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្ំស�ើបបជាមតិ 41

ច្បាប់ សៃះ បាៃ ដាក់ ស្នើ សដាយ្ភា តំណាង រាស្្ត រដ្ឋ    

ស្ច   ក្តតី បរាង ច្បាប់សេខ  639 នៃឆ្្ំ 2013–2014 អង្គ បបជុំ ធម្មតា 

(ជំពូក  727, េក្ខៃ្តិកៈ នៃ ឆ្្ំ 2013) បតរូវ បាៃ ដាក់ ជូៃសៅ  បបជា ជៃ សដាយ 

អៃុ សោម តាមបបការ នៃ មាបតា XVI នៃ រដ្ឋ ធម្ម ៃុញ្ញ រដ្ឋ California ។ 

ច្បាប់ បាៃ ដាក់ ស្នើ សៃះ បនៃ្ថមវគ្គមួយ ចំៃួៃ សៅ ៃឹង បកម អំពតី សោធា ៃិង 

អតតីត យុទ្ធ ជៃ; ដូសចនះ ស�ើយ បបការ ថ្មតី បាៃ ស្នើ ស�ើងឲ្យ ដាក់  បនៃ្ថម គឺ មាៃ 

សបាះ ពុម្ព ជា បបសេទ អក្សរ សបទត ្ំរាប់ ្ ំគាេ់ ថាបបការ ទាំង សោះ គឺ ថ្មតី។

ច្បាប់ បាៃ ដាក់ ស្នើ

វគ្គ 1។ មាបតា 5y (ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ ៃឹង វគ្គ 998.540) គឺ បតរូវ បាៃ បនៃ្ថម 

សៅ ជំពូក 6 នៃ ន្នក 4 នៃ បកម សោ ធា  ៃិងអតតីត យុទ្ធ ជៃឲ្យ អាៃ ថា ៖

មាបតា 5y។ ច្បាប់្ញ្្ប័�្ណកម្តី ឆ្្ំ 2014 នៃការការរារេំសៅដា្្ៃ 

អតតីតយុទ្ធជៃ ៃិងជៃគា្្ៃ្្ះ្នម្ែងរប្់អតតីតយុទ្ធជៃ។

998.540។ មាបតា សៃះគួរ នត បតរូវ ដឹង ស�ើយ បបន�េ អាច្ំអាងថាជា 

ច្បាប់្ញ្្ប័�្ណកម្តី ឆ្្ំ 2014 នៃការការរារេំសៅដា្្ៃអតតីតយុទ្ធជៃ 

ៃិងជៃគា្្ៃ្្ះ្នម្ែងរប្់អតតីតយុទ្ធជៃ។

998.541។ (a) California ជា ្ ្ះ រប្់ អតតីត យុទ្ធ ជៃបបន�េ ជិត ពតីរ 

ោៃ ោក់ ជា ចំៃួៃ សបចើៃ រដ្ឋ ស្្សងៗ សទៀតសៅ កននុង បបសទ្ ស�ើយ ជាមួយ ៃឹង 

ថយ ចុះ នៃ ្ ស្រ្្ម សៅ  បបសទ្ អ៊ី រា៉្ក់  ៃិង បបសទ្ អាហ្្ៃិ ស្្ៃ ចំៃួៃនដេ 

មិៃ ធា្្ប់ មាៃពតី មុៃ នដេ អតតីត យុទ្ធ ជៃៃឹង វិេ បត�ប់ មក រដ្ឋ  California 

្�គមៃ៍  រប្់ សយើង, ភាគ សបចើៃ បតរូវ ការ េំសៅ ដា្្ៃ, ការ ្ររ,  ស្វា្ុខ 

ភាព ្ ្លូវ ចិត្ត ៃិងការ   ព្យា បាេ ថា្្ំ  ស�ៀៃ, ៃិងស្វា ៃតីតិ ្ ម្ែ ទាកម្ម។

(b) នត ជា អេ័ព្វ រដ្ឋ California ក៏ជា រដ្ឋ ោំ មុខ កននុង បបសទ្ កននុង  

ចំៃួៃ អតតីត យុទ្ធ ជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង ចំៃួៃ សៃះ បបន�េ 25 ភាគ 

រយ នៃចំៃួៃ អតតីត យុទ្ធជៃគា្្ៃ ្ ្ះ្នម្ែងនៃ បបសទ្ ទាំង មូេ នដេ 

រ្់ សៅ កននុង រដ្ឋ California, បបន�េ 19,000 ោក់  ជា អតតីត យុទ្ធ ជៃ។ 

សោងតាមការិោេ័យ បសវ បជាវ សៅ California បកុង Los Angeles គឺ 

សេខ មួយ នៃ ចំៃួៃអតតីត យុទ្ធ ជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង បោ្្ប់ មកតំបៃ់ San 

Diego សៅ   សេខទតី បតី ស�ើយ តំបៃ់ស្នរ San Francisco សៅ សេខទតី បបាំ បួៃ។

(c) ជា បនៃ្ថម សទៀត មុខមាត់ នៃ បណា្្អតតីត យុទ្ធ ជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែងកននុង 

បបសទ្គឺ នបប បបរួេសដាយ  ភាគ សបចើៃអតតីត យុទ្ធ ជៃ OIF/OEF រក  ស�ើ� 

ខ្លួៃ  សគ  ថា មាៃការធា្្ក់  ចុះប្ឺតៗ្ំសៅសៅរកការ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង ៃិង 

កំស�ើៃ ខាងអតតីត យុទ្ធជៃជា ស្្តតី ៃិងកូៃៗ រប្់ សគ បញ្លូេកាៃ់ នត សបចើៃ 

ស�ើងៗសៅកននុង បបជា សស្្តនៃ អតតីត យុទ្ធ ជៃគា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង។

(d) ជា មួយ ៃឹងអបតា ខ្ព្់ រប្់ សគអំពតី ជំងឺ ធា្្ក់ ទឹក ចិត្តសបកាយ សពេ មាៃ 

សបគាះ ថា្្ក់ ស�ើយ, រំសោេ បំរាៃសរ ជាតិ ជាប់ បតរួត បតា, ៃឹងៃិកម្ម ភាព បពម 

ទាំង ឧប្ែត្តិស�តុខ្ព្់ នៃបទ  ពិសសធការ ប៉ះ ទង្គិច ្ ្លូវ សេទសដាយ អតតីត យុទ្ធ 

ជៃ សេទស្្តតី រប្់ សយើង អតតីត យុទ្ធ ជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង បច្នុ ប្ែៃន  ពួក សគ ទាំង 

អ្់ សោះ ជា �យៗ សច� ចូេ  កននុង មៃ្តីរ �ុំ ឃាំង, មៃ្តីរ សពទ្យ, ៃិង កម្ម វិធតីព្យា 

បាេ ,  ការ ទា� ស្វា ចុះជា វិ្មាមាបត សដាយមិៃ បាៃ ទទួេស្វា បតឹម 

បតរូវ្ំរាប់ សធ្វើ ឲ្យ ស្្ថរភាព កននុងជតីវិត រប្់ សគ។

(e) អង្គ ៃតីតិ បញ្ញត្តិ បតរូវ នតរក មសធ្យា បាយទូេំទូោយ, ្បមប ្ បមរួេ, 

ស�ើយ នដេ មាៃ បប្ិទិ្ធ ភាពសេើនថ្ ស្្សងៗ្ំរាប់ ស្្ើយ តបសៅ ៃឹង ស្ចក្តតី

 បតរូវ ការេំសៅ ដា្្ៃនៃ អតតីត យុទ្ធ ជៃ រប្់ សយើង។ មសធ្យា បាយ រសបៀប  សោះគួរ 

នតមាៃ អាៃុភាព សេើ ធៃ ធាៃសធារ�ៈ ៃិងឯក  ជៃ ស�ើយ ៃឹង្បមបសៅ 

ៃឹង ស្វា េំសៅ ដា្្ៃ។

(f) បបាំ ឆ្្ំ មុៃ ពេរដ្ឋ California ោ៉្ងសេើ្ េុបបាៃបញ្្ក់ 

អះអាងៃូវ ការ ដឹង គុ� រប្់ សគចំសរាះ អតតីត យុទ្ធ ជៃ រប្់ សយើងសដាយ 

ការ អៃុ ម័ត ្ំស�ើ បបជា មតិ 12,ទឹក បបាក់បបាំបួៃ រយោៃដុោ្្រ 

($900,000,000) កាតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តីទូ សៅមាៃ សគាេ បំ�ងជួយ 

អតតីត យុទ្ធ ជៃ ជា ពិស្្ គឺទិ� ្ ្ះបគរួសរ សទាេ, ចំការ, ៃិង ្ ្ះ ចេ័ត តាម 

រយៈកម្ម វិធតី កម្តីទិ� ្ ្ះ CalVet។

(g) សដាយ សរ វិបត្តិស្ដ្ឋ កិច្កននុង បបសទ្ ៃិងការថយ ចុះន្នក េំសៅ 

ដា្្ៃ ៃិង ការ នបប បបរួេនៃ បបជាសស្្តនៃអតតីត យុទ្ធ ជៃ រប្់ សយើង កម្ម 

វិធតីចំការ ៃិងកម្ម វិធតី កម្តីទិ� ្ ្ះ ដូច បាៃ អៃុ ម័ត៌សដាយ ្ំស�ើ បបជា មតិ  

12, ឋិតសបកាម ការសជឿទុក ចិត្ត ជា្ំខាៃ់។ បបាំ ឆ្្ំ តាំង ពតីស្ចក្តតី អៃុម័តិទឹក 

បបាក់សព�បបាំបួៃ រយោៃដុោ្្រ ($900,000,000) សៅ នត មិៃបាៃ 

ចំណាយដូច ន្នក នៃបបាំ រយ ោៃ ដុោ្្រ ($500,000,000) ពតី ្ំស�ើ បបជា 

មតិ 32, នដេបាៃ អៃុ ម័តិ សដាយ  អនក  សបាះ  សឆ្្ត in 2000។

(h) ខ�ៈ សពេ នដេ ស្ចក្តតី បតរូវ ការ រប្់ អតតីត យុទ្ធ ជៃ្ំរាប់េំសៅ 

ដា្្ៃ ព�ុ បគរួសរនដេមាៃ តនម្ សថាក េ្មម , ឧបត្ថម្ភកិច្ , ៃិង អៃ្តរ កាេសៅ 

នតមិៃ បាៃ ជួប តាម តបមរូវការ ស�ើយ មាៃ ធៃធាៃ សធារ�ៈ ៃិងឯកជៃ 

សៅ នត មាៃ្ំរាប់ កននុង សគាេ បំ�ង សៃះ សៅសបកាម កង្វះ ខាត ន្នក សបបើ បបា្់។

(i) អនក សបាះ សឆ្្ត California គួរ នតអៃុញ្្ត ឲ្យ មាៃឱកា្កននុង ការ 

នកទបមង់្ំស�ើ បបជា មតិ 12 កម្ម វិធតី ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី រប្់ អតតីត យុទ្ធ ជៃ 

ឲ្យ មាៃ ភាព បបស្ើរ កននុង ការ ស្្ើយ តបសៅ ៃឹង ស្ចក្តតី បតរូវ ការ ន្នក េំសៅ ដា្្ៃ 

បពម ទាំងការ នបប បបរួេ នៃ បបជា សស្្តកននុង បណា្្អតតីត យុទ្ធ ជៃ បច្នុ ប្ែៃន។

(j) ច្បាប់្ញ្្ប័�្ណកម្តី ឆ្្ំ 2014 នៃការការរារេំសៅដា្្ៃអតតីតយុទ្ធជៃ 

ៃិងជៃគា្្ៃ្្ះ្នម្ែងរប្់អតតីតយុទ្ធជៃ ៃិង នក ទបមង់ បបាំ មួយ រយ 

ោៃ ដុោ្្រ ($600,000,000) នៃទឹក បបាក់ នដេ មាៃ បសប់  ្ំស�ើ បបជា 

មតិ 12 បបាក់្ញ្្ ប័�្ណកម្តី អៃុញ្្ត ្ ំរាប់ ្ ំ�ង់  ៃិងការ ស្្រ ស�ើង 

វិ� នៃេំសៅ ដា្្ៃ ព�ុ បគរួសរ ្ ំរាប់អតតីត យុទ្ធ ជៃ ៃិងគសបមាង អាទិភាព 

នដេ ប្ប ៃឹង េំសៅ ដា្្ៃ ជា មួយ ៃឹង ស្វា ោោ។ សទាះ បតី ជា មួយ ៃឹងការនក 

ទបមង់ នៃបបាក់ ពតី្ញ្្ ប័�្ណ កម្តី ច្បាប់ សៅ នត រក្សា ទុក ចំៃួៃសេើ្ ពតី រាក់ 

កណា្្េមួយ រាៃ់ ោៃដុោ្្រ ្ ំរាប់ អត្ថិភាព នៃកម្ម វិធតី ចំការ CalVet ៃិង 

កម្ម វិធតី បបាក់ កម្តីទិ� ្ ្ះ។

(k) ច្បាប់ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី  នៃ ការការ រារ េំសៅ ដា្្ៃ អតតីត យុទ្ធ ជៃ ៃិង 

ជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង នៃឆ្្ំ 2014 ៃិង ពបងតីកជសបមើ្េំសៅ ដា្្ៃ  ៃិង 

ស្វា្ំរាប់ អតតីត យុទ្ធ ជៃ, បប្ិទិ្ធភាព ចំណាយមាៃ អាៃុភាព សេើ ដុោ្្រ 

សធារ�ៈ, កាត់ បៃ្ថយចំៃួៃ អតតីត យុទ្ធ ជៃគា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង ៃិងតនម្ ចូេ 

រួម សធារ�ៈរប្់ វា ស�ើយ ដាក់ California សៅជួរ ខាង មុខនៃ កិច្ បបឹង 

នបបង រប្់ បបជា ជាតិ សយើង សដើម្ែតី បញ្ប់ ៃូវការគា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង នៃ អតតីត យុទុ្ធ 

ជៃ រប្់ សយើងឲ្យ មាៃ កននុង កននុង ឆ្្ំ 2015។

998.542។ (a) ច្បាប់កាតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តីទូ សៅរប្់ រដ្ឋ (ជំពូក 

4 (ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ ៃឹង  វគ្គ 16720) នៃ ភាគ 3 នៃ ន្នក 4 នៃ ចំ�ង សជើង 

2 នៃបកម រដា្្ េិបាេ), ដូច បាៃ  នក នបប ពតី សពេ មួយ សៅ សពេ មួយ ពុំ សោះ សទ 

វាសេើក នេង នតមាៃ ្ ្តេ់ ជូៃ កននុង សៃះ គឺ បតរូវ បាៃ អៃុ ម័តិកននុង សគាេ បំ�ង 

្ំរាប់ ការសច� (issuance) ,  ការ េក់,  ៃិង ការ បង់ ្ ង នៃ, សបើ ពុំ សោះ 
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អត្ថបទនៃច្បាប់បាៃដាក់ស្នើ ្ំស�ើបបជាមតិ41(បៃ្ត)

សទមាៃ ្ ្តេ់ សដាយ សគារព សៅ,  ្ញ្្ ប័�្ណ បាៃ អៃុម័តៃឹង បតរូវ សច� សដាយ 

មាបតា សៃះ, បពម ទាំង បបការ ោោ សៅ កននុង ច្បាប់ សោះ ក៏ មាៃ ដាក់ បញ្លូេសៅ 

កននុង  មាបតា សៃះ ដូច បបការ ្ ស្្សងៗ មាៃ នចង សព� សេ� កននុង មាបតា ។ រាេ់ 

ឯក សរ សោង ទាំង អ្់  សៅ កននុងមាបតា សៃះ  "កននុង សៃះ" គឺ ្ ំសៅ ទាំង ពតីរ ទាំង 

មាបតា សៃះ ៃិង ច្បាប់ សោះ។

(b) ្ំរាប់ កននុង សគាេ បំ�ង នៃ ច្បាប់ កតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តីទូ សៅ រប្់ 

រដ្ឋ  បក្ួង កិច្ ការអតតីត យុទ្ធ ជៃគឺ ជា បក្ួង នតង តាំង បកុម បបឹក្សា។ បក្ួង 

កិច្ ការអតតីត យុទ្ធ ជៃបតរូវនត អៃុ វត្តៃ៍ៃូវ ករ�តីកិច្ រប្់ បកុម  បបឹក្សា  សដាយ 

មាៃ កិច្ ពិភាក្សា ជាមួយ ៃឹងទតី ភា្្ក់ ្ររ �ិរញ្ញវត្ថនុេំសៅ ដា្្ៃ រដ្ឋ California 

ៃិងបក្ួង េំសៅ ដា្្ៃ ៃិងអេិវឌ្ឍៃ៍្� គមៃ៍។

998.543។ ដូចបាៃ សបបើ កននុង សៃះ  វាក្យ ្ ័ព្ ខាង សបកាម សៃះមាៃ ៃ័យ ថា ៖

(a) "បកុម បបឹក្សា" មាៃៃ័យថា បក្ួង កិច្ ការ អតតីត យុទ្ធ ជៃ។

(b) "្ញ្្ប័�្ណ កម្តីអតតីត យុទ្ធ ជៃ" មាៃ ៃ័យ ថា្ញ្្ប័�្ណ កម្តី អតតីត 

យុទ្ធ ជៃ, ជា កាតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តីទូ សៅរប្់ រដ្ឋ នដេ បតរូវ បាៃ សច�ឲ្យ 

សដាយ  អៃុ សោម តាមមាបតា សៃះ អៃុ ម័តិ យកតាម បបការ ោោកននុង ច្បាប់ 

កាតព្វ  កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តីទូ សៅរប្់ រដ្ឋ។

(c) "ច្បាប់្ញ្្ប័�្ណ កម្តីអតតីត យុទ្ធ ជៃ" មាៃ ៃ័យ ថា មាបតា សៃះបាៃ 

អៃុញ្្ត ឲ្យ សច� ច្បាប់ កាតព្វ  កិច្  ្ ញ្្  ប័�្ណ កម្តី ទូ  សៅ រប្់  រដ្ឋ  ស�ើយ  

អៃុ ម័តិ យក តាម ច្បាប់កាតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តីទូ សៅរប្់ រដ្ឋ សដាយ បបការ 

សោង។

(d) "គ�ៈកម្ម ការ" មាៃ ៃ័យ ថា ជា េំសៅ ដា្្ៃ ្ ំរាប់ គ�ៈកម្ម ការ 

�ិរញ្ញ វត្ថនុ  អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ នដេបតរូវ  បាៃ  បសងកើត  ស�ើង  សដាយ  អៃុ  សោម  តាម   វគ្គ 

998.547។

(e) "មូេៃិធិ" មាៃ ៃ័យ ថា ជា េំសៅ ដា្្ៃ ្ ំរាប់ មូេ ៃិធិអតតីត  យុទ្ធ  ជៃ 

នដេបតរូវ  បាៃ  បសងកើត  ស�ើង  សដាយ  អៃុ  សោម  តាម វគ្គ 998.544។ 

998.544 ។ (a) ្ញ្្ប័�្ណ កម្តីកននុង ចំៃួៃ្រុបបបាំមួយ រយ ោៃ ដុោ្្រ 

($600,000,000), ឬ កននុង ចំៃួៃប៉ុៃ សោះស�ើយ  គឺ ចាំ បាច់  មិៃរួម បញ្លូេ 

ចំៃួៃនៃ ការ បង្វិេ្ង វិ� ៃៃ ្ ញ្្ប័�្ណ  កម្តី, កននុង ចំៃួៃប៉ុៃ សោះស�ើយ  

គឺ ចាំ បាច់ , បបន�េ អាច បតរូវ បាៃ សច� ឲ្យ ៃិងេក់ សដើម្ែតី ្ ្តេ់ មូេៃិធតីមួយ 

្ំរាប់ អៃុវត្តៃ៍ តាម សគាេ បំ�ង ដូច មាៃ បញ្្ក់ សៅ កននុង អៃុ ន្នក (b) 

ស�ើយ ្ ំរាប់ បង់ ្ ង្ំរាប់  មូេ ៃិធិ បង្វិេនៃ ការ ចំណាយ រប្់្ញ្្ 

ប័�្ណ កម្តី កាតព្វ កិច្ ទូ សៅ សដាយ អៃុ សោម តាម វគ្គ 16724.5 នៃ បកម រដា្្ 

េិបាេ។ ច្បាប់្ញ្្ប័�្ណ កម្តីអតតីត យុទ្ធ ជៃ,  កាេ ណា បតរូវ បាៃ េក់, គួរ 

នត បតរូវចាត់ ទុក ថា មាៃ ្ ុពេ ភាព  ស�ើយ ជា កាតព្វ កិច្ នដេ បតរូវ នត បប តិ បត្តិ  

តាមនៃ រដ្ឋ  California ស�ើយ ៃឹង សដាយ សស្្ះ បតង់  ៃិងសបកឌិត នៃរដ្ឋ 

California គឺ កននុង សៃះ ្ ូម្ៃ្យា ថា ៃឹង បង់ បបាក់ ឲ្យ បាៃ សទៀង ទាត់ ទាំង 

បបាក់ សដើម  ៃិង បបាក់ ការ ្ ង្ញ្្ប័�្ណ កម្តីអតតីត យុទ្ធ ជៃជា បបាក់ សដើម 

ស�ើយ ការ បបាក់ កា្្យ ជាបំ�ុេ  ៃិង អាចបង់ ្ ង។

(b) បបាក់  ចំស��  នៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ បតរូវបាៃ សច� 

ៃិង េក់ អៃុសោម តាម វគ្គ សៃះគួរ នត្្តេ់ េទ្ធ ភាព ដេ់ បកុម បបឹក្សា 

្ំរាប់ កននុង សគាេ បំ�ង បសងកើត ៃូវ មូេ ៃិធិ មួយ ្ ំរាប់ ្ ្តេ់ េំសៅ ដា្្ៃ 

ព�ុ បគរួសរ ្ ំរាប់ អតតីត យុទ្ធ ជៃ ៃិងបគរួសរ រប្់ សគសដាយ អៃុសោម 

តាមច្បាប់ការ រារជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង ៃិងេំសៅដា្្ៃសំ្ប់ អតតីតយុទ្ធ ជៃ 

នៃ ឆ្្ំ 2014 (មាបតា 3.2 (ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ វគ្គ 987.001)), ៃិងការ អៃុ ម័ត 

េក្ខៃ្តិកៈណាមួយ បៃ្ត បោ្្ប់នដេ នក នបបច្បាប់ សោះ ឬ អៃុ ម័ត ឬនកនបប 

ច្បាប់ ណា មួយ នដេ សកើត ស�ើងតាម  សបកាយកននុង សគាេ បំ�ង្្តេ់ េំសៅ 

ដា្្ៃដេ់ អតតីត យុទ្ធ ជៃ ៃិង បគរួសរ រប្់ សគ។

(c) អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ អាច  ពតី សពេ មួយ សៅ  មួយ សពេ សដាយមាៃ្ំស�ង 

សឆ្្ត ភាគ សបចើៃ នក នបប បបការ ោោ នៃ ច្បាប់ សៃះកននុង សគាេ បំ�ងពបងឹង 

្មត្ថ ភាព   បប្ិទិ្ធ  ភាព  ៃិង គ� សៃយ្យ  ភាព នៃ  កម្ម  វិធតី  ឬ្ំរាប់ កននុង សគាេ 

បំ�ង  ពបងតីកសគាេ សៅ កម្ម វិធតីឲ្យ បាៃ ទូេំ ទូោយ នថម សទៀត។

(d) បបាក់  ចំស��  នៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ បតរូវបាៃ សច� ៃិង 

េក់ អៃុសោម តាម វគ្គសៃះបតរូវ ដាក់ បញ្លូេ កននុង  មូេ ៃិធិអតតីតយុទ្ធ ជៃ្ំរាប់ 

េំសៅ ដា្្ៃ នដេ កននុង សៃះសគ បាៃ បសងកើត រួច ស�ើយ។

998.546។ ្ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ នដេ បាៃ អៃុញ្្ត សដាយ 

មាបតា សៃះបតរូវ នត  បាៃសរៀប ច,ំ បបតិ បត្ត,ិ សច�, េក,់ បង,់ ៃិងដូរយក ដូច  

មាៃ ្ ្តេ់ សៅ កននុង ច្បាប់ កាតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តី ទូ សៅរប្់ រដ្ឋ (ជំពូក 4 

(ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ ៃឹង  វគ្គ 16720) នៃ ភាគ 3 នៃ ន្នក   4 នៃចំ�ង សជើង 2 

នៃបកម រដា្្ េិបាេ), ៃិងរាេ់ បបការ ទាំង អ្់  នៃ ច្បាប់ សោះ សេើក នេង 

នតកននុង អៃុ ន្នក (a) ៃិង (b) នៃ វគ្គ 16727 នៃ បកម រដា្្ េិបាេ , គួរនត 

អៃុវត្តកននុង្ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ  ស�ើយ កននុងមាបតា សៃះ ស�ើយ តាំង 

ពតី សៃះ សៅ បតរូវ ដាក់ បញ្លូេ កននុង មាបតា សៃះដូច តាម ការ នចង សព� សេ� សៅ 

កននុងមា បតា សៃះ។

998.547។ ្ំរាប់ នតកននុងសគាេ បំ�ង នៃ ការ អៃុញ្្តការ សច� ៃិង 

េក់ សដាយ អៃុ សោមសៅ តាម ច្បាប់ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី កាតព្វ កិច្ ទូ សៅរប្់ 

រដ្ឋនៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ នដេ បាៃ អៃុញ្្ត សដាយ មាបតា សៃះ, 

គ�ៈកម្មការ �ិរញ្ញ វត្ថនុ  េំ សៅ  ដា្្ៃ ្ ំរាប់អតតីតយុទ្ធ ជៃ នដេ កននុង សៃះសគ បាៃ 

បសងកើត រួច ស�ើយ ្ំរាប់ កននុងសគាេ បំ�ង នៃ មាបតា សៃះ, គ�ៈកម្មការ �ិរញ្ញ 

វត្ថនុ  េំ សៅ  ដា្្ៃ ្ ំរាប់អតតីតយុទ្ធ ជៃ គឺ "គ�ៈកម្ម ការ" ជាវាក្យ ្ ័ព្ បតរូវ បាៃ 

សបបើ សៅកននុង ច្បាប់  ្ ញ្្  ប័�្ណ កម្តី កាតព្វ កិច្ ទូ សៅរប្់ រដ្ឋ។  គ�ៈកម្មការ 

មាៃ រួម ៃូវ អនកបតរួតបតា�ិរញ្ញវត្ថនុ (Controller), ស�រញ្ញិក, ោយក �ិរញ្ញិក, 

សេខាធិការរា�ិជកម្ម, ស្វា អនក  សបបើ  បបា្់, ៃិងេំសៅ ដា្្ៃ,  ៃិងសេខា 

ធិការកិច្ ការ អតតីត យុទ្ធ ជៃ, ឬ អនក តំណាងបតរូវ បាៃ នតង តាំង រប្់ សគ។ 

ស�រញ្ញិក គួរ បំសរើ ជា បបធាៃ រប្់ គ�ៈកម្ម ការ។ ចំៃួៃ ភាគ សបចើៃ រប្់ 

គ�ៈកម្ម ការអាច សធ្វើ្កម្ម ភាព ្ ំរាប់គ�ៈកម្ម ការ ទាំង  មូេ។

998.548។ គ�ៈកម្ម ការគួរនតជា អនកកំ�ត់ ថា សតើវា ជា ការ ចាំបាច់ 

ឬគួរ ឲ្យ ចង់ កននុង ការ សច� ្ ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ នដេ បាៃ អៃុញ្្ត 

សដាយ មាបតា សៃះ សដើម្ែតី បំសព� កិច្ ការ ្ កម្ម ភាព ដូច មាៃ បញ្្ក់ ជា ពិស្្ 

សៅ កននុង វគ្គ 998.544 ស�ើយ សបើ  ដូសចា្្ះ នមៃ ចំៃួៃ នៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី នដេ ៃឹង 

បតរូ វ សច� ឲ្យ ៃិងេក់។ បញ្្សកើត  ស�ើងបៃ្តៗនៃ្ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  

ជៃ អាច បតរូវ បាៃ អៃុញ្្ត ៃិង េក់ សដើម្ែតី អៃុវត្តៃ៍ ្ កម្ម ភាពទាំង សោះ ឲ្យ 

បាៃសជឿៃសេឿៃ ជា េំដាប់ ស�ើយ វា មិៃ ចាំបាច់សទ  នដេ ថា្ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី 

អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ នដេ បាៃ អៃុញ្្ត បតរូវ បាៃ សច�គឺ ៃឹង បតរូវ េក់ នតសៅ សពេ 

ណាមួយសោះ។

998.549។ បតរូវ មាៃ ការ បបមូេ បបាក់ ជា សរៀង រាេ់ ឆ្្ំ ស�ើយ កននុង រសបៀប 

ៃិង សពេ សវោ ដូច គា្្  ៃឹងរសបៀប បបមូេ បបាក់ ចំ�ូេ រប្់ រដ្ឋ ជា បនៃ្ថម សៅ 

ៃឹង បបាក់ ចំ�ូេ ធម្ម តា រប្់ រដ្ឋ ចំៃួៃ ្ រុប្េ គឺ ចំៃួៃនដេ បាៃ តបមរូវ ឲ្យ 

បង់ ្ ងសេើ បបាក់ សដើម ៃិង ការ បបាក់  ្ ំរាប់ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី សរៀង រាេ់ ឆ្្ំ។ 

សៃះ ជា ករ�តីកិច្ រប្់ មសៃ្តតីោោ នដេ្្នុក ផ្្ក់ សដាយ រដ្ឋជា មួយ ៃូវ ករ�តីយ 

កិច្ឋណាមួយចំសរាះ ការ បបមូេ បបាក់ ចំ�ូេនដេ បតរូវ សធ្វើ ៃិង បតរូវ បំសព� 
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សរៀង រាេ់  ៃិងរាេ់ ្ កម្ម ភាពនដេ ចាំ បាច់ កននុង ការ បបមូេ បបាក់ ្ រុប ្ េ 

បនៃ្ថម សទៀត សោះ។

998.550។ ថ្វតី សបើ មាៃ វគ្គ 13340 នៃបកម រដា្្ េិបាេនដេ កននុង សៃះបតរូវ 

បាៃ បបមុង  ទុក ពតី  មូេ  ៃិធិ ទូ សៅសៅ កននុង រតោគារ រដ្ឋ កននុង សគាេ បំ�ងនៃ 

មាបតា សៃះ ចំៃួៃ នដេ ៃឹង ស្្មើ គា្្ ៃឹង ចំៃួៃ្រុបដូច ខាង សបកាម ៖

(a) ្រុប ចំៃួៃបបចាំ ឆ្្ំ  ចាំ បាច់ បង់ ្ ង ្ ំរាប់ បបាក់  សដើម ៃិង ការ បបាក់  

ចំសរាះ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តីនដេ បាៃ សច� ៃិង េក់ សដាយ អៃុ សោម តាមមាបតា 

សៃះ សដាយ បបាក់ សដើម  ៃិង ការ បបាក់  បតរូវ ដេ់ សពេ ្ ង ៃិងបង់ ្ ង វិ�។

(b) ្រុប ចំៃួៃ នដេ ចាំ បាច់ អៃុវត្តៃ៍ វគ្គ 998.551, បតរូវ បាៃ  បបមុង 

ទុកសដាយ មាៃគិត ពតី ឆ្្ំ សរសពើ ពៃ្ធ។

998.551។ ្ំរាប់ កននុង សគាេ បំ�ងអៃុវត្តិៃ៍តាម មាបតា សៃះ ោយក  

�ិរញ្ញវត្ថនុ អាច  អៃុ ញ្្តឲ្យ ដកសច� ពតីមូេ ៃិធិ ៃូវ ចំៃួៃនដេ មិៃ ឲ្យ សេើ្ 

ពតីចំៃួៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី នដេ មិៃ បាៃ េក់  នដេ បតរូវ បាៃ អៃុញ្្ត សដាយ 

គ�ៈ កម្ម ការ ្ ំរាប់ េក់ កននុង សគាេ បំ�ងអៃុវត្តិៃ៍ តាម មាបតា សៃះ។ ចំៃួៃ 

ណា ក៏ សដាយ នដេ បាៃ ដក សច� បតរូវ នតដាក់ បញ្លូេ កននុង មូេ ៃិធិ។ បបាក់ អ្វតី 

ក៏ សដាយនដេអាច មាៃ សបកាមវគ្គ សៃះគួ នតបង្វិេ សៅមូេ ៃិធតី ទូ សៅ  ពតី ្ េ 

ចំស�� បាៃ ទទួេពតី ការ េក់ ្ ញ្្ ប័�្ណ កននុង សគាេ បំ�ង អៃុវត្តៃ៍តាម 

មាបតា សៃះ។

998.552។ បបាក់ ទាំង អ្់ នដេ បាៃ ដាក់ បញ្លូេ កននុង មូេ ៃិធិ នដេ មក 

ពតី បុព្វោេ  ៃិង  បបាក់  ការ សកើៃ ស�ើងពតី ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី បាៃ េក់  មាៃ ចំៃួៃ 

សេើ្ ពតី ចំៃួៃ បុព្វ ោេបាៃ សបបើ ្ ំរាប់ នថ្ នៃការសច� ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តី  គួរ នត 

បបមុង ទុកកននុង មូេ ៃិធិ ស�ើយ គួរ នត សធ្វើ ឲ្យ មាៃ េទ្ធ ភាព្ំរាប់ ស្្រ ចូេ កននុង 

មូេ ៃិធិ ទូ សៅ ជា ឥ�ទាៃ្ំរាប់ ការ ចំណាយ ោោសដើម្ែតី ការ បបាក់ ្ ញ្្ 

ប័�្ណ កម្តី។

998.553។ សដាយ អៃុ សោម តាម ជំពូក 4 (ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ ៃឹងវគ្គ 

16720) នៃ ភាគ 3 នៃ ន្នក 4 នៃ ចំ�ង សជើង  2 នៃ បកម រដា្្ េិបាេ 

នថ្ចំណាយ  ទាំងអ្់  ឬ ន្នក ខ្ះនៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តីនដេ សច�ឲ្យ សបបើ 

បបា្់ បបន�េ បតរូវ បង់សដាយ ្ េ ចំស�� ពតី ្ ញ្្ ប័�្ណ រួម ទាំង បុព្វ 

ោេណាមួយ នដេ មក ពតីការ េក់  ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី។ តនម្ោោគួរ បតរូវ នត 

នចក រំនេកឲ្យ ្ មាមាបត រវាង កម្ម វិធតី ទទួេ មូេ ៃិធិ តាម  រយៈច្បាប់ ្ ញ្្ 

ប័�្ណ កម្តីសៃះ។

 998.554។ បកុម  បបឹក្សា  អាច ស្នើ ្ ុំឲ្យ មាៃ  គ�ៈ កម្មការ  វិៃិសោគ 

បបាក់ ទុៃ បញ្លូេ គា្្ សដើម្ែតី សធ្វើ កម្តីពតីគ�ៃតី  វិៃិសោគ  បបាក់ ទុៃ  បញ្លូេ 

គា្្,មាៃ រួម ទាំង ទបមង់ បតរូវ បាៃ អៃុ ញ្្ត ស្្សងៗ សទៀត នៃ�ិរញ្ញឹក បសណា្្ះ 

អា្ៃននដេ មាៃរួម កននុង សោះ នត មិៃកំរិត នត បកដា្ រា�ិជ្ជ កម្ម សដាយ អៃុ 

សោម សៅ ៃឹង វគ្គ 16312 នៃ បកម រដា្្ េិបាេ ្ ំរាប់ កននុង សគាេ បំ�ងអៃុវត្តៃ៍ 

តាម មាបតា សៃះ។ ចំៃួៃ នដេ បាៃ ស្នើ ្ ុំ មិៃ បតរូវ សេើ្ ពតី ចំៃួៃ្ញ្្ ប័�្ណ 

កម្តី មិៃ បាៃ េក់  នដេ គ�ៈ កម្មការ, តាម ដំសណាះ បសយ, បាៃ អៃុញ្្ត 

ឲ្យ េក់កននុង សគាេ បំ�ង អៃុវត្តៃ៍ តាម មាបតា សៃះ។ បកុម បបឹក្សារបតរូវ 

បបតិបត្តិៃូវឯកសរទាំងឡាយ ណា នដេ បាៃ តបមរូវ សដាយ គ�ៈ កម្មការ  

វិៃិសោគ បបាក់ ទុៃ បញ្លូេ គា្្ ្ ំរាប់ ទទួេ  ៃិង បង់្ងបបាក់ កម្តី។ ចំៃួៃ 

ណាមួយ នដេ បាៃឲ្យ ខ្តីគួរ នត ដាក់ បញ្លូេ សៅ កននុង មូេៃិធិនដេបាៃ    សបតៀម  

បបមុង  ទុកសដាយ បកុម បបឹក្សាសដាយ អៃុសោម តាមមាបតា សៃះ។

998.555។ ្ញ្្ ប័�្ណកម្តី អាច បតរូវបង្វិេ ្ ង វិ�សដាយ អៃុសោម ជា 

មួយ ៃឹង មាបតា 6 (ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ ៃឹង  វគ្គ 16780) នៃ ជំពូក 4 នៃ ភាគ 3 

នៃ ន្នក  4 នៃ ចំ�ង សជើង 2 នៃ បកម រដា្្ េិបាេ នដេ ជា ន្នកនៃ ច្បាប់ កាតព្វ 

កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តី ទូ សៅរប្់ រដ្ឋ។ បាៃ អៃុម័តិ សដាយអនក សបាះ សឆ្្តរប្់ 

រដ្ឋ្ំរាប់ការ សច�្ញ្្ ប័�្ណ បាៃ អធិប្បាយ សៅ កននុង មាបតា សៃះរួមៃឹងការ 

យេ់ បពមនៃ ការ សច� ្ ញ្្ ប័�្ណ ណា មួយ នដេ បាៃ សច�ឲ្យ បង្វិេ 

្ងៃូវ ្ ញ្្ ប័�្ណនដេ បាៃ សច� ជា សេើក ដំបូងសបកាម មាបតា សៃះ  ឬ្ញ្្ 

ប័�្ណ  បាៃ  សច�ការ បង្វិេ បបាក់ ្ ង នដេ បាៃ សច� ពតី មុៃ មក។

998.556។ ថ្វតី សបើបបការ ោោ ស្្សងសទៀត នៃមាបតា សៃះ ឬ ច្បាប់្ញ្្ 

ប័�្ណ កម្តី កាតព្វ កិច្ ទូ សៅ រប្់ រដ្ឋ ស�រញ្ញឹកអាច រក្សា ទុកគ�ៃតីយសដាយ 

ន�ក្ំរាប់ ការ សធ្វើ វិៃិ សោគនៃ បបាក់  ចំស�� ពតី ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី ៃិងការ 

សធ្វើ វិៃិ សោគនៃ ចំ�ូេ នដេ  បាៃ  មក ពតី ្ េ ចំស�� ទាំង សោះ។ 

ស�រញ្ញឹកអាច សបបើ  ឬ ប្រ្្ប់ ឲ្យសបបើ បបាក់ចំស�� ឬ បបាក់ ចំ�ូេ្ំរាប់ បង់  

ឲ្យ បបាក់ បង្វិេមក វិ� (rebate), ទ�្ឌ កម្ម , ឬ បបាក់ បង់ ស្្សងៗ សទៀត នដេ 

តបមរូវ សបកាម ច្បាប់ ្ � ព័ៃ្ធ ឬ សធ្វើ ្ កម្ម ភាពដ៏នទៗ សទៀត, កននុង ក្តតី សគា រពដេ់ 

ការ សធ្វើ វិៃិ សោគ ៃិង ការ សបបើ បបា្់ បបាក់ ចំស��បាៃ ពតី្ញ្្ ប័�្ណ កម្តី  ឬ 

ការ នដេ គួរ ឲ្យ ចង់ បាៃសបកាម ច្បាប់  ពៃ្ធរប្់រដ្ឋការ្� ព័ៃ្ធ ឬ ទទួេ ៃូវ 

្េ បបសោជៃ៍ស្្សងៗ សទៀត សបកាម   ច្បាប់ ្ � ព័ៃ្ធកននុង ោមនៃ មូេ ៃិធិ រប្់ 

រដ្ឋ សៃះ។

998.557។ អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ កននុង សៃះ រក ស�ើ� ស�ើយ បបកា្ ថា   សដាយ 

សរបបាក់ ចំស�� បាៃ ពតី ការ េក់ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តីនដេ បាៃ អៃុញ្្ត 

សដាយ មាបតា  សៃះគឺ មិៃ នមៃ ជា "បបាក់ ចំស��នៃពៃ្ធ" សដាយ រាក្យ សោះ 

បតរូវ បាៃ សបបើសៅ កននុង មាបតា XIII B នៃរដ្ឋ ធម្ម ៃុញ្ញនៃរដ្ឋ California ការ 

បង់ នថ្ ្ ំ�ងនៃ បបាក់ ចំស�� ទាំង ឡាយ គឺ មិៃនមៃ ជា កម្ម វត្ថនុ្ំរាប់ ការ 

កំរិតោោនដេ បាៃ ដាក់ សដាយ មាបតា ៃសោះ។
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ការ សធ្វើ វិសសធៃកម្ម សៃះ បតរូវ បាៃ ស្នើ ស�ើង សដាយរដ្ឋធម្មៃុញ្ញ រ ប្់ 

បពឹទ្ធ្ភា វិសសធៃកម្ម 3 នៃ ឆ្្ំ 2013–2014 អង្គ បបជុំ ធម្មតា (ដំសណាះ 

បសយ ជំពូក 123, េក្ខៃ្តិកៈ នៃ ឆ្្ំ 2013) បាៃ នក នបបរដ្ឋធម្មៃុញ្ញ  

California សដាយ ការ សធ្វើ វិសសធ ៃកម្ម វគ្គ តាំង ពតី សោះ មក; ដូសចនះ ស�ើយ 

បបការ ថ្មតី នដេ បាៃ ស្នើ ឲ្យ ដាក់ បនៃ្ថមគឺ មាៃ សបាះ ពុម្ព ជា បបសេទ អក្សរ សបទត 

្ំរាប់ ្ ំគាេ់ ថា បបការ ទាំង សោះ គឺ ថ្មតី។

្ំស�ើ សធ្វើ វិសសធ កម្ម សេើ 
វគ្គ 3 នៃមាបតា I ៃិង វគ្គ 6 នៃ មាបតា XIII B

ទតីមួយ—នដេ ថា វគ្គ 3 នៃ មាបតា I តាំង ពតី សោះ មក គឺបតរូវនក  នបប  ឲ្យ អាៃ 

ថា ៖

វគ្គ 3។  (a) ពេ រដ្ឋ មាៃ ្ ិទ្ធិន�ោំ អនក តំណាង រប្់ សគ ដាក់ 

បដ្ឋោេិខិត រដា្្ េិបាេ រប្់ សគ្ំរាប់សេើក ស�ើងៃូវ សរទុក្ខ ៃិង ស្រើ ភាព 

នៃ ការជួប ជុំគា្្ ពិភាក្សា សដាះ បសយ្ំរាប់ រក ្ េ បបសោជៃ៍ េ្អ រួម គា្្។

(b) (1) ពេរដ្ឋ មាៃ ្ ិទិ្ធ ទទួេ ព័ត៌មាៃ នដេ ទាក់ ទង ៃឹង ការ ដឹក ោំសធ្វើ 

អាជតីវកម្ម រប្់ ពេរដ្ឋ  ៃិង ដូសចនះ ស�ើយ អង្គ បបជុំសធារ�ៈ ៃិងការ 

្រស្រ អំពតី មសៃ្តតី សធារ�ៈ ៃិង ទតី ភា្្ក់ ្ររ ោោ បតរូវ សបើក ចំ�រ្ំរាប់ ការ រិះ 

គៃ់ ជា ស ធារ�ៈ។ 

(2) េក្ខៃ្តិកៈ, បទ បញ្ញត្តិ តុេការ, ឬអំណាចស្្សងៗ សទៀត រួម ទាំងបកម 

ោោ នដេ មាៃ  បប្ិទិ្ធ ភាព សៅ ចំកាេ បរិសចឆេទ ចូេ ជា ធរមាៃនៃអៃុ ន្នក 

សៃះ គួរ នត បតរូវ បកបសយឲ្យ បាៃ ទូេំ ទូោយ សបើ ្ ិៃ ជា ្ ិទិ្ធ ទទួេ ព័ត៌មាៃ 
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រប្់ ពេ រដ្ឋបតរូវ បាៃ សបជាម នបជង សេើក ដំសកើង នត បក បសយ ចសង្អៀត  សបើ ្ ិៃ 

ជាវា កំរិត្ិទិ្ធ ទទួេ។ េក្ខៃ្តិកៈ, បទ បញ្ញត្តិ តុេការ, ឬអំណាចស្្សងៗ 

សទៀតនដេបាៃ អៃុ ម័តិ ទទួេ យកសបកាយ កាេ បរិសចឆេទចូេ ជា 

ធរមាៃនៃអៃុ ន្នក សៃះ នដេ កំរិត ្ ិទិ្ធ ទទួេ   គួរ នតបតរូវទទួេ យក ជា 

មួយ ៃឹង ការ រក ស�ើ�ៃូវ ការ ប្រ្្� ពតី ្ េ បបសោជៃ៍ នដេ បតរូវបាៃ ការ 

រារសដាយការ កំរិត  ៃិង ស្ចក្តតី បតរូវ ការ្ំរាប់ ការ្េ បបសោជៃ៍ សោះ។ 

(3) គា្្ៃ អ្វតី សៅកននុងអៃុបបការ សៃះ បតរូវ សបបើ ជំៃួ្ ឬ នក នបប ្ ិទិ្ធ  ៃិង្ិទិ្ធ ឯក 

ជៃនដេ បាៃ ធាោ សដាយ វគ្គ 1 ឬឥទ្ធិ ពេ នៃការ ្ ង់ េក្ខ ៃ្តិកៈ, បទ បញ្ញត្តិ 

តុេការ, ឬអំណាចស្្សងៗ សទៀតកននុង វិសេភាពនៃ ការ រារ ្ ិទិ្ធចំសរាះ ្ ិទិ្ធ 

ឯកជៃ រួម ទាំងទបមង់នៃៃិតិវិធតីស្្សងៗនដេ បគប់ បគង សេើ ការរកស�ើ� ថា 

ឬ ការបសញ្� ព័ត៌មាៃរាក់ ព័ៃ្ធ ៃឹងការ បំសព�កិច្ ការរប្់ មសៃ្តតី ឬគុ� 

្ម្ែត្តិវិជា្្ ជតីវៈរប្់ មសៃ្តតី ្ ៃ្តិភាព។

(4) គា្្ៃ អ្វតី សៅកននុងអៃុបបការ សៃះ បតរូវ សបបើ ជំៃួ្ ឬ នក នបបបបការ ណាមួយ 

នៃរដ្ឋធម្មៃុញ្ញ រួម ទាំងការ ធាោនដេ ថាជៃ ណា មួយមិៃ បតរូវ បាៃ ដក ្ ិទ្ធិនៃ  

ជតីវិតរ្់ សៅ, ស្រើភាព, ឬអចេៃវត្ថនុ សដាយ គា្្ៃៃិតិវិធតី បតឹម បតរូវ តាម 

ច្បាប់ឬបដិស្ធការ ការរារ្មធម៍នៃ ច្បាប់ ដូច មាៃ ្ ្តេ់ សៅ កននុង វគ្គ 7។

(5) អៃុ ន្នក សៃះ មិៃេុប សចាេ ឬ ៃិរាករ�៍ ជាការ បញ្្ក់ ្ នម្តង ក្តតី ឬ 

ជាការ ជាប់ ទាក់ ទង ក្តតីៃូវរដ្ឋធម្មៃុញ្ញ ឬេក្ខៃ្តិកៈ សេើក នេង នត ្ ិទ្ធិ ទទួេ 

ប័�្ណ  សរ  ស ធារ�ៈ  ឬអង្គ បបជុំ នៃអង្គសធារ�ៈនដេមាៃ  បប្ិទិ្ធ ភាព 

សៅ ចំកាេ បរិសចឆេទ ចូេ ជា ធរមាៃនៃ អៃុ ន្នក សៃះ រួម ទាំង នត មិៃ កំរិតសេើ 

ច្បាប់  ណា  មួយ ការ  រារ ភាព ោក់ ការនៃ អាជា្្ធរ ៃិងកននុង្ំ�ុំ សរឿង ប�្ឹង 

សចាទ បបកាៃ់។

(6) គា្្ៃ អ្វតី សៅ កននុងអៃុ ន្នក សៃះ េុប សចាេ,  ៃិរាករ�៍, ជំៃួ្ ឬនក នបប 

ការ ការ រារ្ំរាប់ ភាពោក់ ការនៃ ៃិតិ វិធតី ៃិង ប័�្ណ សរនៃអង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ 

្មា ជិក រប្់ អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ ៃិង ៃិសោជិក រប្់ សគ, គ�ៈកម្មការ, ៃិងការ 

បបជុំ រប្់  គ� បក្ស  ៃសោ បាយនដេ ្ ្តេ់ សដាយ វគ្គ 7 នៃមាបតា  IV, ច្បាប់ 

រដ្ឋ, ឬបទ បញ្ញត្តិអង្គៃិតិ បញ្ញត្តិអៃុ ម័តិ ទទួេកននុង ការ ឲ្យ មាៃ ភាព សជឿៃ សេឿៃ 

ដេ់បបការ ោោ ឬ មិៃប៉ះ រាេ់ ដេ់កំរិតបពំ នដៃនៃការ អៃុញ្្ត បតរូវ បាៃ រក 

ស�ើ�កននុងតុោការ ឬៃិតិ វិធតី រដ្ឋ បាេអំពតីការ្្នុះ បញ្្ំងរប្់ អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ 

ៃិង ៃិសោជិក រប្់ សគ, គ�ៈកម្មការ, ៃិងការ បបជុំ រប្់  គ� បក្ស   

ៃសោ បាយ។

(7) សដើម្ែតីធាោៃូវ្ិទិ្ធចូេរួមបបជុំជាសធារ�ៈនៃអង្គសធារ

�ៈ ៃិងការ្រស្រនៃមសៃ្តតីសធារ�ៈ ៃិងទតីភា្្ក់្ររោោដូចមាៃ

បញ្្ក់ជាពិស្្សៅកននុងខថាខ័�្ឌ (1), ទតីភា្្ក់្ររមូេដា្្ៃៃិមួយៗ 

កននុងសៃះតបមរូវឲ្យបបតិបត្តិតាមច្បាប់្្តតីពតីប័�្ណសរសធារ�ៈ 

California (ជំពូក 3.5 (ចាប់ស្្តើមជាមួយៃិង វគ្គ 6250) នៃ ន្នក 7 នៃ 

ចំ�ងសជើង 1 នៃបកមរដា្្េិបាេ) ៃិង ច្បាប់ Ralph M. Brown (ជំពូក 9 

(ចាប់ស្្តើមជាមួយៃឹង វគ្គ 54950) នៃ ភាគ 1 នៃ ន្នក 2 នៃ ចំ�ងសជើង 5 

នៃបកមរដា្្េិបាេ), ៃិងការអៃុម័តេក្ខៃ្តិកៈណាមួយបៃ្តបោ្្ប់នដេនក 

នបបច្បាប់ណាមួយសោះ ឬអៃុម័ត ច្បាប់ណាមួយនដេសកើតស�ើងតាមសបកាយ  

ឬនកនបបច្បាប់ណាមួយនដេសកើតស�ើងតាមសបកាយនដេមាៃការរកស�ើ�

ៃូវការប្រ្្�ថាការអៃុម័តច្បាប់ពបងឹងៃូវសគាេបំ�ងនៃវគ្គសៃះ។  

ទតីពតីរ—នដេ ថា វគ្គ 6 នៃ មាបតា XIII B តាំង ពតី សោះ មក បតរូវ នក នបបឲ្យ 

អាៃ ថា  ៖

វគ្គ 6។  (a) សពេ ណា ក៏សដាយនដេអង្គ ៃិតិ  ឬទតីភា្្ក់ ្ររដ្ឋណាមួយន� 

ោំ  ឲ្យ បសងកើត កម្ម  វិធតី  ថ្មតី  មួយ ឬ ស្វា កំរិត ខ្ព្់ដេ់ រដា្្ េិបាេ  មូេ ដា្្ៃ រដ្ឋ 

គួរ នត្្តេ់ មូេ ៃិធិ បបាក់ ជំៃួយ្ំរាប់ ជា ្ ំ�ង ដេ់ រដា្្ េិបាេ មូេ ដា្្ៃ 

្ំរាប់ នថ្ ចំណាយ រប្់ សគ ឬបសងកើៃ ៃូវ កំរិត ស្វា សេើក នេងអង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ 

អាច  នត មិៃ បតរូវ ការ ្្តេ់ ៃូវ មូេ ៃិធិបបាក់ ជំៃួយ្ំរាប់ ការន�ោំដូច ត សៅ 

សៃះ ៖

(1) ការ ន�ោំរប្់អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិបាៃស្នើសដាយទតី ភា្្ក់ ្ររមូេ ដា្្ៃ 

នដេ ប៉ះ រាេ់។ 

(2) អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ ឲ្យ ៃិយម ៃ័យឧបកិដ្ឋកម្ម ឬនក នបបអត្ថៃ័យឧបកិដ្ឋកម្ម 

នដេ មាៃ រួច ស�ើយ។

(3) ការន�ោំអង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិបាៃ អៃុ ម័តិមុៃ នថងៃ ទតី 1 មករា 1975 , 

ឬដតីកាបបតិបត្តិ ឬ បទ បញ្ញត្តិនដេបាៃ អៃុវត្តៃ៍ ពតី ដំបូងអា�ត្តិ អង្គ ៃិតិ 

បញ្ញត្តិបាៃ អៃុ ម័តិមុៃ នថងៃ ទតី 1 មករា 1975។

(4) ការន�ោំអង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិមាៃ សៅ កននុងេក្ខៃ្តិកៈនៃ នដៃកំ�ត់ 

កននុងកថា ខ័�្ឌ (7) នៃអៃុ ន្នក (b) នៃវគ្គ 3 នៃ មបតា I។

(b) (1) សេើក នេង នត ដូច មាៃ ្ ្តេ់ កននុង កថាខ័�្ឌ (2), ្ំរាប់  ឆ្្ំ 2005–06

ឆ្្ំ សរសពើពៃ្ធ ៃិង ឆ្្ំសរ សពើ ពៃ្ធ បៃ្តបោ្្ប់  ្ ំរាប់ អា �ត្តិ  នដេ  នថ្រប្់  

រដា្្ េិបាេ មូេ ដា្្ៃជា អនក ទាម ទារបតរូវ បាៃ កំ�ត់ កននុង ឆ្្ំ សរសពើ ពៃ្ធ ពតី មុៃ 

អាច បង់ ឲ្យបាៃ សដាយ រដ្ឋ អៃុសោម តាម ច្បាប់ អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិគួរ នត បបមុង ទុក 

សៅ កននុង ច្បាប់ ថវិកាបបចាំ ឆ្្ំៃូវ ចំៃួៃនដេ អាច បង់ បាៃ សព� ចំៃួៃនដេ មិៃ 

ទាៃ់ បតរូវ បាៃ បង់ ពតី មុៃ មក ឬនដេកិច្ បបតិបត្តិការ បតរូវ បាៃ ព្យលួរ នៃ អា  �ត្តិ  

្ំរាប់ ឆ្្ំ សរសពើ ពៃ្ធនដេច្បាប់ ថវិកា បបចាំ ឆ្្ំអាច អៃុវត្តៃ៍ បាៃកននុង រសបៀប 

ដូច មាៃ ព�៌ោ សដាយ ច្បាប់។

(2) បបាក់ អាច បង់ បាៃ ទារ្ំរាប់ នថ្ចំណាយនដេសកើៃមុៃ ឆ្្ំ 2004–05 

ឆ្្ំ សរសពើ ពៃ្ធ នដេ មិៃ ទាៃ់ បាៃ បង់ សៅ ស�ើយមុៃ ឆ្្ំ 2005–06 ឆ្្ំ 

សរសពើពៃ្ធអាចបតរូវបាៃបង់កននុង អំ�នុង សពេ សបចើៃ ឆ្្ំ ដូច មាៃ ព�៌ោ 

សដាយ  ច្បាប់។

(3) បបាក់ ចំ�ូេ ពៃ្ធអចេៃបទព្យជាពៃ្ធ  នដេ  គិត  ជា  ភាគ រយ  នៃ តនម្  

ទំៃិ�អចេៃទ្ឬព្យ (Ad valorem) មិៃ គួរបតរូវ យក មក សបបើ្ំរាប់ ្ ង រដា្្ 

េិ បាេ មូេ ដា្្ៃ្ំរាប់ នថ្ ចំណាយសេើ កម្ម វិធតី ថ្មតី ឬ ្ ំរាប់ ស្វា កំរិត ខ្ព្់ 

ស�ើយ។

(4) អៃុ ន្នក សៃះ អៃុវត្តិៃ៍នត ្ ំរាប់ ការន�ោំនដេ ប៉ះរាេ់ ដេ់ ទតីបកុង,  

សខាៃ ធតី, ទតីបកុង  ៃិង សខាៃធតី, ឬ ម�្ឌេពិស្្។

(5) អៃុ ន្នក សៃះ មិៃ គួរ បតរូវ អៃុវត្ត្ំរាប់ តបមរូវ ការ្្តេ់  ឬទទួេ ស្្េ់ 

ៃូវ ទបមង់ការ ណាមួយ ឬការ  ការ រារ នដេ មិៃ ្ ំខាៃ់ , ្ិទិ្ធ, កនបម, 

ឬឋាៃៈនៃ ការ្ររនៃ ៃិសោជិក រប្់ រដា្្ េិបាេ មូេ ដា្្ៃ ណាមួយ ឬ 

ជៃ ចូេ ៃិវត្តៃ៍, ឬ  ៃិសោជិក រប្់ អង្គការរដា្្ េិបាេ មូេ ដា្្ៃ ណាមួយ 

នដេសកើត សច�ពតី មាៃ ឥទ្ធិពេ សេើ ឬទាក់ ទង សដាយ ផ្្េ់ សៅ ៃឹង អោគត, 

បច្នុប្ែៃន, ឬអតតីតកាេ រប្់ ការ្រររដា្្ េិបាេ មូេ ដា្្ៃនដេ បងកបសងកើត ៃូវ 

ការន�ោំជា បបធាៃ បទ នៃ វគ្គ សៃះ។

(c)  ការន�ោំៃូវកម្ម វិធតី ថ្មតី ឬស្វា  កំរិត ខ្ព្់ រួម ទាំងការ ស្្រសដាយ អង្គ ៃិតិ 

បញ្ញត្តិ ពតី រដ្ឋសៅទតីបកុង, សខាៃធតី, ទតីបកុង ៃិង សខាៃធតី ឬ ម�្ឌេ ពិស្្ នៃការ 

ទទួេ ខុ្ បតរូវ�ិរញ្ញវត្ថនុ ទាំង ប្ុង ឬ ភាគ ខ្ះ ្ំរាប់ កម្ម វិធតី នដេតបមរូវ នដេ 

ពតី មុៃ មក រដ្ឋការ ទទួេ ខុ្ បតរូវ�ិរញ្ញវត្ថនុ ទាំង ប្ុង ឬ ភាគ ខ្ះ។


