៅក្នចុងកថាខណ្ឌ (1) ននដផ្នក
រង (a) និងដដល្តរូវោនោក់បញ្ជូលហៅក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតាំ  
2011 ហេើយមានការផតាសះផតាសារ ឬហសចក្ដីបង្តាប់និតតាយានុកូលរដ្ឋោលដដលោក់ជា
បន្ទចុកនូវការចំណយក្នចុងទ្មង់ការពិន័យជា្ោក ់ឬមានឥទ្ិពលជាទូហៅក្នចុងការបហងកើន
ការចំណយដដល នាំឲតាយមានរួចមកហេើយហោយទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន ស្មាប់កម្វិធដី ឬ
ក្មិតននហសវាកម្ដដល្តរូវោនោក់កំណត់ថាចាំោច់មិនអាចអត់ោនហោយចតាបាប់ស្ដីពដី
ការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតា ំ2011 ហនាះរដ្ឋនឹងផ្ល់ជា្បចាំ្នតាំនូវយា៉តាងហហាចណស់  
50% ននចំដណកមិនដមនសេព័ន ្ននចំណយទាំងហនាះ ដូច្តរូវោនកំណត់ហោយរដ្ឋ ។
ការទូទាត់្ោក់ហោយរដ្ឋមិនត្មរូវឲតាយមានហទ ្បសិនហបើរដ្ឋសហ្មចថា ការទូទាត់រ្មះបញ្ដី  
ឬហសចក្ដីបង្តាប់មានការោក់ព័ន្ជាមួយទដីភានតាក់ងរមូលោ្តានមួយឬហ្ចើន ដដលមិនោន
បំហពញតួនាទដីជាភានតាក់ងរ មិនោនបំហពញកាតពវកិច្ផលៃជូវចបាប់ក្នចុងបំណងលអ ឬោនហធវើសកម្

ណ ចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតា ំ2011 នឹងមិនោក់បញ្ជូលនូវកម្វិធដី្្ដីៗ
 ដដល្តរូវោនចាត់តាំងហៅឲតាយទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន ហ្កាយន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2012 
ហនាះហេើយហលើកដលងដតកម្វិធដីហសវាកម្ពិនិតតាយរាវរករំង ឺហធវើហរាគវិនិចឆេ័យ និងពតាយាោលតាម
កាលកំណត់ហទៀងទាត់ពដីដំបូងទដី និងហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាពផលៃជូវចិត្ហោយមានការ
្គប់្គង ។

(b) (1) ហលើកដលងដូច្តរូវោនដចងក្នចុងដផ្នករង (d) ចាប់ហផ្ើមហៅក្នចុង្នតាំសារហពើពន ្ 
2011–12 និងបន្ហ្កាយពដីហនាះមក ចំនួនដូចតហៅហនះនឹង្តរូវោក់ដំកល់ចូលក្នចុង
ហបឡាចំណូលមូលោ្តាន្នតាំ 2011 ដូច្តរូវោនកំណត់ហោយដផ្នកទដី 30025 នន
្កមរោ្តា្ិោល ដូចខាងហ្កាម ៖

(A) ចំណូលទាំងអស់ដកមូលនិធិបងវិលសងវិញ ដដលទទួលោនពដីពន្ ដូច្តរូវោន
បញ្តាក់ហៅក្នចុងដផ្នក 6051.15 និង 6201.15 នន្កមស្ដីពដី្ោក់ចំណូល និងការ
េូតពន ្ដូចដដលដផ្នកទាំងហនាះមានហសចក្ដីដចងហៅ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2011 ។

(B) ចំណូលទាំងអស់ដកមូលនិធិបងវិលសងវិញ ដដលទទួលោនពដី្ោក់ហសាេ៊ុយអជា្តា
ប័ណតាយានរំនិះដដលោនហរៀបរាប់ក្នចុងដផ្នកទដី 11005 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការេូត
ពន ្ដូចដផ្នកហនាះមានហសចក្ដីដចងហៅន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2011 ។

(2) ហៅក្នចុង ឬហ្កាយន្ងៃ 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2011 ចំណូលដដល្តរូវោនោក់ដំកល់
ចូល អនុហលាមតាមកឋាខណ្ឌ (1) មិន្តរូវោនចាត់ជាចំណូលមូលនិធិទូហៅ ឬចំណូល
ពន ្ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នក 8 ននមា្តា XVI ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋកាលដីេវ័រហនៀហទ ។

(c) (1) ហបឡាដដល្តរូវោនោក់ដំកល់ចូលក្នចុងហបឡាចំណូលមូលោ្តាន្នតាំ 2011  
្តរូវោនរកតាសាទុកហោយដេកផ្តាច់មុខជាប់ជាបន្ ស្មាប់ផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិដល់ការផ្ល់
ហសវាកម្សុវត្ថិភាពសារណៈហោយទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន ។ ខណៈកំពុងរង់ចាំការអនុវត្
ហពញហលញនូវចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតាំ 2011 ហបឡាទាំងឡាយក៏អាច
្តរូវោនហ្បើ្ោស់ផងដដរ ស្មាប់ទូទាត់សងរដ្ឋចំហោះចំណយហលើកម្វិធដីដដលហកើតហេើង
ហៅក្នចុងការផ្ល់ហសវាកម្សុវត្ថិភាពសាធារណៈ តាងនាមរំនួសឲតាយទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន ។  
វិធដីសានស្ស្មាប់ការនលលកទុកហបឡា ្តរូវោនដចងបញ្តាក់ហៅក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំ
រចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតា ំ2011 ។

(2) េិរញ្ញិក្បចាំហខានធដី េិរញ្ញិក្បចាំ្កុង និងហខានធដី និងមនន្ដីោក់ព័ន្សម្សប
ដនទហទៀតនឹងបហងកើតហបឡាចំណូលមូលោ្តាន្បចាំហខានធដី្នតាំ 2011 ហៅក្នចុងរតនាគារ
របស់ហខានធដីឬ ្កុង និងហខានធដីនដីមួយៗ ។ ្ោក់ហៅក្នចុង ហបឡាចំណូលមូលោ្តាន
្បចាំហខានធដី្នតាំ 2011 ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ ផ្តាច់មុខ ស្មាប់ផ្ល់មូលនិធិដល់សក
ម្ភាពផ្ល់ហសវាកម្សុវត្ថិភាពសាធារណៈ ហោយទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន ដូចដដល្តរូវ
ោនដចងក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតាំ 2011 ដតបែុហណ្តាះ ។

(3) ្វដីហបើមានដផ្នកទដី 6 ននមា្តា XIII B ឬខដចងរដ្ឋធម្នុញ្ញហផតាសងៗហទៀតណមួយ
ក៏ហោយ ក៏អាណត្ិននកម្វិធដី្្ដីមួយ ឬក្មិតហសវាកម្ខ្ពស់ជាងហនះដដលោក់បន្ទចុក
ហៅហលើទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន ហោយចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតា ំ2011 ឬ  
ហោយបទបញ្ញត្ិណមួយដដល្តរូវោនហគារព្បកាន់យក ឬហសចក្ដីបង្តាប់ឲតាយ្បតិបត្ ិឬ
ហសចក្ដីដណនាំរដ្ឋោលដដល្តរូវោនហចញហដើមតាបដីអនុវត្ចតាបាប់ហនាះ នឹងមិនបហងកើតោនជា
អាណត្ិដដលទាមទារឲតាយរដ្ឋផ្ល់្ោក់ឧបត្ថម្ភធនហៅក្នចុងខលៃឹមសារននដផ្នកហនាះហទ ។ 
លក្ខខណ្ឌត្មរូវណដដលទដីភានតាក់ងរមូលោ្តានអនុវតា្តាមរំពូកទដី 9 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី  
54950) ននភាគទដី 1 ននដផ្នកទដី 2 ននចំណងហរើងទដី 5 នន្កមស្ដីពដីរោ្តា្ិោល ទាក់ទង
នឹងការអនុវត្ន៍ទំនួលខុស្តរូវក្នចុងការផ្ល់ហសវាកម្សុវត្ថិភាពសាធារណៈ ឬក៏បញ្តាហផតាសង
ហទៀតនឹងមិនដមនជាអណត្ិត្មរូវដដលអាចទូទាត់សងវិញ ហ្កាមដផ្នកទដី 6 ននមា្តា XIII  
B ហនាះហេើយ ។

(4) (A) ចតាបាប ់ដដល្តរូវោនអនុម័តហ្កាយន្ងៃទដី 30 ដខកញ្តា ្នតាំ 2012 ដដលមាន
ឥទ្ិពលជាទូហៅក្នចុងការបហងកើនការចំណយ ដដលបហងកើតហេើងរួចមកហេើយហោយទដីភានតាក់ងរ
មូលោ្តាន ស្មាប់កម្វិធដីឬក្មិតហសវាកម្ដដល្តរូវោនហធវើឲតាយចាោំច់ខានមិនោនហោយ
ចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ជា្ ្ដី្នតា ំ2011 នឹងអនុវត្ចំហោះទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន 
្តឹមដតដល់ថានតាក់ថារដ្ឋផ្ល់ការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិ្បចាំ្ នតាំស្មាប់កំហណើនការចំណយ
បែុហណ្តាះ ។ ទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន នឹងមិនជាប់កាតពវកិច្្តរូវផ្ល់កម្វិធដីឬក្មិតហសវាកម្
ដដលទាមទារត្មរូវហោយចតាបាប់ ហលើសពដីក្មិតដដលការផ្ត់ផ្គង់មូលនិធិ្តរូវោនផ្ល់
ស្មាប់វា ដូច្តរូវោនដចងហៅក្នចុងកឋាខណ្ឌរងហនះហទ ។
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132 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ55បន្

ចំនួនោ៉តាន់សាមតានដូចគានតាហៅឲតាយោន្តឹមន្ងៃទដី 10 ដខមករា ្នតាំ 2013 ស្មាប់
ចំណូលបដន្ថម ហោយដកហចញមូលនិធិបងវិលសង ដដលនឹង្តរូវោនទទួលហៅ្តឹម 
ហេើយ្ោក់ចំណូលហនាះនឹង្តរូវោនទទួលហៅដំណច់្ នតាំសារហពើពន ្2012–13 ។

(B) អំេចុងរយៈហពល 10 ន្ងៃចុងហ្កាយនន្តដីមាស នដីមួយៗននបដី្តដីមាសដំបូង
នន្នតាំសារហពើពន្នដីមួយៗពដី្នតាំ 2013–14 ដល់្នតាំ 2018–19្នតាំ 2030–31 
គឺរួមទាំងអស ់មនន្ដី្តរួតពិនិតតាយសវនករនឹង្តរូវហផ្ទរចូលក្នចុងគណនដីការោរវិស័យដផ្នកអប់រំ 
ចំនួនមួយភាគគដីបួនននចំនួនសរុបដដល្តរូវោនោ៉តាន់សាមតាន្សបតាមកថាខ័ណ្ឌរង  
(A) ស្មាប់្នតាំសារហពើពន្ហនាះ ហលើកដលងដតថាចំនួនហនះអាច្តរូវោនដកស្មរួល
្សបតាមកថាខ័ណ្ឌរង (D)។

(C) ហៅក្នចុង្នតាំសារហពើពន្នដីមួយៗចាប់ពដី្នតាំ 2012–13 រេូតដល់្នតាំ 2020–21 
្នតាំ 2032–33 រួមគានតាទាំងអស់ នាយកដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុនឹងគណនាការដកស្មរួល
ហៅហលើគណនដីការោរវិស័យអប់រំ ដូច្តរូវោនដចងបញ្តាក់ហៅក្នចុងកថាខណ្ឌរង  
(D) ហោយបដន្ថមទាំងអស់នូវចំនួនខាងហ្កាម តាមដដលអាចអនុវត្ហៅោន ៖

(i) ហៅក្នចុង្តដីមាសចុងហ្កាយនន្នតាំសារហពើពន្នដីមួយៗពដី្នតាំ 2012–13 ដល់្នតាំ 
2018–192030–31 រួមគានតាទាំងអស់ នាយកដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុនឹងគណនាការោ៉តាន់
សាមតានដដលហធវើហេើងស្មាប់្នតាំសារហពើពន ្ហនាះ្សបតាមកថាខណ្ឌរង (A) ហេើយនឹង
ដកហចញពដីចំនួនោ៉តាន់សាមតានដដលហធវើបច្ចុបតាបន្នភាពហនះនូវចំនួនដដល្តរូវោនហផ្ទរកាលពដី
មុនចូលក្នចុងគណនដីការោរវិស័យអប់រំស្មាប់្នតាំសារហពើពន្ហនាះ។

(ii) ក្នចុងដខ មិ្ុនា ្នតាំ 2015 និងហៅក្នចុងហរៀងរាល់ដខមិ្ុនាចាប់ពដី្នតា ំ2016 ដល់្នតាំ 
2021្នតាំ 2033 រួមគានតាទាំងអស់ នាយកដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុនឹងហធវើការកំណត់
ចុងហ្កាយនូវចំនួន្ោក់ចំណូលបដន្ថម ដកហចញនូវមូលនិធិស្មាប់បងវិលសងហចាល 
ដដលោនមកពដីការដំហេើងជាក្មិតៗនូវអ្តាពន្ដដល្តរូវោនហធវើហេើងហៅក្នចុងដផ្នករង 
(f) ស្មាប់្ នតាំសារហពើពន្ដដលចប់កាលពដីពដីរ្នតាំមុន។ ការោ៉តាន់សាមតានដដលោនហធវើ
បច្ចុបតាបន្នភាពដដល្តរូវោនគណនាហៅក្នចុងខចតាបាប ់(i) ស្មាប់្ នតាំសារហពើពន្ដដលោន
ចប់កាលពដីពដីរ្នតាំមុន នឹង្តរូវោនដកហចញពដីចំនួនទឹក្ោក់កំណត់ចុងហ្កាយហនះ។

(D) ្បសិនហបើចំនួនសរុបដដល្តរូវោនកំណត់្សបតាមកថាខណ្ឌរង (C) ជាចំនួន
វិរ្មាន សវនករនឹងហផ្ទរចំនួនដដលហស្ើនឹងចំនួនសរុបហនាះ ចូលក្នចុងគណនដីការោរវិស័យ
អប់រំក្នចុងរយៈហពល 10 ន្ងៃ មុនដំណច់្នតាំសារហពើពន្។ ្បសិនហបើចំនួនហនាះជាចំនួន
អវិរ្មាន សវនករ្តរូវពតាយលួរទុក ឬកាត់បន្ថយចំនួន្តរូវហផ្ទរ្បចាំ្តដីមាសបន្បនា្តាប់ ្បសិនហបើ
មាន ចូលគណនដីការោរវិស័យអប់រំ រេូតដល់ចំនួនកាត់បន្ថយសរុបហនាះហស្ើនឹង
ចំនួនអវិរ្មានដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងទដីហនះ។ ស្មាប់ហគាលបំណងគណនាណមួយ
ដដលហធវើហេើង្សបតាមខចតាបាប ់(i) ននកថាខណ្ឌរង (C) ចំនួនទឹក្ោក់ហផ្ទរ្បចាំ្តដីមាស
នឹងមិន្តរូវោនដកដ្បហទ ហដើមតាបដី្លៃចុះបញ្តាំងពដីការពតាយលួរទុក ឬកាត់បន្ថយដដលហធវើហេើង្សបតាម
កថាខណ្ឌរងហនះ។

(E) មុនន្ងៃទដី 30 ដខមិ្ុនា ្នតាំ 2018 និងមុនន្ងៃទដី 30 ដខមិ្ុនា នន្នតាំនដីមួយៗ
ចាប់ពដី្នតា ំ2019 ដល់្នតាំ 2030 រួមគានតាទាំងអស់ នាយកដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុនឹងោ៉តាន់សាមតាន
ចំនួន្ោក់ចំណូលបដន្ថម ដកហចាលមូលនិធិស្មាប់បងវិលសង ដដល
្តរូវទាញយកោនហៅក្នចុង្ នតាំសារហពើពន្បនា្តាប ់ពដីការដំហេើងជាក្មិតៗនូវអ្តាពន្ដដល្តរូវ
ោនហធវើហេើងហៅក្នចុងដផ្នករង (f) ដដលនឹង្តរូវោនទាមទារត្មរូវឲតាយមានហៅហពលផតាសំបញ្ជូល
ជាមួយ្ោក់ចំណូលននហបឡាទូហៅដដលមានដនទហទៀត ៖

(i) ការធានាការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិអបតាបបរមាននដផ្នកទដី 8 ននមា្តា XVI ស្មាប់្នតាំ
សារហពើពន្បនា្តាប់ហនាះ និង

(ii) ្វិកាស្មាប់បន្ទចុកការងរស្មាប់្នតាំសារហពើពន្ហនាះ មិនបូកបញ្ជូលការ
ចំណយក្នចុងកម្វិធដីណមួយដដល្តរូវោនទទួលខុស្តរូវរួចហេើយតាមរយៈខចតាបាប់ 
(i) ។ ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "្វិកាស្មាប់បន្ទចុកការងរ" មានអត្ថន័យ
ដដល្តរូវោនកំណត់ហៅក្នចុងដផ្នកទដី 13308.05 ្កមរោ្តា្ិោល ដូចដដលដផ្នក
ហនាះមានហសចក្ដីដចងនិង្តរូវោនដ្បស្មាយហោយនាយកោ្តានេិរញ្ញវត្ថចុ ហៅន្ងៃទដី 1  
ដខមករា្នតាំ 2016 ដតយា៉តាងហនះក្ដី ឲតាយដតថា "ហសវាកម្ដដល្តរូវោនអនុញ្តាតនា
ហពលបច្ចុបតាបន្ន" នឹងមានន័យ្តឹមដតជាហសវាកម្ទាំងឡាយដដល្តរូវោនចាត់ទុកជា 
"ហសវាកម្មានការអនុញ្តាតនាហពលបច្ចុបតាបន្ន" ហៅហ្កាមដផ្នកទដី 13308.05 
នន្កមរោ្តា្ិោល គិត្តឹមន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2016 ។

ភាពក្នចុងលំនាំខ្ដីខា្តាឬឬមិន្បយ័ត្ន្បដយង ។

(C) មូលនិធិរដ្ឋដដល្តរូវោនដចងក្នចុងកថាខណ្ឌហនះ នឹងោនមកពដី្ប្ពមូលនិធិហផតាសង
ហ្រៅពដី្ប្ពដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ក្នចុងដផ្នករង (b) និង (d) ពន្គិតតាមតនមលៃោ៉តាន់្បមាណ
ននអចលន្ទពតាយ ឬគណនដីរងននហសវាកម្សង្គមកិច្ននគណនដីពន្លក់ននមូលនិធិចំណូល
មូលោ្តាន ។

(6) ្បសិនហបើរដ្ឋ ឬទដីភានតាក់ងរមូលោ្តានបរារ័យក្នចុងការបំហពញតួនាទដី ឬកាតពវកិច្ណ
មួយ ហៅហ្កាមក្នចុងដផ្នកហនះឬហៅហ្កាមចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ហេើងវិញជា្្ដី្នតាំ  
2011 ភាគដីសម្សបណមួយអាចដសវងរកដំហណះ្សាយរំនួយពដី្បព័ន្ពដីតុលាការ។ 
ដំហណើរការរ្មះក្ដីបណ្ឹងទាំងហនះមានអាទិភាពហលើបញ្តាសុដីវីលទាំងអស់ដនទហទៀត។

(7) មូលនិធិហបឡាដដល្តរូវោនោក់ដំកល ់នហៅៅក្នចុង មូលនិធិហបឡាចំណូល
មូលោ្តានហខានធដី្នតាំ 2011 នឹង្តរូវោន ្តរូវចំណយតាមរហបៀបមួយដដល្តរូវោនហរៀប
ច ំហដើមតាបដីរកតាសាភាពមានសិទ្ិរបស់រដ្ឋ ស្មាប់ចំហោះទទួលោន មូលនិធិហបឡាបំហពញបដន្ថម
របស់សេព័ន ្និងហដើមតាបដីធានាការ ្បតិបត្ិហគារពរបស់ហោយរដ្ឋហៅ តាមបទោ្តានស្ង់ោរ
សេព័ន្ដដលចូលជាធរមានកំពុងជាប់អនុវត្ន៍ដដល្គប់្គងអ្ិោលហលើ ហដើមតាបដី្គប់្គង
ការផ្ល់ហសវាកម្សុវត្ថិភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។

(8) មូលនិធិហបឡាដដល្តរូវោនោក់ដំកល់បញ្ជូលចូលក្នចុង មូលនិធិហបឡាចំណូល
មូលោ្តានហខានធដី្នតាំ 2011 មិននឹងមិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហោយទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន  
ហដើមតាបដីរំនួស្ទ្ទង់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិហផតាសងៗហទៀតស្មាប់ហសវាកម្សុវត្ថិភាព
សាធារណៈហនាះហេើយ។

(d) ្បសិនហបើពន្ដដល្តរូវោនពិពណ៌នាហៅក្នចុងដផ្នកខណ្ឌរង (b) ្តរូវោនកាត់បន្ថយ ឬ 
លុបបំោត់ហចាលជាធរមានដលងមានដំហណើរការអនុវត្ន ៍រដ្ឋនឹង្តរូវផ្ល់្ោក់ជា្បចាំ្នតាំ 
ដល ់មូលនិធិហបឡាចំណូលមូលោ្តាន្នតា ំ2011 ក្នចុងចំនួនមួយហស្ើ ឬហ្ចើនជាងង
ចំនួនសរុបដដលដដលមិនដូហចានតាះហទ្តរូវោនផ្ល់ហោយ្បមូលោនតាមរយៈពន ្
ដដល្តរូវោនដចងហរៀបរាប់ហៅក្នចុងខណ្ឌដផ្នករង (b) ។ វិធដីសានស្ក្នចុងការកំណត់ចំនួន
ហនាះ ្តរូវោនពិពណ៌នាហៅក្នចុងចតាបាប់ស្ដីការហរៀបចំមរចនាសម្ព័ន្ភាពហេើងវិញ្នតាំ 2011 
ហេើយរដ្ឋមានកាតវកិច្ផ្ល់ចំនួនហនាះក្នចុងរយៈហពលយូរដូចហៅនឹងរយៈហពលដដល ហៅហពល
ទដីភានតាក់ងរមូលោ្តាន្តរូវោនទាមទារត្មរូវឲតាយបំហពញភារកិច្ទទួលទំនួលខុស្តរូវក្នចុងការផ្ល់
ហសវាកម្សុវត្ថិភាពសាធារណៈដដល កំណត់ចាត់តាំងហោយចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនា
សម្ព័ន្ភាពហេើងវិញ្នតាំ 2011 ។ ្បសិនហបើរដ្ឋខកខានការផ្ល់ចំនួនសម្សបជា្បចាំ្នតាំ 
មនន្ដី្គប់្គងេិញ្ញវត្ថចុ្តរូវហផ្ទរចំនួនហនាះពដីមូលនិធិទូហៅជា្បចាំដខ ហៅជាមូលនិធិចំណូល
មូលោ្តានក្នចុង្នតា ំ2011 វិញ។ ហ្កាយមកហទៀត មនន្ដី្គប់្គងសវនករនឹង្តរូវ
ហបើកចំនួន្ោក់ទាំងហនះ រូនទដីភានតាក់ងរមូលោ្តានហៅក្នចុងលំនាំដដល្តរូវោនបង្តាប់
ហោយផ្តាល់ តាមការកំណត់ហោយចតាបាប់ស្ដីពដីការហរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ភាពហេើងវិញ្នតាំ 2011 
។ កាតពវកិច្របស់រដ្ឋហ្កាមដផ្នកខណ្ឌរងហនះនឹងមានការទាមទារដដលមានអាទិភាពទាប
ចំហោះ្ោក់ហបឡាទូហៅជាងអាទិភាពដំបូងស្មាប់ក្នចុងការទាមទារ្ោក់មូលនិធិទូហៅ
តិចជាងអាទិភាពទដីមួយ ស្មាប់្ោក់ដដល្តរូវោនកំណត់ទុកហោយដេក ហ្កាមដផ្នក
ទដី 8 ននមា្តា XVI និងអាទិភាពទដីពដីរ ក្នចុងការទូទាត់បំណុលដដលឯកភាពយល់្ពម
អនុម័តហោយមា្តាស់សនលៃឹកហ្នតាះ ហ្នតាតនិងបំណុលដូចដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នកទដី 1 
ននមា្តាទដី XVI ។

(e) (1) ហដើមតាបដីធានាថា ការអប់រំសាធារណៈមិន្តរូវោនហធវើឲតាយខូចខាតមានបញ្តា ហៅក្នចុង
ដំហណើរការននការផ្ល់ការោរ ដដល្តរូវមានជាសំខាន់ចាំោច់ ដល់ដផ្នកហសវាកម្សុវត្ថិភាព
សាធារណៈក្នចុងតាមមូលោ្តាន គណនដីការោរវិស័យអប់រំ្តរូវោនបហងកើតហេើងតាមរយៈហនះ
ហៅក្នចុង មូលនិធិហបឡាទូហៅ ហដើមតាបដីទទួលនិងបហញ្ញ្ោក់ចំណូលដដល្បមូលោនពដីការ
បហងកើនជាក្មិតៗនូវពន ្កាន់ដតហ្ចើនតាមរយៈដផ្នកហនះដដលោក់បន្ទចុកហោយដផ្នកហនះ ដូច
ដដល្តរូវោនបញ្តាក់ហៅក្នចុងខណ្ឌដផ្នករង (f) ។

(2) (A) មុនន្ងៃទដី 30 ដខមិ្ុនា ្នតាំ 2013 និងមុនន្ងៃទដី 30 ដខមិ្ុនានន្នតាំនដីមួយៗ
ពដី្នតា ំ2014 ដល់្នតាំ 2018 ្នតាំ 2030 គឺរួមទាំងអស ់នាយកដផ្នកេិររិញ្ញវត្ថចុ្តរូវ
នឹងោ៉តាន់សាមតានចំនួនសរុបនន្ោក់ចំណូលបដន្ថម ដកមូលនិធិបងវិលសងហចញ ដដល
ោនហចញពដី្តរូវ្បមូលពដីការបហងកើនជាក្មិតនូវអ្តាពន្កាន់ដតហ្ចើនដដល្តរូវោនហធវើហេើង 
ដចងហៅក្នចុងដផ្នកខណ្ឌរង (f) ដដលនឹងមានស្មាប់ការហផ្ទរចូលគណនដីការោរវិស័យ
ដផ្នកអប់រំអំេចុង្ នតាំសារហពើពន្បនា្តាប់។ នាយកដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុនឹងហធវើការោ៉តាន់សាមតាន្តរូវហរៀបចំ

55
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(F) ហដើមតាបដីព្ងឹងសមត្ថភាពកុមារហៅតាមសាលាហរៀនក្នចុងរដ្ឋ California និង្គរួសារ
របស់ពួកហគ ឲតាយទទួលោនហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាពជាហទៀងទាត់្បកបហោយគុណភាពលអ 
ហេើយតាមរយៈហនាះកាត់បន្ថយឲតាយហៅតិចជាអបតាបបរមានូវអវត្មានពដីសាលាហរៀន 
ហោយសារដតបញ្តាទាក់ទងសុខភាព ហៅហពលដដលនាយកដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុហធវើការ
ោ៉តាន់សាមតានថា ចំនួនដដលមានអស្មាប់ហផ្ទរចូលហៅក្នចុងគណនដីការោរវិស័យអប់រំអំេចុង
្នតាំសារហពើពន្បនា្តាប់មក ហលើសចំនួន្ោក់ចំណូលដដលទាមទារត្មរូវឲតាយមានពដីគណនដីហនាះ 
ហោយ្សបតាមកថាខណ្ឌរង (E) ស្មាប់្នតាំសារហពើពន្បនា្តាប់ហនាះ នាយករូបហនាះនឹង
កំណត់អត្សញ្តាណចំនួនដដលហៅសល់។ ហាសិបភាគរយននចំនួនដដលហៅសល់ហនាះ 
រេូតដល់ពដីរហកាដិដុលា្តារក្នចុង្ នតាំសារហពើពន្ដតមួយ នឹង្តរូវោនដបងដចកហោយសវនករ 
ហចញពដីគណនដីការោរវិស័យអប់រំ ហៅកាន់នាយកោ្តានហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋ 
California ហរៀងរាល់មួយ្តដីមាសម្ង ហដើមតាបដីបហងកើនការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិស្មាប់
កម្វិធដីដ្ទាំសុខភាពដដលមាន្សាប់ និងហសវាកម្ដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុង
រំពូក 7 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 14000) ដល់រំពូក 8.9 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 14700) 
រួមគានតាទាំងអស់ ននវគ្គទដី 3 ដផ្នកទដី 9 នន្កមស្ដីអំពដីសុខមាលភាពនិង
មន្ទដីរដ្ទាំ។ មូលនិធិ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ដតស្មាប់ហសវាកម្សំខាន់ដ្ទាំសុខភាព
ធងៃន់ធងៃរ សហនង្តាះបនា្តាន់ ្សួច្សាវ និងបង្តារទប់សា្តាត់ផ្ល់ចំហោះកុមារ និង្គរួសារ
របស់ពួកហគ ដដល្តរូវោនផ្ល់រូនហោយអ្នករំនាញវិជា្តារដីវៈនិងសា្តាប័នដ្ទាំសុខភាព
ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ្សបតាមដផ្នកទដី 1250 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព 
និងផ្ល់ចំហោះគហ្មាងធានារា៉តាប់រងសុខភាព ឬគហ្មាងហផតាសងៗហទៀតដដលចាត់ដចង្គប់្គង
ការផ្ល់ការដ្ទាំសុខភាពស្មាប់អតា្តាគាេកននកម្វិធដីធានារា៉តាប់រងសុខភាព Medi-Cal 
ដដលកំពុងជាប់កិច្សនតាយាជាមួយនាយកោ្តានហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋ California  
ហដើមតាបដីផ្ល់ផល្បហយារន៍ដផ្នកសុខភាព ្សបហៅតាមដផ្នកហនះ។

(G) ការនលលកមូលនិធិដដល្តរូវោនដចងហៅក្នចុងកថាខណ្ឌរង (F) អាច្តរូវោនផ្តាក 
ហោយចតាបាប់អំេចុង្ នតាំសារហពើពន្ដដលហៅក្នចុងហនាះមានការ្បកាសពដីភាពអាសន្នបនា្តាន់ដផ្នក
្វិការ ហទាះយា៉តាងហនះក្ដី ឲតាយដតថាការនលលកទុកហនាះនឹងមិន្តរូវោនកាត់បន្ថយេួសពដីការ
កាត់បន្ថយ្បកបហោយសមាមា្តហៅក្នចុងការចំណយរបស់ហបឡាទូហៅស្មាប់្នតាំហនាះ។ 
ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "ភាពអាសន្នបនា្តាន់ដផ្នក្វិកា" មានអត្ថន័យដូចគានតា
ដូចហៅក្នចុងកថាខណ្ឌ (2) ដផ្នករង (b) ននដផ្នកទដី 22 ននមា្តា XVI ។

(H) ការផ្ល់មូលនិធិដដល្តរូវោនផ្ល់ឲតាយហោយ្សបតាមកថាខណ្ឌរង (F) នឹង
មិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីរំនួសហបឡាទូហៅរបស់រដ្ឋដដលមាន្សាប់ស្មាប់
ចំដណកមិនដមនសេព័ន្ននការទូទាត់ស្មាប់កម្វិធដីទាំងហនាះហេើយ ហេើយ 
ហោយ្សបហៅនឹងចតាបាប់សេព័ន្ នឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីទទួលយកោន
ហបឡាបំហពញបដន្ថមសេព័ន្របស់កម្វិធដី Medicaid ។

(3) ្ោក់ទាំងអស់ហៅក្នចុងគណនដីការោរវិស័យអប់រំ តាមរយៈហនះ្តរូវោនទុកហោយ
ដេកជាប់ជាបន្ស្មាប់គាំ្ទមណ្ឌលសាលាហរៀន ការិយាល័យសិកតាសា្បចាំហខានធដី 
សាលាហរៀនសវ័យភាព និងមណ្ឌលមហាវិទតាយាល័យសេគមន ៍ដូច្តរូវោន
កំណត់ក្នចុងកថាខណ្ឌហនះនិងស្មាប់ការដ្ទាំសុខភាពដូចដដលោនកំណត់
ក្នចុងកថាខណ្ឌរង (F) ននកថាខណ្ឌ (2) ។

(A) ដប់មួយភាគរយននចំនួនទឹក្ោក់ដដលោនទុកហោយដេកស្មាប់ដផ្នកអប់រ ំ្សប
តាមកថាខណ្ឌហនះ នឹង្តរូវោនដបងដចក្បចាំ្តដីមាសហោយ្កុម្បកឹតាសាអ្ិោលននមណ្ឌល
វិទតាយាល័យសេគមន៍រដ្ឋ California ហៅមណ្ឌលមហាវិទតាយាល័យសេគមន៍ហដើមតាបដីផ្ល់
នូវការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិស្មាប់ហគាលបំណងទូហៅដល់មណ្ឌលមហាវិទតាយាល័យសេគមន៍
ហោយសមាមា្តហៅនឹងចំនួនទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនកំណត់្សបតាមដផ្នកទដី 84750.5 
នន្កមអប់រំ ដូចដដលដផ្នកនន្កមហនាះមានហសចក្ដីដចង ហៅហពលអ្នកហោះហ្នតាតឯកភាពយល់
្ពមចំហោះដផ្នកហនះហៅន្ងៃទដី 6 ដខវិចឆេិកា ្នតាំ 2012 ។ ការដបងដចកដដល្តរូវោនគណនា 
ហោយ្សបតាមកថាខណ្ឌរងហនះ នឹង្តរូវោនបែះបែូវហោយចំនួនទឹក្ោក់ដដល្តរូវោន
បញ្តាក់ហៅក្នចុងដផ្នករង (a), (c), និង (d) ននដផ្នកទដី 84751 នន្កមអប់រំ ដូចដដល
ដផ្នកហនាះមានហសចក្ដីដចងហៅហពលអ្នកហោះហ្នតាតឯកភាពយល់្ពមដផ្នកហនះហៅន្ងៃទដី 
6 ដខវិចឆេិកា ្នតាំ 2012 ហេើយចំនួនបែះបែូវហនាះមានភាពហលើសដដល្តរូវោនគណនា 
ហោយ្សបតាមដផ្នក 84750.5 នន្កមអប់រំ ដូចដដលដផ្នកហនះមានហសចក្ដីដចងហៅហពល
អ្នកហោះហ្នតាតឯកភាពយល់្ពមដផ្នកហនះក្នចុងន្ងៃទដី 6 ដខវិចឆេិកា ្នតាំ 2012 ឲតាយដតថាគាមតាន
មណ្ឌលមហាវិទយាល័យសេគមន៍ណនឹងទទួលតិចជាងមួយដុលា្រ ($100) ក្នចុងសិសស

សមមូលនឹងសិសតាសហពញហមា៉តាងមួយនាក់។

(B) ដបែតសិប្ោំបួនភាគរយននចំនួនទឹក្ោក់ទុកហោយដេកស្មាប់ដផ្នកអប់រ ំហោយ
្សបតាមកថាខណ្ឌហនះ នឹង្តរូវនលលកដបងដចករាល់្តដីមាសហោយនាយកដផ្នកឧបហទ្ទស
សាធារណៈហដើមតាបដីផ្ល់ការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិហគាលបំណងទូហៅហៅមណ្ឌលសាលាហរៀន  
ការិយាល័យសិកតាសា្បចាំហខានធដី និងការផ្ល់មូលនិធិក្នចុងហគាលបំណងទូហៅរបស់រដ្ឋ  
ដល់សាលាហរៀនសវ័យភាពក្នចុងសមាមា្តហៅនឹងដដនក្មិតនន្ោក់ចំណូល ដដល្តរូវ
ោនគណនាហោយ្សបតាមដផ្នកទដី 2558 និង 42238 នន្កមអប់រំ និងចំនួន
ទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនគណនាហោយ្សបតាមដផ្នកទដី 47633 នន្កមអប់រំស្មាប់
ការិយាល័យសិកតាសា្បចាំហខានធដី មណ្ឌលសាលាហរៀន សាលាហរៀនសវ័យភាព ោច់ទដីនទពដីគានតា 
ដូចដដលដផ្នកទាំងហនាះមានហសចក្ដីដចងហៅហពលអ្នកហោះហ្នតាតឯកភាពយល់្ពមដផ្នកហនះ
ហៅន្ងៃទដី 6 ដខវិចឆេិកា្ នតាំ 2012 ។ ចំនួនទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនគណនាដបបហនាះ ្តរូវោន
បែះបែូវហោយចំនួនទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនបញ្តាក់ហៅក្នចុងដផ្នករង (c) ននដផ្នកទដី 2558 
ននកថាខណ្ឌ (1) ដល ់(7) ននដផ្នករង (h) ននននដផ្នកទដី 42238 នន និងដផ្នកទដី 
47635 នន្កមអប់រំ ស្មាប់ការិយាល័យអប់រំ្បចាំហខានធដី មណ្ឌលសាលាហរៀន 
និងសាលាហរៀនសវ័យភាព ទដីនទពដីគានតា ដូចដដលដផ្នកទាំងហនាះមានហសចក្ដីដចងហៅហពលអ្នក
ហោះហ្នតាតឯកភាពយល់្ពមដផ្នកហនះកាលពដីន្ងៃទដី 6 ដខវិចឆេិកា ្នតាំ 2012 ហេើយ
ចំនួនទឹក្ោក់បែះបែូវហនាះជាចំនួនហលើសពដីចំនួនទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនគណនា្សប
តាមដផ្នកទដី 2558, 42238, និង 47633 នន្កមអប់រំស្មាប់ការិយាល័យអប់រំ
្បចាំហខានធដី មណ្ឌលសាលាហរៀននិងសាលាហរៀនសវ័យភាព ទដីនទពដីគានតាហរៀងៗខលៃលួន ដូចដដល
ដផ្នកទាំងហនាះមានហសចក្ដីដចងហៅហពលអ្នកហោះហ្នតាតអនុម័តឯកភាពយល់្ពមដផ្នក
ហនះកាលពដីន្ងៃទដី 6 ដខវិចឆេិកា ្នតាំ 2012 ឲតាយដតថាគាមតានមណ្ឌលសាលាហរៀន ការិយាល័យ
អប់រំ្បចាំហខានធដីឬសាលាហរៀនសវ័យភាពណមួយទទួលោនតិចជាងពដីររយដុលា្តារ 
($200) ក្នចុងមួយឯកតាននវត្មានមធតាយម្បចាំន្ងៃ។

(4) ដផ្នករងហនះមានលក្ខណៈសវ័យ្បតិបត្ិហេើយមិនទាមទារត្មរូវឲតាយមានចំណត់ការ
នដីតិបញ្ញត្ិហដើមតាបដីចូលជាធរមានហនាះហេើយ។ ការដបកដចក្ោក់ហៅក្នចុងគណនដីការោរ
វិស័យអប់រំហោយ្កុម្បឹកតាសាអ្ិោលននមហាវិទតាយាល័យសេគមន៍រដ្ឋ California 
និងនាយកឧបហទ្ទសសាធារណៈ នឹងមិន្តរូវោនពនតាយាហពលឬហបើមិនដូហច្នះហទ្តរូវោនហធវើ
ឲតាយបែះោល់ហោយការខកខានននអង្គនដីតិបញ្ញត្ិនិងអ្ិោលក្នចុងការអនុម័តហសចក្ដី្ោង
្វិកា្បចាំ្ នតាំហោយ្សបហៅតាមដផ្នកទដី 12 ននមា្តា IV តាមរយៈការហយាងហៅតាម
កថាខណ្ឌដផ្នករង (h) ននដផ្នកទដី 8 ននមា្តា XVI ឬហោយសកម្ភាពដនទណមួយឬ
ហោយការខកខានក្នចុងការហធវើសកម្ភាពហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ិឬអ្ិោល។

(5) ហទាះបដីជាមានខដចងដនទហទៀតននចតាបាប់ក៏ហោយ ក៏្ោក់ដដល្តរូវោនោក់ដំកល់ចូល
ក្នចុងគណនដីការោរវិស័យអប់រសំ្មាប់ការអប់រំនឹងមិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់បង់ហលើ
ការចំណយណមួយដដលហកើតហេើងហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ ិអ្ិោល ឬភានតាក់ងរណមួយ
ននរោ្តា្ិោលថានតាក់រដ្ឋហនាះហេើយ។

(6) មណ្ឌលមហាវិទតាយាល័យសេគមន៍ ការិយាល័យអប់្បចាំហខានធដី មណ្ឌលសាលាហរៀន 
ឬសាលាហរៀនសវ័យភាព នឹងមានសមត្ថកិច្ផ្តាច់មុខក្នចុងការកំណត់រហបៀបដដល្ោក់្តរូវ
ោនទទួលោនពដីគណនដីការោរវិស័យអប់រំ្តរូវោនចំណយហៅតាមសាលាហរៀនមួយឬ
ហ្ចើនហៅក្នចុងយុតា្តាធិការរបស់ខលៃលួន យា៉តាងហនះក៏ហោយឲតាយដត ្កុម្បឹកតាសាអ្ិោល ឬសា្តាប័នដ៏
្តឹម្តរូវសម្សបនឹងហធវើការកំណត់ការចំណយទាំងហនះក្នចុងសម័យ្បរុំហបើកចំេរននកិច្
្បរុំសាធារណៈរបស់្កុម្បកឹតាសាអ្ិោល ឬសា្តាប័នហនាះ ហេើយនឹងមិនហ្បើ្ោស់ហបឡា
ណមួយោនពដីគណនដីការោរវិស័យអប់រំស្មាប់ជា្ោក់ដខ ឬជាអត្ថ្បហយារន៍ហផតាសង
ៗននមនន្ដីរដ្ឋោលឬចំណយរដ្ឋោលហផតាសងៗហទៀត។ មណ្ឌលមហាវិទតាយាល័យសេគមន៍ 
ការិយាល័យអប់រំ្បចាំហខានធដី មណ្ឌលសាលាហរៀន និងសាលាហរៀនសវ័យភាពនដីមួយៗ 
នឹងហោះពុម្ពហចញផតាសាយហរៀងរាល់្នតាំហៅហលើហគេទំព័រអ៊ីនហធើណិតរបស់ខលៃលួននូវព័ត៌មាន
គណហនយតាយដដលបង្តាញថាហតើ្ោក់បែុនាមតាន្តរូវោនទទួលពដីគណនដីការោរវិស័យអប់រំនិង
រហបៀបដដល្ោក់ហនាះ្តរូវោនចំណយ។

(7) សវនកម្ឯករារតាយ្បចាំ្នតាំហលើដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុ និងដផ្នកការ្បតិបត្ិតាមចតាបាប់ ដដលត្មរូវ
ឲតាយមានរបស់មណ្ឌលមហាវិទតាយាល័យសេគមន៍ ការិយាល័យអប់រំ្បចាំហខានធដី មណ្ឌល
សាលាហរៀន និងសាលាហរៀនសវ័យភាព បដន្ថមពដីហលើល័ក្ខខ័ណ្ឌត្មរូវទាមទារដនទហទៀតរបស់
ចតាបាប ់នឹងធានានិងបញ្តាក់ហផ្ទៀងផ្តាត់ថាហតើហបឡាដដល្តរូវោនគណនដីការោរវិស័យអប់រំ
ផ្ល់មក ្តរូវោនដបងដចកនិងចាយវាយយា៉ង្តឹម្តរូវដូចដដលទាមទារត្មរូវហោយដផ្នកហនះ
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(ii) ស្មាប់ហគាលបំណងននវគ្គទដី 10 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 17001) នន និងវគ្គទដី 
10.2 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 18401) ននដផ្នកទដី 2 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការេូតពន ្
លំោប់ថានតាក់ពន្ដដល្តរូវោនដកដ្ប និងអ្តាពន្ដដល្តរូវោនបហងកើតនិងោក់បន្ទចុក
ហោយកថាខណ្ឌហនះ ្តរូវោនចាត់ទុកថា្តរូវោនបហងកើតនិងោក់បន្ទចុកហ្កាមដផ្នកទដី  
17041 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការេូតពន្។

(D) កថាខណ្ឌហនះនឹងដ្បជាដលងមាន្បសិទិ្ភាពអនុវត្ន៍ហៅន្ងៃទដី 1 ដខធ្នជ្ូ នតាំ 2019  
្នតាំ 2031 ។

(3) ស្មាប់្នតាំជាប់ពន្ណមួយដដលចាប់ហផ្ើមហៅក្នចុង ឬហ្កាយន្ងៃទដី 1 ដខមករា  
្នតាំ 2012 និងមុនន្ងៃទដី 1 ដខមករា្នតាំ 2019 ្នតាំ 2031 ទាក់ទងហៅនឹងពន្ដដល
្តរូវោនោក់បន្ទចុក្សបហៅតាមដផ្នកទដី 17041 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការេូតពន ្
លំោប់ថានតាក់ពន្ហលើ្ោក់ចំណូល និងអ្តា 9.3 ភាគរយដដល្តរូវោនកំណត់ហៅក្នចុងកថា
ខណ្ឌ (1) ននដផ្នករង (c) ននដផ្នកទដី 17041 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការេូតពន ្នឹង
្តរូវោនដកដ្បហោយកតា្តាមួយៗក្នចុងចំហណមកតា្តាខាងហ្កាម ៖

(A) (i) ស្មាប់ចំដណកនន្ោក់ចំណូលជាប់ពន្ហនាះ ដដលមានចំនួនហលើសពដីបដីរយ
ដសសិបោន់ដុលា្តារ ($340,000) បែុដន្មិនហលើសពដីបួនរយ្ោំបដីោន់ដុលា្តារ 
($408,000) អ្តាពន្គ ឺ10.3 ភាគរយននចំនួនហលើសពដីចំនួនបដីរយដសសិបោន់
ដុលា្តារ ($340,000) ហនាះ។

(ii) ស្មាប់ចំដណកនន្ោក់ចំណូលជាប់ពន្ហនាះ ដដលមានចំនួនហលើសពដីបួនរយ្ោំបដី
ោន់ដុលា្តារ ($408,000) បែុដន្មិនហលើសពដី្ោំមួយរយដបែតសិបោន់ដុលា្តារ 
($680,000) អ្តាពន្គ ឺ11.3 ភាគរយននចំនួនហលើសពដីចំនួនបួនរយ្ោំបដីោន់
ដុលា្តារ ($408,000) ហនាះ។

(iii) ស្មាប់ចំដណកនន្ោក់ចំណូលជាប់ពន្ហនាះ ដដលមានចំនួនហលើសពដី្ោំមួយ
រយដបែតសិបោន់ដុលា្តារ ($680,000) អ្តាពន្គ ឺ12.3 ភាគរយននចំនួនហលើសពដី
ចំនួន្ោំមួយរយដបែតសិបោន់ដុលា្តារ ($680,000) ហនាះ។

(B) លំោប់ថានតាក់ពន្ហលើ្ោក់ចំណូលដដល្តរូវោនបញ្តាក់ហៅក្នចុងខចតាបាប ់(i), (ii), និង 
(iii) ននកថាខណ្ឌរង (A) នឹង្តរូវោន្តិះរិះហេើងវិញ ដូចដដលោនដចងខុសពដីហនះហៅក្នចុង
ដផ្នករង (h) ននដផ្នកទដី 17041 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការេូតពន ្ស្មាប់ដត្ នតាំ
ជាប់ពន្ដដលចាប់ហផ្ើមហៅក្នចុងឬហ្កាយន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2013 ដតបែុហណ្តាះ។

(C) (i) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នករង (g) ននដផ្នកទដី 19136 ្កម្ោក់ចំណូល 
និងការេូតពន ្កថាខណ្ឌហនះ្តរូវោនចាត់ទុកថា្តរូវោនដចកជារំពូកហៅកាលបរិហចឆេទ
ដដលវាចូលជាធរមានកាលពដីន្ងៃទដី 6 ដខវិចឆេិកា ្នតាំ 2012 ។

(ii) ស្មាប់ហគាលបំណងននវគ្គទដី 10 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 17001) នន និងវគ្គទដី 10.2 
(ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 18401) ននដផ្នកទដី 2 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការេូតពន្លំោប់
ថានតាក់ពន្និងអ្តាពន្ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងនិងោក់បន្ទចុកហោយកថាខណ្ឌហនះ ្តរូវោន
ចាត់ទុកថា្តរូវោនបហងកើតនិងោក់បន្ទចុកហ្កាមដផ្នកទដី 17041 នន្កម្ោក់ចំណូល 
និងការេូតពន្។

(D) កថាខណ្ឌហនះនឹងដ្បជាដលងមាន្បសិទិ្ភាពអនុវត្ន៍ហៅន្ងៃទដី 1 ដខធ្នជូ,  
្នតាំ 2019្នតាំ 2031 ។

(g) (1) សវនករ ហោយ្សបហៅនឹងសមត្ថកិច្ដដលកំណត់ហោយចតាបាប់របស់ខលៃលួន
អាចនឹងហធវើសវនកម្ហលើការចំណយហចញពដីហបឡា្ោក់ចំណូលមូលោ្តាន្នតាំ 2011 
និងហបឡា្ោក់ចំណូលមូលោ្តាន្បចាំហខានធដី្នតាំ 2011 ណមួយ ហេើយនឹង
ហធវើសវនកម្ហលើគណនដីការោរវិស័យអប់រំ ហដើមតាបដីធានាថា ហបឡាទាំងហនាះ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ 
និងទទួលខុស្តរូវហៅក្នចុងលំនាំ្សបតាមខលៃឹមសារននដផ្នកហនះ។

(2) អគ្គហមធាវី ឬហមធាវីមណ្ឌលមូលោ្តាន្តរូវហស៊ីបអហងកតយា៉តាងរួសរាន់ ហេើយអាចនឹង
ហស្នើសុំការពិន័យសុដីវីលឬ្ពេ្ទ័ណ្ឌ ស្មាប់ការហ្បើ្ោស្ោក់ខុស្កិត្កមពដីហបឡា
្ោក់ចំណូលមូលោ្តានរបស់ហខានធដី្នតាំ 2011 ឬពដីគណនដីការោរវិស័យអប់រំ។

ដផ្នកទដី 5. វិធានការដដលដខវងរំទាស់គានតា។

ហៅក្នចុង្ពឹត្ិការណ៍ដដលវិធានការហនះនិងវិធានការមួយហផតាសងហទៀតដដលរះឥទ្ិពលហលើ
អ្តាពន្ស្មាប់ចំណូលផ្តាល់ខលៃលួននឹងហលចហេើងហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតទូទាំងរដ្ឋដដដលដត

ឬអត់។ ចំណយហកើតហេើងហៅតាមអង្គភាពទាំងហនាះហដើមតាបដីហគារពឲតាយ្សបហៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទាមទារត្មរូវបដន្ថមហទៀតឲតាយមានសវនកម្របស់ដផ្នកហនះ អាចនឹង្តរូវោនបង់ទូទាត់ហោយ

ការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិពដីគណនដីការោរវិស័យអប់រំហេើយមិន្តរូវោនចាត់ទុកជាការចំណយ

ដផ្នករដ្ឋោលស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះហទ។

(8) ្ោក់ចំណូល ដកមូលនិធិស្មាប់បងវិលសងហចញ ដដលោនមកហោយ្សប

តាមដផ្នករង (f) ស្មាប់ោក់ដំកល់ហៅក្នចុងគណនដីការោរវិស័យអប់រ ំហោយ្សបហៅតាម

ដផ្នកហនះ នឹង្តរូវោនចាត់ទុកថាជា "ចំណូលហបឡាទូហៅ" "ចំណូលពន្ននហបឡាទូហៅ" 

និង "្ោក់ដដល្តរូវយកហ្បើ្ោស់ហោយរដ្ឋស្មាប់្ទ្ទង់មណ្ឌលសាលាហរៀន និង

មណ្ឌលមហាវិទតាយាល័យសេគមន"៍ ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកទដី 8 ននមា្តា XVI ។

(f) (1) (A) បដន្ថមហលើពន្ដដល្តរូវោនោក់បន្ទចុកហោយវគ្គ 1 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 

6001) ននដផ្នកទដី 2 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការេូតពន ្ស្មាប់អ្័យឯកសិទ្ិ

ននការលក់្ទពតាយរូបដីផ្តាល់ខលៃលួនក្នចុងរូបភាពលក់រាយ តាមរយៈហនះពន្្តរូវោនោក់បន្ទចុកហលើ

អ្នកលក់រាយទាំងអស ់ក្នចុងអ្តា 1/4 ភាគរយននចំណូលដុលទទួលោនននអ្នកលក់រាយ

ណមួយពដីការលក់្ទពតាយរូបដីផ្តាល់ខលៃលួនទាំងអស់ដដលលក់ក្នចុងរូបភាពលក់រាយហៅក្នចុងរដ្ឋហនះ

ហៅក្នចុងឬហ្កាយន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2013 និងមុនន្ងៃទដី 1 ដខមករា្ នតាំ 2017 ។

(B) បដន្ថមហលើពន្ដដល្តរូវោនោក់បន្ទចុកហោយវគ្គ 1 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 6001) 

ននដផ្នកទដី 2 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការេូតពន ្ពន្រោ្តាករតាមរយៈហនះ្តរូវ

ោនោក់បន្ទចុកហៅហលើការស្ចុករកតាសាទុក ការហ្បើ្ោស់ និងការហ្បើ្ោស់ហផតាសងៗហទៀតហៅក្នចុង

រដ្ឋហនះនន្ទពតាយរូបដីផ្តាល់ខលៃលួនដដល្តរូវោនជាវពដីអ្នកលក់រាយហៅក្នចុងឬហ្កាយន្ងៃទដី 1 ដខមករា 

្នតាំ 2013 និងមុនន្ងៃទដី 1 ដខមករា្ នតាំ 2017 ស្មាប់ការស្ចុករកតាសាទុក ការហ្បើ្ោស់ 

និងការហ្បើ្ោស់ហផតាសងៗហទៀតហៅក្នចុងរដ្ឋហនះ ក្នចុងអ្តា 1/4 ភាគរយននតនមលៃលក់្ទពតាយហនាះ។

(C) ចតាបាប់ស្ដីពដីពន្លក ់និងហ្បើ្ោស់ បូករួមទាំងចំណុចវិហសាធនកម ្ដដល្តរូវោន

អនុម័តហៅក្នចុង ឬហ្កាយន្ងៃចូលជាធរមានននដផ្នកហនះ ្តរូវអនុវត្ចហំោះពន្ដដល្តរូវោន

ោក់បន្ទចុក ហោយ្សបតាមកថាខណ្ឌហនះ។

(D) កថាខណ្ឌហនះនឹងដ្បជាដលងមាន្បសិទិ្ភាពអនុវត្ន៍ហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករា  

្នតាំ 2017 ។

(2) ស្មាប់្នតាំជាប់ពន្ណមួយដដលចាប់ហផ្ើមហៅក្នចុង ឬហ្កាយន្ងៃទដី 1 ដខមករា  

្នតាំ 2012 និងមុនន្ងៃទដី 1 ដខមករា្នតាំ 2019 ្នតាំ 2031 ទាក់ទងនឹងពន្

ដដល្តរូវោនោក់បន្ទចុក្សបហៅនឹងដផ្នកទដី 17041 នន្កម្ោក់ចំណូល 

និងការេូតពន ្លំោប់ថានតាក់ពន្ហលើ្ោក់ចំណូល និងអ្តា 9.3 ភាគរយដដល្តរូវោន

កំណត់ហៅក្នចុងកថាខណ្ឌ (1) ននខណ្ឌរង (a) ននដផ្នកទដី 17041 នន្កម្ោក់ចំណូល 

និងការេូតពន ្នឹង្តរូវោនដកដ្បហោយកតា្តាមួយៗក្នចុងចំហណមកតា្តាខាងហ្កាម ៖

(A) (i) ស្មាប់ចំដណកនន្ោក់ចំណូលជាប់ពន្ហនាះ ដដលមានចំនួនហលើស

ពដីពដីររយហាសិបោន់ដុលា្តារ ($250,000) បែុដន្មិនហលើសពដីបដីរយោន់ដុលា្តារ 

($300,000) អ្តាពន្គ ឺ10.3 ភាគរយននចំនួនហលើសពដីចំនួនពដីររយហាសិប

ោន់ដុលា្តារ ($250,000) ហនាះ។

(ii) ស្មាប់ចំដណកនន្ោក់ចំណូលជាប់ពន្ហនាះ ដដលមានចំនួនហលើសពដីបដីរយោន់

ដុលា្តារ ($300,000) បែុដន្មិនហលើសពដី្ោំរយោន់ដុលា្តារ ($500,000) អ្តាពន្គ ឺ

11.3 ភាគរយននចំនួនហលើសពដីចំនួនបដីរយោន់ដុលា្តារ ($300,000) ហនាះ។

(iii) ស្មាប់ចំដណកនន្ោក់ចំណូលជាប់ពន្ហនាះ ដដលមានចំនួនហលើសពដី្ោំរយោន់

ដុលា្តារ ($500,000) អ្តាពន្គ ឺ12.3 ភាគរយននចំនួនហលើសពដីចំនួន្ោំរយោន់

ដុលា្តារ ($500,000) ហនាះ។

(B) លំោប់ថានតាក់ពន្ហលើ្ោក់ចំណូលដដល្តរូវោនបញ្តាក់ហៅក្នចុងខចតាបាប ់(i), (ii), និង 

(iii) ននកថាខណ្ឌរង (A) នឹង្តរូវោន្តិះរិះហេើងវិញ ដូចដដលោនដចងខុសពដីហនះហៅក្នចុង

ដផ្នករង (h) ននដផ្នកទដី 17041 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការេូតពន ្ស្មាប់ដត្ នតាំ

ជាប់ពន្ដដលចាប់ហផ្ើមហៅក្នចុងឬហ្កាយន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2013 ដតបែុហណ្តាះ។

(C) (i) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នករង (g) ននដផ្នកទដី 19136 នន្កម្ោក់ចំណូល 

និងការេូតពន ្កថាខណ្ឌហនះ្តរូវោនចាត់ទុកថា្តរូវោនដចកជារំពូកហៅក្នចុងកាលបរិហចឆេទ

ដដល្កមហនះចូលជាធរមានកាលពដីន្ងៃទដី 6 ដខវិចឆេិកា ្នតាំ 2012 ។

55



អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ | 135

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ55 បន្

រក់បហងកើន ន្លៃចំណយបដន្ថម្បដេល $10.35 ោន់លាន ដល់លទ្ផលហសដ្ឋកិច ្
្បចាំ្នតាំននការរក់ោរី ឬការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ក្នចុងរដ្ឋ California ។

(c) ការតហមលៃើងពន្ហលើថានតាំរក់គឺជាវិធដីដ៏សម្សបមួយក្នចុងការកាត់បន្ថយការហ្បើ្ោស់
ថានតាំរក ់និងកាត់បន្ថយន្លៃចំណយការពតាយាោលដ្ទាំតាសុខភាព និងហធវើឲតាយកម្វិធដី មាន
្សាប់ស្មាប់ការដ្ទាំតាសុខភាព្បកបហោយគុណភាព និងការចូលទទួលហសវា 
សុខភាពស្មាប ់្គរួសារ និងកុមារហនាះកាន់ដតលអ្បហសើរហេើង ។ វានឹងរួយសហនង្តាះរដីវិត 
និងរួយសនតាសំ្វិការរោ្តា្ិោលរដ្ឋ និងមូលោ្តានក្នចុងតំបន ់នាហពលអនាគត ។

(d) ការតហមលៃើង្វិការស្មាប់កម្វិធដី និងហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាពដដលពតាយាោល្គប ់
្បហ្ទរមងៃឺមហារីក រមងៃឺសាច់ដុំហបះដូង និងសួត រមងៃឺ្លៃងតាមមាត ់និងរមងៃ ឺនិងលក្ខខណ្ឌ
ោក់ព័ន្និងថានតាំរក់នឹងបហងកើនចំនូនអ្នកផ្ល់ហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាព ដល់អ្នករមងៃឺដដលមាន
រមងៃ ឺនិងស្ាតានភាពរមងៃឺទាំងហនាះ ។ មូលនិធិដដល្តរូវោនចំណយស្មាប់ហគាលបំណង
ហនះនឹងអាច្តរូវោន ហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីផ្គជូផ្គងនិងមូលនិធិសេព័ន ្ហោយរោ្តា្ិោលសេព័ន្
បដន្ថម្វិការ ្ោបួនដុលា្តារាល់ការចំណយមួយដុលា្តារពដីមូលនិធិហនះ ។ 

(e) ោរីហអេិច្តរូនិចភាគហ្ចើនមានជាតិនដីកូទដីនដដលយកហចញពដីថានតាំរក ់
ហេើយមានសារធាតុហញៀនខ្ពស់ ។ បច្ចុបតាបន្ន ោរីហអេិច្តរូនិចមិន្តរូវោនជាប់ពន្ថានតាំរក់
ហនាះហទ ដដលហធវើឲតាយវាមានតនមលៃ ហថាក និងអាចទាក់ទាញជាងជាពិហសសស្មាប់យុវវ័យ ។ 

(f) មានោរីហអេិច្តរូនិចជាង 470 ្បហ្ទស្មាប់លក់ក្នចុងហពលបច្ចុបតាបន្នដដលមាន 
រស់ជាតិរេូតហៅដល់ 7,700 ្បហ្ទ រួមទាំងរស់ជាតិសក្គាប់ដដលទាក់ទាញយុវវ័យ  
ដូចជា Captain Crunch ខា្តាឃ្ចុំសអិត សក្គាប់កបតាបាស (Atomic Fireball) 
និងដុំដផលៃហឈើ ។ អាយុ្កុមអ្នកហ្បើ្ោស់ោរីហអេិច្តរូនិច គឺក្នចុងចហនា្តាះរវាងថានតាក់
អនុវិទតាយាល័យ និងវិទតាយាល័យ ហេើយហបើហយាងតាមមរតាឈមណ្ឌល្គប់្គង និងបង្តារមងៃឺរបស ់
សេរដ្ឋអាហមរិក ការហ្បើ្ោស់ោរីហអេិច្តរូនិចក្នចុងចំហណម្កុមហនះហកើនហេើង បដីដងពដី
្នតា ំ2013 ហៅ 2014 ។

(g) ការ្សាវ្ជាវរកហេតុបងក សញ្តាចាប់ោនដំបូង និងការពតាយាោលដដលមាន 
្បសិទ្ិភាព ការដ្ទា ំការបង្តា និងការពតាយាោលដដលអាចហធវើោនហលើរមងៃឺមហារីក  
្គប់្បហ្ទ រមងៃឺសាច់ដំុហបះដូង និងសួត រមងៃឺ្លៃងតាមមាត ់និងរមងៃឺោក់ព័ន ្និង
ថានតាំរក់នឹងជាចុងហ្កាយរួយសហនង្តាះរដីវិត និងរួយសនតាសំ្វិការរោ្តា្ិោលរដ្ឋ និង
មូលោ្តានក្នចុងតំបន់នាហពលអណគត ។ 

(h) មានត្មរូវការបនា្តាន់ឲតាយមានការហធវើការ្សាវ្ជាវហៅក្នចុងរដ្ឋ California ហដើមតាបដីរក
ការពតាយាោល្្ដីដដលមាន្បសិទ្ិភាពស្មាប់រមងៃឺមហារីក្គប់្បហ្ទ រមងៃឺសាច់ដុំហបះដូង 
និងសួត រមងៃឺ្លៃងតាមមាត់ និងរមងៃឺោក់ព័ន្និងថានតាំរក ់។ ការ្សាវ្ជាវទាំងហនះដកដ្ប
របកគំហេើញវិទតាយាសានស្ឲតាយហៅជាការអនុវត្ពតាយាោល ក្នចុងគលៃដីនិចដដលនឹងកាត់បន្ថយ
ឧបទវហេត ុនិងមរណភាពហោយរមងៃឺ និងសា្តានភាពរមងៃឺទាំងហនាះ ។

(i) ការផ្ល់មូលនិស្មាប់កម្វិធដីបង្តា្តរូវោនហធវើហេើងហដើមតាបដីបំោក់ទឹកចិត្បុគ្គល ជា
ពិហសសយុវរនកុំឲតាយហធវើការរក់ោរ ីឬហ្បើ្ោស់ផលិតផលថានតាំរក់តាមរយៈកម្វិធដីអប់រំ
សុខភាព និងការហលើកកំពស់សុខភាព នឹងរួយសហនង្តាះរដីវិត និងរួយសនតាសំ្វិការ
រោ្តា្ិោលរដ្ឋ និងមូលោ្តានក្នចុងតំបន់នាហពលអណគត ។ 

(j) កម្វិធដី្គប់្គងថានតាំរក់ដដល្តរូវោនសា្តាហេើងវិញនឹងអនុញ្ញតឲតាយមានការខិតខំ្បឹង
ដ្បងសុខភាពសាធារណៈហគាលហៅហដើមតាបដីហធវើការ្ប្ំងនឹងការផតាសាយ ោនិរ្កម្ហកង
ចំហនញរបស់ឧសតាសាេកម្ថានតាំរក់ដដលនឹងបន្ថយអា្តារក់ោរី ដដលជាចុងហ្កាយ 
នឹងបន្ថយរមងៃឺមហារីក្គប់្បហ្ទ រមងៃឺសាច់ដុំហបះដូង និងសួត រមងៃឺ្លៃងតាមមាត ់និងរមងៃឺ
ោក់ព័ន្និងថានតាំរក់ក្នចុងសេគមន ៍California ទាំងហនះ ។ 

(k) ការផ្ល់មូលនិធិស្មាប់កម្វិធដីអនុវត ្និងរដ្ឋោលហដើបតាបដីគាំ្ទកិច្ខំ្បងឹដ្បងព្ងឹង
ចតាបាប់ហដើមតាបដីបន្ថយការលក់ផលិតផលថានតាំរក់ខុសចតាបាបហ់ៅឲតាយអនិតិ្ិរន ការរត់ពន្ោរី  
និងការហគចពន្ថានតាំរក់ហនះនឹងរួយសហនង្តាះរដីវិត និងរួយសនតាសំ្វិការ រោ្តា្ិោលរដ្ឋ និង
មូលោ្តានក្នចុងតំបន់នាហពលអណគត ។

(l) រដ្ឋ California រួប្បទះនឹងបញ្តាកងវះ្គរូហពទតាយ និងទន្បណ្ឌិត ហដើមតាបដីបំហពញត្មរូវ
ការហកើនហេើងហលើដផ្នកដ្ទាំសុខភាពរបស់អ្នករស់ហៅក្នចុងតំបន់របស ់ខលៃលួន ។ ជាលទ្ផល 
ការទទួលោនការដ្ទាំសុខភាពដំបូង និងផលៃជូវមាត ់ការពតាយាោលរមងៃ ឺោក់ព័ន្និងថានតាំរក ់
ការ្តរួតពិនិតយហទៀងទាត់ និងត្មរូវការដ្ទាំសុខភាពបនា្ន់ៗ នឹងរួបបញ្ ។

មួយ ហនាះខដចងននវិធានការមួយឬហ្ចើនដនទហទៀតនឹង្តរូវោនចាត់ទុកថាស្ថិតហៅដខវង
រំទាស់នឹងវិធានការហនះ។ ហៅក្នចុង្ពឹត្ិការណ៍ដដលវិធានការហនះទទួលោនចំនួនហ្នតាត
គាំ្ទហ្ចើនជាងវិធានការដដល្តរូវោនចាត់ទុកថាស្ថិតហៅដខវងរំទាស់ជាមួយវា  
ហនាះខដចងននវិធានការហនះនឹងមានហ្បៀបជាងហៅក្នចុងភាពទាំងមូលរបស់វា ហេើយ
វិធានការមួយឬហ្ចើនដនទហផតាសងហទៀតនឹងគាមតានតនមលៃនិងទុកជាហមាឃៈ។

ដផ្នកទដី 6. ភាពអាចដញកផ្តាច់ហចញពដីគានតាោន។

្បសិនហបើខដចងននវិធានការហនះ ឬដផ្នកណមួយរបស់វា ្តរូវោន្បកាន់ថា មិនមាន
សុពលភាព ឬផ្ទចុយនឹងរដ្ឋធម្នុញ្ញ ហោយហេតុផលណមួយ ខដចងដដលហៅសល់មិន
រងបែះោល់ហទ បែុដន្នឹងហៅដតមានអំណចនិងភាពជាធរមានហពញហលញ ហេើយរេូត
មកដល់ចុងបញ្ប់ហនះ ខដចងននវិធានការហនះមានលក្ខណៈអាចដញកផ្តាច់ហចញពដីគានតាោន។

ដផ្នកទដី 7. រំេរគាំ្ទ។

្វដីហបើមានបញ្ញត្ិចតាបាប់ហផតាសងៗហទៀតក៏ហោយ ្បសិនហបើរដ្ឋ ទដីភានតាក់ងររោ្តា្ិោល ឬមនន្ដីណ
មួយរបស់វា បរារ័យក្នចុងការការោរធម្នុញ្ញភាពននវិធានការហនះ បនា្តាប់ពដីអ្នកហោះហ្នតាត
អនុម័តហេើយ នហយារករោ្តា្ិោល អ្នកគាំ្ទដនទហទៀតណមួយ ឬហៅចំហោះមុខ
អវត្មានរបស់គាត ់្បជាពលរដ្ឋណមួយននរដ្ឋហនះមានសមត្ថកិច្ហធវើអន្រាគមន៍ហៅ
ក្នចុងចំណត់ការតុលាការដដលរំទាស់ធម្នុញ្ញភាពននវិធានការហនះ ស្មាប់ហគាល
បំណងការោរធម្នុញ្ញភាពរបស់វា ហទាះបដីជាចំណត់ការដបបហនះហៅក្នចុងតុលាការ
កាត់ក្ដី ឬហៅក្នចុងបណឹ្ងឧទ្រណ៍ ឬហៅក្នចុងការពិនិតតាយហសើហរី្នា្តានុសិទ្ិហោយតុលាការ
កំពូលននរដ្ឋ California ឬតុលាការកំពូលសេរដ្ឋអាហមរិក។ ន្លៃហសាេ៊ុយ និង
ន្លៃចំណយហលើការការោរចំណត់ការហនះ នឹង្តរូវជាបន្ទចុកចំណយហៅហលើហបឡាដដល
្តរូវោនទុកហោយដេក ស្មាប់អគ្គហមធាវី ដដលនឹង្តរូវបំហពញឲតាយោនភា្តាមៗ។

ដផ្នកទដី 8. កាលបរិហចឆេទចូលជាធរមាន។

វិធានការហនះនឹងមាន្បសិទ្ិភាពជាធរមានភា្តាមៗហៅហពល្លៃងរួច។

លសចែ្ីលស្នើ 56
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក្ លៃង្បជាពលរដ្ឋឲតាយ្តរួតពិនិតតាយហោយអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិ
ននដផ្នកទដី 8 ននមា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះោនបដន្ថមដផ្នកមួយក្នចុងរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ហេើយនិងហធវើ
វិហសាធនកម្ បដន្ថមដផ្នកហផតាសងៗហទៀតហៅក្នចុង្កម្ោក់ចំណូល និងការយកពន្ដូចហនះហស្នើ
ហអាយលុបហចាលនូវបទបញ្ញត្ិដដលមាន្សាប់នឹង្តរូវហោះពុម្ភជា ទ្មង់្្នជូតហចាល ហេើយ
បទបញ្ញត្ិ្្ដី ដដល្តរូវោនហស្នើឲតាយបដន្ថមចូល្តរូវោនហោះពុម្ភជា ទ្មង់អកតាសហ្ទត ហដើមតាបដី
បញ្តាក់ថាវា្្ដី ។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ 
របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Healthcare, Research and 

Prevention Tobacco Tax Act of 2016) 

ដផ្នកទដី 1. លទ្ផលរកហឃើញ និងហសចក្ដី្បកាស ។

(a) ការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់គឺជាហេតុបងកដតមួយគត់ននមរណភាព និងរមងៃឺ ដដលអាចការោរ
ោនហ្ចើនបំផុតហៅក្នចុងរដ្ឋ California ដដលក្នចុងមួយ្នតាំៗោន្ក់យករដីវិតមនុសតាសជាង 
40,000 នាក ់។ រាល់្នតាំ ្បជាពលរដ្ឋ California រាប់ោន់អ្នក្តរូវការការពតាយាោល
ដផ្នហកហវរ្សានស្ ក៏ដូចជាការពតាយាោលហធ្ញហោយសារដតការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ ។

(b) ការពតាយាោលដ្ទាំសុខភាពចំហោះរមងៃឺមហារីក្គប់្បហ្ទ រមងៃឺសាច់ដុំហបះដូង និង
សួត រមងៃឺ្លៃងតាមមាត ់និងរមងៃឺោក់ព័ន្និងថានតាំរក់ហៅដតបន្ោក់បន្ទចុកដផ្នក េិរញ្ញវត្ថចុ
ហលើ ្បព័ន្ដ្ទាំតាសុខភាពរបស់រដ្ឋ California ដដលកំពុងដតមានសំោធខា្តាំង ។ ការ
ហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ហធវើឲតាយពលររដ្ឋរបស់រដ្ឋ California ចាយ្វិការហ្ចើនជាង$13.29 
ោន់លាន ហៅហលើន្លៃចំណយដ្ទាំសុខភាពហរៀងរាល់្នតាំដដលក្នចុងហនាះ $3.5 ោន់លាន  
្តរូវោនបង់រូនហោយអ្នកបង់ពន្តាមរយៈកម្វិធដី និងហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាពដដលមាន
្សាប់ដដលផ្ល់ការដ្ទាំសុខភាព ការពតាយាោល និងហសវាកម្ហផតាសងៗស្មាប់្បជាពលរដ្ឋ  
California ។ ន្លៃចំណយននការោត់បង់ផលិតភាពហោយសារដតការហ្បើ្ោស់ថានតាំ
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ56បន្

្សាប់ដដលពតាយាោលរមងៃឺមហារីក្គប់្បហ្ទ រមងៃឺសាច់ដុំហបះដូង និងសួត រមងៃឺ្លៃងតាមមាត ់

និងរមងៃឺោក់ព័ន្និងថានតាំរក ់បហងកើនចំនូនអ្នកផ្ល់ហសវាដ្ទាំតាសុខភាព និងបហងកើនការផ្ល់
មូលនិដល់កម្វិធដី និងហសវាកម្ទាំងហនាះឲតាយោនអតិបរិមា ។ 

(c) ផ្ល់មូលនិធិហដើមតាបដីផ្គត់ផ្គង់ការ្សាវ្ជាវអំពដីហេតុបងក និងការពតាយាោលរមងៃ ឺមហារីក
្គប់្បហ្ទ រមងៃឺសាច់ដំុហបះដូង និងសួត រមងៃឺ្លៃងតាមមាត ់និងរមងៃឺោក់ព័ន្និងថានតាំរក ់ 

និងហដើមតាបដីហធវើឲតាយរំបកគំហេើញវិទតាយាសានស្ទាំងហនាះឲតាយហៅជា ការអនុវត្ហវរ្សានស្ក្នចុងគលៃដីនិចវិញ
ហដើមតាបដីបន្ថយឧបតាបតវហេត ុនិងមរណភាពហោយសា រមងៃ ឺនិងសា្តានភាពរមងៃឺទាំងអស់ហនះ ។

(d) ផ្ល់មូលនិធិហដើមតាបដីផ្គត់ផ្គង់កម្វិធដីបង្តាដដលមានហគាលបំណងបំោក់ទឹកចិត ្

មនុសតាសៗ្គប់គានតាក្នចុងការហ្បើ្ោស់ោរី និងផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗរួមទាំងោរ ី

ហអេិច្តរូនិច ។

(e) ហធវើការផ្ល់មូលនិធិស្មាប់ហគាលបំណងអនុវត ្និងរដ្ឋោលហដើមតាបដីបន្ថយការរត់ 
ពន្ោរ ីការហគចពន្ថានតាំរក ់និងការលក់ផលិតផលថានតាំរក់ដដលខុសចតាបាប់ហៅឲតាយ អានិតិរន 

ហធវើការផ្ល់មូលនិធិដល់ការបណ្ដះបណ្តាលដផ្នកវិរ្សានស្ស្មាប់ ហវរ្បណ្ឌិត្្ដីៗហដើមតាបដី
ពតាយាោលរមងៃឺដដលរួមមានរមងៃឺដដលបងកហោយការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ ហេើយហធវើការផ្ល់មូលនិធិ
ដល់កម្វិធដីហដើមតាបដីបង្តា និងពតាយាោលរមងៃឺមាត់ហធ្ញ រួមទាំងរមងៃឺដដលបងកហោយការហ្បើ្ោស់
ថានតាំរក ់។

(f) ពន្ថានតាំរក់បច្ចុបតាបន្ន ោនរួយឧបត្ថម្ភគាំ្ទដល់កម្វិធដីជាហ្ចើន ដដលបច្ចុបតាបន្នោន រួយ
សនតាសំ្វិកា្បជាពលរដ្ឋ California រាប់លានដុលា្តាក្នចុងន្លៃចំណយដ្ទាំ សុខភាព។

(g) ផ្ល់នូវរោយការណ៍គណនដីទាំង្សុងពដីការចំណយ្វិការមូលនិធិដដល្តរូវ ោន
្បមូលហដើមតាបដីបន្ហគាលបំណងបញ្ញត្ិហនះហោយមិនចាំោច់បហងកើត្បព័ន្ ការិយាល័យ្្ដី
ហនាះហទ ។

ដផ្នកទដី 3. និយមន័យននផលិតផលថានតាំរក់

ដផ្នកទដី 3.1. ដផ្នកទដី 30121 នន្កមចំណូល និងការយកពន្្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម ្ 

ឲតាយមានខលៃឹមសារ ៖

30121. ស្មាប់ហគាលបំណងននមា្តាហនះ ៖

(a) "ោរ"ី មាននិយមន័យដូចក្នចុង ដផ្នកទដី 30003 ដូចមានដចងហៅ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា 

្នតាំ 1988 ។

(b) "ផលិតផលថានតាំរក"់ រួមមានដតមិន្តរូវោនក្មិត្តឹម សុដីហា្តា្គប់្បហ្ទ ថានតាំរក់
្បហ្ទដបបរក ់ថានតាំរក់ដបបទំោរ កាវ ឬធាត ុឬផលិតផលដដលហធវើ ពដី ឬផ្ទចុកសារធាតុថានតាំរក ់

50 ភាគរយយា៉តាងតិច ផលិតផលដដលមាន ឬហធវើពដី ឬហចញពដីសារធាតុថានតាំរក់ ឬនដីកូទដីន
ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ របស់មនុសតាស មិនថារក ់ដុត ទំោរ ្សូប 
រំលាយ េិត្សូប ឬតាមវិធដីហផតាសងៗហទៀត ដដលរួមមានដតមិន្តរូវោនក្មិត្តឹម សុដីហា្តា 
សុដីហា្តាតូច ឬថានតាំរក់ដបបទំោរ ថានតាំរក់ដបបបំពុង ឬកាវ បែុដន្មិនរាប់បញ្ជូលោរីហនាះហទ ។ 

ផលិតផលថានតាំរក់នឹង្តរូវរាប់បញ្ជូលទាំងោរីហអេិច្តរូនិចផងដដរ ។ ផលិតផល
ថានតាំរក់នឹងមិន្តរូវរាប់បញ្ជូលទាំងផលិតផលដដលោនអនុម័តហោយរដ្ឋោល្គប់
្គងឳស្ និង ចំណដីអាហាររបស់សេរដ្ឋអាហមរិក (United States Food 
and Drug Administration) ហេើយហោយផលិតផលទាំងហនាះគឺ្តរូវោន 
ហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីបនតាសាបថានតាំរក់ ឬក្នចុងហគាលបំណងពតាយាោលហផតាសងៗហទៀត ហេើយផលិតផល
ទាំងហនាះ្តរូវោនលក់ស្មាប់ហគាលបំណងដដលោនអនុម័ត ហអាយហ្បើ្ោស់ ។  
ផលិតផលថានតាំរក់នឹងមិនរាប់បញ្ជូលទាំងផលិតផលមហជូបអាហារហនាះហទ ហោយោកតាយ 
ហនះ្តរូវោនឲតាយ និយមន័យហយាងតាមដផ្នកទដី 6359 ។

(c) "ោរីហអេិច្តរូនិច" ្តរូវោនកំណត់ជាឧបករណ៍ណមួយ ឬ្បព័ន្ផ្ល់ឲតាយ 
ដដល្តរូវោន លក់ជា មួយសារធាតុនដីកូទដីនដដលអាច្តរូវោនហ្បើបញ្ជូលសារធាតុ
ហនាះ ហៅក្នចុងខលៃលួនមនុសតាសជាទ្មង ់កំហាប ់ឧស្័ន ឬចំហាយដដលរួមមាន បែុដន ្
មិន្តរូវោនក្មិត្តឹម ោរីហអេិច្តរូនិច សុដីហា្តាហអេិច្តរូនិច បំពុង រក់ហអេិច្តរូនិច 
បិចដវប ឬ បំពុងេ៊ូកាហអេិច្តរូនិច ។ ោរីហអេិច្តរូនិចរួមមាន ធាត ុដផ្នក ឬ
ហ្គឿងបដន្ថមណមួយដដល្តរូវោន ហ្បើ្ោស់ក្នចុងដំហណើការ របស់ ឧបករណ៍ហនាះហៅ
ហពលលក់ជាមួយសារធាតុរាវ ឬសារធាតុដដលមានជាតិនដីកូទដីន ។ ោរីហអេិច្តរូនិច
ក៏បញ្ជូលទាំងសារធាតុរាវ ឬសារធាតុដដលមានផ្ទចុកជាតិនដីកូទដីន ផងដដរ មិនថាលក ់

អ្នកបង់ពន្រដ្ឋ California គាំ្ទការផ្គត់ផ្គង់ការអប់រំដល់និសិតតាសហពទតាយទូហៅ និងនិសតតាស 
ហពទតាយហធ្ញជាហរៀងរាល់្នតាំ បែុដន្ហោយសារចំនួនទដីកដនលៃងសានតាក់អា្ស័យហៅមានក្មិត  
និសិតតាសទាំងហនាះភាគហ្ចើន្តរូវោនបង្ខំឲតាយចាកហចញពដីរដ្ឋហដើមតាបដីបន្ការបណ្ដះបណ្តាល
របស់ពួកហគដដលបងកឲតាយអ្នករមងៃឺក្នចុងរដ្ឋ California មិនអាចទទួលោនការដ្ទាំោន។ 
ការផ្ល់មូលនិដល់កម្វិធដីអនុវត ្និងរដ្ឋោលដដលរួយរកតាសាហវរ្បណ្ឌិតបដន្ថមឲតាយ ហៅក្នចុង
រដ្ឋ California ជាហរៀងរាល់្នតាំហដើមតាបដីហធវើឲតាយសុខភាព្បជាពលរដ្ឋ California ោន
្បហសើរហេើងនឹងរួយសហនង្តាះរដីវិត និងរួយសនតាសំ្វិការ រោ្តា្ិោលរដ្ឋ និងមូលោ្តានក្នចុង
តំបន់នាហពលអណគត ។ 

(m) ការសិកតាសា្សាវ្ជាវវិរ្សានស្ោនបង្តាញឲតាយហឃើញថាការរក់ោរ ីនិងការហ្បើ្ោស់
ផលិតផលថានតាំរក់នឹងផ្ល់ផលបែះោល់ហលើសុខភាពផលៃជូវមាត់ហោយ បងកឲតាយមានរងងៃឺមាត់ហធ្ញ 
រួមមានរមងៃឺអញ្តាញហធ្ញ ោត់្អឹង មហារីកមាត ់និងបំពង់ករ និងតងកជូវសុដីហធ្ញធងៃន់ធងៃរ។  
ការរក់ោរីជាហេតុបងកហាសិបភាគរយននរមងៃឺអញ្តាញហធញ្ ដដលបងកឲតាយោក់ហធ្ញ។ អ្នក
រក់ោរីមានហានិ្័យរមងៃឺមហារីមាត់យា៉តាងតិច្ោំមួយដងហលើសអ្នកមិនរក់ោរី  
ហេើយរមងៃឺមហារីកមាត ់75% ក្នចុងសេរដ្ឋអាហមរិកោក់ព័ន្និងការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់។  
ការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ដដលមិនមានដផតាសងបហងកើនហានិ្័យមហារីកមាត់រេូតដល ់50 ដង 
ហលើសអ្នកមិនរក់ោរី ។ វាមានការោក់ព័ន្គានតារវាងការរក់ោរីក្នចុងអំេចុងហពលមាននផ្ទហោះ  
និងការអ្ិវឌតាឍន ៍មាត់ដ្បរបស់ទារកក្នចុងនផ្ទ ។ កាឈប់ហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់បន្ថយហានិ្័យ
ននរមងៃឺមហារីកមាត ់និងបំពង់ករោន 50% ។ ការផ្ល់មូលនិធិរួយកម្វិធដីដដលហធវើ
ការអប់រ ំបង្តា និងពតាយាោលរមងៃឺមាត់ហធ្ញ រួមទាំងរមងៃឺដដលបងកហោយការហ្បើ្ោស់ថានតាំ
រក់នឹងហធវើឲតាយរដីវិតរបស់្បជារន California លអជាងមុន ហេើយនឹងរួយសហនង្តាះរដីវិត 
និងរួយសនតាសំ្វិការរោ្តា្ិោលរដ្ឋ និងមូលោ្តាន ក្នចុងតំបន់នាហពលអណគត ។ 

(n) ការតហមលៃើងន្លៃោរ ីនិងផលិតផលថានតាំរក់្តរូវោនទទួលសា្តាល់ជាទូហៅថាជា វិធដី
សានស្ដ៏មាន្បសិទ្ិភាពបំផុតក្នចុងការកាត់បន្ថយការរក់ោរីទូទាំងរដ្ឋ California 
ជាពិហសសការរក់ោរីហោយយុវរន ។ រោយការណ៍្នតាំ 2000 របស់អគ្គហវរ្បណ្ឌិត
ដផ្នកវះកាត់របស់សេរដ្ឋអាហមរិកស្ដីពដីការកាត់បន្ថយការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់  
(U.S. Surgeon General, Reducing Tobacco Use) ោនរកហឃើញ 
ថាការតហមលៃើងន្លៃផលិតផលថានតាំរក់នឹងបន្ថយការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ ជាពិហសសក្នចុង 
ចំហណមកុមារ និងយុវវ័យ ហេើយការតហមលៃើងពន្ថានតាំរក់នឹងបងកឲតាយមាន "ការវិវឌតាឍន៍សុខភាព
ដ៏្បហសើជាងមុនក្នចុងរយៈហពលដវង" ។ តាមការ្តរួតពិនិតតាយរបស់ខលៃលួនហលើការ្សាវ្ជាវដដល
មាន្សាប ់រោយការណ៍ហនះ ោនសនិោ្តានថាការតហមលៃើងន្លៃពន្ហលើថានតាំរក់គឺជាយុទ្
សានស្្គប់្គង និងបង្តាការ ហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ដ៏មាន្បសិទ្ិភាពបំផុត ។ ការកាត់
បន្ថយការរក់ោរីនឹងរួយសហនង្តាះរដីវិត និងរួយសនតាសំ្វិការរោ្តា្ិោលរដ្ឋ និងមូលោ្តាន 
ក្នចុងតំបន់នាហពលអណគត ។ 

(o) ហោយសារដតការតហមលៃើងន្លៃពន្ថានតាំរក់នឹងកាត់បន្ថយការរក់ោរ ីនិងការហ្បើ្ោស់ 
ផលិតផលថានតាំរក់ដនទ ការការោរកម្វិធដីមាន្សាប់ដដល្តរូវោនផ្គត់ផ្គង់ហោយ ពន្ថានតាំរក់
ពដីការធា្តាក់ចុះចំណូលពន្គឺជាហរឿងសំខាន់ ។

(p) បច្ចុបតាបន្ន រដ្ឋ California យកពន្ហលើោរី្តឹមដត $0.87 ក្នចុងមួយកញ្ប់បែុណ្ណះ 
ដដលក្មិតហនះមានចំណត់ថានតាក់ទដី 35 ក្នចុងអា្តាពន្ថានតាំរក់ដដល្លៃចុះបញ្តាំងឲតាយហឃើញ 
ជាពន្ទាបបំផុតមួយក្នចុងចំហណមពន្ថានតាំរក់ដនទហទៀតក្នចុងសេរដ្ឋអាហមរិក ។  
គិត្តឹមដខមករា ្នតាំ 2016 អា្តាពន្ោរីជាមធតាយមទូទាំង្បហទស គ ឺ$1.60 ក្នចុង
មួយកញ្ប ់។ រដ្ឋចំនួន 32 មានអា្តាពន្ោរី $1 ក្នចុងមួយកញ្ប ់ឬអាចខ្ពស់ជាងហនះ 
ហេើយរដ្ឋ California មានអា្តាទាបជាងរដ្ឋខាងលិចដនទ (Washington: 
$3.025; Oregon: $1.31; Nevada: $1.80; និង Arizona: $2) រដ្ឋ 
California ោនតហមលៃើងពន្ថានតាំរក់ចុងហ្កាយហៅ្នតាំ 1998 ។

ដផ្នកទដី 2. ហសចក្ដីដ្លៃងការននហគាលបំណង

ហគាលបំណងបញ្ញតិ្ហនះគឺបហងកើនពន្ហលើថានតាំរក់ និងផលិតផលថានតាំរក់ដនទហទៀត រួមមានោរី
ហអេិច្តរូនិចហដើមតាបដី ៖

(a) រួយសហនង្តាះរដីវិត និងរួយសនតាសំ្វិការរោ្តា្ិោលរដ្ឋ និងមូលោ្តានក្នចុងតំបន់នាហពល
អនាគតហោយកាត់បន្ថយការរក់ោរី និងការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ក្នចុងចំហណម ្បជាពលរដ្ឋ 
California បែុដន្ជាពិហសសគឺយុវវ័យ ។ 

(b) ផ្ល់មូលនិធិហដើមតាបដីបហងកើនមូលនិធិស្មាប់កម្វិធដី និងហសវាកម្សុខភាពដដលមាន  

56
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ56 បន្

្តរូវោនដចកចាយហៅ ឬហ្កាយន្ងៃទដីមួយនន្តដីមាសទដីមួយនន្បតិទិនចាប់ហផ្ើម ហ្ចើនជាង 
90 ន្ងៃហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទដដលបញ្ញតិ្ហនះមាន្បសិទ្ភាព ។

(b) គណៈកម្ការនឹង្តរូវអនុម័តបទបញ្ញត្ិដដលផ្ល់សិទ្ិអនុវត្ពន្ដដលមានតនមលៃ  
ហស្ើហលើោរីហអេិច្តរូនិចដូចដដលោកតាយហនាះ្តរូវោនកំណត់និយមន័យក្នចុងដផ្នករង (c)  
ននដផ្នកទដី 30121 និងវិធដីសានស្្បមូលពន ្។ បទបញ្ញតិ្ទាំងហនាះនឹង្តរូវបញ្ជូល
ការោក់កំេិតយកពន្តនមលៃហស្ើហលើរាល់ឧបករណ៍ ដដល្តរូវហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីោក់បញ្ជូល
ជាតិនដីកូទដីនចូលក្នចុងខលៃលួនមនុសតាសជាទ្មង់កំហាប់ ឩស្័ន ឬចំហាយហោយតាមការ
្សូបខលៃិនពដីឩបករណ៍ហនាះ ហៅហពលដដលលក់ោច់ ហោយដេក ឬជាកញ្ប;់ 
រាល់ធាតុ ដផ្នក ឬហ្គឿងបដន្ថមរបស់ឧបករណ៍ហនាះ ដដល្តរូវោនហ្បើក្នចុងហពលដំហណើរ
ការឧបករណ៍ហោយមិនថា្តរូវោនលក់ោច់ហោយ ដេក ឬជាកញ្ប;់ និងរាល់សារ
ធាតុរាវ ឬសារធាតុដដលមានជាតិនដីកូទដីន មិនថាលក់ោច់ពដីគានតា ឬជាកញ្ប់ជាមួយនិង
ឧបករណ៍េឺតរបស់វា ។ បទបញ្ញតិ្ទាំងហនះអាចរួមបញ្ជូល បែុដន្មិន្តរូវោនក្មិត្តឹម 
ការកំណត់ថាអ្នកណ ជាអ្នកដចកចាយោរីហអេិច្តរូនិច្សបតាម ដផ្នកទដី 30011 
និងត្មរូវការអជា្តាប័ណរបស់អ្នកហនាះ ។ 

(c) ហោយមិនគិតពដីបទបញ្ញត្ិហផតាសងហទៀតននដផ្នកហនះ រាល់្ោក់ចំណូលដដលោន
ពដី ពន្ដដលកំណត់ហោយដផ្នករង (a) និងរាល់្ោក់ចំណូលដដលោនពដីការហេើង
ន្លៃពន ្ហលើផលិតផលថានតាំរក ់រួមមានោរីហអេិច្តរូនិច ដដល្តរូវោនោក់កំេិត 
យកពន្ហោយខណ្ឌរង (b) នន ដផ្នកទដី 30123 នឹង្តរូវតមកល់ចូល មូលនិធិស្មាប់
ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់  
្នតាំ 2016 របស់រដ្ឋ California (California Healthcare, Research and 
Prevention Tobacco Tax Act of 2016 Fund) ដដលបហងកើតហេើងហោយ 
ដផ្នកទដី 30130.53 ។

30130.52. បញ្ញត្ិចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដី
ទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ និង ពន្ោរ ី្នតាំ 2016 របស់រដ្ឋ California 
(California Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act 
of 2016 Cigarette Floor Taxes) ។

(a) (1) ហ្រៅពដីការបង់ពន្ហផតាសងៗ ហដើមតាបដីទទួលោនអ្័យឯកសទិ្ស្ចុកទុកោរីស 
្មាប់លក់ អ្នកដចកចាយ និងអ្នកលក់ដុំទាំងអស់ហនាះ្តរូវបង់ពន្ន្លៃស្ចុកោរីនដីមួយៗ 
ដដលឋិតហ្កាមកម្សិទ្ ិឬហ្កាមការ ្គប ់្គង របស់ខលៃលួនក្នចុងរដ្ឋហនះហៅហមា៉តាង 12:01 
្ពឹកហៅន្ងៃ ទដីមួយនន្តដីមាសទដីមួយ នន្បតិទិន ចាប់ហផ្ើម ហ្ចើនជាង 90 ន្ងៃហ្កាយ 
ពដីកាលបរិហចឆេទដដលបទ បញ្ញត្ិហនះមាន្បសិទ្ិភាពហៅអា្តា $0.100 ក្នចុង ោរី 
មួយហដើម ។

(2) អ្នកដចកចាយ និងអ្នកលក់ដុំទាំងអស់្តរូវហរៀបចំឯកសារនិវត្ន៍ពន្ជាមួយគណៈ
កម្ការហៅ ឬមុន ន្ងៃទដីមួយនន្តដីមាសទដីមួយនន្បតិទិនចាប់ហផ្ើមហ្ចើនជាង 180 ន្ងៃ 
ហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទដដល បទបញ្ញត្ ិហនះ មាន្បសិទ្ិភាពហលើទ្មង់ដដល្តរូវោន  
ោក់បញ្ញតិ្ហោយគណៈកម្ការដដល បង្តាញពដីចំនួន ោរីក្នចុងនដ ឬឋិតហ្កាម ការ
្គប់្គងរបស់ខលៃលួនក្នចុងរដ្ឋហៅហមា៉តាង 12:01្ពឹកហៅន្ងៃទដី មួយនន្តដីមាសទដីមួយ 
នន្បតិទិនចាប់ហផ្ើមហ្ចើនជាង 90 ន្ងៃហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទបទបញ្ញត្ិហនះមាន 

្បសិទ្ិភាព ។ ចំនួនពន្នឹង្តរូវោនគណនា និងបង្តាញហលើនិវត្ន៍ពន ្។

(b) (1) រាល់អ្នកដចកចាយោរីដដលមានអជា្តាប័ណ្ណទាំងអស់ដដលមាន 
អ្័យឯកសិទ្ិដចកចាយោរ ីនិងស្ចុកទុកោរីស្មាប់លក ់ឬហ្បើ្ោស់ នឹង្តរូវបង់ពន ្
ស្មាប់ការដកត្មរូវហលើសញ្តាណោរីស្មាប់្តាពន្ោរីរដ្ឋ California ដដល 
ភា្តាប់ហលើកញ្ប់ោរី និងស្មាប់កញ្ប់ោរីដដលមិនមាន្តាពន្ោរីដដលឋិតក្នចុងកម្សិទ្ ិ 
និងការ្គប់្គងរបស់ខលៃលួនហៅហមា៉តាង 12:01 ្ពឹកហៅន្ងៃ ទដីមួយនន្តដីមាសទដីមួយ 
នន្បតិទិន ចាប់ហផ្ើមហ្ចើនជាង 90 ន្ងៃហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទដដលបទបញ្ញត្ិហនះមាន  
្បសិទ្ិភាពតាមក្មិតដូចខាងហ្កាម ៖

(A) ពដីរដុលា្តាហាសិបហសន ($2.50) ស្មាប់ដតមមួយដដលបង្តាញជាហលខ "25" ។

(B) ពដីរដុលា្តា ($2) ស្មាប់ដតមមួយដដលបង្តាញជាហលខ "20" ។

(C) មួយដុលលៃ ($1) ស្មាប់ដតមមួយដដលបង្តាញជាហលខ "10" ។

(2) រាល់អ្នកដចកចាយោរីដដលមានអាជា្ប័ណ្ណទាំងអស់នឹង្តរូវហរៀបចំឯកសារ

ោច់ហោយដេក ឬជាមួយគានតានិងឧបករណ៍ដដលអាចហ្បើ ហដើមតាបដី បញ្ជូលធាតុ
នដីក ូទដីនចូល ខលៃលួនមនុសតាស ជា ទ្មង់កំហាប់ឧស្័ន ឬចំហាយ ។ ោរីហអេិច្តរូនិច
មិនរួមបញ្ជូលឧបករណ៍ណដដលមិន្តរូវោនលក់ជាមួយ សារធាតុរាវ ឬសារធាត ុ
ដដលមានផ្ទចុកជាតិនដីកូទដីនហនាះហទ ឬ្្ពិល ្បោប់សាក្្ពិល ហ្សាបោក់ ឬហ្គឿងបដន្ថម 
ហផតាសងហទៀត ដដលមិន្តរូវោនហ្បើ ក្នចុងដំហណើរការឧបករណ៍ហនាះហេើយហបើសិនជាវា្តរូវោន
លក់ោច់ពដីគានតា ។ ោរីហអេិច្តរូនិចនឹងមិនបញ្ជូលផលិតផលណមួយដដល្តរូវោនអនុម័ត
ហោយ រដ្ឋោល្គប់្គងឳស្ និង ចំណដីអាហាររបស់សរដ្ឋអាហមរិក (United States 
Food and Drug Administration) ហេើយហោយផលិតផលទាំងហនាះ គឺ្តរូវោន 
ហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីបនតាសាបថានតាំរក ់ឬក្នចុង ហគាលបំណងពតាយាោលហផតាសងៗហទៀត ហេើយផលិតផល
ទាំងហនាះ្តរូវោនលក់ស្មាប់ហគាលបំណងដដលោនអនុម័ត បែុហណ្តាះ ។ ដូចដដល្តរូវ
ោនហ្បើក្នចុងដផ្នករងហនះ ជាតិនដីកូទដីនមិនបញ្ជូលផលិតផលអាហារ ហោយសារដតោកតាយហនះ  
្តរូវោនកំណត់និយមន័យហយាងតាមដផ្នកទដី 6359 ។

(c) (d) "មូលនិធ"ិ សំហៅហៅមូលនិធិពន្ោរហលើសធម្តាហលើផលិតផលោរ ីនិង 
ថានតាំរក ់(Cigarette and Tobacco Products Surtax Fund) ដដលបហងកើតហោយ 
ដផ្នកទដី 30122 ។

ដផ្នកទដី 3.2 . ដផ្នកទដី 30131.1 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការយកពន្្តរូវោនហធវើ
វិហសាធនកម្ឲតាយមានខលៃឹមសារ ៖

30131.1. និយមន័យដូចតហៅហនះនឹង្តរូវោនអនុវត្ស្មាប់ហគាលបំណងននមា្តា
ហនះ ៖

(a) "ោរ"ី មានអត្ថន័យដូចគានតាក្នចុង ដផ្នកទដី 30003, ដូចោនដចងហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករា 
្នតាំ 1997 ។

(b) "ផលិតផលថានតាំរក"់ (រួមមានបែុដន្មិន្តរូវោនក្មិត្តមឹ សុដីហា្តា ្គប់ទ្មង ់ថានតាំរក់
ដបបរក ់ថានតាំរក់ដបបទំោរ កាវ ធាត ុឬផលិតផលដដលហធវើហេើង ឬមានជាតិថានតាំរក ់50 
ភាគរយយា៉តាងតិច បែុដន្មិនរាប់បញ្ជូលោរីហនាះហទ) នឹង្តរូវមានអត្ថន័យដូចក្នចុងដផ្នករង(b)
ននដផ្នកទដី 30121 ដូច្តរូវោន ហធវើវិហសាធនកម្ហោយចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ 
និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 
(California Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act 
of 2016) អញ្ឹងដដរ ។

ដផ្នកទដី 4. ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការ
ហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Healthcare, Research 
and Prevention Tobacco Tax Act of 2016) ។

ដផ្នកទដី 4.1. មា្តាទដី 2.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 30130.50) 
្តរូវោនបដន្ថមចូលក្នចុង រំពូកទដី 2 ននដផ្នកទដី 13 ននខណ្ឌទដី 2 នន្កមចំណូល និង
ការយកពន ្ហដើមតាបដីអាន ៖

មា្តាទដី 2.5 ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការ
ហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Healthcare, Research 

and Prevention Tobacco Tax Act of 2016) 

30130.50. និយមន័យ

ស្មាប់ហគាលបំណងមា្តាហនះ ៖

(a) "ោរី" មាននិយមន័យដូចក្នចុង ដផ្នកទដី 30003 ដូចដចងហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ  
2015 ។

(b) "ផលិតផលថានតាំរក់" មាននិយមន័យដូចគានតាហៅក្នចុងដផ្នករងនន (b) នន 
ដផ្នកទដី 30121 ដូចដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហោយបញ្ញត្ិហនះ ។ 

30130.51. ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការ
ហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ននពន្ដចកចាយោរ ី្នតាំ 2016 (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 
Cigarette Distribution Tax) ។

(a) ហ្រៅពដីពន្ដដល្តរូវោនកំណត់ហលើការដចកចាយោរីហ្កាមដផ្នកហនះ នឹងមានការ 
យកពន្បដន្ថមហលើអ្នកដចកចាយោរី្គប់គានតាក្នចុងអា្តា $0.100 ក្នចុងោរីមួយហដើមដដល
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30130.54 ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ
្ោស់ របស់រដ្ឋ California ននផលបែះោល់ហលើការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក ់និងចំណូលពន ្ 
្នតាំ 2016 (California Healthcare, Research and Prevention 
Tobacco Tax Act of 2016 Effect on Tobacco Consumption and 
Tax Revenue) ។

(a) គណៈកម្ការនឹង្តរូវកំណត់ក្នចុងរយៈហពលមួយ្្នំាននកាលបរិហចឆេទដដលបញ្ញត្ ិ 
ហនះមាន្បសិទ្ិភាព ហេើយ្បចាំ្នតាំហ្កាយមក ឥទ្ិពល (ហបើមាន) ដដលពន្បដន្ថម 
ដដលយកហលើោរីហោយមា្តាហនះ និងលទ្ផលដដលបងកឲតាយមានការហកើនហេើងន្លៃ
ពន ្ហលើផលិតផលថានតាំរក់ដដលត្មរូវហោយដផ្នករង (b) នន ដផ្នកទដី 30123 
នឹងមានហលើការហ្បើ្ោស់ោរី និងផលិតផលថានតាំរក់ក្នចុងរដ្ឋ ។ ក្នចុងក្មិតដដលការធា្តាក់ចុះ
ការហ្បើ្ោស់្តរូវោនកំណត់ហោយគណៈកម្ការថា ជាលទ្ផលផ្តាល់ននពន្បដន្ថមដដល
យកហលើោរីហោយមា្តាហនះ ក៏ដូចជាកំហណើនន្លៃ ពន្ហលើផលិតផលថានតាំជាក់ដដលត្មរូវ
ហោយដផ្នករង (b) នន ដផ្នកទដី 30123 គណៈកម្ការនឹង្តរូវកំណត់ឥទ្ិពលសារហពើរពន្
ននការធា្តាក់ចុះ ការហ្បើ្ោស់ដដលមានឥទ្ិពលហលើមូលនិធិននការយកពន្ហលើសធម្តាហលើ
ផលិតផលថានតាំរក់ និង ោរី (Cigarette and Tobacco Products Surtax Fund) 
ដដលបហងកើតហោយ ដផ្នកទដី 30122 (សំហណើហលខ 99 ដដលគាំ្ទហោយអ្នកហោះហ្នតាត
ហៅន្ងៃទដី 8 ដខវិរ្ការ ្នតាំ 1988 ការហោះហ្នតាតសកល ទូទាំងរដ្ឋ) មូលនិធិមហារីកហោះ 
(Breast Cancer Fund) ដដលបហងកើតហោយ ដផ្នកទដី 30461.6 និងមូលនិធិ្តាស ្
(trust) ស្មាប់្គរួសារនិងកុមារននរដ្ឋ California (California Children 
and Families Trust Fund) ដដលបហងកើតហោយ ដផ្នកទដី 30131 
(សំហណើហលខ 10 ដដលគាំ្ទហោយ អ្នកហោះហ្នតាតហៅន្ងៃទដី 3 ដខវិរ្ការ ្នតាំ 1988 
ការហោះហ្នតាតសកលទូទាំងរដ្ឋ) ហេើយ្ោក់ចំណូលោនមកពដីដផ្នកទដី 30101 ។

(b) សវនករនឹង្តរូវហផ្ទពដីមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង 
ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ ្នតាំ 2016 របស់រដ្ឋ California (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 
Fund) ហៅមូលនិធិទូហៅ ហេើយរោ្តា្ិោលមូលោ្តាន ក្នចុងតំបន់ដដលរងការបែះោល់ដចង
ក្នចុងដផ្នករង (a) ចំនួនសាច់្ោក់ដដលចាំោច់ហដើមតាបដី ទូទាត់ការធា្តាក់្ោក់ចំណូលហោយ
ផ្តាល់ដដលហកើតហេើងហោយការោក់កំេិត យកពន្បដន្ថមហោយមា្តាហនះ ។

(c) គណៈកម្ការនឹង្តរូវកំណត់ក្នចុងរយៈហពលមួយ្្នំាននកាលបរិហចឆេទដដលបញ្ញត្ិ
ហនះមាន្បសិទ្ិភាព ហេើយ្បចាំ្នតាំហ្កាយមក ឥទ្ិពល(ហបើមាន)ដដលពន្បដន្ថម 
ដដលយកហលើោរីហោយមា្តាហនះ និងលទ្ផលដដលបងកឲតាយមានការហកើនហេើងន្លៃ
ពន ្ហលើផលិតផលថានតាំរក់ដដលត្មរូវហោយដផ្នករង (b) នន ដផ្នកទដី 30123, 
នឹងមានហលើការហ្បើ្ោស់ោរី និងផលិតផលថានតាំរក់ក្នចុងរដ្ឋដដលរួមមានពន្ដដល 
ោនពដីការលក់ោរី និងផលិតផលថានតាំរក់ខុសចតាបាប ់។ ក្នចុងក្មិតដដលមានការោត់បង់
ការលក់របស់រោ្តា្ិោលរដ្ឋ និងកមូលោ្តានក្នចុងតំបន ់ហេើយការហ្បើ្ោស់ចំណូលពន្  
និងការោត់បង់ហនាះ្តរូវោនកំណត់ហោយ គណៈកម្ការឲតាយហៅជាពន្បដន្ថមយកហលើោរី
ហោយមា្តាហនះដដលបងកឲតាយមានការ ហកើនហេើងន្លៃពន្ហលើផលិតផលថានតាំរក់ដដលត្មរូវ
ឲតាយមានតាមដផ្នករងហនះ (b) នន ដផ្នកទដី 30123 រួមទាំងពន្ដដលោនពដីការលក់ោរ ី
ឬផលិតផលថានតាំរក ់ខុសចតាបាប ់គណៈកម្ការនឹងកំណត់ឥទ្ិពលសារហពើរពន្ហលើការលក់
របស់រដ្ឋ និងមូលោ្តានក្នចុងតំបន ់និងការហ្បើ្ោស់្ោក់ចំណូលពន្ផងដដរ ។

(d) សវនករនឹង្តរូវហផ្ទពដីមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង 
ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ ្នតាំ 2016 របស់រដ្ឋ California (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 
Fund) ហៅមូលនិធិទូហៅ ហេើយរោ្តា្ិោលមូលោ្តាន ក្នចុងតំបន់ដដលរងការបែះោល់ដចង
ក្នចុងដផ្នករង (c) ចំនួនសាច់្ោក់ដដលចាំោច់ហដើមតាបដី ទូទាត់ការលក់ក្នចុងតំបន ់និងរដ្ឋ និង
ហដើមតាបដីហ្បើ្ោស់្ោក់ចំនូលពន្ដដលធា្តាក់ចុះ ហោយផ្តាល់ដដលហកើតហេើងហោយសាការោក់
កំេិតយកពន្បដន្ថមហោយមា្តាហនះ រួមទាំងការលក់ោរី ឬផលិតផលថានតាំរក់ខុសចតាបាប ់។

(e) ការហផ្ទហ្កាមដផ្នកហនះនឹង្តរូវហធវើហេើងហោយសវនករហៅហពលដដល សវនករគិតថាចាំ
ោច់ហដើមតាបដីបន្ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ ។ 

30130.55. បញ្ញតិ ្California ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និងពន្ថានតាំរក់
ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ននការដចកចាយចំណូល ្នតាំ 2016 
(California Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act 

និវត្ន៍ពន្ជាមួយគណៈ កម្ការហៅ ឬមុនន្ងៃទដីមួយនន្តដីមាសទដីមួយនន្បតិទិន 
ចាប់ហផ្ើមហ្ចើនជាង 180 ន្ងៃហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទដដលបទបញ្ញត្ិហនះមាន្បសិទ្ិភាព  
ហលើទ្មង់ដដល្តរូវោនោក ់បញ្ញតិ្ហោយគណៈកម្ការ ដដលបង្តាញពដីចំនួន្តា  
ដដលមានដចងក្នចុងកថាខណ្ឌរង (A), (B) និង (C) ននកថាខណ្ឌ (1) ។ ចំនួនពន្
នឹង្តរូវោនគណនា និងបង្តាញហលើនិវត្ន៍ពន ្។

(c) ពន្ដដលត្មរូវឲតាយបង់ហោយដផ្នកហនះនឹងដល់កាលកំណត់ហៅ ឬមុនន្ងៃទដីមួយ 
នន្តដីមាសទដីមួយនន្បតិទិន ចាប់ហផ្ើមហ្ចើនជាង 180 ន្ងៃហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទ 
ដដលបទបញ្ញត្ិហនះមាន្បសិទិ្ភាព ។ ការទូទាត់នឹង្តរូវហធវើហេើងតាមរយៈការហផ្ទលុយហៅ
ឲតាយគណៈកម្ការ ហេើយការទូទាត់ ្តរូវភា្តាប់ជាមួយនិវត្ន៍ពន ្និងទ្មង់ដបបបទដដល្តរូវ
ភា្តាប់ជាមួយហោយហយាងតាម ដផ្នកហនះ ។

(d) ចំនួនទឹក្ោក់ណដដលត្មរូវឲតាយបង់ហោយដផ្នកហនះដដលមិន្តរូវោនបង់ទាន់  
ហពលនឹង្តរូវជាប់ការ្ោក់ហោយមានអា្តាមួយ(រេូតដល់បង់រួច) ហេើយនឹង្តរូវ 
ទូទាត់តាមវិធដីដដលមានដចង្សបតាម ដផ្នកទដី 30202 ពដីន្ងៃទដីមួយ នន្តដីមាស
ទដីមួយ នន្បតិទិនចាប់ហផ្ើមហ្ចើនជាង 180 ន្ងៃហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទ ដដលបទ
បញ្ញត្ិហនះមាន្បសិទ្ិភាព ហេើយនឹង្តរូវឋិតហ្កាមការសហ្មច ឬការសហ្មចសាជា្្ដី  
ឬការោក់ហទាសណមួយហោយ្សបតាមការសហ្មច និងការសហ្មចហេើងវិញ ។ 

30130.53. មូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដី
ទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ ្នតាំ 2016 របស់រដ្ឋ California (California Healthcare, 
Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 Fund) ។ 

(a) មូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការ
ហ្បើ្ោស់ ្នតាំ 2016 របស់រដ្ឋ California (California Healthcare, 
Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 Fund) 
្តរូវោនបងហកើតហេើងក្នចុងរតនាគារដ្ឋ ។ 

(b) រាល់្ោក់ចំណូលទាំងអស់ដដល្បមូលោន្សបតាមពន្ដដល្តរូវោនកំណត់ 
ហោយមា្តាហនះ ដក្ោក់សំណងដដលោនហធវើ្សបតាមមា្តាទដី 1 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ 
ដផ្នកទដី 30361) ននរំពូកទដី 6 នឹង្តរូវោក់តមកល់ចូលក្នចុងមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់
ស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និងពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ ្នតាំ 2016 
របស់រដ្ឋ California (California Healthcare, Research and Prevention 
Tobacco Tax Act of 2016 Fund) ។

(c) ហោយមិនគិតពដីចតាបាប់ដនទហទៀត មូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង 
ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ ្នតាំ 2016 របស់រដ្ឋ California (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 
Fund) គឺជាមូលនិធិ្តាស្ (trust fund) ដដល្តរូវោន បហងកើតហេើងក្នចុងហគាលបំណង 
ដតមួយគតគឺហដើមតាបដី បំហពញបំណងននបញ្ញត្ិហនះ ហេើយរាល់្ោក់ចំណូលទាំងអស់ដដល
្តរូវោនតមកល់ក្នចុងមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដី
ទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ ្នតាំ 2016 របស់រដ្ឋ California (California Healthcare, 
Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 Fund) បូកជា
មួយការ្ោក់ដដលទទួលោនពដីមូលនិធ ិ្តរូវោនប្មុងជាបន្បនា្តាប់ស្មាប់ ហគាលបំណង
របស់បញ្ញតិ្ហនះហោយមិនគិតពដី្នតាំសារហពើរពន ្និង្តរូវោនចំណយ អនុហឡាមតាមបទ
បញ្ញត្ិននបញ្ញត្ិហនះ និងហគាលបំណងរបស់វាបែុហណ្តាះ ។

(d) ហោយមិនគិតពដីចតាបាប់ដនទហទៀត ្ោក់ចំណូលដដលតមកល់ក្នចុងមូលនិធិស្មាប់
ចតាបាប់ស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់  
្នតាំ 2016 របស់រដ្ឋ California (California Healthcare, Research and 
Prevention Tobacco Tax Act of 2016 Fund) ដដលរួម ទាំងការ្ោក់ដដល
ទទួលោនពដីមូលនិធ ិនឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ហគាលបំណង ជាក់លាក់ដដលោន
ដចងក្នចុងបញ្ញត្ិហនះបែុហណ្តាះ ហេើយនឹង្តរូវោនប្មុង និងចំណយស្មាប់ដតហគាល
បំណងដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងបញ្ញតិ្ហនះបែុហណ្តាះ ហេើយនឹងមិន្តរូវឋិតហ្កាមការប្មុង 
ការ្បគល់ឲតាយវិញ ឬការហផ្ទហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ ិអ្ិោល ឬ្បធាននាយកោ្តានេិរញ្ញវត្ថចុ 
ឬសវនករស្មាប់ហគាលបំណងណហផតាសង ហ្រៅពដីហគាលបំណងដដលោនដចងក្នចុងបញ្ញតិ្
ហនះហទ ហេើយ្ោក់ចំណូលទាំងហនាះ ក៏នឹងមិន្តរូវហ្បើ្ោស់ជាកម្ដីដល់មូលនិធិទូហៅ 
ឬមូលនិធិហផតាសងៗហទៀតរបស់រដ្ឋ ឬមូលនិធិរោ្តា្ិោលមូលោ្តានថានតាក់តំបន់ក្ដី ។

56
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(2) ហាសិបភាគរយឲតាយហៅ្កសួងរដ្ឋអប់រំហដើមតាបដីហ្បើ្ោស់ស្មាប់កម្វិធដីសាលាហរៀន  
ហដើមតាបដីបង្តា និងបន្ថយការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក ់និងផលិតផលនដីកូទដីនហោយយុវរនដូច ោន
ដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 104420 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាពជាមួយ និង្វិការមិនតិចជាង  
15 ភាគរយននមូលនិធិទាំងហនះដដល្តរូវោនផ្ល់រូន ហដើមតាបដីបហងកើនហលតាបឿន និង្តរួតពិនិតតាយ
អា្តាថា្តាក់ចុះននភាពមិន្ប្កតដីោក់ព័ន្ថានតាំរក ់ក្នចុងហគាលបំណងបំោត់ភាពមិន
្ប្កតដីហនះ។

(c) ្ោំភាគរយឲតាយហៅសាកលវិទតាយាល័យរដ្ឋ California ស្មាប់ការ្សាវ្ជាវ 
ហវរ្សានស្ស្មាប់រមងៃឺមហារ ីរមងៃឺោក់ព័ន្សួត និងថានតាំរក់្សបតាមមា្តាទដី 2 
(ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 104500) នន រំពូកទដី 1 ននដផ្នកទដី 3 ននខណ្ឌទដី 103 
នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាពហដើមតាបដីបរូយបដន្ថមហលើកម្វិធដីសិកតាសា្សាវ្ជាវហវរ្សានស្
ទាក់ទិននឹងការយកពន្ន្លៃហលើសធម្តាហលើផលិតផលោរីនិងថានតាំរក ់(Cigarette and 
Tobacco Products Surtax Medical Research Program) ហោយសន្តថា
មូលនិធិទាំងហនះ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហ្កាយមលក្ខខណ្ឌដូច តហៅហនះ៖

(1) មូលនិធិទាំងហនះនឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់្ោក់រំនួយ និងកិច្សនតាយា ស្មាប់
ការ្សាវ្ជាវវិរ្សានស្មូលោ្តានដដល្បកបហោយការដកស្មរួល និងការអនុវត ្ក្នចុងរដ្ឋ 
California ក្នចុងការបង្តា ឬការដសវងរកមុនននការពតាយាោល បដន្ថម និងការពតាយាោលដដល
អាចមានស្មាប់រមងៃឺមហារីក្គប់្បហ្ទ រមងៃឺសាច់ដុំហបះដូង និងសួត រមងៃឺផលៃជូវមាត ់និង
រមងៃឺោក់ព័ន្និងថានតាំរក់។ ហោយមិនគិតពដីបទបញ្ញតិ្ដនទននចតាបាប ់តាមរយៈកម្វិធដី
សិកតាសា្សាវ្ជាវពដីរមងៃឺទាក់ទិននឹងថានតាំរក ់(Tobacco Related Disease Research 
Program) មហាវិទតាយាល័យរដ្ឋ California នឹង្តរូវមានសិទ្ិហធវើការចំណយ ្វិការ
មូលនិធិដដលទទួលោនហ្កាមបញ្ញតិ្ហនះស្មាប់ហគាលបំណងដដលោន កំណត់ក្នចុងដផ្នក
រងហនះ។

(2) ្ោក់រំនួយ ឬកិច្សនតាយានឹង្តរូវោនផ្ល់រូនហោយហ្បើ្ោស់ហេតា្តារចនាសម្ព័ន្  
កម្វិធដី្សាវ្ជាវវិរ្សានស្ដដលមាន្សាប់ និងមូលោ្តានននគុណសមតាបត្ ិវិទតាយាសានស្ដដល
្តរូវោនកំណត់ហោយដំហណើរការ្តរួតពិនិតតាយហោយអ្នកហធវើការ ជាមួយគានតាហោយមានលក្ខណៈ
្បកួត្បដរង និងហបើកចំេរហដើមតាបដីធានាឲតាយោន នូវភាពយុត្ិធម ៌ភាព្សបគានតា និង
គុណភាពខ្ពស់។

(3) ហោយ្សបតាមដផ្នករងហនះ បុគ្គល ឬអង្គភាពដដលទទួលោន្ោក់រំនួយ ឬកិច្
សនតាយា្តរូវដតរស់ហៅ ឬតាំងទដីទាំង្សុងហៅរដ្ឋ California។

(4) ការ្សាវ្ជាវ្តរូវដតហធវើហេើងទាំង្សុងក្នចុងរដ្ឋ California។

(5) មូលនិធិទាំងហនះនឹងមិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីរំនួសមូលនិធិរដ្ឋ ឬមូលោ្តានក្នចុង
តំបន់ស្មាប់ហគាលបំណងដូចគានតាហនាះហទ។

30130.56. ការហធវើសវនកម ្និងបង្តាញហោយឯករារតាយ

ហដើមតាបដីផ្ល់ទំនួលខុស្តរូវសាធារណៈហពញហលញោក់ព័ន្និងការហ្បើ្ោស់ មូលនិធិោន
មកពដីចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់
របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Healthcare, Research and 
Prevention Tobacco Tax Act of 2016) និងហដើមតាបដីធានាឲតាយោនអនុហឡាមតាម 
ជាមួយនឹងចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ
្ោស់របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Healthcare, Research 
and Prevention Tobacco Tax Act of 2016) ៖

(a) សវនកររដ្ឋ California ដដលមិន្បកាន់បកតាសពួកនឹង្តរូវហធវើសវនកម្េិរញ្ញវត្ថចុ ហោយ
ឯករារតាយរាល់ពដី្នតាំម្ងយា៉តាងតិចហលើទដីភានតាក់ងររដ្ឋ និងមូលោ្តានក្នចុងតំបន់ដដល ទទួល្វិការ
ពដីមូលនិធិហោយ្សបតាមចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដី
ទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Healthcare, 
Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016) ។ សវនកម្ដដល
ហធវើហេើង្សបហៅនឹងដផ្នកហនះនឹង្តរូវរួមបញ្ជូល ដតមិនក្មិត្តឹម ការ្តរួតពិនិតតាយហលើន្លៃ
ចំណយរដ្ឋោលដដលចំណយហោយទដីភានតាក់ងររដ្ឋដដល ្គប់្គងមូលនិធិហនះហនាះហទ។

(b) ដផអកហលើសវនកម្ឯករារតាយ សាវនកររដ្ឋ California ដដលមិន្បកាន់បកតាសពួក 
នឹង្តរូវហរៀបចំឯកសារបង្តាយការ្តរួតពិនិតតាយរបស់ខលៃលួនហោយពិសា្តា និងរួមបញ្ជូល 
រាល់អនុសាសន៍ស្មាប់ការដកលំអរ។ ហសចក្ដីរាយការណ៍ហនាះ្តរូោក់ឲតាយហមើលជា
សារធារណៈ។

of 2016 Distribution of Revenue) ។

ហ្កាយពដីការបន្ថយ និងហផ្ទមូលនិធិចាំោច ់ដដលហយាងតាម ដផ្នកទដី 30130.54 
និងដផ្នករង (a), (b), (c), (d), និង (e) នន ដផ្នកទដី 30130.57, ជាហរៀងរាល់្នតាំ 
សាវនករនឹង្តរូវដបងដចង និងហផ្ទមូលនិធិហៅសល ់ក្នចុងមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់ស្ដីពដីការ
ដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ ្នតាំ 2016 របស់រដ្ឋ 
California (California Healthcare, Research and Prevention 
Tobacco Tax Act of 2016 Fund) ដូចតហៅហនះ ៖

(a) ដបែតសិបពដីរភាគរយ្តរូវហផ្ទរហៅឲតាយមូលនិធិស្មាប់ការពតាយាោលដ្ទាំសុខភាព  
(Healthcare Treatment Fund) ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើង និង្តរូវោន
ហ្បើ្ោស់ហោយ ្កសួងរដ្ឋដផ្នក ហសវាកម្ដ្ទាំតាសុខភាព ហដើមតាបដីបហងកើនការផ្ល់មូលនិធិ
ស្មាប់កម្វិធដី និងហសវាកម ្ដ្ទាំសុខភាពដដលមាន្សាប់ដដលមានដចងក្នចុង 
រំពូកទដី 7 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 14000) ហៅរំពូកទដី 8.9 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ 
ដផ្នកទដី 14700), ដដលរួមមានដផ្នកទដី 3 ននខណ្ឌទដី 9 នន ្កមដវលេវ៊ារ៍ និងសា្តាប័ន
រួមទាំងដផ្នកដដលផ្ល់ការដ្ទាំសុខភាព ការពតាយាោល និងហសវាកម្ស្មាប់្បជាពលរដ្ឋ 
California ដដលមានរមងៃ ឺនិងសា្តានភាពរមងៃឺោក់ព័ន ្និងថានតាំរក់ហោយផ្ល់នូវការទូទាត់
ន្លៃ្បហសើរជាងមុន ស្មាប់ការដ្ទាំសុខភាព ការពតាយាោល និងហសវាកម្ដដលមានដចងក្នចុង
រំពូកទដី 7 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 14000) ហៅ រំពូកទដី 8.9 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ  
ដផ្នកទដី 14700) រូមបញ្ជូលដផ្នកទដី 3 ននខណ្ឌទដី 9 នន្កមដវលេវ៊ារ៍ និងសា្តាប័ន។  
ក្នចុងក្មិតការផ្ល់មូលនិធិដដលអាចហៅរួចហ្កាមមា្តាហនះ ការទូទាត់ និងការគាំ្ទ
ស្មាប់ចំដណកបង់្ោក់ហ្រៅសេព័ន្ដូចជាការដ្ទាំសុខភាព ហសវាកម្ និងការពតាយាោល
នឹង្តរូវោនបហងកើនហេើងហោយដផអកហលើលក្ខខណ្ឌ ដដល្តរូវោនបហងកើត និងហធវើបច្ចុបតាបន្នភាព
ហទៀងទាត់ជាដផ្នកននដំហណើរការ្វិការរដ្ឋ ្បចាំ្នតាំ ហោយសន្តថាមូលនិធិទាំងហនះនឹងមិន
្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីរំនួស មូលនិធិទូហៅរដ្ឋដដលមាន្សាប់ស្មាប់ហគាលបំណងដូច
គានតាហនាះហទ។ លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហនះនឹង្តរូវបញ្ជូល ដតមិន្តរូវោនក្មិត្តឹម ការធានាឲតាយ
ទទួលោនហសវាកម្ទាន់ហពល ការកំណត់កងវះហសវាកម្ហៅតាម ្ូមិសានស្ជាក់លាក ់ 
និងការធានាឲតាយោនការដ្ទាំ្បកបហោយគុណភាព។ ្សបជាមួយនិងចតាបាប់សេព័ន ្ 
ការផ្ល់មូលនិធិនឹង្តរូវោនហ្បើហដើមតាបដីបន្ថយ មូលនិធិសេព័ន្។ ការផ្ល់មូលនិធិនឹង្តរូវ
ោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ការដ្ទាំដដលផ្ល់ហោយអ្នករំនាញ ដផ្នកដ្ទាំសុខភាព គលៃដីនិច 
មន្ទដីរសុខភាពដដលទទូលោនអាជា្តាបណ្ណ្សបតាមដផ្នកទដី 1250 នន្កមសុវត្ថិភាព 
និងសុខភាព និង្សបតាមដផនការសុខភាពដដលជាប ់កិច្សនតាយាជាមួយ្កសួងរដ្ឋហសវា
កម្ដ្ទាំសុខភាព ហដើមតាបដីផ្ល់អត្ថ្បហយារន៍ដផ្នក សុខភាព្សបតាមដផ្នកហនះ។ ការផ្ល់
មូលនិធិអាច្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ចំដណកបង់្ោក់ហ្រៅសេព័ន្ ពដីអង្គភាពរោ្តា្ិោល
ហៅកដនលៃងដដលអាចអនុវត្ោន។ ហបើចាំោច់ ្កសួងនឹង្តរូវដសវងរកការអនុម័តដដលចាំោច់
ពដីសេព័ន្ស្មាប់ ការអនុវត្ដផ្នកហនះ។

(b) ដប់បដីភាគរយនឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ហគាលបំណងផ្ល់្វិការស្មាប់កម្វិធដី
្គប់្គង និងបង្តាថានតាំរក់្ទង់្ទាយធ ំហោយសន្តថាមូលនិធិទាំតាងហនះមិន្តរូវ ោនហ្បើ
្ោស់ហដើមតាបដីរំនួសមូលនិធិរដ្ឋ ឬមូលោ្តានក្នចុងតំបន់ស្មាប់ហគាលបំណង ដូចគានតាហនាះហទ។  
មូលនិធិទាំងហនះនឹង្តរូវោនដបងដចកតាមរហបៀបដូចតហៅហនះ ៖

(1) ដបែតសិប្ោំភាគរយឲតាយហៅ្កសួងរដ្ឋកម្វិធដី្គប់្គងថានតាំរក់សុខភាព សារធារណៈ
ស្មាប់កម្វិធដី្គប់្គងថានតាំរក់ដដលោនដចងតាំពដីដំបូងននដផ្នកទដី 104375 នន្កម
សុខភាព និងសុវតិ្ថភាព។ ្កសួងរដ្ឋដផ្នកសុខភាពសារធារណៈគួរដតផ្ល់្វិការហៅឲតាយទដីភានតាក់
ងររោ្តា្ិោលរដ្ឋ និងមូលោ្តានក្នចុងតំបន ់កុលសម្ព័ន ្សាកលវិទតាយាល័យ និងមហាវិទតាយាល័យ  
អង្គការមូលោ្តានសេគមន ៍និងទដីភានតាក់ងរដដលមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ដនទហទៀត
ស្មាប់ការអនុវត ្ការវាយតនមលៃ និងការផតាសពវផតាសាយការហលើកកំពស់សុខភាព ដដលមាន
្័ស្ចុតាងចតាបាស់លាស់ និងសកម្ភាពទំនាក់ទំនងអំពដីសុខភាពហផតាសងៗ ហដើមតាបដីហធវើការ
្តរួតពិនិតតាយ វាយតនមលៃ និងកាត់បន្ថយការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក ់និងជាតិនដីកូទដីន អា្តារមងៃឺ
ោក់ព័ន្និងថានតាំរក់ និងភាពមិន្ប្កតដីសុខភាពោក់ព័ន ្ថានតាំរក ់ហេើយហធវើការបហងកើត្័ស្ចុ
តាងដដលមានមូលោ្តានរឹងមាំជាងមុនននការហរៀបច ំកម្វិធដីបង្តាដដលមាន្បសិទ្ិភាពដដល
មិនតិចជាង 15 ភាគរយននការហលើកកំពស់ សុខភាព សកម្ភាពទំនាក់ទំនងសុខភាព 
និងមូលនិធិការវាយតនមលៃ និងការឃលៃំាហមើលការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ដដល្តរូវផ្ល់រូនហដើមតាបដីបហងកើន
ហលតាបឿន និង្តរូតពិនិតតាយអា្តាធា្តាក់ចុះ ភាពមិន្ប្កតដីោក់ព័ន្និងថានតាំរក់ក្នចុងហគាលបំណង 
បំោត់ភាពមិន្ប្កតដីទាំងហនាះ។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ56បន្

(1) ស្មាប់ហគាលបំណងននខណ្ឌរងហនះ "ការដ្ទាំបឋម" មានន័យថា ឱស្ ស្មាប់
ហសរីរាងខាងក្នចុង ឱស្ស្មាប់្កុម្គរួសារ សម្ភព/ហរាគនស្ដី និងរមងៃឺកុមារ។

(2) ការផ្ល់្វិកានឹង្តរូវផ្ល់អាទិភាពហលើ ន្លៃចំណយការអប់រំវិរ្សានស្ថានតាក់ឧត្ម  
ផ្តាល់ស្មាប់កម្វិធដីដដលបំហរី្បជារន និងតំបន់ដដលមិនទទួលោនហសវាកម្ដផ្នក 
វិរ្សានស្្គប់្គាន់។

(3) ស្មាប់ហគាលបំណងននខណ្ឌរងហនះ កម្វិធដីពតាយាោលរមងៃឺតាមដបបវិរ្សានស ្និង
ដបបមា៉តាសតាសាក្នចុង្សុកដដលទទួលសា្តាល់ហោយអង្គភាពដដលទទួលសា្តាល់ ហោយសេព័ន្ 
ដដលមានទដីតាំងក្នចុងរដ្ឋ California នឹងមានសិទ្ិហស្នើសុំហដើមតាបដីទទួល ្វិការហដើមតាបដីផ្គត់ផ្គង់
ការអប់រំក្នចុង្សុកក្នចុងរដ្ឋ California ។

(4) មហាវិទតាយាល័យរដ្ឋ California នឹង្តរូវហធវើការ្តរួតពិនិតតាយហមើលកងវះ្គរូហពទតាយ ្បចាំ្នតាំ
ហោយអ្នករំនាញទូទាំងរដ្ឋ និងតាមតំបន់។ ដផអកតាមការ្តរួតពិនិតតាយហនះ ក្នចុងក្មិតដដល
មានការបង្តាញកងវះខាត្គរូហពទតាយដ្ទាំតា ហ្រៅបឋម ក្នចុងរដ្ឋ ឬតំបន ់មូលនិធិ្បដេលជានឹង
្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីបដន្ថម កម្វិធដីអប់រំវិរ្សានស្ថានតាក់ឧត្មដដល្តរូវបហងកើតមកហដើមតាបដីហោះ
្សាយបញ្តាកងវះ ខាតហនាះ។

(d) ្វិការោនមកពដីមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្
ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 
Fund) ដដលមានចំនួនសាមសិបលានដុលា្តា ($30,000,000) ្បចាំ្នតាំនឹង្តរូវោន
ហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីផ្ល់មូលនិធិដល់កម្វិធដី ទន្ហពទតាយរបស់្កសួងរដ្ឋដផ្នកសុខភាព
សាធារណៈក្នចុងហគាលបំណង និងហគាលហៅ អប់រំអំពដីការបង្តា និងការពតាយាោលរមងៃឺហធ្ញ 
រួមទាំងរមងៃឺហធ្ញដដលបងកហោយការរក់ោរ ីនិងហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់។ ហគាលបំណងហនះនឹង
្តរូវសហ្មចោនហោយកម្វិធដីដដលផ្ល់មូលនិធិហនះហៅឲតាយ សកម្ភាពដដលគាំ្ទដផនការ
ទន្ហពទតាយរបស់រដ្ឋដដលដផអកហៅហលើត្មរូវការ សុខភាពមាត់ហធ្ញដដលោនបង្តាញ ហោយហធវើ
ការោក់អាទិភាពហលើការបំហរី្បជារន និងតំបន់ដដលមិនោនទទួលហសវាកម្្គប់្គាន់។ 
សកម្ភាពកម្វិធដីដដល្តរូវោនឧបត្ថម្ភនឹង្តរូវបញ្ជូលដតមិនក្មិត្តឹមចំនុចដូចតហៅហនះ៖ 
ការអប់រ ំការបង្តារមងៃ ឺការពតាយាោលរមងៃឺ ការឃ្តាំហមើល និងការ្គប់្គង ករណដីហផតាសងៗ។

្កសួងនឹងមានសិទិ្អំណចដ៏ធំទូលាយហដើមតាបដីអនុវត្ ក៏ដូចជាដំហណើរការហគាលបំណងនន
ខណ្ឌរងហនះ រួមមានការកំណត់សេគមន៍ដដលមិនទទួលោនហសវាកម ្្គប់្គាន ់
ការអ្ិវឌតាឍន៍ពិធិការរបស់កម្វិធដី សិទ្ិអំណចក្នចុងការទូទាត់ឲតាយហសវាកម ្ដដលឧបត្ថម្ភហោយ
រដ្ឋដដលោក់ព័ន្និងកម្វិធដី និងសិទ្ិអំណចហធវើការចុះកិច្សនតាយា ជាមួយបុគ្គលមួយ ឬហ្ចើន 
ឬអង្គភាពសាធារណៈ ឬឯករនហដើមតាបដីផ្ល់សកម្ភាព កម្វិធដី។

(e) ្វិការោនពដីមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និងពន្ថានតាំ
រក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស ់របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 
Fund) ដដលមានចំនូនដសសិប្ោំបដីលានដុលា្តា ($48,000,000) នឹង្តរូវហ្បើ្ោស់
ជា្បចាំ្នតាំស្មាប់ហគាលបំណងននការផ្ល់មូល និធិដល់ការព្ងឹងចតាបាប់ហដើមតាបដីបន្ថយ
ការលក់ផលិតផលថានតាំរក់ខុសចតាបាប ់ជាពិហសសការលក់ខុសចតាបាប់ហៅឲតាយអនិតិរន; 
ហដើមតាបដីបន្ថយការរត់ពន្ោរ ីការហគចពន្ថានតាំរក ់និងការលក់្្នំាំរក់ហោយមិនមាន
អជា្តាបណ្ណ និងការលក់ផលិតផលថានតាំរក់ដកលៃងកា្តាយ; ហដើមតាបដីព្ងឹងចតាបាប់ោក់ព័ន្ថានតាំរក ់
ការវិនិចឆេ័យរបស់តុលាការ និងការហោះ្សាយផលៃជូវ ចតាបាប;់ និងហធវើការបណ្ដះបណ្តាលព្ងឹង
ចតាបាប ់និងសកម្ភាពរំនួយបហច្កហទស ស្មាប់ចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ)ោក់ព័ន្ថានតាំរក ់ហោយ
សន្តថាមូលនិធិទាំងហនះមិន្តរូវោន ហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីរំនួសមូលនិធិរដ្ឋ និងមូលោ្តានក្នចុង
តំបន់ដដលមាន្សាប់ស្មាប ់ហគាលបំណងដូចគានតា។ មូលនិធិទាំងហនះនឹង្តរូវោនដបង
ដចកដូចតហៅហនះ៖

(1) សាបសិបលានដុលា្តា ($30,000,000) ជាហរៀងរាល់្នតាំហៅឲតាយ្កសួងយុត្ិធម៌
រដ្ឋ California/ការិយាល័យអគ្គហមធាវីហដើមតាបដីដចកចាយហៅដល់ទដីភានតាក់ងរព្ងឹងចតាបាប ់ 
ក្នចុងមូលោ្តានតំបន់ហដើមតាបដីគាំ្ទ និងហ្រើសហរីសកងកំលាំងសន្ិភាពព្ងឹងចតាបាប់រួរមុខ  
ស្មាប់កម្វិធដីដដលរូមមាន ដតមិនក្មិត្តឹម ការព្ងឹងចតាបាប់រដ្ឋ និងមូលោ្តាន 
ក្នចុងតំបន់ទាក់ទងនិងការលក ់ឬផតាសាយោនិរ្កម្ថានតាំរក់ខុសចតាបាប់ដល់អនិតិរន 
និងបហងកើនសកម្ភាពហសើបអហង្គត និងការ្តរួតពិនិតតាយអនុហឡាមភាព ហដើមតាបដីបន្ថយការលក់
ោរី ឬផលិតផលថានតាំរក់ដល់អនិតិរន និងយុវរន។

(c) ទដីភានតាក់ងររដ្ឋ និង្កសួងនដីមួយៗដដលទទួលោន្វិការមូលនិធិ្សបតាមបញ្ញត្ិហនះ  
្តរូវជាហរៀងរាល់្នតាំហធវើការផតាសពវផតាសាយរោយការណ៍គណនដីអំពដី្វិកាដដលទទួលោនពដីមូលនិធិ
ស្មាប់ចតាបាប់បញ្ញតិ្ស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស ់ 
របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Healthcare, Research and 
Prevention Tobacco Tax Act of 2016 Fund) និងការចំណយមូលនិធិហនាះ
ហលើហគេទំព័រខលៃលួន។ រោយការណ៍គណនដី្បចាំ្នតាំនឹង្តរូវោនបហង្តាះផតាសាយហៅហលើ្បពន្័
ផតាសពវផតាសាយ ដដលទដីភានតាក់ងរ ឬ្កសួងរដ្ឋចាត់ទុកថាសម្សប។

(d) ការហ្បើ្ោស់មូលនិធិដដលទទួលោនពដី្កសួងរដ្ឋដផ្នកហសវាដ្ទាំតាសុខភាព ហោយ
្សបតាមខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 30130.55 នឹង្តរូវោនោក់ហ្កាមការោក់ក្មិត
ដូចគានតា រួមមានដតមិនក្មិត្តឹម សវនកម ្និងការបង្តានន ការដខលៃងបនលៃ ំដដលោក់កំេិត
ហោយចតាបាប់ដដលមាន្សាប់។

(e) ហ្បើ្ោស់មូលនិធិដដលទទួលោនហោយ្កសួងរដ្ឋសុខភាពសាធារណៈ ្កសួង
រដ្ឋអប់រ ំនិងសាកលវិទតាយាល័យ California ្សបតាមខណ្ឌរង (b) និង (c) នន 
ដផ្នកទដី 30130.55 នឹង្តរូវោក់ឲតាយពិនិតតាយហោយគណៈកម្ការស្ដីពដីការហមើលលំលង
ហលើការសិកតាសានិងអប់រំពដីថានតាំរក ់(Tobacco Education and Research 
Oversight Committee) ្សបតាមដផ្នកទដី 104365 និង 104370 
នន្កមសដីលធម៌សុខភាព និងសុវត្ថិភាព។

30130.57. ន្លៃចំណយការអនុវត ្និងរដ្ឋោល។

(a) ្វិការោនមកពដីមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និងពន្
ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស ់របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 
Fund) នឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីទូទាត់ឲតាយ គណៈកម្ការស្មាប់ការចំណយក្នចុង 
រដ្ឋោលរបស់ ការគណនា និងការ្បមូលពន្ដដលោនកំណត់ហោយមា្តាហនះ 
និងស្មាប់ការចំណយដដល ហកើតមានក្នចុងការគណនា និងការដចកចាយមូលនិធ ិ
និងការ្បកាសឲតាយហ្បើបទ បញ្ញត្ិដដលត្មរូវហោយបញ្ញត្ិហនះ ហោយសន្តថាហ្កាយ
ពដីការបន្ថយមូលនិធិដដល ចាំោច់្សបតាមខណ្ឌរង (b) នន ដផ្នកទដី 30130.54 
ហេើយមិន្តរូវ ហ្បើ្ោស់្វិការហ្ចើនជាង 5 ភាគរយននមូលនិធិដដលហៅសល់្បចាំ្នតាំ
ក្នចុងមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់
សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Healthcare, 
Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 Fund) 
ស្មាប់ន្លៃចំណយរដ្ឋោលហនាះហទ។

(b) ្វិការដដលោនមកពដីមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង 
ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស ់របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 
Fund) នឹង្តរូវោនហ្បើហដើមតាបដីទូទាត់ឲតាយ សវនករឯករារតាយមិន្បកាន់បកតាសពួករបស់រដ្ឋ 
California រេូតដល់ចំនួនជាតឹក្ោក ់ដសសិបមុឺនដុលា្តា ($400,000) ្បចាំ្នតាំ
ស្មាប់ន្លៃចំណយពិត្ោកដដដលហកើតមានក្នចុងការហធវើ សវនកម្នដីមួយៗដដល្តរូវ
ត្មរូវហោយដផ្នកទដី 30130.56 ស្មាប់ហគាលបំណងននការផ្ល់តមា្តាភាពសាធារណៈ 
និងធានាថា្ោក់ចំណូល ដដលោនពដីមា្តាហនះ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ការដ្ទាំ
សុខភាព ការបង្តា ការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ និងការ្សាវ្ជាវ។

(c) ្វិការោនពដីមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្
ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 
Fund) ដដលមានចំនួនគិតជាទឹក្ោក ់ដសសិបលានដុលា្តា ($40,000,000) នឹង  
្តរូវោនហ្បើ្ោស់្បចាំ្នតាំហដើមតាបដីផ្ល់ជាមូលនិធិរួយដល់សាកលវិទតាយាល័យ California 
ស្មាប់ហគាលបំណង និងហគាលហៅបហងកើនចំនួន្គរូហពទតាយដ្ទាំបឋម និង្គាបនា្តាន់ដដល
្តរូវោនបណ្ដះបណ្តាលក្នចុងរដ្ឋ California ។ ហគាលបំណងហនះនឹង្តរូវោនសហ្មចោន
តាមរយៈការផ្ល់មូលនិធិហៅឲតាយ សាកលវិទតាយាល័យរដ្ឋ California ហដើមតាបដីបហងកើតនិរន្រភាព 
រកតាសា និងបដន្ថម កម្វិធដីអប់រំដផ្នកហវរ្សានស្ហដើមតាបដីសហ្មចហគាលបំណងបហងកើនចំនួន្គរូហពទតាយ
ដ្ទាំបឋម និង្គាបនា្តាន់ដដល្តរូវោនបណ្ដះបណ្តាលក្នចុងរដ្ឋ California ហោយដផអកហលើ 
ត្មរូវការ និងអទិភាពពលកម្ការងរ។

56
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(2) ្ោំមួយលានដុលា្តា ($6,000,000) ជា្បចាំ្នតាំឲតាយហៅគណៈកម្ការហ្បើ្ោស់  
ហដើមតាបដីព្ងឹងចតាបាប់ដដលហធវើនិយ័តកម្ហលើការដបងដចង និងការលក់រាយោរី និងផលិតផល
ថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀត ដូចជាចតាបាប់ដដលហាមឃត់ការរត់ពន្ោរ ីនិងផលិតផលថានតាំរក ់
ការដកលៃងបនលៃ ំការលក់ោរី និងផលិតផលថានតាំរក់អត់ពន ្និងការលក់ោរី និងថានតាំរក ់
ដដលមិនមានអាជា្តាបណ្ណ្តឹម្តរូវ។

(3) ្ោំមួយលានដុលា្តា ($6,000,000) ជា្បចាំ្នតាំឲតាយហៅ្កសួងសុខភាពសធារណៈ 
រដ្ឋ California ហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីគាំ្ទកម្វិធដី រួមមានដតមិនក្មិត្តឹម ការផ្ល់្ោក់រំនួយ 
និងកិច្សនតាយាហៅដល់ទដីភានតាក់ងរព្ងឹងចតាបាប់មូលោ្តាន ក្នចុងតំបន់ហដើមតាបដីផ្ល់ការបណ្ដះ
បណ្តាល និងការផ្ល់មូលនិធិស្មាប់ការព្ងឹងចតាបាប ់រដ្ឋ និងមូលោ្តានក្នចុងតំបន់ដដល
ទាក់ទងនិងការលក់ថានតាំរក់ខុសចតាបាប់ហៅឲតាយអនិតិរន ការបហងកើនសកម្ភាពហស៊ីបបអហង្គត 
ការ្តរួតពិនិតតាយការអនុហឡាមតាម និងសកម្ភាព សាកសមហផតាសងៗហទៀតហដើមតាបដីបន្ថយ
ការលក់ផលិតផលថានតាំរក់ហៅឲតាយអនិតិ្ិរន រួមមានដតមិនក្មិត្តឹម ចតាបាប់បញ្ញតិ្ស្ដីពដី
ការអនុវត្បន្ឹងចតាបាប់បិទកុំឲតាយកុមារអាចបែះោល់ថានតាំរក់ោន (the Stop Tobacco 
Access to Kids Enforcement (STAKE) Act) ហយាងតាម ដផ្នកទដី 22952 
នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

(4) ្ោំមួយលានដុលា្តា ($6,000,000) ជា្បចាំ្នតាំឲតាយហៅអគ្គហមធាវីរដ្ឋ California 
ហដើមតាបដីហ្បើ្ោស់ស្មាប់សកម្ភាព រួមមានដតមិនក្មិត្តឹម ការព្ងឹងចតាបាប់ដដល 
ហធវើនិយ័តកម្ហលើការដចកចាយ និងការលក់ោរី និងផលិតផលថានតាំរក់ដនទ ដូចជា 
ចតាបាប់ដដលហាមឃត ់ការរត់ពន្ោរី ការលក់ថានតាំរក់អត់ពន ្ការលក់ថានតាំរក់ហោយ 
គាមតានអជា្តាប័ណ្ណ និងការលក់ោរីហៅឲតាយអនិតិរន និងការព្ងឹងចតាបាប់ោក់ព័ន្ថានតាំរក ់
ការវិនិចឆេ័យរបស់តុលាការ និងការហោះ្សាយ។

(f) មិនហ្ចើនជាង 5 ភាគរយននមូលនិធិដដលទទួលោនហយាងតាមមា្តាហនះ នឹង្តរូវោន
ហ្បើ្ោស់ហោយទដីភានតាក់ងររបស់រដ្ឋ ឬមូលោ្តានក្នចុងតំបន ់ឬ្កសួង ដដលទទួលមូលនិធិទាំង
ហនាះស្មាប់ន្លៃចំណយរដ្ឋោល។

(g) សវនកររដ្ឋ California នឹង្តរូវ្បកាសឲតាយហ្បើ្ោស់បទបញ្ញត្ិ្សបតាម 
បទបញ្ញត្ិការបហងកើតចតាបាប ់ននបញ្ញត្ិនដីតិវិធដីរដ្ឋោល (Administrative Procedure 
Act) (រំពូកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 11340) ននដផ្នកទដី 1 ននខណ្ឌទដី 
3 ននចំណងហរើងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោល) ហដើមតាបដីកំណត់ន្លៃចំណយរដ្ឋោលស្មាប ់
ហគាលបំណងននមា្តាហនះ។ បទបញ្ញតិ្ទាំងហនះនឹង្តរូវពិចារណពដីហដើមកំហណើតខុសគានតា
របស់ទដីភានតាក់ងរ ឬ្កសួងដដលទទួលមូលនិធិ។

(h) ចាប់ហផ្ើមរយៈហពលពដីរ្នតាំហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទដដលបញ្ញត្ិហនះមាន្បសិទ្ិភាព 
និងបន្មកជាហរៀងរាល់្នតា ំគណៈកម្ការនឹងកំណត់ការធា្តាក់ចុះ្ោក់ចំណូល ហ្កាយពដី្នតាំទដី
មួយហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទដដលបញ្ញត្ិហនះមាន្បសិទ្ិភាព ដដលហកើត ហេើងហោយការធា្តាក់
ចុះននការហ្បើ្ោស់ោរី និងផលិតផលថានតាំរក់ហោយសារពន ្បដន្ថមហលើោរីហោយមា្តាហនះ
និងកំហណើនពន្ហលើផលិតផលថានតាំរក់ដដលត្មរូវ ហោយខណ្ឌរង (b) នន ដផ្នកទដី 30123 
។ ហបើសិនជាគណៈកម្ការកំណត់ថាមានការធា្តាក់ចុះ្ោក់ចំណូលននមូលនិធិដដល 
្តរូវោនប្មុងទុក្សបតាមខណ្ឌរង (c) (d) និង (e) នឹង្តរូវោនបន្ថយតាមដបប 
សមាមា្ត។

30130.58. ឯកសារហយាងដផអកចតាបាប ់(ថានតាក់រដ្ឋ)

លុះ្តាដតមានការដចងហផតាសងហទៀត ្គប់ឯកសារហយាងទាំងអស់ក្នចុងបញ្ញតិ្ហនះសំហៅជាចតាបាប ់ 
(ថានតាក់រដ្ឋ)ដដល្តរូវោនបហងកើតហៅន ង្ៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2016 ។

ដផ្នកទដី 5. ហធវើឲតាយវិហសាធនកម្អនុហឡាមតាម្កម្ោក់ចំណូល និងការយកពន្

ដផ្នកទដី 5.1. ដផ្នកទដី 30014 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការយកពន្្តរូវោនហធវើ 
វិហសាធនកម្ឲតាយមានខលៃឹមសារ ៖

30014. (a) "អ្នកដឹករញ្ជូន" មានន័យថារាល់បុគ្គលណដដលហធវើការដឹករញ្ជូនហៅ
កាន់រដ្ឋ ឬហៅក្នចុងរដ្ឋហនះនូវរបស់ដូចតហៅហនះ ៖

(1) ោរីក្នចុងកញ្ប់ដដលមិនមាននវេដតមោរីរដ្ឋ California ឬដតមបែុសា្តាល់។

(2) ផលិតផលថានតាំរក់ដដលមិនទាន់្តរូវោនបង់ពន្បដន្ថមហលើថានតាំរក់កំណត់ ហោយមា្តាទដី 
2 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 30121), មា្តាទដី 2.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី

30130.50), និងមា្តាទដី 3 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 30131) នន រំពូកទដី 2 ។

(b) "អ្នកដឹករញ្ជូន" នឹងមិនរួមបញ្ជូលបុគ្គលដូចតហៅហនះហទ ៖

(1) អ្នកដចកចាយ្សបចតាបាប់

(2) អ្នកដឹករញ្ជូនទូហៅ

(3) បុគ្គលដដលដឹករញ្ជូនោរី និងផលិតផលថានតាំរក់ហ្កាមហ្កាមបណ្ណបំណុល 

ដដលជាចំណូលខាងក្នចុងរបស់សេព័ន្ ឬការ្គប់្គងរបស់មនន្ដីគយដដលមិន្តរូវ 
បង់ពន្ហ្កាម រំពូកទដី 52 ននបញ្ញត្ិស្ដីពដី្ោក់ចំណូលនផ្ទក្នចុង (Internal Revenue 

Act of) នន្នតាំ 1954 ដូច្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្។

ដផ្នកទដី 5.2. ដផ្នកទដី 30104 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការយកពន្្តរូវោនហធវើ 
វិហសាធនកម្ឲតាយមានខលៃឹមសារ ៖

30104. ពន្ដដលយកហលើដផ្នកហនះនឹងមិន្តរូវអនុវត្ចំហោះការលក់ោរី  
ឬថានតាំរក់ហោយ អ្នកដចកចាយ ហៅកាន់អ្នកដឹករញ្ជូនទូហៅហោយោក់ព័ន្និង
ហសវាកម្ដឹក អ្នកហធវើដំហណើរ្លៃងរដ្ឋ ឬហ្រៅ្បហទស ឬហៅកាន់បុគ្គលដដលទទួល
សិទ្ិលក់ោរី ឬផលិតផលថានតាំរក់ហៅហលើយាន្រំនិះរបស់អ្នកដឹករញ្ជូនហនាះ
ហទ។ ហៅហពលដដលោរី ឬផលិតផលថានតាំរក់្តរូវោនលក់ហោយអ្នកដចកចាយហៅ
កាន ់អ្នកដឹករញ្ជូនទូហៅហោយោក់ព័ន្និងហសវាកម្ដឹក អ្នកហធវើដំហណើរ្លៃងរដ្ឋ 
ឬហ្រៅ្បហទសស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ ឬលក់ហៅហលើយាន្រំនិះរបស់អ្នកដឹករញ្ជូន  

ហនាះ ឬហៅកាន់បុគ្គលដដលទទួលសិទ្ិលក់ោរ ីឬផលិតផលថានតាំរក់ហៅហលើយាន្ 
រំនិះទាំងហនាះ ពន្ដដល្តរូវោនកំណត់ហោយ ដផ្នកទដី 30101, 30123, និង 

30131.2 ហ្កាមដផ្នកហនះ នឹងមិន្តរូវោនយកហលើការលក់ោរ ីនិងផលិតផលថានតាំរក់
របស់អ្នកដចកចាយហនាះហទ ផ្ទចុយហៅវិញ្តរូវយកពដីអ្នកដឹក រញ្ជូន ឬបុគ្គលដដល្តរូវោន
ផ្ល់សិទ្ិលក់ោរ ីនិងផលិតផល ថានតាំរក់ដដលលក់ហៅ ហលើយាន្រំនិះអ្នកដឹករញ្ជូនហនាះ
វិញ ដដលករណដីហនះ្បដេលជាស្មាប់ការទទួល ោនអ្័យឯកសិទ្ិននការលក់ក្នចុងរដ្ឋ 
California ហៅអា្តាដូចគានតាដដលោនកំណត ់ក្នចុងដផ្នកទដី 30101 30123 និង 

30131.2 ។ ហ្កាមដផ្នកហនះ។ អ្នកដឹករញ្ជូនទូហៅ និងអ្នក្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិទាំងហនាះ 
នឹង្តរូវបង់ពន្ដដលកំណត ់ហោយដផ្នកហនះ ហេើយនឹង្តរូវហធវើការហរៀបចំរោយការណ៍ជាមួយ
គណៈកម្ការ ដូចោនផ្ល់ក្នចុង ដផ្នកទដី 30186 ។

ដផ្នកទដី 5.3. ដផ្នកទដី 30108 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការយកពន្្តរូវោនហធវើ 
វិហសាធនកម្ឲតាយមានខលៃឹមសារ ៖

30108. (a) រាល់អ្នកដចកចាយដដលហធវើអារដីវកម្ក្នចុងរដ្ឋហនះ ហេើយហធវើការលក់ 
ឬទទួលបញ្តាទិញោរី ឬផលិតផលថានតាំរក់ហោយហគារពតាមការលក់ដដល្តរូវ
យក ពន ្ហោយដផ្នកទដី 30101, 30123, និង 30131.2 ហ្កាមដផ្នកហនះ 
គឺមិនអាចអនុវត្ោនហទហៅហពលលក ់ឬហពលទទួលបញ្តាទិញ ឬហៅហពលដដលអ្នកទិញ
មិនជាប់កតពវកិច្បង់ពន្ហគារពតាមការដចកចាយោរី ឬផលិតផលថានតាំរក់របស់ពួកគាត ់

ហេើយហៅហពលដដលអ្នកទិញ្តរូវជាប់កតពវកិច ្្តរូវ្បមូលពន្ពដីអ្នកទិញ ហេើយហបើអ្នកទិញ
ហនាះមិនដមនជាអ្នកដចកចាយដដល មានអាជា្តាបណ្ណ ្តរូវផ្ល់វិក័យប័្តដល់ហគតាមរហបៀប 

និងទ្មង់ដដល្តរូវោនបញ្តា ហោយគណៈកម្ការ។

(b) អ្នកដដលហធវើអារដីវកម្ក្នចុងរដ្ឋហនះ ហេើយហធវើអំហណយោរី ឬផលិតផលថានតាំរក ់ដដល
គាមតានពន្ជាគំរូហោយហគារពតាមពន្ដដល្តរូវោនកំណត ់ហោយដផ្នកទដី 30101, 

30123, និង 30131.2 ហ្កាមដផ្នកហនះ គឺមិនអាចអនុវត ្ោនហៅហពលហធវើអំហណយ
ទាន ឬហបើសិនអ្នកទទួលអំហណយមិនមានកតពវកិច្្តរូវ បង់ពន្ហោយហគារពតាមការ
ដចកចាយោរ ីឬផលិតផលថានតាំរក់របស់គាត់ ហេើយហៅហពលអ្នកទទួលអំហណយជាប់
កាតពវកិច ្្តរូវ្បមូលពន្ពដីពួកហគ ហបើសិនអ្នកទទួលអំហណយមិនដមនជាអ្នកដចកចាយ
ដដលមានអាជា្តាបណ្ណ័បណ្ណ ្តរូវឲតាយវិក័យប័្តហៅហគដដលជារហបៀប និងទ្មង់ដដល្តរូវោន
បញ្តាហោយគណៈកម្ការ។ ដផ្នកហនះនឹងមិនអនុវត្ហលើអ្នកដចកចាយោរី និងផលិតផល
ថានតាំរក់ទាំងហនាះ ដដលវា ្តរូវោនហលើកដលងពន្ហ្កាមដផ្នកទដី 

30105.5.

(c) "ចូលហធវើអារដីវកម្ក្នចុងរដ្ឋ" មានន័យថា ហេើយរួមបញ្ជូលចំនុចដូចតហៅហនះ ៖

(1) ការដ្រកសា កាន់កាប់ ហ្បើ្ោស់ជាហរៀងរេូត ឬបហណ្តាះអាសន្ន ផ្ល់ ឬ្បហយាល
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ56បន្

ឬតាមរយៈការឧបត្ថម្ភ ឬភានតាក់ងរហោយអង្គភាពដដលអាចជា ការិយាល័យ កដនលៃងលក ់
បន្ទប ់ឬកដនលៃងលក ់ឬគំរូ ឃ្តាំង កដនលៃងផ្ទចុក ឬទដីកដនលៃង អារដីវកម្ហផតាសងៗ។

(2) ការមានតំណង ភានតាក់ងរ អ្នកលក ់អ្នកស្ទង់មត ិអ្នកហដើរលក់ដដលហធវើការក្នចុងរដ្ឋ 
ហនះហ្កាមសិទ្ិអំណចរបស់អ្នកដចកចាយ ឬអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់ខលៃលួនស្មាប់ហគាល 
បំណងននការលក ់ដឹករញ្ជូន ឬទទួលបញ្តាទិញោរ ីឬផលិតផលថានតាំរក់។

(d) ពន្ដដលត្មរូវឲតាយ្បមូលហោយដផ្នកហនះបហងកើតឲតាយមានបំណុលដដលរំោក់ហោយ 
អ្នកដចកចាយ ឬបុគ្គលហផតាសៗដដលត្មរូវឲតាយ្បមូលពន្ហៅឲតាយរដ្ឋ។

ដផ្នកទដី 5.4. ដផ្នកទដី 30166 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការយកពន្្តរូវោនហធវើ 
វិហសាធនកម្ឲតាយមានខលៃឹមសារ ៖

30166. ដតម និងដតមបែុសា្តាល់នឹង្តរូវោនលក ់ហៅឲតាយអ្នកដចកចាយ ហៅតនមលៃ 
កំណត់របស់ពួកហគដក ការចុះតនមលៃ 0.85 ភាគរយ ដដល្តរូវោនកំណត់ន ល្ៃខ្ពស់បំផុត
ហៅមួយដុលា្តាដំបូង ($1.00) ក្នចុងតនមលៃកំណតហ់ៅឲតាយអ្នកដចកចាយដដលមានអាជា្តាប
ណ្ណ។ ការទូទាត់ន្លៃដតម និងដតមបែុសា្តាលនឹង្តរូវហធវើហេើងហៅហពលទិញ ហោយសន្តថាអ្នក 
ដចកចាយដដលមានអជា្តាបណ្ណ ដដលឋិតហ្កាមលក្ខខណ្ឌ និងបទបញ្ញត្ិននមា្តាហនះ អាច
នឹង្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយពនតាយាហពលទូទាត់្ោក់។

ដផ្នកទដី 5.5. ដផ្នកទដី 30181 នន្កម្ោក់ចំណូល និងការយកពន្្តរូវោនហធវើ 
វិហសាធនកម្ឲតាយខលៃឹមសារ ៖

30181. (a) ហៅហពលហបើសិន ពន្ដដលយកហលើោរហី្កាម មា្តាទដី 1 
(ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 30101) មា្តាទដី 2 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 30121) 
និងមា្តាទដី 3 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 30131) ននរំពូកទដី 2 ដផ្នកហនះ មិន្តរូវោន
បង់តាមរយៈការហ្បើ្ោស់ដតម ឬដតមបែុសា្តាល ពន្នឹង្តរូវដល់កំណត ់និងបង់្បចាំដខហៅ 
ឬមុនន្ងៃទដី 25 ននដខហនាះហ្កាយ ដខ្បតិទិនដដលមានការដចកចាយោរ ីឬក្នចុងករណដីលក់
ោរីហលើយាន្រំនិះអ្នកដឹក រញ្ជូនទូហៅដដលពន្្តរូវោនយក្សបតាម ដផ្នកទដី 30104 
ពន្នឹង្តរូវដល់កាលកំណត ់ហេើយ្តរូវបង់្បចាំដខហៅ ឬមុនន្ងៃទដី 25 ននដខហនាះ ហ្កាយ
្បតិទិនដដលមានការលក់ោរីហលើយាន្រំនិះរបស់អ្នកដឹករញ្ជូន។

(b) អ្នកដចកចាយផលិតផលថានតាំរក់នដីមួយៗនឹង្តរូវហរៀបចំនិវត្ន៍ពន្ក្នចុងទ្មង ់ដដល
ោនបញ្តាហោយគណៈកម្ការ ដដលវា អាចរួម បញ្ជូល ដតមិនកំណត់្តឹម ្បព័ន្ផតាសពវ
ផតាសាយហអេិច្តរូនិច ហោយហគារពមតាម ការដចកចាយផលិតផលថានតាំរក ់និងន្លៃចំណយ
ការលក់ដុំក្នចុងដខមុន ហេើយព័ត៌មាន ដដលគណៈកម្ការត្មរូវឲតាយមាន។ និវត្ន៍ពន្នឹង្តរូវ
ោនហរៀបចំជាមួយគណៈកម្ការហៅ ឬមុនហពលន្ងៃទដី 25 ននដខ ្បតិទិនហ្កាយការបិទ
រយៈហពល្បចាំដខដដលវាោក់ព័ន ្រួមទាំងការហផ្ទ្ោក់ដដល រំោក់គណៈកម្ការននចំនួន
ពន្ដដលដល់កាលកំណត់ ហបើមាន ហ្កាមមា្តាទដី 2 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 30121) 
ឬមា្តាទដី 3 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 30131) នន រំពូកទដី 2 ស្មាប់រយៈហពលហនាះ។

(c) ហដើមតាបដីរួយស្មរួលរដ្ឋោលននដផ្នកហនះ គណៈកម្ការនឹងអាចត្មរូវឲតាយមានការ ហរៀបចំ
និវត្ន៍ពន្ស្មាប់រយៈហពលយូជាងមួយដខ។

(d) និវត្ន៍ពន្នឹង្តរូវបញ្តាក់ជាទ្មង ់ឬ្សបតាមវិធដីសានស្ដដល្តរូវោនបញ្តា ហោយ
គណៈកម្ការ។

(e) ដផ្នកហនះនឹង្តរូវចូលជាធរមានហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2007 ។

ដផ្នកទដី 6. ការអនុហឡាមតាមចតាបាប់រដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ 

ដផ្នកទដី 6.1. ដផ្នកទដី 23 ្តរូវោនបដន្ថមចូលក្នចុងមា្តា XVI ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ 
California ឲតាយមានខលៃឹមសារ:

ផ្នែកទ ី 23. ពន្ដដលោនកំណត់ហោយបញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ និង
ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស ់របស់រដ្ឋ California នន្នតាំ 2016 (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016) 
និង្ោក់ចំណូលោនពដីហនាះ រួមទាំង ការ្ោក់ននការវិនិហយាគ នឹងមិន្តរូវោនគិតជា្ោក់
ចំណូលពដីមូលនិធិទូហៅ ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកទដី 8 និងការអនុវត្ចតាបាប ់(ថានតាក់រដ្ឋ)
របស់វាហនាះហទ ហេើយនឹង្តរូវោនគិតជា "្ោក់ចំណូលមូលនិធិទូហៅ," "្ោក់ចំណួលរដ្ឋ" 
ឬ "្ោក់ពន្របស់មូលនិធិទូហៅ" ស្មាប់ហគាលបំណងននខណ្ឌរង (a) នង (b) ននដផ្នក
ទដី 8 និងការអនុវត្ចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ) របស់វា។

ដផ្នកទដី 6.2. ដផ្នកទដី 14 ្តរូវោនបដន្ថមចូលក្នចុងមា្តា XIII B ននរដ្ឋធម្នុញ្ញននរដ្ឋ 
California ឲតាយមានខលៃឹមសារ ៖

ផ្នែកទ ី 14. "្ទពតាយសមតាបត្ិឋិតហ្កាមការកំណត"់ 
ននអង្គភាពរោ្តា្ិោលនដីមួយៗនឹង
មិន្តរូវ បញ្ជូល្ទពតាយសមតាបត្ិនន្ោក់ចំណួលពដីមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំ 
ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស ់របស់រដ្ឋ California  
្នតាំ 2016 (California Healthcare, Research and Prevention Tobacco 
Tax Act of 2016 Fund) ដដលបហងកើតហោយចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទាំ ការ្សាវ្ជាវ 
និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស ់របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 
(California Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act 
of 2016) ។ មិនមានការដករត្មរូវក្នចុងការកំណត់្ទពតាយសមតាបត្ិរបស់អង្គភាពរោ្តា្ិោល
ណមួយ ហនាះហទហោយ្សបតាមដផ្នកទដី 3 ហោយសារដត្ោក់ចំណូល្តរូវោនតមកល់ក្នចុង  
ឬយកពដីមូលនិធិស្មាប់ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដី
ទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California Healthcare, 
Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016 Fund) ។

ដផ្នកទដី 7. ភាពអាចផ្តាច់ហចញោន

្បសិនហបើបញ្ញត្ ិណមួយននចតាបាប់ហនះ ឬ ដផ្នកននបញ្ញត្ិហនះ ្តរូវោនកំណត់ថាគាមតាន 
សុពលភាព ឬមិន្សបតាមរដ្ឋធម្នុញ្ញហោយ្បការណមួយហនាះ បទបញ្ញត្ិហផតាសងៗ
នឹងមិន្តរូវោនបែះោល់ហេើយ បែុដន្ហៅដតមានចូលជាធរមាន និងមានសុពលភាពដដដល  
ហេើយក្នចុងន័យហនះ បទបញ្ញត្ិននបញ្ញត្ិហនះនឹងអាច្តរូវផ្តាច់ហចញោន។

ដផ្នកទដី 8. វិធានការវិសមិត

(a) វាជាបំណង្ោថានតារបស់្បជាពលរដ្ឋដដលក្នចុងករណដីដដលវិធានការហនះ និងវិធានហផតាសង
ហទៀតោក់ព័ន្និងការយកពន្ថានតាំរក់នឹងមានហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាត ការហោះហ្នតាតទូទាំង
រដ្ឋដដដល បទបញ្ញត្ិននវិធានការដនទនឹងមិន្តរូវោនកំណត ់ឲតាយវិសមិតនិងវិធានការហនះហទ 
ហេើយហបើទទួលោនការគាំ្ទពដីអ្នកហោះហ្នតាត វិធានការហនះនឹងចូលជាធរមានហោយមិនគិត
ពដីការគាំ្ទរបស់អ្នកហោះហ្នតាតហលើ វិធានការដនទទាក់ទងនិងការយកពន្ហលើថានតាំរក់ហោយ
សហមលៃងគាំ្ទហ្ចើនជាងហនាះ ហទ។

(b) ហបើសិនជាវិធានហនះ្តរូវោនគាំ្ទហោយអ្នកហោះហ្នតាត ដត្តរូវោនលុបហលើ ហោយ
វិធានការវិសមិតហផតាសងហទៀត ដដល្តរូវោនគាំ្ទហោយអ្នកហោះហ្នតាតក្នចុងការហោះហ្នតាត
ដតមួយ ដតហ្កាយមក្តរូវោនកំណត់ថាគាមតានសុពលភាពវិញហនាះ វិធានដដល្តរូវោន
លុបហលើពដីមុននឹង្តរូវអាច្បត្ិបត្ិហោយខលៃលួនឯងោន និងចូលជាធរមាន ។

ដផ្នកទដី 9. ការហធវើវិហសាធនកម្

(a) ហលើកដលងដតចាប់ពដីហពលហនះហៅ ហោយសន្តថាបញ្ញតិ្ហនះនឹងអាច្តរូវោនហធវើ
វិហសាធនកម្ហោយអ្នកហោះហ្នតាតដូចដដលោនផ្ល់រូនក្នចុងដផ្នករង (c) ននដផ្នកទដី 10 
ននមា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California។

(b) អង្គនដីតិបញ្ញតិ្អាចនឹងហធវើវិហសាធនកម្ខណ្ឌរង (a) និង (c) នន 
ដផ្នកទដី 30130.55 និង ដផ្នកទដី 30130.57 នន្កមចំណូល និងការយកពន្
ហដើមតាបដីបន្ហគាលបំណងននចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់
ហដើមតាបដីទប់ស្ាតាត់ការហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California ្នតាំ 2016 (California 
Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act of 2016) 
ហោយចតាបាប(់ថានតាក់រដ្ឋ) ក្នចុងសភានដីមួយៗ ហោយការហោះហ្នតាតាមការហៅហ្មតាះហោយ 
យកសហមលៃងពដីរភាគបដីននសមារិក ដដល្តរូវកត់្តាចូលក្នចុងទិនានុបតាបវត្ហនះ ។

(c) អង្គនដីតិបញ្ញតិ្នឹងអាចហធវើវិហសាធនកម្ខណ្ឌរង (b) នន ដផ្នកទដី 30130.55 
នន្កមចំណូល និងការយកពន្ហដើមតាបដីបន្ហគាលបំណងរបស់ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការដ្ទា ំ 
ការ្សាវ្ជាវ និង ពន្ថានតាំរក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ របស់រដ្ឋ California  
្នតាំ 2016 (California Healthcare, Research and Prevention Tobacco 
Tax Act of 2016) ហោយចតាបាប់ (ថានតាក់រដ្ឋ)ក្នចុងសភានដីមួយៗហោយការហោះហ្នតាតាមការ
ហៅហ្មតាះហោយ យកសហមលៃងបួនហលើ្ោំននសមារិក ដដល្តរូវកត់្តាចូលក្នចុងទិនានុបតាបវត្
ហនះ។

ដផ្នកទដី 10. កាលបរិហចឆេទ្បសិទ្ិភាព

56
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ56 បន្

្តរូវការោរ និងបហងកើនសុវត្ថិភាពសាធារណៈរន។

ដផ្នកទដី 4. ដំហណើរការហផ្ទរយុតា្តាធិការ។

ដផ្នកទដី 4.1. ដផ្នកទដី 602 នន្កមដវលដេវរ និងសា្តាប័ន្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្
ហោយដចងថា ៖

602. (a) ហលើកដលងដតដូចោនដចងក្នចុង ខណ្ឌរង (b)ដផ្នកទដី 707, 
បុគ្គលណដដលហ្កាមអាយុ 18 ្នតាំហៅហពលដដលគាត់បំោនចតាបាប ់ណមួយរបស់រដ្ឋហនះ 
ឬសេរដ្ឋអាហមរិក ឬបទបញ្ញតិ្ណមួយនន ទដី្កុង ឬហខានធដីណមួយននរដ្ឋហនះដដលកំណត់
និយមន័យឧ្កិដ្ឋកម្ហ្រៅពដីបទបញ្ញត្ ិដដលបហងកើតសរាចរណ៍ដដលដផអកហលើដតអាយុ គឺឋិត
ក្នចុងយុតា្តាធិការននតុលាការកុមារ ដដលនឹងអាចវិនិចឆេ័យបុគ្គលហនាះជាោលិតននតុលាការ។

(b) បុគ្គលណក៏ហោយដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន ់ហៅហពលពួហគមានអាយុ 14 ្នតាំ 
ឬហ្ចើនជាង ោន្ប្ពឹត្បទហល្ើសមួយក្នចុងចំហណមបទហលើ្សទាំងហនះនឹង្តរូវ ោនហថា្តាល
ហទាសហ្កាមចតាបាប់ទូហៅក្នចុងតុលាការននយុតា្តាធិការឧ្កិដ្ឋរន ៖

(1) ឃតកម,្ ដូចដដលោនដចងក្នចុងដផ្នកទដី 187 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ហបើសិនជា កាលៈ
ហទសៈមួយននកាលៈហទសៈទាំងហនះដដល្តរូវោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 190.2 
នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ្តរូវោនហចាទ្បកាន់ហោយ្ពះរារអាជា្តា ហេើយ្ពះរារអាជា្តាហចាតថា
អនដីតិរនោនសមា្តាប់រនរងហ្គាះហោយផ្តាល់។

(2) បទហល្ើសបំោនផលៃជូវហ្ទខាងហ្កាម ហបើសិនជា្ពះរារអាជា្តារហចាទ្បកាន់ថា អនដីតិរន
ោន្ប្ពឹត្បទហល្ើសហនាះហោយផ្តាល់ ឬហបើសិនជា្ពះរារញអាជា្តាហចាទ ្បកាន់ក្នចុងមួយនន
ចំហណមកាលៈហទសៈហនះដដលោនដចងក្នចុងចតាបាប់ដដល្ូតហចាល ខណ្ឌរង (d) ឬ (e) នន
ដផ្នកទដី 667.61 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ រួមមាន ៖

(A) ការចាប់រំហលា្ ដូចមានដចងក្នចុងកថាខណ្ឌ (2) ននខណ្ឌរង (a) ននដផ្នកទដី 261 
នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(B) ការរំហលា្នដគូអាពិោេ៍ដូចោនដចកក្នចុងកថាខណ្ឌ (1) ននដផ្នករង (a) ននដផ្នកទដី 
262 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(C) បទហល្ើសបំោនផលៃជូវហ្ទហោយចាប់បង្ខំដដល្សបនឹងបទហល្ើសហផតាសងហទៀត ដដលមាន
ដចងក្នចុងដផ្នកទដី 264.1 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(D) សកម្ភាពបំោនផលៃជូវហ្ទហលើកុមាអាយុហ្កាម 14 ្នតាំដូចោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង (b) 
ននដផ្នកទដី 288 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(E) ការចាប់បញ្ជូលផលៃជូវហ្ទហោយការបង្ខំដូចោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង (a) ននដផ្នកទដី 289 
នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(F) ការរួមហ្ទតាមទា្តាលាមក ឬតាមមាត់ដដលបំោនដផ្នកទដី 286 ឬ 288a នន្កម 
្ពេ្ទណ្ឌហោយការបង្ខ ំេឹងតាសា ការគ្មាម កំដេង ការបនា្តាចដដលនឹងបងករបួសហលើរាង
កាយខុសចតាបាប់ហលើរនរងហ្គាះ ឬបុគ្គលដនទ។

(G) សកម្ភាពបំោនផលៃជូវហ្ទហលើកុមារអាយុហ្កាម 14 ដូចោនកំណត់ក្នចុងខណ្ឌរង (a) 
ននដផ្នកទដី 288 លុះ្តាដតចុងហចាទមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ស្មាប់ ការពតាយលួរហទាស
ហ្កាមខណ្ឌរង (d) ននដផ្នកទដី 1203.066 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

ដផ្នកទដី 4.2. ដផ្នកទដី 707 នន្កមដវលដេវរ និងសា្តាប័ណ្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម ្ 
ហោយដចងថា ៖

707. (a) (1) ក្នចុងករណដីណក៏ហោយ ដដលអនិតិ្ិរន្តរូវោនហចាទជាបុគ្គល
ដូចមាន ដចងក្នចុង ខណ្ឌរង (a) ននដផ្នកទដី 602 ហោយ្បការណមួយ ននការបំោន 
ហៅហពលដដលគាត់មានអាយុ 16 ្នតាំ ឬចាស់ជាងនន បទហល្ើសឧ្កិដ្ឋណមួយ 
ចតាបាប់ឧ្កិដ្ឋកម ្(ថានតាក់រដ្ឋ),ឬបទបញ្ញតិ្ហលើកដលងដតបទបញ្ញត្ិដដលោនរាយនាមក្នចុង
ខណ្ឌរង (b),ឬននបទហល្ើសណមួយដដល្តរូវោនរាយនាមក្នចុងខណ្ឌរង (b) ហៅហពល
ដដល គាត់មានអាយុ 14 ឬ 15 ្នតាំ ហមធាវីមណ្ឌលហខានធដី ឬមនន្ដីរារអាជា្តារអាចនឹងហផ្ទរ
អនដីតិរនហនាះពដីតុលាការកុមារហៅតុលាការននយុតា្តាធិការឧ្កិដ្ឋរន។ តាម ហសចក្ដីរបស ់ 
អ្នកោក់ញ្ញត្ិ្ តរូវដត ហធវើហេើងមុនឯកសារភា្តាប់ននហានិ្័យ។ តាមហសចក្ដីហស្នើហនាះ,តុលាការ
កុមារ នឹងបង្តាប ់បញ្តា ហលើមនន្ដីការពតាយលួរហទាសហដើមតាបដី ហស៊ីបអហង្គត និង ោក់រោយការណ៍
ឲតាយពិនិតតាយអំពដីគំរូអាកបតាបកិរិយា និង្បវត្ិសង្គម របស់អនដីតិរនហនាះ។ ្តរូវោនពិចារណ
អំពដីការកំណត់ភាពមិនសាកសម។ រោយការណ៍នឹង្តរូវបញ្ជូលហសចក្ដីដ្លៃងការផ្ល់មាត់

បញ្ញតិហនះនឹងចូលជាធរមានដូចដដលោនផ្ល់ក្នចុងខណ្ឌរង (a) ននដផ្នកទដី 10 ននមា្តា 
II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ហោយសន្តថាវិហសាធនកម្ហលើដផ្នកទដី 30121 
នន្កម្ោក់ចំណូល និងការយកពន្នឹង្តរូវចូលជាធរមានហៅន្ងៃទដី 1 ដខហមសា  
្នតាំ 2017 ។

លសចែ្ីលស្នើ 57
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8 នន
មា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះបដន្ថមដផ្នកចូលក្នចុងរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ California និងហធវើវិហសាធនកម្
ដផ្នកនន្កមដវលដេវ និងសា្តាប័ន; ដូចហនះ បទបញ្ញត្ិ្តរូវោនហស្នើ ដដលមាន្សាប់នឹង្តរូវ
លប់ហចាល្តរូវោនហោះពុម្ភជា ទ្មង់្ូតហចាល ហេើយបទបញ្ញតិ្្្ដីដដល្តរូវោនហស្នើឲតាយោក់
ចូលបដន្ថមនឹង្តរូវហោះពុម្ភជា ទ្មង់ហ្ទត ហដើមតាបដីបញ្តាក់ថាវា្្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

បញ្ញតិ្សា្តារនិតិសមតាបទា និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (Public Safety and 
Rehabilitation Act) នន្នតាំ 2016

ដផ្នកទដី 1. ចំណងហរើង

វិធានការហនះនឹង្តរូវោនហគសា្តាល ់និងឲតាយហ្មតាះថា "បញ្ញត្ិសា្តារនិតិសមតាបទា និងសុវត្ថិភាព
សាធារណៈ ្នតាំ 2016" ("The Public Safety and Rehabilitation Act of 
2016") ។

ដផ្នកទដី 2. ហគាលបំណង និងហចតនា។

ក្នចុងការអនុម័តចតាបាប់ហនះ វាជាបំណង និងហចតនារបស់្បជារនននរដ្ឋ California ហដើមតាបដី ៖

1. ការោរ និងបហងកើនសុវត្ថិភាពសាធារៈណ។

2. សនតាសំលុយហោយបន្ថយចំណយខ្ះខា្តាយហលើគុគ។ 

3. បង្តាតុលាការសេព័ន្ពដីការហោះដលងរនជាប់គុគហោយមិនហរីសហអើង។

4. បញតាឈប់ទា្តាបដិវឌតាឍន៍របស់ឧ្កិដ្ឋកម្ហោយតាមការសងកត់ធងៃន់ហលើនិតិសមតាបទាន 
ជាពិហសសស្មាប់កុមារ។

5. ្តរូវការហៅ្កម មិនដមន្ពះរារអាជា្តារហទក្នចុងការសហ្មចថាហតើកុមារគួរដត្តរូវរំនុំរំរះក្ដីន
ក្នចុងតុលាការមនុសតាសហពញវ័យ។ 

ផ្នែកទី 3. ដផ្នកទដី 32 ្តរូវោនបដន្ថមចូលក្នចុងមា្តា I ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ 
California ហោយដចងថា ៖

ផ្នែក 32. (a) បទបញ្ញតិ្តហៅហនះនឹង្តរូវោនអនុម័តហដើមតាបដីព្ងឹងសុវត្ថិ
ភាពសាធារណៈ ហធវើឲតាយនិតិសមតាបទានលអជាងមុន និងហរៀសហវៀងការហោះដលងរនជា
ប់គុគហោយបញ្តារបស់ តុលាការសេព័ន្ហោយមិនគិតពដីអវដីដដលមានក្នចុងមា្តាហនះ 
ឬបទបញ្ញត្ិណននចតាបាប់ហនះ ហនាះហទ ៖

(1) ការពិចារណហោះដលងហ្រៅឃុំ ៖ រនណដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន់ពដីបទហល្ើស
ឧ្កិដ្ឋមិនមានេឹងតាសា ហេើយ្តរូវោន ផ្នា្តាហទាសឲតាយជាប់គុគនឹងមានសិទ្ិទទួលោន
ការ ពិចារណហោះដលងហ្រៅឃុំ ហ្កាយពដីបំហពញលក្ខខណ្ឌក្នចុងរយៈហពលដំបូងននបទ 
ហល្ើសរបស់គាត់។ 

(A) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះបែុហណ្តាះ លក្ខខណ្ឌហពញហលញស្មាប់បទ
ហល្ើសដំបូងមានន័យថាជារយៈហពលយូជាងហគក្នចុងការជាប់គុកដដល្តរូវោនកំណត់  
ហោយតុលាការស្មាប់បទហល្ើសណមួយ ហលើកដលងដតការោក់ហទាសបដន្ថម ការ
ផ្នា្តាហទាសបន្ ឬការផ្នា្តាហទាសរំនួស។

(2) ការទទួលោនហ្គឌដីត ៖ ្កសួងដកដ្ប និងនិតិសមតាបទាននឹងមានសិទ្ិក្នចុងការផ្ល់
ហ្គឌដីតដល់អាកបតាបកិរិយា លអ និងយល់្ពមទទួលសា្តាល់ការសហ្មចក្នចុងការអប់រ ំនិង
និតិសមតាបទាន។ 

(b) ្កសួងដកដ្ប និងនិតិសមតាបទាននឹងអនុម័តបទបញ្ញតិ្ក្នចុងការបន្បទបញ្ញត្ិទាំង
ហនះហទៀត ហេើយរដ្ឋមនន្ដី្កសួងដកដ្ប និងនិតិសមបទាន្តរូវបញ្ក់ថាបទបញ្ញត្ិទាំងហនះ
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ57បន្

និងលាយល័ក្ខអកតាស ហោយរនរងហ្គាះ្សបតាម ដផ្នកទដី 656.2.

(2) ហ្កាយពដីការោក់ឲតាយពិនិតតាយ និងការពិចារណហលើរោយការណ ៍ហនាះ និង្័ស្ចុតាង
ដដលោក់ព័ន្ហផតាសងៗដដលអ្នកោក់ញ្ញត្ ិឬអនដីតិរនចង់ោក ់ឲតាយពិនិតតាយ តុលការកុមារ  
នឹងសហ្មចថាហតើអនដីតិរនគួរដត្តរូវោនហផ្ទហៅ តុលាការននយុតា្តាធិការ្ពេ្ទណ្ឌដដរ
ឬហទ។ ក្នចុងការសហ្មចចិត្របស់ខលៃលួន តុលាការនឹង្តរូវពិចារណលក្ខខណ្ឌវិនិចឆេ័យ ដដល
ោនដចងក្នចុងកថាខណ្ឌរង (A) ហៅ (E). ហបើតុលាការបញ្តាឲតាយមានការហផ្ទយុតា្តាធិការ  
តុលាការសូ្តពដីមូលោ្តានការសហ្មច ចិត្របស់ខលៃលួនជាលំោប់លំហោយដដល្តរូវកត់្តា
ទុកជាកំណត់្តា។ ក្នចុងករណដីណក៏ហោយដដលសវនាកា្តរូវោនសមា្តាល់្សបតាមដផ្នក
ហនះ តុលាការ នឹង្តរូវពនតាយាហពលការទទួលការហស្នើសុំ ហៅញ្ញត្ិ រេូតដល់ហពលសនិោ្តាន
បញ្ប ់ការហផ្ទសវនាការ ហេើយការហស្នើណដដល្តរូវោនកត់្តាទុករួចហេើយហនាះ នឹងមិន 
អាចបហងកើត ជា្័ស្ចុតាងហៅសវនាការោនហទ។ អាចរកហឃើញថាអនដីតិរនមិនសាកសម 
ឬអាចទទួលការកាត់ក្ដីហៅក្នចុងចតាបាប ់តុលាការកុមារ ហបើសិនជាតុលាការសនិោ្តានថា
អនដីតិរនមិនអាចបញ្ចុះបញ្ជូលោន ឲតាយទទួលយការដ្ទាំតា ការពតាយាោល ឬកម្វិធដី
បណ្ដះបណ្តាលដដលមានតាមរយៈ ហ្គឿងមន្ទដីហ្បើ្ោស់ស្មរួលរបស់តុលាការកុមារ  
ហោយដផអកហលើការវាយតនមលៃ លក្ខខណ្ឌវិនិចឆេ័យដដលមានដចងក្នចុងខចតាបាប ់(i) ននកថាខណ្ឌ
រង (A) ដល ់(E) ហោយរួមមាន :

(A) (i) ក្មិតភាពហរឿនហលឿនននបទឧ្កដិ្ឋដដលោនបង្តាញហោយអនដីតិរន។

(ii) ហៅហពលដដលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលមានដចងក្នចុងខចតាបាប់ (i) ចតាបាប់កុមារ
អាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ហៅឲតាយកតា្តាោក់ព័ន ្ដតមិនកំណត់្តមឹ អាយុរបស ់អនដីតិរន ភាពចាស់ទុំ 
សមត្ថភាពបញ្តា សុខភាពផលៃជូវការ ផលៃជូវចិត ្និងអារម្ណ ៍ហៅហពលហចាទ្បកាន់ពដីបទហល្ើស 
ភាពតក់្កេុល ឬបរារ័យភាពរបស់អនដីតិរន ក្នចុងការវាយតនមលៃហានិ្័យ និង
លទ្ផលននអាកបតាបកិរិយាឧ្កិដ្ឋកម ្ឥទ្ិពលននសោំធ្គរួសារ មនុសតាសហពញវ័យ 
ឬមិត្្័្កមកហលើ្គរួសារកុមារ ឬបរិសា្តានសេគមន ៍និងភាពតក់សលៃត់ពដីកុមារភាពមកហលើ
ភាពហរឿនហលឿនដផ្នក ឧ្កិដ្ឋកម្របស់អនដីតិរន។

(B) (i) មិនថាអនដីតិរនអាច្តរូវោនហធវើនិតិសមតាបទានហេើងវិញមុនហពលអស់សុពលភាព
យុតា្តាធិការតុលាការកុមារ។

(ii) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលោនកំណត់ក្នចុងខចតាបាប ់(i), តុលាការកុមារ
អាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ហៅឲតាយកតា្តាដដលោក់ព័ន ្រួមមានដតមិនកំណត ់្តឹមសកា្តានុពលរបស់
អនដីតិរនក្នចុងការលូតលាស់ និងធំធាត់ហពញវ័យ។

(C) (i) ្បវត្្ប្ពឹត្បទហល្ើសរបស់អនដីតិរន។

(ii) ហៅហពលវាយតនមលៃហលើលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងខចតាបាប ់(i), តុលាការ
កុមារអាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ដល់កតា្តាដដលោក់ព័ន្ណមួយរួមមាន ដតមិនកំណត់្តឹមសា្តាន
ភាពធងៃន់ធងៃរនន្បវត្្ប្ពឹត្បទហល្ើសរបស់អនដីតិរន និងឥទ្ិពល ្គរួសារ មនុសតាសហពញវ័យ  
ឬមិត្្័្កមកហលើ្គរួសារកុមារ ឬបរិសា្តាន សេគមន ៍និងភាពតក់សលៃត់ពដីកុមារភាពមកហលើ
អាកបតាបកិរិយាបទហល្ើសរបស ់អនដីតិរនហនាះហទ។ 

(D) (i) ភាពហជាគរ័យននការពតាយាយាមពដីមុនៗហោយតុលាការកុមារហដើមតាបដីហធវើនិតិសមតាបទាន
ហលើអនដីតិរន។

(ii) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលមានដចងក្នចុខចតាបាប ់(i) តុលាការកុមារ អាច
នឹងផ្ល់ទមងៃន់ហលើកតា្តាោក់ព័ន្ណមួយ រួមមានដតមិនកំណត់្តមឹ ភាព្គប់្គាន់ននហសវា
កម្ដដល្តរូវោនផ្ល់ឲតាយពដីមុនហដើមតាបដីហោះ្សាយត្មរូវការ អនដីតិរន។

(E) (i) កាលៈហទសៈ និងទមងៃន់បទហល្ើសដដលោនហចាទ្បកាន់ក្នចុងញត្ិហនះ្តរូវោន
្ប្ពឹត្ហេើងហោយអនដីតិរន។

(ii) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងខចតាបាប ់(i) តុលាការ  
កុមារអាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ហលើកតា្តាដដលោក់ព័ន ្រួមមានដតមិនក្មិត្តឹមអាកបតាបកិរិយាពិត
ននបុគ្គលហនាះ សា្តានភាពផលៃជូវចិត្របស់បុគ្គលហនាះ និងក្មិតចូលរួមហធវើបទហល្ើសរបស់
បុគ្គលហនាះ ក្មិតដដលបងករបួសសានតាមដដលបុគ្គលហនាះហធវើ និងការ្ិវឌតាឍន៍ផលៃជូវចិត ្និងផលៃជូវ
អារម្ណ៍របស់បុគ្គលហនាះ។ 

ការកំណត់ដដលអនិតិរនមិនសាកសម ឬគួរដតឋិតក្នចុងការរំនុំរ្មះហ្កាមចតាបាប ់ 
តុលាការកុមារអាចនឹងដផអកហលើនណមានតាក់ ឬកហនតាសាមកតា្តាដដលោនកំណត់ក្នចុង  
ខចតាបាប់ (i) ននកថាខណ្ឌរង (A) ដល ់(E) រួមមាន ដដលនឹងអាច្តរូវោនសូ្ត

ជា លំោប់លំហោយននភាពមិនសាកសម។ ក្នចុងករណដីអវដីក៏ហោយដដលសវនការ  

្តរូវោនកត់សមា្តាល់្សបតាមដផ្នកហនះ តុលាការនឹង្តរូវពនតាយាហពលការទទួល

ការហស្នើ ហៅញ្ញត្ិរេូតដល់ការសន្និោ្តាន បញ្ប់ភាពសាកសមននសវនការ ហេើយ

ការហស្នើដដលោនកត់្តាចូលទុក នឹងបហងកើតជា្័ស្ចុតាងហៅសវនាការហនាះហទ។ 

(2) (A) កថាខណ្ឌហនះនឹង្តរូោនអនុវត្ហៅហលើអនដីតិរនដដល្តរូវោនហចាទថាជា  

បុគ្គលដដលោនដចងក្នចុដផ្នកទដី 602 ហោយហេតុផលបំោន ហៅហពលដដលគាត់មាន

អាយុ 16 ្នតាំ ឬននបទហល្ើសឧ្កិដ្ឋណមួយហៅហពលដដលអនិតិរន្តរូវោន

្បកាស ជាោលិតននតុលាការ្សបតាមដផ្នកទដី 602 ហៅក្នចុងឱកាសមួយ ឬហ្ចើន

ពដីមុន ហបើសិនមានលក្ខខណ្ឌទាំងពដីរខាងហ្កាម ៖

(i) អនដីតិរន្តរូវោនរកហឃើញថាធា្តាប់្ប្ពឹត្បទហល្ើសឧ្កិដ្ឋពដីរ ឬហ្ចើនជាង។ 

(ii) បទហល្ើសដដលដដលញ្ញតិ្ពដីមុនោនដផអកហលើ្តរូវោន្ប្ពឹត្ហៅហពលដដល 

អនដីតិរនមានអាយ ុ14 ្នតាំ។

(B) តាមហសចក្ដីហស្នើរបស់អ្នកោក់ញ្ញត្ិដដលោនហធវើមុនឯកសារភា្តាប់ននហានិ្័យ  

តុលាការនឹងបង្តាប់ឲតាយមនន្ដីពតាយជូរហទាសហធវើការហស៊ីបអហង្គត និងោក់ឲតាយពិនិតតាយនូវ រោយការ

អំពដី គំរួអាកបតាបកិរិយា និង្បវត្សង្គមរបស់អនដីតិរនននការពិចារណ កំណត់ភាព

មិនសាកសម។ ហ្កាយពដីការោក់ឲតាយពិនិតតាយក៏ដូចជាការពិចារណហលើរោយការណ៍  

និង្័ស្ចុតាងោក់ព័ន្ហផតាសងៗដដលអ្នកោក់ញត្ ិឬអនដីតិរនចង់ោក់ឲតាយពិនិតតាយ អនដីតិរន

នឹង្តរូវោនសន្តថាមិនសាកសម ឬឋិតក្នចុងការរំនុំរ្មះហ្កាមចតាបាប ់តុលាការកុមារ  

លុះ្តាដតតុលាការកុមារសនិោ្តានថា ដផអកហលើ្័ស្ចុតាង ដដលនឹងបន្ជូរបន្ថយ ឬ

ស្មាលកាលៈហទសៈ ដដលអនដីតិរន្តរូវបញ្ចុះបញ្ជូល ឲតាយទទួលការដ្ទាំតា ការពតាយាោល  

និងកម្វិធដីបណ្ដះបណ្តាលដដលមានតាមរយៈ ហ្គឿងមន្ទដីហ្បើ្ោស់របស់តុលាការកុមារដផអក

ហលើការវាយតនមលៃននលក្ខណៈវិនិចឆេ័យ ដដលមាន ដចងក្នចុង ខចតាបាប់រង (I) ននខចតាបាប ់(i)  

នដល់ (v), រួមមាន ៖

(i) (I) ក្មិតភាពហរឿនហលឿនននឧ្កិដ្ឋកម្ដដលបង្តាញហោយអនដីតិរន។

(II) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនចឆេ័យដដលមានដចងក្នចុងខចតាបាប់រង (I) តុលាការ

កុមារអាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ហៅដល់កតា្តាោក់ព័ន ្រួមមានដតមិនក្មិត្តឹម អាយុអនដីតិរន 

សម្ថភាពបញ្តា សុខភាពផលៃជូវចិត ្ផលៃជូវកាយ និងផលៃជូវអារម្ណ ៍ភាពតក់្កេុល 

ឬបរារ័យភាពរបស់អនដីតិរន ក្នចុងការវាយតនមលៃហានិ្័យ និងលទ្ផលននអាកបតាបកិរិយា

ឧ្កិដ្ឋកម ្ឥទ្ិពលននសំោធ្គរួសារ មនុសតាសហពញវ័យ ឬមិត្្័្កមកហលើ្គរួសារកុមារ 

ឬបរិសា្តានសេគមន ៍និងភាពតក់សលៃត់ពដីកុមារភាព មកហលើភាពហរឿនហលឿនដផ្នក 

ឧ្កិដ្ឋកម្របស់អនដីតិរន។

(ii) (I) មិនថាអនដីតិរនអាច្តរូវោនហធវើនិតិសមតាបទានហេើងវិញមុនហពលអស ់

សុពលភាពយុតា្តាធិការតុលាការកុមារ។

(II) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលោនកំណត់ក្នចុងខចតាបាប ់(I), តុលាការកុមារ

អាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ហៅឲតាយកតា្តាដដលោក់ព័ន ្រួមមានដតមិនកំណត ់្តឹមសកា្តានុពលរបស់

អនដីតិរនក្នចុងការលូតលាស់ និងធំធាត់ហពញវ័យ។

(iii) (I) ្បវត្្ប្ពឹត្បទហល្ើសរបស់អនដីតិរន។

(II) ហៅហពលវាយតនមលៃហលើលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងខចតាបាប ់(I), តុលាការ

កុមារអាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ដល់កតា្តាដដលោក់ព័ន្ណមួយរួមមាន ដតមិនកំណត់្តឹម សា្តាន

ភាពធងៃន់ធងៃរនន្បវត្្ប្ពឹត្បទហល្ើសរបស់អនដីតិរន និងឥទ្ិពល ្គរួសារ មនុសតាសហពញវ័យ 

ឬមិត្្័្កមកហលើ្គរួសារកុមារ ឬបរិសា្តាន សេគមន ៍និងភាពតក់សលៃត់ពដីកុមារភាពមកហលើ

អាកបតាបកិរិយាបទហល្ើសរបស ់អនដីតិរនហនាះហទ។ 

(iv) (I) ភាពហជាគរ័យននការពតាយាយាមពដីមុនៗហោយតុលាការកុមារហដើមតាបដីហធវើ  

និតិសមតាបទានហលើអនដីតិរន។

(II) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលមានដចងក្នចុខចតាបាប ់(I) តុលាការកុមារ អាច

នឹងផ្ល់ទមងៃន់ហលើកតា្តាោក់ព័ន្ណមួយ រួមមានដតមិនកំណត់្តឹម ភាព្គប់្គាន់ននហសវា

កម្ដដល្តរូវោនផ្ល់ឲតាយពដីមុនហដើមតាបដីហោះ្សាយត្មរូវការ អនដីតិរន។

(v) (I) កាលៈហទសៈ និងទមងៃន់បទហល្ើសដដលោនហចាទ្បកាន់ក្នចុងញត្ិហនះ្តរូវ 

ោន្ប្ពឹត្ហេើងហោយអនដីតិរន។

57
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ57 បន្

(15) បន្ទចុះ្គាប់កាំហ្លៃើងចូលក្នចុងផ្ទះ ឬអាគារដដលមានមនុសតាសរស់ហៅ។ 

(16) បទហល្ើសដដលោនដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 1203.09 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(17) បទហល្ើសដដលមានដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 12022.5 ឬ 12022.53 
នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(18) បទហល្ើសឧ្កិដ្ឋដដលអនិតិរនហ្បើ្ោស់អាវុធហោយផ្តាល់ដដលមានដចង ក្នចុង
បទបញ្ញត្ិណមួយដដលមានរាយនាមក្នចុង ដផ្នកទដី 16590 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(19) បទហល្ើសឧ្កិដ្ឋដដលមានដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 136.1 ឬ 137 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(20) ការបហងកើត បនតាសំ ឬលក់ចំនួនមួយហអានកនលៃះននអំបិល ឬសូលុយសតាយចុងននសារធាតុ
្គប់្គងហដលមានដចងក្នចុងខណ្ឌរង (e) ននដផ្នកទដី 11055 នន្កមសុវត្ថិភាព និង
សុខភាព។

(21) បទឧ្កិដ្ឋេឹងតាសាដូចោនកំណត់ក្នចុងខណ្ឌរង (c) នន ដផ្នក 667.5 នន្កម
្ពេ្ទណ្ឌដដលនឹងអាចបហងកើតការបំោនបទឧ្កិដ្ឋននខណ្ឌរង (b) នន ដផ្នកទដី 186.22 
នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(22) ការរត់ហគចហោយហ្បើការបង្ខ ំឬេឹងតាសាពសាលតុលាការកុមារហខានធដី ផ្ទះ រំរុំចំការ រំរុ ំ
ឬរំរំុន្ពដដលបំោនខណ្ឌរង (b) នន ដផ្នកទដី 871 ហបើសិនជារបួស ហលើរាងកាយធងៃន់ធងៃរ្តរូវ
ោនហធវើហេើងហោយហចតនាហលើនិហយារិត ននមន្ទដីហ្បើ្ោស់ ស្មាប់កុមារក្នចុងហពលរត់ហគច។

(23) ហធវើទារុណកម្ដូចោនដចងក្នចុងដផ្នកទដី 206 និង 206.1 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(24) ការបងកភាពចលាចលធងៃន់ធងៃរដូចោនដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 205 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(25) ការបលៃន់ឡានដូចមានដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 215 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ខណៈដដលមាន
្បោប់អាវុធដដលហ្គាះថានតាក់អាចបងកឲតាយសា្តាប់។

(26) ចាប់ច្មិតក្នចុងហគាលបំណងចាប់រំហលា្ដដលអាច្តរូវោក់ហទាសោន ហោយខណ្ឌ
រង (b) នន ដផ្នកទដី 209 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(27) ការចាប់ច្មិតអាច្តរូវោនផ្នា្តាហទាសក្នចុង ដផ្នកទដី 209.5 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(28) បទហល្ើសដដលមានដចងក្នចុងខណ្ឌរង (c) នន ដផ្នកទដី 26100 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(29) បទហល្ើសមានដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 18745 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(30) អំហពើមនុសតាសឃតហោយស្័គចិត្ដូចមានដចងក្នចុងខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 192 
នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(c) ហោយគិតពដីអនដីតិរនដដល្តរូវោនហចាតជាបុគ្គលដដលមានដចងក្នចុងដផ្នកទដី 602 
ហោយហេតុផលននការបំោន ហៅហពលដដលគាត់មានអាយុ 14 ឬចាស់ជាង ននបទហល្ើស
ណមួយដដលោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង (b) តាមហសចក្ដីហស្នើរបស់អ្នកោក ់ញត្ិដដលោន
ហធវើមុនឯកសារភា្តាប់ននហានិ្័យ តុលាការនឹងបង្តាប់ឲតាយមនន្ដីពតាយជូរ ហទាសហធវើការហស៊ីបអហង្គត 
និងោក់ឲតាយពិនិតតាយនូវ រោយការអំពដី គំរួអាកបតាបកិរិយា និង្បវត្សង្គមរបស់អនដីតិរនននការ
ពិចារណ កំណត់ភាពមិនសាកសម។ ហ្កាយពដីការោក់ឲតាយពិនិតតាយក៏ដូចជាការពិចារណ
ហលើរោយការណ៍ និង្័ស្ចុតាងោក់ព័ន្ហផតាសងៗដដលអ្នកោក់ញត្ ិឬអនដីតិរនចង់ោក់ឲតាយ
ពិនិតតាយ អនដីតិរននឹង្តរូវោនសន្តថាមិនសាកសម ឬឋិតក្នចុងការរំនុំរ្មះហ្កាមចតាបាប ់
តុលាការកុមារ លុះ្តាដតតុលាការកុមារសនិោ្តានថា ដផអកហលើ្័ស្ចុតាង ដដលនឹងបន្ជូរបន្ថយ 
ឬស្មាលកាលៈហទសៈ ដដលអនដីតិរន្តរូវបញ្ចុះបញ្ជូល ឲតាយទទួលការដ្ទាំតា ការពតាយាោល  
និងកម្វិធដីបណ្ដះបណ្តាលដដលមានតាមរយៈ ហ្គឿងមន្ទដីហ្បើ្ោស់របស់តុលាការកុមារដផអក
ហលើការវាយតនមលៃននលក្ខណៈវិនិចឆេ័យ ដដលមាន ដចងក្នចុងខចតាបាប់រង (A) ននខចតាបាប ់ 
(1) ដល ់(5), រួមមាន ៖ 

(1) (A) ក្មិតភាពហរឿនហលឿនននឧ្កិដ្ឋកម្ដដលបង្តាញហោយអនដីតិរន។

(B) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនចឆេ័យដដលមានដចងក្នចុងខចតាបាប់រង (A) តុលាការ  
កុមារអាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ហៅដល់កតា្តាោក់ព័ន ្រួមមានដតមិនក្មិត្តឹម អាយុអនដីតិរន 
សម្ថភាពបញ្តា សុខភាពផលៃជូវចិត ្ផលៃជូវកាយ និងផលៃជូវអារម្ណ ៍ភាពតក់្កេុល 
ឬបរារ័យភាពរបស់អនដីតិរន ក្នចុងការវាយតនមលៃហានិ្័យ និងលទ្ផលននអាកបតាបកិរិយា
ឧ្កិដ្ឋកម ្ឥទ្ិពលននសំោធ្គរួសារ មនុសតាសហពញវ័យ ឬមិត្្័្កមកហលើ្គរួសារកុមារ 
ឬបរិសា្តានសេគមន ៍និងភាពតក់សលៃត់ពដីកុមារភាព មកហលើភាពហរឿនហលឿនដផ្នកឧ្កិដ្ឋកម្
របស់អនដីតិរន។

(II) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងខចតាបាប ់(I) 

តុលាការ កុមារអាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ហលើកតា្តាដដលោក់ព័ន ្រួមមានដតមិនក្មិត្តឹម 

អាកបតាបកិរិយាពិតននបុគ្គលហនាះ សា្តានភាពផលៃជូវចិត្របស់បុគ្គលហនាះ និងក្មិតចូលរួម 

ហធវើបទហល្ើសរបស់បុគ្គលហនាះ ក្មិតដដលបងករបួសសានតាមដដលបុគ្គលហនាះហធវើ 
និងការ្ិវឌតាឍន៍ផលៃជូវចិត ្និងផលៃជូវអារម្ណ៍របស់បុគ្គលហនាះ។ 

ការកំណត់ដដលអនិតិរនមិនសាកសម ឬគួរដតឋិតក្នចុងការរំនុំរ្មះហ្កាម ចតាបាប ់ 

តុលាការកុមារអាចនឹងដផអកហលើនណមានតាក់ ឬកហនតាសាមកតា្តាដដលោនកំណត ់ក្នចុង
ខចតាបាប់ (I) ននកថាខណ្ឌរង (i) ដល ់(v) រួមមាន ដដលនឹងអាច្តរូវោនសូ្តជា  

លំោប់លំហោយននលក្ខណៈវិនិចឆេ័យមួយនន លក្ខណៈវិនិចឆេ័យទាំងហនាះដដលអនដីតិរន  

មានភាពសាកសមឋិតហ្កាមលក្ខណៈ វិនិចឆេ័យមួយននលក្ខណៈវិនិចឆេ័យទាំងហនាះ។ 

ក្នចុងការដសវងរកភាពសាកសម តុលាការអាចនឹងពិចារណហធវើការបន្ជូបន្ថយ ឬស្មាល
កាលៈហទសៈក្នចុងការវាយមនតលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យមួយននលក្ខណៈ វិនិចឆេ័យទាំងហនាះ។ ក្នចុង
ករណដីណក៏ហោយដដលសវនាកា្តរូវោនសមា្តាល់្សបតាមដផ្នកហនះ តុលាការ នឹង្តរូវ
ពនតាយាហពលការទទួលការហស្នើសុំ ហៅញត្ិ រេូតដល់ហពលសនិោ្តានបញ្ប ់ការហផ្ទរ
សវនាការ ហេើយការហស្នើណដដល្តរូវោនកត់្តាទុករួចហេើយហនាះ នឹងមិន អាចបហងកើត
ជា្័ស្ចុតាងហៅសវនាការោនហទ។ ហបើអនដីតិរន្តរូវោនរកហឃើញថាសាកសម និង
ទទួលការរំនុំរ្មះក្ដីហ្កាម ចតាបាប់តុលាការកុមារ្សបតាមខណ្ឌរងហនះ អនដីតិរន
ហនាះនឹង្តរូវោនបង្តាប់ឲតាយ ោក់ហៅក្នចុងសាលតុលាការកុមារ រំរុំចំការ រំរុំន្ព រំរុំទាហាន  

ឬផ្ទះកុមារដដលមាន សុវត្ថិភាព្សប តាម ដផ្នកទដី 730, ឬក្នចុងសា្តាប័នដដល ដំហណើរ
ការហោយ្កសួងដកដ្ប និងនដីតិសមតាបទានដដលជាដផ្នកននមន្ទដីហ្បើ្ោស់របស់តុលាការ
កុមារ។

(3) ្សបតាមខណ្ឌរងហនះ ហបើសិនជាអនដីតិរន្តរូវោនរកហឃើញថាមិនសាក សមនឹង
ទទួលការរំនុំរំរះក្ដីស្មាប់តុលាការកុមារ ហេើយ្តរូវោនរំនុំរ្មះហៅក្នចុង យុតា្តាធិការ
ឧ្កិដ្ឋកម ្ហេើយ្តរូវោនរកហឃើញមានកំេុសហោយតុលាការរំនុំរ្មះ ក្ដី ហៅ្កុមអាច
នឹងបញ្ជូនអនដីតិរនហៅកាន់្កសួងដកដ្ប និងនដីតិសមតាបទានដដល ជាដផ្នកននមន្ទដីហ្បើ្ោស់
កុមាររួសឲតាយការផ្នា្តាហទាសកុមារឲតាយជាប់គុគរដ្ឋ លុះ្តាដត ការកំណត់្តរូវោនបញ្តាក់ក្នចុង  

ដផ្នកទដី 1732.6 ្តរូវោនហ្បើ្ោស់។

(b) ខណ្ឌរង (c) (a) នឹងអាចអនុវត្ន៍ោនក្នចុងករណដី 
ណក៏ហោយដដលអនដីតិរន្តរូវោន
ហចាទ្បកាន់ជាបុគ្គលដដល្តរូវោនដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 602 ហោយហេតុផលបំោនបទហល្ើស
មួយក្នចុងបទហល្ើស ដូចតហៅហនះ ហៅហពលដដលគាត់មានអាយុ 14 ឬ 15 ្នតាំ។ ៖

(1) ឃតកម្។

(2) ដុតផ្ទះ ដូចោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង (a) ឬ (b) នន ដផ្នកទដី 451 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(3) ការបលៃន់។

(4) ការរំហលា្ហោយបង្ខំ េឹងកតាសា ឬការគ្មាមកំដេងបងករបួសរាងកាយធងៃន់ធងៃរ។ 

(5) ការរួមហ្ទតាមទា្តាលាមក ឬតាមមាត ់ការគ្មាមកំដេងនឹងបងករបួសហលើរាងកាយ
ធងៃន់ធងៃរ។

(6) សកម្ភាពបំោនផលៃជូវហ្ទកំណត់ក្នចុងខណ្ឌរង (b) ននដផ្នកទដី 288 នន្កម
្ពេ្ទណ្ឌ។

(7) ការរួមហ្ទតាមមាត់ហោយបង្ខ ំេឹងតាសា ការគ្មាម កំដេង ការបនា្តាចដដលនឹងបងក
របួស ហលើរាងកាយខុសចតាបាប់ហលើរនរងហ្គាះ ឬបុគ្គលដនទ។

(8) បទហល្ើសដដលោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 289 នន្កម ្ពេ្ទណ្ឌ។

(9) ចាប់ច្មិតទា្ោក់។

(10) ចាប់ច្មិតក្នចុងហគាលបំណងបលៃន់។

(11) ចាប់ច្មិតដដលបងករបួសសានតាម។

(12) បែន់បែងឃតកម្។

(13) ការវាយ្បហារនឹងកាំហ្លៃើង ឬឧបករណ៍បំហផលៃចបំផ្តាញ។

(14) ការវាយ្បហារហោយការបង្ខំដូចជាបងកឲយមានរបួសរាងកាយធងៃន់ធងៃរ។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ57បន្

(2) (A) មិនថាអនដីតិរនអាច្តរូវោនហធវើនិតិសមតាបទានហេើងវិញមុនហពលអស់សុពលភាព
យុតា្តាធិការតុលាការកុមារ។

(B) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលោនកំណត់ក្នចុងខចតាបាប ់(A), តុលាការកុមារ
អាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ហៅឲតាយកតា្តាដដលោក់ព័ន ្រួមមានដតមិនកំណត ់្តឹមសកា្តានុពលរបស់
អនដីតិរនក្នចុងការលូតលាស់ និងធំធាត់ហពញវ័យ។

(3) (A) ្បវត្្ប្ពឹត្បទហល្ើសរបស់អនដីតិរន។

(B) ហៅហពលវាយតនមលៃហលើលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងខចតាបាប ់(A), តុលាការ
កុមារអាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ដល់កតា្តាដដលោក់ព័ន្ណមួយរួមមាន ដតមិនកំណត់្តឹមសា្តាន
ភាពធងៃន់ធងៃរនន្បវត្្ប្ពឹត្បទហល្ើសរបស់អនដីតិរន និងឥទ្ិពល ្គរួសារ មនុសតាសហពញវ័យ 
ឬមិត្្័្កមកហលើ្គរួសារកុមារ ឬបរិសា្តាន សេគមន ៍និងភាពតក់សលៃត់ពដីកុមារភាពមកហលើ
អាកបតាបកិរិយាបទហល្ើសរបស ់អនដីតិរនហនាះហទ។ 

(4) (A) ភាពហជាគរ័យននការពតាយាយាមពដីមុនៗហោយតុលាការកុមារហដើមតាបដីហធវើនិតិសមតាបទាន
ហលើអនដីតិរន។

(B) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលមានដចងក្នចុខចតាបាប ់(i) តុលាការកុមារ អាច
នឹងផ្ល់ទមងៃន់ហលើកតា្តាោក់ព័ន្ណមួយ រួមមានដតមិនកំណត់្តមឹ ភាព្គប់្គាន់ននហសវា
កម្ដដល្តរូវោនផ្ល់ឲតាយពដីមុនហដើមតាបដីហោះ្សាយត្មរូវការ អនដីតិរន។

(5) (A) កាលៈហទសៈ និងទមងៃន់បទហល្ើសដដលោនហចាទ្បកាន់ក្នចុងញត្ិហនះ្តរូវោន
្ប្ពឹត្ហេើងហោយអនដីតិរន។

(B) ហៅហពលវាយតនមលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងខចតាបាប ់(A) 
តុលាការ កុមារអាចនឹងផ្ល់ទមងៃន់ហលើកតា្តាដដលោក់ព័ន ្រួមមានដតមិនក្មិត្តឹម 
អាកបតាបកិរិយាពិតននបុគ្គលហនាះ សា្តានភាពផលៃជូវចិត្របស់បុគ្គលហនាះ និងក្មិតចូលរួម 
ហធវើបទហល្ើសរបស់បុគ្គលហនាះ ក្មិតដដលបងករបួសសានតាមដដលបុគ្គលហនាះហធវើ និងការ
្ិវឌតាឍន៍ផលៃជូវចិត្ និងផលៃជូវអារម្ណ៍របស់បុគ្គលហនាះ។ 

ការកំណត់ដដលអនិតិរនមិនសាកសម ឬគួរដតឋិតក្នចុងការរំនុំរ្មះហ្កាម ចតាបាប ់តុលាការ
កុមារអាចនឹងដផអកហលើការរកហឃើញននភាពអាចហធវើវិហសាធនកម្ហ្កាយពដី ការពិចារណនន
លក្ខណៈវិនិចឆេ័យដដលដចងក្នចុងកថាខណ្ឌរង (A) ននកថាខណ្ឌ (1) ហៅ (5) រួមមានការ
រកហឃើញដដល្តរូវោនសូ្តជាលំោប់លំហោយហៅលក្ខណៈ វិនិចឆេ័យមួយននលក្ខណៈ
វិនិចឆេ័យទាំងហនាះដដលថាអនិតិរនហនាះសាកសមឋិតហ្កាម លក្ខណៈ វិនិចឆេ័យមួយនន
លក្ខណៈវិនិចឆេ័យទាំងហនាះ។ ក្នចុងការដសវងរកភាពសាកសម តុលាការអាចនឹងពិចារណហធវើ
ការបន្ជូបន្ថយ ឬស្មាលកាលៈហទសៈក្នចុងការវាយមនតលៃលក្ខណៈវិនិចឆេ័យមួយននលក្ខណៈ  
វិនិចឆេ័យទាំងហនាះ។ ក្នចុងករណដីណក៏ហោយដដលសវនាកា្តរូវោនសមា្តាល់្សបតាមដផ្នក
ហនះ តុលាការ នឹង្តរូវពនតាយាហពលការទទួលការហស្នើសុំហៅញត្ិ រេូតដល់ហពលសនិោ្តាន
បញ្ប ់ការហផ្ទសវនាការ ហេើយការហស្នើណដដល្តរូវោនកត់្តាទុករួចហេើយហនាះ នឹង
មិន អាចបហងកើតជា្័ស្ចុតាងហៅសវនាការោនហទ។ ្សបតាមខណ្ឌរងហនះ ហបើសិនជា
អនដីតិរន្តរូវោនរកហឃើញថាមិនសាកសម នឹងទទួលការរំនុំរំរះក្ដីស្មាប់តុលាការ
កុមារ ហេើយ្តរូវោនរំនុំរ្មះហៅក្នចុង យុតា្តាធិការឧ្កិដ្ឋកម ្ហេើយ្តរូវោនរកហឃើញមាន
កំេុសហោយតុលាការរំនុំរ្មះ ក្ដី ហៅ្កុមអាចនឹងបញ្ជូនអនដីតិរនហៅកាន់្កសួងដកដ្ប  
និងនដីតិសមតាបទានដដល ជាដផ្នកននមន្ទដីហ្បើ្ោស់តុលាការកុមាររួសឲតាយការផ្នា្តា
ហទាសកុមារឲតាយជាប់គុគរដ្ឋ លុះ្តាដត ការកំណត់្តរូវោនបញ្តាក់ក្នចុង ដផ្នកទដី 1732.6  
្តរូវោនហ្បើ្ោស់។

(d) (1) ហលើកដលងដូចដដលមានដចងក្នចុងខណ្ឌរង (b) ននដផ្នកទដី 602 ហមធាវីមណ្ឌល  
ហខានធដី ឬមនន្ដីរារអាជា្តាដដលសមរមតាយដនទនឹងអាចហរៀបចំឯកសារបណ្ឹងហចាទ ្បកាន់ក្នចុង
តុលាការននយុតា្តាធិការ្ពេ្ទណ្ឌ្ប្ំងអនិតិរនអាយ ុ16 ្នតាំ ឬចាស់ជាងដដល្តរូវោន
ហចាទ្បកាន់ពដីការ្ប្ពឹត្បទហល្ើសដដលមានដចងក្នចុង ខណ្ឌរង (b)។

(2) ហលើកដលងដូចដដលមានដចងក្នចុងខណ្ឌរង (b) ននដផ្នកទដី 602 ហមធាវីមណ្ឌលហខានធដី  
ឬមនន្ដីរារអាជា្តាដដលសមរមតាយដនទនឹងអាចហរៀបចំឯកសារបណ្ឹងហចាទ ្បកាន់ក្នចុងតុលាការ
ននយុតា្តាធិការ្ពេ្ទណ្ឌ្ប្ំងអនិតិរនអាយ ុ14 ្នតាំ ឬចាស់ជាងដដលមានក្នចុងកាលៈ
ហទសៈទាំងអស់ហនះ ៖

(A) អនដីតិរន្តរូវោនហចាទពដីការ្ប្ពឹត្បទហល្ើសដដលហបើសិនជាករណដីហនះ្តរូវោន
ហធវើហោយមនុសសហពញវ័យនឹងទទួលហទាស្បហាររដីវិត ឬហទាសជាប់គុគ មួយរដីវិត។

(B) អនដីតិរន្តរូវោនហចាទ្បកាន់ថាោនហ្បើ្ោស់កាំហ្លៃើងផ្តាល់ខលៃលួនក្នចុងហពល្ប្ពឹត ្ 
ឬបែន់បែង្ប្ពឹត្បទឧ្កដិ្ឋ ដូចមានដចងក្នចុងដផ្នកទដី 12022.5 ឬ 12022.53 នន
្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(C) អនដីតិរន្តរូវោនហចាទពដីការ្ប្ពឹត្បទហល្ើសដដលមានរាយនាមក្នចុងខណ្ឌរង (b) 
ដដលមានក្នចុងកាលៈហទសៈមួយ ឬហ្ចើនដូចតហៅហនះ ៖

(i) អនដីតិរន្តរូវោនរកហឃើញជាបុគ្គិលដូដចងក្នចុងដផ្នកទដី 602 ហោយហេតុផលននការ
្ប្ពឹត្បទហល្ើសដដលមានរាយនាមក្នចុងខណ្ឌរង (b)។

(ii) បទហល្ើស្តរូវោនហធវើហេើងហដើមតាបដីផល្បហយារន ៍ហោយហ្កាមបង្តាប ់ឬោក់ព័ន្
និង្កុមរនោលឧ្កិដ្ឋកម្ដូចមានដចងក្នចុងខណ្ឌរង (f) ននដផ្នកទដី 186.22 នន
្កម្ពេ្ទណ្ឌ ដដលមានហចតនាហធវើការហលើកតំហកើន បន ្ឬរួយសកម្ភាពឧ្កិដ្ឋរន
ហោយសមារិក្កុមោល។ 

(iii) បទហល្ើស្តរូវោនហធវើហេើងក្នចុងហគាលបំណងការគ្មាមកំដេង ឬរារាំងជាមួយការ
ហ្បើ្ោស់សិទ្ិហសរីភាពរបស់គាត់ដដលោនការោរហោយរដ្ឋធម្នុញ្ញ ឬចតាបាប់របស់រដ្ឋហនះ  
ឬរដ្ឋធម្នុញ្ញ ឬចតាបាប់របស់សេរដ្ឋអាហមរិក ហេើយហោយសារ ដតពូរសាស ពណ៌សមតាបចុរ  
សាសនា ដូនតា ហដើមកំហណើតជាតិ ពិការភាព ហ្ទ ចំណូលផលៃជូវហ្ទ ឬហោយសារដត
អនដីតិរនគិតថាបុគ្គលមានតាក់ហទៀតមានបុគ្គលិក លក្ខណៈ ដូចមានដចងក្នចុងចំណងហរើង  
11.6 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 422.55) ននដផ្នកទដី 1 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(iv) រនរងហ្គាះននបទហល្ើសមានអាយុ 65 ្នតាំ ឬចាស់ជាង ឬខា្តាក ់្លៃង ់ពិការនដហរើង  
ពិការមួយកំណត់ហ្កាមខលៃលួន ពិការដផ្នកអ្ិវឌតាឍន ៍ឬពិការហលើរហទះរុញ ហេើយពិការភាព
ទាំងហនាះ្តរូវោនដឹង ឬគួរដត្តរូវោនដឹងហោយអនដីតិរនហនាះហៅហពល្ប្ពឹត្បទហល្ើស។

(3) ហលើកដលងដូចដដលមានដចងក្នចុងខណ្ឌរង (b) ននដផ្នកទដី 602 ហមធាវីមណ្ឌល  
ហខានធដី ឬមនន្ដីរារអាជា្តាដដលសមរមតាយដនទនឹងអាច ហរៀបចំឯកសារបណ្ឹងហចាទ ្បកាន់ក្នចុង
តុលាការននយុតា្តាធិការ្ពេ្ទណ្ឌ ឮ្ប្ំង អនិតិរនអាយ ុ16 ្នតាំ ឬចាស់ជាងដដល
្តរូវោនហចាទ្បកាន់ពដីការ្ប្ពឹត្បទហល្ើស មួយ ឬហ្ចើនហបើសិនជាអនដីតិ្ិរនធា្តាប់្តរូវោន
រកហឃើញជាបុគ្គលដដលមានដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 602 ហោយហេតុផលននការបំោនបទហល្ើស  
ឧ្កិដ្ឋហៅហពលដដលគាត់មានអាយុ 14 ្នតាំ ឬចាស់ជាង៖

(A) បទហល្ើសឧ្កិដ្ឋដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន់ថា រនរងហ្គាះននបទហល្ើសមានអាយុ  
65 ្នតាំ ឬចាស់ជាង ឬខា្តាក ់្លៃង ់ពិការនដហរើង ពិការមួយកំណត់ហ្កាមខលៃលួនពិការដផ្នក
អ្ិវឌតាឍន ៍ឬពិការហលើរហទះរុញ ហេើយពិការ ភាពទាំងហនាះ្តរូវោនដឹង ឬគួរដត្តរូវោនដឹង
ហោយអនដីតិរនហនាះហៅហពល្ប្ពឹត ្បទហល្ើស។

(B) បទហល្ើសឧ្កិដ្ឋ្តរូវោនហធវើហេើងក្នចុងហគាលបំណងការគ្មាមកំដេង ឬរារាំងជាមួយ
ការហ្បើ្ោស់សិទ្ិហសរីភាពរបស់គាត់ដដលោនការោរហោយ រដ្ឋធម្នុញ្ញ ឬចតាបាប់របស់
រដ្ឋហនះ ឬរដ្ឋធម្នុញ្ញ ឬចតាបាប់របស់សេរដ្ឋអាហមរិក ហេើយហោយសារ ដតពូរសាស  
ពណ៌សមតាបចុរ សាសនា ដូនតា ហដើមកំហណើតជាត ិពិការភាព ហ្ទ ចំណូលផលៃជូវហ្ទ ឬហោយ
សារដតអនដីតិរនគិតថាបុគ្គលមានតាក់ហទៀត មានបុគ្គលិក លក្ខណៈ ដូចមានដចងក្នចុងចំណង
ហរើង 11.6 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 422.55) ននដផ្នកទដី 1 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។ 

(C) បទហល្ើស្តរូវោនហធវើហេើងហដើមតាបដីផល្បហយារន ៍ហោយហ្កាមបង្តាប ់ឬោក់ព័ន្និង្កុម
រនោលឧ្កិដ្ឋកម្ដដល្តរូវោនហាមឃត់ហោយ ដផ្នកទដី 186.22 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(4) ក្នចុងករណដីដដលហមធាវីមណ្ឌលហខានធដី ឬមនន្ដីរារអាជា្តាដដលសាកសម ោនហរៀបចំ
ឯកសារបណ្ឹងហចាទ្បកាន់ក្នចុងតុលាការននយុតា្តាធិការ្ពេ្ទណ្ឌ ឮ្ប្ំង អនិតិរនក្នចុង
តុលាការយុតា្តាធិការ្ពេ្ទណ្ឌ្សបហៅនឹងខណ្ឌរង ករណដីគួរដតបន្ហយាងតាមចតាបាប់ដដល
អាចអនុវត្ោនហៅនឹងករណដីឧ្កិដ្ឋកម្។ ្សបជាមួយសវនាការដំបូងដដលមានដចងក្នចុង
ដផ្នកទដី 738 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ អង្គហៅ្កមនឹង្តរូវហធវើការរកហឃើញដដល មានហេតុបងក
សមហេតុផលហដើមតាបដីហរឿថាអនដីតិរនជាប់ក្នចុងខណ្ឌរងហនះ។ ហបើមូលហេតុសមរមតាយ្តរូវោន
បហងកើតតុលាការ្ពេ្ទណ្ឌនឹង្តរូវហផ្ទរករណដីហនះ ហៅតុលាការកុមារដដលាមនយុតា្តាធិការ
ហលើបញ្តាហនះ។

(5) ស្មាប់បទហល្ើសឧ្កិដ្ឋដដល្ពះរារអាជា្តាអាចហរៀបចំបណ្ឹងហចាទ ្បកាន់ក្នចុង
តុលការននយុតា្តាធិការ្ពេ្ទណ្ឌ្សបតាមខណ្ឌរងហនះ ដតសុខចិត ្ហ្រើសហរីសហធវើការហរៀបចំ
ញត្ិក្នចុងតុលាការកុមារវិញ ហបើសិនជាអនដីតិរនហ្កាយមក ្តរូវោនរកហឃើញជាបុគ្គលដដល
មានដចងក្នចុងខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 602 អនដីតិរននឹង្តរូវបញ្ជូនហៅោក់ក្នចុងសាល
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ57 បន្

ដផ្នកទដី 9. ការសា្តាបនាហសរីនិយម។

ចតាបាប់ហនះ្តរូវដតយកមកអនុវត្ហោយហសរីហដើមតាបដីធានា្បសិទ្ិភាពននហគាលបំណងរបស់វា។

លសចែ្ីលស្នើ 58
ចតាបាប់ហនះ្តរូវោនហស្នើហោយហសចក្ដីហស្នើចតាបាប់្ពឹទ្សភា 1174 ននសម័យ្បរុំហទៀងទាត់
្នតាំ 2013–2014 (រំពូក 753 លក្ខន្ិកៈ្នតា ំ2014) ្តរូវោនបញ្ជូនឲតាយ្បជារន 
ហោយអនុហលាមហៅតាមដផ្នកទដី 10 ននមា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ California ។

ចតាបាប់ដដលោក់ហស្នើហនះដកដ្ប និងនិរាករណ៍ដផ្នកនន្កមអប់រំ ដូហច្នះ បញ្ញត្ិដដលហស្នើលុប
ហចាល្តរូវោន្ពដីនជា ្បហ្ទគូសហចាលនិងបញ្ញត្ិ្្ដីដដលហស្នើបដន្ថម្តរូវោន្ពដីនជា 
្បហ្ទអកតាសរហ្ទត ហដើមតាបដីបង្តាញថាពួកវាបដន្ថម្្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ដផ្នកទដី 1. វិធានការហនះគួរដត្តរូវោនសា្តាល ់និងអាច្តរូវោនដក្សង់ជា "California 
Ed.G.E. គំនិតផ្លួចហផ្ើម" ឬ "គំនិតផ្លួចហផ្ើមការអប់រំ California ស្មាប់ហសដ្ឋកិច្
សាកល។"

ដផ្នកទដី 2. ដផ្នកទដី 300 នន្កមអប់រំ្តរូវោនដកដ្ប ហដើមតាបដីដចងថា ៖

300. ្បជារន ្បជារន California ដសវងរក និង្បកាសដូចតហៅ ៖

(a) ខណៈដដរ ភាសាអង់ហគលៃសជាភាសាជាតិសាធារណៈននសេរដ្ឋអាហមរិក និងរដ្ឋ 
California ្តរូវោននិយាយហោយអ្នកសានតាក់ហៅ California ភាគហ្ចើន ហេើយ
ក៏ជាភាសាពិ្ពហលាកនាំមុខស្មាប ់វិទតាយាសានស្ បហច្កវិទតាយា និងមុខរំនួញ វិទតាយាសានស្ 
និង បហច្កវិទតាយាអន្រជាត ិហោយហេតុហនះ ភាពជាភាសា សំខាន់ននឱកាសហសដ្ឋកិច ្និង

(b) ខណៈដដរ រនអហនា្តា្បហវសន៍ឪពុកមា្តាយ ទាំងអស់ទទូច
ឲតាយកូនៗរបស់ពួកហគទទួលោនចំហណះដឹងភាសាអង់ហគលៃសលអៗ ហោយហេតុហនះ អនុញ្តាត 
ឲតាយពួកហគសា្តាត់រំនាញភាសាអង់ហគលៃស និងទទួលោនការអប់រំគុណភាពខ្ពស ់ហោយហេតុ
ហនះ ការហរៀបចំ ពួកហគ ហដើមតាបដីចូលរួមហពញហលញក្នចុងការសុបិន្របស់ពលរដ្ឋអាហមរិកននការរីក
ចហ្មើនហសដ្ឋកិច ្និងសង្គម និង

(c) ខណៈដដរ California គឺជាផ្ទះននមុខរំនួញពេុជាតិសាសន៍រាប់ោន ់ដដល្តរូវដត
ទាក់ទងជា្បចាំជាមួយសាខាហៅរុំវិញពិ្ពហលាក និង

(d) ខណៈដដរ និហយារក California ្គប់វិស័យ ទាំងសាធារណៈ និងឯករន កំពុង
ហ្រើសហរីសយា៉តាងសកម្នូវនិហយារិតពេុភាសា ហោយសារសមត្ថភាពរបស់ពួកហគក្នចុងការ
បហងកើតទំនាក់ទំនងរឹងមា៉តាំជាមួយអតិ្ិរន ហ្ញៀវ និងនដគូមុខរំនួញ និង

(e) ខណៈដដរ រំនាញពេុភាសាចាំោច់ស្មាប់សន្ិសុខជាតិនន្បហទសហយើង និងមាន
សារៈសំខាន់ក្នចុងការហធវើការទូត និងកម្វិធដីអន្រជាត ិនិង

(f) ខណៈដដរ California មានការប្មុងធម្ជាតិននភាសាធំៗរបស់ពិ្ពហលាក 
ដដលរួមមានភាសាអង់ហគលៃស ចិន (Mandarin) និងហអសតាបា៉តាញ ដដលមានសារៈសំខាន់
ដល់រំនួញហសដ្ឋកិច្ និងការខិតខំការទូតរបស់រដ្ឋ និង

(g) ខណៈដដរ California មានឱកាសពិហសសហដើមតាបដីផ្ល់រូនឪពុកមា្តាយទាំងអស់
ជាមួយនឹងរហ្មើស ហដើមតាបដីឲតាយកូនៗពួកហគោនការអប់រំភាសាអង់ហគលៃសស្ង់ោរខ្ពស់ 
និងភាសាបដន្ថមមួយ ឬហ្ចើន ដដលរួមទាំងភាសារនជាតិហដើមអាហមរិក តាមន័យហនះ 
ការបហងកើនការចូលដល់ឧត្មសិកតាសារបស់សិសតាស និងការងរននរហ្មើសរបស់ពួកហគ និង

(c) (h) ខណៈដដរ រោ្តា្ិោល និងសាលាហរៀនសាធារណៈនន California 
មានកាតពវកិច្សដីលធម ៌និងភារកិច្តាមរដ្ឋធម្នុញ្ញក្នចុងការផ្ល់ឲតាយកុមារ California 
ទាំងអស ់ហោយមិនគិតពដីជាតិសាសនែ ឬជាត ិហដើម ហដើមកំហណើត របស់ពួកហគ នូវរំនាញ
ចាំោច់ហដើមតាបដីកា្តាយជាសមារិកហជាគរ័យននសង្គមរបស់ហយើង និងក្នចុងរំនាញទាំងហនះ 
អក្ខរកម្ក្នចុងភាសាអង់ហគលៃសគឺក្នចុងចំហណមរំនាញសំខាន់បំផុត និង

(d) (i) ខណៈដដរ សាលាហរៀនសាធារណៈនន California កំពុងហធវើការងរមិនលអហលើ
ការអប់រំកុមារអហនា្តា្បហវសន៍ ខ្ះខា្តាយធនធានេិរញ្ញវត្ថចុហលើកម្វិធដីពិហសាធភាសាតនមលៃន្លៃ 
ដដលបរារ័យក្នចុងពដីរទសវតតាសកនលៃងមក ្តរូវោនបង្តាញហោយអ្តាឈប់ហៅហរៀនខ្ពស់
បច្ចុបបន្ន និងក្មិតអក្ខរកម្ភាសាអង់ហគលៃសទាបននកុមារអហនា្តា្បហវសន៍ជាហ្ចើន

តុលាការកុមារ រំរុំចំការ រំរុំន្ព រំរុំទាហាន ឬផ្ទះកុមារដដលមាន សុវត្ថិភាព្សបតាម  
ដផ្នកទដី 730, ឬក្នចុងសា្តាប័នដដល ដំហណើរការហោយ្កសួងដកដ្ប និងនដីតិសមតាបទានដដល
ជាដផ្នកននមន្ទដីហ្បើ្ោស់ របស់តុលាការកុមារ។

(6) ្សបតាមខណ្ឌរងហនះ ហបើសិនជាអនដីតិរន្តរូវោនរកហឃើញថាមិនសាកសមនឹងទទួល
ការរំនំុរំរះក្ដីស្មាប់តុលាការកុមារ ហេើយ្តរូវោនរំនុំរ្មះហៅក្នចុង យុតា្តាធិការឧ្កិដ្ឋកម ្ 
ហេើយ្តរូវោនរកហឃើញមានកំេុសហោយតុលាការរំនុំរ្មះ ក្ដី ហៅ្កុមអាចនឹងបញ្ជូន
អនដីតិរនហៅកាន់្កសួងដកដ្ប និងនដីតិសមតាបទានដដល ជាដផ្នកននមន្ទដីហ្បើ្ោស់កុមារ
រួសឲតាយការផ្នា្តាហទាសកុមារឲតាយជាប់គុគរដ្ឋ លុះ្តាដត ការកំណត់្តរូវោនបញ្តាក់ក្នចុង ដផ្នក
ទដី 1732.6 ្តរូវោនហ្បើ្ោស់។

(e) រោយការណ៍្តរូវោនោក់ពិនិតតាយហោយមនន្ដីពតាយលួរហទាស្សបតាមដផ្នក ហនះទាក់ទង
និងគំរូអាកបតាបកិរិយា និង្បវត្ិសង្គមរបស់អនដីតិរនដដល្តរូវោន ពិចារណស្មាប់ការ
កំណត់ភាពមិនសាកសមនឹង្តរូវបញ្ជូលទាំងហសចក្ដីដ្លៃងការ ផ្តាល់មាត់ និងលាយ
លក្ខ័អកតាសរដដលផ្ល់ហោយរនរងហ្គាះ មាតាបិតា ឬអាណពតាយាោលរនរងហ្គាះ ហបើរនរង
ហ្គាះជាអនដីតិរន ឬហបើរនរងហ្គាះោន សា្តាប ់អាចជាសាច់ញតិរបស់រនរងហ្គាះដដល
្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិក្នចុងខណ្ឌរង (b) នន ដផ្នកទដី 656.2. ហសចក្ដីដ្លៃងការរបស់រនរងហ្គាះ
នឹង្តរូវោនពិចារណហោយតុលការក្នចុងក្មតិ ដដលពួកហគទាក់ទងនិងការកំណត់ភាព
សាកសម។

ដផ្នកទដី 5. វិហសាធនកម្។

ចតាបាប់ហនះ្តរូវដតយកមកអនុវត្ហោយទូលាយហដើមតាបដីសហ្មចហគាលបំណងរបស់វា។ បទ
បញ្ញតិ្ននដផ្នកទដី 4.1 និង 4.2 ននបញ្ញតិ្ហនះ្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ដ៏រាបណ វា្សប
ហៅនឹងហគាលបំណងបញ្ញត្ិហនះហោយចតាបាប ់(ថានតាក់រដ្ឋ)ដដល្តរូវោនអនុម័ត ហោយសហមលៃង
ហោះហ្នតាតភាគហ្ចើនននសមារិកសភានដីមួយៗននអង្គនដីតិបញ្ញតិ ្ហេើយោនហចាះេត្ថហលខា
ហោយអ្ិោល។

ដផ្នកទដី 6. ភាពអាចផ្តាច់ហចញោន។

្បសិនហបើបញ្ញត្ិននវិធានការហនះ ឬដផ្នកមួយននវិធានការហនះ ឬការអនុវត្បញ្ញត្ិណមួយ ឬ
ដផ្នកចំហោះបុគ្គលណមានតាក់ ឬកាលៈហទសៈណមួយ ្តរូវោនចាត់ទុកថាគាមតានសុពលភាព
ហោយសារហេតុផលណក៏ហោយ បញ្ញត្ិដដលហៅហសសសល់ ឬការអនុវត្បញ្ញត្ិហផតាសងៗ
ហទៀត នឹងមិន្តរូវោនបែះោល់ហទ បែុដន្្តរូវហៅដតមានសុពលភាពហពញហលញ ហេើយក្នចុង
ន័យហនះ បញ្ញត្ិនានាននវិធានការហនះ គឺមានលក្ខណៈអាចផ្តាច់ហចញោន។

ដផ្នកទដី 7. គំនិតផ្លួចហផ្ើមដដលមានទំនាស់។

(a) ក្នចុងករណដីដដលនិតិបញ្ញត្ិហនះ ឬនិតិបញ្ញតិ្ដនទហោះ្សាយបញ្តាហ្គឌដីទ និងភាព
ទទួលោនសិទ្ិហ្រៅឃុំស្មាប់រនជាប់គុគរដ្ឋ ឬការផ្នា្តាហទាស តុលាការមនុសតាសហពញវ័យ
ស្មាប់ចុងហចាទកុមារអាចនឹងមានក្នចុងសនលៃឹកហ្នតាតរដ្ឋ ដូចគានតា បទបញ្ញត្ិននបញ្ញត្ិដនទនឹង
្តរូវោនកំណត់ថាមានវិសមភាពជាមួយនឹងបទបញ្ញតិ្ហនះ។ ក្នចុងករណដីដដលបញ្ញត្ិហនះ
ទទួលោនសហមលៃងហ្នតាតគាំ្ទហ្ចើនជាងបញ្ញត្ិដដល្តរូវ ោនកំណត់ថាមានវិសមិតជាមួយវា  
បទបញ្ញត្ននបញ្ញត្ិហនះនឹង្តរូវលុបហលើ ហេើយបញ្ញត្ដនទនឹងមិនមានសពុលភាពហនាះហទ។

(b) ហបើបញ្ញត្ហនះ្តរូវោនគាំ្ទហោយអ្នកហោះហ្នតាត ដត្តរូវោនលប់ហលើហោយចតាបាប ់ហោយ
បញ្ញត្ិរំទាស់ដនទហទៀតដដលោនគាំ្ទហោយអ្នកហោះហ្នតាតក្នចុងការហោះហ្នតាត ដតមួយ  
ហេើយបញ្ញត្ិសនលៃឹកហ្នតាតរំទាស់ហ្កាយមក្តរូវោនកំណត់មិនមាន សពុលភាព បញ្ញត្ិហនះ
នឹង្តរូវអាច-អនុវត្ោន នឹង្តរូវចូលជាធរមាន។

ដផ្នកទដី 8. រំេរអ្នកគាំ្ទ។

ហោយមិនគិតពដីបទបញ្ញត្ិដនទដនចតាបាប ់ហបើសិនរដ្ឋ ឬទដីភានតាក់ងររោ្តា្ិោល ឬមនន្ដីរបស់ខលៃលួន
ខកខានក្នចុងការការោរធម្នុញ្ញភាពននបញ្ញតិ្ហនះ ហ្កាយពដីការ ទទួលោនការគាំ្ទហលើ
បញ្ញត្ិហោយអ្នកហោះហ្នតាត និហយារករោ្តា្ិោល អ្នកគាំ្ទ ឬក្នចុងអវត្មានពួកហគ ្បជា
ពលរដ្ឋណក៏ហោយននរដ្ឋហនះនឹងមានសិទ្ិហធវើអន្រាគមន ៍ក្នចុងការរដរកតវា៉តាពដីធម្នុញ្ញភាព
របស់បញ្ញត្ិហនះក្នចុងហគាលបំណងការោំរធម្នុញ្ញ ភាពរបស់វា ហោយមិនថាសកម្ភាព
ហនាះ្តរូហធវើហេើងក្នចុងតុលាការណហនាះហទ តុលាការឧទ្រណ៍ ឬហោយការ្តរួតពិនិតតាយហោយ
តុលាការកំពូលរបស់រដ្ឋ California ឬតុលាការកំពូលរបស់សេរដ្ឋអាហមរិក។ នឹង
មានការគិតន្លៃចំណយ និងហសវាកម្ននការការោរក្ដីដ៏សមរមតាយដដលផ្គត់ផ្គង ់ហោយ្កសួង
យុត្ិធម៌ដដលនឹង្តរូវបង់រូនភា្ម។
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(2) ននភាគរង (d) នន ដផ្នកទដី 52060 និង ដផ្នកទដី 52066។

(2) មណ្ឌលសាលា និងការិយាល័យអប់រំហខានធដីក្នចុងក្មិតអបតាបបរមាគួរដតផ្ល់ឲតាយអ្នក
សិកតាសាអង់ហគលៃសនូវកម្វិធដីការ្សូបភាសាអង់ហគលៃសដដលមានទ្មង ់ដូចោនបញ្តាក់ក្នចុង  
ដផ្នកទដី 306, ស្មាប់ហគាលបំណងននការធានាថាអ្នកសិកតាសាអង់ហគលៃសអាចចូលដល់
ស្ង់ោរមាតិកាសិកតាសាសំខាន់ ដដលរាប់បញ្ជូលទាំងស្ង់ោរវិវត្ន៍ភាសាអង់ហគលៃស  
និងកា្តាយជាសា្តាត់រំនាញក្នចុងភាសាអង់ហគលៃស ហោយអនុហលាមតាមអាទិភាពរបស់រដ្ឋ  
ដដលោនកំណត់ក្នចុងកថាខណ្ឌ (2) ននភាគរង (d) នន ដផ្នកទដី 52060 និង ដផ្នក
ទដី 52066។

(b) ហពលដដលមណ្ឌលសាលា ឬការិយាល័យអប់រំហខានធដីបហងកើតកម្វិធដីទទួលោនភាសា  
ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ មណ្ឌលសាលា ឬការិយាល័យអប់រំហខានធដីគួរដត្បឹកតាសាជាមួយ
បុគ្គលិកសាលា្តឹម្តរូវ រួមទាំង ដតមិនក្មិត អ្នករដ្ឋោល និង្គរូដដលមានការបញ្តាក់ជា
មួយការផ្ល់សិទ្ិ និងបទពិហសាធន៍សមរមតាយ។

(c) មណ្ឌលសាលា និងការិយាល័យអប់រំហខានធដីក៏្តរូវោនហលើកទឹកចិត្ក្នចុងការផ្ល់
ឱកាសដល់សិសតាសដដលមានភាសាកំហណើតអង់ហគលៃស ្តរូវោនបហ្ងៀនក្នចុងភាសាមួយហទៀត  
្តឹមក្មិត្គប់្គាន់ហដើមតាបដីមានភាពសា្តាត់រំនាញក្នចុងភាសាហនាះ។ ភាសាដដលមិនដមនជា
ភាសាអង់ហគលៃសគួរដតជា្នា្តានុសិទ្ិននឪពុកមា្តាយ សេគមន ៍និងសាលា ដដលដផអក
ហលើធនធានភាសា និងេិរញ្ញវត្ថចុននសាលាសេគមន ៍និងការពិចារណក្នចុងតំបន់ហផតាសង
ហទៀត។

(d) កម្វិធដីទទួលោនភាសាោនបហងកើតហេើង ហោយហយាងហៅដផ្នកហនះ គួរដតហគារព
តាមត្មរូវការនន ដផ្នកទដី 310។

ដផ្នកទដី 4. ដផ្នកទដី 306 នន្កមអប់រំ្តរូវោនដកដ្ប ហដើមតាបដីដចងថា៖

306. និយមន័យននវាកតាយស័ព្ទដដលោនហ្បើក្នចុងមា្តាហនះ និងក្នចុង មា្តា 3 1 
(ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 310)300) មានដូចតហៅ ៖

(a) "អ្នកសិកតាសាអង់ហគលៃស" មានន័យថាកុមារដដលមិនហចះអង់ហគលៃស 
ឬភាសាកំហណើតមិនដមនអង់ហគលៃស និងដដលមិនអាចហធវើការងរសាលាធម្តាជាអង់ហគលៃស 
ក៏សា្តាល់ជាភាពសា្តាត់រំនាញអង់ហគលៃសមានក្មិត ឬកុមារ LEP។ សិសតាសដដលមាន "ភាព
សា្តាត់រំនាញអង់ហគលៃសមានក្មិត" ដដលវាកតាយស័ព្ទ្តរូវោនកំណត់ក្នចុងចតាបាប់សេព័ន្មិនមាន
កុមារណមួយ្តរូវទុកហចាល្នតាំ 2001 (20 U.S.C. 7801(25))។

(b) "ថានតាក់ភាសាអង់ហគលៃស" មានន័យថា ថានក់ដដលភាសាននការបហ្ងៀន្តរូវោនហ្បើហោយ
បុគ្គលិកបហ្ងៀន គឺភាសាអង់ហគលៃសដ៏ហលើសលុប និងដដលបុគ្គលិកបហ្ងៀនហនះមានចំហណះ
ដឹងភាសាអង់ហគលៃសលអ។ "អ្នកមានភាសាអង់ហគលៃសជាភាសាកំហណើត" មានន័យថា សិសតាស
ដដលោនសិកតាសា និងហ្បើអង់ហគលៃសក្នចុងផ្ទះរបស់គាត់តាំងពដីកុមារភាព និងអង់ហគលៃសជា
មហធតាយាោយសំខាន់របស់គាត់ននការបហងកើតគំនិត និងទំនាក់ទំនង។

(c) "ថានតាក់ភាសាអង់ហគលៃសខា្តាំង" មានន័យថា ថានតាក់ដដលសិសតាសជាអ្នកមានភាសាអង់
ហគលៃសជាភាសាកំហណើត ឬោនទទួលភាពសា្តាត់រំនាញក្នចុងភាសាអង់ហគលៃសសមល្មរួច
ហេើយ។ "កម្វិធដីទទួលោនភាសា" សំហៅហលើកម្វិធដីអប់រំដដលោនរចនាហដើមតាបដីធានាការ
ទទួលោនភាសាអង់ហគលៃសោន្ប់រេ័ស និងមាន្បសិទ្ភាពតាមដតអាច ហេើយ
ផ្ល់ការបហ្ងៀនដល់សិសតាសហលើស្ង់ោរមាតិកាសិកតាសាដដលអនុម័តហោយរដ្ឋ ដដលរាប់
បញ្ជូលទាំងស្ង់ោរវិវត្ន៍ភាសាអង់ហគលៃស។ កម្វិធដីទទួលោនភាសា្តរូវោនផ្ល់រូនសិសតាស 
គួរដត្តរូវោនរូនដំណឹងហោយការ្សាវ្ជាវ និងគួរដតនាំហៅដល់ភាពសា្តាត់រំនាញក្មិត
ថានតាក ់និងការសហ្មចការសិកតាសាទាំងក្នចុងភាសាអង់ហគលៃស និងភាសាហផតាសងហទៀត។ កម្វិធដី
ទទួលោនភាសាអាចរាប់បញ្ជូល ដតមិនក្មិត ចំណុចខាងហ្កាមទាំងអស ់៖

(1) កម្វិធដីការ្សូបពដីរភាសាដដលផ្ល់ការសិកតាសាភាសារួមបញ្ជូល និងការដណនាំសិកតាសា
ស្មាប់អ្នកមានភាសាអង់ហគលៃសជាភាសាកំហណើត និងអ្នកមានភាសាហផតាសងហទៀតជា
ភាសាកំហណើត ជាមួយហគាលហៅននការសហ្មចការសិកតាសាខ្ពស់ ភាពសា្តាត់រំនាញភាសា
ទដីមួយ និងទដីពដីរ និងការយល់ដឹងវបតាបធម៌ច្មុះ។

(2) កម្វិធដីអន្រកម ្ឬការវិវត្ស្មាប់អ្នកសិកតាសាអង់ហគលៃសដដលផ្ល់ការបហ្ងៀនដល់សិសតាស
ដដលហ្បើអង់ហគលៃស និងភាសាកំហណើតរបស់សិសតាសស្មាប់ការអាន និងសរហសរ និងការ
ដណនាំសិកតាសា និងអាចឲតាយអ្នកសិកតាសាអង់ហគលៃសសហ្មចភាពសា្តាត់រំនាញអង់ហគលៃស និងសា្តាត់
រំនាញហលើមាតិកាកម្វត្ថចុ និងរំនាញបញ្ខ្ពស់ ដដលរាប់បញ្ជូលទាំងការគិតពិចារណ

អង្គនដីតិបញ្ញត្ ិCalifornia ោនយល់្សប និងហទសា្ិោលោនចុះេត្ថហលខា  
កំដណទ្មង់ការឧបត្ថម្ភធនសាលាហរៀនជា្បវត្ិសានស ្ដដលដករចនាសម្ព័ន្ការឧបត្ថម្ភ
ធនអប់រំសាធារណៈក្នចុងរហបៀបកាន់ដតសមធម ៌បហងកើនធនធានផ្តាល់ហដើមតាបដីហធវើឲតាយការទទួល
ោនភាសាអង់ហគលៃស្បហសើរហេើង និងផ្ល់ការ្គប់្គងក្នចុងតំបន់ដល់មណ្ឌលសាលា  
ការិយាល័យអប់រំហខានធដី និងសាលាហរៀនពដីរហបៀបចំណយការឧបត្ថម្ភធន តាមរយៈរូបមន្
្គប់្គងការឧបត្ថម្ភធនក្នចុងតំបន ់និងគហ្មាង្គប់្គង និងគណហនយតាយភាពក្នចុងតំបន ់និង

(j) ខណៈដដរ ឥេជូវហនះ ឪពុកមា្តាយមានឱកាសចូលរួមក្នចុងការកសាងកម្វិធដីនច្ន្បឌិត
្្ដីដដលនឹងផ្ល់ឲតាយសិសតាសនូវឱកាសកាន់ដត្បហសើរហដើមតាបដីទទួលោនរំនាញសតវតតាសទដី 21  
ដូចជាការហចះភាសាហ្ចើន និង

(k) ខណៈដដរ ឪពុកមា្តាយទាំងអស់នឹងមានរហ្មើស និងសហមលៃងហដើមតាបដីទាមទារការអប់រំ
លអបំផុតស្មាប់កូនៗរបស់ពួកហគ ដដលរួមទាំងការចូលដល់កម្វិធដីភាសាដដលនឹង
ហធវើឲតាយការហ្តៀមចូលមហាវិទតាយាល័យ និងការងររបស់កូនពួកហគ្បហសើរហេើង និង
អនុញ្តាតឲតាយពួកហគកាន់ដតមានការ្បកួត្បដរងក្នចុងហសដ្ឋកិច្សាកល និង

(l) ខណៈដដរ ចតាបាប់ដដលមាន្សាប់ោក់ក្មិតហលើ្គរូ និងសាលាហរៀន ដដលោនដក
ឱកាសសិសតាសជាហ្ចើនក្នចុងបហងកើតរំនាញពេុភាសា និង

(e) (m) ខណៈដដរ កុមារអហនា្តា្បហវសន៍ហក្ងៗអាចងយ្សួលទទួលោនភាពសា្តាត់
រំនាញហពញហលញក្នចុងភាសា្្ដី ដូចជាភាសាអង់ហគលៃស ហបើពួកហគ្តរូវោនបហ្ងៀនខា្តាំងកា្តា
ពដីភាសាហនាះក្នចុងថានតាក់ហរៀនហពលហៅអាយុតិច។ ការ្សាវ្ជាវភាគហ្ចើនោនបង្តាញពដីការ
សា្តាល់ ហសដ្ឋកិច ្និងផល្បហយារន៍សិកតាសារយៈហពលដវងននភាពពេុភាសា និង
ពេុអក្ខរកម្។

(f) (n) ដូហច្នះ វា្តរូវោនហោះ្សាយហោយ ៖ ការហធវើវិហសាធនកម ្និងនិរាករណ ៍ 
បញ្ញត្ិមួយចំនួនននរំពូកហនះហៅក្នចុងការហោះហ្នតាតទូហៅទូទាំងរដ្ឋហៅដខវិចឆេិកា ្នតាំ 2016 
នឹងរំរុញហគាលហៅននអ្នកហោះហ្នតាត ហដើមតាបដីធានាថា កុមារទាំងអស់ក្នចុងសាលាសាធារណៈ
 California គួរដត ្តរូវោនបហ្ងៀនភាសាអង់ហគលៃសឲតាយោន្ប ់និងមាន្បសិទ្ភាពតាម
ដតអាចហធវើោន។ ទទួលោនការអប់រំគុណភាពខ្ពស់បំផុត សា្តាត់រំនាញភាសាអង់ហគលៃស  
និងចូលដល់កម្វិធដីភាសាដដលមានគុណភាពខ្ពស់ នច្ន្បឌិត និងដផអកហលើការ្សាវ្ជាវ  
ដដលផ្ល់ California Ed.G.E. (ការអប់រ ំCalifornia ស្មាប់ហសដ្ឋកិច្សាកល)។

ដផ្នកទដី 3. ដផ្នកទដី នន្កមអប់រំ្តរូវោនដកដ្ប ហោយដចងថា ៖

305. ចាត់ទុក (a) (1) ថាហលើកដលង ដដលោនផ្ល់ក្នចុងមា្តា 3 

ជាដផ្នកននដំហណើរការទាក់ទងឪពុក ឬមា្តាយ និងសេគមន ៍្តរូវោនត្មរូវឲតាយមានការ
អ្ិវឌតាឍគហ្មាង្គប់្គង និងគណហនយតាយភាពក្នចុងតំបន ់ហោយហយាងតាមមា្តា  
4.5 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 310) កុមារទាំងអស់ក្នចុងសាលាសាធារណៈ  
California គួរដត្តរូវោនបហ្ងៀនអង់ហគលៃស ហោយការបហ្ងៀនជាអង់ហគលៃស។  

ជាពិហសស វាគួរដតត្មរូវថាកុមារទាំងអស់្តរូវោនោក់ក្នចុងថានក់ភាសាអង់ហគលៃស។  

កុមារដដលជាអ្នកសិកតាសាអង់ហគលៃសគួរដត្តរូវោនអប់រំតាមរយៈការ្សូបភាសាអង់ហគលៃស
ដដលោនរុំព័ទ ្ក្នចុងអំេចុងរយៈហពលអន្រកម្បហណ្តាះអាសន្ន ជាធម្តាមិនហលើស
ពដីមួយ្នតាំ។ សាលាក្នចុងតំបន់គួរដត្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយោក់ក្នចុងថានតាក់ដតមួយចំហោះអ្នក
សិកតាសាអង់ហគលៃសដដលមានអាយុខុសគានតា បែុដន្ក្មតិអង់ហគលៃស្បហាក់្បដេលគានតា។  

សាលាក្នចុងតំបន់គួរដត្តរូវោនហលើកទឹកចិត្ឲតាយលាយគានតាក្នចុងថានក់មួយដដលសិកតាសាអង់
ហគលៃសមកពដី្កុមភាសាកំហណើតហផតាសងៗគានតា បែុដន្មានក្មិតអង់ហគលៃសដូចគានតា។ ហពលដដល
អ្នកសិកតាសាអង់ហគលៃសោនទទួលចំហណះដឹងភាសាអង់ហគលៃសលអ ពួកហគគួរដត្តរូវោន
ហផ្ទរហៅថានតាក់ភាសាអង់ហគលៃសខា្តាំង។ ហ្ចើនតាមដតអាចោន ការឧបត្ថម្ភធនបដន្ថម
បច្ចុបតាបន្នស្មាប់អ្នកសិកតាសាអង់ហគលៃសគួរដត្តរូវោនរកតាសា នឹងអាចដកដ្បហ្កាមមា្តា 8  

(ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 335) ខាងហ្កាម។ 52060) ននរំពូក 6.1 ននដផ្នកទដី  
28 ននភាគ 4 ននចំណងហរើង 2 មណ្ឌលសាលា និងការិយាល័យអប់រំហខានធដីគួរដត
ទទូចសុំធាតុចូល និងគួរដតផ្ល់ឲតាយសិសតាសនូវវិធដីសានស្មាន្បិសិទ្ភាព និងដណនាំ្តឹម្តរូវ  
ដដលរួមទាំង បែុដន្មិនក្មិត ការបហងកើតកម្វិធដីទទួលោនភាសា ដូចោនកំណត់ក្នចុងដផ្នកទដី  
306។ ត្មរូវការហនះមានបំណង ធានាថាសិសតាសទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកសិកតាសាអង់ហគលៃស  
និងអ្នកមានអង់ហគលៃសជាភាសាកំហណើត អាចចូលដល់ស្ង់ោរ មាតិកាសិកតាសាសំខាន់  
ដដលរាប់បញ្ជូលទាំងស្ង់ោរវិវត្ន៍ភាសាអង់ហគលៃស ហបើអាច និងកា្តាយជាសា្តាត់រំនាញក្នចុង
ភាសាអង់ហគលៃស ហោយអនុហលាមតាមអាទិភាពរបស់រដ្ឋ ដដលោនកំណត់ក្នចុងកថាខណ្ឌ  

58
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ58 បន្

ហដើមតាបដីបំហពញស្ង់ោរមាតិកាសិកតាសាដដលអនុម័តហោយរដ្ឋ។

(d) (3) "ការ្សូបភាសាអង់ហគលៃសដដលោនរុំព័ទ"្ ឬ "ការ្សូបភាសាអង់ហគលៃសដដលមាន
ទ្មង់" មានន័យថាដំហណើរការទទួលភាសាអង់ហគលៃសស្មាប់កុមារហក្ងៗកម្វិធដីការ្សូបភា
សាអង់ហគលៃសដដលមានទ្មង់ស្មាប់អ្នកសិកតាសាអង់ហគលៃសដដលហស្ទើរដត្គប់ការបហ្ងៀនក្នចុង
ថានក់្តរូវោនផ្លជ់ា ភាសាអង់ហគលៃសភាសាអង់ហគលៃសបែុដន្ជាមួយកម្វិធដី និង ការបង្តាញ
ោនរចនាស្មាប់សិសតាសកុមារដដលកំពុងសិកតាសាភាសា។ ភាសាអង់ហគលៃស។

(e) "ការអប់រំពដីរភាសា/ការដណនាំភាសាកំហណើត" មានន័យថាដំហណើរការទទួលោន
ភាសាស្មាប់សិសតាសដដលការដណនាំ ហសៀវហៅពុម្ព និងឯកសារបហ្ងៀនភាគហ្ចើន ឬទាំង
អស់ស្ថិតក្នចុងភាសាកំហណើតរបស់កុមារ។

ដផ្នកទដី 5. ដផ្នកទដី 310 នន្កមអប់រំ្តរូវោនដកដ្ប ហដើមតាបដីដចងថា៖

310. (a) ត្មរូវការននដផ្នកទដី 305 អាច្តរូវោនអនុហ្គាះជាមួយការយល់្សបជា
លាយលក្ខណ៍អកតាសរជាមុន ្តរូវោនផ្ល់រូន្បចាំ្នតាំ ននឪពុកមា្តាយ ឬអាណពតាយាោល
្សបចតាបាបរ់បស់កុមារននសិសតាសដដលោនចុះហ្មតាះក្នចុងសាលាអាចហ្រើសហរីសកម្វិធដីទទួល
ោនភាសា ដដលសាកសមបំផុតនឹងកូនរបស់ពួកហគ ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ។ 
សាលាដដលឪពុកមា្តាយ ឬអាណពតាយាោល្សបចតាបាប់ហ្កាមកាលៈហទសៈដដលោនបញ្តាក់
ខាងហ្កាម និងក្នចុងដផ្នកទដី 311។ ការយល់្ពមហនាះគួរដតត្មរូវថាអាណពតាយាោលហនាះនន
សិសតាស 30 នាក់ឬហ្ចើនជាងហនះក្នចុងសាលាមួយ ឬ ឪពុកមា្តាយ ឬអាណពតាយាោល ្សប
ចតាបាប់ហៅសាលាហោយផ្តាល់ហដើមតាបដីោក់ោកតាយសុំការអនុហ្គាះ ហេើយដដលពួកហគ្តរូវោន
ផ្ល់រូនការពណ៌នាហពញហលញននឯកសារអប់រំ ្តរូវោនហ្បើក្នចុងរហ្មើសកម្វិធដីអប់រំហផតាសងៗ 
និងឱកាសអប់រំទាំងអស់ដដលមានស្មាប់កុមារ។ ហ្កាមលក្ខខណ្ឌការអនុហ្គាះឪពុក
មា្តាយ កុមារអាច្តរូវោនហផ្ទរហៅថានតាក់ដដលពួកហគ្តរូវោនបហ្ងៀនអង់ហគលៃស និងមុខវិជា្តាហផតាសង
ហទៀតតាមរយៈបហច្កហទសអប់រំពដីរភាសា ឬវិធដីសានស្អប់រំដដលោនទទួលសា្តាល់ជាទូហៅ
ហផតាសងហទៀត ដដលោនអនុញ្តាតហោយចតាបាប់។ សាលានដីមួយៗដដលអាណពតាយាោលនន
សិសតាស 20 នាក ់ឬហ្ចើនជាងហនះននក្មតិថានតាក់ណមួយ ទទួលោនការអនុហ្គាះ ក្នចុង
ថានតាក់ណមួយ ហស្នើសុំកម្វិធដីទទួលោនភាសា ដដល្តរូវោនរចនាហដើមតាបដីផ្ល់រូនការដណនាំ
ភាសាគួរដត្តរូវោនត្មរូវឲតាយផ្ល់ថានតាកហ់នាះ ហបើមិនដូហចានតាះហទ ពួកហគ្តរូវដតអនុញ្តាតឲតាយសិសតាស
ហផ្ទរហៅសាលាសាធារណៈដដលថានតាក់ហនាះ្តរូវោនផ្ល់រូន។ កម្វិធដីដល់ក្មិតដដលអាច
មាន ដផអកហលើត្មរូវការននដផ្នកទដី 305។

(b) ហបើមណ្ឌលសាលាអនុវត្កម្វិធដីទទួលោនភាសា ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ វាគួរដត
ហធវើចំណុចទាំងពដីរហនះ ៖

(1) ហគារពតាមត្មរូវការទំេំថានតាក់មហត្យតាយ និងថានក់ទដី 1 ដល ់3 រួមបញ្ជូលគានតា ដដលោន
បញ្តាក់ក្នចុងដផ្នកទដី 42238.02។

(2) ផ្ល់រូន ជាដផ្នកននហសចក្ដីរូនដំណឹងឪពុក ឬមា្តាយ្បចាំ្នតាំដដលត្មរូវឲតាយមាន  
អនុហលាមតាមដផ្នកទដី 48980 ឬតាមការចុះហ្មតាះ ឪពុក ឬមា្តាយ ឬអាណពតាយាោល
្សបចតាបាប់ននសិសតាសអនដីតិរនជាមួយព័ត៌មានហលើ្បហ្ទកម្វិធដីភាសាដដលមានដល់សិសតាស 
ដដលោនចុះហ្មតាះក្នចុងមណ្ឌលសាលា ដដលរួមមាន ដតមិនក្មិត ការពណ៌នាពដីកម្វិធដី
នដីមួយៗ។

ដផ្នកទដី 6. ដផ្នកទដី 311 នន្កមអប់រំ ្តរូវោននិរាករណ៍។

311. កាលៈហទសៈដដលការអនុហ្គាះហលើកដលងឪពុកមា្តាយ អាច្តរូវោនផ្ល់រូនហ្កាម 
ដផ្នកទដី 310 មានដូចខាងហ្កាម ៖

(a) កុមារដដលហចះអង់ហគលៃសរួចហេើយ៖ កុមារមានរំនាញភាសាអង់ហគលៃសលអរួចហេើយ ដូច
ោនវាស់ដវងហោយហតស្ស្ង់ោរននការយល់ដឹងវាកតាយស័ព្ទអង់ហគលៃស ការអាន និងការសរហសរ 
ដដលកុមារោនពិន្ទចុហៅ ឬហលើពិន្ទចុមធតាយមរបស់រដ្ឋស្មាប់ក្មិតថានតាក់របស់គាត ់ឬហៅ ឬហលើ
ពិន្ទចុមធតាយមថានតាក់ទដី 5 មួយណដដលទាបជាង ឬ

(b) កុមារធំ៖ កុមារមានអាយុ 10 ្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះ ហេើយ្តរូវោន្ោប់ពដីរំហនឿនន
នាយកសាលា និងបុគ្គលិកអប់រំថា វគ្គសិកតាសាអប់រំរំនួសនឹងសាកសមចំហោះការទទួលយក
្ប់រេ័សននរំនាញភាសាអង់ហគលៃសមូលោ្តានរបស់កុមារ ឬ

(c) កុមារមានត្មរូវការពិហសស៖ កុមារ្តរូវោនោក់រួចហេើយស្មាប់រយៈហពលមិនតិចជាង
សាមសិបន្ងៃក្នចុង្នតាំសិកតាសាហនាះ ក្នចុងថានតាក់ភាសាអង់ហគលៃស ហេើយវា្តរូវោន្ោប់បន្បនា្តាប់ពដី
រំហនឿនននាយកសាលា និងបុគ្គលិកអប់រំថាកុមារមានត្មរូវការរូបវ័ន្ អារម្ណ៍ ផលៃជូវចិត្ ឬការ

អប់រំពិហសសដដលវគ្គសិកតាសាអប់រំរំនួសនឹងសាកសមការវិវត្អប់រំទូហៅរបស់កុមារ។ ការ

ពណ៌នាជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរននត្មរូវការពិហសសទាំងហនះ្តរូវដត្តរូវោនផ្ល់រូន និងការ

សហ្មចហនាះគឹ្តរូវោនហធវើហោយមានការពិនិតតាយ និងយល់្សបពដីនាយកសាលាក្នចុងតំបន ់

ហ្កាមហគាលការណ៍ដណនាំោនបហងកើត និងពិនិតតាយហោយ្កុម្បឹកតាសាអប់រំក្នចុងតំបន ់និង

ចុងហ្កាយ្កុម្បឹកតាសាអប់រំរដ្ឋ។ ការមានត្មរូវការពិហសសហនាះមិនគួរបង្ខិតបង្ខំឲតាយហចញការ

អនុហ្គាះ និងឪពុកមា្តាយគួរដត្តរូវោនរូនដំណឹងហពញហលញពដីសិទ្ិរបស់ពួកហគក្នចុងការ

បដិហសធយល់្ពមនឹងការអនុហ្គាះ។

ដផ្នកទដី 7. ដផ្នកទដី 320 នន ្កមអប់រំ ្តរូវោនដកដ្បហោយដចងថា ៖

320. ដូចមានលមអិតក្នចុង មា្តា ដផ្នកទដី 5 ននមា្តា IX ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ California 
និងមា្តា 2 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 305) និងមា្តា 3 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ  

ដផ្នកទដី 310) បន្បនា្តាប ់កុមារសិកតាសាហៅ California ទាំងអស់មានសិទ្ិ្តរូវោនផ្ល់

រូនការអប់រំសាធារណៈភាសាអង់ហគលៃស។ ហបើកុមារសិកតាសាហៅ California ្តរូវោន

បដិហសធរហ្មើសននកម្វិធដីដណនាំភាសាអង់ហគលៃសក្នចុងសាលាសាធារណៈ ឪពុកមា្តាយ 

ឬអាណពតាយាោល្សបចតាបាប់របស់កុមារគួរដតមានបណ្ឹង្សបចតាបាប់ហដើមតាបដីប្ឹងស្មាប់

ការអនុវត្បញ្ញត្ិននលក្ខន្ិកៈហនះ ហេើយហបើហជាគរ័យគួរដត្តរូវោនផ្ល់រូននូវន្លៃឈ្នលួល

ហមធាវី និងការខូចខាតធម្តា និងតាមទមា្តាប ់បែុដន្មិនដមនការខូតខាតស្មាប់ហធវើ

ទណ្ឌកម ្ឬផ្តាល់ហទ។ សមារិក្កុម្បឹកតាសាសាលាណមួយ ឬមនន្ដីជាប់ហ្នតាតហផតាសងហទៀត 

ឬ្គរូសាលាសាធារណៈ ឬអ្នករដ្ឋោលដដលមានបំណង និងបដិហសធដដដលៗ ក្នចុងការ

អនុវត្លក្ខខណ្ឌននលក្ខន្ិកៈហនះ ហោយផ្ល់ ការអប់រំសាធារណៈឥតគិតន្លៃ និងរហ្មើស
អប់រំភាសាអង់ហគលៃសដដលមានហៅសាលាសាធារណៈដល់កុមារសិកតាសាហៅ California 

អាចទទួលខុស្តរូវផ្តាល់ខលៃលួនហលើន្លៃឈ្នលួល និងការខូចខាតជាក់ដស្ងហោយឪពុកមា្តាយ ឬ

អាណពតាយាោល្សបចតាបាប់របស់កុមារ។ ការអប់រំសាធារណៈ។

ដផ្នកទដី 8. ដផ្នកទដី 335 នន ្កមអប់រំ ្តរូវោនដកដ្បហោយដចងថា ៖

335. បញ្ញត្ិននចតាបាប់ហនះអាច្តរូវោនដកដ្បហោយលក្ខន្ិកៈដដលមាន្បសិទ្ភាព

តាមការយល់្សបហោយហោះហ្នតាត ឬលក្ខន្ិកៈហដើមតាបដីបន្ហគាលបំណងរបស់ចតាបាប់ដដល

ោនអនុម័តហោយការហោះហ្នតាត ភាគហ្ចើនពដីរភាគបដីននសភាននអង្គនដីតិបញ្ញត្ិនដីមួយៗ និង

ចុះេត្ថហលខាហោយហទសា្ិោល។

ដផ្នកទដី 9. ដផ្នក 2 ដល ់8 បរិយាប័ន្នននចតាបាប់ហនះគួរដតកា្តាយជាអនុវត្ហៅ ន្ងៃទដី 1 

ដខកកកោ ្នតាំ 2017។
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សំណួរដណនាំខាងហ្កាម្តរូវោនបញ្ជូនហៅ្បជារនហោយហគារពតាមដផ្នកទដី 4 ននហសចក្ដី

ហស្នើចតាបាប់្ពឹទ្សភា 254 នន្នតាំ 2015–16 សម័យ្បរុំហទៀងទាត ់(រំពូក 20 បញ្ញត្ិ

្នតាំ 2016)។

សំណួរដណនាំ ៖ "ហតើមនន្ដីជាប់ហ្នតាតរបស់រដ្ឋ California នឹងហ្បើសិទ្ិអំណចរដ្ឋធម្នុញ្ញ

របស់ខលៃលួនទាំងអស ់រួមមាន បែុដន្មិនោនកំណត់ ្តឹមដតការហស្នើសុំ និងការផ្ល់សចា្តាប័ន

ការហធវើវិហសាធនកម្មួយ ឬហ្ចើនហៅហលើរដ្ឋធម្នុញ្ញសេរដ្ឋអាហមរិក ហដើមតាបដី បដិហសធហចាល

នូវ Citizens United v. Federal Election Commission (2010) 558 

U.S. 310 (ពលរដ្ឋសេរដ្ឋ ទល់នឹងគណៈកមាមតាការហរៀបចំការហោះហ្នតាតសេព័ន ្ 

(2010) 558 U.S. 310) និង គំរូ្បព័ន្តុលាការដដលអាចអនុវត្ោនហផតាសងហទៀត  

ឱតាយមានបទបតាបញ្ញត្ិហពញហលញ ឬការកំណត់ននការរួមចំដណក យុទ្នាការ និងការចំណយ  

ហដើមតាបដីធានាថា ្បជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហោយមិនគិតពដី្ទពតាយសមតាបត្ិ អាចបហញ្ញទសតាសនៈ

របស់ខលៃលួនចំហោះគានតាហៅវិញហៅមក និងហដើមតាបដីហធវើឱតាយចតាបាស់ថា ្កុមេ៊ុនសារដីវកម្មិនគួរមាន

សិទ្ិរដ្ឋធម្នុញ្ញដូចគានតានឹងមនុសតាសហទ?"
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វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8 នន

មា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះបដន្ថមមួយដផ្នកហៅក្នចុង្កមធានារា៉តាប់រង។ ហេតុហនះ បទបតាបញ្ញត្ិ្ ្ដីដដល

ោនហស្នើបដន្ថម្តរូវោនហោះពុម្ពក្នចុងទ្មង់អកសរហ្ទត ហដើមបដីចងអចុលបង្ញថាវាគឺ្្ដី។
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150 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ60បន្

(e) ហដើមតាបដីរកតាសាទំនួលខុស្តរូវហលើបុគ្គលមានតាក់ៗ និងអង្គភាពនានាជាមួយផល្បហយារន៍
េិរញ្ញវត្ថចុក្នចុងការផលិត ឬដចកចាយភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យដដលបំោនចតាបាប់ហនះ។

(f) ហដើមតាបដីត្មរូវឱតាយផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យផ្ល់នូវហសចក្ដីរូនដំណឹងពដីការ្ត
ភាពយន ្ហដើមតាបដីហធវើតំដេទាំកំណត់្តាជាក់លាក់នានាទាក់ទងនឹងការ្តភាពយន ្ហដើមតាបដី
ហចញផតាសាយកំណត់សមា្តាល់ទាក់ទងនឹងការហ្បើ្ោស់ហ្សាមអនាម័យដដលោនត្មរូវ
ស្មាប់្កដដលោនបញ្តាក ់និងហដើមតាបដីបំហពញឱតាយោនតាមត្មរូវការសុខភាពបដន្ថម។

(g) ហដើមតាបដីបង្តាក់ទឹកចិត្ការមិនអនុហលាមតាម និងហលើកទឹកចិត្ដល់ការអនុហលាមតាម
ត្មរូវការននចតាបាប់ហនះហោយត្មរូវឱតាយផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យឱតាយមានអាជា្តាប័ណ្ណ
្តឹម្តរូវ។

(h) ហដើមតាបដីពនតាយារហពលដដលរដ្ឋ California ្តរូវចាត់ការហលើអ្នកបំោនចតាបាប់ហនះ។

(i) ហដើមតាបដីអាចឱតាយអ្នកលាត្តោងទហងវើខុស្្គង និងពលរដ្ឋឯករនចាត់ការហលើអ្នកបំោន
ចតាបាប ់ខណៈហពលដដលរដ្ឋមិនអាចហធវើដូហច្នះោន។

(j) ហដើមតាបដីហាមឃត់ភានតាក់ងរមានហទពហកាសលតាយពដីការហយាងហោយហចតនានូវតួសដម្ងភាព
យន្មនុសតាសហពញវ័យហៅទដីតាំងដដលហ្សាមអនាម័យនឹងមិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហៅក្នចុងការ
ផលិតភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ។

(k) ហដើមតាបដីផ្ល់នូវការការោរ្សបចតាបាប់របស់ចតាបាប ់្បសិនហបើវា្តរូវោនទទួលយក ហេើយ
បនា្តាប់មក្តរូវោនតវា៉តាហៅក្នចុងតុលាការ។

ដផ្នកទដី 4. ចតាបាប់ការោរសុវត្ថិភាពរួមហ្ទក្នចុងឧសតាសាេកម្ភាពយន្អាសអាភាសន៍
ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ California គួរដតោនបហងកើតជា្កមហោយបដន្ថមដផ្នក  
6720 ដល ់6720.8, ដដលរាប់បញ្ជូល ហៅហលើ្កមពលកម្។

ដផ្នកទដី 4.1. ដផ្នក 6720 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមពលកម ្ដដលដចងថា ៖

6720. ត្មរូវការសុខភាព និងការងរ ៖ ឧសតាសាេកម្ភាពយន្មនុសតាស។

(a) ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យគួរដតរកតាសានូវការ្គប់្គងវិសវកម្ និងការ្គប់
្គងការអនុវត្ការងរឱតាយោន្គប់្គាន់ហដើមតាបដីការោរតួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ
ពដីការបែះោល់នឹង្ម និងរមងៃឺដដល្លៃងតាមសមា្តារៈរួមហ្ទហផតាសងហទៀត ("OPIM‑STI")។  
ការ្គប់្គងវិសវកម ្និងការ្គប់្គងការអនុវត្ការងរគួរដតរាប់បញ្ជូលទាំង ៖ 

(1) ការផ្ល់នូវ និងការហ្បើ្ោស់ដដលត្មរូវននហ្សាមអនាម័យអំេចុងហពល្តភាពយន្
មនុសតាសហពញវ័យ។

(2) ការផ្ល់នូវទឹករំអិលដដលដផអកហលើទឹក ឬសុដីលដីខូនដដលមានសុវត្ថិភាពដល់ហ្សាម
អនាម័យហដើមតាបដីរួយស្មរួលដល់ការហ្បើ្ោស់ហ្សាមអនាម័យ។

(3) ការ្គប់្គងវិសវកម្ននការបង្តារ STI ដដលសមហេតុផលហផតាសងហទៀត និងការ្គប់្គង
ការអនុវត្ការងរដូចដដលោនត្មរូវហោយបទបញ្ញត្ិដដលោនអនុម័យហោយ្កុម្បឹកតាសា
តាមរយៈដំហណើរការបហងកើតចតាបាប់រដ្ឋោល ដរាបណការ្គប់្គងវិសវកម ្និងការ្គប់្គង
ការអនុវត្ការងរដបបហនះគឺមានភាពសមហេតុផលហៅតាមហគាលបំណង និងហចតនារបស ់ 
ដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូល។

(b) ន្លៃននការចាក់វា៉តាក់សាំងបង្តារ STI ទាំងអស ់ការហធវើហតស្ STI ទាំងអស ់និងការតាម
ោនហវរ្សានស្ដដលត្មរូវឱតាយមាន ហដើមតាបដីស្មាប់បុគ្គលមានតាក់ៗដដលជាតួសដម្ងភាពយន្
មនុសតាសហពញវ័យ គួដត្តរូវទទួលរា៉តាប់រងហោយផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ និងមិនដមន
ហោយតួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហេើយ។

(c) ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យគួរដតដ្ទាំជាការសមា្តាត់យា៉តាងតឹងរឹងនូវព័ត៌មាន
សុខភាពរបស់តួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យទាំងឡាយតាម្គប់វិធដីទាំងឡាយ ដូច
ដដលោនត្មរូវហោយចតាបាប់។

(d) ការមិនហធវើតាមរបស់ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញក្នចុងការផ្ល ់ឱតាយ និងបង់ន្លៃស្មាប់
វា៉តាក់សាំងបង្តារ STI, ហតស្ STI ឬការពិនិតតាយហវរ្សានស ្ដូចដដលោនត្មរូវ ហដើមតាបដីឱតាយ
តួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ ្បសិនហបើវា៉តាក់សាំង ហតស្ ឬការពិនិតតាយដបបហនាះ ្តរូវ
ោនយល់្ពមហោយតួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ គួរដតទទួលរងនូវការផកពិន័យ
្ប្ំងនឹងផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ ដដលអាចបង់ហៅឱតាយរដ្ឋ California  
ដដលហស្ើនឹងន្លៃននវា៉តាក់សាំងបង្តារ STI នដីមួយៗ ហតស្ STI នដីមួយៗ និងការពិនិតតាយ

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ចតាបាប់ការោរសុវត្ថិភាពរួមហ្ទក្នចុងឧសតាសាេកម្ភាពយន្អាសអាភាសន៍ស្មាប់មនុសតាស

ហពញវ័យ California

្បជារនននរដ្ឋ California តាមរយៈហនះពិតជាសមលៃឹងហមើលដូចខាងហ្កាម ៖

ដផ្នកទដី 1. ចំណងហរើង

ចតាបាប់ហនះគួរដត្តរូវោនដឹង ហេើយអាចហយាងហៅជា "ចតាបាប់ការោរសុវត្ថិភាពរួមហ្ទក្នចុង

ឧសតាសាេកម្ភាពយន្អាសអាភាសន៍ស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យ California" ("ចតាបាប"់)។

ដផ្នកទដី 2. លទ្ផលរកហឃើញ និងហសចក្ដី្បកាស

្បជារនននរដ្ឋ California តាមរយៈហនះរកហឃើញ និង្បកាសដូចខាងហ្កាម ៖

(a) ការចមលៃងនូវរមងៃឺដដល្លៃងតាមការរួមហ្ទដ៏ធំហធងដដលោក់ព័ន្ជាមួយនឹងការ

ផលិតភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហៅ California ្តរូវោនចង្កងជាឯកសារហោយ  

្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈហខានធដីមួយ ឬហ្ចើន។ បុគ្គលិកការងរទាំងអស់ហៅក្នចុង

ឧសតាសាេកម្ភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យសមនឹងទទួលោនការងរហធវើ ហេើយមិនមាន

រមងៃឺអវដីហេើយ។ វាគឺសំខាន់ដដលអនុវត្ន៍ការរួមហ្ទកាន់ដតមានសុវត្ថិភាពហៅក្នចុងការ

ផលិតភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ ហេើយជាពិហសសការហ្បើ្ោស់ហ្សាមអនាម័យហោយ

តួសដម្ង គួរដត្តរូវោនត្មរូវឱតាយមាន ហដើមតាបដីក្មិតការសាយភាយនន េុដីវ/រមងៃឺហអដស ៍និង

រមងៃឺដដល្លៃងតាមការរួមហ្ទហផតាសងហទៀតហៅក្នចុងឧសតាសាេកម្ភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហនះ។  

មិន្តឹមដតហានិ្័យននេុដីវ/រមងៃឺហអដស ៍និងរមងៃឺដដល្លៃងតាមការរួមហ្ទហផតាសងហទៀតក្នចុង

ចំហណមតួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យគឺជាក្ដីកងវល់សាធារណៈបនា្តាន ់បែុដន្ដ្ទាំង

ជាហានិ្័យននការចមលៃងេុដីវ/រមងៃឺហអដស ៍និងរមងៃឺដដល្លៃងតាមការរួមហ្ទហផតាសងហទៀតរវាង

តួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ និង្បជារនទូហៅ។

(b) ឧសតាសាេកម្ភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យផ្ល់នូវ្ោក់ចំហណញហលើសពដីសុវត្ថិភាពរបស់

បុគ្គលិកការងរ និងបង្តារយា៉តាងសកម ្និងបង្តាក់ទឹកចិត្ដល់ការហ្បើ្ោស់វិធដីសានស្រួមមាន

មានសុវត្ថិភាពជាងចាំោច់ជាក់លាក់នានា។ ន្លៃននការចាក់វា៉តាក់សាំង ការហធវើហតស ្និងការ

តាមោនហវរ្សានស្ដដលទាក់ទងនឹងេុដីវ/រមងៃឺហអដស ៍និងរមងៃឺដដល្លៃងតាមការរួមហ្ទ

ហផតាសងហទៀតគឺបច្ចុបតាបន្្ន តរូវរា៉តាប់រងហោយតួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហោយអយុត្ិធម ៌ 

ខណៈហពលដដលផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហរៀសវាងការរា៉តាប់រងហលើន្លៃទាំងហនះ និង

ទំនួលខុស្តរូវហផតាសងៗ។ ចតាបាប់ហនះគឺចាំោច ់និងសម្សបហដើមតាបដីបង្តាញពដីក្ដីកងវល់

សាធារណៈទាំងហនះ។

ដផ្នកទដី 3. ហគាលបំណង និងហចតនា

្បជារនននរដ្ឋ California តាមរយៈហនះសូម្បកាសនូវហគាលបំណង និងហចតនាខាង

ហ្កាមក្នចុងការអនុម័តចតាបាបហ់នះ។

(a) ហដើមតាបដីការោរតួសដម្ងឧសតាសាេកម្ភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ និងហធវើឱតាយតិចហេើងនូវរមងៃឺ

ដដល្លៃងតាមការរួមហ្ទដដលជាលទ្ផលមកពដីការផលិតភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហៅ  

California ហេតុដូហច្នះការកាត់បន្ថយផលបែះោល់ជាអវិរ្មានហៅហលើសុខភាពរបស់

្បជារន និងការហធវើឱតាយគុណភាពរដីវិតរបស់អ្នក California ្បហសើរហេើង។

(b) ហដើមតាបដីត្មរូវឱតាយផលិតករននភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហដើមតាបដីអនុវត្តាមចតាបាប់ហោយត្មរូវ  

ក្នចុងចំហណមហរឿងដនទ ថាតួសដម្ង្តរូវោនការោរហោយហ្សាមអនាម័យពដីរមងៃឺដដល្ លៃង

តាមការរួមហ្ទ។

(c) ហដើមតាបដីផ្ល់ការអនុញ្តាត និងត្មរូវឱតាយនាយកោ្តានសុវត្ថិភាពការងរ និងសុខា្ិោលរដ្ឋ  

California (Cal/OSHA) និង្កុម្បឹកតាសាស្ង់ោរសុវត្ថិភាពការងរ និងសុខា្ិោល  

ឱតាយចាត់វិធានការសម្សបហដើមតាបដីឱតាយអនុវត្តាមចតាបាប់។

(d) ហដើមតាបដីត្មរូវឱតាយន្លៃននការចាក់វា៉តាក់សាំងជាក់លាក់នានា ការហធវើហតស ្និងការតាមោន

ហវរ្សានស្ដដលទាក់ទងនឹងេុដីវ/រមងៃឺហអដស ៍និងរមងៃឺដដល្លៃងតាមការរួមហ្ទហផតាសងហទៀត្តរូវ

ោនបង់ហោយផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ និងហដើមតាបដីផ្ល់ឱតាយតួសដម្ងភាពយន្

មនុសតាសហពញវ័យនូវសិទ្ិឯករនននសកម្ភាពក្នចុងការសា្តារមកវិញនូវការខូចខាតរដ្ឋបតាបហវណដី

ស្មាប់ការរងរបួសផ្តាល់ខលៃលួនដដលបណ្តាលហោយបរារ័យភាពរបស់ផលិតករភាពយន្

មនុសតាសហពញវ័យក្នចុងការអនុវត្តាមត្មរូវការសុខភាព និងសុវត្ថិភាពននចតាបាបហ់នះ។

60
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ60 បន្

អំនាចឱតាយ ហេើយ្តរូវអនុម័តការផកពិន័យជា្ោក់តាមរយៈដំហណើរការបហងកើតចតាបាប់រដ្ឋោល
ក្នចុងចំនួនទឹក្ោក់សមហេតុផលដដល្គប់្គាន់ហដើមតាបដីឃត់ទុកការមិនអនុហលាមតាម និង
ហលើកទឹកចិត្ដល់ការអនុហលាមតាមត្មរូវការននខដដលការផកពិន័យ្តរូវោនរកហឃើញថា
មិន្តឹម្តរូវ។

ដផ្នកទដី 4.2. ដផ្នក 6720.1 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមពលកម ្ដដលដចងថា ៖

6720.1. ហសចក្ដីរូនដំណឹង និងការបហញ្ញហអាយដឹង

(a) ក្នចុងហពល 10 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីការចាប់ហផ្ើម្តភាពយន ្ផលិតករភាពយន្មនុសតាស
ហពញវ័យ្តរូវដតបហញ្ញហអាយដឹងហៅដល់នាយកោ្តាន ជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរ ដដលោន
ចុះេត្ថហលខាហៅហ្កាមហទាសបញ្ញត្ិននការសតាប្បំោនហោយផលិតករភាពយន្មនុសតាស
ហពញវ័យ ព័ត៌មានខាងហ្កាម ៖

(1) អាសយោ្តាន ឬអាសយោ្តាននានាដដលការ្តភាពយន្ោនហធវើហេើង កំពុងហកើតមាន  
ឬនឹងហកើតមាន ជាមួយការផ្តាស់ប្ជូរណមួយហលើទដីតាំងដដលនឹង្តរូវោនបហញ្ញហអាយដឹង
ហៅដល់នាយកោ្តានក្នចុងហពល 72 ហមា៉តាង បនា្តាប់ពដីហកើតមានការផ្តាស់ប្ជូរដបបទាំងហនាះ។

(2) កាលបរិហចឆេទ ឬកាលបរិហចឆេទនានាដដលភាពយន្ោនហធវើហេើង កំពុងហកើតមាន ឬនឹង
ហកើតមាន ជាមួយការផ្តាស់ប្ជូរណមួយហលើទដីតាំងដដលនឹង្តរូវោនបហញ្ញហអាយដឹងហៅ
ដល់នាយកោ្តានក្នចុងហពល 72 ហមា៉តាង បនា្តាប់ពដីហកើតមានការផ្តាស់ប្ជូរដបបទាំងហនាះ។

(3) ហ្មតាះ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ។

(4) ហ្មតាះ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដ្រកតាសាកំណត់្តាដដលោនហ្រើសតាំង ដូច
ដដលោនត្មរូវហោយដផ្នករង (h)។

(5) ហ្មតាះ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ទដីភានតាក់ងរមានហទពហកាសលតាយដដលោនដណនាំ
តួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហៅឱតាយផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ។

(6) ការបញ្តាក់ដដលោនចុះេត្ថហលខាហោយផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ ហៅ
ហ្កាមហទាសបញ្ញត្ិននការសតាប្បំោន ដដល ៖ 

(A) ហ្សាមអនាម័យនឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ ឬោននិងកំពុងហ្បើ្ោស់្គប់ហពលអំេចុងហពល
្តភាពយន្ននសកម្ភាពននការរួមភាពតាមហយានដី ឬរន្គូទ 

(B) ការហធវើហតស្ STI ទាំងអស ់ការចាក់វា៉តាក់សាំងបង្តារ STI និងការពិនិតតាយហវរ្សានស្
ដូចដដលោនត្មរូវហដើមតាបដីឱតាយបុគ្គលមានតាក់ដដលជាតួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ ្តរូវោន
ផ្ល់ឱតាយជាបុគ្គលមុនហពលចាប់ហផ្ើម្តភាពយន ្ហោយឥតគិតន្លៃហៅដល់បុគ្គល និង 

(C) ន្លៃននការហធវើហតស្ STI ដដលោន្គប់្គងទាំងអស ់ការចាក់វា៉តាក់សាំងបង្តារ STI និង
ការពិនិតតាយហវរ្សនស្្តរូវោនបង់ឱតាយហោយផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ។

(7) ឯកសារ ឬព័ត៌មានហផតាសងហទៀតទាំងឡាយដដលនាយកោ្តាន ឬ្កុម្បឹកតាសាអាច្តរូវការ  
ហដើមតាបដីធានាដល់ការអនុហលាមតាមខនន ដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូល។

(b) ហៅហពលោក់ហស្នើព័ត៌មានដដលោនត្មរូវហោយដផ្នកហនះ ផលិតករភាពយន្មនុសតាស
ហពញវ័យ្តរូវដតបង់ន្លៃដដលោនកំណត់ហោយនាយកោ្តាន ឬ្កុម្បឹកតាសាក្នចុងចំនួនទឹក្ោក់
ដដល្គប់្គាន់ស្មាប់សន្ិសុខទិន្នន័យ កដនលៃងផ្ទចុកទិន្នន័យ និងការចំណយរដ្ឋោលហផតាសង
ហទៀត ដដលទាក់ទងនឹងការទទួល ការដំហណើរការ និងការដ្ទាំព័ត៌មានទាំងអស់ដដលោន
ោក់ហស្នើហៅហ្កាមដផ្នកហនះ។ រេូតទាល់នាយកោ្តាន ឬ្កុម្បឹកតាសាដចងតនមលៃ តនមលៃហនាះគួរដត  
មួយរយដុលា្តារ ($100)។ តនមលៃដដលោន្បមូលហោយហយាងតាមដផ្នកគួរមិន្តរូវោន
ហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដី្គបដណ្ប់ហលើនតលៃននការោក់ឱតាយអនុវត ្ដផ្នក 6720 ដល ់6720.8  
ដដលរាប់បញ្ជូលហេើយ។

(c) ដដលភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យមានផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យពដីរនាក់ ឬ
ហ្ចើននាក ់មានតាក់ក្នចុងចំហណមផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យអាច្តរូវបញ្ជូនព័ត៌មានដដល
ោនត្មរូវហដើមតាបដីបហញ្ញហអាយដឹងហោយដផ្នករង (a) ក្នចុងនាមផលិតករភាពយន្មនុសតាស
ហពញវ័យទាំងអស់របស់ភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ។

(d) បរារ័យភាពរបស់ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យក្នចុងការបហញ្ញហអាយដឹងហទៀង
ហពលហៅកាន់នាយកោ្តាននូវព័ត៌មានដដលោនត្មរូវហោយដផ្នកហនះ ឬក្នចុងការអនុវត្តាម
ដផ្នករង (f) នូវត្មរូវការកម្វិធដីបណ្ដះបណ្តាល ដផ្នក (g) ត្មរូវការសា្តាកសញ្តា ឬដផ្នករង  
(h) ត្មរូវការរកសាកំណត់្តា នឹងអាចផកពិន័យោនហោយការផកពិន័យននចំនួន

ហវរ្សានស្នដីមួយៗ ដដលផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យមិនោនផ្ល ់ឱតាយ ឬបង់ន្លៃ
ឱតាយក្នចុងនាមតួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ។

(e) តួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យទាំងឡាយអាចដសវងរក និងទទួលោន បដន្ថម
ហលើការពតាយាោលហផតាសងហទៀតណមួយ ឬការខូចខាតដដលោនអនុញ្តាតហោយចតាបាប ់
អំហណយហលើការខូចខាតរដ្ឋបតាបហវណដី រេូតដល់ហាសិបោន់ដុលា្តារ ($50,000) ដដល
អាចដ្ប្បរួលតាមកំហណើនលិបិ្កមតនមលៃទំនិញឧបហភាគបរិហភាគហោយអ្នកហ្បើ្ោស់្បចាំ
្នតាំ ហបើអ្នកពតាយាយាមននការណ៍ពិត ៖ (1) រកហឃើញថា តួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ
ោនទទួលការរងហ្គាះដផ្នកហសដ្ឋកិច ្ឬផ្តាល់ខលៃលួន ជាលទ្ផលននបរារ័យភាពរបស់ផលិត
ករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យក្នចុងការអនុវត្តាមដផ្នករង (a), (b), ឬ (c); (2) ហធវើហសចក្ដី
សហ្មច្សបថា ការរារ័យភាពរបស់ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យក្នចុងការអនុវត្
គឺជាហធវស្បដេស ភាព្ពហេើន ឬជាហចតនា និង (3) រកហឃើញថា ហសចក្ដីសហ្មច
គឺសម្សប។ តុលាការគួរដតផ្ល់ន្លៃ និងតនមលៃរបស់ហមធាវីហៅដល់ហដើមបណ្ឹងទូហៅក្នចុង
បណ្ឹងវិវាទដដលោក់ហោយហយាងតាមដផ្នករងហនះ ដផ្នករង (f)។ ន្លៃហមធាវីសមហេតុផល
អាច្តរូវោនផ្ល់ហៅដល់ហដើមបណ្ឹងទូហៅដផអកហលើហសចក្ដីសហ្មចហោយតុលាការដដល
អយតាយការរបស់បណ្ឹងវិវាទននចំណត់ការគឺមិនគួរឱតាយទុកចិត្។ ្បសិនហបើការខូចខាតរបស់
តួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យស្មាប់ការរងរបួសដផ្នកហសដ្ឋកិច្ ឬផ្តាល់ខលៃលួនគឺ្តរូវោន
្គបដណ្ប់ហោយធានារា៉តាប់រងននសំណងរបស់បុគ្គលិកការងររបស់ផលិតករភាពយន្
មនុសតាសហពញវ័យ ដផ្នករងហនះមិន្តរូវអនុវត្ហេើយ។

(f) តួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យទាំងឡាយដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិឱតាយចាត់វិធានការ
ហៅហ្កាម ដផ្នករង (e) ្តរូវដតោនផ្ល់សិទ្ិឱតាយចាត់វិធានការក្នចុងនាមតួសដម្ងភាពយន្
មនុសតាសហពញវ័យដដលមានសា្តានភាព្សហដៀងគានតា ដដលអាចដ្ប្បរួលតាមការបញ្តាក់ពដី
ឋានៈហោយតុលាការ។

(g) ្តឹមន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2018 ្កុម្បឹកតាសា្តរូវអនុម័ហលើបទញ្ញត្ិឱតាយអនុវត ្និងោក់
ឱតាយមាន្បសិទ្ភាពដល់ខ និងហគាលបំណងនន ដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់
បញ្ជូល ហោយហយាងតាមខបហងកើតចតាបាប់នន ចតាបាប់នដីតិវិធដីរដ្ឋោល (រំពូក 3.5 (ដដលចាប់
ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 11340) ននដផ្នកទដី 1 ននដផ្នក 3 ននចំណងហរើង 2 នន្កម
រោ្តា្ិោល)។

(h) ដផ្នកហនះនឹងមិន្តរូវោនបក្សាយហដើមតាបដីត្មរូវឱតាយមានហ្សាមអនាម័យ រោំង ឬបរិកា្តារ
ការោរផ្តាល់ខលៃលួនហផតាសងហទៀតឱតាយអាចហមើលហឃើញហៅក្នចុងផលិតផលសហ្មចននភាពយន្មនុសតាស
ហពញវ័យហេើយ។ ហទាះជាយា៉តាងណ នឹងមានការសន្តដដលអាចបដិហសធោនថា ភាពយន្
មនុសតាសហពញវ័យដដលមិនមានហ្សាមអនាម័យអាចហមើលហឃើញ ដដល្តរូវោនដចកចាយ
ស្មាប់ហគាលបំណងោណិរ្កម្ហៅក្នចុងរដ្ឋ California តាម្គប់មហធតាយាោយ គឺ្តរូវ
ោនផលិតហេើងហោយបំោនដផ្នកហនះ។

(i) ទំនួលខុស្តរូវហៅហ្កាម ដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូល នឹងមិន
អនុញ្តាតហៅហលើតួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ បុគ្គលិក bona fide បុគ្គលមានតាក់ៗ
ដដលផ្ល់នូវហសវាកិច្សនតាយាឯករារតាយ ឬអ្នកស្័្គចិត្ផលិតរបស់ផលិតករភាពយន្មនុសតាស
ហពញវ័យ ដដលកំពុងហដើរតួហៅក្នចុងវិសាលភាពននហសវាកម្ទូហៅ ដដលកំពុង្តរូវោនផ្ល ់ 
និងហោយហយាងតាមការដណនាំរបស់ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ ្បសិនហបើបុគ្គល
មានតាក់ទាំងហនាះមិនមានផល្បហយារន៍េិរញ្ញវត្ថចុហៅក្នចុងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ និងមិន
ដមនជាផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ។ បុគ្គលមានតាក់ៗទាំងហនាះនឹងមិន្តរូវោនចាត់ទុក
ជាភានតាក់ងររបស់ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នក  
6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូលហេើយ។

(j) គាមតានអវដីហៅក្នចុង ដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូល ្តរូវបង្តារទដីភានតាក់ងររដ្ឋ  
ដូចជានាយកោ្តាន ឬ្កុម្បឹកតាសា ពដីការ្បកាសឱតាយហ្បើបទបញ្ញត្ិដដល្គប់្គងហលើការបហងកើត  
ការផលិត ការផ្ល់េិរញ្ញវត្ថចុ និងការដចកចាយនូវភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ ដរាបណបទ
បញ្ញត្ិដបបទាំងហនាះហធវើឱតាយ្បហសើរដល់ការការោរសុវត្ថិភាពហៅកដនលៃងហធវើការ និងសិទ្ិស្មាប់
តួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ ហេើយមិនហធវើឱតាយចុះហខតាសាយដល់ត្មរូវការននដផ្នក  
6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូល។

(k) ្បសិនហបើចំនួនផកពិន័យជា្ោក់ទាំងឡាយដដលមានដចងហៅក្នចុងដផ្នក  
6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូល ្តរូវោនរកហឃើញថាមិន្តឹម្តរូវហោយតុលាការ
ចតាបាប ់ដផ្នកហនះ្តរូវោនផ្ល់អំណចឱតាយ ហេើយ្តរូវអ្ិវឌតាឍ ហេើយ្កុម្បឹកតាសា្តរូវោនផ្ល់
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152 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ60បន្

ទឹក្ោក់មិនតិចជាងមួយោន់ដុលា្តារ ($1,000) និងមិនហលើសពដី្ោំពដីរោន់ដុលា្តារ  
($7,000) ក្នចុងការបំោនមួយ ដូចដដលោនកំណត់តាមរយៈដំហណើរការអនុវត្ន៍
ចតាបាប ់ឬវិធានការសុដីវិល។ ការបំោន្ជាំដដលនដីមួយៗនឹងអាចផកពិន័យោនហោយ
ការផកពិន័យននចំនួនទឹក្ោក់មិនតិចជាង្ោំពដីរោន់ដុលា្តារ ($7,000) និងមិន
ហលើសពដីដប់្ោំោន់ដុលា្តារ ($15,000) ដូចដដលោនកំណត់តាមរយៈដំហណើរការ
អនុវត្ន៍ចតាបាប ់ឬវិធានការសុដីវិល។ បរារ័យភាពក្នចុងការផ្ល់នូវព័ត៌មានបុគ្គលទាំងឡាយ
ដដលោនត្មរូវហោយ ដផ្នករង (a) បហងកើតឱតាយមានការបំោនហោយដេក។

(e) ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យដដលបហងកើតហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍ បទបង្តាញ ឬការ
បញ្តាក់្បឌិតទាំងឡាយហោយហចតនាក្នចុងការអនុវត្តាមដផ្នករង (a) នឹង្តរូវោនោ៉តាន់
្បមាណការផកពិន័យននចំនួនមិនហលើសពដីចិតសិបោន់ដុលា្តារ ($70,000) ដូចដដល
ោនកំណត់តាមរយៈដំហណើរការអនុវត្ន៍ចតាបាប ់ឬវិធានការសុដីវិល។

(f) ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ្តរូវផ្ល់នូវកម្វិធដីបណ្ដះបណ្តាលហៅដល់តួសដម្ង
ជាមនុសតាសហពញវ័យ និងបុគ្គលិកការងរមានតាក់ៗ ដូចដដលោនត្មរូវហោយបទបញ្ញត្ិដដល
ោនអនុម័តហោយ្កុម្បឹកតាសាហោយហយាងតាមដំហណើរការបហងកើតចតាបាប់រដ្ឋោល។

(g) េត្ថហលខា្សបចតាបាប់្តរូវដតោនបង្តាញហៅ្គប់ហពលហៅទដីតាំងដដលភាពយន្មនុសតាស
ហពញវ័យ្តរូវោន្តក្នចុងពុម្ពអកតាសរធម្តាមិនឱតាយតូចជាងទំេ ំ48 ដដលផ្ល់នូវការរូន
ដំណឹងដូចខាងហ្កាមហដើមតាបដីឱតាយហមើលហឃើញចតាបាស់ហៅដល់តួសដម្ងភាពយន្មនុសតាសហពញ
វ័យទាំងអសហ់ៅក្នចុងភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យដដលនិយាយអំពដី ៖

រដ្ឋ California ត្មរូវឱតាយមានការហ្បើ្ោស់ហ្សាមអនាម័យស្មាប់
សកម្ភាពទាំងអស់ននការរួមហ្ទតាមហយានដី ឬរន្គូទអំេចុងហពលផលិតកម្
ននភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហដើមតាបដីការោរតួសដម្ងពដីរមងៃឺដដល ល្ៃងតាមការរួម
ភាព និងរមងៃឺហផតាសងៗ។

ក្ដីកងវល់សុខភាពសាធារណៈណមួយដដលទាក់ទងនឹងសកម្ភាពណមួយ
ដដលហកើតហេើងអំេចុងហពលផលិតកម្ននភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យណមួយ
គួរដតោនដឹកនាំហៅកាន ់៖

។

នាយកោ្តាន ឬ្កុម្បឹកតាសា្តរូវពិចារណ ហេើយ្តរូវហធវើឱតាយវាអាចរកោនហៅដល់សាធារណៈ
រន និងដល់ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យទាំងអស ់ភាសាដដលនឹង្តរូវោនបញ្ជូល
ហោយផ្តាល់ខាងហលើបនា្តាត់ទំហនរហៅហលើេត្ថហលខាដដលត្មរូវហោយដផ្នករងហនះ ហេើយ
ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យទាំងអស់្តរូវដតអនុវត្តាមហសចក្ដីសហ្មចដបបហនះ
ហោយបញ្ជូលភាសាដបបហនះហោយផ្តាល់ពដីហលើបនា្តាត់ទំហនរហៅហលើេត្ថហលខា។

(h) ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ្តរូវហ្រើសតាំងអ្នកដ្ទាំកំណត់្តានានា
ស្មាប់ហគាលបំណងនន ដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូល។ ស្មាប់
រយៈហពលមិនតិចជាងបួន្នតាំ អ្នកដ្ទាំកំណត់្តា្តរូវដ្ទាំ ៖ 

(1) ចតាបាប់ចមលៃងមួយននភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យហដើម និងមិនោនដកស្មរួលនដីមួយៗ
ដដលោនបហងកើត ផលិត ផ្ល់េិរញ្ញវត្ថចុ ឬដឹកនាំហោយផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ។ 

(2) ចតាបាប់ចមលៃងមួយននព័ត៌មានដដលោនត្មរូវឱតាយបហញ្ញហអាយដឹងហោយដផ្នករង (a)។

(3) ្ស្ចុតាងដដលផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យដដលោនផ្ល់កម្វិធដីបណ្ដះ
បណ្តាលហៅដល់ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ និងបុគ្គលិកមានតាក់ៗហោយហយាងតាម
ដផ្នករង (f)។

(4) ្ស្ចុតាងដដលេត្ថហលខា្សបចតាបាប់្តរូវោនបង្តាញហៅទដីតាំងដដលភាពយន្មនុសតាស
ហពញវ័យ្តរូវោន្តហោយហយាងតាមដផ្នករង (f)។

(i) ្តឹមន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2018 នាយកោ្តាន និង្កុម្បឹកតាសា្តរូវអនុម័ហលើបទញ្ញត្ិ
ឱតាយអនុវត ្និងោក់ឱតាយមាន្បសិទ្ភាពដល់ដផ្នកហនះ នងដផ្នក 6720.2 ហោយហយាង
តាមខបហងកើតចតាបាប់នន ចតាបាប់នដីតិវិធដីរដ្ឋោល (រំពូក 3.5 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក  
11340) ននដផ្នកទដី 1 ននដផ្នក 3 ននចំណងហរើង 2 នន្កមរោ្តា្ិោល)។

ដផ្នកទដី 4.3. ដផ្នក 6720.2 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមពលកម ្ដដលដចងថា ៖

6720.2. ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ. អាជា្តាប័ណ្ណ.

(a) ក្នចុងហពល 10 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីការចាប់ហផ្ើម្តភាពយន្ននភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ  
ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យរបស់ភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ្តរូវបង់ន្លៃោក់ោកតាយ
ដដលោនត្មរូវ ោក់ហស្នើោកតាយសុំដដលោនត្មរូវហៅកាន់នាយកោ្តាន ហេើយទទួលោន
អាជា្តាប័ណ្ណ។ ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណគឺមាន្បសិទ្ភាព
ហៅហពលចាប់ហផ្ើម្តភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យនឹងមិនត្មរូវឱតាយោក់ហស្នើការោកតាយសុំអាជា្តា
ប័ណ្ណ្្ដី និងតនមលៃហេើយ។ តនមលៃោកតាយសុំ្តរូវោនកំណត់ហោយនាយកោ្តានតាមរយៈការបហងកើត
ចតាបាប់រដ្ឋោល ក្នចុងចំនួនទឹក្ោក់ដដល្គប់្គាន់ក្នចុងការផ្ល់ស្មាប់ន្លៃននរដ្ឋោលននដផ្នក
ហនះ។ រេូតទាល់នាយកោ្តានដចងតនមលៃ តនមលៃគឺហស្ើនឹងមួយរយដុលា្តារ ($100)។ តនមលៃដដល
ោន្បមូលហោយហយាងតាមដផ្នកគួរមិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដី្គបដណ្ប់ហលើនតលៃននការ
ោក់ឱតាយអនុវត ្ដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូលហេើយ។

(b) អាជា្តាប័ណ្ណនឹងមាន្បសិទ្ភាពភា្តាមៗហៅហពលនាយកោ្តានទទួលោនោកតាយសុំ និង
តនមលៃ ដរាបណោកតាយសុំ និងតនមលៃ្តរូវោនបញ្ជូនហៅកាន់នាយកោ្តានក្នចុងហពល 10 ន្លៃ
បនា្តាប់ពដីការចាប់ហផ្ើម្តភាពយន្។ បដន្ថមហលើហនះ អាជា្តាប័ណ្ណនឹងមាន្បសិទ្ភាពហោយ
្បតិសកម្្តឹម 10 ន្ងៃ ឬនឹង្តរូវមាន្បសិទ្ភាពហៅន្ងៃចាប់ហផ្ើម្តភាពយន ្មួយណ
ដដលមកមុន។

(c) ការហចញឱតាយនូវអាជា្តាប័ណ្ណនឹងជាកិច្ការរដ្ឋមនន្ដីដដលនឹង្តរូវោនបំហពញហោយនាយក
ោ្តាន។ ការផ្តាកអាជា្តាប័ណ្ណនឹង្តរូវោនអនុញ្តាតដតហៅហពលបដិសញ្តាហោយផលិតករភាព
យន្មនុសតាសហពញវ័យ ឬហៅហពលការបង្តាញ្តឹម្តរូវមុនហពលមនន្ដីដដលជាអធិបហតយតាយ ដដល
នឹង្តរូវោនហ្រើសហោយនាយកោ្តានក្នចុងការដឹកនាំសាវនាការបែុហណ្តាះ ដដលអ្នកទទួលោន
អាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវោនរកហឃើញ តាមរយៈដំហណើរការអនុវត្ន៍ចតាបាប់រដ្ឋោល ឬវិធានការសុដីវិល  
ដដលោនបំហពញដផ្នករង (a) ននដផ្នក 6720។

(d) ស្មាប់ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យដដលមិនដមនជាបុគ្គលមានតាក់ៗ គាមតានអាជា្តា
ប័ណ្ណ្តរូវមាន្បសិទ្ភាពហេើយ លុះ្តាដតមា្តាស់កម្សិទ្ិ និងភានតាក់ងរ្គប់្គងទាំងអស់
ននផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យដបបហនះទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ។

(e) អាជា្តាប័ណ្ណនឹងមាន្បសិទ្ភាពរយៈហពលពដីរ្នតាំ លុះ្តាដតោនផ្តាកហោយ
នាយកោ្តាន។  បន្បនា្តាប់ពដីន្ងៃចុងហ្កាយននរយៈហពលផ្តាកនាយកោ្តាន្តរូវផ្ល់ដំណឹង
ដល់អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណដដលោនផ្តាកននការោក់ឲតាយដំហណើរការដូចហដើមហេើងវិញនូវ
អាជា្តាប័ណ្ណ។

(f) ត្មរូវការហចញអាជា្តាប័ណ្ណ ៖

(1) អ្នកោក់ោកតាយសុ ំនិងអ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណមានតាក់ៗមិន្តរូវឱតាយហគរកហឃើញ តាមរយៈ
ដំហណើរការអនុវត្ន៍ចតាបាប់រដ្ឋោល ឬហោយតុលាការ ថាោនបំោនត្មរូវការណមួយ
ននដផ្នករង (a) នន ដផ្នក 6720 ស្មាប់ហពល 12 ដខ មុនហពលការោក់នូវោកតាយសុំ
មួយជាមួយនាយកោ្តាន ឬរយៈហពលននការផ្តាករបស់ផលិតករភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ  
មួយណដដលមកមុន។ មនុសតាសទាំងអស់្តរូវដតពិចារណហោយហយាងតាមដផ្នក  
6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូល ចាប់ពដីកាលបរិហចឆេទ្បសិទ្ភាពននដផ្នក  
6720 ដល ់6720.8 ដដលរាប់បញ្ជូល។

(g) ហៅហពលណក៏ហោយដដលនាយកោ្តានសហ្មចថា អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណមិនោនអនុវត្
តាមត្មរូវការននដផ្នករង (a) ននដផ្នក 6720 នាយកោ្តាននឹងហចញនូវហសចក្ដីរូនដំណឹង
ជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរមួយហៅដល់អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណ។ ហសចក្ដីរូនដំណឹង្តរូវដតរាប់
បញ្ជូលទាំងហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍ននភាពខវះចហនា្តាះដដលោនរកហឃើញ ្តរូវដចងជាមុននូវ
វិធានការដកត្មរូវ ហបើមាន ចាំោច់ស្មាប់អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណឱតាយអនុហលាមតាមដផ្នករង  
(a) ននដផ្នក 6720 ហេើយ្តរូវ្ោប់ដំណឹងដល់អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណថាអាចមានលទ្ផល
ននការផកពិន័យនានា ឬការផ្តាកអាជា្តាប័ណ្ណ។

(h) ការហស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរស្មាប់ការពិនិតតាយហេើងវិញននរដ្ឋោល ឬស្មាប់ការ
បន ្ហបើមានបុពវហេតុលអ្តរូវោនបង្តាញ ្តរូវដតោនហធវើហេើងហោយអ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណដដល
ោនរូនដំណឹងក្នចុងហពល 15 ន្ងៃ្បតិទិនននការហចញនូវហសចក្ដីរូនដំណឹងហដើមតាបដីអនុវត្តាម  
ឬមិនដូហច្នះហទ ការពិនិតតាយហេើងវិញ ឬការបន្ដបបហនាះ្តរូវោនលះបង់សិទ្ិ។

(i) ក្នចុងរយៈហពល 10 ន្ងៃហ្កាយពដីការពិនិតតាយរដ្ឋោល ឬការអនុហ្គាះ ដដលហលើកដលងចុង
សោ្តាេ៍ និងន្ងៃស្មាក ដផ្នកគួរដតហចញហសចក្ដីរូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរពដីការ
សហ្មចដល់អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណ ហោយបញ្តាក់ពដីហទាសទណ្ឌនានាដដលោក់ហលើអ្នក
ទទួលអាជា្តាប័ណ្ណ។ ស្មាប់អាជា្តាប័ណ្ណដដលោនពតាយលួរ ហសចក្ដីរូនដំណឹងពដីការសហ្មចគួរ
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ60 បន្

ដតបញ្តាក់ពដីសកម្ភាព ឬការហធវស្បដេសដដលរកហឃើញក្នចុងការបំោនដផ្នក 6720  
ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល និងក្នចុងករណដីអាជា្តាប័ណ្ណដដលោនពតាយលួរ គួរដតបញ្តាក់ពដីរយៈ
ហពល និងទំេំននការពតាយលួរ។ ហសចក្ដីរូនដំណឹងពដីការសហ្មចក៏គួរដតបញ្តាក់ពដីលក្ខខណ្ឌ  
ហបើមាន ដដលអាជា្តាប័ណ្ណអាច្តរូវោន្បគល់ឲតាយវិញ ឬហចញម្ងហទៀត។

(j) អាជា្តាប័ណ្ណោនហចញហោយហយាងដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល អាច
្តរូវោន្បគល់ឲតាយវិញ ហបើដផ្នកកំណត់ថាលក្ខខណ្ឌដដលោនហធវើឲតាយការពតាយលួរដលងមាន ហេើយ
ហទាសទណ្ឌនានាដដលោនោក់ហោយហគារពតាមដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល  
្តរូវោនបំហពញ។ គាមតានករណដីណមួយ គួរដតដផ្នកហនះ្តរូវោនបក្សាយជាការក្មិតសិទ្ិ
របស់អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណក្នចុងការដសវងរកដដីកាបង្តាប់ ឬប្ឹងឧទ្រណ៍ទាស់ការសហ្មចពដី
អាជា្តាប័ណ្ណ។

(k) ការហធវើមុខងរននផលិតករភាពយន្អាសអាភាសន៍ហោយគាមតានអាជា្តាប័ណ្ណគួរដតនាំឲតាយ
មានការពិន័យដល់ហាសិបដុលា្តារ ($50) ក្នចុងមួយន្ងៃ ស្មាប់ផលិតករភាពយន្
អាសអាភាសន៍នានាដដលធា្តាប់ពដីរកហឃើញពដីមុនបំោនភាគរង (a) ននដផ្នក 6720។  
ផលិតករភាពយន្អាសអាភាសន៍នានាដដលមិនោនចុះហ្មតាះជាផលិតករភាពយន្
អាសអាភាសន៍ក្នចុងរយៈហពល 10 ន្ងៃហ្កាយពដីមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ជាផលិតករ
ភាពយន្អាសអាភាសន៍ គួរដតទទួលខុស្តរូវពិន័យដល់នម្ភ្ោំដុលា្តារ ($25) ក្នចុង
មួយន្ងៃស្មាប់ការហធវើមុខងរននផលិតករភាពយន្អាសអាភាសន៍ហោយគាមតានអាជា្តាប័ណ្ណ។

ដផ្នកទដី 4.4. ដផ្នក 6720.3 ្តរូវោនបញ្ជូលក្នចុង្កមពលកម ្ហដើមតាបដីដចងថា ៖

6720.3. លក្ខន្ិកៈននការក្មិត។

(a) ្វដីហបើមានដផ្នក 6317 ក្នចុងចំណត់ការហដើមតាបដីកាត់ហទាសបទហចាទ្បកាន់អ្នកបំោន
ដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល ឬបទបញ្តាភាពយន្អាសអាភាសដដលោន
អនុម័តឥេជូវ ឬហពលអនាគត ហពលហវលាស្មាប់ការចាប់ហផ្ើមននចំណត់ការ គួរដតមាន
ដូចខាងហ្កាម ៖

(1) មួយ្នតាំហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទបំោន។

(2) មួយ្នតាំហ្កាយពដីការបំោន្តរូវោនរកហឃើញ ឬតាមរយៈការហ្បើការយកចិត្ទុកោក់
សមរមតាយ គួរដត្តរូវោនរកហឃើញ។

ដផ្នកទដី 4.5. ដផ្នក 6720.4 ្តរូវោនបញ្ជូលក្នចុង្កមពលកម ្ហដើមតាបដីដចងថា ៖

6720.4. ការទទួលខុស្តរូវ និងហទាសទណ្ឌ។

(a) ្វដីហបើមានបញ្ញត្ិផ្ទចុយនានាក្នចុងដផ្នក 6423 ដល ់6436 រួមបញ្ជូល ផលិតករភាព
យន្អាសអាភាសន៍នដីមួយៗ ឬបុគ្គលណមានតាក់ក្នចុងទដីភានតាក់ងរមានទំនាក់ទំនងជាមួយ
ផលិតករភាពយន្អាសអាភាសន៍ ដដលហធវើចំណុចណមួយខាងហ្កាម ក្នចុងចំណត់
ការរដ្ឋោល ឬសុដីវិល គួរដត្តរូវោនវាយតនមលៃហទាសទណ្ឌដូចោនកំណត់ក្នចុងភាគរង (b) ៖

(1) បំោនហោយ្ពហងើយកហន្ើយបញ្ញត្ិននភាគរង (a), (b) ឬ (c) ននដផ្នក 6720

(2) បំោនហោយដឹង ឬដដដលៗហលើបញ្ញត្ិននភាគរង (a), (b) ឬ (c) ននដផ្នក 6720

(3) ហ្កាយពដីការរូនដំណឹង និងការផុតហពលកំណត់ននរយៈហពលកាត់បន្ថយ មិនហធវើ ឬ
បដិហសធហគារពតាមបញ្ញត្ិននភាគរង (a), (b) ឬ (c) ននដផ្នក 6720 ឬ

(4) រួយទំនុងប្មុងអ្នកហផតាសងហធវើសកម្ភាពណមួយននកថាខណ្ឌ (1), (2) ឬ (3) នន
ភាគរង (a)។

(b) ការបំោននានាននកថាខណ្ឌ (1) ននភាគរង (a) អាចោក់ហទាសោនហោយហទាស
ទណ្ឌមិនតិចជាងមួយោន់ដុលា្តារ ($1,000) និងមិនហលើស្ោំោន់ដុលា្តារ ($5,000)។  
ការបំោនកថាខណ្ឌ (2) ឬ (3) ននភាគរង (a) អាចោក់ហទាសោនហោយហទាសទណ្ឌមិន
តិចជាង្ោំោន់ដុលា្តារ ($5,000) និងមិនហលើសចិតសិបោន់ដុលា្តារ ($70,000)។  
ហេើយការបំោនកថាខណ្ឌ (4) ននភាគរង (a) អាចោក់ហទាសោនហោយហទាសទណ្ឌមិន
តិចជាងមួយោន់ដុលា្តារ ($1,000) និងមិនហលើសសាមសិប្ោំោន់ដុលា្តារ 
($35,000)។

(c) ្វដីហបើមានបញ្ញត្ិផ្ទចុយនានាក្នចុងដផ្នក 6423 ដល ់6436 រួមបញ្ជូល ផលិតករភាព
យន្អាសអាភាសន៍ដដលមានបំណងបំោនភាគរង (a) ននដផ្នក 6720 ការបំោនដដល
បណ្តាលឲយសា្ប់ ឬហធវើឲយខូចខាតរាងកាយអចិននន្យ៍ ឬរយៈហពលយូរ ដល់អ្នកសដម្ងភាព

យន្អាសអាភាសន៍ អាចោក់ហទាសោនហោយពិន័យមិនហលើសពដីមួយរយោន់ដុលា្តារ  
($100,000) តាមដំហណើរការអនុវត្ន៍រដ្ឋោល ឬចំណត់ការសុដីវិល។ ហបើផលិតករភាព
យន្អាសអាភាសន៍គឺជា្កុមេ៊ុនទទួលខុស្តរូវមានក្មិត ឬសារដីវកម ្ការពិន័យមិន
ហលើសពដីមួយលាន ្ោំរយោន់ដុលា្តារ ($1,500,000)។

ដផ្នកទដី 4.6. ដផ្នក 6720.5 ្តរូវោនបញ្ជូលក្នចុង្កមពលកម ្ហដើមតាបដីដចងថា ៖

6720.5. ភានតាក់ងរននការ្គប់្គង។ ការរួយទំនុងប្មុង។ ការបំោនហ្ចើន។

(a) តាមរយៈការទិញតនមលៃតបស្នង បុគ្គលមានតាក់ដដលមានសិទ្ិណមួយក្នចុងភាពយន្
អាសអាភាសន៍មួយ ឬហ្ចើនដដលោន្តក្នចុង California ហោយបំោនភាគរង (a)  
ននដផ្នក 6720 ហេើយដដលហផញើហោយដឹង ឬហធវស្បដេស ឬជាមូលហេតុននការហផញើ ឬយក  
ឬជាមូលហេតុននការយក ចូល ឬហៅក្នចុង California ស្មាប់លក់ ឬដចកចាយ
ភាពយន្អាសអាភាសមួយ ឬហ្ចើនដដលោន្តក្នចុង California ហោយបំោនភាគរង  
(a) ននដផ្នក 6720 ជាមួយបំណងដចកចាយ ឬផ្ល់សំហណើដចកចាយ ឬហធវើការដចកចាយ
ភាពយន្ហនាះស្មាប់ហគាលបំណងោណិរ្កម ្គួរដត្តរូវោនវាយតនមលៃហទាសទណ្ឌហ្ចើន
ជាង ៖ 

(1) មិនតិចជាងោក់កណ្តាល បែុដន្មិនហលើសមួយកនលៃះ បរិមាណសរុបននតនមលៃតបស្នង
ដដលោនផ្តាស់ប្ជូរស្មាប់សិទ្ិណមួយក្នចុងភាពយន្អាសអាភាសន៍។

(2) មិនតិចជាងោក់កណ្តាល បែុដន្មិនហលើសមួយកនលៃះ ចំណយសរុបនន
ការផលិតភាពយន្អាសអាភាសន៍។

(b) រនណដដលរកហឃើញោនរួយទំនុកប្មុងរនហផតាសងហទៀតក្នចុងការបំោនភាគរង (a)  
គួរដត្តរូវោនរកហឃើញទទួលខុស្តរូវការបំោនភាគរង (a)។

(c) រនណដដលរកហឃើញទទួលខុស្តរូវការបំោនភាគរង (a) ដដលោនរកហឃើញពដីមុន
ទទួលខុស្តរូវការបំោនភាគរង (a) គួរដត្តរូវោនវាយតនមលៃហទាសទណ្ឌហ្ចើនជាង ៖

(1) មិនតិចជាងពដីរដង បែុដន្មិនហលើសបដីដង បរិមាណននតនមលៃតបស្នងដដល
ោនផ្តាស់ប្ជូរស្មាប់សិទ្ិណមួយក្នចុងភាពយន្អាសអាភាស។

(2) មិនតិចជាងពដីរដង បែុដន្មិនហលើសបដីដង ចំណយសរុបននការផលិតភាពយន្
អាសអាភាសន៍។

(d) រនណដដលរកហឃើញទទួលខុស្តរូវការបំោនភាគរង (a) ដដលោនរកហឃើញពដីមុន
ទទួលខុស្តរូវការបំោនពដីរ ឬហ្ចើនដងហលើភាគរង (a) គួរដត្តរូវោនវាយតនមលៃហទាស
ទណ្ឌហ្ចើនជាង ៖

(1) មិនតិចជាងបដីដង បែុដន្មិនហលើសបួនដង បរិមាណននតនមលៃតបស្នងដដលោនផ្តាស់ប្ជូរ
ស្មាប់សិទ្ិណមួយក្នចុងភាពយន្អាសអាភាស។

(2) មិនតិចជាងបដីដង បែុដន្មិនហលើសបួនដង ចំណយសរុបននការផលិតភាពយន្
អាសអាភាសន៍។

(e) ដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល មិនគួរអនុវត្ហលើសកម្ភាពហវរ្សានស្អប់រំ  
និងវិទតាយាសានស្្សបចតាបាប ់ហដើមតាបដី្កុមេ៊ុនបញ្ជូន ឬហធវើភាពយន្អាសអាភាសន៍ ហៅដល់
ការអនុវត្ចតាបាប់្ពេ្ទណ្ឌ និងការកាត់ហទាសទដីភានតាក់ងរក្នចុងការហស៊ីបអហងកត និងការកាត់
ហទាសបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ និងភាពយន្នានាដដលោនក្មិតហោយសមាគមន៍រូបភាព
ចលនាអាហមរិក លុះ្តាដតភាពយន្ហនាះគឺជាភាពយន្អាសអាភាស។

ដផ្នកទដី 4.7. ដផ្នក 6720.6 ្តរូវោនបញ្ជូលក្នចុង្កមពលកម ្ហដើមតាបដីដចងថា ៖

6720.6. ការអនុវត្។ អ្នកហធវើឲតាយដបកដំណឹងនផ្ទក្នចុង។ សិទ្ិឯករនននចំណត់ការ។

(a) រនណដដលបំោនបញ្ញត្ិននដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល គួរដតទទួល
ខុស្តរូវតាមរយៈដំហណើរការអនុវត្ន៍រដ្ឋោល ឬតាមរយៈចំណត់ការសុដីវិលដដលហធវើហោយ
ដផ្នក ឬអ្នកចាត់តាំងរបស់ខលៃលួន ្ពះរារអាជា្តាសុដីវិល អ្នកសដម្ងភាពយន្អាសអាភាស
ដដលរងហ្គាះហោយការបំោនដផ្នក 6720 ឬបុគ្គលដដលរស់ហៅក្នចុងរដ្ឋ California។  
មុននឹងោក់ចំណត់ការសុដីវិលហោយហយាងតាមភាគរងហនះ អ្នកសដម្ងភាពយន្អាស
អាភាស ឬបុគ្គលណមួយ ្តរូវដតោក់ជាមួយដផ្នកនូវសំហណើជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរ  
ហដើមតាបដីដផ្នកតាមរកអ្នកបំោនដដលោនហចាទ្បកាន ់ឬអ្នកបំោនតាមរយៈដំហណើរការ
អនុវត្ន៍រដ្ឋោល ឬតាមរយៈការចាប់ហផ្ើមចំណត់ការសុដីវិល។ សំហណើគួរដតបញ្ជូល
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ60បន្

(c) ការបំោនដផ្នកហនះអាចជាមូលហេតុស្មាប់ការពតាយលួរ ឬការដកេូតអាជា្តាប័ណ្ណទដីភានតាក់
ងរចាត់ដចងតារារបស់អ្នកបំោន។ ដផ្នកសុវត្ថិភាពការងរ និងសុខា្ិោល និងដផ្នកការ
អនុវត្ស្ង់ោរពលកម្គួរដតរកតាសាយុតា្តាធិការ្សបគានតាហលើការអនុវត្ដផ្នកហនះ។

(d) តាមការរកហឃើញការទទួលខុស្តរូវហលើការបំោនភាគរង (a) ដផ្នក 6720  
ដផ្នកគួរដតបញ្ជូនព័ត៌មានក្នចុងកថាខណ្ឌ (5) ននភាគរង (a) ដផ្នក 6720.1 ហៅ្កសួង
ទំនាក់ទំនងឧសតាសាេកម ្ដផ្នកការអនុវត្ស្ង់ោរពលកម ្ឬអ្នករំនួសទដីភានតាក់ងរ។

ដផ្នកទដី 4.9. ដផ្នក 6720.8 ្តរូវោនបញ្ជូលក្នចុង្កមពលកម ្ហដើមតាបដីដចងថា ៖

6720.8. និយមន័យ។

ស្មាប់ហគាលបំណងដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល និយមន័យខាងហ្កាម
គួរដតហ្បើ ៖

(a) "ភាពយន្អាសអាភាសន៍" មានន័យថា ការ្តទុក ទាញយក ឬការផតាសាយផ្តាល់
ននភាពយន្ វីហដអ ូការផតាសពវផតាសាយ ឬការតំណងហផតាសងហទៀតននការរួមហ្ទដដលអ្នកសដម្ង
ពិតជាទាក់ទងក្នចុងការស៊កបញ្ជូល្បោប់ហ្ទនស្ដី ឬរន្គូ្ហោយ្បោប់ហ្ទបុរស។

(b) "អ្នកសដម្ងភាពយន្អាសអាភាសន៍" មានន័យថា បុគ្គលដដល្បោប់ហ្ទបុរស
ស៊កបញ្ជូល្បោប់ហ្ទនស្ដី ឬរន្គូ្ ខណៈដដរកំពុង្ ត ឬបុគ្គលដដល្បោប់ហ្ទនស្ដី  
ឬរន្គូ្្តរូវោនស៊កបញ្ជូលហោយ្បោប់ហ្ទបុរស ខណៈដដរកំពុង្ ត។

(c) "ផលិតករភាពយន្អាសអាភាសន៍" មានន័យថា បុគ្គលដដលហធវើ ផលិត ឧបត្ថម្ភ ឬ
ដឹកនាំភាពយន្អាសអាភាសន៍មួយ ឬហ្ចើនដដលោន្ តក្នចុង California ហេើយលក់  
ផ្ល់ហដើមតាបដីលក ់ឬជាមូលហេតុ្តរូវោនលក់ភាពយន្អាសអាភាសន៍ហនាះហដើមតាបដីប្ជូរនឹងតនមលៃ
តបស្នង។

(d) "បទបញ្តាភាពយន្អាសអាភាសន៍" មានន័យថា រាល់បទបញ្តាទាំងអស់ដដលោន
អនុម័តហោយ្កុម្បឹកតាសាហោយហយាងតាមបញ្ញត្ិននការហធវើចតាបាប់ននចតាបាប់និតិវិធដីរដ្ឋោល  
(រំពូក 3.5 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 11340) ននដផ្នក 1 ននភាគ 3 ចំណងហរើង  
2 នន្កមរោ្តា្ិោល) ដដលជាប់ទាក់ទងសមហេតុផលនឹងហគាលបំណង និងបំណងនន
ដផ្នក 6720 ដល់ 6720.8 រួមបញ្ជូល។

(e) "ោនរួយទំនុកប្មុង" ឬ "រួយទំនុកប្មុង" មានន័យថា ការឲតាយហោយដឹង ឬហធវស
្បដេសនូវរំនួយហ្ចើនដល់រនណមួយ។

(f) "ការចាប់ហផ្ើម្ត" មានន័យថា ចំណុចដដលភាពយន្អាសអាភាសន៍ចាប់ហផ្ើម្តរូវ
ោន្ត ទាញយក ឬផតាសពវផតាសាយផ្តាល់។

(g) "្កុម្បឹកតាសា" មានន័យថា ្កុម្បឹកតាសាស្ង់ោរសុវត្ថិភាពការងរ និងសុខា្ិោល។

(h) "តនមលៃតបស្នង" មានន័យថា អវដីៗមានតនមលៃ ដដលរួមទាំង ដតមិនក្មិត រូបិយប័ណ្ណពិត  
ឬឌដីរដី្ល ឬសិទ្ិអនាគត ឬកម្សិទ្ិហលើ្ោក់ចំហណញបច្ចុបតាបន្ន ឬអនាគត។

(i) "ហគាលបំណងោណិរ្កម"្ មានន័យថា ហដើមតាបដីលក ់ផ្ល់រូនហដើមតាបដីលក ់ឬជាមូលហេតុ
្តរូវោនលក ់ក្នចុងការប្ជូរតនមលៃតបស្នង។

(j) "ដចកចាយ" ឬ "ោនដចកចាយ" មានន័យថា ការហផ្ទរការកាន់កាប់ ក្នចុងការប្ជូរតនមលៃតប
ស្នង។

(k) "ដផ្នក" មានន័យថា ដផ្នកសុវត្ថិភាពការងរ និងសុខា្ិោល។

(l) "ោន្ត" និង "កំពុង្ត" មានន័យថា ការ្ត ការទាញយក ឬផតាសពវផតាសាយផ្តាល់
ននភាពយន្អាសអាភាសន៍នានា។

(m) "អាជា្តាប័ណ្ណ" មានន័យថា អាជា្តាប័ណ្ណសុខភាពផលិតករភាពយន្អាសអាភាសន៍។

(n) "អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណ" មានន័យថា រនណមួយដដលកាន់កាប ់អាជា្តាប័ណ្ណសុខភាព
ផលិតករភាពយន្អាសអាភាសន៍មានសុពលភាព។

(o) "សារធាតុដដលមានសកា្តានុពលអាចចមលៃងតាមផលៃជូវហ្ទហផតាសងៗ" ឬ "OPIM‑STI"  
មានន័យថា សារធាតុរាវននរាងកាយ និងសារធាតុហផតាសងហទៀតដដលអាចមាន និងចមលៃង
ហមហរាគ ល្ៃងតាមផលៃជូវហ្ទ។

(p) "រន" មានន័យថា បុគ្គល ភាពជានដគ ូ្កុមេ៊ុន សមាគមន ៍សារដីវកម ្្កុមេ៊ុន
ទទួលខុស្តរូវមានក្មិត ឬនដីតិបុគ្គលហផតាសងហទៀត។

ការដ្លៃងពដីមូលហេតុដដលហរឿជាក់ថាដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល ្តរូវ
ោនបំោន។ ដផ្នកគួរដតហ្លៃើយតបបុគ្គលជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរ ដដលបង្តាញថាហតើខលៃលួន
មានបំណងតាមរកចំណត់ការរដ្ឋោន ឬសុដីវិល ឬគាមតានចំណត់ការ។ ក្នចុងរយៈហពល  
21 ន្ងៃននការទទួលសំហណើ ហបើដផ្នកហ្លៃើយតបថាខលៃលួនកំពុងតាមរកអ្នកបំោនដដលោន
ហចាទ្បកាន់ ឬអ្នកបំោនតាមរយៈដំហណើរការអនុវត្ន៍រដ្ឋោល ឬចំណត់ការសុដីវិល  
ហេើយផ្លួចហផ្ើមការអនុវត្បណ្ឹង ឬោក់ចំណត់ការសុដីវិលក្នចុងរយៈហពល 45 ន្ងៃ នន
ការទទួលសំហណើ គាមតានចំណត់ការហផតាសងអាច្តរូវោនហធវើ លុះ្តាដតចំណត់ការរបស់
ដផ្នក្តរូវោនហោះបង់ហចាល ឬហលើកដលងហោយគាមតានលហមអៀង។ ក្នចុងរយៈហពល 21  
ន្ងៃននការទទួលសំហណើ ហបើដផ្នកហ្លៃើយតបអវិរ្មាន ឬមិនោនហ្លៃើយតប រនដដលហស្នើសុំ
ចំណត់ការ អាចោក់ចំណត់ការសុដីវិល។

(b) រយៈហពលដដលចំណត់ការសុដីវិលគួរដត្តរូវោនចាប់ហផ្ើម គួរដតគិតពដីកាលបរិហចឆេទ
ទទួលសំហណើរបស់ដផ្នកហៅកាលបរិហចឆេទចំណត់ការសុដីវិល្តរូវោនហលើកដលងហោយគាមតាន
លហមអៀង ឬចំណត់ការអនុវត្រដ្ឋោល្តរូវោនហោះហចាល ដដលជាហពលហ្កាយ បែុដន្
ស្មាប់ដតចំណត់ការសុដីវិលដដលោក់ហោយអ្នកដដលោនោក់សំហណើបែុហណ្តាះ។

(c) គាមតានចំណត់ការសុដីវិលអាច្តរូវោនោក់ហ្កាមដផ្នកហនះដដលទាក់ទងនឹងរននានា
ស្មាប់ការបំោនដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល ហ្កាយពដីដផ្នកោនហចញដដីកា
្សបជាមួយដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល ឬោន្បមូលពិន័យរនហនាះ
ស្មាប់ការបំោនដូចគានតា។ ហទាះបដីជាដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល មិនោក់
ការទទួលខុស្តរូវ្ពេ្ទណ្ឌ គាមតានចំណត់ការសុដីវិលដដលហចាទ្បកាន់ការបំោនដផ្នក  
6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល អាច្តរូវោនោក់្ប្ំងបុគ្គល ហោយហយាងតាមដផ្នក
ហនះ ហបើ្ពះរារអាជា្តា្ពេ្ទណ្ឌកំពុងរកតាសាចំណត់ការ្ពេ្ទណ្ឌហ្ប្ំងនឹងរនហនាះោក់
ព័ន្នឹងការហធវើរំនួញ ឬការហកើតហេើងដូចគានតា។ មិនហលើសពដីសាល្កមននអង្គហសចក្ដីមួយ
ដដលហគារពតាមការបំោនណមួយននដផ្នក 6720 ដល ់6720.8 រួមបញ្ជូល អាច្តរូវ
ោនទទួលហ្កាមដផ្នកហនះ្ប្ំងនឹងរនណមួយហទ។ តុលាការអាចហលើកដលងចំណត់
ការពតាយលួរហោយគាមតានលហមអៀងហៅចំណត់ការហផតាសង ស្មាប់ការខកខានននហដើមហចាទក្នចុងប្ឹង
យា៉តាងខា្តាំង ឬហោយហសាមតាះ្តង់។

(d) ហបើសាល្កម្តរូវោនចូល្ប្ំងរនជាប់ហចាទមួយ ឬហ្ចើននាក់ក្នចុងចំណត់ការ
ដដលោនោក់ហ្កាមដផ្នកហនះ ពិន័យដដលទាមទារហោយហដើមហចាទ គួរដត្តរូវោនដបង
ដចកដូចតហៅ ៖ 75 ភាគរយឲតាយរដ្ឋ California និង 25 ភាគរយឲតាយហដើមហចាទ។  
តុលាការគួរដតផ្ល់ឲតាយហដើមហចាទ ឬរនជាប់ហចាទ ហរៀសជាងទដីភានតាក់ងររោ្តា្ិោលដដល
ឈ្នះក្នចុងចំណត់ការណមួយដដលោនផ្ល់សិទ្ិហោយដផ្នក 6720 ដល ់6720.8  
រួមបញ្ជូល និងោនោក ់ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ ចំណយននបណ្ឹង រួមទាំងន្លៃឈ្នលួល
សមរមតាយរបស់ហមធាវី។ ហទាះបដីជាយា៉តាងណ ហដើមតាបដីឲតាយរនជាប់ហចាទទាញយកន្លៃឈ្នលួលហមធាវី
ពដីហដើមហចាទ ដំបូងតុលាការ្តរូវដតដសវងរកថាការតាមបណ្ឹងរបស់ហដើមហចាទមិនហពញ
លក្ខណៈចតាបាប ់ឬមិនហសាមតាះ្តង់។

ដផ្នកទដី 4.8. ដផ្នក 6720.7 ្តរូវោនបញ្ជូលក្នចុង្កមពលកម ្ហដើមតាបដីដចងថា ៖

6720.7. ការទទួលខុស្តរូវននទដីភានតាក់ងរចាត់ដចងតារា។

(a) វាគួរដតខុសចតាបាប់ស្មាប់ទដីភានតាក់ងរចាត់ដចងតារា ដូចដដលលក្ខខណ្ឌ្តរូវោនកំណត់
ក្នចុងភាគរង (a) ដផ្នក 1700.4 ក្នចុងការបញ្ជូនហោយដឹង ស្មាប់តនមលៃតបស្នង អ្នក
សដម្ងភាពយន្អាសអាភាសន៍ហៅផលិតករ ឬភានតាក់ងររបស់ផលិតករ ដដលរាប់បញ្ជូល  
ដតមិនក្មិត អ្នកដឹកនាំភាពយន្អាសអាភាសន៍ដដលមិនហគារពតាមភាគរង (a) ដផ្នក  
6720។ ទដីភានតាក់ងរចាត់ដចងតារាដដលរកហឃើញទទួលខុស្តរូវហលើការបំោនភាគរងហនះ  
គួរដតទទួលខុស្តរូវចំហោះអ្នកសដម្ងភាពយន្អាសអាភាសន៍នូវបរិមាណតនមលៃតបស្នង
ោនទទួលហោយទដីភានតាក់ងរចាត់ដចងតារាជាលទ្ផលននការបញ្ជូនដដលោនហធវើបំោនដផ្នក
ហនះ និងស្មាប់ន្លៃឈ្នលួលសមរមតាយរបស់ហមធាវីដដលទាក់ទងជាមួយការតាមទដីភានតាក់ងរចាត់
ដចងតារាហោយហជាគរ័យចំហោះការទទួលខុស្តរូវហលើការបំោនភាគរងហនះ។

(b) ទដីភានតាក់ងរចាត់ដចងតារាដដលទទួលោនការបញ្តាក់ជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរមុនចាប់
ហផ្ើម្ត ដដលោនចុះេត្ថហលខាហ្កាមហទាសទណ្ឌបំោនសមតាប្ហោយផលិតករភាពយន្
អាសអាភាសន៍ ដដលផលិតករភាពយន្អាសអាភាសន៍ហគារពតាម ហេើយនិងបន្ហគារព
តាម ត្មរូវការទាំងអស់ននភាគរង (a) ដផ្នក 6720 មិនគួរទទួលខុស្តរូវហលើការបំោន
ដផ្នកហនះហទ។

60
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ60 បន្

ក្នចុងតុលាការ និងគួរដត្តរូវោនផ្ល់អំណចឲតាយហោយពលរដ្ឋតាមរយៈចតាបាប់ហនះ ហដើមតាបដីហធវើជា
ភានតាក់ងររបស់ពលរដ្ឋរដ្ឋ California ក្នចុងលក្ខខណ្ឌដូចខាងហ្កាម ៖ (1) អ្នក្ប្ំងមិន
គួរ្តរូវោនចាត់ទុកជានិហយារិត "តាម្ន្ទៈ" ននរដ្ឋ California បែុដន្អង្គនដីតិបញ្ញត្ិគួរ
ដតមានសមត្ថកិច្ដកអ្នក្ប្ំងហចញពដីតួនាទដីទដីភានតាក់ងររបស់គាត់ ហោយការហោះហ្នតាតភាគ
ហ្ចើនននសភានដីមួយៗននអង្គនដីតិបញ្ញត្ ិហពលដដលមាន "មូលហេតុលអ" ក្នចុងការហធវើដូចហនះ  
ដូចដដលលក្ខខណ្ឌ្តរូវោនកំណត់ហោយចតាបាប់សំណុំហរឿង California។ (2) អ្នក្ប្ំង
គួរដតហធវើការសតាប្មុនចូលកាន់តំដណង ហ្កាមដផ្នក 3 ននមា្តា XX ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ  
California ជានិហយារិតននរដ្ឋ California។ (3) អ្នក្ប្ំងគួរដត្តរូវោនចាត់ទុក
ជាភារកិច្ដដលផ្ល់ការទុកចិត ្សដីលធម ៌និងដផ្នកចតាបាប់ទាំងអស់ដដលោនពណ៌នាហោយ
ចតាបាប់។ និង (4) អ្នក្ប្ំងគួរដត្តរូវោនទូទាត់សងហោយរដ្ឋ California ស្មាប់ការ
ចំណយសមរមតាយដតបែុហណ្តាះ និងការោត់បង់ហផតាសងហទៀតោនហកើតហេើងហោយអ្នក្ប្ំងហដើរ
តួជាភានតាក់ងរការោរសុពលភាពននចតាបាប់ដដលោនរដរកដវកដញក។ អ្តាននសំណងមិនគួរ
ហលើសពដីបរិមាណចំណយដដលរដ្ឋហធវើហដើមតាបដីការោរខលៃលួនឯងហទ។

ដផ្នកទដី 11. កាលបរិហចឆេទមានសុពលភាព។

ហលើកដលងដត ្តរូវោនផ្ល់រូនទដីហនះ ចតាបាប់ហនះគួរដតមានសុពលភាពហ្កាយពដីការយល់្សប
ហោយអ្នកហោះហ្នតាត។

លសចែ្ីលស្នើ 61
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8 នន
មា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California។

វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះបដន្ថមមួយដផ្នកហៅក្នចុង្កមដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន។ ហេតុហនះ បទ
បតាបញ្ញត្ិ្ ្ដីដដលោនហស្នើបដន្ថម្តរូវោនហោះពុម្ពក្នចុងទ្មង ់អកតាសរហ្ទត ហដើមតាបដីចងអចុលបង្តាញ
ថាវាគឺ្្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ចតាបាប់ស្ដីពដីការបន្ជូរបន្ថយន្លៃឱស្រដ្ឋ California

្បជារនននរដ្ឋ California សហ្មចដូចតហៅថា៖

ដផ្នក 1. ចំណងហរើង។

ចតាបាប់ហនះ្តរូវោនដឹង និងអាចនិយាយហយាងហៅរកថាជា "ចតាបាប់ស្ដីពដីការបន្ជូរបន្ថយន្លៃ
ឱស្រដ្ឋ California" ("ចតាបាប់")។

ដផ្នកទដី 2. លទ្ផលរកហឃើញ និងហសចក្ដី្បកាស។

្បជារនននរដ្ឋ California យល់ហឃើញ និង្បកាសដូចខាងហ្កាម ៖

(a) តនមលៃឱស្មានហវរ្បញ្តាោនកា្តាយជា និងបន្ជាកតា្តារំរុញដ៏បំផុតមួយននការបហងកើន
បន្ទចុកចំណយហលើការដ្ទាំសុខភាពហៅរដ្ឋ California។

(b) ហៅថានតាក់ជាតិ ការចំណយហលើឱស្មានហវរ្បញ្តាោនហកើនហេើងហ្ចើនជាង 800  
ភាគរយចហនា្តាះពដី្នតា ំ1990 ដល់្នតាំ 2013 ដដលហធវើឲតាយវាកា្តាយជាដផ្នកដដលលូតលាស់
យា៉តាងហលឿនបំផុតមួយននការដ្ទាំសុខភាព។

(c) ការចំណយហៅហលើឱស្ពហិសស ដូចជាឱស្ដដលហ្បើហដើមតាបដីពតាយាោលហមហរាគ
ហអដស៍/រំងឺហអដស ៍(HIV/AIDS) រំងឺរលាកហ្លៃើម្បហ្ទ C និងរំងឺមហារីក កំពុង
ហកើនហេើងហលឿនជាងឱស្្បហ្ទហផតាសងហទៀត។ ្គាន់ដតហៅ្នតាំ 2014 មួយ ការ
ចំណយសរុបហៅហលើ្កុមឱស្ពិហសសោនហកើនហេើងហ្ចើនជាង 23 ភាគរយ។

(d) ការអនុវត្របស់ឧសតាសាេកម្ឱស្ហៅក្នចុងការគិតន្លៃឱស្ដដលបំហោ៉តាង ោនហធវើឲតាយ
្កុមេ៊ុនឱស្ទទួលោន្ោក់ចំហណញហលើស្កុមេ៊ុនហ្បង និងឧសតាសាេកម្ធនាគារ
វិនិហយាគហៅហទៀត។

(e) ការកំណត់ន្លៃឱស្ដដលបំហោ៉តាង ោនហធវើឲតាយ្កុមេ៊ុនឱស្ចំណយ្ោក់ឈ្នលួលហ្ចើន
ហលើសលុបហៅហលើ្កុមនាយក្បតិបត្ិរបស់ពួកហគ។

(f) ឱស្ដដល្តរូវោនកំណត់ន្លៃខ្ពស់េួសហេតុ បន្ហធវើជាបន្ទចុកមិនចាំោច់ហៅហលើអ្នកបង់
ពនហ្ៅរដ្ឋ California ដដលហៅទដីបំផុតនាំឲយមានការកាត់បន្ថយហសវាដ្ទាំសុខភាព និង

(q) "ការចមលៃងតាមផលៃជូវហ្ទ" ឬ "STI" មានន័យថា ការ្លៃង ឬរមងៃឺនានា រាលោល ហោយ
ការរួមហ្ទ ដដលរួមទាំង ដតមិនក្មិត HIV/AIDS ហរាគ្បហមះ ហរាគសា្តាយ ោ៉តារាសុដីត  
chlamydia ហរាគរលាកហ្លៃើម រមងៃឺហោះហវៀនឬផលៃជូវហ្ទបងកហោយ trichomoniasis  
ការចមលៃង papillomavirus ពដី្បោប់ហ្ទមនុសតាស (HPV) និងហរីម្បោប់ហ្ទ។

ដផ្នកទដី 5. ការសា្តាបនាហសរីនិយម។

ចតាបាប់ហនះគឺជាការអនុវត្អំណចសាធារណៈនន្បជារនរដ្ឋ California ស្មាប់ការ
ការោរសុខភាព សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកហគ និងគួរដត្តរូវោនដវកដញក
ទូលំទូលាយ ហដើមតាបដីបំហពញហគាលបំណងរបស់វា។

ដផ្នកទដី 6. វិធានការរហមា្តាះ។

ចតាបាប់ហនះមានបំណងឲតាយោន្គប់្រុងហ្ជាយ។ វាជាបំណង្បជារនរដ្ឋ California  
ដដលក្នចុងករណដី ចតាបាប់ហនះ និងវិធានការមួយ ឬហ្ចើនដដលទាក់ទងនឹងកម្វត្ថចុដូចគានតា គួរដត
បង្តាញហលើប័ណ្ណហោះហ្នតាតទូទាំងរដ្ឋដូចគានតា បញ្ញត្ិននវិធានការហផតាសង ឬវិធានការនានាគួរដត
្តរូវោនចាត់ទុកថា្ប្ំងជាមួយចតាបាប់ហនះ។ ក្នចុងករណដីដដលចតាបាប់ហនះទទួលោនចំនួន
ហោះហ្នតាតគាំ្ទហ្ចើន បញ្ញត្ិននចតាបាបហ់នះគួរដតមានហ្បៀបក្នចុងអត្ថបទទាំងមូលរបស់វា និង
បញ្ញត្ិទាំងអស់ននវិធានការហផតាសង ឬវិធានការនានាគួរដតទុកជាហមាឃៈ។

ដផ្នកទដី 7. គណហនយតាយភាពរបស់អ្នក្ប្ំង។

តាមរយៈហនះ ្បជារនរដ្ឋ California ្បកាសថាអ្នក្ប្ំងចតាបាបហ់នះគួរដតទទួលខុស
្តរូវសុដីវិល ក្នចុងការណដីដដលចតាបាប់ហនះ្តរូវោនបំផ្តាញ ហ្កាយពដីអត្ថបទទាំងមូល ឬដផ្នកខលៃះ  
ហោយតុលាការស្មាប់ការបដិហសធធម្នុញ្ញភាព ឬលក្ខន្ិកៈ។ គំនិតផ្លួចហផ្ើមបដិហសធ
ធម្នុញ្ញភាព ឬលក្ខន្ិកៈគឺជាហ្បើ្ោស់ខុសនន្ វិកាអ្នកបង់ពន ្និងធនធានហោះហ្នតាត  
និងអ្នក្ប្ំងរបស់ចតាបាប ់ជាអ្នកសរហសរហសចក្ដី្ោងចតាបាប ់្តរូវដតមានគណហនយតាយភាព
ស្មាប់ការហកើតហេើងហនាះ។

ក្នចុងករណដីដដលចតាបាប់ហនះ ហ្កាយពដីអត្ថបទ្តរូវោនបដិហសធក្នចុងតុលាការ ទាំងមូល ឬ
ដផ្នកខលៃះ ជាគាមតានសុពលភាពហោយអធម្នុញ្ញភាព ឬលក្ខន្ិកៈ និង្ោក់ចំហណញទាំងអស់
ស្មាប់ប្ឹងឧទ្រណ៍ និងប្ជូរការសហ្មចរបស់តុលាការ ្តរូវោនហ្បើអស ់អ្នក្ប្ំងគួរដត
បង់ពិន័យសុដីវិល $10,000 ដល់មូលនិធិទូហៅននរដ្ឋ California ស្មាប់ការមិនោន
សរហសរហសចក្ដី្ោងអនុញ្តាតធម្នុញ្ញភាព ឬលក្ខន្ិកៈទាំង្សុងក្នចុងការផ្លួចហផ្ើមចតាបាប់។  
គាមតានភាគដី ឬអង្គភាពអាចបដិហសធហទាសទណ្ឌសុដីវិលហនះ។

ដផ្នកទដី 8. វិហសាធនកម ្និងនិរាករណ៍។

ចតាបាប់ហនះអាច្តរូវោនដកដ្បហដើមតាបដីបដន្ថមហគាលបំណងរបស់វាហោយលក្ខន្ិកៈោនអនុម័ត
ហោយការហោះហ្នតាតពដីរភាគបដី (2/3) ននអង្គនដីតិបញ្ញត្ ិនិងោនចុះេត្ថហលខាហោយ
ហទសា្ិោល។

ដផ្នកទដី 9. ការដចកសិទ្ ិនិងកាតពវកិច្។

ហបើបញ្ញត្ិនានាននចតាបាប់ហនះ ឬដផ្នកហនាះ ឬភាពអនុវត្ោនននបញ្ញត្ិនានា ឬដផ្នកដល់រន  
ឬកាលៈហទសៈ ្តរូវោន្បកាន់ហោយមូលហេតុណមួយមិនមានសុពលភាព ឬអធម្នុញ្ញ
ភាព បញ្ញត្ ិនិងដផ្នកហៅសល់មិនគួរ្តរូវោនបែះោល ់បែុដន្គួរដតចូលជាធរមាន និងមាន
សុពលភាពហពញហលញ និងហដើមតាបដីសហ្មចបញ្ញត្ ិនិងដផ្នកននចតាបាបហ់នះគឺអាចដចកសិទ្ ិនិង
កាតពវកិច្ោន។ តាមន័យហនះ អ្នកហោះហ្នតាត្បកាសថាចតាបាប់ហនះ ហេើយចំដណក និងដផ្នក
នដីមួយៗ នឹង្តរូវោនអនុម័តហោយមិនគិតថាហតើបញ្ញត្ ិឬដផ្នកមួយ ឬហ្ចើន្តរូវោនរកហឃើញ
គាមតានសុពលភាព ឬអធម្នុញ្ញភាព។

ដផ្នកទដី 10. ការការោរដផ្នកចតាបាប់។

្បជារនរដ្ឋ California មានបំណងថាចតាបាប ់ហបើ្តរូវោនយល់្សបហោយអ្នកហោះហ្នតាត  
និងហ្កាយមក្តរូវោនរដរកក្នចុងតុលាការ ្តរូវោនការោរហោយរដ្ឋ California។  
្បជារនរដ្ឋ California ហោយអនុម័តចតាបាបហ់នះ តាមន័យហនះ្បកាសថាអ្នក្ប្ំង
ចតាបាប់ហនះមានរំោក់ផ្តាល់ និងផ្តាល់ខលៃលួនក្នចុងការការោរចតាបាប់ហនះពដីការរដរកធម្នុញ្ញភាព  
និងលក្ខន្ិកៈពដីសុពលភាពរបស់ចតាបាប់។ ក្នចុងករណដីដដលអគ្គ្ពះរារអាជា្តាមិនការោរចតាបាប់
ហនះ ឬអគ្គ្ពះរារអាជា្តាមិនបឹ្ងឧទ្រណ៍ប្ជូរសាល្កម្ប្ំងនឹងការអនុញ្តាតធម្នុញ្ញភាព  
ឬលក្ខន្ិកៈននចតាបាប់ហនះទាំងមូល ឬជាដផ្នក ក្នចុងតុលាការ អ្នក្ប្ំងរបស់ចតាបាប់គួរដត្តរូវ
ោនផ្ល់សិទ្ិ ហដើមបដីការោរការរំោក់ផ្ល់ និងផ្ល់ខលៃលួនហោយការការោរសុពលភាពចបាប់
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156 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ61បន្

ហេើយក្នចុងហគាលហៅហនះ រដ្ឋ California និងទដីភានតាក់ងររដ្ឋទាំងអស់ហនាះ និង
អង្គភាពរដ្ឋហផតាសងហទៀត្តរូវោនត្មរូវឲតាយអនុវត្ និង្បតិបត្ិតាមចតាបាប់ហនះមិនឲតាយយូរជាងន ង្ៃទដី 
1 ដខកកកោ ្នតាំ 2017។

(d) រដ្ឋ California និងទដីភានតាក់ងររដ្ឋោលនដីមួយៗ ឬអង្គភាពរដ្ឋហផតាសងហទៀតអាចអនុម័ត
បទបតាបញ្ញត្ ិនិងបទបញ្តាហដើមតាបដីអនុវត្បញ្ញត្ិននដផ្នកហនះ និងអាចហស្នើសុំការអនុហ្គាះននចតាបាប់
សេព័ន្ វិធាន និងបទបញ្តាដដលចាំោច់ហដើមតាបដីអនុវត្បញ្ញត្ិននដផ្នកហនះ។

ដផ្នកទដី 5. ការសា្តាបនាហសរីនិយម។

ចតាបាប់ហនះគឺជាការអនុវត្អំណចសាធារណៈរបស់្បជារនរដ្ឋ California ហដើមតាបដីការោរ

សុខភាព សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ខលៃលួន និង្តរូវោនបក្សាយហោយហសរី

ថាហដើមតាបដីសហ្មចហគាលបំណងននចតាបាប់ហនះ។

ដផ្នកទដី 6. វិធានការមានទំនាស់។

ចតាបាប់ហនះគឺមានហចតនាផ្ល់លក្ខណៈទូលំទូលាយ។ វាមានហចតនារបស់្បជារននន

រដ្ឋ California ដដលថាក្នចុងករណដីដដលចតាបាប់ហនះ និងវិធានការមួយឬហ្ចើនទាក់ទងនឹង

្បធានបទដូចគានតា្តរូវមានហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតទូទាំងរដ្ឋដូចគានតាហនាះ បញ្ញត្ិនានាននវិធានការ

ហផតាសងមួយហទៀត ឬវិធានការហផតាសងៗហទៀត នឹង្តរូវចាត់ទុកថាមានទំនាស់ជាមួយចតាបាប់ហនះ។ 

ក្នចុងករណដីចតាបាប់ហនះទទួលោនសហមលៃងហ្នតាតគាំ្ទហ្ចើនហលើសលុប បញ្ញត្ិនានាននចតាបាប់ហនះ

្តរូវលុបហលើទាំង្សុង ហេើយ្គប់បញ្ញត្ិននវិធានការហផតាសងមួយហទៀត ឬវិធានការហផតាសងៗហទៀត 

្តរូវចាត់ទុកជាហមាឃៈ។

ដផ្នកទដី 7. គណហនយតាយភាពអ្នកគាំ្ទ។

្បជារនរដ្ឋ California តាមរយៈហនះ សូម្បកាសថា អ្នកគាំ្ទចតាបាប់ហនះ្តរូវទទួល

ខុស្តរូវដផ្នករដ្ឋបតាបហវណដីក្នចុងករណដីចតាបាប់ហនះ្តរូវោនហធវើនិរាករណ៍ហ្កាយការអនុម័ត 

ទាំង្សុងឬមួយដផ្នក ហោយតុលាការ ហោយសារមិនអាចអនុញ្តាតោនតាមរដ្ឋធម្នុញ្ញ 

ឬតាមចតាបាប់។ គំនិតផ្លួចហផ្ើមមិនអាចអនុញ្តាតោនតាមរដ្ឋធម្នុញ្ញ ឬតាមចតាបាប់គឺជាការ

ហកងបនលៃំ្ោក់របស់អ្នកបង់ពន ្និងធនធានហោះហ្នតាត ហេើយអ្នកគាំ្ទចតាបាប ់ក៏ដូចជា

អ្នកតាក់ដតងចតាបាប់ ្តរូវដតមានការទទួលខុស្តរូវចំហោះការហកើតហេើងដបបហនះ។

ក្នចុងករណដីចតាបាប់ហនះ ហ្កាយការអនុម័ត ្តរូវោនហធវើនិរាករណ៍ហៅក្នចុងតុលាការ ទាំង្សុង 

ឬមួយដផ្នក ថាផ្ទចុយនឹងរដ្ឋធម្នុញ្ញ ឬមិនមានសុពលភាពតាមចតាបាប ់ហេើយផលៃជូវឧទ្រណ៍

ទាំងអស់្តរូវោនហ្បើ្ោស់អស់លទ្ភាព អ្នកគាំ្ទ្តរូវបង់្ោក់ទណ្ឌកម្សុដីវិលចំនួន 

$10,000 ហៅក្នចុងមូលនិធិទូហៅរបស់រដ្ឋ California ហោយសារមិនោនតាក់ដតង 

និងគាំ្ទដល់ចតាបាប់ផ្លួចហផ្ើម្្ដីដដលអាចអនុញ្តាតោនទាំង្សុងតាមរដ្ឋធម្នុញ្ញ ឬចតាបាប ់

បែុដន្មិនមានការទទួលខុស្តរូវហផតាសងហទៀតចំហោះបុគ្គល ឬអង្គភាពណមួយោក់ព័ន្នឹង 

ឬហោយសារចតាបាប់ហនះហេើយ។ មិនមានភាគដី ឬអង្គភាពណមួយ អាចបដិហសធទណ្ឌកម្

សុដីវិលហនះោនហេើយ។

ដផ្នកទដី 8. វិហសាធនកម្ និងនិរាករណ៍។

ចតាបាប់ហនះអាចនឹង្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហដើមតាបដីបន្ហគាលបំណងរបស់វា ហោយលក្ខន្ិកៈ

ដដលអនុម័តហោយសំហេងពដីរភាគបដីននការហោះហ្នតាតរបស់អង្គនដីតិបញ្ញត្ ិនិងចុះេត្ថហលខា

ហោយអ្ិោលរដ្ឋ។

ដផ្នកទដី 9. ភាពអាចផ្តាច់ហចញោន។

្បសិនហបើបញ្ញត្ិណមួយននចតាបាប់ហនះ ឬដផ្នកមួយននចតាបាប់ហនះ ឬការអនុវត្បញ្ញត្ិណមួយ 

ឬដផ្នកណមួយចំហោះបុគ្គលណមានតាក ់ឬកាលៈហទសៈណមួយ ្តរូវោនចាត់ទុកថាគាមតាន

សុពលភាព ឬផ្ទចុយពដីរដ្ឋធម្នុញ្ញហោយហេតុផលណក៏ហោយ បញ្ញត្ិនិងដផ្នកដដលហៅ

ហសសសល់ នឹងមិន្តរូវោនបែះោល់ហទ បែុដន្្តរូវហៅដតមានសុពលភាពហពញហលញ ហេើយ

ក្នចុងន័យហនះ បញ្ញត្ិនិងដផ្នកដដលហៅសល់ននចតាបាប់ហនះ គឺមានលក្ខណៈអាចផ្តាច់ហចញ

ោន។ អ្នកហោះហ្នតាតសូម្បកាសថាចតាបាប់ហនះ ្ពមទាំងភាគនិងដផ្នកនដីមួយៗ នឹងអាច

្តរូវោនអនុម័តហោយមិនគិតថាបញ្ញត្ិឬដផ្នកណមួយឬហ្ចើ់ន ្តរូវោនរកហឃើញថាគាមតាន

សុពលភាព ឬផ្ទចុយពដីរដ្ឋធម្នុញ្ញហនាះហេើយ។

ដផ្នកទដី 10. ការការោរផលៃជូវចតាបាប់។

អ្នកផ្ល់ហសវាស្មាប់្បជារនដដលមានការខវះខាត។

(g) ហទាះបដីជារដ្ឋ California ោនខិតខំ្បងឹដ្បងកាត់បន្ថយតនមលៃឱស្តាមហវរ្បញ្តា
តាមរយៈ្ោក់បងវិលមកវិញក៏ហោយ អ្នកផលិតឱស្ហៅដតអាចគិតន្លៃពដីរដ្ឋខ្ពស់ជាងអ្នក
បង់្ោក់ឲតាយរោ្តា្ិោលហផតាសងហទៀតស្មាប់ឱស្ដូចគានតា ជាហេតុនាំឲតាយមានអតុលតាយភាព
អា្កក់បំផុតដដល្តរូវដតដកត្មរូវ។

(h) ្បសិនហបើរដ្ឋ California មានលទ្ភាពបង់តនមលៃស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តាហស្ើគានតា
នឹងទឹក្ោក់ដដលបង់ហោយ្កសួងកិច្ការអតដីតយុទ្រនននសេរដ្ឋអាហមរិក វានឹងនាំឲតាយមាន
ការសនតាសំសំនចោនយា៉តាងហ្ចើនចំហោះរដ្ឋ California និងអ្នកបង់ពន្។ ចតាបាប់ហនះមានភាព
ចាំោច់ និងសម្សប ហដើមតាបដីហោះ្សាយកងវល់សាធារណៈទាំងហនះ។

ដផ្នកទដី 3. ហគាលបំណង និងហចតនា។

្បជារនននរដ្ឋ California សូម្បកាសនូវបំណង និងហចតនាដូចខាងហ្កាម ក្នចុងការអនុ
ម័តចតាបាប់ហនះ ៖

(a) ហដើមតាបដីឲតាយរដ្ឋ California បង់តនមលៃស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តាហស្ើគានតានឹងតនមលៃដដលបង់
ហោយ្កសួងកិច្ការអតដីតយុទ្រនននសេរដ្ឋអាហមរិក ដូហច្នះ វានឹងនាំឲតាយមានការដកត្មរូវ
អតុលតាយភាពក្នចុងចំហណមអ្នកបង់្ោក់រដ្ឋ California។

(b) ហដើមតាបដីឲតាយមានការសនតាសំសំនចចំណយគួរឲតាយកត់សមា្តាល់ដល់រដ្ឋ California និង
អ្នកបង់ពន្ស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តា ដដលរួយទប់និនានតាការននការបហងកើនចំណយ
ដ្ទាំសុខភាពហៅរដ្ឋ California។

(c) ហដើមតាបដីដចងអំពដីការការោរផលៃជូវចតាបាប់សម្សបរបស់ចតាបាប ់្បសិនហបើវា្តរូវោនអនុម័ត និង
បនា្តាប់មក្តរូវោន្បដកកតវា៉តាហៅក្នចុងតុលាការ។

ដផ្នកទដី 4. ចតាបាប់ស្ដីពដីការបន្ជូរបន្ថយន្លៃឱស្រដ្ឋ California ្តរូវោនហធវើឲតាយហៅជា្កម
ហោយបដន្ថមដផ្នក 14105.32 ហៅក្នចុង្កមដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន ហៅថា ៖

14105.32. ការកំណត់ន្លៃឱស្។

(a) ្វដីហបើមានមា្តាចតាបាប់ហផតាសងហទៀតក៏ហោយ និងក្នចុងក្មិតដដលអាចអនុញ្តាតោន
ហយាងតាមចតាបាប់សេព័ន ្ទាំងរដ្ឋ California ទាំងទដីភានតាក់ងររដ្ឋោលរដ្ឋ ឬអង្គភាព
រដ្ឋហផតាសងហទៀត ដដលរួមមានជាអាទិ៍ ្កសួងហសវាដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋ មិន្តរូវចុះកិច្្ពម
ហ្ពៀងជាអ្នកផលិតឱស្ស្មាប់ការទិញឱស្មានហវរ្បញ្តាហេើយ ហលើកដលងដតន្លៃ
សុទ្ននឱស្ គិតទាំងការលក់ចុះន្លៃតាមការបង់ជាសាច់្ោក ់ទំនិញហសរី ការចុះន្លៃតាម
ទំេំ ្ោក់បងវិលមកវិញ ឬការចុះន្លៃ ឬឥណទានហផតាសងហទៀត ដដល្តរូវោនកំណត់ហោយ
្កសួងហសវាដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋ គឺដូចគានតា ឬទាបជាងន្លៃទាបបំផុតដដល្តរូវោនទូទាត់
ស្មាប់ឱស្ដូចគានតាហោយ្កសួងកិច្ការអតដីតយុទ្រនសេរដ្ឋអាហមរិក។

(b) ន្លៃខ្ពស់បំផុតដដល្តរូវោនពណ៌នាហៅក្នចុងដផ្នករង (a) ក៏អនុវត្ចហំោះកម្វិធដី
ទាំងអស់ផងដដរ ហៅហពលរដ្ឋ California ឬទដីភានតាក់ងររដ្ឋោលរដ្ឋណមួយ ឬអង្គភាព
រដ្ឋហផតាសងហទៀតគឺជាអ្នកបង់្ោក់ចុងហ្កាយស្មាប់ឱស្ ហទាះបដីជារដ្ឋ California 
ឬទដីភានតាក់ងររដ្ឋោលរដ្ឋ ឬអង្គភាពរដ្ឋហនាះមិនោនទិញឱស្ហោយផ្តាល់ក៏ហោយ។ 
កម្វិធដីហនះរួមមានជាអាទិ៍ កម្វិធដីឱស្អ្នករំងឺហ្រៅន្លៃស្មាប់ហសវា Medi-Cal របស់
រដ្ឋ California និងកម្វិធដីរំនួយថានតាំរំងឺហអដស ៍(AIDS) រដ្ឋ California។ ហ្រៅពដី
កិច្្ពមហ្ពៀងស្ដីពដីការលក់ចុះន្លៃតាមការបង់ជាសាច់្ោក ់ទំនិញហសរី ការចុះន្លៃតាម
ទំេំ ្ោក់បងវិលមកវិញ ឬការចុះន្លៃ ឬឥណទានហផតាសងហទៀត ដដលមានរួចជាហ្សចស្មាប់
កម្វិធដីទាំងហនះ ទដីភានតាក់ងររដ្ឋទទួលបន្ទចុក្តរូវចុះកិច្្ពមហ្ពៀងបដន្ថមជាមួយអ្នកផលិតឱស្
ហដើមតាបដីកាត់បន្ថយតនមលៃបដន្ថមហទៀត ហធវើយា៉តាងណឲតាយតនមលៃសុទ្ននឱស្ ដដល្តរូវោនកំណត់
ហោយ្កសួងហសវាដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋ គឺដូចគានតា ឬទាបជាងន្លៃទាបបំផុតដដល្តរូវោនទូទាត់
ស្មាប់ឱស្ដូចគានតាហោយ្កសួងកិច្ការអតដីតយុទ្រនសេរដ្ឋអាហមរិក។ លក្ខខណ្ឌត្មរូវ
ននដផ្នកហនះមិនអាចអនុវត្ោនចំហោះឱស្ដដល្តរូវោនទិញ ឬហធវើលទ្កម ្ឬចំហោះតនមលៃ
ដដល្តរូវោនបហងកើត អនុហលាមហៅតាម ឬហៅក្នចុងកម្វិធដីដ្ទាំដដល្តរូវោន្គប់្គងហោយ 
Medi-Cal ហេើយ។

(c) ជាបំណងរបស់្បជារនរដ្ឋ California ដដលរដ្ឋ California និងទដីភានតាក់ងររដ្ឋ
ទាំងអស ់និងអង្គភាពរដ្ឋហផតាសងហទៀត ដដលចុះកិច្្ពមហ្ពៀងមួយ ឬហ្ចើនជាមួយអ្នកផលិត
ឱស្ស្មាប់ការលក់ឱស្មានហវរ្បញ្ ្តរូវអនុវតដ្ផ្នកហនះឲយោនទាន់ហពលហវលា
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ61 បន្

ផ្នា្តាហទាស្បហាររដីវិត សា្តាប់ហោយចាស់ររាក្នចុង គុគវិញ។

3. ចាប់តាំងពដី្នតា ំ1978 រដ្ឋ California ោនចំណយលុយ $4 ោន់លានហលើ្បព័ន ្ 

ហទាស្បហាររដីវិតដដលោនផ្នា្តាហទាស្បហាររដីវិតដល់ឧ្កិដ្ឋរនរិតមួយ ោន់នាក ់បែុដន្
ការ្បហាររដីវិតជាក់ដស្ងមាន្តឹមដត 13 នាក់បែុហណ្តាះ។ ហទាះបដីជាមានអ្នកហទាសក្នចុងគុគ
ជាង 700 នាក់ដដលជាប់ហទាស្បហាររដីវិតក៏ហោយ រដ្ឋ California មិនទាន់ោន
្បហាររដីវិតនណមានតាក់ក្នចុងរយៈហពលរិតដប់មួយ្នតាំហនះ ហទ។

4. មិនដដលមានឃតករហ្បើេឹងតាសាដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារអស់មួយរដីវិត  

ហោយមិនមានឱកាសោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្នទទួលោនការហលើក  

ដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហៅក្នចុងរដ្ឋ California ហនាះហទ។ ពួកហគចំណយហពលហវលាននរដីវិត
ដដលហៅសល់របស់ពួកហគហៅក្នចុងពន្នាគារ ហេើយសា្តាប់ក្នចុងហនាះ។

5. មានតិចជាង 1% ននអ្នកហៅក្នចុងគុគជាប់ហទាស្បហាររដីវិត ហធវើការ និងយក្ោក់  
ចំណូលរបស់ ខលៃលួន ហៅសងរនរងហ្គាះ។ ឃតករដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារ
អស់មួយរដីវិតហោយមិនមានលទ្ភាពោក់ោកតាយ ហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្ន ត្មរូវ
ឲតាយហធវើការក្នចុងពន្នាគារ ហេើយយក្ោក់ចំណូលរបស់ ខលៃលួនហៅសងរនរងហ្គាះស្មាប់អំហពើ
ឧ្កិដ្ឋកម្ខលៃលួន។

6. ឃតករដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន់ ហេើយ ផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារអស់មួយរដីវិត
ហោយ មិនមានលទ្ភាពោក់ោកតាយ ហស្នើសុំ រស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្នទាំងអស ់គួរដត
្តរូវត្មរូវហោយ ចតាបាប់ឲតាយហធវើការហៅក្នចុងពន្នាគារ ហេើយចំណយ្ោក់ចំណូល 60% របស់
ពួកហគសង រនរងហ្គាះស្មាប់ការខូចខាតដដលពូកហគោនបងកហេើង។

7. ខណៈដដលមានមនុសតាសហ្ចើនគិតថាការ្បហាររដីវិតឃតករនឹងចំណយ្វិកា តិចជាង
ការោក់ពន្នាគារពួកហគមួយរដីវិត ដតតាមពិតការ្បហាររដីវិតនឹងចំណយ ្វិកាហ្ចើនជាង
្្តាយណស់។ ហដើមតាបដីរកតាសាោននូវ្បព័ន្ហទាស្បហាររដីវិត ហគ្តរូវចំណយ្វិការេូតដល់
ជាង $100 លានដុលា្តាក្នចុងមួយ្នតាំហ្ចើនជាង្បព័ន្ហទាសជាប់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយ
មិនមានលទ្ភាពោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្នដដលជាហទាសអា្កក់ជាង
ហទាស្បហារ រដីវិតហយាងតាមការសិកតាសា្សាវ្ជាវហោយអតដីតត្ពះរារអាជា្តា និងហៅ្កម 

ហទាស្បហាររដីវិត Arthur Alarcon និងសានសា្តាចារតាយចតាបាប ់Paula Mitchell។ ការ
រំនួសហទាស្បហារដីវិតហោយហទាសជាប់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមាន លទ្ភាពោក់
ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្ន នឹងហធវើឲតាយអ្នកបង់ពន្ក្នចុងរដ្ឋ California សនតាសំ
ោន្វិកា ជាង $100 លានដុលា្តាហរៀងរាល់្នតាំ។

8. ហទាស្បហាររដីវិតគឺជាកម្វិធដីបរារ័យរបស់រោ្តា្ិោលដដលខ្ះខា្តាយ ្វិការបស់អ្នកបង់
ពន ្ហេើយោនបហងកើតកំេុសមួយដ៏ធងៃន់ធងៃរ។ មានរនគាមតានកំេុសហ្ចើនជាង 150 នាក់្តរូវ
ោនផ្នា្តាហទាស្បហាររដីវិតក្នចុង ្បហទសហនះ ហេើយរនគាមតានកំេុសខលៃះពិតជា្តរូវោន្បហារ
រដីវិតដមន។ ការហចាទ្បកាន់ខុសោន្ក់យករដីវិតរបស់រនគាមតានពិរុទ្ភាពរាប់ទសតាសវតតាសន៍មក  

ហេើយ ហេើយវាោនខ្ះខា្តាយ្វិកាពន ្និងបងកភាពតក់សលៃចុតសារជា្្ដីមកហលើ ្កុម្គរួសាររន
រងហ្គាះ ខណៈដដលរនហល្ើសពិត្ោកដហៅមានហសរីភាព ហធវើឃតកម្បន្។ 

9. ការអនុវត្ន៍្បតិសកម្ននបញ្ញតិ្ហនះនឹងបញ្ប់ការអនុវត្ន៍ដដលមានតនមលៃន្លៃ និងមិន
មាន្បសិទ្ិភាពភា្តាម ហេើយនឹងធានាថារដ្ឋ California នឹងមិនហធវើការ្បហារ រដីវិតរន
គាមតានពិរុទ្ភាពណមានតាក់ហនាះហទ។ 

10. ហទាស្បហាររដីវិតរដ្ឋ California គឺជាការសនតាយាដដលគាមតានន័យ។ ករណដីហទាស
្បហាររដីវិតហៅដតបន្រាប់សិបទសវតតាស។ ការផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារហោយមិនមានឱកាស
រស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្ន ផ្ល់យុត្ិធម៌ោនហលឿន និងចតាបាស់លាស្មាប់្កុម្គរួសារ
ដដលរងទុក។

11. ការផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារហោយមិនមានលទ្ភាពោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំ
បហណ្តាះអាសន្ន ធានាថាឧ្កិដ្ឋរនដដលអា្កក់បំផុតជាប់ក្នចុងពន្នាគារជាហរៀងរេូត ហេើយ
សនតាសំ្ វិកា ហទៀតផង។ ការរំនួសហទាស្បហាររដីវិតជាមួយហទាសជាប់ពន្នាគារហោយមិន
មានលទ្ភាពោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្ន នឹងហធវើឲតាយហយើងអាចសនតាសំ
្វិការដ្ឋោន $1 ោន ់លានដុលា្តាក្នចុងរយៈហពល្ោំ្នតាំហោយមិនចាំោច់ហោះដលងអ្នក
ហទាសជាប់ពន្នាគារ មានតាក់ហេើយ—$1 ោន់លានដដលអាចហ្បើ្ោស់ក្នចុងការវិនិហយាគ
ហលើយុទ្សានស្ បង្តាឧ្កិដ្ឋកម ្ហសវាកម្រនរងហ្គាះ ការអប់រំ និងការរកតាសាសុវត្ថិភាព
សេគមន៍ និង្កុម្គរួសារ។

្បជារនរដ្ឋ California ចង់ោនថា ្បសិនហបើ្តរូវោនអនុម័តហោយអ្នកហោះ
ហ្នតាត និងហ្កាយមក្តរូវោន្បដកកតវា៉តាហៅតុលាការ ចតាបាប់ហនះ្តរូវោនការោរហោយរដ្ឋ 
California។ ្បជារនរដ្ឋ California តាមរយៈការអនុម័តចតាបាប់ហនះ សូម្បកាស
ថា អ្នកគាំ្ទចតាបាប់ហនះមានការោក់ព័ន្ហោយផ្តាល់ និងផ្តាល់ខលៃលួនហៅក្នចុងការការោរ
ចតាបាប់ហនះពដីការ្បដកកតវា៉តាតាមរដ្ឋធម្នុញ្ញ ឬតាមលក្ខន្ិកៈចំហោះសុពលភាពននចតាបាប់
ហនះ។ ក្នចុងករណដីអគ្គរដ្ឋអាជា្តាបរារ័យក្នចុងការោរចតាបាប់ហនះ ឬអគ្គរដ្ឋអាជា្តាបរារ័យក្នចុងការប្ឹង
ឧទ្រណ៍រំទាស់នឹងសាល្កមដដលផ្ទចុយនឹងធម្នុញ្ញភាព ឬភាពអាចអនុញ្តាតោនតាម
លក្ខន្ិកៈននចតាបាប់ហនះ (ទាំង្សុងឬមួយដផ្នក) ហៅតុលាការណមួយ អ្នកគាំ្ទចតាបាប់ហនះ
មានសិទ្ិបញ្តាក់ការោក់ព័ន្ហោយផ្តាល់ និងផ្តាល់ខលៃលួនរបស់ខលៃលួន ហោយការោរសុពលភាព
ននចតាបាប់ហនះហៅតុលាការ និង្តរូវោនផ្ល់អំណចឲតាយហោយពលរដ្ឋតាមរយៈចតាបាប់ហនះ ឲតាយ
ហធវើជាភានតាក់ងររបស់ពលរដ្ឋននរដ្ឋ California អនុហលាមតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងហ្កាម ៖
(1) អ្នកគាំ្ទមិន្តរូវោនចាត់ទុកថាជានិហយារិត "តាម្ន្ទៈ" របស់រដ្ឋ California 
ហទ បែុដន្អង្គនដីតិបញ្ញត្ិមានអំណចដកអ្នកគាំ្ទហចញពដីតួនាទដីជាភានតាក់ងរ ហោយ
សំហេងភាគហ្ចើនសភានដីមួយៗននអង្គនដីតិបញ្ញត្ិ ហៅហពលមាន "ហេតុផល្សបចតាបាប"់ 
ហដើមតាបដីហធវើដូហច្នះ ហ្ោះអាណត្ិហនាះ្តរូវោនកំណត់ហោយចតាបាប់យុត្ិសានស្រដ្ឋ California 
(2) អ្នកគាំ្ទ្តរូវសតាប្ចូលកាន់តំដណងជានិហយារិតរដ្ឋ California ហយាងតាមដផ្នកទដី 
3 ននមា្តា XX ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ California (3) អ្នកគាំ្ទ្តរូវស្ថិតហ្កាមករណដីយកិច្
ននរនកាន់តំដណងជាទដីទំនុកចិត ្្តឹម្តរូវតាមសដីលធម៌ និងតាមចតាបាប ់ដដលោក់
បញ្ញត្ិហោយចតាបាប់ និង (4) អ្នកគាំ្ទ្តរូវោនផ្ល់សំណងហោយរដ្ឋ California 
ស្មាប់ដតការចំណយសមហេតុផល និងការខាតបង់ហផតាសងហទៀតដដលទទួលរងហោយអ្នក
គាំ្ទ ក្នចុងឋានៈជាភានតាក់ងរ ហៅក្នចុងការការោរសុពលភាពចតាបាប់ដដល្តរូវោន្បដកក
តវា៉តាបែុហណ្តាះ។ អ្តាសំណងមិន្តរូវហលើសពដីទឹក្ោក់ដដលរដ្ឋ្តរូវចំណយហដើមតាបដីអនុវត្ការ
ការោរហោយខលៃលួនឯងហេើយ។

ដផ្នកទដី 11. កាលបរិហចឆេទចូលជាធរមាន។

ហលើកដលងដតមានផ្ល់រូនហផតាសងហទៀតហៅក្នចុងហនះ ចតាបាប់ហនះ្តរូវចូលជាធរមានតាមកាល
បរិហចឆេទហនះ បនា្តាប់ពដីវា្តរូវោនយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាត។

លសចែ្ីលស្នើ 62
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8 នន
មា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះហធវើវិហសាធនកម ្និងនិរាករណ៍ដផ្នកនន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ដូចហនះ បទ
បញ្ញត្ិ្តរូវោនហសើ្នដដលមាន្សាប់ដដលនឹង្តរូវលប់ហចាលនឹង្តរូវ ហោះពុម្ពជាទ្មង ់ 
្ូតហចាល ហេើយបទបញ្ញតិ្្តរូវោនហស្នើ្្ដីនឹង្តរូវ ហោះពុម្ភជាទ្មងហ់្ទត ហដើមតាបដីបញ្តាក់
ថាវា្្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ចតាបាប់បញ្ញត្ ិយុត្ិធម៌ដដលមាន្បសិទ្ិភាព នន្នតាំ 2016 (Justice That Works 
Act of 2016)

ដផ្នកទដី 1. ចំណងហរើង។

វិធានផ្លួចហផ្ើមហនះនឹង្តរូវោនសា្តាល់ និងឲតាយហ្មតាះថា "ចតាបាប់បញ្ញត្ ិ
យុត្ិធម៌ដដលមាន្បសិទ្ិភាព នន្នតាំ 2016" ("Justice That Works Act of 
2016") ។

ដផ្នកទដី 2. លទ្ផលរកហឃើញ និងហសចក្ដី្បកាស។

្បជាពលរដ្ឋ California ោនរកហឃើញ ហេើយសូម្បកាសដូចតហៅហនះ ៖

1. ឃតករហ្បើេឹងតាសាដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន់ក្នចុងសា្តានហទាសហធវើឃតក្មិត ទដីមួយ្តរូវ
ដតោនផ្តាច់ហចញពដីសង្គម ហេើយ្តរូវោក់ហទាសឲតាយធងៃន់ធងៃរ។

2. ហ្កាមចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន រដ្ឋ California ផ្នា្តាហទាស្បហាររដីវិតដល់ឧ្កដិ្ឋរនជាហ្ចើន  
ដដលជាប់ហទាសហធវើឃតក្មិតទដីមួយ បែុដន្រដ្ឋក្មហធវើការ្បហារដីវិតហនះណស់។ ផ្ទចុយហៅ
វិញ រដ្ឋោនចំណយ្វិកាពដីអ្នកបង់ពន្រាប់សិបលានដុលា្តាស្មាប់ ហមធាវីរនហល្ើសជាប់
ហទាស្បហារដីវិតក្នចុងហគាលបំណងដតមួយគត់គឺហៅហមើល ឃតករទាំងអស់ដដលខលៃលួនោន
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(4) ចុងហចាទហ្បើ្ោស់កាំតាហ្លៃើងផ្តាល់ខលៃលួនក្នចុងការ្ប្ពឹត្បទហល្ើសដដលបំោនហលើ ដផ្នកទដី  
12022.5។

(d) រនជាប់ហទាសបទហល្ើសឃតកម្ក្នចុងក្មិតទដីពដីរនឹង្តរូវផ្នា្តាហទាសហោយ ការជាប់
ពន្នាគារក្នចុងរយៈហពល 20 ្្នំាដល់មួយរដីវិត ហបើឃតកម្ហនាះ្តរូវោនហធវើហេើង ហោយការ
ោញ់កាំហ្លៃើងហចញពដីហលើយាន្រំនិះ ហៅកាន់បុគ្គលមានតាក់ហទៀតដដលហៅ ខាងហ្រៅយាន្រំនិះ
ហនាះហោយមានហចតនាបងករបួសសានតាមធងៃន់ធងៃរ។ 

(e) មា្តាទដី 2.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 2930) ននរំពូកទដី 7 ននចំណងហរើងទដី  
1 ននដផ្នកទដី 3 នឹងមិន្តរូវអនុវត្ហដើមតាបដីបន្ថមក្មិតហទាសអបតាបបរិមា ណមួយ្សបតាមដផ្នក
ហនះ។ រនដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាស្សបតាមដផ្នកហនះនឹង្តរូវោនហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅ ឃុំ
មុនហពលទទួលហទាសជាប់ពន្នាគាររយៈអបតាបបរិមាដដលដចងហោយដផ្នកហនះ។ 

(f) បុគ្គលដដល្តរូវោនរកហឃើញថាមានហទាសឃតកម្ ហេើយ្តរូវោន ផ្នា្តាហទាស ឬផ្នា្តា
ហទាសហេើងវិញឲតាយជាប់ពន្នាគារមួយរដីវិត ហោយមិនមានជាពិហសសរស់ ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះ
អាសន្ននឹង្តរូវត្មរូវឲតាយហធវើការក្នចុងគុគដដលមានសន្ិសុខខ្ពស ់ក្នចុងចំនួនហមា៉តាងការងរពលកម្
ហោយហសាមតាះ្តង់ហរៀងរាល់ន្ងៃអំេចុងហពលជាប់ពន្នាគារ ដូចដដលោនដចងហោយចតាបាប ់និង
បទបញ្ញតិ្នន្កសួងដកដ្ប និងសា្តារនដីតិសមតាបទា ដដល្សបតាមដផ្នកទដី 2700។ ក្នចុង
ករណដីដដលអ្នកជាប់ពន្នាគាររំោក់ន្លៃពិន័យសំណង ឬបញ្តាសំណង រដ្ឋមនន្ដី ្កសួងអប់រំ
ដកដ្ប និងសា្តារនដីតិសមតាបទានឹង្តរូវកាត់្ោក់ចំណូល ពដីគណនដីសនតាស ំរបស់អ្នកជាប់
ពន្នាគាររូបហនាះ ហេើយ្តរូវហផ្ទរ្វិកាទាំងហនាះហៅឲតាយគណៈកមាមតាការស្ដីពដីសំណងរនរងហ្គាះ  
និង្កុម្បឹកតាសា្ិោលទទួលបន្ទចុកការទាមទារសំណងរបស់រោ្តា្ិោលក្នចុងរដ្ឋ California  
(California Victim Compensation and Government Claims Board)  
ហយាងតាមចតាបាប ់និងបទបញ្ញត្ិនានានន្កសួងអប់រំដកដ្ប និងសា្តារនដីតិសមតាបទា្សបតាម
ដផ្នកទដី 2085.5 និង 2717.8។

ដផ្នកទដី 5. ដផ្នកទដី 190.1 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ្តរូវោននិរាករណ៍។

190.1. ករណដីដដលហទាស្បហាររដីវិតនឹង្តរូវហធវើហេើង្សបតាមរំពូកហនះនឹង្តរូវោន  
រំនុំរំរះជាដំណក់កាលោច់ៗហោយដេកពដីគានតាដូចតហៅហនះ ៖

(a) ការដសវងរកកំេុសរបស់ចុងហចាទនឹង្តរូវោនកំណត់ជាមុន។ ហបើតុលាការរំនុំរំរះរក
ហឃើញថាចុងហចាទជាប់ហទាសឃតកម្ក្មិតទដីមួយ វាគួរដត្សបហពលកំណត់អង្គហេតុ
ពិតននកាលៈហទសៈពិហសសទាំងអស់ ដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន់ដូចោនដចងក្នចុងដផ្នក
ទដី 190.2 ហលើកដលងដត កាលៈហទសៈពិហសសដដលហចាទ្បកាន់្សបតាមកថាខណ្ឌ  
(2) ននខណ្ឌរង (a) ននដផ្នកទដី 190.2 ដដលវា្តរូវោនកំណត់ថាចុងហចាទ្តរូវោនហចាទ
្បកាន ់ក្នចុងចំណត់ការពដីមុនននបទហល្ើសឃតកម្ក្នចុងក្មិតទដីមួយ និងទដីពដីរ។

(b) ហបើចុងហចាទ្តរូវរកហឃើញថាមានហទាសឃតកម្ក្មិតទដីមួយ ហេើយកាលៈហទសៈ
ពិហសសមួយ្តរូវោនហចាទ្បកាន់្សបតាមកថាខណ្ឌ (2) ននខណ្ឌរង (a) ននដផ្នកទដី 
190.2 ដដលកំណត់ថាចុងហចាទហនាះ្តរូវោនហចាទ្បកាន ់ក្នចុងចំណត់ការពដីមុនននបទ
ហល្ើសឃតកម្ក្នចុងក្មិតទដីមួយ និងទដីពដីរ វានឹង្តរូវ មានដំហណើរការរំនុំរំរះបន្ហដើមតាបដីដសវង
រកការពិតននកាលៈហទសៈពិហសសហនាះ។ 

(c) ហបើចុងហចាទ្តរូវោនរកហឃើញថាមានហទាសឃតកម្ក្មិតទដីមួយ ហេើយកាលៈហទសៈ
ពិហសសមួយ ឬហ្ចើនទាំងហនាះ្តរូវោនរកហឃើញថាជាការពិត ដូចដចងក្នចុងដផ្នកទដី 190.2  
្ប្កតដីភាពរបស់គាត់ហលើ ការហស្នើសុំមិនជាប់ហទាស ហោយហេតុផលសតិមិន្ប្កតដីហ្កាម
ដផ្នកទដី 1026 នឹង្តរូវោនកំណត់ដូចដចង ក្នចុងដផ្នកទដី 190.4។ ហបើសិនជាហគរកហឃើញ
ថាគាត់មានសតិធម្តា នឹងមានដំហណើរការរំនុំរំរះក្ដីបដន្ថម ហលើការោក់ហទាស។ ដំហណើរ
ការរំនំុរំរះទាំងហនះនឹង្តរូវោនហធវើហេើងហោយ្សបតាមបទបញ្ញតិ្ននដផ្នកទដី 190.3 និង  
190.4។

ដផ្នកទដី 6. ដផ្នកទដី 190.2 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ោនដចង
ថា ៖

190.2. (a) ហទាសស្មាប់ចុងហចាទដដលជាប់ហទាសឃតកម្ក្នចុងក្មិតទដីមួយគ ឺ
ហទាស្បហាររដីវិត ឬ ជាប់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមាន លទ្ភាពោក់ោកតាយហស្នើសុំ
រស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្ន ហបើសិនជាកាលៈហទសៈពិហសសមួយ ឬហ្ចើន ទាំងហនះ្តរូវ
ោនរកហឃើញជាការពិតហ្កាម ដផ្នកទដី190.4 ៖

(1) ឃតករមានហចតនា ហេើយហធវើបទហល្ើសហដើមតាបដីទទួលផលចំហណញដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុ។

ដផ្នកទដី 3. ហគាលបំណង និងហចតនា។

្បជាពលរដ្ឋ California ្បកាសពដីហគាលបំណង និងហចតនារបស់ពួកហគក្នចុងការអនុម័ត

បញ្ញត្ិហនះមានដូចតហៅហនះ ៖

1. ហដើមតាបដីបញ្ប់្បព័ន្ោក់ហទាស្បហាររដីវិតដដលមានតនមលៃន្លៃ និងមិនមាន្បសិទ្ិភាពក្នចុង

រដ្ឋ California ហេើយរំនួសវាជាមួយនិងវិធដីសានស្ហ្បើ សុ្វិនិចឆេ័យដដលផ្នា្តាហទាសរន

ដដល្តរូវោនហចាទ ្បកាន់ពដីបទហល្ើស ឃតកម្ក្មតិទដីមួយដដលមាន កាលៈហទសៈ

ពិហសសឲតាយកា្តាយ ហៅជាហទាស ជាប ់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមាន លទ្ភាពោក់

ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅ ហ្រៅឃុំ បហណ្តាះអាសន្ន ហដើមតាបដីឲតាយ ពួកហគ្តរូវោនផ្តាច់ហចញពដីសង្គម  

និងត្មរូវឲតាយបង់ន្លៃសំណងហៅរនរងហ្គាះវិញ។

2. ត្មរូវឲតាយរនដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន់ពដីបទហល្ើសឃតកម្ក្មតិទដីមួយ និងហទាស

ជាប់ពន្នាគារ មួយ រដីវិត ហោយមិនមានលទ្ភាពោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះ

អាសន្ន ហធវើការក្នចុងពន្នាគារ និង ហដើមតាបដីតហមលៃើងការយកចំដណក្ោក់ចំណូលរបស់ពួកហគ

រេូត ដល ់60% ហដើមតាបដីហធវើសំណងរូនរនរង ហ្គាះរបស់ពួកហគ។

3. បំោត់ហានិ្័យការ្បហាររដីវិតចំហោះរនគាមតានពិរុទ្ភាព។

4. បញ្ប់ដំហណើរការប្ឹងឧទ្រណ៍ដដលមានអាយុកាលរាប់សិបទសវតតាសដដលក្នចុងហនាះ ្កុម

្គរួសារដដលរងទុក្ខ្តរូវចូលរួមសវនការហផតាសងៗជាហ្ចើនហនាះ ្តរូវោន បង្ខំឲតាយបន្ទទួលភាព

តក់សលៃត់ននការោត់បង់របស់ពួកហគ។

5. ហដើមតាបដីសហ្មចោនយុត្ិធម ៌និងភាពដូចគានតាក្នចុងការផ្នា្តាហទាសតាមរយៈ ការអនុវត្ន៍

្បតិសកម្ននបញ្ញត្ិហនះហដើមតាបដីរំនួសហទាស្បហាររដីវិតជាមួយ ហទាសជាប់គុគមួយរដីវិត

ហោយមិនមានលទ្ភាពោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្ន។

ដផ្នកទដី 4 ដផ្នកទដី 190 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ោនដចងថា ៖

190. (a) ្គប់បុគ្គលដដលមានហទាសឃតកម្ក្មតិទដីមួយនឹង្តរូវោនផ្នា្តាហទាស  

្បហាររដីវិត ហទាសជាប់ពន្នាគាររដ្ឋមួយរដីវិតហោយមិនមានលទ្ភាពោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់

ហៅ ហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្ន ឬហទាសជាប់គុគរយៈហពល 25 ្នតាំដល់មួយរដីវិត។ ហទាសដដល

្តរូវោនអនុវត្នឹង្តរូវោនកំណត់ដូចោនដចងក្នចុងដផ្នកទដី 190.1, 190.2, 190.3, 

190.4 និង 190.5។

ហលើកដលងដូចោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង (b), (c), ឬ (d) រនជាប់ហទាសឃតកម្ ក្មិតទដីពដីរ

នឹង្តរូវោនផ្នា្តាហទាសហោយការជាប់ពន្នគាររយៈហពល 15 ្នតាំដល់ មួយរដីវិត។

(b) ហលើកដលងដូចោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង (c) រនជាប់ហទាសឃតកម្ក្មិតទដីពដីរ នឹង្តរូវ

ោនផ្នា្តាហទាសហោយការជាប់ពន្នាគាររយៈហពល 25 ្នតាំដល់មួយរដីវិត ហបើរនរងហ្គាះ

គឺជាកងកមា្តាំងរកតាសាសុន្ិភាព ដូចដដលោនកំណត់ក្នចុងខណ្ឌរង (a) ននដផ្នកទដី 830.1,  

ខណ្ឌរង (a), (b), ឬ (c) នន ដផ្នកទដី 830.2, ខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 830.33

, ឬ ដផ្នកទដី 830.5 ដដល្តរូវោនសមា្តាប់ខណៈដដលបំហពញកតពវកិច្របស់ខលៃលួន ហេើយ

ចុងហចាទ ោនដឹង ឬគួរដតដឹងថារនរងហ្គាះគឺជាកងកមា្តាំងរកតាសាសន្ិភាពដដលកំពុងដត

បំហពញកតពវកិច្របស់ខលៃលួន។

(c) រនដដលជាប់ហទាសឃតកម្ក្មិតទដីពដីរនឹង្តរូវោនផ្នា្តាហទាសឲតាយជាប់ពន្នាគារ  

អស់មួយ រដីវិត ហោយមិនមានលទ្ភាពោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្ន

ហបើសិនរនរងហ្គាះ គ ឺជាកង កមា្តាំងរកតាសាសន្ិភាពដូចោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង(a) ននដផ្នកទដី  

830.1 ខណ្ឌរង (a), (b), ឬ(c) នន ដផ្នកទដី 830.2, ខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី  

830.33, ឬ ដផ្នកទដី 830.5 ដដល ្តរូវោនសមា្តាប់ខណៈដដលបំហពញកតពវកិច្ខលៃលួន  

ហេើយចុងហចាទោនដឹង ឬគួរដតដឹងរន រងហ្គាះ គឺជាកងកមា្តាំងរកតាសាសន្ិភាពដដលកំពុង

ដតបំហពញកតពវកិច ្របស់ខលៃលួន ហេើយហេតុការណ៍ ទាំងហនះ្តរូវោនហចាទ្បកាន ់និងរក

ហឃើញថាជាការ ពិត: ៖

(1) ជាពិហសសចុងហចាទមានហចតនាសមា្តាប់កងកមា្តាំងរកតាសាសន្ិភាព ។

(2) ជាពិហសសចុងហចាទមានហចតនាបងករបួសសានតាមធងៃន់ធងៃរហលើកងកមា្តាំងរកតាសាសន្ិភាព ដូច

ោនដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 12022.7 ។

(3) ចុងហចាទហ្បើ្ោស់អាវុធដដលហ្គាះថានតាក់ដដលអាចសមា្តាប់មនុសតាសោនហោយ ផ្តាល់ក្នចុង

ការ្ប្ពឹត្បទហលើ្សដដលបំោនហលើខណ្ឌរង (b) នន ដផ្នកទដី 12022។

62
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ62 បន្

រោ្តា្ិោលរដ្ឋ ឬមូលោ្តានក្នចុងតំបន់ននរដ្ឋហនះ ឬរដ្ឋដនទ ហេើយឃតកម្្តរូវ ោនហធវើហេើង
ហោយហចតនាជាការសងសឹង ឬហដើមតាបដីបង្តារនរងហ្គាះបំហពញ កតពវកិច្ផលៃជូវការរបស់ខលៃលួន។

(14) ឃតកម្មានភាពសាហាវ យង់ឃ្នង ឬកាចសាហាវជាពិហសសដដល បង្តាញនូវ
អំហពើអសដីលធម៌ដ៏ខា្តាំងកា្តា។ ដូចដដលោនហ្បើក្នចុងដផ្នកហនះ ឃ្តា"ភាពសាហាវ យង់ឃ្នង ឬ
កាចសាហាវ ជាពិហសសដដលបង្តាញនូវអំហពើអសដីលធម៌ដ៏ខា្តាំងកា្តា" មានន័យថាឧ្កិដ្ឋកម្
ដដល គាមតានមនសិការ ឬ ក្ដីអាណិតដដលហធវើការោក់ទណ្ឌកម្ដដលមិនចាំោច់ហលើរនរង
ហ្គាះ។

(15) ចុងហចាទហចតនាហធវើឃតរនរងហ្គាះហោយកុេកឲតាយរងចាំតា។ 

(16) រនរងហ្គាះ្តរូវោនហធវើឃតហោយសារដតជាតិសានស្ ពណ៌សមតាបចុរ សាសនា  
សញ្តាតិ ឬ្បហទសហដើមកំហណើត។ 

(17) ឃតកម្្តរូវោនហធវើហេើងខណៈដដលចុងហចាទ្ប្ពឹត ្ឬសមគំណិត្ប្ពឹត ្ឬ
ពតាយាយាម្ប្ពឹត ្ឬការហហាះហេើរហចញភា្តាមហ្កាយពដីការ្ប្ពឹត្ ឬពតាយាយាម ្ប្ពឹត្បទ
ឧ្កិដ្ឋខាងហ្កាម ៖

(A) បទបលៃន់ហោយេឹងតាសា ដផ្នកទដី 211 ឬ 212.5។

(B) បទចាប់រ្មិតមនុសតាសហោយេឹងតាសា ដផ្នកទដី 207, 209, ឬ 209.5។

(C) បទរំហលា្ហសពសន្ថវៈហោយេឹងតាសា ដផ្នកទដី 261។

(D) ការរួមហ្ទតាមទា្តាលាមកហោយេឹងតាសា ដផ្នកទដី 286។

(E) ការ្ប្ពឹត្សកម្ភាពបែះោល់ហករ្៍ខាមតាស់ ឬ ផលៃជូវហ្ទហលើបុគ្គល ចំហោះកុមារ ហ្កាមអាយុ 
14 ហោយេឹងតាសា ដផ្នកទដី 288។

(F) ការរួមសង្តាសតាមមាត់ហោយបំោន ដផ្នកទដី 288a។

(G) ការលបចូលលួចក្នចុងក្មិតទដីមួយ និងទដីពដីរហោយេឹងតាសាដផ្នកទដី 460 ។

(H) ការដត់ផ្ទះហោយេឹងតាសាកថាខណ្ឌ (b) នន ដផ្នកទដី 451។

(I) ការបលៃន់រ្ហ្លៃើងហោយេឹងតាសា ដផ្នកទដី 219។

(J) ចលាចលេឹងតាសាហោយេឹងតាសា ដផ្នកទដី 203។

(K) បទរំហលា្ហសពសន្ថវៈហោយហ្បើ្ោស់ឧបករណ៍ហោយេឹងតាសា ដផ្នកទដី 289។

(L) បលៃន់ឡានដូចដដលោនដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 215។

(M) ហដើមតាបដីផ្ល់កាលៈហទសៈពិហសសននការចាប់រ្មិតក្នចុងកថាខណ្ឌ (B) ឬ ការដត់ផ្ទះក្នចុង
កថាខណ្ឌរង (H) ហបើមានហចតនាហធវើឃតជាក់លាក ់វានឹង្តរូវការ បង្តាញ្័ស្ចុតាងននធាតុ
ផតាសំននបទឧ្កិដ្ឋទាំងអស់ហនាះបែុហណ្តាះ។ ហបើសិនជា្តរូវោនហគបហងកើត កាលៈហទសៈពិហសស
ទាំងពដីរហនាះ្តរូវោនបញ្តាក ់ជាការពិតហទាះបដីជាឧ្កិដ្ឋកម្ចាប់រ្មិត ឬដុតផ្ទះហនាះ្តរូវោន
ហធវើហេើងក្នចុង ហគាលបំណងស្មរួលឃតកម្ដតបែុហណ្តាះ។ 

(18) ឃតកម្ហនះគឺជាសកម្ភាពមានហចតនា ហេើយទាក់ទងនិងការហធវើទណ្ឌកម្។ 

(19) ចុងហចាទហចតនាហធវើឃតរនរងហ្គាះហោយការហ្បើ្ោស់ថានតាំពុល។ 

(20) រនរងហ្គាះគឺជាកុមារក្នចុងតុលាការចុះបញ្ដីណមួយក្នចុង្បព័ន្រដ្ឋ មួលោ្តានក្នចុងតំបន ់ 
ឬសេព័ន ្ហេើយឃតកម្្តរូវោនហធវើហេើងហោយហចតនាជា ការសងសឹក ឬបង្តាកុំឲតាយរន
រងហ្គាះបំហពញកតពវកិច្ផលៃជូវការរបស់ខលៃលួន។

(21) ឃតកម្្តរូវោនហធវើហេើងហោយហចតនាតាមរយៈការោញ់កាំហ្លៃើងហចញពដីយាន្រំនិះ  
ហោយហចតនាត្មង់ហៅបុគ្គលមានតាក់ហទៀតដដលហៅហ្រៅយាន្រំនិះហនាះ ហោយមានហចតនា
បងកឲតាយសា្តាប់។ ស្មាប់ហគាលបំណងននកថាខណ្ឌហនះ "យាន្រំនិះ" សំហៅហៅយាន្រំនិះ
ណ ដដលោនកំណត់ក្នចុង ដផ្នកទដី 415 នន្កមយាន្រំនិះ។

(22) ចុងហចាទហចតនាហធវើឃតរនរងហ្គាះខណៈដដលចុងហចាទចូលរួមបទហល្ើស  
សកម្ភាព្កុមរនោលតាមផលៃជូវ ដូចដដលោនដចងក្នចុង (f) នន ដផ្នកទដី 186.22 ហេើយ
ឃតកម្្តរូវោនហធវើហេើងហដើមតាបដីបន្សកម្ភាព្កុមរនោល តាមផលៃជូវហនះហទៀត។ 

(b) ហបើហចតនាហធវើឃតមិន្តរូវោនត្មរូវជាក់លាក់ហ្កាមខណ្ឌរង (a) ស្មាប់ កាលៈ
ហទសៈពិហសសដដលោនដចងហៅទដីហនះហទ ឃតករពិត្ោកដ ដដល្តរូវោន រកហឃើញ
តាមកាលៈហទសពិហសសហនាះ្តរូវជាការពិតហ្កាម ដផ្នកទដី 190.4 , មិនចាំោច់ដត

(2) ចុងហចាទ្តរូវោនហចាទ្បកាន់ហលើកមុនពដីបទឃតកម្ក្នចុងក្មតិទដីមួយ ឬទដីពដីរ។  
ស្មាប់ហគាលបំណងននកថាខណ្ឌហនះ បទហល្ើសដដលោន្ប្ពឹត្ិក្នចុងយុតា្តាធិការមួយ
ហផតាសងហទៀត ដដលហបើសិនជា្ប្ពឹត្ក្នចុងរដ្ឋ California នឹង្តរូវោនផ្នា្តាហទាសជាឃត
កម្ក្មតិទដីមួយ ឬទដីពដីរ នឹង្តរូវោនកំណត់ជាឃតកម្ក្មិតទដីមួយ ឬក្មិតទដីពដីរ។

(3) ក្នចុងដំហណើរការរំនុំរំរះហនះ ចុងហចាទ្តរូវោនហចាទ្បកាន់ពដីបទហល្ើស ឃតកម្ហ្ចើន
ជាងមួយក្នចុងក្មតិទដីមួយ និងក្មិតទដីពដីរ។ 

(4) ឃតកម្ដដល្ប្ពឹត្ហេើងហោយ ឧបករណ៍បំហផលៃចបំផ្តាញ ្គាប់ដបក ឬហ្គឿង  
ផ្ទចុះបងកប ់លាក ់ឬកប់ហៅកដនលៃង តំបន ់ទដីសានតាក់ហៅ ឬអាគារ ឬរចនសម្ព័ន្ណមួយ  
ហេើយចុងហចាទដឹង ឬគួរដតដឹងថាសកម្ភាពរបស់ខលៃលួននឹងបហងកើតហានិ្័យបងក មរណភាព
ដ៏ខ្ពស់ហៅឲតាយមនុសតាសមានតាក ់ឬហ្ចើននាក់។ 

(5) ឃតកម្ដដលហធវើហេើងហដើមតាបដីហគចហវស ឬបង្តាការចាប់ខលៃលួនតាមចតាបាប ់ពតាយាយាមហគច
ហចញពដីការចាប់ឃុំតាមចតាបាប់។

(6) ឃតកម្្តរូវហធវើហេើងហោយឧបករណ៍បំហផលៃចបំផ្តាញ ្គាប់ដបក ឬហ្គឿង ផ្ទចុះ ដដល
រនហល្ើសហផញើ ឬដឹករញ្ជូនហៅ ពតាយាយាមហផញើ ឬដឹករញ្ជូន ឬ្តរូវោនបងកឲតាយហផញើ ឬដឹករញ្ជូន  
ហេើយចុងហចាទដឹង ឬគួដតដឹងថាសកម្ភាពរបស់ខលៃជូននឹងបហងកើត ហានិ្័យមរណភាពដ៏
ខ្ពស់ហៅឲតាយមនុសតាសមានតាក់ ឬហ្ចើននាក់។ 

(7) រនរងហ្គាះជាកងកមា្តាំងរកតាសាសន្ិភាពដូចោនកំណត់ក្នចុង ដផ្នកទដី 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 ដដលខណៈគាត់ កំពង់បំហពញកតពវកិច្របស់ខលៃលួន ្តរូវោនសមា្តាប់ហោយ
ហចតនា ហេើយចុងហចាទ ោនដឹង ឬគួរដតដឹងថារនរងហ្គាះគឺជាកងកមា្តាំងរកតាសាសន្ិ
ភាពដដល កំពុងដត បំហពញកតពវកិច្របស់ខលៃលួន ឬរនរងហ្គាះជាកងកមា្តាំងរកតាសាសន្ិសុខ  
ដូចោន កំណត់ក្នចុងដផ្នកដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ខាងហលើ ឬអតិតកងកមា្តាំងរកតាសាសន្ិភាព  
ហ្កាមដផ្នកទាំងហនាះ ្តរូវោនសមា្តាប់ហោយជាការសងសឹកចំហោះការបំហពញ កាតពវកិច្
ផលៃជូវការរបស់ពួកគាត់។ 

(8) រនរងហ្គាះជាកងកមា្តាំង ឬភានតាក់ងរព្ងឹងចតាបាប់សេព័ន្ខណៈដដលបំហពញ  
កាតពវកិច្ខលៃលួន ្តរូវោនសមា្តាប់ហោយហចតនា ហេើយចុងហចាទដឹង ឬគួរដតដឹងថា រនរង
ហ្គាះគឺជាកងកមា្តាំង ឬភានតាក់ងរព្ងឹងចតាបាប់សេព័ន្ខណៈដដលបំហពញ កតពវកិច្ខលៃលួន;  
ឬរនរងហ្គាះគឺជាកងកមា្តាំង ឬភានតាក់ងរព្ងឹងចតាបាប់សេព័ន ្្តរូវោនសមា្តាប់ហោយជា
ការសងសឹកចំហោះការបំហពញកតពវកិច្ផលៃជូវការបស់ពួក គាត់។

(9) រនរងហ្គាះគឺជាអ្នកពនលៃត់អគ្គិស្័យដូចដដលោនកំណត់ក្នចុងដផ្នកទដី 245.1, ្តរូវ
ោនសមា្តាប់ហោយហចតនាខណៈដដលបំហពញកតពវកិច ្ការងររបស់ខលៃលួន ហេើយចុងហចាទ
ដឹង ឬគួរដតដឹងថារនរងហ្គាះគឺជាអ្នកពនលៃត ់អគ្គិស្័យដដលកំពុងដតបំហពញកតពវកិច្
របស់ខលៃលួន។

(10) រនរងហ្គាះគឺជាសាកតាសដីចំហោះឧ្កិដ្ឋកម្ដដល្តរូវោនហគសមា្តាប់ហោយ ហចតនាក្នចុង
ហគាលបំណងបង្តាកុំ់ឲតាយគាត់ហធវើជាកសិណសាកតាសដីក្នចុងដំហណើរការរំនុ ំរ្មះក្ដីឧ្កិដ្ឋរន ឬ
យុវរន ហេើយឃតកម្្តរូវោនហធវើហេើងក្នចុង ហពល្ប្ពឹត ្ឬពតាយាយាម្ប្ពឹត្បទឧ្កិដ្ឋកម្
ដដលគាត់ជាសាកតាសដី; ឬរនរងហ្គាះ គឺជាសាកតាសដី ចំហោះឧ្កិដ្ឋកម ្ហេើយ្តរូវោនហធវើឃត
ហោយហចតនាជាការសងសឹង ចំហោះការហធវើជាកសិណសាកតាសដីរបស់គាត់ក្នចុងដំហណើរការ
រ្មះក្ដីឧ្កិដ្ឋរន ឬយុវរន។ ដូចដដល្តរូវោនហ្បើក្នចុងកថាខណ្ឌហនះ "ដំហណើរការរ្មះក្ដី
យុវរន" សំហៅហៅ ដំហណើរការរ្មះក្ដីដដលហធវើហេើង្សបតាម ដផ្នកទដី 602 ឬ 707 នន
្កមដវលដេវរ និងសា្តាប័ន។ 

(11) រនរងហ្គាះគឺជា្ពះរារអាជា្តា ឬរំនូយការ្ពះរារអាជា្តា ឬអតដីត្ពះរារអាជា្តា ឬ
អតដីតរំនូយការ្ពះរារអាជា្តាននការិយាល័យ ្ពះរារអាជា្តារដ្ឋ ឬមូលោ្តាន ក្នចុងតំបន ់ឬ
ការិយាល័យ្ពះរារអាជា្តាសេព័ន ្ហេើយឃតកម្្តរូវោនហធវើហេើង ហោយហចតនា
ជាការសងសឹក ឬការបង្តាកុំឲតាយ រនរងហ្គាះបំហពញកតពវកិច្ផលៃជូវការ របស់ខលៃលួន។

(12) រនរងហ្គាះគឺជាហៅ្កម ឬអតដីតហៅ្កមននតុលាការចុះបញ្ដីក្នចុង្បព័ន ្មូលោ្តានក្នចុង
តំបន់រដ្ឋ ឬសេព័ន្ក្នចុងរដ្ឋហនះ ឬរដ្ឋដនទ ហេើយឃតកម្ហនាះ ្តរូវោនហធវើហេើងហោយ
ហចតនាជាការសងសឹក ឬការបង្តាកុំឲតាយរនរងហ្គាះបំហពញ កតពវកិច្ផលៃជូវការរបស់ខលៃលួន។

(13) រនរងហ្គាះគឺជាមនន្ដីដតងតាំង ឬអតដីតមនន្ដីដតងតាំងននរោ្តា្ិោលសេព័ន្ ឬនន
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ62បន្

បន្ថយ។

តុលាការរំនះរំរះនឹង្តរូវោនបញ្តាឲតាយកាត់បន្ថយ ឬដកដ្បហទាសជាប់ពន្នាគារមួយរដីវិត  
ហោយមិនអាចោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្ន (អាចហៅហពលអនាគត  
ហ្កាយពដីកាត់ហទាសហោយសាល្កមសា្តាពរ) ឲតាយហៅជាហទាសដដលរួមទាំងឱកាសហោះ
ដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំ បហណ្តាះអាសន្នហោយអ្ិោលននរដ្ឋ California ។

ក្នចុងការកំណត់ហទាស តុលាការរំនុំរំរះនឹង្តរូវពិចារណកតា្តាដូចខាងហ្កាមដដល ោក់ព័ន ្៖

(a) កាលៈហទសៈននឧ្កិដ្ឋកម្ដដលចុងហចាទ្តរូវោនហចាទ្បកាន់ក្នចុងដំហណើរការ រំនុំរំរះ
បច្ចុបតាបន្ន និងវត្មានននកាលៈហទសៈពិហសសដដល្តរូវោនរកហឃើញ្សប តាមដផ្នកទដី  
190.1 ។

(b) វត្មាន ឬអវត្មានននសកម្ភាពឧ្កដិ្ឋកម្ហោយចុងហចាទដដលោក់ព័ន្នឹង ការ
ហ្បើ្ោស់ ឬពតាយាយាមហ្បើ្ោស់កំលាំង ឬអំហពើេឹងតាសា ឬការបង្តាញ ឬបងកប ់ហោយការ
គ្មាមកំដេងននការហ្បើ្ោស់កំលាំង ឬអំហពើេឹងតាសា។ 

(c) វត្មាន ឬអវត្មានននការហចាទ្បកាន់បទហល្ើសឧ្កិដ្ឋ។

(d) មិនថាបទហល្ើសហនាះ្តរូវោន្ប្ពឹត្ហេើង ខណៈដដលចុងហចាទឋិតហ្កាមឥទ្ទិពលការ
រំខានផលៃជូវចិត្ ឬអារម្ណ៍យា៉តាងណហនាះហទ។

(e) មិនថារនរងហ្គាះគឺជាអ្នកចូលរួមក្នចុងអំហពើមនុសតាសឃត ឬយល់្ពមនឹង 
សកម្ភាពមនុសតាសឃតហនះហទ។

(f) មិនថាបទហល្ើស្តរូវោន្ប្ពឹត្ហេើងហ្កាមកាលៈហទសៈដដលចុងហចាទ 
មានហេតុផល្តឹម្តរូវដដលហរឿថាអំហពើរបស់ខលៃលួន្តឹម្តរូវតាម្កមសដីលធម ៌ឬគួរដតមានការ
បន្ជូបន្ថយស្មាប់អំហពើររបស់ខលៃលួន។ 

(g) មិនថាចុងហចាទ្ប្ពឹត្បទហល្ើសហោយការបង្ខ ំឬឋិតហ្កាមការ្គប់្គងពដីបុគ្គលមានតាក់
ហទៀតហនាះហទ។

(h) មិនថាហៅហពល្ប្ពឹត្បទហល្ើស ចុងហចាទអសមត្ថភាពក្នចុងការវាយតនមលៃឧ្កិដ្ឋភាពនន
អំហពើររបស់ខលៃលួន ឬអនុហឡាមអំហពើររបស់ខលៃលួនហៅនឹងត្មរូវការចតាបាប ់ហោយសារដតរមងៃ ឺឬការបែះ
ោល់ហលើផលៃជូវចិត ្ឬហ្កាមឥទ្ិពលថានតាំហញៀនហនាះហទ។

(i) អាយុរបស់ចុងហចាទហៅហពល្ប្ពឹត្បទហល្ើស។ 

(j) មិនថាចុងហចាទជារនសមគំនិតក្នចុងបទហល្ើស ហេើយការចូលរួមក្នចុងការ្ប្ពឹត្បទ
ហល្ើសរបស់ខលៃលួនមានក្មិត្សាល។ 

(k) កាលៈហទសៈហផតាសងៗណដដលបន្ថយក្មិតរបស់បទហល្ើសហនះ ហទាះបដីជា វាមិនដមន
ជាហេតុផលចតាបាប់ស្មាប់បទហល្ើសហនះក៏ហោយ។

ហ្កាយពដីលឺ ឬទទួលោន្័ស្ចុតាងទាំងអស ់និងហ្កាយពដីោនលឺ និងពិចារណអំពដីហសចក្ដី
អះអារបស់ទដី្បឹកតាសា តុលាការរំនុំរំរះនឹង្តរូវពិចារណ និង្តរូវដណនាំ ឲតាយបដន្ថមហទាស ឬ
បន្ជូរបន្ថយហទាសក្នចុងកាលៈហទសៈទាំងហនាះដដល្តរូវោនដចង ក្នចុងដផ្នកហនះ ហេើយនឹង្តរូវ
ផ្នា្តាហទាស្បហាររដីវិត ហបើតុលាការរំនុំរំរះសហ្មច ថាការបដន្ថមហទាស្តឹម្តរូវជាងការ
បន្ជូបន្ថយហទាសក្នចុងកាលៈហទសៈហនាះ។ ហបើសិនជាតុលាការរំនុំរំរះកំណត់ថាការបន្ជូរ
បន្ថយហទាសត្តឹម្តរូវជាងការបដន្ថម ហទាសក្នចុងកាលៈហទសៈទាំងហនះ តុលាការរំនុំរំរះ
នឹង្តរូវផ្នា្តាហទាសជាប់គុគ មួយរដីវិតហោយមិនមានោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំ
បហណ្តាះអាសន្នវិញ។

ដផ្នកទដី 8. ដផ្នក 190.4 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ
ដចងថា៖

190.4. (a) ហៅហពលមានការអះអាងថាមានកាលៈហទសៈពិហសស ដូចមានដចងហៅ
ក្នចុងដផ្នកទដី 190.2 ោនហកើតហេើង ហេើយអ្នក្តរួតពិនិតតាយអង្គហេតុោនរកហឃើញថាចុង
ហចាទមានហទាសពដីបទឃតកម្ក្មិតដំបូង អ្នក្តរួតពិនិតតាយអង្គហេតុក៏្តរូវហធវើការដសវងរកជា
ពិហសសចំហោះការពិតននកាលៈហទសៈពិហសសដដលោនហចាទ្បកាន់នដីមួយៗផងដដរ។  
ការកំណត់អំពដីការពិតននកាលៈហទសៈពិហសសណមួយ ឬទាំងអស ់្តរូវហធវើហេើងហោយអ្នក
្តរួតពិនិតតាយអង្គហេតុនន្័ស្ចុតាងដដលមានវត្មានហៅហពលរំនុំរ្មះក្ដី ឬហៅហពលហបើក
សវនាការហយាងតាមអនុដផ្នក (b) នន ដផ្នកទដី 190.1។ 

ក្នចុងករណដីមានចមងៃល់សមហេតុផល ោក់ព័ន្ថាហតើកាលៈហទសៈពិហសសគឹជាការពិតដដរឬហទ  

មានហចតនាហៅហពល្ប្ពឹត្បទហល្ើសក្នចុងកាលៈហទសៈ ពិហសសហដើមតាបដីទទួលហទាស្បហារ
រដីវីត ឬ ហទាសជាប់ពន្នាគារមួយរដីវិត ហោយមិនមានឱកាសរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះ
អាសន្នហនាះហទ។

(c) រនណក៏ហោយ (មិនដមនជាឃតករពិត្ោកដ) ដដលមានហចតនា ហធវើឃត រួយ  
ហលើកទឹកចិត ្ផ្ល់្បឹកតាសា ទាក់ទាញ ហស្នើសុំ សំណូលពរ ឬរួយតួអង្គណមួយ ក្នចុងការ
្ប្ពឹត្ឃតកម្ក្មិតមួយ នឹង្តរូវោនផ្នា្តាហទាស ្បហាររដីវិត ឬ ហទាសជាប់គុគមួយ
រដីវិតហោយមិនមានោក់ោកតាយហស្នើសុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះ អាសន្ន ហបើសិនជាកាលៈហទសៈ
មួយ ឬហ្ចើនដដលមានដចង ក្នចុងខណ្ឌរង (a) ្តរូវោនរកហឃើញថាជាការពិតហ្កាម ដផ្នក
ទដី 190.4 ។

(d) ហោយមិនគិតពដីខណ្ឌរង (c) រនណក៏ហោយ (មិនជាឃតករពិត្ោកដ) ដដលមិន
ខវល់ខា្តាយ ឬហធវស្បហេសជាមួយរដីវិតមនុសតាស ហេើយជាអ្នកចូលរួមចំបង រួយ ហលើកទឹក
ចិត ្ផ្ល់្បឹកតាសា ទាក់ទាញ ហស្នើសុំ សំណូមពរ ឬរួយតួអង្គ ណមួយក្នចុងការ្ប្ពឹត្បទ
ឧ្កិដ្ឋដដលមានដចងក្នចុងកថាខណ្ឌ (17) ននខណ្ឌរង (a) ដដលបងកឲតាយមនុសតាសមានតាក ់ឬ
ហ្ចើនមរណភាព ហេើយជារនដដល្តរូវោនរកហឃើញ ថាមានហទាសឃតកម្ក្មិតទដីមួយ
នឹង្តរូវោនផ្នា្តាហទាស ្បហាររដីវិត ឬ ហទាសជាប់គុគមួយរដីវិតហោយមិនមានឱកាស
រស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះ អាសន្ន ហបើសិនជាកាលៈហទសៈមួយ ឬហ្ចើនដដលមានដចង ក្នចុង
កថាខណ្ឌ (17) ននខណ្ឌរង (a) ហ្កាម ដផ្នកទដី 190.4 ។

ហទាសនឹង្តរូវោនកំណត់ដូចដដលោនផ្ល់ក្នចុងដផ្នកហនះ និងដផ្នក 190.1, 190.3,  
190.4, និង 190.5។

ដផ្នកទដី 7. ដផ្នកទដី 190.3 នន្កមឧ្កដិ្ឋកម្្តរូវោននិរាករណ៍។ 

190.3. ហបើចុងហចាទ្តរូវោនរកហឃើញថាមានហទាសឃតកម្ក្មិតទដីមួយ ហេើយ  
កាលៈហទសៈពិហសសណមួយ្តរូវោនហចាទ្បកាន ់ហេើយរកហឃើញថាជាការពិត ឬ
ហបើសិនជាចុងហចាទអាចនឹងោក់ឲតាយទទួលហទាស្បហាររដីវិតហ្កាយពដីរកហឃើញ ថាមាន
ហទាសបំោនខណ្ឌរង (a) ននដផ្នកទដី 1672 នន្កមហយាធា និងអតដីតយុទ្រន ឬដផ្នក
ទដី 37, 128, 219, ឬ 4500 នន្កមហនះ តុលាការរំនុំរំរះនឹងអាចកំណត ់ថាហតើ
ហទាសហនាះសុំដតជាហទាស្បហាររដីវិត ឬជាប់គុគមួយរដីវិតហោយមិនមាន ោក់ោកតាយហស្នើ
សុំរស់ហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្ន។ ក្នចុងដំហណើរការរំនុំរំរះកំណត់ហទាស ្័ស្ចុតាងនឹងអាច
្តរូវោនបង្តាញហោយ បុគ្គល និងចុងហចាទដដលោក់ព័ន្ក្នចុងសា្តានទមងៃន់ហទាស ការបន្ជូរ
បន្ថយ និងការោក់ហទាស រួមមានដតមិនក្មិត្តឹម ហដើមហេតុ និងកាលៈហទសៈននបទ
 ហល្ើសបច្ចុបតាបន្ន ដដលហកើតមានមុនហពលការហចាទ្បកាន់បទហល្ើសឧ្កិដ្ឋ មិនថា ការហចាទ
្បកាន់ហនាះោក់ព័ន្និងឧ្កិដ្ឋកម្េឹងតាសា វត្មាន ឬអវត្មាននន សកម្ភាពឧ្កដិ្ឋកម្ដនទ
ដដល្ប្ពឹត្ហោយចុងហចាទដដលោក់ព័ន្និងការហ្បើ ្ោស់ ឬពតាយាយាមហ្បើ្ោស់កំលាំង 
ឬេឹងតាសា ឬដដលោក់ព័ន្នឹងការសំដដង ឬបងកប់ន័យគ្មាមកំដេង អត្ចារឹក សាវតា 
្បវត្ ិសា្តានភាពផលៃជូវចិត ្និងរាងកាយ របស់ចុងហចាទ។

ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយ និងមិនមានការអនុញ្តាតឲតាយយកចូល្័ស្ចុតាង ទាក់ទងនិង
សកម្ភាពឧ្កិដ្ឋកម្ដនទរបស់ចុងហចាទដដលមិនោក់ព័ន្ការ ហ្បើ្ោស់ ឬពតាយាយាមហ្បើ
្ោស់កំលាំង ឬេឹកតាសា ឬ ដដលមិនោក់ព័ន្នឹងការ សំដដង ឬបងកប់ន័យគ្មាមកំដេង
ហនាះហទ។ ដូចដដល្តរូវោនហ្បើក្នចុងដផ្នកហនះ សកម្ភាពឧ្កដិ្ឋកម្មិន្តរូវការការហចាទ  
្បកាន់ហនាះហទ។

ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយ មិនថាក្នចុងហេតុការណហនាះហទ នឹងមិនមាន ការអនុញ្តាតឲតាយ
មានការយកចូល្័ស្ចុតាង ដដលហកើតមុនសកម្ភាពឧ្កដិ្ឋកម ្ស្មាប់បទហល្ើសដដល
ចុងហចាទកំពុងដត្តរូវ ោនផ្នា្តាហទាស ឬហលើកដលងហទាស ហនាះហទ។ ការោក់កំេិតហលើការ
ហ្បើ្ោស់្័ស្ចុតាងហនះមានហគាលបំណងអនុវត្ហៅហលើ ដំហណើរការរំនុំរំរះក្ដី្សបតាមដផ្នក
ហនះ ហេើយមិនមានហគាលបំណងបែះោល់ចតាបាប់ហធវើការសហ្មចចិត្(ថានតាក់រដ្ឋ)ដដលអនុញ្តាត
ឲតាយហ្បើ្ោស់្័ស្ចុតាងហនះក្នចុង ដំហណើរការរំនុំរំរះណហផតាសងហនាះហទ។ 

ហលើកដលងដត្័ស្ចុតាងដដលបង្តាញពដីបទហល្ើស ឬកាលៈហទសៈពិហសសដដ លហធវើឲតាយចុង
ហចាទជាប់ហទាស្ោហាររដីវិត នឹងមិនមាន្័ស្ចុតាងណ្តរូវោនបង្តាញ ហោយបណ្ឹងហចាទ
្បកាន់ក្នចុងស្ាតានទមងៃន់ហទាស លុះ្តាដតមានលិខិតរូនដំណឹង នន្័ស្ចុតាងនឹង្តរូវហលើក
ហេើង្តរូវោនផ្ល់រូនដល់ចុងហចាទក្នចុងរយៈហពលសម រមតាយមួយដដល្តរូវោនកំណត់ហោយ
តុលាការមុនការរំនុំរំរះក្ដី។ ្័ស្ចុតាងអាចនឹង្តរូវោនហលើកហេើងហោយមិនមានការរូន
ដំណឹងក្នចុង ការហ្លៃើយតបរបស់ចុងហចាទហៅនឹង្័ស្ចុតាងដដលោនហលើកហេើងក្នចុងការ បន្ជូរ
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ62 បន្

រដ្ឋអស់មួយរដីវិតហោយពុំមានការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌហេើយ។

(c) (b) ្បសិនហបើអ្នកកំណត់អង្គហេតុដដលោនោក់ហទាសចុងហចាទពដីបទឧ្កិដ្ឋណ
មួយ ដដលគាត់អាច្តរូវ ជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងពន្នាគាររបស់រដ្ឋអស់មួយរដីវិតហោយពុំមាន
ការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ ហនាះ នូវហទាស្បហារដីវិត គឺជាគណៈ
វិនិចឆេ័យហនាះ គណៈវិនិចឆេ័យរូបហនាះ្តរូវពិចារណអំពដីការហ្លៃើយតបនឹងបទហចាទ្បកាន់ថា  
គាមតានហទាស ហោយមូលហេតុននវិបត្ិសាមតារតដី ហយាងតាម ដផ្នកទដី 1026, និង ការពិតនន
កាលៈហទសៈពិហសសណមួយដដលអាច្តរូវោនអះអាង និងហទាសបញ្ញត្ិដដល្តរូវអនុវត ្ 
ហលើកដលងដតមានមូលហេតុ្តឹម្តរូវ្តរូវោនបង្តាញហៅកាន់តុលាការអំពដីការដកេូត
តំដណងរបស់គណៈវិនិចឆេ័យរូបហនាះ ក្នចុងករណដីដដលមានគណៈវិនិចឆេ័យ្្ដីមួយ្តរូវោនទទួល
យក។ តុលាការ្តរូវបញ្តាក់អះអាងអំពដីអង្គហេតុហោយផ្ល់ការគាំ្ទដល់ការដសវងរកមូល
ហេតុ្តឹម្តរូវ បនា្តាប់ពដីមានការហធវើកំណត់្តា និងហធវើឲតាយមានការបញ្ជូលអង្គហេតុទាំងហនាះ
ហៅក្នចុងកំណត់ហេតុ។

(d) ក្នចុងករណដីណមួយដដលចុងហចាទអាចទទួលហទាស្បហាររដីវិត ្័ស្ចុតាងដដល្តរូវោន
បង្តាញហៅដំណក់កាលមុនៗននការរំនុំរ្មះក្ដី ដដលរួមបញ្ជូលទាំងនដីតិវិធដីហរឿងក្ដីណមួយ 
ហយាងតាមការហ្លៃើយតបនឹងបទហចាទ្បកាន់ថាគាមតានហទាស ហោយមូលហេតុននវិបត្ិសាមតារតដី  
ហយាងតាមដផ្នក 1026 ្តរូវោនចាត់ទុកថាជាដំណក់កាលបនា្តាប់ននការរំនុំរ្មះក្ដីហនាះ  
្បសិនហបើអ្នកំណត់អង្គហេតុននដំណក់កាលមុន និងអ្នកកំណត់អង្គហេតុហៅដំណក់កាល
បនា្តាប់គឺជាមនុសតាសដតមានតាក់។

(e) ហៅ្គប់ហរឿងក្ដីដដលអ្នកកំណត់អង្គហេតុោន្បគល់រូនវិញនូវហសចក្ដីសហ្មច ឬលទ្
ផលដដលកំណត់ហទាស្បហាររដីវិត ចុងហចាទ្តរូវោនចាត់ទុកថាោនោក់ោកតាយហស្នើសុំដកដ្ប
ហសចក្ដីវិនិចឆេ័យ ឬលទ្ផលហនាះរួចរាល់ហេើយ ហយាងតាមអនុដផ្នកទដី 7 ននដផ្នកទដី 11 ។ ហៅ
ក្នចុងហធវើហសចក្ដីសហ្មចចំហោះោកតាយហស្នើសុំហនាះ តុលាការ្តរូត្តរួតពិនិតតាយហេើងវិញនូវ្័ស្ចុតាង  
គិត ពិចារណ និងទទួលោនការដណនាំពដីសា្តានទមងៃន់ហទាស និងសា្តានស្មាលហទាសដដល
្តរូវោនហយាងដល់ហៅក្នចុងដផ្នកទដី 190.3 និង្តរូវហធវើការកំណត់ថាហតើលទ្ផល និងហសចក្ដី
វិនិចឆេ័យរបស់គណៈវិនិចឆេ័យដដលសា្តានទមងៃន់ហទាស មានទមងៃន់ធងៃន់ជាងសា្តានស្មាលហទាស  
មានភាពផ្ទចុយពដីចតាបាប ់ឬ្័ស្ចុតាងដដលោនបង្តាញដដរឬហទ។ តុលាការ្តរូវអះអាងអំពដីមូល
ហេតុននលទ្ផលរបស់គាត់ហៅក្នចុងរោយការណ៍។

តុលាការ្តរូវកំណត់មូលហេតុស្មាប់ការហធវើហសចក្ដីសហ្មចរបស់ខលៃលួនចំហោះោកតាយហស្នើសុំហនាះ  
និងបង្តាប់ឲតាយ្កឡាបញ្ដីបញ្ជូលមូលហេតុទាំងហនាះហៅក្នចុងកំណត់ហេតុរបស់្កឡាបញ្ដី។  
ការបដិហសធចំហោះការដកដ្បហសចក្ដីវិនិចឆេ័យអំពដីហទាស្បហាររដីវិតហយាងតាមអនុដផ្នកទដី (7)  
ននដផ្នកទដី 1181 ្តរូវោន្តរួតពិនិតតាយហេើងវិញហៅក្នចុងបណ្ឹងឧទ្រណ៍ជាសវ័យ្បវត្ថិរបស់
ចុងហចាទ ហយាងតាមអនុដផ្នក (b) ននដផ្នកទដី 1239 ។ ការយល់្ពមតាមការហស្នើសុំនឹង្តរូវ
្តរួតពិនិតតាយហេើងវិញតាមបណ្ឹងឧទ្រណ៍របស់្បជារន ហយាងតាមកថាខ័ណ្ឌទដី (6) ។

ដផ្នកទដី 9. ដផ្នកទដី 2085.5 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ  
ដចងថា៖

2085.5. (a) (1) ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីណមួយដដលអ្នកហទាសរំោក់្ោក់ពិន័យបដិទាន
ដដល្តរូវោនកំណត់ហយាងតាមអនុដផ្នក (a) នន ដផ្នកទដី 13967 នន្កមរោ្តា្ិោល ដដល
ោន្បតិបត្ិមុនន្ងៃទដី 29 ដខកញ្តា ្នតាំ 1994 អនុដផ្នក (b) នន ដផ្នក 730.6 នន្កម
ដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន ឬអនុដផ្នក (b) នន ដផ្នកទដី 1202.4 ហលខាធិការនន្កសួងដកដ្ប
ហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា ្តរូវកាត់យក្ោក់អបតាបបរមាចំនួន 20 ភាគរយ ឬ
សមតុលតាយដដលហៅរំោក់្ោក់ពិន័យ មួយណដដលតិចជាង រេូត 50 ភាគរយជា
អតិបរមាពដី្ោក់ឈ្នលួល និង្ោក់បហញ្ញើហៅក្នចុងគណនដី្តឹស្របស់អ្នកជាប់ពន្នាគារណ
មានតាក់ ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់សេព័ន ្និង្តរូវហផ្ទរទឹក្ោក់ហនាះហៅ
កាន់គណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California ស្មាប់មូលនិធិ
បដិទានហៅរតនាគាររដ្ឋ។ ចំនួនទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនកាត់យកនឹង្តរូវោនកត់្តា
ឥណទានហដើមតាបដីកាត់កងនឹងទឹក្ោក់ដដលហៅរំោក់្ោក់ពិន័យ។ តុលាការ្បកាសហទាស
្តរូវទទួលោនកំណត់្តាអំពដីការទូទាត់្ោក់។

(2) ក្នចុងហរឿងក្ដីណមួយដដលអ្នកហទាស្តរូវោន្បកាសហទាស ឬ្តរូវោន្បកាសហទាស
ហេើងវិញហៅ ឬហៅហ្កាយកាលបរិហចឆេទចូលជាធរមានននចតាបាប់ហនះ ហោយ្តរូវទទួលហទាស
ជាប់ពន្នាគារអស់មួយរដីវិតហោយគាមតានការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ  
រំោក់្ោក់ពិន័យបដិទានដដល្តរូវោនកំណត់ហយាងតាមអនុដផ្នក (a) ននដផ្នកទដី

ចុងហចាទមានសិទ្ិទទួលោនលទ្ផលថាមិនពិតហទ។ អ្នក្តរួតពិនិតតាយអង្គហេតុ្តរូវហធវើការ
ដសវងរកជាពិហសសមួយថាហតើកាលៈហទសៈពិហសសដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន់ហនាះ គឺជាការ
ពិត ឬមិនពិត។ ហៅហពលណដដលកាលៈហទសៈពិហសសមួយ្តរូវការ្័ស្ចុតាងននការ្ប្ពឹត្ិ  
ឬការបែុនបែង្ប្ពឹត្ិបទឧ្កិដ្ឋណមួយ បទឧ្កិដ្ឋហនាះ្តរូវដតទទួលការហចាទ្បកាន់ និង
បញ្តាក ់ហយាងតាមចតាបាប់ទូហៅដដលអនុវត្ចំហោះការរំនំុរ្មះក្ដី និងការផ្នា្តាហទាសចំហោះ
បទឧ្កដិ្ឋហនាះ។ 

្បសិនហបើចុងហចាទ្តរូវោនផ្នា្តាហទាសហោយការរំនុំរ្មះរបស់តុលាការហោយពុំមាន
គណៈវិនិចឆេ័យហនាះ អ្នកកំណត់អង្គហេតុ្តរូវកា្តាយជាគណៈវិនិចឆេ័យ ហលើកដលងដតចុងហចាទ
ោនលះបង់សិទ្ិចំហោះគណៈវិនិចឆេ័យហនាះ ឬ្បជារនោនលះបង់សិទ្ិចំហោះគណៈវិនិចឆេ័យ  
ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីដដលអ្នកកំណត់អង្គហេត ុគឺជាតុលាការ។ ្បសិនហបើចុងហចាទ្តរូវោនផ្នា្តា
ហទាសហោយការហ្លៃើយតបនឹងបទហចាទ្បកាន់ថា មានហទាស អ្នក្តរួតពិនិតតាយអង្គហេតុ្តរូវ
កា្តាយជាគណៈវិនិចឆេ័យ ហលើកដលងដតចុងហចាទ និង្បជារនោនលះបង់សិទ្ិចហំោះគណៈ
វិនិចឆេ័យ។

្បសិនហបើអ្នក្តរួតពិនិតតាយអង្គហេតុរកហឃើញថា កាលៈហទសៈពិហសសមួយ ឬហ្ចើន ដដលមាន
ដចងហៅក្នចុង ដផ្នកទដី 190.2 ដូចដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន់ គឺជាការពិត ្តរូវមានការហបើក
សវនាការស្មាប់ហទាសបញ្ញត្ិោច់ហោយដេកមួយ ចុងហចាទនឹង្តរូវផ្នា្តាហទាសហោយ
ជាប់ពន្នាគារហៅក្នចុងពន្នាគាររដ្ឋអស់មួយរដីវិតហោយពុំមានការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំ
ហោយមានលក្ខខណ្ឌហេើយ។ និងពុំមានលទ្ផលដដលថាកាលៈហទសៈពិហសសដដល្តរូវ
ោនហចាទ្បកាន់ដដលហៅសល់ណមួយ មិនដមនជាការពិតហនាះហទ ហេើយក៏ពុំមានអ្នក្តរួត
ពិនិតតាយអង្គហេតុណមានតាក់ជាគណៈវិនិចឆេ័យដដរ អសមត្ថភាពរបស់គណៈវិនិចឆេ័យក្នចុងការយល់
្សបចំហោះបញ្តាននភាពពិត ឬមិនពិតននកាលៈហទសៈពិហសសដដលហៅសល់ ដដល្តរូវោន
ហចាទ្បកាន ់នឹងរារាំងដល់ការហបើកសវនាការហទាសបញ្ញត្ិោច់ហោយដេក។ 

ហៅក្នចុងករណដីណមួយដដល ចុងហចាទ្តរូវោនរកហឃើញថាមានហទាសហោយគណៈវិនិចឆេ័យ  
ហេើយគណៈវិនិចឆេ័យហនាះមិនអាច្នហៅហធវើហសចក្ដីវិនិចឆេ័យជាឯកចឆេ័ន្ថា កាលៈហទសៈ
ពិហសសដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន់មួយ ឬហ្ចើន គឺជាការពិត និងមិនអាច្នហៅហធវើ
ហសចក្ដីវិនិចឆេ័យជាឯកចឆេ័ន្ថាកាលៈហទសៈពិហសសដដល្តរូវោនហចាទ្បកាន់ទាំងអស់មិន
ដមនជាការពិតហនាះ តុលាការ្តរូវបញតាឈប់គណៈវិនិចឆេ័យហនាះពដីតំដណង និង្តរូវបង្តាប់ឲតាយមាន
ការបញ្ជូលហ្មតាះគណៈវិនិចឆេ័យ្ ្ដីមួយរូបចូលហៅក្នចុងបញ្ដីគណៈវិនិចឆេ័យហដើមតាបដីហធវើការរំនុំរ្មះ
ហលើចំណុចវិវាទនានា បែុដន្គណៈវិនិចឆេ័យរូបហនាះមិន្តរូវហធវើការរំនុំរ្មះហលើចំណុចវិវាទដដល
្តរូវោនវិនិចឆេ័យថាមានហទាសរួចហេើយហនាះហទ ហេើយគណៈវិនិចឆេ័យរូបហនាះក៏មិន្តរូវហធវើការ
រំនុំរ្មះហលើចំណុចវិវាទននការពិតដដលកាលៈហទសៈពិហសសណមួយ្តរូវោនរកហឃើញ
ហោយហសចក្ដីវិនិចឆេ័យជាឯកចឆេ័យរបស់គណៈវិនិចឆេ័យមុនថាមិនដមនជាការពិតផងដដរ។  
្បសិនហបើគណៈវិនិចឆេ័យ្្ដីរូបហនាះមិនអាច្នហៅហធវើហសចក្ដីវិនិចឆេ័យជាឯកចឆេ័ន្ថា  
កាលៈហទសៈពិហសសដដលខលៃលួនកំពុងហធវើការរំនុំរ្មះ គឺជាការពិតហនាះ តុលាការ្តរូវបញតាឈប់
គណៈវិនិចឆេ័យរូបហនាះពដីតំដណង និង ្សបតាម្នា្តានុសិដ្ឋរបស់តុលាការ ្តរូវបង្តាប់ឲតាយមាន
ការបញ្ជូលហ្មតាះគណៈវិនិចឆេ័យ្្ដីមួយរូបចូលក្នចុងបញ្ដីគណៈវិនិចឆេ័យ ហដើមតាបដីរំនុំរ្មះចំណុច
វិវាទដដលគណៈវិនិចឆេ័យមុនមិនអាច្នហៅហធវើហសចក្ដីវិនិចឆេ័យជាឯកចឆេ័ន្ោន ឬហធវើការផ្នា្តា
ហទាសហោយការជាប់ឃុំឃំងក្នចុងពន្នាគាររបស់រដ្ឋស្មាប់រយៈហពល 25 ្នតាំ។

(b) ្បសិនហបើចុងហចាទ្តរូវោនផ្នា្តាហទាសហោយការរំនុំរ្មះរបស់តុលាការហោយ
ពុំមានគណៈវិនិចឆេ័យហនាះ អ្នកកំណត់អង្គហេតុ្តរូវកា្តាយជាគណៈវិនិចឆេ័យហៅក្នចុងសវនា
ការហទាសបញ្ញត្ ិហលើកដលងដតចុងហចាទោនលះបង់សិទ្ិចំហោះគណៈវិនិចឆេ័យហនាះ និង
្បជារនោនលះបង់សិទ្ិចំហោះគណៈវិនិចឆេ័យហៅក្នចុងហរឿងក្ដីដដលអ្នកកំណត់អង្គហេត ុគឺ
ជាតុលាការ។ ្បសិនហបើចុងហចាទ្តរូវោនផ្នា្តាហទាសហោយការហ្លៃើយតបនឹងបទហចាទ្បកាន់
ថា មានហទាស អ្នកកំណត់អង្គហេតុ្តរូវកា្តាយជាគណៈវិនិចឆេ័យ ហលើកដលងដតចុងហចាទ និង
្បជារនោនលះបង់សិទ្ិចំហោះគណៈវិនិចឆេ័យ។

្បសិនហបើអ្នកកំណត់អង្គហេតុ គឺជាគណៈវិនិចឆេ័យ និងមិនអាច្នហៅហធវើហសចក្ដីវិនិចឆេ័យ
ជាឯកចឆេ័ន្ថាហតើហទាសបញ្ញត្ិ្តរូវជាហទាសអវដីហនាះ តុលាការ្តរូវបញតាឈប់គណៈវិនិចឆេ័យហនាះពដី
តំដណង និង្តរូវបង្តាប់ឲតាយមានការបញ្ជូលហ្មតាះគណៈវិនិចឆេ័យ្ ្ដីមួយរូបចូលហៅក្នចុងបញ្ដី
គណៈវិនិចឆេ័យហដើមតាបដីហធវើការរំនុំរ្មះហលើចំណុចវិវាទ ថាហតើហទាសបញ្ញត្ិហនាះ្តរូវជាហទាសអវដី។  
្បសិនហបើគណៈវិនិចឆេ័យ្្ដីរូបហនាះមិនអាច្នហៅហធវើហសចក្ដីវិនិចឆេ័យជាឯកចឆេ័ន្ថាហតើហទាស
បញ្ញត្ិហនាះ្តរូវជាហទាសអវដីហទហនាះ តុលាការ ហោយ្សបតាម្នា្តានុសិដ្ឋរបស់ខលៃលួន ្តរូវបង្តាប់
ឲយមាន គណៈវិនិចឆេ័យ្្ដីមួយ ឬហធវើការផ្នា្តាហទាសហោយការជាប់ឃុំឃំងក្នចុងពន្នាគាររបស់
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162 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ62បន្

ទូទាត់សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California ហដើមតាបដីហធវើការទូទាត់រូនរនរងហ្គាះ
ហោយផ្តាល់ ឬហធវើការទូទាត់ហៅកាន់មូលនិធិបដិទានក្នចុងក្មិតដដលរនរងហ្គាះោន
ទទួលរំនួយ ហយាងតាមកម្វិធដីហនាះ។ តុលាការ្បកាសហទាស្តរូវទទួលោនកំណត់
្តាអំពដីការទូទាត់្ោក់រូនរនរងហ្គាះ និងទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនតមកល់ទុកហៅក្នចុង
មូលនិធិបដិទានហយាងតាមអនុដផ្នកហនះ។

(d) ហៅហពលដដលអ្នកហទាសណមានតាក់្តរូវោនោក់ហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុក
របស់ហខានធដី ហយាងតាមអនុដផ្នក (h) នន ដផ្នកទដី 1170, ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីណមួយដដល
អ្នកហទាសរំោក់ដដីកាសង្ោក់បដិទានដដល្តរូវោនកំណត់ហយាងតាមអនុដផ្នក (c)  
ននដផ្នកទដី 13967 នន្កមរោ្តា្ិោល ដដលោន្បតិបត្ិមុនន្ងៃទដី 29 ដខកញ្តា ្នតាំ  
1994, អនុដផ្នក (h) នន ដផ្នក 730.6 នន្កមដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន ឬអនុដផ្នក (b)  
ននដផ្នកទដី 1202.4, ទដីភានតាក់ងរដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយគណៈកម្ការអធិការកិច្ហៅ
ហខានធដី ដដលជាកដនលៃងដដលអ្នកហទាស្តរូវោនឃុំឃំង ្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយកាត់យក
្ោក់អបតាបបរមាចំនួន 20 ភាគរយ ឬសមតុលតាយដដលហៅរំោក់ទឹក្ោក់ដដលមានដចងហៅ
ក្នចុងដដីកាហនាះ មួយណដដលតិចជាង រេូត 50 ភាគរយជាអតិបរមាពដីគុកននហខានធដីហនាះ  
ដដលសមមូលនឹង្ោក់ឈ្នលួល និង្ោក់បហញ្ញើហៅក្នចុងគណនដី្តឹស្របស់អ្នកហទាសណមានតាក ់ 
ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់សេព័ន្។ ទដីភានតាក់ងរ្តរូវហផ្ទរទឹក្ោក់ហនាះហៅ
កាន់គណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California ហដើមតាបដីហធវើការទូទាត់រូន
រនរងហ្គាះហោយផ្តាល់ ឬហធវើការទូទាត់ហៅកាន់មូលនិធិបដិទានក្នចុងក្មិតដដលរនរងហ្គាះ
ោនទទួលរំនួយ ហយាងតាមកម្វិធដីហនាះ ឬអាចទូទាត់រូនរនរងហ្គាះហោយផ្តាល់។ តុលា
ការ្បកាសហទាស្តរូវទទួលោនកំណត់្តាអំពដីការទូទាត់្ោក់រូនរនរងហ្គាះ និងទឹក
្ោក់ដដល្តរូវោនតមកល់ទុកហៅក្នចុងមូលនិធិបដិទានហយាងតាមអនុដផ្នកហនះ។

(e) ហលខាធិការ្តរូវកាត់យក និងរកតាសាទុក្ោក់ឈ្នលួល និង្ោក់បហញ្ញើហៅក្នចុងគណនដី្តឹស្
របស់អ្នកហទាសរបស់អ្នកហទាសណមានតាក់ ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់
សេព័ន្ ន្លៃរដ្ឋោល ដដលសរុបមានចំនួន 10 ភាគរយននទឹក្ោក់ណមួយដដល្តរូវ
ោនហផ្ទរហៅកាន់គណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California  
ហយាងតាមអនុដផ្នក (a) ឬ (c) ។ ហលខាធិការ្តរូវកាត់យក និងរកតាសាទុកពដី្ោក់ស្មាប់
ការហោះ្សាយ ឬរង្តាន់ននការរំនុំរ្មះ នូវន្លៃរដ្ឋោល ដដលសរុបមានចំនួន 5 ភាគ
រយននទឹក្ោក់ណមួយដដល្តរូវោនទូទាត់ស្មាប់ការហោះ្សាយ ឬរង្តាន ់ហដើមតាបដីរ្មះ
ដដីកាសង្ោក់បដិទាន ឬ្ោក់ពិន័យដដលហៅរំោក់ហយាងតាមអនុដផ្នក (n) ហលើកដលង
ដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់សេព័ន្។ ហលខាធិការ្តរូវតមកល់្ោក់ន្លៃរដ្ឋោលហៅក្នចុង
គណនដី្ោក់បហញ្ញើពិហសសមួយហដើមតាបដីបងវិលសងន្លៃចំណយរដ្ឋោល និងចំណយហលើការ
្ទ្ទង់កម្វិធដី្ោក់បដិទានរបស់្កសួងដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា។ ហលខាធិការ  
ហោយ្សបតាម្នា្តានុសិទ្ិរបស់គាត ់ឬនាង អាចរកតាសាទុកមូលនិធិដដលហៅសល់ហៅក្នចុង
គណនដី្ោក់បហញ្ញើពិហសសហនាះស្មាប់ការបងវិលសងន្លៃចំណយរដ្ឋោលរបស់្កសួង  
និងន្លៃចំណយហលើការ្ទ្ទង់កម្វិធដី្ោក់បដិទាននាហពលអនាគត ឬអាចហផ្ទរដផ្នកណមួយ  
ឬទាំងអស់ននមូលនិធិដដលហៅសល់ហដើមតាបដីតមកល់ទុកហៅក្នចុងមូលនិធិ្ោក់បដិទាន។

(f) ហៅហពលដដលអ្នកហទាសណមានតាក់្តរូវោនោក់ហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុករបស់
ហខានធដី ហយាងតាមអនុដផ្នក (h) នន ដផ្នកទដី 1170 ទដីភានតាក់ងរដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយ
គណៈកម្ការអធិការកិច្ហៅហខានធដី ដដលជាកដនលៃងដដលអ្នកហទាស្តរូវោនឃុំឃំង្តរូវោន
អនុញ្តាតឲតាយកាត់យក និងរកតាសាទុក្ោក់ពដីគុកននហខានធដីហនាះ ដដលសមមូលនឹង្ោក់ឈ្នលួល  
និង្ោក់បហញ្ញើហៅក្នចុងគណនដី្តឹស្របស់អ្នកហទាសណមានតាក់ ហលើកដលងដត្តរូវោនហាម
ឃត់ហោយចតាបាប់សេព័ន ្ន្លៃរដ្ឋោលដដលសរុបមានចំនួន 10 ភាគរយននទឹក្ោក់ដដល
ទឹក្ោក់ណមួយដដល្តរូវោនហផ្ទរហៅកាន់គណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរងហ្គាះ
ននរដ្ឋ California ហយាងតាមអនុដផ្នក (b) ឬ (d) ។ ទដីភានតាក់ងរ្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយ
កាត់យក និងរកតាសាទុកពដី្ោក់ស្មាប់ការហោះ្សាយ ឬរង្តាន់ននការរំនុំរ្មះ នូវន្លៃរដ្ឋោល  
ដដលសរុបមានចំនួន 5 ភាគរយននទឹក្ោក់ណមួយដដល្តរូវោនទូទាត់ស្មាប់ការ
ហោះ្សាយ ឬរង្តាន ់ហដើមតាបដីរ្មះដដីកាសង្ោក់បដិទាន ឬ្ោក់ពិន័យដដលហៅរំោក់
ហយាងតាមអនុដផ្នក (n) ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់សេព័ន្។ បនា្តាប់
ពដីោនហោះដលងពដីការហមើលដ្រកតាសា ហយាងតាមអនុដផ្នក (h) នន ដផ្នកទដី 1170 ទដីភានតាក់
ងរ្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយគិត្ោក់ហដើមតាបដីរា៉តាប់រងហលើន្លៃរដ្ឋោលក្នចុង្បមូលជាក់ដស្ង ហោយ
មិនហលើសពដី 10 ភាគរយននទឹក្ោក់សរុបដដល្បមូលោនហេើយ។ ទដីភានតាក់ងរ្តរូវតមកល់
្ោក់ន្លៃរដ្ឋោលហៅក្នចុងគណនដីបហញ្ញើពិហសសមួយហដើមតាបដីបងវិលសងន្លៃចំណយរដ្ឋោល និង
ចំណយហលើការ្ទ្ទង់កម្វិធដី្ោក់បដិទានរបស់ទដីភានតាក់ងរ។ ទដីភានតាក់ងរ្តរូវោនអនុញ្តាត

13967 នន្កមរោ្តា្ិោល ដដលោន្បតិបត្ិមុនន្ងៃទដី 29 ដខកញ្តា ្នតាំ 1994,  
អនុដផ្នក (b) ននដផ្នក 730.6 នន្កមដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន ឬអនុដផ្នក (b) ននដផ្នក
ទដី 1202.4 ហលខាធិការនន្កសួងដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា ្តរូវកាត់យក
្ោក់អបតាបបរមាចំនួន 20 ភាគរយ ឬសមតុលតាយដដលហៅរំោក់្ោក់ពិន័យ មួយណដដល
តិចជាង រេូត 60 ភាគរយជាអតិបរមា ពដី្ោក់ឈ្នលួល និងរេូតដល ់50 ភាគរយពដី្ោក់
បហញ្ញើហៅក្នចុងគណនដី្តឹស្របស់អ្នកហទាសណមានតាក់ ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយ
ចតាបាប់សេព័ន ្និង្តរូវហផ្ទរទឹក្ោក់ហនាះហៅកាន់គណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរង
ហ្គាះននរដ្ឋ California ស្មាប់ការតមកល់្ោក់ហៅក្នចុងមូលនិធិបដិទានហៅរតនាគាររដ្ឋ។  
ចំនួនទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនកាត់យកនឹង្តរូវោនកត់្តាឥណទានហដើមតាបដីកាត់កងនឹងទឹក
្ោក់ដដលហៅរំោក់្ោក់ពិន័យ។ តុលាការ្បកាសហទាស្តរូវទទួលោនកំណត់្តាអំពដី
ការទូទាត់្ោក់។

(b) (1) ហៅហពលដដលអ្នកហទាសណមានតាក់្តរូវោនោក់ហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុក
របស់ហខានធដី ហយាងតាមអនុដផ្នក (h) នន ដផ្នកទដី 1170 ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីណមួយដដលអ្នក
ហទាសរំោក់្ោក់ពិន័យបដិទានដដល្តរូវោនកំណត់ហយាងតាមអនុដផ្នក (a) ននដផ្នកទដី  
13967 នន្កមរោ្តា្ិោល ដដលោន្បតិបត្ិមុនន្ងៃទដី 29 ដខកញ្តា ្នតាំ 1994,  
អនុដផ្នក (b) នន ដផ្នក 730.6 នន្កមដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន ឬអនុដផ្នក (b) ននដផ្នកទដី  
1202.4 ទដីភានតាក់ងរដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយគណៈកម្ការអធិការកិច្ហៅហខានធដី  
ដដលជាកដនលៃងដដលអ្នកហទាស្តរូវោនឃុំឃំង ្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយកាត់យក្ោក់អបតាបបរមា
ចំនួន 20 ភាគរយ ឬសមតុលតាយដដលហៅរំោក់្ោក់ពិន័យ មួយណដដលតិចជាង រេូត  
50 ភាគរយជាអតិបរមាពដីគុកននហខានធដីហនាះ ដដលសមមូលនឹង្ោក់ឈ្នលួល និង្ោក់
បហញ្ញើហៅក្នចុងគណនដី្តឹស្របស់អ្នកហទាសណមានតាក់ ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយ
ចតាបាប់សេព័ន ្និង្តរូវហផ្ទរទឹក្ោក់ហនាះហៅកាន់គណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរង
ហ្គាះននរដ្ឋ California ស្មាប់ការតមកល់្ោក់ហៅក្នចុងមូលនិធិបដិទានហៅរតនាគាររដ្ឋ។  
ចំនួនទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនកាត់យកនឹង្តរូវោនកត់្តាឥណទានហដើមតាបដីកាត់កងនឹងទឹក
្ោក់ដដលហៅរំោក់្ោក់ពិន័យ។ តុលាការ្បកាសហទាស្តរូវទទួលោនកំណត់្តាអំពដី
ការទូទាត់្ោក់។

(2) ្បសិនហបើគណៈកម្ការអធិការកិច្ចាត់តាំងនគរោលហខានធដីជាទដី្្នកា់ងរ្បមូល
្ោក ់គណៈកម្ការអធិការកិច្្តរូវទទួលោនអំណច្សបគានតាជាមួយនគរោលហខានធដី
ជាមុនសិន។

(c) (1) ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីណមួយដដលអ្នកហទាសរំោក់ដដីកាសង្ោក់បដិទានដដល្តរូវោន
កំណត់ហយាងតាមអនុដផ្នក (c) នន ្បការទដី 13967 នន្កមរោ្តា្ិោល ដដលោន
្បតិបត្ិមុនន្ងៃទដី 29 ដខកញ្តា ្នតាំ 1994, អនុដផ្នក (h) នន ដផ្នកទដី 730.6 នន្កម
ដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន ឬអនុដផ្នក (f) នន ដផ្នកទដី 1202.4 ហលខាធិការនន្កសួងដកដ្ប
ហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា ្តរូវកាត់យក្ោក់អបតាបបរមាចំនួន 20 ភាគរយ ឬសមតុលតាយ
ដដលហៅរំោក់ទឹក្ោក់ដដលមានដចងហៅក្នចុងដដីកាហនាះ មួយណដដលតិចជាងរេូត  
50 ភាគរយជាអតិបរមា ពដី្ោក់ឈ្នលួល និង្ោក់បហញ្ញើហៅក្នចុងគណនដី្តឹស្របស់អ្នកហទាស
ណមានតាក់ ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់សេព័ន្។ ហលខាធិកា្តរូវហផ្ទរទឹក
្ោក់ហនាះហៅកាន់គណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California ហដើមតាបដីហធវើ
ការទូទាត់រូនរនរងហ្គាះហោយផ្តាល់ ឬហធវើការទូទាត់ហៅកាន់មូលនិធិបដិទានក្នចុងក្មតិ
ដដលរនរងហ្គាះោនទទួលរំនួយ ហយាងតាមកម្វិធដីហនាះ។ តុលាការ្បកាសហទាស្តរូវ
ទទួលោនកំណត់្តាអំពដីការទូទាត់្ោក់រូនរនរងហ្គាះ និងទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនតមកល់
ទុកហៅក្នចុងមូលនិធិបដិទានហយាងតាមអនុដផ្នកហនះ។

(2) ក្នចុងហរឿងក្ដីណមួយដដលអ្នកហទាស្តរូវោន្បកាសហទាស ឬ្តរូវោន្បកាសហទាស
ហេើងវិញហៅ ឬហៅហ្កាយកាលបរិហចឆេទចូលជាធរមានននចតាបាប់ហនះ ហោយ្តរូវទទួលហទាស
ជាប់ពន្នាគារអស់មួយរដីវិតហោយគាមតានការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ  
រំោក់ដដីកាសង្ោក់បដិទានដដល្តរូវោនកំណត់ហយាងតាមអនុដផ្នក (c) ននដផ្នកទដី  
13967 នន្កមរោ្តា្ិោល ដដលោន្បតិបត្ិមុនន្ងៃទដី 29 ដខកញ្តា ្នតាំ1994, អនុដផ្នក  
(h) ននដផ្នក 730.6 នន្កមដវលហា៊្តារិ៍និងសា្តាប័ន ឬអនុដផ្នក (f) ននដផ្នកទដី 1202.4  
ហលខាធិការនន្កសួងដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា ្តរូវកាត់យក្ោក់អបតាបបរមា
ចំនួន 20 ភាគរយ ឬសមតុលតាយដដលហៅរំោក់ទឹក្ោក់ដដលមានដចងហៅក្នចុងដដីកាហនាះ  
មួយណដដលតិចជាង រេូត 60 ភាគរយជាអតិបរមា ពដី្ោក់ឈ្នលួល និងរេូតដល ់50  
ភាគរយពដី្ោក់បហញ្ញើហៅក្នចុងគណនដី្តឹស្របស់អ្នកហទាសណមានតាក់ ហលើកដលងដត្តរូវោន
ហាមឃត់ហោយចតាបាប់សេព័ន្។ ហលខាធិកា្តរូវហផ្ទរទឹក្ោក់ហនាះហៅកាន់គណៈកម្ការ
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ62 បន្

ឲតាយរកតាសាទុកមូលនិធិដដលហៅសល់ហៅក្នចុងគណនដី្ោក់បហញ្ញើពិហសសហនាះស្មាប់ការបងវិល
សងន្លៃចំណយរដ្ឋោលរបស់ទដីភានតាក់ងរ និងន្លៃចំណយហលើការ្ទ្ទង់កម្វិធដី្ោក់បដិទាន
នាហពលអនាគត ឬអាចហផ្ទរដផ្នកណមួយ ឬទាំងអស់ននមូលនិធិដដលហៅសល់ហដើមតាបដីតមកល់
ទុកហៅក្នចុងមូលនិធិ្ោក់បដិទាន។

(g) ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីណមួយដដលរនដដល្តរូវោនហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមាន
លក្ខខណ្ឌ ហយាងតាមអនុដផ្នក (a) នន ដផ្នក 13967 នន្កមរោ្តា្ិោល ដដលោន
្បតិបត្ិមុនន្ងៃទដី 29 ដខកញ្តា ្នតាំ 1994, អនុដផ្នក (b) នន ដផ្នក 730.6 នន្កម
ដវលហា៊្តារិ៍និងសា្តាប័ន ឬអនុដផ្នក (b) នន ដផ្នក 1202.4 ហលខាធិការ ឬហៅហពលដដលអ្នក
ហទាស្តរូវោនោក់ហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុករបស់ហខានធដី ហយាងតាមអនុដផ្នក (h)  
នន ដផ្នកទដី 1170 ទដីភានតាក់ងរដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយគណៈកម្ការអធិការកិច្ហៅ
ហខានធដី ដដលជាកដនលៃងដដលអ្នកហទាស្តរូវោនឃុំឃំង អាច្បមូល្ោក់ពដីរនដដល្តរូវ
ោនហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ ឬ ហយាងតាម ដផ្នកទដី 2085.6 ពដីអ្នក
ណមានតាក់ដដលជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុករបស់ហខានធដីកាលពដីមុន នូវទឹក្ោក់ណមួយ
ដដលហៅរំោក់្ោក់ពិន័យបដិទាន ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់
សេព័ន្។ ហលខាធិការ ឬទដីភានតាក់ងរ្តរូវហផ្ទរទឹក្ោក់ហនាះហៅកាន់គណៈកម្ការទូទាត់
សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California ហដើមតាបដីតមកល់ទុកហៅក្នចុងមូលនិធិបដិទានហៅ
រតនាគាររដ្ឋ។ ចំនួនទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនកាត់យកនឹង្តរូវោនកត់្តាឥណទានហដើមតាបដីកាត់
កងនឹងទឹក្ោក់ដដលហៅរំោក់្ោក់ពិន័យ។ តុលាការ្បកាសហទាស្តរូវទទួលោន
កំណត់្តាអំពដីការទូទាត់្ោក់។ 

(h) ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីណមួយដដលរនដដល្តរូវោនហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមាន
លក្ខខណ្ឌរំោក់ដដីកាសង្ោក់បដិទានហោយផ្តាល់ណមួយ ហយាងតាមអនុដផ្នក (c)  
នន ដផ្នក 13967 នន្កមរោ្តា្ិោល ដដលោន្បតិបត្ិមុនន្ងៃទដី 29 ដខកញ្តា ្នតាំ  
1994, អនុដផ្នក (h) នន ដផ្នក 730.6 នន្កមដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន ឬកថាខណ្ឌទដី  
(3) ននអនុដផ្នក (a) នន ដផ្នកទដី 1202.4ហលខាធិការ ឬ ហៅហពលដដលអ្នកហទាស្តរូវ
ោនោក់ហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុករបស់ហខានធដី ហយាងតាមអនុដផ្នក (h) នន  
ដផ្នកទដី 1170 ទដីភានតាក់ងរដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយគណៈកម្ការអធិការកិច្ហៅ
ហខានធដី ដដលជាកដនលៃងដដលអ្នកហទាស្តរូវោនឃុំឃំង អាច្បមូល្ោក់ពដីរនដដល្តរូវ
ោនហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ ឬ ហយាងតាម ដផ្នកទដី 2085.6  
ពដីរនណមានតាក់ដដលជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុករបស់ហខានធដីកាលពដីមុន នូវទឹក្ោក់ណ
មួយដដលហៅរំោក់្ោក់ពិន័យបដិទាន ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់
សេព័ន្។ ហលខាធិការ ឬទដីភានតាក់ងរ្តរូវហផ្ទរទឹក្ោក់ហនាះហៅកាន់គណៈកម្ការទូទាត់
សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California ហដើមតាបដីហធវើការទូទាត់រូនរនរងហ្គាះហោយផ្តាល់  
ឬហធវើការទូទាត់ហៅកាន់មូលនិធិបដិទានក្នចុងក្មិតដដលរនរងហ្គាះោនទទួលរំនួយ  
ហយាងតាមកម្វិធដីហនាះ ឬទដីភានតាក់ងរអាចទូទាត់្ោក់រូនរនរងហ្គាះហោយផ្តាល់។ តុលាការ
្បកាសហទាស្តរូវទទួលោនកំណត់្តាអំពដីទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនទូទាត់ហោយរនហល្ើស  
ហយាងតាមអនុវដផ្នកហនះ។

(i) ហលខាធិការ ឬ ហៅហពលដដលអ្នកហទាស្តរូវោនោក់ហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុក
របស់ហខានធដី ហយាងតាមអនុដផ្នក (h) នន ដផ្នកទដី 1170 ទដីភានតាក់ងរដដល្តរូវោនចាត់តាំង
ហោយគណៈកម្ការអធិការកិច្ហៅហខានធដី ដដលជាកដនលៃងដដលអ្នកហទាស្តរូវោនឃុំឃំង  
អាចកាត់យក និងរកតាសាទុក្ោក់ដដលោន្បមូលពដីរនដដល្តរូវោនហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅ
ឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ ឬរនណមានតាក់ដដលជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុករបស់ហខានធដីកាល
ពដីមុន នូវន្លៃរដ្ឋោល ដដលសរុបចំនួន 10 ភាគរយននននទឹក្ោក់ដដលទឹក្ោក់ណមួយ
ដដល្តរូវោនហផ្ទរហៅកាន់គណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California  
ហយាងតាមអនុដផ្នក (g) ឬ (h) ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់សេព័ន្។  
ហលខាធិការ្តរូវកាត់យក និងរកតាសាទុកពដី្ោក់ស្មាប់ការហោះ្សាយ ឬរង្តាន់ននការរំនុំ
រ្មះរបស់រនដដល្តរូវោនហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ នូវន្លៃរដ្ឋោល  
ដដលសរុប ចំនួន 5 ភាគរយននទឹក្ោក់ណមួយដដល្តរូវោនទូទាត់ស្មាប់ការហោះ
្សាយ ឬរង្តាន ់ហដើមតាបដីរ្មះដដីកាសង្ោក់បដិទាន ឬ្ោក់ពិន័យដដលហៅរំោក់ហយាង
តាមអនុដផ្នក (n) ហលើកដលងដត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់សេព័ន្។ ទដីភានតាក់ងរ្តរូវ
ោនអនុញ្តាតឲតាយកាត់យក និងរកតាសាទុក ពដី្ោក់ស្មាប់ការហោះ្សាយ ឬរង្តាន់ននការរំនុំ
រ្មះរបស់រនណមានតាក់ដដលជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុករបស់ហខានធដីកាលពដីមុន នូវន្លៃរដ្ឋោល  
ដដលសរុប ចំនួន 5 ភាគរយននទឹក្ោក់ណមួយដដល្តរូវោនទូទាត់ស្មាប់ការហោះ
្សាយ ឬរង្ន់ ហដើមបដីរ្មះដដីកាសង្ោក់បដិទាន ឬ្ោក់ពិន័យដដលហៅរំោក់ហយាង

តាមអនុដផ្នក (n)។ ហលខាធិការ ឬទដីភានតាក់ងរ្តរូវតមកល់្ោក់ន្លៃរដ្ឋោលហៅក្នចុងគណនដី
្ោក់បហញ្ញើពិហសសមួយស្មាប់ការបងវិលសងចំណយរដ្ឋោល និងចំណយហលើការ្ទ្ទង់
កម្វិធដី្ោក់បដិទានរបស់្កសួងដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា ឬរបស់ភានតាក់ងរហនាះ  
្បសិនហបើមាន។ ហលខាធិការ ហោយ្សបតាម្នា្តានុសិទ្ិរបស់គាត ់ឬនាង ឬទដីភានតាក់ងរ  
អាចរកតាសាទុកមូលនិធិដដលហៅសល់ហៅក្នចុងគណនដី្ោក់បហញ្ញើពិហសសហនាះស្មាប់ការ
បងវិលសងចំណយរដ្ឋោលរបស់្កសួង ឬរបស់ភានតាក់ងរ និងចំណយហលើការ្ទ្ទង់
កម្វិធដី្ោក់បដិទាននាហពលអនាគត ឬអាចហផ្ទរដផ្នកណមួយ ឬទាំងអស់ននមូលនិធិដដល
ហៅសល់ហដើមតាបដីតមកល់ទុកហៅក្នចុងមូលនិធិ្ោក់បដិទាន។

(j) ហៅហពលអ្នកហទាសទទួលោនទាំងការពិន័យជា្ោក់បដិទាន និងដដីកាសង្ោក់
បដិទានពដីតុលាការ្បកាសហទាស ្កសួងដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា ្តរូវ្បមូល
្ោក់ស្មាប់ដដីកាសង្ោក់បដិទានជាមុនសិន ហយាងតាមអនុដផ្នក (c) ។

(k) ហៅហពលដដលអ្នកហទាសណមានតាក់្តរូវោនោក់ហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុករបស់
ហខានធដី ហយាងតាមអនុដផ្នក (h) នន  ដផ្នកទដី 1170 ហេើយអ្នកហទាសហនាះទទួលោនទាំង
ការពិន័យជា្ោក់បដិទាន និងដដីកាសង្ោក់បដិទានពដីតុលាការ្បកាសហទាស ្បសិនហបើ
ទដីភានតាក់ងរដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយគណៈកម្ការអធិការកិច្ហៅហខានធដី ដដលជាកដនលៃង
ដដលអ្នកហទាស្តរូវោនឃុំឃំង ្បមូល្ោក់ពិន័យ និងដដីកា ទដីភានតាក់ងរ្តរូវ្បមូល្ោក់
ស្មាប់ដដីកាសង្ោក់បដិទានជាមុនសិន ហយាងតាមអនុដផ្នក (d) ។

(l) ហៅហពលរនដដល្តរូវោនហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ ទទួលោនទាំង
ការពិន័យជា្ោក់បដិទាន និងដដីកាសង្ោក់បដិទានពដីតុលាការ្បកាសហទាស ្កសួង
ដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា ឬ ហៅហពលដដលអ្នកហទាសណមានតាក់្តរូវោនោក់
ហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុករបស់ហខានធដី ហយាងតាមអនុដផ្នក (h) នន ដផ្នកទដី 1170  
ទដីភានតាក់ងរដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយគណៈកម្ការអធិការកិច្ហៅហខានធដី ដដលជាកដនលៃង
ដដលអ្នកហទាស្តរូវោនឃុំឃំង អាច្បមូល្ោក់ស្មាប់ដដីកាសង្ោក់បដិទានជា
មុនសិន ហយាងតាមអនុដផ្នក (h) ។

(m) ្បសិនហបើអ្នកហទាសរួមគុក្តរូវោនឃុំឃំងហៅក្នចុងសា្តាប័នណមួយដដលត្មរូវឲតាយមាន
ការទិញមហជូបអាហារពដីអាហារោ្តានននសា្តាប័នហនាះស្មាប់ការសួរសុខទុក្ខហៅហពលយប់ហោយ
មិនស្ថិតហៅហ្កាមការ្គប់្គង ហេើយ្បសិនហបើ្ោក់ស្មាប់ទិញមហជូបអាហារហនះ្តរូវោន
ទទួលពដីមូលនិធិហផតាសងហ្រៅពដី្ោក់ឈ្នលួលរបស់អ្នកហទាសរួមគុកហនាះ ្ោក់ហនាះ្តរូវោនហលើក
ដលងពដីការកាត់្ោក់បដិទាន។ ការហលើកដលងហនះ្តរូវអនុវត្ចំហោះទឹក្ោក់ជាក់ដស្ងដដល
ោនចំណយហលើមហជូបអាហារស្មាប់ការសួរសុខទុក្ខហនាះ រេូតដល់ហាសិបដុលា្តារ ($50)  
ជាអតិបរមា ស្មាប់ការសួរសុខទុក្ខដដលរួមបញ្ជូលអ្នកហទាសរួមគុក និងអ្នកហៅសួរសុខ
ទុក្ខមានតាក,់ ចិតសិបដុលា្តារ ($70) ស្មាប់ការសួរសុខទុក្ខដដលរួមបញ្ជូលអ្នកហទាសរួមគុក  
និងអ្នកហៅសួរសុខទុក្ខពដីរ ឬបដីនាក ់និងដបែតសិបដុលា្តារ ($80) ស្មាប់ការសួរសុខទុក្ខ
ដដលរួមបញ្ជូលអ្នកហទាសរួមគុក និងអ្នកហៅសួរសុខទុក្ខបួននាក ់ឬហលើសពដីហនះ។

(n) ្ោក់សំណងការខូចខាត ឬសំណងរំងឺចិត្ហធវើជាគំរូដដល្តរូវោនសហ្មចហោយអង្គ
រំនុំរ្មះ ឬការហោះ្សាយចំហោះអ្នកហទាសរួមគុក រនដដល្តរូវោនហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅ
ឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ បុគ្គលដដល្តរូវោនកំណត់ឲតាយហៅហ្កាមការ្គប់្គងរបស់
សេគមន៍ហ្កាយហពលហោះដលង ហយាងតាម ដផ្នកទដី 3451 ឬចុងហចាទស្ថិតហៅហ្កាមការ
្គប់្គងហោយអាណត្ិ ហយាងតាមអនុកថាខ័ណ្ឌ (B) ននកថាខ័ណ្ឌទដី (5) ននអនុដផ្នក  
(h) នន ដផ្នកទដី 1170 ដដលោក់ព័ន្នឹងបណ្ឹងរដ្ឋបតាបហវណដីដដលហធវើហេើង្ប្ំងនឹង
ពន្នាគារសេព័ន្ ពន្នាគាររដ្ឋ ឬពន្នាគាមន្ទដីរឃុំឃំង ដកដ្បហេើងវិញ ឬមនន្ដី  
ឬភានតាក់ងរននពន្នាគារសេព័ន ្ពន្នាគាររដ្ឋ ឬពន្នាគារក្នចុងមូលោ្តាន នឹង្តរូវទូទាត់
ហោយផ្តាល់ បនា្តាប់ពដីការទូទាត់្ោក់ន្លៃហមធាវីសមហេតុផល និងចំណយហលើបណ្ឹងវិវាទ
ដដល្តរូវោនអនុម័តហោយតុលាការ ហដើមតាបដីរ្មះដដីកាសង្ោក់បដិទាន ឬ្ោក់ពិន័យ
បដិទានដដលហៅរំោក់របស់បុគ្គលហនាះ។ សមតុលតាយននរង្តាន់នឹង្តរូវបញ្ជូនបន្ហៅកាន់
អ្នកទទួល្ោក ់បនា្តាប់ពដីោនទូទាត់្ោក់្គប់ចំនួនស្មាប់ដដីកាសង្ោក់បដិទាន  
និង្ោក់ពិន័យបដិទានដដលហៅរំោក់ទាំងអស់ ហយាងតាមអនុដផ្នក (e) និង (i)។  
្កសួងដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា ្តរួវខិតខំ្បឹងដ្បងតាមលទ្ភាពសម្សប
ទាំងអស់ ហដើមតាបដីរូនដំណឹងហៅកាន់រនរងហ្គាះអំពដីបទឧ្កិដ្ឋដដលបុគ្គលហនាះ្តរូវជាប់
ហទាសោក់ព័ន្នឹងការទូទាត់សំណងការខូចខាត ឬសំណងរំងឺចិត្ជាគំរូណមួយដដល
នឹង្តរូវហធវើហេើង។ ស្មាប់អ្នកហទាសដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុក
របស់ហខានធដី ហយាងតាមអនុដផ្នក (h) នន ដផ្នកទដី 1170 ទដីភានតាក់ងរ្តរូវោនអនុញ្តឲយ
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164 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ62បន្

California ។

ដផ្នកទដី 12. ភាពអាចផ្តាច់ហចញោន។

បញ្ញត្ិនានាននចតាបាប់ហនះមានអានុភាពោច់ហោយដេកពដីគានតា។ ្បសិនហបើបញ្ញត្ិណមួយ
ននចតាបាប់ហនះ ឬការអនុវត្បញ្ញត្ិហនាះ្តរូវោនហធវើហេើងហោយអសុពលភាព រួមមានជាអាទិ៍
ដផ្នកទដី 10 ដដលអសុពលភាពហនាះមិន្តរូវបែះោល់ដល់បញ្ញត្ិហផតាសងហទៀត ឬការអនុវត្
ហផតាសងហទៀតដដលអាចមាន្បសិទ្ភាពអនុវត ្ហោយគាមតានបញ្ញត្ិ ឬការអនុវត្ដដលអសុពល
ភាពហនាះហេើយ។

លសចែ្ីលស្នើ 63
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋអនុហលាមខចតាបាប់ននដផ្នកទដី 8 ននមា្តា  

II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

វិធានការហនះោនផ្លួចហផ្ើមហធវើវិហសាធនកម ្ហធវើនិរាករណ៍ហេើយនិងបដន្ថមដផ្នកជា ហ្ចើនហទៀត
ហៅ ហលើ ្កម្ពេ្ទណ្ឌ ហេតុហនះខចតាបាប់ដដលមាន្សាប់ដដល្តរូវោនោក់ហស្នើឲតាយលុប
ហចាល្តរូវោនហោះពុម្ពជា្បហ្ទពុម្ពអកតាសរមានគំនូស្ូតកាតហ់េើយ ខចតាបាប់្្ដីដដល្តរូវ
ោនហស្នើសុំឲតាយោក់បដន្ថមចូល្តរូវោនហោះពុម្ពជា ្បហ្ទពុម្ព អកតាសរហ្ទតហដើមតាបដីចងអចុលបង្តាញ
ថាវា្្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ចតាបាប់សុវត្ថិភាពស្មាប់មនុសតាស្គប់រូបនន្នតា ំ2016

ដផ្នកទដី 1. ចំណងហរើង។

វិធានការហនះនឹង្តរូវោនហគសា្តាល់ហេើយអាចនឹង្តរូវោនហគនិយាយសំហៅចំហោះថាជា  

"ចតាបាប់សុវត្ថិភាពស្មាប់មនុសតាស្គប់រូបនន្នតា ំ2016" ។

ដផ្នកទដី 2. លទ្ផលរកហឃើញ និង ហសចក្ដី្បកាសនានា ។

្បជារនននរដ្ឋ California ោនរកហឃើញនិងសូម្បកាសថាៈ

1. អំហពើេិងតាសាហោយកាំហ្លៃើងោនបំផ្តាញរដីវិត ្គរួសារ និងសេគមន៍។ ចាប់តាំងពដី
្នតាំ 2002 ដល់្នតាំ 2013 រដ្ឋ California ោនោត់បង់បុគ្គលចំនួន 38,576  

នាក់ហោយសារអំហពើេិងតាសាហោយកាំហ្លៃើង។ ចំនួនហនាះគឺហ្ចើនជាង្ោំពដីរដងចំនួនទាហាន
អាហមរិកដដល្តរូវោនសមា្តាប់ហៅក្នចុងការ្បយុទ្ក្នចុងអំេចុងសនង្តាមហៅ្បហទសអ៊ីរា៉តាក់និង
អាេវហា្តានដីសា្តានបូកបញ្ជូលគានតាហៅហទៀត។ ក្នចុងរយៈហពលដូចគានតាហនះដដរ កុមារចំនួន 2,258  

នាក់្តរូវោនសមា្តាប់ហោយរបួសបណ្តាលពដីការោញ់កាំហ្លៃើងហៅក្នចុងរដ្ឋ California ។  

ចំនួនដូចគានតាហនះននកុមារដដល្តរូវោនហធវើឃតហៅក្នចុងការសមា្តាប់រង្តាលហៅសាលាបឋម
សិកតាសា Sandy Hook ្តរូវោនសមា្តាប់ហោយការោញ់កាំហ្លៃើងហៅក្នចុងរដ្ឋហនះហរៀងរាល់ 39  

ន្ងៃម្ង។

2. ក្នចុង្នតា ំ2013 កាំហ្លៃើង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីសមា្តាប់ពលរដ្ឋ California ចំនួន  
2,900 នាក ់រួមបញ្ជូលទាំងកុមារនិងកុមារវ័យរំទង់ចំនួន 251 នាក់ផង។ ហៅ្នតាំហនាះ  
យា៉តាងហហាចណស់មនុសតាសដនទហទៀតចំនួន 6,035 នាក់្តរូវោនោក់ឲតាយស្មាកហពទតាយ
ឬពតាយាោលហៅក្នចុងបន្ទប់សហនង្តាះបនា្តាន់ស្មាប់របួសមិនធងៃន់ធងៃរដល់សា្តាប់ហោយសារការ
ោញ់កាំហ្លៃើង រួមមានកុមារនិងកុមារវ័យរំទង់ចំនួន 1,275 នាក់។

3. កាំហ្លៃើង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ជាញឹកញប់ហោយឧ្កិដ្ឋរន។ 

ហយាងតាមនាយកោ្តានយុត្ិធ៌មននរដ្ឋ California ហៅក្នចុង្នតាំ 2014 មានការហធវើឃត
ហោយកាំហ្លៃើងចំនួន 1,169 ករណដីហៅក្នចុងរដ្ឋ California ការបលៃន់្បោប ់អាវុធចំនួន  

13,546 ករណដីោក់ព័ន្នឹងការោញ់កាំហ្លៃើងនិងការបំោរបំោនធងៃន់ធងៃរចំនួន 15,801  

ករណដីោក់ព័ន្នឹងការោញ់កាំហ្លៃើង។

4. អំហពើេិងតាសាគួរឲតាយហខា្តាចផតាសារហនះោនោក់បន្ទចុកដផ្នកហសដ្ឋកិច្គួរឲតាយកត់សមា្តាល់ហៅហលើ
សង្គមជាតិរបស់ហយើង។ អ្នក្សាវ្ជាវោនហធវើការោ៉តាន់្បមាណដបបអ្ិរកតាសនិយមថា
អំហពើេិងតាសាហោយកាំហ្លៃើងោនហធវើឲតាយហសដ្ឋកិច្ោត់បង់យា៉តាងហហាចណស ់$229 ហកាដិដុ
លា្តារហរៀងរាល់្ នតា ំឬហលើសពដី $700 ដុលា្តារក្នចុងរនជាតិអាហមរិកមួយនាក់ក្នចុងមួយ្នតាំក្នចុង
្នតាំ 2013 ដតឯង មានមរណភាពនិងរបួសហោយសារកាំហ្លៃើងក្នចុងរដ្ឋ California ោន
ោក់បន្ទចុកទឹក្ោក់ចំនួន 83 លានដុលា្តារហៅក្នចុងការចំណយដផ្នកហវរ្សានស្និង 4.24  

ខិតខំ្បងឹដ្បងតាមលទ្ភាពសម្សបទាំងអស់ ហដើមតាបដីរូនដំណឹងហៅកាន់រនរងហ្គាះអំពដី
បទឧ្កដិ្ឋដដលបុគ្គលហនាះ្តរូវជាប់ហទាសោក់ព័ន្នឹងការទូទាត់សំណងការខូចខាត ឬ
សំណងរំងឺចិត្ជាគំរូណមួយដដលនឹង្តរូវហធវើហេើង។

(o) (1) ទឹក្ោក់ដដល្តរូវោនហផ្ទរហៅកាន់គណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរងហ្គាះ
ននរដ្ឋ California ហដើមតាបដីហធវើការទូទាត់ហលើដដីកាសង្ោក់បដិទានហោយផ្តាល់ នឹង្តរូវោន
ទូទាត់ហៅកាន់រនរងហ្គាះក្នចុងរយៈហពល 60 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីកាលបរិហចឆេទទទួលោន្ោក់
ចំណូលបដិទានហោយគណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California។  
្បសិនហបើការទូទាត់្ោក់បដិទានហៅកាន់រនរងហ្គាះមានចំនួនតិចជាងនម្ភ្ោំដុលា្តារ  
($25) ហៅហពលហនាះ ទឹក្ោក់ហនាះមិនចាំោច់្តរូវបញ្ជូនបន្ហៅកាន់រនរងហ្គាះហេើយ  
រេូតទាល់ដតទឹក្ោក់ហនាះ្នដល់នម្ភ្ោំដុលា្តារ ($25) ឬហៅហពលដដលរនរងហ្គាះ
ហស្នើសុំការទូទាត់្ោក់ដដលមានចំនួនតិចជាងហនះ។

(2) ្បសិនហបើដសវងរកទដីតាំងរបស់រនរងហ្គាះមិនហឃើញហនាះ ្ោក់ចំណូលបដិទាន
ដដលោនទទួលហោយគណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California  
តាងនាមឲតាយរនរងហ្គាះ នឹង្តរូវោនកាន់កាប់ជាការហផញើទុកហៅក្នចុងមូលនិធិ្ោក់បដិទាន  
រេូតទាល់ដតចប់្នតាំការិយបរិហចឆេទរបស់រដ្ឋបនា្តាប់ពដី្នតាំការិយបរិហចឆេទរបស់រដ្ឋដដលមូលនិធិ
ហនាះ្តរូវោនតមកល់ទុក ឬរេូតដល់ហពលដដលរនរងហ្គាះហនាះោនផ្ល់ព័ត៌មានអំពដី
អាសយោ្តានបច្ចុបតាបន្ន មួយណដដលហកើតមុន។ ទឹក្ោក់ដដលហៅសល់ក្នចុងមូលនិធិបហញ្ញើ
ហៅហពលបញ្ប់រយៈហពលដដលោនកំណត ់នឹង្តរូវ្បគល់រូនមូលនិធិ្ោក់បដិទានវិញ។

(3) (A) រនរងហ្គាះណមានតាក់ដដលខកខានមិនោនផ្ល់អាសយោ្តានបច្ចុបតាបន្នហៅក្នចុង
រយៈហពលដដលោនកំណត់ហៅក្នចុងកថាខ័ណ្ឌទដី (2) អាចផ្ល់សំណុំឯកសាររូន្កសួង
ដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទាដដលនឹងហធវើការហផ្ទៀងផ្តាត់ថាហតើ្ោក់ហនាះ្តរូវោន
្បមូលតាងនាមឲតាយរនរងហ្គាះដដរឬហទ។ បនា្តាប់ពដីទទួលោនព័ត៌មានដដលោនហផ្ទៀងផ្តាត់
រួចរាល់ពដី្កសួងដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា រួចហេើយហនាះ គណៈកម្ការទូទាត់
សំណងរូនរនរងហ្គាះននរដ្ឋ California ្តរូវហផ្ទរ្ោក់ចំណូលបដិទានហៅកាន់រនរង
ហ្គាះ្សបតាមបញ្ញត្ិនានាននអនុដផ្នក (c) ឬ (h) ។

(B) រនរងហ្គាះណមានតាក់ដដលខកខានមិនោនផ្ល់អាសយោ្តានបច្ចុបតាបន្នហៅក្នចុងរយៈ
ហពលដដលោនកំណត់ហៅក្នចុងកថាខ័ណ្ឌទដី (2) អាចផ្ល់សំណុំឯកសាររូនទដីភានតាក់ងរ
ដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយគណៈកម្ការអធិការកិច្ហៅក្នចុងហខានធដី ដដលជាកដនលៃងដដល
អ្នកហទាស្តរូវោនផ្នា្តាហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំងហៅក្នចុងគុករបស់ហខានធដីហនាះ ហយាងតាម
អនុដផ្នក (h) នន ដផ្នកទដី 1170 ្តរូវជាប់ឃុំឃំង ដដលអាចហធវើការហផ្ទៀងផ្តាត់ថាហតើ្ោក់
ហនាះ្តរូវោន្បមូលតាងនាមឲតាយរនរងហ្គាះដដរឬហទ។ បនា្តាប់ពដីទទួលោនព័ត៌មានដដល
ោនហផ្ទៀងផ្តាត់រួចរាល់ពដីទដីភានតាក់ងរ រួចហេើយហនាះ គណៈកម្ការទូទាត់សំណងរូនរនរង
ហ្គាះននរដ្ឋ California ្តរូវហផ្ទរ្ោក់ចំណូលបដិទានហៅកាន់រនរងហ្គាះ្សបតាមបញ្ញត្ិ
នានាននអនុដផ្នក (d) ឬ (h) ។

ដផ្នកទដី 10. ការអនុវត្ចតាបាប់ហោយ្បតិសកម្។

(a) ហដើមតាបដីសហ្មចហគាលបំណងននចតាបាប់ហនះោនលអបំផុតដូចោនដចងហៅក្នចុងដផ្នកទដី 3  
ហដើមតាបដីសហ្មចោនភាពសុ្កឹតតាយ សមភាព និងឯកសណ្តានភាពហៅក្នចុងការ្បកាសហទាស  
ចតាបាប់ហនះ្តរូវោនអនុវត្ហោយ្បតិសកម្។

(b) ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីណមួយដដលចុងហចាទ ឬអ្នកហទាសរួមគុក្តរូវោន្បកាសហទាស្បហារ
រដីវិតមុនកាលបរិហចឆេទចូលជាធរមានននចតាបាប់ហនះ ការ្បកាសហទាសហនាះនឹង្តរូវោនដកដ្ប
ជាសវ័យ្បវត្ិហៅជាការជាប់ពន្នាគារអស់មួយរដីវិតហោយគាមតានការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំ
ហោយមានលក្ខខណ្ឌ ហយាងតាម ខ និងលក្ខខណ្ឌននចតាបាបហ់នះ។ រដ្ឋ California មិន្តរូវ
ហធវើការអនុវត្សាល្កមណមួយហ្កាយកាលបរិហចឆេទចូលជាធរមានននចតាបាប់ហនះហេើយ។

(c) ហ្កាយកាលបរិហចឆេទចូលជាធរមានននចតាបាប់ហនះ តុលាការកំពូលអាចហផ្ទរបណ្ឹង
ឧទ្រណហ៍លើហទាស្បហាររដីវិត និងដដីកានាំខលៃលួនអ្នកណមានតាក់មកកាន់តុលាការ ដដលមិន
ទាន់ោនហធវើការវិនិចឆេ័យហៅចំហោះមុខតុលាការកំពូល ហៅកាន់មណ្ឌលតុលាការឧទ្រណ៍  
ឬតុលាការកំពូលណមួយ ្សបតាម្នា្តានុសិទ្ិរបស់តុលាការកំពូល។

ដផ្នកទដី 11. កាលបរិហចឆេទចូលជាធរមាន។

ចតាបាប់ហនះនឹងចូលជាធរមានហៅកាលបរិហចឆេទ ហ្កាយការហោះហ្នតាតដដលចតាបាប់ហនាះ្តរូវោន
អនុម័ត ហយាងតាមអនុដផ្នក (a) ននដផ្នកទដី 10 ននមា្តាទដី II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ  
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ចាប់ពដីការសមា្តាប់ហៅផលៃជូវ 101 California ហៅក្នចុងទដី្កុង San Francisco ហៅក្នចុង្នតាំ  
1993 រេូតដល់ការោញ់ហៅវិទតាយាល័យ Columbine ហៅ្នតាំ 1999 រេូតដល់ការ
សមា្តាប់រង្តាលហៅសាលាបឋមសិកតាសា Sandy Hook ហៅទដី្កុង Newtown ននរដ្ឋ
នConnecticut ក្នចុង្នតា ំ2012

12. សពវន្ងៃហនះ ចតាបាប់រដ្ឋ California ហាមឃត់ការផលិត ការនាំចូលនិងការលក់
ននេត្គាប់រំហសវចំណុះធំ មែូតដូចហយាធា បែុដន្មិនោនហាមឃត់មហារនទូហៅពដីការ
កាន់កាប់វាជាកម្សិទ្ិហនាះហេើយ។ ហយើងគួរដតបិទចហនា្តាះ្បហហាងហនាះ។ គាមតាននរណមានតាក់
ហលើកដលងដតមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ដដលោនទទួលការបណ្ដះបណ្តាលបែុហណ្តាះហទើបគួរអាចកាន់
កាប់េត្គាប់រំហសវដ៏ហ្គាះថានតាក់ទាំងហនះជាកម្សិទ្ិោន។

13. ហបើហទាះបដីជារដ្ឋ California ហធវើការ្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារហៅហលើអ្នកទិញកាំហ្លៃើង
ដដលរស់ហៅក្នចុងរដ្ឋ California ក្ដី ក៏ហយើង្តរូវដតពឹងដផអកហលើរដ្ឋដនទហទៀតនិងការិយាល័យ
ហស៊ីបអហងកតសេព័ន្ហដើមតាបដីហធវើការ្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារហៅហលើអ្នកទិញកាំហ្លៃើងដដលរស់ហៅ
កដនលៃងហផតាសងដដរ។ ហយើងគួរហធវើឲតាយការ្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារហៅខាងហ្រៅរដ្ឋ California  
កាន់ដតមាន្បសិទ្ិភាពហេើងហោយទាមទារត្មរូវយា៉តាងជាប់លាប់ឲតាយរដ្ឋរាយការណ៍ថានរណ
្តរូវោនហាមឃត់មិនឲតាយកាន់កាប់កាំហ្លៃើងជាកម្សិទ្ិហៅកាន់្បព័ន្្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារ
របស់សេព័ន្។

14. ករណដីបទហល្ើសលួចកាំហ្លៃើងគឺជាបទហល្ើសធងៃន់ធងៃរ ហេើយអាចជាឧ្កិដ្ឋកម្េិងតាសា។  
ហយើងគួរដតបញ្តាក់ឲតាយចតាបាស់ថាបទហល្ើសដបបហនាះអាច្តរូវោនហចាទ្បកាន់ថាជាឧ្កិដ្ឋកម្
ធងៃន់ធងៃរ ហេើយរារាំងមនុសតាសដដល្តរូវោនរកហឃើញថាមានហទាសបទហល្ើសដបបហនាះមិនឲតាយ
កាន់កាប់កាំហ្លៃើងជាកម្សិទ្ិ។

ដផ្នកទដី 3. ហគាលបំណង និងហចតនា។

្បជារនននរដ្ឋ California ្បកាសអំពដីហគាលបំណងនិងហចតនារបស់ខលៃលួនហៅក្នចុងការ
អនុម័ត "ចតាបាប់សុវត្ថិភាពស្មាប់មនុសតាស្គប់រូបនន្នតា ំ2016" ("ចតាបាប"់) ឲតាយមានលក្ខណៈ
ដូចតហៅហនះ ៖

1. ហដើមតាបដីអនុវត្ន៍កំដណទ្មង់ដ៏សមហេតុផលនិង្បកបហោយសុ្វិនិចឆេ័យហដើមតាបដីហធវើឲតាយចតាបាប់
ស្ដីពដីសុវត្ថិភាពកាំហ្លៃើងរដ្ឋ California ជាចតាបាប់ដ៏មុឺងមា៉តាត់បំផុត្បចាំជាតិ ក្នចុងខណៈហៅដត
ការោរសិទ្ិវិហសាធនកម្ទដីពដីរននរាល់ពលរដ្ឋ California ដដលហគារពចតាបាប់និងមានទំនួល
ខុស្តរូវទាំងអស់ដដដល។

2. ហដើមតាបដីរកតាសាកាំហ្លៃើងនិង្គាប់រំហសវមិនឲតាយហៅក្នចុងនដរបស់ឧ្កិដ្ឋរនដដលរកហឃើញថាមាន
ហទាស រនមានហរាគចិត្ដ៏ហ្គាះថានតាក់និងរនដនទហទៀតដដល្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់
មិនឲតាយកាន់កាប់កាំហ្លៃើងនិង្គាប់រំហសវជាកម្សិទិ្។

3. ហដើមតាបដីធានាឲតាយោនថាអ្នកទាំងឡាយណដដលទិញ្គាប់រំហសវហៅក្នចុងរដ្ឋ California  
— ដូចគានតានឹងអ្នកទាំងឡាយណដដលទិញកាំហ្លៃើងដដរ — គឺសុទ្ដតហគចមិនផុតពដីការ្តរួត
ពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារហនាះហទ។

4. ត្មរូវឲតាយហាងលក់្គាប់រំហសវទាំងអស់រាយការណ៍អំពដី្គាប់រំហសវដដលោត់ឬ្តរូវោន
ហចាលួចក្នចុងរយៈហពល 48 ហមា៉តាងននការរកហឃើញថាវាោនោត់។

5. ហដើមតាបដីធានាឲតាយោនថារដ្ឋ California ោនដចករំដលកព័ត៌មានជាមួយមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់
សេព័ន្្សបតាមត្មរូវការរបស់រដ្ឋរាយការណ៍ពដីបុគ្គលណដដល្តរូវោនហាមឃត់
ហោយចតាបាប់មិនឲតាយកាន់កាប់កាំហ្លៃើងជាកម្សិទ្ិហៅកាន់្បព័ន្្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតាររបស់
សេព័ន្។

6. ត្មរូវឲតាយរាយការណ៍អំពដីកាំហ្លៃើងដដលោត់ឬ្តរូវោនហចាលួចហៅកាន់មនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់។

7. ហដើមតាបដីអនុវត្ចតាបាប់កាន់ដតលអ្បហសើរហនាះត្មរូវហអាយ្បជារនលះបង់ហចាលកាំហ្លៃើងរបស់
ពួកហគហៅហពលដដលពួកហគ្តរូវោនរកហឃើញថាមានហទាសពដីបទហល្ើសដដលហធវើឲតាយពួកហគគាមតាន
សិទ្ិកាន់កាប់កាំហ្លៃើងជាកម្សិទ្ិ។

8. ហដើមតាបដីហធវើឲតាយវាកា្តាយជាខុសចតាបាប់ហៅក្នចុងរដ្ឋ California ក្នចុងការកាន់កាប់ជាកម្សិទ្ិ
នូវ្បហ្ទននេតផ្ទចុក្គាប់រំហសវមានមែូតដបបហយាធាហេើយអាចសមា្តាប់មនុសតាសជា្ទង់
្ទាយធំដូចជាករណដីការសមា្តាប់មនុសតាស្ទង់្ទាយធំហៅសាលាបឋមសិកតាសា  
Sandy Hook ករណដីហៅហរាងភាពយន្ហៅក្នចុង Aurora ហៅរដ្ឋខូេជូរា៉តាដ ូColorado  
ហៅវិទយាល័យ Columbine និងអាគារការិយាល័យហៅផលៃជូវហលខ 101 California ហៅ

ហកាដិដុលា្តារហៅក្នចុងការោត់បង់ផលិតភាព។

5. រដ្ឋ California អាចហធវើោន្បហសើរជាងហនះ។ ចតាបាប់ស្ដីពដីកាំហ្លៃើងដ៏សមហេតុផល
ដ៏មានសុ្វិនិចឆេ័យកាត់បន្ថយមរណភាពនិងរបួសហោយកាំហ្លៃើង រកតាសាកាំហ្លៃើងឲតាយហៅ្្តាយ
ពដីឧ្កិដ្ឋរនហេើយោន្បយុទ្្ប្ំងនឹងការរួញដូរអាវុធខុសចតាបាប់។ ហបើហទាះបដីជារដ្ឋ  
California ោននាំមុខ្បជាជាតិទាំងមូលហៅក្នចុងចតាបាប់ស្ដីអំពដីសុវត្ថិភាពកាំហ្លៃើងក៏
ហោយ ក៏ចតាបាប់ទាំងហនាះហៅដតមានចហនា្តាះ្បហហាងហេើយបនតាសល់ទុកសេគមន៍ទូទាំងរដ្ឋ
ឲតាយងយទទួលរងហ្គាះចំហោះអំហពើេិងតាសាហោយកាំហ្លៃើងនិងការោញ់្បហារជា្ទង់្ទាយធំ។  
ហយើងអាចបិទចហនា្តាះ្បហហាងទាំងហនះោនក្នចុងខណៈដដលហៅដតការោរសមត្ថភាពរបស់
ពលរដ្ឋ California ដដលហគារពចតាបាប ់និងមានទំនួលខុស្តរូវក្នចុងការកាន់កាប់កាំហ្លៃើងជា
កម្សិទ្ិស្មាប់ការការោរខលៃលួន ការ្បមាញ់ និងការកំសាន្ដដដល។

6. ហយើងដឹងថាការ្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារពិតជាឲតាយផលពិតដមន។ ការ្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិ
សាវតារសេព័ន្ោនបង្តាររារាំងរួចហេើយនូវការលក់ដូរកាំហ្លៃើងហលើសពដី 2.4 លានហៅឲតាយ
ឧ្កិដ្ឋរនដដលរកហឃើ់ញថាមានហទាសនិងអ្នកទិញខុសចតាបាប់ដនទហទៀតហៅក្នចុងសេរដ្ឋ
អាហមរិក។ ក្នចុង្នតា ំ2012 ដតឯង ការ្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារោនរាំងស្ទះដល់ការលក់ដូរ
ចំនួន 192,043 ននកាំហ្លៃើងហៅឲតាយអ្នកទិញខុសចតាបាប់រួមមានការបែុនបែងទិញចំនួន  
82,000 ហោយឧ្កិដ្ឋរន។ ហនាះមានន័យថាការ្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារបញតាឈប់
ឧ្កិដ្ឋរនចំនួន្បដេល្តរួសៗ 225 នាក់មិនឲតាយទិញកាំហ្លៃើងក្នចុងមួយន្ងៃ។ បែុដន្ចតាបាប់
រដ្ឋ California ្តឹមដតត្មរូវទាមទារឲតាយមានការ្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារស្មាប់រន
ដដលទិញកាំហ្លៃើងដតបែុហណ្តាះ មិនដមនស្មាប់រនដដលទិញ្គាប់រំហសវហនាះហេើយ។ ហយើងគួរ
ដតបិទចហនា្តាះ្បហហាងហនាះ។

7. ហពលហនះ ឧ្កិដ្ឋរនេិងតាសាណមួយឬរនមានហរាគចិត្ដ៏ហ្គាះថានតាក់ណមួយអាចហដើរ
ចូលហៅក្នចុងហាងលក់ទំនិញកដីឡាឬហាងកាំហ្លៃើងហៅរដ្ឋ California ហេើយទិញ្គាប់
រំហសវ ហោយគាមតាននរណសួរសំណួរអវដីហេើយ។ ្បការហនាះគួរដតផ្តាស់ប្ជូរ។ ហយើងគួរដតទាម
ទារត្មរូវឲតាយមានការ្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារស្មាប់ការលក់្គាប់រំហសវដូចគានតានឹងការលក់
កាំហ្លៃើងដដរ ហេើយបញតាឈប់របស់ទាំងពដីរហនះកុំឲតាយធា្តាក់ចូលហៅក្នចុងនដននបុគ្គលដ៏ហ្គាះថានតាក់
ឲតាយហសាះ។

8. ហៅហ្កាមចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន ហាងដដលលក់្គាប់រំហសវមិន្តរូវោនត្មរូវទាមទារឲតាយរាយការ
ណ៍ហៅមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ហទហៅហពលដដល្គាប់រំហសវោត់ឬ្តរូវោនលួច។ ហាងគួរដត្តរូវរាយ
ការណ៍ពដី្គាប់រំហសវដដលោត់ឬ្តរូវោនហគលួចហៅក្នចុងរយៈហពល 48 ហមា៉តាងននការរកហឃើញ
ថាវាោនោត់ហេតុហនះដផ្នកព្ងឹងចតាបាប់អាចហធវើការហដើមតាបដីបង្តារ្គាប់រំហសវហនាះពដីការ្តរូវោនហគ
រួញដូរហោយខុសចតាបាប់ហៅក្នចុងនដរបស់បុគ្គលដ៏មានហ្គាះថានតាក់។

9. ពលរដ្ឋ California សពវន្ងៃហនះមិន្តរូវោនត្មរូវទាមទារឲតាយរាយការណ៍ពដីកាំហ្លៃើង
ដដលោត់ឬ្តរូវោនលួចហៅកាន់ដផ្នកព្ងឹងចតាបាបហ់នាះហេើយ។ ្បការហនះហធវើឲតាយវាពិោក
ស្មាប់ដផ្នកព្ងឹងចតាបាប់ក្នចុងការហស៊ីបអហងកតបទហល្ើសដដល្តរូវោន្ប្ពឹត្ហោយហ្បើ្ោស់
កាំហ្លៃើងដដលលួច បំដបក្កុមរនរួញដូរកាំហ្លៃើង ហេើយបងវិលសងកាំហ្លៃើងហៅកាន់មា្តាស់
្សបចតាបាប់របស់វាវិញ។ ហយើងគួរដតទាមទារត្មរូវមា្តាស់កាំហ ល្ៃើងឲតាយរាយការណ៍កាំហ្លៃើងដដល
ោត់ឬ្តរូវហគលួចរបស់ខលៃលួនហៅកាន់ដផ្នកព្ងឹងចតាបាប់។

10. ហៅហ្កាមចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន រនដដល្ប្ពឹត្បទឧ្កិដ្ឋធងៃន់ធងៃរនិងបទហល្ើសធងៃន់ធងៃរដនទ
ហទៀត្តរូវោនហាមឃត់មិនឲតាយកាន់កាប់កាំហ្លៃើងជាកម្សិទ្ិហេើយ។ បែុដន្ចតាបាប់ដដលមាន
្សាប់ដចងមិនចតាបាស់នូវដំហណើរការស្មាប់្បជារនក្នចុងការលះបង់កាំហ្លៃើងរបស់ខលៃលួនហៅ
ហពលពួកហគកា្តាយជារន្តរូវោនហាមឃត់ហៅហពលដដលរកហឃើញមានហទាសហនាះហេើយ។  
ជាលទ្ផល ហៅក្នចុង្នតាំ 2014 នាយកោ្តានយុត្ិធ៌មកំណត់ោនអត្សញ្តាណ្បជារន
ហលើសពដី 17,000 នាក់ដដលកាន់កាប់កាំហ្លៃើងហលើសពដី 34,000 ហដើមហោយខុសចតាបាប់  
រួមទាំងអាវុធស្មាប់វាយ្បហារហលើសពដី 1,400 ហដើម។ ហយើង្តរូវដតបិទចហនា្តាះ្បហហាង
ដ៏ហ្គាះថានតាក់ហនះហោយមិន្គាន់ដតទាមទារត្មរូវមនុសតាសដដល្តរូវោនហាមឃត់ឲតាយ្បគល់
កាំហ្លៃើងពួកហគដតបែុហណ្តាះហទ បែុដន្ដ្មទាំងធានាឲតាយោនថាវាពិតជាហកើតហេើងដមន។

11. េតកាំហ្លៃើងស្មាប់ោក់រំហសវដដលមានចំណុះធំ មានមែូតដបបហយាធា — ដដលមួយ
ចំនួនមានសមត្ថភាពផ្ទចុក្គាប់រំហសវអាចោញ់ោនហលើសពដី 100 ដង — ោនបហងកើនគួរឲតាយ
កត់សមា្តាល់នូវសមត្ថភាពរបស់អ្នកោញ់ក្នចុងការសមា្តាប់មនុសតាសជាហ្ចើននាក់ហៅក្នចុងហពល
ហវលាដ៏ខលៃដី។ ហនាះគឺមូលហេតុដដលេតោក់រំហសវដដលមានចំណុះធំទាំងហនះហឃើញមានជា
ញឹកញប់ហៅក្នចុងការោញ់្បហារ្ទង់្ទាយធំគួរឲយរន្ត់បំផុតជាហ្ចើនរបស់្បហទសអាហមរិក
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166 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ63បន្

ហោយ្សបហៅនឹងដផ្នក 25250 នឹងរាយការណ៍អំពដីមា៉តាក គំរ ូនិងហលខហស៊រីនន កាំហ្លៃើង  
ក្នចុងករណដីរនហនាះដឹង ឬ មានព័ត៌មានោក់ព័ន្បដន្ថមហទៀត ្តរូវរាយការណ៌រូនភានតាក់ងរ
មនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងមូល។ោ្តាន

25275. (a) គាមតានរនណមានតាក់នឹងរាយការណ៍ហៅកាន់ភានតាក់ងរមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ចតាបាប់
ក្នចុងមូលោ្តានថា ៖ កាំហ្លៃើងោនោត ់ឬ ្តរូវោនហចារលួច ហោយដឹងថារោយការណ៍ហនាះ
ខុសការពិត។ ការរំហលា្បំោនហៅហលើដផ្នកហនះគឺជាការ្ប្ពឹត្បទហល្ើស ដដលអាចោក់
ហទាសោនហោយការផកពិន័យមិនហលើសពដីពដីររយដុលា្តារ ($250) ស្មាប់បទហល្ើសដំបូង
និងហោយការពិន័យមិនហលើសពដីមួយោន់ដុលា្តារ ($1,000) ស្មាប់បទហល្ើសហលើកទដីពដីរ
ឬបន្បនា្តាប់។

(b) ដផ្នកហនះនឹងមិនហាមឃត់រារាំងការកាត់ហទាសហៅហ្កាមចតាបាប់ដនទហទៀតណមួយហនាះ
ហេើយ។

ដផ្នកទដី 4.2. ដផ្នក 26835 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ោន
ដចងថា ៖

26835. អ្នកមានអជា្តាប័ណ្ណនឹងបិទ្បកាសយា៉តាងហលច្រហងហៅក្នចុងបរិហវណដដល្តរូវ
ោនឲតាយអាជា្តាប័ណ្ណនូវហសចក្ដី្ពមានដូចតហៅជាអកតាសរធំៗដដមានកម្ពស់មិនតិចជាងមួយ
អ៊ីញ: 

(a) "្បសិនហបើអ្នករកតាសាទុកកាំហ្លៃើងដដលមានោក់្គាប់ហៅក្នចុងបរិហវណណមួយហៅហ្កាម
អាណពតាយាោល ឬ ការ្គប់្គងរបស់អ្នក ហេើយរនដដលមានអាយុហ្កាម 18 ្នតាំោន
យកោនវាហេើយហ្បើ្ោស់វា ហេើយបងកឲតាយមានរបួសឬ ហសចក្ដីសា្តាប់ ឬក៏យកតាមខលៃលួនហៅ
កាន់ទដីសាធារណៈ អ្នកអាចនឹងមានហទាសអំពដីបទហល្ើសមរតាឈិម ឬ បទឧ្កិដ្ឋក្មិតធងៃន ់លុះ
្តាដតអ្នកទុកោក់កាំហ្លៃើងហៅក្នចុង្បោប់ផ្ទចុកជាប់ហសារឬចាក់ហសារកាំហ្លៃើងហោយឧបករណ៍
ចាក់ហសារ ហដើមតាបដីបង្តារវាមិនឲតាយដំហណើរការជាបហណ្តាះអាសន្ន"។

(b) "ក្នចុងករណដីអ្នករកតាសាទុកកូនកាំហ្លៃើងនដ កាំហ្លៃើងខលៃដីមានសុដីឡាំងវិលផ្ទចុក្គាប ់ឬកាំហ្លៃើង
ដនទហទៀតដដលអាចលាក់ោំងហៅហលើខលៃលួនមនុសតាសោន ហៅក្នចុងបរិហវណណមួយហៅហ្កាម
អាណពតាយាោលភាពឬការ្គប់្គងរបស់អ្នក ហេើយរនមានតាក់អាយុហ្កាម 18 ្នតាំអាចចូល
ហ្បើ្ោស់កាំហ្លៃើងហនាះោន ហេើយយកវាហចញផុតពដីបរិហវណ អ្នកអាចនឹងមានហទាសបទ
ហល្ើសមរតាឈិម លុះ្តាដតអ្នកោនទុកោក់កាំហ្លៃើងហៅក្នចុង្បោប់ផ្ទចុកជាប់ហសារ ឬចាក់ហសារ
កាំហ្លៃើងហោយឧបករណ៍ចាក់ហសារ ហដើមតាបដីបង្តារវាមិនឲតាយដំហណើរការជាបហណ្តាះអាសន្ន"។

(c) "ក្នចុងករណដីអ្នករកតាសាកាំហ្លៃើងណមួយហៅក្នចុងបរិហវណណមួយហ្កាមអាណ
ពតាយាោលឬការ្គប់្គងរបស់អ្នក ហេើយរនហនាះមានអាយុហ្កាម 18 ្នតាំអាចចូលហ្បើ
្ោស់កាំហ្លៃើងហេើយយកវាផុតពដីបរិហវណហៅកាន់សាលាហរៀនឬកម្វិធដី្ពឹត្ិការណ៍ដដល
ឧបត្ថម្ភហោយសាលាហរៀន អ្នកអាចនឹងមានហទាសបទហល្ើសមរតាឈិម រួមមានការផកពិន័យ
រេូតដល់្ោំោន់ដុលា្តារ ($5,000) លុះ្តាដតអ្នកោនទុកោក់កាំហ្លៃើងហៅក្នចុង្បោប់ផ្ទចុក
ជាប់ហសារឬចាក់ហសារកាំហ្លៃើងហោយឧបករណ៍ចាក់ហសារ"។

(d) "ក្នចុងករណដីអ្នករកតាសាទុកកាំហ្លៃើង ឬទុកហចាលកាំហ្លៃើងដដលមានោក់្គាប់ហោយខ្ដីខា្តាហៅ
ក្នចុងបរិហវណណមួយហ្កាមអាណពតាយាោលភាពឬការ្គប់្គងរបស់អ្នក ដដលរនមានតាក់
អាយុហ្កាម 18 ្នតាំទំនងនឹងអាចចូលដល់ោន អ្នកអាចនឹងមានហទាសបទហល្ើសមរតាឈិម  
រួមមានការផកពិន័យរេូតដល់មួយោន់ដុលា្តារ ($1,000) លុះ្តាដតអ្នកោនទុកោក់
កាំហ្លៃើងហៅក្នចុង្បោប់ផ្ទចុកជាប់ហសារឬចាក់ហសារកាំហ្លៃើងហោយឧបករណ៍ចាក់ហសារ"។

(e) "ការោញ់កាំហ្លៃើងហៅក្នចុងតំបន់ដដលមិនសូវមានខតាយល់ហចញចូលោនលអ ការសមា្តាតកាំ
ហ្លៃើងឬការចាប់កាន់ហផ្ទរ្គាប់រំហសវអាចនឹងបណ្តាលឲតាយរងបែះោល់នឹងសំណដដលជាសារធា
តុមួយ្តរូវោនហគសា្តាល់ថាបងកនូវភាពមិន្ប្កតដីដល់ទារក ទុក្ខហទាសដល់ការបន្ពូរ និងរ
បួសផលៃជូវកាយធងៃន់ធងៃរដនទហទៀតោន។ ្តរូវមានភាពមានខតាយល់ហចញចូលលអយា៉តាង្គប់្គាន់្គប់
ហពលហវលា។ លាងនដយា៉តាងមែត់ចត់បន្ាតាប់ពដី្តរូវរងបែះោល់រួចមក"។

(f) "បទបញ្ញត្ិសេព័ន្ដចងថា្បសិនហបើអ្នកមិនកាន់កាប់កម្សិទ្ិរូបសានស្ននកំាហ្លៃើង
ដដលអ្នកកំពុងដតោនភាពជាមា្តាស់កម្សិទ្ិរបស់វាក្នចុងអំេចុង 30 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីអ្នកោន
បំហពញឯកសារ្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារដំបូង បនា្តាប់មកអ្នក្តរូវដត្លៃងកាត់ដំហណើរការ្តរួត
ពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារជាហលើកទដីពដីរហដើមតាបដីកាន់កាប់កម្សិទ្ិរូបសានស្ននកាំហ្លៃើងហនាះ"។

(g) "គាមតានរនណមានតាក់នឹងហធវើការោក់ោកតាយសុំទិញកូនកាំហ្លៃើងនដ កាំហ្លៃើងខលៃដីមាន សុដីឡាំង
វិលផ្ទចុក្គាប់ ឬកាំហ្លៃើងដនទហទៀតដដលអាចលាក់ជាប់ខលៃលួនមនុសតាសហលើសពដីមួយហ្គឿងក្នចុង

ក្នចុងទដី្កុង San Francisco រដ្ឋ California ។

9. ហដើមតាបដីបង្តារទប់សា្តាត់រនដដល្តរូវោនរកហឃើញថាមានពិរុទ្ភាពលួចកាំហ្លៃើងកុំឲតាយកាន់
កាប់កាំហ្លៃើងជាកម្សិទ្ ិនិងហដើមតាបដីហធវើឲតាយមាន្បសិទ្ិភាពនូវហចតនាននសំហណើទដី 47 ោន
ដចងថាបទហល្ើសលួចកាំហ្លៃើ់ងគឺជាបទឧ្កិដ្ឋហចារកម ្ហេើយមិនថាកាំហ្លៃើងហនាះមានតនមលៃ
បែុនាមតានហនា ហទ និង្សបតាមដផ្នក 25400 និង 1192.7 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

ដផ្នកទដី 4. កាំហ្លៃើងដដលោត់ឬ្តរូវហគលួច។

ដផ្នកទដី 4.1. ដផ្នកទដី 4.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 25250) 
្តរូវោនបដន្ថមហៅហលើចំណងហរើងទដី 4 ននវគ្គទដី 6 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌោនដចងថា: 

ដផ្នក 4.5 ។  កាំហ្លៃើងោត់ឬ្តរូវោនហគលួច

25250. (a) ចាប់ហផ្ើមពដីន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2017 ហនះតហៅ រន្គប់រូប្តរូវ
រាយការណ៍រូនភានតាក់ងរមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងមូលោ្តានដដលមានសម្្ថកិច្អំពដីការោត់បង់
ឬមានហចារលួចកាំហ្លៃើងក្នចុងរយៈហពល ៥ ន្ងៃ បនា្តាប់ពដីពួកហគដឹង ឬ មានហេតុផលអវដីមួយ  
ថាកាំហ្លៃើង្តរូវោនលួចឬោត់បង់។

(b) រន្គប់រូបដដលោនរាយការណ៍អំពដីកាំហ្លៃើងោត់ឬ្តរូវហគលួចហៅហ្កាមដផ្នករង (a)  
នឹង្តរូវរូនដំណឹងដល់ភានតាក់ងរមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងមូលោ្តានដដលមានសមត្ថកិច្អំពដីហចារ
លួចឬការោត់បង់ដដលោនហកើតហេើងក្នចុងរយៈហពល៥ ន្ងៃ ក្នចុងករណដីហ្កាយមកហទៀត
កាំហ្លៃើង្តរូវោនរកហឃើញមកវិញហោយរនមានតាក់ហនាះ។

(c) ហទាះបដីជាមានដផ្នករង (a) ដចងថា ៖ រនមានតាក់នឹងមិន្តរូវោនត្មរូវឲតាយរាយការណ៍អំពដី
ការោត់បង់ឬមានហចារលួចកាំហ្លៃើងដដលជាកាំហ្លៃើងវត្ថចុបូរាណហនាះហេើយហៅក្នចុងឃលៃឹមសារ
ននដផ្នករង (c) នន ដផ្នក 16170 ។

25255. ដផ្នក 25250 នឹងមិន្តរូវអនុវត្ន៍ចំហោះ្បការដូចតហៅហនះ ៖

(a) ភានតាក់ងរមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប ់ឬ មនន្ដីសន្ិភាពណមួយដដលហដើរតួនាទដីតាមគនលៃង និង 
្កបខ័ណ្ឌការងរ ឬភារកិច្ផលៃជូវការរបស់ខលៃលួន្បសិនហបើគាត់រាយការណ៍ការោត់បង់ឬការ
លួច គឺគាត់រាយកាណ៌ហៅកាន់ភានតាក់ងរការងររបស់គាត់។

(b) ត្មរួតសេរដ្ឋអាហមរិកឬសមារិកននកងកមា្តាំង្បោប់អាវុធសេរដ្ឋអាហមរិកឬមនន្ដី
សន្ិសុខជាតិណមានតាក់ ក្នចុងខណៈកំពុងជាប់ហៅក្នចុងភារកិច្ផលៃជូវការរបស់គាត់។

(c) រនណមានតាក់ដដលមានអាជា្តាបណ័្ណ ្សបហៅតាមរំពូក 44 (ចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នក 921)  
ននចំណងហរើង 18 នន្កមសេរដ្ឋអាហមរិកនិងបទបញ្ញត្ិដដល្តរូវោនហចញហោយ្សបហៅ
នឹង្កមហនាះ និងដដលរាយការណ៍ការលួចឬការោត់បង់្សបហៅនឹង ដផ្នក 923 (g)(6)  
ននចំណងហរើង 18 នន្កមសេរដ្ឋអាហមរិក ឬខចតាបាប់ជាអ្នកស្នងបនា្តាប់ជាបដន្ថមពដីហលើ្កម
ហនាះនិងបទបញ្ញត្ិដដលអាចអនុវត្ន៍ោនដដល្តរូវោនហចញបដន្ថមពដីហលើវា។

(d) រនណមានតាក់ដដលមានកាំហ្លៃើងរបស់ខលៃលួនហេើយោនោត់ឬ្តរូវោនលួចមុនន្ងៃទដី 1  
ដខកកកោ ្នតាំ 2017 ។

25260. ្សបហៅនឹង ដផ្នក 11108, រាល់ហមត្មរួតតំបន់ឬត្មរួតបទបញ្តា្គប់រូប
នឹង្តរូវបញ្ជូនហសចក្ដីព៌ណនាននកាំហ្លៃើងនដីមួយៗដដល្តរូវោនរាយការណ៍ថាោត់ឬ្តរូវោន
ហចារលួចហោយផ្តាល់ហៅក្នចុង្បព័ន្្គប់្គងកាំហ្លៃើងសវ័យ្បវត្ិរបស់នាយកោ្តានយុត្ិធ៌ម។

25265. (a) រនណមានតាក់ដដលោនរំហលា្បំោនហលើ ដផ្នក 25250 គឺមានហទាស
្ប្ពឹត្បទហល្ើសស្មាប់ការបំោនហលើកទដីមួយ ដដលអាចោក់ហទាសោនហោយការផក
ពិន័យមិនហលើសពដីមួយរយដុលា្តារ ($100) ។

(b) រនណមានតាក់ដដលោនរំហលា្បំោនហលើ ដផ្នក 25250 គឺមានហទាស្ប្ពឹត្បទ
ហល្ើសស្មាប់ការបំោនហលើកទដីពដីរ ដដលអាចោក់ហទាសោនហោយការផកពិន័យមិន
ហលើសពដីមួយោន់ដុលា្តារ ($1,000) ។

(c) រនណមានតាក់ដដលោនរំហលា្បំោនហលើ ដផ្នក 25250 គឺមានហទាសបទហល្ើស
មរតាឈិមស្មាប់ការបំោនហលើកទដីបដីនិងហលើកបន្បនា្តាប់មកហទៀត ដដលអាចោក់ហទាសោន
ហោយការោក់ពន្នាគារហៅក្នចុងពន្នាគារហខានធដីមិនហលើសពដី្ោំមួយដខ ឬហោយការផក
ពិន័យមិនហលើសពដីមួយោន់ដុលា្តារ ($1,000) ឬទាំងការផ្នា្តាហទាសោក់ពន្នាគារ និង  
ការផកពិន័យ។

25270. រនណមានតាក់ដដលោនរាយការណ៍អំពដីកាំហ្លៃើងោត់ឬកាំហ្លៃើង្តរូវហចារលួច
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ63 បន្

្បសិនហបើន្លៃហសាេ៊ុយដដលត្មរូវទាមទារឲតាយមានហោយ្សបហៅនឹង ដផ្នក 28225 មិន្តរូវ
ោនបញ្ជូនហោយឈ្លួញរួមគានតាជាមួយនឹងការបញ្ជូនកំណត់្តាជាទ្មង់ហអេិច្តរូនិចឬជា
ទ្មង់បញ្ជូនតាមទូរស័ព្ទហទ ហនាះនាយកោ្តានអាចនឹងរ្មាបរូនដំណឹងដល់ឈ្លួញអំពដី
អង្គហេតុហនាះ។ ហៅហពលទទួលោនការរ្មាបរូនដំណឹងហោយនាយកោ្តានហេើយ ឈ្លួញ
នឹងបញ្ជូនកំដណត្មរូវហៅហលើកំណត់្តាននការហផ្ទរតាមដបបហអេិច្តរូនិចឬតាមដបបទូរស័ព្ទ
ហៅកាន់នាយកោ្តាន ឬនឹងបញ្ជូនន្លៃហសាេ៊ុយដដលត្មរូវទាមទារឲតាយមានហោយ្សបហៅនឹង 
ដផ្នក 28225 ឬបញ្ជូនទាំងពដីរ តាមដដលសម្សប ហេើយ្បសិនហបើការរ្មាបរូនដំណឹង
ហោយនាយកោ្តាន្តរូវោនទទួលហោយឈ្លួញហៅហពលណមួយក៏ហោយមុនការយកហៅរូន
ននកាំហ្លៃើងដដល្តរូវទិញ ហនាះឈ្លួញនឹងបង្តាំងទុកការយកហៅរូនរេូតដល់ទដីបញ្ប់ននហ្រ
ហវលារង់ចាំដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នកទដី 26815 និងដផ្នក 27540 ។

(f) (1) (A) នាយកោ្តាននឹងរ្មាបរូនដំណឹងភា្តាមដល់ឈ្លួញឲតាយពនតាយារហពលការហផ្ទរនន
កាំហ្លៃើងហៅកាន់អ្នកទិញ្បសិនហបើកំណត់្តារបស់នាយកោ្តានឬកំណត់្តាដនទហទៀតដដល
មានស្មាប់នាយកោ្តានហៅក្នចុង្បព័ន្្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារឧ្កិដ្ឋកម្រេ័សថានតាក់ជាតិ  
ចងអចុលបញ្តាក់នូវចំណុចមួយននចំណុចដូចតហៅ ៖ 

(i) អ្នកទិញ្តរូវោនយកមកោក់ឲតាយហៅហ្កាមការឃុំឃំងនិងោក់ឲតាយហៅក្នចុងសា្តាប័នស្មាប់
ពតាយាោលឬវាយតនមលៃសុខភាពផលៃជូវចិត្ហេើយអាចជារនដដល្តរូវោនពិព៌ណនាហរៀបរាប់ហៅក្នចុង 
ដផ្នក 8100 ឬដផ្នក 8103 នន្កមស្ដីពដីសុខមាលភាពនិងមន្ទដីរដ្ទាំហេើយនាយកោ្តាន
មិនអាចធានាោនថាហតើអ្នកទិញគឺជារនដដល្តរូវោនហាមឃត់ពដីការកាន់កាប ់ការទទួល  
ការមានជាកម្សិទ្ិឬការទិញកាំហ្លៃើងហោយ្សបហៅនឹង ដផ្នក 8100 ឬដផ្នក 8103  
នន្កមស្ដីពដីសុខមាលភាពនិងមន្ទដីរដ្ទា ំហៅមុនហពលទដីបញ្ប់ននហ្រហវលារង់ចាំដដល្តរូវ
ោនពិព៌ណនាហៅក្នចុងដផ្នកទដី 26815 និងដផ្នកទដី 27540។

(ii) អ្នកទិញ្តរូវោនចាប់ខលៃលួនហោយសារ ឬ ្តរូវោនហចាទ្បកាន់ពដីបទហល្ើសដដលនឹងហធវើឲតាយ
គាត ់មានហទាស ក្នចុងករណដីរកហឃើញដមន ហេើយរនហនាះនឹង្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់
រដ្ឋឬចតាបាប់សេព័ន្មិនហអាយកាន់កាប់ ទទួល មានជាកម្សិទ្ ិឬ ទិញកាំហ្លៃើង ហេើយ
នាយកោ្តានមិនអាចធានាោនថាហតើអ្នកទិញ្តរូវោនរកហឃើញថាជាប់ហទាសបទហល្ើសហនាះ
ដដរឬហទហៅមុនហពលទដីបញ្ប់ននហ្រហវលារង់ចាំដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នក 26815  
និងដផ្នក 27540 ។

(iii) អ្នកទិញអាចនឹងជារនដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នករង (a) ននដផ្នក 27535 
ហេើយនាយកោ្តានមិនអាចធានាោនថាហតើអ្នកទិញ តាមពិតគឺជារនដដល្តរូវោនហរៀបរាប់
ហៅក្នចុងដផ្នករង (a) នន ដផ្នក 27535 មុនហពលទដីបញ្ប់ននហ្រហវលារង់ចាំដដល្តរូវោន
ហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នក 26815 និងដផ្នក 27540 ។

(B) ឈ្លួញនឹងផ្ល់ដល់ឲតាយអ្នកទិញនូវព័ត៌មានអំពដីលំនាំដបបបទនានាដដលអ្នកទិញអាច
ទាក់ទងជាមួយនាយកោ្តានទាក់ទងនឹងការពនតាយារហពលដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងកថា
ខ័ណ្ឌរង (A) ។

(2) នាយកោ្តាននឹងរូនដំណឹងឲតាយអ្នកទិញតាមសារហអេិច្តរូនិចទាក់ទងនឹងការពនតាយារ
ហពលនិងពនតាយល់ពដីដំហណើរការដដលតាមរយៈហនាះអ្នកទិញអាចនឹងយកោននូវចតាបាប់សំហ្
ននកំណត់្តាសុខភាពផលៃជូវចិត្ឬកំណត់្តា្បវត្ិបទឧ្កិដ្ឋដដលនាយកោ្តានមានហៅក្នចុង
ឯកសារស្មាប់អ្នកទិញ។ ហៅហពលទទួលោនកំណត់្តាអំពដីសុខភាពផលៃជូវចិត្ឬកំណត់្តា
្បវត្ិបទឧ្កិដ្ឋហនាះហេើយ អ្នកទិញនឹងរាយការណ៍នូវរាល់ភាពមិន្តឹម្តរូវឬភាពមិនហពញ
ហលញណមួយហៅកាន់នាយកោ្តានហៅហលើដបបបទទ្មង់ដដល្តរូវោនឯកភាពយល់្ពម។

(3) ្បសិនហបើនាយកោ្តានធានាោននូវសំហណើរចុងហ្កាយននបទហចាទ្បកាន់ឧ្កិដ្ឋកម្ឬ
ការចាប់ខលៃលួន ឬលទ្ផលននការពតាយាោលឬការវាយតនមលៃសុខភាពផលៃជូវចិត្ឬភាពមានសិទ្ិរបស់
អ្នកទិញក្នចុងការទិញកាំហ្លៃើង ដូចដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងកថាខ័ណ្ឌ (1) ហ្កាយពដីហ្រ
ហវលារង់ចាំដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នក 26815 និងដផ្នក 27540 បែុដន្ក្នចុងរយៈ
ហពល 30 ន្ងៃននការោក់រូនហដើមរបស់ឈ្លួញនូវព័ត៌មានរបស់អ្នកទិញហៅកាន់នាយកោ្តាន
ហោយ្សបហៅនឹងដផ្នកហនះ នាយកោ្តាននឹងហធវើដូចតហៅហនះ ៖ 

(A) ្បសិនហបើអ្នកទិញមិនដមនជារនដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នករង (a) នន ដផ្នក 
27535 ហេើយមិន្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់រដ្ឋឬចតាបាប់សេព័ន ្រួមមានហោយមិន
កំណត់្តឹមដត ដផ្នក 8100 ឬដផ្នក 8103 នន្កមសុខមាលភាពនិងមន្ទដីរដ្ទា ំពដីការ
កាន់កាប ់ការទទួល ការមានជាកម្សិទ្ិ ឬការទិញកាំហ្លៃើង នាយកោ្តាននឹងរ្មាបរូន
ដំណឹងភា្មដល់ឈ្លួញអំពដីអង្គហេតុហនាះហេើយឈ្លួញហៅហពលហនាះអាចនឹងហផ្ទរកាំហ្លៃើងភា្ម

ហ្រហវលា 30 ន្ងៃោនហេើយហេើយគាមតានការយកហៅរូន្តរូវោនហធវើហេើងចំហោះរនណមានតាក់
ដដលោនោក់ោកតាយសុំហដើមតាបដីទិញកូនកាំហ្លៃើងនដ កាំហ្លៃើងខលៃដីមានសុដីឡាំងវិលផ្ទចុក្គាប់ឬកាំហ្លៃើង
ដនទហទៀតដដលអាចលាក់ជាប់ខលៃលួនមនុសតាសចំនួនហលើសពដីមួយហ្គឿងក្នចុងរយៈហពល 30 ន្ងៃ
ណមួយហេើយ"។

(h) "្បសិនហបើកាំហ្លៃើងដដលអ្នកមានឬកាន់កាប់ជាកម្សិទ្ិោនោត់ឬ្តរូវោនលួច អ្នក
្តរូវដតរាយកាណ៍ការោត់បង់ឬការលួចហៅកាន់ភានតាក់ងរព្ងឹងចតាបាប់ហៅតាមមូលោ្តានដដល
ការោត់បង់ឬការលួចហកើតហេើងក្នចុងរយៈហពល្ោំន្ងៃននហពលហវលាដដលអ្នកដឹងឬគួរោន
ដឹងយា៉តាងសមគួរថាកាំហ្លៃើងោនោត់ឬ្តរូវោនលួច"។

ដផ្នកទដី 5. ព្ងឹង្បព័ន្្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារឧ្កិដ្ឋកម្រេ័សថានតាក់ជាតិ។

ដផ្នកទដី 5.1. ដផ្នក 28220 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ោន
ដចងថា ៖

28220. (a) ហៅហពលោនោក់បញ្ជូនព័ត៌មានអំពដីការទិញកាំហ្លៃើងរួចហេើយ  
នាយកោ្តានយុត្ិធ៌មនឹងពិនិតតាយកំណត់្តារបស់វា ក៏ដូចជាកំណត់្តាទាំងឡាយណ
ដដលសា្តាប័នហនះ្តរូវោនផ្ល់អំណចឲតាយសំណូមពរសុំពដីនាយកោ្តានរដ្ឋននមន្ទដីរហពទតាយរដ្ឋ
ហោយ្សបហៅនឹងដផ្នក 8104 នន្កមស្ដីអំពដីសុខមាលភាពនិងមន្ទដីរដ្ទាំហដើមតាបដីកំណត់
ថាហតើអ្នកទិញគឺជារនដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នករង (a) នន ដផ្នក 27535 ឬ្តរូវ
ោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់រដ្ឋឬចតាបាប់សេព័ន្មិនឲតាយកាន់កាប ់ទទួល មានជាកម្សិទ្ិឬ
ទិញកាំហ្លៃើងដដរឬហទ។

(b) រេូតដល់ថានតាក់ដដលមានការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធនិាយកោ្តានយុត្ិធ៌មអាចនឹងនឹងចូលរួម
ហៅក្នចុង្បព័ន្្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារឧ្កិដ្ឋកម្រេ័សថានតាក់ជាតិ (NICS) ដូចដដលោន
ហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នករង (t) នន ដផ្នក 922 ននចំណងហរើង 18 នន្កមសេរដ្ឋអាហមរិក  
និង្បសិនការចូលរួមហនាះ្តរូវោនអនុវត្នន៍ឹងរ្មាបរូនដំណឹងឈ្លួញនិង្បធាន
នាយកោ្តានត្មរួតបទបញ្តាននទដី្កុងឬននទដី្កុងនិងហខានធដីដដលហៅក្នចុងហនាះការលក់ដូរ
្តរូវោនហធវើហេើងឬ្បសិនហបើការលក់ដូរ្តរូវោនហធវើហេើងហៅក្នចុងមណ្ឌលដដលហៅក្នចុងហនាះ
មិនមាននាយកោ្តានត្មរួតបទបញ្តា្កុង ហនាះត្មរួតតំបន់ននហខានធដីដដលហៅក្នចុងហនាះការ
លក់ដូរ្តរូវោនហធវើហេើង ថាអ្នកទិញហនាះគឺជារនដដល្តរូវោនហាមឃត់មិនឲតាយទទួលោន
កាំហ្លៃើងហៅហ្កាមចតាបាប់សេព័ន្។

(c) ្បសិនហបើនាយកោ្តានកំណត់ថាអ្នកទិញ្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់រដ្ឋឬចតាបាប់
សេព័ន្មិនឲតាយកាន់កាប់ ទទួល មានជាកម្សិទ្ិឬទិញកាំហ្លៃើងឬជារនដដល្តរូវោន
ពិព៌ណនាហៅក្នចុងដផ្នករង (a) នន ដផ្នក 27535 នាយកោ្តាននឹងរ្មាបរូនដំណឹង
ភា្តាមៗដល់ឈ្លួញនិង្បធាននាយកោ្តានត្មរួតបទបញ្តាននទដី្កុងឬននទដី្កុងនិងហខានធដី  
ដដលហៅក្នចុងហនាះការលក់ដូរ្តរូវោនហធវើហេើងឬ្បសិនហបើការលក់ដូរ្តរូវោនហធវើហេើងហៅ
ក្នចុងមណ្ឌលដដលហៅក្នចុងហនាះមិនមាននាយកោ្តានត្មរួតបទបញ្តា្កុង ហនាះត្មរួតតំបន់
ននហខានធដីដដលហៅក្នចុងហនាះការលក់្តរូវោនហធវើហេើង អំពដីអង្គហេតុហនាះ។

(d) ្បសិនហបើនាយកោ្តានកំណត់ថាសំហ្ចមលៃងននការចុះបញ្ដីការដដល្តរូវោនោក់
រូនហៅវាហោយ្សបហៅនឹងដផ្នករង (d) នន ដផ្នក 28210 មានផ្ទចុកហោយចហនា្តាះទហទណ
មួយឬព័ត៌មានមិន្តមឹ្តរូវ ហមើលមិនោច ់ឬមិនហពញហលញ ដដលរារាំងការកំណត់ដឹង
អត្សញ្តាណននអ្នកទិញឬកាំហ្លៃើងនដឬកាហំ្លៃើងដនទហទៀតដដល្តរូវទិញ ឬ្បសិនហបើន្លៃ
ហសាេ៊ុយណមួយដដល្តរូវោនត្មរូវទាមទារឲតាយមាន្សបហៅនឹង ដផ្នក 28225 មិន្តរូវ
ោនោក់រូនហោយឈ្លួញរួមជាមួយការោក់រូននូវសំហ្ចមលៃងននការចុះបញ្ដីការ ហនាះ
នាយកោ្តានអាចនឹងរ្មាបរូនដំណឹងឈ្លួញអំពដីអង្គហេតុហនាះ។ ហៅហពលទទួលោនការ
រ្មាបរូនដំណឹងហោយនាយកោ្តានហេើយ ឈ្លួញនឹងោក់រូននូវចតាបាប់សំហ្ដកត្មរូវនន
ការចុះបញ្ដីការហៅកាន់នាយកោ្តាន ឬនឹងោក់រូននូវន្លៃហសាេ៊ុយដដលទាមទារត្មរូវហោយ
្សបហៅនឹង ដផ្នក 28225 ឬោក់រូនទាំងពដីរ តាមដដលសម្សប ហេើយ្បសិនហបើការ
រ្មាបរូនដំណឹងហោយនាយកោ្តាន្តរូវោនទទួលហោយឈ្លួញហៅហពលណមួយក៏ហោយ
ហៅមុនហពលការយកហៅរូនននកាំហ្លៃើងដដល្តរូវទិញ ឈ្លួញនឹងបង្តាំងទុកនូវការយកហៅរូន
រេូតដល់ទដីបញ្ប់ននហ្រហវលារង់ចាំដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នកទដី 26815 និងដផ្នក  
27540 ។

(e) ្បសិនហបើនាយកោ្តានកំណត់ថាព័ត៌មានដដល្តរូវោនបញ្ជូនហៅខលៃលួនហោយ្សបហៅនឹង
 ដផ្នក 28215 មានផ្ទចុកហោយព័ត៌មានមិន្តឹម្តរូវឬមិនហពញហលញដដលោនរារាំងដល់
ការកំណត់ដឹងអត្សញ្ណននអ្នកទិញ ឬកាំហ្លៃើងនដឬកាំហ្លៃើងដនទហទៀតដដល្តរូវទិញឬ
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168 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ63បន្

2 ដដលចាប់ហផ្ើមពដីន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2017 រនណមានតាក់ក្នចុងរដ្ឋហនះដដលកាន់កាប់
េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើន (ហទាះជាទិញេតកាំហ្លៃើងហនាះហៅហពលណ
ក៏ហោយ) ្តរូវមានហទាសលេុដដល្តរូវផ្នា្តាហទាសហោយពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដីមួយ
រយដុលា្តារ ($100) ក្នចុងេតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើនមួយ ឬមានហទាស
មរតាឈិមដដល្តរូវផ្នា្តាហទាសហោយពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដីមួយរយដុលា្តារ ($100) ក្នចុង
េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើនមួយ, ហោយជាប់ពន្នាគារហខានធដីមិនហលើសពដី
មួយ្ នតាំ ឬហទាសទាំងពដីរហោលគឺ្ោក់ពិន័យនិងជាប់ពន្នាគារ។

(d) បុគ្គលណមានតាក់ដដលមិនមានសិទ្ិកាន់កាប់េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើន 
គិតចាប់ពដីន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2017 តហៅ មុនន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2017 ្តរូវ៖

(1) យកេតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើនហចញពដីរដ្ឋហនះ។

(2) លក់េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ហ្ចើនហនាះហៅឲតាយឈ្ជូញកាំហ្លៃើងដដលមាន
អាជា្តាប័ណ្ណ ឬ

(3) ្បគល់េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើនហៅឲតាយទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ស្មាប់
យកហៅបំផ្តាញហចាល។

ដផ្នកទដី 6.2. ដផ្នក 32400 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

32400. ដផ្នក 32310 មិនអនុវត្ចហំោះការលក់ ការផ្ល់ ការឲតាយខ្ដី ការកាន់កាប់ 
ការនាំចូលមកកាន់រដ្ឋហនះ ឬការទិញេតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើនណមួយ
ហៅឲតាយ ឬហោយទដីភានតាក់ងរសេព័ន្ រដ្ឋ ហខានធដី ទដី្កុង និងហខានធដី ឬទដី្កុងណមួយដដល
ទទួលបន្ទចុកអនុវត្ចតាបាប់ ស្មាប់ហ្បើ្ោស់ហោយបុគ្គលិករបស់ទដីភានតាក់ងរដដលបំហពញ
ភារកិច្របស់ខលៃលួន (មិនថាហៅហពល ឬហៅហ្រៅហពលបំហពញភារកិច្ហនាះហទ) និងហៅហពលដដល
ការហ្បើ្ោស់ហនាះ្តរូវោនអនុញ្តាតហោយទដីភានតាក់ងរ និងស្ថិតក្នចុងហពល និងវិសាលភាពនន
ការអនុវត្ភារកិច្របស់ពួកហគ។

ដផ្នកទដី 6.3. ដផ្នក 32405 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

32405. ដផ្នក 32310 មិនអនុវត្ចហំោះការលក់ ការឲតាយខ្ដី ការហផ្ទរ ការទិញ ការទទួល 
ការកាន់កាប់ ឬការនាំចូលេតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើនហៅឲតាយ ឬហោយមនន្ដី
សន្ិភាពសេព័ន្ដដលោនសតាប្ដសតាបរ ដូចោនកំណត់ក្នចុងរំពូក 4.5 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 
830) ននចំណងហរើង 3 ននដផ្នកទដី 2 ឬមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់សេព័ន្ដដលោនសតាប្ដសតាបរ 
ដដល្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយកាន់កាំហ្លៃើងក្នចុងហពល និងវិសាលភាពននការបំហពញភារកិច្របស់
ពួកហគ។

ដផ្នកទដី 6.4. ដផ្នក 32406 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះ ដចងថា៖

32406. ដផ្នករង (c) ននដផ្នក 32310 មិនអនុវត្ចំហោះមនន្ដីសន្ិភាពដដលោន
សតាប្ដសតាបរ ដដលោនចូលនិវត្ន៍ហោយកិត្ិយស ដូចមានកំណត់ហៅក្នចុងរំពូក 4.5 (ចាប់
ហផ្ើមពដីដផ្នក 830 ) ននចំណងហរើងទដី 3 ននដផ្នកទដី 2 ឬមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់សេព័ន្ដដលោន
សតាប្ដសតាបរ ដដលោនចូលនិវត្ន៍ហោយកិត្ិយស ដដល្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយកាន់កាំហ្លៃើងក្នចុង
ហពល និងវិសាលភាពននការបំហពញភារកិច្របស់ពួកហគ។ "ោនចូលនិវត្ហោយកិត្ិយស" 
្តរូវមាននិយមន័យដូចគានតានឹងនិយមន័យដដលមានដចងកំណត់ហៅក្នចុងដផ្នក 16690។

ដផ្នកទដី 6.5. ដផ្នក 32410 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

32410. Section 32310 មិនអនុវត្ចហំោះការលក,់ ឬ ការទិញ, ឬការកាន់កាប់
េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់រំហសវោនហ្ចើនហលើសធម្តា ហៅឱតាយឬហោយបុគ្គលមានតាក់ដដល
មានអាជា្តាប័ណ្ណ អនុហលាមតាមដផ្នក 26700 ហៅ 26915 រួមបញ្ជូលគានតា។

ដផ្នកទដី 6.6. ដផ្នក 32420 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះ ្តរូវោនទុកជានិរាករណ៍។

32420. ដផ្នគ 32310 មិនអនុវត្ចហំោះការនាំយកចូលនូវេតកាំហ្លៃើងដដលអាច
ោក់្គាប់រំហសវោនហ្ចើនហលើសធម្តា ហោយបុគ្គលមានតាក់ ដដលកាន់កាប់ហោយ្សបចតាបាប់
នូវេតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់រំហសវោនហ្ចើនហលើសធម្តា ហៅក្នចុងរដ្ឋហនះមុនន្ងៃទដី 1 
ដខមករា ្នតាំ 2000, យកវាហចញហោយ្សបចតាបាប់ពដីរដ្ឋហនះ, ហេើយយក្តេប់មករដ្ឋហនះ
វិញនូវេតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់រំហសវោនហ្ចើនហលើសធម្តាដដដលហនះ។

ៗហៅកាន់អ្នកទិញ ហៅហពលកំណត់្តារបស់ឈ្លួញស្ដីអំពដីការចុះបញ្ដីការឬកំណត់្តាននការ
ហផ្ទរតាមដបបហអេិច្តរូនិចរបស់ឈ្លួញហៅកាលបរិហចឆេទដដលកាំហ្លៃើង្តរូវោនហផ្ទរ ហនាះឈ្លួញ
ដដលចុះេត្ថហលខាហលើបញ្ដីការឬកំណត់្តាការហផ្ទរតាមដបបហអេិច្តរូនិចដដលចងអចុល
បញ្តាក់ពដីការយកហៅរូនននកាំហ្លៃើងហៅឲតាយអ្នកទិញហនាះហេើយអ្នកទិញដដលចុះេត្ថហលខាហៅ
ហលើបញ្ដីការឬកំណត់្តាននការហផ្ទរតាមដបបហអេិច្តរូនិចទទួលសា្តាល់ការោនទទួលកាំហ្លៃើង
ហៅកាលបរិហចឆេទដដលកាំហ្លៃើង្តរូវោនយកមករូនគាត់។

(B) ្បសិនហបើអ្នកទិញគឺជារនដដល្តរូវោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងដផ្នករង (a) នន ដផ្នក  
27535 ឬ្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់រដ្ឋឬចតាបាប់សេព័ន្ រួមមានហោយមិនកំណត់
្តឹមដត ដផ្នក 8100 ឬដផ្នក 8103 នន្កមស្ដីអំពដីសុខមាលភាពនិងមន្ទដីរដ្ទាំ ពដីការកាន់
កាប ់ការទទួល ការមានជាកម្សិទ្ ិឬការទិញកាំហ្លៃើង ហនាះនាយកោ្តាននឹងរ្មាបរូន
ដំណឹងឈ្លួញភា្តាមៗហេើយហមនាយកោ្តានត្មរួតបទបញ្តាហៅក្នចុងទដី្កុងឬទដី្កុងនិងហខានធដី
ដដលហៅក្នចុងហនាះការលក់ដូរ្តរូវោនហធវើហេើងឬ្បសិនហបើការលក់ដូរ្តរូវោនហធវើហេើងហៅក្នចុង
មណ្ឌលដដលហៅក្នចុងហនាះមិនមាននាយកោ្តានត្មរួតបទបញ្តា្កុងហទ ហនាះត្មរួតតំបន់នន
ហខានធដីដដលហៅក្នចុងហនាះការលក់ដូរ្តរូវោនហធវើហេើង អំពដីអង្គហេតុហនាះហោយហគារព្សបហៅ
តាមដផ្នករង (c) នន ដផ្នក 28220 ។

(4) ្បសិនហបើនាយកោ្តានមិនអាចធានាោនថាសំហណើរចុងហ្កាយននបទហចាទ្បកាន់
ឧ្កិដ្ឋកម្ឬចាប់ខលៃលួន ឬលទ្ផលននការពតាយាោលឬវាយតនមលៃសុខភាពផលៃជូវចិត្ឬភាពមានសិទ្ិ
របស់អ្នកទិញក្នចុងការទិញកាំហ្លៃើង ដូចដដលោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងកថាខ័ណ្ឌ (1) ក្នចុងរយៈ
ហពល 30 ន្ងៃននការោក់រូនហដើមរបស់ឈ្លួញនូវព័ត៌មានរបស់អ្នកទិញហៅដល់នាយកោ្តាន
ហោយ្សបហៅនឹងដផ្នកហនះហទ ហនាះនាយកោ្តាននឹងរ្មាបរូនដំណឹងឈ្លួញភ្ាតាមៗហេើយ
ឈ្លួញអាចនឹងហផ្ទរកាំហ្លៃើងភា្តាមៗហៅឲតាយអ្នកទិញ ហៅហពលទទួលោនកំណត់្តាស្ដីអំពដីការចុះ
បញ្ដីការឬកំណត់្តាននការហផ្ទរជាទ្មង់ហអេិច្តរូនិចហៅកាលបរិហចឆេទដដលកាំហ្លៃើង្តរូវោន
ហផ្ទរ ឈ្លួញដដលោនចុះេត្ថហលខាហលើបញ្ដីការឬកំណត់្តាននការការហផ្ទរដបបហអេិច្តរូនិច
ដដលោនចងអចុលបង្តាញនូវការយកមករូនននកាំហ្លៃើងហៅឲតាយអ្នកទិញហនាះ ហេើយអ្នកទិញ
ដដលចុះេត្ថហលខាហលើបញ្ដីការឬកំណត់្តាននការហផ្ទរដបបហអេិច្តរូនិចទទួលសា្តាល់នូវការ
ទទួលោននូវកាំហ្លៃើងហៅកាលបរិហចឆេទដដលកាំហ្លៃើង្តរូវោនយកមករូនគាត់។

(g) ចាប់ហផ្ើមពដីន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2017 ហៅ ហៅហពលទទួលោនព័ត៌មានដដល
បង្តាញថារនមានតាក់្តរូវោនហាមឃត់មិនឲតាយកាន់កាប់កាំហ្លៃើងជាកម្សិទ្ិហោយ្សបហៅ
នឹងចតាបាប់សេព័ន្ឬចតាបាប់រដ្ឋ នាយកោ្តាននឹងោក់បញ្ជូនហ្មតាះ ន្ងៃដខ្នតាំកំហណើត និង
ហសចក្ដីព៌ណនារូបសានស្ននមនុសតាសហនាះហៅកាន់សន្ទសតាសន៍្បព័ន្្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារ
បទឧ្កិដ្ឋរេ័សថានតាក់ជាត ិគឺឯកសារបុគ្គលដដលរងការបដិហសធ។ ព៌ត័មានដដល្តរូវោន
ផ្ល់រូននឹងស្ថិតហៅមានអ្័យឯកសិទ្ិនិង្បកបហោយការលាក់ការណ ៍ហេើយនឹងមិន្តរូវ
ោនលាត្តោងហេើយ ហលើកដលងដតក្នចុងហគាលបំណងព្ងឹងការអនុវត្ចតាបាប់ស្ដីពដីកាំហ្លៃើង
របស់រដ្ឋឬរបស់សេព័ន្ដតបែុហណ្តាះ។

ដផ្នកទដី 6. ការកាន់កាប់េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់រំហសវោនហ្ចើនហលើសធម្តា។

ដផ្នកទដី 6.1. ដផ្នក 32310 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ  
ដចងថា៖

32310. (a) ហលើកដលងដតដូចដដលោនផ្ល់រូនក្នចុងមា្តា 2 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក  
32400) ននរំពូកហនះ និងក្នចុងរំពូក 1 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 17700) ននភាគ 2 នន
ចំណងហរើង 2, ចាប់ហផ្ើមពដីន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ2000, រនណក៏ហោយហៅក្នចុងរដ្ឋហនះ
ដដលផលិតឬនាំឱតាយហគផលិត, នាំចូលក្នចុងរដ្ឋហនះ, រកតាសាទុកហដើមតាបដីលក,់ ឬ ផ្ល់ឱតាយឬោក់
បង្តាញហដើមតាបដីលក់, ឬនរណដដលផ្ល់, រួល, ទិញ, ឬ ទទួលយក្បហ្ទណមួយនន
េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់រំហសវោនហ្ចើនហលើសធម្តា នឹង្តរូវផ្នា្តាហទាសឱតាយជាប់
ពន្នាគារហខានធដីមិនហលើសពដីមួយ្ នតាំ ឬ ការផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារហោយអនុហលាមតាម
ភាគតូច (h) នន ដផ្នក 1170។

(b) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ ោកតាយ "ការផលិត" រាប់បញ្ជូលទាំងការបហងកើតេត
កាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើន និងការផ្គចុំដផ្នកហផតាសងៗបញ្ជូលគានតា មានជាអាទិ៍ ត ួរេូស័រ 
កននតាស និងសន្ទះោត ឬសន្ទះបិទ ហដើមតាបដីោនជាេតកាំហ្លៃើងមួយដដលអាចោក់្គាប់ោន
ហ្ចើនដដលដំហណើរការហពញហលញ។

(c) ហលើកដលងដតករណដីមានដចងកំណត់ក្នចុងមា្តា 2 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 32400) នន
រំពូកហនះ និងក្នចុងរំពូកទដី 1 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 17700) ននភាគទដី 2 ននចំណងហរើង 
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ63 បន្

ការោត់ ឬការលួចវត្ថចុណមួយខាងហ្កាម ហៅកាន់ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ដដលោក់ព័ន្ហៅ
ក្នចុងទដី្កុង ហខានធដី ឬ ទដី្កុងនិងហខានធដី ដដលជាទដីតាំងអារដីវកម្របស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ
ស្ថិតហៅ៖

(1) កាំហ្លៃើង ឬ្គាប់រំហសវណ ដដលជាទំនិញរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ។

(2) កាំហ្លៃើង ឬ្គាប់រំហសវណ ដដលអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណកាន់កាប់ហោយហយាង តាម 
រំពូកទដី 5 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 28050) ឬហោយហយាងតាមដផ្នក 30312 ។

(3) កាំហ្លៃើង ឬ្គាប់រំហសវណ ដដល្តរូវោនរកតាសាទុកហៅទដីកដនលៃងហធវើអារដីវកម្របស់អ្នកកាន់
អាជា្តាប័ណ្ណ។

ដផ្នកទដី 7.2. ដផ្នក 26915 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

26915. (a) ចាប់ហផ្ើមពដីន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2018 តហៅ ឈ្លួញកាំហ្លៃើងអាចនឹង
្តរូវត្មរូវឲតាយភានតាក់ងរ ឬបុគ្គលិកណមានតាក់ ដដលជាអ្នកចាត់ដចង លក់ ឬបញ្ជូនអាវុធ ទទួល
ោន ឬផ្ល់ឲតាយឈ្លួញនូវលិខិតបញ្តាក់ពដីភាពមានសិទ្ិពដី្កសួងយុត្ិធម៌ ហោយហយាង
តាមដផ្នក 26710។ ចំហោះោកតាយសុំលិខិតបញ្តាក់ ភានតាក់ងរ ឬបុគ្គលិក្តរូវផ្ល់ហ្មតាះ និង
ចំនួនឈ្លួញកាំហ្លៃើងហៅរដ្ឋ California ដដលជាឈ្លួញដដលរនហនាះហធវើការឲតាយ។

(b) ្កសួង្តរូវរូនដំណឹងដល់ឈ្លួញកាំហ្លៃើងក្នចុងករណដីភានតាក់ងរ ឬបុគ្គលិកដដលមានលិខិត
បញ្តាក់ពដីភាពមានសិទ្ិ ឬ្តរូវោនហាមឃត់មិនឲតាយកាន់កាប់កាំហ្លៃើង។

(c) ហបើអាជា្តាធរមូលោ្តានត្មរូវឲតាយមានការពិនិតតាយពដី្បវត្ិសាវតាររបស់ភានតាក់ងរ ឬបុគ្គលិក
របស់ឈ្លួញអាវុធ ភានតាក់ងរ ឬបុគ្គលិកហនាះ្តរូវសុំលិខិតបញ្តាក់ពដីភាពមានសិទ្ិហោយហយាង
តាមដផ្នករង (a) ។

(d) (1) ពុំមានចំណុចណមួយននដផ្នកហនះ្តរូវបក្សាយហដើមតាបដីរារាំងដល់អាជា្តាធរ
មូលោ្តានមិនឲតាយហធវើការពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារបដន្ថម ហោយហយាងតាមដផ្នក 11105 ហេើយ។ 
អាជា្តាមូលោ្តានមិនអាចគិតន្លៃហសវាពដីការពិនិតតាយ្បវត្ិបទឧ្កិដ្ឋបដន្ថមហនាះហទ។

(2) ពុំមានចំណុចណមួយននដផ្នកហនះ្តរូវបក្សាយហដើមតាបដីរារាំងដល់អាជា្តាធរមូលោ្តាន
ក្នចុងការហាម្ោមមិនឱតាយផ្ល់ការងរដផអកតាម្បវត្ិបទឧ្កិដ្ឋ ដដលមិនទំនងជាដផ្នកមួយនន
ការសុំលិខិតបញ្តាក់ពដីភាពមានសិទ្ិហទហនាះ។

(e) អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវហាមភានតាក់ងរដដលអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណដឹង ឬគួរដតដឹងថាស្ថិត
ក្នចុង្បហ្ទបុគ្គលដដល្តរូវោនហាមឃត់ពដីការកាន់កាប់កាំហ្លៃើង ហោយហយាងតាមរំពូក
ទដី 2 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 29800) ឬរំពូកទដី 3 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 29900) ននភាគទដី 
9 ននចំណងហរើងហនះ ឬ ដផ្នក 8100 ឬ 8103 នន្កមដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន  មិនឲតាយ
បែះោល់កាំហ្លៃើងដដលមិន្តរូវោនចាក់ហសារ និងមិនឲតាយហ្បើ្ោស់ហលខសមា្តាត់ ហលខកូដ ឬ
មហធតាយាោយហផតាសងហទៀតហដើមតាបដីហបើកឧបករណ៍ដដលជាប់ហសារណមួយដូចមានបញ្តាក់ហៅក្នចុង
ដផ្នករង (g) ។

(f) ពុំមានចំណុចណមួយននដផ្នកហនះ្តរូវបក្សាយហដើមតាបដីរារាំងដល់អាជា្តាធរមូលោ្តាន
មិនឲតាយរោ្តា្ិោលមូលោ្តានហធវើការអនុម័តបញ្ញត្ិហោយោក់លក្ខខណ្ឌបដន្ថមដល់អ្នកកាន់
អាជា្តាប័ណ្ណោក់ព័ន្នឹងភានតាក់ងរនានា ឬបុគ្គលិកនានាហេើយ។

(g) ស្មាប់ហគាលបំណងនានាននមា្តាហនះ ោកតាយថា "ចាក់ហសារ" សំហៅដល់កាំហ្លៃើង
ដដលមិនអាចហ្បើ្ោស់ោនតាមវិធដីមួយឬហ្ចើនដូចតហៅ៖

(1) កាំហ្លៃើងមិនអាចហ្បើ្ោស់ោន ហោយសារដតកាំហ្លៃើងហនាះ្តរូវោនចាក់ហសារជាប់ហោយ
ហ្បើឧបករណ៍សុវត្ថិភាពកាំហ្លៃើងដដលចុះហៅក្នចុងបញ្ដីឧបករណ៍ការោរសុវត្ថិភាពកាំហ្លៃើងដដល
្តរូវោនអនុញ្តាតរបស់្កសួង ហោយហយាងតាមដផ្នករង (d) ននដផ្នក 23655។

(2) កាំហ្លៃើងដដល្តរូវោនរកតាសាទុកហៅក្នចុងទូសុវត្ថិភាពស្មាប់ោក់កាំហ្លៃើង ដដលចាក់ហសារ
្តឹម្តរូវ ឬទូសុវត្ថិភាពស្មាប់ោក់កាំហ្លៃើងដវងដដល្សបតាមស្ង់ោរននទូសុវត្ថិភាព
ស្មាប់ោក់កាំហ្លៃើងដដល្កសួងអនុម័ត ដូចមានកំណត់ហៅក្នចុងដផ្នក 23650 ។

(3) កាំហ្លៃើងដដល្តរូវោនរកតាសាទុកហៅក្នចុងបន្ទប់ចាក់ហសារហោយដេកមួយ ឬក្នចុងដផ្នកមួយ
ហៅក្នចុងអគារ ដដល្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីរកតាសាទុកកាំហ្លៃើងនានា ដដលអាចចាក់ហសារហបើក
ោនហោយហ្បើកូនហសារ ហលខកូដសមា្តាត់ ឬមហធតាយាោយដដល្សហដៀងគានតាហនះ។

(4) កាំហ្លៃើង្តរូវោនចាក់ហសារហោយសរនសដដកឬដខតាសដដកដ៏រឹងដដលមានទំេំអងកត់ផ្ិត

ដផ្នកទដី 6.7. ដផ្នក 32425 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

32425. Section 32310 មិនអនុវត្ចហំោះករណដីណមួយ នានា ដូចខាងហ្កាម៖

(a) ការឲតាយហគខ្ដី ឬការផ្ល់េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើន ហៅឲតាយបុគ្គល
ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ហោយហយាងតាមដផ្នក 26700 ដល់ 26915 ឬហៅឲតាយជាង
ផលិតកាំហ្លៃើង ក្នចុងហគាលបំណងរកតាសាទុក រួសរុល ឬដកកុនេតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់
ោនហ្ចើនហនាះ។

(b) ការកាន់កាប់េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើនណមួយហោយរនដូចោន
បញ្តាក់ក្នចុងដផ្នករង (a) ស្មាប់ហគាលបំណងនានាដូចមានដចងហៅក្នចុងដផ្នករង (a) ។

(b) (c) ការ្បគល់េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើន ហៅឲតាយមា្តាស់ហដើមវិញហោយ
បុគ្គលមានតាក់ដូចោនបញ្តាក់ហៅក្នចុងដផ្នករង (a) ។

ដផ្នកទដី 6.8. ដផ្នក 32435 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

32435. ដផ្នក 32310 មិនអនុវត្ចហំោះករណដីណមួយដូចខាងហ្កាម៖

(a) ការលក់ ការផ្ល់ ការឲតាយខ្ដី ការកាន់កាប់ ការនាំចូលមកកាន់រដ្ឋហនះ ឬការទិញ
េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើន ហៅឲតាយ ឬហោយអង្គភាពណមួយដដលដំហណើរការ
អារដីវកម្យានយន្សោ្តាវុធហោយហយាងតាមចតាបាប់នានារបស់រដ្ឋហនះ។

(b) ការឲតាយខ្ដីេតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើនហោយអង្គភាពមួយដូចមានបញ្តាក់
ហៅក្នចុងដផ្នករង (a) ហៅឲតាយបុគ្គលិកដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិអនុញ្តាតរបស់អង្គភាព ក្នចុង
ហពល និងវិសាលភាពបំហពញការងរស្មាប់ហគាលបំណងនានាដដលទាក់ទងនឹងអារដីវកម្
យានយន្សោ្តាវុធរបស់អង្គភាពហនាះ។

(c) ការកាន់កាប់េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើនហោយបុគ្គលិករបស់អង្គភាព
មួយ ដដលមានបញ្តាក់ហៅក្នចុងដផ្នករង (a) ស្មាប់ហគាលបំណងនានាដដលទាក់ទងនឹង
អារដីវកម្យានយន្សោ្តាវុធរបស់អង្គភាពហនាះ។

(c) (d) ការ្បគល់េតកាំហ្លៃើងដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើនទាំងហនាះហៅឲតាយអង្គភាព 
ដូចោនបញ្តាក់ហៅក្នចុងដផ្នករង (a) ហនាះវិញ ពដីសំណក់បុគ្គលិកដូចោនបញ្តាក់ហៅក្នចុង
ដផ្នករង (b) ។

ដផ្នកទដី 6.9. ដផ្នក 32450 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

32450. ដផ្នក 32310 មិនអនុវត្ចហំោះការទិញ ឬការកាន់កាប់េតកាំហ្លៃើងមួយ
ដដលអាចោក់្គាប់ោនហ្ចើន ហោយអ្នកដដលមានលិខិតអនុញ្តាតកាន់អាវុធពិហសស ដដល
ហចញឲតាយហោយហយាងតាមដផ្នក 31000, 32650, ឬ 33300 ឬហយាងតាមមា្តា 3 
(ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 18900) ននរំពូកទដី 1 ននភាគទដី 5 ននចំណងហរើងទដី 2 ឬហយាងតាម
មា្តា 4 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 32700) ននរំពូកទដី 6 ននភាគហនះ ស្មាប់ហគាលបំណង
ណមួយដូចខាងហ្កាម៖

(a) ស្មាប់ដតហ្បើ្ោស់ជាហ្គឿងស្មាប់ការផលិតរូបភាពចលនា ទូរទសតាសន៍ ឬ
វីហដអូបែុហណ្តាះ។ 

(b) ស្មាប់ការនាំហចញហោយហយាងតាមបទបតាបញ្ញត្ិសេព័ន្។

(c) ស្មាប់លក់បន្ហៅឲតាយទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ ទដីភានតាក់ងររោ្តា្ិោលនានា ឬហយាធា 
ហោយហយាងតាមបទបតាបញ្ញត្ិជាធរមាននានារបស់សេព័ន្។

ដផ្នកទដី 7. ឈ្លួញកាំហ្លៃើង។

ដផ្នកទដី 7.1. ដផ្នក 26885 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

26885. (a) ហលើកដលងដតមានដចងក្នចុងដផ្នករង (b) និង (c) ននដផ្នក 26805 អាវុធ
ទាំងអស់ក្នចុងសន្និធិឬស្ចុករបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ្តរូវរកតាសាទុកក្នចុងទដីតាំងដដល្តរូវោន
ផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ។

(b) ក្នចុងរយៈហពល 48 ហមា៉ងបនា្ប់ពដីរកហឃើញអ្នកកាន់អាជា្ប័ណ្ណ្តរូវរាយការណ៍ពដី
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ63បន្

យា៉តាងហហាច 1/8 ននមួយអ៊ិញ ោក់្ លៃងកាត់រោំងការោរនកកាំហ្លៃើង។ សរនសដដក ឬដខតាសដដក
ហនាះ្តរូវចាក់ហសារហោយហ្បើហមហសារដដកដ៏រឹងដដលមានហខានតាះមួយ។ ហមហសារ និងហខានតាះហនាះ
្តរូវដតការោរ ឬោក់រោំងបិទកុំឲតាយមានការហ្បើ្ោស់ដង្តាប់កាត់ហសារ ហេើយសរនស ឬដខតាស
ដដក្តរូវោក់ភា្តាប់យា៉តាងណការោរកុំឲតាយមានការយកកាំហ្លៃើងហចញពដីទដីតាំងទាំងហនាះោន។

ដផ្នកទដី 8. ការលក់្គាប់រំហសវ។

ដផ្នកទដី 8.1. ដផ្នក 16150 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

16150. (a) ដូចមានហ្បើហៅក្នចុងដផ្នក 30300 ោកតាយ "្គាប់រំហសវ" សំហៅ
ដល់្គាប់រំហសវកាំហ្លៃើងខលៃដីដូចោនកំណត់ហៅក្នចុងដផ្នក 16650 ។ ដូចមានហ្បើហៅដផ្នក
ហនះ ហលើកដលងក្នចុងដផ្នករង (a) ននដផ្នក 30305 និងដផ្នក 30306 ោកតាយ "្គាប់រំហសវ" 
សំហៅដល់្គាប់កាំហ្លៃើងមួយឬហ្ចើន ដដលមានសមតាបក្គាប់ រំហសវ និងមានកន្ទចុះ្គាប់មួយឬ
ហ្ចើន។ "្គាប់រំហសវ" មិនរាប់បញ្ជូល្គាប់កាំហ្លៃើងអត់កតាបាល្គាប់ហនាះហទ។

(b) ដូចមានហ្បើហៅដផ្នករង (a) ននដផ្នក 30305 និងហៅក្នចុងដផ្នក 30306 ោកតាយ
"្គាប់រំហសវ" រួមមានជាអាទិ៍ កតាបាល្គាប,់ ្គាប់កាំហ្លៃើង, េតកាំហ្លៃើង, បង់្គាប់, រេូេជូ
បញ្ជូល្គាប,់ រេូេជូបញ្ជូល្គាប់សវ័យ្បវត្,ិ ឬកន្ទចុះ្គាប ់ដដលអាចោញ់ហចញពដីកាហំ្លៃើង
ហោយអាចបណ្តាលឱតាយសា្តាប់ោន។ "្គាប់រំហសវ" មិនរាប់បញ្ជូល្គាប់កាំហ្លៃើងអត់កតាបាល
្គាប់ហនាះហទ។

ដផ្នកទដី 8.2. ដផ្នក 16151 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះ ដចងថា៖

16151. (a) ដូចមានហ្បើហៅក្នចុងដផ្នកហនះ ចាប់ពដីន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ2018 តហៅ 
"អារដីវករលក់្គាប់រំហសវ" សំហៅដល់បុគ្គល ្កុមេ៊ុន សារដីវកម្ណមួយ ឬសេ្គាស
អារដីវកម្ហផតាសងហទៀត ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណអារដីវករលក់្គាប់រំហសវដដលមានសុពលភាព 
ដដល្តរូវោនផ្ល់ឲតាយហោយហយាងតាមដផ្នក 30385 ។

(b) ចាប់ពដីន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2018 តហៅ ឈ្លួញកាំហ្លៃើងដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ដដល
ផ្ល់ឲតាយហោយហយាងតាមដផ្នក 26700 ដល់ 26915 ជាសវ័យ្បវត្ ិ្តរូវោនចាត់ទុកជា
អារដីវករលក់្គាប់រំហសវដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ដរាបណឈ្ជូញហនាះហគារពតាមលក្ខខណ្ឌ
ត្មរូវននមា្តា 2 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 30300) និងមា្តា 3 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 30342) 
ននរំពូកទដី 1 ននភាគទដី 10 ននចំណងហរើងទដី 4 ។

ដផ្នកទដី 8.3. ដផ្នក 16662 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះ ្តរូវោនទុកជានិរាករណ៍។

16662. ដូចមានហ្បើហៅក្នចុងដផ្នកហនះ "អារដីវករលក់្គាប់រំហសវកាំហ្លៃើងខលៃដី" សំហៅបុគ្គល 
្កុមេ៊ុន សារដីវកម្ ឈ្លួញ ឬសេ្គាសអារដីវកម្ណមួយហផតាសងហទៀត ដដលលក់រាយ
្គាប់រំហសវកាំហ្លៃើងខលៃដី ឬដដលបញ្តាក់ថាខលៃលួនមានោក់ព័ន្នឹងអារដីវកម្លក់្គាប់រំហសវកាំហ្លៃើង
ខលៃដីណមួយ។

ដផ្នកទដី 8.4. ដផ្នក 17315 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

17315. ដូចមានហ្បើហៅក្នចុងមា្តា 3 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 30345) មា្តា 2 ដល់ 
5ននរំពូកទដី 1 ននភាគទដី 10 ននចំណងហរើងទដី 4, "អារដីវករ" សំហៅដល់អារដីវករលក់
្គាប់រំហសវកាំហ្លៃើងខលៃដីមានតាក។់

ដផ្នកទដី 8.5. ដផ្នក 30306 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

30306. (a) បុគ្គល សារដីវកម ្ឬ្កុមេ៊ុនណមួយ ឬសេ្គាសោណិរ្កម្
ហផតាសងហទៀត ដដលផ្គត់ផ្គង់ បញ្ជូន លក់ ឬផ្ល់ការកាន់កាប់ ឬការ្គប់្គង្គាប់កាំហ្លៃើង
ណមួយដល់បុគ្គលណមានតាក់ដដលខលៃលួនសា្តាល់ ឬគួរដតោនដឹងថា្តរូវោនហាមឃត់ពដី
ការមានជាកម្សិទ្ិ កាន់កាប់ ឬមានហមើលដ្ ឬ្គប់្គង្គាប់រំហសវណមួយ ឬ្គាប់
រំហសវដដលោនបញ្ជូល្គាប់ជា្្ដីហេើយ ហោយហយាងតាមដផ្នករង (a) ឬ (b) ននដផ្នក 
30305 ្តរូវមានហទាសមរតាឈិម ដដល្តរូវផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារហខានធដីមិនហលើសពដីមួយ
្នតាំ ឬ្តរូវផកពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដីមួយោន់ដុលា្តារ ($1,000) ឬ ទាំងពដីរហោលគឺ
ពិន័យជា្ោក់និងជាប់ពន្នាគារ។

(b) បុគ្គល សារដីវកម ្ឬ្កុមេ៊ុនណមួយ ឬសេ្គាសោណិរ្កម្ហផតាសងហទៀត ដដល
ផ្គត់ផ្គង់ បញ្ជូន លក់ ឬផ្ល់ការកាន់កាប់ ឬការ្គប់្គងនន្គាប់រំហសវណមួយហៅឲតាយបុគ្គល

ដដលខលៃលួន សារដីវកម្ ្កុមេ៊ុន ឬសេ្គាសអារដីវកម្ហផតាសងហទៀតសា្តាល់ ឬមានមូលហេតុ
ដដលអាចហរឿោនថា ពុំដមនជាអ្នកទិញពិត ឬអ្នកទទួលសិទិ្ពិត្ោកដនូវ្គាប់រំហសវ
ហនាះហទ ហោយោនដឹង ឬមានមូលហេតុដដលអាចហរឿោនថា ្គាប់រំហសវហនាះនឹង្តរូវ
ហគលក់បន ្ឬហផ្ទរបន្ហទៀតហៅឲតាយបុគ្គលដដល្តរូវោនហាមឃត់ពដីការមានជាកម្សិទ្ិ 
កាន់កាប់ ឬហមើលដ្ ឬ្គប់្គង្គាប់រំហសវណមួយ ឬ្គាប់រំហសវដដលោនបញ្ជូល្គាប់
ជា្្ដី ហោយហយាងតាមដផ្នករង (a) ឬ (b) ននដផ្នក 30305 ្តរូវមានហទាសមរតាឈិម ដដល
្តរូវផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារហខានធដីមិនហលើសពដីមួយ្ នតាំ ឬ្តរូវផកពិន័យជា្ោក់មិនហលើស
ពដីមួយោន់ដុលា្តារ ($1,000) ឬទាំងពដីរ ហោលគឺទាំងពិន័យជា្ោក់និងជាប់ពន្នាគារ។

(b) (c) បញ្ញតិ្ននដផ្នកហនះគឺមានលក្ខណៈបង្គរ និងមិន្តរូវបក្សាយោក់កំេិតដល់
ការអនុវត្ចតាបាប់ណមួយហផតាសងហទៀតហេើយ។ បែុដន្ អំហពើ ឬការហធវស្បដេសដដល្តរូវ
ផ្នា្តាហទាសតាមរូបភាពហផតាសងៗគានតា ហយាងតាមដផ្នកហនះ និងបញ្ញតិ្ណមួយហផតាសងហទៀតននចតាបាប់ 
មិន្តរូវផ្នា្តាហទាសហោយហយាងតាមបញ្ញត្ិហលើសពដីមួយហនាះហទ។

ដផ្នកទដី 8.6. ដផ្នក 30312 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

30312. (a) ចាប់ពដីន្ងៃទដី 1 ដខកុម្ភៈ ្នតាំ2011 (1) ចាប់ពដីន្ងៃទដី01 ដខមករា ្នតាំ 
2018 តហៅ ការលក់្គាប់រំហសវហោយភាគដីណមួយ្តរូវហធវើហេើង ឬដំហណើរការតាមរយៈ
អារដីវករលក់្គាប់រំហសវដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ។

(2) ករណដីភាគដីមា្តាងននការលក់្គាប់រំហសវពុំដមនជាអារដីវករលក់្គាប់រំហសវដដលមាន
អាជា្តាប័ណ្ណ អ្នកលក់្តរូវបញ្ជូន្គាប់រំហសវហនាះហៅឲតាយអារដីវករមានតាក់ហដើមតាបដីដំហណើរការ
្បតិបត្ិការលក់ហនាះ។ អារដីវករលក់្គាប់រំហសវ្តរូវបញ្ជូន្គាប់រំហសវហនាះភា្តាម និងឲតាយោន
សម្សបហៅឲតាយអ្នកទិញ ហបើការលក់មិន្តរូវោនហាមឃត់ហទហនាះ ហោយទុក្គាប់រំហសវ
ហនាះជាទំនិញផ្តាល់ខលៃលួនរបស់អារដីវករ។ ្បសិនហបើអារដីវករលក់្គាប់រំហសវ មិនអាចបញ្ជូន
្គាប់រំហសវហោយ្សបចតាបាប់ហៅឲតាយអ្នកទិញោន អារដីវករហនាះ្តរូវ្បគល់្គាប់រំហសវហនាះហៅ
ឲតាយអ្នកលក់វិញភា្តាម។ អារដីវករលក់្គាប់រំហសវ អាចគិតន្លៃហសវារដ្ឋោលហដើមតាបដីដំហណើរការ
្បតិបត្ិការលក់ហនាះពដីអ្នកទិញ តាមចំនួនមួយដដល្តរូវកំណត់ហោយ្កសួងយុត្ិធម៌ 
បដន្ថមពដីហលើន្លៃហសវាោក់ព័ន្នានាដដលអាចនឹង្តរូវគិត ហោយហយាងតាមបញ្ញត្ិននចំណង
ហរើងហនះ។

(b) គិតចាប់ពដីន្ងៃទដី  1 ដខមករា ្នតាំ 2018 តហៅ ការលក់ បញ្ជូន ឬហផ្ទរកម្សិទ្ិ
ននកាំហ្លៃើងខលៃដី្គាប់រំហសវហោយភាគដីណមួយ អាចអនុវត្ហៅោនដតតាមរយៈការរួប
មុខផ្តាល់ជាមួយអ្នកលក់ អ្នកបញ្ជូន ឬអ្នកហផ្ទរសិទ្ ិបែុហណ្តាះហោយមានផ្ល់្ស្ចុតាង
ពិត្ោកដបញ្តាក់អំពដីអត្សញ្តាណពដីអ្នកទិញ ឬអ្នកទទួលសិទ្ ិបែុដន្លុះ្តាដត
្គាប់រំហសវហនាះអាចទិញ ឬជាវតាមអ៊ីនហធើណិត ឬតាមមហធតាយាោយហផតាសងហទៀតនន
ការបញ្តារទិញពដីចមា្តាយ ហបើអារដីវករលក់្គាប់រំហសវដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ទទួល្គាប់រំហសវ
ហនាះពដីដំបូង និងដំហណើរការ្បតិបត្ិការហនាះហោយអនុហលាមតាមដផ្នកហនះ និងមា្តា 3 
(ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 30342) ននរំពូកទដី 1 ភាគទដី 10 ននចំណងហរើងទដី 4 ននដផ្នកហនះ។

(b) (c) ដផ្នករង ដផ្នករង (a) និង (b) មិន្តរូវអនុត្ចំហោះ ឬបែះោល់ដល់ការលក់ 
ការបញ្ជូន ឬហផ្ទរ្គាប់រំហសវកាំហ្លៃើងខលៃដី ហៅឲតាយនរណមានតាក់ដូចខាងហ្កាម៖

(1) តំណងមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ដដល្តរូវោនអនុញ្តាតរបស់ទដី្កុង ហខានធដី ទដី្កុងនិងហខានធដី 
ឬរដ្ឋ ឬរោ្តា្ិោលសេព័ន្ ហបើការលក់ ការបញ្ជូន ឬការហផ្ទរហនាះគឺស្មាប់ដតការហ្បើ្ោស់
ផ្តាច់មុខរបស់ទដីភានតាក់ងររោ្តា្ិោលហនាះ និងហៅមុនហពលលក់ បញ្ជូន ឬហផ្ទរ្គាប់រំហសវ
កាំហ្លៃើងខលៃដីហនាះ ការអនុញ្តាតពដី្បធានទដីភានតាក់ងរដដលជានិហយារករបស់អ្នកទិញ ឬអ្នកទទួល
សិទ្ិហនាះ ្តរូវោនទទួល ហោយមានការកំណត់អត្សញ្តាណរបស់បុគ្គលិកថាជាបុគ្គល
ដដល្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយហធវើ្បតិបត្ិការហនាះ និងការអនុញ្តាតឲតាយហធវើ្បតិបត្ិការស្មាប់ដត
ការហ្បើ្ោស់ផ្តាច់មុខពដីសំណក់ទដីភានតាក់ងរដដលជានិហយារករបស់បុគ្គលរូបហនាះ។

(2) មនន្ដីសន្ិភាពដដលោនសតាប្ដសតាបរ ដូចោនកំណត់ហៅរំពូកទដី 4.5 (ចាប់ហផ្ើម
ពដីដផ្នក 830) ននចំណងហរើងទដី 3 ននដផ្នកទដី 2 ឬមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់សេព័ន្ដដលោន
សតាប្ដសតាបរ ដដលទទួលោនសិទ្ិអនុញ្តាតឲតាយកាន់កាំហ្លៃើងមួយហដើមក្នចុងហពល និងវិសាលភាព
ននការបំហពញភារកិច្របស់ខលៃលួន។

(3) អ្នកនាំចូល ឬអ្នកផលិត្គាប់រំហសវកាំហ្លៃើងខលៃដី ឬកាំហ្លៃើងដវង ដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ
ហដើមតាបដីហធវើអារដីវកម្្សបតាមរំពូកទដី 44 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 921) ននចំណងហរើងទដី18 នន
្កមសេរដ្ឋអាហមរិក និងបទបតាបញ្ញត្ិោក់ព័ន្ទាំងឡាយ។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ63 បន្

ភាគទដី 10 ចំណងហរើងទដី 4 ននដផ្នកទដី 6 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ 
ហោយដចងថា៖

មា្តា 3. កាំហ្លៃើងខលៃដីអារដីវករលក់្គាប់រំហសវ

ដផ្នកទដី 8.9. ដផ្នក 30342 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌ (ដដលហៅហៅជាប់
មុនដផ្នក 30345) ហនាះ ដចងថា៖

30342. (a) ចាប់ពដីន្ងៃទដី1 ដខមករា ្នតាំ2018 តហៅ អាជា្តាប័ណ្ណអារដីវករលក់្គាប់
រំហសវ ដដលមានសុពលភាព្តរូវោនត្មរូវឲតាយមានស្មាប់បុគ្គល ្កុមេ៊ុន សារដីវកម្
ណមួយ ឬសេ្គាសអារដីវកម្ហផតាសងហទៀតហដើមតាបដីលក់្គាប់រំហសវហលើសពដី 500 ដុំក្នចុង
រយៈហពល 30 ន្ងៃ។

(b) ការបំោនដផ្នកហនះគឺជាបទមរតាឈិម។

ដផ្នកទដី 8.10. ដផ្នក 30347 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្
ហនាះ ដចងថា៖

30347. (a) អារដីវករលក់្គាប់រំហសវ្តរូវត្មរូវឲតាយភានតាក់ងរ ឬបុគ្គលិកណមានតាក់ដដល
ចាត់ដចង លក់ បញ្ជូន ឬ្គប់្គង្គាប់រំហសវណមួយ ហធវើការហសើ្នសុំពដី និងផ្ល់ហៅឲតាយ
អារដីវករនូវលិខិតបញ្តាក់ពដីភាពមានសិទ្ិពដី្កសួងយុត្ិធម៌ដដលហចញ្សបតាមដផ្នក 
26710។ ហៅហលើោកតាយហស្នើសុំលិខិតបញ្តាក់ ភានតាក់ងរ ឬបុគ្គលិក្តរូវផ្ល់ហ្មតាះ និង
អាសយោ្តានរបស់អារដីវករដូរ្គាប់រំហសវដដលបុគ្គលហនាះហធវើការឲតាយ ឬហ្មតាះ និងចំនួនឈ្ជូញ
កាំហ្លៃើងរដ្ឋ California របស់អារដីវករលក់្គាប់រំហសវ (ហបើមាន)។

(b) ្កសួង្តរូវរូនដំណឹងដល់អារដីវករលក់ដូរ្គាប់រំហសវ ករណដីភានតាក់ងរ ឬបុគ្គលិកដដល
មានលិខិតបញ្តាក់ពដីភាពមានសិទ្ិ ្តរូវោនឬកា្តាយជា្តរូវោនហាមឃត់ពដីការកាន់កាប់
្គាប់រំហសវ ្សបតាមដផ្នករង (a) ននដផ្នក 30305 ឬចតាបាប់សេព័ន្។

(c) អារដីវករលក់្គាប់រំហសវមានតាក់មិន្តរូវអនុញ្តាតឲតាយភានតាក់ងរ ឬបុគ្គលិកណមានតាក់ដដល
សា្តាល់ ឬគួរដតសា្តាល់បុគ្គលដូចោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងរំពូកទដី 2 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 29800) 
ឬរំពូកទដី 3 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 29900) ននភាគទដី 9 ននចំណងហរើងហនះ ឬដផ្នក 8100 
ឬ 8103 នន្កមដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន ហដើមតាបដីចាត់ដចង លក់ orបញ្ជូន ឬ្គប់្គង
្គាប់រំហសវ កាំហ្លៃើងខលៃដីណមួយក្នចុងហពល និងវិសាលភាពននការបំហពញការងររបស់ខលៃលួន។

ដផ្នកទដី 8.11. ដផ្នក 30348 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះ ដចងថា៖

30348. (a) ហលើកដលងមានដចងហៅក្នចុងដផ្នករង (b) ការលក់្គាប់រំហសវពដីសំណក់
អារដីវករដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវហធវើហេើងហៅទដីតាំងដូចោនបញ្តាក់ហៅក្នចុងអាជា្តាប័ណ្ណ។

(b) អារដីវករមានក់អាចលក់្គាប់រំហសវហៅពិពណ៌ ឬកម្វិធដីោក់បង្តាញកាំហ្លៃើង ហបើហទាះបដីជា
ការកម្វិធដីហនាះមិន្តរូវោនហធវើហេើងពដីយានដដលមានមា៉តាសុដីន ឬមានសហណ្តាងក្ដី។

(c) ស្មាប់ហគាលបំណងនានាននដផ្នកហនះ "ពិពណ៌ ឬកម្វិធដីោក់បង្តាញ" សំហៅដដល
កម្វិធដីមួយដដលឧបត្ថម្ភហោយសា្តាប័នជាតិ រដ្ឋ ឬមូលោ្តានណមួយ ក្នចុងហគាលបំណង
្បមូល ហ្បើ្ោស់ស្មាប់ការ្បកួត ឬសម្ភាពកដីឡាហផតាសងហទៀតដដលហ្បើកាំហ្លៃើង ឬសា្តាប័ន 
ឬសមាគមដដលឧបត្ថម្ភដល់កម្វិធដីនានាក្នចុងហគាលបំណង្បមូល ហ្បើ្ោស់ស្មាប់
ការ្បកួត ឬសម្ភាពកដីឡាហផតាសងហទៀតដដលហ្បើកាំហ្លៃើងហៅក្នចុងសេគមន៍។

(d) ការលក់្គាប់រំហសវហៅពិពណ ៌ឬកម្វិធដីោក់បង្តាញកាំហ្លៃើង្តរូវអនុវត្តាមចតាបាប់ោក់ព័ន្
នានា រួមទាំងដផ្នក 30347, 30350, 30352, និង 30360។

ដផ្នកទដី 8.12. ដផ្នក 30350 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្
ហនាះ ដចងថា៖

30350. អារដីវករលក់្គាប់រំហសវ មិន្តរូវលក់ ឬហផ្ទរកម្សិទ្ិ ោក់លក់ ឬហផ្ទរសកម្សិទ្ិ 
ឬបង្តាញស្មាប់លក់ ឬបង្តាញស្មាប់ហផ្ទរនូវ្គាប់រំហសវកាំហ្លៃើងខលៃដីណមួយក្នចុងរូបភាពដដល
អនុញ្តាតឲតាយមានលទ្ភាពហ្បើ្ោស់្គាប់កាំហ្លៃើងហៅឲតាយអ្នកទិញ ឬអ្នកទទួលសិទ្ិ ហោយ
គាមតានរំនួយពដីអារដីវករ ឬបុគ្គលិករបស់អារដីវករហនាះហេើយ។

ដផ្នកទដី 8.13. ដផ្នក 30352 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្
ហនាះ ដចងថា៖

30352. (a) ចាប់ពដីន្ងៃទដី 1 ដខកុម្ភៈ ្នតាំ2011ន្ងៃទដី1 ដខកកកោ ្នតាំ2019 
អារដីវករលក់្គាប់រំហសវ មិន្តរូវលក់ឬហផ្ទរកម្សិទ្ិនន្គាប់រំហសវកាំហ្លៃើងខលៃដីហោយគាមតានកត់្តា

(4) រនមានតាក់ដដលមានហ្មតាះហៅក្នចុងបញ្ដីមរតាឈការ ននអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណកាំហ្លៃើងសេព័ន្ 
ដដល្តរូវោនហលើកដលង ដដលរកតាសាទុកហៅ្កសួងយុត្ិធម៌្សបតាមមា្តា 6 (ចាប់ហផ្ើមពដី
ដផ្នក 28450) ននរំពូកទដី 6 ននភាគទដី 6 ននចំណងហរើងហនះ។

(5) បុគ្គលមានតាក់ដដលទដីតាំងមានអាជា្តាប័ណ្ណរបស់ខលៃលួនស្ថិតហៅខាងហ្រៅរដ្ឋ និងជាអ្នកដដល
ទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណជាឈ្ជូញ ឬអ្នក្បមូលកាំហ្លៃើង ្សបតាមរំពូកទដី 44 (ចាប់ហផ្ើម
ពដីដផ្នក 921) ននចំណងហរើង 18 នន្កមសេរដ្ឋអាហមរិក និងបទបតាបញ្ញត្ិោក់ព័ន្នានា។

(6) បុគ្គលដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណជាអ្នក្បមូលកាំហ្លៃើង ្សបតាមរំពូកទដី 44 (ចាប់ពដីដផ្នក 
921) ននចំណងហរើងទដី 18 នន្កមសេរដ្ឋអាហមរិក និងបទបតាបញ្ញត្ិោក់ព័ន្នានា អ្នក
ដដលមានទដីតាំងមានអាជា្តាប័ណ្ណរបស់ខលៃលួនស្ថិតក្នចុងរដ្ឋ និងអ្នកដដលមានលិខិតបញ្តាក់ពដី
ភាពមានសិទ្ិដដលមានសុពលភាព ដដលហចញហោយ្កសួងយុត្ិធម ៌ហោយហយាងតាម
ដផ្នក 26710។

(7) កាំហ្លៃើងខលៃដីមួយហដើម អារដីវករលក់្គាប់រំហសវមានតាក់។

(8) អ្នកផ្ល់្បឹកតាសា-អ្នកវាយតនមលៃមានតាក់។

(9) បុគ្គលដដលទិញ ឬទទួល្គាប់រំហសវហៅទដីកដនលៃងហគាលហៅមួយដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ
្បកបអារដីវកម្ ឬអាជា្តាប័ណ្ណបញ្ញត្ិកម្ហផតាសងហទៀត ដរាបណ្គាប់រំហសវហនាះ្តរូវោន
រកតាសាទុកហៅទដីតាំងហនាះ្គប់ហពលហវលា។

(10) បុគ្គលដដលទិញ ឬទទួល្គាប់រំហសវពដីសេព័ទ្ នដគូ្គរួសារដដលោនចុះបញ្ដី ឬ
សមារិក្គរួសារ ដូចមានកំណត់ហៅក្នចុងដផ្នក 16720។

(c) (d) ការបំោនដផ្នកហនះគឺជាបទហល្ើសមរតាឈិម។

ដផ្នកទដី 8.7. ដផ្នក 30314 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះ ដចងថា៖

30314. (a) ចាប់ពដីន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ2018 តហៅ អ្នករស់ហៅរដ្ឋហនះមិន្តរូវ
យក ឬដឹករញ្ជូនចូលមកកាន់រដ្ឋហនះនូវ្គាប់រំហសវដដលខលៃលួនោនទិញ ឬទទួលពដីខាងហ្រៅ
រដ្ឋហេើយ លុះ្តាដតខលៃលួនបញ្ជូន្គាប់រំហសវហនាះហៅឲតាយអារដីវករលក់្គាប់រំហសវដដលមាន
អាជា្តាប័ណ្ណស្មាប់បញ្ជូនហៅកាន់អ្នករស់ហៅរូបហនាះ ្សបតាមនដីតិវិធដីដូចោនកំណត់ហៅ
ក្នចុងដផ្នក 30312។

(b) ដផ្នករង (a) មិនអនុវត្រំហោះបុគ្គលដូចខាងហ្កាម៖

(1) អារដីវករលក់្គាប់រំហសវ។

(2) មនន្ដីសន្ិភាពដដលោនសតាប្ដសតាបរ ដូចោនកំណត់ហៅក្នចុងរំពូកទដី 4.5 (ចាប់ហផ្ើម
ពដីដផ្នក 830) ននចំណងហរើង 3 ននដផ្នកទដី 2 ឬមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់សេព័ន្ដដលោន
សតាប្ដសតាបរ ដដលទទួលោនសិទ្ិអនុញ្តាតឲតាយកាន់កាំហ្លៃើងក្នចុងហពល និងវិសាលភាពនន
ការបំហពញភារកិច្របស់ខលៃលួន។

(3) អ្នកនាំចូល ឬផលិតនន្គាប់កាំហ្លៃើង ឬកាំហ្លៃើងដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ្បកបអារដីវកម្
្សបតាមរំពូកទដី 44 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 921) ននចំណងហរើងទដី 18 នន្កមសេរដ្ឋ
អាហមរិក និងបទបតាបញ្ញត្ិោក់ព័ន្នានា។

(4) រនដដលមានហ្មតាះក្នចុងបញ្ដីកណ្តាលននអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ្បកបអារដីវកម្កាហំ្លៃើង
របស់សេព័ន្ដដល្តរូវោនហលើកដលង រកតាសាទុកហៅ្កសួងយុត្ិធម៌ ហយាងតាមមា្តា 6 
(ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 28450) ននរំពូកទដី 6 ននដផ្នកទដី 6។

(5) រនដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណជាអ្នក្បមូលកាំហ្លៃើង ្សបតាមរំពូកទដី 44 (ចាប់ហផ្ើមពដី
ដផ្នក 921) ននចំណងហរើង 18 នន្កមសេរដ្ឋអាហមរិក និងបទបតាបញ្ញត្ិោក់ព័ន្នានា 
ដដលទដីតាំងដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណរបស់ខលៃលួនស្ថិតក្នចុងរដ្ឋហនះ និងដដលមានលិខិតបញ្តាក់
ពដីភាពមានសិទ្ិដដលមានសុពលភាព ហចញហោយ្កសួងយុត្ិធម៌្សបតាមដផ្នក 
26710។

(6) រនដដលោនទិញ្គាប់រំហសវពដីសេព័ទ្ នដគូ្គរួសារដដលោនចុះបញ្ដី ឬ
សមារិក្គរួសារផ្តាល់ដូចោនកំណត់ហៅក្នចុងដផ្នក 16720។

(c) ការបំោនដផ្នកហនះគឺជាការ្ប្ពឹត្បទហល្ើសជាហលើកដំបូង ហេើយក៏ជាបទហល្ើស ឬ
បទមរតាឈិមមួយស្មាប់បទហល្ើសបនា្តាប់ណមួយ។

ដផ្នកទដី 8.8. ឃ្តាហផ្ើមននមា្តា 3 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 30342) ននរំពូកទដី1 នន
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ63បន្

រូនថាអាវុធ្តរូវោនរកតាសា្គប់ហពលក្នចុងបរិហវណរបស់កដនលៃង។

(5) (4) អ្នកហធវើកាំហ្លៃើង។

(6) (5) អ្នកលក់ដុំ។

(7) (6) ផលិតករ ឬអ្នកនាំចូលកាំហ្លៃើងឬអាវុធដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ហោយហយាងតាម
រំពូក 44 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 921) ននចំណងហរើង 18 នន្កមសេរដ្ឋអាហមរិក  
និងបទបញ្ញត្ិដដលោនហចញ ហោយហយាងតាមហ្រៅពដីហនះ។

(8) (7) អ្នកតំណងអនុវត្ន៍ចតាបាប់ដដលោនផ្ល់សិទ្ិននទដី្កុង ហខានធដី ទដី្កុងនិងហខានធដី  
ឬរោ្តា្ិោលរដ្ឋឬសេព័ន ្ហបើការលក់ ឬហផ្ទរកម្សិទ្ិហផតាសងៗគឺស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ផ្តាច់
មុខហោយទដីភានតាក់ងររោ្តា្ិោល ហេើយមុនហពលលក់ ្បគល ់ឬហផ្ទរ កាំហ្លៃើងនដ អាវុធ  
ការផ្ល់សិទ្ិជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរពដី្បធានទដីភានតាក់ងរដដលផ្ល់សិទ្ិរួញដូរ ្តរូវោន
បង្តាញដល់បុគ្គលដដលការទិញ ្បគល ់ឬហផ្ទរកំពុង្តរូវោនហធវើ។ ការផ្ល់សិទ្ិជាលាយ
លក្ខណ៍អកតាសរ្តឹម្តរូវ ្តរូវោនកំណត់ជាការបញ្តាក់លាយលក្ខណ៍អកតាសរដដលអាចបញ្តាក់
ោនពដី្បធានទដីភានតាក់ងរដដលអ្នកទិញ អ្នកហផ្ទរ ឬរនហ្រៅពដីហនះកំពុងទទួលោនកម្សិទ្ិ្តរូវ
ោនរួលឲតាយហធវើការ ការកំណត់និហយារិតជាបុគ្គលដដលោនផ្ល់សិទ្ិក្នចុងការហធវើការរួញដូរ  
និងការផ្ល់សិទ្ិរួញដូរស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ផ្តាច់មុខននទដីភានតាក់ងរដដលបុគ្គលហនាះហធវើការ។

(8) មនន្ដីអនុវត្ន៍ចតាបាប់ដដលោនសតាប្ និងកំណត់្តឹម្តរូវ ដូចោនកំណត់ក្នចុងរំពូក 4.5  
(ការចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 830) ននចំណងហរើង 3 ននដផ្នក 2 ឬមនន្ដីអនុវត្ន៍ចតាបាប់
សេព័ន្ដដលោនសតាប្ និងកំណត់្តឹម្តរូវ ដដល្តរូវោនផ្ល់សិទិ្ឲតាយកាន់កាំហ្លៃើងក្នចុង
ហពល និងវិសាលភាពននភារកិច្មនន្ដី។

(f) (1) ការកំណត់្តឹម្តរូវ ្តរូវោនកំណត់ជាការបញ្តាក់លាយលក្ខណ៍អកតាសរដដល
អាចបញ្តាក់ោនពដី្បធានទដីភានតាក់ងរដដលអ្នកទិញ ឬអ្នកហផ្ទរ្តរូវោនរួលឲតាយហធវើការ ការ
កំណត់អ្នកទិញ ឬអ្នកហផ្ទរជាមនន្ដីអនុវត្ន៍ចតាបាប់ហពញហលញហមា៉តាង ដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិ
ឲតាយកាន់កាំហ្លៃើងក្នចុងហពល និងវិសាលភាពននភារកិច្មនន្ដី។

(2) ការបញ្តាក់គួរដត្តរូវោន្បគល់ឲតាយអ្នកលក់ហៅហពលទិញ ឬហផ្ទរ ហេើយអ្នកទិញ ឬអ្នក
ហផ្ទរគួរដតផ្ល់្ស្ចុតាងពិត្ោកដននអត្សញ្តាណ ហដើមតាបដីបញ្តាក់ថាគាត់គឺជារនដដលោន
ផ្ល់សិទ្ក្នចុងការបញ្តាក់។

(3) អ្នកលក់គួរដតរកតាសាការបញ្តាក់ជាមួយកំណត់្តាននការលក់ និងបញ្ជូនការបញ្តាក់
ហៅ្កសួង។

(g) ្កសួង្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហដើមតាបដីអនុម័តបទបញ្តាហដើមតាបដីអនុវត្បញ្ញត្ិននដផ្នកហនះ។

ដផ្នកទដី 8.14. ដផ្នក 30363 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះដចងថា៖

30363. ក្នចុងរយៈហពល 48 ហមា៉តាងននការទាញយកវិញ អ្នកលក់អាវុធគួរដតរាយ
ការណ៍ពដីការោត់ ឬហចារកម្ននវត្ថចុណមួយខាងហ្កាម ដល់ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ន៍ចតាបាប់្តឹម្តរូវ
ក្នចុងទដី្កុង ហខានធដី ឬទដី្កុងនិងហខានធដី ដដលបរិហវណមុខរំនួញរបស់អ្នកលក់មានទដីតាំង ៖

(1) អាវុធនានាដដលជាទំនិញននអ្នកលក់។

(2) អាវុធនានាដដលអ្នកលក់ទទួលកាន់កាប់ ហោយហយាងតាម ដផ្នក 30312។

(3) អាវុធនានាដដលោនរកតាសាទុកហៅកដនលៃងរំនួញរបស់អ្នកលក់។

ដផ្នកទដី 8.15. មា្តា 4 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 30370) ្តរូវោនបញ្ជូលក្នចុង
រំពូក 1 ននដផ្នក 10 ននចំណងហរើង 4 ននដផ្នក 6 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ហដើមតាបដីដចងថា ៖

មា្តា 4. ការផ្ល់សិទ្ិទិញអាវុធ

30370. (a) (1) ការចាប់ហផ្ើមហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ2019 រនណដដលមាន
អាយុ 18 ្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះ អាចោក់ោកតាយហៅ្កសួងយុត្ិធម៌ស្មាប់ការផ្ល់សិទ្ិទិញ
អាវុធ។

(2) ការផ្ល់សិទ្ិទិញអាវុធអាច្តរូវោនហ្បើហោយរនដដលោនផ្ល់សិទ្ិទិញ ឬហបើមិន
ដូហចានតាះដសវងរកការហផ្ទរកម្សិទ្ិអាវុធពដីអ្នកលក់អាវុធ ដូចដដលលក្ខខណ្ឌ្តរូវោនកំណត់ក្នចុង  
ដផ្នក 16151, ហេើយគួរដតគាមតានការបង្ខំ ឬទទួលឥទ្ិពលហផតាសងហទៀត។

(3) ការផ្ល់សិទ្ិទិញអាវុធគួរដតមានសុពលភាពរយៈហពលបួន្ នតាំពដីន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ  
្នតាំ 2019 ឬកាលបរិហចឆេទននការហចញ មួយណដដលយូរជាង លុះ្តាដតវា្តរូវោនដក

ចតាបាស់លាស់ពដីព័ត៌មានដូចខាងហ្កាមហៅហពលហធវើការបញ្ជូន្គាប់កាំហ្លៃើងហៅក្នចុងទ្មង់ដដល
្តរូវកំណត់ហោយ្កសួងយុត្ិធម៖៌

(1) កាលបរិហចឆេទននការលក់ ឬ្បតិបត្ិការការហផ្ទរហផតាសងហទៀត។

(2) ប័ណ្ណហបើកបររបស់អ្នកទិញ ឬអ្នកទទួលសិទ្ិ ឬហលខសមា្តាល់អត្សញ្តាណហផតាសងហទៀត 
និងរដ្ឋដដលហចញប័ណ្ណហបើកបរហនាះ។

(3) មា៉តាក ្បហ្ទ និងចំនួន្គាប់រំហសវដដលោនលក់ ឬដដល្តរូវោនហផ្ទរ។

(4) ហ្មតាះហពញ និងេត្ថហលខារបស់អ្នកទិញ ឬអ្នកទទួលសិទ្ិ។

(5) ហ្មតាះរបស់អ្នកលក់ដដលោនហរៀបចំការលក់ ឬ្បតិបត្ិការហផតាសងហទៀត។

(6) សានតាមហមនដសា្តាំរបស់អ្នកទិញ ឬអ្នកទទួលសិទ្ិហៅហលើទ្មង់ខាងហលើ។

(7) (6) អាសយោ្តានទដីលំហៅ និងហលខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទិញ ឬអ្នកទទួលសិទ្ិ។

(8) (7)  ន្ងៃដខ្នតាំកំហណើតរបស់អ្នកទិញ ឬអ្នកទទួលសិទ្ិ។

(b) ចាប់ពដីន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ2019 អារដីវករលក់្គាប់រំហសវ្តរូវហផញើព័ត៌មានដដល
្តរូវោនត្មរូវតាមដផ្នករង (a) ជាអាេិច្តរូនិកមកកាន់្កសួង ស្មាប់ការលក់ និង
ហផ្ទរសិទ្ិនន្គាប់កាំហ្លៃើងទាំងអស់។ ្កសួង្តរូវរកតាសាព័ត៌មានហនះទុកក្នចុងទិន្នន័យមួយ
ដដលហៅថាឯកសារកំណត់្តាការលក់្គាប់រំហសវ។ ព័ត៌មានហនះ្តរូវរកតាសាការសមា្តាត់ 
និងអាចហ្បើ្ោស់ហោយ្កសួងោន ហេើយអង្គភាពទាំងឡាយដូចមានបញ្តាក់ហៅក្នចុង 
(និង្សបតាម) ដផ្នករង (b) ឬ (c) ននដផ្នក 11105 តាមរយៈ្បព័ន្ទូរគមនាគមន៍
អនុវត្ចតាបាប់រដ្ឋ California ស្មាប់ដតហគាលបំណងអនុវត្ចតាបាប់បែុហណ្តាះ។ 
អារដីវករលក់្គាប់រំហសវមិន្តរូវហ្បើ្ោស់ លក់ លាត្តោង ឬដចករំដលកព័ត៌មានហនាះ
ស្មាប់ហគាលបំណងណមួយហផតាសងហទៀតហ្រៅពដីតាមការត្មរូវហោយដផ្នករងហនះ ហោយគាមតាន
ការយល់្ពមចតាបាស់លាស់ជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរពដីអ្នកទិញ ឬអ្នកទទួលសិទិ្ហេើយ។

(c) ការចាប់ហផ្ើមហៅន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2019 មានដតអ្នកមានហ្មតាះ
ក្នចុងដផ្នករងហនះបែុហណ្តាះ ឬរន ឬអង្គភាពដដលមានហៅក្នចុងដផ្នករង (e) 
គួរដត្តរូវោនផ្ល់សិទិ្ហដើមតាបដីទិញអាវុធ។ មុនការ្បគល់អាវុធ អ្នកលក់អាវុធគួរដតត្មរូវឲតាយ
មាន្ស្ចុតាងពិត្ោកដននអត្សញ្តាណ ហដើមតាបដីបញ្តាក់ថារនដដលទទួលការ្បគល់អាវុធ 
គឺជារន ឬអង្គភាពដដលមានហ្មតាះក្នចុងដផ្នករង (e) ឬមួយខាងហ្កាម ៖

(1) រនដដលោនផ្ល់សិទ្ិហដើមតាបដីទិញអាវុធ ហោយហយាងតាម ដផ្នក 30370។

(2) រនដដល្តរូវោនយល់្សបហោយ្កសួងហដើមតាបដីទទួលោនកាំហ្លៃើងពដីអ្នកលក់អាវុធ 
ហោយហយាងតាម ដផ្នក 28220 ហបើអ្នកលក់ហនាះគឺជាឈ្លួញលក់កាំហ្លៃើងដដលមាន
អាជា្តាប័ណ្ណ ហេើយអាវុធ្តរូវោន្បគល់ឲតាយរនហនាះក្នចុងការរួញដូរដូចគានតានឹងកាំហ្លៃើងដដរ។

(d) ការចាប់ហផ្ើមហៅន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2019 ក្នចុងរហបៀបដដលោន
បង្តាប់ហោយ្កសួង អ្នកលក់អាវុធគួរដតបញ្តាក់ជាមួយ្កសួងថារន
្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហដើមតាបដីទិញអាវុធ ហោយហ្បៀបហធៀបហលខផ្ល់សិទ្ិទិញ
អាវុធរបស់រនហនាះនឹងបញ្ដីកណ្តាលននអ្នកទិញអាវុធដដលោនផ្ល់សិទ្ិ។ ហបើរនហនាះ 
មិនមានហ្មតាះជាអ្នកទិញអាវុធដដលោនផ្ល់សិទ្ិហទ អ្នកលក់គួរដតបដិហសធការលក ់
ឬហផ្ទរ។

(b) (e) ដផ្នករង ដផ្នករង (a) និង (d) មិនគួរអនុវត ្ឬបែះោល ់ការលក ់ឬការហផ្ទរកម្
សិទ្ិហផតាសងៗននអាវុធកាំហ្លៃើងនដ ហោយអ្នកលក់ អាវុធកាំហ្លៃើងនដ ដល់រនណមួយខាងហ្កាម 

ហបើ្តរូវោនកំណត់្តឹម្តរូវ ៖

(1) រនដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ហោយហយាងតាមដផ្នក 26700 ដល ់26915 

រួមបញ្ជូល។

(2) (1) អ្នកលកអ់ាវុធ កាំហ្លៃើងនដ។

(3) (2)  រនដដលស្ថិតក្នចុងបញ្ដីកណ្តាលននអ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណកាំហ្លៃើងសេព័ន្ដដល
ោនហលើកដលង ្តរូវោនរកតាសាហោយ្កសួង ហោយហយាងតាមមា្តា 6 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ 

ដផ្នក 28450) ននរំពូក 6 ននភាគ 6 ននចំណងហរើងហនះ។

(4) (3) A កដនលៃងហគាលហៅរកតាសាអាជា្តាប័ណ្ណមុខរំនួញ ឬបទបញ្តារនដដលទិញ ឬទទួល
អាវុធហៅកដនលៃងហគាលហៅដដលរកតាសាអាជា្តាប័ណ្ណមុខរំនួញ ឬបទបញ្តាហផតាសងហទៀត ោនផ្ល់

63
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(i) ្កសួងគួរដតពិនិតតាយហេើងវិញ្បចាំ្នតាំ និងអាចស្មរួលន្លៃឈ្នលួលទាំងអស់ដដលោន
បញ្តាក់ក្នចុងដផ្នករង (g) ស្មាប់អតិផរណ។

(j) ្កសួង្តរូវោនផ្ល់សិទ្អនុម័តបទបញ្តាហដើមតាបដីអនុវត្បញ្ញត្ិននដផ្នកហនះ។

30371. (a) តាមរយៈហនះ មាន្ោក់ប្មុងនម្ភ្ោំលានដុលា្តារ ($25,000,000)  
ពដីមូលនិធិទូហៅ ជាកម្ដីស្មាប់ចំណយចាប់ហផ្ើមននការអនុវត ្្បតិបត្ិការ និងរំរុញបញ្ញត្ិ
ននកម្វិធដីការផ្ល់សិទិ្អាវុធ ដដលោនផ្ល់រូនក្នចុងដផ្នក 30352 និង 30370។

(b) ស្មាប់ហគាលបំណងននការសងកម្ដី ហ្កាយពដីការចំណយ្ោក់ចាំោច់ហដើមតាបដីអនុវត ្ 
្បតិបត្ ិនិងរំរុញកម្វិធដីការផ្ល់សិទ្ិអាវុធ ដដលោនផ្ល់រូនក្នចុងដផ្នក 30352 និង  
30370 អ្នក្គប់្គងគួរដតហផ្ទរចំណូលទាំងអស់ពដីន្លៃឈ្នលួលដដលោនទទួលហោយ
មូលនិធិពិហសសស្មាប់សុវត្ថិភាពអាវុធ និងការអនុវត្ដល់បរិមាណននកម្ដីដដលោន
ផ្ល់ហោយដផ្នកហនះ ដដលរួមទាំងការ្ោក់ហៅអ្តាគណនដីវិនិហយាគ្ោក់ទុនបញ្ជូលគានតា  
ដល់មូលនិធិទូហៅ។

ដផ្នកទដី 8.16. មា្តា 5 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 30385) ្តរូវោនបញ្ជូលក្នចុង
រំពូក 1 ននភាគ 10 ននចំណងហរើង 4 ននដផ្នក 6 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ហដើមតាបដីដចងថា ៖

មា្តា 5. អាជា្តាប័ណ្ណអ្នកលក់អាវុធ

30385. (a) ្កសួងយុត្ិធម៌្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយហចញអាជា្តាប័ណ្ណអ្នកលក់អាវុធ  
ហោយហយាងតាមមា្តាហនះ។ ការចាប់ហផ្ើមហៅន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2017 ្កសួង
គួរដតចាប់ហផ្ើមទទួលោកតាយសុំអាជា្តាប័ណ្ណអ្នកលក់អាវុធ។ ហបើោកតាយសុំ្តរូវោនបដិហសធ  
្កសួងគួរដត្ោប់អ្នកោក់ោកតាយនូវមូលហេតុននការបដិហសធជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរ។

(b) អាជា្តាប័ណ្ណអ្នកលក់អាវុធគួរដត្តរូវោនហចញក្នចុងដបបបទ្តរូវោនបង្តាប់ហោយ្កសួង  
និងគួរដតមានសុពលភាពរយៈហពលមួយ្ នតាំ។ ្កសួងអាចអនុម័តបទបញ្តាហដើមតាបដីចាត់ដចង
ោកតាយសុំ និងការអនុវត្បញ្ញតិ្ននមា្តាហនះ។ អាជា្តាប័ណ្ណគួរដតអនុញ្តាតឲតាយអ្នកទទួល
អាជា្តាប័ណ្ណ លក់អាវុធហៅទដីតាំងដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងអាជា្តាប័ណ្ណ ឬហៅការតាំងបង្តាញ ឬ
្ពឹត្ិការណ៍លក់កាំហ្លៃើង ដូចកំណត់ក្នចុង ដផ្នក 30348។

(c) (1) ក្នចុងករណដីអង្គភាព មិនដមនជាមនុសតាសពិត ្កសួងគួរដតហចញអាជា្តាប័ណ្ណដល់
អង្គភាព បែុដន្គួរដតត្មរូវឲតាយមានរនទទួលខុស្តរូវហដើមតាបដី្លៃងកាត់ការពិនិតតាយ្បវត្ិ ហោយ
ហយាងតាម ដផ្នក 30395។

(2) ស្មាប់ហគាលបំណងននមា្តាហនះ "រនទទួលខុស្តរូវ" មានន័យថារនដដលមាន
អំណចដឹកនាំការ្គប់្គង ហគាលនហយាោយ និងការអនុវត្ននអង្គភាព ដូចវាទាក់ទង
នឹងអាវុធ។

(d) ការចាប់ហផ្ើមហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ2018 ឈ្លួញលក់កាំហ្លៃើងដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ  
ហោយហយាងតាមដផ្នក 26700 ដល ់26915 រួមបញ្ជូល គួរដត្តរូវោនចាត់ទុកហោយ
សវ័យ្បវត្ិជាអ្នកលក់អាវុធដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ដដលោនផ្ល់រូនឈ្លួញហគារពតាមត្មរូវ
ការមា្តា 2 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 30300) និងមា្តា 3 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ  
ដផ្នក 30342)។

30390. (a) ្កសួងយុត្ិធម៌អាចគិតន្លៃឈ្នលួលសមរមតាយពដីអ្នកោក់ោកតាយសុំអាជា្តាប័ណ្ណ
អ្នកលក់អាវុធ ដដល្គប់្គាន់ស្មាប់សង្កសួងនូវការចំណយសមរមតាយ និងសាមតានទុក
ោន ននការចាត់ដចងកម្វិធដីអាជា្តាប័ណ្ណ ដដលរួមទាំងការអនុវត្កម្វិធដីហនះ និងដ្ទាំបញ្ដី
ចុះហ្មតាះអ្នកលក់អាវុធ។

(b) ន្លៃឈ្នលួលដដលោនទទួលហោយ្កសួង ហោយហយាងតាមមា្តាហនះ គួរដត្តរូវោន
តមកល់ក្នចុងគណនដីពិហសសននអ្នកលក់អាវុធ ដដល ោនបហងកើត។ ្វដីហបើមាន ដផ្នក 13340  
នន្កមរោ្តា្ិោល ្ោក់ចំហណញក្នចុងមូលនិធិ្តរូវោនរកតាសាទុកបន្បនា្តាប់ស្មាប់ហ្បើ
្ោស់ហោយ្កសួងក្នចុងហគាលបំណងអនុវត្ន ៍ចាត់ដចង និងរំរុញបញ្ញត្ិននមា្តាហនះ និង
ស្មាប់្បមូល និងរកតាសាព័ត៌មានដដលោនបញ្ជូន ហោយហយាងតាម ដផ្នក 30352។

(c) ្ោក់ចំហណញក្នចុងមូលនិធិពិហសសស្មាប់សុវត្ថិភាពកាំហ្លៃើង និងការអនុវត្ក៏គួរ
ដតមានការរកតាសាទុកដល់្កសួងស្មាប់ហគាលបំណងអនុវត្ន ៍និងរំរុញបញ្ញត្ិនន
មា្តាហនះ។

30395. (a) ្កសួងយុត្ិធម៌្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហដើមតាបដីហចញអាជា្តាប័ណ្ណអ្នកលក់អាវុធ
ដល់អ្នកោក់ោកយដដល្កសួងោនកំណត់ ជាបុគ្គល ឬរនទទួលខុស្តរូវ មិន្តរូវោន

ហចញហោយ្កសួង ហោយហយាងតាមដផ្នករង (b)។

(b) ការផ្ល់សិទ្ិទិញអាវុធគួរដត្តរូវោនដកហចញភា្តាមៗហោយ្កសួង តាមការហកើតហេើង
នន្ពឹត្ិការណ៍នានាដដលនឹងដកគុណសមតាបត្ិអ្នកកាន់ពដីការ្តរូវោនហចញការផ្ល់សិទ្ិទិញ
អាវុធ ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ។ ហបើការផ្ល់សិទ្ិ្តរូវោនដកហចញតាមសំហណើជាលាយ
លក្ខណ៍អកតាសរននអ្នកកាន ់្កសួងគួរដតបញ្តាក់មូលហេតុស្មាប់ការហធវើដូហច្នះ និងផ្ល់ឲតាយអ្នក
កាន់នូវដំហណើរការប្ឹងឧទ្រណ៍ហដើមតាបដីដវកដញកការដកហចញហនាះ។

(c) ្កសួងគួរដតបហងកើត និងរកតាសាបញ្ដីកណ្តាលខាងក្នចុងននរនទាំងអស់ដដល្តរូវោនផ្ល់
សិទ្ិហដើមតាបដីទិញអាវុធ និងគួរដតដកហចញភា្តាមៗ ពដីបញ្ដីននរននានាដដលការផ្ល់សិទ្ិ្តរូវ
ោនដកហចញហោយ្កសួង ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ។ ្កសួងគួរដតផ្ល់ការចូលដល់
បញ្ដី ហោយអ្នកលក់អាវុធ ស្មាប់ហគាលបំណងននការលក់អាវុធ ឬហផ្ទរហផតាសងហទៀត  
ហេើយគួរដតផ្ល់ការចូលដល់បញ្ដី ហោយទដីភានតាក់ងរអនុវត្ន៍ចតាបាប់ស្មាប់ហគាលបំណង
អនុវត្ន៍ចតាបាប់។

(d) ្កសួងគួរដតហចញការផ្ល់សិទ្ិទិញអាវុធដល់អ្នកោក់ោកតាយ ហបើលក្ខខណ្ឌខាងហ្កាម
ទាំងអស់្តរូវោនបំហពញ ៖

(1) អ្នកោក់ោកតាយមានអាយុ 18 ្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះ។

(2) អ្នកោក់ោកតាយមិន្តរូវោនហាមឃត់ពដីការទទួលោន ឬកាន់កាប់អាវុធហ្កាមដផ្នករង 
(a) នន ដផ្នក 30305 ឬចតាបាប់សេព័ន្។

(3) អ្នកោក់ោកតាយបង់ន្លៃឈ្នលួលដដលោនកំណត់ក្នចុងដផ្នករង (g)។

(e) (1) ហពលទទួលោកតាយសុំដំបូង ឬបន ្្កសួងគួរដតពិនិតតាយកំណត់្តារបស់ខលៃលួន និង
កំណត់្តាដដលវា្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហដើមតាបដីហស្នើសុំពដី្កសួងមន្ទដីរហពទតាយរដ្ឋ ហោយហយាងតាម  
ដផ្នក 8104 នន្កមសុខុមាលភាព និងវិទតាយាសា្តាន និងហបើ្តរូវោនផ្ល់សិទ្ ិ្បព័ន្ពិនិតតាយ
្បវត្ិបណ្ឹងឧ្កិដ្ឋកម្ថានតាក់ជាតិ ដូចោនពណ៌នាក្នចុង ដផ្នក 922(t) ននចំណងហរើង 18  
នន្កមសេរដ្ឋអាហមរិក ហដើមតាបដីកំណត ់ហបើអ្នកោក់ោកតាយ្តរូវោនហាមឃត់ពដីការកាន់កាប ់ 
ឬទទួលោនអាវុធហ្កាមដផ្នករង (a) នន ដផ្នក 30305 ឬចតាបាប់សេព័ន្។

(2) អ្នកោក់ោកតាយគួរដត្តរូវោនយល់្សប ឬបដិហសធក្នចុងរយៈហពល 30 ន្ងៃននកាល
បរិហចឆេទការបញ្ជូនោកតាយសុំហៅ្កសួង។ ហបើោកតាយសុំ្តរូវោនបដិហសធ ្កសួងគួរដតបញ្តាក់
មូលហេតុក្នចុងការហធវើដូចហនះ និងផ្ល់ឲតាយអ្នកោក់ោកតាយសុំនូវដំហណើរការប្ឹងឧទ្រណ៍ហដើមតាបដី
ដវកដញកការបដិហសធហនាះ។

(3) ហបើ្កសួងមិនអាចបង្តាញការសហ្មចបញ្ប់ននោកតាយសុំក្នចុងរយៈហពល 30 ន្ងៃននការ
បញ្ជូនរបស់អ្នកោក់ោកតាយ ្កសួងគួរដតផ្ល់ការផ្ល់សិទ្ិដល់អ្នកោក់ោកតាយ។

(4) ហលខការផ្ល់សិទ្ិទិញអាវុធគួរដតដូចនឹងហលខហលើឯកសារដដលោន
បង្តាញហោយបុគ្គល ជា្ស្ចុតាងពិត្ោកដននអត្សញ្តាណ។

(f) ្កសួងគួរដតបន្ការផ្ល់សិទ្ិទិញអាវុធរបស់បុគ្គលមុនវាផុតកំណត ់ោនផ្ល់ឲតាយ
្កសួងកំណត់ថាបុគ្គលមិន្តរូវោនហាមឃត់ពដីការទទួល ឬកាន់កាប់អាវុធ្កុមដផ្នករង  
(a) នន ដផ្នក 30305 ឬចតាបាប់សេព័ន ្និងោនផ្ល់រូនអ្នកោក់ោកតាយបង់ន្លៃឈ្នលួលបន្
ទាន់ហពលដូចោនកំណត់ក្នចុងដផ្នករង (g)។

(g) ្កសួងអាចគិត្ោក់ន្លៃឈ្នលួលសមរមតាយមិនហលើសពដីហាសិបដុលា្តារ ($50) ស្មាប់
មនុសតាសមានតាក ់ស្មាប់ការហចញការផ្ល់សិទ្ិទិញអាវុធ ឬការហចញការផ្ល់សិទ្ិ្្ដី ហទាះបដី
ជាយា៉តាងណ ្កសួងមិនគួរកំណត់ន្លៃឈ្នលួលទាំងហនះខ្ពស់ជាងការចាំោច់ហដើមតាបដីទាញយក
ការចំណយសមរមតាយ និងោនសាមតានទុក ហដើមតាបដីឧបត្ថម្ភកម្វិធដីការផ្ល់សិទ្ិអាវុធដដលោន
ផ្ល់រូនក្នចុងដផ្នកហនះ និង ដផ្នក 30352 ដដលរួមទាំងការអនុវត្កម្វិធដីហនះ និងដ្ទាំ្បព័ន្
ទិន្នន័យដដលទាក់ទងជាមួយកម្វិធដីហនះ។

(h) តាមរយៈហនះ មូលនិធិពិហសសស្មាប់សុវត្ថិភាពអាវុធ និងការអនុវត្្តរូវោនបហងកើត
ហេើងក្នចុងរតនាគាររដ្ឋ។ ន្លៃឈ្នលួលទាំងអស់ដដលោនទទួល ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ គួរដត
្តរូវោនតមកល់ចូលមូលនិធិពិហសសស្មាប់សុវត្ថិភាពអាវុធ និងការអនុវត្ននមូលនិធិទូហៅ  
ហេើយ្វដីហបើមានដផ្នក 13340 នន្កមរោ្តា្ិោល ្តរូវោនរកតាសាទុកបន្បនា្តាប់ស្មាប់ហគាល
បំណងននការអនុវត ្្បតិបត្ិការ និងរំរុញកម្វិធដីការផ្ល់សិទ្ិអាវុធ ដដលោនផ្ល់រូន
ក្នចុងដផ្នកហនះ និងដផ្នក 30352 ហេើយស្មាប់សងកម្ដីចាប់ហផ្ើម ដដលោនផ្ល់រូនក្នចុ
ដផ្នក 30371។
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174 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ63បន្

ដផ្នករង (a) ដផ្នក 8102 នន្កមសុខុមាលភាព និងសា្តាប័ន។

(11) ហពលដដល្ទពតាយ ឬអវដីៗ្តរូវោនរឹបអូស រួមទាំងកាំហ្លៃើង ដដលជារបស់ ឬស្ថិតក្នចុងការ
កាន់កាប់ ឬក្នចុងការរកតាសា ឬ្គប់្គងននរនស្ថិតក្នចុងការហាមឃត់ទាក់ទងនឹងកាំហ្លៃើង ហោយ
ហយាងតាម ដផ្នក 6389 នន្កម្គរួសារ ហបើកាំហ្លៃើងដដលោនហាមឃត់្តរូវោនកាន់កាប ់ 

ជារបស ់ក្នចុងការកតាសា ឬ្គប់្គងហោយរនហនាះដដល្ប្ំងនឹងដដីកាការោរ្តរូវោនហចញ  

ហោយហយាងតាម ដផ្នក 6218 នន្កម្គរួសារ បុគ្គលដដល្តរូវោន្បគល់ហោយ្សបចតាបាប់
នូវដដីកាហនាះ ហេើយរនហនាះមិនោនហោះបង់កាំហ្លៃើងដូចោនត្មរូវហោយចតាបាប់។

(12) ហពលដដលព័ត៌មាន្តរូវោនទទួលពដីការហ្បើឧបករណ៍តាមោនបហងកើតជា្ស្ចុតាង
ដដលដូចជាបង្តាញថាបទឧ្កិដ្ឋ ការបំោនបទមរតាឈឹមនន្កមមចា្តាជាត ិនិងកដីឡា ឬ
ការបំោនបទមរតាឈឹមនន្កមធនធានសាធារណៈ្តរូវោន្ប្ពឹត ្ឬកំពុង្តរូវោន្ប្ពឹត្  
ដូចជាបង្តាញថារនហនាះោន្ប្ពឹត្បទឧ្កដិ្ឋ ការបំោនបទមរតាឈឹមនន្កមមចា្តាជាត ិ
និងកដីឡា ឬការបំោនបទមរតាឈឹមនន្កមធនធានសាធារណៈ ឬកំពុង្ប្ពឹត្បទឧ្កិដ្ឋ
ការបំោនបទមរតាឈឹមនន្កមមចា្តាជាត ិនិងកដីឡា ឬការបំោនបទមរតាឈឹមនន្កមធនធាន
សាធារណៈ ឬនឹងរួយក្នចុងការកំណត់ទដីតាំងបុគ្គលដដលោន្ប្ពឹត ្ឬកំពុង្ប្ពឹត្បទ
ឧ្កិដ្ឋ ការបំោនបទមរតាឈឹមនន្កមមចា្តាជាត ិនិងកដីឡា ឬការបំោនបទមរតាឈឹមនន្កមធន
ធានសាធារណៈ។ ឧបករណ៍តាមោនដសវងរកដដីកា្តរូវោនហចញ ហោយហយាងតាមកថា
ខណ្ឌហនះគួរដត្តរូវោន្បតិបត្ិក្នចុងរហបៀបដដលបំហពញត្មរូវការដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងដផ្នក
រង (b) នន ដផ្នក 1534។

(13) ហពលដដលគំរូ្មននបុគ្គលបហងកើត្ស្ចុតាងដដលដូចជាបង្តាញការបំោន ដផ្នក  

23140 23152 ឬ 23153 នន្កមរ្យន ្និងរនដដលគំរូកំពុង្តរូវោនដសវងរក  

ោនបដិហសធសំហណើរបស់មនន្ដី ហដើមតាបដីបញ្ជូន ឬមិនោនបំហពញការហធវើហតស្្មដូចោន
ត្មរូវហោយ ដផ្នក 23612 នន្កមរ្យន ្និងគំរូនឹង្តរូវោនយកពដីបុគ្គលក្នចុងរហបៀបសម
រមតាយ និងោនយល់្សបហវរ្សានស្។ កថាខណ្ឌហនះមិនមានបំណងលុបហចាលអំណច
តុលាការហដើមតាបដីកំណត់ភាព្តឹម្តរូវននការហចញដដីកាដសវងរកតាមមូលោ្តានករណដីតាមករណដី។

(14) ការចាប់ហផ្ើមន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2016 ្ទពតាយ ឬអវដីៗ្តរូវោនរឹបអូសជាកាំហ្លៃើង  

ឬអាវុធ ឬទាំងពដីរ ដដលជារបស់ ក្នចុងការកាន់កាប ់ឬក្នចុងការរកតាសា ឬ្គប់្គងននរនដដលជា
កម្វត្ថចុននដដីកាបញតាឈប់េឹងតាសាកាំហ្លៃើងដដល្តរូវោនហចញ ហោយហយាងតាមដផ្នក 3.2 (ការ
ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 18100) ននចំណងហរើង 2 ននដផ្នក 6 ហបើកាំហ្លៃើង ឬអាវុធដដល
ោនហាមឃត ់ឬទាំងពដីរ ្តរូវោនកាន់កាប ់ជារបស ់ក្នចុងការរកតាសា ឬ្គប់្គងហោយរន
ដដល្ប្ំងដដីកាបញតាឈប់េឹងតាសាកាំហ្លៃើងដដល្តរូវោនហចញ បុគ្គលដដល្តរូវោន្បគល់ហោយ
្សបចតាបាប់នូវដដីកាហនាះ ហេើយរនហនាះមិនោនហោះបង់កាំហ្លៃើងដូចោនត្មរូវហោយចតាបាប់។

(15) ការចាប់ហផ្ើមន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2018 ្ទពតាយ ឬអវដីៗ្តរូវោនរឹបអូសរួមទាំង
កាំហ្លៃើងដដលជារបស់ ឬស្ថិតក្នចុងការកាន់កាប ់ឬការរកតាសា ឬ្គប់្គង រនដដលជាកម្វត្ថចុ
ហាមឃត់ទាក់ទងនឹងកាំហ្លៃើង ហោយហយាងតាមដផ្នក 29800 ឬ 29805 ហេើយ
តុលាការោនហធវើការរកហឃើញ ហោយហយាងតាមកថាខណ្ឌ (3) ដផ្នករង (c) ននដផ្នក  
29810 ដដលរនហនាះមិនោនហោះបង់កាំហ្លៃើងដូចោនត្មរូវហោយចតាបាប់។

(15) (16) ហពលដដល្ទពតាយ ឬអវដីៗ្តរូវោនរឹបអូសជាសារធាតុ្គប់្គង ឬឧបករណ៍  
ហ្គឿងមា៉តាសុដីន ហ្គឿងបរិកា្តារ ឬ្បោប់្បោរ្តរូវោនហ្បើស្មាប់ការហ្បើ ឬការចាត់ដចង
ខុសចតាបាប់ននសារធាតុ្គប់្គង ហោយហយាងតាមសមត្ថកិច្ដដលោនពណ៌នាក្នចុងដផ្នក  

11472 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។

(16) (17) (A) ហពលដដលចំណុចខាងហ្កាមទាំងអស់អនុវត ្៖

(i) គំរូ្មមនុសតាសដដលបហងកើត្ស្ចុតាងដដលដូចជាបង្តាញការបំោនដផ្នករង (b), (c),  

(d), (e), ឬ (f) ននដផ្នក 655 នន្កមដផ និងនាវាចរណ៍។

(ii) រនដដលគំរូ្តរូវោនដសវងរក ោនបដិហសធសមហណើរបស់មនន្ដីហដើមតាបដីបញ្ជូន ឬមិនោន
បំហពញការហធវើហតស្្មដូចដដលត្មរូវហោយដផ្នក 655.1 នន្កមដផ និងនាវាចរណ៍។

(iii) គំរូនឹង្តរូវោនយកពដីបុគ្គលក្នចុងរហបៀបសមរមតាយ និងោនយល់្សបហវរ្សានស្។

(B) កថាខណ្ឌហនះមិនមានបំណងលុបហចាលអំណចតុលាការហដើមតាបដីកំណត់ភាព្តឹម្តរូវ
ននការហចញដដីកាដសវងរកតាមមូលោ្តានករណដីតាមករណដី។

(b) ្ទពតាយ អវដីៗ បុគ្គល ឬមនុសតាសដដលោនពណ៌នាក្នចុងដផ្នករង (a) អាច្តរូវោនយកដដីកា

ហាមឃត់ពដីការកាន់កាប ់ទទួល ជាមា្តាស់ ឬទិញអាវុធហ្កាមដផ្នករង (a) នន ដផ្នក  
30305 ឬចតាបាប់សេព័ន ្ហេើយដដលផ្ល់ចតាបាប់ចមលៃងននបទបញ្តា ឬអាជា្តាប័ណ្ណរំនួញ  
ដដលត្មរូវឲតាយមានហោយរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន ់ការអនុញ្តាតមានសុពលភាពរបស់អ្នកលក់
ោនហចញហោយគណៈកម្ការសមភាពរដ្ឋ អាជា្តាប័ណ្ណកាំហ្លៃើងសេព័ន្ ហបើរនហនាះ្តរូវ
ោនផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណជាសេព័ន្ និងវិញ្តាបនប្តននភាពមានសិទ្ិទទួលោនដដលហចញ
ហោយ្កសួង។

(b) ្កសួងគួរដតរកតាសាបញ្ដីចុះហ្មតាះននអ្នកលក់អាវុធដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណទាំងអស់។  
ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ន៍ចតាបាប់គួរដត្តរូវោនផ្ល់ការចូលដល់បញ្ដីចុះហ្មតាះស្មាប់ហគាល
បំណងអនុវត្ចតាបាប់។

(c) អាជា្តាប័ណ្ណអ្នកលក់អាវុធនឹង្តរូវរឹបអូសស្មាប់ការបំោនការហាមឃត់ និងត្មរូវការ
នានាននមា្តា 2 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 30300) ឬ មា្តា 3 (ការចាប់ហផ្ើមជា
ដផ្នក 30342)។

ដផ្នកទដី 9. មិនមានអវដីក្នចុងចតាបាបហ់នះគួរដតរារាំង ឬទិញោនមុនបញ្ញត្ិក្នចុងតំបន់ដដលោក់
ហទាសទណ្ឌ ឬត្មរូវការបដន្ថមទាក់ទងនឹងការលក ់ឬហផ្ទរអាវុធ។

ដផ្នកទដី 10. ការរកតាសាកាំហ្លៃើងពដីរនដដលោនហាមឃត់។

ដផ្នកទដី 10.1. ដផ្នក 1524 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្
ហនាះដចងថា៖

1524. (a) ដដីកាដ្កហ្រអាច្តរូវោនហចញតាមមូលហេតុខាងហ្កាម ៖

(1) ហពលដដល្ទពតាយ្តរូវោនលួច ឬបនលៃំលួច។

(2) ហពលដដល្ទពតាយ ឬអវដីៗ្តរូវោនហ្បើជាមហធតាយាោយននការ្ប្ពឹត្បទហល្ើស។

(3) ហពលដដល្ទពតាយ ឬអវដីៗស្ថិតក្នចុងការកាន់កាប់ននរនណដដលមាន
បំណងហ្បើពួកវាជាមហធតាយាោយននការ្ប្ពឹត្បទហល្ើសសាធារណៈ ឬស្ថិតក្នចុងការកា
ន់កាប់ននរនហផតាសងហទៀតដដលគាត់អាចោន្បគល់ពួកវាក្នចុងហគាលបំណងបិទោំង 
ឬបង្តារពដីការរកហឃើញ។

(4) ហពលដដល្ទពតាយ ឬអវដីៗ្តរូវោនរឹបអូស ដដលមានវត្ថចុ ឬបហងកើត្ស្ចុតាងដដលហាក់
ដូចជាបង្តាញបទហល្ើស្តរូវោន្ប្ពឹត ្ឬដូចជាបង្តាញថារនណហនាះោន្ប្ពឹត្បទ
ហល្ើស។

(5) ហពលដដល្ទពតាយ ឬអវដីៗ្តរូវោនរឹបអូស ដដលមាន្ស្ចុតាងដដលដូចជាបង្តាញថា
ការហកង្បវ័ញ្ផលៃជូវហ្ទកុមារ ហោយបំោនដផ្នក 311.3 ឬការកាន់កាប់ននបញ្តាដដល
ពណ៌នាទហងវើផលៃជូវហ្ទននរនហ្កាមអាយុ 18 ្នតាំ ហោយបំោនដផ្នក 311.11 ោនហកើត
ហេើង ឬកំពុងហកើតហេើង។

(6) ហពលមានដដីកាឃត់ខលៃលួនរនហនាះ។

(7) ហពលដដលអ្នកផ្ល់ហសវាកម្ទំនាក់ទំនងហអេិច្តរូនិច ឬហសវាកម្គណនា្្តាយមាន
កំណត់្តា ឬ្ស្ចុតាង ដូចោនបញ្តាក់ក្នចុង ដផ្នក 1524.3 ដដលបង្តាញថា្ទពតាយ្តរូវោន
លួច ឬបនលៃំលួច ដដលបហងកើតបទហល្ើសមរតាឈឹម ឬ្ទពតាយ ឬអវដីៗហនះស្ថិតក្នចុងការកាន់កាប់ននរន
ដដលមានបំណងហ្បើពួកវាជាមហធតាយាោយននការ្ប្ពឹត្បទហល្ើសមរតាឈឹមសាធារណៈ ឬស្ថិត
ក្នចុងការកាន់កាប់ននរនហផតាសងហទៀតដដលគាត់អាចោន្បគល់ពួកវាក្នចុងហគាលបំណងបិទោំង  
ឬបង្តារពដីការរកហឃើញ។

(8) ហពលដដល្ទពតាយ ឬអវដីៗ្តរូវោនរឹបអូស រួមទាំងវត្ថចុ ឬ្ស្ចុតាងដដលដូចជាបង្តាញ
ការបំោន ដផ្នក 3700.5 នន្កមពលកម ្ឬដូចជាបង្តាញថារនណហនាះោនបំោន  
ដផ្នក 3700.5 នន្កមពលកម្។

(9) ហពលដដល្ទពតាយ ឬអវដីៗ្តរូវោនរឹបអូស រួមទាំងកាំហ្លៃើង ឬអាវុធហ្គាះថានតាក់ហផតាសងហទៀតហៅ
កដនលៃងហកើតហេត ុឬហៅបរិហវណ្តរួត្តា ឬហ្កាមការ្គប់្គងរនដដលោនចាប់ខលៃលួនក្នចុង
ទំនាក់ទំនងជាមួយឧបតាបទ្ទវហេតុអំហពើេឹងតាសាក្នចុង្គរួសារដដលោក់ព័ន្នឹងការគំរាមរដីវិតមនុសតាស  
ឬវាយ្បហាររាងកាយដូចោនផ្ល់រូនក្នចុង ដផ្នក 18250។ ដផ្នកហនះមិនបែះោល់ការរឹប
អូសហោយគាមតានដដីកា ហបើមិនដូហចានតាះ្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហោយ ដផ្នក 18250។

(10) ហពលដដល្ទពតាយ ឬអវដីៗ្តរូវោនរឹបអូស រួមទាំងកាំហ្លៃើង ឬអាវុធហ្គាះថានតាក់ហផតាសងហទៀត
ដដលជារបស់ ឬស្ថិតក្នចុងការកាន់កាប ់ឬក្នចុងការរកតាសា ឬ្គប់្គងននរនដដលោនពណ៌នាក្នចុង
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ63 បន្

(e) ការដសវងរកណមួយដដលោនហធវើហេើងហោយ្សបតាមដផ្នកហនះហោយមនន្ដីហោះ្សាយ
រហមា្តាះ្គរូពិហសសអាចនឹង្តរូវោនហធវើហេើងតាមរហបៀបដដលអនុញ្តាតឱតាយភាគដីដដលហធវើតាម
ដដីកាឬអ្នកទទួលសិទ្ិពដីគាត់ឲតាយរួមដំហណើរជាមួយមនន្ដីហោះ្សាយរហមា្តាះហនាះខណៈហពល
ដដលគាត់ហធវើការដសវងរក។ ហទាះជាយា៉តាងណក៏ហោយ ភាគដីហនាះឬអ្នកទទួលសិទ្ិពដីគាត់នឹង
មិនអាចចូលរួមហៅក្នចុងការដសវងរកឬ្តរូវពិនិតតាយវត្ថចុតាងណមួយដដល្តរូវោនកំពុងដសវងរក
ហោយមនន្ដីហោះ្សាយរហមា្តាះហនាះហទហលើកដលងដតមានការ្ពមហ្ពៀងរបស់ភាគដីដដលទទួល
ោនដដីកា។

(f) ដូចដដលហ្បើហៅក្នចុងដផ្នកហនះ "្័ស្ចុតាងជាឯកសារ" រួមបញ្ជូលបែុដន្មិនកំណត់្តឹម
សំហណរឯកសារ, ដផនការគំនូររូប្តឯកសារហោះពុម្ពហចញពដីកុំពតាយជូទ័រមដី្ករូេវដីលកាំរស្ដី X 
ឯកសារដតាយា្កាមហសៀវហៅធំ ហសៀវហៅកាដសតវីហដអូអូឌដីយែូនិងវីហដអូភាពយន្និងឯកសារ
្បហ្ទឬលក្ខណៈអវដីមួយ។

(g) នឹងមិនមានការហចញដដីកាឲតាយស្មាប់វត្ថចុតាងដដលមានដចងហៅក្នចុងដផ្នក 1070 នន
្កមស្ដីព្ស្ចុតាង។

(h) ហោយមិនគិតពដីចតាបាប់ហផតាសងហទៀតនឹងមិនមានការអះអាងលទ្ផលការងរហមធាវីណ
ដដលដចងក្នចុងរំពូកទដី 4 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 2018.010) ននចំណងហរើង 4 ននដផ្នកទដី 4  

នន្កមនដីតិវិធដីបណ្ឹងរដ្ឋបតាបហវណដី្តរូវោនទុកឲតាយហៅបន្ហៅហពលមានមូលហេតុទំនងឲតាយហរឿថា
ហមធាវីកំពុងចូលរួមឬោនចូលរួមហៅក្នចុងសកម្ភាពបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌដដលទាក់ទងហៅ
នឹង្ស្ចុតាងជាឯកសារដដលហគហស្នើសុំដដីកាស្មាប់្័ស្ចុតាងហនាះ លុះ្តាដតវា្តរូវោន
បហងកើតហេើងហៅក្នចុងសវនាការទាក់ទិននឹង្័ស្ចុតាងជាឯកសារដដលោនរឹបអូសហ្កាមការ
ធានាថាហសវាកម្របស់ហមធាវីមិន្តរូវោនដសវងរកឬទទួលោនហដើមតាបដីអនុញ្តាត ឬរួយ
នរណមានតាក់្ប្ពឹត្ឬមានគហ្មាង្ប្ពឹត្បទហល្ើសឬដកលៃងបនលៃំហនាះហទ។

(i) គាមតានចំណុចណហៅក្នចុងដផ្នកហនះ្តរូវោនដចងហេើងហដើមតាបដីកំណត់សមត្ថភាពរបស់ហមធាវី
ហដើមតាបដីហស្នើសុំឲតាយមានសវនាការបំោក់ហោយកាហមរា៉តាហោយហយាងតាមការអនុវត្របស់តុលាការ
កំពូលននរដ្ឋ California ហៅក្នចុងតុលាការកំពូលនិង្បជារន (Laff) (People v.  

Superior Court)(2001) 25 Cal.4th 703។

(j) ហ្រៅពដីកាលៈហទសៈណមួយហផតាសងហទៀតដដលអនុញ្តាតឱតាយអង្គហៅ្កមហចញដដីកាស្មាប់
មនុសតាសមានតាក់ឬអចលន្ទពតាយមូយហៅក្នចុងហខានធដីហផតាសងហទៀតហៅហពលដដលអចលន្ទពតាយឬ
្ទពតាយសមតាបត្ិដដល្តរូវរឹបអូសមានវត្ថចុតាងណមួយ ឬបហងកើតោនជា្័ស្ចុតាងដដលហាក់
ដូចជាបង្តាញការរំហលា្ដផ្នក 530.5, អង្គហៅ្កមអាចហចញដដីកាហដើមតាបដីដសវងរកមនុសតាស
មានតាក់ឬអចលន្ទពតាយដដលមានទដីតាំងស្ថិតហៅក្នចុងហខានធដីហផតាសងហទៀត្បសិនហបើមនុសតាសដដល
្តរូវោនហគយក ឬហ្បើ្ោស់ព័ត៌មានសមា្តាល់ខលៃលួនហនាះរស់ហៅក្នចុងហខានធដីដូចគានតានឹងតុលាការ
ដដលហចញដដីកា។

(k) ដផ្នកហនះនឹងមិន្តរូវោនបក្សាយហដើមតាបដីបហងកើតជាសំអាងននបណ្ឹង្ប្ំងនឹង
្កុមេ៊ុនបរហទសឬ្កុមេ៊ុនណមួយហៅរដ្ឋ California មនន្ដីនិហយារិតភានតាក់ងររបស់
ខលៃលួនឬបុគ្គលជាក់លាក់ហផតាសងហទៀតស្មាប់ការផ្ល់ព័ត៌មានអំពដីទដីតាំង។

ដផ្នកទដី 10.2. ដផ្នកទដី 27930 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌន្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហោយ
ដចងថា ៖

27930. ដផ្នកទដី 27545 មិនអនុវត្ចហំោះការដចកចាយការហផ្ទរ ឬការ្បគល់កាំហ្លៃើង
ដដលោនហធវើហេើង្សបតាម្បការណមួយដូចខាងហ្កាម៖ 

(a) ដផ្នក 18000 និង 18005 ។

(b) ដផ្នកទដី 4 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 18250) ននចំណងហរើងទដី 2 ។

(c) រំពូកទដី 2 (ចាប់ហផ្ើមដផ្នក 33850) ននដផ្នកទដី 11 ។

(d) ដផ្នក 34005 និង 34010 ។

(e) ដផ្នក 29810។

ដផ្នកទដី 10.3. ដផ្នកទដី 29810 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហដើមតាបដីឲតាយ
មានហសចក្ដីដចងថា ៖

29810. (a) ចំហោះបុគ្គលណដដលស្ថិតហ្កាមដផ្នក 29800 ឬ 29805 ហៅ
ហពលហធវើការវិនិចឆេ័យតុលាការនឹង្តរូវផ្ល់ទ្មង់ដបបបទដដលផ្ល់រូនហោយ្កសួង

ពដីកដនលៃងណមួយ ឬពដីរនណដដល្ទពតាយ ឬអវដីៗអាចស្ថិតក្នចុងការកាន់កាប់។

(c) ្វដីហបើមានដផ្នករង (a) ឬ (b) គាមតានដដីកាដសវងរកគួរដតហចញស្មាប់ជា្ស្ចុតាងឯកសារ
ក្នចុងការកាន់កាប ់ឬហ្កាមការ្គប់្គងននរនណដដលជាហមធាវ ីដូចោនកំណត់ក្នចុងដផ្នក  
950 នន្កម្ស្ចុតាង ្គរូហពទតាយដូចោនកំណត់ក្នចុងដផ្នក 990 នន្កម្ស្ចុតាង ហពទតាយ
ពតាយាោលផលៃជូវចិត្ដូចោនកំណត់ក្នចុងដផ្នក 1010 នន្កម្ស្ចុតាង ឬសមារិកននបពវរិត
ដូចោនកំណត់ក្នចុងដផ្នក 1030 នន្កម្ស្ចុតាង និងអ្នកមិនមានការសងតាស័យសមហេតុ
ផលទាក់ទង ឬមានការទាក់ទងក្នចុងសកម្ភាពឧ្កិដ្ឋោក់ព័ន្នឹង្ស្ចុតាងឯកសារដដល
ដដីនកា្តរូវោនហស្នើសុំ លុះ្តាដតនដីតិវិធដីខាងហ្កាម្តរូវោនហគារពតាម ៖

(1) ហៅហពលហចញដដីកា តុលាការគួរដតចាត់តាំង្គរូពិហសស ហោយអនុហលាមតាមដផ្នករង  
(d) ហដើមតាបដីអមរនដដលនឹង្បគល់ដដីកា។ តាមហសវាកម្ននដដីកា ្គរូពិហសសគួរដត្ោប់ភាគដី
ដដលោន្បគល់ពដីវត្ថចុជាក់លាក់ដដលកំពុងដសវងរក ហេើយភាគដីគួរដតមានឱកាសផ្ល់វត្ថចុ
ដដលោនហស្នើសុំ។ ក្នចុងការសហ្មចនន្គរូពិហសស ហបើភាគដីមិនោនផ្ល់វត្ថចុដដលោនហស្នើសុ ំ 
្គរូពិហសសគួរដតហធវើការដសវងរកវត្ថចុក្នចុងតំបន់ដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងដដីកាដសវងរក។

(2) (A) ហបើភាគដីដដល្តរូវោន្បគល ់បញ្តាក់ថាវត្ថចុមួយ ឬហ្ចើន មិនគួរ្តរូវោនបង្តាញ  
ពួកវាគួរដត្តរូវោនបិទហោយ្គរូពិហសស និងយកចូលតុលាការស្មាប់សវនាការ។

(B) ហៅក្នចុងសវនាការ ភាគដីោនដសវងរក គួរដត្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិក្នចុងការហលើកបញ្តាដដល
អាច្តរូវោនហលើក ហោយហយាងតាម ដផ្នក 1538.5 រួមទាំងការទាមទារដដលវត្ថចុមួយ  
ឬហ្ចើនមានបពវសិទ្ ិដូចោនផ្ល់ឲតាយហោយចតាបាប់។ សវនាការគួរដត្តរូវោនហធវើក្នចុងតុលាការ
ថានតាក់ខ្ពស់។ តុលាការគួរដតផ្ល់ហពលហវលា្គប់្គាន់ដល់ភាគដីហដើមតាបដីទទួលោនហយាបល ់ 
និងហធវើហសចក្ដីហស្នើ ឬបង្តាញ្ស្ចុតាង។ សវនាការគួរដត្តរូវោនហធវើក្នចុងរយៈហពលបដីន្ងៃននហសវា
កម្ដដីកា លុះ្តាដតតុលាការហធវើការរកហឃើញថាការពហនលៃឿនសវនាការគឺមិនអាចអនុវត្ោន។ 
ក្នចុងករណដីហនាះ បញ្តាគួរដត្តរូវោនសា្តាប់ហៅហពលហវលា្ ប់បំផុត។

(C) ហបើវត្ថចុមួយ ឬហ្ចើន្តរូវោនយកចូលតុលាការស្មាប់សវនាការ ការក្មិតហពលហវលា
នានា ដដលោនបង្តាប់ក្នចុងរំពូក 2 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 799) ននចំណងហរើង  
3 ននដផ្នក 2 គួរដត្តរូវោនគិតន្លៃពដីហពលននការរឹបអូសរេូតដល់ការសន្និោ្តានចុងហ្កាយ
ននសវនាការ រួមទាំងដដីកាបង្តាប់ដដលទាក់ទង ឬបណ្ឹងឧទ្រណ៍។

(3) ហពលណដដលអាចអនុវត្ោន ដដីកាគួរដត្តរូវោន្បគល់ក្នចុងអំេចុងហមា៉តាងហធវើការ
ធម្តា។ បដន្ថមហទៀត ដដីកាគួរដត្តរូវោន្បគល់ដល់ភាគដីដដលដូចជាមានការកាន់កាប ់ 
ឬ្គប់្គងវត្ថចុដដលោនដសវងរក។ ហ្កាយពដីការខិតខំសមហេតុផល ហបើភាគដីដដល្បគល់
ដដីកាមិនអាចកំណត់ទដីតាំងរនហនាះ ្គរូពិហសសគួរដតបិទ និងបញ្ជូន្តេប់មកតុលាការ
វិញ ស្មាប់ការកំណត់ហោយតុលាការ វត្ថចុនានាដដលដូចជាមានបពវសិទ្ិដូចោនផ្ល់
ហោយចតាបាប់។

(d) (1) ដូចោនហ្បើក្នចុងដផ្នកហនះ "្គរូពិហសស" គឺជាហមធាវីដដលជាសមារិកដដលមាន
ហករ្ិ៍ហ្មតាះលអក្នចុងគណៈហមធាវីរដ្ឋ California និងជាអ្នក្តរូវោនហ្រើសហរីសពដីបញ្ដីហមធាវី
ដដលមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ ដដល្តរូវោនរកតាសាហោយគណៈហមធាវីរដ្ឋ ជាពិហសស
ស្មាប់ហគាលបំណងហធវើការដសវងរក ដដលោនពណ៌នាក្នចុងដផ្នកហនះ។ ហមធាវីទាំងហនះគួរដត
បហ្មើហោយគាមតានសំណង។ ្គរូពិហសសគួរដត្តរូវោនចាត់ទុកជានិហយារិតសាធារណៈ  
ហេើយអង្គភាពរោ្តា្ិោលដដលោនបងកឲតាយដដីកាដសវងរក្តរូវោនហចញ គួរដត្តរូវោនចាត់ទុក
ជានិហយារកនន្គរូពិហសស និងអង្គភាពសាធារណៈដដលអាចអនុវត្ោន ស្មាប់ហគាល
បំណងដផ្នក 3.6 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 810) ននចំណងហរើង 1 នន្កមរោ្តា្ិោល  
ដដលទាក់ទងនឹងការទាមទារ និងចំណត់ការ្ប្ំងអង្គភាពសាធារណៈ និងនិហយារិត
សាធារណៈ។ ក្នចុងការហ្រើសហរីស្គរូពិហសស តុលាការគួរដតហធវើការខិតខំសមហេតុផល
នានាហដើមតាបដីធានាថាបុគ្គលដដលោនហ្រើសហរីស គាមតានទំនាក់ទំនងជាមួយភាគដីណមួយដដល
ោក់ព័ន្ក្នចុងបញ្តាកំពុងពតាយលួរ។ ព័ត៌មានដដលោនទទួលហោយ្គរូពិហសសគួរដត្តរូវោនរកតាសា
ជាសមា្តាត់ និងមិនអាច្តរូវោនផតាសពវផតាសាយ ហលើកដលងការហ្លៃើយតបផ្តាល់នឹងសំណួរហោយ
តុលាការ។

(2) ក្នចុងករណដីដដលអង្គហៅ្កមកំណត់ថាហ្កាយពដីចំណយការខិតខំ្បឹងដ្បងដ៏សមរមតាយ
មួយក្នចុងការមនន្ដីហោះ្សាយរហមា្តាះរកមនន្ដីហោះ្សាយរហមា្តាះដតគាត់មិនទំហនរ ឬនឹងមិន
ទំហនរក្នចុងរយៈហពលសមរមតាយមួយអង្គហៅ្កមអាចដឹកនាំភាគដីដដលដសវងរកហសចក្ដីបង្តាប់ហដើមតាបដី
ហធវើការដសវងរកដដលមានដចងក្នចុងដផ្នកហនះហដើមបដីរំនួយមនន្ដីហោះ្សាយរហមា្តាះហនាះវិញ។
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(5) ហលើកដលងដតអ្នកទទួលសិទ្ ិដដលជាទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប ់្តរូវត្មរូវឱតាយអ្នកទទួល
សិទ្ិហផតាសងហទៀតហធវើការបង្តាញពដីការយល់្ពមរបស់គាត់ចំហោះការដតងតាំងហនះ ហេើយ្តរូវ
្បកាសហៅហ្កាមហទាសពិន័យសមតាប្ថាគាត់មិន្តរូវោនហាមឃត់មិនឲតាយកាន់កាប់កាំហ្លៃើង
ណមួយស្ថិតហៅហ្កាមចតាបាប់រដ្ឋឬសេព័ន្។

(6) ត្មរូវឱតាយអ្នកទទួលសិទិ្បញ្តាក់ពដីកាលបរិហចឆេទដដលកាំហ ល្ៃើងនដីមួយៗ្តរូវោនហោះបង់
ហចាលនិងហ្មតាះភាគដីដដលហគហោះបង់កាំហ្លៃើងឲតាយ ហេើយភា្តាប់វិកកយប្តពដីមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ឬ
ឈ្លួញកាំហ្លៃើងដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណដដលោនកាន់កាប់អាវុធដដលោនហោះបង់ហចាលហនាះ។

(7) រូនដំណឹងរនជាប់ហចាទនិងអ្នកទទួលសិទ្ិអំពដីកាតពវកិច្ហដើមតាបដីោក់រូនទ្មង់ដបបបទ
ស្ដីពដីការលះបង់ហោយរនហាមឃត់ហៅមនន្ដីដផ្នកពតាយជូរហទាសដដល្តរូវោនហ្រើសតាំងក្នចុងរយៈ
ហពលដដលោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង (d) និង (e)។

(c) (1) ហៅហពលដដលរនជាប់ហចាទ្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីបទហល្ើសដូចដដលមានដចង
ក្នចុងដផ្នករង (a) តុលាការ្តរូវ្បគល់បញ្តាហនះភា្តាមហៅឲតាយមនន្ដីដផ្នកពតាយលួរហទាសហដើមតាបដីហធវើការ
ហស៊ីបអហងកតថាហតើ្បព័ន្កាំហ្លៃើងសវ័យ្បវត្ិ ឬព័ត៌មានហផតាសងហទៀតគួរឲតាយហរឿទុកចិត្ដូចជា
រោយការណ៍សមត្ថកិច្ បង្តាញថារនជាប់ហចាទកាន់កាប់មានឬមានសិទិ្កាន់កាន ់ឬ
្គប់្គងកាំហ្លៃើងណមួយដដរឬហទ។ មនន្ដីដផ្នកពតាយលួរហទាសដដល្តរូវោនដតងតាំងនឹងទទួល
ោនទ្មង់ដបបបទស្ដីពដីការលះបង់ហោយរនហាមឃត់ពដីរនជាប់ហចាទឬអ្នកទទួលសិទ្ិ
ពដីរនជាប់ហចាទតាមដដលអាចអនុវត្ោន ហេើយធានាថា ្បព័ន្កាំហ្លៃើងសវ័យ្បវត្ិ្តរូវ
ោនហធវើបច្ចុបតាបន្នកម្យា៉តាង្តឹម្តរូវហដើមតាបដីបង្តាញថារនជាប់ហចាទោនហោះបង់ហចាលកាំហ្លៃើង
ទាំងហនាះ។

(2) មុនហពលការហរៀបចំឬការកាត់ហទាសចុងហ្កាយក្នចុងករណដីហនះមនន្ដីដផ្នកពតាយលួរហទាសដដល
្តរូវោនដតងតាំង្តរូវរាយការណ៍ហៅតុលាការថាហតើរនជាប់ហចាទោនអនុវត្្តឹម្តរូវតាម
លក្ខខណ្ឌននដផ្នកហនះហោយលះបង់កាំហ្លៃើងទាំងអស់ដូចដដលោនកំណត់ហោយការហស៊ីប
អហងកតរបស់មនន្ដីដផ្នកពតាយលួរហទាសឬហទឬ្តរូវោន្បកាសហោយចុងហចាទហលើទ្មង់ដបបបទស្ដីពដី
ការលះបង់ហោយរនហាមឃត់និងហោយោក់រូនឲតាយោនទាន់ហពលហវលានូវទ្មង់ដបបបទ
ស្ដីពដីការលះបង់ហោយរនហាមឃត់ដដលោនបំហពញហេើយហនាះ។ មនន្ដីដផ្នកពតាយលួរហទាសក៏
្តរូវរាយការណ៍ហៅ្កសួងយុត្ិធម៌ហៅហលើទ្មង់ដបបបទមួយដដលនឹង្តរូវោនបហងកើតហេើង
ហោយ្កសួងហនះ ថាហតើ្បព័ន្កាំហ្លៃើងសវ័យ្បវត្ិ្តរូវោនហធវើឱតាយបច្ចុបតាបន្នកម្ហដើមតាបដីបង្តាញថា
កាំហ្លៃើងណមួយ្តរូវោនលះបង់ហោយចុងហចាទឬហៅ។

(3) មុនហពលការហរៀបចំឬការកាត់ហទាសចុងហ្កាយក្នចុងករណដីហនះ តុលាការ្តរូវហធវើហសចក្ដី
សហ្មចទាក់ទងនឹងថាហតើរោយការណ៍របស់មនន្ដីដផ្នកពតាយលួរហទាសបង្តាញថារនជាប់ហចាទ
ោនហោះបង់ហចាលកាំហ្លៃើងទាំងអស់ដូចដដលត្មរូវឲតាយលះបង់ឬយា៉តាងណដដរ ហេើយថាហតើ
តុលាការហនះោនទ្មង់ដបបបទស្ដីពដីការលះបង់ហោយរនហាមឃត ់ដដលោនបំហពញ
ហេើយឬហទរួមជាមួយវិកកយប្តដូចមានដចង ក្នចុងកថាខ័ណ្ឌ (1) ននដផ្នករង (d) ឬ
កថាខណ្ឌ (1) ននដផ្នករង (e) ។ តុលាការ្តរូវធានាថា ហសចក្ដីសហ្មចទាំងហនះ្តរូវោន
រួមបញ្ជូលហៅក្នចុងហសចក្ដី្សង់ននសាល្កម។ ្បសិនហបើចាំោច់ហដើមតាបដីហចៀសវាងការពនតាយា
ហពលក្នចុងការផ្នា្តាហទាសតុលាការអាចហធវើហសចក្ដីសហ្មច និងបញ្ជូលហសចក្ដីសហ្មចហៅក្នចុង
រយៈហពល 14 ន្ងៃននការផ្នា្តាហទាស។

(4) ្បសិនហបើតុលាការរកហឃើញនូវមូលហេតុទំនងដដលថារនជាប់ហចាទហនះមិនោន
លះបង់កាំហ្លៃើងណមួយដូចដដលោនត្មរូវឲតាយ តុលាការ្តរូវបញ្តាដសវងរកនិងដកេូត
កាំហ្លៃើងណមួយហៅទដីតាំងណមួយដដលហៅ្កមមានមូលហេតុដដលទំនងនឹងហរឿថា
កាំហ្លៃើងរបស់ចុងហចាទ្តរូវោនរកហឃើញ។ តុលាការ្តរូវបញ្តាក់យា៉តាងចតាបាស់នូវហេតុផលនិង
វិសាលភាពននការដសវងរកនិងការរឹបអូសដដលអនុញ្តាតហោយដដីកាហនះ។

(5) ការខកខានហោយចុងហចាទមិនោនោក់រូនឲតាយោនទាន់ហពលហវលានូវទ្មង់ដបបបទ
ស្ដីពដីការលះបង់ហោយរនហាមឃត់ដដលោនបំហពញរួចជាមួយមនន្ដីដផ្នកពតាយលួរហទាសដដល
្តរូវោនដតងតាំងនឹងបងកឲតាយខលៃលួនជាប់បទហល្ើសតូចតាចដដលអាច្តរូវោនផ្ទនា្តាហទាសហោយ
ពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដីមួយរយដុលា្តា ($100) ។

(d) នដីតិវិធដីដូចខាងហ្កាម្តរូវអនុវត្ចំហោះរនជាប់ហចាទណមួយដដលជារនដដល្តរូវោន
ហាមឃត់ក្នចុងអត្ថន័យននកថាខណ្ឌ (1) ននខណ្ឌរង (a) ដដលមិនស្ថិតហៅក្នចុងការឃុំឃំង
ហៅហពលណមួយក្នចុងរយៈហពល្ោំន្ងៃបនា្តាប់ពដីការ្បហចាទ្បកាន់៖ 

(1) អ្នកទទួលសិទ្ិនឹង្តរូវហោះហចាលកាំហ្លៃើងណមួយដដលរនជាប់ហចាទកាន់កាបមាន  
ឬមានសិទ្ិកាន់កាប ់ឬ្គប់្គងក្នចុងរយៈហពល្ោំន ង្ៃននការផ្នា្តាហទាសហោយ្បគល់កាំហ្លៃើង

យុត្ិធម ៌ហសចក្ដីរូនដំណឹងដល់រនជាប់ហចាទដដល្តរូវោនហាមឃត់ហោយរំពូកហនះ
ហោយមិនឲតាយកាន់កាប់ទិញទទួលមានឬមានសិទ្ិកាន់កាប ់ឬ្គប់្គងកាំហ្លៃើងណមួយ
ហនាះហទ។ ហសចក្ដីរូនដំណឹងហនះនឹង្តរូវផ្ល់ដំណឹងហៅរនជាប់ហចាទទាក់ទងនឹងការហាម
ឃត់ហ្បើ្ោស់កាំហ្លៃើង និងរួមបញ្ជូលទាំងទ្មង់ដបបបទមួយហដើមតាបដីស្មរួលដល់ការហផ្ទរ
កាំហ្លៃើង។ ្បសិនហបើការហាមឃត់ហលើការកាន់កាប់ ឬហ្បើ្ោស់កាំហ្លៃើងនឹងផុតកំណត់ហៅ
កាលបរិហចឆេទដដលោនបញ្តាក់ហៅក្នចុងដដីកាតុលាការ ទ្មង់ដបបបទហនះ្តរូវរូនដំណឹងហៅ
រនជាប់ហចាទថាគាត់អាចសហ្មចហផ្ទរកាំហ្លៃើងរបស់គាត់ហៅឱតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងដដលមាន
អាជា្តាប័ណ្ណហោយហយាងតាមដផ្នកទដី 29830។

(b) ការខកខានមិនោនផ្ល់ការរូនដំណឹងដូចដដលោនដចងហៅក្នចុងដផ្នករង (a) គឺមិន
ដមនជាការោរពដីការរំហលា្រំពូកហនះហនាះហទ។

(c) ដផ្នកហនះ្តរូវទុកជានិរាករណ៍ហោយមាន្បសិទ្ភាពចាប់ពដីន្ងៃ 1 ដខមករា្នតា ំ2018។

ដផ្នកទដី 10.4 ដផ្នកទដី 29810 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះហដើ់មតាបដីឲតាយ
មានហសចក្ដី ដចងថា ៖

29810. (a) (1) ហៅហពលហចាទ្បកាន់ពដីបទហល្ើសណមួយដដលហធវើឲតាយបុគ្គលណ
មានតាក់ស្ថិតហ្កាមដផ្នក 29800 ឬដផ្នក 29805, បុគ្គលហនះនឹង្តរូវលះបង់កាំហ្លៃើងទាំង
អស់ដដលគាត់កាន់កាប់មានឬមានសិទ្ិកាប់កាន់ ឬ្គប់្គងហៅក្នចុងលក្ខណៈដដលោន
ដចងហៅក្នចុងដផ្នកហនះ។

(2) ហៅហពលហធវើការកាត់ក្ដីចុងហចាទពដីបទហល្ើសណមួយដូចដចងក្នចុងខណ្ឌរង (a)  
តុលាការនឹង្តរូវដណនាំរនជាប់ហចាទថាគាត់្តរូវោនហាមឃត់មិនឲតាយកាន់កាប់ទិញ
ទទួលោនមានឬមានសិទ្ិកាប់កាន ់ឬ្គប់្គងកាំហ្លៃើងរំហសវនិងឧបករណ៍រំហសវណមួយ  
រួមមានដតមិនកំណត់្តឹម បង់កាំហ្លៃើង ហេើយនិង្តរូវបញ្តាចុងហចាទឲតាយលះបង់កាំហ្លៃើងទាំង
អស់ហៅក្នចុងលក្ខណៈដដលោនដចងហៅក្នចុងដផ្នកហនះ។ តុលាការនឹងផ្ល់រូនរនជាប់ហចាទ
នូវទ្មង់ដបបបទស្ដីពដីការលះបង់ហោយបុគ្គលហាមឃត់ ដដលោនបហងកើតហេើងហោយ
្កសួងយុត្ិធម៌។

(3) ហោយហ្បើទ្មង់ដបបបទស្ដីពដីការលះបង់ហោយបុគ្គលហាមឃត់រនជាប់ហចាទនឹង្តរូវ
ដតងតាំងអ្នកទទួលសិទ្ ិហេើយ្តរូវផ្ល់អំណចហកាះហៅហមធាវីរូនអ្នកទទួលសិទ្ិក្នចុងហគាល
បំណងហផ្ទរឬចាត់ដចងកាំហ្លៃើងណមួយ។ អ្នកទទួលសិទ្ិនឹងកា្តាយជាទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់
ក្នចុងតំបន់ឬភាគដីទដីបដីយល់្ពមដដលមិន្តរូវោនហាមឃត់មិនឲតាយកាន់កាប់កាំហ្លៃើងហ្កាម
ចតាបាប់រដ្ឋឬសេព័ន្ហនាះហទ។ ក្នចុងរយៈហពលដដលោនដចងក្នចុងដផ្នករង (d) និង (e) អ្នក
ទទួលសិទ្ិ្តរូវ្បគល់កាំហ្លៃើងហៅឱតាយភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងតំបន់ហដើមតាបដី្គប់្គងលក់កាំហ្លៃើង
ហៅឱតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងដដលដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណឬហផ្ទរកាំហ្លៃើងហៅឱតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងហដើមតាបដីរកតាសា
ទុកហោយហយាងតាមដផ្នកទដី 29830។

(b) ទ្មង់ដបបបទស្ដីពដីការលះបង់ហោយបុគ្គលហាមឃត់្តរូវអនុវត្ចំហោះករណដីទាំង
អស់ដូចខាងហ្កាម ៖ 

(1) រូនដំណឹងរនជាប់ហចាទថាគាត់្តរូវោនហាមឃត់មិនឲតាយកាន់កាប់ទិញទទួលោន
មានឬមានសិទ្ិកាន់កាប ់ឬ្គប់្គងកាំហ្លៃើង រំហសវនិងឧបករណ៍រំហសវណមួយ រួមមានដត
មិនកំណត់្តឹមបង់កាំហ្លៃើងហេើយគាត់្តរូវលះបង់កាំហ្លៃើងទាំងអស់តាមរយៈអ្នកទទួល
សិទ្្ិតក្នចុងរយៈហពលដដលមានដចងក្នចុងដផ្នករង (d) ឬ (e) ហោយ្បគល់កាំហ្លៃើងហៅឱតាយ
ភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងតំបន់ហដើមតាបដី្គប់្គងលក់កាំហ្លៃើងហៅឱតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងដដលមានអាជា្តា
ប័ណ្ណឬហផ្ទរកាំហ្លៃើងហៅឱតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងហដើមតាបដីរកតាសាទុកហោយហយាងតាមដផ្នកទដី 29830។

(2) រូនដំណឹងដល់រនជាប់ហចាទថា អ្នករួមរស់ជាមួយរនជាប់ហចាទដដលជាមា្តាស់កាំហ្លៃើង
្តរូវដតរកតាសាទុកកាំហ្លៃើងទាំងហនាះហោយហយាងតាមដផ្នកទដី 25135។

(3) ត្មរូវឱតាយរនជាប់ហចាទហៅ្បកាសកាំហ្លៃើងណមួយដដលគាត់ោនកាន់កាប់មានឬមាន
សិទ្ិកាន់កាប ់ឬ្គប់្គងហៅក្នចុងហពលផ្នា្តាហទាសគាត ់និងត្មរូវឱតាយរនជាប់ហចាទហរៀបរាប់អំពដី
កាំហ្លៃើង និងផ្ល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដដលមានអំពដីទដីតាំងននកាំហ្លៃើងហដើមតាបដីអនុញ្តាតឲតាយអ្នកទទួល
សិទ្ ិឬមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ដសវងរកទដីតាំងននកាំហ្លៃើងទាំងហនាះ។

(4) ត្មរូវឱតាយរនជាប់ហចាទដតងតាំងអ្នកទទួលសិទ្ិ្បសិនហបើរនជាប់ហចាទោន្បកាសថា
គាត់ោនកាន់កាប ់មានឬមានសិទ្ិកាន់កាន ់ឬ្គប់្គងកាំហ្លៃើងណមួយហៅក្នចុងហពល
ផ្នា្តាហទាសគាត់និងផ្ល់រូនអ្នកទទួលសិទ្ិនូវលិខិត្បគល់សិទ្ិអំណច់ក្នចុងហគាលបំណង
ហផ្ទរ ឬចាត់ដចងកាំហ្លៃើងទាំងអស់។

63
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ63 បន្

្បកាសហៅហលើទ្មង់ដបបបទស្ដីពដីការលះបង់ហោយរនហាមឃត់ក្នចុងករណដីកាំហ្លៃើង្តរូវ
ោនលះបង់ដូច្តរូវោនត្មរូវ។

(h) កាំហ្លៃើងណមួយដដល្តរូវោនលះបង់ហោយរនចុងហចាទហៅហ្កាមដផ្នកហនះបែុដន្កាំតាហ្លៃើង
ណដដលអ្នករួមរស់ជាមួយរនជាប់ហចាទកាន់កាប់ហោយ្សបចតាបាប់នឹង្តរូវរួចផុតពដីការ
លះបង់ ក្នចុងករណដីរនជាប់ហចាទ្តរូវោនរូនដំណឹងថា អ្នករួមរស់ជាមួយ្តរូវដតរកតាសាទុក
កាំហ្លៃើងហោយហយាងតាមដផ្នក 25135។

(i) ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់នឹងហធវើបច្ចុបតាបន្នភាពហលើ្បព័ន្កាំហ្លៃើងសវ័យ្បវត្ិហដើមតាបដី្លៃចុះបញ្តាំង
ពដីកាំហ្លៃើងណមួយដដល្តរូវោនលះបង់ហៅឲតាយទដីភានតាក់ងរហនះហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ។  
ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់នឹង្តរូវរកតាសាទុកកាំហ្លៃើងដដល្តរូវោនលះបង់ហៅឲតាយទដីភានតាក់ងរហនះ
ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះស្មាប់រយៈហពល 30 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីន្ងៃដដលកាំហ្លៃើងហនះ្តរូវោន
លះបង់។ បនា្តាប់ពដីរយៈហពល 30 ន្ងៃោនផុតកំណត់កាំហ្លៃើងហនះគឺជាកម្វត្ថចុននការបំផ្តាញ
ការរកតាសាទុកការលក់ឬហផ្ទរហផតាសងហទៀតហោយទដីភានតាក់ងរហលើកដលងដតលិខិតបញ្តាក់កំណត់
្តារបស់ហៅ្កមននតុលាការឬហមធាវីមណ្ឌលននហខានធដីហនះ ការរកតាសាទុកកាំហ្លៃើងគឺជាការ
ចាំោច់ឬ្តឹម្តរូវហៅតាមហគាលបំណងននយុត្ិធម ៌ឬ្បសិនហបើរនជាប់ហចាទផ្ល់នូវហសចក្ដី
រូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរអំពដីហចតនាប្ឹងឧទ្រណ៍ហលើការការកាត់ក្ដីចំហោះបទហល្ើស
ដូចោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងខណ្ឌរង (a) ឬ្បសិនហបើ្បព័ន្កាំហ្លៃើងសវ័យ្បវត្ិបង្តាញថាមា្តាស់
្សបចតាបាប ់ោនរាយការណ៍កាំហ្លៃើងហនះោនោត់ឬ្តរូវោនហចារលួច។ ្បសិនហបើកាំហ្លៃើងហនះ
្តរូវោនរាយការណ៍ថាោនោត់ឬ្តរូវោនហចារលួច កាំហ្លៃើងហនះនឹង្តរូវោន្បគល់រូនមា្តាស់
្សបចតាបាប់វិញឱតាយោន្ប់ហៅហពលដដល្ស្ចុតាង្តរូវោនផ្ល់រូនហៅហពលកំណត់
អត្សញ្តាណមា្តាស់កម្សិទ្ិ្សបចតាបាប់ហលើកាំហ្លៃើង និង្័ស្ចុតាងននភាពជាមា្តាស់កម្សិទ្ិ
ហេើយបនា្តាប់ពដីទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ោនអនុវត្តាមរំពូកទដី 2 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 33850)  
ដផ្នកទដី 11 ននចំណងហរើងទដី 4 ផងដដរ។ ទដីភានតាក់ងរហនះនឹងរូនដំណឹងដល់្កសួងយុត្ិធម៌
អំពដីការហរៀបចំទុកោក់កាំហ្លៃើងដដលោនលះបង់ហោយហយាងតាមដផ្នក 34010។

(j) ទដី្កុង ហខានធដី ឬទដី្កុងនិងហខានធដី ឬទដីភានតាក់ងររដ្ឋអាចអនុម័ត្បទបតាបញ្ញត្ិបទបញ្តាឬ
ហសចក្ដីសហ្មចដដលដចងពដីការកាត់ក្ដីហស្ើហៅនឹងការចំណយដផ្នករដ្ឋោលដដលទាក់ទង
ហៅនឹងការរឹបអូសការបង្តាំងទុក ការរកតាសាទុកឬការបហញ្ញកាំហ្លៃើងហោយហយាងតាមដផ្នក
ទដី 33880។

(k) ដផ្នកហនះនឹងចាប់អនុវត្ហៅន្ងៃទដី 1 ដខមករា្នតា ំ2018 ។

ដផ្នកទដី 11. ការលួចកាំហ្លៃើង។

ដផ្នកទដី 11.1. ដផ្នកទដី 490.2 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហដើមតាបដីឲតាយមាន
ហសចក្ដីដចងថា ៖

(a) ហទាះបដីជាមានដចងក្នចុងដផ្នកទដី 487 ឬ បញ្ញត្ិណមួយហផតាសងហទៀតននចតាបាប់ដដលកំណត់
ពដីហចារកម្្ទង់្ទាយធំក៏ហោយ ការទទួល្ទពតាយណមួយហោយហចារកម្ដដលតនមលៃនន្ោក់
លកម្ ្ទពតាយ្បតតាយកតាស ឬ ផ្តាល់ខលៃលួនដដល្តរូវោនលួចមិនមានតនមលៃហលើសពដី្ោំបួនរយហាសិប
ដុលា្តារ ($950) នឹង្តរូវចាត់ទុកជាហចារកម្ក្មិត្សាល និង្តរូវផ្នា្តាហទាសជាបទមរតាឈឹម  
ហលើកដលងដតបុគ្គលហនាះ្តរូវោនោនផ្នា្តាហទាសហោយអនុហលាមតាមខណ្ឌរង (h) ននដផ្នក
ទដី 1170 រំនួសវិញ ្បសិនហបើបុគ្គលរូបហនាះមានការផ្នា្តាហទាសមួយ ឬ ហ្ចើន ហលើបទ
ហល្ើសដូចោនបញ្តាក់ក្នចុងខ (iv) ននកថាខណ្ឌរង (c) ននកថាខណ្ឌ (2) នន ដផ្នករង (e)  
ននដផ្នកទដី 667 ឬ បទហល្ើសដដលត្មរូវឲតាយមានការចុះបញ្ដីហោយអនុហលាមតាមដផ្នករង (c)  
ននដផ្នកទដី 290។

(b) ដផ្នកហនះមិន្តរូវយកមកអនុវត្ចហំោះហចារកម្ដដលអាច្តរូវជាប់ហចាទថាជាអំហពើហល្ើស
មួយហោយហយាងតាមបទបតាបញ្ញត្ិណមួយហផតាសងហទៀតននចតាបាប់។

(c) ដផ្នកហនះមិន្តរូវអនុវត្ចំហោះការលួចកាំហ្លៃើងហនាះហទ។

ដផ្នកទដី 11.2. ដផ្នកទដី 29805 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហដើមតាបដីឲតាយមាន
ហសចក្ដីដចងថា ៖

29805. ហលើកដលងដតមានដចងក្នចុងដផ្នក 29855 ឬដផ្នករង (a) ននដផ្នក 29800,  
បុគ្គលណមានតាក់ដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីបទមរតាឈិមននការរំហលា្ហលើដផ្នក 71, 76,  
136.1, 136.5, ឬ 140, ដផ្នករង (d) ននដផ្នកទដី 148, ដផ្នកទដី 171b, កថាខណ្ឌ  
(1) ននដផ្នករង(a) ននSection 171c, 171d, 186.28, 240, 241,  
242, 243, 243.4, 244.5, 245, 245.5, 246.3, 247, 273.5, 

ហៅឱតាយទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងតំបន់ហដើមតាបដី្គប់្គងលក់អាវុធហៅឱតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងដដល
មានអាជា្តាប័ណ្ណអាវុធឬហផ្ទរកាំហ្លៃើងហៅឱតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងហដើមតាបដីរកតាសាទុកហោយហយាងតាមដផ្នក
ទដី 29830 ្សបតាមបំណង្ោថានតារបស់រនជាប់ហចាទ។ ្ោក់ចំណូលណមួយពដីការ
លក់កាំហ្លៃើងនឹងកា្តាយជាកម្សិទ្ិរបស់រនជាប់ហចាទ។ មនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ឬឈ្លួញដដលមាន
អាជា្តាប័ណ្ណកាន់កាប់កាំហ្លៃើងណមួយហោយហយាងតាមដផ្នករងហនះ្តរូវហចញវិកកយប្តហៅឲតាយ
អ្នកទទួលសិទ្ ិដដលហរៀបរាប់អំពដីកាំហ្លៃើង និងចុះហលខហស៊រីណមួយឬហលខអត្សញ្តាណ
ហផតាសងហទៀតហៅហលើកាំហ្លៃើងហនាះហៅហពល្បគល់ឲតាយ។

(2) ្បសិនហបើរនជាប់ហចាទកាន់កាប់មានឬមានសិទិ្កាន់កាប ់ឬ្គប់្គងកាំហ្លៃើងណមួយ
ហដើមតាបដីលះបង់អ្នកទទួលសិទ្ិពដីរនចុងហចាទ្តរូវោក់រូនទ្មង់ដបបបទស្ដីពដីការលះបង់ហោយ
រនហាមឃត់ដដលោនបំហពញហេើយហៅឲតាយមនន្ដីដផ្នកពតាយលួរហទាសដដល្តរូវោនដតងតាំងក្នចុង
រយៈហពល្ោំន្ងៃបនា្តាប់ពដីផ្នា្តាហទាសរួមជាមួយវិកកយប្តដូចដដលោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុង
កថាខ័ណ្ឌ (1) ននខណ្ឌរង (d) ដដលបង្តាញថាកាំហ្លៃើងរបស់រនចុងហចាទ្តរូវោន្បគល់
ហៅឱតាយទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងតំបន ់ឬលក់ឬហផ្ទរហៅឱតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងដដលមាន
អាជា្តាប័ណ្ណ។

(3) ្បសិនហបើរនចុងហចាទមិនកាន់កាប ់មាន ឬមានសិទ្ិកាន់កាប ់ឬ្គប់្គងកាំហ្លៃើង
ណមួយហដើមតាបដីលះបង់ក្នចុងរយៈហពល្ោំន ង្ៃបនា្តាប់ពដីហចាទ្បកាន់គាត់្តរូវោក់រូនទ្មង់ដបប
បទស្ដីពដីការលះបង់ហោយរនហាមឃត ់ដដលោនបំហពញហេើយហៅឲតាយមនន្ដីដផ្នកពតាយលួរហទាស  
ដដល្តរូវោនដតងតាំងហោយមានលិខិតបញ្តាក់ថាគាត់គាមតានកាំហ្លៃើងដដល្តរូវលះបង់
ហចាលហទ។

(e) នដីតិវិធដីដូចខាងហ្កាម្តរូវអនុវត្ចំហោះរនជាប់ហចាទណមួយដដលជារនដដល្តរូវោន
ហាមឃត់ក្នចុងអត្ថន័យននកថាខណ្ឌ (1) ននខណ្ឌរង (a) ដដលស្ថិតហៅក្នចុងការឃុំឃំងហៅ
ចំណុចណមួយហៅក្នចុងរយៈហពល្ោំន្ងៃបនា្តាប់ពដីការកាត់ក្ដី ៖ 

(1) អ្នកទទួលសិទ្ិ្តរូវចាត់ដចងកាំហ្លៃើងណមួយ រនជាប់ហចាទកាន់កាប់ មាន ឬមានសិទ្ិ
កាន់កាប ់ឬ្គប់្គងក្នចុងរយៈហពល 14 ន្ងៃននការផ្នា្តាហទាសហោយ្បគល់កាំហ្លៃើងហៅឱតាយ
ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងតំបន់ហដើមតាបដី្គប់្គង លក់កាំហ្លៃើងហៅឱតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងដដលមាន
អាជា្តាប័ណ្ណឬហផ្ទរកាំហ្លៃើងហៅឲតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងហោយហយាងតាមដផ្នកទដី 29830 ្សប
តាមបំណង្ោថានតារបស់រនជាប់ហចាទ។ ្ោក់ចំណូលណមួយពដីការលក់កាំហ្លៃើងនឹង
កា្តាយជាកម្សិទិ្របស់រនជាប់ហចាទ។ មនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ឬឈ្លួញដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណកាន់
កាប់កាំហ្លៃើងណមួយហោយហយាងតាមខណ្ឌរងហនះ្តរូវហចញវិកកយប្តហៅឲតាយអ្នកទទួល
សិទ្ ិដដលហរៀបរាប់អំពដីកាំហ្លៃើង និងចុះហលខហស៊រីណមួយឬហលខអត្សញ្តាណហផតាសងហទៀត
ហៅហលើកាំហ្លៃើងហៅហពល្បគល់ឲតាយ។

(2) ្បសិនហបើរនជាប់ហចាទកាន់កាប់មានឬមានសិទិ្កាន់កាប ់ឬ្គប់្គងកាំហ្លៃើងណមួយ
ហដើមតាបដីលះបង ់អ្នកទទួលសិទ្ិពដីរនចុងហចាទ្តរូវោក់រូនទ្មង់ដបបបទស្ដីពដីការលះបង់ហោយ
រនហាមឃត់ដដលោនបំហពញហេើយហៅឲតាយមនន្ដីដផ្នកពតាយលួរហទាសដដល្តរូវោនដតងតាំងក្នចុង
រយៈហពល 14 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីការកាត់ក្ដីរួមជាមួយវិកកយប្តដូចដដលោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុង
កថាខ័ណ្ឌ (1) ននដផ្នករង (e) ដដលបង្តាញពដីកាំហ្លៃើងរបស់រនចុងហចាទ្តរូវោន្បគល់ហៅ
ឱតាយទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងតំបន ់ឬលក់ឬហផ្ទរហៅឱតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ។

(3) ្បសិនហបើចុងហចាទមិនមានកាន់កាប ់មានកាន់កាប ់ឬមានសិទ្ិកាន់កាប ់ឬកាន ់ឬ
្គប់្គងអាវុធណមួយដតសុខចិត្លះបង ់រនហនាះ ក្នចុងរយៈហពល 14 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីការ
កាត់ក្ដី គាត់្តរូវោក់រូនទ្មង់ដបបបទស្ដីពដីការលះបង់ហោយរនហាមឃត់ (Prohibited  
Persons Relinquishment Form) ដដលោនបំហពញហេើយហៅឲតាយមនន្ដីដផ្នកពតាយលួរ
ហទាសដដល្តរូវោនដតងតាំង ្ពមជាមួយនឹងលិខិតមួយបញ្តាក់ថា គាត់គាមតានកាំហ្លៃើងដដល
្តរូវឲតាយលះបង់ហចាលហទ ។

(4) ្បសិនហបើរនជាប់ហចាទ្តរូវោនហោះដលងពដីការឃុំឃំងក្នចុងអំេចុងហពល 14 ន្ងៃបនា្តាប់
ពដីការកាត់ក្ដី ហេើយអ្នកទទួលសិទ្ិមិនទាន់ោនកាន់កាប់ជាបហណ្តាះអាសន្ននូវកាំហ្លៃើង
នដីមួយៗ ដដល្តរូវលះបង់ដូចោនហរៀបរាប់ខាងហលើក្នចុងរយៈហពល្ោំន្ងៃបនា្តាប់ពដីការហោះដលង  
រនជាប់ហចាទ្តរូវលះបង់កាំហ្លៃើងនដីមួយៗហោយហយាងតាមកថាខណ្ឌ (1) ននដផ្នករង (d) ។

(f) ហោយមានមូលហេតុ្តឹម្តរូវ តុលាការអាចកាត់បន្ថយ ឬបហងកើនរយៈហពលដូចដដល
ោនបញ្តាក់ហៅក្នចុងដផ្នករង (d) និង(e), ្តរូវបហងកើនរយៈហពលដដលោនបញ្តាក់ហៅក្នចុងកថា
ខណ្ឌ (3) ននដផ្នករង (c), ឬអនុញ្តាតឱតាយមានវិធដីលះបង់ហផតាសងហទៀត។

(g) រនជាប់ហចាទមិន្តរូវទទួលការកាត់ហទាសពដីបទកាន់កាប់កាំហ្លៃើងខុសចបាប់ដដលោន
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273.6, 417, 417.6, 422, 626.9, 646.9, ឬ 830.95, ដផ្នករង (a)  
ននដផ្នកដផ្នកពដីមុនទដី 12100, ហោយដផ្នកហនាះដចងហៅហពលណមួយចាប់តាំងពដី
ហពលដដលវា្តរូវោនអនុម័តហោយដផ្នកទដី 3 ននរំពូកទដី 1386 ចតាបាប ់(ថានតាក់រដ្ឋ) នន្នតាំ  
1988 ហៅហពលដដលវា្តរូវោនទុកជានិរាករណ៍ហោយដផ្នកទដី 18 ននរំពូកទដី 23  
ននចតាបាប ់(ថានតាក់រដ្ឋ)នន្នតាំ1994, ដផ្នក 17500, 17510, 25300, 25800,  
30315, ឬ 32625, ដផ្នករង (b) ឬ (d) ននដផ្នក 26100, ឬដផ្នក 27510,  
ឬដផ្នកទដី 8100, 8101, ឬ 8103 នន្កមដវលដេវរនិងសា្តាប័នបទហល្ើសណមួយ
ដដលទាក់ទងនឹងការហ្បើ្ោស់កាំហ្លៃើងហោយហយាងតាមដផ្នកទដី 871.5 និង 1001.5  
នន្កមដេវលដវរនិងសា្តាប័ន, ដផ្នក 490.2 ហបើ្ទពតាយសមតាបត្ិដដលោនដកេូតគឺជាកាំហ្លៃើង
ឬននទហងវើដដលោនោក់ទណ្ឌកម្ក្នចុងដផ្នករង (c) ននដផ្នក 27590, និងហៅក្នចុងរយៈហពល  
10 ្នតាំននការផ្នា្តាហទាសអ្នកដដលកាន់កាប់ទិញទទួលោនឬមានសិទ្ិកាន់កាប់ឬ្គប់្គង
កាំហ្លៃើងណមួយគឺមានជាប់ហទាសពដីបទហល្ើសសាធារណៈដដល្តរូវអាចផ្នា្តាហទាសោក់
ពន្នាគារហៅក្នចុងហខានធដីមិនហលើសពដីមួយ្នតាំឬហៅក្នចុងពន្នាគាររដ្ឋហោយពិន័យជា្ោក់មិន
ហលើសពដីមួយោន់ដុលា្តារ ($1,000) ឬទាំងោក់ពន្នាគារនិងពិន័យជា្ោក់។ ហៅហលើ
ទ្មង់ដបបបទដដលកំណត់ហោយ្កសួងយុត្ិធម ៌តុលាការ្តរូវរូនដំណឹងដល់្កសួងហនះ
អំពដីបុគ្គលដដលស្ថិតហ្កាមដផ្នកហនះ។ ហទាះជាយា៉តាងណក៏ហោយ ការហាមឃត់ហៅក្នចុង
ដផ្នកហនះអាច្តរូវោនកាត់បន្ថយលុបហចាកឬោក់លក្ខខណ្ឌដូចមានដចងក្នចុងដផ្នក 29855  
ឬ 29860។

ដផ្នកទដី 12. បទោ្តានបហណ្តាះអាសន្ន។

ហោយមិនគិតពដីបញ្ញត្ិនដីតិវិធដីរដ្ឋោល (APA) និងហដើមតាបដីរួយស្មរួលដល់ការអនុវត្ន៍ឲតាយ
ោន្ប់រេ័សនូវបញ្ញត្ិស្ដីពដីសុវត្ថិភាពស្មាប់អ្នកទាំងអស់គានតានន្នតាំ 2016 ្កសួង
យុត្ិធម៌ននរដ្ឋ California អាចអនុម័តបទោ្តានបហណ្តាះអាសន្នហោយគាមតានការអនុ
ហលាមតាមនដីតិវិធដីដដលមានដចងក្នចុងបញ្ញត្ ិAPA។ បទោ្តានបហណ្តាះអាសន្នហៅដតមាន
្បសិទ្ភាពមិនហលើសពដីពដីរ្នតាំហេើយអាច្តរូវោនរំនួសហោយបទបញ្ញត្ិដដលោន
អនុម័តហោយហយាងតាមចតាបាប ់APA។ "បទោ្តានបហណ្តាះអាសន្ន"មានន័យថា បទោ្តាន
បហណ្តាះអាសន្នដដលអនុវត្មុខងរដូចគានតានឹង "បទបញ្ញត្ិ្គាអាសន្ន" ហៅហ្កាមបញ្ញត្ិស្ដី
ពដីនិតិវិធដីរដ្ឋោល (រំពូកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 11340) ននដផ្នកទដី 1 ននដផ្នកទដី3  
ននចំណងហរើងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោល) ហលើកដលងដតក្នចុងហគាលបំណងផ្ល់ឱកាសកាន់
ដតហ្ចើនស្មាប់ផ្ល់មតិហយាបល់ជាសាធារណៈអំពដីបទបញ្ញតិ្អចិននន្យ៍បទោ្តានបហណ្តាះ
អាសន្នអាចហៅដតមាន្បសិទ្ភាពស្មាប់រយៈហពលពដីរ្នតាំ មិនដមន 180 ន្ងៃហទ។

ដផ្នកទដី 13. ការហធវើវិហសាធនកម្ហលើវិធានការ។

បញ្ញតិ្ហនះ្តរូវោនបក្សាយយា៉តាងទូលំទូលាយហដើមតាបដីសហ្មចហគាលបំណងខលៃលួន។ បទបញ្ញត្ិ
ននវិធានការហនះអាចនឹង្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហោយមានសំហេងហ្នតាត 55 ភាគរយនន
សមារិកននសភានដីមួយៗននអង្គនដីតិបញ្ញត្ិនិង្តរូវោនចុះេត្ថហលខាហោយអ្ិោលដរាប
ណការហធវើវិហសាធនកម្ដបបហនះគឺ្សបហៅតាម ហេើយបន្ហគាលបំណងននបញ្ញត្ិហនះ។

ដផ្នកទដី 14. វិធានការដដលផ្ទចុយគានតា។

(a) ក្នចុងករណដីដដលវិធានការហនះនិងវិធានការមួយហផតាសងហទៀតស្ដីពដីបញ្តាដូចគានតារួមបញ្ជូល
បែុដន្មិនកំណត់្តឹមបទបញ្ញត្ិស្ដីពដីការលក់ឬការកាន់កាប់កាំហ្លៃើង ឬ្គាប់រំហសវនឹងហកើត
ហេើងហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតដូចគានតាទូទាំងរដ្ឋបទបញ្ញត្ិននវិធានការហផតាសងៗហទៀតនឹង្តរូវោនចាត់
ទុកវិសមិតនឹងវិធានការហនះ។ ក្នចុងករណដីដដលវិធានការហនះទទួលោនសំហេងហ្នតាតគាំ្ទ
ហ្ចើនជាងវិធានការដដលចាត់ទុកវិសមមិតនឹងខលៃលួនបទបញ្ញត្ិននវិធានការហនះនឹងមាន្បសិទ្
ភាពទាំង្សុងហេើយវិធានការហផតាសងហទៀតៗនឹង្តរូវចាត់ទុកជាហមាឃៈ និងគាមតានសពុលភាព។

(b) ្បសិនហបើវិធានការហនះ ្តរូវោនហោះហ្នតាតយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាត បែុដន្្តរូវ
រំនួសហោយចតាបាប់ហោយវិធានការវិសមមិតហផតាសងៗហទៀតដដល្តរូវោនហោះហ្នតាតយល់្ពម
ហោយអ្នកហោះហ្នតាតក្នចុងការហោះហ្នតាតដតមួយ ហេើយវិធានការននសនលៃឹកហ្នតាតដដលវិសមមិត
ហនាះ្តរូវោនហ្កាយមកទុកថាគាមតានសុពលភាព វិធានការហនះនឹង្តរូវអាចអនុវត្ោនហោយ
សវ័យ្បវត ្និងចូលជាធរមាន ហេើយមានសុពលភាពហពញហលញ។

ដផ្នកទដី 15. ភាពអាចផ្តាច់ហចញោន។

្បសិនហបើបញ្ញត្ិននវិធានការហនះ ឬដផ្នកមួយននវិធានការហនះ ឬការអនុវត្បទបញ្ញត្ិណមួយ 
ឬដផ្នកចំហោះបុគ្គលណមានតាក ់ឬកាលៈហទសៈណមួយ ្តរូវោនចាត់ទុកថាគាមតានសុពលភាព
ហោយសារហេតុផលណក៏ហោយ បទបញ្ញត្ិដដលហៅហសសសល់ ឬការអនុវត្បទបញ្ញត្ិ

ទាំងហនាះ នឹងមិន្តរូវោនបែះោល់ហនាះហទ ដត្តរូវចូលជាធរមាន ហេើយមានសុពលភាព

ហពញហលញហេើយក្នចុងន័យហនះ បទបញ្ញត្ិនានាននវិធានការហនះ គឺមានលក្ខណៈអាចផ្តាច់

ហចញោន។

ដផ្នកទដី 16. ហគាលរំេរបស់អ្នកគាំ្ទ។

ហោយមិនគិតពដីបទបញ្ញត្ិហផតាសងហទៀតននចតាបាប់្ បសិនហបើរដ្ឋទដីភានតាក់ងររោ្តា្ិោល ឬមនន្ដីនន

សា្តាប័នហនះមិនោនការោរធម្នុញ្ញភាពននបញ្ញតិ្ហនះបនា្តាប់ពដីោនទទួលសំហេងហ្នតាត  

គាំ្ទហោយអ្នកហោះហ្នតាតនិហយារកណមួយហផតាសងហទៀតននរោ្តា្ិោល អ្នកគាំ្ទឬក្នចុងអវត្

មានពួកហគអាចជាពលរដ្ឋណមួយននរដ្ឋហនះ នឹង្តរូវមានសិទ្ិអំណចចូលអន្រាគមន៍ហៅ

ក្នចុងចំណត់ការតុលាការណមួយ ដដលរំទាស់ធម្នុញ្ញភាពននបញ្ញត្ិហនះក្នចុងហគាល

បំណងការោរធម្នុញ្ញភាពននបញ្ញត្ិហនះមិនថាចំណត់ការដបបហនះគឺស្ថិតក្នចុងតុលាការ

រំនុំរ្មះ ហៅហពលប្ឹងឧទ្រណ៍ឬហៅហពលពិនិតតាយសហ្មចហោយតុលាការកំពូលននរដ្ឋ  

California ឬតុលាការកំពូលរបស ់សេរដ្ឋអាហមរិកហនាះហទ។ ន្លៃហសវា និងការចំណយ

សម្សបហលើការការោរចំណត់ការហនះនឹងជាបន្ទចុកចំណយហលើមូលនិធិបដដលោន

ប្មុងទុកស្មាប់្កសួងយុត្ិធម ៌ដដលនឹង្តរូវោនហធវើការទូទាត់ភា្តាម។

លសចែ្ីលស្នើ 64
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋពិនិតតាយអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8  

ននមា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ។

វិធានការផ្លួចហផ្ើមហធវើវិហសាធនកម ្និរាករណ៍ និងបដន្ថមដផ្នកខលៃះបញ្ជូលក្នចុង្កមស្ដីពដីការ

ហធវើ អារដីវកម ្និង វិជា្តារដីវៈ ្កមស្ដីពដីមហជូបអាហារ និងកសិកម ្និង្កមស្ដីពដីសុខភាព និង

សុវត្ថិភាព ្កមស្ដីពដីពលកម ្្កមស្ដីពដី្ោក់ចំណូល និងការយកពន ្និង ្កមស្ដីពដី

ធនធានទឹក ដូចហនះ ្តរូវលប់ហចាលបទបញ្ញត្ិដដលមាន្សាប់ហេើយោនហស្នើហេើងហនាះ 

នឹង្តរូវោនហោះពុម្ពជាទ្មង ់្ូតហចាល ហេើយបទបញ្ញតិ្្តរូវោនហស្នើ្្ដីនឹង្តរូវោន 

ហោះពុម្ភជាទ្មងហ់្ទត ហដើមតាបដីបញ្តាក់ថាវា្្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ដផ្នកទដី 1. ចំណងហរើង

វិធានហនះនឹង្តរូវោនហគសា្តាល់ និងឲតាយហ្មតាះថាចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការ្គប់្គង ដកត្មរូវ និង

យកពន ្ហលើការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន (Control, Regulate and Tax Adult 

Use of Marijuana Act ("the Adult Use of Marijuana Act") ។

ដផ្នកទដី 2. លទ្ផលរកហឃើញ និងហសចក្ដី្បកាស។

A. បច្ចុបតាបន្នក្នចុងរដ្ឋ California ការហ្បើ្ោស់កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្គឺមិន្តរូវោនហធវើ

និយ័តកម ្និងយកពន្ហនាះហទ ហេើយវាហកើតហេើងហោយមិនមាន ការការោរហលើអ្នក

ហ្បើ្ោស់ និងបរិសា្តានផងដដរ។ ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការ្គប់្គង ដកត្មរូវ និងយកពន្ហលើ

ការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន [Control, Regulate and Tax Adult Use of 

Marijuana Act ("the Adult Use of Marijuana Act")] ។ នឹងហធវើ

នដីតតាយាកូលកម្កញ្តាស្មាប់រនមានអាយុហ្ចើនជាង21្នតាំ ការោរកុមារ និងបហងកើតចតាបាប់

ហដើមតាបដីនិយ័តកម្ហលើ ការោំតាំដុះ ការដចកចាយ ការលក ់ការហ្បើ្ោស់កញ្តា ហេើយនឹងការ

ោរពលរដ្ឋ California និងបរិសា្តានពដីហ្គាះ ថានតាក់ដដលអាចហកើតមាន។ បហងកើត

ការិយាល័យ្គប់្គងកញ្តាហៅក្នចុង្កសួងកិច្ការអ្នកហ្បើ្ោស់ ហដើមតាបដីហធវើនិយ័តកម ្និង

ផ្ល់អាជា្តាបណ្ណឧសតាសាេកម្កញ្តា។

B. កញ្តាបច្ចុបតាបន្នមានភាព្សបចតាបាប់ហៅក្នចុងរដ្ឋរបស់ហយើងស្មាប់ការ ហ្បើ្ោស់ក្នចុង

ហវរ្សានស្ ដតខុសចតាបាប់ក្នចុងការ ហ្បើ្ោស់ហ្រៅហវរ្សានស្។ ការហ្បើ្ោស់បំោន្បព័ន្កញ្តា

ក្នចុងហវរ្សានស្ក្នចុងរដ្ឋ California ្តរូវោនោចសាច ោសហពញជាយូណស់មកហេើយ  

បែុដន្្្ដីៗហនះនដីតិបញ្ញតិត្ហទវបកតាសដដល្តរូវ ោនចុះេត្ថហលខាហោយអ្ិោល  

Jerry Brown កំពុងដតបហងកើតគហ្មាងហធវើនិយ័តកម្សុដីរហ្រៅស្មាប់ការហ្បើ្ោស់កញ្តា

ក្នចុងហគាលបំណងហវរ្សានស្។ ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការ្គប់្គង ដកត្មរូវ និងយកពន ្ហលើការ

ហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន (Control, Regulate and Tax Adult Use of  

Marijuana Act) (ដដល្តរូវហៅថា the Adult Use of Marijuana Act) នឹងផ្គចុ ំ 

និងផតាសពវផតាសាយបទ បញ្ញតិ ្និងការយកពន្ស្មាប់កញ្តាទាំងក្នចុង និងហ្រៅហវរ្សានស្។

63
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មួយដដលមានទំនួលខុស្តរូវ និងតមា្តាភាព។ ហនះនឹងរួយឲតាយមនន្ដីនគោលហធវើការបនង្តាប
ទដីផតាសាងងឹតហ្កាមដដីដដលកំពុង ដតហកងយកផល្បហយារន៍ពដី្កុមកាដតលហ្គឿងហញៀន
ហ្បើេិងតាសា និង្កុមរនោល្លៃង្បហទសដដលកំពុងរក្ោក់ចំណូលរាប់ោន់លានដុលា្តា
ពដីការរូយដូរកញ្តា និងបងកហ្គាះថានតាក់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ។

I. ចតាបាប់បញ្ញត្ិការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន (Adult Use of Marijuana Act)  
បហងកើតរចានាសម្ព័ន្ចតាបាប់សុដីរហ្រៅ ដដលក្នចុងហនាះ្គប់អារដីវកម្ហ្គឿងហញៀនទាំងអស់្តរូវ
ោន្តរួតពិនិតតាយហោយ ទដីភានតាក់ងរឯកហទសដដលមានរំនាញោក់ព័ន្។ ការិយាល័យ្គប់
្គងកញ្តាដដលឋិតក្នចុង្កសួងកិច្ការអ្នកហ្បើ្ោស ់នឹង្តរួតពិនិតតាយ្បព័ន្ទាំងមូល និង
ធានាឲតាយមានអន្រកាលដ៏រលូនក្នចុងការកា្តាយ ហៅជាទដីផតាសា្សបចតាបាប់ដដលអជា្តាបណ្ណ្តរូវ
ហចញហដើម្នតាំ 2018 ។ ្កសួងកិច្ការអ្នកហ្បើ្ោស់នឹងហធវើការផ្ល់អាជា្តាបណ្ណ នឹង
្តរួតពិនិតតាយហមើល អ្នកលក់រាយផលិតផលកញ្តា អ្នកដចកចាយកញ្តា និងអារដីវកម្កញ្តា
តូចៗ។ ្កសួងមហជូបអាហារ និងកសិកម្នឹងហធវើការផ្ល់អាជា្តាបណ្ណ និង្តរួតពិនិតតាយហមើល  
ការោំដុះកញ្តាហោយធានាថាវាមានសុវត្ថិភាពស្មាប់បរិសា្តាន។ ្កសួងរដ្ឋទទួលបន្ទចុក
សុខភាពសាធារណៈនឹងហធវើការផ្ល់អាជា្តាបណ្ណ និង្តរួតពិនិតតាយហមើលការផលិត និងហធវើហតស្
ហោយធានាថាអ្នកហ្បើ្ោស់ទទួល ោនផលិតផលដដលមានសុវត្ថិភាព។ គណៈកម្ការនន
មណ្ឌលសមកម្រដ្ឋនឹង្បមូលពន្កញ្តាពិហសស ហេើយអ្នក្គប់្គងេិរញ្ញវត្ថចុនឹងដបងដចក
្ោក់ចំណូលហដើមតាបដីអនុវត្ចតាបាប់្្ដី និងផ្ល់្វិការហៅដល់ការវិនិហយាគសំខាន់ៗ។

J. ចតាបាប់បញ្ញតិ្ការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន (Adult Use of Marijuana Act)  
ធានាថាឧសតាសាេកម្កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ក្នចុងរដ្ឋ California នឹង្តរូវោនសាងសង់ក្នចុង
អារដីវកម្ខានតាតតូច និងមធតាយមបែុហណ្តាះហោយហាមឃត់មិនផ្ល់អជា្តាបណ្ណោំតាំដុះខានតាតធំ
ស្មាប ់រយៈហពល្ោំ្នតាំដំបូង។ ចតាបាប់បញ្ញត្ិការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន (Adult  
Use of Marijuana Act) ក៏ការោរអ្នកហ្បើ្ោស់ និងអារដីវកម្តូចៗ ហោយោក់
កំេិត្ប្ំតានិងការលក់ផ្តាច់មុខស្មាប់អារដីវកម្ដដលោក់ព័ន ្និងឧសតាសាេកម្កញ្តា
ហ្រៅហវរ្សានស្ផងដដរ។

ដផ្នកទដី 3. ហគាលបំណង និងហចតនា

ហគាលបំណងននចតាបាប់បញ្ញត្ិការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន (Adult Use of  
Marijuana Act) គឺបហងកើត្បព័ន្សុដីរហ្រៅ មួយហដើមតាបដីហធវើនដីតតាយាកូលកម ្្គប់្គង និង
និយ័តកម្ការោំដុះ ដំហណើរការ ការផលិត ដចកចាយ ហធវើហតស ្និងការលក់កញ្តាហ្រៅ
វិជា្តាសានស្រួមមាន ផលិតផលកញ្តាស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ហោយមនុសតាសហពញវ័យអាយុ 21  
្នតាំ ឬចាស់ជាង ហេើយហដើមតាបដីយកពន្កំហណើនោនិរ្កម ្និងការលក់កញ្តា។ វាជាហគាល
បំណងរបស់្បជាពលរដ្ឋក្នចុងការអនុម័តបញ្ញត្ិហនះហដើមតាបដីសហ្មច ោនចំនុចដូចតហៅហនះ៖

(a) ទាញយកការផលិត និងការលក់កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ពដីទដីផតាសាខុសចតាបាប ់ហេើយោក់វា
ឲតាយឋិតហ្កាមរចនាសម្ព័ន្ចតាបាប់ដដលបង្តាកុំឲតាយមានការហ្បើ្ោស់ ហោយអនដីតិរន និងការោរ
សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សុខភាពសាធារណៈ និងបរិសា្តាន។

(b) ្គប់្គងការោំដុះ ដំហណើរការ ការផលិត ការដចកចាយ ការហធវើហតស ្និងការលក់
កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ហោយតឹងរឹងតាមរយៈ្បព័ន្រដ្ឋ ហធវើការផ្ល់អាជា្តាបណ្ណ និយតកម ្ 
និងការព្ងឹងការអនុវត្។

(c) អនុញ្តាតឲតាយរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់ព្ងឹងការអនុវត្ចតាបាប់ និងបទបញ្តានានារបស់រដ្ឋ
ស្មាប ់អារដីវកម្កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ ហេើយអនុម័តលក្ខខណ្ឌត្មរូវការក្នចុង្សុក បដន្ថម
ស្មាប់អារដីវកម្កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ ដតមិនត្មរូវឲតាយអារដីវកម្កញ្តា ហ្រៅហវរ្សានស្ទាំង
ហនាះហចញអាជា្តាបណ្ណរដ្ឋ ហេើយ្សបចតាបាប់ហ្កាមចតាបាប់រដ្ឋ ហនាះហទ។

(d) អនុញ្តាតរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់ហាមឃត់អារដីវកម្កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ ដូចកំណត់
ក្នចុងបទបញ្ញត្ិហនះ។

(e) ត្មរូវឲតាយមានការតាមោន និងកត់្តាពដីដំហណើរការ្គប់្គងហដើមតាបដីតាមោន កញ្តាហ្រៅ
ហវរ្សានស្ចាប់ពដីការោំតាដុះដល់ការលក់។

(f) ត្មរូវឲតាយកញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្្តរូវោនហធវើហតស្សុដីរហ្រៅហោយហសវាកម្ហធវើ ហតស្ឯករារ
ហដើមតាបដីរកហមើលសារធាតុពល រួមមានផតាសិត និងថានតាំសមា្តាប់សតវលអិត មុនហពលវា្តរូវោនលក់
ហោយអារដីវកម្ដដលមានអាជា្តាបណ្ណ។

(g) ត្មរូវឲតាយកញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ ដដលលក់ហោយអារដីវកម្ដដលមាន អាជា្តាបណ្ណ ្តរូវោក់
ក្នចុងកញ្ប់ដដលមិនឲយកុមារបែះោល់ និង្តរូវនវេផ្កហដើមបដី ឲយអ្នកហ្បើ្ោស់ទទួលោនព័ត៌មាន

C. បច្ចុបតាបន្ន កំហណើន និងការលក់កញ្តាមិន្តរូវោនយកពន្ហោយរដ្ឋ California ហនាះ
ហទដដលមានន័យថា ៖រដ្ឋរបស់ហយើងខកខាន្បមូលចំណូលពន្ដដលអាចយក ោនរេូត
ដល់រាប់រយលានដុលា្តាក្នចុងមួយ្នតាំៗ។ ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន  
(Adult Use of Marijuana Act) នឹងយកពន្ហលើកំហណើន និងការលក់កញ្តាហដើមតាបដី  
បហងកើតចំណូលរាប់រយលានដុលា្តា្បចាំ្នតាំ។ ្ោក់ចំណូលនឹងទូទាត់ន្លៃចំណយហលើការ
្គប់្គងចតាបាប់្្ដី ហេើយនឹងផ្ល ់មូលនិធិហដើមតាបដី៖ វិនិហយាគកម្វិធដីសុខភាពដល់ការអប់រំ
យុវវ័យ ហដើមតាបដីបង្តាទប់សា្តាត ់ឬ ហោះ្សាយការហ្បើ្ោស់បំោនហលើសារធាតុក្មិតធងៃន ់ 
បណ្ដះបណ្តាលមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងមូលោ្តាន ហដើមតាបដីព្ងឹងការអនុវត្ចតាបាប់្ ្ដី សំខាន់ហផ្តាត
ហលើការព្ងឹង DUI; ការវិនិហយាគក្នចុងសេគមន ៍ហដើមតាបដីកាត់បន្ថយទដីផតាសាខុសចតាបាប ់និង
បហងកើតឱកាសការងរ និងផ្ល ់ការសំអាតបរិសា្តាន និងការសា្តាដដីសាធារណៈដដល្តរូវោន
បំហផលៃចបំផ្តាញ ហោយការោំដុះកញ្តាខុសចតាបាប់ហេើងវិញ។

D. បច្ចុបតាបន្ន កុមារហ្កាមអាយុ 18 ្នតាំអាចទិញកញ្តាោនយា៉តាងងយ្សួលហៅទដី  
ផតាសាងងឹតដូចមនុសតាសហពញវ័យដដរ។ ហោយការហធវើឲតាយកញ្តាកា្តាយជាទំនិញ្សបចតាបាប ់ 
ចតាបាប់បញ្ញត្ិការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន (Adult Use of Marijuana Act)  
នឹងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពទដីផតាសាងងឹត ហេើយប្ជូរការទិញកញ្តាឲតាយហៅជា រចនាសម្ព័ន្្សប
ចតាបាប់ដដលមានការឃ្តាំហមើលយា៉តាងតឹងរឹងហោយហាមឃត់កុមារ មិនឲតាយហ្បើ្ោស់វា។  
ចតាបាប់បញ្ញត្ិការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន (Adult Use of Marijuana Act)  
ហាមឃត់ការលក់កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ ចំហោះរនអាយុហ្កាម 21 ្នតាំ ហេើយផ្ល់ធនធាន
្្ដីហដើមតាបដីអប់រំយុវវ័យ្ប្ំង នឹងការហ្បើ្ោស់បំោនហ្គឿងហញៀន ហេើយហធវើការបណ្ដះបណ្តាល
មនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងមូលោ្តាន ហដើមតាបដីព្ងឹងការអនុវត្ចតាបាប់្្ដីហនះ។ វាហាមឃត់អារដីវកម្
កញ្តាមិនឲតាយោក់ទដីតាំងក្នចុងរយៈចង្តាយ 600 ពដីសាលាហរៀន និងទដីកដនលៃងកុមារ្បមូលផ្ចុំ។  
កញ្ប់កញ្តា ្តរូវមាននវេផ្តាកសញ្តា និង អាណត្ិចតាបាស់លាស់ និងតឹងរឹងបំផុត ស្មាប់កញ្តា  
និងផលិតផលកញ្តា។ ហេើយនិងោក់កំេិតថា ៖ កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាមិនអាចផតាសពវ
ផតាសាយោណិរ្កម ្ឬលក់ហ្្តាះហៅរកកុមារហនាះហទ។

E. ហៅមិនទាន់មានចតាបាប់ណដដល្គប់្គងអារដីវកម្ហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់ មនុសតាស
ហពញវ័យ ហដើមតាបធានាថា ៖ ពួកហគ្បតិបត្ិ្សបតាមចតាបាប់រដ្ឋ California ដដលហៅជា
ធរមានហៅហេើយ។ ការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់មនុសតាសហពញវ័យអាចនឹង្តរូវហធវើោនក្នចុងទដីផតាសា
ខុស ចតាបាប់ដដលមិនមានការហធវើនិយ័តកម្បែុហណ្តាះ។ ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការហ្បើ្ោស់កញ្តា
របស់នដីតិរន (Adult Use of Marijuana Act) បហងកើត្បព័ន្សុដីរហ្រៅក្នចុងការ្គប់
្គងអារដីវកម្កញ្តាហៅក្មិតរដ្ឋ ហេើយឃ្តាំហមើលការ្គប់្គងក្នចុងតំបន ់ហោយអនុញ្តាត
រោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់ហធវើនិយ័តកម្ហលើសកម្ភាពទាក់ទង និងកញ្តាហដើមតាបដីោក់អារដីវកម្កញ្តា
ឋិតហ្កាមត្មរូវការការដបងដចកតំបន ់និងការអនុញ្តាត និងហាមឃត់ការហធវើអារដីវកម្កញ្តា
ហោយសហមលៃងហ្នតាតរបស ់្បជារនក្នចុងតំបន់។

F. បច្ចុបតាបន្ន អ្នកោំដុះកញ្តាហោយខុសចតាបាប់លួច ឬបដងវរទឹករាប់លានហា្តាេចុង ហោយគាមតាន
ការទទួលខុស្តរូវ។ ចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន (Adult Use of  
Marijuana Act) នឹងបហងកើតបទបញ្ញតិតបរិសា្តានដ៏តឹងរឹង ហដើមតាបដីធានាថាកញ្តា្តរូវោន
ោំតាដុះ្បកបហោយ្បសិទ្ភាព និង្សបចតាបាប ់ហដើមតាបដី ហធវើនិយ័តកម្ហលើការហ្បើ្ោស់ថានតាំ
សមា្តាប់សតវលអិតបង្តាទប់សា្តាត់ការ្បហ្បើ្ោស់ទឹកខ្ះខា្តាយ និងបន្ថយការហ្បើ្ោស់ទឹក
ឲតាយោនជាអតិបតាបរិមា។ ចតាបាប់បញ្ញត្ិការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន (Adult Use of  
Marijuana Act) នឹងបនង្តាបការហ្បើ្ោស់ទឹកខុសចតាបាប ់និងផ្នា្តាហទាសរនហល្ើស  
ហេើយនិងរួយផ្ល់្វិកាហដើមតាបដីសា្តាដដីដដល្តរូវោនបំហផលៃច បំផ្តាញហោយការោំដុះកញ្តា
ខុសចតាបាប់ហនះហេើងវិញ។ ក្នចុងករណដីការហធវើអារដីវកម្មិនោនបង្តាញថាពួកហគោន
អនុវត្ហពញហលញ្សបតាមការហ្បើ្ោស់ទឹក និងចតាបាប់ស្ដីពដីបរិស្ាតានហនាះ ពួកហគនឹង្តរូវ  
ោនហគដកអាជា្តាបណ្ណ។

G. បច្ចុបតាបន្នហនះ តុលាការកំពុងជាប់ស្ទះជាមួយនិងករណដីបទហល្ើសហ្គឿង ហញៀនដដលមិន
មានេិងតាសា តាមរយៈការហធវើឲតាយកញ្តា្សបចតាបាប ់ចតាបាប់បញ្ញត្ិការហ្បើ្ោស់កញ្តារបស់នដីតិរន  
(Adult Use of Marijuana Act) នឹងស្មាលសមា្តាធហលើតុលាការ ដតបន្អនុញ្ញតឲតាយ
្ពះរារអាជា្តាហធវើការហចាទ ្បកាន់ហៅហលើបទហល្ើសឧ្កិដ្ឋធងៃន់ធងៃរបំផុតោក់ព័ន្និងកញ្តា  
ខណៈដដល ហធវើការបន្លួបន្ថយហទាសោក់ព័ន្ករណដីបទហល្ើសកញ្តា្សាលៗដដលមាន
ដចងក្នចុងបញ្ញត្ិហនះ។

H. តាមរយៈការបញ្ជូលកញ្តាក្នចុងទដីផតាសា្សបចតាបាប់ និងមាននិយ័តកម ្ចតាបាប់បញ្ញត្ិការ
ហ្បើ្ោស់កញ្របស់នដីតិរន (Adult Use of Marijuana Act) នឹងបហងកើត្បព័ន្
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

ដដលមានដចងក្នចុង ចតាបាស់ហនះដតម្ង។

(aa) អនុញ្តាតឲតាយរុក្ខជាតិឧសតាសាេកម្ហ្គឿងញនោំដុះ ស្មាប់ផលិតផលកសិកម ្និង
ស្មាប់ការសិកតាសា្សាវ្ជាវ ហេើយ្តរូវោនហធវើនិយ័តកម្ោចហ់ោយដេកពដីសមា្តាធថានតាំហញៀន
ដដលមានក្មិត កំហាប់ថានតាំហញៀន delta-9 ខ្ពស់។

ដផ្នកទដី 4. ការហ្បើ្ោស់ផ្តាល់ខលៃលួន

ដផ្នកទដី 4.1. ដផ្នកទដី 11018 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ្តរូវោនវិហសាធនកម ្

ហដើមតាបដីឲតាយមានហសចក្ដីដចងថា៖

11018. កញ្តា

"កញ្តា"គឺសំហៅហៅ្គប់ដផ្នកននរុក្ខជាតិថានតាំញន vativa L., មិនថាកំពុង ដតលូតលាស់ ឬ
ក៏អត់ហទ; ្គាប់ពូរ; រ័រដដល្តរូវោនដកហចញពដីដផ្នកននរុក្ខជាត ិហនាះ និង្គប់សារធាត ុការ
ផលិត អំបិល សារធាតុកា្តាយ លតាបាយ ឬការហរៀបច ំននរុក្ខជាត ិ្គាប់ពូក ឬរ័ររបស់វា។ វា
មិនបញ្ជូល ហដើមហឈើហពញវ័យរបស់រុក្ខជាតិ សនសដដលផលិតហចញពដី ហដើម ហ្បង ឬនំដដល
ហធវើពដី្គាប់ពូរហដើមហឈើ សារធាតុ ការផលិត អំបិល សារធាតុកា្តាយ លតាបាយ ឬការហរៀបចំ
ននហដើមហឈើហពញវ័យហនាះដដរ (ហលើកដលងដតរ័រ្តរូវោនយកហចញពដីវា), សនស ហ្បង ឬន ំ 

ឬ្គាប់ពូររុក្ខជាត ិ្តរូវោនសមា្តាប់ហមហរាគរួចដដលមិនអាចបហងកើតហមហរាគបន្ោន:

(a) រុក្ខជាតិឧសតាសាេកម្ហ្គឿងហញៀនដូចោនកំណត់ក្នចុង ដផ្នកទដី 11018.5; ឬ

(b) ទមងៃន់ននហ្គឿងផតាសំដនទដដលផតាសំជាមួយកញ្តាហដើមតាបដីហរៀបច ំការហ្បើ្ោស់ លាបពដីហលើ និង
ោក់ក្នចុងមាត ់អហារ ហ្ស្ៈ ឬផលិតផលដនទ។

ដផ្នកទដី 4.2. ដផ្នកទដី 11018.1 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព
ហដើមតាបដីឲតាយមាន ហសចក្ដីដចងថា ៖

11018.1. ផលិតផលកញ្តា

"ផលិតផលកញ្តា" គ ឺសំហៅហៅកញ្តាដដលោន្លៃងកាត់ដំហណើរការដដល សារធាតុរុក្ខជាតិ
ហនាះ្តរូវោនផ្តាស់ប្ជូរឲតាយហៅជាកំហាប់ រួមមានដតមិនក្មិត ្តឹមហ្គឿងហញៀនដដលមាន
កំហាប ់ឬផលិតផលអាចពិសា ឬលាបោន ដដលមានជាតិកញ្តា ឬហ្គឿងហញៀនកំហាប ់ 
និងហ្គឿងផតាសំហផតាសងៗហនាះហទ។

ដផ្នកទដី 4.3. ដផ្នកទដី 11018.2 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព
ហដើមតាបដីឲតាយ មានហសចក្ដីដចងថា ៖

11018.2. ឧបករណ៍បដន្ថមរបស់កញ្តា

"ឧបករណ៍បដន្ថមរបស់កញ្តា" សំហៅហៅឧបករណ៍ ផលិតផល ឬសមា្តារៈ្បហ្ទ ណ
មួយ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ ឬទុកហដើមតាបដីហ្បើ្ោស ់ឬរចនាមកស្មាប ់ការហ្បើ្ោស់ក្នចុងការ
ោំដុះ បង្តាត់ពូរ បណ្ដះ យកផល បហងកើត បហងកើតកំហាប ់ប្ជូរ ផលិត ហធវើដំហណើរការហរៀបចំ  
ហធវើហតស ្វិភាគ ហវចខ្ប ់ហវចខ្ប់សារជា្្ដី ផ្ទចុក រក ់បហងកើតចំហាយ ឬមានសារធាតុកញ្តា ឬ
ស្មាប់ពិសា េឺតចូល ឬោក ់បញ្ជូលកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាចូលក្នចុងរាងកាយមនុសតាស
តាមរហបៀបណមួយ។

ដផ្នកទដី 4.4. ដផ្នកទដី 11362.1 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព  

ហដើមតាបដីឲតាយមាន ហសចក្ដីដចងថា ៖

11362.1. (a) ឋិតហ្កាមដផ្នកទដី 11362.2, 11362.3, 11362.4,  
and 11362.45, ដតហោយ មិនគិតពដីបទបញ្ញត្ិននចតាបាប់ហផតាសងៗហទៀត វាគួរដត្សប
ចតាបាប់ហ្កាមចតាបាប់រដ្ឋ និងក្នចុងតំបន ់ហេើយនឹងមិន្តរូវបំោនចតាបាប់រដ្ឋ និងក្នចុងតំបន់ហេើយ  
ស្មាប់រនអាយុ 21 ្នតាំ ឬចាស់ជាង:

(1) មាន ដំហណើរការ បញ្ជូន ជាវ ទទួល ឬផ្ល់ឲតាយបុគ្គលដដលមានអាយ ុ21 ្នតាំ  
ឬចាស់ជាងហោយមិនមានការពិន័យហធវើសំណង ដតមិនឲតាយហលើសពដី 28.5 ្កាម  
ននកញ្តាក្នចុងទ្មង់កំហាប់ហនាះហទ។

(2) មាន ដំហណើរការ បញ្ជូន ជាវ ទទួល ឬផ្ល់ឲតាយបុគ្គលដដលមានអាយ ុ21 ្នតាំ  
ឬចាស់ជាងហោយមិនមានការពិន័យទាមទារសំណង ដតមិនឲតាយហលើសពដី 8 ្កាមននកញ្តា
ក្នចុងទ្មង់កំហាប់ហនាះហទ រួមទាំងកំហាប់ដដលមានក្នចុងផលិតផល កញ្តាផងដដរ។

(3) មាន ោំតាំដុះ បណ្ដះ យកផល សមងៃលួត ឬដំហណើរការរុក្ខជាតិកញ្តារស់មិន ឲតាយហលើសពដី  

ហពញហលញអំពដីសកា្តានុពលភាព និងឥទ្ិពល ននការហ្បើ្ោស់កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្។

(h) ត្មរូវឲតាយអារដីវកម្កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ដដលមានអាជា្តាបណ្ណហគារពតាម បទោ្តាន
សុវិត្ថិភាពផលិតផល និងបរិសា្តានដដលជាលក្ខខណ្ឌរកតាសាអាជា្តាបណ្ណ របស់ពួកហគ។

(i) ហាមឃត់អារដីវកម្ដដលលក់ជាតិ្សវឹង ឬថានតាំរក ់ពដីការលក់កញ្តាហ្រៅ ហវរ្សានស្។

(j) ហាមឃត់ការហធវើទដីផតាសា និងលក់កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ហៅឲតាយបុគ្គលអាយុតិចជាង 21 ឬ
ហៅរិតសាលាហរៀន ឬកដនលៃងដដលហក្ងៗ្បមូលផ្ចុំគានតា។ 

(k) ព្ងឹង្បព័ន្កញ្តាស្មាប់ហវរ្សាស្ដដលមាន្សាប់ហោយត្មរូវឲតាយអ្នករមងៃ ឺមុន ន្ងៃទដី1  
ដខមករា ្នតាំ 2018 ដសវងរកអនុសាសន៍្្ដីពដី្គរូហពទតាយរបស ់ពួកហគដដលបំហពញលក្ខខណ្ឌ
បទោ្តានដ៏តឹងរឹងដដល្តរូវោនបញ្ជូលជាចតាបាប ់ហោយអ្ិោលក្នចុង្នតាំ 2015 ហេើយហោយ
ការផ្ល់ការការោរ ឯករនភាពស្្ដី ្មាប់អ្នករមងៃឺដដលទទួលោនកាតអត្សញ្តាណ
ហ្បើ្ោស់កញ្តាស្មាប់ ហវរ្សាស្ដដលមានដចងក្នចុងបញ្ញតិ្ហនះ។ 

(l) អនុញ្តាតឲតាយមនុសតាសហពញវ័យអាយុ 21 ្នតាំ និង្ចលនជាងហ្បើ្ោស់ មាន ឬទិញ និង
ោំដុះកញ្តាក្នចុងក្មិតដដលោនកំណត់ស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ ហោយមនុសតាសហពញវ័យអាយុ  
21 ្នតាំ ឬហ្ចើនជាងដូចោនកំណត់ក្នចុងបញ្ញត្ិហនះ។

(m) អនុញ្តាតឲតាយរោ្តា្ិោលហធវើនិយ័តកម្ហលើការោំតាដុះកញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្ ស្មាប់
ការហ្បើ្ោស់ផ្តាល់ខលៃលួនហោយមនុសតាសហពញវ័យអាយុ 21 ្នតាំ និងចាស់ជាង តាមរយៈ
ការដបងដចកតំបន ់និងចតាបាប់ក្នចុង្សុកហផតាសងៗ ហេើយហដើមតាបដីហាមឃត ់ការោំដុះខាងហ្រៅ
ដូចមានដចងក្នចុងចតាបាបហ់នះ៖

(n) បដិហសធការរកជាវកញ្តាហោយបុគ្គលដដលអាយុតិចជាង 21 ្នតាំដដលមិន ដមនជា
អ្នករមងៃឹដដល្តរូវការកញ្តាស្មាប់ហវរ្សានស្។

(o) ហាមឃត់ការហ្បើ្ោស់កញ្តាក្នចុងទដីសាធារណៈដដលមិនមានអាជា្តាបណ្ណ ស្មាប់ការ
ហ្បើ្ោស់ហនាះ រួមទាំងទដីតាំងដដលរិតសាលាហរៀន K–12 និងទដីតាំងដដលកុមារផ្ចុំគានតា។

(p) រកតាសាចតាបាប់មាន្សាប់ដដលកំណត់ភាពមិន្សបចតាបាប់ននការដំហណើរការ រ្យន ្ឬ
យាន្រំនិះ ហផតាសងស្មាប់ការដឹករញ្ជូនខណៈដដលខលៃលួន្តរូវឋិតហ្កាម ឥទ្ិពលកញ្តាធងៃន់ធងៃរ។

(q) ហាមឃត់ការោំតាំដុះកញ្តាហៅទដីធា្តាសាធារណៈ ឬខណៈដដលចូលដដីឯករន ហោយ
គាមតានការអនុញ្តាត។

(r) អនុញ្តាតឲតាយនិហយារកឯករន និងសាធារណៈហធវើការអនុម័ត និងព្ងឹងហគាលការណ៍
នហយាោយកដនលៃងការងរដដលោក់ព័ន្និងកញ្តា។

(s) ពន្ហលើកំហណើន និងការលក់កញ្តាតាមរហបៀបដដលលប់បំោតដីទដីផតាសា ខុសចតាបាប់ស្មាប់
កញ្តា ហេើយបំោក់ទឹកចិត្ការហ្បើ្ោស់ហោយអនដីតិរន និងការបំោនហោយមនុសតាស
ហពញវ័យ។

(t) បហងកើត្វិការរាប់រយលានដុលា្តាក្នចុងចំណូល្វិការ្្ដី្បចាំ្នតាំស្មាប ់ការសា្តា 
និងរួលរុលបរិសា្តាន ការពតាយាោល និងបង្តាយុវរន ការវិនិហយាគសេគមន ៍និងការព្ងឹង
ចតាបាប់។

(u) បង្តាផលិតកម ្ឬការដចកចាយកញ្តាខុសចតាបាប់។

(v) បង្តាទប់សា្តាត់ការបដងវរកញ្តាខុសចតាបាប់ពដីរដ្ឋ California ហៅរដ្ឋ ឬ្បហទសដនទ ឬហៅ
ទដីផតាសាខុសចតាបាប់។

(w) រកតាសាធនធានព្ងងឹការអនុវត្ចតាបាប់ដដលក្មហដើមតាបដីបង្តាទប់សា្តាត ់និងហថា្តាលហទាស
ឧ្កិដ្ឋកម ្េិងតាសា។

(x) កាត់បន្ថយរនាំងដដលោនរាំងស្ទះការបញ្ជូលកញ្តាចូលក្នចុងទដីផតាសា្សបចតាបាប់ដដល
មាន និយ័តកម្។

(y) ត្មរូវឲតាយអនដីតិរនដដល្ប្ពឹត្បទហល្ើសោក់ព័ន្កញ្តាទទួលោនការអប់រំ ឬការ្បឹកតាសា
ហយាបល់អំពដីការបង្តាទប់សា្តាត់ហ្គឿងហញៀន និងហសវាកម្សេគមន៍។

(z) ផ្ល់សិទ្ិឲតាយតុលាការហធវើការផ្ន្ទហទាសហេើងវិញចំហោះរនដដលកំពុងដត ទទួលការផ្នា្តា
ហទាសចំហោះបទហល្ើសដដលចតាបាប់ហនះោនបន្ជូបន្ថយការោក់ពិន័យ ដ៏រាបណបុគ្គលហនាះ
មិនោនបងកជាហានិ្័យដល់សុវត្ថិភាព សាធារណៈរន ឬចាត់តាំងហេើងវិញ ឬបំោត់បទ
ហល្ើសទាំងហនាះពដីកំណត់្តា បទហល្ើសននបុគ្គលដដលទទួលការផ្នា្តាហទាសហពញហលញដូច

64



អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ | 181

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

(1) រក ់ឬពិសារកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាក្នចុងទដីសាធារណៈ ហលើកដលងដត អនុហឡាមតាម 
ដផ្នកទដី 26200 នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

(2) រក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហៅទដីកដនលៃងដដលថានតាំរក់្តរូវោនហាមឃត់។ 

(3) រក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាក្នចុងបរិហវណ 1,000 វីតននសាលាហរៀន មរតាឍមណ្ឌល
ដ្ទាំ្បចាំន្ងៃ ឬមរតាឈមណ្ឌលយុវរន ខណៈដដលកុមារមាន វត្មានហៅសាលាហរៀន  
មរតាឍមណ្ឌលដ្ទាំ្បចាំន្ងៃ ឬមរតាឈមណ្ឌលយុវរន ទាំងហនាះ ហលើកដលងដតក្នចុង  
ឬហលើទដីធា្តាលំហៅឋានឯករន ឬអនុហឡាមតាម ដផ្នក 26200 នន, ឬ រំពូក
ទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 19300) នន ខណ្ឌរង 8 នន្កមអារដីវកម ្ 
និងវិជា្តារដីវៈ និងហលើកដលងដតមិនមានអ្នកណធមកលៃិនរក់ហៅទដីធា្តាននសាលាហរៀន  
មរតាឍមណ្ឌលដ្ទាំ្បចាំន្ងៃ ឬមរតាឈមណ្ឌលយុវរនខណៈដដលកុមារមានវត្មានហៅទដីហនាះ។

(4) កាន់កាប់្បោប់ោក់ចំេ ឬកញ្ប់ោក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហបើកចំេរក្នចុង
នដ ខណៈ កំពុងដតហបើកបរ ដំហណើរការអវដីមួយ ឬរិះហលើហរៅអដីអ្នកហធវើដំហណើរ ឬដផ្នកថានតាក ់ 
យានយន ្ទូក នាវា យន្ហហាះ ឬយានរំនិះដនទដដលហ្បើ្ោស់ស្មាប់ការ ដឹករញ្ជូន។

(5) មាន រក ់ឬពិសាកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាក្នចុង ឬហលើសាលាហរៀន ទដីធា្តា
មរតាឍមណ្ឌលដ្ទាំ្បចាំន្ងៃ ឬមរតាឈមណ្ឌលយុវរនខណៈមានវត្មាន កុមារ។ 

(6) ផលិតហ្គឿងហញៀនដដលមានកំហាប់ហោយហ្បើសារធាតុរំលាយងយប្ជូររាង លុះ្តា
ដតហធវើហេើងហោយអនុហឡាមតាមអាជា្តាបណ្ណហ្កាម រំពូកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី  
19300) នន ខណ្ឌទដី 8 នន ឬ ខណ្ឌទដី 10 នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

(7) រក ់ឬពិសាកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាខណៈហបើកបរហលើយានយន ្ទូក នាវា យន្ហហាះ  
ឬយានរំនិះហផតាសងៗស្មាប់ការដឹករញ្ជូន។

(8) រក ់ឬពិសាកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាខណៈរិះហលើហរៅអ្នកហធវើដំហណើរ ឬដផ្នកថានតាក់ក្នចុង
យានយន្ ទូក នាវា យន្ហហាះ ឬយានរំនិះហផតាសងៗហលើកដលងដត ្តរូវោនអនុញ្តាត
ហៅហលើយានយន្ ទូក នាវា យន្ហហាះ ឬយានរំនិះហផតាសងៗ ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ការ
ដឹករញ្ជូនដដល្តរូវោនដំហណើរការហោយ អនុហឡាមតាម ដផ្នកទដី 26200 នន្កមអារដីវកម ្ 
និងវិជា្តារដីវៈ និងខណៈដដលមិនមានវត្មានបុគ្គលដដលហ្កាមអាយ ុ21 ្នតាំ។

(b) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "មរតាឍមណ្ឌលដ្រកតាសា្បចាំន្ងៃ" មាននិយមន័យ
ដូចគានតាក្នចុង ដផ្នក 1596.76។

(c) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "រក"់ សំហៅហៅការេឺតចូល េឺតហចញ ដុត ឬ
ការហ្បើ្ោស់ឧបករណ៍ ឬបំពង់ដុត កំហៅ ឬកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាដុត កំហៅដដលហ្បើ
ស្មាប់ការេឺតចូល មិនថាជាធម្ជាតិ ឬ សំហយាគក្នចុងទ្មង ់ឬរហបៀបណមួយហនាះហទ។  
"រក"់ រួមមានការហ្បើ្ោស់ឧបករណ៍រក់ហអេិច្តរូនិចដដលបហងកើតដផតាសង ឬចំហាយ ឬ
ការហ្បើ្ោស់ឧបករណ៍រក់ផ្តាល់មាត់ស្មាប់ហគាលបំណងហគច ពដីការហាមឃត់រក់
ោរីហៅកដនលៃងមួយ។

(d) ស្មាប់ហគាលបំណងដផ្នកហនះ "សារធាតុរំលាយងយ ប្ជូររាង" សំហៅហៅបនតាសំ
សរីរាង្គងយប្ជូររាង រួមមាន៖ (1) ជាតិផ្ទចុះ ឧស្័ន ដូចជា Butane, Propane,  
Xylene, Styrene, Gasoline, Kerosene, អុកសុដីដសន ឬ អ៊ី្ដរូដសន និង (2)  
ថានតាំពុល តុកសដីន ឬសារជាតិបហងកើតមហារីកដដលហ្គាះថានតាក ់ដូចជា Methanol, Iso-
propyl Alcohol, Methylene Chloride, Acetone, Benzene, Toluene  
និង Tri-chloro-ethylene។

(e) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "មរតាឈមណ្ឌលយុវរន" មានន័យដូចគានតា ក្នចុងដផ្នកទដី  
11353.1។

(f) មិនមានខលៃឹមសារណក្នចុងដផ្នកហនះនឹង្តរូវោនបក្សាយ ឬបកដ្បហដើមតាបដី ហធវើវិហសាធនកម ្ 
និរាករណ ៍រះឥទ្ិពល ឬចាត់វិធានការបង្តាចតាបាប់ទាក់ទង ចតាបាប់ទាំងឡាយដដល
អនុហលាមហៅតាមចតាបាប់បញ្ញត្ិស្ដីពដីការហ្បើ្ោស់ដដលទទួលោនការសហណ្តាសនន្នតាំ  
1996 (Compassionate Use Act of 1996) ។

ដផ្នកទដី 4.7. ដផ្នក 11362.4 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព  
ហដើមតាបដីឲតាយ ហសចក្ដីដចងថា៖

11362.4. (a) បុគ្គលដដលោក់ពន្័និង្កមសដីលធម៌ហនះ្តរូវោនបញ្តាក់ក្នចុង  
កថាខណ្ឌ (1) នន ដផ្នករង(a) នន ដផ្នក 11362.3 មានហទាសកំេុសបទហល្ើស

6 ហដើម ហេើយមានកញ្តាដដលបហងកើតហោយរុក្ខចាតិ;

(4) រក ់ឬពិសារកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា; និង

(5) មាន បញ្ជូន ជាវ ទទួលោន ហ្បើ្ោស់ ផលិត ឬផ្ល់ឧបករណ៍បដន្ថមរបស់កញ្តា
ហៅឲតាយបុគ្គលអាយុ 21 ្នតាំ ឬចាស់ជាងហោយមិនមានពិន័យទាមទារ សំណង។

(b) កថាខណ្ឌ (5) នន ខណ្ឌរង (a) ្តរូវោនបហងកើតហដើមតាបដីបំហពញ លក្ខខណ្ឌត្មរូវការនន  
ដផ្នករង (f) នន ដផ្នក 863 នន ចំណងហរើង 21 នន្កមសេរដ្ឋអាហមរិក (21 U.S.C.  
ដផ្នក 863(f)) ហោយផ្ល់សិទ្ិ ហ្កាមចតាបាប់រដ្ឋ ហៅឲតាយបុគ្គលដដល អនុហឡាមតាមដផ្នក
ហនះហដើមតាបដីបហងកើត មាន ដចកចាយឧបករណ៍បដន្ថមស្មាប់កញ្តា។

(c) កញ្តា និងផលិតផលកញ្តា(ដដលោក់ព័ន្្កមសដីលធម៌ដដល្តរូវោន កំណត់ថា្សប
ចតាបាប់ហោយដផ្នកហនះ)មិន្តរូវោនរត់ហគចពដីចតាបាប ់ឬឋិតហ្កាម ការរឹបអូសហនាះហទ ហេើយមិន
មាន្កមសដីលធម៌ណ(ដដល្តរូវោនកំណត ់ថា្សបចតាបាប់ហោយដផ្នកហនះ)នឹងបហងកើត
មូលោ្តានស្មាប់ការចាប់ឃុំ ការរុករក ឬចាប់ខលៃលួនហនាះហទ។ 

ដផ្នកទដី 4.5. ដផ្នក 11362.2 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព  

ហដើហមតាបើឲតាយមានហសចក្ដីដចងថា ៖

11362.2. (a) ការោំដុះកញ្តាហោយផ្តាល់ខលៃលួនហ្កាម កថាខណ្ឌ (3) នន ខណ្ឌរង  
(a) ននដផ្នកទដី 11362.1 ្តរូវោនោក់្មិត ដូចតហៅហនះ៖

(1) បុគ្គលមានតាក់ៗនឹង្តរូវោំដុះ បណ្ដះ យកផល សមងៃលួត ឬដំហណើរការរុក្ខជាតិ ្សបតាម
បទបញ្ញត្ិក្នចុងតំបន ់(ហបើមាន)ដដល្តរូវោនអនុម័តហោយ អនុហឡាមតាម ខណ្ឌរង (b)។

(2) រុក្ខជាតិរស់ និងកញ្តាដដលបហងកើតហោយរុក្ខជាតិដដលមានសារធាតុហលើស ពដី 28.5  
្កាម្តរូវោនោក់ក្នចុងលំហៅឋានឯករនរបស់បុគ្គល ឬហៅហលើទដីធា្តា លំហៅឋានឯករន
ហនាះ(ឧ., ក្នចុងទដីធា្តាសួនចតាបាខាងហ្រៅ), ្តរូវោនចាក់ហសាទុក ក្នចុងទដីកដនលៃងមួយ ហេើយហោយ
មិនអាចហមើលហឃើញពដីទដីកដនលៃងសាធារណៈ ហោយដកវដ្្នកធម្តាដដលមិនមានរំនួយ។

(3) មិនឲតាយមានរុក្ខជាតិរស់ហលើសពដី 6 ហដើម្តរូវោនោំដុះ បណ្ដះ យកផល សមងៃលួត ឬ
ដំហណើរការក្នចុងលំហៅឋានឯករន ឬហលើទដីធា្តាក្នចុងលំហៅឋានឯករន ហៅក្នចុង ហពលដតមួយ
ហនាះហទ។ 

(b) (1) ្កុង ហខានធដី ឬ្កុង និងហខានធដីអាចនឹងអនុម័ត និងព្ងឹងបទបញ្ញត្ ិដដល
សមហេតុផលហដើមតាបដីហធវើនិយ័តកម្ហោយសមរមតាយហលើសកម្ភាព ឬ្កមសដីលធម៌ក្នចុង
កថាខណ្ឌ (3) នន ខណ្ឌរង(a) of ដផ្នកទដី 11362.1.

(2) ហោយមិនគិតពដី កថាខណ្ឌ (1), ្កុង ហខានធដី ឬ្កុង និងហខានធដីនឹងមិន
អាចហាមឃត់បុគ្គលមានតាក់ក្នចុងការចូលរួមសកម្ភាព និង្កមសដីលធម៌ទាំង្សុង
ហ្កាម កថាខណ្ឌ (3) នន ខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 11362.1 ក្នចុងលំហៅឋានឯក
រន មួយ ឬក្នចុងរចនាសម្ព័ន្ឧបករណ៍បដន្ថមហៅលំហៅឋានឯករនមួយដដលមានទដីតាំង  
ហលើទដីធា្តាលំហៅឋានឯករនមួយដដល្តរូវោនោក់របងការោរ្បកប ហោយសុន្ិសុខ។

(3) ហោយមិនគិតពដី កថាខណ ្(3) នន ខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 11362.1, ្កុង  
ហខានធដី ឬ្កុង និងហខានធដីអាចនឹងហាមឃត់បុគ្គលមានតាក់ក្នចុងការចូលរួមសកម្ភាព និង
្កមសដីលធម៌ទាំង្សុងហ្កាមកថាខណ្ឌ (3) នន ដផ្នករង (a) នន ដផ្នកទដី 11362.1 ខាង
ហ្រៅលហលើ ទដីធា្តាលំហៅឋានឯករនមួយ។

(4) កថាខណ្ឌ (3) នឹងហៅជាមិនអាច្បត្ិបត្ិការោនហ្កាមការកំណត់ ហោយអគ្គហមធាវី
រដ្ឋCaliforniaដដលថាកាហ្បើ្ោស់កញ្តាហ្រៅហវរ្សានស្មាន លក្ខណៈ្សបចតាបាប់ក្នចុងរដ្ឋ
Californiaហ្កាមចតាបាប់សេព័ន ្ហេើយបញ្ញតិ្ដដល ្តរូវោនអនុម័តហោយទដី្កុង ហខានធដី  
ឬទដី្កុង និងហខានធដីហ្កាម កថាខណ្ឌ (3) នឹង្តរូវកំណត់ជានិរាករណ៍ហៅកាលបរិហចឆេទនន
ការកំណត ់ហនាះហោយអគ្គហមធាវី។

(5) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "លំហៅឋានឯករន" សំហៅទដីផ្ទះ ផ្ទះដលវងមួយដលវង  
ផ្ទះចល័ត ឬលំហៅឋាន្សហដៀងៗ។ 

ដផ្នកទដី 4.6. ដផ្នកទដី 11362.3 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព
ហដើមតាបដីឲតាយមាន ហសចក្ដីដចងថា ៖

11362.3. (a) មិនមានខលៃឹមសារណក្នចុង ដផ្នកទដី 11362.1 ្តរូវោនបក ្សាយ
ហដើមបដីអនុញ្តបុគ្គលណមានតាក់ឲយ:
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(d) ចតាបាប់ោក់ព័ន្និងការរក ់ឬពិសាកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហៅក្នចុងទដីធា្តា ននមន្ទដីរ
ហ្បើ្ោស់ ឬសា្តាប័ណហ្កាមយុតា្តាធិការ្កសួងដកដ្ប និងនដីតិសមតាបទាន ឬនាយកោ្តាន
ចតាបាប់អនដីតិរន ឬហៅក្នចុងទដីធា្តា ននមន្ទដីហ្បើ្ោស ់ឬសា្តាប័ណហផតាសងៗ ដដលមានដចងក្នចុង  
ដផ្នកទដី 4573 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(e) ចតាបាប់ោនផ្ល់ថា ៖ ការហធវើហធវស្បដេស និងការអនុវត្ន៍ខុសវិជា្តារដីវៈក្នចុងការហធវើ  
ការងរណមួយនឹងអាចហកើតហេើងក្នចុងហពលទទួលឥទ្ិពលធងៃន់ធងៃរពដីការរក ់ឬពិសាកញ្តា  
ឬផលិតផលកញ្តា។

(f) វាជាសិទិ្ និងកតពវកិច្នននិហយារកឯករន និងសាធារណៈហដើមតាបដីរកតាសា កដនលៃងហធវើការ
ដដលមិនមានហ្គឿងហញៀន និងជាតិអាកុល ឬត្មរូវឲតាយនិហយារក អនុញ្តាត ឬទទួល
ឲតាយមានការហ្បើ្ោស់ កម្សិទ្ ិការហផ្ទ ការបង្តាញ ការដឹករញ្ជូន ការលក់ ឬកំហណើនកញ្តា
ក្នចុងកដនលៃងហធវើការ ឬបែះោល់សម្ថភាព និហយារកឲតាយមានចតាបាប់ហាមឃត់ការហ្បើ្ោស់
កញ្តាហោយនិហយារិត និងនិយារិតសកា្តានុពល ឬបង្តានិហយារកពដីការអនុហឡាមតាមចតាបាប់
រដ្ឋ និងសេព័ន្។

(g) សមត្ថភាពទដីភានតាក់ងររដ្ឋោលរដ្ឋ ឬមូលោ្តានក្នចុងការហាមឃត ់ឬោក់ក្មិតហលើស
កម្ភាព ឬ្កមសដីលធម៌ដដល្តរូវោនអនុញ្តាតហ្កាម ដផ្នកទដី 11362.1 ក្នចុងអាគារ
ដដលជាកម្សិទ្ ិោក់ឲតាយរួល ឬកាន់កាប់ហោយទដីភានតាក់ងររដ្ឋោលរដ្ឋ ឬមូលោ្តាន។

(h) សមត្ថភាពរបស់បុគ្គលមានតាក ់ឬអង្គភាពឯករនក្នចុងការហាមឃត ់ឬោក់ក្មិតហលើ
សកម្ភាព ឬ្កមសដីលធម៌ណមួយដដល្តរូវោនអនុញ្តាត ក្នចុង ដផ្នកទដី 11362.1  
ហលើ្ទពតាយសមតាបត្ិឯករនរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាព។ 

(i) ចតាបាប់ទាំងឡាយដដលអនុហលាមហៅតាមចតាបាប់បញ្ញតិ្ស្ដីពដីការហ្បើ្ោស់ដដលទទួលោន
ការសហណ្តាស នន្នតាំ 1996 (Compassionate Use Act of 1996) ។

ដផ្នកទដី 5. ការហ្បើ្ោស់កញ្តាជាថានតាំហពទតាយ។

ដផ្នកទដី 5.1. ដផ្នក 11362.712 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីសុខភាពនិង
សុវត្ថិភាព ដដលដចងថា ៖

11362.712. (a) ហោយចាប់ហផ្ើមហៅ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2018 អ្នករំងឺដដល
មានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់មួយរួម្តរូវមានអនុសាសន៍របស់្គរូហពទតាយដដលអនុហលាមតាម  
មា្តា 25 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នក 2525) នន រំពូកទដី 5 នន ខណ្ឌទដី 2 នន្កម
ោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ។ ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយ ការខកខានមិនោនអនុហលាមតាម
លក្ខខណ្ឌត្មរូវហនះមិនបែះោល់ដល់ការការោរណមួយដដល្តរូវោនផ្ល់រូនអ្នករំង ឺឬ
អ្នកហមើលដ្ជាចមតាបងរបស់ពួកហគ ហោយ មា្តា 11362.5 ហេើយ។

(b) ្កសួងសុខា្ិោលរបស់ហខានធដីមួយ ឬអ្នកទទួលការចាត់តាំងរបស់ហខានធដីហនាះ ្តរូវ
អ្ិវឌតាឍពិធដីសារនានាហដើមតាបដីធានាថា ចាប់ពដី ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2018 រាល់អត្សញ្តា
ណប័ណ្ណទាំងអស់ដដល្តរូវោនហចញហយាងតាម ដផ្នក 11362.71 ្តរូវោនគាំ្ទហោយ
អនុសាសន៍របស់្គរូហពទតាយដដលអនុហលាមតាម មា្តា 25 (ហោយចាប់ពដី ដផ្នក 2525) នន  
រំពូកទដី 5 នន ខណ្ឌទដី 2 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

ដផ្នកទដី 5.2. ដផ្នក 11362.713 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីសុខភាពនិង
សុវត្ថិភាព ដដលដចងថា ៖

11362.713. (a) ព័ត៌មានដដលចងអចុលបង្តាញអំពដីហ្មតាះ អាសយោ្តាន ឬ
ហលខសន្ិសុខសង្គមរបស់អ្នករំង ឺសា្តានភាពរំងឺរបស់ពួកហគ ឬហ្មតាះរបស់អ្នកហមើល
ដ្ជាចមតាបងរបស់ពួកហគ ដដលោនទទួល និងមានហៅក្នចុងកំណត់្តារបស់្កសួង
សុខា្ិោលសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងហោយ្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈនន
ហខានធដីណមួយ ្តរូវោនចាត់ទុកថាជា "ព័ត៌មានហវរ្សានស"្ ហៅក្នចុងនិយមន័យ
ននចតាបាប់ស្ដីពដីការសមា្តាត់ននព័ត៌មានហវរ្សានស ្(ដផ្នកទដី 2.6 (ហោយចាប់ពដី ដផ្នកទដី  
56) ននខណ្ឌទដី 1 នន ្កមរដ្ឋបតាបហវណដី) និងមិន្តរូវ ោនលាត្តោងហោយ្កសួង  
ឬ្កសួងសុខា្ិោលសាធារណនន ហខានធដីណមួយ ហលើកដលងដត្សបតាម ការរឹតតតាបិត
ចំហោះការ លាត្តោងអំពដីព័ត៌មានដដលអាចសមា្តាល់ចំហោះបុគ្គល ហយាងតាមចតាបាប់ស្ដីពដី
ការសមា្តាត់ននព័ត៌មានហវរ្សានស្។

(b) ហៅក្នចុងរយៈហពល 24 ហមា៉តាងបនា្តាប់ពដីទទួលោនសំហណើសុំឲតាយលាត្តោងហ្មតាះ  

ក្មិត្សាលដដលអាច ផ្ន្ទហទាសោនហោយពិន័យហ្ចើនជាងមួយរយដុលា្តា ($100);  
ក្នចុងករណដីដដល បុគ្គលហ្កាម 18 ្្នំានឹង្តរូវោនត្មរូវឲតាយបំហពញកម្វិធដីអប់រ ំឬ្បឹកតាសា
ហយាបល់ ពដីថានតាំហញៀនរយៈហពលបួនហមា៉តាង និងរេូតដល់រយៈហពល 10 ហមា៉តាងននហសវាកម ្ 
សេគមន៍ក្នចុងរយៈហពលមិនហលើសពដី 60 ន្ងៃ ហៅហពលដដលកម្វិធដីអប់រ ំឬ្បឹកតាសាហយាបល់
ពដីហ្គឿងហញៀន និងហសវាកម្សេគមន៍្តរូវោនោក់ឲតាយមាន ស្មាប់បុគ្គលហនាះ។ 

(b) បុគ្គលដដលោក់ព័ន្្កមសដីលធម៌ដដលមានដចងក្នចុង កថាខណ្ឌ (2) តាមរយៈ (4)  
ននខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 11362.3 នឹង្តរូវមានកំេុសពដីបទហល្ើសក្មិត
្សាលដដល អាចនឹងផ្នា្តាហទាសហោយពិន័យមិនហលើសពដី ពដីររយហាសិបដុលា្តា ($250)  
លុះ្តាដតសកម្ភាពហនះ្តរូវោនអនុញ្តាតហោយចតាបាប់រដ្ឋ និងមូលោ្តាន ក្នចុងករណដីដដល
បុគ្គលហ្កាមអាយុ 18 ្នតាំនឹង្តរូវោនត្មរូវឲតាយ បំហពញវគ្គអប់រ ំឬការ្បឹកតាសាហយាបល់
ពដីថានតាំហញៀនរយៈហពលបួនហមា៉តាង និងហសវាកម្សេគមន ៍ដដលមានរយៈហពលរេូតដល់
20 ហមា៉តាងក្នចុងរយៈហពលមិនហលើសពដី 90 ន្ងៃហៅហពល ដដលកម្វិធដីអប់រ ំឬការ្បឹកតាសាហយាបល់
ពដីថានតាំហញៀន និងហសវាកម្សេគមន ៍្តរូវោនោក់ឲតាយមានស្មាប់បុគ្គលហនាះ។ 

(c) បុគ្គលដដលោក់ព័ន្្កមសដីលធម៌ដដលមានដចងក្នចុង កថាខណ្ឌ (5) ននខណ្ឌរង (a)  
ននដផ្នកទដី 11362.3 នឹង្តរូវោនទទួលការផ្នា្តាហទាសដូចគានតាដូចដដលោនផ្ល់ក្នចុង  
ខណ្ឌរង (c) ឬ (d) នន ដផ្នកទដី 11357។

(d) បុគ្គលដដលោក់ព័ន្្កមសដីលធម៌ដដលមានដចងក្នចុង កថាខណ្ឌ (6) នន ខណ្ឌរង 
(a) នន ដផ្នកទដី 11362.3 នឹង្តរូវោនទទួលការផ្នា្តាហទាសដូចគានតាដូចដដលោនផ្ល់ក្នចុង 
ដផ្នកទដី 11379.6។

(e) បុគ្គលដដលោនបំោនការោក់កំេិតក្នចុង ខណ្ឌរង (a) ននដផ្នកទដី 11362.2 មាន
កំេុសពដីបទហល្ើសក្មិត្សាលដដលអាច ផ្នា្តាហទាសោនហោយការផកពិន័យមិនឲតាយ
ហលើសពដី ពដីររយហាសិបដុលា្តា ($250)។

(f) ហោយមិនគិតពដីខណ្ឌរង (e), បុគ្គលអាយុហ្កាម 18 ្នតាំដដល បំោនការោក់
កំេិតក្នចុង ខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 11362.2 នឹង្តរូវោនោក់ហទាសហ្កាម ខណ្ឌរង  
(a) ននដផ្នកទដី 11358។

(g) (1) កម្វិធដីអប់រំហ្គឿងហញៀន ឬ ហមា៉តាងស្មាប់ការ្បឹកតាសាហយាបល់អំពដីហ្គឿងហញៀន
ដដលត្មរូវ ហោយដផ្នកហនះនឹង្តរូវបំហពញជាចាំតាោច់ លុះ្តាដតតុលាការរកហឃើញថា កម្វិធដី  
ឬការ្បឹកតាសាហយាបល់ហនាះវាមិនចាំោច់ស្មាប់បុគ្គលហនាះ ឬហោយសារ មិនមានកម្វិធដីអប់រ ំ 
ឬការ្បឹកតាសាហយាបល់អំពដីហ្គឿងហញៀនហនាះ។

(2) កម្វិធដីអប់រំពដីហ្គឿងហញៀនដដលត្មរូវហោយដផ្នកហនះស្មាប់បុគ្គលអាយ ុហ្កាម18្្នំា
្តរូវដតហធវើហេើងហោយឥតគិតន្លៃស្មាប់អ្នកចូលរួម និងផ្ល ់ការពិភាកតាសាជា្កុម ឬការប
ហ្ងៀនរយៈហពលបួនហមា៉តាងយា៉តាងតិចដផអកហលើ វិទតាយាសានស្ និងហគាលការ និងការអនុវត្ន៍
ដផអកហលើ្័ស្ចុតាងដដលជាក់ចតាបាស់ ចំហោះការហ្បើ្ោស់ និងការបំោនហលើកញ្តា ឬ
សារធាតុមិនអាច្គប់្គង ោនដនទ។ 

(h) ហ្កាយពដីការរកហឃើញពដីបុពវហេតុលអ តុលាការអាចនឹងពនតាយាហពលស្មាប ់បុគ្គលក្នចុង
ការបំហពញការអប់រំ និង្បឹកតាសាហយាបល់ពដីហ្គឿងហញៀន និងហសវាសេគមន៍ដដលត្មរូវហោយ
ដផ្នកហនះ។

ដផ្នកទដី 4.8 ដផ្នកទដី 11362.45 ្តរូវោនបដន្ថមហៅ្កមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពហដើមតាបដី
ឲតាយមាន ហសចក្ដីដចងថា ៖

11362.45 មិនមានខលៃឹមសារក្នចុងដផ្នកទដី 11362.1 នឹង្តរូវោនបក្សាយ ឬបកដ្ប
ហដើមតាបដីហធវើវិហសាធនកម ្និរាករណ ៍រះឥទ្ិពល ោក់កំេិត ឬចាត់វិធានការហដើមតាបដីហាមឃត់៖

(a) ចតាបាប់ោនបញ្តាក់ថាវាខុសចតាបាប់ក្នចុងការហបើកបរហលើយានយន ្ទូក នាវា ឬយន្ហហាះ  
ខណៈរក ់ឬពិសាកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា ឬហ្កាមឥទ្ិពល ធងៃន់ធងៃររបស់កញ្តា ឬ
ផលិតផលកញ្តា រួមមានដតមិនក្មិត្តឹម ខណ្ឌរង (e) នន ដផ្នកទដី 23152 នន
្កមយានរំនិះ ឬហទាសដដល ោមបញ្តាក់ស្មាប់ការបំោនចតាបាប់ទាំងហនាះ។ 

(b) ចតាបាប់ដដលហាមឃត់ការលក ់ការហ្បើ្ោស់ ការផ្ល់ ឬឲតាយកញ្តា ផលិតផលកញ្តា ឬ
ឧបករណ៍បដន្ថមស្មាប់កញ្តា ដល់បុគ្គលហ្កាមអាយុ 21 ្នតាំ។ 

(c) ចតាបាប់ហាមឃត់បុគ្គលហ្កាមអាយ ុ21 ្នតាំពដីការចូលរួមសកម្ភាព ឬ្កមសដីលធម៌
ដដល្តរូវោនអនុញ្តាតក្នចុង ដផ្នកទដី 11362.1។
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ដផ្នកទដី 5.4. ដផ្នក 11362.84 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីសុខភាព និង
សុវត្ថិភាព ដដលដចងថា ៖

11362.84. សា្តានភាព និងទហងវើរបស់អ្នករំងឺដដលមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់មានតាក់
ដដលហធវើសកម្ភាព្សបតាម ចតាបាប់ស្ដីពដីការហ្បើ្ោស់ហោយក្ដីហមតា្តា មិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់  
ហោយអ្នករំងឺរូបហនាះផ្តាល់ ហដើមតាបដីរឹតតតាបិត ឬកាត់បន្ថយសិទិ្ហមើលដ្ ឬសិទ្ិឪពុកមា្តាយ
ចំហោះកុមារដដលជាអនដីតិរនហៅក្នចុងចំណត់ការ ឬនដីតិវិធដីណមួយដដលស្ថិតហៅហ្កាម
យុតា្តាធិការរបស់តុលាការ្គរួសារ ឬតុលាការអនដីតិរនហេើយ។

ដផ្នកទដី 5.5. ដផ្នក 11362.85 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីសុខភាពនិង
សុវត្ថិភាព ដដលដចងថា ៖

11362.85. បនា្តាប់ពដីមានការកំណត់ហោយអគ្គហមធាវីននរដ្ឋ California ថាកាល
វិភាគរបស់សេព័ន្ស្មាប់សារធាតុដដលស្ថិតហៅហ្កាមការ្គប់្គង្តរូវោនដកដ្បហដើមតាបដី
កំណត់ភាពសមា្តាត់ហេើងវិញ ឬលុបហចាលភាពសមា្តាត់ននកញ្តា អង្គនដីតិបញ្ញត្ិអាចដកដ្ប ឬ
លុបហចាលបញ្ញត្ិនានានន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព តាមការចាំោច់ ហដើមតាបដីហធវើឲតាយចតាបាប់
រដ្ឋមានអនុហលាមភាពចំហោះការដកដ្បទាំងហនាះហៅក្នចុងចតាបាប់សេព័ន្។

ដផ្នកទដី 6. បទបតាបញ្ញត្ិស្ដីពដីកញ្តា និងសុវត្ថិភាព។

ដផ្នកទដី 6.1. ខណ្ឌទដី 10 (ចាប់ពដីដផ្នក 26000) ្តរូវោនបដន្ថមពដីហលើ្កមោណិរ្កម ្ 
និងវិជា្តារដីវៈ ហដើមតាបដីអាន ៖

ខណ្ឌទដី 10. កញ្តា

ជំពូកទ ី 1. បញ្ញ្តេិទូទៅ និងនិយមន័យ

26000. (a) ហគាលបំណង និងហចតនាននខណ្ឌហនះ គឺហដើមតាបដីបហងកើត្បព័ន្្គប់្រុង
ហ្ជាយមួយហដើមតាបដី្គប់្គង និងការោក់បញ្ញតិ្ហលើការហធវើវបតាបកម្ ការដចកចាយ ការដឹករញ្ជូន  
ការរកតាសាទុក ការផលិត ការដកនច្ន និងការលក់កញ្តាដដលមិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ  
និងផលិតផលកញ្តាស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យដដលមានអាយុ 21 ្នតាំហេើងហៅ។

(b) ហៅក្នចុងភាពហរឿនហលឿនន អនុដផ្នក (a) ខណ្ឌហនះព្ងដីកអំណច និងភារកិច្របស់ទដី
ភានតាក់ងររដ្ឋដដលមាន្សាប់ ដដលទទួលខុស្តរូវចំហោះការ្គប់្គង និងការោក់បញ្ញត្ិហលើ
ឧសតាសាេកម្ហដើម្កហៅដដលហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ ហយាងតាម រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់
ហផ្ើមពដី ដផ្នក 19300) នន ខណ្ឌទដី 8 ហដើមតាបដីរួមបញ្ជូលអំណច និងភារកិច្ក្នចុងការ្គប់្គង  
និងការោក់បញ្ញត្ិហលើឧសតាសាេកម្កញ្តាដដលមិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយហៅក្នចុង
ដផ្នកោណិរ្កម្។

(c) អង្គនដីតិបញ្ញត្ិអាច តាមរយៈការហោះហ្នតាតភាគហ្ចើន អនុម័តចតាបាប់ហដើមតាបដីអនុវត្ខណ្ឌ
ហនះ ក្នចុងលក្ខខណ្ឌដដលចតាបាប់ហនាះមានសង្គតិភាពជាមួយហគាលបំណង និងហចតនាននចតាបាប់
ស្ដីពដីការ្គប់្គង ការោក់បញ្ញត្ិ និងការយកពន្ហលើមនុសតាសហពញវ័យដដលហ្បើ្ោស់កញ្តា។

26001. ស្មាប់ហគាលបំណងននខណ្ឌហនះ និយមន័យខាងហ្កាម្តរូវអនុវត ្៖

(a) "អ្នកោក់ោកតាយសុ"ំ មានន័យដូចតហៅ ៖

(1) មា្តាស់ ឬមានតាក់ទាំងឡាយននអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណដដល្តរូវោនហស្នើ។ "មា្តាស់" មានន័យ
ថាបុគ្គល្គប់រូបដដលមាន (A) ផល្បហយារន៍ននភាពជាមា្តាស់កម្សិទ្ិសរុប (ហ្រៅពដី
ផល្បហយារន៍្ោតិហភាគ សិទ្ិឃត់ទុក ឬបន្ទចុកណមួយ) ចំនួន 20 ភាគរយ ឬហលើស
ពដីហនះហៅក្នចុងនាមជាអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ និង (B) អំណចក្នចុងបញ្តា ឬបណ្តាលឲតាយមាន
ការបញ្តា ្គប់្គង ឬ្តរួត្តាអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ។

(2) ្បសិនហបើអ្នកោក់ោកតាយសុំជា្កុមេ៊ុនហធវើរំនួញជាសាធារណៈ "មា្តាស់" រួមបញ្ជូល
អគ្គនាយក្បតិបតិ្ និងសមារិកណមានតាក់នន្កុម្បឹកតាសា្ិោល និងបុគ្គលណមានតាក ់ 
ឬអង្គភាពណមួយដដលមានផល្បហយារន៍ននភាពជាមា្តាស់កម្សិទ្ិសរុបហៅក្នចុង្កុម
េ៊ុនចំនួន 20 ភាគរយ ឬហលើសពដីហនះ។ ្បសិនហបើអ្នកោក់ោកតាយសុ ំគឺជា្កុមេ៊ុនមិន
ដសវងរក្ោក់ចំហណញ "មា្តាស់" មានន័យថា ទាំងអគ្គនាយក្បតិបត្ ិនិងសមារិក
ណមានតាក់នន្កុម្បឹកតាសា្ិោល។

(b) "ការិយាល័យ" មានន័យថាការិយាល័យ្គប់្គងកញ្តាហៅក្នចុង្កសួងកិច្ការអ្នក
ហ្បើ្ោស់។

(c) "ការបដិហសធចំហោះកុមារ" មានន័យថា្តរូវោនរចនា ឬបហងកើតហេើងហដើមបដីឲយ

អាសយោ្តាន ឬហលខសន្ិសុខសង្គមរបស់អ្នករំង ឺសា្តានភាពរំងឺរបស់ពួកហគ ឬហ្មតាះ
អ្នកហមើលដ្ទាំជាចមតាបងរបស់ពួកហគ ្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ឬទដីភានតាក់ងរ
សុខា្ិោលសាធារណៈននហខានធដីណមួយ ្តរូវទំនាក់ទំនងអ្នករំង ឺនិងរូនដំណឹងដល់
អ្នករំងឺអំពដីសំហណើហនាះ ហេើយ្បសិនហបើសំហណើហនាះ្តរូវោនហធវើហេើងជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរ  
្តរូវមានសំហ្ចមលៃងមួយចតាបាប់ននសំហណើរហនាះ។ 

(c) ហទាះបដីជាមាន ដផ្នកទដី 56.10 នន្កមរដ្ឋបតាបហវណដីកហ៏ោយ ្កសួងសុខា្ិោល
សាធារណៈ និងទដីភានតាក់ងរសុខា្ិោលសាធារណៈននហខានធដីណមួយមិន្តរូវលាត្តោង  
ហេើយ្កសួង និងទដីភានតាក់ងរទាំងហនាះក៏មិន្តរូវទទួលបញ្តាពដីទដីភានតាក់ងរ ឬតុលាការឲតាយហធវើការ
លាត្តោងហ្មតាះ អាសយោ្តាន ឬហលខសន្ិសុខសង្គមរបស់អ្នករំង ឺសា្តានភាពរំងឺ
របស់ពួកហគ ឬហ្មតាះអ្នកហមើលដ្ទាំជាចមតាបងរបស់ពួកហគ មុនន្ងៃទដី 10 បនា្តាប់ពដីោន
ទាក់ទងអ្នករំង ឺជាមា្តាស់កំណត់្តាដដលទទួលោនការហស្នើសុំឲតាយលាត្តោងហនាះ។

(d) ពុំមាន្បព័ន ្ឬមូលោ្តានទិន្នន័យោកតាយសុំអត្សញ្តាណប័ណ្ណណមួយដដល្តរូវោន
ហ្បើ្ោស់ ឬរកតាសាទុកហោយ្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ឬហោយ្កសួងសុខា
្ិោលសាធារណៈរបស់ហខានធដីណមួយ ឬអ្នកទទួលការចាត់តាំងរបស់ហខានធដីហនាះ ដូច
មានដចងហៅក្នចុង ដផ្នកទដី 11362.71 ្តរូវមានព័ត៌មានផ្តាល់ខលៃលួនរបស់អ្នករំងឺដដលមាន
គុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ណមានតាក ់រួមមានជាអាទិ៍ ហ្មតាះ អាសយោ្តាន ហលខសន្ិសុខសង្គម  
សា្តានភាពរំងឺរបស់អ្នករំង ឺឬហ្មតាះអ្នកហមើលដ្ចមតាបងរបស់ពួកហគ ហេើយ។ ្បព័ន ្ឬ
មូលោ្តានទិន្នន័យោកតាយសុំណមួយដបបហនាះ អាចផ្ទចុកដតហលខអត្សញ្តាណកម្របស់អ្នក
ហ្បើ្ោស់ដតមួយគត ់ហេើយហៅហពលដដលហលខហនាះ្តរូវោនបញ្ជូល ព័ត៌មានដតមួយគត់
ដដលអាច្តរូវោនផ្ល់រូន គឺថាហតើប័ណ្ណមានសុពលភាព ឬអសុពលភាព។

ដផ្នកទដី 5.3. ដផ្នកទដី 11362.755 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ្តរូវោន
វិហសាធនកម្ ដចងថា ៖

11362.755. (a) ្កសួង្តរូវបហងកើតន្លៃោកតាយសុំ និងន្លៃសុំបន្សុពលភាពស្មាប់
បុគ្គលដដលហស្នើសុំការទទួលោន ឬការបន្សុពលភាពអត្សញ្តាណប័ណ្ណ ដដល្គប់
្គាន់ស្មាប់្គបដណ្ប់ហលើការចំណយរបស់្កសួង ដដលរួមបញ្ជូលទាំងតនមលៃចាប់ហផ្ើម
សកម្ភាព តនមលៃននន្លៃនានាដដល្តរូវោនកាត់បន្ថយស្មាប់អ្នកទទួលផល្បហយារន៍
ពដីកម្វិធដី Medi-Cal ្សបតាមដផ្នករង (b) តនមលៃននការសមា្តាល់ និងការអ្ិវឌតាឍ ្បព័ន្
ដដលដផអកហលើវិបអ៊ីនធឺណិត ដដលមាន្បសិទ្ភាពចំណយ និងចំណយហលើការដ្រកតាសា  
ហលខទូរសព្ទហៅហចញហោយឥតគិតន្លៃ 24 ហមា៉តាង។ ្កសួងសុខា្ិោលរបស់ហខានធដី
នដីមួយៗ ឬអ្នកទទួលការចាត់តាំងរបស់ហខានធដីហនាះ អាចគិត្ោក់បដន្ថម ស្មាប់រាល់
ចំណយរបស់ហខានធដី ឬអ្នកទទួលការចាត់តាំងរបស់ហខានធដីក្នចុងការ្គប់្គងកម្វិធដី  
ហយាងតាមមា្តាហនះ។

(b) ហៅក្នចុងហេតុការណ៍ដបបណក៏ហោយ ចំនួន្ោក់កន្មដដលគិតហោយ្កសួង
សុខា្ិោលននហខានធដីណមួយមិន្តរូវហលើសពដីមួយរយដុលា្តារ ($100) ស្មាប់ោកតាយ
ហស្នើសុំមួយ ឬការបន្សុពលភាពមួយហេើយ។

(b) (c) បនា្តាប់ពដីមាន្ស្ចុតាងគួរជាទដីហពញចិត្ដដលបញ្តាក់អំពដីការចូលរួម និងមាន
លក្ខណៈសមតាបត្ិស្មាប់ចូលរួមក្នចុងកម្វិធដី Medi-Cal ហនាះ អ្នកទទួលផល្បហយារន៍
ពដីកម្វិធដី Medi-Cal ្តរូវទទួលោនការកាត់បន្ថយតនមលៃដដល្តរូវោនកំណត់ចំនួន 50  
ភាគរយ ហយាងតាមដផ្នកហនះ។

(d) បនា្តាប់ពដីមាន្ស្ចុតាងគួរជាទដីហពញចិត្ដដលបញ្តាក់ថាអ្នករំងឺដដលមានគុណសមតាបត្ិ
្គប់្គាន់ណមួយ ឬអាណពតាយាោល្សបចតាបាប់របស់អ្នករំងឺដដលមានគុណសមតាបត្ិ្គប់
្គាន់ និងមានអាយុហ្កាម 18 ្នតាំ គឺជាមនុសតាសហពញវ័យដដលមានរដីវភាព្កដី្កស្មាប់
ការពតាយាោលរំងឺដដលមានលក្ខណៈសមតាបត្ិស្មាប់ និងោនចូលរួមហៅក្នចុងកម្វិធដីហសវា
សុខា្ិោលរបស់ហខានធដីហនាះ នឹងមានការហលើកដលងចំហោះការយកន្លៃដដល្តរូវោន
កំណត់ហយាងតាមដផ្នកហនះ។

(e) ក្នចុងករណដីដដលតនមលៃដដលោនគិត និង្បមូលហោយ្កសួងសុខា្ិោលននហខានធដី
ណមួយ មិន្គប់្គាន់ស្មាប់ទូទាត់ន្លៃរដ្ឋោលក្នចុងការអនុវត្តួនាទដីរបស់្កសួង
សុខា្ិោលរបស់ហខានធដីហនាះ ោក់ព័ន្នឹង្បព័ន្អត្សញ្តាណប័ណ្ណជាចាំោច់ហនាះ អង្គ
នដីតិបញ្ញត្ ិបនា្តាប់ពដីមានការហស្នើសុំពដី្កសួងសុខា្ិោលននហខានធដីហនាះ ្តរូវបងវិល្ោក់រូន
្កសួងសុខា្ិោលរបស់ហខានធដីហនាះ ស្មាប់ន្លៃរដ្ឋោលដដលសម្សបបដន្ថមពដីហលើតនមលៃ
ដដលោនគិត និង្បមូលហោយ្កសួងសុខា្ិោលននហខានធដីហនាះ។
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184 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

(u) "ផលិតផលកញ្តា" មានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យហៅក្នចុង ដផ្នក 11018.1 នន្កម
សុខភាព និងសុវត្ថិភាព ហលើកដលងដតមិនោនរួមបញ្ជូលផលិតផលកញ្តាដដល្តរូវោន
ផលិត ដកនច្ន ដឹករញ្ជូន ដចកចាយ ឬលក់ស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ ហយាងតាម  
រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នក 19300) នន ខណ្ឌ 8។

(v) "ការបណ្ដះ និងលក់កូនហឈើ" មានន័យថាអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់ដដលផលិត
ដតរុក្ខជាតិដដល្តរូវោនបង្តាត់ រុក្ខជាតិតូចៗ ពូរ និងផលិតកសិកម្ដនទហទៀតដដល្តរូវោន
ហ្បើ្ោស់យា៉តាងជាក់លាក់ស្មាប់ការោំដុំ ការោំដុះបន ្និងការហធវើវបតាបកម្កញ្តា។

(w) "ការដំហណើរការ" មានន័យថាសកម្ភាពណមួយដដល្តរូវោនត្មរូវឲតាយមានការផ្ល់
អាជា្តាប័ណ្ណហយាងតាមបញ្ញត្ិននខណ្ឌហនះ ឬការហផ្ទរកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាណមួយក្នចុង
ន័យហធវើោណិរ្កម្។

(x) "កញ្ប"់ មានន័យថាភារន ៍ឬឧបករណ៍ស្មាប់ោក់ណមួយ ដដល្តរូវោនហ្បើ
្ោស់ស្មាប់ោក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា។

(y) "មនុសតាស" រួមបញ្ជូលបុគ្គលណមានតាក ់្កុមេ៊ុនណមួយ ្កុមេ៊ុនរួមេ៊ុន អារដីវកម្
រួមទុន សមាគម ្កុមេ៊ុនទទួលខុស្តរូវមានក្មិត អចលន្ទពតាយ ្កុមេ៊ុនទទួល
ភារៈ្គប់្គង ឬ្កុមេ៊ុនទទួលភារៈ្គង់្គងដផ្នកអារដីវកម្ អ្នកទទួលយក សេរដីព ឬ
្កុមណមួយហផតាសងហទៀត ឬការហធវើសកម្ភាពរួមគានតាក្នចុងនាមជាអង្គភាពមួយ និងពេុវចនៈ  
្ពមទាំងឯកវចនៈ។

(z) "អ្នកទិញ" មានន័យថាអតិ្ិរនដដលោនចូលរួមហៅក្នចុង្បតិបត្ិការជាមួយអ្នកកាន់
អាជា្តាប័ណ្ណក្នចុងហគាលបំណងទទួលោនកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា។

(aa) "ការលក់" និង "លក"់ រួមបញ្ជូល្បតិបត្ិការណមួយ ដដលតាមរយៈការលក់ហនាះ  
ស្មាប់តនមលៃតបស្នងណមួយ កម្សិទ្ិហលើកញ្តា្តរូវោនហផ្ទរពដីមនុសតាសមានតាក់ហៅមនុសតាសមានតាក់
ហផតាសងហទៀត និងរួមបញ្ជូលទាំងការបញ្ជូនកញ្តា ឬផលិតកញ្តាតាមការបញ្តាទិញកញ្តា ឬ
ផលិតផលកញ្តាទាំងហនាះ និងការនរអង្តា ឬទទួលោនការបញ្តាទិញកញ្តា ឬផលិតផល
កញ្តា បែុដន្មិនរួមបញ្ជូលការ្បគល់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាពដីអ្នកទិញកញ្តា ឬផលិតផល
កញ្តាហៅកាន់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណវិញហេើយ។

(bb) "ហសវាហធវើហតស្" មានន័យថាមន្ទដីរពិហសាធន ៍ទដីតាំង ឬអង្គភាពណមួយហៅក្នចុងរដ្ឋ  
ដដលផ្ល់ ឬអនុវត្ការហធវើហតស្កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា ដដលរួមបញ្ជូលទាំងបរិកា្តារដដល
្តរូវោនផ្ល់រូនហោយមន្ទដីរពិហសាធន៍ ទដីតាំង ឬអង្គភាពហនាះផងដដរ ដដលមានចំណុច
ទាំងពដីរដូចខាងហ្កាម ៖

(1) ្តរូវោនទទួលសា្តាល់ជាផលៃជូវការហោយអង្គភាពទទួលសា្តាល់ជាផលៃជូវការដដលឯករារតាយពដី
បុគ្គលដនទហទៀតទាំងអស់ដដលោក់ព័ន្នឹងសកម្ភាពោណិរ្កម្កញ្តាហៅក្នចុងរដ្ឋ។

(2) ោនចុះបញ្ដីហៅ្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។

(cc) "ឧបករណ៍សមា្តាល់ដតមួយគត"់ មានន័យថាកូដហលខលាយអកតាសរ ឬការហរៀបចំណ
មួយដដល្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីហយាងដល់ហរាងច្កជាក់លាក់ណមួយហៅទដីតាំងដដល
ទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ។

(dd) "ការមិនអាចអនុវត្ោនហោយពុំមានហេតុផល" មានន័យថា វិធដីសានស្នានាដដល
ចាោំច់ហដើមតាបដីអនុហលាមតាមបទបតាបញ្ញតិនានា ដដលត្មរូវឲតាយមានការវិនិហយាគដដលមាន
ហានិ្័យខ្ពស ់ចំណយ្ោក់កាស ហពលហវលា ឬធនធាន ឬ្ទពតាយសកម្ណមួយហផតាសង
ហទៀត ដដលការដំហណើការក្នចុងការបហងកើតកញ្តាពុំស័ក្ិសមនឹងតនមលៃ ក្នចុងការអនុវត្ជាក់ដស្ង
ហោយអ្នកហធវើអារដីវកម្ហោយ្បុង្បយ័ត្នយា៉តាងសម្សបណមានតាក់ហេើយ។

(ee) "មណ្ឌលយុវរន" ្តរូវមានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យហៅក្នចុង ដផ្នក 11353.1 នន
្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។

ជំពូកទ ី 2. រដ្ឋបាល

26010. (a) ការិយាល័យោក់បញ្ញត្ិហលើកញ្តាដដលហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ ដដល
្តរូវោនបហងកើតហេើងហៅក្នចុង ដផ្នកទដី 19302 តាមរយៈឯកសារហនះ ្តរូវោនផ្តាស់ប្ជូរ
ហ្មតាះហៅជាការិយាល័យ្គប់្គងកញ្តា។ នាយក្តរូវ្គប់្គង និងអនុវត្បញ្ញត្ិនានានន
ខណ្ឌហនះបដន្ថមពដីហលើបញ្ញត្ិនានានន រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 19300)  
នន ខណ្ឌទដី 8. នាយក្តរូវមានអំណច និងសិទ្ិហស្ើគានតា ដូចដដល្តរូវោនផ្ល់រូនហោយ  
អនុដផ្នក (b) និង (c) នន ដផ្នកទដី 19302.1 ស្មាប់ហគាលបំណងននខណ្ឌហនះ។

មានការលំោកជាពិហសសស្មាប់កុមារដដលមានអាយុហ្កាម្ោំ្នតាំក្នចុងការហបើក និង
មិនពិោកស្មាប់មនុសតាសហពញវ័យធម្តាក្នចុងហ្បើ្ោស់យា៉តាង្តឹម្តរូវ។

(d) "សកម្ភាពអារដីវកម្កញ្តា" រួមមានវបតាបកម ្ការកាន់កាប់ ការផលិត ការដចកចាយ  
ការដកនច្ន ការរកតាសាទុក ការហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន ៍ការបិតសា្តាក ការដឹករញ្ជូន ការ
ដចកចាយ ការបញ្ជូន ឬលក់កញ្តា និងផលិតផលកញ្តា ដូចោនដចងហៅក្នចុងខណ្ឌហនះ។

(e) "វបតាបកម"្ មានន័យថាសកម្ភាពណមួយដដលោក់ព័ន្នឹងការោំ ការបណ្ដះ ការ
្បមូលផល ការសមងៃលួត ការហធវើឲតាយរកតាសាទុកោនយូរ ការបហងកើនគុណភាព ឬការកាត់ត្មឹម
កញ្តា។

(f) "អតិ្ិរន" មានន័យថារូបវ័ន្បុគ្គលណមានតាក់ដដលមានអាយុ 21 ្នតាំហេើងហៅ។

(g) "មណ្ឌលហមើលដ្ហក្ងហពលន្ងៃ" ្តរូវមានអត្ថន័យដូចគានតានឹងនិយមន័យហៅក្នចុងដផ្នក  
1596.76 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។

(h) "ការបញ្ជូន" មានន័យថាការហផ្ទរកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហៅឲតាយអតិ្ិរនណមានតាក់
ក្នចុងន័យហធវើោណិរ្កម្។ "ការបញ្ជូន" ក៏រួមបញ្ជូលផងដដរនូវការហ្បើ្ោស់ហោយអ្នកលក់
រាយននហវទិកាបហច្កវិទតាយាដដលកាន់កាប់ និង្គប់្គងហោយអ្នកលក់រាយ ឬទទួលោន
អាជា្តាប័ណ្ណហោយឯករារតាយហយាងតាមខណ្ឌហនះ ដដលហធវើឲតាយអតិ្ិរនអាចហរៀបច ំឬរួយ
ស្មរួលដល់ការហផ្ទរក្នចុងន័យហធវើោណិរ្កម្ហោយអ្នកលក់រាយកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា
ដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ។

(i) "នាយក" មានន័យថានាយក្កសួងកិច្ការអ្នកហ្បើ្ោស់។

(j) "ការដចកចាយ" មានន័យថា ការទិញ ការលក់ និងការដឹករញ្ជូនកញ្តា និងផលិតផល
កញ្តារវាងអង្គភាពនានាដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណហយាងតាមខណ្ឌហនះ។

(k) "មូលនិធ"ិ មានន័យថាមូលនិធិ្គប់្គងកញ្តាដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងហយាងតាម  
ដផ្នក 26210 ។

(I) "្បហ្ទ" មានន័យថា្បហ្ទដដលអនុវត ្ឬការចាត់តាំងដដលោក់ព័ន្នឹងទ្មង់
ខុសៗគានតាននកញ្តាជាក់លាក់ ឬ្បហ្ទផលិតផលកញ្តា រួមមានជាអាទិ៍ ហ្មតាះពូរ ឬ
ោណិរ្សញ្តារបស់អ្នកោំ ឬការកំណត់តំបន់ស្មាប់ការោំ។

(m) "អាជា្តាប័ណ្ណ" មានន័យថាអាជា្តាប័ណ្ណរដ្ឋដដល្តរូវោនហចញហយាងតាមខណ្ឌហនះ។

(n) "អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ" មានន័យថាបុគ្គលណមានតាក ់ឬអង្គភាពណមួយដដលកាន់កាប់
អាជា្តាប័ណ្ណណមួយហយាងតាមខណ្ឌហនះ។

(o) "អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ" មានន័យថាទដីភានតាក់ងររបស់រដ្ឋដដលទទួលខុស្តរូវចំហោះ
ការហចញ ការបន្សុពលភាព ឬ ការោក់ឲតាយដំហណើរការដូចហដើមហេើងវិញនូវអាជា្តាប័ណ្ណ ឬ
ទដីភានតាក់ងររបស់រដ្ឋដដល្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយអនុវត្វិធានការវិន័យ្ប្ំងនឹងអ្នកកាន់
អាជា្តាប័ណ្ណ។

(p) "យុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តាន" មានន័យថាទដី្កុង ហខានធដី ឬទដី្កុង និងហខានធដី។

(q) "ផលិត" មានន័យថាផតាសំ លាយ ច្មាញ់ ចាក់បញ្ជូល ឬវិធដីសានស្ហផតាសងហទៀតក្នចុងការ
បហងកើត ឬហរៀបចំផលិតផលកញ្តាណមួយ។

(r) "អ្នកផលិត" មានន័យថាបុគ្គលណមានតាក់ដដលហធវើការផលិត ការហរៀបចំ ការផលិត
បន ្ឬការផតាសំកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហោយផ្តាល់ ឬហោយ្បហយាល ឬហោយវិធដីសានស្
ននការច្មាញ់ ឬហោយឯករារតាយ តាមវិធដីសំហយាគសារធាតុគដីមដី ឬតាមរយៈការរួមបញ្ជូល
គានតាននការច្មាញ់ និងការសំហយាគសារធាតុគដីមដីហៅក្នចុងទដីតាំងដដលមិនដ្ប្បរួលណមួយ
ដដលហធវើការហវចខ្ប ់ឬហវចខ្ប់ហេើងវិញនូវកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា ឬបិតសា្តាកសញ្តា ឬ
បិតសា្តាកសញ្តាហេើងវិញហៅហលើភារន៍របស់វា ដដលកាន់អាជា្តាប័ណ្ណរបស់រដ្ឋ ហយាងតាម
ខណ្ឌហនះ។

(s) "កញ្តា" មានអត្ថន័យដូចគានតាហៅនឹងអត្ថន័យហៅក្នចុង ដផ្នក 11018 នន្កមសុខភាព  
និងសុវត្ថិភាព ហលើកដលងដតមិនោនរួមបញ្ជូលកញ្តាដដល្តរូវោនហធវើវបតាបកម្ ដកនច្ន ដឹក
រញ្ជូន ដចកចាយ ឬលក់ស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ ហយាងតាម រំពូកទដី 3.5 (ហោយ
ចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នក 19300) នន ខណ្ឌទដី 8។

(t) "ដផ្នកបនា្តាប់បនតាសំននកញ្តា" មានអត្ថន័យគានតានឹងអត្ថន័យហៅក្នចុង ដផ្នក 11018.2 នន
្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

ដដលសម្សបនានាហដើមតាបដីអនុវត ្្គប់្គង និង្បតិបត្ិតួនាទដីហរៀងៗខលៃលួនរបស់ពួកហគ  
ហយាងតាមខណ្ឌហនះ ្សបតាម រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 11340) នន  
ដផ្នកទដី 1 នន ខណ្ឌទដី 3 នន ចំណងហរើងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោល។ វិធាន និងបទបតាបញ្ញត្ិ
ដបបហនាះ្តរូវមានសង្គតិភាពជាមួយហគាលបំណង និងហចតនាននចតាបាប់ស្ដីពដីការ្គប់្គង  
ហធវើនិយតកម ្និងយកពន្ពដីមនុសតាសហពញវ័យដដលហ្បើ្ោស់កញ្តា។

(b) អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណអាចោក់បញ្ញត្ិ អនុម័ត និង្បតិបត្ិបទបតាបញ្ញត្ិបនា្តាន់ណ
មួយដដលចាំោច់ហដើមតាបដីអនុវត ្្គប់្គង និង្បតិបត្ិតួនាទដីហរៀងៗខលៃលួនរបស់ពួកហគហយាងតាម
ខណ្ឌហនះ។ បទបតាបញ្ញត្ិបនា្តាន់ណមួយដដល្តរូវោនោក់បញ្ញតិ្ អនុម័ត ឬ្បតិបត្ិហយាង
តាមដផ្នកហនះ ្តរូវោនអនុម័តហោយ្សបតាម រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី  
11340) នន ដផ្នកទដី 1 នន ខណ្ឌទដី 3 នន ចំណងហរើងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោល និង
ស្មាប់ហគាលបំណងននរំពូកហនាះ រួមបញ្ជូលទាំង ដផ្នកទដី 11349.6 នន្កមរោ្តា្ិោល  
ការអនុម័តបទបតាបញ្ញត្ ិគឺមានលក្ខណៈបនា្តាន់ និង្តរូវោនពិចារណហោយការិយាល័យ
ចតាបាប់រដ្ឋោល តាមការចាំោច់ស្មាប់ការរកតាសាោនភា្តាមៗនូវសន្ិភាព សុខភាព និង
សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខមាលភាពទូហៅ។ 

(c) បទបតាបញ្ញត្ិនានាដដល្តរូវោនហចញហយាងតាមខណ្ឌហនះ ្តរូវមានភាពចាំោច់ហដើមតាបដី
សហ្មចហគាលបំណងននខណ្ឌ ហោយដផអកតាម្ ស្ចុតាងលអបំផុតដដលអាចរកោន និង្តរូវ
បង្តាប់បញ្តាដតនដីតិវិធដី បហច្កវិទតាយា ឬលក្ខខណ្ឌត្មរូវហផតាសងៗហទៀតដដលមានសមិទ្លទ្ភាព
ក្នចុងការហធវើោណិរ្កម្ដតបែុហណ្តាះ និងមិន្តរូវរារាំង ឬទប់សា្តាត់ការអ្ិវឌតាឍនដីតិវិធដី ឬ
បហច្កវិទតាយារំនួសណមួយហដើមតាបដីសហ្មចឲតាយោននូវលក្ខខណ្ឌត្មរូវសំខាន់ៗដូចគានតាហនាះ  
ហោយគាមតានហេតុផលសម្សបហេើយ និងបទបតាបញ្ញត្ិទាំងហនាះក៏មិន្តរូវហធវើឲតាយអនុហលាម
ដ្បកា្តាយជាមិនអាចអនុវត្ោនហោយគាមតានហេតុផលសម្សបផងដដរ។

26014. (a) ការិយាល័យហនះ្តរូវហកាះហៅគណៈកមាមតាធិការផ្ល់ឱវាទណមួយហដើមតាបដី
ផ្ល់ឱវាទដល់ការិយាល័យ និងអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណស្ដីពដីការអ្ិវឌតាឍបទោ្តាន និងបទ
បតាបញ្ញត្ិនានា ហយាងតាមខណ្ឌហនះ ដដលរួមបញ្ជូលទាំងទមា្តាប់អនុវត្លអបំផុត និង
ហគាលការណ៍ដណនាំនានាដដលការោរសុខភាព និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ដដលហៅ
ខណៈហពលហនាះ ក៏ធានាោននូវបរិយាកាសដដលមានការោក់បញ្ញតិ្ស្មាប់សកម្ភាព
ោណិរ្កម្កញ្តាដដលមិនបហងកើតរោំងដដលមិនអាចអនុវត្ោនយា៉តាងសមហេតុផល ដូច
ជាការបហងកើត ជាជាងការកាត់បន្ថយ និងលុបបំោត ់ទដីផតាសារកញ្តាខុសចតាបាប់។ 

(b) សមារិកននគណៈកមាមតាធិការផ្ល់ឱវាទ្តរូវរួមមានជាអាទិ៍ អ្នកតំណងឲតាយឧសតាសាេកម្
កញ្តា អ្នកតំណងឲតាយអង្គការពលកម ្ទដីភានតាក់ងររដ្ឋ និងទដីភានតាក់ងរក្នចុងមូលោ្តានសម្សប  
អ្នករំនាញដផ្នកសុខភាពសាធារណៈ និងអ្នករំនាញដផ្នកហផតាសងៗហទៀត ដដលរួមបញ្ជូល
ទាំងអ្នកតំណងដដលមកពដី្កសួង្គប់្គងហ្សរ្ៈដដលមានសារធាតុអាកុលផង ដដល
មានរំនាញដផ្នកោក់បញ្ញត្ិហលើសកម្ភាពោណិរ្កម្ស្មាប់សារធាតុហដលហធវើឲតាយ្សវឹង
ដដលហ្បើ្ោស់ហោយមនុសតាសហពញវ័យផងដដរ។ សមារិកននគណៈកមាមតាធិការផ្ល់ឱវាទ្តរូវ
ោនកំណត់ហោយនាយក។

(c) ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2019 គណៈកមាមតាធិការផ្ល់ឱវាទ្តរូវហោះ
ពុម្ពផតាសាយរោយការណ៍សាធារណៈ្បចាំ្នតាំមួយ ដដលពណ៌នាអំពដីសកម្ភាពនានារបស់
ខលៃលួន ដដលរួមមានជាអាទិ៍ អនុសាសន៍ដដលគណៈកមាមតាធិការផ្ល់ឱវាទផ្ល់រូនការិយាល័យ  
និងអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ ក្នចុងអំេចុងហពល្នតាំនន្បតិទិនមុនហនះភា្តាមៗ និងហទាះបដីជា
អនុសាសន៍ទាំងហនាះ្តរូវោនអនុវត្ហោយការិយាល័យ ឬអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ  
ឬអត់ក៏ហោយ។

26015. អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណអាចហធវើ ឬបណ្តាលឲតាយមានការហស៊ីបអហងកតដបប
ហនាះ ្បសិនហបើអាជា្តាធរហនះគិតថាមានភាពចាំោច់ស្មាប់អនុវត្ភារកិច្របស់ខលៃលួនហយាង
តាមខណ្ឌហនះ។

26016. ស្មាប់សវនាការណមួយដដល្តរូវោនហធវើហេើងហយាងតាមខណ្ឌហនះ ហលើ
កដលងដតសវនាការដដល្តរូវោនហធវើហេើងហយាងតាមរំពូកទដី 4 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នក
ទដី 26040) អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណមួយអាចហធវើ្បតិ្ូកម្អំណចក្នចុងការហបើក
សវនាការ និងហធវើហសចក្ដីសហ្មចចំហោះហៅ្កមននចតាបាប់រដ្ឋោលណមានតាក់។ សវនាការណ
មួយដដល្តរូវោនហធវើហេើងហៅចំហោះមុខហៅ្កមននចតាបាប់រដ្ឋោល្តរូវដតហយាងតាមនដីតិវិធដី  
វិធាន និងការោក់កំេិតដដល្តរូវោនកំណត់ហៅក្នចុងរំពូកទដី 5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នក
ទដី 11500) នន ដផ្នកទដី 1 នន ខណ្ឌទដី 3 នន ចំណងហរើងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោល។

(b) ការិយាល័យ និងនាយក្តរូវមានវឌតាឍនភាពសំខាន់ៗ និង្តរូវោនផ្ល់រូននូវរាល់
ភារកិច ្អំណច ហគាលបំណង ទំនួលខុស្តរូវនានា និងយុតា្តាធិការដដល្តរូវោនផ្ល់រូន
ហៅក្នចុងការិយាល័យោក់បញ្ញត្ិហលើកញ្តាដដលហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយហយាងតាម រំពូក 3.5  
(ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 19300) នន ខណ្ឌទដី 8។

(c) បដន្ថមពដីហលើអំណច ភារកិច ្ហគាលបំណង ទំនួលខុស្តរូវ និងយុតា្តាធិការដដល
ោនហយាងដល់ហៅក្នចុង អនុដផ្នក (b), កាលពដីមុន ការិយាល័យហនះមានអំណច ភារកិច ្ 
ហគាលបំណង ទំនួលខុស្តរូវ និងយុតា្តាធិការក្នចុងការោក់បញ្ញត្ិហលើសកម្ភាពោណិរ្កម្
ថានតាំរក់ដូចដដល្តរូវោនផ្ល់រូនហៅក្នចុងខណ្ឌហនះ។

(d) ហ្កាយកាលបរិហចឆេទមាន្បសិទ្ភាពននដផ្នកហនះ ហៅហពលណកហ៏ោយដដល  
"ការិយាល័យោក់បញ្ញត្ិហលើកញ្តាដដលហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ" ហលចហេើងហៅក្នចុងចតាបាប់  
បទបតាបញ្ញត្ ិឬកិច្សនតាយា ឬហៅក្នចុង្កមណមួយហផតាសងហទៀត វា្តរូវោនបក្សាយហដើមតាបដី
សហំៅដល់ការិយាល័យ។

26011. ្បធានការិយាល័យ និងសមារិកណមានតាក់ននគណៈហធវើសំហណើសុំការ្គប់្គង
កញ្តាដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងហយាងតាម ដផ្នកទដី 26040 មិន្តរូវហធវើសកម្ភាពណមួយ
ដូចខាងហ្កាមហេើយ ៖

(a) ទទួលកន្មហរើងសារ ឬ្ោក់ចំហណញ ហទាះបដីជាអវដីក៏ហោយ ហោយផ្តាល់ ឬហោយ
្បហយាល ពដីអ្នកណមានតាក់ដដលោក់ោកតាយហស្នើសុំ ឬទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ ឬលិខិតអនុញ្តាត
ណមួយ ហយាងតាមខណ្ឌហនះ ឬ រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 19300) នន  
ខណ្ឌទដី 8។

(b) ោក់ព័ន ្ឬមានផល្បហយារន៍ហៅក្នចុងការលក ់ឬការធានារា៉តាប់រងណមួយដដល្គប
ដណ្ប់ហលើអារដីវកម្ ឬទដីតាំងរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ។

(c) ោក់ព័ន ្ឬមានផល្បហយារន៍ហៅក្នចុងការលក់បរិកា្តារហ្បើ្ោស់ហៅហលើទដីតាំងរបស់
អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់ដដលោក់ព័ន្នឹងសកម្ភាពអារដីវកម្កញ្តា។

(d) ហធវើការនរអង្តាសហោយហចតនាពដីអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់ស្មាប់ការទិញសនលៃឹក
ហ្នតាតហដើមតាបដីទទួលោនផល្បហយារន ៍ឬការវិភាគទានហដើមតាបដីផល្បហយារន៍នានា។

(e) ហស្នើសុំអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់ឲតាយបរិចា្តាគ ឬទទួល្ោក ់ឬវត្ថចុមានតនមលៃណ
មួយហផតាសងហទៀត ហទាះបដីជាហដើមតាបដីផល្បហយារន៍របស់អ្នកណមានតាក់ក៏ហោយ ហោយហចតនា។

26012. (a) វាគឺជាបញ្តាដដលមានកងវល់ទូទាំងរដ្ឋ ហលើកដលងដត្តរូវោនអនុញ្តាត
ហផតាសងពដីហនះហៅក្នចុងខណ្ឌហនះ ៖

(1) ្កសួងកិច្ការអ្នកហ្បើ្ោស់្តរូវមានសិទ្ិអំណចផ្តាច់មុខក្នចុងការបហងកើត ហចញ បន្
សុពលភាព ោក់ពិន័យ ពតាយលួរ ឬដកេូតអាជា្តាប័ណ្ណ ស្មាប់ការដឹករញ្ជូន ការរកតាសាទុក
ដដលមិនោក់ព័ន្នឹងសកម្ភាពផលិត ការដចកចាយ និងការលក់កញ្តាហៅក្នចុងរដ្ឋ។

(2) ្កសួងហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម្្តរូវ្គប់្គងបញ្ញត្ិនានាននខណ្ឌហនះ ដដលោក់ព័ន ្ 
និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយការហធវើវបតាបកម្កញ្តា។ ្កសួងហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម្្តរូវ
មានសិទ្ិអំណចក្នចុងការបហងកើត ហចញ និងពតាយលួរ ឬដកេូតអាជា្តាប័ណ្ណហធវើវបតាបកម ្ស្មាប់
ការបំោននឹងខណ្ឌហនះ។

(3) ្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈរបស់រដ្ឋ្តរូវ្គប់្គងបញ្ញត្ិនានាននខណ្ឌហនះ ដដល
ោក់ព័ន ្និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយការផលិត និងការហធវើហតស្កញ្តា។ ្កសួងសុខា្ិោល
សាធារណៈរបស់រដ្ឋ្តរូវមានសិទ្ិអំណចក្នចុងការបហងកើត ហចញ និងពតាយលួរ ឬដកេូតអាជា្តាប័ណ្ណ
ផលិត និងហធវើហតស ្ស្មាប់ការបំោននឹងខណ្ឌហនះ។

(b) អាជា្តាធរ និងការិយាល័យផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវមានសិទ្ិអំណចក្នចុងការ្បមូល្ោក់
កន្មដដលោក់ព័ន្នឹងសកម្ភាពនានាដដលពួកហគោក់បញ្ញត្ិោក់ព័ន្នឹងកញ្តា។  
ការិយាល័យហនះអាចបហងកើតអាជា្តាប័ណ្ណបដន្ថមពដីអាជា្តាប័ណ្ណដដល្តរូវោនសមា្តាល់ហៅក្នចុង
ខណ្ឌហនះ ដដលការិយាល័យហនាះគិតថាចាំោច់ហដើមតាបដីសហ្មចភារកិច្របស់ខលៃលួនហយាងតាម
ខណ្ឌហនះ។

(c) អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវចាប់ហផ្ើមហចញអាជា្តាប័ណ្ណហយាងតាមខណ្ឌហនះ ្តឹមន្ងៃទដី 1  
ដខមករា ្នតាំ 2018។

26013. (a) អាជា្ធរហចញអាជា្ប័ណ្ណ្តរូវបហងកើត និងកំណត់វិធាន និងបទបបញ្ញត្ិ
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186 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

26035. នាយក្តរូវកំណត់បុគ្គលដដល្តរូវោនរួលឲតាយបហ្មើការងរហោយ្កសួងកិច្
ការអ្នកហ្បើ្ោស់ ស្មាប់ហគាលបំណងក្នចុងការ្គប់្គង និងអនុវត្ខណ្ឌហនះ។ នាយក
្តរូវធានាថា មាននិហយារិតក្នចុងចំនួន្គប់្គាន់ដដលជាមនន្ដីសន្ិភាពមានគុណសមតាបត្ិ្គប់
្គាន់ស្មាប់ហគាលបំណងក្នចុងការអនុវត្ខណ្ឌហនះ។

26036. ពុំមានចំណុចណមួយហៅក្នចុងខណ្ឌហនះ្តរូវោនបក្សាយហដើមតាបដីរំនួស ឬោក់
កំេិតចំហោះទដីភានតាក់ងររបស់រដ្ឋក្នចុងការអនុវត្សិទ្ិអំណចក្នចុងការអនុវត្ដដលមាន្សាប់
របស់ពួកហគហេើយ ដដលរួមមានជាអាទិ៍ សិទ្ិអំណចដដលហយាងតាម្កមមចា្តាជាត ិនិង
កដីឡា ្កមហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម ្្កមរោ្តា្ិោល ្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ្កម
ធនធានសាធារណៈ ្កមស្ដីពដីទឹក ឬការអនុវត្ចតាបាប់ទាំងហនាះ។

26037. (a) សកម្ភាពរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ និហយារិតរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ  
និងភានតាក់ងររបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ដដល្តរូវោន (1) អនុញតហយាងតាមអាជា្តាប័ណ្ណ
មួយដដល្តរូវោនហចញហយាងតាមខណ្ឌហនះ និងបញ្ញត្ិក្នចុងមូលោ្តានដដលោក់ព័ន្ណមួយ  
និង (2) ្តរូវោនអនុវត្្សបតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវនានាននខណ្ឌហនះ និងបទបតាបញ្ញត្ិនានា
ដដល្តរូវោនអនុម័តហយាងតាមខណ្ឌហនះ មិនដមនមិន្សបចតាបាប ់ហយាងតាមចតាបាប់រដ្ឋ ហនាះ
ហទ និងមិនដមនជាបទហល្ើសណមួយ ដដល្បឈមនឹងការចាប់ខលៃលួន បណ្ឹងសាធារណៈ  
ឬទណ្ឌកម្ហផតាសងហទៀត ហយាងតាមចតាបាប់រដ្ឋ ឬ្បឈមនឹងហទាសពិន័យដផ្នកសុដីវិលណមួយ  
ឬជាមូលោ្តានស្មាប់ការរឹបអូស ឬការដកេូតសិទ្ិហលើ្ទពតាយសកម្នានា ហយាងតាមចតាបាប់
រដ្ឋហេើយ។

(b) សកម្ភាពរបស់បុគ្គលណមួយ ដដលហធវើហេើងហោយសុចរិត ដដលអនុញ្តាតឲតាយអ្នក
កាន់អាជា្តាប័ណ្ណ និហយារិតរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ និងភានតាក់ងររបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ
ហ្បើ្ោស់្ទពតាយសមតាបត្ិរបស់គាត់ ឬនាង ដូច្តរូវោនអនុញតហយាងតាមអាជា្តាប័ណ្ណរបស់រដ្ឋ  
និងបញ្ញត្ិមូលោ្តានដដលោក់ព័ន ្មិនដមនជាសកម្ភាពខុសចតាបាប់ហយាងតាមចតាបាប់រដ្ឋ
ហេើយ និងមិនដមនជាបទហល្ើសណមួយ ដដល្បឈមនឹងការចាប់ខលៃលួន បណ្ឹងសាធារណៈ  
ឬទណ្ឌកម្ហផតាសងហទៀត ហយាងតាមចតាបាប់រដ្ឋ ឬ្បឈមនឹងហទាសពិន័យដផ្នកសុដីវិលណមួយ  
ឬជាមូលោ្តានស្មាប់ការរឹបអូស ឬការដកេូតសិទ្ិហលើ្ទពតាយសកម្នានា ហយាងតាមចតាបាប់
រដ្ឋហេើយ។

26038. (a) បុគ្គលណមានតាក់ដដលោក់ព័ន្នឹងសកម្ភាពោណិរ្កម្កញ្តាហោយ
គាមតានអាជា្តាប័ណ្ណដដល្តរូវោនត្មរូវហោយខណ្ឌហនះ ្តរូវទទួលបង់្ោក់ធានាដផ្នកសុដីវិល
រេូតដល់បដីដងនន្ោក់ន្លៃអាជា្តាប័ណ្ណ ស្មាប់ការបំោនមួយហលើក ហេើយតុលាការអាច
បង្តាប់ឲតាយហធវើការបំផ្តាញកញ្តាដដលោក់ព័ន្នឹងការបំោនហនាះ ្សបតាម ដផ្នកទដី 11479  
នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។ ន្ងៃដំហណើរការនដីមួយ្តរូវបហងកើតជាការបំោនោច់ហោយ
ដេកពដីគានតាចំហោះដផ្នកហនះ។ រាល់្ោក់ធានាដផ្នកសុដីវិលដដល្តរូវោនកំណត់ និង្បមូល
ហោយអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាមដផ្នកហនះ ្តរូវតមកល់ទុកហៅក្នចុងមូលនិធិទូហៅ  
ហលើកដលងដតមានដចងហៅក្នចុង អនុដផ្នក (b) ។

(b) ្បសិនហបើមានវិធានការទាមទារ្ោក់ធានាសុដីវិល ្តរូវោនអនុវត្្ប្ំងនឹងអ្នកកាន់
អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់ហយាងតាមខណ្ឌហនះ ហោយអគ្គហមធាវី តាងនាមឲតាយ្បជារន ្ោក់ធានា
ដដលទទួលោន្តរូវតមកល់ទុកហៅក្នចុងមូលនិធិទូហៅ។ ្បសិនហបើវិធានការហនាះ្តរូវោនហធវើ
ហេើងហោយហមធាវីមណ្ឌល ឬទដី្បឹកតាសាចតាបាប់ហខានធដី ្ោក់ធានាទាំងហនាះ្តរូវោនហ្បើ្ោស់
ជាដំបូងស្មាប់ការបងវិលសងហមធាវីមណ្ឌល ឬទដី្បឹកតាសាចតាបាប់ហខានធដីស្មាប់ចំណយ
នានាក្នចុងការអនុវត្វិធានការទាមទារ្ោក់ធានាសុដីវិលហនាះ ហេើយ្ោក់ធានាដដលហៅសល់  
្បសិនហបើមាន ្តរូវតមកល់ទុកហៅក្នចុងមូលនិធិទូហៅ។ ្បសិនហបើវិធានការហនះ្តរូវោនហធវើហេើង
ហោយហមធាវី្កុង ឬរដ្ឋអាជា្តា្កុង ្ោក់ធានាដដល្បមូលោន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ជា
ដំបូងហដើមតាបដីបងវិលសងហមធាវី្កុង ឬរដ្ឋអាជា្តា្កុង ស្មាប់ចំណយនានាក្នចុងការអនុវត្
វិធានការទាមទារ្ោក់ធានាសុដីវិលហនាះ ហេើយ្ោក់ធានាដដលហៅសល់ ្បសិនហបើមាន  
្តរូវតមកល់ទុកហៅក្នចុងមូលនិធិទូហៅ។

(c) ហទាះបដីជាមាន អនុដផ្នក (a) ក៏ហោយ ក៏ហទាសបញ្ញត្ិ្ពេ្ទណ្ឌហៅដតបន្អនុវត្
ចំហោះបុគកលដដលគាមតានអាជា្តាប័ណ្ណ និងមានការោក់ព័ន្ហៅក្នចុងសកម្ភាពោណិរ្កម្
កញ្តា ហោយបំោននឹងខណ្ឌហនះ។

ជំពូក 4. ឧទ្ធរណ៍

26040. (a) មានការបហងកើតគណៈកម្ការ បណ្ឹងឧទ្រណ៍ហលើការ្គប់្គងកញ្តា  
(Marijuana Control Appeals Panel) Panel ក្នចុងរោ្តា្ិោលរដ្ឋដដលនឹង មាន

26017. ហៅក្នចុងសវនាការណមួយដដល្តរូវោនហធវើហេើងហៅចំហោះមុខអាជា្តាធរ
ហចញអាជា្តាប័ណ្ណណមួយ ហយាងតាមខណ្ឌហនះ អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណអាចទូទាត់
្ោក់រូនបុគ្គលណមានតាក់ដដលហចញមុខហធវើជាសាកតាសដីហៅក្នចុងសវនាការតាមសំហណើរបស់
អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាមដដីកាហកាះ ស្មាប់ចំណយហលើការហធវើដំហណើរ  
មហជូបអាហារ និងការសានតាក់ហៅជាក់ដស្ង ចាំោច់ និងសមហេតុផលរបស់គាត់ ឬនាង  
ហោយមិនហលើសពដីចំនួនដដល្តរូវោនអនុញ្តាតស្មាប់និហយារិតរបស់រដ្ឋហេើយ។

26018. អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណអាច ្សបតាមការហស្នើសុំផ្តាល់របស់ខលៃលួន ហៅ
ហពលណមួយ មុនហពលការវាយតនមលៃអំពដីហទាសបញ្ញត្ិ្តរូវោនោក់ឲតាយចូលជាធរមាន  
និងហោយពុំមាននដីតិវិធដីហរឿងក្ដីណមួយហផតាសងហទៀត ហធវើការ្តរួតពិនិតតាយហទាសបញ្ញត្ិហេើង
វិញ បែុដន្ការ្តរួតពិនិតតាយហេើងវិញដបបហនាះ្តរូវោនោក់កំេិតចំហោះការកាត់បន្ថយ
ហទាសបញ្ញត្ិហនាះ។

ជំពូកទ ី 3. ករអនុវ្តេ

26030. មូលហេតុស្មាប់វិធានការវិន័យ រួមមាន ៖

(a) ការខកខានមិនោនអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិនានាននខណ្ឌហនះ ឬវិធាន ឬបទបតាបញ្ញត្ិណ
មួយដដល្តរូវោនអនុម័តហយាងតាមខណ្ឌហនះ។

(b) ទហងវើដដលបហងកើតមូលហេតុស្មាប់ការបដិហសធចំហោះការហចញអាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាម 
រំពូកទដី 3 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 490) នន ខណ្ឌទដី 1.5។

(c) មូលហេតុណមួយហផតាសងហទៀតដដលមានហៅក្នចុងបទបតាបញ្ញតិ្នានាដដល្តរូវោនអនុម័ត
ហោយអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណណមួយហយាងតាមខណ្ឌហនះ។

(d) ការខកខានមិនោនអនុហលាមតាមចតាបាប់របស់រដ្ឋណមួយ រួមមានជាអាទិ៍ ការទូទាត់
្ោក់ពន្ដូចដដលោនត្មរូវហយាងតាម្កម្ោក់ចំណូល និងពន្ោរ ហលើកដលងដត្តរូវោន
ដចងហៅក្នចុងខណ្ឌហនះ ឬចតាបាប់ហផតាសងហទៀតននរដ្ឋ California។

(e) ការបំោនហោយហចតនាចំហោះចតាបាប់រដ្ឋ ឬចតាបាប់ក្នចុងមូលោ្តានបញ្ញត្ ិឬបទបតាបញ្ញត្ិណ
មួយដដលផ្ល់ការការោរដល់កម្ករ ឬសិទ្ិ្សបចតាបាប់របស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់
ហលើនិហយារិតនានា។

(f) ការខកខានមិនោនអនុហលាមតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវននបញ្ញត្ិក្នចុងមូលោ្តានណមួយដដល
ោក់បញ្ញត្ិហលើសកម្ភាពោណិរ្កម្កញ្តា។

(g) ការលក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហោយអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណហៅកាន់បុគ្គលដដលមាន
អាយុហ្កាមអាយុ្សបចតាបាប់ក្នចុងការទិញ ឬកាន់កាប់កញ្តា ហោយហចតនា ឬហោយោនដឹង
ជាមុន។

26031. អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណនដីមួយអាចពតាយលួរ ឬដកេូតអាជា្តាប័ណ្ណ បនា្តាប់ពដីមាន
ការរូនដំណឹងសម្សបហៅកាន់ និង្តរូវោនឮហោយអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ្បសិនហបើអ្នក
កាន់អាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវោនរកហឃើញថា ោន្ប្ពឹត្ិសកម្ភាព ឬខកខានមិនោនអនុវត្
សកម្ភាពណមួយដដលបហងកើតជាមូលហេតុស្មាប់វិធានការវិន័យ។ នដីតិវិធដីវិន័យហយាង
តាមរំពូកហនះ្តរូវោនហធវើហេើង្សបតាមរំពូកទដី 5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 11500)  
នន ដផ្នកទដី 1 នន ខណ្ឌទដី 3 នន ចំណងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោល ហេើយនាយកអាជា្តាធរហចញ
អាជា្តាប័ណ្ណនដីមួយៗ្តរូវមានអំណចទាំងអស់ដដលោនផ្ល់រូនហៅក្នចុងនដីតិវិធដីហនះ។

26032. អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណនដីមួយៗអាចអនុវត្វិធានការវិន័យ្ប្ំងនឹងអ្នក
កាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់ ស្មាប់ការបំោននឹងខណ្ឌហនះ ហៅហពលដដលការបំោនហនាះ
្តរូវោន្ប្ពឹត្ិហោយភានតាក់ងរ ឬនិហយារិតរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ខណៈហពលដដលពួក
ហគកំពុងហធវើសកម្ភាពតាងនាមឲតាយអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ឬមានការោក់ព័ន្នឹងសកម្ភាព
ោណិរ្កម្កញ្តា។

26033. បនា្តាប់ពដីមានការពតាយលួរ ឬដកេូតអាជា្តាប័ណ្ណហេើយហនាះ អាជា្តាធរហចញអាជា្តា
ប័ណ្ណហនាះ្តរូវរូនដំណឹងដល់ការិយាល័យ។ បនា្តាប់មក ការិយាល័យ្តរូវរូនដំណឹងហៅ
កាន់អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណហផតាសងៗហទៀតទាំងអស់។

26034. ការហចាទ្បកាន់ចំហោះអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណហយាងតាមខណ្ឌហនះ្តរូវោនតមកល់
ទុកហៅក្នចុងក្មិតដូចគានតា ដូចដដលោនបញ្តាក់ហៅក្នចុង ដផ្នកទដី 19314 ឬ្តរូវោនដចង
ហផតាសងពដីហនះហោយចតាបាប់។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

វិញហយាងតាមហសចក្ដីបង្តាប់ ហេើយនឹងអាចហធវើការ ដណនាំនាយកោ្តាន ឬអាជា្តាធរផ្ល់
អាជា្តាប័ណ្ណឲតាយហធវើការចាត់វិធានការ បដន្ថមដូច្តរូវោនបញ្តា ហោយចតាបាប់ បែុដន្ហសចក្ដី
បង្តាប់មិន្តរូវកំណត់ ឬ្គប់្គងការសហ្មចចិត្ដដលផ្ល់សិទ្ិហោយ ចតាបាប់ក្នចុង
នាយកោ្តាន ឬអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណហោយ្បការណមួយហនាះហទ។

26045. ដដីការបស់គណៈកម្ការនឹង្តរូវោក់ឲតាយហ្កាមការ្តរួតពិនិតតាយហរឿងក្ដីហេើងវិញ
ក្នចុង ដផ្នកទដី 1094.5 នន្កមនដីតិវិធដីសុដីវិលតាមការហស្នើសុំហោយ នាយកោ្តាន ឬអាជា្តាធរ
ផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ ឬភាគដីណដដលមិនហពញចិត្ហោយសារហសចក្ដីបង្តាប់ហនះ។

ជំពូក 5. ករ្្ដល់អាជ្្បណ្ណ

26050. (a) យា៉តាងតិចបំផុត ការចាត់ថានតាក់អាជា្តាប័ណ្ណ្សបតាមខណ្ឌហនះមានដូច
តហៅហនះ៖

(1) ្បហ្ទទដី 1—ការោំតាដុះ; រំនាញ ខាងហ្រៅ; តូច។

(2) ្បហ្ទទដី 1A—ការោំតាដុះ; រំនាញ ខាងក្នចុង; តូច។

(3) ្បហ្ទទដី 1B—ការោំតាដុះ; រំនាញ លាយពនលៃ;ឺ តូច។

(4) ្បហ្ទទដី 2—ការោំតាដុះ; រំនាញ ខាងហ្រៅ; តូច។

(5) ្បហ្ទទដី 2A—ការោំតាដុះ; រំនាញ ខាងក្នចុង; តូច។

(6) ្បហ្ទទដី 2B—ការោំតាដុះ; រំនាញ លាយពនលៃ;ឺ តូច។ 

(7) ្បហ្ទទដី 3—ការោំតាដុះ; ខាងហ្រៅ; មធតាយម។

(8) ្បហ្ទទដី 3A—ការោំតាដុះ; ខាងក្នចុង; មធតាយម។

(9) ្បហ្ទទដី 3B—ការោំតាដុះ; លាយពនលៃ;ឺ មធតាយម។

(10) ្បហ្ទទដី 4—ការោំតាដុះ; ្តរូវការការហមើលដ្។

(11) ្បហ្ទទដី 5—ការោំតាដុះ; ខាងហ្រៅ; មធតាយម។

(12) ្បហ្ទទដី 5A—ការោំតាដុះ; ខាងក្នចុង; ធំ។

(13) ្បហ្ទទដី 5B—ការោំតាដុះ; លាយពនលៃ;ឺ ធំ។

(14) ្បហ្ទទដី 6—អ្នកផលិតទដី 1។

(15) ្បហ្ទទដី 7—អ្នកផលិតទដី 2។

(16) ្បហ្ទទដី 8—ការសាកលតាបង។

(17) ្បហ្ទទដី 10—អ្នកលក់រាយ។

(18) ្បហ្ទទដី 11—អ្នកដចកចាយ។

(19) ្បហ្ទទដី 12—អារដីវកម្តូចៗ។

(b) អាជា្តាប័ណ្ណដដលហចញហ្កាមខណ្ឌមួយហនះនឹង្តរូវមាន ការឧហទ្ទសនាម ចតាបាស់លាស់
ហដើមតាបដី បង្តាញ ថាអាជា្តាប័ណ្ណហនះគឹស្មាប់សកម្ភាពកញ្តាោនិរ្កម្ដដលខុសពដី
សកម្ភាពោណិរ្កម ្ហ្គឿងហញៀនស្មាប់ហវរ្សានស្ដដល្តរូវោនផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណក្នចុង  
រំពូកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 19300) នន ដផ្នកទដី 8។ ឧទាេរណ៍ននការ
ឧហទ្ទសនាមទាំងហនាះរួមមានដត មិនកំណត់្តឹម "្បហ្ទទដី 1—ហ្រៅហវរ្សានស្," ឬ  
"្បហ្ទ 1NM។"

(c) អាជា្តាបណ្ណ្តរូវោនហចញហោយ្សបតាមខណ្ឌហនះនឹង្តរូវមានសពុលភាពរយៈហពល  
12 ដខ បនា្តាប់ពដីកាលបរិហចឆេទននការហចញប័ណ្ណ។ អាជា្តាបណ្ណអាចនឹងអាច្តរូវោនបន្ឲតាយ
មានសុពលភាពជាហរៀងរាល់្នតាំ។

(d) អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាបណ្ណនដីមួយៗនឹង្តរូវបហងកើតនដីតិវិធដីស្មាប់ការហចញ និងបន្អាជា្តា
ប័ណ្ណឲតាយ មានសពុលភាព។

(e) ហោយមិនគិតពដី ខណ្ឌរង (c) អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ អាចហចញអាជា្តាប័ណ្ណបហណ្តាះ
អាសន្នដដលមានរយៈហពលតិចជាង 12 ដខ។ ខណ្ឌរងហនះនឹងឈប់មាន្បសិទ្ិភាពហៅ  
ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ2019។

26051. (a) ក្នចុងការកំណត់ថាហតើ្តរូវផ្ល់រំនួយ បដិហសធ ឬបន្អាជា្ប័ណ្ណ

សមារិកបដីរូបដដល្តរូវោនដតងតាំងហោយអ្ិោល ហេើយនិងអាចមានការបញ្តាក់បដន្ថម
តាមរយៈការហោះហ្នតាតយកសហមលៃងភាគហ្ចើនននសមារិកជាប់ហ្នតាតហៅកាន់្ពឹទ្សភា។  
ហៅហពលទទួលការដតងតាំងដំបូង សមារិកនិមួយៗ ្តរូវដតជាអ្នករស់ហៅ ក្នចុងហខានធដីហផតាសង
ពដី ហខានធដីដដលសមារិកដនទរស់ហៅ។ សមារិកគណៈកម្ការនឹងទទួលោន្ោក់ហបៀវ
តតាស្បចាំ្នតាំដដល្តរូវ ោនផ្ល់រូនហោយ រំពូកទដី 6 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 11550) 
ននដផ្នកទដី 1 នន ខណ្ឌទដី 3 នន ចំណងហរើងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោល។

(b) សមារិកគណៈកម្ការអាចនឹង្តរូវោនដកហចញពដីការិយាល័យ ហោយអ្ិោល  
ហេើយអង្គនដីតិបញ្ញតិ្នឹង្តរូវមានអំណច(តាមការហោះ ហ្នតាតសហមលៃងភាគហ្ចើនននសមារិក
ដដល ជាប់ហ្នតាតហៅសភាពនដីមួយៗ) ដកសមារិកណមួយពដីតំដណងហោយមូលហេតុការ
បំហពញ កតពវកិច្ហោយហធវស្បដេស ពុករលួយ ឬ អសមត្ថភាព។

(c) ដំហណះ្សាយ្សបគានតាស្មាប់ការដកសមារិកគណៈកម្ការណមួយនឹងអាច្តរូវ
ោន ហលើកហេើងក្នចុងអង្គនដីតិបញ្ញត្ ិហបើសិនជាមានសាមរិក្ពឹទ្សភា 5 រូប ឬសមារិក
រដ្ឋសភា 10 រួប ចូលរួមហធវើការហលើកហេើងហនះបែុហណ្តាះ។

26041. ្គប់បុគ្គលិកននគណៈកម្ការទាំងអស់នឹង្តរូវោនដតងតាំង ហ្រើសហរីស  
ដឹកនា ំនិង្គប់្គង ហោយគណៈកម្ការ្សបតាមត្មរូវការនន ហសវាកម្សុដីវិលរបស់រដ្ឋ។  
នាយកនឹង្តរូវបំោក់ហ្គឿងបរិកា្តា ហ្គឿងផ្គត់ផ្គង ់និងទដីសានតាក់ដដលចាំោច ់ស្មាប់សកម្ភាព
គណៈកម្ការដដល្តរូវោនផ្ល់សិទ្ ិហេើយនឹង្តរូវបំហពញ យន្ការរដ្ឋោលដនទដូចដដល  
គណៈកម្ការ និងនាយកយល់្ពមគានតា។

26042. គណៈកម្ការនឹង្តរូវអនុម័តនដីតិវិធដីស្មាប់បណ្ឹងឧទ្រណ៍ដដល្សហដៀងគានតា
ហៅនឹងនដីតិវិធដីដដល មានដចងក្នចុង មា្តាទដី 3 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 23075) និង
មា្តាទដី 4 (ចាប់ហផ្ើមជា មួយដផ្នកទដី 23080) នន រំពូកទដី 1.5 នន ខណ្ឌទដី 9 នន
្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈ។ នដីតិវិធដីទាំងហនះនឹង្តរូវោនអនុម័ត្សបតាមបញ្ញត្ិនដីតិវិធដីរដ្ឋ
ោល (Administrative Procedure Act) (រំពូកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក  
11340) ននដផ្នកទដី1 ននខណ្ឌទដី 3 ននចំណងហរើង 2 នន្កមរោ្តា្ិោល)។

26043. (a) ហៅហពលដដលបុគ្គលណមិនហពញចិត្ហេើយហធវើការប្ឹងឧទ្រណ ៍ហលើ
ការសហ្មចចិត្របស់ នាយកោ្តាន ឬអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាបណ្ណដដលបញ្តាឲតាយមានការវាយ
តនមលៃការោក់ពិន័យ ហចញ បដិហសធ ហផ្ទ ោក់លក្ខខណ្ឌ ពតាយលួរ ឬដកអាជា្តាបណ្ណដដល
ផ្ល់ឲតាយហ្កាមខណ្ឌហនះ គណៈកម្ការនឹង្តរូវ ហធវើការពិនិតតាយហមើលការសហ្មចចិត្ដដល
ឋិតហ្កាមការោក់ក្មិតទាំងហនះដដល្បដេលជា្តរូវ ោនកំណត់ហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ិ។  
ក្នចុងករណដីហនះ គណៈកម្ការនឹងមិន្តរូវទទួល្័ស្ចុតាងបដន្ថមហលើ្័ស្ចុតាងដដល្តរូវោន  
ពិចារណហោយនាយកោ្តាន ឬអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ។

(b) ការ្តរួតពិនិតតាយហោយគណៈកម្ការសហ្មចចិត្នននាយកោ្តាន ឬអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តា
ប័ណ្ណនឹង ្តរូវកំណត់ហោយសំនួរដូចតហៅហនះ៖

(1) ថាហតើនាយកោ្តាន ឬអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណោនបន្ហោយមិនមាន ឬហលើស
យុតា្តាធិការរបស់ខលៃលួន ឬហទ។

(2) ថាហតើនាយកោ្តាន ឬអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណោនបន្តាមរហបៀបដដលត្មរូវហោយ
ចតាបាប់ឬហទ។

(3) ថាហតើការសហ្មចចិត្្តរូវោនគាំ្ទហោយលទ្ផលរកហឃើញឬហទ។ 

(4) ថាហតើលទ្ផលរកហឃើញ្តរូវោនគាំ្ទហោយ្ស្ចុតាងដ៏ហ្ចើនហយាងតាមកំណត់
្តាទាំងមូល ឬហទ។ 

26044. (a) ក្នចុងការប្ឹងឧទ្រណ៍ដដលគណៈកម្ការរកហឃើញថាមាន្ស្ចុតាងោក់ព័ន្
ដដលមិនអាចរកោន ហទាះបដីជាមានការអហង្គតហមើលហោយយកចិត្ទុកោក ់ឬ្តរូវដកហចញ
ហោយមិន្តឹម្តរូវ ហៅសវនាការហៅមុខនាយកោ្តាន ឬអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាបណ្ណ វាអាចនឹង
ហចញកហសចក្ដីបង្តាប់ហដើមតាបដី បញ្ជូនហរឿងក្ដីហនះហៅកាន់នាយកោ្តាន ឬអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាបណ្ណ
វិញហដើមតាបដីហធវើការពិចារណហេើងវិញ ហយាងតាម ្ស្ចុតាងទាំងហនាះ។

(b) ហលើកដលង្តរូវោនផ្ល់ក្នចុង ខណ្ឌរង (a), ក្នចុងបណ្ឹង ឧទ្រណ៍ទាំងអស ់គណៈ
កម្ការនឹង្តរូវហចញហសចក្ដីបង្តាប់គាំ្ទា ឬ្ប្ំង ការសហ្មចចិត្របស់នាយកោ្តាន  
ឬអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ។ ហៅហពលហសចក្ដីបង្តាប់្ប្ំងការសហ្មចចិត្របស់
នាយកោ្ន ឬអាជា្ធរផ្ល់អាជា្ប័ណ្ណ គណៈកម្ការនឹងអាចហធវើការគិតពិចារណហេើង
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188 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

(6) លក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហៅឲតាយឈ្លួញទាបជាងន្លៃហដើម ឬដចកចាយផលិតផល
ក្នចុងហគាល បំណងបង្ខជូច្បហយារន ៍នដគូ្បកួត ្បដរង ឬបំោត់ការ្បកួត្បដរង។

(b) បុគ្គលណដដលជានាយក ឬមនន្ដី ឬភានតាក់ងរននសេ្គាស ឬសារដីវកម ្ឬភានតាក់ងរ
របស់ អ្នកណមានតាក់បំោនបទបញ្ញតិ្ននរំពូកហនះ រួយ ឬផ្ល់រំនួយផ្តាល ់ឬ្បហយាល
ក្នចុងការបំោនហនះ នឹង្តរូវមានទំនួលខុស្តរូវហស្ើនឹងបុគ្គល សេ្គាស ឬសារដីវកម្
ដដលខលៃលួនហធវើការឲតាយ។

(c) អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណអាចនឹងព្ងឹងដផ្នកហនះតាមរយៈបទបញ្ញតិ្សមរមតាយណមួយ។

(d) បុគ្គល ឬសេគមន៍ោនិរ្កម្អាចនឹងបញ្តា និងរារាំង 
ការបំោនននដផ្នកមួយហនះហដើមតាបដីជា សាសហសតាបើយពដីការបំផ្តាញ។ 

26053. (a) នាយកោ្តាន និងអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណអាចនឹងហចញអាជា្តាប័ណ្ណ  
ហ្កាមដផ្នកហនះ ហៅបុគ្គល ឬអង្គភាពដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណហ្កាម រំពូកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើម
ជាមួយដផ្នកទដី 19300) នន ខណ្ឌទដី 8។

(b) ហោយមិនគិតពដី ខណ្ឌរង (a), បុគ្គល ឬអង្គភាពដដល មានអាជា្តាប័ណ្ណ សាកលតាបង  
រដ្ឋហ្កាមខណ្ឌហនះ ឬ រំពូកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដីទដី 19300) ននខណ្ឌទដី 8  
គឺ្តរូវោនហាមឃត់ពដី ការបទបញ្ញត្ិអាជា្តាប័ណ្ណស្មាប់សកម្ភាពហផតាសងៗ ហលើកដលងដត
ការហធវើ ហតស្ ដូចោនអនុញ្តាតហ្កាមដផ្នកហនះ។

(c) ហលើកដលងដូចោនផ្ល់ក្នចុង ខណ្ឌរង (b), បុគ្គល ឬអង្គភាពអាចនឹងហស្នើសុ ំនិង
ទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណហ្ចើនជាងមួយក្នចុង ដផ្នកហនះ។

26054. (a) អ្នកទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណនឹងមិនអាចទទួលអាជា្តាប័ណ្ណជាអ្នកលក់
រាយ ហ្សរ្ៈហ្គឿង្សវឹង ោនហទ ហ្កាមដផ្នកទដី 9 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 23000) 
ឬននផលិតផលថានតាំរក់។

(b) ឋិតហ្កាមដផ្នកហនះ ហៅហពលអាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវោនផ្ល់ឲតាយ អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណ នឹងមិន
អាចតាំងមូលោ្តានក្នចុងរយៈចមា្តាយ 600-វីត ពដីសាលាហរៀនដដលផ្ល់ការ អប់រំថានតាក់មហត្យតាយ  
ឬថានតាក់ទដី 1 ហៅ 12 មរតាឈមណ្ឌលដ្ទាំ្បចាំន្ងៃ មរតាឈមណ្ឌលយុវរនដដលមាន ោនហនាះ
ហទ លុះ្តាដតអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ ឬយុតា្តាធិការក្នចុងតំបន់បញ្តាក់រយៈចមា្តាយហផតាសង ពដី
ហនះ។ រយៈចមា្តាញដដលបញ្តាក់ក្នចុងដផ្នកហនះនឹង្តរូវោនវាស់ដវងតាមរហបៀបដដល ្តរូវោន
កំណត់ក្នចុង ខណ្ឌរង (c) នន ដផ្នកទដី 11362.768 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព  
លុះ្តាដត្តរូវោន ផ្ល់ហោយចតាបាប់ក្នចុងលក្ខខណ្ឌហផតាសង។

(c) វាគួរដត្សបចតាបាប់ហ្កាមចតាបាប់រដ្ឋ និងចតាបាប់មូលោ្តាន ហេើយមិនគួរបំោន ចតាបាប់រដ្ឋ និង
ចតាបាប់មូលោ្តានហនាះហទស្មាប់អារដីវកម្ដដលោក់ព័ន្និងការបហងកើត ឧបករណ៍បដន្ថមស្មាប ់ 
កញ្តាមានជាកម្សិទ្ិ ដឹករញ្ជូន ទិញ ឬហបើមិនចឹងហទទទួលោនបរិមាណកញ្តា ឬផលិត
ផល កញ្តាតិចតួចដដលចាំោច់ហដើមតាបដីយកមកហធវើការ្សាវ្ជាវ និងការអ្ិវឌតាឍន៍ទាក់ទងនិង  
ឧបករណ៍បដន្ថមស្មាប់កញ្តា ហោយសន្តថាកញ្តា និងផលិតផលកញ្តាទាំងហនាះ្តរូវោន  
យកពដីបុគ្គល ឬអង្គភាពដដលទទួលោនអាជា្តាបណ្ណ ហ្កាមខណ្ឌហនះ ឬ រំពូកទដី 3.5  
(ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 19300) នន ខណ្ឌទដី 8 ដដល្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយផ្ល ់ឬ
បញ្ជូនកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាទាំងហនាះ។

26054.1. (a) មិនមានអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណណនឹង្តរូវហធវើការហចញ ឬបន ្ 
អាជា្តាប័ណ្ណ្ ្ដីហៅឲតាយបុគ្គល ដដលមិនអាចបង្តាញថាខលៃលួនអាចសានតាក់ហៅបន្ក្នចុងរដ្ឋ  
Californiaចាប់ពដី ឬមុនហពល ន្ងៃទដី 1 ដខមករា្នតាំ 2015 ហនាះហទ។ ក្នចុងករណដីដដល
ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណ ឬអ្នកទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណដដលជាអង្គភាព អង្គភាពហនាះ
មិន្តរូវោនចាត់ទុកជាអ្នករស់ហៅក្នចុងតំបន់ហទ ហបើបុគ្គលណដដល្គប់្គងអង្គភាព  
មិនអាចបន្រស់ហៅក្នចុងរដ្ឋ California ោនចាប់ពដី និងមុនហពល ន្ងៃទដី 1 ដខមករា  
្នតាំ 2015 ោន។

(b) ខណ្ឌរង (a) នឹងឈប់មាន្បសិទ្ិភាពហៅ ន្ងៃទដី 31 ដខធ្នជូ , ្នតាំ 2019 លុះ្តាដត  
្តរូវោនអនុម័តជា្្ដីមុនហពលអនុម័តហោយ អង្គនដីតិបញ្ញត្ិ។

26054.2. (a) ហ្កាមខណ្ឌហនះ អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណនឹងផ្ល់អាទិភាពក្នចុងការ
ហចញ អាជា្តាប័ណ្ណដល់ ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណដដលបង្តាញដល់អាជា្តាធរថាហបក្ខរន
ហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណោន អនុហឡាម តាមចតាបាប់បញ្ញត្ិការហ្បើដដលមានការសហណ្តាសអាណិត  
(Compassionate Use Act) និងការអនុវត្ន៍ចតាបាប់របស់ខលៃលួនមុន ន្ងៃទដី 1 ដខកញ្តា,  

ដដល ្តរូវោនផ្ល់សិទ្ិហ្កាម ខណ្ឌហនះ អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាបណ្ណនឹង្តរូវគិតពិចារណ
កតា្តាដដលោក់ព័ន្និងការកំណត ់រួមមាន ដតមិនក្មិត្តឹម ថាហតើវាអាចទាយទុកោន
ហទដដលការហចញ បដិហសធ ឬបន្អាជា្តាប័ណ្ណ អាចនឹង:

(1) អនុញ្តាតឲតាយមានការរារាំងដដលមិនសមហេតុផលហលើការ្បកួត ្បដរងហោយការ
បហងកើត ឬរកតាសាអំណចផ្តាច់ការមិន្សបចតាបាប់។

(2) បន្វត្មានទដីផតាសាខុសចតាបាប់ស្មាប់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាក្នចុងរដ្ឋ ឬហ្រៅរដ្ឋ;

(3) ហលើកទឹកចិត្ឲតាយមានការហ្បើ្ោស់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហ្កាមអាយុ ឬការបំោន
កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហោយមនុសតាសហពញវ័យ ឬការបដងវរ កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហៅ
ហ្រៅរដ្ឋ;

(4) នាំមកនូវចំនួនអ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណហ្ចើនហលើសលប់ហពក ក្នចុងទដី្កុង ្បហទស ឬ
ហខានធដី និងហខានធដីដដលោនកំណត់

(5) នាំមកនូវហានិ្័យដដលមិនសមរមតាយដដលោក់ឲតាយអនដីតិរន ទទួលការបែះោល់ពដីកញ្តា  
ឬផលិតផលកញ្តា ឬ

(6) នាំមកនូវការបំោនចតាបាប់ការោរបរិសា្តាន។

(b) អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណនឹងអាចបដិហសធ ឬបន្អាជា្តាប័ណ្ណហោយដផអកហលើការគិត
ពិចារណ ក្នចុង ខណ្ឌរង (a)។

(c) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "ការហផ្តាត្រុលហពក" សំហៅថាហៅហពល បរិហវណ
ស្មាប់ អាជា្តាប័ណ្ណអ្នកលក់រាយ អាជា្តាបណ្ណអារដីវកម្តូចៗ ឬអាជា្តាប័ណ្ណដដល្តរូវោន
ផ្ល់ហ្កាម ដផ្នកទដី 26070.5 មានទដីតាំងក្នចុងតំបន់ដដលមានដូចលក្ខខណ្ឌខាងហ្កាម៖

(1) រា៉តាតតាយជូអ្នកទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណហធៀបនឹងចំនួន្បជារនហៅក្នចុង ្ូមិភាគរំហរឿនឬតំបន់
រំហរឿន ដដលបរិហវណអ្នកហសើ្នសុំតាំងទដីមានចំនួនហលើសក្មិតរា៉តាតតាយជូចំនួនអ្នកទទួល ោនអាជា្តា
ប័ណ្ណក្នចុង ហខានធដីបរិហវណអ្នកហសើ្នសុំតាំងទដី លុះ្តាដតការបដិហសធសំហណើនឹងោក់ក្មិត
េួសហេតុហពក មកហលើការអ្ិវឌតាឍន៍ននទដីផតាសា្សបចតាបាប់ក៏ដូចជាការបន្ទដីផតាសាសខុសចតាបាប់
ស្មាប់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា។

(2) រា៉តាតតាយជូននអាជា្តាប័ណ្ណអ្នកលក់រាយ អាជា្តាបណ្ណអារដីកម្តូចៗ ឬអាជា្តាប័ណ្ណ ហ្កាម  
ដផ្នកទដី 26070.5 ហធៀបនិងចំនួន្បជារនហៅក្នចុង ្ូមិភាគរំហរឿន តំបន់រំហរឿន ឬ
យុតា្តាធិការរំហរឿនមានក្មិតហលើសការអនុញ្តាតក្នចុងតំបន់តាមបទបញ្ញត្ិដដល្តរូវោន
អនុម័តហ្កាម ដផ្នកទដី 26200។

26052. (a) អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណនឹងមិន្តរូវ ឬអនុញ្តាតឲតាយនិហយារិត ភានតាក់ងរ  
ឬអ្នកហរៅ៉តាការរបស់ អាជា្តាប័ណ្ណហនាះ្ប្ពឹត្អំហពើដូចតហៅហនះ៖

(1) ហធវើកិច្សនតាយាណដដលរារាំងោនិរ្កម្ហោយបំោន ដផ្នកទដី 16600;

(2) បហងកើត្តឹស ្ឬអង្គភាពដដល្តរូវោនហាមឃត់ហផតាសងហទៀតដដលរារាំង ោនិរ្កម្
ហោយបំោន ដផ្នកទដី 16720;

(3) លក់ ឬហធវើកិច្សនតាយាលក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា ឬកំណត់ន្លៃដដល្តរូវយក ឬការ
បញ្ចុះន្លៃ ឬការសង្ោក់មកវិញពដីន្លៃហដើមហនាះហោយមាន លក្ខខណ្ឌ កិច្្ពមហ្ពៀង ឬការ
យល់ ថាអ្នកហ្បើ្ោស់ ឬអ្នកទិញនឹងមិនហ្បើ្ោស់ ឬដចកចាយទំនិញ ហ្គឿងមា៉តាសុដីន  
ហ្គឿងផ្គត់ផ្គង ់ទំនិញ ឬហសវារបស់នដគូ្បកួត្បដរងរបស់អ្នកលក់ហនាះ ខណៈដដល
ឥទ្ិពលននការលក ់កិច្សនតាយា លក្ខខណ្ឌ កិច្្ពមហ្ពៀង ឬការយល់អាចនឹងបន្ថយ
ក្មិតការ្បកួត្បដរងយា៉តាងខា្តាំង ឬទំនងនឹងបហងកើតភាពផ្តាច់ការ ក្នចុងដខតាសសង្តាក់ននការ
រួយដូរ ឬោនិរ្កម ្

(4) លក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហថាកជាងន្លៃហដើមក្នចុងហគាលបំណងបង្ខជូច្បហយារន៍
នដគូ្បគួត ្បដរង បំោត់ការ្បកួត្បដរង ឬបំភាន ់ឬហោកបហញ្តាតអ្នកទិញ ឬអ្នកទិញ
សកា្តានុពល;

(5) ហរីសហអើងរវាងដផ្នក សេគមន ៍ទដី្កុង បំដណកហផតាសងៗគានតា ឬរវាងទដីតាំង ហផតាសងៗគានតាក្នចុង
ដផ្នក សេគមន ៍ទដី្កុង ឬបំដណកក្នចុងរដ្ឋហោយលក ់ឬផ្ល ់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហៅ
តនមលៃទាប ក្នចុងដផ្នក សេគមន ៍ឬទដី្កុង ឬបំដណកណមួយ ឬក្នចុងទដីតាំងមួយក្នចុងដផ្នក  
សេគមន៍ទដី្កុង ឬបំដណកហនាះជាជាងកដនលៃងហផតាសង ក្នចុងហគាលបំណងបង្ខជូច្បហយារន ៍ 
នដគូ្បកួត្បដរង ឬបំោត់ការ្បកួត្បដរង; ឬ
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ដចកចាយ ឬផលិតកញ្តា ឬផលិតផលថានតាំកញ្តា ោកតាយហស្នើសុំ្តរូវបញ្ជូលការពិព័ណ៌នាពិសា្តា
នននដីតិវិធដី ស្មាប់ចំនុចដូចតហៅហនះដូចោនត្មរូវហោយអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ ៖

(1) ការោំដុះ

(2) វិធដីបំដបក និងផតាសាំតា

(3) ដំហណើរការដឹករញ្ជូន

(4) ដំហណើរការសារហពើ្័ណ្ឌ

(5) នដីតិវិធដី្គប់្គងគុណភាព

(6) ្ប្ពទឹកហផតាសងៗដដលហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណនឹងហ្បើស្មាប់សកម្ភាពដដល
ទទួល ោនអាជា្តាប័ណ្ណរួមមានការបញ្តាក់ថាហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណនឹងអាចហ្បើ្ោស់
ទឹកហោយ្សបចតាបាប់ហ្កាមចតាបាប់រដ្ឋ។

(d) ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណនឹង្តរូវផ្ល់ដតាយា្កាមពិសា្តាហពញហលញននបរិហវណដដល
ោនហស្នើ ខណៈអ្័យឯកសិទ្ិអាជា្តាប័ណ្ណនឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ជាមួយភាពចតាបាស់លាស់
្គប់្គាន់ហដើមតាបដី បងកឲតាយមានការកំណត់្ពំដដនបរិហវណ ហោយបង្តាញពដី ្ពំ្បទុល ទំេ ំ 
ផលៃជូវចូល និងផលៃជូវហចញ ការដបងដចក ខាងក្នចុង រញ្តាំង បន្ទប ់និងផលៃជូវចូលរួមទាំងអស ់ 
រួមទាំងហសចក្ដីដ្លៃងការសហង្ខបមួយ ឬការពិពណ៌នា ននសកម្ភាពចំបងៗដដល្តរូវហធវើ  
និងអាជា្តាប័ណ្ណអនុញ្តាតឲតាយមានការោំតាដុះ វិធដីសានស្ននបុសតាបចុក ដដលោនកំណត ់ 
រួមមាន្បដវងជាកាហរននដផ្នកនដីមួយៗ និងបរិហវណទាំងមួល នននផ្ទោំដុះ ហបើមាន៖ 

26056.5. នាយកោ្តាននឹង្តរូវបហងកើតពិធដីការដដលអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ
និមួយៗនឹង្តរូវអនុវត្្សប តាមចតាបាប់ និងបទបញ្ញត្ិរដ្ឋទាក់ទងនឹងឥទ្ិពល
បរិសា្តាន ការការោរធនធានធម្ជាតិ គុណភាពទឹក ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក សារធាតុមានហ្គាះ
ថានតាក់ និងការហ្បើ្ោស់ថានតាំសំលាប់សតវលអិតអនុហឡាមតាមបទ បញ្ញត្ ិរួមមានដតមិនក្មិត
្តឹម គុណភាពបរិោ្តានរដ្ឋ California (California Environmental Quality  
Act) (ដផ្នកទដី 13 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 21000) នន្កមធនធានសាធារណៈ),  
្បហ្ទដដលរិតផុតពូរ របស់រដ្ឋ California (California Endangered  
Species Act) (រំពូកទដី 1.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 2050) ននខណ្ឌទដី 3  
នន្កមមចា្តាជាត ិនិងកដីឡា) កិច្្ពមហ្ពៀងការដកដ្បបឹង និងអូរ (រំពូកទដី 6 (ចាប់
ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី1600) ននខណ្ឌទដី 2 នន្កមមចា្តាជាត ិនិងកដីឡា), ចតាបាប់ទឹកសា្តាត  
(Clean Water Act) (33 U.S.C. ដផ្នកទដី 1251 និងដផ្នកបនា្តាប់ហទៀត), បញ្ញត្ ិ 
Porter-Cologne ចតាបាប់្គប់្គងគុណភាពទឹក (Water Quality Control  
Act) (ខណ្ឌ 7 (ចាប់ហផ្ើម ជាមួយ ដផ្នកទដី 13000) នន្កមស្ដីពដីទឹក (Water  
Code)), តំបន់ផលិតផលហដើមហឈើេុប ត្មរូវការបងហជូរទឹកសំអុយ និងលិខិតអនុញ្តាត  
ឬសិទ្ិចាំោច់ហដើមតាបដីបដងវរទឹក។

26057. (a) អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណនឹង្តរូវបដិហសធោកតាយហស្នើសុំ ហបើហបក្ខរនហស្នើសុំ
អាជា្តាប័ណ្ណស្មាប់ បរិហវណដដលអាជា្តាប័ណ្ណរដ្ឋ្តរូវោនអនុវត ្មិន្តរូវផ្ល់សិទ្ិស្មាប់
បញ្ញត្ិននអាជា្តាប័ណ្ណហ្កាម ខណ្ឌហនះ។

(b) អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណអាចនឹងបដិហសធោកតាយហស្នើសុំបញ្ញត្ិននអាជា្តាប័ណ្ណ ឬការបន្
អាជា្តាប័ណ្ណ រដ្ឋហបើលក្ខខណ្ឌខាងហ្កាមអនុវត:្

(1) ការខកខានមិនោនអនុហឡាមតាមបទបញ្ញត្ិននខណ្ឌចតាបាប ់ឬបញ្ញត្ិដដល្តរូវោន
អនុម័ត្សបតាមខណ្ឌហនះ ឬត្មរូវការដដល្តរូវោនោក់ហដើមតាបដីការោរធនធាន រួមមាន  
ដតមិនក្មិត្តឹម ការការោរស្មាប់លំេូចូលស្ទឹង និងគុណភាពទឹក។

(2) ្កមសដីលធម៌ដដលបហងកើតមូលោ្តានស្មាប់ការបដិហសធបញ្ញត្ិអាជា្តាប័ណ្ណហ្កាម រំពូក
ទដី 2 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 480) នន ខណ្ឌទដី 1.5, ហលើកដលងដត្តរូវោនដចងហផតាសង
ក្នចុងដផ្នកហនះ និង ដផ្នកទដី 26059។

(3) ការខកខានផ្ល់ព័ត៌មានដដល្តរូវការស្មាប់អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ។

(4) ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណ ឬអ្នកទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវោនហចាទ្បកាន់ពដីបទ
ហល្ើសដដល ោក់ព័ន្ខា្តាំងជាមួយគុណសមតាបត្ ិមុខងរ ឬតួនាទដីននអារដីវកម ្ឬវិជា្តារដីវៈ
ដដលោកតាយហស្នើសុំហនះ ្តរូវោនហធវើហេើង ហលើកដលងដតអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណកំណត់ថា
ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្ប័ណ្ណ ឬអ្នកទទួលោនអាជា្ប័ណ្ណសក្ិសមនឹងអាចទទួលោន

្នតា ំ2016, ឬបច្ចុបតាបន្នកំពុង្បតិ្បត្ិការ្សបតាម រំពូកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក
ទដី 19300) នន ខណ្ឌទដី 8។

(b) នាយកោ្តាននឹង្តរូវហស្នើសុំឲតាយយុតា្តាធិការក្នចុងតំបន់ដសវងរកហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណ
ដដលមាន សកា្តានុពលក្នចុងនាយកោ្តានស្មាប់បទបញ្ញតិ្អាជា្តាប័ណ្ណ ដផអកហលើការ្បត្ិបត្ិ
ការបស់ហបក្ខរន ហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណពដីមុនក្នចុងយុតា្តាធិការក្នចុងតំបន់ហោយអនុហឡាមតាមចតាបាប់
រដ្ឋ រួមមានចតាបាប់បញ្ញត្ិការហ្បើដដលមានការសហណ្តាសអាណិត (Compassionate Use  
Act) និងការ អនុវត្ន៍របស់វា និងចតាបាប់ក្នចុង្សុកដដលអាចអនុវត្ោន។ នាយកោ្តាននឹងហធវើ
ឲតាយព័ត៌មានដដលោនហស្នើអាចរកោនស្មាប់អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ។

(c) បដន្ថមពដីហលើ ឬរំនួសព័ត៌មានដដលោនដចងក្នចុងខណ្ឌរង (b) ហបក្ខរនហស្នើ
សុំអាជា្តាប័ណ្ណ
នឹងអាចបដន្ថម្ស្តាងហផតាសងហទៀតហដើមតាបដីបង្តាញពដី្បត្ិបតិ្ការដដលអនុហឡាមតាមចតាបាប់
បញ្ញត្ិការហ្បើដដលមានការសហណ្តាសអាណិត (Compassionate Use Act) ឬ  
រំពូកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 19300) នន ខណ្ឌ ទដី 8 ។ នាយកោ្តាន និង
អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាបណ្ណអាចនឹងទទួល្័ស្ចុតាងទាំតាងហនាះហដើមតាបដីបង្តាញពដី គុណសមតាបត្ិ
ស្មាប់អាទិភាពដដល្តរូវោនផ្លក្នចុង ខណ្ឌរង (a)។

(d) ដផ្នកហនះនឹងឈប់មានសុពលភាពហៅ ន្ងៃទដី 31 ដខធ្នជូ, ្នតាំ 2019 លុះ្តាដតោន
ផ្ល់ហោយចតាបាប់ខុសពដីហនះ។

26055. (a) អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាបណ្ណអាចនឹង្តរូវហចញអាជា្តាប័ណ្ណរដ្ឋហៅឲតាយហបក្ខរន
ហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណដដល មានគុណសមតាបតិ្្គប់្គាន់។

(b) ការដកអាជា្តាបណ្ណរដ្ឋហ្កាមខណ្ឌហនះនឹង្តរូវបញ្ប់សមត្ថភាពរបស ់អ្នកទទួលោន
អាជា្តាប័ណ្ណ ក្នចុងការ្បតិ្បត្ិការក្នចុងរដ្ឋ California រេូតដល់ អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ
ហធវើឲតាយអាជា្តាប័ណ្ណ មានសុពលភាពហេើងវិញ ឬហចញអាជា្តាប័ណ្ណជា្្ដី។

(c) អាជា្តាប័ណ្ណោច់ហោយដេកពដីគានតានឹង្តរូវោនផ្ល់ឲតាយស្មាប់ទដីតាំង បរិហវណនិមួយៗ  
របស់ អ្នកទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណដដលមានទដីតាំងហ្ចើនជាងមួយកដនលៃង ហលើកដលងដត្តរូវ
ោនផ្ល់សិទ្ិ ហោយចតាបាប់ និងបទបញ្ញតិ្ខុសពដីហនះ។

(d) ហ្កាយការហចញ ឬហផ្ទអាជា្តាប័ណ្ណ អ្នកទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណមិនអាចប្ជូរ ឬផ្តាស់ប្ជូរ
បរិហវណ ខា្តាំងហពកហទហោយហធវើការដកដ្បការហ្បើ្ោស់បរិហវណ ឬចរិតលក្ខណៈ នន្បត្ិបត្ិ
ការអារដីវកម្ ដដលហធវើហេើងពដីបរិហវណ ពដីដផនការដដលមានក្នចុងដតាយា្កាមហលើឯកសារដដល
មានទ្មង់ដបបបទ លុះ្តាដត និងរេូតដល់ទទួលោនការយល់្ពមជាលាយល័ក្ខអកតាស
របស ់អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ ឬនាយកោ្តាន្តរូវោនទទួល។ ស្មាប់ហគាលបំណង
ននដផ្នកហនះ ការផ្តាស់ប្ជូររូបរាងខាងហ្រៅដ៏ហ្ចើនរបស់បរិហវណ ឬក្នចុងការ ហ្បើ្ោស់បរិហវណ
នឹង្តរូវបញ្ជូល ដតមិនក្មិត្តឹម ការបហងកើន ឬបន្ថយដ៏ហ្ចើនននទំេំនផ្ទសរុប ននបរិហវណ
ដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណដដលពដីមុន្តរូវោនគូសក្នចុងដតាយា្កាម ឬការដកដ្បរូបរាងខាង
ហ្រៅណដដលបងកឲតាយមានការផ្តាស់ប្ជូរខា្តាំងក្នចុងចរិតលក្ខណៈរបស់្បត្ិបត្ិការអារដីវកម្។

(e) អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណនឹងមិនអាចទទួលយកោកតាយហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណរដ្ឋហ្កាមដផ្នក
ហនះ ោនហទហបើសិនការអនុម័តផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណរដ្ឋនឹងបំោនបទបញ្ញតិ្ក្នចុងតំបន់ហយាងតាម  
ដផ្នកទដី 26200 ហនាះ។

26056. ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណរដ្ឌ្គប់្បហ្ទ្សបតាមលក្ខខណ្ឌហនះនឹង្តរូវ
អនុហឡាមតាមត្មរូវការ ដដលមានដចងក្នចុងដផ្នកទដី 19322 ហបើមិនមានការផ្ល់ហផតាសងពដី
ហនះហោយចតាបាប់ហទ រួមមានការោក់ឲតាយពិនិតតាយតាម្បព័ន្ហអេិច្តរូនិចននរូបភាពសានតាម
ហមនដ និងត្មរូវការហផតាសងៗ ហទៀតដដលកំណត់ហោយចតាបាប ់ឬអាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ  
ហលើកដលងដត៖

(a) ហោយមិនគិតពដី កថាខណ្ឌ (2) នន ខណ្ឌរង (a) នន ដផ្នកទដី 19322, ហបក្ខរន
ហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណមិន្តរូវការផ្ល់ឯកសារដដលខលៃលួនោនទទួល អាជា្តាប័ណ្ណ លិខិតអនុញ្តាត  
ឬការផ្ល់សិទ្ិហផតាសងៗហដើមតាបដី្បត្ិបត្ិការពដីយុតា្តាធិការក្នចុងតំបន់ដដល ហបក្ខរនហស្នើសុំ
អាជា្តាប័ណ្ណពតាយាយាមហធវើ្បត្ិបត្ិការហនាះហទ;

(b) ោកតាយហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណហ្កាមខណ្ឌហនះនឹងបញ្ជូល្ស្ចុតាងដដលទដីតាំងដដលោនហស្នើ
បំហពញ ការោក់ក្មិតក្នចុង ខណ្ឌរង (b) នន ដផ្នកទដី 26054; និង

(c) ស្មាប់ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្ប័ណ្ណដដលដសវងរកបទបញ្ញតិ្ននអាជា្បណ្ណហដើមបដីោំដុះ
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190 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(b) ការហចាទ្បកាន់ដដលហ្កាយមក្តរូវោនលប់ហចាលវិញ្សបតាម ដផ្នកទដី 1203.4,  
1203.4a, ឬ 1203.41 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ឬបទបញ្ញត្ិដនទដដលអនុញ្តាតឲតាយមាន  
ការលប់ហចាលការហចាទ្បកាន់ហនាះ។

ជំពូកទី 6. កផនលែងដំ្ដុះផដលទទួលបានអាជ្្ប័ណ្ណ

26060. (a) បទបញ្ញត្ិដដលហចញហោយ្កសួងហសតាបៀងអហារ និងកសិកម្ដដល្គប់
្គងការផ្ល់អាជា្តា បណ្ណននកដនលៃងោំដុះខាងក្នចុង ខាងហ្រៅ និងលាយពនលៃ ឺនឹង្តរូវអនុវត្
ស្មាប់អ្នកោំដុះដដលមាន អាជា្តាប័ណ្ណហ្កាមដផ្នកហនះ។

(b) បទោ្តានដដលោនបហងកើតហេើងហោយ្កសួងបទបញ្ញតិ្ថានតាំសំលាប់សតវលិអត  
ហោយ្បឹកតាសា ជាមួយ្កសួងហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម ្ស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ថានតាំ
សំលាប់សតវ លអិតក្នចុងការោំដុះ ហេើយការអនុហ្គាះអតិបរិមាស្មាប់ថានតាំសំលាប់
សតវលអិត និងសំណល់រូបធាតុហផតាសងៗ ដដលមាន ក្នចុងហ្គឿងហញៀនដដល្តរូវោន្បមូល
ផលរួចនឹង្តរូវអនុវត្ចំហោះអ្នកោំដុះដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ហ្កាមខណ្ឌហនះ។

(c) ្កសួងហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម្នឹង្តរូវបញ្ជូលលក្ខខណ្ឌក្នចុងអាជា្តាប័ណ្ណនិមួយៗ
ដដល្តរូវ ោនហស្នើសុំហោយ្កសួងមចា្តាជាតិ និងសតវន្ព និងគណៈកម្ការ្គប់្គង
ធនធានទឹកហដើមតាបដី ធានាថាឥទ្ិពលបុគ្គល និងឥទ្ិពលបង្គរននការបដងវរ និងបងហជូរទឹកោក់
ព័ន្និងការោំដុះមិន បែះោល់លំេូរទឹកអូរដដល្តរូវការស្មាប់ ្តដីពង ហធវើចំណក្សុក  
និងចញ្ឹមកូន និងលំេូរ ដដល្តរូវការរកតាសាបំលាស់ប្ជូរលំេូរធម្ជាតិ ហេើយមែតាយាងហទៀត្តរូវ
ការោរមចា្តា សតវន្ព រ្មកមចា្តា និងសតវន្ព និងគុណភាពទឹក។

(d) បទបញ្ញត្ិដដល្តរូវោនអនុម័តហោយ្កសួងហសតាបៀងអាហារ 
និងកសិកម្ហ្កាមខណ្ឌហនះ យា៉តាងហេើចណស់នឹង្តរូវហោះ្សាយបញ្តាោក់ព័ន្និងសកម្
ភាពកញ្តាស្មាប់ោនិរ្កម ្ដដលមានដចងក្នចុង ខណ្ឌរង (e) នន ដផ្នកទដី 19332។

(e) ្កសួងបទបញ្ញតិ្ថានតាំសំលាប់សតវលអិត ហោយ្បឹកតាសាជាមួយគណៈកម្ការ្គប់្គង
ធនធានទឹក រដ្ឋ្តរូវអនុម័តបទបញ្ញតិ្ដដលត្មរូវថាការហ្បើ្ោស់ថានតាំសំលាប់សតវលអិត  
ឬវិធានការ្គប់្គង សតវលអិតហផតាសងហទៀតដដលោក់ព័ន្និងការោំតាំដុះកញ្តាខាងក្នចុង ខាងហ្រៅ  
ឬលាយពនលៃឺ្តរូវបំហពញ បទោ្តានដដលសមមូលនឹងខណ្ឌទដី 6 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី  
11401) នន្កមហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម ្និងការអនុវត្បទបញ្ញត្ិរបស់វា។

26061. (a) ្បហ្ទអាជា្តាបណ្ណអ្នកោំដុះរដ្ឋនឹង្តរូវោនហចញហោយ្កសួងហសតាបៀង
អាហារ និងកសិកម ្ហ្កាមខណ្ឌហនះនឹង្តរូចបញ្ជូល ្បហ្ទទដី 1, ្បហ្ទទដី 1A, ្បហ្ទទដី  
1B, ្បហ្ទទដី 2, ្បហ្ទទដី 2A, ្បហ្ទទដី 2B, ្បហ្ទទដី 3, ្បហ្ទទដី 3A, ្បហ្ទទដី  
3B, ្បហ្ទទដី 4, និង ្បហ្ទទដី 5, ្បហ្ទទដី 5A, និង ្បហ្ទទដី 5B លុះ្តាដតល្តរូវ
ោនដចងហផតាសងហោយចតាបាប់។

(b) ហលើកដលងដត្តរូវោនដចងហផតាសងហោយចតាបាប ់អាជា្តាប័ណ្ណ្បហ្ទទដី 1, ្បហ្ទទដី 1A,  
្បហ្ទទដី 1B, ្បហ្ទទដី 2, ្បហ្ទទដី 2A, ្បហ្ទទដី 2B, ្បហ្ទទដី 3 ្បហ្ទទដី 3A,  
្បហ្ទទដី 3B និង ្បហ្ទទដី 4 នឹងផ្ល់បរិមាណោំតាដុះកញ្តាដូច្បហ្ទអាជា្តាប័ណ្ណដដល
មានតនមលៃហស្ើស្មាប់ការោំ ដុះហ្គឿងហញៀនស្មាប់ហវរ្សានស្ដូចដចងក្នចុង ខណ្ឌរង (g) នន  
ដផ្នកទដី 19332។

(c) ហលើកដលងដត្តរូវោនដចងហផតាសងហោយចតាបាប់៖

(1) ្បហ្ទទដី 5, ឬ "ខាងហ្រៅ," សំហៅទដីការោំតាដុះខាងហ្រៅហោយហ្បើពនលៃឺសបតាបនិមិតហ្ចើន
ជាង មួយអាក (acre) (ហោយបញ្ជូល)នននផ្ទកាហរបរិហវណសរុប ។

(2) ្បហ្ទទដី 5A, ឬ "ខាងក្នចុង" សំហៅទដីការោំតាដុះខាងក្នចុងហោយហ្បើពនលៃឺសបតាបនិមិតជា
ពិហសស ហ្ចើនជាង 22,000 វីតកាហរ (ហោយបញ្ជូល)នននផ្ទកាហរបរិហវណសរុប។

(3) ្បហ្ទទដី 5B, ឬ "លាយពនលៃ"ឺ សំហៅហៅការោំដុះហោយហ្បើការ្ចោច់ចូលគានតា
រវាង ពនលៃឺធម្ជាត ិនិងពនលៃឺសបតាបនិមិតរំនួយហៅចំនុចចាប់ហផ្ើមអតិបរិមាដដល្តរូវោន
កំណត់ហោយ អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណហ្ចើនជាង 22,000 វីតកាហរ (បញ្ជូល) នននផ្ទ
កាហរបរិហវណសរុប។

(d) អាជា្តាបណ្ណការោំដុះ្បហ្ទទដី 5, ្បហ្ទទដី 5A, ឬ្បហ្ទទដី 5B អាចនឹង្តរូវហចញ
មុន ន្ងៃទដី 1 ដខមករា, ្នតាំ 2023។

អាជា្តាប័ណ្ណ ហេើយការផ្ល់អារញប័ណ្ណ នឹងមិនបែះោល់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ 
អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណនឹងហធវើការពិនិតតាយហោយមែត់ចែត ់ពដីហដើមកំហណើតឧ្កិដ្ឋកម ្ 
ការហចាទ្បកាន់ កាលៈហទសៈ និង្ស្តាងនដីតិសមតាបទានរបស់ហបក្ខរនហស្នើសុំ
អាជា្តា និង្តរូវវាយតនមលៃភាពសក្ិសមរបស់ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាបណ្ណ ឬអ្នកទទួល
អាជា្តាប័ណ្ណក្នចុងការហចញអារញប័ណ្ណឲតាយហោយដផអកហលើ្ស្ចុតាងដដលោនរកហឃើញ ក្នចុងការ
្តរួតពិនិតតាយ។ ក្នចុងការកំណត់ថាបទហល្ើសណមានភាពទាក់ទងខា្តាំងនិង គុណមតាបត្ ិ 
មុខងរ ឬតួនាទដីននអារដីវកម្ ឬ វិជា្តារដីវៈដដលោកតាយហស្នើសុំហនះ្តរូវោនហធវើហេើង អាជា្តាធរ
ផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណនឹង្តរូវបញ្ជូល ដតមិនក្មិត្តឹម ចំនុចដូចតហៅហនះ៖

(A) ការហចាទ្បកាន់ឧ្កិដ្ឋកម្ហ្បើេិងតាសា ដូចមានដចងក្នចុង ខណ្ឌរង (c) នន ដផ្នកទដី 
667.5 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(B) ការហចាទ្បកាន់ឧ្កិដ្ឋកម្ហ្បើេិងតាសាធងៃន់ធងៃរ ដូចមានដចងក្នចុង ខណ្ឌរង (c) ននដផ្នកទដី 
1192.7 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(C) ការហចាទ្បកាន់ឧ្កិដ្ឋកម្ោក់ោន់ការបនលៃ ំហោកបហញ្តាត ឬបនលៃំ្វិការជាតិ។

(D) ការហចាទ្បកាន់ឧ្កិដ្ឋកម្ស្មាប់ការរួល ហ្រើសហរីស ឬហ្បើ្ោស់អនដីតិរនឲតាយហធវើ
ការ ដឹករញ្ជូន ហលើក លក ់ឲតាយ ហរៀបចំស្មាប់លក់ ឬពតាយាយាមលក ់សារធាតុ្គប់្គងណ  
ហៅឲតាយអនដីតិរន ឬលក ់ឲតាយលក ់ផ្ល ់ឲតាយផ្ល ់ឲតាយ ឬផ្ល់ឲតាយសារធាតុ្គប់្គងហៅអនដីតិរន។

(E) ការហចាទ្បកាន់ឧ្កិដ្ឋកម្ស្មាប់ការរួញដូរហ្គឿងហញៀនជាមួយការបដន្ថម្សបតាម  
ដផ្នកទដី 11370.4 ឬ 11379.8។

(5) ហលើកដលងដត្តរូវោនផ្ល់ក្នចុង កថាខណ្ឌរង (D) និង (E) នន កថាខណ្ឌ (4)  
និងហោយមិនគិតពដី រំពូកទដី 2 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នកទដី 480) នន ខណ្ឌទដី 1.5,  
មុនការផ្នា្តាហទាស តុលាការអាចអនុវត្បទបតាបញ្តាត ិរួមមាន ៖ ការពតាយលួរហទាសសាកលតាបង  
ការោក់ពន្នាគារ ឬ ការោក់រន្តរូវហចាទឲតាយហៅហ្កាមការ្តរួតពិនិតតាយតាមផលៃជូវតុលាការ
្តរូវោនបំហពញរួចហេើយហនាះ ស្មាប់ការមានកម្សិទ្ិ ការមានកម្សិទ្ិស្មាប់លក់  
ការលក់ ការផលិត ការដឹករញ្ជូន ឬការោំតាដុះននសារធាតុ្គប់្គង មិន្តរូវោនគិត
ថាោក់ព័ន្ខា្តាំង នឹងមិនអាចជាមូលោ្តានដតមួយក្នចុងការបដិហសធផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណហនាះហទ។  
ការហចាទ្បកាន់ននបទឧ្កិដ្ឋសារធាតុ្គប់្គងហ្កាយពដីការបញ្ញត្ិននអាជា្តាប័ណ្ណនឹង្តរូវ  
ជាមូលោ្តានននការដកេូត ឬបដិហសធការបន្អាជា្តាបណ្ណ។

(6) ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណ ឬបុគ្គលិក នាយក ឬមា្តាស់របស់ខលៃលួន ្តរូវោនោក់ពិន័យ  
ឬផ្នា្តាហទាស ស្មាប់ការោំដុះ ឬការផលិតសារធាតុ្គប់្គងហលើដដីឯករន ឬសាធារណៈ  
្សបតាម ដផ្នកទដី 12025 ឬ 12025.1 នន្កមមចា្តាជាត ិនិងកដីឡា។

(7) ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណ ឬបុគ្គលិក នាយក ឬមា្តាស់របស់ខលៃលួន្តរូវោនោក់ហទាស
ហោយ អាជា្តាធរផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ ឬទដី្កុង ហខានធដី ឬទដី្កុង និងហខានធដីស្មាប់សកម្ភាព
អារដីវកម្កញ្តា ដដលមិនទទូលោនសិទ្ ិឬសកម្ភាពអារដីវកម្ហ្គឿងហញៀនស្មាប់
ហវរ្សានស្; ្តរូវោនហគដក អាជា្តាប័ណ្ណហ្កាមខណ្ឌហនះ ឬ រំពូកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមជា
មួយ ដផ្នកទដី19300) ននខណ្ឌ ទដី 8 ក្នចុងរយៈហពលបដី្នតាំភា្តាមមុនហពលកាលបរិហចឆេទដដល
ោកតាយហស្នើសុំ្តរូវោនចង្កងជាមួយអាជា្តាធរ ផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ; ឬ្តរូវោនោក់ហទាសហ្កាម  
ដផ្នកទដី 12025 ឬ 12025.1 នន្កម មចា្តាជាត ិនិងកដីឡា។

(8) ការខកខានទទួលោន និងរកតាសាលិខិតអនុញ្តាតមានសពុលភាពស្មាប់អ្នកលក់
ដដលត្មរូវ ្សបតាម ដផ្នកទដី 1 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 6001) នន ខណ្ឌ 2 នន
្កម្ោក់ចំណូល និងការយកពន្។

(9) លក្ខខណ្ឌហផតាសងៗហទៀតដដលមានដចងក្នចុងចតាបាប់។

26058. ហៅហពលមានការបដិហសធោកតាយហស្នើសុំអាជា្តាបណ្ណណមួយ អាជា្តាធរផ្ល់
អាជា្តាប័ណ្ណនឹង្តរូវផ្ល់ ដំណឹងរូនហបក្ខរនជាលាយល័ក្ខអកតាសរ។

26059. ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តាបណ្ណនឹងមិន្តរូវោនបដិហសធផ្ល់ឲតាយអាជា្តាបណ្ណរដ្ឋហទ  
ហបើការបដិហសធហនាះ ពឹងដផអកហលើដត្តឹមមូលោ្តានដូចតហៅហនះ៖

(a) ការហចាទ្បកាន់ ឬបញ្ញត្ិដដលោក់ព័ន្ខា្តាំងនឹងគុណមតាបត្ ិមុខងរ ឬតួនាទដីនន
អារដីវកម ្ឬវិជា្តារដីវៈដដលោកតាយហស្នើសុំហនះ្តរូវោនហធវើហេើង ស្មាប់ហបក្ខរនហស្នើសុំអាជា្តា
ប័ណ្ណ ឬអ្នកទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណដដលទទួលោនលិខិតបញ្តាក់នដីតិសមតាបទាន្សបតាម  
រំពួកទដី 3.5 (ចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នកទដី 4852.01) នន ចំណងហរើងទដី 6 នន ដផ្នកទដី 3  
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(B) ការោំដុះនឹងមិន្តរូវផ្ល់ផលបែះោល់អវិរ្មានហលើអណ្ដូងវិរ្មាន ដដីសំហណើមរិត
្ចាំង និងរដីវិតក្នចុងទឹក។

(2) ្កសួងនឹង្តរូវបហងកើតកម្វិធដីស្មាប់ការសមា្តាល់រុក្ខជាតិកញ្តាដដល្តរូវោនអនុញ្តាត
ហៅកដនលៃង ោំដុះក្នចុងអំេចុងហពលោំដុះ។ សញ្តាសមា្តាល់ពិហសសនឹង្តរូវោនហចញស្មាប់រុក្ខ
ជាតិកញ្តានិមួយៗ ្កសួងនឹងហធវើការធានាឲតាយោនថាសញ្តាសមា្តាល់ពិហសស្តរូវោនហចញឲតាយ
ោនហលឿនហដើមតាបដីធានា ឲតាយោននូវការអនុវត្ន៍ននខណ្ឌហនះ។ សញ្តាសមា្តាល់ពិហសសនឹង្តរូវ
ោនភា្តាប់នឹងគល់រុក្ខជាតិនិមួយៗ ឬ្តរូវោនត្មរូវហផតាសងហោយចតាបាប ់ឬបទបញ្ញត្ិ។ 

(A) សញ្តាសមា្តាល់ពិហសសនឹង្តរូវោនហចញឲតាយហៅកាន់បុគ្គលដដល្តរូវោនផ្ល់អាជា្តា
ប័ណ្ណ ហោយ្តឹម្តរូវពដីដផ្នកហនះ។

(B) ព័តមានោក់ព័ន្នឹងសញ្តាសមា្តាល់ពិហសសដដល្តរូវោនចាត់តាំង និងអ្នកទទួលោន  
អាជា្តាប័ណ្ណនឹង្តរូវបញ្ជូលក្នចុងកម្វិធដីតាមោនដដលមានដចងក្នចុង ដផ្នកទដី 26170។

(C) ្កសួងអាចនឹងគិតន្លៃហដើមតាបដីទូទាត់ន្លៃចំណយសមរមតាយក្នចុងការហចញសញ្តាសមា្តាល់
ពិហសស និង្តរួតពិនិតតាយ តាមោន និង្តរួតពិនិតតាយរុក្ខជាតិកញ្តានិមួយៗ។

(D) ្កសួងនឹងអាចហថា្តាលហទាសបទបញ្ញត្ិហដើមតាបដីអនុវត្ដផ្នកហនះ។

(3) ្កសួងនឹងចាត់វិធានការ្គប់្គាន់ហដើមតាបដីបហងកើតការការោរ្ប្ំងសញ្តាសមា្តាល់
ពហិសសដដល ្តរូវោនបនលៃ ំនិងកំណត់ការបដងវរសញ្តាសមា្តាល់ពិហសសខុសចតាបាប់ហៅឲតាយ
បុគ្គលមិនមាន អាជា្តាប័ណ្ណ។ 

(d) សញ្តាសមា្តាល់ពិហសស និងព័ត៌មានោក់ព័ន្នឹងការសមា្តាល់ហោយយុតា្តាធិការក្នចុង
តំបន់នឹង ្តរូវោនោក់ឲតាយ្បកាន់ភា្តាប់ជាមួយនឹងត្មរូវការដដលកំណត់ហោយ្កសួង និង
សមមូលនឹង ត្មរូវការដដលោនហ្បើ្ោស់ហោយ្កសួង។ 

(e) (1) ដផ្នកហនះមិនអនុត្ហលើការោំដុះកញ្តាហោយអនុហឡាមតាម ដផ្នកទដី 11362.1  
ននបញ្ញត្ិនន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ឬបញ្ញតិ ្ចតាបាប់ការហ្បើ្ោស់ហោយមានការ
សហណ្តាស (Compassionate Use Act)។

(2) ខណ្ឌរង (b) មិន្តរូវោនអនុវត្ហលើបុគ្គល ឬអង្គភាពដដល្តរូវោន ផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ
ហ្កាម កថាខណ្ឌ (3) នន ដផ្នករង (a) នន ដផ្នក 26070 ឬ ដផ្នករង (b) នន ដផ្នកទដី  
26070.5។

(f) "នាយកោ្តាន" ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះសំហៅហៅនាយកោ្តាន ហសតាបៀងអាហារ  
និងកសិកម្។

ជំពូក 7. អនែកលក់រាយ និងអនែកផែកចាយ

26070. អ្នកលក់រាយ និងអ្នកដចកចាយ។

(a) អាជា្តាប័ណ្ណរដ្ឋដដល្តរូវហចញហោយ្កសួងកិច្ការអ្នកហ្បើ្ោស់ មានដូចខាងហ្កាម ៖

(1) "អ្នកលក់រាយ" ស្មាប់ការលក់រាយ និងការ្បគល់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាដល់អ្នក
ហ្បើ្ោស់។

(2) "អ្នកដចកចាយ" ស្មាប់ការដចកចាយកញ្តា និងផលិតផលកញ្តា។ អ្នកកាន់អាជា្តា
ប័ណ្ណអ្នកដចកចាយ្តរូវោនការោរ និងធានារា៉តាប់រងក្នចុងក្មិតអបតាបបរមាដដល្តរូវោនបហងកើត
ហោយអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ។

(3) "មដី្ករូអារដីវកម"្ ស្មាប់ការោំកញ្តាហៅហលើនផ្ទដដីតិចជាង 10,000 េ៊វដីតកាហរេ និង
ហធវើជាអ្នកដចកចាយមានអាជា្តាប័ណ្ណ ឧសតាសាេករក្មិតទដី 1 និងអ្នកលក់រាយហយាង
តាមដផ្នកហនះ ក្នចុងលក្ខខណ្ឌដដលអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណហនាះ្បតិបត្ិតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវ
ទាំងអស់ ដដលកំណត់ហោយដផ្នកហនះ ហៅហលើអ្នកោំដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ អ្នកដចកចាយ  
ឧសតាសាេករក្មិតទដី 1 និងអ្នកលក់រាយ ក្នចុងក្មិតដដលអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណចូលរួមហៅក្នចុង
សកម្ភាពទាំងហនាះ។ អាជា្តាប័ណ្ណមដី្ករូអារដីវកម្ដដលអនុញ្តាតឲតាយោំកញ្តា ្តរូវបញ្ជូល
លក្ខខណ្ឌដដល្តរូវោនហស្នើសុំហោយ្កសួងមចា្តាជាតិ និងសតវន្ព និងគណៈកម្ការ
្គប់្គងធនធានទឹករបស់រដ្ឋ ហដើមតាបដីធានាថា ឥទ្ិពលោច់ហោយដេក និងរួមគានតាននការ
បដងវរ និងការបហញ្ញទឹកហោយសារការោ ំមិនបែះោល់ដល់លំេូរដខតាសទឹកក្នចុងដដល្តរូវការ
ស្មាប់រដូវ្តដីពង ការផ្តាស់ប្ជូររ្មកតាមរដូវ និងការចិញ្ឹម្តដី និងលំេូរដដល្តរូវការហដើមតាបដី
ដ្រកតាសាភាពដ្ប្បរួលននលំេូរ និងហបើមិនដូហច្នះហទ ការោរ្តដី សតវន្ព រ្មក្តដី និងសតវ
ន្ព និងគុណភាពទឹក។

(e) ចាប់ហផ្ើម ន្ងៃទដី 1 ដខមករា, ្នតាំ 2023, អ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណ្បហ្ទទដី 5,  
្បហ្ទទដី 5A, ឬ្បហ្ទទដី 5B អាចហស្នើសុំអាជា្តាបណ្ណ្បហ្ទទដី 6 ឬ្បហ្ទទដី 7 ហេើយ
ក៏អាចហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណ និងកាន់្បហ្ទទដី 10។ អ្នកទទួលអាជា្តាបណ្ណ្បហ្ទទដី 5,  
្បហ្ទទដី 5A, ឬ្បហ្ទទដី 5B នឹងមិនអាចហស្នើសុ ំឬកាន់កាប់អាជា្តាប័ណ្ណ ្បហ្ទទដី 8,  
្បហ្ទទដី 11, ឬ្បហ្ទទដី 12 ហេើយ។

26062. ្កសួងហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម ្្សបជាមួយនាយកោ្តាន នឹង្តរូវ
បហងកើតការចាត់តាំងនាម សរីរាង្គដដលោនបញ្តាក ់និងកម្វិធដីបញ្តាក់សរីរាង្គស្មាប់
កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាដូចោនដចង ក្នចុង ដផ្នកទដី 19332.5។

26063. (a) នាយកោ្តាននឹង្តរូវបហងកើតមូលោ្តានស្មាប់ការទទួលសា្តាល់ននការ
ោក់ហ្មតាះចតាបាស់លាស់ ណមួយពដីហដើមកំហណើតដដលអាចអនុវត្ោនចំហោះកញ្តាដដល
្តរូវោនោំដុះ និងបណ្ដះក្នចុងតំបន ់្ូមិសានស្ណមួយក្នចុងរដ្ឋ California។

(b) កញ្តានឹងមិន្តរូវោនផតាសពវផតាសាយ នវេផ្តាក ឬលក់ក្នចុងហខានធដីរដ្ឋ California ណដដល
មិនមាន ការោំដុះកញ្តាហនាះ។

(c) ហ្មតាះហខានធដីរដ្ឋ California នឹងមិន្តរូវោនហ្បើ្ោស់ក្នចុងការនវេផ្តាក ផតាសពវផតាសាយ  
ឬហវចខ្ប ់ផលិតកញ្តាហនាះហទ លុះ្តាដតកញ្តាដដលមានក្នចុងផលិតផលហនាះ្តរូវោនោំដុះ
ក្នចុងហខានធដី ហនាះ។ 

26064. អ្នកោំតាដុះដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណនិមួយៗនឹង្តរូវធានាថាបរិហវណដដល
ទទួលោនអាជា្តាបណ្ណ នឹងមិនបហងកើតហានិ្័យអគិ្គស្័យ និង្បហ្ះដដលមិនសមរមតាយ។ 
អ្នកោំដុះនដីមួយៗនឹង្តរូវធានាថា បណ្តាញហ្លៃើង ដខតាសហ្លៃើង ឧបករណ៍ហអេិច្តរូនិច និង
ហ្គឿងច្ក ឬ្ទពតាយសមតាបត្ិដដលោក់ព័ន្្តរូវោនដ្រកតាសាហោយ្បុង្បយ័ត្នហដើមតាបហរៀសហវៀង
ហានិ្ ័យ ដដលមិនសមហេតុផល និងហ្គាះថានតាក់ចំហោះ្ទពតាយសមតាបត្ិទាំងហនាះ ឬអ្នកដនទ។

26065. និហយារិតដដលចូលរួមការោំដុះកញ្តាហ្កាមខណ្ឌហនះនឹង្តរូវោក់ឲតាយ
ហ្កាមបញ្តាពដី្ោក់ហបៀវតតាស (Wage Order) ហលខ 4-2001 ននគណៈកម្ការដវលដេវរ
ឧសតាសាេកម្។

26066. ការោំដុះកញ្តាខាងក្នចុង និងខាងហ្រៅហោយបុគ្គល និងអង្គភាពដដល
ទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណក្នចុង ខណ្ឌហនះនឹង្តរូវោនហធវើហេើង្សបតាមចតាបាប់រដ្ឋ និងមូលោ្តាន
ក្នចុងតំបន់ោក់ព័ន្និងការដកដ្បដដី ការោក់ពន្ទចុ ការហ្បើ្ោស់ទឹក គុណភាពទឹក ដដីន្ព និង
ការការោររដីវិតហៅមាត់្ចាំង ការដកហចញពដីកសិកម ្និងបញ្តា្សហដៀងគានតា។ ទដីភានតាក់ងររដ្ឋ  
រួមមាន ដតមិនក្មិត្តឹម គណៈកម្ការរុកា្តា្បមាញ់ និងអគិ្គស្័យ គណៈកម្ការ  
្គប់្គងធនធានទឹក និងគណៈកម្ការគុណភាពទឹកក្នចុងតំបន់រដ្ឋ California និង
ទដីភានតាក់ងរ មនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់រដ្ឋដបប្បនពណដី និង្តរូវហោះ្សាយឥទ្ិពលបរិសា្តានននការោំដុះ
កញ្តា ហេើយហៅហពល សមរមតាយ្តរូវសេការ ជាមួយទដី្កុង និងហខានធដីហផតាសងៗ និងទដីភានតាក់ងរ
មនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងកិច្ការ ្បឹងដ្បងព្ងឹងការអនុវត្ចតាបាប ់។

26067 (a) ្កសួងហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម្នឹង្តរូវបហងកើតកម្វិធដីោំតាដុះកញ្តាដដល
្គប់្គងហោយរដ្ឋមនន្ដី ហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម្។ រដ្ឋមនន្ដីនឹងអនុវត្ដផ្នកហនះហោយសារវា
ទាក់ទងនឹងការោំដុះកញ្តា។ ស្មាប់ហគាលបំណងននខណ្ឌហនះ កញ្តាគឺជាផលិតផល
កសិកម្។

(b) បុគ្គល ឬអង្គភាពនឹងមិន្តរូវោំតាំដុះកញ្តាហោយមិនទាន់ោនអាជា្តាប័ណ្ណរដ្ឋដដលហចញ
ហោយ ្កសួង្សបតាមដផ្នកហនះ។

(c) (1) ពិភាកតាសាពិហ្គាះហយាបល់ ជាមួយ្កសួង ដតមិនក្មិត្តឹមបែុហណ្តាះហនះហទ  
អាចជាមួយ នាយកោ្តាន គណៈកម្ការ ្គប់្គងធនធានទឹក (Water Resources  
Control Board) និង្កសួងមចា្តាជាត ិនិងសតវន្ពដដលនឹង្តរូវអនុវត្កម្វិធដីសញ្តា
សមា្តាល់ ពិហសសស្មាប់កញ្តា។ ក្នចុងការអនុវត្ន៍កម្វិធដីហនះ ្កសួងនឹង្តរូវពិចារណ
ពដីបញ្តាមួយចំនួន រួមមាន ដតមិនក្មិត្តឹមហនះហទ អាចពិចារណហលើការហ្បើ្ោស់ទឹក  
និងផលបែះោល់ហលើបរិសា្តាន។ ក្នចុងការអនុវត្កម្វិធដី ្កសួង្តរូវហធវើការធានាថា៖

(A) ឥទ្ិពលបុគ្គល និងឥទ្ិពលបង្គគានតាននការបដងវរ ឬ បងហជូរទឹកោក់ព័ន្នឹងការោំដុះមិន
បែះោល់ ដល់លំេូទឹកក្នចុងអូរដដល្តរូវការស្មាប់ឲតាយ្តដីពង ហធវើចំណក្សុក និងចញ្ឹមកូន  
និងលំេូរ ដដល្តរូវការរកតាសាបំលាស់ប្ជូរលំេូរធម្ជាតិ។ ហបើទដីរំរាលមិនអាចគាំ្ទការោំតាដុះ
បដន្ថម នឹងមិនមានការហចញសញ្សមា្ល់ពិហសសស្មាប់ ទដីរំរាលហនាះហទ។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

បញ្តាក្នចុងមូលោ្តានទាំងអស់ដដល្គប់្គងហលើ្បតិបត្ការរបស់អង្គភាពមានអាជា្តាប័ណ្ណ និង

(4) បញ្តាក់រូនការិយាល័យថា អង្គភាពមានអាជា្តាប័ណ្ណនឹងមិនរក្ោក់ចំណូលដុល្បចាំ
្នតាំោនហលើសពដីពដីរលានដុលា្តារ ($2,000,000) ហេើយ។

(c) អាជា្តាប័ណ្ណក្នចុងមូលោ្តានជាបហណ្តាះអាសន្នដដល្តរូវោនផ្ល់ហយាងតាមដផ្នករង (b)  
នឹងផុតកំណត់ហ្កាយរយៈហពល 12 ដខ ហលើកដលងដត្តរូវោនបន្ហោយយុតា្តាធិការក្នចុង
មូលោ្តាន។

(d) ការិយាល័យអាចោក់លក្ខខណ្ឌត្មរូវបដន្ថមសមហេតុផលហៅហលើអាជា្តាប័ណ្ណក្នចុង
មូលោ្តានដដល្តរូវោនផ្ល់ហយាងតាមដផ្នករង (b)។

(e) (1) មិនមានអាជា្តាប័ណ្ណក្នចុងមូលោ្តានបហណ្តាះអាសន្ន្ ្ដីណមួយ ្តរូវោនហចញ  
អនុហលាមហៅតាមមា្តាហនះ ហ្កាយកាលបរិហចឆេទដដលការិយាល័យកំណត់ថា ការ
បហងកើតអាជា្តាប័ណ្ណមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញ ហយាងតាមដផ្នកហនះ គឺមិនអាចហធវើហៅោន  
ឬ្បសិនហបើការិយាល័យកំណត់ថា អាជា្តាប័ណ្ណហនាះអាចហធវើហៅោន ហ្កាយកាលបរិហចឆេទ
ដដលទដីភានតាក់ងរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ ចាប់ហផ្ើមហចញអាជា្តាប័ណ្ណមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញ
របស់រដ្ឋ។

(2) ្បសិនហបើការិយាល័យកំណត់ថា អាជា្តាប័ណ្ណអាចហធវើហៅោន មិនមានអាជា្តាប័ណ្ណ
បហណ្តាះអាសន្នណមួយដដល្តរូវោនហចញហយាងតាមដផ្នករង (b) ្តរូវោនបន ្ឬ
ពនតាយារហពលហ្កាយកាលបរិហចឆេទដដលទដីភានតាក់ងរហចញអាជា្តាប័ណ្ណចាប់ហផ្ើមហចញអាជា្តា
ប័ណ្ណមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញរបស់រដ្ឋហេើយ។

(3) ្បសិនហបើការិយាល័យកំណត់ថា ការបហងកើតអាជា្តាប័ណ្ណមិនដសវងរក្ោក់
ចំហណញ ហយាងតាមដផ្នកហនះគឺមិនអាចហធវើហៅោន ការិយាល័យ្តរូវផ្ល់ហសចក្ដីរូន
ដំណឹងអំពដីការកំណត់ហនះដល់យុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តានទាំងអស់ដដលោនហចញអាជា្តា
ប័ណ្ណបហណ្តាះអាសន្ន ហយាងតាមដផ្នករង (b)។ ជា្នា្តានុសិទ្ិរបស់ខលៃលួន ការិយាល័យ
អាចអនុញ្តាតឲតាយយុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តានណមួយហធវើការបន ្ឬពនតាយារហពលមួយ្នតាំម្ងនូវ
អាជា្តាប័ណ្ណបហណ្តាះអាសន្នដដល្តរូវោនហចញហលើកមុន ហយាងតាមដផ្នករង (b)។

ជំពូក 8. ករផែកចាយ និងករដឹកជញ្ជូន

26080. (a) ដផ្នកហនះមិន្តរូវោនបក្សាយថាអនុញ្តាត ឬផ្ល់លិខិតអនុញ្តាត
ឲតាយអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណដឹករញ្ជូន ឬដចកចាយ ឬបញ្តាឲតាយហគដឹករញ្ជូន ឬដចកចាយកញ្តា 
ឬផលិតផលកញ្តាហៅខាងហ្រៅរដ្ឋហេើយ ហលើកដលងដត្តរូវោនអនុញ្តាតហោយចតាបាប់
សេព័ន្។

(b) យុតា្តាធិការមូលោ្តានមិន្តរូវទប់សា្តាត់ការដឹករញ្ជូនកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហៅហលើ
ផលៃជូវសាធារណៈហោយអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណដដលដឹករញ្ជូនកញ្តា និងផលិតផលកញ្តា 
អនុហលាមតាមដផ្នកហនះហេើយ។

ជំពូក 9. ករ្បរល់

26090. (a) ការ្បគល់ ដូច្តរូវោនកំណត់និយមន័យហៅក្នចុងដផ្នកហនះ អាច
ហធវើហេើងោនដតហោយអ្នកលក់រាយ ឬមដី្ករូអារដីវកម្ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ឬ
អង្គភាពមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាមដផ្នក 26070.5 
បែុហណ្តាះ។

(b) អតិ្ិរនដដលហស្នើសុំការ្បគល់្តរូវដ្រកតាសាសំហ្ចមលៃងរូបវន ្ឬហអេិច្តរូនិច
ននហសចក្ដីហស្នើសុំការ្បគល់ និង្តរូវផ្ល់សំហ្ហនះ ហៅហពលមានការហស្នើសុំពដី
អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ និងមនន្ដីអនុវត្ន៍ចតាបាប់។

(c) យុតា្តាធិការមូលោ្តានមិន្តរូវទប់សា្តាត់ការ្បគល់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហៅហលើ
ផលៃជូវសាធារណៈហោយអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណដដលហធវើសកម្ភាពអនុហលាមតាមដផ្នកហនះ និង
ចតាបាប់មូលោ្តានដដល្តរូវោនអនុម័តហយាងតាមដផ្នក 26200 ហេើយ។

ជំពូក 10. ឧស្សាហករ និងមន្ីរពិទោធន៍
ទធវើទ្សតេ

26100. ្កសួងសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ្តរូវ្បកាសឲតាយហ្បើបទបញ្តាដដល
្គប់្គងហលើការហចញអាជា្តាប័ណ្ណឲតាយឧសតាសាេករកញ្តា និងមន្ទដីរពិហសាធន៍ហធវើហតស្។ 
អាជា្តាប័ណ្ណដដល្តរូវហចញមានដូចខាងហ្កាម ៖

(b) ការិយាល័យ្តរូវបហងកើតលក្ខខណ្ឌត្មរូវដផ្នកសន្ិសុខ និងសុវត្ថិភាពននការដឹក
រញ្ជូនអបតាបបរមា ស្មាប់ការដចកចាយ និងការ្បគល់កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាជា
លក្ខណៈោណិរ្កម្។ ស្ង់ោរសុវត្ថិភាពននការដឹករញ្ជូនដដល្តរូវោនបហងកើតហេើង
ហោយការិយាល័យរួមមានជាអាទិ៍ ស្ង់ោរអបតាបបរមាដដល្គប់្គងហលើ្បហ្ទយាន
រំនិះ ដដលកញ្តា និងផលិតផលកញ្តាអាច្តរូវោនដចកចាយ និង្បគល ់និងលក្ខណៈ
សមតាបត្ិអបតាបបរមាស្មាប់បុគ្គលដដលអាចមានសិទ្ិ បញ្តាយានរំនិះហនាះោន។

(c) អ្នកលក់រាយ និងមដី្ករូអារដីវកម្ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ និងអង្គការមិនដសវងរក្ោក់
ចំហណញដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាមមា្តា 26070.5 ្តរូវអនុវត្វិធានការសនិ្សុខ  
ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងយា៉តាងសមហេតុផល ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការេូរចូលហោយមិនមានការ
អនុញ្តាតមកក្នចុងតំបន់ដដលមានកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា និងការលួចកញ្តា ឬផលិតផល
កញ្តាពដីទដីតាំងទាំងហនាះ។ វិធានការសន្ិសុខទាំងហនះរួមមានជាអាទិ៍ ចំណុចដូចខាងហ្កាម៖

(1) ហាមឃត់មនុសតាសមិនឲតាយស្ថិតហៅក្នចុងទដីតាំងរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ្បសិនហបើពួក
ហគមិនចូលរួមហៅក្នចុងសកម្ភាព ដដលមានការោក់ព័ន្យា៉តាងចតាបាស់លាស់ជាមួយនឹង
្បតិបត្ិការរបស់ឱសថាល័យ។

(2) បហងកើតតំបន់ហាមឃត ់ដដលអាចហចញចូលោនដតបុគ្គលិកមានការអនុញ្តាត
បែុហណ្តាះ។

(3) ហ្រៅពដីចំនួនមានកំណត់ននកញ្តាដដល្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ហគាលបំណងតាំង
បង្តាញ សំណក ឬការលក់ភា្តាមៗ ្តរូវរកតាសាទុកកញ្តា និងផលិតផលកញ្តាសហ្មចទាំង
អស់ហៅក្នចុងបន្ទប់មានសុវត្ថិភាព និងចាក់ហសា ទូសុវត្ថិភាព ឬទូដដក និងក្នចុងរហបៀបដដល
្តរូវោនបហងកើតហេើងយា៉តាងសម្សបហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការបដងវរ ការលួច និងការោត់បង់។

26070.5. (a) ្តឹមន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2018 ការិយាល័យ្តរូវហធវើការសិកតាសា
សមិទ្លទ្ភាពននការបហងកើតចំណត់ថានតាក់មួយ ឬហ្ចើនននអាជា្តាប័ណ្ណមិនដសវងរក្ោក់
ចំហណញ ហយាងតាមដផ្នកហនះ។ ការកំណត់សមិទ្លទ្ភាព្តរូវហធវើហេើង ហោយពិហ្គាះ
ហយាបល់ជាមួយទដីភានតាក់ងរហចញអាជា្តាប័ណ្ណោក់ព័ន្ និងតំណងរបស់យុតា្តាធិការក្នចុង
មូលោ្តាន ដដលហចញអាជា្តាប័ណ្ណបហណ្តាះអាសន្ន អនុហលាមហៅតាមដផ្នករង (b)។  
ការិយាល័យ្តរូវពិចារណអំពដីកតា្តានានាដដលរួមមានជាអាទិ៍ចំណុចដូចខាងហ្កាម ៖

(1) ហតើអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញ គួរ្តរូវោនហលើកដលងពន្របស់
រដ្ឋមួយ ឬទាំងអស់ ន្លៃហចញអាជា្តាប័ណ្ណ និងបញ្ញត្ិនិយ័តកម ្ដដលអនុវត្ចហំោះអាជា្តា
ប័ណ្ណហផតាសងហទៀតហៅក្នចុងដផ្នកហនះដដរឬហទ?

(2) ហតើការផ្ល់មូលនិធិហលើកទឹកចិត្ គួរ្តរូវោនបហងកើតហដើមតាបដីហលើកទឹកចិត្ដល់អ្នកហផតាសង
ហទៀត ដដល្តរូវោនផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណហយាងតាមដផ្នកហនះ ហដើមតាបដីផ្ល់ហសវាវិជា្តារដីវៈក្នចុងតនមលៃ
កាត់បន្ថយ ឬហោយមិនគិតន្លៃ ដល់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញដដរឬហទ?

(3) ហតើអាជា្តាប័ណ្ណមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញ គួរ្តរូវោនកំណត់្តឹម ឬផ្ល់អាទិភាព
ដល់អង្គភាពទាំងឡាយ ដដលកាលពដីមុនហធវើ្បតិបត្ការមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញ  
ដដលជាចមតាបងផ្ល់កញ្តាជាហដើមទាំងមូល និងផលិតផលកញ្តា និងពូរកញ្តាច្មុះ  
និងសន្និធិ្គាប់ពូរដល់អ្នកមានចំណូលទាបដដរឬហទ?

(b) យុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តាន អាចហចញអាជា្តាប័ណ្ណមូលោ្តានបហណ្តាះអាសន្នដល់អង្គភាព
មិនដសវងរក្ោក់ចំហណញ ដដលជាចមតាបងផ្ល់កញ្តាជាហដើមទាំងមូល និងផលិតផលកញ្តា  
និងពូរកញ្តាច្មុះ និងសន្និធិ្គាប់ពូរដល់អ្នកមានចំណូលទាប ដរាបណយតុា្តាធិការក្នចុង
មូលោ្តាន ៖

(1) បញ្តាក់ពដីឋានភាពរបស់អ្នកោក់ោកតាយសុំអាជា្តាប័ណ្ណថាជាអង្គភាពមិនដសវងរក្ោក់
ចំហណញ ដដលោនចុះហ្មតាះហៅក្នចុងបញ្ដីមូលនិធិសបតាបចុរសធម៌របស់អគ្គហមធាវីរដ្ឋ 
California និងបញ្តាក់ថា អ្នកោក់ោកតាយសុំមានសា្តានភាពលអតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវរបស់
រដ្ឋទាំងអស់ ដដល្គប់្គងហលើបណ្តាអង្គភាពមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញ។

(2) ផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ និង្គប់្គងអង្គភាពហនាះហដើមតាបដីការោរសុខភាព និងសុវត្ថិភាព
សាធារណៈ និងត្មរូវឲតាយអនុហលាមតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវដផ្នកបរិសា្តានទាំងអស់ហៅក្នចុង
ដផ្នកហនះ។

(3) ផ្ល់ហសចក្ដីរូនដំណឹងដល់ការិយាល័យអំពដីអាជា្តាប័ណ្ណក្នចុងមូលោ្តានដដល្តរូវោន
ហចញ ហោយបញ្ជូលហ្មតាះ និងទដីតាំងរបស់អង្គភាពដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណហនាះ និងបទ
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

IEC 17025 ហដើមតាបដីហធវើហតស្កញ្តា និងផលិតផលកញ្តា ដដល្តរូវោនអនុម័តហោយ
អង្គភាពផ្ល់ការទទួលសា្តាល់ ដដលជាេត្ថហលខដីននកិច្្ពមហ្ពៀងស្ដីពដីការទទួលសា្តាល់
ហៅវិញហៅមកនូវកិច្សេ្បតិបត្ិការទទួលសា្តាល់មន្ទដីរពិហសាធន៍អន្រជាតិ។

(d) ការ្តរួតពិនិតតាយមុនហពលលក ់ការហផ្ទរការហធវើហតស្ ឬការដឹករញ្ជូនផលិតផលកញ្តា  
អនុហលាមហៅតាមមា្តាហនះ ្តរូវ្សបតាមដខតាសសង្តាក់ជាក់លាក់ននពិធដីសារស្ដីពដីការរកតាសា
ទុក និងលក្ខខណ្ឌត្មរូវហផតាសងហទៀត ដដល្តរូវោនកំណត់ហយាងតាមដផ្នកហនះ។

26102. ដផ្នកហធវើហតស្ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណមិន្តរូវចាត់ដចង ហធវើហតស ្ឬវិភាគកញ្តា  
ឬផលិតផលកញ្តាហេើយ ហលើកដលងដតមន្ទដីរពិហសាធន៍ហធវើហតស្ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ
បំហពញតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវនន ដផ្នក 19343 ឬហលើកដលងដត្តរូវោនដចងហផតាសងពដីហនះ
ហោយចតាបាប់។

26103. ដផ្នកហធវើហតស្ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវហចញវិញ្តាបនប្តវិភាគមួយ
ស្មាប់េជូត៍នដីមួយៗ ហោយទិន្នន័យគាំ្ទ ហដើមតាបដីរាយការណ៍អំពដីព័ត៌មានដូចគានតាដដល
្តរូវោនត្មរូវហៅក្នចុងដផ្នក 19344 ឬហលើកដលងដត្តរូវោនដចងហផតាសងពដីហនះហោយចតាបាប់។

26104. (a) ហៅក្នចុងការអនុវត្សកម្ភាពដដលោក់ព័ន្នឹងកញ្តា និងផលិតផល
កញ្តា ដផ្នកហធវើហតស្ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ្តរូវហគារពតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវ និងការោក់ក្មិត  
ដូចមានដចងហៅក្នចុងចតាបាប ់និងបទបញ្តាោក់ព័ន្។

(b) ្កសួងសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ្តរូវបហងកើតនដីតិវិធដីហដើមតាបដី ៖

(1) ធានាថា ការហធវើហតស្កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាហធវើហេើងមុនការដចកចាយហៅឲតាយអ្នក
លក់រាយ មដី្ករូអារដីវកម្ ឬអង្គភាពមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញ ដដល្តរូវោនផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ  
ហយាងតាមដផ្នក 26070.5។

(2) បញ្តាក់ហោយជាក់លាក់អំពដីភាពញឹកញប់ដដលអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវហធវើហតស្កញ្តា  
និងផលិតផលកញ្តា និងថាន្លៃហធវើហតស្កញ្តា ្តរូវរា៉តាប់រងហោយអ្នកោំដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ  
ចំដណកន្លៃហធវើហតស្ផលិតផលកញ្តា្តរូវរា៉តាប់រងហោយឧសតាសាេករដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ និងថា
ន្លៃហធវើហតស្កញ្តា និងផលិតផលកញ្តា ្តរូវរា៉តាប់រងហោយអង្គការមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញ  
ដដល្តរូវោនផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណហយាងតាម ដផ្នក 26070.5 និង

(3) ត្មរូវឲតាយបំផ្តាញេជូត៍ដដល្បមូលផលរួច ដដលការហធវើហតស្សំណកបញ្តាក់
ពដីការមិនអនុវត្តាមស្ង់ោរសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ដដល្តរូវោន្បកាសឲតាយហ្បើ
ហោយ្កសួងសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ហលើកដលងដតវិធានការហោះ្សាយអាចហធវើឲតាយ
កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាអនុហលាមតាមស្ង់ោរធានាគុណភាព ដដល្តរូវោន្បកាស
ឲតាយហ្បើហោយ្កសួងសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។

26105. អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណការផលិតក្មិត 2 ្តរូវអនុម័តវិធដីសានស ្ឬនដីតិវិធដី
ឲតាយោន្គប់្គាន ់ហដើមតាបដីចាប់យក (ឬហបើមិនដូហច្នះហទោក់ក្មិតហានិ្័យននការផ្ទចុះ) ចំហេះ 
ឬហានិ្័យហ្គាះថានតាក់មិនសមហេតុផលហផតាសងហទៀតចំហោះសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ដដល្តរូវ
ោនបហងកើតហេើងហោយសារធាតុរំលាយហេើរ។ ្កសួងសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ្តរូវ
បហងកើតស្ង់ោរអបតាបបរមាោក់ព័ន្នឹងវិធដីសានស ្និងនដីតិវិធដីទាំងហនាះ ស្មាប់អ្នកកាន់អាជា្តា
ប័ណ្ណក្មិត 2។

26106. ស្ង់ោរស្មាប់ការផលិត និងបិទសា្តាកផលិតផលកញ្តាទាំងអស់ដដល
្តរូវោនបហងកើតហេើងហោយ្កសួងសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ្តរូវអនុវត្ចំហោះឧសតាសាេករ 
និងមដី្ករូអារដីវកម្ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ និងអង្គភាពមិនដសវងរក្ោក់ចំហណញដដល្តរូវ
ោនផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាមដផ្នក 26070.5 ហលើកដលងដតបញ្តាក់ហផតាសងពដីហនះហោយ
្កសួង សុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។

ជំពូក 11. ករធានារុណភាព ករ្្រួ្ពិនិ្្យ និងករ
ទធវើទ្សតេ

26110. (a) កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាទាំងអស់ ្តរូវមានការធានាគុណភាព 
ការ្តរួតពិនិតតាយ និងការហធវើហតស្។

(b) កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាទាំងអស ់្តរូវមានការធានាគុណភាព ការ្តរួតពិនិតតាយ និង
ការហធវើហតស្ តាមរហបៀបដូចគានតាដដល្តរូវោនដចងហៅក្នចុងដផ្នក 19326 ហលើកដលង្តរូវោន
ដចងហផតាសងពដីហនះហៅក្នចុងដផ្នកហនះ ឬហោយចតាបាប់។

ជំពូក 12. ករទវែខ្ចប់ និងករបិទោ្ក

(a) "ការផលិតក្មិត 1" ស្មាប់ទដីតាំងដដលផលិតផលិតផលកញ្តា ហោយហ្បើ
សារធាតុរំលាយមិនហេើរ ឬមិនហ្បើសារធាតុរំលាយ។

(b) "ការផលិតក្មិត 2" ស្មាប់ទដីតាំងដដលផលិតផលិតផលកញ្តា ហោយហ្បើសារធាតុ
រំលាយហេើរ។

(c) "ការហធវើហតស្" ស្មាប់ការហធវើហតស្កញ្តា និងផលិតផលកញ្តា។ អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ
ដដលហធវើហតស្ ្តរូវទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណស្មាប់ហ្គឿងស្មរួល ឬឧបករណ៍របស់ខលៃលួន  
្សបតាមបទបញ្តាដដលដចងហោយ្កសួង។ អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណដដលហធវើហតស្មិន្តរូវ
កាន់អាជា្តាប័ណ្ណហៅក្នចុង្បហ្ទអាជា្តាប័ណ្ណហផតាសងមួយហទៀតននដផ្នកហនះហេើយ និងមិន្តរូវ
មានកម្សិទ្ ិឬមានផល្បហយារន៍ននកម្សិទ្ិភាពហលើឧបករណ៍ស្មរួលមិនហធវើហតស្  
ដដល្តរូវោនផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ អនុហលាមហៅតាមដផ្នកហនះហេើយ។

(d) ស្មាប់ហគាលបំណងននមា្តាហនះ "សារធាតុរំលាយហេើរ" ្តរូវមានអត្ថន័យដូចហៅ
ក្នចុងដផ្នករង (d) នន ដផ្នក 11362.3 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ហលើកដលងដត្តរូវ
ោនដចងហផតាសងពដីហនះហោយចតាបាប់ ឬបទបញ្តា។

26101. (a) ហលើកដលងដត្តរូវោនដចងហផតាសងពដីហនះហោយចតាបាប់ មិនមានកញ្តា ឬ
ផលិតផលកញ្តាណមួយ អាច្តរូវោនលក់ អនុហលាមហៅតាមអាជា្តាប័ណ្ណដដល្តរូវោន
ដចងហៅក្នចុងដផ្នកហនះហេើយ ហលើកដលងដតសណំកតំណងមួយននកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា  
្តរូវោនហធវើហតស្ហោយដផ្នកហធវើហតស្មានការទទួលសា្តាល់ ហដើមតាបដីកំណត់ ៖

(1) ថាហតើលក្ខណៈគដីមដីននសំណក្តរូវតាមសមាសធាតុដដល្តរូវោនបិទសា្តាក ដដលរួម
មានជាអាទិ៍ ចំណុចដូចខាងហ្កាមដដរឬហទ ៖

(A) Tetrahydrocannabinol (THC).

(B) Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA).

(C) Cannabidiol (CBD).

(D) Cannabidiolic Acid (CBDA).

(E) Terpenes ដដល្តរូវោនពណ៌នាហៅក្នចុងសំហ្្្ដីបំផុតននកិច្ការ្សាវ្ជាវលមអិត
អំពដីកញ្ចុំផ្តាកញ្តា ដដល្តរូវោនហោះពុម្ពហោយកតាបលួនឱស្រុក្ខជាតិអាហមរិក (American  
Herbal Pharmacopoeia)។

(F) Cannabigerol (CBG).

(G) Cannabinol (CBN).

(2) ថា វត្មានរបស់សារធាតុចមលៃងហរាគ គឺមិនហលើសពដីក្មិតហៅក្នចុងសំហ្្្ដីបំផុតនន
កិច្ការ្សាវ្ជាវលមអិតរបស់ American Herbal Pharmacopoeia។ ស្មាប់
ហគាលបំណងននកថាខណ្ឌហនះ សារធាតុចមលៃងហរាគ រួមមានជាអាទិ៍ ចំណុចដូចខាងហ្កាម ៖

(A) សារធាតុរំលាយសំណល់ ឬសារធាតុគដីមដីដកនច្ន រួមទាំងឧស្័នផ្ទចុះ ដូចជា ប៊ុយតាន,  
្បរូោ៉តាន 02 ឬ H2 និងថានតាំពុល ជាតិពុល ឬភានតាក់ងរមហារីក ដូចជា ហមតាណុល,  
អាល់កុលអ៊ីសូ្បរូពដីល, ហមទដីដលនកលៃរីដ, អាហសតូន, បង់ដសន, តូលុយដអន និង
្ទដីកលៃរូហអទដីដលន។

(B) សារធាតុចដមលៃក ដដលរួមមានជាអាទិ៍ សក ់ឬហរាម សតវលអិត ឬវត្ថចុហធវើឲតាយកខវក់
្សហដៀងគានតា ឬដដលទាក់ទង។

(C) ភាពមិនសុទ្ននមដី្កុប រួមទាំងចំនួនមដី្កុបក្នចុងខតាយល់សរុប ចំនួនផតាសិតផអលួរហមនំបែ័ងសរុប, 
P. aeruginosa, aspergillus spp., s. aureus, aflatoxin B1, B2, G1, ឬ  
G2, ឬ ochratoxin A។

(b) ក្មិតសំណល់ននសមាសធាតុសរីរាង្គហេើរ ្តរូវបំហពញតាមស្ង់ោរននកិច្ការ្សាវ្ជាវ
លមអិតអំពដីកញ្ចុំផ្តាកញ្តា ដដលហរៀបចំហេើងហោយកតាបលួនឱស្សេរដ្ឋអាហមរិក (U.S.P.)។  
រំពូក 467)។

(c) ការហធវើហតស្ដដល្តរូវោនត្មរូវហោយកថាខណ្ឌ (a) ្តរូវហធវើហេើងក្នចុងរហបៀបមួយ
ដដល្តរូវគានតាជាមួយលក្ខខណ្ឌត្មរូវទូហៅស្មាប់សមត្ថភាពននការហធវើហតស្ និងសកម្ភាព
វាស់ក្មិត ដដលរួមមានការយកសំណក ការហ្បើវិធដីសានស្ស្ង់ោរដដល្តរូវោនបហងកើត
ហេើងហោយអង្គការស្ង់ោរអន្រជាតិ ជាពិហសសISO/IEC 17020 និង ISO/
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194 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

ចតាបាប់ក្នចុងតារាង I ហយាងតាមចតាបាប់សេព័ន្ហទៀតហេើយ សា្តាកដដលោក់បញ្ញត្ិហៅក្នចុង ដផ្នក
រង (c) ្តរូវដលងទាមទារហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍ថា កញ្តាគឺជាសារធាតុដដល្តរូវោន្គប់្គង
ហោយចតាបាប់ក្នចុងតារាងទដី I ហទៀត។

ជំពូក 13. ្លិ្្លកញ្្

26130. (a) ផលិតផលកញ្តា ៖

(1) មិន្តរូវោនបហងកើតហេើងហដើមតាបដីទាក់ទាញកុមារ ឬហធវើឲតាយងយ្ចលំជាមួយសករ្គាប់ 
ឬមហជូបអាហារដដល្តរូវោនោក់លក់ក្នចុងលក្ខណៈោណិរ្កម ្ដដលមិនផ្ទចុកកញ្តាហេើយ។

(2) ្តរូវោនផលិត និងលក់ហោយមានក្មិតហ្បើស្ង់ោរនន cannabinoids 
ដដលមិនហលើសពដី tetrahydrocannabinol (THC) ដប ់(10) មដីលដី្កាមក្នចុងការ
ហ្បើម្ង។ 

(3) ្តរូវោនកំណត ់ឬោក់ពិន្ទចុហៅក្នចុងទំេំហ្បើស្ង់ោរ ្បសិនហបើផលិតផលកញ្តា
មានហ្ចើនជាងការហ្បើម្ង និងជាផលិតផលកញ្តាអាចេូបោនក្នចុងទ្មង់រឹង។

(4) ្តរូវោនទទួលសា្តាល់ហដើមតាបដីធានាការផ្ល់ cannabinoids ដូចៗគានតាហៅក្នចុង
ផលិតផលទាំងអស់។

(5) ្តរូវោនផលិត និងលក់ហយាងតាមស្ង់ោរអនាម័យ ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងហោយ
នាយកោ្តានសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ហោយពិហ្គាះហយាបល់ជាមួយការិយាល័យ 
ស្មាប់ការហរៀបចំ ការស្ចុកទុក ការចាត់ដចង និងការលក់ផលិតផលហសតាបៀង។

(6) ្តរូវោនផ្ល់ដល់អតិ្ិរន រួមជាមួយនឹងព័ត៌មាន្គប់្គាន់ ហដើមតាបដីហធវើឲតាយមានការ
ហ្បើ្ោស់ផលិតផលហនាះ្បកបហោយព័ត៌មាន្គប់្គាន ់រួមទាំងអានុភាពដដលអាចមាន
ននផលិតផលកញ្តា និងការដណនាំោក់ព័ន្នឹងរហបៀបហ្បើ្ោស់ផលិតផលកញ្តា តាមការ
ចាំោច់។

(b) កញ្តា រួមទាំងកញ្តាខាប់ ដដល្តរូវោនបញ្ជូលហៅក្នចុងផលិតផលកញ្តាដដល្តរូវោន
ផលិត្សបតាមចតាបាប ់មិន្តរូវោនចាត់ទុកថាជាវត្ថចុហធវើឲតាយកខវក់ ហយាងតាមចតាបាប់រដ្ឋហេើយ។

ជំពូក 14. ករករពារអនី្ិជន

26140. (a) គាមតានអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមួយអាច ៖

(1) លក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហៅឲតាយមនុសតាសមានអាយុហ្កាម 21 ្នតាំ។

(2) អនុញ្តាតឲតាយមនុសតាសមានអាយុហ្កាម 21 ្នតាំស្ថិតហៅក្នចុងបរិហវណ។

(3) រួល ឬរកតាសាទុកមនុសតាសមានអាយុហ្កាម 21 ្នតាំ។

(4) លក ់ឬហផ្ទរកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា ហលើកដលងដតរនដដលហគលក់កញ្តា ឬផលិតផល
កញ្តាឲតាយ បង្តាញជាមុននូវសំណុំឯកសារដដលជាអត្សញ្តាណប័ណ្ណមានសុពលភាពហចញ
ហោយរោ្តា្ិោល ដដលបង្តាញថា រនហនាះមានអាយុ 21 ្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះ។

(b) អ្នកមានអាយុហ្កាម 21 ្នតាំ អាច្តរូវោនហ្បើហោយមនន្ដីរកតាសាសណ្តាប់ធានតាប់
សាធារណៈ ហៅក្នចុងការអនុវត្ដផ្នកហនះ និងហដើមតាបដីឃត់ខលៃលួនអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ 
ឬនិហយារិត ឬភានតាក់ងររបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ឬមនុសតាសហផតាសងហទៀតដដលលក់ 
ឬផ្គត់ផ្គង់កញ្តាឲតាយអនដីតិរន។ ្វដីហបើមានមា្តាចតាបាប់ក៏ហោយ មនុសតាសមានអាយុហ្កាម 
21 ្នតាំ ដដលទិញ ឬបែុនបែងទិញកញ្តា ខណៈហពលស្ថិតហៅហ្កាមការការដណនាំ
របស់មនន្ដីរកតាសាសណ្តាប់ធានតាប់សាធារណៈ គឺរួចផុតពដីបណ្ឹងហចាទ្បកាន់ចំហោះការ
ទិញ ឬបែុនបែងទិញកញ្តា។ ហគាលការណ៍ដណនាំោក់ព័ន្នឹងការហ្បើ្ោស់មនុសតាស
អាយុហ្កាម 21 ្នតាំជានុយបហញ្តាត្តរូវោនអនុម័ត និងហោះពុម្ពផតាសាយហោយការិយាល័យ 
ហោយអនុហលាមហៅតាមដផ្នកហធវើវិធានននចតាបាប់ស្ដីពដីនដីតិវិធដីរដ្ឋោល (រំពូកទដី 3.5 
(ការចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 11340) នន ដផ្នកទដី 1 នន ដផ្នកទដី 3 នន ចំណងហរើងទដី 2 នន
្កមរោ្តា្ិោល)។

(c) ្វដីហបើមានដផ្នករង (a) ក៏ហោយ អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណដដលជាឱសថាល័យ ដដល
្តរូវោនផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណហយាងតាម រំពូកទដី 3.5 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 19300) 
ននដផ្នកទដី 8 អាច ៖

(1) អនុញ្តាតឲតាយស្ថិតហៅក្នចុងបរិហវណចំហោះអ្នកមានអាយ ុ18 ្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះ ដដល
កាន់អត្សញ្តាណប័ណ្ណមានសុពលភាព ហយាងតាមដផ្នក 11362.71 នន្កមសុខភាព 

26120. (a) មុន្បគល ់ឬលក់ហៅហាងលក់រាយ កញ្តា និងផលិតផលកញ្តា្តរូវ
បិទសា្តាក និងោក់ហៅក្នចុងកញ្ប់ការោរហក្ងកុំឱតាយហបើកោន។

(b) កញ្ប ់និងសា្តាក មិន្តរូវហធវើហេើងឲតាយមានភាពទាក់ទាញហក្ងហេើយ។

(c) សា្តាក និងប័ណ្ណដណនាំអំពដីកញ្តា និងផលិតផលកញ្តាទាំងអស់្តរូវមានព័ត៌មានដូច
ខាងហ្កាម ដដល្តរូវោនបង្តាញយា៉តាងហលចហធា្តាក្នចុងរហបៀបចតាបាស់លាស់ និងអាចអានោច់  
ហោយអនុហលាមហៅតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវ រួមទាំងទំេំអកតាសរ ដដល្តរូវោនោក់បញ្ញត្ិហោយ
ការិយាល័យ ឬ្កសួងសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ៖

(1) កាលបរិហចឆេទផលិត និង្ប្ព។

(2) ហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍ដូចខាងហ្កាមដដលសរហសរជាអកតាសរដិត ៖

(A) ស្មាប់កញ្តា ៖ "ការ្ពមានរបស់រោ្តា្ិោល ៖ កញ្ប់ហនះមានកញ្តា សារធាតុដដល
្តរូវោន្គប់្គងហោយចតាបាប់ហៅក្នចុងតារាង I។ ចូរទុកឲតាយផុតពដីនដហក្ង និងឲតាយ្្តាយពដីសតវ។ 
កញ្តាអាចយកជាប់ខលៃលួន ឬហ្បើ្ោស់ោនដតហោយបុគ្គលដដលមានអាយុ 21 ្នតាំ 
ឬហ្ចើនជាងហនះ ហលើកដលងដតបុគ្គលហនាះគឺជាអ្នករំងឺដដលមានលក្ខណៈសមតាបត្ិ្គប់្គាន់។ 
ការហ្បើ្ោស់កញ្តាក្នចុងហពលមានគ្ ៌ឬបំហ�ហោះ អាចមានហ្គាះថានតាក់។ ការហ្បើ្ោស់កញ្តា
ហធវើឲតាយហខតាសាយដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នចុងការហបើកបរ និងបញ្តាហ្គឿងមា៉តាសុដីន។ សូមមានការ
្បុង្បយ័ត្នខ្ពស់បំផុត។"

(B) ស្មាប់ផលិតផលកញ្តា ៖ "ការ្ពមានរបស់រោ្តា្ិោល ៖ ផលិតផលហនះមាន
កញ្តា សារធាតុដដល្តរូវោន្គប់្គងហោយចតាបាប់ហៅក្នចុងតារាង I។ ចូរទុកឲតាយផុតពដីនដហក្ង 
និងឲតាយ្្តាយពដីសតវ។ ផលិតផលកញ្តាអាចយកជាប់ខលៃលួន ឬហ្បើ្ោស់ោនដតហោយបុគ្គល
ដដលមានអាយុ 21 ្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះ ហលើកដលងដតបុគ្គលហនាះគឺជាអ្នករំងឺដដលមាន
លក្ខណៈសមតាបត្ិ្គប់្គាន់។ អានុភាពហញៀនននផលិតផលកញ្តា អាចពនតាយាររេូតដល់ 
2 ហមា៉តាង។ ការហ្បើ្ោស់កញ្តាក្នចុងហពលមានគ្ ៌ឬបំហ�ហោះ អាចមានហ្គាះថានតាក់។ 
ការហ្បើ្ោស់ផលិតផលកញ្តាហធវើឲតាយហខតាសាយដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នចុងការហបើកបរ និង
បញ្តាហ្គឿងមា៉តាសុដីន។ សូមមានការ្បុង្បយ័ត្នខ្ពស់បំផុត។"

(3) ស្មាប់កញ្ប់ដដលមានដតផ្តាសងៃលួត ទមងៃន់កញ្តាសុទ្ហៅក្នចុងកញ្ប់។

(4) ការកំណត់្ប្ព និងកាលបរិហចឆេទននការោំ ្បហ្ទកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា និង
កាលបរិហចឆេទផលិត និងហវចខ្ប់។

(5) ការសមា្តាល់្ប្ពហដើម ្បសិនហបើ។

(6) បញ្ដីសារធាតុផតាសំឱស្សកម្ ដដលរួមមានជាអាទិ៍ tetrahydrocannabinol 
(THC), cannabidiol (CBD) និងសារធាត ុcannabinoid ហផតាសងហទៀត, THC 
និង cannabinoid ហផតាសងហទៀតដដលគិតជាមដីលដី្កាមក្នចុងការហ្បើម្ង ការហ្បើក្នចុងមួយ
កញ្ប ់និង THC និង cannabinoid ហផតាសងហទៀត ដដលគិតជាមដីលដី្កាម ស្មាប់
កញ្ប់សរុប និងអំណចរបស់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហោយហយាងហៅតាមចំនួន 
tetrahydrocannabinol និង cannabidiol ក្នចុងការហ្បើម្ង។

(7) ស្មាប់ផលិតផលកញ្តា បញ្ដីមួយននសារធាតុផតាសំទាំងអស់ និងការលាត្តោង
ព័ត៌មានអាហារូបត្ថម្ភ ក្នចុងរហបៀបដូចគានតានឹងលក្ខខណ្ឌត្មរូវននការបិទសា្តាកអាហារូបត្ថម្ភ
សេព័ន្ហៅក្នចុង ដផ្នក 101.9 ននចំណងហរើង 21 នន្កមបទបញ្តាសេព័ន្។

(8) បញ្ដីសារធាតុរំលាយ ថានតាំសមា្តាប់សតវលអិតអសរីរាង្គ ថានតាំកមា្តាត់ហ្មតា និង រដីដដល្តរូវោន
ហ្បើ្ោស់ហៅក្នចុងការោំ ការ្បមូលផល និងការផលិតកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា។

(9) ការ្ពមាន ្បសិនហបើ្គាប ់ឬសារធាតុបងក្បតិកម្ដដល្តរូវោនសា្តាល់ហផតាសងហទៀត
្តរូវោនហ្បើ្ោស់។

(10) ព័ត៌មានដដលោក់ព័ន្នឹងហ្មតាះដតមួយដដលហចញហោយ្កសួងហសតាបៀងអាហារនិង
កសិកម្។

(11) លក្ខខណ្ឌត្មរូវហផតាសងហទៀតដដលកំណត់ហោយការិយាល័យ ឬ្កសួងសុខភាព
សាធារណៈរបស់រដ្ឋ។

(d) មានដតហ្មតាះហសតាបៀងទូហៅបែុហណ្តាះ អាច្តរូវោនហ្បើហដើមតាបដីពណ៌នាសារធាតុផតាសំហៅក្នចុង
ផលិតផលកញ្តាអាចេូបោន។

(e) ក្នចុងករណដីការិយាល័យកំណត់ថា កញ្តាដលងជាសារធាតុដដល្តរូវោន្គប់្គងហោយ
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

ដដល្តរូវោន្តរួតពិនិតតាយហោយអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ។ ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ 
វិធដីសានស្បញ្តាក់អាយុអាចរួមមានការបញ្តាក់អ្នកហ្បើ ការលាត្តោងន្ងៃដខ្ នតាំកំហណើត 
ឬវិធដីសានស្ចុះហ្មតាះ្សហដៀងគានតាហផតាសងហទៀត។

(d) ការផតាសាយោណិរ្កម្ទាំងអស់្តរូវមានភាពហសាមតាះ្តង ់និង្តរូវោនគាំ្ទយា៉តាង
សម្សប។

26152. គាមតានអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមួយអាច ៖

(a) ផតាសាយោណិរ្កម ្ឬហធវើមា៉តាឃដីតធដីង ក្នចុងរហបៀបមួយដដលដកលៃងកា្តាយ ឬមិនពិត
ក្នចុងចំណុចសំខាន់ណមួយ ឬហោយមិនគិតពដីភាពដកលៃងកា្តាយ មាននិនានតាការបហងកើត
ចំណប់អារម្ណ៍នាំឲតាយយល់ខុសហោយផ្តាល់ ឬតាមរយៈភាព្សពិច្សពិល ការកាត់ហចញ 
ឬការហយាង ឬហោយការបដន្ថមបញ្តាវិទតាយាសានស្ ឬបហច្កហទសដដលមិនោក់ព័ន្។

(b) ហោះពុម្ពផតាសាយ ឬផតាសពវផតាសាយការផតាសាយោណិរ្កម្ ឬមា៉តាឃដីតធដីងដដលមានហសចក្ដីដ្លៃង
ការណ៍ោក់ព័ន្នឹងមា៉តាក ឬផលិតផល ដដលមិន្តរូវគានតាជាមួយនឹងហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍ហៅ
ហលើសា្តាក។

(c) ហោះពុម្ពផតាសាយ ឬផតាសពវផតាសាយការផតាសាយោណិរ្កម្ ឬមា៉តាឃដីតធដីងដដលមាន
ហសចក្ដីដ្លៃងការណ ៍គំនូរ ឧបករណ ៍ឬរូបភាពដដលមាននិនានតាការបហងកើតចំណប់អារម្ណ៍ថា 
កញ្តាមាន្ប្ពមកពដីទដីកដនលៃងឬតំបន់ជាក់លាក់មួយ ហលើកដលងដតសា្តាកផលិតផលដដល
ផតាសាយោណិរ្កម្មានហ្មតាះសមា្តាល់្ប្ពហដើម ហេើយហ្មតាះសមា្តាល់្ប្ពហដើមហនាះ
បង្តាញហៅហលើការផតាសាយោណិរ្កម្។

(d) ផតាសាយោណិរ្កម ្ឬហធវើមា៉តាឃដីតធដីងហៅហលើបោ ឬឧបករណ៍ផតាសាយោណិរ្កម្
្សហដៀងគានតា ដដលស្ថិតហៅហលើផលៃជូវជាតិអន្ររដ្ឋ ឬផលៃជូវជាតិរដ្ឋ ដដល្ លៃង្ពំដដនរដ្ឋហផតាសងហទៀត។ 

(e) ផតាសាយោណិរ្កម្ ឬហធវើមា៉តាឃដីតធដីងកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាក្នចុងរហបៀបមួយដដល
មានបំណងហលើកទឹកចិត្មនុសតាសអាយុហ្កាម 21 ្នតាំឲតាយហ្បើ្ោស់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា។

(f) ហោះពុម្ពផតាសាយ ឬផតាសពវផតាសាយការផតាសាយោណិរ្កម្ ឬមា៉តាឃដីតធដីងដដលមាននិមិត្សញ្តា 
ភាសា ហ្លៃង កាយវិការ តួ្លៃចុក ឬធាតុហផតាសងហទៀត ដដលលតាបដីថាទាក់ទាញជាចមតាបងនូវអ្នកមាន
អាយុហ្កាមអាយុ្សបចតាបាប់ហដើមតាបដីហ្បើ្ោស់ ឬ

(g) ផតាសាយោណិរ្កម្ ឬហធវើមា៉តាឃដីតធដីងកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហៅហលើផ្តាកផតាសាយ
ោណិរ្កម ្ក្នចុងរយៈចមា្តាយ 1,000 េវដីតពដីមរតាឈមណ្ឌលដ្ទាំកុមារហពលន្ងៃ សាលាហរៀន
ផ្ល់ការអប់រំថានតាក់មហត្យតាយ ឬថានតាក់ទដី 1 ដល់ទដី 12 សួនកុមារ ឬមរតាឈមណ្ឌលយុវរន។

26153. មិនមានអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់អាចផ្ល់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាក្នចុង
ចំនួនណមួយ ឬសមា្តារហ្បើកញ្តាណមួយ ជាដផ្នកមួយននការរំរុញោណិរ្កម ្ឬសកម្ភា
ពោណិរ្កម្ហផតាសងហទៀតោនហេើយ។

26154. មិនមានអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់អាចហោះពុម្ពផតាសាយ ឬផតាសពវផតាសាយការ
ផតាសាយោណិរ្កម ្ឬមា៉តាឃដីតធដីង ដដលមានហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍ទាក់ទងនឹងសុខភាព ដដល
មិនពិតក្នចុងរហបៀបជាក់លាក់ណមួយ ឬមាននិនានតាការបហងកើតចំណប់អារម្ណ៍នាំឲតាយយល់ខុស 
ោក់ព័ន្នឹងឥទ្ិពលហៅហលើសុខភាពននការហ្បើ្ោស់កញ្តាហេើយ។

26155. (a) បញ្ញត្ិននដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 26152 មិន្តរូវអនុវត្ចំហោះការោក់
ផ្តាកផតាសាយោណិរ្កម ្ហៅខាងក្នចុងទដីតាំងមានអាជា្តាប័ណ្ណ និងដដលហគហមើលមិនហឃើញ
ហោយកមា្តាំងផ្តាល់ខលៃលួនពដីកដនលៃងសាធារណៈ ក្នចុងលក្ខខណ្ឌដដលផ្តាកផតាសាយោណិរ្កម្ហនាះ
មិនផតាសាយោណិរ្កម្កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាក្នចុងរហបៀបមួយដដលមានបំណងហលើកទឹក
ចិត្មនុសតាសអាយុហ្កាម 21 ្នតាំឲតាយហ្បើ្ោស់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា។

(b) រំពូកហនះមិនអនុវត្ចំហោះសុន្ទរកថាមិនដមនោណិរ្កម្ហេើយ។

ជំពូក 16. កំណ្់្រា

26160. (a) អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវរកតាសាទុកកំណត់្តា្តឹម្តរូវននសកម្ភាព
ោណិរ្កម្កញ្តា។

(b) រាល់កំណត់្តាដដលោក់ព័ន្នឹងសកម្ភាពោណិរ្កម្កញ្តាដូចោនកំណត់
និយមន័យហោយអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ ្តរូវោនរកតាសាទុកស្មាប់រយៈហពលយា៉តាង
តិច្ោំពដីរ្នតាំ។

(c) ការិយាល័យអាច្តរួតពិនិតយហសៀវហៅ និងបញ្ដីរបស់អ្នកកាន់អាជា្ប័ណ្ណ និង្តរួតពិនិតយ

និងសុវត្ថិភាព និងអត្សញ្តាណប័ណ្ណមានសុពលភាពដដលហចញហោយរោ្តា្ិោល។

(2) លក់កញ្តា ផលិតផលកញ្តា និងសមា្តារហ្បើ្ោស់កញ្តាហៅឲតាយអ្នកមានអាយុ 18 
្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះ ដដលកាន់អត្សញ្តាណប័ណ្ណមានសុពលភាព ហយាងតាមដផ្នក 
11362.71 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព និងអត្សញ្តាណប័ណ្ណមានសុពលភាព
ដដលហចញហោយរោ្តា្ិោល។

ជំពូក 15. ករដក់កំហិ្ទលើករ្ ្សាយពាណិជ្កម្ម និង
ម៉្ឃី្ធីង

26150. ស្មាប់ហគាលបំណងននរំពូកហនះ ៖

(a) "ផតាសាយោណិរ្កម្" មានន័យថា ការហោះពុម្ពផតាសាយ ឬការផតាសពវផតាសាយការផតាសាយ
ោណិរ្កម្។

(b) "ការផតាសាយោណិរ្កម្" រួមមាន ហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរ 
ឬផ្តាល់មាត់ ការបង្តាញហោយរូបភាព ឬការពណ៌នា ដដល្តរូវោនគណនាហដើមតាបដី
បញ្ចុះបញ្ជូលការលក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា រួមទាំង្កាេវិកសរហសរ ហោះពុម្ព ឬសមា្តារៈ
ហផតាសងហទៀត បោ ផ្តាកសញ្តា ឬផ្តាំងតាំងបង្តាញខាងហ្រៅអគារហផតាសងហទៀត ប័ណ្ណ្បព័ន្
រ្យន្សាធារណៈ កាលិកប្តហផតាសងហទៀត ការហោះពុម្ពផតាសាយ ឬការផតាសាយតាមវិទតាយចុ ឬ
ទូរទសតាសន ៍ឬ្បព័ន្ផតាសពវផតាសាយហផតាសងហទៀត ហលើកដលងវាកតាយស័ព្ទហនាះមិនរួមបញ្ជូល ៖

(1) សា្តាកដដលបិទភា្តាប់ជាមួយកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា ឬ្សទាប់្គប ្កោសកាតុង 
ឬ្កោសរុំហផតាសងហទៀតននហកស ដដលជាដផ្នកមួយននការបិទសា្តាក ហយាងតាមបទបតាបញ្ញត្ិនន
ដផ្នកហនះ។

(2) វិចារណកថា ឬសមា្តារអានហផតាសងហទៀត (ឧទាេរណ៍ ហសចក្ដី្បកាសព័ត៌មាន) 
ឬកាលិកប្ត ឬការហោះពុម្ពផតាសាយ ឬសារព័ត៌មាន ដដលស្មាប់ការហោះពុម្ពផតាសាយ
សមា្តារទាំងហនះ មិនមាន្ោក ់ឬ្ ្នជូរមានតនមលៃណមួយ្តរូវោនបង ់ឬសនតាយា ហោយផ្តាល់ 
ឬ្បហយាលហោយអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណហេើយ និងដដលមិន្តរូវោនសរហសរហោយ ឬតាម
ការដណនាំរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ។

(c) "ផ្តាកផតាសាយោណិរ្កម"្ គឺជាផ្តាក បែុស្ទ័រ វត្ថចុតាំងបង្តាញ បោ ឬការផតាសាយ
ោណិរ្កម្ដដលតាំងហៅមួយកដនលៃង ឬចាប់ភា្តាប់ជាអចិននន្យ៍ហផតាសងហទៀតដដលរំរុញ
ការលក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា ដដលមិន្តរូវោនោំ ផលិត ដចកចាយ ឬលក់ក្នចុង
េជូត៍ដដដល។

(d) "ហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍ទាក់ទងនឹងសុខភាព" មានន័យថា ហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍
ដដលទាក់ទងនឹងសុខភាព និងរួមបញ្ជូលហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍ដដលមានលក្ខណៈ
ដ្ទាំ ឬពតាយាោល ដដលហស្នើហេើងយា៉តាងចតាបាស់លាស់ ឬតុណ្ដីភាពនូវទំនាក់ទំនង
រវាងការហ្បើ្ោស់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា និងរំនួយសុខភាព ឬឥទ្ិពលហៅហលើ
សុខភាព។

(e) "ហធវើមា៉តាឃដីតធដីង" ឬ "មា៉តាឃដីតធដីង" មានន័យថា អំហពើ ឬដំហណើរការននការរំរុញ ឬ
ការលក់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា ដដលរួមមានជាអាទិ៍ការឧបត្ថម្ភគាំ្ទ្ពឹត្ិការណ ៍ការ
ផតាសាយោណិរ្កម្ហៅកដនលៃងលក ់និងការអ្ិវឌតាឍផលិតផលដដល្តរូវោនបហងកើតយា៉តាង
ជាក់លាក់ហដើមតាបដីទាក់ទាញ្កុមមនុសតាសមួយចំនួន។

26151. (a) ការផតាសាយោណិរ្កម្ និងមា៉តាឃដីតធដីងទាំងអស់្តរូវកំណត់យា៉តាងសុ្កឹត 
និងអាចសមា្តាល់ោននូវអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណដដលទទួលខុស្តរូវចំហោះខលៃឹមសារននការផតាសាយ
ោណិរ្កម ្និងមា៉តាឃដីតធដីងហនាះ។

(b) ការផតាសាយោណិរ្កម ្ឬមា៉តាឃដីតធដីងដដល្តរូវោនោក់ហៅក្នចុង្បព័ន្ផតាសពវផតាសាយ
ដខតាសកាប វិទតាយចុ ទ្មង់ហោះពុម្ព និងគមនាគមន៍ឌដីរដី្ល ្តរូវោនតាំងបង្តាញដតហៅកដនលៃង
ដដលអតិ្ិរនហគាលហៅយា៉តាងតិច 71.6 ភាគរយ ្តរូវោនរំពឹងទុកយា៉តាងសមហេតុផល
ថាមានអាយុ 21 ្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះ ដូច្តរូវោនកំណត់ហោយទិន្នន័យសមាសភាព
អតិ្ិរនហគាលហៅមានបច្ចុបតាបន្នភាពដដលអាចទុកចិត្ោន។

(c) ការផតាសាយោណិរ្កម ្ឬមា៉តាឃដីតធដីង ដដលោក់ព័ន្នឹងការ្ប្ស័យទាក់
ទងឯករនផ្តាល ់ឬការសន្ទនាដដល្តរូវោន្តរួតពិនិតតាយហោយអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ 
្តរូវហ្បើ្ោស់វិធដីសានស្បញ្តាក់អាយុ ហដើមតាបដីហផ្ទៀងផ្តាត់ថា អ្នកទទួលមានអាយ ុ21 
្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះ មុនហពលចូលរួមហៅក្នចុងការ្ប្ស័យទាក់ទង ឬការសន្ទនា
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196 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

ហពើ្័ណ្ឌ និងការលក់។

(b) ្កសួង ហោយោន្បឹកតាសាហយាបល់ជាមួយការិយាល័យ ្តរូវធានាថាអ្នកកាន់អាជា្តា
ប័ណ្ណ ហយាងតាមខណ្ឌហនះ ្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយហ្បើ្ោស់ដអ៊បបលៃដីកហខសិន របស់ភាគដីទដីបដី  
កម្វិធដី និង្បព័ន្បហច្កវិទតាយាព័ត៌មានហដើមតាបដីអនុហលាមតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវនានានន
កម្វិធដីតាមោន និងដសវងរកដដល្តរូវោនព្ងដីក ដូចោនពណ៌នាហៅក្នចុង ដផ្នករង  
(a) ហដើមតាបដីរាយការណ៍អំពដីចលនារបស់កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាទូទាំងដខតាសសង្តាក ់ 
ននការដចកចាយ និងបញ្ជូនព័ត៌មានដបបហនាះហៅកាន់ទដីភានតាក់ងរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ  
ដូចដដល្តរូវោនត្មរូវហោយចតាបាប់។

(c) សូេវត៍ដវរ មូលោ្តានទិន្នន័យ ឬ្បព័ន្បហច្កវិទតាយាព័ត៌មានហផតាសងហទៀត ដដល្តរូវោនហ្បើ 
្ោស់ហោយ្កសួងហដើមតាបដីអនុវត្កម្វិធដីតាមោន និងដសវងរកដដលោនព្ងដីក ្តរូវគាំ្ទដល់
អន្រ្បតិបត្ិការជាមួយដអ៊បបលៃដីកហខសិនននសូេវត៍ដវរ ហដើម្កហៅ របស់ភាគដីទដីបដី និងអនុញ្តាត  
ឲតាយមានការហធវើសកម្ភាពនន្បព័ន្ដដលអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវ្បឈមទាំងអស់តាមរយៈ  
អន្រមុខកម្វិធដីោក់ោកតាយសុ ំដដលមានសុវត្ថិភាពមួយ ឬបហច្កវិទតាយា្បហាក់្បដេល  
ដដលោនហរៀបចំឯកសារយា៉តាងលអ មានទិសហៅពដីរ និងអាចចូលហៅកាន ់ទ្មង់ោក់ោកតាយសុំ  
របស់ភាគដីទដីបដីោន ដដល្តរូវោនហធវើឲតាយមានសុពលភាព និងមានវិញ្តាបនប្តបញ្តាក់
សម្សប។ API ឬបហច្កវិទតាយា្បហាក់្បដេលហនាះ្តរូវមាន កំដណ ដដល្គប់្គង និង
ផ្ល់ការរូនដំណឹងអំពដីបច្ចុបតាបន្នភាពនន ទ្មង់ោក់ោកតាយសុំ របស់ភាគដីទដីបដីោនយា៉តាង
្គប់្គាន់។ ្បព័ន្ហនះគួរផ្ល់បរិយាកាសននការហធវើហតស្មួយស្មាប់ការោក់ោកតាយរបស់
ភាគដីទដីបដី ហដើមតាបដីចូលហៅកាន់កញ្ក់ដដល្លៃចុះបញ្តាំងអំពដីបរិយាកាសននផលិតផលហនាះ។

ជំពូក 18. ថ្លែអាជ្្ប័ណ្ណ

26180. អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណនដីមួយៗ្តរូវបហងកើតវិសាលភាពននន្លៃោក់ោកតាយសុំ  
ន្លៃហចញអាជា្តាប័ណ្ណ និងន្លៃបន្សុពលភាព ដផអកតាមការចំណយហដើមតាបដីអនុវត្ខណ្ឌហនះ  
ដូចតហៅ៖

(a) អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណនដីមួយៗ្តរូវគិត្ោក់ពដីអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណមានតាក់ៗនូវន្លៃ
អាជា្តាប័ណ្ណ និងន្លៃបន្សុពលភាព តាមភាពសមរមតាយ។ ន្លៃអាជា្តាប័ណ្ណ និងន្លៃបន្
សុពលភាព្តរូវោនគណនា ហដើមតាបដី្គបដណ្ប់ហលើចំណយហលើការ្គប់្គងខណ្ឌហនះ។  
ន្លៃអាជា្តាប័ណ្ណអាចដ្ប្បរួលអា្ស័យហលើការដ្ប្បរួលននចំណយដដលោក់ព័ន្នឹងការ្គប់
្គងលក្ខខណ្ឌត្មរូវក្នចុងការ្គប់្គងហផតាសងៗននខណ្ឌហនះ ពដីហ្ោះលក្ខខណ្ឌត្មរូវទាំងហនាះ
ោក់ព័ន្នឹងលក្ខណៈ និងវិសាលភាពននសកម្ភាពអាជា្តាប័ណ្ណខុសៗគានតា រួមមានជាអាទិ៍  
កម្វិធដីតាមោន និងដសវងរកដដល្តរូវោនត្មរូវ ហយាងតាម ដផ្នកទដី 26170 បែុដន្មិន្តរូវ
ហលើសពដីចំណយហលើការ្គប់្គងសម្សបរបស់អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណហេើយ។

(b) តនមលៃសរុបដដល្តរូវោនវាយតនមលៃហយាងតាមខណ្ឌហនះ ្តរូវោនកំណត់ក្នចុងចំនួនទឹក
្ោក ់មួយដដលនឹងបហងកើត្ោក់ចំណូលសរុប្គប់្គាន់ស្មាប់រា៉តាប់រងទាំង្សុងហលើន្លៃ
ចំណយសរុបននការ្គប់្គងខណ្ឌហនះោនយា៉តាងសុ្កិតតាយ និងមានសមាមា្ត។

(c) រាល់ន ល្ៃអាជា្តាប័ណ្ណទាំងអស់្តរូវោនកំណត់ដផអកហលើមូលោ្តានដដល្តរូវោន្លៃឹងដ្លៃង
ហោយអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណហោយអា្ស័យហលើទំេំអារដីវកម្។

(d) អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវតមកល់ន្លៃអាជា្តាប័ណ្ណដដល្បមូលោនទាំងអស់ហៅក្នចុង
គណនដីន្លៃអាជា្តាប័ណ្ណមួយដដលមានភាពជាក់លាក់ចំហោះអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណហនាះ  
ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងហៅក្នចុងមូលនិធិ្គប់្គងកញ្តា។ ទឹក្ោក់ហៅក្នចុងគណនដីន្លៃ  
អាជា្តាប័ណ្ណរបស់អាជា្តាធរនឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហោយអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណដដល្តរូវ
ោន ចាត់តាំងស្មាប់្គប់្គងខណ្ឌហនះ បនា្តាប់ពដីមានការដកយកហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ិ។

26181. គណៈកម្ការ្គប់្គងធនធានទឹករបស់រដ្ឋ ្កសួងមចា្តាជាត ិនិងសតវន្ព  
និងទដីភានតាក់ងរហផតាសងហទៀត អាចកំណត់ន្លៃនានាហដើមតាបដីរា៉តាប់រងចំណយហលើកម្វិធដីោក់បញ្ញត្ិ
ហលើកញ្តារបស់ពួកហគ។

ជំពូក 19. របាយករណ៍្បចាំឆ្្ំ 
ករទធវើសវនកម្មទលើករ្ប្ិប្តេិ

26190. ហោយចាប់ហផ្ើមហៅ ន្ងៃទដី 1 ដខមដីនា ្នតាំ 2020 និងហៅ ឬមុន ន្ងៃទដី 1  
ដខមដីនា ហៅ្នតាំនដីមួយៗបន្បនា្តាប់ហទៀត អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណនដីមួយៗ្តរូវហរៀបចំ  
និងោក់រ ូ នអង្គនដីតិបញ្ញត្ិនូវរោយការណ៍្បចាំ្នតាំស្ដីពដីសកម្ភាពរបស់អាជា្តាធរ
ោក់ព័ន្នឹងសកម្ភាពោណិរ្កម្កញ្តា និងផតាសពវផតាសាយរោយការណ៍ហនាះហៅហលើ

ទដីតាំងរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ តាមដដលអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ ឬទដីភានតាក់ងររដ្ឋ  
ឬទដីភានតាក់ងរក្នចុងមូលោ្តានគិតថាចាំោច់ហដើមតាបដីអនុវត្ភារកិច្របស់ខលៃលួនហយាងតាមខណ្ឌហនះ។  
រាល់ការ្តរួតពិនិតតាយទាំងអស់នឹង្តរូវោនហធវើហេើងក្នចុងអំេចុងហមា៉តាងហធវើអារដីវកម្ស្ង់ោរននទដីតាំ
ងដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ឬហៅហពលសម្សបណមួយហផតាសងហទៀត។

(d) អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវរកតាសាទុកកំណត់្តានានាដដល្តរូវោនរកហឃើញហោយអាជា្តាធរ
ចញអាជា្តាប័ណ្ណហៅបរិហវណទដីតាំងដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ។ អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ
អាចហធវើការ្តរួតពិនិតតាយកំណត់្តារបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់។ អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ
ក៏្តរូវផ្ល ់និងបញ្ជូនសំហ្ចមលៃងននឯកសារនានាហៅកាន់ទដីភានតាក់ហចញអាជា្តាប័ណ្ណ  
ហៅហពលមានការហស្នើសុំផងដដរ។

(e) អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ឬភានតាក់ងរ ឬនិហយារិតរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ដដលបដិហសធ 
រំទាស់ រារាំង ឬហ្រៀតដ្រកដល់ការ្តរួតពិនិតតាយបរិហវណទដីតាំង ឬកំណត់្តានានារបស់អ្នក
កាន់អាជា្តាប័ណ្ណហយាងតាមដផ្នកហនះ ្តរូវោនោក់ព័ន្នឹងការបំោនហលើខណ្ឌហនះ។

(f) ្បសិនហបើអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ឬភានតាក់ងរ ឬនិហយារិតរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណ
មានតាក់ ខកខានមិនោនរកតាសាទុក ឬផ្ល់កំណត់្តាដដល្តរូវោនត្មរូវ ហយាងតាមដផ្នកហនះ 
អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណនឹង្តរូវ្បឈមនឹងដដីកាបង្តាប់ឲតាយនាំខលៃលួនចូល និងការពិន័យជា្ោក់
រេូត ដល់សាមសិបោន់ដុលា្តារ ($30,000) ស្មាប់ការបំោនរបស់បុគ្គលមានតាក់។

26161. (a) រាល់ការហផ្ទរ ឬដឹករញ្ជូនកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាពដីអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ
មានតាក់ហៅកាន់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណមានតាក់ហផតាសងហទៀត ្តរូវដតោនកត់្តាទុកហៅក្នចុងវិកកយប្តលក ់ 
ឬបង្តាន់នដបង់្ោក់។ វិកកយប្តលក ់និងបង្តាន់នដបង់្ោក ់អាច្តរូវោនរកតាសាទុកតាម
្បព័ន្ហអេិច្តរូនិច និង្តរូវដតោនតមកល់ទុកក្នចុងលក្ខណៈដបបហនាះ ដូចោនហ្តៀមរូច
ជាហ្សចស ្មាប់ការចូលហៅ្តរួតពិនិតតាយហោយនិហយារិតរបស់ការិយាល័យ ឬគណៈ
កម្ការសមភាព និងមិន្តរូវរួមបញ្ជូលជាមួយវិកកយប្តដដល្គបដណ្ប់ហលើទំនិញហផតាសង
ហទៀតហេើយ។

(b) វិកកយប្តលក់នដីមួយៗដដល្តរូវោនត្មរូវហោយ ដផ្នករង (a) ្តរូវរួមបញ្ជូលហ្មតាះ 
និងអាសយោ្តានរបស់អ្នកលក់ និង្តរូវរួមបញ្ជូលព័ត៌មានដូចខាងហ្កាម៖

(1) ហ្មតាះ និងអាសយោ្តានរបស់អ្នកទិញ។

(2) កាលបរិហចឆេទលក ់និងហលខវិកកយប្ត។

(3) ្បហ្ទ បរិមាណ ទំេ ំនិងចំណុះកញ្ប់កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាដដល្តរូវោនលក់។

(4) ការចំណយរបស់អ្នកទិញ រួមជាមួយការបញ្ចុះតនមលៃណមួយដដលោនអនុវត្ចំហោះ
តនមលៃហនាះ ដូចោនបង្តាញហៅហលើវិកកយប្ត។

(5) ទដីកដនលៃងដដលកញ្តា្តរូវោនដឹករញ្ជូនហចញ ឬកដនលៃងដដលផលិតផលកញ្តា្តរូវោន 
ផលិតហេើង ហលើកដលងដតការដឹករញ្ជូនហនាះ្តរូវោនហធវើហេើងហចញបរិហវណទដីតាំងរបស់អ្នក
កាន់អាជា្តាប័ណ្ណ។

(6) ព័ត៌មានណមួយហផតាសងហទៀតដដល្តរូវោនបញ្តាក់ហោយការិយាល័យ 
ឬអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ។

ជំពូក 17. ្បព័ន្ធរាមដន និងផសវងរក

26170. (a) ្កសួងហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម ្ហោយោន្បឹកតាសាហយាបល់ជាមួយ
ការិយាល័យ និងគណៈកម្ការសមភាពរបស់រដ្ឋ ្តរូវព្ងដីកកម្វិធដីតាមោន និង

ដសវងរក ដដល្តរូវោនផ្ល់រូន ហយាងតាម មា្តាទដី 7.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី  
19335) ននរំពូកទដី 3.5 ននខណ្ឌទដី 8 ហដើមតាបដីរួមបញ្ជូលការរាយការណ៍អំពដីចលនា
របស់កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាហៅទូទាំងដខតាសសង្តាក់ននការដចកចាយ និងផ្ល់ជាអបតាបបរមា  
នូវព័ត៌មានអំពដី កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាហៅក្មិតដូចគានតានឹងព័ត៌មានដដលចាំោច់
ស្មាប់រាយការណ៍ចំហោះ ហដើម្កហៅ ហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ និងផលិតផល ហដើម្កហៅ  
ហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ ហេើយ ហលើសពដីហនះហទៀត ្ោក់ពន្ហលើការហធវើវបតាបកម្្តរូវដល់
កំណត់បង ់ហយាងតាម ដផ្នកទដី 14.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 34010) ននខណ្ឌទដី  
2 នន្កម្ោក់ចំណូល និងេូតពន្។ កម្វិធដីតាមោន និងដសវងរកដដល្តរូវោនព្ងដីក  
្តរូវរួមបញ្ជូល្ប្ពតាម្បព័ន្ហអេិច្តរូនិចក្នចុងការលក់្បព័ន្តាមោនសូេវត៍ដវរ
ដដលមានចំណុចននទិន្នន័យស្មាប់ដំណក់កាលខុសៗគានតាននសកម្ភាពោណិរ្កម ្ 
ដដលរួមមានជាអាទិ៍ ការហធវើវបតាបកម ្ការ្បមូលផល ការដកនច្ន ការដចកចាយ បញ្ដីសារ
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(3) ការលក់ ឬការហ្បើ្ោស់ហ្គឿង្សវឹង ឬថានតាំរក់មិន្តរូវោនអនុញ្តាតហៅហលើបរិហវណ
ទដីតាំងហនាះហេើយ។

26201. បទោ្តាន លក្ខខណ្ឌត្មរូវ និងបទបញ្ញត្ិណមួយដដលោក់ព័ន្នឹង សុខភាព  
និងសុវត្ថិភាព ការការោរបរិសា្តាន ការហធវើហតស្ សន្ិសុខ សុវត្ថិភាពចំណដីអាហារ និងការ
ការោរបុគ្គលិក ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងហោយរដ្ឋ គឺជាបទោ្តានអបតាបបរមាស្មាប់ អ្នក
កាន់អាជា្តាប័ណ្ណ្គប់រូប ហយាងតាមខណ្ឌហនះ ហៅទូទាំងរដ្ឋ។ យុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តានអាច  
បហងកើតបទោ្តាន លក្ខខណ្ឌត្មរូវ និងបទបតាបញ្ញត្ិបដន្ថមហទៀតោន។

26202. (a) យុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តានអាចអនុវត្ខណ្ឌហនះ និងបទបតាបញ្ញត្ិនានាដដល  
្តរូវោន្បកាសឲតាយហ្បើ្ោស់ហោយការិយាល័យ ឬអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណណមួយ  
្បសិនហបើការិយាល័យ ឬអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណទទួលោនការហធវើ្បតិ្ូកម្នូវអំណច
ឲតាយហធវើការ្បកាសឲតាយហ្បើ្ោស់បទបតាបញ្ញត្ិទាំងហនាះ។

(b) ការិយាល័យ ឬអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ្តរូវអនុវត្ការហធវើ្បតិ្ូកម្ចំហោះការអនុវត្
សិទ្ិអំណចហៅក្នចុង ដផ្នករង (a) តាមរយៈអនុសតាសរណៈននការហយាគយល់គានតារវាង
ការិយាល័យ ឬអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណ និងយុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តានដដលអនុវត្

សិទ្ិអំណចដដល្តរូវហធវើ្បតិ្ូកម្ហនាះ។

ជំពូក 21. ករ្តេល់មូលនិធិ

26210. (a) មូលនិធិននចតាបាប់ស្ដីពដីបទបតាបញ្ញត្ ិនិងសុវត្ថិភាពនន ហដើម្កហៅ ដដល
ហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ ្តរូវោនបហងកើតហេើងហៅក្នចុង ដផ្នកទដី 19351 ្តរូវោនផ្តាស់ប្ជូរហ្មតាះ
ជាមូលនិធិ្គប់្គងកញ្តា។

(b) ហៅហ្កាយកាលបរិហចឆេទចូលជាធរមានននដផ្នកហនះ ហៅហពលណដដល "មូលនិធិនន
ចតាបាប់ស្ដីពដីបទបតាបញ្ញតិ្ និងសុវត្ថិភាពនន ហដើម្កហៅ ដដលហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ" ហលចហេើង
ហៅក្នចុងចតាបាប ់បទបតាបញ្ញត្ ិឬកិច្សនតាយាណមួយ ឬ្កមណមួយហផតាសងហទៀត មូលនិធិនឹង្តរូវ
ោនបក្សាយហដើមតាបដីសំហៅដល់មូលនិធិ្គប់្គងកញ្តា។

26211. (a) មូលនិធិស្មាប់ការបហងកើតជាហលើកដំបូង និងការ្ទ្ទង់សកម្ភាពបទ
បតាបញ្ញត្ិហយាងតាមខណ្ឌហនះ ដដលរួមបញ្ជូលទាំងកម្វិធដីព័ត៌មានសាធារណៈដដល្តរូវោន
ពណ៌នាហៅក្នចុង ដផ្នករង (c) និងស្មាប់សកម្ភាពនានារបស់គណៈកម្ការសមភាព  
ហយាងតាម ដផ្នកទដី 14.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 34010) នន ខណ្ឌទដី 2  
នន្កម្ោក់ចំណូល និងេូតពន ្រេូតដល់ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2017  
រេូតដល់ហពលដដលចតាបាប់្វិកា្នតាំ 2017 ្តរូវោនអនុម័យ មួយណដដលហកើតហ្កាយ  
នឹង្តរូវោនទទួលពដីមូលនិធិទូហៅ និង្តរូវោនទូទាត់សងវិញហោយ្ោក់ចំហណញ
ហលើកដំបូងននន្លៃនានាដដល្បមូលោនហយាងតាមខណ្ឌហនះ បញ្ញត្ ិឬបទបតាបញ្ញត្ិណ
មួយដដល្តរូវោនអនុម័តហយាងតាមខណ្ឌហនះ ឬ្ោក់ចំណូលដដល្បមូលោនពដីពន ្ 
ដដល្តរូវោនកំណត់ហោយដផ្នក 34011 និង 34012 នន្កម្ោក់ចំណូល  
និងេូតពន ្មុន ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2025។

(1) មូលនិធិដដលទទួលោនហយាងតាមដផ្នករងហនះនឹង្តរូវោនដកយកហៅឲតាយការិយល័យ  
ដដល្តរូវដបងដចក្ោក់ហនាះហៅឲតាយអាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណសម្សប តាមការចាំោច់  
ហដើមតាបដីអនុវត្បញ្ញត្ិនានាននខណ្ឌហនះ និងហៅឲតាយគណៈកម្ការសមភាព តាមការចាំោច់  
ហដើមតាបដីអនុវត្បញ្ញត្ិនានានន ដផ្នក 14.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 34010) ននខណ្ឌទដី 2  
នន្កប្ោក់ចំណូល និងេូតពន្។

(2) ក្នចុងរយៈហពល 45 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីដផ្នកហនះចាប់ហផ្ើមហធវើ្បតិបតិ្ការ៖

(A) នាយកដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុ្តរូវហធវើការកំណត់ចំនួនទឹក្ោក់ដំបូលដដល្តរូវផ្ល់បុហរ្បទាន
ពដីមូលនិធិទូហៅហៅកាន់មូលនិធិ្គប់្គងកញ្តា ដដលមិនហលើសពដីសាមសិបលានដុលា្តារ  
($30,000,000) ហេើយ និង

(B) ្ោក់ចំនួន្ោំលានដុលា្តារ ($5,000,000) នឹង្តរូវោនហធវើបុហរ្បទានពដីមូលនិធិ
ទូហៅហៅកាន់្កសួងហសវាដ្ទាំសុខភាព ហដើមតាបដីផ្ល់រូនកម្វិធដីព័ត៌មានសាធារណៈដដល
ោនពណ៌នាហៅក្នចុង ដផ្នករង (c) ។

(b) ហទាះបដីជាមាន ដផ្នករង (a) ក៏ហោយ ក៏អង្គនដីតិបញ្ញត្ិ្តរូវផ្ល់មូលនិធិដល់មូលនិធិ
្គប់្គងកញ្តាឲតាយោន្គប់្គាន់ហដើមតាបដី្ទ្ទង់សកម្ភាពនានារបស់ការិយាល័យ អាជា្តាធរ
ផ្ល់ អាជា្ប័ណ្ណរបស់រដ្ឋ ហយាងតាមខណ្ឌហនះ និងគណៈកម្ការសមភាព ហដើមបដី្ទ្ទង់

វឹបនសតិ៍នន្បព័ន្អ៊ីនធឺណិតរបស ់អាជា្តាធរហនាះ។ រោយការណ៍ហនាះ្តរូវរួមបញ្ជូលជាអាទិ៍  
្បហ្ទព័ត៌មានដូចគានតានឹង្បហ្ទ ព័ត៌មានដដលោនបញ្តាក់ហៅក្នចុង ដផ្នកទដី 19353 និង
បញ្ដីលមអិតអំពដីការហស្នើសុំការអនុហ្គាះហលើោក់បញ្ញត្ិ ឬការដកដ្បការបហងកើតបទបតាបញ្ញត្ិនានា  
ដដលការិយាល័យោនទទួលពដីអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណដដលហស្នើសុំដកដ្បការអនុវត្បទបតាបញ្ញតិ្
នានាហយាងតាមខណ្ឌហនះ។

26191. (a) ចាប់ពដី ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2019 និងហៅមុន ន្ងៃទដី 1 ដខមករា នន
្នតាំនដីមួយៗបន្បនា្តាប់ហទៀត ការិយាល័យសវនករននរដ្ឋ California ្តរូវហធវើសវនកម្ហលើ 
 
ការ្បតិបត្ិស្មាប់សកម្ភាពនានារបស់ការិយាល័យ ហយាងតាមខណ្ឌហនះ និង្តរូវរាយ
ការណ៍អំពដីលទ្ផលននការហធវើសវនកម្ហនាះហៅកាន់ការិយាល័យ និងអង្គនដីតិបញ្ញតិ្មុន  
ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោក្នចុង្នតាំដតមួយហនាះ។ រោយការណ៍្តរូវរួមបញ្ជូលជាអាទិ៍ ចំណុចនានា
ដូចខាងហ្កាម៖

(1) ចំណយជាក់ដស្ងរបស់កម្វិធដី។

(2) ្បសិទ្ភាពទូហៅននការអនុវត្កម្វិធដី។

(3) រោយការណ៍ណមួយដដល្តរូវោនោក់រូន ហយាងតាមដផ្នកហនះ នឹង្តរូវោនោក់
រូនហោយអនុហលាមតាម ដផ្នកទដី 9795 នន្កមរោ្តា្ិោល។

(b) អង្គនដីតិបញ្ញត្ិ្តរូវផ្ល់មូលនិធិ្គប់្គាន់ហៅកាន់ការិយាល័យសវនករននរ
ដ្ឋ California ហដើមតាបដីអនុវត្ការហធវើសវនកម្្បចាំ្នតាំដដល្តរូវោនត្មរូវហោយដផ្នកហនះ។

ជំពូក 20. ករ្រប់្រងកនែនុងមូលដ្្ន

26200. (a) ពុំមានចំណុចណមួយក្នចុងខណ្ឌហនះនឹង្តរូវោនបក្សាយហដើមតាបដីរំនួស 
ឬ

ោក់កំេិតហលើសិទិ្អំណចរបស់យុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តានក្នចុងការអនុម័ត និងអនុវត្
ចតាបាប់ក្នចុងមូលោ្តាននានាហដើមតាបដីោក់បញ្ញត្ិហលើអារដីវកម្ដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ  
ហយាងតាមខណ្ឌហនះ រួមមានជាអាទិ៍ លក្ខខណ្ឌត្មរូវក្នចុងការដចកជាតំបន ់និងលក្ខខណ្ឌ
ត្មរូវក្នចុងការហ្បើ្ោស់ដដីធលៃដី លក្ខខណ្ឌត្មរូវននអាជា្តាប័ណ្ណអារដីវកម ្និងលក្ខខណ្ឌត្មរូវ
នានាដដលោក់ព័ន្នឹង ការកាត់បន្ថយការ្បឈមនឹងការ្សូបដផតាសងកញ្តាហោយបុគ្គល
ដដលមិនរក់កញ្តា ឬហដើមតាបដីហាមឃត់ទាំង្សុងនូវការបហងកើត ឬដំហណើរ្បហ្ទអារដីវកម្មួយ  
ឬហ្ចើនដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណហយាងតាមខណ្ឌហនះ ហៅក្នចុងយុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តាន។

(b) ពុំមានចំណុចណមួយហៅក្នចុងខណ្ឌហនះនឹង្តរូវោនបក្សាយហដើមតាបដីត្មរូវឲតាយ
អាជា្តាធរ ហចញអាជា្តាប័ណ្ណអនុវត្ទំនួលខុស្តរូវក្នចុងការអនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងមូលោ្តាន  
អនុវត្លក្ខខណ្ឌត្មរូវ នានាក្នចុងការដចកជាតំបន់ហៅក្នចុងមូលោ្តាន ឬអនុវត្លក្ខខណ្ឌ
ត្មរូវនានាក្នចុងហចញអាជា្តាប័ណ្ណ ហៅក្នចុងមូលោ្តានហេើយ។

(c) យុតា្តាធិការហៅក្នចុងមូលោ្តាន្តរូវរូនដំណឹងដល់ការិយាល័យ បនា្តាប់ពដីមានការដកេូត 
អាជា្តាប័ណ្ណក្នចុងមូលោ្តាន លិខិតអនុញ្តាត ឬការអនុញ្តាតឲតាយអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណណមានតាក់
ចូលរួមហៅក្នចុងសកម្ភាពោណិរ្កម្កញ្តាហៅក្នចុងយុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តាន។ ក្នចុងរយៈហពល  
10 ន្ងៃ បនា្តាប់ពដីទទួលោនការរូនដំណឹង ការិយាល័យ្តរូវរូនដំណឹងហៅកាន់អាជា្តាធរ
ហចញអាជា្តាប័ណ្ណដដលោក់ព័ន្។ ក្នចុងរយៈហពល 10 ន្ងៃ បនា្តាប់ពដីទទួលោនដំណឹង
ដបបហនាះពដីការិយាល័យ អាជា្តាធរហចញអាជា្តាប័ណ្ណដដលោក់ព័ន្្តរូវចាប់ហផ្ើមដំហណើរ
ការរ្មះក្ដី ហយាងតាម រំពូកទដី 3 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 26030) ហដើមតាបដីកំណត់ថា
ហតើអាជា្តាប័ណ្ណដដល្តរូវោនហចញរូនអ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណគួរ្តរូវោនពតាយលួរ ឬ្តរូវោនដកេូត។

(d) ហទាះបដីជាមាន កថាខណ្ឌទដី (1) នន ដផ្នករង (a) នន ដផ្នកទដី 11362.3 នន្កម
សុខភាព និងសុវត្ថិភាពក៏ហោយ ក៏យុតា្តាធិការក្នចុងមូលោ្តានអាចអនុញ្តាតឲតាយមាន ការរក ់ 
ការហធវើឲតាយហៅជាចំហាយ និងការ្សូបកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាចូលក្នចុងខលៃលួន ហៅហលើបរិហវណ
ទដីតាំងរបស់អ្នកលក់រាយ ឬអារដីវកម្ខានតាតតូចដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណហយាងតាម
ខណ្ឌហនះ ្បសិនហបើ៖

(1) ការចូលហៅកាន់កដនលៃងដដលមានការហ្បើ្ោស់កញ្តា្តរូវោនអនុញ្តាតហោយមាន
ការរឹតតតាបិតចំហោះបុគ្គលដដលមានអាយុ 21 ្នតាំហេើងហៅ។

(2) ការហ្បើ្ោស់កញ្តាមិន្តរូវោនហមើលហឃើញហោយដ្្នកទហទរពដីកដនលៃងសាធារណៈ ឬ
តំបន់ដដលគាមតានការរឹតតបិតអាយុ និង
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198 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

(3) ការការោរ និង្គប់្គងតំបន់ដកតាបរ្ចាំងទហនលៃ និងតំបន់ដដីហសើម។

(4) ការចាត់ដចងដដី។

(5) ការស្ចុកទុក និងការហ្បើ្ោស់ទឹក។

(6) ការេូរហចញននការហ្សាច្សព។

(7) រដី និងដដី។

(8) ថានតាំសមា្តាប់សតវលអិត និងថានតាំកំចាត់ហ្មតា។

(9) ផលិតផលហតលសិលា និងសារធាតុគដីមដីហផតាសងហទៀត។

(10) កាកសំណល់ដដលោក់ព័ន្នឹងការហធវើវបតាបកម្។

(11) សំរាម និងកាកសំណល់របស់មនុសតាស។

(12) ការសមា្តាត ការសា្តារហេើងវិញ និងការបន្ជូរបន្ថយ។

ដផ្នកទដី 7. ពន្កញ្តា។

ដផ្នកទដី 7.1. ដផ្នកទដី 14.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 34010) ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង
ខណ្ឌទដី 2 នន្កម្ោក់ចំណូល និងេូតពន ្ហដើមតាបដីអាន៖

ដផ្នកទដី 14.5. ពន្កញ្តា

34010. ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ៖

(a) "គណៈកម្ការ" ្តរូវមានន័យថាគណៈកម្ការសមភាព ឬទដីភានតាក់ងរស្នងដំដណង
របស់ខលៃលួន។

(b) "ការិយាល័យ" ្តរូវមានន័យថាការិយាល័យ្គប់្គងកញ្តាហៅក្នចុង្កសួងកិច្ការអ្នក
ហ្បើ្ោស់។

(c) "មូលនិធិពន"្ មានន័យថាមូលនិធិពន្កញ្តាហៅ California ដដល្តរូវោនបហងកើត
ហេើងហោយ ដផ្នកទដី 34018។

(d) "កញ្តា" ្តរូវមានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យដដលោនកំណត់ហៅក្នចុង ដផ្នកទដី 11018  
នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព និង្តរូវមានន័យថា ហដើម្កហៅ ដដលហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ
ផងដដរ។

(e) "ផលិតផលកញ្តា" ្តរូវមានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យដដលោនកំណត់ហៅក្នចុង 
ដផ្នកទដី 11018.1 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព និង្តរូវមានន័យថាកំហាប់កញ្តាដដល
ហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ និងផលិតផល ហដើម្កហៅ ដដលហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយផងដដរ។

(f) "ផ្តាកញ្តា" ្តរូវមានន័យថាផ្តាសងៃលួតននហដើមកញ្តាដូច្តរូវោនកំណត់និយមន័យហោយ
គណៈកម្ការ។

(g) "សលៃឹកកញ្តា" ្តរូវមានន័យថា្គប់ដផ្នកទាំងអស់ននហដើមកញ្តា ហ្រៅពដីផ្តាកញ្តា ដដល្តរូវ
ោនលក់ ឬហ្បើ្ោស់។

(h) "្ោក់ចំណូលអារដីវកម្" ្តរូវមានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យដដលោនកំណត់ហៅ
ក្នចុង ដផ្នកទដី 6012។

(i) "ការលក់រាយ" ្តរូវមានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យដដលោនកំណត់ហៅក្នចុង ដផ្នកទដី  
6007។

(j) "មនុសតាស" ្តរូវមានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យដដលោនកំណត់ហៅក្នចុង ដផ្នកទដី  
6005។

(k) "ោណិរ្កម្ខានតាតតូច" ្តរូវមានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យដដលោនកំណត់ហៅក្នចុង  
កថាខណ្ឌទដី (3) នន ដផ្នករង (a) នន ដផ្នកទដី 26070 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

(l) "មិនរកកន្ម" ្តរូវមានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យដដលោនកំណត់ហៅក្នចុង ដផ្នកទដី  
26070.5 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

34011. (a) ហោយចូលជាធរមានហៅ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2018 ពន្អាករហលើ
កញ្តានឹង ្តរូវេូតយកពដីអ្នកទិញកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាដដលោនលក់ហៅក្នចុងរដ្ឋក្នចុង
អ្តា 15 ភាគរយនន្ោក់ចំណូលអារដីវកម្ពដីការលក់រាយណមួយរបស់ហាងលក់
ឱស្ ឬបុគ្គលហផតាសងហទៀតដដល្តរូវោនត្មរូវឲតាយទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាម រំពូក  

សកម្ភាព នានារបស់ខលៃលួន ហយាងតាម ដផ្នកទដី 14.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី  
34010) ននខណ្ឌទដី 2 នន្កម្ោក់ចំណូល និងេូតពន្។ មានការរំពឹងទុកថា  
ការផ្ល់មូលនិធិហនះនឹង្តរូវោនផ្ល់រូនជាហរៀងរាល់្នតា ំហោយចាប់ហផ្ើមពដី ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ  
្នតាំ 2017។

(c) ្កសួងហសវាដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋ្តរូវបហងកើត និងអនុវត្កម្វិធដីព័ត៌មានសាធារណៈមិនឲតាយ
ហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកញ្តា ្នតាំ 2017 ហេើយ។ កម្វិធដីព័ត៌មានសាធារណៈហនះ ហៅ
ក្មិតអបតាបបរមា ្តរូវពណ៌នាអំពដីបញ្ញតិ្នានាននចតាបាប់ស្ដីពដីការ្គប់្គង ការោក់បញ្ញត្ិ  
និងការេូតពន្មនុសតាសហពញវ័យដដលហ្បើ្ោស់កញ្តា ្នតាំ 2016 ដផអកតាមមូលោ្តាន
វិទតាយាសានស្ ហដើមតាបដីហធវើការរឹតតតាបិតចំហោះការហ្បើ្ោស់កញ្តា និង ផលិតផលកញ្តាហោយ
បុគ្គលដដលមានអាយុហ្កាម 21 ្នតាំ, ពណ៌នាអំពដីហទាសបញ្ញត្ិស្មាប់ការផ្ល់ឱកាស
ក្នចុងការហ្បើ្ោស់កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាដល់បុគ្គលដដលមានអាយុហ្កាម 21 ្នតាំ,  
ផ្ល់ព័ត៌មានោក់ព័ន្នឹងហ្គាះថានតាក់ននការហបើកយានយន ្ទូក កោ៉តាល់ យន្ហហាះ ឬ
យានរំនិះហផតាសងហទៀតដដល្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់ហធវើដំហណើរហៅហពលហខតាសាយសាមតារតដី
ហោយសារការហ្បើ្ោស់កញ្តា ហានិ្័យជាសកា្តានុពលននការហ្បើ្ោស់កញ្តាខណៈហពល
មាននផ្ទហោះ ឬបំហ�កូនហោយទឹកហោះ និងហានិ្័យជាសកា្តានុពលហៅហពលហ្បើ្ោស់
កញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហ្ចើនហពក។

ដផ្នកទដី 6.2. ដផ្នកទដី 147.6 ្តរូវបដន្ថមហៅក្នចុង្កមការងរ ហដើមតាបដីអាន៖

147.6. (a) មុន ន្ងៃទដី 1 ដខមដីនា ្នតាំ 2018 នាយកោ្តានសុវត្ថិភាព និង
សុខភាពអារដីព ្តរូវហកាះ្បរុំគណៈកម្ការផ្ល់ឱវាទហដើមតាបដីវាយតនមលៃថាហតើមានត្មរូវការ
ក្នចុងការបហងកើតបទ បតាបញ្ញត្ិដផ្នកឧសតាសាេកម្ជាក់លាក់ដដលោក់ព័ន្សកម្ភាពនានា
របស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាម ខណ្ឌទដី 10 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 26000)  
នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ ដដរឬហទ ដដលរួមមានជាអាទិ៍ ថាហតើមានត្មរូវការចំហោះ
លក្ខខណ្ឌត្មរូវជាក់លាក់ហដើមតាបដីហោះ្សាយការ្បឈមនឹងការ្សូបដផតាសងកញ្តាហោយបុគ្គល
ដដលមិនរក់កញ្តា ហោយនិហយារិតហៅទដីតាំងដដលអនុញ្តាតឲតាយមានការហ្បើ្ោស់កញ្តាហៅ
នឹងកដនលៃង ហយាងតាម ដផ្នករង (d) នន ដផ្នកទដី 26200 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ  
ដដរឬហទ និងថាហតើមានត្មរូវការចំហោះលក្ខខណ្ឌត្មរូវជាក់លាក់ក្នចុងការហោះ្សាយ
ហានិ្័យជាសកា្តានុពលននការបហញឆេះ ការ្សូប ការបលៃន់្បោប់អាវុធ ឬការរបួសរាងកាយ
ដដដលៗ ដដរឬហទ។

(b) មុន ន្ងៃទដី 1 ដខតុលា ្នតាំ 2018 គណៈកម្ការផ្ល់ឱវាទ្តរូវបង្តាញហៅកាន់គណៈ
កម្ការនូវលទ្ផល និងអនុសាសន៍របស់ខលៃលួនស្មាប់ហធវើការពិចារណហោយគណៈកម្ការ។  
មុន ន្ងៃទដី 1 ដខតុលា ្នតាំ 2018 គណៈកម្ការនឹងហធវើហសចក្ដីសហ្មចមួយោក់ព័ន្នឹងការ
អនុម័ត បទបតាបញ្ញត្ិដផ្នកឧសតាសាេកម្ជាក់លាក ់ហយាងតាមដផ្នកហនះ។

ដផ្នកទដី 6.3. ដផ្នកទដី 13276 នន្កមស្ដីពដីទឹក ្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម ្ហដើមតាបដីអាច៖

13276. (a) ចំហោះការងរដដល្តរូវបំហពញហោយទដីភានតាក់ងរហ្ចើន ្កសួងមចា្តាជាត ិ 
និងសតវន្ព និងគណៈកម្ការ្គប់្គងធនធានទឹករបស់រដ្ឋ ដដលហធវើការសាកលតាបងអនុវត្
គហ្មាងហោះ្សាយផលបែះោល់ននការហធវើវបតាបកម ្ហដើម្កហៅ ចំហោះបរិសា្តាន ដដល្តរូវោន
ចាត់តាំងហេើងហដើមតាបដីហ្លៃើយតបហៅនឹងការខូចខាតដដលបណ្តាលមកពដីការហធវើវបតាបកម្កញ្តា
ហៅហលើដដីធលៃដីសាធារណៈ និងដដីធលៃដីឯករនហៅ California ្តរូវបន្សកម្ភាពក្នចុងការអនុវត្
របស់ខលៃលួនជាអចិននន្យ៍ និងព្ងដីកការអនុវត្ទាំងហនាះឲតាយដល់ក្មិតទូទាំងរដ្ឋ ហដើមតាបដីធានា
ោននូវការកាត់បន្ថយផលបែះោល់អវិរ្មានននការហធវើវបតាបកម្កញ្តា ចំហោះគុណភាពទឹក  
និងចំហោះមចា្តាជាតិ និងសតវន្ពហៅទូទាំងរដ្ឋ។

(b) គណៈកម្ការ្បចាំតំបន់នដីមួយៗ្តរូវ និងគណៈកម្ការ្គប់្គងធនធានទឹករបស់
រដ្ឋអាច ហោះ្សាយការបហញ្ញកាកសំណល់ដដលហកើតហេើងហោយសារការហធវើវបតាបកម្
កញ្តាស្មាប់ហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ និងការហធវើវបតាបកម្ថានតាំរក់ស្មាប់ហធវើអារដីវកម ្ 
ហយាងតាមខណ្ឌទដី 10 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ និងសកម្ភាពោក់ព័ន ្ដដល
រួមមាន ហោយការអនុម័តការអនុញ្តាតទូហៅ ការបហងកើតលក្ខខណ្ឌត្មរូវក្នចុងការបហញ្ញ
កាកសំណល់ ឬចាត់វិធាន ហយាងតាម ដផ្នកទដី 13269។ ហដើមតាបដីហោះ្សាយការបហញ្ញ
កាកសំណល់ ទាំងហនះ គណៈកម្ការ្បចាំតំបន់នដីមួយៗ្តរូវរួមបញ្ជូលលក្ខខណ្ឌក្នចុងការ
ហោះ្សាយបញ្តាទាំងហនាះ ដដលរួមមានជាអាទិ៍ ្គប់ចំណុចទាំងអស់ដូចខាងហ្កាម៖

(1) ការអ្ិវឌតាឍ និងដ្ទាំការោ្តាន ការ្គប់្គងសំណឹង និងសណ្តានននការបងហជូរទឹក។

(2) ការដំហេើង និងដ្ទាំកដនលៃង្លៃងអូរ។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

(c) គណៈកម្ការអាច ម្ងមា្តាល បហងកើត្បហ្ទហផតាសងៗននកញ្តាដដលោន្បមូលផល
រួចរាល ់្បហ្ទកញ្តាដដលមិនទាន់ោនដកនច្ន ឬកញ្តាកក ឬហដើមដដលមិនទាន់ធ ំឬកញ្តា
ដដល្តរូវោន ដឹករញ្ជូនតាមកោ៉តាល់ហៅកាន់ហរាងច្កហោយផ្តាល់។ ្បហ្ទទាំងហនះនឹង
្តរូវោនេូតពន្តាមតនមលៃោក់ពន្របស់វាហធៀបនឹងតនមលៃរបស់ផ្តាកញ្តា។

(d) គណៈកម្ការអាចកំណត់ហោយការោក់បញ្ញត្ិហលើវិធដីសានស្ ឬវិធដីទូទាត់្ោក់ន្លៃពន្
វបតាបកម ្ដដលហ្បើ្ោស់្តាពន្ ឬ្ ង់ផលិតផលដដល្តរូវោនហចញហោយរដ្ឋដដលបង្តាញ
ថារាល់ពន្ដដល្តរូវោនត្មរូវទាំងអស់្តរូវោនបង់ចំហោះផលិតផលដដលោនហោះ្តាពន្
ហនាះ ឬកញ្តាដដល្តរូវោនោក់ក្នចុង្ង់ដបបហនាះ។

(e) ្តាពន ្និង្ង់ផលិតផល នឹង្តរូវមានការរចនា លក្ខណៈពិហសស និងមាន
ការោក់ហ្មតាះផលិតផលដូច្តរូវោនកំណត់ហោយគណៈកម្ការ និងអាច្តរូវោនទិញ
ហោយអ្នកកាន់ អាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាម រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី  
19300) នន ខណ្ឌទដី 8 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ ឬហយាងតាម ខណ្ឌទដី 10  
(ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 26000) នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

(f) បនា្តាប់ពដីការបហងកើតកម្វិធដី្តាពន ្គណៈកម្ការអាច តាមរយៈបទបតាបញ្ញត្ ិដចងថា  
ពុំមានកញ្តាណមួយអាច្តរូវោនយកហចញពដីទដីតាំងហធវើវបតាបកម្ដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ  
ឬ្តរូវោនដឹករញ្ជូនតាមផលៃជូវនេហវយ៍ហនាះហទ ហលើកដលងដត្តរូវោនោក់ហៅក្នចុង្ង់ផលិតផល
ដដលហចញហោយរដ្ឋនិងមានហោះ្តាពន្ហោយមានោក់ហ្មតាះផលិតផល្តឹម្តរូវ។

(g) ្តាពន ្និង្ង់ផលិតផលអាចអានោនហោយការហសកន ឬ
ឧបករណ៍្បហាក់្បដេលគានតានាមួយ និង្តរូវដតអាចតាមោនោនហោយហ្បើ្ោស់្បព័ន្
តាមោន និងដសវងរក ហយាងតាម ដផ្នកទដី 26170 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

(h) មនុសតាសដដល្តរូវោនត្មរូវឲតាយទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណហដើមតាបដីហធវើវបតាបកម្កញ្តា ហយាងតាម  
រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 19300) នន ខណ្ឌ 8 នន្កមោណិរ្កម ្និង
វិជា្តារដីវៈ ឬ ខណ្ឌ 10 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 26000) នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ  
្តរូវទទួលខុស្តរូវចំហោះការទូទាត់្ោក់ន ល្ៃពន ្ហយាងតាមបទបតាបញ្ញត្ិនានាដដល្តរូវោន
អនុម័តហោយគណៈកម្ការ។ ពុំមានកញ្តាណមួយអាច្តរូវោនលក់ហចញហេើយ ហលើក
ដលងដតពន្្តរូវោនទូទាត់រួចរាល ់ដូចោនដចងហៅក្នចុងដផ្នកហនះ។

(i) រាល់កញ្តាទាំងអស់ដដល្តរូវោនយកហចញពដីបរិហវណទដីតាំងរបស់អ្នកហធវើវបតាបកម្ណ
មួយ ហលើកដលងដតកាកសំណល់ហដើមកញ្តា ្តរូវោនសន្ត់ថាោនលក់ហចញ ដូហច្នះហេើយ  
្តរូវជាប់ពន្ហយាងតាមដផ្នកហនះ។

(j) ពន្ដដល្តរូវោនកំណត់ហោយដផ្នកហនះ ្តរូវកំណត់ហលើ្គប់កញ្តាកញ្តាទាំងអស់ដដល
្តរូវោន ហធវើវបតាបកម្ហៅក្នចុងរដ្ឋ ហយាងតាមបញ្ញតិ្ និងបទបតាបញ្ញត្ិនានាដដល្តរូវោន្បកាស
ឲតាយហ្បើ្ោស់ហោយគណៈកម្ការ បែុដន្មិន្តរូវអនុវត្ចំហោះកញ្តាដដល្តរូវោនហធវើវបតាបកម្ស
្មាប់ការហ្បើ្ោស់ផ្តាល់ខលៃលួន ហយាងតាម ដផ្នកទដី 11362.1 នន្កមសុខភាព និង
សុវត្ថិភាព ឬ្តរូវោនហធវើវបតាបកម្ហោយអ្នករំង ឺឬអ្នកហមើលដ្ទាំចមតាបងដដលមានគុណសមតាបត្ិ
្គប់្គាន ់្សបតាមចតាបាប់ស្ដីពដីការហ្បើ្ោស់ថានតាំពិហសាធន៍។

(k) ចាប់ពដី ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2020 អ្តាដដល្តរូវោនកំណត់ហៅក្នចុង ដផ្នករង  
(a) (b) និង (c) នឹង្តរូវោនដកដ្បហោយគណៈកម្ការជាហរៀងរាល់្នតាំបនា្តាប់ពដីហនាះ  
ស្មាប់អតិផរណ។

34013. (a) គណៈកម្ការ្តរូវ្គប់្គង និង្បមូលពន្ដដល្តរូវោនកំណត់ហោយ
ដផ្នកហនះ ហយាងតាមចតាបាប់ស្ដីពដីនដីតិវិធដី្បមូលកន្ម (ដផ្នកទដី 30 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី  
ដផ្នកទដី 55001) នន ខណ្ឌទដី 2)។ ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ ឯកសារហយាង
ហៅក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីនដីតិវិធដី្បមូលកន្ម ចំហោះ "កន្ម" ្តរូវរួមបញ្ជូលពន្ដដល្តរូវោនកំណត់
ហោយដផ្នកហនះ និងឯកសារហយាងចំហោះ "អ្នកបង់កន្ម" ្តរូវបញ្ជូលមនុសតាសណមានតាក់ដដល
្តរូវោនត្មរូវឲតាយបង ់ឬ្បមូលពន្ដដល្តរូវោនកំណត់ហោយដផ្នកហនះ។

(b) គណៈកម្ការអាចបញ្ញត្ ិអនុម័ត និងអនុវត្បទបតាបញ្ញតិ្នានាោក់ព័ន្នឹងការ្គប់
្គង និងការអនុវត្ដផ្នកហនះ រួមមានជាអាទិ៍ ការ្បមូល ការរាយការណ៍ ការសង្ោក់វិញ  
និងការប្ឹងឧទ្រណ៍។

(c) គណៈកម្ការ្តរូវអនុម័តបញ្ញត្ ិនិងបទបតាបញ្ញត្ិសំខាន់ៗហដើមតាបដី្គប់្គងពន្ហៅក្នចុងដផ្នក
ហនះ។ បញ្ញត្ ិនិងបទបតាបញ្ញត្ិដបបហនាះអាចរួមបញ្ជូលវិធដីសានស ្ឬនដីតិវិធដីក្នចុងការបិទសា្តាកល
កញ្ ឬផលិតផលកញ្នានា ឬកញ្ប់ននកញ្ ឬផលិតផលកញ្តាហនាះ ហដើមបដីហ្រើសហរីស

3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 19300) នន ខណ្ឌទដី 8 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ  
ឬអ្នកលក់រាយណមានតាក ់ោណិរ្កម្ខានតាតតូច មិនរកកន្ម ឬបុគ្គលហផតាសងហទៀតដដល្តរូវ
ោនត្មរូវឲតាយទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាម ខណ្ឌទដី 10 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី  
26000) នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ ហដើមតាបដីលក់កញ្តា និងផលិតផលកញ្តាហៅកាន់
អ្នកទិញណមានតាក់ហោយផ្តាល់។

(b) ហលើកដលងដត្តរូវោនដចងហផតាសងពដីហនះហោយបទបតាបញ្ញត្ ិពន្ដដល្តរូវេូតយក ្សប
តាមដផ្នកហនះ ្តរូវអនុវត្ចំហោះតនមលៃហពញ ្បសិនហបើពុំមានការរាយមុខទំនិញហទហនាះ នន
្បតិបត្ិការណមួយដដលោក់ព័ន្នឹងទាំងកញ្តា និងផលិតផលកញ្តា និងទំនិញ ឬហសវា
អាចសមា្តាល់ហឃើញ និង្តរូវោនសា្តាល់ណមួយហផតាសងហទៀត និងតនមលៃទំនិញ ឬហសវាណមួយ  
្បសិនហបើការបញ្ចុះតនមលៃកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា គឺអា្ស័យហលើការទិញទំនិញ ឬហសវា
ទាំងហនាះ។

(c) ហាងលក់ឱស្ ឬបុគ្គលហផតាសងហទៀតដដល្តរូវោនត្មរូវឲតាយទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ  
ហយាងតាម រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 19300) នន ខណ្ឌទដី 8 នន្កម
ោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ ឬអ្នកលក់រាយណមានតាក ់ោណិរ្កម្ខានតាតតូច មិនរកកន្ម ឬ
បុគ្គលហផតាសងហទៀតដដល្តរូវោនត្មរូវឲតាយទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាម ខណ្ឌទដី 10  
(ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 26000) នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ ្តរូវទទួលខុស្តរូវ
ចំហោះការ្បមូលពន្ហនះ និងហផ្ទរ្ោក់ពន្ហនាះហៅកាន់គណៈកម្ការ ្សបតាមបញ្ញត្ ិនិង
នដីតិវិធដីនានា ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើង ហយាងតាមចតាបាប ់និងបទបតាបញ្ញត្ិណមួយដដល្តរូវ
ោនអនុម័តហោយគណៈកម្ការ។

(d) ពន្អាករដដល្តរូវោនកំណត់ហោយដផ្នកហនះ ្តរូវបដន្ថមពដីហលើពន្ហលើការលក ់និង
ការហ្បើ្ោស់ដដល្តរូវោនកំណត់ហោយរដ្ឋ និងរោ្តា្ិោលក្នចុងមូលោ្តាន។

(e) ្ោក់ចំណូលអារដីវកម្ដដលោនពដីការលក់កញ្តា 
ឬផលិតផលកញ្តាស្មាប់ហគាលបំណង ននការវាយតនមលៃអំពដីពន្ហលើការលក់ និងការ
ហ្បើ្ោស់ ហយាងតាម ដផ្នកទដី 1 ននខណ្ឌហនះ ្តរូវរួមបញ្ជូលពន្ដដល្តរូវេូតយក 
ហយាងតាមដផ្នកហនះ ផងដដរ។

(f) ពុំមានកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាណមួយអាច្តរូវោនលក់ហៅកាន់អ្នកទិញហេើយ
ហលើកដលងពន្អាករដដល្តរូវោនត្មរូវហោយចតាបាប ់្តរូវោនទូទាត់ហោយអ្នកទិញហៅ
ហពលលក់។

(g) ពន្ហលើការលក់ និងការហ្បើ្ោស់ដដល្តរូវោនកំណត់ហោយ ដផ្នកទដី 1 (ហោយ
ចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 6001) មិន្តរូវអនុវត្ចហំោះការលក់រាយ ហដើម្កហៅ ដដលហ្បើ្ោស់
ជាថានតាំហពទតាយ, កំហាប ់ហដើម្កហៅ ដដលហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ, ផលិតផល cannabis ហ្បើ
្ោស់ជាថានតាំហពទតាយដដលអាចេូបោន ឬ ហដើម្កហៅ ក្នចុងតំបន ់ដដលោកតាយទាំងហនាះ្តរូវ
ោនកំណត់និយមន័យហៅក្នចុង រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 19300) នន  
ខណ្ឌទដី 8 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ ហៅហពលដដលអ្នករំងឺដដលមានគុណសមតាបត្ិ
្គប់្គាន ់ឬអ្នកហមើលដ្ទាំចមតាបងរបស់អ្នករំងឺដដលមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ណមានតាក់  
មានប័ណ្ណរបស់គាត ់ឬនាង ដដល្តរូវោនហចញហយាងតាម ដផ្នកទដី 11362.71. នន
្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព និងអត្សញ្តាណប័ណ្ណមានសុពលភាពដដល្តរូវោនហចញ  
ហោយរោ្តា្ិោល។

34012. (a) ហោយចូលជាធរមានហៅ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2018 នឹងមានការេូត  
ពន្វបតាបកម្ហលើកញ្តាដដលោន្បមូលផលទាំងអស់ដដលោនចូលហធវើោណិរ្កម្ហៅ
ហលើទដីផតាសារ បនា្តាប់ពដីមនុសតាស្គប់រូប្តរូវោនត្មរូវឲតាយទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណហដើមតាបដីហធវើវបតាបកម្
កញ្តា ហយាងតាម រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 19300) នន ខណ្ឌទដី 8 នន
្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ ឬ ខណ្ឌទដី 10 (ហយាងតាមដផ្នកទដី 26000) នន្កម
ោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ។ ពន្្តរូវដល់កំណត់បង់បនា្តាប់កញ្តា្តរូវោន្បមូលផល។

(1) ពន្ហលើផ្តាកញ្តា មានចំនួន្ោំបួនដុលា្តារ និង នម្ភ្ោំហសន ($9.25) ក្នចុងផ្តាកញ្តា
សងៃលួតមួយហអានស៍។

(2) ពន្ហលើសលៃឹកកញ្តានឹង្តរូវោនកំណត់្តឹមចំនួនពដីរដុលា្តារ និង ចិតសិប្ោំហសន  
($2.75) ក្នចុងសលៃឹកកញ្តាសងៃលួតមួយហអានស៍។

(b) គណៈកម្ការអាចដកដ្បអ្តាពន្ហលើសលៃឹកកញ្តាជាហរៀងរាល់្នតាំហដើមតាបដី្លៃចុះបញ្តាំងអំពដីការ
ដ្ប្បរួលននតនមលៃោក់ព័ន្រវាងផ្កញ្ និងសលៃឹកកញ្។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

ននដខដដលបនា្តាប់ពដីរយៈហពល្តដីមាសនដីមួយននបដីដខ។ ហៅ ឬមុនន្ងៃចុងហ្កាយននដខដដលប
នា្តាប់ពដីរយៈហពល្តដីមាសនដីមួយននបដីដខ ការ្បគល់វិញស្មាប់រយៈហពល្តដីមាសពដីមុខនឹង
្តរូវោនោក់ជាមួយ្កុម្បឹកតាសាហោយបុគ្គលមានតាក់ៗដដលត្មរូវឱតាយទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ
ស្មាប់ការោំដុះ ឬការលក់រាយហៅហ្កាមរំពូក 3.5 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក  
19300) នន ខណ្ឌ 8 ឬ ខណ្ឌ 10 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 26000)  
នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈហោយហ្បើ្ោស់្បព័ន្ផតាសពវផតាសាយហអេិច្តរូនិច។ ការ្ប
គល់្តលប់នឹង្តរូវហផ្ទៀងផ្តាត់ភាព្តឹម្តរូវហៅក្នចុងសំណុំដបបបទមួយ ឬអនុហលាមតាម
វិធដីសានស្ដដល្តរូវោនកំណត់ហោយ្កុម្បឹកតាសា។ ហបើពន្ហលើការោំដុះ្តរូវោនបង់
ហោយ្តា ដដលអនុហលាមហៅតាម ដផ្នករងទដី (d) នន ដផ្នក 34012 តាមបទបញ្តា  
្កុម្បឹកតាសាអាចកំណត់ហពល និងរហបៀបដដលបង់នឹង្តរូវោនពន្។

(b) ្កុម្បឹកតាសាអាចត្មរូវឱតាយបុគ្គល្គប់រូបដដលោក់ព័ន្ក្នចុងការោំដុះ ការដចកចាយ ឬការ
លក់រាយកញ្តា និងផលិតផលកញ្តាដដលត្មរូវឱតាយមានអាជា្តាប័ណ្ណហោយអនុហលាមតាម  
រំពូក 3.5 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមូយដផ្នក 19300) នន ខណ្ឌ 8 ឬ ខណ្ឌ 10  
(ដដលចាប់ហផ្ើមជាមូយដផ្នក 26000) នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈហដើមតាបដីោក់រ
ោយការណ៍ហោយហ្បើ្ោស់្បព័ន្ផតាសពវផតាសាយហអេិច្តរូនិចហៅ ឬមុនន្ងៃទដី 25  
ននដខនដីមួយៗដដលទាក់ទងនឹងបញ្ដីសារហពើ្័ណ្ឌ ការទិញ និងការលក់របស់បុគ្គលហនាះ
អំេចុងហពលននដខមុន និងព័ត៌មានហផតាសងហទៀតទាំងឡាយ ហោយសារ្កុម្បឹកតាសាអាចត្មរូវឱតាយ
បំហពញហគាលបំណងននដផ្នកហនះ។ រោយការណ៍នឹង្តរូវោនហផ្ទៀងផ្តាត់ភាព្តឹម្តរូវហៅក្នចុង
សំណុំដបបបទមួយ ឬអនុហលាមតាមវិធដីសានស្ដដលអាច្តរូវោនបញ្តាក់ហោយ្កុម្បឹកតាសា។

34016. (a) មនន្ដីសន្ិភាព និហយារក្កុម្បឹកតាសាទាំងឡាយដដលោនផ្ល់ឋានៈ
មនន្ដីសន្ិភាពមានក្មិតហោយអនុហលាមតាមកថាខណ្ឌ (6) នន ដផ្នករង (a) នន ដផ្នក  
830.11 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ អំេចុងហពលបង្តាញព័ត៌មានសមា្តាត់សម្សប គឺ្តរូវោន
អនុញ្តាតឱតាយចូលហៅក្នចុងកដនលៃងទាំងឡាយដូចដដលោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងកថាខណ្ឌ  
(3) និងហធវើការ្តរួតពិនិតតាយ ហោយហយាងតាមកថាខណ្ឌខាងហ្កាម សរុប។

(1) ការ្តរួតពិនិតតាយនឹង្តរូវហធវើក្នចុងលក្ខណៈសមហេតុផល និងហៅហពលដដលសមហេតុ
សមផលហៅហ្កាមកាលៈហទសៈនានា ដដលហធវើការពិចារណហលើហមា៉តាងហធវើការធម្តាននកដនលៃង
ដដល្តរូវោនចូលហៅកាន់។

(2) ការ្តរួតពិនិតតាយអាចមានហៅកដនលៃងដដលកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា្តរូវោនលក់ហៅឱតាយ
អ្នកទិញ ោនោំដុះ ឬ្តរូវោនរកតាសាទុក ឬហៅតំបន់ណមួយដដលមាន្ស្ចុតាងនន
សកម្ភាពនានាដដលោក់ព័ន្នឹងការហគចហវសពន្អាចនឹង្តរូវការោនរកហឃើញ។

(3) ការ្តរួតពិនិតតាយអាចនឹង្តរូវោនហស្នើ ឬោន្ប្ពឹត្មិនឱតាយហលើសពដីម្ងក្នចុងរយៈហពល  
24 ហមា៉តាង។

(b) បុគ្គលទាំងឡាយដដលមិនហធវើ ឬបដិហសធការអនុញ្តាតការ្តរួតពិនិតតាយនឹង្តរូវទទួល
ហទាសបទហល្ើសមរតាឈិម។ បទហល្ើសនដីមួយៗ្តរូវផ្នា្តាហទាសហោយការផកពិន័យមិនឱតាយហលើ
សពដី្ោំោន់ដុលា្តារ (5,000 ដុលា្តារ) ឬការោក់ពន្នាគារមិនហលើសពដីមួយ្នតាំហៅក្នចុង
ពន្នាគារហខានធដី ឬទាំងការផកពិន័យ និងការជាប់ពន្នាគារ។ តុលាការ្តរូវបង្តាប់ការ
ផកពិន័យដដលោនោ៉តាន់្បមាណឱតាយោក់ចូលក្នចុងមូលនិធិពន្កញ្តា California។

(c) តាមការរកហឃើញហោយ្កុម្បឹកតាសា ឬទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ដដលអាជា្តាប័ណ្ណ ឬ្ទពតាយ
សមតាបត្ិបុគ្គលដនទ ហាង របស់ផ្តាល់ខលៃលួន ឬោនហធវើការលក់រាយននកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា  
ហោយគាមតាន្ស្ចុតាងននការទូទាត់បង់ពន ្ឬមិនមានការហវចខ្ប់ឱតាយមានសុវត្ថិភាព ្កុម្បឹកតាសា  
ឬទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់នឹង្តរូវោនអនុញ្តាតឱតាយចាប់យកកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាហនាះ។  
កញ្តា ឬកញ្តាផលិតផលណមួយដដលោនចាប់យកហោយទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប ់ឬ្កុម
្បឹកតាសានឹង្តរូវោនចាត់ទុកថាជាការរឹបអូសយកក្នចុងរយៈហពល្ោំពដីរន្ងៃ ហេើយ្កុម្បឹកតាសានឹង
អនុវត្តាមនដីតិវិធដីដដលោនកំណត់ហៅក្នចុងដផ្នក 30436 រេូតដល់ 30449 សរុប។

(d) បុគ្គលទាំងឡាយដដលផ្ល់នូវរោយការណ៍មិនពិត ឬដកលៃងបនលៃំគឺ្តរូវមានហទាសពដី
បទហល្ើសមរតាឈឹម ហេើយអាចអាចរងការផកពិន័យមិនឱតាយហលើសពដីមួយោន់ដុលា្តារ  
($1,000) ស្មាប់បទហល្ើសនដីមួយៗ។

(e) រាល់ការរំហលា្បទបញ្តាទាំងឡាយននដផ្នកហនះ ហលើកដលងករណដីដដលោនផ្ល់ក្នចុង
ន័យហផតាសង គឺជាបទហល្ើសមរតាឈិម និងមានហទាសតាមេ្នឹង។

(f) ្ោក់ទាំងអស់ដដលោនហផញើហៅ្កុម្បឹកតាសាហៅហ្កាមដផ្នកហនះនឹង្តរូវោនបញ្ជូលហៅក្នចុង

មុនហពលទូទាត់ន្លៃពន្។

(d) គណៈកម្ការអាចបញ្ញត្ ិអនុម័ត និងអនុវត្បទបតាបញ្ញតិ្្គាអាសន្នណមួយ តាមការ
ចាំោច់ ហដើមតាបដីអនុវត ្្គប់្គង និង្បតិបត្ិភារកិច្របស់ខលៃលួនហយាងតាមខណ្ឌហនះ។ បទ
បតាបញ្ញត្ិ្គាអាសន្នណមួយដដល្តរូវោនបញ្ញត្ិ អនុម័ត ឬអនុវត្ហយាងតាមដផ្នកហនះ ្តរូវ
ោនអនុម័ត្សបតាម រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 11340) នន ដផ្នកទដី 1  
នន ខណ្ឌទដី 3 នន ចំណងហរើងទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោល និងស្មាប់ហគាលបំណងននរំពូក
ហនាះ រួមទាំង ដផ្នកទដី 11349.6 នន្កមរោ្តា្ិោល ការអនុម័តបទបតាបញ្ញត្ ិគឺជាការ
សហនង្តាះអាសន្ន និង្តរូវោនពិចារណហោយការិយាល័យចតាបាប់រដ្ឋោល តាមការចាំ
ោច់ ហដើមតាបដីការរកតាសាោននូវសនិ្ភាព សុខភាព និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខមាល
ភាពទូហៅភា្តាមៗ។ ហទាះបដីជាមានដចងហៅក្នចុងបញ្ញត្ិណមួយហផតាសងហទៀត ក៏ហោយ បទបតាបញ្ញ
ត្ិ្គាអាសន្នអាចមាន្បសិទ្ភាពអនុវត្ស្មាប់រយៈហពលពដីរ្នតាំបនា្តាប់ពដីហពលអនុម័ត។

(e) អ្នកណមានតាក់ដដលខកខានមិនោនទូទាត់្ោក់ពន្ដដលោនកំណត់ ហយាងតាម
ដផ្នកហនះ ្តរូវ បដន្ថមពដីហលើការរំោក់្ោក់ពន្ដដលមិនទាន់ោនទូទាត់ ទទួលការពិន័យ
ហយាងតិចមួយកនលៃះនន្ោក់ពន្ដដលមិនទាន់ោនទូទាត ់និង្តរូវ្បឈមនឹងការដកេូត
អាជា្តាប័ណ្ណរបស់ខលៃលួន ហយាងតាម ដផ្នកទដី 26031 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ ឬ
ហយាងតាម រំពូកទដី 3.5 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 19300) នន ខណ្ឌទដី 8 នន្កម
ោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

(f) គណៈកម្ការអាចចាត់វិធានការតាមផលៃជូវចតាបាប ់តាមភាពចាំោច់ ហដើមតាបដី្បមូលឱនភាព
ណមួយនន្ោក់ពន្ដដល្តរូវោនត្មរូវឲតាយបង់ និងបនា្តាប់ពដីមានសំហណើរបស់គណៈកម្ការ  
អគ្គហមធាវី្តរូវចាត់វិធានការដបបហនាះ។

34014. (a) បុគ្គលទាំងអស់ដដលត្មរូវឱតាយទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណដដលោក់
ព័ន្ក្នចុងការោំដុះ និងការលក់រាយននកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា្តរូវដតទទួលោនលិខិត
អនុញ្តាតោច់ហោយដេកមួយពដី្កុម្បឹកតាសា ហោយអនុហលាមហៅតាមបទបញ្តាដដល
ោនអនុម័តហោយ្កុម្បឹកតាសា។ នឹងមិនគិតន្លៃហៅហលើបុគ្គលទាំងឡាយស្មាប់ការហចញ
លិខិតអនុញ្តាតហនះហេើយ។ បុគ្គលទាំងឡាយដដលត្មរូវឱតាយទទួលោនលិខិតអនុញ្តាត
ដដលោក់ព័ន្នឹងអារដីវកម្ជាអ្នកោំដុះ ឱសថាល័យ អ្នកលក់រាយ អារដីវកម្ខានតាតតូច  
ឬអង្គភាពមិនរកកន្មហោយអនុហលាមហៅតាមរំពូក 3.5 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក  
19300) នន ខណ្ឌ 8 ឬ ខណ្ឌ 10 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 26000)  
្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈហោយគាមតានលិខិតអនុញ្តាតមួយ ឬបនា្តាប់ពដីលិខិតអនុញ្តាត
្តរូវោនហោះបង ់ឬពតាយលួរ ឬដកេូតវិញ ហេើយមនន្ដីនដីមួយៗននសារដីវកម្ទាំងឡាយ
ដដលចូលរួមក្នចុងអារដីវកម្ដបបហនាះ គឺមានហទាសពដីបទមរតាឈិម។

(b) ្កុម្បឹកតាសាអាចទាមទារឱសថាល័យ អ្នកោំដុះ អារដីកម្ខានតតូច អង្គភាពមិនរក
កន្មដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណនដីមួយ ឬបុគ្គលដនទដដលត្មរូវឱតាយមានអាជា្តាប័ណ្ណ ហដើមតាបដីផ្ល់
សន្ិសុខហដើមតាបដី្គបដណ្ប់ការទទួលខុស្តរូវស្មាប់ពន្ដដលោនោក់ហោយចតាបាប់
រដ្ឋហៅហលើផលិតផលកញ្តា ឬោនទទួលហោយអ្នកោំដុះ អារដីវកម្ខានតាតតូច អង្គភាព
មិនគិត្ោក់កន្ម ឬបុគ្គលដនទដដលត្មរូវឱតាយមានអាជា្តាប័ណ្ណ្សបតាមនដីតិវិធដីដដលនឹង
្តរូវោនបហងកើតហេើងហោយ្កុម្បឹកតាសា។ ហទាះជាមានអវដីហៅទដីហនះហដើមតាបដីរំទាស់ ្កុម្បឹកតាសា
អាចលះបង់សិទ្ិត្មរូវការសន្ិសុខទាំងឡាយដដលោក់ឱតាយបង់ពន្ស្មាប់បុពវហេតុលអ  
ដូចដដលោនកំណត់ហោយ្កុម្បឹកតាសា។ "បុពវហេតុលអ" រួមបញ្ជូល បែុដន្មិនោនកំណត់
ដល ់ភាពអសមត្ថភាពរបស់អ្នកការោំដុះ អារដីវកម្ខានតាតតូច អង្គភាពមិនរកកន្ម ឬអ្នកដ
នទដដលោនត្មរូវឱតាយមានអាជា្តាប័ណ្ណហដើមតាបដីទទួលោនសនិ្សុខហោយសារដតកងវះខាតអ្នក
ផ្ល់ហសវា ឬហគាលការណ៍ននអ្នកផ្ល់ហសវាដដលហាមឃត់ហសវាកម្ហៅហលើអារដីវកម្ក
ញ្តា។ បុគ្គលមានតាក់មិនអាចចាប់ហផ្ើម ឬបន្អារដីវកម ្ឬ្បតិបត្ិការទាំងឡាយដដលទាក់ទង
នឹងការោំដុះកញ្តារេូតទាល់ដតអ្នកធានាទាំងឡាយដដលត្មរូវហោយ្កុម្បឹកតាសាដដលទាក់
ទងនឹងអារដីវកម ្ឬ្បតិបត្ិការ្តរូវោនហរៀបចំ ហធវើ្បតិបត្ិការ និងោក់ហស្នើហោយ្តឹម្តរូវហៅ
ហ្កាមដផ្នកហនះ។

(c) ក្នចុងការកំណត់ចំនួនននសន្ិសុខទាំងឡាយដដលត្មរូវហោយ្កុម្បឹកតាសា ្កុម្បឹកតាសា
ហនាះនឹងផ្ល់ការពិចារណហៅហលើភាពលំោកននេិរញ្ញវត្ថចុដដលអាច្តរូវោនោក់ឱតាយបង់ពន្
ហលើអ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណ ជាលទ្ផលននកងវះខាតននអ្នកផ្ល់ការធានាដដលអាចរកោន។

34015. (a) ពន្រោ្តាករហលើកញ្តា និងពន្ហលើការោំដុះដដលោនោក់ហោយដផ្នកហនះ
គឺដល់កាលកំណត ់និងអាចបង់ោនហៅឱតាយ្កុម្បឹកតាសាជា្តដីមាសហៅ ឬមុនន្ងៃចុងហ្កាយ
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

វិសាលភាពដដលតនមលៃទាំងហនាះគឺមិន្តរូវោនសងវិញក្នចុងន័យហផតាសង។

(4) តនមលៃសមហេតុផលដដលហធវើហេើងហោយអ្នក្គប់្គងស្មាប់ភារកិច្ដដលោក់ហោយ
ការ្តរួតពិនិតតាយ បទបញ្តា និងចតាបាប់ពន្មនុសតាសហពញវ័យដដលហ្បើកញ្តា ដដលរាប់បញ្ជូលទាំង
មនុសតាសហពញវ័យដដលត្មរូវហោយ ដផ្នក 34020។

(5) តនមលៃសមហេតុផលដដលហធវើហេើងហោយ សាវនកររដ្ឋស្មាប់ការហធវើសាវនកម្ដដល
អនុហលាមហៅតាម ដផ្នក 26191 នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

(6) តនមលៃសមហេតុផលដដលហធវើហេើងហោយ ការិយាល័យអ្នកវិភាគនននដីតិបញ្ញត្ ិស្មាប់
ការហធវើភារកិច្ដដលោនោក់ហោយ ដផ្នក 34017។

(7) មូលនិធិ្គប់្គាន់ហដើមតាបដីបង់សងវិញហលើនាយកោ្តានអនុវត្ន៍ចតាបាប់ស្ង់ោរពលកម ្ 
និងនាយកោ្តានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពមុខរបរ ហៅក្នចុងនាយោ្តានទំនាក់ទំនង
ឧសតាសាេកម ្និងនាយកោ្តានអ្ិវឌតាឍន៍ការងរស្មាប់តនមលៃននការោក ់និងការអនុវត្ចតាបាប់
ពលកម្រដ្ឋហៅឱតាយអ្នកទទួលអាជា្តាប័ណ្ណហៅហ្កាម រំពូក 3.5 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក  
19300) នន ខណ្ឌ 8 និង ខណ្ឌ 10 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 26000)  
នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

(b) អ្នក្គប់្គងហ្កាយមកនឹងចំណយចំនួនសរុបដប់លានដុលា្តារ ($10,000,000)  
ហៅសាកលវិទតាយាល័យសាធារណៈ ឬបណ្តាសាកលវិទតាយាល័យនានាហៅ California  
ជាហរៀងរាល់្នតាំ ហោយចាប់ហផ្ើមជាមួយ្ នតាំសារហពើពន ្2018–2019 រេូតដល់្នតាំសារហពើ
ពន ្2028–2029 ហដើមតាបដី្សាវ្ជាវ និងវាយតនមលៃការអនុវត ្និង្បសិទ្ភាពននការ
្គប់្គង បទបញ្តា និងចតាបាប់ពន្ដដលមនុសតាសហពញវ័យហ្បើកញ្តា ហេើយនឹង ហបើសម្សប  
ផ្ល់អនុសាសន៍ដល់សភានដីតិបញ្ញត្ ិនិងអ្ិោលទាក់ទងនឹងវិហសាធនកម្អាចហៅរួច
ហៅហលើការ្គប់្គង បទបញ្តា និងចតាបាប់ពន្ដដលមនុសតាសហពញវ័យហ្បើកញ្តា។ អ្នកទទួលនូវ
មូលនិធិទាំងហនះនឹងហោះពុម្ពផតាសាយរោយការណ៍ស្ដីពដីការរកហឃើញរបស់ពួកហគហៅអបតាបរមា
រាល់ពដីរ្នតាំ ហេើយនឹងហធវើរោយការណ៍ដដលអាចរកោនដល់សាធារណៈរន។ ការិយាល័យ
នឹងហ្រើសហរីសបណ្តាសាកលវិទតាយាល័យដដល្តរូវទទួលោនមូលនិធិ។ ការ្សាវ្ជាវដដល
ោនផ្ល់មូលនិធិហោយអនុហលាមតាមដផ្នករងនឹងរាប់បញ្ជូល បែុដន្មិនចាំោច់កំណត់ហលើ៖

(1) ផលបែះោល់ហលើសុខភាពសាធារណៈ ដដលរាប់បញ្ជូលទាំងតនមលៃសុខភាពដដល
ោក់ពន្នឹងការហ្បើកញ្តា ក៏ដូចជាថាហតើការហ្បើកញ្តាគឺជាប់ោក់ព័ន្ជាមួយនឹងកំហណើន  
ឬការ្យចុះក្នចុងការហ្បើ្ោស់ហ្គឿង្សវឹង ឬថានតាំហញៀនហផតាសងហទៀត។

(2) ផលបែះោល់ននការពតាយាោលស្មាប់ការហ្បើ្ោស់កញ្តាដដលមិនអាចផ្តាស់ប្ជូរ និង
្បសិទ្ភាពននកម្វិធដីពតាយាោលខុសគានតា។

(3) បញ្តាសុវត្ថិភាពសាធារណៈដដលទាក់ទងហៅនឹងការហ្បើ្ោស់កញ្តា រួមទាំងការសិកតាសា
ពដី្បសិទ្ភាពននកញ្ប ់និងបិទសា្តាកពដីត្មរូវការនានា និងការោក់កំេិតហលើការផតាសាយ
ោណិរ្កម ្និងការហធវើទដីផតាសារដដលមានហៅក្នចុងចតាបាប់ក្នចុងការបង្តារការចូលហ្បើ និងការ
ហ្បើ្ោស់មិនទាន់្គប់អាយុនូវកញ្តា និងផលិតផលកញ្តា និងការសិកតាសាពដីផលបែះោល់
ទាក់ទងនឹងសុខភាពក្នចុងចំហណមអ្នកហ្បើ្ោស់ននការផ្តាស់ប្ជូរក្មិតគុណភាពននកញ្តា  
និងផលិតផលកញ្តា។

(4) អ្តាហ្បើ្ោស់កញ្តា អ្តាការហ្បើ្ោស់ដដលមិនអាចផ្តាស់ប្ជូរ ស្មាប់មនុសតាស
ហពញវ័យ និងយុវរន និងអ្តាហធវើហរាគវិនិចឆេ័យននវិបត្ិហលើការហ្បើ្ោស់សារធាតុដដលទាក់ទង
នឹងកញ្តា។

(5) តនមលៃទដីផតាសារកញ្តា តនមលៃទដីផតាសារខុសចតាបាប ់រចនាសម្ព័ន្ពន ្និងអ្តា រួមទាំងការវាយតនមលៃ
ហលើរហបៀបហធវើឱតាយលអបំផុតហលើពន្កញ្តាដដលដផអកហលើគុណភាព និងរចនាសម្ព័ន ្និងមុខងរនន
អារដីវកម្កញ្តាដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ។

(6) ថាហតើការការោរបដន្ថមគឺ្តរូវោន្តរូវការហដើមតាបដីបង្តារការផ្តាច់មុខមិន្សបចតាបាប់ ឬ
ឥរិយាបទ្ប្ំងនឹងការ្បកួត្បដរងពដីការហកើតហេើងហៅក្នចុងឧសតាសាេកម្កញ្តាមិនដមន
ហវរ្សានស្ ហេើយហបើដូហច្នះ អនុសាសន៍តាមវិធានការមាន្បសិទ្ភាពបំផុតស្មាប់បង្តារ
ឥរិយាបទដបបហនះ។

(7) ផលបែះោល់ដផ្នកហសដ្ឋកិច្ហៅក្នចុងវិស័យឯករន និងសាធារណៈ រាប់បញ្ជូល បែុដន្
មិនចាំោច់កំណត់ហលើ ការបហងកើតការងរ សុវត្ថិភាពហៅកដនលៃងហធវើការ ្ោក់ចំណូលពន្
ដដលោនបហងកើតស្មាប់្វិការដ្ឋ និងក្នចុងតំបន់ និងផលបែះោល់តុលាការ្ពេ្ទណ្ឌ

មូលនិធិពន្កញ្តា California។

34017. ការិយាល័យអ្នកវិភាគនននដីតិបញ្ញត្ិនឹង្បគល់រោយការណ៍ហៅអង្គនដីតិបញ្ញត្ិ
ហៅ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2020 ជាមួយនឹងអនុសាសន៍ហផតាសងៗរូនសភានដីតិបញ្ញត្ិ
ស្មាប់ការដកដ្ប អ្តាពន្ហដើមតាបដីសហ្មចោននូវហគាលហៅននការលក់ហថាកជាងខុសចតាបាប់
ននតនមលៃទដីផតាសារ និងបង្តាក់ទឹកចិត្ការហ្បើ្ោស់ហោយបុគ្គលហក្ងជាង 21 ្នតាំ ខណៈហពល
ការធានា្ោក់ចំណូល្គប់្គាន់្តរូវោនបហងកើតស្មាប់កម្វិធដីដដលោនកំណត់ហៅក្នចុង  
ដផ្នក 34019។

34018. (a) មូលនិធិពន្កញ្តា California តាមរយៈហនះ្តរូវោនបហងកើតហេើងហៅ
ក្នចុងេរញ្ញិករដ្ឋ។ មូលនិធិពន្នឹងរួមមានទាំងពន្ទាំងអស ់ការ្ោក់ ្ោក់ផកពិន័យ និង
ចំនួនដនទដដលោន្បមូលហផតាសង និងោនបង់ឱតាយ្កុម្បឹកតាសាហោយអនុហលាមហៅតាមដផ្នកហនះ  
ការបង់្ោក់្តេប់តិចតួច។

(b) ហបើហទាះបដីជាមានចតាបាប់ណមួយហផតាសងហទៀត មូលនិធិពន្កញ្តា California គឺជា
មូលនិធិពិហសសមួយដដលបហងកើតហេើងដតឯកឯងហដើមតាបដីសហ្មចហគាលបំណងននការ្គប់
្គង បទបញ្តា និងចតាបាប់ពន្ដដលមនុសតាសហពញវ័យហ្បើកញ្តា និង្ោក់ចំណូលទាំងអស់
ដដលោនោក់ហៅក្នចុងមូលនិធិពន ្ជាមួយគានតានឹងការ្ោក់ ឬ្ោក់ភាគលា្ដដលរកោន
ហោយមូលនិធ ិតាមរយៈហនះ្តរូវោននលទុកហោយដេកស្មាប់ហគាលបំណងននការ
្គប់្គង បទបញ្តា និងចតាបាប់ពន្ដដលមនុសតាសហពញវ័យហ្បើកញ្តាហោយមិនទាក់ទងនឹង
្នតាំសារហពើពន ្ហេើយ្តរូោនព្ងដីកហោយហយាងតាមវិធានការននដផ្នកហនះ និងហគាលបំណង
របស់ខលៃលួនបែុហណ្តាះ។

(c) ហបើហទាះបដីជាមានចតាបាប់ហផតាសងហទៀតណមួយ ពន្ដដលោនោក់ហោយដផ្នកហនះ និង
្ោក់ចំណូលដដលោនមក រួមទាំងការ្ោក់ននការវិនិហយាគ នឹងមិន្តរូវោនចាត់ទុកជា
ដផ្នកមួយននមូលនិធិទូហៅ ដូចដដលោកតាយហនាះ្តរូវោនហ្បើហៅក្នចុង រំពូក 1 (ដដលចាប់
ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 16300) នន ខណ្ឌ 2 នន ខណ្ឌ 4 នន្កមរោ្តា្ិោល នឹងមិន្តរូវ
ោនពិចារណហលើ្ោក់ចំណូលមូលនិធិទូហៅស្មាប់ហគាលបំណងនន ដផ្នក 8 នន  
មា្តា XVI ននធម្នុញ្ញ California និងលក្ខន្ិកៈដដលអនុវត្របស់ខលៃលួន ហេើយនឹង
មិន្តរូវោនចាត់ទុកជា "្ោក់" ស្មាប់ហគាលបំណងនន ដផ្នករង (a) និង (b) ននដផ្នក 8  
នន មា្តា XVI ននធម្នុញ្ញ California និងលក្ខន្ិកៈដដលអនុវត្របស់ខលៃលួន។

34019. (a) ការចាប់ហផ្ើមជាមួយនឹង្នតាំសារហពើពន ្2017–2018 ្កសួង
េិរញ្ញវត្ថចុនឹងោ៉តាន់្បមាណពដី្ោក់ចំណូលដដលនឹង្តរូវោនទទួលហោយអនុហលាមតាម  
ដផ្នក 34011 និង 34012 ហេើយផ្ល់ការោ៉តាន់្បមាណទាំងហនាះហៅកាន់អ្នក្គប់
្គងមិនឱតាយហលើសពដី ន្ងៃទដី 15 ដខមិ្ុនា នន្នតាំនដីមួយៗ។ អ្នក្គប់្គងនឹងហ្បើការោ៉តាន់
សាមតានទាំងហនះហៅហពលចំណយមូលនិធិហោយអនុហលាមតាមដផ្នកហនះ។ មុនហពល
មូលនិធិណមួយ្តរូវោនចំណយហោយអនុហលាមតាម ដផ្នករង (b), (c), (d),  
និង (e) ននដផ្នកហនះ អ្នក្គប់្គងនឹងចំណយពដីមូលនិធិពន្ហៅក្នចុងគណនដីសម
្សប ហោយមិនទាក់ទងនឹង្នតាំសារហពើពន ្ដូចខាងហ្កាម៖

(1) តនមលៃសមហេតុសមផលដដលហធវើហេើងហោយ្កុម្បឹកតាសាស្មាប់ការ្គប់្គង និងការ
្បមូលពន្ដដលោនោក់ហោយដផ្នកហនះ ្បសិនហបើ ហទាះបដីជា ន្លៃទាំងហនាះនឹងមិនហលើស
ពដី 4 ភាគរយនន្ោក់ចំណូលពន្ដដលោនទទួល។

(2) តនមលៃសមហេតុផលដដលហធវើហេើងហោយការិយាល័យ ្កសួងកិច្ការអិតិ្ិរនហភាកា្តា  
្កសួងហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម ្និង្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈរដ្ឋ ស្មាប់
ការអនុវត ្ការ្គប់្គង និងការអនុវត្ចតាបាប ់រំពូក 3.5 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក  
19300) នន ខណ្ឌ 8 នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈ និង ខណ្ឌ 10 (ដដលចាប់ហផ្ើម
ជាមួយដផ្នក 26000) នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈតាមវិសាលភាពដដលតនមលៃទាំងហនាះ
មិន្តរូវោនសងវិញហោយអនុហលាមតាម ដផ្នក 26180 នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈ  
ឬអនុហលាមតាម រំពូក 3.5 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 19300) នន ខណ្ឌ 8  
នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈ។ កថាខណ្ឌហនះនឹងមាន្បតិបត្ិការហពញមួយ្នតាំសារហពើពន ្ 
2022–2023 ។

(3) តនមលៃសមហេតុផលដដលហធវើហេើងហោយ្កសួងមចា្តា និងសតវន្ព គណៈកម្ការ្គប់
្គងធនធានទឹករបស់រដ្ឋ និង្កសួង្គប់្គងថានតាំសមា្តាប់សតវលអិតស្មាប់ការបំហពញភារកិច្
របស់ខលៃលួនដដលស្ថិតហ្កាម រំពូក 3.5 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 19300) នន ខណ្ឌ 8  
ឬ ខណ្ឌ 10 (ដដលចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 26000) នន្កមអារដីវកម្ និងវិជា្តារដីវៈ តាម
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202 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

ការ្សាវ្ជាវហដើម្កហៅដដលហ្បើជាឱស្ហដើមតាបដីព្ងឹងកម្វត្ថចុននមរតាឈមណ្ឌលដដលរាប់
បញ្ជូលនូវការយល់ដឹង្បហសើរហេើងននភាពសក្ិសិទ្ និងផលបែះោល់អា្កក់ននកញ្តា
ជាភានតាក់ងរឱស្សានស្។

(f) ហោយ ន្ងៃទដី 15 ដខកកកោ នន្នតាំសារហពើពន្ជាហរៀងរាល់ការចាប់ហផ្ើមហៅក្នចុង្នតាំសារ
ហពើពន ្2018–2019 អ្នក្គប្គងហ្កាយមកនឹងចំណយមូលនិធិហោយអនុហលាម
តាម ដផ្នករង (a), (b), (c), (d), និង (e), ចំណយមូលនិធិដដលោនោក់ហៅក្នចុង
មូលនិធិពន្ក្នចុងអំេចុង្នតាំសារហពើពន្ហៅក្នចុងគណនដី្តឹស្រង ដដលតាមរយៈហនះ្តរូវោនបហងកើត  
ដូចខាងហ្កាម៖

(1) េុកសិបភាគរយនឹង្តរូវោនោក់ហៅក្នចុងគណនដីអប់រ ំការបង្តារ អន្រាគមន ៍ 
និងការពតាយាយាមមុនហពល និង្តរូវោនចំណយហោយអ្នក្គប់្គងហៅឱតាយ្កសួងហសវា
ដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋស្មាប់កម្វិធដីយុវរនដដលោនបហងកើតហេើងហដើមតាបដីអប់រំអំពដី និងហដើមតាបដី
បង្តារវិបត្ិននការហ្បើសារធាតុហញៀន និងហដើមតាបដីបង្តារហានិ្័យពដីការហ្បើសារធាតុហញៀន។  
្កសួងហសវាដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋនឹងចូលហៅក្នចុងកិច្្ពមហ្ពៀងអន្រទដីភានតាក់ងរជាមួយ  
្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈរដ្ឋ និង្កសួងអប់រំរដ្ឋហដើមតាបដីអនុវត ្និង្គប់្គងកម្វិធដី
ទាំងអស់។ កម្វិធដីហនះគួរដតបញ្តាក់ការអប់រំ្តឹម្តរូវ ការបង្តារមាន្បសិទ្ភាព  
ការអន្រាគមន៍មុនហពល ការរកតាសាហៅសាលាហរៀន និងហសវាកពតាយាោលហទៀងហពលស្មាប់
យុវរន ្កុម្គរួសាររបស់ពយកហគ និងអ្នកផ្ល់ការដ្ទាំ។ កម្វិធដីហនះអាចរួមបញ្ជូល បែុដន្
មិនោនកំណត់ដល់សមាសភាគដូចខាងហ្កាម៖

(A) ការបង្តារ និងហសវាអន្រាគមន៍មុន រួមទាំងការផតាសពវផតាសាយ ការស្ទង់មតិហលើហានិ្័យ  
និងការអប់រំដល់យុវរន ្កុម្គរួសារ អ្នកផ្ល់ការដ្ទា ំសាលាហរៀន អ្នកផ្ល់ហសវាដ្ទាំ
សុខភាពបឋម សុខភាពអាកបតាបកិរិយា និងអ្នកផ្ល់ហសវាវិបត្ិការហ្បើសារធាតុហញៀន  
សេគមន ៍និងអង្គការដដលដផអកហលើរំហនឿ អ្នកផ្ល់ហសវាដ្ទាំចិញ្ឹម តុលាការអនដីតិរន  
និង្គរួសារ និងអ្នកហផតាសងហទៀត ហដើមតាបដីទទួលសា្តាល ់និងកាត់បន្ថយហានិ្័យដដលទាក់
ទងហៅនឹងការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន និងសញ្តាដំបូងននការហ្បើ្ោស់មានបញ្តា និង
ននវិបត្ិការហ្បើសារធាតុ។

(B) ្ោក់រំនួយដល់សាលាហរៀនហដើមតាបដីហធវើការអ្ិវឌតាឍ និងគាំ្ទដល់កម្វិធដីរំនួយសិសតាស ឬ
កម្វិធដី្សហដៀងគានតាហផតាសងហទៀត ដដលោនរចនាហេើងហដើមតាបដីទប់សា្តាត ់និងកាត់បន្ថយការ
ហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន និងព្ងឹងការរកតាសាហៅសាលាហរៀន និងការអនុវត្ហោយ គាំ្ទ
សិសតាសដដលមានហានិ្័យននឈប់ពដីសាលាហរៀន និងការហលើកកម្ពស់វិធដីហផតាសងហៅហលើការ
ផ្តាក ឬការបហណ្ញហចញដដលហផ្តាតហលើការរកតាសាហៅសាលាហរៀន ការដកបំោត់ហេតុអា្កក់  
និងការដ្ទាំវិជា្តារដីវៈ។ សាលាហរៀនដដលមានអ្តាសិសតាសហោះបង់ការសិកតាសាខ្ពស់ជាងគួរដត
ោនផ្ល់អាទិភាពស្មាប់្ោក់រំនួយ។

(C) ្ោក់រំនួយដល់កម្វិធដីស្មាប់ផតាសពវផតាសាយ ការអប់រ ំនិងការពតាយាោលស្មាប់យុវរន
ដដលគាមតានផ្ទះសដមតាបង និងយុវរនហ្រៅសាលាហរៀនដដលមានវិបត្ិការហ្បើ្ោស់
សារធាតុហញៀន។

(D) ការចូលដំហណើរការ និងការភា្តាប់បណ្តាញហៅកាន់ការដ្ទាំដដលោនផ្ល់រូន
ហោយកម្វិធដីសុខភាពអាកបតាបកិរិយាហខានធដីស្មាប់យុវរន និង្កុម្គរួសារ និងអ្នកផ្ល់
ការដ្ទាំរបស់ពួកហគ ដដលហ្បើវិបត្ិការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន ឬដដលស្ថិតក្នចុងហានិ្័យ
ស្មាប់ការអ្ិវឌតាឍវិបតិ្ការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន។

(E) កម្វិធដីពតាយាោលវិបត្ិការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀនដដលហផ្តាតហលើយុវរនដដល
មានសមត្ថភាពជាវបតាបធម ៍និងហយនឌ័រ ្ោប់ពដីដំហណើរតក់សលៃចុត ដផ្នកហលើ្ស្ចុតាង និង
ផ្ល់នូវអវដីតៗគានតាននការដ្ទាំដដលរាប់បញ្ជូលទាំងការតាមោន និងការវាយតនមលៃ (វិបត្ិ
ការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន) អន្រាគមន៍មុនហពល ការពតាយាោលសកម្ ការចូលរួម
ជាមួយ្គរួសារ ការ្គប់្គងករណដី ការបង្តារការហលើសដូស ការបង្តាររមងៃឺ្លៃងដដលទាក់ទង
នឹងការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន ការ្គប់្គងការលាប់ហេើងវិញស្មាប់ការហ្បើ្ោស់
សារធាតុហញៀន និងវិបត្ិសុខភាពអាកបតាបកិរិយាដដលដដលហកើតហេើងរួម ហសវាខាងមុខរបរ  
ហសវាអក្ខរកម ្ថានតាក់ហរៀនឳពុក ឬមា្តាយ ការពតាយាោលរបស់្គរួសារ និងហសវា្បឹកតាសាហយាបល ់ 
ការពតាយាោលដដលរួយហោយ្្នំា ករហ្បើថានតាំវិកលចរិត និង ចិត្ិតិកិចា្តា។ ហៅហពលោនបង្តាញ  
ការបញ្ជូន្តរូវដត្តរូវោនហធវើហេើងហៅកាន់អ្នកហសវាហផតាសងហទៀត។

(F) តាមវិសាលភាពដដលោនអនុញ្តាតហោយចតាបាប់ និងកដនលៃងដដលោនបង្តាញ  
អន្រាគមន៍នឹងហ្បើ្ោស់្ទឹស្ដីបហងកើតពដីរហៅហលើការហោះ្សាយវិបត្ិការហ្បើ្ោស់សារធាតុ

រួមទាំង ដតមិនចាំោច់កំណត់ហលើ ផលបែះោល់មកហលើការអនុវត្ចតាបាប់និងធនធាន
សាធារណៈ ផលវិោករយៈហពលខលៃដី ឬដវងននការចូលរួមហៅក្នចុង្បព័ន្តុលាការ្ពេ្ទណ្ឌ  
និងន្លៃរដ្ឋោល និង្ោក់ចំណូលននទដីភានតាក់ងររោ្តា្ិោលរដ្ឋ និងក្នចុងតំបន់។

(8) ថាហតើភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ដដលមានភារកិច្អនុវត ្និងការអនុវត្ចតាបាប់ហលើការ្គប់
្គង បទបញ្តា និងចតាបាប់ពន្ដដលមនុសតាសហពញវ័យហ្បើកញ្តាកំពុងហធវើឱតាយ្សបខា្តាំងតាម
ហគាលបំណងននចតាបាប់ និងថាហតើភានតាក់ងរហផតាសងគានតាអាចហធវើដូហច្នះកាន់ដតមាន្បសិទ្ភាព
ដ្មហទៀត។

(9) បញ្តាបរិសា្តានដដលទាក់ទងហៅនឹងផលិតផលកញ្តា និងប្មាម្ពេ្ទណ្ឌននផលិត
ផលកញ្តា។

(10) ទដីតាំង្ូមិសានស ្រចនាសម្ព័ន ្និងមុខងរននអារដីវកម្កញ្តាដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ  
និងទិន្នន័យ្បជាសានស ្រួមបញ្ជូលទាំងជាតិសាសន៍ ជាតិពន្ចុ និងហយនឌ័រ ននអ្នកកាន់
អាជា្តាប័ណ្ណ។

(11) លទ្ផលសហ្មចោនហោយការផ្តាស់ប្ជូរហៅក្នចុងការោក់ហទាស្ពេ្ទណ្ឌដដល
ោនហធវើ ហៅហ្កាមការ្គប់្គង បទបញ្តា និងចតាបាប់ពន្ដដលមនុសតាសហ្បើកញ្តាស្មាប់
បទហល្ើសដដលទាក់ទងនឹងកញ្តា និងលទ្ផលនន្បព័ន្តុលាការអនដីតិរន ជា
ពិហសសការពតាយាោលដដលដផអកហលើការសាកលតាបង និងភាពញឹកញប់ននបទហចាទពដី
ការកាន់កាប់ខុសចតាបាប់នូវកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តាឱតាយហៅជាបទហល្ើសធងៃន់ធងៃរបដន្ថមហទៀត។

(c) អ្នក្គប់្គងហពលហ្កាយនឹងចំណយចំនួនសរុបបដីលានដុលា្តារ ($3,000,000)  
ជាហរៀងរាល់្នតាំហៅ្កសួងបែូលដីសលតាបាត្ ្នល់ជាតិCalifornia ហោយចាប់ហផ្ើមហៅ
្នតាំសារហពើពន្ 2018–2019 រេូតដល់្ នតាំសារហពើពន ្2022–2023 ក្នចុងការបហងកើត  
និងអនុម័តពិធដីសារហដើមតាបដីកំណត់ថាហតើអ្នកហបើកបរកំពុង្បតិបត្ិការយានយន្ ខណៈហពល
ចុះហខតាសាយ រួមបញ្ជូលទាំងការចុះហខតាសាយហោយការហ្បើកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា  
និងហដើមតាបដីបហងកើត និងអនុម័តពិធដីសារដដល្បកាសឱតាយដឹងនូវការអនុវត្លអបំផុតហដើមតាបដីរួយទដី
ភានតាក់ងរអនុវត្ន៍ចតាបាប់។ ្កសួងអាចរួលបុគ្គលិកហដើមតាបដីបហងកើតពិធដីសារដដលោនបញ្តាក់ហៅ
ក្នចុងដផ្នករងហនះ។ ហលើសពដីហនះហទៀត ្កសួងអាចផ្ល់រំនួយដល់សា្តាប័ន្សាវ្ជាវសាធារ
ណៈ និងឯករនស្មាប់ហគាលបំណងននការអ្ិវឌតាឍបហច្កវិទតាយាស្មាប់កំណត់ហពលដដល
អ្នកហបើកបរ្តរូវោន្បតិបត្ិការយានយន្ខណៈហពលចុះហខតាសាយ រួមទាំងការចុះហខតាសាយហោយ
ការហ្បើនូវកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា។

(d) អ្នក្គប់្គងហ្កាយមកនឹងចំណយចំនួនសរុបដប់លានដុលា្តារ ($10,000,000)  
ហោយចាប់ហផ្ើមហៅ្នតាំសារហពើពន្ 2018–2019 និងការហកើនហេើងដប់លានដុលា្តារ  
($10,000,000) ហៅ្នតាំសារហពើពន្នដីមួយៗជាបន្បនា្តាប ់រេូតដល់្នតាំសារហពើពន ្ 
2022–2023 ហៅហពលដដលការចំណយហនះនឹង្តរូវជាហាសិបលានដុលា្តារ  
($50,000,000) ជាហរៀងរាល់្នតាំបនា្តាប់ពដីហនាះមក ដល់ការិយាល័យអ្ិវឌតាឍន៍អារដីវកម ្ 
នងហសដ្ឋកិច្របស់អ្ិោល ក្នចុងការពិហ្គាះហយាបល់ជាមួយទដីភានតាក់ងរអ្ិវឌតាឍន៍
ពលកម ្នងកមា្តាំងការងរ និង្កសួងហសវាសង្គមរដ្ឋ ហដើមតាបដី្គប់្គងការវិនិហយាគហេើងវិញ
ហលើសេគមន៍ផ្ល់នូវកម្វិធដីហៅដល់្កសួងសុខា្ិោលក្នចុងតំបន ់និងយា៉តាងហហាចណស ់ 
50 ភាគរយហៅដល់អង្គការមិនហដើមតាបដី្ោក់កន្មដដលដផអកហលើសេគមន៍ដដលមាន
លក្ខណៈសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ហដើមតាបដីគាំ្ទដល់ការោក់ការងរ ការពតាយាោលសុខភាពផលៃជូវចិត្
ការពតាយាយាមវិបត្ិននការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន ហសវាកម្្ោប់ទិស្បព័ន ្ហសវាផលៃជូវចតាបាប ់ 
ហដើមតាបដីហោះ្សាយពដីឧបសគ្គនានាហៅហលើការបញ្ជូលហេើងវិញ នងការភា្តាប់ហៅកាន់ការដ្ទាំ
ហវរ្សានស្ស្មាប់បណ្តាសេគមន៍ដដលរងផលបែះោល់ហោយមិនអាចហស្ើគានតាហោយ
ហគាលនហយាោយថានតាំហញៀនសេព័ន្ និងរដ្ឋពដីអតដីតកាល។ ការិយាល័យហនះនឹងទទូច
សុំការបញ្ជូលពដីរំនាញការងរដផអកហលើសេគមន ៍ការោក់ការងរ និងអ្នកផ្ល់ហសវា
ចតាបាប់ជាមួយរំនាញការដដលោក់ព័ន ្តាមដតរោ្តាោលននកកម្វិធដី្ោក់រំនួយ។  
ហលើសពដីហនះហៅហទៀត ការិយាល័យហនះនឹងវាយតនមលៃតាមកាលសម័យហលើកម្វិធដីដដលវាកំពុង
ផ្ល់មូលនិធិហដើមតាបដីកំណត់ពដី្បសិទ្ភាពននកម្វិធដី នឹងមិនចំណយហលើសពដី 4 ភាគរយ
ស្មាប់ន្លៃរដ្ឋោលដដលទាក់ទងនឹងការអនុញ្តាត ការវាយតនមលៃ និងការ្តរួត្តានូវកម្វិធដី  
ហេើយនឹង្តរូវផ្ល់រង្តាន់ជាហរៀងរាល់្នតាំ ដដលចាប់ហផ្ើមមិនយឺតជាង ន្ងៃទដី 1 ដខមករា  
្នតាំ 2020 ។

(e) អ្នក្គប់្គងហ្កាយមកនឹងចំណយចំនួនសរុបពដីរលានដុលា្តារ ($2,000,000)  
ជាហរៀងរាល់្នតាំហៅសាកលវិទតាយាល័យ California មរតាឈមណ្ឌល San Diego ស្មាប់
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

លក្ខណៈដដលបង្តាក់ទឹកចិត ្និងបង្តារការោំដុះ ការផលិតកម ្ការលក់ និងការហ្បើ្ោស់
ខុសចតាបាប់នូវកញ្តា និងផលិតផលកញ្តាហៅហលើដដីសាធារណៈ និងហដើមតាបដីស្មរួលដល់ការ
ហស៊ីបអហងកត ករអនុវត្ចតាបាប ់និងការយកមកកាត់ហទាសនូវការោំដុះ ផលិតកម ្ការលក់ និង
ការហ្បើ្ោស់ខុសចតាបាប់នូវកញ្តា និងផលិតផលកញ្តាហៅហលើដដីសាធារណៈ។

(C) ហៅឱតាយ្កសួងមចា្តា និងសតវន្ព ហដើមតាបដីរួយក្នចុងការផ្ល់មូលនិធិដល់កម្វិធដីអនុវត្ន៍
ចតាបាប់ទដីរ្មាល និងកមា្តាំងការងរអន្រទដីភានតាក់ងរដដលោនបហងកើតហោយអនុហលាមតាម  
ដផ្នករង (b) និង (c) នន ដផ្នក 12029 នន្កមមចា្តា និងកដីឡាហដើមតាបដីស្មរួលដល់ការ
ហស៊ីបអហងកត ការអនុវត ្និងការយកមកកាត់ហទាសនូវបទហល្ើសទាំងហនះ និងហដើមតាបដីធានា
ឱតាយោននូវការកាត់បន្ថយផលបែះោល់អវិរ្មានននការោំដុះកញ្តា ផលិតកម ្ការលក់  
និងការហ្បើ្ោស់ហៅហលើទដីរ្មកមចា្តានិងសតវន្ពហៅទូទាំងរដ្ឋ។

(D) ស្មាប់ហគាលបំណងននកថាខណ្ឌហនះ ហលខាធិការននទដីភានតាក់ងរធនធានធម្ជាតិ
នឹងកំណត់ការដបងដចក្ោក់ចំណូលរវាងសា្តាប័នហនះ។ អំេចុង្ោំ្នតាំដំបូងននការ
អនុវត ្ការពិចារណជាហលើកដំបូងគួរដត្តរូវោនផ្ល់ឱតាយហៅហលើការផ្ល់មូលនិធិដល់ហគាល
បំណងដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងកថាខណ្ឌ (A)។

(E) មូលនិធិដដលោននលត្មរូវហោយអនុហលាមតាមកថាខណ្ឌហនះគួរដតោនហ្បើ្ោស់
ហដើមតាបដីបហងកើន និងហធវើឱតាយ្បហសើរហេើងដល់សកម្ភាពហផតាសងៗដដលោនហរៀបរាប់ក្នចុង កថាខណ្ឌ
រង (A), (B), និង (C), និងមិនប្ជូរការនលទុកននមូលនិធិហផតាសងហទៀតស្មាប់ហគាលបំណង
ទាំងហនះ។ ហយាងតាមេ្នឹង ការប្មុង្ោក់ទុកមូលនិធិទូហៅ្បចាំ្នតាំហៅឱតាយ ្កសួងមចា្តា  
និងសតវន្ព និង្កសួងឧទតាយាន និងលំដេកាយ នឹងមិន្តរូវោនកាត់បន្ថយហៅហ្កាមក្មិត
ដដលោនផ្ល់ក្នចុងចតាបាប់្វិកា្នតាំ 2014 (រំពូក 25 ននលក្ខន្ិកៈ្នតា ំ2014) ។

(3) នម្ភភាគរយនឹង្តរូវោនោក់ចូលហៅក្នចុងគណនដីរដ្ឋ និងការអនុវត្ចតាបាប់រោ្តា្ិោលក្នចុង
តំបន ់ហេើយនឹង្តរូវោនចំណយហោយអ្នក្គប់្គងដូចខាងហ្កាម៖

(A) ហៅឱតាយ្កសួងបែូលដីសលតាបាត្ ្នល់ជាត ិCalifornia ស្មាប់ការហធវើកម្វិធដីបណ្ដះ
បណ្តាលស្មាប់ការរកហឃើញ ការហធវើហតស្ និងការអនុវត្ចតាបាប់្ប្ំងនឹងការហបើកបរស្ថិត
ហ្កាមឥទ្ិពលហ្គឿង្សវឹង និងថានតាំហញៀនដនទ ដដលរាប់បញ្ជូលទាំងការហបើកបរហៅក្នចុង
ឥទ្ិពលននកញ្តា។ ្កសួងអាចរួលបុគ្គលិកឱតាយហធវើកម្វិធដីបណ្ដះបណ្តាលដដលោនបញ្តាក់
ហៅក្នចុងកថាខណ្ឌរង។

(B) ហៅឱតាយ្កសួងបែូលដីសលតាបាត្ ្នល់ជាតិ California ហដើមតាបដីផ្ល់មូលនិធិដល់កម្វិធដី
បែូលដីសលតាបាត្ ្នល់ជាតិCalifornia និង្ោក់រំនួយហៅដល់អង្គការមិនហដើមតាបដី្ោក់កន្ម
ដដលមានលក្ខណៈសមតាបត្ិ្គប់្គាន ់និងរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់ស្មាប់ការអប់រ ំការបង្តារ  
និងការអនុវត្ចតាបាប់ដដលទាក់ទងនឹងការហបើកបរហៅហ្កាមឥទិ្ពលននហ្គឿង្សវឹង និង
ថានតាំហញៀនដនទ ដដលរាប់បញ្ជូលទាំងកញ្តា កម្វិធដីដដលរួយអនុវត្ចតាបាប់ចរាចរណ ៍អប់រំ
សាធារណៈរនក្នចុងសុវត្ថិភាពចរចារណ៍ ផ្ល់មហធតាយាោយហផតាសង និងមាន្បសិទ្ភាពនន
ការកាត់បន្ថយការោត់បង់រដីវិត ការរងរបួស និងការខាតបង់ហសដ្ឋកិច្ពដីរំហលាះ និងស្មាប់
ការទិញនូវបរិកា្តារដដលទាក់ទងនឹងការអនុវត្ចតាបាប់ដដលទាក់ទងនឹងការហបើកបរហៅហ្កាម
ឥទ្ិពលននហ្គឿង្សវឹង និងថានតាំហញៀនដនទ រួមទាំងកញ្តា។ 

(C) ហៅឱតាយ្កុម្បឹកតាសារដ្ឋ និងការដកត្មរូវសេគមន៍ស្មាប់ការហធវើ្ោក់រំនួយ
ហៅកាន់រោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់ហដើមតាបដីរួយជាមួយការអនុវត្ចតាបាប ់ការការោរអគ្គដី្័យ  
ឬកម្វិធដីក្នចុងតំបន់ដនទ ដដលហោះ្សាយសុខភាព និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈដដលោន
ទាក់ទងជាមួយការអនុវត្ននការ្តរួត្តា បទបញ្តា និងចតាបាប់ពន្ដដលមនុសតាសហពញវ័យ
ហ្បើ្ោស់កញ្តា។ ្កុម្បឹកតាសានឹងមិនហធវើការផ្ល់្ោក់ណមួយដល់រោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់
ដដលោនហាមឃត់ការោំដុះ ដដលរួមមានការោំតាដុះផ្តាល់ខលៃលួនហៅហ្កាមកថាខណ្ឌ (3) នន  
ដផ្នករង (b) នន ដផ្នក 11362.2 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ឬការលក់រាយននកញ្តា  
និងផលិតផលកញ្តាហោយអនុហលាមតាម ដផ្នក 26200 នន្កមអារដីវកម ្និងវិជា្តារដីវៈ ឬ
ដូចដដលោនផ្ល់ហោយចតាបាប់ក្នចុងន័យហផតាសង។

(D) ស្មាប់ហគាលបំណងននកថាខណ្ឌហនះ ្កសួងេិរញ្ញវត្ថចុនឹងកំណត់ការនលទុកនូវ្ោក់
ចំណូលរវាងភានតាក់ងរនានា ដដលោនផ្ល់ ហទាះជាយា៉តាងណ ហោយចាប់ហផ្ើមក្នចុង្នតាំ
សារហពើពន ្2022–2023 ចំនួនដដលោននលទុកហោយអនុហលាមតាមកថាខណ្ឌរង  
(A) នឹងមិនតិចជាងដប់លានដុលា្តារ ($10,000,000) ្បចាំ្នតាំ និងចំនួនដដលោន
នលទុកហោយអនុហលាមតាមកថាខណ្ឌរង (B) នឹងមិនតិចជាងដសសិបលានដុលា្តារ  
($40,000,000) ្បចាំ្នតាំ។ ក្នចុងការកំណត់ចំនួនដដលនឹង្តរូវោននលទុកមុនហពល្នតាំ

ហញៀនជាមួយសមត្ថភាពក្នចុងការពតាយាោលយុវរន និងមនុសតាសហពញវ័យរួមគានតា។ ហនះនឹងរួម
បញ្ជូលទាំងទាំងការគាំ្ទដល់ការអ្ិវឌតាឍននអន្រាគមន៍ដដលដផអកហលើ្គរួសារដដលបង្តាញពដី
វិបត្ិការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន និងបញ្តាដដលទាក់ទ័រ សារធាតុរំង ឺនិងបញ្តាដដល
ទាក់ទងហៅក្នចុងបរិបទនន្កុម្គរួសារ រួមទាំងឪពុកមា្តាយ ឪពុកមា្តាយចិញ្ឹម អ្នកផ្ល់ការ
ដ្ទាំ និងកូនៗរបស់ពួកហគទាំងអស់។

(G) កម្វិធដីហដើមតាបដីរួយដល់បុគ្គល ្ពមទាំង្កុម្គរួសារ និងមិត្្ក្ិននមនុសតាសវ័យហក្ងដដល
ហ្បើ្ោស់ថានតាំហញៀន ហដើមតាបដីកាត់បន្ថយការមាក់ងយទាក់ទងនឹងការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន  
រួមទាំងការ្តរូវោនហធវើហរាគវិនិចឆេ័យថាមានវិបត្ិការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន ឬការដសវងរក
ហសវាវិបត្ិការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន។ ហនះរួមបញ្ជូលមិត្អប់រំមិត ្និងការអប់រំហដើមតាបដីកាត់
បន្ថយការមាក់ងយ យុទ្នាការ្ប្ំងនឹងការមាក់ងយ និងបណ្តាញការហងើបហេើងវិញ
សេគមន៍។

(H) ការបណ្ដះបណ្តាលកមា្តាំងពលកម ្និងរចនាសម្ព័ន្្ោក់ឈ្នលួល ដដលបហងកើនចំនួនរួល
ននបុគ្គលិកសុខភាពអាកបតាបកិរិយាដដលរំនាញការបង្តារ និងពតាយាោលវិបត្ិការហ្បើ្ោស់សារ
ធាតុហញៀន។ ផ្ល់នូវការអប់រ ំនិងការេវឹកហាត់កំពុងបន្ដដលបហងកើនសមត្ថភាពស្នជូលននអ្នក
ផ្ល់ការពតាយាោលហលើការហ្បើ្ោស់សារធាតុហញៀន និងបណ្ដះបណ្តាលអ្នកផ្ល់ហសវាហលើការ
អនុវត្ជាទដីមានសងតាឃឹម និងដផអកហលើ្ស្ចុតាង។

(I) ការកសាងនូវមន្ទដីរពតាយាោលយុវរនដផអកហលើសេគមន៍។

(J) ្កសួងអាចទាក់ទងជាមួយកម្វិធដីសុខភាពអាកបតាបកិរិយាហខានធដីនដីមួយៗស្មាប់ការ
ផ្ល់ និងហសវាកម្ហផតាសងៗ។

(K) មូលនិធិនឹង្តរូវោននលទុកហៅឱតាយបណ្តាហខានធដីដដលដផអកហលើហសចក្ដី្តរូវការដដលោន
បង្តាញ រួមមានចំនួនយុវរនហៅក្នចុងហខានធដី ការរាតតតាបាតននវិបត្ិការហ្បើ្ោស់សារធាតុ
ហញៀនក្នចុងចំហណមមនុសតាសហពញវ័យ និងដដលោនបញ្តាក់តាមរយៈទិន្នន័យស្ថិត ិករវាយត
នមលៃដដលោនហធវើឱតាយមានសុពលភាព ឬរោយការណ៍ដដលោន្បគល់ ដដលហរៀបចំហោយ
ហខានធដីអាចអនុវត្ហដើមតាបដីបង្តាញ និងហធវើឱតាយមានសុពលភាពហលើហសចក្ដី្តរូវការ។

(L) ្កសួងនឹងវាយតនមលៃតាមកាលសម័យហលើកម្វិធដីដដលពួកហគកំពុងផ្ល់មូលនិធិហដើមតាបដី
កំណត់ពដី្បសិទ្ភាពននកមវិធដីទាំងហនាះ។

(M) ្កសួងអាចហ្បើរេូតដល់ 4 ភាគរយនន្ោក់ដដលោននលទុកហៅឱតាយ គណនដីអប់
រំយុវរន ការបង្តារ អន្រាគមន៍មុនហពល និងការពតាយាោលស្មាប់ន្លៃរដ្ឋោលដដលទាក់ទង
នឹងការអនុវត ្ការវាយតនមលៃ និងការ្តរួត្តាទូហៅននកម្វិធដី។

(N) ហបើ្កសួងេិរញ្ញវត្ថចុធា្តាប់កំណត់ថា ការផ្ល់មូលនិធិហោយអនុហលាមតាមពន្កញ្តា
ហលើសពដីត្មរូវការស្មាប់ហសវាបង្តារ និងពតាយាោលយុវរនហៅក្នចុងរដ្ឋ ្កសួងនឹងផ្ល់ដផនការ
មួយហៅដល់្កសួងេិរញ្ញវត្ថចុហដើមតាបដីផ្ល់នូវហសវាពតាយាោលដល់មនុសតាសហពញវ័យ ក៏ដូចជា
យុវរនដដលកំពុងហ្បើ្ោស់មូលនិធិទាំងហនះ។

(O) ្កសួងនឹងទទូលសុំការបញ្ជូលពដីអង្គការសុខភាពដដលស្័្គចិត ្្គរូហពទតាយដដល
ពតាយាោលការហញៀន អ្នក្សាវ្ជាវការពតាយាោល ការពតាយាោលតាម្គរួសារ និងអ្នកផ្ល់
ហសវា្បឹកតាសាហយាបល ់និងសមាគមអប់រំមានវិជា្តារដីវៈជាមួយរំនាញការដដលោក់ព័ន្ដូចហៅ
នឹងការ្គប់្គងនូវ្ោក់រំនួយទាំងឡាយដដលោនហធវើហោយអនុហលាមតាមកថាខណ្ឌហនះ។

(2) នម្ភភាគរយនឹង្តរូវោនោក់ក្នចុងគណនដីការសា្តារបរិសា្តានហេើងវិញ និងការការោរ ហេើយ
នឹង្តរូវោនចំណយហោយអ្នក្គប់្គងដូចខាងហ្កាម៖

(A) ហៅឱតាយ្កសួងមចា្តា និងសតវន្ព និង្កសួងឧទតាយាន និងលំដេកាយ ស្មាប់ការ
សមា្តាត ការដកបំោត់ហេតុអា្កក ់និងការសា្តារហេើងវិញនូវការខូចខាតដល់បរិសា្តានក្នចុង
ទដីរ្មាល ដដលបែះោល់ហោយការោំដុះកញ្តា និងសកម្ភាពទាំងទាក់ទងហផតាសងៗ ដដល
រួមមាន បែុដន្មិនោនកំណត់ដល ការខូចខាតដដលោនហកើតហេើងមុនហពលអនុវត្ចតាបាប់នន
ដផ្នកហនះ និងហដើមតាបដីគាំ្ទដល់ភាពជានដគូក្នចុងតំបន់ស្មាប់ហគាលបំណងហនះ។ ្កសួង
មចា្តា និងសតវន្ព និង្កសួងឧទតាយាន និងលំដេកាយអាចដចកចាយចំដណកនន្វិកាដដល
ពួកហគោនទទួលពដីគណនដីការសា្តារបរិសា្តានហេើងវិញ និងការការោរ តាមរយៈ្ោក់រំនួយ
ស្មាប់ហគាលបំណងដដលោនបញ្តាក់ក្នចុងវគ្គហនះ។

(B) ហៅឱតាយ្កសួងមចា្តា និងសតវន្ព និង្កសួងឧទតាយាន និងលំដេកាយស្មាប់ការដ្រកតាសា
និងការ្បតិបត្ិការននតំបន់រ្មកសតវន្ពដដល្គប់្គងហោយរដ្ឋ និង្កុមឧទតាយានរដ្ឋក្នចុង
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204 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

ពន្ហលើការលក់ ឬហ្បើ្ោស់ពន្បដន្ថមហលើការលក់ និងហ្បើ្ោស់ពន្ដដល្តរូវោនដកេូត
ស្ថិតហ្កាមបទបញ្ញត្ិដដលអនុហលាម តាមបទបញ្ញត្ិនានារបស់ដផ្នក 7202 និង 7203 
នន្កម្ោក់ចំណូល និងេូតពន្ហនាះហេើយ។

ដផ្នកទដី 8. ការ្ប្ពឹត្បទឧ្កិដ្ឋ កំណត់្តា និងការកាត់ហទាសហេើងវិញ។

ដផ្នកទដី 8.1. ដផ្នកទដី 11357 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ្តរូវោនវិហសាធនកម ្
ដចងថា៖

11357. ការកាន់កាប់។ (a) ហលើកដលងដតចតាបាប់អនុញ្តាត បុគ្គល្គប់រូបដដលកាន់
កាប់កញ្តាដកនច្ន (concentrated cannabis) ្តរូវផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារហៅក្នចុង
ពន្នាគារហខានធដីស្មាប់រយៈហពលមិនហលើសពដីមួយ្ នតា ំឬពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដី្ោំរយ
ដុលា្តារ ($500) ឬទាំងពិន័យជា្ោក ់និងជាប់ពន្នាគារ ហលើកដលងដតបុគ្គលហនាះ្តរូវ
ផ្នា្តាហទាសហផតាសងរំនួសអនុហលាមតាមភាគរង (h) ននដផ្នកទដី 1170 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ 
្បសិនហបើបុគ្គលហនាះធា្តាប់្តរូវោនផ្នា្តាហទាសម្ង ឬហ្ចើនដងពដីមុនមក ចំហោះបទហល្ើស
ដូចមានដចងក្នចុងខ (iv) ននកថាខណ្ឌរង (C) ននកថាខណ្ឌ (2) ននភាគរង (e) ននដផ្នកទដី 
667 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ឬចំហោះបទហល្ើសដដលត្មរូវឱតាយចុះបញ្ដីអនុហលាមតាមភាគរង (c) 
ននដផ្នកទដី 290 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(b) (a) ហលើកដលងដតចតាបាប់អនុញ្តាត បុគ្គល្គប់រូបដដលកាន់កាប់ ការកាន់កាប់កញ្តា
មិនហលើសពដី 28.5 ្កាម ហផតាសងពដី ឬកញ្តាដកនច្នមិនហលើសពដីបួន្កាម ្តរូវជាប់ហទាសជាបទ
លេុដដល្តរូវផ្នា្តាហទាសពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដីមួយរយដុលា្តារ ($100)។ ឬទាំងពដីរ 
្តរូវផ្នា្តាហទាស ឬវិនិចឆេ័យហទាស ដូចខាងហ្កាម៖

(1) បុគ្គល្គប់រូបអាយុហ្កាម 18 ្នតាំ ្តរូវមានហទាសពដីបទលេុ និង្តរូវត្មរូវឱតាយ៖

(A) បនា្តាប់ពដីការរកហឃើញថាោន្ប្ពឹត្ហល្ើសជាហលើកដំបូង, ្តរូវបញ្ប់ការអប់រំ ឬការ
្បឹកតាសាអំពដីថានតាំហញៀនរយៈហពលបួនហមា៉តាង និងបំហពញការងរបហ្មើសេគមន៍រេូតដល់ 10 
ហមា៉តាង ក្នចុងរយៈហពលមិនហលើសពដី 60 ន្ងៃ។

(B) បនា្តាប់ពដីការរកហឃើញថាោន្ប្ពឹត្ហល្ើសជាហលើកទដីពដីរ ឬបន្បនា្តាប,់ ្តរូវបញ្ប់ការ
អប់រំ ឬការ្បឹកតាសាអំពដីថានតាំហញៀនរយៈហពល្ោំមួយហមា៉តាង និងបំហពញការងរបហ្មើសេគមន៍
រេូតដល់ 20 ហមា៉តាង ក្នចុងរយៈហពលមិនហលើសពដី 90 ន្ងៃ។

(2) បុគ្គល្គប់រូបអាយុយា៉តាងតិច 18 ្នតាំ បែុដន្តិចជា 21 ្នតាំ ្តរូវមានហទាសពដីបទលេុ 
និងអាចផ្នា្តាហទាសហោយបង់្ោក់ពិន័យមិនហលើសពដីមួយរយដុលា្តារ ($100)។

(c) (b) ហលើកដលងដតចតាបាប់អនុញ្តាត បុគ្គល្គប់រូបដដលកាន់កាប់ ការកាន់កាប់កញ្តា
ហលើសពដី 28.5 ្កាម ឬហលើសពដីបួន្កាម ហផតាសងពដីកញ្តាដកនច្ន ្តរូវផ្នា្តាហទាស
ដូចខាងហ្កាម៖

(1) បុគ្គល្គប់រូបអាយុហ្កាម 18 ្នតាំ ដដលកាន់កាប់កញ្តាហលើសពដី 28.5 ្កាម កញ្តា
មិនហលើសពដី 28.5 ្កាម ឬកញ្តាដកនច្នហលើសពដីបួន្កាម ឬទាំងពដីរ ្តរូវមានហទាសពដីបទ
លេុ និង្តរូវត្មរូវឱតាយ៖

(A) បនា្តាប់ពដីការរកហឃើញថាោន្ប្ពឹត្ហល្ើសជាហលើកដំបូង, ្តរូវបញ្ប់ការអប់រំ ឬការ
្បឹកតាសាអំពដីថានតាំហញៀនរយៈហពល្ោំបដីហមា៉តាង និងបំហពញការងរបហ្មើសេគមន៍រេូតដល់ 40 
ហមា៉តាង ក្នចុងរយៈហពលមិនហលើសពដី 90 ន្ងៃ។

(B) បនា្តាប់ពដីការរកហឃើញថាោន្ប្ពឹត្ហល្ើសជាហលើកទដីពដីរ ឬបន្បនា្តាប,់ ្តរូវបញ្ប់ការ
អប់រំ ឬការ្បឹកតាសាអំពដីថានតាំហញៀនរយៈហពល 10 ហមា៉តាង និងបំហពញការងរបហ្មើសេគមន៍រេូត
ដល់ 60 ហមា៉តាង ក្នចុងរយៈហពលមិនហលើសពដី 120 ន្ងៃ។

(2) បុគ្គល្គប់រូបអាយុហ្កាម 18 ្នតាំ ឬហលើសពដីហនះ ដដលកាន់កាប់កញ្តាហលើសពដី 
28.5 ្កាម កញ្តាមិនហលើសពដី 28.5 ្កាម ឬកញ្តាដកនច្នហលើសពដីបួន្កាម ឬទាំងពដីរ ្តរូវ
ផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារហៅក្នចុងពន្នាគារហខានធដី ស្មាប់រយៈហពលមិនហលើសពដី្ោំមួយ
ដខ ឬពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដី្ោំរយដុលា្តារ ($500) ឬទាំងពិន័យជា្ោក ់និងជាប់
ពន្នាគារ។

(d) (c) ហលើកដលងដតចតាបាប់អនុញ្តាត បុគ្គល្គប់រូបអាយុ 18 ្នតាំ ឬហលើសពដីហនះ ដដល
កាន់កាប់កញ្តាមិនហលើសពដី 28.5 ្កាម ឬមិនហលើសពដីបួន្កាម ហផតាសងពដីកញ្តាដកនច្ន ហៅក្នចុង
បរិហវណឬក្នចុងសាលាហរៀនដដលផ្ល់ការបង្តាត់បហ្ងៀនថានតាក់មហត្យតាយសិកតាសា ឬពដីថានតាក់ទដី 1 ដល ់
ទដី 12 ក្នចុងហពលហមា៉តាងដដលសាលាហបើកស្មាប់ថានតាក់ហរៀននានា ឬកម្វិធដីនានាោក់ព័ន្នឹង

សារហពើពន ្2022–2023 ហោយហយាងតាមកថាខណ្ឌហនះ ្កសួងេិរញ្ញវត្ថចុនឹងផ្ល់នូវ
អាទិភាពដំបូងដល់កថាខណ្ឌរង (A) ។

(g) មូលនិធិដដលោននលទុកហោយអនុហលាមតាម ដផ្នករង (f) នឹង្តរូវោនហ្បើហដើមតាបដីបហងកើន
មូលនិធិននកម្វិធដី និងហគាលបំណងដដលោនកំណត់អត្សញ្តាណ ហេើយនឹងមិន្តរូវោន
ហ្បើហដើមតាបដីប្ជូរការនលទុកនូវមូលនិធិដនទស្មាប់ហគាលបំណងទាំងហនះ។

(h) មាន្បសិទ្ភាពចាប់ពដី ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ, 2028, អង្គនដីតិបញ្ញត្ិអាចដកដ្បដផ្នក
ហនះហោយការហោះហ្នតាតភាគហ្ចើនហដើមតាបដីព្ងឹងហគាលបំណងននការ្គប់្គង បទបញ្តា និង
ចតាបាប់ពន្ដដលមនុសតាសហពញវ័យហ្បើ្ោស់កញ្តា ដដលរាប់បញ្ជូលដល់ការនលទុកមូលនិធិដល់
កម្វិធដីហ្រៅពដីអវដីដដលោនកំណត់ហៅក្នចុង ដផ្នករង (d) និង (f) ។ ការដកស្មរួលណមួយ
ហោយអនុហលាមតាមដផ្នកហនះនឹងមិនផ្ល់លទ្ផលក្នចុងការកាត់បន្ថយននមូលនិធិដល់
គណនដីដដលោនបហងកើតហោយអនុហលាមតាម ដផ្នករង (d) និង (f) ក្នចុង្នតាំបន្បនា្តាប់ទាំង
ឡាយពដីចំនួនដដលោននលទុកហៅកាន់គណនដីនដីមួយៗក្នចុង្នតាំសារហពើពន ្2027–2028  
។ មុនហពល ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ, ្នតាំ 2028, អង្គនដីតិបញ្ញត្ិអាចនឹងផ្តាស់ប្ជូរការនលទុកដល់
កម្វិធដីដដលោនបញ្តាក់ក្នចុង ដផ្នករង (d) និង (f) ។

34020. អ្នក្គប់្គងនឹងហធវើសាវនកម្ហលើមូលនិធិពន្តាមកាលសម័យហដើមតាបដីធានាថា  
មូលនិធិទាំងហនាះ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ និងគិតពិចារណស្មាប់ក្នចុងលក្ខណៈដដល្សបតាម
ដផ្នកហនះ និងដូចដដលោនត្មរូវហោយចតាបាប់ក្នចុងន័យហផតាសង។

34021. ពន្ដដលោនោក់ហោយដផ្នកហនះនឹងបដន្ថមហៅហលើពន្ដនទទាំងឡាយដដល
ោនោក់ហោយ្កុង ហខានធដី ឬ្កុង និងហខានធដី។

34021.5. (a) (1) ហខានធដីមួយអាចនឹងយកពន្ហលើឯកសិទ្ិក្នចុងការបណ្ដះ ផលិត
កម ្កាផលិត ការដកនច្ន ការហរៀបចំ ការរកតាសាទុក ការផ្ល់ ការបរិចា្តាគ ការលក់ ឬការ
ដចកចាយកញ្តា ឬផលិតផលកញ្តា ហោយអ្នកទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ ដដលហធវើ្បតិបត្ិការ
ហ្កាម រំពូក 3.5 (ដដលចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នក 19300) នន ភាគ 8 ឬ ភាគ 10 (ដដលចាប់
ហផ្ើមពដី ដផ្នក 26000) នន្កមអារដីវកម្និងវិជា្តារដីវៈ។

(2) គណៈកម្ការ្គប់្គង ្តរូវបញ្តាក់ឲតាយចតាបាស់លាស់ហៅបទបញ្ញត្ិដដលហស្នើឲតាយ
មានការយកពន្ សកម្ភាពដដលជាកម្វត្ថចុននការយកពន ្អ្តាជាធរមាន ឬអ្តានានា  
វិធដីសានស្ដបងដចក ្បសិនហបើចាំោច ់និងលក្ខណៈននការ្បមូលពន្។ ពន្អាច្តរូវោនដក
េូតស្មាប់ហគាលបំណងទូហៅរបស់រោ្តា្ិោល ឬស្មាប់ហគាលបំណងដដលមានបញ្តាក់
ចតាបាស់លាស់ក្នចុងបទបញ្ញត្ិដដលហចញហោយគណៈកម្ការ្គប់្គង។

(3) ហ្រៅពដីវិធដីសានស្្បមូលពន្ហផតាសងហទៀតណមួយដដលចតាបាប់ោនដចង គណៈកម្ការ
្គប់្គងអាចផ្ល់វិធដីសានស្ស្មាប់ការ្បមូលពន្អនហុលាមតាមដផ្នកហនះក្នចុងលក្ខណៈ
ដូចគានតា ហេើយជាកម្វត្ថចុននការពិន័យដូចគានតា និងអាទិភាពននសិទ្ិឃត់ទុក ខណៈន្លៃកន្ម  
និងពន្ហផតាសងហទៀត្តរូវោនកំណត ់និង្បមូលហោយហខានធដី។ ពន្ដដល្តរូវោនដកេូត
អនុហលាមតាមដផ្នកហនះគឺជាពន្ មិនដមនជាតនមលៃហសវា ឬការវាយតនមលៃពិហសសណមួយហនាះ
ហេើយ។ គណៈកម្ការ្គប់្គង្តរូវបញ្តាក់ឲតាយោនចតាបាស់លាស់ថាហតើពន្អនុវត្ហៅទូទាំង
ហខានធដី ឬហៅដតក្នចុងតំបន់ដដលមិនោនបញ្ជូលក្នចុងសារដីវកម្របស់ហខានធដី។

(4) ពន្ដដល្តរូវោនកំណត់ឲតាយដកេូតហោយដផ្នកហនះ អាច្តរូវោនដកេូតហលើ
សកម្ភាពណមួយ ឬសកម្ភាពទាំងអស់ដដលមានដចងក្នចុងកថាខណ្ឌ (1) ដូចដដលមាន
បញ្តាក់ក្នចុងបទបញ្ញត្ ិហោយមិនគិតថាហតើសកម្ភាពហនាះ្តរូវោនអនុវត្ជាលក្ខណៈបុគកល 
រួមគានតា ឬជាលក្ខណៈសេការ និងហោយមិនគិតថាហតើសកម្ភាពហនាះ្តរូវោនអនុវត្ហេើង
ស្មាប់ជាសំណង ឬមិនយកន្លៃ ដូចដដល្តរូវោនកំណត់ហោយគណៈកម្ការ្គប់្គង។

(b) ពន្ដដល្តរូវោនដកេូតអនុហលាមតាមដផ្នកហនះ ្តរូវដតជាកម្វត្ថចុននលក្ខខណ្ឌត្មរូវ
អនុម័តអ្នកហោះហ្នតាតជាធរមានដដល្តរូវោនោក់ហចញហោយចតាបាប់។

(c) ដផ្នកហនះគឺជាការបក្សាយចតាបាប់ជាធរមាន ហេើយមិនោក់ក្មិត ឬហាមឃតដល់
ការដកេូតពន ្ឬ្បមូល្ោក់កន្ម ការគិតន្លៃ ឬពន្ហផតាសងហទៀតណមួយ ឬតនមលៃអាជា្តាប័ណ្ណ
ឬហសវាកម ្ឬការគិតន្លៃហលើឬទាក់ទងនឹងសកម្ភាពនានាដដលមានដចកក្នចុងដផ្នករង (a) 
ហនាះហទ ហលើកដលងដតមានដចងហផតាសងពដីហនះហៅក្នចុងចតាបាប់។ ដផ្នកហនះមិន្តរូវោនបក្សាយ
ថាជាការោក់កំេិតហលើអំណចដកេូតពន្របស់ហខានធដីមួយដូចដដលចតាបាប់ោនដចងហនាះ
ហេើយ។

(d) ដផ្នកហនះមិន្តរូវោនបក្សាយថាជាការផ្ល់អំណចហៅឲតាយហខានធដីមួយហដើមតាបដីដកេូត
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

(C) ការរំហលា្្កមមចា្តាជាតិនិងកដីឡា ដផ្នក 5650 ឬ ដផ្នក 5652 នន្កមមចា្តាជាតិនិង
កដីឡា ទាក់ទងនឹងទឹករបស់រដ្ឋ។

(D) ការរំហលា្ដផ្នក 1602 នន្កមមចា្តាជាតិនិងកដីឡា ទាក់ទងនឹងទហនលៃ ផលៃជូវទឹកេូរ និង
ស្ទឹងទាំងឡាយ។

(E) ការរំហលា្ដផ្នក 374.8 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ទាក់ទងនឹងសារធាតុដដលហ្គាះថានតាក ់ឬ 
ដផ្នក 25189.5, 25189.6, ឬ 25189.7 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ទាក់ទង
នឹងកាកសំណល់ហ្គាះថានតាក់។

(F) ការរំហលា្ដផ្នក 2080 នន្កមមចា្តាជាតិនិងកដីឡា ទាក់ទងនឹងពពួកសតវ-រុក្ខជាតិ
ដដលកំពុងរងការគំរាមកំដេងនិងរិតផុតពូរ ឬ ដផ្នក 3513 នន្កមមចា្តាជាតិនិងកដីឡា 
ទាក់ទងនឹងចតាបាប់ស្ដីពដីសន្ិសញ្តាបកតាសដីដដលផ្តាស់រំរកតាមរដូវ ឬ

(G) ការហធវស្បដេសធងៃន់ធងៃរ ឬហោយហចតនា ដដលបណ្តាលឲតាយមានការបែះោល់ដល់
បរិសា្តានធងៃន់ធងៃរចំហោះដដីសាធារណៈ ឬធនធានសាធារណៈហផតាសងហទៀត។

ដផ្នកទដី 8.3. ដផ្នកទដី 11359 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ្តរូវោនវិហសាធនកម ្
ដចងថា៖

11359. ការកាន់កាប់ហដើមតាបដីលក់។

បុគ្គល្គប់រូបដដលកាន់កាប់ហដើមតាបដីលក់នូវកញ្តា ហលើកដលងដតមានដចងហផតាសងពដីហនះហៅក្នចុង
ចតាបាប់ ្តរូវផ្នា្តាហទាសដូចខាងហ្កាម៖

(a) បុគ្គល្គប់រូបអាយុហ្កាម 18 ្នតាំ ដដលកាន់កាប់ហដើមតាបដីលក់នូវកញ្តា ្តរូវផ្នា្តាហទាស
ក្នចុងសា្តានទមងៃន់ហទាសដូចគានតាដដលោនដចងក្នចុងកថាខ័ណ្ឌ (1) នន ដផ្នករង (b) នន ដផ្នក 
11357។

(b) បុគ្គល្គប់រូបអាយុ 18 ្នតាំ ឬហលើសពដីហនះ ដដលកាន់កាប់ហដើមតាបដីលក់នូវកញ្តា ្តរូវ
ផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារហៅក្នចុងពន្នាគារហខានធដី ស្មាប់រយៈហពលមិនហលើសពដី្ោំមួយ
ដខ ឬពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដី្ោំរយដុលា្តារ ($500) ឬទាំងពិន័យជា្ោក ់និងជាប់
ពន្នាគារ។

(c) ្វដីហបើមានដចងក្នចុងដផ្នករង (b), បុគ្គលអាយុ 18 ្នតាំ ឬហលើសពដីហនះ ដដលកាន់កាប់
ហដើមតាបដីលក់នូវកញ្តា អាចនឹង្តរូវផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារ អនុហលាមតាមភាគរង (h) នន 
ដផ្នក 1170 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ្បសិនហបើ៖

(1) បុគ្គលដដលធា្តាប់្តរូវោនផ្នា្តាហទាសម្ង ឬហ្ចើនដងពដីមុនមក ចំហោះបទហល្ើសដូចមាន
ដចងក្នចុង ខ (iv) នន កថាខ័ណ្ឌរង (C) នន កថាខ័ណ្ឌ (2) នន ដផ្នករង (e) នន ដផ្នក 667 
នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ឬចំហោះបទហល្ើសដដលត្មរូវឱតាយចុះបញ្ដីអនុហលាមតាម ដផ្នករង (c) នន 
ដផ្នក 290 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(2) បុគ្គលដដលធា្តាប់្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីរ ឬហ្ចើនដងពដីមុនមក ហ្កាមដផ្នករង (b) ឬ

(3) បទហល្ើសដដលោនហកើតហេើងជាប់ទាក់ទងនឹងការលក់ហោយហចតនា ឬបែុនបែងលក់
កញ្តាឱតាយបុគ្គលណមានតាក់អាយុហ្កាម 18 ្នតាំ។

(d) ្្ដីហបើមានដចងក្នចុងដផ្នករង (b) អ្នកដដលមានអាយុ 21 ្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះដដល
មានកញ្តាស្មាប់លក់ អាច្តរូវផ្នា្តាហទាសឲតាយជាប់គុក្សបតាមដផ្នករង (h) នន ដផ្នក 
1170 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ្បសិនហបើបទហល្ើសមានការោក់ព័ន្នឹងហចតនាក្នចុងការរួល ឬ
ហ្បើ្ោស់មនុសតាសអាយុ 20 ្នតាំ ឬអាយុហ្កាមហនះឲតាយោំដុះ ដឹករញ្ជូន កាន់យួរ លក់ ផ្ល់
ឱតាយហដើមតាបដីលក ់ឲតាយអ្នកណមានតាក ់ហរៀបចំស្មាប់លក់ ឬដចកចាយកញ្តាហោយខុសចតាបាស់
ណមួយ។

ដផ្នកទដី 8.4. ដផ្នកទដី 11360 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ្តរូវោនវិហសាធនកម ្
ដចងថា៖

11360. ការដឹករញ្ជូន នាំចូល លក ់ឬផ្ល់ជាអំហណយហោយខុសចតាបាប់។

(a) ហលើកដលងដតមានដចងហផតាសងពដីហនះហៅក្នចុងដផ្នកហនះ ឬមានការផ្ល់អំណចហោយចតាបាប ់
មនុសតាស្គប់រូបដដលដឹករញ្ជូន នាំចូលមកក្នចុងរដ្ឋ លក ់ផ្គត់ផ្គង ់្គប់្គង ឬផ្ល់ឲតាយអ្នកណ
មានតាក់ ឬផ្ល់ការដឹករញ្ជូន នាំចូលមកក្នចុងរដ្ឋហនះ ផ្ល់ការលក ់ផ្គត់ផ្គង ់្គប់្គង ឬផ្ល់ឲតាយ
អ្នកណមានតាក់ ឬបែុនបែងនាំចូលមកក្នចុងរដ្ឋហនះ ឬដឹករញ្ជូនកញ្តាណមួយ ្តរូវផ្នា្តាហទាសដូច
ខាងហ្កាម៖

សាលាហនាះ ្តរូវជាប់ហទាសពដីបទមរតាឈឹម ហេើយ្តរូវផ្នា្តាហទាសហោយ ដូចខាងហ្កាម៖

(1) ពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដីពដីររយហាសិបដុលា្តារ ($250) បនា្តាប់ពដីោនរកហឃើញថា
ោន្ប្ពឹត្ហល្ើសជាហលើកដំបូង។

(2) ពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដី្ោំរយដុលា្តារ ($500) ឬជាប់ពន្នាគារហៅក្នចុងពន្នាគារ
ហខានធដី ស្មាប់រយៈហពលមិនហលើសពដី 10 ន្ងៃ ឬទាំងពដីរ បនា្តាប់ពដីរកហឃើញថាោន្ប្ពឹត្
ជាហលើកទដីពដីរ ឬជាបន្បនា្តាប់។

(e) (d) ហលើកដលងដតចតាបាប់អនុញ្តាត បុគ្គល្គប់រូបអាយុហ្កាម 18 ្នតាំ ដដលកាន់កាប់
កញ្តាមិនហលើសពដី 28.5 ្កាម ឬមិនហលើសពដីបួន្កាម ហផតាសងពដីកញ្តាដកនច្ន ហៅក្នចុងបរិហវណ
ឬក្នចុងសាលាហរៀនដដលផ្ល់ការបង្តាត់បហ្ងៀនថានតាក់មហត្យតាយសិកតាសា ឬពដីថានតាក់ទដី 1 ដល ់ទដី 
12 ក្នចុងហពលហមា៉តាងដដលសាលាហបើកស្មាប់ថានតាក់ហរៀននានា ឬកម្វិធដីនានាោក់ព័ន្នឹង
សាលាហនាះ ្តរូវជាប់ហទាសពដីបទមរតាឈឹមបទលេ ុហេើយ្តរូវផ្នា្តាហទាសក្នចុងសា្តានទមងៃន់ហទាស
ដូចមានដចងក្នចុងកថាខណ្ឌ (1) ននភាគរង (b)។ ្តរូវកា្តាយជាកម្វត្ថចុននការសហ្មចហទាស
ដូចខាងហ្កាម៖

(1) ពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដីពដីររយហាសិបដុលា្តារ ($250) បនា្តាប់ពដីោនរកហឃើញថា
ោន្ប្ពឹត្ហល្ើសជាហលើកដំបូង។

(2) ពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដី្ោំរយដុលា្តារ ($500) ឬោក់ឱតាយដកដ្បហៅមន្ទដីរឃុំឃំង
អនដីតិរន រំរុំវាលដ្ស ឬរំរុំក្នចុងន្ព ឬមន្ទដីរឃុឃំំងយុវរន ស្មាប់រយៈហពលមិនហលើសពដី 
10 ន្ងៃ ឬទាំងពដីរ បនា្តាប់ពដីរកហឃើញថាោន្ប្ពឹត្ជាហលើកទដីពដីរ ឬជាបន្បនា្តាប់។

ដផ្នកទដី 8.2. ដផ្នកទដី 11358 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ្តរូវោនវិហសាធនកម ្
ដចងថា៖

11358. ការោំ ការ្បមូលផល ឬ ការដកនច្ន

បុគ្គល្គប់រូបដដលោំ បណ្ដះ ្បមូលផល សមងៃលួត ឬកាន់កាប់ហដើមកញ្តាចំនួនណមួយ ឬ
ដផ្នកណមួយននហដើមកញ្តា ហលើកដលងដតមានដចងហផតាសងពដីហនះហៅក្នចុងចតាបាប់ ្តរូវផ្នា្តាហទាស
ដូចខាងហ្កាម៖

(a) បុគ្គល្គប់រូបអាយុហ្កាម 18 ្នតាំ ដដលោំ បណ្ដះ ្បមូលផល សមងៃលួត ឬកាន់កាប់
ហដើមកញ្តា ្តរូវផ្នា្តាហទាសក្នចុងសា្តានទមងៃន់ហទាសដូចគានតាដដលោនដចងក្នចុងកថាខ័ណ្ឌ (1) នន 
ដផ្នករង (b) នន ដផ្នក 11357។

(b) បុគ្គល្គប់រូបអាយុយា៉តាងតិច 18 ្នតាំ បែុដន្តិចជាង 21 ្នតាំ ដដលោំ បណ្ដះ 
្បមូលផល សមងៃលួត ឬកាន់កាប់ហដើមកញ្តារស់មិនហលើសពដី្ោំមួយហដើម ្តរូវមានហទាសពដី
បទលេុ និងពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដីមួយរយដុលា្តារ ($100)។

(c) បុគ្គល្គប់រូបអាយុ 18 ្នតាំ ឬហលើសពដីហនះ ដដលោំ បណ្ដះ ្បមូលផល សមងៃលួត ឬ
កាន់កាប់ហដើមកញ្តារស់ហលើសពដី្ោំមួយហដើម ្តរូវផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារហៅក្នចុងពន្នាគារ
ហខានធដី ស្មាប់រយៈហពលមិនហលើសពដី្ោំមួយដខ ឬពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដី្ោំរយដុលា្តារ
($500) ឬទាំងពិន័យជា្ោក ់និងជាប់ពន្នាគារ។

(d) ្វដីហបើមានដចងក្នចុងដផ្នករង (c) បុគ្គលណមានតាក់អាយុ 18 ្នតាំ ឬហលើសពដីហនះ 
ដដលោំ បណ្ដះ ្បមូលផល សមងៃលួត ឬកាន់កាប់ហដើមកញ្តារស់ហលើសពដី្ោំមួយហដើម ឬ
ដផ្នកណមួយននហដើមកញ្តា ហលើកដលងដតមានដចងហផតាសងពដីហនះហៅក្នចុងចតាបាប់ ្តរូវ អាចនឹង្តរូវ
ផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារ អនុហលាមតាមដផ្នករង (h) នន ដផ្នក 1170 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ 
្បសិនហបើ៖

(1) បុគ្គលដដលធា្តាប់្តរូវោនផ្នា្តាហទាសម្ង ឬហ្ចើនដងពដីមុនមក ចំហោះបទហល្ើសដូចមាន
ដចងក្នចុង ខ (iv) នន កថាខ័ណ្ឌរង (C) នន កថាខ័ណ្ឌ (2) នន ដផ្នករង (e) នន ដផ្នក 667 
នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ឬចំហោះបទហល្ើសដដលត្មរូវឱតាយចុះបញ្ដីអនុហលាមតាម ដផ្នករង (c) នន 
ដផ្នក 290 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(2) បុគ្គលដដលធា្តាប់្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីរ ឬហ្ចើនដងពដីមុនមក ហ្កាមដផ្នករង (c) ឬ

(3) បទហល្ើសដដលបណ្តាលឱតាយមានដូចខាងហ្កាម៖

(A) ការរំហលា្ដផ្នក 1052 នន្កមទឹក ទាក់ទងនឹងការបដងវរទឹកហោយខុសចតាបាប់។

(B) ការរំហលា្ដផ្នក 13260, 13264, 13272, ឬ 13387 នន្កមទឹក 
ទាក់ទងនឹងការបហញ្ញកាកសំណល់ហោយខុសចតាបាប់។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

11361.5. ការបំផ្តាញកំណត់្តាការចាប់ខលៃលួននិងការផ្នា្តាហទាស នដីតិវិធដី ការហលើក
ដលង។

(a) កំណត់្តានានារបស់តុលាការ្បចាំរដ្ឋហនះ ទដីភានតាក់ងរសាធារណៈ ឬឯករនណមួយ
ដដលផ្ល់ហសវាកម្បញ្ជូនស្ថិតហ្កាមដផ្នក 1000.2 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ឬននទដីភានតាក់ងរ
រដ្ឋណមួយដដលោក់ព័ន្នឹងការចាប់ខលៃលួន ឬការផ្នា្តាហទាសហលើរនណមានតាក់ពដីបទរំហលា្
ដផ្នករង (b), (c), (d), ឬ (e) នន ដផ្នក 11357 ឬ ដផ្នករង (b) នន ដផ្នក 11360 ឬ
ទាក់ទងនឹងការចាប់ខលៃលួន ឬការផ្នា្តាហទាសរនណមានតាក់ដដលមានអាយុហ្កាម 18 ្នតាំពដីបទ
រំហលា្បទបញ្ញត្ិណមួយននមា្តាហនះ ហលើកដលងដផ្នក 11357.5 មិន្តរូវរកតាសាទុកហលើស
ពដីពដីរ្ នតាំហនាះហទ គិតចាប់ពដីកាលបរិហចឆេទននការផ្នា្តាហទាស ឬពដីកាលបរិហចឆេទននការចាប់ខលៃលួន 
្បសិនហបើមិនមានការផ្នា្តាហទាស។ ហលើកដលងដតោក់ព័ន្នឹងការរំហលា្បោំនដផ្នករង(e) 
(d) នន ដផ្នក 11357 ឬការរំហលា្បំោនណមួយហផតាសងហទៀតហោយរនណមានតាក់ដដល
មានអាយុហ្កាម 18 ្នតាំដដលហកើតមានហេើងហោយដផអកហលើមូលោ្តាននន ឬក្នចុងសាលាហរៀន
ណមួយ ដដលផ្ល់ការដណនាំក្នចុងសាលាមហតយតាយ ឬថានតាក់ណមួយចាប់ពដីថានតាក់ទដី 1 ដល់ទដី 
12 ក្នចុងហមា៉តាងសិកតាសាដដលសាលាហរៀនហបើកដំហណើរការថានតាក់ហរៀន ឬកម្វិធដីោក់ព័ន្នឹងសាលា
ហរៀនហនាះ, កំណត់្តាទាំងហនះ្តរូវដតរកតាសាទុករេូតទាល់ដតរនហល្ើស្ នចូលដល់អាយុ 
18 ្នតាំ ហោលគឺជាហពលដដលកំណត់្តា្តរូវោនបំផ្តាញហចាល ដូចដដលមានដចងក្នចុងដផ្នក
ហនះ។ តុលាការ ឬទដីភានតាក់ងរណមួយដដលមានកំណត់្តាឃុំឃំង រួមទាំង្បព័ន្ទិន្នន័យ
ឧ្កិដ្ឋកម្ទូទាំងរដ្ឋ ្តរូវបំផ្តាញកំណត់្តាឲតាយោនទាន់ហពលហវលាអនុហលាមតាម ដផ្នករង 
(c) ហេើយកំណត់្តាដបបហនះក៏្តរូវដតទទួលោនការហោសសមា្តាតពដី្បព័ន្ទិន្នន័យទូទាំង
រដ្ឋផងដដរ។ ដូចដដល្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហៅក្នចុងដផ្នករងហនះ "កំណត់្តានានាដដលោក់ព័ន្
នឹងការចាប់ខលៃលួន ឬការផ្នា្តាហទាស" ្តរូវរួមបញ្ជូលកំណត់្តាននការចាប់ខលៃលួនដដលបងកឲតាយមាន
នដីតិវិធដីឧ្កិដ្ឋកម ្និងកំណត់្តានានា ដដលោក់ព័ន្នឹងបទហល្ើសហផតាសងៗហទៀត ដដល្តរូវ
ោនហចាទ្បកាន់ហៅក្នចុងសារណហ្លៃើយតបការហចាទ្បកាន់ ថាហតើចុងចហមលៃើយ្តរូវោនឲតាយរួច
ខលៃលួន ឬការហចាទ្បកាន់្តរូវោន្ចានហចាល។ រយៈហពលពដីរ្ នតាំដដលកំណត់្តាមិន្តរូវោន
រកតាសាទុកហលើសពដីហនះ អនុហលាមតាមដផ្នករងហនះ មិន្តរូវអនុវត្ចំហោះរនណមានតាក់ដដល្តរូវ
ោនជាប់គុកពដីបទហល្ើសមួយដដលជាកម្វត្ថចុននដផ្នករងហនះហេើយ ហៅហពលដដលដផ្នករងហនះ
នឹងត្មរូវឲតាយបំផ្តាញកំណត់្តាហនាះ។ ស្មាប់រនដបបហនះ រយៈហពលពដីរ្ នតាំ្តរូវចាប់ហផ្ើមគិត
ចាប់ពដីកាលបរិហចឆេទដដលរនហនាះ្តរូវោនហោះដលងពដីមន្ទដីរឃុំឃំង។ លក្ខខណ្ឌត្មរូវនានា
ននដផ្នករងហនះ មិនអនុវត្ចហំោះកំណត់្តាទាំងឡាយននការផ្នា្តាហទាសណមួយដដលហកើត
មានហេើងមុនន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 1976 ឬកំណត់្តានានាននការចាប់ខលៃលួនណមួយដដល
មិនមានការផ្នា្តាហទាស ដដលហកើតមានហេើងមុនកាលបរិហចឆេទហនាះ ឬកំណត់្តានានាននការ
ចាប់ខលៃលួនណមួយពដីបទហល្ើសដដលមានបញ្តាក់ហៅក្នចុងដផ្នករង (c) ននដផ្នក 1192.7 ឬ
ដផ្នករង (c) ននដផ្នក 667.5 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះហេើយ។

(b) ដផ្នករងហនះអនុវត្ដតចំហោះកំណត់្តាននការផ្នា្តាហទាស និងការចាប់ខលៃលួនដដលមានការ
ផ្នា្តាហទាស ដដលហកើតមានហេើងមុនន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 1976 ពដីបទហល្ើសណមួយក្នចុង
ចំហណមបទហល្ើសដូចខាងហ្កាម៖

(1) ការរំហលា្បោំនដផ្នក 11357 ឬរំហលា្បញ្ញត្ិចតាបាប់មុនៗ ណមួយ។

(2) ការកាន់កាប់ហោយខុសចតាបាប់នូវឧបករណ ៍ហ្គឿងបង្គចុ ំ្បោប់្បោរ ឬបរិធាននានា
ដដលហ្បើស្មាប់ការរក់កញ្តាហោយខុសចតាបាស់ ហោយរំហលា្ដផ្នក 11364 ដូចដដលមាន
ជាធរមានមុនន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 1976 ឬរហំលា្បញ្ញត្ិចតាបាប់មុនៗ ណមួយ។

(3) ការហៅទសតាសនា ឬមានវត្មានហោយខុសចតាបាប់ក្នចុងបន្ទប ់ឬទដីកដនលៃងណមួយដដល
កំពុងមានការរក ់ឬហ្បើ្ោស់កញ្តាហោយខុសចតាបាស ់ដដលរំហលា្ដផ្នក 11365 ដូចដដល
មានជាធរមានមុនន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 1976 ឬរហំលា្បញ្ញត្ិចតាបាប់មុនៗ ណមួយ។

(4) ការហ្បើ្ោស់ ឬកំពុងស្ថិតហ្កាមឥទ្ិពលកញ្តាហោយខុសចតាបាប់ហោយរំហលា្ដផ្នក 
11550 ដូចដដលមានជាធរមានមុន ន្ងៃទដី1 ដខមករា ្នតាំ 1976 ឬរហំលា្បញ្ញត្ិចតាបាប់
មុនៗ ណមួយ។

រនណមានតាក់ដដលជាកម្វត្ថចុននការចាប់ខលៃលួន ឬផ្នា្តាហទាសពដីបទហល្ើសទាំងហនាះ អាចោក់
ោកតាយហៅកាន់្កសួងយុត្ិធម៌ហដើមតាបដីហស្នើសុំបំផ្តាញកំណត់្តានានាោក់ព័ន្នឹងការចាប់
ខលៃលួន ឬការផ្នា្តាហទាស ្បសិនហបើរយៈហពលពដីរ ឬហ្ចើន្ នតាំោនកនលៃងផុតហៅគិតចាប់តាំងពដី
កាលបរិហចឆេទននការផ្នា្តាហទាស ឬគិតចាប់តាំងពដីកាលបរិហចឆេទននការចាប់ខលៃលួន ្បសិនហបើមិន
មានការផ្នា្តាហទាសណមួយហនាះ។ ោកតាយហស្នើសុំ្តរូវដតោក់រូនតាមទ្មង់មួយដដល្តរួ

(1) បុគ្គល្គប់រូបអាយុហ្កាម 18 ្នតាំ ្តរូវផ្នា្តាហទាសក្នចុងសា្តានទមងៃន់ហទាសដូចគានតាដដល
ោនដចងក្នចុងកថាខ័ណ្ឌ (1) នន ដផ្នករង (b) នន ដផ្នក 11357។

(2) បុគ្គល្គប់រូបអាយុ 18 ្នតាំ ឬហលើសពដីហនះ ្តរូវផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារហៅក្នចុង
ពន្នាគារហខានធដី ស្មាប់រយៈហពលមិនហលើសពដី្ោំមួយដខ ឬពិន័យជា្ោក់មិនហលើសពដី
្ោំរយដុលា្តារ ($500) ឬទាំងពិន័យជា្ោក ់និងជាប់ពន្នាគារ។

(3) ្វដីហបើមានដចងក្នចុងកថាខ័ណ្ឌ (2), បុគ្គលអាយុ 18 ្នតាំ ឬហលើសពដីហនះ អាចនឹង្តរូវ
ផ្នា្តាហទាសជាប់ពន្នាគារ អនុហលាមតាមដផ្នករង (h) នន ដផ្នក 1170 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ 
ស្មាប់រយៈហពលពដីរ បដី ឬ បួន្នតា ំ្បសិនហបើ៖

(A) បុគ្គលដដលធា្តាប់្តរូវោនផ្នា្តាហទាសម្ង ឬហ្ចើនដងពដីមុនមក ចំហោះបទហល្ើសដូចមាន
ដចងក្នចុង ខ (iv) នន កថាខ័ណ្ឌរង (C) នន កថាខ័ណ្ឌ (2) នន ដផ្នករង (e) នន ដផ្នក 667 
នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ឬចំហោះបទហល្ើសដដលត្មរូវឱតាយចុះបញ្ដីអនុហលាមតាម ដផ្នករង (c) នន 
ដផ្នក 290 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(B) បុគ្គលដដលធា្តាប់្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីរ ឬហ្ចើនដងពដីមុនមក ហ្កាមកថាខ័ណ្ឌ (2)។

(C) បទហល្ើសដដលទាក់ទងនឹងការលក់ហោយហចតនា ឬបែុនបែងលក់ ឬផ្ល់ឱតាយហោយ
ហចតនាហដើមតាបដីលក ់ផ្គត់ផ្គង ់ចាត់ដចង ឬឱតាយហោយមិនគិតន្លៃនូវកញ្តាហៅឱតាយបុគ្គលណមានតាក់
អាយុហ្កាម 18 ្នតាំ។ ឬ

(D) បទហល្ើសដដលោក់ព័ន្នឹងការនាំចូល ការផ្ល់ឲតាយមានការនាំចូល ឬការបែុនបែងនាំ
ចូលមកក្នចុងរដ្ឋហនះ ឬការដឹករញ្ជូនស្មាប់លក់ ការផ្ល់ឲតាយមានការដឹករញ្ជូនស្មាប់លក់ 
ឬការបែុនបែងដឹករញ្ជូនស្មាប់លក់ហៅហ្រៅរដ្ឋហនះនូវកញ្តាចំនួនហលើសពដី 28.5 ្កាម ឬ
ហ្ចើនជាងបួន្កាមននកញ្តាដកនច្ន។

(b) ហលើកដលងដតចតាបាប់អនុញ្តាត បុគ្គល្គប់រូបដដលឱតាយហោយមិនគិតន្លៃ ផ្ល់ឱតាយហដើមតាបដី
ឱតាយហោយមិនគិតន្លៃ ដឹករញ្ជូន ផ្ល់ឱតាយហដើមតាបដីដឹករញ្ជូននូវកញ្តាមិនហលើសពដី 28.5 ្កាម 
ហផតាសងពដីកញ្តាដកនច្ន ្តរូវជាប់ហទាសជាបទលេ ុបទហល្ើសមរតាឈិម និង្តរូវផ្នា្តាហទាសពិន័យ
ជា្ោក់មិនហលើសពដីមួយរយដុលា្តារ ($100)។ ហៅក្នចុងករណដីណមួយដដលរនណ
មានតាក់្តរូវោនចាប់ខលៃលួនពដីបទរំហលា្បំោនដផ្នករងហនះ ហេើយមិនទាមទារឲតាយមានការនាំខលៃលួន
ហៅចំហោះមុខហៅ្កម រនហនាះ្តរូវដតហោះដលងវិញហោយមនន្ដីដដលោនចាប់ខលៃលួន បនា្តាប់
ពដីបង្តាញ្ ស្ចុតាងអត្សញ្តាណដដល្តឹម្តរូវ និងផ្ល់ការសនតាយារបស់គាត ់ជាលាយ
លក្ខណ៍អកតាសរថានឹងបង្តាញខលៃលួនហៅតុលាការ ដូចដដលមានដចងក្នចុង ដផ្នក 853.6 នន្កម
្ពេ្ទណ្ឌ ហេើយមិន្តរូវកា្តាយជាកម្វត្ថចុននការកត់្តាហនាះហេើយ។

(c) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "ការដឹករញ្ជូន" មានន័យថាជាការដឹករញ្ជូន
ស្មាប់លក់។

(d) ដផ្នកហនះមិនលុបហចាល ឬោក់ក្មិតបណ្ឹងហចាទ្បកាន់ពដីបទរួយ និងសមគំនិត
ណមួយ ឬបទហល្ើសសមា្តាត់ហនាះហេើយ។

ដផ្នកទដី 8.5. ដផ្នក 11361.1 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុងចតាបាប់ស្ដីពដីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព 

ដដលដចងថា ៖

11361.1. (a) លក្ខខណ្ឌត្មរូវដផ្នកអប់រ ំនិង្បឹកតាសាអំពដីថានតាំហញៀនស្ថិតហ្កាមដផ្នក 
11357, 11358, 11359, និង 11360 ្តរូវដត៖

(1) ជាកាតវកិច្ចតាបាប ់លុះ្តាដតតុលាការរកហឃើញថា ការអប់រំ និងការ្បឹកតាសាអំពដីថានតាំហញៀន 
មានភាពមិនចាំោច់ស្មាប់រនហនាះ ឬថា មិនមានកម្វិធដីអប់រំ ឬ្បឹកតាសាអំពដីថានតាំហញៀន។

(2) មិនគិតន្លៃចំហោះអ្នកចូលរួម ហេើយការអប់រំអំពដីថានតាំហញៀនផ្ល់យា៉តាងហហាចណស់
រយៈហពលបួនហមា៉តាងននការពិភាកតាសាជា្កុម ឬការដណនាំហោយដផអកហលើវិទតាយាសានស្ និង
ហគាលការណ៍ដដលដផអកហលើ្ ស្ចុតាង និងការអនុវត្ដដលហផ្តាតជាក់លាក់ហៅហលើការហ្បើ
្ោស់និងរក់កញ្តា និងសារធាតុដដល្តរូវោន្គប់្គងហផតាសងៗហទៀត។

(b) ស្មាប់បុពវហេតុ្តឹម្តរូវ តុលាការអាចផ្ល់ការពនតាយាហពលមួយហោយមិនឲតាយហលើស
ពដី 30 ន្ងៃស្មាប់រនណមានតាក់ហដើមតាបដីបញ្ប់ការអប់រ ំនិងការ្បឹកតាសាអំពដីថានតាំហញៀន ដដលត្មរូវ
ហោយដផ្នក 11357, 11358, 11359 និង 11360។

ដផ្នកទដី 8.6. ដផ្នកទដី 11361.5 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ្តរូវោនវិហសាធនកម ្

ដចងថា៖
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ដដលដចងថា ៖

11361.8. (a) អ្នកណមានតាក់ដដលកំពុងទទួលសាល្កមផ្នា្តាហទាសណមួយ
នាហពលបច្ចុបតាបន្ន ហទាះបដីជាហោយការរំនុំរ្មះ ឬការហ្លៃើយតបនឹងបទហចាទ្បកាន់ហោយ
ហបើកចំេរ ឬហោយការចរចាក្ដី ដដលអាចគាមតានការជាប់ហទាសពដីបទហល្ើសណមួយ ឬអាច
ជាប់ហទាសពដីបទហល្ើសដដលមានទមងៃន់ហទាស្សាលជាងហនះ ហយាងតាមចតាបាប់ស្ដីពដីការ
្គប់្គង ការោក់បញ្ញត្ិ និងការេូតពន្មនុសតាសហពញវ័យដដលហ្បើ្ោស់កញ្តា ដដលចតាបាប់
ហនាះោនចូលជាធរមានហៅហពល្ប្ពឹត្ិបទហល្ើសហនាះ អាចោក់បដ្ឋនាលិខិតស្មាប់
ការកាត់ក្ដីហេើងវិញ ឬលុបហចាលការ្បកាសហទាសហនាះហៅចំហោះមុខតុលាការរំនុំរ្មះ
ក្ដីដដលោនកាន់កាប់សាល្កមផ្នា្តាហទាសននហរឿងក្ដីរបស់គាត់ ឬនាង ហដើមតាបដីហស្នើសុំការ
្បកាសហទាសសារជា្្ដី ឬការលុបហចាលការ្បកាសហទាសហនាះ ្សបតាម ដផ្នកទដី  
11357, 11358, 11359, 11360, 11362.1, 11362.2, 11362.3  
និង 11362.4 ដូចដដលដផ្នកទាំងហនាះ្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម ្ឬបដន្ថមហោយចតាបាប់ហនាះ។

(b) បនា្តាប់ពដីទទួលោនការបដ្ឋនាលិខិតមួយចតាបាប ់ហយាងតាម ដផ្នករង (a)  
រួចហេើយ តុលាការ្តរូវសន្ត់ថា អ្នកោក់បដ្ឋនាលិខិតោនបំហពញតាមលក្ខណៈ
វិនិចឆេ័យហៅក្នចុង ដផ្នក (a) ហលើកដលងដតភាគដីដដល្ប្ំងនឹងបដ្ឋនាលិខិតហនាះហធវើការ
បញ្តាក់ហោយ្័ស្ចុតាងចតាបាស់លាស់ និង្បកបហោយការបញ្ចុះបញ្ជូលថា អ្នកោក់
បដ្ឋនាលិខិតមិនោនបំហពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆេ័យទាំងហនាះ។ ្បសិនហបើអ្នកោក់
បដ្ឋនាលិខិតោនបំហពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆេ័យហៅក្នចុង ដផ្នករង (a), តុលាការ្តរូវផ្ល់ការ
យល់្ពមចំហោះបដ្ឋនាលិខិតហស្នើសុំកាត់ក្ដីសារជា្្ដី ឬការលុបហចាលការ្បកាសហទាស  
ពដីហ្ោះវាគឺអសុពលភាពតាមផលៃជូវចតាបាប់ហលើកដលងដតតុលាការកំណត់ថា ការផ្ល់ការយល់
្ពមចំហោះបដ្ឋនាលិខិតហនាះនឹងបងកហានិ្័យននហ្គាះថានតាក់មិនសមហេតុផលណមួយ
ចំហោះសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។

(1) ហៅក្នចុងការអនុវត្្នា្តានុសិដ្ឋរបស់ខលៃលួន តុលាការអាចពិចារណ បែុដន្មិន្តរូវោនោក់
កំេិតចំហោះ្័ស្ចុតាងដដល្តរូវោន្បគល់រូន ហៅក្នចុង ដផ្នករង (b) នន ដផ្នក 1170.18  
នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ហេើយ។

(2) ដូចោនហ្បើ្ោស់ហៅក្នចុងដផ្នកហនះ "ហានិ្័យននហ្គាះថានតាក់មិនហេតុផលចំហោះ
សុវត្ថិភាពសាធារណៈ" មានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យដដល្តរូវោនផ្ល់រូនហៅក្នចុង  
ដផ្នករង (c) នន ដផ្នកទដី 1170.18 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ។

(c) អ្នកណមានតាក់ដដលកំពុងទទួលហទាស និង្តរូវោន្បកាសហទាសហេើងវិញ ហយាងតាម  
ដផ្នករង (b) ្តរូវទទួលោនឥណទានហៅហពលណមួយដដលហគទទួលហទាសរួចរាល់ និង
្តរូវស្ថិតហៅហ្កាមអធិការកិច្រយៈហពលមួយ្នតាំបនា្តាប់ពដីបញ្ប់រយៈហពលជាប់ឃុំឃំងរបស់
គាត់ ឬនាង ឬ្តរូវស្ថិតហៅហ្កាមអធិការកិច្ស្មាប់រយៈហពលណមួយហផតាសងហទៀតដដលគាត់  
ឬនឹង្តរូវទទួលហ្កាយហពលហោះដលង មួយណដដលខលៃដីជាង ហលើកដលងដតតុលាការ  
្សបតាម្នា្តានុសិដ្ឋរបស់ខលៃលួន ដដលជាដផ្នកមួយននដដីកា្បកាសហទាសហេើងវិញ ហោះដលង
បុគ្គលហនាះឲតាយរួចផុតពដីការស្ថិតហៅហ្កាមអធិការកិច្។ បុគ្គលមានតាក់ហនាះ្តរូវស្ថិតហៅហ្កាម
អធិការកិច្ននការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ ហយាងតាម ដផ្នកទដី  
3000.08 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ឬអធិការកិច្របស់សេគមន៍ហ្កាយហពលហោះដលង  
ហយាងតាម ដផ្នករង (a) នន ដផ្នកទដី 3451 នន្កម្ពេ្ទណ្ឌ ហោយទដីភានតាក់ងរដដល
្តរូវោនចាត់តាំង និងយុតា្តាធិការរបស់តុលាការហៅក្នចុងហខានធដីដដលរនហល្ើស្តរូវោន
ហោះដលង ឬសានតាក់ហៅ ឬដដលមានការហចាទ្បកាន់អំពដីការបំោនហលើអធិការកិច្ណមួយ  
ស្មាប់ហគាលបំណងក្នចុងការហបើកសវនាការហលើបដ្ឋនាលិខិតឲតាយលុបហចាលអធិការកិច្ និង
កំណត់រយៈហពលននការឃុំឃំង។

(d) ហទាះបដីជាស្ថិតហៅក្នចុងកាលៈហទសៈណមួយក៏ហោយ ការ្បកាសហទាសហេើងវិញ  
ហយាងតាមដផ្នកហនះ មិន្តរូវបណ្តាលឲតាយមានការកំណត់រយៈហពលឃុំឃំងដវងជាងការ
្បកាសហទាសហដើមហេើយ ឬការោក់ឲតាយដហំណើរការដូចហដើមហេើងវិញនូវបទហចាទ្បកាន់ណ
មួយដដល្តរូវោន្ចានហចាលហយាងតាមកិច្្ពមហ្ពៀងហលើការហ្លៃើយតបនឹងបទហចាទ្បកាន់
ដដលោនចរចារួចរាល់ហេើយហនាះហទ។

(e) បុគ្គលណមានតាក់ដដលោនបំហពញតាមសាល្កមផ្នា្តាហទាសរបស់គាត់  
ឬនាងោនយា៉តាងហពញហលញរួចរាល់ហេើយ ហយាងតាម ដផ្នកទដី 11357, 11358,  
11359 និង 11360 ហទាះបដីជាហោយការរំនុំរ្មះ ឬការហ្លៃើយតបនឹងបទហចាទ
្បកាន់ហោយហបើកចំេរ ឬហោយការចរចាក្ដី ដដលអាចគាមតានការជាប់ហទាសពដីបទហល្ើស

វោនផ្ល់ហោយ្កសួងយុត្ិធម ៌ហេើយ្តរូវោក់មកជាមួយតនមលៃហសវា ដដល្តរូវោនកំណត់
ហោយ្កសួងក្នចុងបរិមាណមួយដដលនឹង្គបដណ្ប់ហលើការចំណយហលើន្លៃ្គប់្គងដផ្នករង
ហនះ និងការចំណយនានាហៅឲតាយរដ្ឋស្ថិតហ្កាមដផ្នករង (c) បែុដន្មិនហលើសពដីចំនួនសាម
សិប្ោំពដីរដុលា្តារ និងហាសិបហសន ($37.50)។ ទ្មង់ោកតាយហស្នើសុំអាចរកោនហៅ
្គប់សា្តានដីយបែូលដីសក្នចុងមូលោ្តាន ឬនាយកោ្តានរបស់នគរោល និងពដី្កសួងយុត្ិធម ៌
ហេើយអាចត្មរូវថា ព័ត៌មានដដល្កសួងកំណត់មានភាពចាំោច់ស្មាប់ហគាលបំណង
អត្សញ្តាណកម្។

្កសួងអាចហស្នើសុំ បែុដន្មិនត្មរូវឲតាយអ្នកោក់ោកតាយសុំឲតាយរួមបញ្ជូលទាំងសានតាម្មាមនដដដលផ្ិត
ហោយខលៃលួនឯងហៅហលើោកតាយហស្នើសុំ។ ្បសិនហបើ្កសួងមិនអាចកំណត់អត្សញ្តាណអ្នកោក់
ោកតាយសុំ្គប់្គាន់ស្មាប់ហគាលបំណងរបស់ដផ្នករងហនះហោយគាមតានសានតាម្មាមនដ ឬសានតាម
្មាមនដបដន្ថម ដូហច្នះ្តរូវរូនដំណឹងដល់អ្នកោក់ោកតាយសុំ និង្តរូវហស្នើសុំអ្នកោក់ោកតាយសុំឲតាយ
ោក់រូនសានតាម្មាមនដណមួយដដលអាចត្មរូវឲតាយមាន ហដើមតាបដីហធវើអត្សញ្តាណកម ្រួមទាំង
ព័ត៌មានសពវ្គប់មួយ ្បសិនហបើចាំោច់ ឬរំនួសមកវិញ ្តរូវហោះបង់ហចាលោកតាយហស្នើសុំ
ហនាះ ហេើយហស្នើសុំឱតាយ្បគល់្ោក់មកវិញទាំងអស់ ឬមួយដផ្នកននតនមលៃហសវា ដដលោនបង់
ក្នចុងការោក់ោកតាយហស្នើសុំ ដូចដដលមានដចងក្នចុងដផ្នកហនះ។ ្បសិនហបើអ្នកោក់ោកតាយហស្នើសុំខក
ខាន ឬបដិហសធោក់រូនសានតាម្មាមនដ្សបតាមសំហណើរបស់្កសួងស្ថិតក្នចុងហពលហវលា
សមហេតុផលមួយដដលកំណត់ហោយ្កសួង ឬ្បសិនហបើអ្នកោក់ោកតាយសុំហស្នើសុំឱតាយ្បគល់
្ោក់ន្លៃហសវាវិញ ្កសួង្តរូវហផញើ្ោក់សងវិញហៅឲតាយអ្នកោក់ោកតាយហស្នើសុំតាមអាសយោ្តាន
ដដលមានបញ្តាក់ក្នចុងោកតាយហស្នើសុំ ឬហៅកាន់អាសយោ្តានហផតាសងហទៀតណមួយដដលអាច
្តរូវោនបញ្តាក់ហោយអ្នកោក់ោកតាយហស្នើសុំ។ ហទាះជាយា៉តាងហនះក្ដី ្បសិនហបើ្កសួងោនរូន
ដំណឹងដល់អ្នកោក់ោកតាយហស្នើសុំថា ការហោះហ្នតាតហដើមតាបដីហោះបង់ហចាលោកតាយហស្នើសុំ នឹង
នាំឲតាយោត់បង់ចំនួនជាក់លាក់មួយដដលជា្ោក់មួយចំដណកននតនមលៃហសវាហនាះ (្កសួង
អាចរកតាសាទុក្ោក់មួយចំដណកននតនមលៃហសវាដដល្កសួងកំណត់ថានឹង្គប់ដណ្ប់ហលើការ
ចំណយជាក់ដស្ងក្នចុងការដំហណើរការោក់ោកតាយហស្នើសុំហនាះ) ដតចំនួននន្ោក់ចំដណកដដល
្តរូវោនរកតាសាហនាះ មិន្តរូវហលើសពដីដប់ដុលា្តារ ($10) ហេើយ។

បនា្តាប់ពដីទទួលោនវិកកយប្តននោកតាយហស្នើសុំ្គប់្គាន់ ្កសួងយុត្ិធម៌្តរូវបំផ្តាញកំណត់
្តានានារបស់្កសួង ្បសិនហបើោក់ព័ន្នឹងការចាប់ខលៃលួន ឬការផ្នា្តាហទាសហៅក្នចុងលក្ខណៈ
ដដលមានដចងក្នចុងដផ្នករង (c) ហេើយ្តរូវរូនដំណឹងដល់ការិយាល័យហស៊ីបអហងកតសេព័ន ្
(ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ដដលោនចាប់អ្នកោក់ោកតាយហស្នើសុំ) និងនាយកោ្តានហោះដលងឲតាយហៅ
ហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ ដដលោនហស៊ីបអហងកតអ្នកោក់ោកតាយហស្នើសុំ និង្កសួងយាន
យន ្្បសិនហបើអ្នកោក់ោកតាយហស្នើសុំ្តរូវោនផ្នា្តាហទាស។

(c) ការបំផ្តាញកំណត់្តាចាប់ខលៃលួន ឬផ្នា្តាហទាសទាំងឡាយអនុហលាមតាមដផ្នករង (a) ឬ 
(b) ្តរូវោនបញ្ប់តាមរយៈការបំផ្តាញជាអចិននន្យ៍នូវរាល់ទិន្នន័យបញ្ជូល ឬចណំរទាំង
អស់ហៅហលើកំណត់្តានានាដដលទាក់ទងនឹងការចាប់ខលៃលួន ឬការផ្នា្តាហទាស ហេើយកំណត់
្តាហនះ្តរូវោនហរៀបចំជា្ ្ដីម្ងហទៀត ដូហច្នះវាទំនងជាថា ការចាប់ខលៃលួន ឬការផ្នា្តាហទាសមិន
ដដលោនហកើតហេើងហនាះហេើយ។ ហទាះជាយា៉តាងណ មានដត (1) ទិន្នន័យបញ្ជូលហៅហលើ
កំណត់្តាោក់ព័ន្នឹងការចាប់ខលៃលួន ឬការផ្នា្តាហទាស និង (2) កំណត់្តាអាច្តរូវោន
បំផ្តាញហោយមិនរះឥទ្ិពលជាចាំោច់ដល់ការបំផ្តាញកំណត់្តាហផតាសងៗហទៀតបែុហណ្តាះ ហទើប
ឯកសារដដលមានកំណត់្តាហនះ ្តរូវោនបំផ្តាញហោយផ្តាល់។

(d) ្វដីហបើមានដចងក្នចុងដផ្នករង (a) ឬ (b) ្បតិចារឹកជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរននសក្ខដីកម្
ផ្តាល់មាត់ហៅក្នចុងកិច្ដំហណើរការនដីតិវិធដីរបស់តុលាការ និងដដលោនហោះផតាសាយហៅក្នចុង
រោយការណ៍ឧទ្រណ៍របស់តុលាការ មិនដមនជាកម្វត្ថចុននដផ្នកហនះហទ។ ហលើសពដីហនះ គាមតាន
កំណត់្តា្តរូវោនបំផ្តាញហចាលអនុហលាមតាមដផ្នករង (a) ហនាះហទ ្បសិនហបើចុងហចាទ ឬ
សេចុងហចាទ ោនោក់បណ្ឹងរដ្ឋបតាបហវណដីមួយ្ប្ំងនឹងមនន្ដីសន្ិភាព ឬអាជា្តាធរអនុវត្
ចតាបាប ់ដដលោនហធវើការចាប់ខលៃលួន ឬផ្នា្តាហទាស ហេើយ្បសិនហបើទដីភានតាក់ងរដដលជាអ្នកដ្រកតាសា
កំណត់្តាទាំងហនាះោនទទួលហសចក្ដីចមលៃងោកតាយបណ្ឹងក្នចុងវិធានការសុដីវិល ដដលមាន
ការទទួលសា្តាល់ រេូតទាល់ដតវិធានការសុដីវិលហនះ្តរូវោនហោះ្សាយជាសា្តាពរ។ ភា្តាមៗ
បនា្តាប់ពដីមានហសចក្ដីសហ្មចជាសា្តាពរននបណ្ឹងរដ្ឋបតាបហវណដី កំណត់្តាដដលជាកម្វត្ថចុនន
ដផ្នករង (a) ្តរូវោនបំផ្តាញហចាលអនុហលាមតាមដផ្នករង (c) ្បសិនហបើរយៈហពលជាងពដីរ
្នតាំោនកនលៃងផុតហៅ គិតចាប់ពដីកាលបរិហចឆេទននការផ្នា្តាហទាស ឬចាប់ខលៃលួនហោយគាមតានការ
ផ្នា្តាហទាស។

ដផ្នកទដី 8.7. ដផ្នក 11361.8 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុងចបាប់ស្ដីពដីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64បន្

ដផ្នកទដី 9. ហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្។

ដផ្នកទដី 9.1. ដផ្នកទដី 11018.5 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ្តរូវោនវិហសាធនកម ្ 
ដចងថា៖

11018.5. ហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្។

(a) "ហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម"្ មានន័យថាដំណំសរនស ឬមាន្គាប់ដដលមានជាតិហ្បង  
ឬទាំងពដីរ ដដល្តរូវោនោក់កំេិតចំហោះ ្បហ្ទរុក្ខជាត ិCannabis sativa L.  
ដដលគាមតានឥទ្ិពលហលើផលៃជូវចិត ្ហេើយ្គាប់ដដល្តរូវោនផលិតផលពដីហដើម hemp ហនាះ  
ពុំមានសារធាត ុtetrahydrocannabinol (THC) ដដលផ្ទចុកហៅចុងផ្តាសងៃលួតរបស់វា
ហលើសពដីបដីភាគដប់ហេើយ ហទាះបដីមានការោំដុះ ឬអត់ក៏ហោយ ហេើយ្តរូវោនហធវើវបតាបកម ្ 
និងដកនច្នផ្តាច់មុខ ស្មាប់ហគាលបំណងក្នចុងការផលិតហដើមរុក្ខជាតិដដលចាស់ សារធាតុ
សរនស្តរូវោនផលិតពដីហដើមទាំងហនាះ ហ្បង ឬវត្ថចុដុំៗ្តរូវោនផលិតពដី ្គាប់រុក្ខជាត;ិ  
រ័រ្តរូវោនច្មាញ់ហចញពដីដផ្នកណមួយននរុក្ខជាតិហនាះ និង ឬ រាល់ សមាសធាតុ  
ផលិតផល អំបិល សារធាតុបំដលង សារធាតុផតាសំ ឬការលាយបញ្ជូលគានតា ណមួយ
ហផតាសងហទៀត រវាងរុក្ខជាតិ ្គាប់របស់វា ឬ ហដើមដដលចាស់ ហលើកដលងដត រ័រ ឬចុងផ្តា  
ដដល្តរូវោនច្មាញ់ហចញពដី ផលិតពដី ហដើមទាំងហនាះ, សារធាតុសរនស ហ្បង ឬវត្ថចុដុំៗ  
ឬ្គាប់ដដល្តរូវោនសមា្តាប់ហមហរាគរួចរាល់ហេើយ ឬសមាសធាតុណមួយនន្គាប ់ 
ននរុក្ខជាតិដដលមិនអាចអ្ិវឌតាឍោន។

(b) ការកាន់កាប់ ការហ្បើ្ោស់ ការទិញ ការហធវើវបតាបកម ្ការដកនច្ន ការផលិត ការហវចខ្ប ់ 
ការបិតសា្តាក ការដឹករញ្ជូន ការរកតាសាទុក ការដចកចាយ ការហ្បើ្ោស់ និងការហផ្ទរហដើម
កញ្តាឧសតាសាេកម្មិន្តរូវដផអកតាមបញ្ញត្ិនានាននខណ្ឌហនះ ឬនន ខណ្ឌទដី 10 (ហោយចាប់
ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 26000) នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈហេើយ បែុដន្ផ្ទចុយមកវិញ ្តរូវោន
ោក់បញ្ញត្ិហោយ្កសួងហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម ្្សបតាមបញ្ញត្ិនានានន ខណ្ឌទដី 24  
(ហោយចាប់ហផ្ើមពដីដផ្នកទដី 81000) នន្កមហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម្ដដល្តរូវោនរួម
បញ្ជូល។

ដផ្នកទដី 9.2. ដផ្នកទដី 81000 នន្កមហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម ្្តរូវោនហធវើវិហសាធន
កម្ហដើមតាបដីអាន ៖

81000. និយមន័យ។

ស្មាប់ហគាលបំណងននខណ្ឌហនះ ោកតាយខាងហ្កាម្តរូវមានអត្ថន័យដូចតហៅ ៖

(a) "គណៈកម្ការ" មានន័យថាគណៈកម្ការផ្ល់ឱវាទអំពដីហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្។

(b) "ស្នងការ" មានន័យថា ស្នងការកសិកម្ននហខានធដី។

(c) "សា្តាប័ន្សាវ្ជាវដផ្នកកសិកម្ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើង" មានន័យថា សា្តាប័ន  
ឬអង្គភាពសាធារណៈ ឬឯករនណមួយដដលដ្រកតាសាដដីស្មាប់ហធវើការ្សាវ្ជាវដផ្នកកសិក
ម ្ដដលរួមបញ្ជូលទាំងមហាវិទតាយាល័យ សាកលវិទតាយាល័យ មណ្ឌល្សាវ្ជាវដផ្នកកសិកម ្ 
និងមណ្ឌល្សាវ្ជាវអំពដីការអ្ិរកតាសផងដដរ។ សា្តាប័នណមួយដដលជា៖

(1) សា្តាប័ន ឬអង្គភាពសាធារណៈ ឬឯករនណមួយដដលដ្រកតាសាដដីស្មាប់ហធវើការ
្សាវ្ជាវដផ្នកកសិកម ្ដដលរួមបញ្ជូលទាំងមហាវិទតាយាល័យ សាកលវិទតាយាល័យ មណ្ឌល
្សាវ្ជាវដផ្នកកសិកម្ និងមណ្ឌល្សាវ្ជាវអំពដីការអ្ិរកតាសផងដដរ ឬ

(2) សា្តាប័នអប់រំក្មិតខ្ពស់ណមួយ (ដូច្តរូវោនកំណត់ហៅក្នចុង ដផ្នកទដី 1001 នន
ចតាបាប់ស្ដីពដីការអប់រំក្មិតខ្ពស ់្នតាំ 1965 (20 U.S.C. 1001) ដដលហធវើការោំដុះ  
ហធវើវបតាបកម ្ឬផលិតហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្ស្មាប់ហគាលបំណងក្នចុងការ្សាវ្ជាវ ដដល្តរូវ
ោនហធវើហេើងហយាងតាមកម្វិធដីសាកលតាបងដផ្នកកសិកម្ណមួយ ឬការ្សាវ្ជាវដផ្នកកសិកម្  
ឬការ្សាវ្ជាវស្មាប់ការសិកតាសាហផតាសងហទៀត។

(d) "ហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម"្ មានអត្ថន័យដូចគានតានឹងអត្ថន័យដដលោនកំណត់ហៅក្នចុង  
ដផ្នកទដី 11018.5 នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។

(e) "ហលខាធិការ" មានន័យថាហលខាធិការដផ្នកហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម្។

(f) "អ្នកបង្តាត់្គាប់ពូរ" មានន័យថា បុគ្គលណមានតាក ់ឬសា្តាប័ន ឬអង្គភាពសាធារណៈ  
ឬឯករនណមួយដដល្តរូវោនចុះបញ្ដីហៅស្នងការហដើមតាបដីអ្ិវឌតាឍ្គាប់ពូរស្មាប់ការលក់  
ឬការ្សាវ្ជាវ។

(g) "្គាប់ពូរ" មានន័យថាពូរហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្។

ណមួយ ឬអាចជាប់ហទាសពដីបទហល្ើសដដលមានទមងៃន់ហទាស្សាលជាងហនះ  
ហយាងតាមចតាបាប់ស្ដីពដីការ្គប់្គង ការោក់បញ្ញត្ិ និងការេូតពន្មនុសតាសហពញវ័យដដល
ហ្បើ្ោស់កញ្តា ដដលចតាបាប់ហនាះោនចូលជាធរមានហៅហពល្ប្ពឹត្ិបទហល្ើសហនាះ  
អាចោក់ោកតាយសុំហៅចំហោះមុខតុលាការរំនុំរ្មះក្ដីដដលោនកាន់កាប់សាល្កមផ្នា្តា
ហទាសននហរឿងក្ដីរបស់គាត់ ឬនាង ហដើមតាបដីហស្នើសុំឲតាយ្ចានហចាលការផ្នា្តាហទាស និង្បថាប់្តា
ហលើការ្ចានហចាលការផ្នា្តាហទាសហនាះ ពដីហ្ោះការផ្នា្តាហទាសកាលពដីមុន ហៅហពលហនះោន
កា្តាយជាអសុពលភាពតាមផលៃជូវចតាបាប់ហេើយ ឬ្តរូវោនកំណត់ហេើងវិញថាជាបទហល្ើសមរតាឈិម  
ឬជាបទហល្ើសតូចតាច ្សបតាម ដផ្នកទដី 11357, 11358, 11359, 11360,  
11362.1, 11362.2, 11362.3 និង 11362.4 ដូចដដលដផ្នកទាំងហនាះ្តរូវ
ោនហធវើវិហសាធនកម ្ឬបដន្ថមហោយចតាបាប់ហនាះ។

(f) តុលាការ្តរូវសន្ត់ថា អ្នកោក់បដ្ឋនាលិខិតោនបំហពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆេ័យហៅ
ក្នចុង ដផ្នករង (e) ហលើកដលងដតភាគដីដដល្ប្ំងនឹងោកតាយសុំហនាះហធវើការបញ្តាក់ហោយ
្័ស្ចុតាងចតាបាស់លាស់ និង្បកបហោយការបញ្ចុះបញ្ជូលថា អ្នកោក់បដ្ឋនាលិខិតមិនោន
បំហពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆេ័យហៅក្នចុង ដផ្នករង (e) ហេើយ។ ្បសិនហបើអ្នកោក់ោកតាយសុំោន
បំហពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆេ័យហៅក្នចុង ដផ្នករង (e) តុលាការ្តរូវហធវើការកំណត់ហេើងវិញចំហោះ
ការផ្នា្តាហទាសហនាះថាជាបទហល្ើសមរតាឈិម ឬបទហល្ើសតូចតាច ឬ្ចានហចាល និង្បថាប់
្តាហលើការផ្នា្តាហទាសហនាះថាអសុពលភាពតាមផលៃជូវចតាបាប់ ដូច្តរូវោនបហងកើតហេើងហៅហពល
ហនះ ហយាងតាមចតាបាប់ស្ដីពដីការ្គប់្គង ការោក់បញ្ញត្ិ និងការេូតពន្មនុសតាសហពញវ័យ
ដដលហ្បើ្ោស់កញ្តា។

(g) ហលើកដលងដត្តរូវោនហស្នើសុំហោយអ្នកោក់ោកតាយសុំ ពុំមានសវនាការណមួយចាំោច់
្តរូវហធវើហេើងហដើមតាបដីផ្ល់ការយល់្ពម ឬបដិហសធចំហោះោកតាយសុំដដល្តរូវោនោក់ហយាងតាម  
ដផ្នករង (e) ហេើយ។

(h) ការផ្នា្តាហទាសចំហោះបទឧ្កិដ្ឋណមួយដដល្តរូវោនកាត់ក្ដីហេើងវិញ និង្តរូវោន
្បកាសហទាសហេើងវិញ ហយាងតាម ដផ្នករង (b) ឬ្តរូវោនកំណត់ថាជាបទហល្ើសមរតាឈិម  
ឬបទហល្ើសតូចតាច ហយាងតាម ដផ្នករង (f) ្តរូវោនពិចារណថាជាបទហល្ើសមរតាឈិម  
ឬបទហល្ើសតូចតាចស្មាប់្គប់ហគាលបំណងទាំងអស់។ ការផ្នា្តាហទាសចំហោះបទហល្ើស
មរតាឈិមណមួយដដល្តរូវោនកាត់ក្ដីហេើងវិញ និង្តរូវោន្បកាសហទាសហេើងវិញ ហយាង
តាមដផ្នករង (b) ឬ្តរូវោនកំណត់ថាជាបទហល្ើសតូចតាច ហយាងតាម ដផ្នករង (f) ្តរូវ
ោនចាត់ទុកថាជាបទហល្ើសតូចតាចស្មាប់្គប់ហគាលបំណងទាំងអស់។

(i) ្បសិនហបើតុលាការដដលោនកាត់ក្ដីអ្នកោក់ោកតាយបណ្ឹងពដីដំបូង មិនអាចមានវត្មាន  
្បធានហៅ្កម ្តរូវចាត់តាំងហៅ្កមមានតាក់ហផតាសងហទៀត ហដើមតាបដីឲតាយកាត់ក្ដីហលើបណ្ឹង ឬ ោកតាយសុំ
ហនាះ។

(j) គាមតានចំណុចណមួយក្នចុងដផ្នកហនះ មានហចតនាទាត់ហចាល ឬហធវើហមាឃភាពនូវសិទ្ិនានា  
ឬ ដំហណះ្សាយនានា ដដលមានស្មាប់អ្នកោក់ោកតាយបណ្ឹង ឬអ្នកោក់ោកតាយសុំហេើយ។

(k) គាមតានចំណុចណមួយក្នចុងដផ្នកហនះ និងដផ្នកដដលោក់ព័ន្ មានហចតនាទាត់ហចាល ឬហធវើ
ហមាឃភាពនូវហសចក្ដីសហ្មចជាសា្តាពរននសាល្កមនានា ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីណមួយដដលមិន
ស្ថិតហៅក្នចុងអង្គហសចក្ដីននចតាបាប់ស្ដីពដីការ្គប់្គង ការោក់បញ្ញត្ិ និងការេូតពន្មនុសតាស
ហពញវ័យដដលហ្បើ្ោស់កញ្តាហេើយ។

(l) ការហបើកសវនាការហដើមតាបដីហធវើការ្បកាសហទាសហេើងវិញណមួយដដល្តរូវបបង្តាប់ឲតាយ
ហធវើហេើងហយាងតាមចតាបាប់ស្ដីពដីការ្គប់្គង ការោក់បញ្ញត្ិ និងការេូតពន្មនុសតាស
ហពញវ័យដដលហ្បើ្ោស់កញ្តា គឺជា "នដីតិវិធដីហោះដលងហ្កាយការផ្នា្តាហទាស" ហយាងតាម  
កថាខណ្ឌទដី (7) នន ដផ្នករង (b) នន ដផ្នកទដី 28 នន មា្តាទដី I ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់រដ្ឋ  
California (ចតាបាប ់Marsy)។

(m) បញ្ញត្ិនានាននដផ្នកហនះ្តរូវអនុវត្ហោយមានសមភាពចំហោះ ហសចក្ដីសហ្មច និង
ការបញ្ប់ដំហណើរការរ្មះហរឿងក្ដីបទឧ្កិដ្ឋអនដីតិរននានា ហយាងតាម ដផ្នកទដី 602 នន្កម
ដវលហា៊្តារិ៍ និងសា្តាប័ន ្បសិនហបើអនដីតិរនអាចមិនជាប់ហទាសពដីបទហល្ើសណមួយ ឬអាច
ជាប់ហទាសពដីបទហល្ើសដដលមានទមងៃន់ហទាស្សាលជាងហនះ ហយាងតាមចតាបាប់ស្ដីពដីការ
្គប់្គង ការោក់បញ្ញត្ិ និងការេូតពន្មនុសតាសហពញវ័យដដលហ្បើ្ោស់កញ្តា។

(n) ្កុម្បឹកតាសាតុលាការ្តរូវ្បកាសឲតាយហ្បើ្ោស់ និងហធវើឲតាយហគអាចរកោន្គប់ទ្មង់
ចាំោច់ទាំងអស់ ហដើមតាបដីអនុញ្តាតឲតាយមានការោក់ោកតាយបណ្ឹង 
និងោកតាយសុំនានាហយាងតាមដផ្នកហនះ។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

ោនោំ។

(1) ការយកសំណក្តរូវហកើតហេើងឲតាយោន្ប់រេ័សបំផុតតាមដដលអាចហធវើហៅោន  
ហៅហពលដដលសារធាតុ THC ននសលៃឹកព័ទ្រុំវិញ្គាប់ោនហ្ចើនបំផុត និង្តរូវចាប់ហផ្ើម
ហៅហពល្គាប់វាចាប់ហផ្ើមទុំ ហៅហពល្គាប់ដំបូងមានទំេំ្បដេល 50 ភាគរយននហដើម
ដដលធុននឹងការសងកត់។

(2) ដផ្នកទាំងអស់ននហដើមដដលហចញដផលៃ ដដលរួមបញ្ជូលទាំង្គាប់ផងដដរហនាះ ្តរូវោន
ហ្បើ្ោស់ជាសំណក។ ការកាត់យកសំណក្តរូវហធវើហេើងហោយផ្តាល់ហៅដផ្នកខាងហ្កាម
ដផ្នកដដលហឃើញមានកញ្ចុំផ្តាហៅមួយភាគបដីខាងចុងហដើម។

(3) សំណកដដល្តរូវ្បមូលយកហដើមតាបដីហធវើហតស្ THC ្តរូវអមមកជាមួយសំណុំឯកសារ
នានាដូចខាងហ្កាម៖

(A) ្័ស្ចុតាងបញ្តាក់អំពដីការចុះបញ្ដីរបស់អ្នកចុះបញ្ដី។

(B) ឯកសារបញ្តាក់អំពដី្គាប់ពូរ ស្មាប់្គាប់ពូរដដល្តរូវហ្បើ្ោស់។

(C) រោយការណ៍ស្ដីពដីការហធវើហតស្ THC ស្មាប់្គាប់ពូរដដល្តរូវោនបញ្តាក ់និង្តរូវ
ហ្បើ្ោស់។

(4) រោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍្តរូវោនហចញហោយមន្ទដីរពិហសាធន៍ដដលោន
ចុះបញ្ដីជាមួយរដ្ឋោលអនុវត្ឱស្ ្តរូវបញ្តាក់អំពដីភាគរយននសារធាតុ THC ្តរូវបញ្តាក់
អំពដីកាលបរិហចឆេទ និងទដីតាំងដដលោនយកសំណក និង្តរូវបញ្តាក់អំពដីកូអរហោហណនន
្បព័ន្កំណត់ទដីតាំងជាសកល និងនផ្ទដដីសរុបជាអារននដំណំផងដដរ។ ្បសិនហបើរោយ
ការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍ចងអចុលបង្តាញពដីភាគរយននសារធាតុ THC ដដលហស្ើ  
ឬតិចជាងបដីភាគដប់នន 1 ភាគរយហនាះ ោកតាយ "ោនជាប់ជាហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្
ននរដ្ឋ CALIFORNIA" នឹងហលចហេើងហៅ ឬហៅដកតាបរដផ្នកខាងហលើបំផុតននរោយការ
ណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍។ ្បសិនហបើការហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍ចងអចុលបង្តាញ
ពដីភាគរយននសារធាត ុTHC ដដលមានចំនួនហលើសពដីបដីភាគដប់នន 1 ភាគរយ ោកតាយ  
"មិនោនជាប់ជាហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្ននរដ្ឋ CALIFORNIA" នឹងហលចហេើងហៅ  
ឬហៅដកតាបរដផ្នកខាងហលើបំផុតននរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍។

(5) ្បសិនហបើរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍ចងអចុលបង្តាញពដីភាគរយននសារធាត ុ 
THC ដដលហស្ើ ឬតិចជាងបដីភាគដប់នន 1 ភាគរយហនាះ មន្ទដីរពិហសាធន៍្តរូវផ្ល់រូនបុគ្គល
ដដលោនហស្នើសុំការហធវើហតស្ហនាះនូវសំហ្ចមលៃងចតាបាប់ហដើមមិនតិចជា 10 ចតាបាប់ហេើយ  
ដដលសំហ្ចមលៃងទាំងហនាះ្តរូវោនចុះេត្ថហលខាហោយនិហយារិតណមានតាក់ដដលទទួល
ោនការអនុញ្តាតពដីមន្ទដីរពិហសាធន ៍និង្តរូវរកតាសាទុករោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន ៍ 
មួយ ឬហ្ចើនចតាបាប់ហដើម ស្មាប់រយៈហពលយា៉តាងតិចពដី្នតាំចាប់ពដីកាលបរិហចឆេទយកសំណក។

(6) ្បសិនហបើរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍ចងអចុលបង្តាញពដីភាគរយននសារធាត ុ 
THC ដដលហលើសពដីបដីភាគដប់នន 1 ភាគរយ និងមិនហលើសពដី 1 ភាគរយហនាះ អ្នកចុះ
បញ្ដីដដលោំហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្្តរូវោក់នូវសំណកបដន្ថមស្មាប់ការហធវើហតស្ហដើម
កញ្តាឧសតាសាេកម្ដដលោនោំ។

(7) អ្នកចុះបញ្ដីដដលោំហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្្តរូវបំផ្តាញហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្ដដល
ោនោំបនា្តាប់ពដីទទួលោនរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍ហលើកទដីមួយដដលចងអចុល
បង្តាញថាភាគរយននសារធាតុ THC ហលើសពដី 1 ភាគរយ ឬរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅ
មន្ទដីរពិហសាធន៍ហលើកទដីពដីរ ហយាងតាម កថាខណ្ឌទដី (6) ដដលចងអចុលបង្តាញពដីភាគ
រយននសាធារធាតុ THC ដដលហលើសពដីបដីភាគដប់នន 1 ភាគរយ បែុដន្តិចជាង 1  
ភាគរយ។ ្បសិនហបើភាគរយននសារធាតុ THC គឺហលើសពដី 1 ភាគរយហនាះការបំផ្តាញ
្តរូវហធវើហេើងក្នចុងរយៈហពល 48 ហមា៉តាងបនា្តាប់ពដីទទួលោនរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរ
ពិហសាធន៍។ ្បសិនហបើភាគរយននសារធាតុ THC ហៅក្នចុងរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរ
ពិហសាធន៍ហលើកទដីពដីរ ហលើសពដីបដីភាគដប់នន 1 ភាគរយ បែុដន្តិចជាង 1 ភាគរយហនាះ ការ
បំផ្តាញ្តរូវហធវើហេើងឲតាយោន្ប់រេ័សបំផុតតាមដដលអាចហធវើហៅោន បែុដន្មិនហលើសពដី 45  
ន្ងៃបនា្តាប់ពដីទទួលោនរោយការណ៍ហធវើហតស្ហលើកទដីពដីរហេើយ។

(8) អ្នកចុះបញ្ដីដដលមានបំណងោំហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម ្
និងដដលអនុហលាមតាមដផ្នកហនះ មិន្តរូវោនោក់ហទាសស្មាប់ការហធវើវបតាបកម ្ឬការកាន់
កាប់កញ្តា ដដលលទ្ផលននរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍ចងអចុលបង្តាញថាភាគ
រយននសារធាតុ THC ហលើសពដីបដីភាគដប់នន 1 ភាគរយ បែុដន្មិនហលើសពដី 1 ភាគរយ

(h) "ដផនការអ្ិវឌតាឍ្គាប់ពូរ" មានន័យថាយុទ្សានស្ណមួយដដល្តរូវោនបហងកើត
ហេើងហោយអ្នកបង្តាត់ពូរ ឬអ្នកបង្តាត់ពូរដដលោនោក់ោកតាយសុំ ហោយហរៀបរាប់លមអិត
អំពដីវិធដីសានស្ដដលគាត់ោនហរៀបចំដផនការស្មាប់ការោំដុះ និងអ្ិវឌតាឍ្គាប់ពូរ្្ដី
មួយស្មាប់ហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្។

ដផ្នកទដី 9.3. ដផ្នកទដី 81006 នន្កមហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម ្្តរូវោនហធវើ
វិហសាធនកម្ ហដើមតាបដីអាន៖

81006. ការោក់កំេិតចំហោះការោំដុះហដើមកញ្តាកសិកម ្ប្មាម ការនាំចូល  
និងការហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍។

(a) (1) ហលើកដលងដតហៅហពលដដល្តរូវោនោំដុះហោយសា្តាប័ន្សាវ្ជាវដផ្នកកសិកម្
ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងណមួយ ឬអ្នកបង្តាត់ពូរដដលោនចុះបញ្ដីណមានតាក ់ហដើម
កញ្តាឧសតាសាេកម្្តរូវោនោំដុះដតក្នចុងទ្មង់ជាដំណំសរនស ឬដំណំដដល្គាប់មាន
ជាតិហ្បងដដល្តរូវោនោំយា៉តាងដណនហៅហលើដដីជាអារ ដដលមានទំេំមិនតូចជាង ្ោំអារ  
មួយភាគដប់ននមួយអារ ក្នចុងហពលដតមួយ និងពំុមានដផ្នកណមួយនននផ្ទដដីជាអារននហដើម
កញ្តាឧសតាសាេកម្្តរូវរួមបញ្ជូលកតាបាលដដីនានាហៅជាប់ហនាះដដលមានទំេំតូចជាងមួយអារ
ហេើយ។

(2) អ្នកបង្តាត់ពូរដដលោនចុះបញ្ដីស្មាប់ហគាលបំណងននការផលិតពូរ ្តរូវោំដតហដើម
កញ្តាឧសតាសាេកម្ក្នចុងទ្មង់ជាដំណំដដល្តរូវោនោំដុះយា៉តាងដណនហៅហលើដដីដដល
មានទំេំមិនតូចជាង មួយភាគដប់នន ពដីរ អារ ក្នចុងហពលដតមួយ និងពុំមានដផ្នកណមួយនន
នផ្ទដដីជាអារននហដើមកញ្តាកសិកម្្តរូវរួមបញ្ជូលកតាបាលដដីនានាហៅជាប់ហនាះដដលមានទំេំតូច
ជាងមួយអារហេើយ។

(3) អ្នកបង្តាត់ពូរដដលោនចុះបញ្ដីស្មាប់ហគាលបំណងននការបហងកើតពូរ្្ដីមួយហៅរដ្ឋ  
California ្តរូវោំហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្ឲតាយោនដណនជាទដីបំផុតតាមដដលអាចហធវើហៅ
ោនហៅហលើនផ្ទដដីជាអារដដល្តរូវោនកំណត ់ដដលមានទំេំមិនតូចជាងមួយ ភាគដប់នន
មួយអារ និង្សបតាមដផនការអ្ិវឌតាឍ្គាប់ពូរ។ នផ្ទដដីទាំងអស់នននផ្ទដដីជាអារដដល្តរូវោន
កំណត ់មិនត្មរូវឲតាយហ្បើ្ោស់ស្មាប់ហធវើវបតាបកម្្គាប់ពូរជាក់លាក់ណមួយហនាះហទ។

(b) ការហធវើវបតាបកម្ហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្ហដើមតាបដីលមអ និងហោយលួចលាក់្តរូវោនហាម
ឃត់។ ្គប់កតាបាលដដីទាំងអស់្តរូវោក់សញ្តាឲតាយោន្គប់្គាន ់ដដលបង្តាញថាដំណំហៅ
ហលើដដីទាំងហនាះគឺជាហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្។

(c) ការកាត់ដមក និងការហមើលដ្ហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្ជាលក្ខណៈបុគ្គល្តរូវោនហាម
ឃត់ ហលើកដលងដតហៅហពលដដល្តរូវោនោំហោយសា្តាប័ន្សាវ្ជាវដផ្នកកសិកម្ដដល្តរូវ
ោនបហងកើតហេើងណមួយ ឬហៅហពលដដលសកម្ភាពហនះគឺចាំោច់ស្មាប់ការហធវើហតស្  
tetrahydrocannabinol (THC) ដូចោនពណ៌នាហៅក្នចុងដផ្នកហនះ។

(d) ការហ្រើសហរីសហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្្តរូវោនហាមឃត ់

ហលើកដលងដតហៅហពលដដល្តរូវោនោំហោយសា្តាប័ន្សាវ្ជាវដផ្នកកសិកម្ដដល្តរូវោន
បហងកើតហេើងណមួយ, ហៅហពលដដលសកម្ភាពហនះគឺចាំោច់ស្មាប់ការហធវើហតស្ THC  

ដូចោនពណ៌នាហៅក្នចុងដផ្នកហនះ ឬស្មាប់ហគាលបំណងននការផលិត និងអ្ិវឌតាឍ្គាប់ពូរ
ហោយអ្នកបង្តាត់្គាប់ពូរដដលោនចុះបញ្ដីណមានតាក់។

(e) ហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្រួមបញ្ជូលទាំងផលិតផលដដល្តរូវោននាំចូលហយាងតាមបញ្ដី
ពន្គយដដលសុដីសង្តាក់គានតាននសេរដ្ឋអាហមរិក (2013) របស់ស្នងការរំនួញអន្រជាតិនន
សេរដ្ឋអាហមរិក រួមមានជាអាទិ៍ ្គាប់កញ្តា ស្មាប់ ចំណងហរើងរងហលខ  

1207.99.03 ហ្បងកញ្តា ស្មាប ់ចំណងហរើងរងហលខ 1515.90.80 ដុំហ្បង  

ស្មាប ់ចំណងហរើងរងហលខ 2306.90.01 កញ្តាពិត្ោកដ ស្មាប ់ចំណងហរើង
ហលខ 5302 សរនសសូ្តកញ្តាពិត្ោកដ ស្មាប់ចំណងហរើងរងហលខ 5308.20.00  

និង្កណត់តតាបាញពដីសរនសអំហោះកញ្តាពិត្ោកដ ស្មាប់ចំណងហរើងរងហលខ  

5311.00.40 ។

(f) ហលើកដលងដតហៅហពលដដលហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្្តរូវោនោំដុះហោយសា្តាប័ន្សាវ
្ជាវដផ្នកកសិកម្ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងណមួយ អ្នកចុះបញ្ដីដដលោំហដើមកញ្តា
ឧសតាសាេកម្ហយាងតាមដផ្នកហនះ្តរូវ មុនហពល្បមូលផលដំណំនដីមួយៗ និងដូចមាន
ដចងហៅខាងហ្កាម ទទួលោនរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍ដដលបង្តាញ
អំពដីក្មតិ THC ននសំណក្ោវណមួយននចុងផ្សងៃលួតននហដើមកញ្ឧសសាេកម្ដដល
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210 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ 64បន្

ដផ្នកទដី 9.6. ដផ្នកទដី 81010 នន្កមហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម្្តរូវោនហធវើវិហសាធន
កម ្ហដើមតាបដីអាន ៖

81010. ្បតិបត្ិការននខណ្ឌហនះ។

(a) ខណ្ឌហនះ និងដផ្នក 221 មិន ្តរូវកា្តាយជាអាចហធវើ្បតិបត្ិការោនហេើយ ហលើកដលង
ដតទទួលោនការអនុញ្តាតិហយាងតាមចតាបាប់សេព័ន ្ហៅ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2017 ។

(b) ការកាន់កាប់ ការហ្បើ្ោស់ ការទិញ ការបហងកើត ការផលិត ការហវចខ្ប ់ការបិតសា្តាក  
ការដឹករញ្ជូន ការរកតាសាទុក ការដចកចាយ ការហ្បើ្ោស់ និងការហផ្ទរហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម ្ 
្តរូវោនោក់បញ្ញត្ិហយាងតាមខណ្ឌហនះ។ ការិយាល័យ្គប់្គងកញ្តាមានសិទ្ិោក់
បញ្ញត្ ិនិង្គប់្គងហដើម និងផលិតផលនានាដដលស័ក្ិសមនឹងនិយមន័យននហដើមកញ្តា
ឧសតាសាេកម ្បែុដន្មិនដមនហដើម និងផលិតផលដដល្តរូវោនបហងកើត ដកនច្ន ផលិត ហធវើហតស ្ 
បញ្ជូន ឬហោះ្សាយហោយវិធដីហផតាសងហទៀត ហយាងតាមអាជា្តាប័ណ្ណដដល្តរូវោនហចញហយាង
តាម ខណ្ឌទដី 10 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 26000) នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈ។

ដផ្នកទដី 10. វិហសាធនកម្។

ចតាបាប់ហនះ្តរូវោនបក្សាយយា៉តាងទូលំទូលាយហដើមតាបដីសហ្មចហគាលបំណង  
និងហចតនាទាំងឡាយរបស់ខលៃលួន ដូចមានដចងហៅក្នចុងដផ្នកទដី 3 ។ អង្គនដីតិបញ្ញត្ ិ 
តាមរយៈការហោះហ្នតាតហោយមតិភាគហ្ចើន អាចហធវើវិហសាធនកម្ចតាបាប់ហនះ ដដល
មានដចងហៅក្នចុង ដផ្នកទដី 5 រេូតដល់ដផ្នកទដី 5.5 ដដលោនរួមបញ្ជូល និង ដផ្នកទដី 6  
រេូតដល់ដផ្នកទដី 6.3 ដដលោនរួមបញ្ជូល ហដើមតាបដីអនុវត្បញ្ញត្ិសំខាន់ៗននដផ្នកទាំងហនាះ  
ក្នចុងលក្ខខណ្ឌដដលការហធវើវិហសាធនកម្ដបបហនាះមានសង្គតិភាពជាមួយ និងរួយសហ្មច
ហគាលបំណង និងហចតនាទាំងឡាយននចតាបាប់ហនះ ដូចមានដចងហៅក្នចុងដផ្នកទដី 3 ។  
ការហធវើវិហសាធនកម្ចំហោះចតាបាប់ហនះ ដដលអនុម័តការការោរនិហយារិត និងអ្នកហធវើការហផតាសង
ៗហទៀតរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាម ដផ្នកទដី 6 រេូត 6.3 ដដលោនរួមបញ្ជូល  
ននចតាបាប់ហនះ ដដលបដន្ថមពដីហលើការការោរទាំងឡាយដដល្តរូវោនផ្ល់រូនហៅក្នចុងចតាបាប់ហនះ  
ឬព្ងដីកសិទ្ិ្សបចតាបាប់របស់និហយារិត ឬអ្នកហធវើការរបស់អ្នកកាន់អាជា្តាប័ណ្ណ ហយាងតាម  
ដផ្នកទដី 6 រេូតដល់ 6.3 ដដលោនរួមបញ្ជូល ននចតាបាប់ហនះ ្តរូវោនចាត់ទុកថាមាន
សង្គតិភាពជាមួយ និងរួយសហ្មចហគាលបំណង និងហចតនាទាំងឡាយននចតាបាប់ហនះ។  
តាមរយៈការហោះហ្នតាតសហមលៃងភាគហ្ចើន អង្គនដីតិបញ្ញត្ ិអាចហធវើវិហសាធនកម ្បដន្ថម ឬ
និរាករណ៍បញ្ញត្ ិហដើមតាបដីកាត់បន្ថយនូវហទាសពិន័យននបទហល្ើសណមួយដដលដចងក្នចុង
ចតាបាប់ហនះ។ ហលើកដលងដត្តរូវោនដចងហផតាសងពដីហនះ បញ្ញត្ិនានាននចតាបាប់ហនះអាច្តរូវោនហធវើ
វិហសាធនកម្ហោយសហមលៃងហ្នតាតពដីរភាគបដីននអង្គនដីតិបញ្ញត្ិហដើមតាបដីរួយសហ្មចហគាលបំណង  
និងហចតនាទាំងឡាយននចតាបាប់ហនះ។

ដផ្នកទដី 11. ការបហងកើត និងការបក្សាយ។

បញ្ញត្ិនានាននចតាបាប់ហនះ្តរូវោនបក្សាយហោយហសរីហដើមតាបដីសហ្មចហគាលបំណង និង
ហចតនាទាំងឡាយននចតាបាប់ស្ដីពដីការ្គប់្គង ោក់បញ្ញត្ ិនិងេូតពន្មនុសតាសហពញវ័យ
ដដលហ្បើ្ោស់កញ្តា ក្នចុងលក្ខខណ្ឌដដលពុំមានបញ្ញត្ិណមួយ ឬបញ្ញត្ិនានាននចតាបាប់ហនះ
្តរូវបកដ្ប និងបក្សាយ ក្នចុងឥរិយាប្ដដលបហងកើតរហមា្តាះវិរ្មានណមួយជាមួយចតាបាប់
សេព័ន្ហេើយ ដដលរួមបញ្ជូលទាំងចតាបាប់ស្ដីពដីសារធាតុដដលស្ថិតហៅហ្កាមការ្គប់្គង
របស់សេព័ន្ផងដដរ ដដលក្នចុងករណដីហនាះបញ្ញត្ិ ឬបញ្ញត្ិនានាននចតាបាប់ហនះ និងចតាបាប់
សេព័ន្មិនអាចមានវត្មានហោយមានសង្គតិភាពជាមួយគានតាហេើយ។

ដផ្នកទដី 12. សុពលភាពោច់ហោយដេកពដីគានតា។

្បសិនហបើបញ្ញត្ិណមួយហៅក្នចុងចតាបាប់ហនះ ឬដផ្នកណមួយននបញ្ញត្ិហនាះ ឬការអនុវត្បញ្ញត្ិ
ណមួយ ឬដផ្នកណមួយចំហោះបុគ្គលណមានតាក ់ឬមានកាលៈហទសៈណមួយដដល្តរូវោន
ហធវើហេើងហោយមូលហេតុណមួយ កា្តាយជាអសុពលភាព ឬផ្ទចុយពដីរដ្ឋធម្នុញ្ញ បញ្ញត្ិនានា  
និងដផ្នកនានាដដលហៅសល់មិន្តរូវទទួលរងផលបែះោល់ហេើយ បែុដន្្តរូវបន្មានសុពល
ភាព និងមាន្បសិទ្ភាពដដដល និងរេូតដល់ចំណុចចុងបញ្ប ់បញ្ញត្ិនានាននចតាបាប់ហនះ
មានសុពលភាពោច់ហោយដេកពដីគានតា។

ដផ្នកទដី 13. គំនិតផ្លួចហផ្ើមដដលមានទំនាស់។

ក្នចុងករណដីដដលវិធានការហនះ និងវិធានការណមួយ ឬវិធានការទាំងឡាយហផតាសងហទៀតោក់
ព័ន្នឹងការ្គប់្គង ការោក់បញ្ញត្ិ និងការេូតពន្ហលើកញ្តា កញ្តាហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយ  
ឬហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម ្ហលចហេើងហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតទូទាំងរដ្ឋ ្ពមៗគានតាហនាះ បញ្ញត្ិ

ហេើយ។

(9) សា្តាប័ន្សាវ្ជាវដផ្នកកសិកម្ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើង្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយហធវើវបតាបកម ្ 

ឬកាន់កាប់ហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្ដដលមានរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន ៍ 

ដដលចងអចុលបង្តាញអំពដីភាគរយននសារធាត ុTHC ហលើសពដីបដីភាគដប់នន 1 ភាគរយ 

្បសិនហបើការហធវើវបតាបកម ្ឬការកាន់កាប់ហនាះរួមចំដណកដល់ការអ្ិវឌតាឍ្បហ្ទហដើមកញ្តាឧ
សតាសាេកម្ដដលនឹងអនុហលាមតាមចំនួនកំណត់ THC ចំនួនបដីភាគដប់នន 1 ភាគរយដដល
្តរូវោនបហងកើតហេើងហៅក្នចុងខណ្ឌហនះ។

(10) ហលើកដលងចំហោះសា្តាប័ន្សាវ្ជាវដផ្នកកសិកម្ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើង អ្នកចុះ
បញ្ដីដដលោំហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្្តរូវរកតាសាទុករោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍
ដដលមានចុះេត្ថហលខាមួយចតាបាប់ហដើមស្មាប់រយៈហពលពដីរ្នតាំចាប់ពដីកាលបរិហចឆេទយក
សំណក ការបហងកើតរោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅមន្ទដីរពិហសាធន៍ចតាបាបហ់ដើមដដលមានចុះ
េត្ថហលខាអាចដសវងរកោនហៅនាយកោ្តាន ស្នងការ ឬមនន្ដីអនុវត្ចតាបាប់ ឬអ្នកទទួល
ោនការដតងតាំងរបស់ពួកហគ បនា្តាប់ពដីមានការហស្នើសុំ និង្តរូវផ្ល់រោយការណ៍ហធវើហតស្ហៅ
មន្ទដីរពិហសាធន៍មួយចតាបាប់ហដើមរូនបុគ្គលមានតាក់ៗដដលទិញ ដឹករញ្ជូន ឬទទួលោនហដើម
កញ្តាពដីអ្នកចុះបញ្ដីហផតាសងហទៀតដដលោំហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្ហដើមតាបដីយកសរនស ហ្បង  

ហ្បងដុ ំឬ្គាប ់ឬសមាសធាតុណមួយនន្គាប់ និងននហដើម។

(g) តាមទសតាសនៈរបស់អគ្គហមធាវីដដលោនហចញហយាងតាម ដផ្នកទដី 8 ននចតាបាប ់ដដល
ោនបដន្ថមហលើខណ្ឌហនះ ្បសិនហបើហគោនកំណត់ថា បញ្ញត្ិនានាននដផ្នកហនះមានភាពមិន
្គប់្គាន់ស្មាប់អនុហលាមតាមចតាបាប់សេព័ន្ហទហនាះ នាយកោ្តាន ហោយោន្បឹកតាសា
ហយាបល់ជាមួយគណៈកម្ការ ្តរូវបហងកើតនដីតិវិធដីនានាស្មាប់ដផ្នកហនះ ដដលបំហពញតាម
លក្ខខណ្ឌត្មរូវនានាននចតាបាប់សេព័ន្។

ដផ្នកទដី 9.4. ដផ្នកទដី 81007 នន្កមស្ដីពដីហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម្្តរូវោន
នរាករណ៍។

81007. (a) ហលើកដលងដតមានដចងហៅក្នចុងដផ្នករង (b) ឬមានភាពចាំោច់ស្មាប់
ការហធវើហតស ្ហយាងតាមដផ្នករង (f) ននដផ្នកទដី 81006 ការកាន់កាប់រ័រ ចុងផ្តា ឬសលៃឹក
ដដល្តរូវោនយកហចញពដីហដើមកញ្តា ហៅខាងហ្រៅមូលោ្តានននការហធវើវបតាបកម្្សបចតាបាប់ ្តរូវ
ោនហាមឃត់។

(b) វត្មានននសលៃឹកកញ្តា ឬចុងផ្តាកញ្តាក្នចុងចំនួនតិចតួច ឬមិនហ្ចើន ហៅហលើហដើមកញ្តាជា
ហ្ចើនហដើម ដដលបណ្តាលមកពដីការដកនច្នហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្ធម្តា ឬោន្តឹម្តរូវ មិន
បហងកើតោនជាការកាប់កាប់កញ្តាហេើយ។

ដផ្នកទដី 9.5. ដផ្នកទដី 81008 នន្កមស្ដីពដីហសតាបៀងអាហារ និងកសិកម្្តរូវោនហធវើ
វិហសាធនកម្ ហដើមតាបដីអាន ៖

81008. រោយការណ៍របស់អគ្គហមធាវី លក្ខខណ្ឌត្មរូវនានា។

(a) មិនហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2019 ឬ ក្នចុងរយៈហពល្ោំ្នតាំបនា្តាប់ពដីបញ្ញត្ិនន
ខណ្ឌហនះទទួលោនការអនុញ្តាតហយាងតាមចតាបាប់សេព័ន ្មួយណហ្កាយ អគ្គហមធាវី
្តរូវហធវើរោយការណ៍ហៅកាន់គណៈកម្ការននសភាតំណងរានស្ និង្ពឹទ្សភាពស្ដីពដី
កសិកម ្និងគណៈកម្ការននសភាតំណងរានស្ និង្ពឹទ្សភាពស្ដីពដីសុវត្ថិភាព
សាធារណៈ ននហេតុការណ៍ដដលោនរាយការណ៍ណមួយ ្បសិនហបើមាន អំពដី
ចំណុចនានាដូចខាងហ្កាម៖ 

(1) មូលោ្តានននហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្ដដល្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីបិទោំងការហធវើ
វបតាបកម្កញ្តា។

(2) ការអះអាងហៅក្នចុងសវនាការហៅតុលាការហោយបុគ្គលទាំងឡាយហ្រៅពដីបុគ្គល
ដដល្តរូវោនហលើកដលងហៅក្នចុង ដផ្នករង (f) នន ដផ្នកទដី 81006 ថា កញ្តាហនាះ គឺជា
ហដើមកញ្តាឧសតាសាេកម្។

(b) រោយការណ៍ណមួយដដល្តរូវោនោក់រូនហយាងតាម ដផ្នករង (a) ្តរូវោន
ោក់រូនហោយអនុហលាមតាម ដផ្នកទដី 9795 នន្កមរោ្តា្ិោល។

(c) ហយាងតាម ដផ្នក 10231.5 នន្កមរោ្តា្ិោល ដផ្នកហនះ្តរូវោននិរាករណ៍ហៅ ន្ងៃ
ទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2023 ឬក្នចុងរយៈហពលបួន្នតាំបនា្តាប់ពដីកាលបរិហចឆេទដដល្តរូវោក់រូននូវ
រាយការណ៍ហនះ មួយណដដលហកើតហេើងហ្កាយ។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ64 បន្

ហោយហសរីនូវ្ ង់យួរ្គប់្បហ្ទ និងត្មរូវឲតាយលក់្ ង់យួរ្បហ្ទហផតាសងហទៀត នឹង្តរូវតមកល់
ហៅក្នចុងមូលនិធិហលើកកម្ពស ់និងការោរ បរិសា្តាន ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងហៅក្នចុងរតនាគារ
ជាតិ និង្តរូវោន្គប់្គងហោយគណៈកម្ការអ្ិរកតាសសតវន្ព អនុហលាមហៅតាមដផ្នក 
42272។

(b) ស្មាប់ហគាលបំណងននរំពូកហនះ៖

(1) "ហាង" មានន័យថា្គឹះសា្តានលក់រាយ ដដលបំហពញតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវណមួយ
ដូចខាងហ្កាម ៖

(A) ហាងលក់រាយទំនិញ្គប់្បហ្ទសវ័យហសវា ដដលមានការលក់
ដុល្បចាំ្នតាំចំនួនពដីរលានដុលា្តារ ($2,000,000) ឬហ្ចើនជាងហនះ ដដល
លក់ហ្គឿងសមលៃសងៃលួតជាហ្ចើន្បហ្ទ ទំនិញកំបែុង ឬទំនិញឧបហភាគ និងទំនិញ
ដដលងយខូចមួយចំនួន។

(B) មានកដនលៃងលក់រាយទំេំយា៉តាងតិច 10,000 េ៊វដីតកាហរេ ដដលរក្ោក់លក់ោន ឬហ្បើ
ពន ្អនុហលាមហៅតាមចតាបាប់ស្ដីពដីការលក់ និងពន្ហលើការហ្បើ្ោស់ក្នចុងមូលោ្តានដូចគានតា
របស់ Bradley-Burns (ដផ្នកទដី 1.5 (ដដលចាប់ហផ្ើមហោយដផ្នក 7200) ននដផ្នកទដី 2 
នន្កម្ោក់ចំណូល និងេូតពន)្ និងឱស្សា្តានមួយដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណអនុហលាមហៅ
តាមរំពូកទដី 9 (ដដលចាប់ហផ្ើមហោយមា្តា 4000) ននដផ្នកទដី 2 ្កមោណិរ្កម ្និង
វិជា្តារដីវៈ។

(C) គឺជាហាងអាហារហវចខ្ប់្សាប ់ផតាសារមហជូបអាហារ ឬអង្គភាពហផតាសងហទៀត ដដលចូលរួម
ហៅក្នចុងការលក់រាយទំនិញតិច្បហ្ទ ដដលរួមមានជាទូហៅទឹកហោះហគា នំបែ័ង សូោ និង
អាហារស្មន់ និងដដលកាន់កាប់អាជា្តាប័ណ្ណ្បហ្ទ 20 ឬ្បហ្ទ 21 ដដលហចញហោយ
នាយកោ្តាន្តរួតពិនិតតាយហ្សរ្ៈមានជាតិអាល់កុល។

(D) គឺជាហាងអាហារហវចខ្ប់្សាប ់ផតាសារមហជូបអាហារ ឬអង្គភាពហផតាសងហទៀត ដដល
ចូលរួមហៅក្នចុងការលក់រាយទំនិញ ដដលហគចង់ពិសាហៅហ្រៅទដីតាំង និងដដលកាន់កាប់
អាជា្តាប័ណ្ណ្បហ្ទ 20 ឬ្បហ្ទ 21 ដដលហចញហោយនាយកោ្តាន្តរួតពិនិតតាយហ្សរ្ៈ
មានជាតិអាល់កុល។

(2) "ចតាបាប់រដ្ឋ" មានន័យថា បញ្ញត្ ិចតាបាប ់បទបញ្តា ឬអំណច្សបចតាបាប់ហផតាសងហទៀត 
ដដល្តរូវោនអនុម័ត ឬអនុវត្មុន ឬហ្កាយកាលបរិហចឆេទចូលធរមានននដផ្នកហនះហោយរដ្ឋ 
California ឬទដីភានតាក់ងរណមួយរបស់្កសួង។

(3) "្ង់យួរ" មានន័យថា ្ង់យួរហ្បើដតម្ង ្ង់ហធវើពដី្កោស ្ង់ហធវើពដី្កោសដកនច្នហេើង
វិញ ្ង់ផ្តាស្ទិច ្ង់ផ្តាស្ទិចអាចដកនច្នហេើងវិញោន ្ង់ផ្តាស្ទិចហ្បើ្ោស់ហេើងវិញោន 
្ង់រលាយជាកំបែុស ្ង់ហ្គឿងសមលៃអាចហ្បើហេើងវិញោន ឬ្ ង់្បហ្ទហផតាសងហទៀត ដដល
្តរូវោនហ្បើហដើមតាបដីយួរទំនិញដដលោនទិញហចញពដីហាង។

(c) (1) គណៈកម្ការអ្ិរកតាសសតវន្ព អាចអនុម័តបទបញ្តា និងស្មបស្មរួល ឬចុះកិច្
សនតាយាជាមួយទដីភានតាក់ងររដ្ឋ ឬមូលោ្តានហផតាសងហទៀត ហដើមតាបដីពហនលៃឿនការ្គប់្គង និងការអនុវត្ 
ដផ្នករង (a) ននដផ្នកហនះ ដផ្នកទដី 42272 និង ដផ្នក 42273 ។

(2) ្វដីហបើមានបញ្ញត្ិហផតាសងហទៀតននចតាបាប់ក៏ហោយ កម្ដីដដលមានទឹក្ោក់្ោំរយោន់ដុលា្តារ 
($500,000) ្តរូវោនហធវើហេើងពដីសុវត្ថិភាពទឹកផឹក គុណភាពទឹក និងការផ្គត់ផ្គង ់ការ
្គប់្គងទឹករំនន ់មូលនិធិការោរទហនលៃ និងតំបន់ហ្្នរ ្នតាំ 2006 (ដផ្នក 75009)
ហៅគណៈកម្ការអ្ិរកតាសសតវន្ព ក្នចុងហគាលបំណង អនុម័តបទបញ្តាស្មាប់ការ្គប់្គង 
និងការអនុវត្ដផ្នករង (a) ននដផ្នកហនះ ដផ្នក 42272 និងដផ្នក 42273 ។ ្បសិនហបើ
្ោក់ហៅក្នចុងមូលនិធិសុវត្ថិភាពទឹកផឹក គុណភាព និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការ្គប់្គងទឹក
រំនន ់ការការោរទហនលៃ និងតំបន់ហ្្នរ្ នតាំ 2006 មានចំនួនមិន្គប់្គាន់ហដើមតាបដីផ្ល់កម្ដី
ដដល្តរូវោនត្មរូវហោយកថាខណ្ឌហនះ កម្ដី្តរូវហធវើហេើងពដីមូលនិធិគុណភាពទឹក ការផ្គត់ផ្គង ់
និងការហធវើឲតាយចហ្មើនហេើងដល់ហេោ្តារចនាសម្ព័ន្ ្នតាំ 2014 (ដផ្នក 79715 នន្កម
ស្ដីពដីទឹក)។ ្ោក់ទាំងអស់ដដលោក់ហៅក្នចុងមូលនិធិហលើកកម្ពស ់និងការោរបរិសា្តាន 
្តរូវហ្បើ្ោស់ជាហលើកដំបូងហដើមតាបដីសងកម្ដី រេូតទាល់ដតទឹក្ោក់ននកម្ដី្គប់ចំនួន្តរូវោន
សងរួច។ អ្នក្តរួតពិនិតតាយ និងមនន្ដីរដ្ឋទទួលខុស្តរូវហផតាសងហទៀត្តរូវចាត់វិធានការចាំោច់
្គប់ដបបយា៉តាងហដើមតាបដីអនុវត្កម្ដីដដល្តរូវោនត្មរូវហោយកថាខណ្ឌហនះ។

42272. (a) មូលនិធិហលើកកម្ពស់និងការោរបរិសា្តាន តាមរយៈហនះ្តរូវោនបហងកើត
ហេើងហោយរតនាគាររដ្ឋ។

(b) ្វដីហបើមានបញ្ញតិ្ហផតាសងហទៀតននចបាប់ក៏ហោយ មូលនិធិហលើកកម្ពស់ និងការោរបរិសា្ន

នានាននវិធានការណមួយ ឬវិធានការទាំងឡាយហផតាសងហទៀត្តរូវោនចាត់ទុកថាមានភាព
មិនដូចគានតាជាមួយវិធានការហនះ។ ក្នចុងករណដីវិធានការហនះទទួលោនសហមលៃងហ្នតាតគាំ្ទហ្ចើន
ហលើសលុប បញ្ញត្ិនានាននវិធានការហនះ្តរូវលុបហលើទាំង្សុង ហេើយបញ្ញត្ិនានាននវិធានការ
ហផតាសងហទៀត ្តរូវចាត់ទុកជាហមាឃៈ ។

លសចែ្ីលស្នើ 65
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8 នន
មា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California។

វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះបដន្ថមដផ្នកមួយចំនួនហៅក្នចុង្កមធនធានសាធារណៈ។ ហេតុហនះ 
បញ្ញត្ិ្ ្ដីដដលោនហស្នើឱតាយបដន្ថម ្តរូវោនហោះពុម្ពក្នចុងទ្មង ់អកតាសរហ្ទត ហដើមតាបដីចងអចុលបង្តាញ
ថាពួកវាគឺ្្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ
ដផ្នកទដី 1. ចំណងហរើង។

ចតាបាប់ហនះ្តរូវោនដឹង និងអាចនិយាយហយាងហៅរកថាជា ចតាបាប់ការោរតនមលៃបរិសា្តាន។

ដផ្នកទដី 2. លទ្ផលរកហឃើញ និងហសចក្ដី្បកាស។

្បជារនននរដ្ឋ California រកហឃើញ និង្បកាសដូចខាងហ្កាម ៖

(a) ហៅ្នតាំ 2014 អង្គនដីតិបញ្ញត្ិរដ្ឋ California ោនអនុម័តចតាបាប់ហាមឃត់
្ង់យួរផ្តាស្ទិក បនា្តាប់ពដីមានការបញ្ចុះបញ្ជូលហោយ្កុមអត្ថ្បហយារន៍ពិហសស រួមទាំង
សមាគមហាងលក់ហ្គឿងមហជូបរដ្ឋ California។

(b) ចតាបាប់ហនះោនត្មរូវបដន្ថមហទៀតថា ហាង្តរូវលក់្ ង់យួរហធវើពដី្កោស ឬ្ង់យួរ
ហ្បើហេើងវិញោន ដដលពួកហគផ្ល់ដល់អ្នកហ្បើ្ោស់ ក្នចុងតនមលៃអបតាបបរមា 10 ហសន។ 
ហាងអាចគិតន្លៃហ្ចើនជាងហនះក៏ោនដដរ ្បសិនហបើហាងហ្រើសហរីសហធវើដូហច្នះ ហេើយ
ហាងលក់ហ្គឿងមហជូប និងអ្នកលក់រាយ្តរូវោនចតាបាប់ត្មរូវយា៉តាងជាក់លាក់ឲតាយរកតាសាន្លៃលក់
ដដល្តរូវោនត្មរូវទាំងអស់ជាចំណូលបដន្ថម។

(c) មិនមានន្លៃលក់្ ង់យួរណមួយដដល្តរូវោនហោយចតាបាប់រដ្ឋ នឹងផ្ល់ហៅហលើ
ហគាលបំណងបរិសា្តានហេើយ។ អង្គនដីតិបញ្ញត្ិោនតាក់ដតងចតាបាប់យា៉តាងជាក់លាក់ 
ក្នចុងរហបៀបមួយហដើមតាបដីហធវើឲតាយន្លៃលក់ទាំងហនះកា្តាយជាចំណូលបដន្ថមរបស់ហាងលក់ហ្គឿងមហជូប 
និងអ្នកលក់រាយ។

(d) រំនួញ្កុមផល្បហយារន៍ពិហសសហនះ នឹងផ្ល់ចំណូលបដន្ថមជាង $400 លាន
ដល់ហាងលក់ហ្គឿងមហជូប និងអ្នកលក់រាយហ្ចើនជាហរៀងរាល់្នតាំ—ដដលសុទ្ដតមិន
មាន្បហយារន៍ដល់អ្នកហ្បើ្ោស់ហៅរដ្ឋ California និងមានផល្បហយារន៍តិចតួច ឬ
មិនមានចំហោះបរិសា្តាន។

(e) ្បជារនរដ្ឋ California មានសិទ្ិហពញហលញក្នចុងការរំពឹងថា ន្លៃលក់ហលើ្ ង់យួរ
ដដលចតាបាប់រដ្ឋត្មរូវឲតាយខលៃលួនបង ់្តរូវោនចំណយហៅហលើការការោរបរិសា្តាន មិនដមន
សារដីវកម្ដដលគិតដតចង់មានោនហេើយ។

ដផ្នកទដី 3. ហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍អំពដីហគាលបំណង។

ចតាបាប់ស្ដីពដីការការោរន្លៃបរិសា្តានមានហគាលបំណងបំហពញតាមការរំពឹងទុករបស់្បជារន
រដ្ឋ California ហោយត្មរូវថា ន្លៃ្ ង់យួរដដលបង់ហោយអ្នកហ្បើ្ោស់ ោក់ព័ន្នឹង ឬ
ហដើមតាបដីពហនលៃឿនការហាមឃត់្ ង់ផ្តាស្ទិច ្តរូវោនចំណយហៅហលើទិសហៅបរិសា្តានសម្សប 
និងមានតនមលៃ ដូចជាការកាត់បន្ថយហ្គាះរាំងសងៃលួត ការដកនច្នហេើងវិញ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្តាត 
ឧទតាយាន ការសមា្តាតហ្្នរ ការយកសំរាមហោះហចាល និងការសា្តារហេើងវិញនូវរ្មកសតវន្ព។

ដផ្នកទដី 4. រំពូក 5.2 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយដផ្នក 42270) ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុងដផ្នក 
3 ននដផ្នករងទដី 30 នន្កមធនធានសាធារណៈ ដចងថា ៖

ជំពូក 5.2. កររិ្ថ្លែ្ ង់យួរ ៖ ករទលើក
កម្ពស់និងករពារបរិោ្្ន

42270. រំពូកហនះ្តរូវោនដឹង និងអាចនិយាយហយាងហៅរកថាជា ចតាបាប់ការោរតនមលៃ
បរិសា្តាន។

42271. (a) ្វដីហបើមានបទបតាបញ្ញត្ិហផតាសងហទៀតននចតាបាប់ក៏ហោយ ្ោក់ទាំងអស់ដដល
រកោន ឬ្បមូលោនហោយហាង អនុហលាមហៅតាមចតាបាប់រដ្ឋដដលហាមឃត់ការដចកចាយ

65

64



212 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ65បន្

យក អនុម័ត ឬអនុវត្ហោយ្កុង ហខានធដី ្កុង និងហខានធដី ទដី្កុងសវ័យត ហខានធដីសវ័យត 
មណ្ឌលពិហសស មណ្ឌលសិកតាសាធិការ វិទតាយាល័យសេគមន៍ ឬអង្គភាពរោ្តា្ិោលមូលោ្តាន 
ឬតំបន់ហផតាសងហទៀត។

ដផ្នកទដី 5. ការសា្តាបនាហសរីនិយម។

ចតាបាប់ហនះ្តរូវដតយកមកអនុវត្ហោយហសរី ហដើមតាបដីធានា្បសិទ្ភាពននហគាលបំណងរបស់វា។

ដផ្នកទដី 6. វិធានការមានទំនាស់។

(a) ក្នចុងករណដីវិធានការហនះ និងវិធានការមួយហទៀត ឬហ្ចើនហទៀតដដលទាក់ទងនឹងការ
ហ្បើ្ោស់្ោក់ដដលរកោន ឬ្បមូលោនហោយហាង អនុហលាមហៅតាមចតាបាប ់ដដល
ហាមឃត់ការដចកចាយហោយហសរី និងត្មរូវឲតាយលក់្ ង់យួរ្បហ្ទណមួយ ឬ្គប់្បហ្ទ 
បង្តាញហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតទូទាំងរដ្ឋដូចគានតា វិធានការហផតាសងហទៀតហនាះ្តរូវោនចាត់ទុកថា
ផ្ទចុយនឹងវិធានការហនះ។ ក្នចុងករណដីវិធានការហនះទទួលោនសហមលៃងហ្នតាតគាំ្ទហ្ចើនហលើស
លុប បញ្ញត្ិនានាននវិធានការហនះ្តរូវលុបហលើទាំង្សុង ហេើយបញ្ញត្ិនានាននវិធានការមួយ
ហផតាសងហទៀតឬហផតាសងៗហទៀត ្តរូវចាត់ទុកជាហមាឃៈ។

(b) ្បសិនហបើវិធានការហនះ ្តរូវោនអនុម័តហោយអ្នកហោះហ្នតាត បែុដន្្តរូវរំនួសទាំង្សុង
ឬមួយដផ្នក ហោយគំនិតផ្លួចហផ្ើមមានទំនាស់ហផតាសងហទៀតដដល្តរូវោនអនុម័តហោយអ្នកហោះ
ហ្នតាតហៅហពលហោះហ្នតាតដតមួយ ហេើយគំនិតផ្លួចហផ្ើមមានទំនាស់ហនះ ហ្កាយមក្តរូវោន
ទុកថាគាមតានសុពលភាពហនាះ វិធានការហនះនឹង្តរូវោនសវ័យអនុវត ្និង្តរូវផ្ល់សុពលភាព
ហពញហលញ។

ដផ្នកទដី 7. ភាពអាចផ្តាច់ហចញោន។

បញ្ញត្ិនានាននចតាបាប់ហនះមានលក្ខណៈអាចផ្តាច់ហចញោន។ ្បសិនហបើភាគ ដផ្នក ដផ្នករង 

កថាខ័ណ្ឌ រំពូកចតាបាប ់្បហយាគ កថាខ័ណ្ឌ ោកតាយ ឬការអនុវត្ចតាបាប់ហនះ្តរូវោន្បកាសថា
អសុពលភាពហោយសារមូលហេតុណមួយ ហោយហសចក្ដីសហ្មចរបស់តុលាការ
មានសមត្ថកិច ្ហសចក្ដីសហ្មចហនាះមិន្តរូវបែះោល់ដល់សុពលភាពននដផ្នកហៅសល់
ននចតាបាប់ហនះហេើយ។ ្បជារនរដ្ឋ California តាមរយៈហនះ សូម្បកាសថា ខលៃលួនោន
អនុម័តចតាបាប់ហនះ និងភាគ ដផ្នក ដផ្នករង កថាខ័ណ្ឌ រំពូកចតាបាប ់្បហយាគ កថាខ័ណ្ឌ 
ោកតាយនដីមួយៗ និងការអនុវត្ដដលមិន្តរូវោន្បកាសថាអសុពលភាព ឬផ្ទចុយនឹង
រដ្ឋធម្នុញ្ញ ហោយមិនគិតថាហតើដផ្នកណមួយននចតាបាប់ហនះ ឬការអនុវត្ចតាបាប់ហនះ្តរូវោន
្បកាសថាអសុពលភាពហៅហពលហ្កាយហេើយ។

ដផ្នកទដី 8. ការការោរផលៃជូវចតាបាប់។

្បសិនហបើចតាបាប់ហនះ្តរូវោនយល់្ពមហោយអ្នកហោះហ្នតាតននរដ្ឋ California និងបនា្តាប់
មក្តរូវោន្បដកកតវា៉តាតាមផលៃជូវចតាបាប់ ហោយអះអាងថារំហលា្នឹងចតាបាប់សេព័ន្ ហេើយ
ទាំងអ្ិោលរដ្ឋ ទាំងអគ្គរដ្ឋអាជា្តាបដិហសធមិនការោរចតាបាប់ហនះ ហៅហពលហនាះចំណត់ការ
ដូចខាងហ្កាមនឹង្តរូវោនហធវើហេើង ៖

(a) ្វដីហបើមានបញ្ញត្ិដចងផ្ទចុយហៅក្នចុងរំពូកទដី 6 (ដដលចាប់ហផ្ើមហោយដផ្នក 12500) នន
ដផ្នកទដី 2 ននដផ្នកទដី 3 ននមាតិកាទដី 2 នន្កមរោ្តា្ិោល ឬចតាបាប់ហផតាសងហទៀតក៏ហោយ អគ្គរដ្ឋ
អាជា្តា្តរូវដតងតាំងហមធាវីឯករារតាយឲតាយការោរចតាបាប់ហនះហោយហសាមតាះ្តង ់និងសកម ្តាងនាមឲតាយ
រដ្ឋ California។

(b) មុនហពលដតងតាំង ឬហ្កាយមក មុនហពលរំនួសហមធាវីឯករារតាយ អគ្គរដ្ឋអាជា្តា្តរូវ
មានការ្បុង្បយ័ត្នេ្ត់ចត់ហៅក្នចុងការកំណត់គុណសមតាបត្ិរបស់ហមធាវីឯករារតាយ និង
្តរូវទទួលោនការបញ្តាក់ជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរពដីហមធាវីឯករារតាយថា ហមធាវីឯករារតាយនឹង
ការោរចតាបាប់ហនះហោយហសាមតាះ្តង ់និងសកម្។ ការបញ្តាក់ជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរ្តរូវ
ដចកចាយជាសាធារណៈហៅតាមការហស្នើសុំ។

(c) ការដបងដចកជាបន្្តរូវោនហធវើហេើងពដីមូលនិធិទូហៅហៅឲតាយអ្នក្តរួតពិនិតតាយ ហោយមិនគិត
ពដី្នតាំសារហពើពន្ ក្នចុងចំនួនទឹក្ោក់ដដលចាំោច់ហដើមតាបដីរា៉តាប់រងហលើន្លៃរកតាសាទុកហមធាវីឯករារតាយឲតាយ
ការោរចតាបាប់ហនះហោយហសាមតាះ្តង ់និងសកម្តាងនាមឲតាយរដ្ឋ California។

លសចែ្ីលស្នើ 66
វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះ្តរូវោនោក់រូន្បជាពលរដ្ឋអនុហលាមតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 8 នន
មា្តា II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California។

វិធានការផ្លួចហផ្ើមហនះហធវើវិហសាធនកម ្និងបដន្ថមដផ្នកនានាហៅក្នចុង្កមរោ្តា្ិោល 

គឺជាមូលនិធិហផញើទុកដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងហដើមតាបដីដតអនុវត្ហគាលបំណងននរំពូកហនះ
បែុហណ្តាះ។ ្វដីហបើមានដផ្នក 13340 នន្កមរោ្តា្ិោលក៏ហោយ ្ោក់ទាំងអស់ដដលោក់
ហៅក្នចុងមូលនិធិរួមជាមួយនឹងការ្ោក់ដដលមូលនិធិទទួលោន ្តរូវោនដបងដចកជាបន្
ហោយមិនគិតពដី្ នតាំសារហពើពន្ហៅឲតាយគណៈកម្ការអ្ិរកតាសសតវន្ពស្មាប់ដតហគាលបំណង
ដដលមានដចងហៅក្នចុងដផ្នករង (c) បែុហណ្តាះ។

(c) គណៈកម្ការអ្ិរកតាសសតវន្ព ្តរូវហ្បើលុយក្នចុងមូលនិធិហលើកកម្ពស់និងការោរ
បរិសា្តានហដើមតាបដីផ្ល់្ វិការំនួយដល់ការហលើកកម្ពស់និងការោរបរិសា្តាន។ គហ្មាងនិងកម្វិធដី
ដដលអាចទទួលោន្ វិការំនួយ មានដូចខាងហ្កាម ៖

(1) គហ្មាងកាត់បន្ថយហ្គាះរាំងសងៃលួត ដដលរួមមានជាអាទិ៍ការសា្តារន្ពដដលរងសមា្តាធពដី
ហ្គាះរាំងសងៃលួត និងគហ្មាងនានាដដលព្ងដីក ឬសា្តារហេើងវិញនូវដដីលតាបាប់ រ្មក្តដី ឬរ្មក
បកតាសដីទឹក។

(2) ការដកនច្នហេើងវិញ។

(3) ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្តាត។

(4) ឧទតាយានរដ្ឋ តំបន ់និងមូលោ្តាន។

(5) ការសមា្តាតហ្្នរ។

(6) ការយកសំរាមហៅហោះហចាល។

(7) ការសា្តារហេើងវិញនូវរ្មកសតវន្ព។

(d) គណៈកម្ការអ្ិរកតាសសតវន្ព្តរូវហ្បើ្ោស់្ោក់ហៅក្នចុងមូលនិធិហលើកកម្ពស ់និង
ការោរបរិសា្តានមិនហ្ចើនជាង 2 ភាគរយស្មាប់ចំណយរដ្ឋោល។ អ្នកទទួល្ោក់
រំនួយ្តរូវហ្បើ្ោស់្ោក់ដដលោនទទួលមិនហ្ចើនជាង 5 ភាគរយស្មាប់ចំណយ
រដ្ឋោល។

(e) មុនហបើក្ោក់រំនួយ អនុហលាមហៅតាមរំពូកហនះ គណៈកម្ការអ្ិរកតាសសតវន្ព្តរូវ
បហងកើតហគាលការណ៍ដណនាំអំពដីការហស្នើសុំ និងការវាយតនមលៃគហ្មាង។ ហគាលការណ៍
ដណនាំអាចរួមមាន ការោក់ក្មិតហលើចំនួនទឹក្ោក់ជាដុលា្តារនន្ោក់រំនួយដដល
្តរូវផ្ល់។ មុនហពលហធវើឲតាយចប់រួចរាល់នូវហគាលការណ៍ដណនាំ គណៈកម្ការអ្ិរកតាសសតវ
ន្ព្តរូវផតាសាយហគាលការណ៍ដណនាំ្ោងហៅហលើហគេទំព័ររបស់ខលៃលួន និងហរៀបចំសវនាការ
សាធារណៈចំនួនបដី ហដើមតាបដីពិចារណអំពដីមតិសាធារណៈ។ សវនាការសាធារណៈមួយ្តរូវ
ហធវើហេើងហៅរដ្ឋ California ខាងហរើង សវនាការមួយ្តរូវហធវើហេើងហៅ Central Valley 
និងសវនាការមួយ្តរូវហធវើហេើងហៅរដ្ឋ California ខាងតតាបជូង។

(f) (1) សវនកររដ្ឋ California ដដលមិនគាំ្ទ ្តរូវហធវើសវនកម្េិរញ្ញវត្ថចុឯករារតាយ
ពដីរ្នតាំម្ងហៅហលើកម្វិធដីដដលទទួលោនមូលនិធ ិអនុហលាមហៅតាមរំពូកហនះ។ សវនកររដ្ឋ 
California ្តរូវរាយការណ៍អំពដីការរកហឃើញរបស់ខលៃលួនហៅអ្ិោលរដ្ឋ ្ពមទាំង
សភាទាំងពដីរននអង្គនដីតិបញ្ញត្ ិនិង្តរូវដចកចាយការរកហឃើញដល់សាធារណរនហៅហលើ
ហគេទំព័ររបស់ខលៃលួន។

(2) (A) សវនកររដ្ឋ California ្តរូវោនសងមកវិញពដី្ោក់ហៅក្នចុងមូលនិធិហលើកកម្ពស់ 
និងការោរបរិសា្តាន ស្មាប់ន្លៃជាក់ដស្ងដដលោនចំណយហៅក្នចុងការហធវើសវនកម្ពដីរ្នតាំ
ម្ង ដដល្តរូវោនត្មរូវហោយដផ្នករងហនះក្នចុងចំនួនទឹក្ោក់មិនហលើសពដីបួនរយោន់ដលុា្តារ 
($400,000) ក្នចុងមួយសវនកម្។

(B) ្ោក់បួនរយោន់ដុលា្តារ ($400,000) ក្នចុងមួយសវនកម្ជាអតិបរមា្តរូវោន
ដកស្មរួលពដីរ្នតាំម្ង ហដើមតាបដី្ លៃចុះបញ្តាំងនូវកំហណើន ឬការធា្តាក់ចុះននអតិផរណ ដដល្តរូវោន
វាស់ដវងតាមសន្ទសតាសន៍តនមលៃទំនិញឧបហភាគបរិហភាគហោយអ្នកហ្បើ្ោស់ស្មាប់អ្នកហ្បើ
្ោស់ហៅទដី្កុងទាំងអស់ (CPI-U)។ ការិយាល័យហេរញ្ញិក្តរូវគណនា និងហោះពុម្ព
ផតាសាយកំដណត្មរូវដដល្តរូវោនត្មរូវហោយកថាខ័ណ្ឌហនះ។

42273. (a) ្វដីហបើមានចតាបាប់ហផតាសងហទៀតក៏ហោយ រោ្តា្ិោលមូលោ្តានអាចត្មរូវថា 
្ោក់ដដលរកោន ឬ្បមូលោន អនុហលាមហៅតាមចតាបាប់ក្នចុងមូលោ្តានដដលហាមឃត់
ការដចកចាយហោយហសរីនូវ្ ង់យួរ្គប់្បហ្ទ និងត្មរូវឲតាយលក់្ង់យួរ្បហ្ទហផតាសងហទៀត 
នឹង្តរូវតមកល់ហៅក្នចុងមូលនិធិហលើកកម្ពស ់និងការោរបរិសា្តាន និង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់
ហគាលបំណងដដលមានដចងហៅក្នចុងដផ្នក 42272។

(b) ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះ "ចតាបាប់ក្នចុងមូលោ្តាន" មានន័យថាបទបញ្ញត្ិ
្កុង ហសចក្ដីសហ្មចចិត ្ចតាបាប ់បទបញ្តា ឬអំណចចតាបាប់ហផតាសងហទៀតដដល្តរូវោនហរីស
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ66 បន្

បញ្តាទាំងហនះនឹងនាំឲតាយមានការអនុវត្យុត្ិធម៌យា៉តាង្តឹម្តរូវ និងមាន្បសិទ្ភាព។

10. រដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ផ្ល់សិទ្ិដល់រនរងហ្គាះននបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ
ក្នចុងការទទួលោនយុត្ិធម៌ទាន់ហពលហវលា។ ហរឿងក្ដីហទាស្បហាររដីវិតអាច្តរូវោន
ពិនិតតាយហេើងវិញយា៉តាងហពញហលញ និងយុត្ិធម៌្តឹម្តរូវហោយតុលាការរដ្ឋ និង
តុលាការសេព័ន្ក្នចុងរយៈហពលដប់្នតាំ។ ហោយអនុម័តវិធាន និងនដីតិវិធដីរបស់រដ្ឋ 
រនរងហ្គាះនឹងទទួលោនយុត្ិធម៌ទាន់ហពលហវលា ហេើយអ្នកបង់ពន្នឹងសនតាសំ្ោក់ោន
រាប់រយលានដុលា្តារ។

11. គុកស្មាប់អ្នកមានហទាស្បហាររដីវិតរដ្ឋ California ោក់ឃតកដដល
សមា្តាប់មនុសតាសហ្ចើននាក់ ឃតកសមា្តាប់បែូលដីស ឃតកសមា្តាប់កុមារ ឃតកសមា្តាប់រង្តាល 
និងឃតកននបទហល្ើសគុំកួន។ ្បព័ន្ហទាស្បហាររដីវិតគឺមានបញ្តា បែុដន្្បព័ន្ហនះអាច
និងគួរដតរួសរុលោន។ គំនិតផ្លួចហផ្ើមហនះនឹងផ្ល់យុត្ិធម៌ដល់រនរងហ្គាះ និងចុងហចាទ 
ហេើយសនតាសំ្ោក់របស់អ្នកបង់ពន្ោនរាប់រយលានដុលា្តារ។

ដផ្នកទដី 3. ដផ្នក 190.6 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ ដចង
ថា៖

190.6. (a) អង្គនដីតិបញ្ញត្ិរកហឃើញថា ការកាត់ហទាសហៅក្នចុងហរឿងក្ដីកាត់ហទាស
្បហាររដីវិតទាំងអស់ គួរ្តរូវោន្បកាសឲតាយោន្ ប់រេ័ស។

(b) ហោយហេតុហនះ ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីទាំងអស់ដដលការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត្តរូវោន្បកាស
ហៅ ឬហ្កាយន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 1997 សារណបណ្ឹងឧទ្រណ៍ហៅតុលាការកំពូល
រដ្ឋ ្តរូវោក់មិនឲតាយយឺតជាង្ោំពដីរដខ ហ្កាយហពលទទួលោនការបញ្តាក់ហោយលិខិត
អំពដីកំណត់្តាននភាពហពញហលញហយាងតាម ដផ្នករង (d) នន ដផ្នក 190.8 ឬហ្កាយហពល
ហមធាវីរបស់ហដើមបណ្ឹងឧទ្រណ៍ោនទទួលឯកសារហពញហលញ ហោយយករយៈហពល
ដដលយូរជាងហគ ហលើកដលងដតមានហេតុផលសម្សប។ ហទាះជាយា៉តាងហនះក្ដី ក្នចុងហរឿងក្ដី
ដដលមានកំណត់ហេតុរំនុំរ្មះហលើស 10,000 ទំព័រ ការហធវើសារណ្តរូវបញ្ប់
តាមហពលហវលាកំណត ់និងអនុហលាមហៅតាមនដីតិវិធដីដដលដចងហោយវិធានរបស់តុលាការ
ដដល្តរូវោនអនុម័តហោយ្កុម្បឹកតាសាតុលាការ។

(c) ក្នចុងហរឿងក្ដីទាំងអស់ដដលការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត្តរូវោន្បកាសហៅ ឬហ្កាយ
ន្ងៃទដី 1 ដខមករា្នតាំ 1997 ហគាលហៅរបស់អង្គនដីតិបញ្ញត្ិ គឺចង់ឲតាយបណ្ឹងឧទ្រណ៍្តរូវោន
ហោះ្សាយ ហេើយហសចក្ដីសន្និោ្តានដល់អង្គហសចក្ដី្តរូវោនោក់ក្នចុងរយៈហពល 210 ន្ងៃ 
បនា្តាប់ពដីបញ្ប់ការហធវើសារណ។ ហទាះជាយា៉តាងហនះក្ដី ្បសិនហបើបណ្ឹងឧទ្រណ៍ និងបណ្ឹង
សុំដដីកាឲតាយនាំខលៃលួនមកតុលាការ្តរូវោនរំនុំរ្មះក្នចុងហពលដតមួយ បណ្ឹងសុំដដីកាគួរ្តរូវោន
ហោះ្សាយ ហេើយហសចក្ដីសន្និោ្តានដល់អង្គហសចក្ដីគួរ្តរូវោនោក់ក្នចុងរយៈហពល 210 ន្ងៃ 
បនា្តាប់ពដីបញ្ប់ការហធវើសារណស្មាប់បណ្ឹងសុំដដីកា។

(d) សិទ្ិរបស់រនរងហ្គាះននបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌក្នចុងការទទួលោនហសចក្ដីសហ្មច
្ប់រេ័ស និងសា្តាពរ ដូចមានដចងហៅក្នចុង កថាខណ្ឌ (9) នន ដផ្នករង (b) នន ដផ្នក 28 
នន មា្តា I ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California រួមមានសិទ្ិឲតាយហគអនុវត្សាល្កម្បហាររដីវិត
ក្នចុងរយៈហពលសម្សប។ ក្នចុងរយៈហពល 18 ដខបនា្តាប់ពដីកាលបរិហចឆេទចូលធរមានននគំនិត
ផ្លួចហផ្ើមហនះ ្កុម្បឹកតាសាតុលាការ្តរូវអនុម័តវិធាន និង្កមរដ្ឋោលបឋមដដល្តរូវោន
បហងកើតហេើងហដើមតាបដីពហនលៃឿនដំហណើរការក្ដីននបណ្ឹងឧទ្រណ៍ហទាស្បហាររដីវិត និងការពិនិតតាយ
ហេើងវិញនូវដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការរបស់រដ្ឋ។ ក្នចុងរយៈហពល្ោំ្នតាំបនា្តាប់ពដីការអនុម័ត
វិធានបឋម ឬការចូលជាសា្តាពរននសាល្កម ហោយយករយៈហពលណដដលយូរជាងហគ 
តុលាការរដ្ឋ្តរូវបញ្ប់បណ្ឹងឧទ្រណ៍របស់រដ្ឋ និងការពិនិតតាយហេើងវិញនូវដដីកាដំបូងឲតាយ
យកខលៃលួនមកតុលាការរបស់រដ្ឋហៅក្នចុងហរឿងក្ដីហទាស្បហាររដីវិត។ ្កុម្បឹកតាសាតុលាការ្តរូវ
បន្ឃ្តាំហមើលភាពទាន់ហពលហវលាននការពិនិតតាយហេើងវិញនូវហរឿងក្ដីហទាស្បហាររដីវិត និង្តរូវ
ហធវើវិហសាធនកម្វិធាន និង្កមតាមការចាំោច់ ហដើមតាបដីបញ្ប់បណ្ឹងឧទ្រណ៍របស់រដ្ឋ និង
ដំហណើរការរំនុំរ្មះដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការរបស់រដ្ឋដំបូងក្នចុងរយៈហពល្ោំ្នតា ំដូច្តរូវ
ោនដចងហៅក្នចុងដផ្នករងហនះ។

(d) (e) ការខកខានរបស់ភាគដីក្ដី ឬ តុលាការកំពូលក្នចុងការហគារព ឬអនុហលាមតាម
ហពលហវលាកំណត់ ដូចមានដចងហៅក្នចុងដផ្នកហនះ មិនដមនជាមូលហេតុននការផ្ល់សំណង
រួសរុលការខូចខាតពដីសាល្កមផ្នា្តាហទាស ឬកាត់ហទាស្បហាររដីវិតរបស់តុលាការ ហដើមតាបដី
អនុហលាមតាមហពលហវលាកំណត់ហៅក្នចុងដផ្នករង (b) មិនបែះោល់ដល់សុពលភាពននសាល
្កម ឬត្មរូវឲយដកបណ្ឹងឧទ្រណ៍ ឬបណ្ឹងសុំដដីកាឲយយកខលៃលួនមកតុលាការហេើយ។

និង្ពេ្ទណ្ឌ។ ដូហច្នះ បញ្ញត្ិហផតាសងៗដដលមាន្សាប់ដដល្តរូវហស្នើឲតាយលុបហចាលហនាះ ្តរូវ
ោនហោះពុម្ពជា្បហ្ទអកតាសរដដល្ ូតហចាល ហេើយបញ្ញត្ិហផតាសងៗ្ ្ដីដដលោនហស្នើឲតាយបដន្ថម
ហនាះ្តរូវោនហោះពុម្ពជា ្បហ្ទអកតាសរហផ្ក ហដើមតាបដីបង្តាញថា បញ្ញត្ិទាំងហនាះគឺ្ ្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ដផ្នកទដី 1. ចំណងហរើងខលៃដី។

ចតាបាប់ហនះ្តរូវោនសា្តាល់ និងអាចនិយាយហយាងហៅរកថាជា ថាជាចតាបាប់ស្ដីពដីកដំណទ្មង់
ហទាស្បហាររដីវិតនិងការសនតាសំ ្នតាំ 2016។

ដផ្នកទដី 2. លទ្ផលរកហឃើញ និងហសចក្ដី្បកាស។

1. ្បព័ន្ហទាស្បហាររដីវិតរបស់រដ្ឋ California មិនមាន្បសិទ្ភាពហទ ហោយសារ
ដតការខ្ះខា្តាយ ការយឺតយា៉តាវ និងភាពគាមតាន្បសិទ្ផល។ ការហោះ្សាយ្បព័ន្ហនះ
នឹងសនតាសំ្ោក់របស់អ្នកបង់ពន្ហៅរដ្ឋ California ោនរាប់លានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំ។ 
្ោក់របស់អ្នកបង់ពន្ដដល្តរូវោនខ្ះខា្តាយទាំងហនះ នឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់យា៉តាងលអ្បហសើរ
ជាងមុនស្មាប់ការបង្តារបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ ការអប់រំ ការផ្ល់ហសវាដល់មនុសតាសចាស់ 
និងរនពិការ។

2. រនរងហ្គាះននអំហពើឃតកម ្និង្គរួសារមានសិទ្ិទទួលោនយុត្ិធម ៌និងនដីតិវិធដី្តឹម
្តរូវតាមចតាបាប់។ ឃតកដដលស្ថិតក្នចុងគុកស្មាប់អ្នកមានហទាស្បហាររដីវិត ោនហធវើឃត
រនរងហ្គាះអស់ជាង 1,000 នាក់ ក្នចុងហនាះមានកុមារ 229 នាក ់និងមនន្ដីបែូលដីស 43 
នាក់។ រនរងហ្គាះ 235 នាក់្តរូវោនរំហលា្ហសពសន្ថវៈ ហេើយរនរងហ្គាះ 90 នាក់
្តរូវោនហធវើទារុណកម្។

3. ្គរួសាររបស់រនរងហ្គាះននអំហពើឃតកម ្មិនគួររង់ចាំរាប់ទសវតតាសរ៍ហដើមតាបដីទទួលោន
យុត្ិធម៌ហេើយ។ ភាពយឺតយា៉តាវទាំងហនះហធវើឲតាយ្គរួសារដដលកំពុងរង់ចាំយុត្ិធម៌រងហ្គាះ
បដន្ថមហទៀត។ ឧទាេរណ៍ ឃតកដដលសមា្តាប់មនុសតាសអស់ជាហ្ចើនហ្មតាះ Robert 
Rhoades ដដលោនចាប់រ្មិត រំហលា្ហសពសន្ថវៈ ហធវើទារុណកម ្និងសមា្តាប់កុមារ
អាយុ 8 ្នតាំហ្មតាះ Michael Lyons និងដដលោនរំហលា្ហសពសន្ថវៈ និងសមា្តាប់
សិសតាសហៅវិទតាយាល័យ Bay Area ហ្មតាះ Julie Connell ោនជាប់គុកស្មាប់អ្នក
មានហទាស្បហាររដីវិតហ្ចើនជាង 16 ្នតាំ។ ឃតករាប់រយនាក់ោនជាប់គុកស្មាប់
អ្នកមានហទាស្បហាររដីវិតហ្ចើនជាង 20 ្នតាំ។

4. ហៅ្នតាំ 2012 ការិយាល័យអ្នកវិភាគនននដីតិបញ្ញត្ិោនរកហឃើញថា ការលុបបំោត់គុក
ពិហសសស្មាប់ឃតកមានហទាស្បហាររដីវិត នឹងសនតាសំ្ោក់ោនរាប់ហកាដិដុលា្តារជាហរៀង
រាល់្ នតាំ។ ្ោក់សនតាសំទាំងហនះអាចយកហៅវិនិហយាគហៅហលើសាលាហរៀនរបស់ហយើង ការព្ងឹង
ការហគារពចតាបាប ់និងសេគមន ៍ហដើមតាបដីការោរហយើងឲតាយមានសុវត្ថិភាពបដន្ថមហទៀត។

5. ឃតកជាប់គុកស្មាប់អ្នកមានហទាស្បហាររដីវិត គួរ្តរូវោនត្មរូវឲតាយហធវើការហៅក្នចុងគុក 
និងទូទាត់សំណងដល់្គរួសាររបស់រនរងហ្គាះ ្សបតាមហសចក្ដី្បកាសសិទ្ិឯករន
របស់រនរងហ្គាះ (ចតាបាប ់Marsy) ។ ការបដិហសធមិនហធវើការ និងទូទាត់សំណង នឹង
នាំឲតាយមានការោត់បង់ឯកសិទ្ិពិហសស។

6. ការដកទ្មង់នដីតិវិធដីប្ឹងឧទ្រណ៍បច្ចុបតាបន្នដដលគាមតាន្បសិទ្ភាពចំហោះហរឿងក្ដីហទាស
្បហាររដីវិត នឹងធានាោននូវភាព្តឹម្តរូវយុត្ិធម៌ស្មាប់ទាំងចុងហចាទ និងរនរងហ្គាះ។ 
មកទល់ហពលហនះ ចុងហចាទដដលមានហទាស្បហាររដីវិតរង់ចាំ្ោំ្នតាំ ឬហ្ចើនជាងហនះ
ស្មាប់ការចាត់តាំងហមធាវីសាលាឧទ្រណ៍របស់ខលៃលួន។ ្បសិនហបើមានការចាត់តាំងហមធាវី
្ប់រេ័ស ការទាមទាររបស់ចុងហចាទនឹង្តរូវោនរំនុំរ្មះោនហលឿនជាងមុន។

7. ការអះអាងភាពគាមតានហទាសជាក់ដស្ងរបស់ចុងហចាទ មិន្តរូវោនោក់ក្មិតហទ 
បែុដន្ការទាមទារឥតោនការ និងមិនចាំោច់គួរ្តរូវោនរឹតតតាបិត។ លតាបិចទាំងហនះោន
ខ្ះខា្តាយ្ោក់របស់អ្នកបង់ពន ្និងពនតាយារហពលការផ្ល់យុត្ិធម៌ជាហ្ចើនទសវតតាសរ៍។

8. ទដីភានតាក់ងររដ្ឋដដលហគគិតថានឹងពហនលៃឿនការពិនិតតាយហមើលហេើងវិញហលើកទដីពដីរហលើហរឿងក្ដី
ហទាស្បហាររដីវិត កំពុងហធវើ្បតិបត្ការហោយមិនមានការឃ្តាំហមើលជាក់ដស្ង ដដលនាំឲតាយ
ការយឺតយា៉តាវរយៈហពលដវង និងខ្ះខា្តាយ្ោក់របស់អ្នកបង់ពន្។ ការឃ្តាំហមើលរបស់តុលាការ
កំពូលរដ្ឋ California ហៅហលើទដីភានតាក់ងររដ្ឋហនះ នឹងធានាោននូវគណហនយតាយភាព។

9. បទបញ្តាតឹងរុឹងោនពនតាយារហពលការអនុវត្សាល្កមកាត់ហទាស្បហាររដីវិតហោយ
ឥត្បហយារន៍។ ការលុបបំោត់ការចំណយខ្ះខា្យហៅហលើការ្បដកកតវា៉ នឹងបទ
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ66បន្

្បសិនហបើតុលាការមិនោនហគារពតាម ហោយមិនមានមូលហេតុពិហសស និងមិនអាច
្បដកកោន ដដលពនតាយល់អំពដីការពនតាយារហពល ភាគដីនដីមួយៗ ឬរនរងហ្គាះននបទហល្ើស
អាចហស្នើសុំសំណងរួសរុលការខូចខាតតាមរយៈបណ្ឹងសុំដដីកាបង្តាប់។ តុលាការដដល
ទទួលបណ្ឹងសុំ ្តរូវចាត់ការហលើបណ្ឹងសុំហនាះក្នចុងរយៈហពល 60 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីន្ងៃោក់។ 
កថាខណ្ឌ (1) នន ដផ្នករង (c) នន ដផ្នក 28 ននមា្តា I នន ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ California 
ោក់ព័ន្នឹងរំេរហដើមតាបដីអនុវត្សិទ្ិរបស់រនរងហ្គាះ អនុវត្ចហំោះដផ្នករងហនះ និង ដផ្នករង 
(d)។

ដផ្នកទដី 4. ដផ្នក 1227 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ ដចង
ថា៖

1227. (a) ្បសិនហបើហោយសារមូលហេតុណមួយហផតាសងពដីការពតាយលួរបណ្ឹងឧទ្រណ៍ 
អនុហលាមហៅតាមដផ្នករង (b) នន ដផ្នក 1239 នន្កមហនះ សាល្កមកាត់ហទាស
្បហាររដីវិតមិន្តរូវោនអនុវត ្បែុដន្វាហៅជាធរមានដដដល តុលាការដដលោនកាត់ហទាស 
្តរូវ ឬអាចហចញដដីកាបង្តាប ់និងហធវើឲតាយដដីកាបង្តាប់ចូលជាសា្តាពរ តាមការហស្នើសុំរបស់ហមធាវី
មណ្ឌល ឬតាមហសចក្ដីហស្នើសុំរបស់ខលៃលួនផ្តាល់ ដដលកំណត់ន្ងៃហ្កាយហពលបញ្តាក់រយៈហពល 
10 ន្ងៃដដលក្នចុង រយៈហពលហនាះ សាល្កម្តរូវដតអនុវត្ ដដលមិន្តរូវតិចជាង 30 ន្ងៃ ឬ
ហ្ចើនជាង 60 ន្ងៃចាប់ពដីហពលហធវើដដីកាបង្តាប់ហនាះ និងភា្តាមៗហៅហពលហ្កាយ។ រយៈហពល 
10 ន្ងៃ្តរូវចាប់ហផ្ើមមិនយឺតជាង 30 ន្ងៃហ្កាយហពលដដីកាបង្តាប់្តរូវោនហចញ និង្តរូវ
បញ្ប់មិនយូរជាង 60 ន្ងៃហ្កាយហពលដដីកាបង្តាប់្តរូវោនហចញ។ ភា្តាមៗហ្កាយហពល
ដដីកាបង្តាប់្តរូវោនហចញ សំហ្ចមលៃង្តឹម្តរូវនន ដដីកាបង្តាប់ហនាះ ដដល្តរូវោន
បញ្តាក់្តឹម្តរូវហោយ្កឡាបញ្ដីហោយមាន្តារបស់តុលាការ ស្មាប់ហគាលបំណង
ននការអនុវត្ ្តរូវបញ្ជូនតាមលិខិតអនុសិដ្ឋហៅ្បធានពន្នាគាររដ្ឋ ដដលឃុំខលៃលួនចុងហចាទ 
ក្នចុងលក្ខខណ្ឌថា ្បសិនហបើចុងហចាទជាមនុសតាសសំខាន់ ដដីកាឃត់ខលៃលួនចុងហចាទហនះអាច
្តរូវោនហចញ ហេើយហៅហពល្តរូវោនឃត់ខលៃលួន ចុងហចាទ្តរូវោននាំហៅតុលាការ បនា្តាប់មក
តុលាការ្តរូវហធវើដដីកាមួយបង្តាប់ឲតាយ្បធានពន្នាគាររដ្ឋ ដដលនគរោល្តរូវោនបង្តាប់ឲតាយ
្បគល់ចុងហចាទហៅឲតាយ្បធានពន្នាគារហនាះ អនុវត្សាល្កមតាមហពលហវលាជាក់លាក់
មួយក្នចុងរយៈហពល 10 ន្ងៃ ដដលមិន្តរូវចាប់ហផ្ើម ្ប់ជាង 30 ន្ងៃ ឬបញ្ប ់យូរជាង 60 
ន្ងៃ ចាប់ពដីហពលហធវើដដីកាហនាះហេើយ។

(b) ចាប់ពដីហពលមានដដីកាកំណត់ហពលហវលា និងបង្តាប់ឲតាយអនុវត្សាល្កម 
ដដល្តរូវោនដចង មិន្តរូវមានការប្ឹងឧទ្រណ៍ហេើយ។

ដផ្នកទដី 5. ដផ្នក 1239.1 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះ ដចងថា៖

1239.1. (a) តុលាការកំពូលហៅក្នចុងហរឿងក្ដីហទាស្បហាររដីវិតមានកាតពវកិច្ពហនលៃឿន
ការពិនិតតាយហេើងវិញនូវហរឿងក្ដី។ តុលាការ្តរូវចាត់តាំងហមធាវីស្មាប់ហដើមបណ្ឹងឧទ្រណ៍
្កដី្កឲតាយោន្ប់រេ័សតាមដដលអាចហធវើោន។ តុលាការ្តរូវផ្ល់ការពនតាយារហពលដតស្មាប់
ការោក់សារណ ដដលមានមូលហេតុមិនអាច្បដកកោន ឬពិហសសបែុហណ្តាះ។

(b) ហៅហពលចាំោច់្តរូវដកហចញនូវការងរហៅគរមិនទាន់ហធវើដ៏ហ្ចើនហៅក្នចុងការចាត់
តាំងហមធាវីស្មាប់ហរឿងក្ដីហទាស្បហាររដីវិត តុលាការកំពូល្តរូវត្មរូវឲតាយហមធាវីដដលមាន
គុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ស្មាប់ការចាត់តាំងឲតាយកាន់បណ្ឹងឧទ្រណ៍ក្នចុងហរឿងក្ដីធងៃន់ធងៃរ
បែុដន្មិនដមនហទាស្បហាររដីវិត និងដដលមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ស្មាប់បណ្ឹង
ឧទ្រណ៍ក្នចុងហរឿងក្ដីហទាស្បហាររដីវិត ឲតាយទទួលយកការចាត់តាំងហៅក្នចុងហរឿងក្ដីហទាស
្បហាររដីវិត ជាលក្ខខណ្ឌហដើមតាបដីបន្មានហ្មតាះហៅក្នចុងបញ្ដីចាត់តាំងរបស់តុលាការ។ 
"ការងរហៅគរមិនទាន់ហធវើដ៏ហ្ចើន" ្តរូវោនអះអាងស្មាប់ហគាលបំណងហនះ ហៅហពល
ដដលហពលហវលាចាប់ពដីហពល្បកាសសាល្កមហៅតុលាការរំនុំរ្មះដល់ហពលចាត់តាំង
ហមធាវីស្មាប់បណ្ឹងឧទ្រណ៍ ហលើស 6 ដខ ក្នចុងរយៈហពល 12 ដខជាប់ៗគានតា។

ដផ្នកទដី 6. ដផ្នក 1509 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះ ដចងថា៖

1509. (a) ដផ្នកហនះអនុវត្ចំហោះបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយនាំខលៃលួនមកតុលាការ ដដល
្តរូវោនោក់ហោយបុគ្គលដដលស្ថិតហ្កាមការឃុំខលៃលួន អនុហលាមហៅតាមសាល
្កមកាត់ហទាស្បហាររដីវិត។ ដដីកាឲតាយនាំខលៃលួនមកតុលាការ អនុហលាមហៅតាមដផ្នកហនះ គឺជា
នដីតិវិធដីដតមួយគត់ស្មាប់ការប្ឹងសាជា្្ដីហៅតុលាការមួយហទៀត ្ប្ំងនឹងសាល្កម
កាត់ហទាស្បហាររដីវិត។ បណ្ឹងដដល្តរូវោនោក់ហៅតុលាការហផតាសងពដីតុលាការដដល
្បកាសសាល្កមកាត់ហទាស ្តរូវដតបញ្ជូនភា្តាមៗហៅតុលាការហនាះ ហលើកដលងដតមូលហេតុ
សម្សប្តរូវោនបង្ញហដើមបដីឲយបណ្ឹង្តរូវោនរំនុំរ្មះហោយតុលាការមួយហទៀត។

បណ្ឹងដដល្តរូវោនោក ់ឬហផ្ទរហៅតុលាការ ដដល្បកាសការកាត់ហទាស្តរូវោន្បគល់
ហៅហៅ្កមរំនុំរ្មះហដើម ហលើកដលងដតហៅ្កមហនាះមិនទំហនរ ឬមានមូលហេតុសម្សប
ហផតាសងហដើមតាបដី្បគល់ហរឿងក្ដីហៅឲតាយហៅ្កមហផតាសងមានតាក់ហទៀត។

(b) ហ្កាយហពល្បកាសសាល្កមកាត់ហទាស្បហាររដីវិតហៅតុលាការរំនុំរ្មះ តុលាការ
ហនាះ្តរូវចាត់តាំងហមធាវីឲតាយទណ្ឌិត ដូចមានដចងហៅក្នចុងដផ្នក 68662 នន្កមរោ្តា្ិោល។

(c) ហលើកដលងដតដចងហៅក្នចុង ដផ្នករង (d) និង (g) បណ្ឹងទាមទារហលើកដំបូង្តរូវដត
ោក់ក្នចុងរយៈហពលមួយ្ នតាំ បនា្តាប់ពដីដដីកាបង្តាប់្តរូវោន្បកាស ហយាងតាមដផ្នក 68662 
នន្កមរោ្តា្ិោល។

(d) បណ្ឹងទាមទារហលើកដំបូងដដលហធវើហេើងមុនហពល ហយាងតាមដផ្នករង (c) ឬ
បណ្ឹងទាមទារបន្បនា្តាប់ ហៅហពលដដល្តរូវោនោក ់្តរូវោនហលើកហចាល ហលើកដលងដត
តុលាការរកហឃើញតាមរយៈឧត្មានុភាពនន្ ស្ចុតាងដដលមានទាំងអស់ ហទាះបដីជា
្តរូវោនទទួលយកមករំនុំរ្មះ ឬអត់ក៏ហោយ ថា ចុងហចាទពិតជាគាមតានហទាស
ននបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌដដលចុងហចាទ្តរូវោនកាត់ហទាស ឬមិន្តរូវតាមលក្ខខណ្ឌ
ស្មាប់ការកាត់ហទាស។ ការពតាយលួរហទាស្បហាររដីវិតមិន្តរូវោនផ្ល់ ស្មាប់ហគាលបំណង
ននការពិចារណដល់បណ្ឹងទាមទារបន្បនា្តាប ់ឬមុនហពលហេើយ ហលើកដលងដត
តុលាការរកហឃើញថា ហដើមបណ្ឹងមានការអះអាងសំខាន់ពដីភាពគាមតានហទាស 
ឬភាពមិន្តរូវតាមលក្ខខណ្ឌជាក់ដស្ង។ "មិន្តរូវតាមលក្ខខណ្ឌស្មាប់
ការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត" មានន័យថា មានកាលៈហទសៈដដលោក់ការកាត់
ហទាសហនាះហៅខាងហ្រៅវិសាលភាពនន្ នា្តានុសិទ្ិរបស់អ្នកកាត់ហទាស។ ការអះអាង
ពដីភាពមិន្តរូវតាមលក្ខខណ្ឌ រួមមានការអះអាងថា គាមតានកាលៈហទសៈពិហសស
ណមួយហៅក្នចុងដផ្នករង (a) នន ដផ្នក 190.2 គឺជាការពិត ការអះអាងថា ចុងហចាទ
មានអាយុហ្កាម 18 ្នតាំហៅហពល្ប្ពឹត្បទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ ឬការអះអាងថា ចុង
ហចាទមានពិការភាពខាងបញ្តា ដូច្តរូវោនឲតាយនិយមន័យហៅក្នចុង ដផ្នក 1376 ។ 
ការអះអាងដដលទាក់ទងនឹងហសចក្ដីសហ្មចកាត់ហទាស ហយាងតាមដផ្នក 190.3 
មិនដមនជាការអះអាងអំពដីភាពគាមតានហទាសជាក់ដស្ង ឬភាព្តរូវតាមលក្ខខណ្ឌ
ស្មាប់ហគាលបំណងននដផ្នកហនះហទ។

(e) ហដើមបណ្ឹងដដលអះអាងភាពគាមតានហទាស ឬភាពមិន្តរូវនឹងលក្ខខណ្ឌហយាងតាម
ដផ្នករង (d) ្តរូវបង្តាញព័ត៌មានសំខាន់ទាំងអស់ដដលទាក់ទងនឹងពិរុទ្ភាព ឬភាព្តរូវ
នឹងលក្ខខណ្ឌ ដដលហដើមបណ្ឹង ឬហមធាវីបច្ចុបតាបន្ន ឬកាលពដីមុនរបស់ហដើមបណ្ឹង
មាន។ ្បសិនហបើហដើមបណ្ឹងមិនោនហធវើការបហញ្ញឲតាយដឹងហោយហចតនា តាមការត្មរូវ
ននដផ្នករងហនះ និងអនុញ្តាតឲតាយហមធាវីហធវើការបហញ្ញឲតាយដឹង បណ្ឹងហនាះអាច្តរូវោនហលើក
ហចាល។

(f) ចំណត់ការហយាងតាមដផ្នកហនះ ្តរូវហធវើហេើងឲតាយោន្ប់រេ័សតាមដដលអាចហធវើោន 
្សបតាមការកាត់ហសចក្ដីយុត្ិធម៌្តឹម្តរូវ។ តុលាការជាន់ខ្ពស់្តរូវហោះ្សាយបណ្ឹង
ទាមទារហលើកដំបូងក្នចុងរយៈហពលមួយ្នតាំបនា្តាប់ពដីោក់បណ្ឹង ហលើកដលងដតតុលាការ
រកហឃើញថា ការពនតាយារហពលមានភាពចាំោច់ហដើមតាបដីហោះ្សាយការអះអាងសំខាន់
អំពដីភាពគាមតានហទាសជាក់ដស្ង បែុដន្ហទាះជាក្នចុងករណដីណក៏ហោយ តុលាការមិន្តរូវ
ចំណយហពលយូរជាងពដីរ្នតាំហដើមតាបដីហោះ្សាយបណ្ឹងហនាះហេើយ។ ហៅហពលហធវើហសចក្ដី
សហ្មចហលើបណ្ឹងទាមទារហលើកដំបូង តុលាការ្តរូវហចញកំណត់ហេតុហសចក្ដីសហ្មចដដល
ពនតាយល់មូលោ្តានននអង្គហេត ុនិងអង្គចតាបាប់ស្មាប់ហសចក្ដីសហ្មចរបស់ខលៃលួន។

(g) ្បសិនហបើបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការកំពុងរង់ចាំការរំនុំរ្មះ ហៅកាល
បរិហចឆេទចូលធរមានននដផ្នកហនះ តុលាការអាចហផ្ទរបណ្ឹងទាមទារហៅតុលាការដដល្បកាស
ហទាស។ ក្នចុងករណដីសាល្កមកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ្តរូវោន្បកាសមុនកាលបរិហចឆេទ
ចូលជាធរមានននដផ្នកហនះ បែុដន ្គាមតានបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការណមួយ
្តរូវោនោក់មុនកាលបរិហចឆេទចូលជាធរមានននដផ្នកហនះ បណ្ឹងទាមទារដដល្តរូវោនហាម
ឃត់ហោយដផ្នករង (c) អាច្តរូវោនោក់ក្នចុងរយៈហពលមួយ្ នតាំ បនា្តាប់ពដីកាលបរិហចឆេទ
ចូលជាធរមានននដផ្នកហនះ ឬក្នចុងរយៈហពលដដល្តរូវោនអនុញ្តាតហយាងតាមចតាបាប់មុន 
ហោយយករយៈហពលដដល្ ប់ជាងហគ។

ដផ្នកទដី 7. ដផ្នក 1509.1 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះ ដចងថា៖

1509.1. (a) ភាគដីនដីមួយៗអាចប្ឹងឧទ្រណ៍នឹងហសចក្ដីសហ្មចរបស់តុលាការជាន់
ខ្ពស់ តាមបណ្ឹងទាមទារហលើកដំបូង ហយាងតាមដផ្នក 1509 ហៅតុលាការឧទ្រណ៍។ 
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ66 បន្

បណ្ឹងឧទ្រណ៍្តរូវោនទទួលហោយការោក់ហសចក្ដីរូនដំណឹងអំពដីបណ្ឹងឧទ្រណ៍ហៅ
តុលាការជាន់ខ្ពស់ ក្នចុងរយៈហពល 30 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីតុលាការហចញហសចក្ដីសហ្មចយល់្ពម 
ឬបដិហសធបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ។ បណ្ឹងជាបន្បនា្តាប់មិន្តរូវោន
ហ្បើ្ោស់ជាមហធតាយាោយននការពិនិតតាយហេើងវិញនូវការបដិហសធផ្ល់ដដីកាឲតាយយកខលៃលួន
មកតុលាការហេើយ។

(b) បញ្តាដដល្តរូវោនពិចារណហៅហលើបណ្ឹងឧទ្រណ៍ហយាងតាម ដផ្នករង (a) ្តរូវោន
ក្មិត្តឹមការទាមទារដដលហលើកហេើងហៅក្នចុងតុលាការជាន់ខ្ពស់ ហលើកដលងដតថា
តុលាការឧទ្រណ៍ក៏អាចពិចារណហលើការអះអាងថា រំនួយរបស់ហមធាវីរំនុំរ្មះមិនមាន
្បសិទ្ភាព ្បសិនហបើការខកខានរបស់ហមធាវីននដដីកាឲតាយនាំខលៃលួនមកតុលាការក្នចុងការបង្តាញ
ការអះអាងហនាះរូនតុលាការជាន់ខ្ពស ់គឺជារំនួយគាមតាន្បសិទ្ភាព។ តុលាការឧទ្រណ៍អាច
បងវិលបណ្ឹង្តលប់មានក្មិតមួយ ហៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ ហដើមតាបដីពិចារណហលើការអះអាង 
្បសិនហបើការរកហឃើញបដន្ថមននអង្គហេតុ្តរូវោនត្មរូវ។

(c) ្បជារនអាចប្ឹងឧទ្រណ៍នឹងហសចក្ដីសហ្មចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់ ដដលផ្ល់
សំណងរួសរុលការខូចខាតតាមបណ្ឹងបន្បនា្តាប់ោន។ ហដើមបណ្ឹងអាចប្ឹងឧទ្រណ៍នឹង
ហសចក្ដីសហ្មចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់ដដលបដិហសធមិនផ្ល់សំណងរួសរុលការខូចខាត
តាមបណ្ឹងោន លុះ្តាដតតុលាការជាន់ខ្ពស់ ឬតុលាការឧទ្រណ៍ហចញលិខិតបញ្តាក់
ភាពអាចប្ឹងឧទ្រណ៍ោន។ លិខិតបញ្តាក់ភាពអាចប្ឹងឧទ្រណ៍ោន អាចហចញហយាងតាម
ដផ្នករងហនះោន លុះ្តាដតហដើមបណ្ឹងោនបង្តាញការទាមទារសំណងរួសរុលការខូចខាត
សំខាន់ ដដល្តរូវបញ្តាក់ហៅក្នចុងលិខិតបញ្តាក ់និងការទាមទារសំខាន់ថា លក្ខខណ្ឌ
ត្មរូវននដផ្នករង (d) នន ដផ្នក 1509 ្តរូវោនបំហពញតាម។ បណ្ឹងឧទ្រណ៍ហយាងតាម
ដផ្នករងហនះ ្តរូវោនទទួលហោយការោក់ហសចក្ដីរូនដំណឹងអំពដីបណ្ឹងឧទ្រណ៍ហៅតុលាការ
ជាន់ខ្ពស ់ក្នចុងរយៈហពល 30 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីតុលាការហចញហសចក្ដីសហ្មច។ តុលាការជាន់
ខ្ពស់្តរូវផ្ល ់ឬបដិហសធមិនផ្ល់លិខិតបញ្តាក់ភាពអាចប្ឹងឧទ្រណ៍ោន ដំណលគានតានឹង
ហសចក្ដីសហ្មចដដលបដិហសធសំណងរួសរុលការខូចខាតតាមបណ្ឹងទាមទារ។ តុលាការ
ឧទ្រណ៍្តរូវផ្ល ់ឬបដិហសធសំហណើសុំលិខិតបញ្តាក់ភាពអាចប្ឹងឧទ្រណ៍ោនក្នចុងរយៈហពល 
10 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីោក់ោកតាយសុំលិខិតបញ្តាក់។ យុតា្តាធិការរបស់តុលាការឧទ្រណ៍្តរូវោន
ក្មិត្តឹមការទាមទារដដល្តរូវោនកំណត់ហៅក្នចុងលិខិតបញ្តាក ់និងការទាមទារបដន្ថម
ដដល្តរូវោនបដន្ថមហោយតុលាការឧទ្រណ ៍ក្នចុងរយៈហពល 60 ន្ងៃបនា្តាប់ពដីការរូនដំណឹង
អំពដីបណ្ឹងឧទ្រណ៍។ បណ្ឹងឧទ្រណ៍ហយាងតាមដផ្នករងហនះមានអាទិភាពហលើបញ្តា
ហផតាសងហទៀតទាំងអស ់និង្តរូវោនហោះ្សាយឲតាយោន្ប់រេ័សតាមដដលអាចហធវើហៅោន។

ដផ្នកទដី 8. ដផ្នក 2700.1 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះ ដចងថា៖

2700.1. ដផ្នក 2700 អនុវត្ចំហោះទណ្ឌិតដដល្តរូវោនកាត់ហទាស្បហាររដីវិត 
ហលើកដលងដត្តរូវោនដចងហផតាសងពដីហនះហៅក្នចុងដផ្នកហនះ។

បុគ្គលទាំងអស់ដដល្តរូវោនរកហឃើញថាមានពិរុទ្ភាពពដីបទឃតកម ្ដដល្តរូវោន
កាត់ហទាស្បហាររដីវិត និង្តរូវោនឃុំខលៃលួនហោយ្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារ
លទ្ភាពពលកម្ អនុហលាមហៅតាមដផ្នក 3600 ដល ់3602 ្តរូវោនត្មរូវឲតាយហធវើការ
ងរ្តឹម្តរូវជាហ្ចើនហមា៉តាងជាហរៀងរាល់ន្ងៃដដលបុគ្គលហនាះ្តរូវោនឃុំខលៃលួន ដដល្តរូវោនបញ្ញត្ិ
ហោយវិធាន និងបទបញ្តារបស់្កសួង។

កម្វិធដីអប់រំកាយ និងហាត់្ោណមិន្តរូវោនចាត់ទុកថាជាការងរស្មាប់ហគាលបំណង
ននដផ្នកហនះហេើយ។ ្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារលទ្ភាពពលកម្អាចលុបហចាល
ឯកសិទ្ិរបស់ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត ដដលបដិហសធមិន្ពមហធវើការតាម
ការត្មរូវននដផ្នកហនះ។

ក្នចុងករណដីទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតមានការផកពិន័យឲតាយសង ឬដដីកាបង្តាប់ឲតាយសង 
រដ្ឋមនន្ដី្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារលទ្ភាពពលកម ្្តរូវកាត់យក 70 ភាគរយ 
ឬសមតុលតាយដដលរំោក់ ហោយយកចំនួនដដលតិចជាងហគ ពដី្ោក់ឈ្នលួល និង្ោក់ក្នចុង
គណនដី្តឹស្របស់ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត ហោយមិនគិតពដី្ប្ពននចំណូល និង
្តរូវហផ្ទរ្ោក់ទាំងហនាះហៅគណៈកម្ការទាមទារសំណងរនរងហ្គាះ California ្សប
តាមបទបតាបញ្ញត្ ិនិងបទបញ្តារបស់្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារលទ្ភាពពលកម ្
អនុហលាមហៅតាមដផ្នក 2085.5 និង 2717.8។

ដផ្នកទដី 9. ដផ្នក 3600 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ ដចង
ថា៖

3600. (a) បុរសទាំងអស់ ដដលោនទទួលសាល្កមកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ្តរូវោន
្បគល់ហៅ្បធានពន្នាគាររដ្ឋ California ដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយ្កសួង ស្មាប់
ការអនុវត្ហទាស្បហាររដីវិត ដដល្តរូវោនឃុំហៅទដីហនាះរេូតដល់ហពលអនុវត្សាល្កម 

ហលើកដលងដត្តរូវោនដចងហៅក្នចុងដផ្នករង (b)។ ទណ្ឌិត្តរូវោនឃុំហៅក្នចុងពន្នាគាររដ្ឋ 
California រេូតដល់ហពលអនុវត្សាល្កម។ ្កសួងអាចហផ្ទរទណ្ឌិតហៅពន្នាគារ
មួយហទៀត ដដល្កសួងគិតថាផ្ល់សន្ិសុខ្គប់្គាន់ស្មាប់ទណ្ឌិតហនាះ។ ទណ្ឌិត
្តរូវោនបញ្ជូន្តលប់ហៅពន្នាគារដដល្តរូវោនចាត់តាំងស្មាប់ការអនុវត្ហទាស្បហារ
រដីវិតវិញ ហ្កាយកាលបរិហចឆេទ្បហាររដីវិត្តរូវោនកំណត់។

(b) ្វដីហបើមានបញ្ញត្ិចតាបាប់ហផតាសងហទៀតក៏ហោយ៖

(1) ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតដដល (ខណៈហពលជាប់ហៅពន្នាគារ) ្ប្ពឹត្
បទហល្ើសដូចខាងហ្កាម ឬដដល (ក្នចុងនាមជាសមារិក្កុមបងធំបងតូច ឬ្កុមរំខាន) 

បញ្តាអ្នកដនទឲតាយ្ប្ពឹត្បទហល្ើសទាំងហនាះ អាច (បនា្តាប់ពដីទទួលទណ្ឌកម្ខាងវិន័យ និង
ចំណត់ការតាមចំណត់ថានតាក់ហៅពន្នាគាររដ្ឋ San Quentin អនុហលាមហៅតាមបទ
បញ្តាដដល្តរូវោនបហងកើតហោយ្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ) ្តរូវោនោក់ហៅកដនលៃងោក់
ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតដដលមានការការោររឹងមាំ ដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយ
្បធានដផ្នកអប់រំដកដ្ប ហៅពន្នាគាររដ្ឋ California គ ឺSacramento៖ 

(A) មនុសតាសឃត។

(B) វាយ្បហារហោយហ្បើអាវុធ ឬហោយកមា្តាំងោយ ដដលអាចបងករបួសធងៃន់ធងៃរ 
ឬគំរាមកំដេងដល់រដីវិត។

(C) ដេកគុកហោយហ្បើកមា្តាំង ឬបែុនបែងដេកគុកហោយហ្បើកមា្តាំង។

(D) រំហលា្ធងៃន់ធងៃរម្ងហេើយម្ងហទៀតហលើវិធានដដលគំរាមកំដេងយា៉តាងខា្តាំងដល់សុវត្ថិភាព 

ឬសន្ិសុខ

(2) កម្វិធដីគុកស្មាប់ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតហៅពន្នាគាររដ្ឋ California 

គ ឺSacramento ្តរូវមាន្បតិបត្ិការហពញហលញ មុនហពលហផ្ទរទណ្ឌិតមានហទាស
្បហាររដីវិត។

(3) ពិធដីសារបណ្ដះបណ្តាលឯកហទសស្មាប់ការឃ្តាំហមើលទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត 
្តរូវោនផ្ល់ដល់បុគ្គលិកដខតាសបហណ្តាយ និងអ្នក្តរួតពិនិតតាយហៅពន្នាគាររដ្ឋ California គ ឺ

Sacramento ដដលឃ្តាំហមើលទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតជា្បចាំ។

(4) ទណ្ឌិតដដលមានត្មរូវការដ្ទាំដផ្នកហវរ្សានស្ ឬសុខភាពផលៃជូវសតិខា្តាំង ហ្ោះអាច
បងកហ្គាះថានតាក់ដល់ទណ្ឌិត ឬអ្នកហផតាសងហទៀតអាច អនុហលាមហៅតាមបទបញ្តាដដល្តរូវ
ោនបហងកើតហេើងហោយ្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ ្តរូវោនោក់មណ្ឌលហវរ្សានស្រដ្ឋ 
California ឬសា្តាប័នសម្សបហផតាសងហទៀតស្មាប់ការពតាយាោលដផ្នកហវរ្សានស្ ឬសុខ
ភាពផលៃជូវសតិ។ ទណ្ឌិត្តរូវោនបញ្ជូន្តលប់ហៅសា្តាប័នហដើមវិញ ហៅហពលសា្តានភាពរំងឺ
្តរូវោនពតាយាោលយា៉តាង្គប់្គាន់ ឬដលងមានហរាគសញ្តា។

(c) ហៅហពល្តរូវោនឃុំខលៃលួនអនុហលាមហៅតាមដផ្នករង (b) ចំណុចដូចខាងហ្កាម្តរូវោន
អនុវត្៖

(1) នដីតិវិធដីមូលោ្តានដដលទាក់ទងនឹងឯកសិទ្ ិនិងនដីតិវិធដីននចំណត់ថានតាក់ដដល្តរូវោនផ្ល់
ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតក្មិត B ហៅពន្នាគាររដ្ឋ San Quentin ្តរូវចាប់ហផ្ើម
្សហដៀងគានតាហៅពន្នាគាររដ្ឋ California គ ឺSacramento ស្មាប់ទណ្ឌិត
មានហទាស្បហាររដីវិត ដដល្តរូវោនោក់ក្នចុងគុក អនុហលាមហៅតាមកថាខណ្ឌ (1) នន
ដផ្នករង (b) នន ដផ្នក 3600។ នដីតិវិធដីចំណត់ថានតាក់ទាំងហនាះ្តរូវបញ្ជូលសិទ្ិក្នចុងការ
ពិនិតតាយហមើលហេើងវិញនូវចំណត់ថានតាក់មិនតិចជាងហរៀងរាល់ 90 ន្ងៃ ម្ង និងឱកាសក្នចុងការ
ប្ឹងសុំ្តលប់ហៅពន្នាគាររដ្ឋ San Quentin វិញ។

(2) នដីតិវិធដីចូលហមើលរបស់ហមធាវី-កូនក្ដី្សហដៀងគានតាដដលអាចរា៉តាប់រងោនស្មាប់ទណ្ឌិត
មានហទាស្បហាររដីវិតដដល្តរូវោនឃុំខលៃលួនហៅពន្នាគាររដ្ឋ San Quentin ្តរូវអាច
រា៉តាប់រងោនស្មាប់ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត ដដល្តរូវោនឃុំខលៃលួនហៅកដនលៃងឃុំទណ្ឌិត
មានហទាស្បហាររដីវិតដដលមានការការោររឹងមាំ ដដល្តរូវោនចាត់តាំងហោយ្បធាន
ដផ្នកអប់រំដកដ្ប ហៅពន្នាគាររដ្ឋ California គ ឺSacramento។ សិទ្ិចូលហមើលរបស់
ហមធាវី-កូនក្ដីស្មាប់ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតដដល្តរូវោនឃុំខលៃលួនហៅសា្ប័នស្មាប់
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ66បន្

ការពតាយាោលដផ្នកហវរ្សានស្ ឬសុខភាពផលៃជូវសត ិ្តរូវមានភាពសម្សបជាមួយនឹងនដីតិវិធដីសួរ
សុខទុក្ខ និងវិធដីសានស្ពតាយាោលសម្សបរបស់សា្តាប័ន។

(3) ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតដដល្តរូវោនឃុំខលៃលួនហៅកដនលៃងឃុំខលៃលួនរបស់
ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត ដដលមានការការោររឹងមាំ អនុហលាមហៅតាមដផ្នករង 
(b) ្តរូវោនបញ្ជូន្តលប់ហៅពន្នាគាររដ្ឋ San Quentin វិញយា៉តាងតិច 60 ន្ងៃ 
មុនកាលបរិហចឆេទ្បហាររដីវិតដដល្តរូវោនហ្គាងទុក។

(4) ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតមិនហលើសពដី 15 នាក់អាច្តរូវោនឃុំខលៃលួនហេើងវិញ 
អនុហលាមហៅតាមកថាខណ្ឌ (1) នន ដផ្នករង (b)។

(d) មុនហពលផ្តាស់ប្ជូរទដីតាំងគុកស្មាប់ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតពដីពន្នាគាររដ្ឋ San 
Quentin ហទាះបដីជា្តរូវោនហស្នើហេើងតាមរយៈចតាបាប ់ឬមហធតាយាោយហផតាសងហទៀតក៏ហោយ 
សន្ិសុខអតិបរមា ក្មិត IV, 180-ដឺហ្ក ននគុកដដលមានរបង្ ក ់្តរូវោន
វាយតនមលៃហោយ្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ រកហមើលភាពសម្សបស្មាប់ការឃុំខលៃលួន
ដដលមានសន្ិសុខ និងការ្បហាររដីវិតទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត។

ដផ្នកទដី 10. ដផ្នក 3604 ននក្មិត្ពេ្ទណ្ឌហនះដដល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហនាះ 
ដចងថា៖

3604. (a) ការផ្នា្តាហទាស្បហាររដីវិតនឹង្តរូវហធវើឱតាយឈឺចាប់ហោយការ្គប់្គងននឧស្័ន
ពុល ឬហោយការចាក់តាមសរនស្មដវេនននសារធាតុមួយ ឬសារធាតុក្នចុងបរិមាណដដល
ហ្គាះថានតាក់្គប់្គាន់អាចបណ្តាលឱតាយសា្តាប ់ហោយស្ង់ោរដដលោនបហងកើតហេើងហៅហ្កាម
ការដឹកនាំរបស់្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា។

(b) បុគ្គលដដលោន្បកាសហទាស្បហាររដីវិតមុនហពល ឬបនា្តាប់ពដីកាលបរិហចឆេទ
្បតិបត្ិការននដផ្នករងហនះនឹងមានឱកាសហ្រើសហរីសឱតាយមានការផ្នា្តាហទាសដដលោក់ហោយ
ឧស័្នហ្គាះថានតាក់ ឬការចាក់ថានតាំសមា្តាប់។ រហ្មើសហនះនឹងហធវើហេើងជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរ  
ហេើយនឹង្តរូវ្បគល់ហៅកាន់ហមគុកហោយអនុហលាមតាមបទបញ្តាដដលោនបហងកើតហេើង
ហោយ្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា។ ហបើបុគ្គលហ្កាមការ្បកាសហទាស
្បហាររដីវិតមិនហ្រើសហរីសឧស្័នសាហាវ ឬការចាក់ថានតាំស្មាប់ក្នចុងហពល 10 ន្ងៃបនា្តាប់ពដី
ហសវាកម្របស់ហមគុកហៅអ្នកហទាសននដដីកា្បហាររដីវិតដដលោនហចញតាមកាលបរិហចឆេទ
្បតិបត្ិការននដផ្នករងហនះ ហទាសបញ្ញត្ិ្បហាររដីវិតនឹង្តរូវោនោក់ហោយការចាក់
ថានតាំសមា្តាប់។

(c) ហៅហពលបុគ្គលដដល្តរូវោនកាត់ហទាស្បហាររដីវិតគឺមិន្តរូវោន្បតិបត្ិហៅ
កាលបរិហចឆេទដដលោនកមនត់ស្មាប់ការ្បហាររដីវិត ហេើយកាលបរិហចឆេទ្បហាររដីវិត្្ដី
គឺ្តរូវោនកំណត់ហ្កាយមកហទៀត អ្នកហទាសនឹងមានឱកាសម្ងហទៀតក្នចុងការហ្រើសហរីស
ហទាសបញ្ញត្ិ្បហាររដីវិតដដលោក់ហោយឧស្័នពុល ឬការចាក់ថានតាំសមា្តាប់ ហបើហយាងហៅ
តាមនដីតិវិធដីដដលមានដចងហៅក្នចុង ដផ្នករង (b)។

(d) យា៉តាងណក៏ហោយ ដផ្នករង (b), ថាហតើរហបៀបននការ្បហាររដីវិតណមួយដដលោន
ហរៀបរាប់ហៅក្នចុង ដផ្នករង (a) ្តរូវោនរកតាសាអសុពលភាព ហទាសបញ្ញត្ិ្បហាររដីវិតនឹង្តរូវ
ោនោក់ហោយមហធតាយាោយហផតាសងដដលោនបញ្តាក់ហៅក្នចុង ដផ្នករង (a)។

(e) ្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា ឬទដីភានតាក់ងរស្នងតំដណងណមួយ
ជាមួយនឹងកាតពវកិច្ហនះក្នចុងការ្បតិបត្ិសាល្កម្បហាររដីវិតហនះ ្តរូវរកតាសាសមត្ថភាព
្បតិបត្ិតាមសាល្កមដបបហនាះ្គប់ហពលហវលា។

ដផ្នកទដី 11. ដផ្នក 3604.1 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះ ដចងថា ៖

3604.1. (a) ចតាបាប់នដីតិវិធដីរដ្ឋោលមិន្តរូវអនុវត្ហៅតាមស្ង់ោរ នដីតិវិធដី ឬបទបញ្តា
ដដលោន្បកាសឱតាយហ្បើហោយអនុហលាមតាម ដផ្នក 3604 ហេើយ។ ្កសួង្តរូវហធវើឱតាយ
មានស្ង់ោរដដលោនអនុម័តហៅហ្កាម ដផ្នករង (a) ននដផ្នកដដលអាចរកោនចំហោះ
សាធារណរន និងចំហោះអ្នកហទាសដដលោនកាត់ហទាស្បហាររដីវិត។ ្កសួងនឹងរូន
ដំណឹងភា្តាមៗហៅអគ្គហមធាវ ីសាមតាក្ដីសាធារណៈរដ្ឋ និងអ្នកផ្ល់ឱវាទស្មាប់អ្នកហទាសទាំង
ឡាយដដលកាលបរិហចឆេទ្បហាររដីវិត្តរូវោនកំណត ់ឬដដលញត្ិ្តរូវកំណត់កាលបរិហចឆេទ
្បហាររដីវិតគឺហៅមិនទាន់សហ្មចនូវការអនុម័ត ឬវិហសាធនកម្ទាំងឡាយននស្ង់ោរ
ហផតាសងៗ។ ការមិនអនុហលាមតាមដផ្នករងហនះគឺមិនដមនជាមូលបទស្មាប់ការពនតាយារហពល
ននការ្បហាររដីវិត ឬអធិបញ្តាហៅហលើការហធវើការ្បហាររដីវិតហេើយ លុះ្តាដតការមិន
អនុហលាមហនះតាមពិតោនហធវើឱតាយខូចខាតដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកហទាសក្នចុងការតវា៉តាស្ង់

ោរ ហេើយក្នចុង្ពឹត្ិការណ៍ហនាះ ការពនតាយារហពលនឹង្តរូវោក្មិតជាអតិបរមា្តឹម 10 ន្ងៃ។

(b) ហទាះបដីជាមាន ដផ្នករង (a) នន ដផ្នក 3604 ក៏ហោយ ការអនុវត្ការចាក់ថានតាំសមា្តាប់
រនហល្ើសអាច្តរូវោនហធវើហេើងតាមវិធដីហផតាសងហ្រៅពដីចាក់តាមសរនសដវេន ្បសិនហបើអ្នក
្គប់្គងកំណត់ថា សា្តានភាពរបស់អ្នកហទាសរួមគុកហធវើឲតាយការចាក់ថានតាំតាមសរនសដវេនពុំ
មាន្បសិទ្ភាព។

(c) តុលាការដដលហចញសាល្កមហទាស្បហាររដីវិតមានយុតា្តាធិការផ្តាច់មុខក្នចុង
ការហបើកសវនាការចំហោះការទាមទារណមួយរបស់អ្នកហទាសរួមគុកដដលជាប់ហទាស  
ដដលអះអាងថាវិធដីសានស្ក្នចុងការអនុវត្សាល្កមហនាះផ្ទចុយពដីរដ្ឋធម្នុញ្ញ ឬ
អសុពលភាពហោយសារមូលហេតុហផតាសងហទៀត។ ការទាមទារដបបហនាះនឹង្តរូវោន្ចាន
ហចាល្បសិនហបើតុលាការរកហឃើញថាការហធវើបទបង្តាញអំពដីការទាមទារដបបហនាះមានភាព
យឺតយា៉តាវហោយពុំមានបុពវហេតុសម្សបណមួយ។ ្បសិនហបើហគរកហឃើញថាវិធដីសានស្
ហនាះគាមតានសុពលភាព តុលាការ្តរូវបង្តាប់ឲតាយហធវើការហ្បើ្ោស់វិធដីសានស្ក្នចុងការអនុវត្
សាល្កមដដលមានសុពលភាពណមួយ។ ្បសិនហបើការហ្បើ្ោស់វិធដីសានស្ក្នចុងការ
អនុវត្សាល្កមណមួយ្តរូវោនហាមឃត់ហោយតុលាការសេព័ន្ហនាះ ្កសួង
ដកដ្បហេើងវិញ និងសា្តារនដីតិសមតាបទា្តរូវ ក្នចុងរយៈហពល 90 ន្ងៃ អនុម័តវិធដីសានស្ណមួយ
ដដលអនុហលាមតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវនានារបស់សេព័ន្ដូច្តរូវោនរកហឃើញហោយ
តុលាការហនាះ។ ្បសិនហបើ្កសួងខកខានមិនោនអនុវត្ភារកិច្ណមួយដដលចាំោច់
ចំហោះការអនុញ្តាតឲតាយមានការអនុវត្សាល្កមហទហនាះ តុលាការដដលហចញសាល
្កមហទាស្បហាររដីវិត្តរូវបង្តាប់ឲតាយ្កសួងហនាះអនុវត្ភារកិច្ហនាះហយាងតាមញត្ិផ្តាល់
ខលៃលួនរបស់តុលាការ ញត្ិរបស់ហមធាវីមណ្ឌល ឬអគ្គហមធាវ ីឬញត្ិរបស់រនរងហ្គាះហោយ
សារបទឧ្កិដ្ឋហនាះ ដូចោនកំណត់ហៅក្នចុង ដផ្នករង (e) នន ដផ្នកទដី 28 នន មា្តា I នន
រដ្ឋធម្នុញ្ញរបស ់California។

ដផ្នកទដី 12. ដផ្នក 3604.3 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌហនាះ ដចងថា ៖

3604.3. (a) ្គរូហពទតាយអាចចូលរួមក្នចុងការអនុវត្សាល្កមោនស្មាប់ហគាលបំណង
្បកាសជាផលៃជូវការអំពដីមរណភាព និងអាចផ្ល់ឱវាទហៅកាន់្កសួងស្មាប់ហគាលបំណង
ក្នចុងការអ្ិវឌតាឍពិធដីសារក្នចុងការអនុវត្សាល្កមហដើមតាបដីកាត់បន្ថយហានិ្័យននការឈឺចាប់
របស់អ្នកហទាសរួមគុកឲតាយដល់ចំណុចអបតាបបរមា។

(b) ការទិញថានតាំ ការផ្គត់ផ្គង់ឱស្ ឬបរិកា្តារហពទតាយដដលចាំោច់ស្មាប់ការអនុវត្សាល
្កមហនះ មិន្តរូវហយាងតាមបញ្ញត្ិនានា រំពូកទដី 9 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 4000)  
ននខណ្ឌទដី 2 នន្កមោណិរ្កម ្និងវិជា្តារដីវៈហេើយ ហេើយឱស្ការី ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង ់អ្នកផតាសំ
 ឬអ្នកផលិតឱស្្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយដចកចាយថានតា ំនិងហធវើការផ្គត់ផ្គង់ឱស្ហៅកាន់
ហលខាធិការ ឬបុគ្គលដដល្តរូវោនចាត់តាំងរបស់ហលខាធិការ ដដលពុំមានហវរ្បញ្តា ស្មាប់
អនុវត្បញ្ញត្ិនានាននរំពូកហនះ។

(c) ពុំមាន្កុម្បឹកតាសា ្កសួង គណៈកម្ការ ឬទដីភានតាក់ទទួលសា្តាល់ណមួយចំហោះការ
ហចញអាជា្តាប័ណ្ណ ដដល្តរួតពិនិតតាយ ឬោក់បញ្ញត្ិចំហោះទមា្តាប់អនុវត្ដផ្នកដ្ទាំសុខភាព  
ឬហធវើការបញ្តាក ់ឬហចញអាជា្តាប័ណ្ណវិជា្តារដីវៈដផ្នកដ្ទាំសុខភាពអាចហធវើការបដិហសធ  
ឬដកេូតអាជា្តាប័ណ្ណ ឬលិខិតបញ្តាក ់ោក់ប្មាម ហធវើការស្ដីបហនា្តាស ពតាយលួរ ឬអនុវត្វិធាន
ការវិន័យណមួយហផតាសងហទៀត្ប្ំងនឹងអ្នកមានវិជា្តារដីវៈដផ្នកដ្ទាំសុខភាពដដលទទួលោន
អាជា្តាប័ណ្ណស្មាប់សកម្ភាពណមួយដដល្តរូវោនអនុញ្តាតហោយដផ្នកហនះហេើយ។

ដផ្នកទដី 13. ដផ្នកទដី 68660.5 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមរោ្តា្ិោល ហដើមតាបដីអាន ៖

68660.5. ហគាលបំណងននរំពូកហនះ គឺហធវើឲតាយរដ្ឋ California មានគុណសមតាបត្ិ
្គប់្គាន់ស្មាប់ហោះ្សាយបណ្ឹងចំហោះដដីកាឲតាយនាំខលៃលួនមកតុលាការរបស់សេព័ន ្ 
ហយាងតាម រំពូកទដី 154 នន ចំណងហរើងទដី 28 នន្កមរបស់សេរដ្ឋអាហមរិក  
ហដើមតាបដីបហងកើនហលតាបឿនក្នចុងការបញ្ប់ដំហណើរការននដដីកាឲតាយនាំខលៃលួនមកតុលាការរបស់រដ្ឋ  
ចំហោះហរឿងក្ដីហទាស្បហាររដីវិត និងផ្ល់ការបញ្តាក់អះអាងដដលមានគុណភាពមួយ
ហៅក្នចុងដដីកាឲតាយនាំខលៃលួនមកតុលាការរបស់រដ្ឋចំហោះអ្នកហទាសរួមគុក្តរូវទទួលោនការ
្បកាសហទាស្បហាររដីវិត។ រំពូកហនះនឹង្តរូវោនបក្សាយ និង្គប់្គងហោយមាន
សង្គតិភាពជាមួយហគាលបំណងទាំងហនាះ។

ដផ្នកទដី 14. ដផ្នកទដី 68661 នន្កមរោ្តា្ិោល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហដើមតាបដីអាន ៖

68661. តាមរយៈរំពូកហនះ ហៅក្នចុងសាខានន្បព័ន្តុលាការរបស់រដ្ឋ មានការបហងកើត
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ66 បន្

មរតាឈមណ្ឌលធនធានស្មាប់ហរឿងក្ដីននការកាត់ហទាសខុសចតាបាប់ហៅ California ដដល្តរូវ
មានអំណចទូហៅ និងភារកិច្ទាំងអស ់ដូចខាងហ្កាម៖

(a) រួលហមធាវីរេូតដល ់34 នាក់ឲតាយចូលបហ្មើការងរ ដដលពួកហគអាច្តរូវោនដតងតាំង  
ហោយតុលាការកំពូល ហយាងតាមដផ្នកទដី 68662 ហដើមតាបដីតំណងឲតាយអ្នកណមានតាក់ដដល្តរូវ
ោនផ្នា្តាហទាស និងទទួលោនការ្បកាសហទាស្បហាររដីវិតហៅក្នចុងរដ្ឋហនះ ដដលពុំមាន
ទដី្បឹកតាសា និងដដល្តរូវោនកំណត់ហោយតុលាការដដលមានយុតា្តាធិការមានសមត្ថកិច្ថា
ជារន្កដី្ក ស្មាប់ហគាលបំណងហធវើការដតងតាំង និងកាត់ក្ដីហលើ ចំណត់ការនានាហ្កាយ
ហពលផ្នា្តាហទាស បណ្ឹងហលើការកាត់ហទាសហោយខុសចតាបាប់ ហៅតុលាការរដ្ឋ និងតុលាការ
សេព័ន ្្បកួត្បដរងនឹងភាព្សបចតាបាប់របស់សាល្កម ឬការ្បកាសហទាសដដល្តរូវ
ោនកំណត់ហដើមតាបដី្ប្ំងនឹងបុគ្គលហនាះ ហយាងតាមការោក់កំេិតនានាហៅក្នចុងដផ្នកទដី  
68661.1, និងការហរៀបចំបណ្ឹងហស្នើសុំការអត់ឱនហទាសដផ្នក្បតិបត្ិ។ ការដតងតាំង
ណមួយដបបហនាះ អាចហកើតហេើងក្នចុងហពលដំណលគានតាជាមួយនឹងការដតងតាំងរបស់សាមតាក្ដី
សាធារណៈននរដ្ឋ ឬទដី្បឹកតាសាហផតាសងហទៀតស្មាប់ហគាលបំណងហធវើការប្ឹងឧទ្រណ៍ ហយាងតាម
ដផ្នកទដី 11 ននមា្តាទដី VI ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់ California។

(b) ហស្នើសុំការបងវិល្ោក់សងវិញស្មាប់ការតំណងហនាះ និងចំណយនានា ហយាងតាម  
ដផ្នកទដី 3006A នន ចំណងហរើងទដី 18 ននកូដរបស់សេរដ្ឋអាហមរិក ហៅហពលផ្ល់ការ
តំណងឲតាយរន្កដី្កទាំងឡាយហៅក្នចុងតុលាការសេព័ន ្និងអនុវត្ដំហណើរការក្នចុងការ
ទូទាត់្ោក់ទាំងហនាះតាមរយៈមូលនិធិបហញ្ញើរបស់សេព័ន្។

(c) ហធវើការជាមួយ តុលាការកំពូល តុលការនានា ក្នចុងការហ្រើសហរីសសមារិកននគណៈ
ហមធាវីឯករន ហដើមតាបដីទទួលការចាត់តាំងហលើហរឿងក្ដីននការោក់ហទាស្បហាររដីវិតហោយ
ខុសចតាបាប់។

(d) បហងកើត និងហធវើបច្ចុបតាបន្នកម្ម្ងម្ាតាល ដណនាំហមធាវីនានាហៅកាន់តុលាការកំពូលហដើមតាបដី
រួមបញ្ជូលហៅក្នចុងបញ្ដីហមធាវីដដលមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ហដើមតាបដីហធវើជាទដី្បឹកតាសាហៅក្នចុង  
ការដំហណើរការហរឿងក្ដី ការកាត់ហទាសហោយខុសចតាបាប់ ហ្កាយហពលផ្នា្តាហទាស ហៅក្នចុងហរឿង
ក្ដីហទាស្បហាររដីវិតនានា ក្នចុងលក្ខខណ្ឌដដលការកំណត់ចុងហ្កាយថាហតើ្តរូវរួមបញ្ជូល
ហមធាវីណមួយហៅក្នចុងបញ្ដីហ្មតាះហនាះដដរឬហទ្តរូវហធវើហេើងហោយតុលាការកំពូល និងមិន
្តរូវោនហធវើ្បតិ្ូកម្ហៅកាន់មរតាឈមណ្ឌលណមួយហេើយ។

(e) បហងកើត និងហធវើបច្ចុបតាបន្នកម្ម្ងម្ាតាលអំពដីបញ្ដីហ្មតាះរបស់អ្នកហស៊ីបអហងកត និងអ្នករំនាញ
មានបទពិហសាធន ៍ដដលមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ក្នចុងផ្ល់រំនួយដល់ទដី្បឹកតាសាហៅក្នចុង  
ការដំហណើរការហរឿងក្ដី ការកាត់ហទាសហោយខុសចតាបាប់ ហ្កាយហពលផ្នា្តាហទាស ហៅក្នចុងហរឿងក្ដី
ហទាស្បហាររដីវិតនានា។

(f) រួលអ្នកហស៊ីបអហងកត និងអ្នករំនាញឲតាយហធវើបុគ្គលិកហដើមតាបដីហសវានានាដល់ទដី្បឹកតាសាដដល្តរូវ
ោនចាត់តាំងបនា្តាប់ពដីមានការហស្នើសុំពដីទដី្បឹកតាសា ក្នចុងលក្ខខណ្ឌដដលការផ្ល់ហសវាទាំងហនាះ  
គឺ្តរូវោនហធវើហេើងហៅកាន់ទដី្បឹកតាសាឯករន ហោយមានការដតងតាំងពដីតុលាការកំពូល  
ហសវាទាំងហនាះ្តរូវហធវើហេើយហយាងតាមកិច្សនតាយារវាងទដី្បឹកតាសាដដលោនដតងតាំង និង
មរតាឈមណ្ឌលហនះ។

(g) ផ្ល់ឱវាទដផ្នកចតាបាប ់ឬឱវាទហផតាសងហទៀត ឬក្នចុងក្មិតដដលមិនអាចរកោនឱវាទ
ណមួយហផតាសងហទៀត រំនួយណមួយហផតាសងហទៀត ស្មាប់ទដី្បឹកតាសាដដលោនដតងតាំង
ហៅក្នចុង ការដំហណើរការហរឿងក្ដី ការកាត់ហទាសហោយខុសចតាបាប់ ហ្កាយហពលផ្នា្តាហទាស  
តាមភាពសម្សប ដដលមិន្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប់។

(h) អ្ិវឌតាឍការផ្ល់ការហ្លៃើយតបនឹងបទហចាទ្បកាន់ហោយសហង្ខប និងសមា្តារនានាដដល
ោក់ព័ន្នឹងបញ្តាសំខាន់ៗ និងហកើតហេើងម្ងហទៀត ដដលហកើតហេើងហៅក្នចុងការដំហណើរការ
ហរឿងក្ដី ការកាត់ហទាសហោយខុសចតាបាប ់ហ្កាយហពលផ្នា្តាហទាស ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីហទាស្បហារ
រដីវិតនានា និងហធវើហសចក្ដីសហង្ខបទាំងហនាះដដលទដី្បឹកតាសាដដលទទួលការដតងតាំងអាចដសវង
រកោន។

(i) ហធវើការវាយតនមលៃអំពដីហរឿងក្ដីនានា និងផ្ល់អនុសាសន៍អំពដីការចាត់តាំងហោយតុលាការ
ចំហោះហមធាវីសម្សបទាំងឡាយ។

(j) ផ្ល់រំនួយ និងហធវើការតាមោនវឌតាឍនភាពននហរឿងក្ដីតាមការចាំោច់។

(k) ្តរួតពិនិតតាយការទារ្ោក ់(ន្លៃហសវាហផតាសងៗ) ហេើងវិញឲតាយោនទាន់ហពលហវលា និងផ្ល់
អនុសាសន៍អំពដីការផ្ល់សំណងរបស់សមារិកទាំងឡាយរបស់គណៈហមធាវីឯករនហៅ

កាន់តុលាការ។

(l) មរតាឈមណ្ឌល្តរូវរាយការណ៍ជាហរៀងរាល់្នតាំហៅកាន់ ្បជារន អង្គនដីតិបញ្ញត្ ិអ្ិោល  

និងតុលាការកំពូល អំពដីសា្តានភាពននការដតងតាំងទដី្បឹកតាសាស្មាប់រន្កដី្កហៅក្នចុង  

ការដំហណើរការហរឿងក្ដី ការកាត់ហទាសហោយខុសចតាបាប ់ចំហោះហរឿងក្ដីហទាស្បហាររដីវិត និង
្បតិបត្ិការរបស់មរតាឈមណ្ឌល។ ហៅ ឬមុន ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2000 ការិយាល័យ
អ្នកវិភាគនដីតិបញ្ញត្ិ្តរូវហធវើការវាយតនមលៃហលើរោយការណ៍ដដលរកោន។ រោយការណ៍ហនាះ
្តរូវហរៀបរាប់្គប់ហរឿងក្ដីទាំងអស់ដដលមរតាឈមណ្ឌលកំពុងផ្ល់ការតំណង។ ស្មាប់ហរឿង
ក្ដីនដីមួយដដល្តរូវោនពតាយលួរការកាត់ក្ដីក្នចុងរយៈហពលហលើសពដីមួយ្នតាំហៅតុលាការណមួយ  
រោយការណ៍ហនាះ្តរូវបញ្តាក់អំពដីមូលហេតុននការពនតាយារហពលហនាះ និងចំណត់ការនានា
ដដលមរតាឈមណ្ឌលកំពុងអនុវត្ហដើមតាបដីបញ្ប់ហរឿងក្ដីហនាះ។

ដផ្នកទដី 15. ដផ្នកទដី 68661.1 ្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុង្កមរោ្តា្ិោល ហដើមតាបដីអាន ៖

68661.1. (a) មរតាឈមណ្ឌលហនះអាចតំណងឲតាយបុគ្គលណមានតាក់ដដលោនទទួល
ការ្បកាសហទាស្បហាររដីវិតហៅក្នចុងហរឿងក្ដីកាត់ហទាសខុសចតាបាប់ហៅសេព័ន្ ្បសិនហបើ  
និងលុះ្តាដត (1) មរតាឈមណ្ឌល្តរូវោនដតងតាំងឲតាយតំណងឲតាយបុគ្គលហនាះចំហោះហរឿងក្ដី
កាត់ហទាសខុសចតាបាប់ហៅក្នចុងរដ្ឋ (2) មរតាឈមណ្ឌល្តរូវោនដតងតាំងស្មាប់ហគាលបំណង
ហនាះ ហោយតុលាការសេព័ន្ និង (3) នាយក្បតិបត្ិកំណត់ថា សំណងពដីតុលាការ
សេព័ន្នឹង្គបដណ្ប់ទាំង្សុងហលើចំណយហលើការតំណងហនាះ។ មរតាឈមណ្ឌលហនះ  
និងបុគ្គលណមានតាក់ហផតាសងហទៀត ឬអង្គភាពដដលទទួលោនមូលនិធិរដ្ឋ មិន្តរូវចំណយ
មូលនិធិរដ្ឋហលើការ្បកួត្បដរងហៅក្នចុងតុលាការសេព័ន្ចំហោះសាល្កមណមួយ
របស់តុលាការននរដ្ឋ California ហៅក្នចុងហរឿងក្ដីហទាស្បហាររដីវិតណមួយ ហ្រៅពដីការ
្តរួតពិនិតតាយហេើងវិញហៅតុលាការកំពូល ហយាងតាម ដផ្នកទដី 1257 នន ចំណងហរើងទដី 28  
នន្កមរបស់សេរដ្ឋអាហមរិក។

(b) មរតាឈមណ្ឌលហនះមិន្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយតំណងឲតាយបុគ្គលណមានតាក់ហៅក្នចុងបណ្ឹងណ
មួយហ្រៅពដីការកាត់ហទាសហោយខុសចតាបាប់ ដដលបហងកើតជាការវាយ្បហារ្តេប់វិញចំហោះ
សាល្កមហនាះ ឬហស្នើសុំការពនតាយារហពល ឬទប់សា្តាត់ការអនុវត្សាល្កមហនាះ។  
មរតាឈមណ្ឌលហនាះមិន្តរូវោក់ព័ន្នឹងបណ្ឹងវិវាទណមួយហផតាសងហទៀត ឬចំណយមូល
និធិហៅក្នចុងទ្មង់ណមួយហលើការការោរក្ដីណមួយហ្រៅពដីហរឿងក្ដីដដល្តរូវោនអនុញ្តាត
យា៉តាងចតាបាស់លាស់ហោយដផ្នកហនះ ឬ ដផ្នកទដី 68661ហេើយ។

ដផ្នកទដី 16. ដផ្នកទដី 68662 នន្កមរោ្តា្ិោល ្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហដើមតាបដីអាន៖

68662. តុលាការកំពូល តុលាការជាន់ខ្ពស់ ដដលោនកំណត់ការ្បកាសហទាស ្តរូវ
ហស្នើផ្ល់ការដតងតាំងទដី្បឹកតាសាហដើមតាបដីតំណងឲតាយ អ្នកហទាស ហៅក្នចុងរដ្ឋ ណមានតាក ់ឬទាំងអស ់ 

ោក់ព័ន្នឹងការ្បកាសហទាស្បហាររដីវិតស្មាប់ហគាលបំណងក្នចុងការដំហណើរការហរឿង
ក្ដីហ្កាយហពលផ្នា្តាហទាស និង្តរូវហចញហសចក្ដីបង្តាប់មួយដដលមានចំណុចណមួយដូច
ខាងហ្កាម ៖

(a) ការដតងតាំងទដី្បឹកតាសាមានតាក ់ឬហ្ចើននាក់ហដើមតាបដីតំណងឲតាយអ្នកហទាសហៅក្នចុង ការដំហណើរ
ការហរឿងក្ដី ហ្កាយហពលផ្នា្តាហទាស ហយាងតាម ដផ្នកទដី 1509 នន ្កម្ពេ្ទណ្ឌ បនា្តាប់
ពដីរកហឃើញថា បុគ្គលហនាះ គឺជារន្កដី្ក និងោនទទួលការហស្នើផ្ល់ឲតាយហធវើការដតងតាំង
ទដី្បឹកតាសា ឬពំុមានសមត្ថភាព្គប់្គាន់ក្នចុងការសហ្មចចិត្ថាចំហោះការទទួលយក ឬ
បដិហសធការហស្នើផ្ល់ហនាះ។

(b) មានការរកហឃើញ បនា្តាប់ពដីោនហបើកសវនាការ ្បសិនហបើចាំោច់ ថាអ្នកហទាសោន
បដិហសធចំហោះការហស្នើផ្ល់ការដតងតាំងទដី្បឹកតាសាហនាះ និងហធវើការសហ្មចចិត្ដបបហនាះហោយ
មានការយល់ដឹងយា៉តាងចតាបាស់អំពដីលទ្ផលដផ្នកចតាបាប់ចំហោះហសចក្ដីសហ្មចហនាះ។

(c) ការបដិហសធចំហោះការដតងតាំងទដី្បឹកតាសាបនា្តាប់ោនរកហឃើញថាបុគ្គលហនាះមិនដមន
ជារន្កដី្ក។

ដផ្នកទដី 17. ដផ្នកទដី 68664 នន្កមរោ្តា្ិោល ្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហដើមតាបដីអាន ៖

68664. (a) មរតាឈមណ្ឌលហនះ្តរូវោន្គប់្គងហោយនាយក្បតិបត្ិមានតាក់ដដល្តរូវ
ទទួលខុស្តរូវចំហោះដំហណើរការ្បចាំន្ងៃរបស់មរតាឈមណ្ឌល។

(b) នាយក្បតិបត្ិ្តរូវោនហ្រើសហរីសហោយ ្កុម្បឹកតាសា្ិោលដដលមានសមារិក្ោំរូប  

និង្តរូវោនបញ្ក់យល់្ពមហោយ្ពឹទ្សភា។ គហ្មាងបណ្ឹងឧទ្រណ៍នដីមួយៗ្តរូវចាត់
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ66បន្

តាំងសមារិក្កុម្បឹកតាសា្ិោលមួយរូប ដដលសមារិកទាំងអស់នន្កុម្បកឹតាសា្ិោលហនះ
គឺជាហមធាវី។ ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយ ពុំមានហមធាវីណមានតាក់្តរូវោនរួលឲតាយបហ្មើការងរ
ជាហៅ្កម រដ្ឋអាជា្តា និងហៅក្នចុងសមត្ថភាពក្នចុងការអនុវត្ចតាបាបណ់មួយ ្តរូវមានសិទ្ិហធវើការ
ឲតាយគណៈកម្ការរបស ់តុលាការកំពូលហេើយ។ នាយក្បតិបត្ិ្តរូវហធវើការហោយ្សបតាម
្ន្ទៈរបស់ គណៈកម្ការរបស ់តុលាការកំពូល។

(c) សមារិកមានតាក់ៗរបស់្កុម្បឹកតាសា្ិោលហនាះ្តរូវោនដតងតាំងឲតាយបហ្មើការងរ
ចំនួនមួយអាណត្ិដដលមានរយៈហពលបួន្ នតាំ ហេើយមុខតំដណងដដលហៅទំហនរនឹង្តរូវ
ោនបំហពញហៅក្នចុងលក្ខណៈដូចគានតានឹងការដតងតាំងដំបូងដដរ។ សមារិកទាំងឡាយនន
្កុម្បឹកតាសា្ិោលហនះមិន្តរូវទទួលោនសំណងណមួយហេើយ បែុដន្្តរូវទទួលោន
ការបងវិល្ោក់សងវិញស្មាប់ចំណយសមហេតុផល និងចាំោច់នានាដដលហកើត
ហេើងក្នចុងការបំហពញភារកិច្របស់ពួកហគ។ សមារិកដំបូងរបស់្កុម្បឹកតាសា្ិោលហនះ្តរូវ
ោនដតងតាំងមិនហ្កាយន្ងៃទដី 1 ដខកុម្ភៈ ្នតាំ 1998 ហេើយ។ នាយក្បតិបត្ិ្តរូវធានា
ថា ចំហោះ្គប់បញ្តាទាំងអស់ដដលមរតាឈមណ្ឌលោនផ្ល់ការតំណងរូន្តរូវោន
បញ្ប់ឲតាយោន្ប់រេ័សបំផុតតាមដដលអាចហធវើហៅោន ហោយមានសង្គតិភាពជាមួយ
ការតំណងដដលមាន្បសិទ្ភាព។

(d) នាយក្បតិបត្ិ្តរូវបំហពញតាមលក្ខណៈសមតាបត្ិក្នចុងការដតងតាំងរបស់សាមតាក្ដី
សាធារណៈរបស់រដ្ឋ ដដលោនបញ្តាក់ហៅក្នចុង ដផ្នកទដី 15400។

(e) នាយក្បតិបត្ិ្តរូវទទួលោន្ោក់ហបៀវតតាសរ៍ដដលោនបញ្តាក់ស្មាប់ នាយក្បតិបត្ ិ 
សាមតាក្ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ហៅក្នចុង រំពូកទដី 6 (ហោយចាប់ហផ្ើមពដី ដផ្នកទដី 11550) នន 
ដផ្នកទដី 1 នន ខណ្ឌទដី 3 នន ចំណងហរើងទដី 2។ ហមធាវីដនទហទៀតទាំងអស់ដដល្តរូវោន
រួលឲតាយបហ្មើការងរហោយមរតាឈមណ្ឌល្តរូវទទួលោនសំណងក្នចុងក្មិតដូចគានតានឹងមុខ
តំដណងដដលអាចហ្បៀបហធៀបោនហៅការិយាល័យសាមតាក្ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។

ដផ្នកទដី 18. ដផ្នកទដី 68665 នន្កមរោ្តា្ិោល្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហដើមតាបដីអាន ៖

68665. (a) ្កុម្បឹកតាសាតុលាការ និងតុលាការកំពូល្តរូវអនុម័ត តាមវិធានរបស់
តុលាការ បទោ្តានមានសមត្ថកិច្ដដល្តរូវោនចងកាតពវកិច ្និងចាំោច ់ស្មាប់ការដតង
តាំងទដី្បឹកតាសាហៅក្នចុងការប្ឹងឧទ្រណ៍ហោយផ្តាល់ចំហោះហទាស្បហាររដីវិត និងដំហណើរការ
ហរឿងក្ដីននការកាត់ហទាសហោយខុសចតាបាប ់ហេើយពួកហគ្តរូវហធវើការវាយតនមលៃហេើងវិញចំហោះ
បទោ្តាននានាដដលចាំោច់ចំហោះការធានាថា ពួកហគោនបំហពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆេ័យហៅ
ក្នចុង ដផ្នករង (b)។

(b) ហៅក្នចុងការបហងកើត និងការវាយតនមលៃហេើងវិញចំហោះបទោ្តាននានា ្កុម្បឹកតាសាតុលាការ  
និងតុលាការកំពូល្តរូវពិចារណអំពដីលក្ខណៈសមតាបត្ិនានាដដលចាំោច់ហដើមតាបដីសហ្មចោន
នូវការតំណងដដលមានសមត្ថកិច ្ត្មរូវការក្នចុងហរៀសផុតពដីការរឹតតតាបិតេួសហេតុហពក
ចំហោះការរួមបញ្ជូលគានតាននហមធាវីទាំងឡាយដដលអាចរកោន ហដើមតាបដីផ្ល់ការដតងតាំងឲតាយ
ោនទាន់ហពលហវលា និងបទោ្តាននានាដដលចាំោច់ហដើមតាបដីហធវើឲតាយការដតងតាំងហនាះមានគុណ
សមតាបត្ិ្គប់្គាន់តាម រំពូកទដី 154 នន ចំណងហរើងទដី 28 នន្កមរបស់សេរដ្ឋអាហមរិក។  
លក្ខខណ្ឌត្មរូវដផ្នកបទពិហសាធន៍មិន្តរូវោនោក់កំេិតចំហោះបទពិហសាធន៍ក្នចុងការការ
ោរក្ដីហនាះហទ។

ដផ្នកទដី 19. កាលបរិហចឆេទចូលជាធរមាន។ ហលើកដលងដត្តរូវោនបញ្តាក់យា៉តាងចតាបាស់
លាស់ហៅក្នចុងចតាបាប់ហនះ ្គប់ដផ្នកទាំងអស់ននចតាបាបហ់នះ្តរូវចូលជាធរមានភា្តាមៗបនា្តាប់ពដី
មានការអនុម័ត និងអនុវត្ចំហោះ្គប់ដំហណើរការហរឿងក្ដីទាំងអស់ដដល្តរូវោនហធវើហេើងហៅ  
ឬហ្កាយកាលបរិហចឆេទចូលជាធរមាន។

ដផ្នកទដី 20. វិហសាធនកម្។ បញ្ញត្ិនានាននចតាបាបហ់នះមិន្តរូវោនហធវើវិហសាធនកម្ហោយ
អង្គនដីតិបញ្ញត្ិហេើយ ហលើកដលងចំហោះបញ្ញត្ិណមួយដដល្តរូវោនអនុម័តហៅក្នចុងសភា
នដីមួយៗហោយការហោះហ្នតាតហោយការហៅហ្មតាះហោយ្កឡាបញ្ដី ដដលោនចុះហៅក្នចុង
ហសៀវហៅទិនានតានុបតាបវត្ិ ដដលមានសហមលៃងហ្នតាតបដីភាគបួនននសមារិកភាពននសភានដីមួយៗ  
ឬហោយបញ្ញត្ិណមួយដដលោនចូលជាធរមានដតហៅហពលដដលមានការយល់្សបពដី
អ្នកហោះហ្នតាតទាំងឡាយដតបែុហណ្តាះ។

ដផ្នកទដី 21. សុពលភាពោច់ហោយដេកពដីគានតា/វិធានការ/ហគាលរំេរផ្ទចុយគានតា។

្បសិនហបើបញ្ញត្ិណមួយននចតាបាប់ហនះ ឬដផ្នកណមួយននបញ្ញត្ិណមួយ ឬការអនុវត្
បញ្ញត្ិណមួយ ឬដផ្នកណមួយចំហោះបុគ្គលណមានតាក ់ឬកាលៈហទសៈណមួយ

ដដល្តរូវោនហធវើហេើងហោយមូលហេតុណមួយ កា្តាយជាអសុពលភាព ឬផ្ទចុយពដីរដ្ឋ

ធម្នុញ្ញ បញ្ញត្ិនានា និងការអនុវត្នានាដដលហៅសល់ដដលអាចទទួលរងផលបែះ

ោល់ហោយបញ្ញត្ិ ឬការអនុវត្ដដលអសុពលភាព ឬផ្ទចុយពដីរដ្ឋធម្នុញ្ញហនាះ មិន្តរូវ

ទទួលរងផលបែះោល់ហេើយ បែុដន្្តរូវបន្ចូលជាធរមាន និងមាន្បសិទ្ភាពហពញហលញ  

និងរេូតដល់ចំណុចចុងបញ្ប់ហនះ បញ្ញត្ិនានាននចតាបាប់ហនះមានសុពលភាពោច់

ហោយដេកពដីគានតា។

វិធានការហនះមានហចតនាហធវើឲតាយមានភាព្គប់្រុងហ្ជាយ។ វាគឺជាហចតនារបស់្បជារន  

ដដលក្នចុងករណដីដដលវិធានការហនះ ឬវិធានការទាំងឡាយោក់ព័ន្នឹងការោក់ហទាស្បហារ

រដីវិត ហលចហេើងហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតទូទាំងរដ្ឋ ្ពមៗគានតាហនាះ បញ្ញត្ិនានាននវិធានការណ

មួយ ឬវិធានការទាំងឡាយហផតាសងហទៀត្តរូវោនចាត់ទុកថាមានភាពមិនដូចគានតាជាមួយវិធាន

ការហនះ។ ក្នចុងករណដីវិធានការហនះទទួលោនសហមលៃងហ្នតាតគាំ្ទហ្ចើនហលើសលុប បញ្ញត្ិនានា

ននវិធានការហនះ្តរូវលុបហលើទាំង្សុង ហេើយបញ្ញត្ិនានាននវិធានការហផតាសងហទៀត ្តរូវចាត់ទុក

ជាហមាឃៈ។

្បជារនហៅក្នចុងរដ្ឋ California ្បកាសថា ការគាំ្ទចតាបាប់ហនះមានចំដណកហោយផ្តាល់  

និងផ្តាល់ខលៃលួនក្នចុងការការោរចតាបាប់ហនះ និងផ្ល់សិទ្ិអំណចផលៃជូវការមួយដល់អ្នកគាំ្ទក្នចុង

ការការោរចតាបាប់ហនះហៅក្នចុងដំហណើរការតាមផលៃជូវចតាបាប់ណមួយ តាមរយៈការហធវើអន្រាគមន៍

ហៅក្នចុងដំហណើរការហរឿងក្ដីដបបហនាះ ឬតាមរយៈការការោរចតាបាប់ហនះតាងនាមឲតាយ្បជារន  

និងរដ្ឋ ក្នចុងករណដីដដលរដ្ឋបដិហសធមិនការោរចតាបាប់ហនះ ឬបដិហសធចំហោះការប្ឹងឧទ្រណ៍

ណមួយហលើសាល្កមដដល្ប្ំងនឹងចតាបាប់ហនះ។ ក្នចុងករណដីដដលអ្នកគាំ្ទកំពុងការោរ

ចតាបាប់ហនះហៅក្នចុងដំហណើរការហរឿងក្ដីតាមផលៃជូវចតាបាប់ណមួយ ពដីហ្ោះរដ្ឋោនបដិហសធមិនការោរ

ចតាបាប់

ហនះ ឬបដិហសធចំហោះការប្ឹងឧទ្រណ៍ហលើសាល្កមណមួយដដល្ប្ំងនឹងចតាបាប់ហនះ 

អ្នកគាំ្ទ្តរូវ៖ហធវើសកម្ភាពជាភានតាក់ងររបស់្បជារន និងរដ្ឋ ហគារពតាមរាល់ភារកិច្្បកប

ដដលហោយសដីលធម៌ ្សបចតាបាប ់និងភារកិច្ទាំងអស់របស់រនកាន់តំដណងជាទដីទុកចិត្

ដដលអាចអនុវត្ចំហោះភាគដីទាំងហនាះហៅក្នចុងដំហណើរការហរឿងក្ដីតាមផលៃជូវចតាបាប់ដបបហនាះ ហធវើ  

និងហគារពតាមការសតាប្ចូលកាន់តំដណងដដលោនបញ្ញត្ហោយ ដផ្នកទដី 3 នន មា្តា XX  

ននរដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់ California ស្មាប់ហគាលបំណងដដលោនោក់កំេិតចំហោះការហធវើ

សកម្ភាពតាងនាមឲតាយ្បជារន និងរដ្ឋហៅក្នចុងដំហណើរការហរឿងក្ដីតាមផលៃជូវចតាបាប់ដបបហនាះ  

និងមានសិទ្ិទទួលោនមកវិញនូវចំណយផលៃជូវចតាបាប់សមហេតុផល និងចំណយ

ោក់ព័ន្នានាពដីរដ្ឋ។
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ចតាបាប់ដដលហស្នើហេើងហោយហសចក្ដី្ោងចតាបាប ់រដ្ឋសភា 270 នន 2013–2014 សម័យ

្បរុំធម្តា (រំពូកទដី 850, លក្ខន្ិកៈ្នតា ំ2014) ្តរូវោនោក់រូនហៅ្បជារនននរដ្ឋ 

California ដដលជាការហធវើ្បជាមតិមួយហោយហយាងតាមបញ្ញត្ិននដផ្នកទដី 9 ននមា្តាទដី 

II ននរដ្ឋធម្នុញ្ញ California។

ចតាបាប់ដដលោនហស្នើហនះបញ្ជូលដផ្នកដល់្កមធនធានសាធារណៈ។ ដូហច្នះ បញ្ញត្ិ្្ដីដដល

ោនហស្នើបដន្ថម្តរូវោន្ពដីនជា្បហ្ទអកតាសរហ្ទត ហដើមតាបដីបញ្តាក់ថាពួកវា្្ដី។

ចញាបាប់កដេោនលស្នើ

ដផ្នកទដី 1. រំពូក 5.3 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 42280) ្តរូវោនបញ្ជូលដល់

ដផ្នក 3 ននខណ្ឌ 30 នន្កមធនធានសាធារណៈ ហដើមតាបដីដចងថា ៖

ជំពូក 5.3. ្ង់យួរទ្បើបានផ្មតេង

មា្តា 1. និយមន័យ

42280. (a) "្កសួង" មានន័យថា ្កសួងការដកនច្ន និងការទាញធនធានមកវិញ។

(b) "សារធាតុដដលោនដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់" មានន័យថា សារ
ធាតុដដល្តរូវោនត្មង់ហៅការហោះហចាលសំណល់រឹង ោនបញ្ប់បំណងននការហ្បើ្ោស់
ចុងហ្កាយ និងវដ្រដីវិតផលិតផល។ សារធាតុដដលោនដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នក
ហ្បើ្ោស់មិនរួមទាំងសារធាតុ និងផលិតផលទដីពដីរដដលោនផលិត និង្តរូវោនហ្បើម្ងហទៀត
ជាទូហៅហៅក្នចុង ការផលិតហដើម និងដំហណើរបហងកើត។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ67 បន្

្គងហ្សរ្ៈមានជាតិ្សវឹង។

(4)  គឺជាហាងទំនិញតូច ហាងអាហារ ឬអង្គភាពហផតាសងហទៀតដដល្តរូវោនទាក់ទងនឹងការ
លក់រាយននទំនិញដដលមានបំណង្តរូវោនទិញក្នចុងបរិហវណ និងរកតាសា្បហ្ទ 20 ឬ្បហ្ទ  
21 អាជា្តាប័ណ្ណដដលោនហចញហោយ្កសួង្គប់្គងហ្សរ្ៈមានជាតិ្សវឹង។

(5) មិនដូហចានតាះ មិន្តរូវចាត់ចូល កថាខណ្ឌ (1), (2), (3), ឬ (4), ហបើការបហងកើត
ការលក់រាយយល់្ពមហោយស្័្គចិត្ហដើមតាបដីហគារពតាមត្មរូវការដដលោនោក់ហលើហាង  
ហោយហយាងតាមរំពូកហនះ រូនដំណឹងមិនអាច្បដកកោនដល់្កសួងពដីបំណងរបស់
ខលៃលួន ហដើមតាបដីហគារពតាមត្មរូវការដដលោនោក់ហលើហាង ហោយហយាងតាមរំពូកហនះ និង
ហគារពតាមត្មរូវការដដលោនបហងកើត ហោយហយាងតាម ដផ្នក 42284។

មា្តា 2. ្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញ

42281. (a) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ហាង 
ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ (1) ឬ (2) នន ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 អាចលក ់ 
ឬដចកចាយ្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញដល់អតិ្ិរនហៅកដនលៃងលក់ ក្នចុងករណដី
ដដល្ង់អាចហ្បើហេើងវិញ្តរូវោនហធវើហោយផលិតករដដលោនបញ្តាក់ ហោយហយាងតាម
មា្តាហនះ ហដើមតាបដីបំហពញត្មរូវការខាងហ្កាមទាំងអស ់៖

(1) មាននដយួរ និង្តរូវោនរចនាស្មាប់ហ្បើ្ោស់យា៉តាងហហាចណស់ 125 ដង ដូច
ោនផ្ល់រូនក្នចុងមា្តាហនះ។

(2) មានចំណុះយា៉តាងហហាចណស ់15 លដី្ត។

(3) អាចហោកក្នចុងមា៉តាសុដីនោន ឬ្តរូវោនហធវើពដីសារធាតុដដល្តរូវោនសមា្តាត និងសមា្តាប់
ហមហរាគ។

(4) ោន្ពដីនហលើ្ង ់ឬហលើសា្តាកដដលភា្តាប់នឹង្ង់ ដដលមិនមានបំណង្តរូវោនដកហចញ  
និងក្នចុងរហបៀបអាចហមើលហឃើញដល់អតិ្ិរន រាល់ព័ត៌មានខាងហ្កាម ៖

(A) ហ្មតាះផលិតករ។

(B) ្បហទសដដល្ង់្តរូវោនផលិត។

(C) ការដ្លៃងថា្ង់គឺជា្ង់អាចហ្បើហេើងវិញ និង្តរូវោនរចនាស្មាប់ហ្បើ្ោស់យា៉តាង
ហហាចណស់ 125 ដង។

(D) ហបើ្ង់សាកសមស្មាប់ការដកនច្នក្នចុងរដ្ឋ ការដណនាំហដើមតាបដីបញ្ជូន្ង់្តេប់មកហាង
វិញស្មាប់ការដកនច្ន ឬហៅទដីតាំងដកនច្នសម្សបមួយហទៀត។ ហបើអាចដកនច្នក្នចុងរដ្ឋ ្ង់គួរដត
បញ្ជូលសញ្តា្ពរួញ្បហដញការដកនច្ន ឬោកតាយ "អាចដកនច្ន" ្សបជាមួយហគាលការណ៍ដណនាំ
ននគណៈកម្ការោណិរ្កម្សេព័ន ្ននការហ្បើោកតាយហនាះ ដូចោនហធវើបច្ចុបតាបន្នភាព។

(5) មិនមានសំណរ សារធាតុ cadmium ឬសារធាតុពុលហផតាសងហទៀតដដលអាចបងកហ្គាះ
ថានតាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈ។ ផលិតករ្ង់អាចហ្បើហេើងវិញអាចបង្តាញការហគារពតាម
ត្មរូវការហនះ ហោយការទទួលោនលិខិតគាមតានរំទាស់ពដីរដ្ឋោលអាហារ និងថានតាំសេព័ន្។  
ត្មរូវការហនះមិនគួរបែះោល់សមត្ថកិច្នានានន្កសួង្គប់្គងសារធាតុពុល ហោយហយាង
តាមមា្តា 14 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 25251) នន រំពូក 6.5 ននខណ្ឌ 20 នន
្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព និង្វដីហបើមានដផ្នករង (c) នន ដផ្នក 25257.1 នន្កមសុខ
ភាព និងសុវត្ថិភាព ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញមិនគួរ្តរូវោនចាត់ចូលជាថានតាក់ផលិត
ផល្តរូវោនចាត់ដចងរួចហេើយ ឬចាត់ចូលជាការចាត់ដចង។

(6) ហគារពតាម ដផ្នក 260.12 នន ដផ្នក 260 ននចំណងហរើង 16 នន្កមបទបញ្តា
សេព័ន្ដដលទាក់ទងនឹងការអះអាងអាចដកនច្ន ហបើផលិតករ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើង
វិញ ហធវើការអះអាងថា្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញ គឺអាចដកនច្ន។

(b) (1) បដន្ថមហលើត្មរូវការក្នចុងដផ្នករង (a) ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញោនហធវើពដី
ោ្តាស្ទិកហស្ើងគួរដតបំហពញត្មរូវខាងហ្កាមទាំងអស់ ៖

(A) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2016 វាគួរដត្តរូវោនហធវើពដីសារធាតុដដលោន
ដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់អបតាបបរមា 20 ភាគរយ។

(B) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2020 វាគួរដត្តរូវោនហធវើពដីសារធាតុដដលោន
ដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់អបបបរមា 40 ភាគរយ។

(c) "្ង់្កោសដដលោនដកនច្នហេើងវិញ" មានន័យថា ្ង់្កោសយួរដដលោនផ្ល់
ហោយហាងដល់អតិ្ិរនហៅកដនលៃងលក់ដដលបំហពញត្មរូវការខាងហ្កាមទាំងអស់ ៖

(1) (A) ហលើកដលង ដូចោនកំណត់ក្នចុងកថាខណ្ឌរង (B) មានសារធាតុដដលោន
ដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់អបតាបបរមា 40 ភាគរយ។

(B)  ្ង់្កោសដដលោនដកនច្នចំណុះ្ោំបដីហផន ឬតូចជាងហនះគួរដតមានសារធាតុ
ដដលោនដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់អបតាបបរមា 20 ភាគរយ។

(2) ្តរូវោនទទួលស្មាប់ការដកនច្នក្នចុងកម្វិធដីធុងសំរាមចិហញ្ើម្ ្នល់ក្នចុងផ្ទះភាគហ្ចើន
ដដលចូលដល់កម្វិធដីធុងសំរាមចិហញ្ើម្ ្នល់ស្មាប់ការដកនច្នហៅក្នចុងរដ្ឋ។

(3) ោន្ពដីនហលើ្ង់នូវហ្មតាះផលិតករ ្បហទសដដល្ង់្តរូវោនផលិត និងភាគរយ
អតិបរមាននចំណុះហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់។

(d) "្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញ" មានន័យថា ្ង់ដដល្តរូវោនផ្ល់រូន
ហោយហាងដល់អតិ្ិរនហៅកដនលៃងលក ់ដដលបំហពញត្មរូវការនន ដផ្នក 42281។

(e) (1) "ផលិតករ្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញ" មានន័យថា បុគ្គល ឬអង្គភាព
ដដលហធវើចំណុចខាងហ្កាម ៖

(A) ផលិត្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញស្មាប់លក់ ឬដចកចាយដល់ហាង។

(B) នាំចូល្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញចូលរដ្ឋហនះ ស្មាប់លក់ ឬដចកចាយ
ដល់ហាង។

(C) លក ់ឬដចកចាយ្ង់ហ្បើហេើងវិញដល់ហាង។

(2) " ផលិតករ្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញ" មិនរាប់បញ្ជូលទាំងហាង ដដល
ទាក់ទងនឹង្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញ ដដលមានផលិតករ ឬអ្នកនាំចូល ដូច
ោនបញ្តាក់ក្នចុងកថាខណ្ឌរង (A) ឬ (B) នន កថាខណ្ឌ (1)។

(f) (1) "្ង់យួរហ្បើោនដតម្ង" មានន័យថា ្ង់ហធវើពដីោ្តាស្ទិក ្កោស ឬសារធាតុ
ហផតាសងហទៀត ដដល្តរូវោនផ្ល់រូនហោយហាងដល់អតិ្ិរនហៅកដនលៃងលក ់និងមិនដមនជា
្ង់្កោសដដលោនដកនច្ន ឬ្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញដដលបំហពញត្មរូវការ
ននដផ្នក 42281។

(2)  ្ង់យួរហ្បើោនដតម្ងមិនរួមទាំង ចំណុចដូចខាងហ្កាម ៖

(A) ្ង់ដដលោនផ្ល់រូនហោយឱស្សា្តាន ហោយហយាងតាម រំពូក 9 (ការចាប់ហផ្ើមជា
មួយ ដផ្នក 4000) ននខណ្ឌ 2 នន្កមរំនួញ និងវិជា្តារដីវៈដល់អតិ្ិរនដដលទិញថានតាំតាម
ហវរ្បញ្តា។

(B) ្ង់គាមតាននដយួរដដលោនហ្បើហដើមតាបដីការោរទំនិញដដលោនទិញពដីការខូតខាត ឬ
្បឡាក់ទំនិញដដលោនទិញហផតាសងហទៀត ហពលដដលោក់ក្នចុង្ង់្កោសដដលោនដកនច្ន 
្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញ ឬ្ង់ោ្តាស្ទិកដដលអាចពុកផុយ។

(C) ្ង់ដដលោនផ្ល់រូនហដើមតាបដីោក់អាហារមិនហវចខ្ប់។

(D) ្ង់គាមតាននដយួរដដល្តរូវោនរចនាហដើមតាបដី្តរូវោនោក់ហលើហខាអាវហលើ្បោប់ពតាយលួរ។

(g) "ហាង" មានន័យថា ការបហងកើតការលក់រាយដដលបំហពញត្មរូវ
ការណមួយខាងហ្កាម៖

(1) ហាងលក់រាយហពញហលញ និងហសវាកម្ហោយខលៃលួនឯងដដលមានការលក់ដុល្បចាំ្នតា ំ 
ពដីរលានដុលា្តារ ($2,000,000) ឬហ្ចើនជាងហនះដដលលក់្បហ្ទននហ្គឿងហទសសងៃលួត  
អាហារកំបែុង ឬទំនិញមិនដមនអាហារ និងទំនិញដដលរលួយខលៃះ។

(2) មានយា៉តាងហហាចណស់ 10,000 េវដីតកាហរេននទំេំលក់រាយដដលបហងកើតការលក់  
ឬហ្បើពន ្ហោយហោយតាមការលក់ក្នចុងតំបន់ឯកភាព Bradley-Burns និងហ្បើចតាបាប់ពន ្ 
(ដផ្នក 1.5 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 7200) ននខណ្ឌ 2 នន្កម្ោក់ចំហណញ  
និងពន្ោរ) និងមានឱស្សា្តានដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ហោយហយាងតាម រំពូក 9  
(ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 4000) ននខណ្ឌ 2 នន្កមរំនួញ និងវិជា្តារដីវៈ។

(3) គឺជាហាងទំនិញតូច ហាងអាហារ ឬអង្គភាពហផតាសងហទៀតដដល្តរូវោនទាក់ទងនឹងការ
លក់រាយនន្បហ្ទទំនិញមានក្មិត ជាទូហៅរួមមានទឹកហោះហគា នំបុ័ង សូោ និងអាហារ
ស្មន់ និងរកសា ្បហ្ទ 20 ឬ ្បហ្ទ 21 អាជា្ប័ណ្ណដដលោនហចញហោយ្កសួង្គប់

67



220 | អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ67បន្

(b) ផលិតករ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញគួរដតបញ្ជូនម្ងហទៀតហៅ្កសួងនូវ្ស្ចុតាង
ននការបញ្តាក់ ដូចោនពណ៌នាក្នចុង ដផ្នករង (a) តាមមូលោ្តានពដី្នតាំម្ង។ ផលិតករ្ ង់
ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញគួរដតផ្ល់ឲតាយ្កសួងនូវ្ ស្ចុតាងននការបញ្តាក់ដដលោនហធវើ
បច្ចុបតាបន្នភាព ដដលោនហធវើហោយអង្គភាពបញ្តាក់ភាគដីទដីបដី ហបើមានការដកដ្បមិន្តឹមដត
ហសា្ណ្ឌភាព្តរូវោនហធវើដល់្ង់ហ្បើហេើងវិញដដលោនបញ្តាក់ពដីមុន។ ការមិន
ហគារពតាមដផ្នករងហនះ គួរដតបណ្តាលឲតាយដកហចញព័ត៌មានោក់ព័ន្ដដលោនបហង្តាះហលើ
ហគេទំព័រ្កសួង ហោយហយាងតាមកថាខណ្ឌ (1) និង (2) នន ដផ្នករង (e) ស្មាប់្ ង់
ហ្បើហេើងវិញនដីមួយៗដដលខវះ្ស្ចុតាងននការបញ្តាក់ដដលោនហធវើបច្ចុបតាបន្នភាព ដដលោន
ហធវើហោយអង្គភាពបញ្តាក់ភាគដីទដីបដី។

(c) អង្គភាពបញ្តាក់ភាគដីទដីបដីគួរដតជាមន្ទដីរពិហសាធន៍ឯករារតាយ និង្តរូវោនទទួលសា្តាល់ជា
ផលៃជូវការ (ISO/IEC 17025)។ អង្គភាពបញ្តាក់ភាគដីទដីបដីគួរដតបញ្តាក់ថា្ ង់ហ្គឿងហទស
អាចហ្បើហេើងវិញរបស់ផលិតករបំហពញត្មរូវការនន ដផ្នក 44281។

(d) ្កសួងគួរដតផ្ល់្បព័ន្ហដើមតាបដីទទួលោន្ ស្ចុតាងននការបញ្តាក់ហលើបណ្តាញ។

(e) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ្កសួងគួរដតហោះពុម្ពបញ្ដីហលើហគេទំព័រ
ដដលបញ្ជូលចំណុចទាំងអស់ខាងហ្កាម ៖

(1) ហ្មតាះ ទដីតាំង និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង្តឹម្តរូវននផលិតករ្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើ
ហេើងវិញដដលោនបញ្តាក់។

(2) ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញរបស់ផលិតករដដលោនផ្ល់ការបញ្តាក់ដដលត្មរូវ
ឲតាយមាន។

(f) ផលិតករ្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញគួរដតបញ្ជូនលទ្ផលហតស្ដដលោនបញ្តាក់
អនុវត្ោន ហៅ្កសួងហដើមតាបដីបញ្តាក់ថា្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញបំហពញត្មរូវការ
ននមា្តាហនះស្មាប់្បហ្ទនដីមួយៗនន្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញដដល្តរូវោនផលិត  
នាំចូល លក ់ឬដចកចាយក្នចុងរដ្ឋ និងោនផ្ល់ឲតាយហាងស្មាប់លក ់ឬដចកចាយ។

(1) បុគ្គលអាចរំទាស់ការបញ្តាក់ននផលិតករ្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញ  
ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ ហោយការោក់ចំណត់ការស្មាប់ការពិនិតតាយការបញ្តាក់ហនះ
ក្នចុងតុលាការជាន់ខ្ពស់ននហខានធដីដដលមានសមត្ថកិច្ហលើផលិតករ្ ង់ហ្គឿងហទសអាច
ហ្បើហេើងវិញ។ តុលាការគួរដតកំណត ់ហបើផលិតករ្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញ
ហគារពតាមត្មរូវការននមា្តាហនះ។

(2) ផលិតករ្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញដដលការបញ្តាក់កំពុង្តរូវោនរំទាស់  
ហោយហយាងតាមកថាខណ្ឌ (1) គួរដត្តរូវោនចាត់ទុកថាហគារពតាមមា្តាហនះ ដដល
ពតាយលួរការកំណត់ហោយតុលាការ។

(3) ដផអកហលើការកំណត់របស់ខលៃលួន តុលាការគួរដតដណនាំ្កសួងឲតាយដកផលិតករ្ង់ហ្គឿង
ហទសអាចហ្បើហេើងវិញហចញ ឬរកតាសាផលិតករ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញក្នចុងបញ្ដីរបស់
ខលៃលួនដដលោនហោះពុម្ព ហោយហយាងតាម ដផ្នករង (e)។

(4) ហបើតុលាការដណនាំ្កសួងឲតាយដកផលិតករ្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើង
វិញហចញពដីបញ្ដីរបស់ខលៃលួនដដលោនហោះពុម្ព ផលិតករ្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើង
វិញគួរដតហៅហ្រៅបញ្ដីដដលោនហោះពុម្ពស្មាប់រយៈហពលមួយ្នតាំពដីកាលបរិហចឆេទការកំណត់
របស់តុលាការ។

42282.1. (a) ផលិតករ្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញគួរដតបញ្ជូនន្លៃឈ្នលួល  
ដដលោនបហងកើត ហោយហយាងតាមដផ្នករង (b) ហៅ្កសួងហពលដដលផ្ល់្ស្ចុតាងននការ
បញ្តាក ់ឬការបញ្តាក់ម្ងហទៀត ហោយហយាងតាមដផ្នក 42281.5 និង 42282 ។

(b) ្កសួងគួរដតបហងកើតការកំណត់ហពលហវលាន្លៃឈ្នលួលការបញ្តាក់រដ្ឋោលដដលនឹងបហងកើត
្ោក់ចំហណញន្លៃឈ្នលួល្គប់្គាន់ហដើមតាបដីសមល្មដតមិនហលើសការចំណយសមហេតុផល
របស់្កសួងក្នចុងការអនុវត្មា្តាហនះ។ ្កសួងគួរដតតមកល់្ោក់ទាំងអស់ដដលោនបញ្ជូន
មក ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ ចូលមូលនិធិ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញ ដដលតាម
ន័យហនះ្តរូវោនបហងកើតក្នចុងរតនាគាររដ្ឋ។ ្វដីហបើមាន ដផ្នក 11340 នន្កមរោ្តា្ិោល  
្ោក់ក្នចុងមូលនិធិ្តរូវោនរកតាសាទុកបន្បនា្តាប ់ហោយមិនគិត្នតាំសារហពើ្ណ្ឌ ហៅ្កសួង
ស្មាប់ហគាលបំណងអនុវត្មា្តាហនះ។

មា្តា 3. ្ង់យួរហ្បើោនដតម្ង

(C) វាគួរដតអាចដកនច្នក្នចុងរដ្ឋហនះ និង្តរូវោនទទួល្តេប់មកហាងវិញ ចាត់ចូលកម្វិធដីការ
ដកនច្នហៅហាង (រំពូក 5.1 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 42250)) ស្មាប់ការដកនច្ន។

(D) បដន្ថមហលើព័ត៌មានដដលត្មរូវឲតាយ្ពដីនហលើ្ង ់ឬហលើសា្តាក ហោយហយាងតាម កថាខណ្ឌ  
(4) នន ដផ្នករង (a) វាគួរដតមានការដ្លៃងថា្ង់្តរូវោនហធវើជាដផ្នក ឬទាំង្សុងពដីសារធាតុ
ដដលោនដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់ និងការបញ្តាក់ចំណុះភាគរយននសារ
ធាតុដដលោនដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់ ហបើអាច។

(E) វាគួរដតអាចយួរទមងៃន ់22 ហផនក្នចុងចមា្តាយ 175 េវដីតស្មាប់ការហ្បើ្ោស់អបតាបប
រមា 125 ដង និងមានក្មាស់យា៉តាងហហាចណស ់2.25 mils ដដលោនវាស់ដវង
្សបតាមស្ង់ោរសង្គមអាហមរិកននការ ហធវើហតស ្និងសារធាតុ (ASTM) D6988-13។

(2) ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញោនហធវើពដីោ្តាស្ទិកហស្ើងដដលបំហពញការបញ្តាក់ននការ
បញ្តាក់ស្ង់ោរអន្រជាតិស្មាប់ោ្តាស្ទិកដដលអាចពុកផុយ D6400 ននសង្គមអាហមរិក
ននការហធវើហតស្ និងសារធាត ុ(ASTM) ដូចោនហធវើបច្ចុបតាបន្នភាព មិន្តរូវោនត្មរូវឲតាយ
បំហពញត្មរូវការកថាខណ្ឌរង (A) ឬ (B) នន កថាខណ្ឌ (1) បែុដន្គួរដត្តរូវោនោក់សា្តាក  
ហោយ្សបតាមចតាបាប់រដ្ឋដដលអាចអនុវត្ោន ដដលទាក់ទងនឹងោ្តាស្ទិកដដលអាចពុកផុយ។

(c) បដន្ថមហលើត្មរូវការ ដផ្នករង (a) ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញ ដដលមិន្តរូវោនហធវើ
ពដីោ្តាស្ទិកហស្ើង និង្តរូវោនហធវើពដីសារធាតុធម្ជាត ិឬសំហយាគ ដដលរួមបញ្ជូលដតមិនក្មិត  
្កណត់តតាបាញ ឬនដីេចុងមិនតតាបាញ polypropylene, polyethylene-
terephthalate, ឬ Tyvek គួរដតបំហពញចំណុចខាងហ្កាមទាំងអស ់៖

(1) វាគួរដត្តរូវោនហដរ។

(2) វាគួរដតអាចយួរទមងៃន ់22 ហផនក្នចុងចមា្តាយ 175 េវដីតស្មាប់ការហ្បើ្ោស់
អបតាបបរមា 125 ដង។

(3) វាគួរដតមានទមងៃន់សារធាតុអបតាបបរមាយា៉តាងហហាចណស់ 80 ្កាម ក្នចុងមួយ
ដមែ្តកាហរេ។

(d) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2016 ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ  
(3), (4), ឬ (5) នន ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 គួរដតហគារពតាមត្មរូវការននដផ្នក
ហនះ។

42281.5. ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ផលិតករ្ង់ហ្គឿង
ហទសអាចហ្បើហេើងវិញោនហធវើពដីោ្តាស្ទិក មិនគួរលក ់ឬដចកចាយ្ង់ហ្គឿងហទសអាច
្បហេើងវិញក្នចុងរដ្ឋហនះ លុះ្តាដតផលិតករ្តរូវោនបញ្តាក់ហោយអង្គភាពបញ្តាក់ភាគដីទដីបដី  
ហោយហយាងតាម ដផ្នក 42282។ ផលិតករគួរដតផ្ល់្ស្ចុតាងននការបញ្តាក់ដល់្កសួង  
ដដលបង្តាញថា្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញ ្តរូវោនផលិតហោយផលិតករ
ដដលហគារពតាមបញ្ញតិ្ននមា្តាហនះ។ ្ស្ចុតាងននការបញ្តាក់គួរដតបញ្ជូលចំណុចទាំង
អស់ខាងហ្កាម ៖

(a) ហ្មតាះ ទដីតាំង និងព័ត៌មានទាក់ទងននរាល់្ប្ពទាំងអស់ននសារធាតុដដលោន
ដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សារធាតុដដលោនដកនច្នហេើយ
ហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់។

(b) បរិមាណ និងកាលបរិហចឆេទននការទិញសារធាតុដដលោនដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយ
អ្នកហ្បើ្ោស់ ហោយផលិតករ្ ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញ។

(c) រហបៀបសារធាតុដដលោនដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់្តរូវោនទទួល។

(d) ព័ត៌មានដដលបង្តាញថាសារធាតុដដលោនដកនច្នហេើយហោះហចាលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់
្តរូវោនសមា្តាតហោយហ្បើឧបករណ៍សមា្តាត្តឹម្តរូវ។

42282. (a) ការចាប់ហផ្ើមហៅ ឬមុន ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ្កសួងគួរដត
ទទួលពដីផលិតករ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញនូវ្ស្ចុតាងននការបញ្តាក់ដដលហធវើ
ហោយអង្គភាពបញ្តាក់ភាគដីទដីបដី ដដលោនបញ្ជូនហ្កាមហទាសទណ្ឌបំោនសមតាប្  
ស្មាប់្បហ្ទនដីមួយៗនន្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញដដល្តរូវោនផលិត  
នាំចូល លក ់ឬដចកចាយក្នចុងរដ្ឋ និង្តរូវោនផ្ល់រូនហាងស្មាប់លក ់ 
ឬដចកចាយហៅកដនលៃងលក ់ដដលបំហពញត្មរូវការដដលអាចអនុវត្ោនទាំងអស់
ននមា្តាហនះ។ ្ស្ចុតាងននការបញ្តាក់គួរដត្តរូវអមហោយន្លៃឈ្នលួលការបញ្តាក ់ 
ដដលោនបហងកើតហោយហយាងតាម ដផ្នក 42282.1។

67



អត្ថបទននបណ្តាចតាបាប់ដដលោនហស្នើ | 221

អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ67 បន្

42283.5. ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2016 ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង  
កថាខណ្ឌ (3), (4), ឬ (5) នន ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 គួរដតហគារពតាមត្មរូវការ
ដូចគានតាននដផ្នក 42283 ដដល្តរូវោនោក់ហលើ ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ (1)  
ឬ (2) នន ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 ។

42283.6. (a) ្បតិបត្ិករហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ (1) ឬ (2) នន  
ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 ដដលហធវើឲតាយមាន្ង់្កោសដដលោនដកនច្ន ឬ្ង់ហ្គឿង
ហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញហៅកដនលៃងលក់ គួរដតចាត់ចូលក្នចុងការផ្ល់រូនកម្វិធដីការ
ដកនច្នហៅហាង (រំពូក 5.1 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 42250))។

(b) ហាងដដលយល់្ពមហោយស្័្គចិត្ហគារពតាមបញ្ញតិ្មា្តាហនះ 
ហោយហយាងតាមដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 ក៏គួរដតហគារពតាមបញ្ញត្ិននកម្វិធដីការ
ដកនច្នហៅហាង (រំពូក 5.1 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក42250))។

42283.7. ្ោក់ទាំងអស់ដដលោន្បមូល ហោយហយាងតាមមា្តាហនះ គួរដត
្តរូវោនរកតាសាហោយហាង និងអាច្តរូវោនហ្បើដតស្មាប់ហគាលបំណងខាងហ្កាមបែុហណ្តាះ ៖

(a) ការចំណយទាក់ទងនឹងការហគារពតាមត្មរូវការមា្តាហនះ។

(b) ការចំណយពិត្ោកដននការផ្ល់្ង់្កោសដដលោនដកនច្ន ឬ្ង់ហ្គឿងហទស
ដដលអាចហ្បើហេើងវិញ។

(c) ការចំណយទាក់ទងនឹងសមា្តារៈអប់រំ ឬការហឃសនាអប់រំរបស់ហាងក្នចុងការហលើលទឹក
ចិត្ឲតាយហ្បើ្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញ។

42284. (a) ការបហងកើតការលក់រាយមិនត្មរូវជាក់លាក់ឲតាយហគារពតាមត្មរូវ
ការរំពូកហនះ ្តរូវោនហលើកទឹកចិត្ឲតាយកាត់បន្ថយការដចកចាយ្ ង់ោ្តាស្ទិកយួរហ្បើោន
ដតម្ងរបស់ខលៃលួន។

(b) ហោយហយាងតាមបញ្ញត្ិ ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 ការបហងកើតការលក់រាយ
នានាដដលមិនដមនជា "ហាង" ដដលផ្ល់ឲតាយ្កសួងនូវហសចក្ដីរូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍
អកតាសរដដលមិនអាចដកេូតោន ដូចោនបញ្តាក់ក្នចុងដផ្នករង (c) គួរដត្តរូវោនចាត់ដចងដូច  
"ហាង" ស្មាប់ហគាលបំណងននរំពូកហនះ។

(c) ហសចក្ដីរូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរដដលមិនអាចដកេូតោន  
គួរដត្តរូវោនចុះកាលបរិហចឆេទ និងចុះេត្ថហលខាហោយអ្នកតំណងដដលោនផ្ល់សិទ្ិនន
ការបហងកើតការលក់រាយ និងគួរដតបញ្ជូលហ្មតាះ និងអាសយោ្តានរូបវ័ន្ននទដីតាំងលក់រាយ
ទាំងអស់ដដល្គប់ដណ្ប់ហោយហសចក្ដីរូនដំណឹង។ ្កសួងគួរដតទទួលសា្តាល់ហសចក្ដី
រូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរ និងគួរដតបញ្តាក់កាលបរិហចឆេទការបហងកើតការលក់រាយ
នឹង្តរូវោនចាត់ដចងដូច "ហាង" ដដលមិនគួរតិចជាង 30 ន្ងៃ ហ្កាយពដីកាលបរិហចឆេទ
ននការទទួលសា្តាល់របស់្កសួង។ ្កសួងគួរដតបហង្តាះហលើហគេទំព័ររបស់ខលៃលួន ដដលហរៀបចំ
ហោយហខានធដី នូវហ្មតាះ និងទដីតាំងរូបវ័ន ្ឬទដីតាំងនានាននការបហងកើតការលក់រាយដដល
្តរូវោនជាប់ហ្នតាត ្តរូវោនចាត់ដចងដូច "ហាង"។

មា្តា 4. ការរំរុញ

42285. (a) ទដី្កុង ហខានធដី ទដី្កុងនិងហខានធដី ឬរដ្ឋអាចោក់ការទទួលខុស
្តរូវសុដីវិលហលើបុគ្គល ឬអង្គភាពដដលរំហលា្រំពូកហនះហោយហចតនា ឬតាមហេតុផល
គួរដតោនដឹងថាវាោនបំោនរំពូកហនះ ក្នចុងបរិមាណមួយោន់ដុលា្តារ ($1,000)  
ក្នចុងមួយន្ងៃស្មាប់ការបំោនរំពូកហនះតំបូង ពដីរោន់ដុលា្តារ ($2,000) ក្នចុងមួយ
ន្ងៃស្មាប់ការបំោនហលើកទដីពដីរ និង្ោំោន់ដុលា្តារ ($5,000) ក្នចុងមួយន្ងៃស្មាប់
ហលើកទដីបដី និងការបំោនបន្ហទៀត។

(b) ហទាសទណ្ឌសុដីវិលដដលោន្បមូល ហោយហយាងតាម ដផ្នករង (a) គួរដត្តរូវោន
បង់ហៅការិយាល័យហមធាវីទដី្កុង ្ពះរារអាជា្តាទដី្កុង ហមធាវីមណ្ឌល ឬអគ្គ្ពះរារអាជា្តា  
ការិយាល័យមួយដដលោននាំឲតាយមានចំណត់ការ។ ហទាសទណ្ឌដដលោន្បមូល ហោយ
ហយាងតាមដផ្នកហនះ ហោយអគ្គ្ពះរារអាជា្តាអាច្តរូវោនចំណយហោយអគ្គ្ពះរារអាជា្តា  
តាមហទយតាយវត្ថចុតាមអង្គនដីតិបញ្ញត្ ិហដើមតាបដីអនុវត្រំពូកហនះ។

មា្តា 5. ការទិញមុន

42287. (a) ហលើកដលង ដូចោនកំណត់ក្នចុងដផ្នករង (c) 
រំពូកហនះគឺជាបញ្ននផល្បហយារន៍ និងការ្ពរួយោរម្ភទូទាំងរដ្ឋ និងអាចអនុវត្ោន

42283. (a) ហលើកដលងដូចោនផ្ល់រូនក្នចុង ដផ្នករង (e) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1  
ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ (1) ឬ (2) នន ដផ្នករង (g)  
ននដផ្នក 42280 មិនគួរផ្ល់្ង់យួរហ្បើោនដតម្ងដល់អតិ្ិរនហៅកដនលៃងលក់។

(b) (1) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង  
កថាខណ្ឌ (1) ឬ (2) នន ដផ្នករង (g) ននដផ្នក 42280 មិនគួរលក ់ឬដចកចាយ្ង់
ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញហៅកដនលៃងលក់ ហលើកដលងដូចោនកំណត់ក្នចុងដផ្នករងហនះ។

(2) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ, ្នតាំ 2015 ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ  
(1) ឬ (2) នន ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 អាចហធវើឲតាយមានស្មាប់ទិញហៅកដនលៃងលក់
នូវ្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញដដលបំហពញត្មរូវការនន ដផ្នក 42281។

(3) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ  
(1) ឬ (2) នន ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 ដដលហធវើឲតាយមាន្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើ
ហេើងវិញស្មាប់ទិញ ហោយហយាងតាម កថាខណ្ឌ (2) មិនគួរលក់្ង់ហ្គឿងហទសអាច
ហ្បើហេើងវិញតិចជាងដប់ហសន ($0.10) ហដើមតាបដីធានាថាការចំណយននការផ្ល់្ង់ហ្គឿង
ហទសអាចហ្បើហេើងវិញមិន្តរូវោនឧបត្ថម្ភហោយអតិ្ិរនដដលមិន្តរូវការ្ង់ហនាះ។

(c) (1) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង
កថាខណ្ឌ (1) ឬ (2) នន ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 មិនគួរលក ់ឬដចកចាយ្ង់
្កោសដដលោនដកនច្ន ហលើកដលង ដូចោនកំណត់ក្នចុងដផ្នករងហនះ។

(2) ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ (1) ឬ (2) នន ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280  
អាចហធវើឲតាយមានស្មាប់ទិញនូវ្ង់្កោសដដលោនដកនច្ន។ ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1  
ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ហាងមិនគួរលក់្ង់្កោសដដលោនដកនច្នតិចជាងដប់ហសន  
($0.10) ហដើមតាបដីធានាថាការចំណយននការផ្ល់្ង់្កោសដដលោនដកនច្ន មិន្តរូវោន
ឧបត្ថម្ភហោយអតិ្ិរនដដលមិន្តរូវការ្ង់ហនាះ។

(d) ្វដីហបើមានចតាបាប់ហផតាសងៗនានា ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ហាង  
ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ (1) ឬ (2) នន ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 ដដលហធវើ
ឲតាយមាន្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញ ឬ្ង់្កោសដដលោនដកនច្នស្មាប់ទិញហៅ
កដនលៃងលក ់គួរដតផ្ល់្ង់ហ្គឿងហទសអាចហ្បើហេើងវិញ ឬ្ង់្កោសដដលោនដកនច្នឥត
គិតន្លៃហៅកដនលៃងលក់ដល់អតិ្ិរនដដលហ្បើប័ណ្ណទូទាត់ ឬបង្តាន់នដដដលហចញហោយកម្វិធដី
អាហារបដន្ថមពិហសសស្មាប់នស្ដី ទារក និងកុមាររដ្ឋ California ហោយហយាងតាមមា្តា  
2 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 123275) នន រំពូក 1 ននដផ្នក 2 ននខណ្ឌ 106  
នន្កមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ឬប័ណ្ណហផ្ទរផល្បហយារន៍ហអេិច្តរូនិចដដលោនហចញ  
ហោយហយាងតាមដផ្នក 10072 នន្កមសុខុមាលភាព និងសា្តាប័ន។

(e) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកកកោ ្នតាំ 2015 ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ  
(1) ឬ (2) នន ដផ្នករង (g) នន ដផ្នក 42280 អាចដចកចាយ្ង់ដដលអាចពុកផុយហៅ
កដនលៃងលក ់ហបើ្ង់ដដលអាចពុកផុយ្តរូវោនផ្ល់រូនអតិ្ិរនហោយការចំណយជាក់លាក់  
ហោយហយាងតាម កថាខណ្ឌ (2) ្ង់ដដលអាចរលាយជាអបតាបបរមាបំហពញការបញ្តាក់ស្ង់
ោរអន្រជាតិស្មាប់ោ្តាស្ទិកដដលអាចរលាយ D6400 ននសង្គមអាហមរិកននការហធវើហតស ្ 
និងសារធាត ុ(ASTM) ដូចោនហធវើបច្ចុបតាបន្នភាព និងក្នចុងយុតា្តាធិការដដល្ង់អាចរលាយ
្តរូវោនលក់ និងក្នចុងយុតា្តាធិការដដលហាងមានទដីតាំង ត្មរូវការពដីរខាងហ្កាម្តរូវោន
បំហពញ ៖

(1) ភាគហ្ចើននន្គរួសារសានតាក់ហៅក្នចុងយុតា្តាធិការអាចចូលដល់ការ្បមូលធុងសំរាមហៅ
ចិហញ្ើម្្នល់ននសំណល់អាហារស្មាប់ការពុកផុយ។

(2) អាជា្តាធរ្គប់្គងស្មាប់យុតា្តាធិការោនហោះហ្នតាតហដើមតាបដីអនុញ្តាតដល់ហាងក្នចុង
យុតា្តាធិការលក់ឲតាយអតិ្ិរនហៅកដនលៃងលក់នូវ្ ង់ដដលអាចពុកផុយក្នចុងតនមលៃមិនតិចជាង
តនមលៃ្ង់ពិត្ោកដ ដដលតាមរយៈហនះ អង្គនដីតិបញ្ញត្ិរកហឃើញថាមិនតិចជាងដប់
ហសន ($0.10) ក្នចុងមួយ្ង់។

(f) ហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុង កថាខណ្ឌ (1) ឬ (2) នន ដផ្នករង (g) ននដផ្នក  
42280 មិនគួរត្មរូវឲតាយអតិ្ិរនហ្បើ ទិញ ឬទទួលោន្ង់យួរហ្បើោនដតម្ង ្ង់្កោស
ដដលោនដកនច្ន ្ង់ដដលអាចពុកផុយ ឬ្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញជាលក្ខខណ្ឌ
ននការលក់ផលិតផលនានា។
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អ្រ្បទថនបណាដញាចញាបាប់កដេោនលស្នើ លសចែ្ីលស្នើ67បន្

អ្ិវឌតាឍទដីផតាសារការដកនច្ន ្កសួងអាចចំនាយមូលនិធិដដលោនរកតាសាទុក ហោយហយាងតាមដផ្នក

ហនះហដើមតាបដីផ្ល់កម្ដីស្មាប់ចំណុចទាំងពដីរខាងហ្កាម ៖

(1) ការអ្ិវឌតាឍ និងបរិវត្ន៍មា៉តាសុដីន និងកដនលៃងស្មាប់ផលិត្ង់ោ្តាស្ទិកហ្បើោនដតម្ង

ហៅជាមា៉តាសុដីន និងកដនលៃងស្មាប់ផលិតករ្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញ និង

ធន ់ដដលជាអបតាបបរមាបំហពញត្មរូវការ ដផ្នក 42281 ។

(2) ការអ្ិវឌតាឍបរិកា្តារស្មាប់ផលិតផលិត្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញដដលជា

អបតាបបរមាបំហពញត្មរូវការដផ្នក 42281។

(c) អ្នកទទួលកម្ដីដដលោនផ្ល់សិទ្ិហោយដផ្នកហនះ ជាលក្ខខណ្ឌននការទទួលោនកម្ដី  

គួរដតយល់្សបរកតាសា និងបណ្ដះបណ្តាលជា្្ដីនូវនិហយារិតដដលមាន្សាប់ស្មាប់ការ

ផលិត្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញដដលជាអបតាបបរមាបំហពញត្មរូវការ ដផ្នក 

42281។

(d) ្ោក់ដដលោនរកតាសាទុក ហោយហយាងតាមដផ្នកហនះ មិនចំណយ្តឹមចុង្នតាំសាហពើពន ្ 

2015–16 គួរដតបញ្ជូន្តេប់ហៅគណនដីរងកម្ដីដដលោក់ព័ន្ការអ្ិវឌតាឍទដីផតាសារការដកនច្ន

ស្មាប់ការចំណយ ហោយហយាងតាមមា្តា 3 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 42010)  

នន រំពូក 1 ។

(e) អ្នកោក់ោកតាយស្មាប់ការឧបត្ថម្ភហ្កាមដផ្នកហនះ ក៏អាចោក់ោកតាយស្មាប់ការឧបត្ថម្ភ  

ឬផល្បហយារន៍ពដីកម្វិធដីអ្ិវឌតាឍន៍ហសដ្ឋកិច្ហផតាសងហទៀតដដលអាចពួកហគអាចមានសិទ្ិទទួល

ោន ដដលរួមទាំងដតមិនក្មិត ចំណុចទាំងពដីរខាងហ្កាម ៖

(1) ឥណទានពន្្ោក់ចំណូល ដូចោនពណ៌នាក្នចុងដផ្នក 17059.2 និង 23689  

នន្កម្ោក់ចំណូល និងពន្ោរ។

(2) ការហលើកដលងពន្ ហោយហយាងតាមដផ្នក 6377.1 នន្កម្ោក់ចំណូល និង

ពន្ោរ។

ដផ្នកទដី 2. មិនហលើស ន្ងៃទដី1 ដខមដីនា ្នតាំ 2018 ្កសួងជាដផ្នកននត្មរូវការរាយការណ៍

របស់ខលៃលួន ហោយហយាងតាម ដផ្នក 40507 នន្កមធនធានសាធារណៈ គួរដតផ្ល់រោយ

ការណ៍សា្តានភាពការអនុវត ្រំពូក 5.3 (ការចាប់ហផ្ើមជាមួយ ដផ្នក 42280) ននដផ្នក 3  

ននខណ្ឌ 30 នន្កមធនធានសាធារណៈ។

ហោយឯកភាពោសហពញរដ្ឋ។ ហោយហយាងតាម រំពូកហនះ្គប់្គងបទបញ្តាទាំងមូល
នន្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើោនហេើងវិញ ្ង់យួរហ្បើោនដតម្ង និង្ង់្កោស
ដដលោនដកនច្ន ដូចោនកំណត់ក្នចុងរំពូកហនះ ដដលោនផ្ល់ហោយហាង ដូចោន
កំណត់ក្នចុងរំពូកហនះ។

(b) ហៅ និងហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2015 ទដី្កុងហខានធដី ឬទដីភានតាក់ងរសាធារណៈ
ក្នចុងតំបន់ហផតាសងហទៀតមិនគួរអនុវត ្ឬហបើមិនដូហចានតាះអនុវត្បញ្ញត្ ិហសចក្ដីសហ្មចចិត ្បទបញ្តា  
ឬវិន័យ ឬការហធវើវិហសាធនកម្នានា ោនអនុម័តហៅ ឬហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខកញ្តា ្នតាំ 2014  
ដដលទាក់ទងនឹង្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញ ្ង់យួរហ្បើោនដតម្ង ឬ្ង់
្កោសដដលអាចដកនច្ន ្ប្ំងនឹងហាង ដូចោនកំណត់ក្នចុងរំពូកហនះ លុះ្តាដតោន
ផ្ល់សិទ្ិហោយបង្តាញហោយរំពូកហនះ។

(c) (1) ទដី្កុង ហខានធដី ឬទដីភានតាក់ងរសាធារណៈក្នចុងតំបន់ហផតាសងហទៀតដដលោនអនុម័ត  
មុន ន្ងៃទដី 1 ដខកញ្តា ្នតាំ 2014 បញ្ញត្ ិហសចក្ដីសហ្មចចិត ្បទបញ្តា ឬវិន័យដដលទាក់
ទងនឹង្ង់ហ្គឿងហទសដដលអាចហ្បើហេើងវិញ ្ង់យួរហ្បើដតម្ង ឬ្ង់្កោសដដលអាច
ដកនច្ន អាចបន្រំរុញ និងអនុវត្ដដលបញ្ញត្ ិហសចក្ដីសហ្មចចិត ្បទបញ្តា ឬវិន័យដដល
មានសុពលភាពមុនកាលបរិហចឆេទហនាះ។ ការហធវើវិហសាធកម្ហលើបញ្ញត្ ិហសចក្ដីសហ្មចចិត ្ 
បទបញ្តា ឬវិន័យហនាះ ហៅ ឬហ្កាយ ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2015 គួរដតចាត់ចូលដផ្នករង  
(b) ហលើកដលងទដី្កុង ហខានធដី ឬទដីភានតាក់ងរសាធារណៈក្នចុងតំបន់ហផតាសងហទៀតអាចអនុម័ត  
ឬដកដ្បបញ្ញត្ ិហសចក្ដីសហ្មចចិត ្បទបញ្តា ឬវិន័យហដើមតាបដីបហងកើនបរិមាណដដលហាងគួរដត
គិត្ោក់ោក់ព័ន្នឹង្ង់្កោសដដលោនដកនច្ន ្ង់ដដលអាចពុកផុយ ឬ្ង់ហ្គឿងហទស
ដដលអាចហ្បើហេើងវិញមិនហលើសបរិមាណដដលោនបញ្តាក់ក្នចុង ដផ្នក 42283 ។

(2)  ទដី្កុង ហខានធដី ឬទដីភានតាក់ងរសាធារណៈក្នចុងតំបន់ហផតាសងហទៀតមិន្គប់ដណ្ប់ហោយ
កថាខណ្ឌ (1) មុន ន្ងៃទដី 1 ដខកញ្តា ្នតាំ 2014 ដដលោន្លៃងកាត់ការអានទដីមួយ
ននបញ្ញត្ ិឬហសចក្ដីសហ្មចចិត ្ដដលបង្តាញបំណងរិតតតាបិត្ង់យួរហ្បើដតម្ង មុន ន្ងៃទដី  
1 ដខមករា ្នតាំ 2015 និងអនុម័តបញ្ញតិ្រិតតតាបិត្ង់យួរហ្បើោនដតម្ង អាចបន្រំរុញ  
និងអនុវត្បញ្ញត្ិដដលមានសុពលភាព មុន ន្ងៃទដី 1 ដខមករា ្នតាំ 2015 ។

មា្តា 6. បញ្ញត្ិេិរញ្ញវត្ថចុ

42288.

[ដផ្នករង (a) ននដផ្នកហនះមិន្តរូវចាត់ទុកជា្បជាមតិហទ]

(b) ហបើមានអ្នកោក់ោកតាយមានសិទ្ិទទួលោនការឧបត្ថម្ភពដីគណនដីរងកម្ដីដដលោក់ព័ន្ការ
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