ការបោះឆ្នោតសាកល
California
ថ្ងៃអង្គារ ទី
6 ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ 2018
កន្លែងបោះឆ្នោតប�ើ កទ្វារពីម៉ោង 7:00 ព្រឹ ករហូតដល់ ម៉ោង
8:00 រាត្រីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត!

★ ★ ★ ★ ★

អត្តបទនៃសំណ�ើច្បាប់

  

★ ★ ★ ★ ★

វិញ្ញាបនប័ ត្របញ្ជាក់ ភាពត្រឹ មត្រូវ
ខ្ុំញ, Alex Padilla, រដ្ឋលេខាធិ ការនៃរដ្ឋ California, សូម អះអាង នៅទីនេះថា
វិធានការដែលរ ួមមាននៅក្ងនេះ
នឹងត្រូវបានប្រគល់ទៅអ្នកបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ California
នុ
នៅការបោះឆ្នោតសាកលឱ្យប្រារព្ធទទា
ូ ំ ង រដ្ឋ នៅថ្ងៃទី 6 ខែវិចិកា
្ឆ ឆ្នាំ 2018,

ហ�ើយថាស�ៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះត្រូវបាន រ�ៀបចំ យ៉ាងត្រឹមត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់ ។

ធ្វើសាក្សីដៃរបស់អ្នក និងត្រាដ៏អស្ចារ្យរបស់រដ្ឋនៅក្ង
នុ Sacramento, California នៅថ្ងៃទី

13 ខែសីហា ឆ្នាំ 2018 នេះ។

Alex Padilla, រដ្ឋ លេខាធិ ការ

កម្រងសិទធិឯ
្ កកត្តជន

នៃអក
្ន បោះឆ្នោត

អ្នកមានសិទដ
ូ ខាងក្រោម៖
ធិ ្ ច
1

សិ ទធិ្បោះឆ្នោត ប្រសិ នប�ើ អ្នកជាអ្ន កចុ ះឈ្មោះបោះឆ្នោ
ត។ អ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិបោះឆ្នោត ប្រសិ នប�ើ អ្នក៖
• ពលរដ្ឋអាមេរិករស់ នៅរដ្ឋ California
• យ៉ាងហោចណាស់ មានអាយុ 18 ឆ្នាំ
•	បានចុះឈ្មោះកន្លែងដែលអ្នកកំពុងរស់ នៅបច្ចុប្បន្ន
• បច្ចុប្បន្នមិនស្ថិតក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋឬសហព័ន្ធឬនៅល�ើ ល
ក្ខខណ្ឌដោះលែងសម្រាប់ ការផ្តន្ទាទោសនៃឧក្រិដ្ឋកម្មមួយ
•	បច្ចុប្បន្ននេះគ្មា នការសម្រេចថាអសមត្ថភាពខាងផ្លូវចិ
ត្តក្នុងការបោះឆ្នោតដោយតុលាការទេ

2

សិ ទធិ្បោះឆ្នោតប្រសិ នប�ើ អ្នកជាអ្ន កចុ ះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ទោះបីជាឈ្មោះរបស់ អ្នកមិ នមាននៅក្នុងបញ្ជីក៏ដោយ។
អ្នកនឹ ងបោះឆ្នោតដោយប្រើ សន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន។
ការបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកនឹ ងត្រូវរាប់ បញ្ចូល ប្រសិ នប�ើ មន្ត្រី
បោះឆ្នោតជ្រើ សរ�ើសថាអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិបោះឆ្នោត។

3

សិ ទធិ្ក្នុងការបោះឆ្នោត ប្រសិ នប�ើ អ្នកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងជួ រ
ទោះជាពេលដែលការបោះឆ្នោតត្រូវបិ ទក៏ ដោយ។

4

សិ ទធិ្ក្នុងការបោះសន្លឹកឆ្នោតសម្ងាត់ ដោយគ្មា ននរណាម្នា
ក់រខា
ំ នអ្នកឬប្រាប់ អ្នកពីរប�ៀបបោះឆ្នោត។

5

សិ ទធិ្ក្នុងការទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតថ្មី ប្រសិ
នប�ើ អ្នកបានធ្វើកំហុស, ប្រសិ នប�ើ អ្នកមិ នទាន់ បានដាក់
សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកក្នុងហឹបទេ។ អ្នកអាច៖
សួរមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅការិយាល័ យបោះឆ្នោត
សម្រាប់ សន្លឹកឆ្នោតថ្មីមួយ,
ប្តូរសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្ររបស់ អ្នក សម្រា
ប់ ការបោះឆ្នោតថ្មីនៅឯការិយាល័ យបោះឆ្នោត
ឬនៅឯការិយាល័ យបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក ឬ បោះឆ្នោត
ដោយប្រើ សន្លឹកឆ្នោតបណ្
តោះអាសន្ន។

6

សិ ទធិ្ក្នុងការទទួលបានជំ នួយបោះសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក
ពីនរណាម្នា ក់ដែលអ្នកជ្រើ សរ�ើសល�ើ កលែងតែនិ យោជក
ឬតំណាងសហជី ពរបស់ អ្នក។

7

សិ ទធិដ�
្ ើ ម្បីទម្លា ក់ ការបោះឆ្នោតតាមសំ បុត្រដែលបាន
បំ ពេញរបស់ អ្នកនៅឯការិយាល័ យបោះឆ្នោត ក្នុងរដ្ឋ
California។

8

សិ ទធិ្ក្នុងការយកសម្ភារបោះឆ្នោតជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភា
សាអង់ គ្លេស ប្រសិ នប�ើ មានមនុស្សគ្រប់ គ្រាន់ នៅក្នុងមណ្ឌ
លបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកនិ យាយភាសានោះ។

9

10

សិ ទធិ្ក្នុងការសួរសំ ណួរទៅមន្ត្រីបោះឆ្នោតអំ ពី នី តិវិ
ធីបោះឆ្នោត និ ងម�ើ លដំ ណ�ើរការបោះ ឆ្នោត។ ប្រសិ
នប�ើ មនុស្សដែលអ្នកស្នើ សំុមិនអាចឆ្លើយសំ ណួររប
ស់ អ្នកបានពួកគេត្រូវតែបញ្ជូនអ្នកទៅមនុស្សត្រឹមត្រូ
វដ�ើ ម្បីទទួលបានចម្លើ យ។ ប្រសិ នប�ើ អ្នកជាជនរំខាន
ពួកគេអាចឈប់ ឆ្លើយនឹ ងអ្នក។
សិ ទធិ្ក្នុងការរាយការណ៏សកម្មភាពបោះឆ្នោតខុ
សច្បាប់ ឬក្លែងបន្លំណាមួ យ ទៅមន្ត្រីបោះឆ្នោត
ឬការិយាល័ យរដ្ឋលេខាធិ ការ។
	នៅល�ើ បណ្តា ញវបឹ ៉ www.sos.ca.gov
✆ តាមទូរស័ ព្ទលេខ (888) 345-4917
 តាមអ៊ីម៉ែល elections@sos.ca.gov

ប្រសិនប�ើអក
្ន ជ�ឿថាអ្នកត្ រូវបានគេបដិសេធសិទទា
្ន បោះឆ្នោ ត ដោយឥតគិតថ្លៃ
ធិ ្ ំ ងនេះ សូមទូរស័ពទ្ទ ៅលេខសម្ងា ត់អក
លេខាធិការនៃរដ្ឋលេខាធិការ (888) 345-4917។

2

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

សំណ�ើប្រជាមតិ 1

ច្បាប់នេះដែលស្នើឡ�ើងដ�ោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ 3 នៃ
សម័យប្រជុំសាមញ្ញរបស់ព្រឹទ្ធសភា 2017–2018 (ជំពូកទី
365 លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 2017) ត្រូវបានគេដាក់ជន
ូ ដល់ប្រជាជ
នដ�ោយយ�ោងតាមបទប្បញត្តិនៃមាត្រាទី XVI ធម្មនុញ្ញរដ្ឋ
California។
សម្នើច្បាប់នេះបន្ថែមវគ្គនានាទ�ៅក្នុងកូដស្ដីពីសខ
ុ ភាព
និងសុវត្ថិភាព និងកូដស្ដីពីយ�ោធា និងអតីតយុទ្ធជន
អាស្រ័យហេតុនេះ បញ្ញតថ្មី
្ត ៗដែលបានស្នើឲ្យមានកា
របន្ថែមត្រូវបានគេប�ោះពុម្ភផ្សាយចេញជា អក្សរផ្តេក
ដ�ើម្បីបង្ហាញប្រាប់ថា បញ្ញាត្តទាំងនេះថ្មី។

សម្នើច្បាប់

វគ្គ 3. ផ្នែកទី 16 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 54000)
ត្រូវបានគេបន្ថែមទ�ៅក្នុងផ្នែកទី 31 នៃកូដស្ដីពីសុខភាព
និងសុវត្ថិភាព សូមអាន៖

ផ្នែកទី 16. ច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីសម្រាប់អតីតយុទ្ធជន
និងលំន�ៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យន�ៅឆ្នាំ 2018
ជំពូកទី 1. បញ្ញត្តទូរទ�ៅ
54000. ដ�ោយភ្ជាប់ទាំងមាត្រា 5z (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
998.600) ជំពូកទី 6 ផ្នែកទី 4 កូដស្តីពីយ�ោធា
និងអតីតយុទ្ធជន (Military and Veterans Code) វគ្គនេះ
ត្រូវមានការដឹង និងអាចមានការយ�ោងថាជាច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីសម្
រាប់អតីតយុទ្ធជន និងលំន�ៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យន�ៅឆ្នាំ 2018។
54002. ដូចដែលមានការប្រើន�ៅក្នុងផ្នែកនេះ
ប្រការខាងក្រោមនេះមានអត្ថន័យដូចតទ�ៅ៖
(a) “ក្រុមប្រឹក្សា(ភិបាល)” មានន័យសំដ�ៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំ
ន�ៅដ្ឋាន និងសហគមន៍សម្រាប់កម្មវិធនានាដែ
ី
លចាត់ចែងដ�ោ
យក្រសួងនេះ និងទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់លន�
ំ ៅដ្ឋាននៃរដ្ឋ
California ដែលតំណាងឲ្យបណ្ដាកម្មវិធដែ
ី លចាត់ចែងដ�ោយ
ទីភ្នាក់ងារនេះ។
(b) “គណៈកម្មការ” មានន័យសំដ�ៅដល់គណៈកម្មាធិកា
រហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់លន�
ំ ៅដ្ឋានដែលបានបង្កើតឲ្យមានឡ�ើង
អនុល�ោមតាមវគ្ 53524 និងដែលមានការបន្តន�ៅក្នុងអង្គ
ហេតុដែលមានស្រាប់ដែលអនុល�ោមតាម វគ្គ 53548
និង 54014។
(c) “មូលនិធិ” មានន័យសំដ�ៅដល់មូលនិធិក្នុងភារៈគ្រ
ប់គ្រងល�ើច្បាប់ប័ណ្ណកម្ចីសម្រាប់លំន�ៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យ
(Affordable Housing Bond Act) ន�ៅឆ្នាំ 2018
ដែលបានបង្កើតឲ្យមានឡ�ើងអនុល�ោមតាមវគ្គ 54006។
54004. ផ្នែកនេះនឹងគ្រាន់តែមានដំណ�ើរការទ�ៅបានដ�ោ
យអាស្រ័យល�ើការអនុម័ត របស់អ្នកប�ោះឆ្នោតន�ៅក្នុងការ

ប�ោះឆ្នោតសាកលន�ៅទូទាំងរដ្ឋនាថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018
ប៉ណុ ្ណោះ។
ជំពូកទី 2. មូលនិធិក្នុងភារៈគ្រប់គ្រងល�ើច្បាប់ប័ណ្ណកម្ចីសម្រា
ប់លំន�ៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យន�ៅឆ្នាំ 2018 និងកម្មវិធី
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54006. មូលនិធិក្នុងភារៈគ្រប់គ្រងល�ើច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីសម្រា
ប់លន�
ំ ៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យ (Affordable Housing Bond
Act) ន�ៅឆ្នាំ 2018 តាមរយៈនេះ ត្រូវបានគេបង្កើតឲ្យមាន
ឡ�ើងន�ៅរតនាគារជាតិ។ វាគឺជាគ�ោលបំណងនៃរដ្ធសភាដែ
លការបន្ដដំណ�ើរការចេញប័ណ្ណកម្ចី (មិនរាប់បញ្ចូលប័ណ្ណ
កម្ចីសំណងដែលបានចេញឲ្យអនុល�ោមតាមវគ្គ 54026)
ត្រូវមានការដាក់ចូលក្នុងមូលនិធិ និងមានការប្រើដ�ើម្បីផ្ដល់ថវិ
កាឲ្យកម្មវិធីទាក់ទងនឹឹងលំន�ៅដ្ឋានដែលមានការបរិយាយន�ៅក្នុ
ងជំពូកនេះ។ ការបន្តដណ�
ំ ើរការចេញប័ណ្ណកម្ចីដែលបានធ្វើ
និងបានលក់ចេញអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះសម្រាប់គ�ោលបំណ
ងដែលបានបញ្ជាក់ន�ៅក្នុងជំពូកនេះ ត្រូវមានការឲ្យវិភាជន៍ដូច
ខាងក្រោម៖
(a) មួយពាន់ប្រាំរយលានដុល្លារ ($1,500,000,000)
ដ�ើម្បីឲ្យមានការដាក់ចូលទ�ៅក្នុងមូលនិធិផ្ដលប្រា
់ ក់កម្ចីសម្រា
ប់ការជួសជុលលំន�ៅដ្ឋានដែលបង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមវគ្គ
50661។ ប្រាក់ន�ៅក្នុងមូលនិធិត្រូវមានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីលំ
ន�ៅដ្ឋានសម្រាប់គ្រួសារច្រើនដែលអនុញ្ញាតដ�ោយជំពូកទី
6.7 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 50675) ផ្នែកទី 2 ដែល
ត្រូវមានការចំណាយដ�ើម្បីជួយដល់សណ
ំ ង់ថ្មី ការជួសជុល
និងការថែរក្សាលំន�ៅដ្ឋានជួលអចិន្រ្តៃយ៍ និងបណ្ដោះអាសន្ន
សម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ទ�ៅ 60 ភាគរ
យនៃប្រាក់ចំណូលមធ្យមក្នុងតំបន់ (AMI)។ ល�ើសពីនេះ មូ
លនិធិទាំងនេះអាចមានការប្រើដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ំ ួយបច្ចេកទេស
អនុល�ោមតាមវគ្គ 54007។
(b) មួយរយហាសិបលានដុល្លារ ($150,000,000) ដែល
នឹងមានការដាក់ចូលទ�ៅក្នុងមូលនិធិអនុវត្តន៍គម្រោងអភិវឌ្ឍ
ន៍នគរូបនីយកម្មទន�
ំ ើបដែលបានបង្កើតឲ្យមានឡ�ើងអនុល�ោ
មតាមវគ្គ 54007 (សម្រាប់ការចំណាយ) ដ�ោយផ្អែកល�ើការ
ទេយ្យវត្ថុរបស់រដ្ឋសភាអនុល�ោមតាមកម្មវិធីអនុវត្តន៍គម្រោងអ
ភិវឌ្ឍន៍នគរូបនីយកម្មទន�
ំ ើបដែលអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកទី 13
(ការចាប់ផ្ដើមជាមួយវគ្គ 53560) ដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ំ ួយក្នុងមូល
ដ្ឋានដល់ក្រុងនានា ក្រុង និងស្រុក ទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូន និងអ្ន
កអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងគ�ោលបំណងបង្កើត ឬសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍ
នៃការប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់ន�ៅជិតនឹងស្ថានីយដឹកជញ្ជូនដែល
នឹងបង្កើនការធ្វើដំណ�ើរឆ្លងកាត់ជាសាធារណៈ។ មូលនិធិទាំង
នេះក៏អាចមានការចំណាយសម្រាប់គ�ោលបំណងដែលអនុញ្ញា
តណាមួយនៃកម្មវិធីនេះ និងសម្រាប់កម្មវិធីល�ើកទឹកចិត្តរបស់រ
ដ្ឋដែលមានជាអាទិ៍ ប្រាក់កម្ចី និងជំនួយន�ៅក្នុងក្រសួង។ មូល
និធិណាមួយដែលមិនបានដាក់កម្រិតសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃ
អនុផ្នែកនេះត្រឹមថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2028 ត្រូវយកទ�ៅប្រើជា
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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ទូទ�ៅន�ៅក្នុងកម្មវិធីលំន�ៅដ្ឋានគ្រួសារច្រើនដែលអនុញ្ញាតដ�ោ
យជំពូកទី 6.7 (ដែលចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 50675) នៃផ្នែកទី 2
ប�ើក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លន�
ំ ៅដ្ឋាន និងសហគមន៍កំណត់ថា មូលនិ
ធិនានាត្រូវបង្វិលវិញឆាប់ៗដ�ោយសារតម្រូវការថយចុះ។
(c) បីរយលានដុល្លារ ($300,000,000 ដុល្លារ) ដែលត្រូវ
មានការដាក់ចូលទ�ៅក្នុងគណនីល�ើកទឹកចិត្តសម្រា
ប់ផែនការតំបន់ លំន�ៅដ្ឋាន និងការចាក់ដដែ
ី លតាមរ
យៈត្រូវបានគេបង្កើតឲ្យមានឡ�ើងន�ៅក្នុងមូលនិធិនេះ។
ទឹកប្រាក់ន�ៅក្នុងគណនីនេះត្រូវមាន ដ�ោយអាស្រ័យល�ើទេយ្យ
វត្ថុរបស់រដ្ឋសភា អនុល�ោមតាមកម្មវិធីជន
ំ ួយល�ើកទឹកចិត្តស
ម្រាប់ការចាក់ដឆ្នា
ី ំ 2007 ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយវគ្គ
53545.13 សម្រាប់ជន
ំ ួយល�ើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការចាក់
ដីដែលនឹងជួយដល់សណ
ំ ង់ថ្មីៗ និងការស្តារឡ�ើងវិញនូវ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទ្រទ្រង់លំន�ៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យ និង
ចំណូលចម្រុះសម្រាប់កម្រិតខ្ពសន�
់ ៅតាមទីតាំងនានាដែល
បានជ្រើសរ�ើសទុកជាកន្លែងចាក់ដីបពេ
ំ ញដែលមានជាអាទិ៍
(តែមិនកំណត់ចព�
ំ ោះ) ចំណុចណាមួយដូចខាងក្រោម៖
(1) ការបង្កើត ការអភិវឌ្ឍ ឬការជួសជុលស្ដារឡ�ើងវិញនូវឧ
ទ្យានដែលនឹងល�ើកទឹកចិត្តដល់ការដ�ោះស្រាយបញ្ហានៃការចា
ក់ដីបំពេញ។
(2) ថ្លៃចំណាយល�ើទឹក លូទឹកស្អុយ ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសា
ធារណៈផ្សេងទ�ៀតដែលពាក់់ពន
័ ្ធនឹងការដ�ោះស្រាយបញ្ហានៃកា
រចាក់ដីបំពេញ។
(3) ការល�ើកកម្ពស់ដល់ការដឹកជញ្ជូនដែលទាក់ទងនឹងគម្រោ
ងដ�ោះស្រាយបញ្ហានៃការចាក់ដីបពេ
ំ ញ។
(4) ការកាត់បន្ថយដល់ការស្ទះចរាចរណ៍។
គេអាចចំណាយមូលនិធិទាំងនេះសម្រាប់គ�ោលបំណងណា
ី ះបាន។ មូលនិធិណាមួ
មួយដែលអនុញ្ញាតចំព�ោះកម្មវិធនេ
យដែលមិនបានដាក់កម្រិតសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែ
កនេះត្រឹមថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2028 ត្រូវយកទ�ៅប្រើជាទូ
ទ�ៅន�ៅក្នុងកម្មវិធីលន�
ំ ៅដ្ឋានគ្រួសារច្រើនដែលអនុញ្ញាតដ�ោ
យជំពូកទី 6.7 (ដែលចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 50675) នៃផ្នែកទី 2
ប�ើក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំន�ៅដ្ឋាន និងសហគមន៍កំណត់ថា មូលនិ
ធិនានាត្រូវបង្វិលវិញឆាប់ៗដ�ោយសារតម្រូវការថយចុះ។
(d) មួយរយហាសិបលានដុល្លារ ($150,000,000)
ដែលត្រូវផ្ទេរទ�ៅកាន់មូលនិធិជំនួយលំន�ៅដ្ឋានខ្លួនឯង
ដែលបានបង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមវគ្គ 50697.1។
ថ្មីប�ើមានជាប់ទាក់ទងនឹងវគ្គ 13340 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល
និងវគ្គ 50697.1 ក៏ដ�ោយ ក៏តាមរយៈនេះ
មូលនិធិទាំងនេះត្រូវបានគេសម្រប និងយកទ�ៅប្រើជាបន្តបន្ទា
ប់ចព�
ំ ោះក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំន�ៅដ្ឋាន និងសហគមន៍ដ�ោយមិន
គិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធដែលមូលនិធិត្រូវមានការផ្ទេរដ�ោយក្រសួង
ទ�ៅឱ្យភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់លំន�ៅដ្ឋាននៃរដ្ឋ California
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកម្មវិធីជន
ំ ួយទិញផ្ទះដែលត្រូវបានប
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ង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមជំពូកទី 6.8 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
51341) ផ្នែកទី 3 ផងដែរ។
(e) បីរយលានដុល្លារ ($300,000,000)
ត្រូវមានការដាក់ចូលទ�ៅក្នុងគណនី Joe Serna, Jr។ មូ
លនិធិសម្រាប់ជំនួយដល់លន�
ំ ៅដ្ឋានអ្នកធ្វើកសិកម្មដែ
លត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមវគ្គ 50517.5
ដ�ើម្បីផ្តល់វិភាជន៍ជំនួន ឬប្រាក់កម្ចី (ឬទាំងពីរ)
សម្រាប់អង្គភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋាន
សាជីវកម្មមិនរកកម្រៃ ក្រុមហ៊ន
ុ ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
ំ ង់
និងកម្មវិធីនៃភាពជាដៃគូមានកម្រិត សម្រាប់សណ
ឬការជួសជុលលំន�ៅដ្ឋានឲ្យកម្មករនិយ�ោជិតកសិកម្ម
និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ឬសម្រាប់ការទិញ ឬការធ្វើលទ្ធកម្មអ
ី ួយដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយបញ្
គាររ�ោងចក្រដែលជាផ្នែកនៃកម្មវិធម
ហាផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ទីលំន�ៅបច្ចុប្បន្ន និងធំៗនៃគ្រួសា
រអ្នកធ្វើកសិកម្មពីជំរុំការងារដែលមានស្រាប់ សួនច្បារចល័ត
ឬលំន�ៅដ្ឋានផ្សេងទ�ៀត។ គេអាចចំណាយមូលនិធិទាំងនេះស
ី ះ
ម្រាប់គ�ោលបំណងណាមួយដែលអនុញ្ញាតចំព�ោះកម្មវិធនេ
បាន។ ល�ើសពីនេះ មូលនិធិទាំងនេះអាចមានការប្រើដ�ើម្បីផ្ត
ល់ជំនួយបច្ចេកទេស អនុល�ោមតាមវគ្គ 54007។ មូលនិធិ
ណាមួយដែលមិនបានដាក់កម្រិតសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃអ
នុផ្នែកនេះត្រឹមថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2028 ត្រូវយកទ�ៅប្រើជា
ទូទ�ៅន�ៅក្នុងកម្មវិធីលំន�ៅដ្ឋានគ្រួសារច្រើនដែលអនុញ្ញាតដ�ោ
យជំពូកទី 6.7 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 50675) ផ្នែកទី 2
ប�ើក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំន�ៅដ្ឋាន និងសហគមន៍កណ
ំ ត់ថា មូលនិ
ធិនានាត្រូវបង្វិលវិញឆាប់ៗដ�ោយសារតម្រូវការថយចុះ។
(f) បីរយលានដុល្លារ ($300,000,000) ត្រូវមានការដាក់ចូ
លទ�ៅក្នុងមូលនិធិកែលំន�ៅដ្ឋានក្នុងតំលៃសមរម្យដែលត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌរង (F) នៃកថាខណ្ឌ (1)
អនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 53545។ ទឹកប្រាក់ដែលមានក្នុងមូលនិធិ
ត្រូវអាចប្រើ អាស្រ័យល�ើទេយ្យវត្ថុរបស់រដ្ឋសភា អនុល�ោមតា
មកម្មវិធីជំនួយផ្គូផ្គងមូលនិធិក្នុងភារៈគ្រប់គ្រងលំន�ៅដ្ឋានតាម
មូលដ្ឋានដែលបានបង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមវគ្គ 50842.2
ដ�ើម្បីផ្តល់មូលនិធិជំនួយប្រកួតប្រជែង ឬផ្ដលប្រា
់ ក់កម្ចីដ
ល់មូលនិធិក្នុងភារៈគ្រប់គ្រងលំន�ៅដ្ឋានតាមដែលអភិវឌ្ឍ
គ្រប់គ្រង ផ្តលប្រា
់ ក់កម្ចី ឬវិនិយ�ោគល�ើលំន�ៅដ្ឋានមានតម្លៃស
មរម្យ និងដែលបានប្រើដ�ើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសាកល្បងដែលនឹ
ងបង្ហាញនូវវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ និងអស់ប្រាក់តិចចំព�ោះការបង្កើត
ឬថែរក្សាការពារលំន�ៅដ្ឋានមានតំលៃសមរម្យ។ មូលនិធិក្នុងភា
រៈគ្រប់គ្រងលំន�ៅដ្ឋានតាមមូលដ្ឋានត្រូវបានមកជាបន្តប
ន្ទាប់ពីវិវគ្គជាឯកជនភាព ឬប្រភពរដ្ឋាភិបាលដែលផ្សេងពីនេះ
មិនត្រូវមានការដាក់កម្រិតក្នុងការប្រើសម្រាប់កម្មវិធីលន�
ំ ៅដ្ឋា
នទេ។ គេអាចចំណាយមូលនិធិទាំងនេះសម្រាប់គ�ោលបំណ
ងណាមួយដែលអនុញ្ញាតចំព�ោះកម្មវិធីនេះបាន។ មូលនិធិ
ណាមួយដែលមិនបានដាក់កម្រិតសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃអ
នុផ្នែកនេះត្រឹមថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2028 ត្រូវយកទ�ៅប្រើជា
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ទូទ�ៅន�ៅក្នុងកម្មវិធីលន�
ំ ៅដ្ឋានគ្រួសារច្រើនដែលអនុញញា្ តដ�ោ
យជំពូកទី 6.7 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 50675) ផ្នែកទី 2
ប�ើក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំន�ៅដ្ឋាន និងសហគមន៍កណ
ំ ត់ថា
មូលនិធិនានាត្រូវបង្វិលវិញឆាប់ៗដ�ោយសារតម្រូវការថយចុះ។

(2) ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសអនុល�ោមតាមវគ្គនេះត្រូវមានការផ្ត
ល់ជូនដ�ោយប្រើដំណ�ើរការចេញប័ណ្ណកម្ចីដែលបានបែងចែកទុ
កឲ្យអនុល�ោមតាមវគ្គ 54006 ចំព�ោះកម្មវិធីជន
ំ ួយបច្ចេកទេ
សដែលមានការផ្តល់ឲ្យ។

(g) បីរយលានដុល្លារ ($300,000,000) ត្រូវមានកា
រដាក់ចូលក្នុងមូលនិធិជន
ំ ួយលំន�ៅដ្ឋានខ្លួនឯងដែលត្រូវ
បានបង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមវគ្គ 50697.1។ លុយន�ៅ
ក្នុងមូលនិធិត្រូវអាចប្រើបានសម្រាប់កម្មវិធី CalHome
ដែលអនុញញា្ តតាមជំពូកទី 6 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
50650) ផ្នែកទី 2 ដ�ើម្បីផ្តលប្រា
់ ក់កម្ចីដ�ោយផ្ទាល់ និ
ងអនុគ្រោះដែលនឹងជួយដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលពា
ក់ពន
័ ្ធនឹងអង្គភាពជំនួយកម្មសិទ្ធិផ្ទះច្រើន មានជាអាទិ៍
អនុផ្នែកនៃគ្រួសាទ�ោល សម្រាប់កម្មវិធីជន
ំ ួយល�ើកិច្ចព្រមព្រៀ
ងឲ្យខ្ចីប្រាក់ទិញផ្ទះខ្លួនឯង និងសម្រាប់អគាររ�ោងចក្រ។
គេអាចចំណាយមូលនិធិទាំងនេះសម្រាប់គ�ោលបំណងណាមួ
យដែលអនុញ្ញាតចំព�ោះកម្មវិធនេ
ី ះបាន។ យ៉ាងហ�ោចណាស់
សាមសិបលានដុល្លារ ($30,000,000) នៃចំនួនទឹ
កប្រាក់ដែលដាក់ចូលក្នុងមូលនិធិជំនួយលំន�ៅដ្ឋានខ្លួន
ត្រូវមានការប្រើដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ំ ួយ ឬប្រាក់កម្ចីអនុគ្រោះដែល
ជួយល�ើការជួសជុល ឬការផ្លាស់ប្តូរ (ឬទាំងពីរ) នៃផ្ទះចល័
តមានស្រាប់ដែលមានទីតាំងន�ៅក្នុងសហគមន៍ផទះ្ ចល័ត
ឬអគាររ�ោងចក្រ។ ល�ើសពីនេះ មូលនិធិទាំងនេះអាចមានការ
ប្រើដ�ើម្បីផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស អនុល�ោមតាមវគ្គ 54007។
មូលនិធិណាមួយដែលមិនបានដាក់កម្រិតសម្រាប់គ�ោលបំណ
ងនៃអនុផ្នែកនេះត្រឹមថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2028 ត្រូវយកទ�ៅ
ប្រើជាទូទ�ៅន�ៅក្នុងកម្មវិធីលន�
ំ ៅដ្ឋានគ្រួសារច្រើនដែលអនុញ្ញាត
ដ�ោយជំពូកទី 6.7 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 50675) ផ្នែកទី
2 ប�ើក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំន�ៅដ្ឋាន និងសហគមន៍កំណត់ថា
មូលនិធិនានាត្រូវបង្វិលវិញឆាប់ៗដ�ោយសារតម្រូវការថយចុះ។

(3) ក្រសួងការអភិវឌ្ឍន៍លន�
ំ ៅដ្ឋាន និងសហគមន៍មិន
ត្រូវផ្តល់ទឹកប្រាក់សរុបល�ើសពីបីរយហាសិបពាន់ដុល្លារ
($360.000) ល�ើជំនួយបច្ចេកទេសអនុល�ោមតាមវគ្គនេះ
ទេ ហ�ើយខ�ោនធីមានលក្ខណសម្បត្តិ ឬក្រុងលក្ខណសម្បត្តិ
ក៏មិនត្រូវបានទទួលទឹកប្រាក់ល�ើសពីសាមសិបពាន់ដុល្លារ
($30,000) ជាប្រចាំឆ្នាំល�ើជំនួយបច្ចេកទេសដែរ។

54007. (a) (1) ទ�ោះបីជាមានបញ្ញាត្តណាមួយផ្សេងទ�ៀត
នៃផ្នែកនេះក៏ដ�ោយ ក៏ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំន�ៅដ្ឋាន និងសហគ
មន៍អាចផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ខ�ោនធីមានលក្ខណសម្ប
ត្តិ និងក្រុងលក្ខណសម្បត្តិ ឬអ្នកអភិវឌ្ឍលំន�ៅដ្ឋានដែលមាន
តំលៃសមរម្យន�ៅក្នុងខ�ោនធីមានលក្ខណសម្បត្តិ និងក្រុងលក្ខ
ណសម្បត្តិដ�ើម្បីជួយសម្រួលដល់សំណង់លំន�ៅដ្ឋានដល់ប្រជា
ជនគ�ោលដ�ៅសម្រាប់កម្មវិធីដូចខាងក្រោមដែលទទួលបានមូ
លនិធិអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះដែរ៖
(A) កម្មវិធីជំនួយលំន�ៅដ្ឋានច្រើន (ជំពូកទី 6.7
(ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 50675) ផ្នែកទី 2)។
(B) មូលនិធិ Joe Serna, Jr។ កម្មវិធីជន
ំ ួយលំន�ៅដ្ឋានអ្នក
កសិកម្ម (ជំពូកទី 3.2 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 50515.2)
ផ្នែកទី 2)។
(C) កម្មវិធី CalHome (ជំពូកទី 6 (ការចាប់ផ្ដើមត្រង់វគ្គ
50650) ផ្នែកទី 2)។
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(b) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ
កំណត់និយមន័យខាងក្រោមត្រូវប្រើ៖
(1) “ទីក្រុងមានលក្ខណសម្បត្តិ” មានន័យថា ក្រុងមួយដែល
មានទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីដែលមានប្រជាជនដែលជានិវាសនជ
នចំនួន 150,000 នាក់ ឬតិចជាងនេះ។
(2) “ខ�ោនធីមានលក្ខណសម្បត្តិ” មានន័យថា ខ�ោនធីមួយ
ដែលមានប្រជាជនដែលជានិវាសនជនចំនួន 150,000 នាក់
ឬតិចជាងនេះ។
ំ ួយផ្នែកវិស្វកម្ម
(3) “ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស” មានជាអាទិ៍ជន
និងការពិនិត្យវាយតម្លៃល�ើបរិស្ថានដែលទាក់ទងទ�ៅនឹងគម្រោ
ងលំន�ៅដ្ឋានមានតម្លៃសមរម្យ និងសំណងថ្លៃចណា
ំ យរដ្ឋបាល
ំ ួយ។
ដែលទាក់ទងនឹងការបង្កើតសំណ�ើផ្ដល់ជន
54008. (a) ជាបន្តបន្ទាប់ រដ្ឋសភាអាចធ្វើវិស�ោធនកម្មច្បា
ប់ណាមួយដែលទាក់ទងទ�ៅនឹងកម្មវិធីដែលមូលនិធិកំពុងមា
នការឲ្យវិភាជន៍ ឬមានការឲ្យវិភាជន៍ហ�ើយ អនុល�ោមតាម
់ សិទ្ធភាព
ជំពូកនេះសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការល�ើកម្ពសប្រ
និងប្រសិទ្ធផលនៃកម្មវិធីទាំងន�ោះ ឬដ�ើម្បីល�ើកតម្កើងគ�ោល
ដ�ៅនៃកម្មវិធីទាំងន�ោះ។
(b) រដ្ឋសភាអាចធ្វើវិស�ោធនកម្មជំពូកនេះដ�ើម្បីឲ្យវិភាជន៍ឡ�ើ
ងវិញចំព�ោះការបន្តដណ�
ំ ើរការចេញប័ណ្ណកម្ចីដែលបានធ្វើ
និងលក់ចេញដ�ោយយ�ោងតាមផ្នែកនេះក្នុងចំណ�ោមកម្មវិធីដែ
លមូលនិធិមានការឲ្យវិភាជន៍ដ�ោយយ�ោងតាមជំពូកនេះដែល
សំខាន់ចាំបាច់ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍលំន�ៅដ្ឋានមានតំ
លៃសមរម្យន�ៅក្នុងរដ្ឋនេះ។
54009. កម្មវិធីដែលទទួលបានមូលនិធិដ�ោយការបន្ត
ដំណ�ើរការចេញប័ណ្ណកម្ចីឲ្យត្រូវ (ន�ៅពេលកំពុងឲ្យវិភាជន៍
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ) ផ្តល់អាទិភាពឲ្យដល់គម្រោងនានាដែល
ជា “កិច្ចការសាធារណៈ” សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃជំពូកទី
1 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 1720) នៃផ្នែកទី 7 ផ្នែកទី 2
នៃកូដការងារ និងគម្រោងផ្សេងៗទ�ៀតដែលកម្មករនិយ�ោជិត
សំណង់ទាំងអស់នឹងទទួលបានយ៉ាងហ�ោចណាស់តាមអត្រាទូ
ទ�ៅនៃប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់មួយថ្ងៃៗដែលបានកំណត់ដ�ោយនា
យកទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ជំពូកទី 3. បទប្បញ្ញត្តិសារព�ើពន្ធ
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54010. ប័ណ្ណកម្ចីដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន
បីពាន់លាន ដុល្លារ ($3,000,000,000) ដ�ោយមិនប័ណ្ណ
កម្ចីសំណងដែលចេញឲ្យអនុល�ោមតាមវគ្គ 54026 ឬច្រើន
ខ្លាំងន�ៅក្នុងន�ោះដែលសំខាន់ចាំបាច់ដូចដែលបានកំណត់ដ�ោ
យគណៈកម្មការ តាមរយៈនេះត្រូវបានអនុញញា្ តឲ្យមានការចេ
ញឲ្យ និងលក់ចេញសម្រាប់ការអនុវត្តសម្រាប់ការភ្ជាប់គ�ោល
បំណងដែលបានបញ្ជាក់ន�ៅក្នុងផ្នែកនេះ និងដ�ើម្បីទូទាត់ស
ងមូលនិធិបង្វិលចំណាយនៃប័ណ្ណកម្ចីទទ�
ូ ៅអនុល�ោមតាម វគ្គ
16724.5 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។ ក្នុងនេះ ប័ណ្ណកម្ចីទាំងអស់ន�ៅ
ទីនេះដែលត្រូវបានគេចេញឲ្យ លក់ចេញ និងប្រគល់ឲ្យហ�ើយ
ដូចមានចែងក្នុងនេះនឹងក្លាយជាកាតព្វកិច្ចទទ�
ូ ៅដែលមានសុព
លភាព និងជាប់កិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋ ហ�ើយការជ�ឿជាក់ និងសិទ្ធិ
ធានារ៉ាប់រងបំណុលពេញរបស់រដ្ឋត្រូវបានសន្យាក្នុងនេះស
ម្រាប់ការទូទាត់ទ�ៀងទាត់ទាំងប្រាក់ដ�ើម និងការបង់ថ្លៃន�ៅល�ើ
ប័ណ្ណកម្ចីទាំងន�ោះន�ៅពេលដល់កំណត់។
54012. ប័ណ្ណកម្ចីដែលអនុញញា្ តដ�ោយផ្នែកនេះ
ត្រូវមានការរ�ៀបចំ ប្រតិបត្តិ ចេញឲ្យ លក់ចេញ ទូទាត់
និងល�ោះដូចមានចែងក្នុងច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅ
របស់រដ្ឋ (ជំពូកទី 4 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 16720)
ត្រង់ផ្នែកទី 3 ផ្នែកទី 4 ចំណងជ�ើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល
(ល�ើកលែងតែអនុផ្នែក (a) និង (b) នៃវគ្គ 16727
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល) និងបញ្ញត្តទាំងអស់នៃច្បាប់ន�ោះដែលបាន
ធ្វើវិស�ោធនកម្មបន្តបន្ទាប់ពាក់ពន
័ ្ធនឹង ឬអនុវត្តចព�
ំ ោះប័ណ្ណកម្ចី
និងចំព�ោះផ្នែកនេះ (ល�ើកលែងតែដូចមានចែងក្នុងវគ្គ
54028) និងតាមរយៈនេះ ត្រូវបានគេបញ្ចូលន�ៅក្នុងផ្នែកនេះ
ដូចដែលបានកំណត់ពេញន�ៅក្នុងផ្នែកនេះយ៉ាងដូច្នោះដែរ។
54014. (a) មានលក្ខណៈផ្ដាចម
់ ុខទាំងស្រុងសម្រាប់គ�ោ
លបំណងនៃការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចេញឲ្យ និងការលក់ចេញ
អនុល�ោមតាមច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីកាតព្វកិច្ចទទ�
ូ ៅរបស់រដ្ឋ នូវប័ណ្ណ
កម្ចីដែលអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះ) គណៈកម្មការត្រូវមានការប
ន្តជាអត្ថិភាព។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ គណៈកម្មកា
ំ ៅដ្ឋានគឺជា “គណៈកម្មការ” ដូចដែល
រហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់លន�
ពាក្យន�ោះត្រូវបានគេប្រើន�ៅក្នុងច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅ
របស់រដ្ឋ។
(b) ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំន�ៅដ្ឋាន និងសហគមន៍អាចអនុម័ត
គ�ោលការណ៍ណែនាំដែលបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការគ្រ
ប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានរបស់ខ្លួន។ គ�ោលការ
ណ៍ណែនាំនេះមិនត្រូវបង្កើតជាវិធានច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ បញ្ជា
ឬពាក្យសុំទូទ�ៅ និងមិនត្រូវស្ថិតន�ៅក្រោមជំពូកទី
3.5 (ការចាប់ផ្ដើមជាមួយវគ្គ 11340) ផ្នែកទី 1
នៃផ្នែកទី 3 នៃចំណងជ�ើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។
(c) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីកាតព្វ
កិច្ចទូទ�ៅរបស់រដ្ឋនេះ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំន�ៅដ្ឋាន
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សំណ�ើប្រជាមតិ 1 បន្ត

និងសហគមន៍ត្រូវបានគេចាត់តាំងជា “ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល”
សម្រាប់កម្មវិធីដែលចាត់ចែងដ�ោយក្រសួង ហ�ើយទីភ្នាក់
ងារហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់លន�
ំ ៅដ្ឋាននៃរដ្ឋ California គឺជា
“ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល” ទទួលបន្ទុកកម្មវិធនានាដែ
ី
លចាត់ចែង
ដ�ោយទីភ្នាក់ងារនេះ។
54016. ដ�ោយអាស្រ័យល�ើការស្នើសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបា
លដែលល�ើកឡ�ើងថា មូលនិធិដែលគេត្រូវការចាំបាច់ត្រូវសម្រាប់
គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ គណៈកម្មការត្រូវកំណត់ថាត�ើការចេញ
ប័ណ្ណកម្ចី និងចំនួនទឹកប្រាក់ល�ើប័ណ្ណកម្ចីដែលត្រូវមានការចេញ
ឲ្យ និងលក់ចេញន�ោះសំខាន់ចាំបាច់ ឬគួរធ្វើ ឬក៏អត់។ ការចេញ
ប័ណ្ណកម្ចីជាបន្តបន្ទាប់អាចមានការអនុញញា្ ត និងលក់ចេញបាន
ដ�ើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពទាំងន�ោះឲ្យមានដំណ�ើរការជាបន្តបន្ទាប់
ហ�ើយមិនចាំបាច់មានការលក់ចេញន�ៅពេលណាមួយឡ�ើយ។
ប័ណ្ណកម្ចីអាចនឹងបង់ការប្រាក់ពន្ធប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធ។
54018. ត្រូវមានការប្រមូលជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ
(តាមរប�ៀបដូចគ្នា និងន�ៅពេលដំណាលគ្នាដែលមានកា
រប្រមូលចំណូលផ្សេងៗទ�ៀតរបស់រដ្ឋ) នូវចំនួនទឹកប្រាក់
សរុបដែលបន្ថែមល�ើប្រាក់ចណ
ំ ូលធម្មតារបស់រដ្ឋ និងគ្រ
ប់គ្រាន់ដ�ើម្បីទូទាត់ប្រាក់ដ�ើម និងការប្រាក់ល�ើសញ្ញាប័ណ្ណ
ឬឥណទេយ្យប័ណ្ណក្នុងឆ្នាំៗ។ វាគឺជាតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ម
ន្ត្រីទាំងអស់ដែលដាក់បន្ទុកដ�ោយច្បាប់នូវកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយ
ណាដែលទាក់ទងនឹងការប្រមូលប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋដែលត្រូ
វធ្វើ ឬបំពេញតួនាទីរ�ៀងៗខ្លួនដែលសំខាន់ចាំបាច់ដែលត្រូវប្រ
មូលទឹកប្រាក់សរុបបន្ថែម។
54020. ថ្វីប�ើមានវគ្គ 13340 នៃកូដរដ្ឋាភិបាលក៏ដ�ោយ
ក៏តាមរយៈត្រូវមានការដកយកពីមូលនិធិទទ�
ូ ៅន�ៅក្នុងរតនាគារ
រដ្ឋសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះដែលនឹងស្មើចំនួនទឹកប្រាក់
សរុបទាំងពីរដូចខាងក្រោម៖
(a) ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រចាំឆ្នាំដែលសំខាន់ចាំបាច់ត្
រូវទូទាត់ប្រាក់ដ�ើម និងការប្រាក់ល�ើបណ្ណ
័ កម្ចីដែលបា
នចេញឲ្យ និងលក់ចេញអនុល�ោមតាមតាមផ្នែកនេះ
ន�ៅពេលដែលប្រាក់ដ�ើម និងការប្រាក់ការត្រូវដល់ពេលកំណត់
និងត្រូវបង់។
(b) ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលសំខាន់ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តវគ្គ
54024 ដែលត្រូវដកយកដ�ោយមិនគិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធ។
54022. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាចស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបា
លវិនិយ�ោគប្រាក់ទន
ុ បញ្ចូលគ្នាបង្កើតប្រាក់កម្ចីដែលបានពីគ
ណនីវិនិយ�ោគប្រាក់ទន
ុ បញ្ចូលគ្នា (យ�ោងតាមវគ្គ 16312
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ។ ចំនួន
ទឹកប្រាក់នៃការស្នើសនេ
ុំ ះមិនត្រូវល�ើសពីចន
ំ ួនទឹកប្រាក់ក្នុង
ប័ណ្ណកម្ចីដែលមិនមានការលក់ចេញដែលគណៈកម្មការនេះ
បាន តាមសេចក្ដីសម្រេច អនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ចេញ ដ�ោ
យមិនរាប់បញ្ចូលប័ណ្ណកម្ចីសងដែលបានអនុញ្ញាតអនុល�ោ
មតាមវគ្គ 54026 សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ ចំនួន
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ទឹកប្រាក់តិចតួចដែលបានផ្តល់ឲ្យខ្ចី អនុល�ោមតាមវគ្គនេះ
និងមិនទាន់បានទូទាត់សង និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដកពី
មូលនិធិទទ�
ូ ៅអនុល�ោមតាមវគ្គ 54024 និងមិនទាន់បានបង្វិ
ូ ៅ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវធ្វើឲ្យ
លចូលទ�ៅមូលនិធិទទ�
សម្រេចនូវឯកសារទាំងឡាយដែលតម្រូវឲ្យមានដ�ោយក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលវិនិយ�ោគប្រាក់ទុនបញ្ចូលគ្នាដ�ើម្បីទទួលបាន
និងសងប្រាក់កម្ចី។ ចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងឡាយណាដែលបានឲ្យ
ខ្ចីត្រូវមានការដាក់ចូលទ�ៅក្នុងមូលនិធិដែលត្រូវមានការឲ្យវិភា
ជន៍ដ�ោយយ�ោងតាមផ្នែកនេះ។
54024. សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការអនុវត្តវគ្គនេះ
នាយកហិរញ្ញវត្ថុអាច តាមរយៈការបង្គាប់ឲ្យប្រតិបត្តិ អនុ
ញ្ញាតិឲ្យមានការដកប្រាក់ចេញពីមូលនិធិទូទ�ៅនូវចំនួនទឹ
កប្រាក់ណាមួយ ឬចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនល�ើសពីក្នុងប័
ណ្ណកម្ចីដែលមិនមានការលក់ចេញដែលគណៈកម្មការនេះ
បាន តាមសេចក្ដីសម្រេច អនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ចេញ
ដ�ោយមិនរាប់បញ្ចូលប័ណ្ណកម្ចីសងដែលបានអនុញញា្ តអនុ
ល�ោមតាមវគ្គ 54026 សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ
ចំនួនទឹកប្រាក់តិចតួចដែលបានផ្តល់ឲ្យខ្ចីអនុល�ោម
តាមវគ្គនេះ និងមិនទាន់បានទូទាត់សង និងចំនួនទឹក
ូ ៅអនុល�ោមតាមវគ្គ
ប្រាក់ដែលបានដកពីមូលនិធិទទ�
54022 និងមិនទាន់បានបង្វិលចូលទ�ៅមូលនិធិទូទ�ៅ។
ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដកមួយចំនួន ត្រូវមានការដាក់ចូល
ទ�ៅក្នុងមូលនិធិដែលត្រូវមានការឲ្យវិភាជន៍ដ�ោយយ�ោងតាមផ្នែ
កនេះ។ ប្រាក់ទាំងឡាយណាដែលមានន�ៅក្រោមវគ្គនេះ
ត្រូវមានការបង្វិលចូលទ�ៅកាន់មូលនិធិទទ�
ូ ៅវិញ ដ�ោយបូករួម
ទាំងការប្រាក់ដែលនឹងរកបានពីចន
ំ ួនទឹកប្រាក់ទាំងនេះ
ក្នុងគណនីវិនិយ�ោគប្រាក់ទន
ុ បញ្ចូលគ្នាពីប្រាក់ដែលបានទទួល
ពីការលក់ប័ណ្ណកម្ចីដែលផ្សេងពីនេះត្រូវមានការដាក់ចូលទ�ៅក្នុ
ងមូលនិធិន�ោះ។
54026. ប័ណ្ណកម្ចីអាចមានការសងវិញបានអនុល�ោមតាម
មាត្រា 6 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 16780) ជំពូកទី 4 ផ្នែកទី
3 ផ្នែកទី 4 ចំណងជ�ើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។ ការអនុម័ត
យល់ព្រមដ�ោយអ្នកប�ោះឆ្នោតនៃច្បាប់នេះ នឹងបង្កើតបានជា
ការយល់ព្រមល�ើសញ្ញាប័ណ្ណសំណងដែលបានចេញឲ្យ ដ�ើម្បី
សងថ្លៃបណ្ណ
័ កម្ចីដែលបានចេញឲ្យណាមួយអនុល�ោមតាមផ្នែក
នេះដែលមានជាអាទិ៍ ប័ណ្ណកម្ចីសំណងណាមួយដែលបានចេ
ញឲ្យជាមុន។ ប័ណ្ណកម្ចីណាមួយដែលគួរតែមានសម្រាប់ដ�ោយ
សុពលភាពនៃប័ណ្ណកម្ចីសងវិញតាមការអនុញ្ញាតិដ�ោយវគ្គនេះ
អាចនឹងទទួលបានក្ស័យធនស្របតាមវិសាលភាពដែលបានអ
នុញ្ញាតដ�ោយច្បាប់ក្នុងលក្ខណៈ និងវិសាលភាពដែលមានចែ
ងន�ៅក្នុងដំណ�ោះស្រាយដែលបានធ្វើវស�
ិ ោធនកម្មម្តងម្កាលដែ
លអនុញ្ញាតប័ណ្ណកម្ចីសងវិញ។
54028. ថ្មីប�ើមានបញ្ញត្តណាមួយន�ៅក្នុងច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចី
កាតព្វកិច្ចទូទ�ៅរបស់រដ្ឋកដ�
៏ ោយ ក៏កាលបរិច្ឆេទដល់កណ
ំ ត់ប័
ណ្ណកម្ចីណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យដ�ោយផ្នែកនេះមិនត្រូវល�ើស

សំណ�ើប្រជាមតិ 1 បន្ត

ពី 35 ឆ្នាំដ�ោយគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប័ណ្ណកម្ចីប្រភេទនេះ
ឡ�ើយ។ ភាពចាស់ទុំនៃស៊េរីនីមួយៗត្រូវមានការគណនាចាប់ពី
កាលបរិច្ឆេទនៃការចេញប័ណ្ណកម្ចីនីមួយៗ។
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54030. តាមរយៈនេះ រដ្ឋសភារកឃ�ើញ
ហ�ើយនិងប្រកាសថា ក្នុងប្រាក់ចំណេញច្រើនដែលបាន
ពីការលក់ប័ណ្ណកម្ចីដែលអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះយ៉ាង
ដូច្នេះ មិនមែនជា "ប្រាក់កម្រៃនៃពន្ធ" ដែលប្រការន�ោះ
ត្រូវបានគេប្រើន�ៅក្នុងមាត្រា XIII នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California
ន�ោះទេ ការចំណាយនៃប្រាក់កម្រៃទាំងនេះមិនស្ថិតក្នុងការកម្រិ
តឲ្យជាប់ពន្ធដ�ោយមាត្រាន�ោះទេ។
័ កម្ចីកា
54032. ថ្មីប�ើមានបញ្ញត្តមួយចំនួននៃច្បាប់បណ្ណ
ំ ញពីការលក់
តព្វកិច្ចទូទ�ៅរបស់រដ្ឋទាក់ទងនឹងប្រាក់ចណេ
ប័ណ្ណកម្ចីដែលអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះដែលស្ថិតន�ៅក្រោម
ការវិនិយ�ោគក្នុងមាត្រាទី 4 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 16470)
ជំពូកទី 3 ផ្នែកទី 2 វគ្គ 4 ចំណងជ�ើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល)
ក៏ដ�ោយ ក៏រតនាគារអាចរក្សាឲ្យមានគណនីដាច់ដ�ោយឡែក
មួយសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលវិនិយ�ោគ អាចបង្គាប់បញ្ជាឲ្យមា
នការបង់ថ្លៃចណ
ំ ូលទាំងន�ោះដែលត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌ
សងប្រាក់ណាមួយដែលពាក់ពន
័ ្ធន�ៅក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ
ហ�ើយផ្សេងពីនេះ អាចដឹកនាំឲ្យមានការប្រើ និងការវិនិយ�ោគ
ំ ញទាំងន�ោះ ប្រយ�ោជន៍រក្សា ស្ថានភាពល�ើកលែ
នៃប្រាក់ចណេ
ងពន្ធនៃប័ណ្ណកម្ចីរួចពន្ធ និងដ�ើម្បីទទួលផលប្រយ�ោជន៍ណាមួ
យផ្សេងទ�ៀតក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធក្នុងនាមមូលនិធិនៃរដ្ឋនេះ។
54034. ទឹកប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានមកពីបុព្វលាភរ៉ាប់រង
និងកំណ�ើនការប្រាក់ល�ើប័ណ្ណកម្ចីដែលបានលក់ចេញអនុល�ោ
ូ ៅដែលជាឥ
មតាមផ្នែកនេះ ត្រូវមានការផ្ទេរទ�ៅកាន់មូលនិធិទទ�
័ កម្ចីដែល
ណទានចំព�ោះការចំណាយសម្រាប់ការប្រាក់ល�ើបណ្ណ
ល�ើសពីនេះ មានចែងថា ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានពីបុព្វលាភរ៉ា
ប់រងអាចមានការបម្រុងទុក និងមានការប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីទូទាត់
ថ្លៃចេញប័ណ្ណកម្ចី មុនពេលផ្ទេរទ�ៅកាន់មូលនិធិទូទ�ៅ។
វគ្គ 4. មាត្រា 5z (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 998.600)
ត្រូវបានគេបន្ថែមទ�ៅក្នុងជំពូកទី 6 ផ្នែកទី 4 នៃកូដស្ដីពយ�
ី ោធា
និងអតីតយុទ្ធជន ដ�ើម្បីអាន៖

មាត្រាទី 5z. ច្បាប់ប័ណ្ណកម្ចីសម្រាប់អតីតយុទ្ធជន
និងលំន�ៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យន�ៅឆ្នាំ 2018
998.600. ដ�ោយភ្ជាប់ទាំងផ្នែកទី 16
(ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 54000) ផ្នែកទី 31
នៃកូដស្ដីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាព មាត្រានេះត្រូវមានការដឹង
និងអាចមានការយ�ោងថាជាច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីសម្រាប់អតីតយុទ្ធ
ជន និងលំន�ៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យន�ៅឆ្នាំ 2018។
998.601. (a) ច្បាប់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅរបស់រ
ដ្ឋ (ជំពូកទី 4 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 16720) ផ្នែកទី 3
ផ្នែកទី 4 ចំណងជ�ើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល) ដែលបានធ្វើ
វិស�ោធនកម្មជាបន្តបន្ទាប់ល�ើកលែងតែមានចែងផ្សេងពីនេះ
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
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ន�ៅក្នុងនេះ ត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ គ�ោលបំណងនៃការចេញ
ការលក់ និងការទូទាត់សងចំព�ោះ ហ�ើយផ្សេងពីនេះដែលមាន
ចែងដ�ោយគ�ោរពដល់បណ្ណ
័ កម្ចីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចេញ
ដ�ោយមាត្រានេះ និងបញ្ញត្តនៃច្បាប់ន�ោះត្រូវបានគេបញ្ចូលក្នុង
មាត្រានេះដូចដែលមានចែងពេញន�ៅក្នុងមាត្រានេះយ៉ាងដូច្នេះ
ដែរ។ ឯកសារយ�ោងទាំងអស់ន�ៅក្នុងមាត្រានេះចំព�ោះពាក្យថា៖
“ក្នុងនេះ” យ�ោងដល់ទាំងមាត្រានេះ ទាំងច្បាប់ន�ោះ។
(b) ក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនត្រូវបានគេចាត់តាំងជាក្រុមប្រឹ
ក្សាភិបាល សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃច្បាប់មូលប័ត្រកាតព្វកិច្ចទូ
ទ�ៅរបស់រដ្ឋ។
998.602. ដូចដែលមានការប្រើប្រាស់ន�ៅក្នុងនេះ
ប្រការនានាខាងក្រោមនេះ មានន័យដូចតទ�ៅ៖
(a) “ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល” មានន័យសំដ�ៅដល់ក្រសួងកិច្ចការ
អតីតយុទ្ធជន។
(b) “ប័ណ្ណកម្ចី” មានន័យសំដ�ៅដល់បណ្ណ
័ កម្ចិអតិតយុទ្ធជន
ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅរបស់រដ្ឋ ដែលចេញអនុល�ោមតាមមា
ត្រានេះដែលអនុម័តតាមបញ្ញត្តច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅ
របស់រដ្ឋ។
(c) “ច្បាប់ប័ណ្ណកម្ចី” មានន័យសំដ�ៅដល់មាត្រានេះដែលអនុ
ញ្ញាតឲ្យមានការចេញប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅរបស់រដ្ឋ និងដែ
័ កម្ចីកាតព្វកិច្ចទទ�
ូ ៅរបស់រដ្ឋតាមឯកសារ
លអនុម័តច្បាប់បណ្ណ
យ�ោង។
(d) “គណៈកម្មការ” មានន័យសំដ�ៅដល់គណៈកម្មការរហិរញ្ញវ
ត្ថុអតីតយុទ្ធជនឆ្នាំ 1943 ដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ោយ វគ្គ 991។
(e) “មូលនិធិ” មានន័យសំដ�ៅដល់មូលនិធិជំនួយសា
ងសង់ផទះ្ និងកសិដ្ឋានរបស់អតីតយុទ្ធជនឆ្នាំ 1943
ដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ោយវគ្គ 988។
(f) “មូលនិធិការបង់ថ្លៃ” មានន័យសំដ�ៅដល់មូលនិធិការបង់
ថ្លៃប័ណ្ណកម្ចីរបស់អតីតយុទ្ធជនដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយវគ្គ
988.6។
998.603. សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការបង្កើតមូលនិធិដ�ើម្បី
ផ្តល់ជន
ំ ួយកសិកម្ម និងផ្ទះដល់អតីតយុទ្ធជនដ�ោយយ�ោងតាម
ច្បាប់ទិញកសិដ្ឋាន និងផ្ទះរបស់អតីតយុទ្ធជនឆ្នាំ 1974
(មាត្រា 3.1 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 987.50)) និងច្បាប់
ិ ោធនកម្មក្នុងន�ោះ និងការបន្ថែម
ទាំងអស់ដែលធ្វើវស�
ល�ើច្បាប់នេះទ�ៀត គណៈកម្មការនេះអាចបង្កើតបំណុលមួយ
ឬច្រើន ទ្រព្យអកម្មមួយ ឬច្រើន របស់រដ្ឋ California
ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបមិនល�ើសពី មួយពាន់លានដុល្លារ
($1,000,000,000) ដ�ោយមិនរាប់បញ្ចូលប័ណ្ណកម្ចីសណ
ំ ង
ដូចដែលមានចែងន�ៅក្នុងនេះ។
998.604. (a) ប័ណ្ណកម្ចីទាំងអស់ដែលអនុញញា្ តដ�ោយមា
ត្រានេះ ន�ៅពេលដែលមានការលក់ចេញ និងផ្តលត្រឹមត្រូ
់
វដូ
ចមានចែងក្នុងនេះ បង្កើតបានជាកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅដែលមានសុ
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សំណ�ើប្រជាមតិ 1 បន្ត

ពលភាព និងចំណងច្បាប់នៃរដ្ឋ California ហ�ើយតាមរយៈ
នេះសិទ្ធិធានារ៉ាប់រងបំណុលពេញរបស់រដ្ឋ California មាន
ការសន្យាចំព�ោះការទូទាត់ទ�ៀងពេលវេលាទាំងល�ើការបង់ថ្លៃ
ដ�ើមទាំងល�ើការប្រាក់។
(b) ត្រូវមានការប្រមូលជាប្រចាំឆ្នាំ តាមរប�ៀបដូចគ្នា និងន�ៅ
ពេលដំណាលគ្នាដែលមានការប្រមូលចំណូលផ្សេងៗទ�ៀតរប
ស់រដ្ឋនូវចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលបន្ថែមល�ើប្រាក់ចំណូលធម្ម
តារបស់រដ្ឋ និងគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីទូទាត់ប្រាក់ដ�ើម និងការប្រាក់
ល�ើប័ណ្ណកម្ចីទាំងនេះដូចដែលមានចែងក្នុងនេះ ហ�ើយមន្ត្រីទាំ
ងអស់ដែលមានកាតព្វកិច្ចតាមរយៈច្បាប់ដែលត្រូវបំពេញតួនា
ទី និងភារកិច្ចដ�ោយយ�ោងដល់ការប្រមូលប្រាក់ចំណូលរបស់រ
ដ្ឋ ត្រូវប្រមូលទឹកប្រាក់សរុបបន្ថែមនេះ។

(c) ន�ៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដែលត្រូវមានការផ្ទេរមូលនិធិអនុ
ល�ោមតាមវគ្គ 16676 នៃកូដរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសេ
វាបំណុលល�ើប័ណ្ណកម្ចីក្នុងឆ្នាំសារព�ើពន្ធនីមួយៗ នឹងត្រូវមាន
ការផ្ទេរទ�ៅកាន់មូលនិធិការបង់ថ្លៃដ�ើម្បីទូទាត់សេវាបំណុល នៃ
ទឹកប្រាក់ទាំងអស់ដែលន�ៅក្នុងមូលនិធិនេះដែលមិនល�ើសពីចំ
នួនទឹកប្រាក់សេវាបំណុលដែលពេលន�ោះដល់ពេលត្រូវបង់។
ប�ើប្រាក់ដែលបានផ្ទេរន�ៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទាំងន�ោះតិចជាង
សេវាបំណុលដែលពេលន�ោះដល់ពេលត្រូវសង សមតុល្យទឹក
ប្រាក់ន�ៅសល់មិនទាន់បង់ត្រូវមានការផ្ទេរចូលទ�ៅក្នុងមូលនិធិ
ទូទ�ៅឲ្យអស់មូលនិធិឆាប់ៗតាមដែលវាត្រូវមាន ដ�ោយបូករួម
ទាំងការប្រាក់ន�ៅក្នុងន�ោះចាប់ពថី ្ងៃផ្ទេររហូតដល់ថ្ងៃទូទាត់
តាមអត្រាការប្រាក់ដូចគ្នាដែលបានក�ើតមានតាមរយៈ
យប័ណ្ណកម្ចីដែលបានផ្សំឡ�ើងជារ�ៀងរាល់ឆមាស។
ថ្វីប�ើមានបញ្ញត្តច្បាប់ផ្ទុយក៏ដ�ោយ ក៏អនុផ្នែកនេះត្រូវអនុវ
ត្តទាំងអស់ចព�
ំ ោះច្បាប់ប័ណ្ណកម្ចីសម្រាប់ការទិញអគារកសិ
ដ្ឋាន និងផ្ទះរបស់អតីតយុទ្ធអនុល�ោមតាមជំពូកនេះដែរ។
អនុផ្នែកនេះមិនផ្ដល់សិទ្ធិឃាត់ទុកណាមួយល�ើមូលនិធិនេះទេ
មូលនិធិការបង់ថ្លៃ ឬទឹកប្រាក់ដែលមានក្នុងន�ោះចំព�ោះម្ចា
ស់ប័ណ្ណកម្ចីដែលបានចេញឲ្យដ�ោយយ�ោងតាមមាត្រានេះ
ទេ។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែកនេះ “សេវាបំណុល”
មានន័យសំដ�ៅដល់ប្រាក់ដ�ើម (ប�ើទ�ោះជាដល់ភាពចាស់ទុំ
តាមរយៈប្រាក់បម្រុងសម្រាប់សង ឬការពន្លឿនក៏ដ�ោយ)
បុព្វលាភ (ប�ើមាន) ឬប�ើការប្រាក់ដែលអាចបង់បានន�ៅថ្ងៃណា
មួយដ�ោយគ�ោរពទ�ៅតាមលំដាប់លដ�
ំ ោយកាលបរិច្ឆេទដែលមា
នន�ៅល�ើប័ណ្ណកម្ចី។ អនុផ្នែកនេះមិនត្រូវអនុវត្តទេ ល�ើសពីនេះ
ក្នុងករណីដែលអត្ថប្រយ�ោជន៍នៃបំណុលណាមួយដែលត្រូវបង់
ពីប្រាក់កម្រៃការចេញប័ណ្ណកម្ចី។
998.605. តាមរយៈនេះ ត្រូវមានការដកយកចេញពីមូល
និធិទូទ�ៅ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃមានត្រានេះ ប្រាក់សរុបមួយ
ដែលនឹងស្មើទ�ៅនឹងខាងក្រោម៖
(a) ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រចាំឆ្នាំដែលសំខាន់ចាំបាច់ត្រូវទូ
ទាត់ប្រាក់ដ�ើម និងការប្រាក់ល�ើប័ណ្ណកម្ចីដែលបានចេញឲ្យ
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និងលក់ចេញដូចដែលមានចែងក្នុងនេះ ន�ៅពេលដែលប្រាក់ដ�ើម
និងការប្រាក់ការត្រូវដល់ពេលកំណត់ និងត្រូវបង់។
(b) ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលសំខាន់ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តវគ្គ
998.606 ដែលត្រូវដកយកដ�ោយមិនគិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធ។
998.606. សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃមាត្រានេះ
នាយកហិរញ្ញវត្ថុអាច តាមរយៈការបង្គាប់ឲ្យប្រតិបត្តិ អនុ
ញ្ញាតិឲ្យមានការដកប្រាក់ចេញពីមូលនិធិទទ�
ូ ៅនូវចំនួនទឹក
ប្រាក់ណាមួយ ឬចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនល�ើសពីក្នុងប័ណ្ណ
កម្ចីដែលមិនមានការលក់ចេញដែលគណៈកម្មការនេះបា
នអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ចេញអនុល�ោមតាមមាត្រានេះ។
ទឹកប្រាក់សរុបទាំងឡាយណាដែលបានដក ត្រូវមានការដាក់ចូ
លទ�ៅក្នុងមូលនិធិ។ ប្រាក់ទាំងអស់ដែលមានន�ៅក្រោមវគ្គនេះ
ចំព�ោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ត្រូវមានការបង្វិលចូលទ�ៅកាន់មូលនិ
ធិទូទ�ៅវិញដ�ោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដ�ោយបូករួមទាំងការប្រាក់
ិ
ោគ
ដែលនឹងរកបានពីចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងនេះក្នុងគណនីវនិយ�
ប្រាក់ទុនបញ្ចូលគ្នាពីប្រាក់ដែលបានពីការលក់បណ្ណ
័ កម្ចីសម្រា
ប់គ�ោលបំណងនៃការអនុវត្តមាត្រានេះ។
998.607. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាចស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិ
បាលវិនិយ�ោគប្រាក់ទន
ុ បញ្ចូលគ្នាបង្កើតប្រាក់កម្ចីដែលបានពី
គណនីវិនិយ�ោគប្រាក់ទន
ុ បញ្ចូលគ្នា យ�ោងតាមវគ្គ 16312
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការអនុវត្តមាត្រា
នេះ។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការស្នើសុំនេះ មិនត្រូវល�ើសពីចំនួនទឹ
កប្រាក់ដែលមានក្នុងប័ណ្ណកម្ចីមិនទាន់បានលក់ចេញដែលគ
ណៈកម្មាធិការបាន តាមរយៈសេចក្តីសម្រេច អនុញញា្ តឲ្យមាន
ការលក់ចេញសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការអនុវត្តមាត្រានេះ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចនូវឯកសារអ្វីក៏ដ�ោយដែ
លតម្រូវឲ្យមានដ�ោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិនិយ�ោគប្រាក់ទុនប
ញ្ចូលគ្នាដ�ើម្បីទទួលបាន និងសងប្រាក់កម្ចី។ ចំនួនទឹកប្រា
ក់ទាំងឡាយណាដែលបានឲ្យខ្ចីត្រូវមានការដាក់ចូលទ�ៅក្នុង
មូលនិធិដែលត្រូវមានការឲ្យវិភាជន៍ដ�ោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
និងដ�ោយយ�ោងតាមមាត្រានេះ។
998.608. ដ�ោយអាស្រ័យល�ើការស្នើសុំពីក្រុមប្រឹក្សា
ី
ភិបាលដែលគាំទ្រដ�ោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពផែ
នការ និងគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលទទួលបានការយ
ល់ព្រមពីអភិបាលខេត្ត គណៈកម្មការនេះត្រូវកំណ
ត់ថាត�ើត្រូវចេញប័ណ្ណកម្ចីណាមួយដែលអនុញ្ញាត
ក្រោមមាត្រានេះ ប្រយ�ោជន៍អនុវត្តបាននូវផែនការ
និងគម្រោងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ហ�ើយនិង ប�ើដូច្នោះមែន
ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចេញឲ្យ និងលក់ចេញ។ ការចេញប័
ណ្ណកម្ចីជាបន្តបន្ទាប់អាចមានការអនុញ្ញាត និងលក់ចេញបាន
ដ�ើម្បីអនុវត្តផែនការ និងគម្រោងទាំងន�ោះឲ្យមានដំណ�ើរការជា
បន្តបន្ទាប់ហ�ើយវាមិនសំខាន់ចាំបាច់ដែលប័ណ្ណកម្ចីត្រូវមានការ
ចេញឲ្យ ឬការលក់ចេញន�ៅពេលណាមួយឡ�ើយ។

សំណ�ើប្រជាមតិ 1 បន្ត

998.609. (a) ដរាបណាប័ណ្ណកម្ចីទាំងឡាយណា
ដែលអនុញ្ញាតក្រោយមាត្រានេះន�ៅមិនទាន់មានការ
ដ�ោះស្រាយបាន រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជន
ន�ៅពេលបិទឆ្នាំសារព�ើពន្ធនីមួយៗ តម្រូវឲ្យមានការស្ទង់មតិអំ
ពីស្ថានភាព ឬលក្ខខណ្ទនៃការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុចំព�ោះការទិញសំ
ណង់កសិដ្ឋាន និងផ្ទះដ�ោយមានភ្ជាប់ការព្យាករណ៍ល�ើប្រតិបត្តិ
កាផ្នែករនៃការផ្ដល់នេះ ដ�ើម្បីឲ្យមានការធ្វើឡ�ើងដ�ោយ
គណនេយ្យករសាធារណៈឯករាជ្យដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
និងការទទួលស្គាលត្រឹមត្រូ
់
វ។ លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិ
និងការព្យាករណ៍នីមួយៗ ត្រូវមានការរាយការណ៍ជាលាយល
ក្ខណ៍អក្សរដ�ោយគណនេយ្យករសាធារណៈប្រាប់ទ�ៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រ
សួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអតីតយុទ្ធជននៃរ
ដ្ឋ California គណៈកម្មការគ�ោលនយ�ោបាយតាមជំនាញដែ
លទាក់ទងនឹងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនន�ៅព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា
និងគណៈកម្មការនេះ។

1

(b) ផ្នែកទិញសំណង់កសិដ្ឋាន និងផ្ទះ ត្រូវទូទាត់សងគណនេ
យ្យករសាធារណៈចំព�ោះសេវាមទាំងនេះក្រៅពីប្រាក់ណាមួយ
ដែលផ្នែកនេះអាចមានសម្រាប់ការតម្កល់ន�ៅរតនាគារ។
998.610. (a) គណៈកម្មការនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យរតនាគា
រលក់ចេញប័ណ្ណកម្ចីទាំងអស់ ឬមួយចំនួនដែលបានអនុញ្ញាត
ដ�ោយមាត្រានេះតាមពេលវេលាមួយ ឬពេលវេលានានាដែល
បានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយរតនាគារ។
(b) ន�ៅពេលណាក៏ដ�ោយដែលគណៈកម្មការនេះចាត់ទុក
ថាវាសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ការលក់ចេញប័ណ្ណកម្ចីដែលមា
នប្រសិទ្ធិភាព គណៈកម្មការនេះអាចអនុញ្ញាតរតនាគារលក់
នូវប័ណ្ណកម្ចីទាំងឡាយណាដែលបានចេញ តិចជាងតម្លៃក្នុ
័ ្ធនឹងវគ្គ 16754
ងមួយហ៊ុនរបស់ខ្លួន ថ្វីប�ើមានជាប់ពាក់ពន
នៃកូដរដ្ឋាភិបាលក៏ដ�ោយ។ ទ�ោះជាយ៉ាងណាក៏ដ�ោយ ក៏ការប
ញ្ចុះតម្លៃប័ណ្ណកម្ចីណមិនត្រូវល�ើសពី 3 ភាគរយនៃតម្លៃក្នុងមួ
យហ៊ុនដែលក្នុងន�ោះដែរ។
998.611. ក្រៅពីប្រាក់ដំបូងដែលបានដឹងពីការលក់ប័ណ្ណ
កម្ចីដូចដែលមានចែងក្នុងនេះ ត្រូវមានការដាក់បញ្ចូលឡ�ើងវិញ
ទ�ៅក្នុងមូលនិធិបង្វិលចំណាយនៃប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅដែ
លបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយវគ្គ 16724.5 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល ចំ
នួនទឹកប្រាក់នៃការចំណាយទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡ�ើងសម្រា
ប់គ�ោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់ន�ៅក្នុងវគ្គន�ោះ និងលុយនេះ
អាចមានការប្រើសម្រាប់គ�ោលបំណងដូចគ្នា និងការសងក្នុង
លក្ខណៈដូចគ្នាន�ៅពេលណាក៏ដ�ោយដែលការលក់ប័ណ្ណកម្ចីប
ន្ថែមត្រូវបានធ្វើឡ�ើង។
998.612. ប័ណ្ណកម្ចីណាមួយដែលចេញឲ្យ
ឬលក់ចេញអនុល�ោមតាមមាត្រានេះ អាចមានការសងវិ
ញបានដ�ោយយ�ោងតាមមាត្រា 6 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
16780) ជំពូកទី 4 ផ្នែកទី 3 ផ្នែកទី 4 ចំណងជ�ើងទី 2
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។ ការអនុម័តរបស់អ្នកប�ោះឆ្នោតសម្រាប់ការចេ
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ញប័ណ្ណកម្ចីន�ៅក្រោមមាត្រានេះ មានជាអាទិ៍ ការអនុម័តសម្រាប់

ការចេញប័ណ្ណកម្ចីដែលបានចេញឲ្យសងប័ណ្ណកម្ចីដែលបានចេញ

1

ឲ្យខាងដ�ើមប័ណ្ណកម្ចីសំណងណាមួយដែលបានចេញឲ្យពីមុន។
998.613. ថ្វីប�ើមានបញ្ញតណាម
្ត
ួយនៃច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីក៏

ដ�ោយ ប�ើហិរញ្ញិកលក់បណ្ណ
័ កម្ចីក្រោមមាត្រានេះដែលឱវាទប័

2

ណ្ណកម្ចីបានផ្តល់យ�ោបល់ថា ការប្រាក់ល�ើប័ណ្កម្ចីអាចមិនរាប់ប

ញ្ចូលពីប្រាក់ចណ
ំ ូលដុលសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃពន្ធល�ើប្រាក់

ចំណូលសហព័ន្ធ ស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលអាចមាន
ការចាត់តាំង ហិរញ្ញិកអាចបង្កើតគណនីដាច់ដ�ោយឡែកៗពី

គ្នាសម្រាប់ការវិនិយ�ោគនៃដំណ�ើរការប័ណ្ណកម្ចី

និងសម្រាប់ប្រាក់ចណេ
ំ ញល�ើដណ�
ំ ើរការទាំងន�ោះ

ហ�ើយអាចប្រើប្រាក់ចណេ
ំ ញ ឬប្រាក់ចណ
ំ ូលទាំងន�ោះ

ដ�ើម្បីទូទាត់ ទ�ោស ឬការបង់ប្រាក់ផ្សេងទ�ៀតដែលតម្រូវ
ឲ្យមានដ�ោយច្បាប់សហព័ន្ធ ឬចាត់វិធានការផ្សេងទ�ៀត

ទាក់ទងទ�ៅនឹងការវិនិយ�ោគ និងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ចណេ
ំ ញប័
ណ្ណកម្ចីដែលតម្រូវឲ្យមាន ឬអនុញញា្ តន�ៅក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ

ដែលសំខាន់ចាំបាច់ដ�ើម្បីរក្សាស្ថានភាពការល�ើកលែងពន្ធនៃប័

ណ្ណ ឬដ�ើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយ�ោជន៍មួយចំនួនផ្សេងទ�ៀតក្រោ
មច្បាប់សហព័ន្ធក្នុងនាមមូលនិធិនៃរដ្ឋនេះ។

998.614. តាមរយៈនេះ រដ្ឋសភារកឃ�ើញ

ហ�ើយនិងប្រកាសថា ព្រោះតែប្រាក់ចំណេញច្រើនដែលបា

នពីការលក់សញ្ញាប័ណ្ណដែលអនុញ្ញាតដ�ោយមាត្រានេះយ៉ា
ងដូច្នេះ មិនមែនជា “ដំណ�ើការនៃពន្ធ” ដែលប្រការន�ោះ
ត្រូវបានគេប្រើន�ៅក្នុងមាត្រា XIII B នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ

California ន�ោះទេ ការប�ើកដំណ�ើរការទាំងនេះមិនស្ថិតក្នុង
ការកម្រិតឲ្យជាប់ពន្ធដ�ោយមាត្រាន�ោះទេ។

សំណ�ើប្រជាមតិ 2

ច្បាប់នេះដែលស្នើឡ�ើងដ�ោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខលេខ
1827 នៃសម័យប្រជុំសាមញ្ញរបស់រដ្ឋសភា 2017-2018
(ជំពូកទី 41, លក្ខន្តិកៈច្បាប់ឆ្នាំ 2018) ត្រូវបានគេដាក់
ជូនដល់ប្រជាជនដ�ោយយ�ោងតាមវគ្គ 10 នៃ មាត្រា II នៃ
ធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California។
សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះធ្វើវិស�ោធនកម្ម និងបន្ថែមវគ្គនានាទ�ៅក្នុង
ក្រមច្បាប់សុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន អាស្រ័យហេតុនេះហ�ើយ
បានជាបញ្ញត្តដែលបានស្នើឲ្យមានការលុបច�ោលត្រូវបានគេប�ោះ
ពុម្ពជាអក្សរ ប្រភេទនៃការដកចេញ ប្រភេទនៃការឆូតច�ោល
ហ�ើយបញ្ញត្តថ្មីៗដែលត្រូវមានការបន្ថែមត្រូវបានគេប�ោះពុម្ពជា
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វគ្គ 1. តាមរយៈនេះ អ្នកប�ោះឆ្នោតរកឃ�ើញ និងប្រកាសថា
លំន�ៅដ្ឋានគឺជាកត្តាសខាន
ំ
់មួយសម្រាប់ការរក្សាស្ថិរភាព
និងការជាសះស្បើយពីជម្ងឺផ្លូវចិត្ត ហ�ើយនិងបណ្ដាលឲ្យមា
នលទ្ធផលបញ្ចប់ថ្មីៗសម្រាប់អ្នកមានជម្ងឺផ្លូវចិត្ត។ ច្បាប់ស្តីពី
សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត (Mental Health Services Act)
វិធានការផ្តួចផ្តើមដែលបានដាក់ចូលជាធរមានដ�ោយ
អ្នកប�ោះឆ្នោតតាមសំណ�ើប្រជាមតិ 63 ចុះន�ៅថ្ងៃទី 2
ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2004 សម្រាប់ការប�ោះឆ្នោតទូទ�ៅន�ៅទូទាំងរ
ដ្ឋ ដ�ោយអាស្រ័យហេតុនេះ ត្រូវតែធ្វើវិស�ោធនកម្មដ�ើម្បីផ្ដ
ល់ការចំណាយថវិកាពីមូលនិធិសេវាសុខភាពផ្លូវចិតទ�
្ត ៅក
ម្មវិធីគ្មានទីកន្លែងណាដូចផ្ទះ (No Place Like Home
Program) ដែលបានបង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមផ្នែកទី
3.9 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5849.1) នៃផ្នែកទី 5
នៃកូដស្តីពីសុខុមាលភាព និងស្ថាបនដែ
័
លផ្តល់ហិរញ្ញប្ប
ទានល�ើការទិញ (លទ្ធកម្ម) ការរចនាប្លង់ ការសាងសង់
ការជួសជុល ឬការថែរក្សាលំន�ៅដ្ឋានទ្រទ្រង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រា
ប់អ្នកមានជម្ងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង ឬមានហានិភ័
យនៃភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងរ៉ាំរ៉ៃ។
វគ្គ 2. វគ្គ 1 វគ្គនេះ និងវគ្គ 3 ដល់ 7 ជាបរិយាប័ន្ន
ត្រូវមានការទទួលស្គាល់ និង អាចត្រូវបានគេយ�ោងថាជា
ច្បាប់ឆ្នាំ 2018 សម្រាប់កម្មវិធីគ្មានទីកន្លែងណាដូចជាផ្ទះ
(No Place Like Home)។
វគ្គ 3. វគ្គ 5849.35 នៃកូដសុខុមាលភាព និងស្ថាបនត្រូ
័
វ
បានកែសម្រួលដែលនឹងអានដូចតទ�ៅ៖
5849.35. (a) អាជ្ញាធរអាចធ្វើបានទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖
(1) ពិគ្រោះយ�ោបល់ជាមួយគណៈកម្មាការ និងក្រសួងរដ្ធសេវា
ការថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តកម្មវិធគ្មា
ី
នទីកន្លែងណាដូចជាផ្ទះដែលមានជាអាទិ៍ ការពិនិត្យឡ�ើងវិញ
ល�ើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលផ្តល់ជន
ូ អាជ្ញាធរដ�ោយក្រសួង
នេះអនុល�ោមតាមវគ្គ 5849.11។
(2) ចុះ កិច្ចសន្យាតែមួយឆ្នាំ ឬច្រើនឆ្នាំ ជាមួយក្រ
សួងនេះដ�ើម្បីឲ្យក្រសួងនេះ ផ្ដល់ឲ្យ ហ�ើយអាជ្ញាធ
រនេះត្រូវទូទាត់ឲ្យក្រសួងនេះវិញសម្រាប់ការផ្ដល់ឲ្យ
សេវានានាដែលមានបរិយាយន�ៅក្នុងវគ្គ 5849.7, 5849.8,
និង 5849.9) ដែលទាក់ទងទ�ៅនឹងលំន�ៅដ្ឋានទ្រទ្រង់ជាអចិន្
ត្រៃយ៍សម្រាប់ ប្រជាជន គ�ោលដ�ៅ ។ចំនួនប្រជាជន និងដ�ើ
ម្បីផ្តល់ការបង់ថ្លៃទ�ៅឲ្យក្រសួងចាប់ពីចន
ំ ួនទឹកប្រាក់បញ្ញើន�ៅក្នុ
ងគណនីរងសម្រាប់កម្មវិធីលំន�ៅដ្ឋានទ្រទ្រង់ដែលបានបង្កើត
ន�ៅក្នុងមូលនិធិសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌទី
(1) អនុផ្នែក (f) វគ្គទី 5890។ មុននឹងចុះកិច្ចសន្យាណាមួយ
អនុល�ោមតាមកថាខ័ណ្ឌនេះ នាយកប្រតិបត្តិនៃអាជ្ញាធរត្រូវប
ញ្ជូនទ�ៅគណៈកម្មការនូវសំណ�ៅច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចសន្យាតាមទ
ម្រង់ចុងក្រោយជាសំខាន់។ កិច្ចសន្យានេះត្រូវមានការចាត់ទុក
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ថា ទទួលបានការឯកភាពពីសំណាក់គណៈកម្មាការនេះ ប�ើច្បា
ប់ពុំទាន់បានចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃដែលត្រូវជំទា
ស់ចព�
ំ ោះកិច្ចសន្យា។
(3) ន�ៅឬមុនថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនា និងថ្ងៃទី 15
ខែធ្នូជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ អាជ្ញាធរត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យនូវ
ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាជ្ញាធរត្រូវបង់ដូចដែលមានចែងក្នុងវគ្គទី
5890 សម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែក្រោយទ�ៅក្រសួងអនុល�ោ
មតាមកិច្ចសន្យាសេវាណាមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាអនុល�ោ
មតាមកថាខណ្ឌ (2)។
(b) ក្រសួងអាចធ្វើបានទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖
(1) ចុះ កិច្ចសន្យាតែមួយឆ្នាំ ឬច្រើនឆ្នាំ ជាមួយអាជ្ញាធរនេះ
ដ�ើម្បីផ្ដល់ឲ្យ សេវានានាដែលមានបរិយាយន�ៅក្នុងវគ្គ
5849.7, 5849.8, និង 5849.9 ដែលទាក់ទងទ�ៅនឹងលំ
ន�ៅដ្ឋានទ្រទ្រង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ ប្រជាជនគ�ោលដ�ៅ។
ចំនួនប្រជាជន និងដ�ើម្បីទទួលបានការបង់ថ្លៃចាប់ពីចន
ំ ួ
នទឹកប្រាក់បញ្ញើន�ៅក្នុងគណនីរងសម្រាប់កម្មវិធីលន�
ំ ៅ
ដ្ឋានទ្រទ្រង់អនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌទី (1) អនុផ្នែក (f)
ផ្នែកទី 5890។ ការបង់ប្រាក់ដែលទទួលបានដ�ោយក្រ
សួងក្រោមកិច្ចសន្យាសេវាកម្មណាមួយដែលអនុញ្ញាត
ដ�ោយកថាខណ្ឌនេះ ត្រូវមានការប្រើ (មុនការឲ្យវិភាជន៍
ឬការចែកចាយណាមួយផ្សេងទ�ៀត) សងប្រាក់កម្ចីពីអាជ្ញាធរអ
នុល�ោមតាមវគ្គ 15463 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។
(2) ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីមួយ ឬច្រើនជាមួយអាជ្ញា
ធរជាប្រាក់កក់តម្កល់សម្រាប់ការសងប័ណ្ណកម្ចីប្រាក់ចណ
ំ ូ
លដែលចេញឲ្យដ�ោយអាជ្ញាធរអនុល�ោមតាមវគ្គ 15463
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។ ក្រសួងត្រូវតម្កល់ ឬដាក់ប្រាក់ចំណូលនៃប្រា
ក់កម្ចីនេះដ�ោយមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់កម្ចីបន្តផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដែ
លត្រូវល�ោះ សង ឬដកហូតប័ណ្ណកម្ចី ចូលទ�ៅក្នុងមូលនិធិ។
កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រសួងដែលត្រូវធ្វើការបង់ថ្លៃក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀ
ងប្រាក់កម្ចីទាំងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចមានកំណត់ដែលត្រូវបង់តែពី
តាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានអនុល�ោមតាមកិច្ចសន្យាសេ
វារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ។
(3) ក្រសួងអាចសន្យា និងផ្តល់សិទ្ធរបស់ខ្លួនត្រូវទទួលបានកា
របង់ថ្លៃទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកក្រោមកិច្ចសន្យាសេវាកម្មដែលបា
នចុះអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌទី (1) ដ�ោយផ្ទាល់ទ�ៅឲ្យអាជ្ញាធរ
ឬអ្នកទទួលភារៈគ្រប់គ្រងប័ណ្ណកម្ចីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបង់ថ្លៃ
ដ�ើម បុព្វលាភរ៉ាប់រង (ប�ើមាន) និងការប្រាក់ ន�ៅក្រោមកិច្ចព្រ
មព្រៀងប្រាក់កម្ចីដែលអនុញ្ញាតដ�ោយកថាខណ្ឌទី (2)។
(c) តាមរយៈនេះ រដ្ឋសភារកឃ�ើញ (ដឹង) និងប្រកាសទាំងពីរ
ដូចខាងក្រោម៖
(1) តម្លៃតបស្នងដែលត្រូវបង់ដ�ោយអាជ្ញាធរទ�ៅឲ្យក្រសួងស
ម្រាប់សេវាកម្មដែលបានផ្តល់ឲ្យអនុល�ោមតាមកិច្ចសន្យាដែល
អនុញ្ញាតដ�ោយកថាខណ្ឌទី (2) អនុផ្នែក (a) និងកថាខណ្ឌ

សំណ�ើប្រជាមតិ 2 បន្ត

(1) អនុផ្នែក (b) មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ និងសមហេតុផល
ហ�ើយនិងក្នុងផលប្រយ�ោជន៍សាធារណៈ។
(2) កិច្ចសន្យាសេវាកម្ម និងការបង់ថ្លៃដែលធ្វើឡ�ើងដ�ោយអា
ជ្ញាធរទ�ៅឲ្យក្រសួងអនុល�ោមតាមកិច្ចសន្យាសេវាដែលអនុញ្ញា
តដ�ោយកថាខណ្ឌទី (2) អនុផ្នែក (a) និងកថាខណ្ឌទី
(1) អនុផ្នែក (b) និងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចី និងការសងប្រា
ក់កម្ចីដែលធ្វើឡ�ើងដ�ោយក្រសួងទ�ៅឲ្យអាជ្ញាធរអនុល�ោមតាម
កិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីដែលអនុញ្ញាតដ�ោយកថាខណ្ឌទី
(2) អនុផ្នែក (b) មិនត្រូវបង្កើតជាបំណុល ឬទ្រព្យអកម្ម
ឬការសន្យានៃសិទ្ធិធានារ៉ាប់រងបំណុលពេញលេញរបស់រដ្ឋ
នៃ ការបែងចែកបន្តផ្នែកនយ�ោបាយណាមួយឡ�ើយ។ អនុផ្នែ
កដែលវ�ៀរលែងមានការឯកភាពដ�ោយអ្នកប�ោះឆ្នោតន�ៅក្នុងដំ
ណ�ើរការប�ោះឆ្នោតទូទ�ៅន�ៅទូទាំងរដ្ឋន�ៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ
2018។

2

(d) តាមរយៈនេះ រដ្ឋព្រមព្រៀងម្ចាស់បណ្ណ
័ កម្ចីណាមួយជាបន្ត
បន្ទាប់ដែលចេញឲ្យដ�ោយអាជ្ញាធរអនុល�ោមតាមវគ្គ 15463
នៃកូដរដ្ឋាភិបាលដែលថាខ្លួននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរ កែប្រែ ឬដាក់កម្
រិតល�ើបញ្ញត្តនានានៃវគ្គនេះទេ (កថាខណ្ឌទី (1) អនុផ្នែក (f)
វគ្គ 5890 ឬអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 5891 ក្នុងលក្ខណៈណាមួ
យដែលផ្ទុយទ�ៅនឹងផលប្រយ�ោជន៍របស់ម្ចាស់សញ្ញប័ណ្ណទាំង
ន�ោះទេ ដរាបណាប័ណ្ណកម្ចីទាំងន�ោះន�ៅមិនដ�ោះស្រាយ។
អាជ្ញាធរអាចរួមបញ្ចូលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទ�ៅក្នុងសេចក្ដីស
ម្រេច កិច្ចសន្យា ឬឯកសារផ្សេងៗទ�ៀតដែលគ្រប់គ្រងប័ណ្ណក
ម្ចីទាំងនេះបាន។
(e) កិច្ចសន្យាន�ៅក្រោមវគ្គនេះមិនត្រូវស្ថិតក្រោម និងមិនត្រូ
វអនុល�ោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ណាមួយផ្សេងទ�ៀតដែល
ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងន�ោះដែលមានជា
អាទិ៍ (តែមិនកំណត់ចព�
ំ ោះ) ច្បាប់គុណភាពបរិស្ថាននៃរដ្ឋ
California (California Environmental Quality
Act) (ផ្នែកទី 13 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 21000)
នៃកូដស្ដីពីធនធានសាធារណៈ)។
(f) ជំពូកទី 2 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 10290) ផ្នែកទី
2 ផ្នែកទី 2 នៃកូដកិច្ចសន្យាសាធារណៈមិនត្រូវអនុវត្ត
ចំព�ោះកិច្ចសន្យាដែលបានចូលជាធរមានរវាងអាជ្ញាធរ
និងក្រសួងក្រោមវគ្គនេះ។
វគ្គ 4. វគ្គ 5849.4 នៃកូដសុខុមាលភាព និងស្ថាប័នត្រូវ
បានកែសម្រួលដែលនឹងអានដូចតទ�ៅ៖
5849.4. (a) តាមរយៈនេះ មូលនិធិសម្រាប់កម្មវិ
ធីគ្មានទីកន្លែងដូចជាផ្ទះ (No Place Like Home
Fund) ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងន�ៅរតនាគាររដ្ឋ និង
័ ្ធនឹងវគ្គ 13340 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល)
(ថ្វីប�ើមានជាប់ពាក់ពន
មានការដកយកជាបន្តបន្ទាប់ទ�ៅឲ្យក្រសួង អាជ្ញាធរ និងហិរ
ញ្ញិកសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ។ គេអាចបង្កើតគណនី
និងគណនីរងន�ៅក្នុងមូលនិធិនេះតាមការចាំបាច់។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ 5 ភាគរយដែលបានដាក់ចូលទ�ៅក្នុង
មូលនិធិនេះ អាចមានការប្រើសម្រាប់ចំណាយរដ្ឋបាលក្នុងការ
អនុវត្តផ្នែកនេះបាន។
(b) នឹងមានការបង់ប្រាក់ចូលទ�ៅក្នុងមូលនិធិដូចខាងក្រោម៖

2

(1) ប្រាក់ទាំងឡាយដែលបានពីការទទួលប្រាក់ចំណេញ
ល�ើប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រសួងដែលបានពីការចេញប័ណ្ណកម្ចី
ដ�ោយអាជ្ញាធរដែលស្ថិតក្រោមអនុផ្នែក (b) វគ្គ 15463
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។

(2) ការបម្រុងទុក ឬការផ្ទេរទ�ៅក្នុងមូលនិធិពីមូលនិធិទទ�
ូ ៅ
ឬមូលនិធិផ្សេងៗទ�ៀត។
(2)

(3) ប្រាក់ជំនួយសហព័ន្ធ ឬរដ្ឋណាមួយផ្សេងទ�ៀត
ឬបានពីការបរិចចាគ
្ ឬប្រាក់ជន
ំ ួយឯកជនភាពសម្រាប់គ�ោលបំ
ណងនៃវគ្គនេះ។
(3)

(4) ការបង់ថ្លៃការប្រាក់ ការសងប្រាក់កម្ចី (ឥណទាន) ឬការ
បង្វិលសងចំព�ោះមូលនិធិផ្សេងៗទ�ៀត។
វគ្គ 5. វគ្គ 5849.15 ត្រូវបានគេបន្ថែមចូលទ�ៅក្នុងកូដសុ
ខុមាលភាព និងស្ថាប័នដែលនឹងអានដូចតទ�ៅ៖

5849.15. អ្នកប�ោះឆ្នោតផ្តល់សច្ចាប័នល�ើបញ្ញត្តទាំងអ
ស់ដូចខាងក្រោមដែលស្របតាម និងន�ៅក្នុងការជ្រោមជ្រែ
ងសំណ�ើប្រជាមតិ 63 ដែលចូលជាធរមានដ�ោយអ្នកប�ោះ
ឆ្នោតក្នុងដំណ�ើរការប�ោះឆ្នោតទូទ�ៅន�ៅទូទាំងរដ្ឋន�ៅថ្ងៃទី 2
ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2004 ហ�ើយឯកភាពល�ើបញ្ញត្តទាំងអស់ដូចខាង
ក្រោមសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គ 1 មាត្រា XVI នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ
California៖
(a) ជំពូកទី 43 នៃលក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 2016 ដែលបានធ្វើវិស�ោ
ធនវគ្គ 5830, 5845, 5847, 5848, 5897 និង 5899
ហ�ើយនិងបានបន្ថែមផ្នែកនេះ។
(b) ជំពូកទី 322 នៃលក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 2016 ដែលបានបន្ថែមវគ្គ
15463 ទ�ៅក្នុងកូដរដ្ឋាភិបាល ហ�ើយនិងបានកែប្រែវគ្គ
5849.1, 5849.2, 5849.3, 5849.4, 5849.5,
5849.7, 5849.8, 5849.9, 5849.11, 5849.14,
5890 និង 5891 នៃវគ្គ 5849.35 ដែលបានបន្ថែមទ�ៅក្នុង
និងលុបច�ោល ហ�ើយនិងបន្ថែមវគ្គ 5849.13 នៃកូដនេះ។
(c) បញ្ញត្តទាំងន�ោះនៃជំពូកទី 561 នៃលក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 2017
ដែលបានធ្វើវិស�ោធនកម្មបញ្ញត្តណាមួយដែលមានយ�ោងក្នុងអ
នុផ្នែក (a) និង (b)។
(d) វិស�ោធនកម្មចំព�ោះវគ្គ 5849.35 5849.4 និង 5890
ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយច្បាប់ដែលបន្ថែមវគ្គនេះ។
(e) ការចេញឲ្យដ�ោយអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកមូលបត្រសម្រាប់
ហិរញ្ញប្បទានល�ើមធ្យោបាយជួយសម្រួលបញ្ហាសុខភាពនៃរ
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ដ្ឋ California ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់មិនល�ើសពីពីរពាន់លានដុ
ល្លារ ($2.000.000.000) សម្រាប់គ�ោលបំណងផ្តល់ហិរ
ញ្ញប្បទានដល់លន�
ំ ៅដ្ឋានទ្រទ្រង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍អនុល�ោមតាម
កម្មវិធីគ្មានទីកន្លែងណាដូចជាផ្ទះ (No Place Like Home
Program) និងគ�ោលបំណងពាក់ព័ន្ធដូចមានចែងក្នុងអនុ
ផ្នែក (b) វគ្គ 15463 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល ការចេញប័ណ្ណកម្ចី
ណសម្រាប់គ�ោលបំណងល�ោះ សង ឬក៏រំលត់បណ្ណ
័ កម្ចីដូចដែ
លមានចែងក្នុងអនុផ្នែក (c) វគ្គ 15463 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល
និងប្រាក់ចំណេញតាមរយៈការចេញ ការតម្កល់ប្រាក់កក់
ការសងចំព�ោះប័ណ្ណកម្ចីដូចដែលមានចែងក្នុងបញ្ញត្ដដែលមាន
យ�ោងក្នុងកថាខណ្ឌ (a) ដល់ (d) ជាបរិយាប័ន្ន។
វគ្គ 6. វគ្គ 5890 នៃកូដសុខុមាលភាព និងស្ថាប័នត្រូវបាន
កែសម្រួលដែលនឹងអានដូចតទ�ៅ៖
5890. (a) តាមរយៈនេះ មូលនិធិសម្រាប់សេវាសុខភាពផ្លូវ
ចិត្តត្រូវបានគេបង្កើតឡ�ើងន�ៅរតនាគាររដ្ឋ។ មូលនិធិនេះត្រូវមា
នការចាត់ចែងដ�ោយរដ្ឋ។ ថ្វីបីមានជាប់ទាក់ទងនឹងវគ្គ 13340
នៃកូដរដ្ឋាភិបាលក៏ដ�ោយ ក៏ប្រាក់ទាំងអស់ក្នុងមូលនិធិ
ល�ើកលែងតែមានចែងន�ៅក្នុងអនុផ្នែក (d) នៃវគ្គ 5892
ត្រូវមានការដកចេញជាបន្តបន្ទាប់ ដ�ោយមិនគិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធ
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការផ្តល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីដូចខាង
ក្រោម និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធដទៃៗទ�ៀតដូចដែលបានកំណត់
ទុកដ�ោយបញ្ញត្តផ្សេងៗទ�ៀតនៃផ្នែកនេះ៖
(1) ផ្នែកទី 3 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5800) នៃច្បាប់ប្រព័ន្ធ
្ត ុស្សធំ និងមនុស្សចាស់ (Adult and
ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិតមន
Older Adult Mental Health System of Care Act)។
(2) ផ្នែកទី 3.2 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5830)
នៃកម្មវិធីកែប្រែ។
(3) ផ្នែកទី 3.6 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5840)
នៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងអន្តរាគមន៍ជាមុន។
(4) ផ្នែកទី 3.9 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5849.1) នៃកម្មវិធី
គ្មានទីកន្លែងណាដូចជាផ្ទះ។
(5) ផ្នែកទី 4 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5850) នៃច្បាប់ស្ដីពី
ុ ភាពផ្លូវចិត្តរបស់កមា
ុ រ។
សេវាថែទាំសខ
(b) ការបង្កើតមូលនិធិនេះ និងបញ្ញត្តណាមួយផ្សេងទ�ៀតនៃ
ច្បាប់បង្កើតវា ឬកម្មវិធីដែលទទួលបានមូលនិធិ មិនត្រូវមាន
ការបកស្រាយដ�ើម្បីកែប្រែកាតព្វកិច្ចនៃផែនការសេវាការថែទាំ
សុខភាព និងគ�ោលនយ�ោបាយធានារ៉ាប់រងល�ើពិការភាពដែ
លផ្តល់ការរ៉ាប់រងល�ើសេវាសុខភាពផ្លូវចិតដែ
្ត លមានជាអាទិ៍
សេវាទាំងឡាយណាដែលតម្រូវឲ្យមានក្រោមវគ្គ 1374.72
នៃកូដសុខភាព និងសុវត្ថិភាព និងវគ្គ 10144.5 នៃកូដធានា
រ៉ាប់រងដែលទាក់ទងនឹងសមភាពនៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ច្បាប់នេះ
មិនត្រូវមានការបកស្រាយដ�ើម្បីកែប្រែតួនាទីភារកិច្ចរបស់ក្រសួ
ងគ្រប់គ្រងការថែទាំសខ
ុ ភាព ឬតួនាទីភារកិច្ចរបស់ផ្នែកធានារ៉ា

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ប់រងដែលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាំងនេះនៃផែនការ
និងគ�ោលនយ�ោបាយធានារ៉ាប់រងឡ�ើយ។
(c) ច្បាប់នេះមិនត្រូវមានការបកស្រាយដ�ើម្បីកែប្រែ
ឬបន្ថយអាជ្ញាធរ ឬទំនួលខុសត្រូវដែលមានស្រាប់របស់ក្រសួង
ការបរទេសនៃសេវាការថែទាំសុខភាពឡ�ើយ។
(d) ក្រសួងការបរទេសនៃសេវាការថែទាំសុខភាពត្រូវស្វះស្វែង
រកការយល់ព្រមទាំងអស់របស់ Medicaid សហព័ន្ធដែលពា
ក់ព័ន្ធដ�ើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានមូលនិធិសហព័ន្ធ និងល
ក្ខណសម្បត្តិនៃការចូលរួមរបស់កមា
ុ រ មនុស្សធំ និងមនុស្សចា
ស់ដែលកំពុងចូលរួមសម្រាប់ការថែទាំដែលសំខាន់ចាំបាច់ផ្នែក
វេជ្ជសាស្ត្រ។
(e) ផ្នែកនៃថ្លៃសម្រាប់សេវាអនុល�ោមតាមផ្នែកទី 3
(ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5800) និងផ្នែកទី 4
(ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5850) នៃផ្នែកនេះ ត្រូវមានការកំ
ណត់ដ�ោយយ�ោងតាមវិធីសាស្ដ្រដូចគ្នានៃការកំណត់លទ្ធភា
ពបង់ប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលបាន
មូលនិធិដ�ោយសាធារណៈជន ប�ើវិធីសាស្ដ្រដូចគ្នានេះពុំទាន់
មានការដាក់ជំនួសដ�ោយវិធីសាស្ត្រផ្សេងទ�ៀតនៃការកំណត់
ការទូទាត់រួមក្នុងករណីដែលវិធីសាស្រ្តថ្មីពាក់ពន
័ ្ធនឹងសេវាសុ
្ត ងទ�ៀតត្រូវអនុវត្តបានចំព�ោះសេវាអនុល�ោម
ខភាពផ្លូវចិតផ្សេ
តាមផ្នែកទី 3 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5800) និងផ្នែកទី 4
(ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5850) នៃផ្នែកនេះ។
(f) (1) តាមរយៈនេះ គណនីរងនៃកម្មវិធទ្រទ្រ
ី
ង់លន�
ំ ៅ
ដ្ឋានត្រូវបានគេបង្កើតឡ�ើងន�ៅក្នុងមូលនិធិសេវាសុខភា
ពផ្លូវចិត្ត។ ថ្វីប�ើមានមានជាប់ទាក់ទងនឹងវគ្គ 13340
នៃកូដរដ្ឋាភិបាលក៏ដ�ោយ ក៏រាល់ប្រាក់កម្រៃក្នុងគណនីត្រូវបាន
គេបម្រុងទុក និងមានការដកយកចេញដ�ោយមិនគិតពីឆ្នាំសារ
ព�ើពន្ធចំព�ោះអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកមូលបត្រសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទា
នល�ើមធ្យោបាយជួយសម្រួលបញ្ហាសុខភាពនៃរដ្ឋ California
ដ�ើម្បីផ្តល់មូលនិធិបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនអនុល�ោ
មតាមកិច្ចសន្យាសេវាទាំងឡាយណាដែលបានចុះហត្ថលេ
ខាអនុល�ោមតាមវគ្គ 5849.35 ដែរ។ ទ�ោះជាមានច្បាប់ផ្សេ
ងទ�ៀតណាមួយក៏ដ�ោយ មានជាអាទិ៍ បញ្ញត្តផ្សេងទ�ៀតណា
មួយនៃវគ្គនេះដែលមិនល�ើសពីថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗ)
ក៏អ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវ (មុនពេលមានការផ្ទេរ ឬការចំណាយចេ
ញពីមូលនិធិសម្រាប់គ�ោលបំណងផ្សេងទ�ៀតចំព�ោះខែបន្ទាប់)
្ត ៅកាន់គណនីរ
ផ្ទេរប្រាក់ចេញពីមូលនិធិសេវាសុខភាពផ្លូវចិតទ�
ងនៃកម្មវិធីទ្រទ្រង់លំន�ៅដ្ឋាននូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបា
នការបញ្ជាក់ហ�ើយដ�ោយអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកមូលបត្រសម្រាប់
ហិរញ្ញប្បទានល�ើមធ្យោបាយជួយសម្រួលបញ្ហាសុខភាពនៃរដ្ឋ
California អនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌទី (3) អនុផ្នែក (a) វគ្គ
ំ ួនសរុបចូលគ្នាដែ
5849.35 ផងដែរ ប៉ុន្តែមិនត្រូវល�ើសពីចន
លស្មើនឹងមួយរយសែសិបលានដុល្លារ ($140.000.000)
ក្នុងមួយឆ្នាំឡ�ើយ។ ប�ើន�ៅក្នុងខែណាមួយ ចំនួនទឹកប្រាក់ន�ៅក្នុ

សំណ�ើប្រជាមតិ 2 បន្ត

ងមូលនិធិសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីផ្ទេរចេញពេញ
លេញទ�ៅកាន់គណនីរង ឬចំនួនទឹកប្រាក់ន�ៅក្នុងគណនីរងមិន
គ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបង់ពេញលេញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ជា
ក់ដ�ោយអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកមូលបត្រសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានល�ើម
ធ្យោបាយជួយសម្រួលបញ្ហាសុខភាពនៃរដ្ឋ California ទេន�ោះ
កង្វះខាតនេះត្រូវមានការល�ើកទ�ៅដ�ោះស្រាយន�ៅ ខែក្រោយ។
ខែដែលត្រូវមានការផ្ទេរដ�ោយអ្នកត្រួតពិនិត្យនូវទឹកប្រាក់ផ្ទេរណា
មួយដែលតម្រូវឲ្យមានដ�ោយប្រកាសសម្រេចពីមុន។ ប្រាក់ន�ៅក្នុ
ងគណនីនៃកម្មវិធីទ្រទ្រង់លន�
ំ ៅដ្ឋាន មិនត្រូវមានការផ្តល់ឲ្យជាក
ម្ចីទ�ៅកាន់មូលនិធិទូទ�ៅអនុល�ោមតាមវគ្គ 16310 ឬ 16381
នៃកូដរដ្ឋាភិបាលឡ�ើយ។
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(2) មុនពេលមានការចេញប័ណ្ណកម្ចីណាមួយដែលយ�ោងតាមវ
គ្គ 15463 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋសភាអាចបម្រុងទុកនូវមូលនិ
ធិសម្រាប់ការផ្ទេរន�ៅក្នុងមូលនិធិសេវាសុខភាពផ្លូវចិតទ�
្ត ៅកាន់
គណនីរងនៃកម្មវិធីទ្រទ្រង់លំន�ៅស្ថានក្នុងចំនួនរហូតដល់មួយរ
យសែសិបលានដុល្លារ ($140,000,000) ក្នុងមួយឆ្នាំបាន។
ចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងឡាយដែលបម្រុងទុកសម្រាប់ការផ្ទេរអនុ
ល�ោមតាមកថាខ័ណ្ឌនេះ ហ�ើយមានការដាក់ចូលទ�ៅក្នុងមូលនិ
ធិសម្រាប់កម្មវិធីគ្មានទីកន្លែងណាដូចជាផ្ទះត្រូវមានការកាត់ប
ន្ថយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានអនុញ្ញាត ប៉ន្តែ
ុ ចំនួនទឹកប្រាក់ល�ើ
ប័ណ្ណកម្ចីដែលពុំទាន់បានបញ្ចោញដែលអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកមូ
លបត្រសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានល�ើមធ្យោបាយជួយសម្រួលបញ្ហា
សុខភាពនៃរដ្ឋ California អាចចេញឲ្យបានអនុល�ោមតាមវគ្គ
15463 នៃកូដរដ្ឋាភិបាលតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែល
ត្រូវគ្នា។ ថ្វីប�ើមានការជាប់ទាក់ទងនឹងវគ្គ 13340
នៃកូដរដ្ឋាភិបាលក៏ដ�ោយ ក៏រាល់ប្រាក់ន�ៅក្នុងគណនីដែល
បានផ្ទេរអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌនេះ ត្រូវបានគេបម្រុងទុក
និងដកយកចេញជាបន្តបន្ទាប់ (ដ�ោយមិនគិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធ)
សម្រាប់ការផ្ទេរទ�ៅកាន់មូលនិធិសម្រាប់កម្មវិធគ្មាន
ី
ទីកន្លែង
ណាដូចជាផ្ទះដ�ើម្បីឲ្យគេប្រើប្រាស់សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃ
ផ្នែកទី 3.9 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 5849.1) នេះដែរ។
អ្នកត្រួតពិនិត្យ (មុននឹងមានការផ្ទេរ ឬការចំណាយចេញពីមូល
និធិនេះសម្រាប់គ�ោលបំណងផ្សេងទ�ៀតចំព�ោះខែបន្ទាប់ ប៉ុន្តែ
បន្ទាប់ពីការផ្ទេរចេញពីមូលនិធិនេះសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃក
ថាខ័ណ្ឌទី (1) ផ្ទេរប្រាក់ ដែលបានដកចេញពីមូលនិធិសេវាសុ
ខភាពផ្លូវចិត្តដាក់ចូលទ�ៅក្នុងគណនីរង អនុល�ោមតាមកថាខ
ណ្ឌនេះក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើៗគ្នាក្នុងរយៈពេល 12 ខែក្រោយ
ដ�ោយចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេលមិនល�ើសពី 90 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាល
បរិច្ឆេទចាប់មានប្រសិទ្ធភាពនៃការបម្រុងទុកដ�ោយរដ្ឋសភា។
ប�ើន�ៅក្នុងខែណាមួយ ចំនួនទឹកប្រាក់ន�ៅក្នុងមូលនិធិសេវាសុខ
ភាពផ្លូវចិត្តមិនគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីផ្ទេរចេញពេញលេញទ�ៅកាន់គណ
នីរង ឬចំនួនទឹកប្រាក់ន�ៅក្នុងគណនីរងមិនគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបង់
ពេញលេញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការផ្ទេ
រអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌនេះ កង្វះខាតនេះត្រូវមានការល�ើកទ�ៅ
ដ�ោះស្រាយន�ៅខែក្រោយ។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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(3) ទឹកប្រាក់ផ្ទេរសរុបទាំងឡាយដែលការបរិយាយន�ៅក្នុងក
ថាខណ្ឌទី (1) និង (2) មិនត្រូវល�ើសពីមួយរយសែសិបលាន
ដុល្លារ ($140,000,000) ក្នុងមួយឆ្នាំឡ�ើយ។

2
3

(4) កថាខ័ណ្ឌទី (2) នឹងមិនដំណ�ើរការ
ឬដែលមិនអាចវះកាត់បានទេ ន�ៅពេលដែលប័ណ្ណកម្ចីទាំង
ឡាយណាដែលទទួលបានការអនុញញា្ តអនុល�ោមតាមវគ្គ
15463 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។
វគ្គ 7. បញ្ញត្តនៃច្បាប់នេះអាចនឹងមានការកែសម្រួលតាមរ
យៈចំនួនសំឡេងនៃការប�ោះឆ្នោតពីរវគ្គបីនៃរដ្ឋសភាដរាបណា
វិស�ោធនកម្មបែបនេះស្របតាម និងជ្រោមជ្រែងដល់បំណងនៃ
ច្បាប់នេះ។

សំណ�ើប្រជាមតិ 3

វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបានដាក់ដល់ប្រជាជនដ�ោយអនុល�ោ
មទ�ៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃវគ្គ 8 មាត្រា II នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ
California។
វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបន្ថែមវគ្គនានាទ�ៅលក្ខន្តិកៈត្រី និងហ្គេម។
ដូច្នេះបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលបានស្នើឱ្យបន្ថែមគឺត្រូវបានប�ោះពុម្ពក្នុង
ជា ប្រភេទអក្សរទ្រេត ដ�ើម្បីបង្ហាញថា ពួកវាគឺថ្មី។
សម្នើច្បាប់

ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California អនុម័តច្បាប់ដូចខាងក្រោម៖
វគ្គ 1. ផ្នែក 38 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 86000)
ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅលក្ខន្តិកៈទឹក ដ�ើម្បីអាន៖

ផ្នែក 38. រចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់រដ្ឋ,
ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក, ប្រព័ន្ធអេកូ និងការការពារ
និងការស្តារឡ�ើងវិញជម្រកទឹក
និងច្បាប់ការពារទឹកពិសានៃឆ្នាំ 2018
ជំពូក 1. ចំណងជ�ើងខ្លី
86000. ផ្នែកនេះនឹងត្រូវបានស្គាល់ ហ�ើយអាចសម្រង់ជា
ច្បាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងគុណភាពទឹក ឆ្នាំ 2018 (Water
Supply and Water Quality Act of 2018)។
ជំពូក 2. លទ្ធផលស្វែងរក និងការប្រកាស
86001. ប្រជាជនរកឃ�ើញ និងប្រកាសដូចខាងក្រោម៖
(a) ក្នុងរដ្ឋស្ងួតហែងខ្លាំងជាញឹកញាប់របស់យ�ើង
បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់យ�ើង កសិកម្មនិង សេដ្ឋកិច្ននគររូប
នីយកម្មរបស់យ�ើងពឹងផ្អែកល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានគុណ
ភាពខ្ពស់ និងមិនត្រូវបានបង្អាក់។ ដ�ោយការធ្វើឱ្យការប្រើប្រា
ស់ទឹកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព កាត់បន្ថែមសេចក្តីត្រូវការសម្រា
ប់ទឹក ការផ្តល់នូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្មី និងខុសគ្នា ការធ្វើឱ្យប្រស�ើរ
ឡ�ើងដល់ជម្រកទឹកប្រភពរបស់យ�ើង និងការការពារការប្រើ
ប្រាស់ទឹកខាងបរិស្ថានសំខាន់ វិធានការនេះនឹងធានាថាក្បាល
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សំណ�ើប្រជាមតិ 2 បន្ត

ម៉ាស៊ីនខាងសេដ្ឋកិច្ច និងខាងបរិស្ថានរបស់ California គឺមិ
នត្រូវបានធ្វើឱ្យធ្លាក់ចេញពីផ្លូវដ�ោយកង្វះខាតទឹកឡ�ើយ។
(b) គ្រោះរាំងស្ងួតជាប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មីៗរបស់ California ល�ើក
ឡ�ើងជាសំណួរធ្ងន់ធ្ងរនានាអំពីភាពអាចទុកចិត្តបានរយៈពេល
យូរអង្វែងនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកកាលពីពេលថ្មីៗរបស់យ�ើង។
គ្រោះរាំងស្ងួតគូសបន្ទាត់ពីក្រោមនូវសេចក្តីត្រូវការដ�ើម្បីប្រើកា
រផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានស្រាប់របស់យ�ើងឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធ
ភាព បង្កើនការវិនិយ�ោគល�ើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹករបស់យ�ើង
និងរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធទឹកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពីប្រភពទឹកខា
ងល�ើមកកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។
(c) ដំណ�ោះស្រាយទឹក California តម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តនូវ
ផែនការសកម្មភាពទឹក California ដ�ើម្បីផ្តល់សម្រាប់សេចក្តី
ត្រូវការទឹករបស់ប្រជាជន កសិកម្ម និងបរិស្ថាន។ ផ្នែ
កនេះនឹងជួយផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលតែជ�ឿជាក់បាន
ដ�ោយកាត់បន្ថយកាកសំណល់ បង្កើនបរិមាណទឹកដែ
លអាចរកបានដ�ើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់យ�ើង
និងធ្វើឱ្យគុណភាពទឹកប្រស�ើរឡ�ើង។ ផ្នែកនេះក៏ផ្តល់នូវការកា
រពារបន្ថែមសម្រាប់បណ្តាសហគមន៍របស់យ�ើងពីទឹកជំនន់ផង
ដែរ។
(d) ផ្នែកនេះនឹងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ និងការអភិរ
ក្សទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាពថ្លៃចំណាយដ�ើម្បីបំពេញតម្រូ
វការទឹកបច្ចុប្បន្ន និងនាពេលអនាគតរបស់ California
ក្នុងបរិយាកាសប្រែប្រួល ដែលរួមមានការចាប់យកប្រ
ព័ន្ធបង្ហូរទឹកន�ៅតាមទីប្រជុំជន និងការហ�ៀរទឹកភ្លៀង
ទឹកក្រោមដី និងទឹកស្រក់ កន្លែងស្តុកទឹកក្រោមដី
ការកែច្នៃទឹក ការអភិរក្សទឹក និងការគ្រប់គ្រងទីជម្រាលទឹក
ការស្ដារឡ�ើងវិញ ការល�ើកកំពស់ និងការការពារ។
(e) ការវិនិយ�ោគល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងគុណភាពទឹកជាច្រើ
់ ោយផ្នែកនេះនឹងត្រូវបានផ្គូរផ្គងដ�ោយទីភ្នាក់ងារ
នដែលផ្តលដ�
និងអ្នកទទួលប្រាក់ជន
ំ ួយនានា ច្រើនជាងការធ្វើទ្វេដងនៃប្រសិ
ទ្ធភាពនៃមូលនិធិដែលបានផ្តល់។
(f) ទីភ្នាក់ងារដែលអនុវត្តផ្នែកនេះនេះនឹងផ្តល់អាទិភា
ពខ្ពស់ដល់គម្រោងដែលមានប្រសិទ្ធភាពថ្លៃចណា
ំ យ
និងគម្រោងដែលមាននិរន្តរភាពបំផុត និងអត្ថប្រយ�ោជន៍ច្រើន
បំផុតសម្រាប់បរិស្ថាន។ មូលនិធិនឹងទ�ៅកាន់គម្រោងនានាដែ
លរួមផ្នែកដល់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពទឹក California
ដែលគ�ោលបំណងគឺដ�ើម្បីបង្កើនប្រព័ន្ធទឹកស្អាត California
និងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ California ក្នុងការដ�ោះស្រា
យស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួត។
(g) ពលរដ្ឋ California ម្នាក់ៗមានសិទ្ធិទទួលបាន
ទឹកពិសាដែលមានសុវត្ថិភាព ស្អាត មានតម្លៃសមរម្យ
និងអាចប្រើប្រាស់បាន។ តាមរយៈការអនុល�ោមតាមវគ្គ
106.3, ទីភ្នាក់ងារដែលផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ទឹកពិសាមានសុ

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
វត្តិភាព ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះ នឹងជួយសម្រេចឱ្យបាន
នូវចេតនារបស់វគ្គន�ោះ។
(h) ផ្នែកនេះផ្តល់នូវការបែងចែកដ�ោយយុត្តិធម៌
និងសមហេតុផលនូវមូលនិធិដ�ោយផ្ទាល់ និងដ�ោយប្រយ�ោល
ដែលផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ដល់គ្រប់តំបន់នៃរដ្ឋ។
(i) ផ្នែកនេះផ្តលន
់ ូវវិធានការចំណាយរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេល
វែងដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយបញ្ហាកង្វះទឹកដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះ
រាំងស្ងួតនាពេលថ្មីៗនេះ ហ�ើយនឹងជួយរ�ៀបចំសហគមន៍ក្នុង
តំបន់សម្រាប់គ្រោះរាំងស្ងួតនាពេលអនាគត។ ភាពរាំងស្ងួតកា
ត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ប្រជាជន កសិកម្ម និងបរិស្ថាន។
ផ្នែកនេះនឹងជួយបំពេញតម្រូវការទឹករបស់ប្រជាជនកសិកម្ម
និងបរិស្ថាន ហ�ើយធ្វើឱ្យ California កាន់តែមានភាពធូរស្រា
លក្នុងការប្រឈមនឹងបរិយាកាសប្រែប្រួល។
(j) តាមរយៈការកែលម្អផលិតភាពសុខភាព និងជម្រកទឹក
សហគមន៍នឹងកាន់តែអាចពឹងផ្អែកល�ើខ្លួនឯងបានទាក់ទងនឹង
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ហ�ើយគុណភាពខាងបរិសានក្នុងមូលដាននឹង
ត្រូវបានបង្កើន។
(k) តាមរយៈការលុបបំបាត់រុក្ខជាតិរាតត្បាត ដូចជា
starthistle ពណ៌ល�ឿង ដ�ើមត្រែងធយក្ស (Arundo
donax) និងតាម៉ារីស្ក ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនឹងត្រូវបានបង្កើន
ហ�ើយជម្រកសម្រាប់ត្រី និងសត្វព្រៃនឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រស�ើរ
ឡ�ើង។
(l) ទឹកជំនន់អាចបំផ្លិចបំផ្លាញសហគមន៍
និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ យ�ើងអាចធ្វើការប្រើបានយ៉ាងល្អប្រស�ើ
រចំព�ោះទឹកជំនន់ដ�ោយការទាញយកទឹក ហ�ើយដាក់វាឱ្យប្រើប្
រាស់ន�ៅក្នុងសហគមន៍របស់យ�ើង ន�ៅល�ើកសិដ្ឋានរបស់យ�ើង
និងដ�ោយការបញ្ចូលអាងទឹកក្រោមដី។ តាមរយៈការផ្តល់មូល
និធិដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងទីជម្រាល និងតំបន់លិចទឹករបស់យ�ើង
ដ�ោយភាពវាងវៃ ផ្នែកនេះនឹងជួយបញ្ចៀសការបំផ្លាញដ�ោ
យទឹកជំនន់ ធ្វើឱ្យប្រស�ើរដល់ទីជម្រសត្វត្រី និងសត្វវ
ព្ រៃព្រមទាំងលុបបំបាត់គ្រឿងបំពុលពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹករប
ស់យ�ើង ល�ើកកំពស់ទឹកក្រោមដី ជួសជុលអាងស្តុកទឹក
និងកែលម្អបរិស្ថាន។ ការគ្រប់គ្រងតំបន់លិចទឹកល្អប្រស�ើរជាង
មុនអាចនឹងធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងដល់ប្រតិបត្តិការនៃអាងស្តុកទឹក
ន�ៅដ�ើមទឹកសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។
(m) ស្ថានភាពអគ្គីភ័យធ្ងន់ធ្ងរអាចនាំឱ្យមានសំណឹកគួរឱ្យកត់
សម្គាល់ គុណភាពទឹកត្រូវបានកាត់បន្ថយ និងមានផលប៉ះពា
ល់ល�ើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹក។ ផ្នែកនេះផ្តល់មូលនិធិដ�ើម្បីគ្រ
ប់គ្រងព្រៃឈ�ើ និងទីជម្រាលដ�ើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពីអគ្គី
ភ័យ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃភ្លើងឆេះព្រៃន�ៅល�ើការផ្គត់ផ្គង់
និងគុណភាពទឹក និងល�ើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។
(n) ផ្នែកនេះផ្តល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីដូចខាងក្រោម ដែល
ឆ្លើយតបទ�ៅនឹងតម្រូវការទឹករបស់មនុស្ស និងបរិស្ថានន�ៅ
California ៖

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

(1) ធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងគុណភាពទឹកដ�ោ
យប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដែលមានប្រសិទ្ធិភាពចំណាយរាប់បញ្ចូ
លការអភិរក្សទឹកការបំផ្លាញទឹកក្រោមដីនិងទឹកប្រៃផ្សេងទ�ៀត
ទឹកការគ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀងការកែច្នៃសំណល់ទឹកស្អាតនិងវិធាន
ការគ្រប់គ្រងទឹកស្រដ�ៀងគ្នា។
(2) ការគ្រប់គ្រងល្អប្រស�ើរនៃតំបន់ព្រៃឈ�ើនិងជួរដេកដូចជា
តាមរយៈកម្មវិធីកែលម្អទឹកជ្រោះ Sierra Nevada ដ�ើម្បីធ្វើ
ឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវគំរូបរិមាណនិងគុណភាពនៃទឹកហូរនិងការប
ញ្ចូលទឹកក្រោមដី។ ការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវសុខភាពដីធ្វើឱ្យ
ប្រស�ើរឡ�ើងនូវលទ្ធភាពនៃដីដ�ើម្បីឱ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងនូវទឹ
កក្រោមដីនិងកម្រិតមធ្យមនៃការហ�ៀរទឹក។
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(3) ការគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីកាន់តែប្រស�ើររួមទាំងការអនុវ
ត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីប្រកបដ�ោយនិរន្តរភាព
(Sustainable Groundwater Management Act)
(ផ្នែកទី 2.74 (ចាប់ផ្តើមពីផ្នែក 10720) នៃ ផ្នែកទី 6) និង
ការទទួលស្គាល់កាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងនូវទំនាក់ទំនងរវាងទឹកនិ
ងដី។
(4) ការផ្តល់ទឹកសម្រាប់ត្រីនិងសត្វព្រៃរួមទាំងការជួសជុលផែ្ន
កប៉ាស៊ីហ្វិកនិងការគ្រប់គ្រងទីជម្រកតាមរប�ៀបថាមវន្តដ�ើម្បីឆ្លើ
យតបទ�ៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបរិស្ថាន។
(5) ការបង្កើនសមត្ថភាពបញ្ជូនទឹកដែលនាំឱ្យមានការបញ្ចូ
លទឹកក្រោមដីកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងនិងធ្វើអ�ោយប្រស�ើរឡ�ើង
នូវការដឹកជញ្ជូននិងការប្រើប្រាស់ទឹកជំនន់សម្រាប់ការប្រើ
ប្រាស់ក្នុងឆ្នាំរាំងស្ងួត។
(o) ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងធនធានទឹករបស់រដ្ឋនាយកដ្ឋានត្រីនិង
សត្វព្រៃនិងភ្នាក់ងារផ្សេងទ�ៀតជាច្រើនបានទទួលស្គាលថា
់ ការ
ផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការបង្កើនជម្រកត្រីគឺសំខាន់ណាស់ដ�ើម្បី
ស្ដារឡ�ើងវិញនូវប្រជាជនដែលរស់ន�ៅក្នុងរដ្ឋ California ហ�ើ
យដែលពឹងផ្អែកល�ើលំហូរដ�ើម្បីស្ដារឡ�ើងវិញនូវចំនួនប្រជាជន
់ ូលនិធិសម្រាប់
ទាំងន�ោះនឹងមិន ត្រូវបានគ្រប់គ្រាន់។ ការផ្តលម
ការបង្កើនជម្រកត្រីគឺជាការបំពេញបន្ថែមដ៏សខាន
ំ
់ចំព�ោះលំហូរ
សមហេតុផលដ�ើម្បីការពារត្រី។
(p) California បានបាត់បង់ 95 ភាគរយ
នៃដីស�ើមប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ដីស�ើមទាំងនេះផ្តលស្ប
់ ៀងអាហារ
ទឹក និងការរ៉ាប់រងសម្រាប់សត្វបក្សី ត្រី សត្វផ្សោត
ថនិកសត្វល្មូន សត្វរស់ក្នុងទឹក និងអម្បូររុក្ខជាតិជាច្រើន។ ប្រ
ភេទសត្វជាច្រើនអាចក្លាយទ�ៅជាគ្រោះថ្នាក់ឬគំរាមកំហែងដ�ោ
យគ្មានតំបន់ដីស�ើមហ�ើយមានច្រើនទ�ៀតរស់ន�ៅតែដ�ោយសារ
ដីស�ើមសព្វថ្ងៃនេះ។ ផ្នែកនេះរួមបញ្ចូលគ្នានូវការងារដ�ើម្បីទ្រទ្រ
ង់និងការពារតំបន់ដីស�ើមបច្ចុប្បន្នដែលមានសក្តានុពលក្នុងការ
បង្កើនដីស�ើមន�ៅរដ្ឋ California ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់រុក្ខជាតិនិងស
ត្វដែលរីកលូតលាស់។
(q) ការអនុវត្តផ្នែកនេះនឹងនាំមកនូវការសន្សំថវិកាដល់រដ្ឋាភិ
បាលមូលដ្ឋានភ្លាមៗដ�ោយមានច្រើនជាងមួយពាន់លានដុល្លារ
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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ហ�ើយកាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំប
ន់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ ផ្នែកនេះនឹងផ្តលថ
់ វិកាដែល
ធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរថវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដែលនាំ
ឱ្យមានការអនុវត្តគម្រោងន�ៅក្នុងវិស័យដូចខាងក្រោម។
គម្រោងទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តន�ៅពេលថ្មីៗនេះដ�ោយរ
ដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់។
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(1) ទឹកផឹកមានសុវត្ថិភាព។ ថវិការដ្ឋ និងការផ្គូផ្គងដ�ោយផ្ទាល់
នឹងកាត់បន្ថយការចំណាយទ�ៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អនុវត្តប្រព័
ន្ធទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកស្អាតនិងក្នុងកម្រិតមួយចំ
នួននៃដំណ�ើរការនៃប្រព័ន្ធទាំងន�ោះ។
(2) ការកែច្នៃទឹកកាកសំណល់។ មូលនិធិរបស់រដ្ឋនឹងកាត់បន្ថ
យការចំណាយល�ើរ�ោងចក្រទាំងនេះដ�ោយកាត់បន្ថយចំណាយ
ដ�ើមទុននៃគម្រោងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក។ តាមរយៈកា
រកាត់បន្ថយចំណាយដ�ើមទុនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការចំណាយ
ល�ើទឹកពីរ�ោងចក្រទាំងនេះក៏នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរ។
ការអនុវត្តរ�ោងចក្រកែច្នៃទឹកកខ្វក់នឹងបង្អាក់តម្រូវការសម្រាប់
ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដែលមានតំលៃថ្លៃជាងមុនដូច្នេះវានឹង
កាត់បន្ថយដ�ើមទុនក្នុងស្រុកនិងចំណាយប្រតិបត្តិការ។
(3) ការបន្សាបជាតិប្រៃទឹកក្រោមទឹក។ មូលនិធិរបស់រដ្ឋនឹងកា
ត់បន្ថយការចំណាយល�ើរ�ោងចក្រទាំងនេះដ�ោយកាត់បន្ថយចំ
ណាយដ�ើមទុននៃគម្រោងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក។ តាម
រយៈការកាត់បន្ថយចំណាយដ�ើមទុនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការចំ
ណាយល�ើទឹកពីរ�ោងចក្រទាំងនេះក៏នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយផង
ដែរ។ ការអនុវត្តរ�ោងចក្រកែច្នៃទឹកក្រោមដីនឹងបង្អាក់តម្រូវ
ការសម្រាប់ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដែលមានតំលៃថ្លៃជាង
មុនដូច្នេះវានឹងកាត់បន្ថយដ�ើមទុនក្នុងស្រុកនិងចំណាយ
ប្រតិបត្តិការ។
(4) ការអភិរក្សទឹក។ មូលនិធិរបស់រដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយចំណាយ
នៃគម្រោងទាំងនេះកាត់បន្ថយការចំណាយទ�ៅរដ្ឋាភិបាលក្នុង
តំបន់។ សំខាន់ជាងនេះទ�ៀតការកាត់បន្ថយតម្រូវការទឹកដែល
បានមកពីគម្រោងទាំងនេះនឹងកាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិកា
រហ�ើយនឹងចំណាយពេលសាងសង់និងប្រតិបត្តិការសម្រាប់គ
ម្រោងចំណាយដ�ើមទុនដែលមានតំលៃថ្លៃដែលត្រូវការដ�ើម្បីផ្ត
ល់ទឹកថ្មី។
(5) ជួសជុលអាងស្តុកទឹកការពារទឹកជំនន់។ មូលនិធិរបស់រដ្ឋ
នឹងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គម្រោងទាំងនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិ
បាលក្នុងស្រុក។
(6) ថវិការអាជ្ញាធរស្តារតំបន់ឆ្នេរ San Francisco។ ការវិនិ
យ�ោគរបស់រដ្ឋល�ើគម្រោងដីស�ើមដែលផ្តល់ការការពារទឹកជំន
ន់ជុំវិញ ឆ្នេរ San Franciscoនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃកា
រជន់លិច ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ការធ្វើបែប
នេះនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយល�ើវិធានការណ៍គ្រប់គ្រងទឹកជំ
នន់ផ្សេងៗទ�ៀតហ�ើយសំខាន់ជាងនេះទ�ៀតនឹងកាត់បន្ថយការ
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សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

ខូចខាតទឹកជំនន់ដែលជាញឹកញាប់ធ្វើឱ្យមានការចំណាយយ៉ា
ងច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដ�ើម្បីជួសជុលកន្លែង។
(7) មូលនិធិទឹកព្យុះ។ បទបញ្ជាទាំងឡាយដែលដាក់ដ�ោយក្រុ
មប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យធនធានទឹករបស់រដ្ឋនិងគណៈកម្មការត្រួតពិ
និត្យគុណភាពទឹកក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនឹងនាំឱ្យមានការសាងសង់
គម្រោងចំណាយផ្សេងៗរាប់ពាន់លានដុល្លារ។ ការផ្តល់មូលនិ
ធិតាមរយៈវិធានការនេះនឹងកាត់បន្ថយចំណាយនៃគម្រោងទាំង
នេះទ�ៅរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។
(8) ការស្តារមច្ឆាជាតិ។ ផ្នែកនេះផ្តលប្រា
់ ក់រាប់រយលានដុល្លារ
សម្រាប់ការស្ដារឡ�ើងវិញផ្នែកមច្ឆាជាតិ។ ភ្នាក់ងារទឹកក្នុងតំបន់
និងក្នុងតំបន់កំពុងស្ម័គ្រចិត្តអនុវត្តគម្រោងជាច្រើន។ តាមរយៈ
ការផ្តល់មូលនិធិរបស់រដ្ឋផ្នែកនេះនឹងកាត់បន្ថយចំណាយក្នុង
ស្រុក។ ល�ើសពីនេះទ�ៅទ�ៀតការក�ើនឡ�ើងនូវចំនួនប្រជាជនក្នុ
ងត្រីនឹងធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងតំបន់ដ�ោយជ�ៀ
សវាងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដ�ើម្បីផ្តល់ការផ្គត់
ផ្គង់ទឹកជំនួសតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារឬរាប់ពាន់លានដុល្លារ។
(9) គណនីយភាពក្នុងតំបន់ឆ្នេរ។ តំបន់ឆ្នេរ San Francisco
ស្រុកកំពុងធ្វើការកែលម្អប្រព័ន្ធចែកចាយទឹករបស់ពួកគេដ�ើម្បី
តភ្ជាប់គ្នារវាងការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ពួកគេសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
រាំងស្ងួតដែលអាចទុក ចិត្តបាននិងអត្ថប្រយ�ោជន៍ផ្សេងៗទ�ៀត។
ដ�ោយផ្តលថ
់ វិកាសម្រាប់កម្មវិធីនេះនាយកដ្ឋាននេះនឹងកាត់ប
ន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគេចំនួនពីររយហាសិបលានដុល្លារ
($250,000,000 ដុល្លារ)។
(10) ការជួសជុលព្រែកជីក Friant Kern។ រូបភាពក
ង្វះទឹកក្រោមដីបានបណ្តាលឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនូវព្រែកជីក
Friant Kern។ មូលនិធិរបស់រដ្ឋដ�ើម្បីជួសជុលប្រឡាយនឹ
ងកាត់បន្ថយការចំណាយជួសជុលប្រឡាយទ�ៅស្រុកទឹក។
ជ�ៀសវាងថ្លៃចំណាយសម្រាប់ហិរញ្ញប្យទានគម្រោងនេះ
នឹងអាចសន្សំ ប្រាក់ រាប់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំៗពីថ្លៃចំណាយ
ការប្រាក់ដែលនឹងត្រូវចេញថ្លៃដ�ោយមណ្ឌលទាំងនេះ។
(11) ការជួសជុលទំនប់ទឹក Oroville។
ទ�ោះបីជាការចំណាយល�ើការជួសជុលទំនប់ Oroville គួរ
តែត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដ�ោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតាមរយៈ
ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នសហព័ន្ធឬកងយ�ោធពល
ខេមរភូមិន្ទនៃកងវិស្វកម្មរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រហែលជា
មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះទេ។ ប្រសិនប�ើអ្នកម�៉ៅការក្នុងការបង្កើ
តប្រព័ន្ធធនធានទឹករបស់រដ្ឋដែលជាភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកទាំងអស់
ត្រូវបានបង្ខំឱ្យគ្របដណ្តប់គ្រប់ផ្នែក ឬទាំងអស់នៃការចំណាយ
ទាំងនេះផ្នែកនេះនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគេដ�ោយ
ពីររយលានដុល្លារ ($200,000,000)។ ថ្លៃចណា
ំ យល�ើការ
ប្រាក់ក៏នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរ។
(r) មូលនិធិសំខាន់ៗន�ៅសល់ត្រូវបែងចែកទ�ៅគម្រោងរក្សាទុក
ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកទី 26.7 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 79700)។
ដ�ោយហេតុផលនេះ ហ�ើយដ�ើម្បីកុំឱ្យរំខានដល់ការងាររបស់គ

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
់ ូលនិធិទាំងនេះវិ
ណៈកម្មាការទឹករដ្ឋ California ក្នុងការផ្តលម
ធានការនេះមិនរាប់បញ្ចូលថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់គម្រោង
ផ្ទុកជាក់លាក់ទេ។
ជំពូក 3. និយមន័យ
86002. លុះត្រាតែបរិបទត្រូវបានតម្រូវ ប�ើមិនដូច្នេះទេនិ
យមន័យដែលមានចែងក្នុងផ្នែកនេះគ្រប់គ្រងផ្នែកនេះដូចត
ទ�ៅ៖
(a) “ការអភិរក្ស” មានន័យថាការស្តារស្ថិរភាពការស្ដារឡ�ើង
វិញការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកការអភិវឌ្ឍន៍ និងការស្ថាប
នាឡ�ើងវិញឬការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសកម្មភាពទាំងន�ោះ។
(b) “សកម្មភាពអភិរក្សដីឯកជន” មានន័យថាគម្រោងដែល
អនុវត្តដ�ោយម្ចាស់ដមានឆន
ី
្ទៈដែលពាក់ពន
័ ្ធនឹងការគ្រប់គ្រងធ
នធានធម្មជាតិប្រកបដ�ោយការប្រែប្រួលនិងអាចបត់បែនបានក្នុ
ងការឆ្លើយតបទ�ៅនឹងស្ថានភាពប្រែប្រួលនិងការគំរាមកំហែងដ
ល់ទីជម្រកនិងសត្វព្រៃ។ ការវិនិយ�ោគ និងសកម្មភាពទាំងនេះ
ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងជាពិសេសដ�ើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌរស់ន�ៅ
ល�ើដីឯកជនដែលបានគ្រប់គ្រងជាប្រចាំតាមពេលវេលារួមផ្នែក
ដល់សុខភាពយូរអង្វែង និងភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏សំ
ខាន់និងបង្កើនចំនួនសត្វព្រៃ។
(c) “តំបន់ដីសណ្តរ” មានន័យថាតំបន់ដីសម្បទាន
“Sacramento-San Joaquin” ដែលមានចែងក្នុងវគ្គ
12220 ។
(d) “នាយកដ្ឋាន” មានន័យថានាយកដ្ឋានធនធានទឹក។
(e) “ការបន្សាបជាតិប្រៃ” មានន័យថាការដកអំបិល និងកាក
សំណល់ផ្សេងៗចេញពីទឹកក្រោមដីដែលមានជាតិពុល ឬប្រភ
ពទឹកផ្សេងទ�ៀតដែលមានជាតិអំបិលរួមទាំងទឹកសាប។
(f) “សហគមន៍ក្រីក្រ” មានអត្ថន័យដូចមានចែងក្នុងអនុផ្នែក
(a) នៃវគ្គ 79505.5 ព្រោះវាអាចត្រូវបានកែប្រែ។
(g) “លំហូរអាកាសធាតុស្ងួត” ត្រូវបានកំណត់ដូចន�ៅក្នុងវគ្គ
10561.5។
(h) “តំបន់ដែលមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច” មា
នអត្ថន័យដូចមានចែងក្នុងអនុផ្នែក (k) នៃវគ្គ 79702
ដែលអាចត្រូវបានកែប្រែ។
(i) “គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុ” មានន័យថាគណៈម្មាធិការការ
ពឹងផ្អែកល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការពារការរាំងស្ងួតដែលប
ង្កើតដ�ោយវគ្គ 86182។
(j) “មូលនិធិ” មានន័យថាមូលនិធិការពឹងផ្អែកល�ើ
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងការពារគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំ 2018
ដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ោយវគ្គ 86169។
(k) “ទីភ្នាក់ងារនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី” មានន័យថាទីភ្នាក់ងារ
ដែលបានកំណត់ន�ៅក្នុងអនុផ្នែក (j) នៃវគ្គ 10721។
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(l) “ផែនការគ្រប់គ្រងទឹកចម្រុះក្នុងតំបន់” មានន័យថាផែន
ការដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់តំបន់ភមិ
ូ សាស្ដ្រដែលបានកំណ
ត់ដែលបំពេញតាមតម្រូវការនៃផ្នែកទី 2.2 (ចាប់ពីផ្នែកទីវគ្គ
10530) នៃផ្នែកទី 6 ដែលផ្នែកនេះអាចត្រូវបានកែសម្រួល។
(m) “រុក្ខជាតិរាតត្បាត” សំដ�ៅដល់រុក្ខជាតិ ដី
ឬទឹកដែលមិនមានដ�ើម កំណ�ើត California ដ�ោយគ្មានតម្លៃ
ឬតម្លៃកសិកម្មដែលមិនមានកម្រិតដូចខាងក្រោម៖ ដាំ
ដ�ើមរុក្ខជាតិដ�ើមឈ�ើគំរាមកំហែងជីវចម្រុះរបស់រុក្ខជាតិ
ដ�ើមឈ�ើបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពកសិកម្មឬជួរ
បំផ្លាញជីវសាស្ត្រសត្វព្រៃ។ ដ�ើម្បីដុតគ្រោះថ្នាក់ឬប្រើទឹកច្រើន
ំ ៅ។
ជាងរុក្ខជាតិដែលវាផ្លាស់ទីលន�
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(n) “គម្រោងពហុគុណប្រយ�ោជន៍” មានន័យថាគម្រោងមួយ
ដែលបម្រើល�ើសពីគ�ោលបំណងរួមមានប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំ
ព�ោះការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកការកែលម្អគុណភាព
ទឹកការបង្កើនបរិស្ថានការកំសាន្តការរក្សាទុកថាមពលការកា
ត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នប្រែប្រួល និងត្រី និងសត្វព្រៃ។
(o) “អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ” មានន័យថាអង្គការ
ំ ួញន�ៅរដ្ឋ
ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីធ្វើជន
California និងត្រូវបានល�ើកលែងក្រោមផ្នែក 501(c)(3)
ឬផ្នែក 501(c)(6) នៃក្រមចំណូលប្រភពផ្ទៃក្នុងក្នុងកម្រិតដែ
លបានអនុញ្ញាតដ�ោយច្បាប់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ។
(p) “ការការពារ” មានន័យថាសកម្មភាពចាំបាច់ដ�ើម្បីទប់ស្កា
ត់ការខូចខាតឬការខូចខាតដល់មនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិឬធនធាន
ធម្មជាតិ ឬសកម្មភាពចាំបាច់ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ និង
ការបន្តប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬធនធានធម្មជាតិនិងរួមបញ្ចូល
ទាំងការទិញការអភិវឌ្ឍការស្តារការអភិរក្សការអភិរក្សនិងការថែ
ទាំ និងការបកប្រែជាការបកស្រាយត្រូវបានកំណត់ន�ៅក្នុងវគ្គ
រង (1) នៃវគ្គ 75005 នៃលេខកូដធនធានសាធារណៈ។
(q) “ទីភ្នាក់ងារសាធារណៈ” មានន័យថាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋឬនាយ
កដ្ឋានស្រុកពិសេសអាជ្ញាធរអំណាចរួមគ្នាទីក្រុងស្រុកខ�ោនធីនិ
ងខ�ោនធី ឬអនុផ្នែកនយ�ោបាយរបស់រដ្ឋ។
(r) “ប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈ” ត្រូវបានកំណត់ន�ៅក្នុងវគ្គរង (h)
នៃវគ្គ 116275 នៃក្រមសុខភាព និងសុវត្ថិភាពហ�ើយមានន័
យថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងតំបន់ក្រុងនិងស្រុកដែលរួមមានអ្នកផ្គ
ត់ផ្គង់ទឹកឯកជនដែលបានកំណត់ក្នុងវគ្គ 10617។
(s) “ការស្តារឡ�ើងវិញ” មានន័យថាការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើង
នៃរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តឬកន្លែង និងន�ៅក្នុងករណីនៃប្រព័ន្ធធម្ម
ជាតិ និងលក្ខណៈទេសភាពរួមបញ្ចូលប៉ន្តែមិនត្រូ
ុ
វបានកំណ
ត់ចំព�ោះគម្រោងដែលកែលម្អដំណ�ើរការរាងកាយនិងអេកូឡូ
ុ
កំណត់ចំព�ោះការគ្រប់គ្រងសំណឹក។
ស៊ីរួមបញ្ចូលប៉ន្តែមិន
ការគ្រប់គ្រងដីល្បប់; ការគ្រប់គ្រងនិងលុបបំបាត់សត្វដែល
រាតត្បាត។ ដុតតាមវេជ្ជបញ្ជា កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រោះ
ថ្នាក់។ ការហាមឃាត់ការគំរាមកំហែងដល់ធនធានធម្មជា
តិដែលមានស្រាប់ឬត្រូវបានស្តារឡ�ើងវិញ វាលស្មៅដីស�ើម
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ដងទន្លេនិងការជួសជុលស្ទឹង។ និងការកែលំអទីជម្រករុក្ខជាតិ
និងសត្វព្រៃផ្សេងៗទ�ៀតដ�ើម្បីបង្កើនតម្លៃប្រព័ន្ធធម្មជាតិនៃទ្រ
ព្យសម្បត្តិ។ គម្រោងស្ដារឡ�ើងវិញរួមមានការធ្វើផែនការការ
ត្រួតពិនិត្យនិងការរាយការណ៍ចាំបាច់ដ�ើម្បីធានានូវការអនុវត្តន៍
គ�ោលដ�ៅនៃគម្រោងប្រកបដ�ោយជ�ោគជ័យ។
(t) “សហគមន៍ក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំង” មានន័យថាសហគមន៍ដែល
មានប្រាក់ចំណូលមធ្យមគ្រួសារតិចជាង 60ភាគរយ នៃប្រាក់
ចំណូលគ្រួសារមធ្យមទូទាំងរដ្ឋ។
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(u) “កម្មវិធីកែលម្អទឹកជ្រោះ Sierra Nevada” គឺជាកម្មវិធី
សំរបសំរួលរួមគ្នាមួយដ�ើម្បីស្ដារឡ�ើងវិញនូវសុខភាពរបស់ទីជ
លសារបឋមរបស់រដ្ឋ California ដ�ោយបង្កើនល្បឿននិងទំហំ
នៃការស្ដារឡ�ើងវិញព្រៃឈ�ើដ�ើម្បីរក្សាផលប្រយ�ោជន៍សំខាន់ៗ
ដែលតំបន់ Sierra Nevada ផ្តល់ឱ្យ។
(v) “ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ” មានន័យថាក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យធនធា
នទឹករបស់រដ្ឋ។
(w) “ច្បាប់សញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅរបស់រដ្ឋ” មានន័
យថាច្បាប់សញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទទ�
ូ ៅរបស់រដ្ឋ ជំពូក 4
(ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 16720) នៃ វគ្គ 3 នៃផ្នែក 4
នៃចំណងជ�ើង 2 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល។
(x) “ព្យុះទឹក” ត្រូវបានកំណត់ដូចក្នុងវគ្គ 10561.5។
(y) “ផែនការធនធានទឹកព្យុះ” ត្រូវបានកំណត់ដូចន�ៅ
ក្នុងផ្នែក 2.3 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 10560) នៃផ្នែកទី 6។
ជំពូក 4. គណនីយភាព
86003. (a) (1) ភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិត្រូវផ្តល់ជូននូវ
ការធ្វើសវនកម្មឯករាជ្យនៃការចំណាយយ�ោងតាមផ្នែកនេះមិន
តិចជាងរ�ៀងរាល់បីឆ្នាំ។
(2) ន�ៅរឺមុនថ្ងៃទី 10 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 និងរ�ៀងរាល់ប្រាំមួ
យខែម្តងភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិត្រូវចុះផ្សាយន�ៅល�ើគេហទំព័
ររបស់ខ្លួននូវរបាយការណ៍ដែលមានព័តមាន
៌
ដូចតទ�ៅនេះទាក់
ទងនឹងផ្នែកនេះសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែចុងក្រោយជាមួ
យនឹងព័ត៌មានសង្ខេបតាមផ្នែក នៃផ្នែកនេះ៖
(A) ការផ្តល់មូលនិធិនៃបន្ទុកល�ើអចនទ្រព្យ។
(B) សេចក្តីសង្ខេបនៃគម្រោងថ្មីដែលផ្តល់មូលនិធិ។
(C) សេចក្តីសង្ខេបនៃគម្រោងដែលបានបញ្ចប់។
(D) ការពិភាក្សាវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទ�ៅរកការឆ្លើយតបទ�ៅនឹងរង្វា
ស់នៃភាពជ�ោគជ័យដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយយ�ោងទ�ៅតាម
វគ្គ 86157។
(E) ការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមទូទ�ៅដែលជួបប្រទះដ�ោយភ្នា
ក់ងាររដ្ឋ និងអ្នកទទួលមូលនិធិដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោង។
(F) ការពិភាក្សាអំពីសមិទ្ធិផលនិងជ�ោគជ័យសំខាន់ៗដែលទទួ
លបានពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ និងអ្នកទទួលមូលនិធិក្នុងការអនុវត្តគ
ម្រោង។
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សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

(3) អនុផ្នែកនេះនឹងន�ៅតែមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 1
ខែមករាឆ្នាំ 2028 ហ�ើយគិតមកដល់ថ្ងៃខែន�ោះគឺមិនមានប្រ
សិទ្ធភាព។
(b) នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ ឬអ្នកត្រួតពិនិត្យ ឬសវនកររដ្ឋ
California ដែលជាអ្នកដឹកនាំនីតិបញ្ញត្ដិអាចធ្វើសវនកម្មល�ើ
ការចំណាយរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋណាមួយដែលទទួលបានការផ្ត
ល់មូលនិធិដ�ោយអនុល�ោមតាមច្បាប់នេះ។
ំ ួយដ�ោយមានមូលនិធិ
(c) ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលចេញការផ្តល់ជន
ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះតម្រូវឱ្យមានការរាយកា
រណ៍ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៃការចំណាយនៃមូលនិធិដែលទទួល
បានពីជំនួយនេះ។
ជំពូក 5. ការកែលម្អប្រភពទឹក
និងគុណភាពទឹក
ទឹកផឹកមានសុវត្ថិភាព
86004. ថវិកាសរុបចំនួនប្រាំពីររយហាសិបលានដុល្លារ
($750,000,000) ត្រូវបានដកស្រង់ពម
ី ូលនិធិនេះទ�ៅឱ្យក្រុ
មប្រឹក្សារដ្ឋសម្រាប់ការចំណាយជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីដ�ើម្បីកែល
់ ូវទឹកស្អាតដែលមានសុវត្ថិភាពនិង
ម្អគុណភាពទឹកឬជួយផ្តលន
មានសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាជន California ទាំងអស់។
86005. គម្រោងដែលមានសិទ្ធិផ្តល់មូលនិធិតាមមាត្រានេះ
នឹងជួយល�ើកកំពស់គុណភាពទឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បាន។
គ�ោលបំណងនៃអត្ថបទនេះគឺដ�ើម្បី៖
(a) កាត់បន្ថយកាកសំណល់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកផឹកដ�ោយមិន
គិតពីប្រភពទឹកឬទឹកកខ្វក់។
(b) វាយតម្លៃ និងផ្តល់អទិភាពដល់ហានិភ័យនៃការធ្វើឱ្យកខ្វ
ក់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកពិសា។
(c) ដ�ោះស្រាយតម្រូវការបន្ទាន់និងបន្ទាន់នៃសហគមន៍ក្រីក្រ
តំបន់ជនបទឬតូចដែលទទួលរងពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដែលមិ
នស្អាតស្អំ ឬមិនគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងប៉ុន្តែមិនមានកម្រិតចំព�ោះគ
ម្រោងដែលដ�ោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ។
(d) ប្រើអានុភាពល�ើទឹកផឹកឯកជនសហព័ន្ធរដ្ឋនិងមូលដ្ឋាន
ផ្សេងទ�ៀតនិងមូលនិធិព្យាបាលទឹកសំណល់។
(e) ផ្តល់ឱ្យសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះដ�ោយមានហេដ្ឋារច
នាសម្ព័ន្ធទឹកស្អាតប្រើប្រាស់សាធារណៈដែលផ្តល់នូវការផ្គត់ផ្គ
ង់ទឹកស្អាតដែលអាចជ�ឿទុកចិត្តបាន និងអាចទុកចិត្តបានដែល
សហគមន៍អាចទ្រទ្រង់យូរអង្វែង។
(f) ធានាបាននូវការទទួលបានទឹកស្អាត សុវត្ថិភាព
អាចទុកចិត្តបាន និងតំលៃសមរម្យសម្រាប់សហគមន៍
California។
(g) ឆ្លើយតបស្តង់ដារទឹកស្អាតថ្នាក់ទីពីរ និងទីពីរឬលុបច�ោល
កាកសំណល់ដែលត្រូវបានកំណត់ដ�ោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ ឬសហ

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ព័ន្ធដ�ើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារទឹកស្អាតថ្នាក់បឋមសិក្សាឬអនុវិ
ទ្យាល័យ។
86006. សារធាតុកខ្វក់ដែលអាចត្រូវបានដ�ោះស្រា
យដ�ោយការផ្តល់មូលនិធិដ�ោយអនុល�ោមតាមមា
ត្រានេះអាចរួមបញ្ចូលប៉ន្តែមិនត្រូ
ុ
វបានកំណត់ចព�
ំ ោះការនាំ
nitrates, perchlorate, MTBE (អេទីតអេទីតមេទីល)
អាសេនិកសេលេញ៉ូម, hexavalent chromium, បារត,
PCE (perchlorethylene), TCE (trichloroethane),
DCE (dichloroethene), DCA (dichloroethane),
1,2,3-TCP (trichloropropane), កាបូន tetrachloride,
1,4 -dioxane, 1,4-dioxacyclohexane,
nitrosodimethylamine, bromide, iron,
manganese, សំណល់រឹងរលាយសរុប, ចរន្តអគ្គិសនី
និងអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម។
86007. (a) (1) នៃមូលនិធិដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយវគ្គ
86004 ចំនួន ($500,000,000) លានដុល្លារនឹងត្រូវផ្ត
ល់ជូនសម្រាប់ជន
ំ ួយប្រកួតប្រជែង និងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការ
កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសាធារណៈ និងសកម្មភាពពា
ំ ញតាមស្តង់ដារទឹកស្អាតដែលមានសុវត្ថភាព
ក់ព័ន្ធដ�ើម្បីបពេ
ធានាបាននូវទឹកស្អាតដែលមានតម្លៃសមរម្យ ឬទាំងពីរ។ អា
ទិភាពនឹងត្រូវផ្តល់ដល់គម្រោងនានាដែលផ្តល់ការព្យាបាល
សម្រាប់ទឹកក្រខ្វក់ឬការទទួលបានប្រភពទឹកផឹកជំនួស ឬប្រ
ភពសម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹកសហគមន៍តូចៗ ឬប្រព័ន្ធទឹកតូចៗន�ៅ
ក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រដែលប្រភពទឹកផឹករបស់ពួកគេត្រូវបានថ
យចុះដ�ោយសារធាតុគីមី និងនីត្រាតនិងគ្រោះថ្នាក់ដទៃទ�ៀត
ដែលត្រូវបានរកឃ�ើញ ដ�ោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ។ អ្នកទទួលផល
ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចបំរ�ើសហគមន៍ក្រីក្រ
និងប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈ ឬទីភ្នាក់ងារសាធារណៈ។
(2) ការចំណាយដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចរាប់
បញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិការដំបូងនិងការចំណាយល�ើការថែទាំសម្
រាប់ប្រព័ន្ធបម្រើសហគមន៍ក្រីក្រ។ អាទិភាពនឹងត្រូវផ្តល់ដល់គ
ម្រោងនានាដែលផ្តល់ដណ�
ំ ោះស្រាយរួមសម្រាប់សហគម
ន៍ច្រើនយ៉ាងហ�ោចណាស់មួយជាសហគមន៍ដែលខ្វះខាតទឹក
ដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានតម្លៃសមរម្យនិងត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់ដ�ោយប្រព័ន្ធទឹកសហគមន៍តូចប្រព័ន្ធទឹកតូចរបស់រ
ដ្ឋ ឬក៏កន្លែងឯកជន។ ជំនួយប្រកួតប្រជែងត្រូវបានកំណត់ត្រឹម
ប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) ក្នុងមួយគម្រោងល�ើកលែ
ងតែក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋអាចដាក់កម្រិតមិនល�ើសពីម្ភៃលានដុល្លារ
($20,000,000) សម្រាប់គម្រោងដែលផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍
ក្នុងតំបន់ឬត្រូវបានចែករំលែកក្នុងចំណ�ោមអង្គភាពច្រើនរួមទាំ
ងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា ប្រព័ន្ធទឹកផឹកពីរឬច្រើនដែលយ៉ាងហ�ោ
ចណាស់មួយក្នុងចំណ�ោមន�ោះត្រូវជាសហគមន៍ដែលមានការ
លំបាកតិចតួច។ មិនល�ើសពី 50 ភាគរយនៃជំនួយអាចត្រូវបា
នផ្តល់ជូនជាមុនពីការចំណាយជាក់ស្តែង។

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

(3) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែកនេះ “ការចំណាយប្រតិ
បត្ដិការនិងការថែទាំដំបូង” មានន័យថាចំណាយដ�ើមដំបូងដែ
លមានសិទ្ធិ និងចំណាយត្រឡប់មកវិញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ត
ល់សណ
ំ ង់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង និងរួមបញ្ចូល ប៉ន្តែមិន
ុ
កំ
ណត់ចព�
ំ ោះការធ្វើតេស្តចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃគម្រោងសាងសង់ដ�ើ
ម្បីយល់ថាគម្រោងនេះបានបញ្ចប់។ ប្រតិបត្តិការដំបូង និងថ្លៃ
ចំណាយល�ើការថែទាំមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់មូលនិធិស្រ
បតាមផ្នែកនេះសម្រាប់រយៈពេលមិនល�ើសពីបឆ្នា
ី ំ។
(b) នៃមូលនិធិដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះប្រាក់រ
ង្វាន់រហូតដល់ ដប់ លានដុល្លារអាមេរិក ($10,000,000
ដុល្លារអាមេរិក) នឹងត្រូវផ្តល់ជនដ�
ូ
ើម្បីផ្តល់ឱ្យក្មេងៗនូវអាហា
រដែលមានសុវត្ថភាពក្នុងទឹកស្អាតសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយប្រ
កួតប្រជែងតាមសាលារ�ៀន វគ្គ116276 នៃក្រមសុខភាព
និងសុវត្ថិភាព ។
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86008. នៃមូលនិធិដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយវគ្គ 86004
ចំនួនពីររយហាសិបលានដុល្លារ ($250,000,000) នឹងត្រូ
វដាក់ប្រាក់ក្នុងមូលនិធិបង្វិលគ្រប់គ្រងសហគមន៍ទឹកស្អាតខ្នា
តតូចដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែក 13477.6
សម្រាប់ជំនួយប្រកួតប្រជែង និងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គម្រោងប្រ
ព្រឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់។ អាទិភាពនឹងត្រូវបានផ្តល់ដល់គម្រោងដែ
លបំរ�ើសហគមន៍ក្រីក្រ និងសហគមន៍ក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំង និងចំ
ព�ោះគម្រោងនានាដែលដ�ោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ដល់សខ
ុ ភាព
សាធារណៈ។ គម្រោងអាចរួមបញ្ចូលប៉ន្តែមិនត្រូ
ុ
វបានកំណត់ចំ
ព�ោះគម្រោងដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណផែនការរ�ៀបចំនិងអនុវ
ត្តយន្ដការក្នុងតំបន់ដ�ើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធទឹកសំណល់ ឬផ្តល់បច្ចេ
កទេសព្យាបាលដែលមានតំលៃសមរម្យ។
86009. ពីមូលនិធិដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយវគ្គ 86004
រហូតដល់ហុកសិបលានដុល្លារ ($60,000,000) ត្រូវធ្វើស
ម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្អាតឬការកែលម្អទឹកស្អាតឬទាំងពី
រល�ើទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនឬសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជំនួសប
ណ្តោះអាសន្ន។
(a) មូលនិធិអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គ�ោលបំណងដូចខាង
ក្រោម៖
(1) ធ្វើតេស្តគុណភាពទឹកនៃអណ្តូងទឹកស្អាត។
(2) ដ�ើម្បីដំឡ�ើង និងជំនួសជួនកាលជួសជុលឬជំនួសអណ្តូង
ឯកជនឬប្រព័ន្ធទឹកសំណល់ន�ៅជិតអណ្តូងលិចជិតល្អ និងហេ
ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធទឹកស្អុយនិងផ្តលហេ
់ ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបា
ច់ដ�ើម្បីភ្ជាប់លន�
ំ ៅដ្ឋានទ�ៅនឹងប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈឬប្រព័ន្ធទឹ
កសំណល់។
(3) ដ�ើម្បីជន
ំ ួសទឹកបរិក្ខារទឹកផឹក
និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានជាតិសំណ។
(4) ផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកផឹកជំនួសបណ្តោះអាសន្ន។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

19

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(b) គណៈកម្មាធិការរដ្ឋអាចបង្កើតមូលនិធិកម្ចីបង្វិលមួយដ�ើ
ម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សកម្មភាព
ដែលអាចអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះ។
(c) អាទិភាពនឹងត្រូវផ្តល់ដល់គម្រោងដែលជួយដល់
ំ ូលទាបរួមទាំងម្ចាស់ផ្ទះ
ម្ចាស់ផ្ទះដែលមានប្រាក់ចណ
និងប្រជាជនងាយរងគ្រោះ។

3

86010. (a) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការផ្តលម
់ ូលនិធិ
តាមមាត្រានេះការចំនាយចំណាយក្នុងស្រុកមិនតិចជាង 50
ភាគរយ នៃតម្លៃសរុបនៃគម្រោងនេះត្រូវបានទាមទារ។ តម្រូវ
ការនៃការចែករំលែកតម្លៃអាចត្រូវបានល�ើកលែង ឬកាត់បន្ថយ
សម្រាប់គម្រោងដែលផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ផទា្ ល់ដល់សហគមន៍
ក្រីក្រ ឬតំបន់ដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច។
(b) យ៉ាងហ�ោចណាស់ថវិកាចំនួន 10 ភាគរយដែលអាចរក
បានតាមមាត្រានេះត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់គម្រោងដែលបំរ�ើ
សហគមន៍ក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំង។
(c) រហូតមកដល់ 15ភាគរយ នៃមូលនិធិដែលអាចរកបានតា
មមាត្រានេះអាចត្រូវបានគេបែងចែកសម្រាប់ជន
ំ ួយបច្ចេកទេស
ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ។ គណៈកម្មាធិការរដ្ឋត្រូវប្រតិបត្តិកម្មវិធីជំ
នួយបច្ចេកទេសពហុវិស័យសម្រាប់សហគមន៍តូចតាច និងជួ
បការលំបាកដែលអាចរួមបញ្ចូលប៉ន្តែមិនត្រូ
ុ
វបានកំណត់ចព�
ំ ោះ
ការចុះផ្សព្វផ្សាយនិងការអប់រំការវាយតម្លៃតម្រូវការការពិនិត្យ
ឡ�ើងវិញនូវវិធីសាស្រ្តផ្សេងដ�ើម្បីផ្តល់សហគមន៍ឱ្យមានទឹកស្អា
តឬសេវាទឹកស្អាតជ្រើសរ�ើសគម្រោង និងការរ�ៀបចំការរ�ៀបចំ
ការរ�ៀបចំការរ�ៀបចំការរ�ៀបចំ និងការរ�ៀបចំប្រតិបត្តិករ និងជំនួ
យអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រង និងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗសម្រាប់
សេវាកម្មដែលបម្រើសហគមន៍ក្រីក្រទាក់ទងនឹងការផ្តល់ឱ្យស
ហគមន៍នូវទឹកស្អាតឬសេវាទឹកស្អាត។ ទីភ្នាក់ងារនេះក៏អាចចុះ
កិច្ចសន្យាជាមួយអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចណេ
ំ ញមណ្ឌលអភិ
រក្សធនធាន ឬទីភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកផ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បីផ្តល់សេវាក
ម្មទាំងនេះ។
មាត្រា 2. ការកែច្នៃទឹកនិងការសម្អាតទឹក
86020. ចំនួនប្រាក់សរុបបួនរយលានដុល្លារ
($400,000,000) ត្រូវបានយកពីមូលនិធិទ�ៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាលរបស់រដ្ឋដ�ើម្បីផ្តល់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីដល់អង្គភាពមាន
សិទ្ធិដូចបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 86166 ល�ើមូល
ដ្ឋានប្រកួតប្រជែងសម្រាប់គម្រោងកែច្នៃទឹកសំណល់។ ជំនួយ
ដែលអនុល�ោមទ�ៅតាមផ្នែកនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡ�ើងសម្រាប់
គ្រប់ចណ
ំ ុចខាងក្រោម៖
(a) គម្រោងកែច្នៃទឹករួមបញ្ចូលប៉ន្តែមិនមាន
ុ
កំណត់ចព�
ំ ោះកា
រព្យាបាលការផ្ទុកការដឹកជញ្ជូនការបញ្ចេញច�ោលអំបិលនិង
កន្លែងចែកចាយសម្រាប់គម្រោងកែច្នៃឡ�ើងវិញដែលមិនអាច
ពិសារបាននិងមិនអាចប្រើប្រាស់បាន។
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(b) ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចែកចាយឧទ្ទិសដល់ទីលន�
ំ ៅលំន�ៅ
ដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មកសិដ្ឋានត្រីនិងសត្វព្រៃនិងគំរ�ោងជួសជុ
លថែទាំអ្នកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មដ�ើម្បីអនុញ្
ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទឹកកែច្នៃឡ�ើងវិញ។
(c) គម្រោងសាកល្បងសម្រាប់ប្រើឡ�ើងវិញថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យា
លុបបំបាត់បាក់តេរី។
(d) ផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ច្រើនដល់គម្រោងទឹកដែលកែច្នៃឡ�ើង
វិញដែលធ្វើឱ្យគុណភាពទឹកប្រស�ើរឡ�ើង។
(e) ផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ច្រើនដល់គម្រោងទឹកដែលបានកែច្នៃ
ឡ�ើងវិញដែលការពារអភិរក្សនិងស្តារដីស�ើមនិងជម្រកសត្វព្រៃ
ផ្សេងៗទ�ៀត។
(f) ជំនួយបច្ចេកទេស និងការសរសេរជំនួយទាក់ទងទ�ៅនឹង
គម្រោងជាក់លាក់សម្រាប់សហគមន៍ក្រីក្រនិងតំបន់ដែលមាន
បញ្ហា។
86021. ចំនួនប្រាក់សរុបបួនរយលានដុល្លារ
($400,000,000) ត្រូវបានយកពីមូលនិធិទ�ៅឱ្យក្រុមប្រឹ
ក្សាភិបាលរបស់រដ្ឋដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ំ ួយដល់អង្គភាពដែលមានសិ
ទ្ធិដូចបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 86166 ល�ើមូល
ដ្ឋានប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការស្រោចស្រពទឹកក្រោមដីស្រូវសា
លីនិងស្រូវសាលីផ្សេងទ�ៀត គម្រោងបូមទឹកដែលមិនប៉ះពា
ល់ដ�ោយផ្ទាល់ដល់ទីជម្រកតាមដងទន្លេ, តំបន់មាត់សមុទ្រ,
ឆ្នេរឆ្នេរសមុទ្រ, អាងទឹកស្អុយឆ្នេរសមុទ្រឬទឹកសមុទ្រនៃរដ្ឋ
Californiaដែលត្រូវបានកំណត់ដ�ោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ។
ជំនួយដែលអនុល�ោមទ�ៅតាមផ្នែកនេះត្រូវតែគ�ោរពតាមតម្រូវ
ការនៃផ្នែកនេះហ�ើយអាចត្រូវបានធ្វើឡ�ើងសម្រាប់គ្រប់ចណ
ំ ុច
ខាងក្រោម៖
(a) ការព្យាបាល ការផ្ទុក គ្រឿងដឹកជញ្ជូន
និងមន្ទីរចែកចាយ។ គម្រោងអាចលុបបំបាត់កាកសំណល់បន្ថែ
មល�ើអំបិលប៉ុន្តែត្រូវបានសាងសង់ និងដំណ�ើរការជាចម្បងដ�ើ
ម្បីយកអំបិលចេញ។
(b) ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចែកចាយសម្រាប់បម្រើដល់លំន�ៅដ្ឋាន
ពាណិជ្ជកម្មកសិដ្ឋានត្រីនិងសត្វព្រៃនិងគំរ�ោងជួសជុលថែទាំអ្ន
កប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រា
ស់ទឹកដែលគ្មានសីតុណ្ហភាព។
(c) ផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ជាច្រើនដល់គម្រោងដកចេញអំបិល
ដែលជួយល�ើកកម្ពស់គុណភាពទឹក។
(d) ជំនួយបច្ចេកទេស និងការសរសេរជំនួយទាក់ទងទ�ៅនឹង
គម្រោងជាក់លាក់សម្រាប់សហគមន៍ក្រីក្រនិងតំបន់ដែលមាន
បញ្ហា។
(e) ផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ជាច្រើនដល់គម្រោងដកចេញអំបិល
ដែលផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់តំបន់ដីស�ើមនិងជម្រកសត្វ
ព្រៃផ្សេងៗទ�ៀត។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(f) ជំនួយបច្ចេកទេស និងការសរសេរជំនួយទាក់ទងទ�ៅនឹង
គម្រោងជាក់លាក់សម្រាប់សហគមន៍ក្រីក្រនិងតំបន់ដែលមាន
បញ្ហា។
86022. គ្មានជំនួយប្រកួតប្រជែងដែលត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដ�ោ
យអនុល�ោមតាមមាត្រានេះនឹងល�ើសពី 50 ភាគរយនៃថ្លៃចំ
ណាយរបស់គម្រោងនេះប៉ន្តែ
ុ តម្រូវការនេះអាចត្រូវបានលុបបំ
បាត់ឫកាត់បន្ថយសម្រាប់គម្រោងទាំងន�ោះដែលបម្រើដល់ស
ហគមន៍ក្រីក្រតំបន់ដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬជម្រកសត្វព្រៃ។
86023. គម្រោងដែលទទួលបានមូលនិធិក្រោមមាត្រានេះ
ត្រូវបានជ្រើសរ�ើសដ�ោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានប្រកួតប្រជែងដែល
មានអាទិភាពដូចខាងក្រោម៖
(a) ការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត។
(b) គុណភាពទឹកនិងអត្ថប្រយ�ោជន៍នៃប្រព័ន្ធអេកូដែលទាក់ទ
ងនឹងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកល�ើការបង្វែរពីតំបន់ដីសណ្ដទ
ន្លេមេគង្គឬពីស្ទឹងនិងស្ទឹងក្នុងតំបន់និងផលប្រយ�ោជន៍ដែលទា
ក់ទងទ�ៅនឹងការទទួលបានប្រយ�ោជន៍និងគ�ោលបំណងគុណ
ភាពទឹកន�ៅក្នុងទឹកដែលទទួលបានក្នុងស្រុក។
(c) ផលប្រយ�ោជន៍សុខភាពសាធារណៈពីការកែលម្អគុណភា
ពទឹកស្អាតឬការផ្គត់ផ្គង់។
(d) តម្លៃប្រសិទ្ធភាពដ�ោយផ្អែកល�ើបរិមាណទឹកដែលផលិតក្នុ
ងមួយដុល្លារដែលបានវិនិយ�ោគនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យប្រសិទ្ធភា
ពចំណាយផ្សេងៗទ�ៀតដែលបានអនុម័តដ�ោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ។
(e) ប្រសិទ្ធភាពថាមពលនិងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន
ផ្ទះកញ្ចក់។
(f) ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឬការកែលម្អគុណភាពទឹកផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជ
ន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ។
(g) ការការពារនិងការស្តារត្រីនិងជម្រកសត្វព្រៃក៏ដូចជាការផ្គ
ត់ផ្គង់ទឹកដែលអាចទុកចិតបាន
្ត
ដល់ត្រីនិងសត្វព្រៃ។
មាត្រា 3. ការអភិរក្សទឹក
86030. ចំនួនប្រាក់សរុបបីរយលានដុល្លារ
($300,000,000) ត្រូវបានដកចេញពីមូលនីធិទ�ៅនាយកដ្
ឋានសម្រាប់គ�ោលបំណងដូចខាងក្រោមនេះ៖
(a) កម្មវិធីដកយកចេញ កម្រាលស្មៅ ទូទាំងរដ្ឋ។
(1) កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ការល�ើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ
ល់ម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនដ�ើម្បីផ្លាស់ប្តូ
រសួនស្រោចស្រពឫទឹកសម្រាប់ដណា
ំ ំដែលមានភាពអត់
ធ្មត់ដូចជាការប្រើទឹកទាប។ នាយកដ្ឋានត្រូវកំណត់ចន
ំ ួនអតិ
បរិមាដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចទទួលនិងត្រូវផ្តល់ការល�ើកទឹ
កចិតច្រ
្ត ើនដល់ម្ចាស់ផទះដែ
្ លមានប្រាក់ចណ
ំ ូលទាបដែលមិ
នអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទឹកទេសភាព។
មិនតិចជាង 75ភាគរយ នៃមូលនិធិដែលបានបម្រុងទុកសម្រា
ប់កម្មវិធីនេះត្រូវចំណាយល�ើកម្មវិធដែ
ី លផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ដ

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

ល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យលំន�ៅដ្ឋាន។ នាយកដ្ឋានត្រូវផ្តល់រង្វាន់
ដល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំដែលមិនមានលំន�ៅដ្ឋានល�ើមូលដ្ឋាននៃប្
រសិទ្ធភាពចំណាយល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។ ជំនួយនីមួយៗត្រូវកា
ត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកយ៉ាងតិច 50 ភាគរយប�ើប្រៀបធ�ៀប
ទ�ៅនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកបច្ចុប្បន្ន។
(2) គម្រោងដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតនិងគម្រោងដែលផ្តល់
អត្ថប្រយ�ោជន៍បរិស្ថានធំបំផុតដ�ោយផ្អែកល�ើការវិនិយ�ោគរបស់
រដ្ឋត្រូវទទួលបានអាទិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការផ្តលម
់ ូលនិធិ។
អត្ថប្រយ�ោជន៍ផ្នែកបរិស្ថានរួមបញ្ចូលប៉ន្តែមិនត្រូ
ុ
វបានកំណត់ចំ
ព�ោះដាំដ�ើមរុក្ខជាតិដែលមានភាពធន់ទ្រាំនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងរុ
ក្ខជាតិដទៃទ�ៀតកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកប្រើប្រាស់និងបង្កើ
នលទ្ធភាពទទួលបានទឹកសម្រាប់អត្ថប្រយ�ោជន៍ផ្នែកបរិស្ថាន។
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(3) នាយកដ្ឋាននេះមិនត្រូវបដិសេធឬកាត់បន្ថយភាពស្រប
ច្បាប់ចំព�ោះអ្នករស់ន�ៅក្នុងតំបន់សេវាកម្មដែលកាលពីមុនបា
នផ្តល់ជនន
ូ ូវកម្មវិធីប្រាក់សណ
ំ ងបណ្តេញចេញដរាបណាអ្នករ
ស់ន�ៅមិនមែនជាអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី។
(4) នាយកដ្ឋានត្រូវសហការជាមួយអង្គភាពមានសិទ្ធិដូចបាន
កំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 86166 និងគណកម្មាធិការប្រើ
ប្រាស់សាធារណៈដ�ើម្បីបង្កើតយន្តការទូទាត់វិក័យប័ត្រដ�ើម្បីទូ
ទាត់ចំណាយរបស់អតិថិជនចំព�ោះគម្រោងបម្លែងទេសភាព។
(b) ការតាមដានការាលេចធ្លាយ។
(1) ជំនួយប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងល�ើ
ប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការលេចធ្លាយន�ៅក្នុងប្រ
ព័ន្ធចែកចាយទឹករបស់ពួកគេដ�ើម្បីលុបបំបាត់ការលេច
ធ្លាយន�ៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹករបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេប្រសិនប�ើ
ប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធទឹកបានកំណត់ថាការតាមដានការាលេចធ្លា
យអតិថិជននិងការលុបបំបាត់ច�ោលគឺជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធ
ភាពខ្ពស់ក្នុងការកែលំអទឹក ការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ប្រតិបត្តិករប្រ
ព័ន្ធនិងផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍សាធារណៈនិងដំឡ�ើងឧបករណ៍ដ�ើ
ម្បីរកម�ើលការលេចធ្លាយន�ៅឯលំន�ៅដ្ឋានស្ថាបននិ
័ ងលក្ខណ
សម្បត្តិពាណិជ្ជកម្ម។ នាយកដ្ឋានត្រូវផ្តល់រង្វាន់ល�ើមូលដ្ឋាននៃ
ប្រសិទ្ធភាពចំណាយទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។ ប្រតិបត្តិករ
ប្រព័ន្ធទឹកដែលបានទទួលជំនួយតាមរយៈអនុកម្មដ្ឋាននេះនឹ
ងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការរាវរកការរកឃ�ើញនិងលុបបំ
បាត់កាកសំណល់ទឹកន�ៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនិងតំបន់ដែល
មានបញ្ហា។
(2) មិនទទួលបានជំនួយប្រកួតប្រជែងល�ើសពី 50
ភាគរយនៃថ្លៃដ�ើមនៃគម្រោង។ ការចែករំលែកតម្លៃអាចត្រូវបា
នកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់សម្រាប់ជន
ំ ួយផ្តល់ឱ្យដែលផ្តល់អត្ថ
ប្រយ�ោជន៍ដល់ម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យលំន�ៅដ្ឋានន�ៅក្នុងសហគម
ន៍ក្រីក្រឬតំបន់ដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច។
(c) ការប្តូរបង្គន់។ ជំនួយប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈ
ប្រកួតប្រជែងល�ើប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈឬអង្គភាពដែលមា
នលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a)
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3

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

នៃវគ្គ 86166 ដ�ើម្បីជំនួសបង្គន់ប្រើច្រើនជាង 3 ហ្គាឡុង
ក្នុងមួយដងជាមួយនឹងបង្គន់ថ្មីដែលរក្សាទឹកនិងហូរ 1.28
ហ្គាឡុងក្នុងមួយ ឬតិច។ នាយកដ្ឋានត្រូវផ្តល់រង្វាន់ល�ើមូលដ្ឋា
ននៃប្រសិទ្ធភាពចំណាយទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។ អង្គភា
ពដ្រលបានទទួលជំនួយតាមអៃុដ្នកន្រះនឹងត្រូវផ្តល់អាទិភាពខ្ព
ស់បំផុតដល់កម្មវិធីជំនួសបង្គន់ន�ៅសហគមន៍ដ្រលជួបការលំ
បាកនិងតំបន់ដ្រលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។

ពន្លឿនការផ្ទេរទឹកកសិកម្មដែលបានអភិរក្សខណៈពេលដែល
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ល�ើអ្នកកាន់សិទ្ធិទឹក។

(d) ឧបករណ៍វាស់ទឹក ការដំឡ�ើងឧបករណ៍វាស់ទឹកន�ៅក្នុងស
ហគមន៍ក្រីក្រដែលមិនត្រូវបានវាស់។

(c) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការអនុម័តជំនួយក្រោមផ្នែកនេះ
ក្រសួងនឹងកំណត់ថាត�ើនឹងមានការសន្សំសុទ្ធនៃទឹកជាលទ្ធផ
លនៃគម្រោងដែលបានស្នើសុំនីមួយៗហ�ើយប្រសិនប�ើគម្រោង
មានប្រសិទ្ធភាពចំណាយ និងបច្ចេកទេស។

(e) ការអភិរក្សទឹកសន្សំថាមពល។ ជំនួយប្រកួតប្រជែងដែល
មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងល�ើមូលដ្ឋានផ្គូរផ្គងប្រព័ន្ធទឹកសាធា
រណៈដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិរក្សទឹកដែលជំរុញការសន្សំសចៃ
ំ
ថាមពល។ គម្រោងទាំងនេះត្រូវកត់ត្រាការកាត់បន្ថយការបំភា
យឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមកពីកម្មវិធីអភិរក្សទឹក។ នាយកដ្ឋាន
ត្រូវផ្តល់រង្វាន់ល�ើមូលដ្ឋាននៃប្រសិទ្ធភាពចំណាយទាក់ទងនឹង
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងការសន្សំថាមពល។ អាទិភាពខ្ពស់បំផុតនឹង
ី ៅសហគមន៍ក្រីក្រនិងតំបន់ដែលមានប
ត្រូវផ្តល់ទ�ៅឱ្យកម្មវិធន�
ញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច។
(f) ក្នុងការកំណត់រប�ៀបបែងចែកមូលធនសមស្របទ�ៅតាម
ផ្នែកនេះនាយកដ្ឋានត្រូវកំណត់ថាត�ើបច្ចេកវិទ្យាណាមានប្រសិ
ទ្ធិភាពចំណាយច្រើនបំផុតផលិតផលប្រយ�ោជន៍បរិស្ថានធំធេ
ងនិងផ្ដល់ផលប្រយ�ោជន៍ច្រើនបំផុតដល់សហគមន៍ក្រីក្រនិ
ងតំបន់ដែលមានបញ្ហា។
(g) អង្គភាពណាមួយដែលទទួលបានជំនួយតាមផ្នែកនេះអាច
ប្រើប្រាស់មូលនិធិជន
ំ ួយដ�ើម្បីបង្កើតមូលនិធិបង្វិលដែលអង្គភា
ពអាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដ�ើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីអភិរក្សទឹក។
អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយអង្គភាពហ�ើយអង្គ
ភាពអាចគិតកម្រៃសេវារដ្ឋបាលសមហេតុផលដែលត្រូវបង់រួម
ជាមួយអត្រាការប្រាក់ល�ើប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេលពេញមួយនៃ
ប្រាក់កម្ចី។ ការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីដែលបានធ្វើឡ�ើងតាមកម្មវិធី
នេះនឹងត្រូវប្រគល់ទ�ៅឱ្យមូលនិធិបង្វិលដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ផ្ត
ល់ប្រាក់កម្ចីបន្ថែមដ�ើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីអភិរក្សទឹក។ ប្រាក់កម្ចីដែ
លបានធ្វើឡ�ើងស្របតាមផ្នែកនេះអាចមានរហូតដល់ 15 ឆ្នាំ
ឬសម្រាប់អាយុជីវិតរបស់គម្រោងអភិរក្សទឹកដែលមានរយៈពេ
លខ្លី។
86031. ចំនួនប្រាក់សរុបដប់ប្រាំលានដុល្លារ
($15,000,000) ត្រូវបានធ្វើហិរញ្ញប្បទានពីមូលនិធិនេះទ�ៅ
គណៈកម្មាធិការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានថាមពលរដ្ឋស
ម្រាប់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាថាមពលទឹកដ�ើម្បីពន្លឿនការដាក់ពង្រា
យបច្ចេកវិទ្យាទឹកស្អាតនិងសន្សំសចៃថាម
ំ
ពលនិងជួយបន្តការ
អភិរក្សទឹក។ រប�ៀបរស់ន�ៅ California។
86032. (a) គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះគឺដ�ើម្បីជួយធ្វើឱ្យប្រ
ស�ើរឡ�ើងនូវលំហូរន�ៅតាមដៃទន្លេន�ៅតំបន់ដីសណ្តរនិងដ�ើម្បី
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(b) ប្រាក់ចន
ំ ួនសរុបហាសិបលានដុល្លារ ($50,000,000)
ត្រូវបានយកពីមូលនិធិទ�ៅឱ្យនាយកដ្ឋានដ�ើម្បីផ្គូផ្គងជំ
នួយដល់ភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកដ�ើម្បីជួយក្នុងការសាងសង់
និងការអនុវត្តគម្រោងអភិរក្សទឹកកសិកម្មនិងសម្រាប់
ជំនួយដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គ 79158។

(d) គម្រោងក្រោមផ្នែកនេះនឹងមិនទទួលបានប្
រាក់ល�ើសពីប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000)
ជាប្រាក់ជំនួយពីនាយកដ្ឋានន�ោះទេ។
(e) នាយកដ្ឋានត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់គម្រោងដែលមានប្រសិ
ទ្ធភាពបំផុតនិងចំណាយតិច។
(f) អាទិភាពនឹងត្រូវបានផ្តលទ�
់ ៅឱ្យជំនួយដែលនាំឱ្យមានកា
ំ ទឹកដែលត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីល�ើកកំពស់គុណភាព
រសន្សំសចៃ
នៃត្រីនិងសត្វព្រៃតាមរយៈការក�ើនឡ�ើងលំហូរន�ៅតាមដៃទន្លេ
ទ�ៅកាន់ដីសណ្ដរបស់។ ជំនួយប្រកួតប្រជែងដែលជួយល�ើកក
់ សិទ្ធិភាពស្រុកទឹកផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងការ
ម្ពសប្រ
ផ្ទេរផ្សេងៗក៏មានសិទ្ធិទទួលបានមូលនិធិផងដែរ។
(g) គ្មានគម្រោងណាមួយអាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់អ
វិជ្ជមានដល់ត្រីឬសត្វព្រៃដ�ោយមិនបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំ
ងន�ោះដែលស្ថិតន�ៅក្រោមកម្រិតនៃសារៈសំខាន់។ តម្លៃនៃការ
កាត់បន្ថយអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងមូលនិធិជំនួយ។
មាត្រា 4. ការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អា
តដែលបានធ្វើឱ្យប្រស�ើរ
86040. (a) ប្រាក់ចំនួនសរុបពីររយលាន ដុលា្លរ
($200,000,000) ត្រូវបានធ្វើឱ្យសមស្របពីមូលនិធិក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលការការពារទឹកជំនាន់ពជ្រ
ី លងភ្នំកណ្តាលស
ម្រាប់៖
(1) ការពង្រីកនិងល�ើកកំពស់បរិស្ថាននៃទឹកជំនន់ដែលមាន
ស្រាប់និងឆ្លងកាត់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាការពារទឹ
កជំនន់កណ្តាលរួមទាំងការផ្តល់ឱកាសកំសាន្ត។
(2) កែលំអកន្លែងត្រួតពិនិត្យទឹកជំនន់និងការបង្កើនបរិស្ថាន
ន�ៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាការពារទឹកជំនន់ក
ណ្តាល។
(b) ដ�ើម្បីទទួលបានមូលនិធិន�ៅក្រោមផ្នែកនេះគម្រោងមួយនឹ
ងផ្តលន
់ ូវការកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនៃទឹកជំនន់ការកាត់បន្ថយ
ការទទួលខុសត្រូវ ឬការកាត់បន្ថយការទទួលខុសត្រូវថែទាំ
សម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ ឬស្រុកគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ក្នុងតំបន់ឬទាំង
ពីរ។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(c) ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលការការពារទឹកជំនន់ជ្រលងភ្នំកណ្តាលផ្ត
ល់អាទិភាពដល់៖
(1) គម្រោងទាំងន�ោះដែលផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ជាចម្បងដល់
សហគមន៍ក្រីក្រឬតំបន់ដែលមានបញ្ហា។
(2) គម្រោងផលប្រយ�ោជន៍ជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បី
កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការជន់លិចនិងល�ើកកំពស់ត្រីនិងជម្រ
កសត្វព្រៃដ�ោយអនុញញា្ តឱ្យទន្លេនិងតំបន់លិចទឹកដំណ�ើរការ
ល្អជាងមុន។ គម្រោងទាំងនេះបង្កើតអត្ថប្រយ�ោជន៍សាធារណៈ
បន្ថែមដូចជាការការពារកសិដ្ឋាននិងទីវាលកែលម្អគុណភាពទឹ
កការបង្កើនការបញ្ចូលទឹកក្រោមដីនិងការផ្តល់ឱកាសកំសាន្ត
ជាសាធារណៈ។
(3) គម្រោងទាំងន�ោះរួមមានមូលនិធិផ្គូផ្គងរួមមាន ប៉ុន្តែមិន
មានកំណត់ចំព�ោះការផ្គូផ្គងមូលនិធិពីភ្នាក់ងាររដ្ឋផ្សេងៗទ�ៀត។
តម្រូវការផ្គូផ្គងមូលនិធិអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយឬលុបច�ោលក្នុង
ករណីដែលគម្រោងនេះផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ផទា្ ល់ដល់សហគម
ន៍ក្រីក្រឬតំបន់ដែលមានបញ្ហា។
(d) ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលការការពារទឹកជំនន់ជ្រលងភ្នំកណ្តាល
អាចផ្តល់ជំនួយដល់អង្គភាពមានសិទ្ធិដូចបានកំណត់ក្នុងអនុ
ផ្នែក (a) នៃវគ្គ 86166 ដ�ើម្បីអនុវត្តផ្នែកនេះ។
(e) ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលការការពារទឹកជំនន់ជ្រលងភ្នំកណ្តាល
អាចប្រើប្រាស់រហូតដល់មួយលានដុល្លា ($1,000,000)
រនៃមូលនិធិទាំងនេះដ�ើម្បីបង្កើតការអនុញញា្ តកម្មវិធីសម្រាប់ការ
អនុញញា្ តឱ្យជួសជុលទីជម្រកនិងគម្រោងជួសជុលតំបន់លិចទឹ
កដែលមានផលប្រយ�ោជន៍ជាច្រើនដែលគ�ោលបំណងចម្បងរ
បស់គាត់គឺការស្តារនិងបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានពិ
ពណ៌នាក្នុងអនុផ្នែក (a) និង (b)។
(f) ទឹកប្រាក់ហិរញ្ញប្យទានក្នុងអនុផ្នែក (a)
ចំនួនហាសិបលានដុល្លារ ($50,000,000) ត្រូវផ្តល់ជន
ូ
សម្រាប់ការផ្គូរផ្គងទ�ៅនឹងភ្នាក់ងារសាធារណៈដ�ើម្បីសាងសង់
ការសាងសង់ទឹកជំនន់ដែលមានស្រាប់ន�ៅល�ើទន្លេន�ៅជ្រលង
Sacramento ដែលផ្តល់ការការពារទឹកជំនន់ដល់តំបន់ទី
ក្រុង។ ប្រសិនប�ើមូលនិធិទាំងនេះមិនត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់
គ�ោលបំណងនេះន�ៅថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2032 ន�ោះពួកគេ
អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គ�ោលបំណងផ្សេងទ�ៀតនៃផ្នែក
នេះ។
86041. (a) ប្រាក់ចន
ំ ួនសរុបនៃទឹកប្រាក់
មួយរយលានដុល្លារ ($100,000,000) ត្រូវបានយកពីមូល
និធិទ�ៅឱ្យនាយកដ្ឋានផ្តល់ជន
ំ ួយដល់ភ្នាក់ងារមូលដ្ឋានន�ៅល�ើ
មូលដ្ឋានផ្គូផ្គង 50 ភាគរយដ�ើម្បីជួសជុលឬប�ើកសាជាថ្មីនូ
វអាងស្តុកទឹកដែលផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យទឹកជំនន់ជាគ�ោលបំណ
ងចម្បងឬជាផលប៉ះពាល់ដ�ោយប្រយ�ោលនៃ ប្រតិបត្តិការ។
ជំនួយប្រកួតប្រជែងត្រូវតែបង្ហាញថាការជួសជុលឡ�ើងវិញឬ
ការស្នើសុំឡ�ើងវិញនឹងបង្កើនបរិមាណទឹកដែលរក្សាទុកន�ៅក្នុ
ងអាងស្តុកទាំងន�ោះដែលអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ គ្មានថវិ

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

ការដែលត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទានន�ៅក្រោមផ្នែកនេះទេនឹងត្រូវបាន
ប្រើដ�ើម្បីបង្កើនកម្ពស់ទន
ំ ប់ណាមួយ។ គម្រោងកែច្នៃធ្លាយប្រេ
ងដែលមិនល�ើកកំពស់កម្ពស់នៃទំនប់គឺមានសិទ្ធិទទួលបានថវិ
កាជំនួយ។
(b) (1) ដ�ើម្បីទទួលបានការផ្តល់មូលនិធិក្រោមផ្នែកនេះ
គម្រោងមួយត្រូវតែផ្តល់ការក�ើនឡ�ើងច្រើននូវឱកាសកម្សាន្តដូ
ចជាផ្លូវថ្នល់ន�ៅតាមខ្សែបន្ទាត់ទន្លេនិងការកែលម្អយ៉ាងសំខា
ន់ចព�
ំ ោះត្រីនិងជម្រកសត្វព្រៃន�ៅក្នុងនិងន�ៅជិតខ្សែបន្ទាត់
ទន្លេដែលស្ថិតន�ៅក្រោមខ្សែទឹកនិងអាងទឹក។ វិសាលភាពឆ
បគ្នាជាមួយនឹងប្រតិបត្ដិការអាងស្តុកទឹកដែលមានសុវត្ថិភាព,
ន�ៅក្នុងអាងស្តុកទឹក។ យ៉ាងហ�ោចណាស់ 10 ភាគរយនៃថ្លៃចំ
ណាយរបស់គម្រោងត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់គ�ោលបំណងក
ម្សាន្ត និងជំរកទាំងនេះ។ មូលនិធិដ�ើម្បីអនុវត្តគ�ោលបំណងទាំ
ងនេះនឹងត្រូវបានផ្តលដ�
់ ោយនាយកដ្ឋានដ�ោយផ្ទាល់ទ�ៅរដ្ឋអភិ
រក្សប្រសិនប�ើមានការអភិរក្សដែលមានយុត្តាធិការល�ើតំបន់នៃ
គម្រោងនេះ។ ប្រសិនប�ើគ្មានការអភិរក្សទេកម្មវិធី California
Riverways Parks របស់ទីភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិនឹងត្រូវ
ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គភាពមានសិទ្ធិដូចបានកំណត់ក្នុងអនុ
ផ្នែក (a) នៃវគ្គ 86166 ដ�ើម្បីអនុវត្តគ�ោលបំណងទាំងនេះ។
ភ្នាក់ងារដែលកំពុងធ្វើការជួសជុលអាងស្តុកទឹកត្រូវកែសម្រួល
ឬកែខៃឡ�ើងវិញត្រូវអនុម័តធាតុផ្សំកំសាន្តនិងទីជម្រករបស់គ
ម្រោងហ�ើយមិនត្រូវគិតកម្រៃណាមួយសម្រាប់ការពិនិត្យម�ើល
ផែនការត្រួតពិនិត្យការអនុញ្ញាតការត្រួតពិនិត្យឬចំណាយទា
ក់ទងផ្សេងទ�ៀតដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងហ�ើយត្រូវផ្តល់ប្រតិ
បត្តិការអចិន្រ្តៃយ៍ និងថែរក្សាគម្រោងទាំងមូលរួមទាំងទីជម្រក
និងធាតុកំសាន្ត។ គម្រោងអាចរាប់បញ្ចូលទាំងជំនួយដល់អង្គ
ភាពមានសិទ្ធិដូចបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 86166
ដ�ើម្បីអនុវត្តកថាខណ្ឌនេះ។
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(2) ការចំណាយទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងតម្រូវការនៃវគ្គរង
់ ៅឱ្យ
នេះអាចត្រូវបានបង់ដ�ោយមានមូលនិធិដែលបានផ្តលទ�
ភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកដ�ោយផ្នែកនេះហ�ើយមិនចាំបាច់ត្រូវបានផ្គូរផ្គ
ងដ�ោយភ្នាក់ងារន�ោះទេ។
(c) ជំនួយដែលបានធ្វើឡ�ើងស្របតាមផ្នែកនេះអាចជាគ�ោល
បំណងនៃការបំពាក់គ្រឿងតាមដានការរញ្ជួយដី។
(d) គ្មានជំនួយប្រកួតប្រជែងដែលត្រូវបានធ្វើឡ�ើងស្របតាម
ផ្នែកនេះត្រូវតែជាការថែទាំអាងស្តុកទឹករឺការច�ោលដីល្បាប់ចេ
ញពីអាងស្តុកទឹកឬខ្សែទឹកនៃអាងស្តុកទឹកល�ើកលែងតែចាំបា
ច់ដ�ើម្បីបំពេញគម្រោងដែលបានអនុញ្ញាតន�ៅក្រោមអនុផ្នែក
(a), (b) និង (c)។
(e) អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវបញ្ជាក់ថាគម្រោងដែលបានបង់ដ�ោយ
មូលនិធិដែលបានផ្តលដ�
់ ោយផ្នែកនេះនឹងត្រូវបានដំណ�ើរការនិ
ងរក្សាជាអចិន្ត្រៃយ៍។
(f) អាទិភាពទីមួយនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យគម្រោងដែលផ្តល់ផល
ប្រយ�ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

23

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(g) គម្រោងជួយសម្រួលដល់ការបង្កើតអាងស្តុកទឹកដែល
មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នឹងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ការ
ប្រើប្រាស់ដែលមានអត្ថប្រយ�ោជន៍តាមរយៈការទិញនិងតំឡ�ើ
ងឧបករណ៍បរិមាណទឹកការទិញប្រព័ន្ធព័តមាននិ
៌
ងការ
ប្រើប្រាស់ប ច្ចេកវិទ្យានិងទិន្នន័យដ�ើម្បីកែលំអការគ្រប់គ្រងអា
ងស្តុកទឹក។

3

(h) (1) ភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានឬអ
ង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញដែលទទួលបានមូលនិធិក្រោ
មមាត្រានេះដ�ើម្បីបង្កើតកន្លែងកម្សាន្តឬទីជម្រកសត្វព្រៃអាច
ប្រើរហូតដល់ 20 ភាគរយនៃមូលនិធិទាំងន�ោះដ�ើម្បីបង្កើតមូ
លនិធិទុកចិតដែ
្ត លត្រូវបានប្រើប្រាស់តែដ�ើម្បីជួយចំណាយនិង
ថែទាំ។ កន្លែងកម្សាន្តឬទីជម្រកសត្វព្រៃ។
(2) ភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាននអង្គការ
មិនរកប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ល�ើដីធ្លី
កន្លែងកម្សាន្តឬជម្រកសត្វព្រៃដ�ោយប្រើលុយពីអត្ថបទនេះនិង
ផ្ទេរចំណាប់អារម្មណ៍ល�ើដីកន្លែងកម្សាន្តឬជម្រកសត្វព្រៃដល់
ភ្នាក់ងារសាធារណៈកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានឬមិនរកប្រាក់ចំណេញ
អង្គការក៏ត្រូវផ្ទេរភាពជាម្ចាស់នៃមូលនិធិអាណត្តិព្យាបាលភាព
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីរក្សាការចាប់អារម្មណ៍ល�ើដីធ្លីក
ន្លែងកម្សាន្តឬជម្រកសត្វព្រៃ។
(3) អនុផ្នែកនេះមិនអនុវត្តល�ើបណ្តាក្រសួងនានាឡ�ើយ។
(4) ប្រសិនប�ើទីភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធឥ
ំ ញមិនបង្កើតមូលនិធិអា
ណ្ឌានឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ណត្តិព្យាបាលភាពដ�ោយអនុល�ោមតាមអនុផ្នែកភ្នាក់ងារកុល
សម្ព័ន្ធឬអង្គការត្រូវតែបញ្ជាក់ទ�ៅកាន់ភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋដែល
បានផ្តល់ជំនួយដែលអាចថែរក្សាដីកន្លែងកម្សាន្ត ឬសត្វព្រៃ
ជំរកដែលត្រូវបានទទួល ឬបង្កើតឡ�ើងពីមូលនិធិប�ើមិនដូច្នេះ
ទេអាចរកបានទ�ៅឱ្យទីភ្នាក់ងារកុលសម្ព័ន្ធ ឬអង្គការ។
(5) ប្រសិនប�ើចំណាប់អារម្មណ៍ដីធ្លីកន្លែងកម្សាន្តឬទីជម្រកស
ត្វព្រៃត្រូវបានថ្កោលទ�ោសឬប្រសិនប�ើភ្នាក់ងារសាធារណៈ
ំ ញកំ
ក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ណត់ថាចំណាប់អារម្មណ៍ដីធ្លីកន្លែងកម្សាន្តឬជម្រកសត្វព្រៃមិ
នអាចបំពេញគ�ោលបំណងដែលប្រាក់ពី អត្ថបទនេះត្រូវបានចំ
ណាយមូលនិធិទំនុកចិតនិ
្ត ងការប្រាក់ដែលមិនបានប្រែប្រួល
ត្រូវបានយកទ�ៅឱ្យភ្នាក់ងារដែលផ្តលប្រា
់ ក់។ មូលនិធិដែលប្រ
គល់មកឱ្យភ្នាក់ងារអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគម្រោង
ដែលអនុល�ោមទ�ៅតាមផ្នែកនេះ។
(i) នាយកដ្ឋានត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់គម្រោងទាំងន�ោះដែល
សំរបសំរួលការង�ើបឡ�ើងវិញនៃអាងស្តុកទឹកជាមួយនឹងការផ្ត
ល់ទឹកសម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកក្រោមដីតាមរយៈការតភ្ជាប់ឬគ
ម្រោងចម្រុះទឹកល�ើដី / ទឹកផ្សេងទ�ៀត។
86042. ប្រាក់ចន
ំ ួនសរុបពីររយលានដុល្លារ
($200,000,000) ត្រូវបានដកយកពីមូលនិធិដ�ើម្បីអា
ជ្ញាធរស្ដារឆ្នេរ San Francisco ដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ំ ួយផ្គូផ្គងសម្រា
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សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

ប់ការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ការស្តារដីស�ើមនិងគម្រោងដទៃ
ទ�ៀតស្របតាមមាត្រា 2 (ចាប់ផ្តើមដ�ោយវគ្គ 66704.5)
នៃជំពូកទី 5 នៃចំណងជ�ើង 7.25 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី។
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះមូលនិធិផ្គូផ្គងអាចរាប់ប
ញ្ចូលថវិកាដែលផ្តល់ដ�ោយរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបា
លរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធវគ្គីឯកជន ឬមូលនិធិផ្សេង
ទ�ៀតដែលបានល�ើកឡ�ើងដ�ោយអាជ្ញាធរស្តារឡ�ើងវិញឆ្នេរ
San Francisco។ គ្មានជំនួយប្រកួតប្រជែងល�ើសពី 50
ភាគរយនៃថ្លៃដ�ើមនៃគម្រោង។
86043. (a) (1) ភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុកកុលសម្ព័
ន្ធឥណ្ឌានឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចណេ
ំ ញដែលទទួលបា
នមូលនិធិក្រោមមាត្រានេះដ�ើម្បីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍
ល�ើដីអាចប្រើប្រាស់រហូតដល់ទ�ៅ 20 ភាគរយ នៃមូលនិធិទាំ
ងន�ោះដ�ើម្បីបង្កើតមូលនិធិអាណត្តិព្យាបាលភាពដែលត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់តែក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការថែទាំនិងការត្រួតពិនិ
ត្យ។ ការចាប់អារម្មណ៍ល�ើដី។
(2) ភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានឬអង្គកា
ំ ញដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ល�ើដី
រមិនរកប្រាក់ចណេ
ជាមួយលុយពីអត្ថបទនេះហ�ើយផ្ទេរចំណាប់អារម្មណ៍ល�ើដីទ�ៅ
ស្ថាប័នសាធារណៈផ្សេងទ�ៀតកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានឬអង្គការមិនរ
កប្រាក់ចណេ
ំ ញក៏ត្រូវផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនៃមូលនិធិអាណត្តិព្យាបាល
ភាព បង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីរក្សាការចាប់អារម្មណ៍ល�ើដីធ្លី។
(3) អនុផ្នែកនេះមិនអនុវត្តល�ើបណ្តាក្រសួងនានាឡ�ើយ។
(b) ប្រសិនប�ើទីភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធឥ
ណ្ឌានឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមិនបង្កើតមូលនិធិ
អាណត្តិព្យាបាលភាពដ�ោយអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (a) ន�ោះ
ភ្នាក់ងារកុលសម្ព័ន្ធឬអង្គការត្រូវតែបញ្ជាក់ទ�ៅកាន់ភ្នាក់ងាររប
ំ ួយដែលអាចថែរក្សាដីធ្លីដ�ើម្បីទទួល
ស់រដ្ឋដែលបានផ្តល់ជន
បាន។ ពីមូលនិធិដែលអាចប្រើបានទ�ៅនឹងភ្នាក់ងារកុលសម្ព័ន្ធ
ឬអង្គការ។
(c) ប្រសិនប�ើផលប្រយ�ោជន៍ល�ើដីធ្លីត្រូវបានថ្កោលទ�ោស
ឬប្រសិន ប�ើភ្នាក់ងារសាធារណៈមូលដ្ឋានកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានឬ
អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញកំណត់ថាផលប្រយ�ោជន៍ល�ើដីមិន
អាចបំពេញតាមគ�ោលបំណងដែលប្រាក់កាសដែលបានមកពី
មាត្រានេះត្រូវបានប្រើប្រាស់មូលនិធិអាណត្តិព្យាបាលភាពនិង
ផលប្រយ�ោជន៍ណាដែលមិនបានប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើហិរញ្ញ
ប្បទាន ទ�ៅទីភ្នាក់ងារដែលបានផ្តលប្រា
់ ក់។ ថវិកាដែលប្រគល់
មកឱ្យក្រសួងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគម្រោងដែលអ
នុល�ោមតាមជំពូកនេះ។
មាត្រា 5. ការផ្តលម
់ ូលនិធិសម្រាប់ការវា
ស់វែងនិងព័ត៌មានអំពីទឹក
86048. ប្រាក់ចំនួនសរុបហុកសិបលានដុល្លារ
($60,000,000) ត្រូវបានធ្វើហិរញ្ញប្បទានពីមូលនិធិសម្រា
ប់ការវាស់ស្ទង់ទឹកនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(a) ថវិកាសរុបចំនួន ($20,000,000) លានដុល្លារត្រូវបា
នយកទ�ៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍វិធីសាស្រ្តនិងការដំឡ�ើងឧបករណ៍
បរិមាណទឹកដ�ើម្បីធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវការប៉ាន់ប្រមាណតុល្យ
ភាពទឹកថវិកាជាតិការបង្វែរនិងការប្រើប្រាស់ទឹកដ�ើម្បីគាំទ្រការ
បែងចែកទឹកការគ្រប់គ្រងការរាំងស្ងួតការគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដី,
ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹក និងសិទ្ធិ ប្រើប្រាស់ទឹក។
(b) ទឹកប្រាក់សរុបចំនួនដប់លានដុល្លារអាមេរិក
($10,000,000) ត្រូវបានយកទ�ៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់រ
ដ្ឋសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័តមាន
៌
បច្ចេកវិទ្យា និងទិន្នន័យដែ
លធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវសមត្ថភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដ�ើម្បីគ្រ
ប់គ្រងសិទ្ធិទឹក។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះនឹងរួមបញ្ចូលប៉ន្តែមិនត្រូ
ុ
វបា
នកំណត់ចំព�ោះឌីជីថលនិងការធ្វើឱ្យមាន 10 លានទំព័រ នៃកំ
ណត់ត្រាក្រដាសអំពីសិទ្ធិទឹកន�ៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងន�ៅក្នុង
ី លសម្រាប់ការបង្វែរទឹ
ឃ្លាំងផ្សេងទ�ៀតនិងការបង្កើតឃ្លាំងឌីជថ
កនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។
(c) ទឹកប្រាក់សរុបចំនួនដប់លានដុល្លារ ($10,000,000)
ត្រូវបានគេយកទ�ៅប្រើប្រាស់ក្នុងមូលនិធិរដ្ឋគ្រប់គ្រងទិន្ន
ន័យទឹកដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គ
12420 ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ោយនាយកដ្ឋានដ�ោយពិគ្
រ�ោះយ�ោបល់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដ�ើម្បីធ្វើឱ្យព័ត៌មានទឹកន�ៅ
រដ្ឋ California អាចដំណ�ើរការបានស្របតាមផ្នែកទី 4.9
(ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 12400) នៃ ផ្នែក 6។
(d) ប្រាក់ចន
ំ ួនសរុបនៃម្ភៃលានដុល្លារ ($20,000,000)
ត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទានដូចខាងក្រោម៖
(1) ប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) ត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទាន
ទ�ៅសាកលវិទ្យាល័យ California សម្រាប់គំនិតផ្តួចផ្តើមស្រា
វជ្រាវស្តីពីសន្តិសុខទឹកនិងនិរន្តភាពរបស់ខ្លួនដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍធាតុ
ស្នូលនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានធនធានទឹកដ�ោយសហការជាមួយនាយ
កដ្ឋាន និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់រដ្ឋ។
(2) ប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) ត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យ
ទានទ�ៅវិទ្យាស្ថានទឹក Californiaន�ៅសាកលវិទ្យាល័យ
California, Fresno ដ�ើម្បីអនុវត្តការ ស្រាវជ្រាវដែលនាំទ�ៅរ
កការល�ើកកម្ពស់និងអភិរក្សការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងគុណភាពទឹកប្រ
ស�ើរឡ�ើងន�ៅរដ្ឋ California។
(3) ប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) ត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទាន
ទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌល បណ្តុះបណ្តាលនិងស្រាវជ្រាវផ្នែកធារាសា
ស្រ្តន�ៅសាកលវិទ្យាល័យ California Polytechnic State,
San Luis Obispo ដ�ើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវដែលនាំទ�ៅដល់ការ
កែលម្អនិងអភិរក្សការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងគុណភាពទឹកដែលប្រស�ើរ
ឡ�ើងន�ៅក្នុងរដ្ឋ California។
(4) ប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) ត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យ
ទានទ�ៅការិយាល័យ កម្មវិធីទឹកន�ៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ
California, Sacramento ដ�ើម្បីអនុវត្តការស្រាវជ្រាវដែលនាំ

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

ទ�ៅដល់ការកែលម្អនិងអភិរក្សការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងបង្កើនគុណភា
ពទឹកន�ៅក្នុងរដ្ឋ California។
(5) គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលទទួលបានមូលនិធិស្របតាមអ
នុផ្នែកនេះត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដ�ើម្បីធានាថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរ
បស់ពួកគេមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬត្រួតស៊ីគ្នាទេប៉ុន្តែត្រូវជួយ
គ្នាទ�ៅវិញទ�ៅមក។
មាត្រាទី 6. ការចាប់យក
និងការប្រើប្រាស់ទឹកភ្លៀងក្រុង និងទឹកជំនន់
86050. (a) ចំនួនប្រាក់សរុបបួនរយលានដុល្លារ
($400,000,000) ត្រូវបានធ្វើហិរញ្ញប្បទានពីមូលនិធិ
នេះទ�ៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់រដ្ឋសម្រាប់គម្រោងដ�ើម្
បីចាប់យកនិងប្រើប្រាស់ទឹកហូរអាកាសធាតុស្ងួតទីក្រុងទី្រ
កុង និងទឹកជំនន់។ ជំនួយប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ត្រូវបាន
ធ្វើឡ�ើងដ�ោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ត្រូវ
តែជាខេត្ដឬទីក្រុងទីក្រុងឬស្រុកឬអាជ្ញាធរមហាអំណាចដែ
លមានទីក្រុងទីក្រុង ឬស្រុក និងខ�ោនធីទទួលខុសត្រូវបញ្ជា
ឬគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់។ គណៈកម្មាធិការរដ្ឋអាចចំណាយរហូត
ដល់ ហាសិបលានដុល្លារ ($50,000,000) សម្រាប់ជំនួយ
ដល់អង្គភាពមានសិទ្ធិដូចបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ
86166 ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍផែនការធនធានទឹកជំនន់។ ថវិកាដែល
អាចប្រើបានតាមផ្នែកនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដល់គម្រោងដែលកំ
ពុងបម្រើ និងផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ផ្ទាល់ដល់សហគមន៍ក្រីក្រនិ
ងជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង។ គណៈកម្មាធិការរដ្ឋអាចប្រើមូលនិ
ំ ួយបច្ចេកទេស និងការផ្សព្វផ្សាយដល់
ធិទាំងនេះដ�ើម្បីផ្តល់ជន
សហគមន៍ក្រីក្រ។
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(b) ទឹកប្រាក់ សាមសិប លានដុល្លារ ($30,000,000)
ត្រូវបានធ្វើហិរញ្ញប្យទានពីមូលនិធិនេះដ�ើម្បីអភិរក្ស
California សម្រាប់គម្រោងដ�ើម្បីចាប់យកនិងប្រើប្រាស់ទឹ
កហូរអាកាសធាតុត្រជាក់ និងទឹកហូរន�ៅអាងបឹង Tahoe
ដ�ោយអនុល�ោមតាមមាត្រា 7.42 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
66905) នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល។
(c) ប្រាក់ចំនួនសរុបនៃ សែសិបលានដុល្លារ
($40,000,000) ត្រូវបានធ្វើហិរញ្ញប្យទានពីមូលនិធិទ�ៅនឹង
ការអភិរក្សភ្នំ Santa Monica សម្រាប់គម្រោងដ�ើម្បីចាប់យ
កនិងប្រើទឹកហូរហ�ៀរទឹកភ្លៀងនិងទឹកហូរតាមអនុល�ោមតាមផ
23 (ចាប់ពីវគ្គ 33000) នៃក្រមធនធានសាធារណៈន�ៅក្នុងតំ
បន់នេះ។ ដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (d)
នៃវគ្គ 86080។
(d) ចំនួនប្រាក់សរុប សែសិបលានដុល្លារ ($40,000,000)
ត្រូវបានដកចេញពីមូលនិធិទ�ៅឱ្យទន្លេ San Gabriel និងទន្លេ
Lower Los Angeles និងអភិរក្សភ្នំសម្រាប់គម្រោងដ�ើម្បីចា
ប់យកនិងប្រើទឹកហូរហ�ៀរហូរនិងទឹកហូរតាមបណ្ដោយ 22.8
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 32600) លេខកូដធនធានសាធារណៈ។
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(e) ប្រាក់ចំនួនសរុបនៃ សែសិបលានដុល្លារ
($40,000,000) ត្រូវបានធ្វើហិរញ្ញប្យទានពីមូលនិធិទ�ៅ
ឱ្យការអភិរក្សឆ្នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋសម្រាប់គម្រោងដ�ើម្បីចាប់
យកនិងប្រើទឹកហូរហ�ៀរទឹកភ្លៀងនិងទឹកហូរតាមទឹកដី 21
(ចាប់ពីវគ្គ 31000) នៃលេខកូដធនធានសាធារណៈ។
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(f) ថវិកាដែលបានចំណាយតាមផ្នែកនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រា
ស់សម្រាប់ជំនួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់គម្រោង
ដែលបង្កើតការអនុវត្តឬកែលម្អគម្រោងដែលទទួលបានផល
ប្រយ�ោជន៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានកំណត់និងអាទិភាពន�ៅក្នុង
ផែនការធនធានទឹកជំនន់ស្របតាមផ្នែក 2.3 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ
10560) នៃ ផ្នែក 6, ជាផ្នែកមួយដែលអាចត្រូវបានធ្វើវិស�ោ
ធនកម្មនិងត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងអត្ថប្រយ�ោជន៍ដូចខាងក្រោម
អ�ោយបានច្រើនបំផុត: ការចាប់យកនិងព្យាបាលទឹកភ្លៀងរឺ
ទឹកហូរឱ្យស្ងួតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មានប្រយ�ោជន៍។ ការលុ
បបំបាត់សារធាតុពុលចេញពីទឹកដែលត្រូវបានចាប់យកនិង
ព្យាបាល។ ការបង្កើតឬការស្ដារឡ�ើងវិញនៃជម្រកឬសួនច្បា
រដ�ើម្បីចាប់យកនិងព្យាបាលទឹកភ្លៀងឬទឹកហូរអាកាសធាតុ
ស្ងួតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រយ�ោជន៍ដ�ោយប្រើការអនុវត្តន៍
ការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អបំផុតដែលកែលម្អគុណភាពបរិស្ថាន; ការ
លុបបំបាត់សារធាតុពុលចេញពីទឹកដែលត្រូវបានចាប់យក
និងព្យាបាល។ ការបង្កើតឬការស្ដារឡ�ើងវិញនៃជម្រកឬសួ
នច្បារ; ការស្តុកទុកការជ្រៀតចូលឬការប្រើប្រាស់ទឹកហូរ
ដែលបានចាប់យកនិងព្យាបាលដ�ើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ក្នុងតំបន់។ ការបង្កើតឬការស្ដារឡ�ើងវិញនៃជម្រកកំណ�ើត,
ផ្លូវដែក, សួនច្បារ, ឬកន្លែងប�ើកចំហធម្មជាតិផ្សេងទ�ៀត;
ការកាត់បន្ថយក�ោះកំដ�ៅទីក្រុង; និងការផ្តល់ឱកាសកំសាន្តជា
សាធារណៈដទៃទ�ៀត។ គម្រោងដែលរួមបញ្ចូលតំបន់ដីស�ើម
និងទីជម្រកដ�ើមកំណ�ើតឬគម្រោងដែលត្រូវបានរចនាឡ�ើងដ�ើ
ម្បីធ្វើត្រាប់តាមឬជួសជុលមុខងារទឹកជម្រកធម្មជាតិត្រូវបានផ្ត
ល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុត។
(g) ក្នុងចំន�ោមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានយកទ�ៅអ
នុល�ោមតាមអនុផ្នែក (a) យ៉ាងហ�ោចណាស់ សែសិប
លានដុល្លា ($40,000,000)ត្រូវមានសម្រាប់គម្រោ
ងដែលកាត់បន្ថយលំហូរសំរាមនិងសារធាតុពុលផ្សេងៗ
ទ�ៀត: (1) ចូលទ�ៅក្នុងស្តុកស្រាវជ្រាវជាតិ Estuarine
ល�ើឆ្នេរសមុទ្រឬចូលទ�ៅជិត - ឆ្នេរសមុទ្រន�ៅឆ្នេរសមុទ្រ
San Diego ឬ (2) ចូលទ�ៅឆ្នេរ San Diego ។ អាទិភាពនឹ
ងត្រូវបានផ្តល់ដល់គម្រោងនានាដែលកាត់បន្ថយលំហូរសំរាម
ឬសារធាតុពុលដទៃទ�ៀតទ�ៅក្នុងគ្រឿងមួយឬច្រើននៃប្រព័ន្ធឧ
ទ្យានរដ្ឋ។
86051. (a) ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនីមួយៗដែលទទួលបានមូលនិធិ
ស្របតាមមាត្រានេះត្រូវចំណាយយ៉ាងហ�ោចណាស់ 50 ភាគ
រយដ�ោយអ្នកទទួលជំនួយប្រកួតប្រជែងប៉ន្តែ
ុ អាចលុបបំបាត់ឬ
កាត់បន្ថយតម្រូវការផ្គូផ្គងសម្រាប់គម្រោងន�ោះដែលផ្តល់ផល
ប្រយ�ោជន៍ចម្បងដល់សហគមន៍ក្រីក្រឬតំបន់ដែលមានបញ្ហា។
26 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

(b) គម្រោងដែលផ្តលម
់ ូលនិធិដ�ោយផ្នែកនេះត្រូវតែគ�ោរពតា
មគ�ោលនយ�ោបាយទឹកស្អាតឬបទបញ្ជាដែលត្រូវបានអនុម័ត
ដ�ោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ ឬក្រុមត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកក្នុងតំបន់
ដែលមានយុត្តាធិការល�ើគម្រោងនេះ។
(c) ថ្លៃចំណាយរបស់គម្រោងអាចរួមបញ្ចូលការបង្កើ
តឧបករណ៍គាំទ្រការសម្រេចចិត្តការទិញទិន្នន័យ និង
ការវិវគ្គទិន្នន័យប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រដ�ើម្បីកំណត់និងវាយ
តម្លៃអត្ថប្រយ�ោជន៍និងចំណាយនៃគម្រោងចាប់យក
និងប្រើប្រាស់ឡ�ើងវិញនូវទឹកជំនន់។
(d) អាទិភាពត្រូវផ្តល់ដល់គម្រោងនានាដែលបញ្ចូល
ទឹកហូរ ឬទឹកហូរឱ្យស្ងួតពីទឹកហូរឬបណ្តាញទឹកភ្លៀង
និងដាក់វាឱ្យមានប្រយ�ោជន៍។
(e) ភ្នាក់ងារដែលទទួលបានប្រាក់តាមផ្នែកនេះត្រូវផ្តល់អាទិ
ភាពខ្ពស់ដល់គម្រោងដែលផ្តល់ប្រយ�ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រី
ក្រ។ ភ្នាក់ងារនីមួយៗដែលទទួលបានមូលនិធិយ�ោងតាមមាត្
រានេះត្រូវផ្តល់ឱ្យយ៉ាងហ�ោចណាស់ 35 ភាគរយនៃមូលនិធិ
ដែលពួកគេទទួលបានសម្រាប់គម្រោងដែលផ្តល់ប្រយ�ោជន៍ដ
ល់សហគមន៍ក្រីក្រ។
(f) ក្នុងការអនុវត្តអត្ថបទនេះភ្នាក់ងារនីមួយៗដែលទទួលបាន
មូលនិធិយ�ោងតាមមាត្រានេះនឹងពិគ្រោះជាមួយភ្នាក់ងារធនធា
នធម្មជាតិដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើសមាហរណកម្ម និងអាទិភា
ពនៃទីជម្រកសួនឧទ្យានកន្លែងប�ើកទ្វារលំហូរនិងការប្រើប្រាស់
ជាសាធារណៈនៃគម្រោងចាប់យកនិងប្រើប្រាស់ឡ�ើងវិញនូវទឹ
កភ្លៀង និងស្ងួត។ ហ�ើយត្រូវស្វែងរកជំនួយពីភ្នាក់ងារធនធាន
ធម្មជាតិក្នុងការពិនិត្យឡ�ើងវិញនិងរកពិន្ទុល�ើគម្រោងដែលបាន
ស្នើឡ�ើង។
(g) គម្រោងអាចទប់ស្កាត់ទឹកភ្លៀងនិងអាកាសធាតុស្ងួតពីការ
ហូរចូល ឬព្យុះ។
86052. អង្គភាពដែលបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ
86166 មានសិទ្ធិទទួលបានមូលនិធិក្រោមអនុផ្នែក (b),
(c), (d) និង (e) នៃវគ្គ 86050 ។
86053. មូលនិធិដែលបានបម្រុងទុកតាមមាត្រានេះអា
ចត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកដាក់ពាក្យសុំដែលមានលក្ខណសម្ប
ត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គម្រោងខ្នាតតូចឬតែមួយដែលស្របតា
មជំពូក 6.5 (ចាប់ផ្តើមពីផ្នែក 1650) នៃផ្នែកទី 2 នៃលេ
ខកូដត្រីនិងហ្គេមដ�ោយមិនគិតអំពថាត�
ី
ើជំពូកន�ោះន�ៅតែ
ន�ៅក្នុងបែបផែន។
មាត្រា 7. ការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់រួមបញ្ចូល
86054. ថវិកាសរុបចំនួនប្រាំលានដុល្លារ
($5,000,000) ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្រសួងដ�ើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រ
ដ�ោយផ្ទាល់ទ�ៅនឹងក្រុមគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់ដែលបានអនុ
ម័តដ�ោយរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងទឹក (IRWM) ក្នុងគ�ោលបំណង
រក្សាការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរ�ៀបចំផែនការ និងការអនុវត្ត

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
IRWM ដែលកំពុងបន្តធ្វើឱ្យមានការវិនិយ�ោគដ៏សំខាន់
តាមរយៈ IRWM សម្រាប់កិច្ចសហការក្នុងតំបន់ស្តីពីការគ្រប់
គ្រងទឹក។
ជំពូក 6. ការធ្វើឱ្យប្រស�ើរដល់ជម្រាលទឹក ដី និងជនផល
មាត្រា 1. ការល�ើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
និងការពង្រឹងគុណភាពទឹក
86080. ទឹកប្រាក់សរុបចំនួនពីរពាន់បីរយហាសិបប្រាំលា
នដុល្លារ ($2,355,000,000) ត្រូវបានធ្វើហិរញ្ញប្បទាន
ពីមូលនិធិដ�ើម្បីការពារស្ដារនិងល�ើកកម្ពស់សុខភាពនៃទីជ
ម្រាលរួមទាំងដីព្រៃ (រួមទាំងអូកឈ�ើក្រហមនិងឈីអេអ៊ីកា)
វាលស្មៅដីស�ើមជំពូក ទីជម្រកតាមដងទន្លេនិងតំបន់ទីជ
ម្រាលដទៃទ�ៀតរួមទាំងដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេ
រិកដ�ើម្បីការពារនិងកែលម្អការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងគុណភាពទឹក
កែលម្អសុខភាពព្រៃឈ�ើកាត់បន្ថយគ្រោះអគ្គីភ័យស្របតាម
វិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃភ្លើងឆេះព្រៃន�ៅ
ល�ើទឹក គុណភាព និងការផ្គត់ផ្គង់បង្កើនការការពារទឹកជំន
ន់ជួសជុលអាងស្តុកទឹក ឬដ�ើម្បីការពារ ឬជួសជុលប្រភពទឹ
កសមុទ្រនិងទឹកសមុទ្រ។ គ្មានជំនួយប្រកួតប្រជែងដែលត្រូ
វបានធ្វើឡ�ើងអនុល�ោមតាមវគ្គនេះគឺសម្រាប់ការថែទាំអាង
ស្តុកទឹកឬការលុបបំបាត់កាកសំណល់ចេញពីអាងស្តុកទឹក
ឬន�ៅខ្សែទឹកនៃអាងស្តុកទឹកល�ើកលែងតែចាំបាច់សម្រាប់កា
រស្រាវជ្រាវតាមវាលដែលតម្រូវអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (a)។
មូលនិធិត្រូវបានផ្តល់ជន
ូ ដូចតទ�ៅ៖
(a) ពីររយលានដុល្លារ ($200,000,000) ដល់អ្នកអភិរក្ស
នៃប្រទេសស�ៀរ៉ាណេវ៉ាដាដ�ើម្បីការពារការស្តារឡ�ើងវិញនិងកា
រកែលម្អទឹកធ្លាក់ Sierra Nevada យ�ោងតាមផ្នែកទី 23.3
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 33300) នៃលេខកូដធនធានសាធារណៈ
និងរួមទាំងគ�ោលបំណងដែលមានចែងក្នុងវគ្គ 33320 នៃ
ក្រមធនធានសាធារណៈ។ មូលនិធិកន
៏ ឹងត្រូវចំណាយស
ម្រាប់ការអនុវត្តនិងដ�ើម្បីបន្ថែមគ�ោលដ�ៅនិងគ�ោលបំណងនៃក
ម្មវិធីកែលម្អជម្រាលទឹក Sierra Nevada។ គម្រោងមានលក្ខ
ណសម្បត្តិទទួលបានមូលនិធិក្រោមកម្មវិធល�
ី ើកកម្ពស់ទឹកន�ៅ
ប្រទេស Sierra Nevada អាចរួមបញ្ចូលការស្រាវជ្រាវនិងការ
តាមដានដ�ើម្បីវាស់វែងផលប៉ះពាល់នៃការជួសជុល
ព្រៃឈ�ើល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបរិយាកាសនិងអត្ថប្រយ�ោជន៍ផ្សេង
ទ�ៀតរួមមានគុណភាពខ្យល់រយៈពេលយូរគុណភាពនិងបរិមា
ណទឹកការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់, ការផ្ទុកកាបូន, ទីជម្រក,
ការកំសាន្ត, និងទិន្នន័យសំខាន់របស់សហគមន៍។ គម្រោ
ងដែលផ្តល់មូលនិធិក្រោមកម្មវិធីកែលម្អទឹកជ្រោះប្រទេស
Sierra Nevada ត្រូវផ្អែកល�ើវិទ្យាសាស្រ្តដែលអាចរកបានល្អ
បំផុតទាក់ទងនឹងការស្តារឡ�ើងវិញព្រៃឈ�ើនិងត្រូវតែអនុវត្តដ�ើ
ម្បីកែលម្អការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងគុណភាពដ�ើម្បីការពារ និងជួសជុ
លតម្លៃអេកូឡូស៊ីនិងដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌព្រៃឈ�ើដែល
មានភាពធន់ទ្រាំទ�ៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃ។ ការប្រែប្រួលអាកាសធា

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

តុនិងការរំខានផ្សេងៗ។ ការអភិរក្ស Sierra Nevada អាចផ្ត
ល់ជំនួយដល់ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធប្រសិនប�ើវាកំណត់ថាជំនួយទាំ
ងនេះគឺជាមធ្យោបាយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដ�ើម្បីអនុវត្តបំណ
ងនៃផ្នែកនេះអំពីការគ្រប់គ្រងដីដ�ោយសហព័ន្ធ។
(b) ទឹកប្រាក់ហុកសិបលានដុល្លារ ($60,000,000)
សម្រាប់ការអភិរក្សរដ្ឋ California សម្រាប់ការការពារនិងការ
ស្តារទីជម្រាលនៃអាងបឹងTahoeដ�ោយអនុល�ោមតាមចំណង
ជ�ើង 7.42 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 66905) នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល។
មូលនិធិត្រូវចំណាយសម្រាប់ការអនុវត្ត និងដ�ើម្បីបន្ថែមគ�ោ
លដ�ៅនិងគ�ោលបំណងនៃកម្មវិធីកែលម្អបរិស្ថានបឹង Tahoe
អន�ុោមតាមមាត្រា 6 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 5096.351) នៃជំពូក
1.692 នៃផ្នែកទី 5 នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
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(c) មួយរយលានដុល្លារ ($100,000,000) ដល់កម្មវិធី
អភិរក្សតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ San Francisco នៃការអភិរក្សឆ្នេរ
សមុទ្ររបស់រដ្ឋសម្រាប់ការពារនិងស្ដារទីជលសារនៃតំបន់ឆ្នេរ
San Francisco អនុល�ោមតាមជំពូក 4.5 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ
31160) នៃផ្នែកទី 21 នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
(d) មួយរយប៉ែតសិបលានដុល្លារ ($180,000,000)
សម្រាប់ការការពារនិងការស្ដារឡ�ើងវិញនៃទីជម្រាលរប
ស់ខ�ោនធីនៃរដ្ឋ Los Angeles, Orange និង Ventura
ដូចខាងក្រោម៖
(1) ហុកសិបលានដុល្លារ ($60,000,000) ទ�ៅទន្លេ
San Gabriel និងទន្លេ Los Angeles
ខាងក្រោម និងការអភិរក្សភ្នំសម្រាប់ការការពារ
និងស្ដារឡ�ើងវិញនៃទីជលសារនៃទន្លេ San Gabriel
និងទន្លេ Los Angeles ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកទី 22.8
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គី 32600) នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
(2) ហុកសិបលានដុល្លារ ($60,000,000)
ចំព�ោះការអភិរក្សភ្នំ Santa Monica សម្រាប់ការកា
រពារនិងស្ដារទីវាលនៃឆ្នេរសមុទ្រ Santa Monica
ទន្លេ Los Angeles និងទន្លេ Santa Clara
ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកទី 23 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
33000) នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ
និងទីដែលកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (c) នៃវគ្គ 79570។
(3) សាមសិបលានដុល្លារ ($30,000,000)
ទ�ៅកម្មវិធីអភិរក្សទន្លេ Santa Ana នៃការអភិរក្សឆ្នេរសមុ
ទ្ររបស់រដ្ឋសម្រាប់ការការពារ និងស្ដារទីជលសារនៃទន្លេ
Santa Ana ដ�ោយអនុល�ោមតាមជំពូក 4.6 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ
31170) នៃផ្នែកទី 21 នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
(4) សាមសិបលានដុល្លារ ($30,000,000) សម្រាប់ការអ
ភិរក្សភ្នំបាដវីនសម្រាប់ការការពារនិងស្ដារឡ�ើងវិញនៃតំបន់ទឹក
ភ្លៀង Baldwin Hills និង BaIlona Creek និងសម្រាប់គ
ម្រោងដ�ើម្បីចាប់យកទឹកហូរអាកាសធាតុស្ងួតនិងទឹកហូររត់តា
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

27

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
មព្យុះដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែក 22.7 (ចាប់ពីវគ្គ 32550)
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
(e) សែសិបលានដុល្លារ ($40,000,000)
ដល់ការអភិរក្សទន្លេ San Diego សម្រាប់ការពា
រនិងជួសជុលទីជម្រាលន�ៅខ�ោនធី San Diego
ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែក 22.9 (ចាប់ផ្តើមវគ្គ 32630)
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
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(f) មួយរយសាមសិបប្រាំលានដុល្លារ ($135,000,000)
ដល់ការអភិរក្សឆ្នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋសម្រាប់ការការពា
រនិងការស្ដារឡ�ើងវិញនៃទីជលសារឆ្នេរសមុទ្រដ�ោយ
អនុល�ោមតាមផ្នែកទី 21 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 31000)
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
(g) មួយរយហាសិបលានដុល្លារ ($150,000,000)
សម្រាប់ការការពារនិងការស្ដារឡ�ើងវិញនៃទីជម្រាលនៃទន្លេ
Sacramento និង San Joaquin ដូចខាងក្រោមនេះ៖
(1) មួយរយលានដុល្លារ ($100,000,000)
ដល់តំបន់អភិរក្សដីសណ្តរ Sacramento-San Joaquin
ដ�ើម្បីការពារនិងស្តារដែនដីសណ្តរដែលអនុល�ោ
មតាមផ្នែក 22.3 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 32300)
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។ អាទិភាពខ្ពស់បំផុតនឹងត្រូវផ្ត
ល់ដល់គម្រោងនានាដែលផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ដល់ការស្ដារឡ�ើ
ងវិញនូវពូជដ�ើមនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រ
ឡាក់ប្រមាណអំបិល។ អាទិភាពខ្ពស់បំផុតក៏ត្រូវផ្តល់ដល់គ
ម្រោងដែលស្តារជំរកសំខាន់ចំព�ោះប្រភេទសត្វដែលត្រូវ
បានចុះបញ្ជីដ�ោយអនុសញ្ញាច្បាប់ស្តីពីសត្វជិតផុតពូជរបស់ស
ហព័ន្ធ ឆ្នាំ 1973 (federal Endangered Species Act
of 1973) (16 U.S.C. Sec ។ 1531 et seq.)
និងច្បាប់ស្តីពីសត្វដែលជិតផុតពូជរបស់រដ្ឋ California
(ជំពូក 1.5 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 2050) នៃ ផ្នែកទី 3
នៃក្រមស្តីពីត្រីនិងល្បែង) ។ មូលនិធិនេះក៏អាចត្រូវបានប្រើស
ម្រាប់ធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវកន្លែងកំសាន្តសាធារណៈន�ៅតំបន់ដី
សណ្ដទន្លេមេគង្គនិងសម្រាប់ជន
ំ ួយដល់ភ្នាក់ងារក្នុងស្រុ
កនិងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដ�ើម្បីបង្កើនការចូលទ�ៅ
កាន់សហគមន៍នូវសួនច្បារ និងឱកាសកម្សាន្តសម្រាប់សហគ
មន៍ទីក្រុងដែលមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋន�ៅតំបន់ដីសណ្តរ។
ការអភិរក្សអាចអនុវត្តកម្មវិធដែ
ី លបានរចនាឡ�ើងដ�ើម្បីកាត់បន្ថ
យការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីតំបន់ដីសណ្តរ។
(2) ម្ភៃលានដុល្លារ ($20,000,000) ទ�ៅអភិរក្សទន្លេ
San Joaquin សម្រាប់ការអនុវត្តផ្លូវសាន់យាខ
៉ ូនរីវ�ើរវ៉េដ�ោ
យអនុល�ោមតាមផ្នែកលេខ 22.5 (ចាប់ពីវគ្គ 32500)
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
(3) សាមសិបលានដុល្លារ ($30,000,000) ទ�ៅមូល
និធិអភិរក្សទន្លេមេរបស់អាមេរិកដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ោយអនុ
ល�ោមតាមវគ្គ 5845.9 នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
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ក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃត្រូវប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនេះដ�ើ
ម្បីអនុវត្តជំពូក 10.5 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 5845) នៃផ្នែកទី 5
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
(h) មួយរយចិតសិបលានដុល្លារ ($170,000,000) សម្រា
ប់ផ្លូវទឹកន�ៅតាមដងទន្លេដូចជា៖
(1) ចិតសិបលានដុល្លារ ($70,000,000) ទ�ៅភ្នាក់
ងារធនធានធម្មជាតិសម្រាប់គម្រោងដែលអនុល�ោមតា
មច្បាប់ California River Parkways Act 2004
(ជំពូក 3.8 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 5750) នៃផ្នែកទី 5
នៃក្រមធនធានសាធារណៈ) ។ លេខាធិការនៃភ្នាក់ងារធនធាន
ធម្មជាតិត្រូវផ្តល់មូលនិធិយ៉ាងហ�ោចណាស់ 65 ភាគរយនៃមូ
លនិធិទាំងនេះសម្រាប់គម្រោងដែលផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ដល់ស
ហគមន៍ក្រីក្រ។ ជាមួយនឹងមូលនិធិដែលន�ៅសល់លេខាធិការ
ត្រូវស្វែងរកផលប្រយ�ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រដែលមិនមាន
លក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាសហគមន៍ក្រីក្រ។
(2) ដប់លានដុល្លារ ($10,000,000) ដល់ការអភិរក្សឆ្
ំ ួយដល់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំ
នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ណេញ និងភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់ដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោងច
តុក�ោណសម្រាប់ជួសជុលជំរកកំសាន្ត និងការកែលម្អគុណភា
ពទឹកតាមបណ្តោយច្រករប�ៀង Guadalupe River ។
(3) ដប់លានដុល្លារ ($10,000,000) ដល់ការអភិរក្សឆ្នេរ
ំ ួយដល់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេ
សមុទ្ររបស់រដ្ឋដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ញនិងភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុកដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោងចតរ
ទេះគ�ោសម្រាប់ជួសជុលទីជម្រកកំសាន្តជាសាធារណៈនិងកា
រកែលម្អគុណភាពទឹកតាមបណ្តោយច្រករប�ៀងរបស់ប្រទេសរុ
ស្ស៊ី។
(4) ដប់លានដុល្លារ ($10,000,000) ដល់ការអភិរក្សឆ្
ំ ួយដល់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំ
នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ណេញ និងភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់ដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោង
ចតចរន្តទឹកសម្រាប់ការជួសជុលជម្រកការកំសាន្តជាសាធារ
ណៈនិងការកែលម្អគុណភាពទឹកតាមបណ្តោយច្រករប�ៀងទន្លេ
Santa Clara។
(5) ដប់លានដុល្លារ ($10,000,000) ដល់ការអភិរក្សឆ្នេរ
សមុទ្ររបស់រដ្ឋដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ំ ួយដល់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេ
ញនិងភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់ដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោងចតុក�ោ
ណសម្រាប់ជួសជុលទីជម្រកកំសាន្តនិងការកែលម្អគុណភាព
ទឹកតាមបណ្តោយច្រករប�ៀងទន្លេ Tijuana ។
(6) ដប់លានដុល្លារ ($10,000,000) ដល់ការអភិរក្សឆ្
នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ំ ួយដល់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំ
ណេញ និងភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុកដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោងច
តុក�ោណសម្រាប់ជួសជុលជំរកកំសាន្ត និងការកែលំអគុណភា
ពទឹកតាមបណ្ដោយច្រករប�ៀងទន្លេ Carmel។
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(7) ដប់លានដុល្លារ ($10,000,000) ដល់ការអភិរក្ស
ឆ្នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋសម្រាប់ជំនួយដល់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំ
ណេញ និងភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់ដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោងច
តុក�ោណសម្រាប់ជួសជុលទីជម្រកការកំសាន្តជាសាធារណៈនិ
ងការកែលម្អគុណភាពទឹកតាមបណ្តោយច្រករប�ៀងទ
ន្លេ Napa។
(8) ដប់ប្រាំលានដុល្លារ ($15,000,000) ដល់ការអភិរ
ក្សឆ្នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋសម្រាប់គំរ�ោងចតន�ៅតាមទន្លេន�ៅ ឆក
San Diego។
(9) ដប់ប្រាំលានដុល្លារ ($15,000,000) ដល់ការអភិរក្
សឆ្នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋសម្រាប់គំរ�ោងចតន�ៅតាមបណ្តោយទន្លេ
Santa Margarita ន�ៅក្នុងខ�ោនធី San Diego។
(10) ដប់លានដុល្លារ ($10,000,000) ដល់អ្នកអភិរក្សរដ្ឋ
California ដ�ើម្បីអនុវត្តការជួសជុលទីជម្រកការកំសាន្តជាសា
ធារណៈ និងការកែលម្អគុណភាពទឹកតាមបណ្តោយច្រករប�ៀង
ព្រីនធីលី។
(i) មួយរយហាសិបលានដុល្លារ ($150,000,000) នឹង
មានសម្រាប់គម្រោងដែលស្តារឡ�ើងវិញការពារ និងថែរក្សា
Los Angeles ទន្លេ និងដៃទន្លេរបស់ខ្លួនដូចតទ�ៅ៖
(1) ចិតសិបប្រាំលានដុល្លារ ($75,000,000)
សម្រាប់ការអភិរក្សទន្លេ San Gabriel
និងដែនអនុតំបន់ Los Angeles និងផ្នែកថែរក្សាភ្នំ
ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែក 22.8 (ចាប់ពីវគ្គ 32600)
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈនិងវគ្គ 79508 នៃក្រមនេះ។
(2) ចិតសិបប្រាំលានដុល្លារ ($75,000,000)
ចំព�ោះការអភិរក្សន�ៅ ភ្នំ Santa Monica
ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកទី 23 (ចាប់ពីវគ្គ 33000)
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ និងវគ្គ 79508 នៃក្រមនេះ។
(j) បីរយលានដុល្លារ ($300,000,000) ទ�ៅក្រុមប្រឹក្សាអភិ
រក្សសត្វព្រៃសម្រាប់ចណ
ំ ុចខាងក្រោម៖
(1) សម្រាប់ការការពារ និងការស្ដារឡ�ើងវិញនៃទីជម្រា
លនៃទន្លេ Sacramento, Smith, Eel និង Klamath
ទន្លេនិងទន្លេដទៃទ�ៀតនៃខ�ោនធី Del Norte, Humboldt,
Marin, Mendocino និង Sonoma និង Carrizo Plain
អនុល�ោមតាមជំពូកទី 4 (ចាប់ពីវគ្គ 1300) នៃផ្នែកទី 2
នៃក្រមស្តីពីត្រីនិងល្បែង។
(2) សម្រាប់ការការពារ និងស្ដារឡ�ើងវិញនូវព្រៃឈ�ើ និ
ងតំបន់ដែលមានដ�ើមឈ�ើអនុល�ោមតាមផ្នែកទី 10.4
(ចាប់ពីវគ្គ 10330) នៃក្រមធនធានឌសាធារណៈ និងមាត្រា
3.5 (ចាប់ពីវគ្គ 1360) នៃជំពូកទី 4 នៃផ្នែកទី 2
នៃក្រមស្តីពីត្រីនិងល្បែង។
(3) សម្រាប់ការទិញនិងជួសជុលទីជម្រកតាមដងទន្លេជម្រ
កសត្វអន្តោប្រវេសន៍មច្ឆាជាតិសត្វជ្រលក់ជម្រកដីនិងទីជល
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លផ្សេងៗទ�ៀតអនុល�ោមតាមជំពូកទី 4 (ចាប់ពីវគ្គ 1300)
នៃផ្នែកទី 2 នៃក្រមស្តីពត្រីនិ
ី
ងល្បែង។
(4) ជំនួយអាចរួមបញ្ចូលថវិកាដ�ើម្បីជួយបំពេញការសន្យារប
ស់រដ្ឋដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិរក្សសហគមន៍ធម្មជាតិដែលបាន
អនុវត្តស្របតាមជំពូកទី 10 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 2800) ផ្នែកទី
ី
ងល្បែងនិងចំព�ោះផែនការអភិរក្សលំន�ៅដ្ឋា
3 នៃក្រមស្តីពត្រីនិ
នក្នុងតំបន់ខ្នាតធំដែលត្រូវបានអនុម័តដ�ោយអនុល�ោមតាម
សហព័ន្ធ ច្បាប់ស្តីពីសត្វដែលជិតផុតពូជ (16 U.S.C. វគ្គ
1531 et seq.)។
(5) ក្នុងចំន�ោមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចរកបានដែល
អនុល�ោមតាមអនុផ្នែកនេះទឹកប្រាក់សរុបដប់លានដុល្
លារ ($10,000,000) អាចរកបានដ�ើម្បីជួយដល់កសិករ
ក្នុងការបញ្ចូលសកម្មភាពកសិកម្មជាមួយការស្ដារឡ�ើងវិញ
និងការការពារសត្វព្រៃ។ អាទិភាពនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដល់គម្រោង
នានាដែលរួមមានភាពជាដៃគូជាមួយស្រុកអភិរក្សធនធាន។
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(6) ក្នុងចំន�ោមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចរកបានដែលអនុល�ោ
មតាមអនុផ្នែកនេះទឹកប្រាក់សរុបចំនួនហាសិបលានដុល្លារ
($50,000,000) ត្រូវបានយកទ�ៅមូលនិធិអភិរក្ស Oak
Woodlands ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គ
1363 នៃក្រមស្តីពីត្រីនិងល្បែងហ�ើយអាចត្រូវបានចំណា
យដ�ោយអនុល�ោមតាមមាត្រា 3.5 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 1360)
នៃជំពូកទី 4 នៃផ្នែកទី 2 នៃក្រមស្តីពីត្រីនិងល្បែង។
(7) ក្នុងចំន�ោមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចរកបានដ�ោយអនុ
ល�ោមតាមអនុផ្នែកនេះចំនួនទឹកប្រាក់សាមសិប លានដុល្លារ
($30,000,000) នឹងត្រូវផ្តល់ជូនសម្រាប់ការការពារដីធ្លី
ក្រោមដីរដ្ឋ California ដីឥដ្ឋនិងដីការការពារដីធ្លី
(ផ្នែក 10.4 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 10330)
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ)។
(8) ទឹកប្រាក់ដែលបានធ្វើដែលអាចរកបានអនុល�ោមតាមអនុ
ផ្នែកនេះមិនតិចជាង ហុកសិបលានដុល្លារ ($60,000,000)
នឹងមានសម្រាប់គម្រោងនានាដែលជំរុញគ�ោលដ�ៅនៃការអភិរ
ក្សនៃផែនការអភិរក្សសហគមន៍ធម្មជាតិដែលត្រូវបានគេ
អនុវត្តស្របតាមច្បាប់ផែនការអភិរក្សសហគមន៍ធម្មជាតិ
(ជំពូក 10 (ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 2800) នៃផ្នែក 3
នៃក្រមត្រី និងហ្គេម)។ អាទិភាពទីមួយនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យផែន
ការដែលរួមបញ្ចូលការការពារប្រព័ន្ធអេកូទឹក។ ការផ្តល់មូលនិ
ធិដ�ោយអនុល�ោមតាមកថាខ័ណ្ឌនេះមិនត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីទូទា
ត់កាតព្វកិច្ចកាត់បន្ថយបានទេប�ើចាំបាច់។
(k) ម្ភៃប្រាំលានដុល្លារ ($25,000,000)
ដល់តំបន់អភិរក្សភ្នំ Coachella Valley សម្រាប់ការការពា
រនិងការស្ដារឡ�ើងវិញនៃតំបន់ទំនាប Coachella Valley
ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកទី 23.5 (ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
33500) នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
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(l) មួយរយហាសិបលានដុល្លារ ($150,000,000) ទ�ៅនា
យកដ្ឋានឧទ្យាននិងកន្លែងកម្សាន្តដ�ើម្បីការពារ និងស្ដារឡ�ើងវិ
ញនូវទីជម្រាលន�ៅក្នុង និងប៉ះពាល់ដល់អង្គភាពនៃប្រ
ព័ន្ធឧទ្យានរដ្ឋដែលមានអាទិភាពខ្ពស់ដល់ព្រៃឈ�ើ និងដីព្រៃ
ដទៃទ�ៀតដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារទន្លេនិងស្ទ្
រីម និងគុណភាព។ ល�ើសពីគ�ោលបំណងផ្សេងទ�ៀតដែល
ត្រូវបានអនុញញា្ តដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះនាយកដ្ឋា
នឧទ្យាន និងកន្លែងកំសាន្តអាចផ្តលម
់ ូលនិធិដ�ើម្បីកែលម្អ
និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក
និងប្រព័ន្ធលិចទឹកឧទ្យានរដ្ឋ។
(m) ហុកសិបលានដុល្លារ ($60,000,000) ដល់ក្រ
សួងអភិរក្សសម្រាប់គម្រោងស្ដារ និងអភិរក្សទីជម្រាល
ល�ើដីកសិកម្មដីល្បាប់ ដីសម្បទាន និងព្រៃឈ�ើ។
(1) មិនតិចជាងដប់បីលានដុល្លារ ($13,000,000)
ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជន
ំ ួយដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គ 9084
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
(2) មិនតិចជាងសាមសិបមួយលានដុល្លារ
($31,000,000) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់គ�ោល
បំណងនៃផ្នែក 10.2 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 10200)
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ។
(3) ដប់លានដុល្លារ ($10,000,000)
នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីជន
ំ ួយការ
សម្របសម្រួលទីជម្រក។
(n) មួយរយលានដុល្លារ ($100,000,000) សម្រាប់ក្រុ
មប្រឹក្សាការពារមហាសមុទ្រសម្រាប់គម្រោងដែល៖
(1) កាត់បន្ថយបរិមាណនៃសារធាតុពុលដែលហូរទ�ៅឆ្នេរស
មុទ្រ ឆ្នេរសមុទ្រ មាត់សមុទ្រ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជិតឆ្នេរ។
និង (2) ការពារធនធានមហាសមុទ្រ ឆ្នេរសមុទ្រ និង
ក្បែរមាត់សមុទ្រពីផលប៉ះពាល់នៃកម្រិតទឹកសមុទ្រ,
ការក�ើនឡ�ើងខ្យល់ព្យុះ, ភាពស៊ីស្មៅនៃមហាសមុទ្រនិងគ្រោះ
ថ្នាក់ដែលពាក់ពន
័ ្ធរួមមានការបង្កើននូវភាពរស់រវ�ើកនៃជម្រក
មហាសមុទ្រន�ៅជិតមាត់សមុទ្រ។ គម្រោងអាចរួមបញ្ចូលប៉ុ
ន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំព�ោះគម្រោងដែលការពារឬស្ដារឆ្នេរ
សមុទ្រមាត់ទន្លេតំបន់មាត់សមុទ្រនិងទីជម្រាល, ឆ្នេរសមុទ្រ
និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្បែរ ៗ ន�ោះរួមទាំងតំបន់ការពារសមុទ្រ។
ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់នេះក្រុមប្រឹក្សាត្រូវប្រើប្រាស់យា៉ ងហ�ោចណា
ស់ប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយក្នុង
កម្រិតទឹកសមុទ្រសម្រាប់កម្មវិធីឆ្នេរសមុទ្រក្នុងតំបន់ដែ
លគាំទ្រការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុ
ងតំបន់ដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយការក�ើនឡ�ើងនៃកម្រិតទឹ
កសមុទ្ររួមទាំងការបង្កើតគំរូទឹកសមុទ្រការវាយត
ម្លៃពីភាពងាយរងគ្រោះនិងការធ្វើផែនការប្រែប្រួល
និងការអភិវឌ្ឍគ�ោលនយ�ោបាយ។
30 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

(o) ទឹកប្រាក់សរុបចំនួនពីររយលានដុល្លារ
($200,000,000) ត្រូវបានយកពីមូលនិធិទ�ៅនឹងភ្នា
ក់ងារធនធានធម្មជាតិសម្រាប់គម្រោងដែលទាក់ទងនឹង
ទឹកដែលអនុវត្តកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសមុទ្ររបស់ទីភ្នាក់ងារធ
នធានធម្មជាតិ Salton ស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា 2
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 2940) នៃជំពូក 13 នៃផ្នែកទី 3 នៃក្រមស្តី
ពីត្រីនិងល្បែងនិងដ�ើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ California
ឱ្យអនុល�ោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃជំពូក 611, 612, 613 និង
614 នៃលក្ខន្តិកៈនៃឆ្នាំ 2003 ។ ច្បាប់លក្ខន្ដិកៈទាំងនេះត្រូវ
បានអនុម័តដ�ើម្បីសម្របសម្រួលការអនុវត្តន៍និងការអនុវត្តកិច្ច
ព្រមព្រៀងដំណ�ោះស្រាយបរិមាណរួមទាំងការស្តារឡ�ើងវិញនៃ
សមុទ្រ Salton។ ភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិអាចចំណាយមូល
និធិទាំងនេះល�ើគម្រោងដែលផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ជាច្រើននៃការ
ស្ដារប្រព័ន្ធអេកូឡ�ើងវិញការបង្កើនគុណភាពខ្យល់ និងការង�ើប
ឡ�ើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សហគមន៍ក្រីក្រ។
(1) ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទានដ�ោយអនុ
ល�ោមតាមកថាខណ្ឌនេះមិនតិចជាងម្ភៃលានដុល្លារអាមេរិក
($20,000,000) ត្រូវមានសម្រាប់គ�ោលបំណងស្របតាមគុ
ណភាពទឹកនៃទន្លេ សុខភាពសាធារណៈ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឈន៍
River Parkwayដែលបានពិពណ៌នាក្នុងវគ្គ 71103.6
នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ ។
(2) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបម្រុងទុកដ�ោយអនុល�ោមតាមវ
គ្គនេះ ទឹកប្រាក់សរុបចំនួនមួយលានដុល្លារ ($1,000,000)
នឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ផែនការអាងទឹកចម្រុះទឹកសមុទ្រទីក្រុង
Salton ដែលផ្តល់ជន
ំ ួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ការចូលរួមនិងកា
រចូលរួមជាមួយសហគមន៍ក្រីក្រ។
(p) ប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) ឱ្យក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រង
ដែនដីសណ្ដាប់សម្រាប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្រ្តដីសណ្តរដូចមានចែ
ងក្នុងវគ្គ 85280។
(q) ហាសិបលានដុល្លារ ($50,000,000) ឱ្យក្រសួ
ងសម្រាប់ការជួយដល់កម្មវិធីស្តារទីក្រុងដ�ោយប្រកួត
ប្រជែងស្នើសុំជំនួយដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គ 7048។
ក្រសួងត្រូវបែងចែកយ៉ាងហ�ោចណាស់ 65 ភាគរយ នៃមូលនិ
ធិទាំងនេះសម្រាប់គម្រោងដែលផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ដល់សហគ
មន៍ក្រីក្រ។ ជាមួយនឹងមូលនិធិដែលន�ៅសេសសល់ក្រសួងនឹង
ស្វែងរកផលប្រយ�ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រដែលមិនមានលក្ខ
ណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាសហគមន៍ក្រីក្រ។
(r) ម្ភៃលានដុល្លា ($20,000,000) ឱ្យក្រសួងរុក្ខាប្រម៉ាញ់និ
ងការពារអគ្គិភ័យសម្រាប់គម្រោងព្រៃឈ�ើន�ៅតាមទីក្រុ
ងដែលគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រង ឬរក្សាទុកទឹកជំនន់បញ្ចូលទឹក
ក្នុងដីមូលដ្ឋាន ឬបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឬគុណភាពទឹកតា
មរយៈការជ្រៀតចូលការគ្រប់គ្រងដីល្បាប់និងការគ្រប់គ្រង
សំណឹក។ យ�ោងតាម ច្បាប់ស្តីពីរុក្ខាប្រម៉ាញ់នៃទីក្រុងនៃរដ្ឋ
California (California Urban Forestry Act)

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(ជំពូកទី 2 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 4799.06) នៃផ្នែកទី 2.5
នៃវគ្គទី 4 នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ) ។
(s) ដប់ប្រាំលានដុល្លា ($15,000,000) ឱ្យដល់គ
ណៈកម្មាធិការពារការពារដីសណ្ដភាពសម្រាប់ការចំណា
យជំនួយឬប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គម្រោងដែលកែលម្អគុណភា
ពទឹកតាមរយៈការកែលម្អការព្យាបាលទឹកសំណល់ន�ៅក្នុ
ងសហគមន៍កេរ្តិ៍ឈ្មោះ Delta ដូចមានចែងក្នុងអនុផ្នែក
(f) នៃវគ្គ 32301 នៃក្រមស្តីពីធនធានសាធារណៈ
និងន�ៅកន្លែងកំសាន្តំបន់ដីសណ្តរ។ មូលនិធិអាចត្រូវបានចំ
ណាយល�ើគម្រោងកែលម្អទឹកស្អាតសម្រាប់សហគមន៍កេរ្តិ៍ដំ
ណែលតំបន់ដីសណ្ដរឬគ្រួសារសហគមន៍កេរ្តិ៍ដណែ
ំ លន�ៅតំប
ន់ដីសណ្ដទន្លេសានដែលមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយដែលគំរាម
កំហែងដល់គុណភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្រោមដីឬទឹកល�ើផ្ទៃទឹ
កដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់គ�ោលបំណងទីប្រជុំជនកសិកម្មឬម
ច្ឆាជាតិ។ មូលនិធិក៏អាចត្រូវបានគេបែងចែកដ�ើម្បីកែលម្អ និង
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកស្អា
តកន្លែងសំរាកលំហែផងដែរ។ អាទិភាពនឹងត្រូវផ្តល់ដល់គម្រោ
ងនានាដែលដ�ោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ដល់សខ
ុ ភាពសាធារណៈ។
ំ ត់ផែនការបង្កើត និងអនុវត្តយន្ដការក្នុ
គម្រោងអាចកំណត់កណ
ងតំបន់ដ�ើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធទឹកសំណល់ ឬផ្តល់បច្ចេកទេសព្យា
បាលដែលមានតំលៃសមរម្យ។
(t) ម្ភៃលានដុល្លារ ($20,000,000) ឱ្យដល់នាយកដ្ឋានឧ
ទ្យាននិងកន្លែងកំសាន្តដែលផ្តលន
់ ូវការចូលទ�ៅកាន់ទន្លេសម្រា
ូ ងសម្រាប់ជន
ំ ួយដល់អង្គ
ប់ការកំសាន្តដែលមិនមែនជាម៉ូតនិ
ភាពមានលក្ខណសម្បត្តិធិដូចបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a)
នៃវគ្គ 86166 សម្រាប់គ�ោលបំណងនេះ។ អាទិភាពទីមួយ
នឹងត្រូវបានផ្តល់ដល់គម្រោងដែលរួមបញ្ចូលមូលនិធិផ្គូផ្គង
និងគម្រោងដែលបម្រើសហគមន៍ក្រីក្រ និងតំបន់ដែលមានប
ញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទ�ោះបីជាពួកគេរួមបញ្ចូលការចែករំលែកចំណាយ
ក៏ដ�ោយ។
(u) (1) ម្ភៃលានដុល្លារ ($20,000,000) ផ្តល់ដល់យក្រុ
មប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃសម្រាប់ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌល
Pacific Flyway ន�ៅតំបន់ Suisun Marsh ដែលត្រូវបា
នគ្រប់គ្រងដ�ោយនាយកដ្ឋានត្រីនិងសត្វព្រៃ។ នាយកដ្ឋាន
ត្រីនិងសត្វព្រៃអាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គការមិនរកប្រាក់
ចំណេញដ�ើម្បីប្រតិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌល។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះ
ត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីអប់រំសាធារណជនអំពីសារៈសំខាន់នៃដី
ស�ើមរបស់រដ្ឋ California ដីកសិកម្ម (រួមទាំងស្រូវ) និងតំ
បន់ទន្លេន�ៅតំបន់ទន្លេដែលផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ដល់ទឹកសា
បជ្រមុជទឹកដ�ើមរុក្ខជាតិនិងសត្វតម្លៃនៃដីស�ើមក្នុងស្រូបយ
កឧស្ម័នដែលបណ្តាលឱ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ,
និងគ�ោលបំណងអប់រស្រដ�
ំ
ៀងគ្នា។ ប្រតិបត្តិករមជ្ឈមណ្ឌល
នេះត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងពិសេសដ�ើម្បីនាំយកប្រជាជនជាពិសេ
សនិស្សិតមកពីសហគមន៍ក្រីក្រទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គ�ោ
លបំណងអប់រំ។ ប្រសិនប�ើក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃកំណត់

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

ថាទាំងអស់ឬមួយវគ្គធំនៃមូលនិធិទាំងនេះមិនចាំបាច់ដ�ើម្បីបំ
ពេញគម្រោងនេះទេវាអាចបែងចែកផ្នែកដែលមិនត្រូវការសម្រា
ប់គ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែក (j)។
(2) (A) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដកស្រង់ដ�ោយកថាខណ្ឌ
(1) ក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃអាចផ្តល់ជន
ំ ួយរហូតដល់បួន
លានដុល្លា ($4,000,000) ដល់អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំ
ណេញមួយដែលមានគ�ោលបំណងចម្បងគឺការអភិរក្សសត្វព្រៃ
្ត លត្រូវយកមកប្រើ ផ្តាច់មុខក្នុង
ដ�ើម្បីបង្កើតមូលនិធិទុកចិតដែ
ការប្រតិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌល Pacific Flayway ក និងនាំប្រ
ជាជនពីសហគមន៍ក្រីក្រទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌល។
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(B) ដ�ោយមានការអនុម័តពីនាយកដ្ឋានត្រីនិងសត្វព្រៃអង្គកា
ំ ញអាចផ្ទេរប្រតិបត្តិការនាំមជ្ឈមណ្
រមិនស្វែងរកប្រាក់ចណេ
ឌល Pacific Flyway ទ�ៅអង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញផ្សេង
ទ�ៀត។ ប្រសិនប�ើការផ្ទេរបែបនេះក�ើតឡ�ើងន�ោះមូលនិធិអា
ណត្តិព្យាបាលភាពនឹងត្រូវផ្ទេរទ�ៅឱ្យអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំ
ណេញថ្មី។
(3) ប្រសិនប�ើមូលនិធិដែលបានបម្រុងទុកដ�ោយផ្នែកនេះ
មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដ�ើម្បីសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌល
Pacific Flyway ន�ៅថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2028 ន�ោះមូលនិ
ធិដែលន�ៅសេសសល់ត្រូវបានយកទ�ៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សស
ត្វព្រៃសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គ 86123 ។
(v) ប៉ែតសិបលានដុល្លារ ($80,000,000) សម្រាប់ការអភិ
រក្សឆ្នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋសម្រាប់ការលុបច�ោលទំនប់ Matilija
និងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទំនប់និងការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់កា
័ ្ធន�ៅល�ើទឹកដី
រផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងគម្រោងដែលពាក់ពន
ប្រ ឡាយទឹក Matilija និងទន្លេ Ventura
និងសម្រាប់គម្រោងចតន�ៅតាមបណ្តោយ ទន្លេ Ventura។
ការអភិរក្សអាចផ្តល់ជន
ំ ួយទាំងអស់ឬមួយផ្នែកនៃមូលនិធិទាំ
ងនេះទ�ៅឱ្យខ�ោនធី Ventura។ អាទិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់
គម្រោងស្ពានស្ទឹងគឺជាអ្នកដែលផ្តលប្រយ�
់
ោជន៍ដល់សហគ
មន៍ក្រីក្រ។ ប្រសិនប�ើការអភិរក្សឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋកំណត់ថាទាំង
អស់ឬមួយផ្នែកនៃមូលនិធិទាំងនេះមិនចាំបាច់ដ�ើម្បីបំពេញគ
ម្រោងនេះទេន�ោះវាអាចនឹងបម្រុងទុកផ្នែកនៃមូលនិធិសម្រា
ប់គ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែក (f)។
(w) ទឹកប្រាក់សរុបចំនួនម្ភៃប្រាំលានដុល្លារ
($25,000,000) ឱ្យទ�ៅសាកលវិទ្យាល័យ California សម្
រាប់ប្រព័ន្ធបម្រុងធម្មជាតិសម្រាប់ការផ្គូផ្គងជំនួយសម្រាប់ការទិ
ញដីធ្លីនិងសម្រាប់ការសាងសង់និងការអភិវឌ្ឍកន្លែងដែលនឹង
ត្រូវប្រើសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងការបណ្តុះបណ្តាលដ�ើម្បីកែល
ម្អការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូទឹក ដីធម្មជាតិ និងការអភិរក្សឬការអ
ភិរក្សធនធានសត្វព្រៃរបស់រដ្ឋ California។ អាទិភាពនឹងត្រូ
វផ្តល់ដល់គម្រោងនានាដែលជំរុញការស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពា
ល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

31

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
នផ្ទះកញ្ចក់និងការសម្របសម្រួលនៃប្រព័ន្ធធម្មជាតិទ�ៅនឹងផ
លប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
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(x) (1) ថវិកាសរុបចំនួនហាសិបលានដុល្លារ
($50,000,000) ត្រូវបានដកយកពីមូលនិធិនេះដ�ើម្បី
អភិរក្ស Sierra Nevada ក្នុងគ�ោលបំណងផ្តល់ជន
ំ ួយ
ក្នុងយុត្តាធិការនៃការរក្សាទុកទ�ៅអង្គភាពមានលក្ខណស
ម្បត្តិធិដូចបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 86166
ក្នុងគ�ោលបំណងកាត់បន្ថយ ការគំរាមកំហែងនៃភ្លើងឆេះព្រៃដែ
លនឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សខ
ុ ភាពន�ៅទីជម្រាល។
គម្រោងអាចសំដ�ៅទ�ៅល�ើការកាត់បន្ថយប្រេងឥន្ធនៈដែលមាន
គ្រោះថ្នាក់ការស្តារឡ�ើងវិញនូវទឹកជ្រោះក្រោយឧតុនិយមការអ
នុវត្ដការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើដែលល�ើកកម្ពស់ភាពធន់ទ្រាំ
នឹងព្រៃឈ�ើចំព�ោះភ្លើងឆេះព្រៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
និងការរំខានផ្សេងៗទ�ៀត និងការអភិវឌ្ឍផែនការក្នុងតំបន់ដ�ើ
ម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សខ
ុ
ភាពទីជម្រក។ ចំណង់ចណ
ំ ូលចិតន
្ត ឹងត្រូវបានផ្តល់ទ�ៅឱ្យជំនួ
យដែលរួមបញ្ចូលមូលនិធិផ្គូផ្គងប៉ុន្តែចំណង់ចណ
ំ ូលចិតនេ
្ត ះអា
ចត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់សម្រាប់ជន
ំ ួយដែលផ្តល់ប្រ
យ�ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ ឬតំបន់ដែលមានបញ្ហា។
(2) ថវិកាសរុបចំនួនហាសិបលានដុល្លារ ($50,000,000)
ត្រូវបានយកពីមូលនិធិទ�ៅនាយកដ្ឋានព្រៃឈ�ើនិងការពារអគ្គី
ភ័យក្នុងគ�ោលបំណងផ្តល់ជន
ំ ួយប្រកួតប្រជែងន�ៅតំបន់ដែល
ន�ៅក្រៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គកា អភិរក្ស រ Sierra Nevada
ដល់អង្គភាពមានសិទ្ធិដូចមានចែងក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ
86166 សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការកាត់បន្ថយការគំរាមកំ
ហែងនៃភ្លើងឆេះដែលនឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សខ
ុ ភាព
ន�ៅទីជម្រាល។ គម្រោងអាចសំដ�ៅទ�ៅល�ើការកាត់បន្ថយប្រេង
ឥន្ធនៈដែលមានគ្រោះថ្នាក់ការស្តារឡ�ើងវិញ និងការស្ដារឡ�ើងវិ
ញនៃប្រព័ន្ធការពារព្រៃឈ�ើក្រោយការអនុវត្តការថែរក្សាព្រៃឈ�ើ
ដែលជំរុញឱ្យមានភាពធន់ទ្រាំទ�ៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ និងការរំខានផ្សេងៗទ�ៀតនិងការអភិវឌ្ឍផែនការ
ក្នុងតំបន់ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះដែលអាចប៉ះពា
ល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សខ
ុ ភាពទីជម្រាលទឹក។ ចំណង់ចំណូលចិ
ត្តនឹងត្រូវបានផ្តល់ទ�ៅឱ្យជំនួយដែលរួមបញ្ចូលមូលនិធិផ្គូផ្គង
ប៉ន្តែ
ុ ចំណង់ចណ
ំ ូលចិត្តនេះអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬលុបបំ
បាត់សម្រាប់ជំនួយដែលផ្តលប្រយ�
់
ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ
ឬតំបន់ដែលមានបញ្ហា។
86083. ស្របតាមតម្រូវការផ្សេងទ�ៀតនៃអត្ថបទនេះ មូល
និធដែលបានចំណាយអនុល�ោមតាមមាត្រានេះអាចត្រូវបាន
ប្រើសម្រាប់ជន
ំ ួយដល់អង្គភាពមានលក្ខណសម្បត្តិដូចបាន
កំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 86166 ។ មូលនិធិដែលផ្ត
ល់ដល់អង្គភាពមានលក្ខណសម្បត្តិអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់
គម្រោងដែលមានដីធ្លីដែលគ្រប់គ្រងដ�ោយភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋ
ឬសហព័ន្ធ។ ដ�ោយល�ើកលែងតែមូលនិធិដែលបានបម្រុងទុក
សម្រាប់កម្មវិធីជន
ំ ួយ មូលនិធិក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ោយ
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ផ្ទាល់ដ�ោយភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលទទួលបានមូលនិធិដ�ើម្បីអនុវត្តគ
ម្រោងកែលម្អទឹកជ្រោះដែលស្របតាមមាត្រានេះ។ ក្នុងការផ្តល់
ជំនួយដ�ោយអនុល�ោមតាមមាត្រានេះ ភ្នាក់ងារនានាត្រូវផ្តល់អា
ី
លរួមមានការចែករំលែកតម្លៃ
ទិភាពខ្ពស់ដល់កម្មវិធនានាដែ
និងការផ្តល់ជន
ំ ួយដែលផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រី
ក្រនិងតំបន់ដែលមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទ�ោះបីជាពួ
កគេរួមបញ្ចូលការចែករំលែកចំណាយក៏ដ�ោយ។
86084. (a) ចំព�ោះគម្រោងដែលមានលក្ខណសម្បត្តិទទួ
លបានមូលនិធិតាមមាត្រានេះ គម្រោងនេះនឹងមានការការពារ
និងជួសជុលឡ�ើងវិញនូវទឹកជ្រោះការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឬអត្ថប្រយ�ោ
ជន៍គុណភាពទឹកឬអត្ថប្រយ�ោជន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាក់ទងនឹង
ទន្លេស្ទ្រីមព្រៃឈ�ើតំបន់ដីស�ើមឬធនធានពាក់ពន
័ ្ធនឹងទឹកផ្សេង
ទ�ៀត។
(b) (1) មូលនិធិដលបានយកមកដ�ោយអនុល�ោមតាមមាត្រា
នះអាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារនិងស្តារឡ�ើងវិញនូវឈ�ើ
ជាទីលានដីស�ើមជាទីជំរកតាមដងទន្លេធនធានតំបន់ឆ្នេរសមុ
ទ្រ និងទីជមកមហាសមុទ្រជិតមាត់សមុទ្រដ�ើម្បីទទួលបានដីនិ
ងការធ្វើសម្បទានដ�ើម្បីការពារធនធានទាំងនះនិងជ�ៀសវាងកា
រអភិវឌ្ឍដលអាចកាត់បន្ថយសុខភាពតាមទីជល និងចាត់វិធា
នការផ្សេងៗទ�ៀតដែលការពារឬល�ើកកម្ពស់គុណភាពឬបរិមា
ណនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលស្ថិតន�ៅក្រោមបាតសមុទ្រពីគម្រោ
់ ូលនិធិទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកដ�ោយអត្ថបទនេះ។
ងដែលផ្តលម
គម្រោងស្ដារឡ�ើងវិញព្រៃឈ�ើដែលរួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹ
មតែកាត់បន្ថយប្រេងឥន្ធនៈគ្រោះថ្នាក់ក្រោយការជួសជុលទីជ
ម្រាលនៃការស្តារឡ�ើងវិញនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើនិងការដាំ
ដ�ើមឈ�ើដ�ោយប្រើរុក្ខជាតិដ�ើមទុនសមស្របត្រូវផ្អែកល�ើវិទ្យា
សាស្រ្តដែលអាចរកបានល្អបំផុតទាក់ទងនឹងការស្ដារឡ�ើងវិញ
ព្រៃឈ�ើ និងត្រូវតែអនុវត្តដ�ើម្បីការពារ និងការពារព្រៃឈ�ើ។
ស្ដារតម្លៃអេកូឡូស៊ី និងដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌព្រៃឈ�ើ
ដែលមានភាពធន់នឹងភ្លើងឆេះព្រៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
និងការរំខានផ្សេងៗទ�ៀត។
(2) សកម្មភាពកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដ�ោយសារប្រេង
ឥន្ធនៈន�ៅល�ើដព្រៃឈ�
ី
ើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកន�ៅក្នុង
Sierra Nevada និងប្រភេទព្រៃឈ�ើស្រដ�ៀងគ្នាត្រូវមានលក្ខ
ណៈជាទូទ�ៅស្របទ�ៅតាមគ�ោលបំណងនៃកម្មវិធីកែលម្អទឹ
កជ្រោះ Sierra Nevada និងវិទ្យាសាស្រ្តដែលអាចរកបាន
ល្អបំផុតរួមទាំងរបាយការណ៍បច្ចេកទេសទូទ�ៅនៃសេវាកម្មព្រៃ
ឈ�ើសហរដ្ឋអាមេរិក PSW-GTW-220, ដូចដែលវាអាចត្រូវ
បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ។
86085. អង្គភាពណាមួយដែលទទួលបានមូលនិធិដ�ោយ
អនុល�ោមតាមមាត្រានេះដែលចំណាយថវិកាល�ើដីឯកជនត្រូវ
មានកិច្ចព្រមព្រៀង ឬចំណាប់អារម្មណ៍ល�ើដីឯកជនដ�ើម្បីធានា
គ�ោលបំណងនៃការចំណាយដែលត្រូវបានរក្សាទុកស្របតាម
ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ប្រភេទគម្រោង។
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86086. (a) (1) ភ្នាក់ងារសាធារណៈ កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន
ឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានមូលនិធិស
ម្រាប់គម្រោងដ�ោយអនុល�ោមតាមមាត្រានេះអាចប្រើប្រាស់រហូ
តដល់ 20 ភាគរយនៃមូលនិធិទាំងន�ោះដ�ើម្បីបង្កើតមូលនិធិអា
ណត្តិព្យាបាលភាពដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទ�ៅដ�ើម្បីចំណា
យសម្រាប់ការថែទាំនិងការត្រួតពិនិត្យគម្រោងន�ោះ។

ត្រូវពិចារណាល�ើអនុសាសន៍របស់ភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិន�ៅ
ពេលដែលពួកគេអនុវត្ដគ�ោលការណ៍ណែនាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួ
កគេ។

(2) ភ្នាក់ងារសាធារណៈ កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គការមិនរក
ប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ល�ើគម្រោងដែ
លមានលុយពីអត្ថបទនេះហ�ើយផ្ទេរការចាប់អារម្មណ៍ទ�ៅល�ើគ
ម្រោងនេះទ�ៅស្ថាប័នសាធារណៈផ្សេងទ�ៀតកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន
ំ ញក៏ត្រូវផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនៃមូលនិធិអា
ឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ណត្តិព្យាបាលភាព ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីរក្សាការចា
ប់អារម្មណ៍ន�ៅក្នុងគម្រោងនេះ។

មាត្រា 2. ការគ្រប់គ្រងដី និងទឹកសម្រាប់កា
រកែលំអការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

(3) អនុផ្នែកនេះមិនអនុវត្តល�ើបណ្តាក្រសួងនានាឡ�ើយ។
(b) ប្រសិនប�ើទីភ្នាក់ងារសាធារណៈ កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គ
ការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមិនបង្កើតមូលនិធិអាណត្តិព្យាបា
លភាពយ�ោងតាមអនុផ្នែក (a) ភ្នាក់ងារកុលសម្ព័ន្ធឬអង្គការត្រូ
វតែបញ្ជាក់ទ�ៅកាន់ភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋដែលបានផ្តល់ជំនួយដែល
អាចថែរក្សាគម្រោងនេះបាន។ ដ�ោយប្រើមូលនិធិប�ើមិនដូច្នោះ
ទេអាចរកបានទ�ៅឱ្យភ្នាក់ងារកុលសម្ព័ន្ធ ឬអង្គការ។
(c) ការយកចិត្តទុកដាក់ពីមូលនិធិសន្និបាល នេះនឹងត្រូវបាន
ប្រើតែដ�ើម្បីតាមដានការអនុវត្តគម្រោងនិងថែរក្សាគម្រោងនិង
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងអត្ថប្រយ�ោជន៍គុណភាពទឹកដែលអនុល�ោម
តាមមាត្រានេះ។
(d) ប្រសិនប�ើការចាប់អារម្មណ៍ល�ើគម្រោងមួយត្រូវបានថ្កោ
លទ�ោស ឬប្រសិនប�ើភ្នាក់ងារសាធារណៈ កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន
ឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញកំណត់ថាការប្រាក់ន�ៅក្នុងគម្រោ
ងនេះមិនអាចបំពេញតាមគ�ោលបំណងដែលប្រាក់ចណ
ំ ូលពីអ
ត្ថបទនេះត្រូវបានចំណាយមូលនិធិទុកចិត្ត និងការប្រាក់មិនទា
ន់បានចំណាយណាមួយ ត្រូវបានគេយកទ�ៅយកទ�ៅប្រគល់ភ្នា
ក់ងារដែលបានផ្តល់ប្រាក់។ មូលនិធិដែលប្រគល់ទ�ៅឱ្យភ្នាក់ងា
រវិញអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគម្រោងដែលអនុល�ោម
ទ�ៅតាមមាត្រានេះ។
86087. មូលនិធិដែលបានបម្រុងទុកអនុល�ោមតាមមាត្រា
នេះអាចត្រូវបានផ្តល់ជន
ូ អ្នកដាក់ពាក្យសុដែ
ំ លមានលក្ខណ
សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គម្រោងខ្នាតតូចឬតែមួយដែលស្រប
តាមជំពូក 6.5 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 1650) នៃផ្នែកទី 2 នៃ
ី
ើជំពូកន�ោះន�ៅតែ
លេខកូដត្រីនិងហ្គេមដ�ោយមិនគិតអំពថាត�
ន�ៅក្នុងបែបផែន។
86088. ន�ៅថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2019 ភ្នាក់ងារធនធា
នធម្មជាតិត្រូវផ្តល់អនុសាសន៍ដល់គ�ោលការណ៍ណែនាំសម្រា
ប់ការផ្តល់ជំនួយដល់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនីមួយៗដែលទទួលបា
ននូវប័ណ្ណសរស�ើរស្របតាមមាត្រានេះដ�ើម្បីធានាឱ្យមានគ�ោល
ការណ៍សមស្របនៃគ�ោលការណ៍ណែនាំ។ ភ្នាក់ងារនីមួយៗ

86089. ភ្នាក់ងារដែលទទួលបានមូលនិធិអនុល�ោមតាមមា
ត្រានេះត្រូវផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់គម្រោងនានាដែលផ្តល់អត្ថ
ប្រយ�ោជន៍ដល់សត្វព្រៃបក្សី និងត្រីន�ៅ California។

86090. ចំនួនសរុបមួយរយលានដុល្លារ
($100,000,000) ត្រូវបានគេយកពីមូលនិធិទ�ៅឱ្យក្រុម
ប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃក្នុងគ�ោលបំណងផ្តល់រង្វាន់ប្រកួតប្រ
ជែងដល់អង្គភាពមានសិទ្ធិដូចបានកំណត់ អនុផ្នែក (a) នៃ
វគ្គ 86166 ធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវគុណភាពនៃតំបន់ទនា
ំ បសា
ី ើម
ធារណៈ និងឯកជនតំបន់ព្រៃឈ�ើតំបន់វាលទំនាបតំបន់ដស�
តំបន់ទឹកសមុទ្រ និងតំបន់ទឹកសម្រាប់គ�ោលបំណងបង្កើនកា
របញ្ចូលទឹកក្រោមដីនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីដីទាំងន�ោះ និងដ�ើម្បី
កែលម្អគុណភាពទឹកស្របតាមការការពារ និងការស្ដារតម្លៃអេ
កូឡូស៊ីឡ�ើងវិញ។
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86091. មូលនិធិដែលបានបម្រុងទុកអនុល�ោមតាមមា
ត្រានេះអាចត្រូវបានផ្តល់ជន
ូ អ្នកដាក់ពាក្យសុដែ
ំ លមានលក្ខណ
សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គម្រោងខ្នាតតូចឬតែមួយដែល
ស្របតាមជំពូក 6.5 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 1650) នៃផ្នែកទី 2 នៃ
ី
ើជំពូកន�ោះន�ៅតែ
ក្រមស្តីពីត្រីនិងល្បែងដ�ោយមិនគិតអំពថាត�
ន�ៅក្នុងបែបផែន។
86094. ក្នុងការផ្តល់ជន
ំ ួយអនុល�ោមតាមមាត្រានេះ ក្រុម
ប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃត្រូវផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតដល់គម្រោង
នានាដែល៖
(a) ត�ើការចំណាយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការផលិតការផ្គ
ត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ឬគុណភាពទឹកល្អប្រស�ើរហ�ើយដែលផ្តល់នូវផ
លប្រយ�ោជន៍ត្រី និងសត្វព្រៃដ៏អស្ចារ្យបំផុត។
(b) រួមបញ្ចូលមូលនិធិផ្គូផ្គង។
(c) ផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ
និងតំបន់មានទុកព្រួ
្ខ យ។
(d) គឺសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រង និងការលុបបំបា
ត់រុក្ខជាតិដែលរាតត្បាតការស្ដារឡ�ើងវិញនូវទីជម្រកតាមដងទ
ន្លេវាលស្មៅនិងតំបន់ដីស�ើម និងគម្រោងដទៃទ�ៀតដែលធ្វើអ�ោ
យប្រស�ើរឡ�ើងនូវលំហូរទឹកចេញពីដីនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រា
ស់ទឹកដ�ោយប្រភេទរុក្ខជាតិដែលរាតត្បាត។
86096. សម្រាប់គម្រោងដែលមានលក្ខណសម្ប
ត្តិទទួលបានមូលនិធិដ�ោយអនុល�ោមតាមមាត្រានេះ
គម្រោងនេះនឹងមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ឬគុណភាពទឹក
ឬទាំងពីរ។ គម្រោងដែលផ្ដោតសំខាន់ល�ើការដកចេញនូវរុក្ខជា
តិដែលរាតត្បាតដ�ើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនឹងត្រូវបានផ្តល់មូ
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
លនិធិតែ ប្រសិនប�ើអ្នកដាក់ពាក្យសុំធានាថាដីដែលនឹងត្រូវដក
ចេញនឹងត្រូវបានរក្សាទុក។
86097. (a) (1) ភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធ
ំ ញដែលទទួលបានមូលនិធិ
ឥណ្ឌានឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ក្រោមមាត្រានេះអាចប្រើរហូតដល់ទ�ៅ 20 ភាគរយ នៃមូលនិ
្ត លត្រូវបានប្រើប្រាស់
ធិទាំងន�ោះដ�ើម្បីបង្កើតមូលនិធិទុកចិតដែ
តែក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការថែទាំនិងការត្រួតពិនិត្យគម្រោង
ដែលទទួលបានមូលនិធិ។
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(2) ភ្នាក់ងារសាធារណៈ កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គការមិនស្វែ
ងរកប្រាក់ចំណេញដែលអនុវត្តគម្រោងដែលមានប្រាក់ពផ្នែ
ី ក
នេះហ�ើយមិនអាចបន្តគម្រោងនេះបានទេត្រូវផ្ទេរភាពជាម្ចាស់
នៃមូលនិធិអាណត្តិព្យាបាលភាពទ�ៅឱ្យភ្នាក់ងារសាធារណៈ
ផ្សេងទ�ៀតកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញ
ដែលមានបំណង និងអាចរក្សាគម្រោងន�ោះ។
(3) អនុផ្នែកនេះមិនអនុវត្តល�ើបណ្តាក្រសួងនានាឡ�ើយ។
(b) ប្រសិនប�ើទីភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌា
នឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញមិនបង្កើតមូលនិធិអាណត្តិព្យា
បាលភាពយ�ោងតាមអនុផ្នែក (a) ភ្នាក់ងារកុលសម្ព័ន្ធឬអង្គកា
់ ូលនិធិ
រត្រូវតែបញ្ជាក់ទ�ៅកាន់ភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋដែលបានផ្តលម
ដែលអាចថែរក្សាគម្រោងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសមស្រប។
(c) អត្រាការប្រាក់ពម
ី ូលនិធិសន្និបាលដែលបានបង្កើតឡ�ើងពី
មូលនិធិដែលមានក្នុងផ្នែកនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់តែក្នុងការ
ថែរក្សាគម្រោង និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងអត្ថប្រយ�ោជន៍គុណភាព
ទឹកដែលអនុល�ោមតាមមាត្រានេះ។
(d) ប្រសិនប�ើចណា
ំ ប់អារម្មណ៍ល�ើគម្រោងមួយត្រូវបាន
ថ្កោលទ�ោស ឬប្រសិនប�ើភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុកកុ
លសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញកំណត់ថា
ការប្រាក់ន�ៅក្នុងគម្រោងនេះមិនអាចបំពេញគ�ោលបំណ
ងដែលប្រាក់កាសនេះត្រូវបានចំណាយមូលនិធិទំនុកចិត្ត
និងការប្រាក់ដែលមិនបានចំណាយណាមួយ ត្រូវបានយកទ�ៅ
យកទ�ៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃ។ មូលនិធិដែលបានប្រគ
ល់មកវិញអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែគម្រោងដែលបានអនុញ្ញា
តដ�ោយអត្ថបទនេះប៉ុណ្ណោះ។
86098. ក្នុងការអនុវត្តអត្ថបទនេះក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វ
ព្រៃអាចផ្តល់ការល�ើកទឹកចិត្តដល់ម្ចាស់ដដ�
ី ើម្បីសកម្មភាពអភិរ
ក្សដីឯកជន ឬប្រើប្រាស់យន្តការផ្លាស់ប្តូរទីលន�
ំ ៅស្ម័គ្រចិត្ត។
86099. យ៉ាងហ�ោចណាស់មូលនិធិចំនួន 10 ភាគរយដែ
លមានអនុល�ោមតាមវគ្គនេះត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់គម្រោង
ដែលផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ផ្ទាល់ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ។ អត្ថ
ប្រយ�ោជន៍ទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងការកែលម្អជួរក្នុងចំន�ោ
មអត្ថប្រយ�ោជន៍ដទៃទ�ៀត។ គម្រោងទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលជំ
នួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ការចូលរួមនិងការចូលរួមជាមួយសហ
គមន៍ក្រីក្រ។
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សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

មាត្រា 3. ក្រុមអភិរក្ស
86105. ថវិកាសរុបចំនួនសែសិបលានដុល្លារ
($40,000,000) ត្រូវបានយកពីមូលនិធិនេះ
ទ�ៅឱ្យការិយាល័យអភិរក្សន�ៅរដ្ឋ California
សម្រាប់គម្រោងការពារការស្ដារ និងកែលម្អសុខភាពនៃទីជម្រា
លដែលរួមមានដីព្រៃវាលទំនាបដីស�ើមជញ្ជឹងខ្នងទីជម្រកតាម
ដងទន្លេ និងដីទីជម្រាលផ្សេងៗទ�ៀត។ គម្រោងអាចរួមបញ្ចូល
ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំព�ោះគម្រោងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នា
ក់គ្រោះថ្នាក់តំបន់ និងសហគមន៍ន�ៅល�ើដីសាធារណៈការ
ដកចេញនូវប្រភេទសត្វដែលរាតត្បាត និងគម្រោងស្ដារឡ�ើ
ងវិញស្ទឹងទន្លេនិងទន្លេ។ អង្គភាពអភិរក្សរដ្ឋ California
ត្រូវផ្តល់ថវិកាយ៉ាងហ�ោចណាស់ 50 ភាគរយនៃមូលនិធិដ�ោ
យអនុល�ោមតាមវគ្គនេះសម្រាប់ជំនួយដល់ស្ថាប័នអភិរក្សមូល
ដ្ឋានដែលមានការបញ្ជាក់។ គម្រោងនានានឹងបង្កើនគុណភាព
ទឹកការជ�ឿទុកចិត្តផ្គត់ផ្គង់ទឹក ឬសុខភាពមាត់ទឹក។ គម្រោង
ត្រូវអនុវត្តដ�ោយសហការជាមួយអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ
ឬទីភ្នាក់ងារសាធារណៈ។
មាត្រា 4. ការស្តារឡ�ើងវិញខាងមច្ឆាជាតិជ្រលងកណ្តាល
86106. (a) ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California
បានរកឃ�ើញ និងប្រកាសថាការការពារការស្ដារ និងការល�ើក
កម្ពស់សត្វត្រីដែលមានដ�ើមកំណ�ើតដូចជា salmonidous
salmonids នៃជ្រលងកណ្តាលគឺចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពអេ
កូឡូស៊ី និងសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋ California។
(b) ត្រីត្រូវការទីជម្រកសមរម្យ និងលំហូរពេលវេលាសមស្រ
បន�ៅតាមទន្លេ និងដៃទន្លេរបស់ពួកគេ។
(c) ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋត្រូវកត់សគា
ំ ល់ពីការផ្តលម
់ ូលនិធិដែលបាន
ផ្តល់ដ�ោយអត្ថបទនេះនិងការជួសជុលទីជម្រកត្រីដែលជាលទ្ធ
ផលន�ៅពេលក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋកណ
ំ ត់លំហូរនានាដែលចាំបាច់ដ�ើ
ម្បីស្ដារឡ�ើងវិញនូវប្រជាពលរដ្ឋត្រីកណ្តាល និងត្រី។
(d) ភ្នាក់ងាររដ្ឋនិងសហព័ន្ធជាច្រើនរួមមាននាយកដ្ឋាននា
យកដ្ឋានត្រី និងសត្វព្រៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអធិការកិច្ចដីស
ណ្ដមអភិរក្សតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃ
ក្រុមប្រឹក្សាការពារទឹកជំនន់កណ្តាលការិយាល័យសហព័ន្ធព្រៃ
ឈ�ើសហរដ្ឋអាមេរិក និងសត្វព្រៃ សេវាកម្មនិងសេវាមច្ឆាជាតិ
សមុទ្រជាតិបានរ�ៀបចំគ�ោលនយ�ោបាយ និងផែនការដ�ើម្បីស្ដា
រឡ�ើងវិញនូវជម្រកត្រីនិងតំបន់មច្ឆាជាតិនៃតំបន់កណ្តាលប៉ុន្តែ
គ�ោលនយ�ោបាយនិងផែនការទាំងនេះមិនទទួលបានមូលនិធិ
ពេញលេញទេ។
(e) ច្បាប់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធជាច្រើនតម្រូវឱ្យមានការជួសជុលប្រ
ជាពលរដ្ឋត្រីកណ្តាលជ្រលងភ្នំនិងជម្រកមច្ឆាជាតិប៉ុន្តែ
ំ ញតាមតម្រូវការ
ការផ្តល់មូលនិធិមិនមានគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបពេ
នៃច្បាប់ទាំងនេះ។
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(f) ចំនួនប្រាក់សរុបបួនរយលានដុល្លារ ($400,000,000)
ត្រូវបានយកពីមូលនិធិទ�ៅនឹងភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិ
សម្រាប់ការស្ដារឡ�ើងវិញនៃជម្រកកណ្តាលនៃត្រីដ�ើម
និងជម្រកមច្ឆាជាតិ។
(1) (A) លេខាធិការនៃភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិត្រូវតែងតាំង
គណៈកម្មការប្រឹក្សាមច្ឆាជាតិកណ្តាលដែលមានតំណាងមកពី
ភាពជាដៃគូជម្រកន�ៅតំបន់កណ្តាលជ្រលងភ្នំតំបន់ត្រីកណ្តាល
រដ្ឋនិងសហព័ន្ធនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗទ�ៀតអង្គការមិនរកប្រាក់
ចំណេញអង្គការនេសាទពាណិជ្ជកម្មសាកលវិទ្យាល័យ ភ្នាក់ងា
រក្នុងស្រុកនិងកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានដែលមានជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រ
័ ្ធរួមទាំងអ្នកតំណាងមកពីទីជម្រាលខាងល�ើ។ គណៈក
ពាក់ពន
ម្មការនេះត្រូវផ្តលយ�
់ ោបល់ដល់លេខាធិការស្តីពីការចំណាយមូ
លនិធិប្រចាំឆ្នាំដែលបានដកដ�ោយអនុល�ោមតាមមាត្រានេះ។
គណៈកម្មការនេះអាចស្នើសុំគម្រោង និងដឹកនាំការបង្កើតគំរ�ោ
ងដ�ោយអនុល�ោមតាមមាត្រានេះដ�ោយមានការយល់ព្រមពីលេ
ខាធិការ។
(B) គណៈកម្មការនេះត្រូវធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកតំ
ណាងមកពីអាងទន្លេនីមួយៗន�ៅជ្រលងកណ្តាលរួមទាំងរដ្ឋាភិ
បាលមូលដ្ឋាន និងភ្នាក់ងារទឹក កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន និងអង្គកា
រមិនរកប្រាក់ចំណេញដ�ើម្បីបង្កើតគម្រោងដែលសមស្របបំផុ
តសម្រាប់ស្ថានភាពន�ៅក្នុងអាងនិងបំពេញតាមតម្រូវការផ្សេង
ទ�ៀតនៃវគ្គនេះ។
(C) ក្នុងការស្នើសគ
ុំ ម្រោងគណៈកម្មការត្រូវគិតគូរអំពីវដ្ដជីវិត
ទាំងមូលនៃប្រភេទត្រីដ�ើម្បីទទួលបានផលប្រយ�ោជន៍ហ�ើយ
ត្រូវគិតពិចារណាអំពីអន្តរកម្មនៃផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនីមួ
យៗន�ៅក្នុងអាងទន្លេដែលមានគម្រោងន�ៅក្នុងអាងទន្លេផ្សេង
ទ�ៀត។ គណៈកម្មការនេះក៏ត្រូវគិតផងដែរពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជ
មានដែលបណ្តាលមកពីសខ
ុ ភាពទីជម្រាលមិនល្អរួមទាំងភ្លើង
ឆេះព្រៃ និងមរណភាពរបស់ដ�ើមឈ�ើ។
(2) គម្រោងដែលផ្តលម
់ ូលនិធិអនុល�ោមតាមវគ្គនេះត្រូវបង្កើន
ចំនួនប្រជាជនដែលមានដ�ើមកំណ�ើតដ�ោយខ្លួនឯងដ�ោយខ្លួន
ឯង ឬរួមផ្នែកដល់ចន
ំ ួនត្រីដែលមានស្រាប់នាពេលអនាគតដ�ោ
យមានតំរូវការតិចតួចបំផុតដ�ើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការគម្រោងនេះ។
គ្មានមូលនិធិអាចត្រូវបានចំណាយល�ើត្រីឆ្លាមទេ។
(3) គណៈកម្មការនេះនឹងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់គម្រោងនានា
ដែលផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ច្រើនដូចជាការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ដែ
លមានលក្ខណៈប្រស�ើរឡ�ើងគុណភាពទឹកប្រស�ើរឡ�ើងការផ្គត់
ផ្គង់ទឹកស្អាតការល�ើកកំពស់និរន្តរភាពនៃទឹកក្រោមដីការជួសជុ
លសំណល់ទឹកនិងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទី
ជម្រករបស់ពួកគេ។ គណៈកម្មការនេះក៏ត្រូវផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់
ដល់គម្រោងនានាដែលអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទ�ៅក្នុងរបបលំ
ហូរដែលមានស្រាប់ និងផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ជាច្រើនក្នុងលក្ខខ
ណ្ឌលំហូរជាច្រើន។ គណៈកម្មការនេះក៏ត្រូវផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់
ដល់គម្រោងនានាដែលស្របតាមផែនការស្តារឡ�ើងវិញ និងយុ
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ទ្ធសាស្រ្តនៃការទ្រទ្រង់សម្រាប់ប្រភេទត្រីដែលមានដ�ើមកំណ�ើ
តន�ៅរដ្ឋ California។
(4) ការចំនាយគឺសំរាប់គម្រោងចំណាយដ�ើមទុនដូចជាការថែ
រក្សាភាពងាយស្រួលការវាស់វែងទឹកដែលត្រូវការដ�ើម្បីវាស់វែង
ផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងគម្រោងដែលស្ដារឡ�ើងវិញឬល�ើកកំព
ស់ជម្រកមច្ឆាជាតិដូចជាការពង្រីកទីលន�
ំ ៅលិចទឹកការនាំចូ
លត្រីចូលទ�ៅក្នុងជម្រកប្រវត្តិសាស្រ្តការកែលំអឱកាស
ត្រីការបង្កើត ឬការបង្កើនទីជម្រកពងនិងចិញ្ចឹមនិងគម្រោងដ
ទៃទ�ៀត។ ការទទួលយកដីឬសេវភាពដែលជាផ្នែកមួយនៃ
គម្រោងបង្កើនការមច្ឆាជាតិត្រូវតែជាអ្នកលក់ដែលមានឆន្ទៈ។
ថ្លៃគម្រោងត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃនៃការធ្វើផែនការការត្រួតពិនិ
ត្យបរិស្ថានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនិងការអនុ
ញ្ញាត។ អាទិភាពខ្ពស់បំផុតនឹងត្រូវបានផ្តល់ដល់គម្រោងនានា
ដែលផ្តល់ដល់មនុស្សពេញវ័យនិងអនីតិជនត្រីចូលឬត្រីឆ្លងកា
ត់វាលកសិកម្ម ឬជម្រករស់ន�ៅក្នុងតំបន់លិចទឹកដែលនឹងផ្តល់
នូវការចិញ្ចឹមជីពអនីតិជននិងឱកាសផលិតអាហារកាន់តែប្រ
ស�ើរ។
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(5) មូលនិធិដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយវគ្គនេះ លេខាធិការ
ដ្ឋាននៃភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិអាចផ្តលប្រា
់ ក់ចន
ំ ួនដប់លានដុ
ល្លារ ($10,000,000) សម្រាប់ជំនួយប្រកួតប្រជែងមួយឬច្
រ�ើនសម្រាប់ចំណាយដ�ើមទុននិងគ�ោលបំណងកម្មវិធីទាក់ទង
ទ�ៅនឹងស្ថាប័នអប់រំជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កន្លែងដែលអាចប្រើដ�ើ
ម្បីកែលម្អ។ ការសម្របសម្រួលផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកទេ
សការទំនាក់ទន
ំ ងនិងការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងចំណ�ោមស្ថាប័ន
ទាំងន�ោះនាយកដ្ឋាននាយកដ្ឋានត្រីនិងសត្វព្រៃក្រុមប្រឹក្សា
រដ្ឋនិងភ្នាក់ងាររដ្ឋដទៃទ�ៀតដ�ើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍន៍ប្រ
ព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងវិទ្យាសាស្ត្រនិងការគ្រប់គ្រងមច្ឆាជាតិត្រូវ
បានដាក់ពង្រាយនិងធ្វើការន�ៅក្នុងស្ថាប័នឧត្តមសិក្សា
និងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល។
(g) ដ�ោយផ្អែកល�ើអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការនេះ លេខា
ធិការនៃទីភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិអាចផ្តល់ជន
ំ ួយដល់ភ្នាក់ងារ
មូលដ្ឋាន កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដ�ើ
ម្បីបំពេញគ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ។ លេខាធិការត្រូវផ្តល់អាទិភា
ពខ្ពស់ដល់គម្រោងដែលរួមបញ្ចូលមូលនិធិផ្គូរផ្គងគម្រោងដែល
មានភ្នាក់ងារមូលដ្ឋាន ធ្វើជាភ្នាក់ងារនាំមុខ និងគម្រោងគាំ
ទ្រសកម្មភាពដែលបានស្នើន�ៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តទ្រទ្រង់សាឡាត់
ជ្រលងភ្នំ Salmon Resiliency Strategy (ដែលបានចេញ
ផ្សាយដ�ោយភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិន�ៅ ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017
អាចត្រូវបានធ្វើវិស�ោធនកម្ម) មណ្ឌលសង្គ្រោះសាឡីជ្រលងភ្នំ
កណ្តាលរដ្ឋ California និងគម្រោងស្ដារឡ�ើងវិញនូវដែកថែ
បដែលបានប�ោះពុម្ពផ្សាយដ�ោយសេវាកម្មមច្ឆាជាតិសមុទ្រជា
តិនិងយុទ្ធសាស្រ្តស្រដ�ៀងគ្នាផ្សេងទ�ៀតន�ៅពេលពួកគេត្រូវបា
នអនុម័ត។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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(h) ក្នុងចំណ�ោមទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានដកស្រង់អនុ
ល�ោមតាមវគ្គនេះ មិនតិចជាងសាមសិបប្រាំលានដុល្លារ
($35,000,000) សម្រាប់គម្រោងដ�ើម្បីស្ដារឡ�ើងវិញនូវ
ទន្លេនិងស្ទ្រីមដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការនេសាទនិងសត្វព្រៃរួមទាំ
ងប៉ន្តែមិន
ុ
កំណត់ចព�
ំ ោះការតភ្ជាប់ឡ�ើងវិញនៃទន្លេដែលមាន
តំបន់លិចទឹករបស់ពួកគេ ដ�ោយយ�ោងតាមកម្មវិធីអភិរក្ស
លំន�ៅដ្ឋាន California Riparian (ជំពូក 4.1
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 1385) នៃផ្នែកទី 2 នៃក្រមស្តីពត្រីនិ
ី
ងល្បែង)
និងការស្ដារ និងការពារព្រៃឈ�ើដែលន�ៅខ្ពស់និងប្រព័ន្ធព្រៃឈ�ើ
ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិរក្សជម្រកតាមមាត់ទន្លេ
និងឆ្នេរខាងឆ្វេង ត្រី និងធនធានសត្វព្រៃ។ អនុផ្នែក (f)
នៃវគ្គ 79738 អនុវត្តចព�
ំ ោះអនុផ្នែកនេះ។ អាទិភាពនឹង
ត្រូវផ្តល់ទ�ៅឱ្យគម្រោងដែលគាំទ្រដ�ោយដៃគូរសាធារណៈ
ឬឯកជន ឬទាំងពីរដ�ោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្អែកល�ើវិទ្យាសាស្ដ្រនិង
គ�ោលដ�ៅដែលវាស់វែងដ�ើម្បីកណ
ំ ត់អត្តសញ្ញាណការរចនានិង
ការអនុវត្តសកម្មភាពតំបន់ដ�ើម្បីផ្តលប្រយ�
់
ោជន៍ដល់
ត្រីប្រមាននិងក្បាលម៉ាស៊ីន។
(i) ក្នុងចំណ�ោមទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានគេយកទ�ៅអនុល�ោម
តាមវគ្គនេះ ចំនួនប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) ដ�ើម្បីជួយ
ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍នៃផែនការអនុវត្តន៍ទីជម្រកនៃភាពជាដៃគូក្នុង
តំបន់កណ្តាលជ្រលងភ្នំ។
(j) អគ្គលេខាធិការនឹងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់ការដកចេញនូវ
ទំនប់ Dennett ន�ៅល�ើទន្លេ Tuolumne ប�ើសិនជាមានមូល
ំ ញបេសកកម្មទន
ំ ប់។
និធិបន្ថែមទ�ៀតដ�ើម្បីបពេ
(k) ភ្នាក់ងារសាធារណៈមូលដ្ឋាន កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គកា
រមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញដែលទទួលបានមូលនិធិក្រោមមាត្រានេះ
អាចប្រើប្រាស់រហូតដល់ 20 ភាគរយនៃមូលនិធិទាំងន�ោះដ�ើ
ម្បីបង្កើតមូលនិធិសន្និបាលដែលប្រាក់ចំណូលដែលនឹងត្រូវប្រើ
ប្រាស់ទាំងស្រុងដ�ើម្បីបង់ប្រាក់ឬជួយបង់ថ្លៃថែទាំនិងត្រួតពិនិ
ត្យ។ គម្រោងដែលកំពុងត្រូវបានផ្តលម
់ ូលនិធិ។
(1) ប្រសិនប�ើភ្នាក់ងារសាធារណៈមូលដ្ឋាន
កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញមិនអាចបន្ត
រក្សានិងឃ្លាំម�ើលគម្រោងន�ោះបានវាអាចផ្ទេរភាពជាម្ចាស់នៃមូ
លនិធិទុកចិត្តទ�ៅឱ្យភ្នាក់ងារសាធារណៈកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានឬអ
ង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដ�ោយមានការយល់ព្រមពីលេ
ខាធិការដ្ឋាន ភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិ។
(2) អនុផ្នែកនេះមិនអនុវត្តល�ើបណ្តាភ្នាក់ងារក្រសួងនានា
ឡ�ើយ។
(3) ប្រសិនប�ើទីភ្នាក់ងារសាធារណៈមូលដ្ឋាន
កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចណេ
ំ ញមិនប
ង្កើតមូលនិធិសន្ធិបាលអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌទី (1) ភ្នាក់ងារ
កុលសម្ព័ន្ធ ធឬអង្គការត្រូវតែបញ្ជាក់ទ�ៅកាន់លេខាធិការដ្ឋា
នភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិថាខ្លួនអាចរក្សាគម្រោងនេះពីមូល
36 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

និធិ ប�ើមិនដូច្នោះទេអាចរកបានសម្រាប់ភ្នាក់ងារកុលសម្ព័ន្ធ
ឬអង្គការ។
(4) ប្រសិនប�ើអ្វីៗទាំងអស់ឬផ្នែកណាមួយនៃគម្រោងមិនអាច
ត្រូវបានរក្សាទុកឬត្រូវបានថ្កោលទ�ោសន�ោះមូលនិធិសន្ធិបាល
និងការប្រាក់ដែលមិនបានប្រែប្រួលត្រូវបានយកទ�ៅឱ្យភ្នា
ក់ងារធនធានធម្មជាតិ។ មូលនិធិដែលប្រគល់មកវិញឱ្យភ្នាក់
ងារ អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគម្រោងដែលអនុល�ោម
ទ�ៅតាមមាត្រានេះ។
(I) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយកទ�ៅភ្នាក់ងារធនធានធម្មជា
តិដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គនេះ ចំនួនប្រាំពីរលានដុល្លារ
($7,000,000) ត្រូវបានយកទ�ៅឱ្យនាយកដ្ឋានត្រីនិងសត្វ
ព្រៃសម្រាប់គម្រោងជួសជុលត្រីដែលមានដ�ើមកំណ�ើតន�ៅទ
ន្លេ Feather ខាងល�ើក្រោមទំនប់ Oroville សម្រាប់ការស្តារ
ក្រួសជួសជុលស្ទ្រីមនិង គម្រោងស្ដារឡ�ើងវិញជម្រកត្រីសុម៉ា
លី។
ជំពូក 7. និរន្តរភាពទឹកក្រោមដី
និងកន្លែងរក្សាទុក
86110. (a) ចំនួនសរុបប្រាំមួយរយចិតសិបប្រាំលា
នដុល្លារ ($675,000,000) ត្រូវបានយកពីមូលនិធិ
ទ�ៅនាយកដ្ឋានសម្រាប់គម្រោងនិងកម្មវិធដែ
ី លគាំទ្រដល់
ការគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីស្របគ្នាស្របតាមផ្នែកទី 2.74
(ដែលចាប់ផ្តល់ជាមួយវគ្គ 10720) នៃផ្នែកទី 6 ។ ថវិកាត្រូវ
ប្រើសម្រាប់ជំនួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងដែលជំរុញការគ្រ
ប់គ្រងទឹកក្រោមដីដ�ោយមាននិរន្តរភាពតាមរយៈការអនុវត្តគ
ម្រោងនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី និងគម្រោងដែលការពារការពារ
ឬល�ើកកំពស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្រោមដី។ យ៉ាងហ�ោចណាស់
10 ភាគរយ នៃជំនួយប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡ�ើ
ងស្របតាមកថាខណ្ឌនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡ�ើងចំព�ោះភ្នាក់ងារ
ដែលមាននិរន្តរភាពទឹកក្រោមដីដែលអាងទឹកក្រោមដីស្ថិតន�ៅ
ក្រោមសហគមន៍ក្រីក្រ។
(b) ចំនួនសរុបដប់លានដុល្លារ ($10,000,000) ត្រូវបាន
យកចេញពីមូលនិធិទ�ៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់រដ្ឋដ�ើម្បីប្រើប្រា
ស់ដ�ោយការិយាល័យដំណ�ោះស្រាយទឹកដែលមាននិរន្តរភាព
ដ�ើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយបច្ចេកទេសពហុវិស័យសម្រាប់សហ
គមន៍តូចនិងខ្សត់ខ្សោយនិងដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការចូលរួមរបស់ស
ហគមន៍ក្រីក្រនិងសាធារណជនន�ៅក្នុងទីភ្នាក់ងារនិរន្តរភាពទឹ
កក្រោមដីនិងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវត្ដផនការនិរន្តរភាព
ទឹកដី។
86111. (a) នៃមូលនិធិដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយវគ្គ
86110 ចំនួនប្រាំមួយរយសែសិបលានដុល្លារ
($640,000,000) នឹងត្រូវផ្តល់ជូនសម្រាប់ជន
ំ ួយដ
ល់ទីភ្នាក់ងារនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដីដែលអនុវត្តគម្រោងនិ
រន្តរភាពទឹកក្រោមដីអនុក្រឹត្យលេខ (k) នៃវគ្គ 10721
សម្រាប់គ�ោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(1) គម្រោងការបញ្ចូលទឹក និងការផ្ទុកទឹកន�ៅតាមដែនដីដ�ោ
យរួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែការទទួលបានការបែងចែកដីធ្លី និងបូ
មទឹកពីអ្នកលក់ដែលមានឆន្ទៈការរ�ៀបចំគម្រោងនានាដូចជា
ការសិក្សាលទ្ធភាព និងការអនុល�ោមតាមបរិស្ថានប្រព័ន្ធចែក
ចាយ និងកន្លែងត្រួតពិនិត្យ។ គ្មានជំនួយប្រកួតប្រជែងដែល
ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងស្របតាមផ្នែកនេះត្រូវល�ើសពីម្ភៃលានដុល្លារ
($20,000,000)។
(2) គម្រោងទាំងឡាយដែលអនុវត្តផែនការនិរន្ត
រភាពទឹកក្រោមដីដ�ោយយ�ោងតាមផ្នែកទី 2.74
(ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 10720) នៃផ្នែកទី 6។
គម្រោងដែលទទួលបានមូលនិធិរមមាន
ួ
ប៉ុន្តែមិនត្រូវបាន
កំណត់ចំព�ោះការសិក្សាលទ្ធភាពអនុល�ោមតាមបរិស្ថានកា
រងារវិស្វកម្មដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍការ
ប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីនិងទិន្នផលដែលមាននិរន្តរភាពសម្រាប់
គម្រោងជាក់លាក់ ការវាស់ស្ទង់ការប្រើប្រាស់បានល្អ និងឧបក
រណ៍គាំទ្រការសម្រេចចិតប្រ
្ត កបដ�ោយភាពច្នៃប្រឌិត។
(3) គម្រោងដែលវាយតម្លៃ និងដ�ោះស្រាយការឈូសឆា
យទឹកអំបិល រួមទាំងផលប៉ះពាល់នាពេលអនាគតទាក់ទង
នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
(4) ផ្គូរផ្គងដល់ភ្នាក់ងារនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដីដ�ើម្បីបង្កើតផែ
នការនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដីអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (k) នៃវគ្គ
10721។ គ្មានជំនួយប្រកួតប្រជែងល�ើសពីមួយលានដុល្លារ
($1,000,000) ទេ ហ�ើយគ្មានទីភ្នាក់ងារចីរភាពទឹកក្រោមដី
ត្រូវទទួលបានជំនួយច្រើនជាងមួយ។
(b) នៃមូលនិធិដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះចំនួន
ប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) នឹងមានសម្រាប់ការស្រា
វជ្រាវដ�ើម្បីណែនាំការវិនិយ�ោគដែលបានធ្វើតាមផ្នែកនេះ។
សកម្មភាពស្រាវជ្រាវអាចរួមមាន ប៉ន្តែមិនត្រូ
ុ
វបានកំណត់ចំ
ព�ោះការស្ទាបស្ទង់ភូមិសាស្ត្រការធ្វើគំរូ និងការវិវគ្គតាមប្រព័ន្ធក
ម្រិតទាបការអភិវឌ្ឍវិធីសាស្រ្ត និងឧបករណ៍ប្រល�ោមល�ោកដែ
លអាចអនុវត្តបានចំព�ោះការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងស្រុកការ
វិវគ្គសេដ្ឋកិច្ចនិងគ�ោលនយ�ោបាយឆ្លងនៃវិធីបញ្ចូលបញ្ចូលថ្មី
និងការអភិវឌ្ឍវិធីសាស្រ្តថ្មីដ�ើម្បីបង្កើនការបញ្ចូលទឹកក្រោមដី
យ៉ាងសំខាន់ និងការព្យាបាលសមស្របសម្រាប់គ�ោលបំណង
និងការប្រើប្រាស់ឡ�ើងវិញ។
(c) នៃថវិកាដែលបានអនុញញា្ តដ�ោយផ្នែកនេះ
នាយកដ្ឋានអាចផ្តល់រហូតដល់ ដប់លានដុល្លារ
($10,000,000) សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍គាំទ្រការស
ម្រេចចិត្តជាសាធារណៈដ�ើម្បីជួយដល់ទីភ្នាក់ងារនិរន្ត
រភាពទឹកក្រោមដីក្នុងការធ្វើការវិវគ្គគុណភាពទឹកស្អា
តរួមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍និងវាយតម្លៃទិន្នផលដែលមា
ននិរន្តរភាពលទ្ធផលមិនល្អគ�ោលដ�ៅដែលវាស់វែង
និងគ�ោលដ�ៅចាំបាច់ផ្សេងទ�ៀត។ ឧបករណ៍គាំទ្រការសម្រេច
ចិត្តក៏គួរតែគាំទ្រការវាយតម្លៃងាយរងគ្រោះដ�ើម្បីជួយកំណត់ស
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ហគមន៍ដែលអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យប្រឈមមុខនឹងការផ្គ
ត់ផ្គង់ទឹក ឬបញ្ហាប្រឈមនៃទឹកក្រខ្វក់។ ឧបករណ៍ទាំងនេះគួរ
តែមានសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដទៃទ�ៀតដូចជាការវាយត
ម្លៃពីភាពងាយរងគ្រោះនៃគ្រោះរាំងស្ងួតហ�ើយត្រូវភ្ជាប់ទ�ៅនឹង
សិទ្ធិរបស់សូចនាករទឹកដែលដាក់ន�ៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ។
(d) មូលនិធិដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះនាយកដ្ឋានអា
ចផ្តល់ប្រាក់ចំនួនប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) សម្រាប់ជំ
ំ យដ�ើមទុន
នួយប្រកួតប្រជែងមួយឬច្រើនសម្រាប់ចណា
និងគ�ោលបំណងកម្មវិធីទាក់ទងទ�ៅនឹងស្ថាប័នអប់រំជាន់ខ្ពស់
សម្រាប់កន្លែងដែលអាចត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើង
នូវទំនាក់ទំនង និងការសម្របសម្រួលក្នុងចំណ�ោមទាំងនេះ។
ស្ថាប័នវិទ្យាស្ថាន និងគណៈកម្មាធិរដ្ឋដ�ើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍ
ន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងការគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីត្រូវបានដាក់ព
ង្រាយប្រកបដ�ោយប្រសិទ្ធភាពនិងត្រូវបានជួលន�ៅតាមគ្រឹះស្ថា
នឧត្តមសិក្សា និងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ។
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(e) ទីភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានឬអង្គ
ការមិនស្វែងរកប្រាក់ចណេ
ំ ញដែលទទួលបានមូលនិធិក្រោម
ផ្នែកនេះអាចប្រើប្រាស់រហូតដល់ទ�ៅ 20 ភាគរយនៃមូលនិធិ
ទាំងន�ោះដ�ើម្បីបង្កើតមូលនិធិទុកចិតម
្ត ួយដែលត្រូវបានប្រើដ�ើ
ម្បីទូទាត់ ឬជួយបង់ប្រាក់សម្រាប់ការថែទាំនិងតាមដានប្រាក់ចំ
ណេញរបស់ភ្នាក់ងារ ឬអង្គការន�ៅក្នុងដីធ្លីដែលទទួលបានអនុ
ល�ោមតាមវគ្គនេះ។
(1) ប្រសិនប�ើទីភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធឥណ្
ឌាន ឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញដែលមានការចាប់អារម្មណ៍
ល�ើដីធ្លីជាមួយនឹងប្រាក់ពផ្នែ
ី កនេះសំរេចផ្ទេរការចាប់អារម្មណ៍
នេះទ�ៅឱ្យភ្នាក់ងារសាធារណៈកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គការមិ
នស្វែងរកប្រាក់ចណេ
ំ ញភាពជាម្ចាស់នៃមូលនិធិអាណត្តិព្យាបា
លភាពដ�ើម្បីបង្កើតថា ការដកហូតល�ើដីក៏ត្រូវផ្ទេរផងដែរ។
(2) អនុផ្នែកនេះមិនអនុវត្តល�ើបណ្តាក្រសួងនានាឡ�ើយ។
(3) ប្រសិនប�ើទីភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធឥ
ណ្ឌានឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមិនបង្កើតមូលនិធិអា
ណត្តិព្យាបាលភាពដ�ោយអនុល�ោមតាមអនុផ្នែកនេះភ្នាក់ងារកុ
លសម្ព័ន្ធឬអង្គការត្រូវតែបញ្ជាក់ទ�ៅកាន់ភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋដែល
បានផ្តល់ជន
ំ ួយដែលអាចថែរក្សាដីធ្លីដែលអាចទទួលបានពីមូ
លនិធិផ្សេងទ�ៀត។ ដែលអាចរកបានដល់ទីភ្នាក់ងារកុលសម្ព័
ន្ធ ឬអង្គការ។
(4) ប្រសិនប�ើការច�ោទប្រកាន់ដីធ្លីត្រូវបានថ្កោលទ�ោស
ឬប្រសិនប�ើភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានឬ
អង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញកំណត់ថាការប្រាក់ល�ើដីមិនអាចបំ
ពេញតាមគ�ោលបំណងដែលប្រាក់ដែលបានមកពីជំពូកនេះ
ត្រូវបានចំណាយន�ោះមូលនិធិអាណត្តិព្យាបាលភាពនិងកា
រប្រាក់ដែលមិនបានប្រែប្រួលត្រូវបានដកយកចេញទ�ៅទីភ្នាក់
ងារដែលបានផ្តលប្រា
់ ក់។ ថវិកាដែលប្រគល់មកឱ្យក្រសួងអាច
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគម្រោងដែលអនុល�ោមតា
មជំពូកនេះ។
86112. (a) នាយកដ្ឋានត្រូវផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់ការផ្តល់
មូលនិធិដ�ោយអនុល�ោមតាមជំពូកនេះដូចខាងក្រោម៖
(1) អាងទឹកក្រោមដីដែលត្រូវបានកំណត់ដ�ោយនាយ
កដ្ឋានដូចជាអាងហួសកំរិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអាងទឹកក្រោមដី
ដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់រានមានជីវិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
និងអាងទឹកក្រោមដីដែលមានផ្ទៃទឹក និងទឹកក្រោមដីត្រូវបាន
ភ្ជាប់គ្នា។
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(2) អាងទឹកក្រោមដីដែលមានបញ្ហាគុណភាពទឹកដែលមាន
លក្ខណៈឯកសារការស្រុតចុះដីធ្លីផលប៉ះពាល់ល�ើស្ទ្រីមផ្ទៃទឹក
ឬប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពឹងផ្អែកល�ើទឹកក្រោមដី ឬលទ្ធផលមិនល្អ
ផ្សេងទ�ៀតដែលបានកំណត់ដ�ោយអនុផ្នែក (x) នៃវគ្គ
10721។
(3) អាងទឹកក្រោមដីដែលការពារធនធានដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋ
ដូចជាសួនច្បាររដ្ឋ និងតំបន់សត្វព្រៃ។
(4) គម្រោងដែលគាំទ្រការប្រើប្រាស់ទឹកជំនន់នៃគុណភា
ពទឹកដែលអាចទទួលយកបានដ�ើម្បីបញ្ចូលអាងទឹកក្រោម
ទឹក។ គំនិតនៃអត្ថប្រយ�ោជន៍ជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈច្នៃ
ប្រឌិតនេះនាំមកនូវគ�ោលដ�ៅគ្រប់គ្រងទឹកសំខាន់ៗចំនួនបួ
នរបស់រដ្ឋ California ដូចជាការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដ�ោ
យទឹកជំនន់ ការគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីដែលមាននិរន្តរភាព
ការស្ដារប្រព័ន្ធអេកូ និងគណនីយភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។
(A) គម្រោងអាចរាប់បញ្ចូលការកែប្រែការប្រែប្រួលនៃការការ
ពារទឹកជំនន់ និងការអភិរក្សន�ៅអាងស្តុកទឹកការកែលម្អកន្លែង
កំពប់អាងស្តុកទឹកដែលមានស្រាប់ការជន់លិចនៃទឹកជំនន់ថ្មី
ឬការពង្រីកទឹកជំនន់ ឬការប្រើប្រាស់ដស្រែ
ី ចំការបណ្តោះ
អាសន្នការប្រើប្រាស់ទឹកជំនន់ដល់ដីកសិកម្មក្នុងកំឡុងរដូវស្លឹក
ឈ�ើជ្រុះ ឬរដូវរងារ ឬក�ើនឡ�ើងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ចូល
ទឹកក្រោមដីដែលមានស្រាប់។
(B) គម្រោងអាចរួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ទឹកជំនន់សម្រាប់ប
ញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡ�ើងវិញនូវគម្រោងទឹកក្រោមដីដែលមានទាំង
ការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃទឹកជំនន់ និងផលប្រយ�ោជន៍និរន្តរ
ភាពនៃទឹកក្រោមដី។
(C) គម្រោងដែលផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយ
គ្រោះថ្នាក់ដ�ោយទឹកជំនន់និងនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី។ លទ្ធភា
ពរបស់គម្រោងក៏អាចត្រូវបានគាំទ្រដ�ោយការស្តារប្រព័ន្ធអេកូ
និងការផ្តល់ទឹកស្អាតផងដែរ។
(b) នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានតែងតាំងក្នុងវគ្គ 86110
នាយកដ្ឋានអាចប្រើរហូតដល់ទ�ៅ ដប់លានដុល្លារ
($10,000,000) សម្រាប់គ�ោលបំណងខាងក្រោម៖
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(1) វាយតំលៃពីសក្តានុពលនៃការប្រើប្រាស់ទឹកជំនន់ន�ៅទូទាំ
ងរដ្ឋ និងដាក់អាទិភាពទីតាំងដ�ោយផ្អែកល�ើការទាក់ទងជិត
និងការដឹកជញ្ជូនន�ៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការកាត់បន្ថយគ្រោះមហ
ន្តរាយទឹកជំនន់ និងតម្រូវការនៃនិរន្តភាពទឹកក្រោមដី។
(2) បញ្ចប់ការសិក្សាសាកល្បងល�ើទីតាំងអាទិភាពមួយ
ដ�ើម្បីបង្ហាញការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក
ដ�ើម្បីសម្របសម្រួលការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ទឹកជំនន់
និងការបញ្ចូលទឹកក្រោមដី។
(3) កំណត់និងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វិវគ្គ និងបច្ចេ
កទេសគ្រប់គ្រងទឹកច្នៃប្រឌិតដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍទឹកជំន
ន់ដែលមាន និងការបញ្ចូលអាងទឹកក្រោមដី។
(4) អភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសសន្សំសំចៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីការបញ្ចូល
ទឹកប្រាក់ក្នុងទឹកក្រោមដី។
(5) បង្ហាញពីការអនុវត្តន៍វិធីសាស្រ្តផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរ
បស់នាយកដ្ឋានទ�ៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទឹក
ជំនន់។
(6) ផ្តល់ជន
ំ ួយបច្ចេកទេសដល់និរន្តភាពទឹកក្រោមដី និងទីភ្នា
ក់ងារគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលជា
មួយភ្នាក់ងារទឹកជំនន់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ។
(c) នាយកដ្ឋានត្រូវពិចារណាល�ើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោ
ំ ួយប្រកួតប្រជែង៖
មន�ៅពេលផ្តល់ជន
(1) សក្តានុពលនៃគម្រោងដ�ើម្បីទប់ស្កាត់ ឬកែប្រែលទ្ធផលមិ
នចង់បានដ�ោយសារការប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដី។
(2) សក្តានុពលនៃគម្រោងដ�ើម្បីបង្កើនការផ្ទុកទឹកក្រោមដី
គណនីយភាព ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ឬការប្រើប្រាស់ការភ្ជាប់។
(3) សក្តានុពលនៃគម្រោងនេះដ�ើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងទឹក
ក្រោមដីប្រកបដ�ោយនិរន្តរភាព។
(4) តម្លៃប្រសិទ្ធភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់គម្រោងដ�ើម្បីសម្រេចបាន
នូវគ�ោលដ�ៅនៃច្បាប់គ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីដែលមាននិរន្តរភាព
(វគ្គ 2.74 (ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 10720) នៃ ផ្នែក 6)។
(d) អង្គភាពដែលមានលក្ខណៈសមស្របដូចមានចែងក្នុងអនុ
ផ្នែក (a) នៃវគ្គ 86166 ដែលរួមមានភ្នាក់ងារនិរន្តរភាពទឹក
ក្រោមដីត្រូវមានសិទ្ធិទទួលជំនួយ។ អាទិភាពសម្រាប់ការផ្តល់
ហិរញ្ញប្បទានត្រូវផ្តល់ឱ្យភ្នាក់ងារមូលដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រង
ទឹកក្រោមដីដែលមាននិរន្តរភាព។
(e) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការផ្តល់មូលនិធិក្រោមជំពូកនេះ
វគ្គហន
៊ុ ចំណាយក្នុងស្រុកមិនតិចជាង 50 ភាគរយនៃថ្លៃសរុប
នៃគម្រោងនេះត្រូវបានទាមទារ។ តម្រូវការចែករំលែកថ្លៃចំណា
យអាចត្រូវបានល�ើកលែង ឬបន្ថយសម្រាប់ផ្នែកមួយនៃគម្រោ
ងដែលជួយដល់សហគមន៍ក្រីក្រឬតំបន់ដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិ
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ច្ច ឬសម្រាប់គម្រោងវគ្គច្រើនដែលមានផលប្រយ�ោជន៍ដ�ើម្បី
ស្ដារឡ�ើងវិញនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពឹងផ្អែកល�ើទឹកក្រោមដី។

($40,000,000) ប្រចាំឆ្នាំទ�ៅដល់តំបន់នេះ្ក៏ដូចជាគាំទ្របាន
600 ការងារ។

(f) មិនអាចទទួលបានជំនួយទេលុះត្រាតែក្រសួងត្រី
និងសត្វព្រៃបានបញ្ជាក់ថា គ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើចំព�ោះត្រី
ឬសត្វព្រៃដែលជាលទ្ធផលនៃគម្រោង នឹងត្រូវកាត់បន្ថយដ�ើម្បី
ធានាថាផលប៉ះពាល់ដែលមានសក្តានុពលមានតិចតួចជាង។

(2) មណ្ឌលអាចតម្រូវឱ្យមានការចែករំលែកថ្លៃចណា
ំ យដ�ោ
យអ្នកទទួលផល ន�ៅពេលដែលមានការផ្តល់ជន
ំ ួយដ�ោយអនុ
ល�ោមតាមកថាខ័ណ្ឌ (2) និង (4) នៃអនុផ្នែក (b)។

(g) គម្រោងដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចរួម
មានការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាការបង្កើនសមត្ថភា
ពប្រឡាយ និងការជ្រៀតចូល។
86113. (a) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ “មណ្ឌល”
មានន័យថាមណ្ឌល Borrego Water។
(b) នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដកស្រង់ន�ៅក្នុងវគ្គ 86110
សាមសិបប្រាំលានដុល្លារ ($35,000,000) នឹងត្រូវផ្តល់ជូ
នជាជំនួយប្រកួតប្រជែងដល់មណ្ឌលនេះសំរាប់កម្មវិធីដូចខាង
ក្រោម៖
(1) ការទទួលបានដី និងការទទួលបានសិទ្ធិ
ក្នុងការបូមទឹកក្រោមដីពីអ្នកលក់ដែលចង់លក់
ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការបូមទឹកក្រោមដី ដ�ើម្បីនាំមកនូវការបូមទឹ
កក្រោមដីន�ៅក្នុងព្រំដែននៃបាសាំងរង Borrego Springs
នៃបាសាំងទឹកក្រោមដី Borrego Valley ទ�ៅកាន់ទីរាបដែល
អាចទ្រទ្រង់បានល�ើមូលដ្ឋានរយៈពេលយូរអង្វែង អនុល�ោ
មតាមច្បាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដីដែលមាននិរន្តរភាព
(វគ្គ 2.74 (ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 10720) នៃផ្នែក 6)។
ដីដែលទទួលបានអាចត្រូវបានផ្ទេរទ�ៅនាយកដ្ឋានឧទ្យាន
ំ ញ ឬទីភ្នាក់ងារសា
និងកន្លែងកំសាន្ត អង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ធារណៈផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនាពេលអនាគត។
(2) ប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនៃទឹករួមទាំងការអភិរក្ស
ទឹកន�ៅទីប្រជុំជន និងកសិកម្ម និងការអភិរក្សទឹកន�ៅល�ើកន្លែង
កម្សាន្ផ្ន្តផ្សេងៗ ដូចជាទីលានវាយកូនហ្គោលជាដ�ើម។
(3) ការស្ដារឡ�ើងវិញនូវដីដែលទទួលបានយ�ោលតាមវគ្គ
នេះ។
(4) ការចាប់យកទឹកព្យុះសម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកក្រោមទឹក
និងការប្រើឡ�ើងវិញ។
(5) គម្រោងរបស់មណ្ឌលផ្សេងៗទ�ៀតដែលអនុវត្តច្បាប់ការគ្រ
ប់គ្រងទឹកក្រោមដីដែលមាននិរន្តរភាព។
(c) (1) មិនចាំបាច់មានការចែករំលែកថ្លៃចណា
ំ យតាម
មណ្ឌលដ�ើម្បីអនុវត្តវគ្គនេះឡ�ើយ។ នេះគឺសមហេតុផលដ�ោ
យសារតែសហគមន៍ Borrego Springs ជាសហគមន៍ដែល
មានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង ហ�ើយដ�ោយសារការបូមទឹកក្រោម
ដីច្រើនហួសប្រមាណអាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានសំខាន់ៗន�ៅឧ
ទ្យានរដ្ឋ Anza-Borrego Desert ដែលអ្នកទស្សនាប្រចាំឆ្នាំ
500,000 នាក់ ចូលរួមផ្នែកប្រមាណសែសិបលានដុល្លារ

(d) ជាល័កខ
្ខ ័ណ្ឌនៃជំនួយប្រកួតប្រជែង មណ្ឌលនេះត្រូវតែយ
ល់ព្រមតាមទាំងពីរចំនុចខាងក្រោម៖
(1) អនុវត្តវិធានការនានាដែលធានាថា ដីដែលមិនត្រូវបានគេ
ស្រោចស្រពនឹងមិនចូលក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រទេ ហ�ើយដីស្រែ
ដែលទ�ើបតែស្រោចស្រពនឹងមិនត្រូវបានស្រោចស្រពឱ្យបាន
ល្អប្រស�ើរជាងមុន។
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(2) តម្រូវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍថ្មីដ�ើម្បីទូទាត់ចំណាយទាំងអស់
នៃការទិញទឹកដែលមណ្ឌលបានទទួល និងការចំណាយទាំងអ
ស់នៃគម្រោងទឹកដែលស្រុកនេះធ្វើដ�ើម្បីទទួលខុសត្រូវល�ើការ
អភិវឌ្ឍន�ោះ។
(e) (1) មណ្ឌល ឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចណេ
ំ ញដែលទ
ទួលបានការផ្តលម
់ ូលនិធិដ�ោយអនុល�ោមតាមជំពូកនេះដ�ើម្បី
ទទួលបានផលប្រយ�ោជន៍ល�ើដី អាចប្រើប្រាស់រហូតដល់ទ�ៅ
20 ភាគរយនៃមូលនិធិទាំងន�ោះដ�ើម្បីបង្កើតមូលនិធិទុកចិត្ត
ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តែក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការថែទាំតា
មដាន និងការស្តារឡ�ើងវិញនូវផលប្រយ�ោជន៍ល�ើដី។
(2) មណ្ឌល ឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលទទួល
បានផលប្រយ�ោជន៍ល�ើដីជាមួយប្រាក់ពីជំពូកនេះ និងការផ្ទេរផ
លប្រយ�ោជន៍ល�ើដីទ�ៅស្ថាប័នសាធារណៈ ឬអង្គការមិនរកប្រា
ក់ចណេ
ំ ញផ្សេងទ�ៀត ក៏ត្រូវផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនៃមូលនិធិអាណត្តិព្
យាបាលភាពដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីរក្សាផលប្រយ�ោជន៍
ល�ើដី។
(3) អនុផ្នែកនេះមិនអនុវត្តល�ើបណ្តាក្រសួងនានាឡ�ើយ។
(4) ប្រសិនប�ើមណ្ឌល ឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញមិនបង្កើ
តមូលនិធិអាណត្តិព្យាបាលភាពដ�ោយអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក
នេះ ទីភ្នាក់ងារ ឬអង្គការត្រូវតែបញ្ជាក់ទ�ៅនាយកដ្ឋានថា ខ្លួន
អាចរក្សាដីដ�ើម្បីទទួលបានពីមូលនិធិដែលអាចរកបានទ�ៅឱ្យទី
ភ្នាក់ងារ ឬអង្គការ។
(5) ប្រសិនប�ើផលប្រយ�ោជន៍ល�ើដីធ្លីត្រូវបានចាត់ថាប្រើ
ការមិនក�ើត ឬប្រសិនប�ើមណ្ឌល និងអង្គការមិនរកប្រាក់
ចំណេញកំណត់ថា ការប្រាក់ល�ើដីមិនអាចបំពេញគ�ោលបំ
ណងដែលប្រាក់ដែលបានមកពីជំពូកនេះត្រូវបានចំណាយ
ន�ោះមូលនិធិអាណត្តិព្យាបាលភាព និងការប្រាក់ដែលមិនបាន
ប្រែប្រួលត្រូវបានលៃទុកទ�ៅឱ្យមណ្ឌល។ ថវិកាដែលប្រគល់ម
កឱ្យមណ្ឌលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគម្រោងដែលអ
នុល�ោមតាមជំពូកនេះ។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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(f) ថវិកាទាំងឡាយដែលមិនត្រូវការដ�ោយមណ្ឌលដ�ើ
ម្បីអនុវត្តកម្មវិធដែ
ី លបានពិពណ៌នាន�ៅក្នុងផ្នែកនេះ
់ ោយមណ្ឌលទ�ៅឱ្យអង្គការមិនរកប្រាក់
អាចត្រូវបានផ្តលដ�
ចំណេញ ឬនាយកដ្ឋានឧទ្យាន និងកន្លែងកំសាន្តដ�ើម្បីទទួល
បានដីន�ៅជិត ឬន�ៅម្តុំៗឧទ្យានរដ្ឋ Anza‑Borrego Desert
ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍ ឬប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៃដីន�ោះដែ
លអាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានទឹកក្រោមដីន�ៅក្នុងឧទ្យាន។
ដីទាំងនេះអាចន�ៅខាងក្នុង ឬខាងក្រៅព្រំប្រទល់នៃ
មណ្ឌល ប៉ន្តែត្រូ
ុ
វតែស្ថិតន�ៅក្នុងព្រំប្រទល់នៃអាងទឹករង
Borrego Springs នៃអាងទឹកក្រោមដី
Borrego Valley ដែលជាប្រភពទឹកស្អាតសម្រាប់
សហគមន៍ Borrego Springs និងអ្នកទេសចរទ�ៅឧទ្យាន។
ដីអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាជំរកសត្វព្រៃ។
(g) មណ្ឌលអាចផ្តល់ជន
ំ ួយដល់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ
ដ�ើម្បីអនុវត្តគ្រប់ផ្នែក ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធដែ
ី លបានអនុញ្
ញាតដ�ោយវគ្គនេះ។
ជំពូក 8. ទឹកសម្រាប់សត្វព្រៃ ការស្តារឡ�ើងវិញផ្លូវហ�ោះហ�ើ
រប៉ាស៊ីហ្វិក និងការគ្រប់គ្រងដែនជំរកសកម្ម
86120. ទឹកប្រាក់សរុបចំនួនបីរយលានដុល្លារ
($300,000,000) ត្រូវបានដកស្រង់ពម
ី ូលនិធិនេះទ�ៅ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអភិរក្សសត្វព្រៃ (តទ�ៅនេះន�ៅក្នុងវគ្គនេះ
"ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល") ដ�ើម្បីទទួលបានទឹកពីអ្នកលក់ដែលចង់
លក់ និងដ�ើម្បីទទួលបានសិទ្ធិរក្សាទុក និងផ្តល់សិទ្ធិដ�ើ
ម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ត្រី និងសត្វព្រៃ ន�ៅតាមអូរ ទន្លេ
ជម្រកសត្វព្រៃ តំបន់ជម្រកដីស�ើម និងតំបន់មាត់សមុទ្រ។ អា
ទិភាពខ្ពស់នឹងត្រូវបានគេផ្តល់ឱ្យដ�ើម្បីបំពេញតាមគ�ោលបំណ
ងនៃការផ្តល់ទឹកនៃច្បាប់កែលម្អគម្រោង Central Valley
សហព័ន្ធ (ចំណងជ�ើង 34 នៃច្បាប់សាធារណៈ 102-575)។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាចរ�ៀបចំសម្រាប់ការទិញកិច្ចសន្យាជួលរ
យៈពេលវែង ឬការផ្ទេរសិទ្ធិទឹក ប្រសិនប�ើវាកំណត់សកម្មភា
ពបែបនេះមានប្រយ�ោជន៍ចំព�ោះការអភិរក្សសត្វព្រៃ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាចលក់លក់ផ្ទេរឬរក្សាទុកសិទ្ធិទឹកឬស្តុក
ដែលបានទិញដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះ ប្រសិនប�ើក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលរកឃ�ើញថាការលក់ការផ្ទេរ ឬការផ្ទុកនឹងមិនបង្ករ
គ្រោះថ្នាក់ដល់ត្រី និងសត្វព្រៃឡ�ើយ។ ក្នុងរយៈពេលប៉ន្មានឆ្នា
ុ
ំ
ន�ៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនតម្រូវឱ្យមានទឹកស
ម្រាប់គ�ោលបំណងត្រី និងសត្វព្រៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអា
ចលក់ ឬជួលសិទ្ធិជាបណ្តោះអាសន្ន ឬសិទ្ធិដឹកជញ្ជូន។
ទ�ោះបីមានវគ្គ 13340 នៃកូដរដ្ឋាភិបាលក៏ដ�ោយ ប្រាក់ដែល
ទទួលបានពីការលក់ទឹកដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះដ�ោយក្រុ
មប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានលៃទុកដ�ោយផ្ទាល់ទ�ៅឱ្យក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលដ�ោយមិនគិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបា
លត្រូវប្រើប្រាស់ប្រាក់ចណ
ំ ូលនៃការលក់ការជួលឬការផ្ទេរទឹក
ឬសិទ្ធិដឹកជញ្ជូនដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវគ�ោលបំណងអភិរក្សដែ
លបានអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះ។ ការទិញទឹកដ�ោយប្រើថវិកា
40 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
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ដែលបានចំណាយក្នុងការអនុវត្ដក្នុងជំពូកនេះនឹងត្រូវបានប្រើ
សម្រាប់គម្រោងដែលនឹងផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ដល់សត្វព្រៃ
សត្វព្រៃ ឬប្រព័ន្ធអេកូ។
86121. (a) ចំនួនសរុបហាសិបលានដុល្លារ
($50,000,000) ត្រូវបានយកពីមូលនិធិទ�ៅនាយ
កដ្ឋានត្រី និងសត្វព្រៃក្នុងគ�ោលបំណងធ្វើអ�ោយប្រស�ើ
រឡ�ើងនូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងគុណភាពទឹកសម្រាប់ត្រី
និងសត្វព្រៃន�ៅល�ើដីឯកជន។ នាយកដ្ឋានត្រី និងសត្វព្រៃអាច
ផ្តល់ការល�ើកទឹកចិត្តដល់ម្ចាស់ដដ�
ី ើម្បីសកម្មភាពអភិរក្សដីឯក
ជន ឬប្រើប្រាស់យន្តការផ្លាស់ប្តូរទីលំន�ៅស្ម័គ្រចិត្ត។ ការល�ើក
ទឹកចិត្តបែបនេះនឹងត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីឱ្យមានភាពបត់បែ
នសមរម្យ និងឆ្លើយតបទ�ៅនឹងបរិមាណទឹកដែលត្រូវបានកំណ
ត់ដ�ោយត្រី និងសត្វព្រៃ។
(b) នាយកដ្ឋានត្រី និងសត្វព្រៃត្រូវប្រើប្រាស់ផ្នែកមួយនៃមូ
លនិធិដែលបានផ្តលដ�
់ ោយផ្នែកនេះដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍការអនុញ្ញាត
កម្មវិធីដ�ើម្បីពន្លឿនការអនុវត្តការជួសជុលទីជម្រក និងគម្រោ
ងកែលម្អគុណភាពទឹកដែលមិនមានចែងន�ៅក្នុងជំពូក 6.5
(ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយផ្នែកទី 1650) នៃផ្នែកទី 2 នៃត្រី
និងកូដល្បែង និងសម្រាប់ការអនុវត្តជំពូកន�ោះ។
86122. (a) ទឹកប្រាក់សរុបចំនួនបីរយលានដុល្លារ
($300,000,000) ត្រូវបានដកស្រង់ពីមូលនិធិនេះទ�ៅ
ឱ្យក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃសម្រាប់គម្រោងស្តារត្រីសាឡាង
និងឆ្នេរកណ្តាល និងគម្រោងស្តារឡ�ើងវិញ។ ក្រុមប្រឹក្សាអភិរ
ក្សសត្វព្រៃត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់គម្រោងនានាដែលរួមផ្នែ
កដល់ការង�ើបឡ�ើងវិញនៃប្រភេទត្រីសាល់ម៉ុនដែលត្រូវបា
នចុះបញ្ជីយ�ោងទ�ៅតាមច្បាប់ស្តីពីសត្វជិតផុតពូជរបស់រ
ដ្ឋ California (ជំពូកទី 1.5 (ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
2050) នៃផ្នែកទី 3 នៃត្រីនិងល្បែងល្បែង) ប្រភេទសត្វព្រៃ
(16 U.S.C. វគ្គ 1531 et seq.) ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការនេសា
ទសាឡីត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងកំសាន្ត និងដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវ
គ�ោលដ�ៅនៃជំពូកទី 8 (ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយផ្នែក 6900)
នៃផ្នែកទី 1 នៃផ្នែកទី 6 នៃលេខកូដត្រី និងល្បែង។
(b) ក្នុងចំន�ោមទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានដកស្រង់ដ�ោយផ្នែកនេះ
ំ ួន មួយរយលានដុល្លារ ($100,000,000) ត្រូ
ទឹកប្រាក់ចន
វបានចំណាយដ�ើម្បីផ្គូរផ្គងជំនួយដល់ភ្នាក់ងារមូលដ្ឋានសម្រា
ប់គម្រោងចំណាយដ�ើមទុនដ�ើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីនានាដ�ើម្បីល�ើ
កកម្ពស់ឱកាសឆ្លងកាត់ត្រី និងដ�ើម្បីស្ដារឡ�ើងវិញនូវជម្រក
salmonid ដែលមិនធម្មតាជាពិសេសជម្រកសត្វអនីតិជន និ
ទាឃរដូវរត់ន�ៅល�ើទន្លេន�ៅក្នុងជ្រលង Sacramento ដែលមា
នទំនប់ទប់បាំងដ�ើមចម្បងនៃទន្លេនេះ។
(c) ក្នុងចំន�ោមទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានដកស្រង់
ដ�ោយផ្នែកនេះយ៉ាងហ�ោចណាស់កមាន
៏
ទឹកប្រាក់មួ
យរយលាន ដុល្លារអាមេរិក ($100,000,000)
សំរាប់ដឡំ �ើងល�ើត្រីន�ៅទន្លេ Sacramento និង

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
San Joaquin ហ�ើយ និងដៃទន្លេរបស់ពួកគេ និងន�ៅតំ
បន់ដីសណ្តរដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលត្រីដែលមិនស្រូបទឹក។ អា
ទិភាពខ្ពស់ត្រូវទ�ៅរកគម្រោងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថា
់ ៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តនៃការជួយសង្គ្រោះសា
ជាអាទិភាពខ្ពសន�
ឡាត់ជ្រលងភ្នំ Sacramento ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយ
ដ�ោយភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិន�ៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017
ហ�ើយវាអាចត្រូវបានធ្វើវស�
ិ ោធនកម្ម។
86123. (a) ទឹកប្រាក់សរុបចំនួនពីររយប៉ែតសិបលានដុ
ល្លារ ($280,000,000) ត្រូវបានដកយកពីមូលនិធិដ�ើ
ម្បីអភិរក្សសត្វព្រៃសម្រាប់គម្រោងការពារបក្សីចំណាកស្រុ
កតាមរយៈការទិញជម្រកការបន្សុទ្ធកម្មការស្ដារឡ�ើងវិញ
ឬគម្រោងដទៃទ�ៀត និងដ�ើម្បីផ្តល់ទឹកសម្រាប់ជម្រកសត្វព្រៃ
និងតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃដ�ើម្បីបំពេញនូវគ�ោលបំណងដែ
លបានកំណត់ន�ៅក្នុងផែនការអនុវត្តន៍រួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន
Central Valley ដែលអាចត្រូវធ្វើវិស�ោធនកម្មរួមមាន៖
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(d) ក្នុងចំន�ោមទឹកប្រាក់ដែលបានដកស្រង់ដ�ោយផ្នែកនេះ
យ៉ាងហ�ោចណាស់ទឹកដីចន
ំ ួនមួយរយដប់លានដុល្លារ
($110,000,000) នឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ការទិញ
និងចែកចាយទឹកទ�ៅជម្រកសត្វព្រៃ និងគម្រោងហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធដែលពាក់ពន
័ ្ធដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវការអនុល�ោមតាមមា
ត្រានៃអនុផ្នែក (d) នៃវគ្គ 3406 នៃច្បាប់ល�ើកកម្ពសគ
់ ម្រោ
ងកែលម្អជ្រលងភ្នំសហព័ន្ធ (មាត្រា 34 នៃច្បាប់សាធារណៈ
102-575)។
ជំពូក 8.6. ទំនុកចិត្តល�ើទឹក
និងការការពារទីជម្រករបស់តំបន់ Sacramento

(3) ការការពារនិងការស្ដារឡ�ើងវិញនៃជម្រកតាមដងទន្លេនិង
តំបន់ដីស�ើមន�ៅក្នុងអាង San Joaquin និង Tulare។

86124. (a) ទឹកប្រាក់ចន
ំ ួន ដប់លានដុល្លារ
($10,000,000) ត្រូវបានយកពីមូលនិធិទ�ៅឱ្យនាយកដ្ឋា
នផ្តល់ជន
ំ ួយដល់អាជ្ញាធរទឹកតំបន់ និងក្រុង Sacramento
ក្នុងនាមវេទិកាទឹកតំបន់ Sacramento សម្រាប់គម្រោងដែល
ស្របតាមគ�ោលបំណងរួមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវេទិកាទឹក។ គម្រោ
ងដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ រួមមានបរិក្ខារ ការសិក្សា
និងសកម្មភាពផ្សេងៗទ�ៀតដ�ើម្បីកែលំអលំហូរ
និងសីតណ
ុ ្ហភាព និងជម្រកន�ៅតាមទន្លេអាមេរិកក្រោមការបង្កើ
នប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ទឹក និងការអភិរក្ស ឬធ្វើឱ្យប្រស�ើរ
ឡ�ើងនូវការផ្គុំទឹកផ្ទៃទឹក និងទឹកក្រោមដីដ�ើម្បីផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹ
កស្អាតន�ៅឆ្នាំស្ងួត។

(b) ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទានដ�ោយ
ផ្នែកនេះចំនួន សែសិបលានដុល្លារ ($40,000,000)
នឹងត្រូវរក្សាទុកន�ៅក្នុងគណនីអភិរក្សជម្រកទឹកន�ៅរដ្ឋ
California ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែ
កទី 3467 នៃលេខកូដត្រី និងល្បែងសម្រាប់គ�ោលបំណ
ងនៃការអនុវត្តកម្មវិធីលំន�ៅដ្ឋានទឹកកខ្វក់រដ្ឋ California
ដ�ោយអនុល�ោមតាមមាត្រា 7 (ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយផ្នែក
3460) នៃជំពូកទី 2 ផ្នែកទី 1 នៃផ្នែកទី 4 នៃលេខកូដត្រី
និងល្បែងកម្មវិធីល�ើកទឹកចិតម
្ត ្ចាស់ដីនៃរដ្ឋ California
នៃនាយកដ្ឋានត្រី និងសត្វព្រៃកម្មវិធីផ្តល់សណ
ំ ល់ដីស�ើម
ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃ និងការបង្កើត
ឬការល�ើកកំពស់ការធ្វើសំបុកទឹកសាប និងគម្របជម្រកសត្វ
ព្រៃផ្សេងៗទ�ៀតល�ើដីដែលបានបែងចែករួមមានគម្រោងដែល
ត្រូវបានអនុញ្ញាតដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គ 1018។

(b) អាជ្ញាធរដែនសមុទ្រនិងវេទិកាទឹកត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍ និងអ
នុម័តរួមគ្នានូវការសិក្សាគម្រោង ឬកម្មវិធីដែលទទួលបានជំនួ
យប្រកួតប្រជែង។ អាទិភាពខ្ពស់បំផុតនឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យដ�ើម្បីធ្វើ
អ�ោយប្រស�ើរឡ�ើងនូវលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពទឹកន�ៅតាមទន្លេ
អាមេរិកក្រោម និងចំព�ោះគម្រោង ឬកម្មវិធីដែលរួម
ផ្នែកដល់គ�ោលបំណងស្មើភាពគ្នានៃវេទិកាទឹកនៃការកែលម្អ
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងការការពារបរិស្ថាន។ អាជ្ញាធរនឹងត្រូវបា
នផ្តល់សម្រាប់គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងគម្រោងប្រសិទ្ធភាព
ទឹក។ ក្រុង Sacramento តំណាងឱ្យវេទិកាទឹកដែលជាអ្នក
ទទួលបានការការពារបរិស្ថានការសិក្សាអំពីសីតណ
ុ ្ហភាពទឹក
និងគម្រោងជួសជុលលំន�ៅដ្ឋាន។

(c) ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទានដ�ោយ
ផ្នែកនេះដប់លានដុល្លារ ($10,000,000) នឹងត្រូវ
បានដាក់បញ្ចូលក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរួមគ្នាសម្រាប់ការកែលំ
អការកំសាន្ត (SHARE) គណនីដែលបានបង្កើតឡ�ើង
ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកទី 1572 នៃត្រីនិងល្បែងកូដ
និងគ្រប់គ្រងដ�ោយនាយកដ្ឋានត្រី និងសត្វព្រៃសម្រាប់
គ�ោលបំណងនៃការផ្ដល់ការបរបាញ់ និងការកំសាន្តផ្សេងៗដែ
លទាក់ទងនឹងសត្វព្រៃដល់សាធារណជនតាមរយៈកិច្ចព្រម
ព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តជាមួយម្ចាស់ដីឯកជន។

(c) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានបែងចែកជាកញ្ចប់ស
រុបទ�ៅនឹងកញ្ចប់គម្រោងមិនត្រូវល�ើសពី 50 ភាគរយ
នៃថ្លៃសរុបរបស់គម្រោងឡ�ើយ។
(d) គ្មានមូលនិធិដែលត្រូវបានលៃទុកដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែ
កនេះអាចត្រូវបានចំណាយដ�ើម្បីបង្កើតឃ្លាំងស្តុកល�ើផ្ទៃថ្មី ឬប
ង្កើនអាងស្តុកទឹកដែលមានស្រាប់ឡ�ើយ។

(1) គម្រោងដ�ើម្បីអនុវត្តផ្នែកនេះដែលអាចរួមបញ្ចូលសកម្មភា
ពអភិរក្សដីឯកជន។
(2) ការការពារនិងការស្ដារឡ�ើងវិញនៃជម្រកតាមដងទន្លេនិង
តំបន់ដស�
ី ើមន�ៅក្នុងអាង Sacramento។

3

ជំពូក 9. គណនីយភាពល�ើទឹកប្រចាំតំបន់
នៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
86125. ទឹកប្រាក់ចន
ំ ួនពីររយហាសិបដុល្លារ
($250,000,000) ត្រូវបានយកពីមូលនិធិទ�ៅឱ្យនាយក
ដ្ឋានដ�ើម្បីផ្តល់ជន
ំ ួយដល់ក្រុមភ្នាក់ងារទឹកចំនួន 8 ដែលត្រូវ
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បានគេហ�ៅថាភាពជាដៃគូតំបន់ជ�ឿទុកចិត្តតំបន់ Bay Area
(BARR) សម្រាប់កន្លែងថ្មីដែលពង្រីកអត្ថប្រយ�ោជន៍នៃកា
រផ្ទុកទឹកល�ើផ្ទៃទឹក អត្ថប្រយ�ោជន៍ន�ៅទូទាំងតំបន់ន�ៅក្នុង
ផ្នែកណាមួយដូចខាងក្រោម: គណនីយភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់
រាំងស្ងួតគុណភាពទឹកផឹកនិងការផ្ទុកអាសន្នដូចដែលបាន
ពិពណ៌នាជាទូទ�ៅន�ៅក្នុងបញ្ជីគម្រោងកាត់បន្ថយចុងក្រោ
យដែលមានន�ៅក្នុងផែនការគ្រោះមហន្តរាយដែលអាច
ជ�ឿទុកចិត្តបានក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រ San Francisco។
មណ្ឌល Contra Costa Water អាចទទួលបានជំនួយក្នុ
ងនាមភាពជាដៃគូ លុះត្រាតែអង្គការភាពជាដៃគូ BARR
មានរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចមួយ ន�ៅពេលដែលទទួលបា
នជំនួយដែលធ្វើឱ្យវាមានសិទ្ធិទទួលបានមូលនិធិដ�ោយផ្ទា
ល់។ ទីភ្នាក់ងារទឹកដែលចូលរួមន�ៅក្នុងផែនការនៃគ្រោះមហ
ន្ដរាយគ្រោះរាំងស្ងួតតំបន់ឆ្នេរ San Francisco នឹងកំណត់
និងចាត់ចែងមូលនិធិទ�ៅគម្រោងមួយ ឬណាមួយ ប៉ុន្តែចំ
នួនទឹកប្រាក់ដែលកំណត់សម្រាប់គម្រោងតែមួយមិនត្រូវ
ល�ើសពី 50 ភាគរយ នៃតម្លៃសរុបរបស់គម្រោងន�ោះទេ។
គ្មាន មូលនិធិត្រូវបានលៃទុកដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គនេះ
អាចត្រូវបានចំណាយដ�ើម្បីបង្កើតកន្លែងទុកដាក់ផ្ទៃរាបថ្មី
ឬបង្កើនអាងស្តុកដែលមានស្រាប់ឡ�ើយ។
ជំពូក 10. ការចម្រាញ់ទឹក និងការអភិរ
ក្សទឹកដែលធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើង
86126. ទ�ោះបីជាគ្រោះរាំងស្ងួតបានធូរស្រាលក៏ដ�ោយក៏ផ
លប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត ន�ៅតែត្រូវបានគេដឹងន�ៅតាមតំបន់
ជាច្រើនន�ៅទូទាំងរដ្ឋ រួមទាំង San Joaquin Valley។
ការបំផ្លិចបំផ្លាញបន្ថែមទ�ៀតពីផលប៉ះពាល់នៃលក្ខខណ្ឌរាំងស្ងួ
តល�ើអ្នកប្រើទឹកគឺជាតម្រូវការច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងការបូមចេញ
ពីតំបន់ដីសណ្តរ Sacramento-San Joaquin។ ផលវិបាក
មួយក្នុងចំណ�ោមផលវិបាកនៃការរាំងស្ងួត និងការរាំង
ស្ទះគឺជាការក�ើនឡ�ើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការបូមទឹកក្រោម
ដីដែលជាមធ្យោបាយជំនួសការផ្គត់ផ្គងល�
់ ើដដែ
ី លបានកាត់ប
ន្ថយ។ ការបង្កើនការបូមទឹកក្រោមដីធ្វើឱ្យមានការថយចុះនូវ
តារាងទឹកក្រោមដីដែលបណ្តាលឱ្យអណ្តូងធ្យូងស្ងួត និងដីស្រ
កចុះជាពិសេសន�ៅវគ្គខាងក�ើតនៃ San Joaquin Valley។
ព្រែកជីក Friant-Kern បានបាត់បង់ 60 ភាគរយនៃសមត្ថ
ភាពរបស់វាដ�ើម្បីបញ្ជូនទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទាំងការប្រើប្រាស់
និងការបញ្ចូលទឹកក្រោមដី។ លុះត្រាតែសមត្ថភាពនៃការដឹកជ
ញ្ជូនត្រូវបានស្តារឡ�ើងវិញ ហ�ើយការក�ើនឡ�ើងនេះនឹងបន្តកាន់
តែអាក្រក់ទ�ៅៗ ហ�ើយសហគមន៍មូលដ្ឋានរួមទាំងសហគមន៍
ក្រីក្រដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងល�ើទឹកក្រោមដីដ�ើម្បីបម្រើប្រជាព
លរដ្ឋរបស់ពួកគេ នឹងបន្តរងផលប៉ះពាល់។ អត្ថប្រយ�ោជន៍ជា
សាធារណៈសំខាន់ៗនឹងត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដ�ោយការវិនិយ�ោគពីរ
ដ្ឋនេះរួមទាំងការមិនបង្កើនភាពអត់ការងារធ្វើការរក្សាស្ថេរភាព
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សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

ទឹកក្រោមដី និងការធានានូវការផ្គត់ផ្គង់អាហារដែលមានស្ថេរ
ភាពបន្ថែមទ�ៀតសម្រាប់រដ្ឋ California។
86127. ចំនួនសរុបប្រាំពីររយហាសិបដុល្លារ
($750,000,000) ត្រូវបានយកពីមូលនិធិទ�ៅឱ្យនា
យកដ្ឋានដ�ើម្បីទទួលបានជំនួយប្រកួតប្រជែងសម្រា
ប់រដ្ឋអំណាចទីលានទឹកសម្រាប់ការបង្កើនទុនសម្រាប់
ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករួមមានការជួសជុលឡ�ើងវិញ
និងការបង្កើនសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនទ�ៅ និងន�ៅក្នុងព្រែកជីក
Madera និង Friant -Kern, ដែលនាំឱ្យមានការ
បញ្ចូលទឹកក្រោមដីកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងការដឹកជញ្ជូន
និងការប្រើប្រាស់ទឹកជំនន់ និងការអភិរក្សទឹក។ ការកែលម្អជា
មួយមូលនិធិដែលបានផ្តលដ�
់ ោយកថាខណ្ឌនេះត្រូវបានបញ្ចប់
ស្របនឹងច្បាប់ និងកិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ។
86128. ចំនួនសរុបមួយរយលានដុល្លារ
($100,000,000) ត្រូវបានយកចេញពីមូលនិធិទ�ៅទី
ភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិសម្រាប់សកម្មភាពដែលគាំទ្រគ
ម្រោងដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី 11 នៃកិច្ចព្រមព្រៀ
ងដំណ�ោះស្រាយដ�ើម្បីស្ដារឡ�ើងវិញនូវទន្លេ San Joaquin
ដែលបានយ�ោងន�ៅក្នុងផ្នែក 2080.2 នៃលេខកូដត្រី
និងល្បែង។ មុនពេលចំណាយអាចក�ើតមានការយល់ស្របជា
ផ្លូវការទ�ៅល�ើគម្រោងជាក់លាក់ដែលត្រូវធ្វើគឺទាមទារដ�ោយវគ្គី
ដ�ោះស្រាយចំព�ោះកិច្ចព្រមព្រៀង។
86129. ការបង្វែរទឹកពីតំបន់ Barker Slough ទ�ៅតំបន់
North Bay Aqueduct ធ្វើឱ្យផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់
ប្រភេទត្រីដែលបានចុះបញ្ជី ហ�ើយវាក៏ប៉ះពាល់ដល់គុណភាព
ទឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់តំបន់ទីក្រុងផងដែរ។ វានឹងមានអត្ថប្រយ�ោ
ជន៍ជាសាធារណៈជាច្រើនដ�ើម្បីផ្លាស់ប្តូរការបង្វែរទ�ៅបរិវេណ
North Bay Aqueduct ទ�ៅទន្លេ Sacramento។
86130. ចំនួនសរុបប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000)
ត្រូវបានយកពីមូលនិធិដ�ើម្បីនាយកដ្ឋានដ�ើម្បីធ្វើផែនការស
ម្រាប់ការបង្វែរទឹកពីទន្លេ Sacramento ទ�ៅកាន់បំពង់បត់ឆ្នេ
រសមុទ្រខាងជ�ើងដ�ើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានល�ើប្រ
ភេទត្រីដែលបានចុះបញ្ជីនិងផ្តលន
់ ូវគុណភាពខ្ពស់នៃទឹកផឹក
ទ�ៅដល់អ្នកដែលបានបម្រើដ�ោយអាងទឹក។
ជំពូក 11. សុវត្ថិភាពទឹកជំនន់ទំបន់ Oroville
86131. ទំនប់ Oroville ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់សម្រា
ប់ Sacramento Valley។ ការដាក់បញ្ចូលការគ្រប់គ្រងទឹក
ជំនន់ន�ៅទំនប់ Oroville មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារ
ទឹកសាធារណៈដែលទទួលបានទឹកពីទន
ំ ប់ Oroville ឡ�ើយ។
មុខងារគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់នៃទំនប់ Oroville ត្រូវបានបង់ដ�ោ
យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ។
86132. ទឹកប្រាក់សរុបពីររយលានដុល្លារ
($200,000,000) ត្រូវបានយកចេញពីមូលនិធិទ�ៅទ�ៅនា
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យកដ្ឋានសម្រាប់ការជួសជុល និងការសាងសង់ឡ�ើងវិញនូវផ្លូវ
បង្ហូរន�ៅទំនប់ Oroville។

អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ និងភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុក
ជួយដល់សហគមន៍ទាំងនេះ។

86133. ទឹកប្រាក់សរុបម្ភៃមួយលានដុល្លារ
($21,000,000) ត្រូវបានយកចេញពីមូលនិធិទ�ៅឱ្យនាយ
កដ្ឋាន។ ទឹកប្រាក់ចន
ំ ួនដប់ប្រាំលានដុល្លា ($15,000,000)
នឹងត្រូវបានចំណាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដីល្បាប់ទន្លេ
Feather និងការកាត់បន្ថយរវាង Live Oak និង Verona
ដ�ោយសហការជាមួយភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យទឹកជំនន់ Sutter
Butte។ ទឹកប្រាក់ប្រាំមួយលាន ដុល្លារ ($6,000,000)
នៃមូលនិធិទាំងនេះ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជន
ូ ជាជំនួយប្រកួតប្រជែ
ងដល់ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យទឹកជំនន់ Sutter Butte សម្រាប់
គម្រោងការកាត់បន្ថយទឹកជំនន់ន�ៅតំបន់សត្វព្រៃ Oroville
ដែលផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះទឹកជំនន់ និងការស្ដារប្រព័ន្ធអេកូ។

(d) ទីភ្នាក់ងារណាដែលទទួលបានមូលនិធិស្របតា
មផ្នែកនេះអាចនឹងចុះកិច្ចសន្យាសម្រាប់សេវាកម្មនៃ
មណ្ឌលអភិរក្សធនធានដ�ោយយ�ោងតាមវគ្គ 9003
នៃលេខកូដធនធានសាធារណៈ។

86134. ចំនួនសរុបមួយលានដុល្លារ ($1,000,000) ត្រូ
វបានយកពីមូលនិធិទ�ៅឱ្យនាយកដ្ឋានដ�ើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ខ�ោ
នធី Butte សម្រាប់គម្រោងចំណាយដ�ើមទុន និងឧបករណ៍ស
ម្រាប់ការសម្របសម្រួលត្រៀមលក្ខណៈគ្រាអាសន្ ននិងការទំ
នាក់ទំនងស្របជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នដែលមាន
លក្ខណៈស្តង់ដារបស់ការិយាល័យសង្គ្រោះបន្ទាន់ (SEMS)។
ជំពូកទី 12. បទប្បញ្ញត្តិ

(e) ទីភ្នាក់ងារអាចរាប់ការរួមផ្នែកជាក់ស្តែងរហូតដល់ 25 ភា
គរយនៃតម្លៃសរុបនៃគម្រោងដែលជាផ្នែកមួយនៃការចែករំលែ
កតម្លៃ។ ទីភ្នាក់ងារអាចរាប់តម្លៃនៃដីដែលបានបរិចចាគនេ
្
ះក្នុង
ការលក់ដូរដែលជាផ្នែកមួយនៃការចែករំលែកតម្លៃ។

(g) មូលនិធិទុកចិត្តដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយអនុល�ោ
មតាមផ្នែកនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដ�ោយអនុល�ោមទ�ៅតាមតម្រូវ
ការនៃការគ្រប់គ្រងយ�ោគយល់ឯកសណ្ឋាននៃច្បាប់មូលនិ
ធិស្ថាប័ន (ផ្នែកទី 7 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 18501) នៃផ្នែកទី 9
នៃក្រមមរតកសាសន៍) ។

86151. (a) ន�ៅក្នុងគម្រោងនានាដែលមានការជួសជុល
ទីជម្រកដ�ោយស្ម័គ្រចិត្តការកែលម្អគុណភាពទឹកនិងការជួសជុ
លតំបន់លិចទឹកផលប្រយ�ោជន៍ជាច្រើនដែលភ្នាក់ងារនីមួយ
ៗអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនៃផ្នែកនេះត្រូវល�ើកទឹកចិត្តឱ្យមានការសំរ
បសំរួលគ្នាទ�ៅវិញទ�ៅមកនិងបង្កើតនិងប្រើប្រាស់នូវការអនុម័
តគម្រោងដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងការអនុញ្ញាតយន្តការរួមទាំ
ងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំព�ោះបទប្បញ្ញត្តិនៃជំពូក 6.5 (ចាប់ផ្តើម
មួយផ្នែកទ�ៅ 1650 នៃផ្នែក 2នៃត្រី និងល្បែងកូដ (ដ�ោយមិ
នគិតអំពីថាត�ើជំពូកនេះន�ៅតែមានប្រសិទ្ធិភាព) និងការអនុញ្
ញាតកម្មវិធីសម្រាប់ការជួសជុលជំរកស្ម័គ្រចិត្តដ�ើម្បីច�ៀសវាង
ការពន្យារពេលរបស់គម្រោងនិងបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបា
នចំណាយទ�ៅល�ើការអនុវត្តគម្រោង។

(h) គម្រោងដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីការពារជម្រកតាមដងទ
ន្លេតាមរយៈការទិញភាពងាយស្រួលការជួសជុល ឬគម្រោង
ដទៃទ�ៀតត្រូវពិចារណាល�ើផែនការ និងអនុសាសន៍ដែលបា
នបង្កើតឡ�ើងដ�ោយកម្មវិធីអភិរក្សជម្រកន�ៅតាមដងទន្លេនៃ
រដ្ឋ California យ�ោងតាមជំពូក 4.1 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
1385) នៃផ្នែកទី 2 នៃកូដត្រី និងល្បែង។

(b) គម្រោងដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីការពារបក្សីអន្តោ
ប្រវេសន៍តាមរយៈការទិញភាពងាយស្រួលការជួសជុលឬគ
ម្រោងដទៃទ�ៀតត្រូវស្របនឹងផែនការ និងអនុសាសន៍ដែលបា
នបង្កើតឡ�ើងដ�ោយភាពជាដៃគូសហព័ន្ធសហព័ន្ធអន្តោប្រវេស
ន៍ដែលរួមបញ្ចូលផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ California។

(2) ប្រាក់ជំនួយសម្រាប់គម្រោងនេះគឺតិចជាងមួយលានដុ
ល្លារ ($1,000,000)។

(c) ទីភ្នាក់ងារណាមួយដែលផ្តល់មូលនិធិស្របតាមផ្នែកនេះ
ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ ឬតំបន់ដែលមានការព្រួយបារម្ភខាងសេ
ដ្ឋកិច្ចអាចផ្តល់មូលនិធិដ�ើម្បីជួយដល់សហគមន៍ទាំងនេះក្នុង
ការដាក់ពាក្យសុំមូលនិធិន�ោះរួមទាំងជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស
និងការសរសេរជំនួយ។ មូលនិធិទាំងនេះអាចត្រូវបានផ្តល់ជន
ូ
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(f) ភ្នាក់ងារចាត់វិធានការទិញដីធ្លីក៏ត្រូវពិចារណាល�ើលទ្ធភាព
នៃកម្មសិទ្ធិករដែលបានស្នើសុំដីធ្លីដែលបានស្នើសុំដ�ើម្បីរក្សាវា
ក្នុងស្ថានភាពដែលនឹងការពារតម្លៃដែលត្រូវបានទទួល និង
ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាដែលអាចក�ើតមានឡ�ើងន�ៅល�ើដីជិតខាង
ប្រសិនប�ើ ដីមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវទេ។

់ ក់សណ
ំ ងជាមុនចំនួន 50
(i) ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងត្រូវផ្តលប្រា
ភាគរយសម្រាប់គម្រោងទាំងន�ោះដែលបំពេញបានតាមលក្ខ
ណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖
(1) អ្នកគាំទ្រគម្រោងគឺជាសហគមន៍ក្រីក្រ ឬអង្គភាពមានសិ
ទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដូចបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 86166
ឬគម្រោងនេះផ្តលប្រយ�
់
ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ។

(j) ថ្លៃចំណាយដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រម
ួ បញ្ចូល
ទាំងការចំណាយដ�ោយប្រយ�ោលដូចបានកំណត់ន�ៅក្នុងគ�ោល
ការណ៍ណែនាំការគ្រប់គ្រង និងថវិការបស់សហព័ន្ធក៏ដូចជាកា
រចំណាយល�ើការចំណាយសមហេតុផល។
(k) ទីភ្នាក់ងារដែលទទួលបានមូលនិធិដែលបានកំណ
ត់សម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់ ឬអ្នកទទួលជំនួយត្រូ
វពន្លឿនការចំណាយ ឬការផ្ទេរមូលនិធិទាំងន�ោះ
ដ�ោយមានដំណ�ើរការតិចតួចដែលចាំបាច់ដ�ើម្បីអនុ
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

43

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
វត្តតាមច្បាប់ និងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋដែលមានស្រាប់
និងតម្រូវការនៃផ្នែកនេះ។ វាគឺជាចេតនានៃផ្នែកនេះដែ
លការចំណាយឬការផ្ទេរមូលនិធិត្រូវមានប្រសិទ្ធភាព
ប្រសិទ្ធភាពការចំណាយ និងឆាប់រហ័ស ហ�ើយជាទូទ�ៅវានឹង
ក�ើតឡ�ើងមិនល�ើសពីរយៈពេល 90 ថ្ងៃពីការទទួលបានការប
ញ្ជាក់ពីអ្នកទទួលសម្រាប់មូលនិធិដែលបានស្នើសុំ។
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86152. ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើបានបរិមាណទឹកដែលត្រូ
វបានបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មនុស្ស និងបរិស្ថានជា
លទ្ធផលពីការចំណាយដែលបានស្នើឡ�ើងដែលពួកគេធ្វើតា
មការបែងចែកនេះ។ ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទ�ៅបានទីភ្នាក់ងា
រត្រូវតែធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវគុណភាពទឹកដែលបង្កើតឡ�ើងស
ម្រាប់ការប្រើប្រាស់មនុស្សនិងបរិស្ថានដែលជាលទ្ធផលនៃកា
រចំណាយដែលបានស្នើឡ�ើងដែលពួកគេធ្វើតាមការបែងចែក
នេះ។

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

86156. រាល់ការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីដែលបានធ្វើឡ�ើងស្របតា
មផ្នែកនេះរួមទាំងការទូទាត់ការប្រាក់ និងការចំណេញការប្រាក់
នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងមូលនិធិ ហ�ើយត្រូវមានសម្រាប់គ�ោ
លបំណងនៃជំពូក ឬផ្នែកដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យខ្ចីប៉ុណ្ណោះ។
86157. (a) ភ្នាក់ងាររដ្ឋនីមួយៗដែលទទួលបាន
ការឧបត្ថម្ភមូលនិធិដែលអាចរកបានដ�ោយផ្នែកនេះត្រូ
វទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតទិន្នន័យនៃភាពជ�ោគជ័យ
និងរាយការណ៍ពីស្ថានភាពនៃគម្រោង និងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញ
ី ធឺណេតគណនេយ្យសញ្ញាប័
វត្ថុទាំងអស់ន�ៅល�ើគេហទំព័រអ៊ន
ណ្ណរបស់រដ្ឋ។
(b) ភ្នាក់ងាររដ្ឋនីមួយៗដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភមូលនិធិដែ
លមានន�ៅក្នុងផ្នែកនេះត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោម៖
(1) វាយតម្លៃលទ្ធផលនៃគម្រោងដែលផ្តលម
់ ូលនិធិដ�ោយផ្នែ
កនេះ។

86153. ន�ៅក្នុងវិសាលភាពស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិផ្សេ
ងទ�ៀតនៃផ្នែកនេះភ្នាក់ងារទូទាំងរដ្ឋដែលផ្តល់ជន
ំ ួយតាម
ផ្នែកនេះត្រូវស្វែងរកការផ្តល់មូលនិធិសមធម៌ដល់គម្រោង
ដែលមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ទូទាំងរដ្ឋរម
ួ ទាំងវគ្គខាងជ�ើង
និងវគ្គខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California តំបន់ឆ្នេរ និងតំបន់ដគ�
ី ោក
និងជ�ើងភ្នំ Sierra និង Cascade និងតំបន់ភ្នំ។

(2) រាប់បញ្ចូលន�ៅក្នុងការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារដ�ោយអ
នុល�ោមតាមវគ្គ 86003 ការវាយតំលៃដែលបានពិពណ៌នាក្នុ
ងអនុផ្នែក (a).

86154. អ្នកដាក់ពាក្យសុំជន
ំ ួយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះនឹង
បញ្ជាក់ថាសំណ�ើសុំជំនួយមានសង្គតិភាពជាមួយផែនការគ្រ
ប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់រម
ួ បញ្ចូលគ្ នាប្រសិនប�ើមាន។ ទ�ោះជា
យ៉ាងណាក៏ដ�ោយភាពស្របគ្នាជាមួយផែនការគ្រប់គ្រងទឹករួម
បញ្ចូលគ្នាមិនតម្រូវឱ្យមានជាលក្ខខណ្ឌនៃជំនួយប្រកួតប្រជែង
ឡ�ើយ ហ�ើយសំណ�ើផ្តល់ជន
ំ ួយមិនត្រូវផ្តល់អាទិភាពទាបទេ
ប្រសិនប�ើគេមិនស្របតាមផែនការគ្រប់គ្រងទឹករួមបញ្ចូលគ្នា។

86158. (a) សម្រាប់គម្រោងដែលអនុវត្តដ�ោយភ្នាក់ងាររដ្ឋ
ទាក់ទងនឹងផ្នែកនេះ មូលនិធិដល់ទ�ៅ 10 ភាគរយបម្រុងទុក
សម្រាប់មូលនិធិគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដ�ោយផ្នែកនេះអាចត្រូវព
ង្រីកសម្រាប់ផែនការ ការតាមដាន និងរបាយការណ៍ចាំបាច់ស
ម្រាប់ការរចនាជ�ោគជ័យ ការជ្រើស និងការអនុវត្តគម្រោងនិង
ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្ថប្រយ�ោជន៍។ ការទទួលអង្គភាពលក្ខណសម្ប
ត្តិមួយជំនួយប្រកួតប្រជែងសម្រាប់គម្រោងមួយដែលអនុល�ោ
មតាមផ្នែកនេះអាចទទួលបានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើផែន
ការផងដែរ ការតាមដាន និងរបាយការណ៍ចាំបាច់សម្រាប់ការរ
ចនាជ�ោគជ័យ ការជ្រើស និងការអនុវត្តគម្រោង។ ផ្នែកនេះនឹង
មិនត្រូវដាក់កម្រិតល�ើមូលនិធិដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទ�ៅ
ដ�ោយភ្នាក់ងារសម្រាប់ “ផែនការបឋម” “គំនូរការងារ” និង
“សំណង់” សម្រាប់គម្រោងចំណាយដ�ើមទុន ឬគម្រោងជំ
នួយ។

(3) កាន់កាប់មូលនិធិដែលមានគណនេយ្យភាពសម្រាប់ការបំ
ពេញគម្រោងដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាដ�ោយផ្នែកនេះ
ឱ្យទាន់ពេលវេលា និងក្នុងវិសាលភាព។

86155. (a) ទ�ោះបីជាមានការបែងចែកផ្សេងទ�ៀតក្នុងផ្នែ
កនេះក៏ដ�ោយក៏ទីភ្នាក់ងារសាធារណៈដែលមានប្រជាជនតិច
ជាង 100,000 នាក់និងប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់គ្រួសារ
ដែលតិចជាង 100 ភាគរយ នៃប្រាក់ចណ
ំ ូលគ្រួសារមធ្យមរប
ស់រដ្ឋត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តលម
់ ូលនិធិផ្គូផ្គងមិនល�ើសពី 35 ភាគ
រយសម្រាប់ផ្តល់ជន
ំ ួយសម្រាប់គម្រោងទាំងស្រុងន�ៅក្នុងដែន
សមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគេ។ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលផ្តល់ជន
ំ ួយដល់ភ្នាក់
ងារសាធារណៈក្នុងតំបន់ទាំងនេះអាចផ្តលម
់ ូលនិធិមុនការសា
ងសង់ផ្នែកមួយចំនួននៃគម្រោងប្រសិនប�ើទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបញ្ជាក់
ថាតម្រូវឱ្យភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានរង់ចាំការទូទាត់រហូ
តដល់គម្រោងបញ្ចបហ�
់ ើយអាចធ្វើឱ្យគម្រោងមិនអាចដំណ�ើរ
ការបាន។

(b) អនុញ្ញាត និងរ�ៀបចំផែនការត្រួតពិនិត្យថ្លៃឈ្នួល និងត
ម្លៃគម្រោងដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសំណង់ត្រូវចាត់ទុក
ថាជាផ្នែកមួយនៃតម្លៃសំណង់។ តម្លៃគម្រោងបម្រុងទុកសម្រា
ប់ផែនការគម្រោង និងការរចនា និងតម្លៃរដ្ឋបាលផ្ទាល់
និងមិនផ្ទាល់នឹងត្រូវកំណត់ជាធាតុបន្ទាត់ដ�ោយឡែកក្នុងថវិកា
គម្រោង។

(b) គ្មានអ្វីន�ៅក្នុងផ្នែកនេះហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋពីការ
ផ្តល់ជំនួយដល់សហគមន៍ក្រីក្រ ឬតំបន់ដែលមានការព្រួយបារ
ម្ភខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការចែករំលែកតម្លៃ។

86159. ទ�ោះជាផ្នែក 16727 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល ប្រាក់ផ្គត់
ផ្គង់ដែលទាក់ទងនឹងជំពូកទី 6 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 86080)
និងជំពូក 8 (ចាប់ផ្តើមជាមួយផ្នែក 86120) អាចត្រូវបានប្រើ
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សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

សម្រាប់ជំនួយប្រកួតប្រជែង និងប្រាក់កម្ចីដល់អង្គការមិនស្វែង
រកប្រាក់ចណេ
ំ ញដ�ើម្បីសងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដែលបានពិព
ណ៌នាន�ៅក្នុងវគ្គ 22064 នៃកូដហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹងគម្រោង
ដែលស្របជាមួយគ�ោលបំណងនៃជំពូកទាំងន�ោះ។

សាធារណៈក្នុងតំបន់ កុលសម័្ពន្ធឥណ្ឌាន ឬអង្គការមិនស្វែងរក
ំ ញមានសិទ្ធិទទួលសំណងហ�ើយមិនត្រូវថ្លឹងថ្លែងក្នុ
ប្រាក់ចណេ
ងការវាយតម្លៃល�ើសំណ�ើផ្តលម
់ ូលនិធិដ�ោយយ�ោងតាមការបែ
ងចែកនេះទេ។

86160. មូលនិធិមិនល�ើសពី 5 ភាគរយសរុបបម្រុងទុកដ
ល់ភ្នាក់ងាររដ្ឋណាមួយក្រោមផ្នែកនេះដ�ើម្បីបង់កម្មវិធីរដ្ឋបាលរ
បស់ខ្លួន និងគម្រោងដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងផ្នែកនេះ។

(b) មុននឹងទូទាត់ជន
ំ ួយ ឬប្រាក់កម្ចី ភ្នាក់ងាររដ្ឋនឹង ធ្វើការ
ប្រជុំជាសាធារណៈក្នុងតំបន់ចន
ំ ួនបីដ�ើម្បីពិចារណាល�ើយ�ោប
ល់ជាសាធារណៈមុននឹងបញ្ចបសេ
់ ចក្តីណែនាំ។ ភ្នាក់ងាររ
ដ្ឋនឹងប�ោះពុម្ពសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរុករក និងការវាយត
ម្លៃន�ៅល�ើគេហទំព័រអ៊ន
ី ធឺណិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងហ�ោចណាស់
30 ថ្ងៃមុនការប្រជុំជាសាធារណៈ។ ការប្រជុំមួយត្រូវធ្វើឡ�ើ
ងន�ៅទីកន្លែងមួយន�ៅរដ្ឋ California វគ្គខាងជ�ើង ការប្រជុំ
គ្នាមួយត្រូវធ្វើឡ�ើងន�ៅទីតាំងមួយន�ៅជ្រលងភ្នំកណ្ដាលនៃរ
ដ្ឋ California ហ�ើយការប្រជុំគ្នាមួយត្រូវធ្វើឡ�ើងន�ៅទីតាំង
មួយន�ៅវគ្គខាងត្បូងរដ្ឋ California។ ភ្នាក់ងារដែលគ្មានយុ
ត្តាធិការន�ៅក្នុងតំបន់មួយឬច្រើនជាងនេះអាចលុបច�ោលកា
រប្រជុំន�ៅក្នុងតំបន់ឬតំបន់ដែលពួកគេមិនមានយុត្តាធិការ។
តាមការសម្របតាម ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋត្រូវបញ្ជូនច្បាប់ចម្លងនៃគ�ោ
លការណ៍ណែនាំទ�ៅគណៈកម្មការសារព�ើពន្ធ និងគណៈកម្មកា
រគ�ោលនយ�ោបាយដែលសមស្របនៃនីតិបញ្ញត្ដិ។

86161. (a) ទិន្នន័យតាមដានគុណភាពទឹកនឹងត្រូវប្រ
មូល និងរាយការណ៍ទ�ៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋក្នុងលក្ខណៈមួយ
ដែលត្រូវគ្នា និងស្របជាមួយប្រព័ន្ធទិន្នន័យត្រួតពិនិ
ត្យទឹកល�ើផ្ទៃ ឬប្រព័ន្ធទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដីដែល
គ្រប់គ្រងដ�ោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋ ស្របជាមួយផ្នែក 4.9
(ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 12400) នៃផ្នែក 6។ ទិន្នន័យតាមដាន
ជម្រាលនឹងត្រូវប្រមូល និងរាយការណ៍ទ�ៅនាយកដ្ឋានអភិរក្ស
ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលត្រូវគ្នា និងស្របជាមួយកម្មវិធីទឹកជំនន់
ទូទាំងរដ្ឋគ្រប់គ្រងដ�ោយនាយកដ្ឋានអភិរក្ស។
(b) ភ្នាក់ងាររដ្ឋ ការផ្តល់ជន
ំ ួយឬប្រាក់កម្ចីដ�ោយអនុល�ោមតា
មផ្នែកនេះអាចរួមបញ្ចូលនូវការចំណាយជាក់លាក់សម្រាប់ការ
អនុល�ោមតាមច្បាប់ក្នុងស្រុក, រដ្ឋ និងសហព័ន្ធអនុញ្ញាតនិងត
ម្រូវការផ្សេងទ�ៀត។
(c) មូលនិធិដល់ទ�ៅ 1 ភាគរយបម្រុងទុកសម្រាប់រាល់កម្ម
វិធីផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាដ�ោយផ្នែកនេះអាចត្រូវបានចំណាយសម្រា
ប់ការស្រាវជ្រាវទ�ៅក្នុងវិធីសាស្រ្តដ�ើម្បីកែលម្អការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
លំន�ៅដ្ឋានទាក់ទងនឹងទឹក និងគុណភាពទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិ
ធីន�ោះ ល�ើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ផ្សេងទ�ៀតដែលបានផ្តល់ជនន�
ូ
ៅ
ក្នុងផ្នែកនេះ។
86162. (a) មុនពេលទទួលបានជំនួយប្រកួតប្រជែង
ឬកម្ចីទាក់ទងនឹងផ្នែកនេះ ភ្នាក់ងារផ្នែកនីមួយៗដែលទទួល
បាន ការដកហូតកម្មសិទ្ធិពីការផ្តល់មូលនិធិដែលអា
ចរកបានដ�ោយផ្នែកនេះដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជន
ំ ួយ
ប្រកួតប្រជែង ឬប្រាក់កម្ចីក្រោមផ្នែកនេះនឹងអភិវឌ្ឍ
និងអនុម័តគម្រោងការ និងគ�ោលការណ៍ណែនាំការឃ�ោស
នាការវាយតម្លៃ។ គ�ោលការណ៍ណែនាំនេះនឹងរួមទាំងតម្រូ
វការការតាមដាន និងរបាយការណ៍ និងរួមទាំងការកំណទ់
ល�ើល�ើចំនួនប្រាក់ដុល្លារនៃប្រាក់កម្ចីអ្នកឧបត្ថម្ភនីមួយៗ។
គ�ោលការណ៍ណែនាំនឹងមិនរួមទាំង ការហាមឃាត់ល�ើការស្ដារ
ការចំណាយល�ើការចំណាយដ�ោយផ្ទាល់ ឬដ�ោយប្រយ�ោល
ដ�ោយភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុក កុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាន
ឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចណេ
ំ ញ។ ប្រសិនប�ើភ្នាក់ងាររ
ដ្ឋបានបង្កើត និងអនុម័តគ�ោលការណ៍ណែនាំ
និងការវាយតម្លៃគម្រោង ដែលអនុល�ោមតាមតម្រូវកា
រនៃផ្នែកនេះវាអាចប្រើគ�ោលការណ៍ណែនាំទាំងន�ោះ។
ការចំណាយល�ើស ឬដ�ោយប្រយ�ោលក�ើតឡ�ើងដ�ោយភ្នាក់ងារ

3

(c) យ៉ាងហ�ោចណាស់ក៏ 45 ថ្ងៃមុនការស្នើសុំគម្រោងដ�ោយ
អនុល�ោមតាមផ្នែកនេះ។ មូលនិធីគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងាររដ្ឋទាក់ទង
នឹងផ្នែកនេះនឹងប្រកាសពាក្យសុំប�ោះឆ្នោតនៃសេចក្តីណែនាំស
ម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសម
ុំ ូលនិធិន�ៅល�ើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន។
គ�ោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការស្ទង់មតិ និងការវាយតម្លៃរបស់គ
ម្រោងនឹងមានតែលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្អែកតាមតម្រូវការដែលអាច
អនុវត្តបាននៃផ្នែកនេះ។
(d) គ្មានអ្វីន�ៅក្នុងផ្នែកនេះរឹតបន្តឹងល�ើភ្នាក់ងារនានាពីការអនុវ
ត្ត និងគ�ោរពតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់។
86163. គម្រោងនីមួយៗបានផ្គត់ផ្គង់ពផ្នែនេ
ី
ះនឹងអនុល�ោ
មតាមតម្រូវការដូចខាងក្រោម៖
(a) ការវិនិយ�ោគមូលនិធិសាធារណៈដ�ោយយ�ោងតាមផ្នែកនេះ
នឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយ�ោជន៍សាធារណៈដែលឆ្លើយតបទ�ៅនឹងត
ម្រូវការ និងអាទិភាពទូទាំងរដ្ឋដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការផ្តល់មូ
លនិធិសាធារណៈ ដូចដែលបានកំណត់ដ�ោយភ្នាក់ងារចែកចា
យថវិកា។
(b) ន�ៅក្នុងការបែងចែកនិងការចំណាយមូលនិធិដែលបានអ
នុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះអាទិភាពនឹងត្រូវបានផ្តល់ទ�ៅឱ្យគម្រោង
ដែលប្រើមូលនិធិឯកជនរដ្ធាភិបាលឬមូលដ្ឋានឬបង្កើតអត្ថប្រ
យ�ោជន៍សាធារណៈធំបំផុត។ ភ្នាក់ងាររដ្ឋទទួលមូលនិធិទាក់ទ
ងនឹងផ្នែកនេះត្រូវស្វែងរកការប្រើមូលនិធិដ�ើម្បីពង្រីកវិសាលភា
ពបំផុត ប៉ុន្ដែភ្នាក់ងារនឹងចូលទ�ៅក្នុងគណនីសមត្ថភាពដែល
មានកំណត់ក្នុងការចំណាយប្រាក់ផ្នែកដ�ោយទីភ្នាក់ងារសាធារ
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ណៈតូច និងដ�ោយភ្នាក់ងារស្វែងរកផលប្រយ�ោជន៍ដល់សហគ
មន៍ក្រីក្រនិងតំបន់ដែលមានបញ្ហា។

11460, 11461, 11462, និង 11463 និងមាត្រា
12200 ដល់ 12220 រួមបញ្ចូលគ្នា។

(c) គម្រោងដែលមានមូលនិធិត្រូវធ្វើទិសដ�ៅនៃជំពូកឬអត្ថប
ទដែលគម្រោងទទួលបានមូលនិធិ។

(b) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះតំបន់ដែលប្រើ
ប្រាស់ទឹកដែលត្រូវបានបង្វែរ និងបញ្ជូនពីតំបន់ទឹកនៃទន្លេ
Sacramento សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ន�ៅខាងក្រៅតំបន់ជល
សាស្ដ្រទន្លេ ឬតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាប់
ពាក់ព័ន្ធភ្លាមៗ ឬអាចមាន បានផ្តល់ឱ្យដ�ោយងាយស្រួលនូវទឹ
កដ�ោយគុណធម៌ ឬដ�ោយសារតែការបង្វែរ និងការដឹកជញ្ជូនទឹ
កន�ោះតាមរយៈកន្លែងដែលអាចសាងសង់សម្រាប់គ�ោលបំណ
ងន�ោះបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2018។

(d) ក្នុងការសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងធនធានទឹកដ�ោយអនុល�ោ
មតាមផ្នែកនេះ រដ្ឋ និងភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់នឹងប្រើវិទ្យាសាស្រ្តដែ
លអាចរកបានល្អបំផុតដ�ើម្បីជូនដំណឹងដល់ការសម្រេចចិត្តទាំ
ងន�ោះ។
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សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

(e) ក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបាន គម្រោងមួយដែលបានគាំ
ទ្រដ�ោយមូលនិធិអាចរកបានដ�ោយផ្នែកនេះនឹងរួមមានសញ្ញា
សាធារណជនថាជូនដំណឹងដែលទទួលបានមូលនិធិគម្រោងពី
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងច្បាប់គុណភាពទឹក 2018 ។
(f) តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទ�ៅបានគម្រោងដែលផ្តលម
់ ូ
លនិធិដ�ោយប្រាក់ចំណូលពីផ្នែកនេះនឹងល�ើកកម្ពស់អាទិភាព
នៃការធ្វើផែនការរដ្ឋស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃផ្នែក 65041.1
នៃក្រមរដ្ឋាភិបាលនិងយុទ្ធសាស្រ្តសហគមន៍ប្រកបដ�ោយចីរ
ភាពស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃអនុក្រឹត្យ (B) នៃកថាខណ្ឌ (2)
នៃអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 65080 នៃក្រមរដ្ឋ។
(g) តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទ�ៅបានគ�ោលបំណងគ�ោ
លដ�ៅទឹកសម្រាប់ដីឯកជនដែលរួមបញ្ចូលក្នុងផ្នែកនេះគួរ
តែត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការប្រើសេវភាពអភិរក្ស និងកា
រចូលរួមរបស់ម្ចាស់ដីដ�ោយស្ម័គ្រចិត្តដែលរួមបញ្ចូល ប៉ន្តែ
ុ
មិនកំណត់ចព�
ំ ោះការប្រើប្រាស់សេវភាពដែលមាននិរន្តរភា
ពស្របតាមផ្នែកទី 10.2 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 10200)
និងផ្នែកទី 10.4 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 10330) នៃលេខកូ
ដធនធានសាធារណៈយានយន្តការផ្លាស់ប្តូរទីលន�
ំ ៅស្ម័គ្រចិត្ត
និងសកម្មភាពអភិរក្សដីឯកជន។
86164. មូលនិធិដែលផ្តលដ�
់ ោយផ្នែកនេះនឹងមិនត្រូវបានចំ
ណាយដ�ើម្បីចំណាយល�ើការរ�ៀបចំការសាងសង់ការប្រតិបត្តិ
ការការកាត់បន្ថយការថែទាំ ឬការថែរក្សាទីតាំងដឹកជញ្ជូនទឹកដី
សណ្តរទេ។ ការចំណាយទាំងន�ោះត្រូវតែជាភារកិច្ចរបស់ទីភ្នាក់
ងារទឹកដែលទទួលបានផលប្រយ�ោជន៍ពីការរចនាការសាងស
ង់ប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយឬថែរក្សាសម្ភារៈទាំងន�ោះ។
86165. (a) ការបែងចែកនេះមិនថយចុះធ្វើឱ្យខូចខាត
ឬប៉ះពាល់ដល់មធ្យោបាយណាក៏ដ�ោយប្រភពណាប្រភពដ�ើម
ណាប្រភពដ�ើមប្រភពទឹកដីប្រភពដ�ើមឬការការពារសិទ្ធិទឹកផ្សេ
ងទ�ៀត ដែលរួមបញ្ចូលប៉ន្តែមិន
ុ
កំណត់ចំព�ោះសិទ្ធិទឹកដែលបា
នប្រើមុនថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1914 ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យន�ៅ
ក្រោមច្បាប់។ ផ្នែកនេះមិនកំណត់ឬប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តមា
ត្រាទី 1.7 (ចាប់ផ្តើមជាមួយផ្នែក 1215) នៃជំពូកទី 1
ផ្នែកទី 2 ផ្នែកទី 2 ផ្នែក 10505, 10505.5, 11128,
46 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

(c) គ្មានអ្វីន�ៅក្នុងផ្នែកនេះជំនួសវិសាលភាព ឬវិស�ោធនកម្ម
ល�ើការអនុវត្តនៃជំពូកទី 10 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 1700)
នៃផ្នែកទី 2 នៃវគ្គទី 2 រួមទាំងការដាក់ញត្តិទាក់ទងនឹងការ
ដឹកជញ្ជូនថ្មីដែលបានសាងសង់ ឬដំណ�ើរការ
ដ�ោយយ�ោងទ�ៅតាមជំពូកទី 2 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 85320)
នៃវគ្គ 4 នៃផ្នែក 35 ។
(d) ល�ើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ជាក់លាក់ណាមួយគ្មាន
អ្វីន�ៅក្នុងផ្នែកនេះជំនួសឱ្យកាត់បន្ថយឬប៉ះពាល់ដល់ការ
ការពារផ្នែកច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទាំងនីតិវិធី និងនីតិវិធីដែ
លពាក់ពន
័ ្ធនឹងបទបញ្ជារបស់គណៈកម្មាការរដ្ឋដ�ើម្បីបង្វែរ
និងប្រើប្រាស់ទឹករួមទាំង ប៉ន្តែមិនត្រូ
ុ
វបានកំណត់ចំព�ោះអាទិភា
ពខាងទឹកជាអាទិភាព។ ការការពារផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ដល់ក្រុ
ងដ�ោយផ្នែក 106 និង 106.5 និងការផ្លាស់ប្តូរល�ើសិទ្ធិទឹក។
គ្មានអ្វីន�ៅក្នុងផ្នែកនេះពង្រីក ឬផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិអំណាចដែលមាន
ស្រាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្វែរ
និងការប្រើទឹក ឬយុត្តាធិការស្របច្បាប់ដែលមានស្រាប់របស់តុ
លាការល�ើសិទ្ធិទឹកន�ៅរដ្ឋ California។
(e) គ្មានអ្វីន�ៅក្នុងផ្នែកនេះត្រូវបានបកស្រាយដ�ើម្បីជះឥទ្ធិព
លទ�ៅល�ើច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រៃនិងធម្មជាតិនៃរដ្ឋ California
(ជំពូកទី 1.4 (ចាប់ផ្តើមជាមួយផ្នែក 5093.50)
នៃផ្នែកទី 5 នៃលេខកូដធនធានសាធារណៈ) ឬច្បាប់ព្រៃ
និងទន្លេទេសភាពសហព័ន្ធ (16 U.S.C. វគ្គ 1271 et seq.)
និងមូលនិធិដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះនឹ
ងមិនមានសម្រាប់គម្រោងណាមួយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមានល�ើតម្លៃដែលទន្លេ ឬតំបន់ទេសភាពធម្មជាតិ ឬទ
ន្លេណាមួយផ្សេងទ�ៀតត្រូវបានផ្តល់ឱ្យការការពារដ�ោយអនុល�ោ
មទ�ៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រៃ និងធម្មជាតិនៃរដ្ឋ California
ឬច្បាប់ព្រៃ និងទន្លេទេសភាពសហព័ន្ធ។
(f) គ្មានអ្វីន�ៅក្នុងផ្នែកនេះជំនួសវិស�ោធនកម្មឬកែ
សម្រួលច្បាប់កែទម្រង់ដីសណ្ដែក SacramentoSan Joaquin ឆ្នាំ 2009 (ផ្នែក 35 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
85000) ឬច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀតដែល រួមមាន

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

កំណត់ចព�
ំ ោះផ្នែក 22.3 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
ប៉ន្តែមិន
ុ
32300) នៃកូដធនធានសាធារណៈ។

មទីក្រុងស្របតាមច្បាប់រ�ៀបចំគ្រប់គ្រងទឹកទីក្រុង (ផ្នែកទី 2.6
(ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 10610) នៃ ផ្នែក 6)។

(g) ទ�ោះបីជាមានច្បាប់ណាមួយផ្សេងទ�ៀតក៏ដ�ោយទីភ្នា
ក់ងារណាមួយ ឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែល
ទទួលបានដីដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះអាចប្រើប្រាស់
ច្បាប់ឥណទានពន្ធអភិរក្សបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិឆ្នាំ 2000
(Natural Heritage Preservation Tax Credit Act
of 2000) (ផ្នែកទី 28 (ចាប់ផ្តើមជាមួយផ្នែករ 37000)
នៃកូដធនធានសាធារណៈ)។ មូលនិធិដែលត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទា
នដ�ោយយ�ោងទ�ៅតាមផ្នែកនេះដែលមិនត្រូវបានកំណត់សម្រា
ំ ួយប្រកួតប្រជែងក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គ�ោលបំ
ប់កម្មវិធីជន
ណងនៃការសងបំណុលទ�ៅមូលនិធិទទ�
ូ ៅដ�ោយយ�ោងតាមច្បា
ប់ឥណទានពន្ធអភិរក្សបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិឆ្នាំ 2000។

(3) ដ�ើម្បីទទួលបានមូលនិធិន�ៅក្រោមផ្នែកនេះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹក
កសិកម្មត្រូវបានអនុម័ត និងដាក់ជនន
ូ ូវផែនការគ្រប់គ្រងទឹកក
សិកម្មស្របតាមច្បាប់រ�ៀបចំការគ្រប់គ្រងទឹកកសិកម្ម
(ផ្នែកទី 2.8 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 10800) នៃ ផ្នែក 6)។

ូ
ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះ
(h) មូលនិធិដែលបានផ្តល់ជនដ�
និងការដកហូតឬការផ្ទេរមូលនិធិទាំងន�ោះនឹងមិនត្រូវបាន
ចាត់ទុកថាជាការផ្ទេរមូលនិធិសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃជំពូក
ទី 9 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 2780) ផ្នែកទី 3 នៃលេខកូដត្រី
និងល្បែង ។
86166. (a) អ្នកដាក់ពាក្យសុមាន
ំ
សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់
កម្ចីប្រាក់កម្ចី និងកិច្ចសន្យាដែលមានចែងក្នុងផ្នែកនេះគឺជាភ្
នាក់ងារសាធារណៈ និងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋរួមទាំងមន្ទីរពិស�ោ
ធន៍ជាតិគ្រប់គ្រងដ�ោយសាកលវិទ្យាល័យស្រុកអភិរក្សធនធា
នអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញសេវាសាធារណៈក្រុមហ៊ន
ុ
ទឹកក្រៅប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈដូចបានកំណត់ក្នុងអត្រានុកូល
ដ្ឋាន (វគ្គ 116275 នៃក្រមសុខភាព និងសុវត្ថិភាពអ្នកផ្គត់
ផ្គង់ទឹកន�ៅតាមទីក្រុង ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងវគ្គ 10617
នៃលេខកូដទឹកកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានដែលទទួលស្គាល់ដ�ោយ
សហព័ន្ធភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលកាន់កាប់ឬគ្រប់គ្រងដីន�ៅក្នុ
ងរដ្ឋ California និងកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានដែលបានចុះបញ្ជី
ន�ៅគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌជនជាតិអាមេរិកដ�ើមកំណ�ើត
់ ូលនិ
បញ្ជីពិគ្រោះកុលសម្ព័ន្ធ California។ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋផ្តលម
ធិតាមផ្នែកនេះផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជនដែលមានលក្ខណស
ម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលមានបទពិស�ោធន៍ក្នុងការរ�ៀបចំការរចនា
និងការអភិវឌ្ឍប្រភេទគម្រោងដែលទទួលបានថវិកាពីភ្នាក់ងារ
ឬដែលមានសិទ្ធិពិគ្រោះយ�ោបល់ន�ៅក្នុងវិស័យទាំងនេះ។
(b) (1) ដ�ើម្បីទទួលបានមូលនិធិន�ៅក្រោមផ្នែកនេះគម្រោង
ដែលស្នើឡ�ើងដ�ោយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សាធារណៈដែលត្រូ
វបានគ្រប់គ្រងដ�ោយគណកម្មាធិការឧស្សាហកម្មសាធារណៈ
ឬក្រុមហ៊ុនទឹកទ�ៅវិញត្រូវមានគ�ោលបំណងសាធារណៈច្បាស់
លាស់ និងច្បាស់លាស់ហ�ើយគម្រោងនេះនឹងផ្តលប្រយ�
់
ោជន៍ដ
ល់អតិថិជននៃប្រព័ន្ធទឹក ហ�ើយមិនមែនវិនិយ�ោគិនទេ។
(2) ដ�ើម្បីទទួលបានមូលនិធិន�ៅក្រោមផ្នែកនេះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹ
កក្នុងទីក្រុងត្រូវតែអនុម័តនិងដាក់ផែនការគ្រប់គ្រងទឹកន�ៅតា

(4) យ�ោងតាមវគ្គ 10608.56 អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកបរិសុទ្ធ ឬអ្នក
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងទីប្រជុំជនគឺមិនអាចទទួលបានមូលនិធិជំនួយ
ន�ៅក្រោមផ្នែកនេះទេលុះត្រាតែវាអនុល�ោមតាមតម្រូវការនៃផ្នែ
កទី 2.55 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 10608) នៃផ្នែកទី 6។
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(5) ទ�ោះបីជាមានបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទ�ៀតក្នុងផ្នែកនេះក៏ដ�ោ
យទីភ្នាក់ងារដែលទទួលមូលនិធិតាមផ្នែកនេះអាចកាត់បន្ថ
យឬលុបបំបាត់តម្រូវការចែករំលែកតម្លៃន�ៅពេលផ្តល់ជំនួយ
ប្រកួតប្រជែងចំនួនមួយលានដុល្លា ($1,000,000) រឬតិច
ជាងនេះដល់អង្គការមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញដែលមានថវិកាតិចជា
ងមួយលានដុល្លារ ($1,000,000) ប្រសិនប�ើភ្នាក់ងារ កំណ
ត់ថាជំនួយប្រកួតប្រជែងបែបនេះគឺជាវិធីដមានប្រ
៏
សិទ្ធភាពបំផុ
តដ�ើម្បីសម្រេចគ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ។
86167. ន�ៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទ�ៅបានគម្រោងដែលផ្តល់
មូលនិធិក្រោមផ្នែកនេះអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ការិយា
ល័យអភិរក្ស California ឬសហគមន៍អភិរក្សសហគមន៍ដែ
លបានបញ្ជាក់ដូចដែលបានកំណត់ន�ៅក្នុងវគ្គ 14507.5
នៃលេខកូដធនធានសាធារណៈ។ ទីភ្នាក់ងារសាធារណៈដែលទ
ទួលបានមូលនិធិក្រោមផ្នែកនេះនឹងផ្តល់អាទិភាពបន្ថែមទ�ៀត
ដល់គម្រោងនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មរបស់អង្គការអភិរ
ក្ស California ឬអង្គភាពអភិរក្សសហគមន៍ដែលបានបញ្ជាក់
ឬអង្គភាពមិនរកកម្រៃដទៃទ�ៀតដែលផ្តល់ការបណ្តុះប
ណ្តាលការងារ និងឱកាសអប់រំសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនអ្នកទទួល
ការថែទាំអ្នកធ្វើកសិកម្ម ឬយុវជនក្នុងស្រុកក្នុងគម្រោងអភិរក្ស
ឬស្តារឡ�ើងវិញ។
86168. ភ្នាក់ងាររដ្ឋនីមួយៗដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិ
កាដែលអាចរកបានដ�ោយផ្នែកនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការប
ង្កើតនិងរាយការណ៍អំពីគេហទំព័រអ៊ន
ី ធឺណែតគណនេយ្យសញ្
ញាប័ណ្ណបំណុលរបស់រដ្ឋដូចតទ�ៅនេះ៖រង្វាស់នៃភាពជ�ោគជ័យរ
ង្វាស់សម្រាប់ផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រ និងតំប
ន់ដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវឌ្ឍនភាព ការធ្វើតេស្តម៉ែត្រទាំងនេះ
ស្ថានភាពនៃគម្រោងដែលទទួលបានមូលនិធិក្រោមផ្នែកនេះ
និងការប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងអស់ដែលទីភ្នាក់ងាររដ្ឋទទួលបាន
ក្រោមផ្នែកនេះ។ លេខាធិការនៃភ្នាក់ងារធនធានធម្មជាតិត្រូវរា
យការណ៍ជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំទ�ៅចំណាយផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិដែលបាន
ធ្វើឡ�ើងស្របតាមផ្នែកនេះ និងអត្ថប្រយ�ោជន៍ដែលបានមកពី
ការចំណាយទាំងន�ោះ។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

47

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
86169. ប្រាក់ចំណេញដែលបានចេញ និងលក់ដ�ោយអនុ
ល�ោមតាមផ្នែកនេះដ�ោយមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណេញនៃប័ណ្ណ
សន្យាសងវិញដែលមានចែងក្នុងវគ្គ 86192 ត្រូវរក្សាទុកន�ៅ
ក្នុងមូលនិធិការពារការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងការពារគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំ
2018 ដែលត្រូវបានបង្កើតន�ៅក្នុងរតនាគាររដ្ឋ។

3

86169.1. ទ�ោះបីមានវគ្គ 13340 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាលប្រា
ក់កម្ចីក្នុងការធានាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការពារការពារគ្រោះរាំ
ងស្ងួតឆ្នាំ 2018 ត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទានជាបន្តបន្ទាប់ដ�ោយមិន
គិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះតាមលក្ខ
ណៈដែលមានចែងន�ៅក្នុងផ្នែកនេះ។ មូលនិធិដែលទទួលបាន
និងអនុញញា្ តដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រា
ស់ និងចំណាយតែក្នុងករណីដែលមានចែងន�ៅក្នុងផ្នែកនេះ
ហ�ើយមិនត្រូវមានកម្មសិទ្ធិ ឬផ្ទេរដ�ោយនីតិបញ្ញត្ដិ ឬអភិបាល
សំរាប់គ�ោលបំណងផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។
86170. ជំពូក 3.5 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 11340)
នៃផ្នែកទី 1 នៃផ្នែក 3 នៃចំណងជ�ើងទី 2 នៃ
ក្រមរដ្ឋប្បវេណីមិនអនុវត្តចព�
ំ ោះការអភិវឌ្ឍ
ឬការអនុវត្តកម្មវិធី ឬគម្រោងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត
ឬផ្តល់មូលនិធិក្រោមផ្នែកនេះទេ។
86171. (a) ថវិកាដែលផ្តលដ�
់ ោយផ្នែកនេះមិនត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីគាំទ្រ ឬចំណាយសម្រាប់ការកាត់បន្ថយបរិស្ថា
នទេល�ើកលែងតែចំណាយនៃការកាត់បន្ថយបរិស្ថានសម្រាប់គ
ម្រោងដែលទទួលបានមូលនិធិដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះ។
(b) មូលនិធិដែលផ្តលដ�
់ ោយផ្នែកនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការ
ល�ើកកម្ពស់បរិស្ថាន ឬអត្ថប្រយ�ោជន៍សាធារណៈផ្សេងទ�ៀត។
(c) ថ្វីប�ើអនុផ្នែក (a) និង (b) ការចំណាយនៃការកាត់បន្ថយ
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ�ោយផ្ទាល់ និងបានកំណត់ចំព�ោះការចំ
ណាយក្នុងផ្នែកនេះអាចត្រូវបានបង់ដ�ោយមូលនិធិដែលផ្តល់
ដ�ោយផ្នែកនេះ។
(d) មូលនិធិដែលអាចប្រើបានដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះនឹ
ងមិនត្រូវបានចំណាយដ�ើម្បីចំណាយល�ើការរចនាការសាងស
ង់ប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយ ឬថែរក្សាទីតាំងដឹកជញ្ជូនដីឥដ្ឋទេ។
86172. អង្គភាពទាំងអស់ដែលអនុវត្តការបែងចែកនេះនឹង
ផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការផ្តល់ថវិកាដល់គម្រោងដែលរួម
បញ្ចូលគ្នារវាងប្រសិទ្ធភាពចំណាយខ្ពស់ភាពជាប់លាប់ និងគុ
ណភាពបរិស្ថានកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង។
86174. ការទទួលបានដ�ោយអនុល�ោមតាមជំពូកទី 6
(ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 86080) នៃផ្នែកនេះគឺចេញពីអ្នកលក់
ដែលចង់លក់តែប៉ណុ ្ណោះ។
86177. តំរូវការដែលគម្រោងមួយមានប្រសិទ្ធភាពចំ
ណាយមិនតម្រូវឱ្យមានការផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ពេញលេញ
និងការវិវគ្គតម្លៃទេ។
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86178. ភ្នាក់ងារដែលអនុវត្តការបែងចែកនេះត្រូវផ្តល់ការ
យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់គម្រោងនានាដែលប្រើប្រាស់ប
ច្ចេកវិទ្យា ឬការច្នៃប្រឌិតថ្មី ឬច្នៃប្រឌិតថ្មីរួមទាំងឧបករណ៍គាំ
ទ្រការសម្រេចចិត្តដែលគាំទ្រការបញ្ចូលគ្នានៃយុទ្ធសាស្រ្តនិង
យុតាធិការរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកការកាត់បន្ថយភ្លើងព្រៃការកែ
លម្អជម្រកការលុកលុយ ការគ្រប់គ្រងស្មៅ
ការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ ការប្រើប្រាស់ដី និងអនាម័យ។
86179. កិច្ចសន្យាទាំងឡាយដែលរួមមានកិច្ចសន្យាផ្តល់ជំ
នួយរវាងភ្នាក់ងារសាធារណៈកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានអង្គការមិនរក
ប្រាក់ចំណេញនិងនាយកដ្ឋានត្រីនិងសត្វព្រៃឬក្រុមប្រឹក្សាអភិរ
ក្សសត្វព្រៃសម្រាប់ការងារដែលទទួលបានមូលនិធិក្រោមផ្នែក
នេះឬអនុល�ោមតាមផ្នែក 26.7 (ចាប់ផ្តើមពី វគ្គ 79700) ត្រូ
វចាត់ទុកថាជាកិច្ចសន្យាដែលមានតម្រូវការនៃវគ្គ 1501.5 នៃ
ច្បាប់ល្បែងត្រីនិងល្បែងហ�ើយមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាការងារសា
ធារណៈឬការកែលម្អជាសាធារណៈទេហ�ើយមិនមែនជាកម្មវត្ថុ
នៃជំពូកទី 1 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 1720) នៃ ផ្នែកទី 7 នៃវគ្គ
2 នៃក្រមការងារ។
86179.1. អាទិភាពនឹងត្រូវបានផ្តលទ�
់ ៅឱ្យការចំណាយ
ល�ើសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដីសណ្ដនិងប្រភេទសត្វ
ដែលពឹងផ្អែកល�ើវាដែលជាទូទ�ៅស្របនឹងរបាយការណ៍
“តំបន់ដីសណ្ដថ្មីដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការស្តារ
ឡ�ើងវិញផ្នែកអេកូឡូស៊ីដែលផ្អែកល�ើវិទ្យាសាស្ដ្រន�ៅតំប
ន់ដីសណ្ត Sacramento-San Joaquin” រ�ៀបចំន�ៅឆ្នាំ
2016 ដ�ោយវិទ្យាស្ថានមាត់សមុទ្រសានហ្វ្រានស៊ីស្កូ មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្រ្តទឹក។
86179.2. ក្នុងការផ្តល់ជន
ំ ួយដែលត្រូវធ្វើដ�ោយភ្នាក់ងា
រណាមួយដ�ោយអនុល�ោមតាមច្បាប់នេះ ឬផ្នែកទី 26.7
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 79700) បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភា
ពនៃច្បាប់នេះការចំណាយដ�ោយផ្ទាល់ឬដ�ោយប្រយ�ោលដែល
ក�ើតឡ�ើងដ�ោយភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធឥ
ណ្ឌានឬអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញគឺមានសិទ្ធិទទួលសំណង
ហ�ើយមិនត្រូវថ្លឹងថ្លែងក្នុងការវាយតម្លៃល�ើសំណ�ើថវិកា។
ថ្លៃចណា
ំ យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួមបញ្ចូលទាំង
ការចំណាយដ�ោយប្រយ�ោលដូចបានកំណត់ន�ៅក្នុងគ�ោលការ
ណ៍ណែនាំការគ្រប់គ្រង និងថវិការបស់សហព័ន្ធក៏ដូចជាការចំ
ណាយល�ើការចំណាយសមហេតុផល។ សម្រាប់អង្គការមិន
ស្វែងរកប្រាក់ចណេ
ំ ញជំនួយប្រកួតប្រជែងត្រូវផ្ដល់សំណងនៃ
ការចំណាយដ�ោយប្រយ�ោលដ�ោយអនុវត្តតាមអត្រាចំណាយ
ដ�ោយប្រយ�ោលដែលបានចរចាដ�ោយសហព័ន្ធដ�ោយអង្គការ
ប្រសិនប�ើមាន។ ប្រសិនប�ើអត្រាចរចាមិនទាន់មានន�ៅឡ�ើយអ
ង្គការអាចជ្រើសរ�ើសប្រើប្រាស់អត្រាចំណាយដ�ោយប្រយ�ោល
ដ�ោយផ្អែកល�ើ 10 ភាគរយ នៃការចំណាយដ�ោយផ្ទាល់ដែល
បានកែប្រែដ�ោយការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងថវិកាសហព័ន្ធ។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
86179.3. គ្មានជំនួយប្រកួតប្រជែងដែលត្រូវបានធ្វើឡ�ើង
ដ�ោយយ�ោងទ�ៅតាមផ្នែកនេះនឹងនាំឱ្យមានការក�ើនឡ�ើងហានិ
ភ័យនៃការប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ចព�
ំ ោះហានិភ័យនៃទឹកជំន
ន់ ឬកាត់បន្ថយសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនទឹកជំនន់ដែលមានជាសា
ធារណៈ។
ំ ួយសម្រាប់ការទិញយកដីធ្លីក្រុម
86179.4. ក្នុងការផ្តល់ជន
ប្រឹក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់អង្គការដែលស្ម័គ្រ
ចិត្តបង់ពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ។
ជំពូកទី 13. បទប្បញ្ញត្តិសារព�ើពន្ធ
86180. (a) មូលបត្របំណុលក្នុងចំនួនសរុបប្រាំបី
ពាន់ ប្រាំបីរយប្រាំពីរលានដុល្លារ ($8,877,000,000)
ឬច្រើនជាងនេះជាការចាំបាច់មិនរាប់បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រា
ក់នៃប័ណ្ណសន្យាសងដែលបានចេញអ�ោយស្របតាមវគ្គ
86192 អាចត្រូវបានចេញនិងលក់ដ�ើម្បីផ្តលម
់ ូលនិធិ
ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អនុវត្តគ�ោលបំណងដែលបានប
ញ្ជាក់ន�ៅក្នុងផ្នែកនេះនិងដ�ើម្បីទូទាត់សងមូលនិធិបង្វិល
សងបំណុលតាមកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅតាមមាត្រា 16724.5
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។ មូលបត្របំណុលដែលត្រូវបានលក់គឺជា
កាតព្វកិច្ចត្រឹមត្រូវនិងជាប់កិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋ California
ហ�ើយជំន�ឿនិងឥណទានពេញលេញរបស់រដ្ឋ California
ត្រូវបានសន្យាសម្រាប់ការបង់ប្រាក់ដ�ើមនៃប្រាក់ដ�ើមនិងអត្រា
ការប្រាក់ល�ើប័ណ្ណបំណុល ន�ៅពេលដែលដ�ើមទុននិងការប្រាក់
ក�ើតមានឡ�ើង និងត្រូវបង់។
(b) ហេរញ្ញិកនឹងត្រូវលក់សញ្ញាប័ណ្ណដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោ
យគណៈកម្មាធិតាមវគ្គ 86182 ។ សញ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានលក់
តាមលក្ខខណ្ឌដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងដំណ�ោះស្រាយមួយ ឬច្រើ
នដែលត្រូវបានអនុម័តដ�ោយគណៈកម្មាធិការអនុល�ោមតាមវគ្គ
16731 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។
86181. ប័ណ្ណដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះត្រូវបាន
រ�ៀបចំប្រតិបត្តិបានចេញលក់បានបង់ និងល�ោះដូចមានចែងក្នុ
ងច្បាប់បណ
ំ ុលកាតព្វកិច្ចរដ្ឋហ�ើយបទបញ្ជាទាំងអស់នៃច្បាប់
ន�ោះដែលច្បាប់នេះអាចត្រូវបានកែតម្រូវអនុវត្តចព�
ំ ោះមូលបត្រ
បំណុល និងផ្នែកនេះហ�ើយត្រូវបានបញ្ចូលន�ៅក្នុងផ្នែកនេះដូ
ចដែលបានចែងពេញលេញក្នុងផ្នែកនេះល�ើកលែងតែអនុផ្នែក
(a) និង (b) នៃវគ្គ 16727 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។
86182. (a) គ្រាន់តែសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការអនុញញា្
ំ ុលកាតព្វ
តឱ្យចេញនិងលក់ដ�ោយអនុល�ោមទ�ៅតាមច្បាប់បណ
កិច្ចទូទ�ៅរបស់រដ្ឋនៃប័ណ្ណដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះ
គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ការជ�ឿជាក់ល�ើការផ្គត់ផ្គង់
ទឹកនិងការពារគ្រោះរាំងស្ងួតត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង។ សម្រាប់
គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះគណៈកម្មាធិការគណនេយ្យភាពនៃកា
រផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងការពារគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជា “គណៈកម្មាធិ”

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

ដែលពាក្យនេះត្រូវបានប្រើន�ៅក្នុងច្បាប់បំណុលកាតព្វ
កិច្ចរដ្ឋ។
(b) គណៈកម្មាធិការនេះមាននាយកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុ
និងអ្នកគ្រប់គ្រង។ ទ�ោះជាមានច្បាប់ណាក៏ដ�ោយសមាជិកណា
មួយអាចចាត់តាំងអ្នកតំណាងម្នាក់ឱ្យធ្វើជាសមាជិកន�ោះន�ៅក្នុ
ងកន្លែងរបស់ខ្លួនសម្រាប់គ�ោលបំណងទាំងអស់ដូចជាសមាជិ
កន�ោះមានវត្តមានផ្ទាល់។
(c) ហរិញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើជាប្រធានគណកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុ។
(d) សំឡេងវគ្គច្រើននៃគណៈកមាធិការអាចធ្វើឲ្យគណៈកម្មកា
រមានដំណ�ើរការបាន។
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86183. គណៈកម្មាធិហិរញ្ញវត្ថុត្រូវកំណត់ថាត�ើចាំបាច់ឬ
មានបំណងលក់មូលបត្រដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយកងអនុសេ
នាធិការនេះដ�ើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពដែលបានបញ្ជាក់ន�ៅក្នុងផ្នែ
កនេះហ�ើយប�ើដូច្នោះមែនបរិមាណប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវបាន
ចេញ និងលក់។ ការចេញប័ណ្ណកម្ចីជាបន្តបន្ទាប់អាច
ត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងលក់ដ�ើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពទាំង
ន�ោះជាបន្តបន្ទាប់ហ�ើយវាមិនមែនជាចាំបាច់ដែលរា
ល់បណ្ណ
័ កម្ចីដែលអនុញ្ញាតឱ្យចេញត្រូវបានលក់ក្នុងពេ
លណាមួយឡ�ើយ។
86184. សំរាប់គ�ោលបំណងនៃច្បាប់បំណុលកា
តព្វកិច្ចទទ�
ូ ៅរបស់រដ្ឋ "ដែលមានចែងក្នុងវគ្គ 16722
នៃក្រមរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាជាលេខាធិការនៃភ្នាក់ងា
រធនធានធម្មជាតិ។
86185. ត្រូវប្រមូលជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំហ�ើយក្នុងលក្ខណៈ
ដូចគ្នា និងន�ៅពេលប្រមូលប្រាក់ចំណូលរដ្ឋផ្សេងទ�ៀ
តបន្ថែមពីល�ើប្រាក់ចំណូលធម្មតារបស់រដ្ឋចន
ំ ួនទឹក
ប្រាក់ដែលតម្រូវឱ្យបង់ដ�ើមទុននិងការប្រាក់ទ�ៅល�ើ
មូលបត្របំណុលជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។ វាគឺជាភារកិច្ចរបស់
មន្ត្រីទាំងអស់ដែលត្រូវបានច�ោទប្រកាន់ដ�ោយច្បាប់ដ�ោយ
មានកាតព្វកិច្ចណាមួយទាក់ទងនឹងការប្រមូលប្រាក់ចណ
ំ ូ
លដ�ើម្បីធ្វើនិងអនុវត្តគ្រប់សកម្មភាពដែលចាំបាច់ដ�ើម្បីប្រ
មូលប្រាក់ចន
ំ ួនសរុបបន្ថែម។
80166. ថ្វីប�ើដូច្នោះក៏ដ�ោយវគ្គ 13340 នៃក្រមរដ្ឋាភិបា
លត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទានមកពីមូលនិធិទូទ�ៅន�ៅក្នុងរតនាគាររដ្ឋ
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនឹងស្មើនឹ
ងចំនួនសរុបដូចខាងក្រោម៖
(a) ប្រាក់ចំនួនសរុបប្រចាំឆ្នាំចាំបាច់ដ�ើម្បីបង់ប្រាក់ដ�ើម
និងការប្រាក់ល�ើប័ណ្ណកម្ចីដែលបានចេញនិងលក់តាមអនុ
ក្រឹត្យនេះន�ៅពេលដែលដ�ើមទុននិងការប្រាក់ត្រូវបានកំណត់
និងត្រូវបង់។
(b) ប្រាក់ចន
ំ ួនសរុបដែលចាំបាច់ដ�ើម្បីអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនៃវគ្គ
80169, សមស្របដ�ោយមិនគិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធ។
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86187. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាចស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិ
បាលវិនិយ�ោគប្រាក់ទន
ុ បញ្ចូលគ្នាបង្កើតប្រាក់កម្ចីដែល
បានពីគណនីវិនិយ�ោគប្រាក់ទន
ុ បញ្ចូលគ្នា យ�ោងតាមវគ្គ
16312 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការអនុវ
ត្តមាត្រានេះ តិចជាងទឹកប្រាក់ទាំ ងឡាយដែលបានដកដ�ោយ
ុំ ះ
យ�ោងតាមភាគ 86189។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការស្នើសនេ
មិនត្រូវល�ើសពីចន
ំ ួននៃចំណងដែលមិនមានលក់ដែលគណៈក
ម្មាធិមានដ�ោយមានដំណ�ោះស្រាយអនុញ្ញាតឱ្យលក់ដ�ោយមិន
រាប់បញ្ចូលប្រាក់សណ
ំ ងសងវិញដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដ�ោយ
អនុល�ោមតាមវគ្គ 86192 សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការបែង
ចែកនេះឡ�ើយ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវអនុវត្តឯកសារទាំងន�ោះ
ដែលតម្រូវដ�ោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិនិយ�ោគប្រាក់ដែលរួមបញ្ចូ
លគ្នាដ�ើម្បីទទួលនិងសងប្រាក់កម្ចី។ រាល់ប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវខ្ចី
នឹងត្រូវរក្សាទុកន�ៅក្នុងមូលនិធិដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដ�ោយអនុ
ល�ោមតាមផ្នែកនេះ។
86188. ថ្វីប�ើមានបទបញ្ញត្តិផ្សេងទ�ៀតនៃផ្នែកនេះឬច្បាប់
បំណុលកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅរបស់រដ្ឋប�ើសិនជាហេរញ្ញិកលក់បណ្ណ
័
កម្ចីដែលរួមមានដំបន្មានល�
ូ
ើបណ្ណ
័ កម្ចីដែលមានប្រសិទ្ធិភាព
ថាការប្រាក់ល�ើប័ណ្ណកម្ចីត្រូវបានដកចេញពីបណ្ណ
័ កម្ចីសរុបស
ម្រាប់គ�ោលបំណងពន្ធសហព័ន្ធក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណ
ត់ឬ មានសិទ្ធិទទួលបានផលចំណេញពីពន្ធដារណាមួយប�ើសិ
នជាហរិញ្ញវត្ថុអាចរក្សាគណនីដាច់ដ�ោយឡែកសម្រាប់ប័ណ្ណក
ម្ចីដែលបានវិនិយ�ោគនិងសម្រាប់ប្រាក់ចណ
ំ ូលវិនិយ�ោគល�ើប្រា
ក់ទាំងន�ោះហ�ើយអាចប្រើឬដឹកនាំការប្រើប្រាស់ប្រាក់ចណ
ំ ូល
ំ ូលទាំងន�ោះដ�ើម្បីទូទាត់សងប្រាក់ពិន័យឬផ្សេង
ឬប្រាក់ចណ
ទ�ៀត។ ការទូទាត់ត្រូវបានទាមទារក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធឬចាត់វិ
ធានការផ្សេងទ�ៀតទាក់ទងនឹងការវិនិយ�ោគនិងការប្រើប្រាស់
ប្រាក់ប័ណ្ណកម្ចីទាំងន�ោះតាមដែលអាចតម្រូវឬចង់បានន�ៅក្រោ
មច្បាប់សហព័ន្ធដ�ើម្បីរក្សាស្ថានភាពនៃការល�ើកលែងពន្ធទាំង
ន�ោះនិងដ�ើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយ�ោជន៍ផ្សេងទ�ៀតន�ៅក្រោម
ប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រាប់ឈ្មោះអ្នកហ�ៅទូរស័ព្ទ
86189. សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការបែងចែកនេះ
នាយកនៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុអាចអនុញ្ញាតឱ្យដកប្រា
ក់ពីមូលនិធិទូទ�ៅនៃចំនួនទឹកប្រាក់ឬបរិមាណដែលមិន
ល�ើសពីចំនួននៃប័ណ្ណសន្យាមិនទាន់លក់ដែលត្រូវបាន
អនុញ្ញាតដ�ោយគណៈកម្មាធិដ�ើម្បីលក់ដ�ោយមិនរាប់បញ្ចូ
លប័ណ្ណសងវិញ។ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដ�ោយអនុល�ោមតាមវ
គ្គ 86192 សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការបែងចែកផ្នែកនេះ
តិចជាងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានខ្ចីដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គ
86187។ ចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលបានដកនឹងមានការ
ដាក់ចូលទ�ៅក្នុងមូលនិធិ។ ប្រាក់ដែលមានន�ៅក្រោមផ្នែកនេះ
នឹងត្រូវប្រគល់ជនទ�
ូ
ៅមូលនិធិទូទ�ៅជាមួយនឹងការប្រាក់តា
មអត្រាដែលរកបានដ�ោយប្រាក់ន�ៅក្នុងគណនីវនិយ�
ិ
ោគរួមប
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សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

ញ្ចូលគ្នាពីប្រាក់ដែលទទួលបានពីការលក់បណ្ណ
័ កម្ចីក្នុងគ�ោលបំ
ណងធ្វើការបែងចែក។
86190. រាល់ប្រាក់ដែលបានដាក់ន�ៅក្នុងមូលនិធិដែល
មកពីបុព្វលាភ និងការប្រាក់ក�ើនឡ�ើងន�ៅល�ើប័ណ្ណកម្ចីដែ
លបានលក់អនុល�ោមតាមនាយកដ្ធាននេះអាចត្រូវបានរក្សា
ទុកន�ៅក្នុងមូលនិធិ និងអាចមានសម្រាប់ផ្ទេរទ�ៅមូលនិធិទូ
ទ�ៅជាឥណ្ឌទានសម្រាប់ការចំណាយការប្រាក់ប័ណ្ណកម្ចី ល�ើ
កលែងតែចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចេញមកពីបុព្វលាភអាចត្រូវ
បានរក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងប័ណ្ណកម្ចី
មុនការផ្ទេរណាមួយទ�ៅមូលនិធិទូទ�ៅ។
86191. អនុល�ោមតាមច្បាប់សញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចរដ្ឋតម្លៃ
នៃការចេញប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវបានសងចេញពីផលប័ត្រស
ញ្ញាប័ណ្ណដែលរួមមានបុព្វលាភប្រសិនប�ើមាន។ ទំហំនៃការចេ
ញប័ណ្ណកម្ចីរ៉ាប់រងមិនត្រូវបានទូទាត់ពីបុព្វលាភដែលទទួលបា
នពីការលក់ប័ណ្ណកម្ចីន�ោះទេការចំណាយទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់
ឱ្យសមាមាត្រទ�ៅនឹងកម្មវិធន
ី ីមួយៗដែលទទួលបានមូលនិធិតា
មរយៈផ្នែកនេះតាមរយៈការលក់ប័ណ្ណកម្ចី។
86192. ប័ណ្ណបំណុលដែលបានចេញនិងលក់តាមអ
នុក្រឹត្យនេះអាចត្រូវបានបង្វិលសងវិញស្របតាមប្រការ 6
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 16780) នៃជំពូកទី 4 ផ្នែកទី 3 នៃផ្នែកទី 4
នៃចំណងជ�ើងទី 2 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកមួយនៃកាត
ព្វកិច្ចបណ
ំ ុលកាតព្វកិច្ចទទ�
ូ ៅរបស់រដ្ឋ ច្បាប់។ ការអនុម័តយល់
ំ ក់អ្នកប�ោះឆ្នោតពីរដ្ឋសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណកម្ចីបំ
ព្រមពីសណា
ណុលន�ៅក្រោមផ្នែកនេះត្រូវរួមបញ្ចូលការអនុម័តល�ើការចេញ
ប័ណ្ណបំណុលណាមួយដែលបានចេញដ�ើម្បីសងប្រាក់ប័ណ្ណកម្ចី
ដែលបានចេញន�ៅក្រោមផ្នែកនេះឬប័ណ្ណកម្ចីសងដែលបានចេ
ញកាលពីល�ើកមុន។ ប័ណ្ណកម្ចីណាមួយដែលគួរតែមានសម្រា
ប់ដ�ោយសុពលភាពនៃប័ណ្ណកម្ចីសងវិញតាមការអនុញ្ញាតិដ�ោ
យផ្នែកនេះអាចនឹងទទួលបានក្ស័យធនស្របតាមវិសាលភាព
ដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយច្បាប់ក្នុងលក្ខណៈនិងវិសាលភាព
ដែលមានចែងន�ៅក្នុងដំណ�ោះស្រាយដែលបានធ្វើវិស�ោធនកម្ម
ពីមួយពេលទ�ៅមួយថ្ងៃ។
86193. ប្រាក់ចណ
ំ ូលពីការលក់បណ្ណ
័ កម្ចីដែលបាន
អនុញ្ញាតដ�ោយផ្នែកនេះមិនមែនជា “ប្រាក់ចំណេញពីពន្ធ”
ដែលពាក្យនេះត្រូវបានប្រើក្នុងមាត្រា XIII B
នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋ California ហ�ើយការទូទាត់ប្រា
ក់ចណេ
ំ ញទាំងនេះគឺមិនស្ថិតន�ៅក្រោមការកម្រិតដែល
កំណត់ដ�ោយមាត្រាន�ោះទេ។
វគ្គ 2 ផ្នែកទី 1 នៃច្បាប់នេះនឹងចូលជាធរមានភ្លាមៗន�ៅពេ
លមានការយល់ព្រមពីអ្នកប�ោះឆ្នោតអំពីច្បាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងទឹ
កគុណភាពឆ្នាំ 2018 ដូចមានចែងន�ៅក្នុងផ្នែកន�ោះន�ៅថ្ងៃទី
6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 ការប�ោះឆ្នោតទូទ�ៅទូទាំងរដ្ឋ។ ដ�ើម្បីផ្ត
ល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងកម្មវិធីការពារគ្រោះរាំងស្ងួ

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
តក្នុងកាលបរិច្ឆេតដែលអាចធ្វើបានដំបូងវាចាំបាច់ណាស់ដែល
ច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗ។
វគ្គ 3.

បទបញ្ញត្តិទំនាស់

(a) បទប្បញ្ញត្តិនិងចេតនានៃច្បាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងទឹកគុ
ណភាពឆ្នាំ 2018 នឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពល�ើច្បាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញបទបញ្ជាឬគ�ោលនយ�ោបាយណាដែលមាន
ជម្លោះជាមួយផ្នែកនេះហ�ើយគ�ោលនយ�ោបាយនិងចេត
នានៃច្បាប់នេះនឹងយកឈ្នះល�ើច្បាប់ជំទាស់ទាំងន�ោះ។
លក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាឬគ�ោលនយ�ោបាយ។
(b) ប្រសិនប�ើការបែងចែកនេះត្រូវបានអនុម័តដ�ោយអ្នកប�ោះ
ុ ជំនួសដ�ោយការបែងចែកសន្លឹកឆ្នោតផ្សេងទ�ៀតដែ
ឆ្នោតប៉ន្តែ
លត្រូវបានអនុម័តដ�ោយអ្នកប�ោះឆ្នោតបន្ថែមទ�ៀតន�ៅក្នុងការ
ប�ោះឆ្នោតដូចគ្នានិងការបែងចែកការប�ោះឆ្នោតត្រូវបានចាត់ទុក
ថាមិនត្រឹមត្រូវន�ោះវាគឺជាបំណងរបស់អ្នកប�ោះឆ្នោតដែលច្បាប់
នេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ កម្លាំងពេញលេញនៃច្បាប់។
(c) ប�ើសិនជាគូប្រជែងឬការផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងនឹងបញ្ហាណាមួ
យដែលបានដ�ោះស្រាយដ�ោយទង្វើនេះទទួលបានសំឡេងវិជ្ជ
មានខ្ពស់ជាងមុនន�ោះរាល់ផ្នែកដែលគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនៃទ
ង្វើនេះនឹងក្លាយជាដំណ�ើរការ។
វគ្គ 4. ប�ើសិនការផ្តល់ណាមួយនៃច្បាប់នេះឬការដាក់ពាក្យ
សុំរបស់វាត្រូវបានចាត់ទុកជាមិនត្រឹមត្រូវន�ោះភាពមិនត្រឹមត្រូ
វន�ោះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទ�ៀតឬការអនុវត្តន៍
នៃច្បាប់នេះដែលអាចមានប្រសិទ្ធិភាពដ�ោយគ្មានបទបញ្ញត្តិឬ
ពាក្យសុំមិនត្រឹមត្រូវឡ�ើយហ�ើយន�ៅទីបំផុតបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់
នេះអាចបំបែកបាន។
វគ្គ 5. វគ្គ 2799.7ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅលេខកូដត្រីនិងល្បែ
ងដ�ើម្បីអាន៖

2799.7. អនុផ្នែក (f) នៃវគ្គ 2787 មិនអនុវត្តល�ើវគ្គ
2795 ឡ�ើយ។ ថ្វីប�ើមានបញ្ញត្តិផ្សេងទ�ៀតនៃមាត្រានេះនិង
ផ្នែកទី 13340 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី 2
ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020 មូលនិធិដែលត្រូវបានផ្ទេរតាមអនុ
ក្រឹត្យលេខ 2795 ត្រូវបានបញ្ន
ចូ បន្តទ�ៅក្រុមប្រឹក្សាអភិរ
ក្សសត្វព្រៃសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃជំពូកទី 8
(ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 86120) នៃផ្នែក 38 នៃក្រមទឹក។
វគ្គ 6. មាត្រ 8 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 11860)
ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅជំពូកទី 9 នៃផ្នែកទី 3 នៃផ្នែកទី 6
នៃលេខកូដទឹកដ�ើម្បីអាន៖

មាត្រា 8. មូលនិធិកាត់បន្ថយហ្គាសផ្ទះបៃតង
11860. (a) ទ�ោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដ�ោយ
បញ្ញត្តផ្សេងទ�ៀតណាមួយច្បាប់ ដែលរួមទាំងវគ្គ 13340
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល និងវគ្គ 39710 ដល់ 39723
រួមមាន កូដសុខភាព និង សុវត្ថិភាព ថ្លៃបង់សេវា

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

ថ្លៃឧបករណ៍អនុល�ោមដែលត្រូវការ និងថ្លៃក�ើនឡ�ើង
នៃថាមពលដែលបានទិញដ�ោយក្រសួងធនធានទឹក
ជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តន៍របស់ នាយកដ្ឋាន 25.5
(ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 38500) នៃកូដសុខភាព និងសុ
វត្ថិភាពកូដដែលបន្តត្រឹមត្រូវចំព�ោះក្រសួងពីមូលនិធិកាត់ប
ន្ថយហ្គាសផ្ទះបៃតង ដូចបានកំណត់ន�ៅក្នុងវគ្គ 16428.8
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល និងបង់ថ្លៃឧបករណ៍អនុល�ោមដែលត្រូវការ
និងថ្លៃក�ើនឡ�ើងនៃថាមពលដែលបានទិញដ�ោយមណ្ឌលទឹ
កមេត្រូប៉ូលតេន
ី
នៃរដ្ធ California ខាងត្បូង (ជំពូកទី 209
នៃលក្ខន្តិកៈ1969 ជាវិស�ោធនកម្ម) ជាលទ្ធផលនៃកាអនុវត្តន៍
របស់នាយកដ្ឋាន 25.5 កូដសុខភាព និងសុវត្ថិភាពកូដដែល
បន្តត្រឹមត្រូវចំព�ោះក្រសួងពីមូលនិធិកាត់បន្ថយហ្គាសផ្ទះបៃតង
ដូចបានកំណត់ន�ៅក្នុងវគ្គ 16428.8 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។
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(b) ថវិកាដែលយកទ�ៅយកទ�ៅតាមនាយកដ្ឋាននេះយ�ោងតា
មផ្នែកនេះនឹងត្រូវបានចំណាយន�ៅក្នុងប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ធនធា
នទឹករបស់រដ្ឋនិងល�ើកម្មវិធីអភិរក្សទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងដែនសម
ត្ថកិច្ចរបស់ប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹករបស់រដ្ឋ។
(c) មូលនិធិដែលយកទ�ៅឱ្យស្រុកនេះដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែ
កនេះនឹងត្រូវបានចំណាយក្នុងការផ្ទុកទឹកការព្យាបាលការដឹកជ
ញ្ជូននិងការចែកចាយទឹករបស់ស្រុកនិងកម្មវិធីអភិរក្សទឹកអ្នក
ប្រើប្រាស់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្រុក។
(d) កម្មវិធីអភិរក្សទឹកប្រើប្រាស់ដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោ
យអនុផ្នែក (b) និង (c) ត្រូវផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតដ
ល់អ្នកដែលផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រដូចដែល
បានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 79505.5 ដែលវាអាចត្រូវ
បានកែសម្រួលនិងតំបន់ដែលមានបញ្ហាខាងសេដ្ឋកិច្ច។
ដូចបានកំណត់ក្នុងអៃុដ្នក (K) នៃវគ្គ 79702 ដេលវាអាចនឹង
ត្រូវបានធ្វើវិស�ោធនកម្ម។
(e) រាល់ការចំណាយយ�ោងតាមផ្នែកនេះត្រូវបំពេញតាមតម្រូ
វការនៃជំពូក 4.1 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 39710) ផ្នែកទី 2
នៃផ្នែកទី 26 នៃក្រមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព។ នាយកដ្ឋាននិង
ស្រុកនឹងផ្តល់ជនន
ូ ូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទ�ៅក្រុមប្រឹក្សាធនធា
នទឹករបស់រដ្ឋស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំមុននិងផែនការសម្រាប់
ការអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
(f) គ្មានមូលនិធិដែលត្រូវបានផ្តលដ�
់ ោយផ្នែកនេះទេត្រូវ
ចំណាយដ�ើម្បីចំណាយល�ើការរ�ៀបចំការសាងសង់ការ
ប្រតិបត្តិការការកាត់បន្ថយឬការថែរក្សាទីតាំងដឹកជញ្ជូន
់ ោយផ្នែកនេះ
ទឹកសាបថ្មី។ គ្មានមូលនិធិដែលបានផ្តលដ�
ទេនឹងត្រូវចំណាយដ�ើម្បីចំណាយល�ើការសាងសង់កន្លែ
ងស្តុកទឹកល�ើផ្ទៃទឹកថ្មីឬដ�ើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពកប៉ាល់រដ្ឋ
California ឬបំពង់បង្ហូរទឹកន�ៅរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូ។ ការចំណាយ
ទាំងន�ោះត្រូវតែជាភារកិច្ចរបស់ទីភ្នាក់ងារទឹកដែលទទួល
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3
4

សំណ�ើប្រជាមតិ 3 បន្ត

បានផលប្រយ�ោជន៍ពីការរចនាការសាងសង់ប្រតិបត្តិការ
កាត់បន្ថយឬថែរក្សាសម្ភារៈទាំងន�ោះ។

ក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងធនធានអាកាសរបស់រដ្ឋល�ើការអនុវត្តគ
ម្រោងឆ្នាំមុននិងផែនការសម្រាប់ការអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

(g) វិធានការសមហេតុផលនិងលទ្ធភាពទាំងអស់
ត្រូវបានគេយកទ�ៅកាត់បន្ថយជ�ៀសវាងឬកាត់បន្ថយផលប៉ះ
ពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមានសំខាន់ៗពីគម្រោងដែលអនុវត្តតាមផ្នែ
កនេះ។

(e) វិធានការសមហេតុផលនិងលទ្ធភាពទាំងអស់ត្រូវបានគេ
យកទ�ៅកាត់បន្ថយជ�ៀសវាងឬកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថា
នអវិជ្ជមានសំខាន់ៗពីគម្រោងដែលអនុវត្តតាមផ្នែកនេះ។

11861. (a) ទ�ោះបីជាមានច្បាប់ណាមួយផ្សេងទ�ៀ
តដែលរួមមានផ្នែក 13340 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាលនិងវគ្គ
39710 ដល់ 39723 រួមបញ្ចូលលេខកូដសុខភា
ពនិងសុវត្ថិភាពថ្លៃចណា
ំ យដែលបានទទួលពីឧបក
រណ៍ដែលអនុល�ោមតាមនិងថ្លៃចណា
ំ យថាមពលដែ
លបានទិញដ�ោយ មណ្ឌល Contra Costa Water
ដែលជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផ្នែកលេខ 25.5 (ចាប់ពីវគ្គ
38500) នៃក្រមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រូវបានបន្តយកទ�ៅ
ស្រុកពីមូលនិធិកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចកដែ
់ លមានចែងក្នុង
វគ្គ 16428.8 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីនិងថ្លៃឈ្នួល ការចំណាយ
ល�ើឧបករណ៍អនុល�ោមភាពដែលបានទទួលនិងការបង្កើនថ្
លៃអគ្គិសនីដែលបានទិញដ�ោយអាជ្ញាធរទឹក San Luis និង
Delta Mendota ដែលជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផ្នែក 25.5
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 38500) នៃក្រមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រូ
វបានគេយកទ�ៅប្រើជាបន្តបន្ទាប់ សិទ្ធិអំណាចពីមូលនិធិកា
ត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចកដែ
់ លមានចែងក្នុងវគ្គ 16428.8
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។
(b) (1) មូលនិធិដែលយកទ�ៅមណ្ឌល Contra Costa
Water ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះនឹងត្រូវបានចំ
ណាយក្នុងដែនកំណត់នៃស្រុក និងកម្មវិធីអភិរក្សទឹក
ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក។
(2) មូលនិធិដែលយកទ�ៅឱ្យអាជ្ញាធរដែនដី San Luis
និង Delta Mendota ក្រោមផ្នែកនេះនឹងត្រូវបានចំណា
យក្នុងការផ្ទុកទឹកការព្យាបាលការដឹកជញ្ជូននិងប្រព័ន្ធចែកចា
យរបស់អាជ្ញាធរនិងការការពារទឹកការកែលម្អគុណភាពទឹកកា
រព្យាបាលទឹកការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិង កម្មវិធីទឹកស្រដ�ៀងគ្នាន�ៅក្នុង
ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរ។
(c) មូលនិធិដែលត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទានដ�ោយអនុល�ោមតាមអនុ
ផ្នែក (b) ត្រូវផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតដល់គម្រោងទាំងន�ោះដែ
លផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍ដល់សហគមន៍ក្រីក្រដូចបានកំណត់ក្នុង
អនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 79505.5 ដែលអាចត្រូវបានកែសម្រួល
និងតំបន់ដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចមានចែងក្នុងអនុផ្នែក (k)
នៃវគ្គ 79702 ព្រោះថាវាអាចត្រូវបានកែប្រែ។
(d) រាល់ការចំណាយយ�ោងតាមផ្នែកនេះត្រូវបំពេញតាមត
ម្រូវការនៃជំពូក 4.1 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 39710) ផ្នែកទី 2
នៃផ្នែកទី 26 នៃក្រមសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព។ មណ្ឌល និងអា
ជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដល់ក្រុមប្រឹ
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វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបានដាក់ដល់ប្រជាជនអនុល�ោមតា
មបញ្ញត្តនៃវគ្គ 8 មាត្រា II នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California។
ការផ្តួចផ្តើមនេះបន្ថែមវគ្គខ្លះទ�ៅកូដស្តីពីសុវត្ថិភាព
និងសុខភាព ដូចនេះ បញ្ញត្តថ្មីដែលបានស្នើបន្ថែមត្រូវ
បានប�ោះពុម្ពជា ប្រភេទអក្សរទ្រេត ដ�ើម្បីបង្ហាញថាជាប
ទប្បញត្តិថ្មី។

សេចក្តីស្នើច្បាប់

វគ្គ 1. ផ្នែកទី 6.3 (ការចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 1179.81)
ត្រូវបានគេបន្ថែមទ�ៅក្នុងនាយកដ្ឋានទី 1 នៃកូដស្ដីពីសុខភាព
និងសុវត្ថិភាព ដ�ើម្បីអាន៖

ផ្នែក 6.3. ច្បាប់ស្តីពីប័ណ្ណប្រាក់សម្រា
ប់មន្ទីរពេទ្យកុមារឆ្នាំ 2018
ជំពូកទី 1. បញ្ញត្តទូរទ�ៅ
1179.81. (a) ផ្នែកនេះត្រូវបានគេស្គាលនិ
់ ងអាចត្រូវ
បានល�ើកឡ�ើងថាច្បាប់ប័ណ្ណកម្ចីសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារឆ្នាំ
2018។
(b) បណ្តាញមន្ទីរពេទ្យកុមារក្នុងតំបន់របស់រដ្ឋ California
ផ្តលន
់ ូវការថែទាំសខ
ុ ភាពសំខាន់ដល់កមា
ុ រដែលប្រឈ
មនឹងជម្ងឺ ឬរបួសដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត។
ជាងមួយលានដងក្នុងមួយឆ្នាំ កុមារត្រូវបានថែទាំន�ៅតាមមន្ទីរ
ពេទ្យទាំងនេះដ�ោយមិនគិតពីសមត្ថភាពរបស់គ្រួសារពួកគេ។
(c) មន្ទីរពេទ្យកុមារក៏ផ្តល់ការថែទាំនិងការថែទាំពិសេសដែ
លបានជួយបង្កើនការរស់រានមានជីវិតរបស់កមា
ុ រដែលមា
នជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងជម្ងឺដូចជាជម្ងឺមហារីកឈាមក្នុងខួរក្បាល
ជម្ងឺខ្សោយបេះដូង ជម្ងឺទឹកន�ោមផ្អែម ជម្ងឺខ្សោយបេះដូង
ក្រពះ និងជម្ងឺសរសៃឈាម។
(d) មន្ទីរពេទ្យកុមារក៏ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដ៏មានសារៈសំ
ខាន់សម្រាប់ពេទ្យកុមារ អ្នកឯកទេសខាងកុមារនិងអ្នកដទៃទ�ៀ
តដែលព្យាបាលកុមារហ�ើយពួកគេធ្វើការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្ត
ដ៏សខាន
ំ
់ដែលផ្តល់ផលប្រយ�ោជន៍ដល់កមា
ុ រទាំងអស់ន�ៅរដ្ឋ
California ។
(e) ទ�ោះជាយ៉ាងណាក៏ដ�ោយបន្ទុកនៃការថែទាំដែលគ្មានការខូ
ចខាត និងការក�ើនឡ�ើងនៃថ្លៃល�ើការថែទាំសខ
ុ ភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ង
រប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារក្នុងការធ្វើទំន�ើប
កម្មនិងពង្រីកទីកន្លែងរបស់ពួកគេនិងដ�ើម្បីទិញបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជ

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

សំណ�ើប្រជាមតិ 4 បន្ត

សាស្រ្តចុងក្រោយបំផុត និងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តពិសេសដែល
ចាំបាច់ដ�ើម្បីថែរក្សាកុមារឈឺឡ�ើយ។

ម្រោងអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះ ឬទ�ៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានសិទ្ធិអ
នុល�ោមតាមផ្នែកនេះ។

(f) ហេតុដច្
ូ នេះហ�ើយប្រជាជនចង់ផ្តល់ប្រភពផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាមា
នស្ថិរភាពនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កម្មវិធកែ
ី លម្អទុនសម្រា
ប់មន្ទីរពេទ្យកុមារដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់សខ
ុ ភាព សុខុមាលភាព
និងសុវត្ថិភាពកុមារតូចៗរបស់រដ្ឋ California ។

(f) “កម្មវិធី” មានន័យថាកម្មវិធីមន្ទីរពេទ្យកុមារត្រូវបានបង្កើត
ឡ�ើងអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះ។

1179.82. ដូចដែលបានប្រើន�ៅក្នុងផ្នែកនេះ ប្រការខាង
ក្រោមនេះមានអត្ថន័យដូចតទ�ៅ៖
(a) “អាជ្ញាធរ” មានន័យថាអាជ្ញាធរផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានល�ើសេ
វាធានារ៉ាប់រងសុខភាពរដ្ធ California ដែលបា
នបង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមវគ្គ 15431 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។
(b) “មន្ទីរពេទ្យកុមារ” មានន័យដូចខាងក្រោម៖
(1) សកលវិទ្យាល័យ California ទូទ�ៅត្រូវបានរ�ៀបរាប់ដូច
ខាងក្រោម៖
(A) សាកលវិទ្យាល័យរដ្ធ California មន្ទីរពេទ្យកុមារ Davis។
(B) មន្ទីរពេទ្យកុមារ Mattel នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ធ
California, Los Angeles។
(C) សាកលវិទ្យាល័យកុមារនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ធ
California, Irvine។
(D) សាកលវិទ្យាល័យរដ្ធ California មន្ទីរពេទ្យកុមារ
San Francisco។
(E) សាកលវិទ្យាល័យរដ្ធ California មន្ទីរពេទ្យកុមារ
California, Irvine។
(2) មន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ទូទ�ៅដែលជាអង្គភាពប្រតិបត្តិ
ការមួយដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបាន
ជំនួយសាជីវកម្មឥតសំណងរដ្ធ California ឬជំនួយប្រកួតប្រ
ជែងអនុល�ោមតាមផ្នែកទី 6 (ចាប់ពីវគ្គ 1179.10) ឬផ្នែកទី
6.1 (ចាប់ផ្តើមពីផ្នែកទី 1179.50) ដែលផ្តលន
់ ូវសេវាកុមារ
យ៉ាងទូលំទូលាយ ចំនួនកុមារខ្ពស់ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិក
ម្មវិធីរដ្ឋាភិបាល និងកុមារដែលត្រូវការការថែទាំសខ
ុ ភាពពិសេ
សកុមារមានលក្ខណសម្បត្តិកម្មវិធសេ
ី វាកម្មកមា
ុ រតូចៗន�ៅរដ្ឋ
California ។
(c) “គណៈកម្មការ” មានន័យថាគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុ
ច្បាប់ប័ណ ណកម្ចីសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារ (Children’s
Hospital Bond Act) ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមវគ្គ
1179.91 ។
(d) “ផ្គត់ផ្គង់ថវិកា” មានន័យថាផ្គត់ផ្គង់ថវិកាច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចី
សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារបំរុងដែលបង្កើតឡ�ើងអនុល�ោមតាមវគ្គ
1179.83 ។
(e) “ជំនួយប្រកួតប្រជែង” មានន័យថាការបែងចែកប្រាក់ន�ៅ
ក្នុងផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដ�ោយអាជ្ញាធរទ�ៅមន្ទីរពេទ្យកុមារសម្រាប់គ

(g) “គម្រោង” មានន័យថាការសាងសង់ ការពង្រីក
ការជួសជុល ការកែលម្អ ការផ្តល់គ្រឿងបរិក្ខារ ការផ្តល់ហិរញ្ញ
ប្បទានឬការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារដែលត្រូវបា
នផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរឺ ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឡ�ើងវិញ ដ�ោយមាន
មូលនិធិដែលត្រូវបានផ្តល់ជន
ូ ទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកដ�ោយអនុ
ល�ោមតាមផ្នែកនេះ។ “គម្រោង” អាចរាប់បញ្ចូលនូវសំណង
សម្រាប់ថ្លៃសាងសង់ពង្រីកការជួសជុលកែលម្អគ្រឿងសង្ហារឹម
បំពាក់ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរឺ ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឡ�ើងវិញនៃមន្ទីរ
ពេទ្យកុមារដែលថ្លៃទាំងនេះត្រូវបានក�ើតឡ�ើងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 1
ខែមករាឆ្នាំ 2018 ។ "គម្រោង” អាចរាប់បញ្ចូលទាំងការរួ
មបញ្ចូលគ្នាមួយឬច្រើននៃអ្វីដែលបានអនុវត្តរួមគ្នាដ�ោយមន្ទីរ
ពេទ្យកុមារដែលចូលរួមពីរឬច្រើនដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់
ក្រោមផ្នែកនេះ។
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ជំពូកទី 2. កម្មវិធីមន្ទីរពេទ្យកុមារ
1179.83. ដំណ�ើរការនៃប័ណ្ណកម្ចីដែលបានចេញ និងលក់
តាមផ្នែកនេះត្រូវរក្សាទុកន�ៅក្នុងផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាច្បាប់ប័ណ្ណកម្ចីស
ម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង។
1179.84. គ�ោលបំណងនៃកកម្មវិធីមន្ទីរពេទ្យកុមារគឺដ�ើម្បី
ធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់កុមារដែ
លមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរន�ៅរដ្ឋ California ដ�ោយផ្តល់ប្រភពផ្គត់ផ្គង់
ថវិកាប្រកបដ�ោយស្ថិរភាព និងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់គម្រោង
កែលម្អទុនសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារ។ កម្មវិធីដែលបានផ្តល់ន�ៅ
ក្នុងផ្នែកនេះគឺន�ៅក្នុងផលប្រយ�ោជន៍សាធារណៈ គ�ោលបំណង
សាធារណៈហ�ើយនឹងល�ើកកម្ពស់សខ
ុ ភាព សុខុមាលភាព និង
សុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋ។
1179.85. អាជ្ញាធរត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់ជន
ំ ួយដល់ម
ន្ទីរពេទ្យកុមារណាមួយសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃគម្រោងផ្តល់ផ្គ
ត់ផ្គងថ
់ វិកាដូចបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (g) នៃវគ្គ 1179.82
ឬទ�ៅកាន់មន្ទីរពេទ្យអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (c) នៃវគ្គ
1179.86 ។
1179.86. (a) ដប់ប្រាំបីភាគរយនៃផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាសរុប
ដែលមានសម្រាប់ជន
ំ ួយអនុល�ោមតាមចមណែកនេះនឹងត្រូ
វប្រគល់ជនមន
ូ
្ទីរពេទ្យកុមារដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (1)
នៃអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 1179.82 ។
(b) ថវិកាចំនួន ចិតសិបភាគរយក នៃផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាសរុបដែ
លអាចទទួលបានសម្រាប់ជន
ំ ួយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះនឹង
ត្រូវផ្តល់ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (2)
នៃអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 1179.82 ។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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(c) ដប់ភាគរយនៃផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាសរុបដែលអាចទទួលបានស
ម្រាប់ជំនួយអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់ជំ
នួយដល់មន្ទីរពេទ្យដែលផ្តល់សេវាកុមារដល់កុមារដែលមានល
ក្ខណសម្បត្តិសេវាកម្មវិធីកមា
ុ រកុមាររដ្ឋ California ដែលជា
(1) មន្ទីរពេទ្យសាធារណៈដូចមានចែងក្នុងកថាខ័ណ្ឌ (25)
អនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 14105.98 នៃលេខកូដសុខុមាលភាព
និងសា្ថបន
័ ឬ (2) មន្ទីរព្យាបាលបន្ទាន់ទូទ�ៅដែលទទួលបានអា
ជ្ញាប័ណ្ណអនុល�ោមតាមវគ្គ 1250 នៃកូដនេះដែលជាអង្គភាព
ប្រតិបត្តិការមួយដែលជា សាជីវកម្មមិនរកប្រាក់ចណេ
ំ ញន�ៅរដ្ឋ
California ។ ផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកានេះនឹងត្រូវបានប្រើតែសម្រាប់សា
ងសង់ ពង្រីក ការជួសជុល កែលម្ អផ្តលគ្រ
់ ឿងបរិក្ខារ ឬបំពា
ក់កម្មវិធីកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិ។ មន្ទីរពេ
ទ្យកុមារដែលបានកំណត់ក្នុងអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 1179.82
នឹងមិនមានលក្ខណសម្បត្តិជំនួយក្រោមអនុផ្នែកនេះទេ ល�ើ
កលែងតែផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាណាមួយដែលអាចរកបានក្នុងអនុផ្នែក
នេះដែលមិនត្រូវបានបំពេញន�ៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2033
នឹងមានសម្រាប់ពាក្យសុំពីគ្រប់មន្ទីរពេទ្យកុមារបែបនេះ។ អាជ្ញា
ំ ួយក្រោមនិតិវិធីដែលខ្លួននឹងអនុម័ត
ធរត្រូវផ្តល់ការផ្តល់ជន
ដ�ើម្បីអនុវត្ដគ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែកនេះ។
1179.87. (a) អាជ្ញាធរត្រូវធ្វើពាក្យសុំសេរសេរសម្រាប់ការ
ផ្តល់ជំនួយក្រោមផ្នែកនេះក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការអនុ
ម័តច្បាប់នេះ។ អាជ្ញាធរត្រូវធ្វើសម្បទានដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារដែ
លមានលក្ខណសម្បត្តិដែនកំណត់នៃផ្នែកនេះនិងដ�ើម្បីបន្ថែម
គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះដ�ោយផ្អែកល�ើកត្តាដូចខាងក្រោម៖
(1) ការធ្វើសម្បទាននេះនឹងរួមផ្នែកក្នុងការពង្រីកឬកែលម្អកា
រថែទាំសុខភាពដ�ោយកុមារដែលមានលក្ខណសម្បត្តិកម្មវិធីធា
នារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល និងកុមារខ្វះខាតគ្មានការអ
នុញ្ញាតនិងគ្មានធានារ៉ាប់រង។
(2) ការធ្វើសម្បទាននេះនឹងរួមផ្នែកដល់ការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើង
នៃការថែទាំសខ
ុ ភាពកុមារឬលទ្ធផលអ្នកជំងឺកមា
ុ រ។
(3) មន្ទីរពេទ្យកុមារផ្តល់ការថែទាំសខ
ុ ភាពគ្មានការខូចខាតដ
ល់អ្នកជម្ងឺកុមារក្រីក្រ ឬសាធារណៈ។
(4) មន្ទីរពេទ្យកុមារផ្តលសេ
់ វាដល់កមា
ុ រងាយរងគ្រោះ។
(5) មន្ទីរពេទ្យកុមារល�ើកកម្ពស់ការបង្រៀនកុមារ
ឬកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ។
(6) បង្ហាញពីភាពត្រៀមខ្លួនរបស់គម្រោងនិងលទ្ធភាពគ
ម្រោង។

សំណ�ើប្រជាមតិ 4 បន្ត

ហ�ើយអាជ្ញាធរមិនត្រូវផ្តល់ឱ្យមន្ទីរពេទ្យកុមារន�ោះទេ ដែល
ជាជំនួយប្រកួតប្រជែងដែលបណ្តាលឱ្យចំនួនសរុបនៃជំនួ
យដែលបានផ្តល់ឱ្យមន្ទីរពេទ្យកុមារន�ោះល�ើសពីផ្គត់ផ្គងថ
់ វិ
កាមួយវគ្គប្រាំនៃផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាសរុបដែលមានសម្រាប់ជំនួយ
ដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារទាំងអស់ដ�ោយអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក
(a) នៃវគ្គ 1179.86 ។ ថ្វីប�ើការកំណត់ឧបត្តម្ភនេះក៏ដ�ោយ
មូលនិធិដែលអាចរកបានក្នុងអនុផ្នែកនៃផ្នែកទី 1179.86
ដែលមិនទាន់អស់សុពលភាពន�ៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនាឆ្នាំ
2033 នឹងមានសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំពមន
ី ្ទីរពេទ្យកុមារណា
មួយដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី 1 នៃអនុផ្នែកនៃ វគ្គ
1179.82 ។
(d) មន្ទីរពេទ្យកុមារដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី (2)
នៃអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 1179.82 មិនត្រូវដាក់ពាក្យសុំទេ ហ�ើ
យអាជ្ញាធរនឹងមិនផ្តល់រង្វាន់ដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារន�ោះទេដែល
ជាជំនួយប្រកួតប្រជែងដែលនឹងផ្តល់ឱ្យចំនួនសរុបនៃជំនួយដែ
ុ រទាំងន�ោះ។ មន្ទីរពេទ្យត្រូវល�ើសពីមួយរ
លបានផ្តល់ដល់កមា
យសាមសិបប្រាំលាន ដុល្លារ ($135,000,000)
ំ ួយដល់មន្ទីរពេ
ពីផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដែលអាចរកបានសម្រាប់ជន
ទ្យកុមារទាំងអស់អនុល�ោមតាម (b) នៃវគ្គ 1179.86។
ថ្វីប�ើការកំណត់ឧបត្ថម្ភនេះក៏ដ�ោយ ក៏ផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាដែ
លអាចរកបានន�ៅក្រោមអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 1179.86
ដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ោយ ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា 2033
នឹងអាចរកបានសម្រាប់ពាក្យសុំសុំពមន
ី ្ទីរពេទ្យកុមារណាមួ
យដែលមានចែងក្នុងកថាខ័ណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ
1179.82។
(e) ក្នុងករណីណាក៏ដ�ោយ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោង
មិនល�ើសពីថ្លៃសរុបរបស់គម្រោងដែលកំណត់ដ�ោយមន្ទីរពេទ្យ
កុមារនិងត្រូវបានអនុម័តដ�ោយអាជ្ញាធរ។
(f) គម្រោងទាំងអស់ដែលទទួលបានរង្វាន់ត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈ
ពេលសមស្រប។ ប្រសិនប�ើអាជ្ញាធរកំណត់ថាមន្ទីរពេទ្យកុមា
របានខកខានមិនបានបញ្ចប់គម្រោងនេះក្រោមប្រការដែល
បានបញ្ជាក់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយន�ោះ អាជ្ញាធរអាចតម្រូវឱ្យមា
នដំណ�ោះស្រាយរួមទាំងការប្រគល់ត្រឡប់មកវិញទាំងអស់
ឬមួយផ្នែកនៃជំនួយ។ មន្ទីរពេទ្យកុមារដែលទទួលបានជំនួ
យក្រោមផ្នែកនេះត្រូវដាក់លិខិតបញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់គម្រោង
ទ�ៅឱ្យអាជ្ញាធរ។

(2) អាជ្ញាធរត្រូវដំណ�ើរការនិងផ្តល់ជន
ំ ួយក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេ
លវេលាមិនឱ្យល�ើសពី 60 ថ្ងៃ។

(g) ប្រាក់ជំនួយនឹងអាចរកបានអនុល�ោមតាមវគ្គនេះ
ប�ើអាជ្ញាធរកំណត់ថា ខ្លួនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ន�ៅក្នុងផ្គត់ផ្គ
ង់ថវិកា។ គ្មានចំណុចណាមួយន�ៅក្នុងវគ្គនេះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដ
ល់ប្រាក់ជំនួយទេ ប�ើអាជ្ញាធរនេះកំណត់ថា ខ្លួនមានទឹកប្រាក់
មិនគ្រប់គ្រាន់ន�ៅក្នុងផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាដ�ើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន។

(c) មន្ទីរពេទ្យកុមារដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (1)
នៃអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 1179.82 មិនត្រូវដាក់ពាក្យសុំទេ

(h) ទីភ្នាក់ងារនេះអាចកំណត់ជាប្រចាំឆ្នាំនូវចំនួនទឹ
កប្រាក់ដែលមានសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ។

(b) (1) ពាក្យសុំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាត្រូវដាក់ជន
ូ អាជ្ញាធរដ�ើ
ម្បីអនុម័តស្របតាមតម្រូវការនៃផ្នែកនេះ។
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ថ្លៃរដ្ឋបាលសម្រាប់កម្មវិធីនេះ មិនត្រូវល�ើសថ្លៃពិតប្រាក់ ឬ 1
ភាគរយទេ (គឺតម្លៃណាក៏ដ�ោយដែលតិចតួច)។
1179.88. សវនករនៃរដ្ឋ California អាចនឹងធ្វើសវនកម្ម
តាមកាលកំណត់ដ�ើម្បីធានាឲ្យបានថaដំណ�ើរប័ណ្ណកម្ចីមានកា
រផ្តល់ជូនទាន់ពេលវេលាដែលស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃផ្នែកនេះ
ហ�ើយអ្នកទទួលបានក្នុងការបន្តដណ�
ំ ើរការប័ណ្ណកម្ចីកំពុងប្រើផ្គ
ត់ផ្គងថ
់ វិកាស្របតាមបញ្ញតដែ
្ត លពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកនេះ។
ជំពូកទី 3. បញ្ញត្តសារព�ើពន្ធ
1179.89 ប័ណ្ណកម្ចីដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន
មួយពាន់លាន និងប្រាំរយលានដុល្លារ ($1,500,000,000)
ំ ងអាចនឹ
ដែលមិនរាប់បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់នៃប័ណ្ណកម្ចីសណ
ងមានការចេញឲ្យ និងលក់ចេញដ�ើម្បីឲ្យមានការប្រើផ្គត់ផ្គង់
ថវិកាសម្រាប់ការភ្ជាប់គ�ោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់ន�ៅក្នុង
ុ បង្វិលសម្រាប់
ផ្នែកនេះ និងដ�ើម្បីទូទាត់សងបំណុលល�ើទន
ការចំណាយល�ើបណ្ណ
័ កម្ចីទទ�
ូ ៅអនុល�ោមតាមវគ្គ 16724.5
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។ ប័ណ្ណកម្ចីដែលត្រូវបានលក់ចេញនិងប្រគ
ល់ឱ្យនឹងក្លាយជាកាតព្វកិច្ចត្រឹមត្រូវ និងជាប់កិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋ
ហ�ើយសេចក្ដីជំន�ឿ និងឥណទានពេញរបស់រដ្ឋ ត្រូវបានស
ន្យាសម្រាប់ការបង់ថ្លៃឱ្យបានទាន់ពេលវេលានៃប្រាក់ដ�ើម
័ កម្ចីដែលជាដ�ើមទុន
ទាំងស្រុង និងអត្រាការប្រាក់ល�ើបណ្ណ
និងការប្រាក់ក�ើតឡ�ើងនិងត្រូវបង់។
1179.90. ប័ណ្ណកម្ចីដែលអនុញញា្ តដ�ោយផ្នែកនេះត្រូវមាន
ការរ�ៀបចំ ការប្រតិបត្តិ ការចេញ ការលក់បាន ការទូទាត់
និងការល�ោះដូចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីមូលប័ត្រ
កាតព្វកិច្ចទូទ�ៅរបស់រដ្ឋ (ជំពូក 4 (ដែលចាប់ផ្តើមត្រង់វគ្គ
16720) នៃផ្នែកទី 3 នៃនាយកដ្ឋាន 4 នៃចំណងជ�ើងទី 2
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល និងបញ្ញត្តទាំងអស់នៃច្បាប់ន�ោះអនុវត្តចំ
ព�ោះមូលបត្របំណុល និងចំព�ោះផ្នែកនេះ ហ�ើយមានការដាក់
បញ្ចូលក្នុងផ្នែកនេះដូចដែលបានចែងពេញន�ៅក្នុងផ្នែកនេះ។
1179.91. (a) សម្រាប់គ�ោលបំណងទាំងស្រុងនៃការអ
នុញ្ញាតឲ្យមានការចេញ និងលក់អនុល�ោមតាមច្បាប់ប័ណ្ណក
ម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅរបស់រដ្ឋ (ជំពូកទី 4 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ
16720) នៃផ្នែកទី 3 នៃនាយកដ្ឋានទី 4 នៃចំណងជ�ើងទី 2
នៃក្រមច្បាប់ ឬកូដរដ្ឋាភិបាល) នៃប័ណ្ណដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោ
យផ្នែកនេះ និងតាមរយៈនេះ គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុស្រប
តាមច្បាប់ស្ដីពម
ី ូលប័ត្រសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារត្រូវបានបង្កើត
ឲ្យមានឡ�ើង។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ គណៈកម្មកា
រហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារគឺជា
“គណៈកម្មការ” ដែលប្រការន�ោះត្រូវបានគេប្រើន�ៅក្នុងច្បាប់ប័
ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទទ�
ូ ៅរបស់រដ្ឋ។ គណៈកម្មការនេះមាននូវអ្នក
ត្រួតពិនិត្យ នាយកហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញិក ឬអ្នកតំណាងរបស់
ពួកគេដែលបានជ្រើសរ�ើសទុក។ ហិរញ្ញិកត្រូវបម្រើការងារជាប្រ
ធានគណៈកម្មការ។ (d) សំឡេងវគ្គច្រើននៃគណៈកម្មការអាច
ច្បាប់គណៈកម្មការ។

សំណ�ើប្រជាមតិ 4 បន្ត

(b) អាជ្ញាធរត្រូវបានជ្រើសរ�ើសទុកជា “ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល”
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទ�ៅរបស់
រដ្ឋ (ជំពូកទី 4 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 16720) នៃផ្នែកទី 3
នៃនាយកដ្ឋានទី 4 នៃចំណងជ�ើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល) ហ�ើ
យត្រូវចាត់ចែងកម្មវិធីអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះ។
1179.92. គណៈកម្មការនេះត្រូវកំណត់ថាត�ើវាចាំបាច់
ឬមិិនចាំបាច់ ឬគួរ ឬមិនគួរចេញនូវប័ណ្ណកម្ចីដែលបានអនុ
ញ្ញាតអនុល�ោមតាមផ្នែកនេះប្រយ�ោន៍អនុវត្តសកម្មភាពដែល
បានបញ្ជាក់ន�ៅក្នុងវគ្គ 1179.84 ហ�ើយ (ប�ើដូច្នោះមែន) ចំ
នួនទឹកប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណកម្ចីត្រូវបានចេញនិងលក់។ ការចេញ
ប័ណ្ណកម្ចីជាបន្តបន្ទាប់អាចត្រូវបានអនុញ្ញាត និងលក់ចេញ
ដ�ើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពទាំងន�ោះកាន់តែថ្លៃ ហ�ើយវាមិនសំ
ខាន់ចាំបាច់ដែលរាល់បណ្ណ
័ កម្ចីទាំងអស់ត្រូវមានការចេញឲ្យ
ឬការលក់ចេញក្នុងពេលណាមួយ។
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1179.93. ត្រូវមានការប្រមូលយកជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ
និងក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នានេះ ហ�ើយនិងន�ៅពេលដំណាលគ្នាដែ
ំ ូលរដ្ឋផ្សេងទ�ៀត (បន្ថែមពីល�ើប្រា
លមានការប្រមូលប្រាក់ចណ
ំ ួនសរុបន�ៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់
ក់ចណ
ំ ូលធម្មតារបស់រដ្ឋប្រាក់ចន
ដែលតម្រូវឲ្យទូទាត់ប្រាក់ដ�ើម និងការប្រាក់ទ�ៅល�ើប័ណ្ណកម្ចីក្នុ
ងឆ្នាំនីមួយៗ។ វាគឺជាភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីទាំងអស់ដែលត្រូវបាន
ច�ោទប្រកាន់ដ�ោយច្បាប់ដ�ោយមានកាតព្វកិច្ចណាមួយទាក់ទង
នឹងការប្រមូលប្រាក់ចំណូលដ�ើម្បីធ្វើ និងអនុវត្តគ្រប់ច្បាប់ដែល
ចាំបាច់ដ�ើម្បីប្រមូលប្រាក់ចន
ំ ួនសរុបបន្ថែម។
1179.94. ថ្វីប�ើដូច្នោះក៏ដ�ោយវគ្គ 13340
នៃកូដរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈនេះ មានការដកហូ
តជាទយ្យវត្ថុមកពីមូលនិធិទទ�
ូ ៅន�ៅរតនាគាររដ្ឋ
(សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ) នូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនឹង
ស្មើនឹងចំនួនសរុបដូចខាងក្រោម៖
(a) ប្រាក់ចំនួនសរុបប្រចាំឆ្នាំចាំបាច់ដ�ើម្បីបង់ប្រាក់ដ�ើមនិង
ការប្រាក់ល�ើប័ណ្ណកម្ចីដែលបានចេញ និងលក់អនុល�ោមតាម
ផ្នែកនេះន�ៅពេលដែលដ�ើមទុន និងការប្រាក់ត្រូវបានកំណត់
និងត្រូវបង់។
ំ ួនសរុបដែលចាំបាច់ដ�ើម្បីអនុវត្តនៃវគ្គ
(b) ប្រាក់ចន
1179.95 ដែលសមស្របដ�ោយមិនគិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធ។
1179.95. សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការអនុវត្តផ្នែកនេះ នា
យកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកប្រាក់ពីមូលនិធិ
ទូទ�ៅនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនល�ើសពីចំនួនល�ើប័ណ្ណកម្ចីដែ
លគ្មានការលក់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដ�ោយគណៈកម្មការឲ្យ
មានការលក់ចេញសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការអនុវត្តផ្នែកនេះ។
ចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលបានដកនឹងមានការដាក់ចូលទ�ៅ
ក្នុងផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកា។ ទឹកប្រាក់ណាមួយដែលមានន�ៅក្រោមវគ្គ
នេះនឹងមានការបង្វិលចូលទ�ៅក្នុងមូលនិធិទទ�
ូ ៅដែលបានពីកា
ំ ើរការដែលបានទទួលពីបណ្ណ
័ កម្ចីសម្រាប់គ�ោលបំណ
របន្តដណ�
ងនៃការអនុវត្តផ្នែកនេះ។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
1179.96. រាល់ប្រាក់ដែលដាក់ចូលក្នុងផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាដែល
ទទួលបានពីបុព្វលាភរ៉ាប់រង និងកំណ�ើនការប្រាក់ល�ើបណ្ណ
័ ក
់ វិ
ម្ចីដែលបានលក់ចេញ ត្រូវមានការបម្រុងទុកន�ៅក្នុងផ្គត់ផ្គងថ
កា ហ�ើយនិងត្រូវមានសម្រាប់ផ្ទេរចូលទ�ៅក្នុងមូលនិធិទូទ�ៅជា
ឥណទានចំព�ោះការចំណាយសម្រាប់ទទួលបានការប្រាក់ល�ើ
ប័ណ្ណកម្ចី។
1179.97. ដ�ោយយ�ោងតាមជំពូកទី 4 (ចាប់ផ្តើមត្រង់វគ្គ
16720) នៃវគ្គទី 3 នៃផ្នែក 4 នៃកថាខណ្ឌទី 2
នៃក្រមច្បាប់ កូដរដ្ឋាភិបាល ថ្លៃចំណាយល�ើការចេញប័ណ្ណក
ម្ចីត្រូវមានការទូទាត់ក្រៅពីការបន្តដណ�
ំ ើរការចេញប័ណ្ណកម្ចី។
ថ្លៃទាំងនេះត្រូវមានការចែករំលែកតាមសមាមាត្រតាមរយៈមន្ទី
រពេទ្យកុមារនីមួយៗដែលទទួលបានមូលនិធិតាមរយៈច្បាប់ប័
ណ្ណកម្ចី។

4
5
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រុបសម្រាប់គ�ោលបំណងពន្ធរបស់សហព័ន្ធតាមលក្ខខណ្ឌ
ដែលបានកំណត់ន�ោះហេរញ្ញិកអាចរក្សាគណនីដាច់ដ�ោ
យឡែកសម្រាប់ការវិនិយ�ោគប្រាក់សុទនិ
្ធ ងសម្រាប់ការវិនិ
យ�ោគប្រាក់ចណ
ំ ូលល�ើប្រាក់ទាំងន�ោះ ។ ហរិញ្ញវត្ថុអាចប្រើ
ឬដឹកនាំការប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូល ឬប្រាក់ចំណូលទាំងន�ោះ
ដ�ើម្បីសងបំណុលការទ�ោស ឬការបង់ថ្លៃផ្សេងទ�ៀតដែលទាម
ទារក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ ឬចាត់វិធានការផ្សេងទ�ៀតទាក់ទងនឹ
ងការវិនិយ�ោគ និងការប្រើប្រាស់បណ្ណ
័ កម្ចីដែលត្រូវបានស្នើសុំ
ឬចង់បានន�ៅក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ រក្សាស្ថានភាពនៃការល�ើក
លែងពន្ធនៃប័ណ្ណកម្ចីទាំងន�ោះ និងដ�ើម្បីទទួលអត្ថប្រយ�ោជន៍
ផ្សេងទ�ៀតក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធក្នុងនាមផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកានៃរដ្ឋ
នេះ។
ជំពូកទី 4. បញ្ញត្តទទ�
ូ ៅ

1179.98. អាជ្ញាធរនេះអាចស្នើសុំឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបា
លវិនិយ�ោគប្រាក់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាធ្វើសមតុល្យឥណទានពីគ
ណនីវិនិយ�ោគរួមរួមបញ្ចូលទាំងទំរង់ផ្សេងទ�ៀតនៃហិរញ្ញប្ប
ទានបណ្តោះអាសន្នដែលរួមបញ្ចូលប៉ន្តែមិនត្រូ
ុ
វបានកំណត់
ចំព�ោះក្រដាសពាណិជ្ជកម្មដ�ោយយ�ោងតាមវគ្គ 16312 នៃ
កូដរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការអនុវត្តផ្នែកនេះ។
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការស្នើសុំនេះមិនត្រូវល�ើសពីចំនួនទឹកប្រា
ក់ក្នុងប័ណ្ណកម្ចីដែលមិនបានលក់ចេញដែលគណៈកម្មការ
(តាមរយៈសេចក្ដីសំរេច) បានអនុញ្ញាតឱ្យមានការលក់ចេ
ញសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃនៃការអនុវត្តផ្នែកនេះ។
អាជ្ញាធរត្រូវធ្វើឯកសារទាំងឡាយណាដែលតម្រូវដ�ោយក្រុមប្រឹ
ក្សាភិបាលវិនិយ�ោគប្រាក់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាដ�ើម្បីទទួលបាន
និងសងប្រាក់កម្ចី។ រាល់ប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវខ្ចីនឹងត្រូវរក្សាទុក
ន�ៅក្នុងផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដ�ោយក្រុមប្រឹក្សាភិបា
លយ�ោងតាមផ្នែកនេះ។
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1179.99. គេអាចនឹងសងប័ណ្ណកម្ចីទាំងនេះបានដ�ោយ
យ�ោងតាមមាត្រាទី 6 (ចាប់ផ្តើមត្រង់វគ្គ 16780) នៃជំពូកទី
4 នៃវគ្គទី 3 នៃផ្នែកទី 4 នៃចំណងជ�ើងទី 2 នៃក្រមច្បាប់
ឬកូដរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់បណ្ណ
័ កម្ចីកាតព្វកិច្ចទូ
ទ�ៅរបស់រដ្ឋ។ ការអនុម័តយល់ព្រមពីអ្នកប�ោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋស
ម្រាប់ការចេញប័ណ្ណកម្ចីដែលមានបរិយាយន�ៅក្នុងផ្នែកនេះមាន
ជាអាទិ៍ ការអនុម័តល�ើការចេញប័ណ្ណកម្ចីណាមួយដែលបានចេ
ញដ�ើម្បីសងប័ណ្ណកម្ចីណាមួយដែលគេបានចេញន�ៅក្រោមផ្នែ
កនេះ ឬប័ណ្ណកម្ចីដែលបានចេញកាលពីមុន។

វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះធ្វើវិស�ោធនកម្មវគ្គមួយនៃធម្មនុញ្ញរ
ដ្ឋ California និងកែប្រែ និងបន្ថែមវគ្គទ�ៅជាប្រាក់ចំណូល
និងកូដការជាប់ពន្ធ។ ដូច្នេះបញ្ញត្តដែលមានស្រាប់ដែលបាន
ស្នើលុបច�ោលត្រូវបានប�ោះពុម្ពក្នុងប្រភេទឆូតច�ោល
ហ�ើយបញ្ញាត្តថ្មីៗដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលត្រូវបានប�ោះពុម្ពជា
ប្រភេទទ្រេតដ�ើម្បីបង្ហាញថាវាថ្មី។

1179.100. ថ្វីប�ើមានបញ្ញត្តិណាមួយផ្សេងទ�ៀតនៃ
ផ្នែកនេះឬច្បាប់បណ
ំ ុលកាតព្វកិច្ចទទ�
ូ ៅរបស់រដ្ឋ (ជំពូកទី
4 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 16720) នៃផ្នែកទី 3 នៃផ្នែកទី 4
នៃចំណងជ�ើងទី 2 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល) ប�ើសិនជាហេរញ្ញិកល
ក់បណ្ណដែ
័
លស្របតាមផ្នែកនេះ រាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់ដំបន្មា
ូ
នជាមូលបត្របំណុលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពថាការប្រា
ក់ល�ើមូលបត្របំណុលត្រូវបានដកចេញពីប្រាក់ចំណូលស
56 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

1179.101. ប្រជាជនរកឃ�ើញហ�ើយប្រកាសថាដ�ោយហេ
ំ ញពីការលក់បណ្ណ
័ កម្ចីដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោ
តុថាប្រាក់ចណេ
យផ្នែកនេះមិនមែនជា “ប្រាក់ចណេ
ំ ញនៃពន្ធ” ជាប្រការដែល
ត្រូវបានប្រើក្នុងមាត្រា XIII នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California ន�ោះ
ំ ូលទាំងនេះមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចាំន�ោះ
ទេការប�ើកប្រាក់ចណ
ទេ។ ទ�ៅដែនកំណត់ដែលបានដាក់ដ�ោយមាត្រាន�ោះ។
1179.102. ទ�ោះជាមានបញ្ញតផ្សេ
្ត ងទ�ៀតនៃផ្នែកនេះក៏
ដ�ោយបញ្ញត្តទាំងឡាយនៃផ្នែកនេះអាចត្រូវបានដកចេញ។
ប្រសិនប�ើបញ្ញត្តផ្នែកណាមួយ ឬពាក្យសុំរបស់វាត្រូវបានចាត់
ទុកជាម�ោឃៈភាពមិនត្រឹមត្រូវនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បញ្ញត្ត
ឬពាក្យសុំផ្សេងទ�ៀតដែលអាចមានប្រសិទ្ធិភាពដ�ោយគ្មានការ
អនុញ្ញាត ឬពាក្យសុដែ
ំ លមិនត្រឹមត្រូវ។

វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបានដាក់ដល់ប្រជាជនដ�ោយអនុល�ោ
មទ�ៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃវគ្គ 8 មាត្រា II នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ
California។

សេចក្តីស្នើច្បាប់

វគ្គ 1. ច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានស្គាល់ និងត្រូវបានល�ើកឡ�ើង
ជាការផ្តួចផ្តើមរបស់ប្រជាជនដ�ើម្បីការពារការសន្សំលេខ 13
សំណ�ើប្រជាមតិ។
វគ្គ 2. វគ្គ 2 នៃមាត្រា XIII A នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California
ត្រូវបានកែប្រែដ�ើម្បីអាន៖

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ផ្នែក. 2. (a) (1) “តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញធ” មានន័យថា
ការវាយតំលៃទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកវាយតម្លៃអច
លនទ្រព្យដែលបានបង្ហាញន�ៅល�ើវិក័យប័ត្រពន្ធឆ្នាំ
1975–76 ក្រោម “តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញ” ឬបន្ទាប់មកតម្លៃ
អចលនទ្រព្យដែលបានវាយតម្លៃន�ៅពេលទិញបានសាងសង់
ថ្មីឬផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិ។ បានក�ើតឡ�ើងបន្ទាប់ពីការវាយតំលៃឆ្នាំ
1975 ។ អចលនទ្រព្យទាំងអស់មិនត្រូវបានវាយត
ម្លៃរួចទ�ៅហ�ើយរហូតដល់ 1975–76 តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញ
អាចត្រូវបានវាយតម្លៃឡ�ើងវិញដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃន�ោះ។
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ “ការសាងសង់ថ្មី” មិនរាប់
បញ្ចូលទ្រព្យសម្បត្តិពិតដែលត្រូវបានស្ថាបនាឡ�ើងវិញបន្ទា
ប់ពីគ្រោះមហន្តរាយដូចដែលបានប្រកាសដ�ោយអភិបាលខេ
ត្តថាត�ើតម្លៃទីផ្សារយុត្តិធម៌នៃអចលនទ្រព្យពិតប្រាកដត្រូវបា
នប្រៀបធ�ៀបទ�ៅនឹងតម្លៃទីផ្សារយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនមុនពេល
ណា គ្រោះមហន្តរាយ។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ ប្រការ
“ការស្ថាបនាថ្មី” មិនរាប់បញ្ចូលផ្នែកណាមួយនៃរចនាសម្ព័នដែ
លមានស្រាប់ដែលមានការសាងសង់ឬការស្ថាបនាឡ�ើងវិញនៃ
សមាសធាតុកែឆ្នៃរឹបអូសដែលបានកំណត់ដ�ោយរដ្ធសភា។
ទ�ោះបីជាយ៉ាងណា

(2) ន�ៅ និងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1986
និងរហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2019 រដ្ធសភាអាចផ្តល់
ជូនថាក្នុងករណីសមស្រប និងអនុល�ោមតាមនិយមន័យ
និងនីតិវិធីដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយរដ្ធសភា
បុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានអាយុល�ើសពី 55 ឆ្នាំដែលរស់ន�ៅក្នុ
ងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានលក្ខណសម្បត្តិបានការល�ើកលែងពីម្
ចាស់ផទះក្រ
្
ោមអនុផ្នែក (k) នៃវគ្គ 3 នៃមាត្រា XIII និង និតិកម្ម
អនុវត្តន៍ណាមួយអាចផ្ទេរតម្លៃមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យដែលមានការ
ល�ើកលែងដ�ោយមានការកែតម្រូវដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយអនុ
ផ្នែក (b) ចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសនៃតម្លៃស្មើរឺតិចជាងដែលមា
នន�ៅក្នុងខ�ោនធីដូចគ្នា និងបានទិញឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីដ�ោ
យបុគ្គលន�ោះជារបស់គាត់ ឬលំន�ៅដ្ឋានចម្បងរបស់គាត់ក្នុងរ
យៈពេលពីរឆ្នាំនៃការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។ សម្រាប់
(3) (A) សម្រាប់ គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ
“និយមន័យណាមួយ ខាងក្រោមនឹងត្រូវអនុវត្ត៖
(i) “បុគ្គលណាមួយដែលមានអាយុច្រើនជាង 55 ឆ្នាំ”
រួមមានគូស្នេហ៍ដែលរ�ៀបការរួច ដែលសមាជិក/
ជិកាម្នាក់មានអាយុល�ើសពី 55 ឆ្នាំ។
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ” ការជំនួស
(ii) “ការជំនួស លំន�ៅដ្ឋាន” សំដ�ៅដល់អាគារអគារឬទី
ជម្រកដទៃទ�ៀតដែលជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យមិនថាអច
លនទ្រព្យឬទ្រព្យសម្បត្តិផទា្ ល់ខ្លួននិងដីណាដែលខ្លួនអា
ចស្នាក់ន�ៅបានឡ�ើយ។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ,
ក្រុមដែលរស់ន�ៅពីរនាក់ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្រួសារទ�ោល
ដែលន�ៅដ�ោយឡែកពីគ្នាពីរ។ នេះ

សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

(B) កថាខណ្ឌនេះ ត្រូវអនុវត្តទ�ៅល�ើការរស់ន�ៅជំនួយណា
មួយដែលត្រូវបានទិញ ឬបានសាងសង់ថ្មីៗន�ៅ ឬក្រោយ
ថ្ងៃទី 5 ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ 1986។
បន្ថែមល�ើសនេះ

(4) ន�ៅ និងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1988
និងរហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2019 រដ្ធសភាអាចផ្តល់សិ
ទ្ធិដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខ�ោនធីបន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយ�ោបល់
ជាមួយទីភ្នាក់ងារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ព្រំដែនខ�ោនធី
ដ�ើម្បីអនុម័តតាមច្បាប់ដែលធ្វើឱ្យបញ្ញត្តនៃអនុផ្នែកនេះដែល
ទាក់ទងនឹងការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានក៏អាចអនុវត្តបានចំព�ោះ
ស្ថានភាពដែលលំន�ៅដ្ឋានជំនួសស្ថិតន�ៅខ�ោនធីន�ោះ និងអច
លនទ្រព្យដ�ើមមានទីតាំងន�ៅខ�ោនធីមួយផ្សេងទ�ៀតន�ៅក្នុងរដ្ឋ
នេះ។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះ “ទីភ្នាក់ងារដែល
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីមូលដ្ឋាន” មានន័យថាក្រុងណាមួយ
សង្កាត់ពិសេស មណ្ឌលសិក្សាធិការ ឬមហាវិទ្យាល័យសង្កាត់
សហគមន៍ដែលទទួលការបែងចែកប្រាក់ចំណូលពន្ធប្រចាំឆ្នាំ។
កថាខណ្ឌនេះអនុវត្តចព�
ំ ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសទាំងឡាយណាដែ
លត្រូវបានទិញឬសាងសង់ថ្មីន�ៅឬក្រោយកាលបរិច្ឆេទដែលខ�ោ
នធីបានអនុម័តបញ្ញាត្តនៃអនុផ្នែកនេះទាក់ទងនឹងការផ្ទេរតម្លៃ
ឆ្នាំមូលដ្ឋានប៉ន្តែមិន
ុ
អនុវត្តចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយដែ
លត្រូវបានទិញឬការបង្កើតថ្មីមុនខែវិច្ឆិកា 9 ឆ្នាំ 1988។
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(5) ន�ៅថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1990 និងរហូតដល់ថ្ងៃទី 1
ខែមករាឆ្នាំ 2019 រដ្ធសភាអាចពង្រីកវិសាលភាពបញ្ញាត្តនៃអ
នុផ្នែកនេះទាក់ទងនឹងការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានពីអចលនទ្រព្យ
ដ�ើមដល់លន�
ំ ៅដ្ឋានជំនួសរបស់ម្ចាស់ផទះដែ
្ លមានអាយុល�ើស
ពី 55 ឆ្នាំចំព�ោះម្ចាស់ផ្ទះដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមាន
តែចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសទាំងន�ោះដែលបានទិញឬសាងសង់
ថ្មីន�ៅល�ើឬបន្ទាប់ពី កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពនៃកថាខណ្ឌ
នេះ។
(6) (A) ន�ៅ និងបន្ទាប់ពថី ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2019 ក្រោ
មនីតិវិធីដែលអាចអនុវត្តបាននិងនិយមន័យដូចដែលបាន
ផ្តល់ដ�ោយលក្ខន្តិកៈតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែល
មានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការល�ើកលែងចំព�ោះ
ម្ចាស់ផទះន�
្ ៅក្រោមអនុផ្នែក (k) នៃផ្នែកទី 3 នៃមាត្រា XIII
នៃបុគ្គលណាក៏ដ�ោយដែលមានអាយុល�ើសពី 55 ឆ្នាំ។ អាយុឬ
ម្ចាស់ផ្ទះដែលពិការធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវផ្ទេរទ�ៅលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួ
យដ�ោយមិនគិតពីចំនួននៃការផ្ទេរមុនតម្លៃនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសឬ
ថាត�ើលន�
ំ ៅដ្ឋានជំនួសស្ថិតន�ៅក្នុងតំបន់តែមួយដែលត្រូវបានទិ
ញឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីដ�ោយបុគ្គលន�ោះ។ ទីលំន�ៅសំខាន់រប
ស់គាត់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនៃការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។
(B) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះត្រូវអនុវត្តដូចតទ�ៅ៖
(i) ចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាដែលមានតម្លៃច្រើនជាង
និងទិញ ឬសាងសង់ថ្មីដ�ោយបុគ្គលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិ
ផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ�ើមឆ្នាំនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់ខ្លួនតម្លៃឆ្នាំមូល
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

57

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ដ្ឋាននៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសត្រូវបានគណនាដ�ោយបន្ថែមភាពខុស
គ្នារវាងតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញ ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម និងតម្លៃសាច់
ប្រាក់ពេញនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសទ�ៅតម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃទ្រព្យសម្ប
ត្តិដ�ើម។
(ii) ចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយដែលមានតម្លៃស្មើរ
ឬតិចជាងនេះដែលបានទិញ ឬសាងសង់ថ្មីដ�ោយបុគ្គលដែល
មានលក្ខណសម្បត្តិផ្លាស់ប្តូរតំលៃដ�ើមឆ្នាំនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរ
បស់ខ្លួនតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសត្រូវគណនាដ�ោយ
បែងចែកតម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃដ�ើម ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ោយតម្លៃសា
ច់សុទពេ
្ធ ញនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម និងគុណលទ្ធផលដ�ោយតម្លៃ
សាច់ប្រាក់ពេញនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួស។
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(b) មូលដ្ឋានតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីមួយឆ្នាំ
ទ�ៅមួយឆ្នាំអត្រាអតិផរណាមិនត្រូវល�ើសពីន�ោះទេ 2 ភាគរយ
សម្រាប់ឆ្នាំ ឬការកាត់បន្ថយដែលបានបង្ហាញដូចគ្នានឹងសន្ទស្ស
ន៍តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ ឬទិន្នន័យដែលអាចប្រៀបធ�ៀបបានស
ម្រាប់តំបន់ដែលស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការពន្ធ ឬអាចត្រូវបានកាត់
បន្ថយដ�ើម្បីបង្ហាញពីការខូចខាតការបំផ្លិចបំផ្លាញឬកត្តាផ្សេង
ទ�ៀតដែលបង្កឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃ។
(c) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែក (a)
រដ្ធសភាអាចផ្តល់ឱ្យថាប្រការ “សាងសង់ថ្មី”
មិនរាប់បញ្ចូលអ្វីដូចខាងក្រោម៖
(1) ការសាងសង់ឬការបន្ថែមប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ណាមួយ។
(2) ការសាងសង់ឬការដំឡ�ើងប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យប្រព័ន្ធពន្ល
ត់អគ្គីភ័យផ្សេងៗប្រព័ន្ធអគ្គីភ័យប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យឬការព
ន្លឿនការពន្លត់អគ្គីភ័យដែលបានកំណត់ដ�ោយនីតិបញ្ញត្ដិដែល
ត្រូវបានសាងសង់ឬដំឡ�ើងបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភា
ពនៃវគ្គនេះ។
(3) ការសាងសង់ការតំឡ�ើងឬការកែប្រែន�ៅឬបន្ទាប់ពីកាលបរិ
ច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពនៃកថាខណ្ឌនៃផ្នែកណាមួយឬសមាសវ
គ្គរចនាសម្ព័ន្ធនៃលំន�ៅដ្ឋានគ្រួសារតែមួយឬច្រើនគ្រួសារដែល
មានសិទ្ធិទទួលបានការល�ើកលែងចំព�ោះម្ចាស់ផ្ទះប�ើការសាង
សង់ការដំឡ�ើងឬការកែប្រែគឺសម្រាប់គ�ោលបំណងនេះ។ នៃកា
រធ្វើឱ្យលំន�ៅដ្ឋានអាចចូលដំណ�ើរការបានកាន់តែច្រើនដល់ជន
ពិការធ្ងន់ធ្ងរ។
(4) ការសាងសង់ ការតំឡ�ើង ការដកចេញ ឬការកែប្រែន�ៅឬ
បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពនៃកថាខណ្ឌនៃផ្នែកណាមួ
យឬសមាសវគ្គរចនាសម្ព័ន្ធនៃអគារឬរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រា
ប់ប្រសិនប�ើការសាងសង់ការដំឡ�ើងការដកយកចេញឬការកែប្
រែគឺសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការធ្វើឱ្យអាគារកាន់តែអាចចូលដំ
ណ�ើរការបាន។ ទ�ៅ, ឬច្រើនអាចប្រើបានដ�ោយ, មនុស្សពិការ។
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(5) ការសាងសង់ឬការបន្ថែមដែលបានបញ្ចប់ន�ៅឬបន្ទាប់ពី
ថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2019 នៃប្រព័ន្ធចាប់យកទឹកភ្លៀងដែល
បានកំណត់ដ�ោយរដ្ធសភា។
(d) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ ប្រការ
“ការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ”្ធិ មិនរាប់បញ្ចូលការទិញអចលនទ្រព្យជា
ការជំនួសទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចប្រៀបធ�ៀបបានទេប្រសិនប�ើ
បុគ្គលដែលទទួលបានអចលនទ្រព្យត្រូវបានផ្លាស់ទីលំន�ៅពីអ
ចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានជំនួសដ�ោយនីតិវិធីដែនដីដ៏លេចធ្លោ
ដ�ោយការទិញដ�ោយ អង្គភាពសាធារណៈ ឬសកម្មភាពរបស់
រដ្ឋាភិបាលដែលបានបណ្តាលឱ្យមានការវិនិច្ឆ័យទ�ោសថ្កោល
ទ�ោសមួយ។ ទ្រព្យសម្បត្តិពិតដែលទទួលបានត្រូវបានចាត់ទុ
កថាអាចប្រៀបធ�ៀបទ�ៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ
ប�ើសិនជាវាមានទំហំបន
៉ុ ធំនិងមុខងារដូចគ្នា ឬប្រសិនប�ើវាអនុ
ល�ោមទ�ៅតាមបទបញ្ញត្តិបស់រដ្ឋដែលបានកំណត់ដ�ោយរដ្ធស
ភាលដែលគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរទីលំន�ៅរបស់មនុស្សដែលត្រូវ
ំ ៅដ�ោយសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល។ អនុផ្នែក
បានផ្លាស់ទីលន�
ំ ោះអចលនទ្រព្យណាមួយដែលបានទិញបន្ទាប់ពី
នេះអនុវត្តចព�
ថ្ងៃទី 1 ខែមិនាឆ្នាំ 1975 ប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃទាំង
ន�ោះនៃអចលនទ្រព្យដែលក�ើតមានឡ�ើងក្រោយពេលដែលប
ញ្ញត្តនៃអនុផ្នែកនេះមានប្រសិទ្ធិភាព។
(e) (1) (A) ទ�ោះបីជាមានបញ្ញត្តផ្សេងទ�ៀតក្នុងវគ្គនេះក៏ដ�ោ
យក៏រដ្ធសភាត្រូវផ្តល់តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លា
ញឬបំផ្លាញដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយដូចដែលបានប្រកាសដ�ោ
យអភិបាលខេត្តន�ោះអាចត្រូវបានផ្ទេរទ�ៅជាទ្រព្យដែលអាចប្
រ�ៀបធ�ៀបបានន�ៅក្នុងខ�ោនធីតែមួយដែលបានទទួល ឬថ្មីបាន
សាងសង់ជាការជំនួសសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរងការខូចខាតឬបំ
ផ្លាញ។
(2)

(B) ល�ើកលែងបានផ្តល់ក្នុង កថាខណ្ឌ (3) កថាខណ្ឌរង
(C) អនុផ្នែកកថាខណ្ឌនេះ ត្រូវអនុវត្តចំព�ោះទ្រព្យសម្បត្តិ
ផ្žអានបន្តដែលបានទទួលឬសាងសង់ថ្មីន�ៅឬក្រោយថ្ងៃ
ទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1985 រហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ
2019, នឹងទ�ៅតាមការកំណត់នូវតម្លៃឆ្នាំគ�ោលសម្រាប់ឆ្នាំ
សារព�ើពន្ធ និងឆ្នាំសារព�ើពន្ធនានា 1985–86បន្ទាប់ពីន�ោះ។
រហូតទាល់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធ 2018–19។
(3)

(C) (i) បន្ថែមល�ើការផ្ទេរនៃតម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃអចលនទ្រព្យន�ៅ
ក្នុងខ�ោនធីដូចគ្នាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដ�ោយ កថាខ័ណ្ឌ (1),
កថាខ័ណ្ឌរង (A), រដ្ធសភាអាចផ្តល់សិទ្ធិដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបា
លខ�ោនធីនៃអ្នកត្រួតត្រាឱ្យទទួលយក បន្ទាប់ពីប្រឹក្សាយ�ោប
ល់ជាមួយបណ្តាទីភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ន�ៅក្នុ
ងខ�ោនធី បញ្ញត្តិមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរនូវតម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃ
អចលនទ្រព្យដែលមានទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីមួយផ្សេងក្នុងរដ្ឋ
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និងត្រូវបានរងការខូចខាត ឬការបំផ្លាញគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដ�ោ
យគ្រោះមហន្តរាយ ដូចដែលបានប្រកាសដ�ោយអភិបាលខេត្ត
ទ�ៅកាន់អចលនទ្រព្យជំនួសដែលអាចប្រៀបធ�ៀបបានដែលមា
នតម្លៃស្មើគ្នា ឬតិចជាង ដែលមានទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីដែលទ
ទួលយក និងត្រូវបានផ្តល់ ឬសាងសង់ថ្មីក្នុងពេលបីឆ្នាំនៃការខូ
ចខាត ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃអចលនទ្រ
ព្យដ�ើមជាការជំនួសសម្រាប់អចលនទ្រព្យន�ោះ។ ទំហំ និងចំនួ
នអត្ថប្រយ�ោជន៍ដែលបានផ្តល់ឱ្យម្ចាស់អចលនទ្រព្យដ�ោយកា
រផ្ទេរនូវតម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃអចលនទ្រព្យ អនុល�ោមតាមកថាខ័ណ្ឌ
នេះមិនគួរល�ើសពីទំហំ និងចំនួនអត្ថប្រយ�ោជន៍ដែលបានផ្តល់
ដល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដ�ោយការផ្ទេរនៃតម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃអចល
នទ្រព្យ អនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (a)។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃ
កថាខ័ណ្ឌនេះ កថាខ័ណ្រងឌ “ទីភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ដែលរង
ផលប៉ះពាល់” មានន័យថា ក្រុងណាមួយ សង្កាត់ពិសេស
មណ្ឌលសិក្សាធិការ ឬមណ្ឌលមហាវិទ្យាល័យដែលទទួលផ្នែក
ំ ូលពន្ធអចលនទ្រព្យគុណតំលៃ។
ប្រចាំឆ្នាំនៃប្រាក់ចណ
កថាខ័ណ្ឌនេះ

(ii) កថាខ័ណ្ឌនេះ អនុវត្តទ�ៅល�ើអចលនទ្រព្យជំនួសដែល
អាចប្រៀបធ�ៀបបានទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួល ឬសាង
សង់ថ្មីជាការជំនួសសម្រាប់អចលនទ្រព្យដែលខូចខាត ឬរ
ងការបំផ្លិចបំផ្លាញគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយ
ដូចដែលបានប្រកាសដ�ោយអភិបាលខេត្ត ដែលក�ើតឡ�ើងន�ៅ
ឬក្រោយថ្ងៃទី 20 ខែតុលា ឆ្នាំ 1991, និងមុនថ្ងៃទី 1
ខែមករា ឆ្នាំ 2019, និងចំព�ោះការកំណត់នុវតម្លៃឆ្នាំគ�ោល
សម្រាប់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធ 1991–92 និងឆ្នាំសារព�ើពន្ធនានា
បន្ទាប់ពីន�ោះ រហូតដល់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធ 2018–19។
(2) (A) ថ្វីប�ើមានបញ្ញត្តផ្សេងទ�ៀតនៃវគ្គនេះន�ៅនិងបន្ទាប់
ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2019 តម្លៃមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែ
លត្រូវបានខូចខាតឬខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ�ោយគ្រោះមហន្តរា
យដូចដែលបានប្រកាសដ�ោយអភិបាលខេត្តនឹងត្រូវផ្ទេរទ�ៅឱ្យ
ទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានឬការសាងសង់ថ្មី។ ជាការជំនួស
សម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាតឬខូចខាតដ�ោយមិនគិតថា
ត�ើអចលនទ្រព្យជំនួសន�ោះអាចប្រៀបធ�ៀបដូចមានចែងក្នុងក
ថាខណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (f) ឬថាត�ើអចលនទ្រព្យជំនួសមាន
ទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីតែមួយ។
(B) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះត្រូវអនុវត្តដូចតទ�ៅ៖
(i) ចំព�ោះអចលនទ្រព្យជំនួសណាមួយដែលមានតម្លៃច្រើន
ជាង និងត្រូវបានទិញ ឬសាងសង់ថ្មីដ�ោយបុគ្គលដែលមានល
ក្ខណសម្បត្តិផ្ទេរតម្លៃដ�ើមនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់ខ្លួនតម្លៃឆ្នាំ
មូលដ្ឋាននៃអចលនវត្ថុត្រូវបានគណនាដ�ោយបន្ថែមភាពខុស
គ្នារវាងតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញ ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមនិងតម្លៃសាច់
ប្រាក់ពេញលេញនៃអចលនទ្រព្យជំនួសតម្លៃដ�ើមឆ្នាំនៃទ្រព្យស
ម្បត្តិដ�ើម។

សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

(ii) ចំព�ោះអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃស្មើរឬតិចជាងដែ
លបានទិញ ឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីដ�ោយបុគ្គលដែលមាន
លក្ខណសម្បត្តិផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ�ើមឆ្នាំនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរប
ស់ខ្លួនតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃអចលនវត្ថុត្រូវបានគណនាដ�ោយ
បែងចែកតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃដ�ើម ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ោយតម្លៃសាច់
ពេញនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមនិងគុណលទ្ធផលដ�ោយតម្លៃសាច់
ប្រាក់ពេញនៃអចលនទ្រព្យជំនួស។
(f) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែក (e) ៖
(1) ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ឬបំផ្លាញប�ើសិ
នជាវាមានការខូចខាតខាងរាងកាយល�ើសពី 50 ភាគរយនៃត
ម្លៃរបស់វាភ្លាមៗមុនពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ។ ការខូចខាតរា
ប់បញ្ចូលទាំងការថយចុះតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាលទ្ធផល
នៃការរឹតត្បិតដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះមហន្តរាយ។
(2) អចលនទ្រព្យជំនួសអាចប្រៀបធ�ៀបទ�ៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ
ដែលខូចខាតឬបំផ្លាញប�ើសិនជាវាមានទំហំធធេ
ំ ងនិងមានមុ
ខងារស្រដ�ៀងគ្នាទ�ៅនឹងអចលនទ្រព្យដែលវាជំនួស ហ�ើយប្រ
សិនប�ើតម្លៃទីផ្សារយុត្តិធម៌នៃអចលនទ្រព្យដែលទទួលបានគឺ
ប្រៀបធ�ៀបទ�ៅនឹងតំលៃទីផ្សារយុត្តិធម៌នៃអចលនទ្រព្យជំនួស
មុនគ្រោះមហន្តរាយ។
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(g) ចំព�ោះគ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែក (a) ប្រការ “ទិញ” និង
“ការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ”្ធិ មិនរាប់បញ្ចូលការទិញឬផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពិ
តប្រាកដរវាងសហព័ទ្ធតាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែមីនាឆ្នាំ 1975 រួមទាំ
ងប៉ន្តែមិន
ុ
កំណត់ត្រឹមតែទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖
(1) ផ្ទេរទ�ៅឱ្យអ្នកទទួលទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ
លប្រយ�ោជន៍របស់ប្តីប្រពន្ធ ឬប្តីប្រពន្ធដែលន�ៅរស់រានមានជីវិ
តនៃអ្នកផ្ទេរបានស្លាប់ ឬដ�ោយអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃការទុកចិត្ត
បែបនេះចំព�ោះប្តី ឬប្រពន្ធរបស់អ្នកជ�ឿទុកចិត្ត។
(2) ផ្ទេរទ�ៅប្រពន្ធដែលមានឥទ្ធិពលល�ើមរណភាពរប
ស់ប្ដី ឬប្រពន្ធ។
(3) ការផ្ទេរទ�ៅឱ្យស្វាមីរឺភរិយា ឬប្តីឬប្រពន្ធដែលមានទំនាក់
ទំនងជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងទូទាត់អចលនទ្រព្យ ឬបកចុះហត្ថ
លេខាល�ើការបញ្ឈប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬការបែងចែកផ្នែកច្បាប់។
(4) ការបង្កើត ការផ្ទេរ ឬការបញ្ចប់រវាងតែស្វាមីភរិយាផលប្រ
យ�ោជន៍របស់សហកម្មសិទ្ធ។
(5) ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នីតិបុគ្គលចំព�ោះប្តី ឬប្រព
ន្ធឬអតីតប្តីឬម្ចាស់ផទះដ�
្ ើម្បីដូរយកផលប្រយ�ោជន៍ពីប្តីប្រពន្ធក្នុ
ងនីតិបគ
ុ ្គលទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអចលនទ្រព្យរឺសេចក្ដីស
ម្រេចនៃការរំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬការបែងចែកផ្នែកច្បាប់។
(h) (1) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែក (a) ប្រការ
“បានទិញ” និង “ផ្លាស់ប្តូរល�ើភាពជាកម្មសិទ”្ធិ
មិនរួមបញ្ចូលក្នុងការទិស ឬការផ្ទេរនូវកន្លែងរស់ន�ៅគ�ោ
លនៃអ្នកផ្ទេរ ក្នុងករណីការទិញ ឬការផ្ទេររវាងឳពុកម្តាយ
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
និងកូនៗរបស់ពួកគេ ដូចដែលបានកំណត់ដ�ោយរដ្ឋសភា
ហ�ើយការទិញ ឬការផ្ទេរនូវ មួយលានដុល្លារ
($1,000,000) ដំបូងនៃតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញ
នៃអចលនទ្រព្យដទៃទាំងអស់ រវាងឳពុកម្តាយ
និងកូនៗរបស់ពួកគេ ដូចដែលបានកំណត់ដ�ោយរដ្ឋសភា។
អនុផ្នែកនេះអនុវត្តចព�
ំ ោះការផ្ទេរ និងការផ្ទេរដ�ោយស្ម័គ្រចិតដែ
្ត
លជាលទ្ធផលមកពីដីការបស់តុលាការ ឬក្រិត្យវិន័យ។
(2) (A) យ�ោងតាមកថាខណ្ឌទី (B) ចាប់ផ្តើមពីការទិញ
ឬការផ្ទេរដែលក�ើតមានឡ�ើងន�ៅឬបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលវិ
ធានការដែលបន្ថែមកថាខណ្ឌនេះមានប្រសិទ្ធភាពការរាប់បញ្ចូ
លដែលបានបង្កើតឡ�ើងតាមកថាខណ្ឌ (1) ក៏អនុវត្តផងដែរ
ចំព�ោះការទិញឬផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិពិតរវាងជីដន
ូ ជីតានិង ច�ៅឬ
ច�ៅរបស់គេដូចដែលបានកំណត់ដ�ោយរដ្ធសភាដែលមានល
ក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមកថាខណ្ឌទី (1) ប្រសិនប�ើឪពុក
ម្ដាយនៃច�ៅទួតន�ោះឬច�ៅទួតទាំងន�ោះដែលមានលក្ខណសម្
បត្តិជាកូនច�ៅជីដន
ូ ជីតាបានស្លាប់តាមកាលបរិច្ឆេទនៃការទិញ
ឬការផ្ទេរ។
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(B) ការទិញ ឬការផ្ទេរទីលន�
ំ ៅសំខាន់មិនត្រូវបានដកចេញអ
នុល�ោមតាមកថាខណ្ឌរង (A) ទេប្រសិនប�ើច�ៅសិស្ស ឬច�ៅទួ
តផ្ទេរសិទ្ធិទទួលបានលំន�ៅដ្ឋានដ�ើមឬការប្រាក់ន�ៅក្នុងន�ោះតា
មរយៈការទិញ ឬការផ្ទេរផ្សេងទ�ៀតដែលមិនអាចរាប់បញ្ចូលបា
នអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌទី (1)។ តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃទ្រ
ំ ៅដ្ឋានដែលត្រូវបាន
ព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដណាមួយក្រៅពីលន�
ផ្ទេរទ�ៅឱ្យច�ៅឬច�ៅ ៗ តាមការទិញឬផ្ទេរដែលមិនអាចរាប់បញ្ចូ
លបានអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌ (1) និងតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញ
នៃទីលន�
ំ ៅដ�ើមដែលបរាជ័យ ដ�ើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់
គ្រាន់សម្រាប់ការល�ើកលែងដែលជាលទ្ធផលនៃប្រយ�ោគមុន
នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងការស្នើសុំសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថា
ខណ្ឌរង (a) ការកំណត់តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញមួយលានដុល្លារ
($1,000,000) ដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី (1)។
(i) (1) ទ�ោះបីជាមានបញ្ញត្តដទៃណាមួយនៃវគ្គនេះក៏ដ�ោយ
ល�ើកលែងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យតាមបែបផ្សេងក្នុងកថាខ័ណ្ឌ (5) រដ្ធ
សភាត្រូវផ្តល់ដ�ោយគ�ោរពតាមអចលនទ្រព្យដែលបានធ្វើឱ្យក
ខ្វក់មានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដូចបានចែងក្នុងកថាខ័ណ្ឌ
(2) ដែលណាមួយ ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងពីរ នៃខាងក្រោមអនុវត្ត៖
(A) (i) ដែលប្រែប្រួលតាមការកំណត់នៃខ (ii) ន�ៅ
និងក្រោយពីថ្ងៃទី 4 ខែវិចិ្ឆ្នេរា ឆ្នាំ 1998, និងរហូតដល់ថ្ងៃទី
1 ខែមករា ឆ្នាំ 2019 តម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃអចលនទ្រព្យដែលកខ្វ
ក់មានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដូចបានលៃតម្រូវតាមដែលបា
នអនុញញា្ តដ�ោយអនុផ្នែក (b) អាចត្រូវបានផ្ទេរទ�ៅអចលនទ្រ
ព្យជំនួសដែលត្រូវបានទិញ ឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីជំនួសឱ្យទ្រ
ព្យដែលកខ្វក់ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ប្រសិនប�ើអ
ចលនទ្រព្យជំនួសមានតម្លៃទីផ្សារយុត្តិធម៌ដែលស្មើនឹង ឬតិច
ជាងតម្លៃទីផ្សារយុត្តិធម៌នៃអចលនទ្រព្យដែលមានគុណភាព។
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សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

ទ្រព្យសម្បត្តិមិនត្រូវបានកខ្វក់ហ�ើយល�ើកលែងតែមានចែងក្នុ
ងឃ្លានេះដែលមានទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីដូចគ្នា។ តម្លៃឆ្នាំមូល
ដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចត្រូ
វបានផ្ទេរទ�ៅអចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យជំនួសមួយដែលមាន
ទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីផ្សេងទ�ៀត ប�ើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃខ�ោន
ធីផ្សេងទ�ៀតន�ោះមាន បន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយ�ោបល់ជាមួយទី
ភ្នាក់ងារក្នុងខ�ោនធីដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ន�ៅក្នុងខ�ោនធី
ន�ោះបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចផ្តល់សិទ្ធិផ្ទេរប្រាក់ទ�ៅវិញទ�ៅ
មក នៃតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានដូចដែលបានរ�ៀបរាប់។
(ii) អនុក្រឹត្យនេះត្រូវអនុវត្តចព�
ំ ោះតែអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបា
នទិញ ឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីកម្ម
សិទ្ធិល�ើទ្រព្យសម្បត្ដិដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបា
នលក់ឬផ្ទេរ។
(B) ក្នុងករណីដែលការជួសជុលបញ្ហាបរិសា្ថានល�ើអចលនវត្ថុ
ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តម្រូវឱ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លា
ញឬក៏ការបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់រចនាសម្ព័នដែលមា
នន�ៅល�ើទ្រព្យសម្បត្តិន�ោះ ប្រការ “ការសាងសង់ថ្មី” មិនរាប់ប
ញ្ចូលការជួសជុលនៃការខូចខាតដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ រចនា
សម្ព័នឬសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលជំនួសរចនាសម្ព័ន្ធដែ
លបានបំផ្លាញន�ៅល�ើអចលនទ្រព្យដែលមានគុណភាពហ�ើយ
ត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីជួសជុលបញ្ហាបរិស្ថានន�ៅល�ើអចលន
ទ្រព្យន�ោះប�ើសិនជារចនាសម្ព័ន្ធជួសជុលឬជំនួសគឺស្រដ�ៀងនឹ
ងទំហំឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងមុខងារទ�ៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដ�ើម។
(2) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃអនុផ្នែកនេះ “ទ្រព្យសម្បត្តិក
ខ្វក់មានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់” សំដ�ៅដល់អចលនទ្រ
ព្យលំន�ៅដ្ឋាន ឬមិនមែនអចលនទ្រព្យដែលមានដូចតទ�ៅ៖
(A) ក្នុងករណីដែលមានអចលនទ្រព្យលំន�ៅដ្ឋានដែលមិនអា
ចរស់ន�ៅបាននិងក្នុងករណីដែលមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិអចល
នទ្រព្យដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បានជាលទ្ធផលនៃបញ្ហាបរិស្
ំ ោះវត្ត
ថានទាំងន�ៅក្នុងធម្មជាតិនិងរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចព�
មាននៃវត្ថុធាតុពុលឬគ្រោះថ្នាក់ ឬការជួសជុលបញ្ហាបរិសា្ថាន
ល�ើកលែងល�ើកលែងតែមានបញ្ហាបរិសា្ថានក�ើតឡ�ើងចំព�ោះ
ម្ចាស់ឬបុគ្គលឬអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធដូចបានរ�ៀបរាប់ន�ៅកថា
ខណ្ឌទី (3) ន�ៅពេលដែលអចលនទ្រព្យត្រូវបានទិញឬសាង
សង់។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃអនុក្រឹត្យនេះអចលន
ទ្រព្យលំន�ៅដ្ឋានគឺជា “មិនអាចរស់ន�ៅបាន” ប្រសិនប�ើទ្រ
ុ ភាពដែលបង្កឡ�ើងដ�ោយ
ព្យន�ោះជាលទ្ធផលនៃគ្រោះថ្នាក់សខ
ឬពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានមិនសមស្របសម្រាប់លំន�ៅដ្ឋា
នរបស់មនុស្សហ�ើយទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិគឺ
“មិនអាចប្រើបាន” ជាលទ្ធផលនៃគ្រោះថ្នាក់សខ
ុ ភាពដែលប
ណ្តាលមកពីឬទាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានគឺមិនល្អនិងមិនសម
ស្របសម្រាប់ការកាន់កាប់។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(B) មានទីតាំងន�ៅល�ើទីតាំងដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាគ្រោះ
ថ្នាក់ ឬគ្រោះថ្នាក់បរិស្ថាន ឬជាកន្លែងសម្អាតបរិស្ថានដ�ោយទី
ភ្នាក់ងាររដ្ឋ California ឬរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ។
(C) ទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ ឬរចនា
សម្ពន្ធ័មុនពេលបញ្ចប់សកម្មភាពសម្អាតបរិស្ថានហ�ើយរចនាស
ម្ព័ន ឬរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានខូចខាត ឬបំផ្លាញខ្លាំងដ�ោយសារល
ទ្ធផលនៃការសម្អាតបរិស្ថានទាំងន�ោះ។
(D) ត្រូវបានចាត់ចែងដ�ោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនាំមុខដ�ោយ
គ�ោរពទ�ៅតាមបញ្ហាបរិស្ថានឬការសម្អាតបរិស្ថាននៃទ្រព្យសម្ប
ត្តិពិតប្រាកដមិនត្រូវបានបង្ហាញថាមិនអាចរស់ន�ៅឬមិនអាច
ប្រើប្រាស់បានតាមដែលអាចអនុវត្តបានដូចមានចែងក្នុងកថា
ខ័ណ្ឌ (A) ដ�ោយច្បាប់ណាមួយ ឬការប�ោះបង់ណាមួយដែល
ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ នៃទ្រព្យសម្បត្តិពិតដែលបានចូលរួមឬទទួល
យក។
(3) វាត្រូវបានគេសន្មត់ថាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិពិតដែលបានចូ
លរួមឬ ទទួលយកក្នុងច្បាប់ណាមួយ ឬការប�ោះបង់ច�ោលណា
មួយដែលធ្វើឱ្យអចលនទ្រព្យមិនមានកម្រិត ឬមិនអាចប្រើប្រា
ស់បានតាមដែលអាចអនុវត្តបានប្រសិនប�ើម្ចាស់កម្មសិទ្ធិន�ោះ
មានជាប់ទាក់ទងនឹងបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយដែលច្បាប់
ឬការប�ោះបង់ច�ោល តាមវិធណាម
ី
ួយដូចខាងក្រោម៖
(A) ជាប្តីប្រពន្ធ ឪពុកឬម្តាយ កូន ជីតាជីដូន
ុ ្គលន�ោះ។
ឬបងប្អូនបង្កើតរបស់បគ
(B) គឺជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
ឬសាខានៃអង្គភាពន�ោះ។
(C) ជាម្ចាស់ ឬមានការគ្រប់គ្រងល�ើអង្គភាពន�ោះ។
(D) ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ឬគ្រប់គ្រងដ�ោយអង្គភាពន�ោះ។
ប្រសិនប�ើការសន្មតនេះមិនត្រូវបានដ�ោះស្រាយទេកម្មសិទ្ធិក
រមិនត្រូវទទួលបានជំនួយដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (A) ឬ
(B) នៃកថាខ័ណ្ឌ (1)។ ការសន្មតអាចត្រូវបានយកឈ្នះដ�ោ
យការបង្ហាញភស្តុតាងដែលគួរអ�ោយពេញចិត្តដល់អ្នកវាយត
ម្លៃដែលមិនត្រូវបានចងភ្ជាប់ដ�ោយការរកឃ�ើញរបស់ទីភ្នាក់ងារ
រដ្ឋាភិបាលនាំមុខក្នុងការកំណត់ថាត�ើការសន្មតត្រូវបានទទួល
លទ្ធផលសម្រេច។
(4) អនុផ្នែកនេះអនុវត្តចព�
ំ ោះតែអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានទិ
ញឬសាងសង់ន�ៅ ឬក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 1995 និងកា
រជួសជុលអចលនទ្រព្យដែលបានអនុវត្តន�ៅឬក្រោយកាលបរិ
ច្ឆេទន�ោះ។

(5) (A) ថ្វីប�ើមានបញ្ញតផ្សេ
្ត ងទ�ៀតនៃវគ្គនេះ
ន�ៅនិងក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2019 និងដ�ោយ
យ�ោងតាមកថាខណ្ឌទី 1 នៃកថាខ័ណ្ឌ (A) នៃខ័ណ្ឌ (1)
តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិកខ្វក់ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិ
គ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវផ្ទេរទ�ៅ អចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានទិញឬសំ

សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

ណង់ថ្មីដែលជាការជំនួសទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានលក្ខណសម្ប
ត្តិគ្រប់គ្រាន់ដ�ោយមិនគិតថាអចលនទ្រព្យជំនួសមានតម្លៃទី
ផ្សារយុត្តិធម៌ដែលស្មើ ឬតិចជាងតម្លៃទីផ្សារយុត្តិធម៌នៃអចល
នវត្ថុដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនប�ើទ្រព្យន�ោះជា
មិនមានភាពកខ្វក់ ឬថាត�ើអចលនទ្រព្យជំនួសមានទីតាំងន�ៅក្នុ
ងខ�ោនធីតែមួយ។
(B) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះត្រូវអនុវត្តដូចត
ទ�ៅ៖
(i) ចំព�ោះអចលនទ្រព្យជំនួសណាមួយដែលមានតម្លៃច្រើ
នជាងនិងទិញ ឬសាងសង់ថ្មីដ�ោយបុគ្គលដែលមានលក្ខ
ណសម្បត្តិផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ�ើមឆ្នាំនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់ខ្លួន
អនុល�ោមតាមប្រការនេះតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃអចលនវត្ថុត្រូវ
បានគណនាដ�ោយបន្ថែមភាពខុសគ្នារវាង តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេ
ញលេញនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមនិងតំលៃសាច់ប្រាក់ពេញរបស់
អចលនទ្រព្យដែលជំនួសទ�ៅតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិ
ដ�ើម។
(ii) ចំព�ោះអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃស្មើរឬតិចជាងនេះដែ
លបានទិញឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីដ�ោយបុគ្គលដែលមានលក្ខ
ណសម្បត្តិផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ�ើមឆ្នាំនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់គាត់ខ្លួ
នអនុល�ោមតាមប្រការនេះតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃអចលនវត្ថុត្រូវបា
នគណនាដ�ោយបែងចែកឆ្នាំមូលដ្ឋាន តម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម
ដ�ោយតម្លៃសាច់សុទពេ
្ធ ញនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមនិងគុណលទ្ធផ
លដ�ោយតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃអចលនទ្រព្យជំនួស។
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(j) លុះត្រាតែមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ វិស�ោធនកម្មល�ើវគ្គ
នេះត្រូវបានអនុម័តមុនថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1988 មានប្រសិទ្ធិ
ភាពសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិដែលក�ើតមានហ�ើយការសាង
សង់ថ្មីដែលត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទវិស�ោធនកម្ម។
លុះត្រាតែមិនមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ វិស�ោធនកម្មល�ើវគ្គនេះ
ត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពថី ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1988 គឺមានប្រ
សិទ្ធិភាពសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិដែលក�ើតមានហ�ើយកា
រសាងសង់ថ្មីដែលត្រូវបានបញ្ចប់ន�ៅឬក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃវិ
ស�ោធនកម្ម។
វគ្គ 3. វគ្គ 69.5 នៃប្រាក់ចំណូល និងកូដពន្ធបានធ្វើវិស�ោធន
កម្មក្នុងការអាន៖
69.5. (a) (1) ទ�ោះបីជាមានបញ្ញត្តផ្សេងទ�ៀតនៃច្បាប់ក៏
ដ�ោយ អនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រា XIII A
នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California មនុស្សដែលមានអាយុល�ើសពី
55 ឆ្នាំ ឬជនពិការធ្ងន់ធ្ងរនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលរស់
ន�ៅក្នុងទ្រព្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិ ការល�ើកលែង
ចំព�ោះម្ចាស់ផទះក្រ
្
ោមអនុផ្នែក (k) នៃវគ្គ 3 នៃមាត្រា
XIII នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California និងវគ្គ 218
អាចផ្លាស់ប្តូរដ�ោយយ�ោងតាមលក្ខខណ្ឌ និងដែនកំណត់ដែល
បានផ្ដល់ក្នុងវគ្គនេះនូវតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យន�ោះចំព�ោះលំ
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ន�ៅដ្ឋានជំនួសទាំងអស់ស្មើគ្នាឬ តម្លៃតិចជាងដែលមានទីតាំង
ន�ៅក្នុងខ�ោនធីដូចគ្នា និងត្រូវបានទិញឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មី
ដ�ោយបុគ្គលន�ោះជាលំន�ៅដ្ឋានរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនៃ
ការលក់ដ�ោយបុគ្គលន�ោះនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមដ�ោយផ្តល់ថាត
ម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមមិនត្រូវ ត្រូវបានផ្ទេរទ�ៅលំ
ន�ៅដ្ឋានជំនួសរហូតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានលក់។
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(2) ថ្វីប�ើការកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី (1) តម្រូវឱ្យទ្រព្យសម្
បត្តិដ�ើមនិងលំន�ៅដ្ឋានជំនួសត្រូវស្ថិតន�ៅក្នុងខ�ោនធីតែមួយក៏
ដ�ោយ ដែនកំណត់នេះមិនត្រូវអនុវត្តន�ៅក្នុងខ�ោនធីណាមួយ
ដែលក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខ�ោនធី
បន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយ�ោបល់ជាមួយភ្នាក់ងារដែលទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ក្នុងស្រុក ព្រំដែននៃខ�ោនធីប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់ដែល
ធ្វើឱ្យបញ្ញត្តនៃកថាខណ្ឌ (1) ក៏អាចអនុវត្តបានចំព�ោះស្ថានភា
ពដែលលំន�ៅដ្ឋានជំនួសមានទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីន�ោះហ�ើយអ
ចលនទ្រព្យដ�ើមមានទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីមួយផ្សេងទ�ៀតន�ៅក្នុ
ងរដ្ឋនេះ។ ការអនុញញា្ តដែលមានន�ៅក្នុងកថាខ័ណ្ឌនេះនឹង
ត្រូវអនុវត្តន�ៅក្នុងស្រុកមួយតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនប�ើច្បាប់ដែលត្រូវ
បានអនុម័តដ�ោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនាយកបានអនុល�ោមតាម
ល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
(A) វាត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពមាន
ី
ការពិគ្រោះយ�ោបល់រវាងក្រុ
មប្រឹក្សាភិបាលនាយក និងទីភ្នាក់ងារដែលទទួលរងផលប៉ះពា
ល់ពីមូលដ្ឋានទាំងអស់ន�ៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ�ោនធី។
(B) វាតម្រូវឱ្យបណ្តឹងទាមទារទាំងអស់សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់
ដ�ើមឆ្នាំពីទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមដែលមានទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីផ្សេង
ទ�ៀតត្រូវបានផ្តល់ប្រសិនប�ើការទាមទារបានបំពេញតាមត
ម្រូវការដែលអាចអនុវត្តបាននៃអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រា
XIII A នៃធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋ California និងវគ្គនេះ។
(C) វាតំរូវអ�ោយការវាយតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម
ដែលមានទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីមួយផ្សេងទ�ៀតនិងត្រូវបានកំ
ណត់ដ�ោយអ្នកវាយតម្លៃរបស់វាត្រូវបានទទួលយកទាក់ទងនឹង
ការផ្តល់សំណងសម្រាប់ការផ្ទេរតម្លៃដ�ើមឆ្នាំ។
(D) ច្បាប់នេះចែងថាបញ្ញត្តរបស់ខ្លួនមានសុពលភាពសម្រាប់រ
យៈពេលមិនតិចជាងប្រាំឆ្នាំ។
(E) បទបញ្ជាបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទ និងក្រោយដែលបញ្ញត្តរ
បស់វានឹងត្រូវអាចអនុវត្តបាន។ ទ�ោះយ៉ាងណាក៏ដ�ោយ កាល
បរិច្ឆេទដែលបានកំណត់មិនត្រូវឆាប់ជាងថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ
1988 ឡ�ើយ។ កាលបរិចេ្ឆទដែលបានកំណត់បញ្ជាក់អាចជា
កាលបរិច្ឆេទមុនកាលបរិច្ឆេទដែលខ�ោនធីប្រកាន់យកជាច្បា
ប់។
(b) បន្ថែមល�ើការបំពេញតាមតម្រូវការនៃអនុផ្នែក (a) បុគ្គល
ណាដែលទាមទារការបន្ធូរបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបា
62 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

នផ្តល់ដ�ោយវគ្គនេះនឹងមានលក្ខណសម្បត្តិបានជំនួយន�ោះលុះ
ត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌដូចតទ�ៅ៖
(1) អ្នកទាមទារសំណងគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងជាអ្នកតាំងលំ
ន�ៅនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមន�ៅពេលដែលលក់ឬន�ៅពេលដែលទ្រ
ព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានរងការខូចខាតឬបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ�ោ
យសារសំណាងអាក្រក់ឬគ្រោះមហន្តរាយឬក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ
ំ ៅដ្ឋានជំនួស។
នៃការទិញឬថ្មី ការសាងសង់លន�
(2) ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមមានលក្ខណសម្បត្តិបានការល�ើកលែ
្ លជាលទ្ធផលនៃកម្មសិទ្ធិរបស់កម្មសិទ្ធិករ
ងចំព�ោះម្ចាស់ផទះដែ
និងការកាន់កាប់អចលនទ្រព្យជាលំន�ៅដ្ឋានរបស់គាត់ក្នុងអំឡុ
ងពេលនៃការលក់ឬន�ៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមមាន
ខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឬបំផ្លាញដ�ោយសំណាងអាក្រក់ ឬគ្រោះម
ហន្តរាយឬក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនៃការទិញឬសំណង់ថ្មីនៃលំន�ៅ
ដ្ឋានជំនួស។
(3) ន�ៅពេលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមអ្នកប្ដឹងតវ៉ាឬប្តីប្រពន្ធអ្ន
កតវ៉ាដែលរស់ន�ៅជាមួយអ្នកទាមទារសំណងមានអាយុយ៉ា
ងហ�ោចណាស់ 55 ឆ្នាំ ឬពិការធ្ងន់ធ្ងរនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍។
(4) ន�ៅពេលនៃការស្នើសុំការបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែល
់ ោយអនុផ្នែក (a) អ្នកទាមទារសំណងគឺជាម្ចាស់នៃ
បានផ្តលដ�
លំន�ៅដ្ឋានជំនួសហ�ើយបានកាន់កាប់វាជាទីកន្លែងដ�ើមកំណ�ើត
របស់គាត់ហ�ើយជាលទ្ធផលន�ោះទ្រព្យសម្បត្តិបច្ចុប្បន្ន មានល
ក្ខណសម្បត្តិការល�ើកលែងពីម្ចាស់ផទះ្ ឬក៏មានលក្ខណស
ម្បត្តិបានការល�ើកលែងល�ើកលែងតែទ្រព្យសម្បត្តិបានទទួល
ការល�ើកលែងរួចហ�ើយដ�ោយសារតែការទាមទារល�ើកលែងដែ
លបានដាក់ដ�ោយម្ចាស់មុន។
(5) ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់អ្នកប្តឹងទាមទារសំណងត្រូវបានល
ក់ដ�ោយគាត់ឬនាងក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនៃការទិញឬការសាងស
ង់លន�
ំ ៅដ្ឋានជំនួស។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខ័ណ្ឌនេះកា
រទិញឬការសាងសង់ថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសរួមមានការទិញផ្នែក
នៃដីន�ោះដែលការសាងសង់អាគារឬកន្លែងស្នាក់ន�ៅផ្សេងទ�ៀត
ដែលជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់អ្នកទាមទារសំណងនឹង
ត្រូវដាក់ហ�ើយថាអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌ (3) នៃអនុផ្នែក (g)
ំ ួស។
គឺជាផ្ន្កមួយនលំន�ៅដ្លជន
(6) ល�ើកលែងតែមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (a)
លំន�ៅដ្ឋានជំនួសដែលរួមបញ្ចូលផ្នែកមួយនៃដីដែលវាស្ថិតន�ៅ
ដែលមានចែងក្នុងកថាខ័ណ្ឌ (5) មានទីតាំងស្ថិតន�ៅទាំងស្រុ
ងន�ៅក្នុងខ�ោនធីដូចគ្នា ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់អ្នកទាមទារសំ
ណង។
(7) អ្នកទាមទារសំណងមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជាអ្នកទាមទារសំ
ណងល�ើការបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តល់ដ�ោយ
ំ ោះជន
ផ្នែកនេះ ល�ើកលែងតែកថាខណ្ឌនេះមិនត្រូវអនុវត្តចព�
ណាដែលក្លាយទ�ៅជាជនពិការធ្ងន់ធ្ងរនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលត្រូវ
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បានផ្តល់ជាអ្នកទាមទារសំណងន�ោះទេ ពន្ធល�ើអចល
នទ្រព្យដែលផ្តល់ដ�ោយវគ្គនេះសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុ
ល�ើសពី 55 ឆ្នាំ។ ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការចម្លងនៃពាក្យបណ្តឹងន�ៅ
ក្រោមវគ្គនេះន�ៅក្នុងរដ្ឋនេះ អ្នកវាយតំលៃខ�ោនធីត្រូវរាយការ
ណ៍ប្រចាំត្រីមាសទ�ៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ធនៃភាពស្មើគ្នាដែលព័
ត៌មានពីការតវ៉ាដែលបានដាក់បញ្ញត្ដិស្របតាមអនុផ្នែក
(f) និងពីកំណត់ត្រាខ�ោនធីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដ�ោយក្រុមប្រឹ
ំ ត់អត្តសញ្ញាណ ការអះ
ក្សាភិបាលដែលចាំបាច់ដ�ើម្បីកណ
អាងទាំងស្រុងន�ៅក្រោមវគ្គនេះត្រូវបានអនុញញា្ តដ�ោយអ្នកវាយ
តម្លៃនិងអ្នកទាមទារសំណងទាំងអស់ដែលបានទទួលការ
សង្គ្រោះ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាចបញ្ជាក់ថាព័តមាននេ
៌
ះរួមប
ញ្ចូលទាំងអស់ឬជាផ្នែកមួយនៃឈ្មោះនិងលេខសន្តិសុខ
សង្គមរបស់អ្នកទាមទារនិងប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេនិងអត្ត
សញ្ញាណនិងទីតាំងនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដែលពាក្យប
ណ្តឹងត្រូវបានអនុវត្ត។ ព័ត៌មានអាចត្រូវបានទាមទារ
៌
ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា
ន�ៅក្នុងទំរង់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័តមាន
យដទៃទ�ៀតហ�ើយន�ៅក្នុងទម្រង់ដែលត្រូវគ្នានឹងដំណ�ើរការរ
ក្សាទិន្នន័យនៃខ�ោនធី និងនីតិវិធីសវនកម្មរបស់រដ្ឋ។
(c) ការបន្ធូរបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តល់
ូ
សិនប�ើទ្រព្យសម្ប
ដ�ោយវគ្គនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជនប្រ
ត្តិដ�ើមឬលំន�ៅដ្ឋានជំនួសឬទាំងពីររបស់អ្នកប្តឹងទាមទារ
មានរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំព�ោះណាមួយដូច
ខាងក្រោម៖
(1) អង្គភាពមួយ ឬច្រើនន�ៅក្នុងសាជីវកម្មអចលនទ្រ
ព្យសហករណ៍គម្រោងផ្ទះសហគមន៍មួយគម្រោងខុនដូ
ឬការអភិវឌ្ឍអង្គភាពដែលមានគម្រោង។ ប្រសិនប�ើអ
ង្គភាពឬដីជាទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់អ្នកទាមទារសំណង
អ្នកវាយតម្លៃត្រូវផ្ទេរទ�ៅលំន�ៅដ្ឋានជំនួសរបស់អ្នកតវ៉ាតែប៉ុ
ណ្ណោះនូវតម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃឯកតា ឬវគ្គីរបស់អ្នកតវ៉ាហ�ើយផ្នែករ
បស់ពួកគេន�ៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវទុកជាអាណាព្យាបា
លនៃអង្គភាពន�ោះ ឬច្រើន។ ប្រសិនប�ើអង្គភាពឬទីលន�
ំ ៅជាលំ
ន�ៅដ្ឋានជំនួសរបស់អ្នកទាមទារសំណង អ្នកវាយតម្លៃត្រូវផ្ទេរត
ម្លៃមូលដ្ឋាននៃកម្មសិទ្ធិករនៃអ្នកទាមទារអ�ោយតែចំព�ោះ
អង្គភាព ឬអ្នកស្នើរសុំច្រើននិងផ្នែកណាមួយនៃអ្នកទាម
ទារសំណងន�ៅក្នុងតំបន់ជាទូទ�ៅដែលត្រូវទុកជាអាណ
ត្តិនៃអង្គភាព ឬច្រើន។
(2) ផ្ទះដែលផលិត ឬផ្ទះដែលផលិត និងដីដែលជាកម្ម
សិទ្ធិរបស់អ្នកទាមទារសំណងដែលមានផ្ទះដែលផលិត។
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ “ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក
ទាមទារសំណង” រួមបញ្ចូលផលប្រយ�ោជន៍សមាមាត្រស្រប
ន�ៅក្នុងឧទ្យានទូរស័ព្ទចល័តដែលជាលំន�ៅដ្ឋានដែលត្រូវបាន
គេវាយតម្លៃដ�ោយអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 62.1។
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(A) ប្រសិនប�ើផ្ទះផលិតឬផ្ទះផលិតនិងដីដែលន�ៅទីន�ោះជា
ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់អ្នកទាមទារសំណង អ្នកវាយតំលៃ
ត្រូវផ្ទេរទ�ៅកន្លែងជំនួសរបស់អ្នកតវ៉ាដែលជាតម្លៃឆ្នាំមូល
ដ្ឋាននៃផ្ទះផលិត ឬតម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃអគារ ផ្ទះដែលផលិត
និងដីដែលជាកន្លែងដែលមានទីតាំង។ ប្រសិនប�ើអគារ
លំន�ៅដ្ឋានដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់អ្នកទាមទារ
សំណងរួមបញ្ចូលទាំងការប្រាក់ន�ៅក្នុងឧទ្យានទូរស័ព្ទចល័តដែ
ំ ៅន�ោះអ្នកវាយតម្លៃត្រូវផ្ទេរទ�ៅកន្លែងជំនួសរ
លមានទីលន�
បស់អ្នកទាមទារសំណងដែលមានតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃផ្ទះ
ផលិតរបស់អ្នកទាមទារសំណងហ�ើយនិងផ្នែកដែលសមាមាត្រ
ស្របរបស់គាត់ ទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដនៃឧទ្យាននេះ។
គ្មានការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានណាមួយត្រូវធ្វើឡ�ើងដ�ោយ
អ្នកវាយតម្លៃល�ើផ្នែកនៃដីដែលមិនមែនជាផ្នែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិ
ដ�ើមដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (4) នៃអនុផ្នែក (g)។
(B) ប្រសិនប�ើផ្ទះដែលផលិតឬផ្ទះផលិត និងដីដែលន�ៅទី
ន�ោះជាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសរបស់អ្នកទាមទារសំណង អ្នកវាយត
ម្លៃត្រូវផ្ទេរតម្លៃដ�ើមនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកតវ៉ាទ�ៅ
ផ្ទះដែលផលិតឬផ្ទះដែលផលិតនិងដីដែលន�ៅទីន�ោះ
ត្រូវបានគេកំណត់ថាជាការសមស្រប។ ប្រសិនប�ើផ្ទះលំន�ៅដ្ឋា
នដែលបង្កើតជាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសរបស់អ្នកទាមទារសំណងរួម
បញ្ចូលទាំងការប្រាក់ន�ៅក្នុងឧទ្យានទូរស័ព្ទចល័តដែលមានទី
លំន�ៅអ្នកវាយតម្លៃត្រូវផ្ទេរតម្លៃដ�ើមនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកត
វ៉ាទ�ៅផ្ទះផលិតរបស់អ្នកទាមទារសំណងនិងសមាមាត្រសមមា
ត្រស្របរបស់ខ្លួននៃឧទ្យាននេះ។ គ្មានការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាន
ណាមួយត្រូវធ្វើឡ�ើងដ�ោយអ្នកវាយតម្លៃទ�ៅផ្នែកនៃដីដែលមិន
មែនជាផ្នែកមួយនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ
(3) នៃអនុផ្នែក (g)។
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អនុផ្នែកនេះនឹងអាចប្រែប្រួលតាមការកំណត់នានាដេលបានប
ញ្ជាក់ក្នុងអនុផ្នែក (d)។
(d) ការបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តលដ�
់ ោយវគ្គ
នេះនឹងអាចរកបានសម្រាប់អ្នកទាមទារសំណងដែលជាម្ចាស់ក
ម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមជាអ្នកជួលរួមគ្នាភតិកៈម្នាក់ជាកម្មសិ
ទ្ធិសហគមន៍ឬអ្នកទទួលផលបច្ចុប្បន្ននៃការទុកចិត្តដែលមាន
ដែនកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
(1) ប្រសិនប�ើលំន�ៅដ្ឋានជំនួសតែមួយត្រូវបានទិញរឺការសាង
សង់ថ្មីដ�ោយសហកុនគ្រប់រូបហ�ើយសហព័ទម្នា
្ធ ក់ៗន�ៅតែមាន
ការចាប់អារម្មណ៍ល�ើលំន�ៅដ្ឋានជំនួសអ្នកទាមទារសំណងនឹង
មានលក្ខណសម្បត្តិន�ៅក្រោមផ្នែកនេះ ប�ើទ�ោះបីជាម្ចាស់ក្រុម
ហ៊ុនដែលន�ៅសល់ ឬទាំងអស់នឹងជាអ្នកទាមទារសំណងដែល
មានមានលក្ខណសម្បត្តិ។
(2) ប្រសិនប�ើលំន�ៅដ្ឋានជំនួសពីរឬច្រើនត្រូវបានទិញដា
ច់ដ�ោយឡែក ឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីដ�ោយអ្នករស់ន�ៅជា
មួយគ្នាពីរនាក់ ឬច្រើននាក់ហ�ើយសហសេនីយ៍ច្រើនជាង
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
អ្នករស់ន�ៅជាមួយគ្នាម្នាក់ ប�ើមិនដូច្នោះទេគឺជាអ្នកទា
មទារសំណងដែលមានលក្ខណសម្បត្តិមានតែសហករ
ករម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងវគ្គនេះ។
ម្ចាស់ទ្រព្យទាំងនេះត្រូវកំណត់ដ�ោយកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នា
ទ�ៅវិញទ�ៅមកដែលមួយក្នុងចំណ�ោមពួកគេត្រូវបានចាត់ទុក
ថាមានលក្ខណសម្បត្តិ។
(3) ប្រសិនប�ើលំន�ៅដ្ឋានជំនួសពីរឬច្រើនត្រូវបានទិញដាច់
ដ�ោយឡែកពីគ្នាឬការសាងសង់ថ្មីដ�ោយកម្មសិទ្ធិករចំនួនពី
រដែលមានទ្រព្យសម្បត្ដិដ�ើមជាទ្រព្យសម្បត្តិសហគមន៍មាន
តែសហព័ទ្ធដែលមានអាយុ 55 ឆ្នាំឬពិការធ្ងន់ធ្ងរនិងជាអចិន្ត្
រៃយ៍បណ៉ុ ្ណោះនឹងមានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងវគ្គនេះ។ ប្រសិនប�ើគូ
ស្វាមីភរិយាទាំងពីរមានអាយុល�ើសពី 55 ឆ្នាំពួកគេត្រូវកំណត់
ដ�ោយការព្រមព្រៀងគ្នាដែលមានម្នាក់ក្នុងចំណ�ោមពួកគេមាន
លក្ខណសម្បត្តិ។

5

សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

ប្ដឹងទាមទារសំណងមានអាយុយ៉ាងហ�ោចណាស់ 55 ឆ្នាំ
ឬពិការធ្ងន់ធ្ងរ និងជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ភស្តុតាងនៃពិការភាព
ធ្ងន់ធ្ងរ និងអចិន្រ្តៃយ៍ត្រូវចាត់ទុកថាជាវិញ្ញាបនប័ត្រដែ

លត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដ�ោយគ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ
និងគ្រូពេទ្យវះកាត់ឯកទេសសមស្របដែលបញ្ជាក់ពីស្ថា
នភាពពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអ្នកទាមទារ។

ក្នុងករណីដែលគ្មានភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់បានថាម

នុស្សម្នាក់មានអាយុល�ើសពី 55 ឆ្នាំអ្នកទាមទារសំណង
ត្រូវបញ្ជាក់ន�ៅក្រោមទ�ោសពិការដែលតម្រូវឱ្យមានអាយុ

ត្រូវបានឆ្លើយតប។ ក្នុងករណីអ្នកទាមទារពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ
និងជាអចិន្រ្តៃយ៍មានដូចខាងក្រោម៖

(i) វិញ្ញាបនបត្រដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដ�ោយគ្រូពេ

ទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬគ្រូពេទ្យវះកាត់ឯកទេសសមស្រ

ក្នុងករណីដែលសហព័ទ្ធដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមជាលំន�ៅ
ដ្ឋានពហុវគ្គីដែនកំណត់ដែលបានកំណត់ដ�ោយកថាខណ្ឌ (2)
និង (3) ត្រូវអនុវត្តចំព�ោះតែកម្មសិទ្ធិករដែលកាន់កាប់លំន�ៅដ្ឋា
នដូចគ្នាន�ៅក្នុងទ្រព្យដ�ើមន�ៅពេលដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ
(2) នៃអនុផ្នែក (b)។

បដែលកំណត់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់ថាហេតុអ្វីបានជា

(e) ន�ៅពេលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមអ្នកវាយតម្លៃត្រូវកំណ
ត់តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានថ្មីសម្រាប់ទ្រព្យន�ោះស្របតាមអនុផ្នែក (a)
នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រា XIII A នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California
និងវគ្គ 110.1 នៃរដ្ឋ California ទ�ោះបីជាមានលំន�ៅ
ដ្ឋានជំនួសឬមិនមាន ត្រូវបានទិញជាបន្តបន្ទាប់ឬត្រូវ
បានសាងសង់ថ្មីដ�ោយអតីតម្ចាស់ឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដ�ើម។

ការទាក់ទងនឹងពិការភាពត្រូវបានកំណត់ដច្
ូ នេះហ�ើយមូល

វគ្គនេះមិនត្រូវអនុវត្តទេលុះត្រាតែការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិជាការផ្លាស់ប្តូរ
កម្មសិទ្ធិដែលកម្មសិទ្ធិករ (1) ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើ
ម្បីវាយតំលៃឡ�ើងវិញតម្លៃទីផ្សារយុត្តិធម៌បច្ចុប្បន្នស្របតាមវគ្គ
110.1 ឬ 5803 ឬ (2) ត្រូវបានកំណត់ដ�ោយអនុល�ោមតា
មវគ្គនេះ វគ្គ 69 ឬវគ្គ 69.3 ដ�ោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិមាន
លក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ន�ៅក្រោមវគ្គនេះ វគ្គ 69 ឬវគ្គ 69.3
ជាលំន�ៅដ្ឋានជំនួស ឬទ្រព្យ។
(f) (1) អ្នកទាមទារសំណងមិនអាចមានលក្ខណស
ម្បត្តិសម្រាប់ការបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលមាន
ចែងក្នុងវគ្គនេះបានទេ ល�ើកលែងតែអ្នកប្ដឹងតវ៉ាផ្តល់ជន
ូ អ្នក
វាយតម្លៃល�ើទំរង់ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំដ�ោយក្រុមប្រឹក្សាភិបា
លរដ្ធនៃភាពស្មើគ្នា ហ�ើយថាអ្នកវាយតម្លៃត្រូវធ្វើតាមសំណ�ើ
ព័ត៌មានដូចតទ�ៅ៖

ពិការភាពតម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរលំន�ៅដ្ឋានជំនួស

និងតម្រូវការដែលទាក់ទងនឹងពិការភាពរួមទាំងតម្រូវ

ការទីតាំងណាមួយនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួស។ អ្នកទាមទារសំ

ណងត្រូវតែបញ្ជាក់ថាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដែលបំពេញតម្រូវ

ហេតុចម្បងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរលំន�ៅដ្ឋានជំនួសគឺបំពេញត
ម្រូវការទាំងន�ោះ។ ប្រសិនប�ើអ្នកប្ដឹងតវ៉ា ឬប្តី ឬប្រពន្ធ ឬអ្ន
កអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកប្តឹងប្រកាសដូច្នេះក្រោមទ�ោស
ចំព�ោះការធ្វើសម្បទាវានឹងត្រូវបានគេសន្មតថាជាគ�ោល

បំណងចម្បងនៃការផ្លាស់ប្តូរលំន�ៅដ្ឋានជំនួសគឺបពេ
ំ ញត

ម្រូវការពាក់ព័ន្ធនឹងជនពិការ។

(ii) ការអះអាងរបស់អ្នកទាមទារថាគ�ោលបំណងចម្បងនៃ

ការផ្លាស់ប្តូរលំន�ៅដ្ឋានជំនួសគឺដ�ើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវ

ត្ថុដែលបណ្តាលមកពីពិការភាព។ ប្រសិនប�ើអ្នកប្ដឹងតវ៉ា ឬប្តី

ឬប្រពន្ធ ឬអ្នកអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកប្តឹងប្រកាសដូច្នេះ

ក្រោមទ�ោសពីការវិនិច្ឆ័យវាត្រូវបានគេសន្មតថាជាគ�ោលបំ

ណងចំបងនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺដ�ើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកហិរញ្
ញវត្ថុដែលបណ្តាលមកពីពិការភាព។

(C) អាសយដ្ឋានហ�ើយ ប�ើសិនជាគេដឹងថាជាលេខរបស់អ្នក
វាយតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។

(D) កាលបរិច្ឆេទនៃការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់អ្នកប្តឹងទា

(A) ឈ្មោះ និងលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកទាមទារម្នាក់ៗ
និងប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកទាមទារដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃលំន�ៅ
ដ្ឋានជំនួស។

មទារសំណង និងកាលបរិច្ឆេទនៃការទិញរបស់អ្នកទាមទារសំ

(B) ភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាអ្នកទាមទារសំណង ឬប្តី ឬប្រពន្ធ
ប្តីប្រពន្ធដែលមានទីលន�
ំ ៅល�ើទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមជាមួយអ្នក

កាប់លំន�ៅដ្ឋានជំនួសជាកន្លែងស្នាក់ន�ៅដ៏សំខាន់របស់គាត់ន�ៅ

64 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

ំ ង់លន�
ំ ៅដ្ឋានថ្មី។
ណង ឬការសាងសង់សណ

(E) សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកប្តឹងទាមទារថាគាត់បានកាន់

ល�ើកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងរបស់គាត់។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(F) រាល់បណ្តឹងទាមទារសំណងក្រោមវគ្គនេះត្រូវដាក់ពាក្យក្នុ
ងរយៈពេលបីឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលលំន�ៅដ្ឋានជំនួសត្រូវបាន
ទិញ ឬការសាងសង់ថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសត្រូវបានបំពេញក្រោ
មកម្មវត្ថុនៃអនុផ្នែក (k) ឬ (m) ។
(2) ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានន�ៅក្រោមវគ្គនេះដែលត្រូវ
បានដាក់បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់នៃរយៈពេលដែលបានកំណត់
ក្នុងកថាខណ្ឌ (F) នៃកថាខណ្ឌទី (1) ត្រូវបានពិចារណាដ�ោ
យអ្នកវាយតម្លៃក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃលក្ខខណ្ឌដូចខាង
ក្រោម៖

សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

ប្រសិនប�ើការផ្លាស់ប្តូរទីលន�
ំ ៅត្រូវបានទិញ ឬការសាងស
ង់ថ្មីបន្ទាប់ពីការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម “តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃ
ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម” រួមបញ្ចូលទាំងការសម្រួលមាត្រដ្ឋាន
អតិបរមាដែលអនុញ្ញាតដ�ោយអនុផ្នែក (f) នៃវគ្គ 110.1
សម្រាប់អឡុ
ំ ងពេលបន្ទាប់ពីការលក់នៃអចលនទ្រព្យដ�ើម។
ឆ្នាំមូលដ្ឋានឬឆ្នាំដែលត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីគណនា “តម្លៃគ�ោល
មូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម” ត្រូវចាត់ទុកថាជាឆ្នាំមូលដ្ឋាន
ឬឆ្នាំនៃអចលនទ្រព្យដែលតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានត្រូវបានផ្ទេរអនុល�ោ
មតាមវគ្គនេះ។

(1) “បុគ្គលអាយុល�ើសពី 55 ឆ្នាំ” សំដ�ៅដល់បុគ្គល
ឬសហព័ទ្ធរបស់បុគ្គលណាក៏ដ�ោយដែលមានអាយុចាប់ពី
55 ឆ្នាំឡ�ើងទ�ៅន�ៅពេលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។

(3) “លំន�ៅដ្ឋានជំនួស” សំដ�ៅដល់អាគារអគារឬទីជម្រ
កដទៃទ�ៀតដែលជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យអចលនទ្រព្យឬទ្
រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាកម្មសិទ្ធិ និងកាន់កាប់ដ�ោយ
អ្នកទាមទារសំណងជាទីលន�
ំ ៅដ�ើមកំណ�ើតរបស់ខ្លួននិង
ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិ ដ�ោយអ្នកទាមទារសំណងដែលមាន
អាគារអគារ ឬទីជម្រកដទៃទ�ៀត។ សម្រាប់គ�ោលបំណង
នៃវគ្គនេះដីដែលជាផ្នែកមួយនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសមានតែតំ
បន់ដែលមានទំហំសមល្មមដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្
លែងសម្រាប់លំន�ៅដ្ឋានមួយហ�ើយ “ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរប
ស់អ្នកទាមទារ” រួមមានដីដែលអ្នកទាមទារសំណងមាន
ផលប្រយ�ោជន៍ជាប្រាក់កម្ចី បានពិពណ៌នាក្នុងផ្នែកង (c)
នៃវគ្គ 61 ឬកិច្ចសន្យាទិញដី។ អង្គភាពនីមួយៗនៃលំន�ៅ
ដ្ឋានពហុវគ្គីនីមួយៗត្រូវចាត់ទុកជាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដ�ោ
យឡែក។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះ “ទំហំ
ទំហំសមរម្យដែលត្រូវបានប្រើជាទីតាំងសម្រាប់លន�
ំ ៅដ្ឋាន
មួយ” រួមបញ្ចូលទាំងដីទាំងអស់ប្រសិនប�ើការប្រើទ្រព្យស
ម្បត្តិមិនមែនអចលនទ្រព្យគឺគ្រាន់តែជាការចៃដន្យចំព�ោះ
ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាទីតាំងលំន�ៅដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះ “ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរប
ស់អ្នកទាមទារ” រួមបញ្ចូលទាំងការចាប់អារម្មណ៍ល�ើកម្មសិទ្ធក្នុ
ងឧទ្យានទូរស័ព្ទចល័តដែលមានទីលន�
ំ ៅដែលត្រូវបានវាយត
ម្លៃអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 62.1 ។

(2) “តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម”
គឺជាតម្លៃគ�ោលមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានកំ
ណត់ស្របតាមវគ្គ 110.1 ជាមួយនឹងការកែតម្រូវដែល
បានអនុញ្ញាតដ�ោយវគ្គរងនៃផ្នែកទី 2 នៃមាត្រា XIII A
នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋ California និងអនុផ្នែក (f) នៃវគ្គ
110.1 កំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទភ្លាមៗមុនកាលបរិច្ឆេទដែល
ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានលក់ដ�ោយអ្នកប្តឹងទាមទារសំ
ណងឬក្នុងករណីដែលទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានខូចខាតឬ
បំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ�ោយសារសំណាងអាក្រក់ឬគ្រោះមហន្ដរា
យហ�ើយម្ចាស់ផ្ទះមិនសង់ឡ�ើងវិញល�ើទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម,
កំណត់ថាជាកាលបរិច្ឆេទមុនពេលដែលសំណាងអាក្រក់
ឬគ្រោះមហន្តរាយ។

(4) “ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម” សំដ�ៅដល់អាគារអគារឬទីជម្រក
ដទៃទ�ៀតដែលជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យជាអចលនទ្រព្យ
ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាកម្មសិទ្ធិនិងកាន់កាប់ដ�ោយអ្នក
ទាមទារសំណងជាទីលំន�ៅដ�ើមកំណ�ើតរបស់ខ្លួននិងដីដែលជា
កម្មសិទ្ធិ ដ�ោយអ្នកទាមទារសំណងដែលមានអាគារអគារ
ឬទីជម្រកដទៃទ�ៀត។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះ
ដីដែលជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរួមបញ្ចូលទំហផ្ទៃ
ំ ដី
ដែលមានទំហំសមល្មមដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងសម្
រាប់លន�
ំ ៅដ្ឋានមួយហ�ើយ “ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទាម
ទារ” រួមបញ្ចូលដីដែលអ្នកទាមទារសំណងមានផលប្រយ�ោ
ជន៍ជាប្រាក់កម្ចី បានពិពណ៌នាក្នុងអនុផ្នែក (c) នៃវគ្គ 61
ឬកិច្ចសន្យាទិញដី។ អង្គភាពនីមួយៗនៃលំន�ៅដ្ឋានពហុវគ្គីនីមួ

(A) ការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានដែលបានផ្តល់អនុល�ោមតាមប
ណ្តឹងទាមទារន�ោះត្រូវអនុវត្តដ�ោយចាប់ផ្តើមពីកាលបរិច្ឆេទភ្ជាប់
នៃឆ្នាំការវាយតម្លៃដែលត្រូវដាក់ពាក្យ។
(B) តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃអចលនទ្រព្យជំនួសក្នុង
ឆ្នាំវាយតម្លៃដែលបានពិពណ៌នាន�ៅក្នុងកថាខណ្ឌ (A)
ត្រូវជាតំលៃមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិពិតក្នុងឆ្នាំនៃការ
បា្រក់តម្កល់ដែលតម្លៃផ្ទេរប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានផ្ទេរគិត
ជាឆ្នាំគិតគូរដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌរង (A)
សម្រាប់ទាំងពីរដូចខាងក្រោម៖
(i) អតិផរណាត្រូវបានកំណត់ជាប្រចាំឆ្នាំស្របតាមកថាខណ្ឌ
(1) នៃអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 51 ។
(ii) ការសាងសង់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដែលក�ើតមានទាក់ទងទ�ៅ
នឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស
ម្រាប់ការកាត់បន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យអនុល�ោមតាមល
ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានចែងក្នុងថាខណ្ឌរង (A) និង (B)
នៃកថាខណ្ឌ (4) នៃអនុផ្នែក (h) ។
(g) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃផ្នែកនេះ៖
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យៗត្រូវចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមដាច់ដ�ោ
យឡែក។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះ
“ទំហំតំបន់សមរម្យដែលត្រូវបានប្រើជាទីតាំងសម្រាប់លំ
ន�ៅដ្ឋានមួយ” រួមបញ្ចូលទាំងដីទាំងអស់ ប្រសិនប�ើការប្រើទ្
រព្យសម្បត្តិមិនមែនអចលនទ្រព្យគឺគ្រាន់តែជាការចៃដន្យចំ
ព�ោះការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាទីតាំងលំន�ៅដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះ “ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរប
ស់អ្នកទាមទារ” មានរាប់បញ្ចូលទាំងការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិល�ើសួ
នទូរស័ព្ទចល័តដែលជាលំន�ៅដ្ឋានដែលត្រូវបានវាយតម្លៃអនុ
ល�ោមតាមអនុផ្នែក (b) នៃ វគ្គ 62.1។
(5) “តម្លៃស្មើ ឬតិចជាង” មានន័យថាបរិមាណតម្លៃសាច់ប្រា
ក់ពេញនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសមិនល�ើសពីមួយដូចខាងក្រោម៖
(A) មួយរយភាគរយនៃចំនួនតំលៃសាច់ប្រាក់ពេញរបស់ទ្រព្យ
សម្បត្តិដ�ើម ប្រសិនប�ើការទិញផ្ទះជំនួសត្រូវបានទិញ ឬការសា
ងសង់ថ្មីមុនកាលបរិច្ឆេទនៃការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។
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(B) មួយរយប្រាំភាគរយនៃចំនួនតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញចំនួន
នៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម ប្រសិនប�ើការទិញផ្ទះជំនួសត្រូវបានទិញ
ឬការសាងសង់ថ្មីៗក្នុងឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការលក់
ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។
(C) តម្លៃមួយវគ្គដប់ភាគរយនៃតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃទ្រព្យ
សម្បត្តិដ�ើម ប្រសិនប�ើការជំនួសលំន�ៅដ្ឋានត្រូវបានទិញ
ឬការសាងសង់ថ្មីៗក្នុងឆ្នាំទីពីរបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការល
ក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះល�ើកលែងតែមានចែងក្នុងក
ថាខណ្ឌ (4) នៃអនុផ្នែក (h) ប្រសិនប�ើកន្លែងជំនួសគឺជាផ្នែ
កមួយដែលត្រូវបានទិញហ�ើយជាផ្នែកមួយដែលត្រូវបានសាង
សង់ថ្មីកាលបរិច្ឆេទដែល “លំន�ៅដ្ឋានជំនួសត្រូវបានទិញឬថ្មី
សាងសង់” គឺជាកាលបរិច្ឆេទនៃការទិញឬកាលបរិច្ឆេទនៃការប
ញ្ចប់ការសាងសង់ណាមួយមកក្រោយ។
(6) “តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួស” មានន័យថា
ជាសាច់ប្រាក់ពេញរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានកំណត់ស្របតាមវគ្គ
110.1 ន�ៅកាលបរិច្ឆេទដែលបានទិញឬការសាងសង់ថ្មីត្រូវ
់ ើយបន្ទាប់ពីការទិញឬការបញ្ចប់សំណង់ថ្មី។
បានបញ្ចបហ�

សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

ដែលអចលនទ្រព្យជំនួសត្រូវបានទិញឬការសាងសង់ថ្មីត្រូវបា
នបញ្ចប់។
(B) ក្នុងករណីដែលទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ
ឬខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ�ោយសារសំណាងអាក្រក់ ឬគ្រោះម
ហន្ដរាយហ�ើយកម្មសិទ្ធិករមិនសាងសង់ឡ�ើងវិញល�ើទ្រព្យស
ម្បត្តិដ�ើមន�ោះតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញរបស់ខ្លួនដែលបានកំណ
ត់ស្របតាមវគ្គ 110 ភ្លាមៗមុនការខូចខាតឬការបំផ្លិចបំផ្លាញ
ដ�ោយ សំណាងអាក្រក់ឬគ្រោះមហន្ដរាយដែលបានកំណត់ដ�ោ
យអ្នកវាយតម្លៃខ�ោនធីនៃខ�ោនធីដែលអចលនទ្រព្យមានទីតាំ
ងដ�ោយគ្មានពាក្យសុំនៃអនុផ្នែក (h) នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រា XIII
A នៃធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋ California បូកការកែប្រែដែលអនុញ្ញា
តដ�ោយអនុផ្នែក (b) វគ្គ 2 នៃមាត្រា XIII A នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ
California និងអនុផ្នែក (f) នៃវគ្គ 110.1 សម្រាប់រយៈពេល
ចាប់ពីថ្ងៃលក់ដ�ោយអ្នកប្តឹងទ�ៅកាលបរិច្ឆេទដែលអចលនទ្រព្យ
ជំនួសត្រូវបានទិញ ឬការសាងសង់ថ្មីត្រូវបានបញ្ចប់។
(8) “ការលក់” សំដ�ៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិល�ើទ្រព្យសម្ប
ត្តិដ�ើមសម្រាប់ការពិចារណា។
(9) “អ្នកទាមទារសំណង” មានន័យថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែ
លទាមទារការបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តល់ដ�ោ
យវគ្គនេះ។ ប្រសិនប�ើប្តីឬប្រពន្ធរបស់បុគ្គលន�ោះគឺជាម្ចាស់ក
ម្មសិទ្ធិនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសស្វាមីភរិយាក៏ជាអ្នកទាមទារសំណ
ងដែរដ�ើម្បីកំណត់ថាត�ើន�ៅក្នុងបណ្តឹងទាមទារអនាគតណា
មួយដែលប្តឹងដ�ោយប្តី ឬប្រពន្ធន�ៅក្រោមវគ្គនេះ លក្ខខណ្ឌនៃ
លក្ខណសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ក្នុងកថាខណ្ឌ (7) នៃអនុផ្នែក (b)
ត្រូវបានបំពេញ។
(10) “អចលនទ្រព្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិការល�ើកលែង
ចំព�ោះម្ចាស់ផទះ្ ” រួមបញ្ចូលទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកន្លែងរស់
ន�ៅដ�ើមនៃម្ចាស់របស់ខ្លួន និងមានសិទ្ធិទទួលបានការល�ើកលែ
ងអនុល�ោមតាម វគ្គ 205.5។
(11) “បុគ្គល” សំដ�ៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ ប៉ុន្តែមិនរាប់ប
ញ្ចូលក្រុមហ៊ុនណាមួយ ភាពជាដៃគូ សមាគមសាជីវកម្ម
ុ ឬអង្គភាពនីតិបគ
ុ ្គលផ្សេងទ�ៀតទេ។ “បុគ្គល” រួមប
ក្រុមហ៊ន
ញ្ចូលទាំងបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកទទួលផលនៃការទុកចិត្ត។

(7) “តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម” មានន័យថា៖

(12) "ជនពិការធ្ងន់ធ្ងរ និងជាអចិន្ត្រៃ" មានន័យថាបុគ្គលណា
ម្នាក់ដែលបានពិពណ៌នា អនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 74.3។

(A) តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានថ្មីរបស់វាដែលត្រូវបានកំណត់ដ�ោយអ
នុល�ោមតាមអនុផ្នែក (e) ដ�ោយគ្មានពាក្យសុំនៃអនុផ្នែក (h)
នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រា XIII A នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California
បូកការកែប្រែដែលអនុញញា្ តដ�ោយអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 2
នៃមាត្រា XIII A និងអនុផ្នែក (f) នៃវគ្គ 110.1
សម្រាប់រយៈពេលចាប់ពថី ្ងៃលក់ដ�ោយអ្នកប្តឹងទ�ៅកាលបរិច្ឆេទ

(13) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះទ្រព្យសម្បត្តិ
“ត្រូវបានខូចខាតឬបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងដ�ោយសារសំណាង
អាក្រក់ឬគ្រោះមហន្តរាយ” ប្រសិនប�ើដី ឬការរីកចម្រើនទ្រទ្រ
ង់ការខូចខាតរូបរាងមានចំនួនច្រើនជាង 50 ភាគរយ នៃតម្លៃ
ដីទាំងមូលឬការកែលម្អសាច់ប្រាក់ពេញភ្លាមៗមុនពេលដែល
សំណាងអាក្រក់ ឬគ្រោះមហន្ដរាយ។ ការខូចខាតរាប់បញ្ចូល
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ទាំងការថយចុះតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាលទ្ធផលនៃការរឹត
បន្តឹងការចូលទ�ៅក្នុងអចលនទ្រព្យដែលជាកន្លែងដែលការរឹតប
ន្តឹងត្រូវបានបង្កឡ�ើងដ�ោយសំណាងអាក្រក់ ឬគ្រោះមហន្តរាយ
និងជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍។
(h) (1) ន�ៅពេលការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារអ�ោយបាន
ទាន់ពេលវេលាដែលបានពិពណ៌នាន�ៅក្នុងកថាខណ្ឌរង (F)
នៃកថាខណ្ឌ (1) នៃអនុផ្នែក (f) អ្នកវាយតម្លៃត្រូវកែតម្រូវតម្
លៃឆ្នាំថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គនេះ។ការកែ
តម្រូវនេះនឹងធ្វើឡ�ើងតាមកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយបំផុតដូចខា
ងក្រោម៖
(A) កាលបរិច្ឆេទដែលទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានលក់។
(B) កាលបរិច្ឆេទដែលលំន�ៅដ្ឋានជំនួសត្រូវបានទិញ។
(C) កាលបរិច្ឆេទដែលការសាងសង់លំន�ៅដ្ឋានថ្មីត្រូវបា
នបញ្ចប់។
(2) ពន្ធណាមួយដែលត្រូវបានគិតល�ើការជំនួសលំន�ៅដ្ឋា
នមុនការដាក់ពាក្យបណ្តឹងដ�ោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃឆ្នាំមូ
លដ្ឋានថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួស និងការកែប្រែណាមួយដែល
អាចអនុញញា្ តិបានប្រចាំឆ្នាំនឹងត្រូវលុបច�ោលឬសងប្រា
ំ លល�ើសពីពន្ធ
ក់វិញទ�ៅអ្នកទាមទារសំណងក្នុងទំហដែ
ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនឹងត្រូវបង់ន�ៅពេលកំណត់ន�ៅល�ើមូល
ដ្ឋាននៃតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានថ្មីដែលបានលៃតម្រូវ។
(3) ទ�ោះបីមានចែងក្នុងវគ្គ 75.10 ជំពូកទី 3.5
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 75) ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គ�ោលបំណង
នៃការអនុវត្ដអនុផ្នែកនេះ រួមទាំងការកែតម្រូវតម្លៃមូលដ្ឋានថ្មី
នៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដែលបានទិញមុនពេលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ
ដ�ើម។
(4) ក្នុងករណីដែលការទាមទារសំណងន�ៅក្រោមវគ្គនេះត្រូវ
បានគេដាក់និងផ្តល់ឱ្យទាន់ពេលវេលាហ�ើយការសាងសង់ថ្មីត្រូ
វបានធ្វើឡ�ើងន�ៅល�ើលំន�ៅដ្ឋានជំនួសក្រោយពីការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំ
មូលដ្ឋានការបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្ដល់ដ�ោយ
ំ ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសផងដែរ។ ដូចដែល
វគ្គនេះក៏ត្រូវអនុវត្តចព�
បានកែលម្អហ�ើយដូច្នេះនឹងមិនត្រូវបានវាយតម្លៃឡ�ើងវិញន�ៅ
ពេលបញ្ចប់ការសាងសង់ថ្មីប្រសិនប�ើលក្ខខណ្ឌទាំងពីរខា
ងក្រោមត្រូវបានឆ្លើយតប៖
(A) ការសាងសង់ថ្មីត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនៃកាល
បរិច្ឆេទនៃការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម ហ�ើយម្ចាស់បានជូនដំណឹ
ំ
ងដល់អ្នកវាយតម្លៃជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការបញ្ចប់សណ
ង់ថ្មីក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់។
(B) តម្លៃទីផ្សារយុត្តិធម៌នៃការសាងសង់ថ្មីន�ៅកាលបរិច្ឆេទប
ញ្ចប់នៃការបញ្ចប់បូកតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃការជំនួសន�ៅល�ើ

សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

កាលបរិចេ្ឆទនៃការទិញគឺមិនល�ើសពីតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃ
ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមដូចដែលបានកំណត់អនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌ
(7) នៃអនុផ្នែក (g) សម្រាប់គ�ោលដ�ៅមានបណ្តឹងដ�ើម។
(i) អ្នកទាមទារសំណងណាម្នាក់អាចលុបច�ោលពាក្យ
បណ្តឹងទាមទារសំណងពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបាន
ផ្តលដ�
់ ោយវគ្គនេះ ហ�ើយនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួ
លការផ្តល់ជន
ំ ួយន�ោះសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខ័ណ្ឌ (7)
នៃអនុផ្នែក (b) ហ�ើយអ្នកវាយតម្លៃត្រូវផ្តល់ការលុបច�ោលប្រ
សិនប�ើ សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃសេចក្តី
សំរេចត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅការិយាល័យរបស់អ្នកវាយតំលៃដូចត
ទ�ៅ៖
(1) សេចក្តីជន
ូ ដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃការលុបច�ោ
លការចុះហត្ថលេខាដែលបានចុះហត្ថលេខាដ�ោយអ្នកប្តឹងទាម
ទារសំណងឬអ្នកទាមទារសំណងដ�ើមត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅកាន់
ការិយាល័យរបស់អ្នកវាយតម្លៃដែលពាក្យបណ្តឹងដ�ើមត្រូវបាន
ដាក់។
(2) (A) ល�ើកលែងតែមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌនេះសេចក្ដីសន្និ
ដ្ឋានលុបច�ោលត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅការិយាល័យរបស់អ្នកវាយត
ម្លៃ មុនកាលបរិច្ឆេទដែលខ�ោនធីចេញដំបូងជាលទ្ធផលនៃការ
ផ្តល់ជន
ំ ួយដែលបានផ្តល់ក្រោមវគ្គនេះ ការត្រួតពិនិត្យសំណង
ល�ើអចលនទ្រព្យពន្ធដែលបានដាក់ល�ើលំន�ៅដ្ឋានជំនួស។
ំ ួយនឹងមិនមានលទ្ធផលនៃការសងពន្ធ
ប្រសិនប�ើការផ្តល់ជន
ល�ើអចលនទ្រព្យន�ោះសេចក្តីជូនដំណឹងត្រូវធ្វើឡ�ើង
មុនពេលការបង់ថ្លៃត្រូវបានធ្វើឡ�ើងជាល�ើកដំបូងនៃពន្ធអចល
នទ្រព្យណាមួយ ឬផ្នែកណាមួយដែលត្រូវបានដាក់ល�ើលំន�ៅ
ដ្ឋានជំនួសស្របតាមជំនួយដែលបានផ្តលក្រ
់ ោមវគ្គនេះ។
ប្រសិនប�ើការបង់ថ្លៃពន្ធមិនត្រូវបានធ្វើឡ�ើងន�ោះការជូនដំណឹង
ត្រូវធ្វើឡ�ើងមុនកាលបរិច្ឆេទដំបូងដែលពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ
ទាំងន�ោះឬផ្នែកណាមួយដែលត្រូវបានដាក់ល�ើលន�
ំ ៅដ្ឋាន
ជំនួសដែលស្របតាមជំនួយដែលបានផ្តលក្រ
់ ោមវគ្គនេះ
គឺខុសច្បាប់។
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(B) ទ�ោះបីជាមានមាត្រាផ្សេងទ�ៀតន�ៅក្នុងផ្នែកនេះ ន�ៅរា
ល់ពេលដែលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការលុបច�ោលការអនុ
ញ្ញាតត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅការិយាល័យរបស់អ្នកវាយតម្លៃក្នុង
រយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំ បន្ទាប់ពីការផ្តល់ជំនួយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ
ដ�ោយហេតុថាអចលនទ្រព្យដែលបានជំនួសត្រូវបានលុបច�ោ
លជាកន្លែងស្នាក់ន�ៅធំរបស់អ្នកទាមទារសំណងក្នុងរយៈពេល
90 ឆ្នាំ។ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពាក្យបណ្តឹងដ�ើមត្រូវបានដាក់ដ�ោយមិន
គិតថាត�ើអចលនទ្រព្យបន្តទទួលបានការល�ើកលែងពីម្ចាស់ផ្ទះ
ទេ។ ប្រសិនប�ើការបញ្ឈប់នេះបង្កើនតំលៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យ
្ វបានអនុញ្ញាតិអ�ោយត្រឹម
សម្បត្តិឬការល�ើកលែងពីម្ចាស់ផទះត្រូ
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

67

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ត្រូវការវាយតម្លៃរត់គេចខ្លួនឬការវាយតម្លៃបន្ថែមដែលរួមមាន
ការប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងវគ្គ 506 ត្រូវបានកំណត់។ កំឡុងពេ
លនៃការវាយតម្លៃការគេចវេសឬការវាយតម្លៃបន្ថែមនឹងមិនចា
ប់ផ្តើមរហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំនៃការវាយតម្លៃដែលសេច
ក្ដីសន្និដ្ឋានលុបច�ោលត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅការិយាល័យរបស់អ្នក
វាយតម្លៃ។
(3) សេចក្តីជន
ូ ដំណឹងនេះត្រូវបានអមដ�ោយការបង់ថ្លៃដែល
ជាការប៉ាន់ស្មានដ�ោយអ្នកវាយតម្លៃប្រសិនប�ើថ្លៃសេវាមិនត្រូវ
ល�ើសពីចន
ំ ួនទឹកប្រាក់ដែលសមហេតុផលទាក់ទងនឹងការប៉ា
ន់ប្រមាណនៃថ្លៃល�ើការទាមទារសំណងដែលរួមបញ្ចូលទាំង
ចំណាយផ្ទាល់ និងថ្លៃល�ើការអភិវឌ្ឍន៍ និងដ�ោយប្រយ�ោល។
ដូចជាការចំណាយសម្រាប់ថ្លៃ បុគ្គលិក ការផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារៈ
ការិយាល័យ និងកុំព្យូទ័រ។
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(j) (1) ចំព�ោះការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃអចលនទ្រ
ព្យដ�ើមដល់លន�
ំ ៅដ្ឋានជំនួសន�ៅក្នុងខ�ោនធីតែមួយវគ្គនេះ
ល�ើកលែងតែដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (3) ឬ (4) ត្រូវអនុវត្ត
ចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយដែលត្រូវបានទិញឬសាងសង់
ថ្មីៗ ឬបន្ទាប់ពថី ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1986។
(2) ទាក់ទងនឹងការផ្ទេរតម្លៃដ�ើមឆ្នាំនៃអចលនទ្រព្យដ�ើមដ
ល់លំន�ៅដ្ឋានជំនួសដែលមានទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីផ្សេងៗល�ើ
កលែងតែដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (4) វគ្គនេះត្រូវអនុវត្តចំ
ព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយដែលត្រូវបានទិញឬសាងស
ង់ថ្មីៗន�ៅឬក្រោយកាលបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ជាក់អនុល�ោមតា
មកថាខណ្ឌរង (E) នៃកថាខណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (a) ន�ៅក្នុង
ពិធីបរិសុទ្ធនៃខ�ោនធីដែលមានលំន�ៅដ្ឋានជំនួសប៉ន្តែមិន
ុ
ំ ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយដែលត្រូវបានទិញ
ត្រូវអនុវត្តចព�
ឬសាងសង់ថ្មីមុនថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1988។
(3) ទាក់ទងនឹងការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានដ�ោយជនពិការធ្ង
ន់ធ្ងរ និងជាអចិន្ត្រៃយ៍ផ្នែកនេះត្រូវអនុវត្តចព�
ំ ោះលំន�ៅដ្ឋានជំ
នួសដែលត្រូវបានទិញឬសាងសង់ថ្មីៗន�ៅឬក្រោយថ្ងៃទី 6
ខែមិថុនាឆ្នាំ 1990។
(4) វិស�ោធនកម្មដែលបានធ្វើចំព�ោះអនុផ្នែក (e) ដ�ោយច្បាប់
ដែលបន្ថែមកថាខណ្ឌនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចព�
ំ ោះតែលំន�ៅដ្ឋានជំ
នួសន�ៅក្រោមវគ្គ 69 ដែលត្រូវបានទិញឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មី
ន�ៅឬក៏បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែតុលាឆ្នាំ 1991 ហ�ើយត្រូវអនុវត្ត
ដ�ោយចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធ 1991-92។
(k) (1) ក្នុងករណីដែលខ�ោនធីអនុម័តតាមបទបញ្ជាអនុល�ោ
មតាមកថាខណ្ឌទី (2) នៃអនុផ្នែក (a) ដែលកំណត់កាលបរិ
ច្ឆេទអនុវត្តដែលល�ើសពីបីឆ្នាំមុនកាលបរិច្ឆេទនៃការអនុម័តពិធី
បរិសុទ្ធអ្នកទាមទារសំណងដែលមានសក្តានុពលទាំងន�ោះដែ
លបានទិញឬបង្កើតជំនួស លំន�ៅដ្ឋានល�ើសពីបីឆ្នាំមុនកាល
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សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

បរិច្ឆេទនៃការអនុម័តនីតិកម្មហ�ើយដែលនឹងត្រូវធ្វើហិរញ្ញ
ប្យទានពីការដាក់បណ្តឹងទាន់ពេលវេលានឹងត្រូវបានចាត់ទុ
កថាបានប្តឹងទាមទារសំណងទាន់ពេលវេលាប្រសិនប�ើការ
ដាក់ពាក្យបណ្តឹងត្រូវបានដាក់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំបន្ទាប់ពីកា
លបរិច្ឆេទដែល ពិធីបរិសុទ្ធត្រូវបានអនុម័ត។ កថាខណ្ឌនេះមិន
អាចត្រូវបានបកស្រាយថាជាការល�ើកលែងចំព�ោះតម្រូវការផ្សេ
ងទ�ៀតនៃវគ្គនេះ។
(2) ក្នុងករណីដែលអ្នកវាយតម្លៃខ�ោនធីប្រចាំខែកែតម្រូវ
តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងការប្តូរសមាមាត្រស្រ
បន�ៅក្នុងកម្មសិទ្ធិល�ើឧទ្យានទូរស័ព្ទចល័តដែលមានម្ចាស់ផ្ទះដែ
លបានក�ើតឡ�ើងរវាងថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1989 និងថ្ងៃទី 1
ខែមករាឆ្នាំ 2002 អនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌទី 4 នៃអនុផ្នែក
(b) នៃវគ្គ 62.1 អ្នកទាមទារសំណងទាំងន�ោះដែលបានទិញ
ឬសាងសង់លន�
ំ ៅដ្ឋានជំនួសជាងបីឆ្នាំមុនការកែតម្រូវហ�ើយដែ
លត្រូវធ្វើហិរញ្ញប្យទានពីការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាន់ពេលវេលា
នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានដាក់បណ្តឹងទាមទារសំណងទាន់ពេ
លវេលាប្រសិនប�ើការទាមទារគឺ បានដាក់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំនៃ
កាលបរិច្ឆេទនៃការកត់សម្គាល់នៃការកែតម្រូវនៃតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋា
នដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តូរសមាមាត្រស្របន�ៅក្នុងកម្មសិ
ទ្ធិ។ កថាខណ្ឌនេះមិនអាចត្រូវបានបកស្រាយថាជាការល�ើក
លែងចំព�ោះតម្រូវការផ្សេងទ�ៀតនៃវគ្គនេះ។
ំ ោះអ្នកទាមទារសំណងដែលបា
(3) អនុផ្នែកនេះមិនអនុវត្តចព�
នផ្ទេរលំន�ៅដ្ឋានជំនួសរបស់គាត់មុនពេលដាក់ពាក្យបណ្តឹងទា
មទារសំណង។
(4) ការបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តល់ដ�ោយ
ុ
ដាក់ន�ៅក្រោមអនុផ្នែកនេះ នឹងអនុវត្តបា
វគ្គនេះ ប៉ន្តែបាន
នតែក្នុងរយៈពេលមួយដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃខែឆ្នាំនៃការវាយ
តម្លៃដែលត្រូវបានដាក់ប្តឹង។ វានឹងមិនត្រូវបានបង្វិលសង
ឬការលុបច�ោលពន្ធ មុនថ្ងៃដែលបណ្តឹងតវ៉ានេះត្រូវបានប្តឹង
ន�ោះទេ។
(l) គ្មានការវាយតំលៃការគេចចេញទេប្រសិនប�ើការផ្ទេរ
តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានន�ៅក្រោមវគ្គនេះត្រូវបានផ្តលដ�
់ ោយអ្នក
ទទួលខុសត្រូវដ�ោយខុសឆ្គងដ�ោយអនុល�ោមតាមច្បា
ប់ដែលបានផុតកំណត់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរអន្ដរជាតិនៃ
តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាន។
(m) (1) វិស�ោធនកម្មដែលបានធ្វើចំព�ោះអនុផ្នែក (b) និង
(g) នៃវគ្គនេះដ�ោយជំពូកទី 613 នៃលក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 2001
ត្រូវអនុវត្ត៖
(A) ទាក់ទងនឹងការផ្ទេរតម្លៃដ�ើមឆ្នាំនៃអចលនទ្រព្យដ�ើមទ�ៅ
ជាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសន�ៅក្នុងខ�ោនធីតែមួយដ�ើម្បីលន�
ំ ៅដ្ឋានជំនួ
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សណាមួយដែលត្រូវបានទិញឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីន�ៅឬបន្ទា
ប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1986។
(B) ទាក់ទងនឹងការផ្ទេរតម្លៃដ�ើមឆ្នាំនៃអចលនទ្រព្យដ�ើមទ�ៅ
ជាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដែលមានទីតាំងន�ៅក្នុងខ�ោនធីផ្សេងៗគ្នា
ចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយដែលត្រូវបានទិញឬត្រូវបាន
សាងសង់ថ្មីន�ៅឬបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់យ�ោង
តាមអនុ (E) នៃ កថាខណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (a) ន�ៅក្នុងពិធីប
រិសុទ្ធនៃខ�ោនធីដែលមានទីលន�
ំ ៅជំនួសន�ោះ ប៉ុន្តែមិនមានលំ
ន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយដែលត្រូវបានទិញឬសាងសង់ថ្មីមុនថ្ងៃ
ទី 9 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1988។
(C) ទាក់ទងទ�ៅនឹងការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានដ�ោយជនពិការធ្ង
ន់ធ្ងរនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍ទ�ៅកាន់លំន�ៅដ្ឋានជំនួសដែលត្រូវបានទិ
ញឬសាងសង់ថ្មីន�ៅល�ើ ឬបន្ទាប់ពថី ្ងៃទីមិថុនា 6 ឆ្នាំ 1990។
(2) ការបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តល់ដ�ោយវគ្គ
នេះដ�ោយអនុល�ោមតាមអនុផ្នែកនេះ នឹងត្រូវដាក់ជាការ
ពិនិត្យម�ើលតែប៉ុណ្ណោះ ដ�ោយចាប់ផ្តើមពីកាលបរិច្ឆេទភ្ជាប់
នៃឆ្នាំការវាយតម្លៃដែលត្រូវដាក់ពាក្យ។ វានឹងមិនត្រូវបាន
បង្វិលសង ឬការលុបច�ោលពន្ធ មុនថ្ងៃដែលបណ្តឹងតវ៉ានេះ
ត្រូវបានប្តឹងន�ោះទេ។
(n) ពាក្យបណ្តឹងដែលបានដាក់ន�ៅក្រោមវគ្គនេះមិនមែនជាឯ
កសារសាធារណៈទេហ�ើយមិនត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យជាសាធា
រណៈទេល�ើកលែងតែពាក្យបណ្តឹងទាមទារអ�ោយមានការត្រួត
ពិនិត្យដ�ោយអ្នកប្តឹងតវ៉ា ឬប្តី ឬប្រពន្ធរបស់អ្នកតវ៉ាអ្នកតំណាង
ស្របច្បាប់របស់បណ្តឹងឬអ្នកប្ដឹងតវ៉ាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃការទុ
កចិត្ត ក្នុងករណីអ្នកប្ដឹងតវ៉ាឬប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកតវ៉ាគឺជាអ្នកទ
ទួលផលបច្ចុប្បន្ននិងជាអ្នកប្រតិបត្តិឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃកម្មសិ
ទ្ធិកររបស់អ្នកតវ៉ាឬអ្នកប្ដឹងទាមទារ។
(o) វិស�ោធនកម្មដែលបានធ្វើឡ�ើងចំព�ោះវគ្គនេះដ�ោយច្បាប់
ដែលបន្ថែមវិធានការនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងកា
លបរិច្ឆេទភ្ជាប់សម្រាប់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធ 2012-2013។

សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

55 ឆ្នាំឬជនពិការធ្ងន់ធ្ងរដែលមាននីតិវិធីដែលមានចែងន�ៅក្នុង
វគ្គនេះនឹងត្រូវផ្ទេរទ�ៅលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយដ�ោយមិនគិត
ពីតម្លៃនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសឬថាត�ើលន�
ំ ៅដ្ឋានជំនួសគឺជា មានទី
តាំងស្ថិតន�ៅក្នុងខ�ោនធីដូចគ្នាដែលត្រូវបានទិញឬសាងសង់ថ្មី
ដ�ោយបុគ្គលន�ោះជាទីលន�
ំ ៅសំខាន់របស់គាត់ក្នុងរយៈពេលពីរ
ឆ្នាំនៃការលក់ដ�ោយបុគ្គលន�ោះនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម ប្រសិនប�ើ
ថ្លៃដ�ើមមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមមិនត្រូវបានផ្ទេរទ�ៅ ការជំ
នួសលំន�ៅដ្ឋានរហូតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានលក់។
(2) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការគណនាតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃលំ
ន�ៅដ្ឋានជំនួសកន្លែងដូចខាងក្រោមត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖
(A) ចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយដែលមានតម្លៃច្រើនជាង
និងទិញ ឬសាងសង់ថ្មីដ�ោយបុគ្គលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិ
ផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ�ើមឆ្នាំនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់ខ្លួនតម្លៃឆ្នាំមូល
ដ្ឋាននៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសត្រូវបានគណនាដ�ោយបន្ថែមភាពខុស
គ្នារវាងតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញ ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម និងតម្លៃសាច់
ប្រាក់ពេញនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសទ�ៅតម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃទ្រព្យសម្ប
ត្តិដ�ើម។

(b) បន្ថែមល�ើការបំពេញតាមតម្រូវការនៃអនុផ្នែក (a) បុគ្គល
ណាដែលមានសិទ្ធិការបន្ធូរបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបា
នផ្តល់ដ�ោយវគ្គនេះនឹងមានលក្ខណសម្បត្តិបានជំនួយន�ោះលុះ
ត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌដូចតទ�ៅ៖

វគ្គ 4. វគ្គ 69.5 ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅប្រាក់ចណ
ំ ូល
និងកូដពន្ធ ដ�ើម្បីអាន៖

(1) បុគ្គលន�ោះគឺជាកម្មសិទ្ធិករនិងជាអ្នកតាំងលំន�ៅនៃអចល
នទ្រព្យដ�ើមន�ៅពេលដែលលក់ឬន�ៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើ
មត្រូវបានខូចខាតឬខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ�ោយសារសំណាងអា
ក្រក់ ឬគ្រោះមហន្តរាយឬក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនៃការទិញឬការ
សាងសង់សណ
ំ ង់ថ្មីលំន�ៅដ្ឋានជំនួស។

69.5. (a) (1) ទ�ោះបីជាមានច្បាប់ផ្សេងទ�ៀត
អនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រាទី XIII A
នៃធម្មនុញ្ញរដ្ធ California ដែលជាតម្លៃមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យស
ម្បត្តិដែលមានលក្ខណសម្បត្តិការល�ើកលែងពីម្ចាស់ផ្ទះន�ៅ
ក្រោមអនុផ្នែក (k) នៃវគ្គ 3 នៃមាត្រា XIII នៃធម្មនុញ្ញរដ្ធ
California និងវគ្គ 218 នៃមនុស្សដែលមានអាយុល�ើសពី

(2) ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមមានលក្ខណសម្បត្តិការល�ើកលែងពីម្ចា
ស់ផ្ទះដែលជាលទ្ធផលនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងការកាន់កាប់
អចលនទ្រព្យជាលំន�ៅដ្ឋានរបស់គាត់ន�ៅពេលលក់ ឬន�ៅពេល
ដែលទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង ឬត្រូវបានបំ
ផ្លាញដ�ោយភាពអកុសលឬគ្រោះមហន្តរាយឬក្នុងរយៈពេលពីរ
ឆ្នាំនៃការទិញ ឬសំណង់ថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួស។

(p) វគ្គនេះនឹងន�ៅតែមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 1
ខែមករាឆ្នាំ 2019 ហ�ើយន�ៅថ្ងៃន�ោះនឹងត្រូវលុបច�ោល។

5

(B) ចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយដែលមានតម្លៃស្មើរឺតិច
ជាងនេះដែលបានទិញ ឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីដ�ោយបុគ្គលដែ
លមានលក្ខណសម្បត្តិផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ�ើមឆ្នាំនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម
របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនៃការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមឆ្នាំត
ម្លៃមូលដ្ឋាននៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសត្រូវ គណនាដ�ោយបែងចែកត
ម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមដ�ោយតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញ
នៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមនិងគុណលទ្ធផលដ�ោយតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេ
ញនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួស។
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(3) ន�ៅពេលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមបុគ្គលឬប្តីឬប្រពន្ធដែលរ
ស់ន�ៅជាមួយអ្នកន�ោះមានអាយុយា៉ ងហ�ោចណាស់ 55 ឆ្នាំឬពិ
ការធ្ងន់ធ្ងរនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍។
(4) ន�ៅពេលដែលបានដាក់លិខិតអនុលកម្មស្ដីពីពន្ធល�ើអច
លនទ្រព្យដែលបានផ្តលដ�
់ ោយអនុផ្នែក (a) បុគ្គលន�ោះគឺជាក
ម្មសិទ្ធិករនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសហ�ើយបានកាន់កាប់វាជាទីកន្លែង
ដ�ើមកំណ�ើតរបស់គាត់ហ�ើយជាលទ្ធផល ន�ោះទ្រព្យសម្បត្តិមា
នលក្ខណសម្បត្តិស្របច្បាប់ ការល�ើកលែងពន្ធរបស់ម្ចាស់ផទះ្
ឬមានលក្ខណសម្បត្តិការល�ើកលែងល�ើកលែងតែទ្រព្យសម្បត្តិ
បានទទួលការល�ើកលែងរួចហ�ើយដ�ោយសារការល�ើកលែងដែ
លម្ចាស់ហាងពីមុនបានធ្វើ។

5

(5) ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់បគ
ុ ្គលន�ោះត្រូវបានល
ក់ដ�ោយគាត់ឬនាងក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនៃការទិញ
ឬសំណង់ថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួស។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃក
ថាខ័ណ្ឌនេះការទិញឬការសាងសង់ថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសមាន
ដូចជាការទិញផ្នែកនៃដីន�ោះដែលការសាងសង់អាគារឬអគារ
ុ ្គលន�ោះនឹងត្រូ
ផ្សេងទ�ៀតដែលជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់បគ
វបានគេដាក់ហ�ើយថាអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌ (3) នៃអនុផ្នែក
(g) គឺជាផ្ន្កមួយនលំន�ៅដ្លជំនួស។
(c) ការបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តល់ដ�ោយវគ្គ
នេះនឹងអាចរកបានប្រសិនប�ើទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមឬលំន�ៅដ្ឋានជំ
ុ ្គលន�ោះរួមមានប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណ
នួសឬទាំងពីររបស់បគ
ត់ចព�
ំ ោះណាមួយដូចខាងក្រោម៖
(A) អង្គភាពមួយ ឬច្រើនន�ៅក្នុងសាជីវកម្មអចលនទ្រ
ព្យសហករណ៍គម្រោងផ្ទះសហគមន៍មួយគម្រោងខុនដូ
ឬការអភិវឌ្ឍអង្គភាពដែលមានគម្រោង។ ប្រសិនប�ើអង្គភាព
ឬដីជាទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់បគ
ុ ្គលន�ោះអ្នកវាយតម្លៃត្រូវ
ផ្ទេរទ�ៅកន្លែងជំនួសមនុស្សជំនួសតែតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃអ
ង្គភាព ឬលេខរបស់បគ
ុ ្គលន�ោះ និងផ្នែករបស់គាត់ន�ៅក្នុង
ផ្នែកធម្មតាដែលទុកជាទីលន�
ំ ៅនៃអង្គភាពន�ោះ ឬច្រើន។
ប្រសិនប�ើអង្គភាព ឬទីលន�
ំ ៅជាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសរបស់បគ
ុ ្គល
ន�ោះ អ្នកវាយតម្លៃត្រូវផ្ទេរតម្លៃដ�ើមនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរ
បស់បុគ្គលទ�ៅឱ្យអង្គភាព ឬអ្នកន�ៅសល់ច្រើននាក់
និងផ្នែករបស់បុគ្គលណាម្នាក់ន�ៅក្នុងតំបន់រមណាម
ួ
ួយដែលបា
នរក្សាទុកជាការសាកសួរ អង្គភាព ឬច្រើន។
(B) ផ្ទះដែលផលិត ឬផ្ទះដែលផលិត និងដីដែលជាក
ម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលផ្ទះរ�ោងចក្រនេះស្ថិតន�ៅ។
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ “ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរ
បស់បគ
ុ ្គលន�ោះ” រួមបញ្ចូលផលប្រយ�ោជន៍ដែលសមាមាត្រ
ស្របន�ៅក្នុងឧទ្យានទូរស័ព្ទចល័តដែលជាលំន�ៅដ្ឋានដែលត្រូវ
បានគេវាយតម្លៃដ�ោយអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (b) វគ្គ 62.1។
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(i) ប្រសិនប�ើផ្ទះផលិតឬផ្ទះដែលផលិត និងដីដែលន�ៅទី
ុ ្គលន�ោះ អ្នកវាយតម្លៃត្រូ
ន�ោះជាទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់បគ
ុ ្គលដែលជាតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាន
វផ្ទេរទ�ៅកន្លែងជំនួសរបស់បគ
នៃផ្ទះដែលផលិត ឬតម្លៃឆ្នាំគ�ោលនៃអគារ ផ្ទះដែលផលិត
និងដីដែលជាកន្លែងដែលមានទីតាំង។ ប្រសិនប�ើលំន�ៅ
ដ្ឋានដែលបានផលិតជាផ្ទះដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់
បុគ្គលរួមបញ្ចូលទាំងការប្រាក់ន�ៅក្នុងឧទ្យានទូរស័ព្ទចល័
តដែលមានទីលន�
ំ ៅន�ោះអ្នកវាយតម្លៃត្រូវផ្ទេរទ�ៅកន្លែងជំ
ុ ្គលដែលមានតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃផ្ទះផលិតរប
នួសរបស់បគ
ស់បគ
ុ ្គលន�ោះនិងផ្នែកសមាមាត្រស្របផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់
ទ្រព្យសម្បត្តិពិតរបស់ឧទ្យាននេះ។ គ្មានការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូល
ដ្ឋានណាមួយត្រូវធ្វើឡ�ើងដ�ោយអ្នកវាយតម្លៃល�ើផ្នែកនៃដីដែល
មិនមែនជាផ្នែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ
(4) នៃអនុផ្នែក (g)។
(ii) ប្រសិនប�ើផ្ទះដែលផលិតឬផ្ទះផលិត និងដីដែលន�ៅ
ទីន�ោះជាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសរបស់អ្នកទាមទារសំណង អ្ន
កវាយតម្លៃត្រូវផ្ទេរតម្លៃដ�ើមនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកតវ៉ា
ទ�ៅផ្ទះដែលផលិតឬផ្ទះដែលផលិតនិងដីដែលន�ៅទីន�ោះ
ត្រូវបានគេកំណត់ថាជាការសមស្រប។ ប្រសិនប�ើផ្ទះលំន�ៅដ្ឋា
នដែលបង្កើតជាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសរបស់អ្នកទាមទារសំណងរួម
បញ្ចូលទាំងការប្រាក់ន�ៅក្នុងឧទ្យានទូរស័ព្ទចល័តដែលមានទី
លំន�ៅអ្នកវាយតម្លៃត្រូវផ្ទេរតម្លៃដ�ើមនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកត
វ៉ាទ�ៅផ្ទះផលិតរបស់អ្នកទាមទារសំណងនិងសមាមាត្រសមមា
ត្រស្របរបស់ខ្លួននៃឧទ្យាននេះ។ គ្មានការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាន
ណាមួយត្រូវធ្វើឡ�ើងដ�ោយអ្នកវាយតម្លៃទ�ៅផ្នែកនៃដីដែលមិន
មែនជាផ្នែកមួយនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ
(3) នៃអនុផ្នែក (g)។
(2) អនុផ្នែកនេះនឹងអាចប្រែប្រួលតាមការកំណត់នានាដេលបា
នបញ្ជាក់ក្នុងអនុផ្នែក (d)។
(d) ការបន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តលដ�
់ ោយវគ្គ
នេះនឹងអាចរកបានសម្រាប់បុគ្គលដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រ
ព្យសម្បត្តិដ�ើមជាអ្នកជួលរួមគ្នាភតិកៈម្នាក់ជាកម្មសិទ្ធិសហគម
ន៍ឬអ្នកទទួលផលបច្ចុប្បន្ននៃការទុកចិតដែ
្ត លមានដែនកំណត់
ដូចខាងក្រោម៖
(1) ប្រសិនប�ើលំន�ៅដ្ឋានជំនួសតែមួយត្រូវបានទិញរឺការសាង
សង់ថ្មីដ�ោយសហកុនគ្រប់រូបហ�ើយសហព័ទម្នា
្ធ ក់ៗន�ៅតែមាន
ំ ៅដ្ឋានជំនួសអ្នកទាមទារសំណងនឹង
ការចាប់អារម្មណ៍ល�ើលន�
មានលក្ខណសម្បត្តិក្រោមវគ្គនេះ ប�ើទ�ោះបីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
ដែលន�ៅសល់ឬទាំងអស់នឹងជាអ្នកទាមទារសំណងដែលមាន
លក្ខណសម្បត្តិ។
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(2) ប្រសិនប�ើលំន�ៅដ្ឋានជំនួសចំនួនពីរ ឬច្រើនគឺត្រូវបានទិញ
ដ�ោយឡែកពីរគ្នា ឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីដ�ោយសហម្ចាស់កម្ម
សិទ្ធិពីរនាក់ ឬច្រើននាក់ ឬច្រើនជាង សហកម្មសិទ្ធិម្នាក់ នឹង
មានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងន័យផ្សេងឱ្យផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំគ�ោលអនុល�ោ
មតាមវគ្គនេះ សហម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងអស់នឹងមានតម្លៃឆ្នាំគ�ោ
លនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមដែលបានផ្ទេរទ�ៅលំន�ៅដ្ឋានជំនួសទាំង
ឡាយជាសមាមាត្រទ�ៅតាមផលប្រយ�ោជន៍ភាពជាកម្មសិទ្ធិរប
ស់ពួកគេក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមន�ោះ។
(3) ប្រសិនប�ើលំន�ៅដ្ឋានជំនួសពីរឬច្រើនត្រូវបានទិញដាច់
ដ�ោយឡែកពីគ្នាឬការសាងសង់ថ្មីដ�ោយកម្មសិទ្ធិករចំនួនពី
រដែលមានទ្រព្យសម្បត្ដិដ�ើមជាទ្រព្យសម្បត្តិសហគមន៍មាន
តែសហព័ទ្ធដែលមានអាយុ 55 ឆ្នាំ ឬពិការធ្ងន់ធ្ងរនិងជាអចិ
ន្ត្រៃយ៍បណ៉ុ ្ណោះនឹងមានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងវគ្គនេះ។ ប្រសិនប�ើ
គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរមានអាយុល�ើសពី 55 ឆ្នាំតម្លៃដ�ើមមូល
ដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវផ្ទេរទ�ៅលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណាមួយ
តាមសមាមាត្រនៃផលទុនកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិ
ដ�ើម។
(4) ក្នុងករណីដែលសហព័ទដែ
្ធ លមានទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមជាលំ
ន�ៅដ្ឋានពហុវគ្គីដែនកំណត់ដែលបានកំណត់ដ�ោយកថាខណ្ឌ
(2) និង (3) ត្រូវអនុវត្តចព�
ំ ោះតែកម្មសិទ្ធិករដែលកាន់កាប់លំ
ន�ៅដ្ឋានដូចគ្នាន�ៅក្នុងទ្រព្យដ�ើមន�ៅពេលដែលមានចែងក្នុងក
ថាខណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (b)។
(e) ន�ៅពេលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមអ្នកវាយតម្លៃត្រូវកំ
ណត់តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានថ្មីសម្រាប់ទ្រព្យន�ោះស្របតាមអ
នុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រា XIII A នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ
California និងវគ្គ 110.1 នៃរដ្ឋ Californiaទ�ោះ
បីជាមានលំន�ៅដ្ឋានជំនួសឬមិនមាន ត្រូវបានទិញជាបន្តប
ន្ទាប់ ឬត្រូវបានសាងសង់ថ្មីដ�ោយអតីតម្ចាស់ឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
ដ�ើម។ វគ្គនេះមិនត្រូវអនុវត្តទេលុះត្រាតែការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិជាកា
រផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិដែលកម្មសិទ្ធិករ (1) ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ
ដ�ើម្បីវាយតំលៃឡ�ើងវិញតម្លៃទីផ្សារយុត្តិធម៌បច្ចុប្បន្នស្របតាមវ
គ្គ 110.1 ឬ 5803 ឬ (2) ត្រូវបានកំណត់ដ�ោយអនុល�ោ
មតាមវគ្គនេះ វគ្គ 69 ឬវគ្គ 69.3 ដ�ោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិ
មានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ន�ៅក្រោមវគ្គនេះ វគ្គ 69
ឬវគ្គ 69.3 ជាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសឬទ្រព្យ។
(f) (1) បុគ្គលដែលមានសិទ្ឋិទទួលបានការដ�ោះស្រាយពន្ធ
ល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តល់ដ�ោយវគ្គនេះត្រូវផ្តល់ជូនអ្នកវា
យតម្លៃល�ើទំរង់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាលរដ្ធ ហ�ើយថាអ្នកវាយតម្លៃត្រូវធ្វើឱ្យមានន�ៅល�ើការទិញ
លំន�ៅដ្ឋានជំនួសន�ៅពេលវេលាដែលអ្នកជំនួស លំន�ៅដ្ឋាននឹង
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ជាធម្មតាត្រូវបានទទួលរងនូវការវាយតំលៃឡ�ើងវិញន�ៅតម្លៃទី
ផ្សារយុត្តិធម៌បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖
(A) ឈ្មោះ និងលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលរ
ស់ន�ៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិ ហ�ើយមានលក្ខណសម្បត្តិការល�ើកលែ
ងពីម្ចាស់ផទះ្ ។
(B) ភស្តុតាងដែលថាបុគ្គលឬប្តី / ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលរ
ស់ន�ៅល�ើទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមជាមួយបុគ្គលន�ោះគឺន�ៅពេលល
ក់បានយ៉ាងហ�ោចណាស់អាយុ 55 ឆ្នាំ ឬដែលពិការធ្ងន់ធ្ងរ
និងជាអចិន្រ្តៃយ៍។ ភស្តុតាងនៃពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងអចិន្រ្តៃយ៍
ត្រូវចាត់ទុកថាជាវិញ្ញាបនប័ត្រដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដ�ោ
យគ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងគ្រូពេទ្យវះកាត់ឯកទេសស
មស្របដែលបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងជាអចិន្ត្រៃ
យ៍នៃអ្នកទាមទារ។ ក្នុងករណីដែលគ្មានភស្តុតាងដែលអាចប
ញ្ជាក់បានថាមនុស្សម្នាក់មានអាយុល�ើសពី 55 ឆ្នាំ បុក្គលន�ោះ
ត្រូវបញ្ជាក់ក្រោមទ�ោសពិការដែលតម្រូវឱ្យមានអាយុត្រូវបាន
ឆ្លើយតប។ ក្នុងករណីជនពិការធ្ងន់ធ្ងរ និងជាអចិន្រ្តៃយ៍មានមួ
យដូចខាងក្រោម៖
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(i) វិញញា្ បនបត្រដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដ�ោយគ្រូពេទ្យដែ
លមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬគ្រូពេទ្យវះកាត់ឯកទេសសមស្របដែលកំ
ណត់ពហេ
ី តុផលច្បាស់លាស់ថាហេតុអ្វីបានជាពិការភាពតម្រូ
វឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរលំន�ៅដ្ឋានជំនួស និងតម្រូវការដែលទាក់ទ
ងនឹងពិការភាពរួមទាំងតម្រូវការទីតាំងណាមួយនៃលំន�ៅដ្ឋានជំ
នួស។ បុគ្គលត្រូវតែបញ្ជាក់ថាលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដែលបំពេញត
ម្រូវការទាក់ទងនឹងពិការភាពត្រូវបានកំណត់ ដូច្នេះហ�ើយមូល
ហេតុចម្បងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរលំន�ៅដ្ឋានជំនួសគឺបពេ
ំ ញតម្រូ
វការទាំងន�ោះ។ ប្រសិនប�ើបុគ្គលន�ោះ ឬប្តី ឬប្រពន្ធរបស់គាត់
ឬនាង ឬអាណាព្យាបាលប្តឹងប្រកាសដូច្នេះក្រោមទ�ោសចំ
ព�ោះការធ្វើសម្បទាវានឹងត្រូវបានគេសន្មតថាជាគ�ោលបំណង
ចម្បងនៃការផ្លាស់ប្តូរលំន�ៅដ្ឋានជំនួសគឺបពេ
ំ ញតម្រូវការពាក់
ព័ន្ធនឹងជនពិការ។
ុ ្គលន�ោះថាគ�ោលបំណងចម្បងនៃកា
(ii) ការអះអាងរបស់បគ
រផ្លាស់ប្តូរលំន�ៅដ្ឋានជំនួសគឺដ�ើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលបណ្តាលមកពីពិការភាព។ ប្រសិនប�ើបុគ្គលឬប្តីឬប្រពន្ធ
ឬអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនប្រកាសថាស្ថិតក្រោមទ�ោសពិការ
ន�ោះ វានឹងត្រូវបានគេសន្មត់ថាគ�ោលបំណងចម្បងនៃការផ្លាស់
ប្តូរនេះគឺដ�ើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដែលបណ្តាលមកពីពិ
ការភាព។
(C) អាសយដ្ឋានហ�ើយប�ើសិនជាគេដឹងថាជាលេខរបស់អ្នកវា
យតំលៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។
(D) កាលបរិច្ឆេទនៃការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរបស់បុគ្គល
និងកាលបរិច្ឆេទនៃការទិញ ឬសំណង់ថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួស។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

71

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(E) សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បុគ្គលដែលគាត់បានកាន់កាប់លំ
ន�ៅដ្ឋានជំនួសជាទីកន្លែងដ�ើមកំណ�ើតរបស់គាត់ន�ៅល�ើកាលប
រិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងរបស់គាត់។

ងអាក្រក់ឬគ្រោះមហន្ដរាយហ�ើយម្ចាស់ផទះមិន
្
សង់ឡ�ើងវិញ
ល�ើទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម កំណត់ថាជាកាលបរិច្ឆេទមុនពេលដែល
សំណាងអាក្រក់ឬគ្រោះមហន្តរាយ។

(2) សំណុំបែបបទដែលតម្រូវដ�ោយអនុផ្នែកនេះនឹងត្រូវ
បានដាក់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំនៃកាលបរិច្ឆេទដែលលំន�ៅដ្ឋា
នជំនួសត្រូវបានទិញ ឬការសាងសង់ថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួស
ត្រូវបានបញ្ចប់។ ទម្រង់បែបបទណាមួយដែលត្រូវបានដា
ក់បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់នៃរយៈពេលដែលបានកំណ
ត់ក្នុងកថាខណ្ឌនេះត្រូវបានពិចារណាដ�ោយអ្នកវាយត
ម្លៃក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ៖

(B) ប្រសិនប�ើការផ្លាស់ប្តូរទីលន�
ំ ៅត្រូវបានទិញឬការសាងស
ង់ថ្មីបន្ទាប់ពីការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម “តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រ
ព្យសម្បត្តិដ�ើម” រួមបញ្ចូលទាំងការសម្រួលមាត្រដ្ឋានអតិបរមា
ដែលអនុញ្ញាតដ�ោយអនុផ្នែក (f) នៃវគ្គ 110.1 សម្រាប់អំឡុ
ងពេលបន្ទាប់ពីការលក់នៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។ ឆ្នាំមូលដ្ឋានឬ
ឆ្នាំដែលត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីគណនា “តម្លៃគ�ោលមូលដ្ឋា
ននៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម” ត្រូវចាត់ទុកថាជាឆ្នាំមូលដ្ឋាន
ឬឆ្នាំនៃអចលនទ្រព្យដែលតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានត្រូវបានផ្ទេរអនុ
ល�ោមតាមវគ្គនេះ។

(A) រាល់ការផ្ទេរតម្លៃមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានផ្តល់អនុល�ោ
មតាមការដាក់បណ្តឹងន�ោះនឹងអនុវត្តចាប់ផ្តើមជាមួយកា
លបរិច្ឆេទភ្ជាប់នៃឆ្នាំការវាយតម្លៃដែលសំណុំបែបបទត្រូវបាន
ដាក់។

5

សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

(B) តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃអចលនទ្រព្យជំនួសក្នុងឆ្នាំ
វាយតម្លៃដែលបានពិពណ៌នាន�ៅក្នុងកថាខ័ណ្ឌ (A)
ត្រូវជាតំលៃមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិពិតក្នុងឆ្នាំនៃការ
បា្រក់តម្កល់ដែលតម្លៃផ្ទេរប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានផ្ទេរគិត
ជាឆ្នាំគិតគូរដែលមានចែងក្នុងអនុកថាខ័ណ្ឌ (A)
សម្រាប់ទាំងពីរដូចខាងក្រោម៖
(i) អតិផរណាត្រូវបានកំណត់ជាប្រចាំឆ្នាំស្របតាមកថាខណ្ឌ
(1) នៃអនុផ្នែក (a) នៃវគ្គ 51 ។
(ii) ការសាងសង់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ក�ើតឡ�ើងដ�ោយគ�ោរ
ពទ�ៅល�ើទ្រព្យសម្បត្តិពិតដែលមិនមានលក្ខណៈ
គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ
អនុល�ោមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានចែងក្នុងកថា
ខណ្ឌ (4) នៃអនុផ្នែក (h) ។
(g) សំរាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ និយមន័យខាងក្រោម
នឹងត្រូវអនុវត្ត៖
(1) “បុគ្គលអាយុល�ើសពី 55 ឆ្នាំ” មានន័យថាបុគ្គល
ឬប្តីឬប្រពន្ធរបស់បគ
ុ ្គលណាម្នាក់ដែលមានអាយុ 55 ឆ្នាំ
ឬចាស់ជាងនេះន�ៅពេលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។
(2) (A) “តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម”
គឺជាតម្លៃគ�ោលមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានកំ
ណត់ស្របតាមវគ្គ 110.1 ជាមួយនឹងការកែតម្រូវដែលបា
នអនុញញា្ តដ�ោយអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រា XIII A
នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃ California និងអនុផ្នែក (f) នៃវគ្គ
110.1 ដែលបានកំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទភ្លាមៗមុនកា
លបរិច្ឆេទដែលទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានលក់ដ�ោយ
អ្នកប្តឹងទាមទារសំណងឬក្នុងករណីដែលទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម
ត្រូវបានខូចខាតឬបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ�ោយសារសំណា
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(3) “លំន�ៅដ្ឋានជំនួស” សំដ�ៅដល់អាគារអគារ ឬទីជ
ម្រកដទៃទ�ៀតដែលជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យមិនថាជាអចលន
ទ្រព្យឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាកម្មសិទ្ធិ និងកាន់កាប់ដ�ោ
យមនុស្សជាទីលន�
ំ ៅដ�ើមកំណ�ើតរបស់ខ្លួន និងដីដែលជាកម្ម
សិទ្ធិរបស់បគ
ុ ្គលន�ោះទេ ន�ៅល�ើអាគារសំណង់ឬកន្លែងស្នាក់
ន�ៅផ្សេងទ�ៀតស្ថិតន�ៅ។ ចំព�ោះគ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះដីដែល
ជាផ្នែកមួយនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសមានរួមបញ្ចូលទំហផ្ទៃ
ំ ដីដែល
មានទំហំសមល្មមដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់លំ
ន�ៅដ្ឋាន ហ�ើយ “ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់បគ
ុ ្គលន�ោះ”
ុ ្គលន�ោះដែលបា
រួមបញ្ចូលដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់បគ
នពិពណ៌នាក្នុងអនុផ្នែក (c) នៃវគ្គ 61 ឬកិច្ចសន្យាទិញដី។
អង្គភាពនីមួយៗនៃលំន�ៅដ្ឋានពហុវគ្គីនីមួយៗត្រូវចាត់ទុកជា
លំន�ៅដ្ឋានជំនួសដ�ោយឡែក។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ
“ទំហំទំហំសមរម្យដែលត្រូវបានប្រើជាទីតាំងសម្រាប់
លំន�ៅដ្ឋានមួយ” រួមបញ្ចូលទាំងដីទាំងអស់ ប្រសិនប�ើ
ការប្រើទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនអចលនទ្រព្យគឺគ្រាន់តែជា
ការចៃដន្យចំព�ោះការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាទីតាំង
លំន�ៅដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ
“ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិដ�ោយបុគ្គលន�ោះ” មានរាប់បញ្ចូល
ទាំងការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិល�ើសួនទូរស័ព្ទចល័តដែលជា
លំន�ៅដ្ឋានដែលត្រូវបានវាយតម្លៃអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក
(b) នៃ វគ្គ 62.1។
(4) “ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម” សំដ�ៅដល់អាគារអគារឬទីជម្រកដ
ទៃទ�ៀតដែលជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យជាអចលនទ្រព្យឬទ្រព្យ
សម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាកម្មសិទ្ធិនិងកាន់កាប់ដ�ោយបុគ្គល
ន�ោះជាទីលន�
ំ ៅដ�ើមកំណ�ើតរបស់ខ្លួន និងដីដែលជាកម្មសិទ្ធិ
ដ�ោយបុគ្គលន�ោះដែលមានអាគារអគារឬទីជំរកដទៃទ�ៀត។
សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះដីដែលជាផ្នែកមួ
យនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមរួមបញ្ចូលទំហផ្ទៃ
ំ ដីដែលមានទំហំសម
ល្មមដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងសម្រាប់លំន�ៅដ្ឋានមួយ
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ហ�ើយ “ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិដ�ោយបុគ្គលន�ោះ”
រួមបញ្ចូលដីដែលបុគ្គលន�ោះមានផលប្រយ�ោជន៍ជាប្រា
ក់កម្ចី បានពិពណ៌នាក្នុងអនុផ្នែក (c) នៃវគ្គ 61
ឬកិច្ចសន្យាទិញដី។ អង្គភាពនីមួយៗនៃលំន�ៅដ្ឋាន
ពហុវគ្គីនីមួយៗត្រូវចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមដាច់ដ�ោយ
ឡែក។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ
“ទំហំទំហំសមរម្យដែលត្រូវបានប្រើជាទីតាំងសម្រាប់
លំន�ៅដ្ឋានមួយ” រួមបញ្ចូលទាំងដីទាំងអស់ ប្រសិនប�ើ
ការប្រើទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនអចលនទ្រព្យគឺគ្រាន់តែជា
ការចៃដន្យចំព�ោះការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាទីតាំង
លំន�ៅដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ
“ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិដ�ោយបុគ្គលន�ោះ” មានរាប់បញ្ចូ
លទាំងការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិល�ើសួនទូរស័ព្ទចល័តដែលជា
លំន�ៅដ្ឋានដែលត្រូវបានវាយតម្លៃអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (b)
នៃវគ្គ 62.1។
(5) “តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួស”
មានន័យថាជាសាច់ប្រាក់សុទពេ
្ធ ញរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបា
នកំណត់ស្របតាមវគ្គ 110.1 ន�ៅកាលបរិច្ឆេទដែលបា
នទិញឬការសាងសង់ថ្មីត្រូវបានបញ្ចប់ហ�ើយបន្ទាប់ពីកា
រទិញឬការបញ្ចប់សំណង់ថ្មី។
(6) “តម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម” មានន័យថា៖
(A) តម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានថ្មីរបស់វាដែលត្រូវបានកំណត់ដ�ោយអ
នុល�ោមតាមអនុផ្នែក (e) ដ�ោយគ្មានពាក្យសុំនៃអនុផ្នែក (h)
នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រា XIII A នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California បូកកា
រកែប្រែដែលអនុញ្ញាតដ�ោយអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រា
XIII A និងអនុផ្នែក (f) នៃវគ្គ 110.1 សម្រាប់រយៈពេលចាប់
ពីថ្ងៃលក់ដ�ោយបុគ្គលន�ោះទ�ៅកាលបរិច្ឆេទដែលអចលនទ្រព្យ
ជំនួសត្រូវបានទិញ ឬការសាងសង់ថ្មីត្រូវបានបញ្ចប់។
(B) ក្នុងករណីដែលទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានបំផ្លិចបំ
ផ្លាញ ឬខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ�ោយសារសំណាងអាក្រក់
ឬគ្រោះមហន្ដរាយហ�ើយកម្មសិទ្ធិករមិនសាងសង់ឡ�ើងវិញ
ល�ើទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមន�ោះតម្លៃសាច់ប្រាក់ពេញរបស់ខ្លួនដែ
លបានកំណត់ស្របតាមវគ្គ 110 ភ្លាមៗមុនការខូចខាត
ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញដ�ោយ សំណាងអាក្រក់ ឬគ្រោះមហន្ដរាយ
ដែលបានកំណត់ដ�ោយអ្នកវាយតម្លៃខ�ោនធីនៃខ�ោនធីដែលអច
លនទ្រព្យមានទីតាំងដ�ោយគ្មានពាក្យសុំនៃអនុផ្នែក (h)
នៃវគ្គ 2 នៃមាត្រា XIII A នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California បូកកា
រកែប្រែដែលអនុញ្ញាតដ�ោយអនុផ្នែក (b) ផ្នែកទី 2 នៃមាត្រា
XIII A នៃរធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California និងអនុផ្នែក (f) នៃវគ្គ
110.1 សម្រាប់រយៈពេលចាប់ពថី ្ងៃលក់ដ�ោយបុគ្គលន�ោះទ�ៅ
កាលបរិច្ឆេទដែលអចលនទ្រព្យជំនួសត្រូវបានទិញឬការសាង
សង់ថ្មីត្រូវបានបញ្ចប់។
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(7) “ការលក់” សំដ�ៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិល�ើទ្រព្យសម្ប
ត្តិដ�ើមសម្រាប់ការពិចារណា។
(8) “បុគ្គល” សំដ�ៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ ប៉ន្តែមិនមែនក្រុម
ុ
ហ៊ុ
នណាមួយភាពជាដៃគូសមាគម សាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន ឬអង្គភាព
ឬនីតិបុគ្គលណាមួយដែលមានភារកិច្ចផ្តល់ការជំពាក់ពន្ធល�ើអ
ចលនទ្រព្យដែលបានផ្តល់ដ�ោយវគ្គនេះ។ “បុគ្គល” រួមបញ្ចូល
ទាំងបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកទទួលផលនៃការទុកចិត្ត។
(9) “អចលនទ្រព្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិការល�ើកលែងចំ
ព�ោះម្ចាស់ផទះ្ ” រួមបញ្ចូលទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកន្លែងរស់
ន�ៅដ�ើមនៃម្ចាស់របស់ខ្លួននិងមានសិទ្ធិទទួលបានការល�ើកលែ
ងអនុល�ោមតាម វគ្គ 205.5។
(10) ទ្រព្យសម្បត្តិ “ត្រូវបានខូចខាតឬបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំង
ដ�ោយសារសំណាងអាក្រក់ឬគ្រោះមហន្តរាយ” ប្រសិនប�ើដី
ឬការរីកចម្រើនទ្រទ្រង់ការខូចខាតរូបរាងមានចំនួនច្រើនជាង
50ភាគរយ នៃតម្លៃដីទាំងមូលឬការកែលម្អសាច់ប្រាក់ពេញ
ភ្លាមៗមុនពេលដែលសំណាងអាក្រក់ ឬគ្រោះមហន្ដរាយ។
ការខូចខាតរាប់បញ្ចូលទាំងការថយចុះតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែ
លជាលទ្ធផលនៃការរឹតបន្តឹងការចូលទ�ៅក្នុងអចលនទ្រព្យដែ
លជាកន្លែងដែលការរឹតបន្តឹងត្រូវបានបង្កឡ�ើងដ�ោយសំណា
ងអាក្រក់ឬគ្រោះមហន្តរាយនិងជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍។
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(h) (1) ន�ៅពេលដែលបានបំពេញសំណុំបែបបទដូចដែល
បានរ�ៀបរាប់ន�ៅក្នុងអនុផ្នែក (f) អ្នកវាយតម្លៃត្រូវកែតម្រូវតម្លៃ
ឆ្នាំថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដ�ោយអនុល�ោមតាមវគ្គនេះ។ ការកែ
តម្រូវនេះនឹងធ្វើឡ�ើងតាមកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយបំផុតដូចខា
ងក្រោម៖
(A) កាលបរិច្ឆេទដែលទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើមត្រូវបានលក់។
(B) កាលបរិច្ឆេទដែលលំន�ៅដ្ឋានជំនួសត្រូវបានទិញ។
(C) កាលបរិច្ឆេទដែលការសាងសង់លន�
ំ ៅដ្ឋានថ្មីត្រូវបាន
បញ្ចប់។
(2) ពន្ធណាមួយដែលត្រូវបានគិតល�ើការជំនួសលំន�ៅដ្ឋានមុ
នការដាក់ពាក្យបញ្ចោញពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តល់
ដ�ោយវគ្គនេះដ�ោយឈរល�ើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានថ្មីនៃលំ
ន�ៅដ្ឋានជំនួសនិងការកែសម្រួលប្រចាំឆ្នាំដែលអនុញ្ញាតឱ្យត
ម្លៃឆ្នាំថ្មីថ្មីន�ោះត្រូវលុបច�ោលឬ ត្រូវបានបង្វិលសងវិញទ�ៅមនុ
ស្សក្នុងកម្រិតដែលពន្ធល�ើសពីចន
ំ ួនទឹកប្រាក់ដែលនឹងត្រូវបង់
ន�ៅពេលកំណត់ដ�ោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃឆ្នាំថ្មីដែលបាន
កែតម្រូវ។
(3) ទ�ោះបីមានចែងក្នុងវគ្គ 75.10 ជំពូក 3.5
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 75) ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គ�ោលបំណ
ងនៃការអនុវត្ដអនុផ្នែកនេះ រួមទាំងការកែតម្រូវតម្លៃមូល
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
ដ្ឋានថ្មីនៃលំន�ៅដ្ឋានជំនួសដែលបានទិញ
មុនពេលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម។

វបានបន្ថែម ត្រូវបានប�ោះពុម្ពជា ប្រភេទអក្សរទ្រេត
ដ�ើម្បីបង្ហាញថាជាបញ្ញត្តិថ្មី។

(4) ក្នុងករណីដែលសំណុំបែបបទដែលស្ថិតន�ៅក្រោមវគ្គនេះ
ត្រូវបានគេប្តឹងទាន់ពេលវេលាហ�ើយការសាងសង់ថ្មីត្រូវបានអ
នុវត្តល�ើលំន�ៅដ្ឋានជំនួសក្រោយការផ្ទេរតម្លៃឆ្នាំមូលដ្ឋានការប
់ ោយវគ្គនេះក៏ត្រូវអ
ន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យដែលបានផ្តលដ�
នុវត្តចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសផងដែរដូចដែលបានធ្វើឱ្យប្រស�ើ
រឡ�ើង ហ�ើយដូច្នេះនឹងមិនមានការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញន�ៅពេល
បញ្ចប់ការសាងសង់ថ្មីទេប្រសិនប�ើការសាងសង់ថ្មីត្រូវបានប
ញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនៃកាលបរិច្ឆេទនៃការលក់ទ្រព្យសម្ប
ត្តិដ�ើមហ�ើយម្ចាស់បានជូនដំណឹងដល់អ្នកវាយតម្លៃជាលាយ
លក្ខណ៍អក្សរអំពីការបញ្ចប់សំណង់ថ្មីក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែ
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់។

សេចក្តីស្នើច្បាប់

(i) ទាក់ទងនឹងការផ្ទេរតម្លៃដ�ើមនៃអចលនទ្រព្យដ�ើមទ�ៅជាលំ
ន�ៅដ្ឋានជំនួសវិញវគ្គនេះត្រូវអនុវត្តចំព�ោះលំន�ៅដ្ឋានជំនួសណា
មួយដែលត្រូវបានទិញ ឬសាងសង់ថ្មីៗន�ៅ ឬក៏បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 1
ខែមករាឆ្នាំ 2019 ។
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សំណ�ើប្រជាមតិ 5 បន្ត

(j) សំណុំបែបបទដែលបានដាក់ន�ៅក្រោមវគ្គនេះមិនមែនជាឯ
កសារសាធារណៈ ហ�ើយមិនត្រូវមានការត្រួតពិនិ
ត្យជាសាធារណៈទេ ល�ើកលែងតែបែបបទនេះអាចរកបាន
សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដ�ោយបុគ្គលឬប្តីឬអ្នកតំណាងផ្នែក
ច្បាប់របស់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
ការទុកចិត្តដែលបុគ្គលឬប្តី/ ប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាអ្នកទទួលអត្ថ
ប្រយ�ោជន៍បច្ចុប្បន្ននិងជាអ្នកប្រតិបត្តិឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃកម្ម
សិទ្ធរបស់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់គាត់។
(k) វគ្គនេះនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តន�ៅថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2019។
វគ្គ 5. បញ្ជាត្តតាមផ្លូវច្បាប់នៃវិធានការនេះអាចត្រូវបានកែ
ប្រែដ�ោយការប�ោះឆ្នោតពីរវគ្គបីនៃសមាជិកនៃរដ្ឋសភានីមួយៗ
និងចុះហត្ថលេខាដ�ោយអភិបាលខេត្តនេះ ដរាបណាការធ្វើវិ
ស�ោធនកម្មត្រូវស្របតាមនិងចេតនានៃច្បាប់នេះ។

ភ្នែកទី 1.
ណង។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការស្វែងរកនិងគ�ោលបំ

(a) ពន្ធល�ើប្រេងសាំងនិងពន្ធល�ើសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិរថយន្តន�ៅរដ្ឋ
California គឺស្ថិតក្នុងចំណ�ោមពន្ធខ្ពស់បំផុតន�ៅក្នុងរដ្ឋនេះ។
(b) ពន្ធទាំងនេះត្រូវបានដំឡ�ើងដ�ោយពុំមានការយល់ព្រ
មពីប្រជាពលរដ្ឋឡ�ើយ។
(c) ហេតុដូចនេះ ប្រជាពលរដ្ឋកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ�ើម្បីទាមទារការ
យល់ព្រមពីអ្នកប�ោះឆ្នោតក្នុងការដំឡ�ើងពន្ធល�ើរថយន្តនិងប្រេ
ងសាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលត្រូវបានអនុម័តដ�ោយជំពូកទី
5 នៃច្បាប់ឆ្នាំ 2017 និងសម្រាប់ការដំឡ�ើងពន្ធល�ើរថយន្តនិ
ងប្រេងសាំងនាពេលអនាគត។
ផ្នែកទី 2. ការយល់ព្រមរបស់អ្នកប�ោះឆ្នោតសម្រាប់ការដំ
ឡ�ើងពន្ធល�ើរថយន្តនិងប្រេងសាំង។
ផ្នែកទី 2.1. ផ្នែកទី 3.5 ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅក្នុងមាត្រា
XIII A នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California ដូចខាងក្រោម៖

វគ្គ. 3.5. (a) ទ�ោះបីជាមានបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ណាផ្សេ
ងក៏ដ�ោយ សភាមិនត្រូវបង្ខំ ដំឡ�ើង ឬពង្រីកពន្ធណាមួយ
ដូចត្រូវបានកំណត់ក្នុងផ្នែកទី 3 ល�ើការលក់ រក្សាទុក ប្រើ
ឬប្រើប្រាស់ប្រេងសាំឬប្រេងម៉ាស៊ូតរថយន្ត ឬទ�ៅល�ើអភ័យឯក
សិទ្ធិនៃនិវេសនជនក្នុងរដ្ឋ California ឱ្យប្រើប្រាស់រថយន្តឬរ
ម៉កសណ្តោងល�ើមហាវិថីសាធារណៈ ល�ើកលែងតែនិងរហូតដ
ល់ពេលសេចក្តីស្នើច្បាប់ត្រូវបានដាក់ឱ្យប�ោះឆ្នោតនិងទទួលបា
នការអនុម័តដ�ោយសំឡេងឆ្នោតវគ្គច្រើន។

វគ្គ 6. បញ្ញត្តនៃច្បាប់នេះគឺអាចបម្រើបាន។
ប�ើបញ្ញត្តណាមួយនៃច្បាប់នេះ ឬពាក្យសុំរបស់វាគឺត្រូវបានរក្សា
អសុពលភាព ភាពអសុពលភាពន�ោះនឹងមិនជះឥទ្ធិពលដល់
បញ្ញត្ត ឬពាក្យសុំដទៃដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវប្រសិទ្ធភាព
ដ�ោយគ្មានបញ្ញត្ត ឬពាក្យសុំអសុពលភាព។

(b) ផ្នែកនេះមិនអនុវត្តចំព�ោះពន្ធល�ើរថយន្តប្រើប្រេងសាំ
ងឬប្រេងម៉ាស៊ូត ឬល�ើសិទ្ធិប្រើប្រាស់រថយន្ត ឬរម៉កស
ណ្តោងន�ៅអត្រាដែលត្រូវបានចូលជាធរមានន�ៅថ្ងៃទី 1
ខែមករា ឆ្នាំ 2017 ឡ�ើយ។ ការដំឡ�ើងណាមួយនៃអត្រាពន្ធ
ទាំងនេះដែលបានដាក់ឱ្យអនុវត្តក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែមករា
ឆ្នាំ 2017 ត្រូវលុបច�ោលមិនអនុវត្ត ល�ើកលែងតែ
និងរហូតដល់ត្រូវបានអនុម័តដ�ោយការប�ោះឆ្នោត
ដែលតម្រូវដ�ោយផ្នែកនេះ។
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វិធានការបឋមនេះបានដាក់ដល់ប្រជាជនដ�ោយអនុល�ោម
ទ�ៅតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃផ្នែកទី 8 មាត្រា II នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ
California។
វិធានការបឋមនេះបន្ថែមផ្នែកមួយទ�ៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុ
ញ្ញរដ្ឋ California។ ដូច្នេះ សំណ�ើបទប្បញ្ញត្តិថ្មីត្រូ
74 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

ច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើដ�ោយប្រជុំច្បាប់លេខ 807
នៃសម័យប្រជុំសាមញ្ញឆ្នាំ 2017–2018 (ជំពូកទី 60
ច្បាប់ឆ្នាំ 2018) ត្រូវបានដាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដ�ោយអនុល�ោមតាមផ្នែកទី 10 មាត្រា II នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ
California។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបន្ថែមផ្នែកមួយទ�ៅក្នុងក្រមរដ្ឋាភិបាល
និងធ្វើការលុបច�ោលនូវផ្នែកនានានៃច្បាប់ស្តីពីម�៉ោងសន្សំពេ
លថ្ងៃ។ ហេតុដូច្នេះ បទប្បញ្ញត្តិបានស្នើត្រូវបានលុបចេញ
ត្រូវបានប�ោះពុម្ពជា ប្រភេទអក្សរគូសច�ោល និងបទប្បញ្ញត្តិ
ស្នើថ្មីត្រូវបានបន្ថែមត្រូវបានប�ោះពុម្ពជា ប្រភេទអក្សរទ្រេត
ដ�ើម្បីបង្ហាញថាជាបទប្បញ្ញត្តិថ្មី។

សម្នើច្បាប់

ផ្នែកទី 1. ប្រសិនប�ើច្បាប់សហព័ន្ធអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋផ្តល់ពា
ក្យស្នើសុំសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំនៃពេលសន្សំពេលថ្ងៃ ហ�ើយ
សភាពិចារណាល�ើការអនុម័តពាក្យស្នើសុំនេះ វាគឺជាស្មារតីនៃ
ច្បាប់ក្នុងការជំរុញដល់សភាឱ្យពិចារណានូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
នៃពេលសន្សំពេលថ្ងៃទ�ៅល�ើសហគមន៍ន�ៅតាមព្រំដែនរវាងរដ្ឋ
California និងរដ្ឋផ្សេងទ�ៀត និងរវាងរដ្ឋ California
និងរដ្ឋ Mexico។
ផ្នែកទី 2. ផ្នែកទី 6808 ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅក្នុងក្រមរដ្ឋាភិ
បាល មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

6808. (a) ពេលស្តង់ដាន�ៅក្នុងរដ្ឋគឺតំបន់ទីប្រាំ
ដែលកំណត់ដ�ោយច្បាប់សហព័ន្ធ
ដូចជាពេលស្តង់ដាន�ៅប៉ាស៊ីហ្វិក (15 U.S.C. Secs.
261 និង 263)។
(b) ពេលស្តង់ដាន�ៅក្នុងរដ្ឋត្រូវផ្តល់ជាមុនមួយម�៉ោងក្នុងអំឡុង
ពេលសន្សំពេលថ្ងៃដ�ោយចាប់ផ្តើមន�ៅម�៉ោង 2 ព្រឹក ន�ៅថ្ងៃអា
ទិត្យទីពីរនៃខែមីនានៃឆ្នាំនីមួយៗ និងបញ្ចប់ន�ៅម�៉ោង 2 ព្រឹក
ន�ៅថ្ងៃអាទិត្យទីមួយនៃខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំនីមួយៗ។
(c) ទ�ោះប្បីមានក្នុងអនុផ្នែក (b) សភាអាចកែប្រែផ្នែកនេះដ�ោ
យសំឡេងឆ្នោត ពីរវគ្គបី ក្នុងការកែប្រែកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេ
លានៃរយៈពេលសន្សំពេលថ្ងៃ ឱ្យស្របទ�ៅតាមច្បាប់សហព័ន្ធ
ហ�ើយប្រសិនប�ើច្បាប់សហព័ន្ធអនុញញា្ តឱ្យរដ្ឋផ្តលន
់ ូវពាក្យស្នើ
សុំមួយឆ្នាំជុំនៃពេលសន្សំពេលថ្ងៃ ន�ោះសភាអាចកែប្រែផ្នែក
នេះដ�ោយសំឡេងឆ្នោតពីរវគ្គបីក្នុងការផ្តល់សម្រាប់ពាក្យស្នើសុំ
នេះ។
វគ្គ 3. វគ្គ 1 នៃច្បាប់ស្តីពីពេលសន្សំពេលថ្ងៃត្រូវបាននិរាក
រណ៍។
វគ្គ 1. ច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានប្រកាសឱ្យដឹងនិងមានឈ្មោះថា
ច្បាប់ស្តីពីពេលសន្សំពេលថ្ងៃ។
វគ្គ 4. ផ្នែកទី 2 នៃច្បាប់ស្តីពីពេលសន្សំពេលថ្ងៃត្រូវបាននិ
រាករណ៍។
វគ្គ 2. ពេលស្តង់ដាន�ៅក្នុងរដ្ឋ ល�ើកលែងតែកំណត់ដ�ោ
យឡែក គឺមានរយៈបណ្តោយ 120 ដឺក្រេ ខាងលិខចាប់ពី
Greenwich ហ�ើយដែលត្រូវបានស្គាល់ ត្រូវបានពិពណ៌នានិ
ងកំណត់ដ�ោយច្បាប់នៃសភាជាតិ ជា “ពេលប៉ាស៊ីហ្វិកស្តង់ដា
នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។”
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វគ្គ 5. ផ្នែកទី 3 នៃច្បាប់ស្តីពីពេលសន្សំពេលថ្ងៃត្រូវបាននិ
រាករណ៍។
វគ្គ 3. ចាប់ពីម�៉ោង 1 មុនថ្ងៃត្រង់ន�ៅថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយ
នៃខែមេសា រហូតដល់ម�៉ោង 2 មុនថ្ងៃត្រង់ន�ៅថ្ងៃអាទិត្យចុង
ក្រោយនៃខែតុលា ពេលស្តង់ដាន�ៅក្នុងរដ្ឋនេះគឺមួយ
ម�៉ោងមុននៃពេលស្តង់ដានៃពេលស្តង់ដាប៉ាស៊ីហ្វិកនៃ
សហរដ្ឋអាមេរិក។
វគ្គ 6. ផ្នែកទី 4 នៃច្បាប់ស្តីពីពេលសន្សំពេលថ្ងៃត្រូវបាននិ
រាករណ៍។
វគ្គ 4. ច្បាប់ លក្ខន្តិកៈ ដីកា ក្រឹត្យ វិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិទា
ក់ទងនឹងពេលនៃការអនុវត្តការងារណាមួយដ�ោយមន្ត្រីឬក្រសួ
ងនៃរដ្ឋនេះ ឬនៃខ�ោនធី ទីក្រុងនិងខ�ោនធី ទីក្រុង ទីប្រជុំជន
ឬស្រុកណាមួយ ឬទាក់ទងទ�ៅនឹងពេលដែលសិទ្ធិណាមួយត្រូវ
ថែមល�ើ ឬកំណត់ ឬន�ៅក្នុងច្បាប់ណាមួយ ត្រូវ ឬមិន
ត្រូវអនុវត្តដ�ោយបុគ្គលណាមួយជាប្រធាននៃយុត្តាធិការនៃ
រដ្ឋ និងន�ៅក្នុងសាលារដ្ឋទាំងអស់ និងន�ៅក្នុងគ្រឹះស្ថានផ្សេ
ងទាំងអស់នៃរដ្ឋនេះ ឬនៃខ�ោនធី ទីក្រុងនិងខ�ោនធី ទីក្រុង
ទីប្រជុំជន ឬស្រុកណាមួយ និងចំព�ោះកិច្ចសន្យាទាំងអស់
ឬសកម្មភាពដែលបានធ្វើឡ�ើង ឬដ�ើម្បីអនុវត្តន�ៅក្នុងរដ្ឋនេះ
ពេលត្រូវបានកំណត់ន�ៅក្នុងច្បាប់នេះ ហ�ើយវាត្រូវបានយល់និ
ងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់។
វគ្គ 7. ផ្នែកទី 5 នៃច្បាប់ស្តីពីពេលសន្សំពេលថ្ងៃត្រូវបាននិ
រាករណ៍។
វគ្គ 5. ច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានជម្លោះត្រូវបាននិរាករណ៍។
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វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបានដាក់ដល់ប្រជាជនដ�ោយអនុ
ល�ោមទ�ៅតាមបញ្ញត្តនៃវគ្គ 8 មាត្រា II នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ
California។
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វិធានការផ្តួចផ្តើុមនេះបន្ថែមវគ្គខ្លះទ�ៅកូដស្តីពីសុវត្ថិភាព
និងសុខភាព។ ដូចនេះ បញ្ញត្តថ្មីដែលបានស្នើបន្ថែមត្រូវបា
នប�ោះពុម្ពជា ប្រភេទអក្សរទ្រេត ដ�ើម្បីបង្ហាញថាជាប
ទប្បញត្តិថ្មី។

សម្នើច្បាប់

វគ្គ 1. ឈ្មោះ
ច្បាប់នេះត្រូវបានស្គាល់ថាជា “ច្បាប់ស្តីពីការកំណត់តម្លៃយុត្តិ
ធម៌សម្រាប់ការបំបែកធាតុ”
វគ្គ 2. ការរកឃ�ើញនិងគ�ោលបំណង
ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដ�ោយប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California
ធ្វើការបញ្ជាក់ការរកឃ�ើញនិងមានគ�ោលបំណងដូចខាង
ក្រោម៖
(a) ប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតនូវការរកឃ�ើញដូចខាងក្រោម៖
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(1) ការរបំបែកតម្រងន�ោមគឺជាដំណ�ើរការមួយដែល
ឈាមត្រូវបានសម្អាតនូវសារធាតុទឹកដ៏ល�ើសលុប ដែល
ជាទូទ�ៅតាមរយៈម៉ាស៊ីនដាក់ន�ៅខាងក្រៅរាង្គកាយរបស់
អ្នកជំងឺ និងក្រោយមកប្រគល់ទ�ៅឱ្យអ្នកជំងឺ។ ប្រសិន
ប�ើនរណាម្នាក់ដែលត្រូវការការបំបែកធាតុមិនអាចទទួល
ឬយកការថែទាំគុណភាពខ្ពស់ទេ ជាតិពុលបានបង្កើតឡ�ើងន�ៅ
ក្នុងរាង្គកាយបណ្តាលឱ្យស្លាបបាន
់
។
(2) ន�ៅក្នុងរដ្ឋ California យ៉ាងហ�ោចណាស់ប្រជាជនចំនួន
66,000 នាក់កំពុងទទួលបានការព្យាបាលផ្នែកលាងឈាម។
(3) មានតែសាជីវកម្មស្វែងរកចំណេញពហុជាតិសា
សន៍ចំនួនពីរកំពុងដំណ�ើរការឬគ្រប់គ្រងជិតបីវគ្គបន
ួ
នៃគ្លីនិកព្យាបាលការបំបែកធាតុន�ៅក្នុងរដ្ឋ California
ំ កធាតុ
និងធ្វើការព្យាបាលជិត 70 ភាគរយនៃអ្នកជំងឺបបែ
ន�ៅក្នុងរដ្ឋ California។ សាជីវកម្មពហុជាតិសាសន៍ទាំងពី
រនេះរកចំណូលប្រចាំឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារពីប្រតិបត្តិការផ្នែ
កលាងឈាមរបស់ខ្លួន រួមទាំងស្ទើរតែចំណូល $400 លាន
ជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំតែន�ៅក្នុងរដ្ឋ California នេះ។
(4) ដ�ោយសារតែច្បាប់សហព័ន្ធកំណត់ថាក្រុមហ៊ន
ុ ធានារ៉ាប់រ
ងសុខភាពឯកជនភាពធ្វើការផ្តល់ និងទូទាត់សម្រាប់ការ
ព្យាបាលផ្នែកលាងឈាម ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងឯកជនភាពមា
នលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការចរចារជាមួយសាជីវ កម្មការព្យាបា
លផ្នែកលាងឈាមពហុជាតិសាសន៍ទាំងពីរក្នុងនាមអតិថិជន
របស់ពួកគេ។
(5) ដូចនេះ សាជីវកម្មការព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមស្វែងរកចំ
ឺ
ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជន
ណេញយកប្រាក់ពីអ្នកជំងមាន
ុ
បួនដងច្រើនជាង ដូចដែលគេទារពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសខ
ភាព Medicare សម្រាប់ការព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមដូចគ្នា
ំ
ញយ៉ាងច្រើន។
ដែលនាំមកនូវប្រាក់ចណេ
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(6) ន�ៅក្នុងទីផ្សារដែលគ្រប់គ្រងដ�ោយត្រឹមតែសាជីវកម្មពហុ
ជាតិសាសន៍ពីរ រដ្ឋ California ត្រូវធានាថាការព្យាបាលបំបែ
កធាតុត្រូវមានតម្លៃសមរម្យនិងអាចទទួលយកបាន។
(7) រដ្ឋផ្សេងទ�ៀតបានអនុវត្តវិធានការបណ្តើរៗក្នុងការការពារ
អ្នកជំងឺងាយរងគ្រោះទាំងនេះពីសាជីវកម្មពហុជាតិសាសន៍ទាំ
ងពីរនេះ។
(8) កិច្ចខិតខំដ�ើម្បីអនុម័តវិធានការការពារសម្រាប់អ្នកជំងឺបំ
បែកធាតុតម្រងន�ោមន�ៅរដ្ឋ California ត្រូវបានចាត់ទុកជា
Sacramento ដ�ោយសាជីវកម្មព្យាបាលផ្នែកលាងឈាម
ដែលបានចំណាយជាង $600,000 ត្រឹមតែ ប្រាំមួយខែ
ដំបូងនៃឆ្នាំ 2017 ដ�ើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋសភានៃរដ្ឋ
California។
(b) គ�ោលបំណង៖
(1) វាគឺជាគ�ោលបំណងនៃច្បាប់នេះក្នុងការធានាថាអ្នកជំងឺនៃ
គ្លីនិកបំបែកតម្រងន�ោមផ្តល់នូវការថែទាំប្រកបដ�ោយគុណភាព
76 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
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និងអាចទទួលយកបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះ
ពីជំងឺតម្រងន�ោមតំណាក់កាលចុងក្រោយនេះ។
(2) ច្បាប់នេះមានបំណងកំណត់ថវិកាកណ្តាលមួយសម្រាប់រ
ដ្ឋក្នុងការអនុវត្តនិងគ្រប់គ្រង។
វគ្គ 3. វគ្គ 1226.7 ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅក្នុងកូដស្តីពីសុវត្ថិ
ភាព និងសុខភាព ត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម៖

1226.7. (c) ការកំណត់តម្លៃសមរម្យចំព�ោះការថែទាំអ្នក
ជំងដ�
ឺ ោយគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ផ្តល់នូវចំនួនទឹក
ប្រាក់ការបង់ថ្លៃល�ើសចំព�ោះការចំណាយព្យាបាលសមរម្យមក
វិញ។
(1) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ“ចំនួនទឹកប្រាក់ការ
បង់ថ្លៃព្យាបាលសមរម្យ” ត្រូវជាចំនួនស្មើនឹង 115 ភាគរយ
នៃចំនួនថ្លៃសេវាថែទាំទាំងអស់របស់អ្នកជំងឺ និងថ្លៃធ្វើឱ្យប្រស�ើ
រឡ�ើងនូវគុណភាពការថែទាំសខ
ុ ភាពដែលក�ើតមានដ�ោយអង្គ
ភាពគ្រប់គ្រង និងគ្លីនិកព្យាបាលជំងឺរា៉ ំរ៉ៃរបស់ខ្លួន។
(2) សម្រាប់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធនីមួយៗចាប់ពីឬបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 1
ខែមករា ឆ្នាំ 2019 ដែលអង្គភាពគ្រប់គ្រង ឬគ្លីនិកព្យាបាលជំ
ងឺរ៉ាំរ៉ៃរបស់ខ្លួនត្រូវចេញការសងប្រាក់ត្រឡប់វិញជាប្រចាំឆ្នាំទ�ៅ
អ្នកបង់ប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖
(A) អង្គភាពគ្រប់គ្រងនឹងគណនា “ចំនួនទឹកប្រាក់បង់ល�ើស
ដ�ោយមិនសមរម្យ” ដែលត្រូវជាចំនួនទឹកប្រាក់ ក្នុងករណី ដែ
លប្រាក់ចំណូលព្យាបាលពីការព្យាបាលផ្តលដ�
់ ោយគ្លីនិកព្យាបា
លជំងឺរា៉ ំរ៉ៃរបស់អង្គភាពគ្រប់គ្រងល�ើសពីចន
ំ ួនទឹកប្រាក់ការបង់
ថ្លៃព្យាបាល។
(B) អង្គភាពគ្រប់គ្រង ឬគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃរប
ស់ខ្លួន ស្របតាមអត្រាមូលដ្ឋានផ្អែកល�ើចន
ំ ួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
ថ្លៃ និងប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែលសមរម្យត្រូវបង់ថ្លៃ ដ�ោយហេតុ
ថាចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងន�ោះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងប្រាក់ចំណូលព្យា
បាល ត្រូវចេញសងទ�ៅអ្នកបង់ប្រាក់វិញ (ក្រៅពីអ្នកផ្តលសេ
់ វា
Medicare ឬរដ្ឋសហព័ន្ធ រដ្ឋ ខ�ោនធី ក្រុង ឬអ្នកបង់ប្រាក់រ
ដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន) ក្នុងចំនួនប្រាក់ដែលសរុបចំនួនប្រាក់បង់
ល�ើសដ�ោយមិនត្រឹមត្រូវ។
(C) អង្គភាពគ្រប់គ្រង ឬគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃត្រូវ
ចេញប្រាក់សងវិញតាមការកំណត់ដ�ោយវគ្គនេះ មិនឱ្យល�ើសពី
90 ថ្ងៃ និងមិនត្រូវល�ើសពី 210 ថ្ងៃក្រោយពីបានបញ្ចប់ឆ្នាំ
័ ្ធនឹងការសងវិញ។
សារព�ើពន្ធនៃដែលពាក់ពន
(D) ប�ើ ន�ៅក្នុងឆ្នាំសារព�ើពន្ធណាមួយ ប្រសិនប�ើការសងអង្គ
ភាពគ្រប់គ្រងឬគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃត្រូវចេញដ
ល់អ្នកបង់តែម្នាក់តិចជាងម្ភៃដុល្លារ ($20) អង្គភាពគ្រប់គ្រង
ឬគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃមិនត្រូវចេញការសងវិញ
ន�ោះទេ និងត្រូវផ្តល់ឱ្យអ្នកបង់ប្រាក់ផ្សេងទ�ៀតស្របទ�ៅតាមអ
នុកថាខណ្ឌ(B) នូវចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវសងវិញមិនបា
នចេញអនុល�ោមតាមអនុកថាខណ្ឌនេះ។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(E) សម្រាប់ឆ្នាំសារព�ើព័ន្ធនីមួយៗចាប់ផ្តើមន�ៅ ឬក្រោយថ្ងៃទី
1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ការសង់ប្រាក់វិញណាមួយដែលបានចេ
ញទ�ៅអ្នកបង់ប្រាក់ត្រូវបានចេញរួមគ្នាជាមួយនឹងការប្រាក់ន�ៅ
អត្រាការប្រាក់ជាក់លាក់មួយកំណត់ក្នុងអអនុផ្នែក (b) នៃវគ្គ
3289 នៃកូដរដ្ឋប្បវេណី ដែលត្រូវគិតពីកាលបរិច្ឆេទនៃការប
ង់ថ្លៃដ�ោយអ្នកបង់ប្រាក់។
(3) សម្រាប់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធនីមួយៗចាប់ផ្តើមន�ៅឬក្រោ
យថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ2019 អង្គភាពគ្របគ្រងត្រូវរក្សា
និងផ្តលទ�
់ ៅក្រសួង នូវទម្រង់និងពេលវេលាដូចកំណត់ដ�ោយ
ក្រសួង របាយការណ៍នៃការសង់វិញទាំងអស់ដែលចេញក្រោ
មកថាខណ្ឌ (2) រួមទាំងការពិពណ៌នាអំពីចម្ងាយនីមួយៗក្នុង
ពេលគ្រប់គ្រងដ�ោយការដាក់ ន�ៅពេលដែលការសងវិញត្រូវបា
នតម្រូវដ�ោយកថាខណ្ឌទី (2) មិនត្រូវបានចេញពេញត្រឹមត្រូវ
តាមពេល មានហេតុផលត្រឹមត្រូវ និងកាលៈទេសៈសមស្រប។
មន្រ្តីនាយកប្រតិបត្តិ ឬមន្ត្រីសំខាន់នៃអង្គភាពគ្រប់គ្រងត្រូវបញ្
ជាក់ក្រោមទ�ោសនៃសម្បថទុច្ចរិតថាគាត់មានលក្ខណគ្រប់គ្រាន់
ក្រោយពីការពិនិត្យ ថាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានដាក់ទ�ៅ
ក្រសួងក្រោមកថាខណ្ឌនេះគឺត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញ។
(4) ក្នុងករណីដែលអង្គភាពគ្រប់គ្រងឬគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែក
លាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃរបស់ខ្លួនតម្រូវឱ្យចេញការសងវិញក្រោមវគ្គនេះ
ក្នុងរយៈពេលមិនល�ើសពី 210 ថ្ងៃក្រោយបញ្ចប់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធ
អង្គភាពគ្រប់គ្រងត្រូវទូទាត់ទ�ោសទ�ៅក្រសួងក្នុងបរិមាណ
ស្មើនឹង 5 ភាគរយនៃចំនួនបង់ល�ើសដ�ោយមិនសមរម្យ
ដ�ោយចែងថាទ�ោសមិនត្រូវល�ើសពីមួយរយពាន់ដុល្លារ
($100,000) ឡ�ើយ។ ទ�ោសដែលបានប្រមូលអនុល�ោមតា
មកថាខណ្ឌនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ោយក្រសួងក្នុងការអនុវត្តនិ
ងពង្រឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ។
(5) ប្រសិនប�ើគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃឬអង្គភាពគ្រ
ប់គ្រងមានជម្លោះការកំណត់ដ�ោយក្រសួងក្នុងការវាយតម្លៃទ�ោ
សអនុល�ោមតាមផ្នែក ឬអនុផ្នែក (b) ឬចំនួននៃទ�ោសរដ្ឋបាល
គ្លីនិក ឬអង្គភាពគ្រប់គ្រងអាច ក្នុងអំឡុងពេល 10 ថ្ងៃធ្វើការ
ស្នើសុំការស្តាប់សវនាការអនុល�ោមតាមវគ្គ 131071។ គ្លីនិ
កព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬអង្គភាពគ្រប់គ្រងត្រូវបង់ទ
ណ្ឌកមរដ្ឋបាលទាំងអស់ន�ៅពេលដែលការប្តឹងតវ៉ាត្រូវបានបដិ
សេធ ហ�ើយការសម្រេចរបស់ក្រសួងត្រូវបានរក្សាន�ៅដដែល។
(6) ប្រសិនប�ើអង្គភាពគ្រប់គ្រង ឬគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែក
លាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃបង្ហាញន�ៅក្នុងតុលាការណាមួយថាពាក្
យសុំនៃផ្នែកនេះចំព�ោះគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ
ឬអង្គភាពគ្រប់គ្រង នឹង ក្នុងឆ្នាំសារព�ើពន្ធជាក់លាក់ណាមួយ
រំល�ោភដំណ�ើរការប្រសិទ្ធភាព ឬអានុភាពក្នុងការចាប់យកទ្រ
ព្យសម្បត្តិឯកជនភាពទាមទារត្រឹមតែការជួសជុលសំណងន�ៅ
ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋ ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋ បញ្ញត្តដែលចេ
ញត្រូវអនុវត្តចំព�ោះអង្គភាពគ្រប់គ្រង ឬគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលា
ងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ល�ើកលែងតែក្នុងករណីដែលឆ្នាំសារព�ើពន្ធស្ថិតក្នុ

សំណ�ើប្រជាមតិ 8 បន្ត

ងសំណួរលេខ “115” ន�ៅពេលវេលេចចេញជាបញ្ញត្តន�ៅពេ
លចេញត្រូវជំនួសដ�ោយចំនួនទាបជាងគេបំផុតនៃពាក្យសុំនៃ
បញ្ញត្តចព�
ំ ោះអង្គភាពគ្រប់គ្រងឬគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈា
មរ៉ាំរ៉ៃនឹងមិនបំពានដំណ�ើរការប្រសិទ្ធភាព ឬអានុភាពនៃការរឹប
អូសទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនភាពដែលតម្រូវដ�ោយការជួលជុលសំ
ណងន�ោះទេ។ ក្នុងបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ការទទួលខុសត្រូវជាប
ន្ទុករបស់អង្គភាពគ្រប់គ្រងឬគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ
ក្នុងការស្នើសុំលេខជំនួស និងក្នុងការបង្ហាញថាការជំនួសលេខ
“115” ដ�ោយលេខទាបជាងលេខដែលបានស្នើអាច
សម្រាប់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធនេះ បំពានដំណ�ើរការប្រសិទ្ធភាព
ឬអានុភាពនៃការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនភាពដែលទាមទា
ឱ្យសងសំណង។
(b) អនុល�ោមភាពតាមច្បាប់រាយការដ�ោយគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែក
លាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ
(1) សម្រាប់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធនីមួយៗចាប់ផ្តើមន�ៅឬក្រោយថ្ងៃទី
1 ខែមករា ឆ្នាំ 2019 អង្គភាពគ្រប់គ្រងត្រូវរក្សា និងបញ្ជូនមក
ក្រសួងនូវរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានខាងក្រោមទាំងអស់
សម្រាប់គ្លីនិកព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ឬអង្គភាពគ្រប់គ្រងមានកម្មសិទ្ធិ
ឬដំណ�ើរការន�ៅក្នុងរដ្ឋ California៖
(A) ចំនួននៃការព្យាបាលដែលបានអនុវត្ត។
(B) ថ្លៃសេវាថែទាំអ្នកជំងឺផ្ទាល់
ុ ភាព
(C) ថ្លៃធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវគុណភាពថែទាំសខ
(D) ប្រាក់ចណ
ំ ូលការព្យាបាល រួមទាំងភាពខុសគ្នារវាងចំនួន
ំ ូលប្រហាក់ប្រ
ក្នុងវិក្ក័យបត្រប៉ុន្តែមិនទាន់បង់ថ្លៃ និងប្រាក់ចណ
ហែលដែលអាចពិត។
(E) ចំនួនទឹកប្រាក់ការបង់ថ្លៃការព្យាបាលសមរម្យ
(F) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង់ល�ើសមិនសមរម្យ
(G) ប្រសិនប�ើមាន ចំនួនទឹកប្រាក់សងទ�ៅអ្នកបង់ម្នាក់ៗវិញ
ដែលកំណត់ថាអ្នកជំងឺម្នាក់ៗត្រូវបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដ�ោយ
ប្រើការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណតែមួយដែលមិនបង្ហាញពីអត្តសញ្
ញាណ ឬឈ្មោះរបស់អ្នកជំងឺ។
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(H) បញ្ជីអ្នកបង់ទ�ៅអ្នកគ្មានការសងវិញត្រូវបានចេញអនុល�ោ
មតាមអនុកថាខណ្ឌ (D) នៃកថាខណ្ឌ (2)នៃអនុផ្នែក (a)
និងចំនួនមិនទានចេញ ដែលកំណត់ថាអ្នកជំងម្នា
ឺ ក់ៗត្រូវបានកំ
ណត់អត្តសញ្ញាណដ�ោយប្រើការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណតែម្តងដែ
លមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឬឈ្មោះរបស់អ្នកជំងឺ។
(2) ព័តមាន
៌
ចាំបាច់តម្រូវឱ្យរក្សាទុក និងរបាយការណ៍តម្រូវ
ឱ្យដាក់ជូនកំណត់ដ�ោយអនុផ្នែកនេះត្រូវបានធ្វើសវនកម្មដ�ោយ
ឯករាជ្យដ�ោយគណនីករសាធារណៈមានការបញ្ជាក់ស្របតាម
ស្តង់ដានៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្តង់ដាសវនកម្មនៃវិទ្យាស្ថានជាតិ
អាមេរិកគណនេយ្យករសាធារណៈមានការបញ្ជាក់ និងត្រូវបញ្ចូ
លនូវគំនិតនៃគណនេយ្យករសាធារណៈថាត�ើព័ត៌មានក្នុងរបា
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

77

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
យការណ៍ន�ោះពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវដូចបានរ�ៀបរាប់ ស្រប
ទ�ៅតាមគ�ោលការណ៍គណនេយ្យដែលទទួលស្គាល់ជាទូទ�ៅន�ៅ
៌
តម្រូវឱ្យរាយការណ៍ន�ៅក្រោមកថា
សហរដ្ឋអាមេរិក នូវព័តមាន
ខណ្ឌទី (1)។
(3) អង្គភាពគ្របគ្រងត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអនុល�ោ
មតាមអនុផ្នែកនេះទ�ៅក្រសួងន�ៅតាមកាលបរិច្ឆេទ ទម្រង់
និងស្តង់ដាដូចបានរ�ៀបរាប់ដ�ោយក្រសួង ដែលកំណត់ថាអង្គ
ភាពគ្រប់គ្រងត្រូវដាក់បញ្ជូនព័តមានមិន
៌
ឱ្យល�ើសពី 210 ថ្ងៃ
ក្រោយពីបញ្ចបឆ្នា
់ ំសារព�ើពន្ធ។ មន្រ្តីនាយកប្រតិបត្តិ ឬមន្ត្រីសំ
ខាន់នៃអង្គភាពគ្រប់គ្រងត្រូវបញ្ជាក់ក្រោមទ�ោសនៃសម្បថទុ
ច្ចរិតថាគាត់មានលក្ខណគ្រប់គ្រាន់ ក្រោយពីការពិនិត្យ ថារបា
យការណ៍ដែលបានដាក់ទ�ៅក្រសួងក្រោមកថាខណ្ឌនេះ (1)
គឺត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញ។
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(4) ក្នុងករណីដែលក្រសួងកំណត់ថាគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែ
កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬអង្គភាពគ្រប់គ្រងខកខានរក្សានូវព័ត៌
មាន ឬដាក់របាយការណ៍ទាន់ពេលដែលតម្រូវដ�ោយកថាខ
ណ្ឌទី (1) នៃអនុផ្នែកនេះ ឬកថាខណ្ឌទី (3) នៃអនុផ្នែក
(a) ន�ោះបរិមាណ ឬភាគរយបានរាយការណ៍ដ�ោយគ្លីនិក
ឬអង្គភាពគ្រប់គ្រងក្រោមកថាខណ្ឌទី (1) នៃអនុផ្នែកនេះមិន
ត្រឹមត្រូវឬមិនពេញ ឬថាការខកខានដ�ោយគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែក
លាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬអង្គភាពគ្រប់គ្រងក្នុងចេញឱ្យទាន់ពេលវេលា
ទាំងស្រុងនូវការសងដែលតម្រូវដ�ោយអនុផ្នែក (a) មិនត្រូវបា
នពិនិត្យម�ើលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្រសួងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃនូវប្រា
ក់ទ�ោសប្រឆាំងនឹងគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬអង្គភា
ពគ្រប់គ្រងមិនឱ្យល�ើសពីមួយរយពាន់ដុល្លារ ($100,000)
ឡ�ើយ។ ក្រសួងត្រូវកំណត់ចន
ំ ួនទឹកប្រាក់ទ�ោសដ�ោយផ្អែកល�ើ
ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបំពាន ជាសម្ភារៈនៃភាពមិនត្រឹមត្រូវឬខ្វះ
ចម្លោះព័ត៌មាន និងការពន្យល់ច្បាស់លាស់ចំព�ោះការរំល�ោភបំ
ពាននេះ។ ទ�ោសដែលបានប្រមូលអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌនេះ
ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ោយក្រសួងក្នុងការអនុវត្តនិងពង្រឹង
ច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ។
(c) និយមន័យ។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ៖
(1) “ថ្លៃសេវាថែទាំអ្នកជំងឺផទា្ ល់” សំដ�ៅដល់ថ្លៃទាំងអស់
ដែលពាក់ព័ន្ធផទា្ ល់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការគ្លីនិកព្យាបាលជំ
ងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងរដ្ឋ California និងផ្តល់ការថែទាំដល់អ្នកជំងឺក្នុ
ងរដ្ឋ California។ ថ្លៃសេវាថែទាំអ្នកជំងឺផទា្ ល់ត្រូវរួមបញ្
ចូល ដ�ោយមិនគិតអំពីទីតាំងដែលអ្នកជំងឺសម្រាកព្យាបាល
ជំងឺ ត្រឹមតែ (i) ប្រាក់ខែ ប្រាក់ឈ្នួល និងអត្ថប្រយ�ោជន៍រប
ស់បុគ្គលិកគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃមិនមែនគ្រប់គ្
រង រួមទាំងបុគ្គលិកគ្លីនិកទាំងអស់ដែលផ្គត់ផ្គង់ការថែទាំដ�ោ
យផ្ទាល់ដល់អ្នកជំងឺ ដ�ោយមិនគិតអំពប្រា
ី ក់ខែ ប្រាក់ឈ្នួល
អត្ថប្រយ�ោជន៍បង់ដ�ោយផ្ទាល់ដ�ោយគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលា
ងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬដ�ោយមិនផ្ទាល់តាមរយៈការរ�ៀបចំជាមួយបុ
ត្រសម្ព័ន្ធ ឬគណបក្សទីបី រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែ
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សំណ�ើប្រជាមតិ 8 បន្ត

អង្គភាពគ្រប់គ្រង ទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យ ក្រុមគ្រូពេទ្យ ឬសា
ជីវកម្មរួមរវាងគ្លីនិកបំបែកជំងីរ៉ាំរ៉ៃ និងក្រុមគ្រូពេទ្យ (ii)
ការអភិវឌ្ឍ និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក (iii) ឱសថស្ថាន
និងកន្លែអផ្គត់ផ្គងវេ
់ ជ្ជសាស្រ្ត (iv) ថ្លៃសម្របសម្រួល
រួមទាំងការជួល ថែទាំ និងប្រើប្រាស់ (v) ការពិស�ោ
ធន៍ឱសថ និង (vi) ការបញ្ចុះថ្លៃ និងការំល�ោះអគារ
ការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើង ការផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកជំងឺ ឧបករណ៍
និងប្រព័ន្ធព័តមាន
៌
។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ
“បុគ្គលិកគ្លីនិកបំបែកជីងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រង” រួមបញ្ចូ
លបុគ្គលិកគ្លីនិកទាំងអស់ដែលផ្តលសេ
់ វាថែទាំអ្នកជំងឺដ�ោ
យផ្ទាល់ រួមទាំងគិលានុបដ្ឋាន ពេទ្យជំនាញនិងអ្នកហ្វឹកការ
បុគ្គលិកសង្គម អ្នកបង្រៀនតមអាហារបានចុះបញ្ជី បុគ្គលិករដ្ឋ
បាលមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រង ប៉ន្តែល�
ុ
ើកលែងបុគ្គលគ្រប់គ្រងដូច
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌល។ ប្រភេទផ្សេងៗនៃថ្លៃសេវាថែទាំអ្នកជំ
ងឺផ្ទាល់អាចត្រូវបានកំណត់បន្ថែមទ�ៀតដ�ោយក្រសួងតាមរយៈ
បទបញ្ញត្តិ។
(2) “អង្គភាពគ្រប់គ្រង” សំដ�ៅដល់បគ
ុ ្គលម្នាក់ ក្រុមហ៊ុន
សមាគម ដៃគូ សាជីវកម្ម ឬអង្គភាពផ្សេងទ�ៀតដែលមាន
ឬធ្វើប្រតិបត្តិការគ្លីនិកព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ
ដ�ោយមិនកំណត់ថាត�ើបុគ្គលឬអង្គភាពន�ោះគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប
ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួន។
ុ ភាព”
(3) “ថ្លៃធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវគុណភាពថែទាំសខ
សំដ�ៅដល់ថ្លៃផ្សេងៗ ក្រៅពីថ្លៃសេវាថែទាំអ្នកជំងឺដ�ោយផ្ទាល់
ដែលទាក់ទងទ�ៅនឹងបញ្ញត្តនៃការថែទាំចំព�ោះអ្នកជំងឺរា៉ ំរ៉ៃនិង
ំ ញឬសេវាកម្មក្នុងរដ្ឋ California
ដែលត្រូវបន្ថែមសម្រាប់ទនិ
ដែលតម្រូវឱ្យថែទាំ ចូលប្រើ ឬផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសុខភាពអេ
ឡិកត្រូនិក ដ�ើម្បីគាំទ្របច្ចេកវិទ្យាព័តមាន
៌
សុខភាព ក្នុងការ
បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកគ្លីនិកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងជា
ប់ពាក់ព័ន្ធដ�ោយផ្ទាល់ក្នុងការថែទាំអ្នកជំងឺ និងផ្តល់ការអប់រំ
និងប្រឹក្សាយ�ោបល់ដល់អ្នកជំងឺ។ ថ្លៃបន្ថែមអាចត្រូវបានកំណត់
ដ�ោយក្រសួងតាមរយៈបទបញ្ញត្តិ ដែលកំណត់ថាថ្លៃនេះត្រូវបា
នចំណាយជាក់ស្តែងទ�ៅល�ើសេវាដែលបានផ្តល់ឱ្យន�ៅគ្លីនិក
ព្យាបាលជំងឺរា៉ ំរ៉ៃដល់អ្នកជំងឺន�ៅក្នុងគ្លីនិក និងត្រូវបានចំណាយ
ល�ើសកម្មភាពដែលត្រូវបានកំណត់ដ�ើម្បីពង្រឹងគុណភាពសុខ
ភាពនិងបង្កើនភាពរស់រវ�ើកនៃលទ្ធផលសុខភាពតាមប្រាថ្នាក្នុង
វិធដែ
ី លអាចជាវិធានការវាស់ស្ទង់និងជាការផលិតលទ្ធផលនិង
សម្មទ្ធិផលសំខាន់ៗ។
(4) “អ្នកបង់ប្រាក់” សំដ�ៅដល់បុគ្គលឬបុគ្គលដែលបា
នបង់ឬទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសម្រាប់
ការព្យាបាលដែលបានផ្តល់ឱ្យចំព�ោះអ្នកជំងឺជាក់លាក់
ហ�ើយអាចរួមមានអ្នកជំងឺ ឬបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត អ្នកធានាចម្បង
អ្នកធានាបន្ទាប់ និងអង្គភាពផ្សេងទ�ៀត រួមទាំងអ្នកផ្តលសេ
់ វា
Medicare និងអ្នកបង់ប្រាក់ផ្សេងទ�ៀតដូចជា សហព័ន្ធ រដ្ធ
ខ�ោនធី ក្រុង ឬរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(5) “ការព្យាបាល” សំដ�ៅដល់ដណា
ំ ក់កាលនីមួយៗន�ៅពេ
លដែលគ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃផ្តល់សេវាដល់អ្នក
ជំងឺ។
(6) “ប្រាក់ចំណូលព្យាបាល” សម្រាប់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធជាក់លា
ក់សំដ�ៅដល់ចំនួនប្រាក់ជាក់ស្តែងទាំងអស់ដែលបានទទួល
ឬប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ការព្យាបាលដែ
លបានផ្តល់ន�ៅក្នុងឆ្នាំសារព�ើពន្ធន�ោះ។ ប្រាក់ចំណូលដែល
អាចប៉ាន់ប្រមាណត្រូវបានគណនាដ�ោយអនុល�ោមតាមគ�ោ
លការណ៍គណនេយ្យទទួលស្គាល់ជាទូទ�ៅនិងត្រូវជាតម្លៃប៉ា
នប្រមានសមហេតុផលផ្អែកល�ើ (i) ប្រការកិច្ចសន្យាសម្រាប់
អ្នកជំងឺគ្រប់គ្រងក្រោមគម្រោងថែទាំសខ
ុ ភាពពាណិជ្ជកម្មជា
មួយនឹងអង្គភាពគ្រប់គ្រង ឬគ្លីនិកមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការ
(ii) ប្រាក់ចំណូលបានពីសេវា Medicare, Medicaid និង
Medi-Cal ផ្អែកល�ើអត្រាកំណត់ដ�ោយលក្ខន្តិកៈ ឬបទបញ្ញត្តិ
និងចំនួនប្រហាក់ប្រែលដែលអាចប្រមូលបានពីអ្នកបង់ប្រាក់រ
ដ្ឋាភិបាល ផែនការថែទាំសខ
ុ ភាពពាណិជ្ជកម្មគ្របដណ្តប់ទីពីរ
អ្នកជំងឺ និងអ្នកបង់ប្រាក់ផ្សេងទ�ៀត និង (iii) បទពិស�ោធន៍ប្រ
មូលផ្តុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។
វគ្គ 4. វគ្គ 1226.8 ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅក្នុងកូដស្តីពីសុវត្ថិភា
ពនិងសុខភាព ត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម៖

1226.8. (a) គ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃមិនត្រូវរ�ើ
សអ�ើងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ឱ្យឬការទទួលការថែទាំ និងមិនត្រូវ
បដិសេធទទួលឬផ្តល់ការថែទាំចំព�ោះអ្នកជំងឺល�ើមូលដ្ឋានដែល
អ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាលដែលផ្តល់ចព�
ំ ោះអ្នកជំងឺ
រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែមូលដ្ឋានដែលអ្នកបង់ប្រាក់ជាអ្ន
កជំងឺ ឯកជនភាព ឬអ្នកធានារ៉ាប់រង Medi-Cal, Medicaid
ឬ Medicare ឡ�ើយ។
(b) គ្លីនិកព្យាបាលផ្នែកលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃមិនត្រូវបញ្ចប់ ផ្តាច់
កែប្រែ ឬខកខានមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្តលសេ
់
វាដល់អ្នកជំងឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់ដណ្តប់ដ�ោយ Medi-Cal,
Medicaid ឬ Medicare ល�ើមូលដ្ឋាននៃតម្រូវការដាក់ដ�ោ
យជំពូកនេះឡ�ើយ។
វគ្គ 5. វគ្គ 1266.3 ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅក្នុងកូដស្តីពីសុវត្ថិ
ភាព និងសុខភាព ត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម៖

1266.3. វាគឺជាចេតនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកបង់ព
ន្ធរដ្ឋ California មិនទទួលខុសត្រូវហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអ
នុវត្តន៍ និងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការកំណត់តម្លៃសមរម្យ
សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ។ ដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវគ�ោលបំណងនេះ
ន�ៅពេលគណនា វាយតម្លៃ និងប្រមូលថ្លៃពន្ធល�ើគ្លីនិកព្យាបា
លជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអនុល�ោមតាមវគ្គ 1266 ក្រសួងត្រូវគិតថ្លៃទាំងអ
ស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តន៍ និងជំរញការអនុវត្តន៍វគ្គ 1226.7
និង 1226.8។
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វគ្គ 6. ពុំមានអ្វីន�ៅក្នុងច្បាប់នេះដែលមានបំណងធ្វើ
ឱ្យប៉ះពាល់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពមានអាជ្ញាបណ្ណ
អនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (a) (b) ឬ (f) នៃវគ្គ 1250
នៃកូដស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាព។
វគ្គ 7. ក្រសួងការបរទេសនៃសុខាភិបាលសាធារណៈត្រូវចេ
ញបទបញ្ញត្តិចាំបាច់ដ�ើម្បីអនុវត្តច្បាប់នេះ មិនត្រូវឱ្យល�ើសពី
180 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមានឡ�ើយ។
វគ្គ 8. អនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (c) នៃវគ្គ 10 នៃមាត្រា II
នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California ច្បាប់នេះអាចត្រូវបានធ្វើវិស�ោធន
កម្មដ�ោយវិធានការបន្តបន្ទាប់បានដាក់ទ�ៅចំព�ោះការប�ោះឆ្នោត
របស់ប្រជាជនន�ៅការប�ោះឆ្នោតជាតិ ឬដ�ោយច្បាប់ដែលបាន
អនុម័តដ�ោយរដ្ឋសភា និងបានចុះត្ថលេខាដ�ោយអភិបាលខេត្ត
ប៉ន្តែ
ុ ចំព�ោះតែគ�ោលបំណងផ្សេងទ�ៀតនៃច្បាប់នេះប៉ុណ្ណោះ។
វគ្គ 9. បញ្ញត្តនៃច្បាប់នេះគឺអាចបម្រើបាន។
ប�ើបញ្ញត្តណាមួយនៃច្បាប់នេះ ឬពាក្យសុំរបស់វាគឺត្រូវបានរក្សា
អសុពលភាព ភាពអសុពលភាពន�ោះនឹងមិនជះឥទ្ធិពលដល់
បញ្ញត្ត ឬពាក្យសុំដទៃដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវប្រសិទ្ធភាព
ដ�ោយគ្មានបញ្ញត្ត ឬពាក្យសុំអសុពលភាព។
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វិធានការបឋមនេះបានដាក់ដល់ប្រជាជនដ�ោយអនុល�ោម
ទ�ៅតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃផ្នែកទី 8 មាត្រា II នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ
California។
វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះធ្វើវិស�ោធនកម្មផ្នែកមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃ
រដ្ឋ California និងកែប្រែនិងបន្ថែមផ្នែកទ�ៅជាលេខកូដចំណូ
លនិងពន្ធដារ។ ដូច្នេះបទបញ្ជាដែលមានស្រាប់ដែលបានស្នើ
លុបច�ោលត្រូវបានប�ោះពុម្ពក្នុងប្រភេទឆូតច�ោល ហ�ើយបទប
ញ្ជាថ្មីៗដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលត្រូវបានប�ោះពុម្ពជា
ប្រភេទទ្រេតដ�ើម្បីបង្ហាញថាវាថ្មី។
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សម្នើច្បាប់

ច្បាប់ស្តីពីលន�
ំ ៅដ្ឋានអាចទទួលយកបាន

ប្រជាពលរដ្ឋ California សម្រេចដូចខាងក្រោម៖
វគ្គ 1.
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ចំណងជ�ើង

ច្បាប់នេះត្រូវហ�ៅថា និងអាចត្រូវបានដកស្រង់ឈ្មោះថា
“ច្បាប់ស្តីពីលំន�ៅដ្ឋានអាចទទួលយកបាន។”
វគ្គ. 2. លទ្ធផលស្វែងរក និងការប្រកាស
ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California រកឃ�ើញ និងប្រកាសដូចខា
ងក្រោម៖
(a) ការជួលលំន�ៅដ្ឋានបានក�ើនឡ�ើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុ
ងឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ ការជួលថ្នាក់កណ្តាលគឺមានកម្រិតខ្ពស់ន�ៅ
ក្នុងរដ្ឋ California ល�ើពីរដ្ឋផ្សេងៗទ�ៀតន�ៅក្នុងប្រទេស
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |
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ហ�ើយន�ៅក្នុងចំណ�ោម 50 រដ្ឋ, រដ្ឋ California មានកម្រិតកា
ួ ។
រជួលខ្ពស់លំដាប់ទីបន
(b) ការស្រាយជ្រាវដ�ោយបញ្ជីលំន�ៅដ្ឋានបង្ហាញថាការជួល
ថ្នាក់កណ្តាលសម្រាប់ផទះម
្ ួយបន្ទប់ក្នុងរដ្ឋ California
មានតម្លៃ $1,410 ដែលក�ើនឡ�ើង 4.5ភាគរយ ក្នុងមួយឆ្នាំុំ។
ផ្ទះមួយបន្ទប់ន�ៅរដ្ឋ Los Angeles ថ្លៃ $1,350 ក្នុងមួយខែ។
ន�ៅរដ្ឋ San Francisco វាថ្លៃ $2,450។ ក្នុងក្រុង
San Diego វាមានតម្លៃ $1,560 ក្នុងមួយខែ។
(c) រដ្ឋាភិបាលសព័ន្ធបានសម្រេចថាការជួលគឺមិនអាចទទួល
យកបានទេ ប្រសិនប�ើអ្នកជួលចំណាយល�ើសពី 30%
នៃចំណូលរបស់ពួកគេល�ើការថ្លៃផទះ្ ។ រដ្ឋ California បានរ
កឃ�ើញថាអ្នកជួលផ្ទះជាពាក់កណ្តាលន�ៅរដ្ឋ California
(3 លាន) ចំណាយច្រើន 30% និងចំនួនមួយវគ្គបីនៃអ្នកជួ
លផ្ទះ (ច្រើនជាង 1.5 លាន) ចំណាយច្រើនជាង 50%
នៃចំណូលរបស់ពួកគេចំព�ោះការជួលផ្ទះ។
(d) យ�ោងតាមសម្ព័ន្ធលំន�ៅដ្ឋានចំណូលទាបជាតិ ប្រជាជន
ន�ៅរដ្ឋ California ទទួលប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ត្រូវធ្វើការ
92 ម�៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដ�ើម្បីអាចជួលផ្ទះបន្ទប់មួយបាន។
(e) ប្រជាជននៃរដ្ឋ California (5.8 លានផ្ទះ) ជាច្រើនបាន
ជួលផ្ទះមានចំនួនច្រើនជាងពេលមុនៗ ដ�ោយសារតែអត្រាកម្ម
សិទ្ធិល�ើលំន�ៅដ្ឋានជារួមត្រូវធ្លាក់ចុះមកកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំ
ងពីទស្សវត្តឆ្នាំ 1940 ដ�ោយតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋ។ មួ
យវគ្គបួននៃមនុស្សពេញវ័យអាយុចន្លោះ (25–34 ឆ្នាំន�ៅបន្ត
រស់ន�ៅជាមួយឪពុកម្តាយរបស់គេន�ៅឡ�ើយ។ (ការិយាល័យជំ
រ�ឿនប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិក)
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(f) សហភាពការងារទូទាំងប្រទេស ដូចជាសមាគមគិលានុប
ដ្ឋានរដ្ឋ California, សហភាពសេវាបុគ្គលិកអន្តរជាតិ
និងសមាគមគ្រូបង្រៀននៃរដ្ឋ California បានបង្កើតលំន�ៅ
ដ្ឋានអាចទទួលយកបានជាអាទិភាពសម្រាប់សមាជិករបស់
ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ គ្រូបង្រៀនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងនៃរដ្ឋ
California ត្រូវចំណាយពី 40% ទ�ៅ 70% នៃប្រាក់ខែរប
ស់ពួកគេល�ើការស្នាកន�
់ ៅ ហ�ើយគ្រូបង្រៀនយ៉ាងច្រើនផ្សេងទ�ៀ
តត្រូវបានបង្ខំឱ្យរស់ន�ៅផ្ទះន�ៅឆ្ងាយដែលត្រូវចំណាយពេលមួ
យម�៉ោងឬច្រើនជាងនេះដ�ើម្បីទ�ៅបំពេញការងាររបស់ខ្លួន។
(g) ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California ច្រើនជាងបីដងកំពុងរស់
ន�ៅក្នុងផ្ទះល្វែងដែលមានមនុស្សច្រើនល�ើសលុបប្រៀបធ�ៀប
ទ�ៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល។ (ការិយាល័យជំរ�ឿនប្រជាជ
នសហរដ្ឋអាមេរិក)
(h) ប�ើទ�ោះបីជារដ្ឋមានប្រជាជនតែ 12% នៃចំនួនប្រជាជន
សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបក្តី ក៏រដ្ឋ California មានប្រជាជន
គ្មានផ្ទះសំបែងរហូតដល់ 22% (ក្រសួងអភិវឌ្ឍលំន�ៅដ្ឋាននិង
សហគមន៍)
(i) បញ្ជាគ្មានលំន�ៅដ្ឋានគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏ចម្ប
ង។ យ�ោងតាមក្រុមប្រឹក្សាថែទាំសុខភាពជាតិសម្រាប់ប្រជាជ
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សំណ�ើប្រជាមតិ 10 បន្ត

នគ្មានលំន�ៅដ្ឋានបង្ហាញថា ប្រជាជនដែលគ្មានផ្ទះសំបែងមាន
់ ុនរួចហ�ើយ និងមានជំងឺ
ចំនួនពីបីទ�ៅបួនដងគឺហាក់ដូចស្លាបម
នៃការទំនាក់ទំនងច្រើនផងដែរ។
(j) មជ្ឈមណ្ឌលសហព័ន្ធសម្រាប់ការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងព្រ
ឺ
មានថាប្រជាជនងាយរងគ្រោះប្រឈមនឹងអត្រាសង្ឃឹមរស់ទាប
អត្រាជំងឺមហារីកខ្ពស់ និងមានបញ្ហាពេលផ្តល់កណ�
ំ
ើតច្រើន
ន�ៅពេលដែលផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដ�ោយមូលហេតុ
នៃការផ្លាស់ប្តូរអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេ។
(k) ការក�ើនឡ�ើងតម្លៃផទះ្ កំពុងធ្វើឱ្យមានបញ្ហាស្ទះចរាច
រនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានដ�ោយការបង្ខំធ្វើដំណ�ើរទ�ៅកន្
លែងស្នាក់ន�ៅដែលន�ៅឆ្ងាយពីកន្លែងការងាររបស់ពួកគេនិង
បង្កើនពេលធ្វើដំណ�ើរ។ របាយការណ៍ចេញដ�ោយសន្និបាល
Pew Charitable Trusts កត់សម្គាល់ថាចំនួននៃប្រជាជ
ននៃរដ្ឋ California ដែលធ្វើដំណ�ើរទ�ៅធ្វើការគឺមានច្រើន
ជាង 90 នាទីន�ៅតាមផ្លូវនីមួយៗ ដ�ោយក�ើនឡ�ើង 40%
ន�ៅរវាងឆ្នាំ 2010 និងឆ្នាំ 2015។ ការក�ើនឡ�ើងនេះគឺជាល
ំ ៅដ្ឋានដែលអាចទទួលយក
ទ្ធផលដ�ោយផ្ទាល់នៃការអស់លន�
បានន�ៅជិតកន្លែងការងារ។
(l) កត្តាចម្បងនៃវិបត្តិលំន�ៅដ្ឋានន�ៅរដ្ឋ California
គឺច្បាប់ដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំ ដែលត្រូវគេហ�ៅថាច្បាប់ស្តី
ពីការជួលផ្ទះ (Rental Housing Act) Costa-Hawkins
(ច្បាប់ Costa-Hawkins)។ ច្បាប់ Costa-Hawkins អនុ
ញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ផទះល្វែ
្
ងនិងផ្ទះជួលអាចដំឡ�ើងថ្លៃឈ្នួលទ�ៅតា
មទំន�ើងចិត្តរបស់ខ្លួនចំព�ោះអគារដែលបានសាងសង់ក្រោយ
ឆ្នាំ 1995 ល�ើកលែងតែច្បាប់មូលដ្ឋានដែលធ្វើការហាមឃា
្ ៅរដ្ឋ Los Angeles អា
ត់ការក�ើនឡ�ើងក្រៅពីនេះ ម្ចាស់ផទះន�
ចដំឡ�ើងថ្លៃឈ្នួលតាមចិត្តរបស់ខ្លួនចំព�ោះអគារដែលបាន
សាងសង់ក្រោយឆ្នាំ1978 និងន�ៅរដ្ឋ San Francisco
ចំព�ោះអគារដែលបានសាងសង់ក្រោយឆ្នាំ 1979។
(ឌ) ច្បាប់ Costa-Hawkins ក៏អនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ផ្ទះធ្វើការដំ
ឡ�ើងថ្លៃឈ្នួលចំព�ោះអគារណាមួយដែលបានសាងសង់មុនឆ្នាំ
1995 ចំព�ោះតម្លៃទីផ្សារ ន�ៅពេលវាក្លាយទ�ៅជាន�ៅទំនេរ ហ�ើ
យឱ្យម្ចាស់ផទះ្ សម្រេចនូវតម្លៃទីផ្សារនៃផ្ទះន�ោះ។
(m) ច្បាប់ Costa-Hawkins ការពារទីក្រុងពីការអនុវត្តច្បាប់
ដែលរក្សាតម្លៃជួលកន្លែងស្នាក់ន�ៅដែលអាចទទួលយកបាន។
វគ្គ. 3.

គ�ោលបំណងនិងគ�ោលដ�ៅ

ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California តទ�ៅនេះប្រកាសនូវគ�ោលបំ
ណងនិងគ�ោលដ�ៅដែលបានអនុម័តដ�ោយច្បាប់នេះដូចខាង
ក្រោម៖
(a) ស្តារអំណាចរបស់ទក្រុ
ី ងនិងខ�ោនធីនៃរដ្ឋ California ក្នុ
ងការអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តគ�ោលនយ�ោបាយមូលដ្ឋាន ដែលធានា
ដល់អ្នកជួលថាអាចស្វែងរកលំន�ៅដ្ឋានសមរម្យន�ៅក្នុងដែនស
មត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

សំណ�ើប្រជាមតិ 10 បន្ត

(b) ពង្រឹងគុណភាពនៃការរស់ន�ៅរបស់អ្នកជួលផ្ទះរាប់លាន
នាក់ក្នុងរដ្ឋ California និងកាត់បន្ថយចំនួននៃប្រជាពលរដ្ឋ
នៃរដ្ឋ California ដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាលំន�ៅដ្ឋានធ្ងន់ធ្ងរនិ
ងគ្មានផ្ទះសំបែង។

ដំបូងនិងបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បន្ទប់ស្នាក់ន�ៅ ឬបន្ទប់ ក្នុងលក្ខខ
ណ្ឌដែលព័ត៌មានខាងក្រោមនេះត្រឹមត្រូវ៖

(c) លុបច�ោលច្បាប់ស្តីពីការជួលផ្ទះ Costa-Hawkins

(2) វាត្រូវបានល�ើកលែងចេញពីដីការគ្រប់គ្រងការជួលកន្លែង
ស្នាក់ន�ៅនៃអង្គភាពសាធារណៈរួចហ�ើយន�ៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃទី 1
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1995 អនុល�ោមតាមការល�ើកលែងមូលដ្ឋានស
ម្រាប់បន្ទប់ដែលបានសាងសង់ថ្មីៗ។

វគ្គ 4. ច្បាប់ស្តីពីលំន�ៅដ្ឋានសមរម្យត្រូវបានរ�ៀបជាក្រមដ�ោ
យធ្វើការលុបច�ោលវគ្គ 1954.50, 1954.51, 1954.52,
និង 1954.53 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី។
វគ្គ 4.1.
ណ៍។

វគ្គ 1954.50 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបាននិរាករ

1954.50. ជំពូកនេះត្រូវបានហ�ៅ
និងអាចត្រូវបានដកស្រង់ឈ្មោះថា
ច្បាប់ស្តីពីការជួលលំន�ៅដ្ឋាន Costa-Hawkins។
វគ្គ 4.2.
ណ៍។

វគ្គ 1954.51 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបាននិរាករ

1954.51. ដូចដែលបានប្រើន�ៅក្នុងជំពូកនេះពាក្យខាង
ក្រោមនេះមានអត្ថន័យដូចតទ�ៅ៖
(a) “បន្ទប់ប្រហែលប៉ុនគ្នា” សំដ�ៅដល់ការជួលបន្ទប់ដែល
មានទំហំរស់ន�ៅស្ទើរតែដូចគ្នា មានចំនួនបន្ទប់ដូចគ្នា មាន
ទីតាំងន�ៅក្នុងសង្កាត់ដូចគ្នាឬស្រដ�ៀងគ្នា លក្ខណៈដូចគ្នា
ស្រដ�ៀងគ្នា ឬភាពស្រស់ស្អាតនិងសេវាក្នុងផ្ទះដូចគ្នា។
(b) “ម្ចាស់” រួមបញ្ចូលបុគ្គលគ្រប់រូប ដែលមានតួនាទីសខាន
ំ
់
ឬតាមរយៈភ្នាក់ងារ មានសិទ្ធិផ្តល់អចលនវត្ថុស្នាកន�
់ ៅសម្រាប់
ជួល និងរួមទាំងបុព្វការីជនមានអត្ថប្រយ�ោជន៍ចំព�ោះម្ចាស់ ល�ើ
កលែងតែពាក្យនេះមិនបញ្ចូលម្ចាស់ឬប្រតិបត្តិករនៃផ្ទះចល័ត
ឬម្ចាស់សួនផ្ទះចល័ត ឬភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេ។
(c) “ការជួលទីផ្សារមានទូទ�ៅ” សំដ�ៅដល�ើអត្រាជួលដែលត្រូ
វបានអនុញ្ញាតដ�ោយអនុល�ោមតាម 42 U.S.C.A. 1437
(f), ដូចដែលត្រូវបានគណនាដ�ោយក្រសួងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិ
ងលំន�ៅដ្ឋាននៃសហរដ្ឋអាមេរិក អនុល�ោមតាមផ្នែកទី 888
នៃចំណងជ�ើងទី 24 នៃក្រុមបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ទ។
(d) “អង្គភាពសាធារណៈ” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងការកំណត់
ក្នុងវគ្គ 811.2 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល។
(e) “អចលនវត្ថុសម្រាប់ជាលំន�ៅដ្ឋាន” រួមបញ្ចូលទាំងកន្លែង
ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ដែលមានគ�ោលបំណងសម្រាប់ការស្នាក់ន�ៅរ
បស់មនុស្ស។
(f) “ការជួល” រួមមានការកាន់កាប់អចលនវត្ថុដ�ោយស្របច្បា
ប់ រួមទាំងភតិសន្យា ឬការជួលបន្ត។
វគ្គ 4.3.
ណ៍។

វគ្គ 1954.52 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបាននិរាករ

1954.52. (a) ដ�ោយមិនគិតដល់ការកំណត់ផ្សេងដ�ោយ
ច្បាប់ផ្សេង ម្ចាស់អចលនវត្ថុស្នាក់ន�ៅអាចបង្កើតអត្រាការជួល

(1) វាមានលិខិតបញ្ជាក់ការកាន់កាប់ដែលចេញន�ៅក្រោយថ្ងៃ
ទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1995។

(3) (A) វាអាចកាត់ផ្ទេរដ�ោយឡែងពីបណ្ណកម្មសិទ្ធិចព�
ំ ោះរាល់
បន្ទប់ស្នាក់ន�ៅណាមួយផ្សេងទ�ៀត ឬត្រូវបានបែងចែកអត្ថប្រ
យ�ោជន៍បន្តជាការចែកបន្ត ដូចមានចែងក្នុងអនុផ្នែក (b), (d),
ឬ (f) នៃវគ្គ 11004.5 នៃក្រមស្តីពីអាជីវកម្មនិងវិជ្ជាជីវៈ។
(B) កថាខណ្ឌនេះមិនយកទ�ៅអនុវត្តក្នុងករណីណាមួយដូច
ខាងក្រោមឡ�ើយ៖
(i) បន្ទាប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ដែលការជួលមុនត្រូវបានបញ្ចបដ�
់ ោ
យម្ចាស់ផទះដ�
្ ោយការជូនដំណឹងអនុល�ោមតាមវគ្គ 1946.1
ឬត្រូវបានបញ្ចប់ដ�ោយការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃការជួលដែល
បានជូនដំណឹងអនុល�ោមតាមវគ្គ 827។
(ii) បន្ទប់គេងឬបន្ទប់ខុនដូដែលមិនទាន់ត្រូវបានលក់ដា
ច់ដ�ោយឡែកដ�ោយអ្នកបែងចែកបន្តដល់អ្នកទិញត្រឹមត្រូវ
ស្មោះត្រង់។ ចំនួននៃការជួលដំបូងនៃបន្ទប់សម្រាប់គ�ោល
បំណងនៃជំពូកនេះត្រូវជាការជួលស្របច្បាប់មានអានុភាព
ន�ៅថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2001 ល�ើកលែងតែចំនួនការជួ
លត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដ�ោយបទបញ្ញត្តិផ្សេងនៃជំពូកនេះ។
ទ�ោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ប្រសិនប�ើបន្ទប់ស្នាកន�
់ ៅឬបន្ទប់នៃខុន
ដូស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃកថាខណ្ឌទី (1) ឬ (2) នៃអនុផ្នែក
(a) ឬប្រសិនប�ើបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅ ឬបន្ទប់ទាំងអស់ ល�ើកលែងប
ន្ទប់មួយត្រូវបានលក់ដាច់ដ�ោយឡែកដ�ោយអ្នកផ្តល់បន្តទ�ៅអ្ន
កទិញត្រឹមត្រូវ ហ�ើយអ្នកផ្តល់បន្តបានកាន់កាប់ផ្នែកមិនទាន់
លក់នៃបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅ ឬបន្ទប់នៃខុនដូ ក្នុងនាមជាអ្នកស្នាក់ន�ៅ
ចម្បងសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំក្រោយការផ្តល់បន្ត
ន�ោះកថាខណ្ឌរង (a) នៃកថាខណ្ឌទី (3) ត្រូវយកមកអនុវត្តចំ
ព�ោះបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់នៃខុនដូដែលមិនទាន់លក់។

10

(C) ក្នុងករណីដែលបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ដែលអត្រាជួលដំបូ
ងឬបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដ�ោយដីកា ឬបទបញ្ញត្តិនៃជំ
ពូកនេះមានអនុភាពន�ៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ1995 លក្ខខណ្ឌ
ដូចខាងក្រោមត្រូវអនុវត្ត៖
(i) ម្ចាស់អចលនវត្ថុដូចបានរ�ៀបរាប់ក្នុងកថាខណ្ឌនេះអាចប
ង្កើតអត្រាជួលដំបូងនិងបន្តបន្ទាប់ទាំងអស់សម្រាប់ការជួល
ដែលមានឬការជួលថ្មីៗមានអានុភាភាពន�ៅឬក្រោយថ្ងៃទី 1
ខែមករា ឆ្នាំ 1999 ប្រសិនប�ើការជួលមានអានុភាពន�ៅឬក្រោ
យថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1999 ត្រូវបានបង្កើតចន្លោះថ្ងៃទី 1
ខែមករា ឆ្នាំ 1996 និងថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ1998។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

81

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(ii) ដ�ោយចាប់ផ្តើមន�ៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1999 ម្ចាស់អច
លនវត្ថុដូចបានរ�ៀបរាប់ន�ៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះអាចបង្កើតអត្រា
ជួលដំបូងនិងបន្តបន្ទាប់ទាំងអស់ចព�
ំ ោះការជួលថ្មីៗ ប្រសិនប�ើ
ការជួលពីមុនត្រូវមានអានុភាពន�ៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1995។
(iii) អត្រាជួលដំបូងសម្រាប់បន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ដូចបានរ�ៀ
បរាប់ន�ៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះ ដែលអត្រាជួលដំបូងត្រូវគ្រប់គ្រង
ដ�ោយដីកា ឬបទបញ្ញត្តិនៃជំពូកដែលចូលជាធរមានន�ៅថ្ងៃទី
1 ខែមករា ឆ្នាំ 1995 រហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1999
មិនអាចល�ើសចំនួនដែលត្រូវបានគណនាអនុល�ោមតាមអនុផ្
នែក (c) នៃវគ្គ 1954.53។ ម្ចាស់អចលនវត្ថុដូចបានរ�ៀបរា
ប់ន�ៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1999
អាចបង្កើតអត្រាជួលដំបូងសម្រាប់បន្ទាប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់
ក្នុងករណីដែលអ្នកជួលបានម�ោឃៈ ប�ោះបង់ច�ោល ឬកែប្រែ
ដ�ោយស្ម័គ្រចិត្តអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌទី (2) នៃវគ្គី 1161
នៃក្រុមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី។
(b) អនុផ្នែក (a) មិនយកមកអនុវត្តទេ ក្នុងករណីដែលម្ចាស់
អចលនវត្ថុបានយល់ព្រមផ្សេងតារយៈកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គ
ភាពសាធារណៈដ�ោយពិចារណារល�ើការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដ�ោយ
ផ្ទាល់ ឬទម្រង់ផ្សេងទ�ៀតនៃជំនួយដូចកំណត់ក្នុងជំពូក 4.3
(ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 65915) នៃផ្នែកទី 1 នៃចំណងជ�ើង 7
នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល។
(c) គ្មានអ្វីមួយន�ៅក្នុងវគ្គនេះត្រូវបានបកស្រាយឱ្យប៉ះពាល់ដ
ល់អំណាចនៃអង្គភាពសាធារណៈ ដែលអាចមានក្នុងការធ្វើនិ
យ័តឬគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកែប្រែផ្សេង។
(d) វគ្គនេះមិនយកមកអនុវត្តចព�
ំ ោះបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬប
ន្ទប់ណាមួយដែលមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ សុវត្ថិភាព
អគ្គីភ័យ ឬបង្កើតឱ្យមានការរំល�ោភច្បាប់ ល�ើកលែងតែអ្វី
ទាំងឡាយដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់កា
រល�ើកឡ�ើងត្រូវបានចេញដ�ោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសមស្រ
បហ�ើយដែលន�ៅមិនបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយ
ខែឬល�ើសពេលទំនេរមុន។
វគ្គ 4.4.
ណ៍។
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វគ្គ 1954.53 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបាននិរាករ

1954.53. (a) ដ�ោយមិនគិតដល់ការកំណត់ផ្សេងដ�ោយ
ច្បាប់ផ្សេង ម្ចាស់អចលនវត្ថុស្នាក់ន�ៅអាចបង្កើតអត្រាការជួល
ដំបូងសម្រាប់បន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលព័តមា
៌
នខាងក្រោមនេះត្រឹមត្រូវ៖
(1) ការជួលមុនត្រូវបានបញ្ចបដ�
់ ោយម្ចាស់ផ្ទះដ�ោយការ
ជូនដំណឹងអនុល�ោមតាមវគ្គ 1946.1 ឬត្រូវបានបញ្ចប់
ដ�ោយការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃការជួលដែលបានជូនដំណឹ
ងអនុល�ោមតាមវគ្គ 827 ល�ើកលែងតែការកែប្រែត្រូវបា
នអនុញ្ញាតដ�ោយច្បាប់ក្នុងចំនួននៃការជួលឬថ្លៃឈ្នួល។
សម្រាបគ�ោលបំណងនៃកថាខណ្ឌនេះ ការបញ្ចប់ឬមិនបន្តជា
ថ្មីនៃកិច្ចសន្យាឬកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ម្ចាស់អចលនវត្ថុជាមួយនឹ
ងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលកំណត់កម្រិតការជួលចំព�ោះអ្នកជួលមាន
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សំណ�ើប្រជាមតិ 10 បន្ត

គុណវុឌ្ឍិ ត្រូវបកស្រាយថាជាការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការជួលអ
នុល�ោមតាមវគ្គ 827។
(A) ន�ៅក្នុងយុត្តាធិការមួយដែលគ្រប់គ្រងដ�ោយដីកាឬបទប
ញ្ញត្តិនៃជំពូកស្តីពីអត្រាជួលសម្រាប់បន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ ម្ចា
ស់អចលនវត្ថុដែលបញ្ចប់ឬខកខានការពិនិត្យម�ើលកិច្ចសន្យាឬ
កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់សម្រាប់
កម្រិតជួលដល់គុណវុឌ្ឍិអ្នកជួលអាចមិនកំណត់ការជួលដំបូង
សម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ឬមិនបន្តជា
ថ្មីនៃកិច្ចសន្យាឬកិច្ចព្រមព្រៀង។ សម្រាប់ការជួលថ្មីណាមួយ
ដែលបានបង្កើតក្នុងរយៈពេលនៃរយៈពេលបីឆ្នាំ អត្រាជួលស
ម្រាប់ការជួលថ្មីដែលបានបង្កើតចំព�ោះបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ទំ
នេរត្រូវកំណត់អត្រាដូចគ្នាដូចការជួលដែលបានបញ្ចប់ឬមិនប
ន្តជាថ្មីកិច្ចសន្យាឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយភ្នាក់ងារដ្ឋាភិបាលដែ
លកំណត់ពីការកំណត់ការជួលចំព�ោះអ្នកជួលមានគុណវុឌ្ឍ
បន្ថែមជាមួយនឹងការការក�ើនឡ�ើងនូវអំណាយ
ក្រោយការបញ្ចប់ឬលុបច�ោលកិច្ចសន្យាឬកិច្ចព្រមព្រៀង។
(B) អនុកថាខណ្ឌ (A) មិនយកមកអនុវត្តចំព�ោះការជួលថ្មី
ណាមួយក្នុងរយៈ 12 ខែឬរយៈពេលល�ើសពីនេះដែលត្រូវបា
នបង្កើតឡ�ើងក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2000 អនុល�ោមតា
មកិច្ចសន្យាឬកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ម្ចាស់ជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិ
បាល ដែលកំណត់កម្រិតការជួលចំព�ោះអ្នកជួលមានគុណវុឌ្ឍិ
ល�ើកលែងតែការទំនេរមុននៃបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ស្របទ�ៅនឹ
ងការមិនបន្តជាថ្មីឬការលុបច�ោលកិច្ចសន្យាឬកិច្ចព្រមព្រៀងជា
មួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ដែលកំណត់កម្រិតការជួលចំព�ោះអ្នក
មានមានគុណវុឌ្ឍិដូខកំណត់ន�ៅក្នុងអនុកថាខណ្ឌនេះ។
(2) ម្ចាស់អចលនវត្ថុបានយល់ព្រមផ្សេងតារយៈកិច្ចសន្យា
ជាមួយអង្គភាពសាធារណៈដ�ោយពិចារណារល�ើការផ្តល់ហិ
រញ្ញវត្ថុដ�ោយផ្ទាល់ ឬទម្រង់ផ្សេងទ�ៀតនៃជំនួយដូចកំណត់
ក្នុងជំពូក 4.3 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 65915) នៃផ្នែកទី 1
នៃចំណងជ�ើង 7 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល។
(3) អត្រាជួលដំបូងសម្រាប់បន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ដែលអត្រា
ជួលដំបូងត្រូវគ្រប់គ្រងដ�ោយដីកា ឬបទបញ្ញត្តិនៃជំពូកដែលចូ
លជាធរមានន�ៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1995 រហូតដល់ថ្ងៃទី 1
ខែមករា ឆ្នាំ 1999 មិនអាចល�ើសចំនួនដែលត្រូវបានគណនា
អនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (c)។
(b) អនុផ្នែក (a) ដ�ោយបន្ថែម អនុវត្តចំព�ោះការបន្ត
សាជាថ្មីនៃការជួលដំបូងដ�ោយអ្នកជួល អ្នកទទួលជួល
ការជួលបន្តដែលបានអនុញ្ញាត ឬអ្នកជួលបន្តដែលបានអនុញ្ញា
តសម្រាប់រយៈពេលទាំងស្រុងនៃការកាន់កាប់របស់ខ្លួននូវអត្រា
ជួលដែលបានបង្កើតសម្រាប់ការជួលដំបូង។
(c) អត្រាជួលបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ដែលអត្រាជួលដំបូង
ត្រូវគ្រប់គ្រងដ�ោយដីកា ឬបទបញ្ញត្តិនៃជំពូកដែលចូលជា
ធរមានន�ៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1995 រហូតដល់ថ្ងៃទី 1
ខែមករា ឆ្នាំ 1999 ត្រូវបានបង្កើតអនុល�ោមតាមអនុផ្នែក
នេះ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកជួលមុនបានបញ្ចប់ ប�ោះបង់ច�ោល
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ឬកែប្រែដ�ោយស្ម័គ្រចិត្តអនុល�ោមតាមកថាខណ្ឌទី (2)
នៃវគ្គ 1161 នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ម្ចាស់អចលនវត្ថុអាច
ដ�ោយមិនល�ើសពីពីរល�ើក បង្កើតអត្រាជួលដំបូងសម្រាប់ប
ន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ក្នុងចំនួនមួយដែលមិនល�ើស 15 ភាគរ
យច្រើនជាងអត្រាជួលដែលមានអានុភាពភ្លាមៗមុនការជួល
ឬក្នុងចំនួន 70 ភាគរយ នៃការជួលតម្លៃទីផ្សារសម្រាប់បន្ទប់ដូ
ចគ្នា ប�ើទ�ោះបីជាចំនួនធំជាងក្តី។
អត្រាជួលដំបូងដែលបានបង្កើតអនុល�ោមទ�ៅតាមអនុផ្នែកនេះ
មិនអាចបង្កើតឬជំនួសការក�ើនឡ�ើងអត្រាជួលក្រៅពីអនុញ្ញាត
ដ�ោយច្បាប់ន�ោះទេ។
(d) (1) គ្មានអ្វីន�ៅក្នុងវគ្គនេះ ឬបទបញ្ញត្តិផ្សេងណាមួយនៃ
ច្បាប់នេះត្រូវបកស្រាយដ�ើម្បីបញ្ចូលការបង្កើតយ៉ាងជាក់ច្បាស់
ក្នុងកិច្ចសន្យាជួលឬកិច្ចព្រមព្រៀងនូវអត្រាជួលដែលអនុវត្តក្នុ
ងការណីដែលបន្ទប់ជួលជាកម្មវត្ថុនៃការអនុញ្ញាតបន្ត។ គ្មានអ្វី
ន�ៅក្នុងវគ្គនេះត្រូវបានបកស្រាយដ�ោយលំអ�ៀងនូវកាតព្វកិច្ចនៃ
កិច្ចសន្យាដែលបានចូលជាធរមានន�ៅមុនថ្ងៃទី 1 ខែមករា
ឆ្នាំ 1996។
(2) ប្រសិនប�ើអ្នកកាន់កាប់ដ�ើមឬអ្នកកាន់កាប់ដែលមានភ�ោ
គៈល�ើបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់អនុល�ោមតាមកិច្ចសន្យាជួលជា
មួយម្ចាស់អចលនវត្ថុដែលមិនស្នាក់ន�ៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ទនេ
ី ះ
ទ�ៀតទេ ម្ចាស់អាចបង្កើនការជួលដ�ោយចំនួនណាក៏បានដែល
អនុញ្ញាតដ�ោយវគ្គនេះដល់អ្នកជួលបន្តស្របច្បាប់ន�ៅបន្ទប់ស្នា
ក់ន�ៅឬបន្ទប់មុនថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1996។
(3) អនុផ្នែកនេះមិនអនុវត្តចព�
ំ ោះការកែប្រែដ�ោយផ្នែកក្នុងកា
រកាន់កាប់បន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ដែលអ្នកកាន់កាប់ម្នាក់ឬច្រើន
នាក់នៃទីកន្លែងន�ោះ អនុល�ោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់
អចលនវត្ថុដូចបានកំណត់ខាងល�ើ ន�ៅកាន់កាប់ដ�ោយស្របច្បា
ប់ល�ើបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ ឬក្នុងករណីដែលអ្នកជួលបន្តស្រប
ច្បាប់ ឬអ្នកតំណាងដែលបានស្នាកន�
់ ៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទ
ប់មុនថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1996 ន�ៅបន្តស្ថិតក្នុងការកាន់កាប់ប
ន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ន�ោះ។ គ្មានអ្វីន�ៅក្នុងវគ្គនេះត្រូវបានបកស្រា
យដ�ើម្បីពង្រីកឬលុបច�ោលនូវសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ក្នុងការដកយកនូ
វការយល់ព្រមចំព�ោះការជួលបន្តឬការតំណាងបានឡ�ើយ។
(4) ការយល់ព្រមការជួលដ�ោយម្ចាស់មិនដំណ�ើរការការប�ោះ
បង់សិទ្ធិឡ�ើយ ឬការពារការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហាមឃាត់កា
រជួលបន្តឬការចាត់តាំង ឬការប�ោះបង់សិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ក្នុងការ
បង្កើតអត្រាជួលដំបូង ល�ើកលែងតែម្ចាស់បានទទួលការជូនដំ
ណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកជួលថាវគ្គីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ
ទួលយកការជួល។
(e) គ្មានអ្វីមួយន�ៅក្នុងវគ្គនេះត្រូវបានបកស្រាយឱ្យប៉ះពាល់ដ
ល់អំណាចនៃអង្គភាពសាធារណៈ ដែលអាចមានក្នុងការធ្វើនិ
យ័តឬគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកែប្រែផ្សេង។

សំណ�ើប្រជាមតិ 10 បន្ត

(f) វគ្គនេះមិនអនុវត្តចំព�ោះបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ណាមួយ
ប្រសិនប�ើល្ខខណ្ឌទាំងអស់ខាងក្រោមនេះត្រូវបានបំពេញ៖
(1) បន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់ត្រូវបានល�ើកយកមកដាក់ន�ៅ
ក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្មដ�ោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសម
ស្រប ដ�ោយមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ សុវត្ថិភាព អគ្គីភ័យ
ឬរំល�ោភបំពានក្រម ដូចត្រូវបានកំណត់ដ�ោយវគ្គ 17920.3
នៃក្រមសុវត្ថិភាពនិងសុខភាព ល�ើកលែងតែការបំពានដែលប
ណ្តាលមកពីគ្រោះមហន្តរាយ។
(2) ការល�ើកយកមកនេះត្រូវបានចេញយ៉ាងតិចណាស់ 60
ថ្ងៃមុនកាលបរិច្ឆេទន�ៅទំនេរ។
(3) ការល�ើកឡ�ើងពីការបំពានមិនត្រូវបានពិនិត្យម�ើលន�ៅ
មុនពេលអ្នកជួលលុបនិងមិនដាក់ជួលក្នុងរយៈពេល 60
ថ្ងៃឬរយៈពេលល�ើសនេះ។ ប៉ុន្តែ រយៈពេល 60 ថ្ងៃអាចត្រូវបា
នពន្យាដ�ោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសមស្របដែលបានចេញការ
ល�ើកឡ�ើងនេះ។
វគ្គ. 5. ច្បាប់ស្តីពីលំឋានសមរម្យត្រូវបានរ�ៀបចំជា
ក្រមន�ៅពេលក្រោយមកដ�ោយបន្ថែមវគ្គ 1954.54
ទ�ៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណី។
វគ្គ. 5.1. វគ្គ 1954.54 ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេ
ណី មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
1954.54. (a) ទីក្រុង ខ�ោនធី ឬទីក្រុងនិងខ�ោនធីត្រូវមា
នអំណាចអនុម័តបទបញ្ញត្តិធម្មនុញ្ញ ដីកា ឬបទបញ្ញត្តិមូលដ្ឋា
នដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់អចលនវត្ថុក្នុងការបង្កើតនិងដំ
ឡ�ើងអត្រាការជួលបន្ទប់ស្នាក់ន�ៅឬបន្ទប់។

(b) អនុល�ោមតាមច្បាប់រដ្ឋ California សិទ្ធិរបស់ម្ចាស់
អចលនវត្ថុក្នុងការកំណត់អត្រាជួលសមរម្យចំព�ោះចំណូ
លពីអចលនវត្ថុមិនត្រូវបានបន្ថយដ�ោយទីក្រុង ខ�ោនធី
ឬទីក្រុងនិងខ�ោនធីឡ�ើយ។
វគ្គ. 6. ការសាងសង់សេរី
ច្បាប់នេះត្រូវបានបកស្រាយដ�ោយទូលំទូលាយស្របតាមគ�ោ
លបំណងរបស់វា។
វគ្គ 7. ការកែប្រែនិងការនិរាករណ៍

10

អនុល�ោមតាមអនុផ្នែក (c) នៃវគ្គ 10 នៃមាត្រា II
នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋ California, រដ្ឋសភាអាចធ្វើវិស�ោធនក
ម្មច្បាប់នេះឱ្យស្របតាមគ�ោលបំណងរបស់វាដ�ោយការអនុម័
តល�ើច្បាប់ន�ៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីមួយៗដ�ោយការប�ោះឆ្នោត
នឹងទទួលបានសំឡេងពីរវគ្គបីនៃសមាជិកដែលបានចូលរួម
និងចុះហត្ថលេខាដ�ោយអភិបាលរដ្ឋ។ គ្មានច្បាប់ណាមួយធ្វើកា
ររឹតបន្តឹងឬលុបច�ោលអំណាចដែលបានផ្តល់ឱ្យដ�ោយច្បាប់នេះ
ទ�ៅដល់ទក្រុ
ី ង ខ�ោនធី ឬទីក្រុងនិងខ�ោនធី ក្នុងការបង្កើតអត្រា
ជួលលំន�ៅដ្ឋានត្រូវចូលជាធរមានល�ើកលែងតែត្រូវបានអនុម័
យដ�ោយសំឡេងឆ្នោតវគ្គច្រើន។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

83

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
វគ្គ. 8. ភាពនៃការកាន់កាប់ទ្រព្យដាច់តែឯង
ប�ើបញ្ញត្តនៃច្បាប់នេះ ឬពាក្យសុំរបស់វាគឺត្រូវបានរក្សាអសុព

លភាព ភាពអសុពលភាពន�ោះនឹងមិនជះឥទ្ធិពលដល់បញ្ញត្ត

ឬពាក្យសុំដទៃដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវប្រសិទ្ធភាពដ�ោយ
គ្មានបញ្ញត្ត ឬពាក្យសុំអសុពលភាព។
វគ្គ. 9. ទំនាស់វិធានការ

ក្នុងករណីដែលច្បាប់នេះនិងវិធានការផ្សេងទ�ៀតណាមួយពាក់
ព័ន្ធនឹងអំណាចរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតអត្រាជួ

លលំន�ៅដ្ឋានត្រូវបង្ហាញដ�ោយសន្លឹកឆ្នោតទូទាំប្រទេសដូចគ្នា

បទបញ្ញត្តិនៃវិធានការឬវិធានការនានានេះត្រូវចាត់ទុកថាមានទំ

នាស់ជាមួយនឹងច្បាប់នេះ។ ក្នុងករណីដែលច្បាប់នេះទទួលបា
ននូវការប�ោះ

ឆ្នោតគាំទ្រច្រើនល�ើសលុប បញ្ញត្តនៃច្បាប់នេះត្រូវមានអានុភា
ពពេញលេញ ហ�ើយវិធានការឬវិធានការនានាផ្សេងត្រូវទុកជា
ម�ោឃៈ។

វគ្គ. 10. ការការពារតាមច្បាប់
ល�ើកលែងតែមានកំណត់ន�ៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងទ�ៀត

ក្នុងករណីដែលរដ្ឋ ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល រមន្ត្រីរបស់ខ្លួនណា
ម្នាក់ខកខានការពារធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់នេះ ក្រោយពីទ
ទួលបានការអនុម័តពីអ្នកប�ោះឆ្នោត អ្នកគាំទ្រត្រូវមានអំ

ណាចក្នុងការចូលអន្តរគមន៍ក្នុងបណ្តឹងតុលាការណាមួយ

ទាមទារធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់នេះសម្រាប់គ�ោលបំណង

នៃការការពារធម្មនុញ្ញភាពរបស់វា ទ�ោះបីន�ៅតុលាការរដ្ឋ

ឬតុលាការសហព័ន្ធ ហ�ើយ៊ទ�ោះបីបណ្តឹងន�ៅក្នុងតុលាការ

ណាមួយក្តី តុលាការជម្រះក្តី តុលាការឧទ្ទរណ៍ ឬឆន្ទានុសិទ្ធិ

ក្នុងការពិនិត្យម�ើលដ�ោយតុលាការកំពូលនៃរដ្ឋ California

ឬតុលាការកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ ថ្លៃឈ្នួលសមរម្យនិងត

ម្លៃនៃការការពារត្រូវជាបន្ទុកនៃមូលនិធិនៃក្រសួងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋ

California ដែលត្រូវចាត់ការយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

10

វគ្គ 11.

កាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាន

ល�ើកលែងតែត្រូវបានកំណត់ន�ៅក្នុងនេះ ច្បាប់នេះត្រូវចូលជាធ

ី វបានអនុម័តយល់ព្រមដ�ោយអ្នកប�ោះឆ្នោត។
រមានបន្ទាប់ពត្រូ

11

សំណ�ើប្រជាមតិ 11

វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបានដាក់ដល់ប្រជាជនដ�ោយអនុល�ោម

ទ�ៅតាមបញ្ញត្តនៃវគ្គ 8 មាត្រា II នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California។
វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបន្ថែមវគ្គខ្លះទ�ៅកូដស្តីពីការងារ។

ដូចនេះ បញ្ញតថ្មីដែ
្ត
លបានស្នើបន្ថែមត្រូវបានប�ោះពុម្ពជា

ប្រភេទអក្សរទ្រេត ដ�ើម្បីបង្ហាញថាជាបញ្ញាត្ត។
84 | អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់

សំណ�ើប្រជាមតិ 10 បន្ត

សម្នើច្បាប់

វគ្គ 1. ជំពូកទី 7 (ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គទី 880)
ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅផ្នែកទី 2 នៃផ្នែកទី 2 នៃកូដស្តីពីការងារ
ដូចខាងក្រោម៖

ជំពូកទី 7. សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
មាត្រា 1. ចំណងជ�ើង
880. ច្បាប់នេះត្រូវបានស្គាល់ និងអាចហ�ៅថា
ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់ការត្រៀម និងវិធានសុវត្ថិភាពរថយន្តសង្គ្រោះប
ន្ទាន់សម្រាប់និយ�ោជិត។
មាត្រា 2. លទ្ធផលស្វែងរក និងការប្រកាស
881. ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California រកឃ�ើញ
និងប្រកាសដូចខាងក្រោម៖
(a) រដ្ឋ California មានប្រជាជនច្រើនបំផុត ផ្ទៃដីធំបំផុត
ទីបី និងងាយរងគ្រោះធម្មជាតិជាខ្លាំងដូចជារញ្ជួយដី
ភ្លើងឆេះព្រៃ និងទឹកជំនន់។ កាលៈទេសៈទាំងនេះទាមទារនូវក
ម្លាំងការងាររថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលត្រូវបានហ្វឹកហាត់ដ៏ល្អ
ប្រស�ើរមួយ។
(b) ន�ៅក្នុងរដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុនឯកជនភាពផ្តល់នូវ
អ្នកបកច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បឋម (EMT)
និងសេវាពាក់កណ្តាលវេជ្ជសាស្ត្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 74
ភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋន�ៅក្នុងរដ្ឋនេះ។ ជាអកុសល្យ
គ្រោះមហន្តរាយដូចជាគ្រោះធម្មជាតិ ការសម្លាប់មនុស្ស និ
ងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរក�ើតមានឡ�ើងជាញឹកញាប់ន�ៅទូទាំងរដ្ឋ
និងប្រជាជាតិ។ ដូចគ្នាទ�ៅនឹងអ្នកឆ្លើយតបបឋមផ្សេងទ�ៀតដែរ
បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដូចជា EMT និងពាក់កណ្តា
លវិជ្ជសាស្ត្រត្រូវតែទទួលបានការហ្វឹកហាត់គ្រាប់គ្រាន់ និងមា
នប្រចាំការដ�ើម្បីឆ្លើយតបទ�ៅគ្រប់ប្រភេទនៃវិបត្តិទាំងឡាយ
និងជួយពួកគេ។
(c) ក្រុមហ៊ុនឯកជនភាពដែលជួលបុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះប
ន្ទាន់ ដូចជា EMT និងពាក់កណ្តាលវេជ្ជសាស្ត្រគួត្រូវបានតម្រូ
វឱ្យផ្តល់ការសងចំព�ោះការហ្វឹកហាត់ប្រចាំឆ្នាំដ�ើម្បីត្រៀមពួកគេ
ក្នុងការដ�ោះស្រាយបញ្ហាសម្លាប់មនុស្ស និងឧបទិវហេតុគ្រោះ
ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ បន្ថែមទ�ៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិ។
(d) វាត្រូវការមនុស្សប្រភេទពិសេសដ�ើម្បីបម្រើ
ជាបុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចជា EMT
ឬវេជ្ជបណ្ឌិតលះបង់ដ�ើម្បីបម្រើ ការពារ និងផ្តលសេ
់ វាសង្គ្រោះ
ជីវិតសម្រាប់អ្នកជាតិខាងដែលន�ៅជុំវិញខ្លួន។ បុគ្គលិករថយន្ត
សង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចជា EMT និងវេជ្ជបណ្ឌិតជាទូទ�ៅម�ើលឃ�ើ
ញព្រឹត្តិការណ៍ឈឺចាប់នានា។ និយ�ោជកគួរផ្តល់សេវាថែទាំសុ
ខភាពផ្លូវចិត្តដល់បគ
ុ ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(e) បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចជា EMT
និងវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការងារលំបាកៗ និងអាចហ�ៅឱ្យអនុវត្តការងា
រន�ៅគ្រប់ពេលក្នុងវេណធ្វើការងារក្នុងការផ្តលសេ
់ វាសង្គ្រោះជី
វិត។ ដូចនេះ វាមានសារៈសំខាន់ដែលពួកគេគួរទទួលបានអា
ហារនិងពេលវេលាសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីសងនូវការបំពេញកា
រងារយ៉ាងច្រើនរបស់ពួកគេ។
មាត្រា 3. សេចក្តីថ្លែងអំពគ�
ី ោលបំណង
882. គ�ោលបំណងនៃច្បាប់ស្តីពីការត្រៀមខ្លួន និងវិធា
នសុវត្ថិភាពសម្រាប់បគ
ុ ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺធ្វើឱ្យ
ប្រស�ើរឡ�ើងនូវសុខាភិបាលសាធារណៈ និងសុវត្ថិភាពដ�ោ
យធានាថាបុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចជា EMT និ
ងវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល អាហារ
និងពេលវេលាសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ និងអត្ថប្រយ�ោជន៍សុខភាពផ្លូ
វចិតផ្សេ
្ត ងៗ និងអាចឆ្លើយតបទ�ៅនឹងសំណ�ើប្រភេទសង្គ្រោះប
ន្ទាន់ 911 សម្រាប់ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រន�ៅគ្រប់ពេលវេលា។
មាត្រា 4. ការត្រៀមខ្លួននិងវិធានសុវត្ថិភាព
សម្រាប់បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
883. ការបណ្តុះបណ្តាល។
(a) បន្ថែមទ�ៅនឹងសញ្ញាបត្រនិងគុណសម្បត្តិការងារជាអប្បរ
មាផ្សេងទ�ៀត បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រប់រូបត្រូវទទួល
បានការបណ្តុះបណ្តាលជាចំណាយរបស់និយ�ោជកជាប្រចាំឆ្នាំ
សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗដូចខាងក្រោម៖
(1) ការឆ្លើយតបទ�ៅនឹងការសម្លាប់មនុស្ស
និងឧបទ្ទវហេតុធ្ងន់ធ្ងរ។
(2) ការឆ្លើយតបទ�ៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិ។
(3) ការបង្ការអំព�ើហិង្សាប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះប
ន្ទាន់ និងអ្នកជំងឺ។
(b) ការបណ្តុះបណ្តាលដែលតម្រូវដ�ោយអនុផ្នែក (a) ត្រូវផ្តល់
ដ�ោយមិនគិតថ្លៃដល់បគ
ុ ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់។ បុគ្គលិក
រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវនឹងត្រូវផ្តល់សណ
ំ ងទូទាត់ជាអត្រាប្រ
ចាំម�៉ោងទ�ៀងទាត់ក្នុងពេលចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលតម្រូ
វដ�ោយអនុផ្នែក (a)។
(c) ការបណ្តុះបណ្តាលដែលតម្រូវឱ្យផ្តល់អនុល�ោមតាមវគ្គ
នេះត្រូវប្រហាក់ប្រហែលទាំងខ្លឹមសារ វិសាលភាព និងគុណភា
ពទ�ៅនឹងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលផ្តល់ឱ្យដ�ោយវិទ្យាស្ថានគ្រប់
គ្រងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះបន្ទាន់សហ
ព័ន្ធ ឬវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាតិ និងផ្នែកអប់រំ ឬទាំងពីរ។
884. សុខភាពផ្លូវចិត្ត
(a) បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់ៗត្រូវទទួល
ការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលចេញថ្លៃដ�ោយនិយ�ោ

សំណ�ើប្រជាមតិ 11 បន្ត

ជកនិងការអប់រំអំពីសុខភាពក្នុងអំឡុងពេល 30
ថ្ងៃចាប់ពថី ្ងៃជួលឱ្យបំពេញការងារ និងត្រូវទទួលការចំណាយ
ដ�ោយនិយ�ោជកសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការអប់រំ
អំពីសខ
ុ ភាពន�ៅឆ្នាំប្រតិទិននីមួយៗបន្តបន្ទាប់។ សុខភាពផ្លូវចិ
ុ ភាពត្រូវជូនដំណឹងដល់បគ
ុ ្គលិករថយន្ត
ត្តនិងការអប់រំអំពីសខ
សង្គ្រោះបន្ទាន់អំពីការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសេវាគាំទ្រ
និងផ្តល់ព័តមាន
៌
ទូទ�ៅទាក់ទងនឹងជំងឺសុខភាពផ្លូវចិត្ត។
(b) បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់ៗត្រូវផ្តល់នូវសិទ្ធិទទួ
លបានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលចំណាយដ�ោយនិយ�ោជកតា
មរយៈកម្មវិធីជំនួយបុគ្គលិក (EAP)។ គម្រោងកម្មវិធីជន
ំ ួយបុគ្គ
លិកនឹងផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តរហូតដល់ 10 សម្រា
ប់ការចេញមួយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។
(c) បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់ៗដែលមានគុណស
ម្បត្តិ ឬលក្ខណសម្បត្តិទទួលការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលផ្ត
ល់ឱ្យដ�ោយនិយ�ោជកត្រូវចូលទ�ៅប្រើគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខ
់ វាព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តរយៈពេលវែង។
ភាពដែលផ្តលសេ
(d) សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ “ការចេញ” សំដ�ៅដល់វ
គ្គនៃលក្ខខណ្ឌសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជា ថប់អារម្មណ៍ ធ្លាក់ទឹកចិត្ត
ទុកស�ោក្ខ បាត់បង់ បញ្ហាទំនាក់ទំនង ការបំពានសារធាតុញ�ៀន
ប្រឈមនឹងអាណាព្យាបាល និងលក្ខខណ្ឌសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្សេង
ទ�ៀតដូចត្រូវបានរ�ៀបរាប់ន�ៅក្នុង EAP។
885. រយៈពេលសម្រាក និងទទួលទានអាហារ
(a) បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់ៗតទ�ៅនឹងត្រូវបានផ្ត
ល់ឱ្យនូវរយៈពេលសម្រាក និងទទួលទានអាហារដូចបានរ�ៀប
រាប់ន�ៅកន្លែងណាមួយដ�ោយគណកម្មាធិការសុខភាពឧស្សាហ
កម្ម។
(b) បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវផ្តល់ឱ្យជាទ�ៀងទាត់នូ
វការទូទាត់អត្រាប្រចាំម�៉ោងក្នុងអំឡុងពេលរយៈពេលសម្រាក
និងទទួលទានអាហារ។
886. បុគ្គលិកសម្រាប់រយៈពេលទទួលទានអាហារ
(a) (1) អ្នកផ្តល់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយមិនត្រូវតម្រូវឱ្យបុ
គ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទទួលទានអាហារក្នុងអំឡុងពេល
ម�៉ោងដំបូង និងម�៉ោងចុងក្រោយនៃវេនបំពេញការងារ និងត្រូវអ
នុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់នូវពេលទទួលទា
នអាហារច្រើនក្នុងវេណបំពេញការងារយ៉ាងតិចណាសរយៈពេ
លពីរម�៉ោងម្តង។
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(2) អ្នកផ្តល់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកន�ៅ
គ្រប់កម្រិតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់សកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុ
ងវេណធ្វើការងារសម្រាប់បគ
ុ ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដ�ើម្បីបំ
ពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃអនុផ្នែកនេះ។
អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់ |

85

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(b) ក្នុងរយៈពេលទទួលទានអាហារដែលមិនស្របទ�ៅនឹងក
ថាខណ្ឌ (1) នៃអនុផ្នែក (a) មិនត្រូវបានរាប់ចូលជារយៈពេល
ទទួលទានអាហារដែលផ្តល់ឱ្យក្នុងពេលវេណបំពេញការងាររប
ស់ខ្លួន។
887. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទ�ៅនឹងវិធានសុវត្ថិភាពនិងការ
ការពារសុខាភិបាលសាធារណៈ។
ដ�ោយមិនគិតពីបញ្ញាត្តណាមួយនៃច្បាប់នេះផ្ទុយនឹង៖
(a) ដ�ើម្បីពង្រីកការការពារសុខាភិបាលសាធារណៈ
និងវិធានសុវត្ថិភាព បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវទទួលបា
នគ្រប់ពេលចំព�ោះការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងដ�ោយឧបករណ៍ច
ល័តពេញវេណបំពេញការងារនីមួយៗ។
(b) ប្រសិនប�ើបុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានហ�ៅន�ៅ
ពេលសម្រាក ឬទទួលទានអាហារ រយៈពេលសម្រាកនិងទទួ
លទានអាហារន�ោះមិនត្រូវបានរាប់ជារយៈពេលសម្រាក និងទ
ទួលទានអាហារដែលផ្តល់ឱ្យក្នុងវេណបំពេញការងាររបស់បុគ្គ
លិកន�ោះទេ។
(c) ប្រសិនប�ើបុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនត្រូវបានទាក់
ទងក្នុងពេលសម្រាកឬទទួលទានអាហារ រយៈពេលសម្រាក
ឬទទួលទានអាហារន�ោះត្រូវរាប់ចូលជារយៈពេលសម្រាក និង
ទទួលទានអាហារដែលផ្តល់ឱ្យក្នុងអំឡុងពេលវេណបំពេញកា
រងាររបស់គេ។
888. និយមន័យ
ដូចត្រូវបានប្រើន�ៅក្នុងជំពូកនេះ
និយម័យដូចខាងក្រោមអនុវត្តចំព�ោះ៖
(a) “បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់” សំដ�ៅដល់បគ
ុ ្គលដែល
បំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងពីរដូចខាងក្រោម៖
(1) ជាអ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ (EMT)
អ្នកជញ្ជូន វេជ្ជបណ្ឌិត ឬបុគ្គលប�ើកបររថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
ដែលមានសញ្ញាបត្រ និងលិខិតអនុញញា្ ត ដែលចូលរួមចែករំ
លែកផ្តលសេ
់ វារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់។
(2) ត្រូវបានជួលដ�ោយអ្នកផ្តលសេ
់ វារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់។
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(b) “អ្នកផ្តល់សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់” សំដ�ៅដល់និយ�ោ
ជកដែលផ្តល់សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ប៉ន្តែមិន
ុ
បញ្ចូលរដ្ឋ
ឬអនុផ្នែកនយ�ោបាយណាមួយ ដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថភាពរប
ស់ខ្លួនជានិយ�ោជកផ្ទាល់នៃបុគ្គលដែលបានរ�ៀបរាប់ក្នុងកថាខ
ណ្ឌទី (1) នៃអនុផ្នែក (a)។
(c) “បានទាក់ទង” សំដ�ៅដល់ការទទួលសារ ឬបញ្ជាន�ៅ
ល�ើឧបករណ៍គមនាគមន៍ចល័តដែលតម្រូវឱ្យឆ្លើយតប។ លក្ខ
ខណ្ឌតម្រូវទទេក្នុងការអនុវត្តឧបករណ៍គមនាគមន៍ចល័ត
និងន�ៅតែអាចទទួលបានមិនបង្កើតជា “បានទាក់ទង” ទេ។
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(d) “ឧបករណ៍គមនាគមន៍ចល័ត” សំដ�ៅដល់ភេជ័រ
វិទ្យុ ប្រអប់ព្រមានស្ថានី អ៊ន
ិ ធឺខម ទូរស័ព្ទ
ឬវិធីសាស្ត្រគមនាគមន៍ផ្សេងទ�ៀត។
(e) “វេណការងារ” សំដ�ៅដល់ម�៉ោងបំពេញការងារដែ
លបានរ�ៀបចំសម្រាប់បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
ជាមួយនឹងការកំណត់ពេលចាប់ផ្តើម និងពេលបញ្ចប់ការងារ
រួមទាំងរយៈពេលសម្រាប់ការសម្រាកឬទទួលទានអាហារ។
889. ទ�ោះជាបញ្ញត្តនៃច្បាប់ណាមួយផ្សេងទ�ៀតមានលក្ខ
ណៈផ្ទុយ វគ្គ 887 និង 888 ជាការប្រកាស និងមិនត្រូវ
ប្តូរឬកែប្រែច្បាប់រដ្ឋ California ជាធរមាន និងត្រូវអនុវ
ត្តចំព�ោះរាល់សកម្មភាពផ្នែកល�ើ ឬចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី
25 ខែតុលា ឆ្នាំ 2017 ដ�ោយរំល�ោភវគ្គ 11090
នៃចំណងជ�ើងទី 8 នៃកូដបទបញ្ញតរបស់រដ្ឋ California
(គណៈកម្មាធិការសុខភាពឧស្សាហកម្ម (IWC) ដីកាលេខ
9-2001) ឬច្បាប់វស�
ិ ោធនកម្ម ច្បាប់បន្ត ឬច្បាប់ជំនួស
បទបញ្ញត ឬដីកា IWC។
មាត្រា 5. វិស�ោធនកម្ម
890. រដ្ឋសភាអាចកែប្រែជំពូកនេះដ�ោយការអនុម័ត
ច្បាប់ន�ៅស្ថាប័ននីមួយៗនៃរដ្ឋសភាដ�ោយប�ោះឆ្នោតចូល
ទ�ៅក្នុងសារព័ត៌មាន ដ�ោយសំឡេងបួនវគ្គប្រាំនៃសមាជិក
ដ�ោយកំណត់ថាច្បាប់មានសង្គតិភាព និងគ�ោលបំណ
ងបន្ថែមទ�ៀតនៃជំពូកនេះ។ គ្មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ត្រូវបានកែ
សម្រួលក្នុងជំពូកនេះអាចត្រូវបានអនុម័តឬក្លាយជា
ច្បាប់ល�ើកលែងតែសេចក្តីច្បាប់ត្រូវបានប�ោះពុម្ព និងចែកចាយ
ទ�ៅឱ្យសមាជិកម្នាក់ៗនៃរដ្ឋសភា និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយន�ៅក្នុ
ងអ៊ន
ិ ធឺណិត ក្នុងទម្រង់ផ្លូវការ យ៉ាងតិចណាស់រយៈពេល 12
័
ួយ
ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការមុនពេលវាត្រូវបានអនុម័តក្នុងស្ថាបនណាម
នៃរដ្ឋសភា។
វគ្គ 2. ការសាងសង់សេរី
ច្បាប់នេះត្រូវបានបកស្រាយដ�ោយសេរីដ�ើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធ
ភាពតាមគ�ោលបំណងរបស់វា។
វគ្គ 3. ទំនាស់វិធានការ
(a) ក្នុងករណីដែលវិធានការបឋមនេះនិងវិធានការបឋមផ្សេង
ទ�ៀត ឬវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌការងារបុគ្គលិករថយន្ត
សង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបង្ហាញន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតទូទាំងប្រទេស
វិធានការបឋមផ្សេងទ�ៀតឬវិធានការនានាត្រូវគិតថាមានទំនា
ស់ជាមួយនឹងវិធានការនេះ។ ក្នុងករណីដែលវិធានការផ្តួចផ្តើម
នេះទទួលបាននូវការប�ោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនល�ើសលុប បញ្ញត្តនៃ
វិធានការនេះត្រូវមានអានុភាពក្នុងសុពលភាពរបស់ខ្លួន ហ�ើយ
បញ្ញត្តផ្សេងទ�ៀតនៃវិធានការផ្តួចផ្តើមនេះ ឬវិធានការផ្សេងទ�ៀ
តត្រូវទុកជាម�ោឃៈ។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(b) ប្រសិនប�ើវិធានការផ្តួចផ្តើមនេះត្រូវអនុម័តយល់ព្រមដ�ោ
យអ្នកប�ោះឆ្នោត ប៉ន្តែ
ុ លុបច�ោលទាំងស្រុងឬដ�ោយផ្នែកដ�ោយ
ទំនាស់វិធានការផ្តួចផ្តើមផ្សេងទ�ៀតណាមួយដែលត្រូវបានអនុ
ម័តយល់ព្រមដ�ោយអ្នកប�ោះឆ្នោតន�ៅការប�ោះឆ្នោតដូចគ្នា
ហ�ើយទំនាស់ការផ្តួចផ្តើមនេះក្រោយមកនឹងអស់សុពលភាព
វិធានការនេះនឹងត្រូវអនុវត្តដ�ោយខ្លួនឯងនិងមានអានុភាពអនុ
វត្តពេញ។
វគ្គ 4.

ភាពនៃការកាន់ទ្រព្យដ�ោយឡែកតែឯង

បញ្ញត្តនៃច្បាប់នេះគឺអាចបម្រើបាន។ ប្រសិនប�ើ ផ្នែក វគ្គ
អនុផ្នែក កថាខណ្ឌ ខ ឃ្លា ពាក្យ ឬពាក្យសុំនៃច្បាប់នេះ
គឺសម្រាប់ហេតុណាមួយដែលមានសុពលភាពដ�ោយការ
សម្រេចរបស់តុលាការមានយុត្តាធិការ ដែលសេចក្តីសម្រេ
ចន�ោះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អានុភាពនៃវគ្គដែលន�ៅផ្សេង
ទ�ៀតនៃច្បាប់នេះឡ�ើយ។ ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California
តទ�ៅនេះ ប្រកាសថាពួកគេធ្វើការអនុម័តច្បាប់នេះ
ហ�ើយគ្រប់វគ្គ ផ្នែក អនុផ្នែក កថាខណ្ឌ ខ ប្រយ�ោគ ឃ្លា ពាក្យ
និងពាក្យសុំណាមួយ មិនត្រូវបានប្រកាសថាអសុពលភាព
ឬអធម្មនុញ្ញភាពដ�ោយមិនគិតថាត�ើវគ្គនៃច្បាប់ ឬពាក្យសុំនេះ
អាចត្រូវប្រកាសអសុពលភាពឡ�ើយ។
វគ្គ 5.

ការការពារតាមច្បាប់

ប្រសិនប�ើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមដ�ោយអ្នកប�ោះ
ឆ្នោតនៃរដ្ឋ California និងក្រោយមកក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការប្រ
ឈមផ្លូវច្បាប់ដ�ោយអះអាងថាបំពានច្បាប់រដ្ឋ ឬច្បាប់សហព័ន្ធ
ហ�ើយទាំងអភិបាលខេត្ត និងអគ្គមេធាវីបដិសេធចំព�ោះការការ
ពារច្បាប់នេះ ន�ោះសកម្មភាពដូចខាងក្រោមត្រូវបានអនុវត្ត៖
(a) ដ�ោយមិនគិតទ�ៅនឹងបទប្បញត្តិផ្ទុយន�ៅក្នុងជំពូកទី 6
(ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 12500) នៃវគ្គទី 2 នៃផ្នែកទី 3
នៃចំណងជ�ើងទី 2 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល ឬច្បាប់ផ្សេងទ�ៀត
ណាមួយ អគ្គមេថាវីនឹងតែងតាំងទីប្រឹក្សាឯករាជ្យដ�ើម្បីការ
ពារច្បាប់នេះក្នុងនាមរដ្ឋ California។
(b) មុនពេលតែងតាំងឬក្រោយពីបង្កើតទីប្រឹក្សាឯករាជ្យ
អគ្គមេធាវីត្រូវអនុវត្តដ�ោយគ្មានធ្វេសប្រហែសក្នុងការកំណ
ត់គុណសម្បត្តិនៃទីប្រឹក្សាឯករាជ្យ ហ�ើយត្រូវទទួលនូវកា
របញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីទប្រឹ
ី ក្សាឯករាជ្យថាទីប្រឹ
ក្សាឯករាជ្យនឹងអនុវត្តការការពារច្បាប់នេះដ�ោយស្មោះត្រង់។
ការបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈទ�ៅ
តាមការស្នើសុំ។
(c) ការបន្តសមរម្យតទ�ៅនេះត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដ�ោយមូលនិធិទូ
ទ�ៅទ�ៅកាន់អ្នកត្រួតពិនិត្យ ដ�ោយមិនគិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធ
ក្នុងចំនួនចាំបាច់គ្របដណ្តប់ល�ើតំលៃនៃការទទួលទីប្រឹក្សាឯ
ករាជ្យឱ្យធ្វើការការពារច្បាប់នេះដ�ោយស្មោះត្រង់ក្នុងនាមរដ្ឋ
California។

សំណ�ើប្រជាមតិ 11 បន្ត

សំណ�ើប្រជាមតិ 12

វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបានដាក់ដល់ប្រជាជនដ�ោយអនុល�ោម
ទ�ៅតាមបញ្ញត្តនៃវគ្គ 8 មាត្រា II នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California។

វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះធ្វើវិស�ោធនកម្មផ្នែកមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃ
រដ្ឋ California និងកែប្រែនិងបន្ថែមផ្នែកទ�ៅជាលេខកូដចំណូ
លនិងពន្ធដារ។ ដូច្នេះបទបញ្ជាដែលមានស្រាប់ដែលបានស្នើ
លុបច�ោលត្រូវបានប�ោះពុម្ពក្នុងប្រភេទឆូតច�ោល ហ�ើយបទប
ញ្ជាថ្មីៗដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលត្រូវបានប�ោះពុម្ពជា
ប្រភេទទ្រេតដ�ើម្បីបង្ហាញថាវាថ្មី។

សម្នើច្បាប់

ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California អនុម័តច្បាប់ដូចខាងក្រោម៖
វគ្គ 1. ច្បាប់នេះត្រូវបានហ�ៅថា និងអាចត្រូវបានដកស្រង់
ថាច្បាប់ស្តីពីការបង្ការអំព�ើឃ�ោឃ�ៅដល់សត្វក្នុងកសិដ្ឋាន។
វគ្គ 2. គ�ោលបំណងនៃច្បាប់នេះគ៊ឹដ�ើម្បីបង្ការអំព�ើឃ�ោឃ�ៅ
ល�ើសត្វដ�ោយលុបបំបាត់ច�ោលវិធីសាស្ត្រឃ�ោឃ�ៅហួតហេតុនៃ
ការឃុំឃាំងសត្វក្នុងកសិដ្ឋាន ដែលគម្រាមដល់សខ
ុ ភាពនិងសុ
វត្ថិភាពនៃអតិថិជនក្នុងរដ្ឋ California និងបង្កើននូវហានិភ័យ
នៃជំងឺក�ើតពីអាហារនិងផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធអវិជ្ជមានពាក់ព័
ន្ធន�ៅក្នុងរដ្ឋ California។
វគ្គ 3. វគ្គ 25990 ត្នៃក្រមស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពត្រូវ
បានកែប្រែដូចខាងក្រោម៖
25990. ការហាមឃាត់។ បន្ថែមទ�ៅនឹងបទបញ្ញត្តិជាធរមា
ននៃច្បាប់ផ្សេងទ�ៀត,:

(a) បុគ្គល ម្ចាស់កសិដ្ឋានឬប្រតិបត្តិករន�ៅក្នុងរដ្ឋ មិនត្រូវ
ចងឬដាក់ទ្រុង ដ�ោយដឹងថាអាចបណ្តាលឱ្យ ស្បែករបស់សត្វ,
ដែលត្រូវបានដាក់ន�ៅក្នុងទ្រុងដ�ោយឃ�ោឃ�ៅ។
ន�ៅក្នុងកសិដ្ឋាន ចំព�ោះរាល់ថ្ងៃឬវគ្គច្រើន ក្នុងវិធីដែលបង្ការស
ត្វចេញពីទម្រង់ឃ�ោឃ�ៅដូចនេះ៖
(a) ឱ្យដេកចុះ ឱ្យឈរឡ�ើង និងនិងទាញដៃជ�ើងសត្វឱ្យត្រង់;
និង
(b) ទាញត្រឡប់ក្រោយដ�ោយដ�ោយសេរី។

(c) ម្ចាស់អាជីវកម្មឬប្រតិបត្តិករមិនត្រូវមានទំនាក់ទំនងដ�ោយ
ដឹងខ្លួនក្នុងការលក់ន�ៅក្នុងរដ្ឋនូវផ្នែកណាមួយដូចខាងក្រោម៖

11

(1) សាច់កនគ�
ូ
ោទាំងមូលដែលម្ចាស់អាជីវកម្មឬប្រតិបត្តិករដឹ
ងឬអាចដឹងថាសាច់សត្វនេះបានមកពីសត្វដែលត្រូវបានឃុំឃាំ
ងដ�ោយឃ�ោឃ�ៅ។

12

(2) សាច់ជ្រូកទាំងមូលដែលម្ចាស់អាជីវកម្មឬប្រតិបត្តិករដឹកឬ
អាចដឹងថាសាច់នេះបានមកពីសត្វដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដ�ោយ
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ឃ�ោឃ�ៅ ឬជាសាច់កូនសត្វដែលទ�ើបតែក�ើតពីសត្វដែលត្រូវ
បានឃុំឃាំយ៉ាងឃ�ោឃ�ៅ។

(e) “ការឃុំឃាំងដ�ោយឃ�ោឃ�ៅ” សំដ�ៅដល់ទម្រង់ណាមួ
យដូចខាងក្រោម៖

(3) ស៊ុតដែលម្ចាស់អាជីវកម្មឬប្រតិបត្តិករដឹងឬអាចដឹងថាវា
ជាផលិតផលបានមកពីសត្វដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដ�ោយឃ�ោ
ឃ�ៅ។

(1) ការឃុំឃាំងសត្វមានស្បែកក្នុងទម្រង់ដែលបង្ការសត្វពមិ
ី
នឱ្យដេកចុះ ឈរឡ�ើង ហែកមាត់ ឬទាញក្បាលបត់ក្រោ
យមួយទំហឹង។

(4) ស៊ុតទឹកដែលម្ចាស់អាជីវកម្មឬប្រតិបត្តិករដឹងឬអាចដឹងថា
វាជាផលិតផលបានមកពីសត្វដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដ�ោយឃ�ោ
ឃ�ៅ។
វគ្គ 4. វគ្គ 25991 នៃក្រមស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពត្រូវ
បានកែប្រែដូចខាងក្រោម៖
25991. និយមន័យ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃជំពូកនេះ
ពាក្យដូចខាងក្រោមមានអត្ថន័យដូចតទ�ៅ៖

(a) “ការបង្កាតជ្រូ
់ ក” សំដ�ៅដល់មេជ្រូកដែលចិញ្ចឹមសម្រាប់
គ�ោលបំណងបង្កាត់ធ្វើជាជីវកម្មដែលមានអាយុប្រាំមួយខែឬច្
រ�ើន ឬមានផ្ទៃព�ោះ។
(b) “ម្ចាស់អាជីវកម្មឬប្រតិបត្តិករ” សំដ�ៅដល់បគ
ុ ្គលម្នាក់ៗដែ
លមានឬគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្មមួយ។
(c) “ប្រព័ន្ចចិញចឹមគ្មានទ្រុ
្
ង” សំដ�ៅដល់បរិស្ថានត្រូវបានគ្រ
ប់គ្រងខាងក្នុងឬខាងក្រៅសម្រាប់មាន់ក្រាបពងក្នុងពេលដែល
មាន់អាចដ�ើរដ�ោយសេរីគ្មានកំណត់ ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវជីវ
ជាតិនិងទម្លាប់ធម្មជាតិ រួមទាំង ន�ៅកម្រិតអប្បបរមា ស្មាមប្រេះ
ន�ៅកន្លែងខ្ពស់ ក្នុងសំណាញ់ និងតំបន់ភក់ជ្រាំ និងន�ៅក្នុងកសិ
ដ្ឋានដែលបុគ្គលិកអាចផ្តល់ការថែទាំន�ៅពេលឈរន�ៅក្នុងទ្រុង
មាន់។ ប្រព័ន្ធចិញចឹមគ្មានទ្រុ
្
ងរួមមានត្រឹមទំហំដែលស្របទ�ៅនឹ
ងលក្ខខណនៃអនុផ្នែកនេះ ដូចខាងក្រោម៖
(1) ទ្រុងចម្រុះដែលមាន់អាចចូលក្នុងទម្រង់ជាច្រើនដែលផ្តល់
ឱ្យមាន់នូវបរិវេណអាចដ�ើរហ�ើរបានទាំងខាងល�ើនិងខាងក្រោម
ទម្រង់នេះ។
(2) ប្រព័ន្ធនៃការចិញ្ចឹកដាក់បន្ទះឈ�ើដ�ោយផ្នែកដែលមាន់អា
ចចេញចូលទ�ៅល�ើទម្រង់រ�ោងន�ៅខាងក្រោមមាន់អាចអាចម៍ចុះ
មកតាមប្រល�ោះបន្ទះឈ�ើឬការយកខ្សែខាងក្រោមចេញខ្លះ។
(3) ប្រព័ន្ធកម្រាលឥដ្ឋទាំងអស់មានតែមួយជាន់ដាក់កម្រាល
ន�ៅខាងក្រោម ដែលមាន់អាចចេញចូលដ�ោយកម្រិតឬមិនអាច
ចេញចូលបាន។
(4) ប្រព័ន្ធអនាគតណាមួយដែលស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ
ដ�ោយអនុផ្នែកនេះ។

12

សំណ�ើប្រជាមតិ 12 បន្ត

(a)(d) “ការស�ើយសាច់កំភនជ�
ួ
ើងគ�ោ” សំដ�ៅដល់ការស�ើយ
សាច់កូនគ�ោសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការផលិតផលិតផលអា
ហារដូចបានរ�ៀបរាប់ជាសាច់កនគ�
ូ
ោ។
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(2) បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ការឃុំឃាំងសត្វជ្រូកប
ង្កាត់ន�ៅក្នុងទ្រុងមានទំហំតិច 43 ហ្វីតការ៉េនៃដីអាចប្រើបានក្នុ
ងជ្រូកមួយ។
(3) ក្រោយថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ការឃុំឃាំងសត្វជ្រូកប
ង្កាតន�
់ ៅក្នុងទ្រុងមានទំហំ 24 ហ្វីតការ៉េនៃកន្លែងអាចប្រើបាន
ក្នុងជ្រូកមួយ។
(4) ក្រោយថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ការចិញ្ចឹមមាន់ដេកពង
ដាក់ទ្រុងមានទំហំតិចជាង 144 អ៊ិញឆ៍ការ៉េនៃកន្លែងអាចប្រើ
បានក្នុងមាន់មួយ។
(5) ក្រោយថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ការចិញ្ចឹមមាន់ដេកពង
ដាក់ទ្រង់ដែលមានទំហំតិចជាងកន្លែងអាចប្រើបានក្នុងមាន់មួ
យតម្រូវដ�ោយសំណ�ៅកែសម្រួលឆ្នាំ 2017 នៃសេចក្តីណែនាំ
សម្រាប់ការចិញ្ចឹមសត្វផលិតស៊ុតរួមសម្រាប់ពពួកសត្វដេកពង
នៃសហរដ្ឋអាមេរិក៖ សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការចិញ្ចឹមគ្មានដាក់
ទ្រុង ឬន�ៅទីលំហរ ជាជាងប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមគ្មានទ្រុង។
(b)(f) “សត្វដែលគ្រប់គ្រង” សំដ�ៅដល់ជ្រូកក្នុងពេល
មានផ្ទៃព�ោះ កូនគ�ោចិញ្ចឹមយកសាច់ ការបង្កាត់ជ្រូក ឬមាន់ដេ
កពងដែលត្រូវចិញ្ចឹមន�ៅក្នុងកសិដ្ឋាន។
(c)(g) “មាន់ដេកពង” សំដ�ៅដល់មេមាន់ ទួគី ទា ក្ងាន ឬ
មាន់បារាំង មាន់បារាំង ចិញ្ចឹមក្នុងគ�ោលបំណងយកស៊ុត។
(d)(h) “បិទជិត” សំដ�ៅដល់ ទ្រុង ប្រអប់ ឬរចនាសម្ព័ន្ធ
ផ្សេងទ�ៀត (រួមមានអ្វីដែលត្រូវបានស្គាល់ជាទូទ�ៅថា
“ទ្រុង” សម្រាប់ដាក់ជ្រូក “ទ្រុងកូនគ�ោ” សម្រាប់កូនគ�ោ ឬ
“ទ្រង់ថ”្ម សម្រាប់ដាក់មាន់ដេកពង) ប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីដាក់សត្វ
ឬសត្វនានា។
(e)(i) “កសិដ្ឋាន” សំដ�ៅដល់ដី អគារ មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រ និ
ងឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រើទាំងស្រុងឬដ�ោយផ្នែកស
ម្រាប់ផលិតផលពាណិជ្ជកម្មនៃសត្វឬផលិតផលសត្វដ�ើម្បីធ្វើ
អាហារឬសរសៃ និងមិនរួមបញ្ចូលទីផ្សារសត្វរស់ទេ ដែលបា
នបង្កើតឡ�ើងន�ៅមានការត្រួតពិនិត្យម�ើលត្រឹមត្រូវដែលកំណ
ត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីអធិការកិច្ចផលិតសាច់សហព័ន្ទ (21 U.S.C.
វគ្គ 601 et seq.) ឬរ�ោងចក្រផ្លូវការដែលមានអធិការកិច្ចតាម
ច្បាប់ដែលត្រូវរក្សាក្រោមច្បាប់ស្តីពីអធិការកិច្ចផលិតផលស៊ុត
នៃរដ្ឋសហព័ន្ធ (21 U.S.C. វគ្គ 1031 et seq.)។

(j) “ម្ចាស់កសិដ្ឋានឬប្រតិបត្តិករ” សំដ�ៅដល់បុគ្គលម្នាក់ៗដែ
លមានឬគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការល�ើកសិដ្ឋាន។

អត្ថបទនៃសម្នើច្បាប់
(f)(k) “ការពង្រីកអវៈយវៈ សត្វ ពេញទំហឹង” សំដ�ៅដ
ល់ការពង្រីកអវៈយវៈដ�ោយមិនប៉ះផ្នែកបិទជិតណាមួយ
រួមមាន ក្នុងករណីមាន់ដេកពង ទាញស្លាបទាំងពីរពេញទំហឹ
ងដ�ោយមិនប៉ះជំហ�ៀងលាក់បាំឬមាន់ក្រាបពងផ្សេងទ�ៀត
ឬសត្វផ្សេងទ�ៀត។

(l) “ស៊ុតរាវ” សំដ�ៅដល់ស៊ុតមាន់ដែលក្រាបពងប៉ែកសំ
បក ក្នុងគ�ោលបំណងធ្វើអាហារមានព័តល�
៌ ឿងនិងសក្នុង
សមាមាត្រធម្មជាតិ ឬជាមួយពណ៌ល�ឿងនិងសចេញពីគ្នា
បញ្ចូលគ្នា ឬបញ្ចូលគ្នាដ�ោយឈឺចាប់។ ស៊ុតរាវមិនបញ្ចូល
ការរួមផ្សំផលិតផលអាហារ រួមមាននំច�ៀនចម្រុះ នំចម្រុះ
នំខូគី នំភីហ្សា នំខូគីស្ងួត ការ៉ែម រដំណ�ើរការស្រដ�ៀងគ្នា
ឬផលិតផលអាហារត្រៀម ដែលមានស៊ិុតរាវ ស្ក អំពិល ទឹក
៉ ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យថេរ
គ្រឿងទេស លក្ខ ម្ស៉ៅ សារធាតុថែបំបន
និងគ្រឿងថែស្រដ�ៀងនេះទ�ៀត។
(g)(m) “បុគ្គល” សំដ�ៅដល់រូបវន្តបគ
ុ ្គល ក្រុមហ៊ុន
ួ សមាគម ក្រុមហ៊ុនទទួលខុ
ដៃគូជំនួញ អាជីវកម្មរម
សត្រូវមានកម្រិត សាជីវកម្ម អចលនទ្រព្យ សន្និបាល
អ្នកទទួល ឬសហជីព។
(h) “ជ្រូកមានផ្ទៃព�ោះ” សំដ�ៅដល់ជ្រូកមានផ្ទៃព�ោះដែលបាន
បង្កាត់និងរក្សាទុកសម្រាប់គ�ោលបំណងនៃការបង្កាត់។
(n) “សាច់ជ្រូក” សំដ�ៅដល់សាច់ដូចបានកំណត់ក្នុងវគ្គ
900 នៃចំណងជ�ើង 3 នៃក្រមស្តីពីបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋ
California គិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ 2017 នៃជ្រូកនៃប្រភេ
ទជ្រូកសាច់ ក្នុងគ�ោលបំណងប្រើជាអាហារសម្រាប់មនុស្ស។

(o) “ការលក់” សំដ�ៅដល់ការលក់បែបពាណិជ្ជកម្មដ�ោយអា
ជីវកម្មមួយដែលលក់វត្ថុណាមួយដែលស្ថិតក្នុងជំពូកនេះ ប៉ន្តែ
ុ
មិនរួមបញ្ចូលការលក់ន�ៅក្នុងគ្រឹះស្ថានដែលត្រូវបានធ្វើសវន
កម្មផ្លូវច្បាប់ដែលកំណត់ដ�ោយច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មសាច់រដ្ឋស
ហព័ន្ធឡ�ើយ (21 U.S.C. វគ្គ 601 et seq.) ឬការលក់
ណាមួយដែលបានធ្វើឡ�ើងន�ៅរ�ោងចក្រផ្លូវការដែលមានការពិ
និត្យតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវស្ថិតន�ៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ
លិតផលស៊ុតនៃរដ្ឋសហព័ន្ទ (21 U.S.C. វគ្គ 1031 et
seq.)។ សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃវគ្គនេះ ការលក់ត្រូវកំណត់ថា
ក�ើតមានន�ៅទីតាំងដែលអ្នកទិញកាន់កាប់វត្ថុដែលស្ថិតក្រោមវ
គ្គ 25990 ដ�ោយផ្ទាល់។
(p) “សំបកស៊ុត” សំដ�ៅដល់ស៊ុតទាំងមូលនៃមាត់ក្រាបពង
ន�ៅក្នុងទម្រង់ជាធ្នើ ក្នុងគ�ោលបំណងជាអាហារសម្រាប់មនុ
ស្ស។
(i)(q) “ការទាញត្រឡប់ដ�ោយសេរី” សំដ�ៅដល់ការត្រឡប់ជា
រង្វង់មូលពេញទាំងហឹងដ�ោយគ្មានការរារាំង រួមទាំងការភ្ជាប់និ
ងដ�ោយគ្មានប៉ះផ្នែកម្ខាងទ�ៀត ឬសត្វផ្សេងទ�ៀត។

សំណ�ើប្រជាមតិ 12 បន្ត

(r) “មិនទាន់ចម្អិន” សំដ�ៅដល់តម្រូវឱ្យចម្អិតមុនពេលទទួល
ទាន។
(s) “ទំហដែ
ំ លអាចប្រើបាន” សំដ�ៅដល់កម្រាលបួនជ្រុងស
រុបនៃបរិវេណបានផ្តល់ដល់សត្វមួយៗ ដូចត្រូវបានគណនា
ដ�ោយបែងចែកកម្រាលជ្រុងសរុបជាមួយបរិវេណដែលបានផ្ត
ល់ឱ្យដល់សត្វន�ៅក្នុងទីបិទជិតដ�ោយចំនួនសត្វន�ៅក្នុងន�ោះ។
ក្នុងករណីមាត់ក្រាបពង បរិវេណអាចប្រើបានត្រូវរួមបញ្ចូលទាំ
ងបរិវេណន�ៅដីនិងន�ៅល�ើធ្នើដែលអាចឱ្យមាន់អាចដេក ប៉ុន្តែមិ
នបញ្ចូលរបារឬឈ្នាន់ឡ�ើងឡ�ើយ។
(t) “សាច់កនគ�
ូ
ោល” សំដ�ៅដល់សាច់ ដូចត្រូវបានកំណ
ត់ន�ៅក្នុងវគ្គ 900 នៃចំណងជ�ើង 3 នៃក្រមស្តីពីបទ
បញ្ញត្តិនៃរដ្ឋ California ខែសីហា ឆ្នាំ 2017
នៃសាច់កូនគ�ោសម្រាប់ធ្វើជាអាហារ។
(u) “សាច់ជ្រូនទាំងមូល” សំដ�ៅដល់សាច់ជ្រូកកាត់មិ
នទាន់ចម្អិន រួមមានសាច់បីជាន់ ភ្លៅជ្រូក សាច់ចិញ្ច្រាំ
ឆ្អឹងជំនី សាច់ឆ្អឹងជំនី សាច់ចឡ
ំ ក ជ�ើង អាំង សាច់ទ្រូង
សាច់ដម
ុំ ូល សាច់ចំឡក ឬសាច់កាត់ ដែលជាសាច់ជ្រូក
ល�ើកលែងតែគ្រឿងទេស ភ្នាក់ងារចម្អិន លក្ខណ៍
ការថែរក្សារស់ជាតិ និងគ្រឿងផ្សំស្រដ�ៀងគ្នាផ្សេងទ�ៀត។
សាច់ជ្រូកទាំងស្រុងមិនរួមបញ្ចូលទាំងផលិតផលអាហារ
ដូចជាស៊ុប សាំងវិច ភីហ្សា សាច់ក្រក ឬដំណ�ើរការដូចគ្នា
ឬផលិតផលត្រៀមដូចគ្នា ដែលត្រូវជាតិសាច់ជ្រូក
គ្រឿងទេស ភ្នាក់ងារចម្អិន លក្ខណ៍ ការថែរក្សារស់ជាតិ
និងគ្រឿងផ្សំស្រដ�ៀងគ្នាផ្សេងទ�ៀត។
(v) “សាច់កនគ�
ូ
ោទាំងមូល” សំដ�ៅដល់សាច់
គ�ោកាត់មិនទាន់ចម្អិន រួមមានសាច់ចិញ្ច្រាំ ឆ្អឹងជំនី
ំ ក ជ�ើង អាំង សាច់ទ្រូង សាច់ដម
ុំ ូល
សាច់ឆ្អឹងជំនី សាច់ចឡ
សាច់ចំឡក ឬសាច់កាប់នៃសាច់គ�ោ ល�ើកលែងតែគ្រឿងទេស
ភ្នាក់ងារចម្អិន លក្ខណ៍ ការថែរក្សារស់ជាតិ
និងគ្រឿងផ្សំស្រដ�ៀងគ្នាផ្សេងទ�ៀត។ សាច់គ�ោទាំងស្រុងមិន
រួមបញ្ចូលទាំងផលិតផលអាហារដូចជាស៊ុប សាំងវិច ភីហ្សា
សាច់ក្រក ឬដំណ�ើរការដូចគ្នា ឬផលិតផលត្រៀមដូចគ្នា
ដែលត្រូវជាតិសាច់គ�ោ គ្រឿងទេស ភ្នាក់ងារចម្អិន លក្ខណ៍
ការថែរក្សារស់ជាតិ និងគ្រឿងផ្សំស្រដ�ៀងគ្នាផ្សេងទ�ៀត។
វគ្គ 5. វគ្គ 25992 នៃក្រមស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពត្រូវ
បានកែប្រែដូចខាងក្រោម៖
25992. ករណីល�ើកលែង ជំពូកនេះមិនត្រូវអនុវត្តចំព�ោះ៖
(a) ក្នុងអំឡុងពេល ការស្រាវជ្រាវឱសថ កសិកម្ម
ឬវិទ្យាសាស្ត្រ។

12

(b) ក្នុងអំឡុងពេលការពិនិត្យ សាកល្បង ការព្យាបាល,
ឬប្រតិបត្តិការសម្រាប់គ�ោលបំណងពេទ្យសត្វ។
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(c) ក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន។
(d) ក្នុងអំឡុងពេលតាំងពិពណ៌ ព្រឹត្តិការពិពណ៌រដ្ឋឬខ�ោនធី
កម្មវិធី 4-H និងព្រឹត្តិការណ៍ស្រដ�ៀងៗ។
(e) ក្នុងអំឡុងពេលសម្លាប់សត្វអនុល�ោមតាមបទបញ្ញត្តិនៃ
ជំពូកទី 6 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 19501) នៃផ្នែក 3 ផ្នែកទី 9
នៃក្រមស្តីពីអាហារនិងកសិកម្ម ទាក់ទងទ�ៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃកា
រសម្លាប់ និងបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ផ្សេងទ�ៀត។
(f) ចំព�ោះការ បង្កាត់ ជ្រូកក្នុងអំឡុងពេល ប្រាំពីរថ្ងៃ ប្រាំថ្ងៃ
មុនពេលបង្កាត់ ជ្រូក ន�ៅថ្ងៃជ្រូកក�ើតកូន និងន�ៅថ្ងៃណាមួយ
ដែលការបង្កាត់ពូជសម្រាប់ចិញ្ចឹមយកកូន។

(g) ក្នុងអំឡុងរយៈពេលបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់គ�ោលបំណ
ងចិញ្ចឹមរយៈពេលមិនល�ើសពីប្រាំមួយម�៉ោងក្នុងរយៈពេល 24
ម�៉ោងណាមួយ និងមិនត្រូវល�ើ 24 ម�៉ោងសរុបក្នុងរយៈពេល
30 ថ្ងៃណាមួយ។
វគ្គ 7. វគ្គ 25993 នៃក្រមស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពត្រូវ
បានកែប្រែដូចខាងក្រោម៖
25993. ការអនុវត្ត (a) ក្រសួងកសិកម្មនិងអាហារនិង
ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវប្រកាសវិធាននិងបទបញ្ញត្តិដ�ោយរួមគ្នា
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019។

(b) បុគ្គលណាមួយបំពានល�ើបទបញ្ញត្តិណាមួយនៃជំពូ
កនេះត្រូវជាប់ទ�ោសមជ្ឈិម និងបន្ទាប់ពីការផ្តន្ទាទ�ោសត្រូ
វដាក់ទណ្ឌកម្មដ�ោយការបង់ពិន័យមិនល�ើសពី មួយពាន់
ដុល្លារ ($1,000) ឬដ�ោយទ�ោសជាប់ពន្ធនាគារន�ៅក្នុងខ�ោ
នធីរយៈពេលមិនល�ើសពី 180 ថ្ងៃឬអនុវត្តទ�ោសទាំងពីរ។
បន្ថែមទ�ៅនឹងការបំពានអនុផ្នែកទី (b) នៃវគ្គ 25990
បង្កើតជាការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ ដូចកំណត់ក្នុងវគ្គ
17200 នៃក្រមស្តីពីអាជីវកម្មនិងវិជជា្ ជីវៈ និងត្រូវដាក់ទណ្ឌ
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សំណ�ើប្រជាមតិ 12 បន្ត

កម្មដូចមានចែងក្នុងជំពូកទី 5 (ចាប់ផ្តើមពីវគ្គ 17200)
នៃផ្នេែកទី 2 នៃផ្នែក 7 នៃក្រមស្តីពីអាជីវកម្មនិងវិជ្ជាជីវៈ។
(c) បទបញ្ញត្តិនៃជំពូកនេះទាក់ទងទ�ៅនឹងការឃុំឃាំងស
ត្វដ�ោយឃ�ោឃ�ៅនិងការលក់ផលិតផលសត្វត្រូវមានតម្លៃ
ល�ើបទបញ្ញត្តិផ្ទុយ រួមទាំងទំនាស់បទបញ្ញត្តិក្នុងជំពូកទី 6
(ចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គ 40601) នៃអនុផ្នែក 6 នៃផ្នែក 2
ចំណងជ�ើង 22 នៃក្រមស្តីពីបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋ California។
វគ្គ 7. វគ្គ 25993.1 ត្រូវបានបន្ថែមទ�ៅក្នុងកូដស្តីពីសុវត្ថិ
ភាព និងសុខភាព ត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម៖

25993.1. វាត្រូវការពារចំព�ោះរាល់បណ្តឹងក្នុងការអនុវត្តអ
នុផ្នែក (b) នៃវគ្គ 25990 ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មឬប្រតិបត្តិករ
ផ្អែកល�ើភាពស្មោះត្រង់បន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ជាលាយល
ក្ខណ៍អក្សរដ�ោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដែលសាច់គ�ោទាំងមូល
សាច់ជ្រូកទាំងមូល ស៊ុតទាំងសម្បក ឬស៊ុតរាវមិនត្រូវបានបែ
ងចែកចេញពីសត្វដែលគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដ�ោយ
ឃ�ោឃ�ៅ ឬពីសត្វដែលទ�ើបក�ើតភ្លាមៗនៃជ្រូកបតង្កាត់ដែលត្រូ
វបានឃុំឃាំដ�ោយឃ�ោឃ�ៅ។
វគ្គ 8. ច្បាប់នេះត្រូវបានកែប្រែតែដ�ោយច្បាប់ដែលត្រូវបាន
អនុម័តដ�ោយអ្នកប�ោះឆ្នោតដ�ោយសំឡេងបួនវគ្គប្រាំនៃសមា
ជិកនៃសភាទាំងពីរប៉ុណ្ណោះ។ ការកែប្រែណាមួយទ�ៅល�ើច្បាប់
នេះត្រូវស្របជាមួយនឹងគ�ោលបំណងនៃច្បាប់នេះ។
វគ្គ 9. ប�ើបញ្ញត្តនៃច្បាប់នេះ ឬការអនុវត្តចំព�ោះបុគ្គលណាមួ
យឬកាលៈទេសៈណាមួយ ធ្វើឱ្យអសុពលភាព អធម្មនុញ្ញភាព
ដែលអសុពលភាពឬអធម្មនុញ្ញភាពន�ោះនឹងមិនជះឥទ្ធិ
ពលដល់បញ្ញត្ត ឬការអនុវត្តនៃច្បាប់នេះផ្សេងទ�ៀត ដែ
លអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវប្រសិទ្ធភាពដ�ោយគ្មានបញ្ញត្ត
ឬពាក្យសុំអសុពលភាព និងក្នុងគ�ោលបំណងនៃបទបញ្ញត្តិនៃ
ច្បាប់នេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡ�ើយ។

សម
្ន បោះឆ្នោតល�ើអ៊ីនធឺណិតរបស់អក
ូ ពន
្ន
ិ ិត្យម�ើលស្ថានភាពអក
ចូលម�ើលទំព័រស្ថានភាពអ្នកប�ោះឆ្នោតរបស់ រដ្ឋលេខាធិការ ន�ៅ
VoterStatus.sos.ca.gov, កន្លែងដែលអ្នកអាចពិនិត្យម�ើលស្ថា
នភាពអ្នកប�ោះឆ្នោតរបស់អ្នក ស្វែងរកកន្លែងប�ោះឆ្នោតរបស់អ្នក
ឬមជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោត និងអត្ថប្រយ�ោជន៍ច្រើនបន្ថែមទ�ៀត។

ប្រើ ស្ថានភាពអ្ន កបោះឆ្នោត របស់ អ្នក ទៅកាន់ ៖

•

ម�ើលថាត�ើអ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះប�ោះឆ្នោត និងប�ើដូច្នេះ ក្នុងខ�ោនធីណាមួយ
ពិនិត្យម�ើលគណបក្សនយ�ោបាយអាទិភាពរបស់អ្នក
ស្វែងរកទីកន្លែងប�ោះឆ្នោតរបស់អ្នក
ស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោតមួយ (សម្រាប់អ្នកប�ោះឆ្នោតដែលកំពុងរស់ន�ៅក្នុងខ�ោនធី Madera, Napa, Nevada,
Sacramento និង San Mateo)
ស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍ប�ោះឆ្នោតនាអនាគតន�ៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក

•
•
•

ទទួលយកមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ព័តមាន
៌
អ្នកប�ោះឆ្នោត (VIG) របស់អ្នកតាមអ៊ីម៉ែលមុនពេលការប�ោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋនីមួយៗ
ស្វែងរកព័តមាន
៌
ទាក់ទងសម្រាប់ការិយាល័យការប�ោះឆ្នោតខ�ោនធីរបស់អ្នក
សូមពិនិត្យម�ើលស្ថានភាពប�ោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ ឬ សន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្នរបស់អ្នក

•
•
•
•

ពត
័ មា
៌ នថ្បងៃ ោះឆ្នោត

ការិយាល័ យបោះឆ្នោត និ ង មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតគឺ ប�ើ ក ចាប់ ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹ ក ដល់ 8:00 យប់ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី
6 ខែវិចឆិ កា
្ ។ ប�ើ អ្នកគឺ នៅក្នុងជួ រ មុ នម៉ោង 8:00 យប់ , អ្ន កនៅតែអាចបោះឆ្នោតបាន។ ដ�ើ ម្បីស្វែងរកកន្លែងបោះឆ្នោតរបស់
អ្ន ក ឬមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោត៖
ពិនិត្យម�ើល មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ព័តមាន
៌
អ្នកប�ោះឆ្នោត ដែលមន្រ្តីប�ោះឆ្នោតខ�ោនធីរបស់អ្នកដែលបានផ្ញើសំបត្រទ�
ុ
ៅឱ្យអ្នក
ទូរស័ព្ទទ�ៅ (888) 345-4917
ល�ើបណ្តាញន�ៅ www.sos.ca.gov/elections/polling-place ឬ VoterStatus.sos.ca.gov
សរសេរអត្ថបទ Vote ទ�ៅ GOVOTE (468683)
ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត “Vote California” (អាចរកបានន�ៅហាង iOS និង Android)

ិ នការសនលឹក
អក
្ន រមច
ួ ំណែកកព
ូ កង
្ ឆ្នោត និងបេកជ
្ខ នទទា
ូ ំ ងរដ ្ឋ
ំ ល
្នុ វធា

ន�ៅពេលគណៈកម្មការម្នាក់ (បុគ្គល ឬក្រុមមនុស្សដែលទទួលបាន ឬចំណាយប្រាក់សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃ
ការជះឥទ្ធិពលទ�ៅល�ើអ្នកប�ោះឆ្នោតឱ្យគាំទ្រ ឬប្រឆាំងនឹងវិធានការសន្លឹកឆ្នោត ឬបេក្ខជន) គាំទ្រ ឬប្រឆាំងនឹង
វិធានការសន្លឹកឆ្នោត ឬបេក្ខជន និងដំឡ�ើងយ៉ាងហ�ោចណាស់ $1 លាន, គណៈកម្មការន�ោះត្រូវតែរាយការណ៍
អ្នករួមចំណែកទាំង 10 កំពូលៗរបស់ខ្លួនទ�ៅកាន់ គណកម្មការអនុវត្តន៍នយ�ោបាយយុត្តិធម៍រដ្ឋ California
(FPPC)។ គណៈកម្មាធិការត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះកំពូលទាំង 10 ន�ៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរ។

ខាងល�ើ

បញ្ជីទាំងនេះអាចរកបានន�ៅល�ើវិបសាយរបស់ FPPC http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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ការចះុ ឈ្មោះអក
្ន បោះឆ្នោត

ប្រសិនប�ើអ្នកបានចុះឈ្មោះប�ោះឆ្នោតរួចហ�ើយ អ្នកមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះម្តងទ�ៀតឡ�ើយ ល�ើកលែងតែ អ្នកផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ
អាស័យដ្ឋានផ្ទះ អាស័យដ្ឋានប្រៃសនីយ ឬប្រសិនប�ើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរ ឬ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរបក្សនយ�ោបាយមួយ។
អ្នកអាចចុះឈ្មោះប�ោះឆ្នោតល�ើបណ្តាញន�ៅ RegisterToVote.ca.gov, ឬទូរស័ព្ទទ�ៅខ្សែបណ្តាញអ្នកប�ោះឆ្នោតឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋ
លេខាធិការ តាមលេខ (888) 345-4917 ដ�ើម្បីឱ្យគេផ្ញើសំបត្រ
ុ នូវពាក្យសុំមួយទ�ៅអ្នក។
ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកប�ោះឆ្នោតអាចរកបានន�ៅការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ភាគច្រើន បណ្ណាល័យ ក្រុង
និងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលខ�ោនធី ការិយាល័យប�ោះឆ្នោតខ�ោនធី និងការិយាល័យរដ្ឋលេខាធិការ California។

ការចុះឈ្ម ោះអ្នកបោះឆ្នោតមានលក្ខខណ្ឌ

ត�ើអ្នកបានភ្លេចចុះឈ្មោះឬ? កុំបារម្ភអ!ី ត�ើអ្នកដឹងថា អំឡុងរយៈពេលនៃ 14 ថ្ងៃ មុនពេលថ្ងៃប�ោះឆ្នោតរហុតដល់
និងរួមទាំងថ្ងៃប�ោះឆ្នោត អ្នកអាចទ�ៅកាន់ការិយាល័យរបស់មន្រ្តីខ�ោនធីរបស់អ្នក ឬមណ្ឌលប�ោះឆ្នោតដ�ើម្បីចុះឈ្មោះមានលក្ខខណ្ឌដ�ើ
ម្បីប�ោះឆ្នោត? ដំណ�ើរការនេះមានឈ្មោះថាការចុះឆ្មោះអ្នកប�ោះឆ្នោតមានលក្ខខណ្ឌ (CVR)។ នេះគឺជារប�ៀបដែលវាមានដំណ�ើរការ៖
1. ចូលទ�ៅកាន់ការិយាល័យប�ោះឆ្នោតខ�ោនធីរបស់អ្នក ឬមណ្ឌលប�ោះឆ្នោត—បញ្ជីពេញលេញនៃព័ត៌មានទំនាក់ទំនងខ�ោនធីអាចរកបា
នន�ៅទីនេះ៖ http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/
2. បំពេញប័ណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកប�ោះឆ្នោត ឬចុះឈ្មោះល�ើបណ្តាញល�ើ RegisterToVote.ca.gov
3. ប�ោះឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន CVR ន�ៅការិយាល័យប�ោះឆ្នោតខ�ោនធី ឬមជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោតរបស់អ្នក។
កាលណាមន្ត្រីការប�ោះឆ្នោតខ�ោនធី ដំណ�ើរការលិខិតបញ្ជាក់អំពីការចុះឈ្មោះ សម្រេចថាអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បី
នឹងចុះឈ្មោះ និងបញ្ជាក់អះអាងព័តមា
៌ នរបស់អ្នក ការចុះឈ្មោះក្លាយទ�ៅជាអចិន្ត្រៃយ ហ�ើយ សន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន CVR
នឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូល។
ដ�ើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទ�ៀត សូមចូលទ�ៅ http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/
មជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោតគឺអាចរកបានសម្រាប់អ្នកប�ោះឆ្នោតដែលកំពុងរស់ន�ៅក្នុងខ�ោនធី Madera, Napa, Nevada,
៌ នបន្ថែមន�ៅល�ើ ក្រម
Sacramento និង San Mateo។ ចូលម�ើល VotersChoice.sos.ca.gov ឬម�ើលទំព័រ 93 សម្រាប់ព័តមា
ស្តីពីជម្រើសរបស់អ្នកប�ោះឆ្នោត និងមជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោត។

ពត
្ន បោះឆ្នោត
័ មា
៌ នស្តីឯកជនភាពចុះឈ្ម ោះរបស់អក

ិ ី ការចុ ះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតសម្ងា ត់ នៅផ្ទះ អ្នកប�ោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលកំពុងប្រឈមនឹងដំណ�ោះ
មានសុវត្ថិភាពនៅកម្មវធ
ស្រាយដែលគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិត (ឧទា. អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ជនរងគ្រោះពីការឈ្លបចាប់) អាចមានលក្ខណៈស
ម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្ថានភាពអ្នកប�ោះឆ្នោតសម្ងាត់។ សម្រាប់ព័តមា
៌ នបន្ថែម ទាក់ទងផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់ រដ្ឋលេខាធិការ
ន�ៅទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃរបស់កម្មវិធី តាមលេខ (877) 322-5227 ឬចូលម�ើល www.sos.ca.gov/registries/safe-home/។
ឯកជនភាពនៃព័ ត៌មានអ្ន កបោះឆ្នោត៖ ព័ត៌មានអំពីសំបត្រ
ុ បញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះអ្នកប�ោះឆ្នោតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រើដ�ោយមន្រ្តីប�ោះ
ឆ្នោតដ�ើម្បីផ្ញើឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានផ្លូវការអំពីដំណ�ើរការប�ោះឆ្នោត ដូចជាទីតាំងនៃកន្លែងប�ោះឆ្នោត និងបញ្ហា និងបេក្ខជននានាដែ
លនឹងលេចឡ�ើងល�ើសន្លឹកឆ្នោត។ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានការចុះឈ្មោះអ្នកប�ោះឆ្នោតសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម គឺត្រូវបានហាមឃាត់
ដ�ោយច្បាប់ និងមានទ�ោសកម្រិតមជ្ឈឹម។ ព័ត៌មានអ្នកប�ោះឆ្នោតប្រហែលជាត្រូវបានផ្តល់ទ�ៅបេក្ខជនសម្រាប់មុខតំណែង គណៈក
ម្មាធិការវិធានការសន្លឹកឆ្នោត ឬជនដទៃទ�ៀតសម្រាប់ការប�ោះឆ្នោត សម្រាប់គ�ោលបំណងមានខ្លឹមសារ នយ�ោបាយ និង រដ្ឋាភបា
ិ ល
ដូចបានសម្រេចដ�ោយរដ្ឋលេខាធិការ។ ប័ណ្ណប�ើកបរ លេខសន្តិសុខសង្គម ឬ ហត្ថលេខារបស់អ្នក ដូចដែលបានបង្ហាញល�ើប័ណ្ណចុះឈ្មោះអ្ន
កប�ោះឆ្នោតរបស់អ្នក មិនត្រូវអាចបញ្ចេញសម្រាប់គ�ោលបំណងទាំងនេះទេ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីការប្រើប្រាស់នូវព័តមា
៌ ន
អ្នកប�ោះឆ្នោត ឬចង់រាយការណ៍ពីការប្រើខុសដែលសង្ស័យនៃព័តមា
៌ នបែបនេះ សូមទូរស័ព្ទទ�ៅខ្សែបណ្តាញអ្នកប�ោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋលេខាធិការ
តាមលេខ (888) 345-4917។
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អនាគតនៃការបោះឆ្នោតកង
្នុ California

ដ�ោយច្បាប់ផ្តើមន�ៅឆ្នាំ 2018, អ្នកប�ោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់ក្នុងខ�ោនធី Madera, Napa, Nevada, Sacramento, និង
San Mateo នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេតាមសំបុត្រ ក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលពេលប�ោះឆ្នោត។ អ្នកប�ោះឆ្នោតន�ៅក្នុងខ�ោ
នធីដែលចូលរួមនឹងមានជម្រើស 3 សម្រាប់រប�ៀបប�ោះឆ្នោត៖
បោះឆ្នោតតាមសំ បុត្រ៖ អ្នកអាចផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបំពេញរបស់អ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអ្នកទទួលបាន។

ប្រអប់ ទម្លា ក់ ៖ អ្នកអាចទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតដែលបានបំពេញរួចរបស់អ្នកន�ៅប្រអប់ទម្លាក់ខ�ោនធីទាំងឡាយ
ឱ្យឆាប់ៗន�ៅពេលអ្នកទទួលបានវា។ មិនចាំបាច់ត្រូវមានតែមន�ៅប្រអប់ទម្លាក់ឡ�ើយ។

មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោត៖ មជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោតនឹងប្តូរទីកន្លែងប�ោះឆ្នោត។ អ្នកអាចប�ោះឆ្នោតដ�ោយខ្លួនឯងន�ៅមជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោតណាមួយន�ៅ
ក្នុងខ�ោនធីរបស់អ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោតនឹងប�ើកសម្រាប់រយៈពេល 11 ថ្ងៃអប្បបរមា រហូតដល់ និងរួមបញ្ចូលទាំងថ្ងៃប�ោះឆ្នោត។
ន�ៅមជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោតនីមួយៗ អ្នកអាច៖

•

ប�ោះឆ្នោតដ�ោយផ្ទាល់

•

ចុះឈ្មោះប�ោះឆ្នោត ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក

•

ទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតដែលបានបំពេញរបស់អ្នក

•

ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតជំនួស

•

ប�ោះឆ្នោតដ�ោយប្រើម៉ាស៊ីនប�ោះឆ្នោតដែលអាចចូលប្រើបាន

•

ទទួលបានជំនួយ និងសម្ភារៈប�ោះឆ្នោតជាពហុភាសា

ហេតុអវីមា
្ នការផ្លាស់បតូរ?
្

ច្បាប់ស្ដីពីជម្រើសរបស់អ្នកប�ោះឆ្នោតរដ្ឋ California បានក្លាយជាច្បាប់ន�ៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យ ការប�ោះឆ្នោតមានភាពងាយស្រួលនិ
ងអាចចូលដំណ�ើរការបាន។ អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសរប�ៀប ន�ៅពេល និងទីកន្លែងដែលអ្នកប�ោះឆ្នោត។

ត�ខ
ើ តញុំ ្ ្ រូវបោះឆ្នោតនៅពេលណា?

អ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកន�ៅសំបុត្រ ន�ៅប៉ន្មាន
ុ
សប្តាហ៍មុនការប�ោះឆ្នោត។ បន្ទាប់ពីបពេ
ំ ញសន្លឹកឆ្នោតរបស់អក
្ន
រួច អ្នកអាចប្រគល់វាត្រឡប់តាមសំបុត្រ ឬន�ៅប្រអប់ទម្លាក់ខ�ោនធី ឬមជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោតទាំងឡាយ។ មជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោត
នឹងប�ើកសម្រាប់អប្បរមារយៈពេល 11 ថ្ងៃរហូតដល់ និងរួមបញ្ចូលថ្ងៃប�ោះឆ្នោត។

ត�ខ
្ ងរកប្រអប់ទម្លា ក់ ឬមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឯណា?
ើ ញុំស្វែ
VotersChoice.sos.ca.gov

ចុះប�ើខម
ញុំ ្ ិ នទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ?ញុំ ្

ទ�ៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប�ោះឆ្នោតទាំងឡាយក្នុងខ�ោនធីរបស់អ្នក ឬទូរស័ព្ទទ�ៅមន្រ្តីការប�ោះឆ្នោតខ�ោនធីរបស់អ្នកដ�ើម្បីស្នើសុំការប្តូរ។

ចុះដូចម្តេចប�ើខម
ញុំ ្ ិ ននៅកងខោនធ
ីដែលចូលរ ួម?
្នុ

ប្រសិនប�ើអ្នករស់ន�ៅក្នុងខ�ោនធីមួយដែលបច្ចុប្បន្នមិនបានចូលរួមក្នុងច្បាប់ស្ដីពីជម្រើសរបស់អ្នកប�ោះឆ្នោត អ្នកនឹងបន្តប�ោះឆ្នោតដ�ោយអ៊ីម៉ែល
ឬន�ៅកន្លែងប�ោះឆ្នោត។ ទាក់ទងតាមលេខសម្រាប់អ្នកប�ោះឆ្នោតឥតគិតថ្លៃរបស់ រដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ (888) 345-4917
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
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អត្តបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់ ក៏អាចរកបានល�ើ បណ្
តា ញនៅ
http://voterguide.sos.ca.gov។

ខាន់
សំ

ណ
ន
ូ ដំ ឹ ង

ប�ើ អ្នកចង់ បានច្បាប់ ចម្លងបោះពុ ម្ពបន្ថែមមួ យនៃអត្ថបទនេះ៖
សូមអ៊ីមែលទៅរដ្ឋ លេខាធិ ការ
vigfeedback@sos.ca.gov

េសចកី្តជ

សូមទាក់ ទងខ្សែរទូរស័ ព្ទអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ រដ្ឋ លេ
ខាធិ ការលេខ (888) 345-4917។

ជំនួយសម្រាប់អក
្ន បោះឆ្នោតមានពកា
ិ រភាព

ពន
្ន
ទេ កស
ិ ិត្យម�ើលមគ្គុទ្ស
័ មា
៌ នអ្នកបោះឆ្នោតរខោនធីរបស់អក
៍ ម្រាប់ពត
មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ព័តមាន
៌
អ្នកប�ោះឆ្នោតខ�ោនធីរបស់អ្នកនឹង៖
•

ពិពណ៌នាអំពីវិធដែ
ី លបុគ្គលមានពិការភាព អាចប�ោះឆ្នោតជាឯកជន និងដ�ោយឯករាជ្យ

•

បិទសញ្ញាក�ៅអីមានកង់ ប្រសិនប�ើកន្លែងប�ោះឆ្នោត គឺអាចចេញចូលបានដ�ោយអ្នកប�ោះឆ្នោតមានពិការភាព

មគ្គុទ្ស
ទេ កស
្ព ំៗ
័ មា
៌ នអ្នកបោះឆ្នោតជាសំឡេង និងអក្សរពុមធ
៍ ម្រាប់ពត

ស�ៀវភ�ៅមគ្គុទេសក៍ទាំងនេះគឺអាចរកបានដ�ោយឥតគិតថ្លៃជាភាសាអង់គ្លេស ចិន ហិណ្ឌី ជប៉ុន ខ្មែរ កូរ៉េ អេស្ប៉ាញ តាហ្គាឡុក
ថៃ និងវ�ៀតណាម។ ដ�ើម្បីដាក់បញ្ជាសុំ៖
សូមទាក់ទងតាមខ្សែរទូរស័ព្ទអ្នកប�ោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋ
លេខាធិការលេខ (888) 345-4917។

ទាញយកកំណែ MP3 អូឌីយ៉ូ ន�ៅ
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/kh

ចូលម�ើល http://voterguide.sos.ca.gov

ិ សាយលទផ
វប
្ធ លការបោះឆ្នោតរដ ្ឋ

ចង់ឃ�ើញថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 លទ្ធផលការប�ោះឆ្នោតសាកល បន្ទាប់ពីការប�ោះឆ្នោត បិទន�ៅម�៉ោង 8:00 យប់?
ចូលម�ើល វិបសាយលទ្ធផលការប�ោះឆ្នោតរបស់ រដ្ឋលេខាធិការ California ន�ៅ https://vote.sos.ca.gov/។
វិបសាយលទ្ធផលការប�ោះឆ្នោតគឺត្រូវបានអាប់ដេតរ�ៀងរាល់ប្រាំនាទីន�ៅយប់ប�ោះឆ្នោត
ជាលទ្ធផលរាយការណ៍ខ�ោនធីទ�ៅ រដ្ឋលេខាធិការ។ មន្រ្តីប�ោះឆ្នោតខ�ោនធីផ្ញើលទ្ធផលប�ោះឆ្នោតពាក់កណ្តាលផ្លូវការ
ទ�ៅ វិបសាយរបស់ រដ្ឋលេខាធិការ បន្ទាប់ពីការិយាល័យប�ោះឆ្នោតបិទន�ៅម�៉ោង 8:00 យប់ ហ�ើយបន្តផ្ញើការអាប់ដេត
នានាន�ៅរ�ៀងរាល់ពីរម�៉ោងយ៉ាងតិចបំផុត រហូតទាល់សន្លឹកឆ្នោតន�ៅថ្ងៃប�ោះឆ្នោតត្រូវបានរាប់។
ចាប់ផ្តើមន�ៅឆ្នាំ 2018 អ្នកប�ោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់ក្នុងខ�ោនធី Madera, Napa, Nevada,
Sacramento, និង San Mateo នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេតាមសំបុត្រ ក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេ
លពេលប�ោះឆ្នោត។
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លទ្ធផលប�ោះឆ្នោតផ្លូវការនឹងត្រូវបានផ្សាយត្រឹមថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ន�ៅ www.sos.ca.gov/elections/

កាលបរច្ឆេ
ិ ទត្វរូ ចងចាំ!

ត្រូវចាំថា ទៅបោះឆ្នោ ត!

កន្លែងបោះឆ្នោតប�ើកទ្វារពីម៉ោង 7:00 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង
8:00 យប់ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត!
ថ្ងៃទី 8 ខែតុ លា ឆ្ំ នា 2018

ខែតុលា
អាទិត្យ

ច័ន្ទ

អង្គារ

ថ្ងៃទម
ី ួយ ដ�ើម្បីបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ។

ពុធ	ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ	សៅរ៍
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ថ្ងៃទី 22 ខែតុ លា ឆ្ំ នា 2018

ថ្ងៃចុងក្រោយដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
អ្នកអាចចុះឈ្មោះក្រោម “លក្ខខណ្ឌ” និង
បោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធី
របស់អ្នក ក្រោយពី 15-ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ទ
ឆេ
ផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត។

ថ្ងៃទី 30 ខែតុ លា ឆ្ំ នា 2018

ថ្ងៃចុងក្រោយដែលមន្ត្រីបោះឆ្នោតខោនធី
នោះនឹងទទួលការដាក់សំស
ុ ម្រាប់ ការបោះ
ឆ្នោតតាមសំបុត្ររបស់អ្នកបោះឆ្នោតណា
ម្នា ក់។

ិ ិ កា
ខែវច
្ឆ
អាទិត្យ

ច័ន្ទ

អង្គារ

ពុធ	ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ	សៅរ៍
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ិ ិ កា
ថ្ងៃទី 6 ខែវច
្ឆ ឆ្ំ នា 2018
ថ្ងៃបោះឆ្នោ ត!
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ការបោះឆ្នោតសាកល
CALIFORNIA

ពិ និត្យម�ើ លស្ថានភាពបោះឆ្នោតល�ើ អ៊ិនធឺ ណែតរបស់ អ្នកបោះឆ្នោតនៅ voterstatus.sos.ca.gov

អត្តបទនៃសម្នើច្បាប់

ិ ិកា
ថ្ងៃអង្គារ ទី 6 ខែវច
្ឆ ឆ្នាំ 2018

ត្រូវចាំថា ទៅបោះឆ្នោ ត!
កន្លែងបោះឆ្នោ តប�ើកទ្វា រពីម៉ោង 7:00
ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8:00 យប់

ថ្ងៃទី 8 ខែតុលា

ថ្ងៃទម
ួ ដ�ើម្បីបោះឆ្នោ តតាមសំបតុ ្រ។
ី យ

ថ្ងៃទី 22 ខែតុលា*

ថ្ងៃចង
ុ ក្រោយដ�ើម្បីចះុ ឈ្ម ោះបោះឆ្នោ ត។

ថ្ងៃទី 30 ខែតុលា

ថ្ងៃចង
ុ ក្រោយដែលមន្ត្រីបោះឆ្នោ តខោនធីនឹង
ទទួលយកពាក្យសុអ
្ន បោះឆ្នោ តណាមួយសម្រាប់សន្លឹកឆ្នោ តបោះ
ំ ក
ឆ្នោ តតាមសំបតុ ្រ។

សម្រាប់ច្បាប់ចមង
្ល បន្ថែមនៃមគ្គុទេ្ទសក៍សម្រាប់ពត
័ មាន
៌ អ្នកបោះ
ឆ្នោត ឬអត្ថបទនៃច្បាប់ស្របតាមសំណ�ើ ជាភាសាណាមួយខា
ងក្រោម សូមទូរស័ពទ្ទ ៅ៖
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

សូមសរសេរអត្ថបទ Vote ទៅ GOVOTE (468683) ដ�ើ ម្បីស្វែងរកទីតាំងនៃកន្លែងបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក។

*អ្នកនៅតែអាចចុះឈ្ម ោះក្រោម “លក្ខខណ្ឌ” និងបោះឆ្នោ តនៅការ ិយាល័យបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់អក
្ន 15-ថ្ងៃក្រោយពីផត
ុ កំណត់ការចុះឈ្ម ោះអ្នកបោះឆ្នោ ត។
ើ ប
កងកិ
្ច រឹងប្រែងដ�ើម្បីកាត់បនយ
្ថ ថ្លៃចណា
ំ យការបោះឆ្នោ ត រដ្ឋសភារដ្ឋបានផ្តល់សទ
ិ ដ
ធិ ្ ល់រដ្ឋ និងបណ្តាខោនធីដ�ើម្បីផ្ញស
ំ តុ ្រតែមគ្ទ្ទេ
្នុ ចប្
គុ
សក៍សម្រាប់ពត
រួ របោះឆ្នោ តនីមួយៗ និងដ�ើម្បីផល
្ត ់ច្បាប់ចម្លងមួយនៃអត្តបទនៃសម្នើច្បា
័ មាន
៌ អ្នកបោះឆ្នោ តមួយប៉ុណ្ណោះទៅដល់គ្សា
ប់តាមការស្នើស។
្ន ដោយទូរស័ពទ្ទ ៅលេខ
ំុ អ្នកអាចទទួលបានសំណៅបន្ថែមដោយទាក់ទងមន្ត្រីបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់អក
(888) 345-4917។
KHMER

OSP 18 145822

