
វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ជា ក់ភាពត្ររឹមត្ររូវ

ខ្ញុំ, Alex Padilla, រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ California, សមូ អះអាង លៅទលីៃះថា 
វធិាៃការដដេរមួមាៃលៅក្ញងលៃះ ៃឹងត្រូវបាៃត្រគេ់លៅអ្កលបាះល្្្នៃរដ្ឋ California 
លៅការលបាះល្្្សាកេឱ្យតបារព្ធទទូាុំ ង រដ្ឋ លៅន្ងៃទ ី6 ដខវចិិ្ឆកា ្្ុំ  2018, 
ល�យីថាលសៀវលៅមគ្ញលទសក៍លៃះត្រូវបាៃ លរៀ្រចុំ យ៉ា ងត្ឹមត្រូវអៃញលោមតាមចបា្់រ។ 
លធវីសាក្នីដរ្រស់អ្ក ៃិងតតាដ៏អសាចា រ្យរ្រស់រដ្ឋលៅក្ញង Sacramento, California លៅន្ងៃទ ី
13 ដខសីហា ្្ុំ  2018 លៃះ។

Alex Padilla, រដ្ឋលេខាធិការ

ការបោះប ន្ោ តសាកល 
California
ថ ង្ៃអង្គា រ ទី  
6 ខែវិចិ្ឆកា ្ នោំ  2018

កននលែងលោះល ន្ោ ្រលបើកទ្វា រពើល ោ៉ ង 7:00 តពរឹករហូ្រដេ់ល ោ៉ ង 
8:00 រាត្រើលៅថ ង្ៃលោះល ន្ោ ្រ!

★  ★  ★  ★  ★   អត្តបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់  
★  ★  ★  ★  ★
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ប្រសិនប្រើអ្នកប�ឿថាអ្នកប្ រូវបានបេ្រដិបសធសិទ្ទំិាងបនះ សមូទរូសព័្ទទៅទេខសម្ងា តអ់្នកទោះទ ្្ន ត ទោយឥតគតិថ្ លៃ 
ទេខាធិការថៃរដ្ឋទេខាធិការ (888) 345-4917។

កម្រងសិទ្ិឯកកត្តជន

ននអ្នកបបាះប ្្ន ្
អ្នកមានសិទ្ដិចូខាងបបរោម៖

	 1	
សិទិ្បោះប ន្ោ ត ប្រសិនប្រើអនោកជាអនោកចុះប ម្ ះបោះប ន្ោ  
ត។ អ្នកមានលក្ខណស្រ្បត្តិបោះប ្្ន ត ម្រសិនប្រើអ្នក៖

• ពលរដ្ឋអាប្ររកិរស់បៅរដ្ឋ California
• យ៉ា ងបោចណាស់មានអាយុ 18 ្្នំ
• ោនចុះប ម្ ះកននលែងនដលអ្នកកំពុងរស់បៅ្រចុ្្រ្បន្ន
• ្រចុ្្រ្បន្ន្ិរនស្ិតក្នុងពន្នាគាររដ្ឋឬសហព័ន្ឬបៅបលើល

ក្ខខណ្ឌ បោះនលងសមមា្់រការផ្តនាទា បោសននឧមកិដ្ឋក្រម្ួរយ
• ្រចុ្្រ្បន្នបនះគាម នការសបម្រចថាអស្រតភ្ាពខាងផលែលូវចិ

ត្តក្នុងការបោះប ្្ន តបោយតុលាការបទ

	 2	
សិទិ្បោះប ន្ោ តប្រសិនប្រើអនោកជាអនោកចុះប ម្ ះបោះប ន្ោ ត
បោះ្រើជាប ម្ ះរ្រស់អនោកមិនមានបៅកនោុង្រញ្ើក៏បោយ។ 
អ្នកនឹងបោះប ្្ន តបោយបម្រើសនលែឹកប ្្ន ត្របណា្ត ះអាសន្ន។ 
ការបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នកនឹងមតរូវរា្់រ្រញ្លូល ម្រសិនប្រើ្រនន្តើ
បោះប ្្ន តបមជើសបរ ើសថាអ្នកមានលក្ខណស្រ្បត្តិបោះប ្្ន ត។

	 3	
សិទិ្កនោុងការបោះប ន្ោ ត ប្រសិនប្រើអនោកបៅតតស្ិតបៅកនោុងជួរ
បោះជាបេលតែលការបោះប ន្ោ តបតរូវ្ិរទក៏បោយ។

	 4	
សិទិ្កនោុងការបោះសន្លឹកប ន្ោ តសមាងា ត់ បោយគាម ននរណាមា្ន
ក់រខំានអ្នកឬមោ្់រអ្នកពើរប្រៀ្របោះប ្្ន ត។

	 5	
សិទិ្កនោុងការទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តថមើ  ប្រសិ 
នប្រើអនោកោនប វ្ើកំហុស, ម្រសិនប្រើអ្នក្ិរនោន់ោនោក់
សនលែឹកប ្្ន តរ្រស់អ្នកក្នុងហឹ្របទ។ អ្នកអាច៖

សួរមនន្ើបោះប ន្ោ តបៅការយិាល័យបោះប ន្ោ ត 
សមមា្់រសនលែឹកប ្្ន តថមើ្ួរយ,
្្រតូរសន្លឹកប ន្ោ តបោះតាមសំ្ុរបតរ្រស់អនោក សមមា 
្់រការបោះប ្្ន តថមើបៅឯការយិល័យបោះប ្្ន ត 
ឬបៅឯការយិល័យបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នក ឬ បោះប ន្ោ ត
បោយបប្រើសន្លឹកប ន្ោ ត្រប្្ះអាសននោ។

	 6	
សិទិ្កនោុងការទទួលោនជំនួយបោះសន្លឹកប ន្ោ តរ្រស់អនោក 
ពើនរណាមា្ន ក់នដលអ្នកបមជើសបរ ើសបលើកនលងនតនិបយជក
ឬតំណាងសហជើពរ្រស់អ្នក។

	 7	
សិទិ្បែើម ើ្ទម្ាក់ការបោះប ន្ោ តតាមសំ្ុរបតតែលោន
្ំរបេញរ្រស់អនោកបៅឯការយិាល័យបោះប ន្ោ ត ក្នុងរដ្ឋ 
California។

	 8	
សិទិ្កនោុងការយកសមាភា របោះប ន្ោ តជាភាសាប្សេងបបរៅេើភា
សាអង់ប្្ស ម្រសិនប្រើមាន្រនុស្សម្រ្់រមគាន់បៅក្នុង្រណ្ឌ
លបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នកនិយយភាសាបនាះ។

	 9	
សិទិ្កនោុងការសួរសំណួរបៅមនន្ើបោះប ន្ោ តអំេើនើតិវិ

ើ្បោះប ន្ោ ត និងប្រើលដំបណើ រការបោះ ប ្្ន ត។ ម្រសិ
នប្រើ្រនុស្សនដលអ្នកបស្នើសំុ្ិរនអាចប ល្ែើយសំណួររ្រ
ស់អ្នកោនពួកប្រមតរូវនត្រញ្លូនអ្នកបៅ្រនុស្សមតឹ្រមតរូ
វបដើ្រ្បើទទួលោនចប្រលែើយ។ ម្រសិនប្រើអ្នកជាជនរខំាន 
ពួកប្រអាចឈ្់រប ល្ែើយនឹងអ្នក។

	 10	
សិទិ្កនោុងការរាយការណ៏សកមមភាេបោះប ន្ោ តខុ
សចបា្់រឬតក្ង្រនំ្្មួយ បៅ្រនន្តើបោះប ្្ន ត 
ឬការយិល័យរដ្ឋបលខាធិការ។
 បៅបលើ្រណា្ត ញវ ុ្ឹរ www.sos.ca.gov
✆ តា្រទលូរស័ពទាបលខ (888) 345-4917
 តា្រអុើន្រ៉ាល elections@sos.ca.gov
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
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ម�ោះម្នោតសបាកលមៃៅទូទបាំងរដ្ឋៃបាន្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកបា ្នបាំ 2018 
ប៉មុ្ណោះ។
ជំពូកទី 2. មូលនិធិក្នុងភារៈគ្រប់គ្រងលលើច្ាប់ប័ណ្ណកម្ីសគមា

ប់លំលនៅដ្ានតមមលៃសមរម្យលនៅឆា្ំ 2018 និងកម្មវិធី
54006. ្ូលៃឆិធឆិកននុងភបារៈគ្រប់គ្រងមលើច្បាប់ប័្ណក្្ីសគ្បា 
ប់លមំៃៅដ្ឋបាៃតន្លៃស្រ្្យ (Affordable Housing Bond 
Act) មៃៅ្នបាំ 2018 តបា្រយៈមៃះ គតវូ�បាៃម្របមងកើតឲ្យ្បាៃ
ម�ើងមៃៅរតៃបា្របារជបាតឆិ។ វបា្រឺជបាម្រោលបំ្ ងនៃរដ្ធសភបាខដ
លកបារបៃ្ដដំម្ើរកបារមចញប័្ណក្្ី (្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលប័្ណ
ក្្ីសំ្ ងខដល�បាៃមចញឲ្យអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 54026) 
គតូវ្បាៃកបារដបាក់ចូលកននុង្ូលៃឆិធឆិ ៃឆិង្បាៃកបារមគបើមដើ្្ីផ្ដល់្វិ
កបាឲ្យក្្មវិធីទបាក់ទងៃឹឹងលំមៃៅដ្ឋបាៃខដល្បាៃកបារបរិយបាយមៃៅកននុ
ងជំពូកមៃះ។ កបារបៃ្តដំម្ើរកបារមចញប័្ណក្្ីខដល�បាៃមធវើ  
ៃឆិង�បាៃលក់មចញអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះសគ្បាប់ម្រោលបំ្
ងខដល�បាៃបញ្បាក់មៃៅកននុងជំពូកមៃះ គតូវ្បាៃកបារឲ្យវិភបាជៃ៍ដូច
ែបាងមគកោ្៖
(a) ្ួយពបាៃ់គ�បាំរយលបាៃដុលលៃបារ ($1,500,000,000)  
មដើ្្ីឲ្យ្បាៃកបារដបាក់ចូលមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិផ្ដល់គ�បាក់ក្្ីសគ្បា
ប់កបារជួសជុលលំមៃៅដ្ឋបាៃខដលបមងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
50661។ គ�បាក់មៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិគតូវ្បាៃមគបើសគ្បាប់ក្្មវិធីលំ
មៃៅដ្ឋបាៃសគ្បាប់គ្រួសបារមគចើៃខដលអៃុញ្បាតមដោយជំពូកទី  
6.7 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 50675) ខផនកទី 2 ខដល 
គតូវ្បាៃកបារចំ្បាយមដើ្្ីជួយដល់សំ្ង់្្មី កបារជួសជុល  
ៃឆិងកបារខ្រក្បាលំមៃៅដ្ឋបាៃជួលអចឆិន្រៃ្តយ៍ ៃឆិងបម្ដោះអបាសៃន
សគ្បាប់អនកខដល្បាៃគ�បាក់ចំ្ូលរហូតដលម់ទៅ 60 ភបា្ររ
យនៃគ�បាក់ចំ្ូល្ធ្យ្កននុងតំបៃ់ (AMI)។ មលើសពីមៃះ ្ូ
លៃឆិធឆិទបាំងមៃះអបាច្បាៃកបារមគបើមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយបមច្កមទស 
អៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 54007។
(b) ្ួយរយហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($150,000,000) ខដល
ៃឹង្បាៃកបារដបាក់ចូលមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិអៃុវត្តៃ៍្រមគ្ោងអភឆិវឌ្ឍ
ៃ៍ៃ្ររូបៃីយក្្មទំមៃើបខដល�បាៃបមងកើតឲ្យ្បាៃម�ើងអៃុមលោ
្តបា្វ្រ្គ 54007 (សគ្បាប់កបារចំ្បាយ) មដោយខផអែកមលើកបារ
មទយ្យវត្ថនុរបស់រដ្ឋសភបាអៃុមលោ្តបា្ក្្មវិធីអៃុវត្តៃ៍្រមគ្ោងអ
ភឆិវឌ្ឍៃ៍ៃ្ររូបៃីយក្្មទំមៃើបខដលអៃុញ្បាតមដោយខផនកទី 13 
(កបារចបាប់មផ្ដើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 53560) មដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយកននុង្ូល 
ដ្ឋបាៃដល់គកុងៃបាៃបា គកុង ៃឆិងគសុក ទីភនបាក់ងបារដឹកជញ្ចូៃ ៃឆិងអន
កអភឆិវឌ្ឍៃ៍កននុងម្រោលបំ្ងបមងកើត ឬសគ្ួលដល់កបារអភឆិវឌ្ឍ
នៃកបារមគបើគ�បាស់កគ្ឆិតែ្ពស់មៃៅជឆិតៃឹងស្ថបាៃីយដឹកជញ្ចូៃខដល
ៃឹងបមងកើៃកបារមធវើដំម ើ្រ្លៃងកបាត់ជបាសបាធបារ្ៈ។ ្ូលៃឆិធឆិទបាំង
មៃះក៏អបាច្បាៃកបារចំ្ បាយសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងខដលអៃុញ្បា
ត្បា្ួយនៃក្្មវិធីមៃះ ៃឆិងសគ្បាប់ក្្មវិធីមលើកទឹកចឆិត្តរបស់រ
ដ្ឋខដល្បាៃជបាអបាទិ៍ គ�បាក់ក្្ី ៃឆិងជំៃួយមៃៅកននុងគកសួង។ ្ូល
ៃឆិធឆិ្បា្ួយខដល្ឆិៃ�បាៃដបាក់កគ្ឆិតសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃ
អៃុខផនកមៃះគតឹ្ន្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកបា្នបំា 2028 គតូវយកមទៅមគបើជបា

សំម�ើ បបជា្ត ិ1
ច្បាប់មៃះខដលមសនើម�ើងមដោយមសចក្តីគពបាងច្បាប់មលែ 3 នៃ
ស្័យគបជុំសបា្ញ្របស់គពឹទ្ធសភបា 2017–2018 (ជំពូកទ ី
365 លក្ខៃ្តឆិកៈ្នបា ំ2017) គតូវ�បាៃម្រដបាក់ជូៃដលគ់បជបាជ
ៃមដោយមយោងតបា្បទប្ញត្តឆិនៃ្បាគតបាទ ីXVI ធ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California។ 

សម្នើច្បាបម់ៃះបខៃ្ថ្វ្រ្គៃបាៃបាមទៅកននុងកូដស្ដីពីសុែភបាព 
ៃឆិងសុវត្ថឆិភបាព ៃឆិងកូដស្ដីពមីយោធបា ៃឆិងអតីតយុទ្ធជៃ 
អបាគស័យមហតុមៃះ បញ្ត្ត្្មីៗ ខដល�បាៃមសនើឲ្យ្បាៃកបា
របខៃ្ថ្គតូវ�បាៃម្រម�ោះពុ្្ភផ្បាយមចញជបា អក្រមផ្តក 
មដើ្្ីបង្បាញគ�បាប់្បា បញ្បាត្តទបាំងមៃះ្្មី។

សម្នើច្បាប់
វ្រ្គ 3. ខផនកទ ី16 (កបារចបាបម់ផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 54000) 
គតូវ�បាៃម្របខៃ្ថ្មទៅកននុងខផនកទ ី31 នៃកូដស្ដីពីសែុភបាព 
ៃឆិងសុវត្ថឆិភបាព សូ្អបាៃ៖

ខផនកទី 16. ច្បាប់ប័្ណក្្ីសគ្បាប់អតីតយុទ្ធជៃ 
ៃឆិងលំមៃៅដ្ឋបាៃតន្លៃស្រ្្យមៃៅ្នបាំ 2018

ជំពូកទី 1. បញ្ញត្តទូរលទៅ
54000. មដោយភ្បាប់ទបាំង្បាគតបា 5z (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
998.600) ជំពូកទី 6 ខផនកទី 4 កូដស្តីពីមយោធបា 
ៃឆិងអតីតយុទ្ធជៃ (Military and Veterans Code) វ្រ្គមៃះ 
គតូវ្បាៃកបារដឹង ៃឆិងអបាច្បាៃកបារមយោង្បាជបាច្បាប់ប័្ណក្្ីស្្
របាប់អតីតយុទ្ធជៃ ៃឆិងលំមៃៅដ្ឋបាៃតន្លៃស្រ្្យមៃៅ្នបាំ 2018។
54002. ដូចខដល្បាៃកបារមគបើមៃៅកននុងខផនកមៃះ  
គបកបារែបាងមគកោ្មៃះ្បាៃអត្ថៃ័យដូចតមទៅ៖
(a) “គកុ្គបឹក្បា(ភឆិ�បាល)” ្បាៃៃ័យសមំដៅគកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍លំ
មៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍សគ្បាប់ក្្មវិធីៃបាៃបាខដលចបាត់ខចងមដោ
យគកសួងមៃះ ៃឆិងទីភនបាក់ងបារហឆិរញ្វត្ថនុសគ្បាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃនៃរដ្ឋ 
California ខដលតំ្បាងឲ្យប្ដបាក្្មវិធីខដលចបាត់ខចងមដោយ
ទីភនបាក់ងបារមៃះ។
(b) “្រ្ៈក្្មកបារ” ្បាៃៃ័យសំមដៅដល់្រ្ៈក្្មបាធឆិកបា
រហឆិរញ្វត្ថនុសគ្បាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃខដល�បាៃបមងកើតឲ្យ្បាៃម�ើង 
អៃុមលោ្តបា្វ្រ្ 53524 ៃឆិងខដល្បាៃកបារបៃ្តមៃៅកននុងអង្គ
មហតុខដល្បាៃគសបាប់ខដលអៃុមលោ្តបា្ វ្រ្គ 53548  
ៃឆិង 54014។
(c) “្ូលៃឆិធឆិ” ្បាៃៃ័យសំមដៅដល់្ ូលៃឆិធឆិកននុងភបារៈគ្រ
ប់គ្រងមលើច្បាប់ប័្ ណក្្ីសគ្បាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃតន្លៃស្រ្្យ 
(Affordable Housing Bond Act) មៃៅ្នបំា 2018  
ខដល�បាៃបមងកើតឲ្យ្បាៃម�ើងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 54006។
54004. ខផនកមៃះៃឹងគ្របាៃ់ខត្បាៃដំម ើ្រកបារមទៅ�បាៃមដោ
យអបាគស័យមលើកបារអៃុ្័ត របស់អនកម�ោះម្នោតមៃៅកននុងកបារ
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ1 បៃ្ត

មងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្ជំពូកទី 6.8 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
51341) ខផនកទី 3 ផងខដរ។
(e) បីរយលបាៃដុលលៃបារ ($300,000,000) 
គតវូ្បាៃកបារដបាក់ចូលមទៅកននុង្រ្ៃី Joe Serna, Jr។ ្ូ
លៃឆិធឆិសគ្បាប់ជំៃួយដល់លំមៃៅដ្ឋបាៃអនកមធវើកសឆិក្្មខដ
លគតូវ�បាៃបមងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 50517.5 
មដើ្្ីផ្តល់វិភបាជៃ៍ជំៃួៃ ឬគ�បាក់ក្្ី (ឬទបំាងពីរ) 
សគ្បាប់អង្គភបាពសបាធបារ្ៈតបា្្ូលដ្ឋបាៃ 
សបាជីវក្្ម្ឆិៃរកកនគ្ គកុ្ហ៊ុៃទទួលែុសគតូវ្បាៃកគ្ឆិត 
ៃឆិងក្្មវិធីនៃភបាពជបានដ្រូ្បាៃកគ្ឆិត សគ្បាប់សំ្ង់ 
ឬកបារជួសជុលលមំៃៅដ្ឋបាៃឲ្យក្្មករៃឆិមយោជឆិតកសឆិក្្ម 
ៃឆិងគ្រួសបាររបស់ពួកម្រ ឬសគ្បាប់កបារទឆិញ ឬកបារមធវើលទ្ធក្្មអ
្របារមរោងចគកខដលជបាខផនកនៃក្្មវិធី្ួយមដើ្្ីមដោះគសបាយបញ្
ហបាផលប៉ះពបាល់នៃកបារផលៃបាស់ទីលំមៃៅបច្នុប្ៃន ៃឆិងធំៗនៃគ្រួសបា
រអនកមធវើកសឆិក្្មពីជំរុំកបារងបារខដល្បាៃគសបាប់ សៃួច្បារចល័ត 
ឬលំមៃៅដ្ឋបាៃមផ្ងមទៀត។ ម្រអបាចចំ្បាយ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃះស
គ្បាប់ម្រោលបំ្ ង្បា្ួយខដលអៃុញ្បាតចំមពោះក្្មវិធីមៃះ
�បាៃ។ មលើសពីមៃះ ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃះអបាច្បាៃកបារមគបើមដើ្្ីផ្ត
ល់ជំៃួយបមច្កមទស អៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 54007។ ្ូលៃឆិធឆិ
្បា្ួយខដល្ឆិៃ�បាៃដបាក់កគ្ឆិតសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃអ
ៃុខផនកមៃះគតឹ្ន្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកបា្នបំា 2028 គតូវយកមទៅមគបើជបា
ទូមទៅមៃៅកននុងក្្មវិធីលំមៃៅដ្ឋបាៃគ្រួសបារមគចើៃខដលអៃុញ្បាតមដោ
យជំពូកទី 6.7 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 50675) ខផនកទី 2 
មបើគកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍លមំៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍កំ្ត់្បា ្ូលៃឆិ
ធឆិៃបាៃបាគតូវបងវឆិលវិញ្បាប់ៗមដោយសបារតគ្ូវកបារ្យចុះ។
(f) បីរយលបាៃដុលលៃបារ ($300,000,000) គតូវ្បាៃកបារដបាក់ចូ
លមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិខកលំមៃៅដ្ឋបាៃកននុងតំនលស្រ្្យខដលគតូវ�បាៃ
បមងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌរង (F) នៃក្បាែ្្ឌ (1) 
អៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 53545។ ទឹកគ�បាក់ខដល្បាៃកននុង្ូលៃឆិធឆិ
គតូវអបាចមគបើ អបាគសយ័មលើមទយ្យវត្ថនុរបស់រដ្ឋសភបា អៃុមលោ្តបា
្ក្្មវិធីជំៃួយផ្គចូផ្គង្ូលៃឆិធឆិកននុងភបារៈគ្រប់គ្រងលំមៃៅដ្ឋបាៃតបា្ 
្ូលដ្ឋបាៃខដល�បាៃបមងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 50842.2 
មដើ្្ីផ្តល់្ូលៃឆិធឆិជំៃួយគបកួតគបខជង ឬផ្ដល់គ�បាក់ក្្ីដ 
ល់្ ូលៃឆិធឆិកននុងភបារៈគ្រប់គ្រងលំមៃៅដ្ឋបាៃតបា្ខដលអភឆិវឌ្ឍ 
គ្រប់គ្រង ផ្តលគ់�បាក់ក្្ី ឬវិៃឆិមយោ្រមលើលំមៃៅដ្ឋបាៃ្បាៃតន្លៃស
្រ្្យ ៃឆិងខដល�បាៃមគបើមដើ្្ីបមងកើតក្្មវិធីសបាកល្ងខដលៃឹ
ងបង្បាញៃូវវិធីសបាគស្ត្្មីៗ ៃឆិងអស់គ�បាក់តឆិចចំមពោះកបារបមងកើត 
ឬខ្រក្បាកបារពបារលមំៃៅដ្ឋបាៃ្បាៃតំនលស្រ្្យ។ ្ូលៃឆិធឆិកននុងភបា
រៈគ្រប់គ្រងលមំៃៅដ្ឋបាៃតបា្្ូលដ្ឋបាៃគតូវ�បាៃ្កជបាបៃ្តប 
ៃ្បាប់ពីវិវ្រ្គជបាឯកជៃភបាព ឬគបភពរដ្ឋបាភឆិ�បាលខដលមផ្ងពីមៃះ
្ឆិៃគតូវ្បាៃកបារដបាក់កគ្ឆិតកននុងកបារមគបើសគ្បាប់ក្្មវិធីលំមៃៅដ្ឋបា
ៃមទ។ ម្រអបាចចំ្បាយ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃះសគ្បាប់ម្រោលបំ្
ង្បា្ួយខដលអៃុញ្បាតចំមពោះក្្មវិធីមៃះ�បាៃ។ ្ូលៃឆិធឆិ
្បា្ួយខដល្ឆិៃ�បាៃដបាក់កគ្ឆិតសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃអ
ៃុខផនកមៃះគតឹ្ន្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកបា្នបំា 2028 គតូវយកមទៅមគបើជបា

ទូមទៅមៃៅកននុងក្្មវិធីលំមៃៅដ្ឋបាៃគ្រួសបារមគចើៃខដលអៃុញ្បាតមដោ
យជំពូកទី 6.7 (ខដលចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 50675) នៃខផនកទី 2 
មបើគកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍លំមៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍កំ្ត់្បា ្ូលៃឆិ
ធឆិៃបាៃបាគតូវបងវឆិលវិញ្បាប់ៗមដោយសបារតគ្ូវកបារ្យចុះ។
(c) បីរយលបាៃដុលលៃបារ ($300,000,000 ដុលលៃបារ) ខដលគតូវ
្បាៃកបារដបាក់ចូលមទៅកននុង្រ្ៃីមលើកទឹកចឆិត្តសគ្បា 
ប់ខផៃកបារតំបៃ់ លំមៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងកបារចបាក់ដីខដលតបា្រ
យៈគតូវ�បាៃម្របមងកើតឲ្យ្បាៃម�ើងមៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិមៃះ។ 
ទឹកគ�បាកម់ៃៅកននុង្រ្ៃីមៃះគតូវ្បាៃ មដោយអបាគស័យមលើមទយ្យ 
វត្ថនុរបស់រដ្ឋសភបា អៃុមលោ្តបា្ក្្មវិធីជំៃួយមលើកទឹកចឆិត្តស
គ្បាប់កបារចបាក់ដី្នបាំ 2007 ខដល�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយវ្រ្គ 
53545.13 សគ្បាប់ជំៃួយមលើកទឹកចឆិត្តសគ្បាប់កបារចបាក់
ដខីដលៃឹងជួយដល់សំ្ង់្ ្មីៗ ៃឆិងកបារស្តបារម�ើងវិញៃូវ
មហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធខដលគទគទង់លំមៃៅដ្ឋបាៃតន្លៃស្រ្្យ ៃឆិង
ចំ្ូលចគ្ុះសគ្បាប់កគ ឆ្ិតែ្ពស់មៃៅតបា្ទីតបំាងៃបាៃបាខដល
�បាៃមគជើសមរើសទុកជបាកខៃលៃងចបាក់ដីបំមពញខដល្បាៃជបាអបាទិ៍ 
(ខត្ឆិៃកំ្ត់ចមំពោះ) ចំ្ុច្បា្ួយដូចែបាងមគកោ្៖
(1) កបារបមងកើត កបារអភឆិវឌ្ឍ ឬកបារជួសជុលស្ដបារម�ើងវិញៃូវឧ
ទ្យបាៃខដលៃឹងមលើកទឹកចឆិត្តដល់កបារមដោះគសបាយបញ្បានៃកបារចបា
ក់ដីបំមពញ។
(2) ន្លៃចំ្បាយមលើទឹក លូទឹកសអែនុយ ឬមហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធសបា
ធបារ្ៈមផ្ងមទៀតខដលពបាក់់ព័ៃ្ធៃឹងកបារមដោះគសបាយបញ្បានៃកបា
រចបាក់ដីបំមពញ។
(3) កបារមលើកក្្ពស់ដល់កបារដឹកជញ្ចូៃខដលទបាក់ទងៃឹង្រមគ្ោ
ងមដោះគសបាយបញ្បានៃកបារចបាក់ដីបមំពញ។
(4) កបារកបាត់បៃ្ថយដល់កបារស្ះចរបាចរ្៍។
ម្រអបាចចំ្បាយ្ូលៃឆិធឆិទបំាងមៃះសគ្បាបម់្រោលបំ្ង្បា
្ួយខដលអៃុញប្ាតចំមពោះក ្្មវិធីមៃះ�បាៃ។ ្ូលៃឆិធឆិ្បា្ួ
យខដល្ឆិៃ�បាៃដបាក់កគ្ឆិតសគ្បាបម់្រោលបំ្ងនៃអៃុខផន
កមៃះគតឹ្ន្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកបា្នបំា 2028 គតវូយកមទៅមគបើជបាទូ
មទៅមៃៅកននុងក ្្មវិធីលំមៃៅដ្ឋបាៃគ្រួសបារមគចើៃខដលអៃុញ្បាតមដោ
យជំពូកទី 6.7 (ខដលចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 50675) នៃខផនកទី 2 
មបើគកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍លំមៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍កំ្ត់្បា ្ូលៃឆិ
ធឆិៃបាៃបាគតូវបងវឆិលវិញ្បាប់ៗមដោយសបារតគ្ូវកបារ្យចុះ។
(d) ្ួយរយហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($150,000,000) 
ខដលគតូវមផ្រមទៅកបាៃ់្ូលៃឆិធឆិជំៃួយលំមៃៅដ្ឋបាៃែលៃលួៃឯង
ខដល�បាៃបមងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 50697.1។ 
្្មីមបើ្បាៃជបាប់ទបាក់ទងៃឹងវ្រ្គ 13340 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល 
ៃឆិងវ្រ្គ 50697.1 ក៏មដោយ ក៏តបា្រយៈមៃះ 
្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃះគតវូ�បាៃម្រសគ្ប ៃឆិងយកមទៅមគបើជបាបៃ្តបៃ្បា
ប់ចមំពោះគកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍លមំៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍មដោយ្ឆិៃ
្រឆិតពី្នបាំសបារមពើពៃ្ធខដល្ូលៃឆិធឆិគតវូ្បាៃកបារមផ្រមដោយគកសួង
មទៅឱ្យភនបាក់ងបារហឆិរញ្វត្ថនុសគ្បាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃនៃរដ្ឋ California 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃក្្មវិធីជៃំួយទឆិញផ្ះខដលគតូវ�បាៃប
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(2) ជំៃួយខផនកបមច្កមទសអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះគតូវ្បាៃកបារផ្ត
ល់ជូៃមដោយមគបើដំម ើ្រកបារមចញប័្ណក្្ីខដល�បាៃខបងខចកទុ
កឲ្យអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 54006 ចមំពោះក្្មវិធីជំៃួយបមចក្មទ
សខដល្បាៃកបារផ្តល់ឲ្យ។
(3) គកសួងកបារអភឆិវឌ្ឍៃ៍លំមៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍្ឆិៃ
គតូវផ្តល់ទឹកគ�បាក់សរុបមលើសពីបីរយហបាសឆិបពបាៃ់ដុលលៃបារ 
($360.000) មលើជំៃួយបមច្កមទសអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ
មទ មហើយមែោៃធី្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ ឬគកុងលក្ខ្ស្្ត្តឆិ
ក៏្ឆិៃគតូវ�បាៃទទួលទឹកគ�បាក់មលើសពីសបា្សឆិបពបាៃ់ដុលលៃបារ 
($30,000) ជបាគបចបាំ្នបាំមលើជំៃួយបមច្កមទសខដរ។
(b) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ 
កំ្ត់ៃឆិយ្ៃ័យែបាងមគកោ្គតូវមគបើ៖
(1) “ទីគកុង្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ” ្បាៃៃ័យ្បា គកុង្ួយខដល
្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធីខដល្បាៃគបជបាជៃខដលជបាៃឆិវបាសៃជ
ៃចំៃួៃ 150,000 ៃបាក់ ឬតឆិចជបាងមៃះ។
(2) “មែោៃធី្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ” ្បាៃៃ័យ្បា មែោៃធី្ួយ
ខដល្បាៃគបជបាជៃខដលជបាៃឆិវបាសៃជៃចំៃួៃ 150,000 ៃបាក់ 
ឬតឆិចជបាងមៃះ។
(3) “ជំៃួយខផនកបមច្កមទស” ្បាៃជបាអបាទិ៍ជំៃួយខផនកវិសវក្្ម 
ៃឆិងកបារពឆិៃឆិត្យវបាយតន្លៃមលើបរិស្ថបាៃខដលទបាក់ទងមទៅៃឹង្រមគ្ោ
ងលំមៃៅដ្ឋបាៃ្បាៃតន្លៃស្រ្្យ ៃឆិងសំ្ងន្លៃចំ្បាយរដ្ឋ�បាល
ខដលទបាក់ទងៃឹងកបារបមងកើតសំម ើ្ផ្ដល់ជំៃួយ។
54008. (a) ជបាបៃ្តបៃ្បាប់ រដ្ឋសភបាអបាចមធវើវមិសោធៃក្្មច្បា
ប់្បា្ួយខដលទបាក់ទងមទៅៃឹងក្្មវិធីខដល្ូលៃឆិធឆិកំពុង្បា
ៃកបារឲ្យវិភបាជៃ៍ ឬ្បាៃកបារឲ្យវិភបាជៃ៍មហើយ អៃុមលោ្តបា្
ជំពូកមៃះសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារមលើក្្ពស់គបសឆិទ្ធភបាព 
ៃឆិងគបសឆិទ្ធផលនៃក្្មវិធីទបំាងមៃោះ ឬមដើ្្ីមលើកតម្កើងម្រោល
មដៅនៃក្្មវិធីទបំាងមៃោះ។
(b) រដ្ឋសភបាអបាចមធវើវមិសោធៃក ្្មជំពូកមៃះមដើ្្ីឲ្យវិភបាជៃ៍ម�ើ
ងវិញចំមពោះកបារបៃ្តដំម្ើរកបារមចញប័្ណក្្ីខដល�បាៃមធវើ  
ៃឆិងលក់មចញមដោយមយោងតបា្ខផនកមៃះកននុងចំម្ោ្ក្្មវិធីខដ
ល្ូលៃឆិធឆិ្បាៃកបារឲ្យវិភបាជៃ៍មដោយមយោងតបា្ជំពូកមៃះខដល
សែំបាៃ់ចបាំ�បាច់មដើ្្ីមលើកក្្ពស់កបារអភឆិវឌ្ឍលមំៃៅដ្ឋបាៃ្បាៃតំ
នលស្រ្្យមៃៅកននុងរដ្ឋមៃះ។
54009. ក្្មវិធីខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមដោយកបារបៃ្ត
ដំម្ើរកបារមចញប័្ណក្្ីឲ្យគតូវ (មៃៅមពលកំពុងឲ្យវិភបាជៃ៍
ជំៃួយហឆិរញ្វត្ថនុ) ផ្តល់អបាទឆិភបាពឲ្យដល់្រមគ្ោងៃបាៃបាខដល
ជបា “កឆិច្កបារសបាធបារ្ៈ” សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃជំពូកទី 
1 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 1720) នៃខផនកទី 7 ខផនកទី 2 
នៃកូដកបារងបារ ៃឆិង្រមគ្ោងមផ្ងៗមទៀតខដលក្្មករៃឆិមយោជឆិត
សំ្ង់ទបាំងអស់ៃឹងទទួល�បាៃយ៉បាងមហោច្បាស់តបា្អគតបាទូ
មទៅនៃគ�បាក់ឈនលួលសគ្បាប់្ួយន្ងៃៗខដល�បាៃកំ្ត់មដោយៃបា
យកទំៃបាក់ទំៃងវិជ្បាជីវៈ។

ទូមទៅមៃៅកននុងក្្មវិធីលំមៃៅដ្ឋបាៃគ្រួសបារមគចើៃខដលអៃុញ្បាតមដោ
យជំពូកទី 6.7 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 50675) ខផនកទី 2 
មបើគកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍លំមៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍កំ្ត់្បា  
្ូលៃឆិធឆិៃបាៃបាគតូវបងវឆិលវិញ្បាប់ៗមដោយសបារតគ្ូវកបារ្យចុះ។
(g) បីរយលបាៃដុលលៃបារ ($300,000,000) គតូវ្បាៃកបា
រដបាក់ចូលកននុង្ូលៃឆិធឆិជៃំួយលំមៃៅដ្ឋបាៃែលៃលួៃឯងខដលគតវូ
�បាៃបមងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 50697.1។ លុយមៃៅ
កននុង្ូលៃឆិធឆិគតូវអបាចមគបើ�បាៃសគ្បាប់ក្្មវិធី CalHome 
ខដលអៃុញ្បាតតបា្ជំពូកទី 6 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
50650) ខផនកទី 2 មដើ្្ីផ្តល់គ�បាក់ក្្ីមដោយផ្បាល់ ៃឆិ
ងអៃុមគ្រោះខដលៃឹងជួយដល្់រមគ្ោងអភឆិវឌ្ឍៃ៍ខដលពបា
ក់ពៃ័្ធៃឹងអង្គភបាពជំៃួយក ្្មសឆិទ្ធឆិផ្ះមគចើៃ ្បាៃជបាអបាទិ៍ 
អៃុខផនកនៃគ្រសួបាមទោល សគ្បាប់ក ្្មវិធីជំៃួយមលើកឆិច្គព្មគពៀ
ងឲ្យែ្ីគ�បាក់ទឆិញផ្ះែលៃលួៃឯង ៃឆិងសគ្បាប់អ្របារមរោងចគក។  
ម្រអបាចចំ្បាយ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃះសគ្បាប់ម្រោលបំ្ង្បា្ួ
យខដលអៃុញ្បាតចំមពោះក្្មវិធីមៃះ�បាៃ។ យ៉បាងមហោច្បាស់ 
សបា្សឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($30,000,000) នៃចំៃួៃទឹ
កគ�បាក់ខដលដបាក់ចូលកននុង្ូលៃឆិធឆិជៃំួយលមំៃៅដ្ឋបាៃែលៃលួៃ 
គតូវ្បាៃកបារមគបើមដើ្្ីផ្តល់ជៃំួយ ឬគ�បាក់ក្្ីអៃុមគ្រោះខដល
ជួយមលើកបារជួសជុល ឬកបារផលៃបាស់ប្តចូរ (ឬទបាំងពីរ) នៃផ្ះចល័
ត្បាៃគសបាបខ់ដល្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុងសហ្រ្ៃ៍ផ្ះចល័ត 
ឬអ្របារមរោងចគក។ មលើសពីមៃះ ្ូលៃឆិធឆិទបំាងមៃះអបាច្បាៃកបារ 
មគបើមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយបមច្កមទស អៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 54007។ 
្ូលៃឆិធឆិ្បា្ួយខដល្ឆិៃ�បាៃដបាក់កគ្ឆិតសគ្បាប់ម្រោលបំ្
ងនៃអៃុខផនកមៃះគតឹ្ន្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកបា្នបាំ 2028 គតូវយកមទៅ 
មគបើជបាទូមទៅមៃៅកននុងក្្មវិធីលំមៃៅដ្ឋបាៃគ្រួសបារមគចើៃខដលអៃុញ្បាត
មដោយជំពូកទី 6.7 (កបារចបាបម់ផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 50675) ខផនកទី 
2 មបើគកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍លំមៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍កំ្ត់្បា  
្ូលៃឆិធឆិៃបាៃបាគតូវបងវឆិលវិញ្បាប់ៗមដោយសបារតគ្ូវកបារ្យចុះ។
54007. (a) (1) មទោះបីជបា្បាៃបញ្បាត្្ត បា្ួយមផ្ងមទៀត 
នៃខផនកមៃះកម៏ដោយ ក៏គកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍លំមៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងសហ្រ
្ៃ៍អបាចផ្តល់ជំៃួយបមច្កមទសដល់មែោៃធី្បាៃលក្ខ្ស្្
ត្តឆិ ៃឆិងគកុងលក្ខ្ស្្ត្តឆិ ឬអនកអភឆិវឌ្ឍលំមៃៅដ្ឋបាៃខដល្បាៃ
តំនលស្រ្្យមៃៅកននុងមែោៃធី្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិ ៃឆិងគកុងលក្ខ
្ស្្ត្តឆិមដើ្្ីជួយសគ្ួលដល់សំ្ង់លំមៃៅដ្ឋបាៃដល់គបជបា
ជៃម្រោលមដៅសគ្បាប់ក្្មវិធីដូចែបាងមគកោ្ខដលទទួល�បាៃ្ូ
លៃឆិធឆិអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះខដរ៖
(A) ក ្្មវិធីជំៃួយលំមៃៅដ្ឋបាៃមគចើៃ (ជំពូកទី 6.7 
(កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 50675) ខផនកទី 2)។
(B) ្ូលៃឆិធឆិ Joe Serna, Jr។ ក្្មវិធីជំៃួយលំមៃៅដ្ឋបាៃអនក
កសឆិក្្ម (ជំពូកទី 3.2 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 50515.2) 
ខផនកទី 2)។
(C) ក្្មវិធី CalHome (ជំពូកទី 6 (កបារចបាបម់ផ្ដើ្គតង់វ្រ្គ 
50650) ខផនកទី 2)។
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ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍គតូវ�បាៃម្រចបាត់តបាំងជបា “គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាល” 
សគ្បាប់ក្្មវិធីខដលចបាត់ខចងមដោយគកសួង មហើយទីភនបាក់
ងបារហឆិរញ្វត្ថនុសគ្បាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃនៃរដ្ឋ California ្រឺជបា 
“គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាល” ទទួលបៃ្នុកក្្មវិធីៃបាៃបាខដលចបាត់ខចង
មដោយទីភនបាក់ងបារមៃះ។
54016. មដោយអបាគស័យមលើកបារមសនើសុំរបស់គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បា
លខដលមលើកម�ើង្បា ្ូលៃឆិធឆិខដលម្រគតូវកបារចបាំ�បាច់គតូវសគ្បាប់
ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះ ្រ្ៈក្្មកបារគតូវកំ្ត់្បាមតើកបារមចញ
ប័្ណក្្ី ៃឆិងចៃំួៃទឹកគ�បាកម់លើប័្ណក្្ីខដលគតូវ្បាៃកបារមចញ
ឲ្យ ៃឆិងលក់មចញមៃោះសំែបាៃ់ចបាំ�បាច់ ឬ្រួរមធវើ ឬក៏អត់។ កបារមចញ
ប័្ណក្្ីជបាបៃ្តបៃ្បាប់អបាច្បាៃកបារអៃុញ្បាត ៃឆិងលក់មចញ�បាៃ 
មដើ្្ីអៃុវត្តសក្្មភបាពទបាំងមៃោះឲ្យ្បាៃដមំ្ើរកបារជបាបៃ្តបៃ្បាប់
មហើយ្ឆិៃចបាំ�បាច់្បាៃកបារលក់មចញមៃៅមពល្បា្ួយម�ើយ។  
ប័្ ណក្្ីអបាចៃឹងបង់កបារគ�បាក់ពៃ្ធគ�បាក់ចំ្ូលសហព័ៃ្ធ។
54018. គតវូ្បាៃកបារគប្ូលជបាមរៀងរបាល់្ នបាំ 
(តបា្រមបៀបដូច្រនបា ៃឆិងមៃៅមពលដំ្បាល្រនបាខដល្បាៃកបា
រគប្ូលចំ្ូលមផ្ងៗមទៀតរបស់រដ្ឋ) ៃូវចំៃួៃទឹកគ�បាក់
សរុបខដលបខៃ្ថ្មលើគ�បាក់ចំ្ូលធ្្មតបារបស់រដ្ឋ ៃឆិងគ្រ
ប់គ្របាៃ់មដើ្្ីទូទបាត់គ�បាក់មដើ្ ៃឆិងកបារគ�បាក់មលើសញ្បាប័្ណ 
ឬឥ្មទយ្យប័្ណកននុង្នបំាៗ។ វបា្រឺជបាតួៃបាទី ៃឆិងភបារកឆិច្របស់្ 
្រៃ្តីទបំាងអស់ខដលដបាក់បៃ្នុកមដោយច្បាប់ៃូវកបាតពវកឆិច្ទបាំង�បាយ
្បាខដលទបាក់ទងៃឹងកបារគប្ូលគ�បាក់ចំ្ូលរបស់រដ្ឋខដលគតូ
វមធវើ ឬបំមពញតួៃបាទីមរៀងៗែលៃលួៃខដលសំែបាៃ់ចបាំ�បាច់ខដលគតូវគប
្ូលទឹកគ�បាក់សរុបបខៃ្ថ្។
54020. ្វីមបើ្បាៃវ្រ្គ 13340 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលក៏មដោយ 
ក៏តបា្រយៈគតូវ្បាៃកបារដកយកពី្ូលៃឆិធឆិទូមទៅមៃៅកននុងរតៃបា្របារ
រដ្ឋសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះខដលៃឹងមស្មើចំៃួៃទឹកគ�បាក់
សរុបទបាំងពីរដូចែបាងមគកោ្៖
(a) ចំៃួៃទឹកគ�បាក់សរុបគបចបាំ្នបាំខដលសែំបាៃ់ចបំា�បាច់ត្
រូវទូទបាត់គ�បាក់មដើ្ ៃឆិងកបារគ�បាក់មលើប័្ណក្្ីខដល�បា
ៃមចញឲ្យ ៃឆិងលក់មចញអៃុមលោ្តបា្តបា្ខផនកមៃះ 
មៃៅមពលខដលគ�បាក់មដើ្ ៃឆិងកបារគ�បាក់កបារគតូវដល់មពលកំ្ត់ 
ៃឆិងគតូវបង់។
(b) ចំៃួៃទឹកគ�បាក់សរុបខដលសែំបាៃ់ចបំា�បាច់គតូវអៃុវត្តវ្រ្គ 
54024 ខដលគតូវដកយកមដោយ្ឆិៃ្រឆិតពី្នបាំសបារមពើពៃ្ធ។
54022. គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលអបាចមសនើសុំឲ្យគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បា
លវៃិឆិមយោ្រគ�បាក់ទុៃបញ្ចូល្រនបាបមងកើតគ�បាក់ក្្ីខដល�បាៃពី្រ
្ៃីវិៃឆិមយោ្រគ�បាក់ទុៃបញ្ចូល្រនបា (មយោងតបា្វ្រ្គ 16312 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃខផនកមៃះ។ ចំៃួៃ
ទឹកគ�បាក់នៃកបារមសនើសុំមៃះ្ឆិៃគតូវមលើសពីចំៃួៃទឹកគ�បាក់កននុង
ប័្ណក្្ីខដល្ឆិៃ្បាៃកបារលក់មចញខដល្រ្ៈក្្មកបារមៃះ
�បាៃ តបា្មសចក្ដីសមគ្ច អៃុញ្បាតឲ្យ្បាៃកបារលក់មចញ មដោ
យ្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលប័្ណក្្ីសងខដល�បាៃអៃុញ្បាតអៃុមលោ
្តបា្វ្រ្គ 54026 សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះ ចំៃួៃ

ជំពូកទី 3. បទប្ញ្ញត្តិសារលពើពន្ធ
54010. ប័្ណក្្ីខដល្បាៃទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃ 
បីពបាៃ់លបាៃ ដុលលៃបារ ($3,000,000,000) មដោយ្ឆិៃប័្ណ
ក្ី្សំ្ងខដលមចញឲ្យអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 54026 ឬមគចើៃ
ែលៃបាំងមៃៅកននុងមៃោះខដលសំែបាៃ់ចបាំ�បាច់ដូចខដល�បាៃកំ្ត់មដោ
យ្រ្ៈក្្មកបារ តបា្រយៈមៃះគតវូ�បាៃអៃុញ្បាតឲ្យ្បាៃកបារមច
ញឲ្យ ៃឆិងលកម់ចញសគ្បាប់កបារអៃុវត្តសគ្បាប់កបារភ្បាប់ម្រោល
បំ្ ងខដល�បាៃបញ្បាក់មៃៅកននុងខផនកមៃះ ៃឆិងមដើ្្ីទូទបាត់ស
ង្ូលៃឆិធឆិបងវឆិលចំ្ បាយនៃប័្ណក្្ីទូមទៅអៃុមលោ្តបា្ វ្រ្គ 
16724.5 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។ កននុងមៃះ ប័្ណក្្ីទបាំងអស់មៃៅ
ទមីៃះខដលគតូវ�បាៃម្រមចញឲ្យ លក់មចញ ៃឆិងគប្រល់ឲ្យមហើយ 
ដូច្បាៃខចងកននុងមៃះៃឹងកលៃបាយជបាកបាតពវកឆិច្ទូមទៅខដល្បាៃសុព
លភបាព ៃឆិងជបាប់កឆិច្សៃ្យបារបស់រដ្ឋ មហើយកបារមជឿជបាក់ ៃឆិងសឆិទ្ធឆិ
ធបាៃបារ៉បាប់រងបំ្ ុលមពញរបស់រដ្ឋគតូវ�បាៃសៃ្យបាកននុងមៃះស 
គ្បាប់កបារទូទបាត់មទៀងទបាត់ទបាំងគ�បាក់មដើ្ ៃឆិងកបារបង់ន្លៃមៃៅមលើ
ប័្ ណក្្ីទបាំងមៃោះមៃៅមពលដល់កំ្ត់។
54012. ប័្ ណក្្ីខដលអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះ 
គតវូ្បាៃកបារមរៀបចំ គបតឆិបត្តឆិ មចញឲ្យ លក់មចញ ទូទបាត់  
ៃឆិងមលោះដូច្បាៃខចងកននុងច្បាប់ប័្ណក្្ីកបាតពវកឆិច្ទូមទៅ
របស់រដ្ឋ (ជំពូកទី 4 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 16720) 
គតង់ខផនកទី 3 ខផនកទី 4 ចំ្ងមជើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល 
(មលើកខលងខតអៃុខផនក (a) ៃឆិង (b) នៃវ្រ្គ 16727 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល) ៃឆិងបញ្ត្តទបំាងអស់នៃច្បាប់មៃោះខដល�បាៃ
មធវើវិមសោធៃក ្្មបៃ្តបៃ្បាប់ពបាក់ព័ៃ្ធៃឹង ឬអៃុវត្តចំមពោះប័្ណក្្ី 
ៃឆិងចំមពោះខផនកមៃះ (មលើកខលងខតដូច្បាៃខចងកននុងវ្រ្គ 
54028) ៃឆិងតបា្រយៈមៃះ គតូវ�បាៃម្របញ្ចូលមៃៅកននុងខផនកមៃះ
ដូចខដល�បាៃកំ្ ត់មពញមៃៅកននុងខផនកមៃះយ៉បាងដូមចនោះខដរ។
54014. (a) ្បាៃលក្្ខ ៈផ្ដបាច់្ុែទបាំងគសុងសគ្បាប់ម្រោ
លបំ្ងនៃកបារអៃុញប្ាតឲ្យ្បាៃកបារមចញឲ្យ ៃឆិងកបារលក់មចញ 
អៃុមលោ្តបា្ច្បាប់ប័្ណក្ី្កបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ ៃូវប័្ណ
ក្្ីខដលអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះ) ្រ្ៈក្្មកបារគតូវ្បាៃកបារប
ៃ្តជបាអត្ថឆិភបាព។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះ ្រ្ៈក្្មកបា
រហឆិរញ្វត្ថនុសគ្បាប់លមំៃៅដ្ឋបាៃ្រឺជបា “្រ្ៈក្្មកបារ” ដូចខដល
ពបាក្យមៃោះគតូវ�បាៃម្រមគបើមៃៅកននុងច្បាប់ប័្ណក្្ីកបាតពវកឆិច្ទូមទៅ
របស់រដ្ឋ។
(b) គកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍លំមៃៅដ្ឋបាៃ ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍អបាចអៃុ្័ត
ម្រោលកបារ្៍ខ្ៃបាំខដលបមងកើតៃូវលក្ខែ្្ឌសគ្បាប់កបារគ្រ
ប់គ្រងរដ្ឋ�បាលនៃក្្មវិធីហឆិរញ្ប្ទបាៃរបស់ែលៃលួៃ។ ម្រោលកបារ
្៍ខ្ៃបាំមៃះ្ឆិៃគតវូបមងកើតជបាវិធបាៃច្បាប់ បទបញ្ត្តឆិ បញ្បា 
ឬពបាក្យសុំទូមទៅ ៃឆិង្ឆិៃគតូវស្ថឆិតមៃៅមគកោ្ជំពូកទី  
3.5 (កបារចបាប់មផ្ដើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 11340) ខផនកទី 1  
នៃខផនកទី 3 នៃចំ្ងមជើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(c) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃច្បាប់ប័្ណក្្ីកបាតពវ
កឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋមៃះ គកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍លំមៃៅដ្ឋបាៃ 
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ1 បៃ្ត

ពី 35 ្នបាំមដោយ្រឆិតចបាប់ពីកបាលបរិមច្ទនៃប័្ណក្្ីគបមភទមៃះ
ម�ើយ។ ភបាពចបាស់ទុំនៃមសរ៊ៃីី្ួយៗគតូវ្បាៃកបារ្រ្ៃបាចបាប់ពី
កបាលបរិមច្ទនៃកបារមចញប័្ណក្្ីៃី្ួយៗ។
54030. តបា្រយៈមៃះ រដ្ឋសភបារកម�ើញ 
មហើយៃឆិងគបកបាស្បា កននុងគ�បាក់ចំម្ញមគចើៃខដល�បាៃ
ពីកបារលក់ប័្ណក្្ីខដលអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះយ៉បាង
ដូមចនះ ្ឆិៃខ្ៃជបា "គ�បាក់កនគ្នៃពៃ្ធ" ខដលគបកបារមៃោះ 
គតូវ�បាៃម្រមគបើមៃៅកននុង្បាគតបា XIII នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California 
មៃោះមទ កបារចំ្បាយនៃគ�បាក់កនគ្ទបំាងមៃះ្ឆិៃស្ថឆិតកននុងកបារកគ្ឆិ
តឲ្យជបាប់ពៃ្ធមដោយ្បាគតបាមៃោះមទ។
54032. ្្មីមបើ្បាៃបញ្ត្ត្ួយចំៃួៃនៃច្បាប់ប័្ណក្្ីកបា
តពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋទបាក់ទងៃឹងគ�បាក់ចំម្ញពីកបារលក់
ប័្ណក្្ីខដលអៃុញប្ាតមដោយខផនកមៃះខដលស្ថឆិតមៃៅមគកោ្
កបារវៃិឆិមយោ្រកននុង្បាគតបាទី 4 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 16470) 
ជំពូកទី 3 ខផនកទី 2 វ្រ្គ 4 ចំ្ ងមជើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល) 
ក៏មដោយ ក៏រតៃបា្របារអបាចរក្បាឲ្យ្បាៃ្រ្ៃីដបាច់មដោយខ�ក
្ួយសគ្បាប់គ�បាក់ចំ្ូលវិៃឆិមយោ្រ អបាចបង្គបាប់បញ្បាឲ្យ្បា
ៃកបារបង់ន្លៃចំ្ូលទបំាងមៃោះខដលគតូវអៃុវត្តតបា្លក្ខែ ្្ឌ
សងគ�បាក់្បា្ួយខដលពបាក់ព័ៃ្ធមៃៅមគកោ្ច្បាប់សហព័ៃ្ធ 
មហើយមផ្ងពីមៃះ អបាចដឹកៃបាំឲ្យ្បាៃកបារមគបើ ៃឆិងកបារវិៃឆិមយោ្រ
នៃគ�បាក់ចំម្ញទបំាងមៃោះ គបមយោជៃ៍រក្បា ស្ថបាៃភបាពមលើកខល
ងពៃ្ធនៃប័្ណក្្ីរួចពៃ្ធ ៃឆិងមដើ្្ីទទួលផលគបមយោជៃ៍្បា្ួ
យមផ្ងមទៀតមគកោ្ច្បាប់សហព័ៃ្ធកននុងៃបា្្ូលៃឆិធឆិនៃរដ្ឋមៃះ។
54034. ទឹកគ�បាក់ទបំាងអស់ខដល�បាៃ្កពីបុពវលបាភរ៉បាប់រង 
ៃឆិងកំម្ើៃកបារគ�បាក់មលើប័្ណក្្ីខដល�បាៃលក់មចញអៃុមលោ
្តបា្ខផនកមៃះ គតូវ្បាៃកបារមផរ្មទៅកបាៃ់្ូលៃឆិធឆិទូមទៅខដលជបាឥ
្ទបាៃចំមពោះកបារចំ្បាយសគ្បាប់កបារគ�បាក់មលើប័្ណក្្ីខដល
មលើសពីមៃះ ្បាៃខចង្បា ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃពីបុពវលបាភរ៉បា
ប់រងអបាច្បាៃកបារបគ្ុងទុក ៃឆិង្បាៃកបារមគបើគ�បាស់មដើ្្ីទូទបាត ់
ន្លៃមចញប័្ណក្្ី ្ុៃមពលមផ្រមទៅកបាៃ់្ូលៃឆិធឆិទូមទៅ។
វ្រ្គ 4. ្បាគតបា 5z (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 998.600) 
គតូវ�បាៃម្របខៃ្ថ្មទៅកននុងជំពូកទ ី6 ខផនកទ ី4 នៃកូដស្ដីពីមយោធបា 
ៃឆិងអតីតយុទ្ធជៃ មដើ្្ីអបាៃ៖

្បាគតបាទី 5z. ច្បាប់ប័្ណក្្ីសគ្បាប់អតីតយុទ្ធជៃ 
ៃឆិងលំមៃៅដ្ឋបាៃតន្លៃស្រ្្យមៃៅ្នបាំ 2018

998.600. មដោយភ្បាប់ទបំាងខផនកទី 16 
(កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 54000) ខផនកទី 31 
នៃកូដស្ដីពីសុវត្ថឆិភបាព ៃឆិងសុែភបាព ្បាគតបាមៃះគតូវ្បាៃកបារដឹង 
ៃឆិងអបាច្បាៃកបារមយោង្បាជបាច្បាប់ប័្ណក្្ីសគ្បាប់អតីតយុទ្ធ
ជៃ ៃឆិងលំមៃៅដ្ឋបាៃតន្លៃស្រ្្យមៃៅ្នបាំ 2018។
998.601. (a) ច្បាប់ប័្ណក្្ីកបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រ
ដ្ឋ (ជំពូកទី 4 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 16720) ខផនកទី 3 
ខផនកទី 4 ចំ្ងមជើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល) ខដល�បាៃមធវើ
វិមសោធៃក្្មជបាបៃ្តបៃ្បាប់មលើកខលងខត្បាៃខចងមផ្ងពីមៃះ

ទឹកគ�បាក់តឆិចតួចខដល�បាៃផ្តល់ឲ្យែ្ី អៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ 
ៃឆិង្ឆិៃទបាៃ់�បាៃទូទបាត់សង ៃឆិងចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃដកពី
្ូលៃឆិធឆិទមូទៅអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 54024 ៃឆិង្ឆិៃទបាៃ់�បាៃបងវឆិ
លចូលមទៅ្ូលៃឆិធឆិទមូទៅ។ គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលគតូវមធវើឲ្យ 
សមគ្ចៃូវឯកសបារទបាំង�បាយខដលតគ្ូវឲ្យ្បាៃមដោយគកុ្
គបកឹ្បាភឆិ�បាលវិៃឆិមយោ្រគ�បាក់ទុៃបញ្ចូល្រនបាមដើ្្ីទទួល�បាៃ 
ៃឆិងសងគ�បាក់ក្្ី។ ចៃំួៃទឹកគ�បាក់ទបាំង�បាយ្បាខដល�បាៃឲ្យ 
ែ្ីគតូវ្បាៃកបារដបាក់ចូលមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិខដលគតូវ្បាៃកបារឲ្យវិភបា
ជៃ៍មដោយមយោងតបា្ខផនកមៃះ។
54024. សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារអៃុវត្តវ្រ្គមៃះ 
ៃបាយកហឆិរញ្វត្ថនុអបាច តបា្រយៈកបារបង្គបាប់ឲ្យគបតឆិបត្តឆិ អៃុ
ញ្បាតឆិឲ្យ្បាៃកបារដកគ�បាកម់ចញពី្ូលៃឆិធឆិទូមទៅៃូវចំៃួៃទឹ
កគ�បាក់្បា្ួយ ឬចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល្ឆិៃមលើសពីកននុងប័
្ណក្្ីខដល្ឆិៃ្បាៃកបារលក់មចញខដល្រ្ៈក្្មកបារមៃះ
�បាៃ តបា្មសចក្ដីសមគ្ច អៃុញប្ាតឲ្យ្បាៃកបារលកម់ចញ 
មដោយ្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលប័្ ណក្្ីសងខដល�បាៃអៃុញ្បាតអៃុ
មលោ្តបា្វ្រ្គ 54026 សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃខផនកមៃះ 
ចំៃួៃទឹកគ�បាក់តឆិចតួចខដល�បាៃផ្តល់ឲ្យែ្ីអៃុមលោ្
តបា្វ្រ្គមៃះ ៃឆិង្ឆិៃទបាៃ់�បាៃទូទបាត់សង ៃឆិងចំៃួៃទឹក
គ�បាក់ខដល�បាៃដកពី្ូលៃឆិធឆិទូមទៅអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
54022 ៃឆិង្ឆិៃទបាៃ់�បាៃបងវឆិលចូលមទៅ្ូលៃឆិធឆិទមូទៅ។ 
ចៃំួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃដក្ួយចំៃួៃ គតូវ្បាៃកបារដបាក់ចូល
មទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិខដលគតូវ្បាៃកបារឲ្យវិភបាជៃ៍មដោយមយោងតបា្ខផន
កមៃះ។ គ�បាក់ទបំាង�បាយ្បាខដល្បាៃមៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះ  
គតូវ្បាៃកបារបងវឆិលចូលមទៅកបាៃ់្ូលៃឆិធឆិទូមទៅវិញ មដោយបូករួ្
ទបាំងកបារគ�បាក់ខដលៃឹងរក�បាៃពីចំៃួៃទឹកគ�បាក់ទបាំងមៃះ 
កននុង្រ្ៃីវិៃឆិមយោ្រគ�បាក់ទុៃបញ្ចូល្រនបាពីគ�បាក់ខដល�បាៃទទួល
ពីកបារលក់ប័្ណក្្ីខដលមផ្ងពីមៃះគតូវ្បាៃកបារដបាក់ចូលមទៅកននុ
ង្ូលៃឆិធឆិមៃោះ។
54026. ប័្ ណក្្ីអបាច្បាៃកបារសងវិញ�បាៃអៃុមលោ្តបា្
្បាគតបា 6 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 16780) ជំពូកទី 4 ខផនកទី 
3 ខផនកទី 4 ចំ្ ងមជើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។ កបារអៃុ្័ត
យលគ់ព្មដោយអនកម�ោះម្នោតនៃច្បាប់មៃះ ៃឹងបមងកើត�បាៃជបា
កបារយល់គព្មលើសញប្ាប័្ ណសំ្ងខដល�បាៃមចញឲ្យ មដើ្្ី
សងន្លៃប័្ណក្្ីខដល�បាៃមចញឲ្យ្បា្ួយអៃុមលោ្តបា្ខផនក
មៃះខដល្បាៃជបាអបាទិ៍ ប័្ណក្្ីសំ្ង្បា្ួយខដល�បាៃមច
ញឲ្យជបា្ុៃ។ ប័្ ណក្្ី្បា្ួយខដល្ួររខត្បាៃសគ្បាប់មដោយ
សុពលភបាពនៃប័្ណក្ី្សងវិញតបា្កបារអៃុញ្បាតឆិមដោយវ្រ្គមៃះ
អបាចៃឹងទទួល�បាៃក្័យធៃគសបតបា្វិសបាលភបាពខដល�បាៃអ
ៃុញ្បាតមដោយច្បាប់កននុងលក្ខ្ៈ ៃឆិងវិសបាលភបាពខដល្បាៃខច
ងមៃៅកននុងដមំ្ោះគសបាយខដល�បាៃមធវើវិមសោធៃក្្ម ្្តង្កបាលខដ
លអៃុញ្បាតប័្ណក្្ីសងវិញ។
54028. ្្មីមបើ្បាៃបញ្ត្ត្បា្ួយមៃៅកននុងច្បាប់ប័្ណក្្ី
កបាតពវកឆិច្ទមូទៅរបស់រដ្ឋកម៏ដោយ ក៏កបាលបរិមច្ទដល់កំ្ ត់ប័
្ណក្្ី្បា្ួយខដលអៃុញ្បាតឲ្យមដោយខផនកមៃះ្ឆិៃគតូវមលើស
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ1 បៃ្ត

ពលភបាព ៃឆិងចំ្ងច្បាប់នៃរដ្ឋ California មហើយតបា្រយៈ
មៃះសឆិទ្ធឆិធបាៃបារប៉ាប់រងបំ្ុលមពញរបស់រដ្ឋ California ្បាៃ
កបារសៃ្យបាចំមពោះកបារទូទបាត់មទៀងមពលមវលបាទបាំងមលើកបារបង់ន្លៃ
មដើ្ទបាំងមលើកបារគ�បាក់។
(b) គតូវ្បាៃកបារគប្ូលជបាគបចបាំ្នបំា តបា្រមបៀបដូច្រនបា ៃឆិងមៃៅ
មពលដំ្បាល្រនបាខដល្បាៃកបារគប្ូលចំ្ូលមផ្ងៗមទៀតរប
ស់រដ្ឋៃូវចំៃួៃទឹកគ�បាក់សរុបខដលបខៃ្ថ្មលើគ�បាក់ចំ្ូលធ្្ម
តបារបស់រដ្ឋ ៃឆិងគ្រប់គ្របាៃ់មដើ្្ីទូទបាត់គ�បាក់មដើ្ ៃឆិងកបារគ�បាក់
មលើប័្ណក្្ីទបាំងមៃះដូចខដល្បាៃខចងកននុងមៃះ មហើយ្្រៃ្តីទបាំ
ងអស់ខដល្បាៃកបាតពវកឆិច្តបា្រយៈច្បាបខ់ដលគតូវបំមពញតួៃបា
ទី ៃឆិងភបារកឆិច្មដោយមយោងដល់កបារគប្ូលគ�បាក់ចំ្ូលរបស់រ
ដ្ឋ គតូវគប្ូលទឹកគ�បាក់សរុបបខៃ្ថ្មៃះ។
(c) មៃៅកបាលបរិមច្ទកំ្ត់ខដលគតូវ្បាៃកបារមផ្រ្ូលៃឆិធឆិអៃុ
មលោ្តបា្វ្រ្គ 16676 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលសគ្បាប់កបារបង់ន្លៃមស
វបាបំ្ុលមលើប័្ណក្្ីកននុង្នបាំសបារមពើពៃ្ធៃី្ួយៗ ៃឹងគតូវ្បាៃ
កបារមផ្រមទៅកបាៃ់្ូលៃឆិធឆិកបារបង់ន្លៃមដើ្្ីទូទបាត់មសវបាបំ្ុល នៃ
ទឹកគ�បាក់ទបំាងអស់ខដលមៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិមៃះខដល្ឆិៃមលើសពីចំ
ៃួៃទឹកគ�បាក់មសវបាបំ្ុលខដលមពលមៃោះដលម់ពលគតូវបង់។  
មបើគ�បាក់ខដល�បាៃមផ្រមៃៅកបាលបរិមច្ទកំ្ត់ទបាំងមៃោះតឆិចជបាង
មសវបាបំ្ុលខដលមពលមៃោះដល់មពលគតវូសង ស្តុល្យទឹក 
គ�បាក់មៃៅសល់្ឆិៃទបាៃ់បង់គតូវ្បាៃកបារមផ្រចូលមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិ
ទូមទៅឲ្យអស់្ូលៃឆិធឆិ្បាប់ៗតបា្ខដលវបាគតូវ្បាៃ មដោយបូករួ្
ទបាំងកបារគ�បាក់មៃៅកននុងមៃោះចបាប់ពីន្ងៃមផ្ររហូតដល់ន្ងៃទូទបាត់  
តបា្អគតបាកបារគ�បាក់ដូច្រនបាខដល�បាៃមកើត្បាៃតបា្រយៈ 
យប័្ ណក្្ីខដល�បាៃផ្ំម�ើងជបាមរៀងរបាល់្្បាស។  
្វីមបើ្បាៃបញ្ត្តច្បាប់ផ្នុយក៏មដោយ ក៏អៃុខផនកមៃះគតូវអៃុវ 
ត្តទបាំងអស់ចំមពោះច្បាប់ប័្ណក្្ីសគ្បាប់កបារទឆិញអ្របារកសឆិ 
ដ្ឋបាៃ ៃឆិងផ្ះរបស់អតីតយុទ្ធអៃុមលោ្តបា្ជំពូកមៃះខដរ។  
អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃផ្ដល់សឆិទ្ធឆិ�បាត់ទុក្បា្ួយមលើ្ូលៃឆិធឆិមៃះមទ  
្ូលៃឆិធឆិកបារបង់ន្លៃ ឬទឹកគ�បាក់ខដល្បាៃកននុងមៃោះចំមពោះ្្បា
ស់ប័្ណក្្ីខដល�បាៃមចញឲ្យមដោយមយោងតបា្្បាគតបាមៃះ
មទ។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃអៃុខផនកមៃះ “មសវបាបំ្ុល” 
្បាៃៃ័យសំមដៅដលគ់�បាក់មដើ្ (មបើមទោះជបាដល់ភបាពចបាស់ទុំ 
តបា្រយៈគ�បាក់បគ្ុងសគ្បាប់សង ឬកបារពមៃលៃឿៃក៏មដោយ) 
បុពវលបាភ (មបើ្បាៃ) ឬមបើកបារគ�បាក់ខដលអបាចបង់�បាៃមៃៅន្ងៃ្បា
្ួយមដោយម្រោរពមទៅតបា្លំដបាប់លំមដោយកបាលបរិមច្ទខដល្បា
ៃមៃៅមលើប័្ណក្្ី។ អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃគតូវអៃុវត្តមទ មលើសពីមៃះ 
កននុងករ្ីខដលអត្ថគបមយោជៃ៍នៃបំ្ុល្បា្ួយខដលគតូវបង់
ពីគ�បាក់កនគ្កបារមចញប័្ណក្្ី។
998.605. តបា្រយៈមៃះ គតវូ្បាៃកបារដកយកមចញពី្ូល 
ៃឆិធឆិទូមទៅ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃ្បាៃគតបាមៃះ គ�បាក់សរុប្ួយ
ខដលៃឹងមស្មើមទៅៃឹងែបាងមគកោ្៖
(a) ចំៃួៃទឹកគ�បាក់សរុបគបចបាំ្នបំាខដលសែំបាៃ់ចបាំ�បាចគ់តវូទូ
ទបាត់គ�បាក់មដើ្ ៃឆិងកបារគ�បាក់មលើប័្ណក្្ីខដល�បាៃមចញឲ្យ 

មៃៅកននុងមៃះ គតូវ�បាៃអៃុ្័តសគ្បាប់ ម្រោលបំ្ងនៃកបារមចញ 
កបារលក់ ៃឆិងកបារទូទបាត់សងចំមពោះ មហើយមផ្ងពីមៃះខដល្បាៃ
ខចងមដោយម្រោរពដល់ប័្ ណក្ី្ខដលអៃុញ្បាតឲ្យ្បាៃកបារមចញ
មដោយ្បាគតបាមៃះ ៃឆិងបញ្ត្តនៃច្បាប់មៃោះគតូវ�បាៃម្របញ្ចូលកននុង
្បាគតបាមៃះដូចខដល្បាៃខចងមពញមៃៅកននុង្បាគតបាមៃះយ៉បាងដូមចនះ
ខដរ។ ឯកសបារមយោងទបាំងអស់មៃៅកននុង្បាគតបាមៃះចំមពោះពបាក្យ្បា៖ 
“កននុងមៃះ” មយោងដល់ទបាំង្បាគតបាមៃះ ទបាំងច្បាប់មៃោះ។
(b) គកសួងកឆិច្កបារអតីតយុទ្ធជៃគតូវ�បាៃម្រចបាត់តបាំងជបាគកុ្គប ឹ
ក្បាភឆិ�បាល សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃច្បាប់្ូលប័គតកបាតពវកឆិច្ទូ
មទៅរបស់រដ្ឋ។
998.602. ដូចខដល្បាៃកបារមគបើគ�បាស់មៃៅកននុងមៃះ 
គបកបារៃបាៃបាែបាងមគកោ្មៃះ ្បាៃៃ័យដូចតមទៅ៖
(a) “គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាល” ្បាៃៃ័យសំមដៅដល់គកសួងកឆិច្កបារ
អតីតយុទ្ធជៃ។
(b) “ប័្ ណក្្ី” ្បាៃៃ័យសំមដៅដល់ប័្ ណក្្ឆិអតឆិតយុទ្ធជៃ 
ប័្ ណក្្ីកបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ ខដលមចញអៃុមលោ្តបា្្បា
គតបាមៃះខដលអៃុ្័តតបា្បញ្ត្តច្បាប់ប័្ណក្ី្កបាតពវកឆិច្ទូមទៅ
របស់រដ្ឋ។
(c) “ច្បាប់ប័្ណក្្ី” ្បាៃៃ័យសមំដៅដល់្បាគតបាមៃះខដលអៃុ
ញប្ាតឲ្យ្បាៃកបារមចញប័្ណក្ី្កបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ ៃឆិងខដ
លអៃុ្័តច្បាប់ប័្ ណក្្ីកបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋតបា្ឯកសបារ
មយោង។
(d) “្រ្ៈក្្មកបារ” ្បាៃៃ័យសមំដៅដល់្រ្ៈក ្្មកបាររហឆិរញ្វ
ត្ថនុអតីតយុទ្ធជៃ្នបាំ 1943 ខដលបមងកើតម�ើងមដោយ វ្រ្គ 991។
(e) “្ូលៃឆិធឆិ” ្បាៃៃ័យសំមដៅដល់្ូលៃឆិធឆិជំៃួយសបា
ងសង់ផះ្ ៃឆិងកសឆិដ្ឋបាៃរបស់អតីតយុទ្ធជៃ្នបាំ 1943 
ខដលបមងកើតម�ើងមដោយវ្រ្គ 988។
(f) “្ូលៃឆិធឆិកបារបង់ន្លៃ” ្បាៃៃ័យសំមដៅដល់្ូលៃឆិធឆិកបារបង់
ន្លៃប័្ណក្្ីរបស់អតីតយុទ្ធជៃខដល�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយវ្រ្គ 
988.6។
998.603. សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃកបារបមងកើត្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ី
ផ្តល់ជៃំួយកសឆិក្្ម ៃឆិងផះ្ដល់អតីតយុទ្ធជៃមដោយមយោងតបា្ 
ច្បាប់ទឆិញកសឆិដ្ឋបាៃ ៃឆិងផះ្របស់អតីតយុទ្ធជៃ្នបាំ 1974  
(្បាគតបា 3.1 (កបារចបាបម់ផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 987.50)) ៃឆិងច្បាប ់
ទបាំងអសខ់ដលមធវើវមិសោធៃក្្មកននុងមៃោះ ៃឆិងកបារបខៃ្ថ្ 
មលើច្បាបម់ៃះមទៀត ្រ្ៈក្្មកបារមៃះអបាចបមងកើតបំ្ុល្ួយ 
ឬមគចើៃ គទព្យអក្្ម្ួយ ឬមគចើៃ របស់រដ្ឋ California 
កននុងចំៃួៃទឹកគ�បាក់សរុប្ឆិៃមលើសពី ្ួយពបាៃ់លបាៃដុលលៃបារ 
($1,000,000,000) មដោយ្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលប័្ណក្្ីសំ្ ង
ដូចខដល្បាៃខចងមៃៅកននុងមៃះ។ 

998.604. (a) ប័្ ណក្្ីទបាំងអស់ខដលអៃុញ្បាតមដោយ្បា
គតបាមៃះ មៃៅមពលខដល្បាៃកបារលក់មចញ ៃឆិងផ្តល់គតឹ្គតូវដូ
ច្បាៃខចងកននុងមៃះ បមងកើត�បាៃជបាកបាតពវកឆិច្ទូមទៅខដល្បាៃសុ



អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ1 បៃ្ត

998.609. (a) ដរបាប្បាប័្ណក្្ីទបំាង�បាយ្បា
ខដលអៃុញ្បាតមគកោយ្បាគតបាមៃះមៃៅ្ឆិៃទបាៃ់្បាៃកបារ
មដោះគសបាយ�បាៃ រដ្ឋ្្រៃ្តីនៃគកសួងកឆិច្កបារអតីតយុទ្ធជៃ 
មៃៅមពលបឆិទ្នបាំសបារមពើពៃ្ធៃី្ួយៗ តគ្ូវឲ្យ្បាៃកបារស្ង់្តឆិអំ
ពីស្ថបាៃភបាព ឬលក្ខែ្្នៃកបារផ្ដល់ហឆិរញ្វត្ថនុចំមពោះកបារទឆិញសំ
្ង់កសឆិដ្ឋបាៃ ៃឆិងផ្ះមដោយ្បាៃភ្បាប់កបារព្យបាករ្៍មលើគបតឆិបត្តឆិ
កបាខផនករនៃកបារផ្ដលម់ៃះ មដើ្្ីឲ្យ្បាៃកបារមធវើម�ើងមដោយ 
្រ្មៃយ្យករសបាធបារ្ៈឯករបាជ្យខដល្បាៃមករ្តិ៍មឈ្មោះ  
ៃឆិងកបារទទួលស្គបាលគ់តឹ្គតូវ។ លទ្ធផលនៃកបារស្ង់្តឆិ 
ៃឆិងកបារព្យបាករ្៍ៃី្ួយៗ គតូវ្បាៃកបាររបាយកបារ្៍ជបាលបាយល
ក្ខ្៍អក្រមដោយ្រ្មៃយ្យករសបាធបារ្ៈគ�បាប់មទៅរដ្ឋ្្រៃ្តីគក
សួងកឆិច្កបារអតីតយុទ្ធជៃ គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលអតីតយុទ្ធជៃនៃរ
ដ្ឋ California ្រ្ៈក្្មកបារម្រោលៃមយោ�បាយតបា្ជំៃបាញខដ
លទបាក់ទងៃឹងកឆិច្កបារអតីតយុទ្ធជៃមៃៅគពឹទ្ធសភបា ៃឆិងរដ្ឋសភបា 
ៃឆិង្រ្ៈក្្មកបារមៃះ។
(b) ខផនកទឆិញសំ្ ង់កសឆិដ្ឋបាៃ ៃឆិងផ្ះ គតវូទូទបាត់សង្រ្មៃ
យ្យករសបាធបារ្ៈចំមពោះមសវបា្ទបាំងមៃះមគកៅពីគ�បាក់្បា្ួយ
ខដលខផនកមៃះអបាច្បាៃសគ្បាប់កបារត្កល់មៃៅរតៃបា្របារ។
998.610. (a) ្រ្ៈក្្មកបារមៃះអបាចអៃុញ្បាតឲ្យរតៃបា្របា
រលក់មចញប័្ ណក្្ីទបំាងអស់ ឬ្ួយចំៃួៃខដល�បាៃអៃុញ្បាត
មដោយ្បាគតបាមៃះតបា្មពលមវលបា្ួយ ឬមពលមវលបាៃបាៃបាខដល
�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយរតៃបា្របារ។
(b) មៃៅមពល្បាក៏មដោយខដល្រ្ៈក្្មកបារមៃះចបាត់ទុក
្បាវបាសំែបាៃ់ចបាំ�បាច់សគ្បាប់កបារលកម់ចញប័្ណក្្ីខដល្បា
ៃគបសឆិទ្ធឆិភបាព ្រ្ៈក្្មកបារមៃះអបាចអៃុញ្បាតរតៃបា្របារលក់
ៃូវប័្ណក្្ីទបំាង�បាយ្បាខដល�បាៃមចញ តឆិចជបាងតន្លៃកននុ
ង្ួយហ៊ុៃរបស់ែលៃលួៃ ្វីមបើ្បាៃជបាប់ពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងវ្រ្គ 16754 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលក៏មដោយ។ មទោះជបាយប៉ាង្បាក៏មដោយ ក៏កបារប
ញ្នុះតន្លៃប័្ណក្្ី្្ឆិៃគតូវមលើសពី 3 ភបា្ររយនៃតន្លៃកននុង្ួ
យហ៊ុៃខដលកននុងមៃោះខដរ។
998.611. មគកៅពីគ�បាក់ដំបូងខដល�បាៃដឹងពីកបារលក់ប័្ ណ
ក្្ីដូចខដល្បាៃខចងកននុងមៃះ គតវូ្បាៃកបារដបាក់បញ្ចូលម�ើងវិញ
មទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិបងវឆិលចំ្បាយនៃប័្ណក្្ីកបាតពវកឆិច្ទូមទៅខដ
ល�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយវ្រ្គ 16724.5 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល ចំ
ៃួៃទឹកគ�បាក់នៃកបារចំ្បាយទបំាងអស់ខដល�បាៃមធវើម�ើងសគ្បា
ប់ម្រោលបំ្ងខដល�បាៃបញ្បាក់មៃៅកននុងវ្រ្គមៃោះ ៃឆិងលុយមៃះ
អបាច្បាៃកបារមគបើសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងដូច្រនបា ៃឆិងកបារសងកននុង
លក្ខ្ៈដូច្រនបាមៃៅមពល្បាក៏មដោយខដលកបារលក់ប័្ណក្្ីប 
ខៃ្ថ្គតូវ�បាៃមធវើម�ើង។
998.612. ប័្ ណក្្ី្បា្ួយខដលមចញឲ្យ 
ឬលក់មចញអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះ អបាច្បាៃកបារសងវិ
ញ�បាៃមដោយមយោងតបា្្បាគតបា 6 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
16780) ជំពូកទី 4 ខផនកទី 3 ខផនកទី 4 ចំ្ងមជើងទី 2 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។ កបារអៃុ្័តរបស់អនកម�ោះម្នោតសគ្បាប់កបារមច

ៃឆិងលកម់ចញដូចខដល្បាៃខចងកននុងមៃះ មៃៅមពលខដលគ�បាកម់ដើ្ 
ៃឆិងកបារគ�បាក់កបារគតូវដល់មពលកំ្ ត់ ៃឆិងគតូវបង់។
(b) ចៃំួៃទឹកគ�បាក់សរុបខដលសំែបាៃ់ចបាំ�បាច់គតូវអៃុវត្តវ្រ្គ 
998.606 ខដលគតូវដកយកមដោយ្ឆិៃ្រឆិតពី្នបាំសបារមពើពៃ្ធ។
998.606. សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃ្បាគតបាមៃះ 
ៃបាយកហឆិរញ្វត្ថនុអបាច តបា្រយៈកបារបង្គបាប់ឲ្យគបតឆិបត្តឆិ អៃុ
ញ្បាតឆិឲ្យ្បាៃកបារដកគ�បាក់មចញពី្ ូលៃឆិធឆិទមូទៅៃូវចំៃួៃទឹក
គ�បាក់្បា្ួយ ឬចៃំួៃទឹកគ�បាកខ់ដល្ឆិៃមលើសពីកននុងប័្ណ
ក្្ីខដល្ឆិៃ្បាៃកបារលក់មចញខដល្រ្ៈក្្មកបារមៃះ�បា
ៃអៃុញ្បាតឲ្យ្បាៃកបារលក់មចញអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះ។ 
ទឹកគ�បាក់សរុបទបាំង�បាយ្បាខដល�បាៃដក គតូវ្បាៃកបារដបាក់ចូ
លមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិ។ គ�បាក់ទបាំងអស់ខដល្បាៃមៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះ
ចមំពោះគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាល គតូវ្បាៃកបារបងវឆិលចូលមទៅកបាៃ់្ូលៃឆិ
ធឆិទមូទៅវិញមដោយគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាល មដោយបូករួ្ទបាំងកបារគ�បាក់
ខដលៃឹងរក�បាៃពីចំៃួៃទឹកគ�បាក់ទបាំងមៃះកននុង្រ្ៃីវិៃឆិមយោ្រ 
គ�បាក់ទៃុបញ្ចូល្រនបាពីគ�បាក់ខដល�បាៃពីកបារលក់ប័្ ណក្្ីសគ្បា
ប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារអៃុវត្ត្បាគតបាមៃះ។
998.607. គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលអបាចមសនើសុំឲ្យគកុ្គបឹក្បាភឆិ
�បាលវិៃឆិមយោ្រគ�បាក់ទុៃបញ្ចូល្រនបាបមងកើតគ�បាក់ក្្ីខដល�បាៃពី
្រ្ៃីវិៃឆិមយោ្រគ�បាក់ទៃុបញ្ចូល្រនបា មយោងតបា្វ្រ្គ 16312 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល សគ្បាបម់្រោលបំ្ងនៃកបារអៃុវត្ត្បាគតបា
មៃះ។ ចៃំួៃទឹកគ�បាក់នៃកបារមសនើសុំមៃះ ្ឆិៃគតូវមលើសពីចំៃួៃទឹ
កគ�បាក់ខដល្បាៃកននុងប័្ណក្្ី្ឆិៃទបាៃ់�បាៃលក់មចញខដល្រ
្ៈក្្មបាធឆិកបារ�បាៃ តបា្រយៈមសចក្តីសមគ្ច អៃុញប្ាតឲ្យ្បាៃ
កបារលក់មចញសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារអៃុវត្្ត បាគតបាមៃះ។  
គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលគតូវមធវើឲ្យសមគ្ចៃូវឯកសបារអវីក៏មដោយខដ
លតគ្ូវឲ្យ្បាៃមដោយគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលវិៃឆិមយោ្រគ�បាក់ទុៃប
ញ្ចូល្រនបាមដើ្្ីទទួល�បាៃ ៃឆិងសងគ�បាក់ក្ី្។ ចំៃួៃទឹកគ�បា
ក់ទបាំង�បាយ្បាខដល�បាៃឲ្យែ្ីគតូវ្បាៃកបារដបាក់ចូលមទៅកននុង
្ូលៃឆិធឆិខដលគតូវ្បាៃកបារឲ្យវិភបាជៃ៍មដោយគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាល 
ៃឆិងមដោយមយោងតបា្្បាគតបាមៃះ។
998.608. មដោយអបាគសយ័មលើកបារមសនើសុំពីគកុ្គបឹក្បា 
ភឆិ�បាលខដល្របាំគទមដោយមសចក្តីខ្លៃងកបារ្៍អំពីខផ
ៃកបារ ៃឆិង្រមគ្ោងរបស់ែលៃលួៃខដលទទួល�បាៃកបារយ
ល់គព្ពីអភឆិ�បាលមែត្ត ្រ្ៈក្្មកបារមៃះគតូវកំ្
ត់្បាមតើគតូវមចញប័្ណក្្ី្បា្ួយខដលអៃុញ្បាត
មគកោ្្បាគតបាមៃះ គបមយោជៃ៍អៃុវត្ត�បាៃៃូវខផៃកបារ 
ៃឆិង្រមគ្ោងរបស់គកុ្គបកឹ្បាភឆិ�បាល មហើយៃឆិង មបើដមូចនោះខ្ៃ 
ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលគតូវមចញឲ្យ ៃឆិងលកម់ចញ។ កបារមចញប័
្ណក្្ីជបាបៃ្តបៃ្បាប់អបាច្បាៃកបារអៃុញប្ាត ៃឆិងលក់មចញ�បាៃ 
មដើ្្ីអៃុវត្តខផៃកបារ ៃឆិង្រមគ្ោងទបាំងមៃោះឲ្យ្បាៃដំម្ើរកបារជបា
បៃ្តបៃ្បាប់មហើយវបា្ឆិៃសែំបាៃ់ចបាំ�បាច់ខដលប័្ណក្្ីគតវូ្បាៃកបារ
មចញឲ្យ ឬកបារលក់មចញមៃៅមពល្បា្ួយម�ើយ។
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ1 បៃ្ត

សម្នើច្បាប់
វ្រ្គ 1. តបា្រយៈមៃះ អនកម�ោះម្នោតរកម�ើញ ៃឆិងគបកបាស្បា 
លមំៃៅដ្ឋបាៃ្រឺជបាកត្តបាសំែបាៃ់្ួយសគ្បាប់កបាររក្បាស្ថឆិរភបាព  
ៃឆិងកបារជបាសះមស ើ្យពីជ្ងៃឺផលៃចូវចឆិត្ត មហើយៃឆិងប្ដបាលឲ្យ្បា 
ៃលទ្ធផលបញ្ប់្្មីៗសគ្បាប់អនក្បាៃជ្ងៃឺផលៃចូវចឆិត្ត។ ច្បាប់ស្តីពី
មសវបាសែុភបាពផលៃចូវចឆិត្ត (Mental Health Services Act)  
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្ខដល�បាៃដបាក់ចូលជបាធរ្បាៃមដោយ
អនកម�ោះម្នោតតបា្សំម្ើគបជបា្តឆិ 63 ចុះមៃៅន្ងៃទ ី2 
ខែវិច្ឆិកបា្នបាំ 2004 សគ្បាប់កបារម�ោះម្នោតទូមទៅមៃៅទូទបាំងរ
ដ្ឋ មដោយអបាគសយ័មហតុមៃះ គតូវខតមធវើវិមសោធៃក្្មមដើ្្ីផ្ដ
ល់កបារចំ្បាយ្វិកបាពី្ូលៃឆិធឆិមសវបាសែុភបាពផលៃចូវចឆិត្តមទៅក
្្មវិធី្រ្មបាៃទីកខៃលៃង្បាដូចផ្ះ (No Place Like Home 
Program) ខដល�បាៃបមងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្ខផនកទ ី
3.9 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5849.1) នៃខផនកទ ី5 
នៃកូដស្តីពីសុែុ្បាលភបាព ៃឆិងស្ថបាប័ៃខដលផ្តល់ហឆិរញ្ប្ 
ទបាៃមលើកបារទឆិញ (លទ្ធក្្ម) កបាររចៃបាបលៃង ់កបារសបាងសង ់
កបារជួសជុល ឬកបារខ្រក្បាលមំៃៅដ្ឋបាៃគទគទង់ជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍សគ្បា 
ប់អនក្បាៃជ្ងៃឺផលៃចូវចឆិត្តធងៃៃ់ធងៃរខដល្រ្មបាៃផ្ះសខ្្ង ឬ្បាៃហបាៃឆិភ័
យនៃភបាព្រ្មបាៃផ្ះសខ្្ងរ៉បាំនរ។៉
វ្រ្គ 2. វ្រ្គ 1 វ្រ្គមៃះ ៃឆិងវ្រ្គ 3 ដល ់7 ជបាបរិយបាប័ៃន  
គតូវ្បាៃកបារទទួលស្គបាល ់ៃឆិង អបាចគតូវ�បាៃម្រមយោង្បាជបា 
ច្បាប់្នបាំ 2018 សគ្បាប់ក្្មវិធី្រ្មបាៃទីកខៃលៃង្បាដូចជបាផ្ះ 
(No Place Like Home)។
វ្រ្គ 3. វ្រ្គ 5849.35 នៃកូដសែុុ្បាលភបាព ៃឆិងស្ថបាប័ៃគតូវ
�បាៃខកសគ្ួលខដលៃឹងអបាៃដូចតមទៅ៖
5849.35. (a) អបាជ្បាធរអបាចមធវើ�បាៃទបំាងអស់ដូចែបាងមគកោ្៖
(1) ពឆិមគ្រោះមយោបល់ជបា្ួយ្រ្ៈក្្មបាកបារ ៃឆិងគកសួងរដ្ធមសវបា
កបារខ្ទបាំសែុភបាពរបស់រដ្ឋខដលទបាក់ទងៃឹងកបារអៃុវត្តក្្មវិធី្រ្មបា 
ៃទីកខៃលៃង្បាដូចជបាផ្ះខដល្បាៃជបាអបាទិ៍ កបារពឆិៃឆិត្យម�ើងវិញ
មលើរ�បាយកបារ្៍គបចបំា្នបាំខដលផ្តល់ជូៃអបាជ្បាធរមដោយគកសួង
មៃះអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 5849.11។
(2) ចុះ កឆិច្សៃ្យបាខត្ួយ្នបាំ ឬមគចើៃ្នបាំ ជបា្ួយគក
សួងមៃះមដើ្្ីឲ្យគកសួងមៃះ ផ្ដល់ឲ្យ មហើយអបាជ្បាធ
រមៃះគតូវទូទបាត់ឲ្យគកសួងមៃះវិញសគ្បាប់កបារផ្ដល់ឲ្យ 
មសវបាៃបាៃបាខដល្បាៃបរិយបាយមៃៅកននុងវ្រ្គ 5849.7, 5849.8, 
ៃឆិង 5849.9) ខដលទបាក់ទងមទៅៃឹងលំមៃៅដ្ឋបាៃគទគទង់ជបាអចឆិៃ្
នគតយ៍សគ្បាប់ គបជបាជៃ ម្រោលមដៅ ។ចៃំួៃគបជបាជៃ ៃឆិងមដើ 
្្ីផ្តល់កបារបង់ន្លៃមទៅឲ្យគកសួងចបាប់ពីចំៃួៃទឹកគ�បាក់បមញ្ើមៃៅកននុ
ង្រ្ៃីរងសគ្បាប់ក្្មវិធីលំមៃៅដ្ឋបាៃគទគទង់ខដល�បាៃបមងកើត
មៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិមសវបាសែុភបាពផលៃចូវចឆិត្តអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌទី 
(1) អៃុខផនក (f) វ្រ្គទី 5890។ ្ុៃៃឹងចុះកឆិច្សៃ្យបា្បា្ួយ
អៃុមលោ្តបា្ក្បាែ័្្ឌមៃះ ៃបាយកគបតឆិបត្តឆិនៃអបាជ្បាធរគតូវប
ញ្ចូៃមទៅ្រ្ៈក្្មកបារៃូវសមំ្ៅច្បាប់ច្លៃងនៃកឆិច្សៃ្យបាតបា្ទ
គ្ង់ចុងមគកោយជបាសំែបាៃ់។ កឆិច្សៃ្យបាមៃះគតូវ្បាៃកបារចបាត់ទុក

ញប័្ ណក្្ីមៃៅមគកោ្្បាគតបាមៃះ ្បាៃជបាអបាទិ៍ កបារអៃុ្័តសគ្បាប់
កបារមចញប័្ណក្្ីខដល�បាៃមចញឲ្យសងប័្ណក្្ីខដល�បាៃមចញ
ឲ្យែបាងមដើ្ប័្ណក្្ីសំ្ ង្បា្ួយខដល�បាៃមចញឲ្យពី្ ុៃ។

998.613. ្វីមបើ្បាៃបញ្ត្្ត បា្ួយនៃច្បាប់ប័្ណក្្ីក៏
មដោយ មបើហឆិរញ្ឆិកលក់ប័្ណក្ី្មគកោ្្បាគតបាមៃះខដលឱវបាទប័
្ណក្្ី�បាៃផ្តល់មយោបល់្ បា កបារគ�បាកម់លើប័្ក្្ីអបាច្ឆិៃរបាប់ប
ញ្ចូលពីគ�បាក់ចំ្ូលដុលសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃពៃ្ធមលើគ�បាក់
ចំ្ូលសហព័ៃ្ធ ស្ថឆិតមគកោ្លក្ខែ្្ឌ្បា្ួយខដលអបាច្បាៃ
កបារចបាត់តបាំង ហឆិរញ្ឆិកអបាចបមងកើត្រ្ៃីដបាចម់ដោយខ�កៗព ី
្រនបាសគ្បាប់កបារវិៃឆិមយោ្រនៃដំម្ើរកបារប័្ណក្្ី  
ៃឆិងសគ្បាប់គ�បាក់ចំម្ញមលើដំម្ើរកបារទបាំងមៃោះ 
មហើយអបាចមគបើគ�បាក់ចំម្ញ ឬគ�បាក់ចំ្ូលទបំាងមៃោះ 
មដើ្្ីទូទបាត់ មទោស ឬកបារបង់គ�បាក់មផ្ងមទៀតខដលតគ្ូវ
ឲ្យ្បាៃមដោយច្បាប់សហពៃ័្ធ ឬចបាត់វិធបាៃកបារមផ្ងមទៀត 

ទបាក់ទងមទៅៃឹងកបារវិៃឆិមយោ្រ ៃឆិងកបារមគបើគ�បាស់គ�បាក់ចំម្ញប័
្ណក្្ីខដលតគ្ូវឲ្យ្បាៃ ឬអៃុញប្ាតមៃៅមគកោ្ច្បាប់សហពៃ័្ធ
ខដលសែំបាៃ់ចបាំ�បាច់មដើ្្ីរក្បាស្ថបាៃភបាពកបារមលើកខលងពៃ្ធនៃប័
្ណ ឬមដើ្្ីទទួល�បាៃអត្ថគបមយោជៃ៍្ួយចៃំួៃមផ្ងមទៀតមគកោ
្ច្បាប់សហព័ៃ្ធកននុងៃបា្្ូលៃឆិធឆិនៃរដ្ឋមៃះ។

998.614. តបា្រយៈមៃះ រដ្ឋសភបារកម�ើញ 

មហើយៃឆិងគបកបាស្បា មគពោះខតគ�បាក់ចំម្ញមគចើៃខដល�បា
ៃពីកបារលក់សញ្បាប័្ណខដលអៃុញប្ាតមដោយ្បាគតបាមៃះយ៉បា
ងដមូចនះ ្ឆិៃខ្ៃជបា “ដំម្ើកបារនៃពៃ្ធ” ខដលគបកបារមៃោះ 
គតវូ�បាៃម្រមគបើមៃៅកននុង្បាគតបា XIII B នៃធ ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California មៃោះមទ កបារមបើកដំម្ើរកបារទបាំងមៃះ្ឆិៃស្ថឆិតកននុង
កបារកគ្ឆិតឲ្យជបាប់ពៃ្ធមដោយ្បាគតបាមៃោះមទ។

សំម�ើ បបជា្ត ិ2
ច្បាប់មៃះខដលមសនើម�ើងមដោយមសចក្តីគពបាងច្បាប់មលែមលែ 

1827 នៃស្័យគបជុំសបា្ញ្របស់រដ្ឋសភបា 2017-2018 

(ជំពូកទ ី41, លក្ខៃ្តឆិកៈច្បាប់្នបា ំ2018) គតូវ�បាៃម្រដបាក់
ជៃូដល់គបជបាជៃមដោយមយោងតបា្វ្រ្គ 10 នៃ ្បាគតបា II នៃ 

ធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California។

មសចក្តីមសនើច្បាបម់ៃះមធវើវិមសោធៃក ្្ម ៃឆិងបខៃ្ថ្វ្រ្គៃបាៃបាមទៅកននុង
គក្ច្បាប់សុែុ្បាលភបាព ៃឆិងស្ថបាប័ៃ អបាគសយ័មហតុមៃះមហើយ
�បាៃជបាបញ្ត្តខដល�បាៃមសនើឲ្យ្បាៃកបារលុបមចោលគតវូ�បាៃម្រម�ោះ
ពុ្ ្ពជបាអក្រ គបមភទនៃកបារដកមចញ គបមភទនៃកបារ្ូតមចោល 

មហើយបញ្ត្្ត ្មីៗ ខដលគតវូ្បាៃកបារបខៃ្ថ្គតវូ�បាៃម្រម�ោះពុ្ ្ពជបា 
គបមភទអក្រមគទត មដើ្្ីបងប្ាញ្បាវបា្្ម។ី

1



2

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ2 បៃ្ត

(1) អៃុខផនក (b) ្បាៃលក្ខ្ៈគតឹ្គតូវ ៃឆិងស្មហតុផល 
មហើយៃឆិងកននុងផលគបមយោជៃ៍សបាធបារ្ៈ។
(2) កឆិច្សៃ្យបាមសវបាក្្ម ៃឆិងកបារបង់ន្លៃខដលមធវើម�ើងមដោយអបា 
ជប្ាធរមទៅឲ្យគកសួងអៃុមលោ្តបា្កឆិច្សៃ្យបាមសវបាខដលអៃុញ្បា
តមដោយក្បាែ្្ឌទ ី(2) អៃុខផនក (a) ៃឆិងក្បាែ្្ឌទ ី 
(1) អៃុខផនក (b) ៃឆិងកឆិច្គព្មគពៀងគ�បាក់ក្្ ីៃឆិងកបារសងគ�បា
ក់ក្្ីខដលមធវើម�ើងមដោយគកសួងមទៅឲ្យអបាជ្បាធរអៃុមលោ្តបា្
កឆិច្គព្មគពៀងគ�បាក់ក្្ីខដលអៃុញ្បាតមដោយក្បាែ្្ឌទ ី 
(2) អៃុខផនក (b) ្ឆិៃគតូវបមងកើតជបាបំ្ុល ឬគទព្យអក្្ម  
ឬកបារសៃ្យបានៃសឆិទ្ធឆិធបាៃបារ៉បាប់រងបំ្ុលមពញមលញរបស់រដ្ឋ 
នៃ កបារខបងខចកបៃ្តខផនកៃមយោ�បាយ្បា្ួយម�ើយ។ អៃុខផន
កខដលមវៀរខលង្បាៃកបារឯកភបាពមដោយអនកម�ោះម្នោតមៃៅកននុងដំ
ម្ើរកបារម�ោះម្នោតទូមទៅមៃៅទូទបាំងរដ្ឋមៃៅន្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកបា ្នបាំ 
2018។ 

(d) តបា្រយៈមៃះ រដ្ឋគព្មគពៀង្្បាស់ប័្ណក្្ី្បា្ួយជបាបៃ្ត
បៃ្បាប់ខដលមចញឲ្យមដោយអបាជ្បាធរអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 15463 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលខដល្បាែលៃលួៃៃឹង្ឆិៃផលៃបាស់ប្ដចូរ ខកខគប ឬដបាក់ក្្
រិតមលើបញ្ត្តៃបាៃបានៃវ្រ្គមៃះមទ (ក្បាែ្្ឌទី (1) អៃុខផនក (f) 
វ្រ្គ 5890 ឬអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 5891 កននុងលក្ខ្ៈ្បា្ួ
យខដលផ្នុយមទៅៃឹងផលគបមយោជៃ៍របស់្ ្បាស់សញ្ប័្ណទបាំង
មៃោះមទ ដរបាប្បាប័្ណក្្ីទបាំងមៃោះមៃៅ្ឆិៃមដោះគសបាយ។  
អបាជ្បាធរអបាចរួ្បញ្ចូលៃូវកឆិច្គព្មគពៀងមៃះមទៅកននុងមសចក្ដីស 
មគ្ច កឆិច្សៃ្យបា ឬឯកសបារមផ្ងៗមទៀតខដលគ្រប់គ្រងប័្ណក
្្ីទបំាងមៃះ�បាៃ។
(e) កឆិច្សៃ្យបាមៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះ្ឆិៃគតូវស្ថឆិតមគកោ្ ៃឆិង្ឆិៃគតូ
វអៃុមលោ្តបា្លក្ខែ្្ឌនៃច្បាប់្បា្ួយមផ្ងមទៀតខដល
ពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងកបារអៃុវត្តកឆិច្គព្មគពៀងទបាំងមៃោះខដល្បាៃជបា
អបាទិ៍ (ខត្ឆិៃកំ្ត់ចំមពោះ) ច្បាប់្រុ្ភបាពបរិស្ថបាៃនៃរដ្ឋ 
California (California Environmental Quality 
Act) (ខផនកទ ី13 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 21000) 
នៃកូដស្ដីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ)។
(f) ជំពូកទ ី2 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 10290) ខផនកទ ី
2 ខផនកទ ី2 នៃកូដកឆិច្សៃ្យបាសបាធបារ្ៈ្ឆិៃគតូវអៃុវត្ត
ចំមពោះកឆិច្សៃ្យបាខដល�បាៃចូលជបាធរ្បាៃរវបាងអបាជ្បាធរ 
ៃឆិងគកសួងមគកោ្វ្រ្គមៃះ។
វ្រ្គ 4. វ្រ្គ 5849.4 នៃកូដសែុុ្បាលភបាព ៃឆិងស្ថបាប័ៃគតូវ
�បាៃខកសគ្ួលខដលៃឹងអបាៃដូចតមទៅ៖
5849.4. (a) តបា្រយៈមៃះ ្ូលៃឆិធឆិសគ្បាប់ក្្មវិ
ធី្រ្មបាៃទីកខៃលៃងដូចជបាផ្ះ (No Place Like Home 
Fund) គតូវ�បាៃបមងកើតម�ើងមៃៅរតៃបា្របាររដ្ឋ ៃឆិង 
(្វីមបើ្បាៃជបាប់ពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងវ្រ្គ 13340 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល)  
្បាៃកបារដកយកជបាបៃ្តបៃ្បាប់មទៅឲ្យគកសួង អបាជ្បាធរ ៃឆិងហឆិរ
ញ្ឆិកសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃខផនកមៃះ។ ម្រអបាចបមងកើត្រ្ៃ ី
ៃឆិង្រ្ៃីរងមៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិមៃះតបា្កបារចបាំ�បាច់។ 

្បា ទទួល�បាៃកបារឯកភបាពពីសំ្បាក់្រ្ៈក្្មបាកបារមៃះ មបើច្បា
ប់ពុំទបាៃ់�បាៃចូលជបាធរ្បាៃកននុងរយៈមពល 10 ន្ងៃខដលគតវូជំទបា
ស់ចំមពោះកឆិច្សៃ្យបា។
(3) មៃៅឬ្ុៃន្ងៃទ ី15 ខែ្ឆិ្ុៃបា ៃឆិងន្ងៃទ ី15 
ខែធនចូជបាមរៀងរបាល់្ នបា ំអបាជ្បាធរគតូវបញប្ាកគ់�បាប់អនកគតួតពឆិៃឆិត្យៃូវ
ចៃំួៃទឹកគ�បាកខ់ដលអបាជប្ាធរគតូវបង់ដូចខដល្បាៃខចងកននុងវ្រ្គទ ី
5890 សគ្បាប់រយៈមពលគ�បំា្ួយខែមគកោយមទៅគកសួងអៃុមលោ
្តបា្កឆិច្សៃ្យបាមសវបា្បា្ួយខដល�បាៃចុះហត្ថមលែបាអៃុមលោ
្តបា្ក្បាែ ្្ឌ (2)។
(b) គកសួងអបាចមធវើ�បាៃទបំាងអស់ដូចែបាងមគកោ្៖
(1) ចុះ កឆិច្សៃ្យបាខត្ួយ្នបាំ ឬមគចើៃ្នបាំ ជបា្ួយអបាជ្បាធរមៃះ 
មដើ្្ីផ្ដល់ឲ្យ មសវបាៃបាៃបាខដល្បាៃបរិយបាយមៃៅកននុងវ្រ្គ 
5849.7, 5849.8, ៃឆិង 5849.9 ខដលទបាក់ទងមទៅៃឹងលំ
មៃៅដ្ឋបាៃគទគទង់ជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍សគ្បាប ់គបជបាជៃម្រោលមដៅ។  
ចំៃួៃគបជបាជៃ ៃឆិងមដើ្្ីទទួល�បាៃកបារបង់ន្លៃចបាប់ពីចំៃួ
ៃទឹកគ�បាក់បមញ្ើមៃៅកននុង្រ្ៃីរងសគ្បាប់ក្្មវិធីលំមៃៅ
ដ្ឋបាៃគទគទង់អៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌទី (1) អៃុខផនក (f) 
ខផនកទី 5890។ កបារបង់គ�បាក់ខដលទទួល�បាៃមដោយគក
សួងមគកោ្កឆិច្សៃ្យបាមសវបាក្្ម្បា្ួយខដលអៃុញ្បាត
មដោយក្បាែ្្ឌមៃះ គតូវ្បាៃកបារមគបើ (្ុៃកបារឲ្យវិភបាជៃ ៍
ឬកបារខចកចបាយ្បា្ួយមផ្ងមទៀត) សងគ�បាក់ក្្ីពីអបាជ្បាធរអ
ៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 15463 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(2) ចុះកឆិច្គព្មគពៀងគ�បាក់ក្្ី្ួយ ឬមគចើៃជបា្ួយអបាជ្បា
ធរជបាគ�បាក់កក់ត្កល់សគ្បាប់កបារសងប័្ណក្្ីគ�បាក់ចំ្ូ
លខដលមចញឲ្យមដោយអបាជ្បាធរអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 15463 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។ គកសួងគតវូត្កល ់ឬដបាក់គ�បាក់ចំ្ ូលនៃគ�បា
ក់ក្្ីមៃះមដោយ្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលគ�បាក់ក្្ីបៃ្តផ្តល់ហឆិរញ្ប្ទបាៃខដ
លគតូវមលោះ សង ឬដកហូតប័្ ណក្្ី ចូលមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិ។  
កបាតពវកឆិច្របសគ់កសួងខដលគតវូមធវើកបារបង់ន្លៃមគកោ្កឆិច្គព្មគពៀ
ងគ�បាក់ក្ី្ទបំាងមៃះ្រឺជបាកបាតពវកឆិច្្បាៃកំ្ត់ខដលគតូវបង់ខតពី
តបា្ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលទទួល�បាៃអៃុមលោ្តបា្កឆិច្សៃ្យបាមស
វបារបស់ែលៃលួៃជបា្ួយៃឹងអបាជ្បាធរ។
(3) គកសួងអបាចសៃ្យបា ៃឆិងផ្តល់សឆិទ្ធរបស់ែលៃលួៃគតូវទទួល�បាៃកបា
របង់ន្លៃទបាំងអស ់ឬ្ួយខផនកមគកោ្កឆិច្សៃ្យបាមសវបាក្្មខដល�បា
ៃចុះអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌទ ី(1) មដោយផ្បាល់មទៅឲ្យអបាជ្បាធរ 
ឬអនកទទួលភបារៈគ្រប់គ្រងប័្ណក្ី្របស់ែលៃលួៃសគ្បាប់កបារបង់ន្លៃ
មដើ្ បុពវលបាភរ៉បាប់រង (មបើ្បាៃ) ៃឆិងកបារគ�បាក ់មៃៅមគកោ្កឆិច្គព
្មគពៀងគ�បាក់ក្្ីខដលអៃុញ្បាតមដោយក្បាែ្្ឌទ ី(2)។
(c) តបា្រយៈមៃះ រដ្ឋសភបារកម�ើញ (ដឹង) ៃឆិងគបកបាសទបាំងពីរ 
ដូចែបាងមគកោ្៖
(1) តន្លៃតបសនងខដលគតូវបង់មដោយអបាជ្បាធរមទៅឲ្យគកសួងស
គ្បាប់មសវបាក្្មខដល�បាៃផ្តល់ឲ្យអៃុមលោ្តបា្កឆិច្សៃ្យបាខដល
អៃុញ្បាតមដោយក្បាែ្្ឌទ ី(2) អៃុខផនក (a) ៃឆិងក្បាែ្្ឌ 
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ2 បៃ្ត

ដ្ឋ California កននុងចំៃួៃទឹកគ�បាក់្ឆិៃមលើសពីពីរពបាៃ់លបាៃដុ
លលៃបារ ($2.000.000.000) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងផ្តល់ហឆិរ
ញ្ប្ទបាៃដល់លំមៃៅដ្ឋបាៃគទគទង់ជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍អៃុមលោ្តបា្
ក្្មវិធី្រ្មបាៃទីកខៃលៃង្បាដូចជបាផ្ះ (No Place Like Home 
Program) ៃឆិងម្រោលបំ្ងពបាក់ព័ៃ្ធដូច្បាៃខចងកននុងអៃុ
ខផនក (b) វ្រ្គ 15463 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល កបារមចញប័្ណក្្ី
្សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងមលោះ សង ឬក៏រំលត់ប័្ណក្្ីដូចខដ
ល្បាៃខចងកននុងអៃុខផនក (c) វ្រ្គ 15463 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល 
ៃឆិងគ�បាក់ចំម្ញតបា្រយៈកបារមចញ កបារត្កល់គ�បាក់កក់  
កបារសងចំមពោះប័្ណក្្ីដូចខដល្បាៃខចងកននុងបញ្ត្ដខដល្បាៃ
មយោងកននុងក្បាែ្្ឌ (a) ដល់ (d) ជបាបរិយបាប័ៃន។
វ្រ្គ 6. វ្រ្គ 5890 នៃកូដសែុុ្បាលភបាព ៃឆិងស្ថបាប័ៃគតូវ�បាៃ
ខកសគ្ួលខដលៃឹងអបាៃដូចតមទៅ៖
5890. (a) តបា្រយៈមៃះ ្ូលៃឆិធឆិសគ្បាបម់សវបាសុែភបាពផលៃចូវ
ចឆិត្តគតូវ�បាៃម្របមងកើតម�ើងមៃៅរតៃបា្របាររដ្ឋ។ ្ូលៃឆិធឆិមៃះគតូវ្បា
ៃកបារចបាត់ខចងមដោយរដ្ឋ។ ្វបីី្បាៃជបាប់ទបាក់ទងៃឹងវ្រ្គ 13340 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលក៏មដោយ ក៏គ�បាក់ទបាំងអស់កននុង្ូលៃឆិធឆិ 
មលើកខលងខត្បាៃខចងមៃៅកននុងអៃុខផនក (d) នៃវ្រ្គ 5892 
គតូវ្បាៃកបារដកមចញជបាបៃ្តបៃ្បាប់ មដោយ្ឆិៃ្រឆិតពី្នបំាសបារមពើពៃ្ធ 
សគ្បាបម់្រោលបំ្ងនៃកបារផ្តល់្ ូលៃឆិធឆិដល់ក្្មវិធីដូចែបាង 
មគកោ្ ៃឆិងសក ្្មភបាពពបាក់ពៃ័្ធដនទៗមទៀតដូចខដល�បាៃកំ្ ត់
ទុកមដោយបញ្ត្តមផ្ងៗមទៀតនៃខផនកមៃះ៖
(1) ខផនកទ ី3 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5800) នៃច្បាប់គបព័ៃ្ធ
ខ្ទបាំសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្ត្ៃុស្ធំ ៃឆិង្ៃុស្ចបាស់ (Adult and 
Older Adult Mental Health System of Care Act)។
(2) ខផនកទ ី3.2 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5830) 
នៃក្្មវិធីខកខគប។
(3) ខផនកទ ី3.6 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5840) 
នៃក្្មវិធីទប់សកបាត់ ់ៃឆិងអៃ្តរបា្រ្ៃ៍ជបា្ុៃ។
(4) ខផនកទ ី3.9 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5849.1) នៃក ្្មវិធី
្រ្មបាៃទីកខៃលៃង្បាដូចជបាផ្ះ។
(5) ខផនកទ ី4 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5850) នៃច្បាប់ស្ដីពី
មសវបាខ្ទបំាសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តរបស់កុ្បារ។
(b) កបារបមងកើត្ូលៃឆិធឆិមៃះ ៃឆិងបញ្ត្ត្បា្ួយមផ្ងមទៀតនៃ
ច្បាប់បមងកើតវបា ឬក្្មវិធីខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិ ្ឆិៃគតូវ្បាៃ
កបារបកគសបាយមដើ្្ីខកខគបកបាតពវកឆិច្នៃខផៃកបារមសវបាកបារខ្ទបាំ
សុែភបាព ៃឆិងម្រោលៃមយោ�បាយធបាៃបារ៉បាប់រងមលើពឆិកបារភបាពខដ
លផ្តល់កបាររប៉ាប់រងមលើមសវបាសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តខដល្បាៃជបាអបាទិ៍ 
មសវបាទបាំង�បាយ្បាខដលតគ្ូវឲ្យ្បាៃមគកោ្វ្រ្គ 1374.72 
នៃកូដសុែភបាព ៃឆិងសុវត្ថឆិភបាព ៃឆិងវ្រ្គ 10144.5 នៃកូដធបាៃបា
រ៉បាប់រងខដលទបាក់ទងៃឹងស្ភបាពនៃសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្ត។ ច្បាប់មៃះ
្ឆិៃគតូវ្បាៃកបារបកគសបាយមដើ្្ីខកខគបតួៃបាទីភបារកឆិច្របស់គកសួ
ងគ្រប់គ្រងកបារខ្ទបំាសុែភបាព ឬតួៃបាទីភបារកឆិច្របស់ខផនកធបាៃបារ៉បា

ចំៃួៃទឹកគ�បាក់រហូតដល ់5 ភបា្ររយខដល�បាៃដបាក់ចូលមទៅកននុង
្ូលៃឆិធឆិមៃះ អបាច្បាៃកបារមគបើសគ្បាប់ចំ្បាយរដ្ឋ�បាលកននុងកបារ
អៃុវត្តខផនកមៃះ�បាៃ។
(b) ៃឹង្បាៃកបារបង់គ�បាក់ចូលមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិដូចែបាងមគកោ្៖
(1) គ�បាក់ទបាំង�បាយខដល�បាៃពីកបារទទួលគ�បាក់ចំម្ញ
មលើគ�បាក់ក្្ីរបសគ់កសួងខដល�បាៃពីកបារមចញប័្ណក្្ី
មដោយអបាជ្បាធរខដលស្ថឆិតមគកោ្អៃុខផនក (b) វ្រ្គ 15463 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(2) កបារបគ្ុងទុក ឬកបារមផ្រមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិពី្ូលៃឆិធឆិទូមទៅ 
ឬ្ូលៃឆិធឆិមផ្ងៗមទៀត។
(2)

(3) គ�បាក់ជំៃួយសហពៃ័្ធ ឬរដ្ឋ្បា្ួយមផ្ងមទៀត 
ឬ�បាៃពីកបារបរិច្បា្រ ឬគ�បាក់ជំៃួយឯកជៃភបាពសគ្បាប់ម្រោលបំ
្ងនៃវ្រ្គមៃះ។
(3)

(4) កបារបង់ន្លៃកបារគ�បាក ់កបារសងគ�បាក់ក្្ ី(ឥ្ទបាៃ) ឬកបារ
បងវឆិលសងចំមពោះ្ូលៃឆិធឆិមផ្ងៗមទៀត។
វ្រ្គ 5. វ្រ្គ 5849.15 គតូវ�បាៃម្របខៃ្ថ្ចូលមទៅកននុងកូដសុ
ែុ្បាលភបាព ៃឆិងស្ថបាប័ៃខដលៃឹងអបាៃដូចតមទៅ៖
5849.15. អនកម�ោះម្នោតផ្តល់សចប្ាប័ៃមលើបញ្ត្តទបាំងអ
ស់ដូចែបាងមគកោ្ខដលគសបតបា្ ៃឆិងមៃៅកននុងកបារមគជោ្ខគជ
ងសំម្ើគបជបា្តឆិ 63 ខដលចូលជបាធរ្បាៃមដោយអនកម�ោះ
ម្នោតកននុងដមំ្ើរកបារម�ោះម្នោតទូមទៅមៃៅទូទបាំងរដ្ឋមៃៅន្ងៃទី 2 
ខែវិច្ឆិកបា្នបាំ 2004 មហើយឯកភបាពមលើបញ្ត្តទបាំងអស់ដូចែបាង
មគកោ្សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គ 1 ្បាគតបា XVI នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California៖
(a) ជំពូកទី 43 នៃលក្ខៃ្តឆិកៈ្នបាំ 2016 ខដល�បាៃមធវើវិមសោ 
ធៃវ្រ្គ 5830, 5845, 5847, 5848, 5897 ៃឆិង 5899 
មហើយៃឆិង�បាៃបខៃ្ថ្ខផនកមៃះ។
(b) ជំពូកទី 322 នៃលក្ខៃ្តឆិកៈ្នបាំ 2016 ខដល�បាៃបខៃ្ថ្វ្រ្គ 
15463 មទៅកននុងកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល មហើយៃឆិង�បាៃខកខគបវ្រ្គ 
5849.1, 5849.2, 5849.3, 5849.4, 5849.5, 
5849.7, 5849.8, 5849.9, 5849.11, 5849.14, 
5890 ៃឆិង 5891 នៃវ្រ្គ 5849.35 ខដល�បាៃបខៃ្ថ្មទៅកននុង 
ៃឆិងលុបមចោល មហើយៃឆិងបខៃ្ថ្វ្រ្គ 5849.13 នៃកូដមៃះ។
(c) បញ្ត្តទបាំងមៃោះនៃជំពូកទី 561 នៃលក្ខៃ្តឆិកៈ្នបាំ 2017 
ខដល�បាៃមធវើវមិសោធៃក ្្មបញ្ត្្ត បា្ួយខដល្បាៃមយោងកននុងអ
ៃុខផនក (a) ៃឆិង (b)។
(d) វិមសោធៃក្្មចមំពោះវ្រ្គ 5849.35 5849.4 ៃឆិង 5890 
ខដល�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយច្បាប់ខដលបខៃ្ថ្វ្រ្គមៃះ។
(e) កបារមចញឲ្យមដោយអបាជ្បាធរទទួលបៃ្នុក្ូលបគតសគ្បាប់
ហឆិរញ្ប្ទបាៃមលើ្មធ្យោ�បាយជួយសគ្ួលបញ្បាសែុភបាពនៃរ
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ង្ូលៃឆិធឆិមសវបាសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្ត្ឆិៃគ្រប់គ្របាៃ់មដើ្្ីមផ្រមចញមពញ
មលញមទៅកបាៃ់្រ្ៃីរង ឬចំៃួៃទឹកគ�បាក់មៃៅកននុង្រ្ៃីរង្ឆិៃ
គ្រប់គ្របាៃ់មដើ្្ីបង់មពញមលញៃូវចៃំួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃបញ្បា
ក់មដោយអបាជ្បាធរទទួលបៃ្នុក្ូលបគតសគ្បាប់ហឆិរញ្ប្ទបាៃមលើ្
មធ្យោ�បាយជួយសគ្ួលបញ្បាសែុភបាពនៃរដ្ឋ California មទមៃោះ 
កងវះែបាតមៃះគតូវ្បាៃកបារមលើកមទៅមដោះគសបាយមៃៅ ខែមគកោយ។ 
ខែខដលគតូវ្បាៃកបារមផ្រមដោយអនកគតួតពឆិៃឆិត្យៃូវទឹកគ�បាក់មផ្រ្បា
្ួយខដលតគ្ូវឲ្យ្បាៃមដោយគបកបាសសមគ្ចពី្ុៃ។ គ�បាក់មៃៅកននុ
ង្រ្ៃីនៃក្្មវិធីគទគទង់លំមៃៅដ្ឋបាៃ ្ឆិៃគតូវ្បាៃកបារផ្តល់ឲ្យជបាក
្្ីមទៅកបាៃ់្ូលៃឆិធឆិទូមទៅអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 16310 ឬ 16381 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលម�ើយ។
(2) ្ុៃមពល្បាៃកបារមចញប័្ណក្្ី្បា្ួយខដលមយោងតបា្វ
្រ្គ 15463 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល រដ្ឋសភបាអបាចបគ្ុងទុកៃូវ្ូលៃឆិ
ធឆិសគ្បាប់កបារមផ្រមៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិមសវបាសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តមទៅកបាៃ់
្រ្ៃីរងនៃក្្មវិធីគទគទង់លំមៃៅស្ថបាៃកននុងចំៃួៃរហូតដល់្ួយរ
យខសសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($140,000,000) កននុង្ួយ្នបាំ�បាៃ។ 
ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ទបំាង�បាយខដលបគ្ុងទុកសគ្បាប់កបារមផរ្អៃុ
មលោ្តបា្ក្បាែ័្្ឌមៃះ មហើយ្បាៃកបារដបាក់ចូលមទៅកននុង្ូលៃឆិ
ធឆិសគ្បាប់ក្្មវិធី្រ្មបាៃទីកខៃលៃង្បាដូចជបាផ្ះគតូវ្បាៃកបារកបាត់ប
ៃ្ថយចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃអៃុញ្បាត ប៉ុខៃ្តចំៃួៃទឹកគ�បាក់មលើ
ប័្ណក្្ីខដលពុំទបាៃ់�បាៃបមញ្ោញខដលអបាជ្បាធរទទួលបៃ្នុក្ូ
លបគតសគ្បាប់ហឆិរញ្ប្ទបាៃមលើ្មធ្យោ�បាយជួយសគ្ួលបញ្បា
សែុភបាពនៃរដ្ឋ California អបាចមចញឲ្យ�បាៃអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
15463 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលតបា្ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល
គតវូ្រនបា។ ្វីមបើ្បាៃកបារជបាប់ទបាក់ទងៃឹងវ្រ្គ 13340 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលក៏មដោយ ក៏របាល់គ�បាក់មៃៅកននុង្រ្ៃីខដល
�បាៃមផ្រអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌមៃះ គតូវ�បាៃម្របគ្ុងទុក 
ៃឆិងដកយកមចញជបាបៃ្តបៃ្បាប់ (មដោយ្ឆិៃ្រឆិតពី្នបាំសបារមពើពៃ្ធ)  
សគ្បាប់កបារមផ្រមទៅកបាៃ់្ូលៃឆិធឆិសគ្បាប់ក្្មវិធី្រ្មបាៃទីកខៃលៃង
្បាដូចជបាផ្ះមដើ្្ីឲ្យម្រមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃ
ខផនកទី 3.9 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5849.1) មៃះខដរ។ 
អនកគតួតពឆិៃឆិត្យ (្ុៃៃឹង្បាៃកបារមផរ្ ឬកបារចំ្ បាយមចញពី្ូល
ៃឆិធឆិមៃះសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងមផ្ងមទៀតចំមពោះខែបៃ្បាប់ ប៉ុខៃ្ត
បៃ្បាប់ពីកបារមផ្រមចញពី្ូលៃឆិធឆិមៃះសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃក
្បាែ័្្ឌទី (1) មផរ្គ�បាក់ ខដល�បាៃដកមចញពី្ូលៃឆិធឆិមសវបាសុ
ែភបាពផលៃចូវចឆិត្តដបាក់ចូលមទៅកននុង្រ្ៃីរង អៃុមលោ្តបា្ក្បាែ
្្ឌមៃះកននុងចំៃួៃទឹកគ�បាក់មស្មើៗ្រនបាកននុងរយៈមពល 12 ខែមគកោយ 
មដោយចបាប់មផ្តើ្កននុងរយៈមពល្ឆិៃមលើសពី 90 ន្ងៃបៃ្បាប់ពីកបាល
បរិមចទ្ចបាប់្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពនៃកបារបគ្ុងទុកមដោយរដ្ឋសភបា។ 
មបើមៃៅកននុងខែ្បា្ួយ ចំៃួៃទឹកគ�បាក់មៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិមសវបាសុែ
ភបាពផលៃចូវចឆិត្ត្ឆិៃគ្រប់គ្របាៃ់មដើ្្ីមផ្រមចញមពញមលញមទៅកបាៃ់្រ្
ៃីរង ឬចំៃួៃទឹកគ�បាក់មៃៅកននុង្រ្ៃីរង្ឆិៃគ្រប់គ្របាៃ់មដើ្្ីបង់
មពញមលញៃូវចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃបគ្ុងទុកសគ្បាប់កបារមផ្
រអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌមៃះ កងវះែបាតមៃះគតូវ្បាៃកបារមលើកមទៅ
មដោះគសបាយមៃៅខែមគកោយ។

ប់រងខដលទបាក់ទងៃឹងកបារអៃុវត្តកបាតពវកឆិច្ទបាំងមៃះនៃខផៃកបារ 
ៃឆិងម្រោលៃមយោ�បាយធបាៃបារ៉បាប់រងម�ើយ។
(c) ច្បាបម់ៃះ្ឆិៃគតូវ្បាៃកបារបកគសបាយមដើ្្ីខកខគប 
ឬបៃ្ថយអបាជ្បាធរ ឬទំៃួលែុសគតូវខដល្បាៃគសបាប់របស់គកសួង
កបារបរមទសនៃមសវបាកបារខ្ទបាំសែុភបាពម�ើយ។
(d) គកសួងកបារបរមទសនៃមសវបាកបារខ្ទបាំសុែភបាពគតូវសវះខសវង
រកកបារយល់គព្ទបាំងអស់របស ់Medicaid សហព័ៃ្ធខដលពបា
ក់ព័ៃ្ធមដើ្្ីបមងកើៃលទ្ធភបាពទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិសហពៃ័្ធ ៃឆិងល
ក្ខ្ស្្ត្តឆិនៃកបារចូលរួ្របស់កុ្ បារ ្ៃុស្ធ ំៃឆិង្ៃុស្ចបា
ស់ខដលកំពុងចូលរួ្សគ្បាប់កបារខ្ទបាំខដលសែំបាៃ់ចបាំ�បាចខ់ផនក
មវជ្សបាគស្ត។
(e) ខផនកនៃន្លៃសគ្បាប់មសវបាអៃុមលោ្តបា្ខផនកទ ី3  
(កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5800) ៃឆិងខផនកទ ី4 
(កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5850) នៃខផនកមៃះ គតវូ្បាៃកបារកំ
្ត់មដោយមយោងតបា្វិធីសបាគស្ដដូច្រនបានៃកបារកំ្ត់លទ្ធភបា
ពបង់គ�បាក់ខដលពបាក់ពៃ័្ធៃឹងមសវបាសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តខដល�បាៃ
្ូលៃឆិធឆិមដោយសបាធបារ្ៈជៃ មបើវិធីសបាគស្ដដូច្រនបាមៃះពុំទបាៃ់
្បាៃកបារដបាក់ជំៃួសមដោយវិធីសបាគស្តមផ្ងមទៀតនៃកបារកំ្ត់
កបារទូទបាត់រួ្កននុងករ្ីខដលវិធីសបាគស្ត្្មពីបាក់ព័ៃ្ធៃឹងមសវបាសុ
ែភបាពផលៃចូវចឆិត្តមផ្ងមទៀតគតូវអៃុវត្ត�បាៃចំមពោះមសវបាអៃុមលោ្
តបា្ខផនកទ ី3 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5800) ៃឆិងខផនកទ ី4 
(កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 5850) នៃខផនកមៃះ។
(f) (1) តបា្រយៈមៃះ ្រ្ៃីរងនៃក ្្មវិធីគទគទង់លំមៃៅ
ដ្ឋបាៃគតូវ�បាៃម្របមងកើតម�ើងមៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិមសវបាសែុភបា
ពផលៃចូវចឆិត្ត។ ្វីមបើ្បាៃ្បាៃជបាប់ទបាក់ទងៃឹងវ្រ្គ 13340 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលក៏មដោយ ក៏របាល់គ�បាក់កនគ្កននុង្រ្ៃីគតូវ�បាៃ
ម្របគ្ុងទុក ៃឆិង្បាៃកបារដកយកមចញមដោយ្ឆិៃ្រឆិតពី្នបាំសបារ
មពើពៃ្ធចំមពោះអបាជ្បាធរទទួលបៃ្នុក្ូលបគតសគ្បាប់ហឆិរញ្ប្ទបា
ៃមលើ្មធ្យោ�បាយជួយសគ្ួលបញ្បាសែុភបាពនៃរដ្ឋ California  
មដើ្្ីផ្តល់្ូលៃឆិធឆិបំមពញកបាតពវកឆិច្ហឆិរញ្វត្ថនុរបស់ែលៃលួៃអៃុមលោ
្តបា្កឆិច្សៃ្យបាមសវបាទបាំង�បាយ្បាខដល�បាៃចុះហត្ថមល
ែបាអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 5849.35 ខដរ។ មទោះជបា្បាៃច្បាប់មផ្
ងមទៀត្បា្ួយក៏មដោយ ្បាៃជបាអបាទិ៍ បញ្ត្តមផ្ងមទៀត្បា
្ួយនៃវ្រ្គមៃះខដល្ឆិៃមលើសពនី្ងៃចុងមគកោយនៃខែៃី្ួយៗ) 
ក៏អនកគតួតពឆិៃឆិត្យគតូវ (្ុៃមពល្បាៃកបារមផ្រ ឬកបារចំ្បាយមច
ញពី្ូលៃឆិធឆិសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងមផ្ងមទៀតចំមពោះខែបៃ្បាប)់ 
មផ្រគ�បាក់មចញពី្ូលៃឆិធឆិមសវបាសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តមទៅកបាៃ់្រ្ៃីរ
ងនៃក្្មវិធីគទគទង់លំមៃៅដ្ឋបាៃៃូវចំៃួៃទឹកគ�បាកខ់ដលទទួល�បា
ៃកបារបញ្បាក់មហើយមដោយអបាជប្ាធរទទួលបៃ្នុក្ូលបគតសគ្បាប់
ហឆិរញ្ប្ទបាៃមលើ្មធ្យោ�បាយជួយសគ្ួលបញ្បាសែុភបាពនៃរដ្ឋ 
California អៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌទ ី(3) អៃុខផនក (a) វ្រ្គ 
5849.35 ផងខដរ ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវមលើសពីចំៃួៃសរុបចូល្រនបាខដ
លមស្មើៃឹង្ួយរយខសសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($140.000.000) 
កននុង្ួយ្នបាំម�ើយ។ មបើមៃៅកននុងខែ្បា្ួយ ចំៃួៃទឹកគ�បាក់មៃៅកននុ
	 អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប ់ | 13



3

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ2 បៃ្ត

្៉បាសុីៃែបាងមសដ្ឋកឆិច្ ៃឆិងែបាងបរិស្ថបាៃរបស់ California ្រឺ្ឆិ
ៃគតូវ�បាៃមធវើឱ្យធលៃបាក់មចញពីផលៃចូវមដោយកងវះែបាតទឹកម�ើយ។
(b) មគ្រោះរបាំងសងៃលួតជបាគបវត្តឆិសបាគស្ត្្មីៗរបស់ California មលើក
ម�ើងជបាសំ្ួរធងៃៃ់ធងៃរៃបាៃបាអំពីភបាពអបាចទុកចឆិត្ត�បាៃរយៈមពល
យូរអខងវងនៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកកបាលពីមពល្្មីៗរបស់មយើង។  
មគ្រោះរបាំងសងៃលួត្រូសបៃ្បាត់ពីមគកោ្ៃូវមសចក្តីគតូវកបារមដើ្្ីមគបើកបា
រផ្គត់ផ្គង់ទឹកខដល្បាៃគសបាប់របស់មយើងឱ្យកបាៃ់ខត្បាៃគបសឆិទ្ធ
ភបាព បមងកើៃកបារវិៃឆិមយោ្រមលើមហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធទឹករបស់មយើង 
ៃឆិងរួ្បញ្ចូលគបព័ៃ្ធទឹកកបាៃ់ខត្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពពីគបភពទឹកែបា
ងមលើ្កកបាៃ់អនកមគបើគ�បាស់ចុងមគកោយ។
(c) ដំម្ោះគសបាយទឹក California តគ្ូវឱ្យ្បាៃកបារអៃុវត្តៃូវ
ខផៃកបារសក្្មភបាពទឹក California មដើ្្ីផ្តល់សគ្បាប់មសចក្ត ី
គតូវកបារទឹករបស់គបជបាជៃ កសឆិក្្ម ៃឆិងបរិស្ថបាៃ។ ខផន
កមៃះៃឹងជួយផ្តល់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកខដលខតមជឿជបាក់�បាៃ
មដោយកបាត់បៃ្ថយកបាកសំ្ល់ បមងកើៃបរិ្បា្ទឹកខដ
លអបាចរក�បាៃមដើ្្ីបំមពញមសចក្តីគតវូកបាររបស់មយើង 
ៃឆិងមធវើឱ្យ្រុ្ភបាពទឹកគបមសើរម�ើង។ ខផនកមៃះក៏ផ្តល់ៃូវកបារកបា
រពបារបខៃ្ថ្សគ្បាប់ប្ដបាសហ្រ្ៃ៍របស់មយើងពីទឹកជំៃៃ់ផង
ខដរ។
(d) ខផនកមៃះៃឹងអៃុវត្តវិធីសបាគស្តអភឆិវឌ្ឍៃ៍ ៃឆិងកបារអភឆិរ
ក្ទឹកខដល្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពន្លៃចំ្បាយមដើ្្ីបំមពញតគ្ូ
វកបារទឹកបច្នុប្ៃន ៃឆិងៃបាមពលអៃបា្រតរបស់ California 
កននុងបរិយបាកបាសខគបគបលួ ខដលរួ្្បាៃកបារចបាប់យកគប
ពៃ័្ធបង្ចូរទឹកមៃៅតបា្ទីគបជុំជៃ ៃឆិងកបារមហៀរទឹកមភលៃៀង 
ទឹកមគកោ្ដី ៃឆិងទឹកគសក់ កខៃលៃងស្តនុកទឹកមគកោ្ដី 
កបារខកនចនទឹក កបារអភឆិរក្ទឹក ៃឆិងកបារគ្រប់គ្រងទីជគ្បាលទឹក 
កបារស្ដបារម�ើងវិញ កបារមលើកកំពស់ ៃឆិងកបារកបារពបារ។
(e) កបារវៃិឆិមយោ្រមលើកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក ៃឆិង្រុ្ភបាពទឹកជបាមគចើ
ៃខដលផ្តល់មដោយខផនកមៃះៃឹងគតូវ�បាៃផ្គចូរផ្គងមដោយទីភនបាក់ងបារ 
ៃឆិងអនកទទួលគ�បាក់ជំៃួយៃបាៃបា មគចើៃជបាងកបារមធវើមទវដងនៃគបសឆិ
ទ្ធភបាពនៃ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃផ្តល់។
(f) ទីភនបាក់ងបារខដលអៃុវត្តខផនកមៃះមៃះៃឹងផ្តល់អបាទឆិភបា
ពែ្ពស់ដល់្រមគ្ោងខដល្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពន្លៃចំ្បាយ 
ៃឆិង្រមគ្ោងខដល្បាៃៃឆិរៃ្តរភបាពបំផុត ៃឆិងអត្ថគបមយោជៃ៍មគចើៃ
បំផុតសគ្បាប់បរិស្ថបាៃ។ ្ូលៃឆិធឆិៃឹងមទៅកបាៃ់្រមគ្ោងៃបាៃបាខដ
លរួ្ ខផនកដល់កបារអៃុវត្តខផៃកបារសក្្មភបាពទឹក California 
ខដលម្រោលបំ្ ង្រឺមដើ្្ីបមងកើៃគបព័ៃ្ធទឹកសអែបាត California 
ៃឆិងស្ត្ថភបាពរបស់សហ្រ្ៃ៍ California កននុងកបារមដោះគសបា
យស្ថបាៃភបាពមគ្រោះរបំាងសងៃលួត។
(g) ពលរដ្ឋ California ្នបាក់ៗ្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃ
ទឹកពឆិសបាខដល្បាៃសុវត្ថឆិភបាព សអែបាត ្បាៃតន្លៃស្រ្្យ 
ៃឆិងអបាចមគបើគ�បាស់�បាៃ។ តបា្រយៈកបារអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
106.3, ទីភនបាក់ងបារខដលផ្តល់្ូលៃឆិធឆិសគ្បាប់ទឹកពឆិសបា្បាៃសុ

(3) ទឹកគ�បាកម់ផ្រសរុបទបាំង�បាយខដលកបារបរិយបាយមៃៅកននុងក
្បាែ ្្ឌទី (1) ៃឆិង (2) ្ឆិៃគតូវមលើសពី្ួយរយខសសឆិបលបាៃ
ដុលលៃបារ ($140,000,000) កននុង្ួយ្នបាំម�ើយ។
(4) ក្បាែ័្្ឌទី (2) ៃឹង្ឆិៃដមំ្ើរកបារ 
ឬខដល្ឆិៃអបាចវះកបាត់�បាៃមទ មៃៅមពលខដលប័្ណក្្ីទបាំង
�បាយ្បាខដលទទួល�បាៃកបារអៃុញ្បាតអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
15463 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។
វ្រ្គ 7. បញ្ត្តនៃច្បាប់មៃះអបាចៃឹង្បាៃកបារខកសគ្ួលតបា្រ
យៈចំៃួៃសំម�ងនៃកបារម�ោះម្នោតពីរវ្រ្គបីនៃរដ្ឋសភបាដរបាប្បា
វិមសោធៃក្្មខបបមៃះគសបតបា្ ៃឆិងមគជោ្ខគជងដល់បំ្ងនៃ
ច្បាបម់ៃះ។

សំម�ើ បបជា្ត ិ3
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះ�បាៃដបាក់ដលគ់បជបាជៃមដោយអៃុមលោ
្មទៅតបា្បទបញ្ត្តឆិនៃវ្រ្គ 8 ្បាគតបា II នៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California។
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះបខៃ្ថ្វ្រ្គៃបាៃបាមទៅលក្ខៃ្តឆិកៈគត ីៃឆិងមហ្គ្។  
ដូមចនះបទបញ្ត្តឆិ្្មីខដល�បាៃមសនើឱ្យបខៃ្ថ្្រឺគតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ពកននុង
ជបា គបមភទអក្រមគទត មដើ្្ីបង្បាញ្បា ពួកវបា្រឺ្្មី។

សម្នើច្បាប់

គបជបាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California អៃុ្័តច្បាប់ដូចែបាងមគកោ្៖
វ្រ្គ 1. ខផនក 38 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 86000) 
គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅលក្ខៃ្តឆិកៈទឹក មដើ្្ីអបាៃ៖

ខផនក 38. រចៃបាស្្ព័ៃ្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់រដ្ឋ, 
កបារដឹកជញ្ចូៃផលៃចូវទឹក, គបពៃ័្ធមអកូ ៃឆិងកបារកបារពបារ 

ៃឆិងកបារស្តបារម�ើងវិញជគ្កទឹក  
ៃឆិងច្បាប់កបារពបារទឹកពឆិសបានៃ្នបាំ 2018

ជំពូក 1. ចំណងលជើងខលៃី
86000. ខផនកមៃះៃឹងគតូវ�បាៃស្គបាល់ មហើយអបាចសគ្ង់ជបា
ច្បាប់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក ៃឆិង្រុ្ភបាពទឹក ្នបាំ 2018 (Water 
Supply and Water Quality Act of 2018)។ 

ជំពូក 2. លទ្ធផលសសវែងរក និងការគបកាស
86001. គបជបាជៃរកម�ើញ ៃឆិងគបកបាសដូចែបាងមគកោ្៖
(a) កននុងរដ្ឋសងៃលួតខហងែលៃបាំងជបាញឹកញបាប់របស់មយើង 
បមច្កវិទ្យបាជបាៃ់ែ្ពស់របសម់យើង កសឆិក្្មៃឆិង មសដ្ឋកឆិចនៃ្រររូប
ៃីយក្្មរបស់មយើងពឹងខផអែកមលើកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកខដល្បាៃ្រុ្
ភបាពែ្ពស់ ៃឆិង្ឆិៃគតូវ�បាៃបងអែបាក់។ មដោយកបារមធវើឱ្យកបារមគបើគ�បា
ស់ទឹកកបាៃ់ខត្បាៃគបសឆិទ្ធភបាព កបាត់បខៃ្ថ្មសចក្តីគតូវកបារសគ្បា
ប់ទឹក កបារផ្តល់ៃូវកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក្្មី ៃឆិងែុស្រនបា កបារមធវើឱ្យគបមសើរ
ម�ើងដល់ជគ្កទឹកគបភពរបសម់យើង ៃឆិងកបារកបារពបារកបារមគបើ 
គ�បាស់ទឹកែបាងបរិស្ថបាៃសំែបាៃ់ វិធបាៃកបារមៃះៃឹងធបាៃបា្បាក្បាល
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ3 បៃ្ត

(1) មធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិង្រុ្ភបាពទឹកមដោ
យមគបើគ�បាស់វិធីសបាគស្តខដល្បាៃគបសឆិទ្ធឆិភបាពចំ្បាយរបាប់បញ្ចូ
លកបារអភឆិរក្ទឹកកបារបំផលៃបាញទឹកមគកោ្ដីៃឆិងទឹកនគបមផ្ងមទៀត
ទឹកកបារគ្រប់គ្រងទឹកមភលៃៀងកបារខកនចនសំ្ល់ទឹកសអែបាតៃឆិងវិធបាៃ
កបារគ្រប់គ្រងទឹកគសមដៀង្រនបា។
(2) កបារគ្រប់គ្រងលអែគបមសើរនៃតំបៃ់នគពមឈើៃឆិងជួរមដកដូចជបា
តបា្រយៈក្្មវិធីខកល្អែទឹកមគជោះ Sierra Nevada មដើ្្ីមធវើ
ឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវ្រំរូបរិ្បា្ៃឆិង្រុ្ភបាពនៃទឹកហូរៃឆិងកបារប
ញ្ចូលទឹកមគកោ្ដី។ កបារមធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវសែុភបាពដីមធវើឱ្យ
គបមសើរម�ើងៃូវលទ្ធភបាពនៃដីមដើ្្ីឱ្យកបាៃ់ខតគបមសើរម�ើងៃូវទឹ
កមគកោ្ដីៃឆិងកគ្ឆិត្ធ្យ្នៃកបារមហៀរទឹក។
(3) កបារគ្រប់គ្រងទឹកមគកោ្ដីកបាៃ់ខតគបមសើររួ្ ទបាំងកបារអៃុវ
ត្តច្បាប់ស្តីពីកបារគ្រប់គ្រងទឹកមគកោ្ដីគបកបមដោយៃឆិរៃ្តរភបាព 
(Sustainable Groundwater Management Act)
(ខផនកទី 2.74 (ចបាប់មផ្តើ្ពីខផនក 10720) នៃ ខផនកទី 6) ៃឆិង
កបារទទួលស្គបាល់កបាៃ់ខតគបមសើរម�ើងៃូវទំៃបាក់ទំៃងរវបាងទឹកៃឆិ
ងដី។
(4) កបារផ្តល់ទឹកសគ្បាប់គតីៃឆិងសតវនគពរួ្ទបំាងកបារជួសជុលខផន
ក�៉បាសីុហវឆិកៃឆិងកបារគ្រប់គ្រងទីជគ្កតបា្រមបៀប្បា្វៃ្តមដើ្្ីម្លៃើ
យតបមទៅៃឹងកបារផលៃបាស់ប្តចូរស្ថបាៃភបាពបរិស្ថបាៃ។
(5) កបារបមងកើៃស្ត្ថភបាពបញ្ចូៃទឹកខដលៃបាំឱ្យ្បាៃកបារបញ្ចូ
លទឹកមគកោ្ដីកបាៃ់ខតគបមសើរម�ើងៃឆិងមធវើមអោយគបមសើរម�ើង
ៃូវកបារដឹកជញ្ចូៃៃឆិងកបារមគបើគ�បាស់ទឹកជំៃៃ់សគ្បាប់កបារមគបើ
គ�បាស់កននុង្នបំារបាំងសងៃលួត។
(o) គកុ្គបឹក្បាគ្រប់គ្រងធៃធបាៃទឹករបស់រដ្ឋៃបាយកដ្ឋបាៃគតីៃឆិង
សតវនគពៃឆិងភនបាក់ងបារមផ្ងមទៀតជបាមគចើៃ�បាៃទទួលស្គបាល់្ បាកបារ
ផ្តល់្ូលៃឆិធឆិសគ្បាប់កបារបមងកើៃជគ្កគតី្ឺរសំែបាៃ់្បាស់មដើ្្ី
ស្ដបារម�ើងវិញៃូវគបជបាជៃខដលរសម់ៃៅកននុងរដ្ឋ California មហើ
យខដលពឹងខផអែកមលើលំហូរមដើ្្ីស្ដបារម�ើងវិញៃូវចៃំួៃគបជបាជៃ
ទបាំងមៃោះៃឹង្ឆិៃ គតូវ�បាៃគ្រប់គ្របាៃ់។ កបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិសគ្បាប់
កបារបមងកើៃជគ្កគតី្រឺជបាកបារបមំពញបខៃ្ថ្ដ៏សំែបាៃ់ចំមពោះលំហូរ
ស្មហតុផលមដើ្្ីកបារពបារគតី។
(p) California �បាៃ�បាត់បង់ 95 ភបា្ររយ 
នៃដីមសើ្គបវត្តឆិសបាគស្ត។ ដមីសើ្ទបំាងមៃះផ្តល់មស្ៀងអបាហបារ 
ទឹក ៃឆិងកបាររប៉ាប់រងសគ្បាប់សតវបក្ី គតី សតវមផ្ោត 
្ៃឆិកសតវល្មចូៃ សតវរស់កននុងទឹក ៃឆិងអ្ ច្ូររុក្ខជបាតឆិជបាមគចើៃ។ គប
មភទសតវជបាមគចើៃអបាចកលៃបាយមទៅជបាមគ្រោះ្នបាក់ឬ្រំរបា្កំខហងមដោ
យ្រ្មបាៃតំបៃ់ដីមសើ្មហើយ្បាៃមគចើៃមទៀតរស់មៃៅខតមដោយសបារ
ដីមសើ្សពវន្ងៃមៃះ។ ខផនកមៃះរួ្ បញ្ចូល្រនបាៃូវកបារងបារមដើ្្ីគទគទ
ង់ៃឆិងកបារពបារតំបៃ់ដីមសើ្បច្នុប្ៃនខដល្បាៃសក្តបាៃុពលកននុងកបារ
បមងកើៃដីមសើ្មៃៅរដ្ឋ California មដើ្្ី្របំាគទដល់រុក្ខជបាតឆិៃឆិងស
តវខដលរីកលូតលបាស់។
(q) កបារអៃុវត្តខផនកមៃះៃឹងៃបាំ្កៃូវកបារសៃ្ំ្វិកបាដល់រដ្ឋបាភឆិ
�បាល្ូលដ្ឋបាៃភលៃបា្ៗមដោយ្បាៃមគចើៃជបាង្ួយពបាៃ់លបាៃដុលលៃបារ 

វត្តឆិភបាព មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះ ៃឹងជួយសមគ្ចឱ្យ�បាៃ
ៃូវមចតៃបារបស់វ្រ្គមៃោះ។
(h) ខផនកមៃះផ្តលៃ់ូវកបារខបងខចកមដោយយុត្តឆិធ្៌ 
ៃឆិងស្មហតុផលៃូវ្ូលៃឆិធឆិមដោយផ្បាល់ ៃឆិងមដោយគបមយោល
ខដលផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍ដល់គ្រប់តំបៃ់នៃរដ្ឋ។
(i) ខផនកមៃះផ្តលៃ់ូវវិធបាៃកបារចំ្ បាយរយៈមពលែលៃី ៃឆិងរយៈមពល
ខវងមដើ្្ីមដោះគសបាយបញប្ាកងវះទឹកខដលប្ដបាល្កពីមគ្រោះ
របំាងសងៃលួតៃបាមពល្្មីៗមៃះ មហើយៃឹងជួយមរៀបចំសហ្រ្ៃ៍កននុង
តំបៃ់សគ្បាប់មគ្រោះរបាំងសងៃលួតៃបាមពលអៃបា្រត។ ភបាពរបាំងសងៃលួតកបា
ត់បៃ្ថយកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់គបជបាជៃ កសឆិក ្្ម ៃឆិងបរិស្ថបាៃ។ 
ខផនកមៃះៃឹងជួយបំមពញតគ្ូវកបារទឹករបស់គបជបាជៃកសឆិក្្ម 
ៃឆិងបរិស្ថបាៃ មហើយមធវើឱ្យ California កបាៃ់ខត្បាៃភបាពធូរគសបា
លកននុងកបារគបឈ្ៃឹងបរិយបាកបាសខគបគបួល។
(j) តបា្រយៈកបារខកល្អែផលឆិតភបាពសុែភបាព ៃឆិងជគ្កទឹក 
សហ្រ្ៃ៍ៃឹងកបាៃ់ខតអបាចពឹងខផអែកមលើែលៃលួៃឯង�បាៃទបាក់ទងៃឹង
កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក មហើយ្រុ្ភបាពែបាងបរិសបាៃកននុង្ូលដបាៃៃឹង 
គតូវ�បាៃបមងកើៃ។
(k) តបា្រយៈកបារលុបបំ�បាត់រុក្ខជបាតឆិរបាតត្បាត ដូចជបា 
starthistle ព្៌មលឿង មដើ្ខគតងធយក្ (Arundo 
donax) ៃឆិងតបា្៉បារីសក កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឹងគតូវ�បាៃបមងកើៃ 
មហើយជគ្កសគ្បាប់គតី ៃឆិងសតវនគពៃឹងគតូវ�បាៃមធវើឱ្យគបមសើរ
ម�ើង។
(l) ទឹកជៃំៃ់អបាចបំផលៃឆិចបំផលៃបាញសហ្រ្ៃ៍ 
ៃឆិងមហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធ។ មយើងអបាចមធវើកបារមគបើ�បាៃយប៉ាងលអែគបមសើ
រចំមពោះទឹកជៃំៃ់មដោយកបារទបាញយកទឹក មហើយដបាក់វបាឱ្យមគបើប្
របាស់មៃៅកននុងសហ្រ្ៃ៍របស់មយើង មៃៅមលើកសឆិដ្ឋបាៃរបស់មយើង 
ៃឆិងមដោយកបារបញ្ចូលអបាងទឹកមគកោ្ដី។ តបា្រយៈកបារផ្តល់្ូល
ៃឆិធឆិមដើ្្ីគ្រប់គ្រងទីជគ្បាល ៃឆិងតំបៃ់លឆិចទឹករបស់មយើង 
មដោយភបាពវបាងនវ ខផនកមៃះៃឹងជួយបមញ្ៀសកបារបំផលៃបាញមដោ 
យទឹកជៃំៃ់ មធវើឱ្យគបមសើរដល់ទីជគ្សតវគតី ៃឆិងសតវវ 
ព្ នរគព្ទបាំងលុបបំ�បាត់មគ្រឿងបំពុលពីកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹករប
សម់យើង មលើកកំពស់ទឹកមគកោ្ដី ជួសជុលអបាងស្តនុកទឹក 
ៃឆិងខកល្អែបរិស្ថបាៃ។ កបារគ្រប់គ្រងតំបៃ់លឆិចទឹកលអែគបមសើរជបាង
្ុៃអបាចៃឹងមធវើឱ្យគបមសើរម�ើងដលគ់បតឆិបត្តឆិកបារនៃអបាងស្តនុកទឹក
មៃៅមដើ្ទឹកសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក។
(m) ស្ថបាៃភបាពអ្រ្គីភ័យធងៃៃ់ធងៃរអបាចៃបាំឱ្យ្បាៃសំ្ ឹក្រួរឱ្យកត់
ស្្គបាល់ ្រុ្ភបាពទឹកគតូវ�បាៃកបាត់បៃ្ថយ ៃឆិង្បាៃផលប៉ះពបា
ល់មលើមហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធទឹក។ ខផនកមៃះផ្តល់្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ីគ្រ
ប់គ្រងនគពមឈើ ៃឆិងទីជគ្បាលមដើ្្ីកបាត់បៃ្ថយមគ្រោះ្នបាក់ពីអ្រ្គី
ភ័យ កបាត់បៃ្ថយផលប៉ះពបាល់នៃមភលៃើងម្ះនគពមៃៅមលើកបារផ្គត់ផ្គង់ 
ៃឆិង្រុ្ភបាពទឹក ៃឆិងមលើកក្្ពស់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក។
(n) ខផនកមៃះផ្តល់្ ូលៃឆិធឆិដល់ក ្្មវិធីដូចែបាងមគកោ្ ខដល
ម្លៃើយតបមទៅៃឹងតគ្ូវកបារទឹករបស់្ ៃុស្ ៃឆិងបរិស្ថបាៃមៃៅ 
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ែូចែបាតទឹកជំៃៃ់ខដលជបាញឹកញបាប់មធវើឱ្យ្បាៃកបារចំ្បាយយ៉បា
ងមគចើៃដល់រដ្ឋបាភឆិ�បាលកននុងតំបៃ់មដើ្្ីជួសជុលកខៃលៃង។
(7) ្ូលៃឆិធឆិទឹកព្យនុះ។ បទបញ្បាទបំាង�បាយខដលដបាក់មដោយគកុ
្គបឹក្បាគតួតពឆិៃឆិត្យធៃធបាៃទឹករបស់រដ្ឋៃឆិង្រ្ៈក្្មកបារគតួតពឆិ
ៃឆិត្យ្រុ្ភបាពទឹកកននុងតំបៃ់មផ្ងៗៃឹងៃបាំឱ្យ្បាៃកបារសបាងសង់
្រមគ្ោងចំ្បាយមផ្ងៗរបាប់ពបាៃ់លបាៃដុលលៃបារ។ កបារផ្តល់្ូលៃឆិ
ធឆិតបា្រយៈវិធបាៃកបារមៃះៃឹងកបាត់បៃ្ថយចំ្បាយនៃ្រមគ្ោងទបាំង
មៃះមទៅរដ្ឋបាភឆិ�បាល្ូលដ្ឋបាៃ។
(8) កបារស្តបារ្ច្បាជបាតឆិ។ ខផនកមៃះផ្តល់គ�បាក់របាប់រយលបាៃដុលលៃបារ
សគ្បាប់កបារស្ដបារម�ើងវិញខផនក្ច្បាជបាតឆិ។ ភនបាក់ងបារទឹកកននុងតំបៃ់
ៃឆិងកននុងតំបៃ់កំពុងស្ម័គ្រចឆិត្តអៃុវត្ត្រមគ្ោងជបាមគចើៃ។ តបា្រយៈ
កបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិរបស់រដ្ឋខផនកមៃះៃឹងកបាត់បៃ្ថយចំ្បាយកននុង
គសកុ។ មលើសពីមៃះមទៅមទៀតកបារមកើៃម�ើងៃូវចៃំួៃគបជបាជៃកននុ
ងគតីៃឹងមធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកកននុងតំបៃ់មដោយមជៀ
សវបាងកបារចំ្បាយរបស់រដ្ឋបាភឆិ�បាលកននុងតំបៃ់មដើ្្ីផ្តល់កបារផ្គត់
ផ្គង់ទឹកជំៃួសតន្លៃរបាប់រយលបាៃដុលលៃបារឬរបាប់ពបាៃ់លបាៃដុលលៃបារ។
(9) ្រ្ៃីយភបាពកននុងតំបៃ់ម ន្រ។ តំបៃ់ម្នរ San Francisco 
គសកុកំពុងមធវើកបារខកល្អែគបពៃ័្ធខចកចបាយទឹករបស់ពួកម្រមដើ្្ី
តភ្បាប់្រនបារវបាងកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ពួកម្រសគ្បាប់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក
របាំងសងៃលួតខដលអបាចទុក ចឆិត្ត�បាៃៃឆិងអត្ថគបមយោជៃ៍មផ្ងៗមទៀត។ 
មដោយផ្តល់្វិកបាសគ្បាប់ក្្មវិធីមៃះៃបាយកដ្ឋបាៃមៃះៃឹងកបាត់ប
ៃ្ថយកបារចំ្បាយរបស់ពួកម្រចំៃួៃពីររយហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ 
($250,000,000 ដុលលៃបារ)។
(10) កបារជួសជុលខគពកជីក Friant Kern។ រូបភបាពក
ងវះទឹកមគកោ្ដី�បាៃប្ដបាលឱ្យ្បាៃកបារធលៃបាក់ចុះៃូវខគពកជីក 
Friant Kern។ ្ូលៃឆិធឆិរបស់រដ្ឋមដើ្្ីជួសជុលគប�បាយៃឹ
ងកបាត់បៃ្ថយកបារចំ្បាយជួសជុលគប�បាយមទៅគសុកទឹក។ 
មជៀសវបាងន្លៃចំ្បាយសគ្បាប់ហឆិរញ្ប្យទបាៃ្រមគ្ោងមៃះ 
ៃឹងអបាចសៃ្ំ គ�បាក់ របាប់លបាៃដុលលៃបារកននុង្ួយ្នបាំៗពីន្លៃចំ្បាយ
កបារគ�បាក់ខដលៃឹងគតូវមចញន្លៃមដោយ្្្ឌលទបំាងមៃះ។
(11) កបារជួសជុលទំៃប់ទឹក Oroville។ 
មទោះបីជបាកបារចំ្បាយមលើកបារជួសជុលទំៃប់ Oroville ្រួរ
ខតគតូវ�បាៃគ្របដ្ដប់មដោយរដ្ឋបាភឆិ�បាលសហពៃ័្ធតបា្រយៈ
ភនបាក់ងបារគ្រប់គ្រងមគ្រោះអបាសៃនសហព័ៃ្ធឬកងមយោធពល
មែ្រភូ្ឆិៃ្នៃកងវិសវក្្មរដ្ឋបាភឆិ�បាលសហពៃ័្ធគបខហលជបា
្ឆិៃបំមពញកបាតពវកឆិច្មៃះមទ។ គបសឆិៃមបើអនកម្៉ៅកបារកននុងកបារបមងកើ
តគបព័ៃ្ធធៃធបាៃទឹករបស់រដ្ឋខដលជបាភនបាក់ងបារកននុងគសុកទបាំងអស់
គតូវ�បាៃបង្ខំឱ្យគ្របដ្ដប់គ្រប់ខផនក ឬទបាំងអស់នៃកបារចំ្បាយ
ទបាំងមៃះខផនកមៃះៃឹងកបាត់បៃ្ថយកបារចំ្បាយរបស់ពួកម្រមដោយ 
ពីររយលបាៃដុលលៃបារ ($200,000,000)។ ន្លៃចំ្បាយមលើកបារ
គ�បាក់ក៏ៃឹងគតូវ�បាៃកបាត់បៃ្ថយផងខដរ។
(r) ្ូលៃឆិធឆិសំែបាៃ់ៗមៃៅសលគ់តូវខបងខចកមទៅ្រមគ្ោងរក្បាទុក
មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកទី 26.7 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 79700)។ 
មដោយមហតុផលមៃះ មហើយមដើ្្ីកុំឱ្យរំែបាៃដល់កបារងបាររបស់្រ

មហើយកបាត់បៃ្ថយចំ្បាយគបតឆិបត្តឆិកបាររបស់រដ្ឋបាភឆិ�បាលកននុងតំប
ៃ់របាប់រយលបាៃដុលលៃបារកននុង្ួយ្នបាំ។ ខផនកមៃះៃឹងផ្តល់្វិកបាខដល
មធវើឱ្យ្បាៃកបារផលៃបាស់ប្តចូរ្វិកបាររបស់រដ្ឋបាភឆិ�បាលកននុងតំបៃ់ខដលៃបាំ
ឱ្យ្បាៃកបារអៃុវត្ត្រមគ្ោងមៃៅកននុងវិស័យដូចែបាងមគកោ្។  
្រមគ្ោងទបាំងមៃះគតូវ�បាៃអៃុវត្តមៃៅមពល្្មីៗមៃះមដោយរ 
ដ្ឋបាភឆិ�បាលកននុងតំបៃ់។
(1) ទឹកផឹក្បាៃសុវត្ថឆិភបាព។ ្វិកបារដ្ឋ ៃឆិងកបារផ្គចូផ្គងមដោយផ្បាល់
ៃឹងកបាត់បៃ្ថយកបារចំ្បាយមទៅរដ្ឋបាភឆិ�បាលកននុងតំបៃ់អៃុវត្តគបព័
ៃ្ធទឹកសអែបាតៃឆិងគបព័ៃ្ធគបគពឹត្តឆិក្្មទឹកសអែបាតៃឆិងកននុងកគ្ឆិត្ួយចំ
ៃួៃនៃដំម ើ្រកបារនៃគបពៃ័្ធទបាំងមៃោះ។
(2) កបារខកនចនទឹកកបាកសំ្ល់។ ្ូលៃឆិធឆិរបស់រដ្ឋៃឹងកបាត់បៃ្ថ
យកបារចំ្បាយមលើមរោងចគកទបាំងមៃះមដោយកបាត់បៃ្ថយចំ្បាយ
មដើ្ទុៃនៃ្រមគ្ោងសគ្បាប់រដ្ឋបាភឆិ�បាលកននុងគសុក។ តបា្រយៈកបា
រកបាត់បៃ្ថយចំ្បាយមដើ្ទៃុរបស់របាជរដ្ឋបាភឆិ�បាលកបារចំ្ បាយ
មលើទឹកពីមរោងចគកទបាំងមៃះក៏ៃឹងគតូវ�បាៃកបាត់បៃ្ថយផងខដរ។ 
កបារអៃុវត្តមរោងចគកខកនចនទឹកកែវក់ៃឹងបងអែបាក់តគ្ូវកបារសគ្បាប់
គបភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកសអែបាតខដល្បាៃតំនលន្លៃជបាង្ុៃដូមចនះវបាៃឹង
កបាត់បៃ្ថយមដើ្ទុៃកននុងគសកុៃឆិងចំ្បាយគបតឆិបត្តឆិកបារ។
(3) កបារបៃ្បាបជបាតឆិនគបទឹកមគកោ្ទឹក។ ្ូលៃឆិធឆិរបស់រដ្ឋៃឹងកបា
ត់បៃ្ថយកបារចំ្បាយមលើមរោងចគកទបាំងមៃះមដោយកបាត់បៃ្ថយចំ
្បាយមដើ្ទុៃនៃ្រមគ្ោងសគ្បាប់រដ្ឋបាភឆិ�បាលកននុងគសកុ។ តបា្
រយៈកបារកបាត់បៃ្ថយចំ្បាយមដើ្ទុៃរបស់របាជរដ្ឋបាភឆិ�បាលកបារចំ
្បាយមលើទឹកពីមរោងចគកទបំាងមៃះកៃ៏ឹងគតូវ�បាៃកបាត់បៃ្ថយផង
ខដរ។ កបារអៃុវត្តមរោងចគកខកនចនទឹកមគកោ្ដីៃឹងបងអែបាក់តគ្ូវ 
កបារសគ្បាប់គបភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកសអែបាតខដល្បាៃតំនលន្លៃជបាង 
្ុៃដូមចនះវបាៃឹងកបាត់បៃ្ថយមដើ្ទុៃកននុងគសុកៃឆិងចំ្បាយ
គបតឆិបត្តឆិកបារ។
(4) កបារអភឆិរក្ទឹក។ ្ូលៃឆិធឆិរបស់រដ្ឋៃឹងកបាត់បៃ្ថយចំ្បាយ
នៃ្រមគ្ោងទបាំងមៃះកបាត់បៃ្ថយកបារចំ្បាយមទៅរដ្ឋបាភឆិ�បាលកននុង
តំបៃ់។ សែំបាៃ់ជបាងមៃះមទៀតកបារកបាត់បៃ្ថយតគ្ូវកបារទឹកខដល
�បាៃ្កពី្រមគ្ោងទបាំងមៃះៃឹងកបាត់បៃ្ថយចំ្បាយគបតឆិបត្តឆិកបា
រមហើយៃឹងចំ្បាយមពលសបាងសង់ៃឆិងគបតឆិបត្តឆិកបារសគ្បាប់្រ
មគ្ោងចំ្បាយមដើ្ទុៃខដល្បាៃតំនលន្លៃខដលគតូវកបារមដើ្្ីផ្ត
ល់ទឹក្្មី។
(5) ជួសជុលអបាងស្តនុកទឹកកបារពបារទឹកជៃំៃ់។ ្ូលៃឆិធឆិរបស់រដ្ឋ
ៃឹងកបាត់បៃ្ថយកបារចំ្បាយរបស់្រមគ្ោងទបាំងមៃះសគ្បាប់រដ្ឋបាភឆិ
�បាលកននុងគសុក។
(6) ្វិកបារអបាជ្បាធរស្តបារតំបៃ់ម ន្រ San Francisco។ កបារវិៃឆិ
មយោ្ររបស់រដ្ឋមលើ្រមគ្ោងដីមសើ្ខដលផ្តល់កបារកបារពបារទឹកជំៃ
ៃ់ជុំវិញ ម ន្រ San Franciscoៃឹងកបាត់បៃ្ថយហបាៃឆិភ័យនៃកបា
រជៃ់លឆិច ទបាក់ទងៃឹងកបារខគបគបួលអបាកបាសធបាតុ។ កបារមធវើខបប
មៃះៃឹងកបាត់បៃ្ថយកបារចំ្បាយមលើវិធបាៃកបារ្៍គ្រប់គ្រងទឹកជំ
ៃៃ់មផ្ងៗមទៀតមហើយសំែបាៃ់ជបាងមៃះមទៀតៃឹងកបាត់បៃ្ថយកបារ
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(l) “ខផៃកបារគ្រប់គ្រងទឹកចគ្ុះកននុងតំបៃ់” ្បាៃៃ័យ្បាខផៃ
កបារដ៏ទូលំទូលបាយសគ្បាប់តំបៃ់ភូ្ឆិសបាគស្ដខដល�បាៃកំ្
ត់ខដលបំមពញតបា្តគ្ូវកបារនៃខផនកទី 2.2 (ចបាប់ពីខផនកទីវ្រ្គ 
10530) នៃខផនកទី 6 ខដលខផនកមៃះអបាចគតវូ�បាៃខកសគ្ួល។
(m) “រុក្ខជបាតឆិរបាតត្បាត” សំមដៅដល់រុក្ខជបាតឆិ ដី 
ឬទឹកខដល្ឆិៃ្បាៃមដើ្ កំម្ើត California មដោយ្រ្មបាៃតន្លៃ 
ឬតន្លៃកសឆិក្្មខដល្ឆិៃ្បាៃកគ្ឆិតដូចែបាងមគកោ្៖ ដបំា
មដើ្រុក្ខជបាតឆិមដើ្មឈើ្រំរបា្កំខហងជីវចគ្ុះរបស់រុក្ខជបាតឆិ
មដើ្មឈើបងកផលប៉ះពបាល់ដល់ផលឆិតភបាពកសឆិក្្មឬជួរ 
បំផលៃបាញជីវសបាគស្តសតវនគព។ មដើ្្ីដុតមគ្រោះ្នបាក់ឬមគបើទឹកមគចើៃ
ជបាងរុក្ខជបាតឆិខដលវបាផលៃបាស់ទីលំមៃៅ។
(n) “្រមគ្ោងពហុ្រុ្គបមយោជៃ៍” ្បាៃៃ័យ្បា្រមគ្ោង្ួយ
ខដលបមគ្ើមលើសពីម្រោលបំ្ងរួ្្បាៃប៉ុខៃ្ត្ឆិៃ្បាៃកំ្ត់ចំ
មពោះកបារគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកកបារខកល្អែ្រុ្ភបាព
ទឹកកបារបមងកើៃបរិស្ថបាៃកបារកំសបាៃ្តកបាររក្បាទុក្បា្ពលកបារកបា
ត់បៃ្ថយកបារបមញ្ញឧស្ម័ៃខគបគបួល ៃឆិងគតី ៃឆិងសតវនគព។
(o) “អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញ” ្បាៃៃ័យ្បាអង្គកបារ
ខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់មដើ្្ីមធវើជំៃួញមៃៅរដ្ឋ 
California ៃឆិងគតូវ�បាៃមលើកខលងមគកោ្ខផនក 501(c)(3) 
ឬខផនក 501(c)(6) នៃគក្ចំ្ូលគបភពនផក្ននុងកននុងកគ្ឆិតខដ
ល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយច្បាប់រដ្ឋ ៃឆិងសហព័ៃ្ធ។
(p) “កបារកបារពបារ” ្បាៃៃ័យ្បាសក្្មភបាពចបំា�បាច់មដើ្្ីទប់សកបា
ត់កបារែូចែបាតឬកបារែូចែបាតដល់្ៃុស្គទព្យស្្ត្តឆិឬធៃធបាៃ
ធ្្មជបាតឆិ ឬសក្្មភបាពចបាំ�បាច់មដើ្្ីអៃុញ្បាតឱ្យមគបើគ�បាស់ ៃឆិង
កបារបៃ្តមគបើគ�បាសគ់ទព្យស្្ត្តឆិ ឬធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិៃឆិងរួ្ បញ្ចូល
ទបាំងកបារទឆិញកបារអភឆិវឌ្ឍកបារស្តបារកបារអភឆិរក្កបារអភឆិរក្ៃឆិងកបារខ្
ទបាំ ៃឆិងកបារបកខគបជបាកបារបកគសបាយគតូវ�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងវ្រ្គ
រង (1) នៃវ្រ្គ 75005 នៃមលែកូដធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(q) “ទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ” ្បាៃៃ័យ្បាទីភនបាក់ងបាររដ្ឋឬៃបាយ
កដ្ឋបាៃគសុកពឆិមសសអបាជ្បាធរអំ្បាចរួ្្រនបាទីគកុងគសុកមែោៃធីៃឆិ
ងមែោៃធី ឬអៃុខផនកៃមយោ�បាយរបស់រដ្ឋ។
(r) “គបព័ៃ្ធទឹកសបាធបារ្ៈ” គតូវ�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងវ្រ្គរង (h) 
នៃវ្រ្គ 116275 នៃគក្សុែភបាព ៃឆិងសុវត្ថឆិភបាពមហើយ្បាៃៃ័
យ្បាអនកផ្គត់ផ្គង់ទឹកកននុងតំបៃ់គកងុៃឆិងគសកុខដលរួ្ ្បាៃអនកផ្គ
ត់ផ្គង់ទឹកឯកជៃខដល�បាៃកំ្ត់កននុងវ្រ្គ 10617។
(s) “កបារស្តបារម�ើងវិញ” ្បាៃៃ័យ្បាកបារមធវើឱ្យគបមសើរម�ើង
នៃរចៃបាស្្ព័ៃ្ធរូបវ័ៃ្តឬកខៃលៃង ៃឆិងមៃៅកននុងករ្ីនៃគបព័ៃ្ធធ្្ម
ជបាតឆិ ៃឆិងលក្ខ្ៈមទសភបាពរួ្បញ្ចូលប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្
ត់ចំមពោះ្រមគ្ោងខដលខកល្អែដំម្ើរកបាររបាងកបាយៃឆិងមអកូ�ចូ
សីុរួ្បញ្ចូលប៉ុខៃ្ត្ឆិៃកំ្ត់ចំមពោះកបារគ្រប់គ្រងសំ្ឹក។ 
កបារគ្រប់គ្រងដីល្ប់; កបារគ្រប់គ្រងៃឆិងលុបបំ�បាត់សតវខដល
របាតត្បាត។ ដុតតបា្មវជ្បញ្បា កបាត់បៃ្ថយមគ្រោះ្នបាក់នៃមគ្រោះ
្នបាក់។ កបារហបា្�បាត់កបារ្រំរបា្កំខហងដល់ធៃធបាៃធ្្មជបា
តឆិខដល្បាៃគសបាប់ឬគតូវ�បាៃស្តបារម�ើងវិញ វបាលមស្មៅដីមសើ្ 

្ៈក្្មបាកបារទឹករដ្ឋ California កននុងកបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិទបំាងមៃះវិ
ធបាៃកបារមៃះ្ឆិៃរបាប់បញ្ចូល្វិកបាសគ្បាប់កបារសបាងសង់្រមគ្ោង
ផ្នុកជបាក់លបាក់មទ។

ជំពូក 3. និយមន័យ
86002. លុះគតបាខតបរិបទគតូវ�បាៃតគ្ូវ មបើ្ឆិៃដូមចនះមទៃឆិ
យ្ៃ័យខដល្បាៃខចងកននុងខផនកមៃះគ្រប់គ្រងខផនកមៃះដូចត
មទៅ៖
(a) “កបារអភឆិរក្” ្បាៃៃ័យ្បាកបារស្តបារស្ថឆិរភបាពកបារស្ដបារម�ើង
វិញកបារកបាត់បៃ្ថយកបារមគបើគ�បាស់ទឹកកបារអភឆិវឌ្ឍៃ៍ ៃឆិងកបារស្ថបាប
ៃបាម�ើងវិញឬកបាររួ្បញ្ចូល្រនបានៃសក្្មភបាពទបាំងមៃោះ។
(b) “សក្្មភបាពអភឆិរក្ដីឯកជៃ” ្បាៃៃ័យ្បា្រមគ្ោងខដល
អៃុវត្តមដោយ្្បាស់ដី្បាៃ្ៃ្ៈខដលពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងកបារគ្រប់គ្រងធ
ៃធបាៃធ្្មជបាតឆិគបកបមដោយកបារខគបគបួលៃឆិងអបាចបតខ់បៃ�បាៃកននុ
ងកបារម្លៃើយតបមទៅៃឹងស្ថបាៃភបាពខគបគបួលៃឆិងកបារ្រំរបា្កំខហងដ
ល់ទីជគ្កៃឆិងសតវនគព។ កបារវិៃឆិមយោ្រ ៃឆិងសក្្មភបាពទបាំងមៃះ
គតវូ�បាៃបមងកើតម�ើងជបាពឆិមសសមដើ្្ីបមងកើតលក្ខែ ្្ឌរស់មៃៅ
មលើដីឯកជៃខដល�បាៃគ្រប់គ្រងជបាគបចបំាតបា្មពលមវលបារួ្ខផនក
ដល់សុែភបាពយូរអខងវង ៃឆិងភបាពរឹង្បាំនៃគបពៃ័្ធមអកូ�ចូសុីដ៏សំ
ែបាៃ់ៃឆិងបមងកើៃចំៃួៃសតវនគព។
(c) “តំបៃ់ដីស្ដរ” ្បាៃៃ័យ្បាតំបៃ់ដីស្្ទបាៃ 
“Sacramento-San Joaquin” ខដល្បាៃខចងកននុងវ្រ្គ 
12220 ។
(d) “ៃបាយកដ្ឋបាៃ” ្បាៃៃ័យ្បាៃបាយកដ្ឋបាៃធៃធបាៃទឹក។
(e) “កបារបៃ្បាបជបាតឆិនគប” ្បាៃៃ័យ្បាកបារដកអំបឆិល ៃឆិងកបាក
សំ្ ល់មផ្ងៗមចញពីទឹកមគកោ្ដីខដល្បាៃជបាតឆិពុល ឬគបភ
ពទឹកមផ្ងមទៀតខដល្បាៃជបាតឆិអំបឆិលរួ្ ទបាំងទឹកសបាប។
(f) “សហ្រ្ៃ៍គកីគក” ្បាៃអត្ថៃ័យដូច្បាៃខចងកននុងអៃុខផនក 
(a) នៃវ្រ្គ 79505.5 មគពោះវបាអបាចគតូវ�បាៃខកខគប។
(g) “លំហូរអបាកបាសធបាតុសងៃលួត” គតូវ�បាៃកំ្ ត់ដូចមៃៅកននុងវ្រ្គ 
10561.5។
(h) “តំបៃ់ខដល្បាៃកបារគពួយ�បារ្្ភខផនកមសដ្ឋកឆិច្” ្បា
ៃអត្ថៃ័យដូច្បាៃខចងកននុងអៃុខផនក (k) នៃវ្រ្គ 79702 
ខដលអបាចគតូវ�បាៃខកខគប។
(i) “្រ្ៈក្្មបាធឆិកបារហឆិរញ្វត្ថនុ” ្បាៃៃ័យ្បា្រ្ៈ្្មបាធឆិកបារកបារ
ពឹងខផអែកមលើកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកសអែបាត ៃឆិងកបារពបារកបាររបំាងសងៃលួតខដលប
មងកើតមដោយវ្រ្គ 86182។
(j) “្ូលៃឆិធឆិ” ្បាៃៃ័យ្បា្ូលៃឆិធឆិកបារពឹងខផអែកមលើ
កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក ៃឆិងកបារពបារមគ្រោះរបាំងសងៃលួត្នបាំ 2018 
ខដលបមងកើតម�ើងមដោយវ្រ្គ 86169។
(k) “ទីភនបាក់ងបារៃឆិរៃ្តរភបាពទឹកមគកោ្ដី” ្បាៃៃ័យ្បាទីភនបាក់ងបារ
ខដល�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងអៃុខផនក (j) នៃវ្រ្គ 10721។
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(3) អៃុខផនកមៃះៃឹងមៃៅខត្បាៃសុពលភបាពរហូតដល់ន្ងៃទី 1 
ខែ្ករបា្នបាំ 2028 មហើយ្រឆិត្កដល់ន្ងៃខែមៃោះ្រឺ្ឆិៃ្បាៃគប
សឆិទ្ធភបាព។
(b) ៃបាយកដ្ឋបាៃហឆិរញ្វត្ថនុ ឬអនកគតួតពឆិៃឆិត្យ ឬសវៃកររដ្ឋ 
California ខដលជបាអនកដឹកៃបាំៃីតឆិបញ្ត្ដឆិអបាចមធវើសវៃក្្មមលើ
កបារចំ្បាយរបស់ទីភនបាក់ងបាររដ្ឋ្បា្ួយខដលទទួល�បាៃកបារផ្ត
ល់្ ូលៃឆិធឆិមដោយអៃុមលោ្តបា្ច្បាប់មៃះ។
(c) ទីភនបាក់ងបាររដ្ឋខដលមចញកបារផ្តល់ជំៃួយមដោយ្បាៃ្ូលៃឆិធឆិ
ខដលគតូវ�បាៃអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះតគ្ូវឱ្យ្បាៃកបាររបាយកបា
រ្៍ឱ្យ�បាៃគ្រប់គ្របាៃ់នៃកបារចំ្បាយនៃ្ូលៃឆិធឆិខដលទទួល
�បាៃពីជំៃួយមៃះ។

ជំពូក 5. ការសកលម្អគបភពទឹក  
និង្រុណភាពទឹក

ទឹកផឹក្បាៃសុវត្ថឆិភបាព
86004. ្វិកបាសរុបចំៃួៃគ�បាំពីររយហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ 
($750,000,000) គតូវ�បាៃដកគសង់ពី្ូលៃឆិធឆិមៃះមទៅឱ្យគកុ
្គបឹក្បារដ្ឋសគ្បាប់កបារចំ្បាយជំៃួយៃឆិងគ�បាក់ក្្ីមដើ្្ីខកល
្អែ្រុ្ភបាពទឹកឬជួយផ្តល់ៃូវទឹកសអែបាតខដល្បាៃសុវត្ថឆិភបាពៃឆិង
្បាៃសុវត្ថឆិភបាពដល់គបជបាជៃ California ទបំាងអស់។
86005. ្រមគ្ោងខដល្បាៃសឆិទ្ធឆិផ្តល់្ូលៃឆិធឆិតបា្្បាគតបាមៃះ
ៃឹងជួយមលើកកំពស់្រុ្ភបាពទឹកសគ្បាប់កបារមគបើគ�បាស់�បាៃ។ 
ម្រោលបំ្ងនៃអត្ថបទមៃះ្រឺមដើ្្ី៖
(a) កបាត់បៃ្ថយកបាកសំ្ល់កននុងកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកផឹកមដោយ្ឆិៃ
្រឆិតពីគបភពទឹកឬទឹកកែវក់។
(b) វបាយតន្លៃ ៃឆិងផ្តល់អទឆិភបាពដល់ហបាៃឆិភ័យនៃកបារមធវើឱ្យកែវ
ក់ដល់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកពឆិសបា។
(c) មដោះគសបាយតគ្ូវកបារបៃ្បាៃ់ៃឆិងបៃ្បាៃ់នៃសហ្រ្ៃ៍គកីគក
តំបៃ់ជៃបទឬតូចខដលទទួលរងពីកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកសអែបាតខដល្ឆិ
ៃសអែបាតសអែំ ឬ្ឆិៃគ្រប់គ្របាៃ់រួ្ ទបាំងប៉ុខៃ្ត្ឆិៃ្បាៃកគ្ឆិតចំមពោះ្រ
មគ្ោងខដលមដោះគសបាយបញ្បាបៃ្បាៃ់ខផនកសុែភបាពសបាធបារ្ៈ។
(d) មគបើអបាៃុភបាពមលើទឹកផឹកឯកជៃសហព័ៃ្ធរដ្ឋៃឆិង្ូលដ្ឋបាៃ 
មផ្ងមទៀតៃឆិង្ូលៃឆិធឆិព្យបា�បាលទឹកសំ្ល់។
(e) ផ្តល់ឱ្យសហ្រ្ៃ៍ខដលងបាយរងមគ្រោះមដោយ្បាៃមហដ្ឋបារច
ៃបាស្្ព័ៃ្ធទឹកសអែបាតមគបើគ�បាស់សបាធបារ្ៈខដលផ្តល់ៃូវកបារផ្គត់ផ្គ
ង់ទឹកសអែបាតខដលអបាចមជឿទុកចឆិត្ត�បាៃ ៃឆិងអបាចទុកចឆិត្ត�បាៃខដល
សហ្រ្ៃ៍អបាចគទគទង់យូរអខងវង។
(f) ធបាៃបា�បាៃៃូវកបារទទួល�បាៃទឹកសអែបាត សុវត្ថឆិភបាព 
អបាចទុកចឆិត្ត�បាៃ ៃឆិងតំនលស្រ្្យសគ្បាប់សហ្រ្ៃ៍ 
California។
(g) ម្លៃើយតបស្តង់ដបារទឹកសអែបាត្នបាក់ទីពីរ ៃឆិងទីពីរឬលុបមចោល
កបាកសំ្ល់ខដលគតូវ�បាៃកំ្ត់មដោយរដ្ឋបាភឆិ�បាលរដ្ឋ ឬសហ

ដងទមៃលៃៃឆិងកបារជួសជុលស្ឹង។ ៃឆិងកបារខកលំអទីជគ្ករុក្ខជបាតឆិ
ៃឆិងសតវនគពមផ្ងៗមទៀតមដើ្្ីបមងកើៃតន្លៃគបព័ៃ្ធធ្្មជបាតឆិនៃគទ 
ព្យស្្ត្តឆិ។ ្រមគ្ោងស្ដបារម�ើងវិញរួ្្បាៃកបារមធវើខផៃកបារកបារ 
គតួតពឆិៃឆិត្យៃឆិងកបាររបាយកបារ្៍ចបាំ�បាច់មដើ្្ីធបាៃបាៃូវកបារអៃុវត្តៃ៍
ម្រោលមដៅនៃ្រមគ្ោងគបកបមដោយមជោ្រជ័យ។
(t) “សហ្រ្ៃ៍គកីគកយ៉បាងែលៃបាំង” ្បាៃៃ័យ្បាសហ្រ្ៃ៍ខដល
្បាៃគ�បាក់ចំ្ូល្ធ្យ្គ្រួសបារតឆិចជបាង 60ភបា្ររយ នៃគ�បាក់
ចំ្ូលគ្រួសបារ្ធ្យ្ទូទបាំងរដ្ឋ។
(u) “ក ្្មវិធីខកល្អែទឹកមគជោះ Sierra Nevada” ្រឺជបាក្្មវិធី
សំរបសំរួលរួ្្រនបា្ួយមដើ្្ីស្ដបារម�ើងវិញៃូវសែុភបាពរបស់ទីជ
លសបារបឋ្របស់រដ្ឋ California មដោយបមងកើៃមល្ឿៃៃឆិងទំហំ
នៃកបារស្ដបារម�ើងវិញនគពមឈើមដើ្្ីរក្បាផលគបមយោជៃ៍សំែបាៃ់ៗ
ខដលតំបៃ់ Sierra Nevada ផ្តល់ឱ្យ។
(v) “គកុ្គបឹក្បារដ្ឋ” ្បាៃៃ័យ្បាគកុ្គបឹក្បាគតួតពឆិៃឆិត្យធៃធបា
ៃទឹករបស់រដ្ឋ។
(w) “ច្បាប់សញ្បាប័្ណកបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ” ្បាៃៃ័
យ្បាច្បាប់សញ្បាប័្ណកបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ ជំពូក 4 
(ខដលចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 16720) នៃ វ្រ្គ 3 នៃខផនក 4 
នៃចំ្ ងមជើង 2 នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(x) “ព្យនុះទឹក” គតូវ�បាៃកំ្ត់ដូចកននុងវ្រ្គ 10561.5។
(y) “ខផៃកបារធៃធបាៃទឹកព្យនុះ” គតវូ�បាៃកំ្ត់ដូចមៃៅ 
កននុងខផនក 2.3 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 10560) នៃខផនកទី 6។

ជំពូក 4. ្រណនីយភាព
86003. (a) (1) ភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិគតូវផ្តល់ជូៃៃូវ
កបារមធវើសវៃក្្មឯករបាជ្យនៃកបារចំ្បាយមយោងតបា្ខផនកមៃះ្ឆិៃ
តឆិចជបាងមរៀងរបាល់បី្នបាំ។
(2) មៃៅរឺ្ុៃន្ងៃទី 10 ខែ្ករបា ្នបាំ 2020 ៃឆិងមរៀងរបាលគ់�បាំ្ួ
យខែ ្្តងភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ ្្មជបាតឆិគតូវចុះផ្បាយមៃៅមលើម្រហទំព័
ររបស់ែលៃលួៃៃូវរ�បាយកបារ្៍ខដល្បាៃព័ត៌្បាៃដូចតមទៅមៃះទបាក់
ទងៃឹងខផនកមៃះសគ្បាប់រយៈមពលគ�បាំ្ួយខែចុងមគកោយជបា្ួ
យៃឹងព័ត៌្បាៃសមង្ខបតបា្ខផនក នៃខផនកមៃះ៖
(A) កបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិនៃបៃ្នុកមលើអចៃគទព្យ។
(B) មសចក្តីសមង្ខបនៃ្រមគ្ោង្្មីខដលផ្តល់្ូលៃឆិធឆិ។
(C) មសចក្តីសមង្ខបនៃ្រមគ្ោងខដល�បាៃបញ្ប់។
(D) កបារពឆិភបាក្បាវឌ្ឍៃភបាពម្្ពោះមទៅរកកបារម្លៃើយតបមទៅៃឹងរងវបា
ស់នៃភបាពមជោ្រជ័យខដល�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយមយោងមទៅតបា្
វ្រ្គ 86157។
(E) កបារពឆិភបាក្បាអំពីបញ្បាគបឈ្ទមូទៅខដលជួបគបទះមដោយភនបា
ក់ងបាររដ្ឋ ៃឆិងអនកទទួល្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ីអៃុវត្ត្រមគ្ោង។
(F) កបារពឆិភបាក្បាអំពីស្ឆិទ្ធឆិផលៃឆិងមជោ្រជ័យសំែបាៃ់ៗខដលទទួ
ល�បាៃពីទីភនបាក់ងបាររដ្ឋ ៃឆិងអនកទទួល្ូលៃឆិធឆិកននុងកបារអៃុវត្ត្រ
មគ្ោង។
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ព័ៃ្ធមដើ្្ីបំមពញតបា្ស្តង់ដបារទឹកសអែបាត្នបាក់បឋ្សឆិក្បាឬអៃុវិ
ទ្យបាល័យ។
86006. សបារធបាតុកែវក់ខដលអបាចគតូវ�បាៃមដោះគសបា 
យមដោយកបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិមដោយអៃុមលោ្តបា្្បា
គតបាមៃះអបាចរួ្បញ្ចូលប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្ត់ចំមពោះកបារៃបំា 
nitrates, perchlorate, MTBE (មអទីតមអទីតម្ទីល) 
អបាមសៃឆិកមសមលញ៉ចូ្, hexavalent chromium, �បារត, 
PCE (perchlorethylene), TCE (trichloroethane), 
DCE (dichloroethene), DCA (dichloroethane), 
1,2,3-TCP (trichloropropane), កបាបូៃ tetrachloride, 
1,4 -dioxane, 1,4-dioxacyclohexane, 
nitrosodimethylamine, bromide, iron, 
manganese, សំ្ ល់រឹងរលបាយសរុប, ចរៃ្តអ្រ្គឆិសៃី 
ៃឆិងអ៊ុយរ៉បាញ៉ចូ្។
86007. (a) (1) នៃ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយវ្រ្គ 
86004 ចៃំួៃ ($500,000,000) លបាៃដុលលៃបារៃឹងគតូវផ្ត
ល់ជៃូសគ្បាប់ជំៃួយគបកួតគបខជង ៃឆិងគ�បាក់ក្្ីសគ្បាប់កបារ
ខកល្អែមហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធគបព័ៃ្ធសបាធបារ្ៈ ៃឆិងសក្្មភបាពពបា
ក់ព័ៃ្ធមដើ្្ីបំមពញតបា្ស្តង់ដបារទឹកសអែបាតខដល្បាៃសុវត្ថភបាព
ធបាៃបា�បាៃៃូវទឹកសអែបាតខដល្បាៃតន្លៃស្រ្្យ ឬទបាំងពីរ។ អបា
ទឆិភបាពៃឹងគតូវផ្តល់ដល្់រមគ្ោងៃបាៃបាខដលផ្តល់កបារព្យបា�បាល
សគ្បាប់ទឹកគកែវក់ឬកបារទទួល�បាៃគបភពទឹកផឹកជៃំួស ឬគប
ភពសគ្បាប់គបព័ៃ្ធទឹកសហ្រ្ៃ៍តូចៗ ឬគបពៃ័្ធទឹកតូចៗមៃៅ
កននុងសហ្រ្ៃ៍គកីគកខដលគបភពទឹកផឹករបស់ពួកម្រគតូវ�បាៃ្
យចុះមដោយសបារធបាតុ្ីរ្ី ៃឆិងៃីគតបាតៃឆិងមគ្រោះ្នបាក់ដនទមទៀត
ខដលគតូវ�បាៃរកម�ើញ មដោយគកុ្គបកឹ្បារដ្ឋ។ អនកទទួលផល
ខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់អបាចបំមរើសហ្រ្ៃ៍គកីគក 
ៃឆិងគបព័ៃ្ធទឹកសបាធបារ្ៈ ឬទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ។
(2) កបារចំ្បាយខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់អបាចរបាប់
បញ្ចូលទបាំងគបតឆិបត្តឆិកបារដំបូងៃឆិងកបារចំ្បាយមលើកបារខ្ទបាំស្្
របាប់គបព័ៃ្ធបមគ្ើសហ្រ្ៃ៍គកីគក។ អបាទឆិភបាពៃឹងគតូវផ្តល់ដល់្រ
មគ្ោងៃបាៃបាខដលផ្តល់ដំម្ោះគសបាយរួ្សគ្បាប់សហ្រ្ 
ៃ៍មគចើៃយ៉បាងមហោច្បាស់្ួយជបាសហ្រ្ៃ៍ខដលែវះែបាតទឹក
ខដល្បាៃសុវត្ថឆិភបាព ៃឆិង្បាៃតន្លៃស្រ្្យៃឆិងគតូវ�បាៃ
មគបើគ�បាស់មដោយគបព័ៃ្ធទឹកសហ្រ្ៃ៍តូចគបព័ៃ្ធទឹកតូចរបស់រ
ដ្ឋ ឬក៏កខៃលៃងឯកជៃ។ ជំៃួយគបកួតគបខជងគតូវ�បាៃកំ្ត់គតឹ្
គ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) កននុង្ួយ្រមគ្ោងមលើកខល
ងខតគកុ្គបឹក្បារដ្ឋអបាចដបាក់កគ្ឆិត្ឆិៃមលើសពនី្្ភលបាៃដុលលៃបារ 
($20,000,000) សគ្បាប់្រមគ្ោងខដលផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍
កននុងតំបៃ់ឬគតូវ�បាៃខចករំខលកកននុងចំម្ោ្អង្គភបាពមគចើៃរួ្ ទបាំ
ងកបារគច�បាច់បញ្ចូល្រនបា គបព័ៃ្ធទឹកផឹកពីរឬមគចើៃខដលយប៉ាងមហោ
ច្បាស់្ួយកននុងចំម្ោ្មៃោះគតូវជបាសហ្រ្ៃ៍ខដល្បាៃកបារ
លំ�បាកតឆិចតួច។ ្ឆិៃមលើសពី 50 ភបា្ររយនៃជំៃួយអបាចគតូវ�បា
ៃផ្តល់ជៃូជបា្ុៃពីកបារចំ្បាយជបាកខ់ស្តង។

(3) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃអៃុខផនកមៃះ “កបារចំ្បាយគបតឆិ
បត្ដឆិកបារៃឆិងកបារខ្ទបាំដំបូង” ្បាៃៃ័យ្បាចំ្បាយមដើ្ដំបូងខដ
ល្បាៃសឆិទ្ធឆិ ៃឆិងចំ្បាយគត�ប់្កវិញមគកោ្កឆិច្គព្មគពៀងផ្ត
ល់សំ្ង់ខដលគតវូ�បាៃបមងកើតម�ើង ៃឆិងរួ្បញ្ចូល ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃកំ
្ត់ចំមពោះកបារមធវើមតស្តចបាប់មផ្ដើ្ដំបូងនៃ្រមគ្ោងសបាងសង់មដើ
្្ីយល់្បា្រមគ្ោងមៃះ�បាៃបញ្ប់។ គបតឆិបត្តឆិកបារដំបូង ៃឆិងន្លៃ
ចំ្បាយមលើកបារខ្ទបាំ្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃកបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិគស
បតបា្ខផនកមៃះសគ្បាប់រយៈមពល្ឆិៃមលើសពីបី្នបាំ។
(b) នៃ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះគ�បាក់រ
ងវបាៃ់រហូតដល់ ដប់ លបាៃដុលលៃបារអបាម្រិក ($10,000,000 
ដុលលៃបារអបាម្រិក) ៃឹងគតូវផ្តល់ជូៃមដើ្្ីផ្តល់ឱ្យមក្មងៗៃូវអបាហបា
រខដល្បាៃសុវត្ថភបាពកននុងទឹកសអែបាតសគ្បាប់ក្្មវិធីជំៃួយគប
កួតគបខជងតបា្សបាលបាមរៀៃ វ្រ្គ116276 នៃគក្សុែភបាព 
ៃឆិងសុវត្ថឆិភបាព ។
86008. នៃ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយវ្រ្គ 86004 
ចំៃួៃពីររយហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($250,000,000) ៃឹងគតូ
វដបាក់គ�បាក់កននុង្ូលៃឆិធឆិបងវឆិលគ្រប់គ្រងសហ្រ្ៃ៍ទឹកសអែបាតែនបា
តតូចខដលបមងកើតម�ើងមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនក 13477.6 
សគ្បាប់ជំៃួយគបកួតគបខជង ៃឆិងគ�បាក់ក្្ីសគ្បាប់្រមគ្ោងគប 
គពឹត្តឆិក្្មទឹកកែវក់។ អបាទឆិភបាពៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់ដល់្រមគ្ោងខដ
លបមំរើសហ្រ្ៃ៍គកីគក ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍គកីគកយ៉បាងែលៃបាំង ៃឆិងចំ
មពោះ្រមគ្ោងៃបាៃបាខដលមដោះគសបាយមគ្រោះ្នបាក់ដល់សុែភបាព
សបាធបារ្ៈ។ ្រមគ្ោងអបាចរួ្បញ្ចូលប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្ត់ចំ
មពោះ្រមគ្ោងខដលកំ្ត់អត្តសញ្បា្ខផៃកបារមរៀបចំៃឆិងអៃុវ
ត្តយៃ្ដកបារកននុងតំបៃ់មដើ្្ីពគងឹងគបព័ៃ្ធទឹកសំ្ល់ ឬផ្តល់បមច្
កមទសព្យបា�បាលខដល្បាៃតំនលស្រ្្យ។
86009. ពី្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយវ្រ្គ 86004 
រហូតដល់ហុកសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($60,000,000) គតូវមធវើស
គ្បាប់មហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធទឹកសអែបាតឬកបារខកល្អែទឹកសអែបាតឬទបាំងពី
រមលើគទព្យស្្ត្តឆិឯកជៃឬសគ្បាប់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកសអែបាតជំៃួសប
ម្ដោះអបាសៃន។
(a) ្ូលៃឆិធឆិអបាចគតវូ�បាៃមគបើសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងដូចែបាង
មគកោ្៖
(1) មធវើមតស្ត្រុ្ភបាពទឹកនៃអ្ដចូងទឹកសអែបាត។
(2) មដើ្្ីដំម�ើង ៃឆិងជំៃួសជួៃកបាលជួសជុលឬជំៃួសអ្ដចូង
ឯកជៃឬគបព័ៃ្ធទឹកសំ្ល់មៃៅជឆិតអ្ដចូងលឆិចជឆិតលអែ ៃឆិងមហ
ដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធគបព័ៃ្ធទឹកសអែនុយៃឆិងផ្តល់មហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធចបាំ�បា
ចម់ដើ្្ីភ្បាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃមទៅៃឹងគបព័ៃ្ធទឹកសបាធបារ្ៈឬគបព័ៃ្ធទឹ
កសំ្ល់។
(3) មដើ្្ីជំៃួសទឹកបរិក្ខបារទឹកផឹក 
ៃឆិងមគ្រឿងបៃលៃបាសខ់ដល្បាៃជបាតឆិសំ្។
(4) ផ្តល់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកផឹកជំៃួសបម្ដោះអបាសៃន។
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(b) មហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធខចកចបាយឧទ្ឆិសដល់ទីលំមៃៅលំមៃៅ
ដ្ឋបាៃពបា្ឆិជ្ក្្មកសឆិដ្ឋបាៃគតីៃឆិងសតវនគពៃឆិង្រំមរោងជួសជុ
លខ្ទបាំអនកមគបើគ�បាស់ជបាលក្ខ្ៈឧស្បាហក្្មមដើ្្ីអៃុញ្
ញបាតឱ្យមគបើគ�បាស់ទឹកខកនចនម�ើងវិញ។
(c) ្រមគ្ោងសបាកល្ងសគ្បាប់មគបើម�ើងវិញ្្មីៃឆិងបមច្កវិទ្យបា
លុបបំ�បាត់�បាក់មតរី។
(d) ផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍មគចើៃដល់្រមគ្ោងទឹកខដលខកនចនម�ើង
វិញខដលមធវើឱ្យ្រុ្ភបាពទឹកគបមសើរម�ើង។
(e) ផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍មគចើៃដល់្រមគ្ោងទឹកខដល�បាៃខកនចន
ម�ើងវិញខដលកបារពបារអភឆិរក្ៃឆិងស្តបារដីមសើ្ៃឆិងជគ្កសតវនគព
មផ្ងៗមទៀត។
(f) ជំៃួយបមច្កមទស ៃឆិងកបារសរមសរជៃំួយទបាក់ទងមទៅៃឹង
្រមគ្ោងជបាក់លបាក់សគ្បាប់សហ្រ្ៃ៍គកីគកៃឆិងតំបៃ់ខដល្បាៃ
បញ្បា។
86021. ចៃំួៃគ�បាក់សរុបបួៃរយលបាៃដុលលៃបារ 
($400,000,000) គតូវ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅឱ្យគកុ្គប ឹ
ក្បាភឆិ�បាលរបស់រដ្ឋមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយដល់អង្គភបាពខដល្បាៃសឆិ 
ទ្ធឆិដូច�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 86166 មលើ្ូល 
ដ្ឋបាៃគបកួតគបខជងសគ្បាប់កបារមគសោចគសពទឹកមគកោ្ដីគសូវសបា
លៃីឆិងគសវូសបាលមីផ្ងមទៀត ្រមគ្ោងបូ្ទឹកខដល្ឆិៃប៉ះពបា
ល់មដោយផ្បាល់ដល់ទីជគ្កតបា្ដងទមៃលៃ, តំបៃ់្បាត់ស្ុគទ, 
ម្នរម្នរស្ុគទ, អបាងទឹកសអែនុយម្នរស្ុគទឬទឹកស្ុគទនៃរដ្ឋ  
Californiaខដលគតូវ�បាៃកំ្ត់មដោយគកុ្គបឹក្បារដ្ឋ។  
ជៃំួយខដលអៃុមលោ្មទៅតបា្ខផនកមៃះគតូវខតម្រោរពតបា្តគ្ូវ
កបារនៃខផនកមៃះមហើយអបាចគតូវ�បាៃមធវើម�ើងសគ្បាប់គ្រប់ចំ្ុច
ែបាងមគកោ្៖
(a) កបារព្យបា�បាល កបារផ្នុក មគ្រឿងដឹកជញ្ចូៃ 
ៃឆិង្ៃ្ីរខចកចបាយ។ ្រមគ្ោងអបាចលុបបំ�បាត់កបាកសំ្ល់បខៃ្ថ
្មលើអំបឆិលប៉ុខៃ្តគតូវ�បាៃសបាងសង់ ៃឆិងដំម្ើរកបារជបាច្្ងមដើ
្្ីយកអំបឆិលមចញ។
(b) មហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធខចកចបាយសគ្បាប់បមគ្ើដល់លំមៃៅដ្ឋបាៃ
ពបា្ឆិជ្ក្្មកសឆិដ្ឋបាៃគតីៃឆិងសតវនគពៃឆិង្រំមរោងជួសជុលខ្ទបាំអន
កមគបើគ�បាស់ជបាលក្ខ្ៈឧស្បាហក្្មមដើ្្ីអៃុញ្បាតឱ្យមគបើគ�បា
ស់ទឹកខដល្រ្មបាៃសីតុ ្្ហភបាព។
(c) ផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ជបាមគចើៃដល់្រមគ្ោងដកមចញអំបឆិល
ខដលជួយមលើកក្្ពស់្រុ្ភបាពទឹក។
(d) ជំៃួយបមច្កមទស ៃឆិងកបារសរមសរជំៃួយទបាក់ទងមទៅៃឹង
្រមគ្ោងជបាក់លបាក់សគ្បាប់សហ្រ្ៃ៍គកីគកៃឆិងតំបៃ់ខដល្បាៃ
បញ្បា។
(e) ផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ជបាមគចើៃដល់្រមគ្ោងដកមចញអំបឆិល
ខដលផ្តល់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកសគ្បាប់តំបៃ់ដីមសើ្ៃឆិងជគ្កសតវ
នគពមផ្ងៗមទៀត។

(b) ្រ្ៈក្្មបាធឆិកបាររដ្ឋអបាចបមងកើត្ូលៃឆិធឆិក្ី្បងវឆិល្ួយមដើ
្្ីជួយសគ្ួលដល់កបារផ្តល់ហឆិរញ្ប្ទបាៃសគ្បាប់សក្្មភបាព
ខដលអបាចអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះ។
(c) អបាទឆិភបាពៃឹងគតូវផ្តល់ដល់្រមគ្ោងខដលជួយដល់
្្បាស់ផះ្ខដល្បាៃគ�បាក់ចំ្ូលទបាបរួ្ទបាំង្្បាស់ផ្ះ 
ៃឆិងគបជបាជៃងបាយរងមគ្រោះ។
86010. (a) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារផ្តល់្ ូលៃឆិធឆិ
តបា្្បាគតបាមៃះកបារចំៃបាយចំ្បាយកននុងគសុក្ឆិៃតឆិចជបាង 50 
ភបា្ររយ នៃតន្លៃសរុបនៃ្រមគ្ោងមៃះគតូវ�បាៃទបា្ទបារ។ តគ្ូវ
កបារនៃកបារខចករំខលកតន្លៃអបាចគតូវ�បាៃមលើកខលង ឬកបាត់បៃ្ថយ
សគ្បាប្់រមគ្ោងខដលផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ផ្បាល់ដល់សហ្រ្ៃ៍
គកីគក ឬតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បាមសដ្ឋកឆិច្។
(b) យ៉បាងមហោច្បាស់្ វិកបាចំៃួៃ 10 ភបា្ររយខដលអបាចរក
�បាៃតបា្្បាគតបាមៃះគតូវ�បាៃមគតៀ្ទុកសគ្បាប់្រមគ្ោងខដលបំមរើ
សហ្រ្ៃ៍គកីគកយប៉ាងែលៃបំាង។
(c) រហូត្កដល់ 15ភបា្ររយ នៃ្ូលៃឆិធឆិខដលអបាចរក�បាៃតបា
្្បាគតបាមៃះអបាចគតូវ�បាៃម្រខបងខចកសគ្បាប់ជំៃួយបមច្កមទស
ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក។ ្រ្ៈក្្មបាធឆិកបាររដ្ឋគតូវគបតឆិបត្តឆិក្្មវិធីជំ
ៃួយបមច្កមទសពហុវិស័យសគ្បាប់សហ្រ្ៃ៍តូចតបាច ៃឆិងជួ
បកបារលំ�បាកខដលអបាចរួ្បញ្ចូលប៉ខុៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្ត់ចំមពោះ
កបារចុះផ្ពវផ្បាយៃឆិងកបារអប់រំកបារវបាយតន្លៃតគ្ូវកបារកបារពឆិៃឆិត្យ
ម�ើងវិញៃូវវិធីសបាគស្តមផ្ងមដើ្្ីផ្តល់សហ្រ្ៃ៍ឱ្យ្បាៃទឹកសអែបា
តឬមសវបាទឹកសអែបាតមគជើសមរើស្រមគ្ោង ៃឆិងកបារមរៀបចំកបារមរៀបចំ
កបារមរៀបចំកបារមរៀបចំកបារមរៀបចំ ៃឆិងកបារមរៀបចំគបតឆិបត្តឆិករ ៃឆិងជំៃួ
យអភឆិវឌ្ឍៃ៍បមចក្មទសគ្រប់គ្រង ៃឆិងហឆិរញ្វត្ថនុមផ្ងៗសគ្បាប់
មសវបាក្្មខដលបមគ្ើសហ្រ្ៃ៍គកីគកទបាក់ទងៃឹងកបារផ្តល់ឱ្យស
ហ្រ្ៃ៍ៃូវទឹកសអែបាតឬមសវបាទឹកសអែបាត។ ទីភនបាក់ងបារមៃះក៏អបាចចុះ
កឆិច្សៃ្យបាជបា្ួយអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញ្្្ឌលអភឆិ
រក្ធៃធបាៃ ឬទីភនបាក់ងបារកននុងគសុកមផ្ងមទៀតមដើ្្ីផ្តល់មសវបាក
្្មទបាំងមៃះ។

្បាគតបា 2. កបារខកនចនទឹកៃឆិងកបារស្អែបាតទឹក
86020. ចំៃួៃគ�បាក់សរុបបួៃរយលបាៃដុលលៃបារ 
($400,000,000) គតូវ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅឱ្យគកុ្គបឹក្បា
ភឆិ�បាលរបស់រដ្ឋមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយៃឆិងគ�បាក់ក្្ីដល់អង្គភបាព្បាៃ
សឆិទ្ធឆិដូច�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 86166 មលើ្ូល
ដ្ឋបាៃគបកួតគបខជងសគ្បាប់្រមគ្ោងខកនចនទឹកសំ្ល់។ ជៃំួយ
ខដលអៃុមលោ្មទៅតបា្ខផនកមៃះអបាចគតូវ�បាៃមធវើម�ើងសគ្បាប ់
គ្រប់ចំ្ ុចែបាងមគកោ្៖
(a) ្រមគ្ោងខកនចនទឹករួ្ បញ្ចូលប៉ខុៃ្ត្ឆិៃ្បាៃកំ្ត់ចំមពោះកបា
រព្យបា�បាលកបារផ្នុកកបារដឹកជញ្ចូៃកបារបមញញ្មចោលអំបឆិលៃឆិង
កខៃលៃងខចកចបាយសគ្បាប្់រមគ្ោងខកនចនម�ើងវិញខដល្ឆិៃអបាច
ពឆិសបារ�បាៃៃឆិង្ឆិៃអបាចមគបើគ�បាស់�បាៃ។
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ល់្្បាស់អចលៃគទព្យលំមៃៅដ្ឋបាៃ។ ៃបាយកដ្ឋបាៃគតូវផ្តល់រងវបាៃ់
ដល់អនកដបាក់ពបាក្យសុំខដល្ឆិៃ្បាៃលមំៃៅដ្ឋបាៃមលើ្ូលដ្ឋបាៃនៃប្
រសឆិទ្ធភបាពចំ្បាយមលើកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក។ ជំៃួយៃី្ួយៗគតូវកបា
ត់បៃ្ថយកបារមគបើគ�បាស់ទឹកយ៉បាងតឆិច 50 ភបា្ររយមបើមគបៀបមធៀប
មទៅៃឹងកបារមគបើគ�បាស់ទឹកបច្នុប្ៃន។
(2) ្រមគ្ោងខដល្បាៃគបសឆិទ្ធឆិភបាពបំផុតៃឆិង្រមគ្ោងខដលផ្តល់
អត្ថគបមយោជៃ៍បរិស្ថបាៃធំបំផុតមដោយខផអែកមលើកបារវៃិឆិមយោ្ររបស់
រដ្ឋគតូវទទួល�បាៃអបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតសគ្បាប់កបារផ្តល់្ ូលៃឆិធឆិ។ 
អត្ថគបមយោជៃ៍ខផនកបរិស្ថបាៃរួ្បញ្ចូលប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្ត់ចំ
មពោះដបាំមដើ្រុក្ខជបាតឆិខដល្បាៃភបាពធៃ់គទបំាៃឹងមគ្រោះរបាំងសងៃលួតៃឆិងរុ
ក្ខជបាតឆិដនទមទៀតកបាត់បៃ្ថយកបារមគបើគ�បាស់ទឹកមគបើគ�បាសៃ់ឆិងបមងកើ
ៃលទ្ធភបាពទទួល�បាៃទឹកសគ្បាប់អត្ថគបមយោជៃ៍ខផនកបរិស្ថបាៃ។
(3) ៃបាយកដ្ឋបាៃមៃះ្ឆិៃគតូវបដឆិមសធឬកបាត់បៃ្ថយភបាពគសប
ច្បាប់ចំមពោះអនករស់មៃៅកននុងតំបៃ់មសវបាក្្មខដលកបាលពី្ុៃ�បា
ៃផ្តល់ជូៃៃូវក្្មវិធីគ�បាក់សំ្ងបម្ដញមចញដរបាប្បាអនករ
ស់មៃៅ្ឆិៃខ្ៃជបាអនកចូលរួ្កននុងក្្មវិធី។
(4) ៃបាយកដ្ឋបាៃគតវូសហកបារជបា្ួយអង្គភបាព្បាៃសឆិទ្ធឆិដូច�បាៃ
កំ្ ត់កននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 86166 ៃឆិង្រ្ក្្មបាធឆិកបារមគបើ 
គ�បាស់សបាធបារ្ៈមដើ្្ីបមងកើតយៃ្តកបារទូទបាត់វិក័យបគ័តមដើ្្ីទូ
ទបាត់ចំ្ បាយរបស់អតឆិ្ឆិជៃចំមពោះ្រមគ្ោងបខ្លៃងមទសភបាព។
(b) កបារតបា្ដបាៃកបារបាមលចធលៃបាយ។
(1) ជៃំួយគបកួតគបខជងខដល្បាៃលក្ខ្ៈគបកួតគបខជងមលើ 
គបព័ៃ្ធទឹកសបាធបារ្ៈមដើ្្ីកបាត់បៃ្ថយកបារមលចធលៃបាយមៃៅកននុងគប
ពៃ័្ធខចកចបាយទឹករបស់ពួកម្រមដើ្្ីលុបបំ�បាត់កបារមលច 
ធលៃបាយមៃៅកននុងគបព័ៃ្ធទឹករបស់អតឆិ្ឆិជៃរបស់ពួកម្រគបសឆិៃមបើ 
គបតឆិបត្តឆិករគបព័ៃ្ធទឹក�បាៃកំ្ត់្បាកបារតបា្ដបាៃកបារបាមលចធលៃបា
យអតឆិ្ឆិជៃៃឆិងកបារលុបបំ�បាត់មចោល្រឺជបាវិធីខដល្បាៃគបសឆិទ្ធ
ភបាពែ្ពស់កននុងកបារខកលំអទឹក កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់គបតឆិបត្តឆិករគប
ព័ៃ្ធៃឆិងផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍សបាធបារ្ៈៃឆិងដំម�ើងឧបករ្៍មដើ
្្ីរកម្ើលកបារមលចធលៃបាយមៃៅឯលំមៃៅដ្ឋបាៃស្ថបាប័ៃៃឆិងលក្ខ្ 
ស្្ត្តឆិពបា្ឆិជ្ក្្ម។ ៃបាយកដ្ឋបាៃគតូវផ្តល់រងវបាៃ់មលើ្ូលដ្ឋបាៃនៃ
គបសឆិទ្ធភបាពចំ្បាយទបាក់ទងៃឹងកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក។ គបតឆិបត្តឆិករ 
គបព័ៃ្ធទឹកខដល�បាៃទទួលជំៃួយតបា្រយៈអៃុក្្មដ្ឋបាៃមៃះៃឹ
ងផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតកននុងកបាររបាវរកកបាររកម�ើញៃឆិងលុបបំ
�បាត់កបាកសំ្ល់ទឹកមៃៅកននុងសហ្រ្ៃ៍គកីគកៃឆិងតំបៃ់ខដល
្បាៃបញ្បា។
(2) ្ឆិៃទទួល�បាៃជំៃួយគបកួតគបខជងមលើសពី 50 
ភបា្ររយនៃន្លៃមដើ្នៃ្រមគ្ោង។ កបារខចករខំលកតន្លៃអបាចគតូវ�បា
ៃកបាត់បៃ្ថយឬលុបបំ�បាត់សគ្បាប់ជំៃួយផ្តល់ឱ្យខដលផ្តល់អត្ថ
គបមយោជៃ៍ដល់្្បាស់អចលៃៈគទព្យលំមៃៅដ្ឋបាៃមៃៅកននុងសហ្រ្
ៃ៍គកីគកឬតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បាមសដ្ឋកឆិច្។
(c) កបារប្តចូរបង្គៃ់។ ជៃំួយគបកួតគបខជងខដល្បាៃលក្ខ្ៈ
គបកួតគបខជងមលើគបព័ៃ្ធទឹកសបាធបារ្ៈឬអង្គភបាពខដល្បា
ៃលក្ខ្ៈគ្រប់គ្របាៃ់ដូចខដល�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (a) 

(f) ជៃួំយបមចក្មទស ៃឆិងកបារសរមសរជៃំួយទបាក់ទងមទៅៃឹង
្រមគ្ោងជបាក់លបាក់សគ្បាប់សហ្រ្ៃ៍គកីគកៃឆិងតំបៃ់ខដល្បាៃ
បញ្បា។
86022. ្រ្មបាៃជៃួំយគបកួតគបខជងខដលគតវូ�បាៃមធវើម�ើងមដោ
យអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះៃឹងមលើសពី 50 ភបា្ររយនៃន្លៃចំ
្បាយរបស្់រមគ្ោងមៃះប៉ខុៃ្តតគ្ូវកបារមៃះអបាចគតវូ�បាៃលុបបំ
�បាត់ឫកបាត់បៃ្ថយសគ្បាប្់រមគ្ោងទបាំងមៃោះខដលបមគ្ើដល់ស
ហ្រ្ៃ៍គកីគកតំបៃ់ខដល្បាៃវិបត្តឆិមសដ្ឋកឆិច្ឬជគ្កសតវនគព។
86023. ្រមគ្ោងខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមគកោ្្បាគតបាមៃះ
គតវូ�បាៃមគជើសមរើសមដោយខផអែកមលើ្ូលដ្ឋបាៃគបកួតគបខជងខដល
្បាៃអបាទឆិភបាពដូចែបាងមគកោ្៖
(a) កបារមធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកសអែបាត។
(b) ្ុរ្ភបាពទឹកៃឆិងអត្ថគបមយោជៃ៍នៃគបពៃ័្ធមអកូខដលទបាក់ទ
ងៃឹងកបារកបាត់បៃ្ថយកបារពឹងខផអែកមលើកបារបខងវរពីតំបៃ់ដីស្ដទ
មៃលៃម្្រង្គឬពីស្ឹងៃឆិងស្ឹងកននុងតំបៃ់ៃឆិងផលគបមយោជៃ៍ខដលទបា
ក់ទងមទៅៃឹងកបារទទួល�បាៃគបមយោជៃ៍ៃឆិងម្រោលបំ្ង្រុ្
ភបាពទឹកមៃៅកននុងទឹកខដលទទួល�បាៃកននុងគសុក។
(c) ផលគបមយោជៃ៍សែុភបាពសបាធបារ្ៈពីកបារខកល្អែ្រុ្ភបា
ពទឹកសអែបាតឬកបារផ្គត់ផ្គង់។
(d) តន្លៃគបសឆិទ្ធភបាពមដោយខផអែកមលើបរិ្បា្ទឹកខដលផលឆិតកននុ
ង្ួយដុលលៃបារខដល�បាៃវិៃឆិមយោ្រៃឆិងលក្ខ្ៈវៃិឆិច្័យគបសឆិទ្ធភបា
ពចំ្បាយមផ្ងៗមទៀតខដល�បាៃអៃុ្័តមដោយគកុ្គបឹក្បារដ្ឋ។
(e) គបសឆិទ្ធភបាព្បា្ពលៃឆិងកបារកបាត់បៃ្ថយកបារបំភបាយឧស្ម័ៃ
ផ្ះកញ្ក់។
(f) កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកឬកបារខកល្អែ្រុ្ភបាពទឹកផ្តល់អត្ថគបមយោជ
ៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក។
(g) កបារកបារពបារៃឆិងកបារស្តបារគតីៃឆិងជគ្កសតវនគពក៏ដូចជបាកបារផ្គ
ត់ផ្គង់ទឹកខដលអបាចទុកចឆិត្ត�បាៃដល់គតីៃឆិងសតវនគព។

្បាគតបា 3. កបារអភឆិរក្ទឹក
86030. ចំៃួៃគ�បាក់សរុបបីរយលបាៃដុលលៃបារ 
($300,000,000) គតូវ�បាៃដកមចញពី្ូលៃីធឆិមទៅៃបាយកដ្
ឋបាៃសគ្បាបម់្រោលបំ្ងដូចែបាងមគកោ្មៃះ៖
(a) ក្្មវិធីដកយកមចញ កគ្បាលមស្មៅ ទូទបាំងរដ្ឋ។
(1) ក្្មវិធមីៃះៃឹងផ្តល់កបារមលើកទឹកចឆិត្តខផនកហឆិរញ្វត្ថនុដ
ល់្ ្បាសគ់ទព្យស្្ត្តឆិសបាធបារ្ៈៃឆិងឯកជៃមដើ្្ីផលៃបាស់ប្តចូ
រសៃួមគសោចគសពឫទឹកសគ្បាប់ដំ្ បាំខដល្បាៃភបាពអត់
ធ្មត់ដូចជបាកបារមគបើទឹកទបាប។ ៃបាយកដ្ឋបាៃគតូវកំ្ត់ចំៃួៃអតឆិ
បរិ្ បាខដលអនកដបាក់ពបាក្យសុំអបាចទទួលៃឆិងគតូវផ្តល់កបារមលើកទឹ
កចឆិត្តមគចើៃដល់្ ្បាស់ផ្ះខដល្បាៃគ�បាក់ចំ្ូលទបាបខដល្ឆិ
ៃអបាច្បាៃលទ្ធភបាពចូលរួ្កននុងក្្មវិធីផលៃបាស់ប្តចូរទឹកមទសភបាព។ 
្ឆិៃតឆិចជបាង 75ភបា្ររយ នៃ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃបគ្ុងទុកសគ្បា
ប់ក្្មវិធីមៃះគតូវចំ្បាយមលើក្្មវិធីខដលផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ដ
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ3 បៃ្ត

ពមៃលៃឿៃកបារមផ្រទឹកកសឆិក្្មខដល�បាៃអភឆិរក្ែ្ៈមពលខដល
កបាត់បៃ្ថយផលប៉ះពបាល់មលើអនកកបាៃ់សឆិទ្ធឆិទឹក។
(b) គ�បាក់ចំៃួៃសរុបហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($50,000,000) 
គតវូ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅឱ្យៃបាយកដ្ឋបាៃមដើ្្ីផ្គចូផ្គងជំ
ៃួយដល់ភនបាក់ងបារកននុងគសកុមដើ្្ីជួយកននុងកបារសបាងសង់
ៃឆិងកបារអៃុវត្ត្រមគ្ោងអភឆិរក្ទឹកកសឆិក្្មៃឆិងសគ្បាប់
ជំៃួយមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 79158។
(c) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃកបារអៃុ្័តជំៃួយមគកោ្ខផនកមៃះ
គកសួងៃឹងកំ្ត់្បាមតើៃឹង្បាៃកបារសៃ្ំសុទ្ធនៃទឹកជបាលទ្ធផ
លនៃ្រមគ្ោងខដល�បាៃមសនើសុំៃី្ួយៗមហើយគបសឆិៃមបើ្រមគ្ោង
្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពចំ្បាយ ៃឆិងបមច្កមទស។
(d) ្រមគ្ោងមគកោ្ខផនកមៃះៃឹង្ឆិៃទទួល�បាៃប្
របាក់មលើសពីគ�បំាលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) 
ជបាគ�បាក់ជំៃួយពីៃបាយកដ្ឋបាៃមៃោះមទ។
(e) ៃបាយកដ្ឋបាៃគតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពដល់្រមគ្ោងខដល្បាៃគបសឆិ
ទ្ធភបាពបំផុតៃឆិងចំ្បាយតឆិច។
(f) អបាទឆិភបាពៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់មទៅឱ្យជំៃួយខដលៃបាំឱ្យ្បាៃកបា
រសៃ្ំសំនចទឹកខដលគតូវ�បាៃមគបើមដើ្្ីមលើកកំពស់្រុ្ភបាព
នៃគតីៃឆិងសតវនគពតបា្រយៈកបារមកើៃម�ើងលំហូរមៃៅតបា្នដទមៃលៃ
មទៅកបាៃ់ដីស្ដរបស់។ ជំៃួយគបកួតគបខជងខដលជួយមលើកក
្្ពសគ់បសឆិទ្ធឆិភបាពគសកុទឹកនផ្កននុងសគ្បាប់កបារមគបើគ�បាស់ៃឆិងកបារ
មផរ្មផ្ងៗក៏្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិផងខដរ។
(g) ្រ្មបាៃ្រមគ្ោង្បា្ួយអបាចប្ដបាលឱ្យ្បាៃផលប៉ះពបាល់អ
វិជ្្បាៃដល់គតីឬសតវនគពមដោយ្ឆិៃបៃ្ធចូរបៃ្ថយផលប៉ះពបាល់ទបាំ
ងមៃោះខដលស្ថឆិតមៃៅមគកោ្កគ្ឆិតនៃសបារៈសែំបាៃ់។ តន្លៃនៃកបារ
កបាត់បៃ្ថយអបាចគតូវ�បាៃរបាប់បញ្ចូលកននុង្ូលៃឆិធឆិជំៃួយ។
្បាគតបា 4. កបារគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់សគ្បាប់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកសអែបា

តខដល�បាៃមធវើឱ្យគបមសើរ
86040. (a) គ�បាក់ចំៃួៃសរុបពីររយលបាៃ ដុលបាលៃរ 
($200,000,000) គតវូ�បាៃមធវើឱ្យស្គសបពី្ូលៃឆិធឆិគកុ្ 
គបឹក្បាភឆិ�បាលកបារកបារពបារទឹកជំៃបាៃ់ពីគជលងភនំក្ដបាលស 
គ្បាប់៖
(1) កបារពគងីកៃឆិងមលើកកំពស់បរិស្ថបាៃនៃទឹកជំៃៃ់ខដល្បាៃ
គសបាប់ៃឆិង្លៃងកបាត់កននុងខដៃស្ត្ថកឆិច្របសគ់កុ្គបឹក្បាកបារពបារទឹ
កជំៃៃ់ក្ដបាលរួ្ ទបាំងកបារផ្តល់ឱកបាសកំសបាៃ្ត។
(2) ខកលំអកខៃលៃងគតតួពឆិៃឆិត្យទឹកជំៃៃ់ៃឆិងកបារបមងកើៃបរិស្ថបាៃ
មៃៅកននុងខដៃស្ត្ថកឆិច្របស់គកុ្គបឹក្បាកបារពបារទឹកជំៃៃ់ក 
្ដបាល។
(b) មដើ្្ីទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមៃៅមគកោ្ខផនកមៃះ្រមគ្ោង្ួយៃឹ
ងផ្តល់ៃូវកបារកបាត់បៃ្ថយៃូវហបាៃឆិភ័យនៃទឹកជំៃៃ់កបារកបាត់បៃ្ថយ
កបារទទួលែុសគតូវ ឬកបារកបាត់បៃ្ថយកបារទទួលែុសគតូវខ្ទបា ំ
សគ្បាប់ស្ថបាប័ៃរដ្ឋ ឬគសកុគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់កននុងតំបៃ់ឬទបាំង
ពីរ។

នៃវ្រ្គ 86166 មដើ្្ីជៃំួសបង្គៃ់មគបើមគចើៃជបាង 3 ហ្គបា�នុង
កននុង្ួយដងជបា្ួយៃឹងបង្គៃ់្្មីខដលរក្បាទឹកៃឆិងហូរ 1.28 
ហ្គបា�នុងកននុង្ួយ ឬតឆិច។ ៃបាយកដ្ឋបាៃគតូវផ្តល់រងវបាៃ់មលើ្ូលដ្ឋបា
ៃនៃគបសឆិទ្ធភបាពចំ្បាយទបាក់ទងៃឹងកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក។ អង្គភបា
ពគដល�បាៃទទួលជំៃួយតបា្នអុដនកគៃះៃឹងគតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ព
ស់បំផុតដល់ក ្្មវិធីជៃំួសបង្គៃ់មៃៅសហ្រ្ៃ៍គដលជួបកបារលំ
�បាកៃឆិងតំបៃ់គដល្បាៃវិបត្តឆិមសដ្ឋកឆិច្។
(d) ឧបករ្៍វបាស់ទឹក កបារដំម�ើងឧបករ្៍វបាស់ទឹកមៃៅកននុងស
ហ្រ្ៃ៍គកីគកខដល្ឆិៃគតូវ�បាៃវបាស់។
(e) កបារអភឆិរក្ទឹកសៃ្ំ្បា្ពល។ ជំៃួយគបកួតគបខជងខដល
្បាៃលក្្ខ ៈគបកួតគបខជងមលើ្ូលដ្ឋបាៃផ្គចូរផ្គងគបព័ៃ្ធទឹកសបាធបា
រ្ៈមដើ្្ីអៃុវត្ត្រមគ្ោងអភឆិរក្ទឹកខដលជំរុញកបារសៃ្ំសនំច
្បា្ពល។ ្រមគ្ោងទបាំងមៃះគតូវកត់គតបាកបារកបាត់បៃ្ថយកបារបំភបា
យឧស្ម័ៃផ្ះកញ្កខ់ដល្កពីក្្មវិធីអភឆិរក្ទឹក។ ៃបាយកដ្ឋបាៃ
គតវូផ្តល់រងវបាៃ់មលើ្ូលដ្ឋបាៃនៃគបសឆិទ្ធភបាពចំ្ បាយទបាក់ទងៃឹង
កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិងកបារសៃ្ំ្បា្ពល។ អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតៃឹង
គតូវផ្តល់មទៅឱ្យក ្្មវិធីមៃៅសហ្រ្ៃ៍គកីគកៃឆិងតំបៃ់ខដល្បាៃប
ញ្បាមសដ្ឋកឆិច្។
(f) កននុងកបារកំ្ត់រមបៀបខបងខចក្ូលធៃស្គសបមទៅតបា្
ខផនកមៃះៃបាយកដ្ឋបាៃគតូវកំ្ត់្បាមតើបមចក្វិទ្យបា្បា្បាៃគបសឆិ
ទ្ធឆិភបាពចំ្បាយមគចើៃបំផុតផលឆិតផលគបមយោជៃ៍បរិស្ថបាៃធំមធ
ងៃឆិងផ្ដល់ផលគបមយោជៃ៍មគចើៃបំផុតដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគកៃឆិ
ងតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បា។
(g) អង្គភបាព្បា្ួយខដលទទួល�បាៃជៃំួយតបា្ខផនកមៃះអបាច
មគបើគ�បាស់្ូលៃឆិធឆិជៃំួយមដើ្្ីបមងកើត្ូលៃឆិធឆិបងវឆិលខដលអង្គភបា
ពអបាចផ្តល់គ�បាក់ក្្ីមដើ្្ីអៃុវត្តក្្មវិធីអភឆិរក្ទឹក។  
អគតបាកបារគ�បាក់គតូវ�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយអង្គភបាពមហើយអង្គ
ភបាពអបាច្រឆិតកនគ្មសវបារដ្ឋ�បាលស្មហតុផលខដលគតូវបង់រួ្
ជបា្ួយអគតបាកបារគ�បាក់មលើគ�បាក់ក្្ីកននុងរយៈមពលមពញ្ួយនៃ
គ�បាក់ក្្ី។ កបារទូទបាតគ់�បាក់ក្ី្ខដល�បាៃមធវើម�ើងតបា្ក្្មវិធី
មៃះៃឹងគតូវគប្រលម់ទៅឱ្យ្ូលៃឆិធឆិបងវឆិលខដលគតវូមគបើសគ្បាប់ផ្ត
ល់គ�បាក់ក្្ីបខៃ្ថ្មដើ្្ីអៃុវត្តក្្មវិធីអភឆិរក្ទឹក។ គ�បាក់ក្្ីខដ
ល�បាៃមធវើម�ើងគសបតបា្ខផនកមៃះអបាច្បាៃរហូតដល់ 15 ្នបាំ
ឬសគ្បាប់អបាយុជីវិតរបស់្រមគ្ោងអភឆិរក្ទឹកខដល្បាៃរយៈមព
លែលៃី។
86031. ចំៃួៃគ�បាក់សរុបដបគ់�បាំលបាៃដុលលៃបារ 
($15,000,000) គតូវ�បាៃមធវើហឆិរញ្ប្ទបាៃពី្ូលៃឆិធឆិមៃះមទៅ
្រ្ៈក្្មបាធឆិកបារអភឆិរក្ៃឆិងអភឆិវឌ្ឍៃ៍ធៃធបាៃ្បា្ពលរដ្ឋស 
គ្បាប់ក្្មវិធីបមច្កវិទ្យបា្បា្ពលទឹកមដើ្្ីពមៃលៃឿៃកបារដបាក់ពគងបា
យបមច្កវិទ្យបាទឹកសអែបាតៃឆិងសៃ្ំសនំច្បា្ពលៃឆិងជួយបៃ្តកបារ
អភឆិរក្ទឹក។ រមបៀបរស់មៃៅ California។
86032. (a) ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះ្រឺមដើ្្ីជួយមធវើឱ្យគប
មសើរម�ើងៃូវលំហូរមៃៅតបា្នដទមៃលៃមៃៅតំបៃ់ដីស្ដរៃឆិងមដើ្្ី
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កបារខដលគតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃមៃៅមគកោ្ខផនកមៃះមទៃឹងគតូវ�បាៃ
មគបើមដើ្្ីបមងកើៃក្្ពស់ទំៃប់្បា្ួយ។ ្រមគ្ោងខកនចនធលៃបាយមគប
ងខដល្ឆិៃមលើកកំពស់ក្្ពស់នៃទំៃប់្រឺ្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃ្វិ
កបាជំៃួយ។
(b) (1) មដើ្្ីទទួល�បាៃកបារផ្តល់្ ូលៃឆិធឆិមគកោ្ខផនកមៃះ
្រមគ្ោង្ួយគតូវខតផ្តល់កបារមកើៃម�ើងមគចើៃៃូវឱកបាសក្្បាៃ្តដូ
ចជបាផលៃចូវ្នលម់ៃៅតបា្ខែ្បៃ្បាត់ទមៃលៃៃឆិងកបារខកល្អែយប៉ាងសំែបា
ៃ់ចំមពោះគតីៃឆិងជគ្កសតវនគពមៃៅកននុងៃឆិងមៃៅជឆិតខែ្បៃ្បាត់
ទមៃលៃខដលស្ថឆិតមៃៅមគកោ្ខែ្ទឹកៃឆិងអបាងទឹក។ វិសបាលភបាព្
ប្រនបាជបា្ួយៃឹងគបតឆិបត្ដឆិកបារអបាងស្តនុកទឹកខដល្បាៃសុវត្ថឆិភបាព, 
មៃៅកននុងអបាងស្តនុកទឹក។ យ៉បាងមហោច្បាស់ 10 ភបា្ររយនៃន្លៃចំ
្បាយរបស្់រមគ្ោងគតវូ�បាៃបគ្ុងទុកសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងក
្្បាៃ្ត ៃឆិងជំរកទបំាងមៃះ។ ្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ីអៃុវត្តម្រោលបំ្ ងទបាំ
ងមៃះៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់មដោយៃបាយកដ្ឋបាៃមដោយផ្បាល់មទៅរដ្ឋអភឆិ
រក្គបសឆិៃមបើ្បាៃកបារអភឆិរក្ខដល្បាៃយុត្តបាធឆិកបារមលើតំបៃ់នៃ
្រមគ្ោងមៃះ។ គបសឆិៃមបើ្រ្មបាៃកបារអភឆិរក្មទក្្មវិធី California 
Riverways Parks របស់ទីភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិៃឹងគតូវ
ចុះកឆិច្សៃ្យបាជបា្ួយអង្គភបាព្បាៃសឆិទ្ធឆិដូច�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុ
ខផនក (a) នៃវ្រ្គ 86166 មដើ្្ីអៃុវត្តម្រោលបំ្ងទបំាងមៃះ។ 
ភនបាក់ងបារខដលកំពុងមធវើកបារជួសជុលអបាងស្តនុកទឹកគតូវខកសគ្ួល
ឬខកនែម�ើងវិញគតូវអៃុ្័តធបាតុផ្ំកំសបាៃ្តៃឆិងទីជគ្ករបស្់រ
មគ្ោងមហើយ្ឆិៃគតូវ្រឆិតកនគ្្បា្ួយសគ្បាប់កបារពឆិៃឆិត្យម្ើល
ខផៃកបារគតួតពឆិៃឆិត្យកបារអៃុញ្បាតកបារគតួតពឆិៃឆិត្យឬចំ្បាយទបា
ក់ទងមផ្ងមទៀតខដលទបាក់ទងៃឹង្រមគ្ោងមហើយគតវូផ្តល់គបតឆិ
បត្តឆិកបារអចឆិន្រៃ្តយ៍ ៃឆិងខ្រក្បា្រមគ្ោងទបាំង្ូលរួ្ទបំាងទីជគ្ក
ៃឆិងធបាតុកំសបាៃ្ត។ ្រមគ្ោងអបាចរបាប់បញ្ចូលទបាំងជំៃួយដល់អង្គ
ភបាព្បាៃសឆិទ្ធឆិដូច�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 86166 
មដើ្្ីអៃុវត្តក្បាែ្្ឌមៃះ។
(2) កបារចំ្បាយទបាំងអស់ខដលទបាក់ទងៃឹងតគ្ូវកបារនៃវ្រ្គរង
មៃះអបាចគតូវ�បាៃបង់មដោយ្បាៃ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃផ្តល់មទៅឱ្យ
ភនបាក់ងបារកននុងគសកុមដោយខផនកមៃះមហើយ្ឆិៃចបាំ�បាច់គតូវ�បាៃផ្គចូរផ្គ
ងមដោយភនបាក់ងបារមៃោះមទ។
(c) ជំៃួយខដល�បាៃមធវើម�ើងគសបតបា្ខផនកមៃះអបាចជបាម្រោល
បំ្ងនៃកបារបំពបាក់មគ្រឿងតបា្ដបាៃកបាររញ្លួយដី។
(d) ្រ្មបាៃជំៃួយគបកួតគបខជងខដលគតូវ�បាៃមធវើម�ើងគសបតបា្ 
ខផនកមៃះគតូវខតជបាកបារខ្ទបាំអបាងស្តនុកទឹករឺកបារមចោលដីល្បាប់មច
ញពីអបាងស្តនុកទឹកឬខែ្ទឹកនៃអបាងស្តនុកទឹកមលើកខលងខតចបាំ�បា
ច់មដើ្្ីបំមពញ្រមគ្ោងខដល�បាៃអៃុញ្បាតមៃៅមគកោ្អៃុខផនក 
(a), (b) ៃឆិង (c)។
(e) អនកដបាក់ពបាក្យសុំគតូវបញ្បាក់្បា្រមគ្ោងខដល�បាៃបង់មដោយ
្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃផ្តល់មដោយខផនកមៃះៃឹងគតូវ�បាៃដំម ើ្រកបារៃឆិ
ងរក្បាជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍។
(f) អបាទឆិភបាពទី្ួយៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យ្រមគ្ោងខដលផ្តល់ផល
គបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក។

(c) គកុ្គបកឹ្បាភឆិ�បាលកបារកបារពបារទឹកជំៃៃ់គជលងភនំក្ដបាលផ្ត
ល់អបាទឆិភបាពដល់៖
(1) ្រមគ្ោងទបំាងមៃោះខដលផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ជបាច្្ងដល់
សហ្រ្ៃ៍គកីគកឬតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បា។
(2) ្រមគ្ោងផលគបមយោជៃ៍ជបាមគចើៃគតូវ�បាៃបមងកើតម�ើងមដើ្្ី
កបាត់បៃ្ថយហបាៃឆិភ័យនៃកបារជៃ់លឆិចៃឆិងមលើកកំពស់គតីៃឆិងជគ្
កសតវនគពមដោយអៃុញប្ាតឱ្យទមៃលៃៃឆិងតំបៃ់លឆិចទឹកដមំ្ើរកបារ
លអែជបាង្ុៃ។ ្រមគ្ោងទបំាងមៃះបមងកើតអត្ថគបមយោជៃ៍សបាធបារ្ៈ
បខៃ្ថ្ដូចជបាកបារកបារពបារកសឆិដ្ឋបាៃៃឆិងទីវបាលខកល្អែ្រុ្ភបាពទឹ
កកបារបមងកើៃកបារបញ្ចូលទឹកមគកោ្ដីៃឆិងកបារផ្តល់ឱកបាសកំសបាៃ្ត
ជបាសបាធបារ្ៈ។
(3) ្រមគ្ោងទបាំងមៃោះរួ្្បាៃ្ូលៃឆិធឆិផ្គចូផ្គងរួ្្បាៃ ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃ
្បាៃកំ្ ត់ចំមពោះកបារផ្គចូផ្គង្ូលៃឆិធឆិពីភនបាក់ងបាររដ្ឋមផ្ងៗមទៀត។ 
តគ្ូវកបារផ្គចូផ្គង្ូលៃឆិធឆិអបាចគតូវ�បាៃកបាត់បៃ្ថយឬលុបមចោលកននុង
ករ្ីខដល្រមគ្ោងមៃះផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ផ្បាល់ដល់សហ្រ្
ៃ៍គកីគកឬតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បា។
(d) គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលកបារកបារពបារទឹកជំៃៃ់គជលងភនំក្ដបាល
អបាចផ្តល់ជំៃួយដល់អង្គភបាព្បាៃសឆិទ្ធឆិដូច�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុ
ខផនក (a) នៃវ្រ្គ 86166 មដើ្្ីអៃុវត្តខផនកមៃះ។
(e) គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលកបារកបារពបារទឹកជំៃៃ់គជលងភនំក្ដបាល 
អបាចមគបើគ�បាស់រហូតដល់្ួយលបាៃដុលលៃបា ($1,000,000) 
រនៃ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃះមដើ្្ីបមងកើតកបារអៃុញ្បាតក្្មវិធីសគ្បាប់កបារ
អៃុញប្ាតឱ្យជួសជុលទីជគ្កៃឆិង្រមគ្ោងជួសជុលតំបៃ់លឆិចទឹ
កខដល្បាៃផលគបមយោជៃ៍ជបាមគចើៃខដលម្រោលបំ្ ងច្្ងរ
បស្់របាត់្ឺរកបារស្តបារៃឆិងបមំពញតបា្លក្ខ្ៈវៃិឆិច្័យខដល�បាៃពឆិ
ព្៌ៃបាកននុងអៃុខផនក (a) ៃឆិង (b)។
(f) ទឹកគ�បាក់ហឆិរញ្ប្យទបាៃកននុងអៃុខផនក (a) 
ចំៃួៃហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($50,000,000) គតូវផ្តល់ជូៃ
សគ្បាប់កបារផ្គចូរផ្គងមទៅៃឹងភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈមដើ្្ីសបាងសង់
កបារសបាងសង់ទឹកជំៃៃ់ខដល្បាៃគសបាបម់ៃៅមលើទមៃលៃមៃៅគជលង 
Sacramento ខដលផ្តល់កបារកបារពបារទឹកជំៃៃ់ដល់តំបៃ់ទី 
គកុង។ គបសឆិៃមបើ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃះ្ឆិៃគតូវ�បាៃផ្តល់សគ្បាប ់
ម្រោលបំ្ងមៃះមៃៅន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា្នបាំ 2032 មៃោះពួកម្រ
អបាចគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងមផ្ងមទៀតនៃខផនក
មៃះ។
86041. (a) គ�បាក់ចំៃួៃសរុបនៃទឹកគ�បាក់ 
្ួយរយលបាៃដុលលៃបារ ($100,000,000) គតវូ�បាៃយកពី្ូល
ៃឆិធឆិមទៅឱ្យៃបាយកដ្ឋបាៃផ្តល់ជំៃួយដល់ភនបាក់ងបារ្ូលដ្ឋបាៃមៃៅមលើ
្ូលដ្ឋបាៃផ្គចូផ្គង 50 ភបា្ររយមដើ្្ីជួសជុលឬមបើកសបាជបា្្មីៃ ូ
វអបាងស្តនុកទឹកខដលផ្តល់កបារគតួតពឆិៃឆិត្យទឹកជំៃៃ់ជបាម្រោលបំ្
ងច្្ងឬជបាផលប៉ះពបាលម់ដោយគបមយោលនៃ គបតឆិបត្តឆិកបារ។  
ជំៃួយគបកួតគបខជងគតូវខតបងប្ាញ្បាកបារជួសជុលម�ើងវិញឬ
កបារមសនើសុំម�ើងវិញៃឹងបមងកើៃបរិ្បា្ទឹកខដលរក្បាទុកមៃៅកននុ
ងអបាងស្តនុកទបាំងមៃោះខដលអបាចៃឹងគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់។ ្រ្មបាៃ្វិ
	 អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប ់ | 23



3

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ3 បៃ្ត

ប់កបារគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់កបារស្តបារដីមសើ្ៃឆិង្រមគ្ោងដនទ
មទៀតគសបតបា្្បាគតបា 2 (ចបាប់មផ្តើ្មដោយវ្រ្គ 66704.5) 
នៃជំពូកទី 5 នៃចំ្ងមជើង 7.25 នៃគក្រដ្ឋប្មវ្ី។ 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះ្ូលៃឆិធឆិផ្គចូផ្គងអបាចរបាប់ប
ញ្ចូល្វិកបាខដលផ្តល់មដោយរដ្ឋបាភឆិ�បាល្ូលដ្ឋបាៃរដ្ឋបាភឆិ�បា
លរដ្ឋ�បាលរដ្ឋបាភឆិ�បាលសហព័ៃ្ធវ្រ្គីឯកជៃ ឬ្ូលៃឆិធឆិមផ្ង
មទៀតខដល�បាៃមលើកម�ើងមដោយអបាជ្បាធរស្តបារម�ើងវិញម្នរ 
San Francisco។ ្រ្មបាៃជំៃួយគបកួតគបខជងមលើសពី 50 
ភបា្ររយនៃន្លៃមដើ្នៃ្រមគ្ោង។
86043. (a) (1) ភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសុកកុលស្្ព័
ៃ្ធឥ្្ឌបាៃឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញខដលទទួល�បា
ៃ្ូលៃឆិធឆិមគកោ្្បាគតបាមៃះមដើ្្ីទទួល�បាៃកបារចបាប់អបារ្្ម្៍
មលើដីអបាចមគបើគ�បាស់រហូតដល់មទៅ 20 ភបា្ររយ នៃ្ូលៃឆិធឆិទបាំ
ងមៃោះមដើ្្ីបមងកើត្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាពខដលគតូវ�បាៃ
មគបើគ�បាស់ខតកននុងកបារចំ្បាយសគ្បាប់កបារខ្ទបំាៃឆិងកបារគតួតពឆិៃឆិ
ត្យ។ កបារចបាប់អបារ្្ម្៍មលើដី។
(2) ភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃឬអង្គកបា
រ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញខដលទទួល�បាៃកបារចបាប់អបារ្្ម្៍មលើដី
ជបា្ួយលុយពីអត្ថបទមៃះមហើយមផ្រចំ្បាប់អបារ្្ម្៍មលើដីមទៅ
ស្ថបាប័ៃសបាធបារ្ៈមផ្ងមទៀតកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃឬអង្គកបារ្ឆិៃរ
កគ�បាក់ចំម្ញក៏គតូវមផ្រក្្មសឆិទ្ធឆិនៃ្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា�បាល
ភបាព បមងកើតម�ើងមដើ្្ីរក្បាកបារចបាប់អបារ្្ម្៍មលើដីធលៃី។
(3) អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តមលើប្ដបាគកសួងៃបាៃបាម�ើយ។
(b) គបសឆិៃមបើទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់កុលស្្ព័ៃ្ធឥ 
្្ឌបាៃឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញ្ឆិៃបមងកើត្ូលៃឆិធឆិ
អបា្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាពមដោយអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (a) មៃោះ
ភនបាក់ងបារកុលស្្ព័ៃ្ធឬអង្គកបារគតូវខតបញ្បាក់មទៅកបាៃ់ភនបាក់ងបាររប
ស់រដ្ឋខដល�បាៃផ្តល់ជំៃួយខដលអបាចខ្រក្បាដីធលៃីមដើ្្ីទទួល
�បាៃ។ ពី្ ូលៃឆិធឆិខដលអបាចមគបើ�បាៃមទៅៃឹងភនបាក់ងបារកុលស្្ព័ៃ្ធ 
ឬអង្គកបារ។
(c) គបសឆិៃមបើផលគបមយោជៃ៍មលើដីធលៃីគតូវ�បាៃម្កោលមទោស 
ឬគបសឆិៃ មបើភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ្ូលដ្ឋបាៃកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃឬ
អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញកំ្ត់្បាផលគបមយោជៃ៍មលើដី្ឆិៃ
អបាចបំមពញតបា្ម្រោលបំ្ងខដលគ�បាក់កបាសខដល�បាៃ្កពី
្បាគតបាមៃះគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាពៃឆិង
ផលគបមយោជៃ៍្បាខដល្ឆិៃ�បាៃមគបើគ�បាស់គតូវមធវើហឆិរញ្
ប្ទបាៃ មទៅទីភនបាក់ងបារខដល�បាៃផ្តល់គ�បាក់។ ្វិកបាខដលគប្រល់
្កឱ្យគកសួងអបាចគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ខត្រមគ្ោងខដលអ
ៃុមលោ្តបា្ជំពូកមៃះ។

្បាគតបា 5. កបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិសគ្បាប់កបារវបា
ស់ខវងៃឆិងព័ត៌្បាៃអំពីទឹក

86048. គ�បាក់ចំៃួៃសរុបហុកសឆិបលបាៃដុលលៃបារ 
($60,000,000) គតូវ�បាៃមធវើហឆិរញ្ប្ទបាៃពី្ូលៃឆិធឆិសគ្បា
ប់កបារវបាស់ស្ង់ទឹកៃឆិងគបព័ៃ្ធព័ត៌្បាៃដូចែបាងមគកោ្៖

(g) ្រមគ្ោងជួយសគ្ួលដល់កបារបមងកើតអបាងស្តនុកទឹកខដល 
្បាៃលក្ខ្ៈគ្រប់គ្របាៃ់ៃឹងបមងកើៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកសគ្បាប់កបារ 
មគបើគ�បាស់ខដល្បាៃអត្ថគបមយោជៃ៍តបា្រយៈកបារទឆិញៃឆិងតំម�ើ 
ងឧបករ្៍បរិ្បា្ទឹកកបារទឆិញគបព័ៃ្ធព័ត៌្បាៃៃឆិងកបារ
មគបើគ�បាស់ប មច្កវិទ្យបាៃឆិងទឆិៃនៃ័យមដើ្្ីខកលំអកបារគ្រប់គ្រងអបា
ងស្តនុកទឹក។
(h) (1) ភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសុកកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃឬអ
ង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមគកោ
្្បាគតបាមៃះមដើ្្ីបមងកើតកខៃលៃងក្្បាៃ្តឬទីជគ្កសតវនគពអបាច
មគបើរហូតដល់ 20 ភបា្ររយនៃ្ូលៃឆិធឆិទបំាងមៃោះមដើ្្ីបមងកើត្ូ
លៃឆិធឆិទុកចឆិត្តខដលគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់ខតមដើ្្ីជួយចំ្បាយៃឆិង
ខ្ទបាំ។ កខៃលៃងក្្បាៃ្តឬទីជគ្កសតវនគព។
(2) ភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃៃអង្គកបារ
្ឆិៃរកគ�បាក់ចមំ្ញខដលទទួល�បាៃកបារចបាប់អបារ្្ម្៍មលើដីធលៃី
កខៃលៃងក្្បាៃ្តឬជគ្កសតវនគពមដោយមគបើលុយពីអត្ថបទមៃះៃឆិង
មផ្រចំ្បាប់អបារ ្្ម្៍មលើដីកខៃលៃងក្្បាៃ្តឬជគ្កសតវនគពដល់
ភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃឬ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញ 
អង្គកបារក៏គតូវមផ្រភបាពជបា្្បាស់នៃ្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាព
ខដលគតូវ�បាៃបមងកើតម�ើងមដើ្្ីរក្បាកបារចបាប់អបារ្្ម្៍មលើដីធលៃីក
ខៃលៃងក្្បាៃ្តឬជគ្កសតវនគព។
(3) អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តមលើប្ដបាគកសួងៃបាៃបាម�ើយ។
(4) គបសឆិៃមបើទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់កុលស្្ព័ៃ្ធឥ
្្ឌបាៃឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចមំ្ញ្ឆិៃបមងកើត្ូលៃឆិធឆិអបា
្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាពមដោយអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនកភនបាក់ងបារកុល
ស្្ព័ៃ្ធឬអង្គកបារគតូវខតបញ្បាកម់ទៅកបាៃ់ភនបាក់ងបាររបស់រដ្ឋខដល
�បាៃផ្តល់ជៃំួយខដលអបាចខ្រក្បាដីកខៃលៃងក្្បាៃ្ត ឬសតវនគព 
ជំរកខដលគតូវ�បាៃទទួល ឬបមងកើតម�ើងពី្ូលៃឆិធឆិមបើ្ឆិៃដូមចនះ
មទអបាចរក�បាៃមទៅឱ្យទីភនបាក់ងបារកុលស្្ព័ៃ្ធ ឬអង្គកបារ។
(5) គបសឆិៃមបើចំ្បាប់អបារ ្្ម្៍ដីធលៃីកខៃលៃងក្្បាៃ្តឬទីជគ្កស
តវនគពគតូវ�បាៃម្កោលមទោសឬគបសឆិៃមបើភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ 
កននុងគសុកកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញកំ
្ត់្បាចំ្បាប់អបារ ្្ម្៍ដីធលៃីកខៃលៃងក្្បាៃ្តឬជគ្កសតវនគព្ឆិ
ៃអបាចបំមពញម្រោលបំ្ងខដលគ�បាក់ពី អត្ថបទមៃះគតូវ�បាៃចំ
្បាយ្ូលៃឆិធឆិទៃំុកចឆិត្តៃឆិងកបារគ�បាក់ខដល្ឆិៃ�បាៃខគបគបួល 
គតូវ�បាៃយកមទៅឱ្យភនបាក់ងបារខដលផ្តល់គ�បាក់។ ្ូលៃឆិធឆិខដលគប
្រល់្កឱ្យភនបាក់ងបារអបាចគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ខត្រមគ្ោង
ខដលអៃុមលោ្មទៅតបា្ខផនកមៃះ។
(i) ៃបាយកដ្ឋបាៃគតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពដល់្រមគ្ោងទបាំងមៃោះខដល
សំរបសំរួលកបារមងើបម�ើងវិញនៃអបាងស្តនុកទឹកជបា្ួយៃឹងកបារផ្ត
ល់ទឹកសគ្បាប់កបារបញ្ចូលទឹកមគកោ្ដីតបា្រយៈកបារតភ្បាប់ឬ្រ
មគ្ោងចគ្ុះទឹកមលើដី / ទឹកមផ្ងមទៀត។
86042. គ�បាក់ចំៃួៃសរុបពីររយលបាៃដុលលៃបារ 
($200,000,000) គតូវ�បាៃដកយកពី្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ីអបា
ជប្ាធរស្ដបារម្នរ San Francisco មដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយផ្គចូផ្គងសគ្បា
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ3 បៃ្ត

(a) ្វិកបាសរុបចំៃួៃ ($20,000,000) លបាៃដុលលៃបារគតូវ�បា
ៃយកមទៅគកសួងអភឆិវឌ្ឍៃ៍វិធីសបាគស្តៃឆិងកបារដំម�ើងឧបករ្៍
បរិ្ បា្ទឹកមដើ្្ីមធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវកបារ�៉បាៃ់គប្បា្តុល្យ
ភបាពទឹក្វិកបាជបាតឆិកបារបខងវរៃឆិងកបារមគបើគ�បាស់ទឹកមដើ្្ី្របាំគទកបារ
ខបងខចកទឹកកបារគ្រប់គ្រងកបាររបំាងសងៃលួតកបារគ្រប់គ្រងទឹកមគកោ្ដី, 
កបារគ្រប់គ្រង្រុ្ភបាពទឹក ៃឆិងសឆិទ្ធឆិ មគបើគ�បាស់ទឹក។
(b) ទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃដប់លបាៃដុលលៃបារអបាម្រិក 
($10,000,000) គតូវ�បាៃយកមទៅឱ្យគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលរបស់រ
ដ្ឋសគ្បាប់កបារអភឆិវឌ្ឍគបព័ៃ្ធព័ត៌្បាៃបមច្កវិទ្យបា ៃឆិងទឆិៃនៃ័យខដ
លមធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវស្ត្ថភបាពរបស់គកុ្គបឹក្បារដ្ឋមដើ្្ីគ្រ
ប់គ្រងសឆិទ្ធឆិទឹក។ គបព័ៃ្ធទបំាងមៃះៃឹងរួ្បញ្ចូលប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បា
ៃកំ្ត់ចមំពោះឌីជី្លៃឆិងកបារមធវើឱ្យ្បាៃ 10 លបាៃទំព័រ នៃកំ
្ត់គតបាគកដបាសអំពីសឆិទ្ធឆិទឹកមៃៅកននុងគកុ្គបឹក្បារដ្ឋៃឆិងមៃៅកននុង
�លៃបំាងមផ្ងមទៀតៃឆិងកបារបមងកើត�លៃបំាងឌីជី្លសគ្បាប់កបារបខងវរទឹ
កៃឆិងកបារមគបើគ�បាស់ទឆិៃនៃ័យ។
(c) ទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000) 
គតវូ�បាៃម្រយកមទៅមគបើគ�បាស់កននុង្ូលៃឆិធឆិរដ្ឋគ្រប់គ្រងទឆិៃន
ៃ័យទឹកខដលគតូវ�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
12420 ខដលគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់មដោយៃបាយកដ្ឋបាៃមដោយពឆិ្រ្
មរោះមយោបល់ជបា្ួយគកុ្គបឹក្បារដ្ឋមដើ្្ីមធវើឱ្យព័ត៌្បាៃទឹកមៃៅ
រដ្ឋ California អបាចដំម្ើរកបារ�បាៃគសបតបា្ខផនកទី 4.9 
(ចបាបម់ផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 12400) នៃ ខផនក 6។
(d) គ�បាក់ចៃំួៃសរុបនៃន្្ភលបាៃដុលលៃបារ ($20,000,000)  
គតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃដូចែបាងមគកោ្៖
(1) គ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) គតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃ
មទៅសបាកលវិទ្យបាល័យ California សគ្បាប់្រំៃឆិតផ្តលួចមផ្តើ្គសបា
វគជបាវស្តីពីសៃ្តឆិសុែទឹកៃឆិងៃឆិរៃ្តភបាពរបស់ែលៃលួៃមដើ្្ីអភឆិវឌ្ឍធបាតុ
សនចូលនៃគបពៃ័្ធព័ត៌្បាៃធៃធបាៃទឹកមដោយសហកបារជបា្ួយៃបាយ
កដ្ឋបាៃ ៃឆិងគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលរបស់រដ្ឋ។
(2) គ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) គតូវមធវើហឆិរញ្ប្យ
ទបាៃមទៅវិទ្យបាស្ថបាៃទឹក Californiaមៃៅសបាកលវិទ្យបាល័យ 
California, Fresno មដើ្្ីអៃុវត្តកបារ គសបាវគជបាវខដលៃបាំមទៅរ
កកបារមលើកក្្ពស់ៃឆិងអភឆិរក្កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិង្រុ្ភបាពទឹកគប
មសើរម�ើងមៃៅរដ្ឋ California។
(3) គ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) គតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃ
មទៅ្ជ្ឈ្ ្្ឌល ប្ដនុះប្ដបាលៃឆិងគសបាវគជបាវខផនកធបារបាសបា
គស្តមៃៅសបាកលវិទ្យបាល័យ California Polytechnic State,  
San Luis Obispo មដើ្្ីមធវើកបារគសបាវគជបាវខដលៃបាំមទៅដល់កបារ
ខកល្អែៃឆិងអភឆិរក្កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិង្ុរ្ភបាពទឹកខដលគបមសើរ
ម�ើងមៃៅកននុងរដ្ឋ California។
(4) គ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) គតូវមធវើហឆិរញ្ប្យ
ទបាៃមទៅកបារិយបាល័យ ក្្មវិធីទឹកមៃៅឯសបាកលវិទ្យបាល័យរដ្ឋ 
California, Sacramento មដើ្្ីអៃុវត្តកបារគសបាវគជបាវខដលៃបាំ

មទៅដល់កបារខកល្អែៃឆិងអភឆិរក្កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិងបមងកើៃ្រុ្ភបា
ពទឹកមៃៅកននុងរដ្ឋ California។
(5) គ្រឹះស្ថបាៃឧត្ត្សឆិក្បាខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិគសបតបា្អ
ៃុខផនកមៃះគតូវខតមធវើកបាររួ្ ្រនបាមដើ្្ីធបាៃបា្បាកឆិច្ែឆិតែំគបងឹខគបងរ
បស់ពួកម្រ្ឆិៃ្បាៃកបារប៉ះទង្គឆិច្រនបាឬគតួតសុី្រនបាមទប៉ុខៃ្តគតូវជួយ
្រនបាមទៅវិញមទៅ្ក។

្បាគតបាទី 6. កបារចបាប់យក  
ៃឆិងកបារមគបើគ�បាស់ទឹកមភលៃៀងគកុង ៃឆិងទឹកជំៃៃ់

86050. (a) ចំៃួៃគ�បាក់សរុបបួៃរយលបាៃដុលលៃបារ 
($400,000,000) គតូវ�បាៃមធវើហឆិរញ្ប្ទបាៃពី្ូលៃឆិធឆិ
មៃះមទៅឱ្យគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលរបស់រដ្ឋសគ្បាប់្រមគ្ោងមដើ្្
បីចបាប់យកៃឆិងមគបើគ�បាស់ទឹកហូរអបាកបាសធបាតុសងៃលួតទីគកុងទីគ
កុង ៃឆិងទឹកជំៃៃ់។ ជំៃួយគបកួតគបខជងទបាំងអស់គតូវ�បាៃ
មធវើម�ើងមដោយគកុ្គបឹក្បារដ្ឋសគ្បាប់្រមគ្ោងសបាងសង់គតូវ
ខតជបាមែត្ដឬទីគកុងទីគកុងឬគសកុឬអបាជ្បាធរ្ហបាអំ្បាចខដ
ល្បាៃទីគកុងទីគកុង ឬគសកុ ៃឆិងមែោៃធីទទួលែុសគតូវបញ្បា 
ឬគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់។ ្រ្ៈក្្មបាធឆិកបាររដ្ឋអបាចចំ្បាយរហូត
ដល់ ហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($50,000,000) សគ្បាប់ជំៃួយ
ដល់អង្គភបាព្បាៃសឆិទ្ធឆិដូច�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 
86166 មដើ្្ីអភឆិវឌ្ឍខផៃកបារធៃធបាៃទឹកជំៃៃ់។ ្វិកបាខដល
អបាចមគបើ�បាៃតបា្ខផនកមៃះគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យដល់្រមគ្ោងខដលកំ
ពុងបមគ្ើ ៃឆិងផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ផ្បាល់ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគកៃឆិ
ងជួបកបារលំ�បាកយ៉បាងែលៃបាំង។ ្រ្ៈក្្មបាធឆិកបាររដ្ឋអបាចមគបើ្ូលៃឆិ
ធឆិទបាំងមៃះមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយបមច្កមទស ៃឆិងកបារផ្ពវផ្បាយដល់
សហ្រ្ៃ៍គកីគក។
(b) ទឹកគ�បាក់ សបា្សឆិប លបាៃដុលលៃបារ ($30,000,000) 
គតវូ�បាៃមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃពី្ូលៃឆិធឆិមៃះមដើ្្ីអភឆិរក្ 
California សគ្បាប់្រមគ្ោងមដើ្្ីចបាប់យកៃឆិងមគបើគ�បាស់ទឹ
កហូរអបាកបាសធបាតុគតជបាក់ ៃឆិងទឹកហូរមៃៅអបាងបឹង Tahoe 
មដោយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបា 7.42 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
66905) នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(c) គ�បាក់ចំៃួៃសរុបនៃ ខសសឆិបលបាៃដុលលៃបារ 
($40,000,000) គតូវ�បាៃមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃពី្ូលៃឆិធឆិមទៅៃឹង
កបារអភឆិរក្ភនំ Santa Monica សគ្បាប់្រមគ្ោងមដើ្្ីចបាប់យ
កៃឆិងមគបើទឹកហូរមហៀរទឹកមភលៃៀងៃឆិងទឹកហូរតបា្អៃុមលោ្តបា្ផ 
23 (ចបាប់ពីវ្រ្គ 33000) នៃគក្ធៃធបាៃសបាធបារ្ៈមៃៅកននុងតំ
បៃ់មៃះ។ ខដល�បាៃកំ្ត់កននុងក្បាែ្្ឌ (2) នៃអៃុខផនក (d) 
នៃវ្រ្គ 86080។
(d) ចំៃួៃគ�បាក់សរុប ខសសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($40,000,000) 
គតវូ�បាៃដកមចញពី្ូលៃឆិធឆិមទៅឱ្យទមៃលៃ San Gabriel ៃឆិងទមៃលៃ 
Lower Los Angeles ៃឆិងអភឆិរក្ភនំសគ្បាប់្រមគ្ោងមដើ្្ីចបា
ប់យកៃឆិងមគបើទឹកហូរមហៀរហូរៃឆិងទឹកហូរតបា្បម្ដោយ 22.8 
(ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 32600) មលែកូដធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
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(b) ្រមគ្ោងខដលផ្តល់្ូលៃឆិធឆិមដោយខផនកមៃះគតវូខតម្រោរពតបា
្ម្រោលៃមយោ�បាយទឹកសអែបាតឬបទបញ្បាខដលគតូវ�បាៃអៃុ្័ត
មដោយគកុ្គបឹក្បារដ្ឋ ឬគកុ្គតួតពឆិៃឆិត្យ្រុ្ភបាពទឹកកននុងតំបៃ់
ខដល្បាៃយុត្តបាធឆិកបារមលើ្រមគ្ោងមៃះ។
(c) ន្លៃចំ្បាយរបស្់រមគ្ោងអបាចរួ្បញ្ចូលកបារបមងកើ
តឧបករ្៍្របាំគទកបារសមគ្ចចឆិត្តកបារទឆិញទឆិៃនៃ័យ ៃឆិង
កបារវិវ្រ្គទឆិៃនៃ័យគបព័ៃ្ធភូ្ឆិសបាគស្តមដើ្្ីកំ្ត់ៃឆិងវបាយ
តន្លៃអត្ថគបមយោជៃ៍ៃឆិងចំ្បាយនៃ្រមគ្ោងចបាប់យក 
ៃឆិងមគបើគ�បាស់ម�ើងវិញៃូវទឹកជំៃៃ់។
(d) អបាទឆិភបាពគតូវផ្តល់ដល់្រមគ្ោងៃបាៃបាខដលបញ្ចូល
ទឹកហូរ ឬទឹកហូរឱ្យសងៃលួតពីទឹកហូរឬប្ដបាញទឹកមភលៃៀង 
ៃឆិងដបាក់វបាឱ្យ្បាៃគបមយោជៃ៍។
(e) ភនបាក់ងបារខដលទទួល�បាៃគ�បាក់តបា្ខផនកមៃះគតវូផ្តល់អបាទឆិ
ភបាពែ្ពស់ដល្់រមគ្ោងខដលផ្តល់គបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកី
គក។ ភនបាក់ងបារៃី្ួយៗខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមយោងតបា្្បាត្
របាមៃះគតូវផ្តល់ឱ្យយ៉បាងមហោច្បាស់ 35 ភបា្ររយនៃ្ូលៃឆិធឆិ
ខដលពួកម្រទទួល�បាៃសគ្បាប់្រមគ្ោងខដលផ្តល់គបមយោជៃ៍ដ
ល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក។
(f) កននុងកបារអៃុវត្តអត្ថបទមៃះភនបាក់ងបារៃី្ួយៗខដលទទួល�បាៃ
្ូលៃឆិធឆិមយោងតបា្្បាគតបាមៃះៃឹងពឆិមគ្រោះជបា្ួយភនបាក់ងបារធៃធបា
ៃធ្្មជបាតឆិខដលទបាក់ទងៃឹងកបារមធវើស្បាហរ្ក្្ម ៃឆិងអបាទឆិភបា
ពនៃទីជគ្កសួៃឧទ្យបាៃកខៃលៃងមបើកទវបារលំហូរៃឆិងកបារមគបើគ�បាស់
ជបាសបាធបារ្ៈនៃ្រមគ្ោងចបាប់យកៃឆិងមគបើគ�បាស់ម�ើងវិញៃូវទឹ
កមភលៃៀង ៃឆិងសងៃលួត។ មហើយគតូវខសវងរកជំៃួយពីភនបាក់ងបារធៃធបាៃ
ធ្្មជបាតឆិកននុងកបារពឆិៃឆិត្យម�ើងវិញៃឆិងរកពឆិៃ្នុមលើ្រមគ្ោងខដល�បាៃ
មសនើម�ើង។
(g) ្រមគ្ោងអបាចទប់សកបាត់ទឹកមភលៃៀងៃឆិងអបាកបាសធបាតុសងៃលួតពីកបារ
ហូរចូល ឬព្យនុះ។
86052. អង្គភបាពខដល�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 
86166 ្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមគកោ្អៃុខផនក (b), 
(c), (d) ៃឆិង (e) នៃវ្រ្គ 86050 ។
86053. ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃបគ្ុងទុកតបា្្បាគតបាមៃះអបា
ចគតវូ�បាៃផ្តល់ជូៃអនកដបាក់ពបាក្យសុខំដល្បាៃលក្ខ្ស្្
ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់សគ្បាប់្រមគ្ោងែនបាតតូចឬខត្ួយខដលគសបតបា
្ជំពូក 6.5 (ចបាប់មផ្តើ្ពីខផនក 1650) នៃខផនកទី 2 នៃមល
ែកូដគតីៃឆិងមហ្គ្មដោយ្ឆិៃ្រឆិតអំពី្បាមតើជំពូកមៃោះមៃៅខត 
មៃៅកននុងខបបខផៃ។

្បាគតបា 7. កបារគ្រប់គ្រងទឹកកននុងតំបៃ់រួ្ បញ្ចូល
86054. ្វិកបាសរុបចំៃួៃគ�បាំលបាៃដុលលៃបារ 
($5,000,000) គតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យគកសួងមដើ្្ីផ្តល់កបារ្របាំគទ
មដោយផ្បាល់មទៅៃឹងគកុ្គ្រប់គ្រងទឹកកននុងតំបៃ់ខដល�បាៃអៃុ
្័តមដោយរដ្ឋ�បាលគ្រប់គ្រងទឹក (IRWM) កននុងម្រោលបំ្ង
រក្បាកបារែឆិតែំគបឹងខគបងកននុងកបារមរៀបចំខផៃកបារ ៃឆិងកបារអៃុវត្ត 

(e) គ�បាក់ចៃំួៃសរុបនៃ ខសសឆិបលបាៃដុលលៃបារ 
($40,000,000) គតូវ�បាៃមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃពី្ូលៃឆិធឆិមទៅ
ឱ្យកបារអភឆិរក្ម្នរស្ុគទរបស់រដ្ឋសគ្បាប្់រមគ្ោងមដើ្្ីចបាប់
យកៃឆិងមគបើទឹកហូរមហៀរទឹកមភលៃៀងៃឆិងទឹកហូរតបា្ទឹកដី 21 
(ចបាប់ពីវ្រ្គ 31000) នៃមលែកូដធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(f) ្វិកបាខដល�បាៃចំ្បាយតបា្ខផនកមៃះៃឹងគតូវ�បាៃមគបើគ�បា
ស់សគ្បាប់ជៃំួយខដល្បាៃកបារគបកួតគបខជងសគ្បាប់្រមគ្ោង
ខដលបមងកើតកបារអៃុវត្តឬខកល្អែ្រមគ្ោងខដលទទួល�បាៃផល
គបមយោជៃ៍ជបាមគចើៃខដលគតូវ�បាៃកំ្ត់ៃឆិងអបាទឆិភបាពមៃៅកននុង
ខផៃកបារធៃធបាៃទឹកជំៃៃ់គសបតបា្ខផនក 2.3 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 
10560) នៃ ខផនក 6, ជបាខផនក្ួយខដលអបាចគតូវ�បាៃមធវើវិមសោ
ធៃក្្មៃឆិងគតូវរបាប់បញ្ចូលទបាំងអត្ថគបមយោជៃ៍ដូចែបាងមគកោ្
មអោយ�បាៃមគចើៃបំផុត: កបារចបាប់យកៃឆិងព្យបា�បាលទឹកមភលៃៀងរឺ
ទឹកហូរឱ្យសងៃលួតសគ្បាប់កបារមគបើគ�បាស់្ បាៃគបមយោជៃ៍។ កបារលុ
បប�ំបាត់សបារធបាតុពុលមចញពីទឹកខដលគតូវ�បាៃចបាប់យកៃឆិង
ព្យបា�បាល។ កបារបមងកើតឬកបារស្ដបារម�ើងវិញនៃជគ្កឬសួៃច្បា
រមដើ្្ីចបាប់យកៃឆិងព្យបា�បាលទឹកមភលៃៀងឬទឹកហូរអបាកបាសធបាតុ
សងៃលួតសគ្បាប់កបារមគបើគ�បាស់គបមយោជៃ៍មដោយមគបើកបារអៃុវត្តៃ៍
កបារគ្រប់គ្រងដ៏លអែបំផុតខដលខកល្អែ្រុ្ភបាពបរិស្ថបាៃ; កបារ
លុបបំ�បាត់សបារធបាតុពុលមចញពីទឹកខដលគតូវ�បាៃចបាប់យក
ៃឆិងព្យបា�បាល។ កបារបមងកើតឬកបារស្ដបារម�ើងវិញនៃជគ្កឬសួ
ៃច្បារ; កបារស្តនុកទុកកបារមគជៀតចូលឬកបារមគបើគ�បាស់ទឹកហូរ
ខដល�បាៃចបាប់យកៃឆិងព្យបា�បាលមដើ្្ីបមងកើៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក
កននុងតំបៃ់។ កបារបមងកើតឬកបារស្ដបារម�ើងវិញនៃជគ្កកំម្ើត, 
ផលៃចូវខដក, សៃួច្បារ, ឬកខៃលៃងមបើកចំហធ ្្មជបាតឆិមផ្ងមទៀត; 
កបារកបាត់បៃ្ថយមកោះកំមដៅទីគកុង; ៃឆិងកបារផ្តល់ឱកបាសកំសបាៃ្តជបា
សបាធបារ្ៈដនទមទៀត។ ្រមគ្ោងខដលរួ្បញ្ចូលតំបៃ់ដីមសើ្ 
ៃឆិងទីជគ្កមដើ្កំម្ើតឬ្រមគ្ោងខដលគតូវ�បាៃរចៃបាម�ើងមដើ
្្ីមធវើគតបាប់តបា្ឬជួសជុល្ុែងបារទឹកជគ្កធ្្មជបាតឆិគតវូ�បាៃផ្ត
ល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុត។
(g) កននុងចំមៃោ្ចំៃួៃទឹកគ�បាកខ់ដលគតូវ�បាៃយកមទៅអ
ៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (a) យ៉បាងមហោច្បាស់ ខសសឆិប 
លបាៃដុលលៃបា ($40,000,000)គតូវ្បាៃសគ្បាប់្រមគ្ោ
ងខដលកបាត់បៃ្ថយលំហូរសំរបា្ៃឆិងសបារធបាតុពុលមផ្ងៗ
មទៀត: (1) ចូលមទៅកននុងស្តនុកគសបាវគជបាវជបាតឆិ Estuarine 
មលើម្នរស្ុគទឬចូលមទៅជឆិត - ម្នរស្ុគទមៃៅម្នរស្ុគទ  
San Diego ឬ (2) ចូលមទៅម្នរ San Diego ។ អបាទឆិភបាពៃឹ
ងគតូវ�បាៃផ្តល់ដល់្រមគ្ោងៃបាៃបាខដលកបាត់បៃ្ថយលំហូរសំរបា្
ឬសបារធបាតុពុលដនទមទៀតមទៅកននុងមគ្រឿង្ួយឬមគចើៃនៃគបព័ៃ្ធឧ
ទ្យបាៃរដ្ឋ។
86051. (a) ទីភនបាក់ងបាររដ្ឋៃី្ួយៗខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិ
គសបតបា្្បាគតបាមៃះគតូវចំ្បាយយប៉ាងមហោច្បាស់ 50 ភបា្រ
រយមដោយអនកទទួលជំៃួយគបកួតគបខជងប៉ុខៃ្តអបាចលុបបំ�បាត់ឬ
កបាត់បៃ្ថយតគ្ូវកបារផ្គចូផ្គងសគ្បាប្់រមគ្ោងមៃោះខដលផ្តល់ផល 
គបមយោជៃ៍ច្្ងដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគកឬតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បា។
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តុៃឆិងកបាររំែបាៃមផ្ងៗ។ កបារអភឆិរក្ Sierra Nevada អបាចផ្ត
ល់ជំៃួយដល់ភនបាក់ងបារសហពៃ័្ធគបសឆិៃមបើវបាកំ្ត់្បាជំៃួយទបាំ
ងមៃះ្រឺជបា្មធ្យោ�បាយ្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពបំផុតមដើ្្ីអៃុវត្តបំ្
ងនៃខផនកមៃះអំពីកបារគ្រប់គ្រងដីមដោយសហព័ៃ្ធ។
(b) ទឹកគ�បាក់ហុកសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($60,000,000) 
សគ្បាប់កបារអភឆិរក្រដ្ឋ California សគ្បាប់កបារកបារពបារៃឆិងកបារ
ស្តបារទីជគ្បាលនៃអបាងបឹងTahoeមដោយអៃុមលោ្តបា្ចំ្ង
មជើង 7.42 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 66905) នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាល។  
្ូលៃឆិធឆិគតូវចំ្បាយសគ្បាប់កបារអៃុវត្ត ៃឆិងមដើ្្ីបខៃ្ថ្ម្រោ
លមដៅៃឆិងម្រោលបំ្ងនៃក្្មវិធីខកល្អែបរិស្ថបាៃបឹង Tahoe 
អមៃុោ្តបា្្បាគតបា 6 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 5096.351) នៃជំពូក 
1.692 នៃខផនកទី 5 នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(c) ្ួយរយលបាៃដុលលៃបារ ($100,000,000) ដល់ក្្មវិធី
អភឆិរក្តំបៃ់ម្នរស្ុគទ San Francisco នៃកបារអភឆិរក្ម្នរ
ស្ុគទរបស់រដ្ឋសគ្បាប់កបារពបារៃឆិងស្ដបារទីជលសបារនៃតំបៃ់ម្នរ 
San Francisco អៃុមលោ្តបា្ជំពូក 4.5 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 
31160) នៃខផនកទី 21 នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(d) ្ួយរយខប៉តសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($180,000,000) 
សគ្បាប់កបារកបារពបារៃឆិងកបារស្ដបារម�ើងវិញនៃទីជគ្បាលរប
សម់ែោៃធីនៃរដ្ឋ Los Angeles, Orange ៃឆិង Ventura 
ដូចែបាងមគកោ្៖
(1) ហុកសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($60,000,000) មទៅទមៃលៃ  
San Gabriel ៃឆិងទមៃលៃ Los Angeles 
ែបាងមគកោ្ ៃឆិងកបារអភឆិរក្ភនំសគ្បាប់កបារកបារពបារ 
ៃឆិងស្ដបារម�ើងវិញនៃទីជលសបារនៃទមៃលៃ San Gabriel 
ៃឆិងទមៃលៃ Los Angeles មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកទី 22.8 
(ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គី 32600) នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(2) ហុកសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($60,000,000) 
ចំមពោះកបារអភឆិរក្ភនំ Santa Monica សគ្បាប់កបារកបា
រពបារៃឆិងស្ដបារទីវបាលនៃម្នរស្ុគទ Santa Monica 
ទមៃលៃ Los Angeles ៃឆិងទមៃលៃ Santa Clara 
មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកទី 23 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
33000) នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ 
ៃឆិងទីខដលកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (c) នៃវ្រ្គ 79570។
(3) សបា្សឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($30,000,000) 
មទៅក្្មវិធីអភឆិរក្ទមៃលៃ Santa Ana នៃកបារអភឆិរក្ម្នរស្ុ
គទរបស់រដ្ឋសគ្បាប់កបារកបារពបារ ៃឆិងស្ដបារទីជលសបារនៃទមៃលៃ 
Santa Ana មដោយអៃុមលោ្តបា្ជំពូក 4.6 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 
31170) នៃខផនកទី 21 នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(4) សបា្សឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($30,000,000) សគ្បាប់កបារអ
ភឆិរក្ភនំ�បាដវីៃសគ្បាប់កបារកបារពបារៃឆិងស្ដបារម�ើងវិញនៃតំបៃ់ទឹក
មភលៃៀង Baldwin Hills ៃឆិង BaIlona Creek ៃឆិងសគ្បាប់្រ
មគ្ោងមដើ្្ីចបាប់យកទឹកហូរអបាកបាសធបាតុសងៃលួតៃឆិងទឹកហូររត់តបា

IRWM ខដលកំពុងបៃ្តមធវើឱ្យ្បាៃកបារវិៃឆិមយោ្រដ៏សំែបាៃ់ 
តបា្រយៈ IRWM សគ្បាប់កឆិច្សហកបារកននុងតំបៃ់ស្តីពីកបារគ្រប់
គ្រងទឹក។
ជំពូក 6. កបារមធវើឱ្យគបមសើរដល់ជគ្បាលទឹក ដី ៃឆិងជៃផល

្បាគតបា 1. កបារមលើកក ្្ពស់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
ៃឆិងកបារពគងឹង្ុរ្ភបាពទឹក

86080. ទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃពីរពបាៃ់បីរយហបាសឆិបគ�បាំលបា 
ៃដុលលៃបារ ($2,355,000,000) គតូវ�បាៃមធវើហឆិរញ្ប្ទបាៃ 
ពី្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ីកបារពបារស្ដបារៃឆិងមលើកក្្ពស់សុែភបាពនៃទីជ 
គ្បាលរួ្ទបាំងដីនគព (រួ្ទបាំងអូកមឈើគកហ្ៃឆិងឈីមអអ៊ីកបា) 
វបាលមស្មៅដីមសើ្ជំពូក ទីជគ្កតបា្ដងទមៃលៃៃឆិងតំបៃ់ទីជ
គ្បាលដនទមទៀតរួ្ទបាំងដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិរបស់សហរដ្ឋអបាម្
រិកមដើ្្ីកបារពបារៃឆិងខកល្អែកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិង្រុ្ភបាពទឹក
ខកល្អែសុែភបាពនគពមឈើកបាត់បៃ្ថយមគ្រោះអ្រ្គីភ័យគសបតបា្
វិទ្យបាសបាគស្តដ៏លអែបំផុតកបាត់បៃ្ថយឥទ្ធឆិពលនៃមភលៃើងម្ះនគពមៃៅ
មលើទឹក ្រុ្ភបាព ៃឆិងកបារផ្គត់ផ្គង់បមងកើៃកបារកបារពបារទឹកជំៃ
ៃ់ជួសជុលអបាងស្តនុកទឹក ឬមដើ្្ីកបារពបារ ឬជួសជុលគបភពទឹ
កស្ុគទៃឆិងទឹកស្ុគទ។ ្រ្មបាៃជំៃួយគបកួតគបខជងខដលគតូ
វ�បាៃមធវើម�ើងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ្រឺសគ្បាប់កបារខ្ទបំាអបាង
ស្តនុកទឹកឬកបារលុបបំ�បាត់កបាកសំ្ល់មចញពីអបាងស្តនុកទឹក
ឬមៃៅខែ្ទឹកនៃអបាងស្តនុកទឹកមលើកខលងខតចបំា�បាច់សគ្បាប់កបា
រគសបាវគជបាវតបា្វបាលខដលតគ្ូវអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (a)។ 
្ូលៃឆិធឆិគតវូ�បាៃផ្តល់ជូៃដូចតមទៅ៖
(a) ពីររយលបាៃដុលលៃបារ ($200,000,000) ដល់អនកអភឆិរក្
នៃគបមទសមសៀរ៉បាម្វ៉បាដបាមដើ្្ីកបារពបារកបារស្តបារម�ើងវិញៃឆិងកបា
រខកល្អែទឹកធលៃបាក់ Sierra Nevada មយោងតបា្ខផនកទី 23.3 
(ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 33300) នៃមលែកូដធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ
ៃឆិងរួ្ ទបាំងម្រោលបំ្ងខដល្បាៃខចងកននុងវ្រ្គ 33320 នៃ 
គក្ធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។ ្ូលៃឆិធឆិក៏ៃឹងគតវូចំ្បាយស
គ្បាប់កបារអៃុវត្តៃឆិងមដើ្្ីបខៃ្ថ្ម្រោលមដៅៃឆិងម្រោលបំ្ងនៃក
្្មវិធីខកល្អែជគ្បាលទឹក Sierra Nevada។ ្រមគ្ោង្បាៃលក្ខ

្ស្្ត្តឆិទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមគកោ្ក្្មវិធីមលើកក្្ពស់ទឹកមៃៅ
គបមទស Sierra Nevada អបាចរួ្បញ្ចូលកបារគសបាវគជបាវៃឆិងកបារ
តបា្ដបាៃមដើ្្ីវបាស់ខវងផលប៉ះពបាល់នៃកបារជួសជុល
នគពមឈើមលើកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកបរិយបាកបាសៃឆិងអត្ថគបមយោជៃ៍មផ្ង
មទៀតរួ្្បាៃ្រុ្ភបាពែ្យល់រយៈមពលយូរ្ុរ្ភបាពៃឆិងបរិ្បា
្ទឹកកបារបំភបាយឧស្ម័ៃផះ្កញ្ក់, កបារផ្នុកកបាបូៃ, ទីជគ្ក, 
កបារកំសបាៃ្ត, ៃឆិងទឆិៃនៃ័យសំែបាៃ់របស់សហ្រ្ៃ៍។ ្រមគ្ោ
ងខដលផ្តល់្ូលៃឆិធឆិមគកោ្ក ្្មវិធីខកល្អែទឹកមគជោះគបមទស 
Sierra Nevada គតវូខផអែកមលើវិទ្យបាសបាគស្តខដលអបាចរក�បាៃលអែ
បំផុតទបាក់ទងៃឹងកបារស្តបារម�ើងវិញនគពមឈើៃឆិងគតវូខតអៃុវត្តមដើ
្្ីខកល្អែកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិង្រុ្ភបាពមដើ្្ីកបារពបារ ៃឆិងជួសជុ
លតន្លៃមអកូ�ចូសីុៃឆិងមដើ្្ីមលើកក ្្ពស់លក្ខែ្្ឌនគពមឈើខដល
្បាៃភបាពធៃ់គទបាំមទៅៃឹងមភលៃើងម្ះនគព។ កបារខគបគបួលអបាកបាសធបា
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ3 បៃ្ត

គកុ្គបឹក្បាអភឆិរក្សតវនគពគតូវមគបើគ�បាស់្ ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃះមដើ
្្ីអៃុវត្តជំពូក 10.5 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 5845) នៃខផនកទី 5 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(h) ្ួយរយចឆិតសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($170,000,000) សគ្បា
ប់ផលៃចូវទឹកមៃៅតបា្ដងទមៃលៃដូចជបា៖
(1) ចឆិតសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($70,000,000) មទៅភនបាក់
ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិសគ្បាប់្រមគ្ោងខដលអៃុមលោ្តបា
្ច្បាប់ California River Parkways Act 2004 
(ជំពូក 3.8 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 5750) នៃខផនកទី 5 
នៃគក្ធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ) ។ មលែបាធឆិកបារនៃភនបាក់ងបារធៃធបាៃ
ធ្្មជបាតឆិគតូវផ្តល់្ូលៃឆិធឆិយ៉បាងមហោច្បាស់ 65 ភបា្ររយនៃ្ូ
លៃឆិធឆិទបាំងមៃះសគ្បាប់្រមគ្ោងខដលផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍ដល់ស
ហ្រ្ៃ៍គកីគក។ ជបា្ួយៃឹង្ូលៃឆិធឆិខដលមៃៅសល់មលែបាធឆិកបារ
គតវូខសវងរកផលគបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគកខដល្ឆិៃ្បាៃ
លក្្ខ ៈគ្រប់គ្របាៃ់ជបាសហ្រ្ៃ៍គកីគក។
(2) ដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000) ដល់កបារអភឆិរក្្្
មៃរស្ុគទរបស់រដ្ឋមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយដល់អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំ
ម្ញ ៃឆិងភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់មដើ្្ីអៃុវត្ត្រមគ្ោងច
តមុកោ្សគ្បាប់ជួសជុលជំរកកំសបាៃ្ត ៃឆិងកបារខកល្អែ្រុ្ភបា
ពទឹកតបា្បម្ដោយគចករមបៀង Guadalupe River ។
(3) ដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000) ដល់កបារអភឆិរក្ម្នរ
ស្ុគទរបស់រដ្ឋមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយដល់អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្
ញៃឆិងភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសុកមដើ្្ីអៃុវត្ត្រមគ្ោងចតរ
មទះម្រោសគ្បាប់ជួសជុលទីជគ្កកំសបាៃ្តជបាសបាធបារ្ៈៃឆិងកបា
រខកល្អែ្រុ្ភបាពទឹកតបា្បម្ដោយគចករមបៀងរបស់គបមទសរុ
ស្ី៊។
(4) ដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000) ដល់កបារអភឆិរក្្្
មៃរស្ុគទរបស់រដ្ឋមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយដល់អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំ
ម្ញ ៃឆិងភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់មដើ្្ីអៃុវត្ត្រមគ្ោង
ចតចរៃ្តទឹកសគ្បាប់កបារជួសជុលជគ្កកបារកំសបាៃ្តជបាសបាធបារ
្ៈៃឆិងកបារខកល្អែ្រុ្ភបាពទឹកតបា្បម្ដោយគចករមបៀងទមៃលៃ 
Santa Clara។
(5) ដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000) ដល់កបារអភឆិរក្ម្នរ
ស្ុគទរបស់រដ្ឋមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយដល់អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្
ញៃឆិងភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់មដើ្្ីអៃុវត្ត្រមគ្ោងចតុមកោ
្សគ្បាប់ជួសជុលទីជគ្កកំសបាៃ្តៃឆិងកបារខកល្អែ្រុ្ភបាព
ទឹកតបា្បម្ដោយគចករមបៀងទមៃលៃ Tijuana ។
(6) ដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000) ដល់កបារអភឆិរក្្្
មៃរស្ុគទរបស់រដ្ឋមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយដល់អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំ
ម្ញ ៃឆិងភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសុកមដើ្្ីអៃុវត្ត្រមគ្ោងច
តមុកោ្សគ្បាប់ជួសជុលជំរកកំសបាៃ្ត ៃឆិងកបារខកលំអ្រុ្ភបា
ពទឹកតបា្បម្ដោយគចករមបៀងទមៃលៃ Carmel។

្ព្យនុះមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនក 22.7 (ចបាប់ពីវ្រ្គ 32550) 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(e) ខសសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($40,000,000) 
ដល់កបារអភឆិរក្ទមៃលៃ San Diego សគ្បាប់កបារពបា
រៃឆិងជួសជុលទីជគ្បាលមៃៅមែោៃធី San Diego 
មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនក 22.9 (ចបាប់មផ្តើ្វ្រ្គ 32630) 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(f) ្ួយរយសបា្សឆិបគ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($135,000,000) 
ដល់កបារអភឆិរក្ម្នរស្ុគទរបស់រដ្ឋសគ្បាប់កបារកបារពបា
រៃឆិងកបារស្ដបារម�ើងវិញនៃទីជលសបារម្នរស្ុគទមដោយ
អៃុមលោ្តបា្ខផនកទី 21 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 31000) 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(g) ្ួយរយហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($150,000,000)  
សគ្បាប់កបារកបារពបារៃឆិងកបារស្ដបារម�ើងវិញនៃទីជគ្បាលនៃទមៃលៃ 
Sacramento ៃឆិង San Joaquin ដូចែបាងមគកោ្មៃះ៖
(1) ្ួយរយលបាៃដុលលៃបារ ($100,000,000) 
ដល់តំបៃ់អភឆិរក្ដីស្ដរ Sacramento-San Joaquin  
មដើ្្ីកបារពបារៃឆិងស្តបារខដៃដីស្ដរខដលអៃុមលោ
្តបា្ខផនក 22.3 (ចបាបម់ផ្តើ្ពីវ្រ្គ 32300) 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។ អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតៃឹងគតូវផ្ត
ល់ដល្់រមគ្ោងៃបាៃបាខដលផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍ដល់កបារស្ដបារម�ើ
ងវិញៃូវពូជមដើ្ៃឆិងកបាត់បៃ្ថយផលប៉ះពបាល់អវិជ្្បាៃនៃកបារគប
�បាក់គប្បា្អំបឆិល។ អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតកគ៏តូវផ្តល់ដល់្រ 
មគ្ោងខដលស្តបារជំរកសែំបាៃ់ចំមពោះគបមភទសតវខដលគតូវ 
�បាៃចុះបញ្ីមដោយអៃុសញប្ាច្បាប់ស្តីពីសតវជឆិតផុតពូជរបស់ស
ហពៃ័្ធ ្នបាំ 1973 (federal Endangered Species Act 
of 1973) (16 U.S.C. Sec ។ 1531 et seq.)  
ៃឆិងច្បាប់ស្តីពីសតវខដលជឆិតផុតពូជរបស់រដ្ឋ California 
(ជំពូក 1.5 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 2050) នៃ ខផនកទី 3 
នៃគក្ស្តីពគីតីៃឆិងខល្ង) ។ ្ូលៃឆិធឆិមៃះក៏អបាចគតវូ�បាៃមគបើស
គ្បាប់មធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវកខៃលៃងកំសបាៃ្តសបាធបារ្ៈមៃៅតំបៃ់ដី
ស្ដទមៃលៃម្្រង្គៃឆិងសគ្បាប់ជំៃួយដល់ភនបាក់ងបារកននុងគសុ
កៃឆិងអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញមដើ្្ីបមងកើៃកបារចូលមទៅ
កបាៃ់សហ្រ្ៃ៍ៃូវសួៃច្បារ ៃឆិងឱកបាសក្្បាៃ្តសគ្បាប់សហ្រ
្ៃ៍ទគីកុងខដល្ឆិៃសូវ្បាៃគបជបាពលរដ្ឋមៃៅតំបៃ់ដីស្ដរ។  
កបារអភឆិរក្អបាចអៃុវត្តក ្្មវិធីខដល�បាៃរចៃបាម�ើងមដើ្្ីកបាត់បៃ្ថ
យកបារបំភបាយឧស្ម័ៃផះ្កញ្ក់ពីតំបៃ់ដីស្ដរ។
(2) ន្្ភលបាៃដុលលៃបារ ($20,000,000) មទៅអភឆិរក្ទមៃលៃ 
San Joaquin សគ្បាប់កបារអៃុវត្តផលៃចូវសបាៃ់យ៉បាែូៃរមីវើរមវ៉មដោ
យអៃុមលោ្តបា្ខផនកមលែ 22.5 (ចបាប់ពីវ្រ្គ 32500) 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(3) សបា្សឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($30,000,000) មទៅ្ូល 
ៃឆិធឆិអភឆិរក្ទមៃលៃម្របស់អបាម្រិកខដលបមងកើតម�ើងមដោយអៃុ
មលោ្តបា្វ្រ្គ 5845.9 នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។  
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លមផ្ងៗមទៀតអៃុមលោ្តបា្ជំពូកទី 4 (ចបាប់ពីវ្រ្គ 1300) 
នៃខផនកទី 2 នៃគក្ស្តីពីគតីៃឆិងខល្ង។
(4) ជំៃួយអបាចរួ្បញ្ចូល្វិកបាមដើ្្ីជួយបំមពញកបារសៃ្យបារប
ស់រដ្ឋមដើ្្ីអៃុវត្ត្រមគ្ោងអភឆិរក្សហ្រ្ៃ៍ធ្្មជបាតឆិខដល�បាៃ
អៃុវត្តគសបតបា្ជំពូកទី 10 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 2800) ខផនកទី  
3 នៃគក្ស្តីពីគតីៃឆិងខល្ងៃឆិងចំមពោះខផៃកបារអភឆិរក្លំមៃៅដ្ឋបា 
ៃកននុងតំបៃ់ែនបាតធំខដលគតូវ�បាៃអៃុ្័តមដោយអៃុមលោ្តបា្ 
សហពៃ័្ធ ច្បាប់ស្តីពីសតវខដលជឆិតផុតពូជ (16 U.S.C. វ្រ្គ 
1531 et seq.)។
(5) កននុងចំមៃោ្ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលអបាចរក�បាៃខដល
អៃុមលោ្តបា្អៃុខផនកមៃះទឹកគ�បាក់សរុបដប់លបាៃដុល្
លបារ ($10,000,000) អបាចរក�បាៃមដើ្្ីជួយដល់កសឆិករ
កននុងកបារបញ្ចូលសក្្មភបាពកសឆិក្្មជបា្ួយកបារស្ដបារម�ើងវិញ 
ៃឆិងកបារកបារពបារសតវនគព។ អបាទឆិភបាពៃឹងគតវូផ្តល់ជូៃដល់្រមគ្ោង
ៃបាៃបាខដលរួ្ ្បាៃភបាពជបានដ្រូជបា្ួយគសកុអភឆិរក្ធៃធបាៃ។
(6) កននុងចំមៃោ្ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលអបាចរក�បាៃខដលអៃុមលោ
្តបា្អៃុខផនកមៃះទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ  
($50,000,000) គតូវ�បាៃយកមទៅ្ូលៃឆិធឆិអភឆិរក្ Oak 
Woodlands ខដល�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
1363 នៃគក្ស្តីពីគតីៃឆិងខល្ងមហើយអបាចគតូវ�បាៃចំ្បា
យមដោយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបា 3.5 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 1360) 
នៃជំពូកទី 4 នៃខផនកទី 2 នៃគក្ស្តីពីគតីៃឆិងខល្ង។
(7) កននុងចំមៃោ្ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលអបាចរក�បាៃមដោយអៃុ
មលោ្តបា្អៃុខផនកមៃះចំៃួៃទឹកគ�បាក់សបា្សឆិប លបាៃដុលលៃបារ 
($30,000,000) ៃឹងគតូវផ្តល់ជូៃសគ្បាប់កបារកបារពបារដីធលៃ ី
មគកោ្ដីរដ្ឋ California ដីឥដ្ឋៃឆិងដីកបារកបារពបារដីធលៃី 
(ខផនក 10.4 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 10330) 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ)។
(8) ទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃមធវើខដលអបាចរក�បាៃអៃុមលោ្តបា្អៃុ
ខផនកមៃះ្ឆិៃតឆិចជបាង ហុកសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($60,000,000) 
ៃឹង្បាៃសគ្បាប់្រមគ្ោងៃបាៃបាខដលជំរុញម្រោលមដៅនៃកបារអភឆិរ
ក្នៃខផៃកបារអភឆិរក្សហ្រ្ៃ៍ធ្្មជបាតឆិខដលគតូវ�បាៃម្រ 
អៃុវត្តគសបតបា្ច្បាប់ខផៃកបារអភឆិរក្សហ្រ្ៃ៍ធ្្មជបាតឆិ  
(ជំពូក 10 (ខដលចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 2800) នៃខផនក 3 
នៃគក្គតី ៃឆិងមហ្គ្)។ អបាទឆិភបាពទី្ួយៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យខផៃ
កបារខដលរួ្ បញ្ចូលកបារកបារពបារគបព័ៃ្ធមអកូទឹក។ កបារផ្តល់្ូលៃឆិ
ធឆិមដោយអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ័្្ឌមៃះ្ឆិៃគតូវ�បាៃមគបើមដើ្្ីទូទបា
ត់កបាតពវកឆិច្កបាត់បៃ្ថយ�បាៃមទមបើចបំា�បាច់។
(k) ន្្ភគ�បំាលបាៃដុលលៃបារ ($25,000,000) 
ដល់តំបៃ់អភឆិរក្ភនំ Coachella Valley សគ្បាប់កបារកបារពបា
រៃឆិងកបារស្ដបារម�ើងវិញនៃតំបៃ់ទំៃបាប Coachella Valley 
មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកទី 23.5 (ខដលចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
33500) នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។

(7) ដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000) ដល់កបារអភឆិរក្
ម្នរស្ុគទរបស់រដ្ឋសគ្បាប់ជំៃួយដល់អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំ
ម្ញ ៃឆិងភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់មដើ្្ីអៃុវត្ត្រមគ្ោងច
តមុកោ្សគ្បាប់ជួសជុលទីជគ្កកបារកំសបាៃ្តជបាសបាធបារ្ៈៃឆិ
ងកបារខកល្អែ្រុ្ភបាពទឹកតបា្បម្ដោយគចករមបៀងទ
មៃលៃ Napa។
(8) ដប់គ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($15,000,000) ដល់កបារអភឆិរ
ក្ម្នរស្ុគទរបស់រដ្ឋសគ្បាប្់រំមរោងចតមៃៅតបា្ទមៃលៃមៃៅ ្ក  
San Diego។
(9) ដបគ់�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($15,000,000) ដល់កបារអភឆិរក្
សម្នរស្ុគទរបស់រដ្ឋសគ្បាប់្រំមរោងចតមៃៅតបា្បម្ដោយទមៃលៃ 
Santa Margarita មៃៅកននុងមែោៃធី San Diego។
(10) ដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000) ដល់អនកអភឆិរក្រដ្ឋ 
California មដើ្្ីអៃុវត្តកបារជួសជុលទីជគ្កកបារកំសបាៃ្តជបាសបា
ធបារ្ៈ ៃឆិងកបារខកល្អែ្ុរ្ភបាពទឹកតបា្បម ដ្ោយគចករមបៀង
គពីៃធីលី។
(i) ្ួយរយហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($150,000,000) ៃឹង
្បាៃសគ្បាប់្រមគ្ោងខដលស្តបារម�ើងវិញកបារពបារ ៃឆិងខ្រក្បា 
Los Angeles ទមៃលៃ ៃឆិងនដទមៃលៃរបសែ់លៃលួៃដូចតមទៅ៖
(1) ចឆិតសឆិបគ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($75,000,000) 
សគ្បាប់កបារអភឆិរក្ទមៃលៃ San Gabriel 
ៃឆិងខដៃអៃុតំបៃ់ Los Angeles ៃឆិងខផនកខ្រក្បាភនំ
មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនក 22.8 (ចបាប់ពីវ្រ្គ 32600) 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈៃឆិងវ្រ្គ 79508 នៃគក្មៃះ។
(2) ចឆិតសឆិបគ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($75,000,000) 
ចំមពោះកបារអភឆិរក្មៃៅ ភនំ Santa Monica 
មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកទី 23 (ចបាប់ពីវ្រ្គ 33000) 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ ៃឆិងវ្រ្គ 79508 នៃគក្មៃះ។
(j) បីរយលបាៃដុលលៃបារ ($300,000,000) មទៅគកុ្គបឹក្បាអភឆិ
រក្សតវនគពសគ្បាប់ចំ្ ុចែបាងមគកោ្៖
(1) សគ្បាប់កបារកបារពបារ ៃឆិងកបារស្ដបារម�ើងវិញនៃទីជគ្បា
លនៃទមៃលៃ Sacramento, Smith, Eel ៃឆិង Klamath 
ទមៃលៃៃឆិងទមៃលៃដនទមទៀតនៃមែោៃធី Del Norte, Humboldt, 
Marin, Mendocino ៃឆិង Sonoma ៃឆិង Carrizo Plain 
អៃុមលោ្តបា្ជំពូកទី 4 (ចបាប់ពីវ្រ្គ 1300) នៃខផនកទី 2 
នៃគក្ស្តីពគីតីៃឆិងខល្ង។
(2) សគ្បាប់កបារកបារពបារ ៃឆិងស្ដបារម�ើងវិញៃូវនគពមឈើ ៃឆិ
ងតំបៃ់ខដល្បាៃមដើ្មឈើអៃុមលោ្តបា្ខផនកទី 10.4 
(ចបាប់ពីវ្រ្គ 10330) នៃគក្ធៃធបាៃឌសបាធបារ្ៈ ៃឆិង្បាគតបា 
3.5 (ចបាប់ពីវ្រ្គ 1360) នៃជំពូកទី 4 នៃខផនកទី 2 
នៃគក្ស្តីពីគតីៃឆិងខល្ង។
(3) សគ្បាប់កបារទឆិញៃឆិងជួសជុលទីជគ្កតបា្ដងទមៃលៃជគ្
កសតវអមៃ្តោគបមវសៃ៍្ច្បាជបាតឆិសតវគជលក់ជគ្កដីៃឆិងទីជល
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(o) ទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃពីររយលបាៃដុលលៃបារ 
($200,000,000) គតវូ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅៃឹងភនបា
ក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិសគ្បាប់្រមគ្ោងខដលទបាក់ទងៃឹង
ទឹកខដលអៃុវត្តក្្មវិធីគ្រប់គ្រងស្ុគទរបស់ទីភនបាក់ងបារធ
ៃធបាៃធ្្មជបាតឆិ Salton គសបតបា្បទបញ្ត្តឆិនៃ្បាគតបា 2 
(ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 2940) នៃជំពូក 13 នៃខផនកទី 3 នៃគក្ស្តី
ពីគតីៃឆិងខល្ងៃឆិងមដើ្្ីបំមពញកបាតពវកឆិច្របស់រដ្ឋ California 
ឱ្យអៃុមលោ្តបា្លក្ខែ្្ឌនៃជំពូក 611, 612, 613 ៃឆិង 
614 នៃលក្ខៃ្តឆិកៈនៃ្នបាំ 2003 ។ ច្បាប់លក្ខៃ្ដឆិកៈទបាំងមៃះគតូវ
�បាៃអៃុ្័តមដើ្្ីសគ្បសគ្ួលកបារអៃុវត្តៃ៍ៃឆិងកបារអៃុវត្តកឆិច្
គព្មគពៀងដំម្ោះគសបាយបរិ្បា្រួ្ទបាំងកបារស្តបារម�ើងវិញនៃ
ស្ុគទ Salton។ ភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិអបាចចំ្បាយ្ូល
ៃឆិធឆិទបំាងមៃះមលើ្រមគ្ោងខដលផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍ជបាមគចើៃនៃកបារ
ស្ដបារគបព័ៃ្ធមអកូម�ើងវិញកបារបមងកើៃ្រុ្ភបាពែ្យល់ ៃឆិងកបារមងើប
ម�ើងវិញនៃមសដ្ឋកឆិច្សគ្បាប់សហ្រ្ៃ៍គកីគក។
(1) កននុងចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលគតវូមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃមដោយអៃុ
មលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌមៃះ្ឆិៃតឆិចជបាងន្្ភលបាៃដុលលៃបារអបាម្រិក 
($20,000,000) គតូវ្បាៃសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងគសបតបា្្រុ
្ភបាពទឹកនៃទមៃលៃ សែុភបាពសបាធបារ្ៈ ៃឆិងក្្មវិធីអភឆិវឌ្ឈៃ៍ 
River Parkwayខដល�បាៃពឆិព្៌ៃបាកននុងវ្រ្គ 71103.6 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ ។
(2) ចៃំួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃបគ្ុងទុកមដោយអៃុមលោ្តបា្វ
្រ្គមៃះ ទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃ្ួយលបាៃដុលលៃបារ ($1,000,000) 
ៃឹងគតូវផ្តល់ឱ្យសគ្បាប់ខផៃកបារអបាងទឹកចគ្ុះទឹកស្ុគទទីគកុង 
Salton ខដលផ្តល់ជំៃួយបមច្កមទសសគ្បាប់កបារចូលរួ្ៃឆិងកបា
រចូលរួ្ ជបា្ួយសហ្រ្ៃ៍គកីគក។
(p) គ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) ឱ្យគកុ្គបឹក្បាគ្រប់គ្រង
ខដៃដីស្ដបាប់សគ្បាប់ក្្មវិធីវិទ្យបាសបាគស្តដីស្ដរដូច្បាៃខច
ងកននុងវ្រ្គ 85280។
(q) ហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($50,000,000) ឱ្យគកសួ
ងសគ្បាប់កបារជួយដល់ក្្មវិធីស្តបារទីគកងុមដោយគបកួត
គបខជងមសនើសុំជំៃួយមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 7048។ 
គកសួងគតូវខបងខចកយ៉បាងមហោច្បាស់ 65 ភបា្ររយ នៃ្ូលៃឆិ
ធឆិទបំាងមៃះសគ្បាប់្រមគ្ោងខដលផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ
្ៃ៍គកីគក។ ជបា្ួយៃឹង្ូលៃឆិធឆិខដលមៃៅមសសសលគ់កសួងៃឹង
ខសវងរកផលគបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគកខដល្ឆិៃ្បាៃលក្ខ
្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់ជបាសហ្រ្ៃ៍គកីគក។
(r) ន្្ភលបាៃដុលលៃបា ($20,000,000) ឱ្យគកសួងរុក្ខបាគប្៉បាញ់ៃឆិ
ងកបារពបារអ្រ្គឆិភ័យសគ្បាប់្រមគ្ោងនគពមឈើមៃៅតបា្ទីគកុ
ងខដលគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រង ឬរក្បាទុកទឹកជំៃៃ់បញ្ចូលទឹក 
កននុងដី្ូលដ្ឋបាៃ ឬបមងកើៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកឬ្រុ្ភបាពទឹកតបា 
្រយៈកបារមគជៀតចូលកបារគ្រប់គ្រងដីល្បាប់ៃឆិងកបារគ្រប់គ្រង
សំ្ឹក។ មយោងតបា្ ច្បាប់ស្តីពីរុក្ខបាគប្៉បាញ់នៃទីគកុងនៃរដ្ឋ 
California (California Urban Forestry Act)  

(l) ្ួយរយហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($150,000,000) មទៅៃបា
យកដ្ឋបាៃឧទ្យបាៃៃឆិងកខៃលៃងក្្បាៃ្តមដើ្្ីកបារពបារ ៃឆិងស្ដបារម�ើងវិ
ញៃូវទីជគ្បាលមៃៅកននុង ៃឆិងប៉ះពបាល់ដល់អង្គភបាពនៃគប
ព័ៃ្ធឧទ្យបាៃរដ្ឋខដល្បាៃអបាទឆិភបាពែ្ពស់ដល់នគពមឈើ ៃឆិងដីនគព
ដនទមទៀតខដល្បាៃសបារៈសំែបាៃ់កននុងកបារកបារពបារទមៃលៃៃឆិងស្្
រី្ ៃឆិង្រុ្ភបាព។ មលើសពីម្រោលបំ្ងមផ្ងមទៀតខដល
គតូវ�បាៃអៃុញ្បាតមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះៃបាយកដ្ឋបា
ៃឧទ្យបាៃ ៃឆិងកខៃលៃងកំសបាៃ្តអបាចផ្តល់្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ីខកល្អែ 
ៃឆិងបមងកើៃគបសឆិទ្ធភបាព ៃឆិងគបសឆិទ្ធភបាពនៃគបព័ៃ្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
ៃឆិងគបព័ៃ្ធលឆិចទឹកឧទ្យបាៃរដ្ឋ។
(m) ហុកសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($60,000,000) ដល់គក
សួងអភឆិរក្សគ្បាប់្រមគ្ោងស្ដបារ ៃឆិងអភឆិរក្ទីជគ្បាល 
មលើដីកសឆិក ្្មដីល្បាប់ ដីស្្ទបាៃ ៃឆិងនគពមឈើ។
(1) ្ឆិៃតឆិចជបាងដប់បីលបាៃដុលលៃបារ ($13,000,000)  
គតូវ�បាៃមគបើសគ្បាប់ជំៃួយមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 9084 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(2) ្ឆិៃតឆិចជបាងសបា្សឆិប្ួយលបាៃដុលលៃបារ 
($31,000,000) គតូវ�បាៃមគបើសគ្បាបម់្រោល
បំ្ ងនៃខផនក 10.2 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 10200) 
នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(3) ដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000)  
ៃឹងគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ក្្មវិធីជំៃួយកបារ 
សគ្បសគ្ួលទីជគ្ក។
(n) ្ួយរយលបាៃដុលលៃបារ ($100,000,000) សគ្បាប់គកុ
្គបឹក្បាកបារពបារ្ហបាស្ុគទសគ្បាប់្រមគ្ោងខដល៖  
(1) កបាត់បៃ្ថយបរិ្បា្នៃសបារធបាតុពុលខដលហូរមទៅម្នរស
្ុគទ ម្នរស្ុគទ ្បាត់ស្ុគទ ៃឆិងគបព័ៃ្ធមអកូ�ចូសុីជឆិតម្នរ។ 
ៃឆិង (2) កបារពបារធៃធបាៃ្ហបាស្ុគទ ម្នរស្ុគទ ៃឆិង
ខក្រ្បាត់ស្ុគទពីផលប៉ះពបាល់នៃកគ្ឆិតទឹកស្ុគទ, 
កបារមកើៃម�ើងែ្យល់ព្យនុះ, ភបាពសុីមស្មៅនៃ្ហបាស្ុគទៃឆិងមគ្រោះ
្នបាក់ខដលពបាក់ព័ៃ្ធរួ្្បាៃកបារបមងកើៃៃូវភបាពរស់រមវើកនៃជគ្ក
្ហបាស្ុគទមៃៅជឆិត្បាត់ស្ុគទ។ ្រមគ្ោងអបាចរួ្បញ្ចូលប៉ុ
ខៃ្ត្ឆិៃគតវូ�បាៃកំ្ត់ចំមពោះ្រមគ្ោងខដលកបារពបារឬស្ដបារម្នរ
ស្ុគទ្បាត់ទមៃលៃតំបៃ់្បាត់ស្ុគទៃឆិងទីជគ្បាល, ម្នរស្ុគទ 
ៃឆិងគបព័ៃ្ធមអកូ�ចូសុីខក្រ ៗ មៃោះរួ្ ទបាំងតំបៃ់កបារពបារស្ុគទ។  
កននុងចំៃួៃទឹកគ�បាក់មៃះគកុ្គបឹក្បាគតូវមគបើគ�បាស់យ៉បាងមហោច្បា
ស់គ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) សគ្បាប់ក្្មវិធីជំៃួយកននុង
កគ ឆ្ិតទឹកស្ុគទសគ្បាប់ក ្្មវិធីម្នរស្ុគទកននុងតំបៃ់ខដ 
ល្របាំគទកបារមធវើបច្នុប្ៃនភបាពក្្មវិធីតបា្ម្នរស្ុគទកននុ
ងតំបៃ់មដើ្្ីមដោះគសបាយកបារមកើៃម�ើងនៃកគ្ឆិតទឹ
កស្ុគទរួ្ទបាំងកបារបមងកើត្រំរូទឹកស្ុគទកបារវបាយត
ន្លៃពីភបាពងបាយរងមគ្រោះៃឆិងកបារមធវើខផៃកបារខគបគបួល 
ៃឆិងកបារអភឆិវឌ្ឍម្រោលៃមយោ�បាយ។
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្បាទបំាងអស់ឬ្ួយវ្រ្គធំនៃ្ូលៃឆិធឆិទបំាងមៃះ្ឆិៃចបាំ�បាច់មដើ្្ីបំ
មពញ្រមគ្ោងមៃះមទវបាអបាចខបងខចកខផនកខដល្ឆិៃគតូវកបារសគ្បា
ប់ម្រោលបំ្ងនៃអៃុខផនក (j)។
(2) (A) ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃដកគសង់មដោយក្បាែ្្ឌ 
(1) គកុ្គបឹក្បាអភឆិរក្សតវនគពអបាចផ្តល់ជំៃួយរហូតដល់បួៃ
លបាៃដុលលៃបា ($4,000,000) ដល់អង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំ
ម្ញ្ួយខដល្បាៃម្រោលបំ្ងច្្ង្រឺកបារអភឆិរក្សតវនគព
មដើ្្ីបមងកើត្ូលៃឆិធឆិទុកចឆិត្តខដលគតូវយក្កមគបើ ផ្តបាច់្ុែកននុង
កបារគបតឆិបត្តឆិកបារ្ជ្ឈ្្្ឌល Pacific Flayway ក ៃឆិងៃបាំគប
ជបាជៃពីសហ្រ្ៃ៍គកីគកមទៅ្ជ្ឈ្្្ឌល។
(B) មដោយ្បាៃកបារអៃុ្័តពីៃបាយកដ្ឋបាៃគតីៃឆិងសតវនគពអង្គកបា
រ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញអបាចមផ្រគបតឆិបត្តឆិកបារៃបាំ្ជ្ឈ្្្
ឌល Pacific Flyway មទៅអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញមផ្ង
មទៀត។ គបសឆិៃមបើកបារមផ្រខបបមៃះមកើតម�ើងមៃោះ្ូលៃឆិធឆិអបា
្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាពៃឹងគតូវមផ្រមទៅឱ្យអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំ
ម្ញ្្មី។
(3) គបសឆិៃមបើ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃបគ្ុងទុកមដោយខផនកមៃះ
្ឆិៃគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់ទបាំងអស់មដើ្្ីសបាងសង់្ជ្ឈ្្្ឌល 
Pacific Flyway មៃៅន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា្នបាំ 2028 មៃោះ្ូលៃឆិ
ធឆិខដលមៃៅមសសសលគ់តូវ�បាៃយកមទៅឱ្យគកុ្គបឹក្បាអភឆិរក្ស
តវនគពសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃវ្រ្គ 86123 ។
(v) ខបត៉សឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($80,000,000) សគ្បាប់កបារអភឆិ
រក្ម្នរស្ុគទរបស់រដ្ឋសគ្បាប់កបារលុបមចោលទំៃប់ Matilija 
ៃឆិងសគ្បាប់កបារអភឆិវឌ្ឍទំៃប់ៃឆិងកបារគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់កបា
រផ្គត់ផ្គង់ទឹកសអែបាត ៃឆិង្រមគ្ោងខដលពបាក់ព័ៃ្ធមៃៅមលើទឹកដី 
គប �បាយទឹក Matilija ៃឆិងទមៃលៃ Ventura 
ៃឆិងសគ្បាប់្រមគ្ោងចតមៃៅតបា្បម្ដោយ ទមៃលៃ Ventura។ 
កបារអភឆិរក្អបាចផ្តល់ជំៃួយទបំាងអស់ឬ្ួយខផនកនៃ្ូលៃឆិធឆិទបាំ
ងមៃះមទៅឱ្យមែោៃធី Ventura។ អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតសគ្បាប់
្រមគ្ោងស្ពបាៃស្ឹង្រឺជបាអនកខដលផ្តល់គបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ
្ៃ៍គកីគក។ គបសឆិៃមបើកបារអភឆិរក្ម ន្រស្ុគទរដ្ឋកំ្ត់្បាទបាំង
អស់ឬ្ួយខផនកនៃ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃះ្ឆិៃចបំា�បាច់មដើ្្ីបំមពញ្រ
មគ្ោងមៃះមទមៃោះវបាអបាចៃឹងបគ្ុងទុកខផនកនៃ្ូលៃឆិធឆិសគ្បា
ប់ម្រោលបំ្ងនៃអៃុខផនក (f)។
(w) ទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃន្្ភគ�បាំលបាៃដុលលៃបារ 
($25,000,000) ឱ្យមទៅសបាកលវិទ្យបាល័យ California ស្្
របាប់គបព័ៃ្ធបគ្ុងធ្្មជបាតឆិសគ្បាប់កបារផ្គចូផ្គងជំៃួយសគ្បាប់កបារទឆិ
ញដីធលៃីៃឆិងសគ្បាប់កបារសបាងសង់ៃឆិងកបារអភឆិវឌ្ឍកខៃលៃងខដលៃឹង
គតូវមគបើសគ្បាប់កបារគសបាវគជបាវៃឆិងកបារប្ដនុះប្ដបាលមដើ្្ីខកល
្អែកបារគ្រប់គ្រងគបព័ៃ្ធមអកូទឹក ដីធ្្មជបាតឆិ ៃឆិងកបារអភឆិរក្ឬកបារអ
ភឆិរក្ធៃធបាៃសតវនគពរបស់រដ្ឋ California។ អបាទឆិភបាពៃឹងគតូ
វផ្តល់ដល់្រមគ្ោងៃបាៃបាខដលជំរុញកបារគសបាវគជបាវអំពីផលប៉ះពបា
ល់នៃកបារខគបគបលួអបាកបាសធបាតុកបារកបាត់បៃ្ថយកបារបមញញ្ឧស្ម័

(ជំពូកទី 2 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 4799.06) នៃខផនកទី 2.5 
នៃវ្រ្គទី 4 នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ) ។
(s) ដប់គ�បាំលបាៃដុលលៃបា ($15,000,000) ឱ្យដល់្រ
្ៈក្្មបាធឆិកបារពបារកបារពបារដីស្ដភបាពសគ្បាប់កបារចំ្បា
យជៃំួយឬគ�បាក់ក្្ីសគ្បាប់្រមគ្ោងខដលខកល្អែ្រុ្ភបា
ពទឹកតបា្រយៈកបារខកល្អែកបារព្យបា�បាលទឹកសំ្ល់មៃៅកននុ
ងសហ្រ្ៃ៍មករ្តិ៍មឈ្មោះ Delta ដូច្បាៃខចងកននុងអៃុខផនក 
(f) នៃវ្រ្គ 32301 នៃគក្ស្តីពីធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ 
ៃឆិងមៃៅកខៃលៃងកំសបាៃ្តំបៃ់ដីស្ដរ។ ្ូលៃឆិធឆិអបាចគតូវ�បាៃចំ
្បាយមលើ្រមគ្ោងខកល្អែទឹកសអែបាតសគ្បាប់សហ្រ្ៃ៍មករ្តិ៍ដំ
ខ្លតំបៃ់ដីស្ដរឬគ្រួសបារសហ្រ្ៃ៍មករ្តិ៍ដំខ្លមៃៅតំប
ៃ់ដីស្ដទមៃលៃសបាៃខដល្បាៃគបព័ៃ្ធបង្ចូរទឹកសអែនុយខដល្រំរបា្
កខំហងដល្់រុ្ភបាពនៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកមគកោ្ដីឬទឹកមលើនផ្ទឹ
កខដលគតូវ�បាៃមគបើសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងទីគបជុំជៃកសឆិក្្មឬ្
ច្បាជបាតឆិ។ ្ូលៃឆិធឆិក៏អបាចគតូវ�បាៃម្រខបងខចកមដើ្្ីខកល្អែ ៃឆិង
បមងកើៃគបសឆិទ្ធភបាពៃឆិងគបសឆិទ្ធភបាពនៃគបព័ៃ្ធគបគពឹត្តឆិក្្មទឹកសអែបា
តកខៃលៃងសំរបាកលខំហផងខដរ។ អបាទឆិភបាពៃឹងគតូវផ្តល់ដល់្រមគ្ោ
ងៃបាៃបាខដលមដោះគសបាយមគ្រោះ្នបាក់ដល់សែុភបាពសបាធបារ្ៈ។ 
្រមគ្ោងអបាចកំ្ត់កំ្ តខ់ផៃកបារបមងកើត ៃឆិងអៃុវត្តយៃ្ដកបារកននុ
ងតំបៃ់មដើ្្ីពគងឹងគបព័ៃ្ធទឹកសំ្ល់ ឬផ្តល់បមច្កមទសព្យបា
�បាលខដល្បាៃតំនលស្រ្្យ។
(t) ន ្្ភលបាៃដុលលៃបារ ($20,000,000) ឱ្យដល់ៃបាយកដ្ឋបាៃឧ
ទ្យបាៃៃឆិងកខៃលៃងកំសបាៃ្តខដលផ្តល់ៃូវកបារចូលមទៅកបាៃ់ទមៃលៃសគ្បា
ប់កបារកំសបាៃ្តខដល្ឆិៃខ្ៃជបា្៉ូតូៃឆិងសគ្បាប់ជំៃួយដល់អង្គ
ភបាព្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិធឆិដូច�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (a) 
នៃវ្រ្គ 86166 សគ្បាបម់្រោលបំ្ ងមៃះ។ អបាទឆិភបាពទី្ួយ
ៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់ដល់្រមគ្ោងខដលរួ្បញ្ចូល្ូលៃឆិធឆិផ្គចូផ្គង 
ៃឆិង្រមគ្ោងខដលបមគ្ើសហ្រ្ៃ៍គកីគក ៃឆិងតំបៃ់ខដល្បាៃប
ញប្ាមសដ្ឋកឆិច្មទោះបីជបាពួកម្ររួ្បញ្ចូលកបារខចករំខលកចំ្បាយ
កម៏ដោយ។
(u) (1) ន ្្ភលបាៃដុលលៃបារ ($20,000,000) ផ្តល់ដល់យគកុ 
្គបឹក្បាអភឆិរក្សតវនគពសគ្បាប់កបារសបាងសង់្ ជ្ឈ្្្ឌល  
Pacific Flyway មៃៅតំបៃ់ Suisun Marsh ខដលគតូវ�បា
ៃគ្រប់គ្រងមដោយៃបាយកដ្ឋបាៃគតីៃឆិងសតវនគព។ ៃបាយកដ្ឋបាៃ
គតីៃឆិងសតវនគពអបាចចុះកឆិច្សៃ្យបាជបា្ួយអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់
ចមំ្ញមដើ្្ីគបតឆិបត្តឆិកបារ្ជ្ឈ្្្ឌល។ ្ជ្ឈ្្្ឌលមៃះ
គតវូ�បាៃមគបើមដើ្្ីអប់រំសបាធបារ្ជៃអំពីសបារៈសំែបាៃ់នៃដី
មសើ្របស់រដ្ឋ California ដីកសឆិក្្ម (រួ្ទបាំងគសូវ) ៃឆិងតំ
បៃ់ទមៃលៃមៃៅតំបៃ់ទមៃលៃខដលផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍ដល់ទឹកសបា
បគជ្ុជទឹកមដើ្រុក្ខជបាតឆិៃឆិងសតវតន្លៃនៃដីមសើ្កននុងគសូបយ
កឧស្ម័ៃខដលប្ដបាលឱ្យ្បាៃកបារខគបគបួលអបាកបាសធបាតុ, 
ៃឆិងម្រោលបំ្ងអប់រំគសមដៀង្រនបា។ គបតឆិបត្តឆិករ្ជ្ឈ្ ្្ឌល
មៃះគតូវែឆិតែំគបឹងខគបងពឆិមសសមដើ្្ីៃបាំយកគបជបាជៃជបាពឆិមស
សៃឆិស្ឆិត្កពីសហ្រ្ៃ៍គកីគកមទៅ្ជ្ឈ្្្ឌលសគ្បាប់ម្រោ
លបំ្ ងអប់រំ។ គបសឆិៃមបើគកុ្គបកឹ្បាអភឆិរក្សតវនគពកំ្ត់
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ផ្បាល់មដោយភនបាក់ងបាររដ្ឋខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ីអៃុវត្ត្រ
មគ្ោងខកល្អែទឹកមគជោះខដលគសបតបា្្បាគតបាមៃះ។ កននុងកបារផ្តល់
ជំៃួយមដោយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះ ភនបាក់ងបារៃបាៃបាគតូវផ្តល់អបា
ទឆិភបាពែ្ពស់ដល់ក្្មវិធីៃបាៃបាខដលរួ្ ្បាៃកបារខចករំខលកតន្លៃ  
ៃឆិងកបារផ្តល់ជំៃួយខដលផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកី
គកៃឆិងតំបៃ់ខដល្បាៃកបារគពួយ�បារ្្ភខផនកមសដ្ឋកឆិច្មទោះបីជបាពួ
កម្ររួ្បញ្ចូលកបារខចករំខលកចំ្បាយក៏មដោយ។
86084. (a) ចំមពោះ្រមគ្ោងខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិទទួ
ល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិតបា្្បាគតបាមៃះ ្រមគ្ោងមៃះៃឹង្បាៃកបារកបារពបារ
ៃឆិងជួសជុលម�ើងវិញៃូវទឹកមគជោះកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកឬអត្ថគបមយោ
ជៃ៍្រុ្ភបាពទឹកឬអត្ថគបមយោជៃ៍គបព័ៃ្ធមអកូ�ចូសុីទបាក់ទងៃឹង
ទមៃលៃគសី្្នគពមឈើតំបៃ់ដីមសើ្ឬធៃធបាៃពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងទឹកមផ្ង
មទៀត។
(b) (1) ្ូលៃឆិធឆិដល�បាៃយក្កមដោយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបា
ៃះអបាគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់កបារពបារៃឆិងស្តបារម�ើងវិញៃូវមឈើ
ជបាទីលបាៃដីមសើ្ជបាទីជំរកតបា្ដងទមៃលៃធៃធបាៃតំបៃ់ម្នរស្ុ
គទ ៃឆិងទីជ្ក្ហបាស្ុគទជឆិត្បាត់ស្ុគទមដើ្្ីទទួល�បាៃដីៃឆិ
ងកបារមធវើស្្ទបាៃមដើ្្ីកបារពបារធៃធបាៃទបាំងៃះៃឆិងមជៀសវបាងកបា
រអភឆិវឌ្ឍដលអបាចកបាត់បៃ្ថយសុែភបាពតបា្ទីជល ៃឆិងចបាត់វិធបា
ៃកបារមផ្ងៗមទៀតខដលកបារពបារឬមលើកក្្ពស់្រុ្ភបាពឬបរិ្បា
្នៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកខដលស្ថឆិតមៃៅមគកោ្�បាតស្ុគទពី្រមគ្ោ
ងខដលផ្តល់្ូលៃឆិធឆិទបំាងគសុង ឬ្ួយខផនកមដោយអត្ថបទមៃះ។ 
្រមគ្ោងស្ដបារម�ើងវិញនគពមឈើខដលរួ្្បាៃប៉ុខៃ្ត្ឆិៃកំ្ត់គតឹ
្ខតកបាត់បៃ្ថយមគបងឥៃ្ធៃៈមគ្រោះ្នបាក់មគកោយកបារជួសជុលទីជ
គ្បាលនៃកបារស្តបារម�ើងវិញៃឆិងកបារគ្រប់គ្រងនគពមឈើៃឆិងកបារដបាំ
មដើ្មឈើមដោយមគបើរុក្ខជបាតឆិមដើ្ទុៃស្គសបគតូវខផអែកមលើវិទ្យបា
សបាគស្តខដលអបាចរក�បាៃលអែបំផុតទបាក់ទងៃឹងកបារស្ដបារម�ើងវិញ
នគពមឈើ ៃឆិងគតវូខតអៃុវត្តមដើ្្ីកបារពបារ ៃឆិងកបារពបារនគពមឈើ។ 
ស្ដបារតន្លៃមអកូ�ចូសីុ ៃឆិងមដើ្្ីមលើកក្្ពស់លក្ខែ្្ឌនគពមឈើ
ខដល្បាៃភបាពធៃ់ៃឹងមភលៃើងម្ះនគពកបារខគបគបលួអបាកបាសធបាតុ 
ៃឆិងកបាររំែបាៃមផ្ងៗមទៀត។
(2) សក្្មភបាពកបាត់បៃ្ថយមគ្រោះ្នបាក់មដោយសបារមគបង
ឥៃ្ធៃៈមៃៅមលើដីនគពមឈើរបស់សហរដ្ឋអបាម្រិកមៃៅកននុង 
Sierra Nevada ៃឆិងគបមភទនគពមឈើគសមដៀង្រនបាគតូវ្បាៃលក្ខ
្ៈជបាទូមទៅគសបមទៅតបា្ម្រោលបំ្ងនៃក្្មវិធីខកល្អែទ ឹ
កមគជោះ Sierra Nevada ៃឆិងវិទ្យបាសបាគស្តខដលអបាចរក�បាៃ
លអែបំផុតរួ្ទបាំងរ�បាយកបារ្៍បមច្កមទសទូមទៅនៃមសវបាក្្មនគព
មឈើសហរដ្ឋអបាម្រិក PSW-GTW-220, ដូចខដលវបាអបាចគតូវ
�បាៃមធវើឱ្យទបាៃ់ស្័យ។
86085. អង្គភបាព្បា្ួយខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមដោយ
អៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះខដលចំ្បាយ្វិកបាមលើដីឯកជៃគតូវ
្បាៃកឆិច្គព្មគពៀង ឬចំ្បាប់អបារ្្ម្៍មលើដីឯកជៃមដើ្្ីធបាៃបា
ម្រោលបំ្ងនៃកបារចំ្បាយខដលគតូវ�បាៃរក្បាទុកគសបតបា្
កបារអៃុវត្តលអែបំផុតសគ្បាប់គបមភទ្រមគ្ោង។

ៃផះ្កញ្កៃ់ឆិងកបារសគ្បសគ្ួលនៃគបព័ៃ្ធធ្្មជបាតឆិមទៅៃឹងផ
លប៉ះពបាល់នៃកបារខគបគបួលអបាកបាសធបាតុ។
(x) (1) ្វិកបាសរុបចំៃួៃហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ 
($50,000,000) គតូវ�បាៃដកយកពី្ូលៃឆិធឆិមៃះមដើ្្ ី
អភឆិរក្ Sierra Nevada កននុងម្រោលបំ្ងផ្តល់ជំៃួយ
កននុងយុត្តបាធឆិកបារនៃកបាររក្បាទុកមទៅអង្គភបាព្បាៃលក្ខ្ស
្្ត្តឆិធឆិដូច�បាៃកំ្ ត់កននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 86166 
កននុងម្រោលបំ្ងកបាត់បៃ្ថយ កបារ្ំររបា្កំខហងនៃមភលៃើងម្ះនគពខដ
លៃឹងជះឥទ្ធឆិពលអវិជ្្បាៃដល់សុែភបាពមៃៅទីជគ្បាល។  
្រមគ្ោងអបាចសំមដៅមទៅមលើកបារកបាត់បៃ្ថយមគបងឥៃ្ធៃៈខដល្បាៃ
មគ្រោះ្នបាក់កបារស្តបារម�ើងវិញៃូវទឹកមគជោះមគកោយឧតុៃឆិយ្កបារអ
ៃុវត្ដកបារគ្រប់គ្រងនគពមឈើខដលមលើកក្្ពស់ភបាពធៃ់គទបំា
ៃឹងនគពមឈើចំមពោះមភលៃើងម្ះនគពកបារខគបគបួលអបាកបាសធបាតុ 
ៃឆិងកបាររំែបាៃមផ្ងៗមទៀត ៃឆិងកបារអភឆិវឌ្ឍខផៃកបារកននុងតំបៃ់មដើ 
្្ីកបាត់បៃ្ថយហបាៃឆិភ័យនៃមភលៃើងម្ះខដលអបាចប៉ះពបាល់ដល់សុែ
ភបាពទីជគ្ក។ ចំ្ង់ចំ្ូលចឆិត្តៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់មទៅឱ្យជំៃួ
យខដលរួ្បញ្ចូល្ូលៃឆិធឆិផ្គចូផ្គងប៉ុខៃ្តចំ្ង់ចំ្ូលចឆិត្តមៃះអបា
ចគតូវ�បាៃកបាត់បៃ្ថយ ឬលុបបំ�បាត់សគ្បាប់ជំៃួយខដលផ្តល់គប
មយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក ឬតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បា។
(2) ្វិកបាសរុបចៃំួៃហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($50,000,000) 
គតូវ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅៃបាយកដ្ឋបាៃនគពមឈើៃឆិងកបារពបារអ្រ្គី
ភ័យកននុងម្រោលបំ្ងផ្តល់ជំៃួយគបកួតគបខជងមៃៅតំបៃ់ខដល
មៃៅមគកៅខដៃស្ត្ថកឆិច្របស់អង្គកបា អភឆិរក្ រ Sierra Nevada 
ដល់អង្គភបាព្បាៃសឆិទ្ធឆិដូច្បាៃខចងកននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 
86166 សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារកបាត់បៃ្ថយកបារ្រំរបា្កំ
ខហងនៃមភលៃើងម្ះខដលៃឹងជះឥទ្ធឆិពលអវិជ្្បាៃដល់សុែភបាព
មៃៅទីជគ្បាល។ ្រមគ្ោងអបាចសំមដៅមទៅមលើកបារកបាត់បៃ្ថយមគបង
ឥៃ្ធៃៈខដល្បាៃមគ្រោះ្នបាក់កបារស្តបារម�ើងវិញ ៃឆិងកបារស្ដបារម�ើងវិ
ញនៃគបព័ៃ្ធកបារពបារនគពមឈើមគកោយកបារអៃុវត្តកបារខ្រក្បានគពមឈើ
ខដលជំរុញឱ្យ្បាៃភបាពធៃ់គទបាំមទៅៃឹងមភលៃើងម្ះនគពកបារខគបគបលួ
អបាកបាសធបាតុ ៃឆិងកបាររំែបាៃមផ្ងៗមទៀតៃឆិងកបារអភឆិវឌ្ឍខផៃកបារ
កននុងតំបៃ់មដើ្្ីកបាត់បៃ្ថយហបាៃឆិភ័យនៃមភលៃើងម្ះខដលអបាចប៉ះពបា
ល់យ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរដល់សែុភបាពទីជគ្បាលទឹក។ ចំ្ ង់ចំ្ូលចឆិ
ត្តៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់មទៅឱ្យជៃំួយខដលរួ្ បញ្ចូល្ូលៃឆិធឆិផ្គចូផ្គង
ប៉ខុៃ្តចំ្ង់ចំ្ ូលចឆិត្តមៃះអបាចគតូវ�បាៃកបាត់បៃ្ថយ ឬលុបបំ
�បាត់សគ្បាប់ជំៃួយខដលផ្តលគ់បមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក 
ឬតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បា។
86083. គសបតបា្តគ្ូវកបារមផ្ងមទៀតនៃអត្ថបទមៃះ ្ូល
ៃឆិធខដល�បាៃចំ្ បាយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះអបាចគតូវ�បាៃ 
មគបើសគ្បាប់ជំៃួយដល់អង្គភបាព្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិដូច�បាៃ
កំ្ត់កននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 86166 ។ ្ូលៃឆិធឆិខដលផ្ត
ល់ដល់អង្គភបាព្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិអបាចគតូវ�បាៃមគបើសគ្បាប់
្រមគ្ោងខដល្បាៃដីធលៃីខដលគ្រប់គ្រងមដោយភនបាក់ងបាររបស់រដ្ឋ 
ឬសហពៃ័្ធ។ មដោយមលើកខលងខត្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃបគ្ុងទុក
សគ្បាប់ក ្្មវិធីជំៃួយ ្ូលៃឆិធឆិក៏អបាចគតូវ�បាៃមគបើគ�បាសម់ដោយ
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គតូវពឆិចបារ្បាមលើអៃុសបាសៃ៍របស់ភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិមៃៅ
មពលខដលពួកម្រអៃុវត្ដម្រោលកបារ្៍ខ្ៃបាំផ្បាល់ែលៃលួៃរបស់ពួ
កម្រ។
86089. ភនបាក់ងបារខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិអៃុមលោ្តបា្្បា
គតបាមៃះគតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់ដល្់រមគ្ោងៃបាៃបាខដលផ្តល់អត្ថ
គបមយោជៃ៍ដល់សតវនគពបក្ី ៃឆិងគតីមៃៅ California។

មាគតបា 2. កបារគ្រប់គ្រងដី ៃឆិងទឹកសគ្បាប់កបា
រខកលំអកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក

86090. ចំៃួៃសរុប្ួយរយលបាៃដុលលៃបារ 
($100,000,000) គតូវ�បាៃម្រយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅឱ្យគកុ្
គបកឹ្បាអភឆិរក្សតវនគពកននុងម្រោលបំ្ងផ្តល់រងវបាៃ់គបកួតគប
ខជងដល់អង្គភបាព្បាៃសឆិទ្ធឆិដូច�បាៃកំ្ត់ អៃុខផនក (a) នៃ 
វ្រ្គ 86166 មធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវ្រុ្ភបាពនៃតំបៃ់ទំៃបាបសបា
ធបារ្ៈ ៃឆិងឯកជៃតំបៃ់នគពមឈើតំបៃ់វបាលទំៃបាបតំបៃ់ដីមសើ្
តំបៃ់ទឹកស្ុគទ ៃឆិងតំបៃ់ទឹកសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងបមងកើៃកបា
របញ្ចូលទឹកមគកោ្ដីៃឆិងកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីដីទបំាងមៃោះ ៃឆិងមដើ្្ី
ខកល្អែ្រុ្ភបាពទឹកគសបតបា្កបារកបារពបារ ៃឆិងកបារស្ដបារតន្លៃមអ
កូ�ចូសុីម�ើងវិញ។
86091. ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃបគ្ុងទុកអៃុមលោ្តបា្្បា
គតបាមៃះអបាចគតូវ�បាៃផ្តល់ជូៃអនកដបាក់ពបាក្យសុំខដល្បាៃលក្ខ្
ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់សគ្បាប់្រមគ្ោងែនបាតតូចឬខត្ួយខដល
គសបតបា្ជំពូក 6.5 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 1650) នៃខផនកទី 2 នៃ
គក្ស្តីពីគតីៃឆិងខល្ងមដោយ្ឆិៃ្រឆិតអំពី្បាមតើជំពូកមៃោះមៃៅខត 
មៃៅកននុងខបបខផៃ។
86094. កននុងកបារផ្តល់ជំៃួយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះ គកុ្
គបឹក្បាអភឆិរក្សតវនគពគតវូផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតដល់្រមគ្ោង
ៃបាៃបាខដល៖
(a) មតើកបារចំ្ បាយ្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពបំផុតកននុងកបារផលឆិតកបារផ្គ
ត់ផ្គង់ទឹកសអែបាត ឬ្រុ្ភបាពទឹកលអែគបមសើរមហើយខដលផ្តល់ៃូវផ
លគបមយោជៃ៍គតី ៃឆិងសតវនគពដ៏អស្បារ្យបំផុត។
(b) រួ្ បញ្ចូល្ូលៃឆិធឆិផ្គចូផ្គង។
(c) ផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក 
ៃឆិងតំបៃ់្បាៃទុក្ខគពួយ។
(d) ្រឺសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារគ្រប់គ្រង ៃឆិងកបារលុបបំ�បា
ត់រុក្ខជបាតឆិខដលរបាតត្បាតកបារស្ដបារម�ើងវិញៃូវទីជគ្កតបា្ដងទ
មៃលៃវបាលមស្មៅៃឆិងតំបៃ់ដីមសើ្ ៃឆិង្រមគ្ោងដនទមទៀតខដលមធវើមអោ
យគបមសើរម�ើងៃូវលំហូរទឹកមចញពីដីៃឆិងកបាត់បៃ្ថយកបារមគបើគ�បា
ស់ទឹកមដោយគបមភទរុក្ខជបាតឆិខដលរបាតត្បាត។
86096. សគ្បាប់្រមគ្ោងខដល្បាៃលក្ខ្ស្្
ត្តឆិទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមដោយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះ 
្រមគ្ោងមៃះៃឹង្បាៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក ឬ្រុ្ភបាពទឹក 
ឬទបាំងពីរ។ ្រមគ្ោងខដលមផ្ដោតសំែបាៃ់មលើកបារដកមចញៃូវរុក្ខជបា
តឆិខដលរបាតត្បាតមដើ្្ីបមងកើៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឹងគតវូ�បាៃផ្តល់្ូ

86086. (a) (1) ភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ 
ឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិស
គ្បាប្់រមគ្ោងមដោយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះអបាចមគបើគ�បាស់រហូ
តដល់ 20 ភបា្ររយនៃ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃោះមដើ្្ីបមងកើត្ូលៃឆិធឆិអបា
្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាពខដលគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់ជបាទូមទៅមដើ្្ីចំ្បា
យសគ្បាប់កបារខ្ទបាំៃឆិងកបារគតួតពឆិៃឆិត្យ្រមគ្ោងមៃោះ។
(2) ភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គកបារ្ឆិៃរក
គ�បាក់ចំម្ញខដលទទួល�បាៃកបារចបាប់អបារ ្្ម្៍មលើ្រមគ្ោងខដ
ល្បាៃលុយពីអត្ថបទមៃះមហើយមផ្រកបារចបាប់អបារ្្ម្៍មទៅមលើ្រ
មគ្ោងមៃះមទៅស្ថបាប័ៃសបាធបារ្ៈមផ្ងមទៀតកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ
ឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញក៏គតូវមផ្រក្្មសឆិទ្ធឆិនៃ្ូលៃឆិធឆិអបា
្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាព ខដលគតូវ�បាៃបមងកើតម�ើងមដើ្្ីរក្បាកបារចបា
ប់អបារ្្ម្៍មៃៅកននុង្រមគ្ោងមៃះ។
(3) អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តមលើប្ដបាគកសួងៃបាៃបាម�ើយ។
(b) គបសឆិៃមបើទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គ
កបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញ្ឆិៃបមងកើត្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា�បា
លភបាពមយោងតបា្អៃុខផនក (a) ភនបាក់ងបារកុលស្្ព័ៃ្ធឬអង្គកបារគតូ
វខតបញ្បាក់មទៅកបាៃ់ភនបាក់ងបាររបស់រដ្ឋខដល�បាៃផ្តល់ជំៃួយខដល
អបាចខ្រក្បា្រមគ្ោងមៃះ�បាៃ។ មដោយមគបើ្ូលៃឆិធឆិមបើ្ឆិៃដូមចនោះ
មទអបាចរក�បាៃមទៅឱ្យភនបាក់ងបារកុលស្្ព័ៃ្ធ ឬអង្គកបារ។
(c) កបារយកចឆិត្តទុកដបាក់ពី្ូលៃឆិធឆិសៃនឆិ�បាល មៃះៃឹងគតូវ�បាៃ
មគបើខតមដើ្្ីតបា្ដបាៃកបារអៃុវត្ត្រមគ្ោងៃឆិងខ្រក្បា្រមគ្ោងៃឆិង
កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិងអត្ថគបមយោជៃ៍្រុ្ភបាពទឹកខដលអៃុមលោ្
តបា្្បាគតបាមៃះ។
(d) គបសឆិៃមបើកបារចបាប់អបារ្្ម្៍មលើ្រមគ្ោង្ួយគតូវ�បាៃម្កោ
លមទោស ឬគបសឆិៃមបើភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ 
ឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញកំ្ត់្បាកបារគ�បាក់មៃៅកននុង្រមគ្ោ
ងមៃះ្ឆិៃអបាចបំមពញតបា្ម្រោលបំ្ងខដលគ�បាក់ចំ្ូលពីអ
ត្ថបទមៃះគតូវ�បាៃចំ្បាយ្ូលៃឆិធឆិទុកចឆិត្ត ៃឆិងកបារគ�បាក់្ឆិៃទបា
ៃ់�បាៃចំ្បាយ្បា្ួយ គតូវ�បាៃម្រយកមទៅយកមទៅគប្រល់ភនបា
ក់ងបារខដល�បាៃផ្តល់គ�បាក់។ ្ូលៃឆិធឆិខដលគប្រលម់ទៅឱ្យភនបាក់ងបា
រវិញអបាចគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ខត្រមគ្ោងខដលអៃុមលោ្
មទៅតបា្្បាគតបាមៃះ។
86087. ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃបគ្ុងទុកអៃុមលោ្តបា្្បាគតបា
មៃះអបាចគតូវ�បាៃផ្តល់ជៃូអនកដបាក់ពបាក្យសុំខដល្បាៃលក្ខ្
ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់សគ្បាប់្រមគ្ោងែនបាតតូចឬខត្ួយខដលគសប
តបា្ជំពូក 6.5 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 1650) នៃខផនកទី 2 នៃ
មលែកូដគតីៃឆិងមហ្គ្មដោយ្ឆិៃ្រឆិតអំពី្ បាមតើជំពូកមៃោះមៃៅខត 
មៃៅកននុងខបបខផៃ។
86088. មៃៅន្ងៃទី 30 ខែម្សបា ្នបាំ 2019 ភនបាក់ងបារធៃធបា
ៃធ ្្មជបាតឆិគតូវផ្តល់អៃុសបាសៃ៍ដល់ម្រោលកបារ្៍ខ្ៃបាំសគ្បា
ប់កបារផ្តល់ជំៃួយដល់ភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាលៃី្ួយៗខដលទទួល�បា
ៃៃូវប័្ណសរមសើរគសបតបា្្បាគតបាមៃះមដើ្្ីធបាៃបាឱ្យ្បាៃម្រោល
កបារ្៍ស្គសបនៃម្រោលកបារ្៍ខ្ៃបាំ។ ភនបាក់ងបារៃី្ួយៗ 
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្បាគតបា 3. គកុ្អភឆិរក្
86105. ្វិកបាសរុបចំៃួៃខសសឆិបលបាៃដុលលៃបារ 
($40,000,000) គតូវ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមៃះ
មទៅឱ្យកបារិយបាល័យអភឆិរក្មៃៅរដ្ឋ California 
សគ្បាប់្រមគ្ោងកបារពបារកបារស្ដបារ ៃឆិងខកល្អែសែុភបាពនៃទីជគ្បា
លខដលរួ្ ្បាៃដីនគពវបាលទំៃបាបដីមសើ្ជញ្ឹងែនងទីជគ្កតបា្
ដងទមៃលៃ ៃឆិងដីទីជគ្បាលមផ្ងៗមទៀត។ ្រមគ្ោងអបាចរួ្បញ្ចូល  
ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្ត់ចំមពោះ្រមគ្ោងកបាត់បៃ្ថយមគ្រោះ្នបា
ក់មគ្រោះ្នបាក់តំបៃ់ ៃឆិងសហ្រ្ៃ៍មៃៅមលើដីសបាធបារ្ៈកបារ
ដកមចញៃូវគបមភទសតវខដលរបាតត្បាត ៃឆិង្រមគ្ោងស្ដបារម�ើ
ងវិញស្ឹងទមៃលៃៃឆិងទមៃលៃ។ អង្គភបាពអភឆិរក្រដ្ឋ California 
គតូវផ្តល់្វិកបាយ៉បាងមហោច្បាស់ 50 ភបា្ររយនៃ្ូលៃឆិធឆិមដោ
យអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះសគ្បាប់ជំៃួយដល់ស្ថបាប័ៃអភឆិរក្្ូល
ដ្ឋបាៃខដល្បាៃកបារបញ្បាក់។ ្រមគ្ោងៃបាៃបាៃឹងបមងកើៃ្រុ្ភបាព
ទឹកកបារមជឿទុកចឆិត្តផ្គត់ផ្គង់ទឹក ឬសុែភបាព្បាត់ទឹក។ ្រមគ្ោង
គតូវអៃុវត្តមដោយសហកបារជបា្ួយអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញ 
ឬទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ។
្បាគតបា 4. កបារស្តបារម�ើងវិញែបាង្ច្បាជបាតឆិគជលងក្ដបាល

86106. (a) គបជបាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California 
�បាៃរកម�ើញ ៃឆិងគបកបាស្បាកបារកបារពបារកបារស្ដបារ ៃឆិងកបារមលើក
ក្្ពស់សតវគតីខដល្បាៃមដើ្កំម្ើតដូចជបា salmonidous 
salmonids នៃគជលងក្ដបាល្រឺចបាំ�បាច់សគ្បាប់សុែភបាពមអ
កូ�ចូសុី ៃឆិងមសដ្ឋកឆិច្នៃរដ្ឋ California។
(b) គតីគតូវកបារទីជគ្កស្រ្្យ ៃឆិងលំហូរមពលមវលបាស្គស
បមៃៅតបា្ទមៃលៃ ៃឆិងនដទមៃលៃរបស់ពួកម្រ។
(c) គកុ្គបឹក្បារដ្ឋគតវូកត់សំ្របាល់ពីកបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃ
ផ្តល់មដោយអត្ថបទមៃះៃឆិងកបារជួសជុលទីជគ្កគតីខដលជបាលទ្ធ
ផលមៃៅមពលគកុ្គបឹក្បារដ្ឋកំ្ ត់លំហូរៃបាៃបាខដលចបាំ�បាច់មដើ
្្ីស្ដបារម�ើងវិញៃូវគបជបាពលរដ្ឋគតីក្ដបាល ៃឆិងគតី។
(d) ភនបាក់ងបាររដ្ឋៃឆិងសហព័ៃ្ធជបាមគចើៃរួ្ ្បាៃៃបាយកដ្ឋបាៃៃបា 
យកដ្ឋបាៃគតី ៃឆិងសតវនគពគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលអធឆិកបារកឆិច្ដីស 
្ដ្អភឆិរក្តំបៃ់អភឆិរក្សតវនគពគកុ្គបឹក្បាអភឆិរក្សតវនគព 
គកុ្គបឹក្បាកបារពបារទឹកជំៃៃ់ក្ដបាលកបារិយបាល័យសហព័ៃ្ធនគព
មឈើសហរដ្ឋអបាម្រិក ៃឆិងសតវនគព មសវបាក្្មៃឆិងមសវបា្ច្បាជបាតឆិ
ស្ុគទជបាតឆិ�បាៃមរៀបចំម្រោលៃមយោ�បាយ ៃឆិងខផៃកបារមដើ្្ីស្ដបា
រម�ើងវិញៃូវជគ្កគតីៃឆិងតំបៃ់្ច្បាជបាតឆិនៃតំបៃ់ក្ដបាលប៉ុខៃ្ត
ម្រោលៃមយោ�បាយៃឆិងខផៃកបារទបាំងមៃះ្ឆិៃទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិ
មពញមលញមទ។
(e) ច្បាប់រដ្ឋ ៃឆិងសហព័ៃ្ធជបាមគចើៃតគ្ូវឱ្យ្បាៃកបារជួសជុលគប
ជបាពលរដ្ឋគតីក្ដបាលគជលងភនំៃឆិងជគ្ក្ច្បាជបាតឆិប៉ុខៃ្ត
កបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិ្ឆិៃ្បាៃគ្រប់គ្របាៃ់មដើ្្ីបំមពញតបា្តគ្ូវកបារ
នៃច្បាប់ទបាំងមៃះ។

លៃឆិធឆិខត គបសឆិៃមបើអនកដបាក់ពបាក្យសុំធបាៃបា្បាដីខដលៃឹងគតូវដក
មចញៃឹងគតូវ�បាៃរក្បាទុក។
86097. (a) (1) ភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសុកកុលស្្ព័ៃ្ធ
ឥ្្ឌបាៃឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិ
មគកោ្្បាគតបាមៃះអបាចមគបើរហូតដល់មទៅ 20 ភបា្ររយ នៃ្ូលៃឆិ
ធឆិទបំាងមៃោះមដើ្្ីបមងកើត្ូលៃឆិធឆិទុកចឆិត្តខដលគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់
ខតកននុងកបារចំ្ បាយសគ្បាប់កបារខ្ទបំាៃឆិងកបារគតួតពឆិៃឆិត្យ្រមគ្ោង
ខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិ។
(2) ភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវ
ងរកគ�បាក់ចំម្ញខដលអៃុវត្ត្រមគ្ោងខដល្បាៃគ�បាក់ពីខផនក
មៃះមហើយ្ឆិៃអបាចបៃ្ត្រមគ្ោងមៃះ�បាៃមទគតូវមផ្រភបាពជបា្្បាស់
នៃ្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាពមទៅឱ្យភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ
មផ្ងមទៀតកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញ
ខដល្បាៃបំ្ ង ៃឆិងអបាចរក្បា្រមគ្ោងមៃោះ។
(3) អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តមលើប្ដបាគកសួងៃបាៃបាម�ើយ។
(b) គបសឆិៃមបើទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសុកកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបា 
ៃឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញ្ឆិៃបមងកើត្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា
�បាលភបាពមយោងតបា្អៃុខផនក (a) ភនបាក់ងបារកុលស្្ព័ៃ្ធឬអង្គកបា
រគតូវខតបញ្បាក់មទៅកបាៃ់ភនបាក់ងបាររបស់រដ្ឋខដល�បាៃផ្តល់្ូលៃឆិធឆិ
ខដលអបាចខ្រក្បា្រមគ្ោងកននុងលក្ខែ្្ឌខដលស្គសប។
(c) អគតបាកបារគ�បាក់ពី្ ូលៃឆិធឆិសៃនឆិ�បាលខដល�បាៃបមងកើតម�ើងពី
្ូលៃឆិធឆិខដល្បាៃកននុងខផនកមៃះៃឹងគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់ខតកននុងកបារ
ខ្រក្បា្រមគ្ោង ៃឆិងកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិងអត្ថគបមយោជៃ៍្រុ្ភបាព
ទឹកខដលអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះ។
(d) គបសឆិៃមបើចំ្បាប់អបារ ្្ម្៍មលើ្រមគ្ោង្ួយគតូវ�បាៃ
ម្កោលមទោស ឬគបសឆិៃមបើភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសកុកុ
លស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញកំ្ត់្បា
កបារគ�បាកម់ៃៅកននុង្រមគ្ោងមៃះ្ឆិៃអបាចបមំពញម្រោលបំ្
ងខដលគ�បាក់កបាសមៃះគតូវ�បាៃចំ្បាយ្ូលៃឆិធឆិទំៃុកចឆិត្ត 
ៃឆិងកបារគ�បាក់ខដល្ឆិៃ�បាៃចំ្បាយ្បា្ួយ គតូវ�បាៃយកមទៅ
យកមទៅឱ្យគកុ្គបឹក្បាអភឆិរក្សតវនគព។ ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃគប្រ
ល់្ កវិញអបាចគតូវ�បាៃមគបើសគ្បាប់ខត្រមគ្ោងខដល�បាៃអៃុញ្បា
តមដោយអត្ថបទមៃះប៉ុម្ណោះ។
86098. កននុងកបារអៃុវត្តអត្ថបទមៃះគកុ្គបកឹ្បាអភឆិរក្សតវ
នគពអបាចផ្តល់កបារមលើកទឹកចឆិត្តដល់្្បាស់ដីមដើ្្ីសក្្មភបាពអភឆិរ
ក្ដីឯកជៃ ឬមគបើគ�បាស់យៃ្តកបារផលៃបាស់ប្តចូរទីលំមៃៅស្ម័គ្រចឆិត្ត។
86099. យ៉បាងមហោច្បាស់្ូលៃឆិធឆិចំៃួៃ 10 ភបា្ររយខដ
ល្បាៃអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះគតវូ�បាៃមគតៀ្ទុកសគ្បាប់្រមគ្ោង
ខដលផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ផ្បាល់ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក។ អត្ថ
គបមយោជៃ៍ទបាំងមៃះអបាចរួ្បញ្ចូលទបាំងកបារខកល្អែជួរកននុងចំមៃោ
្អត្ថគបមយោជៃ៍ដនទមទៀត។ ្រមគ្ោងទបាំងមៃះអបាចរួ្បញ្ចូលជំ
ៃួយបមច្កមទសសគ្បាប់កបារចូលរួ្ៃឆិងកបារចូលរួ្ ជបា្ួយសហ
្រ្ៃ៍គកីគក។

34 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
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ទ្ធសបាគស្តនៃកបារគទគទង់សគ្បាប់គបមភទគតីខដល្បាៃមដើ្កំម្ើ
តមៃៅរដ្ឋ California។
(4) កបារចំៃបាយ្រឺសំរបាប់្រមគ្ោងចំ្បាយមដើ្ទុៃដូចជបាកបារខ្
រក្បាភបាពងបាយគសលួកបារវបាស់ខវងទឹកខដលគតូវកបារមដើ្្ីវបាស់ខវង
ផលប៉ះពបាល់នៃ្រមគ្ោង្រមគ្ោងខដលស្ដបារម�ើងវិញឬមលើកកំព
ស់ជគ្ក្ច្បាជបាតឆិដូចជបាកបារពគងីកទីលំមៃៅលឆិចទឹកកបារៃបាំច ូ
លគតីចូលមទៅកននុងជគ្កគបវត្តឆិសបាគស្តកបារខកលំអឱកបាស
គតកីបារបមងកើត ឬកបារបមងកើៃទីជគ្កពងៃឆិងចឆិញ្ឹ្ៃឆិង្រមគ្ោងដ
នទមទៀត។ កបារទទួលយកដីឬមសវភបាពខដលជបាខផនក្ួយនៃ 
្រមគ្ោងបមងកើៃកបារ្ច្បាជបាតឆិគតូវខតជបាអនកលក់ខដល្បាៃ្ៃ្ៈ។  
ន្លៃ្រមគ្ោងគតូវរួ្ បញ្ចូលទបាំងន្លៃនៃកបារមធវើខផៃកបារកបារគតួតពឆិៃឆិ 
ត្យបរិស្ថបាៃកបារកបាត់បៃ្ថយផលប៉ះពបាល់នៃ្រមគ្ោងៃឆិងកបារអៃុ
ញ្បាត។ អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់ដល់្រមគ្ោងៃបាៃបា
ខដលផ្តល់ដល់្ៃុស្មពញវ័យៃឆិងអៃីតឆិជៃគតីចូលឬគតី្លៃងកបា
ត់វបាលកសឆិក្្ម ឬជគ្ករសម់ៃៅកននុងតំបៃ់លឆិចទឹកខដលៃឹងផ្តល់
ៃូវកបារចឆិញ្ឹ្ជីពអៃីតឆិជៃៃឆិងឱកបាសផលឆិតអបាហបារកបាៃ់ខតគប
មសើរ។
(5) ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយវ្រ្គមៃះ មលែបាធឆិកបារ
ដ្ឋបាៃនៃភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិអបាចផ្តល់គ�បាក់ចំៃួៃដប់លបាៃដុ
លលៃបារ ($10,000,000) សគ្បាប់ជំៃួយគបកួតគបខជង្ួយឬច្
មរើៃសគ្បាប់ចំ្បាយមដើ្ទុៃៃឆិងម្រោលបំ្ងក្្មវិធីទបាក់ទង
មទៅៃឹងស្ថបាប័ៃអប់រំជបាៃ់ែ្ពស់សគ្បាប់កខៃលៃងខដលអបាចមគបើមដើ 
្្ីខកល្អែ។ កបារសគ្បសគ្ួលខផនកវិទ្យបាសបាគស្តៃឆិងបមច្កមទ
សកបារទំៃបាក់ទំៃងៃឆិងកបារប្ដនុះប្ដបាលកននុងចំម្ោ្ស្ថបាប័ៃ 
ទបាំងមៃោះៃបាយកដ្ឋបាៃៃបាយកដ្ឋបាៃគតីៃឆិងសតវនគពគកុ្គបឹក្បា 
រដ្ឋៃឆិងភនបាក់ងបាររដ្ឋដនទមទៀតមដើ្្ីធបាៃបា្បាកបារអភឆិវឌ្ឍៃ៍គប 
ព័ៃ្ធមអកូ�ចូសុីៃឆិងវិទ្យបាសបាគស្តៃឆិងកបារគ្រប់គ្រង្ច្បាជបាតឆិគតូវ 
�បាៃដបាក់ពគងបាយៃឆិងមធវើកបារមៃៅកននុងស្ថបាប័ៃឧត្ត្សឆិក្បា 
ៃឆិងទីភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(g) មដោយខផអែកមលើអៃុសបាសៃ៍របស់្រ្ៈក្្មកបារមៃះ មលែបា
ធឆិកបារនៃទីភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិអបាចផ្តល់ជំៃួយដល់ភនបាក់ងបារ
្ូលដ្ឋបាៃ កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញមដើ
្្ីបំមពញម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ។ មលែបាធឆិកបារគតូវផ្តល់អបាទឆិភបា
ពែ្ពស់ដល់្រមគ្ោងខដលរួ្បញ្ចូល្ូលៃឆិធឆិផ្គចូរផ្គង្រមគ្ោងខដល
្បាៃភនបាក់ងបារ្ូលដ្ឋបាៃ មធវើជបាភនបាក់ងបារៃបាំ្ុែ ៃឆិង្រមគ្ោង្របាំ
គទសក្្មភបាពខដល�បាៃមសនើមៃៅកននុងយុទ្ធសបាគស្តគទគទង់សបា�បាត់
គជលងភនំ Salmon Resiliency Strategy (ខដល�បាៃមចញ
ផ្បាយមដោយភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិមៃៅ ខែ្ឆិ្ុៃបា ្នបាំ 2017 
អបាចគតូវ�បាៃមធវើវមិសោធៃក្្ម) ្្្ឌលសម្រង្គោះសបា�ីគជលងភនំ
ក្ដបាលរដ្ឋ California ៃឆិង្រមគ្ោងស្ដបារម�ើងវិញៃូវខដកខ្
បខដល�បាៃម�ោះពុ្្ពផ្បាយមដោយមសវបាក្្ម្ច្បាជបាតឆិស្ុគទជបា
តឆិៃឆិងយុទ្ធសបាគស្តគសមដៀង្រនបាមផ្ងមទៀតមៃៅមពលពួកម្រគតូវ�បា
ៃអៃុ្័ត។

(f) ចំៃួៃគ�បាក់សរុបបួៃរយលបាៃដុលលៃបារ ($400,000,000) 
គតវូ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅៃឹងភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិ
សគ្បាប់កបារស្ដបារម�ើងវិញនៃជគ្កក្ដបាលនៃគតីមដើ្ 
ៃឆិងជគ្ក្ចប្ាជបាតឆិ។
(1) (A) មលែបាធឆិកបារនៃភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិគតូវខតងតបំាង
្រ្ៈក ្្មកបារគបឹក្បា្ចប្ាជបាតឆិក្ដបាលខដល្បាៃតំ្បាង្កពី
ភបាពជបានដ្រូជគ្កមៃៅតំបៃ់ក្ដបាលគជលងភនំតំបៃ់គតីក្ដបាល
រដ្ឋៃឆិងសហពៃ័្ធៃឆិងទីភនបាក់ងបារមផ្ងៗមទៀតអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់
ចមំ្ញអង្គកបារមៃសបាទពបា្ឆិជ្ក ្្មសបាកលវិទ្យបាល័យ ភនបាក់ងបា
រកននុងគសកុៃឆិងកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃខដល្បាៃជៃំបាញវិទ្យបាសបាគស្ត
ពបាក់ព័ៃ្ធរួ្ ទបំាងអនកតំ្បាង្កពីទីជគ្បាលែបាងមលើ។ ្រ្ៈក

្្មកបារមៃះគតូវផ្តលម់យោបល់ដល់មលែបាធឆិកបារស្តីពីកបារចំ្បាយ្ូ
លៃឆិធឆិគបចបាំ្នបាំខដល�បាៃដកមដោយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះ។ 
្រ្ៈក្្មកបារមៃះអបាចមសនើសុ្ំរមគ្ោង ៃឆិងដឹកៃបាំកបារបមងកើត្រំមរោ
ងមដោយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបាមៃះមដោយ្បាៃកបារយលគ់ព្ពីមល
ែបាធឆិកបារ។
(B) ្រ្ៈក ្្មកបារមៃះគតវូមធវើកបារយ៉បាងជឆិតសនឆិទ្ធជបា្ួយអនកតំ
្បាង្កពីអបាងទមៃលៃៃី្ួយៗមៃៅគជលងក្ដបាលរួ្ទបាំងរដ្ឋបាភឆិ
�បាល្ូលដ្ឋបាៃ ៃឆិងភនបាក់ងបារទឹក កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ៃឆិងអង្គកបា
រ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញមដើ្្ីបមងកើត្រមគ្ោងខដលស្គសបបំផុ
តសគ្បាប់ស្ថបាៃភបាពមៃៅកននុងអបាងៃឆិងបំមពញតបា្តគ្ូវកបារមផ្ង
មទៀតនៃវ្រ្គមៃះ។
(C) កននុងកបារមសនើសុ្ំរមគ្ោង្រ្ៈក្្មកបារគតូវ្រឆិត្រូរអំពីវដ្ដជីវិត
ទបាំង្ូលនៃគបមភទគតីមដើ្្ីទទួល�បាៃផលគបមយោជៃ៍មហើយ
គតូវ្រឆិតពឆិចបារ្បាអំពីអៃ្តរក្្មនៃផលប៉ះពបាល់នៃ្រមគ្ោងៃី្ួ
យៗមៃៅកននុងអបាងទមៃលៃខដល្បាៃ្រមគ្ោងមៃៅកននុងអបាងទមៃលៃមផ្ង
មទៀត។ ្រ្ៈក្្មកបារមៃះកគ៏តូវ្រឆិតផងខដរពីផលប៉ះពបាល់អវិជ្
្បាៃខដលប្ដបាល្កពីសែុភបាពទីជគ្បាល្ឆិៃលអែរួ្ទបំាងមភលៃើង
ម្ះនគព ៃឆិង្រ្ភបាពរបស់មដើ្មឈើ។
(2) ្រមគ្ោងខដលផ្តល់្ ូលៃឆិធឆិអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះគតូវបមងកើៃ
ចៃំួៃគបជបាជៃខដល្បាៃមដើ្កំម្ើតមដោយែលៃលួៃឯងមដោយែលៃលួៃ
ឯង ឬរួ្ ខផនកដល់ចំៃួៃគតីខដល្បាៃគសបាបៃ់បាមពលអៃបា្រតមដោ
យ្បាៃតំរូវកបារតឆិចតួចបំផុតមដើ្្ីបៃ្តគបតឆិបត្តឆិកបារ្រមគ្ោងមៃះ។ 
្រ្មបាៃ្ូលៃឆិធឆិអបាចគតូវ�បាៃចំ្ បាយមលើគតី្លៃបា្មទ។
(3) ្រ្ៈក្្មកបារមៃះៃឹងផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់ដល់្រមគ្ោងៃបាៃបា
ខដលផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍មគចើៃដូចជបាកបារគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់ខដ
ល្បាៃលក្ខ្ៈគបមសើរម�ើង្រុ្ភបាពទឹកគបមសើរម�ើងកបារផ្គត់
ផ្គង់ទឹកសអែបាតកបារមលើកកំពស់ៃឆិរៃ្តរភបាពនៃទឹកមគកោ្ដីកបារជួសជុ
លសំ្ល់ទឹកៃឆិងកបារកបាត់បៃ្ថយកបារបំភបាយឧស្ម័ៃផ្ះកញ្ក់ទី
ជគ្ករបស់ពួកម្រ។ ្រ្ៈក្្មកបារមៃះក៏គតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់
ដល់្រមគ្ោងៃបាៃបាខដលអបាចគតូវ�បាៃដបាក់បញ្ចូលមទៅកននុងរបបលំ
ហូរខដល្បាៃគសបាប់ ៃឆិងផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍ជបាមគចើៃកននុងលក្ខែ
្្ឌលំហូរជបាមគចើៃ។ ្រ្ៈក្្មកបារមៃះកគ៏តូវផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់
ដល្់រមគ្ោងៃបាៃបាខដលគសបតបា្ខផៃកបារស្តបារម�ើងវិញ ៃឆិងយុ
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ៃឆិធឆិ មបើ្ឆិៃដូមចនោះមទអបាចរក�បាៃសគ្បាប់ភនបាក់ងបារកុលស្្ព័ៃ្ធ 
ឬអង្គកបារ។
(4) គបសឆិៃមបើអវីៗទបាំងអស់ឬខផនក្បា្ួយនៃ្រមគ្ោង្ឆិៃអបាច
គតូវ�បាៃរក្បាទុកឬគតូវ�បាៃម្កោលមទោសមៃោះ្ូលៃឆិធឆិសៃ្ធឆិ�បាល
ៃឆិងកបារគ�បាក់ខដល្ឆិៃ�បាៃខគបគបួលគតូវ�បាៃយកមទៅឱ្យភនបា 
ក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិ។ ្ូលៃឆិធឆិខដលគប្រល់្កវិញឱ្យភនបាក់
ងបារ អបាចគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ខត្រមគ្ោងខដលអៃុមលោ្
មទៅតបា្្បាគតបាមៃះ។
(I) ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលយកមទៅភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបា
តឆិមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ ចំៃួៃគ�បាំពីរលបាៃដុលលៃបារ 
($7,000,000) គតូវ�បាៃយកមទៅឱ្យៃបាយកដ្ឋបាៃគតីៃឆិងសតវ 
នគពសគ្បាប់្រមគ្ោងជួសជុលគតីខដល្បាៃមដើ្កំម ើ្តមៃៅទ 
មៃលៃ Feather ែបាងមលើមគកោ្ទំៃប់ Oroville សគ្បាប់កបារស្តបារ 
គកួសជួសជុលគស្ី្ៃឆិង ្រមគ្ោងស្ដបារម�ើងវិញជគ្កគតីសុ្៉បា
លី។

ជំពូក 7. ៃឆិរៃ្តរភបាពទឹកមគកោ្ដី  
ៃឆិងកខៃលៃងរក្បាទុក

86110. (a) ចំៃួៃសរុបគ�បំា្ួយរយចឆិតសឆិបគ�បាំលបា
ៃដុលលៃបារ ($675,000,000) គតូវ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិ
មទៅៃបាយកដ្ឋបាៃសគ្បាប់្រមគ្ោងៃឆិងក្្មវិធីខដល្របាំគទដល់
កបារគ្រប់គ្រងទឹកមគកោ្ដីគសប្រនបាគសបតបា្ខផនកទី 2.74 
(ខដលចបាប់ផ្តល់ជបា្ួយវ្រ្គ 10720) នៃខផនកទី 6 ។ ្វិកបាគតូវ
មគបើសគ្បាប់ជំៃួយខដល្បាៃកបារគបកួតគបខជងខដលជំរុញកបារគ្រ
ប់គ្រងទឹកមគកោ្ដីមដោយ្បាៃៃឆិរៃ្តរភបាពតបា្រយៈកបារអៃុវត្ត្រ
មគ្ោងៃឆិរៃ្តរភបាពទឹកមគកោ្ដី ៃឆិង្រមគ្ោងខដលកបារពបារកបារពបារ 
ឬមលើកកំពស់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកមគកោ្ដី។ យ៉បាងមហោច្បាស់ 
10 ភបា្ររយ នៃជំៃួយគបកួតគបខជងទបំាងអស់ខដល�បាៃមធវើម�ើ
ងគសបតបា្ក្បាែ្្ឌមៃះៃឹងគតូវ�បាៃមធវើម�ើងចំមពោះភនបាក់ងបារ
ខដល្បាៃៃឆិរៃ្តរភបាពទឹកមគកោ្ដីខដលអបាងទឹកមគកោ្ដីស្ថឆិតមៃៅ
មគកោ្សហ្រ្ៃ៍គកីគក។
(b) ចំៃួៃសរុបដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000) គតូវ�បាៃ
យកមចញពី្ូលៃឆិធឆិមទៅគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលរបស់រដ្ឋមដើ្្ីមគបើគ�បា
ស់មដោយកបារិយបាល័យដំម្ោះគសបាយទឹកខដល្បាៃៃឆិរៃ្តរភបាព
មដើ្្ីអៃុវត្តក្្មវិធីជំៃួយបមច្កមទសពហុវិស័យសគ្បាប់សហ
្រ្ៃ៍តូចៃឆិងែ្ត់មែ្ោយៃឆិងមដើ្្ី្របាំគទដល់កបារចូលរួ្របស់ស
ហ្រ្ៃ៍គកីគកៃឆិងសបាធបារ្ជៃមៃៅកននុងទីភនបាក់ងបារៃឆិរៃ្តរភបាពទឹ
កមគកោ្ដីៃឆិងកននុងកបារអភឆិវឌ្ឍៃ៍ ៃឆិងកបារអៃុវត្ដផៃកបារៃឆិរៃ្តរភបាព
ទឹកដី។
86111. (a) នៃ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយវ្រ្គ 
86110 ចៃំួៃគ�បាំ្ួយរយខសសឆិបលបាៃដុលលៃបារ 
($640,000,000) ៃឹងគតូវផ្តល់ជូៃសគ្បាប់ជំៃួយដ
ល់ទីភនបាក់ងបារៃឆិរៃ្តរភបាពទឹកមគកោ្ដីខដលអៃុវត្ត្រមគ្ោងៃឆិ
រៃ្តរភបាពទឹកមគកោ្ដីអៃុគកឹត្យមលែ (k) នៃវ្រ្គ 10721 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងដូចែបាងមគកោ្៖

(h) កននុងចំម្ោ្ទឹកគ�បាក់ខដលគតូវ�បាៃដកគសង់អៃុ
មលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ ្ឆិៃតឆិចជបាងសបា្សឆិបគ�បំាលបាៃដុលលៃបារ 
($35,000,000) សគ្បាប់្រមគ្ោងមដើ្្ីស្ដបារម�ើងវិញៃូវ 
ទមៃលៃៃឆិងគស្ី្មដើ្្ី្របាំគទដល់កបារមៃសបាទៃឆិងសតវនគពរួ្ទបំា 
ងប៉ខុៃ្ត្ឆិៃកំ្ត់ចំមពោះកបារតភ្បាប់ម�ើងវិញនៃទមៃលៃខដល្បាៃ 
តំបៃ់លឆិចទឹករបស់ពួកម្រ មដោយមយោងតបា្ក្្មវិធីអភឆិរក្ 
លមំៃៅដ្ឋបាៃ California Riparian (ជំពូក 4.1 
(ចបាបម់ផ្តើ្ពីវ្រ្គ 1385) នៃខផនកទី 2 នៃគក្ស្តីពីគតីៃឆិងខល្ង) 
ៃឆិងកបារស្ដបារ ៃឆិងកបារពបារនគពមឈើខដលមៃៅែ្ពស់ៃឆិងគបព័ៃ្ធនគពមឈើ
ខដល្បាៃសបារៈសែំបាៃ់សគ្បាប់កបារអភឆិរក្ជគ្កតបា្្បាត់ទមៃលៃ
ៃឆិងម្នរែបាងម្វង គតី ៃឆិងធៃធបាៃសតវនគព។ អៃុខផនក (f)  
នៃវ្រ្គ 79738 អៃុវត្តចំមពោះអៃុខផនកមៃះ។ អបាទឆិភបាពៃឹង 
គតូវផ្តល់មទៅឱ្យ្រមគ្ោងខដល្របាំគទមដោយនដ្រូរសបាធបារ្ៈ  
ឬឯកជៃ ឬទបាំងពីរមដោយមគបើវិធីសបាគស្តខផអែកមលើវិទ្យបាសបាគស្ដៃឆិង
ម្រោលមដៅខដលវបាសខ់វងមដើ្្ីកំ្ត់អត្តសញ្បា្កបាររចៃបាៃឆិង
កបារអៃុវត្តសក ្្មភបាពតំបៃ់មដើ្្ីផ្តល់គបមយោជៃ៍ដល ់
គតីគប្បាៃៃឆិងក្បាល្៉បាសុីៃ។
(i) កននុងចំម្ោ្ទឹកគ�បាកខ់ដលគតូវ�បាៃម្រយកមទៅអៃុមលោ្
តបា្វ្រ្គមៃះ ចំៃួៃគ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) មដើ្្ីជួយ
ដល់កបារអភឆិវឌ្ឍៃ៍នៃខផៃកបារអៃុវត្តៃ៍ទីជគ្កនៃភបាពជបានដ្រូកននុង
តំបៃ់ក្ដបាលគជលងភនំ។
(j) អ្រ្គមលែបាធឆិកបារៃឹងផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់ដល់កបារដកមចញៃូវ
ទំៃប់ Dennett មៃៅមលើទមៃលៃ Tuolumne មបើសឆិៃជបា្បាៃ្ូល
ៃឆិធឆិបខៃ្ថ្មទៀតមដើ្្ីបំមពញមបសកក ្្មទំៃប់។
(k) ភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ្ូលដ្ឋបាៃ កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គកបា
រ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមគកោ្្បាគតបាមៃះ
អបាចមគបើគ�បាស់រហូតដល់ 20 ភបា្ររយនៃ្ូលៃឆិធឆិទបំាងមៃោះមដើ
្្ីបមងកើត្ូលៃឆិធឆិសៃនឆិ�បាលខដលគ�បាក់ចំ្ូលខដលៃឹងគតូវមគបើ
គ�បាស់ទបាំងគសុងមដើ្្ីបង់គ�បាក់ឬជួយបងន់្លៃខ្ទបាំៃឆិងគតួតពឆិៃឆិ
ត្យ។ ្រមគ្ោងខដលកំពុងគតូវ�បាៃផ្តល់្ូលៃឆិធឆិ។
(1) គបសឆិៃមបើភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ្ូលដ្ឋបាៃ 
កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញ្ឆិៃអបាចបៃ្ត
រក្បាៃឆិង�លៃបាំម្ើល្រមគ្ោងមៃោះ�បាៃវបាអបាចមផ្រភបាពជបា្្បាស់នៃ្ូ
លៃឆិធឆិទុកចឆិត្តមទៅឱ្យភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃឬអ
ង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញមដោយ្បាៃកបារយល់គព្ពីមល
ែបាធឆិកបារដ្ឋបាៃ ភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ ្្មជបាតឆិ។
(2) អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តមលើប្ដបាភនបាក់ងបារគកសួងៃបាៃបា
ម�ើយ។
(3) គបសឆិៃមបើទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ្ូលដ្ឋបាៃ 
កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញ្ឆិៃប
មងកើត្ូលៃឆិធឆិសៃ្ធឆិ�បាលអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ ្្ឌទី (1) ភនបាក់ងបារ 
កុលស្្ព័ៃ្ធ ធឬអង្គកបារគតវូខតបញ្បាកម់ទៅកបាៃ់មលែបាធឆិកបារដ្ឋបា
ៃភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិ្បាែលៃលួៃអបាចរក្បា្រមគ្ោងមៃះពី្ូល
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ហ្រ្ៃ៍ខដលអបាចគបឈ្ៃឹងហបាៃឆិភ័យគបឈ្្ុែៃឹងកបារផ្គ
ត់ផ្គង់ទឹក ឬបញ្បាគបឈ្នៃទឹកគកែវក់។ ឧបករ្៍ទបំាងមៃះ្រួរ
ខត្បាៃសគ្បាប់កឆិច្ែឆិតែំគបឹងខគបងដនទមទៀតដូចជបាកបារវបាយត
ន្លៃពីភបាពងបាយរងមគ្រោះនៃមគ្រោះរបាំងសងៃលួតមហើយគតូវភប្ាប់មទៅៃឹង
សឆិទ្ធឆិរបស់សូចៃបាករទឹកខដលដបាក់មៃៅកននុងគកុ្គបឹក្បារដ្ឋ។
(d) ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះៃបាយកដ្ឋបាៃអបា
ចផ្តល់គ�បាក់ចំៃួៃគ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) សគ្បាប់ជំ
ៃួយគបកួតគបខជង្ួយឬមគចើៃសគ្បាប់ចំ្បាយមដើ្ទុៃ  
ៃឆិងម្រោលបំ្ងក្្មវិធីទបាក់ទងមទៅៃឹងស្ថបាប័ៃអប់រំជបាៃ់ែ្ពស់
សគ្បាប់កខៃលៃងខដលអបាចគតូវ�បាៃមគបើមដើ្្ីមធវើឱ្យគបមសើរម�ើង
ៃូវទំៃបាក់ទំៃង ៃឆិងកបារសគ្បសគ្ួលកននុងចំម្ោ្ទបាំងមៃះ។ 
ស្ថបាប័ៃវិទ្យបាស្ថបាៃ ៃឆិង្រ្ៈក្្មបាធឆិរដ្ឋមដើ្្ីធបាៃបា្បាកបារអភឆិវឌ្ឍ
ៃ៍ខផនកវិទ្យបាសបាគស្ត ៃឆិងកបារគ្រប់គ្រងទឹកមគកោ្ដីគតូវ�បាៃដបាក់ព
គងបាយគបកបមដោយគបសឆិទ្ធភបាពៃឆិងគតូវ�បាៃជួលមៃៅតបា្គ្រឹះស្ថបា
ៃឧត្ត្សឆិក្បា ៃឆិងទីភនបាក់ងបាររដ្ឋ។
(e) ទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃឬអង្គ
កបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមគកោ្
ខផនកមៃះអបាចមគបើគ�បាស់រហូតដល់មទៅ 20 ភបា្ររយនៃ្ូលៃឆិធឆិ
ទបាំងមៃោះមដើ្្ីបមងកើត្ូលៃឆិធឆិទុកចឆិត្ត្ួយខដលគតូវ�បាៃមគបើមដើ
្្ីទូទបាត់ ឬជួយបង់គ�បាក់សគ្បាប់កបារខ្ទបំាៃឆិងតបា្ដបាៃគ�បាក់ចំ
ម្ញរបស់ភនបាក់ងបារ ឬអង្គកបារមៃៅកននុងដីធលៃីខដលទទួល�បាៃអៃុ
មលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ។
(1) គបសឆិៃមបើទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្
ឌបាៃ ឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញខដល្បាៃកបារចបាប់អបារ្្ម្៍
មលើដីធលៃីជបា្ួយៃឹងគ�បាក់ពីខផនកមៃះសមំរចមផ្រកបារចបាប់អបារ្្ម្៍
មៃះមទៅឱ្យភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គកបារ្ឆិ
ៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញភបាពជបា្្បាស់នៃ្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា�បា
លភបាពមដើ្្ីបមងកើត្បា កបារដកហូតមលើដីក៏គតូវមផរ្ផងខដរ។
(2) អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តមលើប្ដបាគកសួងៃបាៃបាម�ើយ។
(3) គបសឆិៃមបើទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់កុលស្្ព័ៃ្ធឥ
្្ឌបាៃឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញ្ឆិៃបមងកើត្ូលៃឆិធឆិអបា
្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាពមដោយអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនកមៃះភនបាក់ងបារកុ
លស្្ព័ៃ្ធឬអង្គកបារគតូវខតបញ្បាក់មទៅកបាៃ់ភនបាក់ងបាររបស់រដ្ឋខដល
�បាៃផ្តល់ជំៃួយខដលអបាចខ្រក្បាដីធលៃីខដលអបាចទទួល�បាៃពី្ូ
លៃឆិធឆិមផ្ងមទៀត។ ខដលអបាចរក�បាៃដល់ទីភនបាក់ងបារកុលស្្ព័
ៃ្ធ ឬអង្គកបារ។
(4) គបសឆិៃមបើកបារមចោទគបកបាៃ់ដីធលៃីគតវូ�បាៃម្កោលមទោស  
ឬគបសឆិៃមបើភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសកុកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃឬ
អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញកំ្ត់្បាកបារគ�បាក់មលើដី្ឆិៃអបាចបំ
មពញតបា្ម្រោលបំ្ងខដលគ�បាក់ខដល�បាៃ្កពីជំពូកមៃះ 
គតូវ�បាៃចំ្បាយមៃោះ្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាពៃឆិងកបា 
រគ�បាក់ខដល្ឆិៃ�បាៃខគបគបួលគតូវ�បាៃដកយកមចញមទៅទីភនបាក់
ងបារខដល�បាៃផ្តល់គ�បាក់។ ្វិកបាខដលគប្រល់្ កឱ្យគកសួងអបាច

(1) ្រមគ្ោងកបារបញ្ចូលទឹក ៃឆិងកបារផ្នុកទឹកមៃៅតបា្ខដៃដីមដោ
យរួ្បញ្ចូល្ឆិៃគតឹ្ខតកបារទទួល�បាៃកបារខបងខចកដីធលៃី ៃឆិងបូ
្ទឹកពីអនកលក់ខដល្បាៃ្ៃ្ៈកបារមរៀបចំ្រមគ្ោងៃបាៃបាដូចជបា
កបារសឆិក្បាលទ្ធភបាព ៃឆិងកបារអៃុមលោ្តបា្បរិស្ថបាៃគបព័ៃ្ធខចក
ចបាយ ៃឆិងកខៃលៃងគតួតពឆិៃឆិត្យ។ ្រ្មបាៃជំៃួយគបកួតគបខជងខដល
គតូវ�បាៃមធវើម�ើងគសបតបា្ខផនកមៃះគតវូមលើសពីន្្ភលបាៃដុលលៃបារ 
($20,000,000)។
(2) ្រមគ្ោងទបំាង�បាយខដលអៃុវត្តខផៃកបារៃឆិរៃ្ត
រភបាពទឹកមគកោ្ដីមដោយមយោងតបា្ខផនកទី 2.74 
(ខដលចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 10720) នៃខផនកទី 6។ 
្រមគ្ោងខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិរួ្្បាៃ ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃ 
កំ្ ត់ចំមពោះកបារសឆិក្បាលទ្ធភបាពអៃុមលោ្តបា្បរិស្ថបាៃកបា 
រងបារវិសវក្្មខដលគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់មដើ្្ីអភឆិវឌ្ឍកបារ
មគបើគ�បាស់ទឹកមគកោ្ដីៃឆិងទឆិៃនផលខដល្បាៃៃឆិរៃ្តរភបាពសគ្បាប់
្រមគ្ោងជបាក់លបាក់ កបារវបាស់ស្ង់កបារមគបើគ�បាស់�បាៃលអែ ៃឆិងឧបក
រ្៍្របាំគទកបារសមគ្ចចឆិត្តគបកបមដោយភបាពនចនគបឌឆិត។
(3) ្រមគ្ោងខដលវបាយតន្លៃ ៃឆិងមដោះគសបាយកបារឈូស្បា 
យទឹកអំបឆិល រួ្ទបាំងផលប៉ះពបាល់ៃបាមពលអៃបា្រតទបាក់ទង 
ៃឹងកបារខគបគបួលអបាកបាសធបាតុ។
(4) ផ្គចូរផ្គងដល់ភនបាក់ងបារៃឆិរៃ្តរភបាពទឹកមគកោ្ដីមដើ្្ីបមងកើតខផ
ៃកបារៃឆិរៃ្តរភបាពទឹកមគកោ្ដីអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (k) នៃវ្រ្គ 
10721។ ្រ្មបាៃជំៃួយគបកួតគបខជងមលើសពី្ួយលបាៃដុលលៃបារ 
($1,000,000) មទ មហើយ្រ្មបាៃទីភនបាក់ងបារចីរភបាពទឹកមគកោ្ដី
គតវូទទួល�បាៃជំៃួយមគចើៃជបាង្ួយ។
(b) នៃ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះចំៃួៃ
គ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000) ៃឹង្បាៃសគ្បាប់កបារគសបា
វគជបាវមដើ្្ីខ្ៃបាំកបារវិៃឆិមយោ្រខដល�បាៃមធវើតបា្ខផនកមៃះ។ 
សក្្មភបាពគសបាវគជបាវអបាចរួ្្បាៃ ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្ត់ចំ
មពោះកបារសប្ាបស្ង់ភូ្ឆិសបាគស្តកបារមធវើ្រំរូ ៃឆិងកបារវិវ្រ្គតបា្គបព័ៃ្ធក
គ្ឆិតទបាបកបារអភឆិវឌ្ឍវិធីសបាគស្ត ៃឆិងឧបករ្៍គបមលោ្មលោកខដ
លអបាចអៃុវត្ត�បាៃចមំពោះកបារមធវើមសចក្តីសមគ្ចចឆិត្តកននុងគសុកកបារ
វិវ្រ្គមសដ្ឋកឆិច្ៃឆិងម្រោលៃមយោ�បាយ្លៃងនៃវិធីបញ្ចូលបញ្ចូល្្មី  
ៃឆិងកបារអភឆិវឌ្ឍវិធីសបាគស្ត្្មីមដើ្្ីបមងកើៃកបារបញ្ចូលទឹកមគកោ្ដី
យ៉បាងសែំបាៃ់ ៃឆិងកបារព្យបា�បាលស្គសបសគ្បាប់ម្រោលបំ្ង 
ៃឆិងកបារមគបើគ�បាសម់�ើងវិញ។
(c) នៃ្វិកបាខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះ 
ៃបាយកដ្ឋបាៃអបាចផ្តល់រហូតដល់ ដប់លបាៃដុលលៃបារ 
($10,000,000) សគ្បាប់កបារអភឆិវឌ្ឍឧបករ្៍្របាំគទកបារស
មគ្ចចឆិត្តជបាសបាធបារ្ៈមដើ្្ីជួយដល់ទីភនបាក់ងបារៃឆិរៃ្ត
រភបាពទឹកមគកោ្ដីកននុងកបារមធវើកបារវិវ្រ្គ្រុ្ភបាពទឹកសអែបា
តរួ្ ទបាំងកបារអភឆិវឌ្ឍៃ៍ៃឆិងវបាយតន្លៃទឆិៃនផលខដល្បា
ៃៃឆិរៃ្តរភបាពលទ្ធផល្ឆិៃលអែម្រោលមដៅខដលវបាស់ខវង 
ៃឆិងម្រោលមដៅចបាំ�បាច់មផ្ងមទៀត។ ឧបករ្៍្របាំគទកបារសមគ្ច
ចឆិត្តក៏្រួរខត្របាំគទកបារវបាយតន្លៃងបាយរងមគ្រោះមដើ្្ីជួយកំ្ត់ស
	 អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប ់ | 37



អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ3 បៃ្ត

3

(1) វបាយតំនលពីសក្តបាៃុពលនៃកបារមគបើគ�បាស់ទឹកជំៃៃ់មៃៅទូទបាំ
ងរដ្ឋ ៃឆិងដបាក់អបាទឆិភបាពទីតបាំងមដោយខផអែកមលើកបារទបាក់ទងជឆិត  
ៃឆិងកបារដឹកជញ្ចូៃមៃៅកននុងរដ្ឋខដល្បាៃកបារកបាត់បៃ្ថយមគ្រោះ្ហ
ៃ្តរបាយទឹកជំៃៃ់ ៃឆិងតគ្ូវកបារនៃៃឆិរៃ្តភបាពទឹកមគកោ្ដី។
(2) បញ្ប់កបារសឆិក្បាសបាកល្ងមលើទីតបំាងអបាទឆិភបាព្ួយ
មដើ្្ីបង្បាញកបារនចនគបឌឆិត្្មីនៃកបារគ្រប់គ្រងធៃធបាៃទឹក
មដើ្្ីសគ្បសគ្ួលកបារកបាត់បៃ្ថយមគ្រោះ្នបាក់ទឹកជំៃៃ់ 
ៃឆិងកបារបញ្ចូលទឹកមគកោ្ដី។
(3) កំ្ ត់ៃឆិងបង្បាញពីកបារមគបើគ�បាស់ឧបករ្៍វិវ្រ្គ ៃឆិងបមច្
កមទសគ្រប់គ្រងទឹកនចនគបឌឆិតមដើ្្ី្របំាគទដល់កបារអភឆិវឌ្ឍទឹកជំៃ
ៃ់ខដល្បាៃ ៃឆិងកបារបញ្ចូលអបាងទឹកមគកោ្ដី។
(4) អភឆិវឌ្ឍបមច្កមទសសៃ្ំសំនចខផនកមសដ្ឋកឆិច្ពីកបារបញ្ចូល
ទឹកគ�បាក់កននុងទឹកមគកោ្ដី។
(5) បងប្ាញពីកបារអៃុវត្តៃ៍វិធីសបាគស្តផលៃបាស់ប្តចូរអបាកបាសធបាតុរ 
បស់ៃបាយកដ្ឋបាៃមទៅៃឹងកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិងក្្មវិធីគ្រប់គ្រងទឹក
ជំៃៃ់។
(6) ផ្តល់ជំៃួយបមច្កមទសដល់ៃឆិរៃ្តភបាពទឹកមគកោ្ដី ៃឆិងទីភនបា
ក់ងបារគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់កននុងតំបៃ់ក៏ដូចជបាកបារសគ្បសគ្ួលជបា
្ួយភនបាក់ងបារទឹកជំៃៃ់រដ្ឋ ៃឆិងសហព័ៃ្ធ។
(c) ៃបាយកដ្ឋបាៃគតូវពឆិចបារ្បាមលើលក្ខ្ៈវៃិឆិច្័យដូចែបាងមគកោ
្មៃៅមពលផ្តល់ជំៃួយគបកួតគបខជង៖

(1) សក្តបាៃុពលនៃ្រមគ្ោងមដើ្្ីទប់សកបាត់ ឬខកខគបលទ្ធផល្ឆិ
ៃចង់�បាៃមដោយសបារកបារមគបើគ�បាស់ទឹកមគកោ្ដី។

(2) សក្តបាៃុពលនៃ្រមគ្ោងមដើ្្ីបមងកើៃកបារផ្នុកទឹកមគកោ្ដី 
្រ្ៃីយភបាព កបារបញ្ចូលទឹកគ�បាក់ ឬកបារមគបើគ�បាស់កបារភ្បាប់។

(3) សក្តបាៃុពលនៃ្រមគ្ោងមៃះមដើ្្ី្របំាគទកបារគ្រប់គ្រងទឹក
មគកោ្ដីគបកបមដោយៃឆិរៃ្តរភបាព។

(4) តន្លៃគបសឆិទ្ធភបាពគបចបាំ្នបំារបស់្រមគ្ោងមដើ្្ីសមគ្ច�បាៃ
ៃូវម្រោលមដៅនៃច្បាប់គ្រប់គ្រងទឹកមគកោ្ដីខដល្បាៃៃឆិរៃ្តរភបាព 
(វ្រ្គ 2.74 (ខដលចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 10720) នៃ ខផនក 6)។
(d) អង្គភបាពខដល្បាៃលក្ខ្ៈស្គសបដូច្បាៃខចងកននុងអៃុ
ខផនក (a) នៃវ្រ្គ 86166 ខដលរួ្ ្បាៃភនបាក់ងបារៃឆិរៃ្តរភបាពទឹក
មគកោ្ដីគតូវ្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួលជំៃួយ។ អបាទឆិភបាពសគ្បាប់កបារផ្តល់
ហឆិរញ្ប្ទបាៃគតូវផ្តល់ឱ្យភនបាក់ងបារ្ូលដ្ឋបាៃអៃុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រង
ទឹកមគកោ្ដីខដល្បាៃៃឆិរៃ្តរភបាព។
(e) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃកបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិមគកោ្ជំពូកមៃះ
វ្រ្គហ៊ុៃចំ្បាយកននុងគសកុ្ឆិៃតឆិចជបាង 50 ភបា្ររយនៃន្លៃសរុប
នៃ្រមគ្ោងមៃះគតូវ�បាៃទបា្ទបារ។ តគ្ូវកបារខចករំខលកន្លៃចំ្បា
យអបាចគតូវ�បាៃមលើកខលង ឬបៃ្ថយសគ្បាប់ខផនក្ួយនៃ្រមគ្ោ
ងខដលជួយដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគកឬតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បាមសដ្ឋកឆិ

គតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ខត្រមគ្ោងខដលអៃុមលោ្តបា 
្ជំពូកមៃះ។
86112. (a) ៃបាយកដ្ឋបាៃគតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពសគ្បាប់កបារផ្តល់
្ូលៃឆិធឆិមដោយអៃុមលោ្តបា្ជំពូកមៃះដូចែបាងមគកោ្៖
(1) អបាងទឹកមគកោ្ដីខដលគតូវ�បាៃកំ្ត់មដោយៃបាយ
កដ្ឋបាៃដូចជបាអបាងហួសកំរិតយប៉ាងធងៃៃ់ធងៃរអបាងទឹកមគកោ្ដី
ខដល្បាៃមគ្រោះ្នបាក់នៃកបាររស់របាៃ្បាៃជីវិតយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរ 
ៃឆិងអបាងទឹកមគកោ្ដីខដល្បាៃនផ្ទឹក ៃឆិងទឹកមគកោ្ដីគតូវ�បាៃ
ភ្បាប់្រនបា។
(2) អបាងទឹកមគកោ្ដីខដល្បាៃបញ្បា្រុ្ភបាពទឹកខដល្បាៃ
លក្ខ្ៈឯកសបារកបារគសុតចុះដីធលៃីផលប៉ះពបាល់មលើគសី្្នផ្ទឹក 
ឬគបព័ៃ្ធមអកូ�ចូសុីពឹងខផអែកមលើទឹកមគកោ្ដី ឬលទ្ធផល្ឆិៃលអែ
មផ្ងមទៀតខដល�បាៃកំ្តម់ដោយអៃុខផនក (x) នៃវ្រ្គ 
10721។
(3) អបាងទឹកមគកោ្ដីខដលកបារពបារធៃធបាៃដ៏សំែបាៃ់របស់រដ្ឋ 
ដូចជបាសួៃច្បាររដ្ឋ ៃឆិងតំបៃ់សតវនគព។
(4) ្រមគ្ោងខដល្របាំគទកបារមគបើគ�បាស់ទឹកជៃំៃ់នៃ្រុ្ភបា
ពទឹកខដលអបាចទទួលយក�បាៃមដើ្្ីបញ្ចូលអបាងទឹកមគកោ្
ទឹក។ ្រំៃឆិតនៃអត្ថគបមយោជៃ៍ជបាមគចើៃខដល្បាៃលក្ខ្ៈនចន
គបឌឆិតមៃះៃបំា្កៃូវម្រោលមដៅគ្រប់គ្រងទឹកសំែបាៃ់ៗចំៃួៃបួ
ៃរបស់រដ្ឋ California ដូចជបាកបារកបាត់បៃ្ថយមគ្រោះ្នបាក់មដោ
យទឹកជំៃៃ់ កបារគ្រប់គ្រងទឹកមគកោ្ដីខដល្បាៃៃឆិរៃ្តរភបាព 
កបារស្ដបារគបព័ៃ្ធមអកូ ៃឆិង្រ្ៃីយភបាពនៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក។
(A) ្រមគ្ោងអបាចរបាប់បញ្ចូលកបារខកខគបកបារខគបគបួលនៃកបារកបារ
ពបារទឹកជៃំៃ់ ៃឆិងកបារអភឆិរក្មៃៅអបាងស្តនុកទឹកកបារខកល្អែកខៃលៃង
កំពប់អបាងស្តនុកទឹកខដល្បាៃគសបាប់កបារជៃ់លឆិចនៃទឹកជំៃៃ់្្មី 
ឬកបារពគងីកទឹកជៃំៃ់ ឬកបារមគបើគ�បាស់ដីខគសចំកបារបម្ដោះ 
អបាសៃនកបារមគបើគ�បាស់ទឹកជំៃៃ់ដល់ដីកសឆិក្្មកននុងកំ�នុងរដូវសលៃឹក
មឈើគជុះ ឬរដូវរងបារ ឬមកើៃម�ើងកបារមគបើគ�បាស់ឧបករ្៍បញ្ចូល
ទឹកមគកោ្ដីខដល្បាៃគសបាប់។
(B) ្រមគ្ោងអបាចរួ្បញ្ចូលកបារមគបើគ�បាស់ទឹកជំៃៃ់សគ្បាប់ប
ញ្ចូលទឹកគ�បាក់ម�ើងវិញៃូវ្រមគ្ោងទឹកមគកោ្ដីខដល្បាៃទបាំង
កបារកបាត់បៃ្ថយមគ្រោះ្នបាក់នៃទឹកជំៃៃ់ ៃឆិងផលគបមយោជៃ៍ៃឆិរៃ្តរ
ភបាពនៃទឹកមគកោ្ដី។
(C) ្រមគ្ោងខដលផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍កននុងកបារកបាត់បៃ្ថយ
មគ្រោះ្នបាក់មដោយទឹកជំៃៃ់ៃឆិងៃឆិរៃ្តរភបាពទឹកមគកោ្ដី។ លទ្ធភបា
ពរបស្់រមគ្ោងក៏អបាចគតូវ�បាៃ្របាំគទមដោយកបារស្តបារគបព័ៃ្ធមអកូ 
ៃឆិងកបារផ្តល់ទឹកសអែបាតផងខដរ។
(b) នៃចៃួំៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃខតងតបំាងកននុងវ្រ្គ 86110 
ៃបាយកដ្ឋបាៃអបាចមគបើរហូតដល់មទៅ ដប់លបាៃដុលលៃបារ 
($10,000,000) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងែបាងមគកោ្៖
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($40,000,000) គបចបាំ្នបាំមទៅដល់តំបៃ់មៃះក៏ដូចជបា្របំាគទ�បាៃ 
600 កបារងបារ។
(2) ្្្ឌលអបាចតគ្ូវឱ្យ្បាៃកបារខចករំខលកន្លៃចំ្បាយមដោ
យអនកទទួលផល មៃៅមពលខដល្បាៃកបារផ្តល់ជំៃួយមដោយអៃុ
មលោ្តបា្ក្បាែ័្្ឌ (2) ៃឆិង (4) នៃអៃុខផនក (b)។
(d) ជបាល័ក្ខែ័្្ឌនៃជំៃួយគបកួតគបខជង ្្្ឌលមៃះគតូវខតយ
លគ់ព្តបា្ទបំាងពីរចំៃុចែបាងមគកោ្៖
(1) អៃុវត្តវិធបាៃកបារៃបាៃបាខដលធបាៃបា្បា ដខីដល្ឆិៃគតូវ�បាៃម្រ
មគសោចគសពៃឹង្ឆិៃចូលកននុងគបព័ៃ្ធធបារបាសបាគស្ដមទ មហើយដីខគស
ខដលមទើបខតមគសោចគសពៃឹង្ឆិៃគតូវ�បាៃមគសោចគសពឱ្យ�បាៃ
លអែគបមសើរជបាង្ុៃ។
(2) តគ្ូវឱ្យ្បាៃកបារអភឆិវឌ្ឍ្្មីមដើ្្ីទូទបាត់ចំ្បាយទបាំងអស់
នៃកបារទឆិញទឹកខដល្្្ឌល�បាៃទទួល ៃឆិងកបារចំ្បាយទបាំងអ
ស់នៃ្រមគ្ោងទឹកខដលគសកុមៃះមធវើមដើ្្ីទទួលែុសគតូវមលើកបារ
អភឆិវឌ្ឍមៃោះ។
(e) (1) ្្្ឌល ឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញខដលទ
ទួល�បាៃកបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិមដោយអៃុមលោ្តបា្ជំពូកមៃះមដើ្្ី
ទទួល�បាៃផលគបមយោជៃ៍មលើដី អបាចមគបើគ�បាស់រហូតដល់មទៅ 
20 ភបា្ររយនៃ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃោះមដើ្្ីបមងកើត្ូលៃឆិធឆិទុកចឆិត្ត
ខដលគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់ខតកននុងកបារចំ្បាយសគ្បាប់កបារខ្ទបាំតបា
្ដបាៃ ៃឆិងកបារស្តបារម�ើងវិញៃូវផលគបមយោជៃ៍មលើដី។
(2) ្្្ឌល ឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញខដលទទួល
�បាៃផលគបមយោជៃ៍មលើដីជបា្ួយគ�បាក់ពីជំពូកមៃះ ៃឆិងកបារមផ្រផ
លគបមយោជៃ៍មលើដីមទៅស្ថបាប័ៃសបាធបារ្ៈ ឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បា 
ក់ចមំ្ញមផ្ងមទៀត ក៏គតូវមផ្រក្្មសឆិទ្ធឆិនៃ្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្
យបា�បាលភបាពខដលគតូវ�បាៃបមងកើតម�ើងមដើ្្ីរក្បាផលគបមយោជៃ៍
មលើដី។
(3) អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តមលើប្ដបាគកសួងៃបាៃបាម�ើយ។
(4) គបសឆិៃមបើ្្្ឌល ឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញ្ឆិៃបមងកើ
ត្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាពមដោយអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក
មៃះ ទីភនបាក់ងបារ ឬអង្គកបារគតូវខតបញ្បាក់មទៅៃបាយកដ្ឋបាៃ្បា ែលៃលួៃ
អបាចរក្បាដីមដើ្្ីទទួល�បាៃពី្ូលៃឆិធឆិខដលអបាចរក�បាៃមទៅឱ្យទី
ភនបាក់ងបារ ឬអង្គកបារ។
(5) គបសឆិៃមបើផលគបមយោជៃ៍មលើដីធលៃីគតូវ�បាៃចបាត់្បាមគបើ
កបារ្ឆិៃមកើត ឬគបសឆិៃមបើ្្្ឌល ៃឆិងអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់
ចំម្ញកំ្ត់្បា កបារគ�បាក់មលើដី្ឆិៃអបាចបំមពញម្រោលបំ
្ងខដលគ�បាក់ខដល�បាៃ្កពីជំពូកមៃះគតូវ�បាៃចំ្បាយ 
មៃោះ្ូលៃឆិធឆិអបា្ត្តឆិព្យបា�បាលភបាព ៃឆិងកបារគ�បាក់ខដល្ឆិៃ�បាៃ 
ខគបគបួលគតូវ�បាៃនលទុកមទៅឱ្យ្្្ឌល។ ្វិកបាខដលគប្រល់្
កឱ្យ្្្ឌលអបាចគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ខត្រមគ្ោងខដលអ
ៃុមលោ្តបា្ជំពូកមៃះ។

ច្ ឬសគ្បាប្់រមគ្ោងវ្រ្គមគចើៃខដល្បាៃផលគបមយោជៃ៍មដើ្្ី 
ស្ដបារម�ើងវិញៃូវគបព័ៃ្ធមអកូ�ចូសុីពឹងខផអែកមលើទឹកមគកោ្ដី។
(f) ្ឆិៃអបាចទទួល�បាៃជំៃួយមទលុះគតបាខតគកសួងគត ី
ៃឆិងសតវនគព�បាៃបញ្បាក់្ បា មគ្រោះ្នបាក់ខដលមធវើចមំពោះគតី 
ឬសតវនគពខដលជបាលទ្ធផលនៃ្រមគ្ោង ៃឹងគតូវកបាត់បៃ្ថយមដើ្្ី
ធបាៃបា្បាផលប៉ះពបាល់ខដល្បាៃសក្តបាៃុពល្បាៃតឆិចតួចជបាង។
(g) ្រមគ្ោងខដល្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់អបាចរួ្
្បាៃកបារខកល្អែមហដ្ឋបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធ ដូចជបាកបារបមងកើៃស្ត្ថភបា 
ពគប�បាយ ៃឆិងកបារមគជៀតចូល។
86113. (a) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ “្ ្្ឌល” 
្បាៃៃ័យ្បា្្្ឌល Borrego Water។
(b) នៃចៃំួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃដកគសង់មៃៅកននុងវ្រ្គ 86110 
សបា្សឆិបគ�បាំលបាៃដុលលៃបារ ($35,000,000) ៃឹងគតូវផ្តល់ជូ
ៃជបាជំៃួយគបកួតគបខជងដល់្ ្្ឌលមៃះសំរបាប់ក ្្មវិធីដូចែបាង
មគកោ្៖
(1) កបារទទួល�បាៃដី ៃឆិងកបារទទួល�បាៃសឆិទ្ធឆិ
កននុងកបារបូ្ទឹកមគកោ្ដីពីអនកលក់ខដលចង់លក់ 
មដើ្្ីកបាត់បៃ្ថយកបារបូ្ទឹកមគកោ្ដី មដើ្្ីៃបាំ្កៃូវកបារបូ្ទឹ
កមគកោ្ដីមៃៅកននុងគពំខដៃនៃ�បាសបំាងរង Borrego Springs 
នៃ�បាសបាំងទឹកមគកោ្ដី Borrego Valley មទៅកបាៃ់ទីរបាបខដល
អបាចគទគទង់�បាៃមលើ្ូលដ្ឋបាៃរយៈមពលយូរអខងវង អៃុមលោ 
្តបា្ច្បាប់កបារគ្រប់គ្រងទឹកមគកោ្ដីខដល្បាៃៃឆិរៃ្តរភបាព  
(វ្រ្គ 2.74 (ខដលចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 10720) នៃខផនក 6)។ 
ដីខដលទទួល�បាៃអបាចគតូវ�បាៃមផ្រមទៅៃបាយកដ្ឋបាៃឧទ្យបាៃ 
ៃឆិងកខៃលៃងកំសបាៃ្ត អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចមំ្ញ ឬទីភនបាក់ងបារសបា
ធបារ្ៈមផ្ងមទៀតសគ្បាប់កបារគ្រប់គ្រងៃបាមពលអៃបា្រត។
(2) គបសឆិទ្ធភបាពមគបើគ�បាស់ចុងមគកោយនៃទឹករួ្ទបាំងកបារអភឆិរក្
ទឹកមៃៅទីគបជុំជៃ ៃឆិងកសឆិក្្ម ៃឆិងកបារអភឆិរក្ទឹកមៃៅមលើកខៃលៃង
ក្្បាៃ្ផន្តមផ្ងៗ ដូចជបាទីលបាៃវបាយកូៃមហ្គោលជបាមដើ្។
(3) កបារស្ដបារម�ើងវិញៃូវដីខដលទទួល�បាៃមយោលតបា្វ្រ្គ
មៃះ។
(4) កបារចបាប់យកទឹកព្យនុះសគ្បាប់កបារបញ្ចូលទឹកមគកោ្ទឹក 
ៃឆិងកបារមគបើម�ើងវិញ។
(5) ្រមគ្ោងរបស់្្្ឌលមផ្ងៗមទៀតខដលអៃុវត្តច្បាប់កបារគ្រ
ប់គ្រងទឹកមគកោ្ដខីដល្បាៃៃឆិរៃ្តរភបាព។
(c) (1) ្ឆិៃចបាំ�បាច់្បាៃកបារខចករខំលកន្លៃចំ្បាយតបា្
្្្ឌលមដើ្្ីអៃុវត្តវ្រ្គមៃះម�ើយ។ មៃះ្រឺស្មហតុផលមដោ
យសបារខតសហ្រ្ៃ៍ Borrego Springs ជបាសហ្រ្ៃ៍ខដល
្បាៃកបារលំ�បាកយប៉ាងែលៃបាំង មហើយមដោយសបារកបារបូ្ទឹកមគកោ្
ដីមគចើៃហួសគប្បា្អបាចប៉ះពបាល់ដល់ធៃធបាៃសែំបាៃ់ៗមៃៅឧ
ទ្យបាៃរដ្ឋ Anza-Borrego Desert ខដលអនកទស្ៃបាគបចបាំ្នបាំ 
500,000 ៃបាក់ ចូលរួ្ខផនកគប្បា្ខសសឆិបលបាៃដុលលៃបារ 
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ខដល�បាៃចំ្បាយកននុងកបារអៃុវត្ដកននុងជំពូកមៃះៃឹងគតូវ�បាៃមគបើ
សគ្បាប់្រមគ្ោងខដលៃឹងផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍ដល់សតវនគព 
សតវនគព ឬគបព័ៃ្ធមអកូ។
86121. (a) ចំៃួៃសរុបហបាសឆិបលបាៃដុលលៃបារ 
($50,000,000) គតូវ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅៃបាយ
កដ្ឋបាៃគតី ៃឆិងសតវនគពកននុងម្រោលបំ្ ងមធវើមអោយគបមសើ
រម�ើងៃូវកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក ៃឆិង្រុ្ភបាពទឹកសគ្បាប់គតី 
ៃឆិងសតវនគពមៃៅមលើដីឯកជៃ។ ៃបាយកដ្ឋបាៃគតី ៃឆិងសតវនគពអបាច
ផ្តល់កបារមលើកទឹកចឆិត្តដល់្្បាស់ដីមដើ្្ីសក្្មភបាពអភឆិរក្ដីឯក
ជៃ ឬមគបើគ�បាស់យៃ្តកបារផលៃបាស់ប្តចូរទីលំមៃៅស្ម័គ្រចឆិត្ត។ កបារមលើក
ទឹកចឆិត្តខបបមៃះៃឹងគតវូ�បាៃមរៀបចំម�ើងមដើ្្ីឱ្យ្បាៃភបាពបត់ខប
ៃស្រ្្យ ៃឆិងម្លៃើយតបមទៅៃឹងបរិ្បា្ទឹកខដលគតូវ�បាៃកំ្
តម់ដោយគតី ៃឆិងសតវនគព។
(b) ៃបាយកដ្ឋបាៃគតី ៃឆិងសតវនគពគតវូមគបើគ�បាស់ខផនក្ួយនៃ្ូ
លៃឆិធឆិខដល�បាៃផ្តល់មដោយខផនកមៃះមដើ្្ីអភឆិវឌ្ឍកបារអៃុញ្បាត
ក្្មវិធីមដើ្្ីពមៃលៃឿៃកបារអៃុវត្តកបារជួសជុលទីជគ្ក ៃឆិង្រមគ្ោ
ងខកល្អែ្រុ្ភបាពទឹកខដល្ឆិៃ្បាៃខចងមៃៅកននុងជំពូក 6.5 
(ខដលចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយខផនកទី 1650) នៃខផនកទី 2 នៃគតី 
ៃឆិងកូដខល្ង ៃឆិងសគ្បាប់កបារអៃុវត្តជំពូកមៃោះ។
86122. (a) ទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃបីរយលបាៃដុលលៃបារ 
($300,000,000) គតូវ�បាៃដកគសង់ពី្ូលៃឆិធឆិមៃះមទៅ
ឱ្យគកុ្គបឹក្បាអភឆិរក្សតវនគពសគ្បាប់្រមគ្ោងស្តបារគតីសបា�បាង 
ៃឆិងម្នរក្ដបាល ៃឆិង្រមគ្ោងស្តបារម�ើងវិញ។ គកុ្គបឹក្បាអភឆិរ
ក្សតវនគពគតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពដល់្រមគ្ោងៃបាៃបាខដលរួ្ខផន 
កដល់កបារមងើបម�ើងវិញនៃគបមភទគតីសបាល់្៉ុៃខដលគតូវ�បា 
ៃចុះបញ្ីមយោងមទៅតបា្ច្បាប់ស្តីពីសតវជឆិតផុតពូជរបស់រ 
ដ្ឋ California (ជំពូកទី 1.5 (ខដលចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ  
2050) នៃខផនកទី 3 នៃគតីៃឆិងខល្ងខល្ង) គបមភទសតវនគព  
(16 U.S.C. វ្រ្គ 1531 et seq.) មដើ្្ីមលើកក្្ពស់កបារមៃសបា 
ទសបា�ីគតីពបា្ឆិជ្ក្្មៃឆិងកំសបាៃ្ត ៃឆិងមដើ្្ីសមគ្ច�បាៃៃូវ
ម្រោលមដៅនៃជំពូកទី 8 (ខដលចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយខផនក 6900) 
នៃខផនកទី 1 នៃខផនកទី 6 នៃមលែកូដគតី ៃឆិងខល្ង។
(b) កននុងចំមៃោ្ទឹកគ�បាក់ខដលគតូវ�បាៃដកគសង់មដោយខផនកមៃះ
ទឹកគ�បាក់ចំៃួៃ ្ួយរយលបាៃដុលលៃបារ ($100,000,000) គតូ
វ�បាៃចំ្បាយមដើ្្ីផ្គចូរផ្គងជំៃួយដល់ភនបាក់ងបារ្ូលដ្ឋបាៃសគ្បា
ប់្រមគ្ោងចំ្បាយមដើ្ទុៃមដើ្្ីអៃុវត្តក្្មវិធីៃបាៃបាមដើ្្ីមលើ
កក្្ពស់ឱកបាស្លៃងកបាត់គតី ៃឆិងមដើ្្ីស្ដបារម�ើងវិញៃូវជគ្ក 
salmonid ខដល្ឆិៃធ្្មតបាជបាពឆិមសសជគ្កសតវអៃីតឆិជៃ ៃឆិ
ទបា�រដូវរត់មៃៅមលើទមៃលៃមៃៅកននុងគជលង Sacramento ខដល្បា
ៃទំៃប់ទប់�បាំងមដើ្ច្្ងនៃទមៃលៃមៃះ។
(c) កននុងចំមៃោ្ទឹកគ�បាក់ខដលគតវូ�បាៃដកគសង់
មដោយខផនកមៃះយ៉បាងមហោច្បាស់ក៏្បាៃទឹកគ�បាក់្ួ
យរយលបាៃ ដុលលៃបារអបាម្រិក ($100,000,000) 
សំរបាប់ដំម�ើងមលើគតីមៃៅទមៃលៃ Sacramento ៃឆិង 

(f) ្វិកបាទបំាង�បាយខដល្ឆិៃគតូវកបារមដោយ្ ្្ឌលមដើ
្្ីអៃុវត្តក ្្មវិធីខដល�បាៃពឆិព្៌ៃបាមៃៅកននុងខផនកមៃះ 
អបាចគតូវ�បាៃផ្តល់មដោយ្្្ឌលមទៅឱ្យអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក ់
ចំម្ញ ឬៃបាយកដ្ឋបាៃឧទ្យបាៃ ៃឆិងកខៃលៃងកំសបាៃ្តមដើ្្ីទទួល 
�បាៃដីមៃៅជឆិត ឬមៃៅ្្តនុំៗឧទ្យបាៃរដ្ឋ Anza-Borrego Desert 
មដើ្្ីទប់សកបាត់កបារអភឆិវឌ្ឍ ឬគបព័ៃ្ធធបារបាសបាគស្តនៃដីមៃោះខដ 
លអបាចប៉ះពបាល់ដល់ធៃធបាៃទឹកមគកោ្ដីមៃៅកននុងឧទ្យបាៃ។  
ដីទបាំងមៃះអបាចមៃៅែបាងកននុង ឬែបាងមគកៅគពំគបទល់នៃ 
្្្ឌល ប៉ុខៃ្តគតូវខតស្ថឆិតមៃៅកននុងគពំគបទល់នៃអបាងទឹករង 
Borrego Springs នៃអបាងទឹកមគកោ្ដី  
Borrego Valley ខដលជបាគបភពទឹកសអែបាតសគ្បាប ់
សហ្រ្ៃ៍ Borrego Springs ៃឆិងអនកមទសចរមទៅឧទ្យបាៃ។ 
ដីអបាចគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ជបាជំរកសតវនគព។
(g) ្្្ឌលអបាចផ្តល់ជៃំួយដល់អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញ
មដើ្្ីអៃុវត្តគ្របខ់ផនក ឬខផនក្បា្ួយនៃក្្មវិធីខដល�បាៃអៃុញ្
ញបាតមដោយវ្រ្គមៃះ។
ជំពូក 8. ទឹកសគមាប់សតវែមគព ការស្តារល�ើងវិញផលៃលូវល�ោះល�ើ

រប៉ាសុី�វែិក និងការគ្រប់គ្រងសដនជំរកសកម្ម
86120. ទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃបីរយលបាៃដុលលៃបារ 
($300,000,000) គតូវ�បាៃដកគសង់ពី្ូលៃឆិធឆិមៃះមទៅ
គកុ្គបកឹ្បាភឆិ�បាលអភឆិរក្សតវនគព (តមទៅមៃះមៃៅកននុងវ្រ្គមៃះ 
"គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាល") មដើ្្ីទទួល�បាៃទឹកពីអនកលក់ខដលចង់
លក់ ៃឆិងមដើ្្ីទទួល�បាៃសឆិទ្ធឆិរក្បាទុក ៃឆិងផ្តល់សឆិទ្ធឆិមដើ
្្ីខកល្អែលក្ខែ ្្ឌសគ្បាប់គតី ៃឆិងសតវនគព មៃៅតបា្អូរ ទមៃលៃ 
ជគ្កសតវនគព តំបៃ់ជគ្កដីមសើ្ ៃឆិងតំបៃ់្បាត់ស្ុគទ។ អបា
ទឆិភបាពែ្ពស់ៃឹងគតូវ�បាៃម្រផ្តល់ឱ្យមដើ្្ីបំមពញតបា្ម្រោលបំ្
ងនៃកបារផ្តល់ទឹកនៃច្បាប់ខកល្អែ្រមគ្ោង Central Valley 
សហព័ៃ្ធ (ចំ្ងមជើង 34 នៃច្បាប់សបាធបារ្ៈ 102-575)។ 
គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលអបាចមរៀបចំសគ្បាប់កបារទឆិញកឆិច្សៃ្យបាជួលរ
យៈមពលខវង ឬកបារមផ្រសឆិទ្ធឆិទឹក គបសឆិៃមបើវបាកំ្ត់សក្្មភបា 
ពខបបមៃះ្បាៃគបមយោជៃ៍ចំមពោះកបារអភឆិរក្សតវនគព។  
គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលអបាចលក់លក់មផ្រឬរក្បាទុកសឆិទ្ធឆិទឹកឬស្តនុក 
ខដល�បាៃទឆិញមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះ គបសឆិៃមបើគកុ្ 
គបឹក្បាភឆិ�បាលរកម�ើញ្បាកបារលក់កបារមផ្រ ឬកបារផ្នុកៃឹង្ឆិៃបងករ
មគ្រោះ្នបាក់ដល់គត ីៃឆិងសតវនគពម�ើយ។ កននុងរយៈមពលប៉ុៃ្មបាៃ្នបាំ 
មៃៅមពលខដលគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាល្ឆិៃតគ្ូវឱ្យ្បាៃទឹកស
គ្បាប់ម្រោលបំ្ងគតី ៃឆិងសតវនគពគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលអបា
ចលក់ ឬជួលសឆិទ្ធឆិជបាបម្ដោះអបាសៃន ឬសឆិទ្ធឆិដឹកជញ្ចូៃ។ 
មទោះបី្បាៃវ្រ្គ 13340 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលក៏មដោយ គ�បាក់ខដល
ទទួល�បាៃពីកបារលក់ទឹកមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះមដោយគកុ
្គបឹក្បាភឆិ�បាលគតូវ�បាៃនលទុកមដោយផ្បាល់មទៅឱ្យគកុ្
គបឹក្បាភឆិ�បាលមដោយ្ឆិៃ្រឆិតពី្នបាំសបារមពើពៃ្ធ។ គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បា
លគតូវមគបើគ�បាសគ់�បាក់ចំ្ូលនៃកបារលក់កបារជួលឬកបារមផ្រទឹក 
ឬសឆិទ្ធឆិដឹកជញ្ចូៃមដើ្្ីសមគ្ច�បាៃៃូវម្រោលបំ្ងអភឆិរក្ខដ
ល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះ។ កបារទឆិញទឹកមដោយមគបើ្វិកបា
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(d) កននុងចំមៃោ្ទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃដកគសង់មដោយខផនកមៃះ 
យប៉ាងមហោច្បាស់ទឹកដីចំៃួៃ្ួយរយដប់លបាៃដុលលៃបារ  
($110,000,000) ៃឹងគតូវចំ្បាយសគ្បាប់កបារទឆិញ 
ៃឆិងខចកចបាយទឹកមទៅជគ្កសតវនគព ៃឆិង្រមគ្ោងមហដ្ឋបារចៃបា
ស្្ព័ៃ្ធខដលពបាក់ព័ៃ្ធមដើ្្ីសមគ្ច�បាៃៃូវកបារអៃុមលោ្តបា្្បា
គតបានៃអៃុខផនក (d) នៃវ្រ្គ 3406 នៃច្បាបម់លើកក្្ពស្់រមគ្ោ
ងខកល្អែគជលងភនំសហព័ៃ្ធ (្បាគតបា 34 នៃច្បាប់សបាធបារ្ៈ 
102-575)។

ជំពូក 8.6. ទំនុកចិត្តលលើទឹក 
និងការការពារទីជគមករបស់តំបន់ Sacramento

86124. (a) ទឹកគ�បាក់ចំៃួៃ ដប់លបាៃដុលលៃបារ 
($10,000,000) គតូវ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅឱ្យៃបាយកដ្ឋបា
ៃផ្តល់ជំៃួយដល់អបាជ្បាធរទឹកតំបៃ់ ៃឆិងគកុង Sacramento 
កននុងៃបា្មវទឆិកបាទឹកតំបៃ់ Sacramento សគ្បាប់្រមគ្ោងខដល
គសបតបា្ម្រោលបំ្ងរួ្នៃកឆិច្គព្មគពៀងមវទឆិកបាទឹក។ ្រមគ្ោ
ងខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់ រួ្ ្បាៃបរិក្ខបារ កបារសឆិក្បា  
ៃឆិងសក្្មភបាពមផ្ងៗមទៀតមដើ្្ីខកលំអលំហូរ 
ៃឆិងសីតុ្្ហភបាព ៃឆិងជគ្កមៃៅតបា្ទមៃលៃអបាម្រិកមគកោ្កបារបមងកើ
ៃគបសឆិទ្ធភបាពកបារមគបើគ�បាស់ទឹក ៃឆិងកបារអភឆិរក្ ឬមធវើឱ្យគបមសើរ
ម�ើងៃូវកបារផ្គនុំទឹកនផ្ទឹក ៃឆិងទឹកមគកោ្ដីមដើ្្ីផ្តល់កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹ
កសអែបាតមៃៅ្នបាំសងៃលួត។
(b) អបាជ្បាធរខដៃស្ុគទៃឆិងមវទឆិកបាទឹកគតូវមធវើកបារអភឆិវឌ្ឍ ៃឆិងអ
ៃុ្័តរួ្្រនបាៃូវកបារសឆិក្បា្រមគ្ោង ឬក្្មវិធីខដលទទួល�បាៃជំៃួ
យគបកួតគបខជង។ អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតៃឹងគតូវផ្តល់ឱ្យមដើ្្ីមធវើ
មអោយគបមសើរម�ើងៃូវលក្ខែ្្ឌសីតុ្្ហភបាពទឹកមៃៅតបា្ទមៃលៃ
អបាម្រិកមគកោ្ ៃឆិងចំមពោះ្រមគ្ោង ឬក្្មវិធីខដលរួ្
ខផនកដល់ម្រោលបំ្ ងមស្មើភបាព្រនបានៃមវទឆិកបាទឹកនៃកបារខកល្អែ
កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក ៃឆិងកបារកបារពបារបរិស្ថបាៃ។ អបាជ្បាធរៃឹងគតូវ�បា
ៃផ្តល់សគ្បាប់្រមគ្ោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិង្រមគ្ោងគបសឆិទ្ធភបាព
ទឹក។ គកុង Sacramento តំ្បាងឱ្យមវទឆិកបាទឹកខដលជបាអនក
ទទួល�បាៃកបារកបារពបារបរិស្ថបាៃកបារសឆិក្បាអំពីសីតុ្្ហភបាពទឹក 
ៃឆិង្រមគ្ោងជួសជុលលំមៃៅដ្ឋបាៃ។
(c) ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលគតូវ�បាៃខបងខចកជបាកញ្ប់ស
រុបមទៅៃឹងកញ្ប់្រមគ្ោង្ឆិៃគតូវមលើសពី 50 ភបា្ររយ  
នៃន្លៃសរុបរបស់្រមគ្ោងម�ើយ។
(d) ្រ្មបាៃ្ូលៃឆិធឆិខដលគតូវ�បាៃនលទុកមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផន
កមៃះអបាចគតូវ�បាៃចំ្បាយមដើ្្ីបមងកើត�លៃបាំងស្តនុកមលើនផ្្្មី ឬប
មងកើៃអបាងស្តនុកទឹកខដល្បាៃគសបាប់ម�ើយ។

ជំពូក 9. ្រណនីយភាពលលើទឹកគបចាំតំបន់
មនតំបន់លឆ្រសមុគទ

86125. ទឹកគ�បាក់ចំៃួៃពីររយហបាសឆិបដុលលៃបារ 
($250,000,000) គតូវ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅឱ្យៃបាយក
ដ្ឋបាៃមដើ្្ីផ្តល់ជំៃួយដល់គកុ្ភនបាក់ងបារទឹកចំៃួៃ 8 ខដលគតូវ

San Joaquin មហើយ ៃឆិងនដទមៃលៃរបស់ពួកម្រ ៃឆិងមៃៅតំ
បៃ់ដីស្ដរមដើ្្ីពឆិៃឆិត្យម្ើលគតីខដល្ឆិៃគសបូទឹក។ អបា
ទឆិភបាពែ្ពស់គតវូមទៅរក្រមគ្ោងខដលគតូវ�បាៃម្រចបាត់ទុក្បា
ជបាអបាទឆិភបាពែ្ពសម់ៃៅកននុងយុទ្ធសបាគស្តនៃកបារជួយសម្រង្គោះសបា
�បាតគ់ជលងភនំ Sacramento ខដលគតូវ�បាៃមចញផ្បាយ
មដោយភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិមៃៅខែ្ឆិ្ុៃបា ្នបាំ 2017 
មហើយវបាអបាចគតូវ�បាៃមធវើវមិសោធៃក្្ម។
86123. (a) ទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃពីររយខប៉តសឆិបលបាៃដុ
លលៃបារ ($280,000,000) គតូវ�បាៃដកយកពី្ូលៃឆិធឆិមដើ
្្ីអភឆិរក្សតវនគពសគ្បាប់្រមគ្ោងកបារពបារបក្ីចំ្បាកគសុ
កតបា្រយៈកបារទឆិញជគ្កកបារបៃ្នុទ្ធក ្្មកបារស្ដបារម�ើងវិញ 
ឬ្រមគ្ោងដនទមទៀត ៃឆិងមដើ្្ីផ្តល់ទឹកសគ្បាប់ជគ្កសតវនគព  
ៃឆិងតំបៃ់ជគ្កសតវនគពមដើ្្ីបំមពញៃូវម្រោលបំ្ងខដ
ល�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងខផៃកបារអៃុវត្តៃ៍រួ្្រនបារបស់គកុ្ហ៊ៃុ 
Central Valley ខដលអបាចគតូវមធវើវិមសោធៃក្្មរួ្ ្បាៃ៖
(1) ្រមគ្ោងមដើ្្ីអៃុវត្តខផនកមៃះខដលអបាចរួ្បញ្ចូលសក្្មភបា
ពអភឆិរក្ដីឯកជៃ។
(2) កបារកបារពបារៃឆិងកបារស្ដបារម�ើងវិញនៃជគ្កតបា្ដងទមៃលៃៃឆិង
តំបៃ់ដីមសើ្មៃៅកននុងអបាង Sacramento។
(3) កបារកបារពបារៃឆិងកបារស្ដបារម�ើងវិញនៃជគ្កតបា្ដងទមៃលៃៃឆិង
តំបៃ់ដីមសើ្មៃៅកននុងអបាង San Joaquin ៃឆិង Tulare។
(b) កននុងចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលគតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃមដោយ
ខផនកមៃះចៃំួៃ ខសសឆិបលបាៃដុលលៃបារ ($40,000,000) 
ៃឹងគតូវរក្បាទុកមៃៅកននុង្រ្ៃីអភឆិរក្ជគ្កទឹកមៃៅរដ្ឋ 
California ខដល�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផន
កទ ី3467 នៃមលែកូដគតី ៃឆិងខល្ងសគ្បាប់ម្រោលបំ្
ងនៃកបារអៃុវត្តក្្មវិធីលំមៃៅដ្ឋបាៃទឹកកែវក់រដ្ឋ California 
មដោយអៃុមលោ្តបា្្បាគតបា 7 (ខដលចបាបម់ផ្តើ្ជបា្ួយខផនក 
3460) នៃជំពូកទី 2 ខផនកទី 1 នៃខផនកទី 4 នៃមលែកូដគតី 
ៃឆិងខល្ងក្្មវិធីមលើកទឹកចឆិត្ត្្បាស់ដីនៃរដ្ឋ California 
នៃៃបាយកដ្ឋបាៃគតី ៃឆិងសតវនគពក ្្មវិធីផ្តល់សំ្ល់ដមីសើ្
ជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍នៃគកុ្គបឹក្បាអភឆិរក្សតវនគព ៃឆិងកបារបមងកើត 
ឬកបារមលើកកំពស់កបារមធវើសំបុកទឹកសបាប ៃឆិង្រគ្បជគ្កសតវ
នគពមផ្ងៗមទៀតមលើដីខដល�បាៃខបងខចករួ្្បាៃ្រមគ្ោងខដល
គតូវ�បាៃអៃុញ្បាតមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 1018។
(c) កននុងចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលគតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃមដោយ
ខផនកមៃះដប់លបាៃដុលលៃបារ ($10,000,000) ៃឹងគតូវ
�បាៃដបាក់បញ្ចូលកននុងស្្ព័ៃ្ធភបាពរួ្ ្រនបាសគ្បាប់កបារខកលំ
អកបារកំសបាៃ្ត (SHARE) ្រ្ៃីខដល�បាៃបមងកើតម�ើង
មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកទី 1572 នៃគតីៃឆិងខល្ងកូដ 
ៃឆិងគ្រប់គ្រងមដោយៃបាយកដ្ឋបាៃគតី ៃឆិងសតវនគពសគ្បាប់ 
ម្រោលបំ្ងនៃកបារផ្ដល់កបារបរ�បាញ់ ៃឆិងកបារកំសបាៃ្តមផ្ងៗខដ
លទបាក់ទងៃឹងសតវនគពដល់សបាធបារ្ជៃតបា្រយៈកឆិច្គព្
មគពៀងស្ម័គ្រចឆិត្តជបា្ួយ្្បាស់ដីឯកជៃ។
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ទឹកមគកោ្ដី ៃឆិងកបារធបាៃបាៃូវកបារផ្គត់ផ្គង់អបាហបារខដល្បាៃមស្ថរ
ភបាពបខៃ្ថ្មទៀតសគ្បាប់រដ្ឋ California។
86127. ចំៃួៃសរុបគ�បាំពីររយហបាសឆិបដុលលៃបារ 
($750,000,000) គតូវ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមទៅឱ្យៃបា
យកដ្ឋបាៃមដើ្្ីទទួល�បាៃជំៃួយគបកួតគបខជងសគ្បា
ប់រដ្ឋអំ្បាចទីលបាៃទឹកសគ្បាប់កបារបមងកើៃទុៃសគ្បាប់
កបារដឹកជញ្ចូៃតបា្ផលៃចូវទឹករួ្្បាៃកបារជួសជុលម�ើងវិញ 
ៃឆិងកបារបមងកើៃស្ត្ថភបាពដឹកជញ្ចូៃមទៅ ៃឆិងមៃៅកននុងខគពកជីក 
Madera ៃឆិង Friant -Kern, ខដលៃបាំឱ្យ្បាៃកបារ
បញ្ចូលទឹកមគកោ្ដីកបាៃ់ខតគបមសើរម�ើងកបារដឹកជញ្ចូៃ 
ៃឆិងកបារមគបើគ�បាស់ទឹកជំៃៃ់ ៃឆិងកបារអភឆិរក្ទឹក។ កបារខកល្អែជបា
្ួយ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃផ្តល់មដោយក្បាែ្្ឌមៃះគតូវ�បាៃបញ្ប់
គសបៃឹងច្បាប់ ៃឆិងកឆិច្សៃ្យបារបស់រដ្ឋ ៃឆិងសហព័ៃ្ធ។
86128. ចំៃួៃសរុប្ួយរយលបាៃដុលលៃបារ 
($100,000,000) គតូវ�បាៃយកមចញពី្ូលៃឆិធឆិមទៅទី 
ភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិសគ្បាប់សក្្មភបាពខដល្របាំគទ្រ 
មគ្ោងខដល�បាៃកំ្ត់កននុងក្បាែ្្ឌទី 11 នៃកឆិច្គព្មគពៀ
ងដំម្ោះគសបាយមដើ្្ីស្ដបារម�ើងវិញៃូវទមៃលៃ San Joaquin 
ខដល�បាៃមយោងមៃៅកននុងខផនក 2080.2 នៃមលែកូដគតី 
ៃឆិងខល្ង។ ្ុៃមពលចំ្បាយអបាចមកើត្បាៃកបារយលគ់សបជបា
ផលៃចូវកបារមទៅមលើ្រមគ្ោងជបាក់លបាក់ខដលគតូវមធវើ្រឺទបា្ទបារមដោយវ្រ្គី
មដោះគសបាយចំមពោះកឆិច្គព្មគពៀង។
86129. កបារបខងវរទឹកពីតំបៃ់ Barker Slough មទៅតំបៃ់ 
North Bay Aqueduct មធវើឱ្យផលប៉ះពបាល់យប៉ាងធងៃៃ់ធងៃរដល់
គបមភទគតីខដល�បាៃចុះបញ្ី មហើយវបាក៏ប៉ះពបាល់ដល់្រុ្ភបាព
ទឹកយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរដល់តំបៃ់ទីគកងុផងខដរ។ វបាៃឹង្បាៃអត្ថគបមយោ
ជៃ៍ជបាសបាធបារ្ៈជបាមគចើៃមដើ្្ីផលៃបាស់ប្តចូរកបារបខងវរមទៅបរិមវ្ 
North Bay Aqueduct មទៅទមៃលៃ Sacramento។
86130. ចៃំួៃសរុបគ�បំាលបាៃដុលលៃបារ ($5,000,000)  
គតូវ�បាៃយកពី្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ីៃបាយកដ្ឋបាៃមដើ្្ីមធវើខផៃកបារស 
គ្បាប់កបារបខងវរទឹកពីទមៃលៃ Sacramento មទៅកបាៃ់បំពង់បត់ម្ន
រស្ុគទែបាងមជើងមដើ្្ីកបាត់បៃ្ថយផលប៉ះពបាល់អវិជ្្បាៃមលើគប
មភទគតីខដល�បាៃចុះបញ្ីៃឆិងផ្តល់ៃូវ្រុ្ភបាពែ្ពស់នៃទឹកផឹក 
មទៅដល់អនកខដល�បាៃបមគ្ើមដោយអបាងទឹក។

ជំពូក 11. សុវត្ិភាពទឹកជំនន់ទំបន់ oroville

86131. ទំៃប់ Oroville ផ្តល់កបារគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់សគ្បា
ប់ Sacramento Valley។ កបារដបាក់បញ្ចូលកបារគ្រប់គ្រងទឹក
ជំៃៃ់មៃៅទំៃប់ Oroville ្ឆិៃខ្ៃជបាកបាតពវកឆិច្របស់ភនបាក់ងបារ
ទឹកសបាធបារ្ៈខដលទទួល�បាៃទឹកពីទំៃប់ Oroville ម�ើយ។ 
្ុែងបារគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់នៃទំៃប់ Oroville គតូវ�បាៃបង់មដោ
យរដ្ឋបាភឆិ�បាលសហព័ៃ្ធ។
86132. ទឹកគ�បាក់សរុបពីររយលបាៃដុលលៃបារ 
($200,000,000) គតូវ�បាៃយកមចញពី្ូលៃឆិធឆិមទៅមទៅៃបា

�បាៃម្រមហៅ្បាភបាពជបានដ្រូតំបៃ់មជឿទុកចឆិត្តតំបៃ់ Bay Area 
(BARR) សគ្បាប់កខៃលៃង្្មីខដលពគងីកអត្ថគបមយោជៃ៍នៃកបា 
រផ្នុកទឹកមលើនផ្ទឹក អត្ថគបមយោជៃ៍មៃៅទូទបាំងតំបៃ់មៃៅកននុង 
ខផនក្បា្ួយដូចែបាងមគកោ្: ្រ្ៃីយភបាពនៃកបារផ្គត់ផ្គង់
របាំងសងៃលួត្រុ្ភបាពទឹកផឹកៃឆិងកបារផ្នុកអបាសៃនដូចខដល�បាៃ
ពឆិព្៌ៃបាជបាទូមទៅមៃៅកននុងបញ្ី្រមគ្ោងកបាត់បៃ្ថយចុងមគកោ
យខដល្បាៃមៃៅកននុងខផៃកបារមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយខដលអបាច
មជឿទុកចឆិត្ត�បាៃកននុងតំបៃ់ឈូងស្ុគទ San Francisco។ 
្្្ឌល Contra Costa Water អបាចទទួល�បាៃជំៃួយកននុ
ងៃបា្ភបាពជបានដ្រូ លុះគតបាខតអង្គកបារភបាពជបានដ្រូ BARR 
្បាៃរចៃបាស្្ព័ៃ្ធអភឆិ�បាលកឆិច្្ួយ មៃៅមពលខដលទទួល�បា
ៃជៃំួយខដលមធវើឱ្យវបា្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមដោយផ្បា
ល់។ ទីភនបាក់ងបារទឹកខដលចូលរួ្មៃៅកននុងខផៃកបារនៃមគ្រោះ្ហ
ៃ្ដរបាយមគ្រោះរបាំងសងៃលួតតំបៃ់ម្នរ San Francisco ៃឹងកំ្ត់ 
ៃឆិងចបាត់ខចង្ូលៃឆិធឆិមទៅ្រមគ្ោង្ួយ ឬ្បា្ួយ ប៉ុខៃ្តចំ
ៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលកំ្ត់សគ្បាប្់រមគ្ោងខត្ួយ្ឆិៃគតូវ
មលើសពី 50 ភបា្ររយ នៃតន្លៃសរុបរបស្់រមគ្ោងមៃោះមទ។ 
្រ្មបាៃ ្ូលៃឆិធឆិគតូវ�បាៃនលទុកមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ
អបាចគតវូ�បាៃចំ្បាយមដើ្្ីបមងកើតកខៃលៃងទុកដបាក់នផ្របាប្្មី 
ឬបមងកើៃអបាងស្តនុកខដល្បាៃគសបាប់ម�ើយ។

ជំពូក 10. ការចគមាញ់ទឹក និងការអភិរ 
ក្សទឹកសដលលធវែើឱ្យគបលសើរល�ើង

86126. មទោះបីជបាមគ្រោះរបាំងសងៃលួត�បាៃធូរគសបាលក៏មដោយក៏ផ
លប៉ះពបាល់នៃមគ្រោះរបាំងសងៃលួត មៃៅខតគតូវ�បាៃម្រដឹងមៃៅតបា្តំបៃ់
ជបាមគចើៃមៃៅទូទបាំងរដ្ឋ រួ្ទបាំង San Joaquin Valley។  
កបារបំផលៃឆិចបំផលៃបាញបខៃ្ថ្មទៀតពីផលប៉ះពបាល់នៃលក្ខែ្្ឌរបំាងសងៃលួ
តមលើអនកមគបើទឹក្ឺរជបាតគ្ូវកបារច្បាប់ខដលរឹតបៃ្តឹងកបារបូ្មចញ
ពីតំបៃ់ដីស្ដរ Sacramento-San Joaquin។ ផលវ�ិបាក
្ួយកននុងចំម្ោ្ផលវិ�បាកនៃកបាររបាំងសងៃលួត ៃឆិងកបាររបាំង 
សះ្្រឺជបាកបារមកើៃម�ើង្រួរឱ្យកត់ស្្គបាល់កននុងកបារបូ្ទឹកមគកោ្
ដីខដលជបា្មធ្យោ�បាយជៃំួសកបារផ្គត់ផ្គងម់លើដីខដល�បាៃកបាត់ប
ៃ្ថយ។ កបារបមងកើៃកបារបូ្ទឹកមគកោ្ដីមធវើឱ្យ្បាៃកបារ្យចុះៃូវ
តបារបាងទឹកមគកោ្ដីខដលប្ដបាលឱ្យអ្ដចូងធ្យចូងសងៃលួត ៃឆិងដីគស
កចុះជបាពឆិមសសមៃៅវ្រ្គែបាងមកើតនៃ San Joaquin Valley។ 
ខគពកជីក Friant-Kern �បាៃ�បាត់បង់ 60 ភបា្ររយនៃស្ត្ថ
ភបាពរបស់វបាមដើ្្ីបញ្ចូៃទឹកសគ្បាប់មគបើគ�បាស់ទបាំងកបារមគបើគ�បាស់ 
ៃឆិងកបារបញ្ចូលទឹកមគកោ្ដី។ លុះគតបាខតស្ត្ថភបាពនៃកបារដឹកជ
ញ្ចូៃគតូវ�បាៃស្តបារម�ើងវិញ មហើយកបារមកើៃម�ើងមៃះៃឹងបៃ្តកបាៃ់
ខតអបាគកក់មទៅៗ មហើយសហ្រ្ៃ៍្ូលដ្ឋបាៃរួ្ទបាំងសហ្រ្ៃ ៍
គកីគកខដលពឹងខផអែកយ៉បាងែលៃបាំងមលើទឹកមគកោ្ដីមដើ្្ីបមគ្ើគបជបាព
លរដ្ឋរបស់ពួកម្រ ៃឹងបៃ្តរងផលប៉ះពបាល់។ អត្ថគបមយោជៃ៍ជបា
សបាធបារ្ៈសំែបាៃ់ៗៃឹងគតូវ�បាៃមធវើម�ើងមដោយកបារវៃិឆិមយោ្រពីរ
ដ្ឋមៃះរួ្ទបាំងកបារ្ឆិៃបមងកើៃភបាពអត់កបារងបារមធវើកបាររក្បាមស្ថរភបាព
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អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញ ៃឆិងភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសុក
ជួយដល់សហ្រ្ៃ៍ទបាំងមៃះ។
(d) ទីភនបាក់ងបារ្បាខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិគសបតបា
្ខផនកមៃះអបាចៃឹងចុះកឆិច្សៃ្យបាសគ្បាប់មសវបាក្្មនៃ
្្្ឌលអភឆិរក្ធៃធបាៃមដោយមយោងតបា្វ្រ្គ 9003 
នៃមលែកូដធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(e) ទីភនបាក់ងបារអបាចរបាប់កបាររួ្ ខផនកជបាក់ខស្តងរហូតដល់ 25 ភបា
្ររយនៃតន្លៃសរុបនៃ្រមគ្ោងខដលជបាខផនក្ួយនៃកបារខចករំខល
កតន្លៃ។ ទីភនបាក់ងបារអបាចរបាប់តន្លៃនៃដីខដល�បាៃបរិចប្ា្រមៃះកននុង
កបារលក់ដូរខដលជបាខផនក្ួយនៃកបារខចករខំលកតន្លៃ។
(f) ភនបាក់ងបារចបាត់វិធបាៃកបារទឆិញដីធលៃីក៏គតូវពឆិចបារ្បាមលើលទ្ធភបាព
នៃក្្មសឆិទ្ធឆិករខដល�បាៃមសនើសុំដីធលៃីខដល�បាៃមសនើសុំមដើ្្ីរក្បាវបា
កននុងស្ថបាៃភបាពខដលៃឹងកបារពបារតន្លៃខដលគតវូ�បាៃទទួល ៃឆិង
មដើ្្ីទប់សកបាត់បញ្បាខដលអបាចមកើត្បាៃម�ើងមៃៅមលើដីជឆិតែបាង
គបសឆិៃមបើ ដី្ឆិៃគតូវ�បាៃគ្រប់គ្រងគតឹ្គតូវមទ។
(g) ្ូលៃឆិធឆិទុកចឆិត្តខដលគតវូ�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយអៃុមលោ
្តបា្ខផនកមៃះគតូវគ្រប់គ្រងមដោយអៃុមលោ្មទៅតបា្តគ្ូវ
កបារនៃកបារគ្រប់គ្រងមយោ្រយល់ឯកស្្បាៃនៃច្បាប់្ូលៃឆិ
ធឆិស្ថបាប័ៃ (ខផនកទី 7 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 18501) នៃខផនកទី 9 
នៃគក្្រតកសបាសៃ៍) ។
(h) ្រមគ្ោងខដលបមងកើតម�ើងមដើ្្ីកបារពបារជគ្កតបា្ដងទ
មៃលៃតបា្រយៈកបារទឆិញភបាពងបាយគសួលកបារជួសជុល ឬ្រមគ្ោង
ដនទមទៀតគតវូពឆិចបារ្បាមលើខផៃកបារ ៃឆិងអៃុសបាសៃ៍ខដល�បា
ៃបមងកើតម�ើងមដោយក ្្មវិធីអភឆិរក្ជគ្កមៃៅតបា្ដងទមៃលៃនៃ
រដ្ឋ California មយោងតបា្ជំពូក 4.1 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
1385) នៃខផនកទី 2 នៃកូដគតី ៃឆិងខល្ង។
(i) ភនបាក់ងបារគ្រប់គ្រងគតូវផ្តល់គ�បាក់សំ្ងជបា្ុៃចំៃួៃ 50 
ភបា្ររយសគ្បាប់្រមគ្ោងទបាំងមៃោះខដលបំមពញ�បាៃតបា្លក្ខ
្ៈវៃិឆិច្័យដូចែបាងមគកោ្៖
(1) អនក្របាំគទ្រមគ្ោង្រឺជបាសហ្រ្ៃ៍គកីគក ឬអង្គភបាព្បាៃសឆិ
ទ្ធឆិគ្រប់គ្របាៃ់ដូច�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 86166 
ឬ្រមគ្ោងមៃះផ្តល់គបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក។
(2) គ�បាក់ជំៃួយសគ្បាប់្រមគ្ោងមៃះ្រឺតឆិចជបាង្ួយលបាៃដុ
លលៃបារ ($1,000,000)។
(j) ន្លៃចំ្បាយខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់រួ្ បញ្ចូល
ទបាំងកបារចំ្បាយមដោយគបមយោលដូច�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងម្រោល
កបារ្៍ខ្ៃបំាកបារគ្រប់គ្រង ៃឆិង្វិកបារបស់សហព័ៃ្ធក៏ដូចជបាកបា
រចំ្បាយមលើកបារចំ្ បាយស្មហតុផល។
(k) ទីភនបាក់ងបារខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃកំ្ 
ត់សគ្បាប់ក្្មវិធីជបាក់លបាក់ ឬអនកទទួលជំៃួយគត ូ
វពមៃលៃឿៃកបារចំ្បាយ ឬកបារមផ្រ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃោះ
មដោយ្បាៃដំម ើ្រកបារតឆិចតួចខដលចបំា�បាច់មដើ្្ីអៃុ

យកដ្ឋបាៃសគ្បាប់កបារជួសជុល ៃឆិងកបារសបាងសងម់�ើងវិញៃូវផលៃចូវ
បង្ចូរមៃៅទំៃប់ Oroville។
86133. ទឹកគ�បាក់សរុបន្្ភ្ួយលបាៃដុលលៃបារ 
($21,000,000) គតូវ�បាៃយកមចញពី្ូលៃឆិធឆិមទៅឱ្យៃបាយ
កដ្ឋបាៃ។ ទឹកគ�បាក់ចំៃួៃដប់គ�បាំលបាៃដុលលៃបា ($15,000,000) 
ៃឹងគតូវ�បាៃចំ្ បាយសគ្បាប់កបារគ្រប់គ្រងដីល្បាប់ទមៃលៃ 
Feather ៃឆិងកបារកបាត់បៃ្ថយរវបាង Live Oak ៃឆិង Verona 
មដោយសហកបារជបា្ួយភនបាក់ងបារគតួតពឆិៃឆិត្យទឹកជំៃៃ់ Sutter 
Butte។ ទឹកគ�បាកគ់�បាំ្ួយលបាៃ ដុលលៃបារ ($6,000,000) 
នៃ្ូលៃឆិធឆិទបំាងមៃះ ៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់ជៃូជបាជំៃួយគបកួតគបខជ
ងដល់ភនបាក់ងបារគតួតពឆិៃឆិត្យទឹកជំៃៃ់ Sutter Butte សគ្បាប់
្រមគ្ោងកបារកបាត់បៃ្ថយទឹកជំៃៃ់មៃៅតំបៃ់សតវនគព Oroville 
ខដលផ្តល់ជំៃួយសម្រង្គោះទឹកជៃំៃ់ ៃឆិងកបារស្ដបារគបពៃ័្ធមអកូ។
86134. ចំៃួៃសរុប្ួយលបាៃដុលលៃបារ ($1,000,000) គតូ
វ�បាៃយកពី្ ូលៃឆិធឆិមទៅឱ្យៃបាយកដ្ឋបាៃមដើ្្ីផ្តល់ជៃំួយដលម់ែោ
ៃធី Butte សគ្បាប់្រមគ្ោងចំ្បាយមដើ្ទុៃ ៃឆិងឧបករ្៍ស
គ្បាប់កបារសគ្បសគ្ួលមគតៀ្លក្ខ្ៈគ្របាអបាសៃ្ ៃៃឆិងកបារទំ
ៃបាក់ទៃំងគសបជបា្ួយគបព័ៃ្ធគ្រប់គ្រងមគ្រោះអបាសៃនខដល្បាៃ
លក្្ខ ៈស្តង់ដបារបស់កបារិយបាល័យសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ (SEMS)។

ជំពូកទី 12. បទប្ញ្ញត្តិ
86151. (a) មៃៅកននុង្រមគ្ោងៃបាៃបាខដល្បាៃកបារជួសជុល
ទីជគ្កមដោយស្ម័គ្រចឆិត្តកបារខកល្អែ្រុ្ភបាពទឹកៃឆិងកបារជួសជុ
លតំបៃ់លឆិចទឹកផលគបមយោជៃ៍ជបាមគចើៃខដលភនបាក់ងបារៃី្ួយ
ៗអៃុវត្តបទប្ញ្ត្តឆិនៃខផនកមៃះគតូវមលើកទឹកចឆិត្តឱ្យ្បាៃកបារសំរ
បសំរួល្រនបាមទៅវិញមទៅ្កៃឆិងបមងកើតៃឆិងមគបើគ�បាស់ៃូវកបារអៃុ្័
ត្រមគ្ោងខដល្បាៃគបសឆិទ្ធឆិភបាពៃឆិងកបារអៃុញ្បាតយៃ្តកបាររួ្ ទបំា
ងប៉ុខៃ្ត្ឆិៃកំ្ ត់ចមំពោះបទប្ញ្ត្តឆិនៃជំពូក 6.5 (ចបាប់មផ្តើ្ 
្ួយខផនកមទៅ 1650 នៃខផនក 2នៃគតី ៃឆិងខល្ងកូដ (មដោយ្ឆិ
ៃ្រឆិតអំពី្បាមតើជំពូកមៃះមៃៅខត្បាៃគបសឆិទ្ធឆិភបាព) ៃឆិងកបារអៃុញ្
ញបាតក្្មវិធីសគ្បាប់កបារជួសជុលជំរកស្ម័គ្រចឆិត្តមដើ្្ីមចៀសវបាង
កបារពៃ្យបារមពលរបស់្រមគ្ោងៃឆិងបមងកើៃចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បា
ៃចំ្បាយមទៅមលើកបារអៃុវត្ត្រមគ្ោង។
(b) ្រមគ្ោងខដលគតូវ�បាៃបមងកើតម�ើងមដើ្្ីកបារពបារបក្ីអមៃ្តោ
គបមវសៃ៍តបា្រយៈកបារទឆិញភបាពងបាយគសួលកបារជួសជុលឬ្រ
មគ្ោងដនទមទៀតគតូវគសបៃឹងខផៃកបារ ៃឆិងអៃុសបាសៃ៍ខដល�បា
ៃបមងកើតម�ើងមដោយភបាពជបានដ្រូសហព័ៃ្ធសហពៃ័្ធអមៃ្តោគបមវស
ៃ៍ខដលរួ្បញ្ចូលខផនកែលៃះនៃរដ្ឋ California។
(c) ទីភនបាក់ងបារ្បា្ួយខដលផ្តល់្ូលៃឆិធឆិគសបតបា្ខផនកមៃះ
ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក ឬតំបៃ់ខដល្បាៃកបារគពួយ�បារ្្ភែបាងមស
ដ្ឋកឆិច្អបាចផ្តល់្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ីជួយដល់សហ្រ្ៃ៍ទបាំងមៃះកននុង
កបារដបាក់ពបាក្យសុំ្ូលៃឆិធឆិមៃោះរួ្ទបាំងជំៃួយខផនកបមច្កមទស 
ៃឆិងកបារសរមសរជំៃួយ។ ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃះអបាចគតវូ�បាៃផ្តល់ជូៃ
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86156. របាល់កបារទូទបាត់គ�បាក់ក្្ីខដល�បាៃមធវើម�ើងគសបតបា
្ខផនកមៃះរួ្ ទបាំងកបារទូទបាត់កបារគ�បាក់ ៃឆិងកបារចមំ្ញកបារគ�បាក់
ៃឹងគតូវ�បាៃដបាក់បញ្ចូលកននុង្ូលៃឆិធឆិ មហើយគតូវ្បាៃសគ្បាប់ម្រោ
លបំ្ងនៃជំពូក ឬខផនកខដល�បាៃអៃុញ្បាតឱ្យែ្ីប៉ុម្ណោះ។
86157. (a) ភនបាក់ងបាររដ្ឋៃី្ួយៗខដលទទួល�បាៃ
កបារឧបត្ថ្្ភ្ូលៃឆិធឆិខដលអបាចរក�បាៃមដោយខផនកមៃះគតូ
វទទួលែុសគតូវកននុងកបារបមងកើតទឆិៃនៃ័យនៃភបាពមជោ្រជ័យ 
ៃឆិងរបាយកបារ្៍ពីស្ថបាៃភបាពនៃ្រមគ្ោង ៃឆិងកបារមគបើគ�បាស់ហឆិរញ្
វត្ថនុទបាំងអស់មៃៅមលើម្រហទំព័រអ៊ីៃធឺម្ត្រ្មៃយ្យសញ្បាប័
្ណរបស់រដ្ឋ។
(b) ភនបាក់ងបាររដ្ឋៃី្ួយៗខដលទទួល�បាៃកបារឧបត្ថ្្ភ្ូលៃឆិធឆិខដ
ល្បាៃមៃៅកននុងខផនកមៃះគតូវមធវើដូចែបាងមគកោ្៖
(1) វបាយតន្លៃលទ្ធផលនៃ្រមគ្ោងខដលផ្តល់្ ូលៃឆិធឆិមដោយខផន
កមៃះ។
(2) របាប់បញ្ចូលមៃៅកននុងកបាររបាយកបារ្៍របស់ទីភនបាក់ងបារមដោយអ
ៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 86003 កបារវបាយតំនលខដល�បាៃពឆិព្៌ៃបាកននុ
ងអៃុខផនក (a).

(3) កបាៃ់កបាប់្ូលៃឆិធឆិខដល្បាៃ្រ្មៃយ្យភបាពសគ្បាប់កបារបំ
មពញ្រមគ្ោងខដលទទួល�បាៃកបារឧបត្ថ្្ភ្វិកបាមដោយខផនកមៃះ
ឱ្យទបាៃ់មពលមវលបា ៃឆិងកននុងវិសបាលភបាព។
86158. (a) សគ្បាប់្រមគ្ោងខដលអៃុវត្តមដោយភនបាក់ងបាររដ្ឋ
ទបាក់ទងៃឹងខផនកមៃះ ្ូលៃឆិធឆិដល់មទៅ 10 ភបា្ររយបគ្ុងទុក
សគ្បាប់្ូលៃឆិធឆិគ្រប់ក្្មវិធីទបំាងអស់មដោយខផនកមៃះអបាចគតូវព
គងកីសគ្បាប់ខផៃកបារ កបារតបា្ដបាៃ ៃឆិងរ�បាយកបារ្៍ចបាំ�បាច់ស
គ្បាប់កបាររចៃបាមជោ្រជ័យ កបារមគជើស ៃឆិងកបារអៃុវត្ត្រមគ្ោងៃឆិង
កបារមផ្ៀងផ្បាត់អត្ថគបមយោជៃ៍។ កបារទទួលអង្គភបាពលក្ខ្ស្្
ត្តឆិ្ួយជំៃួយគបកួតគបខជងសគ្បាប់្រមគ្ោង្ួយខដលអៃុមលោ
្តបា្ខផនកមៃះអបាចទទួល�បាៃ្វិកបាគ្រប់គ្របាៃ់សគ្បាប់មធវើខផៃ
កបារផងខដរ កបារតបា្ដបាៃ ៃឆិងរ�បាយកបារ្៍ចបាំ�បាច់សគ្បាប់កបាររ
ចៃបាមជោ្រជ័យ កបារមគជើស ៃឆិងកបារអៃុវត្ត្រមគ្ោង។ ខផនកមៃះៃឹង
្ឆិៃគតវូដបាក់កគ្ឆិតមលើ្ូលៃឆិធឆិខដលគតវូ�បាៃមគបើគ�បាស់ជបាទូមទៅ
មដោយភនបាក់ងបារសគ្បាប់ “ខផៃកបារបឋ្” “្រំៃូរកបារងបារ” ៃឆិង 
“សំ្ ង់” សគ្បាប់្រមគ្ោងចំ្បាយមដើ្ទុៃ ឬ្រមគ្ោងជំ
ៃួយ។
(b) អៃុញ្បាត ៃឆិងមរៀបចំខផៃកបារគតតួពឆិៃឆិត្យន្លៃឈនលួល ៃឆិងត
ន្លៃ្រមគ្ោងខដលទបាក់ទងៃឹងកបារគ្រប់គ្រងសំ្ង់គតូវចបាត់ទុក
្បាជបាខផនក្ួយនៃតន្លៃសំ្ង់។ តន្លៃ្រមគ្ោងបគ្ុងទុកសគ្បា
ប់ខផៃកបារ្រមគ្ោង ៃឆិងកបាររចៃបា ៃឆិងតន្លៃរដ្ឋ�បាលផ្បាល់  
ៃឆិង្ឆិៃផ្បាល់ៃឹងគតូវកំ្ត់ជបាធបាតុបៃ្បាត់មដោយខ�កកននុង្វិកបា
្រមគ្ោង។
86159. មទោះជបាខផនក 16727 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល គ�បាក់ផ្គត់
ផ្គង់ខដលទបាក់ទងៃឹងជំពូកទី 6 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 86080) 
ៃឆិងជំពូក 8 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយខផនក 86120) អបាចគតូវ�បាៃមគបើ

វត្តតបា្ច្បាប់ ៃឆិងបទបញ្បារបស់រដ្ឋខដល្បាៃគសបាប់ 
ៃឆិងតគ្ូវកបារនៃខផនកមៃះ។ វបា្រឺជបាមចតៃបានៃខផនកមៃះខដ
លកបារចំ្បាយឬកបារមផរ្្ូលៃឆិធឆិគតូវ្បាៃគបសឆិទ្ធភបាព 
គបសឆិទ្ធភបាពកបារចំ្បាយ ៃឆិង្បាប់រហ័ស មហើយជបាទូមទៅវបាៃឹង
មកើតម�ើង្ឆិៃមលើសពីរយៈមពល 90 ន្ងៃពីកបារទទួល�បាៃកបារប
ញ្បាក់ពីអនកទទួលសគ្បាប់្ ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃមសនើសុំ។
86152. កននុងករ្ីខដលអបាចមធវើ�បាៃបរិ្បា្ទឹកខដលគតូ
វ�បាៃបមងកើតម�ើងសគ្បាប់កបារមគបើគ�បាស់្ៃុស្ ៃឆិងបរិស្ថបាៃជបា
លទ្ធផលពីកបារចំ្បាយខដល�បាៃមសនើម�ើងខដលពួកម្រមធវើតបា
្កបារខបងខចកមៃះ។ កននុងករ្ីខដលអបាចមធវើមទៅ�បាៃទីភនបាក់ងបា
រគតូវខតមធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវ្ុរ្ភបាពទឹកខដលបមងកើតម�ើងស
គ្បាប់កបារមគបើគ�បាស់្ៃុស្ៃឆិងបរិស្ថបាៃខដលជបាលទ្ធផលនៃកបា
រចំ្ បាយខដល�បាៃមសនើម�ើងខដលពួកម្រមធវើតបា្កបារខបងខចក
មៃះ។
86153. មៃៅកននុងវិសបាលភបាពគសបតបា្បទប្ញ្ត្តឆិមផ្
ងមទៀតនៃខផនកមៃះភនបាក់ងបារទូទបាំងរដ្ឋខដលផ្តល់ជំៃួយតបា្
ខផនកមៃះគតូវខសវងរកកបារផ្តល់្ ូលៃឆិធឆិស្ធ្៌ដល់្រមគ្ោង
ខដល្បាៃលក្្ខ ៈគសបច្បាប់ទូទបាំងរដ្ឋរួ្ទបាំងវ្រ្គែបាងមជើង 
ៃឆិងវ្រ្គែបាងត ច្ូងនៃរដ្ឋ California តំបៃ់ម្នរ ៃឆិងតំបៃ់ដីម្រោក 
ៃឆិងមជើងភនំ Sierra ៃឆិង Cascade ៃឆិងតំបៃ់ភនំ។
86154. អនកដបាក់ពបាក្យសុំជៃួំយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះៃឹង
បញ្បាក់្បាសំម ើ្សុំជំៃួយ្បាៃសង្គតឆិភបាពជបា្ួយខផៃកបារគ្រ 
ប់គ្រងទឹកកននុងតំបៃ់រួ្បញ្ចូល្រ្ ៃបាគបសឆិៃមបើ្បាៃ។ មទោះជបា
យប៉ាង្បាក៏មដោយភបាពគសប្រនបាជបា្ួយខផៃកបារគ្រប់គ្រងទឹករួ្
បញ្ចូល្រនបា្ឆិៃតគ្ូវឱ្យ្បាៃជបាលក្ខែ្្ឌនៃជំៃួយគបកួតគបខជង
ម�ើយ មហើយសមំ្ើផ្តល់ជំៃួយ្ឆិៃគតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពទបាបមទ  
គបសឆិៃមបើម្រ្ឆិៃគសបតបា្ខផៃកបារគ្រប់គ្រងទឹករួ្ បញ្ចូល្រនបា។
86155. (a) មទោះបីជបា្បាៃកបារខបងខចកមផ្ងមទៀតកននុងខផន
កមៃះក៏មដោយក៏ទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈខដល្បាៃគបជបាជៃតឆិច
ជបាង 100,000 ៃបាក់ៃឆិងគ�បាក់ចំ្ ូលជបា្ធ្យ្របស់គ្រួសបារ
ខដលតឆិចជបាង 100 ភបា្ររយ នៃគ�បាក់ចំ្ូលគ្រួសបារ្ធ្យ្រប
ស់រដ្ឋគតូវ�បាៃតគ្ូវឱ្យផ្តល់្ ូលៃឆិធឆិផ្គចូផ្គង្ឆិៃមលើសពី 35 ភបា្រ
រយសគ្បាប់ផ្តល់ជំៃួយសគ្បាប់្រមគ្ោងទបាំងគសងុមៃៅកននុងខដៃ
ស្ត្ថកឆិច្របស់ពួកម្រ។ ទីភនបាក់ងបាររដ្ឋខដលផ្តល់ជំៃួយដល់ភនបាក់
ងបារសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់ទបាំងមៃះអបាចផ្តល់្ ូលៃឆិធឆិ្ុៃកបារសបា
ងសង់ខផនក្ួយចំៃួៃនៃ្រមគ្ោងគបសឆិៃមបើទីភនបាក់ងបាររដ្ឋបញ្បាក់
្បាតគ្ូវឱ្យភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុង្ូលដ្ឋបាៃរង់ចបំាកបារទូទបាត់រហូ
តដល់្រមគ្ោងបញ្ប់មហើយអបាចមធវើឱ្យ្រមគ្ោង្ឆិៃអបាចដំម្ើរ
កបារ�បាៃ។
(b) ្រ្មបាៃអវីមៃៅកននុងខផនកមៃះហបា្�បាត់ទីភនបាក់ងបាររបស់រដ្ឋពីកបារ
ផ្តល់ជំៃួយដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក ឬតំបៃ់ខដល្បាៃកបារគពួយ�បារ

្្ភែបាងមសដ្ឋកឆិច្ខដល្ឆិៃតគ្ូវឱ្យ្បាៃកបារខចករខំលកតន្លៃ។
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សបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់ កុលស្័្ពៃ្ធឥ្្ឌបាៃ ឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរក
គ�បាក់ចំម្ញ្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួលសំ្ងមហើយ្ឆិៃគតូវ្លៃឹងខ្លៃងកននុ
ងកបារវបាយតន្លៃមលើសំម ើ្ផ្តល់្ូលៃឆិធឆិមដោយមយោងតបា្កបារខប
ងខចកមៃះមទ។
(b) ្ុៃៃឹងទូទបាត់ជំៃួយ ឬគ�បាក់ក្្ី ភនបាក់ងបាររដ្ឋៃឹង មធវើកបារ 
គបជុំជបាសបាធបារ្ៈកននុងតំបៃ់ចំៃួៃបីមដើ្្ីពឆិចបារ្បាមលើមយោប
ល់ជបាសបាធបារ្ៈ្ុៃៃឹងបញ្ប់មសចក្តីខ្ៃបំា។ ភនបាក់ងបាររ 
ដ្ឋៃឹងម�ោះពុ្្ពមសចក្តីខ្ៃបាំស្តីពីកបាររុករក ៃឆិងកបារវបាយត
ន្លៃមៃៅមលើម្រហទំព័រអ៊ីៃធឺ្ឆិតរបស់ែលៃលួៃយ៉បាងមហោច្បាស់ 
30 ន្ងៃ្ុៃកបារគបជុំជបាសបាធបារ្ៈ។ កបារគបជុំ្ួយគតវូមធវើម�ើ
ងមៃៅទីកខៃលៃង្ួយមៃៅរដ្ឋ California វ្រ្គែបាងមជើង កបារគបជុំ
្រនបា្ួយគតូវមធវើម�ើងមៃៅទីតបាំង្ួយមៃៅគជលងភនំក្ដបាលនៃរ
ដ្ឋ California មហើយកបារគបជុំ្រនបា្ួយគតូវមធវើម�ើងមៃៅទីតបាំង
្ួយមៃៅវ្រ្គែបាងត្ចូងរដ្ឋ California។ ភនបាក់ងបារខដល្រ្មបាៃយុ
ត្តបាធឆិកបារមៃៅកននុងតំបៃ់្ួយឬមគចើៃជបាងមៃះអបាចលុបមចោលកបា
រគបជុំមៃៅកននុងតំបៃ់ឬតំបៃ់ខដលពួកម្រ្ឆិៃ្បាៃយុត្តបាធឆិកបារ។ 
តបា្កបារសគ្បតបា្ ទីភនបាក់ងបាររដ្ឋគតូវបញ្ចូៃច្បាប់ច្លៃងនៃម្រោ
លកបារ្៍ខ្ៃបាំមទៅ្រ្ៈក្្មកបារសបារមពើពៃ្ធ ៃឆិង្រ្ៈក្្មកបា
រម្រោលៃមយោ�បាយខដលស្គសបនៃៃីតឆិបញ្ត្ដឆិ។
(c) យប៉ាងមហោច្បាស់ក៏ 45 ន្ងៃ្ុៃកបារមសនើសុ្ំរមគ្ោងមដោយ
អៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះ។ ្ូលៃឆិធីគ្រប់គ្រងភនបាក់ងបាររដ្ឋទបាក់ទង
ៃឹងខផនកមៃះៃឹងគបកបាសពបាក្យសុំម�ោះម្នោតនៃមសចក្តីខ្ៃបាំស
គ្បាប់អនកដបាក់ពបាក្យមសនើសុំ្ ូលៃឆិធឆិមៃៅមលើម្រហទំព័ររបស់ែលៃលួៃ។ 
ម្រោលកបារ្៍ខ្ៃបាំស្តីពីកបារស្ង់្តឆិ ៃឆិងកបារវបាយតន្លៃរបស្់រ
មគ្ោងៃឹង្បាៃខតលក្ខ្ៈវៃិឆិច្័យខផអែកតបា្តគ្ូវកបារខដលអបាច
អៃុវត្ត�បាៃនៃខផនកមៃះ។
(d) ្រ្មបាៃអវីមៃៅកននុងខផនកមៃះរឹតបៃ្តឹងមលើភនបាក់ងបារៃបាៃបាពីកបារអៃុវ
ត្ត ៃឆិងម្រោរពតបា្ច្បាប់ខដល្បាៃគសបាប់។ 

86163. ្រមគ្ោងៃី្ួយៗ�បាៃផ្គត់ផ្គង់ពីខផនមៃះៃឹងអៃុមលោ
្តបា្តគ្ូវកបារដូចែបាងមគកោ្៖
(a) កបារវៃិឆិមយោ្រ្ូលៃឆិធឆិសបាធបារ្ៈមដោយមយោងតបា្ខផនកមៃះ
ៃឹងៃបាំ្កៃូវអត្ថគបមយោជៃ៍សបាធបារ្ៈខដលម្លៃើយតបមទៅៃឹងត
គ្ូវកបារ ៃឆិងអបាទឆិភបាពទូទបាំងរដ្ឋដ៏សំែបាៃ់បំផុតសគ្បាប់កបារផ្តល់្ូ
លៃឆិធឆិសបាធបារ្ៈ ដូចខដល�បាៃកំ្ត់មដោយភនបាក់ងបារខចកចបា
យ្វិកបា។
(b) មៃៅកននុងកបារខបងខចកៃឆិងកបារចំ្បាយ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃអ
ៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះអបាទឆិភបាពៃឹងគតវូ�បាៃផ្តល់មទៅឱ្យ្រមគ្ោង
ខដលមគបើ្ូលៃឆិធឆិឯកជៃរដ្ធបាភឆិ�បាលឬ្ូលដ្ឋបាៃឬបមងកើតអត្ថគប
មយោជៃ៍សបាធបារ្ៈធំបំផុត។ ភនបាក់ងបាររដ្ឋទទួល្ូលៃឆិធឆិទបាក់ទ
ងៃឹងខផនកមៃះគតូវខសវងរកកបារមគបើ្ូលៃឆិធឆិមដើ្្ីពគងីកវិសបាលភបា
ពបំផុត ប៉ខុៃ្ដភនបាក់ងបារៃឹងចូលមទៅកននុង្រ្ៃីស្ត្ថភបាពខដល
្បាៃកំ្ត់កននុងកបារចំ្ បាយគ�បាក់ខផនកមដោយទីភនបាក់ងបារសបាធបារ

សគ្បាប់ជំៃួយគបកួតគបខជង ៃឆិងគ�បាក់ក្ី្ដល់អង្គកបារ្ឆិៃខសវង
រកគ�បាក់ចំម្ញមដើ្្ីសងកបារផ្តល់ហឆិរញ្ប្ទបាៃខដល�បាៃពឆិព
្៌ៃបាមៃៅកននុងវ្រ្គ 22064 នៃកូដហឆិរញ្វត្ថនុទបាក់ទងៃឹង្រមគ្ោង
ខដលគសបជបា្ួយម្រោលបំ្ងនៃជំពូកទបាំងមៃោះ។
86160. ្ូលៃឆិធឆិ្ឆិៃមលើសពី 5 ភបា្ររយសរុបបគ្ុងទុកដ
ល់ភនបាក់ងបាររដ្ឋ្បា្ួយមគកោ្ខផនកមៃះមដើ្្ីបង់ក្្មវិធីរដ្ឋ�បាលរ
បសែ់លៃលួៃ ៃឆិង្រមគ្ោងខដល�បាៃបញ្បាក់កននុងខផនកមៃះ។
86161. (a) ទឆិៃនៃ័យតបា្ដបាៃ្រុ្ភបាពទឹកៃឹងគតូវគប
្ូល ៃឆិងរបាយកបារ្៍មទៅគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលរដ្ឋកននុងលក្្ខ ៈ្ួយ
ខដលគតវូ្រនបា ៃឆិងគសបជបា្ួយគបព័ៃ្ធទឆិៃនៃ័យគតួតពឆិៃឆិ
ត្យទឹកមលើនផ្ ឬគបពៃ័្ធទឆិៃនៃ័យគតួតពឆិៃឆិត្យទឹកមគកោ្ដីខដល
គ្រប់គ្រងមដោយគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលរដ្ឋ គសបជបា្ួយខផនក 4.9 
(ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 12400) នៃខផនក 6។ ទឆិៃនៃ័យតបា្ដបាៃ
ជគ្បាលៃឹងគតូវគប្ូល ៃឆិងរបាយកបារ្៍មទៅៃបាយកដ្ឋបាៃអភឆិរក្ 
កននុងលក្ខ្ៈ្ួយខដលគតូវ្រនបា ៃឆិងគសបជបា្ួយក្្មវិធីទឹកជំៃៃ់
ទូទបាំងរដ្ឋគ្រប់គ្រងមដោយៃបាយកដ្ឋបាៃអភឆិរក្។
(b) ភនបាក់ងបាររដ្ឋ កបារផ្តល់ជៃំួយឬគ�បាក់ក្្ីមដោយអៃុមលោ្តបា
្ខផនកមៃះអបាចរួ្បញ្ចូលៃូវកបារចំ្បាយជបាក់លបាក់សគ្បាប់កបារ
អៃុមលោ្តបា្ច្បាប់កននុងគសុក, រដ្ឋ ៃឆិងសហព័ៃ្ធអៃុញ្បាតៃឆិងត
គ្ូវកបារមផ្ងមទៀត។
(c) ្ូលៃឆិធឆិដលម់ទៅ 1 ភបា្ររយបគ្ុងទុកសគ្បាប់របាល់ក្្ម
វិធីផ្គត់ផ្គង់្ វិកបាមដោយខផនកមៃះអបាចគតូវ�បាៃចំ្បាយសគ្បា
ប់កបារគសបាវគជបាវមទៅកននុងវិធីសបាគស្តមដើ្្ីខកល្អែកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
លមំៃៅដ្ឋបាៃទបាក់ទងៃឹងទឹក ៃឆិង្រុ្ភបាពទឹកពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងក្្មវិ
ធីមៃោះ មលើសពីចៃំួៃទឹកគ�បាកម់ផ្ងមទៀតខដល�បាៃផ្តល់ជូៃមៃៅ
កននុងខផនកមៃះ។
86162. (a) ្ុៃមពលទទួល�បាៃជំៃួយគបកួតគបខជង 
ឬក្្ីទបាក់ទងៃឹងខផនកមៃះ ភនបាក់ងបារខផនកៃី្ួយៗខដលទទួល 
�បាៃ កបារដកហូតក្្មសឆិទ្ធឆិពីកបារផ្តល់្ូលៃឆិធឆិខដលអបា
ចរក�បាៃមដោយខផនកមៃះមដើ្្ីគ្រប់គ្រងក្្មវិធីជៃំួយ
គបកួតគបខជង ឬគ�បាក់ក្្ីមគកោ្ខផនកមៃះៃឹងអភឆិវឌ្ឍ 
ៃឆិងអៃុ្័ត្រមគ្ោងកបារ ៃឆិងម្រោលកបារ្៍ខ្ៃបាំកបារម�ោស
ៃបាកបារវបាយតន្លៃ។ ម្រោលកបារ្៍ខ្ៃបាំមៃះៃឹងរួ្ ទបាំងតគ្ូ
វកបារកបារតបា្ដបាៃ ៃឆិងរ�បាយកបារ្៍ ៃឆិងរួ្ទបាំងកបារកំ្ទ់
មលើមលើចំៃួៃគ�បាក់ដុលលៃបារនៃគ�បាក់ក្្ីអនកឧបត្ថ្្ភៃី្ួយៗ។ 
ម្រោលកបារ្៍ខ្ៃបាំៃឹង្ឆិៃរួ្ ទបាំង កបារហបា្�បាត់មលើកបារស្ដបារ 
កបារចំ្បាយមលើកបារចំ្បាយមដោយផ្បាល់ ឬមដោយគបមយោល  
មដោយភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសុក កុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃ 
ឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចមំ្ញ។ គបសឆិៃមបើភនបាក់ងបាររ 
ដ្ឋ�បាៃបមងកើត ៃឆិងអៃុ្័តម្រោលកបារ្៍ខ្ៃបាំ 
ៃឆិងកបារវបាយតន្លៃ្រមគ្ោង ខដលអៃុមលោ្តបា្តគ្ូវកបា
រនៃខផនកមៃះវបាអបាចមគបើម្រោលកបារ្៍ខ្ៃបាំទបាំងមៃោះ។ 
កបារចំ្បាយមលើស ឬមដោយគបមយោលមកើតម�ើងមដោយភនបាក់ងបារ
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11460, 11461, 11462, ៃឆិង 11463 ៃឆិង្បាគតបា 
12200 ដល់ 12220 រួ្ បញ្ចូល្រនបា។
(b) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះតំបៃ់ខដលមគបើ
គ�បាស់ទឹកខដលគតូវ�បាៃបខងវរ ៃឆិងបញ្ចូៃពីតំបៃ់ទឹកនៃទមៃលៃ 
Sacramento សគ្បាប់កបារមគបើគ�បាស់មៃៅែបាងមគកៅតំបៃ់ជល
សបាគស្ដទមៃលៃ ឬតំបៃ់ដីស្ដទមៃលៃម្្រង្គ្ឆិៃគតូវចបាត់ទុក្បាជបាប់
ពបាក់ព័ៃ្ធភលៃបា្ៗ ឬអបាច្បាៃ �បាៃផ្តល់ឱ្យមដោយងបាយគសួលៃូវទឹ
កមដោយ្រុ្ធ្៌ ឬមដោយសបារខតកបារបខងវរ ៃឆិងកបារដឹកជញ្ចូៃទឹ
កមៃោះតបា្រយៈកខៃលៃងខដលអបាចសបាងសង់សគ្បាប់ម្រោលបំ្
ងមៃោះបៃ្បាប់ពីន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា ្នបាំ 2018។
(c) ្រ្មបាៃអវីមៃៅកននុងខផនកមៃះជំៃួសវិសបាលភបាព ឬវិមសោធៃក្្ម
មលើកបារអៃុវត្តនៃជំពូកទី 10 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 1700)  
នៃខផនកទី 2 នៃវ្រ្គទី 2 រួ្ ទបាំងកបារដបាក់ញត្តឆិទបាក់ទងៃឹងកបារ 
ដឹកជញ្ចូៃ្្មីខដល�បាៃសបាងសង់ ឬដំម្ើរកបារ 
មដោយមយោងមទៅតបា្ជំពូកទី 2 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 85320) 
នៃវ្រ្គ 4 នៃខផនក 35 ។
(d) មលើកខលងខត្បាៃកបារបញប្ាក់ជបាក់លបាក់្បា្ួយ្រ្មបាៃ
អវីមៃៅកននុងខផនកមៃះជំៃួសឱ្យកបាត់បៃ្ថយឬប៉ះពបាល់ដល់កបារ
កបារពបារខផនកច្បាប់ខដល្បាៃគសបាប់ទបំាងៃីតឆិវិធី ៃឆិងៃីតឆិវិធីខដ
លពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងបទបញ្បារបស់្រ្ៈក្្មបាកបាររដ្ឋមដើ្្ីបខងវរ 
ៃឆិងមគបើគ�បាស់ទឹករួ្ទបំាង ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្ត់ចំមពោះអបាទឆិភបា
ពែបាងទឹកជបាអបាទឆិភបាព។ កបារកបារពបារផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ដល់គកុ
ងមដោយខផនក 106 ៃឆិង 106.5 ៃឆិងកបារផលៃបាស់ប្តចូរមលើសឆិទ្ធឆិទឹក។ 
្រ្មបាៃអវីមៃៅកននុងខផនកមៃះពគងីក ឬផលៃបាស់ប្តចូរសឆិទ្ធឆិអំ្បាចខដល្បាៃ
គសបាប់របស់គកុ្គបឹក្បារដ្ឋមដើ្្ីគ្រប់គ្រងកបារបខងវរ 
ៃឆិងកបារមគបើទឹក ឬយុត្តបាធឆិកបារគសបច្បាប់ខដល្បាៃគសបាប់របស់តុ
លបាកបារមលើសឆិទ្ធឆិទឹកមៃៅរដ្ឋ California។
(e) ្រ្មបាៃអវីមៃៅកននុងខផនកមៃះគតូវ�បាៃបកគសបាយមដើ្្ីជះឥទ្ធឆិព
លមទៅមលើច្បាប់ចរបាចរ្៍នគពៃឆិងធ្្មជបាតឆិនៃរដ្ឋ California 
(ជំពូកទី 1.4 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយខផនក 5093.50) 
នៃខផនកទី 5 នៃមលែកូដធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ) ឬច្បាប់នគព 
ៃឆិងទមៃលៃមទសភបាពសហពៃ័្ធ (16 U.S.C. វ្រ្គ 1271 et seq.) 
ៃឆិង្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃអៃុញប្ាតមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះៃឹ
ង្ឆិៃ្បាៃសគ្បាប់្រមគ្ោង្បា្ួយខដលអបាច្បាៃផលប៉ះពបាល់
អវិជ្្បាៃមលើតន្លៃខដលទមៃលៃ ឬតំបៃ់មទសភបាពធ្្មជបាតឆិ ឬទ 
មៃលៃ្បា្ួយមផ្ងមទៀតគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យកបារកបារពបារមដោយអៃុមលោ
្មទៅតបា្ច្បាប់ចរបាចរ្៍នគព ៃឆិងធ្្មជបាតឆិនៃរដ្ឋ California 
ឬច្បាប់នគព ៃឆិងទមៃលៃមទសភបាពសហព័ៃ្ធ។
(f) ្រ្មបាៃអវីមៃៅកននុងខផនកមៃះជំៃួសវិមសោធៃក្្មឬខក
សគ្ួលច្បាបខ់កទគ្ង់ដីសខ្ដក Sacramento-
San Joaquin ្នបាំ 2009 (ខផនក 35 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
85000) ឬច្បាប់ខដលពបាក់ព័ៃ្ធមផ្ងមទៀតខដល រួ្្បាៃ 

្ៈតូច ៃឆិងមដោយភនបាក់ងបារខសវងរកផលគបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ
្ៃ៍គកីគកៃឆិងតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បា។
(c) ្រមគ្ោងខដល្បាៃ្ូលៃឆិធឆិគតូវមធវើទឆិសមដៅនៃជំពូកឬអត្ថប
ទខដល្រមគ្ោងទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិ។
(d) កននុងកបារសមគ្ចចឆិត្តទបាក់ទងៃឹងធៃធបាៃទឹកមដោយអៃុមលោ
្តបា្ខផនកមៃះ រដ្ឋ ៃឆិងភនបាក់ងបារកននុងតំបៃ់ៃឹងមគបើវិទ្យបាសបាគស្តខដ
លអបាចរក�បាៃលអែបំផុតមដើ្្ីជូៃដំ្ឹងដល់កបារសមគ្ចចឆិត្តទបាំ
ងមៃោះ។
(e) កននុងករ្ីខដលអបាចអៃុវត្ត�បាៃ ្រមគ្ោង្ួយខដល�បាៃ្របាំ
គទមដោយ្ូលៃឆិធឆិអបាចរក�បាៃមដោយខផនកមៃះៃឹងរួ្្បាៃសញ្បា
សបាធបារ្ជៃ្បាជៃូដំ្ ឹងខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិ្រមគ្ោងពី
កបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកសអែបាត ៃឆិងច្បាប់្ុរ្ភបាពទឹក 2018 ។
(f) តបា្លទ្ធភបាពខដលអបាចមធវើមទៅ�បាៃ្រមគ្ោងខដលផ្តល់្ូ
លៃឆិធឆិមដោយគ�បាក់ចំ្ូលពីខផនកមៃះៃឹងមលើកក្្ពស់អបាទឆិភបាព
នៃកបារមធវើខផៃកបាររដ្ឋគសបតបា្បទប្ញ្ត្តឆិនៃខផនក 65041.1 
នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាលៃឆិងយុទ្ធសបាគស្តសហ្រ្ៃ៍គបកបមដោយចីរ
ភបាពគសបតបា្បទប្ញ្ត្តឆិនៃអៃុគកឹត្យ (B) នៃក្បាែ្្ឌ (2) 
នៃអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 65080 នៃគក្រដ្ឋ។
(g) តបា្លទ្ធភបាពខដលអបាចមធវើមទៅ�បាៃម្រោលបំ្ងម្រោ
លមដៅទឹកសគ្បាប់ដីឯកជៃខដលរួ្បញ្ចូលកននុងខផនកមៃះ្រួរ
ខតគតូវ�បាៃសមគ្ចតបា្រយៈកបារមគបើមសវភបាពអភឆិរក្ ៃឆិងកបា
រចូលរួ្របស់្្បាស់ដីមដោយស្ម័គ្រចឆិត្តខដលរួ្ បញ្ចូល ប៉ខុៃ្ត
្ឆិៃកំ្ ត់ចំមពោះកបារមគបើគ�បាស់មសវភបាពខដល្បាៃៃឆិរៃ្តរភបា
ពគសបតបា្ខផនកទី 10.2 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 10200) 
ៃឆិងខផនកទី 10.4 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 10330) នៃមលែកូ
ដធៃធបាៃសបាធបារ្ៈយបាៃយៃ្តកបារផលៃបាស់ប្តចូរទីលំមៃៅស្ម័គ្រចឆិត្ត 
ៃឆិងសក្្មភបាពអភឆិរក្ដីឯកជៃ។
86164. ្ូលៃឆិធឆិខដលផ្តលម់ដោយខផនកមៃះៃឹង្ឆិៃគតូវ�បាៃចំ
្បាយមដើ្្ីចំ្ បាយមលើកបារមរៀបចំកបារសបាងសង់កបារគបតឆិបត្តឆិ
កបារកបារកបាត់បៃ្ថយកបារខ្ទបាំ ឬកបារខ្រក្បាទីតបាំងដឹកជញ្ចូៃទឹកដី
ស្ដរមទ។ កបារចំ្បាយទបំាងមៃោះគតូវខតជបាភបារកឆិច្របស់ទីភនបាក់
ងបារទឹកខដលទទួល�បាៃផលគបមយោជៃ៍ពីកបាររចៃបាកបារសបាងស
ង់គបតឆិបត្តឆិកបារកបាត់បៃ្ថយឬខ្រក្បាស្្ភបារៈទបាំងមៃោះ។
86165. (a) កបារខបងខចកមៃះ្ឆិៃ្យចុះមធវើឱ្យែូចែបាត 
ឬប៉ះពបាល់ដល់្មធ្យោ�បាយ្បាកម៏ដោយគបភព្បាគបភពមដើ្
្បាគបភពមដើ្គបភពទឹកដីគបភពមដើ្ឬកបារកបារពបារសឆិទ្ធឆិទឹកមផ្
ងមទៀត ខដលរួ្បញ្ចូលប៉ុខៃ្ត្ឆិៃកំ្ត់ចំមពោះសឆិទ្ធឆិទឹកខដល�បា
ៃមគបើ្ុៃន្ងៃទី 19 ខែធនចូ ្នបាំ 1914 ខដលគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យមៃៅ 
មគកោ្ច្បាប់។ ខផនកមៃះ្ឆិៃកំ្ត់ឬប៉ះពបាល់ដល់កបារអៃុវត្ត្បា 
គតបាទី 1.7 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយខផនក 1215) នៃជំពូកទី 1 
ខផនកទី 2 ខផនកទី 2 ខផនក 10505, 10505.5, 11128, 
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្ទីគកុងគសបតបា្ច្បាប់មរៀបចំគ្រប់គ្រងទឹកទីគកុង (ខផនកទី 2.6 
(ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 10610) នៃ ខផនក 6)។
(3) មដើ្្ីទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមៃៅមគកោ្ខផនកមៃះអនកផ្គត់ផ្គង់ទឹក
កសឆិក្្មគតូវ�បាៃអៃុ្័ត ៃឆិងដបាក់ជូៃៃូវខផៃកបារគ្រប់គ្រងទឹកក
សឆិក្្មគសបតបា្ច្បាប់មរៀបចំកបារគ្រប់គ្រងទឹកកសឆិក្្ម  
(ខផនកទី 2.8 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 10800) នៃ ខផនក 6)។
(4) មយោងតបា្វ្រ្គ 10608.56 អនកផ្គត់ផ្គង់ទឹកបរិសុទ្ធ ឬអនក
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកកននុងទីគបជុំជៃ្រឺ្ឆិៃអបាចទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិជំៃួយ
មៃៅមគកោ្ខផនកមៃះមទលុះគតបាខតវបាអៃុមលោ្តបា្តគ្ូវកបារនៃខផន
កទី 2.55 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 10608) នៃខផនកទី 6។
(5) មទោះបីជបា្បាៃបទប្ញ្ត្តឆិមផ្ងមទៀតកននុងខផនកមៃះក៏មដោ
យទីភនបាក់ងបារខដលទទួល្ូលៃឆិធឆិតបា្ខផនកមៃះអបាចកបាត់បៃ្ថ
យឬលុបបំ�បាត់តគ្ូវកបារខចករខំលកតន្លៃមៃៅមពលផ្តល់ជំៃួយ
គបកួតគបខជងចំៃួៃ្ួយលបាៃដុលលៃបា ($1,000,000) រឬតឆិច
ជបាងមៃះដល់អង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញខដល្បាៃ្វិកបាតឆិចជបា
ង្ួយលបាៃដុលលៃបារ ($1,000,000) គបសឆិៃមបើភនបាក់ងបារ កំ្
ត់្បាជំៃួយគបកួតគបខជងខបបមៃះ្រឺជបាវិធីដ៏្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពបំផុ
តមដើ្្ីសមគ្ចម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះ។
86167. មៃៅកខៃលៃងខដលអបាចមធវើមទៅ�បាៃ្រមគ្ោងខដលផ្តល់
្ូលៃឆិធឆិមគកោ្ខផនកមៃះអបាចមគបើគ�បាសម់សវបាក្្មរបស់កបារិយបា
ល័យអភឆិរក្ California ឬសហ្រ្ៃ៍អភឆិរក្សហ្រ្ៃ៍ខដ
ល�បាៃបញ្បាក់ដូចខដល�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងវ្រ្គ 14507.5 
នៃមលែកូដធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។ ទីភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈខដលទ
ទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមគកោ្ខផនកមៃះៃឹងផ្តល់អបាទឆិភបាពបខៃ្ថ្មទៀត
ដល់្រមគ្ោងៃបាៃបាខដលពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងមសវបាក្្មរបស់អង្គកបារអភឆិរ
ក្ California ឬអង្គភបាពអភឆិរក្សហ្រ្ៃ៍ខដល�បាៃបញ្បាក់ 
ឬអង្គភបាព្ឆិៃរកកនគ្ដនទមទៀតខដលផ្តល់កបារប្ដនុះប
្ដបាលកបារងបារ ៃឆិងឱកបាសអប់រំសគ្បាប់អតីតយុទ្ធជៃអនកទទួល
កបារខ្ទបាំអនកមធវើកសឆិក្្ម ឬយុវជៃកននុងគសុកកននុង្រមគ្ោងអភឆិរក្ 
ឬស្តបារម�ើងវិញ។
86168. ភនបាក់ងបាររដ្ឋៃី្ួយៗខដលទទួល�បាៃកបារឧបត្ថ្្ភ្វិ
កបាខដលអបាចរក�បាៃមដោយខផនកមៃះគតវូទទួលែុសគតូវកននុងកបារប
មងកើតៃឆិងរបាយកបារ្៍អំពីម្រហទំព័រអ៊ីៃធឺខ្ត្រ្មៃយ្យសញ្
ញបាប័្ណបំ្ុលរបស់រដ្ឋ ដូចតមទៅមៃះ៖ រងវបាស់នៃភបាពមជោ្រជ័យរ
ងវបាស់សគ្បាប់ផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគក ៃឆិងតំប
ៃ់ខដល្បាៃវិបត្តឆិមសដ្ឋកឆិច្វឌ្ឍៃភបាព កបារមធវើមតស្តខ្៉គតទបាំងមៃះ
ស្ថបាៃភបាពនៃ្រមគ្ោងខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមគកោ្ខផនកមៃះ  
ៃឆិងកបារមគបើគ�បាស់្វិកបាទបាំងអស់ខដលទីភនបាក់ងបាររដ្ឋទទួល�បាៃ
មគកោ្ខផនកមៃះ។ មលែបាធឆិកបារនៃភនបាក់ងបារធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិគតូវរបា
យកបារ្៍ជបាមរៀងរបាល់្ នបាំមទៅចំ្បាយខផនកៃីតឆិបញ្ត្តឆិខដល�បាៃ
មធវើម�ើងគសបតបា្ខផនកមៃះ ៃឆិងអត្ថគបមយោជៃ៍ខដល�បាៃ្កពី
កបារចំ្បាយទបាំងមៃោះ។

ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃកំ្ត់ចំមពោះខផនក 22.3 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
32300) នៃកូដធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ។
(g) មទោះបីជបា្បាៃច្បាប់្បា្ួយមផ្ងមទៀតក៏មដោយទីភនបា
ក់ងបារ្បា្ួយ ឬអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញខដល
ទទួល�បាៃដមីដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះអបាចមគបើគ�បាស់
ច្បាប់ឥ្ទបាៃពៃ្ធអភឆិរក្មបតឆិកភ្្ឌធ្្មជបាតឆិ្នបាំ 2000 
(Natural Heritage Preservation Tax Credit Act 
of 2000) (ខផនកទី 28 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយខផនករ 37000) 
នៃកូដធៃធបាៃសបាធបារ្ៈ)។ ្ូលៃឆិធឆិខដលគតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបា
ៃមដោយមយោងមទៅតបា្ខផនកមៃះខដល្ឆិៃគតវូ�បាៃកំ្ ត់សគ្បា
ប់ក ្្មវិធីជៃំួយគបកួតគបខជងក៏អបាចគតូវ�បាៃមគបើសគ្បាប់ម្រោលបំ
្ងនៃកបារសងបំ្ ុលមទៅ្ូលៃឆិធឆិទមូទៅមដោយមយោងតបា្ច្បា
ប់ឥ្ទបាៃពៃ្ធអភឆិរក្មបតឆិកភ ្្ឌធ្្មជបាតឆិ្នបំា 2000។
(h) ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃផ្តល់ជូៃមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះ 
ៃឆិងកបារដកហូតឬកបារមផ្រ្ូលៃឆិធឆិទបាំងមៃោះៃឹង្ឆិៃគតូវ�បាៃ
ចបាត់ទុក្បាជបាកបារមផ្រ្ូលៃឆិធឆិសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃជំពូក
ទី 9 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 2780) ខផនកទី 3 នៃមលែកូដគតី 
ៃឆិងខល្ង ។
86166. (a) អនកដបាក់ពបាក្យសុំ្ បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃគ�បាក់
ក្ី្គ�បាក់ក្្ី ៃឆិងកឆិច្សៃ្យបាខដល្បាៃខចងកននុងខផនកមៃះ្រឺជបាភ្
ៃបាក់ងបារសបាធបារ្ៈ ៃឆិងសបាកលវិទ្យបាល័យរដ្ឋរួ្ទបាំង្ៃ្ីរពឆិមសោ
ធៃ៍ជបាតឆិគ្រប់គ្រងមដោយសបាកលវិទ្យបាល័យគសុកអភឆិរក្ធៃធបា
ៃអង្គកបារ្ឆិៃខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញមសវបាសបាធបារ្ៈគកុ្ហ៊ុៃ
ទឹកមគកៅគបព័ៃ្ធទឹកសបាធបារ្ៈដូច�បាៃកំ្ត់កននុងអគតបាៃុកូល
ដ្ឋបាៃ (វ្រ្គ 116275 នៃគក្សុែភបាព ៃឆិងសុវត្ថឆិភបាពអនកផ្គត់
ផ្គង់ទឹកមៃៅតបា្ទីគកុង ដូចខដល�បាៃកំ្ត់កននុងវ្រ្គ 10617 
នៃមលែកូដទឹកកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃខដលទទួលស្គបាល់មដោយ
សហពៃ័្ធភនបាក់ងបារសហព័ៃ្ធខដលកបាៃ់កបាប់ឬគ្រប់គ្រងដីមៃៅកននុ
ងរដ្ឋ California ៃឆិងកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃខដល�បាៃចុះបញ្ី
មៃៅ្រ្ៈក្្មកបារមបតឆិកភ ្្ឌជៃជបាតឆិអបាម្រិកមដើ្កំម្ើត 
បញ្ីពឆិមគ្រោះកុលស្្ព័ៃ្ធ California។ ទីភនបាក់ងបាររដ្ឋផ្តល់្ូលៃឆិ
ធឆិតបា្ខផនកមៃះផ្តល់អបាទឆិភបាពដល់មបក្ខជៃខដល្បាៃលក្ខ្ស
្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់ខដល្បាៃបទពឆិមសោធៃ៍កននុងកបារមរៀបចំកបាររចៃបា 
ៃឆិងកបារអភឆិវឌ្ឍគបមភទ្រមគ្ោងខដលទទួល�បាៃ្វិកបាពីភនបាក់ងបារ 
ឬខដល្បាៃសឆិទ្ធឆិពឆិមគ្រោះមយោបលម់ៃៅកននុងវិស័យទបាំងមៃះ។
(b) (1) មដើ្្ីទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមៃៅមគកោ្ខផនកមៃះ្រមគ្ោង
ខដលមសនើម�ើងមដោយឧបករ្៍មគបើគ�បាស់សបាធបារ្ៈខដលគតូ
វ�បាៃគ្រប់គ្រងមដោយ្រ្ក្្មបាធឆិកបារឧស្បាហក្្មសបាធបារ្ៈ 
ឬគកុ្ហ៊ុៃទឹកមទៅវិញគតូវ្បាៃម្រោលបំ្ងសបាធបារ្ៈច្បាស់
លបាស់ ៃឆិងច្បាស់លបាស់មហើយ្រមគ្ោងមៃះៃឹងផ្តល់គបមយោជៃ៍ដ
ល់អតឆិ្ឆិជៃនៃគបពៃ័្ធទឹក មហើយ្ឆិៃខ្ៃវៃិឆិមយោ្រឆិៃមទ។
(2) មដើ្្ីទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមៃៅមគកោ្ខផនកមៃះអនកផ្គត់ផ្គង់ទឹ
កកននុងទីគកុងគតូវខតអៃុ្័តៃឆិងដបាក់ខផៃកបារគ្រប់គ្រងទឹកមៃៅតបា
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86178. ភនបាក់ងបារខដលអៃុវត្តកបារខបងខចកមៃះគតូវផ្តល់កបារ
យកចឆិត្តទុកដបាក់ជបាពឆិមសសដល់្រមគ្ោងៃបាៃបាខដលមគបើគ�បាស់ប
មច្កវិទ្យបា ឬកបារនចនគបឌឆិត្្មី ឬនចនគបឌឆិត្្មីរួ្ ទបំាងឧបករ្៍្របា ំ
គទកបារសមគ្ចចឆិត្តខដល្របាំគទកបារបញ្ចូល្រនបានៃយុទ្ធសបាគស្តៃឆិង
យុតបាធឆិកបាររួ្ ្បាៃកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកកបារកបាត់បៃ្ថយមភលៃើងនគពកបារខក
ល្អែជគ្កកបារលុកលុយ កបារគ្រប់គ្រងមស្មៅ 
កបារគ្រប់គ្រងទឹកជំៃៃ់ កបារមគបើគ�បាស់ដី ៃឆិងអៃបា្័យ។
86179. កឆិច្សៃ្យបាទបាំង�បាយខដលរួ្្បាៃកឆិច្សៃ្យបាផ្តល់ជំ
ៃួយរវបាងភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកុលស្្ព័ៃ្ធឥ្្ឌបាៃអង្គកបារ្ឆិៃរក
គ�បាក់ចំម្ញៃឆិងៃបាយកដ្ឋបាៃគតីៃឆិងសតវនគពឬគកុ្គបឹក្បាអភឆិរ
ក្សតវនគពសគ្បាប់កបារងបារខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមគកោ្ខផនក
មៃះឬអៃុមលោ្តបា្ខផនក 26.7 (ចបាប់មផ្តើ្ពី វ្រ្គ 79700) គតូ
វចបាត់ទុក្បាជបាកឆិច្សៃ្យបាខដល្បាៃតគ្ូវកបារនៃវ្រ្គ 1501.5 នៃ
ច្បាប់ខល្ងគតីៃឆិងខល្ងមហើយ្ឆិៃគតូវចបាត់ទុក្បាជបាកបារងបារសបា
ធបារ្ៈឬកបារខកល្អែជបាសបាធបារ្ៈមទមហើយ្ឆិៃខ្ៃជបាក្្មវត្ថនុ
នៃជំពូកទី 1 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 1720) នៃ ខផនកទី 7 នៃវ្រ្គ 
2 នៃគក្កបារងបារ។
86179.1. អបាទឆិភបាពៃឹងគតវូ�បាៃផ្តល់មទៅឱ្យកបារចំ្បាយ
មលើសក្្មភបាពខដលប៉ះពបាល់ដល់តំបៃ់ដីស្ដៃឆិងគបមភទសតវ
ខដលពឹងខផអែកមលើវបាខដលជបាទូមទៅគសបៃឹងរ�បាយកបារ្៍  
“តំបៃ់ដីស្ដ្្មីខដលជបា្្រ្គនុមទ្សក៍សគ្បាប់កបារស្តបារ 
ម�ើងវិញខផនកមអកូ�ចូសីុខដលខផអែកមលើវិទ្យបាសបាគស្ដមៃៅតំប
ៃ់ដីស្ដ Sacramento-San Joaquin” មរៀបចំមៃៅ្នបាំ 
2016 មដោយវិទ្យបាស្ថបាៃ្បាត់ស្ុគទសបាៃគហវបាៃសុីសកចូ - 
្ជ្ឈ្្្ឌលវិទ្យបាសបាគស្តទឹក។
86179.2. កននុងកបារផ្តល់ជំៃួយខដលគតូវមធវើមដោយភនបាក់ងបា
រ្បា្ួយមដោយអៃុមលោ្តបា្ច្បាបម់ៃះ ឬខផនកទី 26.7 
(ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 79700) បៃ្បាប់ពីកបាលបរិមចទ្្បាៃគបសឆិទ្ធភបា
ពនៃច្បាប់មៃះកបារចំ្បាយមដោយផ្បាល់ឬមដោយគបមយោលខដល
មកើតម�ើងមដោយភនបាក់ងបារសបាធបារ្ៈកននុងគសកុកុលស្្ព័ៃ្ធឥ 
្្ឌបាៃឬអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញ្រឺ្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួលសំ្ង
មហើយ្ឆិៃគតូវ្លៃឹងខ្លៃងកននុងកបារវបាយតន្លៃមលើសមំ្ើ្វិកបា។  
ន្លៃចំ្បាយខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់រួ្បញ្ចូលទបាំង
កបារចំ្បាយមដោយគបមយោលដូច�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងម្រោលកបារ
្៍ខ្ៃបាំកបារគ្រប់គ្រង ៃឆិង្វិកបារបស់សហព័ៃ្ធក៏ដូចជបាកបារចំ
្បាយមលើកបារចំ្បាយស្មហតុផល។ សគ្បាប់អង្គកបារ្ឆិៃ
ខសវងរកគ�បាក់ចំម្ញជំៃួយគបកួតគបខជងគតូវផ្ដល់សំ្ងនៃ
កបារចំ្បាយមដោយគបមយោលមដោយអៃុវត្តតបា្អគតបាចំ្បាយ
មដោយគបមយោលខដល�បាៃចរចបាមដោយសហព័ៃ្ធមដោយអង្គកបារ 
គបសឆិៃមបើ្បាៃ។ គបសឆិៃមបើអគតបាចរចបា្ឆិៃទបាៃ់្បាៃមៃៅម�ើយអ
ង្គកបារអបាចមគជើសមរើសមគបើគ�បាស់អគតបាចំ្បាយមដោយគបមយោល
មដោយខផអែកមលើ 10 ភបា្ររយ នៃកបារចំ្បាយមដោយផ្បាល់ខដល
�បាៃខកខគបមដោយកបារិយបាល័យរដ្ឋ�បាលៃឆិង្វិកបាសហព័ៃ្ធ។

86169. គ�បាក់ចំម្ញខដល�បាៃមចញ ៃឆិងលក់មដោយអៃុ
មលោ្តបា្ខផនកមៃះមដោយ្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលគ�បាក់ចំម្ញនៃប័្ណ
សៃ្យបាសងវិញខដល្បាៃខចងកននុងវ្រ្គ 86192 គតូវរក្បាទុកមៃៅ
កននុង្ូលៃឆិធឆិកបារពបារកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹក ៃឆិងកបារពបារមគ្រោះរបាំងសងៃលួត្នបាំ 
2018 ខដលគតូវ�បាៃបមងកើតមៃៅកននុងរតៃបា្របាររដ្ឋ។
86169.1. មទោះបី្បាៃវ្រ្គ 13340 នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាលគ�បា
ក់ក្្ីកននុងកបារធបាៃបាផ្គត់ផ្គង់ទឹកសអែបាត ៃឆិងកបារពបារកបារពបារមគ្រោះរបំា
ងសងៃលួត្នបាំ 2018 គតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃជបាបៃ្តបៃ្បាប់មដោយ្ឆិៃ
្រឆិតពី្នបាំសបារមពើពៃ្ធសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះតបា្លក្ខ
្ៈខដល្បាៃខចងមៃៅកននុងខផនកមៃះ។ ្ូលៃឆិធឆិខដលទទួល�បាៃ 
ៃឆិងអៃុញប្ាតមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះៃឹងគតូវ�បាៃមគបើគ�បា
ស់ ៃឆិងចំ្បាយខតកននុងករ្ីខដល្បាៃខចងមៃៅកននុងខផនកមៃះ 
មហើយ្ឆិៃគតូវ្បាៃក្្មសឆិទ្ធឆិ ឬមផ្រមដោយៃីតឆិបញ្ត្ដឆិ ឬអភឆិ�បាល
សំរបាប់ម្រោលបំ្ងមផ្ងមទៀតម�ើយ។
86170. ជំពូក 3.5 (ចបាបម់ផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 11340)  
នៃខផនកទី 1 នៃខផនក 3 នៃចំ្ងមជើងទី 2 នៃ
គក្រដ្ឋប្មវ្ី្ឆិៃអៃុវត្តចំមពោះកបារអភឆិវឌ្ឍ 
ឬកបារអៃុវត្តក្្មវិធី ឬ្រមគ្ោងខដលគតូវ�បាៃអៃុញ្បាត 
ឬផ្តល់្ូលៃឆិធឆិមគកោ្ខផនកមៃះមទ។
86171. (a) ្វិកបាខដលផ្តល់មដោយខផនកមៃះ្ឆិៃគតូវ�បាៃ 
មគបើគ�បាស់មដើ្្ី្របាំគទ ឬចំ្បាយសគ្បាប់កបារកបាត់បៃ្ថយបរិស្ថបា
ៃមទមលើកខលងខតចំ្បាយនៃកបារកបាត់បៃ្ថយបរិស្ថបាៃសគ្បាប់្រ 
មគ្ោងខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះ។
(b) ្ូលៃឆិធឆិខដលផ្តល់មដោយខផនកមៃះគតូវ�បាៃមគបើសគ្បាប់កបារ
មលើកក្្ពស់បរិស្ថបាៃ ឬអត្ថគបមយោជៃ៍សបាធបារ្ៈមផ្ងមទៀត។
(c) ្វីមបើអៃុខផនក (a) ៃឆិង (b) កបារចំ្បាយនៃកបារកបាត់បៃ្ថយ
ផលប៉ះពបាល់បរិស្ថបាៃមដោយផ្បាល់ ៃឆិង�បាៃកំ្ត់ចំមពោះកបារចំ
្បាយកននុងខផនកមៃះអបាចគតូវ�បាៃបង់មដោយ្ូលៃឆិធឆិខដលផ្តល់
មដោយខផនកមៃះ។
(d) ្ូលៃឆិធឆិខដលអបាចមគបើ�បាៃមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះៃឹ
ង្ឆិៃគតូវ�បាៃចំ្បាយមដើ្្ីចំ្បាយមលើកបាររចៃបាកបារសបាងស
ង់គបតឆិបត្តឆិកបារកបាត់បៃ្ថយ ឬខ្រក្បាទីតបាំងដឹកជញ្ចូៃដីឥដ្ឋមទ។
86172. អង្គភបាពទបាំងអសខ់ដលអៃុវត្តកបារខបងខចកមៃះៃឹង
ផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតកននុងកបារផ្តល់្វិកបាដល់្រមគ្ោងខដលរួ្
បញ្ចូល្រនបារវបាងគបសឆិទ្ធភបាពចំ្បាយែ្ពស់ភបាពជបាប់លបាប់ ៃឆិង្រុ
្ភបាពបរិស្ថបាៃកបាៃ់ខតគបមសើរម�ើង។
86174. កបារទទួល�បាៃមដោយអៃុមលោ្តបា្ជំពូកទី 6 
(ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 86080) នៃខផនកមៃះ្រឺមចញពីអនកលក់
ខដលចង់លកខ់តប៉ុម្ណោះ។
86177. តំរូវកបារខដល្រមគ្ោង្ួយ្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពចំ
្បាយ្ឆិៃតគ្ូវឱ្យ្បាៃកបារផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍មពញមលញ 
ៃឆិងកបារវិវ្រ្គតន្លៃមទ។
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ខដលពបាក្យមៃះគតូវ�បាៃមគបើមៃៅកននុងច្បាប់បំ្ុលកបាតពវ 
កឆិច្រដ្ឋ។
(b) ្រ្ៈក្្មបាធឆិកបារមៃះ្បាៃៃបាយកហឆិរញ្វត្ថនុហឆិរញ្វត្ថនុ 
ៃឆិងអនកគ្រប់គ្រង។ មទោះជបា្បាៃច្បាប់្បាក៏មដោយស្បាជឆិក្បា
្ួយអបាចចបាត់តបាំងអនកតំ្បាង្នបាក់ឱ្យមធវើជបាស្បាជឆិកមៃោះមៃៅកននុ
ងកខៃលៃងរបស់ែលៃលួៃសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងទបាំងអស់ដូចជបាស្បាជឆិ
កមៃោះ្បាៃវត្ត្បាៃផ្បាល់។
(c) ហរិញ្វត្ថនុៃឹងមធវើជបាគបធបាៃ្រ្ក្្មបាធឆិកបារហឆិរញ្វត្ថនុ។
(d) សំម�ងវ្រ្គមគចើៃនៃ្រ្ៈក្បាធឆិកបារអបាចមធវើឲ្យ្រ្ៈក្្មកបា
រ្បាៃដំម ើ្រកបារ�បាៃ។
86183. ្រ្ៈក្្មបាធឆិហឆិរញ្វត្ថនុគតូវកំ្ ត់្បាមតើចបាំ�បាច់ឬ
្បាៃបំ្ងលក់្ូលបគតខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយកងអៃុមស
ៃបាធឆិកបារមៃះមដើ្្ីអៃុវត្តសក្្មភបាពខដល�បាៃបញ្បាក់មៃៅកននុងខផន
កមៃះមហើយមបើដូមចនោះខ្ៃបរិ្បា្ប័្ណសៃ្យបារប៉ាប់រងគតូវ�បាៃ
មចញ ៃឆិងលក់។ កបារមចញប័្ណក្្ីជបាបៃ្តបៃ្បាប់អបាច 
គតូវ�បាៃអៃុញ្បាតៃឆិងលក់មដើ្្ីអៃុវត្តសក្្មភបាពទបំាង 
មៃោះជបាបៃ្តបៃ្បាប់មហើយវបា្ឆិៃខ្ៃជបាចបំា�បាច់ខដលរបា 
ល់ប័្ ណក្្ីខដលអៃុញ្បាតឱ្យមចញគតូវ�បាៃលក់កននុងមព 
ល្បា្ួយម�ើយ។
86184. សំរបាប់ម្រោលបំ្ ងនៃច្បាប់បំ្ុលកបា 
តពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ "ខដល្បាៃខចងកននុងវ្រ្គ 16722  
នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាល្បាៃៃ័យ្បាជបាមលែបាធឆិកបារនៃភនបាក់ងបា 
រធៃធបាៃធ្្មជបាតឆិ។
86185. គតូវគប្ូលជបាមរៀងរបាល់្ នបាំមហើយកននុងលក្ខ្ៈ 
ដូច្រនបា ៃឆិងមៃៅមពលគប្ូលគ�បាក់ចំ្ូលរដ្ឋមផ្ងមទៀ
តបខៃ្ថ្ពីមលើគ�បាក់ចំ្ូលធ្្មតបារបស់រដ្ឋចំៃួៃទឹក
គ�បាក់ខដលតគ្ូវឱ្យបង់មដើ្ទុៃៃឆិងកបារគ�បាក់មទៅមលើ 
្ូលបគតបំ្ុលជបាមរៀងរបាល់្ នបាំ។ វបា្រឺជបាភបារកឆិច្របស ់
្្រៃ្តីទបាំងអស់ខដលគតូវ�បាៃមចោទគបកបាៃ់មដោយច្បាប់មដោយ
្បាៃកបាតពវកឆិច្្បា្ួយទបាក់ទងៃឹងកបារគប្ូលគ�បាក់ចំ្ូ
លមដើ្្ីមធវើៃឆិងអៃុវត្តគ្រប់សក្្មភបាពខដលចបំា�បាច់មដើ្្ីគប
្ូលគ�បាក់ចំៃួៃសរុបបខៃ្ថ្។
80166. ្វីមបើដូមចនោះក៏មដោយវ្រ្គ 13340 នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បា
លគតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃ្កពី្ូលៃឆិធឆិទូមទៅមៃៅកននុងរតៃបា្របាររដ្ឋ
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលៃឹងមស្មើៃឹ
ងចំៃួៃសរុបដូចែបាងមគកោ្៖
(a) គ�បាក់ចំៃួៃសរុបគបចបាំ្នបាំចបាំ�បាច់មដើ្្ីបង់គ�បាក់មដើ្ 
ៃឆិងកបារគ�បាក់មលើប័្ណក្្ីខដល�បាៃមចញៃឆិងលក់តបា្អៃ ុ
គកឹត្យមៃះមៃៅមពលខដលមដើ្ទុៃៃឆិងកបារគ�បាក់គតូវ�បាៃកំ្ត ់
ៃឆិងគតូវបង់។
(b) គ�បាក់ចំៃួៃសរុបខដលចបាំ�បាច់មដើ្្ីអៃុវត្តបទប្ញ្ត្តឆិនៃវ្រ្គ 
80169, ស្គសបមដោយ្ឆិៃ្រឆិតពី្នបាំសបារមពើពៃ្ធ។

86179.3. ្រ្មបាៃជំៃួយគបកួតគបខជងខដលគតូវ�បាៃមធវើម�ើង
មដោយមយោងមទៅតបា្ខផនកមៃះៃឹងៃបាំឱ្យ្បាៃកបារមកើៃម�ើងហបាៃឆិ
ភ័យនៃកបារប៉ះពបាល់ដល់សហ្រ្ៃ៍ចមំពោះហបាៃឆិភ័យនៃទឹកជំៃ
ៃ់ ឬកបាត់បៃ្ថយស្ត្ថភបាពដឹកជញ្ចូៃទឹកជំៃៃ់ខដល្បាៃជបាសបា
ធបារ្ៈ។
86179.4. កននុងកបារផ្តល់ជំៃួយសគ្បាប់កបារទឆិញយកដីធលៃីគកុ្
គបឹក្បាអភឆិរក្សតវនគពគតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពដល់អង្គកបារខដលស្ម័គ្រ
ចឆិត្តបង់ពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យ។

ជំពូកទ ី 13. បទប្ញ្ញត្តិសារលពើពន្ធ
86180. (a) ្ូលបគតបំ្ុលកននុងចំៃួៃសរុបគ�បាំបី
ពបាៃ់ គ�បំាបីរយគ�បំាពីរលបាៃដុលលៃបារ ($8,877,000,000)  
ឬមគចើៃជបាងមៃះជបាកបារចបាំ�បាច់្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលចៃំួៃទឹកគ�បា
ក់នៃប័្ ណសៃ្យបាសងខដល�បាៃមចញមអោយគសបតបា្វ្រ្គ 
86192 អបាចគតូវ�បាៃមចញៃឆិងលក់មដើ្្ីផ្តល់្ូលៃឆិធឆិ  
គតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់អៃុវត្តម្រោលបំ្ងខដល�បាៃប
ញប្ាក់មៃៅកននុងខផនកមៃះៃឆិងមដើ្្ីទូទបាត់សង្ូលៃឆិធឆិបងវឆិល
សងបំ្ ុលតបា្កបាតពវកឆិច្ទមូទៅតបា្្បាគតបា 16724.5 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។ ្ូលបគតបំ្ ុលខដលគតូវ�បាៃលក់្រឺជបា
កបាតពវកឆិច្គតឹ្គតូវៃឆិងជបាប់កឆិច្សៃ្យបារបស់រដ្ឋ California 
មហើយជំមៃឿៃឆិងឥ្ទបាៃមពញមលញរបស់រដ្ឋ California  
គតូវ�បាៃសៃ្យបាសគ្បាប់កបារបង់គ�បាក់មដើ្នៃគ�បាក់មដើ្ៃឆិងអគតបា
កបារគ�បាក់មលើប័្ណបំ្ុល មៃៅមពលខដលមដើ្ទុៃៃឆិងកបារគ�បាក់
មកើត្បាៃម�ើង ៃឆិងគតូវបង់។
(b) មហរញ្ឆិកៃឹងគតូវលក់សញ្បាប័្ណខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោ
យ្រ្ៈក្្មបាធឆិតបា្វ្រ្គ 86182 ។ សញ្បាប័្ណគតវូ�បាៃលក់
តបា្លក្ខែ្្ឌខដល�បាៃបញ្បាក់កននុងដំម្ោះគសបាយ្ួយ ឬមគចើ
ៃខដលគតូវ�បាៃអៃុ្័តមដោយ្រ្ៈក្្មបាធឆិកបារអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
16731 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។
86181. ប័្ណខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះគតូវ�បាៃ
មរៀបចំគបតឆិបត្តឆិ�បាៃមចញលក�់បាៃបង់ ៃឆិងមលោះដូច្បាៃខចងកននុ
ងច្បាប់បំ្ុលកបាតពវកឆិច្រដ្ឋមហើយបទបញ្បាទបាំងអស់នៃច្បាប់
មៃោះខដលច្បាប់មៃះអបាចគតូវ�បាៃខកតគ្ូវអៃុវត្តចំមពោះ្ូលបគត
បំ្ ុល ៃឆិងខផនកមៃះមហើយគតូវ�បាៃបញ្ចូលមៃៅកននុងខផនកមៃះដូ
ចខដល�បាៃខចងមពញមលញកននុងខផនកមៃះមលើកខលងខតអៃុខផនក 
(a) ៃឆិង (b) នៃវ្រ្គ 16727 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។
86182. (a) គ្របាៃ់ខតសគ្បាបម់្រោលបំ្ងនៃកបារអៃុញប្ា 
តឱ្យមចញៃឆិងលក់មដោយអៃុមលោ្មទៅតបា្ច្បាប់បំ្ុលកបាតពវ
កឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋនៃប័្ណខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះ 
្រ្ៈក្្មបាធឆិកបារហឆិរញ្វត្ថនុសំរបាប់កបារមជឿជបាក់មលើកបារផ្គត់ផ្គង ់
ទឹកៃឆិងកបារពបារមគ្រោះរបាំងសងៃលួតគតូវ�បាៃបមងកើតម�ើង។ សគ្បាប ់
ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះ្រ្ៈក្្មបាធឆិកបារ្រ្មៃយ្យភបាពនៃកបា
រផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិងកបារពបារមគ្រោះរបាំងសងៃលួត្ឺរជបា “្រ្ៈក្្មបាធឆិ”  
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ញ្ចូល្រនបាពីគ�បាក់ខដលទទួល�បាៃពីកបារលក់ប័្ណក្្ីកននុងម្រោលបំ
្ងមធវើកបារខបងខចក។
86190. របាលគ់�បាក់ខដល�បាៃដបាក់មៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិខដល
្កពីបុពវលបាភ ៃឆិងកបារគ�បាក់មកើៃម�ើងមៃៅមលើប័្ណក្្ីខដ
ល�បាៃលក់អៃុមលោ្តបា្ៃបាយកដ្ធបាៃមៃះអបាចគតូវ�បាៃរក្បា
ទុកមៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិ ៃឆិងអបាច្បាៃសគ្បាប់មផ្រមទៅ្ូលៃឆិធឆិទូ
មទៅជបាឥ្្ឌទបាៃសគ្បាប់កបារចំ្បាយកបារគ�បាក់ប័្ណក្្ី មលើ
កខលងខតចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលមចញ្កពីបុពវលបាភអបាចគតូវ
�បាៃរក្បាទុក ៃឆិងមគបើគ�បាស់មដើ្្ីបង់ន្លៃធបាៃបារប៉ាប់រងប័្ណក្្ី 
្ុៃកបារមផ្រ្បា្ួយមទៅ្ូលៃឆិធឆិទូមទៅ។
86191. អៃុមលោ្តបា្ច្បាប់សញ្បាប័្ណកបាតពវកឆិច្រដ្ឋតន្លៃ
នៃកបារមចញប័្ណសៃ្យបារ៉បាប់រងគតូវ�បាៃសងមចញពីផលប័គតស
ញ្បាប័្ណខដលរួ្្បាៃបុពវលបាភគបសឆិៃមបើ្បាៃ។ ទំហំនៃកបារមច
ញប័្ណក្្ីរ៉បាប់រង្ឆិៃគតូវ�បាៃទូទបាត់ពីបុពវលបាភខដលទទួល�បា
ៃពីកបារលក់ប័្ណក្្ីមៃោះមទកបារចំ្ បាយទបំាងមៃះគតូវ�បាៃផ្តល់
ឱ្យស្បា្បាគតមទៅៃឹងក្្មវិធៃីី្ួយៗខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិតបា
្រយៈខផនកមៃះតបា្រយៈកបារលក់ប័្ណក្្ី។
86192. ប័្ណបំ្ុលខដល�បាៃមចញៃឆិងលក់តបា្អ
ៃុគកឹត្យមៃះអបាចគតូវ�បាៃបងវឆិលសងវិញគសបតបា្គបកបារ 6 
(ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 16780) នៃជំពូកទី 4 ខផនកទី 3 នៃខផនកទី 4 
នៃចំ្ងមជើងទី 2 នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាលខដលជបាខផនក្ួយនៃកបាត
ពវកឆិច្បំ្ុលកបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ ច្បាប់។ កបារអៃុ្័តយល់
គព្ពីសំ្បាក់អនកម�ោះម្នោតពីរដ្ឋសគ្បាប់កបារមចញប័្ណក្្ីបំ
្ុលមៃៅមគកោ្ខផនកមៃះគតូវរួ្ បញ្ចូលកបារអៃុ្័តមលើកបារមចញ
ប័្ណបំ្ុល្បា្ួយខដល�បាៃមចញមដើ្្ីសងគ�បាក់ប័្ណក្្ី
ខដល�បាៃមចញមៃៅមគកោ្ខផនកមៃះឬប័្ណក្្ីសងខដល�បាៃមច
ញកបាលពីមលើក្ុៃ។ ប័្ណក្្ី្បា្ួយខដល្រួរខត្បាៃសគ្បា
ប់មដោយសុពលភបាពនៃប័្ណក្្ីសងវិញតបា្កបារអៃុញប្ាតឆិមដោ
យខផនកមៃះអបាចៃឹងទទួល�បាៃក្័យធៃគសបតបា្វិសបាលភបាព
ខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយច្បាប់កននុងលក្ខ្ៈៃឆិងវិសបាលភបាព
ខដល្បាៃខចងមៃៅកននុងដំម្ោះគសបាយខដល�បាៃមធវើវិមសោធៃក្្ម
ពី្ួយមពលមទៅ្ួយន្ងៃ។
86193. គ�បាក់ចំ្ូលពីកបារលក់ប័្ណក្្ីខដល�បាៃ 
អៃុញប្ាតមដោយខផនកមៃះ្ឆិៃខ្ៃជបា “គ�បាក់ចំម្ញពីពៃ្ធ”  
ខដលពបាក្យមៃះគតូវ�បាៃមគបើកននុង្បាគតបា XIII B 
នៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្នៃរដ្ឋ California មហើយកបារទូទបាត់គ�បា 
ក់ចមំ្ញទបំាងមៃះ្រឺ្ឆិៃស្ថឆិតមៃៅមគកោ្កបារកគ្ឆិតខដល 
កំ្ត់មដោយ្បាគតបាមៃោះមទ។
វ្រ្គ 2 ខផនកទ ី1 នៃច្បាប់មៃះៃឹងចូលជបាធរ្បាៃភលៃបា្ៗមៃៅមព 
ល្បាៃកបារយលគ់ព្ពីអនកម�ោះម្នោតអំពីច្បាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិងទឹ
ក្រុ្ភបាព្នបា ំ2018 ដូច្បាៃខចងមៃៅកននុងខផនកមៃោះមៃៅន្ងៃទ ី
6 ខែវិច្ឆិកបា ្នបាំ 2018 កបារម�ោះម្នោតទូមទៅទូទបំាងរដ្ឋ។ មដើ្្ីផ្ត
ល់្ ូលៃឆិធឆិដល់ក្្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិងក្្មវិធីកបារពបារមគ្រោះរបាំងសងៃលួ

86187. គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលអបាចមសនើសុំឲ្យគកុ្គបឹក្បាភឆិ 
�បាលវិៃឆិមយោ្រគ�បាក់ទុៃបញ្ចូល្រនបាបមងកើតគ�បាក់ក្្ីខដល 
�បាៃពី្រ្ៃីវិៃឆិមយោ្រគ�បាក់ទុៃបញ្ចូល្រនបា មយោងតបា្វ្រ្គ 
16312 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល សគ្បាបម់្រោលបំ្ងនៃកបារអៃុវ
ត្ត្បាគតបាមៃះ តឆិចជបាងទឹកគ�បាក់ទំបាង�បាយខដល�បាៃដកមដោយ
មយោងតបា្ភបា្រ 86189។ ចំៃួៃទឹកគ�បាក់នៃកបារមសនើសុំមៃះ 
្ឆិៃគតូវមលើសពីចៃំួៃនៃចំ្ងខដល្ឆិៃ្បាៃលក់ខដល្រ្ៈក
្្មបាធឆិ្បាៃមដោយ្បាៃដំម្ោះគសបាយអៃុញប្ាតឱ្យលក់មដោយ្ឆិៃ
របាប់បញ្ចូលគ�បាក់សំ្ងសងវិញខដលគតូវ�បាៃអៃុញ្បាតមដោយ
អៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 86192 សគ្បាបម់្រោលបំ្ ងនៃកបារខបង
ខចកមៃះម�ើយ។ គកុ្គបកឹ្បាភឆិ�បាលគតូវអៃុវត្តឯកសបារទបំាងមៃោះ
ខដលតគ្ូវមដោយគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលវិៃឆិមយោ្រគ�បាក់ខដលរួ្បញ្ចូ
ល្រនបាមដើ្្ីទទួលៃឆិងសងគ�បាក់ក្្ី។ របាលគ់�បាក់ក្្ីខដលគតវូែ្ី
ៃឹងគតូវរក្បាទុកមៃៅកននុង្ូលៃឆិធឆិខដលគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យមដោយអៃុ
មលោ្តបា្ខផនកមៃះ។
86188. ្វីមបើ្បាៃបទបញ្ត្តឆិមផ្ងមទៀតនៃខផនកមៃះឬច្បាប់
បំ្ុលកបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋមបើសឆិៃជបាមហរញ្ឆិកលក់ប័្ណ
ក្្ីខដលរួ្្បាៃដំបូៃ្មបាៃមលើប័្ណក្្ីខដល្បាៃគបសឆិទ្ធឆិភបាព
្បាកបារគ�បាក់មលើប័្ណក្ី្គតូវ�បាៃដកមចញពីប័្ណក្្ីសរុបស
គ្បាប់ម្រោលបំ្ងពៃ្ធសហព័ៃ្ធកននុងលក្ខែ្្ឌខដល�បាៃកំ្
ត់ឬ ្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃផលចំម្ញពីពៃ្ធដបារ្បា្ួយមបើសឆិ
ៃជបាហរិញ្វត្ថនុអបាចរក្បា្រ្ៃីដបាច់មដោយខ�កសគ្បាប់ប័្ណក
្្ីខដល�បាៃវៃិឆិមយោ្រៃឆិងសគ្បាបគ់�បាក់ចំ្ ូលវិៃឆិមយោ្រមលើគ�បា
ក់ទបាំងមៃោះមហើយអបាចមគបើឬដឹកៃបាំកបារមគបើគ�បាស់គ�បាក់ចំ្ូល
ឬគ�បាក់ចំ្ូលទបំាងមៃោះមដើ្្ីទូទបាត់សងគ�បាក់ពឆិៃ័យឬមផ្ង
មទៀត។ កបារទូទបាត់គតូវ�បាៃទបា្ទបារមគកោ្ច្បាប់សហព័ៃ្ធឬចបាត់វិ
ធបាៃកបារមផ្ងមទៀតទបាក់ទងៃឹងកបារវិៃឆិមយោ្រៃឆិងកបារមគបើគ�បាស ់
គ�បាក់ប័្ ណក្្ីទបាំងមៃោះតបា្ខដលអបាចតគ្ូវឬចង់�បាៃមៃៅមគកោ
្ច្បាប់សហព័ៃ្ធមដើ្្ីរក្បាស្ថបាៃភបាពនៃកបារមលើកខលងពៃ្ធទបាំង
មៃោះៃឆិងមដើ្្ីទទួល�បាៃអត្ថគបមយោជៃ៍មផ្ងមទៀតមៃៅមគកោ្  
គបព័ៃ្ធសគ្បាប់គ�បាប់មឈ្មោះអនកមហៅទូរស័ព្
86189. សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារខបងខចកមៃះ 
ៃបាយកនៃៃបាយកដ្ឋបាៃហឆិរញ្វត្ថនុអបាចអៃុញ្បាតឱ្យដកគ�បា 
ក់ពី្ូលៃឆិធឆិទូមទៅនៃចំៃួៃទឹកគ�បាក់ឬបរិ្បា្ខដល្ឆិៃ 
មលើសពីចំៃួៃនៃប័្ណសៃ្យបា្ឆិៃទបាៃ់លក់ខដលគតូវ�បាៃ 
អៃុញ្បាតមដោយ្រ្ៈក្្មបាធឆិមដើ្្ីលក់មដោយ្ឆិៃរបាប់បញ្ចូ
លប័្ ណសងវិញ។ គតូវ�បាៃអៃុញ្បាតមដោយអៃុមលោ្តបា្វ
្រ្គ 86192 សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារខបងខចកខផនកមៃះ
តឆិចជបាងចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃែ្ីមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
86187។ ចំៃួៃទឹកគ�បាក់្បា្ួយខដល�បាៃដកៃឹង្បាៃកបារ
ដបាក់ចូលមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិ។ គ�បាកខ់ដល្បាៃមៃៅមគកោ្ខផនកមៃះ 
ៃឹងគតូវគប្រល់ជូៃមទៅ្ូលៃឆិធឆិទូមទៅជបា្ួយៃឹងកបារគ�បាក់តបា 
្អគតបាខដលរក�បាៃមដោយគ�បាក់មៃៅកននុង្រ្ៃីវៃិឆិមយោ្ររួ្ប 
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ន្លៃឧបករ្៍អៃុមលោ្ខដលគតូវកបារ ៃឆិងន្លៃមកើៃម�ើង
នៃ្បា្ពលខដល�បាៃទឆិញមដោយគកសួងធៃធបាៃទឹក 
ជបាលទ្ធផលនៃកបារអៃុវត្តៃ៍របស់ ៃបាយកដ្ឋបាៃ 25.5 
(ខដលចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 38500) នៃកូដសែុភបាព ៃឆិងសុ
វត្ថឆិភបាពកូដខដលបៃ្តគតឹ្គតូវចមំពោះគកសួងពី្ូលៃឆិធឆិកបាត់ប
ៃ្ថយហ្គបាសផ្ះនបតង ដូច�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងវ្រ្គ 16428.8 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល ៃឆិងបង់ន្លៃឧបករ្៍អៃុមលោ្ខដលគតូវកបារ 
ៃឆិងន្លៃមកើៃម�ើងនៃ្បា្ពលខដល�បាៃទឆិញមដោយ្្្ឌលទឹ
កម្គតូប៉ូលីមតៃនៃរដ្ធ California ែបាងត្ចូង (ជំពូកទី 209 
នៃលក្ខៃ្តឆិកៈ1969 ជបាវិមសោធៃក្្ម) ជបាលទ្ធផលនៃកបាអៃុវត្តៃ៍
របសៃ់បាយកដ្ឋបាៃ 25.5 កូដសែុភបាព ៃឆិងសុវត្ថឆិភបាពកូដខដល
បៃ្តគតឹ្គតូវចំមពោះគកសួងពី្ូលៃឆិធឆិកបាត់បៃ្ថយហ្គបាសផ្ះនបតង 
ដូច�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងវ្រ្គ 16428.8 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(b) ្វិកបាខដលយកមទៅយកមទៅតបា្ៃបាយកដ្ឋបាៃមៃះមយោងតបា
្ខផនកមៃះៃឹងគតូវ�បាៃចំ្បាយមៃៅកននុងគបព័ៃ្ធអភឆិវឌ្ឍៃ៍ធៃធបា
ៃទឹករបស់រដ្ឋៃឆិងមលើក្្មវិធីអភឆិរក្ទឹកមគបើគ�បាស់កននុងខដៃស្
ត្ថកឆិច្របសគ់បព័ៃ្ធអភឆិវឌ្ឍៃ៍ធៃធបាៃទឹករបស់រដ្ឋ។
(c) ្ូលៃឆិធឆិខដលយកមទៅឱ្យគសកុមៃះមដោយអៃុមលោ្តបា្ខផន
កមៃះៃឹងគតូវ�បាៃចំ្បាយកននុងកបារផ្នុកទឹកកបារព្យបា�បាលកបារដឹកជ
ញ្ចូៃៃឆិងកបារខចកចបាយទឹករបស់គសកុៃឆិងក្្មវិធីអភឆិរក្ទឹកអនក
មគបើគ�បាស់កននុងខដៃស្ត្ថកឆិច្របស់គសកុ។
(d) ក្្មវិធីអភឆិរក្ទឹកមគបើគ�បាស់ខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោ
យអៃុខផនក (b) ៃឆិង (c) គតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតដ
ល់អនកខដលផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគកដូចខដល
�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 79505.5 ខដលវបាអបាចគតូវ
�បាៃខកសគ្ួលៃឆិងតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បាែបាងមសដ្ឋកឆិច្។ 
ដូច�បាៃកំ្ត់កននុងនអុដនក (K) នៃវ្រ្គ 79702 មដលវបាអបាចៃឹង
គតវូ�បាៃមធវើវមិសោធៃក្្ម។
(e) របាល់កបារចំ្បាយមយោងតបា្ខផនកមៃះគតូវបំមពញតបា្តគ្ូ
វកបារនៃជំពូក 4.1 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 39710) ខផនកទី 2 
នៃខផនកទី 26 នៃគក្សុែភបាពៃឆិងសុវត្ថឆិភបាព។ ៃបាយកដ្ឋបាៃៃឆិង
គសុកៃឹងផ្តល់ជូៃៃូវរ�បាយកបារ្៍គបចបំា្នបាំមទៅគកុ្គបឹក្បាធៃធបា
ៃទឹករបស់រដ្ឋស្តីពីកបារអៃុវត្ត្រមគ្ោង្នបាំ្ុៃៃឆិងខផៃកបារសគ្បាប់
កបារអៃុវត្តៃបាមពលបច្នុប្ៃន។
(f) ្រ្មបាៃ្ូលៃឆិធឆិខដលគតូវ�បាៃផ្តល់មដោយខផនកមៃះមទគតូវ 
ចំ្ បាយមដើ្្ីចំ្បាយមលើកបារមរៀបចំកបារសបាងសង់កបារ 
គបតឆិបត្តឆិកបារកបារកបាត់បៃ្ថយឬកបារខ្រក្បាទីតបាំងដឹកជញ្ចូៃ 
ទឹកសបាប្្មី។ ្រ្មបាៃ្ូលៃឆិធឆិខដល�បាៃផ្តល់មដោយខផនកមៃះ 
មទៃឹងគតូវចំ្បាយមដើ្្ីចំ្បាយមលើកបារសបាងសង់កខៃលៃ
ងស្តនុកទឹកមលើនផ្ទឹក្្មីឬមដើ្្ីពគងីកស្ត្ថភបាពក�៉បាល់រដ្ឋ 
California ឬបំពង់បង្ចូរទឹកមៃៅរដ្ឋែូ�ចូរប៉ាដូ។ កបារចំ្បាយ 
ទបាំងមៃោះគតូវខតជបាភបារកឆិច្របស់ទីភនបាក់ងបារទឹកខដលទទួល 

តកននុងកបាលបរិមច្តខដលអបាចមធវើ�បាៃដំបូងវបាចបាំ�បាច់្បាសខ់ដល
ច្បាប់មៃះ្បាៃគបសឆិទ្ធឆិភបាពភលៃបា្ៗ។
វ្រ្គ 3. បទបញ្ត្តឆិទំៃបាស់
(a) បទប្ញ្ត្តឆិៃឆិងមចតៃបានៃច្បាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិងទឹក្រុ
្ភបាព្នបាំ 2018 ៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់អបាទឆិភបាពមលើច្បាប់
រដ្ឋធ្្មៃុញ្បទបញ្បាឬម្រោលៃមយោ�បាយ្បាខដល្បាៃ
ជម្លៃោះជបា្ួយខផនកមៃះមហើយម្រោលៃមយោ�បាយៃឆិងមចត
ៃបានៃច្បាប់មៃះៃឹងយកឈនះមលើច្បាប់ជំទបាស់ទបំាងមៃោះ។ 
លក្ខៃ្តឆិកៈបទបញ្បាឬម្រោលៃមយោ�បាយ។
(b) គបសឆិៃមបើកបារខបងខចកមៃះគតូវ�បាៃអៃុ្័តមដោយអនកម�ោះ
ម្នោតប៉ុខៃ្តជំៃួសមដោយកបារខបងខចកសៃលៃឹកម្នោតមផ្ងមទៀតខដ
លគតូវ�បាៃអៃុ្័តមដោយអនកម�ោះម្នោតបខៃ្ថ្មទៀតមៃៅកននុងកបារ
ម�ោះម្នោតដូច្រនបាៃឆិងកបារខបងខចកកបារម�ោះម្នោតគតវូ�បាៃចបាត់ទុក
្បា្ឆិៃគតឹ្គតូវមៃោះវបា្រឺជបាបំ្ងរបស់អនកម�ោះម្នោតខដលច្បាប់
មៃះគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យ ក្លៃបាំងមពញមលញនៃច្បាប់។
(c) មបើសឆិៃជបា្រូគបខជងឬកបារផ្តលួចមផ្តើ្គប្បាំងៃឹងបញ្បា្បា្ួ
យខដល�បាៃមដោះគសបាយមដោយទមងវើមៃះទទួល�បាៃសំម�ងវិជ្
្បាៃែ្ពស់ជបាង្ុៃមៃោះរបាល់ខផនកខដល្រ្មបាៃកបារមគជៀតខគជកនៃទ
មងវើមៃះៃឹងកលៃបាយជបាដំម្ើរកបារ។
វ្រ្គ 4. មបើសឆិៃកបារផ្តល់្បា្ួយនៃច្បាប់មៃះឬកបារដបាក់ពបាក្យ
សុំរបស់វបាគតូវ�បាៃចបាត់ទុកជបា្ឆិៃគតឹ្គតូវមៃោះភបាព្ឆិៃគតឹ្គតូ
វមៃោះៃឹង្ឆិៃប៉ះពបាល់ដល់បទប្ញ្ត្តឆិមផ្ងមទៀតឬកបារអៃុវត្តៃ៍
នៃច្បាបម់ៃះខដលអបាច្បាៃគបសឆិទ្ធឆិភបាពមដោយ្រ្មបាៃបទបញ្ត្តឆិឬ
ពបាក្យសុំ្ឆិៃគតឹ្គតូវម�ើយមហើយមៃៅទីបំផុតបទប្ញ្ត្តឆិនៃច្បាប់
មៃះអបាចបំខបក�បាៃ។
វ្រ្គ 5. វ្រ្គ 2799.7គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅមលែកូដគតីៃឆិងខល្
ងមដើ្្ីអបាៃ៖
2799.7. អៃុខផនក (f) នៃវ្រ្គ 2787 ្ឆិៃអៃុវត្តមលើវ្រ្គ 
2795 ម�ើយ។ ្វីមបើ្បាៃបញ្ត្តឆិមផ្ងមទៀតនៃ្បាគតបាមៃះៃឆិង
ខផនកទី 13340 នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាល្រឆិតគតឹ្ន្ងៃទី 2 
ខែកកកដបា្នបាំ 2020 ្ូលៃឆិធឆិខដលគតូវ�បាៃមផ្រតបា្អៃ ុ
គកឹត្យមលែ 2795 គតូវ�បាៃបញ្ចូៃបៃ្តមទៅគកុ្គបឹក្បាអភឆិរ 
ក្សតវនគពសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃជំពូកទី 8 
(ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 86120) នៃខផនក 38 នៃគក្ទឹក។
វ្រ្គ 6. ្បាគត 8 (ចបាបម់ផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 11860) 
គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅជំពូកទ ី9 នៃខផនកទ ី3 នៃខផនកទ ី6 
នៃមលែកូដទឹកមដើ្្ីអបាៃ៖

្បាគតបា 8. ្ូលៃឆិធឆិកបាត់បៃ្ថយហ្គបាសផ្ះនបតង
11860. (a) មទោះបីជបាយប៉ាង្បាក៏មដោយ 
បញ្ត្តមផ្ងមទៀត្បា្ួយច្បាប់ ខដលរួ្ ទបាំងវ្រ្គ 13340 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល ៃឆិងវ្រ្គ 39710 ដល់ 39723 
រួ្្បាៃ កូដសែុភបាព ៃឆិង សុវត្ថឆិភបាព ន្លៃបងម់សវបា 
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ក្បាភឆិ�បាលគ្រប់គ្រងធៃធបាៃអបាកបាសរបស់រដ្ឋមលើកបារអៃុវត្ត្រ 
មគ្ោង្នបាំ្ុៃៃឆិងខផៃកបារសគ្បាប់កបារអៃុវត្តៃបាមពលបច្នុប្ៃន។
(e) វិធបាៃកបារស្មហតុផលៃឆិងលទ្ធភបាពទបាំងអស់គតូវ�បាៃម្រ
យកមទៅកបាត់បៃ្ថយមជៀសវបាងឬកបាត់បៃ្ថយផលប៉ះពបាល់បរិស្ថបា
ៃអវិជ្្បាៃសែំបាៃ់ៗពី្រមគ្ោងខដលអៃុវត្តតបា្ខផនកមៃះ។

សំម�ើ បបជា្ត ិ4
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះ�បាៃដបាក់ដល់គបជបាជៃអៃុមលោ្តបា 
្បញ្ត្តនៃវ្រ្គ 8 ្បាគតបា II នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California។
កបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះបខៃ្ថ្វ្រ្គែលៃះមទៅកូដស្តីពីសុវត្ថឆិភបាព  
ៃឆិងសុែភបាព ដូចមៃះ បញ្ត្ត្្មីខដល�បាៃមសនើបខៃ្ថ្គតូវ 
�បាៃម�ោះពុ្្ពជបា គបមភទអក្រមគទត មដើ្្ីបង្បាញ្បាជបាប 
ទប្ញត្តឆិ្្មី។

មសច្ក្តើមសនើច្បាប់
វ្រ្គ 1. ខផនកទ ី6.3 (កបារចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 1179.81)  
គតូវ�បាៃម្របខៃ្ថ្មទៅកននុងៃបាយកដ្ឋបាៃទ ី1 នៃកូដស្ដីពីសុែភបាព 
ៃឆិងសុវត្ថឆិភបាព មដើ្្ីអបាៃ៖

ខផនក 6.3. ច្បាប់ស្តីពីប័្ណគ�បាក់សគ្បា 
ប់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារ្នបាំ 2018

ជំពូកទី 1. បញ្ញត្តទូរលទៅ
1179.81. (a) ខផនកមៃះគតូវ�បាៃម្រស្គបាលៃ់ឆិងអបាចគតូវ
�បាៃមលើកម�ើង្បាច្បាប់ប័្ណក្្ីសគ្បាប់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារ្នបាំ 
2018។
(b) ប្ដបាញ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារកននុងតំបៃ់របស់រដ្ឋ California 
ផ្តល់ៃូវកបារខ្ទបាំសែុភបាពសំែបាៃ់ដល់កុ្បារខដលគបឈ
្ៃឹងជ្ងៃឺ ឬរបួសខដល្រំរបា្កំខហងដល់អបាយុជីវិត។ 
ជបាង្ួយលបាៃដងកននុង្ួយ្នបំា កុ្បារគតូវ�បាៃខ្ទបាំមៃៅតបា្្ៃ្ីរ
មពទ្យទបំាងមៃះមដោយ្ឆិៃ្រឆិតពីស្ត្ថភបាពរបស់គ្រួសបារពួកម្រ។
(c) ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារក៏ផ្តល់កបារខ្ទបំាៃឆិងកបារខ្ទបំាពឆិមសសខដ
ល�បាៃជួយបមងកើៃកបាររស់របាៃ្បាៃជីវិតរបស់កុ្បារខដល្បា
ៃជ្ងៃឺធងៃៃ់ធងៃរៃឆិងជ្ងៃឺដូចជបាជ្ងៃឺ្ហបារីកឈបា្កននុងែួរក្បាល 
ជ្ងៃឺមែ្ោយមបះដូង ជ្ងៃឺទឹកមៃោ្ខផអែ្ ជ្ងៃឺមែ្ោយមបះដូង  
គកពះ ៃឆិងជ្ងៃឺសរនសឈបា្។
(d) ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារក៏ផ្តល់កបារប្ដនុះប្ដបាលដ៏្បាៃសបារៈសំ
ែបាៃ់សគ្បាប់មពទ្យកុ្បារ អនកឯកមទសែបាងកុ្បារៃឆិងអនកដនទមទៀ
តខដលព្យបា�បាលកុ្បារមហើយពួកម្រមធវើកបារគសបាវគជបាវមវជ្សបាគស្ត
ដ៏សំែបាៃ់ខដលផ្តល់ផលគបមយោជៃ៍ដល់កុ្បារទបំាងអស់មៃៅរដ្ឋ 
California ។
(e) មទោះជបាយ៉បាង្បាក៏មដោយបៃ្នុកនៃកបារខ្ទបាំខដល្រ្មបាៃកបារែូ
ចែបាត ៃឆិងកបារមកើៃម�ើងនៃន្លៃមលើកបារខ្ទបំាសែុភបាពយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃ
រប៉ះពបាល់ដល់ស្ត្ថភបាពរបស់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារកននុងកបារមធវើទំមៃើប
ក្្មៃឆិងពគងកីទីកខៃលៃងរបស់ពួកម្រៃឆិងមដើ្្ីទឆិញបមច្កវិទ្យបាមវជ្

�បាៃផលគបមយោជៃ៍ពីកបាររចៃបាកបារសបាងសង់គបតឆិបត្តឆិកបារ 
កបាត់បៃ្ថយឬខ្រក្បាស្្ភបារៈទបាំងមៃោះ។
(g) វិធបាៃកបារស្មហតុផលៃឆិងលទ្ធភបាពទបាំងអស ់
គតូវ�បាៃម្រយកមទៅកបាត់បៃ្ថយមជៀសវបាងឬកបាត់បៃ្ថយផលប៉ះ
ពបាល់បរិស្ថបាៃអវិជ្្បាៃសែំបាៃ់ៗព្ីរមគ្ោងខដលអៃុវត្តតបា្ខផន
កមៃះ។
11861. (a) មទោះបីជបា្បាៃច្បាប់្បា្ួយមផ្ងមទៀ
តខដលរួ្្បាៃខផនក 13340 នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាលៃឆិងវ្រ្គ 
39710 ដល់ 39723 រួ្បញ្ចូលមលែកូដសុែភបា
ពៃឆិងសុវត្ថឆិភបាពន្លៃចំ្បាយខដល�បាៃទទួលពីឧបក
រ្៍ខដលអៃុមលោ្តបា្ៃឆិងន្លៃចំ្ បាយ្បា្ពលខដ
ល�បាៃទឆិញមដោយ ្្្ឌល Contra Costa Water 
ខដលជបាលទ្ធផលនៃកបារអៃុវត្តខផនកមលែ 25.5 (ចបាប់ពីវ្រ្គ 
38500) នៃគក្សុែភបាពៃឆិងសុវត្ថឆិភបាពគតូវ�បាៃបៃ្តយកមទៅ
គសកុពី្ូលៃឆិធឆិកបាត់បៃ្ថយឧស្ម័ៃផះ្កញ្ក់ខដល្បាៃខចងកននុង
វ្រ្គ 16428.8 នៃគក្រដ្ឋប្មវ្ីៃឆិងន្លៃឈនលួល កបារចំ្បាយ
មលើឧបករ្៍អៃុមលោ្ភបាពខដល�បាៃទទួលៃឆិងកបារបមងកើៃ្្
នលអ្រ្គឆិសៃីខដល�បាៃទឆិញមដោយអបាជ្បាធរទឹក San Luis ៃឆិង 
Delta Mendota ខដលជបាលទ្ធផលនៃកបារអៃុវត្តខផនក 25.5 
(ចបាបម់ផ្តើ្ពីវ្រ្គ 38500) នៃគក្សុែភបាពៃឆិងសុវត្ថឆិភបាពគតូ
វ�បាៃម្រយកមទៅមគបើជបាបៃ្តបៃ្បាប់ សឆិទ្ធឆិអំ្បាចពី្ូលៃឆិធឆិកបា
ត់បៃ្ថយឧស្ម័ៃផះ្កញ្កខ់ដល្បាៃខចងកននុងវ្រ្គ 16428.8 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(b) (1) ្ូលៃឆិធឆិខដលយកមទៅ្្្ឌល Contra Costa 
Water មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះៃឹងគតវូ�បាៃច ំ
្បាយកននុងខដៃកំ្ត់នៃគសុក ៃឆិងក្្មវិធីអភឆិរក្ទឹក 
មគបើគ�បាស់កននុងគសុក។
(2) ្ូលៃឆិធឆិខដលយកមទៅឱ្យអបាជ្បាធរខដៃដី San Luis  
ៃឆិង Delta Mendota មគកោ្ខផនកមៃះៃឹងគតូវ�បាៃចំ្បា 
យកននុងកបារផ្នុកទឹកកបារព្យបា�បាលកបារដឹកជញ្ចូៃៃឆិងគបព័ៃ្ធខចកចបា
យរបស់អបាជ្បាធរៃឆិងកបារកបារពបារទឹកកបារខកល្អែ្រុ្ភបាពទឹកកបា
រព្យបា�បាលទឹកកបារផ្គត់ផ្គង់ទឹកៃឆិង ក្្មវិធីទឹកគសមដៀង្រនបាមៃៅកននុង
ខដៃស្ត្ថកឆិច្របស់អបាជ្បាធរ។
(c) ្ូលៃឆិធឆិខដលគតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃមដោយអៃុមលោ្តបា្អៃុ
ខផនក (b) គតូវផ្តល់អបាទឆិភបាពែ្ពស់បំផុតដល្់រមគ្ោងទបាំងមៃោះខដ
លផ្តល់អត្ថគបមយោជៃ៍ដល់សហ្រ្ៃ៍គកីគកដូច�បាៃកំ្ត់កននុង
អៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 79505.5 ខដលអបាចគតូវ�បាៃខកសគ្ួល
ៃឆិងតំបៃ់ខដល្បាៃបញ្បាមសដ្ឋកឆិច្ដូច្បាៃខចងកននុងអៃុខផនក (k) 
នៃវ្រ្គ 79702 មគពោះ្បាវបាអបាចគតូវ�បាៃខកខគប។
(d) របាល់កបារចំ្បាយមយោងតបា្ខផនកមៃះគតូវបំមពញតបា្ត
គ្ូវកបារនៃជំពូក 4.1 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 39710) ខផនកទី 2 
នៃខផនកទី 26 នៃគក្សុែភបាពៃឆិងសុវត្ថឆិភបាព។ ្្្ឌល ៃឆិងអបា
ជប្ាធរ្បាៃស្ត្ថកឆិច្គតូវផ្តល់រ�បាយកបារ្៍គបចបាំ្នបាំដល់គកុ្គបឹ
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មគ្ោងអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះ ឬមទៅ្ៃ្ីរមពទ្យខដល្បាៃសឆិទ្ធឆិអ
ៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះ។
(f) “ក្្មវិធី” ្បាៃៃ័យ្បាក្្មវិធី្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារគតូវ�បាៃបមងកើត
ម�ើងអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះ។
(g) “្រមគ្ោង” ្បាៃៃ័យ្បាកបារសបាងសង់ កបារពគងីក 
កបារជួសជុល កបារខកល្អែ កបារផ្តល់មគ្រឿងបរិក្ខបារ កបារផ្តល់ហឆិរញ្
ប្ទបាៃឬកបារផ្តល់ហឆិរញ្ប្ទបាៃដល់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារខដលគតូវ�បា
ៃផ្តល់ហឆិរញ្ប្ទបាៃរឺ ផ្តល់ហឆិរញ្ប្ទបាៃម�ើងវិញ មដោយ្បាៃ
្ូលៃឆិធឆិខដលគតូវ�បាៃផ្តល់ជូៃទបាំងគសងុឬ្ួយខផនកមដោយអៃុ
មលោ្តបា្ខផនកមៃះ។ “្រមគ្ោង” អបាចរបាប់បញ្ចូលៃូវសំ្ង
សគ្បាប់ន្លៃសបាងសង់ពគងីកកបារជួសជុលខកល្អែមគ្រឿងសង្បារឹ្
បំពបាក់ផ្តល់ហឆិរញ្ប្ទបាៃរឺ ផ្តល់ហឆិរញ្ប្ទបាៃម�ើងវិញនៃ្ៃ្ីរ
មពទ្យកុ្បារខដលន្លៃទបាំងមៃះគតូវ�បាៃមកើតម�ើងបៃ្បាប់ពីន្ងៃទី 1 
ខែ្ករបា្នបាំ 2018 ។ "្រមគ្ោង” អបាចរបាប់បញ្ចូលទបំាងកបាររួ 
្បញ្ចូល្រនបា្ួយឬមគចើៃនៃអវីខដល�បាៃអៃុវត្តរួ្ ្រនបាមដោយ្ៃ្ីរ
មពទ្យកុ្បារខដលចូលរួ្ពីរឬមគចើៃខដល្បាៃលក្ខ្ៈគ្រប់គ្របាៃ់
មគកោ្ខផនកមៃះ។

ជំពូកទី 2. កម្មវិធីមន្ីរលពទ្យកុមារ
1179.83. ដំម្ើរកបារនៃប័្ណក្្ីខដល�បាៃមចញ ៃឆិងលក់
តបា្ខផនកមៃះគតូវរក្បាទុកមៃៅកននុងផ្គត់ផ្គង់្វិកបាច្បាប់ប័្ណក្្ីស
គ្បាប់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារខដលគតូវ�បាៃបមងកើតម�ើង។
1179.84. ម្រោលបំ្ងនៃកក្្មវិធី្ ៃ្ីរមពទ្យកុ្ បារ្ឺរមដើ្្ី
មធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវសុែភបាព ៃឆិងសុែុ្បាលភបាពរបស់កុ្បារខដ
ល្បាៃជំងឺធងៃៃ់ធងៃរមៃៅរដ្ឋ California មដោយផ្តល់គបភពផ្គត់ផ្គង់
្វិកបាគបកបមដោយស្ថឆិរភបាព ៃឆិងមគតៀ្លក្ខ្ៈសគ្បាប់្រមគ្ោង
ខកល្អែទុៃសគ្បាប់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារ។ ក្្មវិធខីដល�បាៃផ្តល់មៃៅ
កននុងខផនកមៃះ្រឺមៃៅកននុងផលគបមយោជៃ៍សបាធបារ្ៈ ម្រោលបំ្ង
សបាធបារ្ៈមហើយៃឹងមលើកក្្ពស់សុែភបាព សុែុ្បាលភបាព ៃឆិង
សុវត្ថឆិភបាពរបស់គបជបាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋ។
1179.85. អបាជ្បាធរគតូវ�បាៃអៃុញប្ាតឱ្យផ្តល់ជំៃួយដល់្
ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារ្បា្ួយសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃ្រមគ្ោងផ្តល់ផ្គ
ត់ផ្គង់្វិកបាដូច�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (g) នៃវ្រ្គ 1179.82 
ឬមទៅកបាៃ់្ៃ្ីរមពទ្យអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (c) នៃវ្រ្គ 
1179.86 ។
1179.86. (a) ដប់គ�បាំបីភបា្ររយនៃផ្គត់ផ្គង់្វិកបាសរុប
ខដល្បាៃសគ្បាប់ជំៃួយអៃុមលោ្តបា្ច្ខ្កមៃះៃឹងគតូ
វគប្រល់ជូៃ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារដូច្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ (1) 
នៃអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 1179.82 ។
(b) ្វិកបាចំៃួៃ ចឆិតសឆិបភបា្ររយក នៃផ្គត់ផ្គង់្វិកបាសរុបខដ
លអបាចទទួល�បាៃសគ្បាប់ជំៃួយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះៃឹង
គតូវផ្តល់ជូៃ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារដូច្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ (2) 
នៃអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 1179.82 ។

សបាគស្តចុងមគកោយបំផុត ៃឆិងឧបករ្៍មវជ្សបាគស្តពឆិមសសខដល
ចបំា�បាចម់ដើ្្ីខ្រក្បាកុ្បារឈឺម�ើយ។
(f) មហតុដូមចនះមហើយគបជបាជៃចង់ផ្តល់គបភពផ្គត់ផ្គង់្វិកបា្បា
ៃស្ថឆិរភបាពៃឆិងមគតៀ្លក្្ខ ៈសគ្បាប់ក្្មវិធីខកល្អែទុៃសគ្បា
ប់្ ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារមដើ្្ីមលើកក ្្ពស់សុែភបាព សុែុ្បាលភបាព 
ៃឆិងសុវត្ថឆិភបាពកុ្បារតូចៗរបស់រដ្ឋ California ។
1179.82. ដូចខដល�បាៃមគបើមៃៅកននុងខផនកមៃះ គបកបារែបាង
មគកោ្មៃះ្បាៃអត្ថៃ័យដូចតមទៅ៖
(a) “អបាជប្ាធរ” ្បាៃៃ័យ្បាអបាជ្បាធរផ្តល់ហឆិរញ្ប្ទបាៃមលើមស
វបាធបាៃបារ៉បាប់រងសែុភបាពរដ្ធ California ខដល�បា
ៃបមងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 15431 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(b) “្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារ” ្បាៃៃ័យដូចែបាងមគកោ្៖
(1) សកលវិទ្យបាល័យ California ទូមទៅគតូវ�បាៃមរៀបរបាប់ដូច
ែបាងមគកោ្៖
(A) សបាកលវិទ្យបាល័យរដ្ធ California ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារ Davis។
(B) ្ៃី្រមពទ្យកុ្បារ Mattel នៃសបាកលវិទ្យបាល័យរដ្ធ 
California, Los Angeles។
(C) សបាកលវិទ្យបាល័យកុ្បារនៃសបាកលវិទ្យបាល័យរដ្ធ 
California, Irvine។
(D) សបាកលវិទ្យបាល័យរដ្ធ California ្ៃី្រមពទ្យកុ្បារ 
San Francisco។
(E) សបាកលវិទ្យបាល័យរដ្ធ California ្ៃី្រមពទ្យកុ្បារ 
California, Irvine។
(2) ្ៃ្ីរមពទ្យសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ទមូទៅខដលជបាអង្គភបាពគបតឆិបត្តឆិ
កបារ្ួយខដលជបាអង្គកបារ្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញខដលទទួល�បាៃ
ជៃំួយសបាជីវក្្មឥតសំ្ងរដ្ធ California ឬជំៃួយគបកួតគប
ខជងអៃុមលោ្តបា្ខផនកទី 6 (ចបាប់ពីវ្រ្គ 1179.10) ឬខផនកទី 
6.1 (ចបាបម់ផ្តើ្ពីខផនកទី 1179.50) ខដលផ្តល់ៃូវមសវបាកុ្បារ
យប៉ាងទូលំទូលបាយ ចំៃួៃកុ្បារែ្ពស់ខដល្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិក
្្មវិធីរដ្ឋបាភឆិ�បាល ៃឆិងកុ្ បារខដលគតវូកបារកបារខ្ទបំាសុែភបាពពឆិមស
សកុ្ បារ្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិក្្មវិធីមសវបាក ្្មកុ្បារតូចៗមៃៅរដ្ឋ 
California ។
(c) “្រ្ៈក្្មកបារ” ្បាៃៃ័យ្បា្រ្ៈក្្មកបារហឆិរញ្វត្ថនុ
ច្បាប់ប័្ ្ក្្ីសគ្បាប់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្ បារ (Children’s 
Hospital Bond Act) គតវូ�បាៃបមងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
1179.91 ។
(d) “ផ្គត់ផ្គង់្ វិកបា” ្បាៃៃ័យ្បាផ្គត់ផ្គង់្ វិកបាច្បាប់ប័្ ណក្្ី
សគ្បាប់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារបំរុងខដលបមងកើតម�ើងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 
1179.83 ។
(e) “ជំៃួយគបកួតគបខជង” ្បាៃៃ័យ្បាកបារខបងខចកគ�បាក់មៃៅ
កននុងផ្គត់ផ្គង់្ វិកបាមដោយអបាជប្ាធរមទៅ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារសគ្បាប់្រ 
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មហើយអបាជ្បាធរ្ឆិៃគតូវផ្តល់ឱ្យ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារមៃោះមទ ខដល
ជបាជំៃួយគបកួតគបខជងខដលប្ដបាលឱ្យចំៃួៃសរុបនៃជំៃួ
យខដល�បាៃផ្តល់ឱ្យ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារមៃោះមលើសពីផ្គត់ផ្គង់្វិ
កបា្ួយវ្រ្គគ�បាំនៃផ្គត់ផ្គង់្វិកបាសរុបខដល្បាៃសគ្បាប់ជំៃួយ
ដល់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារទបាំងអស់មដោយអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក 
(a) នៃវ្រ្គ 1179.86 ។ ្វីមបើកបារកំ្ត់ឧបត្ត្្ភមៃះក៏មដោយ
្ូលៃឆិធឆិខដលអបាចរក�បាៃកននុងអៃុខផនកនៃខផនកទី 1179.86 
ខដល្ឆិៃទបាៃ់អស់សុពលភបាពមៃៅន្ងៃទី 30 ខែ្ឆិ្ុៃបា្នបាំ 
2033 ៃឹង្បាៃសគ្បាប់ពបាក្យមសនើសុំពី្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារ្បា
្ួយខដល្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌទី 1 នៃអៃុខផនកនៃ វ្រ្គ 
1179.82 ។
(d) ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារខដល្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌទី (2) 
នៃអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 1179.82 ្ឆិៃគតូវដបាក់ពបាក្យសុំមទ មហើ
យអបាជ្បាធរៃឹង្ឆិៃផ្តល់រងវបាៃ់ដល់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារមៃោះមទខដល
ជបាជំៃួយគបកួតគបខជងខដលៃឹងផ្តល់ឱ្យចំៃួៃសរុបនៃជំៃួយខដ
ល�បាៃផ្តល់ដល់កុ្បារទបាំងមៃោះ។ ្ៃ្ីរមពទ្យគតូវមលើសពី្ួយរ
យសបា្សឆិបគ�បាំលបាៃ ដុលលៃបារ ($135,000,000)  
ពីផ្គត់ផ្គង់្វិកបាខដលអបាចរក�បាៃសគ្បាប់ជំៃួយដល់្ៃ្ីរមព
ទ្យកុ្បារទបាំងអស់អៃុមលោ្តបា្ (b) នៃវ្រ្គ 1179.86។ 
្វីមបើកបារកំ្ត់ឧបត្ថ្្ភមៃះក៏មដោយ ក៏ផ្គត់ផ្គង់្វិកបាខដ
លអបាចរក�បាៃមៃៅមគកោ្អៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 1179.86 
ខដល្ឆិៃគតូវ�បាៃមគបើគ�បាសម់ដោយ ន្ងៃទី 30 ខែ្ឆិ្ុៃបា 2033 
ៃឹងអបាចរក�បាៃសគ្បាប់ពបាក្យសុំសុំពី្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារ្បា្ួ
យខដល្បាៃខចងកននុងក្បាែ័ ្្ឌ (2) នៃអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 
1179.82។
(e) កននុងករ្ី្បាក៏មដោយ កបារផ្តល់ហឆិរញ្ប្ទបាៃដល់្រមគ្ោង
្ឆិៃមលើសពីន្លៃសរុបរបស្់រមគ្ោងខដលកំ្ត់មដោយ្ៃ្ីរមពទ្យ
កុ្បារៃឆិងគតូវ�បាៃអៃុ្័តមដោយអបាជ្បាធរ។
(f) ្រមគ្ោងទបំាងអស់ខដលទទួល�បាៃរងវបាៃ់គតូវបញ្ប់កននុងរយៈ
មពលស្គសប។ គបសឆិៃមបើអបាជ្បាធរកំ្ត់្បា្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បា
រ�បាៃែកែបាៃ្ឆិៃ�បាៃបញ្ប់្រមគ្ោងមៃះមគកោ្គបកបារខដល
�បាៃបញ្បាក់កននុងកបារផ្តល់ជំៃួយមៃោះ អបាជ្បាធរអបាចតគ្ូវឱ្យ្បា
ៃដំម្ោះគសបាយរួ្ ទបាំងកបារគប្រលគ់ត�ប់្កវិញទបាំងអស់ 
ឬ្ួយខផនកនៃជំៃួយ។ ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារខដលទទួល�បាៃជំៃ ួ
យមគកោ្ខផនកមៃះគតូវដបាក់លឆិែឆិតបញ្បាក់ពីកបារបញ្ប់្រមគ្ោង 
មទៅឱ្យអបាជ្បាធរ។
(g) គ�បាក់ជំៃួយៃឹងអបាចរក�បាៃអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ 
មបើអបាជ្បាធរកំ្ត់្បា ែលៃលួៃ្បាៃទឹកគ�បាក់គ្រប់គ្របាៃ់មៃៅកននុងផ្គត់ផ្គ
ង់្ វិកបា។ ្រ្មបាៃចំ្ុច្បា្ួយមៃៅកននុងវ្រ្គមៃះតគ្ូវឲ្យអបាជ្បាធរផ្ដ
ល់គ�បាក់ជំៃួយមទ មបើអបាជ្បាធរមៃះកំ្ត់្បា ែលៃលួៃ្បាៃទឹកគ�បាក់
្ឆិៃគ្រប់គ្របាៃ់មៃៅកននុងផ្គត់ផ្គង់្វិកបាមដើ្្ីមធវើដូមចនះ�បាៃ។
(h) ទីភនបាក់ងបារមៃះអបាចកំ្ត់ជបាគបចបំា្នបាំៃូវចៃំួៃទឹ
កគ�បាក់ខដល្បាៃសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃខផនកមៃះ។ 

(c) ដប់ភបា្ររយនៃផ្គត់ផ្គង់្វិកបាសរុបខដលអបាចទទួល�បាៃស 
គ្បាប់ជៃំួយអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់សគ្បាប់ជំ
ៃួយដល់្ៃ្ីរមពទ្យខដលផ្តល់មសវបាកុ្បារដល់កុ្បារខដល្បាៃល
ក្្ខ ស្្ត្តឆិមសវបាក្្មវិធីកុ្ បារកុ្បាររដ្ឋ California ខដលជបា 
(1) ្ៃ្ីរមពទ្យសបាធបារ្ៈដូច្បាៃខចងកននុងក្បាែ័្្ឌ (25)
អៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 14105.98 នៃមលែកូដសុែុ្បាលភបាព 
ៃឆិងសបា្ថប័ៃឬ (2) ្ៃ្ីរព្យបា�បាលបៃ្បាៃ់ទមូទៅខដលទទួល�បាៃអបា
ជប្ាប័្ណអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 1250 នៃកូដមៃះខដលជបាអង្គភបាព 
គបតឆិបត្តឆិកបារ្ួយខដលជបា សបាជីវក្្ម្ឆិៃរកគ�បាក់ចំម្ញមៃៅរដ្ឋ 
California ។ ផ្គត់ផ្គង់្វិកបាមៃះៃឹងគតូវ�បាៃមគបើខតសគ្បាប់សបា
ងសង ់ពគងីក កបារជួសជុល ខកល្្ អផ្តល់មគ្រឿងបរិក្ខបារ ឬបំពបា
ក់ក្្មវិធីកុ្បារនៃ្ៃ្ីរមពទ្យខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ។ ្ៃ្ីរមព
ទ្យកុ្បារខដល�បាៃកំ្ត់កននុងអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 1179.82 
ៃឹង្ឆិៃ្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិជំៃួយមគកោ្អៃុខផនកមៃះមទ មលើ
កខលងខតផ្គត់ផ្គង់្វិកបា្បា្ួយខដលអបាចរក�បាៃកននុងអៃុខផនក
មៃះខដល្ឆិៃគតូវ�បាៃបំមពញមៃៅន្ងៃទី 30 ខែ្ឆិ្ុៃបា្នបាំ 2033 
ៃឹង្បាៃសគ្បាប់ពបាក្យសុំពីគ្រប់្ៃី្រមពទ្យកុ្បារខបបមៃះ។ អបាជ្បា
ធរគតូវផ្តល់កបារផ្តល់ជៃំួយមគកោ្ៃឆិតឆិវិធីខដលែលៃលួៃៃឹងអៃុ្័ត 
មដើ្្ីអៃុវត្ដម្រោលបំ្ងនៃអៃុខផនកមៃះ។
1179.87. (a) អបាជ្បាធរគតូវមធវើពបាក្យសុំមសរមសរសគ្បាប់កបារ
ផ្តល់ជំៃួយមគកោ្ខផនកមៃះកននុងរយៈមពល 90 ន្ងៃបៃ្បាប់ពីកបារអៃុ
្័តច្បាប់មៃះ។ អបាជ្បាធរគតូវមធវើស្្ទបាៃដល់្ ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារខដ
ល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិខដៃកំ្ ត់នៃខផនកមៃះៃឆិងមដើ្្ីបខៃ្ថ្
ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះមដោយខផអែកមលើកត្តបាដូចែបាងមគកោ្៖
(1) កបារមធវើស្្ទបាៃមៃះៃឹងរួ្ខផនកកននុងកបារពគងីកឬខកល្អែកបា
រខ្ទបាំសុែភបាពមដោយកុ្បារខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិក្្មវិធីធបា
ៃបារ៉បាប់រងសែុភបាពរបស់រដ្ឋបាភឆិ�បាល ៃឆិងកុ្ បារែវះែបាត្រ្មបាៃកបារអ
ៃុញ្បាតៃឆិង្រ្មបាៃធបាៃបារ៉បាប់រង។
(2) កបារមធវើស្្ទបាៃមៃះៃឹងរួ្ខផនកដល់កបារមធវើឱ្យគបមសើរម�ើង
នៃកបារខ្ទបាំសុែភបាពកុ្បារឬលទ្ធផលអនកជំងឺកុ្បារ។
(3) ្ៃី្រមពទ្យកុ្បារផ្តល់កបារខ្ទបាំសែុភបាព្រ្មបាៃកបារែូចែបាតដ
ល់អនកជ្ងៃឺកុ្បារគកីគក ឬសបាធបារ្ៈ។
(4) ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារផ្តល់មសវបាដល់កុ្បារងបាយរងមគ្រោះ។
(5) ្ៃី្រមពទ្យកុ្បារមលើកក្្ពស់កបារបមគងៀៃកុ្បារ 
ឬក ្្មវិធីគសបាវគជបាវ។
(6) បងប្ាញពីភបាពមគតៀ្ែលៃលួៃរបស់្រមគ្ោងៃឆិងលទ្ធភបាព្រ 
មគ្ោង។
(b) (1) ពបាក្យសុំសគ្បាប់ផ្គត់ផ្គង់្វិកបាគតូវដបាក់ជូៃអបាជ្បាធរមដើ
្្ីអៃុ្័តគសបតបា្តគ្ូវកបារនៃខផនកមៃះ។
(2) អបាជ្បាធរគតូវដំម្ើរកបារៃឆិងផ្តល់ជំៃួយកននុងលក្ខ្ៈទបាៃ់មព
លមវលបា្ឆិៃឱ្យមលើសពី 60 ន្ងៃ។
(c) ្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារខដល្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ (1) 
នៃអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 1179.82 ្ឆិៃគតវូដបាក់ពបាក្យសុំមទ 
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(b) អបាជ្បាធរគតូវ�បាៃមគជើសមរើសទុកជបា “គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាល” 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃច្បាប់ប័្ណក្្ីកបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់
រដ្ឋ (ជំពូកទី 4 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 16720) នៃខផនកទី 3 
នៃៃបាយកដ្ឋបាៃទី 4 នៃចំ្ងមជើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល) មហើ
យគតូវចបាត់ខចងក្្មវិធីអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះ។
1179.92. ្រ្ៈក្្មកបារមៃះគតូវកំ្ ត់្បាមតើវបាចបំា�បាច់ 
ឬ្ឆិឆិៃចបាំ�បាច់ ឬ្រួរ ឬ្ឆិៃ្រួរមចញៃូវប័្ណក្្ីខដល�បាៃអៃុ
ញ្បាតអៃុមលោ្តបា្ខផនកមៃះគបមយោៃ៍អៃុវត្តសក្្មភបាពខដល
�បាៃបញ្បាក់មៃៅកននុងវ្រ្គ 1179.84 មហើយ (មបើដូមចនោះខ្ៃ) ចំ
ៃួៃទឹកគ�បាក់កននុងប័្ណក្្ីគតូវ�បាៃមចញៃឆិងលក់។ កបារមចញ
ប័្ណក្្ីជបាបៃ្តបៃ្បាប់អបាចគតូវ�បាៃអៃុញ្បាត ៃឆិងលក់មចញ
មដើ្្ីអៃុវត្តសក្្មភបាពទបាំងមៃោះកបាៃ់ខតន្លៃ មហើយវបា្ឆិៃសំ
ែបាៃ់ចបំា�បាច់ខដលរបាល់ប័្ណក្្ីទបាំងអស់គតូវ្បាៃកបារមចញឲ្យ 
ឬកបារលក់មចញកននុងមពល្បា្ួយ។
1179.93. គតូវ្បាៃកបារគប្ូលយកជបាមរៀងរបាល់្ នបាំ 
ៃឆិងកននុងលក្ខ្ៈដូច្រនបាមៃះ មហើយៃឆិងមៃៅមពលដំ្បាល្រនបាខដ
ល្បាៃកបារគប្ូលគ�បាក់ចំ្ូលរដ្ឋមផ្ងមទៀត (បខៃ្ថ្ពីមលើគ�បា
ក់ចំ្ូលធ្្មតបារបស់រដ្ឋគ�បាក់ចំៃួៃសរុបមៃៅកននុងចំៃួៃទឹកគ�បាក់
ខដលតគ្ូវឲ្យទូទបាត់គ�បាក់មដើ្ ៃឆិងកបារគ�បាក់មទៅមលើប័្ណក្្ីកននុ
ង្នបំាៃី្ួយៗ។ វបា្រឺជបាភបារកឆិច្របស់្្រៃ្តីទបំាងអស់ខដលគតវូ�បាៃ
មចោទគបកបាៃ់មដោយច្បាប់មដោយ្បាៃកបាតពវកឆិច្្បា្ួយទបាក់ទង
ៃឹងកបារគប្ូលគ�បាក់ចំ្ូលមដើ្្ីមធវើ ៃឆិងអៃុវត្តគ្រប់ច្បាប់ខដល
ចបាំ�បាច់មដើ្្ីគប្ូលគ�បាក់ចំៃួៃសរុបបខៃ្ថ្។
1179.94. ្វីមបើដូមចនោះក៏មដោយវ្រ្គ 13340 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល តបា្រយៈមៃះ ្បាៃកបារដកហូ
តជបាទយ្យវត្ថនុ្កពី្ូលៃឆិធឆិទូមទៅមៃៅរតៃបា្របាររដ្ឋ 
(សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះ) ៃូវចៃំួៃទឹកគ�បាក់ខដលៃឹង
មស្មើៃឹងចំៃួៃសរុបដូចែបាងមគកោ្៖
(a) គ�បាក់ចំៃួៃសរុបគបចបំា្នបាំចបំា�បាច់មដើ្្ីបង់គ�បាក់មដើ្ៃឆិង
កបារគ�បាក់មលើប័្ណក្្ីខដល�បាៃមចញ ៃឆិងលក់អៃុមលោ្តបា្
ខផនកមៃះមៃៅមពលខដលមដើ្ទុៃ ៃឆិងកបារគ�បាក់គតូវ�បាៃកំ្ត់ 
ៃឆិងគតូវបង់។
(b) គ�បាក់ចំៃួៃសរុបខដលចបំា�បាច់មដើ្្ីអៃុវត្តនៃវ្រ្គ 
1179.95 ខដលស្គសបមដោយ្ឆិៃ្រឆិតពី្នបាំសបារមពើពៃ្ធ។
1179.95. សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារអៃុវត្តខផនកមៃះ ៃបា
យកខផនកហឆិរញ្វត្ថនុអបាចអៃុញប្ាតឲ្យ្បាៃកបារដកគ�បាក់ពី្ូលៃឆិធឆិ
ទូមទៅៃូវចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល្ឆិៃមលើសពីចំៃួៃមលើប័្ណក្្ីខដ
ល្រ្មបាៃកបារលកខ់ដលគតូវ�បាៃអៃុញ្បាតមដោយ្រ្ៈក្្មកបារឲ្យ
្បាៃកបារលកម់ចញសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារអៃុវត្តខផនកមៃះ។ 
ចំៃួៃទឹកគ�បាក់្បា្ួយខដល�បាៃដកៃឹង្បាៃកបារដបាក់ចូលមទៅ
កននុងផ្គត់ផ្គង់្វិកបា។ ទឹកគ�បាក់្បា្ួយខដល្បាៃមៃៅមគកោ្វ្រ្គ
មៃះៃឹង្បាៃកបារបងវឆិលចូលមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិទូមទៅខដល�បាៃពីកបា
របៃ្តដំម្ើរកបារខដល�បាៃទទួលពីប័្ណក្្ីសគ្បាប់ម្រោលបំ្
ងនៃកបារអៃុវត្តខផនកមៃះ។

ន្លៃរដ្ឋ�បាលសគ្បាប់ក្្មវិធីមៃះ ្ឆិៃគតូវមលើសន្លៃពឆិតគ�បាក់ ឬ 1 
ភបា្ររយមទ (្រឺតន្លៃ្បាក៏មដោយខដលតឆិចតួច)។
1179.88. សវៃករនៃរដ្ឋ California អបាចៃឹងមធវើសវៃក្្ម
តបា្កបាលកំ្ ត់មដើ្្ីធបាៃបាឲ្យ�បាៃ្aដំម ើ្រប័្ណក្្ី្បាៃកបា
រផ្តល់ជូៃទបាៃ់មពលមវលបាខដលគសបតបា្លក្ខែ្្ឌនៃខផនកមៃះ 
មហើយអនកទទួល�បាៃកននុងកបារបៃ្តដំម្ើរកបារប័្ណក្ី្កំពុងមគបើផ្គ
ត់ផ្គង់្វិកបាគសបតបា្បញ្ត្តខដលពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងខផនកមៃះ។

ជំពូកទ ី 3. បញ្ញត្តសារលពើពន្ធ
1179.89  ប័្ ណក្ី្ខដល្បាៃទឹកគ�បាក់សរុបចំៃួៃ 
្ួយពបាៃ់លបាៃ ៃឆិងគ�បាំរយលបាៃដុលលៃបារ ($1,500,000,000) 
ខដល្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលចៃំួៃទឹកគ�បាក់នៃប័្ ណក្្ីសំ្ ងអបាចៃឹ
ង្បាៃកបារមចញឲ្យ ៃឆិងលកម់ចញមដើ្្ីឲ្យ្បាៃកបារមគបើផ្គត់ផ្គង់
្វិកបាសគ្បាប់កបារភ្បាប់ម្រោលបំ្ ងខដល�បាៃបញ្បាក់មៃៅកននុង
ខផនកមៃះ ៃឆិងមដើ្្ីទូទបាត់សងបំ្ុលមលើទុៃបងវឆិលសគ្បាប់
កបារចំ្បាយមលើប័្ណក្ី្ទូមទៅអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 16724.5 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល។ ប័្ ណក្ី្ខដលគតូវ�បាៃលកម់ចញៃឆិងគប្រ
ល់ឱ្យៃឹងកលៃបាយជបាកបាតពវកឆិច្គតឹ្គតូវ ៃឆិងជបាប់កឆិច្សៃ្យបារបស់រដ្ឋ 
មហើយមសចក្ដីជំមៃឿ ៃឆិងឥ្ទបាៃមពញរបស់រដ្ឋ គតូវ�បាៃស
ៃ្យបាសគ្បាប់កបារបង់ន្លៃឱ្យ�បាៃទបាៃ់មពលមវលបានៃគ�បាក់មដើ្
ទបាំងគសងុ ៃឆិងអគតបាកបារគ�បាកម់លើប័្ណក្្ីខដលជបាមដើ្ទុៃ 
ៃឆិងកបារគ�បាក់មកើតម�ើងៃឆិងគតូវបង់។
1179.90. ប័្ ណក្្ីខដលអៃុញ្បាតមដោយខផនកមៃះគតូវ្បាៃ
កបារមរៀបចំ កបារគបតឆិបត្តឆិ កបារមចញ កបារលក់�បាៃ កបារទូទបាត់  
ៃឆិងកបារមលោះដូចខដល្បាៃខចងកននុងច្បាប់ប័្ណក្្ី្ូលប័គត
កបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ (ជំពូក 4 (ខដលចបាប់មផ្តើ្គតង់វ្រ្គ 
16720) នៃខផនកទី 3 នៃៃបាយកដ្ឋបាៃ 4 នៃចំ្ងមជើងទី 2 
នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល ៃឆិងបញ្ត្តទបាំងអស់នៃច្បាបម់ៃោះអៃុវត្តចំ
មពោះ្ូលបគតបំ្ ុល ៃឆិងចំមពោះខផនកមៃះ មហើយ្បាៃកបារដបាក់
បញ្ចូលកននុងខផនកមៃះដូចខដល�បាៃខចងមពញមៃៅកននុងខផនកមៃះ។
1179.91. (a) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងទបាំងគសុងនៃកបារអ
ៃុញ្បាតឲ្យ្បាៃកបារមចញ ៃឆិងលក់អៃុមលោ្តបា្ច្បាប់ប័្ណក
្ី្កបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ (ជំពូកទី 4 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 
16720) នៃខផនកទី 3 នៃៃបាយកដ្ឋបាៃទី 4 នៃចំ្ងមជើងទី 2 
នៃគក្ច្បាប់ ឬកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល) នៃប័្ណខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោ
យខផនកមៃះ ៃឆិងតបា្រយៈមៃះ ្រ្ៈក្្មបាធឆិកបារហឆិរញ្វត្ថនុគសប
តបា្ច្បាប់ស្ដីពី្ូលប័គតសគ្បាប់្ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារគតូវ�បាៃបមងកើត
ឲ្យ្បាៃម�ើង។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះ ្រ្ៈក្្មកបា
រហឆិរញ្វត្ថនុគសបតបា្ច្បាប់ប័្ណក្្ីសគ្បាប់្ ៃ្ីរមពទ្យកុ្បារ្រឺជបា 
“្រ្ៈក្្មកបារ” ខដលគបកបារមៃោះគតូវ�បាៃម្រមគបើមៃៅកននុងច្បាប់ប័
្ណក្្ីកបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ។ ្រ្ៈក ្្មកបារមៃះ្បាៃៃូវអនក
គតួតពឆិៃឆិត្យ ៃបាយកហឆិរញ្វត្ថនុ ៃឆិងហឆិរញ្ឆិក ឬអនកតំ្ បាងរបស់
ពួកម្រខដល�បាៃមគជើសមរើសទុក។ ហឆិរញ្ឆិកគតូវបមគ្ើកបារងបារជបាគប
ធបាៃ្រ្ៈក ្្មកបារ។ (d) សំម�ងវ្រ្គមគចើៃនៃ្រ្ៈក្្មកបារអបាច
ច្បាប់្រ្ៈក្្មកបារ។
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រុបសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងពៃ្ធរបស់សហព័ៃ្ធតបា្លក្ខែ្្ឌ
ខដល�បាៃកំ្ត់មៃោះមហរញ្ឆិកអបាចរក្បា្រ្ៃីដបាច់មដោ
យខ�កសគ្បាប់កបារវៃិឆិមយោ្រគ�បាក់សុទ្ធៃឆិងសគ្បាប់កបារវិៃឆិ
មយោ្រគ�បាក់ចំ្ូលមលើគ�បាក់ទបាំងមៃោះ ។ ហរិញ្វត្ថនុអបាចមគបើ 
ឬដឹកៃបាំកបារមគបើគ�បាសគ់�បាក់ចំ្ូល ឬគ�បាក់ចំ្ូលទបាំងមៃោះ
មដើ្្ីសងបំ្ុលកបារមទោស ឬកបារបង់ន្លៃមផ្ងមទៀតខដលទបា្
ទបារមគកោ្ច្បាប់សហព័ៃ្ធ ឬចបាត់វិធបាៃកបារមផ្ងមទៀតទបាក់ទងៃឹ
ងកបារវិៃឆិមយោ្រ ៃឆិងកបារមគបើគ�បាស់ប័្ណក្្ីខដលគតវូ�បាៃមសនើសុំ 
ឬចង់�បាៃមៃៅមគកោ្ច្បាប់សហព័ៃ្ធ រក្បាស្ថបាៃភបាពនៃកបារមលើក
ខលងពៃ្ធនៃប័្ណក្្ីទបំាងមៃោះ ៃឆិងមដើ្្ីទទួលអត្ថគបមយោជៃ៍
មផ្ងមទៀតមគកោ្ច្បាប់សហព័ៃ្ធកននុងៃបា្ផ្គត់ផ្គង់្វិកបានៃរដ្ឋ
មៃះ។

ជំពូកទី 4. បញ្ញត្តទូលទៅ
1179.101. គបជបាជៃរកម�ើញមហើយគបកបាស្បាមដោយមហ
តុ្បាគ�បាក់ចំម្ញពីកបារលក់ប័្ណក្្ីខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោ
យខផនកមៃះ្ឆិៃខ្ៃជបា “គ�បាក់ចំម្ញនៃពៃ្ធ” ជបាគបកបារខដល
គតូវ�បាៃមគបើកននុង្បាគតបា XIII នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California មៃោះ
មទកបារមបើកគ�បាក់ចំ្ូលទបំាងមៃះ្ឆិៃគតូវ�បាៃដបាក់បញ្បាំមៃោះ
មទ។ មទៅខដៃកំ្ត់ខដល�បាៃដបាក់មដោយ្បាគតបាមៃោះ។
1179.102. មទោះជបា្បាៃបញ្ត្តមផ្ងមទៀតនៃខផនកមៃះក៏
មដោយបញ្ត្តទបំាង�បាយនៃខផនកមៃះអបាចគតវូ�បាៃដកមចញ។ 
គបសឆិៃមបើបញ្ត្តខផនក្បា្ួយ ឬពបាក្យសុំរបស់វបាគតូវ�បាៃចបាត់
ទុកជបាម្ោ�ៈភបាព្ឆិៃគតឹ្គតូវមៃះៃឹង្ឆិៃប៉ះពបាល់ដល់បញ្ត្ត 
ឬពបាក្យសុំមផ្ងមទៀតខដលអបាច្បាៃគបសឆិទ្ធឆិភបាពមដោយ្រ្មបាៃកបារ
អៃុញ្បាត ឬពបាក្យសុំខដល្ឆិៃគតឹ្គតូវ។

សំម�ើ បបជា្ត ិ5
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះ�បាៃដបាក់ដល់គបជបាជៃមដោយអៃុមលោ
្មទៅតបា្បទបញ្ត្តឆិនៃវ្រ្គ 8 ្បាគតបា II នៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California។
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះមធវើវិមសោធៃក្្មវ្រ្គ្ួយនៃធ្្មៃុញ្រ
ដ្ឋ California ៃឆិងខកខគប ៃឆិងបខៃ្ថ្វ្រ្គមទៅជបាគ�បាក់ចំ្ូល 
ៃឆិងកូដកបារជបាប់ពៃ្ធ។ ដូមចនះបញ្ត្តខដល្បាៃគសបាប់ខដល�បាៃ
មសនើលុបមចោលគតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ពកននុងគបមភទ្ូតមចោល  
មហើយបញ្បាត្ត្្មីៗខដលគតូវ�បាៃដបាក់បញ្ចូលគតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ពជបា 
គបមភទមគទតមដើ្្ីបង្បាញ្បាវបា្្មី។

មសច្ក្តើមសនើច្បាប់
វ្រ្គ 1. ច្បាប់មៃះៃឹងគតូវ�បាៃស្គបាល ់ៃឆិងគតូវ�បាៃមលើកម�ើង
ជបាកបារផ្តលួចមផ្តើ្របស់គបជបាជៃមដើ្្ីកបារពបារកបារសៃ្ំមលែ 13 
សមំ ើ្គបជបា្តឆិ។
វ្រ្គ 2. វ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា XIII A នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California 
គតូវ�បាៃខកខគបមដើ្្ីអបាៃ៖

1179.96. របាលគ់�បាក់ខដលដបាក់ចូលកននុងផ្គត់ផ្គង់្វិកបាខដល
ទទួល�បាៃពីបុពវលបាភរ៉បាប់រង ៃឆិងកំម្ើៃកបារគ�បាក់មលើប័្ណក
្្ីខដល�បាៃលក់មចញ គតូវ្បាៃកបារបគ្ុងទុកមៃៅកននុងផ្គត់ផ្គង់្វិ
កបា មហើយៃឆិងគតូវ្បាៃសគ្បាប់មផ្រចូលមទៅកននុង្ូលៃឆិធឆិទូមទៅជបា
ឥ្ទបាៃចំមពោះកបារចំ្បាយសគ្បាប់ទទួល�បាៃកបារគ�បាក់មលើ
ប័្ណក្ី្។
1179.97. មដោយមយោងតបា្ជំពូកទី 4 (ចបាប់មផ្តើ្គតង់វ្រ្គ 
16720) នៃវ្រ្គទី 3 នៃខផនក 4 នៃក្បាែ្្ឌទី 2 
នៃគក្ច្បាប់ កូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល ន្លៃចំ្បាយមលើកបារមចញប័្ណក 
្្ីគតូវ្បាៃកបារទូទបាត់មគកៅពីកបារបៃ្តដំម្ើរកបារមចញប័្ណក្្ី។  
ន្លៃទបាំងមៃះគតូវ្បាៃកបារខចករំខលកតបា្ស្បា្បាគតតបា្រយៈ្ៃ្ី
រមពទ្យកុ្បារៃី្ួយៗខដលទទួល�បាៃ្ូលៃឆិធឆិតបា្រយៈច្បាប់ប័
្ណក្្ី។
1179.98. អបាជ្បាធរមៃះអបាចមសនើសុំឱ្យគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បា 
លវៃិឆិមយោ្រគ�បាក់ខដលរួ្បញ្ចូល្រនបាមធវើស្តុល្យឥ្ទបាៃពី្រ
្ៃីវិៃឆិមយោ្ររួ្រួ្បញ្ចូលទបាំងទំរង់មផ្ងមទៀតនៃហឆិរញ្ប្ 
ទបាៃបម្ដោះអបាសៃនខដលរួ្បញ្ចូលប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្ត់
ចំមពោះគកដបាសពបា្ឆិជ្ក ្្មមដោយមយោងតបា្វ្រ្គ 16312 នៃ
កូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃកបារអៃុវត្តខផនកមៃះ។ 
ចៃំួៃទឹកគ�បាក់នៃកបារមសនើសុំមៃះ្ឆិៃគតវូមលើសពីចៃំួៃទឹកគ�បា
ក់កននុងប័្ ណក្្ីខដល្ឆិៃ�បាៃលកម់ចញខដល្រ្ៈក្្មកបារ 
(តបា្រយៈមសចក្ដីសំមរច) �បាៃអៃុញ្បាតឱ្យ្បាៃកបារលក់មច 
ញសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃនៃកបារអៃុវត្តខផនកមៃះ។  
អបាជ្បាធរគតូវមធវើឯកសបារទបាំង�បាយ្បាខដលតគ្ូវមដោយគកុ្គបឹ
ក្បាភឆិ�បាលវិៃឆិមយោ្រគ�បាក់ខដលរួ្ បញ្ចូល្រនបាមដើ្្ីទទួល�បាៃ 
ៃឆិងសងគ�បាក់ក្្ី។ របាល់គ�បាក់ក្ី្ខដលគតូវែ្ីៃឹងគតូវរក្បាទុក
មៃៅកននុងផ្គត់ផ្គង់្វិកបាខដលគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យមដោយគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បា
លមយោងតបា្ខផនកមៃះ។
1179.99. ម្រអបាចៃឹងសងប័្ណក្្ីទបាំងមៃះ�បាៃមដោយ
មយោងតបា្្បាគតបាទី 6 (ចបាប់មផ្តើ្គតង់វ្រ្គ 16780) នៃជំពូកទី 
4 នៃវ្រ្គទី 3 នៃខផនកទី 4 នៃចំ្ងមជើងទី 2 នៃគក្ច្បាប់ 
ឬកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាលខដលជបាខផនក្ួយនៃច្បាប់ប័្ណក្្ីកបាតពវកឆិច្ទូ
មទៅរបស់រដ្ឋ។ កបារអៃុ្័តយល់គព្ពីអនកម�ោះម្នោតរបស់រដ្ឋស 
គ្បាប់កបារមចញប័្ណក្្ីខដល្បាៃបរិយបាយមៃៅកននុងខផនកមៃះ្បាៃ
ជបាអបាទិ៍ កបារអៃុ្័តមលើកបារមចញប័្ណក្្ី្បា្ួយខដល�បាៃមច
ញមដើ្្ីសងប័្ណក្ី្្បា្ួយខដលម្រ�បាៃមចញមៃៅមគកោ្ខផន
កមៃះ ឬប័្ ណក្្ីខដល�បាៃមចញកបាលពី្ុៃ។
1179.100. ្វីមបើ្បាៃបញ្ត្តឆិ្បា្ួយមផ្ងមទៀតនៃ
ខផនកមៃះឬច្បាប់បំ្ ុលកបាតពវកឆិច្ទូមទៅរបស់រដ្ឋ (ជំពូកទី 
4 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 16720) នៃខផនកទី 3 នៃខផនកទី 4 
នៃចំ្ងមជើងទី 2 នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាល) មបើសឆិៃជបាមហរញ្ឆិកល
ក់ប័្ ណខដលគសបតបា្ខផនកមៃះ របាប់បញ្ចូលទបាំងកបារផ្តល់ដំបូៃ្មបា
ៃជបា្ូលបគតបំ្ ុលខដល្បាៃគបសឆិទ្ធឆិភបាព្បាកបារគ�បា
កម់លើ្ូលបគតបំ្ុលគតូវ�បាៃដកមចញពីគ�បាក់ចំ្ូលស
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(B) ក្បាែ្្ឌមៃះ គតូវអៃុវត្តមទៅមលើកបាររសម់ៃៅជំៃួយ្បា
្ួយខដលគតូវ�បាៃទឆិញ ឬ�បាៃសបាងសង់្្មីៗមៃៅ ឬមគកោយ 
ន្ងៃទី 5 ខែវិចឆិ្កបា ្នបាំ 1986។
បខៃ្ថ្មលើសមៃះ
(4) មៃៅ ៃឆិងបៃ្បាប់ពនី្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកបា្នបាំ 1988 
ៃឆិងរហូតដលន់្ងៃទី 1 ខែ្ករបា្នបាំ 2019 រដ្ធសភបាអបាចផ្តល់សឆិ
ទ្ធឆិដលគ់កុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលមែោៃធីបៃ្បាប់ពី�បាៃពឆិមគ្រោះមយោបល់
ជបា្ួយទីភនបាក់ងបារខដលទទួលរងផលប៉ះពបាល់គពំខដៃមែោៃធី
មដើ្្ីអៃុ្័តតបា្ច្បាបខ់ដលមធវើឱ្យបញ្ត្តនៃអៃុខផនកមៃះខដល
ទបាក់ទងៃឹងកបារមផ្រតន្ល្ៃ នបាំ្ូលដ្ឋបាៃក៏អបាចអៃុវត្ត�បាៃចមំពោះ
ស្ថបាៃភបាពខដលលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសស្ថឆិតមៃៅមែោៃធីមៃោះ ៃឆិងអច
លៃគទព្យមដើ្្បាៃទីតបំាងមៃៅមែោៃធី្ ួយមផ្ងមទៀតមៃៅកននុងរដ្ឋ
មៃះ។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃក្បាែ ្្ឌមៃះ “ទីភនបាក់ងបារខដល
ទទួលរងផលប៉ះពបាល់ពី្ូលដ្ឋបាៃ” ្បាៃៃ័យ្បាគកងុ្បា្ួយ 
សងកបាត់ពឆិមសស ្្្ឌលសឆិក្បាធឆិកបារ ឬ្ហបាវិទ្យបាល័យសងកបាត់
សហ្រ្ៃ៍ខដលទទួលកបារខបងខចកគ�បាក់ចំ្ ូលពៃ្ធគបចបាំ្នបាំ។ 
ក្បាែ្្ឌមៃះអៃុវត្តចមំពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជៃំួសទបំាង�បាយ្បាខដ
លគតូវ�បាៃទឆិញឬសបាងសង់្ ្មីមៃៅឬមគកោយកបាលបរមិច្ទខដលមែោ
ៃធី�បាៃអៃុ្័តបញ្បាត្តនៃអៃុខផនកមៃះទបាក់ទងៃឹងកបារមផ្រតន្លៃ 
្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃប៉ខុៃ្ត ឆ្ិៃអៃុវត្តចមំពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា្ួយខដ
លគតូវ�បាៃទឆិញឬកបារបមងកើត្្មី្ុៃខែវិច្ឆិកបា 9 ្នបំា 1988។
(5) មៃៅន្ងៃទី 6 ខែ្ឆិ្ុៃបា្នបាំ 1990 ៃឆិងរហូតដល់ន្ងៃទី 1 
ខែ្ករបា្នបាំ 2019 រដ្ធសភបាអបាចពគងីកវិសបាលភបាពបញ្បាត្តនៃអ
ៃុខផនកមៃះទបាក់ទងៃឹងកបារមផ្រតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃពីអចលៃគទព្យ
មដើ្ដល់លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរបស់្ ្បាស់ផ្ះខដល្បាៃអបាយុមលើស
ពី 55 ្នបាំចំមពោះ្្បាស់ផ្ះខដល្បាៃពឆិកបារភបាពធងៃៃ់ធងៃរប៉ុខៃ្ត្បាៃ
ខតចំមពោះលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសទបាំងមៃោះខដល�បាៃទឆិញឬសបាងសង់
្្មីមៃៅមលើឬបៃ្បាប់ព ីកបាលបរិមច្ទ្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពនៃក្បាែ្្ឌ
មៃះ។
(6) (A) មៃៅ ៃឆិងបៃ្បាប់ពនី្ងៃទី 1 ខែ្ករបា្នបំា 2019 មគកោ 
្ៃីតឆិវិធីខដលអបាចអៃុវត្ត�បាៃៃឆិងៃឆិយ្ៃ័យដូចខដល�បាៃ
ផ្តល់មដោយលក្ខៃ្តឆិកៈតន្ល្ៃ នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិខដល
្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់សគ្បាប់កបារមលើកខលងចំមពោះ
្្បាស់ផ្ះមៃៅមគកោ្អៃុខផនក (k) នៃខផនកទី 3 នៃ្បាគតបា XIII 
នៃប្ុរ្គល្បាក៏មដោយខដល្បាៃអបាយមុលើសពី 55 ្នបាំ។ អបាយុឬ
្្បាស់ផះ្ខដលពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរៃឹងគតវូមផ្រមទៅលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា្ួ
យមដោយ្ឆិៃ្រឆិតពីចំៃួៃនៃកបារមផរ្្ុៃតន្លៃនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសឬ
្បាមតើលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសស្ថឆិតមៃៅកននុងតំបៃ់ខត្ួយខដលគតូវ�បាៃទឆិ
ញឬគតវូ�បាៃសបាងសង់្្មីមដោយប្ុរ្គលមៃោះ។ ទីលមំៃៅសំែបាៃ់រប
ស់្របាត់កននុងរយៈមពលពីរ្នបំានៃកបារលកគ់ទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។
(B) សគ្បាបម់្រោលបំ្ ងនៃក្បាែ ្្ឌមៃះគតូវអៃុវត្តដូចតមទៅ៖
(i) ចំមពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បាខដល្បាៃតន្លៃមគចើៃជបាង 
ៃឆិងទឆិញ ឬសបាងសង់្្មីមដោយបុ្រ្គលខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ
ផលៃបាស់ប្តចូរតន្លៃមដើ្្នបាំនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់ែលៃលួៃតន្លៃ្នបាំ្ូល

សផ្ក. 2. (a) (1) “តន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញធ” ្បាៃៃ័យ្បា
កបារវបាយតំនលគទព្យស្្ត្តឆិអចលៃគទព្យរបស់អនកវបាយតន្លៃអច
លៃគទព្យខដល�បាៃបង្បាញមៃៅមលើវិក័យប័គតពៃ្ធ្នបា ំ 
1975–76 មគកោ្ “តន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញ” ឬបៃ្បាប់្កតន្លៃ
អចលៃគទព្យខដល�បាៃវបាយតន្លៃមៃៅមពលទឆិញ�បាៃសបាងសង់
្្មីឬផលៃបាស់ប្តចូរក្្មសឆិទ្ធឆិ។ �បាៃមកើតម�ើងបៃ្បាប់ពីកបារវបាយតំនល្នបា ំ
1975 ។ អចលៃគទព្យទបាំងអស់្ឆិៃគតូវ�បាៃវបាយត 
ន្លៃរួចមទៅមហើយរហូតដល ់1975–76 តន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញ
អបាចគតូវ�បាៃវបាយតន្លៃម�ើងវិញមដើ្្ី្លៃនុះបញ្បាំងពីតន្លៃមៃោះ។ 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃវ្រ្គមៃះ “កបារសបាងសង់្ ្ម”ី ្ឆិៃរបាប់
បញ្ចូលគទព្យស្្ត្តឆិពឆិតខដលគតូវ�បាៃស្ថបាបៃបាម�ើងវិញបៃ្បា
ប់ពីមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយដូចខដល�បាៃគបកបាសមដោយអភឆិ�បាលមែ
ត្ត្បាមតើតន្លៃទីផ្បារយុត្តឆិធ្៌នៃអចលៃគទព្យពឆិតគ�បាកដគតូវ�បា
ៃមគបៀបមធៀបមទៅៃឹងតន្លៃទីផ្បារយុត្តឆិធ្៌របស់ែលៃលួៃ្ុៃមពល
្បា មគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ គបកបារ 
“កបារស្ថបាបៃបា្្ម”ី ្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលខផនក្បា្ួយនៃរចៃបាស្្ព័ៃខដ
ល្បាៃគសបាប់ខដល្បាៃកបារសបាងសង់ឬកបារស្ថបាបៃបាម�ើងវិញនៃ
ស្បាសធបាតុខកន្នរឹបអូសខដល�បាៃកំ្ ត់មដោយរដ្ធសភបា។
មទោះបីជបាយ៉បាង្បា
(2) មៃៅ ៃឆិងបៃ្បាប់ពីន្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកបា្នបាំ 1986 
ៃឆិងរហូតដលន់្ងៃទី 1 ខែ្ករបា្នបាំ 2019 រដ្ធសភបាអបាចផ្តល់
ជូៃ្បាកននុងករ្ីស្គសប ៃឆិងអៃុមលោ្តបា្ៃឆិយ្ៃ័យ 
ៃឆិងៃីតឆិវិធខីដល�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយរដ្ធសភបា 
បុ្រ្គល្បា្នបាក់ខដល្បាៃអបាយមុលើសព ី55 ្នបាំខដលរស់មៃៅកននុ
ងគទព្យស្្ត្តឆិខដល្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិ�បាៃកបារមលើកខលងពី្្
ចបាស់ផ្ះមគកោ្អៃុខផនក (k) នៃវ្រ្គ 3 នៃ្បាគតបា XIII ៃឆិង ៃឆិតឆិក្្ម
អៃុវត្តៃ៍្បា្ួយអបាចមផ្រតន្ល្ៃ ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យខដល្បាៃកបារ
មលើកខលងមដោយ្បាៃកបារខកតគ្ូវខដល�បាៃអៃុញ្បាតមដោយអៃុ
ខផនក (b) ចមំពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសនៃតន្លៃមស្មើរឺតឆិចជបាងខដល្បា
ៃមៃៅកននុងមែោៃធីដូច្រនបា ៃឆិង�បាៃទឆិញឬគតូវ�បាៃសបាងសង់្្មីមដោ
យប្ុរ្គលមៃោះជបារបស់្របាត ់ឬលំមៃៅដ្ឋបាៃច្្ងរបស់្របាត់កននុងរ
យៈមពលពីរ្នបាំនៃកបារលក់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។ សគ្បាប់
(3) (A) សគ្បាប ់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ 
“ៃឆិយ្ៃ័យ្បា្ួយ ែបាងមគកោ្ៃឹងគតូវអៃុវត្ត៖
(i) “បុ្រ្គល្បា្ួយខដល្បាៃអបាយុមគចើៃជបាង 55 ្នបំា”  
រួ្្បាៃ្រូមសនហ៍ខដលមរៀបកបាររួច ខដលស្បាជឆិក/
ជឆិកបា្នបាក់្បាៃអបាយុមលើសព ី55 ្នបាំ។ 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ” កបារជំៃួស
(ii) “កបារជំៃួស លំមៃៅដ្ឋបាៃ” សំមដៅដល់អបា្របារអ្របារឬទី
ជគ្កដនទមទៀតខដលជបាកខៃលៃងសនបាក់អបាគស័យ្ឆិៃ្បាអច
លៃគទព្យឬគទព្យស្្ត្តឆិផ្បាល់ែលៃលួៃៃឆិងដី្បាខដលែលៃលួៃអបា
ចសនបាក់មៃៅ�បាៃម�ើយ។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃវ្រ្គមៃះ, 
គកុ្ខដលរស់មៃៅពីរៃបាក ់ៃឹងគតូវ�បាៃចបាត់ទុកជបាគ្រួសបារមទោល
ខដលមៃៅមដោយខ�កពី្រនបាពីរ។ មៃះ
	 អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប ់ | 57



អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ5 បៃ្ត

5

(5) កបារសបាងសង់ឬកបារបខៃ្ថ្ខដល�បាៃបញ្ប់មៃៅឬបៃ្បាប់ព ី
ន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា្នបា ំ2019 នៃគបព័ៃ្ធចបាប់យកទឹកមភលៃៀងខដល
�បាៃកំ្ត់មដោយរដ្ធសភបា។
(d) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ គបកបារ 
“កបារផលៃបាស់ប្តចូរក្្មសឆិទ្ធឆិ” ្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលកបារទឆិញអចលៃគទព្យជបា
កបារជំៃួសគទព្យស្្ត្តឆិខដលអបាចមគបៀបមធៀប�បាៃមទគបសឆិៃមបើ
បុ្រ្គលខដលទទួល�បាៃអចលៃគទព្យគតូវ�បាៃផលៃបាស់ទីលំមៃៅពីអ
ចលៃគទព្យខដលគតូវ�បាៃជំៃួសមដោយៃីតឆិវិធីខដៃដីដ៏មលចមធលៃោ 
មដោយកបារទឆិញមដោយ អង្គភបាពសបាធបារ្ៈ ឬសក្្មភបាពរបស់
រដ្ឋបាភឆិ�បាលខដល�បាៃប្ដបាលឱ្យ្បាៃកបារវិៃឆិច្័យមទោសម្កោល
មទោស្ួយ។ គទព្យស្្ត្តឆិពឆិតខដលទទួល�បាៃគតូវ�បាៃចបាត់ទុ
ក្បាអបាចមគបៀបមធៀបមទៅៃឹងគទព្យស្្ត្តឆិខដលគតូវ�បាៃផលៃបាស់ប្តចូរ
មបើសឆិៃជបាវបា្បាៃទំហំប៉ុៃធំៃឆិង្ុែងបារដូច្រនបា ឬគបសឆិៃមបើវបាអៃុ
មលោ្មទៅតបា្បទបញ្ត្តឆិបស់រដ្ឋខដល�បាៃកំ្ត់មដោយរដ្ធស
ភបាលខដលគ្រប់គ្រងកបារផលៃបាស់ប្តចូរទីលមំៃៅរបស់្ ៃុស្ខដលគតូវ
�បាៃផលៃបាស់ទីលមំៃៅមដោយសក្្មភបាពរបស់រដ្ឋបាភឆិ�បាល។ អៃុខផនក
មៃះអៃុវត្តចំមពោះអចលៃគទព្យ្បា្ួយខដល�បាៃទឆិញបៃ្បាប់ពី
ន្ងៃទី 1 ខែ្ឆិៃបា្នបា ំ1975 ប៉ខុៃ្តប៉ះពបាល់ដល់កបារវបាយតន្លៃទបាំង
មៃោះនៃអចលៃគទព្យខដលមកើត្បាៃម�ើងមគកោយមពលខដលប
ញ្ត្តនៃអៃុខផនកមៃះ្បាៃគបសឆិទ្ធឆិភបាព។
(e) (1) (A) មទោះបីជបា្បាៃបញ្ត្តមផ្ងមទៀតកននុងវ្រ្គមៃះក៏មដោ
យក៏រដ្ធសភបាគតវូផ្តល់តន្លៃគទព្យស្្ត្តឆិខដលគតូវ�បាៃបំផលៃឆិចបំផលៃបា 
ញឬបំផលៃបាញមដោយមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយដូចខដល�បាៃគបកបាសមដោ
យអភឆិ�បាលមែត្តមៃោះអបាចគតូវ�បាៃមផ្រមទៅជបាគទព្យខដលអបាចប្
មរៀបមធៀប�បាៃមៃៅកននុងមែោៃធីខត្ួយខដល�បាៃទទួល ឬ្្មី�បាៃ
សបាងសង់ជបាកបារជំៃួសសគ្បាប់គទព្យស្្ត្តឆិរងកបារែូចែបាតឬបំ
ផលៃបាញ។
(2)

(B) មលើកខលង�បាៃផ្តល់កននុង ក្បាែ្្ឌ (3) ក្បាែ្្ឌរង 
(C) អៃុខផនកក្បាែ្្ឌមៃះ គតូវអៃុវត្តចំមពោះគទព្យស្្ត្តឆិ
ផ្žអបាៃបៃ្តខដល�បាៃទទួលឬសបាងសង់្្មីមៃៅឬមគកោយន្ងៃ
ទី 1 ខែកកកដបា្នបំា 1985 រហូតដល់ន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា ្នបាំ 
2019, ៃឹងមទៅតបា្កបារកំ្ត់ៃូវតន្លៃ្នបាំម្រោលសគ្បាប់្នបាំ
សបារមពើពៃ្ធ ៃឆិង្នបំាសបារមពើពៃ្ធៃបាៃបា 1985–86បៃ្បាប់ពីមៃោះ។ 
រហូតទបាល់្ នបាំសបារមពើពៃ្ធ 2018–19។
(3)

(C) (i) បខៃ្ថ្មលើកបារមផ្រនៃតន្លៃ្នបាំម្រោលនៃអចលៃគទព្យមៃៅ
កននុងមែោៃធីដូច្រនបាខដលគតូវ�បាៃអៃុញ្បាតមដោយ ក្បាែ័្្ឌ (1), 
ក្បាែ័្្ឌរង (A), រដ្ធសភបាអបាចផ្តល់សឆិទ្ធឆិដល់គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បា
លមែោៃធីនៃអនកគតួតគតបាឱ្យទទួលយក បៃ្បាប់ពីគបឹក្បាមយោប
ល់ជបា្ួយប្ដបាទីភនបាក់ងបារកននុងតំបៃ់ខដលរងផលប៉ះពបាល់មៃៅកននុ
ងមែោៃធ ីបញ្ត្តឆិ្ួយខដលអៃុញប្ាតឱ្យមផ្រៃូវតន្លៃ្នបាំម្រោលនៃ
អចលៃគទព្យខដល្បាៃទីតបំាងមៃៅកននុងមែោៃធី្ួយមផ្ងកននុងរដ្ឋ 

ដ្ឋបាៃនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសគតូវ�បាៃ្រ្ៃបាមដោយបខៃ្ថ្ភបាពែុស
្រនបារវបាងតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញ គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ ៃឆិងតន្លៃសបាច់
គ�បាក់មពញនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមទៅតន្ល្ៃ នបាំម្រោលនៃគទព្យស្្
ត្តឆិមដើ្។
(ii) ចំមពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា្ួយខដល្បាៃតន្លៃមស្មើរ 
ឬតឆិចជបាងមៃះខដល�បាៃទឆិញ ឬសបាងសង់្្មីមដោយបុ្រ្គលខដល
្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិផលៃបាស់ប្តចូរតំនលមដើ្្នបាំនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្រ
បស់ែលៃលួៃតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសគតូវ្រ្ៃបាមដោយ
ខបងខចកតន្លៃ្នបាំម្រោលនៃមដើ្ គទព្យស្្ត្តឆិមដោយតន្លៃសបា
ច់សុទ្ធមពញនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ ៃឆិង្រុ្លទ្ធផលមដោយតន្លៃ
សបាច់គ�បាក់មពញនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស។
(b) ្ូលដ្ឋបាៃតន្លៃសបាច់គ�បាកម់ពញអបាច្លៃនុះបញប្ាំងពី្ ួយ្នបំា
មទៅ្ួយ្នបាំអគតបាអតឆិផរ្បា្ឆិៃគតូវមលើសពីមៃោះមទ 2 ភបា្ររយ 
សគ្បាប់្នបា ំឬកបារកបាត់បៃ្ថយខដល�បាៃបង្បាញដូច្រនបាៃឹងសៃ្ស្
ៃ៍តន្លៃទំៃឆិញមគបើគ�បាស ់ឬទឆិៃនៃ័យខដលអបាចមគបៀបមធៀប�បាៃស
គ្បាប់តំបៃ់ខដលស្ថឆិតមគកោ្យុត្តបាធឆិកបារពៃ្ធ ឬអបាចគតូវ�បាៃកបាត់
បៃ្ថយមដើ្្ីបង្បាញពីកបារែូចែបាតកបារបំផលៃឆិចបំផលៃបាញឬកត្តបាមផ្ង
មទៀតខដលបងកឱ្យ្បាៃកបារធលៃបាក់ចុះនៃតន្លៃ។

(c) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃអៃុខផនក (a) 
រដ្ធសភបាអបាចផ្តល់ឱ្យ្បាគបកបារ “សបាងសង់្ ្ម”ី 
្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលអវីដូចែបាងមគកោ្៖

(1) កបារសបាងសង់ឬកបារបខៃ្ថ្គបព័ៃ្ធ្បា្ពលពៃលៃឺគពះអបាទឆិត្យ
្បា្ួយ។

(2) កបារសបាងសង់ឬកបារដំម�ើងគបព័ៃ្ធពៃលៃត់អ្រ្គីភ័យគបព័ៃ្ធពៃលៃ
ត់អ្រ្គីភ័យមផ្ងៗគបព័ៃ្ធអ្រ្គីភ័យគបព័ៃ្ធពៃលៃត់អ្រ្គីភ័យឬកបារព 
មៃលៃឿៃកបារពៃលៃត់អ្រ្គីភ័យខដល�បាៃកំ្ត់មដោយៃីតឆិបញ្ត្ដឆិខដល
គតូវ�បាៃសបាងសង់ឬដមំ�ើងបៃ្បាប់ពីកបាលបរិមច្ទ្បាៃគបសឆិទ្ធភបា
ពនៃវ្រ្គមៃះ។

(3) កបារសបាងសង់កបារតំម�ើងឬកបារខកខគបមៃៅឬបៃ្បាប់ពីកបាលបរិ
មច្ទ្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពនៃក្បាែ្្ឌនៃខផនក្បា្ួយឬស្បាសវ
្រ្គរចៃបាស្្ព័ៃ្ធនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃគ្រួសបារខត្ួយឬមគចើៃគ្រួសបារខដល
្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃកបារមលើកខលងចមំពោះ្្បាស់ផ្ះមបើកបារសបាង
សង់កបារដំម�ើងឬកបារខកខគប្រឺសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងមៃះ។ នៃកបា
រមធវើឱ្យលំមៃៅដ្ឋបាៃអបាចចូលដមំ្ើរកបារ�បាៃកបាៃ់ខតមគចើៃដល់ជៃ
ពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរ។

(4) កបារសបាងសង់ កបារតំម�ើង កបារដកមចញ ឬកបារខកខគបមៃៅឬ
បៃ្បាប់ពីកបាលបរិមច្ទ្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពនៃក្បាែ ្្ឌនៃខផនក្បា្ួ
យឬស្បាសវ្រ្គរចៃបាស្្ព័ៃ្ធនៃអ្របារឬរចៃបាស្្ព័ៃ្ធខដល្បាៃគសបា
ប់គបសឆិៃមបើកបារសបាងសង់កបារដមំ�ើងកបារដកយកមចញឬកបារខកប្
ខរ្រឺសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារមធវើឱ្យអបា្របារកបាៃ់ខតអបាចចូលដំ
ម្ើរកបារ�បាៃ។ មទៅ, ឬមគចើៃអបាចមគបើ�បាៃមដោយ, ្ៃុស្ពឆិកបារ។
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(ii) ចំមពោះអចលៃគទព្យខដល្បាៃតន្លៃមស្មើរឬតឆិចជបាងខដ
ល�បាៃទឆិញ ឬគតវូ�បាៃសបាងសង់្្មីមដោយប្ុរ្គលខដល្បាៃ
លក្្ខ ស្្ត្តឆិផលៃបាស់ប្តចូរតន្លៃមដើ្្នបាំនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្រប
ស់ែលៃលួៃតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃអចលៃវត្ថនុគតូវ�បាៃ្រ្ៃបាមដោយ
ខបងខចកតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃមដើ្ គទព្យស្្ត្តឆិមដោយតន្លៃសបាច់
មពញនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ៃឆិង្រុ្លទ្ធផលមដោយតន្លៃសបាច់
គ�បាក់មពញនៃអចលៃគទព្យជំៃួស។
(f) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃអៃុខផនក (e) ៖
(1) គទព្យស្្ត្តឆិគតវូ�បាៃែូចែបាតយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរ ឬបំផលៃបាញមបើសឆិ
ៃជបាវបា្បាៃកបារែូចែបាតែបាងរបាងកបាយមលើសព ី50 ភបា្ររយនៃត
ន្លៃរបស់វបាភលៃបា្ៗ្ុៃមពល្បាៃមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ។ កបារែូចែបាតរបា
ប់បញ្ចូលទបំាងកបារ្យចុះតន្លៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិខដលជបាលទ្ធផល
នៃកបាររឹតត្ឆិតខដលប្ដបាល្កពីមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ។
(2) អចលៃគទព្យជំៃួសអបាចមគបៀបមធៀបមទៅៃឹងគទព្យស្្ត្តឆិ
ខដលែូចែបាតឬបំផលៃបាញមបើសឆិៃជបាវបា្បាៃទំហំធំមធងៃឆិង្បាៃ្ុ
ែងបារគសមដៀង្រនបាមទៅៃឹងអចលៃគទព្យខដលវបាជំៃួស មហើយគប
សឆិៃមបើតន្លៃទីផ្បារយុត្តឆិធ្៌នៃអចលៃគទព្យខដលទទួល�បាៃ្រឺ
មគបៀបមធៀបមទៅៃឹងតំនលទីផ្បារយុត្តឆិធ្៌នៃអចលៃគទព្យជំៃួស 
្ុៃមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ។
(g) ចំមពោះម្រោលបំ្ ងនៃអៃុខផនក (a) គបកបារ “ទឆិញ” ៃឆិង 
“កបារផលៃបាស់ប្តចូរក្្មសឆិទ្ធឆិ” ្ឆិៃរបាប់បញ្ចូលកបារទឆិញឬមផ្រក្្មសឆិទ្ធឆិពឆិ
តគ�បាកដរវបាងសហព័ទ្ធតបាំងពីន្ងៃទ ី1 ខែ្ីៃបា្នបា ំ1975 រួ្ទបាំ
ងប៉ុខៃ្ត្ឆិៃកំ្ត់គតឹ្ខតទបំាងអស់ដូចែបាងមគកោ្៖
(1) មផ្រមទៅឱ្យអនកទទួលគទព្យស្្ត្តឆិសគ្បាប់កបារមគបើគ�បាស់ផ
លគបមយោជៃ៍របស់ប្តីគបពៃ្ធ ឬប្តីគបពៃ្ធខដលមៃៅរស់របាៃ្បាៃជីវិ
តនៃអនកមផ្រ�បាៃសលៃបាប ់ឬមដោយអនកទទួលែុសគតូវនៃកបារទុកចឆិត្ត
ខបបមៃះចំមពោះប្ត ីឬគបពៃ្ធរបស់អនកមជឿទុកចឆិត្ត។
(2) មផ្រមទៅគបពៃ្ធខដល្បាៃឥទ្ធឆិពលមលើ្រ្ភបាពរប
ស់ប្ដ ីឬគបពៃ្ធ។
(3) កបារមផ្រមទៅឱ្យសវបា្ីរឺភរិយបា ឬប្តីឬគបពៃ្ធខដល្បាៃទំៃបាក់
ទំៃងជបា្ួយកឆិច្គព្មគពៀងទូទបាត់អចលៃគទព្យ ឬបកចុះហត្ថ
មលែបាមលើកបារបញ្ឈប់អបាពបាហ៍ពឆិពបាហ ៍ឬកបារខបងខចកខផនកច្បាប់។
(4) កបារបមងកើត កបារមផ្រ ឬកបារបញ្ប់រវបាងខតសវបា្ីភរិយបាផលគប
មយោជៃ៍របស់សហក្្មសឆិទ្ធ។
(5) កបារខបងខចកគទព្យស្្ត្តឆិរបសៃ់ីតឆិបុ្រ្គលចំមពោះប្ត ីឬគបព
ៃ្ធឬអតីតប្តីឬ្្បាស់ផ្ះមដើ្្ីដូរយកផលគបមយោជៃ៍ពីប្តីគបពៃ្ធកននុ
ងៃីតឆិបុ្រ្គលទបាក់ទងៃឹងកឆិច្គព្មគពៀងអចលៃគទព្យរមឺសចក្ដីស
មគ្ចនៃកបាររំលបាយអបាពបាហ៍ពឆិពបាហ ៍ឬកបារខបងខចកខផនកច្បាប់។
(h) (1) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃអៃុខផនក (a) គបកបារ 
“�បាៃទឆិញ” ៃឆិង “ផលៃបាស់ប្តចូរមលើភបាពជបាក្្មសឆិទ្ធឆិ” 
្ឆិៃរួ្បញ្ចូលកននុងកបារទឆិស ឬកបារមផរ្ៃូវកខៃលៃងរសម់ៃៅម្រោ
លនៃអនកមផ្រ កននុងករ្ីកបារទឆិញ ឬកបារមផ្ររវបាងឳពុក្្តបាយ 

ៃឆិងគតវូ�បាៃរងកបារែូចែបាត ឬកបារបំផលៃបាញ្រួរឱ្យកត់ស្្គបាល់មដោ
យមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ ដូចខដល�បាៃគបកបាសមដោយអភឆិ�បាលមែត្ត 
មទៅកបាៃ់អចលៃគទព្យជំៃួសខដលអបាចមគបៀបមធៀប�បាៃខដល្បា
ៃតន្លៃមស្មើ្រនបា ឬតឆិចជបាង ខដល្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធីខដលទ
ទួលយក ៃឆិងគតូវ�បាៃផ្តល ់ឬសបាងសង់្្មីកននុងមពលបី្ នបាំនៃកបារែូ
ចែបាត ឬកបារបំផលៃឆិចបំផលៃបាញ្រួរឱ្យកត់ស្្គបាល់នៃអចលៃគទ
ព្យមដើ្ជបាកបារជៃំួសសគ្បាប់អចលៃគទព្យមៃោះ។ ទំហ ំៃឆិងចំៃួ
ៃអត្ថគបមយោជៃ៍ខដល�បាៃផ្តល់ឱ្យ្្បាស់អចលៃគទព្យមដោយកបា
រមផ្រៃូវតន្លៃ្នបាំម្រោលនៃអចលៃគទព្យ អៃុមលោ្តបា្ក្បាែ័្្ឌ
មៃះ្ឆិៃ្រួរមលើសពីទំហ ំៃឆិងចំៃួៃអត្ថគបមយោជៃ៍ខដល�បាៃផ្តល់
ដល់្្បាស់អចលៃគទព្យមដោយកបារមផ្រនៃតន្លៃ្នបាំម្រោលនៃអចល
ៃគទព្យ អៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (a)។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃ 
ក្បាែ័្្ឌមៃះ ក្បាែ័គ្ងឌ “ទីភនបាក់ងបារកននុងតំបៃ់ខដលរង
ផលប៉ះពបាល”់ ្បាៃៃ័យ្បា គកុង្បា្ួយ សងកបាត់ពឆិមសស 
្្្ឌលសឆិក្បាធឆិកបារ ឬ្្្ឌល្ហបាវិទ្យបាល័យខដលទទួលខផនក
គបចបាំ្នបំានៃគ�បាក់ចំ្ូលពៃ្ធអចលៃគទព្យ្រុ្តំនល។
ក្បាែ័្្ឌមៃះ
(ii) ក្បាែ័្្ឌមៃះ អៃុវត្តមទៅមលើអចលៃគទព្យជំៃួសខដល
អបាចមគបៀបមធៀប�បាៃទបាំង�បាយខដលគតូវ�បាៃទទួល ឬសបាង
សង់្ ្មីជបាកបារជំៃួសសគ្បាប់អចលៃគទព្យខដលែូចែបាត ឬរ
ងកបារបំផលៃឆិចបំផលៃបាញ្រួរឱ្យកត់ស្្គបាល់មដោយមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ 
ដូចខដល�បាៃគបកបាសមដោយអភឆិ�បាលមែត្ត ខដលមកើតម�ើងមៃៅ 
ឬមគកោយន្ងៃទី 20 ខែតុលបា ្នបាំ 1991, ៃឆិង្ុៃន្ងៃទី 1 
ខែ្ករបា ្នបាំ 2019, ៃឆិងចំមពោះកបារកំ្ត់ៃុវតន្លៃ្នបាំម្រោល
សគ្បាប់្នបាំសបារមពើពៃ្ធ 1991–92 ៃឆិង្នបាំសបារមពើពៃ្ធៃបាៃបា 
បៃ្បាប់ពីមៃោះ រហូតដល់្នបាំសបារមពើពៃ្ធ 2018–19។
(2) (A) ្វីមបើ្បាៃបញ្ត្តមផ្ងមទៀតនៃវ្រ្គមៃះមៃៅៃឆិងបៃ្បាប ់
ពីន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា្នបាំ 2019 តន្លៃ្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិខដ
លគតូវ�បាៃែូចែបាតឬែូចែបាតយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរមដោយមគ្រោះ្ហៃ្តរបា
យដូចខដល�បាៃគបកបាសមដោយអភឆិ�បាលមែត្តៃឹងគតូវមផ្រមទៅឱ្យ
គទព្យស្្ត្តឆិខដលទទួល�បាៃឬកបារសបាងសង់្្មី។ ជបាកបារជៃំួស
សគ្បាប់គទព្យស្្ត្តឆិខដលែូចែបាតឬែូចែបាតមដោយ្ឆិៃ្រឆិត្បា
មតើអចលៃគទព្យជំៃួសមៃោះអបាចមគបៀបមធៀបដូច្បាៃខចងកននុងក
្បាែ ្្ឌ (2) នៃអៃុខផនក (f) ឬ្បាមតើអចលៃគទព្យជំៃួស្បាៃ
ទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធីខត្ួយ។
(B) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃក្បាែ ្្ឌមៃះគតូវអៃុវត្តដូចតមទៅ៖
(i)  ចំមពោះអចលៃគទព្យជំៃួស្បា្ួយខដល្បាៃតន្លៃមគចើៃ
ជបាង ៃឆិងគតូវ�បាៃទឆិញ ឬសបាងសង់្្មីមដោយបុ្រ្គលខដល្បាៃល
ក្្ខ ស្្ត្តឆិមផ្រតន្លៃមដើ្នៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់ែលៃលួៃតន្លៃ្នបាំ
្ូលដ្ឋបាៃនៃអចលៃវត្ថនុគតូវ�បាៃ្រ្ៃបាមដោយបខៃ្ថ្ភបាពែុស 
្រនបារវបាងតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញ គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ៃឆិងតន្លៃសបាច ់
គ�បាកម់ពញមលញនៃអចលៃគទព្យជំៃួសតន្លៃមដើ្្នបាំនៃគទព្យស
្្ត្តឆិមដើ្។

	 អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប ់ | 59



អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ5 បៃ្ត

5

គទព្យស្្ត្តឆិ្ឆិៃគតូវ�បាៃកែវក់មហើយមលើកខលងខត្បាៃខចងកននុ
ង�លៃបាមៃះខដល្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធីដូច្រនបា។ តន្លៃ្នបាំ្ូល
ដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់អបាចគតូ
វ�បាៃមផ្រមទៅអចលៃគទព្យអចលៃគទព្យជំៃួស្ួយខដល្បាៃ
ទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធីមផ្ងមទៀត មបើគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលនៃមែោៃ
ធីមផ្ងមទៀតមៃោះ្បាៃ បៃ្បាប់ពី�បាៃពឆិមគ្រោះមយោបល់ជបា្ួយទី
ភនបាក់ងបារកននុងមែោៃធីខដលទទួលរងផលប៉ះពបាលម់ៃៅកននុងមែោៃធី
មៃោះ�បាៃអៃុ្័តមសចក្តីសមគ្ចផ្តល់សឆិទ្ធឆិមផ្រគ�បាក់មទៅវិញមទៅ
្ក នៃតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃដូចខដល�បាៃមរៀបរបាប់។

(ii) អៃុគកឹត្យមៃះគតវូអៃុវត្តចំមពោះខតអចលៃគទព្យខដលគតូវ�បា
ៃទឆិញ ឬគតូវ�បាៃសបាងសង់្្មីកននុងរយៈមពលគ�បំា្នបាំបៃ្បាប់ពីក្្ម
សឆិទ្ធឆិមលើគទព្យស្្ត្ដឆិខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់គតូវ�បា
ៃលក់ឬមផ្រ។

(B) កននុងករ្ីខដលកបារជួសជុលបញ្បាបរិសបា្ថបាៃមលើអចលៃវត្ថនុ
ខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់តគ្ូវឱ្យ្បាៃកបារបំផលៃឆិចបំផលៃបា
ញឬក៏កបារបំផលៃបាញយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរដល់រចៃបាស្្ព័ៃខដល្បា
ៃមៃៅមលើគទព្យស្្ត្តឆិមៃោះ គបកបារ “កបារសបាងសង់្្ម”ី ្ឆិៃរបាប់ប
ញ្ចូលកបារជួសជុលនៃកបារែូចែបាតខដល្បាៃសភបាពធងៃៃ់ធងៃរ រចៃបា
ស្្ព័ៃឬសបាងសង់រចៃបាស្្ព័ៃ្ធ្ួយខដលជំៃួសរចៃបាស្្ព័ៃ្ធខដ
ល�បាៃបំផលៃបាញមៃៅមលើអចលៃគទព្យខដល្បាៃ្រុ្ភបាពមហើយ 
គតូវ�បាៃអៃុវត្តបៃ្បាប់ពីជួសជុលបញ្បាបរិស្ថបាៃមៃៅមលើអចលៃ
គទព្យមៃោះមបើសឆិៃជបារចៃបាស្្ព័ៃ្ធជួសជុលឬជំៃួស្រឺគសមដៀងៃឹ
ងទំហំឧបករ្៍មគបើគ�បាសៃ់ឆិង្ុែងបារមទៅៃឹងរចៃបាស្្ព័ៃ្ធមដើ្។

(2) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃអៃុខផនកមៃះ “គទព្យស្្ត្តឆិក 
ែវក់្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ”់ សមំដៅដល់អចលៃគទ 
ព្យលំមៃៅដ្ឋបាៃ ឬ្ឆិៃខ្ៃអចលៃគទព្យខដល្បាៃដូចតមទៅ៖

(A) កននុងករ្ីខដល្បាៃអចលៃគទព្យលំមៃៅដ្ឋបាៃខដល្ឆិៃអបា
ចរស់មៃៅ�បាៃៃឆិងកននុងករ្ីខដល្ឆិៃខ្ៃជបាគទព្យស្្ត្តឆិអចល
ៃគទព្យខដល្ឆិៃអបាចមគបើគ�បាស់�បាៃជបាលទ្ធផលនៃបញ្បាបរិស្
្បាៃទបាំងមៃៅកននុងធ្្មជបាតឆិៃឆិងរួ្បញ្ចូលប៉ុខៃ្ត្ឆិៃកំ្ត់ចំមពោះវត្ត
្បាៃនៃវត្ថនុធបាតុពុលឬមគ្រោះ្នបាក ់ឬកបារជួសជុលបញ្បាបរិសបា្ថបាៃ
មលើកខលងមលើកខលងខត្បាៃបញ្បាបរិសបា្ថបាៃមកើតម�ើងចំមពោះ 
្្បាស់ឬបុ្រ្គលឬអង្គភបាពខដលពបាក់ព័ៃ្ធដូច�បាៃមរៀបរបាប់មៃៅក្បា
ែ្្ឌទី (3) មៃៅមពលខដលអចលៃគទព្យគតូវ�បាៃទឆិញឬសបាង
សង់។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃអៃុគកឹត្យមៃះអចលៃ 
គទព្យលំមៃៅដ្ឋបាៃ្រឺជបា “្ឆិៃអបាចរស់មៃៅ�បាៃ” គបសឆិៃមបើគទ 
ព្យមៃោះជបាលទ្ធផលនៃមគ្រោះ្នបាក់សុែភបាពខដលបងកម�ើងមដោយ 
ឬពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងបញ្បាបរិស្ថបាៃ្ឆិៃស្គសបសគ្បាប់លមំៃៅដ្ឋបា
ៃរបស់្ៃុស្មហើយគទព្យស្្ត្តឆិ្ឆិៃខ្ៃជបាគទព្យស្្ត្តឆិ្រ ឺ
“្ឆិៃអបាចមគបើ�បាៃ” ជបាលទ្ធផលនៃមគ្រោះ្នបាក់សុែភបាពខដលប
្ដបាល្កពីឬទបាក់ទងៃឹងបញ្បាបរិស្ថបាៃ្រឺ្ឆិៃលអែៃឆិង្ឆិៃស្ 
គសបសគ្បាប់កបារកបាៃ់កបាប់។

ៃឆិងកូៃៗរបស់ពួកម្រ ដូចខដល�បាៃកំ្ ត់មដោយរដ្ឋសភបា 
មហើយកបារទឆិញ ឬកបារមផ្រៃូវ ្ួយលបាៃដុលលៃបារ 
($1,000,000) ដំបូងនៃតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញ
នៃអចលៃគទព្យដនទទបាំងអស ់រវបាងឳពុក្្តបាយ 
ៃឆិងកៃូៗរបស់ពួកម្រ ដូចខដល�បាៃកំ្ត់មដោយរដ្ឋសភបា។ 
អៃុខផនកមៃះអៃុវត្តចំមពោះកបារមផ្រ ៃឆិងកបារមផ្រមដោយស្ម័គ្រចឆិត្តខដ
លជបាលទ្ធផល្កពីដីកបារបស់តុលបាកបារ ឬគកឆិត្យវៃិ័យ។
(2) (A) មយោងតបា្ក្បាែ្្ឌទ ី(B) ចបាប់មផ្តើ្ពីកបារទឆិញ 
ឬកបារមផ្រខដលមកើត្បាៃម�ើងមៃៅឬបៃ្បាប់ពីកបាលបរិមច្ទខដលវិ
ធបាៃកបារខដលបខៃ្ថ្ក្បាែ្្ឌមៃះ្បាៃគបសឆិទ្ធភបាពកបាររបាប់បញ្ចូ
លខដល�បាៃបមងកើតម�ើងតបា្ក្បាែ្្ឌ (1) ក៏អៃុវត្តផងខដរ
ចំមពោះកបារទឆិញឬមផរ្គទព្យស្្ត្តឆិពឆិតរវបាងជីដៃូជីតបាៃឆិង មចៅឬ
មចៅរបស់ម្រដូចខដល�បាៃកំ្ ត់មដោយរដ្ធសភបាខដល្បាៃល
ក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់តបា្ក្បាែ្្ឌទ ី(1) គបសឆិៃមបើឪពុក
្្ដបាយនៃមចៅទួតមៃោះឬមចៅទួតទបាំងមៃោះខដល្បាៃលក្ខ្ស្្
បត្តឆិជបាកូៃមចៅជីដូៃជីតបា�បាៃសលៃបាប់តបា្កបាលបរមិច្ទនៃកបារទឆិញ 
ឬកបារមផ្រ។
(B) កបារទឆិញ ឬកបារមផ្រទីលំមៃៅសំែបាៃ់្ឆិៃគតូវ�បាៃដកមចញអ
ៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌរង (A) មទគបសឆិៃមបើមចៅសឆិស្ ឬមចៅទួ
តមផ្រសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃលំមៃៅដ្ឋបាៃមដើ្ឬកបារគ�បាក់មៃៅកននុងមៃោះតបា
្រយៈកបារទឆិញ ឬកបារមផ្រមផ្ងមទៀតខដល្ឆិៃអបាចរបាប់បញ្ចូល�បា
ៃអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌទ ី(1)។ តន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញនៃគទ
ព្យស្្ត្តឆិពឆិតគ�បាកដ្បា្ួយមគកៅពីលមំៃៅដ្ឋបាៃខដលគតូវ�បាៃ 
មផ្រមទៅឱ្យមចៅឬមចៅ ៗ តបា្កបារទឆិញឬមផ្រខដល្ឆិៃអបាចរបាប់បញ្ចូ
ល�បាៃអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ ្្ឌ (1) ៃឆិងតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញ
នៃទីលមំៃៅមដើ្ខដលបរបាជ័យ មដើ្្ី្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប ់
គ្របាៃ់សគ្បាប់កបារមលើកខលងខដលជបាលទ្ធផលនៃគបមយោ្រ្ុៃ
ៃឹងគតវូដបាក់បញ្ចូលកននុងកបារមសនើសុំសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃក្បា
ែ្្ឌរង (a) កបារកំ្ត់តន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញ្ួយលបាៃដុលលៃបារ 
($1,000,000) ខដល្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌទ ី(1)។
(i) (1) មទោះបីជបា្បាៃបញ្ត្តដនទ្បា្ួយនៃវ្រ្គមៃះក៏មដោយ 
មលើកខលងគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យតបា្ខបបមផ្ងកននុងក្បាែ័្្ឌ (5) រដ្ធ
សភបាគតូវផ្តល់មដោយម្រោរពតបា្អចលៃគទព្យខដល�បាៃមធវើឱ្យក
ែវក់្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ ់ដូច�បាៃខចងកននុងក្បាែ័្្ឌ 
(2) ខដល្បា្ួយ ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃខ្ៃទបាំងពីរ នៃែបាងមគកោ្អៃុវត្ត៖
(A) (i) ខដលខគបគបួលតបា្កបារកំ្ត់នៃែ (ii) មៃៅ 
ៃឆិងមគកោយពីន្ងៃទី 4 ខែវិចឆិ្នមរបា ្នបាំ 1998, ៃឆិងរហូតដល់ន្ងៃទី 
1 ខែ្ករបា ្នបាំ 2019 តន្លៃ្នបាំម្រោលនៃអចលៃគទព្យខដលកែវ
ក់្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ ់ដូច�បាៃនលតគ្ូវតបា្ខដល�បា
ៃអៃុញ្បាតមដោយអៃុខផនក (b) អបាចគតូវ�បាៃមផ្រមទៅអចលៃគទ
ព្យជំៃួសខដលគតូវ�បាៃទឆិញ ឬគតូវ�បាៃសបាងសង់្្មីជំៃួសឱ្យគទ
ព្យខដលកែវក់ខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ ់គបសឆិៃមបើអ
ចលៃគទព្យជំៃួស្បាៃតន្លៃទីផ្បារយុត្តឆិធ្៌ខដលមស្មើៃឹង ឬតឆិច
ជបាងតន្លៃទីផ្បារយុត្តឆិធ្៌នៃអចលៃគទព្យខដល្បាៃ្រុ្ភបាព។ 
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្ង់្្មីខដលជបាកបារជំៃួសគទព្យស្្ត្តឆិខដល្បាៃលក្ខ្ស្្
ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់មដោយ្ឆិៃ្រឆិត្បាអចលៃគទព្យជំៃួស្បាៃតន្លៃទី
ផ្បារយុត្តឆិធ្៌ខដលមស្មើ ឬតឆិចជបាងតន្លៃទីផ្បារយុត្តឆិធ្៌នៃអចល
ៃវត្ថនុខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់គបសឆិៃមបើគទព្យមៃោះជបា 
្ឆិៃ្បាៃភបាពកែវក់ ឬ្បាមតើអចលៃគទព្យជំៃួស្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុ
ងមែោៃធីខត្ួយ។
(B) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃក្បាែ្្ឌមៃះគតូវអៃុវត្តដូចត
មទៅ៖
(i) ចំមពោះអចលៃគទព្យជំៃួស្បា្ួយខដល្បាៃតន្លៃមគចើ
ៃជបាងៃឆិងទឆិញ ឬសបាងសង់្្មីមដោយប្ុរ្គលខដល្បាៃលក្ខ
្ស្្ត្តឆិផលៃបាស់ប្តចូរតន្លៃមដើ្្នបំានៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់ែលៃលួៃ
អៃុមលោ្តបា្គបកបារមៃះតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃអចលៃវត្ថនុគតូវ
�បាៃ្រ្ៃបាមដោយបខៃ្ថ្ភបាពែុស្រនបារវបាង តន្លៃសបាច់គ�បាក់មព
ញមលញនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ៃឆិងតំនលសបាច់គ�បាក់មពញរបស់
អចលៃគទព្យខដលជំៃួសមទៅតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិ
មដើ្។
(ii) ចំមពោះអចលៃគទព្យខដល្បាៃតន្លៃមស្មើរឬតឆិចជបាងមៃះខដ
ល�បាៃទឆិញឬគតូវ�បាៃសបាងសង់្្មីមដោយបុ្រ្គលខដល្បាៃលក្ខ
្ស្្ត្តឆិផលៃបាស់ប្តចូរតន្លៃមដើ្្នបាំនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់្របាត់ែលៃលួ
ៃអៃុមលោ្តបា្គបកបារមៃះតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃអចលៃវត្ថនុគតូវ�បា
ៃ្រ្ៃបាមដោយខបងខចក្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃ តន្លៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្
មដោយតន្លៃសបាច់សុទ្ធមពញនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ៃឆិង្រុ្លទ្ធផ
លមដោយតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញនៃអចលៃគទព្យជំៃួស។
(j) លុះគតបាខត្ឆិៃ�បាៃបញ្បាក់ច្បាស់លបាស ់វមិសោធៃក្្មមលើវ្រ្គ
មៃះគតូវ�បាៃអៃុ្័ត្ុៃន្ងៃទ ី1 ខែវិច្ឆិកបា្នបំា 1988 ្បាៃគបសឆិទ្ធឆិ
ភបាពសគ្បាប់កបារផលៃបាស់ប្តចូរក្្មសឆិទ្ធឆិខដលមកើត្បាៃមហើយកបារសបាង
សង់្្មីខដលគតវូ�បាៃបញ្ប់បៃ្បាប់ពីកបាលបរមិច្ទវមិសោធៃក្្ម។ 
លុះគតបាខត្ឆិៃ្បាៃបញ្បាក់ច្បាស់លបាស ់វិមសោធៃក្្មមលើវ្រ្គមៃះ 
គតូវ�បាៃអៃុ្័តបៃ្បាប់ពីន្ងៃទ ី1 ខែវិច្ឆិកបា្នបា ំ1988 ្រឺ្បាៃគប
សឆិទ្ធឆិភបាពសគ្បាប់កបារផលៃបាស់ប្តចូរក្្មសឆិទ្ធឆិខដលមកើត្បាៃមហើយកបា
រសបាងសង់្្មីខដលគតូវ�បាៃបញ្ប់មៃៅឬមគកោយកបាលបរិមច្ទនៃវិ
មសោធៃក្្ម។
វ្រ្គ 3. វ្រ្គ 69.5 នៃគ�បាក់ចំ្ូល ៃឆិងកូដពៃ្ធ�បាៃមធវើវិមសោធៃ
ក្្មកននុងកបារអបាៃ៖
69.5. (a) (1) មទោះបីជបា្បាៃបញ្ត្តមផ្ងមទៀតនៃច្បាប់ក៏
មដោយ អៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា XIII A  
នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California ្ៃុស្ខដល្បាៃអបាយុមលើសព ី
55 ្នបាំ ឬជៃពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍ខដលរស់
មៃៅកននុងគទព្យខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ កបារមលើកខលង
ចំមពោះ្្បាស់ផ្ះមគកោ្អៃុខផនក (k) នៃវ្រ្គ 3 នៃ្បាគតបា 
XIII នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California ៃឆិងវ្រ្គ 218 
អបាចផលៃបាស់ប្តចូរមដោយមយោងតបា្លក្ខែ្្ឌ ៃឆិងខដៃកំ្ត់ខដល
�បាៃផ្ដល់កននុងវ្រ្គមៃះៃូវតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យមៃោះចំមពោះលំ

(B) ្បាៃទីតបំាងមៃៅមលើទីតបាំងខដលគតូវ�បាៃកំ្ត់្ បាជបាមគ្រោះ
្នបាក់ ឬមគ្រោះ្នបាក់បរិស្ថបាៃ ឬជបាកខៃលៃងស្អែបាតបរិស្ថបាៃមដោយទ ី
ភនបាក់ងបាររដ្ឋ California ឬរដ្ឋបាភឆិ�បាលសហពៃ័្ធ។
(C) គទព្យស្្ត្តឆិអចលៃគទព្យខដល្បាៃរចៃបាស្្ព័ៃ្ធ ឬរចៃបា
ស្្ពៃ្ធ័្ុៃមពលបញ្ប់សក្្មភបាពស្អែបាតបរិស្ថបាៃមហើយរចៃបាស
្្ព័ៃ ឬរចៃបាស្្ព័ៃ្ធគតូវ�បាៃែូចែបាត ឬបំផលៃបាញែលៃបាំងមដោយសបារល
ទ្ធផលនៃកបារស្អែបាតបរិស្ថបាៃទបាំងមៃោះ។
(D) គតូវ�បាៃចបាត់ខចងមដោយទីភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាលៃបាំ្ុែមដោយ
ម្រោរពមទៅតបា្បញ្បាបរិស្ថបាៃឬកបារស្អែបាតបរិស្ថបាៃនៃគទព្យស្្
ត្តឆិពឆិតគ�បាកដ្ឆិៃគតវូ�បាៃបង្បាញ្បា្ឆិៃអបាចរសម់ៃៅឬ្ឆិៃអបាច 
មគបើគ�បាស�់បាៃតបា្ខដលអបាចអៃុវត្ត�បាៃដូច្បាៃខចងកននុងក្បា 
ែ័្្ឌ (A) មដោយច្បាប់្បា្ួយ ឬកបារម�ោះបង់្បា្ួយខដល
្្បាស់ក្្មសឆិទ្ធឆិ នៃគទព្យស្្ត្តឆិពឆិតខដល�បាៃចូលរួ្ ឬទទួល
យក។
(3) វបាគតូវ�បាៃម្រសៃ្មត់្បា្្បាសគ់ទព្យស្្ត្តឆិពឆិតខដល�បាៃចូ
លរួ្ឬ ទទួលយកកននុងច្បាប់្បា្ួយ ឬកបារម�ោះបង់មចោល្បា
្ួយខដលមធវើឱ្យអចលៃគទព្យ្ឆិៃ្បាៃកគ្ឆិត ឬ្ឆិៃអបាចមគបើគ�បា
ស�់បាៃតបា្ខដលអបាចអៃុវត្ត�បាៃគបសឆិៃមបើ្្បាស់ក្្មសឆិទ្ធឆិមៃោះ
្បាៃជបាប់ទបាក់ទងៃឹងបុ្រ្គល ឬអង្គភបាព្បា្ួយខដលច្បាប ់
ឬកបារម�ោះបង់មចោល តបា្វិធី្បា្ួយដូចែបាងមគកោ្៖
(A) ជបាប្តីគបពៃ្ធ ឪពុកឬ្្តបាយ កូៃ ជីតបាជីដូៃ 
ឬបងបអែចូៃបមងកើតរបស់ប្ុរ្គលមៃោះ។
(B) ្រឺជបាគកុ្ហ៊ៃុសបាជីវក ្្ម គកុ្ហ៊ៃុបុគតស្្ព័ៃ្ធ 
ឬសបាែបានៃអង្គភបាពមៃោះ។
(C) ជបា្្បាស ់ឬ្បាៃកបារគ្រប់គ្រងមលើអង្គភបាពមៃោះ។
(D) គតូវ�បាៃគ្រប់គ្រង ឬគ្រប់គ្រងមដោយអង្គភបាពមៃោះ។
គបសឆិៃមបើកបារសៃ្មតមៃះ្ឆិៃគតូវ�បាៃមដោះគសបាយមទក្្មសឆិទ្ធឆិក
រ្ឆិៃគតូវទទួល�បាៃជំៃួយខដល្បាៃខចងកននុងក្បាែ ្្ឌ (A) ឬ 
(B) នៃក្បាែ័្្ឌ (1)។ កបារសៃ្មតអបាចគតូវ�បាៃយកឈនះមដោ
យកបារបង្បាញភស្តនុតបាងខដល្រួរមអោយមពញចឆិត្តដល់អនកវបាយត 
ន្លៃខដល្ឆិៃគតូវ�បាៃចងភ្បាប់មដោយកបាររកម�ើញរបស់ទីភនបាក់ងបារ
រដ្ឋបាភឆិ�បាលៃបាំ្ុែកននុងកបារកំ្ត់្បាមតើកបារសៃ្មតគតូវ�បាៃទទួល
លទ្ធផលសមគ្ច។
(4) អៃុខផនកមៃះអៃុវត្តចំមពោះខតអចលៃគទព្យខដលគតូវ�បាៃទឆិ
ញឬសបាងសងម់ៃៅ ឬមគកោយន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា្នបំា 1995 ៃឆិងកបា
រជួសជុលអចលៃគទព្យខដល�បាៃអៃុវត្តមៃៅឬមគកោយកបាលបរិ
មច្ទមៃោះ។
(5) (A) ្វីមបើ្បាៃបញ្ត្តមផ្ងមទៀតនៃវ្រ្គមៃះ  
មៃៅៃឆិងមគកោយន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា្នបាំ 2019 ៃឆិងមដោយ
មយោងតបា្ក្បាែ ្្ឌទី 1 នៃក្បាែ័្្ឌ (A) នៃែ័្្ឌ (1)  
តន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិកែវកខ់ដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ
គ្រប់គ្របាៃ់ៃឹងគតូវមផ្រមទៅ អចលៃគទព្យខដលគតូវ�បាៃទឆិញឬសំ

	 អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប ់ | 61



អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ5 បៃ្ត

5

ៃផ្តល់មដោយវ្រ្គមៃះៃឹង្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ�បាៃជំៃួយមៃោះលុះ
គតបាខត្បាៃលក្ខែ្្ឌដូចតមទៅ៖
(1) អនកទបា្ទបារសំ្ ង្រឺជបា្្បាស់ក្្មសឆិទ្ធឆិៃឆិងជបាអនកតបាំងលំ
មៃៅនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្មៃៅមពលខដលលក់ឬមៃៅមពលខដលគទ
ព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវ�បាៃរងកបារែូចែបាតឬបំផលៃបាញយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរមដោ
យសបារសំ្ បាងអបាគកក់ឬមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយឬកននុងរយៈមពលពីរ្នបាំ
នៃកបារទឆិញឬ្្ម ីកបារសបាងសង់លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស។
(2) គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ�បាៃកបារមលើកខល 
ងចំមពោះ្្បាស់ផ្ះខដលជបាលទ្ធផលនៃក្្មសឆិទ្ធឆិរបស់ក្្មសឆិទ្ធឆិករ
ៃឆិងកបារកបាៃ់កបាប់អចលៃគទព្យជបាលំមៃៅដ្ឋបាៃរបស់្របាត់កននុងអំ�នុ
ងមពលនៃកបារលក់ឬមៃៅមពលខដលគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្្បាៃ  
ែូចែបាតយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរឬបំផលៃបាញមដោយសំ្ បាងអបាគកក ់ឬមគ្រោះ្
ហៃ្តរបាយឬកននុងរយៈមពលពីរ្នបាំនៃកបារទឆិញឬសំ្ង់្្មីនៃលំមៃៅ
ដ្ឋបាៃជំៃួស។
(3) មៃៅមពលលក់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្អនកប្ដឹងតវ៉បាឬប្តីគបពៃ្ធអន
កតវ៉បាខដលរសម់ៃៅជបា្ួយអនកទបា្ទបារសំ្ ង្បាៃអបាយុយ៉បា
ងមហោច្បាស់ 55 ្នបាំ ឬពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍។
(4) មៃៅមពលនៃកបារមសនើសុំកបារបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល
�បាៃផ្តល់មដោយអៃុខផនក (a) អនកទបា្ទបារសំ្ង្រឺជបា្្បាស់នៃ
លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមហើយ�បាៃកបាៃ់កបាប់វបាជបាទីកខៃលៃងមដើ្កំម្ើត
របស់្របាត់មហើយជបាលទ្ធផលមៃោះគទព្យស្្ត្តឆិបច្នុប្ៃន ្បាៃល
ក្ខ្ស្្ត្តឆិកបារមលើកខលងពី្្បាស់ផ្ះ ឬក៏្បាៃលក្ខ្ស 
្្ត្តឆិ�បាៃកបារមលើកខលងមលើកខលងខតគទព្យស្្ត្តឆិ�បាៃទទួល
កបារមលើកខលងរួចមហើយមដោយសបារខតកបារទបា្ទបារមលើកខលងខដ
ល�បាៃដបាក់មដោយ្្បាស់្ុៃ។
(5) គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់អនកប្តឹងទបា្ទបារសំ្ ងគតូវ�បាៃល
កម់ដោយ្របាត់ឬៃបាងកននុងរយៈមពលពីរ្នបាំនៃកបារទឆិញឬកបារសបាងស
ង់លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃក្បាែ័្្ឌមៃះកបា
រទឆិញឬកបារសបាងសង់្្មីនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរួ្្បាៃកបារទឆិញខផនក
នៃដីមៃោះខដលកបារសបាងសង់អបា្របារឬកខៃលៃងសនបាក់មៃៅមផ្ងមទៀត
ខដលជបាកខៃលៃងសនបាក់អបាគសយ័របស់អនកទបា្ទបារសំ្ងៃឹង 
គតូវដបាក់មហើយ្បាអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌ (3) នៃអៃុខផនក (g) 
្រឺជបាផនក្ួយៃលំមៃៅដលៃជំៃួស។
(6) មលើកខលងខត្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ (2) នៃអៃុខផនក (a) 
លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសខដលរួ្ បញ្ចូលខផនក្ួយនៃដីខដលវបាស្ថឆិតមៃៅ
ខដល្បាៃខចងកននុងក្បាែ័្្ឌ (5) ្បាៃទីតបំាងស្ថឆិតមៃៅទបាំងគសុ
ងមៃៅកននុងមែោៃធីដូច្រនបា គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់អនកទបា្ទបារសំ
្ង។
(7) អនកទបា្ទបារសំ្ ង្ឆិៃគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យជបាអនកទបា្ទបារសំ
្ងមលើកបារបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោយ
ខផនកមៃះ មលើកខលងខតក្បាែ្្ឌមៃះ្ឆិៃគតូវអៃុវត្តចំមពោះជៃ
្បាខដលកលៃបាយមទៅជបាជៃពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍ខដលគតូវ

មៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសទបំាងអស់មស្មើ្រនបាឬ តន្លៃតឆិចជបាងខដល្បាៃទីតបាំង
មៃៅកននុងមែោៃធីដូច្រនបា ៃឆិងគតូវ�បាៃទឆិញឬគតូវ�បាៃសបាងសង់្្មី
មដោយប្ុរ្គលមៃោះជបាលមំៃៅដ្ឋបាៃរបស់្របាត់កននុងរយៈមពលពីរ្នបាំនៃ
កបារលកម់ដោយបុ្រ្គលមៃោះនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្មដោយផ្តល់្បាត
ន្លៃ្នបំា្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្្ឆិៃគតូវ គតូវ�បាៃមផ្រមទៅលំ
មៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរហូតដល់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវ�បាៃលក់។

(2) ្វីមបើកបារកំ្ត់កននុងក្បាែ្្ឌទ ី(1) តគ្ូវឱ្យគទព្យស្្
បត្តឆិមដើ្ៃឆិងលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសគតូវស្ថឆិតមៃៅកននុងមែោៃធីខត្ួយក៏
មដោយ ខដៃកំ្ត់មៃះ្ឆិៃគតវូអៃុវត្តមៃៅកននុងមែោៃធី្បា្ួយ
ខដលគកុ្កបារងបារគតួតពឆិៃឆិត្យរបស់គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលមែោៃធី
បៃ្បាប់ព�ីបាៃពឆិមគ្រោះមយោបល់ជបា្ួយភនបាក់ងបារខដលទទួលរង
ផលប៉ះពបាល់កននុងគសុក គពំខដៃនៃមែោៃធីគបកបាៃ់ែ្បាប់ច្បាប់ខដល
មធវើឱ្យបញ្ត្តនៃក្បាែ្្ឌ (1) ក៏អបាចអៃុវត្ត�បាៃចំមពោះស្ថបាៃភបា
ពខដលលមំៃៅដ្ឋបាៃជៃំួស្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធីមៃោះមហើយអ
ចលៃគទព្យមដើ្្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធី្ួយមផ្ងមទៀតមៃៅកននុ
ងរដ្ឋមៃះ។ កបារអៃុញ្បាតខដល្បាៃមៃៅកននុងក្បាែ័្្ឌមៃះៃឹង
គតូវអៃុវត្តមៃៅកននុងគសុក្ួយខតប៉ុម្ណោះគបសឆិៃមបើច្បាប់ខដលគតូវ
�បាៃអៃុ្័តមដោយគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលៃបាយក�បាៃអៃុមលោ្តបា្
ល័ក្ខែ័្្ឌដូចែបាងមគកោ្៖

(A) វបាគតូវ�បាៃអៃុ្័តបៃ្បាប់ពី្បាៃកបារពឆិមគ្រោះមយោបល់រវបាងគកុ
្គបឹក្បាភឆិ�បាលៃបាយក ៃឆិងទីភនបាក់ងបារខដលទទួលរងផលប៉ះពបា
ល់ពី្ ូលដ្ឋបាៃទបាំងអស់មៃៅកននុងគពំខដៃរបស់មែោៃធី។

(B) វបាតគ្ូវឱ្យប្ដឹងទបា្ទបារទបំាងអស់សគ្បាប់កបារមផរ្គ�បាក់
មដើ្្នបំាពីគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ខដល្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធីមផ្ង
មទៀតគតូវ�បាៃផ្តល់គបសឆិៃមបើកបារទបា្ទបារ�បាៃបមំពញតបា្ត 
គ្ូវកបារខដលអបាចអៃុវត្ត�បាៃនៃអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា 
XIII A នៃធ្្មៃុញ្នៃរដ្ឋ California ៃឆិងវ្រ្គមៃះ។

(C) វបាតំរូវមអោយកបារវបាយតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្
ខដល្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធី្ួយមផ្ងមទៀតៃឆិងគតូវ�បាៃកំ
្ត់មដោយអនកវបាយតន្លៃរបស់វបាគតវូ�បាៃទទួលយកទបាក់ទងៃឹង
កបារផ្តល់សំ្ងសគ្បាប់កបារមផ្រតន្លៃមដើ្្នបាំ។

(D) ច្បាប់មៃះខចង្បាបញ្ត្តរបស់ែលៃលួៃ្បាៃសុពលភបាពសគ្បាប់រ
យៈមពល្ឆិៃតឆិចជបាងគ�បាំ្នបាំ។

(E) បទបញ្បាបញ្បាក់ពីកបាលបរមិច្ទ ៃឆិងមគកោយខដលបញ្ត្តរ
បស់វបាៃឹងគតូវអបាចអៃុវត្ត�បាៃ។ មទោះយ៉បាង្បាក៏មដោយ កបាល
បរិមចទ្ខដល�បាៃកំ្ត់្ឆិៃគតូវ្បាប់ជបាងន្ងៃទ ី9 ខែវិច្ឆិកបា ្នបាំ 
1988 ម�ើយ។ កបាលបរិមច្ទខដល�បាៃកំ្ ត់បញ្បាក់អបាចជបា
កបាលបរមិច្ទ្ុៃកបាលបរិមច្ទខដលមែោៃធីគបកបាៃ់យកជបាច្បា
ប់។

(b) បខៃ្ថ្មលើកបារបំមពញតបា្តគ្ូវកបារនៃអៃុខផនក (a) បុ្រ្គល
្បាខដលទបា្ទបារកបារបៃ្ធចូរបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បា
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(A) គបសឆិៃមបើផ្ះផលឆិតឬផ្ះផលឆិតៃឆិងដីខដលមៃៅទីមៃោះជបា
គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់អនកទបា្ទបារសំ្ង អនកវបាយតំនល
គតូវមផ្រមទៅកខៃលៃងជំៃួសរបស់អនកតវ៉បាខដលជបាតន្លៃ្នបាំ្ូល
ដ្ឋបាៃនៃផ្ះផលឆិត ឬតន្លៃ្នបាំម្រោលនៃអ្របារ ផ្ះខដលផលឆិត 
ៃឆិងដីខដលជបាកខៃលៃងខដល្បាៃទីតបាំង។ គបសឆិៃមបើអ្របារ 
លមំៃៅដ្ឋបាៃខដលជបាគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់អនកទបា្ទបារ 
សំ្ងរួ្បញ្ចូលទបាំងកបារគ�បាក់មៃៅកននុងឧទ្យបាៃទូរស័ព្ចល័តខដ
ល្បាៃទីលំមៃៅមៃោះអនកវបាយតន្លៃគតូវមផ្រមទៅកខៃលៃងជំៃួសរ 
បស់អនកទបា្ទបារសំ្ ងខដល្បាៃតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃផ្ះ 
ផលឆិតរបស់អនកទបា្ទបារសំ្ ងមហើយៃឆិងខផនកខដលស្បា្បាគត
គសបរបស់្របាត ់គទព្យស្្ត្តឆិពឆិតគ�បាកដនៃឧទ្យបាៃមៃះ។  
្រ្មបាៃកបារមផ្រតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃ្បា្ួយគតូវមធវើម�ើងមដោយ 
អនកវបាយតន្លៃមលើខផនកនៃដីខដល្ឆិៃខ្ៃជបាខផនកនៃគទព្យស្្ត្តឆិ
មដើ្ដូច្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ (4) នៃអៃុខផនក (g)។
(B) គបសឆិៃមបើផ្ះខដលផលឆិតឬផ្ះផលឆិត ៃឆិងដីខដលមៃៅទី
មៃោះជបាលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរបស់អនកទបា្ទបារសំ្ង អនកវបាយត
ន្លៃគតូវមផ្រតន្លៃមដើ្នៃគទព្យស្្ត្តឆិរបស់អនកតវ៉បាមទៅ
ផ្ះខដលផលឆិតឬផ្ះខដលផលឆិតៃឆិងដីខដលមៃៅទីមៃោះ 
គតូវ�បាៃម្រកំ្ត់្បាជបាកបារស្គសប។ គបសឆិៃមបើផ្ះលំមៃៅដ្ឋបា
ៃខដលបមងកើតជបាលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរបស់អនកទបា្ទបារសំ្ងរួ្
បញ្ចូលទបំាងកបារគ�បាក់មៃៅកននុងឧទ្យបាៃទូរស័ព្ចល័តខដល្បាៃទី
លំមៃៅអនកវបាយតន្លៃគតូវមផរ្តន្លៃមដើ្នៃគទព្យស្្ត្តឆិរបស់អនកត
វ៉បាមទៅផ្ះផលឆិតរបស់អនកទបា្ទបារសំ្ងៃឆិងស្បា្បាគតស្្បា
គតគសបរបស់ែលៃលួៃនៃឧទ្យបាៃមៃះ។ ្រ្មបាៃកបារមផ្រតន្លៃ្នបំា្ូលដ្ឋបាៃ
្បា្ួយគតូវមធវើម�ើងមដោយអនកវបាយតន្លៃមទៅខផនកនៃដីខដល្ឆិៃ
ខ្ៃជបាខផនក្ួយនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសដូច្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ 
(3) នៃអៃុខផនក (g)។
អៃុខផនកមៃះៃឹងអបាចខគបគបួលតបា្កបារកំ្ ត់ៃបាៃបាមដល�បាៃប
ញ្បាក់កននុងអៃុខផនក (d)។
(d) កបារបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោយវ្រ្គ
មៃះៃឹងអបាចរក�បាៃសគ្បាប់អនកទបា្ទបារសំ្ ងខដលជបា្្បាស់ក
្្មសឆិទ្ធឆិនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ជបាអនកជួលរួ្្រនបាភតឆិកៈ្នបាក់ជបាក្្មសឆិ
ទ្ធឆិសហ្រ្ៃ៍ឬអនកទទួលផលបច្នុប្ៃននៃកបារទុកចឆិត្តខដល្បាៃ
ខដៃកំ្ត់ដូចែបាងមគកោ្៖
(1) គបសឆិៃមបើលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសខត្ួយគតូវ�បាៃទឆិញរឺកបារសបាង
សង់្្មីមដោយសហកៃុគ្រប់រូបមហើយសហព័ទ្ធ្នបាក់ៗមៃៅខត្បាៃ
កបារចបាប់អបារ្្ម្៍មលើលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសអនកទបា្ទបារសំ្ ងៃឹង
្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិមៃៅមគកោ្ខផនកមៃះ មបើមទោះបីជបា្្បាស់គកុ្
ហ៊ុៃខដលមៃៅសល ់ឬទបំាងអស់ៃឹងជបាអនកទបា្ទបារសំ្ងខដល
្បាៃ្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ។
(2) គបសឆិៃមបើលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសពីរឬមគចើៃគតូវ�បាៃទឆិញដបា
ច់មដោយខ�ក ឬគតូវ�បាៃសបាងសង់្្មីមដោយអនករស់មៃៅជបា
្ួយ្រនបាពីរៃបាក ់ឬមគចើៃៃបាក់មហើយសហមសៃីយ៍មគចើៃជបាង 

�បាៃផ្តល់ជបាអនកទបា្ទបារសំ្ងមៃោះមទ ពៃ្ធមលើអចល 
ៃគទព្យខដលផ្តល់មដោយវ្រ្គមៃះសគ្បាប់្ៃុស្ខដល្បាៃអបាយុ
មលើសព ី55 ្នបំា។ មដើ្្ីមជៀសវបាងកបារច្លៃងនៃពបាក្យប្ដឹងមៃៅ
មគកោ្វ្រ្គមៃះមៃៅកននុងរដ្ឋមៃះ អនកវបាយតនំលមែោៃធីគតូវរបាយកបារ
្៍គបចបំាគតី្បាសមទៅគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលរដ្ធនៃភបាពមស្មើ្រនបាខដលព័
ត៌្បាៃពីកបារតវ៉បាខដល�បាៃដបាក់បញ្ត្ដឆិគសបតបា្អៃុខផនក  
(f) ៃឆិងពីកំ្ ត់គតបាមែោៃធីខដលគតូវ�បាៃបញ្បាក់មដោយគកុ្គបឹ
ក្បាភឆិ�បាលខដលចបាំ�បាច់មដើ្្ីកំ្ត់អត្តសញ្បា្ កបារអះ 
អបាងទបាំងគសងុមៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះគតូវ�បាៃអៃុញ្បាតមដោយអនកវបាយ
តន្លៃៃឆិងអនកទបា្ទបារសំ្ងទបាំងអស់ខដល�បាៃទទួលកបារ 
សម្រង្គោះ។ គកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលអបាចបញ្បាក់្បាព័ត៌្បាៃមៃះរួ្ ប
ញ្ចូលទបំាងអស់ឬជបាខផនក្ួយនៃមឈ្មោះៃឆិងមលែសៃ្តឆិសុែ 
សង្គ្របស់អនកទបា្ទបារៃឆិងប្តីគបពៃ្ធរបស់ពួកម្រៃឆិងអត្ត 
សញ្បា្ៃឆិងទីតបាំងនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃជៃំួសខដលពបាក្យប 
្ដឹងគតូវ�បាៃអៃុវត្ត។ ព័ត៌្បាៃអបាចគតូវ�បាៃទបា្ទបារ 
មៃៅកននុងទំរង់នៃគបព័ៃ្ធផ្ពវផ្បាយព័ត៌្បាៃឬគបពៃ័្ធផ្ពវផ្បា 
យដនទមទៀតមហើយមៃៅកននុងទគ្ង់ខដលគតូវ្រនបាៃឹងដំម្ើរកបាររ 
ក្បាទឆិៃនៃ័យនៃមែោៃធ ីៃឆិងៃីតឆិវិធីសវៃក្្មរបស់រដ្ឋ។

(c) កបារបៃ្ធចូរបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល ់
មដោយវ្រ្គមៃះៃឹងគតូវ�បាៃផ្តល់ជូៃគបសឆិៃមបើគទព្យស្្ 
ត្តឆិមដើ្ឬលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសឬទបាំងពីររបស់អនកប្តឹងទបា្ទបារ 
្បាៃរួ្បញ្ចូលប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្ត់ចំមពោះ្បា្ួយដូច 
ែបាងមគកោ្៖

(1) អង្គភបាព្ួយ ឬមគចើៃមៃៅកននុងសបាជីវក្្មអចលៃគទ
ព្យសហករ្៍្រមគ្ោងផ្ះសហ្រ្ៃ៍្ួយ្រមគ្ោងែុៃដ ូ
ឬកបារអភឆិវឌ្ឍអង្គភបាពខដល្បាៃ្រមគ្ោង។ គបសឆិៃមបើអ 
ង្គភបាពឬដីជបាគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់អនកទបា្ទបារសំ្ង  
អនកវបាយតន្លៃគតូវមផ្រមទៅលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរបស់អនកតវ៉បាខតប៉ ុ
ម្ណោះៃូវតន្លៃ្នបាំម្រោលនៃឯកតបា ឬវ្រ្គីរបស់អនកតវ៉បាមហើយខផនករ
បស់ពួកម្រមៃៅកននុងតំបៃ់ខដលគតូវទុកជបាអបា្បាព្យបា�បា 
លនៃអង្គភបាពមៃោះ ឬមគចើៃ។ គបសឆិៃមបើអង្គភបាពឬទីលំមៃៅជបាលំ
មៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរបស់អនកទបា្ទបារសំ្ង អនកវបាយតន្លៃគតូវមផ្រត
ន្លៃ្ូលដ្ឋបាៃនៃក្្មសឆិទ្ធឆិករនៃអនកទបា្ទបារមអោយខតចំមពោះ 
អង្គភបាព ឬអនកមសនើរសុមំគចើៃៃឆិងខផនក្បា្ួយនៃអនកទបា្ 
ទបារសំ្ងមៃៅកននុងតំបៃ់ជបាទូមទៅខដលគតូវទុកជបាអបា្ 
ត្តឆិនៃអង្គភបាព ឬមគចើៃ។

(2) ផ្ះខដលផលឆិត ឬផះ្ខដលផលឆិត ៃឆិងដីខដលជបាក្្ម
សឆិទ្ធឆិរបស់អនកទបា្ទបារសំ្ងខដល្បាៃផ្ះខដលផលឆិត។ 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ “ដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិរបស់អនក
ទបា្ទបារសំ្ ង” រួ្ បញ្ចូលផលគបមយោជៃ៍ស្បា្បាគតគសប
មៃៅកននុងឧទ្យបាៃទូរស័ព្ចល័តខដលជបាលំមៃៅដ្ឋបាៃខដលគតូវ�បាៃ
ម្រវបាយតន្លៃមដោយអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 62.1។
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ប្ដឹងទបា្ទបារសំ្ ង្បាៃអបាយុយ៉បាងមហោច្បាស ់55 ្នបាំ 
ឬពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរ ៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍។ ភស្តនុតបាងនៃពឆិកបារភបាព 
ធងៃៃ់ធងៃរ ៃឆិងអចឆិន្រៃ្តយ៍គតូវចបាត់ទុក្បាជបាវិញ្បាបៃប័គតខដ 
លគតូវ�បាៃចុះហត្ថមលែបាមដោយគ្រូមពទ្យខដល្បាៃអបាជ្បាប័្ណ  
ៃឆិងគ្រូមពទ្យវះកបាត់ឯកមទសស្គសបខដលបញ្បាក់ពីស្ថបា 
ៃភបាពពឆិកបារភបាពធងៃៃ់ធងៃរៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍នៃអនកទបា្ទបារ។  

កននុងករ្ីខដល្រ្មបាៃភស្តនុតបាងខដលអបាចបញ្បាក់�បាៃ្បា្ 
ៃុស្្នបាក់្បាៃអបាយុមលើសព ី55 ្នបាំអនកទបា្ទបារសំ្ង 
គតូវបញ្បាក់មៃៅមគកោ្មទោសពឆិកបារខដលតគ្ូវឱ្យ្បាៃអបាយ ុ
គតូវ�បាៃម្លៃើយតប។ កននុងករ្ីអនកទបា្ទបារពឆិកបារភបាពធងៃៃ់ធងៃរ 
ៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍្បាៃដូចែបាងមគកោ្៖

(i) វិញ្បាបៃបគតខដលគតវូ�បាៃចុះហត្ថមលែបាមដោយគ្រូមព 
ទ្យខដល្បាៃអបាជ្បាប័្ណឬគ្រូមពទ្យវះកបាត់ឯកមទសស្គស 
បខដលកំ្ត់ពីមហតុផលច្បាស់លបាស់្បាមហតុអវី�បាៃជបា 
ពឆិកបារភបាពតគ្ូវឱ្យ្បាៃកបារផលៃបាស់ប្តចូរលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស  

ៃឆិងតគ្ូវកបារខដលទបាក់ទងៃឹងពឆិកបារភបាពរួ្ ទបំាងតគ្ូវ 
កបារទីតបាំង្បា្ួយនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស។ អនកទបា្ទបារស ំ
្ងគតូវខតបញ្បាក់្បាលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសខដលបំមពញតគ្ូវ
កបារទបាក់ទងៃឹងពឆិកបារភបាពគតូវ�បាៃកំ្ត់ដូមចនះមហើយ្ូល
មហតុច្្ងសគ្បាប់កបារផលៃបាស់ប្តចូរលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្រឺបំមពញត
គ្ូវកបារទបាំងមៃោះ។ គបសឆិៃមបើអនកប្ដឹងតវ៉បា ឬប្តី ឬគបពៃ្ធ ឬអន
កអបា្បាព្យបា�បាលរបស់អនកប្តឹងគបកបាសដូមចនះមគកោ្មទោស
ចំមពោះកបារមធវើស្្ទបាវបាៃឹងគតូវ�បាៃម្រសៃ្មត្បាជបាម្រោល
បំ្ងច្្ងនៃកបារផលៃបាស់ប្តចូរលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្រឺបំមពញត
គ្ូវកបារពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងជៃពឆិកបារ។

(ii) កបារអះអបាងរបស់អនកទបា្ទបារ្បាម្រោលបំ្ ងច្្ងនៃ
កបារផលៃបាស់ប្តចូរលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្រឺមដើ្្ីកបាត់បៃ្ថយបៃ្នុកហឆិរញ្វ
ត្ថនុខដលប្ដបាល្កពីពឆិកបារភបាព។ គបសឆិៃមបើអនកប្ដឹងតវ៉បា ឬប្តី 
ឬគបពៃ្ធ ឬអនកអបា្បាព្យបា�បាលរបស់អនកប្តឹងគបកបាសដូមចនះ
មគកោ្មទោសពីកបារវៃិឆិច្័យវបាគតូវ�បាៃម្រសៃ្មត្បាជបាម្រោលបំ
្ងចំបងនៃកបារផលៃបាស់ប្តចូរមៃះ្រឺមដើ្្ីកបាត់បៃ្ថយបៃ្នុកហឆិរញ្
ញវត្ថនុខដលប្ដបាល្កពីពឆិកបារភបាព។

(C) អបាសយដ្ឋបាៃមហើយ មបើសឆិៃជបាម្រដឹង្បាជបាមលែរបស់អនក
វបាយតន្លៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។

(D) កបាលបរិមច្ទនៃកបារលក់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់អនកប្តឹងទបា
្ទបារសំ្ ង ៃឆិងកបាលបរមិច្ទនៃកបារទឆិញរបស់អនកទបា្ទបារសំ
្ង ឬកបារសបាងសង់សំ្ង់លំមៃៅដ្ឋបាៃ្្មី។

(E) មសចក្តីខ្លៃងកបារ្៍របស់អនកប្តឹងទបា្ទបារ្បា្របាត់�បាៃកបាៃ់
កបាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសជបាកខៃលៃងសនបាក់មៃៅដ៏សែំបាៃ់របស់្របាត់មៃៅ
មលើកបាលបរិមច្ទនៃកបារដបាក់ពបាក្យប្ដឹងរបស្់របាត់។

អនករស់មៃៅជបា្ួយ្រនបា្នបាក ់មបើ្ឆិៃដូមចនោះមទ្រឺជបាអនកទបា 
្ទបារសំ្ងខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ្បាៃខតសហករ 
ករ្នបាក់ប៉មុ្ណោះខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិកននុងវ្រ្គមៃះ។  
្្បាសគ់ទព្យទបាំងមៃះគតូវកំ្តម់ដោយកឆិច្គព្មគពៀង្រនបា 
មទៅវិញមទៅ្កខដល្ួយកននុងចមំ្ោ្ពួកម្រគតូវ�បាៃចបាត់ទុក 
្បា្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ។
(3) គបសឆិៃមបើលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសពីរឬមគចើៃគតូវ�បាៃទឆិញដបាច់
មដោយខ�កពី្រនបាឬកបារសបាងសង់្ ្មីមដោយក្្មសឆិទ្ធឆិករចំៃួៃពី
រខដល្បាៃគទព្យស្្ត្ដឆិមដើ្ជបាគទព្យស្្ត្តឆិសហ្រ្ៃ៍្បាៃ
ខតសហព័ទ្ធខដល្បាៃអបាយ ុ55 ្នបាំឬពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរៃឆិងជបាអចឆិៃ្ត្
នរយ៍ប៉ុម្ណោះៃឹង្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិកននុងវ្រ្គមៃះ។ គបសឆិៃមបើ្រូ
សវបា្ីភរិយបាទបំាងពីរ្បាៃអបាយុមលើសព ី55 ្នបាំពួកម្រគតូវកំ្ត់
មដោយកបារគព្មគពៀង្រនបាខដល្បាៃ្នបាក់កននុងចំម្ោ្ពួកម្រ្បាៃ
លក្ខ្ស្្ត្តឆិ។
កននុងករ្ីខដលសហព័ទ្ធខដល្បាៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ជបាលំមៃៅ
ដ្ឋបាៃពហុវ្រ្គីខដៃកំ្ត់ខដល�បាៃកំ្ត់មដោយក្បាែ្្ឌ (2) 
ៃឆិង (3) គតូវអៃុវត្តចមំពោះខតក ្្មសឆិទ្ធឆិករខដលកបាៃ់កបាប់លំមៃៅដ្ឋបា
ៃដូច្រនបាមៃៅកននុងគទព្យមដើ្មៃៅមពលខដល្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ 
(2) នៃអៃុខផនក (b)។
(e) មៃៅមពលលកគ់ទព្យស្្ត្តឆិមដើ្អនកវបាយតន្លៃគតវូកំ្ 
ត់តន្លៃ្នបំា្ូលដ្ឋបាៃ្្មីសគ្បាបគ់ទព្យមៃោះគសបតបា្អៃុខផនក (a) 
នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា XIII A នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California  
ៃឆិងវ្រ្គ 110.1 នៃរដ្ឋ California មទោះបីជបា្បាៃលំមៃៅ 
ដ្ឋបាៃជំៃួសឬ្ឆិៃ្បាៃ គតូវ�បាៃទឆិញជបាបៃ្តបៃ្បាប់ឬគតូវ 
�បាៃសបាងសង់្ ្មីមដោយអតីត្្បាស់ឬ្្បាស់ក ្្មសឆិទ្ធឆិមដើ្។
វ្រ្គមៃះ្ឆិៃគតូវអៃុវត្តមទលុះគតបាខតកបារមផ្រក្្មសឆិទ្ធឆិជបាកបារផលៃបាស់ប្តចូរ
ក្្មសឆិទ្ធឆិខដលក្្មសឆិទ្ធឆិករ (1) ខដល្បាៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ
្្ីវបាយតំនលម�ើងវិញតន្លៃទីផ្បារយុត្តឆិធ្៌បច្នុប្ៃនគសបតបា្វ្រ្គ 
110.1 ឬ 5803 ឬ (2) គតូវ�បាៃកំ្ត់មដោយអៃុមលោ្តបា
្វ្រ្គមៃះ វ្រ្គ 69 ឬវ្រ្គ 69.3 មដោយសបារខតគទព្យស្្ត្តឆិ្បាៃ
លក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់មៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះ វ្រ្គ 69 ឬវ្រ្គ 69.3 
ជបាលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស ឬគទព្យ។
(f) (1) អនកទបា្ទបារសំ្ង្ឆិៃអបាច្បាៃលក្ខ្ស 
្្ត្តឆិសគ្បាប់កបារបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល្បាៃ 
ខចងកននុងវ្រ្គមៃះ�បាៃមទ មលើកខលងខតអនកប្ដឹងតវប៉ាផ្តល់ជូៃអនក
វបាយតន្លៃមលើទំរង់ខដលគតូវ�បាៃមរៀបចំមដោយគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បា
លរដ្ធនៃភបាពមស្មើ្រនបា មហើយ្បាអនកវបាយតន្លៃគតូវមធវើតបា្សំម ើ្ 
ព័ត៌្បាៃដូចតមទៅ៖
(A) មឈ្មោះ ៃឆិងមលែសៃ្តឆិសែុសង្គ្របស់អនកទបា្ទបារ្នបាក់ៗ 
ៃឆិងប្តីឬគបពៃ្ធរបស់អនកទបា្ទបារខដលជបា្្បាស់ក្្មសឆិទ្ធឆិនៃលំមៃៅ
ដ្ឋបាៃជំៃួស។
(B) ភស្តនុតបាងបញ្បាក់្បាអនកទបា្ទបារសំ្ង ឬប្តី ឬគបពៃ្ធ 
ប្តីគបពៃ្ធខដល្បាៃទីលំមៃៅមលើគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ជបា្ួយអនក
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គបសឆិៃមបើកបារផលៃបាស់ប្តចូរទីលំមៃៅគតូវ�បាៃទឆិញ ឬកបារសបាងស 
ង់្្មីបៃ្បាប់ពីកបារមផ្រគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ “តន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃ 
គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្” រួ្បញ្ចូលទបំាងកបារសគ្ួល្បាគតដ្ឋបាៃ 
អតឆិបរ្បាខដលអៃុញប្ាតមដោយអៃុខផនក (f) នៃវ្រ្គ 110.1  
សគ្បាប់អំ�នុងមពលបៃ្បាប់ពីកបារលក់នៃអចលៃគទព្យមដើ្។  
្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃឬ្នបាំខដលគតូវ�បាៃមគបើមដើ្្ី្រ្ៃបា “តន្លៃម្រោល
្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្” គតវូចបាត់ទុក្បាជបា្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃ 
ឬ្នបាំនៃអចលៃគទព្យខដលតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃគតូវ�បាៃមផ្រអៃុមលោ
្តបា្វ្រ្គមៃះ។
(3) “លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស” សំមដៅដល់អបា្របារអ្របារឬទីជគ្
កដនទមទៀតខដលជបាកខៃលៃងសនបាក់អបាគសយ័អចលៃគទព្យឬទ្
រព្យស្្ត្តឆិផ្បាល់ែលៃលួៃខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិ ៃឆិងកបាៃ់កបាប់មដោយ
អនកទបា្ទបារសំ្ ងជបាទីលំមៃៅមដើ្កំម្ើតរបស់ែលៃលួៃៃឆិង
ដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិ មដោយអនកទបា្ទបារសំ្ងខដល្បាៃ
អបា្របារអ្របារ ឬទីជគ្កដនទមទៀត។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ង
នៃវ្រ្គមៃះដីខដលជបាខផនក្ួយនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បាៃខតតំ
បៃ់ខដល្បាៃទំហំស្ល្ម្ខដលគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់ជបាកៃ្
ខលងសគ្បាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃ្ួយមហើយ “ដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិរប
ស់អនកទបា្ទបារ” រួ្ ្បាៃដីខដលអនកទបា្ទបារសំ្ ង្បាៃ
ផលគបមយោជៃ៍ជបាគ�បាក់ក្្ ី�បាៃពឆិព្៌ៃបាកននុងខផនកង (c) 
នៃវ្រ្គ 61 ឬកឆិច្សៃ្យបាទឆិញដី។ អង្គភបាពៃី្ួយៗនៃលំមៃៅ
ដ្ឋបាៃពហុវ្រ្គីៃី្ួយៗគតូវចបាត់ទុកជបាលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមដោ
យខ�ក។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃក្បាែ្្ឌមៃះ “ទំហំ
ទំហំស្រ្្យខដលគតូវ�បាៃមគបើជបាទីតបាំងសគ្បាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃ
្ួយ” រួ្បញ្ចូលទបាំងដីទបាំងអស់គបសឆិៃមបើកបារមគបើគទព្យស
្្ត្តឆិ្ឆិៃខ្ៃអចលៃគទព្យ្រឺគ្របាៃ់ខតជបាកបារនចដៃ្យចមំពោះ
កបារមគបើគ�បាស់គទព្យស្្ត្តឆិជបាទីតបំាងលំមៃៅដ្ឋបាៃប៉ុម្ណោះ។ 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃក្បាែ្្ឌមៃះ “ដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិរប
ស់អនកទបា្ទបារ” រួ្ បញ្ចូលទបំាងកបារចបាប់អបារ្្ម្៍មលើក្្មសឆិទ្ធកននុ
ងឧទ្យបាៃទូរស័ព្ចល័តខដល្បាៃទីលំមៃៅខដលគតវូ�បាៃវបាយត
ន្លៃអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 62.1 ។

(4) “គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្” សមំដៅដល់អបា្របារអ្របារឬទីជគ្ក 
ដនទមទៀតខដលជបាកខៃលៃងសនបាក់អបាគសយ័ជបាអចលៃគទព្យ  
ឬគទព្យស្្ត្តឆិផ្បាល់ែលៃលួៃខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិៃឆិងកបាៃ់កបាប់មដោយអនក
ទបា្ទបារសំ្ ងជបាទីលំមៃៅមដើ្កំម ើ្តរបស់ែលៃលួៃៃឆិងដីខដលជបា
ក្្មសឆិទ្ធឆិ មដោយអនកទបា្ទបារសំ្ងខដល្បាៃអបា្របារអ្របារ  
ឬទីជគ្កដនទមទៀត។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃក្បាែ្្ឌមៃះ
ដខីដលជបាខផនក្ួយនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្រួ្បញ្ចូលទំហំនផ្ដី
ខដល្បាៃទំហំស្ល្្ម ខដលគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់ជបាទីតបាំងស្្
របាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃ្ួយមហើយ “ដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិរបស់អនកទបា្
ទបារ” រួ្ បញ្ចូលដីខដលអនកទបា្ទបារសំ្ ង្បាៃផលគបមយោ
ជៃ៍ជបាគ�បាក់ក្្ ី�បាៃពឆិព្៌ៃបាកននុងអៃុខផនក (c) នៃវ្រ្គ 61 
ឬកឆិច្សៃ្យបាទឆិញដី។ អង្គភបាពៃី្ួយៗនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃពហុវ្រ្គីៃី្ួ

(F) របាល់ប្ដឹងទបា្ទបារសំ្ងមគកោ្វ្រ្គមៃះគតូវដបាក់ពបាក្យកននុ
ងរយៈមពលបី្ នបំា្រឆិតចបាប់ពីន្ងៃខដលលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសគតូវ�បាៃ
ទឆិញ ឬកបារសបាងសង់្ ្មីនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសគតូវ�បាៃបំមពញមគកោ
្ក ្្មវត្ថនុនៃអៃុខផនក (k) ឬ (m) ។
(2) ពបាក្យមសនើសុមំផ្រតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃមៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះខដលគតូវ
�បាៃដបាក់បៃ្បាប់ពីកបារផុតកំ្ ត់នៃរយៈមពលខដល�បាៃកំ្ត់
កននុងក្បាែ្្ឌ (F) នៃក្បាែ្្ឌទ ី(1) គតូវ�បាៃពឆិចបារ្បាមដោ
យអនកវបាយតន្លៃមគកោ្លក្ខែ្្ឌទបាំងអស់នៃលក្ខែ្្ឌដូចែបាង
មគកោ្៖
(A) កបារមផរ្តន្ល្ៃ នបាំ្ូលដ្ឋបាៃខដល�បាៃផ្តល់អៃុមលោ្តបា្ប
្ដឹងទបា្ទបារមៃោះគតូវអៃុវត្តមដោយចបាប់មផ្តើ្ពីកបាលបរមិច្ទភ្បាប់
នៃ្នបាំកបារវបាយតន្លៃខដលគតូវដបាក់ពបាក្យ។
(B) តន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញនៃអចលៃគទព្យជំៃួសកននុង 
្នបំាវបាយតន្លៃខដល�បាៃពឆិព្៌ៃបាមៃៅកននុងក្បាែ្្ឌ (A)  
គតវូជបាតនំល្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិពឆិតកននុង្នបាំនៃកបារ 
�បាគក់ត្កលខ់ដលតន្លៃមផ្រគបចបាំ្នបាំគតូវ�បាៃមផ្រ្រឆិត
ជបា្នបំា្រឆិត្រូរខដល្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌរង (A) 
សគ្បាប់ទបាំងពីរដូចែបាងមគកោ្៖
(i) អតឆិផរ្បាគតូវ�បាៃកំ្ត់ជបាគបចបាំ្នបាំគសបតបា្ក្បាែ្្ឌ 
(1) នៃអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 51 ។
(ii) កបារសបាងសង់្ ្មីជបាបៃ្តបៃ្បាប់ខដលមកើត្បាៃទបាក់ទងមទៅ
ៃឹងគទព្យស្្ត្តឆិខដល្ឆិៃ្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់ស
គ្បាប់កបារកបាត់បៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យអៃុមលោ្តបា្ល
ក្ខ្ៈវៃិឆិច្័យខដល្បាៃខចងកននុង្បាែ្្ឌរង (A) ៃឆិង (B) 
នៃក្បាែ្្ឌ (4) នៃអៃុខផនក (h) ។
(g) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃខផនកមៃះ៖
(1) “បុ្រ្គលអបាយុមលើសព ី55 ្នបាំ” សំមដៅដល់បុ្រ្គល  
ឬសហព័ទ្ធរបស់ប្ុរ្គល្បាក៏មដោយខដល្បាៃអបាយុចបាប់ព ី 
55 ្នបាំម�ើងមទៅមៃៅមពលលកគ់ទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។
(2) “តន្លៃ្នបំា្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្”  
្ឺរជបាតន្លៃម្រោល្ូលដ្ឋបាៃគបចបាំ្នបាំរបស់ែលៃលួៃខដលគតូវ�បាៃកំ
្ត់គសបតបា្វ្រ្គ 110.1 ជបា្ួយៃឹងកបារខកតគ្ូវខដល
�បាៃអៃុញប្ាតមដោយវ្រ្គរងនៃខផនកទ ី2 នៃ្បាគតបា XIII A 
នៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្នៃរដ្ឋ California ៃឆិងអៃុខផនក (f) នៃវ្រ្គ 
110.1 កំ្ត់ពីកបាលបរិមច្ទភលៃបា្ៗ្ុៃកបាលបរមិច្ទខដល 
គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវ�បាៃលកម់ដោយអនកប្តឹងទបា្ទបារស ំ
្ងឬកននុងករ្ីខដលគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវ�បាៃែូចែបាតឬ 
បំផលៃបាញយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរមដោយសបារសំ្បាងអបាគកក់ឬមគ្រោះ្ហៃ្ដរបា
យមហើយ្្បាស់ផះ្្ឆិៃសង់ម�ើងវិញមលើគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្,  
កំ្ត់្បាជបាកបាលបរិមច្ទ្ុៃមពលខដលសំ្ បាងអបាគកក ់
ឬមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ។
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ខដលអចលៃគទព្យជំៃួសគតូវ�បាៃទឆិញឬកបារសបាងសង់្្មីគតូវ�បា
ៃបញ្ប់។
(B) កននុងករ្ីខដលគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវ�បាៃបំផលៃឆិចបំផលៃបាញ 
ឬែូចែបាតយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរមដោយសបារសំ្បាងអបាគកក ់ឬមគ្រោះ្
ហៃ្ដរបាយមហើយក្្មសឆិទ្ធឆិករ្ឆិៃសបាងសង់ម�ើងវិញមលើគទព្យស
្្ត្តឆិមដើ្មៃោះតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញរបស់ែលៃលួៃខដល�បាៃកំ្
ត់គសបតបា្វ្រ្គ 110 ភលៃបា្ៗ្ុៃកបារែូចែបាតឬកបារបំផលៃឆិចបំផលៃបាញ
មដោយ សំ្ បាងអបាគកក់ឬមគ្រោះ្ហៃ្ដរបាយខដល�បាៃកំ្ត់មដោ
យអនកវបាយតន្លៃមែោៃធីនៃមែោៃធីខដលអចលៃគទព្យ្បាៃទីតបាំ
ងមដោយ្រ្មបាៃពបាក្យសុំនៃអៃុខផនក (h) នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា XIII 
A នៃធ្្មៃុញ្នៃរដ្ឋ California បូកកបារខកខគបខដលអៃុញ្បា
តមដោយអៃុខផនក (b) វ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា XIII A នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California ៃឆិងអៃុខផនក (f) នៃវ្រ្គ 110.1 សគ្បាប់រយៈមពល
ចបាប់ពីន្ងៃលក់មដោយអនកប្តឹងមទៅកបាលបរិមច្ទខដលអចលៃគទព្យ
ជំៃួសគតូវ�បាៃទឆិញ ឬកបារសបាងសង់្្មីគតូវ�បាៃបញ្ប់។
(8) “កបារលក”់ សំមដៅដល់កបារផលៃបាស់ប្តចូរក្្មសឆិទ្ធឆិមលើគទព្យស្្
ត្តឆិមដើ្សគ្បាប់កបារពឆិចបារ្បា។
(9) “អនកទបា្ទបារសំ្ ង” ្បាៃៃ័យ្បាបុ្រ្គល្បា្នបាក់ខដ
លទបា្ទបារកបារបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោ
យវ្រ្គមៃះ។ គបសឆិៃមបើប្តីឬគបពៃ្ធរបស់បុ្រ្គលមៃោះ្រឺជបា្្បាស់ក
្្មសឆិទ្ធឆិនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសសវបា្ីភរិយបាក៏ជបាអនកទបា្ទបារសំ្
ងខដរមដើ្្ីកំ្ត់្បាមតើមៃៅកននុងប្ដឹងទបា្ទបារអៃបា្រត្បា
្ួយខដលប្តឹងមដោយប្ត ីឬគបពៃ្ធមៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះ លក្ខែ្្ឌនៃ
លក្ខ្ស្្ត្តឆិ�បាៃបញ្បាក់កននុងក្បាែ្្ឌ (7) នៃអៃុខផនក (b) 
គតូវ�បាៃបំមពញ។
(10) “អចលៃគទព្យខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិកបារមលើកខលង
ចមំពោះ្្បាស់ផ្ះ” រួ្បញ្ចូលទបំាងគទព្យស្្ត្តឆិខដលជបាកខៃលៃងរស់
មៃៅមដើ្នៃ្្បាស់របស់ែលៃលួៃ ៃឆិង្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃកបារមលើកខល
ងអៃុមលោ្តបា្ វ្រ្គ 205.5។
(11) “បុ្រ្គល” សមំដៅដល់បុ្រ្គល្បា្នបាក ់ប៉ខុៃ្ត្ឆិៃរបាប់ប
ញ្ចូលគកុ្ហ៊ុៃ្បា្ួយ ភបាពជបានដ្រ ូស្បា្រ្សបាជីវក្្ម 
គកុ្ហ៊ៃុ ឬអង្គភបាពៃីតឆិបុ្រ្គលមផ្ងមទៀតមទ។ “បុ្រ្គល” រួ្ប
ញ្ចូលទបំាងបុ្រ្គល្នបាក់ខដលជបាអនកទទួលផលនៃកបារទុកចឆិត្ត។
(12) "ជៃពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរ ៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្ត" ្បាៃៃ័យ្បាបុ្រ្គល្បា
្នបាក់ខដល�បាៃពឆិព្៌ៃបា អៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 74.3។
(13) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃវ្រ្គមៃះគទព្យស្្ត្តឆិ  
“គតូវ�បាៃែូចែបាតឬបំផលៃបាញយ៉បាងែលៃបាំងមដោយសបារសំ្បាង 
អបាគកក់ឬមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ” គបសឆិៃមបើដ ីឬកបាររីកចមគ្ើៃគទគទ
ង់កបារែូចែបាតរូបរបាង្បាៃចំៃួៃមគចើៃជបាង 50 ភបា្ររយ នៃតន្លៃ
ដីទបាំង្ូលឬកបារខកល្អែសបាច់គ�បាក់មពញភលៃបា្ៗ្ុៃមពលខដល
សំ្បាងអបាគកក ់ឬមគ្រោះ្ហៃ្ដរបាយ។ កបារែូចែបាតរបាប់បញ្ចូល

យៗគតវូចបាត់ទុក្បាជបាគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ដបាច់មដោ 
យខ�ក។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃក្បាែ្្ឌមៃះ  
“ទំហំតំបៃ់ស្រ្្យខដលគតូវ�បាៃមគបើជបាទីតបាំងសគ្បាប់លំ
មៃៅដ្ឋបាៃ្ួយ” រួ្បញ្ចូលទបាំងដីទបំាងអស ់គបសឆិៃមបើកបារមគបើទ្
រព្យស្្ត្តឆិ្ឆិៃខ្ៃអចលៃគទព្យ្រឺគ្របាៃ់ខតជបាកបារនចដៃ្យចំ
មពោះកបារមគបើគ�បាស់គទព្យស្្ត្តឆិជបាទីតបាំងលំមៃៅដ្ឋបាៃប៉ុម្ណោះ។ 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃក្បាែ្្ឌមៃះ “ដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិរប
ស់អនកទបា្ទបារ” ្បាៃរបាប់បញ្ចូលទបាំងកបារចុះបញ្ីក្្មសឆិទ្ធឆិមលើសួ
ៃទូរស័ព្ចល័តខដលជបាលមំៃៅដ្ឋបាៃខដលគតូវ�បាៃវបាយតន្លៃអៃុ
មលោ្តបា្អៃុខផនក (b) នៃ វ្រ្គ 62.1។

(5) “តន្លៃមស្មើ ឬតឆិចជបាង” ្បាៃៃ័យ្បាបរិ្បា្តន្លៃសបាច់គ�បា
ក់មពញនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្ឆិៃមលើសពី្ួយដូចែបាងមគកោ្៖

(A) ្ួយរយភបា្ររយនៃចំៃួៃតំនលសបាចគ់�បាកម់ពញរបស់គទព្យ
ស្្ត្តឆិមដើ្ គបសឆិៃមបើកបារទឆិញផ្ះជំៃួសគតូវ�បាៃទឆិញ ឬកបារសបា
ងសង់្្មី្ុៃកបាលបរិមច្ទនៃកបារលកគ់ទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។

(B) ្ួយរយគ�បាំភបា្ររយនៃចំៃួៃតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញចំៃួៃ 
នៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ គបសឆិៃមបើកបារទឆិញផ្ះជំៃួសគតូវ�បាៃទឆិញ 
ឬកបារសបាងសង់្ ្មីៗកននុង្នបាំដំបូងបៃ្បាប់ពីកបាលបរិមច្ទនៃកបារលក់
គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។

(C) តន្ល្ៃ ួយវ្រ្គដប់ភបា្ររយនៃតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញនៃគទព្យ
ស្្ត្តឆិមដើ្ គបសឆិៃមបើកបារជំៃួសលមំៃៅដ្ឋបាៃគតូវ�បាៃទឆិញ  
ឬកបារសបាងសង់្ ្មីៗកននុង្នបាំទីពីរបៃ្បាប់ពីកបាលបរិមច្ទនៃកបារល 
កគ់ទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។

សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះមលើកខលងខត្បាៃខចងកននុងក
្បាែ្្ឌ (4) នៃអៃុខផនក (h) គបសឆិៃមបើកខៃលៃងជំៃួស្រឺជបាខផន
ក្ួយខដលគតូវ�បាៃទឆិញមហើយជបាខផនក្ួយខដលគតូវ�បាៃសបាង
សង់្ ្មីកបាលបរិមចទ្ខដល “លមំៃៅដ្ឋបាៃជៃំួសគតូវ�បាៃទឆិញឬ្្ម ី
សបាងសង”់ ្រឺជបាកបាលបរមិច្ទនៃកបារទឆិញឬកបាលបរិមច្ទនៃកបារប
ញ្ប់កបារសបាងសង់្បា្ួយ្កមគកោយ។

(6) “តន្លៃសបាច់គ�បាកម់ពញនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃជៃំួស” ្បាៃៃ័យ្បា
ជបាសបាច់គ�បាក់មពញរបស់ែលៃលួៃខដលគតូវ�បាៃកំ្ត់គសបតបា្វ្រ្គ 
110.1 មៃៅកបាលបរិមច្ទខដល�បាៃទឆិញឬកបារសបាងសង់្្មីគតូវ
�បាៃបញ្ប់មហើយបៃ្បាប់ពីកបារទឆិញឬកបារបញ្ប់សំ្ង់្្មី។

(7) “តន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្” ្បាៃៃ័យ្បា៖

(A) តន្ល្ៃ នបាំ្ូលដ្ឋបាៃ្្មីរបស់វបាខដលគតូវ�បាៃកំ្ត់មដោយអ
ៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (e) មដោយ្រ្មបាៃពបាក្យសុំនៃអៃុខផនក (h) 
នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា XIII A នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California  
បូកកបារខកខគបខដលអៃុញ្បាតមដោយអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 2 
នៃ្បាគតបា XIII A ៃឆិងអៃុខផនក (f) នៃវ្រ្គ 110.1  
សគ្បាប់រយៈមពលចបាប់ពនី្ងៃលក់មដោយអនកប្តឹងមទៅកបាលបរិមច្ទ
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កបាលបរិមច្ទនៃកបារទឆិញ្រឺ្ឆិៃមលើសពីតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញនៃ 
គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ដូចខដល�បាៃកំ្ត់អៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌ 
(7) នៃអៃុខផនក (g) សគ្បាប់ម្រោលមដៅ្បាៃប្ដឹងមដើ្។

(i) អនកទបា្ទបារសំ្ង្បា្នបាក់អបាចលុបមចោលពបាក្យ 
ប្ដឹងទបា្ទបារសំ្ ងពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃ 
ផ្តល់មដោយវ្រ្គមៃះ មហើយៃឹង្ឆិៃគតូវ�បាៃចបាត់ទុក្បា�បាៃទទួ
លកបារផ្តល់ជំៃួយមៃោះសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃក្បាែ័្្ឌ (7) 
នៃអៃុខផនក (b) មហើយអនកវបាយតន្លៃគតូវផ្តល់កបារលុបមចោលគប
សឆិៃមបើ មសចក្តីជូៃដំ្ឹងជបាលបាយលក្ខ្៍អក្រនៃមសចក្តី
សំមរចគតូវ�បាៃបញ្ចូៃមទៅកបារិយបាល័យរបស់អនកវបាយតំនលដូចត
មទៅ៖

(1) មសចក្តីជូៃដំ្ឹងជបាលបាយលក្ខ្៍អក្រនៃកបារលុបមចោ
លកបារចុះហត្ថមលែបាខដល�បាៃចុះហត្ថមលែបាមដោយអនកប្តឹងទបា្
ទបារសំ្ ងឬអនកទបា្ទបារសំ្ ងមដើ្គតូវ�បាៃបញ្ចូៃមទៅកបាៃ់
កបារិយបាល័យរបស់អនកវបាយតន្លៃខដលពបាក្យប្ដឹងមដើ្គតូវ�បាៃ
ដបាក់។

(2) (A) មលើកខលងខត្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌមៃះមសចក្ដីសៃនឆិ
ដ្ឋបាៃលុបមចោលគតូវ�បាៃបញ្ចូៃមទៅកបារិយបាល័យរបស់អនកវបាយត
ន្លៃ ្ុៃកបាលបរមិច្ទខដលមែោៃធីមចញដំបូងជបាលទ្ធផលនៃកបារ
ផ្តល់ជំៃួយខដល�បាៃផ្តល់មគកោ្វ្រ្គមៃះ កបារគតួតពឆិៃឆិត្យសំ្ង
មលើអចលៃគទព្យពៃ្ធខដល�បាៃដបាក់មលើលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស។  
គបសឆិៃមបើកបារផ្តល់ជំៃួយៃឹង្ឆិៃ្បាៃលទ្ធផលនៃកបារសងពៃ្ធ
មលើអចលៃគទព្យមៃោះមសចក្តីជូៃដំ្ឹងគតវូមធវើម�ើង  
្ុៃមពលកបារបង់ន្លៃគតវូ�បាៃមធវើម�ើងជបាមលើកដំបូងនៃពៃ្ធអចល
ៃគទព្យ្បា្ួយ ឬខផនក្បា្ួយខដលគតវូ�បាៃដបាក់មលើលំមៃៅ 
ដ្ឋបាៃជំៃួសគសបតបា្ជំៃួយខដល�បាៃផ្តល់មគកោ្វ្រ្គមៃះ។  
គបសឆិៃមបើកបារបង់ន្លៃពៃ្ធ្ឆិៃគតូវ�បាៃមធវើម�ើងមៃោះកបារជូៃដំ្ឹង
គតូវមធវើម�ើង្ុៃកបាលបរមិច្ទដំបូងខដលពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យ 
ទបាំងមៃោះឬខផនក្បា្ួយខដលគតូវ�បាៃដបាក់មលើលំមៃៅដ្ឋបាៃ 
ជំៃួសខដលគសបតបា្ជំៃួយខដល�បាៃផ្តល់មគកោ្វ្រ្គមៃះ 
្រឺែុសច្បាប់។

(B) មទោះបីជបា្បាៃ្បាគតបាមផ្ងមទៀតមៃៅកននុងខផនកមៃះ មៃៅរបា
ល់មពលខដលមសចក្តីជូៃដំ្ឹងអំពីកបារលុបមចោលកបារអៃុ
ញ្បាតគតូវ�បាៃបញ្ចូៃមទៅកបារិយបាល័យរបស់អនកវបាយតន្លៃកននុង
រយៈមពលគ�បំា្ួយ្នបាំ បៃ្បាប់ពីកបារផ្តល់ជំៃួយគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យ
មដោយមហតុ្បាអចលៃគទព្យខដល�បាៃជំៃួសគតូវ�បាៃលុបមចោ
លជបាកខៃលៃងសនបាក់មៃៅធំរបស់អនកទបា្ទបារសំ្ ងកននុងរយៈមពល 
90 ្នបាំ។ ន្ងៃបៃ្បាប់ពីពបាក្យប្ដឹងមដើ្គតូវ�បាៃដបាក់មដោយ្ឆិៃ
្រឆិត្បាមតើអចលៃគទព្យបៃ្តទទួល�បាៃកបារមលើកខលងពី្្បាស់ផ្ះ
មទ។ គបសឆិៃមបើកបារបញ្ឈបម់ៃះបមងកើៃតំនល្នបំា្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យ
ស្្ត្តឆិឬកបារមលើកខលងពី្្បាស់ផ្ះគតូវ�បាៃអៃុញ្បាតឆិមអោយគតឹ្

ទបំាងកបារ្យចុះតន្លៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិខដលជបាលទ្ធផលនៃកបាររឹត
បៃ្តឹងកបារចូលមទៅកននុងអចលៃគទព្យខដលជបាកខៃលៃងខដលកបាររឹតប
ៃ្តឹងគតវូ�បាៃបងកម�ើងមដោយសំ្បាងអបាគកក ់ឬមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ 
ៃឆិងជបាលក្ខ្ៈអចឆិន្រៃ្តយ៍។

(h) (1) មៃៅមពលកបារដបាក់ពបាក្យប្ដឹងទបា្ទបារមអោយ�បាៃ
ទបាៃ់មពលមវលបាខដល�បាៃពឆិព្៌ៃបាមៃៅកននុងក្បាែ្្ឌរង (F) 
នៃក្បាែ្្ឌ (1) នៃអៃុខផនក (f) អនកវបាយតន្លៃគតូវខកតគ្ូវត្្
នល្នបាំ្្មនីៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជៃំួសមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ។ កបារខក
តគ្ូវមៃះៃឹងមធវើម�ើងតបា្កបាលបរិមច្ទចុងមគកោយបំផុតដូចែបា
ងមគកោ្៖

(A) កបាលបរិមច្ទខដលគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវ�បាៃលក់។

(B) កបាលបរមិច្ទខដលលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសគតូវ�បាៃទឆិញ។

(C) កបាលបរិមច្ទខដលកបារសបាងសង់លំមៃៅដ្ឋបាៃ្្មីគតូវ�បា 
ៃបញ្ប់។

(2) ពៃ្ធ្បា្ួយខដលគតូវ�បាៃ្រឆិតមលើកបារជំៃួសលមំៃៅដ្ឋបា 
ៃ្ុៃកបារដបាក់ពបាក្យប្ដងឹមដោយខផអែកមលើ្ូលដ្ឋបាៃនៃតន្លៃ្នបាំ្ូ
លដ្ឋបាៃ្្មីនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស ៃឆិងកបារខកខគប្បា្ួយខដល 
អបាចអៃុញប្ាតឆិ�បាៃគបចបំា្នបាំៃឹងគតូវលុបមចោលឬសងគ�បា 
ក់វិញមទៅអនកទបា្ទបារសំ្ងកននុងទំហំខដលមលើសពីពៃ្ធ  
ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលៃឹងគតូវបង់មៃៅមពលកំ្ ត់មៃៅមលើ្ូល 
ដ្ឋបាៃនៃតន្ល្ៃ នបាំ្ូលដ្ឋបាៃ្្មីខដល�បាៃនលតគ្ូវ។

(3) មទោះបី្បាៃខចងកននុងវ្រ្គ 75.10 ជំពូកទ ី3.5 
(ចបាបម់ផ្តើ្ពីវ្រ្គ 75) គតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ម្រោលបំ្ង
នៃកបារអៃុវត្ដអៃុខផនកមៃះ រួ្ទបាំងកបារខកតគ្ូវតន្ល្ៃ ូលដ្ឋបាៃ្្មី
នៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជៃំួសខដល�បាៃទឆិញ្ុៃមពលលក់គទព្យស្្ត្តឆិ
មដើ្។

(4) កននុងករ្ីខដលកបារទបា្ទបារសំ្ងមៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះគតូវ
�បាៃម្រដបាកៃ់ឆិងផ្តល់ឱ្យទបាៃ់មពលមវលបាមហើយកបារសបាងសង់្្មីគតូ
វ�បាៃមធវើម�ើងមៃៅមលើលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមគកោយពីកបារមផ្រតន្លៃ្នបាំ
្ូលដ្ឋបាៃកបារបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្ដល់មដោយ
វ្រ្គមៃះក៏គតវូអៃុវត្តចមំពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសផងខដរ។ ដូចខដល
�បាៃខកល្អែមហើយដូមចនះៃឹង្ឆិៃគតូវ�បាៃវបាយតន្លៃម�ើងវិញមៃៅ
មពលបញ្ប់កបារសបាងសង់្្មីគបសឆិៃមបើលក្ខែ្្ឌទបាំងពីរែបា 
ងមគកោ្គតវូ�បាៃម្លៃើយតប៖

(A) កបារសបាងសង់្ ្មីគតូវ�បាៃបញ្ប់កននុងរយៈមពលពីរ្នបាំនៃកបាល
បរិមចទ្នៃកបារលក់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ មហើយ្្បាស់�បាៃជូៃដំ្ឹ
ងដល់អនកវបាយតន្លៃជបាលបាយលក្ខ្៍អក្រអំពីកបារបញ្ប់សំ្
ង់្្មីកននុងរយៈមពលគ�បាំ្ួយខែបៃ្បាប់ពីកបារបញ្ប់។

(B) តន្លៃទីផ្បារយុត្តឆិធ្៌នៃកបារសបាងសង់្្មីមៃៅកបាលបរមិច្ទប
ញ្ប់នៃកបារបញ្ប់បូកតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញនៃកបារជំៃួសមៃៅមលើ
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បរិមច្ទនៃកបារអៃុ្័តៃីតឆិក្្មមហើយខដលៃឹងគតូវមធវើហឆិរញ ្
ប្យទបាៃពីកបារដបាក់ប្ដឹងទបាៃ់មពលមវលបាៃឹងគតូវ�បាៃចបាត់ទុ
ក្បា�បាៃប្តឹងទបា្ទបារសំ្ងទបាៃ់មពលមវលបាគបសឆិៃមបើកបារ
ដបាក់ពបាក្យប្ដឹងគតូវ�បាៃដបាក់កននុងរយៈមពលបី្នបាំបៃ្បាប់ពីកបា
លបរិមច្ទខដល ពឆិធីបរិសុទ្ធគតូវ�បាៃអៃុ្័ត។ ក្បាែ្្ឌមៃះ្ឆិៃ
អបាចគតូវ�បាៃបកគសបាយ្បាជបាកបារមលើកខលងចំមពោះតគ្ូវកបារមផ្
ងមទៀតនៃវ្រ្គមៃះ។

(2) កននុងករ្ីខដលអនកវបាយតន្លៃមែោៃធីគបចបាំខែខកតគ្ូវ 
តន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃមដើ្្ី្លៃនុះបញ្បាំងកបារប្តចូរស្បា្បាគតគស 
បមៃៅកននុងក្្មសឆិទ្ធឆិមលើឧទ្យបាៃទូរស័ព្ចល័តខដល្បាៃ្្បាស់ផ្ះខដ
ល�បាៃមកើតម�ើងរវបាងន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា ្នបាំ 1989 ៃឆិងន្ងៃទ ី1 
ខែ្ករបា្នបាំ 2002 អៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌទ ី4 នៃអៃុខផនក 
(b) នៃវ្រ្គ 62.1 អនកទបា្ទបារសំ្ ងទបំាងមៃោះខដល�បាៃទឆិញ
ឬសបាងសង់លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសជបាងបី្នបាំ្ុៃកបារខកតគ្ូវមហើយខដ
លគតូវមធវើហឆិរញ្ប្យទបាៃពីកបារដបាក់ពបាក្យប្ដឹងទបាៃ់មពលមវលបា 
ៃឹងគតូវ�បាៃចបាត់ទុក្បា�បាៃដបាក់ប្ដឹងទបា្ទបារសំ្ងទបាៃ់មព
លមវលបាគបសឆិៃមបើកបារទបា្ទបារ្រ ឺ�បាៃដបាក់កននុងរយៈមពលបី្នបាំនៃ
កបាលបរមិច្ទនៃកបារកត់ស្្គបាល់នៃកបារខកតគ្ូវនៃតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបា
ៃមដើ្្ី្លៃនុះបញ្បាំងពីកបារប្តចូរស្បា្បាគតគសបមៃៅកននុងក្្មសឆិ 
ទ្ធឆិ។ ក្បាែ្្ឌមៃះ្ឆិៃអបាចគតូវ�បាៃបកគសបាយ្បាជបាកបារមលើក
ខលងចំមពោះតគ្ូវកបារមផ្ងមទៀតនៃវ្រ្គមៃះ។

(3) អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តចំមពោះអនកទបា្ទបារសំ្ងខដល�បា
ៃមផ្រលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរបស់្របាត់្ុៃមពលដបាក់ពបាក្យប្ដឹងទបា
្ទបារសំ្ ង។

(4) កបារបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោយ
វ្រ្គមៃះ ប៉ុខៃ្ត�បាៃដបាក់មៃៅមគកោ្អៃុខផនកមៃះ ៃឹងអៃុវត្ត�បា
ៃខតកននុងរយៈមពល្ួយខដលចបាប់មផ្តើ្ពីន្ងៃខែ្នបាំនៃកបារវបាយ
តន្លៃខដលគតូវ�បាៃដបាក់ប្តឹង។ វបាៃឹង្ឆិៃគតូវ�បាៃបងវឆិលសង 
ឬកបារលុបមចោលពៃ្ធ ្ុៃន្ងៃខដលប្ដឹងតវប៉ាមៃះគតវូ�បាៃប្តឹង
មៃោះមទ។

(l) ្រ្មបាៃកបារវបាយតំនលកបារម្រចមចញមទគបសឆិៃមបើកបារមផ្រ 
តន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃមៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះគតូវ�បាៃផ្តល់មដោយអនក 
ទទួលែុសគតូវមដោយែុស្្គងមដោយអៃុមលោ្តបា្ច្បា 
ប់ខដល�បាៃផុតកំ្ត់ខដលអៃុញ្បាតឱ្យមផ្រអៃ្ដរជបាតឆិនៃ 
តន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃ។

(m) (1) វមិសោធៃក្្មខដល�បាៃមធវើចំមពោះអៃុខផនក (b) ៃឆិង 
(g) នៃវ្រ្គមៃះមដោយជំពូកទ ី613 នៃលក្ខៃ្តឆិកៈ្នបា ំ2001 
គតវូអៃុវត្ត៖

(A) ទបាក់ទងៃឹងកបារមផរ្តន្លៃមដើ្្នបាំនៃអចលៃគទព្យមដើ្មទៅ
ជបាលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមៃៅកននុងមែោៃធីខត្ួយមដើ្្ីលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួ

គតវូកបារវបាយតន្លៃរត់ម្រចែលៃលួៃឬកបារវបាយតន្លៃបខៃ្ថ្ខដលរួ្ ្បាៃ
កបារគ�បាក់ដូច្បាៃខចងកននុងវ្រ្គ 506 គតូវ�បាៃកំ្ ត់។ កំ�នុងមព
លនៃកបារវបាយតន្លៃកបារម្រចមវសឬកបារវបាយតន្លៃបខៃ្ថ្ៃឹង្ឆិៃចបា
បម់ផ្តើ្រហូតដល់ន្ងៃទ ី1 ខែកកកដបា្នបាំនៃកបារវបាយតន្លៃខដលមសច
ក្ដីសៃនឆិដ្ឋបាៃលុបមចោលគតូវ�បាៃបញ្ចូៃមទៅកបារិយបាល័យរបស់អនក
វបាយតន្លៃ។
(3) មសចក្តីជូៃដំ្ឹងមៃះគតូវ�បាៃអ្មដោយកបារបង់ន្លៃខដល
ជបាកបារ�៉បាៃ់ស្មបាៃមដោយអនកវបាយតន្លៃគបសឆិៃមបើន្លៃមសវបា្ឆិៃគតូវ
មលើសពីចៃំួៃទឹកគ�បាក់ខដលស្មហតុផលទបាក់ទងៃឹងកបារ�៉បា
ៃ់គប្បា្នៃន្លៃមលើកបារទបា្ទបារសំ្ងខដលរួ្បញ្ចូលទបំាង
ចំ្បាយផប្ាល់ ៃឆិងន្លៃមលើកបារអភឆិវឌ្ឍៃ ៍ៃឆិងមដោយគបមយោល។ 
ដូចជបាកបារចំ្បាយសគ្បាប់ន្លៃ បុ្រ្គលឆិក កបារផ្គត់ផ្គង ់ស្្ភបារៈ 
កបារិយបាល័យ ៃឆិងកុំព្យចូទ័រ។
(j) (1) ចមំពោះកបារផលៃបាស់ប្តចូរតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃអចលៃគទ
ព្យមដើ្ដល់លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមៃៅកននុងមែោៃធីខត្ួយវ្រ្គមៃះ 
មលើកខលងខតដូច្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ (3) ឬ (4) គតូវអៃុវត្ត
ចមំពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា្ួយខដលគតូវ�បាៃទឆិញឬសបាងសង់
្្មីៗ  ឬបៃ្បាប់ពនី្ងៃទ ី6 ខែវិច្ឆិកបា្នបា ំ1986។
(2) ទបាក់ទងៃឹងកបារមផ្រតន្លៃមដើ្្នបាំនៃអចលៃគទព្យមដើ្ដ
ល់លមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសខដល្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធីមផ្ងៗមលើ
កខលងខតដូច្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ (4) វ្រ្គមៃះគតវូអៃុវត្តចំ
មពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា្ួយខដលគតូវ�បាៃទឆិញឬសបាងស 
ង់្ ្មីៗមៃៅឬមគកោយកបាលបរិមច្ទខដល�បាៃបញ្បាក់អៃុមលោ្តបា 
្ក្បាែ្្ឌរង (E) នៃក្បាែ្្ឌ (2) នៃអៃុខផនក (a) មៃៅកននុង
ពឆិធីបរិសុទ្ធនៃមែោៃធីខដល្បាៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសប៉ុខៃ្ត្ឆិៃ 
គតវូអៃុវត្តចមំពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា្ួយខដលគតូវ�បាៃទឆិញ 
ឬសបាងសង់្ ្មី្ុៃន្ងៃទ ី9 ខែវិច្ឆិកបា ្នបាំ 1988។
(3) ទបាក់ទងៃឹងកបារមផ្រតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃមដោយជៃពឆិកបារធងៃ
ៃ់ធងៃរ ៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍ខផនកមៃះគតូវអៃុវត្តចំមពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជំ
ៃួសខដលគតូវ�បាៃទឆិញឬសបាងសង់្្មីៗមៃៅឬមគកោយន្ងៃទ ី6 
ខែ្ឆិ្ុៃបា្នបា ំ1990។
(4) វមិសោធៃក្្មខដល�បាៃមធវើចមំពោះអៃុខផនក (e) មដោយច្បាប់
ខដលបខៃ្ថ្ក្បាែ្្ឌមៃះៃឹងគតូវអៃុវត្តចំមពោះខតលមំៃៅដ្ឋបាៃជំ
ៃួសមៃៅមគកោ្វ្រ្គ 69 ខដលគតូវ�បាៃទឆិញឬគតូវ�បាៃសបាងសង់្្មី
មៃៅឬក៏បៃ្បាប់ពីន្ងៃទ ី20 ខែតុលបា្នបំា 1991 មហើយគតូវអៃុវត្ត
មដោយចបាប់មផ្តើ្ពី្នបាំសបារមពើពៃ្ធ 1991-92។
(k) (1) កននុងករ្ីខដលមែោៃធីអៃុ្័តតបា្បទបញ្បាអៃុមលោ
្តបា្ក្បាែ្្ឌទ ី(2) នៃអៃុខផនក (a) ខដលកំ្ត់កបាលបរ ិ
មចទ្អៃុវត្តខដលមលើសពីបី្ នបាំ្ុៃកបាលបរិមច្ទនៃកបារអៃុ្័តពឆិធី
បរិសុទ្ធអនកទបា្ទបារសំ្ ងខដល្បាៃសក្តបាៃុពលទបំាងមៃោះខដ
ល�បាៃទឆិញឬបមងកើតជំៃួស លំមៃៅដ្ឋបាៃមលើសពីបី្នបំា្ុៃកបាល 

68 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
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55 ្នបាំឬជៃពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរខដល្បាៃៃីតឆិវិធីខដល្បាៃខចងមៃៅកននុង
វ្រ្គមៃះៃឹងគតូវមផ្រមទៅលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា្ួយមដោយ្ឆិៃ្រឆិត
ពីតន្លៃនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសឬ្បាមតើលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្រឺជបា ្បាៃទី
តបាំងស្ថឆិតមៃៅកននុងមែោៃធីដូច្រនបាខដលគតូវ�បាៃទឆិញឬសបាងសង់្្មី
មដោយបុ្រ្គលមៃោះជបាទីលំមៃៅសែំបាៃ់របស្់របាត់កននុងរយៈមពលពីរ
្នបាំនៃកបារលក់មដោយបុ្រ្គលមៃោះនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ គបសឆិៃមបើ 
ន្លៃមដើ្្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្្ឆិៃគតូវ�បាៃមផ្រមទៅ កបារជំ
ៃួសលំមៃៅដ្ឋបាៃរហូតដល់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវ�បាៃលក់។
(2) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារ្រ្ៃបាតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃលំ
មៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសកខៃលៃងដូចែបាងមគកោ្គតូវអៃុវត្តដូចែបាងមគកោ្៖
(A) ចំមពោះលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា្ួយខដល្បាៃតន្លៃមគចើៃជបាង 
ៃឆិងទឆិញ ឬសបាងសង់្្មីមដោយបុ្រ្គលខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ
ផលៃបាស់ប្តចូរតន្លៃមដើ្្នបាំនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់ែលៃលួៃតន្លៃ្នបាំ្ូល
ដ្ឋបាៃនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសគតវូ�បាៃ្រ្ៃបាមដោយបខៃ្ថ្ភបាពែុស
្រនបារវបាងតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញ គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ ៃឆិងតន្លៃសបាច់
គ�បាក់មពញនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមទៅតន្លៃ្នបាំម្រោលនៃគទព្យស្្
ត្តឆិមដើ្។
(B) ចំមពោះលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា្ួយខដល្បាៃតន្លៃមស្មើរឺតឆិច
ជបាងមៃះខដល�បាៃទឆិញ ឬគតូវ�បាៃសបាងសង់្្មីមដោយបុ្រ្គលខដ
ល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិផលៃបាស់ប្តចូរតន្លៃមដើ្្នបាំនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្
របសែ់លៃលួៃកននុងរយៈមពលពីរ្នបាំនៃកបារលកគ់ទព្យស្្ត្តឆិមដើ្្នបាំត
ន្លៃ្ូលដ្ឋបាៃនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសគតវូ ្រ្ៃបាមដោយខបងខចកត
ន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្មដោយតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញ
នៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ៃឆិង្រុ្លទ្ធផលមដោយតន្លៃសបាច់គ�បាក់មព
ញនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស។
(b) បខៃ្ថ្មលើកបារបំមពញតបា្តគ្ូវកបារនៃអៃុខផនក (a) បុ្រ្គល
្បាខដល្បាៃសឆិទ្ធឆិកបារបៃ្ធចូរបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បា
ៃផ្តល់មដោយវ្រ្គមៃះៃឹង្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិ�បាៃជំៃួយមៃោះលុះ
គតបាខត្បាៃលក្ខែ្្ឌដូចតមទៅ៖
(1) បុ្រ្គលមៃោះ្រឺជបាក្្មសឆិទ្ធឆិករៃឆិងជបាអនកតបាំងលំមៃៅនៃអចល
ៃគទព្យមដើ្មៃៅមពលខដលលក់ឬមៃៅមពលខដលគទព្យស្្ត្តឆិមដើ
្គតូវ�បាៃែូចែបាតឬែូចែបាតយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរមដោយសបារសំ្ បាងអបា
គកក់ ឬមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយឬកននុងរយៈមពលពីរ្នបាំនៃកបារទឆិញឬកបារ
សបាងសង់សំ្ង់្្មីលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស។
(2) គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិកបារមលើកខលងពី្្បា
ស់ផ្ះខដលជបាលទ្ធផលនៃភបាពជបា្្បាស់ក្្មសឆិទ្ធឆិៃឆិងកបារកបាៃ់កបាប់
អចលៃគទព្យជបាលំមៃៅដ្ឋបាៃរបស់្របាត់មៃៅមពលលក់ ឬមៃៅមពល
ខដលគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវ�បាៃែូចែបាតយ៉បាងែលៃបំាង ឬគតូវ�បាៃបំ
ផលៃបាញមដោយភបាពអកុសលឬមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយឬកននុងរយៈមពលពីរ
្នបាំនៃកបារទឆិញ ឬសំ្ង់្្មីនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស។

ស្បា្ួយខដលគតូវ�បាៃទឆិញឬគតូវ�បាៃសបាងសង់្ ្មីមៃៅឬបៃ្បា
ប់ពីន្ងៃទ ី6 ខែវិច្ឆិកបា ្នបាំ 1986។

(B) ទបាក់ទងៃឹងកបារមផ្រតន្លៃមដើ្្នបាំនៃអចលៃគទព្យមដើ្មទៅ
ជបាលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសខដល្បាៃទីតបាំងមៃៅកននុងមែោៃធីមផ្ងៗ្រនបា
ចំមពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជៃំួស្បា្ួយខដលគតូវ�បាៃទឆិញឬគតូវ�បាៃ
សបាងសង់្្មីមៃៅឬបៃ្បាប់ពីកបាលបរិមច្ទខដល�បាៃកំ្ត់មយោង
តបា្អៃ ុ(E) នៃ ក្បាែ្្ឌ (2) នៃអៃុខផនក (a) មៃៅកននុងពឆិធីប
រិសុទ្ធនៃមែោៃធីខដល្បាៃទីលំមៃៅជំៃួសមៃោះ ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃ្បាៃលំ
មៃៅដ្ឋបាៃជៃំួស្បា្ួយខដលគតូវ�បាៃទឆិញឬសបាងសង់្្មី្ុៃន្ងៃ
ទី 9 ខែវិច្ឆិកបា ្នបាំ 1988។

(C) ទបាក់ទងមទៅៃឹងកបារមផ្រតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃមដោយជៃពឆិកបារធងៃ
ៃ់ធងៃរៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយម៍ទៅកបាៃ់លមំៃៅដ្ឋបាៃជៃំួសខដលគតូវ�បាៃទឆិ
ញឬសបាងសង់្្មីមៃៅមលើ ឬបៃ្បាប់ពនី្ងៃទី្ ឆិ្ុៃបា 6 ្នបាំ 1990។

(2) កបារបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោយវ្រ្គ
មៃះមដោយអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនកមៃះ ៃឹងគតូវដបាក់ជបាកបារ 
ពឆិៃឆិត្យម្ើលខតប៉ុម្ណោះ មដោយចបាប់មផ្តើ្ពីកបាលបរិមច្ទភ្បាប ់
នៃ្នបាំកបារវបាយតន្លៃខដលគតូវដបាក់ពបាក្យ។ វបាៃឹង្ឆិៃគតវូ�បាៃ 
បងវឆិលសង ឬកបារលុបមចោលពៃ្ធ ្ុៃន្ងៃខដលប្ដឹងតវ៉បាមៃះ 
គតូវ�បាៃប្តឹងមៃោះមទ។

(n) ពបាក្យប្ដឹងខដល�បាៃដបាកម់ៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះ្ឆិៃខ្ៃជបាឯ
កសបារសបាធបារ្ៈមទមហើយ្ឆិៃគតូវ្បាៃកបារគតួតពឆិៃឆិត្យជបាសបាធបា
រ្ៈមទមលើកខលងខតពបាក្យប្ដឹងទបា្ទបារមអោយ្បាៃកបារគតួត
ពឆិៃឆិត្យមដោយអនកប្តឹងតវ៉បា ឬប្តី ឬគបពៃ្ធរបស់អនកតវ៉បាអនកតំ្បាង
គសបច្បាប់របស់ប្ដឹងឬអនកប្ដឹងតវ៉បាអនកទទួលែុសគតូវនៃកបារទុ
កចឆិត្ត កននុងករ្ីអនកប្ដឹងតវ៉បាឬប្តីឬគបពៃ្ធរបស់អនកតវ៉បា្រឺជបាអនកទ
ទួលផលបច្នុប្ៃនៃឆិងជបាអនកគបតឆិបត្តឆិឬជបាអនកគ្រប់គ្រងនៃក្្មសឆិ
ទ្ធឆិកររបស់អនកតវប៉ាឬអនកប្ដឹងទបា្ទបារ។

(o) វិមសោធៃក្្មខដល�បាៃមធវើម�ើងចំមពោះវ្រ្គមៃះមដោយច្បាប់
ខដលបខៃ្ថ្វិធបាៃកបារមៃះៃឹងគតូវអៃុវត្តចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយៃឹងកបា
លបរិមច្ទភ្បាប់សគ្បាប់្ នបាំសបារមពើពៃ្ធ 2012-2013។

(p) វ្រ្គមៃះៃឹងមៃៅខត្បាៃសុពលភបាពរហូតដលន់្ងៃទី 1 
ខែ្ករបា្នបាំ 2019 មហើយមៃៅន្ងៃមៃោះៃឹងគតូវលុបមចោល។
វ្រ្គ 4. វ្រ្គ 69.5 គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅគ�បាក់ចំ្ូល 
ៃឆិងកូដពៃ្ធ មដើ្្ីអបាៃ៖

69.5. (a) (1) មទោះបីជបា្បាៃច្បាប់មផ្ងមទៀត 
អៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបាទី XIII A 
នៃធ្្មៃុញ្រដ្ធ California ខដលជបាតន្ល្ៃ ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស
្្ត្តឆិខដល្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិកបារមលើកខលងពី្្បាស់ផ្ះមៃៅ
មគកោ្អៃុខផនក (k) នៃវ្រ្គ 3 នៃ្បាគតបា XIII នៃធ្្មៃុញ្រដ្ធ 
California ៃឆិងវ្រ្គ 218 នៃ្ៃុស្ខដល្បាៃអបាយុមលើសពី 
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(i) គបសឆិៃមបើផ្ះផលឆិតឬផ្ះខដលផលឆិត ៃឆិងដីខដលមៃៅទី
មៃោះជបាគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់បុ្រ្គលមៃោះ អនកវបាយតន្លៃគតូ
វមផ្រមទៅកខៃលៃងជំៃួសរបស់បុ្រ្គលខដលជបាតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃ
នៃផះ្ខដលផលឆិត ឬតន្លៃ្នបាំម្រោលនៃអ្របារ ផះ្ខដលផលឆិត 
ៃឆិងដីខដលជបាកខៃលៃងខដល្បាៃទីតបាំង។ គបសឆិៃមបើលំមៃៅ
ដ្ឋបាៃខដល�បាៃផលឆិតជបាផ្ះខដលជបាគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់
បុ្រ្គលរួ្ បញ្ចូលទបាំងកបារគ�បាក់មៃៅកននុងឧទ្យបាៃទូរស័ព្ចល័
តខដល្បាៃទីលំមៃៅមៃោះអនកវបាយតន្លៃគតូវមផ្រមទៅកខៃលៃងជំ
ៃួសរបស់បុ្រ្គលខដល្បាៃតន្លៃ្នបំា្ូលដ្ឋបាៃនៃផ្ះផលឆិតរប
ស់បុ្រ្គលមៃោះៃឆិងខផនកស្បា្បាគតគសបផ្បាលែ់លៃលួៃរបស្់របាត់ 
គទព្យស្្ត្តឆិពឆិតរបស់ឧទ្យបាៃមៃះ។ ្រ្មបាៃកបារមផ្រតន្លៃ្នបាំ្ូល
ដ្ឋបាៃ្បា្ួយគតូវមធវើម�ើងមដោយអនកវបាយតន្លៃមលើខផនកនៃដីខដល
្ឆិៃខ្ៃជបាខផនកនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ដូច្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ 
(4) នៃអៃុខផនក (g)។
(ii) គបសឆិៃមបើផ្ះខដលផលឆិតឬផ្ះផលឆិត ៃឆិងដីខដលមៃៅ
ទមីៃោះជបាលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរបស់អនកទបា្ទបារសំ្ ង អន
កវបាយតន្លៃគតូវមផ្រតន្លៃមដើ្នៃគទព្យស្្ត្តឆិរបស់អនកតវ៉បា
មទៅផ្ះខដលផលឆិតឬផ្ះខដលផលឆិតៃឆិងដីខដលមៃៅទីមៃោះ 
គតវូ�បាៃម្រកំ្ត់្បាជបាកបារស្គសប។ គបសឆិៃមបើផ្ះលំមៃៅដ្ឋបា
ៃខដលបមងកើតជបាលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរបស់អនកទបា្ទបារសំ្ងរួ្
បញ្ចូលទបាំងកបារគ�បាក់មៃៅកននុងឧទ្យបាៃទូរស័ព្ចល័តខដល្បាៃទី
លំមៃៅអនកវបាយតន្លៃគតូវមផ្រតន្លៃមដើ្នៃគទព្យស្្ត្តឆិរបស់អនកត
វប៉ាមទៅផ្ះផលឆិតរបស់អនកទបា្ទបារសំ្ ងៃឆិងស្បា្បាគតស្្បា
គតគសបរបស់ែលៃលួៃនៃឧទ្យបាៃមៃះ។ ្រ្មបាៃកបារមផ្រតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃ
្បា្ួយគតូវមធវើម�ើងមដោយអនកវបាយតន្លៃមទៅខផនកនៃដីខដល្ឆិៃ
ខ្ៃជបាខផនក្ួយនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសដូច្បាៃខចងកននុងក្បាែ្្ឌ 
(3) នៃអៃុខផនក (g)។
(2) អៃុខផនកមៃះៃឹងអបាចខគបគបួលតបា្កបារកំ្ត់ៃបាៃបាមដល�បា
ៃបញ្បាក់កននុងអៃុខផនក (d)។
(d) កបារបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោយវ្រ្គ
មៃះៃឹងអបាចរក�បាៃសគ្បាប់បុ្រ្គលខដលជបា្្បាស់ក្្មសឆិទ្ធឆិនៃគទ
ព្យស្្ត្តឆិមដើ្ជបាអនកជួលរួ្្រនបាភតឆិកៈ្នបាក់ជបាក្្មសឆិទ្ធឆិសហ្រ្
ៃ៍ឬអនកទទួលផលបច្នុប្ៃននៃកបារទុកចឆិត្តខដល្បាៃខដៃកំ្ត់
ដូចែបាងមគកោ្៖
(1) គបសឆិៃមបើលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសខត្ួយគតូវ�បាៃទឆិញរឺកបារសបាង
សង់្្មីមដោយសហកៃុគ្រប់រូបមហើយសហព័ទ្ធ្នបាក់ៗមៃៅខត្បាៃ
កបារចបាប់អបារ្្ម្៍មលើលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសអនកទបា្ទបារសំ្ងៃឹង
្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិមគកោ្វ្រ្គមៃះ មបើមទោះបីជបា្្បាសគ់កុ្ហ៊ុៃ
ខដលមៃៅសល់ឬទបាំងអស់ៃឹងជបាអនកទបា្ទបារសំ្ ងខដល្បាៃ
លក្ខ្ស្្ត្តឆិ។

(3) មៃៅមពលលក់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្បុ្រ្គលឬប្តីឬគបពៃ្ធខដលរ
ស់មៃៅជបា្ួយអនកមៃោះ្បាៃអបាយុយ៉បាងមហោច្បាស់ 55 ្នបាំឬពឆិ
កបារធងៃៃ់ធងៃរៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍។
(4) មៃៅមពលខដល�បាៃដបាក់លឆិែឆិតអៃុលក ្្មស្ដីពីពៃ្ធមលើអច
លៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោយអៃុខផនក (a) បុ្រ្គលមៃោះ្រឺជបាក
្្មសឆិទ្ធឆិករនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមហើយ�បាៃកបាៃ់កបាប់វបាជបាទីកខៃលៃង
មដើ្កំម្ើតរបស្់របាតម់ហើយជបាលទ្ធផល មៃោះគទព្យស្្ត្តឆិ្បា
ៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិគសបច្បាប់ កបារមលើកខលងពៃ្ធរបស់្្បាស់ផ្ះ 
ឬ្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិកបារមលើកខលងមលើកខលងខតគទព្យស្្ត្តឆិ
�បាៃទទួលកបារមលើកខលងរួចមហើយមដោយសបារកបារមលើកខលងខដ
ល្្បាស់ហបាងពី្ុៃ�បាៃមធវើ។
(5) គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់បុ្រ្គលមៃោះគតូវ�បាៃល
កម់ដោយ្របាត់ឬៃបាងកននុងរយៈមពលពីរ្នបាំនៃកបារទឆិញ 
ឬសំ្ ង់្ ្មនីៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃក
្បាែ័្្ឌមៃះកបារទឆិញឬកបារសបាងសង់្្មីនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បាៃ
ដូចជបាកបារទឆិញខផនកនៃដីមៃោះខដលកបារសបាងសង់អបា្របារឬអ្របារ
មផ្ងមទៀតខដលជបាកខៃលៃងសនបាក់អបាគសយ័របស់បុ្រ្គលមៃោះៃឹងគតូ
វ�បាៃម្រដបាក់មហើយ្បាអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌ (3) នៃអៃុខផនក 
(g) ្រឺជបាផនក្ួយៃលមំៃៅដលៃជំៃួស។
(c) កបារបៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោយវ្រ្គ
មៃះៃឹងអបាចរក�បាៃគបសឆិៃមបើគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ឬលំមៃៅដ្ឋបាៃជំ
ៃួសឬទបាំងពីររបស់បុ្រ្គលមៃោះរួ្្បាៃប៉ុខៃ្ត្ឆិៃគតូវ�បាៃកំ្
ត់ចមំពោះ្បា្ួយដូចែបាងមគកោ្៖
(A) អង្គភបាព្ួយ ឬមគចើៃមៃៅកននុងសបាជីវក្្មអចលៃគទ
ព្យសហករ្៍្រមគ្ោងផ្ះសហ្រ្ៃ៍្ួយ្រមគ្ោងែុៃដូ 
ឬកបារអភឆិវឌ្ឍអង្គភបាពខដល្បាៃ្រមគ្ោង។ គបសឆិៃមបើអង្គភបាព 
ឬដីជបាគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់បុ្រ្គលមៃោះអនកវបាយតន្លៃគតូវ
មផ្រមទៅកខៃលៃងជំៃួស្ៃុស្ជៃំួសខតតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃអ
ង្គភបាព ឬមលែរបស់ប្ុរ្គលមៃោះ ៃឆិងខផនករបស់្របាត់មៃៅកននុង
ខផនកធ្្មតបាខដលទុកជបាទីលមំៃៅនៃអង្គភបាពមៃោះ ឬមគចើៃ។ 
គបសឆិៃមបើអង្គភបាព ឬទីលមំៃៅជបាលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសរបស់បុ្រ្គល
មៃោះ អនកវបាយតន្លៃគតូវមផ្រតន្លៃមដើ្នៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្រ 
បស់បុ្រ្គលមទៅឱ្យអង្គភបាព ឬអនកមៃៅសល់មគចើៃៃបាក់  
ៃឆិងខផនករបស់បុ្រ្គល្បា្នបាក់មៃៅកននុងតំបៃ់រួ្្បា្ួយខដល�បា
ៃរក្បាទុកជបាកបារសបាកសួរ អង្គភបាព ឬមគចើៃ។
(B) ផ្ះខដលផលឆិត ឬផ្ះខដលផលឆិត ៃឆិងដីខដលជបាក
្្មសឆិទ្ធឆិរបស់បុ្រ្គល្នបាក់ខដលផះ្មរោងចគកមៃះស្ថឆិតមៃៅ។ 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ “ដខីដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិរ 
បស់ប្ុរ្គលមៃោះ” រួ្បញ្ចូលផលគបមយោជៃ៍ខដលស្បា្បាគត 
គសបមៃៅកននុងឧទ្យបាៃទូរស័ព្ចល័តខដលជបាលមំៃៅដ្ឋបាៃខដលគតូវ
�បាៃម្រវបាយតន្លៃមដោយអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (b) វ្រ្គ 62.1។
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ជបាធ្្មតបាគតូវ�បាៃទទួលរងៃូវកបារវបាយតំនលម�ើងវិញមៃៅតន្លៃទី
ផ្បារយុត្តឆិធ្៌បច្នុប្ៃនរបស់ែលៃលួៃព័ត៌្បាៃដូចែបាងមគកោ្៖
(A) មឈ្មោះ ៃឆិងមលែសៃ្តឆិសុែសង្គ្របស់បុ្រ្គល្នបាក់ៗខដលរ
ស់មៃៅកននុងគទព្យស្្ត្តឆិ មហើយ្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិកបារមលើកខល
ងពី្្បាស់ផ្ះ។
(B) ភស្តនុតបាងខដល្បាបុ្រ្គលឬប្តី / គបពៃ្ធរបស់្របាត់ខដលរ
ស់មៃៅមលើគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ជបា្ួយបុ្រ្គលមៃោះ្រឺមៃៅមពលល
ក់�បាៃយ៉បាងមហោច្បាស់អបាយុ 55 ្នបាំ ឬខដលពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរ 
ៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍។ ភស្តនុតបាងនៃពឆិកបារភបាពធងៃៃ់ធងៃរ ៃឆិងអចឆិន្រៃ្តយ៍
គតវូចបាត់ទុក្បាជបាវិញប្ាបៃប័គតខដលគតូវ�បាៃចុះហត្ថមលែបាមដោ
យគ្រូមពទ្យខដល្បាៃអបាជ្បាប័្ណ ៃឆិងគ្រូមពទ្យវះកបាត់ឯកមទសស
្គសបខដលបញ្បាក់ពីស្ថបាៃភបាពពឆិកបារភបាពធងៃៃ់ធងៃរៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្ត
យ៍នៃអនកទបា្ទបារ។ កននុងករ្ីខដល្រ្មបាៃភស្តនុតបាងខដលអបាចប
ញ្បាក់�បាៃ្បា្ៃុស្្នបាក់្បាៃអបាយមុលើសពី 55 ្នបាំ បុក្គលមៃោះ
គតូវបញ្បាក់មគកោ្មទោសពឆិកបារខដលតគ្ូវឱ្យ្បាៃអបាយុគតូវ�បាៃ
ម្លៃើយតប។ កននុងករ្ីជៃពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរ ៃឆិងជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍្បាៃ្ួ
យដូចែបាងមគកោ្៖
(i) វិញប្ាបៃបគតខដលគតូវ�បាៃចុះហត្ថមលែបាមដោយគ្រូមពទ្យខដ
ល្បាៃអបាជ្បាប័្ណ ឬគ្រូមពទ្យវះកបាត់ឯកមទសស្គសបខដលកំ
្ត់ពីមហតុផលច្បាស់លបាស់្ បាមហតុអវី�បាៃជបាពឆិកបារភបាពតគ្ូ
វឱ្យ្បាៃកបារផលៃបាស់ប្តចូរលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស ៃឆិងតគ្ូវកបារខដលទបាក់ទ
ងៃឹងពឆិកបារភបាពរួ្ទបាំងតគ្ូវកបារទីតបាំង្បា្ួយនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំ
ៃួស។ ប្ុរ្គលគតូវខតបញ្បាក់្បាលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសខដលបំមពញត
គ្ូវកបារទបាក់ទងៃឹងពឆិកបារភបាពគតូវ�បាៃកំ្ត់ ដូមចនះមហើយ្ូល
មហតុច្្ងសគ្បាប់កបារផលៃបាស់ប្តចូរលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្រឺបំមពញតគ្ូ
វកបារទបាំងមៃោះ។ គបសឆិៃមបើបុ្រ្គលមៃោះ ឬប្តី ឬគបពៃ្ធរបស់្របាត់ 
ឬៃបាង ឬអបា្បាព្យបា�បាលប្តឹងគបកបាសដូមចនះមគកោ្មទោសចំ
មពោះកបារមធវើស្្ទបាវបាៃឹងគតូវ�បាៃម្រសៃ្មត្បាជបាម្រោលបំ្ង
ច្្ងនៃកបារផលៃបាស់ប្តចូរលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្រឺបំមពញតគ្ូវកបារពបាក់
ព័ៃ្ធៃឹងជៃពឆិកបារ។
(ii) កបារអះអបាងរបស់បុ្រ្គលមៃោះ្បាម្រោលបំ្ងច្្ងនៃកបា
រផលៃបាស់ប្តចូរលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្រឺមដើ្្ីកបាត់បៃ្ថយបៃ្នុកហឆិរញ្វត្ថនុ
ខដលប្ដបាល្កពីពឆិកបារភបាព។ គបសឆិៃមបើបុ្រ្គលឬប្តីឬគបពៃ្ធ 
ឬអបា្បាព្យបា�បាលរបសែ់លៃលួៃគបកបាស្បាស្ថឆិតមគកោ្មទោសពឆិកបារ
មៃោះ វបាៃឹងគតូវ�បាៃម្រសៃ្មត់្បាម្រោលបំ្ងច្្ងនៃកបារផលៃបាស់
ប្តចូរមៃះ្រឺមដើ្្ីកបាត់បៃ្ថយបៃ្នុកហឆិរញ្វត្ថនុខដលប្ដបាល្កពីពឆិ
កបារភបាព។
(C) អបាសយដ្ឋបាៃមហើយមបើសឆិៃជបាម្រដឹង្បាជបាមលែរបស់អនកវបា
យតំនលនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។
(D) កបាលបរិមច្ទនៃកបារលក់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្របស់បុ្រ្គល 
ៃឆិងកបាលបរិមច្ទនៃកបារទឆិញ ឬសំ្ង់្្មីនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស។

(2) គបសឆិៃមបើលំមៃៅដ្ឋបាៃជៃំួសចៃួំៃពីរ ឬមគចើៃ្ឺរគតូវ�បាៃទឆិញ
មដោយខ�កពីរ្រនបា ឬគតវូ�បាៃសបាងសង់្្មីមដោយសហ្្បាស់ក្្ម
សឆិទ្ធឆិពីរៃបាក់ ឬមគចើៃៃបាក់ ឬមគចើៃជបាង សហក្្មសឆិទ្ធឆិ្នបាក់ ៃឹង
្បាៃលក្្ខ ស្្ត្តឆិកននុងៃ័យមផ្ងឱ្យមផរ្តន្លៃ្នបាំម្រោលអៃុមលោ
្តបា្វ្រ្គមៃះ សហ្្បាស់ក្្មសឆិទ្ធឆិទបាំងអស់ៃឹង្បាៃតន្លៃ្នបាំម្រោ
លនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ខដល�បាៃមផរ្មទៅលំមៃៅដ្ឋបាៃជៃំួសទបាំង
�បាយជបាស្បា្បាគតមទៅតបា្ផលគបមយោជៃ៍ភបាពជបាក្្មសឆិទ្ធឆិរប
ស់ពួកម្រកននុងគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្មៃោះ។
(3) គបសឆិៃមបើលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសពីរឬមគចើៃគតូវ�បាៃទឆិញដបាច់
មដោយខ�កព្ីរនបាឬកបារសបាងសង់្្មីមដោយក ្្មសឆិទ្ធឆិករចំៃួៃពី
រខដល្បាៃគទព្យស្្ត្ដឆិមដើ្ជបាគទព្យស្្ត្តឆិសហ្រ្ៃ៍្បាៃ
ខតសហព័ទ្ធខដល្បាៃអបាយុ 55 ្នបំា ឬពឆិកបារធងៃៃ់ធងៃរៃឆិងជបាអចឆិ
ន្រៃ្តយ៍ប៉ុម្ណោះៃឹង្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិកននុងវ្រ្គមៃះ។ គបសឆិៃមបើ
្រូសវបា្ីភរិយបាទបាំងពីរ្បាៃអបាយុមលើសពី 55 ្នបាំតន្លៃមដើ្្ូល
ដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវមផរ្មទៅលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា្ួយ
តបា្ស្បា្បាគតនៃផលទៃុក្្មសឆិទ្ធឆិរបស់ែលៃលួៃកននុងគទព្យស្្ត្តឆិ
មដើ្។
(4) កននុងករ្ីខដលសហព័ទ្ធខដល្បាៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ជបាលំ
មៃៅដ្ឋបាៃពហុវ្រ្គីខដៃកំ្ត់ខដល�បាៃកំ្តម់ដោយក្បាែ្្ឌ 
(2) ៃឆិង (3) គតូវអៃុវត្តចំមពោះខតក្្មសឆិទ្ធឆិករខដលកបាៃ់កបាប់លំ
មៃៅដ្ឋបាៃដូច្រនបាមៃៅកននុងគទព្យមដើ្មៃៅមពលខដល្បាៃខចងកននុងក
្បាែ ្្ឌ (2) នៃអៃុខផនក (b)។
(e) មៃៅមពលលក់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្អនកវបាយតន្លៃគតូវក ំ
្ត់តន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃ្្មីសគ្បាបគ់ទព្យមៃោះគសបតបា្អ 
ៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា XIII A នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California ៃឆិងវ្រ្គ 110.1 នៃរដ្ឋ Californiaមទោះ 
បីជបា្បាៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសឬ្ឆិៃ្បាៃ គតូវ�បាៃទឆិញជបាបៃ្តប 
ៃ្បាប់ ឬគតូវ�បាៃសបាងសង់្្មីមដោយអតីត្្បាស់ឬ្្បាស់ក្្មសឆិទ្ធឆិ
មដើ្។ វ្រ្គមៃះ្ឆិៃគតូវអៃុវត្តមទលុះគតបាខតកបារមផ្រក្្មសឆិទ្ធឆិជបាកបា
រផលៃបាស់ប្តចូរក ្្មសឆិទ្ធឆិខដលក្្មសឆិទ្ធឆិករ (1) ខដល្បាៃគទព្យស្្ត្តឆិ
មដើ្្ីវបាយតំនលម�ើងវិញតន្លៃទីផ្បារយុត្តឆិធ្៌បច្នុប្ៃនគសបតបា្វ
្រ្គ 110.1 ឬ 5803 ឬ (2) គតូវ�បាៃកំ្ តម់ដោយអៃុមលោ 
្តបា្វ្រ្គមៃះ វ្រ្គ 69 ឬវ្រ្គ 69.3 មដោយសបារខតគទព្យស្្ត្តឆិ
្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិគ្រប់គ្របាៃ់មៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះ វ្រ្គ 69  
ឬវ្រ្គ 69.3 ជបាលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសឬគទព្យ។
(f) (1) បុ្រ្គលខដល្បាៃសឆិទ្ឋឆិទទួល�បាៃកបារមដោះគសបាយពៃ្ធ
មលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោយវ្រ្គមៃះគតូវផ្តល់ជូៃអនកវបា
យតន្លៃមលើទំរង់ខដលគតូវ�បាៃបមងកើតម�ើងមដោយគកុ្គបឹក្បា
ភឆិ�បាលរដ្ធ មហើយ្បាអនកវបាយតន្លៃគតូវមធវើឱ្យ្បាៃមៃៅមលើកបារទឆិញ
លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមៃៅមពលមវលបាខដលអនកជំៃួស លំមៃៅដ្ឋបាៃៃឹង
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ងអបាគកក់ឬមគ្រោះ្ហៃ្ដរបាយមហើយ្្បាស់ផ្ះ្ឆិៃសង់ម�ើងវិញ
មលើគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ កំ្ត់្បាជបាកបាលបរមិច្ទ្ុៃមពលខដល
សំ្បាងអបាគកក់ឬមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ។
(B) គបសឆិៃមបើកបារផលៃបាស់ប្តចូរទីលំមៃៅគតូវ�បាៃទឆិញឬកបារសបាងស
ង់្្មីបៃ្បាប់ពីកបារមផ្រគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ “តន្លៃ្នបំា្ូលដ្ឋបាៃនៃគទ
ព្យស្្ត្តឆិមដើ្” រួ្ បញ្ចូលទបាំងកបារសគ្ួល្បាគតដ្ឋបាៃអតឆិបរ្បា
ខដលអៃុញ្បាតមដោយអៃុខផនក (f) នៃវ្រ្គ 110.1 សគ្បាប់អំ�នុ
ងមពលបៃ្បាប់ពីកបារលក់នៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។ ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃឬ
្នបំាខដលគតូវ�បាៃមគបើមដើ្្ី្រ្ៃបា “តន្លៃម្រោល្ូលដ្ឋបា 
ៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្” គតូវចបាត់ទុក្បាជបា្នបំា្ូលដ្ឋបាៃ  
ឬ្នបាំនៃអចលៃគទព្យខដលតន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃគតូវ�បាៃមផ្រអៃ ុ
មលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ។
(3) “លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស” សមំដៅដល់អបា្របារអ្របារ ឬទីជ
គ្កដនទមទៀតខដលជបាកខៃលៃងសនបាក់អបាគសយ័្ឆិៃ្បាជបាអចលៃ 
គទព្យឬគទព្យស្្ត្តឆិផ្បាល់ែលៃលួៃខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិ ៃឆិងកបាៃ់កបាប់មដោ
យ្ៃុស្ជបាទីលំមៃៅមដើ្កំម្ើតរបស់ែលៃលួៃ ៃឆិងដីខដលជបាក្្ម
សឆិទ្ធឆិរបស់បុ្រ្គលមៃោះមទ មៃៅមលើអបា្របារសំ្ ង់ឬកខៃលៃងសនបាក់
មៃៅមផ្ងមទៀតស្ថឆិតមៃៅ។ ចមំពោះម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះដីខដល
ជបាខផនក្ួយនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បាៃរួ្បញ្ចូលទំហំនផ្ដីខដល
្បាៃទំហំស្ល្ម្ខដលគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់ជបាកខៃលៃងសគ្បាប់លំ
មៃៅដ្ឋបាៃ មហើយ “ដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិរបស់បុ្រ្គលមៃោះ”  
រួ្ បញ្ចូលដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិរបស់បុ្រ្គលមៃោះខដល�បា 
ៃពឆិព្៌ៃបាកននុងអៃុខផនក (c) នៃវ្រ្គ 61 ឬកឆិច្សៃ្យបាទឆិញដី។ 
អង្គភបាពៃី្ួយៗនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃពហុវ្រ្គីៃី្ួយៗគតូវចបាត់ទុកជបា
លំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមដោយខ�ក។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃវ្រ្គមៃះ 
“ទំហំទំហំស្រ្្យខដលគតូវ�បាៃមគបើជបាទីតបំាងសគ្បាប់
លំមៃៅដ្ឋបាៃ្ួយ” រួ្បញ្ចូលទបំាងដីទបំាងអស់ គបសឆិៃមបើ
កបារមគបើគទព្យស្្ត្តឆិ្ឆិៃខ្ៃអចលៃគទព្យ្រឺគ្របាៃ់ខតជបា
កបារនចដៃ្យចមំពោះកបារមគបើគ�បាសគ់ទព្យស្្ត្តឆិជបាទីតបាំង
លំមៃៅដ្ឋបាៃប៉ុម្ណោះ។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ 
“ដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិមដោយប្ុរ្គលមៃោះ” ្បាៃរបាប់បញ្ចូល 
ទបំាងកបារចុះបញ្ីក្្មសឆិទ្ធឆិមលើសួៃទូរស័ព្ចល័តខដលជបា 
លមំៃៅដ្ឋបាៃខដលគតូវ�បាៃវបាយតន្លៃអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក  
(b) នៃ វ្រ្គ 62.1។
(4) “គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្” សមំដៅដល់អបា្របារអ្របារឬទីជគ្កដ
នទមទៀតខដលជបាកខៃលៃងសនបាក់អបាគសយ័ជបាអចលៃគទព្យឬគទព្យ
ស្្ត្តឆិផ្បាលែ់លៃលួៃខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិៃឆិងកបាៃ់កបាប់មដោយបុ្រ្គល
មៃោះជបាទីលំមៃៅមដើ្កំម្ើតរបស់ែលៃលួៃ ៃឆិងដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិ 
មដោយបុ្រ្គលមៃោះខដល្បាៃអបា្របារអ្របារឬទីជំរកដនទមទៀត។ 
សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃក្បាែ្្ឌមៃះដីខដលជបាខផនក្ ួ
យនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្រួ្ បញ្ចូលទំហំនផ្ដីខដល្បាៃទំហំស្
ល្្ម ខដលគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់ជបាទីតបាំងសគ្បាប់លំមៃៅដ្ឋបាៃ្ួយ

(E) មសចក្តីខ្លៃងកបារ្៍របស់បុ្រ្គលខដល្របាត់�បាៃកបាៃ់កបាប់លំ
មៃៅដ្ឋបាៃជៃំួសជបាទីកខៃលៃងមដើ្កមំ្ើតរបស្់របាត់មៃៅមលើកបាលប
រិមចទ្នៃកបារដបាក់ពបាក្យប្ដងឹរបស់្របាត់។
(2) សំ្ុំខបបបទខដលតគ្ូវមដោយអៃុខផនកមៃះៃឹងគតូវ 
�បាៃដបាក់កននុងរយៈមពលបី្ នបាំនៃកបាលបរិមច្ទខដលលំមៃៅដ្ឋបា 
ៃជំៃួសគតូវ�បាៃទឆិញ ឬកបារសបាងសង់្ ្មីនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស 
គតូវ�បាៃបញ្ប់។ ទគ្ង់ខបបបទ្បា្ួយខដលគតូវ�បាៃដបា 
ក់បៃ្បាប់ពីកបារផុតកំ្ត់នៃរយៈមពលខដល�បាៃកំ្ 
ត់កននុងក្បាែ្្ឌមៃះគតូវ�បាៃពឆិចបារ្បាមដោយអនកវបាយត 
ន្លៃមគកោ្លក្ខែ្្ឌទបាំងអស់មៃះ៖
(A) របាល់កបារមផ្រតន្លៃ្ូលដ្ឋបាៃខដលគតូវ�បាៃផ្តល់អៃុមលោ 
្តបា្កបារដបាក់ប្ដឹងមៃោះៃឹងអៃុវត្តចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយកបា 
លបរិមច្ទភ្បាប់នៃ្នបាំកបារវបាយតន្លៃខដលសំ្ ុំខបបបទគតូវ�បាៃ
ដបាក់។
(B) តន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញនៃអចលៃគទព្យជំៃួសកននុង្នបា ំ
វបាយតន្លៃខដល�បាៃពឆិព្៌ៃបាមៃៅកននុងក្បាែ័្្ឌ (A)  
គតូវជបាតំនល្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិពឆិតកននុង្នបាំនៃកបារ 
�បាគក់ត្កល់ខដលតន្លៃមផ្រគបចបាំ្នបាំគតូវ�បាៃមផ្រ្រឆិត
ជបា្នបាំ្រឆិត្រូរខដល្បាៃខចងកននុងអៃុក្បាែ័្្ឌ (A) 
សគ្បាប់ទបាំងពីរដូចែបាងមគកោ្៖
(i) អតឆិផរ្បាគតូវ�បាៃកំ្ត់ជបាគបចបាំ្នបាំគសបតបា្ក្បាែ្្ឌ 
(1) នៃអៃុខផនក (a) នៃវ្រ្គ 51 ។
(ii) កបារសបាងសង់្្មីជបាបៃ្តបៃ្បាប់មកើតម�ើងមដោយម្រោរ 
ពមទៅមលើគទព្យស្្ត្តឆិពឆិតខដល្ឆិៃ្បាៃលក្ខ្ៈ 
គ្រប់គ្របាៃ់សគ្បាប់កបារកបាត់បៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យ 
អៃុមលោ្តបា្លក្្ខ ៈវិៃឆិច្័យខដល្បាៃខចងកននុងក្បា 
ែ្្ឌ (4) នៃអៃុខផនក (h) ។
(g) សំរបាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ ៃឆិយ្ៃ័យែបាងមគកោ្ 
ៃឹងគតូវអៃុវត្ត៖
(1) “បុ្រ្គលអបាយុមលើសពី 55 ្នបាំ” ្បាៃៃ័យ្បាបុ្រ្គល  
ឬប្តីឬគបពៃ្ធរបស់បុ្រ្គល្បា្នបាក់ខដល្បាៃអបាយុ 55 ្នបាំ  
ឬចបាស់ជបាងមៃះមៃៅមពលលក់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។
(2) (A) “តន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្”  
្រឺជបាតន្លៃម្រោល្ូលដ្ឋបាៃគបចបាំ្នបាំរបស់ែលៃលួៃខដលគតូវ�បាៃកំ
្ត់គសបតបា្វ្រ្គ 110.1 ជបា្ួយៃឹងកបារខកតគ្ូវខដល�បា
ៃអៃុញ្បាតមដោយអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា XIII A 
នៃរដ្ឋធ ្្មៃុញ្នៃ California ៃឆិងអៃុខផនក (f) នៃវ្រ្គ  
110.1 ខដល�បាៃកំ្ត់ពីកបាលបរិមច្ទភលៃបា្ៗ្ុៃកបា 
លបរិមច្ទខដលគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវ�បាៃលក់មដោយ 
អនកប្តឹងទបា្ទបារសំ្ងឬកននុងករ្ីខដលគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ 
គតូវ�បាៃែូចែបាតឬបំផលៃបាញយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរមដោយសបារសំ្បា 
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(7) “កបារលក់” សំមដៅដល់កបារផលៃបាស់ប្តចូរក្្មសឆិទ្ធឆិមលើគទព្យស្្
ត្តឆិមដើ្សគ្បាប់កបារពឆិចបារ្បា។
(8) “បុ្រ្គល” សមំដៅដល់បុ្រ្គល្បា្នបាក់ ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃខ្ៃគកុ្ហ៊ុ
ៃ្បា្ួយភបាពជបានដ្រូស្បា្រ្ សបាជីវក្្មគកុ្ហ៊ៃុ ឬអង្គភបាព 
ឬៃីតឆិបុ្រ្គល្បា្ួយខដល្បាៃភបារកឆិច្ផ្តល់កបារជំពបាក់ពៃ្ធមលើអ
ចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោយវ្រ្គមៃះ។ “បុ្រ្គល” រួ្បញ្ចូល
ទបាំងបុ្រ្គល្នបាក់ខដលជបាអនកទទួលផលនៃកបារទុកចឆិត្ត។
(9) “អចលៃគទព្យខដល្បាៃលក្ខ្ស្្ត្តឆិកបារមលើកខលងចំ
មពោះ្្បាស់ផ្ះ” រួ្បញ្ចូលទបាំងគទព្យស្្ត្តឆិខដលជបាកខៃលៃងរស់
មៃៅមដើ្នៃ្្បាស់របសែ់លៃលួៃៃឆិង្បាៃសឆិទ្ធឆិទទួល�បាៃកបារមលើកខល
ងអៃុមលោ្តបា្ វ្រ្គ 205.5។
(10) គទព្យស្្ត្តឆិ “គតូវ�បាៃែូចែបាតឬបំផលៃបាញយ៉បាងែលៃបាំង
មដោយសបារសំ្បាងអបាគកក់ឬមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ” គបសឆិៃមបើដី
ឬកបាររីកចមគ្ើៃគទគទង់កបារែូចែបាតរូបរបាង្បាៃចំៃួៃមគចើៃជបាង 
50ភបា្ររយ នៃតន្លៃដីទបំាង្ូលឬកបារខកល្អែសបាច់គ�បាក់មពញ 
ភលៃបា្ៗ្ុៃមពលខដលសំ្ បាងអបាគកក់ ឬមគ្រោះ្ហៃ្ដរបាយ។  
កបារែូចែបាតរបាប់បញ្ចូលទបាំងកបារ្យចុះតន្លៃនៃគទព្យស្្ត្តឆិខដ
លជបាលទ្ធផលនៃកបាររឹតបៃ្តឹងកបារចូលមទៅកននុងអចលៃគទព្យខដ
លជបាកខៃលៃងខដលកបាររឹតបៃ្តឹងគតូវ�បាៃបងកម�ើងមដោយសំ្ បា
ងអបាគកក់ឬមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយៃឆិងជបាលក្ខ្ៈអចឆិន្រៃ្តយ៍។
(h) (1) មៃៅមពលខដល�បាៃបំមពញសំ្ំុខបបបទដូចខដល
�បាៃមរៀបរបាប់មៃៅកននុងអៃុខផនក (f) អនកវបាយតន្លៃគតូវខកតគ្ូវតន្លៃ
្នបាំ្្មីនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមដោយអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គមៃះ។ កបារខក
តគ្ូវមៃះៃឹងមធវើម�ើងតបា្កបាលបរមិច្ទចុងមគកោយបំផុតដូចែបា
ងមគកោ្៖
(A) កបាលបរមិច្ទខដលគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតូវ�បាៃលក់។
(B) កបាលបរិមច្ទខដលលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសគតូវ�បាៃទឆិញ។
(C) កបាលបរិមច្ទខដលកបារសបាងសង់លំមៃៅដ្ឋបាៃ្្មីគតូវ�បាៃ 
បញ្ប់។
(2) ពៃ្ធ្បា្ួយខដលគតូវ�បាៃ្រឆិតមលើកបារជំៃួសលមំៃៅដ្ឋបាៃ្ុ
ៃកបារដបាក់ពបាក្យបមញ្ោញពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់
មដោយវ្រ្គមៃះមដោយឈរមលើ្ូលដ្ឋបាៃនៃតន្លៃ្នបំា្ូលដ្ឋបាៃ្្មីនៃលំ
មៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសៃឆិងកបារខកសគ្ួលគបចបាំ្នបំាខដលអៃុញ្បាតឱ្យត
ន្លៃ្នបាំ្្មី្្មីមៃោះគតូវលុបមចោលឬ គតូវ�បាៃបងវឆិលសងវិញមទៅ្ៃុ
ស្កននុងកគ្ឆិតខដលពៃ្ធមលើសពីចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដលៃឹងគតូវបង់
មៃៅមពលកំ្ត់មដោយខផអែកមលើ្ូលដ្ឋបាៃនៃតន្លៃ្នបំា្្មីខដល�បាៃ
ខកតគ្ូវ។
(3) មទោះបី្ បាៃខចងកននុងវ្រ្គ 75.10 ជំពូក 3.5 
(ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 75) គតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់សគ្បាប់ម្រោលបំ្ 
ងនៃកបារអៃុវត្ដអៃុខផនកមៃះ រួ្ ទបំាងកបារខកតគ្ូវតន្លៃ្ូល 

មហើយ “ដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិមដោយបុ្រ្គលមៃោះ”  
រួ្ បញ្ចូលដីខដលបុ្រ្គលមៃោះ្បាៃផលគបមយោជៃ៍ជបាគ�បា 
ក់ក្្ី �បាៃពឆិព្៌ៃបាកននុងអៃុខផនក (c) នៃវ្រ្គ 61 
ឬកឆិច្សៃ្យបាទឆិញដី។ អង្គភបាពៃី្ួយៗនៃលមំៃៅដ្ឋបាៃ 
ពហុវ្រ្គីៃី្ួយៗគតូវចបាត់ទុក្បាជបាគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្ដបាច់មដោយ
ខ�ក។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ  
“ទំហំទំហំស្រ្្យខដលគតូវ�បាៃមគបើជបាទីតបាំងសគ្បាប់
លមំៃៅដ្ឋបាៃ្ួយ” រួ្បញ្ចូលទបាំងដីទបាំងអស់ គបសឆិៃមបើ
កបារមគបើគទព្យស្្ត្តឆិ្ឆិៃខ្ៃអចលៃគទព្យ្រឺគ្របាៃ់ខតជបា
កបារនចដៃ្យចំមពោះកបារមគបើគ�បាស់គទព្យស្្ត្តឆិជបាទីតបំាង
លំមៃៅដ្ឋបាៃប៉ុម្ណោះ។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ 
“ដីខដលជបាក្្មសឆិទ្ធឆិមដោយបុ្រ្គលមៃោះ” ្បាៃរបាប់បញ្ចូ 
លទបាំងកបារចុះបញ្ីក ្្មសឆិទ្ធឆិមលើសៃួទូរស័ព្ចល័តខដលជបា 
លំមៃៅដ្ឋបាៃខដលគតូវ�បាៃវបាយតន្លៃអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (b) 
នៃវ្រ្គ 62.1។
(5) “តន្លៃសបាចគ់�បាកម់ពញនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស”  
្បាៃៃ័យ្បាជបាសបាច់គ�បាក់សុទ្ធមពញរបស់ែលៃលួៃខដលគតូវ�បា 
ៃកំ្ត់គសបតបា្វ្រ្គ 110.1 មៃៅកបាលបរិមច្ទខដល�បា 
ៃទឆិញឬកបារសបាងសង់្្មីគតូវ�បាៃបញ្ប់មហើយបៃ្បាប់ពីកបា 
រទឆិញឬកបារបញ្ប់សំ្ង់្្មី។
(6) “តន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញនៃគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្” ្បាៃៃ័យ្បា៖
(A) តន្លៃ្នបាំ្ូលដ្ឋបាៃ្្មីរបស់វបាខដលគតូវ�បាៃកំ្ត់មដោយអ
ៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (e) មដោយ្រ្មបាៃពបាក្យសុំនៃអៃុខផនក (h) 
នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា XIII A នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California បូកកបា
រខកខគបខដលអៃុញ្បាតមដោយអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា 
XIII A ៃឆិងអៃុខផនក (f) នៃវ្រ្គ 110.1 សគ្បាប់រយៈមពលចបាប់
ពីន្ងៃលក់មដោយបុ្រ្គលមៃោះមទៅកបាលបរមិច្ទខដលអចលៃគទព្យ
ជំៃួសគតូវ�បាៃទឆិញ ឬកបារសបាងសង់្្មីគតវូ�បាៃបញ្ប់។
(B) កននុងករ្ីខដលគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្គតវូ�បាៃបំផលៃឆិចបំ
ផលៃបាញ ឬែូចែបាតយ៉បាងធងៃៃ់ធងៃរមដោយសបារសំ្បាងអបាគកក់  
ឬមគ្រោះ្ហៃ្ដរបាយមហើយក ្្មសឆិទ្ធឆិករ្ឆិៃសបាងសងម់�ើងវិញ
មលើគទព្យស្្ត្តឆិមដើ្មៃោះតន្លៃសបាច់គ�បាក់មពញរបសែ់លៃលួៃខដ
ល�បាៃកំ្ត់គសបតបា្វ្រ្គ 110 ភលៃបា្ៗ្ុៃកបារែូចែបាត 
ឬកបារបំផលៃឆិចបំផលៃបាញមដោយ សំ្បាងអបាគកក់ ឬមគ្រោះ្ហៃ្ដរបាយ
ខដល�បាៃកំ្ត់មដោយអនកវបាយតន្លៃមែោៃធីនៃមែោៃធខីដលអច
លៃគទព្យ្បាៃទីតបាំងមដោយ្រ្មបាៃពបាក្យសុំនៃអៃុខផនក (h)  
នៃវ្រ្គ 2 នៃ្បាគតបា XIII A នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California បូកកបា
រខកខគបខដលអៃុញ្បាតមដោយអៃុខផនក (b) ខផនកទី 2 នៃ្បាគតបា 
XIII A នៃរធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California ៃឆិងអៃុខផនក (f) នៃវ្រ្គ 
110.1 សគ្បាប់រយៈមពលចបាប់ពីន្ងៃលក់មដោយប្ុរ្គលមៃោះមទៅ
កបាលបរិមច្ទខដលអចលៃគទព្យជំៃួសគតូវ�បាៃទឆិញឬកបារសបាង
សង់្ ្មីគតូវ�បាៃបញ្ប់។
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វ�បាៃបខៃ្ថ្ គតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ពជបា គបមភទអក្រមគទត 
មដើ្្ីបង្បាញ្បាជបាបញ្ត្តឆិ្្មី។

មសច្ក្តើមសនើច្បាប់
ខភនកទ ី 1. មសចក្តីខ្លៃងកបារ្៍នៃកបារខសវងរកៃឆិងម្រោលបំ
្ង។

(a) ពៃ្ធមលើមគបងសបំាងៃឆិងពៃ្ធមលើសឆិទ្ធឆិក្្មសឆិទ្ធឆិរ្យៃ្តមៃៅរដ្ឋ 
California ្រឺស្ថឆិតកននុងចំម្ោ្ពៃ្ធែ្ពស់បំផុតមៃៅកននុងរដ្ឋមៃះ។

(b) ពៃ្ធទបាំងមៃះគតូវ�បាៃដំម�ើងមដោយពុំ្បាៃកបារយល់គព 
្ពីគបជបាពលរដ្ឋម�ើយ។

(c) មហតុដូចមៃះ គបជបាពលរដ្ឋខករដ្ឋធ្្មៃុញ្មដើ្្ីទបា្ទបារកបារ
យលគ់ព្ពីអនកម�ោះម្នោតកននុងកបារដំម�ើងពៃ្ធមលើរ្យៃ្តៃឆិងមគប
ងសបាំងៃបាមពលបច្នុប្ៃន ខដលគតូវ�បាៃអៃុ្័តមដោយជំពូកទ ី 
5 នៃច្បាប់្ នបា ំ2017 ៃឆិងសគ្បាប់កបារដំម�ើងពៃ្ធមលើរ្យៃ្តៃឆិ
ងមគបងសបំាងៃបាមពលអៃបា្រត។

ខផនកទ ី 2. កបារយល់គព្របស់អនកម�ោះម្នោតសគ្បាប់កបារដំ
ម�ើងពៃ្ធមលើរ្យៃ្តៃឆិងមគបងសបាំង។

ខផនកទ ី 2.1. ខផនកទ ី3.5 គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅកននុង្បាគតបា 
XIII A នៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California ដូចែបាងមគកោ្៖

វ្រ្គ. 3.5. (a) មទោះបីជបា្បាៃបទប្ញ្ត្តឆិនៃច្បាប់្បាមផ្
ងក៏មដោយ សភបា្ឆិៃគតូវបង្ខំ ដំម�ើង ឬពគងីកពៃ្ធ្បា្ួយ 
ដូចគតូវ�បាៃកំ្ត់កននុងខផនកទី 3 មលើកបារលក់ រក្បាទុក មគបើ  
ឬមគបើគ�បាសម់គបងសបាំឬមគបង្៉បាស៊ូតរ្យៃ្ត ឬមទៅមលើអភ័យឯក
សឆិទ្ធឆិនៃៃឆិមវសៃជៃកននុងរដ្ឋ California ឱ្យមគបើគ�បាស់រ្យៃ្តឬរ
្៉កសម្ដោងមលើ្ហបាវិ្ីសបាធបារ្ៈ មលើកខលងខតៃឆិងរហូតដ
លម់ពលមសចក្តីមសនើច្បាប់គតូវ�បាៃដបាក់ឱ្យម�ោះម្នោតៃឆិងទទួល�បា
ៃកបារអៃុ្័តមដោយសមំ�ងម្នោតវ្រ្គមគចើៃ។
(b) ខផនកមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តចំមពោះពៃ្ធមលើរ្យៃ្តមគបើមគបងសបា ំ
ងឬមគបង្៉បាស៊ូត ឬមលើសឆិទ្ធឆិមគបើគ�បាស់រ្យៃ្ត ឬរ្៉កស
ម្ដោងមៃៅអគតបាខដលគតវូ�បាៃចូលជបាធរ្បាៃមៃៅន្ងៃទី 1 
ខែ្ករបា ្នបាំ 2017 ម�ើយ។ កបារដំម�ើង្បា្ួយនៃអគតបាពៃ្ធ
ទបាំងមៃះខដល�បាៃដបាក់ឱ្យអៃុវត្តមគកោយន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា  
្នបាំ 2017 គតូវលុបមចោល្ឆិៃអៃុវត្ត មលើកខលងខត
ៃឆិងរហូតដល់គតូវ�បាៃអៃុ្័តមដោយកបារម�ោះម្នោត 
ខដលតគ្ូវមដោយខផនកមៃះ។

សំម�ើ បបជា្ត ិ7
ច្បាប់មៃះគតូវ�បាៃមសនើមដោយគបជុំច្បាប់មលែ 807 
នៃស្័យគបជុំសបា្ញ្្នបា ំ2017–2018 (ជំពូកទ ី60  
ច្បាប់្នបាំ 2018) គតូវ�បាៃដបាក់ជូៃដល់គបជបាពលរដ្ឋ 
មដោយអៃុមលោ្តបា្ខផនកទី 10 ្បាគតបា II នៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California។

ដ្ឋបាៃ្្មីនៃលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសខដល�បាៃទឆិញ 
្ុៃមពលលក់គទព្យស្្ត្តឆិមដើ្។
(4) កននុងករ្ីខដលសំ្ុំខបបបទខដលស្ថឆិតមៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះ
គតូវ�បាៃម្រប្តឹងទបាៃ់មពលមវលបាមហើយកបារសបាងសង់្្មីគតូវ�បាៃអ
ៃុវត្តមលើលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសមគកោយកបារមផ្រតន្ល្ៃ នបាំ្ូលដ្ឋបាៃកបារប
ៃ្ថយពៃ្ធមលើអចលៃគទព្យខដល�បាៃផ្តល់មដោយវ្រ្គមៃះក៏គតូវអ
ៃុវត្តចំមពោះលំមៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសផងខដរដូចខដល�បាៃមធវើឱ្យគបមសើ
រម�ើង មហើយដូមចនះៃឹង្ឆិៃ្បាៃកបារវបាយតន្លៃម�ើងវិញមៃៅមពល
បញ្ប់កបារសបាងសង់្ ្មីមទគបសឆិៃមបើកបារសបាងសង់្្មីគតូវ�បាៃប
ញ្ប់កននុងរយៈមពលពីរ្នបាំនៃកបាលបរិមចទ្នៃកបារលក់គទព្យស្្
ត្តឆិមដើ្មហើយ្្បាស់�បាៃជូៃដំ្ឹងដល់អនកវបាយតន្លៃជបាលបាយ
លក្ខ្៍អក្រអំពីកបារបញ្ប់សំ្ង់្្មីកននុងរយៈមពលគ�បំា្ួយខែ 
បៃ្បាប់ពីបញ្ប់។
(i) ទបាក់ទងៃឹងកបារមផ្រតន្លៃមដើ្នៃអចលៃគទព្យមដើ្មទៅជបាលំ
មៃៅដ្ឋបាៃជំៃួសវិញវ្រ្គមៃះគតូវអៃុវត្តចមំពោះលមំៃៅដ្ឋបាៃជំៃួស្បា
្ួយខដលគតូវ�បាៃទឆិញ ឬសបាងសង់្ ្មីៗមៃៅ ឬក៏បៃ្បាប់ពីន្ងៃទី 1 
ខែ្ករបា្នបាំ 2019 ។
(j) សំ្ ុំខបបបទខដល�បាៃដបាកម់ៃៅមគកោ្វ្រ្គមៃះ្ឆិៃខ្ៃជបាឯ
កសបារសបាធបារ្ៈ មហើយ្ឆិៃគតូវ្បាៃកបារគតួតពឆិៃឆិ
ត្យជបាសបាធបារ្ៈមទ មលើកខលងខតខបបបទមៃះអបាចរក�បាៃ
សគ្បាប់កបារគតួតពឆិៃឆិត្យមដោយប្ុរ្គលឬប្តីឬអនកតំ្បាងខផនក
ច្បាប់របស់ប្តីឬគបពៃ្ធរបស់្របាត់ខដលជបាអនកទទួលែុសគតវូ 
កបារទុកចឆិត្តខដលបុ្រ្គលឬប្តី/ គបពៃ្ធរបស់្របាត្់រឺជបាអនកទទួលអត្ថ
គបមយោជៃ៍បច្នុប្ៃនៃឆិងជបាអនកគបតឆិបត្តឆិឬជបាអនកគ្រប់គ្រងនៃក្្ម
សឆិទ្ធរបស់ប្តីឬគបពៃ្ធរបស់្របាត់។
(k) វ្រ្គមៃះៃឹងចបាប់មផ្តើ្អៃុវត្តមៃៅន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា្នបាំ 2019។
វ្រ្គ 5. បញ្បាត្តតបា្ផលៃចូវច្បាប់នៃវិធបាៃកបារមៃះអបាចគតវូ�បាៃខក
ខគបមដោយកបារម�ោះម្នោតពីរវ្រ្គបីនៃស្បាជឆិកនៃរដ្ឋសភបាៃី្ួយៗ 
ៃឆិងចុះហត្ថមលែបាមដោយអភឆិ�បាលមែត្តមៃះ ដរបាប្បាកបារមធវើវិ
មសោធៃក ្្មគតូវគសបតបា្ៃឆិងមចតៃបានៃច្បាប់មៃះ។

វ្រ្គ 6. បញ្ត្តនៃច្បាប់មៃះ្រឺអបាចបមគ្ើ�បាៃ។ 
មបើបញ្ត្ត្បា្ួយនៃច្បាប់មៃះ ឬពបាក្យសុំរបស់វបា្រឺគតូវ�បាៃរក្បា
អសុពលភបាព ភបាពអសុពលភបាពមៃោះៃឹង្ឆិៃជះឥទ្ធឆិពលដល់
បញ្ត្ត ឬពបាក្យសុំដនទខដលអបាចគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យៃូវគបសឆិទ្ធភបាព
មដោយ្រ្មបាៃបញ្ត្ត ឬពបាក្យសុំអសុពលភបាព។

សំម�ើ បបជា្ត ិ6
វិធបាៃកបារបឋ្មៃះ�បាៃដបាក់ដលគ់បជបាជៃមដោយអៃុមលោ្
មទៅតបា្បទប្ញ្ត្តឆិនៃខផនកទ ី8 ្បាគតបា II នៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California។

វិធបាៃកបារបឋ្មៃះបខៃ្ថ្ខផនក្ួយមទៅកននុងរដ្ឋធ្្មៃុ
ញ្រដ្ឋ California។ ដូមចនះ សំម្ើបទប្ញ្ត្តឆិ្្មីគតូ
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វ្រ្គ 5. ខផនកទ ី3 នៃច្បាប់ស្តីពីមពលសៃ្ំមពលន្ងៃគតូវ�បាៃៃឆិ
របាករ្៍។
វ្រ្គ 3. ចបាប់ពីម្៉ោង 1 ្ុៃន្ងៃគតង់មៃៅន្ងៃអបាទឆិត្យចុងមគកោយ
នៃខែម្សបា រហូតដល់ម្៉ោង 2 ្ុៃន្ងៃគតង់មៃៅន្ងៃអបាទឆិត្យចុង 
មគកោយនៃខែតុលបា មពលស្តង់ដបាមៃៅកននុងរដ្ឋមៃះ្រឺ្ួយ 
ម្៉ោង្ុៃនៃមពលស្តង់ដបានៃមពលស្តង់ដបា�៉បាសុីហវឆិកនៃ 
សហរដ្ឋអបាម្រិក។
វ្រ្គ 6. ខផនកទ ី4 នៃច្បាប់ស្តីពីមពលសៃ្ំមពលន្ងៃគតូវ�បាៃៃឆិ
របាករ្៍។
វ្រ្គ 4. ច្បាប ់លក្ខៃ្តឆិកៈ ដីកបា គកឹត្យ វិធបាៃ ៃឆិងបទប្ញ្ត្តឆិទបា
ក់ទងៃឹងមពលនៃកបារអៃុវត្តកបារងបារ្បា្ួយមដោយ្្រៃ្តីឬគកសួ
ងនៃរដ្ឋមៃះ ឬនៃមែោៃធ ីទីគកុងៃឆិងមែោៃធ ីទីគកុង ទីគបជុំជៃ 
ឬគសុក្បា្ួយ ឬទបាក់ទងមទៅៃឹងមពលខដលសឆិទ្ធឆិ្បា្ួយគតូវ
ខ្្មលើ ឬកំ្ត ់ឬមៃៅកននុងច្បាប់្បា្ួយ គតូវ ឬ្ឆិៃ
គតូវអៃុវត្តមដោយបុ្រ្គល្បា្ួយជបាគបធបាៃនៃយុត្តបាធឆិកបារនៃ
រដ្ឋ ៃឆិងមៃៅកននុងសបាលបារដ្ឋទបាំងអស ់ៃឆិងមៃៅកននុងគ្រឹះស្ថបាៃមផ្
ងទបាំងអស់នៃរដ្ឋមៃះ ឬនៃមែោៃធ ីទីគកុងៃឆិងមែោៃធ ីទីគកុង 
ទីគបជុំជៃ ឬគសុក្បា្ួយ ៃឆិងចំមពោះកឆិច្សៃ្យបាទបំាងអស ់
ឬសក្្មភបាពខដល�បាៃមធវើម�ើង ឬមដើ្្ីអៃុវត្តមៃៅកននុងរដ្ឋមៃះ  
មពលគតូវ�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងច្បាប់មៃះ មហើយវបាគតូវ�បាៃយលៃ់ឆិ
ងបញ្បាក់ច្បាស់លបាស់។
វ្រ្គ 7. ខផនកទ ី5 នៃច្បាប់ស្តីពីមពលសៃ្ំមពលន្ងៃគតូវ�បាៃៃឆិ
របាករ្៍។
វ្រ្គ 5. ច្បាប់ទបំាងអស់ខដល្បាៃជម្លៃោះគតូវ�បាៃៃឆិរបាករ្៍។

សំម�ើ បបជា្ត ិ8
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះ�បាៃដបាក់ដល់គបជបាជៃមដោយអៃុ
មលោ្មទៅតបា្បញ្ត្តនៃវ្រ្គ 8 ្បាគតបា II នៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California។
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើុ្មៃះបខៃ្ថ្វ្រ្គែលៃះមទៅកូដស្តីពីសុវត្ថឆិភបាព  
ៃឆិងសុែភបាព។ ដូចមៃះ បញ្ត្ត្្មីខដល�បាៃមសនើបខៃ្ថ្គតូវ�បា 
ៃម�ោះពុ្្ពជបា គបមភទអក្រមគទត មដើ្្ីបង្បាញ្បាជបាប 
ទប្ញត្តឆិ្្មី។

សម្នើច្បាប់
វ្រ្គ 1. មឈ្មោះ
ច្បាប់មៃះគតូវ�បាៃស្គបាល់្ បាជបា “ច្បាប់ស្តីពីកបារកំ្ត់តន្លៃយុត្តឆិ
ធ្៌សគ្បាប់កបារបំខបកធបាត”ុ

វ្រ្គ 2. កបាររកម�ើញៃឆិងម្រោលបំ្ង
ច្បាប់មៃះគតូវ�បាៃអៃុ្័តមដោយគបជបាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California 
មធវើកបារបញ្បាក់កបាររកម�ើញៃឆិង្បាៃម្រោលបំ្ ងដូចែបាង 
មគកោ្៖
(a) គបជបាពលរដ្ឋបមងកើតៃូវកបាររកម�ើញដូចែបាងមគកោ្៖

មសចក្តីមសនើច្បាប់មៃះបខៃ្ថ្ខផនក្ួយមទៅកននុងគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាល  
ៃឆិងមធវើកបារលុបមចោលៃូវខផនកៃបាៃបានៃច្បាប់ស្តីពីម្៉ោងសៃ្ំមព
លន្ងៃ។ មហតុដូមចនះ បទប្ញ្ត្តឆិ�បាៃមសនើគតូវ�បាៃលុបមចញ 
គតវូ�បាៃម�ោះពុ្ ្ពជបា គបមភទអក្រ្ូរសមចោល ៃឆិងបទប្ញ្ត្តឆិ 
មសនើ្្មីគតូវ�បាៃបខៃ្ថ្គតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ពជបា គបមភទអក្រមគទត  
មដើ្្ីបង្បាញ្បាជបាបទប្ញ្ត្តឆិ្្មី។

សម្នើច្បាប់
ខផនកទ ី 1. គបសឆិៃមបើច្បាប់សហព័ៃ្ធអៃុញ្បាតឱ្យរដ្ឋផ្តល់ពបា 
ក្យមសនើសុំសគ្បាប់រយៈមពលបី្ នបាំនៃមពលសៃ្ំមពលន្ងៃ មហើយ
សភបាពឆិចបារ្បាមលើកបារអៃុ្័តពបាក្យមសនើសុមំៃះ វបា្រឺជបាស្មបារតីនៃ
ច្បាប់កននុងកបារជំរុញដល់សភបាឱ្យពឆិចបារ្បាៃូវផលប៉ះពបាល់ធងៃៃ់ធងៃរ
នៃមពលសៃ្ំមពលន្ងៃមទៅមលើសហ្រ្ៃ៍មៃៅតបា្គពំខដៃរវបាងរដ្ឋ 
California ៃឆិងរដ្ឋមផ្ងមទៀត ៃឆិងរវបាងរដ្ឋ California  
ៃឆិងរដ្ឋ Mexico។
ខផនកទ ី 2. ខផនកទ ី6808 គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅកននុងគក្រដ្ឋបាភឆិ
�បាល ្បាៃែលៃឹ្សបារដូចែបាងមគកោ្៖
6808. (a) មពលស្តង់ដបាមៃៅកននុងរដ្ឋ្រឺតំបៃ់ទីគ�បាំ  
ខដលកំ្ត់មដោយច្បាប់សហពៃ័្ធ 
ដូចជបាមពលស្តង់ដបាមៃៅ�៉បាសុីហវឆិក (15 U.S.C. Secs.  
261 ៃឆិង 263)។
(b) មពលស្តង់ដបាមៃៅកននុងរដ្ឋគតូវផ្តល់ជបា្ុៃ្ួយម្៉ោងកននុងអំ�នុង
មពលសៃ្ំមពលន្ងៃមដោយចបាបម់ផ្តើ្មៃៅម្៉ោង 2 គពឹក មៃៅន្ងៃអបា
ទឆិត្យទីពីរនៃខែ្ីៃបានៃ្នបាំៃី្ួយៗ ៃឆិងបញ្បម់ៃៅម្៉ោង 2 គពឹក 
មៃៅន្ងៃអបាទឆិត្យទី្ួយនៃខែវិច្ឆិកបានៃ្នបាំៃី្ួយៗ។
(c) មទោះប្ី្បាៃកននុងអៃុខផនក (b) សភបាអបាចខកខគបខផនកមៃះមដោ
យសំម�ងម្នោត ពីរវ្រ្គបី កននុងកបារខកខគបកបាលបរមិច្ទៃឆិងមពលមវ
លបានៃរយៈមពលសៃ្ំមពលន្ងៃ ឱ្យគសបមទៅតបា្ច្បាប់សហព័ៃ្ធ 
មហើយគបសឆិៃមបើច្បាប់សហពៃ័្ធអៃុញ្បាតឱ្យរដ្ឋផ្តល់ៃូវពបាក្យមសនើ
សុំ្ួយ្នបាំជុំនៃមពលសៃ្ំមពលន្ងៃ មៃោះសភបាអបាចខកខគបខផនក
មៃះមដោយសមំ�ងម្នោតពីរវ្រ្គបីកននុងកបារផ្តល់សគ្បាប់ពបាក្យមសនើសុំ
មៃះ។
វ្រ្គ 3. វ្រ្គ 1 នៃច្បាប់ស្តីពីមពលសៃ្ំមពលន្ងៃគតូវ�បាៃៃឆិរបាក
រ្៍។
វ្រ្គ 1. ច្បាប់មៃះៃឹងគតូវ�បាៃគបកបាសឱ្យដឹងៃឆិង្បាៃមឈ្មោះ្បា
ច្បាប់ស្តីពីមពលសៃ្ំមពលន្ងៃ។
វ្រ្គ 4. ខផនកទ ី2 នៃច្បាប់ស្តីពីមពលសៃ្ំមពលន្ងៃគតូវ�បាៃៃឆិ
របាករ្៍។
វ្រ្គ 2. មពលស្តង់ដបាមៃៅកននុងរដ្ឋ មលើកខលងខតកំ្ត់មដោ 
យខ�ក ្រឺ្បាៃរយៈបម្ដោយ 120 ដឺមគក ែបាងលឆិែចបាប់ព ី 
Greenwich មហើយខដលគតូវ�បាៃស្គបាល ់គតូវ�បាៃពឆិព្៌ៃបាៃឆិ
ងកំ្ត់មដោយច្បាប់នៃសភបាជបាតឆិ ជបា “មពល�៉បាសុីហវឆិកស្តង់ដបា
នៃសហរដ្ឋអបាម្រិក។”
	 អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប ់ | 75
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ៃឆិងអបាចទទួលយក�បាៃដល់គបជបាពលរដ្ឋខដលទទួលរងមគ្រោះ
ពីជំងឺតគ្ងមៃោ្តំ្បាក់កបាលចុងមគកោយមៃះ។
(2) ច្បាប់មៃះ្បាៃបំ្ងកំ្ត់្វិកបាក្ដបាល្ួយសគ្បាប់រ
ដ្ឋកននុងកបារអៃុវត្តៃឆិងគ្រប់គ្រង។
វ្រ្គ 3. វ្រ្គ 1226.7 គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅកននុងកូដស្តីពីសុវត្ថឆិ
ភបាព ៃឆិងសុែភបាព គតូវសរមសរដូចែបាងមគកោ្៖
1226.7. (c) កបារកំ្ត់តន្លៃស្រ្្យចំមពោះកបារខ្ទបាំអនក
ជំងឺមដោយ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្របំ៉ានរ៉ ផ្តល់ៃូវចំៃួៃទឹក
គ�បាក់កបារបង់ន្លៃមលើសចំមពោះកបារចំ្បាយព្យបា�បាលស្រ្្យ្ក
វិញ។
(1) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ“ចំៃួៃទឹកគ�បាក់កបារ 
បងន់្លៃព្យបា�បាលស្រ្្យ” គតូវជបាចំៃួៃមស្មើៃឹង 115 ភបា្ររយ
នៃចំៃួៃន្លៃមសវបាខ្ទបំាទបាំងអស់របស់អនកជំងឺ ៃឆិងន្លៃមធវើឱ្យគបមសើ
រម�ើងៃូវ្រុ្ភបាពកបារខ្ទបាំសុែភបាពខដលមកើត្បាៃមដោយអង្គ
ភបាពគ្រប់គ្រង ៃឆិង្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលជំងឺរ៉បំានរ៉របសែ់លៃលួៃ។
(2) សគ្បាប់្នបំាសបារមពើពៃ្ធៃី្ួយៗចបាប់ពីឬបៃ្បាប់ពីន្ងៃទី 1 
ខែ្ករបា ្នបាំ 2019 ខដលអង្គភបាពគ្រប់គ្រង ឬ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលជំ
ងឺរ៉បាំនររ៉បសែ់លៃលួៃគតូវមចញកបារសងគ�បាក់គត�ប់វិញជបាគបចបាំ្នបាំមទៅ
អនកបង់គ�បាក់ដូចែបាងមគកោ្៖
(A) អង្គភបាពគ្រប់គ្រងៃឹង្រ្ៃបា “ចំៃួៃទឹកគ�បាក់បង់មលើស
មដោយ្ឆិៃស្រ្្យ” ខដលគតូវជបាចំៃួៃទឹកគ�បាក់ កននុងករ្ី ខដ
លគ�បាក់ចំ្ូលព្យបា�បាលពីកបារព្យបា�បាលផ្តល់មដោយ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បា
លជំងឺរប៉ាំនររ៉បស់អង្គភបាពគ្រប់គ្រងមលើសពីចំៃួៃទឹកគ�បាក់កបារបង់
ន្លៃព្យបា�បាល។
(B) អង្គភបាពគ្រប់គ្រង ឬ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉រប
ស់ែលៃលួៃ គសបតបា្អគតបា្ូលដ្ឋបាៃខផអែកមលើចំៃួៃទឹកគ�បាក់គតូវបង់
ន្លៃ ៃឆិងគ�បាក់គបហបាក់គបខហលស្រ្្យគតូវបង់ន្លៃ មដោយមហតុ
្បាចំៃួៃទឹកគ�បាក់ទបាំងមៃោះគតូវ�បាៃបញ្ចូលកននុងគ�បាក់ចំ្ូលព្យបា
�បាល គតវូមចញសងមទៅអនកបង់គ�បាក់វិញ (មគកៅពីអនកផ្តល់មសវបា 
Medicare ឬរដ្ឋសហព័ៃ្ធ រដ្ឋ មែោៃធី គកុង ឬអនកបង់គ�បាក់រ
ដ្ឋបាភឆិ�បាល្ូលដ្ឋបាៃ) កននុងចំៃួៃគ�បាក់ខដលសរុបចៃំួៃគ�បាក់បង់
មលើសមដោយ្ឆិៃគតឹ្គតូវ។
(C) អង្គភបាពគ្រប់គ្រង ឬ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉គតូវ
មចញគ�បាក់សងវិញតបា្កបារកំ្ត់មដោយវ្រ្គមៃះ ្ឆិៃឱ្យមលើសពី 
90 ន្ងៃ ៃឆិង្ឆិៃគតូវមលើសពី 210 ន្ងៃមគកោយពី�បាៃបញ្ប់្នបាំ
សបារមពើពៃ្ធនៃខដលពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងកបារសងវិញ។
(D) មបើ មៃៅកននុង្នបំាសបារមពើពៃ្ធ្បា្ួយ គបសឆិៃមបើកបារសងអង្គ
ភបាពគ្រប់គ្រងឬ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បំានរ៉គតូវមចញដ
ល់អនកបង់ខត្នបាក់តឆិចជបាងន្្ភដុលលៃបារ ($20) អង្គភបាពគ្រប់គ្រង
ឬ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រប៉ាំនរ៉្ឆិៃគតូវមចញកបារសងវិញ
មៃោះមទ ៃឆិងគតូវផ្តល់ឱ្យអនកបង់គ�បាក់មផ្ងមទៀតគសបមទៅតបា្អ
ៃុក្បាែ្្ឌ(B) ៃូវចំៃួៃទឹកគ�បាក់សរុបខដលគតវូសងវិញ្ឆិៃ�បា
ៃមចញអៃុមលោ្តបា្អៃុក្បាែ្្ឌមៃះ។

(1) កបាររបំខបកតគ្ងមៃោ្្រឺជបាដំម្ើរកបារ្ួយខដល
ឈបា្គតូវ�បាៃស្អែបាតៃូវសបារធបាតុទឹកដ៏មលើសលុប ខដល
ជបាទូមទៅតបា្រយៈ្៉បាសីុៃដបាក់មៃៅែបាងមគកៅរបាង្គកបាយរបស់
អនកជំង ឺៃឆិងមគកោយ្កគប្រល់មទៅឱ្យអនកជំងឺ។ គបសឆិៃ
មបើៃរ្បា្នបាកខ់ដលគតូវកបារកបារបំខបកធបាតុ្ឆិៃអបាចទទួល 
ឬយកកបារខ្ទបាំ្រុ្ភបាពែ្ពស់មទ ជបាតឆិពុល�បាៃបមងកើតម�ើងមៃៅ
កននុងរបាង្គកបាយប្ដបាលឱ្យសលៃបាប់�បាៃ។
(2) មៃៅកននុងរដ្ឋ California យ៉បាងមហោច្បាស់គបជបាជៃចំៃួៃ 
66,000 ៃបាក់កំពុងទទួល�បាៃកបារព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្។
(3) ្បាៃខតសបាជីវក្្មខសវងរកចំម្ញពហុជបាតឆិសបា
សៃ៍ចំៃួៃពីរកំពុងដមំ្ើរកបារឬគ្រប់គ្រងជឆិតបីវ្រ្គបួៃ
នៃ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលកបារបំខបកធបាតុមៃៅកននុងរដ្ឋ California 
ៃឆិងមធវើកបារព្យបា�បាលជឆិត 70 ភបា្ររយនៃអនកជំងឺបខំបកធបាតុ
មៃៅកននុងរដ្ឋ California។ សបាជីវក ្្មពហុជបាតឆិសបាសៃ៍ទបាំងពី
រមៃះរកចំ្ ូលគបចបាំ្នបាំរបាប់ពបាៃ់លបាៃដុលលៃបារពីគបតឆិបត្តឆិកបារខផន
កលបាងឈបា្របស់ែលៃលួៃ រួ្ ទបាំងមស្ើរខតចំ្ូល $400 លបាៃ 
ជបាមរៀងរបាល់្ នបាំខតមៃៅកននុងរដ្ឋ California មៃះ។
(4) មដោយសបារខតច្បាប់សហពៃ័្ធកំ្ ត់្បាគកុ្ហ៊ៃុធបាៃបារ៉បាប់រ
ងសុែភបាពឯកជៃភបាពមធវើកបារផ្តល ់ៃឆិងទូទបាត់សគ្បាប់កបារ 
ព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្ គកុ្ហ៊ុៃ ធបាៃបារ៉បាប់រងឯកជៃភបាព្បា
ៃលទ្ធភបាពតឆិចតួចកននុងកបារចរចបារជបា្ួយសបាជីវ ក្្មកបារព្យបា�បា
លខផនកលបាងឈបា្ពហុជបាតឆិសបាសៃ៍ទបាំងពីរកននុងៃបា្អតឆិ្ឆិជៃ 
របស់ពួកម្រ។
(5) ដូចមៃះ សបាជីវក ្្មកបារព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្ខសវងរកចំ
ម្ញយកគ�បាក់ពីអនកជំងឺ្ បាៃកបារធបាៃបារ៉បាប់រងសុែភបាពឯកជៃ 
បួៃដងមគចើៃជបាង ដូចខដលម្រទបារពីអនកផ្តល់មសវបាក្្មខ្ទបាំសែុ
ភបាព Medicare សគ្បាប់កបារព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្ដូច្រនបា 
ខដលៃបាំ្កៃូវគ�បាក់ចំម្ញយប៉ាងមគចើៃ។
(6) មៃៅកននុងទីផ្បារខដលគ្រប់គ្រងមដោយគតឹ្ខតសបាជីវក្្មពហុ
ជបាតឆិសបាសៃ៍ពីរ រដ្ឋ California គតូវធបាៃបា្បាកបារព្យបា�បាលបំខប
កធបាតុគតូវ្បាៃតន្លៃស្រ្្យៃឆិងអបាចទទួលយក�បាៃ។
(7) រដ្ឋមផ្ងមទៀត�បាៃអៃុវត្តវិធបាៃកបារបម្ដើរៗកននុងកបារកបារពបារ
អនកជំងឺងបាយរងមគ្រោះទបំាងមៃះពីសបាជីវក្្មពហុជបាតឆិសបាសៃ៍ទបាំ
ងពីរមៃះ។
(8) កឆិច្ែឆិតែំមដើ្្ីអៃុ្័តវិធបាៃកបារកបារពបារសគ្បាប់អនកជំងឺបំ
ខបកធបាតុតគ្ងមៃោ្មៃៅរដ្ឋ California គតូវ�បាៃចបាត់ទុកជបា 
Sacramento មដោយសបាជីវក្្មព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្
ខដល�បាៃចំ្បាយជបាង $600,000 គតឹ្ខត គ�បាំ្ួយខែ 
ដំបូងនៃ្នបា ំ2017 មដើ្្ីបញ្នុះបញ្ចូលរដ្ឋសភបានៃរដ្ឋ 
California។
(b) ម្រោលបំ្ង៖
(1) វបា្រឺជបាម្រោលបំ្ងនៃច្បាប់មៃះកននុងកបារធបាៃបា្បាអនកជំងឺនៃ
្រលៃីៃឆិកបំខបកតគ្ងមៃោ្ផ្តល់ៃូវកបារខ្ទបាំគបកបមដោយ្រុ្ភបាព
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ងសំ្ួរមលែ “115” មៃៅមពលមវមលចមចញជបាបញ្ត្តមៃៅមព
លមចញគតូវជំៃួសមដោយចំៃួៃទបាបជបាងម្របំផុតនៃពបាក្យសុំនៃ
បញ្ត្តចំមពោះអង្គភបាពគ្រប់គ្រងឬ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា
្រ៉បាំនរ៉ៃឹង្ឆិៃបំពបាៃដំម្ើរកបារគបសឆិទ្ធភបាព ឬអបាៃុភបាពនៃកបាររឹប
អូសគទព្យស្្ត្តឆិឯកជៃភបាពខដលតគ្ូវមដោយកបារជួលជុលសំ
្ងមៃោះមទ។ កននុងប្ដងឹរដ្ឋប្មវ្ី កបារទទួលែុសគតូវជបាប
ៃ្នុករបស់អង្គភបាពគ្រប់គ្រងឬ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉
កននុងកបារមសនើសុំមលែជំៃួស ៃឆិងកននុងកបារបង្បាញ្បាកបារជំៃួសមលែ 
“115” មដោយមលែទបាបជបាងមលែខដល�បាៃមសនើអបាច 
សគ្បាប់្នបំាសបារមពើពៃ្ធមៃះ បំពបាៃដំម្ើរកបារគបសឆិទ្ធភបាព  
ឬអបាៃុភបាពនៃកបាររឹបអូសគទព្យស្្ត្តឆិឯកជៃភបាពខដលទបា្ទបា
ឱ្យសងសំ្ង។
(b) អៃុមលោ្ភបាពតបា្ច្បាប់របាយកបារមដោយ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនក
លបាងឈបា្រ៉បំានរ៉
(1) សគ្បាប់្ នបាំសបារមពើពៃ្ធៃី្ួយៗចបាបម់ផ្តើ្មៃៅឬមគកោយន្ងៃទី 
1 ខែ្ករបា ្នបាំ 2019 អង្គភបាពគ្រប់គ្រងគតូវរក្បា ៃឆិងបញ្ចូៃ្ក
គកសួងៃូវរ�បាយកបារ្៍ទបាក់ទងៃឹងព័ត៌្ បាៃែបាងមគកោ្ទបាំងអស់
សគ្បាប់្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលជំងឺរ៉បាំនរ៉ ឬអង្គភបាពគ្រប់គ្រង្បាៃក្្មសឆិទ្ធឆិ 
ឬដំម្ើរកបារមៃៅកននុងរដ្ឋ California៖
(A) ចំៃួៃនៃកបារព្យបា�បាលខដល�បាៃអៃុវត្ត។
(B) ន្លៃមសវបាខ្ទបាំអនកជំងឺផ្បាល់
(C) ន្លៃមធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវ្រុ្ភបាពខ្ទបំាសុែភបាព
(D) គ�បាក់ចំ្ូលកបារព្យបា�បាល រួ្ ទបាំងភបាពែុស្រនបារវបាងចំៃួៃ
កននុងវិកក័យបគតប៉ុខៃ្ត្ឆិៃទបាៃ់បង់ន្លៃ ៃឆិងគ�បាក់ចំ្ូលគបហបាក់គប
ខហលខដលអបាចពឆិត។
(E) ចៃំួៃទឹកគ�បាក់កបារបង់ន្លៃកបារព្យបា�បាលស្រ្្យ
(F) ចំៃួៃទឹកគ�បាក់ខដល�បាៃបង់មលើស្ឆិៃស្រ្្យ
(G) គបសឆិៃមបើ្បាៃ ចំៃួៃទឹកគ�បាក់សងមទៅអនកបង់្នបាក់ៗវិញ 
ខដលកំ្ត់្បាអនកជំងឺ្នបាក់ៗគតវូបញ្បាក់អត្តសញ្បា្មដោយ
មគបើកបារបញប្ាក់អត្តសញ្បា្ខត្ួយខដល្ឆិៃបង្បាញពីអត្តសញ្
ញបា្ ឬមឈ្មោះរបស់អនកជំងឺ។
(H) បញ្ីអនកបង់មទៅអនក្រ្មបាៃកបារសងវិញគតូវ�បាៃមចញអៃុមលោ
្តបា្អៃុក្បាែ្្ឌ (D) នៃក្បាែ្្ឌ (2)នៃអៃុខផនក (a) 
ៃឆិងចំៃួៃ្ឆិៃទបាៃមចញ ខដលកំ្ត់្បាអនកជំងឺ្នបាក់ៗគតវូ�បាៃកំ
្ត់អត្តសញ្បា្មដោយមគបើកបារបញ្បាក់អត្តសញ្បា្ខត្្តងខដ
ល្ឆិៃបង្បាញអត្តសញ្បា្ឬមឈ្មោះរបស់អនកជំងឺ។
(2) ព័ត៌្បាៃចបាំ�បាច់តគ្ូវឱ្យរក្បាទុក ៃឆិងរ�បាយកបារ្៍តគ្ូវ 
ឱ្យដបាក់ជូៃកំ្ត់មដោយអៃុខផនកមៃះគតូវ�បាៃមធវើសវៃក្្មមដោយ
ឯករបាជ្យមដោយ្រ្ៃីករសបាធបារ្ៈ្បាៃកបារបញ្បាកគ់សបតបា្
ស្តង់ដបានៃគកុ្គបឹក្បាភឆិ�បាលស្តង់ដបាសវៃក្្មនៃវិទ្យបាស្ថបាៃជបាតឆិ
អបាម្រិក្រ្មៃយ្យករសបាធបារ្ៈ្បាៃកបារបញប្ាក់ ៃឆិងគតវូបញ្ចូ
លៃូវ្រំៃឆិតនៃ្រ្មៃយ្យករសបាធបារ្ៈ្បាមតើព័ត៌្បាៃកននុងរ�បា

(E) សគ្បាប់្ នបាំសបារមពើពៃ័្ធៃី្ួយៗចបាបម់ផ្តើ្មៃៅ ឬមគកោយន្ងៃទី 
1 ខែ្ករបា ្នបាំ 2020 កបារសង់គ�បាក់វិញ្បា្ួយខដល�បាៃមច
ញមទៅអនកបង់គ�បាក់គតូវ�បាៃមចញរួ្្រនបាជបា្ួយៃឹងកបារគ�បាក់មៃៅ
អគតបាកបារគ�បាក់ជបាក់លបាក់្ ួយកំ្ត់កននុងអអៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 
3289 នៃកូដរដ្ឋប្មវ្ី ខដលគតូវ្រឆិតពីកបាលបរមិច្ទនៃកបារប
ង់ន្លៃមដោយអនកបងគ់�បាក់។
(3) សគ្បាប់្ នបាំសបារមពើពៃ្ធៃី្ួយៗចបាប់មផ្តើ្មៃៅឬមគកោ
យន្ងៃទី 1 ខែ្ករបា ្នបាំ2019 អង្គភបាពគ្របគ្រងគតវូរក្បា 
ៃឆិងផ្តល់មទៅគកសួង ៃូវទគ្ង់ៃឆិងមពលមវលបាដូចកំ្ត់មដោយ
គកសួង រ�បាយកបារ្៍នៃកបារសង់វិញទបំាងអស់ខដលមចញមគកោ
្ក្បាែ្្ឌ (2) រួ្ ទបាំងកបារពឆិព្៌ៃបាអំពីច្ងៃបាយៃី្ួយៗកននុង
មពលគ្រប់គ្រងមដោយកបារដបាក់ មៃៅមពលខដលកបារសងវិញគតូវ�បា
ៃតគ្ូវមដោយក្បាែ្្ឌទី (2) ្ឆិៃគតូវ�បាៃមចញមពញគតឹ្គតូវ
តបា្មពល ្បាៃមហតុផលគតឹ្គតូវ ៃឆិងកបាលៈមទសៈស្គសប។ 
្្រៃ្តីៃបាយកគបតឆិបត្តឆិ ឬ្្រៃ្តសីំែបាៃ់នៃអង្គភបាពគ្រប់គ្រងគតូវបញ្
ជបាកម់គកោ្មទោសនៃស្្្ទុច្រិត្បា្របាត់្បាៃលក្ខ្គ្រប់គ្របាៃ់ 
មគកោយពីកបារពឆិៃឆិត្យ ្បាព័ត៌្បាៃទបាំងអសខ់ដល�បាៃដបាក់មទៅ
គកសួងមគកោ្ក្បាែ ្្ឌមៃះ្រឺគតឹ្គតូវៃឆិងមពញមលញ។
(4) កននុងករ្ីខដលអង្គភបាពគ្រប់គ្រងឬ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនក
លបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉របស់ែលៃលួៃតគ្ូវឱ្យមចញកបារសងវិញមគកោ្វ្រ្គមៃះ 
កននុងរយៈមពល្ឆិៃមលើសពី 210 ន្ងៃមគកោយបញ្ប់្ នបាំសបារមពើពៃ្ធ 
អង្គភបាពគ្រប់គ្រងគតូវទូទបាត់មទោសមទៅគកសួងកននុងបរិ្បា្
មស្មើៃឹង 5 ភបា្ររយនៃចៃួំៃបងម់លើសមដោយ្ឆិៃស្រ្្យ 
មដោយខចង្បាមទោស្ឆិៃគតូវមលើសពី្ ួយរយពបាៃ់ដុលលៃបារ 
($100,000) ម�ើយ។ មទោសខដល�បាៃគប្ូលអៃុមលោ្តបា
្ក្បាែ ្្ឌមៃះគតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់មដោយគកសួងកននុងកបារអៃុវត្តៃឆិ
ងពគងឹងច្បាប់គ្រប់គ្រង្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បាំនរ។៉
(5) គបសឆិៃមបើ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉ឬអង្គភបាពគ្រ
ប់គ្រង្បាៃជម្លៃោះកបារកំ្ត់មដោយគកសួងកននុងកបារវបាយតន្លៃមទោ
សអៃុមលោ្តបា្ខផនក ឬអៃុខផនក (b) ឬចំៃួៃនៃមទោសរដ្ឋ�បាល 
្រលៃីៃឆិក ឬអង្គភបាពគ្រប់គ្រងអបាច កននុងអំ�នុងមពល 10 ន្ងៃមធវើកបារ 
មសនើសុំកបារស្តបាប់សវៃបាកបារអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 131071។ ្រលៃីៃឆិ
កព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉ ឬអង្គភបាពគ្រប់គ្រងគតូវបង់ទ

្្ឌក្រដ្ឋ�បាលទបាំងអសម់ៃៅមពលខដលកបារប្តឹងតវ៉បាគតូវ�បាៃបដឆិ
មសធ មហើយកបារសមគ្ចរបស់គកសួងគតូវ�បាៃរក្បាមៃៅដខដល។
(6) គបសឆិៃមបើអង្គភបាពគ្រប់គ្រង ឬ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនក
លបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉បង្បាញមៃៅកននុងតុលបាកបារ្បា្ួយ្បាពបាក្
យសុំនៃខផនកមៃះចមំពោះ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រប៉ាំនរ ៉
ឬអង្គភបាពគ្រប់គ្រង ៃឹង កននុង្នបាំសបារមពើពៃ្ធជបាក់លបាក់្ បា្ួយ 
រំមលោភដមំ្ើរកបារគបសឆិទ្ធភបាព ឬអបាៃុភបាពកននុងកបារចបាប់យកគទ 
ព្យស្្ត្តឆិឯកជៃភបាពទបា្ទបារគតឹ្ខតកបារជួសជុលសំ្ងមៃៅ
មគកោ្រដ្ឋធ្្មៃុញ្នៃរដ្ឋ ឬរដ្ឋធ្្មៃុញ្នៃសហរដ្ឋ បញ្ត្តខដលមច
ញគតូវអៃុវត្តចំមពោះអង្គភបាពគ្រប់គ្រង ឬ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបា
ងឈបា្រ៉បាំនរ៉ មលើកខលងខតកននុងករ្ីខដល្នបាំសបារមពើពៃ្ធស្ថឆិតកននុ
	 អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប ់ | 77
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អង្គភបាពគ្រប់គ្រង ទីភនបាក់ងបារឯករបាជ្យ គកុ្គ្រូមពទ្យ ឬសបា
ជីវក្្មរួ្ រវបាង្រលៃីៃឆិកបំខបកជំងីរ៉បាំនរ ៉ៃឆិងគកុ្គ្រូមពទ្យ (ii) 
កបារអភឆិវឌ្ឍ ៃឆិងប្ដនុះប្ដបាលបុ្រ្គលឆិក (iii) ឱស្ស្ថបាៃ 
ៃឆិងកខៃលៃអផ្គត់ផ្គង់មវជ្សបាគស្ត (iv) ន្លៃសគ្បសគ្ួល 
រួ្ទបំាងកបារជួល ខ្ទបាំ ៃឆិងមគបើគ�បាស់ (v) កបារពឆិមសោ 
ធៃ៍ឱស្ ៃឆិង (vi) កបារបញ្នុះន្លៃ ៃឆិងកបារមំលោះអ្របារ 
កបារមធវើឱ្យគបមសើរម�ើង កបារផ្គត់ផ្គង់ដល់អនកជំងឺ ឧបករ្៍ 
ៃឆិងគបព័ៃ្ធព័ត៌្បាៃ។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃវ្រ្គមៃះ  
“បុ្រ្គលឆិក្រលៃីៃឆិកបំខបកជីងឺរ៉បាំនរ៉្ឆិៃខ្ៃអនកគ្រប់គ្រង” រួ្បញ្ចូ
លបុ្រ្គលឆិក្រលៃីៃឆិកទបំាងអស់ខដលផ្តល់មសវបាខ្ទបាំអនកជំងឺមដោ
យផ្បាល់ រួ្ ទបំាង្រឆិលបាៃុបដ្ឋបាៃ មពទ្យជំៃបាញៃឆិងអនកហវឹកកបារ 
បុ្រ្គលឆិកសង្គ្ អនកបមគងៀៃត្អបាហបារ�បាៃចុះបញ្ី បុ្រ្គលឆិករដ្ឋ
�បាល្ឆិៃខ្ៃអនកគ្រប់គ្រង ប៉ុខៃ្តមលើកខលងបុ្រ្គលគ្រប់គ្រងដូច
ជបាអនកគ្រប់គ្រង្្្ឌល។ គបមភទមផ្ងៗនៃន្លៃមសវបាខ្ទបាំអនកជំ
ងឺផ្បាល់អបាចគតូវ�បាៃកំ្ត់បខៃ្ថ្មទៀតមដោយគកសួងតបា្រយៈ
បទបញ្ត្តឆិ។
(2) “អង្គភបាពគ្រប់គ្រង” សំមដៅដល់បុ្រ្គល្នបាក់ គកុ្ហ៊ុៃ 
ស្បា្រ្ នដ្រូ សបាជីវក្្ម ឬអង្គភបាពមផ្ងមទៀតខដល្បាៃ 
ឬមធវើគបតឆិបត្តឆិកបារ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលជំងឺរ៉បាំនរ៉ខដល្បាៃអបាជ្បាប្ណ  
មដោយ្ឆិៃកំ្ត់្បាមតើបុ្រ្គលឬអង្គភបាពមៃោះគ្រប់គ្រងអបាជ្បាប
្ណផ្បាលែ់លៃលួៃ។
(3) “ន្លៃមធវើឱ្យគបមសើរម�ើងៃូវ្រុ្ភបាពខ្ទបាំសុែភបាព” 
សមំដៅដល់ន្លៃមផ្ងៗ មគកៅពីន្លៃមសវបាខ្ទបាំអនកជំងឺមដោយផ្បាល់ 
ខដលទបាក់ទងមទៅៃឹងបញ្ត្តនៃកបារខ្ទបំាចំមពោះអនកជំងឺរ៉បាំនរ៉ៃឆិង
ខដលគតូវបខៃ្ថ្សគ្បាប់ទំៃឆិញឬមសវបាក្្មកននុងរដ្ឋ California 
ខដលតគ្ូវឱ្យខ្ទបំា ចូលមគបើ ឬផលៃបាស់ប្តចូរព័ត៌្បាៃសុែភបាពមអ
�ឆិកគតូៃឆិក មដើ្្ី្របាំគទបមច្កវិទ្យបាព័ត៌្បាៃសុែភបាព កននុងកបារ
ប្ដនុះប្ដបាលបុ្រ្គលឆិក្រលៃីៃឆិកជំងឺរ៉បាំនរ៉្ឆិៃខ្ៃអនកគ្រប់គ្រងជបា
ប់ពបាក់ព័ៃ្ធមដោយផ្បាល់កននុងកបារខ្ទបំាអនកជំងឺ ៃឆិងផ្តល់កបារអប់រំ 
ៃឆិងគបឹក្បាមយោបល់ដល់អនកជំងឺ។ ន្លៃបខៃ្ថ្អបាចគតវូ�បាៃកំ្ត់
មដោយគកសួងតបា្រយៈបទបញ្ត្តឆិ ខដលកំ្ត់្បាន្លៃមៃះគតូវ�បា
ៃចំ្បាយជបាក់ខស្តងមទៅមលើមសវបាខដល�បាៃផ្តល់ឱ្យមៃៅ្រលៃីៃឆិក
ព្យបា�បាលជំងឺរ៉បាំនរដ៉ល់អនកជំងឺមៃៅកននុង្រលៃីៃឆិក ៃឆិងគតូវ�បាៃចំ្បាយ
មលើសក្្មភបាពខដលគតូវ�បាៃកំ្ត់មដើ្្ីពគងឹង្រុ្ភបាពសុែ
ភបាពៃឆិងបមងកើៃភបាពរស់រមវើកនៃលទ្ធផលសុែភបាពតបា្គ�បា្នបាកននុង
វិធីខដលអបាចជបាវិធបាៃកបារវបាស់ស្ង់ៃឆិងជបាកបារផលឆិតលទ្ធផលៃឆិង
ស្្មទ្ធឆិផលសំែបាៃ់ៗ។
(4) “អនកបង់គ�បាក់” សមំដៅដល់បុ្រ្គលឬបុ្រ្គលខដល�បា
ៃបង់ឬទទួលបៃ្នុកហឆិរញ្វត្ថនុសគ្បាប់កបារបង់ន្លៃសគ្បាប់
កបារព្យបា�បាលខដល�បាៃផ្តល់ឱ្យចំមពោះអនកជំងឺជបាក់លបាក់ 
មហើយអបាចរួ្្បាៃអនកជំងឺ ឬបុ្រ្គលមផ្ងមទៀត អនកធបាៃបាច្្ង 
អនកធបាៃបាបៃ្បាប់ ៃឆិងអង្គភបាពមផ្ងមទៀត រួ្ទបំាងអនកផ្តល់មសវបា 
Medicare ៃឆិងអនកបង់គ�បាក់មផ្ងមទៀតដូចជបា សហព័ៃ្ធ រដ្ធ 
មែោៃធី គកុង ឬរដ្ឋបាភឆិ�បាល្ូលដ្ឋបាៃ។

យកបារ្៍មៃោះមពញមលញៃឆិងគតឹ្គតវូដូច�បាៃមរៀបរបាប់ គសប
មទៅតបា្ម្រោលកបារ្៍្រ្មៃយ្យខដលទទួលស្គបាល់ជបាទូមទៅមៃៅ
សហរដ្ឋអបាម្រិក ៃូវព័ត៌្ បាៃតគ្ូវឱ្យរបាយកបារ្៍មៃៅមគកោ្ក្បា
ែ ្្ឌទី (1)។
(3) អង្គភបាពគ្របគ្រងគតវូបញ្ចូៃរ�បាយកបារ្៍គបចបំា្នបាំអៃុមលោ
្តបា្អៃុខផនកមៃះមទៅគកសួងមៃៅតបា្កបាលបរិមច្ទ ទគ្ង់  
ៃឆិងស្តង់ដបាដូច�បាៃមរៀបរបាប់មដោយគកសួង ខដលកំ្ត់្បាអង្គ
ភបាពគ្រប់គ្រងគតូវដបាក់បញ្ចូៃព័ត៌្បាៃ្ឆិៃឱ្យមលើសពី 210 ន្ងៃ
មគកោយពីបញ្ប់្ នបាំសបារមពើពៃ្ធ។ ្្រៃ្តីៃបាយកគបតឆិបត្តឆិ ឬ្្រៃ្តីសំ
ែបាៃ់នៃអង្គភបាពគ្រប់គ្រងគតូវបញ្បាក់មគកោ្មទោសនៃស្្្ទុ
ច្រិត្បា្របាត់្បាៃលក្្ខ គ្រប់គ្របាៃ់ មគកោយពីកបារពឆិៃឆិត្យ ្បារ�បា
យកបារ្៍ខដល�បាៃដបាក់មទៅគកសួងមគកោ្ក្បាែ្្ឌមៃះ (1) 
្រឺគតឹ្គតូវៃឆិងមពញមលញ។
(4) កននុងករ្ីខដលគកសួងកំ្ត់្ បា្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផន
កលបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉ ឬអង្គភបាពគ្រប់គ្រងែកែបាៃរក្បាៃូវព័ត៌
្បាៃ ឬដបាក់រ�បាយកបារ្៍ទបាៃ់មពលខដលតគ្ូវមដោយក្បាែ
្្ឌទី (1) នៃអៃុខផនកមៃះ ឬក្បាែ្្ឌទី (3) នៃអៃុខផនក 
(a) មៃោះបរិ្បា្ ឬភបា្ររយ�បាៃរបាយកបារ្៍មដោយ្រលៃីៃឆិក 
ឬអង្គភបាពគ្រប់គ្រងមគកោ្ក្បាែ្្ឌទី (1) នៃអៃុខផនកមៃះ្ឆិៃ
គតឹ្គតូវឬ្ឆិៃមពញ ឬ្បាកបារែកែបាៃមដោយ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនក
លបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉ ឬអង្គភបាពគ្រប់គ្រងកននុងមចញឱ្យទបាៃ់មពលមវលបា
ទបាំងគសុងៃូវកបារសងខដលតគ្ូវមដោយអៃុខផនក (a) ្ឆិៃគតូវ�បា
ៃពឆិៃឆិត្យម្ើលឱ្យ�បាៃគតឹ្គតវូ គកសួងគតវូមធវើកបារវបាយតន្លៃៃូវគ�បា
ក់មទោសគប្បាំងៃឹង្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បាំនរ ៉ឬអង្គភបា
ពគ្រប់គ្រង្ឆិៃឱ្យមលើសពី្ ួយរយពបាៃ់ដុលលៃបារ ($100,000) 
ម�ើយ។ គកសួងគតូវកំ្ត់ចំៃួៃទឹកគ�បាក់មទោសមដោយខផអែកមលើ
ភបាពធងៃៃ់ធងៃរនៃកបារបំពបាៃ ជបាស្្ភបារៈនៃភបាព្ឆិៃគតឹ្គតូវឬែវះ 
ចម ល្ៃោះព័ត៌្បាៃ ៃឆិងកបារពៃ្យល់ច្បាស់លបាស់ចំមពោះកបាររមំលោភបំ
ពបាៃមៃះ។ មទោសខដល�បាៃគប្ូលអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌមៃះ
គតូវ�បាៃមគបើគ�បាស់មដោយគកសួងកននុងកបារអៃុវត្តៃឆិងពគងឹង 
ច្បាប់គ្រប់គ្រង្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បាំនរ។៉
(c) ៃឆិយ្ៃ័យ។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ៖
(1) “ន្លៃមសវបាខ្ទបាំអនកជំងឺផ្បាល់” សំមដៅដល់ន្លៃទបាំងអស់
ខដលពបាក់ព័ៃ្ធផ្បាល់ជបា្ួយៃឹងគបតឆិបត្តឆិកបារ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលជំ
ងឺរប៉ាំនរ៉កននុងរដ្ឋ California ៃឆិងផ្តល់កបារខ្ទបាំដល់អនកជំងឺកននុ
ងរដ្ឋ California។ ន្លៃមសវបាខ្ទបាំអនកជំងឺផ្បាលគ់តូវរួ្បញ្
ចូល មដោយ្ឆិៃ្រឆិតអំពីទីតបាំងខដលអនកជំងឺសគ្បាកព្យបា�បាល
ជំងឺ គតឹ្ខត (i) គ�បាក់ខែ គ�បាក់ឈនលួល ៃឆិងអត្ថគបមយោជៃ៍រប
ស់បុ្រ្គលឆិក្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បំានរ៉្ឆិៃខ្ៃគ្រប្់រ្
រង រួ្ ទបាំងបុ្រ្គលឆិក្រលៃីៃឆិកទបំាងអស់ខដលផ្គត់ផ្គង់កបារខ្ទបាំមដោ
យផប្ាល់ដល់អនកជំងឺ មដោយ្ឆិៃ្រឆិតអំពីគ�បាក់ខែ គ�បាក់ឈនលួល 
អត្ថគបមយោជៃ៍បងម់ដោយផ្បាលម់ដោយ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបា
ងឈបា្រ៉បាំនរ៉ ឬមដោយ្ឆិៃផប្ាល់តបា្រយៈកបារមរៀបចំជបា្ួយបុ
គតស្្ព័ៃ្ធ ឬ្រ្បក្ទីបី រួ្ទបំាង ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃកំ្ ត់គតឹ្ខត

78 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
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(5) “កបារព្យបា�បាល” សំមដៅដល់ដំ្ បាក់កបាលៃី្ួយៗមៃៅមព
លខដល្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉ផ្តល់មសវបាដល់អនក
ជំងឺ។
(6) “គ�បាក់ចំ្ូលព្យបា�បាល” សគ្បាប់្នបាំសបារមពើពៃ្ធជបាក់លបា
ក់សំមដៅដល់ចំៃួៃគ�បាក់ជបាក់ខស្តងទបាំងអស់ខដល�បាៃទទួល 
ឬគ�បាក់ចំ្ូលខដល�បាៃ�៉បាៃ់ស្មបាៃសគ្បាប់កបារព្យបា�បាលខដ
ល�បាៃផ្តលម់ៃៅកននុង្នបាំសបារមពើពៃ្ធមៃោះ។ គ�បាក់ចំ្ូលខដល
អបាច�៉បាៃ់គប្បា្គតូវ�បាៃ្រ្ៃបាមដោយអៃុមលោ្តបា្ម្រោ
លកបារ្៍្រ្មៃយ្យទទួលស្គបាល់ជបាទូមទៅៃឆិងគតូវជបាតន្លៃ�៉បា
ៃគប្បាៃស្មហតុផលខផអែកមលើ (i) គបកបារកឆិច្សៃ្យបាសគ្បាប់
អនកជំងឺគ្រប់គ្រងមគកោ្្រមគ្ោងខ្ទបាំសុែភបាពពបា្ឆិជ្ក ្្មជបា
្ួយៃឹងអង្គភបាពគ្រប់គ្រង ឬ្រលៃីៃឆិក្បាៃកឆិច្គព្មគពៀងផលៃចូវកបារ 
(ii) គ�បាក់ចំ្ូល�បាៃពីមសវបា Medicare, Medicaid ៃឆិង 
Medi-Cal ខផអែកមលើអគតបាកំ្ត់មដោយលក្ខៃ្តឆិកៈ ឬបទបញ្ត្តឆិ 
ៃឆិងចៃំួៃគបហបាកខ់គបលខដលអបាចគប្ូល�បាៃពីអនកបង់គ�បាក់រ
ដ្ឋបាភឆិ�បាល ខផៃកបារខ្ទបាំសែុភបាពពបា្ឆិជ្ក ្្មគ្របដ្ដប់ទីពីរ 
អនកជំងឺ ៃឆិងអនកបង់គ�បាកម់ផ្ងមទៀត ៃឆិង (iii) បទពឆិមសោធៃ៍គប
្ូលផ្តនុំជបាគបវត្តឆិសបាគស្ត។
វ្រ្គ 4. វ្រ្គ 1226.8 គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅកននុងកូដស្តីពីសុវត្ថឆិភបា
ពៃឆិងសុែភបាព គតូវសរមសរដូចែបាងមគកោ្៖

1226.8. (a) ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បំានរ៉្ឆិៃគតូវមរើ
សមអើងពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងកបារផ្តល់ឱ្យឬកបារទទួលកបារខ្ទបាំ ៃឆិង្ឆិៃគតូវ
បដឆិមសធទទួលឬផ្តល់កបារខ្ទបាំចមំពោះអនកជំងមឺលើ្ូលដ្ឋបាៃខដល
អនកបង់គ�បាក់សគ្បាប់កបារព្យបា�បាលខដលផ្តល់ចំមពោះអនកជំងឺ  
រួ្ ទបាំងប៉ុខៃ្ត្ឆិៃកំ្ត់គតឹ្ខត្ូលដ្ឋបាៃខដលអនកបងគ់�បាក់ជបាអន
កជំង ឺឯកជៃភបាព ឬអនកធបាៃបារ៉បាប់រង Medi-Cal, Medicaid 
ឬ Medicare ម�ើយ។
(b) ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បាលខផនកលបាងឈបា្រ៉បាំនរ៉្ឆិៃគតូវបញ្ប់ ផ្តបាច់ 
ខកខគប ឬែកែបាៃ្ឆិៃអៃុវត្តតបា្កឆិច្គព្មគពៀងកននុងកបារផ្តល់មស
វបាដល់អនកជំងឺស្ថឆិតមគកោ្កបារគ្រប់ដ្ដប់មដោយ Medi-Cal, 
Medicaid ឬ Medicare មលើ្ូលដ្ឋបាៃនៃតគ្ូវកបារដបាក់មដោ
យជំពូកមៃះម�ើយ។
វ្រ្គ 5. វ្រ្គ 1266.3 គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅកននុងកូដស្តីពីសុវត្ថឆិ
ភបាព ៃឆិងសុែភបាព គតូវសរមសរដូចែបាងមគកោ្៖

1266.3. វបា្រឺជបាមចតៃបារបស់គបជបាពលរដ្ឋខដលអនកបង់ព
ៃ្ធរដ្ឋ California ្ឆិៃទទួលែុសគតូវហឆិរញ្វត្ថនុសគ្បាប់កបារអ
ៃុវត្តៃ៍ ៃឆិងជំរុញកបារអៃុវត្តច្បាប់ស្តីពីកបារកំ្ត់តន្លៃស្រ្្យ
សគ្បាប់ព្យបា�បាលជំងឺ។ មដើ្្ីសមគ្ច�បាៃៃូវម្រោលបំ្ ងមៃះ 
មៃៅមពល្រ្ៃបា វបាយតន្លៃ ៃឆិងគប្ូលន្លៃពៃ្ធមលើ្រលៃីៃឆិកព្យបា�បា
លជំងឺរ៉បាំនរ៉អៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 1266 គកសួងគតូវ្រឆិតន្លៃទបំាងអ
ស់ពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងកបារអៃុវត្តៃ៍ ៃឆិងជំរញកបារអៃុវត្តៃ៍វ្រ្គ 1226.7 
ៃឆិង 1226.8។

វ្រ្គ 6. ពុំ្បាៃអវីមៃៅកននុងច្បាប់មៃះខដល្បាៃបំ្ងមធវើ
ឱ្យប៉ះពបាល់្ជ្ឈ្្្ឌលខ្ទបាំសុែភបាព្បាៃអបាជ្បាប្ណ
អៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (a) (b) ឬ (f) នៃវ្រ្គ 1250 
នៃកូដស្តីពីសុវត្ថឆិភបាពៃឆិងសុែភបាព។
វ្រ្គ 7. គកសួងកបារបរមទសនៃសុែបាភឆិ�បាលសបាធបារ្ៈគតូវមច
ញបទបញ្ត្តឆិចបាំ�បាច់មដើ្្ីអៃុវត្តច្បាប់មៃះ ្ឆិៃគតូវឱ្យមលើសព ី
180 ន្ងៃបៃ្បាប់ពីកបាលបរិមច្ទចូលជបាធរ្បាៃម�ើយ។
វ្រ្គ 8. អៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (c) នៃវ្រ្គ 10 នៃ្បាគតបា II 
នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California ច្បាបម់ៃះអបាចគតូវ�បាៃមធវើវិមសោធៃ
ក្្មមដោយវិធបាៃកបារបៃ្តបៃ្បាប់�បាៃដបាក់មទៅចំមពោះកបារម�ោះម្នោត
របសគ់បជបាជៃមៃៅកបារម�ោះម្នោតជបាតឆិ ឬមដោយច្បាបខ់ដល�បាៃ
អៃុ្័តមដោយរដ្ឋសភបា ៃឆិង�បាៃចុះត្ថមលែបាមដោយអភឆិ�បាលមែត្ត 
ប៉ុខៃ្តចំមពោះខតម្រោលបំ្ងមផ្ងមទៀតនៃច្បាប់មៃះប៉ុម្ណោះ។
វ្រ្គ 9. បញ្ត្តនៃច្បាប់មៃះ្រឺអបាចបមគ្ើ�បាៃ។ 
មបើបញ្ត្ត្បា្ួយនៃច្បាប់មៃះ ឬពបាក្យសុំរបស់វបា្រឺគតូវ�បាៃរក្បា
អសុពលភបាព ភបាពអសុពលភបាពមៃោះៃឹង្ឆិៃជះឥទ្ធឆិពលដល់
បញ្ត្ត ឬពបាក្យសុំដនទខដលអបាចគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យៃូវគបសឆិទ្ធភបាព
មដោយ្រ្មបាៃបញ្ត្ត ឬពបាក្យសុំអសុពលភបាព។

សំម�ើ បបជា្ត ិ10
វិធបាៃកបារបឋ្មៃះ�បាៃដបាក់ដល់គបជបាជៃមដោយអៃុមលោ្
មទៅតបា្បទប្ញ្ត្តឆិនៃខផនកទ ី8 ្បាគតបា II នៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្រដ្ឋ 
California។
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះមធវើវិមសោធៃក្្មខផនក្ួយនៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្នៃ
រដ្ឋ California ៃឆិងខកខគបៃឆិងបខៃ្ថ្ខផនកមទៅជបាមលែកូដចំ្ូ
លៃឆិងពៃ្ធដបារ។ ដមូចនះបទបញ្បាខដល្បាៃគសបាប់ខដល�បាៃមសនើ
លុបមចោលគតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ពកននុងគបមភទ្ូតមចោល មហើយបទប
ញ្បា្្មីៗខដលគតូវ�បាៃដបាក់បញ្ចូលគតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ពជបា 
គបមភទមគទតមដើ្្ីបង្បាញ្បាវបា្្មី។

សម្នើច្បាប់
ច្បាប់ស្តីពីលំមៃៅដ្ឋបាៃអបាចទទួលយក�បាៃ

គបជបាពលរដ្ឋ California សមគ្ចដូចែបាងមគកោ្៖
វ្រ្គ 1. ចំ្ងមជើង
ច្បាបម់ៃះគតូវមហៅ្បា ៃឆិងអបាចគតូវ�បាៃដកគសង់មឈ្មោះ្បា  
“ច្បាប់ស្តីពីលំមៃៅដ្ឋបាៃអបាចទទួលយក�បាៃ។”

វ្រ្គ. 2. លទ្ធផលខសវងរក ៃឆិងកបារគបកបាស
គបជបាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California រកម�ើញ ៃឆិងគបកបាសដូចែបា
ងមគកោ្៖
(a) កបារជួលលំមៃៅដ្ឋបាៃ�បាៃមកើៃម�ើងយ៉បាង្បាប់រហ័សកននុ
ង្នបាំ្្មីៗមៃះ។ កបារជួល្នបាក់ក្ដបាល្រឺ្បាៃកគ្ឆិតែ្ពសម់ៃៅ
កននុងរដ្ឋ California មលើពីរដ្ឋមផ្ងៗមទៀតមៃៅកននុងគបមទស 
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ៃ្រ្មបាៃលំមៃៅដ្ឋបាៃបង្បាញ្បា គបជបាជៃខដល្រ្មបាៃផ្ះសខំបង្បាៃ
ចំៃួៃពីបីមទៅបៃួដង្រឺហបាក់ដូចសលៃបាប់្ុៃរួចមហើយ ៃឆិង្បាៃជំងឺ
នៃកបារទំៃបាក់ទំៃងមគចើៃផងខដរ។
(j) ្ជ្ឈ្្្ឌលសហព័ៃ្ធសគ្បាប់កបារបងកបារៃឆិងគ្រប់គ្រងជំងឺគព
្បាៃ្បាគបជបាជៃងបាយរងមគ្រោះគបឈ្ៃឹងអគតបាសង្ឹ្រស់ទបាប 
អគតបាជំងឺ្ហបារីកែ្ពស ់ៃឆិង្បាៃបញ្បាមពលផ្តល់កំម្ើតមគចើៃ
មៃៅមពលខដលផ្ះរបស់ពួកម្រគតូវ�បាៃផលៃបាស់ប្តចូរមដោយ្ូលមហតុ
នៃកបារផលៃបាស់ប្តចូរអនកជឆិតែបាងរបស់ពួកម្រ។
(k) កបារមកើៃម�ើងតន្លៃផ្ះកំពុងមធវើឱ្យ្បាៃបញ្បាស្ះចរបាច
រៃឆិងមគ្រោះ្នបាក់ដល់បរិស្ថបាៃមដោយកបារបង្ខំមធវើដំម ើ្រមទៅកៃ្
ខលងសនបាក់មៃៅខដលមៃៅ្ងៃបាយពីកខៃលៃងកបារងបាររបស់ពួកម្រៃឆិង
បមងកើៃមពលមធវើដំម្ើរ។ រ�បាយកបារ្៍មចញមដោយសៃនឆិ�បាល 
Pew Charitable Trusts កត់ស្្គបាល់្បាចំៃួៃនៃគបជបាជ
ៃនៃរដ្ឋ California ខដលមធវើដំម ើ្រមទៅមធវើកបារ្រឺ្បាៃមគចើៃ
ជបាង 90 ៃបាទីមៃៅតបា្ផលៃចូវៃី្ួយៗ មដោយមកើៃម�ើង 40% 
មៃៅរវបាង្នបាំ 2010 ៃឆិង្នបំា 2015។ កបារមកើៃម�ើងមៃះ្រឺជបាល
ទ្ធផលមដោយផ្បាល់នៃកបារអស់លំមៃៅដ្ឋបាៃខដលអបាចទទួលយក
�បាៃមៃៅជឆិតកខៃលៃងកបារងបារ។
(l) កត្តបាច្្ងនៃវិបត្តឆិលំមៃៅដ្ឋបាៃមៃៅរដ្ឋ California 
្រឺច្បាប់ខដល្បាៃអបាយ ុ20 ្នបាំ ខដលគតូវម្រមហៅ្បាច្បាប់ស្តី
ពីកបារជួលផ្ះ (Rental Housing Act) Costa-Hawkins 
(ច្បាប់ Costa-Hawkins)។ ច្បាប់ Costa-Hawkins អៃុ
ញ្បាតឱ្យ្្បាស់ផ្ះខលវងៃឆិងផ្ះជួលអបាចដំម�ើងន្លៃឈនលួលមទៅតបា
្ទំមៃើងចឆិត្តរបស់ែលៃលួៃចំមពោះអ្របារខដល�បាៃសបាងសង់មគកោយ
្នបាំ 1995 មលើកខលងខតច្បាប់្ូលដ្ឋបាៃខដលមធវើកបារហបា្�បា
ត់កបារមកើៃម�ើងមគកៅពីមៃះ ្្បាស់ផ្ះមៃៅរដ្ឋ Los Angeles អបា
ចដំម�ើងន្លៃឈនលួលតបា្ចឆិត្តរបស់ែលៃលួៃចំមពោះអ្របារខដល�បាៃ
សបាងសង់មគកោយ្នបា1ំ978 ៃឆិងមៃៅរដ្ឋ San Francisco 
ចំមពោះអ្របារខដល�បាៃសបាងសង់មគកោយ្នបំា 1979។
(ឌ) ច្បាប់ Costa-Hawkins ក៏អៃុញ្បាតឱ្យ្្បាស់ផ្ះមធវើកបារដំ
ម�ើងន្លៃឈនលួលចំមពោះអ្របារ្បា្ួយខដល�បាៃសបាងសង់្ុៃ្នបា ំ 
1995 ចមំពោះតន្លៃទីផ្បារ មៃៅមពលវបាកលៃបាយមទៅជបាមៃៅទំមៃរ មហើ
យឱ្យ្្បាស់ផ្ះសមគ្ចៃូវតន្លៃទីផ្បារនៃផ្ះមៃោះ។
(m) ច្បាប់ Costa-Hawkins កបារពបារទីគកុងពីកបារអៃុវត្តច្បាប់
ខដលរក្បាតន្លៃជួលកខៃលៃងសនបាក់មៃៅខដលអបាចទទួលយក�បាៃ។
វ្រ្គ. 3. ម្រោលបំ្ងៃឆិងម្រោលមដៅ
គបជបាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California តមទៅមៃះគបកបាសៃូវម្រោលបំ
្ងៃឆិងម្រោលមដៅខដល�បាៃអៃុ្័តមដោយច្បាបម់ៃះដូចែបាង 
មគកោ្៖
(a) ស្តបារអំ្បាចរបស់ទីគកុងៃឆិងមែោៃធីនៃរដ្ឋ California កននុ
ងកបារអភឆិវឌ្ឍៃឆិងអៃុវត្តម្រោលៃមយោ�បាយ្ូលដ្ឋបាៃ ខដលធបាៃបា
ដល់អនកជួល្បាអបាចខសវងរកលំមៃៅដ្ឋបាៃស្រ្្យមៃៅកននុងខដៃស
្ត្ថកឆិច្របសែ់លៃលួៃ។

មហើយមៃៅកននុងចំម្ោ្ 50 រដ្ឋ, រដ្ឋ California ្បាៃកគ្ឆិតកបា
រជួលែ្ពស់លំដបាប់ទីបៃួ។
(b) កបារគសបាយគជបាវមដោយបញ្ីលំមៃៅដ្ឋបាៃបង្បាញ្បាកបារជួល 
្នបាក់ក្ដបាលសគ្បាប់ផះ្្ួយបៃ្ប់កននុងរដ្ឋ California 
្បាៃតន្លៃ $1,410 ខដលមកើៃម�ើង 4.5ភបា្ររយ កននុង្ួយ្នបំុំា។ 
ផ្ះ្ួយបៃ្បម់ៃៅរដ្ឋ Los Angeles ន្លៃ $1,350 កននុង្ួយខែ។ 
មៃៅរដ្ឋ San Francisco វបាន្លៃ $2,450។ កននុងគកុង 
San Diego វបា្បាៃតន្លៃ $1,560 កននុង្ួយខែ។
(c) រដ្ឋបាភឆិ�បាលសព័ៃ្ធ�បាៃសមគ្ច្បាកបារជួល្ឺរ្ឆិៃអបាចទទួល
យក�បាៃមទ គបសឆិៃមបើអនកជួលចំ្បាយមលើសព ី30%  
នៃចំ្ូលរបស់ពួកម្រមលើកបារន្លៃផះ្។ រដ្ឋ California �បាៃរ 
កម�ើញ្បាអនកជួលផះ្ជបាពបាក់ក្ដបាលមៃៅរដ្ឋ California  
(3 លបាៃ) ចំ្បាយមគចើៃ 30% ៃឆិងចៃំួៃ្ួយវ្រ្គបីនៃអនកជ ួ
លផ្ះ (មគចើៃជបាង 1.5 លបាៃ) ចំ្បាយមគចើៃជបាង 50%  
នៃចំ្ូលរបស់ពួកម្រចំមពោះកបារជួលផ្ះ។
(d) មយោងតបា្ស្្ព័ៃ្ធលមំៃៅដ្ឋបាៃចំ្ ូលទបាបជបាតឆិ គបជបាជៃ 
មៃៅរដ្ឋ California ទទួលគ�បាក់ឈនលួលអប្បរ្បា គតូវមធវើកបារ 
92 ម្៉ោងកននុង្ួយស�្តបាហ៍មដើ្្ីអបាចជួលផ្ះបៃ្ប់្ួយ�បាៃ។
(e) គបជបាជៃនៃរដ្ឋ California (5.8 លបាៃផ្ះ) ជបាមគចើៃ�បាៃ
ជួលផ្ះ្បាៃចំៃួៃមគចើៃជបាងមពល្ុៃៗ មដោយសបារខតអគតបាក ្្ម
សឆិទ្ធឆិមលើលំមៃៅដ្ឋបាៃជបារួ្គតូវធលៃបាក់ចុះ្កកគ្ឆិតទបាបបំផុតចបាប់តបាំ
ងពីទស្វត្ត្នបា ំ1940 មដោយតបា្រ�បាយកបារ្៍របស់រដ្ឋ។ ្ួ
យវ្រ្គបួៃនៃ្ៃុស្មពញវ័យអបាយុចមៃលៃោះ (25–34 ្នបាំមៃៅបៃ្ត
រសម់ៃៅជបា្ួយឪពុក្្តបាយរបស់ម្រមៃៅម�ើយ។ (កបារិយបាល័យជំ
មរឿៃគបជបាជៃសហរដ្ឋអបាម្រិក)

(f) សហភបាពកបារងបារទូទបាំងគបមទស ដូចជបាស្បា្រ្្រឆិលបាៃុប 
ដ្ឋបាៃរដ្ឋ California, សហភបាពមសវបាបុ្រ្គលឆិកអៃ្តរជបាតឆិ 
ៃឆិងស្បា្រ្គ្រូបមគងៀៃនៃរដ្ឋ California �បាៃបមងកើតលំមៃៅ
ដ្ឋបាៃអបាចទទួលយក�បាៃជបាអបាទឆិភបាពសគ្បាប់ស្បាជឆិករបស់
ពួកម្រ។ ឧទបាហរ្៍ គ្របូមគងៀៃកននុង្ជ្ឈ្្្ឌលទីគកុងនៃរដ្ឋ 
California គតូវចំ្បាយពី 40% មទៅ 70% នៃគ�បាក់ខែរប
ស់ពួកម្រមលើកបារសនបាក់មៃៅ មហើយគ្រូបមគងៀៃយ៉បាងមគចើៃមផ្ងមទៀ
តគតូវ�បាៃបង្ខំឱ្យរស់មៃៅផ្ះមៃៅ្ងៃបាយខដលគតូវចំ្បាយមពល្ួ
យម្៉ោងឬមគចើៃជបាងមៃះមដើ្្ីមទៅបំមពញកបារងបាររបសែ់លៃលួៃ។
(g) គបជបាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California មគចើៃជបាងបីដងកំពុងរស់
មៃៅកននុងផះ្ខលវងខដល្បាៃ្ៃុស្មគចើៃមលើសលុបមគបៀបមធៀប
មទៅៃឹងសហរដ្ឋអបាម្រិកទបាំង្ូល។ (កបារិយបាល័យជំមរឿៃគបជបាជ
ៃសហរដ្ឋអបាម្រិក) 

(h) មបើមទោះបីជបារដ្ឋ្បាៃគបជបាជៃខត 12% នៃចំៃួៃគបជបាជៃ 
សហរដ្ឋអបាម្រិកសរុបក្ត ីក៏រដ្ឋ California ្បាៃគបជបាជៃ 
្រ្មបាៃផ្ះសំខបងរហូតដល ់22% (គកសួងអភឆិវឌ្ឍលមំៃៅដ្ឋបាៃៃឆិង
សហ្រ្ៃ)៍

(i) បញ្បា្រ្មបាៃលំមៃៅដ្ឋបាៃ្រឺជបាបញ្បាសែុភបាពសបាធបារ្ៈដ៏ច្្
ង។ មយោងតបា្គកុ្គបឹក្បាខ្ទបាំសែុភបាពជបាតឆិសគ្បាប់គបជបាជ
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ដំបូងៃឆិងបៃ្តបៃ្បាប់សគ្បាប់បៃ្ប់សនបាក់មៃៅ ឬបៃ្ប ់កននុងលក្ខែ
្្ឌខដលព័ត៌្បាៃែបាងមគកោ្មៃះគតឹ្គតូវ៖
(1) វបា្បាៃលឆិែឆិតបញ្បាក់កបារកបាៃ់កបាប់ខដលមចញមៃៅមគកោយន្ងៃ
ទ ី1 ខែកុ្្ភៈ ្នបាំ 1995។
(2) វបាគតូវ�បាៃមលើកខលងមចញពីដីកបារគ្រប់គ្រងកបារជួលកខៃលៃង
សនបាក់មៃៅនៃអង្គភបាពសបាធបារ្ៈរួចមហើយមៃៅន្ងៃ ឬ្ុៃន្ងៃទ ី1 
ខែកុ្្ភៈ ្នបាំ 1995 អៃុមលោ្តបា្កបារមលើកខលង្ូលដ្ឋបាៃស 
គ្បាប់បៃ្ប់ខដល�បាៃសបាងសង់្្មីៗ។
(3) (A) វបាអបាចកបាត់មផ្រមដោយខ�ងពីប្ណក្្មសឆិទ្ធឆិចំមពោះរបាល់
បៃ្ប់សនបាក់មៃៅ្បា្ួយមផ្ងមទៀត ឬគតូវ�បាៃខបងខចកអត្ថគប
មយោជៃ៍បៃ្តជបាកបារខចកបៃ្ត ដូច្បាៃខចងកននុងអៃុខផនក (b), (d), 
ឬ (f) នៃវ្រ្គ 11004.5 នៃគក្ស្តីពីអបាជីវក្្មៃឆិងវិជ្បាជីវៈ។
(B) ក្បាែ្្ឌមៃះ្ឆិៃយកមទៅអៃុវត្តកននុងករ្ី្បា្ួយដូច
ែបាងមគកោ្ម�ើយ៖
(i) បៃ្បាប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់ខដលកបារជួល្ុៃគតូវ�បាៃបញ្ប់មដោ
យ្្បាស់ផ្ះមដោយកបារជូៃដំ្ឹងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 1946.1 
ឬគតូវ�បាៃបញ្ប់មដោយកបារផលៃបាស់ប្តចូរលក្ខែ្្ឌនៃកបារជួលខដល
�បាៃជូៃដំ្ឹងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 827។
(ii) បៃ្ប់ម្រងឬបៃ្ប់ែុៃដូខដល្ឆិៃទបាៃ់គតូវ�បាៃលក់ដបា
ច់មដោយខ�កមដោយអនកខបងខចកបៃ្តដល់អនកទឆិញគតឹ្គតូវ
មស្មោះគតង់។ ចំៃួៃនៃកបារជួលដំបូងនៃបៃ្ប់សគ្បាប់ម្រោល
បំ្ងនៃជំពូកមៃះគតូវជបាកបារជួលគសបច្បាប់្បាៃអបាៃុភបាព
មៃៅន្ងៃទ ី7 ខែឧសភបា ្នបាំ 2001 មលើកខលងខតចំៃួៃកបារជួ
លគតូវ�បាៃគ្រប់ដ្ដប់មដោយបទបញ្ត្តឆិមផ្ងនៃជំពូកមៃះ។ 
មទោះបីជបាយ៉បាងមៃះក្ត ីគបសឆិៃមបើបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់នៃែុៃ
ដូគសបតបា្លក្ខែ្្ឌនៃក្បាែ្្ឌទ ី(1) ឬ (2) នៃអៃុខផនក 
(a) ឬគបសឆិៃមបើបៃ្ប់សនបាក់មៃៅ ឬបៃ្ប់ទបាំងអស ់មលើកខលងប
ៃ្ប់្ួយគតូវ�បាៃលក់ដបាច់មដោយខ�កមដោយអនកផ្តល់បៃ្តមទៅអន
កទឆិញគតឹ្គតូវ មហើយអនកផ្តល់បៃ្ត�បាៃកបាៃ់កបាប់ខផនក្ឆិៃទបាៃ់
លក់នៃបៃ្ប់សនបាក់មៃៅ ឬបៃ្ប់នៃែុៃដ ូកននុងៃបា្ជបាអនកសនបាក់មៃៅ
ច្្ងសគ្បាប់រយៈមពលយប៉ាងតឆិច្ួយ្នបាំមគកោយកបារផ្តល់បៃ្ត 
មៃោះក្បាែ្្ឌរង (a) នៃក្បាែ្្ឌទ ី(3) គតូវយក្កអៃុវត្តចំ
មពោះបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់នៃែុៃដូខដល្ឆិៃទបាៃ់លក់។
(C) កននុងករ្ីខដលបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់ខដលអគតបាជួលដំបូ
ងឬបៃ្តបៃ្បាប់គតូវ�បាៃគតួតពឆិៃឆិត្យមដោយដីកបា ឬបទបញ្ត្តឆិនៃជំ
ពូកមៃះ្បាៃអៃុភបាពមៃៅន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា ្នបា1ំ995 លក្ខែ្្ឌ
ដូចែបាងមគកោ្គតូវអៃុវត្ត៖
(i) ្្បាស់អចលៃវត្ថនុដូច�បាៃមរៀបរបាប់កននុងក្បាែ្្ឌមៃះអបាចប
មងកើតអគតបាជួលដំបូងៃឆិងបៃ្តបៃ្បាប់ទបំាងអស់សគ្បាប់កបារជួល
ខដល្បាៃឬកបារជួល្្មីៗ្បាៃអបាៃុភបាភបាពមៃៅឬមគកោយន្ងៃទ ី1 
ខែ្ករបា ្នបាំ 1999 គបសឆិៃមបើកបារជួល្បាៃអបាៃុភបាពមៃៅឬមគកោ
យន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា ្នបា ំ1999 គតូវ�បាៃបមងកើតចមៃលៃោះន្ងៃទ ី1 
ខែ្ករបា ្នបាំ 1996 ៃឆិងន្ងៃទ ី31 ខែធនចូ ្នបា1ំ998។

(b) ពគងឹង្រុ្ភបាពនៃកបាររសម់ៃៅរបស់អនកជួលផ្ះរបាប់លបាៃ
ៃបាក់កននុងរដ្ឋ California ៃឆិងកបាត់បៃ្ថយចំៃួៃនៃគបជបាពលរដ្ឋ
នៃរដ្ឋ California ខដលគបឈ្ៃឹងបញ្បាលំមៃៅដ្ឋបាៃធងៃៃ់ធងៃរៃឆិ
ង្រ្មបាៃផ្ះសំខបង។
(c) លុបមចោលច្បាប់ស្តីពីកបារជួលផ្ះ Costa-Hawkins 

វ្រ្គ 4. ច្បាប់ស្តីពីលំមៃៅដ្ឋបាៃស្រ្្យគតូវ�បាៃមរៀបជបាគក្មដោ
យមធវើកបារលុបមចោលវ្រ្គ 1954.50, 1954.51, 1954.52, 
ៃឆិង 1954.53 នៃគក្រដ្ឋប្មវ្ី។
វ្រ្គ 4.1. វ្រ្គ 1954.50 នៃគក្រដ្ឋប្មវ្ីគតូវ�បាៃៃឆិរបាករ
្៍។
1954.50. ជំពូកមៃះគតូវ�បាៃមហៅ 
ៃឆិងអបាចគតូវ�បាៃដកគសង់មឈ្មោះ្បា 
ច្បាប់ស្តីពីកបារជួលលំមៃៅដ្ឋបាៃ Costa-Hawkins។
វ្រ្គ 4.2. វ្រ្គ 1954.51 នៃគក្រដ្ឋប្មវ្ីគតូវ�បាៃៃឆិរបាករ
្៍។
1954.51. ដូចខដល�បាៃមគបើមៃៅកននុងជំពូកមៃះពបាក្យែបាង 
មគកោ្មៃះ្បាៃអត្ថៃ័យដូចតមទៅ៖
(a) “បៃ្ប់គបខហលប៉ុៃ្រនបា” សមំដៅដល់កបារជួលបៃ្ប់ខដល
្បាៃទំហំរស់មៃៅមស្ើរខតដូច្រនបា ្បាៃចំៃួៃបៃ្ប់ដូច្រនបា ្បាៃ
ទីតបាំងមៃៅកននុងសងកបាត់ដូច្រនបាឬគសមដៀង្រនបា លក្្ខ ៈដូច្រនបា 
គសមដៀង្រនបា ឬភបាពគសស់សអែបាតៃឆិងមសវបាកននុងផ្ះដូច្រនបា។
(b) “្្បាស”់ រួ្បញ្ចូលបុ្រ្គលគ្រប់រូប ខដល្បាៃតួៃបាទីសំែបាៃ់
ឬតបា្រយៈភនបាក់ងបារ ្បាៃសឆិទ្ធឆិផ្តល់អចលៃវត្ថនុសនបាក់មៃៅសគ្បាប់
ជួល ៃឆិងរួ្ទបាំងបុពវកបារីជៃ្បាៃអត្ថគបមយោជៃ៍ចំមពោះ្្បាស ់មលើ
កខលងខតពបាក្យមៃះ្ឆិៃបញ្ចូល្្បាស់ឬគបតឆិបត្តឆិករនៃផ្ះចល័ត 
ឬ្្បាស់សួៃផ្ះចល័ត ឬភនបាក់ងបាររបស់ពួកម្រ។
(c) “កបារជួលទីផ្បារ្បាៃទូមទៅ” សមំដៅដមលើអគតបាជួលខដលគតូ
វ�បាៃអៃុញ្បាតមដោយអៃុមលោ្តបា្ 42 U.S.C.A. 1437 
(f), ដូចខដលគតូវ�បាៃ្រ្ៃបាមដោយគកសួងអភឆិវឌ្ឍទីគកុងៃឆិ
ងលំមៃៅដ្ឋបាៃនៃសហរដ្ឋអបាម្រិក អៃុមលោ្តបា្ខផនកទ ី888 
នៃចំ្ងមជើងទ ី24 នៃគកុ្បទបញ្ត្តឆិសហព័ៃ្។
(d) “អង្គភបាពសបាធបារ្ៈ” ្បាៃអត្ថៃ័យដូច្រនបាៃឹងកបារកំ្ត់
កននុងវ្រ្គ 811.2 នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(e) “អចលៃវត្ថនុសគ្បាប់ជបាលមំៃៅដ្ឋបាៃ” រួ្បញ្ចូលទបាំងកខៃលៃង
សនបាក់មៃៅឬបៃប្់ខដល្បាៃម្រោលបំ្ងសគ្បាប់កបារសនបាក់មៃៅរ
បស់្ៃុស្។
(f) “កបារជួល” រួ្្បាៃកបារកបាៃ់កបាប់អចលៃវត្ថនុមដោយគសបច្បា
ប ់រួ្ទបាំងភតឆិសៃ្យបា ឬកបារជួលបៃ្ត។
វ្រ្គ 4.3. វ្រ្គ 1954.52 នៃគក្រដ្ឋប្មវ្ីគតូវ�បាៃៃឆិរបាករ
្៍។
1954.52. (a) មដោយ្ឆិៃ្រឆិតដល់កបារកំ្តម់ផ្ងមដោយ
ច្បាប់មផ្ង ្្បាស់អចលៃវត្ថនុសនបាក់មៃៅអបាចបមងកើតអគតបាកបារជួល
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្រុ្វុឌ្ឍឆិ គតូវបកគសបាយ្បាជបាកបារខកខគបលក្ខែ្្ឌនៃកបារជួលអ
ៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 827។
(A) មៃៅកននុងយុត្តបាធឆិកបារ្ួយខដលគ្រប់គ្រងមដោយដីកបាឬបទប
ញ្ត្តឆិនៃជំពូកស្តីពីអគតបាជួលសគ្បាប់បៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប ់្្បា
ស់អចលៃវត្ថនុខដលបញ្ប់ឬែកែបាៃកបារពឆិៃឆិត្យម្ើលកឆិច្សៃ្យបាឬ
កឆិច្គព្មគពៀងជបា្ួយភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាលខដលកំ្ត់សគ្បាប់
កគ្ឆិតជួលដល់្រុ្វុឌ្ឍឆិអនកជួលអបាច្ឆិៃកំ្ត់កបារជួលដំបូង
សគ្បាប់រយៈមពលបី្នបាំបៃ្បាប់ពីកបាលបរមិច្ទបញ្ប់ឬ្ឆិៃបៃ្តជបា
្្មីនៃកឆិច្សៃ្យបាឬកឆិច្គព្មគពៀង។ សគ្បាប់កបារជួល្្មី្បា្ួយ
ខដល�បាៃបមងកើតកននុងរយៈមពលនៃរយៈមពលបី្នបា ំអគតបាជួលស 
គ្បាប់កបារជួល្្មីខដល�បាៃបមងកើតចំមពោះបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់ទំ
មៃរគតូវកំ្ត់អគតបាដូច្រនបាដូចកបារជួលខដល�បាៃបញ្ប់ឬ្ឆិៃប
ៃ្តជបា្្មីកឆិច្សៃ្យបាឬកឆិច្គព្មគពៀងជបា្ួយភនបាក់ងបារដ្ឋបាភឆិ�បាលខដ
លកំ្ត់ពីកបារកំ្ត់កបារជួលចំមពោះអនកជួល្បាៃ្រុ្វុឌ្ឍ  
បខៃ្ថ្ជបា្ួយៃឹងកបារកបារមកើៃម�ើងៃូវអំ្បាយ
មគកោយកបារបញ្ប់ឬលុបមចោលកឆិច្សៃ្យបាឬកឆិច្គព្មគពៀង។
(B) អៃុក្បាែ្្ឌ (A) ្ឆិៃយក្កអៃុវត្តចំមពោះកបារជួល្្មី
្បា្ួយកននុងរយៈ 12 ខែឬរយៈមពលមលើសពីមៃះខដលគតូវ�បា
ៃបមងកើតម�ើងមគកោយន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា ្នបាំ 2000 អៃុមលោ្តបា
្កឆិច្សៃ្យបាឬកឆិច្គព្មគពៀងរបស់្្បាស់ជបា្ួយភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ
�បាល ខដលកំ្ត់កគ្ឆិតកបារជួលចំមពោះអនកជួល្បាៃ្រុ្វុឌ្ឍឆិ 
មលើកខលងខតកបារទំមៃរ្ុៃនៃបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់គសបមទៅៃឹ
ងកបារ្ឆិៃបៃ្តជបា្្មីឬកបារលុបមចោលកឆិច្សៃ្យបាឬកឆិច្គព្មគពៀងជបា
្ួយភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាល ខដលកំ្ត់កគ្ឆិតកបារជួលចំមពោះអនក
្បាៃ្បាៃ្រុ្វុឌ្ឍឆិដូែកំ្ត់មៃៅកននុងអៃុក្បាែ្្ឌមៃះ។
(2) ្្បាស់អចលៃវត្ថនុ�បាៃយល់គព្មផ្ងតបារយៈកឆិច្សៃ្យបា
ជបា្ួយអង្គភបាពសបាធបារ្ៈមដោយពឆិចបារ្បារមលើកបារផ្តល់ហឆិ
រញ្វត្ថនុមដោយផ្បាល ់ឬទគ្ង់មផ្ងមទៀតនៃជំៃួយដូចកំ្ត់
កននុងជំពូក 4.3 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 65915) នៃខផនកទ ី1 
នៃចំ្ងមជើង 7 នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(3) អគតបាជួលដំបូងសគ្បាប់បៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់ខដលអគតបា
ជួលដំបូងគតូវគ្រប់គ្រងមដោយដីកបា ឬបទបញ្ត្តឆិនៃជំពូកខដលចូ
លជបាធរ្បាៃមៃៅន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា ្នបាំ 1995 រហូតដល់ន្ងៃទ ី1 
ខែ្ករបា ្នបាំ 1999 ្ឆិៃអបាចមលើសចំៃួៃខដលគតូវ�បាៃ្រ្ៃបា
អៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (c)។
(b) អៃុខផនក (a) មដោយបខៃ្ថ្ អៃុវត្តចំមពោះកបារបៃ្ត
សបាជបា្្មីនៃកបារជួលដំបូងមដោយអនកជួល អនកទទួលជួល 
កបារជួលបៃ្តខដល�បាៃអៃុញ្បាត ឬអនកជួលបៃ្តខដល�បាៃអៃុញ្បា
តសគ្បាប់រយៈមពលទបំាងគសងុនៃកបារកបាៃ់កបាប់របស់ែលៃលួៃៃូវអគតបា
ជួលខដល�បាៃបមងកើតសគ្បាប់កបារជួលដំបូង។
(c) អគតបាជួលបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់ខដលអគតបាជួលដំបូង
គតូវគ្រប់គ្រងមដោយដីកបា ឬបទបញ្ត្តឆិនៃជំពូកខដលចូលជបា
ធរ្បាៃមៃៅន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា ្នបាំ 1995 រហូតដល់ន្ងៃទ ី1 
ខែ្ករបា ្នបាំ 1999 គតូវ�បាៃបមងកើតអៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក
មៃះ។ កននុងករ្ីខដលអនកជួល្ុៃ�បាៃបញ្ប ់ម�ោះបង់មចោល 

(ii) មដោយចបាប់មផ្តើ្មៃៅន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា ្នបាំ 1999 ្្បាស់អច
លៃវត្ថនុដូច�បាៃមរៀបរបាប់មៃៅកននុងក្បាែ្្ឌមៃះអបាចបមងកើតអគតបា
ជួលដំបូងៃឆិងបៃ្តបៃ្បាប់ទបាំងអស់ចំមពោះកបារជួល្្មីៗ គបសឆិៃមបើ
កបារជួលពី្ុៃគតូវ្បាៃអបាៃុភបាពមៃៅន្ងៃទ ី31 ខែធនចូ ្នបាំ 1995។
(iii) អគតបាជួលដំបូងសគ្បាប់បៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់ដូច�បាៃមរៀ
បរបាបម់ៃៅកននុងក្បាែ្្ឌមៃះ ខដលអគតបាជួលដំបូងគតូវគ្រប់គ្រង
មដោយដីកបា ឬបទបញ្ត្តឆិនៃជំពូកខដលចូលជបាធរ្បាៃមៃៅន្ងៃទ ី
1 ខែ្ករបា ្នបាំ 1995 រហូតដល់ន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា ្នបាំ 1999 
្ឆិៃអបាចមលើសចំៃួៃខដលគតូវ�បាៃ្រ្ៃបាអៃុមលោ្តបា្អៃុផ្
ខៃក (c) នៃវ្រ្គ 1954.53។ ្្បាស់អចលៃវត្ថនុដូច�បាៃមរៀបរបា
ប់មៃៅកននុងក្បាែ្្ឌមៃះ រហូតដល់ន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា ្នបាំ 1999 
អបាចបមងកើតអគតបាជួលដំបូងសគ្បាប់បៃ្បាប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប ់
កននុងករ្ីខដលអនកជួល�បាៃម្ោ�ៈ ម�ោះបង់មចោល ឬខកខគប
មដោយស្ម័គ្រចឆិត្តអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌទ ី(2) នៃវ្រ្គ ី1161 
នៃគកុ្ៃីតឆិវិធីរដ្ឋប្មវ្ី។
(b) អៃុខផនក (a) ្ឆិៃយក្កអៃុវត្តមទ កននុងករ្ីខដល្្បាស់
អចលៃវត្ថនុ�បាៃយល់គព្មផ្ងតបារយៈកឆិច្សៃ្យបាជបា្ួយអង្គ
ភបាពសបាធបារ្ៈមដោយពឆិចបារ្បារមលើកបារផ្តល់ហឆិរញ្វត្ថនុមដោយ
ផ្បាល ់ឬទគ្ង់មផ្ងមទៀតនៃជំៃួយដូចកំ្ត់កននុងជំពូក 4.3 
(ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 65915) នៃខផនកទ ី1 នៃចំ្ងមជើង 7 
នៃគក្រដ្ឋបាភឆិ�បាល។
(c) ្រ្មបាៃអវី្ួយមៃៅកននុងវ្រ្គមៃះគតូវ�បាៃបកគសបាយឱ្យប៉ះពបាល់ដ
ល់អំ្បាចនៃអង្គភបាពសបាធបារ្ៈ ខដលអបាច្បាៃកននុងកបារមធវើៃឆិ
យ័តឬគ្រប់គ្រង្ូលដ្ឋបាៃសគ្បាប់កបារខកខគបមផ្ង។
(d) វ្រ្គមៃះ្ឆិៃយក្កអៃុវត្តចំមពោះបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬប
ៃ្ប់្បា្ួយខដល្បាៃបញ្បាសុែភបាពធងៃៃ់ធងៃរ សុវត្ថឆិភបាព 
អ្រ្គីភ័យ ឬបមងកើតឱ្យ្បាៃកបាររំមលោភច្បាប ់មលើកខលងខតអវី
ទបាំង�បាយខដលប្ដបាល្កពីមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយសគ្បាប់កបា
រមលើកម�ើងគតវូ�បាៃមចញមដោយភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាលស្គស
បមហើយខដលមៃៅ្ឆិៃបញ្នុះតន្លៃសគ្បាប់រយៈមពលគ�បំា្ួយ
ខែឬមលើសមពលទំមៃរ្ុៃ។
វ្រ្គ 4.4. វ្រ្គ 1954.53 នៃគក្រដ្ឋប្មវ្ីគតូវ�បាៃៃឆិរបាករ
្៍។
1954.53. (a) មដោយ្ឆិៃ្រឆិតដល់កបារកំ្ត់មផ្ងមដោយ
ច្បាប់មផ្ង ្្បាស់អចលៃវត្ថនុសនបាក់មៃៅអបាចបមងកើតអគតបាកបារជួល
ដំបូងសគ្បាប់បៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប ់កននុងលក្ខែ្្ឌខដលព័ត៌្បា
ៃែបាងមគកោ្មៃះគតឹ្គតូវ៖
(1) កបារជួល្ុៃគតូវ�បាៃបញ្ប់មដោយ្្បាស់ផ្ះមដោយកបារ
ជូៃដំ្ឹងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 1946.1 ឬគតូវ�បាៃបញ្ប់
មដោយកបារផលៃបាស់ប្តចូរលក្ខែ្្ឌនៃកបារជួលខដល�បាៃជូៃដំ្ឹ
ងអៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ 827 មលើកខលងខតកបារខកខគបគតូវ�បា
ៃអៃុញ្បាតមដោយច្បាប់កននុងចំៃួៃនៃកបារជួលឬន្លៃឈនលួល។ 
សគ្បាបម្រោលបំ្ងនៃក្បាែ្្ឌមៃះ កបារបញ្ប់ឬ្ឆិៃបៃ្តជបា
្្មីនៃកឆិច្សៃ្យបាឬកឆិច្គព្មគពៀងរបស់្្បាស់អចលៃវត្ថនុជបា្ួយៃឹ
ងភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាលកំ្ ត់កគ្ឆិតកបារជួលចំមពោះអនកជួល្បាៃ
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(f) វ្រ្គមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តចំមពោះបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់្បា្ួយ  
គបសឆិៃមបើល្ខែ្្ឌទបាំងអស់ែបាងមគកោ្មៃះគតូវ�បាៃបំមពញ៖
(1) បៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់គតូវ�បាៃមលើកយក្កដបាក់មៃៅ 
កននុងរ�បាយកបារ្៍សវៃក្្មមដោយភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាលស្ 
គសប មដោយ្បាៃបញ្បាសុែភបាពធងៃៃ់ធងៃរ សុវត្ថឆិភបាព អ្រ្គីភ័យ 
ឬរំមលោភបំពបាៃគក្ ដូចគតូវ�បាៃកំ្ត់មដោយវ្រ្គ 17920.3 
នៃគក្សុវត្ថឆិភបាពៃឆិងសុែភបាព មលើកខលងខតកបារបំពបាៃខដលប
្ដបាល្កពីមគ្រោះ្ហៃ្តរបាយ។
(2) កបារមលើកយក្កមៃះគតូវ�បាៃមចញយ៉បាងតឆិច្បាស ់60 
ន្ងៃ្ុៃកបាលបរិមច្ទមៃៅទំមៃរ។
(3) កបារមលើកម�ើងពីកបារបំពបាៃ្ឆិៃគតូវ�បាៃពឆិៃឆិត្យម្ើលមៃៅ
្ុៃមពលអនកជួលលុបៃឆិង្ឆិៃដបាក់ជួលកននុងរយៈមពល 60 
ន្ងៃឬរយៈមពលមលើសមៃះ។ ប៉ុខៃ្ត រយៈមពល 60 ន្ងៃអបាចគតូវ�បា
ៃពៃ្យបាមដោយភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាលស្គសបខដល�បាៃមចញកបារ
មលើកម�ើងមៃះ។
វ្រ្គ. 5. ច្បាប់ស្តីពីលំឋបាៃស្រ្្យគតវូ�បាៃមរៀបចំជបា
គក្មៃៅមពលមគកោយ្កមដោយបខៃ្ថ្វ្រ្គ 1954.54 
មទៅកននុងគក្រដ្ឋប្មវ្ី។
វ្រ្គ. 5.1. វ្រ្គ 1954.54 គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅកននុងគក្រដ្ឋប្មវ
្ី ្បាៃែលៃឹ្សបារដូចែបាងមគកោ្៖
1954.54. (a) ទីគកុង មែោៃធី ឬទីគកុងៃឆិងមែោៃធីគតូវ្បា
ៃអំ្បាចអៃុ្័តបទបញ្ត្តឆិធ្្មៃុញ្ ដីកបា ឬបទបញ្ត្តឆិ្ូលដ្ឋបា
ៃខដលគ្រប់គ្រងសឆិទ្ធឆិរបស់្ ្បាស់អចលៃវត្ថនុកននុងកបារបមងកើតៃឆិងដំ
ម�ើងអគតបាកបារជួលបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់។
(b) អៃុមលោ្តបា្ច្បាប់រដ្ឋ California សឆិទ្ធឆិរបស់្ ្បាស់
អចលៃវត្ថនុកននុងកបារកំ្ត់អគតបាជួលស្រ្្យចំមពោះចំ្ូ
លពីអចលៃវត្ថនុ្ឆិៃគតូវ�បាៃបៃ្ថយមដោយទីគកុង មែោៃធី 
ឬទីគកុងៃឆិងមែោៃធីម�ើយ។
វ្រ្គ. 6. កបារសបាងសង់មសរី
ច្បាប់មៃះគតូវ�បាៃបកគសបាយមដោយទូលំទូលបាយគសបតបា្ម្រោ
លបំ្ងរបស់វបា។
វ្រ្គ 7. កបារខកខគបៃឆិងកបារៃឆិរបាករ្៍
អៃុមលោ្តបា្អៃុខផនក (c) នៃវ្រ្គ 10 នៃ្បាគតបា II 
នៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្នៃរដ្ឋ California, រដ្ឋសភបាអបាចមធវើវិមសោធៃក
្្មច្បាប់មៃះឱ្យគសបតបា្ម្រោលបំ្ងរបស់វបាមដោយកបារអៃុ្័
តមលើច្បាប់មៃៅស្ថបាប័ៃៃីតឆិបញ្ត្តឆិៃី្ួយៗមដោយកបារម�ោះម្នោត 
ៃឹងទទួល�បាៃសំម�ងពីរវ្រ្គបីនៃស្បាជឆិកខដល�បាៃចូលរួ្ 
ៃឆិងចុះហត្ថមលែបាមដោយអភឆិ�បាលរដ្ឋ។ ្រ្មបាៃច្បាប់្បា្ួយមធវើកបា
ររឹតបៃ្តឹងឬលុបមចោលអំ្បាចខដល�បាៃផ្តល់ឱ្យមដោយច្បាប់មៃះ
មទៅដល់ទីគកុង មែោៃធី ឬទីគកុងៃឆិងមែោៃធ ីកននុងកបារបមងកើតអគតបា
ជួលលំមៃៅដ្ឋបាៃគតូវចូលជបាធរ្បាៃមលើកខលងខតគតូវ�បាៃអៃុ្័
យមដោយសមំ�ងម្នោតវ្រ្គមគចើៃ។

ឬខកខគបមដោយស្ម័គ្រចឆិត្តអៃុមលោ្តបា្ក្បាែ្្ឌទ ី(2) 
នៃវ្រ្គ 1161 នៃគក្ៃីតឆិវិធីរដ្ឋប្មវ្ ី្្បាស់អចលៃវត្ថនុអបាច 
មដោយ្ឆិៃមលើសពីពីរមលើក បមងកើតអគតបាជួលដំបូងសគ្បាប់ប
ៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់កននុងចំៃួៃ្ួយខដល្ឆិៃមលើស 15 ភបា្ររ
យមគចើៃជបាងអគតបាជួលខដល្បាៃអបាៃុភបាពភលៃបា្ៗ្ុៃកបារជួល 
ឬកននុងចំៃួៃ 70 ភបា្ររយ នៃកបារជួលតន្លៃទីផ្បារសគ្បាប់បៃ្ប់ដូ
ច្រនបា មបើមទោះបីជបាចំៃួៃធំជបាងក្តី។
អគតបាជួលដំបូងខដល�បាៃបមងកើតអៃុមលោ្មទៅតបា្អៃុខផនកមៃះ
្ឆិៃអបាចបមងកើតឬជំៃួសកបារមកើៃម�ើងអគតបាជួលមគកៅពីអៃុញ្បាត
មដោយច្បាប់មៃោះមទ។
(d) (1) ្រ្មបាៃអវីមៃៅកននុងវ្រ្គមៃះ ឬបទបញ្ត្តឆិមផ្ង្បា្ួយនៃ 
ច្បាប់មៃះគតូវបកគសបាយមដើ្្ីបញ្ចូលកបារបមងកើតយ៉បាងជបាក់ច្បាស់
កននុងកឆិច្សៃ្យបាជួលឬកឆិច្គព្មគពៀងៃូវអគតបាជួលខដលអៃុវត្តកននុ
ងកបារ្ីខដលបៃ្ប់ជួលជបាក្្មវត្ថនុនៃកបារអៃុញ្បាតបៃ្ត។ ្រ្មបាៃអវី
មៃៅកននុងវ្រ្គមៃះគតូវ�បាៃបកគសបាយមដោយលំមអៀងៃូវកបាតពវកឆិច្នៃ
កឆិច្សៃ្យបាខដល�បាៃចូលជបាធរ្បាៃមៃៅ្ុៃន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា  
្នបាំ 1996។
(2) គបសឆិៃមបើអនកកបាៃ់កបាប់មដើ្ឬអនកកបាៃ់កបាប់ខដល្បាៃមភោ
្រៈមលើបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់អៃុមលោ្តបា្កឆិច្សៃ្យបាជួលជបា
្ួយ្្បាស់អចលៃវត្ថនុខដល្ឆិៃសនបាក់មៃៅជបាអចឆិន្រៃ្តយ៍ទីមៃះ
មទៀតមទ ្្បាស់អបាចបមងកើៃកបារជួលមដោយចំៃួៃ្បាក៏�បាៃខដល
អៃុញ្បាតមដោយវ្រ្គមៃះដល់អនកជួលបៃ្តគសបច្បាប់មៃៅបៃ្ប់សនបា
ក់មៃៅឬបៃ្ប់្ុៃន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា ្នបាំ 1996។
(3) អៃុខផនកមៃះ្ឆិៃអៃុវត្តចមំពោះកបារខកខគបមដោយខផនកកននុងកបា
រកបាៃ់កបាប់បៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃប្់ខដលអនកកបាៃ់កបាប់្នបាក់ឬមគចើៃ
ៃបាក់នៃទីកខៃលៃងមៃោះ អៃុមលោ្តបា្កឆិច្គព្មគពៀងជបា្ួយ្្បាស់
អចលៃវត្ថនុដូច�បាៃកំ្ តែ់បាងមលើ មៃៅកបាៃ់កបាប់មដោយគសបច្បា
ប់មលើបៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប ់ឬកននុងករ្ីខដលអនកជួលបៃ្តគសប
ច្បាប ់ឬអនកតំ្បាងខដល�បាៃសនបាក់មៃៅកននុងបៃ្ប់សនបាកម់ៃៅឬបៃ្
ប់្ុៃន្ងៃទ ី1 ខែ្ករបា ្នបាំ 1996 មៃៅបៃ្តស្ថឆិតកននុងកបារកបាៃ់កបាប់ប
ៃ្ប់សនបាក់មៃៅឬបៃ្ប់មៃោះ។ ្រ្មបាៃអវីមៃៅកននុងវ្រ្គមៃះគតូវ�បាៃបកគសបា
យមដើ្្ីពគងីកឬលុបមចោលៃូវសឆិទ្ធឆិរបស់្្បាស់កននុងកបារដកយកៃូ
វកបារយល់គព្ចំមពោះកបារជួលបៃ្តឬកបារតំ្បាង�បាៃម�ើយ។
(4) កបារយល់គព្កបារជួលមដោយ្្បាស់្ឆិៃដំម្ើរកបារកបារម�ោះ
បង់សឆិទ្ធឆិម�ើយ ឬកបារពបារកបារអៃុវត្តកឆិច្គព្មគពៀងហបា្�បាត់កបា
រជួលបៃ្តឬកបារចបាត់តបាំង ឬកបារម�ោះបង់សឆិទ្ធឆិរបស់្្បាស់កននុងកបារ
បមងកើតអគតបាជួលដំបូង មលើកខលងខត្្បាស់�បាៃទទួលកបារជូៃដំ
្ឹងជបាលបាយលក្ខ្៍អក្រពីអនកជួល្បាវ្រ្គីនៃកឆិច្គព្មគពៀងទ
ទួលយកកបារជួល។
(e) ្រ្មបាៃអវី្ួយមៃៅកននុងវ្រ្គមៃះគតូវ�បាៃបកគសបាយឱ្យប៉ះពបាល់ដ
ល់អំ្បាចនៃអង្គភបាពសបាធបារ្ៈ ខដលអបាច្បាៃកននុងកបារមធវើៃឆិ
យ័តឬគ្រប់គ្រង្ូលដ្ឋបាៃសគ្បាប់កបារខកខគបមផ្ង។
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សម្នើច្បាប់
វ្រ្គ 1. ជំពូកទ ី7 (ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គទ ី880) 
គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅខផនកទ ី2 នៃខផនកទ ី2 នៃកូដស្តីពីកបារងបារ 
ដូចែបាងមគកោ្៖

ជំពូកទី 7. លសវារថយន្តសល្ង្គោះបន្ាន់
្បាគតបា 1. ចំ្ងមជើង

880. ច្បាបម់ៃះគតូវ�បាៃស្គបាល់ ៃឆិងអបាចមហៅ្បា 
ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់កបារមគតៀ្ ៃឆិងវិធបាៃសុវត្ថឆិភបាពរ្យៃ្តសម្រង្គោះប
ៃ្បាៃ់សគ្បាប់ៃឆិមយោជឆិត។

្បាគតបា 2. លទ្ធផលខសវងរក ៃឆិងកបារគបកបាស
881. គបជបាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California រកម�ើញ 
ៃឆិងគបកបាសដូចែបាងមគកោ្៖
(a) រដ្ឋ California ្បាៃគបជបាជៃមគចើៃបំផុត នផដ្ីធំបំផុត 
ទីបី ៃឆិងងបាយរងមគ្រោះធ្្មជបាតឆិជបាែលៃបាំងដូចជបារញ្លួយដី 
មភលៃើងម្ះនគព ៃឆិងទឹកជំៃៃ់។ កបាលៈមទសៈទបំាងមៃះទបា្ទបារៃូវក
្លៃបំាងកបារងបាររ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ខដលគតូវ�បាៃហវឹកហបាត់ដ៏លអែ
គបមសើរ្ួយ។
(b) មៃៅកននុងរដ្ឋ California គកុ្ហ៊ៃុឯកជៃភបាពផ្តល់ៃូវ
អនកបកមច្កមទសមវជ្សបាគស្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់បឋ្ (EMT) 
ៃឆិងមសវបាពបាក់ក្ដបាលមវជ្សបាគស្តដល់គបជបាពលរដ្ឋ 74 
ភបា្ររយនៃគបជបាពលរដ្ឋមៃៅកននុងរដ្ឋមៃះ។ ជបាអកុសល្យ 
មគ្រោះ្ហៃ្តរបាយដូចជបាមគ្រោះធ្្មជបាតឆិ កបារស្លៃបាប់្ៃុស្ ៃឆិ
ងមគ្រោះ្នបាក់ធងៃៃ់ធងៃរមកើត្បាៃម�ើងជបាញឹកញបាប់មៃៅទូទបាំងរដ្ឋ 
ៃឆិងគបជបាជបាតឆិ។ ដូច្រនបាមទៅៃឹងអនកម្លៃើយតបបឋ្មផ្ងមទៀតខដរ 
បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ ដូចជបា EMT ៃឆិងពបាក់ក្ដបា
លវិជ្សបាគស្តគតវូខតទទួល�បាៃកបារហវឹកហបាត់គ្របាប់គ្របាៃ់ ៃឆិង្បា
ៃគបចបាំកបារមដើ្្ីម្លៃើយតបមទៅគ្របគ់បមភទនៃវិបត្តឆិទបាំង�បាយ 
ៃឆិងជួយពួកម្រ។
(c) គកុ្ហ៊ៃុឯកជៃភបាពខដលជួលបុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះប
ៃ្បាៃ់ ដូចជបា EMT ៃឆិងពបាក់ក្ដបាលមវជ្សបាគស្ត្រួគតូវ�បាៃតគ្ូ
វឱ្យផ្តល់កបារសងចំមពោះកបារហវឹកហបាត់គបចបំា្នបាំមដើ្្ីមគតៀ្ពួកម្រ
កននុងកបារមដោះគសបាយបញ្បាស្លៃបាប់្ៃុស្ ៃឆិងឧបទឆិវមហតុមគ្រោះ
្នបាក់ធងៃៃ់ធងៃរ បខៃ្ថ្មទៅៃឹងមគ្រោះធ្្មជបាតឆិ។
(d) វបាគតវូកបារ្ៃុស្គបមភទពឆិមសសមដើ្្ីបមគ្ើ
ជបាបុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ដូចជបា EMT 
ឬមវជ្ប្្ឌឆិតលះបង់មដើ្្ីបមគ្ើ កបារពបារ ៃឆិងផ្តល់មសវបាសម្រង្គោះ
ជីវិតសគ្បាប់អនកជបាតឆិែបាងខដលមៃៅជុំវិញែលៃលួៃ។ បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្ត
សម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ដូចជបា EMT ៃឆិងមវជ្ប្្ឌឆិតជបាទូមទៅម្ើលម�ើ
ញគពឹត្តឆិកបារ្៍ឈឺចបាប់ៃបាៃបា។ ៃឆិមយោជក្រួរផ្តល់មសវបាខ្ទបាំសុ
ែភបាពផលៃចូវចឆិត្តដល់បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់។

វ្រ្គ. 8. ភបាពនៃកបារកបាៃ់កបាប់គទព្យដបាច់ខតឯង

មបើបញ្ត្តនៃច្បាប់មៃះ ឬពបាក្យសុំរបស់វបា្រឺគតូវ�បាៃរក្បាអសុព
លភបាព ភបាពអសុពលភបាពមៃោះៃឹង្ឆិៃជះឥទ្ធឆិពលដល់បញ្ត្ត 
ឬពបាក្យសុំដនទខដលអបាចគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យៃូវគបសឆិទ្ធភបាពមដោយ 
្រ្មបាៃបញ្ត្ត ឬពបាក្យសុំអសុពលភបាព។

វ្រ្គ. 9. ទៃំបាស់វិធបាៃកបារ

កននុងករ្ីខដលច្បាបម់ៃះៃឆិងវិធបាៃកបារមផ្ងមទៀត្បា្ួយពបាក់
ព័ៃ្ធៃឹងអំ្បាចរបស់ភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាលកននុងកបារបមងកើតអគតបាជួ
លលមំៃៅដ្ឋបាៃគតូវបង្បាញមដោយសៃលៃកឹម្នោតទូទបំាគបមទសដូច្រនបា 
បទបញ្ត្តឆិនៃវិធបាៃកបារឬវិធបាៃកបារៃបាៃបាមៃះគតូវចបាត់ទុក្បា្បាៃទំ
ៃបាស់ជបា្ួយៃឹងច្បាប់មៃះ។ កននុងករ្ីខដលច្បាប់មៃះទទួល�បា
ៃៃូវកបារម�ោះ
ម្នោត្របាំគទមគចើៃមលើសលុប បញ្ត្តនៃច្បាប់មៃះគតូវ្បាៃអបាៃុភបា
ពមពញមលញ មហើយវិធបាៃកបារឬវិធបាៃកបារៃបាៃបាមផ្ងគតូវទុកជបា
ម្ោ�ៈ។ 

វ្រ្គ. 10. កបារកបារពបារតបា្ច្បាប់

មលើកខលងខត្បាៃកំ្ ត់មៃៅកននុងច្បាប់មផ្ងមទៀត 

កននុងករ្ីខដលរដ្ឋ ភនបាក់ងបាររដ្ឋបាភឆិ�បាល រ្្រៃ្តីរបស់ែលៃលួៃ្បា
្នបាក់ែកែបាៃកបារពបារធ្្មៃុញ្ភបាពនៃច្បាប់មៃះ មគកោយពីទ
ទួល�បាៃកបារអៃុ្័តពីអនកម�ោះម្នោត អនក្របាំគទគតូវ្បាៃអំ
្បាចកននុងកបារចូលអៃ្តរ្រ្ៃ៍កននុងប្ដឹងតុលបាកបារ្បា្ួយ
ទបា្ទបារធ ្្មៃុញ្ភបាពនៃច្បាបម់ៃះសគ្បាប់ម្រោលបំ្ង
នៃកបារកបារពបារធ្្មៃុញ្ភបាពរបស់វបា មទោះបីមៃៅតុលបាកបាររដ្ឋ 
ឬតុលបាកបារសហព័ៃ្ធ មហើយម៊ទោះបីប្ដឹងមៃៅកននុងតុលបាកបារ
្បា្ួយក្តី តុលបាកបារជគ្ះក្ត ីតុលបាកបារឧទ្រ្ ៍ឬ្ៃ្បាៃុសឆិទ្ធឆិ
កននុងកបារពឆិៃឆិត្យម្ើលមដោយតុលបាកបារកំពូលនៃរដ្ឋ California 

ឬតុលបាកបារកំពូលនៃសហរដ្ឋអបាម្រិក។ ន្លៃឈនលួលស្រ្្យៃឆិងត 
ន្លៃនៃកបារកបារពបារគតូវជបាបៃ្នុកនៃ្ូលៃឆិធឆិនៃគកសួងយុត្តឆិធ្៌នៃរដ្ឋ 
California ខដលគតូវចបាត់កបារយ៉បាងគតឹ្គតូវ។

វ្រ្គ 11. កបាលបរិមច្ទចូលជបាធរ្បាៃ

មលើកខលងខតគតូវ�បាៃកំ្ត់មៃៅកននុងមៃះ ច្បាប់មៃះគតូវចូលជបាធ
រ្បាៃបៃ្បាប់ពីគតូវ�បាៃអៃុ្័តយលគ់ព្មដោយអនកម�ោះម្នោត។ 

សំម�ើ បបជា្ត ិ11
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះ�បាៃដបាក់ដលគ់បជបាជៃមដោយអៃុមលោ្
មទៅតបា្បញ្ត្តនៃវ្រ្គ 8 ្បាគតបា II នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California។

វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះបខៃ្ថ្វ្រ្គែលៃះមទៅកូដស្តីពីកបារងបារ។ 

ដូចមៃះ បញ្ត្ត្្មីខដល�បាៃមសនើបខៃ្ថ្គតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ពជបា 
គបមភទអក្រមគទត មដើ្្ីបង្បាញ្បាជបាបញ្បាត្ត។

84 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
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11

ជកៃឆិងកបារអប់រំអំពីសុែភបាពកននុងអំ�នុងមពល 30 
ន្ងៃចបាប់ពីន្ងៃជួលឱ្យបំមពញកបារងបារ ៃឆិងគតូវទទួលកបារចំ្បាយ
មដោយៃឆិមយោជកសគ្បាប់កបារពឆិៃឆិត្យសែុភបាពផលៃចូវចឆិត្តៃឆិងកបារអប់រំ
អំពីសុែភបាពមៃៅ្នបាំគបតឆិទឆិៃៃី្ួយៗបៃ្តបៃ្បាប់។ សែុភបាពផលៃចូវចឆិ
ត្តៃឆិងកបារអប់រំអំពីសុែភបាពគតវូជូៃដំ្ឹងដល់បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្ត
សម្រង្គោះបៃ្បាៃ់អំពីកបារព្យបា�បាលសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តៃឆិងមសវបា្របាំគទ 
ៃឆិងផ្តល់ព័ត៌្បាៃទូមទៅទបាក់ទងៃឹងជំងឺសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្ត។
(b) បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់្នបាក់ៗគតូវផ្តលៃ់ូវសឆិទ្ធឆិទទួ
ល�បាៃមសវបាសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តខដលចំ្បាយមដោយៃឆិមយោជកតបា
្រយៈក្្មវិធីជំៃួយបុ្រ្គលឆិក (EAP)។ ្រមគ្ោងក្្មវិធីជំៃួយបុ្រ្គ
លឆិកៃឹងផ្តល់កបារព្យបា�បាលសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តរហូតដល់ 10 សគ្បា
ប់កបារមចញ្ួយកននុងរយៈមពល្ួយ្នបាំ។
(c) បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់្នបាក់ៗខដល្បាៃ្រុ្ស
្្ត្តឆិ ឬលក្ខ្ស្្ត្តឆិទទួលកបារធបាៃបារប៉ាប់រងសុែភបាពខដលផ្ត
ល់ឱ្យមដោយៃឆិមយោជកគតូវចូលមទៅមគបើ្រមគ្ោងធបាៃបារប៉ាប់រងសុែ
ភបាពខដលផ្តល់មសវបាព្យបា�បាលសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តរយៈមពលខវង។
(d) សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃវ្រ្គមៃះ “កបារមចញ” សមំដៅដល់វ
្រ្គនៃលក្ខែ ្្ឌសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តដូចជបា ្ប់អបារ ្្ម្៍ ធលៃបាក់ទឹកចឆិត្ត 
ទុកមសោក្ខ �បាត់បង់ បញ្បាទំៃបាក់ទៃំង កបារបំពបាៃសបារធបាតុមញៀៃ 
គបឈ្ៃឹងអបា្បាព្យបា�បាល ៃឆិងលក្ខែ្្ឌសែុភបាពផលៃចូវចឆិត្តមផ្ង
មទៀតដូចគតូវ�បាៃមរៀបរបាបម់ៃៅកននុង EAP។
885. រយៈមពលសគ្បាក ៃឆិងទទួលទបាៃអបាហបារ
(a) បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់្នបាក់ៗតមទៅៃឹងគតវូ�បាៃផ្ត
ល់ឱ្យៃូវរយៈមពលសគ្បាក ៃឆិងទទួលទបាៃអបាហបារដូច�បាៃមរៀប
របាប់មៃៅកខៃលៃង្បា្ួយមដោយ្រ្ក្្មបាធឆិកបារសែុភបាពឧស្បាហ
ក្្ម។
(b) ប្ុរ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់គតូវផ្តល់ឱ្យជបាមទៀងទបាត់ៃូ
វកបារទូទបាត់អគតបាគបចបាំម្៉ោងកននុងអំ�នុងមពលរយៈមពលសគ្បាក 
ៃឆិងទទួលទបាៃអបាហបារ។
886. ប្ុរ្គលឆិកសគ្បាប់រយៈមពលទទួលទបាៃអបាហបារ
(a) (1) អនកផ្តល់រ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់្ួយ្ឆិៃគតូវតគ្ូវឱ្យបុ
្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ទទួលទបាៃអបាហបារកននុងអំ�នុងមពល
ម្៉ោងដំបូង ៃឆិងម្៉ោងចុងមគកោយនៃមវៃបំមពញកបារងបារ ៃឆិងគតូវអ
ៃុញ្បាតឱ្យបុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់្នបាក់ៃូវមពលទទួលទបា
ៃអបាហបារមគចើៃកននុងមវ្បំមពញកបារងបារយប៉ាងតឆិច្បាសរយៈមព
លពីរម្៉ោង្្តង។
(2) អនកផ្តល់រ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់គតូវគ្រប់គ្រងបុ្រ្គលឆិកមៃៅ 
គ្រប់កគ្ឆិតឱ្យ�បាៃគ្រប់គ្របាៃ់កននុងកបារផ្តល់សក្្មភបាពគ្រប់គ្របាៃ់កននុ
ងមវ្មធវើកបារងបារសគ្បាប់បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់មដើ្្ីបំ
មពញតបា្លក្ខែ្្ឌនៃអៃុខផនកមៃះ។

(e) ប្ុរ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ដូចជបា EMT 
ៃឆិងមវជ្ប្្ឌឆិតមធវើកបារងបារលំ�បាកៗ ៃឆិងអបាចមហៅឱ្យអៃុវត្តកបារងបា
រមៃៅគ្រប់មពលកននុងមវ្មធវើកបារងបារកននុងកបារផ្តល់មសវបាសម្រង្គោះជី
វិត។ ដូចមៃះ វបា្បាៃសបារៈសែំបាៃ់ខដលពួកម្រ្រួរទទួល�បាៃអបា
ហបារៃឆិងមពលមវលបាសគ្បាកគ្រប់គ្របាៃ់មដើ្្ីសងៃូវកបារបំមពញកបា
រងបារយ៉បាងមគចើៃរបស់ពួកម្រ។

្បាគតបា 3. មសចក្តីខ្លៃងអំពីម្រោលបំ្ង
882. ម្រោលបំ្ងនៃច្បាប់ស្តីពីកបារមគតៀ្ែលៃលួៃ ៃឆិងវិធបា
ៃសុវត្ថឆិភបាពសគ្បាប់បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់្រឺមធវើឱ្យ
គបមសើរម�ើងៃូវសុែបាភឆិ�បាលសបាធបារ្ៈ ៃឆិងសុវត្ថឆិភបាពមដោ
យធបាៃបា្បាប្ុរ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ដូចជបា EMT ៃឆិ
ងមវជ្ប្្ឌឆិតៃឹងទទួល�បាៃកបារប្ដនុះប្ដបាល អបាហបារ 
ៃឆិងមពលមវលបាសគ្បាកគ្រប់គ្របាៃ់ ៃឆិងអត្ថគបមយោជៃ៍សុែភបាពផលៃចូ
វចឆិត្តមផ្ងៗ ៃឆិងអបាចម ល្ៃើយតបមទៅៃឹងសំម្ើគបមភទសម្រង្គោះប
ៃ្បាៃ់ 911 សគ្បាប់ជំៃួយមវជ្សបាគស្តមៃៅគ្រប់មពលមវលបា។

្បាគតបា 4. កបារមគតៀ្ែលៃលួៃៃឆិងវិធបាៃសុវត្ថឆិភបាព 
សគ្បាប់បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់

883. កបារប្ដនុះប្ដបាល។
(a) បខៃ្ថ្មទៅៃឹងសញប្ាបគតៃឆិង្រុ្ស្្ត្តឆិកបារងបារជបាអប្រ
្បាមផ្ងមទៀត បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់គ្រប់រូបគតូវទទួល
�បាៃកបារប្ដនុះប្ដបាលជបាចំ្ បាយរបស់ៃឆិមយោជកជបាគបចបាំ្នបំា
សគ្បាប់ខផនកៃី្ួយៗដូចែបាងមគកោ្៖
(1) កបារម ល្ៃើយតបមទៅៃឹងកបារស្លៃបាប់្ ៃុស្ 
ៃឆិងឧបទ្វមហតុធងៃៃ់ធងៃរ។
(2) កបារម្លៃើយតបមទៅៃឹងមគ្រោះធ ្្មជបាតឆិ។
(3) កបារបងកបារអំមពើហឆិង្បាគប្បាំងៃឹងបុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះប
ៃ្បាៃ់ ៃឆិងអនកជំងឺ។
(b) កបារប្ដនុះប្ដបាលខដលតគ្ូវមដោយអៃុខផនក (a) គតូវផ្តល់
មដោយ្ឆិៃ្រឆិតន្លៃដល់បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់។ បុ្រ្គលឆិក
រ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់គតូវៃឹងគតូវផ្តល់សំ្ ងទូទបាត់ជបាអគតបាគប
ចបាំម្៉ោងមទៀងទបាត់កននុងមពលចូលរួ្វ្រ្គប្ដនុះប្ដបាលខដលតគ្ូ
វមដោយអៃុខផនក (a)។
(c) កបារប្ដនុះប្ដបាលខដលតគ្ូវឱ្យផ្តល់អៃុមលោ្តបា្វ្រ្គ
មៃះគតូវគបហបាកគ់បខហលទបាំងែលៃឹ្សបារ វិសបាលភបាព ៃឆិង្រុ្ភបា
ពមទៅៃឹងវ្រ្គប្ដនុះប្ដបាលខដលផ្តល់ឱ្យមដោយវិទ្យបាស្ថបាៃគ្រប់
គ្រងសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់នៃទីភនបាក់ងបារគ្រប់គ្រងសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់សហ 
ពៃ័្ធ ឬវ្រ្គប្ដនុះប្ដបាលជបាតឆិ ៃឆិងខផនកអប់រំ ឬទបាំងពីរ។
884. សែុភបាពផលៃចូវចឆិត្ត
(a) ប្ុរ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់្នបាក់ៗគតូវទទួល
កបារពឆិៃឆិត្យសុែភបាពផលៃចូវចឆិត្តខដលមចញន្លៃមដោយៃឆិមយោ
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(d) “ឧបករ្៍្រ្ៃបា្រ្ៃ៍ចល័ត” សំមដៅដល់មភជ័រ 
វិទ្យនុ គបអប់គព្បាៃស្ថបាៃី អ៊ិៃធឺែ្ ទូរស័ព្ 
ឬវិធីសបាគស្ត្រ្ៃបា្រ្ៃ៍មផ្ងមទៀត។
(e) “មវ្កបារងបារ” សមំដៅដល់ម្៉ោងបំមពញកបារងបារខដ
ល�បាៃមរៀបចំសគ្បាប់បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ 
ជបា្ួយៃឹងកបារកំ្ត់មពលចបាប់មផ្តើ្ ៃឆិងមពលបញ្ប់កបារងបារ  
រួ្ទបំាងរយៈមពលសគ្បាប់កបារសគ្បាកឬទទួលទបាៃអបាហបារ។
889. មទោះជបាបញ្ត្តនៃច្បាប់្បា្ួយមផ្ងមទៀត្បាៃលក្ខ
្ៈផ្នុយ វ្រ្គ 887 ៃឆិង 888 ជបាកបារគបកបាស ៃឆិង្ឆិៃគតូវ 
ប្តចូរឬខកខគបច្បាប់រដ្ឋ California ជបាធរ្បាៃ ៃឆិងគតូវអៃុវ
ត្តចំមពោះរបាល់សក្្មភបាពខផនកមលើ ឬចបាប់មផ្តើ្បៃ្បាប់ពីន្ងៃទី 
25 ខែតុលបា ្នបំា 2017 មដោយរមំលោភវ្រ្គ 11090 
នៃចំ្ងមជើងទី 8 នៃកូដបទបញ្តរបស់រដ្ឋ California 
(្រ្ៈក្្មបាធឆិកបារសុែភបាពឧស្បាហក្្ម (IWC) ដីកបាមលែ 
9-2001) ឬច្បាប់វមិសោធៃក្្ម ច្បាប់បៃ្ត ឬច្បាប់ជំៃួស 
បទបញ្ត ឬដីកបា IWC។

្បាគតបា 5. វមិសោធៃក្្ម
890. រដ្ឋសភបាអបាចខកខគបជំពូកមៃះមដោយកបារអៃុ្័ត
ច្បាប់មៃៅស្ថបាប័ៃៃី្ួយៗនៃរដ្ឋសភបាមដោយម�ោះម្នោតចូល
មទៅកននុងសបារព័ត៌្បាៃ មដោយសមំ�ងបួៃវ្រ្គគ�បាំនៃស្បាជឆិក 
មដោយកំ្ត់្បាច្បាប់្បាៃសង្គតឆិភបាព ៃឆិងម្រោលបំ្ 
ងបខៃ្ថ្មទៀតនៃជំពូកមៃះ។ ្រ្មបាៃមសចក្តីគពបាងច្បាប់គតូវ�បាៃខក
សគ្ួលកននុងជំពូកមៃះអបាចគតូវ�បាៃអៃុ្័តឬកលៃបាយជបា
ច្បាប់មលើកខលងខតមសចក្តីច្បាប់គតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ព ៃឆិងខចកចបាយ
មទៅឱ្យស្បាជឆិក្នបាក់ៗនៃរដ្ឋសភបា ៃឆិងគតូវ�បាៃផ្ពវផ្បាយមៃៅកននុ
ងអ៊ិៃធឺ្ឆិត កននុងទគ្ង់ផលៃចូវកបារ យប៉ាងតឆិច្បាស់រយៈមពល 12 
ន្ងៃ នៃន្ងៃមធវើកបារ្ុៃមពលវបាគតូវ�បាៃអៃុ្័តកននុងស្ថបាប័ៃ្បា្ួយ
នៃរដ្ឋសភបា។
វ្រ្គ 2. កបារសបាងសង់មសរី

ច្បាប់មៃះគតូវ�បាៃបកគសបាយមដោយមសរីមដើ្្ីទទួល�បាៃគបសឆិទ្ធ
ភបាពតបា្ម្រោលបំ្ងរបស់វបា។

វ្រ្គ 3. ទំៃបាស់វិធបាៃកបារ

(a) កននុងករ្ីខដលវិធបាៃកបារបឋ្មៃះៃឆិងវិធបាៃកបារបឋ្មផ្ង
មទៀត ឬវិធបាៃកបារពបាក់ព័ៃ្ធៃឹងលក្ខែ្្ឌកបារងបារបុ្រ្គលឆិករ្យៃ្ត
សម្រង្គោះបៃ្បាៃ់គតូវបង្បាញមៃៅមលើសៃលៃឹកម្នោតទូទបាំងគបមទស  
វិធបាៃកបារបឋ្មផ្ងមទៀតឬវិធបាៃកបារៃបាៃបាគតូវ្រឆិត្បា្បាៃទំៃបា
ស់ជបា្ួយៃឹងវិធបាៃកបារមៃះ។ កននុងករ្ីខដលវិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្
មៃះទទួល�បាៃៃូវកបារម�ោះម្នោត្របំាគទមគចើៃមលើសលុប បញ្ត្តនៃ
វិធបាៃកបារមៃះគតូវ្បាៃអបាៃុភបាពកននុងសុពលភបាពរបស់ែលៃលួៃ មហើយ
បញ្ត្តមផ្ងមទៀតនៃវិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះ ឬវិធបាៃកបារមផ្ងមទៀ
តគតូវទុកជបាម្ោ�ៈ។

(b) កននុងរយៈមពលទទួលទបាៃអបាហបារខដល្ឆិៃគសបមទៅៃឹងក
្បាែ ្្ឌ (1) នៃអៃុខផនក (a) ្ឆិៃគតូវ�បាៃរបាប់ចូលជបារយៈមពល
ទទួលទបាៃអបាហបារខដលផ្តល់ឱ្យកននុងមពលមវ្បមំពញកបារងបាររប
សែ់លៃលួៃ។
887. កបារគ�បាគសយ័ទបាក់ទងមទៅៃឹងវិធបាៃសុវត្ថឆិភបាពៃឆិងកបារ
កបារពបារសុែបាភឆិ�បាលសបាធបារ្ៈ។
មដោយ្ឆិៃ្រឆិតពីបញ្បាត្ត្បា្ួយនៃច្បាប់មៃះផ្នុយៃឹង៖
(a) មដើ្្ីពគងីកកបារកបារពបារសុែបាភឆិ�បាលសបាធបារ្ៈ 
ៃឆិងវិធបាៃសុវត្ថឆិភបាព បុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់គតូវទទួល�បា
ៃគ្រប់មពលចំមពោះកបារគ�បាគស័យទំៃបាក់ទំៃងមដោយឧបករ្៍ច
ល័តមពញមវ្បំមពញកបារងបារៃី្ួយៗ។
(b) គបសឆិៃមបើប្ុរ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់គតូវ�បាៃមហៅមៃៅ
មពលសគ្បាក ឬទទួលទបាៃអបាហបារ រយៈមពលសគ្បាកៃឆិងទទួ
លទបាៃអបាហបារមៃោះ្ឆិៃគតូវ�បាៃរបាប់ជបារយៈមពលសគ្បាក ៃឆិងទ
ទួលទបាៃអបាហបារខដលផ្តល់ឱ្យកននុងមវ្បំមពញកបារងបាររបស់បុ្រ្គ
លឆិកមៃោះមទ។
(c) គបសឆិៃមបើបុ្រ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់្ឆិៃគតូវ�បាៃទបាក់
ទងកននុងមពលសគ្បាកឬទទួលទបាៃអបាហបារ រយៈមពលសគ្បាក 
ឬទទួលទបាៃអបាហបារមៃោះគតូវរបាប់ចូលជបារយៈមពលសគ្បាក ៃឆិង
ទទួលទបាៃអបាហបារខដលផ្តល់ឱ្យកននុងអ�ំនុងមពលមវ្បំមពញកបា
រងបាររបសម់្រ។
888. ៃឆិយ្ៃ័យ
ដូចគតូវ�បាៃមគបើមៃៅកននុងជំពូកមៃះ 
ៃឆិយ្័យដូចែបាងមគកោ្អៃុវត្តចមំពោះ៖
(a) “ប្ុរ្គលឆិករ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់” សំមដៅដល់បុ្រ្គលខដល
បមំពញលក្ខែ្្ឌតគ្ូវទបាំងពីរដូចែបាងមគកោ្៖
(1) ជបាអនកបមច្កមទសមវជ្សបាគស្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ (EMT) 
អនកជញ្ចូៃ មវជ្ប្្ឌឆិត ឬបុ្រ្គលមបើកបររ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់
ខដល្បាៃសញ្បាបគត ៃឆិងលឆិែឆិតអៃុញប្ាត ខដលចូលរួ្ ខចករំ
ខលកផ្តលម់សវបារ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់។
(2) គតូវ�បាៃជួលមដោយអនកផ្តល់មសវបារ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់។
(b) “អនកផ្តល់មសវបារ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់” សំមដៅដល់ៃឆិមយោ
ជកខដលផ្តល់មសវបារ្យៃ្តសម្រង្គោះបៃ្បាៃ់ ប៉ុខៃ្ត្ឆិៃបញ្ចូលរដ្ឋ 
ឬអៃុខផនកៃមយោ�បាយ្បា្ួយ ខដលស្ថឆិតមគកោ្ស្ត្ថភបាពរប
សែ់លៃលួៃជបាៃឆិមយោជកផ្បាល់នៃបុ្រ្គលខដល�បាៃមរៀបរបាប់កននុងក្បាែ

្្ឌទី (1) នៃអៃុខផនក (a)។
(c) “�បាៃទបាក់ទង” សំមដៅដល់កបារទទួលសបារ ឬបញប្ាមៃៅ
មលើឧបករ្៍្រ្ៃបា្រ្ៃ៍ចល័តខដលតគ្ូវឱ្យម្លៃើយតប។ លក្ខ
ែ ្្ឌតគ្ូវទមទកននុងកបារអៃុវត្តឧបករ្៍្រ្ៃបា្រ្ៃ៍ចល័ត 
ៃឆិងមៃៅខតអបាចទទួល�បាៃ្ឆិៃបមងកើតជបា “�បាៃទបាក់ទង” មទ។
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សំម�ើ បបជា្ត ិ12
វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះ�បាៃដបាក់ដល់គបជបាជៃមដោយអៃុមលោ្
មទៅតបា្បញ្ត្តនៃវ្រ្គ 8 ្បាគតបា II នៃធ្្មៃុញ្រដ្ឋ California។

វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះមធវើវិមសោធៃក្្មខផនក្ួយនៃរដ្ឋធ្្មៃុញ្នៃ
រដ្ឋ California ៃឆិងខកខគបៃឆិងបខៃ្ថ្ខផនកមទៅជបាមលែកូដចំ្ូ
លៃឆិងពៃ្ធដបារ។ ដមូចនះបទបញ្បាខដល្បាៃគសបាប់ខដល�បាៃមសនើ
លុបមចោលគតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ពកននុងគបមភទ្ូតមចោល មហើយបទប
ញ្បា្្មីៗខដលគតូវ�បាៃដបាក់បញ្ចូលគតូវ�បាៃម�ោះពុ្្ពជបា 
គបមភទមគទតមដើ្្ីបង្បាញ្បាវបា្្មី។

សម្នើច្បាប់
គបជបាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California អៃុ្័តច្បាប់ដូចែបាងមគកោ្៖

វ្រ្គ 1. ច្បាប់មៃះគតូវ�បាៃមហៅ្បា ៃឆិងអបាចគតូវ�បាៃដកគសង់
្បាច្បាប់ស្តីពីកបារបងកបារអំមពើម�ោម�ៅដល់សតវកននុងកសឆិដ្ឋបាៃ។

វ្រ្គ 2. ម្រោលបំ្ងនៃច្បាប់មៃះ្រ៊ឹមដើ្្ីបងកបារអំមពើម�ោម�ៅ
មលើសតវមដោយលុបបំ�បាត់មចោលវិធីសបាគស្តម�ោម�ៅហួតមហតុនៃ
កបារ�ំុ�បាំងសតវកននុងកសឆិដ្ឋបាៃ ខដល្រគ្បា្ដល់សុែភបាពៃឆិងសុ
វត្ថឆិភបាពនៃអតឆិ្ឆិជៃកននុងរដ្ឋ California ៃឆិងបមងកើៃៃូវហបាៃឆិភ័យ
នៃជំងឺមកើតពីអបាហបារៃឆិងផលប៉ះពបាល់សបារមពើពៃ្ធអវិជ្្បាៃពបាក់ព័
ៃ្ធមៃៅកននុងរដ្ឋ California។ 

វ្រ្គ 3. វ្រ្គ 25990 នតនគក្ស្តីពីសុវត្ថឆិភបាពៃឆិងសុែភបាពគតូវ
�បាៃខកខគបដូចែបាងមគកោ្៖

25990. ការ�ាមឃាត។់ បខៃ្ថ្មទៅៃឹងបទបញ្ត្តឆិជបាធរ្បា
ៃនៃច្បាប់មផ្ងមទៀត,:

(a) បុ្រ្គល ្្បាស់កសឆិដ្ឋបាៃឬគបតឆិបត្តឆិករមៃៅកននុងរដ្ឋ ្ឆិៃគតូវ 
ចងឬដបាក់គទុង មដោយដឹង្បាអបាចប្ដបាលឱ្យ ខស្ករបស់សតវ, 
ខដលគតូវ�បាៃដបាក់មៃៅកននុងគទុងមដោយម�ោម�ៅ។ 
មៃៅកននុងកសឆិដ្ឋបាៃ ចំមពោះរបាល់ន្ងៃឬវ្រ្គមគចើៃ កននុងវិធីខដលបងកបារស
តវមចញពីទគ្ង់ម�ោម�ៅដូចមៃះ៖

(a) ឱ្យមដកចុះ ឱ្យឈរម�ើង ៃឆិងៃឆិងទបាញនដមជើងសតវឱ្យគតង;់ 
ៃឆិង

(b) ទបាញគត�ប់មគកោយមដោយមដោយមសរី។

(c) ្្បាស់អបាជីវក្្មឬគបតឆិបត្តឆិករ្ឆិៃគតូវ្បាៃទំៃបាក់ទំៃងមដោយ
ដឹងែលៃលួៃកននុងកបារលក់មៃៅកននុងរដ្ឋៃូវខផនក្បា្ួយដូចែបាងមគកោ្៖ 
(1) សបាច់កូៃម្រោទបំាង្ូលខដល្្បាស់អបាជីវក្្មឬគបតឆិបត្តឆិករដឹ
ងឬអបាចដឹង្បាសបាច់សតវមៃះ�បាៃ្កពីសតវខដលគតូវ�បាៃ�ុំ�បាំ
ងមដោយម�ោម�ៅ។
(2) សបាច់គជូកទបំាង្ូលខដល្្បាស់អបាជីវក្្មឬគបតឆិបត្តឆិករដឹកឬ
អបាចដឹង្បាសបាច់មៃះ�បាៃ្កពីសតវខដលគតូវ�បាៃ�ុំ�បំាងមដោយ

(b) គបសឆិៃមបើវិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះគតូវអៃុ្័តយល់គព្មដោ
យអនកម�ោះម្នោត ប៉ុខៃ្តលុបមចោលទបាំងគសុងឬមដោយខផនកមដោយ
ទំៃបាស់វិធបាៃកបារផ្តលួចមផ្តើ្មផ្ងមទៀត្បា្ួយខដលគតវូ�បាៃអៃុ
្័តយល់គព្មដោយអនកម�ោះម្នោតមៃៅកបារម�ោះម្នោតដូច្រនបា  
មហើយទំៃបាស់កបារផ្តលួចមផ្តើ្មៃះមគកោយ្កៃឹងអស់សុពលភបាព 
 វិធបាៃកបារមៃះៃឹងគតូវអៃុវត្តមដោយែលៃលួៃឯងៃឆិង្បាៃអបាៃុភបាពអៃុ
វត្តមពញ។

វ្រ្គ 4. ភបាពនៃកបារកបាៃ់គទព្យមដោយខ�កខតឯង

បញ្ត្តនៃច្បាប់មៃះ្រឺអបាចបមគ្ើ�បាៃ។ គបសឆិៃមបើ ខផនក វ្រ្គ 
អៃុខផនក ក្បាែ្្ឌ ែ �លៃបា ពបាក្យ ឬពបាក្យសុំនៃច្បាប់មៃះ
្រឺសគ្បាប់មហតុ្ បា្ួយខដល្បាៃសុពលភបាពមដោយកបារ
សមគ្ចរបស់តុលបាកបារ្បាៃយុត្តបាធឆិកបារ ខដលមសចក្តីសមគ្
ចមៃោះៃឹង្ឆិៃប៉ះពបាល់ដល់អបាៃុភបាពនៃវ្រ្គខដលមៃៅមផ្ង
មទៀតនៃច្បាប់មៃះម�ើយ។ គបជបាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California 
តមទៅមៃះ គបកបាស្បាពួកម្រមធវើកបារអៃុ្័តច្បាប់មៃះ 
មហើយគ្រប់វ្រ្គ ខផនក អៃុខផនក ក្បាែ្្ឌ ែ គបមយោ្រ �លៃបា ពបាក្យ 
ៃឆិងពបាក្យសុំ្បា្ួយ ្ឆិៃគតូវ�បាៃគបកបាស្បាអសុពលភបាព 
ឬអធ ្្មៃុញ្ភបាពមដោយ្ឆិៃ្រឆិត្បាមតើវ្រ្គនៃច្បាប ់ឬពបាក្យសុំមៃះ 
អបាចគតូវគបកបាសអសុពលភបាពម�ើយ។

វ្រ្គ 5. កបារកបារពបារតបា្ច្បាប់

គបសឆិៃមបើច្បាប់មៃះគតូវ�បាៃអៃុ្័តយល់គព្មដោយអនកម�ោះ 
ម្នោតនៃរដ្ឋ California ៃឆិងមគកោយ្កកលៃបាយជបាក្្មវត្ថនុនៃកបារគប
ឈ្ផលៃចូវច្បាប់មដោយអះអបាង្បាបំពបាៃច្បាប់រដ្ឋ ឬច្បាប់សហព័ៃ្ធ 
មហើយទបាំងអភឆិ�បាលមែត្ត ៃឆិងអ្រ្គម្ធបាវីបដឆិមសធចមំពោះកបារកបារ
ពបារច្បាប់មៃះ មៃោះសក្្មភបាពដូចែបាងមគកោ្គតូវ�បាៃអៃុវត្ត៖

(a) មដោយ្ឆិៃ្រឆិតមទៅៃឹងបទប្ញត្តឆិផ្នុយមៃៅកននុងជំពូកទ ី6 
(ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 12500) នៃវ្រ្គទី 2 នៃខផនកទ ី3  
នៃចំ្ងមជើងទ ី2 នៃកូដរដ្ឋបាភឆិ�បាល ឬច្បាបម់ផ្ងមទៀត 
្បា្ួយ អ្រ្គម្្បាវីៃឹងខតងតបំាងទីគបឹក្បាឯករបាជ្យមដើ្្ីកបារ 
ពបារច្បាប់មៃះកននុងៃបា្រដ្ឋ California។

(b) ្ុៃមពលខតងតបាំងឬមគកោយពីបមងកើតទីគបឹក្បាឯករបាជ្យ  
អ្រ្គម្ធបាវីគតូវអៃុវត្តមដោយ្រ្មបាៃមធវសគបខហសកននុងកបារកំ្ 
ត្់រុ្ស្្ត្តឆិនៃទីគបឹក្បាឯករបាជ្យ មហើយគតូវទទួលៃូវកបា 
របញ្បាក់ជបាលបាយលក្ខ្៍អក្រពីទីគបឹក្បាឯករបាជ្យ្បាទីគប ឹ
ក្បាឯករបាជ្យៃឹងអៃុវត្តកបារកបារពបារច្បាប់មៃះមដោយមស្មោះគតង់។ 
កបារបញ្បាក់ជបាលបាយលក្ខ្៍អក្រគតូវបង្បាញជបាសបាធបារ្ៈមទៅ
តបា្កបារមសនើសុំ។

(c) កបារបៃ្តស្រ្្យតមទៅមៃះគតូវ�បាៃមធវើម�ើងមដោយ្ូលៃឆិធឆិទូ
មទៅមទៅកបាៃ់អនកគតួតពឆិៃឆិត្យ មដោយ្ឆិៃ្រឆិតពី្នបាំសបារមពើពៃ្ធ  
កននុងចំៃួៃចបាំ�បាច់គ្របដ្ដប់មលើតនំលនៃកបារទទួលទគីបឹក្បាឯ
ករបាជ្យឱ្យមធវើកបារកបារពបារច្បាប់មៃះមដោយមស្មោះគតង់កននុងៃបា្រដ្ឋ 
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(e) “កបារ�ុំ�បំាងមដោយម�ោម�ៅ” សមំដៅដល់ទគ្ង់្បា្ួ
យដូចែបាងមគកោ្៖
(1) កបារ�ុំ�បំាងសតវ្បាៃខស្កកននុងទគ្ង់ខដលបងកបារសតវពី្ឆិ 
ៃឱ្យមដកចុះ ឈរម�ើង ខហក្បាត់ ឬទបាញក្បាលបត់មគកោ 
យ្ួយទំហឹង។
(2) បៃ្បាប់ពីន្ងៃទី 31 ខែធនចូ ្នបំា 2019 កបារ�ុំ�បាំងសតវគជូកប
ងកបាត់មៃៅកននុងគទុង្បាៃទំហំតឆិច 43 ហវីតកបាមរន៉ៃដីអបាចមគបើ�បាៃកននុ
ងគជូក្ួយ។
(3) មគកោយន្ងៃទី 31 ខែធនចូ ្នបាំ 2021 កបារ�ុំ�បាំងសតវគជូកប
ងកបាត់មៃៅកននុងគទុង្បាៃទំហំ 24 ហវីតកបាមរន៉ៃកខៃលៃងអបាចមគបើ�បាៃ
កននុងគជូក្ួយ។
(4) មគកោយន្ងៃទី 31 ខែធនចូ ្នបាំ 2019 កបារចឆិញ្ឹ្្បាៃ់មដកពង
ដបាក់គទុង្បាៃទំហំតឆិចជបាង 144 អ៊ិញ្៍កបាមរន៉ៃកខៃលៃងអបាចមគបើ
�បាៃកននុង្បាៃ់្ួយ។
(5) មគកោយន្ងៃទី 31 ខែធនចូ ្នបំា 2021 កបារចឆិញ្ឹ្្បាៃ់មដកពង
ដបាក់គទង់ខដល្បាៃទំហំតឆិចជបាងកខៃលៃងអបាចមគបើ�បាៃកននុង្បាៃ់្ួ
យតគ្ូវមដោយសំម្ៅខកសគ្ួល្នបាំ 2017 នៃមសចក្តីខ្ៃបាំ
សគ្បាប់កបារចឆិញ្ឹ្សតវផលឆិតស៊ុតរួ្សគ្បាប់ពពួកសតវមដកពង
នៃសហរដ្ឋអបាម្រិក៖ មសចក្តីខ្ៃបាំសគ្បាប់កបារចឆិញ្ឹ្្រ្មបាៃដបាក់
គទុង ឬមៃៅទីលំហរ ជបាជបាងគបព័ៃ្ធចឆិញ្ឹ្្រ្មបាៃគទុង។
(b)(f) “សតវខដលគ្រប់គ្រង” សំមដៅដលគ់ជូកកននុងមពល 
្បាៃនផ្មពោះ កូៃម្រោចឆិញ្ឹ្យកសបាច ់កបារបងកបាត់គជូក ឬ្បាៃ់មដ
កពងខដលគតវូចឆិញ្ឹ្មៃៅកននុងកសឆិដ្ឋបាៃ។
(c)(g) “្បាៃ់មដកពង” សំមដៅដល់ម្្បាៃ ់ទ្ួរី ទបា កងៃបាៃ ឬ 
្បាៃ់�បារបំាង ្បាៃ់�បារបំាង ចឆិញ្ឹ្កននុងម្រោលបំ្ងយកស៊ុត។ 

(d)(h) “បឆិទជឆិត” សំមដៅដល ់គទុង គបអប ់ឬរចៃបាស្្ព័ៃ្ធ 
មផ្ងមទៀត (រួ្ ្បាៃអវីខដលគតូវ�បាៃស្គបាល់ជបាទូមទៅ្បា 
“គទុង” សគ្បាប់ដបាក់គជូក “គទុងកូៃម្រោ” សគ្បាប់កូៃម្រោ ឬ 
“គទង់្្ម” សគ្បាប់ដបាក់្បាៃ់មដកពង) មគបើគ�បាស់មដើ្្ីដបាក់សតវ 
ឬសតវៃបាៃបា។
(e)(i) “កសឆិដ្ឋបាៃ” សំមដៅដល់ដ ីអ្របារ ្ជ្ឈ្្្ឌល្របាំគទ ៃឆិ
ងឧបករ្៍មផ្ងៗខដលគតូវ�បាៃមគបើទបាំងគសុងឬមដោយខផនកស 
គ្បាប់ផលឆិតផលពបា្ឆិជ្ក្្មនៃសតវឬផលឆិតផលសតវមដើ្្ីមធវើ 
អបាហបារឬសរនស ៃឆិង្ឆិៃរួ្បញ្ចូលទីផ្បារសតវរស់មទ ខដល�បា 
ៃបមងកើតម�ើងមៃៅ្បាៃកបារគតួតពឆិៃឆិត្យម្ើលគតឹ្គតូវខដលកំ្
ត់កននុងច្បាប់ស្តីពីអធឆិកបារកឆិច្ផលឆិតសបាច់សហព័ៃ្ (21 U.S.C. 
វ្រ្គ 601 et seq.) ឬមរោងចគកផលៃចូវកបារខដល្បាៃអធឆិកបារកឆិច្តបា្
ច្បាប់ខដលគតូវរក្បាមគកោ្ច្បាប់ស្តីពីអធឆិកបារកឆិច្ផលឆិតផលស៊ុត
នៃរដ្ឋសហព័ៃ្ធ (21 U.S.C. វ្រ្គ 1031 et seq.)។
(j) “្្បាស់កសឆិដ្ឋបាៃឬគបតឆិបត្តឆិករ” សំមដៅដល់បុ្រ្គល្នបាក់ៗខដ
ល្បាៃឬគ្រប់គ្រងគបតឆិបត្តឆិកបារមលើកសឆិដ្ឋបាៃ។

ម�ោម�ៅ ឬជបាសបាច់កូៃសតវខដលមទើបខតមកើតពីសតវខដលគតវូ
�បាៃ�ុំ�បំាយប៉ាងម�ោម�ៅ។
(3) ស៊ុតខដល្្បាស់អបាជីវក្្មឬគបតឆិបត្តឆិករដឹងឬអបាចដឹង្បាវបា
ជបាផលឆិតផល�បាៃ្កពីសតវខដលគតូវ�បាៃ�ំុ�បាំងមដោយម�ោ
ម�ៅ។
(4) ស៊ុតទឹកខដល្្បាស់អបាជីវក្្មឬគបតឆិបត្តឆិករដឹងឬអបាចដឹង្បា
វបាជបាផលឆិតផល�បាៃ្កពីសតវខដលគតូវ�បាៃ�ុំ�បំាងមដោយម�ោ
ម�ៅ។ 

វ្រ្គ 4. វ្រ្គ 25991 នៃគក្ស្តីពីសុវត្ថឆិភបាពៃឆិងសុែភបាពគតូវ
�បាៃខកខគបដូចែបាងមគកោ្៖

25991. និយមន័យ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃជំពូកមៃះ 
ពបាក្យដូចែបាងមគកោ្្បាៃអត្ថៃ័យដូចតមទៅ៖ 

(a) “កបារបងកបាត់គជូក” សំមដៅដល់ម្គជូកខដលចឆិញ្ឹ្សគ្បាប់
ម្រោលបំ្ងបងកបាតម់ធវើជបាជីវក ្្មខដល្បាៃអបាយុគ�បាំ្ួយខែឬច្
មរើៃ ឬ្បាៃនផ្មពោះ។
(b) “្្បាស់អបាជីវក ្្មឬគបតឆិបត្តឆិករ” សមំដៅដល់បុ្រ្គល្នបាក់ៗខដ
ល្បាៃឬគ្រប់គ្រងគបតឆិបត្តឆិកបារនៃអបាជីវក្្ម្ួយ។ 

(c) “គបពៃ័្ចឆិញ្ឹ្្រ្មបាៃគទុង” សំមដៅដល់បរិស្ថបាៃគតូវ�បាៃគ្រ
ប់គ្រងែបាងកននុងឬែបាងមគកៅសគ្បាប់្ បាៃ់គកបាបពងកននុងមពលខដល
្បាៃ់អបាចមដើរមដោយមសរី្រ្មបាៃកំ្ត់ ខដលគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យៃូវជីវ
ជបាតឆិៃឆិងទ្លៃបាប់ធ្្មជបាតឆិ រួ្ទបាំង មៃៅកគ ឆ្ិតអប្បរ្បា ស្មបា្មគបះ 
មៃៅកខៃលៃងែ្ពស់ កននុងសំ្បាញ់ ៃឆិងតំបៃ់ភក់គជបាំ ៃឆិងមៃៅកននុងកសឆិ
ដ្ឋបាៃខដលបុ្រ្គលឆិកអបាចផ្តល់កបារខ្ទបាំមៃៅមពលឈរមៃៅកននុងគទុង
្បាៃ់។ គបព័ៃ្ធចឆិញ្ឹ្្រ្មបាៃគទុងរួ្្បាៃគតឹ្ទំហំខដលគសបមទៅៃឹ
ងលក្ខែ្នៃអៃុខផនកមៃះ ដូចែបាងមគកោ្៖ 
(1) គទុងចគ្ុះខដល្បាៃ់អបាចចូលកននុងទគ្ង់ជបាមគចើៃខដលផ្តល់
ឱ្យ្បាៃ់ៃូវបរិមវ្អបាចមដើរមហើរ�បាៃទបាំងែបាងមលើៃឆិងែបាងមគកោ្
ទគ្ង់មៃះ។
(2) គបពៃ័្ធនៃកបារចឆិញ្ឹកដបាក់បៃ្ះមឈើមដោយខផនកខដល្បាៃ់អបា
ចមចញចូលមទៅមលើទគ្ងម់រោងមៃៅែបាងមគកោ្្បាៃ់អបាចអបាច្៍ចុះ
្កតបា្គបមលោះបៃ្ះមឈើឬកបារយកខែ្ែបាងមគកោ្មចញែលៃះ។
(3) គបព័ៃ្ធកគ្បាលឥដ្ឋទបាំងអស់្បាៃខត្ួយជបាៃ់ដបាក់កគ្បាល
មៃៅែបាងមគកោ្ ខដល្បាៃ់អបាចមចញចូលមដោយកគ្ឆិតឬ្ឆិៃអបាច
មចញចូល�បាៃ។
(4) គបព័ៃ្ធអៃបា្រត្បា្ួយខដលគសបតបា្លក្ខែ្្ឌតគ្ូវ
មដោយអៃុខផនកមៃះ។
(a)(d) “កបារមសើយសបាច់កំភៃួមជើងម្រោ” សមំដៅដល់កបារមសើយ
សបាច់កូៃម្រោសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារផលឆិតផលឆិតផលអបា
ហបារដូច�បាៃមរៀបរបាប់ជបាសបាច់កូៃម្រោ។
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(r) “្ឆិៃទបាៃ់ច្អែឆិៃ” សមំដៅដល់តគ្ូវឱ្យច្អែឆិត្ុៃមពលទទួល
ទបាៃ។
(s) “ទំហំខដលអបាចមគបើ�បាៃ” សមំដៅដល់កគ្បាលបួៃគជងុស
រុបនៃបរិមវ្�បាៃផ្តល់ដល់សតវ្ួយៗ ដូចគតូវ�បាៃ្រ្ៃបា
មដោយខបងខចកកគ្បាលគជុងសរុបជបា្ួយបរិមវ្ខដល�បាៃផ្ត
ល់ឱ្យដល់សតវមៃៅកននុងទីបឆិទជឆិតមដោយចំៃួៃសតវមៃៅកននុងមៃោះ។ 
កននុងករ្ី្បាត់គកបាបពង បរិមវ្អបាចមគបើ�បាៃគតូវរួ្បញ្ចូលទបាំ
ងបរិមវ្មៃៅដៃីឆិងមៃៅមលើមធនើខដលអបាចឱ្យ្បាៃ់អបាចមដក ប៉ុខៃ្ត្ឆិ
ៃបញ្ចូលរ�បារឬឈនបាៃ់ម�ើងម�ើយ។
(t) “សបាច់កូៃម្រោល” សមំដៅដល់សបាច់ ដូចគតូវ�បាៃកំ្ 
ត់មៃៅកននុងវ្រ្គ 900 នៃចំ្ ងមជើង 3 នៃគក្ស្តីពីបទ 
បញ្ត្តឆិនៃរដ្ឋ California ខែសីហបា ្នបាំ 2017 
នៃសបាច់កូៃម្រោសគ្បាប់មធវើជបាអបាហបារ។
(u) “សបាច់គជូៃទបាំង្ូល” សមំដៅដល់សបាច់គជូកកបាត់្ឆិ
ៃទបាៃ់ច្អែឆិៃ រួ្្បាៃសបាច់បីជបាៃ់ មភលៃៅគជូក សបាច់ចឆិគញ្បំា 
្អែងឹជំៃី សបាច់្អែឹងជំៃី សបាច់ចំ�ក មជើង អបាំង សបាច់គទូង 
សបាច់ដុំ្ូល សបាច់ចំ�ក ឬសបាច់កបាត់ ខដលជបាសបាច់គជូក 
មលើកខលងខតមគ្រឿងមទស ភនបាក់ងបារច្អែឆិៃ លក្ខ្៍ 
កបារខ្រក្បារស់ជបាតឆិ ៃឆិងមគ្រឿងផ្ំគសមដៀង្រនបាមផ្ងមទៀត។ 
សបាច់គជូកទបាំងគសងុ្ឆិៃរួ្បញ្ចូលទបាំងផលឆិតផលអបាហបារ
ដូចជបាស៊ុប សបាំងវិច ភីហ្បា សបាច់គកក ឬដំម្ើរកបារដូច្រនបា 
ឬផលឆិតផលមគតៀ្ដូច្រនបា ខដលគតវូជបាតឆិសបាច់គជូក 
មគ្រឿងមទស ភនបាក់ងបារច្អែឆិៃ លក្ខ្៍ កបារខ្រក្បារស់ជបាតឆិ 
ៃឆិងមគ្រឿងផ្ំគសមដៀង្រនបាមផ្ងមទៀត។
(v) “សបាច់កូៃម្រោទបាំង្ូល” សមំដៅដល់សបាច់
ម្រោកបាត់្ឆិៃទបាៃ់ច្អែឆិៃ រួ្្បាៃសបាច់ចឆិគញ្បំា ្អែឹងជំៃី 
សបាច់្អែឹងជំៃី សបាច់ចំ�ក មជើង អបាំង សបាចគ់ទូង សបាច់ដុំ្ូល 
សបាច់ចំ�ក ឬសបាច់កបាប់នៃសបាច់ម្រោ មលើកខលងខតមគ្រឿងមទស 
ភនបាក់ងបារច្អែឆិៃ លក្ខ្៍ កបារខ្រក្បារស់ជបាតឆិ 
ៃឆិងមគ្រឿងផ្ំគសមដៀង្រនបាមផ្ងមទៀត។ សបាច់ម្រោទបាំងគសងុ្ឆិៃ
រួ្បញ្ចូលទបាំងផលឆិតផលអបាហបារដូចជបាស៊ុប សបាំងវិច ភីហ្បា 
សបាច់គកក ឬដំម ើ្រកបារដូច្រនបា ឬផលឆិតផលមគតៀ្ដូច្រនបា 
ខដលគតូវជបាតឆិសបាច់ម្រោ មគ្រឿងមទស ភនបាក់ងបារច្អែឆិៃ លក្ខ្៍ 
កបារខ្រក្បារស់ជបាតឆិ ៃឆិងមគ្រឿងផ្ំគសមដៀង្រនបាមផ្ងមទៀត។
វ្រ្គ 5. វ្រ្គ 25992 នៃគក្ស្តីពីសុវត្ថឆិភបាពៃឆិងសុែភបាពគតូវ
�បាៃខកខគបដូចែបាងមគកោ្៖ 

25992. ករណីលលើកសលង ជំពូកមៃះ្ឆិៃគតូវអៃុវត្តចមំពោះ៖ 

(a) កននុងអំ�នុងមពល កបារគសបាវគជបាវឱស្ កសឆិក្្ម 
ឬវិទ្យបាសបាគស្ត។ 

(b) កននុងអំ�នុងមពលកបារពឆិៃឆិត្យ សបាកល្ង កបារព្យបា�បាល,  
ឬគបតឆិបត្តឆិកបារសគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងមពទ្យសតវ។

(f)(k) “កបារពគងីកអវៈយវៈ សតវ មពញទំហឹង” សមំដៅដ
ល់កបារពគងីកអវៈយវៈមដោយ្ឆិៃប៉ះខផនកបឆិទជឆិត្បា្ួយ 
រួ្ ្បាៃ កននុងករ្ី្បាៃ់មដកពង ទបាញសលៃបាបទបាំងពីរមពញទំហឹ
ងមដោយ្ឆិៃប៉ះជំមហៀងលបាក់�បាំឬ្បាៃ់គកបាបពងមផ្ងមទៀត 
ឬសតវមផ្ងមទៀត។ 

(l) “ស៊ុតរបាវ” សមំដៅដល់ស៊ុត្បាៃ់ខដលគកបាបពងខបក៉សំ
បក កននុងម្រោលបំ្ងមធវើអបាហបារ្បាៃព័ត៌មលឿងៃឆិងសកននុង
ស្បា្បាគតធ្្មជបាតឆិ ឬជបា្ួយព្៌មលឿងៃឆិងសមចញពី្រនបា 
បញ្ចូល្រនបា ឬបញ្ចូល្រនបាមដោយឈឺចបាប់។ ស៊ុតរបាវ្ឆិៃបញ្ចូល
កបាររួ្ផ្ំផលឆិតផលអបាហបារ រួ្្បាៃៃំមចៀៃចគ្ុះ ៃំចគ្ុះ 
ៃំែូ្រី ៃំភីហ្បា ៃំែូ្រីសងៃលួត កបាខរ៉្ រដំម ើ្រកបារគសមដៀង្រនបា 
ឬផលឆិតផលអបាហបារមគតៀ្ ខដល្បាៃសុឆិុតរបាវ សក អំពឆិល ទឹក 
មគ្រឿងមទស លក្ខ ម្្៉ៅ សបារធបាតខុ្បំប៉ៃ ឧបករ្៍មធវើឱ្យម្រ 
ៃឆិងមគ្រឿងខ្គសមដៀងមៃះមទៀត។
(g)(m) “បុ្រ្គល” សំមដៅដល់រូបវៃ្តបុ្រ្គល គកុ្ហ៊ុៃ  
នដ្រូជំៃួញ អបាជីវក្្មរួ្  ស្បា្រ្ គកុ្ហ៊ុៃទទួលែ ុ
សគតូវ្បាៃកគ្ឆិត សបាជីវក ្្ម អចលៃគទព្យ សៃនឆិ�បាល 
អនកទទួល ឬសហជីព។ 

(h) “គជូក្បាៃនផ្មពោះ” សំមដៅដលគ់ជូក្បាៃនផ្មពោះខដល�បាៃ
បងកបាត់ៃឆិងរក្បាទុកសគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃកបារបងកបាត់។ 
(n) “សបាច់គជូក” សំមដៅដល់សបាច់ដូច�បាៃកំ្ត់កននុងវ្រ្គ 
900 នៃចំ្ងមជើង 3 នៃគក្ស្តីពីបទបញ្ត្តឆិនៃរដ្ឋ 
California ្រឆិតគតឹ្ខែសីហបា ្នបាំ 2017 នៃគជូកនៃគបមភ 
ទគជូកសបាច់ កននុងម្រោលបំ្ងមគបើជបាអបាហបារសគ្បាប់្ៃុស្។ 

(o) “កបារលក់” សំមដៅដល់កបារលក់ខបបពបា្ឆិជ្ក្្មមដោយអបា 
ជីវក្្ម្ួយខដលលក់វត្ថនុ្បា្ួយខដលស្ថឆិតកននុងជំពូកមៃះ ប៉ុខៃ្ត 
្ឆិៃរួ្បញ្ចូលកបារលក់មៃៅកននុងគ្រឹះស្ថបាៃខដលគតូវ�បាៃមធវើសវៃ 
ក្្មផលៃចូវច្បាប់ខដលកំ្ត់មដោយច្បាប់ស្តីពីសវៃក្្មសបាច់រដ្ឋស 
ហព័ៃ្ធម�ើយ (21 U.S.C. វ្រ្គ 601 et seq.) ឬកបារលក ់
្បា្ួយខដល�បាៃមធវើម�ើងមៃៅមរោងចគកផលៃចូវកបារខដល្បាៃកបារពឆិ 
ៃឆិត្យតបា្ផលៃចូវច្បាប់គតូវស្ថឆិតមៃៅមគកោ្ច្បាប់ស្តីពីកបារគតួតពឆិៃឆិត្យផ 
លឆិតផលស៊ុតនៃរដ្ឋសហព័ៃ ្(21 U.S.C. វ្រ្គ 1031 et 
seq.)។ សគ្បាប់ម្រោលបំ្ ងនៃវ្រ្គមៃះ កបារលកគ់តូវកំ្ ត់្បា 
មកើត្បាៃមៃៅទីតបាំងខដលអនកទឆិញកបាៃ់កបាប់វត្ថនុខដលស្ថឆិតមគកោ្វ
្រ្គ 25990 មដោយផ្បាល់។ 

(p) “សំបកស៊ុត” សមំដៅដល់ស៊ុតទបាំង្ូលនៃ្បាតគ់កបាបពង
មៃៅកននុងទគ្ង់ជបាមធនើ កននុងម្រោលបំ្ងជបាអបាហបារសគ្បាប់្ៃ ុ
ស្។
(i)(q) “កបារទបាញគត�ប់មដោយមសរ”ី សំមដៅដល់កបារគត�ប់ជបា
រងវង់្ូលមពញទបាំងហឹងមដោយ្រ្មបាៃកបាររបារបំាង រួ្ទបាំងកបារភ្បាប់ៃឆិ
ងមដោយ្រ្មបាៃប៉ះខផនក្្ខបាងមទៀត ឬសតវមផ្ងមទៀត។



អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ សំម�ើ បបជា្ត ិ12 បៃ្ត

(c) កននុងអំ�នុងមពលដឹកជញ្ចូៃ។ 

(d) កននុងអំ�នុងមពលតបាំងពឆិព្ ៌គពឹត្តឆិកបារពឆិព្៌រដ្ឋឬមែោៃធ ី
ក្្មវិធ ី4-H ៃឆិងគពឹត្តឆិកបារ្៍គសមដៀងៗ។ 

(e) កននុងអំ�នុងមពលស្លៃបាប់សតវអៃុមលោ្តបា្បទបញ្ត្តឆិនៃ
ជំពូកទ ី6 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 19501) នៃខផនក 3 ខផនកទ ី9 
នៃគក្ស្តីពីអបាហបារៃឆិងកសឆិក ្្ម ទបាក់ទងមទៅៃឹងវិធីសបាគស្តនៃកបា
រស្លៃបាប ់ៃឆិងបទបញ្ត្តឆិៃឆិងច្បាប់មផ្ងមទៀត។ 

(f) ចំមពោះកបារ បងកបាត ់គជូកកននុងអ�ំនុងមពល គ�បាំពីរន្ងៃ គ�បាំន្ងៃ 
្ុៃមពលបងកបាត ់គជូក មៃៅន្ងៃគជូកមកើតកូៃ ៃឆិងមៃៅន្ងៃ្បា្ួយ
ខដលកបារបងកបាត់ពូជសគ្បាប់ចឆិញ្ឹ្យកកូៃ។ 

(g) កននុងអំ�នុងរយៈមពលបម្ដោះអបាសៃនសគ្បាប់ម្រោលបំ្
ងចឆិញ្ឹ្រយៈមពល្ឆិៃមលើសពីគ�បំា្ួយម្៉ោងកននុងរយៈមពល 24 
ម្៉ោង្បា្ួយ ៃឆិង្ឆិៃគតូវមលើ 24 ម្៉ោងសរុបកននុងរយៈមពល 
30 ន្ងៃ្បា្ួយ។ 

វ្រ្គ 7. វ្រ្គ 25993 នៃគក្ស្តីពីសុវត្ថឆិភបាពៃឆិងសុែភបាពគតូវ
�បាៃខកខគបដូចែបាងមគកោ្៖ 

25993. ការអនុវត្ត (a) គកសួងកសឆិក្្មៃឆិងអបាហបារៃឆិង 
គកសួងសុែបាភឆិ�បាលគតូវគបកបាសវិធបាៃៃឆិងបទបញ្ត្តឆិមដោយរួ្្រនបា
កននុងកបារអៃុវត្តច្បាប់មៃះគតឹ្ន្ងៃទី 1 ខែកញ្បា ្នបំា2019។ 

(b) បុ្រ្គល្បា្ួយបំពបាៃមលើបទបញ្ត្តឆិ្បា្ួយនៃជំពូ
កមៃះគតូវជបាប់មទោស្ជ្ឈឆិ្ ៃឆិងបៃ្បាប់ពីកបារផ្តៃ្បាមទោសគតូ
វដបាក់ទ្្ឌក ្្មមដោយកបារបង់ពឆិៃ័យ្ឆិៃមលើសព ី្ួយពបាៃ់ 
ដុលលៃបារ ($1,000) ឬមដោយមទោសជបាប់ពៃ្ធៃបា្របារមៃៅកននុងមែោ
ៃធីរយៈមពល្ឆិៃមលើសព ី180 ន្ងៃឬអៃុវត្តមទោសទបំាងពីរ។ 
បខៃ្ថ្មទៅៃឹងកបារបំពបាៃអៃុខផនកទី (b) នៃវ្រ្គ 25990  
បមងកើតជបាកបារគបកួតគបខជង្ឆិៃមស្មោះគតង់ ដូចកំ្ត់កននុងវ្រ្គ 
17200 នៃគក្ស្តីពីអបាជីវក្្មៃឆិងវិជ្បាជីវៈ ៃឆិងគតូវដបាក់ទ្្ឌ

ក្្មដូច្បាៃខចងកននុងជំពូកទី 5 (ចបាប់មផ្តើ្ពីវ្រ្គ 17200) 
នៃមផនខកទី 2 នៃខផនក 7 នៃគក្ស្តីពីអបាជីវក្្មៃឆិងវិជ្បាជីវៈ។
(c) បទបញ្ត្តឆិនៃជំពូកមៃះទបាក់ទងមទៅៃឹងកបារ�ុំ�បាំងស
តវមដោយម�ោម�ៅៃឆិងកបារលក់ផលឆិតផលសតវគតូវ្បាៃតន្លៃ
មលើបទបញ្ត្តឆិផ្នុយ រួ្ ទបាំងទំៃបាស់បទបញ្ត្តឆិកននុងជំពូកទី 6 
(ចបាប់មផ្តើ្ជបា្ួយវ្រ្គ 40601) នៃអៃុខផនក 6 នៃខផនក 2 
ចំ្ងមជើង 22 នៃគក្ស្តីពីបទបញ្ត្តឆិនៃរដ្ឋ California។
វ្រ្គ 7. វ្រ្គ 25993.1 គតូវ�បាៃបខៃ្ថ្មទៅកននុងកូដស្តីពីសុវត្ថឆិ
ភបាព ៃឆិងសុែភបាព គតូវសរមសរដូចែបាងមគកោ្៖ 

25993.1. វបាគតូវកបារពបារចំមពោះរបាល់ប្ដឹងកននុងកបារអៃុវត្តអ
ៃុខផនក (b) នៃវ្រ្គ 25990 ខដល្្បាស់អបាជីវក្្មឬគបតឆិបត្តឆិករ 
ខផអែកមលើភបាពមស្មោះគតង់បៃ្បាប់ពីកបារបញ្បាក់ជបាលបាយល
ក្ខ្៍អក្រមដោយអនកផ្គត់ផ្គង់ ខដលសបាច់ម្រោទបាំង្ូល 
សបាច់គជូកទបាំង្ូល ស៊ុតទបាំងស្្ក ឬស៊ុតរបាវ្ឆិៃគតូវ�បាៃខប
ងខចកមចញពីសតវខដលគ្រប់គ្រងខដលគតូវ�បាៃ�ុំ�បាំងមដោយ
ម�ោម�ៅ ឬពីសតវខដលមទើបមកើតភលៃបា្ៗនៃគជកូបតងកបាត់ខដលគតូ
វ�បាៃ�ុំ�បំាមដោយម�ោម�ៅ។ 

វ្រ្គ 8. ច្បាប់មៃះគតវូ�បាៃខកខគបខតមដោយច្បាបខ់ដលគតូវ�បាៃ
អៃុ្័តមដោយអនកម�ោះម្នោតមដោយសំម�ងបួៃវ្រ្គគ�បាំនៃស្បា
ជឆិកនៃសភបាទបាំងពីរប៉ុម្ណោះ។ កបារខកខគប្បា្ួយមទៅមលើច្បាប់
មៃះគតូវគសបជបា្ួយៃឹងម្រោលបំ្ងនៃច្បាប់មៃះ។ 

វ្រ្គ 9. មបើបញ្ត្តនៃច្បាប់មៃះ ឬកបារអៃុវត្តចំមពោះបុ្រ្គល្បា្ួ
យឬកបាលៈមទសៈ្បា្ួយ មធវើឱ្យអសុពលភបាព អធ្្មៃុញ្ភបាព 
ខដលអសុពលភបាពឬអធ្្មៃុញ្ភបាពមៃោះៃឹង្ឆិៃជះឥទ្ធឆិ
ពលដល់បញ្ត្ត ឬកបារអៃុវត្តនៃច្បាប់មៃះមផ្ងមទៀត ខដ
លអបាចគតូវ�បាៃផ្តល់ឱ្យៃូវគបសឆិទ្ធភបាពមដោយ្រ្មបាៃបញ្ត្ត 
ឬពបាក្យសុំអសុពលភបាព ៃឆិងកននុងម្រោលបំ្ងនៃបទបញ្ត្តឆិនៃ 
ច្បាប់មៃះ្បាៃភបាពធងៃៃ់ធងៃរម�ើយ។ 
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សមូពនិិត្យមមើលស្ថា នភាពអ្នកមោះម ្្ន តមលើអ៊ើនធឺណិតរបស់អ្នក
ចូលម្ើលទំព័រស្ថបាៃភបាពអនកម�ោះម្នោតរបស ់រដ្ឋមលែបាធឆិកបារ មៃៅ  
VoterStatus.sos.ca.gov, កខៃលៃងខដលអនកអបាចពឆិៃឆិត្យម្ើលស្ថបា
ៃភបាពអនកម�ោះម្នោតរបស់អនក ខសវងរកកខៃលៃងម�ោះម្នោតរបស់អនក 
ឬ្ជ្ឈ្្្ឌលម�ោះម្នោត ៃឆិងអត្ថគបមយោជៃ៍មគចើៃបខៃ្ថ្មទៀត។

ប្រើ ស្ថា នភាពអ្នកបោះប ្្ន ត របស់អ្នក បៅកាន់៖
• ម្ើល្បាមតើអនកគតូវ�បាៃចុះមឈ្មោះម�ោះម្នោត ៃឆិងមបើដូមចនះ កននុងមែោៃធី្បា្ួយ
• ពឆិៃឆិត្យម្ើល្រ្បក្ៃមយោ�បាយអបាទឆិភបាពរបស់អនក
• ខសវងរកទីកខៃលៃងម�ោះម្នោតរបស់អនក
• ខសវងរក្ជ្ឈ្្្ឌលម�ោះម្នោត្ួយ (សគ្បាប់អនកម�ោះម្នោតខដលកំពុងរស់មៃៅកននុងមែោៃធ ីMadera, Napa, Nevada, 

Sacramento ៃឆិង San Mateo)
• ខសវងរកគពឹត្តឆិកបារ្៍ម�ោះម្នោតៃបាអៃបា្រតមៃៅកននុង្ូលដ្ឋបាៃរបស់អនក

• ទទួលយក្្រ្គនុមទ្សក៍សគ្បាប់ព័ត៌្បាៃអនកម�ោះម្នោត (VIG) របស់អនកតបា្អ៊ីខ្៉ល្ុៃមពលកបារម�ោះម្នោតទូទបំាងរដ្ឋៃី្ួយៗ 
• ខសវងរកព័ត៌្បាៃទបាក់ទងសគ្បាប់កបារិយបាល័យកបារម�ោះម្នោតមែោៃធីរបស់អនក
• សូ្ ពឆិៃឆិត្យម ើ្លស្ថបាៃភបាពម�ោះម្នោតតបា្សំបុគត ឬ សៃលៃឹកម្នោតបម្ដោះអបាសៃនរបស់អនក

ពត័ម៌ានថ្ងៃមោះម ្្ន ត
ការយិាល័យបោះប ្្ន ត និង មជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ្្ន តគឺបបើក ចាប់ពើប ោ៉ ង 7:00 ពពរឹក ដល់ 8:00 យប់ បៅថ ង្ៃអង្គា រ ទើ  
6 ខែវចិ្ិកា។ បបើអ្នកគឺបៅក្ននុងជួរ មនុនប ោ៉ ង 8:00 យប់, អ្នកបៅខតអាចបោះប ្្ន តោន។ បដើម ើ្ខសវែងរកកខនលែងបោះប ្្ន តរបស់
អ្នក ឬមជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ្្ន ត៖

 ពឆិៃឆិត្យម្ើល ្្រ្គនុមទ្សក៍សគ្បាប់ព័ត៌្ បាៃអនកម�ោះម្នោត ខដល្្រៃ្តីម�ោះម្នោតមែោៃធីរបស់អនកខដល�បាៃមផ្ើសំបុគតមទៅឱ្យអនក

 ទូរស័ព្មទៅ (888) 345-4917

 មលើប្ដបាញមៃៅ www.sos.ca.gov/elections/polling-place ឬ VoterStatus.sos.ca.gov

 សរមសរអត្ថបទ Vote មទៅ GOVOTE (468683)

  ទបាញយកក្្មវិធីទូរស័ព្ចល័ត “Vote California” (អបាចរក�បាៃមៃៅហបាង iOS ៃឆិង Android)

អ្នករមួចំណណកកពំលូក្នង៊ វធិានការសន្លឹកម ្្ន ត និងមបក្ខជនទទំូាងរដ្ឋ
មៃៅមពល្រ្ៈក ្្មកបារ្នបាក់ (ប្ុរ្គល ឬគកុ្្ៃុស្ខដលទទួល�បាៃ ឬចំ្បាយគ�បាក់សគ្បាប់ម្រោលបំ្ងនៃ
កបារជះឥទ្ធឆិពលមទៅមលើអនកម�ោះម្នោតឱ្យ្របាំគទ ឬគប្បាំងៃឹងវិធបាៃកបារសៃលៃឹកម្នោត ឬមបក្ខជៃ) ្របាំគទ ឬគប្បាំងៃឹង 
វិធបាៃកបារសៃលៃឹកម្នោត ឬមបក្ខជៃ ៃឆិងដមំ�ើងយ៉បាងមហោច្បាស់ $1 លបាៃ, ្រ្ៈក្្មកបារមៃោះគតវូខតរបាយកបារ្៍
អនករួ្ ចំខ្កទបាំង 10 កំពូលៗរបសែ់លៃលួៃមទៅកបាៃ់ ្រ្ក្្មកបារអៃុវត្តៃ៍ៃមយោ�បាយយុត្តឆិធ្៍រដ្ឋ California 
(FPPC)។ ្រ្ៈក្្មបាធឆិកបារគតូវមធវើបច្នុប្ៃនភបាពបញ្ីមឈ្មោះកំពូលទបំាង 10 មៃៅមពល្បាៃកបារផលៃបាស់ប្តចូរ។
បញ្ីទបាំងមៃះអបាចរក�បាៃមៃៅមលើវិបសបាយរបស ់FPPC http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

ខាងល�ើ
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ការចះ៊ម ម្ ះអ្នកមោះម ្្ន ត
បបសិនមបើអ្នក�ថានចុះម្មោះម�ោះម្្នោតរួចមហើ� អ្នក�ិនចថាំ�ថាច់ចុះម្មោះ�្ងមទៀតម�ើ� មលើកនលងនត អ្នក្លែថាស់ប្តូរម្មោះ 
អថាស័�ដ្ឋថាន្ទេះ អថាស័�ដ្ឋថាននបបសនី� ឬបបសិនមបើអ្នកចង់្លែថាស់ប្តូរ ឬ បបសិនមបើអ្នកចង់្លែថាស់ប្តូរបក្សនម�ោ�ថា��ួ�។
អ្នកអថាចចុះម្មោះម�ោះម ្្នោតមលើបណតថាញមនៅ RegisterToVote.ca.gov, ឬទូរស័ពទេមទៅនខ្សបណតថាញអ្នកម�ោះម្្នោតឥតគិតនថលែរបស់រដ្ឋ
មលខថាធិកថារ តថា�មលខ (888) 345-4917 មដើ�្បីឱ្យមគម្ញើសំបុបតនូវពថាក្យសុំ�ួ�មទៅអ្នក។

ពថាក្យសុំចុះម្មោះអ្នកម�ោះម្្នោតអថាចរក�ថានមនៅកថារ�ិថាល�័នបបសណី�៍ភថាគមបចើន បណ្ថាល័� បកុង 
និងកថារិ�ថាល័�រដ្ឋថាភិ�ថាលមខោនធ ីកថារិ�ថាល័�ម�ោះម្្នោតមខោនធ ីនិងកថារ�ិថាល័�រដ្ឋមលខថាធិកថារ California។

ការចះ៊ម ម្ ះអ្នកមោះម ្្ន តមានលក្ខខណ្ឌ
មតើអ្នក�ថានមភលែចចុះម្មោះឬ? កុ�ំថារ�្ភអ!ី មតើអ្នកដរឹងថថា អំ�នុងរ�ៈមពលនន 14 នថងៃ �ុនមពលនថងៃម�ោះម្្នោតរហុតដល ់
និងរ�ួទថាំងនថងៃម�ោះម្្នោត អ្នកអថាចមទៅកថាន់កថារ�ិថាល័�របស់�នន្ីមខោនធីរបស់អ្នក ឬ�ណ្ឌលម�ោះម្្នោតមដើ�្បីចុះម្មោះ�ថានលក្ខខណ្ឌមដើ
�្បីម�ោះម្្នោត? ដំមណើរកថារមនះ�ថានម្មោះថថាកថារចុះម្មោះអ្នកម�ោះម្្នោត�ថានលក្ខខណ្ឌ (CVR)។ មនះគឺជថារមបៀបនដលវថា�ថានដំមណើរកថារ៖

1. ចូលមទៅកថាន់កថារិ�ថាល�័ម�ោះម ្្នោតមខោនធីរបស់អ្នក ឬ�ណ្ឌលម�ោះម្្នោត—បញ្ីមពញមលញននព័ត៌�ថានទំនថាក់ទំនងមខោនធីអថាចរក�ថា
នមនៅទីមនះ៖ http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/

2. បំមពញប័ណ្ចុះម្មោះអ្នកម�ោះម ្្នោត ឬចុះម្មោះមលើបណតថាញមលើ RegisterToVote.ca.gov

3. ម�ោះម្្នោតសនលែរឹកម្្នោតបមណតោះអថាសន្ន CVR មនៅកថារិ�ថាល័�ម�ោះម្្នោតមខោនធ ីឬ�ជ្ឈ�ណ្ឌលម�ោះម្្នោតរបស់អ្នក។

កថាលណថា�នន្ីកថារម�ោះម ្្នោតមខោនធ ីដំមណើរកថារលិខិតបញ្ថាក់អំពីកថារចុះម្មោះ សមប�ចថថាអ្នក�ថានលក្ខណស�្បត្ិបគបប់គថាន់មដើ�្បី
នរឹងចុះម្មោះ និងបញថ្ាក់អះអថាងព័ត�៌ថានរបស់អ្នក កថារចុះម្មោះកលែថា�មទៅជថាអចិននន្� មហើ� សនលែរឹកម្្នោតបមណតោះអថាសន្ន CVR 
នរឹងបតូវ�ថានរថាប់បញ្តូល។

មដើ�្បីនសវែង�ល់បនន្�មទៀត សូ�ចូលមទៅ http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

�ជ្ឈ�ណ្ឌលម�ោះម្្នោតគឺអថាចរក�ថានសប�ថាប់អ្នកម�ោះម្្នោតនដលកំពុងរស់មនៅក្ននុងមខោនធ ីMadera, Napa, Nevada, 
Sacramento និង San Mateo។ ចូលម�ើល VotersChoice.sos.ca.gov ឬម�ើលទំព័រ 93 សប�ថាប់ព័ត៌�ថានបនន្�មនៅមលើ បក�
ស្ីពីជមប�ើសរបស់អ្នកម�ោះម្្នោត និង�ជ្ឈ�ណ្ឌលម�ោះម្្នោត។

ពត័ម៌ានស្ើឯកជនភាពចះ៊ម ម្ ះរបស់អ្នកមោះម ្្ន ត
៉នសនុវតថាិភាពបៅកម្មវធិើការចនុះប ្្ម ះអ្នកបោះប ្្ន តស ង៉ៃ ត់បៅផ្ះ អ្នកម�ោះម្្នោត�ួ�ចំនួននដលកំពុងបប្�នរឹងដំមណោះ
បសថា�នដលគប�ថា�កំនហងដល់អថា�ុជីវិត (ឧទថា. អំមពើហិង្សថាក្ននុងបគួសថារ ជនរងមបគោះពីកថារ្លែបចថាប)់ អថាច�ថានលក្ខណៈស
�្បត្ិបគប់បគថាន់សប�ថាប់ស្ថានភថាពអ្នកម�ោះម្្នោតស�ងៃថាត់។ សប�ថាប់ព័ត៌�ថានបនន្� ទថាក់ទងន្្នកសុវត្ិភថាពរបស ់រដ្ឋមលខថាធិកថារ 
មនៅទូរស័ពទេឥតគិតនថលែរបស់ក�មវិធ ីតថា�មលខ (877) 322-5227 ឬចូលម�ើល www.sos.ca.gov/registries/safe-home/។

ឯកជនភាពថនព័ត៌៉នអ្នកបោះប ្្ន ត៖ ព័ត៌�ថានអំពីសំបុបតបញ្ថាក់កថារចុះម្មោះអ្នកម�ោះម្្នោតរបស់អ្នកនរឹងបតូវ�ថានមបបើមដោ��ននី្ម�ោះ 
ម្្នោតមដើ�្បីម្ញើឱ្យអ្នកនូវព័ត៌�ថាន្លែតូវកថារអំពីដំមណើរកថារម�ោះម្្នោត ដូចជថាទីតថាំងននកននលែងម�ោះម្្នោត និងបញ្ថា និងមបក្ខជននថានថានដ
លនរឹងមលចម�ើងមលើសនលែរឹកម ្្នោត។ កថារមបបើប�ថាស់ព័ត៌�ថានកថារចុះម្មោះអ្នកម�ោះម្្នោតសប�ថាប់ពថាណិជ្ក�ម គឺបតូវ�ថានហថា�ឃថាត់ 
មដោ�ច្បថាប់ និង�ថានមទោសកប�ិត�ជ្ឈរឹ�។ ព័ត�៌ថានអ្នកម�ោះម្្នោតបបនហលជថាបតវូ�ថាន្្លម់ទៅមបក្ខជនសប�ថាប់�ុខតំនណង គណៈក
�មថាធិកថារវិធថានកថារសនលែរឹកម្្នោត ឬជនដនទមទៀតសប�ថាប់កថារម�ោះម្្នោត សប�ថាប់មគោលបំណង�ថានខលែរឹ�សថារ នម�ោ�ថា� និង រដ្ឋថាភិ�ថាល 
ដូច�ថានសមប�ចមដោ�រដ្ឋមលខថាធិកថារ។ ប័ណ្មបើកបរ មលខសន្ិសុខសង្� ឬ ហត្មលខថារបស់អ្នក ដូចនដល�ថានបង្ថាញមលើប័ណ្ចុះម្មោះអ្ន
កម�ោះម្្នោតរបស់អ្នក �ិនបតូវអថាចបមញ្ញសប�ថាប់មគោលបំណងទថំាងមនះមទ។ បបសិនមបើអ្នក�ថានសំណួរណថា�ួ�អំពីកថារមបបើប�ថាស់នូវព័ត�៌ថាន
អ្នកម�ោះម្្នោត ឬចង់រថា�កថារណ៍ពីកថារមបបើខុសនដលសង្័ស�ននព័ត៌�ថាននបបមនះ សូ�ទូរស័ពទេមទៅនខ្សបណតថាញអ្នកម�ោះម ្្នោតរបស់រដ្ឋមលខថាធិកថារ 
តថា�មលខ (888) 345-4917។
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អនាគតថនការមោះម ្្ន តក្នង៊ California
មដោយច្បាប់មផ្តើ្មៃៅ្នបា ំ2018, អនកម�ោះម្នោតខដល�បាៃចុះមឈ្មោះទបាំងអស់កននុងមែោៃធ ីMadera, Napa, Nevada, Sacramento, ៃឆិង 
San Mateo ៃឹងទទួល�បាៃសៃលៃឹកម្នោតរបស់ពួកម្រតបា្សំបុគត កននុងមពលប៉ុៃ្មបាៃស�្តបាហ៍្ុៃមពលមពលម�ោះម្នោត។ អនកម�ោះម្នោតមៃៅកននុងមែោ
ៃធីខដលចូលរួ្ៃឹង្បាៃជមគ្ើស 3 សគ្បាប់រមបៀបម�ោះម្នោត៖

បោះប ្្ន តតាមសំបនុពត៖ អនកអបាចមផ្ើសៃលៃឹកម្នោតខដល�បាៃបំមពញរបស់អនកឱ្យ�បាៃ្បាប់តបា្ខដលអនកទទួល�បាៃ។

ពបអប់ទ ល៉ែ ក់៖ អនកអបាចទ្លៃបាក់សៃលៃឹកម្នោតខដល�បាៃបំមពញរួចរបស់អនកមៃៅគបអប់ទ្លៃបាក់មែោៃធីទបាំង�បាយ 
ឱ្យ្បាប់ៗមៃៅមពលអនកទទួល�បាៃវបា។ ្ឆិៃចបាំ�បាច់គតវូ្បាៃខត្មៃៅគបអប់ទ្លៃបាកម់�ើយ។

មជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ្្ន ត៖ ្ជ្ឈ្្្ឌលម�ោះម្នោតៃឹងប្តចូរទីកខៃលៃងម�ោះម្នោត។ អនកអបាចម�ោះម្នោតមដោយែលៃលួៃឯងមៃៅ្ជ្ឈ្ ្្ឌលម�ោះម្នោត្បា្ួយមៃៅ
កននុងមែោៃធីរបស់អនក។ ្ជ្ឈ្្្ឌលម�ោះម្នោតៃឹងមបើកសគ្បាប់រយៈមពល 11 ន្ងៃអប្បរ្បា រហូតដល់ ៃឆិងរួ្បញ្ចូលទបាំងន្ងៃម�ោះម្នោត។
មៃៅ្ជ្ឈ្្្ឌលម�ោះម្នោតៃី្ួយៗ អនកអបាច៖

• ម�ោះម្នោតមដោយផប្ាល់
• ចុះមឈ្មោះម�ោះម្នោត ឬមធវើបច្នុប្ៃនភបាពកបារចុះមឈ្មោះរបស់អនក
• ទ្លៃបាក់សៃលៃឹកម្នោតខដល�បាៃបំមពញរបស់អនក
• ទទួល�បាៃសៃលៃឹកម្នោតជំៃួស
• ម�ោះម្នោតមដោយមគបើ្៉បាសុីៃម�ោះម្នោតខដលអបាចចូលមគបើ�បាៃ
• ទទួល�បាៃជំៃួយ ៃឆិងស្្ភបារៈម�ោះម្នោតជបាពហុភបាសបា

មេតអ៊្ើមានការផ្្ស់ប្ូរ?
ច្បាប់ស្ដីពីជមគ្ើសរបស់អនកម�ោះម្នោតរដ្ឋ California �បាៃកលៃបាយជបាច្បាបម់ៃៅកននុង្នបំា 2016 មដើ្្ីមធវើឱ្យ កបារម�ោះម្នោត្បាៃភបាពងបាយគសួលៃឆិ
ងអបាចចូលដំម្ើរកបារ�បាៃ។ អនកអបាចមគជើសមរើសរមបៀប មៃៅមពល ៃឆិងទីកខៃលៃងខដលអនកម�ោះម្នោត។

មតើខ្៊តំត រូវមោះម ្្ន តមៅមពលណា?
អនកៃឹងទទួល�បាៃសៃលៃឹកម្នោតរបស់អនកមៃៅសំបុគត មៃៅប៉ុៃ្មបាៃស�្តបាហ៍្ុៃកបារម�ោះម្នោត។ បៃ្បាប់ពីបំមពញសៃលៃឹកម្នោតរបស់អនក
រួច អនកអបាចគប្រល់វបាគត�ប់តបា្សំបគុត ឬមៃៅគបអប់ទ្លៃបាក់មែោៃធ ីឬ្ជ្ឈ្្្ឌលម�ោះម្នោតទបំាង�បាយ។ ្ជ្ឈ្្្ឌលម�ោះម្នោត 

ៃឹងមបើកសគ្បាប់អប្រ្បារយៈមពល 11 ន្ងៃរហូតដល ់ៃឆិងរួ្បញ្ចូលន្ងៃម�ោះម្នោត។

មតើខ្៊ណំសង្រកតបអប់ទម្ាក ់ឬមជ្ឈមណ្ឌ លមោះម ្្ន តមៅឯណា?
VotersChoice.sos.ca.gov

ចះ៊មបើខ្៊មិំនទទលួោនសន្លឹកម ្្ន តរបស់ខ្៊?ំ
មទៅកបាៃ់្ជ្ឈ្្្ឌលម�ោះម្នោតទបាំង�បាយកននុងមែោៃធីរបស់អនក ឬទូរស័ព្មទៅ្្រៃ្តីកបារម�ោះម្នោតមែោៃធីរបស់អនកមដើ្្ីមសនើសុំកបារប្តចូរ។

ចះ៊ដចូមមច្មបើខ្៊មិំនមៅក្នង៊មោនធើណដលចលូរមួ?
គបសឆិៃមបើអនករស់មៃៅកននុងមែោៃធី្ួយខដលបច្នុប្ៃន្ឆិៃ�បាៃចូលរួ្កននុងច្បាប់ស្ដីពីជមគ្ើសរបស់អនកម�ោះម្នោត អនកៃឹងបៃ្តម�ោះម្នោតមដោយអ៊ីខ្៉ល 

ឬមៃៅកខៃលៃងម�ោះម្នោត។ ទបាក់ទងតបា្មលែសគ្បាប់អនកម�ោះម្នោតឥត្រឆិតន្លៃរបស ់រដ្ឋមលែបាធឆិកបារ តបា្មលែ (888) 345-4917 
សគ្បាប់ព័ត៌្បាៃបខៃ្ថ្។
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វបិស្យលទ្ធផលការមោះម ្្ន តរដ្ឋ
ចង់ម�ើញន្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកបា ្នបំា 2018 លទ្ធផលកបារម�ោះម្នោតសបាកល បៃ្បាប់ពីកបារម�ោះម្នោត បឆិទមៃៅម្៉ោង 8:00 យប់? 
ចូលម្ើល វិបសបាយលទ្ធផលកបារម�ោះម្នោតរបស ់រដ្ឋមលែបាធឆិកបារ California មៃៅ https://vote.sos.ca.gov/។

វិបសបាយលទ្ធផលកបារម�ោះម្នោត្រឺគតូវ�បាៃអបាប់មដតមរៀងរបាល់គ�បាំៃបាទីមៃៅយប់ម�ោះម្នោត 
ជបាលទ្ធផលរបាយកបារ្៍មែោៃធីមទៅ រដ្ឋមលែបាធឆិកបារ។ ្្រៃ្តីម�ោះម្នោតមែោៃធីមផ្ើលទ្ធផលម�ោះម្នោតពបាក់ក្ដបាលផលៃចូវកបារ
មទៅ វិបសបាយរបស ់រដ្ឋមលែបាធឆិកបារ បៃ្បាប់ពីកបារិយបាល័យម�ោះម្នោតបឆិទមៃៅម្៉ោង 8:00 យប់ មហើយបៃ្តមផ្ើកបារអបាប់មដត
ៃបាៃបាមៃៅមរៀងរបាល់ពីរម្៉ោងយ៉បាងតឆិចបំផុត រហូតទបាល់សៃលៃឹកម្នោតមៃៅន្ងៃម�ោះម្នោតគតូវ�បាៃរបាប់។

ចបាបម់ផ្តើ្មៃៅ្នបា ំ2018 អនកម�ោះម្នោតខដល�បាៃចុះមឈ្មោះទបាំងអស់កននុងមែោៃធ ីMadera, Napa, Nevada, 
Sacramento, ៃឆិង San Mateo ៃឹងទទួល�បាៃសៃលៃឹកម្នោតរបស់ពួកម្រតបា្សំបុគត កននុងមពលប៉ុៃ្មបាៃស�្តបាហ៍្ុៃមព
លមពលម�ោះម្នោត។
លទ្ធផលម�ោះម្នោតផលៃចូវកបារៃឹងគតូវ�បាៃផ្បាយគតឹ្ន្ងៃទ ី14 ខែធនចូ ្នបំា 2018 មៃៅ www.sos.ca.gov/elections/

អត្តបទថនសំបណើ ចបាប់ក៏អាចរកោនបលើបណ្្ត ញបៅ  
http://voterguide.sos.ca.gov។
បបើអ្នកចង់ោនចបាប់ចមលែងបោះពនុម្ពបខនថាមមួយថនអតថាបទបនះ៖

សូមអនុើខមលបៅរដ្ឋបលខាធិការ  
vigfeedback@sos.ca.gov

សូមទាក់ទងខែសែរទូរស័ព្អ្នកបោះប ្្ន តរបស់រដ្ឋបល
ខាធិការបលែ (888) 345-4917។

េសចក�ីជ

នូដំ
ណឹ
ងសំ

�ន់

ជំនួយសតមាប់អ្នកមោះម ្្ន តមានពកិារភាព
ពនិិត្យមមើលមគ្ម៊ទ ទេសកស៍តមាប់ពត័ម៌ានអ្នកមោះម ្្ន តរមោនធើរបស់អ្នក
្្រ្គនុមទ្សក៍សគ្បាប់ព័ត៌្បាៃអនកម�ោះម្នោតមែោៃធីរបស់អនកៃឹង៖

• ពឆិព្៌ៃបាអំពីវិធីខដលបុ្រ្គល្បាៃពឆិកបារភបាព អបាចម�ោះម្នោតជបាឯកជៃ ៃឆិងមដោយឯករបាជ្យ
• បឆិទសញ្បាមកៅអី្ បាៃកង់ គបសឆិៃមបើកខៃលៃងម�ោះម្នោត ្រឺអបាចមចញចូល�បាៃមដោយអនកម�ោះម្នោត្បាៃពឆិកបារភបាព

មគ្ម៊ទ ទេសកស៍តមាប់ពត័ម៌ានអ្នកមោះម ្្ន តជាសំមេង និងអក្សរពម៊្ពធំៗ
មសៀវមភៅ្្រ្គនុមទសក៍ទបាំងមៃះ្រឺអបាចរក�បាៃមដោយឥត្រឆិតន្លៃជបាភបាសបាអង់ម្រលៃស ចឆិៃ ហឆិ្្ឌី ជប៉ុៃ ខែ្មរ កូមរ ៉មអស្៉បាញ តបាហ្គបា�នុក 
ន្ ៃឆិងមវៀត្បា្។ មដើ្្ីដបាក់បញ្បាសុំ៖

សូ្ទបាក់ទងតបា្ខែ្រទូរស័ព្អនកម�ោះម្នោតរបស់រដ្ឋ
មលែបាធឆិកបារមលែ (888) 345-4917។

ចូលម ើ្ល http://voterguide.sos.ca.gov

ទបាញយកកំខ្ MP3 អូឌីយ៉ូ មៃៅ  
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/kh 
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ថ ង្ៃទី 8 ខែតុលា ឆ្នាំ  2018
ថ្ងៃទមីួយ ដ�ីម្ដីោះដ ន្ោ តតាមសំបុតត។

ថ ង្ៃទី 22 ខែតុលា ឆ្នាំ  2018
ថ្ងៃចុងដតរោយដ�ីម្ចុីះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ ត។ 
អនោកអាចចុះដ ម្ ះដតរោម “លក្ខខណ្ឌ ” និង
ដោះដ ន្ោ តដៅរោរយិាល័យដោះដ ន្ោ តដោនធី
របស់អនោក ដតរោយពី 15-ថ្ងៃថនរោលបរដិចឆេទ
ផុតកំណត់រោរចុះដ ម្ ះអនោកដោះដ ន្ោ ត។ 

ថ ង្ៃទី 30 ខែតុលា ឆ្នាំ  2018
ថ្ងៃចុងដតរោយដ�លមនន្ីដោះដ ន្ោ តដោនធី
ដោះនឹងទទលួរោរដាក់សុំសតរាប់រោរដោះ
ដ ន្ោ តតាមសំបុតតរបស់អនោកដោះដ ន្ោ តណា
រានោ ក់។

ថ ង្ៃទី 6 ខែវចិិ្ឆកា ឆ្នាំ  2018
ថ ង្ៃបោះបឆ្នា ត!

តតរូវចំាថា បៅបោះបឆ្នា ត!
កដនលែងដោះដ ន្ោ តដបីកទ្វា រពីដរាោ ង 7:00 តពឹករហតូ�ល់ដរាោ ង  
8:00 យប់ដៅថ្ងៃដោះដ ន្ោ ត!

ខែតុលា

 អាទតិ្យ ច័ន្ទ អង្គា រ ពុធ តពហស្តិ៍ សតុក ដៅរ៍

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

ខែវចិិ្ឆកា

 អាទតិ្យ ច័ន្ទ អង្គា រ ពុធ តពហស្តិ៍ សតុក ដៅរ៍

     1 2 3

 4 5 6 7 78 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

កាលបរបិច្ឆទតតរូវចងចំា!



CALIFORNIA

ការបោះប ន្ោ តសាកល
អត្តបទនៃសប្នោើច្បាប់

ន្ងៃអង្គា រ ទើ 6 ខែវចិិ្ ្ឆកា ន្ោំ  2018
ត្ រូវចំាថា ទៅទោះទ ន្ោ ្! 

កន្ លែងទោះទ ន្ោ ្ទ�ើកទ្វា រពើទ ោ៉ ង 7:00 
តពរឹករហូ្ ដល់ទ ោ៉ ង 8:00 យ�់

ន្ងៃទើ 8 ខែតលុា
ថ្ ងៃទើមយួ ទដើម្ើទោះទ ន្ោ ្តាមស�ំតុ្។

ន្ងៃទើ 22 ខែតលុា*
ថ្ ងៃចងុទតរោយទដើម្ើចះុទ ម្ ះទោះទ ន្ោ ្។

ន្ងៃទើ 30 ខែតលុា
ថ្ ងៃចងុទតរោយនដលមន្្ើទោះទ ន្ោ ្ទោ្ធើ្រឹង 

ទទលួយកពាក្យសុអំនោកទោះទ ន្ោ ្ណាមយួសត៉�់ស្លែរឹកទ ន្ោ ្ទោះ
ទ ន្ោ ្តាមស�ំតុ្។

ពិនិត្យម�ើលស្ថា នភាពមោះម ន្ោ តមលើអិ៊នធឺណែតរបស់អនោកមោះម ន្ោ តមៅ voterstatus.sos.ca.gov

កនោងុកចិ ្ចត�រឹងនត�ងទដើម្ើរោ្�់្ ្ថយថ្លែចណំាយរោរទោះទ ន្ោ ្ រដ្ឋសភារដ្ឋោ្ផល្់សទិ ្ដិល់រដ្ឋ ្ងិ�ណ្ាទោ្ធើទដើម្ើទផ ញើស�ំតុ្ន្មគ្ទុទ ទេ
សកស៍ត៉�់ព័្ ៌៉ ្អនោកទោះទ ន្ោ ្មយួ�ោទុណាណ ះទៅដល់តគ រួសារទោះទ ន្ោ ្្ើមយួៗ ្ងិទដើម្ើផល្់ចបា�់ចមលែងមយួថ្អ្�្ទថ្សទមនោើចបា
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សម្រាប់ច្បាប់ច្្្លងបខៃថ្ែ នៃ្គគាបុទ ្ទសកស៍ម្រាប់ពត័រ៌ាៃអនោកបោះ ប ន្ោ ត ឬអតថែបទនៃច្បាប់ម្សបតា្សំប�ើ  ជាភាសាណា្ួយខា 
ងបម្កា្ សូ្ ទរូស័ព្ទបៅ៖

English: (800) 345-VOTE (8683) 
TTY/TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文 /Chinese: (800) 339-2857 
/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 
/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 
Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 
/Vietnamese: (800) 339-8163




