
វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ជា ក់ភាពត្ររឹមត្ររូវ

ខ្ញុំ Alex Padilla រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ California សមូបញ្ជា ក់ថាវធិាៃការ ដដេបាៃ  

ដាក់បញ្េូលៅទលីៃះៃឹងត្រូវបាៃដាក់បញជាៃូ លៅអ្នកលបាះល ្្ន ្នៃរដ្ឋ California  

លៅ ក្នញងការលបាះល ្្ន ្សាកេ ដដេៃឹងត្រូវលធវីល� ីទទូាុំ ងរដ្ឋលៅន្ងៃទ ី3 ដខវចិ្ិកា ្្នុំ   
2020 ល�យីថាមគ្ញលទទេសក៍លៃះត្រូវបាៃលរៀបចុំយ៉ា ងត្ឹមត្រូវតាមចបាប់។ �្្ថលេខាៃិង 

តតារបស់រដ្ឋលធវីលៅ Sacramento រដ្ឋ California លៅន្ងៃទ ី10 ដខសីហា ្្នុំ  2020។

Alex Padilla, រដ្ឋលេខាធិការ

★  ★  ★  ★  ★       អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់        ★  ★  ★  ★  ★

អ្នកអាចស្នើ្ ុចំបាប់ចម្លងបន្ ថែមន្អត ថែបទ្សំ�ើ ចបាប់ស្ះសោយទាកទ់ងសៅមន្្ើស�ៀបចកំា�សោះស ន្ តសោ្ធើ�ប្អ់នកឬសៅតាមសេខ(888) 345-4917 ★★

មណ្ឌ លបោះប ន្ោ តប�ើកទ្វា រពើប ោ៉ ង 7:00 ពពរឹករហតូដល់ប ោ៉ ង 8:00 យ�់បៅថ្ងៃបោះប ន្ោ ត!

ការបោះ�ះបោះ�ោ តសាកលរដ្ឋឋ California
ថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ ទី ី3 ខែ� វិចិ្ឆិ ិ�កា �ោ � 2020

េ�ះេឆា� តេដាយសុវត�ិភាពេ�រដ�



2

ប្រសិនប្រើអ្នកប�ឿថាអ្នកប្ រូវបាន្រដិបសធ ចំបោះសិទ្ណិាមួយក្ននុងចំបណាមសិទ្ទំិាងបនះ សមូទរូសព័្ទទៅបណ្តា ញទានទ់េតកុារណ៍សម្រាប់
អ្នកទោះទ ្្ន តទោយសរាងា តឥ់តគតិថ្ លៃរបសរ់ដ្ឋទេខាធិការ តាមទេខ (888) 345-4917

កម្រ�ងសិិទ្ធិិិ

អ្នកបបាះប ្្ន ្
អ្នកមានសិទ្ិដូចខាងបប�ម៖

 1 សិិទិិ្ធិបោះ�ះបោះ�ោ ត ប្រ�សិិនបោះ�ើអ្នោកជាអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តដែ�
ល�នចុះះះបោះ�ះ ះ។ អ្ននកមានលកខណៈៈសិ�បតិិ្តិអាច 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ន ម្រ�សិិនបោះ�ើអ្ននក៖
• ជាពលរដ្ឋឋអាបោះ�រកិដែដ្ឋលរស់ិបោះ�រដ្ឋឋ California
• យ៉ាា ងបោះ�ចណាស់ិមានអាយុុ 18 �ន �
• �នចុះបោះ�ះ ះបោះ�កដែនែងដែដ្ឋលអ្ននកក�ពុងរស់ិបោះ��ចុុ�បនន
• �ចុុ�បនន�ិនសិិតិ្តិកនងុពនិនាគាររដ្ឋឋ ឬពនិនាគារសិហព័និ ឬម្រត្តិូ

 វ�នបោះ�ះដែលង�បោះណិាះអាសិននបោះ�យុសារបោះ�សិ�ទ្ធិឧម្រកិ 
ដ្ឋឋណា�ួយុ

• �ចុុ�បននតុ្តិលាការ�ិន�នរកបោះ�ើញថាអ្នសិ�ត្តិភិាពផ្លូែ�វចិតិ្តិកនុ
 ងការបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ

 2 សិិទិិ្ធិកោះងការបោះ�ះបោះ�ោ តប្រ�សិិនបោះ�ើអ្នោកជាអ្នោកបោះ�ះ បោះ�ោ ត�នចុះះះបោះ�ះ ះរចួុះបោះ�ើយ បោះ�ះ�ើជាបោះ�ះ ះរ�ស់ិ 
អ្នោកមិិនមានបោះ�កោះង�ញី្ជីើ។ អ្ននកនឹងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុ 
បោះម្រ�ើសិនែឹកបោះ�ន ត្តិ�បោះណិាះអាសិនន។ សិនែឹកបោះ�ន ត្តិរ�ស់ិអ្នន 
កនឹងម្រត្តិវូ�នរា�់�ញ្ចូុ�ល ម្រ�សិិនបោះ�ើ�ន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិក� ណៈត់្តិថាអ្ននកមាន លកខណៈៈសិ�បតិិ្តិបោះដ្ឋើ�បើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។

 3 សិិទិិ្ធិកោះងការបោះ�ះបោះ�ោ ត ប្រ�សិិនបោះ�ើអ្នោកបោះ� ដែតសិិិតបោះ�កោះងជួួររង់ចាំបំោះ�បោះ�លដែ�ល 
ការយិាល័យបោះ�ះបោះ�ោ តប្រតវូ�ិទ្ធិ។

 4 សិិទិិ្ធិបោះ�ះបោះ�ោ តបោះោយសិន្លឹកបោះ�ោ តសិមាងា ត់ បោះ�យុ  
�ិនមាននរណារខំានអ្ននក ឬម្រ��់អ្ននកអ្ន�ពើរបោះ�ៀ�  
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។

 5 សិិទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិល�នសិន្លឹកបោះ�ោ តថះើ   
ប្រ�សិិនបោះ�ើអ្នោក�ន�បោះងើើតកំ�ះសិ  
ម្រ�សិិនបោះ�ើអ្ននក�ិន�ន់�ន បោះ�ះបោះ�ន ត្តិរចួ។ អ្ននកអាច៖

បោះសិោើសិះំមិន្រ្តីនីើបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�កដែន្ងបោះ�ះបោះ�ោ តរក  
សិនែឹកបោះ�ន ត្តិថ្មីះើ
�ូ�រ សិន្លឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមិសំិ�ះប្រតរ�ស់ិអ្នោក រក 
សិនែឹកបោះ�ន ត្តិថ្មីះើ�ួយុបោះ�ការយិ៉ាល័យុ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬកដែនែង  
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�ស់ិអ្ននក ឬ  
បោះ�ះបោះ�ោ តបោះោយការបោះប្រ�ើសិន្លឹកបោះ�ោ ត�បោះ�ូះ 
អាសិនោ។

 6 សិិទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិល�នជំួនួយកោះងការបោះ�ះសិន្លឹកបោះ�ោ ត  រ�ស់ិអ្នោកពើនរណាមាន ក់ ដែដ្ឋលអ្ននកបោះម្រ�ើសិបោះរ ើសិ  
បោះលើកដែលងដែត្តិពើនិបោះយ៉ា�ក ឬ ត្តិ�ណាងសិហ�ើព  
រ�ស់ិអ្ននក។

 7 សិិទិិ្ធិទ្ធិម្ាក់សិន្លឹកបោះ�ោ ត បោះ�ះតាមិសំិ�ះប្រតរ�ស់ិអ្នោក  
ដែ�ល�ន�ំបោះ�ញ រចួុះបោះ�កដែន្ងបោះ�ះបោះ�ោ ត  
�មួិយបោះ�កនងុរដ្ឋឋ California។

 8 សិិទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិល�នឯកសារបោះ�ះបោះ�ោ តជាភាសាមួិយ  
បោះប្រ��ើភាសាអ្នង់បោះ�្សិ ម្រ�សិិនបោះ�ើមាន�នុសិស  
ម្រ��់ម្រគាន់ បោះ�កនុង�ណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�ស់ិអ្ននក 
និយ៉ាយុភាសាបោះនាះ។

 9 សិិទិិ្ធិកោះងការសួិរសំិណួរបោះៅមិន្រ្តីនីើបោះ�ះបោះ�ោ ត  អំ្ន�ើនើតិវធិីើ បោះ�ះបោះ�ោ ត និងបោះ�ើល ពើដ្ឋ�បោះណៈើ រការ  
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ ម្រ�សិិនបោះ�ើ�នុសិសដែដ្ឋលអ្ននកសួិរ�ិន
អាចបោះ�ែើយុត្តិ�នឹងសិ�ណួៈររ�ស់ិអ្ននក�នពួកបោះ�ម្រត្តិ ូ
វដែត្តិ�ញូ្ចូ�នអ្ននកបោះ��នុសិសដែដ្ឋលសិ�ម្រសិ�បោះដ្ឋើ�បើ
ទ្ធិទួ្ធិល�នចបោះ�ែើយុ។ ម្រ�សិិនបោះ�ើអ្ននក�ងកការរខំាន 
ពួកបោះ�អាចឈ�់បោះ�ែើយុនឹងអ្ននក។

 10 សិិទិិ្ធិរាយការណ៍អំ្ន�ើសិកមិះភា�បោះ�ះបោះ�ោ ត  
ខុះសិចុះា�់ ឬដែក្ង�នំ្បោះ��ន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬ 
ការយិ៉ាល័យុរដ្ឋឋបោះលខាធិិការ។
	បោះ�បោះលើបោះ�ហទ្ធិ�ព័រ www.sos.ca.gov
✆	 តា�ទ្ធិ�រស័ិព្ទបោះលខ (888) 345-4917
	តា�អុ្នើដែ�ាល elections@sos.ca.gov

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov
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អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់

រួមួចំ្ណែ�កដល់់កង្វះះ�ខាតលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃតនមៃសមរួមយ		ណ�ះើឲ្យយខូូច្ការួប្របកួតប្របណែ�ង្វះ
ណែ�ែកអា�ើវកមម	ៃិង្វះណ�ះើឲ្យយបាត់បង់្វះ	ប្របណ��ៃ៍ដល់់អា�ើវកមមចាប់ណ�ើើមថ្មីមើ។

(f)	 ការួបាា ៃ់ប្របមា�មិៃប្រ�ប់ប្រ�ៃ់រួបស់រួដា	California	ណ�ណល់ើ
	អច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមម�ឺជាបញ្ហាា កំពុ្យង្វះរួកី�ំណ�ើង្វះ។	អែក
វៃិិណ��ៃិង្វះសា�ើវកមម�ំៗណែដល់ភា�ណប្រច្ើៃមកព្យើរួដា	ៃិង្វះណខាៃ�ើណ�េង្វះៗ		កំពុ្យង្វះ
ណប្របើប្របាស់ណែ�ៃការួជាណប្រច្ើៃណដើមីើណ�ច្ព្យើច្បាប់ៃិង្វះទិញ		ល់ក់	អច្ល់ៃប្រទព្យយ
ណដ្ឋាយមិៃប្រតវូបាៃវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិ		ណែដល់ណ�ះើឲ្យយបាត់បង់្វះមូល់ៃិ�ិសប្រមាប់
សាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះសហ�មៃ៍	មូល់ដ្ឋាា ៃរួបស់ណយើង្វះរាប់ពាៃ់លាៃដុលាៃ រួ។

(g)	 ការួសិកានាណព្យល់ថ្មីមើៗណៃ�មួយណដ្ឋាយសាកល់វទិាល័់យ		ភា�ខាង្វះតីងូ្វះ	 
California	បាៃរួកណ�ើញថាអច្ល់ៃប្រទព្យយ	ពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមម
ណែដល់មិៃមាៃការួវាយតនមៃ		អៃុញ្ហាា តឲ្យយមាា ស់កមមសិទិណិ�ច្ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ
កែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ		ជាង្វះ	$11	ពាៃ់លាៃកែងុ្វះមួយឆ្នាំែ ណំែដល់ទឹកប្របាក់ណៃ��ួរួណែតណ�
	�បំ្រទដល់់សាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះសហ�មៃ៍មូល់ដ្ឋាា ៃរួបស់ណយើង្វះ។

(h)	 ប្របព័្យៃិព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមមមិៃប្របប្រកតើ	
រួបស់រួដា	California	រួមួចំ្ណែ�កដល់់វបិតិ្លំ់ណ�ដ្ឋាា ៃ	តនមៃសមរួមយណ�រួដា	 
California។	ការួសិកាណែដល់ណ�ះើណ�ើង្វះណដ្ឋាយការួ�ិល័់យអែកវភិា�ៃើតិ
បញ្ញាតិ្	ៃិង្វះសាកល់វទិាល័់យ	California	បាៃបង្ហាា ញថាប្របព័្យៃិព្យៃិ		 
អច្ល់ៃប្រទព្យយណ�រួដា	California ណល់ើកទឹកចិ្ត្ឲ្យយ	មាា ស់អច្ល់ៃប្រទព្យយ
រួកាទុកអច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម		ៃិង្វះឧសាហកមមទំណៃរួណចាល់	ៃិង្វះ
មិៃណប្របើប្របាស់ប្រ�ប់ប្រ�ៃ់។	ប្របព័្យៃិមាៃកំណែ�ទប្រមង់្វះណែដល់វាយតនមៃណល់ើ
អច្ល់ៃប្រទព្យយទាំងំ្វះអស់	ណដ្ឋាយណែ�ែកណល់ើតនមៃទើ�ារួប្រតឹមប្រតវូរួបស់វា	ៃឹង្វះ
បណង្វះើើត	ការួណល់ើកទឹកចិ្ត្ថ្មីមើដ៏មាៃថាមព្យល់ណដើមីើសាង្វះសង់្វះ	លំ់ណ�ដ្ឋាា ៃថ្មីមើ។

(i)	 មាា ស់អច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមមប្រ�ប់រួបូទទួល់	អត្ថ
ប្របណ��ៃ៍ព្យើសាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះណសវាកមមកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ	ដូច្ជាសុវត្ថិភាព្យ
សាធារួ�ៈ	ៃិង្វះណហដ្ឋាា រួច្នាសម័្ៃិ	។	វាមាៃភាព្យអយុតិ្�ម៌	ៃិង្វះប្របឆំ្នាំង្វះ
ការួប្របកួតប្របណែ�ង្វះណែដល់ប្របព័្យៃិព្យៃិ		អច្ល់ៃប្រទព្យយបង្វះ្ំអា�ើវកមមមួយចំ្ៃួៃ
ឲ្យយបង់្វះព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ	ខ្ូស់ជាង្វះណដើមីើ�ំប្រទដល់់សាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះ
សហ�មៃ៍មូល់ដ្ឋាា ៃ	រួបស់ណយើង្វះ	ខូ�ៈណព្យល់ណែដល់�ូប្របណែ�ង្វះរួបស់ពួ្យកណ�
បង់្វះព្យៃិ	អច្ល់ៃប្រទព្យយទាំបជាង្វះណប្រពា�ណែតអច្ល់ៃប្រទព្យយរួបស់ពួ្យកណ�	ប្រតវូបាៃ
បាា ៃ់ប្របមា�ណប្រកាមតនមៃទើ�ារួប្រតឹមប្រតវូ	។

(j)	 ប្របព័្យៃិព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយមិៃប្របប្រកតើរួបស់រួដា	California		មិៃប្រតឹមណែត
ណ�ះើឲ្យយខូូច្ការួប្របកួតប្របណែ�ង្វះបាុណ ណ្ �ណទ		វាក៏បំបាក់ទឹកចិ្ត្ណល់ើការួវៃិិណ��
អា�ើវកមម�ង្វះណែដរួ។	ណ�ណប្រកាមប្របព័្យៃិបច្ាុបីៃែ	អា�ើវកមមណែដល់វៃិិណ��ណល់ើ
ការួណែកល់មែ		អច្ល់ៃប្រទព្យយរួបស់	ពួ្យកណ�ច្ង់្វះឲ្យយមាៃការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិ		 
ៃិង្វះព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់ខ្ូស់ជាង្វះមុៃ។	បាុណែៃ្	អា�ើវកមមណែដល់មិៃ
វៃិិណ��ណល់ើការួណែកល់មែអច្ល់ៃប្រទព្យយ	រួបស់ពួ្យកណ�	បៃ្រួកីរាយៃឹង្វះនថ្មីៃ
ចំ្្យតិច្នៃការួ		វាយតនមៃទាំបណៃ�។

(k)	 ការួសិកាមួយណែដល់ណ�ះើណ�សាកល់វទិាល័់យ	California		បង្ហាា ញថា
ការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម	ៃឹង្វះមាៃអត្ថ
ប្របណ��ៃ៍វ�ិជមាៃសុទណិ�ណល់ើការួង្ហារួ	ៃិង្វះណសដាកិច្ារួដា	California	។

(l)	 ប្របសិៃណបើណយើង្វះបាៃណ�ះើកំណែ�ទប្រមង់្វះបញ្ហាា នៃការួវាយតនមៃមិៃប្រ�ប់	
ប្រ�ៃ់រួបស់រួដា	California	ណ�ណល់ើអច្ៃប្រទព្យយអា�ើវកមមណនា�	រួដា	 
California	ៃឹង្វះណ�ណែតស្ថិតកែងុ្វះចំ្្ត់ថាែ ក់កែងុ្វះចំ្ណ្មរួដា	ទាំបជាង្វះណ�
បំ�ុតសប្រមាប់ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយអា�ើវកមម	ណ�កែងុ្វះប្របណទសដណែដល់	ណប្រពា�ណែត
ប្របការួនៃ�មមៃុញ្ញារួដា	California ពាក់ព័្យៃិៃឹង្វះការួកំ�ត់ណែដៃប្រតឹម	1% 
ណ�ណល់ើ	អប្រ�ព្យៃិ	អច្ល់ៃប្រទព្យយ។

(m)	 អា�ើវកមមខាែ តតូច្	ៃិង្វះអា�ើវកមមចាប់ណ�ើើមថ្មីមើណែដល់រួកីច្ណប្រមើៃ		 
�ឺជាមូល់ដ្ឋាា ៃប្រ�ឹ�សប្រមាប់ណសដាកិច្ារួដា	California	ណ�ណព្យល់ណៃ�		ៃិង្វះ

សំំណើ�ើ បបជាមត្ថ ិ15
វធិាៃការួ�ួ្ច្ណ�្ើមណៃ�	ប្រតវូបាៃដ្ឋាក់�ូៃប្របជា�ៃណដ្ឋាយអៃុណលាម	ណ��ម
ប្របការួនៃ	ណែ�ែក	8	មាប្រ�	II	នៃ�មមៃុញ្ញារួដា	California	។

វធិាៃការួ�ួ្ច្ណ�្ើមណៃ�បណែៃ្ថមណែ�ែកនានាណ�ណល់ើ�មមៃុញ្ញារួដា	California  
ណហតុដូណច្ែ�	ប្របការួថ្មីមើណែដល់ប្រតវូបាៃណសែើណអាយបណែៃ្ថម�ឺប្រតវូបាៃ	ណបា�ពុ្យម្ជា	
ប្របណេទអកេរួណប្រទត	ណដើមីើបង្ហាា ញថា	ពួ្យកវាជាចំ្�ុច្ថ្មីមើ។

សំំណើ�ើ ច្បាាប់ 
ណែ�ែក	 1.	 ចំ្�ង្វះណ�ើង្វះ.
វធិាៃការួណៃ�ប្រតវូបាៃសាា ល់់ថាជា	“ច្បាប់មូល់ៃិ�ិសាលាណរួៀៃៃិង្វះ
សហ�មៃ៍កែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃរួដា Californa ឆ្នាំែ 	ំ2020 (The California 
Schools and Local Communities Funding Act of 2020)”។
ណែ�ែក	 2.	 ល់ទ�ិល់រួកណ�ើញ។
(a)	 រួដា	California	�ឺជាណសដាកិច្ា�ំបំ�ុតទើប្របាណំ�កែងុ្វះពិ្យេព្យណលាក
		បាុណែៃ្ប្របសិៃណបើណយើង្វះមិៃវៃិិណ��ណល់ើអនា�តរួបស់ណយើង្វះណទ		ណយើង្វះៃឹង្វះរួត់
ព្យើណប្រកាយណ�វញិ។	ណដើមីើណ�ះើឲ្យយរួកីលូ់តលាស់ណសដាកិច្ារួបស់ណយើង្វះ	ៃិង្វះ�ើល់់
�ុ�ភាព្យ	កាៃ់ណែតល់ែសប្រមាប់ណព្យល់ណៃ�ៃិង្វះសប្រមាប់�ំនាៃ់ណប្រកាយណទៀត	នៃ
ព្យល់រួដា	California	ណយើង្វះប្រតវូណ�ះើឲ្យយកាៃ់ណែតប្របណសើរួណ�ើង្វះ	កែងុ្វះការួង្ហារួវៃិិណ��
ណល់ើសាលាណរួៀៃ	មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍		ៃិង្វះសហ�មៃ៍មូល់ដ្ឋាា ៃ	 
ណហើយប្រតវូខិូតខំូណែថ្មីមណទៀតណដើមីើ	ណល់ើកទឹកចិ្ត្អា�ើវកមមខាែ តតូច្	 
ៃិង្វះអា�ើវកមមចាប់ណ�ើើមថ្មីមើ។
(b)	 ភាព្យប្របកួតប្របណែ�ង្វះរួបស់ណយើង្វះចាប់ណ�ើើមជាមួយៃឹង្វះការួណ�ះើឲ្យយកូៃៗ	ៃិង្វះ
ការួអប់រួ	ំរួបស់ពួ្យកណ�ជាអាទិភាព្យ។	ការួកាត់មូល់ៃិ�ិៃិង្វះការួ�ើល់់មូល់ៃិ�ិមិៃ
ប្រ�ប់ប្រ�ៃ់រាប់ទសវតេបាៃ	ណ�ះើឲ្យយអៃរ្ាយដល់់សាលាណរួៀៃណ�រួដា	California	។	
ការួសិកាថ្មីមើៗមួយបាៃដ្ឋាក់ចំ្្ត់ថាែ ក់ណល់ើល់ទ�ិល់នៃសាលាណរួៀៃ	ណ�រួដា	 
California	ស្ថិតណ�ពាក់ក ើ្ ល់បាតណប្រកាម	កែងុ្វះចំ្ណ្មរួដាទាំងំ្វះអស់។	 
រួដានានាណែដល់ទទួល់បាៃចំ្្ត់ថាែ ក់ខ្ូស់បំ�ុតចំ្្យប្របាក់	រាប់ពាៃ់ដុលាៃ រួ
សប្រមាប់សិសេមាែ ក់ៗណប្រច្ើៃជាង្វះណ�រួដា	California	។
(c)	 កង្វះះ�មូល់ៃិ�ិរួបស់រួដា	California	បង្វះើ�ល់វបិាកណដ្ឋាយផ្ទាា ល់់	ដល់់
កូៃៗរួបស់ណយើង្វះ៖	ណយើង្វះណ�ចំ្្ត់ថាែ ក់ចុ្ង្វះណប្រកាយបង្វះែស់	ណ�កែងុ្វះប្របណទស
កែងុ្វះសមាមាប្រតចំ្ៃួៃប្រ�ៃិូង្វះសិសេ		ចុ្ង្វះណប្រកាយណ�កែងុ្វះសមាមាប្រតចំ្ៃួៃអែក
�្ល់់ប្របឹកាណែ�នាៃិំង្វះសិសេ		ណហើយចុ្ង្វះណប្រកាយណ�កែងុ្វះសមាមាប្រតចំ្ៃួៃ
ប ណ្ រួកេៃិង្វះសិសេ។
(d)	 �ុ�ភាព្យ�ើវតិកែងុ្វះសហ�មៃ៍មូល់ដ្ឋាា ៃរួបស់ណយើង្វះក៏ចាបំាច់្ជាទើបំ�ុត
សប្រមាប់អនា�តណសដាកិច្ារួបស់ណយើង្វះ។	វាអាប្រស័យណ�ណល់ើ�ៃូវថ្មីែល់់ណែដល់មាៃ
សុវត្ថិភាព្យៃិង្វះសាែ ត	ណសវាកមម	សណ�ង្ហាា �បនាា ៃ់ណែដល់ណយើង្វះពឹ្យង្វះពាក់	សួៃច្បារួ
ៃិង្វះកមមវ�ិើកំសាៃ្	ណែដល់រួកាយុវ�ៃណអាយឆ្នាំា យព្យើបញ្ហាា 	ៃិង្វះ�ៃូវថ្មីែល់់ណែដល់
ណយើង្វះ	ណែថ្មីទាំបំាៃល់ែ។	ទើប្រកងុ្វះ	ណខាៃ�ើ	ៃិង្វះទើភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃរួបស់ណយើង្វះ
�ឺកំពុ្យង្វះណ��ួរួមុខូ		ប្របឈមជាមួយៃឹង្វះ�ល់វបិាកនៃការួខូះ�លំ់ណ�ដ្ឋាា ៃណែដល់
មាៃ	តនមៃសមរួមយ	ៃិង្វះការួណកើៃណ�ើង្វះនៃភាព្យឥតទើ�ប្រមក		ប្រព្យមទាំងំ្វះហាៃិេ័យ
កាៃ់ណែតអាប្រកក់ណដ្ឋាយសារួណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ		ៃិង្វះណប្រ��មហៃ្រាយណ�េង្វះៗណទៀត។
(e)	 ព្យៃិប្រទព្យយសមីតិ្ណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមម		�ឺជា
ប្របេព្យច្មីង្វះនៃមូល់ៃិ�ិសប្រមាប់សាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះ	សហ�មៃ៍មូល់ដ្ឋាា ៃ
រួបស់ណយើង្វះ។	ខូ�ៈណែដល់ប្រ�ប់រួដាណ�េង្វះៗណទៀតវាយតនមៃណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយ
ពា�ិ�ជកមម		ៃិង្វះឧសាហកមមណដ្ឋាយណែ�ែកណល់ើតនមៃទើ�ារួប្រតឹមប្រតវូរួបស់ខូៃួៃ
		រួដា	California	អៃុញ្ហាា តព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះ	ឧសាហកមម
អស់រួយៈណព្យល់ណប្រច្ើៃឆ្នាំែ 	ំឬរួហតូដល់់រាប់ទសវតេ	ណដ្ឋាយមិៃមាៃការួវាយតនមៃ
ណ�ើង្វះវញិ។	ប្របព័្យៃិមិៃប្របប្រកតើណៃ��ឺង្ហាយៃឹង្វះរួង្វះបា�ពាល់់ណដ្ឋាយណប្រ�ង្វះការួ�៍
	លួ់ច្ណ�ច្ព្យៃិ	បណែង្វះះរួមូល់ៃិ�ិណច្ញព្យើសាលាណរួៀៃៃិង្វះសហ�មៃ៍	មូល់ដ្ឋាា ៃ	 
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4 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

ណែដល់ចូ្ល់ណ�សាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះ	មហាវទិាល័់យ	សហ�មៃ៍ប្រតវូបាៃ
ណែបង្វះណែច្កកែងុ្វះរួណបៀបណែដល់ប្រសបណ��ម		រួបូមៃ្មូល់ៃិ�ិប្រ�ប់ប្រ�ង្វះកែងុ្វះ
មូល់ដ្ឋាា ៃកែងុ្វះណច្តនាណល់ើកកម្ស់	សម�ម៌។

(f)	 ធានាថាប្របាក់ចំ្�ូល់ថ្មីមើៃឹង្វះចូ្ល់ណ�ទើប្រកងុ្វះ	ណខាៃ�ើ	ៃិង្វះម�្ឌ ល់	
ពិ្យណសសណែដល់ជាល់ទ�ិល់នៃវធិាៃការួ�៍ណៃ�		ៃិង្វះប្រតវូបាៃណែបង្វះណែច្ក
កែងុ្វះរួណបៀបដូច្�ែ ណ�ៃឹង្វះចំ្�ូល់ព្យៃិ	ណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយណ�េង្វះណទៀតណែដល់
ប្រសបៃឹង្វះវធិាៃការួ�៍	ណល់ើសៃៃឹកណឆ្នាំែ តព្យើមុៃណែដល់បាៃអៃុម័តណដ្ឋាយអែក	
ណបា�ណឆ្នាំែ តណដើមីើណែកល់មែ�ុ�ភាព្យ�ើវតិកែងុ្វះសហ�មៃ៍	មូល់ដ្ឋាា ៃណ�ប្រ�ប់
ណែ�ែកទំាំង្វះអស់នៃរួដា	California	។

(g)	 ណ�ះើណអាយប្របាកដថាមាៃតមាៃ ភាព្យសាធារួ�ៈណព្យញណល់ញ�មរួយៈ	
ការួតប្រមវូឲ្យយសាលាណរួៀៃ	មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍	ទើប្រកងុ្វះ		ណខាៃ�ើ	ៃិង្វះ
ម�្ឌ ល់ពិ្យណសសបង្ហាា ញជាសាធារួ�ៈៃូវ	ប្របាក់ចំ្�ូល់ថ្មីមើណែដល់ណ�បាៃ
ទទួល់	ៃិង្វះរួណបៀបចំ្្យប្របាក់ចំ្�ូល់	ទំាំង្វះណនា��មល់ក្�ៈណែដល់
ទូលំ់ទូលាយ	ៃិង្វះង្ហាយយល់់។

(h)	 មាៃភាព្យច្បាស់លាស់ថាវធិាៃការួណៃ�អៃុវត្ណែតចំ្ណពា�អច្ល់ៃប្រទព្យយ	
ពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមមណែដល់ជាប់ព្យៃិណដ្ឋាយការួរួមួបញ្ញាូល់	ៃូវប្របការួ
ណែដល់ណែច្ង្វះថា៖

(1)	 អច្ល់ៃប្រទព្យយលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃទំាំង្វះអស់ប្រតវូបាៃណល់ើកណែល់ង្វះដូណច្ែ�មាា ស់�ា�		ៃិង្វះ
អែក�ួល់	មិៃរួង្វះការួបា�ពាល់់ណដ្ឋាយវធិាៃការួណៃ��មរួណបៀប្មួយ	ណ�ើយ។

(2)	 វធិាៃការួណៃ�មិៃផ្ទាៃ ស់បើូរួណល់ើច្បាប់ណែដល់មាៃប្រសាប់ណែដល់បា�ពាល់់	
ដល់់ព្យៃិដ្ឋារួ	ឬការួការួពារួដើ	កសិកមមណ�ើយ។

(i)	 មិៃណ�ះើការួផ្ទាៃ ស់បើូរួណល់ើប្របការួ�មមៃុញ្ញានៃសំណ�ើ ប្របជាមតិ	13  
ណែដល់ទាំក់ទង្វះៃឹង្វះណែដៃកំ�ត់	1	ភា�រួយណល់ើអប្រ�ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ	
សប្រមាប់អច្ល់ៃប្រទព្យយជាប់ព្យៃិទំាំង្វះអស់ណដើមីើឲ្យយព្យៃិ	អច្ល់ៃប្រទព្យយ	កែងុ្វះ
មូល់ដ្ឋាា ៃណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមមៃិង្វះឧសាហកមមៃឹង្វះបៃ្	ស្ថិតណ�
កែងុ្វះចំ្ណ្មអប្រ�ទាំបបំ�ុតណ�កែងុ្វះប្របណទស	បនាា ប់ព្យើ	វធិាៃការួណៃ�ប្រតវូ
បាៃយល់់ប្រព្យមណដ្ឋាយអែក	ណបា�ណឆ្នាំែ ត។

(j)	 ធានាណស្ថរួភាព្យសប្រមាប់មាា ស់អច្ល់ៃប្រទព្យយអា�ើវកមមខាែ តតូច្	ណដ្ឋាយ
ការួ�ើល់់ការួមិៃរាប់បញ្ញាូល់	សប្រមាប់មាា ស់អច្ល់ៃប្រទព្យយ	ពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះ
ឧសាហកមមខាែ តតូច្។	ណច្តនានៃប្របការួណៃ��ឺណដើមីើ�ើល់់ការួមិៃរាប់
បញ្ញាូល់ណែដល់អៃុវត្ណែតណល់ើ	មាា ស់ពិ្យតប្របាកដនៃអា�ើវកមមខាែ តតូច្		ណហើយ
ថាមាា ស់អច្ល់ៃប្រទព្យយ	�ំៗប្រតវូបាៃបង្ហាើ រួព្យើការួណប្របើប្របាស់ការួមិៃរាប់បញ្ញាូល់
សប្រមាប់ជា	ប្របណ��ៃ៍ផ្ទាា ល់់ខូៃួៃរួបស់ពួ្យកណ�។

(k)	 ព្យៃារួណព្យល់ការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិសប្រមាប់អច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់	អា�ើវកមម
ខាែ តតូច្មាៃចំ្ៃួៃ	50	ភា�រួយ	ឬណប្រច្ើៃជាង្វះណៃ�នៃទើ�ំង្វះណែដល់	មាៃ
មៃុសេណប្របើប្របាស់	រួហូតដល់់កាល់បរួណិច្ឆេទវាយតនមៃឆ្នាំែំ 	2025–26		ណដើមីើ
�ើល់់ឲ្យយអែក�ួល់ទើ�ំង្វះអា�ើវកមមខាែ តតូច្ទំាំង្វះណនា�ៃូវណព្យល់ណវលា	បណែៃ្ថមណដើមីើ
ណប្រ�ើសណរួសី�ណប្រមើសនៃការួ�ួល់ណែដល់មាៃប្របសិទភិាព្យ	សប្រមាប់ពួ្យកណ�	 
ណែដល់ទទួល់សាា ល់់ថា�ល់បា�ពាល់់នៃវធិាៃការួ	ណៃ�ៃឹង្វះខុូស�ែ សប្រមាប់
អច្ល់ៃប្រទព្យយៃើមួយៗអាប្រស័យណល់ើ	ថាណតើការួវាយតនមៃបច្ាុបីៃែវា�ិតបាុៃ្
ណ�ៃឹង្វះតនមៃទើ�ារួ	ប្រតឹមប្រតវូ	ណហើយណតើវាមាៃល់ក្�ៈសមីតិ្សប្រមាប់ការួមិៃ
	រាប់បញ្ញាូល់អច្ល់ៃប្រទព្យយខាែ តតូច្សប្រមាប់អច្ល់ៃប្រទព្យយ		ណែដល់មាៃតនមៃទើ�ារួ
ប្រតឹមប្រតវូកែងុ្វះទឹកប្របាក់ចាប់ព្យើ	$3	លាៃ	ចុ្�ណប្រកាមឬណទ។

(l)	 ណល់ើកទឹកចិ្ត្អា�ើវកមមថ្មីមើ	ៃិង្វះអា�ើវកមមណែដល់មាៃប្រសាប់ណអាយ	ណ�ះើការួ
វៃិិណ��ថ្មីមើណដ្ឋាយការួលុ់បបំបាត់ព្យៃិប្រទព្យយផ្ទាា ល់់ខូៃួៃរួបូើ	អា�ើវកមមណល់ើឧបករួ�៍
ៃិង្វះណប្រ�ឿង្វះសង្ហាា រួមឹសប្រមាប់អា�ើវកមម	ខាែ តតូច្	ៃិង្វះការួ�ើល់់ការួណល់ើកណែល់ង្វះ
កែងុ្វះទឹកប្របាក់	$500,000	កែងុ្វះមួយឆ្នាំែំ សប្រមាប់អា�ើវកមមណ�េង្វះណទៀត។	រួដាសភា
អាច្ៃឹង្វះមិៃកាត់បៃ្ថយការួណល់ើកណែល់ង្វះណៃ�ណទ	បាុណែៃ្អាច្ៃឹង្វះ	បណង្វះើើៃវាវញិ។

ណ�ណព្យល់អនា�តរួបស់	ណយើង្វះ។	ព្យៃិប្រទព្យយសមីតិ្ណ�ណល់ើឧបករួ�៍	ៃិង្វះ
ណប្រ�ឿង្វះសង្ហាា រួមឹបំបាក់ទឹកចិ្ត្	ដល់់អា�ើវកមមចាប់	ណ�ើើមថ្មីមើ	អា�ើវកមមខាែ ត
តូច្	ៃិង្វះអា�ើវកមម�ំៗ		មិៃឲ្យយច្ង់្វះណ�ះើការួវៃិិណ���លិ់តថ្មីមើ។	�មរួយៈការួ
តប្រមវូឲ្យយអច្ល់ៃប្រទព្យយ�ំៗណែដល់ប្រតវូបាៃវាយតនមៃមិៃ	ប្រ�ប់ប្រ�ៃ់	ទទួល់ការួ
បាា ៃ់ប្របមា��មតនមៃទើ�ារួប្រតឹមប្រតវូណនា�		អា�ើវកមមខាែ តតូច្អាច្ៃឹង្វះប្រតវូ
បាៃណល់ើកណែល់ង្វះទំាំង្វះប្រសងុ្វះព្យើព្យៃិ	ប្រទព្យយសមីតិ្ណល់ើឧបករួ�៍ៃិង្វះណប្រ�ឿង្វះសង្ហាា រួមឹ
	ណហើយព្យៃិអាច្ប្រតវូ	បាៃកាត់បៃ្ថយ�ា ង្វះណប្រច្ើៃសប្រមាប់អា�ើវកមមណ�េង្វះណទៀត
		ណដ្ឋាយការួដកណច្ញក�្មិៃណល់ើកទឹកចិ្ត្ណៃ�	ណដ្ឋាយមិៃ	ខូូច្ប្របណ��ៃ៍ដល់់
មូល់ៃិ�ិសប្រមាប់សាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះសហ�មៃ៍	កែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃរួបស់ណយើង្វះ។

(n)	 ការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមមៃិង្វះ	ឧសាហកមម
ណែដល់មិៃមាៃការួវាយតនមៃប្រ�ប់ប្រ�ៃ់	ណ�កែងុ្វះរួដា	California	ៃឹង្វះបា�ពាល់់
ជាច្មីង្វះណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយ	មួយចំ្ៃួៃតូច្ណែដល់ជាកមមសិទិិរួបស់សា�ើវកមម
�ំៗបំ�ុត		ៃិង្វះអែកវៃិិណ��ណែដល់សមីរូួប្រទព្យយ�ៃបំ�ុត។	ណសាើរួណែត	80	ភា�រួយ
នៃអត្ថប្របណ��ៃ៍ព្យៃិនៃការួវាយតនមៃមិៃ	ប្រ�ប់ប្រ�ៃ់ណៃ�ណែដល់	អៃុញ្ហាា ត
ណដ្ឋាយប្របព័្យៃិបច្ាុបីៃែ		មាៃប្រតឹមណែត	8	ភា�រួយនៃអច្ល់ៃប្រទព្យយបាុណ ណ្ �។

(o)	 អត្ថប្របណ��ៃ៍ចំ្ណពា�សាលាណរួៀៃ	សហ�មៃ៍មូល់ដ្ឋាា ៃៃិង្វះ	ណសដាកិច្ា
រួបស់ណយើង្វះណែដល់បាៃមកព្យើការួបញ្ញាប់ការួវាយតនមៃ	មិៃប្រ�ប់ប្រ�ៃ់ណល់ើ
អច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមមៃិង្វះឧសាហកមម	អាច្សណប្រមច្បាៃ	ខូ�ៈណព្យល់
ណែដល់ណ�ការួពារួអា�ើវកមម	ខាែ តតូច្�មរួយៈការួណល់ើកណែល់ង្វះៃិង្វះព្យៃារួណព្យល់
ការួវាយតនមៃ	ណ�ើង្វះវញិណហើយប្រសប�ែ ណៃ�ណែដរួ	ការួណល់ើកទឹកចិ្ត្អា�ើវកមម	
ខាែ តតូច្�មរួយៈការួបណង្វះើើតបរួ�ិកាសប្របកួតប្របណែ�ង្វះ	ណែដល់ណសមើភាព្យ�ែ
ជាង្វះមុៃ	ៃិង្វះ�មរួយៈការួលុ់បបំបាត់ព្យៃិប្រទព្យយសមីតិ្		ណល់ើឧបករួ�៍	ៃិង្វះ
ណប្រ�ឿង្វះសង្ហាា រួមឹអា�ើវកមម។

(p)	 ការួណែកទប្រមង់្វះការួវាយតនមៃច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម		ៃិង្វះឧសាហកមម
ណ��មតនមៃទើ�ារួប្រតឹមប្រតវូៃឹង្វះនំាមកៃូវ	ប្របព័្យៃិកាៃ់ណែតប្រតឹមប្រតវូសប្រមាប់
សាលាណរួៀៃរួបស់ណយើង្វះ		សហ�មៃ៍មូល់ដ្ឋាា ៃរួបស់ណយើង្វះ	ៃិង្វះអា�ើវកមម
រួបស់ណយើង្វះ។	អា�ើវកមមទំាំង្វះអស់ៃឹង្វះប្របកួតប្របណែ�ង្វះកែងុ្វះបរួ�ិកាសណសមើភាព្យ
�ែ ណែដល់ៃឹង្វះ	បណង្វះើើតណអាយមាៃប្របាក់រាប់ពាៃ់លាៃដុលាៃ រួបណែៃ្ថមសប្រមាប់	
�ំប្រទដល់់សាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះសហ�មៃ៍មូល់ដ្ឋាា ៃរួបស់ណយើង្វះ។

ណែ�ែក	 3.	 ណ�ល់បំ�ង្វះ	ៃិង្វះណច្តនា។

វា�ឺជាណច្តនារួបស់ព្យល់រួដា	California	កែងុ្វះការួអៃុវត្ទំាំង្វះអស់	ដូច្
ខាង្វះណប្រកាមណ�កែងុ្វះវធិាៃការួណៃ�	៖

(a)	 រួកាកែងុ្វះប្រ�ប់វ�ិើរួបស់សំណ�ើ ប្របជាមតិ	13 ៃូវការួការួពារួ	សប្រមាប់
មាា ស់�ា�	ៃិង្វះសប្រមាប់អច្ល់ៃប្រទព្យយ�ួល់ជាលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃ	។	វធិាៃការួណៃ�
បា�ពាល់់ណែតការួវាយតនមៃណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម		ៃិង្វះឧសាហកមម	 
ណែដល់ជាប់ព្យៃិបាុណ ណ្ �។

(b)	�ើល់់ចំ្�ូល់ណែដល់ណកើៃណ�ើង្វះ	ៃិង្វះមាៃណស្ថរួភាព្យសប្រមាប់	សាលាណរួៀៃ	 
ទើប្រកងុ្វះ	ណខាៃ�ើ	ៃិង្វះទើភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃណ�េង្វះណទៀត		ណដ្ឋាយការួតប្រមវូឲ្យយ
អច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមម	ណែដល់មិៃទាំៃ់មាៃការួ
វាយតនមៃប្រ�ប់ប្រ�ៃ់	ទទួល់បាៃការួ	វាយតនមៃ�មតនមៃទើ�ារួប្រតឹមប្រតវូ	។

(c)	 ណែបង្វះណែច្កប្របាក់ចំ្�ូល់ថ្មីមើណែដល់បាៃមកព្យើវធិាៃការួណៃ�ណ�	ដល់់
សាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះសហ�មៃ៍មូល់ដ្ឋាា ៃ	មិៃណែមៃណ�រួដាណទ។

(d)	 ធានាថាចំ្ណែ�កនៃប្របាក់ចំ្�ូល់ថ្មីមើ្មួយណែដល់ចូ្ល់ណ�	សាលាណរួៀ 
ៃកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃៃិង្វះមហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍	ណដ្ឋាយសារួ	ល់ទ�ិល់នៃវធិា 
ៃការួណៃ�ប្រតវូបាៃចាត់ទុកជាប្របាក់ចំ្�ូល់ថ្មីមើ	ណែដល់បណែៃ្ថមព្យើណល់ើមូល់ៃិ�ិ
ណ�េង្វះណទៀតសប្រមាប់សាលាណរួៀៃ		ៃិង្វះមហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍	រួមួទាំងំ្វះសំ 
ណ�ើ ប្របជាមតិ	98	។

(e)	 ធានាថាម�្ឌ ល់មាៃសាលាណរួៀៃទំាំង្វះអស់	ៃិង្វះមហាវទិាល័់យ	
សហ�មៃ៍	ៃឹង្វះទទួល់បាៃមូល់ៃិ�ិបណែៃ្ថមព្យើវធិាៃការួណៃ�		ៃិង្វះថាមូល់ៃិ�ិ

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ្រន្ត
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ល់ក្ៃិ្កៈបៃ្ណវៃ		្មួយកែងុ្វះករួ�ើ ណែដល់ចំ្�ូល់ព្យើព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ
ប្រតវូបាៃ	��នាប្រសបណ��មណែ�ែក	84751	នៃច្បាប់អប់រួ	ំឬល់ក្ៃិ្កៈ	
បៃ្ណវៃ្មួយណែដល់ណល់ើសព្យើមូល់ៃិ�ិសរួបុណែដល់បាៃ	��នាសប្រមាប់
ម�្ឌ ល់ប្រសប�មរួបូមៃ្ណែបង្វះណែច្កណែដល់អៃុវត្	ណ�ណព្យល់ណនា�	ប្រតវូណែត
បាៃដកណច្ញព្យើចំ្ណែ�ក	សមាមាប្រតរួបស់	ម�្ឌ ល់ណនា�នៃមូល់ៃិ�ិព្យៃិ
អច្ល់ៃប្រទព្យយសាលាណរួៀៃ	កែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ	ៃិង្វះ	មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍។

(2)	 ទឹកប្របាក់ណែបាតសិបប្របំាបួៃភា�រួយប្រតវូណែបង្វះណែច្កណដ្ឋាយសែង្វះការួ	
ការួអប់រួសំាធារួ�ៈ	ណ�ម�្ឌ ល់នៃសាលាណរួៀៃ		សាលារួដាឯករា�យ	ៃិង្វះ
ការួ�ិល័់យអប់រួណំខាៃ�ើដូច្តណ�៖

(A)	 ណ�ម�្ឌ ល់សាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះសាលារួដាឯករា�យកែងុ្វះសមាមាប្រត	ណ��ម
មូល់ៃិ�ិសរួបុរួបស់ម�្ឌ ល់សាលាណរួៀៃ	ឫសាលារួដាឯករា�យ	ណែដល់បាៃ
��នាអៃុណលាម�មណែ�ែករួង្វះ	(a)	ដល់់	(i)	រាប់	បញ្ញាូល់ទំាំង្វះណែ�ែក	 
42238.02	នៃច្បាប់អប់រួដូំច្មាៃណែច្ង្វះ	កែងុ្វះប្របការួទំាំង្វះណនា�ចុ្�នថ្មីាទើ	1	ណែខូ	
កកើដ្ឋា	ឆ្នាំែំ 	2019	។	ម�្ឌ ល់សាលាណរួៀៃ្មួយឬសាលាណរួៀៃរួដាឯករា�យ
ណែដល់មាៃ		ល់ក្�ៈសមីតិ្ជា	“ម�្ឌ ល់សាលាណរួៀៃ�ំៃួយមូល់ដ្ឋាា ៃ”		ឬ	 
“អង្វះាភាព្យព្យៃិណល់ើស”	ណ�ណប្រកាមណែ�ែករួង្វះ	(o)	នៃណែ�ែក	42238.02		នៃប្រកម
អប់រួបំ្រតវូណែតបាៃដកណច្ញព្យើចំ្ណែ�កសមាមាប្រតរួបស់វា	នៃមូល់ៃិ�ិព្យៃិ
អច្ល់ៃប្រទព្យយសាលាណរួៀៃកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ	ៃិង្វះ	មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍ៃូវ
ចំ្ៃួៃណែដល់តួណល់ខូសរួបុ		ប្រតវូបាៃ��នាណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(j)	នៃណែ�ែក	 
42238.02		នៃច្បាប់អប់រួណំល់ើសព្យើចំ្ៃួៃណែដល់ប្រតវូបាៃ��នា	ណ��ម	
ណែ�ែករួង្វះ	(a)	ដល់់	(i)	រាប់បញ្ញាូល់ទំាំង្វះណែ�ែក	42238.02		នៃច្បាប់អប់រួដូំច្
មាៃណែច្ង្វះកែងុ្វះប្របការួទំាំង្វះណនា�ចុ្�នថ្មីាទើ	1	ណែខូ	កកើដ្ឋា	ឆ្នាំែំ 	2019	។

(B)	 ណ�ការួ�ិល័់យអប់រួណំខាៃ�ើកែងុ្វះសមាមាប្រតនៃមូល់ៃិ�ិសរួបុរួបស់	
ការួ�ិល័់យៃើមួយៗណែដល់បាៃ��នាប្រសបណ��មណែ�ែក	2574	នៃ	
ច្បាប់អប់រួដូំច្មាៃណែច្ង្វះកែងុ្វះណែ�ែកណនា�ចុ្�នថ្មីាទើ	1	ណែខូកកើដ្ឋា	ឆ្នាំែំ 	2019	។

(3)	 ណទាំ�ជាមាៃកថាខូ�្ឌ 	(1)	ៃិង្វះ	(2)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�ក៏ណដ្ឋាយ		មិៃមាៃ
ម�្ឌ ល់សាលាណរួៀៃ	ឬសាលារួដាឯករា�យ្ប្រតវូទទួល់	ប្របាក់ព្យើមូល់ៃិ�ិ
ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយសាលាណរួៀៃសប្រមាប់កែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ		ៃិង្វះមហាវទិាល័់យ
សហ�មៃ៍	ណែដល់តិច្ជាង្វះមួយរួយដុលាៃ រួ		($100)	ណ�ើយកែងុ្វះមួយឯក�
នៃវត្មាៃប្របចំានថ្មីាជាម�យមណែដល់ប្រតវូ	បាៃនល់តប្រមវូបណែៃ្ថម	ឬបៃ្ថយ
ប្របចំាឆ្នាំែំ ណដ្ឋាយភា�រួយដណែដល់	ណែដល់	មូល់ៃិ�ិព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយសប្រមាប់
សាលាណរួៀៃកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ	ៃិង្វះមហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍បាៃណកើៃណ�ើង្វះ	ឬ
ថ្មីយចុ្�ព្យើឆ្នាំែំ មុៃ		ណហើយមិៃមាៃម�្ឌ ល់មហាវទិាល័់យ	សហ�មៃ៍្
ប្រតវូទទួល់	ប្របាក់ព្យើមូល់ៃិ�ិព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយសាលាណរួៀៃកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ	តិច្
ជាង្វះ	មួយរួយដុលាៃ រួ	($100)	ណ�ើយកែងុ្វះសិសេណព្យញណមាា ង្វះណែដល់បាៃចុ្�	
ណ ម្ �ចូ្ល់ណរួៀៃមាែ ក់	ណែដល់ប្រតវូបាៃនល់តប្រមវូបណែៃ្ថម	ឫបៃ្ថយ	ប្របចំាឆ្នាំែំ ណដ្ឋាយ
ភា�រួយដណែដល់	ណែដល់មូល់ៃិ�ិព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ	សាលាណរួៀៃកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ
ៃិង្វះមហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍បាៃ	ណកើៃ	ឬបាៃថ្មីយចុ្�ព្យើឆ្នាំែំ មុៃ។

(b)	 ណល់ើកណែល់ង្វះណែតដូច្មាៃណែច្ង្វះណ�កែងុ្វះកថាខូ�្ឌ 	(2)	នៃអៃុណែ�ែក	(d)   
នៃណែ�ែក	8.6	នៃមាប្រ�ណៃ�	ថ្មីះើណបើមាៃច្បាប់្ណ�េង្វះណទៀតក៏ណដ្ឋាយ		 
ទឹកប្របាក់ណែដល់បាៃដ្ឋាក់ចូ្ល់ណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ		សាលាណរួៀៃ
កែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ	ៃិង្វះមហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍មិៃប្រតវូ	ស្ថិតណ�ណប្រកាមការួនល់
បប្រមងុ្វះ	ការួដកយកវញិ	ឬការួណ�ារួ	ណដ្ឋាយអង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្	អេិបាល់	នាយក
ហិរួញ្ញាត្ថុ	ឬ	អែកប្រតតួ	ពិ្យៃិតយ	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះណ�េង្វះណប្រ�ព្យើអះើណែដល់បាៃ
បញ្ហាជ ក់ណ�កែងុ្វះ	ណែ�ែកណៃ�ណ�ើយ	ណហើយចំ្�ូល់ទាំងំ្វះណៃ�ក៏មិៃប្រតវូណប្របើជា
ប្របាក់កមាើ	ណ�កាៃ់មូល់ៃិ�ិទូណ�	ឬមូល់ៃិ�ិ	ណ�េង្វះណទៀតរួបស់រួដា	ឬ	មូល់ៃិ�ិ
រួដ្ឋាា េិបាល់កែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃណ�ើយ។

(c)	 ទឹកប្របាក់ណែដល់បាៃនល់ទុកសប្រមាប់ទើភាែ ក់ង្ហារួអប់រួកំែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ		
ដូច្ណែដល់ល់ក្ខូ�្ឌ ណនា�ប្រតវូបាៃកំ�ត់ៃ័យណ�កែងុ្វះណែ�ែក	421	នៃ	ច្បាប់

(m)	 �ើល់់សម�ម៌កាៃ់ណែតណប្រច្ើៃណល់ើព្យៃិដ្ឋារួនៃអច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម		ៃិង្វះ
ឧសាហកមម�មរួយៈការួ	វាយតនមៃអច្ល់ៃប្រទព្យយទាំងំ្វះអស់	អាប្រស័យណល់ើ
តនមៃទើ�ារួប្រតឹមប្រតវូជាក់ណែសើង្វះដូច្ជាអា�ើវកមម	ចាប់ណ�្ើមថ្មីមើៃិង្វះអច្ល់ៃប្រទព្យយ
ពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមមថ្មីមើណែដល់	កំពុ្យង្វះប្រតវូបាៃវាយតនមៃណែ�ែកណល់ើតនមៃ
ទើ�ារួប្រតឹមប្រតវូជាក់ណែសើង្វះ	រួបស់ពួ្យកណ�។	ណច្តនាណ�ៃ��ឺណដើមីើណអាយអា�ើវកមម
ទាំងំ្វះអស់ប្របកួតប្របណែ�ង្វះកែងុ្វះបរួ�ិកាស		កាៃ់ណែតណសមើភាព្យ�ែ ៃិង្វះណ�ះើឲ្យយប្របាកដថា
អា�ើវកមមទាំងំ្វះអស់បង់្វះប្របាក់	ចំ្ណែ�ករួបស់ពួ្យកណ�ណដើមីើ�បំ្រទដល់់សាលាណរួៀៃ	 
ៃិង្វះ		សហ�មៃ៍មូល់ដ្ឋាា ៃណែដល់ពួ្យកណ�ទទួល់អត្ថប្របណ��ៃ៍។

(n)	 ណប្រកាយព្យើការួពិ្យភាកាជាមួយប្រកមុការួង្ហារួប្រ�ប់ប្រ�ង្វះព្យៃិអច្ល់ៃ	ប្រទព្យយ	 
តប្រមវូឲ្យយរួដាសភា�ើល់់�ម	ល់ក្ៃិ្កៈសប្រមាប់ដំ្ក់កាល់	ចាប់ណ�្ើមនៃ
ការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយពិ្យត		ពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមម
ណែដល់មិៃទាំៃ់បាៃវាយតនមៃ	ប្រ�ប់ប្រ�ៃ់ណដើមីើអែកវាយតនមៃប្របចាណំខាៃ�ើ	 
អាច្		ៃឹង្វះ		អៃុវត្ច្បាប់ថ្មីមើប្របកបណដ្ឋាយប្របសិទភិាព្យ។	�ំហាៃអៃុវត្ណែបបណៃ�
ៃឹង្វះចាប់ណ�ើើមជាមួយៃឹង្វះកាល់បរួណិច្ឆេទ		វាយតនមៃសប្រមាប់ឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិ	 
2022–23		ណហើយៃិង្វះណកើតណ�ើង្វះជាណប្រច្ើៃឆ្នាំែំ ណប្រកាយណទៀត។	មាា ស់ណែដល់
រួង្វះការួបា�ពាល់់ប្រតវូមាៃកាតព្យះកិច្ាបង់្វះព្យៃិណដ្ឋាយណែ�ែកណល់ើ		តនមៃណែដល់បាៃ
វាយតនមៃថ្មីមើចាប់ណ�ើើម	ព្យើកាល់បរួណិច្ឆេទវាយតនមៃ	សប្រមាប់ឆ្នាំែំ សារួណព្យើរួព្យៃិណនា�	
ណ�ណព្យល់ណែដល់អែកវាយតនមៃបាៃ	បញ្ញាប់	ការួ	វាយតនមៃណ�ើង្វះវញិណនា�។

(o)	 តប្រមវូឲ្យយរួដាសភាធានាថាប្របការួនៃដំ្ក់កាល់ចាប់ណ�្ើមណៃ�		�ើល់់
ដល់់មាា ស់អច្ល់ៃប្រទព្យយពិ្យតនៃពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមម	ណែដល់
មិៃទទួល់បាៃការួវាយតនមៃប្រតឹមប្រតវូណែដល់រួង្វះបា�ពាល់់	ៃូវណព្យល់ណវលា
សមរួមយណដើមីើបង់្វះប្របាក់ណែដល់ណកើៃណ�ើង្វះ	ណ�កែងុ្វះកាតព្យះកិច្ាព្យៃិរួបស់ពួ្យកណ�
ណដ្ឋាយសារួណែត	វធិាៃការួណៃ�។

(p)	 �ើល់់សប្រមាប់ការួសាើ រួណ�ើង្វះវញិនៃនថ្មីៃចំ្�យរួដាបាល់ផ្ទាា ល់់		ជាក់ណែសើង្វះណែដល់
ណកើតមាៃណ��មប ើ្ ណខាៃ�ើណដើមីើអៃុវត្	ច្បាប់ណៃ�ណដ្ឋាយប្របសិទភិាព្យ។

(q)	 ធានាថាមូល់ៃិ�ិទូណ�ៃិង្វះមូល់ៃិ�ិណ�េង្វះណទៀតរួបស់រួដាមិៃរួង្វះ	ការួ
បា�ពាល់់ណដ្ឋាយសារួការួទូទាំត់សង្វះ	ណ�រួដាសប្រមាប់ការួកាត់បៃ្ថយ	ចំ្�ូល់
ព្យៃិណដ្ឋាយសារួភាព្យកាត់បៃ្ថយបាៃនៃព្យៃិ	អច្ល់ៃប្រទព្យយ។

(r)	 រួកាការួប្រ�ប់ប្រ�ង្វះប្រតតួពិ្យៃិតយរួបស់ប្រកមុប្របិឹកាសមកមមរួដាណល់ើ	ប្របព័្យៃិ
ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយណដើមីើធានាដល់់សាធារួ��ៃថា		ការួវាយតនមៃណល់ើ
អច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមម	ណ�កែងុ្វះណខាៃ�ើទំាំង្វះអស់�ឺមាៃ
សម�ម៌ៃិង្វះដូច្ៗ�ែ �មការួ	តប្រមវូនៃវធិាៃការួណៃ�	ណហើយប្រតវូបៃ្ធានាថា
ប្រកមុប្របឹកា	សមកមមរួដា�ើល់់ៃូវ�ំៃួយទូទំាំង្វះរួដា�មការួចំាបាច់្ណដើមីើ�ំប្រទ	ដល់់	
ការួអៃុវត្ប្របកបណដ្ឋាយសមត្ថភាព្យណល់ើវធិាៃការួណៃ�		ណ�កែងុ្វះណខាៃ�ើទំាំង្វះ	58។

ណែ�ែក	 4.	 ណែ�ែក	8.7	ប្រតវូបាៃបណែៃ្ថមណ�ណល់ើមាប្រ�	XVI	នៃ�មមៃុញ្ញា	រួដា	 
California	ណែដល់ណែច្ង្វះថា៖

ណែ�ែក. 8.7. (a)	 មូល់ៃិ�ិព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយសាលាណរួៀៃកែងុ្វះ	មូល់ដ្ឋាា ៃ	ៃិង្វះ
មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍ប្រតវូបាៃបណង្វះើើតណ�កែងុ្វះ	រួតនា�រួរួដាណដើមីើរួកាទុក
កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិទំៃុកចិ្ត្	ណហើយប្រតវូ	នល់បប្រមងុ្វះជាបៃ្ណដើមីើ�ំប្រទដល់់ទើភាែ ក់ង្ហារួ
អប់រួកំែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ		ដូច្ណែដល់ល់ក្ខូ�្ឌ ណនា�ប្រតវូបាៃកំ�ត់ៃ័យណ�កែងុ្វះណែ�ែក	

 421		នៃច្បាប់អប់រួដូំច្មាៃណែច្ង្វះណ�កែងុ្វះល់ក្ៃិ្កៈកាល់ព្យើនថ្មីាទើ	1		ណែខូមករា	ឆ្នាំែំ 	 
2020	ៃិង្វះសប្រមាប់ការួ�ំប្រទម�្ឌ ល់មហាវទិាល័់យ	សហ�មៃ៍។	ទឹកប្របាក់
ណែដល់បាៃដ្ឋាក់ចូ្ល់ណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយសាលាណរួៀៃ	កែងុ្វះ
មូល់ដ្ឋាា ៃ	ៃិង្វះមហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍ប្រតវូរួកាទុកកែងុ្វះ	មូល់ៃិ�ិទំៃុកចិ្ត្
សប្រមាប់សាលាណរួៀៃ	ណហើយប្រតវូណែបង្វះណែច្ក	ដូច្ខាង្វះណប្រកាម៖
(1)	 ដប់មួយភា�រួយនៃទឹកប្របាក់ណៃ�ៃឹង្វះប្រតវូបាៃណែបង្វះណែច្កណដ្ឋាយ	
ប្រកមុប្របឹកាេិបាល់នៃមហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍រួដា	California		ណ�ឲ្យយ
ម�្ឌ ល់មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍កែងុ្វះសមាមាប្រត	ណ�ៃឹង្វះមូល់ៃិ�ិណែដល់
បាៃ��នាសប្រមាប់ម�្ឌ ល់ៃើមួយៗ		ប្រសបណ��មរួបូមៃ្ណែបង្វះណែច្កណែដល់
កំពុ្យង្វះប្របតិបតិ្ការួកែងុ្វះ	ល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់ចុ្�នថ្មីាទើ	1	ណែខូមករា	ឆ្នាំែំ 	2020	ឬ

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ្រន្ត
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6 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

រួបស់ណខាៃ�ើនៃទឹកប្របាក់ណែដល់ណកើៃណ�ើង្វះណ�កែងុ្វះ	ប្របាក់នល់បប្រមងុ្វះនៃព្យៃិប្របាក់
មូល់ៃិ�ិទូណ�សប្រមាប់ការួ�ំប្រទ	ដល់់ម�្ឌ ល់សាលាណរួៀៃ	ៃិង្វះ	 
ម�្ឌ ល់មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍		អៃុណលាម�មណែ�ែក	8	នៃមាប្រ�
ណៃ�ណដ្ឋាយសារួណែតការួបាត់បង់្វះ	ប្របាក់ចំ្�ូល់ណែដល់បាៃប្្ល់មកព្យើ
ការួណល់ើកណែល់ង្វះព្យៃិ	ដូច្មាៃណែច្ង្វះកែងុ្វះណែ�ែក	3.1	នៃមាប្រ�	XIII	�មការួកំ�ត់	 
ណដ្ឋាយនាយកហិរួញ្ញាវត្ថុ។	ចំ្ណែ�កនៃប្របាក់នល់បប្រមងុ្វះមូល់ៃិ�ិទូណ�បណែៃ្ថម
រួបស់ណខាៃ�ើៃឹង្វះប្រតវូ	បាៃណ�ារួណដ្ឋាយសាវៃករួណខាៃ�ើណ�មូល់ៃិ�ិទូណ�មុៃ
ការួណែបង្វះណែច្ក	ណែដល់បាៃបញ្ហាជ ក់ណ�កែងុ្វះអៃុកថាខូ�្ឌ 	(A)	នៃកថាខូ�្ឌ 	(1)  
នៃអៃុណែ�ែកណៃ�។	ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណែដល់ប្រតវូបាៃកំ�ត់ណដ្ឋាយនាយកហិរួញ្ញាវត្ថុ
ប្រសប�ម	អៃុកថាខូ�្ឌ ណៃ�ប្រតវូណែតណែបង្វះណែច្កណដ្ឋាយណខាៃ�ើសប្រមាប់ឆ្នាំែ ំ
	សារួណព្យើព្យៃិៃើមួយៗកែងុ្វះសមាមាប្រតណ�ៃឹង្វះការួខាតបង់្វះប្របាក់ចំ្�ូល់		ណែដល់
ប្្ល់មកព្យើការួណល់ើកណែល់ង្វះដូច្បាៃណែច្ង្វះកែងុ្វះ		ណែ�ែ�	3.1	នៃមាប្រ�	XIII	។

(2)	 ទើព្យើរួ	កែងុ្វះចំ្ណ្មទើប្រកងុ្វះ	ណខាៃ�ើ	ៃិង្វះម�្ឌ ល់ពិ្យណសស	អៃុណលាម	
�ម�ំពូ្យក	6	(ចាប់ណ�្ើមជាមួយ	ៃឹង្វះណែ�ែក	95)	នៃ	ភា�	0.5	នៃណែ�ែក	1		នៃ
ច្បាប់ប្របាក់ចំ្�ូល់ៃិង្វះការួដកព្យៃិ	ដូច្ណែដល់�ំពូ្យកណនា�បាៃ	ណែច្ង្វះណ�នថ្មីាទើ	 
1	ណែខូមករា	ឆ្នាំែំ 	2020	។

(c)	 ��ៈកមមការួព្យៃិអា�ើវកមមណប្របើយើណហាប្រតវូកំ�ត់ការួកាត់បៃ្ថយ
ណ�ណល់ើមូល់ៃិ�ិទូណ�	ៃិង្វះមូល់ៃិ�ិរួដាណែដល់បាៃបា�ពាល់់ណ�េង្វះណទៀត
នៃប្របាក់ចំ្�ូល់ណែដល់មាៃប្របេព្យមកព្យើព្យៃិតប្រមវូណដ្ឋាយច្បាប់	ព្យៃិណល់ើ
ប្របាក់ចំ្�ូល់ផ្ទាា ល់់ខូៃួៃ	(ភា�	10 [ចាប់ណ�្ើមជាមួយៃឹង្វះ	ណែ�ែក	17001] 
នៃណែ�ែក	2	នៃច្បាប់ប្របាក់ចំ្�ូល់	ៃិង្វះការួដកព្យៃិ)		ៃិង្វះច្បាប់ព្យៃិសា�ើវកមម	 
(ភា�	11 [ចាប់ណ�្ើមជាមួយៃឹង្វះណែ�ែក		23001]	នៃណែ�ែក	2	នៃច្បាប់
ប្របាក់ចំ្�ូល់	ៃិង្វះការួដកព្យៃិ)		ដូច្ណែដល់ច្បាប់ទាំងំ្វះណនា�បាៃណែច្ង្វះណ�នថ្មីាទើ	 
1	ណែខូមករា	ឆ្នាំែ 	ំ2020		ណដ្ឋាយសារួណែតការួកាត់បៃ្ថយនៃកំណ�ើ ៃសុទិ
្មួយណ�កែងុ្វះ	ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់ប្្ល់មកព្យើការួអៃុវត្ណែ�ែករួង្វះ	
(a)		នៃណែ�ែក	3.1	នៃមាប្រ�	XIII	ៃិង្វះណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�	XIII A	។	 
ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់នៃការួកាត់បៃ្ថយដូច្បាៃកំ�ត់ណដ្ឋាយ��ៈ	កមមការួ
ព្យៃិអា�ើវកមមណប្របើយើណហាប្រតវូណែតណ�ារួណដ្ឋាយសាវៃករួណខាៃ�ើ		ណ�មូល់ៃិ�ិ
ទូណ�	ៃិង្វះមូល់ៃិ�ិរួដាណែដល់បាៃបា�ពាល់់ណ�េង្វះណទៀត	មុៃការួណែបង្វះណែច្កណែដល់
បាៃបញ្ហាជ ក់ណ�	កែងុ្វះអៃុណែ�ែក	(b)	។	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃការួណ�ះើការួ
កំ�ត់ណែដល់តប្រមវូណដ្ឋាយណែ�ែក		8, 20	ៃិង្វះ	21	នៃមាប្រ�ណៃ�	 
ចំ្ៃួៃ	ទឹកប្របាក់ណែដល់បាៃណ�ារួណ�	មូល់ៃិ�ិទូណ�ប្រសប�មណែ�ែករួង្វះណៃ�	 
ប្រតវូចាត់ទុកថាជាប្របាក់		ចំ្�ូល់	មូល់ៃិ�ិទូណ�ណែដល់អាច្ប្រតវូបាៃនល់បប្រមងុ្វះ
អៃុណលាម�ម		មាប្រ�	XIII B	ៃិង្វះប្របាក់ព្យៃិមូល់ៃិ�ិទូណ�ណែដល់បាៃនល់
បប្រមងុ្វះ	ប្រសប�មមាប្រ�	XIII B	ណហើយប្រតវូណែតប្រតវូបាៃរួមួបញ្ញាូល់	ណ�កែងុ្វះ	
ការួ��នាប្របាក់ចំ្�ូល់មូល់ៃិ�ិទូណ�កែងុ្វះ	មៃុសេមាែ ក់ៗ។	 
ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណែដល់បាៃណ�ារួអៃុណលាម�មអៃុណែ�ែកណៃ�ប្រតវូណែត	ណែបង្វះណែច្ក
កែងុ្វះចំ្ណ្មណខាៃ�ើ	សប្រមាប់	ឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិៃើមួយៗកែងុ្វះ	សមាមាប្រតណ�
ៃឹង្វះការួចូ្ល់វភិា�ទាំៃរួបស់ណខាៃ�ើៃើមួយៗ		ណ�កែងុ្វះ	ប្របាក់ចំ្�ូល់បណែៃ្ថម
សរួបុណែដល់បាៃមកព្យើការួអៃុវត្អប្រ�ព្យៃិ		ណែដល់បាៃបញ្ហាជ ក់ណ�កែងុ្វះអៃុ
ណែ�ែក	(a)	នៃណែ�ែក	1	នៃមាប្រ�	XIII A		ៃិង្វះការួអៃុវត្ណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�	
XIII A	ណែដល់បាៃកំ�ត់		សប្រមាប់ណខាៃ�ើទាំងំ្វះអស់។

(d) (1)	 ណខាៃ�ើ	ឬទើប្រកងុ្វះៃើមួយៗ	ៃិង្វះណខាៃ�ើប្រតវូទទួល់បាៃការួទូទាំត់
	ប្របាក់ជាណរួៀង្វះរាល់់ឆ្នាំែ ណំល់ើនថ្មីៃចំ្្យរួដាបាល់ផ្ទាា ល់់ជាក់ណែសង្្វះ	នៃការួអៃុវត្
ណែ�ែក	3.1	នៃមាប្រ�	XIII	ៃិង្វះណែ�ែក	2.5	នៃ		មាប្រ�	XIII A	ដូច្បាៃកំ�ត់
ណដ្ឋាយប្រកមុប្របឹកាអែកប្រតតួពិ្យៃិតយ	ណខាៃ�ើ	ឬទើប្រកងុ្វះៃិង្វះណខាៃ�ើ	ប្រសប�ម	 
ល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់	ណែដល់កំ�ត់នថ្មីៃចំ្្យទាំងំ្វះណនា�។	អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ប្រតវូ
កំ�ត់ណដ្ឋាយល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់ថាណតើអះើខូៃ�ណែដល់បណង្វះើើតជា	នថ្មីៃចំ្្យរួដាបាល់

អប់រួដូំច្ណែដល់ល់ក្ៃិ្កៈណនា�ណែច្ង្វះណ�នថ្មីាទើ	1	ណែខូ	មករា		ឆ្នាំែំ 	2020	ៃិង្វះ
ម�្ឌ ល់មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍ព្យើមូល់ៃិ�ិព្យៃិ		អច្ល់ៃប្រទព្យយសប្រមាប់
សាលាណរួៀៃកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ	ៃិង្វះមហាវទិាល័់យ	សហ�មៃ៍ប្រតវូបំណព្យញប�ង្វះាប់	 
មិៃណែមៃ�ំៃួសមូល់ៃិ�ិណ�េង្វះណទៀត	សប្រមាប់ការួអប់រួណំទ។	មូល់ៃិ�ិណែដល់
បាៃដ្ឋាក់ចូ្ល់ណ�កែងុ្វះ	ឬណែដល់បាៃនល់ទុកព្យើមូល់ៃិ�ិព្យៃិ		អច្ល់ៃប្រទព្យយ
សាលាណរួៀៃកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ	ៃិង្វះមហាវទិាល័់យ	សហ�មៃ៍ប្រតវូណែតមិៃណែមៃ
ជាណែ�ែកមួយនៃ	“ប្របាក់នល់ទុកសរួបុ	សប្រមាប់សាលាណរួៀៃកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃៃិង្វះ
មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍		ណច្ញព្យើប្របាក់មូល់ៃិ�ិទូណ�នៃព្យៃិ	ណែដល់ប្រតវូ
បាៃដកយកណទ	ណដ្ឋាយ	អៃុណលាមណ��មមាប្រ�	XIII B	ៃិង្វះ	ណែដល់បាៃ
នល់ទុកណច្ញព្យើ	ប្របាក់ព្យៃិកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ”	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះណ�កែងុ្វះ
កថាខូ�្ឌ 		(2)	ៃិង្វះ	(3)	នៃណែ�ែករួង្វះ	(b)	នៃណែ�ែក	8	នៃមាប្រ�ណៃ�		ឬសប្រមាប់
ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែក	21	នៃមាប្រ�ណៃ�។	ណល់ើកណែល់ង្វះកែងុ្វះករួ�ើ ណ�កែងុ្វះអៃុ
ណែ�ែក	(c)	នៃណែ�ែក	8.6	រួបស់មាប្រ�ណៃ�		ប្របាក់ចំ្�ូល់ណែដល់រួកបាៃណដ្ឋាយ
ណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�	XIII A		មិៃប្រតវូបាៃចាត់ទុកថាជាប្របាក់ចំ្�ូល់
មូល់ៃិ�ិទូណ�ណែដល់អាច្ប្រតវូ	បាៃដកយកប្រសប�មមាប្រ�	XIII B	សប្រមាប់
ណ�ល់បំ�ង្វះ	នៃកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះ	(b)	នៃណែ�ែក	8	នៃមាប្រ�ណៃ�
ណ�ើយ		ណហើយក៏មិៃប្រតវូបាៃពិ្យចារួ្ណ�កែងុ្វះការួកំ�ត់នៃប្របាក់ចំ្�ូល់		 
មូល់ៃិ�ិទូណ�កែងុ្វះមៃុសេមាែ ក់ៗសប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែករួង្វះ		(b)	ៃិង្វះ	
(e)	នៃណែ�ែក	8	នៃមាប្រ�ណៃ�ណែដរួ។

(d)	ណល់ើកណែល់ង្វះណែតមាៃ�ើល់់ណ�កែងុ្វះអៃុណែ�ែក	(c)	នៃភា�	8.6	នៃមាប្រ�
ណៃ�		ប្របាក់ចំ្�ូល់ណែដល់រួក	បាៃណដ្ឋាយណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�	XIII A		មិៃ
ប្រតវូបាៃចាត់ទុកថាជាប្របាក់ចំ្�ូល់មូល់ៃិ�ិទូណ�ព្យើព្យៃិ	ណែដល់អាច្នល់
បប្រមងុ្វះទុកបាៃ�មមាប្រ�	XIII B	សប្រមាប់	ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែក	20	ឬ
ណែ�ែក	21	នៃមាប្រ�ណៃ�។

ណែ�ែក	 5.	 ណែ�ែក	8.6	ប្រតវូបាៃបណែៃ្ថមណ�ណល់ើមាប្រ�	XVI	នៃ�មមៃុញ្ញា	រួដា	 
California	ដូច្មាៃណែច្ង្វះថា៖

ណែ�ែក.	 8.6. (a)	 អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ប្រតវូ�ើល់់�មល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់		ៃូវ
វ�ិើសាប្រសណ្ដ្ឋាយណែ�ែកណល់ើបទពិ្យណសា�ៃ៍នាណព្យល់កៃៃង្វះមកសប្រមាប់	
ការួកំ�ត់ប្របាក់ចំ្	�ូល់បណែៃ្ថមណែដល់រួកបាៃណ�កែងុ្វះណខាៃ�ើៃើមួយៗ	
ណរួៀង្វះរាល់់ឆ្នាំែំ សារួណព្យើព្យៃិណដ្ឋាយសារួការួអៃុវត្អប្រ�ព្យៃិណែដល់បាៃ	បញ្ហាជ ក់
ណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(a)	នៃណែ�ែក	1	នៃមាប្រ�	XIII A	ៃិង្វះការួអៃុវត្	ណែ�ែក	2.5 
នៃមាប្រ�	XIII A	។	ការួកំ�ត់ចំ្ៃួៃប្របាក់ចំ្�ូល់	បណែៃ្ថមណ�កែងុ្វះណខាៃ�ើៃើ
មួយៗប្រតវូណែតប្រតវូបាៃបញ្ញជូៃណ�សវៃករួ	ប្របចំាណខាៃ�ើណរួៀង្វះរាល់់ឆ្នាំែំ សប្រមាប់
ការួណប្របើប្របាស់ណល់ើការួ	��នាណែដល់ប្រតវូបាៃតប្រមវូណដ្ឋាយណែ�ែកណៃ�។

(b)	បនាា ប់ព្យើការួណ�ារួមូល់ៃិ�ិចាបំាច់្	ប្រសប�មណែ�ែករួង្វះ	(c) (d)	ៃិង្វះ	(e)		ៃិង្វះ
អៃុកថាខូ�្ឌ 	(B)	នៃកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�	ប្របាក់ចំ្�ូល់	បណែៃ្ថម
ទាំងំ្វះអស់ណែដល់បាៃមកព្យើការួអៃុវត្អប្រ�ព្យៃិណែដល់បាៃ	បញ្ហាជ ក់ណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	 
(a)	នៃណែ�ែក	1	នៃមាប្រ�	XIII A		ៃិង្វះការួអៃុវត្ណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�	XIII A 
ប្រតវូណែតប្រតវូបាៃណែបង្វះណែច្ក		ៃិង្វះណ�ារួណដ្ឋាយសវៃករួប្របចំាណខាៃ�ើដូច្ខាង្វះណប្រកាម៖

(1) (A)	 ទើមួយ	ណែបង្វះណែច្កណ�មូល់ៃិ�ិព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយសាលាណរួៀៃកែងុ្វះ	
មូល់ដ្ឋាា ៃ	ៃិង្វះមហាវទិាល័់យ	សហ�មៃ៍ណែដល់បាៃបណង្វះើើតណ�ើង្វះ		អៃុណលាម
�មណែ�ែក	8.7	នៃមាប្រ�ណៃ�កែងុ្វះចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណសមើៃឹង្វះ	ចំ្ណែ�ករួបស់អង្វះាភាព្យ
សាលាណរួៀៃនៃព្យៃិណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយ		ដូច្បាៃកំ�ត់�ម�ំពូ្យក	6	(ចាប់ណ�្ើម
ជាមួយៃឹង្វះណែ�ែក	95)		នៃណែ�ែក	0.5	នៃណែ�ែក	1	នៃច្បាប់ប្របាក់ចំ្�ូល់	ៃិង្វះការួ
ដកព្យៃិ		ដូច្មាៃណែច្ង្វះកែងុ្វះ�ំពូ្យកណនា�ណ�នថ្មីាទើ	1	ណែខូមករាឆ្នាំែំ 	2020។

(B)	 មុៃណ�ះើការួណ�ារួ	ប្រសប�មអៃុកថាខូ�្ឌ 	(A)	នៃកថាខូ�្ឌ 	(1)		នៃ
ណែ�ែករួង្វះណៃ�	សវៃករួប្របចំាណខាៃ�ើប្រតវូដកចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់	ណសមើៃឹង្វះចំ្ណែ�ក

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ្រន្ត
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ចំ្ណពា�អច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់	បាៃណប្របើប្របាស់សប្រមាប់�លិ់តកមមកសិកមម
ពា�ិ�ជកមម	ដូច្បាៃកំ�ត់	ណ�កែងុ្វះណែ�ែកណៃ�ណែដរួ។	អច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់
ប្រតវូបាៃណប្របើប្របាស់សប្រមាប់�លិ់តកមមកសិកមម	ពា�ិ�ជកមមដូច្ណែដល់បាៃ
កំ�ត់ណ�	កែងុ្វះណែ�ែកណៃ�	ប្រតវូមាៃ	ការួវាយតនមៃ�មការួតប្រមវូណដ្ឋាយណែ�ែក	2 
នៃមាប្រ�ណៃ�។

(b)	 អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ប្រតវូបណង្វះើើតប្រកមុការួង្ហារួមួយណែ�ែករួដាបាល់ព្យៃិ	អច្ល់ៃ
ប្រទព្យយភាៃ មៗ	បនាា ប់ព្យើណែ�ែកណៃ�	ប្រតវូបាៃអៃុម័ត	ណែដល់រួមួមាៃ		អែក
វាយតនមៃ	ឬអែកទទួល់បាៃការួចាត់�ំង្វះ	សមា�ិកប្រកមុប្របឹកា	សមកមមរួដា
	ឬអែកទទួល់បាៃការួចាត់�ំង្វះ	អែក�ំប្រទច្បាប់ណៃ�		ឬអែកទទួល់បាៃការួ
ចាត់�ំង្វះ	អែកតំ្ង្វះអែកបង់្វះព្យៃិ	ៃិង្វះ	សមា�ិកអង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្	 
ឬអែកទទួល់បាៃការួចាត់�ងំ្វះ។	ប្រកមុការួង្ហារួប្រតវូណ�ះើការួណកា�ប្រប�ំុជាសាធា
រួ�ៈភាៃ មៗ	បនាា ប់ព្យើ		ការួបណង្វះើើតប្រកមុការួង្ហារួរួបស់ខូៃួៃណដើមីើពិ្យៃិតយ	 
ៃិង្វះ�ើល់់អៃុសាសៃ៍	ដល់់អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្	រាល់់ការួផ្ទាៃ ស់បើូរួល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់
ៃិង្វះបទបញ្ញាតិ្		ណែដល់ចាបំាច់្សប្រមាប់ការួអៃុវត្ប្របកបណដ្ឋាយយុតិ្�ម៌	 
នៃវធិាៃការួ	ណៃ�	ប្រសប�មណ�ល់បំ�ង្វះ	ៃិង្វះ	ណច្តនារួបស់ខូៃួៃ។	 
បនាា ប់ព្យើកិច្ាពិ្យភាកាជាមួយប្រកមុការួង្ហារួ	អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ប្រតវូ�្ល់់ណដ្ឋាយ	 
ល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់សប្រមាប់ដំ្ក់កាល់ចាប់ណ�្ើមការួវាយតនមៃ	ណ�ើង្វះវញិ
ណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមមៃិង្វះឧសាកមម	ដូច្ណែដល់បាៃ	តប្រមវូណដ្ឋាយ
កថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះ	(a)	។	ការួចាប់ណ�្ើម្មួយដូច្ណៃ�ប្រតវូ�្ល់់ៃូវ
ការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិណល់ើ		ភា�រួយនៃអច្ល់ៃប្រទព្យយ	ពា�ិ�ជកមម	 
ៃិង្វះឧសាហកមម	ណែដល់	ចាប់ណ�្ើមជាមួយៃឹង្វះកាល់បរួណិច្ឆេទការួវាយតនមៃ
សប្រមាប់ឆ្នាំែំ 	សារួណព្យើព្យៃិ	2022–23	ៃិង្វះបៃ្កាល់បរួណិច្ឆេទវាយតនមៃព្យើរួ	 
ឬណប្រច្ើៃ	ដង្វះណទៀតកែងុ្វះឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិៃើមួយៗ	ណប្រកាយមក	ណដើមីើធានា
រួយៈណព្យល់	បៃាុកការួង្ហារួ	ៃិង្វះការួអៃុវត្ណែដល់សមណហតុ�ល់សប្រមាប់អែក
វាយតនមៃប្របចាណំខាៃ�ើ	ណែដល់រួមួមាៃប្របការួសប្រមាប់ការួដំណ�ើ រួការួ		ៃិង្វះ
ការួកំ�ត់ណព្យល់ណវលានៃប�ឹ្ង្វះឧទរិួ�៍ណល់ើការួវាយតនមៃ។	មាា ស់កមមសិទិិ
ជាដំបូង្វះប្រតវូមាៃកាតព្យះកិច្ាកែងុ្វះការួបង់្វះព្យៃិណដ្ឋាយណែ�ែកណល់ើ	តនមៃណែដល់បាៃ
បាា ៃ់ប្របមា�ថ្មីមើ	ចាប់ណ�ើើមព្យើកាល់បរួណិច្ឆេទវាយតនមៃ	សប្រមាប់ឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិ
ណនា�	ណ�ណព្យល់ណែដល់អែកវាយតនមៃ	ប្របចាណំខាៃ�ើបាៃបញ្ញាប់ការួវាយតនមៃ
ណ�ើង្វះវញិ។	ដំ្ក់កាល់ចាប់ណ�្ើមក៏ប្រតវូ�្ល់់ឲ្យយអែកបង់្វះព្យៃិណែដល់
ប្រទព្យយសមីតិ្	ប្រតវូបាៃវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិ	ៃូវណព្យល់ណវលាសមប្រសបណដើមីើបង់្វះ
នថ្មីៃកំណ�ើ ៃព្យៃិ្មួយ�ង្វះណែដរួ។	បនាា ប់ព្យើការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិដំបូង្វះណល់ើ
អច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម		ៃិង្វះឧសាហកមម	ប្រសប�មណែ�ែករួង្វះណៃ�	 
អច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម		ៃិង្វះឧសាហកមមណនា�	ប្រតវូណែតមាៃការួវាយតនមៃ
ណ�ើង្វះវញិយូរួៗម្ង្វះ		មិៃញឹកញាប់ជាង្វះណរួៀង្វះរាល់់បើឆ្នាំែ ម្ំង្វះ	ដូច្ណែដល់បាៃ
កំ�ត់ណដ្ឋាយ	អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្។	ណទាំ�បើជាមាៃណែច្ង្វះកែងុ្វះល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់
ជា�រួមាៃក៏ណដ្ឋាយ	ណដ្ឋាយមាៃការួ	ពិ្យណប្រ��ណ�បល់់ជាមួយអែកវាយតនមៃ
ប្របចាណំខាៃ�ើ	អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្	ប្រតវូបណង្វះើើតដំណ�ើ រួការួសប្រមាប់ប�ឹ្ង្វះឧទរិួ�៍
សវនាការួ		ណែដល់ប្្ល់មកព្យើការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិណល់ើអច្ល់ប្រទព្យយ
អៃុណលាមណ��មណែ�ែកណៃ�	ណែដល់ប្រសប�មខាង្វះណប្រកាម៖

(1)	ដំណ�ើ រួការួមិៃប្រតវូរួមួបញ្ញាូល់ការួទទួល់យកណដ្ឋាយសះ័យប្របវតិ្	ៃូវមតិ
រួបស់អែកណសែើសំុ	អំព្យើតនមៃណ�កែងុ្វះ	អំ�ុង្វះណព្យល់ណវលា	ណែដល់បាៃ�្ល់់ឲ្យយណ�ើយ។

(2)	ដំណ�ើ រួការួប្រតវូដ្ឋាក់បៃាុកេស្ុ�ង្វះណ�ណល់ើអែកបង់្វះព្យៃិថា	អច្ល់ៃប្រទព្យយ
ណនា�មិៃប្រតវូបាៃបាា ៃ់តនមៃបាៃប្រតឹមប្រតវូ។

(3)	ដំណ�ើ រួការួប្រតវូតប្រមវូឲ្យយអែកបង់្វះព្យៃិ�្ល់់េស្ុ�ង្វះពាក់ព័្យៃិណ�ៃឹង្វះ	ការួ
តវា៉្ា មួយណ�កែងុ្វះការួដ្ឋាក់	ពាកយសំុដំបូង្វះណ�ចំ្ណពា�មុខូ	ប្រកមុប្របឹកាតវា៉ា
ណល់ើការួវាយតនមៃណ�កែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ។

(4)	ប្របសិៃណបើស្ថិតណប្រកាមការួពិ្យៃិតយណ�ើង្វះវញិណដ្ឋាយតុលាការួកំពូ្យល់		 
ដំណ�ើ រួការួប្រតវូធានាថាណសច្ក្ើសណប្រមច្ណដ្ឋាយអង្វះាសវៃការួ	រួដាបាល់កែងុ្វះ

ផ្ទាា ល់់ជាក់ណែសង្្វះ	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះ	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�។	នថ្មីៃចំ្្យ
ទាំងំ្វះណនា��ា ង្វះណហាច្្ស់ប្រតវូរួមួមាៃ	នថ្មីៃចំ្្យណល់ើ	ការួវាយតនមៃ	 
ប�ឹ្ង្វះឧទរិួ�៍ណល់ើ	ការួវាយតនមៃ	ការួប្របឹកាណែ�ែកច្បាប់		ការួណែបង្វះណែច្ក	 
ៃិង្វះការួណែច្កចាយព្យៃិ	ៃិង្វះការួណ�ះើសវៃកមម		ៃិង្វះការួអៃុវត្ប្របការួនៃណែ�ែក	 
3.1	នៃមាប្រ�	XIII	ៃិង្វះណែ�ែក	2.5		នៃមាប្រ�	XIII A	។	វា�ឺជាណច្តនានៃ
ណែ�ែករួង្វះណៃ�ណដើមីើ�្ល់់មូល់ៃិ�ិ		ឲ្យយបាៃសមប្រសបណព្យញណល់ញដល់់ណខាៃ
�ើណដើមីើរា៉ាប់រួង្វះនថ្មីៃចំ្្	យ	ទាំងំ្វះអស់ណែដល់ពាក់ព័្យៃិជាមួយៃឹង្វះការួអៃុវត្
ច្បាប់ណៃ�។

(2)	 អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ប្រតវូកំ�ត់ណដ្ឋាយល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់ណល់ើនថ្មីៃចំ្្យ	
ចាប់ណ�្ើមដំបូង្វះណែដល់ចាបំាច់្សប្រមាប់ណខាៃ�ើ	ឬទើប្រកងុ្វះៃិង្វះណខាៃ�ើ	ៃិមួយៗ	 
ៃិង្វះប្រកមុប្របឹកាសមកមមរួដាណដើមីើអៃុវត្ច្បាប់ណហើយ		ប្រតវូនល់បប្រមងុ្វះប្របាក់
មូល់ៃិ�ិទូណ�ណដើមីើបង់្វះនថ្មីៃចំ្្យចាប់ណ�្ើម	ទាំងំ្វះណនា�	រួហតូទាំល់់ណែតមាៃ
មូល់ៃិ�ិប្រ�ប់ប្រ�ៃ់ណដើមីើបង់្វះនថ្មីៃចំ្្យ	បៃ្ទាំងំ្វះអស់ណដើមីើអៃុវត្ច្បាប់	 
ណែដល់ណ�ណព្យល់ណែដល់	ល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់	ៃឹង្វះ�្ល់់ដល់់មូល់ៃិ�ិទូណ�ណដើមីើ
ទូទាំត់សង្វះ។

(e)	ណខាៃ�ើ	ៃិង្វះទើប្រកងុ្វះៃើមួយៗប្រតវូទទួល់បាៃការួទូទាំត់សំ�ង្វះជា
ណរួៀង្វះរាល់់ឆ្នាំែ សំប្រមាប់ការួសង្វះប្របាក់ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយជាក់ណែសើង្វះ	ណែដល់បាៃ
ទូទាំត់ណ�ឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិមុៃ	ណែដល់ជាល់ទ�ិល់នៃការួ	ណែកតប្រមវូណ��ម
ការួវាយតនមៃ	ប្រសប�មណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�	XIII A	។		ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់
ទូទាំត់សង្វះអៃុណលាម�មណែ�ែករួង្វះណៃ�	សប្រមាប់ឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិៃើមួយៗ
ប្រតវូណែត	ដកណច្ញព្យើការួចូ្ល់រួមួវភិា�ទាំៃរួបស់ណខាៃ�ើៃើមួយៗណ�កែងុ្វះ
ប្របាក់ចំ្�ូល់បណែៃ្ថមសរួបុ	ណែដល់បាៃមកព្យើការួអៃុវត្ណែ�ែក		2.5  
នៃមាប្រ�	XIII A	ណែដល់ជាល់ទ�ិល់នៃការួអៃុវត្អប្រ�ព្យៃិ	ណែដល់បាៃ
បញ្ហាជ ក់ណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(a)	រួបស់ណែ�ែក	1	នៃមាប្រ�	XIII A។

(f)	 រាល់់ភាែ ក់ង្ហារួអប់រួកំែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ	មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍	ណខាៃ�ើ	 
ទើប្រកងុ្វះ	ៃិង្វះម�្ឌ ល់ពិ្យណសស	ណែដល់ទទួល់មូល់ៃិ�ិព្យើប្របាក់ចំ្�ូល់	ណែដល់
បណង្វះើើតណ�ើង្វះណដ្ឋាយណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�	XIII A	ប្រតវូបង្ហាា ញ	ណអាយណ�ើញ
ជាសាធារួ�ៈសប្រមាប់ឆ្នាំែំ សារួណព្យើព្យៃិៃើមួយៗ		ណែដល់រួមួមាៃថ្មីវកិាប្របចំាឆ្នាំែំ
រួបស់ខូៃួៃ	ចំ្ៃួៃប្របាក់ចំ្�ូល់ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ	ណែដល់ខូៃួៃបាៃទទួល់កែងុ្វះ
ឆ្នាំែំ សារួណព្យើព្យៃិណនា�	ណែដល់ជាល់ទ�ិល់		នៃណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�	XIII A	ៃិង្វះ
រួណបៀបណែដល់ប្របាក់	ចំ្�ូល់ទំាំង្វះណនា�ប្រតវូបាៃចំ្្យ។	ការួបង្ហាា ញណអាយ
ណ�ើញណៃ�ប្រតវូណែតប្រតវូបាៃណ�ះើណ�ើង្វះឱយទូលំ់ទូលាយ	ណអាយសាធារួ��ៃ
ទូណ�បាៃដឹង្វះ	ណហើយប្រតវូបាៃសរួណសរួឲ្យយង្ហាយយល់់។

ណែ�ែក	 6.	 ណែ�ែក	2.5	ប្រតវូបាៃបណែៃ្ថមណ�ណល់ើមាប្រ�	XIII A	នៃ�មមៃុញ្ញា	រួដា	
California	ដូច្មាៃណែច្ង្វះថា៖

ណែ�ែក.	 2.5. (A) (1)	 ថ្មីះើណបើមាៃណែ�ែក	2	នៃមាប្រ�ណៃ�ក៏ណដ្ឋាយ		សប្រមាប់
កាល់បរួណិច្ឆេទការួវាយតនមៃសប្រមាប់ឆ្នាំែំ សារួណព្យើព្យៃិ	2022–23		ៃិង្វះ
កាល់បរួណិច្ឆេទណប្រកាយៗណទៀត	“តនមៃសាច់្ប្របាក់ណព្យញ”	នៃ	អច្ល់ៃប្រទព្យយ
ពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមមណែដល់មិៃប្រតវូបាៃ	ណល់ើកណែល់ង្វះណប្រកាម
រួដា�មមៃុញ្ញា�ឺជាតនមៃទើ�ារួណែដល់ប្រតឹមប្រតវូ		សប្រមាប់អច្ល់ៃប្រទព្យយណនា��ិត
មកប្រតឹមកាល់បរួណិច្ឆេទណែដល់បាៃកំ�ត់	ណដ្ឋាយអែកវាយតនមៃប្របចំាណខាៃ�ើនៃ
ណខាៃ�ើណែដល់អច្ល់ៃប្រទព្យយ	ណនា�ស្ថិតណ�	ណល់ើកណែល់ង្វះណែតប្រតវូបាៃណែច្ង្វះណដ្ឋាយ
អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្	ណ�ង្វះ�មអៃុណែ�ែក	(b)។

(2)	 កថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�មិៃប្រតវូអៃុវត្ណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយ		លំ់ណ�
ដ្ឋាា ៃដូច្ណែដល់បាៃបញ្ហាជ ក់ណ�កែងុ្វះណែ�ែកណៃ�ណទ		មិៃថាវាប្រតវូបាៃកាៃ់កាប់
ណដ្ឋាយមាា ស់�ា�	ឬក៏អែក�ួល់។	អច្ល់ៃប្រទព្យយលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃដូច្ណែដល់បាៃ
កំ�ត់ៃ័យណ�កែងុ្វះណែ�ែកណៃ�		ប្រតវូណែតមាៃការួវាយតនមៃ�មការួ	តប្រមវូណដ្ឋាយ
ណែ�ែក	2	នៃមាប្រ�ណៃ�។	កថាខ័ូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�ក៏មិៃប្រតវូអៃុវត្

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ្រន្ត
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��នាការួណែកតប្រមវូដ្ឋាច់្ណដ្ឋាយណែ�ក	សប្រមាប់ណខាៃ�ើៃើមួយៗ	ណដ្ឋាយណ�ះើ
ការួពិ្យចារួ្ណល់ើភាព្យខុូសៗ�ែ 	ជាម�យមណល់ើតនមៃទើ�ារួពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះ
ឧសាហកមមកែងុ្វះ		ចំ្ណ្មណខាៃ�ើទាំងំ្វះណនា�។

(2)	 ណទាំ�បើជាមាៃណែច្ង្វះកែងុ្វះកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�ក៏ណដ្ឋាយ		 
អច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់ៃឹង្វះអៃុណលាម�មការួណល់ើកណែល់ង្វះដូច្បាៃកំ�ត់	
កែងុ្វះកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�	ប្រតវូស្ថិតណប្រកាមការួវាយតនមៃ	ណ�ើង្វះវញិ
ប្រសប�មកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះ	(a)	ប្របសិៃណបើ	មាា ស់កមមសិទិិណែដល់
ទទួល់បាៃ�ល់ណដ្ឋាយផ្ទាា ល់់	ឬប្របណ�ល់ព្យើ	អច្ល់ៃប្រទព្យយណនា�	មាៃ�ល់
ប្របណ��ៃ៍ភាព្យជាមាា ស់ទទួល់�ល់	ផ្ទាា ល់់	ឬប្របណ�ល់ណ�កែងុ្វះអច្ល់ៃប្រទព្យយ
ពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមម	ណ�េង្វះណទៀតណែដល់មាៃទើ�ំង្វះណ�កែងុ្វះរួដាណែដល់
អច្ល់ៃប្រទព្យយណនា�	ស្ថិតណ�កែងុ្វះប្រទព្យយសមីតិ្រួមួ	រួមួទំាំង្វះប្រទព្យយសមីតិ្ណែដល់
កំពុ្យង្វះ	វាយតនមៃ	មាៃតនមៃទើ�ារួប្រតឹមប្រតវូណល់ើសព្យើបើលាៃដុលាៃ រួ	 
($3,000,000)	។	ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណែដល់បាៃបញ្ហាជ ក់ណ�កែងុ្វះកថាខូ�្ឌ ណៃ�	 
ប្រតវូណែតណែកតប្រមវូ	សប្រមាប់អតិ�រួ្ណរួៀង្វះរាល់់ព្យើរួឆ្នាំែ ម្ំង្វះ	ចាប់ណ�្ើមព្យើនថ្មីាទើ	 
1	ណែខូមករា		ឆ្នាំែ 	ំ2025	តណ�	ដូច្បាៃកំ�ត់ណដ្ឋាយប្រកមុប្របឹកាសមកមមរួដា។

(3)	រាល់់ការួកំ�ត់ទាំងំ្វះអស់នៃតនមៃទើ�ារួប្រតឹមប្រតវូណប្រកាមណែ�ែករួង្វះណៃ�	 
ប្រតវូណែតកំ�ត់ណដ្ឋាយអែកវាយតនមៃប្របចាណំខាៃ�ើនៃណខាៃ�ើណែដល់
អច្ល់ៃប្រទព្យយណនា�ស្ថិតណ�	ណហើយការួកំ�ត់ណែបបណនា�ណដ្ឋាយអែក	វាយតនមៃ
ប្របចាណំខាៃ�ើប្រតវូណែតប្របាកដប្របជា	ណហើយស្ថិតណប្រកាមការួពិ្យៃិតយ	ណដ្ឋាយ
តុលាការួណែតមួយ�ត់សប្រមាប់ការួបំពាៃណល់ើណសច្ក្ើវៃិិច្ឆេ័យ។

(4)	ណដើមីើមាៃល់ក្�ៈសមីតិ្ទទួល់បាៃការួណល់ើកណែល់ង្វះណែដល់បាៃ	
�្ល់់ណដ្ឋាយកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�	មាា ស់អច្ល់ៃប្រទព្យយប្រតវូ	
ណ�ះើការួអ�អាង្វះៃិង្វះបញ្ហាជ ក់ជាណរួៀង្វះរាល់់ឆ្នាំែំ ដល់់អែកវាយតនមៃ	ប្របចំាណខាៃ
�ើណប្រកាមណទាំសបញ្ញាតិ្នៃការួបំពាៃសមីថ្មីថាល់ក្ខូ�្ឌ 	ណែដល់បាៃតប្រមវូ
ណដ្ឋាយកថាខូ�្ឌ 	(1)	ៃិង្វះ	(2)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�	សប្រមាប់	ការួណល់ើកណែល់ង្វះព្យើ
ការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិប្រតវូបាៃបំណព្យញ�ម	ណហើយ	ប្រតវូស្ថិតណប្រកាមសវៃកមម
ណដ្ឋាយណខាៃ�ើ	ឬរួដាអំព្យើការួបញ្ហាជ ក់ណនា�។	ប្រកមុប្របឹកាសមកមមរួដាប្រតវូមាៃ
សិទិិអំ្ច្កែងុ្វះការួណ�ះើសវៃកមម	្ មួយតំ្ង្វះឲ្យយរួដា។

(5)	អច្ល់ៃប្រទព្យយ្មួយណែដល់ប្រតវូបាៃណល់ើកណែល់ង្វះព្យើការួវាយតនមៃ	
ណ�ើង្វះវញិណប្រកាមកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�ប្រតវូបាៃណល់ើកណែល់ង្វះ	ព្យើ
ការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិ	ដរាប្អច្ល់ៃប្រទព្យយណនា�បំណព្យញ�ម	ល់ក្ខូ�្ឌ
ណែដល់កំ�ត់ណដ្ឋាយកថាខូ�្ឌ 	(1)	ៃិង្វះ	(2)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�។	ប្របសិៃណបើ
មាៃការួផ្ទាៃ ស់បូ្រួកមមសិទិិទទួល់�ល់ផ្ទាា ល់់	ឬប្របណ�ល់ព្យើ	អច្ល់ៃប្រទព្យយណនា�	
ការួអ�អាង្វះៃិង្វះការួបញ្ហាជ ក់ថ្មីមើប្រតវូណែត�ើល់់�ូៃណ�	អែកវាយតនមៃប្របចំាណខាៃ�ើ។

(6)	ប�ឹ្ង្វះឧទរិួ�៍្មួយរួបស់អែកបង់្វះព្យៃិណែដល់ប្រតវូបាៃរួកណ�ើញ	ថា
មិៃប្រតវូបាៃណល់ើកណែល់ង្វះព្យើការួ	វាយតនមៃណ�ើង្វះវញិ	អៃុណលាម�ម	កថាខូ�្ឌ 	 
(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�ប្រតវូស្ថិតណប្រកាមដំណ�ើ រួការួ		សប្រមាប់ប�ឹ្ង្វះឧទរិួ�៍
សវនាការួ	ដូច្មាៃណែច្ង្វះកែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(b)	។

(e) (1)	ករួ�ើ ណែដល់	50	ភា�រួយណ�ើង្វះណ�នៃប្របណែវង្វះន�ាកាណរួ ៉ានៃ	
អច្ល់ៃប្រទព្យយឧសាហកមម	ឬពា�ិ�ជកមមប្រតវូបាៃកាៃ់កាប់	ណដ្ឋាយ
អា�ើវកមមខាែ តតូច្	ដូច្បាៃកំ�ត់ៃ័យកែងុ្វះកថាខូ�្ឌ 	(4)		នៃណែ�ែករួង្វះ
ណៃ�	ប្របការួនៃកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះ	(a)	មិៃប្រតវូ	ចូ្ល់ជា�រួមាៃមុៃ
កាល់បរួណិច្ឆេទការួវាយតនមៃសប្រមាប់ឆ្នាំែំ សារួណព្យើព្យៃិ		2025-26	ណ�ើយ។	 
ណទាំ��ា ង្វះ្ក្ើ	ករួ�ើ ណែដល់ប្របសិៃណបើ	អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្បណង្វះើើតណ�ើង្វះណដ្ឋាយ
ល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់	អៃុណលាម�ម	ណែ�ែករួង្វះ	(b)	ណែច្ង្វះថាអច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់
មាៃល់ក្�ៈប្រ�ប់ប្រ�ៃ់	ណប្រកាមកថាខូ�្ឌ ណៃ�	ប្រតវូណែតមាៃការួវាយតនមៃ
ណ�ើង្វះវញិ�មកាល់	បរួណិច្ឆេទវាយតនមៃបនាា ប់ព្យើឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិ	2025-26 
ណនា�		អច្ល់ៃប្រទព្យយណែបបណៃ�ៃឹង្វះប្រតវូបាៃវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិ		ចាប់ណ�្ើមព្យើ
កាល់បរួណិច្ឆេទវាយតនមៃបនាា ប់ណនា�ណ�។

មូល់ដ្ឋាា ៃដូច្ជា	ប្រកមុប្របឹកាប�ឹ្ង្វះឧទរិួ�៍ការួវាយតនមៃ		ប្រតវូ	ស្ថិតណប្រកាម
ណែតការួពិ្យៃិតយណរួឿង្វះក្ើណ�ើង្វះវញិណដ្ឋាយតុលាការួ	ថាែ ក់ណប្រកាមណល់ើបញ្ហាា ច្បាប់
បាុណ ណ្ �	ខូ�ៈណែដល់បញ្ហាា នៃអង្វះាណហតុ		ណែដល់រួមួមាៃការួវាយតនមៃ	ប្រតវូណែត
បាៃប្រតតួពិ្យៃិតយណប្រកាម	សង់្្វះដ្ឋារួេស្ុ�ង្វះណែដល់ប្រតឹមប្រតវូ។

(c)	 សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែកណៃ�៖

(1)	 “អច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមម”	សំណៅណល់ើ	អច្ល់ៃប្រទព្យយ
ទំាំង្វះឡាយ្ណែដល់ប្រតវូបាៃណប្របើប្របាស់ជា	អច្ល់ៃប្រទព្យយពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះ
ឧសាហកមម	ឬក៏ជាដើ	ណ�ទំណៃរួណែដល់មិៃប្រតវូបាៃណែច្កជាតំបៃ់សប្រមាប់
ការួណប្របើប្របាស់	ជាលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃ	ៃិង្វះមិៃប្រតវូបាៃណប្របើប្របាស់	សប្រមាប់	�លិ់តកមម
កសិកមមពា�ិ�ជកមម។	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃកថាខូ�្ឌ ណៃ�	ដើទំណៃរួ
មិៃប្រតវូរាប់បញ្ញាូល់ជា	អច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់ប្រតវូបាៃណប្របើប្របាស់	ឬប្រតវូ
បាៃការួពារួសប្រមាប់		ជាទើធាៃ ណបើកចំ្ហ	ឧទាៃ	ឬការួកំ�ត់ណែដល់ប្របហាក់
ប្របណែហល់	�ែ ណនា�	សប្រមាប់ដើណែដល់ជាសំខាៃ់មិៃប្រតវូមាៃរួច្នាសម័្ៃិ		មាៃ
ល់ក្�ៈ�មមជាតិណដើមីើ�ើល់់ឱកាសសប្រមាប់ការួកមាៃ្	ៃិង្វះការួអប់រួ	ំ	ណហើយ
មាៃបំ�ង្វះណដើមីើរួកាតនមៃណទសភាព្យ	វបី�ម៌	ឬប្របវតិ្សាប្រស។្

(2)	“អច្ល់ៃប្រទព្យយណប្របើប្របាស់ច្ប្រម�ុ”	សំណៅណល់ើអច្ល់ៃប្រទព្យយ	ណែដល់ប្រតវូបាៃ
អៃុញ្ហាា តឲ្យយណប្របើប្របាស់ជាលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃ		ៃិង្វះពា�ិ�ជកមម	ឬឧសាហកមម។

(3)	 “អច្ល់ៃប្រទព្យយណប្របើប្របាស់សប្រមាប់�លិ់តកមមកសិកមមពា�ិ�ជកមម”	 
សំណៅណល់ើដើណែដល់បាៃណប្របើប្របាស់សប្រមាប់ការួ�លិ់ត	ទំៃិញកសិកមមណែបប
ពា�ិ�ជកមម។

(4) (A)	“អច្ល់ៃប្រទព្យយលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃ”	ប្រតវូរាប់បញ្ញាូល់អច្ល់ៃប្រទព្យយ		ណែដល់
បាៃណប្របើប្របាស់ជាអច្ល់ៃប្រទព្យយលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃ	ណែដល់រួមួមាៃ		សំ�ង់្វះសប្រមាប់
ប្រ�សួារួណទាំល់	ៃិង្វះសំ�ង់្វះណប្រច្ើៃជាៃ់	ៃិង្វះដើ		ណែដល់រួច្នាសម័្ៃិទំាំង្វះណនា�
ប្រតវូបាៃសាង្វះសង់្វះ	ឬដ្ឋាក់ព្យើណល់ើ	។

(B)	 អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ប្រតវូ�ើល់់ណដ្ឋាយល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់ថា	អច្ល់ៃប្រទព្យយ	្ មួយ
ណែដល់ប្រតវូបាៃណែបង្វះណែច្ក	តំបៃ់ជាល់ក្�ៈពា�ិ�ជកមម		ឬឧសាហកមម	ក៏បា	ុណែៃ្
ប្រតវូបាៃណប្របើប្របាស់ជាអច្ល់ៃប្រទព្យយ		លំ់ណ�ដ្ឋាា ៃរួយៈណព្យល់ណែវង្វះ	ប្រតវូបាៃចាត់
ថាែ ក់ជាលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃសប្រមាប់		ណ�ល់បំ�ង្វះនៃកថាខូ�្ឌ 	(2)	នៃណែ�ែករួង្វះ	 
(a)។	សប្រមាប់អច្ល់ៃប្រទព្យយណប្របើប្របាស់ច្ប្រម�ុ	អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ប្រតវូធានាថា	 
មាៃណែតចំ្ណែ�កណនា�នៃអច្ល់ៃប្រទព្យយបាណុ ណ្ �ណែដល់ប្រតវូបាៃ	ណប្របើប្របាស់សប្រមាប់
ណ�ល់បំ�ង្វះពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមម		ប្រតវូស្ថិតណ�ណប្រកាមការួវាយតនមៃ
ណ�ើង្វះវញិ	ដូច្ណែដល់បាៃ		តប្រមវូណដ្ឋាយកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះ	(a)។	 
អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ក៏ប្រតវូកំ�ត់	ៃិង្វះ�ើល់់ណដ្ឋាយល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់�ង្វះណែដរួថា		ការួណប្របើ
ប្របាស់ល់ក្�ៈ	ពា�ិ�ជកមមមាៃណែដៃកំ�ត់នៃអច្ល់ៃប្រទព្យយ	លំ់ណ�ដ្ឋាា ៃដូច្ជា	
ការួ�ិល័់យណ��ា�	អា�ើវកមមណ��ា�	ឬ	ការួ�ួល់រួយៈណព្យល់ខូៃើប្រតវូបាៃចាត់ថាែ ក់ជា
លំ់ណ�ដ្ឋាា ៃសប្រមាប់	ណ�ល់បំ�ង្វះនៃកថាខូ�្ឌ 	(2)	រួបស់ណែ�ែករួង្វះ	(a)។	
អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្អាច្ៃឹង្វះ�ើល់់ការួណល់ើកណែល់ង្វះការួវាយតនមៃ	ណ�ើង្វះវញិសប្រមាប់
	ការួណប្របើប្របាស់រួមួ�ែ ល់ក្�ៈពា�ិ�ជកមម	នៃអច្ល់ៃប្រទព្យយណប្របើប្របាស់		ច្ប្រម�ុ	 
កែងុ្វះករួ�ើ ណែដល់	75 ភា�រួយ	ឬណល់ើសព្យើណៃ�នៃអច្ល់ៃប្រទព្យយ	ណនា�	�ិត�ម
ទំហំប្រកឡាន�ា	ឬតនមៃ�ឺជាលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃ។

(d) (1)	 ស្ថិតណប្រកាមកថាខូ�្ឌ 	(2)	នៃអៃុណែ�ែកណៃ�	បនាា ប់ព្យើមាៃការួ
វាយតនមៃណ�ើង្វះវញិ	អៃុណលាម�ម	ណែ�ែករួង្វះ	(a)	ៃិង្វះ	(b)	អច្ល់ៃប្រទព្យយ
ពា�ិ�ជកមម	ៃិង្វះឧសាហកមមៃើមួយៗ	ណែដល់មាៃតនមៃទើ�ារួ	ប្រតឹមប្រតវូ
ចំ្ៃួៃបើលាៃដុលាៃ រួ	($3,000,000)	ឬតិច្ជាង្វះណៃ�		មិៃប្រតវូស្ថិតណប្រកាម
ការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិណទ	ប្រសប�មកថាខូ�្ឌ 	(1)		នៃណែ�ែក	(a)	ណហើយប្រតវូ
បាៃវាយតនមៃ�មការួតប្រមវូ	ណដ្ឋាយណែ�ែក	2	នៃមាប្រ�ណៃ�។	ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់
ណែដល់បាៃបញ្ហាជ ក់ណ�កែងុ្វះកថាខូ�្ឌ ណៃ�ប្រតវូណែតណែកតប្រមវូ	សប្រមាប់អតិ�រួ្
ណរួៀង្វះរាល់់ព្យើរួឆ្នាំែ ម្ំង្វះ	ចាប់ណ�្ើមព្យើនថ្មីាទើ	1	ណែខូមករា		ឆ្នាំែ 	ំ2025	តណ�	ដូច្
បាៃកំ�ត់ណដ្ឋាយប្រកមុប្របឹកា	សមកមមរួដា។	ប្រកមុប្របឹកាសមកមមរួដាប្រតវូ

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ្រន្ត
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ណែដល់ប្រតវូបាៃណប្របើសប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះអា�ើវកមម		ចំ្�ុច្ខាង្វះណប្រកាមណៃ�
ប្រតវូអៃុវត្៖

(A) (i)	ចំ្ណពា�អែកបង់្វះព្យៃិណែដល់ជាអា�ើវកមមខាែ តតូច្	ដូច្បាៃកំ�ត់ៃ័យ
កែងុ្វះកថាខូ�្ឌ 	(4)	នៃណែ�ែករួង្វះ	(e)	នៃណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�	XIIIA	រាល់់
ប្រទព្យយរួបូើផ្ទាា ល់់ខូៃួៃទាំងំ្វះអស់ណែដល់បាៃកាៃ់កាប់ៃិង្វះណប្របើប្របាស់	សប្រមាប់
ណ�ល់បំ�ង្វះអា�ើវកមម	�ឺរួចួ្�ុតព្យើការួបង់្វះព្យៃិ។

(ii)	អែកជាប់ព្យៃិប្រតវូណ�ះើការួទាំមទាំរួ	ៃិង្វះបញ្ហាជ ក់ជាណរួៀង្វះរាល់់ឆ្នាំែ ដំល់់	អែក
វាយតនមៃណខាៃ�ើណប្រកាមណទាំសបញ្ញាតិ្នៃការួបំពាៃសមីថ្មីថាល់ក្ខូ�្ឌ
ណែដល់តប្រមវូណដ្ឋាយអៃុកថាខូ�្ឌ ណៃ�សប្រមាប់ការួណល់ើកណែល់ង្វះ	ប្រតវូបាៃបំណព្យញ	
ណហើយការួទាំមទាំរួណែបបណៃ�ប្រតវូស្ថិតណប្រកាម	ការួណ�ះើសវៃកមមណដ្ឋាយណខាៃ�ើ	ឬ
រួដា	ណ�ណល់ើការួបញ្ហាជ ក់ណនា�។

(B)	ណល់ើកណែល់ង្វះណែតអែកជាប់ព្យៃិណែដល់ស្ថិតណ�ណប្រកាមអៃុកថាខូ�្ឌ 	(A)		នៃ
កថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�	ចំ្ៃួៃរួហតូដល់់ប្របារំួយពាៃ់ដុលាៃ រួអាណមរួកិ	 
($500,000)	នៃប្រទព្យយរួបូើផ្ទាា ល់់ខូៃួៃ	ៃិង្វះណប្រ�ឿង្វះសង្ហាា រួមឹរួមួ	បញ្ញាូល់�ែ 	កែងុ្វះ
អែកជាប់ព្យៃិមាែ ក់	ប្រតវូបាៃរួចួ្�ុតព្យើការួបង់្វះព្យៃិ។

(2)	 យៃើណហា�	ៃិង្វះនាវាមិៃប្រតវូស្ថិតណ�ណប្រកាមការួណល់ើកណែល់ង្វះព្យៃិណៃ�ណទ។

(3)	អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្មិៃប្រតវូបៃ្ថយចំ្ៃួៃប្របាក់ណល់ើកណែល់ង្វះព្យៃិណែដល់�្ល់់	
ណដ្ឋាយណែ�ែករួង្វះណៃ�	ឬផ្ទាៃ ស់បូ្រួការួអៃុវត្រួបស់ពួ្យកវាណទ	បាុណែៃ្អាច្បណង្វះើើៃ	
ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណល់ើកណែល់ង្វះព្យៃិ	ណែដល់ប្រតវូបាៃបញ្ហាជ ក់កែងុ្វះ	អៃុកថាខូ�្ឌ 	(B) 
នៃកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�		ប្រសប�មសិទិិអំ្ច្ណែដល់បាៃណែច្ង្វះ
កែងុ្វះណែ�ែក	2	នៃមាប្រ�ណៃ�។

(b)	អង្វះាៃើតិបីញ្ញាតិ្ប្រតវូ�្ល់់�មល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់ថារាល់់អង្វះាភាព្យពាក់ព័្យៃិ		 
ណែដល់រួមួមាៃបាុនៃ្មិៃកំ�ត់ណែតចំ្ណពា�ប្រកមុហុុៃបុប្រតសម័្ៃិ		ប្រកមុហុុៃ
កាៃ់កាប់	ឬសា�ើវកមមណម	ប្រតវូបាៃចាត់ទុកថាជា		“	អែកជាប់ព្យៃិ”	ណែតមួយ
សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែកណៃ�។

ណែ�ែក	 8.	 ណែ�ែក	16	ប្រតវូបាៃបណែៃ្ថមណ�កែងុ្វះមាប្រ�ទើ	XIIIB	នៃរួដា�មមៃុញ្ញា
រួដា	California	ណែដល់ណែច្ង្វះថា៖

ណែ�ែក	 16. (a)	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃមាប្រ�ណៃ�	“ចំ្�ូល់ព្យៃិ”		មិៃ
ប្រតវូរាប់បញ្ញាូល់ៃូវប្របាក់ចំ្�ូល់បណែៃ្ថមណែដល់រួកបាៃ	ណដ្ឋាយណែ�ែក	2.5	នៃ
មាប្រ�	XIII A	ណទ។

(b)	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃមាប្រ�ណៃ�	ប្របាក់នល់បប្រមងុ្វះណែដល់ស្ថិតណ�	
ណប្រកាមការួកំ�ត់រួបស់អង្វះាភាព្យរួដ្ឋាា េិបាល់ៃើមួយៗ	មិៃប្រតវូរាប់បញ្ញាូល់	
ប្របាក់នល់បប្រមងុ្វះនៃប្របាក់ចំ្�ូល់បណែៃ្ថម	ណែដល់ប្របមូល់បាៃព្យើ	ល់ទ�ិល់នៃ
ការួអៃុវត្ណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�	XIII A	ណ�ើយ។

ណែ�ែក	 9.	 កាល់បរួណិច្ឆេទមាៃប្របសិទិិភាព្យ។

វធិាៃការួ�៍ណៃ�ប្រតវូមាៃសុព្យល់ភាព្យណ�នថ្មីាទើ1	ណែខូមករា	ឆ្នាំែំ 	2022  
ណល់ើកណែល់ង្វះណែតណែ�ែករួង្វះ	(a)	នៃណែ�ែក	3.1	នៃមាប្រ�	XIII	ប្រតវូមាៃ	សុព្យល់ភាព្យ
ណ�នថ្មីាទើ	1	ណែខូមករា	ឆ្នាំែំ 	2024	ណហើយណែ�ែករួង្វះ	(d)		នៃណែ�ែក	8.6  
នៃមាប្រ�	XVI	ៃិង្វះណែ�ែករួង្វះ	(b)	នៃណែ�ែក	2.5	នៃមាប្រ�		XIIIA	ប្រតវូមាៃ
សុព្យល់ភាព្យភាៃ មៗ	បនាា ប់ព្យើការួអៃុម័តវធិាៃការួណៃ�រួចួ្។

ណែ�ែក	 10.	 ឯករា�យភាព្យនៃប្របការួ។

ប្របការួទាំងំ្វះឡាយនៃច្បាប់ណៃ��ឺអាច្កាត់ណច្ញព្យើ�ែ បាៃ។	ប្របសិៃណបើវ�ា	 
ណែ�ែក	ណែ�ែករួង្វះ	កថាខូ�្ឌ 	អៃុប្របណ��	ប្របណ��	ឃ្លាៃ 		ពាកយណព្យច្ៃ៍	ឬ
ការួអៃុវត្នៃច្បាប់ណៃ�កែងុ្វះណហតុ�ល់្មួយ	ប្រតវូបាៃ	កាៃ យជាណមា�ៈ
ណដ្ឋាយណសច្ក្ើសណប្រមច្រួបស់តុលាការួណែដៃសមត្ថកិច្ា	យុ�្ថ �ិការួ	ណសច្ក្ើ
សណប្រមច្ណនា�មិៃប្រតវូបា�ពាល់់ដល់់សុព្យល់ភាព្យ	នៃណែ�ែកណ�េង្វះណទៀតនៃច្បាប់ណៃ�
ណ�ើយ។	ប្របជាព្យល់រួដា	California	សូមប្របកាសថាពួ្យកណ�ៃឹង្វះណ�ះើការួអៃុម័ត

(2)	ណដើមីើមាៃសិទិិទទួល់បាៃការួព្យៃារួណព្យល់ណែដល់បាៃ�្ល់់ណដ្ឋាយ	
កថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�	កមមសិទិិករួនៃអច្ល់ៃប្រទព្យយប្រតវូណ�ះើការួ	
ទាំមទាំរួ	ៃិង្វះបញ្ហាជ ក់ជាណរួៀង្វះរាល់់ឆ្នាំែំ ដល់់អែកវាយតនមៃណខាៃ�ើ		ណប្រកាម
ណទាំសបញ្ញាតិ្នៃការួបំពាៃសមីថ្មីថា	ល់ក្ខូ�្ឌ ណែដល់តប្រមវូ	ណដ្ឋាយ
កថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃអៃុណែ�ែកណៃ�ណដើមីើសំុព្យៃាណព្យល់ការួរួវាយ	តនមៃណ�ើង្វះវញិ
ប្រតវូបាៃបំណព្យញ	ណហើយប្រតវូបាៃណ�ះើសវៃកមម	ណដ្ឋាយណខាៃ�ើ	ឬប្រកមុប្របឹកា
សមកមមរួដាទាំក់ទង្វះៃឹង្វះ	ការួបញ្ហាជ ក់ណនា�។

(3)	រាល់់អច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់ការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិប្រតវូបាៃ	ព្យៃាណព្យល់
ណប្រកាមកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�	ប្រតវូមាៃសិទិិទទួល់	បាៃការួព្យៃា
ណព្យល់	ណែតកែងុ្វះដរាប្ណែដល់ខូៃួៃបំណព្យញ�ម	ល់ក្ខូ�្ឌ ណែដល់បាៃ
កំ�ត់កែងុ្វះកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះណៃ�ណហើយ	ប្របសិៃណបើមាៃការួផ្ទាៃ ស់បូ្រួ
កមមសិទិទិទួល់ប្របណ��ៃ៍ណដ្ឋាយផ្ទាា ល់់		ឬប្របណ�ល់នៃអច្ល់ៃប្រទព្យយពិ្យតណនា�	 
ការួទាំមទាំរួៃិង្វះការួបញ្ហាជ ក់	ថ្មីមើប្រតវូណែតបាៃណ�ះើ�ូៃអែកវាយតនមៃណខាៃ�ើ។	 
ណប្រកាយណព្យល់បញ្ញាប់ការួព្យៃារួណព្យល់	អច្ល់ៃប្រទព្យយណនា�ប្រតវូស្ថិតណ�	
ណប្រកាមកថាខូ�្ឌ 	(1)	នៃណែ�ែករួង្វះ	(a)។

(4)	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែករួង្វះណៃ�	ពាកយថា	“អា�ើវកមមខាែ តតូច្”		
ប្រតវូរាប់បញ្ញាូល់ណែតអា�ើវកមមទំាំង្វះឡាយ្	ណែដល់បំណព្យញ�មល់ក្ខូ�្ឌ 	
ដូច្ខាង្វះណប្រកាម៖

(A)	អា�ើវកមមមាៃៃិណ��ិតណព្យញណមាា ង្វះប្របចំាឆ្នាំែំ តិច្ជាង្វះ	50	នាក់។

(B)	អា�ើវកមមជាកមមសិទិិ	ៃិង្វះដំណ�ើ រួការួណដ្ឋាយឯករា�យកែងុ្វះរួណបៀប	ណែដល់
�ល់ប្របណ��ៃ៍កមមសិទិិអា�ើវកមម	ការួប្រ�ប់ប្រ�ង្វះ	ៃិង្វះប្របតិបតើិការួ		មិៃ
ស្ថិតណ�ណប្រកាមការួប្រ�ប់ប្រ�ង្វះ	ការួរួតឹតីតិ	ការួណែកណែប្រប		ឬការួដ្ឋាក់កប្រមិតណដ្ឋាយ
ប្របេព្យខាង្វះណប្រ�	ណដ្ឋាយបុ�ាល់		ឬណដ្ឋាយអា�ើវកមមមួយណ�េង្វះណទៀត។

(C)	អា�ើវកមមមាៃកមមសិទិិអច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់មាៃទើ�ំង្វះណ�រួដា	 
California។

(f) សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែកណៃ�	ការួខូកខាៃកែងុ្វះការួទាំមទាំរួ		កែងុ្វះឆ្នាំែំ
្មួយ�មរួណបៀបណែដល់តប្រមវូណដ្ឋាយច្បាប់ជា�រួមាៃ	ណ�ណព្យល់	ណែដល់ការួ
ទាំមទាំរួប្រតវូបាៃតប្រមវូ	ការួមិៃរាប់ញ្ញាូល់	ឬការួណ�ះើ	ចំ្្ត់ថាែ ក់ណែដល់កាត់
បៃ្ថយ	ឬព្យៃាណព្យល់ការួវាយតនមៃ		ឬការួវាយតនមៃណ�ើង្វះវញិប្រតវូបាៃចាត់ទុកថា
ជាការួណល់ើកណែល់ង្វះ	នៃការួមិៃរាប់បញ្ញាូល់	ឬការួចាត់ថាែ ក់សប្រមាប់ឆ្នាំែំ ណនា�។

(g)	ការួណប្របើប្របាស់វ�ិើសាប្រសណ្ែដល់កំ�ត់ណដ្ឋាយអង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្		អៃុណលាម
�មណែ�ែករួង្វះ	(a)	នៃណែ�ែក	8.6	នៃមាប្រ�	XVI	ការួផ្ទាៃ ស់បូ្រួ	ភា�រួយនៃតនមៃ
បាា ៃ់ណែដល់ប្រតវូបាៃវាយតនមៃព្យៃិសរួបុណ�កែងុ្វះ	ទើប្រកងុ្វះ	ណខាៃ�ើ	ឬទើប្រកងុ្វះៃិង្វះ
ណខាៃ�ើ	ណែដល់ប្រតវូបាៃណប្របើណដើមីើ��នា	ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់នៃការួណែកតប្រមវូនថ្មីៃ
ណសវាអាជាញា ប័�ណ�ៃយៃ្រួបស់អង្វះាភាព្យ		ណែដល់អៃុណលាម�មណែ�ែក	97.70 
នៃច្បាប់ប្របាក់ចំ្�ូល់ៃិង្វះ	ព្យៃិដ្ឋារួ	មិៃប្រតវូរាប់បញ្ញាូល់តនមៃបាា ៃ់ណែដល់ប្រតវូបាៃ
វាយតនមៃបណែៃ្ថម		ណែដល់ជាល់ទ�ិល់នៃការួអៃុវត្ណែ�ែកណៃ�ណ�ើយ។

(h)	ថ្មីះើណបើមាៃណែ�ែក	16	នៃមាប្រ�	XVI	ឬច្បាប់ណ�េង្វះណទៀត្មួយ	ក៏ណដ្ឋាយ	 
ការួវាយតនមៃបណែៃ្ថមណែដល់ទទួល់បាៃព្យើការួអៃុវត្ណែ�ែកណៃ�		មិៃប្រតវូបាៃចាត់
ចូ្ល់កែងុ្វះណែ�ែក្មួយនៃព្យៃិ	ឬការួ��នា	កំណ�ើ ៃសប្រមាប់ប្របប្រពឹ្យត្កមមជាកា
រួតំណល់ើង្វះនថ្មីៃព្យៃិ	ៃឹង្វះមិៃប្រតវូ	បាៃបណែង្វះះរួទិសណៅកែងុ្វះរួណបៀប្មួយណ�ើយ។

ណែ�ែកទើ	 7.	 ណែ�ែក	3.1	ប្រតវូបាៃបណែៃ្ថមណ�កែងុ្វះមាប្រ�	XIII	នៃរួ	�មមៃុញ្ញារួដា	 
California	ណែដល់ណែច្ង្វះថា៖

ណែ�ែក	 3.1. (a) (1)	ចំ្ណពា�អែកជាប់ព្យៃិៃើមួយៗណែដល់បង់្វះព្យៃិ	ណល់ើ
ប្រទព្យយសមីតិ្រួបូើផ្ទាា ល់់ខូៃួៃ	រួមួទាំងំ្វះឧបករួ�៍	ៃិង្វះណប្រ�ឿង្វះសង្ហាា រួមឹ	អា�ើវកមម

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ្រន្ត
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(h)	 ណែ�ែកណៃ�ប្រតវូណែតសះ័យអៃុវត្។	ប្របសិៃណបើភា�្មួយ	ឬណប្រច្ើៃនៃណែ�ែក
ណៃ�ប្រតវូបាៃរួកណ�ើញថាមាៃ	ទំនាស់ជាមួយៃឹង្វះច្បាប់សហព័្យៃិ	 
ឬ�មមៃុញ្ញានៃសហរួដាណនា�		ណែ�ែកណៃ�ប្រតវូអៃុវត្ឲ្យយដល់់កប្រមិតអតិបរួមិាណែដល់
ច្បាប់សហព័្យៃិ	ៃិង្វះរួដា�មមៃុញ្ញាសហរួដាអៃុញ្ហាា ត។	រាល់់ប្របការួណែដល់�ម ៃ
សុព្យល់ភាព្យ	ប្រតវូណែតអាច្កាត់ណច្ញបាៃព្យើចំ្ណែ�ក	ណែដល់ណ�សល់់នៃណែ�ែកណៃ�។

សំំណើ�ើ បបជាមត្ថ ិ17
វណិសា�ៃកមមណៃ�ណែដល់បាៃណសែើណដ្ឋាយវណិសា�ៃកមមទើ	6	នៃរួដា�មមៃុញ្ញា	
សភានៃសម័យប្រប�ំុសាមញ្ញា	2019–2020	(ណសច្កើើសណប្រមច្	�ំពូ្យក		24 
ល់ក្ៃិ្កៈឆ្នាំែំ 	2020)	ណ�ះើវណិសា�ៃកមម�ា ង្វះច្បាស់លាស់	ណ�ណល់ើរួដា�មមៃុញ្ញា
នៃរួដា	California	ណដ្ឋាយការួណ�ះើវណិសា�ៃកមម	ណែ�ែកទំាំង្វះឡាយណៃ�	ដូណច្ែ�
ប្របការួជា�រួមាៃណែដល់ប្រតវូបាៃណសែើសំុ	ឲ្យយលុ់បណចាល់ប្រតវូបាៃណបា�ពុ្យម្ជា
ប្របណេទអកេរួ�ូតណចាល់		ណហើយប្របការួថ្មីមើណែដល់ប្រតវូបាៃណសែើឲ្យយបណែៃ្ថមប្រតវូបាៃ
ណបា�ពុ្យម្ជា		ប្របណេទអកេរួណប្រទតណដើមីើបង្ហាា ញថាទំាំង្វះណនា�ជាប្របការួថ្មីមើ។

សំំណើ�ើ វណិើោធ�កម្មណើ�ើមាបរា II
ទើមួយ—ណែដល់ណែ�ែកទើ	2	នៃមាប្រ�	II	ប្រតវូបាៃណ�ះើវណិសា�ៃកមម	ដូច្មាៃ
ណែច្ង្វះថា៖

ណែ�ែក	 2. (a)	 ព្យល់រួដាអាណមរួកិអាយុ	18	ឆ្នាំែំ 	ៃិង្វះមាៃ	ទើលំ់ណ�កែងុ្វះរួដាណៃ�
អាច្ណបា�ណឆ្នាំែ តបាៃ។

(b)	 អែកណបា�ណឆ្នាំែ តណែដល់បាត់បង់្វះសិទិិណបា�ណឆ្នាំែ តខូ�ៈណព្យល់ជាប់	
ព្យៃិនា�រួរួដា	ឬសហព័្យៃិដូច្បាៃណរួៀបរាប់ណ�កែងុ្វះណែ�ែក 4 ប្រតវូទទួល់បាៃ	
សិទិិណបា�ណឆ្នាំែ តរួបស់ខូៃួៃវញិណប្រកាយណព្យល់បញ្ញាប់រួយៈណព្យល់	ជាប់ព្យៃិនា�
រួរួបស់ពួ្យកណ�។

ទើព្យើរួ—ណែដល់ណែ�ែក	4	នៃមាប្រ�	II	ប្រតវូបាៃណ�ះើវណិសា�ៃកមម	ដូច្មាៃណែច្ង្វះថា៖

ណែ�ែក	 4.	 អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ប្រតវូហាមឃ្លាត់ការួអៃុវត្ពំុ្យប្រតឹមប្រតវូណែដល់	
បា�ពាល់់ដល់់ការួណបា�ណឆ្នាំែ ត	ណហើយប្រតវូ�ើល់់ការួដកហូតសិទិិអែក	ណបា�ណឆ្នាំែ ត
ខូ�ៈណែដល់អសមត្ថភាព្យ�ៃូវចិ្ត្	ឬជាប់ព្យៃិនា�រួ		ឬកំពុ្យង្វះស្ថិតណ�ណប្រ��ំុ
ណដ្ឋាយមាៃល់ក្ខូ�្ឌ  ណែដល់កំពុ្យង្វះជាប់	ព្យៃិនា�រួរួដា	ឬសហព័្យៃិ	ព្យើការួ�្នាា
ណ�សបទឧប្រកិដា។

សំំណើ�ើ បបជាមត្ថ ិ18
វណិសា�ៃកមមណៃ�ណែដល់បាៃណសែើណដ្ឋាយវណិសា�ៃកមមទើ	4	នៃរួដា	�មមៃុញ្ញា
សភានៃសម័យប្រប�ំុសាមញ្ញា	2019–2020	(ណសច្កើើសណប្រមច្	 
�ំពូ្យក	30	ល់ក្ៃិ្កៈឆ្នាំែ 	ំ2020)	ណ�ះើវណិសា�ៃកមម�ា ង្វះច្បាស់លាស់	ណ�ណល់ើ
រួដា�មមៃុញ្ញានៃរួដា	California	ណដ្ឋាយការួណ�ះើវណិសា�ៃកមម	ណែ�ែកមួយណៃ�	
ដូណច្ែ�ប្របការួថ្មីមើណែដល់ប្រតវូបាៃណសែើសំុឲ្យយបណែៃ្ថមប្រតវូបាៃ	ណបា�ពុ្យម្ជា	 
ប្របណេទអកេរួណប្រទត	ណដើមីើបញ្ហាជ ក់ថា	ពួ្យកវាជាប្របការួថ្មីមើ។

សំំណើ�ើ វណិើោធ�កម្មចំ្បាណើោះមាបរា II
ណែដល់ណែ�ែកទើ	2	នៃមាប្រ�	II	ប្រតវូបាៃណ�ះើវណិសា�ៃកមមដូច្មាៃណែច្ង្វះថា៖

ណែ�ែក	 2. (a)	 ព្យល់រួដាអាណមរួកិ	ណែដល់មាៃអាយុ�ា ង្វះតិច្	 18	ឆ្នាំែំ 	ៃិង្វះ
មាៃលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃ	ណ�កែងុ្វះរួដាណៃ�អាច្ណបា�	ណឆ្នាំែ តបាៃ។

(b)	 ព្យល់រួដាអាណមរួកិណែដល់មាៃអាយុ	17	ឆ្នាំែ 	ំ�ឺជាអែក�ងំ្វះទើលំ់ណ�	កែងុ្វះរួដា
ណៃ�	ណហើយៃឹង្វះមាៃអាយុ�ា ង្វះតិច្	18	ឆ្នាំែ 	ំណ�ណព្យល់ណបា�ណឆ្នាំែ ត	សាកល់
ណល់ើកណប្រកាយ	អាច្ណបា�ណឆ្នាំែ តណ�កែងុ្វះការួណបា�ណឆ្នាំែ តបឋម		ឬពិ្យណសស្មួយ

ច្បាប់ណៃ�		ណហើយប្រ�ប់វ�ា	ណែ�ែក	ណែ�ែករួង្វះ	កថាខូ�្ឌ 	អៃុប្របណ��	ប្របណ��	 
ឃ្លាៃ 		ពាកយណព្យច្ៃ៍	ឬការួអៃុវត្ណែដល់មិៃប្រតវូបាៃប្របកាសថាអសុព្យល់ភាព្យ		ឫ
�ាុយព្យើរួដា�មមៃុញ្ញាណដ្ឋាយមិៃ�ិតថាណតើវ�ានៃច្បាប់ឬការួអៃុវត្		ៃឹង្វះណប្រកាយមក
ប្រតវូប្របកាសថាអសុព្យល់ភាព្យ។	ថ្មីះើណបើមាៃតមកព្យើខាង្វះមុខូ	ណែ�ែក	7	នៃច្បាប់
ណៃ�មិៃអាច្កាត់ណច្ញបាៃព្យើ	ណែ�ែក	6	នៃច្បាប់ណៃ�ណទ។

ណែ�ែក	 11.	 ការួបកប្រសាយល់ក្�ៈណសរួ។ី

ច្បាប់ណៃ�	ប្រតវូណែតបកប្រសាយណដ្ឋាយណសរួភីាព្យណដើមីើប្របតិបតិ្�មណ�ល់បំ�ង្វះ
	រួបស់ខូៃួៃ	ដូច្ណែដល់បាៃណែច្ង្វះច្បាស់ណ�កែងុ្វះណែ�ែកទើ	3	នៃច្បាប់ណៃ�។

សំំណើ�ើ បបជាមត្ថ ិ16
វណិសា�ៃកមមណៃ�ណែដល់បាៃណសែើណដ្ឋាយវណិសា�ៃកមមទើ	5	នៃ�មមៃុញ្ញា 
សភា		នៃសម័យប្រប�ំុសាមញ្ញា	2019–2020	(ណសច្កើើសណប្រមច្	 
�ំពូ្យក	23		ល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់ឆ្នាំែ 	ំ2020)	ណ�ះើវណិសា�ៃកមម�ា ង្វះច្បាស់	លាស់	
ណ�ណល់ើ	រួដា	�មមៃុញ្ញានៃរួដា	California	ណដ្ឋាយការួលុ់បណចាល់ណែ�ែកមួយ	
ដូណច្ែ�ប្របការួជា�រួមាៃណែដល់ប្រតវូបាៃណសែើសំុឲ្យយលុ់បណចាល់		ប្រតវូបាៃណបា�ពុ្យម្
ជាប្របណេទអកេរួ�ូតណចាល់។

សំំណើ�ើ វណិើោធ�កម្មចំ្បាណើោះមាបរា I
ណែ�ែក	31	នៃមាប្រ�	I	ប្រតវូបាៃលុ់បណចាល់។

ណែ�ែក	 31. (a)	 រួដាមិៃប្រតវូណរួសីណអើង្វះ	ឬ�ើល់់ការួព្យាបាល់�មចំ្�ូល់ចិ្ត្
		ចំ្ណពា�បុ�ាល់្មាែ ក់	ឬប្រកមុ្មួយណដ្ឋាយណែ�ែកណ�ណល់ើជាតិសាសៃ៍
		ណេទ	ព្យ�៌សមីរុួ	ជាតិព្យៃិ	ឬសញ្ហាជ តិណដើមណ�កែងុ្វះ	ប្របតិបតិ្ការួនៃការួ�្ល់់
ការួង្ហារួសាធារួ�ៈ	ការួអប់រួ	ំសាធារួ�ៈ	ឬការួណ ា៉ ការួសាធារួ�ៈណ�ើយ។

(b)	 ណែ�ែកណៃ�ប្រតវូបាៃអៃុវត្ណែតចំ្ណពា�វធិាៃការួណែដល់បាៃចាត់ណ�ះើ	ណប្រកាយ
កាល់បរួណិច្ឆេទមាៃប្របសិទភិាព្យរួបស់ណែ�ែកណៃ�បាុណ ណ្ �។

(c)	 �ម ៃអះើមួយណ�កែងុ្វះណែ�ែកណៃ�ប្រតវូបាៃបកប្រសាយថាជាការួហាមឃ្លា
ត់	ណ�ណល់ើល់ក្�ៈសមីតិ្ពិ្យតប្របាកដណដ្ឋាយណែ�ែកណល់ើណេទ	ណែដល់មាៃ
ភាព្យចាបំាច់្សមណហតុសម�ល់ចំ្ណពា�ប្របតិបតិ្ការួជាប្របប្រកតើ	នៃការួង្ហារួ
សាធារួ�ៈ	ការួអប់រួសំាធារួ�ៈ	ឬការួណ ា៉ ការួ	សាធារួ�ៈណ�ើយ។

(d)	 �ម ៃអះើមួយណ�កែងុ្វះណែ�ែកណៃ�ប្រតវូបាៃបកប្រសាយថាជាការួបញ្ញាប់	
សុព្យល់ភាព្យដើកាតុលាការួ	ឬវបិ្រកឹតយការួយល់់ប្រព្យម្មួយ	ណែដល់	មាៃ
អាៃុភាព្យ�ិតចាប់ព្យើកាល់បរួណិច្ឆេទប្របសិទភិាព្យនៃណែ�ែក	ណៃ�ណ�ើយ។

(e)	 �ម ៃអះើមួយណ�កែងុ្វះណែ�ែកណៃ�ប្រតវូបាៃបកប្រសាយថាជាការួហាមឃ្លា
ត់	ណ�ណល់ើវធិាៃការួណែដល់ប្រតវូណែតចាត់ណ�ះើណដើមីើបណង្វះើើត	ឬរួកាៃូវសិទិិ	ទទួល់
បាៃកមមវ�ិើសហព័្យៃិណ�ើយ	ណែដល់ភាព្យ�ម ៃសិទិិទទួល់បាៃ	ៃឹង្វះប ើ្ ល់ឲ្យយ
បាត់បង់្វះៃូវមូល់ៃិ�ិសហព័្យៃិណ�កាៃ់រួដា។

(f)	 សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែកណៃ�	“រួដា”	ប្រតវូរាប់បញ្ញាូល់	បាុណែៃ្មិៃ	
ចំាបាច់្កំ�ត់ណែតចំ្ណពា�	រួដ្ខូៃួៃឯង្វះ	ទើប្រកងុ្វះ្មួយ	ណខាៃ�ើ	្ មួយ	 
ទើប្រកងុ្វះៃិង្វះណខាៃ�ើ្មួយ	ប្របព័្យៃិសាកល់វទិាល័់យ	សាធារួ�ៈ	រួមួ
ទំាំង្វះសាកល់វទិាល័់យ	California	ម�្ឌ ល់	មហាវទិាល័់យសហ�មៃ៍	 
ម�្ឌ ល់សាលាណរួៀៃ	ម�្ឌ ល់ពិ្យណសស		ឬណែ�ែករួង្វះនៃៃណ�បាយ	ឬភាែ ក់ង្ហារួ
រួដ្ឋាា េិបាល់្មួយ	ឬណ�កែងុ្វះរួដាណនា�។

(g)	 មណ�ាបាយណែដល់មាៃសប្រមាប់ការួរួណំលាេបំពាៃណល់ើណែ�ែកណៃ�		 
ប្រតវូណែតដូច្�ែ ណដ្ឋាយមិៃ�ិតព្យើជាតិសាសៃ៍	ណេទ	ព្យ�៌សមីរុួ	ជាតិព្យៃិ	 
ឬ	សញ្ហាជ តិណដើមរួបស់ភា�ើណែដល់រួង្វះរួបួសណ�ើយ	ដូច្ណែដល់	មាៃសប្រមាប់
ការួបំពាៃច្បាប់ប្របឆំ្នាំង្វះការួណរួសីណអើង្វះរួបស់រួដា	California	ណែដល់មាៃ
ជា�រួមាៃព្យើមុៃមកណែដរួ។

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ្រន្ត
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55	ឆ្នាំែំ ណ�ើង្វះណ�	�ៃពិ្យការួ�ាៃ់�ារួ	ឬ�ៃរួង្វះណប្រ��ព្យើ	ណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ	ឬណប្រ��
�មមជាតិ	អាច្ណ�ារួតនមៃជាប់ព្យៃិនៃទើលំ់ណ�	ច្មីង្វះរួបស់ខូៃួៃណ�កាៃ់ទើលំ់ណ�
ច្មីង្វះ�ំៃួសមួយណែដល់មាៃ	ទើ�ំង្វះណ�កណែៃៃង្វះ្មួយណ�កែងុ្វះរួដាណៃ�	 
ណដ្ឋាយមិៃ�ិតព្យើ	ទើ�ងំ្វះ	ឬតនមៃនៃទើលំ់ណ�ច្មីង្វះ�ំៃួស	ណែដល់បាៃទិញ		ឬ
បាៃសាង្វះសង់្វះថ្មីមើណ�ះើជាទើលំ់ណ�ណ�ល់រួបស់�ៃណនា�	កែងុ្វះរួយៈណព្យល់ព្យើរួឆ្នាំែ នំៃ
ការួល់ក់ទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណដើម។

(2)	 សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែករួង្វះណៃ�៖

(A)	 សប្រមាប់រាល់់ការួណ�ារួតនមៃជាប់ព្យៃិណ�កាៃ់ទើលំ់ណ�ច្មីង្វះ	�ំៃួសណែដល់
មាៃតនមៃណសមើ	ឬតិច្ជាង្វះទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណដើម		តនមៃជាប់ព្យៃិនៃទើលំ់ណ�
ច្មីង្វះ�ំៃួសប្រតវូចាត់ទុកថា	ជាតនមៃណែដល់អាច្យកព្យៃិបាៃនៃទើលំ់ណ�
ច្មីង្វះណដើម។

(B)	 សប្រមាប់រាល់់ការួណ�ារួតនមៃជាប់ព្យៃិនៃទើលំ់ណ�ច្មីង្វះ�ំៃួស		ណែដល់
មាៃតនមៃខ្ូស់ជាង្វះទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណដើមណនា�	តនមៃជាប់ព្យៃិ	នៃទើលំ់ណ�ច្មីង្វះ
�ំៃួសប្រតវូ��នាណដ្ឋាយការួបណែៃ្ថមភាព្យ	ខុូស�ែ រួវាង្វះតនមៃសាច់្ប្របាក់
ណព្យញណល់ញនៃទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណដើម		ៃិង្វះតនមៃសាច់្ប្របាក់ណព្យញណល់ញនៃ
ទើលំ់ណ�ច្មីង្វះ�ំៃួស	ណ�ៃឹង្វះតនមៃជាប់ព្យៃិនៃទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណដើម។

(3)	 មាា ស់នៃទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណែដល់មាៃអាយុណល់ើសព្យើ	55	ឆ្នាំែំ 	ឬជា	�ៃ
ពិ្យការួ�ាៃ់�ារួ	មិៃប្រតវូបាៃអៃុញ្ហាា តឲ្យយណ�ារួតនមៃជាប់ព្យៃិនៃទើ	លំ់ណ�ច្មីង្វះ
ណល់ើសព្យើបើដង្វះណ�ើយ	ណដ្ឋាយអៃុណលាម	�មណែ�ែករួង្វះណៃ�។

(4)	 រាល់់បុ�ាល់ណែដល់ណែសះង្វះរួកការួណ�ារួតនមៃជាប់ព្យៃិនៃទើលំ់ណ�	ច្មីង្វះរួបស់
ខូៃួៃ	ណដ្ឋាយអៃុណលាម�មណែ�ែករួង្វះណៃ�	ប្រតវូដ្ឋាក់ពាកយ	សំុជាមួយៃឹង្វះអែក
វាយតនមៃប្របចំាណខាៃ�ើណែដល់ទើលំ់ណ�	ច្មីង្វះ�ំៃួសណនា�ស្ថិតណ�។	ពាកយសំុ
ប្រតវូដ្ឋាក់បញ្ញាូល់ជាអបីបរួមិាៃូវព័្យត៌មាៃណែដល់អាច្ណប្របៀប	ណ�ៀប�ែ បាៃ
ជាមួយៃឹង្វះព័្យត៌មាៃណែដល់បាៃកំ�ត់ណ�កែងុ្វះកថាខូ�្ឌ ទើ		(1)	នៃណែ�ែករួង្វះ	 
(f)	នៃណែ�ែក	69.5	នៃច្បាប់ប្របាក់ចំ្�ូល់	ៃិង្វះការួដកព្យៃិ	ណែដល់ណែ�ែកណនា�
បាៃណែច្ង្វះណ�នថ្មីាទើ	1	ណែខូមករា	ឆ្នាំែំ 	2020។

(c)	 ភាព្យយុតិ្�ម៌នៃព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយសប្រមាប់�ា�ប្រ�សួារួ។	ថ្មីះើណបើមាៃ
ប្របការួណ�េង្វះណទៀតនៃរួដា�មមៃុញ្ញាណៃ�	ឬច្បាប់ណ�េង្វះណទៀត	ក៏ណដ្ឋាយ	ចាប់ព្យើនថ្មីា	 
ៃិង្វះណប្រកាយនថ្មីាទើ	16	ណែខូកុមៈ្	ឆ្នាំែំ 	2021	តណ�	ប្របការួខាង្វះណប្រកាមណៃ�ប្រតវូ
បាៃអៃុវត្៖

(1)	 សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែករួង្វះ	(a)	នៃណែ�ែក	2	ពាកយថា		“បាៃទិញ”	 
ៃិង្វះ	“ផ្ទាៃ ស់បើូរួមាា ស់កមមសិទិិ”	មិៃរាប់បញ្ញាូល់ៃូវការួទិញ		ឬការួណ�ារួ�ា�
ប្រ�សួារួរួបស់អែកណ�ារួណ�កែងុ្វះករួ�ើ នៃការួណ�ារួមួយ	រួវាង្វះឪពុ្យកមាើ យ	ៃិង្វះ
កូៃៗរួបស់ពួ្យកណ�ណ�ើយ	ដូច្មាៃណែច្ង្វះណដ្ឋាយ	អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្	ប្របសិៃណបើ
អច្ល់ៃប្រទព្យយណនា�បៃ្ណ�ជា�ា�	ប្រ�សួារួរួបស់អែកទទួល់ការួណ�ារួ។	ណែ�ែករួង្វះ
ណៃ�	ប្រតវូបាៃអៃុវត្ចំ្ណពា�ការួណ�ារួណដ្ឋាយសម័ប្រ�ចិ្ត្	ៃិង្វះការួណ�ារួ	ណែដល់ជា
ល់ទ�ិល់ព្យើដើកាតុលាការួ	ឬបញ្ញាតិ្តុលាការួ។	តនមៃជាប់ព្យៃិថ្មីមើនៃ�ា�ប្រ�សួារួ
រួបស់អែកទទួល់ការួណ�ារួ	ប្រតវូណែតជា�ល់បូកនៃចំ្ៃួៃទាំងំ្វះព្យើរួខាង្វះណប្រកាម៖

(A)	 តនមៃជាប់ព្យៃិនៃ�ា�ប្រ�សួារួ	ណែដល់ស្ថិតណប្រកាមការួនល់តប្រមវូដូច្	ណែដល់
បាៃអៃុញ្ហាា តណដ្ឋាយណែ�ែករួង្វះ	(b)	នៃណែ�ែកទើ	2	ណែដល់ប្រតវូបាៃ	កំ�ត់ចាប់ព្យើ
កាល់បរួណិច្ឆេទភាៃ មៗមុៃកាល់បរួណិច្ឆេទនៃការួ	ទិញណដ្ឋាយ	ឬការួណ�ារួណ�ឲ្យយ
អែកទទួល់ការួណ�ារួណនា�។

(B)	 ការួអៃុវត្នៃចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ខាង្វះណប្រកាម៖

(i)	 ប្របសិៃណបើតនមៃណែដល់បាៃវាយតនមៃនៃ�ា�ប្រ�សួារួណ�ណព្យល់	ទិញណដ្ឋាយ	
ឬណ�ារួណ�ឲ្យយអែកទទួល់ការួណ�ារួតិច្ជាង្វះ�ល់បូកនៃតនមៃ	ជាប់ព្យៃិ	 
ដូច្មាៃណរួៀបរាប់ណ�កែងុ្វះអៃុកថាខូ�្ឌ 	(A)		បូកៃឹង្វះមួយលាៃដុលាៃ រួ	 
($1,000,000)	បនាា ប់មកសូៃយដុលាៃ រួ	($0)។

ណែដល់ណកើតណ�ើង្វះមុៃការួណបា�ណឆ្នាំែ តសាកល់	ណល់ើកណប្រកាយ	ណែដល់ព្យល់រួដាណនា�ៃឹង្វះ
មាៃសិទិណិបា�ណឆ្នាំែ តបាៃ	ប្របសិៃណបើមាៃអាយុ�ា ង្វះតិច្	18	ឆ្នាំែ ។ំ

សំំណើ�ើ បបជាមត្ថ ិ19
វណិសា�ៃកមមណៃ�	ណែដល់បាៃណសែើណដ្ឋាយវណិសា�ៃកមមទើ	11	នៃរួដា	�មមៃុញ្ញា
សភានៃសម័យប្រប�ំុសាមញ្ញា	2019–2020		(ណសច្កើើសណប្រមច្	�ំពូ្យក	31  
ល់ក្ៃិ្កៈឆ្នាំែ 	ំ2020)	ណ�ះើវណិសា�ៃកមម	�ា ង្វះច្បាស់លាស់ណ�ណល់ើ�មមៃុញ្ញា
នៃរួដា	California	ណដ្ឋាយការួ	បណែៃ្ថមណែ�ែកថ្មីមើណៃ�	ដូណច្ែ�ប្របការួថ្មីមើណែដល់ប្រតវូបាៃ
ណសែើសំុឲ្យយបណែៃ្ថម		ប្រតវូបាៃណបា�ពុ្យម្ជា	ប្របណេទអកេរួណប្រទត	ណដើមីើបញ្ហាជ ក់	ថាពួ្យកវា
ជាប្របការួថ្មីមើ។

សំំណើ�ើ វណិើោធ�កម្មចំ្បាណើោះមាបរា XIII A
ទើមួយ—វធិាៃការួណៃ�ប្រតវូបាៃសាា ល់់	ណហើយអាច្ប្រតវូបាៃណ�ង្វះ	ណ�ណល់ើ
ថាជាការួការួពារួ�ា�សប្រមាប់មៃុសេវយ័ចំ្្ស់	ពិ្យការួ�ាៃ់�ារួ		ប្រកមុប្រ�សួារួ	
ៃិង្វះ�ៃរួង្វះណប្រ��ព្យើណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ		ឬច្បាប់នៃណប្រ���មមជាតិ។

ទើព្យើរួ—ណែដល់ណែ�ែកទើ	2.1	ប្រតវូបាៃបណែៃ្ថមណ�ណល់ើមាប្រ�	XIII A		ដូច្
ខាង្វះណប្រកាម៖

ណែ�ែកទើ	 2.1. (a)	 ការួដ្ឋាក់ណែដៃកំ�ត់ណល់ើកំណ�ើ ៃព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ	
ណ�ណល់ើទើលំ់ណ�ច្មីង្វះសប្រមាប់មៃុសេចាស់	�ៃពិ្យការួ�ាៃ់�ារួ		�ៃរួង្វះណប្រ��
ព្យើណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ	ៃិង្វះណប្រ���មមជាតិ	ៃិង្វះ	ប្រកមុប្រ�សួារួ។	វាជាណច្តនារួបស់
អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ណ�កែងុ្វះការួណសែើសំុ	ៃិង្វះរួបស់ព្យល់រួដា	 ណ�កែងុ្វះការួអៃុម័តណែ�ែក
ណៃ�	ណដើមីើណ�ះើកិច្ាការួទំាំង្វះព្យើរួដូច្	ខាង្វះណប្រកាម៖

(1)	 កំ�ត់ប្រពំ្យណែដៃកំណ�ើ ៃព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយណល់ើទើលំ់ណ�ច្មីង្វះ		ណដ្ឋាយ
ការួបំបាត់ណចាល់ៃូវការួរួតឹបៃឹ្ង្វះទើ�ំង្វះណែដល់មិៃណសមើភាព្យ�ែ 	ណ�ណល់ើមាា ស់�ា�
ណែដល់ពិ្យការួ�ាៃ់�ារួ	�ៃរួង្វះណប្រ��ព្យើណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ		ឬណប្រ��មហៃ្រាយណ�េង្វះៗ	 
ឬព្យល់រួដាវយ័ចំ្្ស់អាយុចាប់ព្យើ	55 	ឆ្នាំែំ ណ�ើង្វះណ�ណែដល់ប្រតវូការួផ្ទាៃ ស់ទើ
លំ់ណ�ណ��ិតប្រកមុប្រ�សួារួ		ឬការួណែថ្មីទំាំណវ�ជសាប្រស	្បៃ្ថយទំហំ	ណែសះង្វះរួក�ា�
ណែដល់សមប្រសប	ៃឹង្វះតប្រមវូការួរួបស់ពួ្យកណ�	ឬផ្ទាៃ ស់បើូរួ�ា�ណែដល់ខូូច្ខាត	 
ៃិង្វះ	កំ�ត់កប្រមិតនៃការួខូូច្ខាតព្យើណេៃើង្វះណ��នប្រព្យណ�ណល់ើ�ា�		�មរួយៈ
មូល់ៃិ�ិណែដល់ប្រតវូបាៃណរួៀបចំ្សប្រមាប់ការួ	ការួពារួអ�ាើេ័យ	ៃិង្វះការួណ�ៃើយតប
ណប្រ��អាសៃែ។

(2)	 កំ�ត់ប្រពំ្យណែដៃកំណ�ើ ៃព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយណ�ណល់ើ�ា�ប្រ�សួារួ		ណែដល់
ណប្របើប្របាស់ជាទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណដ្ឋាយការួការួពារួសិទិិរួបស់	ឪពុ្យកមាើ យ	 
ៃិង្វះ�ើដូៃ�ើ�ណដើមីើណ�ារួកមមសិទិិ�ា�ប្រ�សួារួរួបស់	ពួ្យកណ�ណ�ឲ្យយកូៃណ�
រួបស់ពួ្យកណ�ណប្របើប្របាស់បៃ្ជាទើ	លំ់ណ�ច្មីង្វះ	ខូ�ៈណព្យល់ណែដល់មាៃការួ
លុ់បបំបាត់ណចាល់កល់ល់ីចិ្	ណ�ច្ព្យៃិមិៃណសមើភាព្យ�ែ 	ណែដល់ណប្របើប្របាស់ណដ្ឋាយ
អែកវៃិិណ��	ណ�ែរួខាង្វះណកើត	�ៃល់ីើល់បាញ	អែកមាៃ�ូរួធាណែដល់មិៃមាៃ
ទើលំ់ណ�	កែងុ្វះ	California	ៃិង្វះអែកទទួល់មរួតកព្យើមូល់ៃិ�ិទំៃុកចិ្ត្	ណដើមីើ
ណច្ៀសវាង្វះការួបង់្វះប្របាក់ចំ្ណែ�កណសមើ�ែ ណល់ើព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ	�ា�លំ់ណែហ	 
ប្រទព្យយប្របាក់ចំ្�ូល់	ៃិង្វះ�ា��ួល់�មណ�ែរួសមុប្រទ	ណែដល់ពួ្យកណ�មាៃណ�រួដា	 
California។

(b) ភាព្យយុតិ្�ម៌នៃព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយសប្រមាប់ព្យល់រួដាវយ័ចំ្្ស់		ពិ្យការួ
�ាៃ់�ារួ	ៃិង្វះ�ៃរួង្វះណប្រ��ព្យើណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ	ៃិង្វះណប្រ��	មហៃ្រាយ�មមជាតិ។	 
ណទាំ�បើជាមាៃប្របការួណ�េង្វះណទៀតនៃរួដា�មមៃុញ្ញាណៃ�	ឬច្បាប់	ណ�េង្វះណទៀត
ក៏ណដ្ឋាយ	ចាប់ព្យើនថ្មីា	ៃិង្វះណប្រកាយនថ្មីាទើ	1	ណែខូណមសា		ឆ្នាំែ 	ំ2021	តណ�	ប្របការួ
ខាង្វះណប្រកាមណៃ�ប្រតវូអៃុវត្៖

(1)	 ស្ថិតណប្រកាមៃើតិវ�ិើ	ៃិង្វះៃិយមៃ័យណែដល់អាច្អៃុវត្បាៃណែដល់�្ល់់
ណដ្ឋាយល់ក្ៃិ្កៈច្បាប់	មាា ស់នៃទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណែដល់មាៃអាយុ	ចាប់ព្យើ	 

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 18 ្រន្ត
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12 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

(1)	 “ការួណល់ើកណែល់ង្វះព្យៃិសប្រមាប់អតើតយុទ�ិៃពិ្យការួ”		មាៃៃ័យថា	 
ការួណល់ើកណែល់ង្វះណែដល់ប្រតវូបាៃអៃុញ្ហាា តណដ្ឋាយណែ�ែករួង្វះ	(a)	នៃណែ�ែកទើ	4	នៃ
មាប្រ�	XIII។

(2)	 “កសិដ្ឋាា ៃប្រ�សួារួ”	មាៃៃ័យថា	អច្ល់ៃប្រទព្យយ្ណែដល់	ស្ថិតណប្រកាម
ការួប្របមូល់�ល់	ឬកំពុ្យង្វះប្រតវូបាៃណប្របើប្របាស់ជា	វាល់ណ ម្ 	ឬដើសប្រមាប់ចិ្ញ្ញាឹម
ណ�ប្រកបើ	ឬប្រតវូបាៃណប្របើប្របាស់	ណដើមីើ�លិ់តៃូវ�លិ់ត�ល់កសិកមម	ដូច្ណែដល់
ពាកយណនា�	ប្រតវូបាៃកំ�ត់ៃិយមៃ័យណ�កែងុ្វះណែ�ែក	51201	នៃច្បាប់	
រួដ្ឋាា េិបាល់ដូច្ណែដល់ណែ�ែកណនា�បាៃណែច្ង្វះកាល់ព្យើនថ្មីាទើ	1	ណែខូមករា	ឆ្នាំែំ 	2020	។

(3)	 “�ា�ប្រ�សួារួ”	មាៃអត្ថៃ័យដូច្�ែ ៃឹង្វះពាកយថា	“ទើលំ់ណ�ណ�ល់”		ដូច្ពាកយ
ណែដល់ប្រតវូបាៃណប្របើប្របាស់ណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(k)	នៃណែ�ែកទើ	3	នៃមាប្រ�	XIII	។

(4)	 “តនមៃសាច់្ប្របាក់ណព្យញណល់ញ”	មាៃអត្ថៃ័យដូច្�ែ ៃឹង្វះៃិយមៃ័យ	
ណែដល់បាៃកំ�ត់ណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(a)	នៃណែ�ែកទើ	2។

(5)	 “ការួណល់ើកណែល់ង្វះព្យៃិសប្រមាប់មាា ស់�ា�”	មាៃៃ័យថា	ការួណល់ើកណែល់ង្វះ	
ព្យៃិណែដល់�ើល់់ណដ្ឋាយណែ�ែករួង្វះ	(k)	នៃណែ�ែកទើ	3	នៃមាប្រ�	XIII	។

(6)	 “ណប្រ���មមជាតិ”	ដូច្ណែដល់បាៃប្របកាសណដ្ឋាយអេិបាល់		មាៃៃ័យថា	 
ការួណកើតមាៃនៃល់ក្ខូ�្ឌ នៃណប្រ��មហៃ្រាយ		ឬណប្រ��េ័យ�ាៃ់�ារួចំ្ណពា�
សុវត្ថិភាព្យរួបស់មៃុសេ	ឬប្រទព្យយសមីតិ្	ណ�កែងុ្វះតំបៃ់រួង្វះ�ល់បា�ពាល់់ណែដល់
ប ើ្ ល់មកព្យើល់ក្ខូ�្ឌ 	ទាំងំ្វះឡាយដូច្ជា	អ�ាើេ័យ	ទឹក�ំៃៃ់	ណប្រ��
រំាង្វះសាួត	ខូយល់់ព្យយ�ុ		ដើបាក់	រួញ្ញជយួដើ	ច្លាច្ល់សុើវលិ់	ការួ ៃ្ ៃពាៃព្យើ
បរួណទស	ឬបៃាុ�េែំណេៃើង្វះ។

(7)	 “ទើលំ់ណ�ច្មីង្វះ”	មាៃៃ័យថា	ទើលំ់ណ�ណែដល់មាៃល់ក្�ៈ	សប្រមាប់
ទទួល់បាៃដូច្ជា៖

(A)	 ការួណល់ើកណែល់ង្វះព្យៃិសប្រមាប់មាា ស់�ា�។

(B)	 ការួណល់ើកណែល់ង្វះព្យៃិសប្រមាប់អតើតយុទ�ិៃពិ្យការួ។

(8)	 “ទើលំ់ណ�ណ�ល់”	ដូច្ណែដល់ប្រតវូបាៃណប្របើប្របាស់ណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(b)	មាៃ
អត្ថៃ័យដូច្�ែ ៃឹង្វះពាកយណែដល់ណប្របើប្របាស់ណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(a)	នៃណែ�ែកទើ	2។

(9)	“ទើលំ់ណ�ច្មីង្វះ�ំៃួស”	មាៃៃ័យដូច្�ែ ៃឹង្វះ	“លំ់ណ��ំៃួស”	ដូច្ណែដល់
ពាកយណនា�ប្រតវូបាៃកំ�ត់ៃិយមៃ័យណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(a)	នៃណែ�ែកទើ2។

(10)	 “តនមៃជាប់ព្យៃិ”	មាៃៃ័យថា	តនមៃឆ្នាំែំ មូល់ដ្ឋាា ៃណែដល់ប្រតវូបាៃ	
កំ�ត់ណដ្ឋាយណ�ង្វះណ��មណែ�ែករួង្វះ	(a)	នៃណែ�ែកទើ	2		បូកៃឹង្វះការួនល់តប្រមវូ
្មួយណែដល់ប្រតវូបាៃអៃុញ្ហាា ត	ណដ្ឋាយណែ�ែករួង្វះ	(b)	នៃណែ�ែកទើ	2។

(11)	 “�ៃរួង្វះណប្រ��ណដ្ឋាយសារួណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ	ឬណប្រ���មមជាតិ”	សំណៅណល់ើ	 
មាា ស់នៃទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណែដល់រួង្វះការួខូូច្ខាតជាទមាៃ់		ជាល់ទ�ិល់នៃណេៃើង្វះ
ណ��នប្រព្យ	ឬណប្រ��មហៃ្រាយ�មមជាតិណែដល់	មាៃចំ្ៃួៃណល់ើសព្យើ	50	ភា�រួយ
នៃតនមៃការួណែកល់មែទើលំ់ណ�ច្មីង្វះ	ភាៃ មៗ	មុៃណព្យល់មាៃណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ	ឬ
ណប្រ��មហៃ្រាយ�មមជាតិ។	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃកថាខូ�្ឌ ណៃ�	 
“ការួខូូច្ខាត”	រាប់បញ្ញាូល់ទាំងំ្វះ	ការួបៃ្ថយណល់ើតនមៃនៃទើលំ់ណ�ច្មីង្វះ	ណែដល់
ជាល់ទ�ិល់នៃ	ការួរួតឹតីតិការួណប្របើប្របាស់	ណែដល់ប ើ្ ល់មកព្យើណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ	 
ឬណប្រ���មមជាតិ។

(12)	 “ណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ”	មាៃអត្ថៃ័យដូច្�ែ ៃឹង្វះពាកយណែដល់ប្រតវូបាៃ	កំ�ត់
ៃិយមៃ័យណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(j)	នៃណែ�ែកទើ	51177		នៃច្បាប់រួដ្ឋាា េិបាល់
ដូច្ណែដល់ណែ�ែកណៃ�បាៃណែច្ង្វះ	ណ�នថ្មីាទើ	1	ណែខូមករា	ឆ្នាំែំ 	2020។

ទើបើ—ណែដល់ណែ�ែកទើ	2.2	ប្រតវូបាៃបណែៃ្ថមណ�ណល់ើមាប្រ�	XIII A	ដូច្ខាង្វះណប្រកាម៖

ណែ�ែក	 2.2. (a)	 កិច្ាការួពារួណសវាកមមអ�ាើេ័យ	ការួណ�ៃើយតប
ណប្រ��អាសៃែ	ៃិង្វះណសវាកមមណខាៃ�ើ។	វាជាណច្តនារួបស់អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្

(ii)	 ប្របសិៃណបើតនមៃណែដល់បាៃវាយតនមៃនៃ�ា�ប្រ�សួារួណ�ណព្យល់ទិញ	ណដ្ឋាយ	 
ឬណ�ារួណ�ឲ្យយណដ្ឋាយអែកទទួល់ការួណ�ារួណសមើ�ែ ៃឹង្វះ	ឬណប្រច្ើៃជាង្វះ	�ល់បូកនៃ
តនមៃជាប់ព្យៃិ	ដូច្មាៃណរួៀបរាប់ណ�កែងុ្វះអៃុកថាខូ�្ឌ 		(A)	បូកៃឹង្វះមួយ
លាៃដុលាៃ រួ	($1,000,000)	ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់	ណែដល់ណសមើៃឹង្វះតនមៃណែដល់បាៃ
វាយតនមៃនៃ�ា�ប្រ�សួារួណ�ណព្យល់ទិញ		ឬណ�ារួណ�ឲ្យយអែកទទួល់ការួណ�ារួ	ដក
ៃឹង្វះ�ល់បូកនៃតនមៃ	ជាប់ព្យៃិ	ដូច្មាៃណរួៀបរាប់ណ�កែងុ្វះអៃុកថាខូ�្ឌ 	(A)  
ៃិង្វះមួយលាៃដុលាៃ រួ	($1,000,000)។

(2)	 កថាខូ�្ឌ 	(1)	ក៏ប្រតវូបាៃអៃុវត្ចំ្ណពា�ការួទិញ	ឬការួណ�ារួ�ា�	ប្រ�សួារួ
រួវាង្វះ�ើដូៃ�ើ�	ៃិង្វះណ�រួបស់ពួ្យកណ��ង្វះណែដរួ	ប្របសិៃណបើ	ឪពុ្យកមាើ យទំាំង្វះអស់
នៃណ�ទំាំង្វះណនា�ណែដល់មាៃល់ក្�ៈ	សមីតិ្ជាកូៃរួបស់�ើដូៃ�ើ�ណនា�	
បាៃសាៃ ប់ចាប់ព្យើកាល់បរួណិច្ឆេទ	នៃការួទិញ	ឬការួណ�ារួណនា�។

(3)	 កថាខូ�្ឌ 	(1)	ៃិង្វះ	(2)	ក៏ប្រតវូបាៃអៃុវត្ចំ្ណពា�ការួទិញ	ឬការួណ�ារួ
កសិដ្ឋាា ៃប្រ�សួារួ�ង្វះណែដរួ។	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃកថាខូ�្ឌ ណៃ�	រាល់់
ការួសំណៅណ�ណល់ើ	ពាកយថា	“�ា�ប្រ�សួារួ”	ណ�កែងុ្វះកថាខូ�្ឌ 	(1)	ឬ	(2)  
ប្រតវូចាត់	ទុកថាសំណៅណ�ណល់ើ	“កសិដ្ឋាា ៃប្រ�សួារួ”	�ំៃួសវញិ។

(4)	 ចាប់ព្យើនថ្មីាទើ	16	ណែខូកុមៈ្	ឆ្នាំែំ 	2023	តណ�	ៃិង្វះណរួៀង្វះរាល់់ព្យើរួឆ្នាំែំ 	ម្ង្វះនថ្មីាទើ	 
16	ណែខូកុមៈ្	ឆ្នាំែំ បនាា ប់តណ�	ប្រកមុប្របឹកាសមកមមរួដា		ប្រតវូនល់តប្រមវូចំ្ៃួៃ
ទឹកប្របាក់មួយលាៃដុលាៃ រួ	($1,000,000)		ដូច្មាៃបរួ�ិយណ�កែងុ្វះ
កថាខូ�្ឌ 	(1)	សប្រមាប់អតិ�រួ្		ណដើមីើ�ៃុ�បញ្ហាាំ ង្វះៃូវការួណែប្របប្របលួ់
សៃាសេៃ៍តនមៃ�ា�សប្រមាប់រួដា		California	សប្រមាប់ឆ្នាំែំ ប្របតិទិៃមុៃ	 
ដូច្ណែដល់បាៃកំ�ត់	ណដ្ឋាយទើភាែ ក់ង្ហារួហិរួញ្ញាវត្ថុលំ់ណ�ដ្ឋាា ៃសហព័្យៃិ។	
ប្រកមុប្របឹកាសមកមមរួដាប្រតវូ��នា	ៃិង្វះណបា�ពុ្យម្�ាយៃូវរាល់់ការួ	នល់តប្រមវូ
ណែដល់បាៃតប្រមវូណដ្ឋាយកថាខូ�្ឌ ណៃ�។

(5) (A)	 ស្ថិតណប្រកាមអៃុកថាខូ�្ឌ 	(B)	ណដើមីើទទួល់អត្ថប្របណ��ៃ៍	ព្យៃិ
អច្ល់ៃប្រទព្យយណែដល់�ើល់់�ូៃណដ្ឋាយណែ�ែកណៃ�សប្រមាប់ការួទិញ		ឬការួណ�ារួ�ា�
ប្រ�សួារួ	អែកទទួល់ការួណ�ារួប្រតវូទាំមទាំរួសំុការួ	ណល់ើកណែល់ង្វះសប្រមាប់មាា ស់�ា�	 
ឫការួណល់ើកណែល់ង្វះសប្រមាប់	អតើតយុទ�ិៃពិ្យការួណ�ណព្យល់ទិញ	ឬណ�ារួ�ា�
ប្រ�សួារួណនា�។

(B)	 អែកទទួល់ការួណ�ារួ	ណែដល់ខូកខាៃកែងុ្វះការួទាំមទាំរួសំុការួ	ណល់ើកណែល់ង្វះ
សប្រមាប់មាា ស់�ា�	ឬការួណល់ើកណែល់ង្វះសប្រមាប់អតើត	យុទ�ិៃពិ្យការួណ�ណព្យល់
ទិញ	ឬណ�ារួ�ា�ប្រ�សួារួណទណនា�		អាច្ៃឹង្វះទទួល់បាៃអត្ថប្របណ��ៃ៍ព្យៃិ
អច្ល់ៃប្រទព្យយ	ណែដល់�ើល់់�ូៃណដ្ឋាយណែ�ែកណៃ�	ណដ្ឋាយការួទាំមទាំរួសំុការួ	
ណល់ើកណែល់ង្វះសប្រមាប់មាា ស់�ា�	ឬការួណល់ើកណែល់ង្វះសប្រមាប់អតើត	យុទ�ិៃពិ្យការួ
កែងុ្វះរួយៈណព្យល់មួយឆ្នាំែំ នៃការួទិញ	ឬណ�ារួ�ា�	ប្រ�សួារួណនា�	ណហើយប្រតវូមាៃ
សិទិិទទួល់បាៃប្របាក់បង់្វះព្យៃិវញិ		ណែដល់ប្រតវូបាៃ�ំពាក់ព្យើមុៃ	ឬប្រតវូបាៃ
បង់្វះច្ណនាៃ �កាល់បរួណិច្ឆេទ	នៃការួណ�ារួ	ៃិង្វះកាល់បរួណិច្ឆេទណែដល់អែកទទួល់ការួណ�ារួ	
ទាំមទាំរួសំុការួណល់ើកណែល់ង្វះសប្រមាប់មាា ស់�ា�		ឬការួណល់ើកណែល់ង្វះសប្រមាប់អតើត
យុទ�ិៃពិ្យការួ។

(d)	 ណែ�ែករួង្វះ	(h)	នៃណែ�ែកទើ	2	ប្រតវូបាៃអៃុវត្ចំ្ណពា�រាល់់ការួទិញ		ឬណ�ារួ
្មួយណែដល់ណកើតណ�ើង្វះណ�នថ្មីាទើ	ឬមុៃនថ្មីាទើ	15	ណែខូកុមៈ្		ឆ្នាំែំ 	2021	បាុណែៃ្
មិៃប្រតវូបាៃអៃុវត្ចំ្ណពា�ការួទិញ	ឬណ�ារួ	្ មួយណែដល់ណកើតណ�ើង្វះណប្រកាយ
កាល់បរួណិច្ឆេទណៃ�ណ�ើយ។	ណែ�ែករួង្វះ	(h)	នៃណែ�ែកទើ	2	ប្រតវូអស់សុព្យល់ភាព្យ
ប្រតឹមនថ្មីាទើ	16	ណែខូកុមៈ្	ឆ្នាំែំ 	2021។

(e)	 សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែកណៃ�៖

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 19 ្រន្ត
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ណនា�។	ណ�កែងុ្វះការួ��នាណែដល់តប្រមវូណដ្ឋាយកថាខូ�្ឌ ណៃ�	នាយកណែ�ែក
ហិរួញ្ញាវត្ថុ	ប្រតវូណប្របើប្របាស់ទិៃែៃ័យជាក់ណែសើង្វះ	ឬការួបាា ៃ់សាម ៃ	ល់ែបំ�ុតណែដល់
អាច្រួកបាៃ	ណ�ណព្យល់្មិៃមាៃទិៃែៃ័យ	ជាក់ណែសើង្វះ។	ការួ��នាណៃ�	 
ប្រតវូណែតជាការួសណប្រមច្ចុ្ង្វះណប្រកាយ	ណហើយមិៃប្រតវូបាៃ	នល់តប្រមវូសប្រមាប់
ការួផ្ទាៃ ស់បនាា ប់ណ�កែងុ្វះទិៃែៃ័យណែដល់ជា	មូល់ដ្ឋាា ៃណ�ើយ។	នាយកណែ�ែក
ហិរួញ្ញាវត្ថុ	ប្រតវូបញ្ហាជ ក់ៃូវល់ទ�ិល់នៃការួ��នា	�ូៃអង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្	ៃិង្វះ
អែកប្រតតួពិ្យៃិតយឲ្យយបាៃមុៃនថ្មីាទើ	1	ណែខូកញ្ហាា 	ជាណរួៀង្វះរាល់់ឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិ។

(e)	 មុៃនថ្មីាទើ	15	ណែខូកញ្ហាា 	ឆ្នាំែំ 	2022	ៃិង្វះរាល់់នថ្មីាទើ	15	ណែខូកញ្ហាា 	នៃឆ្នាំែំ
បៃ្បនាា ប់	អែកប្រតតួពិ្យៃិតយប្រតវូណ�ះើដូច្តណ�៖

(1)	 ណ�ារួព្យើមូល់ៃិ�ិទូណ�ចូ្ល់មូល់ៃិ�ិណ�ៃើយតបអ�ាើេ័យរួដា	California  
ៃូវចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណែដល់ណសមើៃឹង្វះ	75	ភា�រួយនៃចំ្ៃួៃណែដល់បាៃ	��នា
ណដ្ឋាយនាយកណែ�ែកហិរួញ្ញាវត្ថុ	ណដ្ឋាយអៃុណលាម�ម	ណែ�ែករួង្វះ	(d)	សប្រមាប់ឆ្នាំែំ
អាច្អៃុវត្បាៃណនា�។

(2)	 ណ�ារួព្យើមូល់ៃិ�ិទូណ�ចូ្ល់ណ�កាៃ់មូល់ៃិ�ិការួពារួប្របាក់ចំ្�ូល់	ណខាៃ�ើ	 
ៃូវចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណែដល់ណសមើៃឹង្វះ	15	ភា�រួយនៃចំ្ៃួៃ	ទឹកប្របាក់ណែដល់បាៃ
��នាណដ្ឋាយនាយកណែ�ែកហិរួញ្ញាវត្ថុ	ណដ្ឋាយអៃុណលាម	�មណែ�ែករួង្វះ	(d) 
សប្រមាប់ឆ្នាំែំ �រួមាៃណនា�។	ថ្មីវកិាណែដល់បាៃណ�ារួណ�កាៃ់មូល់ៃិ�ិការួពារួ
ប្របាក់ចំ្�ូល់ណខាៃ�ើ		ណែដល់អៃុណលាម�មកថាខូ�្ឌ ណៃ�	ប្រតវូណប្របើប្របាស់
ណដើមីើសង្វះ	ប្របាក់�ូៃទើភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃណែដល់មាៃសិទិិ	ណែដល់�ួបប្របទ�	
ចំ្�ូល់អវ�ិជមាៃ	ដូច្ណែដល់បាៃណែច្ង្វះណ�កែងុ្វះណែ�ែកទើ	2.3។

(f)	 ថ្មីវកិាណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិណ�ៃើយតបអ�ាើេ័យរួដា	California	ប្រតវូ
ណប្របើប្របាស់ណដ្ឋាយអង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្ណ�កែងុ្វះឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិៃើមួយៗ	សប្រមាប់ណែត
ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែកណៃ�មា�ង្វះ�ត់	ណហើយណល់ើកណែល់ង្វះ	ណែតមាៃណែច្ង្វះណ�កែងុ្វះ
ណែ�ែករួង្វះ	(g)	មិៃប្រតវូបាៃនល់បប្រមងុ្វះ	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះណ�េង្វះណទៀតណ�ើយ។	
ថ្មីវកិាណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិណ�ៃើយតបអ�ាើេ័យរួដា	California	អាច្ប្រតវូ	បាៃ
ណប្របើប្របាស់ណដ្ឋាយមិៃ�ិតព្យើឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិណ�ើយ	ណហើយ	ប្រតវូណប្របើប្របាស់ណដើមីើ
ព្យប្រង្វះើកបុ�ាលិ់កព្យៃៃត់អ�ាើេ័យ	ដូច្មាៃណែច្ង្វះណ�កែងុ្វះ	កថាខូ�្ឌ 	(1)	ដល់់	
(4)	រួមួបញ្ញាូល់ទាំងំ្វះ	បាុណែៃ្មិៃណែមៃណដើមីើ	�ំៃួសរួដាណែដល់មាៃប្រសាប់	 
ឬមូល់ៃិ�ិកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃណែដល់ប្រតវូបាៃ	ណប្របើប្របាស់សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះ
ទាំងំ្វះណនា�ណ�ើយ។

(1)	 នមភ្ា�រួយនៃថ្មីវកិាណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិណ�ៃើយតបអ�ាើេ័យរួដា	California  
ប្រតវូនល់បប្រមងុ្វះឲ្យយប្រកសួង្វះការួពារួនប្រព្យណឈើ	ៃិង្វះអ�ាើេ័យ		ណដើមីើ�ើល់់មូល់ៃិ�ិ
ដល់់បុ�ាលិ់កព្យៃៃត់អ�ាើេ័យ។

(2)	 ណែបាតសិបភា�រួយនៃថ្មីវកិាណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិណ�ៃើយតបអ�ាើេ័យរួដា		 
California	ប្រតវូដ្ឋាក់ណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិណ�ៃើយតបអ�ាើេ័យរួបស់	ម�្ឌ ល់
ពិ្យណសស	ណែដល់ប្រតវូបាៃបណង្វះើើតជា��ៃើរួង្វះណ�កែងុ្វះ	មូល់ៃិ�ិណ�ៃើយតប
អ�ាើេ័យរួដា	California	ៃិង្វះនល់បប្រមងុ្វះឲ្យយ	ម�្ឌ ល់ពិ្យណសសៗណែដល់�ើល់់�ូៃ
ណសវាកមមការួពារួអ�ាើេ័យ		ណដ្ឋាយអៃុណលាម�មល់ក្�ៈវៃិិច្ឆេ័យដូច្តណ�៖

(A)	 ហាសិបភា�រួយនៃចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណែដល់មាៃណរួៀបរាប់ណ�កែងុ្វះ	
កថាខូ�្ឌ ណៃ�	ប្រតវូណប្របើប្របាស់ណដើមីើ�ើល់់មូល់ៃិ�ិដល់់បុ�ាលិ់ក	ព្យៃៃត់
អ�ាើេ័យណ�កែងុ្វះម�្ឌ ល់ពិ្យណសសណែដល់ខូះ�មូល់ៃិ�ិ	ណែដល់�ើល់់	ណសវាកមម
ការួពារួអ�ាើេ័យ	ប្រតវូបាៃបណង្វះើើតណ�ើង្វះណប្រកាយនថ្មីាទើ	1		ណែខូកកើដ្ឋា	ឆ្នាំែំ 	1978 
ៃិង្វះ�ួល់បុ�ាលិ់កណព្យញណមាា ង្វះ	ឬណសមើៃឹង្វះ	ណព្យញណមាា ង្វះណ��មសា្ថ ៃើយ	ណែដល់
អាច្រួកបាៃភាៃ មៗណដើមីើ	បណង្វះើើតបាៃជា�ា ង្វះណហាច្្ស់ហាសិបភា�រួយ
នៃកាតព្យះកិច្ា	អាសៃែណព្យញណល់ញដំបូង្វះ។

(B)	 នមប្្របំាភា�រួយនៃចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណែដល់បាៃណរួៀបរាប់ណ�កែងុ្វះ	កថាខូ�្ឌ
ណៃ�	ប្រតវូណប្របើប្របាស់ណដើមីើ�ើល់់មូល់ៃិ�ិដល់់បុ�ាលិ់ក	ព្យៃៃត់អ�ាើេ័យណ�កែងុ្វះ
ម�្ឌ ល់ពិ្យណសសៗណែដល់�ើល់់ណសវាការួពារួ	អ�ាើេ័យប្រតវូបាៃបណង្វះើើតណ�ើង្វះមុៃ

ណ�កែងុ្វះការួណសែើសំុ	ៃិង្វះរួបស់ព្យល់រួដា	ណ�កែងុ្វះការួអៃុម័តណែ�ែកណៃ�	ៃិង្វះណែ�ែក	
2.3	ណដើមីើណ�ះើកិច្ាការួ	ទាំងំ្វះព្យើរួដូច្ខាង្វះណប្រកាម៖

(1)	 ល់�បង់្វះប្របាក់ចំ្�ូល់សប្រមាប់កិច្ាការួពារួអ�ាើេ័យ	ការួណ�ៃើយតប	
ណប្រ��អាសៃែ	ណដ្ឋា�ប្រសាយអសម�ម៌ណ�កែងុ្វះម�្ឌ ល់	អ�ាើេ័យណែដល់ខូះ�
មូល់ៃិ�ិ	ធានាថាសហ�មៃ៍ទំាំង្វះអស់	ប្រតវូបាៃការួពារួព្យើណេៃើង្វះណ��នប្រព្យ	ៃិង្វះ
ការួពារួ�ើវតិរួបស់	ព្យល់រួដា	California	រាប់លាៃនាក់។

(2)	 ការួពារួប្របាក់ចំ្�ូល់ណខាៃ�ើ	ៃិង្វះណសវាកមមកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ	សំខាៃ់ៗ
ណ�េង្វះណទៀត។

(b) (1)	 មូល់ៃិ�ិណ�ៃើយតបអ�ាើេ័យរួដា	California	ប្រតវូបាៃបណង្វះើើត	ណ�ើង្វះ
ណ�កែងុ្វះរួតនា�រួរួដា។

(2)	 មូល់ៃិ�ិការួពារួប្របាក់ចំ្�ូល់ណខាៃ�ើ	ប្រតវូបាៃបណង្វះើើតណ�ើង្វះ	ណ�កែងុ្វះ
រួតនា�រួរួដា។	ថ្មីវកិាណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិការួពារួប្របាក់ចំ្�ូល់ណខាៃ�ើ	ប្រតវូបាៃ
នល់បប្រមងុ្វះ	ជាបៃ្	ណដ្ឋាយមិៃ�ិតព្យើឆ្នាំែំ សារួណព្យើព្យៃិ	សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះ	នៃ
ការួសង្វះប្របាក់�ូៃទើភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃណែដល់មាៃសិទិិ	ទទួល់បាៃ	ណែដល់
�ួបប្របទ�ចំ្�ូល់អវ�ិជមាៃ	ណហើយៃិង្វះការួ	បង់្វះនថ្មីៃចំ្្យរួដាបាល់រួបស់ប្រក
សួង្វះព្យៃិដ្ឋារួ	ៃិង្វះរួដាបាល់	ប្របាក់កនប្រមរួដា	California	ណដ្ឋាយអៃុណលាម�ម
ណែ�ែក	2.3។	ថ្មីវកិាណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិណៃ�	ប្រតវូណប្របើប្របាស់ណែតណ��មការួណែច្ង្វះ	
ណ�កែងុ្វះណែ�ែកទើ	2.3	បាុណ ណ្ �។

(c)	 សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃការួ��នាណែដល់តប្រមវូណដ្ឋាយ	ណែ�ែកទើ	8	នៃ
មាប្រ�	XVI	ថ្មីវកិាណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិណ�ៃើយតបអ�ាើេ័យរួដា		California	ៃិង្វះ
មូល់ៃិ�ិការួពារួប្របាក់ចំ្�ូល់ណខាៃ�ើ		ប្រតវូចាត់ទុកថាជាប្របាក់ចំ្�ូល់
មូល់ៃិ�ិទូណ�	ណែដល់អាច្	ប្រតវូបាៃនល់តប្រមវូប្រសប�មមាប្រ�	XIII B។

(d)	 នាយកណែ�ែកហិរួញ្ញាវត្ថុប្រតវូណ�ះើកិច្ាការួជា�រួមាៃដូច្តណ�៖

(1)	 ណ�នថ្មីាទើ	ឬមុៃនថ្មីាទើ	1	ណែខូកញ្ហាា 	ឆ្នាំែ 	ំ2022	ៃិង្វះណ�នថ្មីាទើ	ឬមុៃ	នថ្មីាទើ	 
1	ណែខូកញ្ហាា 	នៃឆ្នាំែំ បនាា ប់ៃិមួយៗរួហតូដល់់នថ្មីាទើ	1	ណែខូកញ្ហាា ឆ្នាំែំ 	2027  
��នាប្របាក់ចំ្�ូល់	ៃិង្វះប្របាក់សៃេំបណែៃ្ថមណែដល់បាៃណកើៃណ�ើង្វះ	ណ�ណល់ើ
រួដាព្យើការួអៃុវត្នៃណែ�ែកទើ	21	រួមួបញ្ញាូល់បាុណែៃ្	មិៃកំ�ត់ណែតចំ្ណពា�	កំណ�ើ ៃ
្មួយកែងុ្វះប្របាក់ចំ្�ូល់	ព្យៃិរួដា	ៃិង្វះប្របាក់សៃេំសុទមិកណល់ើរួដា	ណែដល់
ណកើតណ�ើង្វះ	ព្យើរាល់់ការួកាត់បៃ្ថយៃូវកាតព្យះកិច្ា�ើល់់មូល់ៃិ�ិរួបស់រួដា	ណប្រកាម
ណែ�ែកទើ	8	នៃមាប្រ�	XVI	អំ�ុង្វះណព្យល់ឆ្នាំែំ សារួណព្យើព្យៃិ	មុៃណែដល់បញ្ញាប់ណ�
នថ្មីាទើ	30	ណែខូមិថុ្មីនា។	ណ�កែងុ្វះការួ��នាណែដល់តប្រមវូណដ្ឋាយកថាខូ�្ឌ ណៃ�	 
នាយកណែ�ែក	ហិរួញ្ញាវត្ថុប្រតវូណប្របើប្របាស់ទិៃែៃ័យជាក់ណែសើង្វះ	ឬការួបាា ៃ់សាម ៃ
ល់ែបំ�ុតណែដល់អាច្រួកបាៃ	ណ�ណព្យល់្ណែដល់ពំុ្យអាច្	រួកបាៃទិៃែៃ័យ
ជាក់ណែសើង្វះ។	ការួ��នាណៃ�	ប្រតវូណែតជាការួសណប្រមច្ចុ្ង្វះណប្រកាយ	ណហើយមិៃ
ប្រតវូ	បាៃនល់តប្រមវូសប្រមាប់ការួផ្ទាៃ ស់បើូរួបៃ្បនាា ប់ណទៀត	ណ�កែងុ្វះ	ទិៃែៃ័យ
ណែដល់ជាមូល់ដ្ឋាា ៃណ�ើយ។	នាយកណែ�ែកហិរួញ្ញាវត្ថុ	ប្រតវូបញ្ហាជ ក់ៃូវល់ទ�ិល់
នៃការួ��នា�ូៃ	អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្	ៃិង្វះអែកប្រតតួពិ្យៃិតយឲ្យយបាៃមុៃនថ្មីាទើ	 
1	ណែខូកញ្ហាា 	ជាណរួៀង្វះរាល់់ឆ្នាំែំ ។

(2)	 ណ�នថ្មីាទើ	ឬមុៃនថ្មីាទើ	1	ណែខូកញ្ហាា 	ឆ្នាំែំ 	2028	ៃិង្វះនថ្មីាទើ	1		ណែខូកញ្ហាា 	 
នៃឆ្នាំែ បំៃ្ៃិមួយៗ	ប្រតវូ��នាប្របាក់ចំ្�ូល់		ៃិង្វះប្របាក់សៃេំបណែៃ្ថម	 
ណែដល់បាៃណកើៃណ�ើង្វះណ�ណល់ើរួដាព្យើការួ	អៃុវត្នៃណែ�ែក	2.1	រួមួបញ្ញាូល់បាុណែៃ្
មិៃកំ�ត់ណែតចំ្ណពា�		រាល់់កំណ�ើ ៃប្របាក់ចំ្�ូល់ព្យៃិណល់ើប្របាក់ចំ្�ូល់រួដា
	ៃិង្វះប្របាក់	សៃេំសុទមិកណល់ើរួដា	ណែដល់ណកើតណ�ើង្វះព្យើរាល់់ការួកាត់បៃ្ថយ
កាតព្យះកិច្ា�ើល់់មូល់ៃិ�ិរួបស់រួដាណប្រកាមណែ�ែកទើ	8	នៃមាប្រ�	XVI		អំ�ុង្វះ
ណព្យល់នៃឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិមុៃណែដល់បញ្ញាប់ណ�នថ្មីាទើ	30	ណែខូមិថុ្មីនា		ណដ្ឋាយការួ
�ុ�ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់មកព្យើឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិមុៃ	ណែដល់បញ្ញាប់ណ�នថ្មីាទើ	 
30	ណែខូមិថុ្មីនា	ជាមួយៃឹង្វះអប្រ�	នៃកំណ�ើ ៃប្របាក់ចំ្�ូល់ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ
ណែដល់បាៃនល់ទុក	សប្រមាប់ទើភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃណ�កែងុ្វះឆ្នាំែ សំារួណព្យើព្យៃិ

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 19 ្រន្ត
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(2)	 ការួថ្មីយចុ្�ប្របាក់ចំ្�ូល់	ណែដល់ប្រតវូបញ្ហាជ ក់ថាជាចំ្ៃួៃអវ�ិជមាៃ		 
ណែដល់ជាល់ទ�ិល់នៃការួណ�ារួតនមៃជាប់ព្យៃិនៃទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណដើម		ណែដល់
មាៃទើ�ងំ្វះណ�កែងុ្វះណខាៃ�ើណ�េង្វះណទៀតណ�កាៃ់ទើលំ់ណ�	ច្មីង្វះ�ំៃួសណែដល់
មាៃទើ�ងំ្វះណ�កែងុ្វះណខាៃ�ើសប្រមាប់ការួណ�ារួរួវាង្វះ	ណខាៃ�ើចូ្ល់ណ�កែងុ្វះ	ណដ្ឋាយ
អៃុណលាម�មណែ�ែករួង្វះ	(b)	នៃណែ�ែកទើ	2.1។

(3)	 កំណ�ើ ៃប្របាក់ចំ្�ូល់ណែដល់ជាល់ទ�ិល់នៃអៃុណែ�ែក	(c)	នៃណែ�ែកទើ	2.1។

(b)	 ទើភាែ ក់ង្ហារួប្របចំាណខាៃ�ើ	ឬទើភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ្មួយណ�កែងុ្វះ	
ណខាៃ�ើណែដល់មាៃចំ្�ូល់វ�ិជមាៃ	ណែដល់ប្រតវូបាៃកំ�ត់	ណដ្ឋាយអៃុណលាម
�មណែ�ែករួង្វះ	(a)	មិៃប្រតវូមាៃសិទិិទទួល់បាៃ	ការួសង្វះប្របាក់ព្យើមូល់ៃិ�ិ
ការួពារួប្របាក់ចំ្�ូល់ណខាៃ�ើណ�ើយ។	ទើភាែ ក់ង្ហារួប្របចំាណខាៃ�ើ	ឬទើភាែ ក់ង្ហារួ
កែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃ្មួយណ�កែងុ្វះ	ណខាៃ�ើ	ណែដល់មាៃចំ្�ូល់អវ�ិជមាៃ	ណែដល់
ប្រតវូបាៃកំ�ត់ណដ្ឋាយ	អៃុណលាម�មណែ�ែករួង្វះ	(a)	ប្រតវូបាៃចាត់ទុកថាមាៃ
សិទិិជាទើ	ភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះប្រសកុសប្រមាប់ទទួល់បាៃការួសង្វះប្របាក់ព្យើមូល់ៃិ�ិ	
ការួពារួប្របាក់ចំ្�ូល់ណខាៃ�ើ។

(c)	 ប្រកសួង្វះព្យៃិដ្ឋារួ	ៃិង្វះរួដាបាល់ប្របាក់កនប្រមនៃរួដា	California		ប្រតវូកំ�ត់
ៃូវចំ្�ូល់សរួបុរួបស់ទើភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃណែដល់	មាៃសិទិិ	ណរួៀង្វះរាល់់បើឆ្នាំែំ
មើង្វះណដ្ឋាយណែ�ែកណ�ណល់ើចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់	ណែដល់បាៃកំ�ត់ណដ្ឋាយអៃុណលាម�ម
ណែ�ែករួង្វះ	(a)	សប្រមាប់ឆ្នាំែំ 	ៃើមួយៗនៃរួយៈណព្យល់បើឆ្នាំែំ ណនា�	ៃិង្វះ�ើល់់សំ�ង្វះ�ូៃ
ទើភាែ ក់ង្ហារួ	កែងុ្វះប្រសកុៃើមួយៗណែដល់មាៃសិទិិទទួល់បាៃ	ណែដល់មាៃចំ្�ូល់	
អវ�ិជមាៃព្យើថ្មីវកិាណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិការួពារួប្របាក់ចំ្�ូល់ណខាៃ�ើ	ណែដល់ណសមើៃឹង្វះ
ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណនា�។	ប្របសិៃណបើមាៃកង្វះះ�ខាតថ្មីវកិាណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិ
ណនា�ណដើមីើរា៉ាប់រួង្វះណ�ណល់ើ	ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់សរួបុនៃការួសង្វះប្របាក់ណប្រកាមណែ�ែក
ណៃ�ណនា�		ប្រកសួង្វះព្យៃិដ្ឋារួ	ៃិង្វះរួដាបាល់ប្របាក់កនប្រមនៃរួដា	California		ប្រតវូនល់
ទុកចំ្ណែ�ក�មសមាមាប្រតនៃថ្មីវកិាណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិ	ណ�ឲ្យយទើភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះ
មូល់ដ្ឋាា ៃៃើមួយៗណែដល់មាៃសិទិិទទួល់បាៃ		ណដ្ឋាយណែ�ែកណល់ើចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់
នៃប្របាក់សំ�ង្វះសប្រមាប់ទើភាែ ក់ង្ហារួ	កែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃណែដល់មាៃសិទិិ	ចំ្ណពា�ចំ្ៃួៃ
ទឹកប្របាក់សរួបុនៃ	ប្របាក់សំ�ង្វះណប្រកាមណែ�ែកណៃ�។

(d)	 ណ�ចុ្ង្វះបញ្ញាប់រួយៈណព្យល់បើឆ្នាំែំ ៃើមួយៗណ�កែងុ្វះណែ�ែករួង្វះ	(c)	បនាា ប់ព្យើ		 
ប្រកសួង្វះព្យៃិដ្ឋារួៃិង្វះរួដាបាល់ប្របាក់កនប្រមនៃរួដា	California	បាៃ	សង្វះប្របាក់
ដល់់ទើភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃៃើមួយៗណែដល់មាៃសិទិិ		ណែដល់បាៃ�ួបប្របទ�
ចំ្�ូល់អវ�ិជមាៃអំ�ុង្វះណព្យល់បើឆ្នាំែំ ណហើយណនា�		អែកប្រតតួពិ្យៃិតយប្រតវូណ�ារួ
សមតុល់យណែដល់ណ�ណសសសល់់	ប្របសិៃណបើមាៃ		ណ�កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិការួពារួ
ប្របាក់ចំ្�ូល់ណខាៃ�ើ	ចូ្ល់ណ�កាៃ់	មូល់ៃិ�ិទូណ�ណែដល់អាច្រួកបាៃសប្រមាប់
នល់បប្រមងុ្វះណដើមីើ	ណ�ល់បំ�ង្វះ្មួយ។

(e)	 ប្រកសួង្វះព្យៃិដ្ឋារួ	ៃិង្វះរួដាបាល់ប្របាក់កនប្រមរួដា	California	ប្រតវូប្របកាស
ដ្ឋាក់ឲ្យយណប្របើៃូវបទបញ្ញាតិ្នានាណដើមីើអៃុវត្ណែ�ែកណៃ�	ណដ្ឋាយអៃុណលាម
�មប្របការួ�ក់ណែតង្វះច្បាប់នៃប្រកមៃើតិវ�ិើរួដាបាល់	(Administrative 
Procedure Act) (�ំពូ្យក	3.5 [ចាប់ណ�ើើមជាមួយៃឹង្វះណែ�ែកទើ	11340] 
នៃវ�ា	1	នៃណែ�ែកទើ	3	នៃមាតិកា	2	នៃប្រកមរួដ្ឋាា េិបាល់)	ណែដល់អាច្	ប្រតវូបាៃ
ណ�ះើវណិសា�ៃកមមណ��មណព្យល់ណវលាណដ្ឋាយអង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្		ឬអែកសែង្វះប្របការួ
ទាំងំ្វះណនា�។

(f)	 សប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះនៃណែ�ែកណៃ�	ៃិង្វះណែ�ែកទើ	2.2	“ទើភាែ ក់ង្ហារួ	កែងុ្វះ
មូល់ដ្ឋាា ៃណែដល់មាៃសិទិិ”	�ឺជាណខាៃ�ើមួយ	ទើប្រកងុ្វះមួយ		ទើប្រកងុ្វះៃិង្វះណខាៃ
�ើមួយ	ម�្ឌ ល់ពិ្យណសសមួយ	ឬម�្ឌ ល់	សាលាណរួៀៃ	ដូច្ណែដល់បាៃ
កំ�ត់ណដ្ឋាយអៃុណលាម�មណែ�ែករួង្វះ	(o)		នៃណែ�ែកទើ	42238.02	នៃ
ច្បាប់ការួអប់រួ	ំណែដល់បាៃណែច្ង្វះណ�	នថ្មីាទើ 8 ណែខូមករា	ឆ្នាំែ 	ំ2020	ណែដល់មាៃ
ចំ្�ូល់អវ�ិជមាៃ		ដូច្ណែដល់បាៃកំ�ត់ណដ្ឋាយអៃុណលាម�មណែ�ែកណៃ�។

នថ្មីាទើ	1	ណែខូកកើដ្ឋា	ឆ្នាំែំ 	1978		មាៃការួខូះ�ខាតថ្មីវកិាណដ្ឋាយសារួណែតចំ្ណែ�ក
ទាំបមិៃណសមើ�ែ 	នៃប្របាក់ចំ្�ូល់ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ	ៃិង្វះកំណ�ើ ៃតប្រមវូការួ
កប្រមិត	ណសវាកមមចាប់�ំង្វះព្យើនថ្មីាទើ	1	ណែខូកកើដ្ឋា	ឆ្នាំែំ 	1978	មក	ៃិង្វះ�ួល់	
បុ�ាលិ់កណព្យញណមាា ង្វះឬណសមើៃឹង្វះណព្យញណមាា ង្វះណ��ម	សា្ថ ៃើយណែដល់អាច្រួក
បាៃភាៃ មៗ	ណដើមីើបណង្វះើើតបាៃ�ា ង្វះតិច្		50	ភា�រួយនៃកាតព្យះកិច្ាអាសៃែ
ណព្យញណល់ញដំបូង្វះ។

(C)	 នមប្្របាភំា�រួយនៃចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណែដល់បាៃណរួៀបរាប់ណ�កែងុ្វះ	កថាខូ�្ឌ
ណៃ�	ប្រតវូណប្របើប្របាស់ណដើមីើ�ើល់់មូល់ៃិ�ិដល់់បុ�ាលិ់ក	ព្យៃៃត់អ�ាើេ័យណ�កែងុ្វះ
ម�្ឌ ល់ពិ្យណសសៗណែដល់មាៃការួខូះ�ខាតថ្មីវកិា		ណែដល់�ើល់់ណសវាកមមការួពារួ
អ�ាើេ័យ	ៃិង្វះ�ួល់បុ�ាលិ់កណព្យញណមាា ង្វះ		ឬណសមើៃឹង្វះណព្យញណមាា ង្វះណ�សា្ថ ៃើយ
ណែដល់អាច្រួកបាៃភាៃ មៗ		ណដើមីើបណង្វះើើតបាៃ�ា ង្វះតិច្	30	ភា�រួយ	បាុណែៃ្តិច្
ជាង្វះ	50		ភា�រួយនៃកាតព្យះកិច្ាអាសៃែណព្យញណល់ញដំបូង្វះ។

(3)	 ណ�កែងុ្វះការួកំ�ត់ថាណតើម�្ឌ ល់ពិ្យណសសណែដល់�ើល់់ណសវា	ការួពារួ
អ�ាើេ័យមាៃការួខូះ�ខាតថ្មីវកិាសប្រមាប់ណ�ល់បំ�ង្វះ	នៃកថាខូ�្ឌ 	(2) 
ណនា�	អង្វះាៃើតិបញ្ញាតិ្	ប្រតវូពិ្យចារួ្ណ�ណល់ើ	ក�្ទាំងំ្វះឡាយខាង្វះណប្រកាម	 
�មលំ់ដ្ឋាប់នៃអាទិភាព្យ៖

(A)	 កប្រមិតណែដល់ប្របាក់ចំ្�ូល់ព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយរួបស់ម�្ឌ ល់	ពិ្យណសស
មាៃការួខូះ�ខាតថ្មីវកិាណដើមីើធានាៃិរួៃ្រួភាព្យប្រ�ប់ប្រ�ៃ់	នៃការួព្យៃៃត់អ�ាើេ័យ	
ដូច្ណែដល់បាៃវាស់ណែវង្វះណ�ៀបៃឹង្វះដង់្វះសុើណត	ប្របជា�ៃ	ទំហំនៃតំបៃ់ណសវា	ៃិង្វះ
ចំ្ៃួៃនៃអែកបង់្វះព្យៃិណ�កែងុ្វះ	ប្រពំ្យណែដៃនៃម�្ឌ ល់ពិ្យណសស។

(B)	 ណប្រកាយព្យើការួបណង្វះើើតរួចួ្	ថាណតើម�្ឌ ល់ពិ្យណសសណនា�បាៃទទួល់	ការួនល់
បប្រមងុ្វះព្យៃិអច្ល់ៃប្រទព្យយ	ណដ្ឋាយអៃុណលាម�ម�ំពូ្យក	282	នៃល់ក្ៃិ្កៈឆ្នាំែំ 	 
1979	ណែដរួឬណទ។

(C)	 ភាព្យច្ប្រម�ុណែ�ែកេូមិសាប្រស។្

(4)	 ការួនល់ណែច្កថ្មីវកិាណ�ឲ្យយម�្ឌ ល់ពិ្យណសសណែដល់មាៃល់ក្�ៈ	សមីតិ្
អៃុណលាម�មកថាខូ�្ឌ 	(2)	ប្រតវូស្ថិតកែងុ្វះទប្រមង់្វះជា�ំៃួយ		ណែដល់មាៃ
រួយៈណព្យល់មិៃតិច្ជាង្វះ	10	ឆ្នាំែ 	ំណដើមីើធានាថា		ម�្ឌ ល់ពិ្យណសសណនា�អាច្
ចូ្ល់រួមួណ�កែងុ្វះការួ�ើល់់ថ្មីវកិាប្របកប	ណដ្ឋាយការួទទួល់ខុូសប្រតវូ	ៃិង្វះធានា
ៃិរួៃ្រួភាព្យនៃណសវា	ព្យៃៃត់អ�ាើេ័យបាៃប្រ�ប់ប្រ�ៃ់កែងុ្វះរួយៈណព្យល់ណែវង្វះ។

(g)	 ណទាំ�បើជាមាៃណែ�ែករួង្វះ	(f)	ក៏ណដ្ឋាយ	ប្របសិៃណបើណ�កែងុ្វះឆ្នាំែំ 	សារួណព្យើព្យៃិ
្មួយ	ណប្រកាយព្យើឆ្នាំែំ សារួណព្យើព្យៃិទើមួយ	ណែដល់ថ្មីវកិាប្រតវូ	បាៃណ�ារួណច្ញព្យើ
មូល់ៃិ�ិទូណ�ចូ្ល់កែងុ្វះមូល់ៃិ�ិណ�ៃើយតបអ�ាើេ័យរួដា		California	ណដ្ឋាយ
អៃុណលាម�មណែ�ែកណៃ�	ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់	ណែដល់ប្រតវូបាៃណ�ារួណល់ើសព្យើចំ្ៃួៃណែដល់
ប្រតវូបាៃណ�ារួកែងុ្វះ	ឆ្នាំែំ សារួណព្យើព្យៃិមុៃ	10	ភា�រួយណនា�	អែកប្រតតួពិ្យៃិតយមិៃប្រតវូ
ណ�ារួ	ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ណល់ើសព្យើ	10	ភា�រួយណនា�ណ�ើយ	ណែដល់ប្រតវូ	អាច្រួកបាៃ
សប្រមាប់ការួនល់បប្រមងុ្វះព្យើមូល់ៃិ�ិទូណ�សប្រមាប់	ណ�ល់បំ�ង្វះ្មួយ។

ទើបួៃ—ណែដល់ណែ�ែកទើ	2.3	ប្រតវូបាៃបណែៃ្ថមណ�ណល់ើមាប្រ�	XIII A	ណែដល់
ណែច្ង្វះថា៖

ណែ�ែកទើ	 2.3. (a)	 ជាណរួៀង្វះរាល់់ឆ្នាំែំ 	មុៃកាល់បរួណិច្ឆេទណែដល់បញ្ហាជ ក់	ណដ្ឋាយ
ប្រកសួង្វះព្យៃិដ្ឋារួ	ៃិង្វះរួដាបាល់ប្របាក់កនប្រម	�មបទបញ្ហាជ 	ទំាំង្វះឡាយណែដល់ប្រតវូ
បាៃអៃុម័តណដ្ឋាយអៃុណលាម�មណែ�ែកណៃ�		ណខាៃ�ើៃើមួយៗប្រតវូកំ�ត់
ៃូវចំ្�ូល់សប្រមាប់ណខាៃ�ើ	ៃិង្វះសប្រមាប់	ទើភាែ ក់ង្ហារួកែងុ្វះមូល់ដ្ឋាា ៃៃើមួយ
ៗណ�កែងុ្វះណខាៃ�ើ	ណែដល់ជា	ល់ទ�ិល់នៃការួអៃុវត្ណែ�ែកទើ	2.1	ណដ្ឋាយការួ
បណែៃ្ថម	ចំ្ៃួៃទឹកប្របាក់ដូច្តណ�៖

(1)	 កំណ�ើ ៃប្របាក់ចំ្�ូល់ណែដល់ជាល់ទ�ិល់នៃការួល់ក់	ៃិង្វះការួ	វាយតនមៃ
ណ�ើង្វះវញិណ�ណល់ើទើលំ់ណ�ច្មីង្វះណដើមសប្រមាប់	ការួណ�ារួរួវាង្វះណខាៃ�ើណច្ញណ�
ណប្រ�	ណដ្ឋាយអៃុណលាម�ម	ណែ�ែករួង្វះ	(b)	នៃណែ�ែកទើ	2.1។

អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើ ច្បាាប់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 19 ្រន្ត
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(5)	 ជៃណ�ើើសហិិង្សាាក៏៏កំ៏ពុុង្សាត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តឲ្យយមាៃណសរីភីាពុ	ណ�ក៏ុងុ្សា
សហិគមៃ៍រីបស់ណ�ើង្សា	ណ�ះបើជា	ណ�ណពុ�ពួុក៏ណគត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសថ្មីើើ	ៃិង្សា
បំពាៃណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ណ��សហិគមៃ៍	ណត្រូកា�	ណពុ�
ណ�ះលែ�ង្សារីបស់ពួុក៏ណគក៏៏ណ��	ដូូច្ជាសមាជិក៏ណជើង្សាកាង្សាលែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ណ�ទត្រូបកាៃ់ពុើបទ		ឃាតក៏មើណ�ើមន្រ្តីៃតើបូូ�ិសណ�ើ ះ	Keith Boyer	នៃ
ទើត្រូក៏ងុ្សា	Whittier។
(6)	 ពុ�រីដូ្ឋ	California	ត្រូតវូការីការីពារី�្អជាង្សាណៃះពុើជៃណ�ើើសហិិង្សាា
លែបបណោះ។
(7)	 ពុ�រីដូ្ឋ	California	ត្រូតវូការីការីពារីកាៃ់លែត�្អត្រូបណសើរីពុើ	ឧត្រូកិ៏ដូ្ឋជៃ	 
លែដូ�រីណំ�ភបំពាៃ	មតង្សាណហិើ�មតង្សាណទៀតណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ 	នៃការីពិុៃិតយណមើ�
ណ��សហិគមៃ៍	ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សារីបស់ពួុក៏ណគ។
(8)	 វធិាៃការីណៃះលែក៏ទត្រូមង់្សាច្បាប់	ណដូើម្ើឲ្យយឧត្រូកិ៏ដូ្ឋជៃលែដូ�រីណំ�ភបំពាៃ	 
ណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សា	អាច្ត្រូតវូបាៃោតំ្រូតឡប់មក៏តុ�ការីវញិ	
ៃិង្សាទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះការីរីណំ�ភបំពាៃដូូណ�ុះ។
(9)	 ពុ�រីដូ្ឋ	California	ត្រូតវូការីការីពារី�្អជាង្សាណៃះពុើជៃណ�ើើសហិិង្សាា
លែបបណោះ។	វធិាៃការីណៃះលែក៏ទត្រូមង់្សាច្បាប់	ណដូើម្ើកំ៏�ត់ៃិ�មៃ័�ណ�ើ
បទណ�ើើស�ំង្សាណោះថាជា	“បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋហិិង្សាា”	ក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សានៃការី
ណ�ះលែ�ង្សាមុៃកំ៏�ត់។
(10)	 មិៃមាៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាច្បាប់ណៃះមាៃណច្តោ	បណង្សាកើតបទណ�ើើស	 
“វា�ត្រូបហារី”	បលែៃ្ថមលែដូ�ៃឹង្សា	បណង្សាកើៃចំ្ៃួៃមៃុសសណ�ក៏ុងុ្សាពុៃធោោរីរីដូ្ឋណទ។
(11)	 មិៃមាៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាច្បាប់ណៃះមាៃណច្តោណ្្ើឲ្យយបូះពា�់	 
ដូ�់សមត្ថភាពុរីបស់ោ�ក៏�្ឋ ៃអប់រី	ំលែក៏លែត្រូបៃិង្សាស្ដា រីៃើតិសម្�រីរីដូ្ឋ	
California	ក៏ុងុ្សាការីផដា�់កិ៏តតិ�សការីអប់រី	ំៃិង្សាសុ្នដូណទ។
(b)	 ស្ត រីណឡើង្សាវញិទំៃួ�ខុសត្រូតវូសត្រូមាប់ការី�ួច្ណត្រូច្ើៃណ�ើក៏ណត្រូច្ើៃស្រី	
ៃិង្សា	ត្រូក៏មុណ�រីលែដូ�មាៃអង្សា្គការី�ត់តំាង្សា។
(1)	 ការីផ្លា ស់បដាូរីថ្មីើើៗណៃះណៅណ�ើច្បាប់នៃរីដូ្ឋ	California	អៃុញ្ញាា ត
ឲ្យយបុគ្គ�លែដូ��ួច្ណត្រូច្ើៃណ�ើក៏ណត្រូច្ើៃ	ស្រី	ត្រូបឈមមុខៃឹង្សាផ�វបិាក៏
មួ�ចំ្ៃួៃតូច្	ណ��មិៃគិតអំពុើត្រូបវតតិបទណ�ើើសរីបស់ពួុក៏ណគ	ឬ	ថាណតើ
ពួុក៏ណគបាៃ�ួច្បុូោើ ៃដូង្សាណហិើ�ណទ។
(2)	 ជា�ទធផ�ណ�ច្ណោលា ះឆំុ្	2014	ៃិង្សា	2016	រីដូ្ឋ	California 
មាៃការីណក៏ើៃណឡើង្សាខ្ពស់បំផុតទើពុើរី	ក៏ុងុ្សា	ក៏រី�ើ ណ�រីក៏មើៃិង្សាបទណ�ើើសណ�ើ
អច្�ៃត្រូទពុយ	ណ�ក៏ុងុ្សាសហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏ក៏ុងុ្សាណពុ�	លែដូ�រីដូ្ឋភាគណត្រូច្ើៃមាៃ	
ការីថ្មី�ចុ្ះជា�ំ�ប់។	ណោង្សាតាមត្រូក៏សួង្សា�ុតតិ្ម៌នៃរីដូ្ឋ	California	តនមលា
នៃត្រូទពុយសម្តតិលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ួច្កា�	ពុើឆំុ្	2015	មាៃចំ្ៃួៃ	 
$2.5	ពាៃ់�ៃ	ណហិើ�បាៃណក៏ើៃណឡើង្សា	13	ភាគរី�តំាង្សាពុើឆំុ្	2014	លែដូ�
ជាការីណក៏ើៃណឡើង្សាខ្ពស់	បំផុតក៏ុងុ្សាមួ�ឆំុ្	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ោូង្សាតិច្	10	ឆំុ្។
(3)	 បុគ្គ�លែដូ��ួច្ណត្រូច្ើៃណ�ើក៏ណត្រូច្ើៃស្រី	លែតង្សាណ្្ើដូូណ�ុះណដូើម្ើ	ោំត្រូទ	 
ដូ�់	ទមាលា ប់	ណត្រូបើត្រូបាស់	ណត្រូគឿង្សា	ណញៀៃ	រីបស់	ពួុក៏ណគ។	ការីផ្លា ស់បដាូរីថ្មីើើៗណៃះ	 
ណ�ណ�ើច្បាប់នៃរីដូ្ឋ	California	បាៃកាត់បៃ្ថ�សមត្ថភាពុណៅត្រូក៏ម	ក៏ុងុ្សា
ការីណច្ញ	ដូើការីឲ្យយជៃជាប់ណ�សបទណ�ើើស	ណ�រីក៏មើមតង្សាណហិើ�មតង្សាណទៀត	
ចូ្�ក៏ុងុ្សាក៏មើវ ិ្ ើពុយាបា�ណត្រូគឿង្សាណញៀៃ	លែដូ�មាៃត្រូបសិទធភាពុ។
(4)	 រីដូ្ឋ	California	ត្រូតវូការីច្បាប់លែដូ�កាៃ់លែតរីងឹ្សាមំា	សត្រូមាប់អុក៏លែដូ�
មិៃរាង្សា��	ៃឹង្សាណ�សពុើបទណ�ើើសណ�រីក៏មើ	លែដូ�ៃឹង្សាណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តតឲ្យយ
អុក៏�ួច្ណត្រូច្ើៃណ�ើក៏ណត្រូច្ើៃស្រី	ណដូើម្ើោំត្រូទដូ�់ការីណត្រូបើត្រូបាស់ណត្រូគឿង្សាណញៀៃ
ចូ្�មក៏	ក៏ុងុ្សាក៏មើវ ិ្ ើបៃាបណត្រូគឿង្សាណញៀៃលែដូ�មាៃត្រូស្ប់។	វធិាៃការីណៃះ
អៃុម័តណ�ើកំ៏លែ�ទត្រូមង់្សាដូូណ�ុះ។
(c)	 ស្ដា រីក៏មើវ ិ្ ើត្រូបមូ�	DNA	ណដូើម្ើណ�ះត្រូស្�បទណ�ើើសហិិង្សាា។
(1)	 ការីត្រូបមូ�	DNA	ពុើឧត្រូកិ៏ដូ្ឋជៃគឺជាការី�បំាច់្	ចំ្ណពាះការីណ�ះត្រូស្�
ឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏មើហិិង្សាា។	ឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏មើហិិង្សាាជាង្សា	450	ក៏រី�ើ 	រីមួមាៃឃាតក៏មើ

សំណ�ើ ប្រជាមត ិ20
វធិាៃការីផតួច្ណផតើមណៃះបាៃ�ក់៏ជូៃត្រូបជាជៃ	ណ��អៃុណ�មណៅតាម
មាត្រូតានៃភាគ	8	មាត្រូតា	II	នៃ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California។
វធិាៃការីផតួច្ណផតើមណៃះណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	ៃិង្សាបលែៃ្ថមភាគណៅណ�ើត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ 	 
ណហិតុណៃះត្រូបការីលែដូ�បាៃ	ណសុើ	ឲ្យយ�ុបណ��ត្រូតវូបាៃណបាះពុុម្ពជា	អក៏សរីឆូូត
ណ��	ណហិើ�ត្រូបការីថ្មីើើលែដូ�ត្រូតវូណសុើឲ្យយ	�ក់៏	បញូ�ូត្រូតវូបាៃណបាះពុុម្ពជា	 ត្រូបណភទអក៏សរីណត្រូទត	ណដូើម្ើបង្ហាា ញថាវាថ្មីើើ។

សំណ�ើ ច្បាា្់រ 
ភាគ	 1.	 ចំ្�ង្សាណជើង្សា។
ច្បាប់ណៃះត្រូតវូណគស្្គ �់ៃិង្សាអាច្ត្រូតវូបាៃណោង្សាណៅថា	ច្បាប់កាត់បៃ្ថ�
បទណ�ើើសៃិង្សារីក៏ារីដូ្ឋ	California ឲ្យយមាៃសុវត្ថិភាពុឆុ្ ំ2018 (Reducing 
Crime and Keeping California Safe Act of 2018)។
ភាគ	 2.	 ណោ�បំ�ង្សា។
វធិាៃការីណៃះៃឹង្សាណ�ះត្រូស្�បញ្ញាា ពាក់៏ព័ុៃធបើ	លែដូ�បាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាណ��
ច្បាប់ថ្មីើើៗណៃះ	លែដូ�បាៃ	គំរាមកំ៏លែហិង្សាដូ�់សុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈរីបស់ពុ�រីដូ្ឋ	
California	ៃិង្សាកូ៏ៃរីបស់ពួុក៏ណគ	ពុើឧត្រូកិ៏ដូ្ឋជៃ	ហិិង្សាា។	វធិាៃការីណៃះៃឹង្សា៖
(a)	 លែក៏ទត្រូមង់្សាត្រូបព័ុៃធណ�ះលែ�ង្សាណត្រូរៅឃំុ	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ណដូើម្ើ
ជៃណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ 	ហិិង្សាាមិៃត្រូតវូ	បាៃណ�ះលែ�ង្សាណត្រូរៅឃំុ	មុៃកំ៏�ត់
ពុើពុៃធោោរីពុត្រូងឹ្សាង្សា	ការីពិុៃិតយណមើ�ណ�ើការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ណ��សហិគមៃ៍
	ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សាណត្រូរៅឃំុ	ៃិង្សា	រីតឹបៃតឹង្សាណ�សសត្រូមាប់ការីរីណំ�ភ
បំពាៃ	ណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ ណពុ�មាៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ណ��សហិគមៃ៍
ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សាណត្រូរៅឃំុ។
(b)	 លែក៏ទត្រូមង់្សាច្បាប់សដាើពុើណ�រីក៏មើណដូើម្ើស្ដា រីទំៃួ�ខុសត្រូតវូ	សត្រូមាប់
ណ�រី�ួច្ណត្រូច្ើៃដូង្សាៃិង្សាត្រូក៏មុណ�រី	លែដូ�មាៃអង្សា្គការី�ត់តំាង្សា	ៃិង្សា
(c)	 ពុត្រូង្សាើក៏ការីត្រូបមូ�	DNA	ពុើជៃលែដូ�ជាប់ណ�សណត្រូគឿង្សាណញៀៃ	 
ណ�រីក៏មើ	ៃិង្សា	អំណពុើហិិង្សាា	ក៏ុងុ្សាត្រូគសួ្រី	ពាក់៏ព័ុៃធ	ៃឹង្សាឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏មើ	ណដូើម្ើជួ�
ណ�ះត្រូស្�បទណ�ើើស	ហិិង្សាា	ៃិង្សាណ�ើក៏លែ�ង្សាណ�សជៃោើ ៃកំ៏ហិសុ។
លែផកុ៏	 3.	 �ទធផ�រីក៏ណឃើញ	ៃិង្សាការីត្រូបកាស
(a)	 បង្ហាក រីការីណ�ះលែ�ង្សាជៃណ�ើើសបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	នៃទណង្សា្ើហិិង្សាាមុៃកំ៏�ត់។
(1)	 ការីការីពារីមៃុសសត្រូគប់រីបូ	ណ�ក៏ុងុ្សារីដូ្ឋរីបស់ណ�ើង្សា	រីមួ�ំង្សាកុ៏មារីង្ហា�
រីង្សាណត្រូោះបំផុត	ពុើបទណ�ើើស	ហិិង្សាាគឺជាកិ៏ចូ្ការីដ៏ូសំខាៃ់បំផុត។	ឃាតក៏រី	
អុក៏�ប់រីណំ�ភ	អុក៏ណបៀតណបៀៃកុ៏មារី	ៃិង្សា	ជៃណ�ើើសហិិង្សាាណផសង្សាណទៀត	 
មិៃគួរីត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា	មុៃកំ៏�ត់ពុើពុៃធោោរីណទ។
(2)	 តំាង្សាពុើឆំុ្	2014	មក៏រីដូ្ឋ	California	មាៃការីណក៏ើៃណឡើង្សានៃ
បទណ�ើើសហិិង្សាាណត្រូច្ើៃជាង្សា	រីដូ្ឋណផសង្សាៗណទៀត	ណ�សហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏។	តំាង្សាពុើ
ឆំុ្	2013	មក៏បទណ�ើើសហិិង្សាាណ�	Los Angeles	បាៃណក៏ើតណឡើង្សា	 
69.5%	។	បទណ�ើើសហិិង្សាា	ណ�	Sacramento	បាៃណក៏ើៃណឡើង្សា	 
ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ត្រូបំាមួ�លែខ	ដំូបូង្សានៃឆំុ្	2015	ណ�ឿៃជាង្សាទើត្រូក៏ងុ្សាអាណមរីកិ៏្ំ
បំផុត�ំង្សា	25	លែដូ�ត្រូតវូបាៃតាម�ៃណ��	FBI	។
(3)	 ការីផ្លា ស់បដាូរីថ្មីើើៗណៃះណ�ើច្បាប់ណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ បាៃ
អៃុញ្ញាា តឲ្យយមាៃ	ការីណ�ះលែ�ង្សា	មុៃកំ៏�ត់នៃជៃណ�ើើសណត្រូោះថុាក់៏	 
ណ��ស្រីលែតភាពុបរាជ័�រីបស់ច្បាប់	ក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់ៃិ�មៃ័�	 
បទណ�ើើសមួ�ចំ្ៃួៃថាជាអំណពុើ	“ហិិង្សាា។”	ការីផ្លា ស់បដាូរី�ងំ្សាណៃះអៃុញ្ញាា ត
ឲ្យយបុគ្គ�	លែដូ�ជាប់ណ�សពុើបទជួញដូូរីផលាូវណភទកុ៏មារី	ការីរីណំ�ភមៃុសស
លែដូ�មិៃដឹូង្សាខលាួៃ	បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	វា�ត្រូបហារីណ��អាវ ុ្ ពិុឃាត	ការីតនដូ
មក៏ណ�ើមន្រ្តីៃតើបូូ�ិស	ឬអុក៏ពុៃលាត់	អគ្គិភ័�	ៃិង្សាបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋអំណពុើហិិង្សាា	ក៏ុងុ្សា
ត្រូគសួ្រីត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ជា	“ជៃណ�ើើសអហិិង្សាា។”
(4)	 ជា�ទធផ�ជៃណ�ើើសលែដូ�ណគណ�ថា	“អហិិង្សាា”	�ងំ្សាណៃះ	មាៃ	�ក៏ខ�ៈ
សម្តតទិទួ�បាៃការី	ណ�ះលែ�ង្សាមុៃកំ៏�ត់ពុើពុៃធោោរី	ណ��ត្រូោៃ់លែតជាប់ពុៃធ
ោោរីមួ�ភាគនៃណ�ស	លែដូ�បាៃសណត្រូមច្	ណ��ណៅត្រូក៏ម។
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មូ�ណហិតុ	ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	ណ�ណ�ើកំ៏�ត់ណហិតុអចិ្នន្រ្តីៃត�៍រីបស់ជៃ	 
លែដូ�ត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សាណ��	មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ណោះ	ណហិើ�ត្រូតវូណរីៀបរាប់មូ�ណហិតុ
�ំង្សាណោះ	ណ�ក៏ុងុ្សាណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សាណៅបូូ�ិស	ឬ	ោ�	បូូ�ិសត្រូសបតាម
ភាគ	3058.6	។	ណ�ក៏ុងុ្សាការីណ្្ើការីសណត្រូមច្ចិ្តត	អាជាញា ្រីណ�ះលែ�ង្សា
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ត្រូតវូពិុ�រីណាក៏ុងុ្សាចំ្ណណាមអុក៏ដូនទណទៀត	ៃូវក៏តាត
ខាង្សាណត្រូកាមណ��ផដា�់ទម្ងៃ់ខាលាំ ង្សាបំផុត	ណៅណ�ើ	ការីការីពារីជៃរីង្សាណត្រូោះ	ៃិង្សា
សុវត្ថិភាពុរីបស់សហិគមៃ៍៖
(1)	 ណសច្ក៏ដាើត្រូតវូការី	ណដូើម្ើការីពារីជើវតិ	ឬ	សុវត្ថិភាពុរីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះ	
អុក៏ទទួ�ការីណ�ះលែ�ង្សា	ស្ក៏សើ	ឬ	អុក៏ណផសង្សាណទៀត។
(2)	 ក៏ង្សា្�់ស្ធារី�ៈលែដូ�ៃឹង្សាកាត់បៃ្ថ�ឱកាស	លែដូ�ការីណ�ះលែ�ង្សា
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	នៃ	ជៃជាប់ឃំុណោះអាច្បញប់ូណ��ណជាគជ័�។
(3)	 ការីផដា�់ជូៃការីង្ហារីលែដូ�បាៃណផទៀង្សាផ្ទ ត់រីចួ្	ឬក៏មើវ ិ្ ើអប់រី	ំឬ	 
ប�ដាុ ះបណាដា �វជិាា ជើវៈ។
(4)	 វតតមាៃនៃត្រូគសួ្រីណ�ក៏ុងុ្សាណខាៃ ើ្មួ�ណទៀត	លែដូ�ជៃជាប់ឃំុមាៃ
ចំ្�ង្សារីងឹ្សាមំាជាមួ�	ៃិង្សាលែដូ�	មាៃការីោំត្រូទពុើពួុក៏ណគៃឹង្សាបណង្សាកើៃឱកាសឲ្យយ
ការីណ�ះលែ�ង្សា	ៃឹង្សា	បញប់ូណ��ណជាគជ័�។
(5)	 ក៏ង្សា្ះក៏មើវ ិ្ ើពុយាបា�អុក៏ជំងឺ្សាណត្រូរៅលែដូ��ំបាច់្	សត្រូមាប់ជៃណ�ះលែ�ង្សាណត្រូរៅ
ឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ណដូើម្ើទទួ�បាៃការីពុយាបា�តាមភាគ	2960	។
(c)	 ោ�ក៏�្ឋ ៃអប់រីលំែក៏លែត្រូប	ៃិង្សាស្ដា រីៃើតិសម្�រី	ណ��មាៃការីកំ៏�ត់
ការីណបដាជាញា ចិ្តត	ពុើខាង្សាណត្រូរៅ	ណខាៃ ើ្ត្រូតវូផដា�់អាទិភាពុ	ចំ្ណពាះសុវត្ថិភាពុ
សហិគមៃ៍ត្រូពុម�ំង្សាស្ក៏សើៃិង្សាជៃរីង្សាណត្រូោះ។
(d)	 ក៏ុងុ្សាការីណ្្ើការីសណត្រូមច្ចិ្តតរីបស់ខលាួៃ	អំពុើជៃជាប់ឃំុ	 លែដូ�បាៃចូ្�រីមួក៏ុងុ្សាក៏មើវ ិ្ ើ	បុត្រូតសម្ពៃធ	តាមមាត្រូតា	1.5	(�ប់ណផដាើម
ជាមួ�ៃឹង្សាភាគ	2717.1)	នៃជំពូុក៏	5,	អាជាញា ្រីណ�ះលែ�ង្សាណត្រូរៅឃំុ	 
ណ��មាៃ	�ក៏ខខ�ឌ ត្រូតវូពិុ�រីណា	ោូង្សាមឺុង្សាមូាត់ចំ្ណពាះការីណ�ះលែ�ង្សា
ជៃជាប់ឃំុណៅក៏ុងុ្សាណខាៃ ើ្	លែដូ�ៃិណោជក៏	ក៏មើវ ិ្ ើបុត្រូតសម្ពៃធស្ថិតណ�	 
ត្រូបសិៃណបើៃិណោជក៏ណោះអះអាង្សាណៅអាជាញា ្រីណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ	
�ក៏ខខ�ឌ ថា	ៃិណោជក៏មាៃណច្តោជួ�ជៃ	ជាប់ឃំុណ�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សា។
(e) (1)	 ព័ុត៌មាៃខាង្សាណត្រូកាមត្រូបសិៃណបើមាៃត្រូតវូផសព្ុផា�	ណ��
ោ�ក៏�្ឋ ៃអប់រីលំែក៏លែត្រូប	ៃិង្សា	ស្ដា រី	ៃើតិសម្�រីណៅទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់	 
ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃពាក់៏ព័ុៃធ	ៃឹង្សាជៃជាប់ឃំុលែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ
�ក៏ខខ�ឌ 	ឬ	ជៃជាប់ឃំុ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ណ�ណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយ	 
ណ��សហិគមៃ៍	ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សាតាមការី�ម�រីណ�ខ	2.05  
(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាភាគ	3450)	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ណ�ះលែ�ង្សាណ�ក៏ុងុ្សា
�ុតាត ្ិការីរីបស់ពួុក៏ណគ៖
(A)	 ោមត្រូតកូ៏�	ោមខលាួៃ	ៃិង្សាោមក៏ណាដា �។
(B)	 នថ្មី្ងលែខឆំុ្កំ៏ណ�ើ ត។
(C)	 ណភទជាតិស្សៃ៍	ក៏ម្ពស់	ទម្ងៃ់	ៃិង្សា	ពុ�៌សក់៏	ៃិង្សា	លែភកុ៏។

(D)	 កា�បរីណិច្ឆេទនៃការីណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬ	ការី�ក់៏ណ�
ណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយណ��	សហិគមៃ៍	ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សាៃិង្សាការីឲ្យយ
ណច្ញពុើក៏លែៃលាង្សាឃំុ។

(E)	 ការីចុ្ះបញាើ	អំពុើស្្ថ ៃភាពុ	ត្រូបសិៃណបើជៃជាប់ឃំុត្រូតវូចុ្ះណ�ើ ះ
ណ��ស្រី	ណត្រូបើត្រូបាស់ស្រីធាតុ	លែដូ�ត្រូតវូត្រូគប់ត្រូគង្សាណភទ	ឬ	បទណ�ើើសនៃ
ការីបង្សាកអគ្គិភ័�។

(F)	 ណ�ខព័ុត៌មាៃណថាក �ណ�សត្រូប�ំរីដូ្ឋ	California,	ណ�ខ	FBI,	ណ�ខ
សៃតិសុខសង្សា្គម,	ៃិង្សាណ�ខប�្ណ	ណបើក៏បរី។

(G)	 ណខាៃ ើ្លែដូ�បាៃណបដាជាញា ចិ្តត។

(H)	 បរីោិ�អំពុើស្លា ក៏សុ្មសញ្ញាា 	ៃិង្សា	សុ្មស្ក់៏ណ�ណ�ើជៃជាប់ឃំុ។

	ការីរីណំ�ភណសពុសៃ្ថវៈ	ៃិង្សាការីបលាៃ់	មិៃបាៃ	ណ�ះត្រូស្�រីចួ្រា�់ណទ	
ណ��ស្រី	DNA	កំ៏ពុុង្សាត្រូតវូបាៃត្រូបមូ��ក៏ពុើឧត្រូកិ៏ដូ្ឋជៃចំ្ៃួៃតិច្។
(2) DNA	លែដូ�បាៃត្រូបមូ�កា�ពុើឆុ្	ំ2015	ពុើទ�ឌិ តណបៀតណបៀៃកុ៏មារី	 
បាៃណ�ះត្រូស្�ក៏រី�ើ រីណំ�ភ	សំ�ប់ណក៏ើង្សាត្រូបសុអា�ុត្រូបាមួំ�ឆុ្ពំុើរីោក់៏	
លែដូ�បាៃណក៏ើតណឡើង្សាកា�ពុើបើទសវតស៍ក៏ៃលាង្សាណៅ	ណ�ណខាៃ ើ្	Los Angeles	។	 
DNA	លែដូ�បាៃត្រូបមូ�កា�ពុើឆុ្	ំ2016	ពុើបុគ្គ�មុាក់៏	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
�ប់ខលាួៃណ�ណពុ�កំ៏ពុុង្សាណបើក៏បរី	រីថ្មី�ៃត�ួច្	បាៃណ�ះត្រូស្�	ឃាតក៏មើ	 
រីណំ�ភណ�តំបៃ់	ឈូង្សាសមុត្រូទ	San Francisco	កា�ពុើឆុ្	ំ2012	ណ�ើត្រូសតើ	 
អា�ុ	83	ឆុ្។ំ
(3)	 ការីផ្លា ស់បដាូរីថ្មីើើៗណៃះណ�ើច្បាប់នៃរីដូ្ឋ	California	បាៃ�ុបបំបាត់
ណ��អណច្តោណ�ើ	ការីត្រូបមូ�	DNA	សត្រូមាប់ក៏រី�ើ ណ�រីក៏មើ	ៃិង្សា	ឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ
ក៏មើណត្រូគឿង្សាណញៀៃ។	វធិាៃការីណៃះស្ដា រីណឡើង្សាវញិ	ការីត្រូបមូ�	DNA	ពុើទ�ឌិ ត
នៃបទណ�ើើសលែបបណោះ។
(4)	 ការីអៃុញ្ញាា តឲ្យយត្រូបមូ��ក៏សំណាក៏	DNA	លែថ្មីមណទៀត	ៃឹង្សា	ជួ�
កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �ជៃសង្សាស័�	ជត្រូមះជៃោើ ៃណ�សណច្ញ	ៃិង្សា
ណ�ះលែ�ង្សាជៃ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃកាត់ណ�សខុស។
(5)	 វធិាៃការីណៃះមិៃបូះពា�់ដូ�់ការីការីពារីផលាូវច្បាប់	លែដូ�មាៃត្រូស្ប់
លែដូ�ការីពារីឯក៏ជៃភាពុរីបស់	បុគ្គ�	ណ��ការីអៃុញ្ញាា តការី�ក៏ណច្ញ	ៃូវ
ព័ុត៌មាៃ	DNA	រីបស់ពួុក៏ណគណទ	ត្រូបសិៃណបើពួុក៏ណគមិៃ	ជាប់ណ�ទ	ពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ
ក៏មើ	ឬ	ត្រូតវូបាៃសណត្រូមច្ឲ្យយរីចួ្ណ�ស	ឬ	ត្រូតវូបាៃរីក៏ណឃើញថាោើ ៃណ�ស។
លែផកុ៏	 4.	 ការីពិុ�រីណា	អំពុើការីណ�ះលែ�ង្សាណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ។
លែផគុ	 4.1.	 លែផកុ៏	3003	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ត្រូតវូបាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
3003. (a)	 ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតមាៃផត�់ផទុ�ពុើណៃះ	ណ�ក៏ុងុ្សាភាគណៃះជៃ
ជាប់ឃំុលែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬការីត្រូតតួពិុៃិតយ
ណ��សហិគមៃ៍	ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សាដូូច្មាៃកំ៏�ត់	ណ�ក៏ុងុ្សា	 
ចំ្�ង្សាណជើង្សា	2.05	(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាភាគ	3450)	ត្រូតវូត្រូតឡប់ណៅណខាៃ
ើ្	លែដូ�ជាក៏លែៃលាង្សាសុ្ក់៏ណ�	ត្រូសបច្បាប់ចុ្ង្សាណត្រូកា�	មុៃណពុ�ការីជាប់ឃំុរីបស់
ជៃជាប់ឃំុណោះ។	ជៃជាប់ឃំុលែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	 
ឬ	ណ�ណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយណ��សហិគមៃ៍	ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សាដូូច្
មាៃលែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សា	2.05	(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាភាគ	3450) 
ៃិង្សាអុក៏	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ឲ្យយជាប់ពុៃធោោរី	ពុើបទណ�ើើសផលាូវណភទ	លែដូ�
ត្រូតវូមាៃការីចុ្ះណ�ើ ះអៃុណ�មតាម	ភាគ	290	ត្រូតវូពុយាោមឲ្យយអស់ពុើ
សមត្ថភាពុ	ណដូើម្ើ�ក៏ត្រូតឡប់មក៏ត្រូក៏ងុ្សាវញិ	លែដូ�ជា�ំណ��្ឋ ៃត្រូសបច្បាប់	 
ចុ្ង្សាណត្រូកា�រីបស់ជៃជាប់ឃំុណោះ	មុៃណពុ��ក់៏ឲ្យយជាប់ឃំុ	ឬណ�ក៏ុងុ្សាទើតាងំ្សាភូមិ
ស្ត្រូសតជិតៃឹង្សាត្រូគសួ្រី	ចំ្�ង្សាសង្សា្គម	ឬចំ្�ង្សាណសដូ្ឋកិ៏ចូ្	ៃិង្សា	�ទធភាពុទទួ�
បាៃការីផដា�់ណសវាក៏មើណឡើង្សាវញិ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតការី	ត្រូតឡប់ណៅទើតាងំ្សា	 
ណោះៃឹង្សារីណំ�ភបំពាៃណ�ើច្បាប់ណផសង្សាណទៀត	ឬ	បង្សាកឲ្យយមាៃហាៃិភ័�ចំ្ណពាះជៃ
រីង្សា	ណត្រូោះណ��ជៃជាប់ឃំុណោះ។	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃអៃុលែផកុ៏ណៃះ	 
ពាក៏យថា	“�ំណ��្ឋ ៃត្រូសបច្បាប់ចុ្ង្សាណត្រូកា�”	មិៃត្រូតវូ�ត់ទុក៏ថាជា	ណខាៃ ើ្	ឬ	 
ត្រូក៏ងុ្សាលែដូ�ជៃជាប់ឃំុបាៃត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសណទ	ណ�ណពុ�កំ៏ពុុង្សាជាប់ឃំុណ�ក៏ុងុ្សា
ពុៃធោោរី	ត្រូប�	ំរីដូ្ឋឬក៏លែៃលាង្សាឃំុឃាងំ្សាក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	ឬណ�ណពុ�កំ៏ពុុង្សាជាប់ឃំុ
សត្រូមាប់ការីពុយាបា�	ណ�ក៏ុងុ្សាមៃទើរីណពុទយត្រូប�	ំរីដូ្ឋ។
(b)	 ណ�ះបើជាមាៃអៃុលែផកុ៏	(a),	ជៃជាប់ឃំុអាច្ត្រូតវូបាៃ�ក៏ត្រូបគ�់ណៅ
ណខាៃ ើ្	ឬ	ត្រូក៏ងុ្សាមួ�ណទៀត	ត្រូបសិៃណបើវាៃឹង្សាោំមក៏ៃូវឧតតម	ត្រូបណោជៃ៍ដូ�់
ស្ធារី�ជៃ។	ត្រូបសិៃណបើត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាសវៃការីណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ
�ក៏ខខ�ឌ លែដូ�ណ្្ើការីកំ៏�ត់�ក៏ខខ�ឌ នៃការី	ណ�ះលែ�ង្សាជៃជាប់ឃំុ	លែដូ�
បាៃកាត់ណ�សរីចួ្តាមអៃុលែផកុ៏	(b)	នៃលែផកុ៏	1168	ដូូច្បាៃកំ៏�ត់ណ��	 
គ�ៈក៏មើការីពិុ�រីណាការីណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬោ�ក៏�្ឋ ៃ
អប់រីលំែក៏លែត្រូបៃិង្សា	ស្ដា រីៃើតិសម្�រី	លែដូ�ណ្្ើការីកំ៏�ត់�ក៏ខខ�ឌ 	នៃការី
ណ�ះលែ�ង្សាសត្រូមាប់ជៃជាប់ឃំុ	លែដូ�បាៃកាត់ណ�សរីចួ្	តាមភាគ	1170 
សណត្រូមច្ថាបញាៃូណៅណខាៃ ើ្	ឬ	ត្រូក៏ងុ្សាមួ�ណទៀតគ�ៈក៏មើការីត្រូតវូពុៃយ�់	 

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 20 ្រន្ត
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ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃ	ណ��ត្រូបព័ុៃធកំុ៏ពុយទ័ូរីណដូសថ្មីប។	ការីណផទរីព័ុត៌មាៃណៃះ
ត្រូតវូអាច្ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃជា	បៃតបោទ ប់ណ��ទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់	ក៏ុងុ្សា
មូ��្ឋ ៃតាម	សំណ�ើ ។

(5)	 ការីផសព្ុផា�	ឬ	ការីទទួ�ព័ុត៌មាៃណ��មិៃមាៃការីអៃុញ្ញាា តដូូច្
មាៃលែច្ង្សា	ក៏ុងុ្សាអៃុលែផកុ៏ណៃះគឺជា	ការីបំពាៃណ�ើភាគ	11143	។

(f)	 ណ�ះជាមាៃច្បាប់ណផសង្សាណទៀតក៏៏ណ��	ត្រូបសិៃណបើជៃរីង្សាណត្រូោះ	ឬ	ស្ក៏សើ
ណសុើសំុច្មា្ង �បលែៃ្ថមណ�ក៏ុងុ្សា	ការី�ក់៏ជៃជាប់ឃំុ	លែដូ�ត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សា
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ណហិើ�	ត្រូបសិៃណបើគ�ៈក៏មើការីសវោការី	ណ�ះលែ�ង្សា
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬ	ោ�ក៏�្ឋ 	អប់រីលំែក៏លែត្រូប	ៃិង្សា	ស្ដា រីៃើតិសម្�រីរីក៏
ណឃើញថា	មាៃ	តត្រូមវូការីក៏ុងុ្សាការីការីពារីជើវតិសុវត្ថិភាពុ	ឬ	សុខុមា�ភាពុ
រីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះ	ឬ	ស្ក៏សើជៃជាប់ឃំុ	លែដូ�	ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	មិៃអាច្ត្រូតឡប់ណៅទើតាងំ្សាលែដូ�មាៃច្មា្ង �តិច្
ជាង្សា	35	មូា�ពុើ	�ំណ��្ឋ ៃជាក់៏លែសដាង្សារីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះ	ឬស្ក៏សើបាៃណទ
សត្រូមាប់បទណ�ើើសណាមួ�ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 បទត្រូពុហិើទ�ឌ ហិិង្សាាដូូច្មាៃកំ៏�ត់ៃិ�មៃ័�	ណ�ក៏ុងុ្សា	ក៏ថាខ�ឌ 	 
(1)	ណៅ	(7)	រីមួ�ងំ្សាៃិង្សា	(11)	ៃិង្សា	(16)	នៃ អៃុលែផកុ៏	(c)	នៃភាគ	
667.5 ឬ	អៃុលែផកុ៏	(a)	នៃភាគ	3040.1។

(2)	 បទត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�ចុ្ង្សាណ�ទបង្សាករីបួសខាលា ងំ្សាណ�ើរាង្សាកា�រីបស់
មៃុសសមុាក់៏	ណត្រូរៅពុើជាអុក៏ចូ្�នដូ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ទៃិង្សាមាៃភសតុតាង្សា	
ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាភាគ	12022.53, 12022.7,	ឬ	12022.9។

(3)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើក៏ថាខ�ឌ 	(1), (3),	ឬ	(4)	នៃអៃុលែផកុ៏	(a)	នៃ
ភាគ	261,	អៃុលែផកុ៏	(f), (g),	ឬ	(i)	នៃភាគ	286,	អៃុលែផកុ៏	(f), (g),  
ឬ	(i)	នៃភាគ	287	ឬ	នៃអតើតភាគ	288a,	ឬ	អៃុលែផកុ៏	(b), (d),	ឬ	 
(e)	នៃភាគ	289។

(g)	 ណ�ះបើជាមាៃច្បាប់ណផសង្សាៗក៏៏ណ��ជៃជាប់ឃំុ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា	 
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើភាគ	288	ឬ	288.5 
លែដូ�	ោ�ក៏�្ឋ ៃអប់រីលំែក៏លែត្រូប	ៃិង្សា	ស្ដា រីៃើតិសម្�រី	កំ៏�ត់ថាបង្សាកហាៃិភ័�
ខ្ពស់	ដូ�់ស្រីធារី�ជៃមិត្រូតវូ�ក់៏	ឬឲ្យយរីស់ណ�ក៏ុងុ្សា	ច្មា្ង �មួ�មូា�ក៏ៃលាះ	 
ពុើស្�ណរីៀៃរីដូ្ឋ	ឬឯក៏ជៃ	រីមួមាៃ	�ងំ្សា	ស្�មណតត�យ	ៃិង្សាពុើថុាក់៏ទើ	1 
ដូ�់ទើ	12	ណឡើ�	ក៏ុងុ្សាណពុ�ណ�ះ	លែ�ង្សាណ��	មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ។

(h)	 ណ�ះបើជាមាៃច្បាប់ណផសង្សាៗក៏៏ណ��ជៃជាប់ឃំុលែដូ�	បាៃត្រូតវូបាៃ
ណ�ះលែ�ង្សាណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬការីត្រូតតួពិុៃិតយណ��សហិគមៃ៍	 
ណត្រូកា�ពុើការីណ�ះលែ�ង្សាណ��ស្រីការីណ�ើើសនៃការីរីណំ�ភបំពាៃ	មិៃត្រូតវូ
បាៃបញាូៃណៅទើក៏លែៃលាង្សា	លែដូ�មាៃច្មា្ង �តិច្ជាង្សា	35	មូា�	ពុើទើ�ំណ�
ជាក់៏លែសដាង្សារីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះ	ឬស្ក៏សើ	ឬទើក៏លែៃលាង្សាណ្្ើការីណឡើ�	ត្រូបសិៃណបើ
ជៃរីង្សាណត្រូោះ	ឬ	ស្ក៏សើបាៃណសុើសំុច្មា្ង �	បលែៃ្ថមណទៀតក៏ុងុ្សាការី�ក់៏ជៃ
លែដូ�ត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សាមាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬការីត្រូតតួពិុៃិតយណ��សហិគមៃ៍
ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សាត្រូបសិៃណបើគ�ៈក៏មើការីសវៃការីណ�ះលែ�ង្សា	 
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬោ�ក៏�្ឋ ៃអប់រីលំែក៏លែត្រូបៃិង្សាស្ដា រីៃើតិសម្�រី	ឬ
ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ណំខាៃ ើ្��់ណឃើញថា	មាៃតត្រូមវូការីសត្រូមាប់	 
ការីពារីអា�ុ	ជើវតិ	សុវត្ថិភាពុ	ឬសុខុមា�ភាពុរីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះ។	 
ត្រូបសិៃណបើជៃជាប់ឃំុលែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ
ណ��សហិគមៃ៍	មិៃអាច្	ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ក៏ុងុ្សាណខាៃ ើ្លែដូ�	ជាទើ�ំណ�
ត្រូសបច្បាប់ចុ្ង្សាណត្រូកា�រីបស់ជៃជាប់ឃំុ	ណ��អៃុណ�ម	តាមអៃុលែផកុ៏
ណៃះណទ	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ណំខាៃ ើ្	អាច្ណផទរីជៃជាប់ឃំុណោះណៅណខាៃ
ើ្ណផសង្សាណទៀតបាៃ	ត្រូបសិៃណបើមាៃការីអៃុញ្ញាា តពុើណខាៃ ើ្លែដូ�ត្រូតវូទទួ�។

(i)	អាជាញា ្រីត្រូតវូផដា�់ការីពិុ�រីណាដូ�់ការីលែបង្សាលែច្ក៏	ត្រូបក៏បណ��សម្ម៌
នៃជៃលែដូ�ត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ៃិង្សាសមាមាត្រូតនៃការី
ណបដាជាញា ចិ្តតពុើខាង្សាណត្រូរៅណខាៃ ើ្មក៏ពុើ	ណខាៃ ើ្មួ�ណ្ៀប	ៃឹង្សាចំ្ៃួៃ	នៃការី

(I)	 បទណ�ើើសលែដូ�បាៃណ�ទឲ្យយជាប់ណ�ស	សត្រូមាប់ជៃជាប់ឃំុលែដូ�
ោឲំ្យយមាៃការីណ�ះលែ�ង្សា	ណ��	មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬការីត្រូតតួពិុៃិតយណ��
សហិគមៃ៍	ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាស្្ថ ៃភាពុណៃះ។

(J)	 អាស��្ឋ ៃរីមួ�ងំ្សាព័ុត៌មាៃ�ងំ្សាអស់	ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(i)	 ណ�ើ ះៃិង្សាណ�ខផលាូវ។	ណ�ខត្រូបអប់នត្រូបស�ើ �មិៃអាច្ទទួ��ក៏ណទ	
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃអៃុក៏ថាខ�ឌ ណៃះ។

(ii)	 ត្រូក៏ងុ្សា	ៃិង្សាណ�ខហិសុើបកូ៏ដូ។

(iii)	 កា�បរីណិច្ឆេទលែដូ�ផដា�់អាស��្ឋ ៃ	តាមអៃុក៏ថាខ�ឌ ណៃះត្រូតវូបាៃ
ណសុើឲ្យយមាៃត្រូបសិទធភាពុ។

(K)	 មន្រ្តីៃតើ	ៃិង្សាអង្សា្គភាពុទំោក់៏ទំៃង្សា	រីមួមាៃព័ុត៌មាៃ�ងំ្សាអស់ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(i)	 ណ�ើ ះ	ៃិង្សាណ�ខទូរីសពុទរីបស់មន្រ្តីៃតើទំោក់៏ទំៃង្សាមុាក់៏ៗ។

(ii)	 ត្រូបណភទអង្សា្គភាពុទំោក់៏ទំៃង្សារីបស់មន្រ្តីៃតើទំោក់៏ទំៃង្សាមុាក់៏ៗ	ដូូច្ជា
អង្សា្គភាពុទទួ�ខុសត្រូតវូណ�ើ	ការីណ�ះលែ�ង្សាណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ការីចុ្ះបញាើ	
ឬ	ការីណ�ះលែ�ង្សាស្ក៏�្ង្សាត្រូប�ណំខាៃ ើ្។

(L)	 រីបូថ្មីតរីច្ោណ��ឌីើជើថ្មី�ៃិង្សាោូង្សាណហាច្ណាស់	សុ្មត្រូក៏ណ�ូនដូ
ឌីើជើថ្មី�មួ�រីបស់ជៃ	លែដូ�ត្រូតវូ	ណ�ះលែ�ង្សាណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ។

(M)	 កូ៏អរីណ�ណៃភូមិស្ត្រូសតសត្រូមាប់ទើតាងំ្សា�ំណ��្ឋ ៃរីបស់ជៃជាប់ឃំុ	
សត្រូមាប់ណត្រូបើត្រូបាស់ជាមួ�ត្រូបព័ុៃធ	ព័ុត៌មាៃភូមិស្ត្រូសដា	(GIS)	ឬ	ក៏មើវ ិ្ ើ
កំុ៏ពុយទ័ូរីលែដូ�អាច្ណត្រូបៀបណ្ៀបបាៃ។

(N) ណសច្ក៏ដាើច្មលាង្សានៃកំ៏�ត់ណហិតុត្រូតតួពិុៃិតយ	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�មុៃណ�ះលែ�ង្សា
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ។
(2)	 ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតមិៃអាច្រីក៏ព័ុត៌មាៃបាៃ	ោ�ក៏�្ឋ ៃអប់រីលំែក៏លែត្រូបៃិង្សា
ស្ដា រីៃើតិសម្�រី	ត្រូតវូបញាៃូតាម	ត្រូបព័ុៃធណអឡចិ្ត្រូតៃិូក៏ណៅទើភុាក់៏ង្ហារី	ត្រូប�ំ
ណខាៃ ើ្លែដូ�បាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាអៃុលែផកុ៏	(a)	នៃ	ភាគ	3451	ៃូវស្្ថ ៃភាពុ
ជំងឺ្សារីណបង្សា	តត្រូមវូការីពុយាបា�ជាក់៏�ក់៏សុខភាពុផលាូវចិ្តត	ៃិង្សាការីពុយាបា�
ជំងឺ្សាណត្រូរៅ	ត្រូពុម�ងំ្សាក៏ង្្សា�់ណវជាស្ត្រូសត	ឬ	ពិុការីភាពុណាមួ�សត្រូមាប់ណខាៃ
ើ្	លែដូ�ត្រូតវូពិុ�រីណា	ណ�ណពុ�លែដូ�	ជៃណ�ើើសផ្លា ស់ទើចូ្�	ណៅក៏ុងុ្សាការី
ត្រូតតួពិុៃិតយណ��សហិគមៃ៍	ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សាតាមភាគ	3450 
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃការីកំ៏�ត់	អតតសញ្ញាា �តត្រូមវូការីពុយាបា�	ៃិង្សា
សុខភាពុផលាូវចិ្តតរីបស់បុគ្គ�ណោះ។	រា�់ការីបញាៃូណៅទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូប�ណំខាៃ
ើ្ត្រូតវូអៃុណ�ម	តាមត្រូបការីជា្រីមាៃនៃច្បាប់សដាើពុើការីច្�័ត	ៃិង្សា	 
ទំៃួ�ខុសត្រូតវូលែផកុ៏ធាោរាាប់រីង្សាសុខភាពុសហិព័ុៃធឆុ្	ំ1996 (Health 
Insurance Portability and Accountability Act of 1996, 
HIPAA)	(ច្បាប់ស្ធារី�ៈ	104-191)	ច្បាប់សហិព័ុៃធ	សដាើពុើបណចូ្ក៏វទិយា
ព័ុត៌មាៃសុខភាពុសត្រូមាប់សុខាភិបា�	ណសដូ្ឋកិ៏ចូ្	ៃិង្សា	ពុយាបា�	(Health 
Information Technology for Economic and Clinical Health 
Act, HITECH)	(ច្បាប់ស្ធារី�ៈ	111-005),	ៃិង្សាការីអៃុវតតបទបញាតតិ	 
សតើពុើឯក៏ជៃភាពុៃិង្សាសៃតិសុខ	ណ�ក៏ុងុ្សា	ចំ្លែ�ក៏	160	ៃិង្សា	164	នៃ
ចំ្�ង្សាណជើង្សា	45	នៃត្រូក៏មនៃបញាតតិសហិព័ុៃធ។	ក៏ថាខ�ឌ ណៃះមិៃត្រូតវូ
ចូ្�ជា្រីមាៃណទ	រីហិតូ��់លែតរីដូ្ឋមន្រ្តីៃតើត្រូក៏សួង្សាសុខាភិបា�	ៃិង្សា	ណសវាក៏មើ
មៃុសស	រីបស់សហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏	ឬអុក៏លែដូ�ទទួ�ការី�ត់តាងំ្សាជំៃួសរីដូ្ឋមន្រ្តីៃតើ
កំ៏�ត់ថា	ត្រូបការីណៃះមិៃត្រូតវូបាៃ	ត្រូបគ�់សិទធជិាមុៃណ��	HIPAA	។

(3)	 ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតព័ុត៌មាៃលែដូ��ម�រីណ��ក៏ថាខ�ឌ 	(2)	ព័ុត៌មាៃ
លែដូ��ម�រីណ��អៃុលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូមក៏ពុើមូ��្ឋ ៃទិៃៃ័ុ�រីបស់ជៃ	 
លែដូ�ត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សាណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ត្រូប�រំីដូ្ឋ។	ព័ុត៌មាៃលែដូ�ទទួ�
បាៃពុើត្រូបភពុ	ៃើមួ�ៗត្រូតវូអាត្រូស័�ណ�ើរី�ៈណពុ�ដូូច្ោុ។

(4)	 រា�់ព័ុត៌មាៃលែដូ��ម�រីណ��អៃុលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូបាៃផដា�់មក៏
ណ��ណត្រូបើត្រូបាស់ការីណផទរីពុើកំុ៏ពុយទ័ូរី	ណៅកំុ៏ពុយទ័ូរី	ក៏ុងុ្សាទត្រូមង់្សាលែដូ�អាច្

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 20 ្រន្ត
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(4)	 ណសពុសៃទវៈ	តាមរីៃធគូថ្មីដូូច្មាៃកំ៏�ត់អត្ថៃ័�	ក៏ុងុ្សាអៃុលែផកុ៏	(c)	ឬ	 
(d)	នៃភាគ	286។
(5)	 ការីរីមួសង្្ហាសតាមមាត់	ដូូច្មាៃកំ៏�ត់អត្ថៃ័�	ក៏ុងុ្សាអៃុលែផកុ៏	(c)	ឬ	 
(d)	នៃភាគ	287។
(6)	 ទណង្សា្ើ	អាសអាភាស	ៃិង្សាណត្រូសើបត្រូស្�	ដូូច្មាៃកំ៏�ត់អត្ថៃ័�	ក៏ុងុ្សា	 
អៃុលែផកុ៏	(a)	ឬ	(b)	នៃភាគ	288។
(7)	 បទត្រូពុហិើទ�ឌ ណាមួ�	លែដូ�ត្រូតវូ�ក់៏ណ�ស	ណ��ការីជាប់ពុៃធោ
ោរីអស់មួ�ជើវតិ	ឬ	ការីជាប់	ពុៃធោោរីត្រូប�រំីដូ្ឋអស់មួ�ជើវតិ។
(8)	 បទត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�ចុ្ង្សាណ�ទបង្សាករីបួស ្្ងៃ់ ្្ងរី	ណ�ើរាង្សាកា�ជៃណា
មុាក់៏ណត្រូរៅពុើជាអុក៏ឃុបឃិត	លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ទ	ៃិង្សាមាៃភសតុតាង្សាដូូច្
មាៃលែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាភាគ	12022.7, 12022.8,	ឬ	12022.9	ណ�នថ្មី្ងឬ	
ណត្រូកា�ពុើនថ្មី្ងទើ	1	លែខក៏ក៏ក�ឆុ្	ំ1977,	ឬ	ដូូច្បាៃបញ្ញាា ក់៏មុៃនថ្មី្ងទើ	 
1	លែខក៏ក៏ក�ឆុ្	ំ1977	ណ�ក៏ុងុ្សាភាគ	213, 264,	ៃិង្សា	461,	ឬបទ
ត្រូពុហិើទ�ឌ ណាមួ�	លែដូ�ចុ្ង្សាណ�ទណត្រូបើត្រូបាស់អាវ ុ្ ត្រូតវូបាៃណ�ទៃិង្សាមាៃ	 
ភាសតុតាង្សា	ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាអៃុលែផកុ៏	(a)	នៃភាគ	12022.3,	ឬភាគ	
12022.5	ឬ	12022.55។
(9)	 ការីបលាៃ់ណាមួ�។
(10)	 ការីបង្សាកអគ្គិភ័�	ក៏ុងុ្សាការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើអៃុលែផកុ៏	(a)	ឬ	(b)	នៃ
ភាគ	451។
(11)	 ការី	រីមួសង្្ហាស	ណ��ការីស៊ក៏បញូូ�	ដូូច្មាៃកំ៏�ត់អត្ថៃ័�	
ក៏ុងុ្សាអៃុលែផកុ៏	(a)	ឬ	(j)	នៃភាគ	289។
(12)	 ឃាតក៏មើណ��មាៃការីបុូៃបូង្សា។
(13)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើ	ឮភាគ	18745, 18750,	ឬ	18755។
(14)	 ការី�ប់ជត្រូមិត។
(15)	 ការីវា�ត្រូបហារីណ��មាៃណច្តោ	ត្រូបត្រូពឹុតតបទត្រូពុហិើទ�ឌ ជាក់៏�ក់៏	
ក៏ុងុ្សាបំ�ង្សារីណំ�ភបំពាៃណ�	ក៏ុងុ្សាភាគ	220។
(16)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃ	ខាង្សាផលាូវណភទជាបៃតបោទ ប់ណ�ើកុ៏មារី	ណ��
រីណំ�ភបំពាៃណ�ើភាគ	288.5។
(17)	 ការីបលាៃ់�ក៏រីថ្មី�ៃត	ដូូច្មាៃកំ៏�ត់អត្ថៃ័�	ក៏ុងុ្សាអៃុលែផកុ៏	(a)	នៃ
ភាគ	215។
(18)	 ការីរីណំ�ភណសពុសៃទវៈ	ការីរីណំ�ភណសពុសៃទវៈ	ណ�ើបដាើត្រូបពុៃធ	ឬ	ការី
រីមួសង្្ហាសណ��ការីស៊ក៏	បញូូ�ណ��មាៃោុណត្រូច្ើៃ	ណ��រីណំ�ភបំពាៃ
ណ�ើភាគ	264.1។
(19)	 ការីជត្រូមិតដូូច្មាៃកំ៏�ត់ៃិ�មៃ័�	ណ�ក៏ុងុ្សាភាគ	518	លែដូ�
បណង្សាកើតបាៃជា	បទត្រូពុហិើទ�ឌ រីណំ�ភ	ណ�ើភាគ	186.22។
(20)	 ការីគំរាមកំ៏លែហិង្សាណ�ើជៃរីង្សាណត្រូោះ	ឬ	ស្ក៏សើដូូច្មាៃកំ៏�ត់អត្ថៃ័�
ក៏ុងុ្សា	អៃុលែផកុ៏	(c)	នៃភាគ	136.1។
(21)	 ការីោស់ចូ្�ក៏ុងុ្សាផទះក៏ត្រូមិតទើមួ�ណាមួ�	ដូូច្កំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាអៃុ
លែផកុ៏	(a)	នៃភាគ	460,	លែដូ�ត្រូតវូ	បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់	ៃិង្សា	មាៃភសតុតាង្សាថា	 
មៃុសសមុាក់៏ណទៀតណត្រូរៅពុើអុក៏ចូ្�នដូ	មាៃវតតមាៃណ�ក៏ុងុ្សា	�ំណ��្ឋ ៃ	ក៏ុងុ្សា
ណពុ�ត្រូបត្រូពឹុតតអំណពុើោស់ផទះ។
(22)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណាមួ�ណ�ើភាគ	12022.53។
(23)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើអៃុលែផកុ៏	(b)	ឬ	(c)	នៃភាគ	11418។
(24)	 ការីអូស�ញឲ្យយត្រូបត្រូពឹុតតឃាតក៏មើ។
(25)	 ការីវា�ត្រូបហារីបទត្រូពុហិើទ�ឌ ណ��	មាៃអាវ ុ្ ណ��រីណំ�ភបំពាៃ
ណ�ើក៏ថាខ�ឌ 	(2)	នៃអៃុលែផកុ៏	(a)	ៃិង្សាអៃុលែផកុ៏	(b)	នៃភាគ	245។

ណបដាជាញា ចិ្តតពុើណខាៃ ើ្ណោះ	ណ�ណពុ�ណ្្ើការីសណត្រូមច្ចិ្តត	ចំ្ណពាះការីណ�ះលែ�ង្សា
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ។
(j)	ជៃជាប់ឃំុអាច្ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ណៅរីដូ្ឋ
ណផសង្សាណទៀត	ណ��ណោង្សាណៅតាម	ច្បាប់ណផសង្សាណទៀត។	ោ�ក៏�្ឋ ៃអប់រីំ
លែក៏លែត្រូប	ៃិង្សាស្ដា រីៃើតិសម្�រីត្រូតវូសត្រូមបសត្រូម�ួ	ជាមួ�អង្សា្គភាពុក៏ុងុ្សា
មូ��្ឋ ៃ�ក់៏ទង្សា	ៃឹង្សាការី�ក់៏ជៃជាប់ឃំុ	ណ�ណត្រូរៅរីដូ្ឋអំពុើការីត្រូតតួពិុៃិតយ
ណ��សហិគមៃ៍	បោទ ប់ពុើការីណ�ះលែ�ង្សា	ណ��ត្រូសបតាមចំ្�ង្សាណជើង្សា	
2.05	(�ប់ណផដាើមជាមួ�ភាគ	3450)។
(k) (1)	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតមាៃផដា�់ណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(2)	ោ�ក៏�្ឋ ៃអប់រីំ
លែក៏លែត្រូប	ៃិង្សា	ស្ដា រីៃើតិសម្�រី	ត្រូតវូលែតជាភុាក់៏ង្ហារីលែដូ�ទទួ�ខុសត្រូតវូ
ជាច្ម្ង្សា	ៃិង្សាមាៃការីត្រូគប់ត្រូគង្សាណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ្ៃធាៃ	ៃិង្សាបុគ្គ�ិក៏ក៏ុងុ្សា	 
ការីអៃុវតតត្រូបព័ុៃធទិៃៃ័ុ�ស្័�ត្រូបវតតិក៏មើនៃ	ការីអៃុវតតច្បាប់	(LEADS) 
ត្រូសបណៅតាមអៃុលែផកុ៏	(e)	។	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូប�ំណខាៃ ើ្លែដូ�ណ្្ើការីឃាលាំ ណមើ�
ជៃជាប់ឃំុ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណ��ណ�ណត្រូកាម	ការីត្រូតពិួុៃិតយណ��
សហិគមៃ៍	បោទ ប់ពុើការីណ�ះលែ�ង្សាតាមចំ្�ង្សាណជើង្សា	2.05	(�ប់ណផដាើម
ជាមួ�ភាគ	3450)	ត្រូតវូផដា�់ព័ុត៌មាៃណាមួ�	លែដូ�បាៃណសុើណ��
ោ�ក៏�្ឋ ៃ	ណដូើម្ើធាោថាព័ុត៌មាៃមាៃភាពុ	ត្រូតឹមត្រូតវូ�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាជៃ
ជាប់ឃំុ	លែដូ�បាៃណ�ះលែ�ង្សាពុើពុៃធោោរីត្រូប�ំរីដូ្ឋ។	ព័ុត៌មាៃណៃះអាច្ៃឹង្សា
រីមួមាៃ	កំ៏�ត់ត្រូតា�ំង្សាអស់នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ការីណច្ញដូើការីការីដូក៏ហិូត	 
ឬការីបញប់ូការីត្រូតតួពិុៃិតយណ��សហិគមៃ៍	ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សា។	 
ណ�នថ្មី្ងឬ	ណ�មុៃនថ្មី្ងទើ	1	លែខ	សើហា	ឆំុ្	2011	ទើភុាក់៏ង្ហារីណខាៃ ើ្លែដូ�
ត្រូតវូបាៃ�ត់តំាង្សា	ឲ្យយត្រូតតួពិុៃិតយ	ណមើ�ជៃជាប់ឃំុ	លែដូ�បាៃណ�ះលែ�ង្សា
ណ��មាៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ណ��សហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា	ត្រូតវូ
ជូៃដំូ�ឹង្សាោ�ក៏�្ឋ ៃថា	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូប�ំណខាៃ ើ្ត្រូតវូបាៃ�ត់តំាង្សាជា
អង្សា្គភាពុក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	ណដូើម្ើ	ទទួ�ខុសត្រូតវូណ�ើការីផដា�់ការីត្រូតតួពិុៃិតយណោះ។
(2)	 ណ�ះបើជាមាៃក៏ថាខ�ឌ 	(1)	ោ�ក៏�្ឋ ៃ�ុតតិ្ម៌ត្រូតវូលែតជាភុាក់៏ង្ហារី	 
លែដូ�មាៃភារីកិ៏ចូ្ច្ម្ង្សាទទួ�	ខុសត្រូតវូសត្រូមាប់ការីផដា�់ព័ុត៌មាៃត្រូតឹមត្រូតវូ
ណ�ណត្រូកាម	LEADS	លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាប័�្ណត្រូក៏ណ�នដូ។
(l)	 បលែៃ្ថមពុើណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូណ�ណត្រូកាមអៃុលែផកុ៏	(k)	ោ�ក៏�្ឋ ៃអប់រីំ
លែក៏លែត្រូបៃិង្សា	ស្ដា រី	ៃើតិសម្�រី	ត្រូតវូផដា�់ណៅោ�ក៏�្ឋ ៃ�ុតតិ្ម៌ៃូវ	 
ទិៃៃ័ុ�លែដូ�ត្រូតវូ�ក់៏បញូូ�	ណ�ក៏ុងុ្សាឯក៏ស្រី	ណ�ះលែ�ង្សា	លែដូ�មាៃការី
ត្រូតតួពិុៃិតយរីបស់ត្រូបព័ុៃធ	ទូរីគមោគមៃ៍អៃុវតតច្បាប់រីបស់រីដូ្ឋ	California 
(CLETS)	ណដូើម្ើឲ្យយការីអៃុវតតច្បាប់អាច្ទទួ�បាៃណោប�់	តាមរី�ៈ	 
CLETS	អំពុើបុគ្គ��ំង្សាអស់លែដូ�ត្រូតវូមាៃការីត្រូតតួពិុៃិតយណ��
សហិគមៃ៍	ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សាៃិង្សាទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូប�ំណខាៃ ើ្	លែដូ�
បាៃការី�ត់តំាង្សាអាច្ផដា�់ការីត្រូតតួពិុៃិតយ។	ទិៃៃ័ុ�លែដូ�ត្រូតវូការី	ណ��
អៃុលែផកុ៏ណៃះត្រូតវូលែតបាៃ	ផដា�់តាមរី�ៈការីណផទរីតាមត្រូបព័ុៃធណអឡចិ្ត្រូតៃិូក៏។
ភាគ	 4.2.	 ភាគ	3040.1	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សា	ត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
3040.1 (a)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃកំ៏�ត់	ឬ	 
ការីពិុ�រីណាអំពុើការីណ�ះលែ�ង្សាណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ណ�ណត្រូកា�សិទធអំិណាច្
នៃភាគ	32	នៃមាត្រូត	I នៃ្មើៃុញា,	ភាគ	12838.4	ៃិង្សា	12838.5	នៃត្រូក៏ម
រី�្ឋ ភិបា�,	ភាគ	3000.1, 3041.5, 3041.7, 3052, 5000, 5054, 
5055, 5076.2	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ 	ៃិង្សាការីសិទធអំិណាច្	ក៏ុងុ្សាការីបណង្សាកើតវធិាៃ
លែដូ�បាៃផដា�់ណ��ភាគ	5058	នៃ	ត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ 	ខាង្សាណត្រូកាមណៃះគឺជា
ៃិ�មៃ័�នៃពាក៏យ	“បទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ហិិង្សាា”៖
(1)	 ឃាតក៏មើ	ឬ	មៃុសសឃាតណ��ណច្តោ។
(2)	 ការីបង្សាករីបួសសុ្ម	នត្រូពុនផស។

(3)	 ការីរីណំ�ភណសពុសៃទវៈ	ដូូច្មាៃកំ៏�ត់ណ�	ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(2)	ឬ	 
(6)	នៃអៃុលែផកុ៏	(a)	នៃភាគ	261	ឬ	ក៏ថាខ�ឌ 	(1)	ឬ	(4)	នៃអៃុលែផកុ៏	 
(a)	នៃភាគ	262។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 20 ្រន្ត



20

	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់	 | 19

(50)	 បទណ�ើើសណាមួ�លែដូ�បណាដា �	ឲ្យយមាៃការីចុ្ះណ�ើ ះជៃណ�ើើស
ខាង្សាផលាូវណភទ	អស់មួ�ជើវតិ	ត្រូសប	តាមភាគ	290	ដូ�់	290.009	រីមួ
�ងំ្សាអស់។
(51)	 ការីឃុបឃិតណាមួ�	ណដូើម្ើត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស	លែដូ�បាៃណរីៀបរាប់
ណ�ក៏ុងុ្សាភាគណៃះ។
(b)	 ត្រូបការីនៃភាគណៃះ	ត្រូតវូអៃុវតតណ�ើជៃជាប់ឃំុលែដូ�	កំ៏ពុុង្សាណ�ក៏ុងុ្សាការី
ឃំុឃំាង្សាណ�ពុៃធោោរីណ�ត្រូតឹម	ឬ	ណ�ណត្រូកា�	កា�បរីណិច្ឆេទចូ្�ជា្រីមាៃ	
នៃភាគណៃះណ��មិៃគិតអំពុើ	ណពុ�ណវ�នៃការីកាត់ណ�ស	ណឡើ�។
ភាគ	 4.3.	 ភាគ	3040.2	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សា	ត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
3040.2. (a)	 ណ�ណពុ�ណ្្ើការីពិុៃិតយណមើ�	ណ�ើការីពិុ�រីណាអំពុើការី
ណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	សត្រូមាប់ជៃណ�ើើសអហិិង្សាាមន្រ្តីៃតើសវោការី	
សត្រូមាប់គ�ៈក៏មើការីសវោការី	ណ�ើក៏លែ�ង្សាណ�សណ��	មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ត្រូតវូ
ពិុ�រីណា	ណ�ើរា�់ព័ុត៌មាៃពាក់៏ព័ុៃធលែដូ�អាច្	ទុក៏ចិ្តតបាៃអំពុើជៃជាប់ឃំុ។
(b)	 សតង់្សា�រីនៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ត្រូតវូពិុ�រីណាថា	ណតើជៃជាប់ឃំុ	ៃឹង្សាបង្សាក
ហាៃិភ័�ណ��មិៃសម	ណហិតុផ�នៃការី	បណង្សាកើតជៃរីង្សាណត្រូោះ	ណ��ស្រី
ទណង្សា្ើត្រូពុហិើទ�ឌ ឬណទ	ត្រូបសិៃណបើណ�ះលែ�ង្សាណច្ញពុើ	ពុៃធោោរី។
(c)	 ក៏ុងុ្សាការី�ៃណៅសណត្រូមច្ចិ្តត	មន្រ្តីៃតើសវៃការីត្រូតវូពិុ�រីណាណ�ើក៏តាត
ខាង្សាណត្រូកាម៖
(1)	 �ក៏ខខ�ឌ ជំុវញិការី	កាត់ណ�សបចុូ្ប្ៃ។ុ
(2)	 ត្រូបវតតិឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏មើរីបស់ជៃជាប់ឃំុ	រីមួ�ំង្សាការីពាក់៏ព័ុៃធ	ៃឹង្សាទណង្្សាើឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ
ក៏មើណផសង្សាណទៀត�ំង្សាអៃើតិជៃ	ៃិង្សា	ៃើតិជៃលែដូ�បាៃក៏ត់ត្រូតាទុក៏ត្រូតឹមត្រូតវូ។
(3)	 អាក៏ប្កិ៏រីោិស្្ថ ប័ៃរីបស់ជៃជាប់ឃំុ	រីមួមាៃការីត្រូបត្រូពឹុតតខុស	ក៏ុងុ្សា
ក៏មើវ ិ្ ើស្ដា រីៃើតិសម្�រី	ៃិង្សាលែផកុ៏	ស្្ថ ប័ៃ។
(4)	 ធាតុចូ្�ណាមួ�ពុើជៃជាប់ឃំុ	ជៃរីង្សាណត្រូោះណាមួ�ណតើបាៃ	
ចុ្ះណ�ើ ះណ�ណពុ�បញាូៃឬណទ	ៃិង្សា	ទើភុាក់៏ង្ហារីកាត់ណ�សោោ។
(5)	 ស្្ថ ៃភាពុផលាូវចិ្តតពុើមុៃៃិង្សាបចុូ្ប្ៃរុីបស់ជៃជាប់ឃំុ	លែដូ�បាៃ
ក៏ត់ត្រូតាទុក៏ណ�ក៏ុងុ្សាកំ៏�ត់ណហិតុ	លែដូ�រីក៏ាទុក៏	ណ�ោ�ក៏�្ឋ ៃអប់រីលំែក៏លែត្រូប	 
ៃិង្សាស្ដា រីៃើតិសម្�។
(6)	 អាក៏ប្កិ៏រីោិកា�ពុើមុៃ	ៃិង្សាបចុូ្ប្ៃរុីបស់ជៃជាប់ឃំុអំពុើបទណ�ើើស។
(7)	 ព័ុត៌មាៃណផសង្សាណទៀតណាមួ�	លែដូ�ឆូលាុះបញំូ្ញាង្សាអំពុើភាពុស្ក៏សម	ក៏ុងុ្សា
ការីណ�ះលែ�ង្សាជៃជាប់ឃំុ។
(d)	 ស្្ថ ៃភាពុខាង្សាណត្រូកាមណៃះត្រូតវូលែតបាៃពិុ�រីណា	ណ��មន្រ្តីៃតើសវៃការី
ក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់ថា	ណតើជៃជាប់ឃំុ	មិៃស្ក៏សមសត្រូមាប់ការីណ�ះលែ�ង្សាឬណទ៖
(1)	 ជៃរីង្សាណត្រូោះណត្រូច្ើៃោក់៏ពាក់៏ព័ុៃធ	ៃឹង្សាការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសបចុូ្ប្ៃ។ុ
(2)	 ជៃរីង្សាណត្រូោះង្ហា�រីង្សាណត្រូោះោូង្សាខាលាំ ង្សា	ណ��ស្រីអា�ុឬស្្ថ ៃភាពុ
ផលាូវកា�ឬ	ផលាូវចិ្តត។
(3)	 ជៃជាប់ឃំុ�ក៏ចំ្ណ�ញពុើជំហិរី	នៃការីទុក៏ចិ្តតក៏ុងុ្សាការីត្រូបត្រូពឹុតត
បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ។
(4)	 ជៃជាប់ឃំុមាៃកំាណភលាើង្សា	ឬ	អាវ ុ្ ពិុឃាតណ�ណពុ�ត្រូបត្រូពឹុតតបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ។
(5)	 ជៃរីង្សាណត្រូោះឈឺ�ប់ណ��	រីបួស ្្ងៃ់ ្្ងរីណ�ើរាង្សាកា�ក៏ុងុ្សាណពុ�
ត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស។
(6)	 ជៃជាប់ឃំុបាៃត្រូបត្រូពឹុតតបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាណជើង្សាកាង្សាឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏មើ
ណ�តាមផលាូវ។
(7)	 ជៃជាប់ឃំុមាៃមុខតំលែ�ង្សាជាអុក៏ដឹូក៏ោ	ំឬត្រូគប់ត្រូគង្សាណ�ើអុក៏ចូ្�រីមួ
ណផសង្សាណទៀត	ក៏ុងុ្សាការីត្រូបត្រូពឹុតត	បទណ�ើើស	ឬ	ជៃជាប់ឃំុបាៃ�ក់៏�ញអុក៏
ណផសង្សាណទៀតឲ្យយចូ្�រីមួ	ក៏ុងុ្សាការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស។

(26)	 ការីវា�ត្រូបហារីបទត្រូពុហិើទ�ឌ ណ��មាៃអាវ ុ្ ពិុឃាត	ណ��
រីណំ�ភបំពាៃណ�ើក៏ថាខ�ឌ 	(1)	នៃ	អៃុលែផកុ៏នៃភាគ	245។
(27) ការីវា�ត្រូបហារី	បទត្រូពុហិើទ�ឌ ណ��មាៃអាវ ុ្ ពិុឃាតណ�ើមៃុសស
រីបស់មន្រ្តីៃតើសលាូតត្រូតង់្សា	ឬ	អុក៏ពុៃលាត់អគ្គិភ័�	ណ��រីណំ�ភបំពាៃណ�ើអៃុលែផកុ៏	 (c)	ៃិង្សា	(d)	នៃភាគ	245។
(28)	 ការីវា�ត្រូបហារីបទត្រូពុហិើទ�ឌ 	ណ��មណ្យាបា�ណត្រូបើក៏មាលាំ ង្សា	លែដូ�
ៃឹង្សាបង្សាករីបួស ្្ងៃ់ ្្ងរី	ណ�ើ	រាង្សាកា�ណ��រីណំ�ភបំពាៃ	ណ�ើក៏ថាខ�ឌ 	(4) 
នៃអៃុលែផកុ៏	(a)	នៃភាគ	245។
(29)	 ការីវា�ត្រូបហារីណ��ណត្រូបើ	ស្រីធាតុគើមើបង្សាកណហិតុណ��
រីណំ�ភបំពាៃណ�ើភាគ	244។
(30)	 ការី�ក់៏ពុៃធោោរីខុសណ��	រីណំ�ភបំពាៃណ�ើភាគ	210.5។
(31)	 បទត្រូពុហិើទ�ឌ ណ��ការីបណញញូអាវ ុ្ 	ណ��រីណំ�ភបំពាៃណ�ើ
ភាគ	246។
(32)	 ការីបណញញូពុើោៃ�ៃត	លែដូ�រីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើអៃុលែផកុ៏	(c) 
នៃភាគ	26100	។
(33)	 អំណពុើហិិង្សាាក៏ុងុ្សាត្រូគសួ្រីក៏ត្រូមិតត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�បង្សាកឲ្យយមាៃការី
បូះទង្សា្គិច្ណ��រីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើភាគ	273.5	។
(34)	 បទត្រូពុហិើទ�ឌ ណ��ការីណត្រូបើក៏មាលាំ ង្សា	ឬការីគំរាមកំ៏លែហិង្សាណៅណ�ើស្ក៏សើ	
ឬជៃរីង្សាណត្រូោះនៃឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏មើ	ណ��រីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើភាគ	140	។
(35)	 បទត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�តតំាង្សា	ៃឹង្សាមន្រ្តីៃតើសៃតិភាពុ	ណហិើ�បង្សាកឲ្យយមាៃការី
ស្លា ប់	ឬរីង្សារីបួស ្្ងៃ់ ្្ងរី	លែដូ�	រីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើភាគ	148.10	។
(36)	 បទត្រូពុហិើទ�ឌ ណ��ការីស្អប់ណខ្ពើមលែដូ�	ត្រូតវូផតោទ ណ�សអៃុណ�ម
តាមភាគ	422.7	។
(37)	ការីត្រូបត្រូពឹុតតិបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ណ�ើមៃុសស�ស់	ឬការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើ
ៃើតិជៃណ�ក៏ុងុ្សាបៃទុក៏	ណ��រីណំ�ភបំពាៃ	ណ�ើអៃុលែផកុ៏	(b)	នៃភាគ	368	។
(38)	 ការីរីណំ�ភណសពុសៃ្ថវៈណ��រីណំ�ភ	បំពាៃណ�ើក៏ថាខ�ឌ 	(1) (3) 
ឬ	(4)	នៃអៃុលែផកុ៏	(a)	នៃភាគ	261	។
(39)	 ការីរីណំ�ភ	ណសពុសៃទវៈ	ណ��រីណំ�ភបំពាៃណ�ើភាគ	262។
(40)	 ការីរីមួសង្្ហាសណ��ការីស៊ក៏បញូូ�	ក៏ុងុ្សាការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើអៃុ
លែផកុ៏	(b), (d),	ឬ	(e)	នៃភាគ	289។
(41)	 ណសពុសៃទវៈតាមរីៃធគូថ្មី	ក៏ុងុ្សាការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើអៃុលែផកុ៏	(f), (g), 
ឬ	(i)	នៃភាគ	286។
(42)	 ការីរីមួសង្្ហាសតាមមាត់	ក៏ុងុ្សាការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើអៃុលែផកុ៏	(f), (g), 
ឬ	(i)	នៃភាគ	287។
(43)	 ការី�ប់ជត្រូមិតអៃើតិជៃក៏ុងុ្សា	ណោ�បំ�ង្សា	អំពុើណពុសយា�រីណ��
រីណំ�ភបំពាៃណ�ើភាគ	267។
(44)	 ការីជួញដូូរីមៃុសស	ក៏ុងុ្សាការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើអៃុលែផកុ៏	(a), (b),  
ឬ	(c)	នៃភាគ	236.1។
(45)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើកុ៏មារី	ណ��រីណំ�ភបំពាៃណ�ើភាគ	273ab។
(46)	 ការីរីក៏ាទុក៏ការីបំផទុះ	ឬ	ការីបណញឆេះស្រីធាតុបំផ្លា ញ	ណ��
រីណំ�ភបំពាៃណ�ើភាគ	18740។
(47)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃពុើរី	ឬ	ណត្រូច្ើៃណ�ើអៃុលែផកុ៏	(c)	នៃភាគ	451។
(48)	 ការីបុូៃបូង្សាណាមួ�ណដូើម្ើត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស	លែដូ�បាៃណរីៀបរាប់
ណ�ក៏ុងុ្សាអៃុលែផកុ៏ណៃះ។
(49)	 បទត្រូពុហិើទ�ឌ ណាមួ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃអះអាង្សា	ៃិង្សាមាៃភសតុតាង្សាថា
ចុ្ង្សាណ�ទបាៃ	ណត្រូបើត្រូបាស់អាវ ុ្ 	ណត្រូោះថុាក់៏	ឬ	ពិុឃាតណ��ផ្ទ �់។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 20 ្រន្ត
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�ត់ទុក៏ថាជាជៃណ�ើើសហិិង្សាា	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ទើ	32	នៃ
មាត្រូតា	I	នៃរីដូ្ឋ្មើៃុញា។
(c)	 អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុ	លែដូ�ដូើកាឃំុខលាួៃបចុូ្ប្ៃមុាៃ
រាប់បញូូ��ងំ្សាការីពុត្រូង្សាើក៏បលែៃ្ថមណាមួ�	លែដូ�ណ្្ើឲ្យយបទណ�ើើសជាមូ��្ឋ ៃ
កាលា �ជាហិិង្សាា	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	667.5  
ត្រូតវូ�ត់ទុក៏ថាជាជៃណ�ើើសហិិង្សាាសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ទើ	32  
នៃមាត្រូតា	I	នៃរីដូ្ឋ្មើៃុញា។
(d)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ទើ	32	នៃមាត្រូតា	I	នៃរីដូ្ឋ្មើៃុញា	 
“រី�ៈណពុ�ណពុញណ�ញ”	នៃ	“បទណ�ើើសច្ម្ង្សា”	ត្រូតវូគ�ោណ��លែផ្អក៏
ណៅណ�ើលែតចំ្ៃួៃនថ្មី្ងជាក់៏លែសដាង្សា	លែដូ�បាៃជាប់ណ�សពុើបទណ�ើើស	លែដូ�មាៃ
ដូើកាឃំុខលាួៃបុូណណា្ណ ះ។
លែផកុ៏ទើ	 4.5.	 លែផកុ៏ទើ	3040.4	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ 	
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
3040.4.	 អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	28	នៃមាត្រូតា	I	នៃ
រីដូ្ឋ្មើៃុញា	ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូផដា�់ណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សាសមណហិតុសមផ�មួ�
ដូ�់ជៃរីង្សាណត្រូោះ	នៃបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ មុៃណពុ�	លែដូ�អុក៏ណ�ស	លែដូ�
ណ�ជាមួ�ោុត្រូតវូបាៃពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	សត្រូមាប់ការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុ
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ៃិង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាជាស្្ថ ពុរីមុៃណពុ�កំ៏�ត់។	ត្រូក៏សួង្សា
ត្រូតវូផដា�់ជូៃជៃរីង្សាណត្រូោះជាមួ�ៃឹង្សាសិទធិឲ្យយអុក៏ដូនទស្ដា ប់ឮ	�ក់៏ទង្សាៃឹង្សា
ការីពិុ�រីណាណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ មុៃណពុ�កំ៏�ត់	 
ៃិង្សាណដូើម្ើចូ្�រីមួណ�ក៏ុងុ្សាដំូណ�ើ រីការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ។	ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូពិុ�រីណាអំពុើ
សុវត្ថភិាពុនៃជៃរីង្សាណត្រូោះ	ត្រូក៏មុត្រូគសួ្រីជៃរីង្សាណត្រូោះ	ៃិង្សាស្ធារី�ជៃទូណៅណ�	
ណពុ�ណ្្ើការីកំ៏�ត់ណៅណ�ើការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃណពុ�កំ៏�ត់។
(a)	 មុៃណពុ�ណ្្ើការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិសត្រូមាប់ការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុ
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	មុៃណពុ�កំ៏�ត់	ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូផដា�់ណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សា
ដូ�់ទើភុាក់៏ង្ហារី	ឬបណាដា ទើភុាក់៏ង្ហារីណ�ទត្រូបកាៃ់	ៃិង្សាដូ�់ជៃរីង្សាណត្រូោះលែដូ�
បាៃចុ្ះបញាើ	ណហិើ�ត្រូតវូត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សាឲ្យយអស់ពុើ�ទធភាពុណដូើម្ើរីក៏ទើតាងំ្សា	ៃិង្សា
ជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់ជៃរីង្សាណត្រូោះ	លែដូ�ពំុុត្រូតវូបាៃចុ្ះបញាើ។
(b)	 ទើភុាក់៏ង្ហារីណ�ទត្រូបកាៃ់	ត្រូតវូមាៃសិទធិក៏ុងុ្សាការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	ៃូវ
ព័ុត៌មាៃ�ំង្សាអស់លែដូ�អាច្រីក៏បាៃចំ្ណពាះមន្រ្តីៃតើសវោការី	រីមួមាៃជាអាទិ៍	
បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	សំ�ំុឯក៏ស្រីក៏ណាដា �រីបស់អុក៏ណ�ស	លែដូ�ណ�ជា
មួ�ោុ	ត្រូបវតតិបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ រីបស់ៃើតិជៃ	ៃិង្សាអៃើតិជៃលែដូ�បាៃ
ច្ង្សាត្រូក៏ង្សាឯក៏ស្រី	អាក៏ប្កិ៏រីោិស្្ថ ប័ៃ	រីមួ�ំង្សាក៏មើវ ិ្ ើស្្ថ រី�ទធភាពុពុ�ក៏មើ
ណឡើង្សាវញិ	ៃិង្សាការីត្រូបត្រូពឹុតតពំុុត្រូតឹមត្រូតវូលែផកុ៏ស្្ថ ប័ៃ	រា�់ធាតុចូ្�មក៏ពុើបុគ្គ�	 
ឬអង្សា្គភាពុណាមួ�លែដូ�តសូ៊មតិក៏ុងុ្សាោមជាអុក៏ណ�ស	លែដូ�ណ�ជាមួ�ោុ	
ៃិង្សារា�់ព័ុត៌មាៃលែដូ�បាៃ�ក់៏ណសុើជូៃណ��ស្ធារី�ជៃ។
(c)	 ជៃរីង្សាណត្រូោះត្រូតវូមាៃសិទធិក៏ុងុ្សាការី�ក់៏ណសុើណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍	សត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សានៃការីពិុ�រីណាណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ
�ក៏ខខ�ឌ មុៃណពុ�កំ៏�ត់	រីមួ�ំង្សាណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍រីក៏ាការីសមា្ង ត់។
(d)	 ទើភុាក់៏ង្ហារីណ�ទត្រូបកាៃ់�ំង្សាអស់	រីមួ�ំង្សាទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់
លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធ	ៃិង្សាជៃរីង្សាណត្រូោះ�ំង្សាអស់	ណ�ះបើបាៃចុ្ះបញាើក៏ដាើ	ឬមិៃ
បាៃចុ្ះបញាើក៏ដាើ	ត្រូតវូមាៃសិទធិក៏ុងុ្សាការីណឆូលាើ�តបចំ្ណពាះគ�ៈក៏មើការីជា
���ក៏ខ�៍អក៏សរី។
(e)	 ការីណឆូលាើ�តបចំ្ណពាះគ�ៈក៏មើការីណ��បណាដា ទើភុាក់៏ង្ហារីណ�ទត្រូបកាៃ់	
បណាដា ទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់	ៃិង្សាជៃរីង្សាណត្រូោះ	ត្រូតវូលែតណ្្ើណឡើង្សាក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	 
90	នថ្មី្ងនៃកា�បរីណិច្ឆេទរីបស់ណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើភាពុមាៃសិទធិទទួ� 
បាៃរីបស់អុក៏ណ�សលែដូ�	ណ�ជាមួ�ោុសត្រូមាប់ការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	 
ឬការីពិុ�រីណាណ�ើការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយ	ណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ
មុៃណពុ�កំ៏�ត់។
(f)	 គ�ៈក៏មើការីត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់បណាដា ទើភុាក់៏ង្ហារីណ�ទត្រូបកាៃ់	បណាដា
ទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់	ៃិង្សាជៃរីង្សាណត្រូោះ	អំពុើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយ
ណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ចំ្ណពាះជៃណ�ើើសអហិិង្សាាក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	
10	នថ្មី្ងបោទ ប់ពុើបាៃណ្្ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីចួ្។

(8)	 ក៏ុងុ្សាណពុ�ត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសជៃជាប់ឃំុ	មាៃឱកាសច្បាស់�ស់	ក៏ុងុ្សា
ការីឈប់បុូលែៃតខលាួៃណ�លែតបៃត។
(9)	 ជៃជាប់ឃំុបាៃចូ្�រីមួពាក់៏ព័ុៃធ	ក៏ុងុ្សាទណង្្សាើឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏មើលែដូ�បាៃក៏ត់ត្រូតា
ទុក៏	ណផសង្សាណទៀតលែដូ�ជាលែផកុ៏មួ�សំខាៃ់នៃបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	លែដូ�ជាមូ�ណហិតុ
នៃការីជាប់ពុៃធោោរីណពុ�បចុូ្ប្ៃ។ុ
(10)	 រីណបៀបនៃការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសបាៃបណង្សាកើតសកាត ៃុពុ�ភាពុ	សត្រូមាប់
ការីបង្សាករីបួស ្្ងៃ់ ្្ងរីណផសង្សាណទៀត	ណត្រូរៅពុើជៃរីង្សាណត្រូោះនៃបទណ�ើើស។
(11)	 ជៃជាប់ឃំុស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សាការីស្ក៏�្ង្សា	ការីណ�ះលែ�ង្សាណ��មាៃ
�ក៏ខខ�ឌ ការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ណ��	សហិគមៃ៍ណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សា	ឬការី
ត្រូតតួពិុៃិតយជា�ំបាច់្	ឬស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សាការីឃំុឃំាង្សា	ឬបាៃណគច្ពុើការីឃំុឃំាង្សា
ណ�ណពុ�ត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស។
(12)	 ជៃជាប់ឃំុណ�ណ�ើទត្រូមង់្សានៃការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃ	ឬ	ណត្រូកា�កាត់ណ�ស
ណ�ណពុ�ត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស។
(13)	 ត្រូបវតតិហិិង្សាាកា�ពុើមុៃរីបស់ជៃជាប់ឃំុ	ណ�ះជាអៃើតិជៃ	ឬ	ៃើតិជៃ។
(14)	 ជៃជាប់ឃំុបាៃចូ្�រីមួ	ក៏ុងុ្សាការីត្រូបត្រូពឹុតតខុសឆូ្គង្សា	ណពុ�ណ�ក៏ុងុ្សា
ពុៃធោោរី	ឬ	ក៏លែៃលាង្សាឃំុខលាួៃ។
(15)	 ជៃជាប់ឃំុត្រូតវូបាៃ�ក់៏	ឲ្យយជាប់ឃំុសត្រូមាប់ណត្រូច្ើៃក៏រី�ើ ពុើណខាៃ ើ្	ឬ	
�ុតាត ្ិការីដូលែដូ�	ឬ	ណផសង្សាណទៀត។
(e)	 ស្្ថ ៃភាពុខាង្សាណត្រូកាមណៃះ	ត្រូតវូលែតបាៃពិុ�រីណាណ��	មន្រ្តីៃតើសវៃការី
ក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់ថា	ណតើជៃជាប់ឃំុ	ស្ក៏សមសត្រូមាប់ការីណ�ះលែ�ង្សាឬណទ៖
(1)	 ជៃជាប់ឃំុ	មិៃមាៃត្រូបវតតិវា�ត្រូបហារី	ណ�ើអៃើតិជៃណផសង្សាណទៀត	ឬ	
ការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសលែដូ�អាច្	ៃឹង្សា	បង្សាកណត្រូោះថុាក់៏ណ�ើជៃរីង្សាណត្រូោះ។
(2)	 ជៃជាប់ឃំុខ្ះត្រូបវតតិបទណ�ើើសហិិង្សាា។
(3)	 ជៃជាប់ឃំុបាៃបង្ហាា ញការីស្ដា �ណត្រូកា�។
(4)	 អា�ុបចុូ្ប្ៃរុីបស់ជៃជាប់	ឃំុកាត់បៃ្ថ�	ហាៃិភ័�នៃការីមិៃ
រាង្សា��។
(5)	 ជៃជាប់ឃំុមាៃលែផៃការីសមណហិតុផ�	ត្រូបសិៃណបើណ�ះលែ�ង្សា	ឬបាៃ
បណង្សាកើតជំោញលែដូ�មាៃទើផារី	លែដូ�អាច្�ក៏ណៅណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ណពុ�
ណ�ះលែ�ង្សា។
(6)	 សក៏មើភាពុស្្ថ ប័ៃរីបស់ជៃជាប់ឃំុ	បង្ហាា ញអំពុើសមត្ថភាពុណក៏ើៃណឡើង្សា	
ក៏ុងុ្សាណត្រូបើត្រូបាស់បាៃណ��	ត្រូសបច្បាប់ណ�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សា។
(7)	 ជៃជាប់ឃំុបាៃចូ្�រីមួ	ក៏ុងុ្សាបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណត្រូកាមស្្ថ ៃភាពុ	លែដូ�អាច្
អៃុណត្រូោះបាៃមួ�លែផកុ៏	លែដូ�មិៃ	មាៃចំ្ៃួៃណត្រូច្ើៃចំ្ណពាះការីផលាូវច្បាប់។
(8)	 ជៃជាប់ឃំុមិៃមាៃការីបុូៃបូង្សា	ណដូើម្ើត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសបុូលែៃត	ត្រូតវូបាៃ
អូស�ញណ��អុក៏ដូនទឲ្យយ	ចូ្�រីមួត្រូបត្រូពឹុតត	។
(9)	 ជៃជាប់ឃំុមាៃត្រូបវតតិតិច្តួច្បំផុត	ឬ	ោើ ៃត្រូបវតតិបទណ�ើើស។
(10)	 ជៃជាប់ឃំុគឺជាអុក៏	ចូ្�រីមួអក៏មើ	ឬ	ណដូើរីតួោទើតិច្តួច្	ណ�ក៏ុងុ្សា
ការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស។
(11)	 បទណ�ើើសត្រូតវូបាៃត្រូបត្រូពឹុតតក៏ុងុ្សាណពុ�	ឬ	ណ��ស្រីមាៃស្្ថ ៃភាពុ
មិៃត្រូបត្រូក៏តើលែដូ�មិៃទំៃង្សា	ៃឹង្សា	ណក៏ើតណឡើង្សាណទៀតណឡើ�។
ភាគ	 4.4.	 ភាគ	3040.3	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សា	ត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
3040.3. (a)	 ជៃជាប់ឃំុលែដូ�ការីត្រូបត្រូពឹុតតបចុូ្ប្ៃរុីបស់ខលាួៃ	រីមួមាៃ
ណ�សបូក៏ណ�សបៃត	ឬ	ណ�សសុ្ក់៏ណ�សត្រូមាប់បទណ�ើើស	ឬ	 
ការីណ�ទត្រូបកាៃ់ដូូច្បាៃកំ៏�ត់ៃិ�មៃ័�ថា	ជាហិិង្សាាណ��អៃុលែផកុ៏	 
(c)	នៃ	ភាគ	667.5	ឬ	ភាគ	3040.1	ត្រូតវូ�ត់ទុក៏ថាជាជៃណ�ើើស	
ហិិង្សាាសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃភាគ	32	នៃមាត្រូតានៃ្មើៃុញា។
(b)	 អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុ	លែដូ�ដូើកាឃំុខលាួៃបចុូ្ប្ៃមុាៃ
រាប់បញូូ��ំង្សាណ�សគុក៏	លែដូ�ោើ ៃណពុ�ជាក់៏�ក់៏ផង្សាលែដូរីណោះ	ត្រូតវូ
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មាៃសិទធទិទួ�បាៃការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយ	ណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ចំ្ណពាះ
ជៃណ�ើើសជា�ុវជៃ	ឬកា�បរីណិច្ឆេទនៃភាពុមាៃសិទធទិទួ�បាៃ	ការីណ�ះលែ�ង្សា	 
ឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុ	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ចំ្ណពាះមៃុសស�ស់។
(5)	 ោូង្សាណហាច្ណាស់សងុ្សាការីមួ�រីបូនៃគ�ៈត្រូតវូមាៃវតតមាៃណ�ក៏ុងុ្សា
អង្សា្គត្រូបជំុ	ណ�ើក៏ចុ្ង្សាណត្រូកា�ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតពំុុមាៃ�ទធភាពុណ្្ើដូូណ�ុះបាៃ	 
ឬណ�ណពុ�លែដូ�អង្សា្គត្រូបជំុណ�ើក៏ចុ្ង្សាណត្រូកា�ណោះគឺជាអង្សា្គត្រូបជំុដំូបូង្សា។	រា�់
បុគ្គ�ណ�ក៏ុងុ្សាគ�ៈសវោការីអាច្ណសុើសំុការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	ណៅណ�ើ
រា�់ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ណាមួ�លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការីណ�ះលែ�ង្សា	ឲ្យយណ�
ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ សត្រូមាប់	សវៃការីចំ្ណពាះមុខណៅត្រូក៏មណ��
គ�ៈក៏មើការី។	ក៏រី�ើ ណ្្ើការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	សៃលាឹក៏ណឆុ្តភាគណត្រូច្ើៃលែដូ�
ោតំ្រូទឲ្យយមាៃការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុ	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ណ��
សមាជិក៏គ�ៈក៏មើការី	លែដូ�ចូ្�រីមួណ�ក៏ក៏ុងុ្សាការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិណ��
ណៅត្រូក៏ម	ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូឲ្យយផដា�់ការីណ�ះលែ�ង្សា	ឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ
�ក៏ខខ�ឌ ជូៃអុក៏ណ�សលែដូ�	ណ�ជាមួ�ោុណាមុាក់៏។
(b) (1)	 គ�ៈ	ឬគ�ៈក៏មើការី	ណៅត្រូក៏មត្រូប�ំការី	ត្រូតវូផដា�់ការីណ�ះលែ�ង្សា
ឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ជូៃអុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុណា
មុាក់៏	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតខលាួៃកំ៏�ត់ថាស្្ថ ៃទម្ងៃ់នៃបទណ�ើើសមួ�	ឬបណាដា
បទណ�ើើសលែដូ�បាៃផដាោទ ណ�សបចុូ្ប្ៃ	ុឬរី�ៈណពុ�	ៃិង្សាស្្ថ ៃទម្ងៃ់នៃ
បទណ�ើើសមួ�	ឬបណាដា បទណ�ើើសលែដូ�បាៃផដាោទ ណ�សពុើមុៃ	 
គឺជាការីពិុ�រីណាណៅណ�ើសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ជៃលែដូ��ម�រីឲ្យយមាៃ
រី�ៈណពុ�ឃំុខលាួៃ�ូរីជាង្សាមុៃសត្រូមាប់បុគ្គ�ណៃះ។	គ�ៈ	ឬគ�ៈក៏មើការី	 
ណៅត្រូក៏មត្រូប�កំារី	ត្រូតវូពិុ�រីណាណៅណ�ើត្រូបវតតិបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ
�ងំ្សាត្រូសងុ្សារីបស់អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុ	រីមួ�ងំ្សាបទណ�ើើសលែដូ�បាៃ
ផដាោទ ណ�សបចុូ្ប្ៃ	ុឬពុើមុៃមក៏	ណ�ក៏ុងុ្សាការីណ្្ើការីកំ៏�ត់ណៃះ។
(2)	 ណត្រូកា�នថ្មី្ងទើ	30	លែខក៏ក៏ក�	ឆំុ្	2001	រា�់ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់
គ�ៈក៏មើការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ��់ណឃើញថា	 
អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុណាមុាក់៏មាៃ�ក៏ខ�ៈសមត្រូសប	សត្រូមាប់
ការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ត្រូតវូលែតជាណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្
ស្្ថ ពុរីក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	120	នថ្មី្ងបោទ ប់ពុើនថ្មី្ងសវោការី។	ក៏ុងុ្សាអំឡុង្សាណពុ�ណោះ	
គ�ៈក៏មើការីអាច្ពិុៃិតយណឡើង្សាវញិណៅណ�ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់គ�ៈក៏មើការី
បាៃ។	ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់គ�ៈ	ត្រូតវូលែតជាណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ស្្ថ ពុរីណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតគ�ៈក៏មើការី��់ណឃើញថា	 
គ�ៈណោះមាៃកំ៏ហិសុលែផកុ៏ច្បាប់	ឬណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់គ�ៈណោះលែផ្អក៏
ណៅណ�ើកំ៏ហិសុនៃអង្សា្គណហិតុណាមួ�	ឬព័ុត៌មាៃថ្មីើើណោះគួរីត្រូតវូបាៃបង្ហាា ញ
ជូៃគ�ៈក៏មើការី	លែដូ�ណពុ�លែក៏តត្រូមវូ	ឬពិុ�រីណាណ��គ�ៈក៏មើការី
មាៃ�ទធភាពុជាណត្រូច្ើៃលែដូ�បណាដា �ឲ្យយមាៃណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ខុសោុជាណត្រូច្ើៃ
ណ�ណពុ�ណបើក៏សវោការីណឡើង្សាវញិ។	ណ�ក៏ុងុ្សាការីណ្្ើណសច្ក៏តើសណត្រូមច្ចុ្ង្សាណត្រូកា�ណៃះ	 
គ�ៈក៏មើការីត្រូតវូពិុណត្រូោះណោប�់ជាមួ�បណាដា សងុ្សាការីលែដូ�បាៃណ្្ើសវោ
ការីពិុ�រីណាណ�ើការីណ�ះលែ�ង្សា	ឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ។
(3)	 ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់គ�ៈមិៃត្រូតវូទទួ�បាៃការីមិៃអៃុម័ត	ៃិង្សាបញាូៃ
ណៅកាៃ់សវោការីណឡើង្សាវញិណឡើ�	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតមាៃសំណឡង្សាណឆុ្តភាគណត្រូច្ើៃ
រីបស់ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ា	ណៅត្រូក៏មត្រូប�ំការីណ�ណត្រូកា�អង្សាកត្រូបជំុជាស្ធារី�ៈ។
(c)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	ណៅណ�ើភាពុសមត្រូសប
សត្រូមាប់ការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ រីបស់អុក៏ណ�សលែដូ�
ណ�ជាមួ�ោុ	លែដូ�មាៃសិទធទិទួ�បាៃការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ
�ក៏ខខ�ឌ ណត្រូកាមច្បាប់ពុើមុៃ	ណ�កា�បរីណិច្ឆេទមួ�មុៃណពុ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
គ�ោណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	1170.2	គ�ៈក៏មើការីត្រូតវូ�ត់តាងំ្សាគ�ៈោោ	លែដូ�
មាៃសមាជិក៏ោូង្សាតិច្ពុើរីរីបូ	ណដូើម្ើជួបជាត្រូប�ឆុំ្ជំាមួ�អុក៏ណ�សលែដូ�
ណ�ជាមួ�ោុមុាក់៏ៗ	រីហូិតដូ�់ណពុ�លែដូ�ជៃណោះត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណ��
អៃុណ�មតាមៃើតិវ ិ្ ើណរីឿង្សាក៏ដាើ	ឬ�ៃដូ�់ណពុ�ផុតកំ៏�ត់នៃរី�ៈណពុ�រីបស់
ខលាៃួ	ដូូច្លែដូ�បាៃគ�ោណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	1170.2។
(d)	 វាគឺជាណច្តោរីបស់រីដូ្ឋសភាលែដូ�ថា	អំឡុង្សាណពុ�លែដូ�ោើ ៃអុក៏ណ�ស
លែដូ�ណ�ជាមួ�ោុណត្រូច្ើៃណ�ើស�ប់កំ៏ពុុង្សារីង់្សា�ំសវោការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�
ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	សវោការីពិុ�រីណាណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុ
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ មួ�ជើវតិ	ឬសវោការីរី�ំ�ណ��កិ៏ចូ្សៃយាមួ�

(g)	 ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	30	នថ្មី្ងបោទ ប់ពុើបាៃជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្
ស្្ថ ពុរី	លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីពិុ�រីណាណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយ	ណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ
�ក៏ខខ�ឌ ចំ្ណពាះជៃណ�ើើសអហិិង្សាា	អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុ	ៃិង្សា
បណាដា ទើភុាក់៏ង្ហារីណ�ទត្រូបកាៃ់អាច្ណសុើសំុការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	ណៅណ�ើ
ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ណោះបាៃ។
(h)	 ត្រូបសិៃណបើអុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុណាមុាក់៏	ត្រូតវូបាៃបដិូណស្
ការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃណពុ�កំ៏�ត់ណត្រូកាមបទបញាតតិណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុ
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ចំ្ណពាះជៃណ�ើើសអហិិង្សាានៃលែផកុ៏ទើ	32	នៃមាត្រូតា	I 
នៃរីដូ្ឋ្មើៃុញាណោះ	អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុណោះ	មិៃត្រូតវូមាៃសិទធិ
ទទួ�បាៃការីពិុ�រីណាណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ
ចំ្ណពាះជៃណ�ើើសអហិិង្សាា	សត្រូមាប់រី�ៈណពុ�ពុើរីឆំុ្ត្រូបតិទិៃ	ណ��គិត
�ប់ពុើកា�បរីណិច្ឆេទនៃណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ស្្ថ ពុរី	នៃការីបដិូណស្ណ�ើក៏មុៃ។
លែផកុ៏ទើ	 4.6.	 លែផកុ៏ទើ	3041	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ត្រូតវូបាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
3041. (a) (1)	 ក៏រី�ើ លែដូ�អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុលែដូ�ត្រូតវូបាៃ
កាត់ណ�សណ��អៃុណ�មតាមច្បាប់ណាមួ�ណត្រូរៅពុើជំពូុក៏	4.5	(�ប់ណផដាើម
ពុើលែផកុ៏ទើ	1170)	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាទើ	7	នៃលែផកុ៏ទើ	2	គ�ៈក៏មើការីសវោការី
ណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ត្រូតវូជួបជាមួ�អុក៏ណ�សលែដូ�
ណ�ជាមួ�ោុមុាក់៏ៗអំឡុង្សាណពុ�ត្រូបាមួំ�ឆុ្	ំមុៃកា�បរីណិច្ឆេទណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយ
ណ�ណត្រូរៅឃំុ	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ លែដូ�មាៃសិទធជិាអប្បរីមារីបស់អុក៏ណ�ស
	លែដូ�ណ�ជាមួ�ោុ	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	ៃិង្សាច្ង្សាត្រូក៏ង្សា
ឯក៏ស្រីអំពុើសក៏មើភាពុ	ៃិង្សាអាក៏ប្កិ៏រីោិលែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាសិទធទិទួ�បាៃការី
ណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុ	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ រីបស់អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�
ោុ។	អំឡុង្សាណពុ�នៃការីពិុណត្រូោះណោប�់ណៃះ	គ�ៈក៏មើការីត្រូតវូផដា�់ជូៃព័ុត៌មាៃ
ដូ�់អុក៏ណ�ស	លែដូ�ណ�ជាមួ�ោុអំពុើដំូណ�ើ រីការីសវោការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅ
ឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ក៏តាត ច្បាប់�ងំ្សាឡា�លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាភាពុសមត្រូសប
	ឬភាពុមិៃសមត្រូសបរីបស់ពួុក៏ណគ	សត្រូមាប់ការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ
�ក៏ខខ�ឌ ណោះៃិង្សាការីផដា�់អៃុស្សៃ៍ជា�ក៏ខ�ៈបុគ្គ�សត្រូមាប់អុក៏ណ�ស
	លែដូ�ណ�ជាមួ�ោុ	លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការី�ត់តាងំ្សាការីង្ហារីក៏មើវ ិ្ ើស្ដា រី�ទធភាពុ
ពុ�ក៏មើណឡើង្សាវញិ	ៃិង្សាអាក៏ប្កិ៏រីោិស្្ថ ប័ៃ។	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	30	នថ្មី្ង	បោទ ប់ពុើកិ៏ចូ្
ពិុណត្រូោះណោប�់	គ�ៈក៏មើការីត្រូតវូណច្ញ�ទធផ�វជិាមាៃ	ៃិង្សាអវជិាមាៃរីបស់ខលាៃួ
	ត្រូពុម�ងំ្សាអៃុស្សៃ៍ជូៃអុក៏ណ�ស	លែដូ�ណ�ជាមួ�ោុជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី
។
(2)	 រី�ៈណពុ�មួ�ឆំុ្មុៃកា�បរីណិច្ឆេទណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ
�ក៏ខខ�ធ 	លែដូ�មាៃសិទធិជាអប្បរីមារីបស់អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុ	 
គ�ៈលែដូ�មាៃសមាសភាពុសងុ្សាការី	ឬសងុ្សាការីរីង្សា�ប់ពុើពុើរីរីបូណឡើង្សាណៅ	 
ត្រូតវូជួបមដាង្សាណទៀតជាមួ�អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុ	ៃិង្សាត្រូតវូផដា�់ជូៃ
ការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ជា្មើតា	ដូូច្មាៃលែច្ង្សា
ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	3041.5។	សមាជិក៏នៃគ�ៈលែដូ�ជាសងុ្សាការីរីង្សាមិៃត្រូតវូ
ណ�ើសពុើមួ�រីបូណឡើ�។
(3)	 ក៏រី�ើ ណបាះណឆុ្តជាត្រូក៏មុ	បញ្ញាា ណោះត្រូតវូបញាូៃណៅពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ
ណ�ចំ្ណពាះមុខណៅត្រូក៏ម	ណៅណ�ើកំ៏�ត់ណហិតុពុើមុៃលែដូ�គ�ៈណោះបាៃ
ផដា�់ជូៃៃូវការីណបាះណឆុ្តជាត្រូក៏មុ។	ណ�ណពុ�ពិុៃិតយណឡើង្សាវញិណ�ចំ្ណពាះមុខ
ណៅត្រូក៏ម	គ�ៈក៏មើការីត្រូតវូណបាះណឆុ្តថាណតើត្រូតវូផដា�់ជូៃ	ឬបដិូណស្ការី
ណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ៃិង្សាផដា�់ជូៃៃូវណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សា
ការី�៍	សដាើពុើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្។	ការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិណ�ចំ្ណពាះមុខណៅត្រូក៏ម	 
ត្រូតវូណ្្ើណឡើង្សាណ��អៃុណ�មណៅតាមលែផកុ៏រីង្សា	(e)។
(4)	 ណ�ណពុ�ផដា�់ជូៃៃូវការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយ	ណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	
អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុត្រូតវូទទួ�បាៃការីណ�ះលែ�ង្សា	ណត្រូកាមរី�ៈណពុ�
ពិុៃិតយណឡើង្សាវញិជា្រីមាៃ។	ណ�ះជាោូង្សាណា	អុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�
ោុមិៃត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា	មុៃណពុ��ៃដូ�់ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅ
ឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	លែដូ�មាៃសិទធិទទួ�បាៃជាអប្បរីមារីបស់ខលាួៃ
ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	3046	ណឡើ�	�ុះត្រូតាណាលែតអុក៏ណ�ស	 
លែដូ�ណ�ជាមួ�ោុណោះមាៃសិទធទិទួ�បាៃការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុឲ្យយ
មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	មុៃណពុ�កំ៏�ត់ណ��អៃុណ�មតាមកា�បរីណិច្ឆេទនៃភាពុ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 20 ្រន្ត



20

22 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

ឡចិ្ត្រូតៃិូច្ជាបៃតបោទ ប់	ដូូច្លែដូ�បាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សា	លែផកុ៏ទើ	1210.7 
បង្ហា្គ ប់បញ្ញាា ឲ្យយមាៃការីផដា�់ណសវាស្ដា រី�ទធភាពុពុ�ក៏មើណឡើង្សាវញិ	ៃិង្សាណសវា
ពុយាបា�សមរីមយ	កំ៏�ត់ណត្រូគឿង្សាណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តតសមរីមយ	ៃិង្សាកំ៏�ត់	ៃិង្សា
បង្ហា្គ ប់បញ្ញាា ឲ្យយមាៃការីណឆូលាើ�តបសមរីមយចំ្ណពាះការីរីណំ�ភបំពាៃ	លែដូ�
បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់	លែដូ�អាច្រីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះការី�ក់៏
ទ�ឌ ក៏មើភាលា មៗ	មាៃរីច្ោសម្ព័ៃធ	ៃិង្សាពាក់៏ក៏ណាដា �សណត្រូមច្	រីហិូតដូ�់
ៃិង្សារីមួបញូូ��ំង្សាការីបញាូៃណៅកាៃ់តុ�ការីចូ្�កាៃ់កាប់វញិ	ណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	3015	ឬការីឃំុខលាួៃភាលា មៗ	ណ�ក៏ុងុ្សាពុៃធោោរីត្រូប�ំ
ទើត្រូក៏ងុ្សា	ឬណខាៃ ើ្។	រី�ៈណពុ�នៃការីឃំុខលាួៃភាលា មៗ	ត្រូតវូបាៃណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តត
ថា	ជាវិ្ ើស្ត្រូសតនៃការី�ក់៏ណ�សមួ�សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើ
�ក៏ខខ�ឌ នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សាសត្រូមាប់ជៃណ�ើើស។
(c)	 ដូូច្លែដូ�បាៃណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	“ការីឃំុខលាួៃភាលា មៗ”	 គឺជារី�ៈណពុ�នៃការីឃំុខលាួៃ	ណ�ក៏ុងុ្សាពុៃធោោរីត្រូប�ទំើត្រូក៏ងុ្សា	ឬណខាៃ ើ្	

 ណ��ស្រីលែតការីរីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយណត្រូកា�
ការីណ�ះលែ�ង្សាសត្រូមាប់ជៃណ�ើើស។	រី�ៈណពុ�នៃការីឃំុខលាួៃ	អាច្មាៃ
�ំ�ប់ច្ណោលា ះពុើមួ�	ណៅៃឹង្សា	10	នថ្មី្ង	ជាប់ៗោុ។	ការីឃំុខលាួៃភាលា មៗ	គឺជា
ឧបក៏រី�៍មួ�លែដូ�អាច្ត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូប�ំណខាៃ ើ្
ៃើមួ�ៗ	លែដូ�ទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះការីត្រូតតួពិុៃិតយណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា។	 
រី�ៈណពុ�នៃការីឃំុខលាួៃលែដូ�កាៃ់លែតខលាើជាង្សាមុៃ	បុូលែៃតមិៃ�បំាច់្ត្រូតវូលែត
ញឹក៏ញាប់ជាង្សាមុៃសត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃរីបស់ជៃណ�ើើស	ណៅណ�ើ
�ក៏ខខ�ឌ នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា	ត្រូតវូ�ក់៏ណ�សឲ្យយបាៃ
សមរីមយណៅណ�ើជៃណ�ើើស	ណ��ទប់ស្ក ត់ការីរីខំាៃ	ណ�ក៏ុងុ្សាត្រូគឹះស្្ថ ៃ
ការីង្ហារី	ឬផទះ	លែដូ�ជាទូណៅបណាដា �មក៏ពុើការីដូក៏ហូិតរី�ៈណពុ�លែវង្សា។
(d)	 ណ�ណពុ�សណត្រូមច្ណដូើម្ើ�ក់៏បង្សាខំរី�ៈណពុ�នៃការីឃំុខលាួៃភាលា មៗ	
ត្រូក៏សួង្សាណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់
តុ�ការី	ណមធាវរីីដូ្ឋ	ណមធាវមី�ឌ �	ៃិង្សាៃគរីបា�	�ក់៏បង្សាខំឲ្យយមាៃការីឃំុខលាួ
ៃភាលា មៗៃើមួ�ៗ។
លែផកុ៏ទើ	 4.8.	 លែផកុ៏ទើ	3455	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ត្រូតវូបាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
3455. (a)	ត្រូបសិៃណបើទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ណំខាៃ ើ្បាៃកំ៏�ត់	 
ណត្រូកា�ពុើការីអៃុវតតដំូណ�ើ រីការីវា�តនមលារីបស់ខលាៃួថា	ការី�ក់៏ទ�ឌ ក៏មើ
ពាក់៏ក៏ណាដា �សណត្រូមច្ដូូច្លែដូ�បាៃអៃុញ្ញាា ត	ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	
3454	ពំុុសមរីមយណឡើ�	ឬ	ត្រូបសិៃណបើជៃលែដូ�ស្ថិតណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយណោះ
បាៃរីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាជៃ	លែដូ�ស្ថិតណត្រូកាមការី
ត្រូតតួពិុៃិតយជាណ�ើក៏ទើបើណោះ	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ណំខាៃ ើ្	ត្រូតវូណ្្ើញតតិ
�ម�រី	ណៅកាៃ់តុ�ការីណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	1203.2  
ណដូើម្ើដូក៏ហិតូលែក៏លែត្រូប	ឬបញប់ូការីត្រូតតួពិុៃិតយណ�ក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការី
ណ�ះលែ�ង្សា។	ណ�ចំ្�ុច្ណាមួ�អំឡុង្សាណពុ�	លែដូ�ដំូណ�ើ រីការីបាៃ�ប់ណផដាើម
ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ	ជៃណាមុាក់៏អាច្ណបាះបង់្សាជា���ក៏ខ�៍
អក៏សរីៃូវសិទធរិីបស់ខលាៃួ	ក៏ុងុ្សាការីពិុណត្រូោះណោប�់	ស្រីភាពុអំពុើការីរីណំ�ភបំពាៃ
រីបស់ខលាៃួ	ណៅណ�ើការីត្រូតតួពិុៃិតយណ�ក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា	

 ណបាះបង់្សាសិទធចូិ្�សវោការីណ�តុ�ការី	ៃិង្សាទទួ��ក៏ការីលែក៏លែត្រូបលែដូ�បាៃ
ណសុើសំុណៅណ�ើការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ណ�ក៏ុងុ្សា	សហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សារីបស់
ខលាៃួ។	ប�ដាឹ ង្សា�ម�រីត្រូតវូ�ក់៏បញូ�ូៃូវរីបា�ការី�៍ជា���ក៏ខ�៍
អក៏សរីមួ�	លែដូ�មាៃព័ុត៌មាៃបលែៃ្ថមពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាញតត	ិរីមួ�ងំ្សារី�ៈណពុ�	ៃិង្សា
�ក៏ខខ�ឌ ពាក់៏ព័ុៃធនៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ណ�ក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា	 
កា�ៈណទសៈនៃការីរីណំ�ភបំពាៃជាមូ��្ឋ ៃ	លែដូ�បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់ត្រូបវតតិ	 
ៃិង្សាស្វតានៃអុក៏រីណំ�ភបំពាៃ	ៃិង្សារា�់អៃុស្សៃ៍ណផសង្សាៗ។	ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ា
�ុតតិ្ ម៌ត្រូតវូណត្រូជើស�ក៏ទត្រូមង់្សា	ៃិង្សាវធិាៃនៃតុ�ការីក៏ុងុ្សាការីបណង្សាកើតៃើតិវ ិ្ ើ
ឯក៏សណា្ឋ ៃទូ�ងំ្សារីដូ្ឋ	ណដូើម្ើអៃុវតតលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	រីមួ�ងំ្សាខលាមឹស្រីអប្បរីមិានៃ
រីបា�ការី�៍រីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតតួពិុៃិតយ។	ណ�ណពុ�រីក៏ណឃើញថា	មាៃជៃណា
មុាក់៏បាៃរីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើ�ក៏ខខ័�ឌ នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយណ�ក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍
ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា	មន្រ្តីៃតើសវោការីដូក៏ហិតូសិទធ	ិត្រូតវូមាៃសិទធអំិណាច្ក៏ុងុ្សា
ការីណ្្ើៃូវកិ៏ចូ្ការី�ងំ្សាអស់ដូូច្តណៅ៖

ជើវតិ	សវោការី�ំង្សាឡា�ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃណ្្ើណឡើង្សាណ��គ�ៈលែដូ�មាៃ
សមាជិក៏�ប់ពុើបើរីបូណឡើង្សាណៅ	លែដូ�ភាគណត្រូច្ើៃនៃពួុក៏ណគត្រូតវូលែតជាសងុ្សាការី។	 
គ�ៈក៏មើការីត្រូតវូរា�ការី�៍ត្រូប�លំែខអំពុើចំ្ៃួៃនៃណរីឿង្សាក៏ដាើ	ណ�ណពុ�អុក៏ណ�ស
លែដូ�ណ�ជាមួ�ោុណ�ពំុុ�ៃ់បាៃទទួ�បាៃសវោការីពិុ�រីណាណ�ះលែ�ង្សា	 
ឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ណ�ើក៏ដំូបូង្សា	ឬបៃតបោទ ប់ច្ប់ជាស្្ថ ពុរី
ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	30	នថ្មី្ង	ណត្រូកា�កា�បរីណិច្ឆេទនៃសវោការីលែដូ�បាៃតត្រូមវូ
ណ��លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	3041.5	ឬក៏ថាខ�ឌ 	(2)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	 
(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	3041.5	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតអុក៏ណ�សលែដូ�ណ�ជាមួ�ោុណោះ
បាៃណបាះបង់្សា	សិទធិចំ្ណពាះត្រូក៏បខ�ឌ ណពុ�ណវ��ំង្សាណោះ។	រីបា�ការី�៍
ណោះ	ត្រូតវូទទួ�បាៃការីពិុ�រីណាណៅណ�ើភាពុណ�ើស�ប់នៃណរីឿង្សាក៏ដាើសត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ណៃះ	ណហិើ�ត្រូតវូបញូូ�ៃូវព័ុត៌មាៃអំពុើភាពុរីកី៏ច្ណត្រូមើៃ	 ណឆ្្ព ះណៅរីក៏ការី�ុបបំបាត់ណ��ៃូវភាពុណ�ើស�ប់	ៃិង្សាអំពុើចំ្ៃួៃនៃអុក៏ណ�ស
លែដូ�ណ�ជាមួ�ោុ	លែដូ�បាៃណបាះបង់្សាសិទធរិីបស់ពួុក៏ណគចំ្ណពាះរី�ៈណពុ�
កំ៏�ត់ខាង្សាណ�ើ។	រីបា�កា�៍ណៃះត្រូតវូណ្្ើជាស្ធារី�ៈណ�ឯអង្សា្គត្រូបជំុលែដូ�
បាៃណត្រូោង្សាណពុ�ជាណទៀង្សា�ត់រីបស់គ�ៈក៏មើការី	ណហិើ�រីបា�ការី�៍ជា
���ក៏ខ�៍អក៏សរីមួ�ណអា�ស្ធារី�ជៃអាច្ចូ្�ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃ	ៃិង្សា
បញាៃូណៅកាៃ់រីដូ្ឋសភាត្រូប�តំ្រូតើមាស។
(e)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ណៃះ	ការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិចំ្ណពាះមុខ
ណៅត្រូក៏មណ��គ�ៈក៏មើការីមាៃៃ័�ថា	ការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិលែដូ�ណ្្ើណឡើង្សា
ណ��សំណឡង្សាភាគណត្រូច្ើៃនៃសងុ្សាការីកាៃ់តំលែ�ង្សាណ�នថ្មី្ងលែដូ�បញ្ញាា ណោះ
ត្រូតវូបាៃណ្្ើសវោការីណ��គ�ៈក៏មើការី។	ការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិចំ្ណពាះមុខ
ណៅត្រូក៏ម	ត្រូតវូណ្្ើណឡើង្សាណ��អៃុណ�មណៅតាមខាង្សាណត្រូកាម៖
(1)	 សងុ្សាការីលែដូ�ណ្្ើការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	ត្រូតវូពិុ�រីណាណៅណ�ើកំ៏�ត់ណហិតុ
�ំង្សាត្រូសងុ្សានៃសវោការីលែដូ�បណាដា �ឲ្យយមាៃការីណបាះណឆុ្តជាត្រូក៏មុ។
(2)	 ការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិត្រូតវូកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃចំ្ណពាះកំ៏�ត់ណហិតុនៃ
សវោការី។	កំ៏�ត់ណហិតុត្រូតវូមាៃជាអត្ថបទ	ឬការីថ្មីតសំណឡង្សានៃ
សវោការី	ណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	ឬបាៃថ្មីតទុក៏ជា
ណអឡចិ្ត្រូតៃិូច្	លែដូ�ត្រូតវូបាៃពិុ�រីណាជាក់៏លែសដាង្សាណ��គ�ៈលែដូ�បាៃ
បណង្សាកើតៃូវការីណបាះណឆុ្តជាត្រូក៏មុ	ៃិង្សារា�់ឯក៏ស្រីណផសង្សាៗណទៀតលែដូ�ត្រូតវូ
បាៃពិុ�រីណាជាក់៏លែសដាង្សាណ��គ�ៈ។	ភ័សតុតាង្សា	ឬមតិណោប�់ថ្មីើើៗ	មិៃ
ត្រូតវូពិុ�រីណាណ�ក៏ុងុ្សាៃើតិវ ិ្ ើណរីឿង្សាក៏ដាើចំ្ណពាះមុខណៅត្រូក៏មណឡើ�។
(3)	 គ�ៈក៏មើការីត្រូតវូលែថ្មីលាង្សាការី�៍�ច់្ណ��លែឡក៏ៃូវណហិតុផ�សត្រូមាប់
ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់ខលាួៃណដូើម្ើផដា�់ជូៃ	ឬបដិូណស្ការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�
ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ ។
(4)	 សងុ្សាការីលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីណបាះណឆុ្តជាត្រូក៏មុ	ត្រូតវូបាៃបដិូណស្ពុើ
ការីពិុ�រីណាណៅណ�ើបញ្ញាា 	ណ�	ក៏ុងុ្សាការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិចំ្ណពាះមុខណៅត្រូក៏ម។
លែផកុ៏ទើ	 4.7.	 លែផកុ៏ទើ	3454	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ត្រូតវូបាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
3454. (a)	 ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ំណខាៃ ើ្ៃើមួ�ៗ	ដូូច្លែដូ�
បាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាណ��គ�ៈក៏មើការី	អុក៏ត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ំណខាៃ ើ្	ណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	3451	ត្រូតវូបណង្សាកើតៃូវដំូណ�ើ រីការី
ពិុៃិតយណឡើង្សាវញិសត្រូមាប់វា�តនមលា	ៃិង្សាណ្្ើឲ្យយត្រូបណសើរីណឡើង្សាៃូវក៏មើវ ិ្ ើ
ត្រូតតួពិុៃិតយណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សាសត្រូមាប់ជៃណោះ។	រា�់�ក៏ខខ�ឌ
នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សាបលែៃ្ថមត្រូតវូមាៃការីពាក់៏ព័ុៃធ
សមណហិតុសមផ�ជាមួ�ៃឹង្សាបទណ�ើើសលែដូ�ជាមូ��្ឋ ៃ	សត្រូមាប់ឲ្យយ
ជៃណ�ើើសចំ្ណា�ណពុ�ណវ�ណ�ក៏ុងុ្សាពុៃធោោរី	ឬចំ្ណពាះហាៃិភ័�មិៃ
រាង្សា��រីបស់ជៃណ�ើើស	ៃិង្សាត្រូបវតតិបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ រីបស់ជៃណ�ើើស	 
ៃិង្សាត្រូសបជាមួ�ៃឹង្សាច្បាប់។
(b)	 ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូប�ំណខាៃ ើ្ៃើមួ�ៗ	លែដូ�ទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះការី
ត្រូតតួពិុៃិតយណត្រូកា�ណពុ�ណ�ះលែ�ង្សា	ដូូច្លែដូ�បាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាណ��
គ�ៈក៏មើការីអុក៏ត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ំណខាៃ ើ្	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a) 
នៃលែផកុ៏ទើ	3451	អាច្កំ៏�ត់�ក៏ខខ�ឌ នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយសមរីមយបលែៃ្ថម
ណទៀត	ដូូច្លែដូ�បាៃណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	3453	លែដូ�ត្រូសបជាមួ�ៃឹង្សា
សុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ	រីមួ�ំង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់ៃូវការីត្រូតតួពិុៃិតយ	លែបបណអ
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(d)	 ការីឃំុឃាងំ្សាណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)	ៃិង្សា	(2)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	 
(a)	មិៃត្រូតវូណ�ើសពុើរី�ៈណពុ�	180	នថ្មី្ងណ�ក៏ុងុ្សាពុៃធោោរីត្រូប�ំណខាៃ ើ្
សត្រូមាប់ការី�ក់៏ក៏ុងុ្សាពុៃធោោរីមួ�ណ�ើក៏ៗ។

(e)	 ជៃណាមុាក់៏មិៃត្រូតវូណ�លែតស្ថិតណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ឬស្ថិតណត្រូកាម
ការីត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��អៃុណ�មតាមការី�ម�រីដ៏ូត្រូតឹមត្រូតវូណៃះណ�ណពុ�	 
ឬណត្រូកា�ណពុ�បើឆុ្	ំណ��គិត�ប់ពុើនថ្មី្ងចូ្�ណៅក៏ុងុ្សាការីត្រូតតួពិុៃិតយក៏ុងុ្សា
សហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សាដំូបូង្សាសត្រូមាប់ជៃណ�ើើសណឡើ�	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត
ណ�ណពុ�លែដូ�ការីត្រូតតួពិុៃិតយរីបស់ជៃណោះត្រូតវូបាៃត្រូបកាសឲ្យយដឹូង្សាណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	1203.2	ឬលែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	3456។

លែផកុ៏ទើ	 5.	 ការីត្រូបមូ�	DNA.

លែផកុ៏ទើ	 5.1.	 លែផកុ៏ទើ	296	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ត្រូតវូបាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

296. (a)	 ជៃ�ំង្សាឡា�ខាង្សាណត្រូកាមណៃះ	ត្រូតវូផដា�់សំណាក៏ពុើជញ្ញាាំ ង្សា
ថា្ព �់	ណមនដូស្ដាំ 	ៃិង្សាផដាិតសុ្មបាតនដូ�ំង្សាសង្សាខាង្សា	ៃិង្សាសំណាក៏�ម	ឬ
សំណាក៏ជើវស្ត្រូសតណផសង្សាៗលែដូ�ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូណ��អៃុណ�មតាមជំពូុក៏
ណៃះ	សត្រូមាប់ការីវភិាគកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �ណ��ទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់៖

(1)	 ជៃណាមុាក់៏	រីមួ�ំង្សាអៃើតិជៃ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃផដាោទ ណ�សពុើបទ	ឬរីក៏
ណឃើញណ�សកំ៏ហិុស	ឬ	ោើ ៃការីជំ�ស់ណៅៃឹង្សាបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណាមួ�	ឬត្រូតវូ
បាៃរីក៏ណឃើញថាោើ ៃកំ៏ហិុសណ��ស្រីមូ�ណហិតុឆូកួតវណង្សា្ង្សាៃឹង្សាបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	
ឬអៃើតិជៃណាមុាក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃកាត់ណសច្ក៏ដាើណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	602	នៃត្រូក៏ម
សុខុមា�ភាពុ	ៃិង្សាស្្ថ ប័ៃសត្រូមាប់ការីត្រូបត្រូពឹុតតបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ។

(2)	 ៃើតិជៃណាមុាក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃណ��ស្រី	ឬត្រូតវូបាៃ
ណ�ទត្រូបកាៃ់ពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណាមួ�ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(A)	 រា�់បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋលែដូ�បាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	290	ឬបុូៃបូង្សា
ត្រូបត្រូពឹុតតបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណាមួ�លែដូ�មាៃណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	290	ឬបទ
ឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណាមួ�លែដូ��ក់៏បង្សាខំឲ្យយជៃណ�ើើសៃូវកាតព្ុកិ៏ចូ្ក៏ុងុ្សាការីចុ្ះណ�ើ ះ
ណ�រីដូ្ឋ	California	ថាជាជៃណ�ើើសផលាូវណភទណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	290។

(B)	 អំណពុើឃាតក៏មើ	ឬណច្តោណ្្ើឃាតណ��សើ័ត្រូគចិ្តត	ឬការីបុូៃបូង្សា
ត្រូបត្រូពឹុតតអំណពុើឃាតក៏មើ	ឬណច្តោណ្្ើឃាតណ��សើ័ត្រូគចិ្តត។

(C)	 �ប់ពុើនថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	នៃឆំុ្ទើត្រូបំា	ណ��ពុើបាៃអៃុម័តច្បាប់លែដូ�
បាៃបលែៃ្ថមក៏ថាខ�ឌ រីង្សាណៃះ	ដូូច្លែដូ�បាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ នថ្មី្ងទើ	1	ឆំុ្  
2009	រា�់ៃើតិជៃណាមុាក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ	ឬណ�ទត្រូបកាៃ់ពុើ
បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋអ្ើមួ�។

(3)	 ជៃណាមុាក់៏	រីមួ�ំង្សាអៃើតិជៃណាមុាក់៏	លែដូ�ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូឲ្យយ
ចុ្ះណ�ើ ះណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	290 ដូ�់	290.009	លែដូ�បាៃរាប់បញូូ�	ឬ	 
លែផកុ៏ទើ	457.1	ណ��ស្រីលែតការីត្រូបត្រូពឹុតត	ឬបុូៃបូង្សាត្រូបត្រូពឹុតតបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	ឬ
បទមជ្មឹ	ឬជៃណាមុាក់៏	រីមួ�ំង្សាអៃើតិជៃលែដូ�សត្រូមាក៏ណ�ក៏ុងុ្សាមៃទើរី
លែថ្មី�ំសុខភាពុផលាូវចិ្តត	ឬក៏មើវ ិ្ ើពុយាបា�ជៃណ�ើើសផលាូវណភទ	បោទ ប់ពុើត្រូតវូ
បាៃបញាូៃណៅកាៃ់មៃទើរីលែថ្មី�ំ	ឬក៏មើវ ិ្ ើណោះណ��តុ�ការី	បោទ ប់ពុើត្រូតវូ
បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់ពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណាមួ�។

(4)	 ជៃណាមុាក់៏	ណ��មិៃរាប់បញូូ��ំង្សាអៃើតិជៃ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ផដាោទ ណ�ស	ឬរីក៏ណឃើញណ�សកំ៏ហិសុ	ឬ	ោើ ៃការីជំ�ស់ណៅៃឹង្សាបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ
ណាមួ�	បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណាមួ�ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(A)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃបទមជ្មឹនៃលែផកុ៏ទើ	459.5។

(B)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	473	លែដូ�អាច្ផដាោទ ណ�ស
បាៃថាជាបទមជ្មឹណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	473។

(1)	 បញាូៃជៃណោះណៅកាៃ់ការីត្រូតតួពិុៃិតយក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការី
ណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មាៃការីលែក៏លែត្រូប�ក៏ខខ�ឌ �ងំ្សាឡា�	តាមការីសមរីមយ	រីមួ
�ងំ្សារី�ៈណពុ�នៃការីឃំុខលាួៃណ�ក៏ុងុ្សាពុៃធោោរីត្រូប�ណំខាៃ ើ្ផង្សាលែដូរី។
(2)	 ដូក៏ហិូតសិទធិ	ៃិង្សាបញប់ូការីត្រូតតួពិុៃិតយក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការី
ណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សាបង្ហា្គ ប់បញ្ញាា ឲ្យយជៃណោះទទួ�ណ�សណ�ក៏ុងុ្សាពុៃធោោរីត្រូប�ំ
ណខាៃ ើ្។
(3)	 បញាូៃជៃណោះណៅកាៃ់តុ�ការីចូ្�កាៃ់កាប់វញិ	ណ��អៃុណ�ម
តាមលែផកុ៏ទើ	3015	ឬក៏មើវ ិ្ ើលែផ្អក៏ណ�ើភ័សតុតាង្សាណផសង្សាៗតាមឆូោទ ៃុសិទធិ
រីបស់តុ�ការី។
(b) (1)	 ណ�ណពុ�ណាក៏៏ណ��	អំឡុង្សាណពុ�នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយក៏ុងុ្សា
សហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា	ត្រូបសិៃណបើមន្រ្តីៃតើសៃតិភាពុណាមុាក់៏រីមួ
�ងំ្សាមន្រ្តីៃតើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	មាៃ
មូ�ណហិតុត្រូបហាក់៏ត្រូបលែហិ�ក៏ុងុ្សាការីណជឿជាក់៏ថា	ជៃលែដូ�ស្ថិតណត្រូកាមការី
ត្រូតតួពិុៃិតយក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា	កំ៏ពុុង្សាលែតរីណំ�ភបំពាៃ
ណៅណ�ើរី�ៈណពុ�	ឬ�ក៏ខខ�ឌ ណាមួ�នៃការីណ�ះលែ�ង្សារីបស់ខលាួៃ	ឬ
ខក៏ខាៃពំុុបាៃមក៏បង្ហាា ញខលាួៃណ�ឯសវោការី	ណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏ទើ	1203.2	ណដូើម្ើដូក៏ហិតូសិទធិ	លែក៏លែត្រូប	ឬបញប់ូការីត្រូតតួពិុៃិតយ
ក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា	ណ��ពំុុ�បំាច់្មាៃដូើកា	ឬ
ដំូណ�ើ រីការីណផសង្សាៗ	មន្រ្តីៃតើណោះអាច្ឃាត់ខលាួៃជៃណោះ	ណហិើ�ោខំលាួៃោត់
ណ�ចំ្ណពាះមុខទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ណំខាៃ ើ្	លែដូ�បាៃបណង្សាកើតណឡើង្សា
ណ��គ�ៈក៏មើការីអុក៏ត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ណំខាៃ ើ្	ណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	3451។	បលែៃ្ថមពុើណ�ើណៃះណទៀត	មន្រ្តីៃតើណាមុាក់៏លែដូ�
បាៃជួ�ណ��ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ណំខាៃ ើ្	អាច្លែសង្្សារីក៏ដូើកា	ៃិង្សា
តុ�ការីណាមួ�	ឬមន្រ្តីៃតើសវោការីលែដូ�បាៃ�ត់តាងំ្សា	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
លែតង្សាតាងំ្សាណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	71622.5	នៃត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�	ត្រូតវូ
មាៃសិទធិក៏ុងុ្សាការីណច្ញដូើកាសត្រូមាប់ការី�ប់ខលាួៃជៃណ�ើើសណោះ។
(2)	 តុ�ការី	ឬមន្រ្តីៃតើសវោការីលែដូ�បាៃ�ត់តំាង្សា	ត្រូតវូមាៃសិទធិអំណាច្
ក៏ុងុ្សាការីណច្ញដូើកាសត្រូមាប់ជៃណ�ើើសលែដូ�ស្ថិតណត្រូកាមប�តឹ ង្សា�ម�រី
មួ�លែដូ�បាៃ�ក់៏ណត្រូកាមលែផកុ៏ណៃះ	លែដូ�បាៃខក៏ខាៃមិៃមក៏បង្ហាា ញខលាួៃ
សត្រូមាប់សវោការីណៅណ�ើប�តឹ ង្សា�ម�រី	ឬណ��ស្រីមូ�ណហិតុអ្ើមួ�
លែដូ�ជាត្រូបណោជៃ៍នៃភាពុ�ុតតិ្ម៌	ឬណដូើម្ើបញាូៃត្រូតឡប់ណៅឲ្យយត្រូគប់ត្រូគង្សា
ជៃណ�ើើសលែដូ�បាៃបង្ហាា ញខលាួៃណ�ឯសវោការីតាមប�តឹ ង្សា�ម�រីត្រូស្ប់
មូ�ណហិតុអ្ើមួ�ណដូើម្ើជាត្រូបណោជៃ៍នៃភាពុ�ុតតិ្ម៌។
(3)	 ត្រូបសិៃណបើជៃណ�ើើសលែដូ�ស្ថិតណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍
ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សាកំ៏ពុុង្សាស្ថិតណត្រូកាមរី�ៈណពុ�នៃការីឃំុខលាួៃភាលា មៗ	 
ណ�ណពុ�លែដូ�ជៃណាមុាក់៏លែដូ�ស្ថិតណត្រូកាមលែផកុ៏ណៃះត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ
ណ��មាៃ	ឬោើ ៃដូើកា	ឬការី�ក់៏	ប�តឹ ង្សា�ម�រីសំុការីដូក៏ហិតូសិទធិ
ណោះ	តុ�ការីអាច្បង្ហា្គ ប់បញ្ញាា ឲ្យយណ�ះលែ�ង្សាជៃណោះណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយ
ពុើការីត្រូគប់ត្រូគង្សាណត្រូកាមរី�ៈណពុ�	ៃិង្សា�ក៏ខខ�ឌ �ងំ្សាឡា�លែដូ�តុ�ការី
�ត់ទុក៏ថាសមរីមយ។
(c)	 សវោការីដូក៏ហិូតសិទធិ	ត្រូតវូណ្្ើណឡើង្សាណ�ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�សមរីមយមួ�	 
ណត្រូកា�ពុើបាៃ�ក់៏ញតតិដូក៏ហិូតសិទធិ។	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សា
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(3)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(b)	ណ��លែផ្អក៏ណៅណ�ើការីបង្ហាា ញភាពុ�ុប
ណ�ើណគឯង្សានៃភ័សតុតាង្សាលែដូ�ថា	ជៃណ�ើើសលែដូ�ស្ថិតណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយ
បង្សាកៃូវហាៃិភ័�មិៃសមណហិតុផ�ចំ្ណពាះសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ជៃ	ឬ
លែដូ�ថា	ជៃណ�ើើសណោះអាច្ជាៃឹង្សាមិៃបង្ហាា ញខលាួៃ	ត្រូបសិៃណបើត្រូតវូបាៃ
ណ�ះលែ�ង្សាណច្ញពុើការីត្រូគប់ត្រូគង្សា	ឬណ��ស្រីណហិតុផ�ណាមួ�លែដូ�ជា
ត្រូបណោជៃ៍នៃភាពុ�ុតតិ្ម៌ណោះ	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតតួពិុៃិតយត្រូប�ំណខាៃ ើ្ត្រូតវូ
មាៃសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សាការីណ្្ើការីកំ៏�ត់ថាណតើជៃណោះគួរីណ�លែតស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សា
ការីត្រូគប់ត្រូគង្សាលែដូ�មិៃ�ៃ់បាៃបង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការីណ�ើក៏ទើមួ�ណៅណ�ើ
ញតតិមួ�	ណដូើម្ើដូក៏ហិូតសិទធិការីត្រូតតួពិុៃិតយក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការី
ណ�ះលែ�ង្សា	ណហិើ�ណ�ណពុ�កំ៏�ត់ណោះ	អាច្បង្ហា្គ ប់បញ្ញាា ឲ្យយជៃណ�ើើសលែដូ�
ត្រូតវូបាៃឃំុឃំាង្សាណ�មិៃ�ៃ់បាៃបង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការីណ�ើក៏ទើមួ�។
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(3)	 ជៃណាមុាក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃរីក៏ណឃើញថាជាអុក៏ត្រូបត្រូពឹុតតអំណពុើហិិង្សាា
ផលាូវណភទណ��អៃុណ�មតាមមាត្រូតា	4	(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏
ទើ	6600)	នៃជំពូុក៏ទើ	2	នៃលែផកុ៏ទើ	2	នៃចំ្លែ�ក៏ទើ	6	នៃត្រូក៏មសដាើពុើ
សុខុមា�ភាពុ	ៃិង្សាស្្ថ ប័ៃ។
(d)	 បទបញាតតិ�ំង្សាឡា�នៃជំពូុក៏ណៃះមាៃ�ក៏ខ�ៈ�ំបាច់្	ណហិើ�ត្រូតវូ
បាៃអៃុវតត	ណ�ះបើជាតុ�ការីបាៃជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់ជៃណ�ើើសណាមុាក់៏
ក៏៏ណ��	រីមួ�ំង្សាអៃើតិជៃផង្សាលែដូរី	លែដូ�ពួុក៏ណគត្រូតវូលែតផដា�់ៃូវ្ោោរី
ទិៃៃ័ុ�	ៃិង្សាភិៃភាគ	សំណាក៏	ៃិង្សាសុ្មត្រូមាមនដូពុើមូ��្ឋ ៃទិៃៃ័ុ�ថា
ជា�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុបណណាដា ះអាសៃ	ុការីណ�ះលែ�ង្សា
ឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬការីណឆូលាើ�តបៃឹង្សាបទណ�ទត្រូបកាៃ់ថា
មាៃណ�ស	ោើ ៃការីជំ�ស់	ឬោើ ៃណ�សណ��ណហិតុផ�ឆូកួតវណង្សា្ង្សា	ឬការី
ស្រីភាពុណាមួ�ចំ្ណពាះបទណ�ើើសលែដូ�មាៃណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)។
(e)	 ត្រូបសិៃណបើណ�ដំូណាក់៏កា�ណាមួ�នៃដំូណ�ើ រីការីណរីឿង្សាក៏ដាើតុ�ការី	
ណមធាវណី�ទត្រូបកាៃ់កំ៏�ត់ថា	ភិៃភាគ	សំណាក៏	ៃិង្សាសុ្មត្រូមាមនដូលែដូ�
ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូណ��ជំពូុក៏ណៃះ	ពំុុត្រូតវូបាៃ�ក៏ពុើជៃណ�ើើសណាមុាក់៏	ដូូច្
មាៃកំ៏�ត់ណត្រូកាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	296	ណោះ	ណមធាវណី�ទត្រូបកាៃ់
ត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់តុ�ការីណ��ផ្ទ �់មាត់ណ�ណ�ើកំ៏�ត់ណហិតុ	 
ឬជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	ៃិង្សាណសុើសំុថា	តុ�ការីត្រូតវូបង្ហា្គ ប់បញ្ញាា ឲ្យយ
ត្រូបមូ�សំណាក៏	គំរី	ូៃិង្សាសុ្មត្រូមាមនដូតាមការីតត្រូមវូណ��ច្បាប់។	 
ណ�ះជាោូង្សាណា	ការីខក៏ខាៃណ��ណមធាវណី�ទត្រូបកាៃ់	ឬទើភុាក់៏ង្ហារី
អៃុវតតច្បាប់ក៏ុងុ្សាការីជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់តុ�ការី	មិៃត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សាជៃណ�ើើស
លែដូ�ជាប់កាតព្ុកិ៏ចូ្ត្រូតវូផដា�់ភិៃភាគ	សំណាក៏	ៃិង្សាសុ្មត្រូមាមនដូណ��
អៃុណ�មតាមជំពូុក៏ណៃះ។
(f)	 មុៃណពុ�ការី�ត់រីណបៀប	ឬកាត់ណ�សជាស្្ថ ពុរីណ�ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�
តុ�ការីត្រូតវូណស៊ើបសួរី	ៃិង្សាណផទៀង្សាផ្ទ ត់ថា	ភិៃភាគ	សំណាក៏	ៃិង្សាសុ្មត្រូមាមនដូ
លែដូ�ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូណ��ជំពូុក៏ណៃះត្រូតវូបាៃទទួ�ណហិើ�ណោះ	ណហិើ�អង្សា្គណហិតុ
ណៃះត្រូតវូបាៃ�ក់៏បញូូ�ណ�ក៏ុងុ្សាសត្រូមង់្សាស្�ត្រូក៏ម	ឬដូើកា�ត់រីណបៀប	ក៏រី�ើ
ជាអៃើតិជៃ។	សត្រូមង់្សាស្�ត្រូក៏មលែដូ�បាៃណច្ញណ��តុ�ការី	ត្រូតវូបញ្ញាា ក់៏
ថា	តុ�ការីបាៃបង្ហា្គ ប់បញ្ញាា ឲ្យយជៃណ�ើើសណោះអៃុណ�មតាម�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូ
នៃជំពូុក៏ណៃះ	ណហិើ�ជៃណ�ើើសណោះត្រូតវូ�ក់៏បញូូ�ណ�ក៏ុងុ្សាក៏មើវ ិ្ ើមូ��្ឋ ៃទិៃុ
ៃៃ័�កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �	DNA	ៃិង្សា�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាច្បាប់	ៃិង្សាក៏មើវ ិ្ ើ្ោោរី
ទិៃៃ័ុ�	ណហិើ�ត្រូតវូស្ថិតណត្រូកាមជំពូុក៏ណៃះ។
ណ�ះជាោូង្សាណា	ការីខក៏ខាៃណ��តុ�ការីក៏ុងុ្សាការីណផទៀង្សាផ្ទ ត់ការី
ត្រូបមូ�ភិៃភាគ	សំណាក៏	ៃិង្សាសុ្មត្រូមាមនដូ	ឬបញូូ�អង្សា្គណហិតុ�ងំ្សាណៃះ
ណៅក៏ុងុ្សាសត្រូមង់្សាស្�ត្រូក៏ម	ឬដូើកា�ត់រីណបៀប	ក៏រី�ើ ជាអៃើតិជៃ	មិៃ
ត្រូតវូណ្្ើជាណមាឃៈៃូវការី�ប់ខលាួៃ	ការីណឆូលាើ�តបចំ្ណពាះបទណ�ទត្រូបកាៃ់ថា
មាៃណ�ស	ការីផដាោទ ណ�ស	ឬការី�ត់រីណបៀប	ឬបៃធរូីបៃ្ថ�ដូ�់ជៃណ�ើើស
ណាមុាក់៏ពុើ�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូនៃជំពូុក៏ណៃះ។
លែផកុ៏ទើ	 6.	 ការី�ួច្ឥវាាៃ់តាមហាង្សា។
លែផកុ៏ទើ	 6.1.	 លែផកុ៏ទើ	459.5	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើ	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
459.5. (a)	 ថ្មីើើណបើមាៃលែផកុ៏ទើ	459	ក៏៏ណ��	ការី�ួច្ឥវាាៃ់តាមហាង្សា	 
ត្រូតវូបាៃកំ៏�ត់ថាជាការីចូ្�ណៅក៏ុងុ្សាត្រូគឹះស្្ថ ៃពា�ិជាក៏មើណាមួ�	 
ណ��មាៃណច្តោ	ត្រូបត្រូពឹុតតអំណពុើណ�រីក៏មើ �ួច្�ក៏ត្រូទពុយសម្តតិ	ឬទំៃិញ
�ក់៏រា�	ខ�ៈលែដូ�ត្រូគឹះស្្ថ ៃណោះកំ៏ពុុង្សាណបើក៏�្រីដំូណ�ើ រីការីអំឡុង្សាណមូាង្សា
អាជើវក៏មើជា្មើតា	លែដូ�តនមលានៃត្រូទពុយសម្តតិលែដូ�បាៃ�ួច្�ក៏	ឬមាៃ
ណច្តោ�ួច្�ក៏	មិៃណ�ើសពុើត្រូបាបួំៃរី�ហាសិបដុូ�លា រី	($950)។	ការី
ចូ្�ណៅក៏ុងុ្សាត្រូគឹះស្្ថ ៃពា�ិជាក៏មើណាមួ�ណផសង្សាណទៀត	ណ��មាៃណច្តោ
ត្រូបត្រូពឹុតតអំណពុើណ�រីក៏មើ	គឺជាការី�បចូ្��ួច្។	ការី�ួច្ឥវាាៃ់តាមហាង្សា	 
ត្រូតវូផដាោទ ណ�សពុើបទមជ្មឹ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតជៃណ�ើើសណោះ	លែដូ�មាៃការី
កាត់ណ�សពុើបទណ�ើើសពុើមុៃមក៏�ប់ពុើមួ�ណឡើង្សាណៅ	ដូូច្មាៃបញ្ញាា ក់៏
ណ�ក៏ុងុ្សា	ខទើ	(iv)	នៃក៏ថាខ�ឌ រីង្សា	(C)	នៃក៏ថាខ�ឌ ទើ	(2)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(e) 
នៃលែផកុ៏ទើ	667	ឬសត្រូមាប់បទណ�ើើសលែដូ�តត្រូមវូឲ្យយមាៃការីចុ្ះបញាើណ��

(C)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	476a	លែដូ�អាច្ផដាោទ ណ�ស
បាៃថាជាបទមជ្មឹណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	476a។
(D)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើលែផកុ៏ទើ	487	លែដូ�អាច្ផដាោទ ណ�សបាៃថា
ជាបទមជ្មឹណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	490.2។
(E)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើលែផកុ៏ទើ	496	លែដូ�អាច្ផដាោទ ណ�សបាៃថា
ជាបទមជ្មឹ។
(F)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃបទមជ្មឹណៅណ�ើលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	11350 
នៃត្រូក៏មសដាើពុើសុខភាពុ	ៃិង្សាសុវត្ថិភាពុ។
(G)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃបទមជ្មឹណៅណ�ើលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	11377 
នៃត្រូក៏មសដាើពុើសុខភាពុ	ៃិង្សាសុវត្ថិភាពុ។
(H)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃបទមជ្មឹណៅណ�ើក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(e) 
នៃលែផកុ៏ទើ	243។
(I)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃបទមជ្មឹណៅណ�ើលែផកុ៏ទើ	273.5។
(J)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃបទមជ្មឹណៅណ�ើក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃ
លែផកុ៏ទើ	368។
(K)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃបទមជ្មឹ	ណ�ណពុ�លែដូ�ជៃរីង្សាណត្រូោះត្រូតវូបាៃ
បដិូណស្	ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	6211	នៃត្រូក៏មត្រូគសួ្រី។
(L)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃបទមជ្មឹណៅណ�ើក៏ថាខ�ឌ ទើ	(3)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(b) 
នៃលែផកុ៏ទើ	647។
(4) (5)	 ពាក៏យថា	“បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ”	ដូូច្លែដូ�ត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ក៏ុងុ្សា
លែផកុ៏រីង្សាណៃះ	រីមួបញូូ��ំង្សាការីបុូៃបូង្សាត្រូបត្រូពឹុតតបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ។
(5) (6)	 ោើ ៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាជំពូុក៏ណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ថា	ជាការី
ហាមឃាត់ៃូវការីត្រូបមូ�	ៃិង្សាការីវភិាគសំណាក៏	គំរី	ូឬការីផដាិតត្រូមាមនដូថា
ជា�ក៏ខខ�ឌ មួ�នៃ	ច្ណមលាើ�ថាទទួ�	ឬមិៃទទួ�បទណ�ើើសលែដូ�ោើ ៃ
�ក៏ខ�ៈសម្តតិត្រូគប់ត្រូោៃ់។
(b)	 បទបញាតតិ�ំង្សាឡា�នៃជំពូុក៏ណៃះ	ៃិង្សា�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូរីបស់វាសត្រូមាប់
ការី�ក់៏ណសុើសំណាក៏	គំរី	ូៃិង្សាសុ្មត្រូមាមនដូឲ្យយបាៃឆ្ប់តាមលែដូ�អាច្
អៃុវតតបាៃតាមក៏្ៃួរីដូ្ឋបា�	ត្រូតវូអៃុវតតណៅណ�ើជៃលែដូ�មាៃ�ក៏ខ�ៈ
សម្តតិត្រូគប់ត្រូោៃ់�ំង្សាអស់	ណ��មិៃគិតពុើណ�សលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ក់៏បង្សាខំ	រីមួ
�ំង្សាការីកាត់ណ�សរីហិូតដូ�់ស្លា ប់	អស់មួ�ជើវតិណ��ោើ ៃ�ទធភាពុនៃ
ការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬរី�ៈណពុ�មួ�ជើវតិ	ឬ
ពាក់៏ក៏ណាដា �សណត្រូមច្	ឬការី�ត់រីណបៀបលែដូ�បាៃផដា�់ឲ្យយ	ក៏រី�ើ ជាៃើតិជៃ	 
ឬអៃើតិជៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃជំៃំុជត្រូមះណ�សដូូច្ៃើតិជៃ	ឬថាណតើជៃណោះ	ត្រូតវូ
បាៃបៃលាំ	ពិុៃ័�	ឬបញាៃូណៅឲ្យយណ្្ើការីវា�តនមលា	ៃិង្សាណ��មិៃគិតពុើការី�ត់
រីណបៀបលែដូ�បាៃផដា�់ឲ្យយ	ឬការី�ក់៏ជំៃួសលែដូ�បាៃណ្្ើណឡើង្សាក៏រី�ើ 	 
ជា	អៃើតិជៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃរីក៏ណឃើញថាបាៃត្រូបត្រូពឹុតតបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	ឬត្រូតវូបាៃ	
កាត់ណសច្ក៏ដាើណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	602	នៃត្រូក៏មសដាើពុើសុខុមា�ភាពុ	ៃិង្សាស្្ថ ប័ៃ។
(c)	 បទបញាតតិ�ំង្សាឡា�នៃជំពូុក៏ណៃះ	ៃិង្សា�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូរីបស់វាសត្រូមាប់
ការី�ក់៏ណសុើភិៃភាគ	សំណាក៏	ៃិង្សាសុ្មត្រូមាមនដូឲ្យយបាៃឆ្ប់តាមលែដូ�
អាច្អៃុវតតបាៃតាមក៏្ៃួរីដូ្ឋបា�	ណ��ជៃលែដូ�មាៃ�ក៏ខ�ៈសម្តតិ
ត្រូគប់ត្រូោៃ់	ដូូច្មាៃណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ត្រូតវូបាៃអៃុវតតណ��
មិៃគិតពុើការី�ក់៏ជំៃួស	ឬការីឃំុឃំាង្សាណ�ក៏ុងុ្សាមៃទើរីណពុទយផលាូវចិ្តត	ឬមៃទើរី
ពុយាបា�ស្ធារី�ៈ	ឬឯក៏ជៃណាមួ�	ណហិើ�ត្រូតវូរីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃត
មិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះជៃ�ំង្សាឡា�ខាង្សាណត្រូកាម	រីមួ�ំង្សាអៃើតិជៃ៖
(1)	 ជៃណាមុាក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃបង្ហាខ ងំ្សាណ�ក៏ុងុ្សាមៃទើរីណពុទយរីដូ្ឋ	ឬមៃទើរី
ពុយាបា�ណផសង្សាណទៀតក៏ុងុ្សាោមជាជៃណ�ើើសផលាូវចិ្តតលែដូ�មាៃវបិតតិផលាូវចិ្តត	
ណត្រូកាមមាត្រូតា	1	(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	6300)	នៃជំពូុក៏ទើ	2  
នៃលែផកុ៏ទើ	2	នៃចំ្លែ�ក៏ទើ	6	នៃត្រូក៏មសដាើពុើសុខុមា�ភាពុ	ៃិង្សាស្្ថ ប័ៃ។
(2)	 ជៃណាមុាក់៏លែដូ�មាៃវបិតតិផលាូវចិ្តត ្្ងៃ់ ្្ងរីដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សា
បទបញាតតិ�ំង្សាឡា�នៃមាត្រូតា	4	(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	2960)	នៃ
ជំពូុក៏ទើ	7	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាទើ	1	នៃលែផកុ៏ទើ	3	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ។
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20

	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់	 | 25

490.3. (a)	 លែផកុ៏ណៃះត្រូតវូបាៃអៃុវតតចំ្ណពាះបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ដូូច្
ខាង្សាណត្រូកាម៖
(1)	 ណ�រីក៏មើខុាតតូច្។
(2)	 ការី�ួច្ឥវាាៃ់ក៏ុងុ្សាហាង្សា។
(3)	 ណ�រីក៏មើខុាត្ំ។
(4)	 ការី�បចូ្��ួច្។
(5)	 ការីបលាៃ់ឡាៃ។
(6)	 ការីបលាៃ់។
(7)	 បទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ចំ្ណពាះមៃុសស�ស់ជរា	ឬៃើតិជៃក៏ុងុ្សាបៃទុក៏
ណ�ក៏ុងុ្សាអត្ថៃ័�លែផកុ៏រីង្សា	(d)	ឬ	(e)	នៃលែផកុ៏រីង្សាទើ	368។
(8)	 រា�់ការីរីណំ�ភបំពាៃណាមួ�ណៅណ�ើលែផកុ៏ទើ	496។
(9)	 ការី�ក៏	ឬការីណបើក៏បរីណ��ខុសច្បាប់ៃូវោៃ�ៃតណាមួ�ណ�ក៏ុងុ្សា
អត្ថៃ័�នៃលែផកុ៏ទើ	10851	នៃត្រូក៏មសដាើពុើោៃ�ៃត។
(10)	 ការីលែក៏លាង្សាបៃលាំ។
(11)	 ការី�ក់៏	ការីណផទរី	ឬការីផដា�់ៃូវកាតចូ្�ដំូណ�ើ រីការីណ��ខុសច្បាប់
ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	484e។
(12)	 ការីលែក៏លាង្សាបៃលាំកាតចូ្�ដំូណ�ើ រីការីណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	484f។
(13)	 ការីណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ខុសច្បាប់ៃូវកាតចូ្�ដំូណ�ើ រីការីណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	484g។
(14)	 ការី�ួច្អតតសញ្ញាា �ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	530.5។
(15)	 អំណពុើរីណ�រីក៏មើ	ឬការីណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ោើ ៃការីអៃុញ្ញាា តៃូវោៃ�ៃត
ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	10851	នៃត្រូក៏មសដាើពុើោៃ�ៃត។
(b)	 ថ្្មីើណបើមាៃក៏ថាខ�ឌ ទើ	(3)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(h)	នៃលែផកុ៏ទើ	1170, 
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(2)	ៃិង្សា	(4)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	1170.12, 
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(2)	ៃិង្សា	(4)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	667	រា�់ជៃណ�ើើស
�ំង្សាឡា�លែដូ�	ក៏ៃលាង្សាមក៏ត្រូតវូបាៃផដាោទ ណ�សពុើបទណ�ើើសពុើរី	ឬណត្រូច្ើៃ	 
ដូូច្មាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	លែដូ�បទណ�ើើស�ំង្សាណោះត្រូតវូបាៃ
ត្រូបត្រូពឹុតតណ�ឱកាស�ច់្ណ��លែឡក៏ពុើោុ	ណហិើ�ជាអុក៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ផដាោទ ណ�សជាបៃតបោទ ប់ពុើបទអំណពុើរីណ�រីក៏មើខុាតតូច្	ឬការី�ួច្ឥវាាៃ់ក៏ុងុ្សា
ហាង្សា	ណ�ណពុ�លែដូ�តនមលានៃ�ុ�	ពុ�ក៏មើ	អច្�ៃត្រូទពុយ	ឬត្រូទពុយសម្តតិ
ផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ួច្�ក៏ណៅណ�ើសពុើពុើរីរី�ហាសិបដុូ�លា រី	 
($250)	ត្រូតវូផដាោទ ណ�ស�ក់៏ពុៃធោោរីមិៃណ�ើសពុើមួ�ឆំុ្	ឬ�ក់៏
ពុៃធោោរីណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(h)	នៃលែផកុ៏ទើ	1170។
(c)	លែផកុ៏ណៃះមិៃហាមឃាត់ជៃណ�ើើសណាមុាក់៏	ឬណត្រូច្ើៃោក់៏ពុើ
ការីណ�ទត្រូបកាៃ់ពុើការីរីណំ�ភបំពាៃច្បាប់លែដូ�ណក៏ើតណច្ញពុើត្រូបតិបតតិការី
បទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ដូូច្ោុ	លែដូ�រីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើលែផកុ៏ណៃះណឡើ�។
លែផកុ៏ទើ	 8.	 ណ�រីក៏មើណ�ហាង្សា�ក់៏រា�ណ��មាៃការីណរីៀបចំ្។
លែផកុ៏ទើ	 8.1.	 លែផកុ៏ទើ	490.4	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ 	
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
490.4. (a)  “ត្រូទពុយសម្តតិ	ឬទំៃិញរា�”	មាៃៃ័�ថា	រា�់ទំៃិញ	 
ផ�ិតផ�	រីបស់ណត្រូបើត្រូបាស់	សមាា រី	ឬសមាសភាពុលែដូ�មាៃបំ�ង្សាច្ង់្សា
�ក់៏�ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាត្រូគឹះស្្ថ ៃពា�ិជាក៏មើ�ក់៏រា�។
(b)	 	“តនមលា”	មាៃៃ័�ថា	តនមលារា�នៃសមាា រីណាមួ�	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ផា�ពា�ិជាក៏មើ�ក់៏ណ��ត្រូគឹះស្្ថ ៃ�ក់៏រា�លែដូ�រីង្សាការីបូះពា�់	រីមួ
�ងំ្សាពុៃធជា្រីមាៃផង្សាលែដូរី។
(c)	 ជៃណាមុាក់៏លែដូ�ត្រូបត្រូពឹុតតជាមួ�ជៃដូនទណទៀត	មុាក់៏	ឬណត្រូច្ើៃោក់៏	 
លែដូ�ត្រូបត្រូពឹុតតអំណពុើណ�រីក៏មើពុើរីដូង្សា	ឬណត្រូច្ើៃជាង្សាណៃះ	ណ��អៃុណ�មតាម

អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	290	អាច្ត្រូតវូបាៃផដាោទ ណ�សណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(h)	នៃលែផកុ៏ទើ	1170។
(b)	 រា�់អំណពុើ�ួច្ឥវាាៃ់តាមហាង្សាដូូច្លែដូ�បាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ត្រូតវូ
ណ�ទត្រូបកាៃ់ថាជាការី�ួច្ឥវាាៃ់តាមហាង្សា។	ោើ ៃជៃណ�ើើសណាមុាក់៏លែដូ�ត្រូតវូ
បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់ពុើបទ�ួច្ឥវាាៃ់តាមហាង្សាអាច្ត្រូតវូបាៃណ�ទត្រូបកាៃ់ផង្សាលែដូរីពុើបទ
�បចូ្��ួច្	ឬណ�រីក៏មើណៅណ�ើត្រូទពុយសម្តតដូិូច្ោុណោះណឡើ�។
(c)	 “ត្រូទពុយសម្តតិ	ឬទំៃិញរា�”	មាៃៃ័�ថា	រា�់ទំៃិញ	ផ�ិតផ�	 
រីបស់ណត្រូបើត្រូបាស់	សមាា រី	ឬសមាសភាពុលែដូ�មាៃបំ�ង្សាច្ង់្សា�ក់៏�ក់៏
ណ�ក៏ុងុ្សាត្រូគឹះស្្ថ ៃពា�ិជាក៏មើ�ក់៏រា�។
(d)	 “តនមលា”	មាៃៃ័�ថា	តនមលារា�នៃសមាា រីណាមួ�	លែដូ�ត្រូតវូបាៃផា�
ពា�ិជាក៏មើ�ក់៏ណ��ត្រូគឹះស្្ថ ៃ�ក់៏រា�លែដូ�រីង្សាការីបូះពា�់	រីមួ�ំង្សាពុៃធ
ជា្រីមាៃផង្សាលែដូរី។
(e)	 លែផកុ៏ណៃះ	មិៃត្រូតវូបាៃអៃុវតតចំ្ណពាះអំណពុើណ�រីក៏មើកាណំភលាើង្សា	ការី 
លែក៏លាង្សាបៃលាំ	ការី�ក់៏ខុសច្បាប់	ការីណផទរី	ឬការីផដា�់ៃូវកាតចូ្�ដំូណ�ើ រីការី
ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	484e	ការីលែក៏លាង្សាបៃលាំកាតចូ្�ដំូណ�ើ រីការី
ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	484f	ការីណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ខុសច្បាប់ៃូវ 
កាតចូ្�ដំូណ�ើ រីការីណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	484g	អំណពុើណ�រីក៏មើ 
ពុើមៃុសស�ស់ជរាណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏ទើ	368  
ការីទទួ�ត្រូទពុយលែដូ�បាៃ�ួច្	ការីបៃលាំ�ួច្�ក៏ត្រូបាក់៏	ឬការី�ួច្
អតតសញ្ញាា �ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	530.5	ឬអំណពុើណ�រីក៏មើ	ឬ
ការីណត្រូបើត្រូបាស់ោៃ�ៃតណ��ោើ ៃការីអៃុញ្ញាា ត	ណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏ទើ	10851	នៃត្រូក៏មសដាើពុើោៃ�ៃត។
លែផកុ៏ទើ	 6.2.	 លែផកុ៏ទើ	490.2	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើ	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
490.2. (a)	 ថ្មីើើណបើមាៃលែផកុ៏ទើ	487	ឬបទបញាតតិណផសង្សាណទៀតនៃ
ច្បាប់លែដូ�កំ៏�ត់ៃូវអំណពុើណ�រីក៏មើ្ ំៗក៏៏ណ��	ការីទទួ�ត្រូទពុយណ��
អំណពុើណ�រីក៏មើ	ណ�ណពុ�លែដូ�តនមលានៃ�ុ�	ពុ�ក៏មើ	អច្�ៃត្រូទពុយ	ឬ
ត្រូទពុយសម្តតិផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ួច្�ក៏ណៅមិៃណ�ើសពុើត្រូបំាបួៃរី�
ហាសិបដុូ�លា រី	($950)	ត្រូតវូ�ត់ទុក៏ថាជាអំណពុើណ�រីក៏មើតូច្តាច្	ណហិើ�
ត្រូតវូផដាោទ ណ�សជាបទមជ្មឹ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតជៃណ�ើើសណោះអាច្ត្រូតវូបាៃ
កាត់ណ�សជំៃួសណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(h)	នៃលែផកុ៏ទើ	1170 
ត្រូបសិៃណបើជៃណ�ើើសណោះមាៃការីកាត់ណ�សពុើបទណ�ើើសពុើមុៃមក៏�ប់ពុើ
មួ�ណឡើង្សាណៅ	ដូូច្មាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សា	ខទើ	(iv)	នៃក៏ថាខ�ឌ រីង្សា	(C)	នៃ
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(2)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏ទើ	667	ឬសត្រូមាប់បទណ�ើើសលែដូ�
តត្រូមវូឲ្យយមាៃការីចុ្ះបញាើណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	290។
(b)	 លែផកុ៏ណៃះមិៃត្រូតវូបាៃអៃុវតតចំ្ណពាះអំណពុើរីណ�រីក៏មើណាមួ�លែដូ�អាច្
ត្រូតវូបាៃណ�ទត្រូបកាៃ់ជាបទណ�ើើសមួ�លែដូ�អៃុណ�មតាមបទបញាតតិច្បា
ប់ណាមួ�ណផសង្សាណទៀតណឡើ�។
(c)	 លែផកុ៏ណៃះ	មិៃត្រូតវូបាៃអៃុវតតចំ្ណពាះអំណពុើរីណ�រីក៏មើត្រូប�ប់អាវ ុ្ ការី
លែក៏លាង្សាបៃលាំ	ការី�ក់៏ខុសច្បាប់	ការីណផទរី	ឬការីផដា�់ៃូវកាតចូ្�ដំូណ�ើ រីការី
ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	484e	ការីលែក៏លាង្សាបៃលាំកាតចូ្�ដំូណ�ើ រីការី
ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	484f	ការីណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ខុសច្បាប់ៃូវ 
កាតចូ្�ដំូណ�ើ រីការីណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	484g	អំណពុើរីណ�រី 
ក៏មើពុើមៃុសស�ស់ជរាណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏ទើ	 
368	ការីទទួ�ត្រូទពុយលែដូ�បាៃ�ួច្	ការីបៃលាំ�ួច្�ក៏ត្រូបាក់៏	ឬការី�ួច្
អតតសញ្ញាា �ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	530.5	ឬអំណពុើរីណ�រីក៏មើ	ឬ
ការីណត្រូបើត្រូបាស់ោៃ�ៃតណ��ោើ ៃការីអៃុញ្ញាា ត	ណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏ទើ	10851	នៃត្រូក៏មសដាើពុើោៃ�ៃត។

លែផកុ៏ទើ	 7.	 ណ�រីក៏មើជាណស៊រី ី

លែផកុ៏ទើ	 7.1.	 លែផកុ៏ទើ	490.3	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ 	
លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 20 ្រន្ត
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(b)	ត្រូបសិៃណបើវធិាៃការីណៃះត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��អុក៏ណបាះណឆុ្ត	បុូលែៃត
ត្រូតវូបាៃជំៃួសណ��ច្បាប់ណ��មាៃវធិាៃការីទំោស់ណផសង្សាណទៀតលែដូ�
អៃុម័តណ��អុក៏ណបាះណឆុ្តណ�ណពុ�ណបាះណឆុ្តលែតមួ�	ណហិើ�វធិាៃការី
សៃលាឹក៏ណឆុ្តលែដូ�មាៃទំោស់ត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈោណពុ�ណត្រូកា�
មក៏ណទៀតណោះ	វធិាៃការីណៃះត្រូតវូលែតស្័�អៃុវតត	ៃិង្សាទទួ�បាៃត្រូបសិទធភាពុ
ណពុញណ�ញ។

សំណ�ើ  ប្រជា មត ិ21
វធិាៃការីផតួច្ណផតើមណៃះ	បាៃ�ក់៏ជូៃ	ត្រូបជាជៃ	ណ��អៃុណ�ម	ណៅតាម
មាត្រូតានៃភាគ	8	មាត្រូតា	II	នៃ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California។

វធិាៃការីផដាួច្ណផដាើមណៃះ	ណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើណៅណ�ើលែផកុ៏�ងំ្សាឡា�នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្
ណវ�ើ 	ដូូណច្ះុបទបញាតតិជា្រីមាៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ក់៏បង្សាខំឲ្យយ�ុបណ��	ត្រូតវូ
បាៃណបាះពុុម្ពជា	ត្រូបណភទឆូូតណ��	បទបញាតតិថ្មីើើលែដូ�ត្រូតវូបាៃណសុើឲ្យយបលែៃ្ថម	
ត្រូតវូបាៃណបាះពុុម្ពជា	ត្រូបណភទអក៏សរីណត្រូទត	ណដូើម្ើបញ្ញាា ក់៏ថា	វាជាបទបញាតតិថ្មីើើ។

សំណ�ើ ច្បាា្់រ 
ច្បាប់សដាើពុើ�ទធភាពុជួ�

ត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋ	California	សណត្រូមច្ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

ភាគ	 1.	 ចំ្�ង្សាណជើង្សា.

ច្បាប់ណៃះ	ត្រូតវូមាៃណគដឹូង្សាឮ	ណហិើ�អាច្ត្រូតវូបាៃដូក៏ត្រូសង់្សាជា	“ច្បាប់នៃ
�ទធភាពុជួ�	(Rental Affordability Act)”។

លែផកុ៏ទើ	 2.	 ការីរីក៏ណឃើញ	ៃិង្សាណសច្ក៏ដាើត្រូបកាស។

ត្រូបជាជៃនៃរីដូ្ឋ	California	រីក៏ណឃើញ	ៃិង្សាត្រូបកាសដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(a)	 ពុ�រីដូ្ឋ	California	កាៃ់លែតណត្រូច្ើៃ	(ជាង្សា	17	�ៃោក់៏)	កំ៏ពុុង្សាលែត
ជួ�ផទះណត្រូច្ើៃជាង្សាពុើមុៃ។	ណោង្សាតាមតួណ�ខរីបស់រីដូ្ឋ’អត្រូតាក៏មើសិទធិណ�ើ
ផទះសលែម្ង្សាណ�រីដូ្ឋ	California	បាៃធាលា ក់៏ចុ្ះដូ�់ក៏ត្រូមិត�បបំផុតរីបស់វា
�ប់តំាង្សាពុើទសវតសរីឆំុ៍្	1940	មក៏។	មួ�ភាគបួៃនៃមៃុសស្ំណពុញវ�័
រាប់�ៃោក់៏	(អា�ុ	25–34	ឆំុ្)	ណ�លែតរីស់ណ�ជាមួ�ឪពុុក៏មាដា �រីបស់
ពួុក៏ណគ	(ការីោិ�័�ជំណរីឿៃសហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏)។

(b)	 តនមលាផទះជួ�	បាៃណឡើង្សាខ្ពស់ក៏ប់ពុពុក៏ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�បុូោើ ៃឆុ្ថំ្មីើើៗណៃះ។	 
ការីជួ�ថុាក់៏ក៏ណាត �គឺមាៃក៏ត្រូមិតខ្ពស់ណ�ក៏ុងុ្សារីដូ្ឋ	California	ណ�ើ
ពុើរីដូ្ឋណផសង្សាៗណទៀតណ�ក៏ុងុ្សាត្រូបណទស	ណហិើ�ណ�ក៏ុងុ្សាចំ្ណណាម	50	រីដូ្ឋ,	រីដូ្ឋ	
California	មាៃក៏ត្រូមិតការីជួ�ខ្ពស់�ំ�ប់ទើបួៃ។

(c)	 ជា�ទធផ�នៃតនមលាផទះជួ�លែដូ�ណក៏ើៃណឡើង្សាណៃះ	ភាគណត្រូច្ើៃនៃអុក៏ជួ�
ផទះណ�រីដូ្ឋ	California	ត្រូតវូទទួ�រីង្សាបៃទុក៏ណ�ើស�ប់ណ��ស្រីចំ្ណា�
ណ�ើផទះ	ណ��ត្រូតវូចំ្ណា�ណ�ើសពុើ	30	ភាគរី�នៃចំ្�ូ�រីបស់ពួុក៏ណគ
ណៅណ�ើនថ្មីលាឈុ�ួផទះ។	មួ�ភាគបើនៃត្រូគសួ្រីអុក៏ជួ�ផទះ	ចំ្ណា�ណ�ើសពុើ	
50	ភាគរី�នៃចំ្�ូ�រីបស់ពួុក៏ណគណៅណ�ើនថ្មីលាឈុ�ួផទះ។

(d)	 ណោង្សាតាមសម្ព័ៃធផទះសលែម្ង្សាអុក៏មាៃចំ្�ូ��បថុាក់៏ជាតិ	ពុ�រីដូ្ឋ	 
California	មុាក់៏លែដូ�រីក៏ត្រូបាក់៏ឈុ�ួអប្បរីមិា	ៃឹង្សាត្រូតវូណ្្ើការី	92	ណមូាង្សា
ក៏ុងុ្សាមួ�សប្ដាដា ហ៍ិណដូើម្ើមាៃ�ទធភាពុបង់្សានថ្មីលាឈុ�ួផទះលែ�ង្្សាលែដូ�ជាម្យម
មាៃបៃទប់ណគង្សាមួ�។
(e)	 ត្រូក៏មុត្រូគសួ្រីលែដូ�ត្រូបឈមៃឹង្សាអសៃតិសុខផទះសលែម្ង្សា	ជាណរីឿ�ៗ
ត្រូតវូបាៃបង្សាខំឲ្យយសណត្រូមច្ចិ្តតរីវាង្សាការីបង់្សានថ្មីលាឈុ�ួផទះរីបស់ពួុក៏ណគ	ៃិង្សាការី
បំណពុញណសច្ក៏ដាើត្រូតវូការីមូ��្ឋ ៃណផសង្សាៗណទៀត	លែដូ�មាៃផ�អវជិាមាៃ
ណៅណ�ើ�ទធផ�សុខភាពុរីបស់ពួុក៏ណគ។	ក៏មើក៏រី	ៃិណោជិក៏លែដូ�រីង្សា
ការីឈឺ�ប់ពុើផទះសលែម្ង្សាោើ ៃណស្ថរីភាពុ	ៃិង្សាការីចុ្ះណខា�សុខភាពុរីបស់

លែផកុ៏ទើ	459.5	ឬ	490.2	ៃូវត្រូទពុយសម្តតិ	ឬទំៃិញរា�	លែដូ�មាៃតនមលា
សរីបុណ�ើសពុើពុើរីរី�ហាសិបដុូ�លា រី	($250)	ៃិង្សា�ក៏ត្រូទពុយសម្តតិណៃះ
ណ��ខុសច្បាប់ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	180	ត្រូតវូបាៃណ�ទត្រូបកាៃ់ពុើបទណ�រីក៏មើ
ណ�ហាង្សា�ក់៏រា�ណ��មាៃការីណរីៀបចំ្។
(d)	 ថ្្មីើណបើមាៃក៏ថាខ�ឌ ទើ	(3)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(h)	នៃលែផកុ៏ទើ	1170,	ក៏ថាខ�ឌ
ទើ	(2)	ៃិង្សា	(4)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	1170.12,	ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(2)  
ៃិង្សា	(4)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	667	ណ�រីក៏មើណ�ហាង្សា�ក់៏រា�
ណ��មាៃការីណរីៀបចំ្	ត្រូតវូផដាោទ ណ�ស�ក់៏ពុៃធោោរីមិៃណ�ើសពុើមួ�ឆំុ្	 
ឬ�ក់៏ពុៃធោោរីណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(h)	នៃលែផកុ៏ទើ	1170។
(e)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ណៃះ	តនមលានៃត្រូទពុយសម្តតិរា�លែដូ�បាៃ
�ួច្�ក៏ណៅណ��ជៃណ�ើើស�ំង្សាឡា�ណាលែដូ�ត្រូបត្រូពឹុតតជាត្រូក៏មុ	អាច្ត្រូតវូ
បាៃសរីបុណៅជាចំ្ៃួៃ	ឬបទណ�ទត្រូបកាៃ់លែតមួ�	លែដូ�មាៃចំ្ៃួៃសរីបុ
តនមលាណសើើៃឹង្សាទំៃិញរា��ំង្សាអស់លែដូ�ជាតនមលាលែដូ�ត្រូតវូបាៃពិុ�រីណា
ណ�ក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់អំពុើក៏ត្រូមិតនៃអំណពុើណ�រីក៏មើ។
(f)	 បទណ�ើើសណត្រូកាមលែផកុ៏ណៃះ	អាច្ត្រូតវូបាៃកាត់ណ�សណ�ក៏ុងុ្សាណខាៃ ើ្
ណាមួ�លែដូ�អំណពុើរីណ�រីក៏មើជាមូ��្ឋ ៃអាច្ត្រូតវូបាៃកាត់ណ�សជា
បទណ�ើើស�ច់្ណ��លែឡក៏ពុើោុ។
(g)	 លែផកុ៏ណៃះមិៃហាមឃាត់ជៃណ�ើើសណាមុាក់៏	ឬណត្រូច្ើៃោក់៏ពុើ
ការីណ�ទត្រូបកាៃ់ពុើការីរីណំ�ភបំពាៃច្បាប់លែដូ�ណក៏ើតណច្ញពុើត្រូបតិបតតិការី
បទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ដូូច្ោុ	លែដូ�រីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើលែផកុ៏ណៃះណឡើ�។
លែផកុ៏ទើ	 9.	 វណិស្្ៃក៏មើ។

ច្បាប់ណៃះមិៃត្រូតវូណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើណ��រីដូ្ឋសភាណឡើ�	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត
ណ���ក៏ខៃតិក៏ៈអ្ើមួ�	លែដូ�ពុត្រូង្សាើក៏បលែៃ្ថមៃូវណោ�បំ�ង្សា	�ទធផ�	ៃិង្សា
ណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍នៃច្បាប់ណៃះ	ណហិើ�ត្រូតវូបាៃឆូលាង្សាណ�ក៏ុងុ្សាសភាៃើមួ�
ៗណ��ការីណបាះណឆុ្តណ��ណ�ណ�ុះលែដូ�បាៃបញូូ�ណ�ក៏ុងុ្សាទិោុៃុ
ប្វតតិ	បើភាគបួៃនៃសមាជិក៏ភាពុនៃសភាៃើមួ�ៗដំូណា�ោុ	ឬណ��
�ក៏ខៃតិក៏ៈណាមួ�លែដូ�ចូ្�ជា្រីមាៃណ�ណពុ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័ត
ណ��អុក៏ណបាះណឆុ្តលែតបុូណណា្ណ ះ។

លែផកុ៏ទើ	 10.	 វចិ្ឆេិៃតភាពុ។

ត្រូបសិៃណបើបទបញាតតិណាមួ�នៃច្បាប់ណៃះ	ឬលែផកុ៏ណាមួ�នៃបទបញាតតិ
ណៃះ	ឬការីអៃុវតតរីបស់វាណៅណ�ើជៃណាមុាក់៏	ឬកា�ៈណទសៈណាមួ�គឺ
ណ��ស្រីណហិតុផ�អ្ើមួ�លែដូ��ត់ទុក៏ជាណមាឃៈ	ឬផទុ�ពុើរីដូ្ឋ្មើៃុញា
ណោះ	បទបញាតតិលែដូ�ណ�ណសសស�់	ៃិង្សាការីអៃុវតតលែដូ�អាច្ត្រូតវូបាៃ
ផដា�់សុពុ�ភាពុណ��ោើ ៃបទបញាតតិ	ឬការីអៃុវតតលែដូ��ត់ទុក៏ជា
ណមាឃៈ	ឬផទុ�ពុើរីដូ្ឋ្មើៃុញាមិៃត្រូតវូរីង្សាការីបូះពា�់ណឡើ�	បុូលែៃតត្រូតវូណ�លែត
មាៃត្រូបសិទធភាពុណពុញណ�ញ	ណហិើ�សរីបុមក៏	បទបញាតតិ�ងំ្សាឡា�នៃ
ច្បាប់ណៃះ	គឺជាត្រូបការីណសសស�់។

លែផកុ៏ទើ	 11.	 គំៃិតផដាួច្ណផដាើមលែដូ�មាៃទំោស់។

(a)	 ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�វធិាៃការីណៃះ	ៃិង្សាវធិាៃការីមួ�ណផសង្សាណទៀតលែដូ�
ណ�ះត្រូស្�ការីពិុ�រីណាណ�ើការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ
�ក៏ខខ�ឌ 	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	32	នៃមាត្រូតា	I	នៃរីដូ្ឋ្មើៃុញា
	ការីដូក៏ហូិតសិទធិណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ៃិង្សាការី
ត្រូតតួពិុៃិតយក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា	ការីត្រូបមូ�	DNA	ឬបទ
ណ�ើើសណ�រីក៏មើត្រូតវូមាៃណ�ណ�ើសៃលាឹក៏ណឆុ្តទូ�ំង្សារីដូ្ឋដូូច្ោុណោះ	បទបញាតតិ
នៃវធិាៃការី	ឬបណាដា វធិាៃការីណផសង្សាណទៀតត្រូតវូ�ត់ទុក៏ថាមាៃទំោស់
ជាមួ�ៃឹង្សាវធិាៃការីណៃះ។	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�គំៃិតផដាួច្ណផដាើមណៃះទទួ�បាៃ
សំណឡង្សាណឆុ្តោំត្រូទណត្រូច្ើៃជាង្សា	វធិាៃការីមួ�លែដូ��ត់ទុក៏ថាមាៃទំោស់
ជាមួ�វា	ត្រូបការីនៃគំៃិតផដាួច្ណផដាើមណៃះៃឹង្សាត្រូតវូឈះុ�ំង្សាត្រូសងុ្សា	ណហិើ�
វធិាៃការី	ឬបណាដា វធិាៃការីណផសង្សាណទៀតត្រូតវូ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 20 ្រន្ត
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(b)	 ពុត្រូងឹ្សាង្សាគុ�ភាពុនៃការីរីស់ណ�រីបស់អុក៏ជួ�ផទះរាប់�ៃោក់៏ក៏ុងុ្សារីដូ្ឋ	
California	ៃិង្សាកាត់បៃ្ថ�ចំ្ៃួៃនៃត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋនៃរីដូ្ឋ	California	លែដូ�
ត្រូបឈមៃឹង្សាបញ្ញាា �ំណ��្ឋ ៃ ្្ងៃ់ ្្ងរីៃិង្សាោើ ៃផទះសំលែបង្សា។

(c)	 ណដូើម្ើបញ្ប់ការីណក៏ើៃណឡើង្សានៃការីបណ�ដា ញណច្ញ	ៃិង្សាការីផ្លា ស់ទើជត្រូមក៏
លែដូ�បូះពា�់ដូ��់សហិគមៃ៍ោោទូ�ំង្សារីដូ្ឋ	California។

(d)	 ណដូើម្ើអៃុញ្ញាា តឲ្យយទើត្រូក៏ងុ្សា	ណខាៃ ើ្	ឬទើត្រូក៏ងុ្សា	ៃិង្សាណខាៃ ើ្	អៃុវតតច្បាប់ក៏ុងុ្សា 
មូ��្ឋ ៃណាមួ�លែដូ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាណៅណ�ើអត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួផទះសត្រូមាប់
អច្�ៃត្រូទពុយ�ំណ��្ឋ ៃ	ដូរាបណាវាមាៃអា�ុកា�ោូង្សាតិច្	15	ឆំុ្	�ប់
តាងំ្សាពុើអច្�ៃត្រូទពុយណោះបាៃទទួ��ិខិតបញ្ញាា ក់៏ការីកាៃ់កាប់រីបស់ខលាួៃ។

(e)	 ណដូើម្ើអៃុញ្ញាា តឲ្យយច្បាប់ក៏ុងុ្សាត្រូសកុ៏ត្រូគប់ត្រូគង្សាអត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួបោទ ប់ពុើមាៃ
ផទះទំណៃរី	ណ��អៃុញ្ញាា តឲ្យយមូាស់ផទះបណង្សាកើៃនថ្មីលាឈុ�ួបៃទប់លែដូ�ទំណៃរី	មិៃ
ណ�ើសពុើ	15	ភាគរី�ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�បើឆុ្បំៃតបោទ ប់បលែៃ្ថមពុើណ�ើកំ៏ណ�ើ ៃ
ណាមួ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណត្រូកាមបទបញ្ញាា ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ។

(f)	 ណដូើម្ើណ�ើក៏លែ�ង្សាមូាស់ផទះលែដូ�មាៃ�ំណ��្ឋ ៃមួ�	ឬពុើរី	ណច្ញពុើ
ច្បាប់ត្រូគប់ត្រូគង្សានថ្មីលាឈុ�ួក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ។

លែផកុ៏ទើ	 4.	 លែផកុ៏ទើ	1954.50	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	ត្រូតវូបាៃណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1954.50.	 ជំពូុក៏ណៃះ	ត្រូតវូមាៃណគដឹូង្សាឮ	ណហិើ�អាច្ត្រូតវូបាៃដូក៏ត្រូសង់្សាជា	
ច្បាប់ ភាពុមាៃ�ទធភាពុ បង់្សានថ្មីលាឈុ�ួ	ផទះ Costa-Hawkins។

លែផកុ៏ទើ	 5.	 លែផកុ៏ទើ	1954.52	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	ត្រូតវូបាៃណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1954.52. (a)	 ថ្្មីើណបើមាៃបទបញាតតិនៃច្បាប់ណាមួ�ណផសង្សាណទៀតក៏៏
ណ��	មូាស់នៃអច្�ៃត្រូទពុយ�ំណ��្ឋ ៃអាច្បណង្សាកើតៃូវអត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួផទះ
ដំូបូង្សា	ៃិង្សាបៃតបោទ ប់�ងំ្សាអស់	សត្រូមាប់�ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់អំពុើអ្ើមួ�	ដូូច្	 
ខាង្សាណត្រូកាមណៃះ	គឺជាការីពិុត៖
(1)	 វាមាៃ	�ិខិតបញ្ញាា ក់៏ការីកាៃ់កាប់លែដូ�ណច្ញណ�ណត្រូកា�នថ្មី្ងទើ	1 
លែខកុ៏មាៈ	ឆំុ្	1995 លែដូ�បាៃណច្ញ�ិខិតបញ្ញាា ក់៏ការីកាៃ់កាប់�ំណ�
�្ឋ ៃណ�ើក៏ទើមួ�ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	15	ឆំុ្	បោទ ប់ពុើនថ្មី្ងលែដូ�មូាស់ផទះលែសង្្សារីក៏
ការីបណង្សាកើតអត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួផទះដំូបូង្សា	ឬជាបៃតបោទ ប់។
(2) វាត្រូតវូបាៃណ�ើក៏លែ�ង្សារីចួ្មក៏ណហិើ�ពុើបទបញ្ញាា ត្រូគប់ត្រូគង្សានថ្មីលាឈុ�ួ
�ំណ��្ឋ ៃរីបស់អង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈណ�នថ្មី្ងទើ	ឬមុៃនថ្មី្ងទើ	1	លែខកុ៏មាៈ	ឆំុ្
 1995	ណ��អៃុណ�មតាមការីណ�ើក៏លែ�ង្សាថុាក់៏មូ��្ឋ ៃសត្រូមាប់បៃទប់
លែដូ�ណទើបលែតបាៃស្ង្សាសង់្សារីចួ្ថ្មីើើៗ៖

(3) (A)	 វាអាច្ផ្លា ស់បដាូរី�ច់្ណ��លែឡក៏ពុើោុពុើចំ្�ង្សាណជើង្សាចំ្ណពាះបៃទ
ប់សុ្ក់៏ណ�	ឬផ�ត្រូបណោជៃ៍រីង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	ដូូច្មាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សា
លែផកុ៏រីង្សា	(b), (d),	ឬ	(f)	នៃលែផកុ៏ទើ	11004.5	នៃត្រូក៏មសដាើពុើអាជើវក៏មើ	ៃិង្សា
វជិាា ជើវៈ,	ណហិើ�មូាស់គឺជារីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�កាៃ់កាប់�ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់
ផទះមិៃណ�ើសពុើពុើរីបៃទប់។
(B)	 ក៏ថាខ�ឌ ណៃះមិៃ�ក៏ណៅអៃុវតតក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ ណាមួ�ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម
ណឡើ�៖

(i)	 បោទ ប់សុ្ក់៏ណ�ឬបៃទប់លែដូ�ការីជួ�មុៃត្រូតវូបាៃបញប់ូណ��មូាស់
ផទះណ��ការីជូៃដំូ�ឹង្សាអៃុណ�មតាមវគ្គ	1946.1	ឬត្រូតវូបាៃបញប់ូ
ណ��ការីផ្លា ស់បតូរី�ក៏ខខ�ឌ នៃការីជួ�លែដូ�បាៃជូៃដំូ�ឹង្សាអៃុណ�ម
តាមវគ្គ	827។

(ii)	 បៃទប់ណគង្សាឬបៃទប់ខុៃដូូលែដូ�មិៃ�ៃ់ត្រូតវូបាៃ�ក់៏�ច់្ណ��លែឡក៏
ណ��អុក៏លែបង្សាលែច្ក៏បៃតដូ�់អុក៏ទិញត្រូតឹមត្រូតវូណស្ើ ះត្រូតង់្សា។	ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏
នៃនថ្មីលាឈុ�ួដំូបូង្សារីបស់បៃទប់សុ្ក់៏ណ�	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃជំពូុក៏ណៃះ	
គឺជានថ្មីលាឈុ�ួត្រូសបច្បាប់លែដូ�ចូ្�ជា្រីមាៃកា�ពុើនថ្មី្ងទើ	7 លែខឧសភា	 

ពួុក៏ណគ	ត្រូតវូតសូ៊រីក៏ាការីង្ហារី	លែដូ�រីញុត្រូ�ៃពួុក៏ណគឲ្យយចូ្�ណៅក៏ុងុ្សាភាពុត្រូក៏ើត្រូក៏	 
ៃិង្សាោើ ៃផទះសលែម្ង្សា។

(f)	 សហិជើពុការីង្ហារី	ដូូច្ជាសមាគមត្រូគបូណត្រូង្សាៀៃរីដូ្ឋ	California	សមាគម
គិ�ៃុប្�្ឋ ក៏រីដូ្ឋ	California	ៃិង្សាសហិជើពុៃិណោជិក៏ផដា�់ណសវាអៃតរីជាតិ	 
(SEIU)	បាៃណ្្ើឲ្យយផទះសលែម្ង្សាលែដូ�មាៃ�ទធភាពុអាច្បង់្សាបាៃកាលា �ជា
អាទិភាពុសត្រូមាប់សមាជិក៏រីបស់ខលាួៃ។	ត្រូគបូណត្រូង្សាៀៃណ�តាមមជ្ម�ឌ �
ទើត្រូក៏ងុ្សារីបស់រីដូ្ឋ	California	កំ៏ពុុង្សាលែតចំ្ណា�ត្រូបាក់៏	40	ភាគរី�ដូ�់	 
70	ភាគរី�នៃត្រូបាក់៏លែខរីបស់ខលាួៃណៅណ�ើផទះសលែម្ង្សា	ណហិើ�ភាគណត្រូច្ើៃត្រូតវូ
បាៃបង្សាខំឲ្យយដូក៏�ក៏មួ�ណមូាង្សា	ឬណត្រូច្ើៃណមូាង្សាពុើការីង្ហារីរីបស់ពួុក៏ណគណដូើម្ើ
មាៃ�ទធភាពុបង់្សានថ្មីលាឈុ�ួផទះមួ�។

(g)	 ណ�ះបើជារីដូ្ឋណៃះតំណាង្សាឲ្យយត្រូតឹមលែត	12	ភាគរី�នៃចំ្ៃួៃត្រូបជាជៃ
ទូ�ងំ្សាសហិរីដូ្ឋក៏៏ណ��	រីដូ្ឋ	California	ផដា�់ទើ�ំណ�ដូ�់ត្រូបជាជៃលែដូ�
ោើ ៃផទះសលែម្ង្សាទូ�ងំ្សាត្រូបណទសរីហូិតដូ�់	22	ភាគរី�។	(ត្រូក៏សួង្សាអភិវឌីឍ
ផទះសលែម្ង្សា	ៃិង្សាសហិគមៃ៍រីដូ្ឋ	California)

(h)	 ណោង្សាតាមការីសិក៏ាមួ�កា�ពុើឆំុ្	2018	ណ�ក៏ុងុ្សា	UCLA 
Anderson Forecast	មាៃទំោក់៏ទំៃង្សាោូង្សារីងឹ្សាមំារីវាង្សានថ្មីលាឈុ�ួម្យម
លែដូ�ខ្ពស់ជាង្សា	ជាមួ�ៃឹង្សាចំ្ៃួៃនៃត្រូបជាជៃលែដូ�រីស់ណ�តាមដូង្សាផលាូវ	ឬ
ទើជត្រូមក៏បណណាដា ះអាសៃ។ុ	ណ�ណពុ�ផសំោុជាមួ�ៃឹង្សាក៏តាត មាៃហាៃិភ័�
ៃើមួ�ៗ	ទើផារីផទះសលែម្ង្សាលែដូ�មាៃ�ទធភាពុអាច្បង់្សាបាៃ	រីមួចំ្លែ�ក៏
បណង្សាកើតបាៃជាកំ៏ណ�ើ ៃអុក៏ោើ ៃផទះសលែម្ង្សា។

(i)	 បញ្ញាា ោើ ៃ�ំណ��្ឋ ៃគឺជាបញ្ញាា សុខភាពុស្ធារី�ៈដ៏ូច្ម្ង្សា។	
ត្រូបជាជៃលែដូ�ោើ ៃផទះសលែម្ង្សា	ទំៃង្សាជាៃឹង្សាត្រូតវូស្លា ប់មុៃអា�ុបើណៅបួៃ
ដូង្សា	ណហិើ�ទំៃង្សាជាត្រូបឈមៃឹង្សាជំងឺ្សាឆូលាង្សា	ណៃះណបើណោង្សាតាមត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាជាតិ
លែថ្មី�ំសុខភាពុសត្រូមាប់អុក៏ោើ ៃផទះសលែម្ង្សា។

(j)	 មជ្ម�ឌ �ត្រូគប់ត្រូគង្សា	ៃិង្សាបង្ហាក រីជំងឺ្សា	បាៃត្រូពុមាៃថា	ត្រូបជាជៃង្ហា�
រីង្សាណត្រូោះត្រូបឈមៃឹង្សាអា�ុរីស់ណ�ម្យម�បជាង្សា	មាៃអត្រូតាជំងឺ្សាមហារីកី៏
ខ្ពស់ជាង្សា	ៃិង្សាណក៏ើតមក៏មាៃណខូាះណត្រូច្ើៃ	ណ�ណពុ�ពួុក៏ណគផ្លា ស់ទើ�ំណ�
ណច្ញពុើផទះរីបស់ពួុក៏ណគណ��ស្រីលែតការីលែត្រូបត្រូប�ួណសដូ្ឋកិ៏ចូ្ណ�តំបៃ់
ជិតខាង្សារីបស់ពួុក៏ណគ។

(k)	 កំ៏ណ�ើ ៃបៃទុក៏ចំ្ណា�ណៅណ�ើផទះសលែម្ង្សា	ណ្្ើឲ្យយការីក៏ក៏សទះច្រាច្រី�៍
កាៃ់លែតអាត្រូក៏ក់៏លែថ្មីមណទៀត	ៃិង្សាបង្សាកណត្រូោះភ័�ដូ�់បរីសិ្្ថ ៃ	ណ��បង្សាខំឲ្យយ
អុក៏ណ្្ើដំូណ�ើ រីពុើផទះណៅក៏លែៃលាង្សាណ្្ើការីត្រូតវូរីស់ណ�កាៃ់លែតឆ្្ង �ពុើក៏លែៃលាង្សាណ្្ើការី
រីបស់ខលាួៃ	លែដូ�ណ្្ើឲ្យយរី�ៈណពុ�ណ្្ើដំូណ�ើ រីពុើផទះណៅក៏លែៃលាង្សាណ្្ើការីមាៃការី
ណក៏ើៃណឡើង្សា។	រីបា�ការី�៍ណ��	Pew Charitable Trusts	បាៃ
ក៏ត់សមា្គ �់ថា	ចំ្ៃួៃនៃពុ�រីដូ្ឋ	California	លែដូ�ណ្្ើដំូណ�ើ រីពុើផទះណៅ
ក៏លែៃលាង្សាណ្្ើការីណ�ើសពុើ	90	ោទើ	ណ�តាមផលាូវៃើមួ�ៗ	មាៃការីណក៏ើៃណឡើង្សា	 
40	ភាគរី�	ច្ណោលា ះពុើឆំុ្	2010	ដូ�់ឆំុ្	2015។	កំ៏ណ�ើ ៃណៃះគឺជា
�ទធផ�ណ��ផ្ទ �់នៃក៏ង្សា្ះខាតផទះសលែម្ង្សាលែដូ�មាៃ�ទធភាពុបង់្សានថ្មីលា
ឈុ�ួបាៃណ�ជិតក៏លែៃលាង្សាណ្្ើការី។

(l)	 បៃទុក៏នៃភ័សតុតាង្សាលែដូ�ណក៏ើៃណឡើង្សា	បាៃផដា�់ជាណោប�់ថា	ការីណ្្ើឲ្យយមាៃ
ណស្ថរីភាពុនថ្មីលាឈុ�ួផទះ	អាច្ោំមក៏ៃូវអត្ថត្រូបណោជៃ៍ទូ�ំទូ��ដូ�់អុក៏ជួ�
ផទះ	ណសដូ្ឋកិ៏ចូ្រីបស់រីដូ្ឋ	បរីសិ្្ថ ៃ	ៃិង្សាណសវាស្ធារី�ៈរីបស់រីដូ្ឋផង្សាលែដូរី។

លែផកុ៏ទើ	 3.	 ណោ�បំ�ង្សា	ៃិង្សាណច្តោ

ត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋនៃរីដូ្ឋ	California	តណៅណៃះត្រូបកាសៃូវណោ�បំ�ង្សាៃិង្សា
ណោ�ណ�លែដូ�បាៃអៃុម័តណ��ច្បាប់ណៃះដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(a)	 ណដូើម្ើអៃុញ្ញាា តឲ្យយទើត្រូក៏ងុ្សា	ៃិង្សាណខាៃ ើ្ោោរីបស់រីដូ្ឋ	California 
អភិវឌីឍៃ៍	ៃិង្សាអៃុវតតណោ�ៃណោបា�ត្រូគប់ត្រូគង្សានថ្មីលាឈុ�ួផទះលែដូ�ធាោ
ថា	អុក៏ជួ�ផទះអាច្លែសង្្សារីក៏	ៃិង្សាមាៃ�ទធភាពុបង់្សានថ្មីលាឈុ�ួណ�ក៏ុងុ្សាលែដូៃ
សមត្ថកិ៏ចូ្រីបស់ខលាួៃ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 21 ្រន្ត
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លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��ទើត្រូក៏ងុ្សាមួ�	ណខាៃ ើ្មួ�	ឬទើត្រូក៏ងុ្សា	ៃិង្សាណខាៃ ើ្
មួ�ណឡើ�។
លែផកុ៏ទើ	 6.	 លែផកុ៏ទើ	1954.53	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	ត្រូតវូបាៃណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1954.53. (a)	 ថ្្មីើណបើមាៃបទបញាតតិនៃច្បាប់ណាមួ�ណផសង្សាណទៀត
ក៏៏ណ��	ណហិើ�ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតមាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	1954.52	ៃិង្សា
លែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏ណៃះ	ទើត្រូក៏ងុ្សាមួ�	ណខាៃ ើ្មួ�	ឬទើត្រូក៏ងុ្សា	ៃិង្សាណខាៃ ើ្មួ�
	តាមរី�ៈបទបញាតតិ	បទបញ្ញាា 	ឬៃើ�័តក៏មើក៏ុងុ្សាមូ��ខ ៃ	អាច្ត្រូគប់ត្រូគង្សា
អត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួពុើដំូបូង្សា	ៃិង្សាបៃតបោទ ប់�ងំ្សាអស់សត្រូមាប់អច្�ៃត្រូទពុយ
�ំណ��្ឋ ៃ។ មូាស់នៃអច្�ៃត្រូទពុយ�ំណ��្ឋ ៃ	អាច្បណង្សាកើតៃូវអត្រូតា
នថ្មីលាឈុ�ួដំូបូង្សាសត្រូមាប់�ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតបទបញាតតិ
ណាមួ�ខាង្សាណត្រូកាមណៃះត្រូតវូបាៃអៃុវតត៖

(1)	 ការីជួ�មុៃត្រូតវូបាៃបញប់ូណ��មូាស់ផទះណ��ការីជូៃដំូ�ឹង្សា
អៃុណ�មតាមវគ្គ	1946.1	ឬត្រូតវូបាៃបញប់ូណ��ការីផ្លា ស់បតូរី�ក៏ខខ�ឌ
នៃការីជួ�លែដូ�បាៃជូៃដំូ�ឹង្សាអៃុណ�មតាមវគ្គ	827	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតការី
លែក៏លែត្រូបត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណ��ច្បាប់ក៏ុងុ្សាចំ្ៃួៃនៃការីជួ�ឬនថ្មីលាឈុ�ួ។	

 សត្រូមាបណោ�បំ�ង្សានៃក៏ថាខ�ឌ ណៃះ	ការីបញប់ូឬមិៃបៃតជាថ្មីើើនៃកិ៏ចូ្សៃយា
ឬកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សារីបស់មូាស់អច្�ៃវត្ថុជាមួ�ៃឹង្សាភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�កំ៏�ត់
ក៏ត្រូមិតការីជួ�ចំ្ណពាះអុក៏ជួ�មាៃគុ�វឌុីឍិ	ត្រូតវូបក៏ត្រូស្�ថាជាការីលែក៏លែត្រូប
�ក៏ខខ�ឌ នៃការីជួ�អៃុណ�មតាមវគ្គ	827។

(A)	 ណ�ក៏ុងុ្សា�ុតាត ្ិការីមួ�លែដូ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��ដូើកាឬបទបញាតតិនៃ
ជំពូុក៏សតើពុើអត្រូតាជួ�សត្រូមាប់បៃទប់សុ្ក់៏ណ�ឬបៃទប់	មូាស់អច្�ៃវត្ថុ
លែដូ�បញប់ូឬខក៏ខាៃការីពិុៃិតយណមើ�កិ៏ចូ្សៃយាឬកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាជាមួ�
ភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�លែដូ�កំ៏�ត់សត្រូមាប់ក៏ត្រូមិតជួ�ដូ�់គុ�វឌុីឍិអុក៏ជួ�
អាច្មិៃកំ៏�ត់ការីជួ�ដំូបូង្សាសត្រូមាប់រី�ៈណពុ�បើឆុ្បំោទ ប់ពុើកា�បរីណិច្ឆេទ
បញប់ូឬមិៃបៃតជាថ្មីើើនៃកិ៏ចូ្សៃយាឬកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សា។	សត្រូមាប់ការីជួ�
ថ្មីើើណាមួ�លែដូ�បាៃបណង្សាកើតក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�នៃរី�ៈណពុ�បើឆុ្	ំអត្រូតាជួ�
សត្រូមាប់ការីជួ�ថ្មីើើលែដូ�បាៃបណង្សាកើតចំ្ណពាះបៃទប់សុ្ក់៏ណ�ឬបៃទប់ទំណៃរីត្រូតវូ
កំ៏�ត់អត្រូតាដូូច្ោុដូូច្ការីជួ�លែដូ�បាៃបញប់ូឬមិៃបៃតជាថ្មីើើកិ៏ចូ្សៃយា
ឬកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាជាមួ�ភុាក់៏ង្ហារី�្ឋ ភិបា�លែដូ�កំ៏�ត់ពុើការីកំ៏�ត់
ការីជួ�ចំ្ណពាះអុក៏ជួ�មាៃគុ�វឌុីឍ	បលែៃ្ថមជាមួ�ៃឹង្សាការីការីណក៏ើៃណឡើង្សា
ៃូវអំណា�ណត្រូកា�ការីបញប់ូឬ�ុបណ��កិ៏ចូ្សៃយាឬកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សា។

(B)	 អៃុក៏ថាខ�ឌ 	(A)	មិៃ�ក៏មក៏អៃុវតតចំ្ណពាះការីជួ�ថ្មីើើណាមួ�
ក៏ុងុ្សារី�ៈ	12	លែខឬរី�ៈណពុ�ណ�ើសពុើណៃះលែដូ�ត្រូតវូបាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាណត្រូកា�
នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ2000	អៃុណ�មតាមកិ៏ចូ្សៃយាឬកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សា
រីបស់មូាស់ជាមួ�ភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�	លែដូ�កំ៏�ត់ក៏ត្រូមិតការីជួ�ចំ្ណពាះ
អុក៏ជួ�មាៃគុ�វឌុីឍិ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតការីទំណៃរីមុៃនៃបៃទប់សុ្ក់៏ណ�
ឬបៃទប់ត្រូសបណៅៃឹង្សាការីមិៃបៃតជាថ្មីើើឬការី�ុបណ��កិ៏ចូ្សៃយាឬកិ៏ចូ្
ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាជាមួ�ភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�	លែដូ�កំ៏�ត់ក៏ត្រូមិតការីជួ�ចំ្ណពាះ
អុក៏មាៃមាៃគុ�វឌុីឍិដូូខកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាអៃុក៏ថាខ�ឌ ណៃះ។

(2)	 មូាស់អច្�ៃវត្ថុបាៃ��់ត្រូពុមណផសង្សាតារី�ៈកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�
អង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈណ��ពិុ�រីណារីណ�ើការីផត�់ហិិរីញាវត្ថុណ��ផ្ទ �់	ឬ
ទត្រូមង់្សាណផសង្សាណទៀតនៃជំៃួ�ដូូច្កំ៏�ត់ក៏ុងុ្សាជំពូុក៏	4.3	(�ប់ណផតើមជាមួ�វគ្គ	
65915)	នៃលែផកុ៏ទើ	1	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	7	នៃត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�។

(3)	 អត្រូតាជួ�ដំូបូង្សាសត្រូមាប់បៃទប់សុ្ក់៏ណ�ឬបៃទប់លែដូ�អត្រូតាជួ�ដំូបូង្សា
ត្រូតវូត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��ដូើកា	ឬបទបញាតតិនៃជំពូុក៏លែដូ�ចូ្�ជា្រីមាៃណ�នថ្មី្ងទើ	 
1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1995	រីហូិតដូ�់នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1999	មិៃអាច្
ណ�ើសចំ្ៃួៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃគ�ោអៃុណ�មតាមអៃុលែផកុ៏	(c)។

(b)	 អៃុលែផកុ៏	(a)	ណ��បលែៃ្ថម	អៃុវតតចំ្ណពាះការីបៃតស្ជាថ្មីើើនៃការីជួ�
ដំូបូង្សាណ��អុក៏ជួ�	អុក៏ទទួ�ជួ�	ការីជួ�បៃតលែដូ�បាៃអៃុញ្ញាា ត	 

ឆំុ្	2001	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏នៃនថ្មីលាឈុ�ួណោះត្រូតវូបាៃ
ត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��បទបញាតតិខុសៗោុនៃជំពូុក៏ណៃះ។	ណ�ះជាោូង្សាណា	 
ត្រូបសិៃណបើ�ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់ផទះលែ�ង្្សាបំណពុញតាម�ក៏ខ�ៈវៃិិច្ឆេ័�នៃ
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1) ឬ	(2)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a) ឬ	ត្រូបសិៃណបើ�ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់
�ងំ្សាអស់	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតមួ�	ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ណច្ញ�ច់្ណ��លែឡក៏ពុើោុ
ណ��អុក៏លែបង្សាលែច្ក៏បៃតណៅឲ្យយអុក៏ទិញណ��សុច្រីតិក៏ុងុ្សាតនមលាណាមួ�	 
ណហិើ�អុក៏លែបង្សាលែច្ក៏បៃតណោះបាៃកាៃ់កាប់�ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់ផទះលែ�ង្្សា
លែដូ�ណ�ណសសស�់មិៃ�ៃ់បាៃ�ក់៏ណោះជា�ំណ��្ឋ ៃណោ�រីបស់ខលាួៃ
ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ោូង្សាតិច្មួ�ឆុ្	ំបោទ ប់ពុើការីលែបង្សាលែច្ក៏បៃតបាៃណក៏ើតណឡើង្សា
ណោះ	ក៏ថាខ�ឌ រីង្សា	(A) នៃក៏ថាខ�ឌ ទើ	(3)	ត្រូតវូបាៃអៃុវតតចំ្ណពាះ�ំណ�
�្ឋ ៃ	ឬបៃទប់ផទះលែ�ង្្សាលែដូ�ណ�ណសសស�់មិៃ�ៃ់បាៃ�ក់៏ណោះ។

(C)	 ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�បៃទប់សុ្ក់៏ណ�ឬបៃទប់លែដូ�អត្រូតាជួ�ដំូបូង្សាឬបៃតប
ោទ ប់ត្រូតវូបាៃត្រូតតួពិុៃិតយណ��ដូើកា	ឬបទបញាតតិនៃជំពូុក៏ណៃះមាៃអៃុភាពុ
ណ�នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1995	�ក៏ខខ�ឌ ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាមត្រូតវូអៃុវតត៖

(i)	 មូាស់អច្�ៃវត្ថុដូូច្បាៃណរីៀបរាប់ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ ណៃះអាច្បណង្សាកើតអត្រូតា
ជួ�ដំូបូង្សាៃិង្សាបៃតបោទ ប់�ងំ្សាអស់សត្រូមាប់ការីជួ�លែដូ�មាៃឬការីជួ�
ថ្មីើើៗមាៃអាៃុភាភាពុណ�ឬណត្រូកា�នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1999	ត្រូបសិៃណបើ
ការីជួ�មាៃអាៃុភាពុណ�ឬណត្រូកា�នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1999	ត្រូតវូបាៃ
បណង្សាកើតច្ណោលា ះនថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1996	ៃិង្សានថ្មី្ងទើ	31	លែខ្ុ	ូឆុ្	ំ1998។

(ii)	 ណ���ប់ណផតើមណ�នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1999	មូាស់អច្�ៃវត្ថុ
ដូូច្បាៃណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ ណៃះអាច្បណង្សាកើតអត្រូតាជួ�ដំូបូង្សាៃិង្សា
បៃតបោទ ប់�ងំ្សាអស់ចំ្ណពាះការីជួ�ថ្មីើើៗ	ត្រូបសិៃណបើការីជួ�ពុើមុៃត្រូតវូមាៃ
អាៃុភាពុណ�នថ្មី្ងទើ	31	លែខ្ុ	ូឆុ្	ំ1995។

(iii)	 អត្រូតាជួ�ដំូបូង្សាសត្រូមាប់បៃទប់សុ្ក់៏ណ�ឬបៃទប់ដូូច្បាៃណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុុ
ង្សាក៏ថាខ�ឌ ណៃះ	លែដូ�អត្រូតាជួ�ដំូបូង្សាត្រូតវូត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��ដូើកា	 
ឬបទបញាតតិនៃជំពូុក៏លែដូ�ចូ្�ជា្រីមាៃណ�នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1995  
រីហិតូដូ�់នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1999	មិៃអាច្ណ�ើសចំ្ៃួៃលែដូ�ត្រូតវូ
បាៃគ�ោអៃុណ�មតាមអៃុលែផកុ៏	(c)	នៃវគ្គ	1954.53។	មូាស់
អច្�ៃវត្ថុដូូច្បាៃណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ ណៃះ	រីហិតូដូ�់នថ្មី្ងទើ	1 
លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1999	អាច្បណង្សាកើតអត្រូតាជួ�ដំូបូង្សាសត្រូមាប់បោទ ប់សុ្ក់៏ណ�
ឬបៃទប់	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�អុក៏ជួ�បាៃណមាឃៈ	ណបាះបង់្សាណ��	ឬលែក៏លែត្រូប
ណ��សើ័ត្រូគចិ្តតអៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ ទើ	(2)	នៃវគ្គើ	1161	នៃត្រូក៏មុ
ៃើតិវ ិ្ ើរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ។

(b)	 អៃុលែផកុ៏	(a)	មិៃ�ក៏មក៏អៃុវតតណទ	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�មូាស់អច្�ៃវត្ថុ
បាៃ��់ត្រូពុមណផសង្សាតារី�ៈកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�អង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈណ��
ពិុ�រីណារីណ�ើការីផត�់ហិិរីញាវត្ថុណ��ផ្ទ �់	ឬទត្រូមង់្សាណផសង្សាណទៀតនៃជំៃួ�
ដូូច្កំ៏�ត់ក៏ុងុ្សាជំពូុក៏	4.3	(�ប់ណផតើមជាមួ�វគ្គ	65915)	នៃលែផកុ៏ទើ	1	នៃ
ចំ្�ង្សាណជើង្សា	7	នៃត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�។

(c)	 ោើ ៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាវគ្គណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ឱយបូះពា�់ដូ�់អំណា
ច្នៃអង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈ	លែដូ�អាច្មាៃក៏ុងុ្សាការីណ្្ើៃិ�័តឬត្រូគប់ត្រូគង្សា
មូ��្ឋ ៃសត្រូមាប់ការីលែក៏លែត្រូបណផសង្សា។

(d)	 វគ្គណៃះមិៃ�ក៏មក៏អៃុវតតចំ្ណពាះបៃទប់សុ្ក់៏ណ�ឬបៃទប់ណាមួ
�លែដូ�មាៃបញ្ញាា សុខភាពុ ្្ងៃ់ ្្ងរី	សុវត្ថិភាពុ	អគ្គើភ័�	ឬបណង្សាកើតឱយ
មាៃការីរីណំ�ភច្បាប់	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតអ្ើ�ងំ្សាឡា�លែដូ�បណាត �មក៏ពុើ
ណត្រូោះមហិៃតរា�សត្រូមាប់ការីណ�ើក៏ណឡើង្សាត្រូតវូបាៃណច្ញណ��ភុាក់៏ង្ហារី
រី�្ឋ ភិបា�សមត្រូសបណហិើ�លែដូ�ណ�មិៃបញូុះតនមលាសត្រូមាប់រី�ៈណពុ�
ត្រូបាមួំ�លែខឬណ�ើសណពុ�ទំណៃរីមុៃ។

(e)	 អៃុណ�មតាមច្បាប់រីដូ្ឋ	California	សិទធិរីបស់មូាស់ផទះក៏ុងុ្សាការីទទួ�
បាៃអត្រូតា�ុតតិ្ម៌នៃការីតបសងុ្សាពុើអច្�ៃត្រូទពុយ	មិៃត្រូតវូសណង្សាខបឲ្យយខលាើ
ណ��បទបញាតតិ្មើៃុញា	បទបញ្ញាា 	ឬៃើ�័តក៏មើក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃណាមួ�	 

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 21 ្រន្ត
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	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតមូាស់បាៃទទួ�ការីជូៃដំូ�ឹង្សាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីពុើ
អុក៏ជួ�ថាវគ្គើនៃកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាទទួ��ក៏ការីជួ�។

(e) (c)	 ោើ ៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�លែដូ�ណ្្ើឲ្យយបូះ
ពា�់ដូ�់សិទធិអំណាច្ណាមួ�រីបស់អង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈ	លែដូ�អាច្
មាៃអត្ថិភាពុណផសង្សាពុើណៃះក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់ៃិ�័តក៏មើ	ឬត្រូតតួពិុៃិតយអង្សា្គណហិតុ
សត្រូមាប់ការីបណ�ដា ញណច្ញណឡើ�។

(f)	 លែផកុ៏ណៃះ	(d) លែផកុ៏រីង្សា	(b) dពំុុត្រូតវូបាៃអៃុវតតចំ្ណពាះរា�់�ំណ��្ឋ ៃ	
ឬបៃទប់ណាមួ�ណឡើ�	ត្រូបសិៃណបើ�ក៏ខខ�ឌ �ំង្សាអស់ខាង្សាណត្រូកាមណៃះត្រូតវូ
បាៃបំណពុញ៖

(1)	 បៃទប់សុ្ក់៏ណ�ឬបៃទប់ត្រូតវូបាៃណ�ើក៏�ក៏មក៏�ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សា
រីបា�ការី�៍អ្ិការីកិ៏ណ�ដា �ភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�សមត្រូសប	ណ��មាៃ
បញ្ញាា សុខភាពុ ្្ងៃ់ ្្ងរី	សុវត្ថិភាពុ	អគ្គើភ័�	ឬរីណំ�ភបំពាៃត្រូក៏ម	ដូូច្
ត្រូតវូបាៃកំ៏�ត់ណ��វគ្គ	17920.3	នៃត្រូក៏មសុវត្ថិភាពុៃិង្សាសុខភាពុ	
ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតការីបំពាៃលែដូ�បណាត �មក៏ពុើណត្រូោះមហិៃតរា�។

(2)	 ការីណ�ើក៏�ក៏មក៏ណៃះត្រូតវូបាៃណច្ញោូង្សាតិច្ណាស់	60	នថ្មី្ងមុៃ
កា�បរីណិច្ឆេទណ�ទំណៃរី។

(3)	 ការីណ�ើក៏ណឡើង្សាពុើការីបំពាៃមិៃត្រូតវូបាៃពិុៃិតយណមើ�ណ�មុៃណពុ�
អុក៏ជួ��ុបៃិង្សាមិៃ�ក់៏ជួ�ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	60	នថ្មី្ងឬរី�ៈណពុ�ណ�ើស
ណៃះ។	បុូលែៃត	រី�ៈណពុ�	60	នថ្មី្ងអាច្ត្រូតវូបាៃពុៃយាណ��ភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�
សមត្រូសបលែដូ�បាៃណច្ញការីណ�ើក៏ណឡើង្សាណៃះ។

លែផកុ៏ទើ	 7.	 សំ�ង់្សាណសរីភីាពុ។

ច្បាប់ណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ណ��ទូ�ំទូ��ត្រូសបតាមណោ�បំ�ង្សា
រីបស់វា។

លែផកុ៏ទើ	 8.	 វណិស្្ៃក៏មើ	ៃិង្សាៃិរាក៏រី�៍។

អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	10	នៃមាត្រូតា	II	នៃរីដូ្ឋ្មើៃុញា
រីដូ្ឋ	California	រីដូ្ឋសភាអាច្ណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើច្បាប់ណៃះ	ណដូើម្ើពុត្រូង្សាើក៏
បលែៃ្ថមៃូវណោ�បំ�ង្សារីបស់ខលាួៃ	ណ���ក៏ខៃតិក៏ៈមួ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃឆូលាង្សា
ណ�ក៏ុងុ្សាសភាៃើមួ�ៗណ��ការីណបាះណឆុ្តណ��ណ�ណ�ើ ះណ�ក៏ុងុ្សាទិោុ
ៃុប្វតតិ	ពុើរីភាគបើនៃសមាជិក៏ដំូណា�ោុ	លែដូ�ចុ្ះហិត្ថណ�ខាណ��
អភិបា�លែតបុូណណា្ណ ះ។	ោើ ៃច្បាប់ណាមួ�ណ្្ើការីរីតឹបៃតឹង្សាឬ�ុបណ��
អំណាច្លែដូ�បាៃផត�់ឱយណ��ច្បាប់ណៃះណៅដូ�់ទើត្រូក៏ងុ្សា	ណខាៃ ើ្	ឬ
ទើត្រូក៏ងុ្សាៃិង្សាណខាៃ ើ្	ក៏ុងុ្សាការីបណង្សាកើតអត្រូតាជួ��ំណ��្ឋ ៃត្រូតវូចូ្�ជា្រីមាៃ
ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតត្រូតវូបាៃអៃុម័�ណ��សំណឡង្សាណឆុ្តវគ្គណត្រូច្ើៃ។

លែផកុ៏ទើ	 9.	 វចិ្ឆេិៃតភាពុ។

ត្រូបសិៃណបើបទបញាតតិណាមួ�នៃច្បាប់ណៃះ	ឬការីអៃុវតតណ�ក៏ុងុ្សាច្បាប់ណៃះ
ណៅណ�ើជៃណាមុាក់៏	ឬកា�ៈណទសៈណាមួ�ត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈ	
ភាពុជាណមាឃៈណោះមិៃត្រូតវូបូះពា�់ដូ�់បទបញាតតិ	ឬការីអៃុវតតណផសង្សាណទៀត
នៃច្បាប់ណោះ	លែដូ�អាច្ត្រូតវូបាៃផដា�់សុពុ�ភាពុណ��ពំុុ�បំាច់្មាៃ
បទបញាតតិ	ឬការីអៃុវតតលែដូ�បាៃ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈណោះណឡើ�	ណហិើ�
សរីបុមក៏	បទបញាតតិ�ងំ្សាឡា�នៃច្បាប់ណៃះ	គឺជាត្រូបការីណសសស�់។

លែផកុ៏ទើ	 10.	 វធិាៃការីលែដូ�មាៃទំោស់។

ត្រូបសិៃណបើច្បាប់ណៃះ	ៃិង្សាវធិាៃការីណាមួ�ណផសង្សាណទៀតលែដូ�ណ�ះត្រូស្�
សិទធិអំណាច្រីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�ថុាក់៏មូ��្ឋ ៃណដូើម្ើបណង្សាកើតអត្រូតា
នថ្មីលាឈុ�ួ�ំណ��្ឋ ៃត្រូតវូមាៃណ�ណ�ើសៃលាឹក៏ណឆុ្តទូ�ងំ្សារីដូ្ឋដូូច្ោុណោះ	 
បទបញាតតិនៃវធិាៃការី	ឬបណាដា វធិាៃការីណផសង្សាណទៀតត្រូតវូ�ត់ទុក៏ថាមាៃ
ទំោស់ជាមួ�ៃឹង្សាច្បាប់ណៃះ។	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�ច្បាប់ណៃះទទួ�បាៃ
សំណឡង្សាណឆុ្តោតំ្រូទណត្រូច្ើៃជាង្សា	វធិាៃការីមួ�លែដូ��ត់ទុក៏ថាមាៃទំោស់

ឬអុក៏ជួ�បៃតលែដូ�បាៃអៃុញ្ញាា តសត្រូមាប់រី�ៈណពុ��ងំ្សាត្រូសងុ្សានៃការី
កាៃ់កាប់រីបស់ខលាួៃៃូវអត្រូតាជួ�លែដូ�បាៃបណង្សាកើតសត្រូមាប់ការីជួ�ដំូបូង្សា។

(c)  

(b) ណ�ក៏ុងុ្សាលែដូៃសមត្ថកិ៏ចូ្ណាមួ�លែដូ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��្មើៃុញា	
បទបញាតតិ	បទបញ្ញាា 	ឬៃើ�័តក៏មើអត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួដំូបូង្សានៃ �ំណ��្ឋ ៃ	 
ឬបៃទប់	លែដូ�អត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួដំូបូង្សាត្រូតវូបាៃត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��បទបញាតតិនៃ
បទបញ្ញាា 	ឬ្មើៃុញាលែដូ�ចូ្�ជា្រីមាៃណ�នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	 
1995	រីហិូតដូ�់នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	1999	ត្រូតវូបណង្សាកើតណឡើង្សាណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សាណៃះ។	ណ�ក៏លែៃលាង្សាណាមួ� ត្រូបសិៃណបើ	អុក៏ជួ�ផទះណគ
ពុើមុៃបាៃ�ក៏ណច្ញ	ណបាះបង់្សាណ��សើ័ត្រូគិចិ្តត	ឬត្រូតវូបាៃបណ�ដា ញណច្ញ
ណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ ទើ	(2)	នៃលែផកុ៏ទើ	1161	នៃ	ត្រូក៏ម	ៃើតិវ ិ្ ើ	 
រីដូ្ឋប្ណវ�ើ  នៃ មូាស់ �ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់ណោះ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តឲ្យយ
ចូ្�ណៅក៏ុងុ្សា	អច្�ៃត្រូទពុយ�ំណ��្ឋ ៃអាច្បណង្សាកើតមិៃណ�ើសពុើពុើរីដូង្សា ៃូវ
អត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួដំូបូង្សា	សត្រូមាប់ �ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់លែដូ�ទំណៃរី	ឬណបាះបង់្សា	 
ក៏ុងុ្សាចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ ដូរាបណាអត្រូតាដំូបូង្សាលែដូ�ត្រូតវូបាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	រីមួជាមួ�ៃឹង្សារា�់ការីបណង្សាកើៃអត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួ
អំឡុង្សាណពុ�បើឆុ្បំៃតបោទ ប់	មិៃណ�ើសពុើ	15	ភាគរី�	ណ�ើសពុើអត្រូតា
នថ្មីលាឈុ�ួជា្រីមាៃសត្រូមាប់ការីជួ�ពុើមុៃភាលា មៗ	ឬក៏ុងុ្សាចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏មួ�
លែដូ�ណសើើៃឹង្សា	70	ភាគរី�នៃនថ្មីលាឈុ�ួណ�ើទើផារីទូណៅសត្រូមាប់បៃទប់លែដូ�
អាច្ណត្រូបៀបណ្ៀបោុបាៃ	លែដូ�ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏មាៃណត្រូច្ើៃជាង្សា។	

រា�់ ការីបណង្សាកើៃ	អត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួដំូបូង្សា	លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណ��	ៃិង្សា  
បណង្សាកើតណឡើង្សាណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	អាច្ជាការីបលែៃ្ថមណៅណ�ើ
អត្រូតាណាមួ� មិៃអាច្ជំៃួសឲ្យយ	ការីបណង្សាកើៃអត្រូតានថ្មីលាឈុ�ួណផសង្សាពុើណៃះ	
លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណ��អៃុណ�មតាម	ច្បាប់	ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃណឡើ�។

(d) (1)	 ោើ ៃអ្ើណ�ក៏ុងុ្សាវគ្គណៃះ	ឬបទបញាតតិណផសង្សាណាមួ�នៃច្បាប់ណៃះ
ត្រូតវូបក៏ត្រូស្�ណដូើម្ើបញូូ�ការីបណង្សាកើតោូង្សាជាក់៏ច្បាស់ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្សៃយាជួ�
ឬកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាៃូវអត្រូតាជួ�លែដូ�អៃុវតតក៏ុងុ្សាការី�ើ លែដូ�បៃទប់ជួ�
ជាក៏មើវត្ថុនៃការីអៃុញ្ញាា តបៃត។	ោើ ៃអ្ើណ�ក៏ុងុ្សាវគ្គណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�
ណ���ំណអៀង្សាៃូវកាតព្ុកិ៏ចូ្នៃកិ៏ចូ្សៃយាលែដូ�បាៃចូ្�ជា្រីមាៃណ�មុៃ
នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1996។

(2)	 ត្រូបសិៃណបើអុក៏កាៃ់កាប់ណដូើមឬអុក៏កាៃ់កាប់លែដូ�មាៃណភាគៈណ�ើបៃទប់
សុ្ក់៏ណ�ឬបៃទប់អៃុណ�មតាមកិ៏ចូ្សៃយាជួ�ជាមួ�មូាស់អច្�ៃវត្ថុ
លែដូ�មិៃសុ្ក់៏ណ�ជាអចិ្នន្រ្តីៃត�៍ទើណៃះណទៀតណទ	មូាស់អាច្បណង្សាកើៃការីជួ�
ណ��ចំ្ៃួៃណាក៏៏បាៃលែដូ�អៃុញ្ញាា តណ��វគ្គណៃះដូ�់អុក៏ជួ�បៃត
ត្រូសបច្បាប់ណ�បៃទប់សុ្ក់៏ណ�ឬបៃទប់មុៃនថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ1996។

(3)	 លែផកុ៏រីង្សាណៃះ	ពំុុត្រូតវូបាៃអៃុវតតចំ្ណពាះការីផ្លា ស់បដាូរីណ��លែផកុ៏នៃការី
កាៃ់កាប់�ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់ណាមួ�	លែដូ�ណ�ណពុ�លែដូ�អុក៏កាៃ់កាប់
ណាមុាក់៏	ឬណត្រូច្ើៃោក់៏ណៅណ�ើបរីណិវ�	ណ��អៃុណ�មតាមកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សា
ជាមួ�មូាស់ដូូច្មាៃលែច្ង្សាខាង្សាណ�ើណៃះ	ណ�លែតជាអុក៏កាៃ់កាប់ត្រូសបច្បាប់
ណៅណ�ើ�ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់	ឬណ�ណពុ�លែដូ�អុក៏ជួ�បៃត	ឬអៃុប្�ៃិក៏
ត្រូសបច្បាប់ណាមុាក់៏	លែដូ�បាៃសុ្ក់៏ណ�ឯ�ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់ណោះមុៃ
នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	1996	ណ�លែតជាមូាស់ក៏មើសិទធិនៃ�ំណ��្ឋ ៃ	ឬបៃទប់
ណោះ។	ោើ ៃអ្ើណ�ក៏ុងុ្សាវគ្គណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ណដូើម្ើពុត្រូង្សាើក៏ឬ�ុបណ��
ៃូវសិទធិរីបស់មូាស់ក៏ុងុ្សាការីដូក៏�ក៏ៃូវការី��់ត្រូពុមចំ្ណពាះការីជួ�បៃតឬ
ការីតំណាង្សាបាៃណឡើ�។

(4)	 ការី��់ត្រូពុមការីជួ�ណ��មូាស់មិៃដំូណ�ើ រីការីការីណបាះបង់្សាសិទធិ
ណឡើ�	ឬការីពារីការីអៃុវតតកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាហាមឃាត់ការីជួ�បៃតឬ
ការី�ត់តំាង្សា	ឬការីណបាះបង់្សាសិទធិរីបស់មូាស់ក៏ុងុ្សាការីបណង្សាកើតអត្រូតាជួ�ដំូបូង្សា

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 21 ្រន្ត



21

22

30 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

ហាង្សា�ក់៏ណត្រូគឿង្សាណទស	ណភាជៃើ��្ឋ ៃ	អុក៏�ក់៏រា�	ៃិង្សាអាជើវក៏មើក៏ុងុ្សា
មូ��្ឋ ៃ	ៃិង្សាណភញាៀវរីបស់ពួុក៏ណគ។
(d)	 ណ�ះជាោូង្សាណា	ច្បាប់ថ្មីើើៗណៃះបាៃគំរាមកំ៏លែហិង្សាបំបាត់ណ��ៃូវ
ឱកាសការីង្ហារីលែដូ�អាច្បត់លែបៃបាៃរីបស់ពុ�រីដូ្ឋ	California	រាប់រី�
ពាៃ់ោក់៏	ណ��មាៃសកាដា ៃុពុ�បង្សាខំឲ្យយពួុក៏ណគណ្្ើការីតាមណវៃលែដូ�បាៃ
កំ៏�ត់	ៃិង្សាណមូាង្សាលែដូ��បំាច់្ខាៃមិៃបាៃ	បំបាត់ណ��ៃូវសមត្ថភាពុ
រីបស់ពួុក៏ណគក៏ុងុ្សាការីសណត្រូមច្ចិ្តតណ��ខលាួៃឯង្សាអំពុើការីង្ហារីលែដូ�ពួុក៏ណគ
ទទួ��ក៏	ៃិង្សាណមូាង្សាលែដូ�ពួុក៏ណគណ្្ើការីង្ហារី។
(e)	 កិ៏ចូ្ការីពារីសមត្ថភាពុរីបស់ពុ�រីដូ្ឋ	California	ឲ្យយណ្្ើការីជា
អុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយទូ�ំង្សារីដូ្ឋ	ណ��ណត្រូបើអុក៏ណបើក៏បរី	ៃិង្សាណវទិការីបស់
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាូៃ	ៃិង្សាលែច្ក៏��ណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	មាៃភាពុ�ំបាច់្
ណាស់សត្រូមាប់ណ្្ើឲ្យយត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋអាច្បៃតណត្រូជើសណរីសីការីង្ហារីណាមួ�
លែដូ�ពួុក៏ណគទទួ��ក៏	ណ្្ើការីញឹក៏ញាប់	ឬតិច្តួច្តាមការីចូ្�ចិ្តតរីបស់
ពួុក៏ណគ	ៃិង្សាណ្្ើការីជាមួ�ណវទិកា	ឬត្រូក៏មុហុ៊ិៃណត្រូច្ើៃ	លែដូ��ំង្សាអស់ណៃះរីក៏ា
បាៃៃូវ�ទធភាពុណត្រូបើត្រូបាស់អុក៏ណបើក៏បរី	ៃិង្សាណសវារីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាូៃ	 
ៃិង្សាលែច្ក៏��ណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	លែដូ�មាៃស្រីត្រូបណោជៃ៍ចំ្ណពាះ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	អាជើវក៏មើខុាតតូច្	ៃិង្សាណសដូ្ឋកិ៏ចូ្រីដូ្ឋ	California	។
(f)	 អុក៏ណបើក៏បរីរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាៃូ	ៃិង្សាលែច្ក៏��ណ��លែផ្អក៏ណ�ើ
ក៏មើវ ិ្ ើ	សមលែតៃឹង្សាទទួ�បាៃសុវត្ថិភាពុណសដូ្ឋកិ៏ចូ្ណថ្មីរី។	ជំពូុក៏ណៃះ	 
មាៃភាពុ�បំាច់្សត្រូមាប់ការីពារីៃូវសិទធិណសរីភីាពុរីបស់ពួុក៏ណគក៏ុងុ្សាការីណ្្ើការី
ណ��ឯក៏រាជយ	ណ��ផដា�់ជូៃក៏មើក៏រី	ៃិណោជិត�ងំ្សាណៃះៃូវអត្ថត្រូបណោជៃ៍	
ៃិង្សាកិ៏ចូ្ការីពារីថ្មីើើៗណត្រូកាមច្បាប់បចុូ្ប្ៃណុៃះ។	អត្ថត្រូបណោជៃ៍	 
ៃិង្សាកិ៏ចូ្ការីពារី�ងំ្សាណៃះ	រីមួមាៃជាអាទិ៍	ជំៃួ�លែផកុ៏លែថ្មី�សុំខភាពុលែដូ�
ត្រូសបោុជាមួ�ៃឹង្សាការីរីមួចំ្លែ�ក៏ជាម្យមលែដូ�ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូណត្រូកាមច្បាប់ 
សដាើពុើការីលែថ្មី�លំែដូ�មាៃ�ទធភាពុចំ្ណា�	(Affordable Care Act, ACA) 
ការីធាោៃូវត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�អប្បរីមិាថ្មីើើលែដូ�ណសើើៃឹង្សា	120	ភាគរី�នៃ
ត្រូបាក់៏ឈុ�ួអប្បរីមិា	ណ��ោើ ៃអតិបរីមិា	ត្រូបាក់៏សំ�ង្សាសត្រូមាប់
ចំ្ណា�ណៅណ�ើោៃ�ៃត	ការីធាោរាាប់រីង្សាណ�ើណត្រូោះថុាក់៏ណ��ស្រី
ការីង្ហារី	ណដូើម្ើរាាប់រីង្សាណៅណ�ើរីបួសសុ្មណ�ក៏លែៃលាង្សាណ្្ើការី	ៃិង្សាកិ៏ចូ្ការីពារី
ត្រូបឆ្ងំ្សាៃឹង្សាការីណរីសីណអើង្សា	ៃិង្សាការីបំពាៃផលាូវណភទ។
(g)	 ច្បាប់រីដូ្ឋ	California	ៃិង្សាត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញអុក៏ដឹូក៏ជញាៃូ	ៃិង្សា
លែច្ក៏��	គួរីការីពារីសុវត្ថិភាពុរីបស់អុក៏ណបើក៏បរី	ៃិង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��
ពំុុមាៃការីបូះពា�់ណៅណ�ើសិទធិរីបស់អុក៏ណបើក៏បរីរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាៃូ	 ៃិង្សាលែច្ក៏��ណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	ណដូើម្ើណ្្ើការីជាអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយ។	 
កិ៏ចូ្ការីពារីណៃះ	គួរី�ក់៏បញូូ�ជាអប្បរីមិាៃូវការីត្រូតតួពិុៃិតយស្វ
តាបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ រីបស់អុក៏ណបើក៏បរី	ណោ�ៃណោបា�ោើ ៃ
ការីណោគ��់សត្រូមាប់បទណ�ើើសលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាណត្រូគឿង្សាណញៀៃ	ៃិង្សា
ណត្រូគឿង្សាត្រូសវងឹ្សា	ៃិង្សាការីប�ដាុ ះបណាដា �អំពុើសុវត្ថិភាពុអុក៏ណបើក៏បរី។
7450.	 ណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍សដាើពុើណោ�បំ�ង្សា។	ណោ�បំ�ង្សានៃជំពូុក៏
ណៃះមាៃដូូច្តណៅ៖
(a)	 ការីពារីសិទធិត្រូសបច្បាប់ជាមូ��្ឋ ៃរីបស់ពុ�រីដូ្ឋ	California	ក៏ុងុ្សា
ការីណត្រូជើសណរីសីការីង្ហារីជាអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយជាមួ�ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ
អុក៏ណបើក៏បរី	ៃិង្សាដឹូក៏ជញាូៃ	ៃិង្សាលែច្ក៏��ទូ�ំង្សារីដូ្ឋ។
(b)	 ការីពារីសិទធិបុគ្គ�រីបស់អុក៏ណបើក៏បរីរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាូៃ	ៃិង្សា
លែច្ក៏��ណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	ក៏ុងុ្សាការីមាៃភាពុបត់លែបៃសត្រូមាប់កំ៏�ត់
ណមូាង្សា	ណពុ�ណវ�	ទើក៏លែៃលាង្សា	ៃិង្សារីណបៀបណ្្ើការីរីបស់ពួុក៏ណគ។
(c)	 តត្រូមវូឲ្យយត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញអុក៏ដឹូក៏ជញាូៃ	ៃិង្សាលែច្ក៏��ផដា�់ជូៃ
ៃូវកិ៏ចូ្ការីពារី	ៃិង្សាអត្ថត្រូបណោជៃ៍ថ្មីើើសត្រូមាប់អុក៏ណបើក៏បរីរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ
ដឹូក៏ជញាូៃ	ៃិង្សាលែច្ក៏��ណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	រីមួមាៃជាអាទិ៍	ក៏ត្រូមិតនៃ
ត្រូបាក់៏សំ�ង្សាអប្បរីមិា	ការីធាោរាាប់រីង្សាណដូើម្ើរាាប់រីង្សាណៅណ�ើរីបួសសុ្ម

ជាមួ�វា	បទបញាតតិនៃច្បាប់ណៃះៃឹង្សាត្រូតវូឈះុ�ងំ្សាត្រូសងុ្សា	ណហិើ�វធិាៃការី	ឬ
បណាដា វធិាៃការីណផសង្សាណទៀត	ត្រូតវូ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈ។

សំណ�ើ  ប្រជា មត ិ22
វធិាៃការីផតួច្ណផតើមណៃះ	បាៃ�ក់៏ជូៃ	ត្រូបជាជៃ	ណ��អៃុណ�ម	ណៅតាម
មាត្រូតានៃភាគ	8	មាត្រូតា	II	នៃ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California។

វធិាៃការីផដាួច្ណផដាើមណៃះបលែៃ្ថមលែផកុ៏�ងំ្សាឡា�ណៅណ�ើត្រូក៏មសដាើពុើអាជើវក៏មើ	ៃិង្សា
វជិាា ជើវៈ	ណហិើ�ណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើលែផកុ៏មួ�នៃត្រូក៏មសដាើពុើត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�	ៃិង្សា
ពុៃធ�រី។	ដូូណច្ះុ	បទបញាតតិថ្មីើើៗលែដូ�ត្រូតវូបាៃណសុើឲ្យយបលែៃ្ថមចូ្�	ត្រូតវូបាៃ
ណបាះពុុម្ពជា	ត្រូបណភទអក៏សរី	ណត្រូទត	ណដូើម្ើបញ្ញាា ក់៏ថាវាជាបទបញាតតិថ្មីើើ។

សំណ�ើ ច្បាា្់រ 
លែផកុ៏ទើ	 1.	 ជំពូុក៏ទើ	10.5	(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	7448)	ត្រូតវូ
បាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើចំ្លែ�ក៏ទើ	3	នៃត្រូក៏មសដាើពុើអាជើវក៏មើ	ៃិង្សាវជិាា ជើវៈដូូច្
ខាង្សាណត្រូកាម៖

ជំំពូូកទីី  10.5.  អ្ននកបើ�ីក�រ និិងបើ�វាផ្អែ�ែកបើ�ីកម្មមវិធីិី
មាត្រូតា	 1.	 ចំ្�ង្សាណជើង្សា	ការីរីក៏ណឃើញ	ណសច្ក៏ដាើត្រូបកាស	 

ៃិង្សាណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍ពុើណោ�បំ�ង្សា
7448.	 	ចំ្�ង្សាណជើង្សា	ជំពូុក៏ណៃះត្រូតវូមាៃណគដឹូង្សាឮ	ណហិើ�អាច្ត្រូតវូបាៃ
ដូក៏ត្រូសង់្សាជា	ច្បាប់ការីពារីអុក៏ណបើក៏បរី	ៃិង្សាណសវាលែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	(Protect 
App-Based Drivers and Services Act)។
7449.	 ការីរីក៏ណឃើញ	ៃិង្សាណសច្ក៏ដាើត្រូបកាស។	ត្រូបជាជៃនៃរីដូ្ឋ	California 
រីក៏ណឃើញ	ៃិង្សាត្រូបកាសដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
(a)	 ពុ�រីដូ្ឋ	California	រាប់រី�ពាៃ់ោក់៏	កំ៏ពុុង្សាណត្រូជើសណរីសីណ្្ើការីជា
អុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយណ�ក៏ុងុ្សាណសដូ្ឋកិ៏ចូ្ទំណៃើប	ណ��ណត្រូបើអុក៏ណបើក៏បរីរីបស់
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាៃូ	ៃិង្សាណវទិកាលែច្ក៏��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	ណដូើម្ើដឹូក៏ជញាៃូ
អុក៏ដំូណ�ើ រី	ៃិង្សាលែច្ក៏��មាូបអាហារី	ណត្រូគឿង្សាណទស	ៃិង្សាទំៃិញណផសង្សាៗណទៀត	 
ជាមណ្យាបា�ក៏ុងុ្សាការីរីក៏ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�	ណ��រីក៏ាៃូវភាពុបត់លែបៃក៏ុងុ្សា
ការីសណត្រូមច្ចិ្តតអំពុើណពុ�ណវ�	ទើក៏លែៃលាង្សា	ៃិង្សារីណបៀបលែដូ�ពួុក៏ណគណ្្ើការី។
(b)	 អុក៏ណបើក៏បរីរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាៃូ	ៃិង្សាលែច្ក៏��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ
�ងំ្សាណៃះ	រីមួមាៃជាអាទិ៍ដូូច្ជា	ឪពុុក៏មាដា �លែដូ�ច្ង់្សាណ្្ើការីតាមគណត្រូមាង្សា
ណពុ�មាៃភាពុបត់លែបៃ	ខ�ៈណពុ�លែដូ�កូ៏ៃៗរីបស់ពួុក៏ណគណ�ស្�	 
សិសសៃិសសិតលែដូ�ច្ង់្សារីក៏�ុ�ណ�ច្ណោលា ះណមូាង្សាសិក៏ា	ៃិវតតជៃលែដូ�
ណបើក៏បរីឲ្យយត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាៃូ	ឬលែច្ក៏��ពុើរី	ឬបើណមូាង្សាក៏ុងុ្សាមួ�សប្ដាដា ហ៍ិ	
ណដូើម្ើបំណពុញបលែៃ្ថមត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�ណថ្មីរី	ៃិង្សាសត្រូមាប់អៃតរីអំណពុើរីជាមួ�សង្សា្គម	 
បដាើ	ឬត្រូបពុៃធក៏ង្សាទ័ពុ	ៃិង្សានដូគូរីលែដូ�លែតង្សាលែតផ្លា ស់ទើ�ំណ�ជាញឹក៏ញាប់	 
ៃិង្សាត្រូក៏មុត្រូគសួ្រីលែដូ�តសូ៊ជាមួ�ៃឹង្សាបៃទុក៏ចំ្ណា�ខ្ពស់ក៏ុងុ្សាការីរីស់ណ�រីដូ្ឋ	
California លែដូ�ត្រូតវូការីរីក៏ចំ្�ូ�បលែៃ្ថម។
(c)	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សាអាជើវក៏មើណ�រីដូ្ឋ	California	រាប់�ៃោក់៏	ៃិង្សា
ណសដូ្ឋកិ៏ចូ្រីបស់រីដូ្ឋណ�ើង្សា�ងំ្សាមូ�	ក៏៏ទទួ�អត្ថត្រូបណោជៃ៍មក៏ពុើណសវាក៏មើ
រីបស់អុក៏លែដូ�ណ្្ើការីជាអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយ	ណ��ណត្រូបើអុក៏ណបើក៏បរី	ៃិង្សាណវទិកា
រីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាៃូ	ៃិង្សាលែច្ក៏��ណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ។	 
អុក៏ណបើក៏បរីរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាៃូ	ៃិង្សាលែច្ក៏��ណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	 
កំ៏ពុុង្សាលែត	ផដា�់ជូៃៃូវការីដឹូក៏ជញាៃូលែដូ�មាៃភាពុង្ហា�ត្រូស�ួ	ៃិង្សា
មាៃ�ទធភាពុចំ្ណា�បាៃសត្រូមាប់ស្ធារី�ជៃ	ណ��កាត់បៃ្ថ�
ៃូវការីណបើក៏បរីណ��មាៃកំ៏ហិសុ	ៃិង្សាណ��ត្រូសវងឹ្សា	ណ្្ើឲ្យយត្រូបណសើរីណឡើង្សាៃូវ
ច្�័តភាពុសត្រូមាប់ជៃវ�័�ស់ជរា	ៃិង្សាបុគ្គ�លែដូ�មាៃពិុការីភាពុ	 
ផដា�់ជូៃៃូវជណត្រូមើសក៏ុងុ្សាការីដឹូក៏ជញាៃូថ្មីើើសត្រូមាប់ត្រូក៏មុត្រូគសួ្រីលែដូ�ពំុុ
មាៃ�ទធភាពុចំ្ណា�ណៅណ�ើោៃ�ៃត	ៃិង្សាផដា�់ជូៃៃូវជណត្រូមើសក៏ុងុ្សា
ការីលែច្ក៏��ថ្មីើើលែដូ�មាៃ�ទធភាពុចំ្ណា�	ៃិង្សាង្ហា�ត្រូស�ួសត្រូមាប់
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ក៏មើវ ិ្ ើ	ក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សាបំណពុញ�ក៏ខខ�ឌ 	លែដូ�មាៃលែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាភាគ	 
7451	ណឡើ�។

មាត្រូតា	 3.	 ការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏

7453.	 ការីធាោណ�ើការីរីក៏ត្រូបាក់៏	 (a)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញត្រូតវូធាោថា	
សត្រូមាប់រី�ៈណពុ�រីក៏ត្រូបាក់៏	ៃើមួ�ៗ	អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏មើវ ិ្ ើ
ត្រូតវូបាៃទូ�ត់ត្រូបាក់៏	មិៃតិច្ជាង្សាទឹក៏ត្រូបាក់៏អប្បរីមា	ដូូច្មាៃ	លែច្ង្សាក៏ុងុ្សា
ភាគណៃះណឡើ�។	ទឹក៏ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�អប្បរីមាបណង្សាកើតជាការីធាោ	ៃូវក៏ត្រូមិត
ទូ�ត់ត្រូបាក់៏អប្បរីមាសត្រូមាប់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�	ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	លែដូ�មិៃអាច្
កាត់បៃ្ថ�បាៃណឡើ�។	ទឹក៏ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�អប្បរីមាណៃះមិៃអាច្ហាមឃាត់
អុក៏ណបើក៏បរី	លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ពុើការីរីក៏ត្រូបាក់៏	បាៃកាៃ់លែតណត្រូច្ើៃណឡើ�។

(b)	 សត្រូមាប់រី�ៈណពុ�រីក៏ត្រូបាក់៏ចូ្�ៃើមួ�ៗ	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញត្រូតវូ
ណត្រូបៀបណ្ៀបចំ្�ូ�សុទធរីបស់អុក៏	ណបើក៏បរី	លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើណៅៃឹង្សា
ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�អប្បរីមា	សត្រូមាប់អុក៏ណបើក៏បរីដូលែដូ�ណៃះ	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	 
រីក៏ត្រូបាក់៏។	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�ចំ្�ូ�សុទធរីបស់អុក៏ណបើក៏បរី	លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ
គឺតិច្ជាង្សាត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�អប្បរីមា	សត្រូមាប់រី�ៈណពុ�រីក៏ត្រូបាក់៏ណោះ	 
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញត្រូតវូរីមួបញូូ�ត្រូបាក់៏បលែៃ្ថមណដូើម្ើបន្រ្តីង្សា្គប់ណ�ើចំ្�ូ�	
រីបស់អុក៏ណបើក៏បរី	លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើមិៃហិសួពុើរី�ៈណពុ�រីក៏ត្រូបាក់៏បោទ ប់។

(c)	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	ឬភុាក់៏ង្ហារីមិៃត្រូតវូ�ក៏	ទទួ�	ឫរីក៏ាទុក៏
ត្រូបាក់៏ទឹក៏លែត	ឬលែផកុ៏ណាមួ�នៃត្រូបាក់៏	លែដូ�ត្រូតវូបាៃបង់្សា	ត្រូបគ�់ឲ្យយ		ឬ
ទុក៏ឲ្យយអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើពុើអតិថិ្មីជៃ	ឬកាត់�ក៏		ទឹក៏ត្រូបាក់៏
ណាមួ�ពុើត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�លែដូ�ត្រូតវូបង់្សាឲ្យយអុក៏ណបើក៏បរីណត្រូបើ	ក៏មើវ ិ្ ើ	សត្រូមាប់
ការីដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬដឹូក៏ជញាៃូណ�ណ�ើគ�ៃើនៃត្រូបាក់៏	ទឹក៏លែតលែដូ�បាៃ
បង់្សាពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីដឹូក៏	ឬការីដឹូក៏ជញាៃូ	ណឡើ�។	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញលែដូ�
អៃុញ្ញាា តឲ្យយអតិថិ្មីជៃបង់្សាត្រូបាក់៏ទឹក៏លែត	តាមប័�្ណឥ��ៃត្រូតវូបង់្សាទឹក៏ត្រូបាក់៏
ទឹក៏លែត�ងំ្សាអស់ណៅអុក៏ណបើក៏បរី	លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	លែដូ�អតិថិ្មីជៃបាៃបង្ហាា ញ
ណ�ណ�ើបង្ហាក ៃ់នដូ	ប័�្ណឥ��ៃណ��មិៃមាៃការីកាត់�ក៏សត្រូមាប់នថ្មីលា
ណសវា	ឬ	ការីចំ្ណា�ណ�ើការីដំូណ�ើ រីការីការី	ទូ�ត់តាមប័�្ណឥ��ៃ		
លែដូ�អាច្គិតនថ្មីលាមក៏ណ�ើត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញណ��ត្រូក៏មុហុ៊ិៃកាតណត្រូក៏ឌីើត។

(d)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃជំពូុក៏ណៃះ	ៃិ�មៃ័�ខាង្សាណត្រូកាមអៃុវតត៖

(1)	 “ត្រូបាក់៏ឈុ�ួ	អប្បរីមា	លែដូ�អាច្	អៃុវតតបាៃ”	សំណ�ណ�ើ		 
ត្រូបាក់៏ឈុ�ួអប្បរីមាលែដូ�បាៃកំ៏�ត់ណ��រីដូ្ឋសត្រូមាប់ត្រូគប់វស័ិ�	�ងំ្សាអស់	
ឬ	ត្រូបសិៃណបើអុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬទំៃិញត្រូតវូបាៃណៅ�ក៏ណ�ក៏ុងុ្សា	ត្រូពំុលែដូៃនៃរី�្ឋ ភិបា�
ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	លែដូ�មាៃត្រូបាក់៏ឈុ�ួអប្បរីមា	ខ្ពស់ជាង្សាលែដូ�ជាទូណៅអាច្
អៃុវតតបាៃចំ្ណពាះឧសាហិក៏មើ�ងំ្សាអស់		ត្រូបាក់៏ឈុ�ួអប្បរីមាក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ
នៃ	រី�្ឋ ភិបា�ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃណោះ។	ត្រូបាក់៏ឈុ�ួអប្បរីមាលែដូ�អាច្អៃុវតត
បាៃត្រូតវូបាៃកំ៏�ត់តាម	ទើតាងំ្សាលែដូ�អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬទំៃិញត្រូតវូ	បាៃណៅ�ក៏	 
ណហិើ�ត្រូតវូ	អៃុវតតសត្រូមាប់ណពុ�ណវ�លែដូ�បាៃចំ្ណា�ក៏ុងុ្សាការីបំណពុញ	សំណ�ើ
ការីដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬការីដឹូក៏ជញាៃូណោះ។

(2)	 “រី�ៈណពុ�រីក៏ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�”	សំណ�ណ�ើរី�ៈណពុ�ទូ�ត់ត្រូបាក់៏	លែដូ�
បាៃកំ៏�ត់ណ��ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	លែដូ�មិៃណ�ើស	ពុើនថ្មី្ងត្រូបតិទិៃជាប់ោុ	 
14	នថ្មី្ង។

(3)	 “ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�សុទធ”	សំណ�ណ�ើរា�់ចំ្�ូ�លែដូ�ទទួ�បាៃណ��	
អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�នៃការីរីក៏ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�		ក៏រី�ើ
លែដូ�ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏គឺត្រូសបណៅតាមសតង់្សា�រី		�ំង្សាពុើរីខាង្សាណត្រូកាម៖

(A)	 ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ណោះមិៃរីមួបញូូ�ត្រូបាក់៏ទឹក៏លែត	នថ្មីលាផលាូវ		នថ្មីលាសមា្អ ត	នថ្មីលា
ត្រូពុ�ៃ�ៃតណហាះ	ឬការីឆូលាង្សាកាត់ណៅអតិថិ្មីជៃណទ។

(B)	 ទឹក៏ត្រូបាក់៏អាច្រីមួបញូូ�ត្រូបាក់៏ណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តត	ឬត្រូបាក់៏រីង្្ហាៃ់ណផសង្សាណទៀត។

ណ�ក៏លែៃលាង្សាណ្្ើការី	ការីធាោរាាប់រីង្សាណត្រូោះថុាក់៏ណ��រីថ្មី�ៃត	ជំៃួ�លែផកុ៏
លែថ្មី�ំសុខភាពុសត្រូមាប់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�មាៃ�ក៏ខ�ៈសម្តតិត្រូគប់ត្រូោៃ់	
កិ៏ចូ្ការីពារីត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាការីបំពាៃ	ៃិង្សាការីណរីសីណអើង្សា	ៃិង្សាសិទធិកិ៏ចូ្សៃយាលែដូ�
�ំបាច់្ខាៃមិៃបាៃ	ៃិង្សាដំូណ�ើ រីការីបដាឹង្សាឧទធរី�៍។

(d)	 ណ្្ើឲ្យយត្រូបណសើរីណឡើង្សាៃូវសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ	ណ��តត្រូមវូឲ្យយមាៃការី
ត្រូតតួពិុៃិតយស្វតាបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ រីបស់អុក៏ណបើក៏បរី	ការីប�ដាុ ះបណាដា �
សុវត្ថិភាពុអុក៏ណបើក៏បរី	ៃិង្សាបទបញាតតិសុវត្ថិភាពុណផសង្សាៗណដូើម្ើជួ�ធាោថា	
អុក៏ណបើក៏បរីរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃដឹូក៏ជញាូៃ	ៃិង្សាលែច្ក៏��ណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើមិៃ
បង្សាកការីគំរាមកំ៏លែហិង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬស្ធារី�ជៃ។

មាត្រូតា	 2.	 ឯក៏រាជយភាពុរីបស់អុក៏ណបើក៏បរីណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ

7451.	 កិ៏ចូ្ការីពារីឯក៏រាជយភាពុ។	ថ្្មីើណបើមាៃបទបញាតតិនៃច្បាប់
ណាមួ�ណផសង្សាណទៀតក៏៏ណ��	រីមួមាៃជាអាទិ៍	ត្រូក៏មសដាើពុើការីង្ហារី	ត្រូក៏មសដាើពុើ
ការីធាោរាាប់រីង្សាភាពុោើ ៃការីង្ហារីណ្្ើ	ៃិង្សារា�់បទបញ្ញាា 	ៃើ�័តក៏មើ	ឬ
ជណត្រូមើស�ំង្សាឡា�រីបស់ត្រូក៏សួង្សាទំោក់៏ទំៃង្សាឧសាហិក៏មើ	ឬគ�ៈក៏មើការី	 
អង្សា្គភាពុ	ឬគ�ៈក៏មាើ ្ិការីណាមួ�ណ�ក៏ុងុ្សា	ត្រូក៏សួង្សាទំោក់៏ទំៃង្សា
ឧសាហិក៏មើ	អុក៏ណបើក៏បរីណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	គឺជាអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយ
មុាក់៏	ណហិើ�ពំុុលែមៃជាៃិណោជិក៏	ឬទើភុាក់៏ង្ហារីលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាទំោក់៏ទំៃង្សា
រីបស់អុក៏ណបើក៏បរីណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើជាមួ�ៃឹង្សាត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	
ត្រូបសិៃណបើ�ក៏ខខ�ឌ �ងំ្សាឡា�ខាង្សាណត្រូកាមត្រូតវូបាៃបំណពុញ៖

(a)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	មិៃបញ្ញាា ក់៏ច្បាស់ជាឯក៏ណតាភាគើៃូវកា�បរីណិច្ឆេទ	 
ណមូាង្សានៃនថ្មី្ង	ចំ្ៃួៃអប្បរីមិានៃណមូាង្សា	លែដូ�ក៏ុងុ្សាណោះអុក៏ណបើក៏បរីណ��
លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	ត្រូតវូលែតចូ្�ណៅក៏ុងុ្សាក៏មើវ ិ្ ើ	ឬណវទិកាលែដូ�អៃុញ្ញាា តតាមអៃ
ឡាៃរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញណឡើ�។

(b)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញមិៃតត្រូមវូឲ្យយអុក៏ណបើក៏បរីណ��លែផ្អក៏ណ�ើបណាដា ញទ
ទួ��ក៏សំណ�ើ សំុណសវាដឹូក៏ជញាៃូ	ៃិង្សាលែច្ក៏��ជាក់៏�ក់៏ណាមួ�	ថា
ជា�ក៏ខខ�ឌ មួ�នៃការីរីក៏ាៃូវសិទធិចូ្�ដំូណ�ើ រីការីក៏មើវ ិ្ ើ	ឬណវទិកាលែដូ�
អៃុញ្ញាា តតាមអៃឡាៃរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញណឡើ�។

(c)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	មិៃរីតឹត្តិអុក៏ណបើក៏បរីណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើពុើការី
ផដា�់ណសវាដឹូក៏ជញាូៃ	ឬលែច្ក៏��តាមរី�ៈត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញណផសង្សាណទៀត
ណឡើ�	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតអំឡុង្សាណពុ�លែដូ�ជាប់ពាក់៏ព័ុៃធបុូណណា្ណ ះ។

(d)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញមិៃរីតឹត្តិអុក៏ណបើក៏បរីណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើពុើការី
ណ្្ើការីណ�ក៏ុងុ្សាការីង្ហារី	ឬអាជើវក៏មើត្រូសបច្បាប់ណាមួ�ណផសង្សាណទៀតណឡើ�។

7452.	 បទបញាតតិនៃកិ៏ចូ្សៃយា	ៃិង្សាការីរី�ំ�កិ៏ចូ្សៃយា។	 
(a)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	ៃិង្សាអុក៏ណបើក៏បរីណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើត្រូតវូចុ្ះកិ៏ចូ្
ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	មុៃណពុ�លែដូ�អុក៏ណបើក៏បរីទទួ�បាៃ
សិទធិចូ្�ណៅដំូណ�ើ រីការីក៏មើវ ិ្ ើ	ឬណវទិកាលែដូ�អៃុញ្ញាា តតាមអៃឡាៃរីបស់
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ។

(b)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	មិៃត្រូតវូរី�ំ�ណ��កិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�អុក៏ណបើក៏បរី
ណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើណឡើ�	�ុះត្រូតាលែតលែផ្អក៏ណៅណ�ើអង្សា្គណហិតុអ្ើមួ�លែដូ�
មាៃបញ្ញាា ក់៏ច្បាស់ណ�ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្សៃយាណោះ។

(c)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញត្រូតវូផដា�់ដំូណ�ើ រីការីតវាា	សត្រូមាប់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�
ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏មើវ ិ្ ើ	លែដូ�	កិ៏ចូ្សៃយារីបស់ពួុក៏ណគត្រូតវូបាៃបញប់ូណ��ត្រូក៏មុ
ហុ៊ិៃបណាដា ញ។

7452.5.	 មិៃបូះពា�់ឯក៏រាជយភាពុ	មិៃមាៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាមាត្រូតា	3  
(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាភាគ	7453)	ដូ�់មាត្រូតា	11	(�ប់ណផដាើមជាមួ�	ៃឹង្សា
ភាគ	7467),	រីមួបញូូ�ោុ,	នៃជំពូុក៏ណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�	តាមរីណបៀប
លែដូ�លែក៏លែត្រូបទំោក់៏ទំៃង្សារីវាង្សា	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	ៃិង្សាអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 22 ្រន្ត
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(b)	 ណ�ដំូណាច់្រី�ៈណពុ�រីក៏ត្រូបាក់៏ៃើមួ�ៗ	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញត្រូតវូ	ផដា�់
ដូ�់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើៃូវព័ុត៌មាៃខាង្សាណត្រូកាម៖
(1)	 ចំ្ៃួៃណមូាង្សាលែដូ�អុក៏ណបើក៏បរីណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើបាៃណបើក៏បរីសរីបុ	ណ�ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	
ឬត្រូបព័ុៃធរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញណ�ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	នៃការីរីក៏ត្រូបាក់៏ណោះ។
(2)	 ចំ្ៃួៃណមូាង្សាលែដូ�អុក៏ណបើក៏បរីណ��ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើបាៃណបើក៏បរី	សរីបុណ�
ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញណ�ក៏ុងុ្សា	អំឡុង្សាណពុ�ត្រូតើមាស
ត្រូបតិទិៃបចុូ្ប្ៃរុីហិតូដូ�់ចំ្�ុច្ណោះ។
(c) Covered California	អាច្ៃឹង្សាអៃុម័ត	ឬណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើណ�ើ	
បទបញាតតិ	ត្រូបសិៃណបើវាជាការីសមរីមយក៏ុងុ្សាការីអៃុញ្ញាា តឲ្យយ		អុក៏ណបើក៏បរី
លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើលែដូ�ទទួ�ត្រូបាក់៏ឧបត្ថមាអៃុណ�ម	តាមលែផកុ៏ណៃះ	ចុ្ះណ�ើ ះ
ណ�ក៏ុងុ្សាលែផៃការីសុខភាពុតាមរី�ៈ		Covered California	។

(d) (1)	 ដូូច្មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សា�ក៏ខខ�ឌ នៃការីផដា�់ត្រូបាក់៏ឧបត្ថមាសត្រូមាប់	
ការីលែថ្មី�ំសុខភាពុលែដូ�លែច្ង្សាក៏ុងុ្សា	លែផកុ៏រីង្សា	(a)	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	អាច្
តត្រូមវូឲ្យយអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើណអា��ក់៏បញាូៃ		ភសតុតាង្សានៃការី
ចុ្ះណ�ើ ះបចុូ្ប្ៃណុ�ក៏ុងុ្សាលែផៃការីសុខភាពុ		លែដូ�មាៃសិទធិទទួ�។	

 ភសតុតាង្សានៃការីចុ្ះណ�ើ ះបចុូ្ប្ៃអុាច្រីមួមាៃ	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ
សមាជិក៏ភាពុការីធាោរាាប់រីង្សាសុខភាពុ	ឬអតតសញ្ញាា �ប័�្ណ		ភសតុតាង្សានៃ
ការីធាោរាាប់រីង្សា	ៃិង្សាទត្រូមង់្សាលែបបបទការីបង្ហាា ញ	ណអា�ណឃើញមក៏ពុើគណត្រូមាង្សា
សុខភាពុ	ឬទត្រូមង់្សាលែបបបទការី�ម�រី		ៃិង្សាឯក៏ស្រី�បំាច់្ណផសង្សាណទៀត
លែដូ��បំាច់្សត្រូមាប់�ក់៏បញាៃូ	ការី�ម�រី។

(2)	 អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើត្រូតវូមាៃោូង្សាតិច្	15	នថ្មី្ងត្រូបតិទិៃ	ពុើ
ដំូណាច់្ត្រូតើមាសត្រូបតិទិៃណដូើម្ើផដា�់ភសតុតាង្សានៃការីចុ្ះណ�ើ ះ		ដូូច្មាៃលែច្ង្សា
ណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(1)។

(3)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញត្រូតវូផដា�់ត្រូបាក់៏ឧបត្ថមាការីលែថ្មី�ំសុខភាពុ	លែដូ�
ផុតកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាត្រូតើមាស	ត្រូបតិទិៃណ�ណត្រូកាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)		ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	 
15	នថ្មី្ងបោទ ប់ពុើដំូណាច់្ត្រូតើមាសត្រូបតិទិៃ		ឬក៏ុងុ្សា	រី�ៈណពុ�	15	នថ្មី្ងណត្រូកា�
ការីផដា�់ភសតុតាង្សានៃការីចុ្ះណ�ើ ះ	រីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើដូូច្មាៃ
លែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សា		ក៏ថាខ�ឌ 	(1)	ឬ	មួ�ណាលែដូ��ូរីជាង្សា។

(e)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតើមាសត្រូបតិទិៃសំណ�ណ�ើ	អំឡុង្សា
រី�ៈណពុ�បួៃខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	រីហូិតដូ�់	នថ្មី្ងទើ	31	លែខមើោ។

(2)	 នថ្មី្ងទើ	1	លែខណមស្	រីហូិតដូ�់	នថ្មី្ងទើ	30	លែខមិថុ្មីោ។

(3)	នថ្មី្ងទើ	1	លែខក៏ក៏ក�	រីហិតូដូ�់	នថ្មី្ងទើ	30	លែខក៏ញ្ញាា ។

(4)	នថ្មី្ងទើ	1	លែខ	តុ�	រីហូិតដូ�់	នថ្មី្ងទើ	31	លែខ្ុ។ូ

(f)	 មិៃមាៃអ្ើណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ណដូើម្ើបង្ហាក រី	អុក៏ណបើក៏បរី
ពុើការីទទួ�បាៃត្រូបាក់៏ឧបត្ថមា	ការីលែថ្មី�ំសុខភាពុពុើត្រូក៏មុហុ៊ិៃ	បណាដា ញ
ណត្រូច្ើៃជាង្សាមួ�សត្រូមាប់ត្រូតើមាសត្រូបតិទិៃដូលែដូ�ណឡើ�។

(g)	 ណ�នថ្មី្ង	ឬណ�មុៃនថ្មី្ងទើ	31	លែខ្ុ	ូឆំុ្	2020	ណ�នថ្មី្ង	ឬណ�មុៃនថ្មី្ង		ទើ	 
1	លែខក៏ញ្ញាា 	Covered California	ត្រូតវូណបាះពុុមាផា�	ត្រូបាក់៏បុព្ុ�ភ
ត្រូប�ំលែខទូ�ំង្សារីដូ្ឋជាម្យម	សត្រូមាប់បុគ្គ�	មុាក់៏ៗសត្រូមាប់ឆំុ្ត្រូបតិទិៃ
បោទ ប់	សត្រូមាប់លែផៃការីធាោរាាប់រីង្សា	សុខភាពុត្រូបណភទត្រូបៃូស៍រីបស់	 
Covered California	។

(h)	 លែផកុ៏ណៃះៃឹង្សាលែ�ង្សាអៃុវតត	ណ�ក៏ុងុ្សាត្រូពឹុតតិការី�៍លែដូ�សហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏		 
ឬរីដូ្ឋ	California	អៃុវតត	ត្រូបព័ុៃធលែថ្មី�ំសុខភាពុជាស្ក៏�		ឬត្រូបព័ុៃធ
ត្រូសណដូៀង្សាោុណៃះខាលាំ ង្សាលែដូ�ពុត្រូង្សាើក៏ការីរាាប់រីង្សាណៅ	ដូ�់អុក៏ទទួ�ការីឧបត្ថមា
ណ�ណត្រូកាមលែផកុ៏ណៃះ។

(4)	 “ក៏ត្រូមិតអប្បរីមានៃចំ្�ូ�សុទធ”	សំណ�ណ�ើ	ទឹក៏ត្រូបាក់៏សរីបុ	សត្រូមាប់
រី�ៈណពុ�រីក៏ត្រូបាក់៏ណាមួ�លែដូ�រីមួមាៃ៖

(A)	 សត្រូមាប់រី�ៈណពុ�ពាក់៏ព័ុៃធទឹក៏ត្រូបាក់៏សរីបុ	120	ភាគរី�នៃ		
ត្រូបាក់៏ឈុ�ួអប្បរីមាជា្រីមាៃសត្រូមាប់រី�ៈណពុ�ពាក់៏ព័ុៃធណោះ។

(B) (i)	 ការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏ក៏ុងុ្សាមួ�លែមូ�សត្រូមាប់ការីចំ្ណា�ណ�ើ	រីថ្មី�ៃត
លែដូ�បាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាអៃុក៏ថាខ�ឌ ណៃះ	គុ�ៃឹង្សា	ចំ្ៃួៃលែមូ�សរីបុ
ជាក់៏លែសដាង្សា។

(ii)	 បោទ ប់ពុើកា�បរីណិច្ឆេទមាៃត្រូបសិទធភាពុនៃជំពូុក៏ណៃះៃិង្សាសត្រូមាប់	ឆំុ្
ត្រូបតិទិៃ	2021	ការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏ក៏ុងុ្សាមួ�លែមូ�សត្រូមាប់	ការីចំ្ណា�ណ�ើ
រីថ្មី�ៃត	ត្រូតវូមាៃតនមលាស្បសិបណសៃ	($0.30)		ក៏ុងុ្សាមួ�លែមូ�ណបើក៏បរី។	
សត្រូមាប់ឆំុ្ត្រូបតិទិៃណត្រូកា�ពុើឆំុ្	2021	ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ណបើក៏បរីក៏ុងុ្សា	មួ�លែមូ
�ត្រូតវូលែក៏តត្រូមវូត្រូសបតាមត្រូបការី	(iii)។

(iii)	 សត្រូមាប់ឆុ្តំ្រូបតិទិៃបោទ ប់ពុើឆុ្	ំ2021	ការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏ក៏ុងុ្សា	មួ
�លែមូ�សត្រូមាប់ការីចំ្ណា�ណ�ើរីថ្មី�ៃតលែដូ�មាៃណរីៀបរាប់	ណ�ក៏ុងុ្សាត្រូបការី	 
(ii)	ត្រូតវូលែក៏តត្រូមវូជាត្រូប�ំឆំុ្ណដូើម្ើឆូលាុះបញំូ្ញាង្សាពុើ	កំ៏ណ�ើ ៃអតិផរីណាដូូច្បាៃ
វាស់លែវង្សាណ��	សៃទសសៃ៍តនមលាអុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�
ទើត្រូបជំុជៃ�ំង្សាអស់	(CPI-U)		លែដូ�ណបាះពុុម្ពផា�ណ��ការីោិ�័�
ស្ថិតិការីង្ហារីសហិរីដូ្ឋ	អាណមរីកិ៏។	ការីោិ�័�រីតោោរីត្រូតវូគ�ោ	ៃិង្សា
ណបាះពុុមាផា�អំពុើការី	លែក៏តត្រូមវូលែដូ�បាៃតត្រូមវូតាមអៃុក៏ថាខ�ឌ ណៃះ។

(e)	 មិៃមាៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាភាគណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ណដូើម្ើតត្រូមវូ
ឲ្យយ		ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញផដា�់ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ជាក់៏�ក់៏នៃការីទូ�ត់	ត្រូបាក់៏
ណៅអុក៏ណបើក៏បរី	លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើសត្រូមាប់	សំណ�ើ 	ដឹូក៏	អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬការី
ដឹូក៏ជញាៃូលែដូ�បាៃកំ៏�ត់ណាមួ�		ក៏រី�ើ លែដូ�ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�សុទធរីបស់
អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើសត្រូមាប់		រី�ៈណពុ�រីក៏ត្រូបាក់៏ៃើមួ�ៗណសើើៃឹង្សា	 
ឬណ�ើសពុើក៏ត្រូមិតអប្បរីមា		នៃចំ្�ូ�សុទធរីបស់អុក៏ណបើក៏បរីណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ
សត្រូមាប់រី�ៈណពុ�	រីក៏ត្រូបាក់៏ណោះ	ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(b)។	ណដូើម្ើ
ភាពុច្បាស់�ស់	ក៏ត្រូមិតអប្បរីមានៃត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�សរីបុ	លែផកុ៏ណៃះ	អាច្
ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃគ�ោជាម្យមភាគសត្រូមាប់	រី�ៈណពុ�រីក៏ត្រូបាក់៏ៃើមួ�ៗ។

មាត្រូតា	 4.	 អត្ថត្រូបណោជៃ៍

7454.	 ការីឧបត្ថមាសត្រូមាប់ការីលែថ្មី�ំសុខភាពុ។	 (a)	 ត្រូសបតាមការីរីមួ	
ចំ្លែ�ក៏ជាម្យមលែដូ�ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូណ�ណត្រូកាមច្បាប់សដាើពុើការី	លែថ្មី�ំ
មាៃតនមលាសមរីមយ	(ACA)	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញត្រូតវូផដា�់	ត្រូបាក់៏ឧបត្ថមា
ការីលែថ្មី�ំសុខភាពុត្រូប�ំត្រូតើមាសសត្រូមាប់អុក៏	ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើលែដូ�
មាៃ�ក៏ខ�ៈសម្តតិត្រូគប់ត្រូោៃ់		ដូូច្មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះ។	 
អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏មើវ ិ្ ើលែដូ�មាៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ម្យមសត្រូមាប់	ណមូាង្សា
ណបើក៏បរីក៏ុងុ្សាមួ�សប្ដាដា ហ៍ិណ�ណ�ើត្រូបព័ុៃធរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ	បណាដា ញក៏ុងុ្សាត្រូតើមាស
ត្រូបតិទិៃត្រូតវូទទួ�បាៃការីឧបត្ថមា		ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាមពុើត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ៖

(1)	 សត្រូមាប់ម្យមភាគនៃណមូាង្សាណបើក៏បរីចំ្ៃួៃ	25	ណមូាង្សា	ឬណត្រូច្ើៃ	ជាង្សាណៃះ
ក៏ុងុ្សាមួ�សប្ដាដា ហ៍ិ	ក៏ុងុ្សាត្រូតើមាសត្រូបតិទិៃ	ការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏	លែដូ�ណត្រូច្ើៃជាង្សា	ឬ
ណសើើៃឹង្សា	100	ភាគរី�នៃការីរីមួចំ្លែ�ក៏	ACA	ជាម្យមសត្រូមាប់ត្រូបាក់៏
បុព្ុ�ភ	Covered California		ត្រូប�លំែខជាម្យមលែដូ�អាច្អៃុវតតបាៃ	
សត្រូមាប់លែខៃើមួ�ៗ	ណ�ក៏ុងុ្សាត្រូតើមាស។

(2)	 សត្រូមាប់ម្យមភាគនៃណមូាង្សាណបើក៏បរីោូង្សាណហាច្ណាស់ចំ្ៃួៃ		15 
ណមូាង្សា	បុូលែៃតតិច្ជាង្សា	25	ណមូាង្សា	ក៏ុងុ្សាមួ�សប្ដាដា ហ៍ិក៏ុងុ្សាត្រូតើមាស	ត្រូបតិទិៃ	ការី
ទូ�ត់ត្រូបាក់៏លែដូ�ណត្រូច្ើៃជាង្សា	ឬណសើើៃឹង្សា	50	ភាគរី�		នៃការីរីមួចំ្លែ�ក៏	 
ACA	ជាម្យមសត្រូមាប់ត្រូបាក់៏បុព្ុ�ភ	Covered  California	ត្រូប�លំែខ
ជាម្យម	លែដូ�អាច្អៃុវតតបាៃសត្រូមាប់	លែខៃើមួ�ៗណ�ក៏ុងុ្សាត្រូតើមាស។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 22 ្រន្ត
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សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃការីកំ៏�ត់	ទឹក៏ត្រូបាក់៏ត្រូតវូបង់្សាណ�ណត្រូកាមការីធាោ
រាាប់រីង្សា	លែដូ�បាៃផដា�់ណ�ណត្រូកាម	មាត្រូតា	2	(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏	
11580)	នៃជំពូុក៏	1		នៃភាគ	3	នៃលែផកុ៏	2	នៃ	ត្រូក៏មធាោរាាប់រីង្សា។

(f) (1)	 សត្រូមាប់អត្ថត្រូបណោជៃ៍ស្ធារី�ៈ	DNC	ដូូច្មាៃ	កំ៏�ត់
ៃិ�មៃ័�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	7463	ត្រូតវូទទួ�បាៃការីធាោរាាប់រីង្សា	
ការីទទួ�ខុសត្រូតវូរីថ្មី�ៃតោូង្សាណហាច្ណាស់មួ��ៃដុូ�លា រី
  ($1,000,000)	ក៏ុងុ្សាមួ�ក៏រី�ើ 	ណដូើម្ើទូ�ត់ដូ�់ភាគើទើបើសត្រូមាប់	
រីបួស	ឬការីបាត់បង់្សាលែដូ�បង្សាកណឡើង្សាណ��ត្រូបតិបតតិការីនៃ	រីថ្មី�ៃតណ��
អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើក៏ុងុ្សាណមូាង្សាផត�់ណសវាក៏មើ		ក៏ុងុ្សាការីណក៏ើតមាៃលែដូ�
រីថ្មី�ៃតមិៃត្រូតវូបាៃរាាប់រីង្សាណ��ណោ�ការី�៍	លែដូ�អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	
(b)	នៃ	លែផកុ៏	11580.1	នៃត្រូក៏មធាោរាាប់រីង្សា។

(2)	 សត្រូមាប់ជាត្រូបណោជៃ៍ស្ធារី�ៈ	TNC	ដូូច្លែដូ�បាៃកំ៏�ត់	
ៃិ�មៃ័�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	7463	ត្រូតវូរីក៏ាណោ�ការី�៍	ធាោរាាប់រីង្សា
ទទួ�ខុសត្រូតវូដូូច្បាៃតត្រូមវូណ��មាត្រូតា	7	(�ប់ណផដាើម	ជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏	
5430)	នៃជំពូុក៏	8	នៃលែផកុ៏	2	នៃត្រូក៏មណសវាក៏មើ	ស្ធារី�ៈ។

(3)	 សត្រូមាប់ជាត្រូបណោជៃ៍ស្ធារី�ៈ	TCP	ដូូច្លែដូ�បាៃកំ៏�ត់	
ៃិ�មៃ័�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	7463	ត្រូតវូរីក៏ាណោ�ការី�៍	ធាោរាាប់រីង្សា
ទទួ�ខុសត្រូតវូដូូច្បាៃតត្រូមវូណ��មាត្រូតា	4	(�ប់ណផដាើម	ជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏	
5391)	នៃជំពូុក៏	8	នៃលែផកុ៏	2	នៃត្រូក៏មណសវាក៏មើ	ស្ធារី�ៈ។

មាត្រូតា	 5.	 ការីត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាការីណរីសីណអើង្សាៃិង្សាសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ

7456.	 ការីត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាការីណរីសីណអើង្សា។	 (a)	 វាជាការីអៃុវតតលែដូ�	
ខុសច្បាប់	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតលែផ្អក៏ណ�ើ�ក៏ខ�ៈសម្តតិវជិាា ជើវៈត្រូតឹមត្រូតវូ		ឬ
តត្រូមវូការីសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ	ឬអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើ		ក៏មើវ ិ្ ើសត្រូមាប់
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញក៏ុងុ្សាការីបដិូណស្ការីចុ្ះ	កិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�	បញប់ូ
កិ៏ចូ្សៃយា	ឬបិទដំូណ�ើ រីការីពុើក៏មើវ ិ្ ើ		ឬត្រូបព័ុៃធរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	 
អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		ឬអុក៏លែដូ�ណត្រូតៀមៃឹង្សាកាលា �ជាអុក៏ណបើក៏បរីណត្រូបើ
ក៏មើវ ិ្ ើ		ណ��លែផ្អក៏ណ�ើពូុជស្សៃ៍	ពុ�៌សម្រុី	បុព្ុការី	ីត្រូបភពុ	 
កំ៏ណ�ើ ត		ស្សោ	ពូុជអម្រូី	អា�ុ	ពិុការីភាពុផលាូវកា�ឫផលាូវចិ្តត	ណភទ		

 ណ�ៃឌ័ីរី	ៃិោុការីផលាូវណភទ	អតតសញ្ញាា �ណ�ៃឌ័ីរីឬការីបង្ហាា ញ	អំពុើណ�ៃឌ័ីរី	 
ស្្ថ ៃភាពុណវជាស្ត្រូសត	ព័ុត៌មាៃលែហិសៃ	ស្្ថ ៃ	ភាពុអាពាហ៍ិពិុពាហ៍ិ	ឬស្្ថ ៃ
ភាពុណោធា	ឬអតើត�ុទធជៃ។

(b)	 ការី�ម�រីោោលែដូ�ណ្្ើណឡើង្សាត្រូសបតាមលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូណ្្ើណឡើង្សា		 
ណ��អៃុណ�មតាមលែតៃើតិវ ិ្ ើលែដូ�ត្រូតវូបាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាណ��ច្បាប់
សតើពុើសិទធិពុ�រីដូ្ឋ	Unruh (Unruh Civil Rights Act)	(លែផកុ៏	51	នៃ
ត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ )		ណហិើ�ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃត្រូគប់ត្រូគង្សាណ���ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូ	ៃិង្សា
ដំូណណាះត្រូស្�រីបស់ច្បាប់ណៃះ។

7457.	 ការីបង្ហាក រីការីណបៀតណបៀៃផលាូវណភទ	 (a)	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ		ត្រូតវូ
បណង្សាកើតណោ�ការី�៍សតើពុើការីណបៀតណបៀៃផលាូវណភទណដូើម្ើការីពារី	អុក៏ណបើក៏បរី
លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ៃិង្សាស្ធារី�ជៃលែដូ�ណត្រូបើ	ត្រូបាស់ណសវាដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	 
ឬដឹូក៏ជញាៃូ។	ណោ�ការី�៍ណៃះត្រូតវូលែតអាច្រីក៏បាៃណ�ណ�ើណគហិទំព័ុរីអុើៃ
ណ ើ្លែ�ត	រីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ។	ណោ�ៃណោបា�ោូង្សាណហាច្ណាស់
ត្រូតវូណ្្ើ�ងំ្សាអស់ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	កំ៏�ត់ពុើឥរីោិបថ្មីលែដូ�អាច្បណង្សាកើតជាការីណបៀតណបៀៃផលាូវណភទ	លែដូ�
រីមួមាៃឥរីោិបថ្មីដូូច្ខាង្សា	ណត្រូកាម៖	កា�វកិារី�ក់៏�ញ	ផលាូវណភទ	ការីណមើ�
ចុ្ង្សាលែភកុ៏ណ��ណពុញចិ្តត	កា�វកិារី		ឬការីបង្ហាា ញឧបក៏រី�៍លែដូ�បណង្សាាើប
ចំ្�ង់្សាផលាូវណភទ	រីបូភាពុ		គំៃូរីជើវច្�	ឬផ្ទំ ង្សារីបូភាពុ	មតិ	គុ�ស័ពុទ	 
ការីបង្សាខូច្		ឬៃិោ�កំ៏លែបលាង្សាលែដូ�អសុណរាះ	មតិលែបបត្រូកាហិ្ិច្		ពាក៏យសំដូើ
បណោ្ថ ក៏ផលាូវណភទ	ឬស្រីបណង្សាាើប	ឬស្រីអាសអាភាស		ឬការីអូស�ញ	ៃិង្សា

7455.	 ការីការីពារីការីបាត់បង់្សា	ៃិង្សាការីទទួ�ខុសត្រូតវូ	មិៃមាៃ
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញណាត្រូតវូត្រូបតិបតតិការីណ�ក៏ុងុ្សារីដូ្ឋ	California		ណ�ើសពុើ
រី�ៈណពុ�	90	នថ្មី្ងបាៃ	ណទ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	មាៃ	ផដា�់	ឬ	
បណង្សាកើតការីធាោរាាប់រីង្សាដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(a)	 សត្រូមាប់ជាអត្ថត្រូបណោជៃ៍រីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		ការីធាោ
រាាប់រីង្សាណត្រូោះថុាក់៏ការីង្ហារី	ណដូើម្ើរាាប់រីង្សាណ�ើការីចំ្ណា�	នថ្មីលាពុយាបា�	ៃិង្សា
ការីបាត់បង់្សាត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�ណ��ស្រីរីបួស		លែដូ�ណក៏ើតមាៃខ�ៈណពុ�
អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើកំ៏ពុុង្សាអៃឡាញ		ណ�ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធ
រីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ។	ណោ�ការី�៍ត្រូតវូោូង្សាណហាច្ណាស់ផដា�់ដូូច្
ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 ការីរាាប់រីង្សាសត្រូមាប់ការីចំ្ណា�នថ្មីលាពុយាបា�លែដូ�ណក៏ើតមាៃ		រីហូិតដូ�់
ោូង្សាតិច្មួ��ៃដុូ�លា រី	($1,000,000)	។

(2) (A)	 ការីទូ�ត់ណ�ើពិុការីភាពុណសើើៃឹង្សា	66	ភាគរី�នៃត្រូបាក់៏	ចំ្�ូ�
ម្យមត្រូប�សំប្ដាដា ហ៍ិរីបស់អុក៏	ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		ពុើត្រូក៏មុហុ៊ិៃ
បណាដា ញ�ងំ្សាអស់	គិតត្រូតឹមនថ្មី្ងមាៃរីបួសក៏ុងុ្សាអត្រូតា	ទូ�ត់	ត្រូប�សំប្ដាដា ហ៍ិ
អតិបរីមា	ៃិង្សាអប្បរីមាលែដូ�ៃឹង្សាត្រូតវូកំ៏�ត់		ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃ
លែផកុ៏	4453	នៃត្រូក៏មច្បាប់ការីង្ហារីសត្រូមាប់	រី�ៈណពុ�រីហិតូដូ�់	 
104	សប្ដាដា ហ៍ិដំូបូង្សាណត្រូកា�ពុើរីង្សារីបួស។

(B)	 “ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�ជាម្យមត្រូប�ំសប្ដាដា ហ៍ិ”	សំណ�ណ�ើទឹក៏ត្រូបាក់៏	រីក៏បាៃ
សរីបុរីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើពុើត្រូក៏មុហុ៊ិៃ	បណាដា ញ�ំង្សាអស់	
ក៏ុងុ្សាអំឡុង្សាណពុ�	28	នថ្មី្ងមុៃណត្រូោះថុាក់៏	លែដូ�មាៃការីធាោរាាប់រីង្សា	លែច្ក៏ៃឹង្សាបួៃ។

(b)	 សត្រូមាប់ជាអត្ថត្រូបណោជៃ៍រីបស់បដាើត្រូបពុៃធ	កូ៏ៃ	ៃិង្សាអុក៏ក៏ុងុ្សាបៃទុក៏	
ណផសង្សាណទៀតរីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ការីធាោរាាប់រីង្សា	ណ�ើការីស្លា ប់
ណ��ណត្រូោះថុាក់៏សត្រូមាប់រីបួសលែដូ�បង្សាកណ��	អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់
ក៏មើវ ិ្ ើ	ខ�ៈណពុ�លែដូ�អុក៏	ណបើក៏បរីណោះកំ៏ពុុង្សាអៃឡាញជាមួ�ក៏មើវ ិ្ ើ	 
ឬត្រូបព័ុៃធរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ		លែដូ�បណាដា �ឲ្យយមាៃការីស្លា ប់។	 
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	ការីចំ្ណា�ណ�ើការីបញូុះសពុ		 
ៃិង្សាអត្ថត្រូបណោជៃ៍ពុើការីស្លា ប់ៃឹង្សាត្រូតវូកំ៏�ត់ត្រូសបតាមលែផកុ៏	4701  
ៃិង្សាលែផកុ៏	4702	នៃ	ត្រូក៏មច្បាប់ការីង្ហារី។

(c)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ណៃះ	ពាក៏យថា	“អៃឡាញ”	សំណ�ណ�ើ	
ណពុ�ណវ�លែដូ�អុក៏ណបើក៏បរីណ��ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើកំ៏ពុុង្សាណត្រូបើត្រូបាស់	ក៏មើវ ិ្ ើ	ឬ
ត្រូបព័ុៃធរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញៃិង្សាអាច្ទទួ�សំណ�ើ 	សត្រូមាប់ណសវាដឹូក៏
អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬដឹូក៏ជញាូៃពុើត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ		ឬក៏ុងុ្សាណពុ�ផត�់ណសវាក៏មើ។

(d)	 ការីធាោរាាប់រីង្សាណ�ើណត្រូោះថុាក់៏ការីង្ហារី	ឬការីធាោរាាប់រីង្សាណ�ើ		ការីស្លា ប់
ណ��ស្រីណត្រូោះថុាក់៏	ណ�ណត្រូកាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ៃិង្សា	(b)		មិៃត្រូតវូបាៃ�ម�រី
ឲ្យយរាាប់រីង្សាណ�ើណត្រូោះថុាក់៏លែដូ�ណក៏ើតណឡើង្សា		ខ�ៈណពុ�អៃឡាញបុូលែៃតណត្រូរៅ
ណមូាង្សាផដា�់ណសវាក៏មើលែដូ�អុក៏ណបើក៏បរី	មាៃរីបួសកំ៏ពុុង្សាស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សាណមូាង្សា	
ផដា�់ណសវាក៏មើណ�ណ�ើត្រូបព័ុៃធ	រីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញមួ�	ឬ	ណត្រូច្ើៃ	ឬលែដូ�
អុក៏ណបើក៏បរី	លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើចូ្�រីមួក៏ុងុ្សាសក៏មើភាពុផ្ទ �់ខលាួៃ។	ត្រូបសិៃណបើ
ណត្រូោះថុាក់៏ត្រូតវូបាៃរាាប់រីង្សាណ��ការីធាោរាាប់រីង្សាណ�ើ	ណត្រូោះថុាក់៏ការីង្ហារី	 
ឬការីធាោរាាប់រីង្សាការីស្លា ប់ណ��ណត្រូោះថុាក់៏	ត្រូតវូបាៃផដា�់ណ��ត្រូក៏មុ
ហុ៊ិៃបណាដា ញណ�ើសពុើមួ�ណោះ	អុក៏	ធាោរាាប់រីង្សានៃត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ
លែដូ�ទទួ�ការី�ក់៏ប�តឹ ង្សា	�ម�រីត្រូតវូចួ្�រីមួវភិាគ�ៃមួ�ចំ្លែ�ក៏
នៃការីរាាប់រីង្សារីបស់	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃមួ�	ឬណត្រូច្ើៃ�ងំ្សាណោះរីហិតូដូ�់ត្រូគប់ការី
ធាោរាាប់រីង្សា	ៃិង្សាលែដូៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ៃិង្សា	(b)។

(e)	 អត្ថត្រូបណោជៃ៍លែដូ�បាៃផដា�់ដូ�់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ណ�
ណត្រូកាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ឬ	(b)	នៃលែផកុ៏ណៃះត្រូតវូ�ត់ទុក៏ថាជា	ទឹក៏ត្រូបាក់៏លែដូ�
ត្រូតវូបង់្សាណ�ណត្រូកាមច្បាប់សំ�ង្សារីបស់ក៏មើក៏រី		ឬអត្ថត្រូបណោជៃ៍ពិុការីភាពុ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 22 ្រន្ត
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(b)	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញមួ�ត្រូតវូបំណពុញការីពិុៃិតយត្រូបវតតិបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋបឋម		 
ដូូច្លែដូ�ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូណ��លែផកុ៏រីង្សា	(a)	មុៃណពុ�អៃុញ្ញាា ត		ឱយ
អុក៏ណបើក៏បរីណត្រូបើត្រូបាស់ក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ។	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ
បណាត ញត្រូតវូផត�់ណសច្ក៏តើច្មលាង្សា	ឬណសច្ក៏តើសណង្សាខបអំពុើការី	ពិុៃិតយត្រូបវតតិ
បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋបឋមជា�ក៏ខ�ៈណអឡចិ្ត្រូតៃិូច្		ឬជារីបូវៃ័តណៅឱយអុក៏ណបើក៏បរី
លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ។

(c)	អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	មិៃត្រូតវូទទួ�បាៃការីអៃុញ្ញាា តឱយ	
ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញណឡើ�		ត្រូបសិៃណបើ
មាៃការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសណាមួ�ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	អុក៏ណបើក៏បរីធាលា ប់ត្រូតវូបាៃផតោទ ណ�ស	ពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណាមួ�		លែដូ�
មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាអៃុក៏ថាខ�ឌ 	(B)	នៃ	ក៏ថាខ�ឌ 	(2)	នៃលែផកុ៏រីង្សា		(a)	នៃ
លែផកុ៏	5445.2	នៃត្រូក៏មណសវាក៏មើស្ធារី�ៈ	បទ	ឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ ្្ងៃ់ ្្ងរីណាមួ�
ដូូច្លែដូ�បាៃកំ៏�ត់ៃ័�ណ��លែផកុ៏រីង្សា	(c)		នៃលែផកុ៏	1192.7	នៃត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	ឬ	បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋសដាើពុើការីស្អប់ណខ្ពើម	ណាមួ�ដូូច្លែដូ�មាៃលែច្ង្សា
ណ��លែផកុ៏	422.55	នៃត្រូក៏ម	ត្រូពុហិើទ�ឌ ។

(2)	អុក៏ណបើក៏បរីត្រូតវូបាៃផតោទ ណ�សក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ត្រូបំាពុើរីឆំុ្ចុ្ង្សាណត្រូកា�	ពុើ
បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណាមួ�	លែដូ�មាៃ	ចុ្ះក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(3)	នៃលែផកុ៏រីង្សា		(a)	នៃ
លែផកុ៏	5445.2	នៃត្រូក៏មណសវាក៏មើស្ធារី�ៈ។

(d) (1)	សមត្ថភាពុរីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើឬត្រូបព័ុៃធរីបស់	
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ	អាច្ត្រូតវូបាៃពុយរូី	ត្រូបសិៃណបើត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញដឹូង្សា	ថា
អុក៏ណបើក៏បរីរីបូណោះត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណាមួ�	លែដូ�មាៃលែច្ង្សា
ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(A)	អៃុក៏ថាខ�ឌ 	(B)	នៃក៏ថាខ�ឌ 	(2)	ឬក៏ថាខ�ឌ 	(3)	នៃលែផកុ៏រីង្សា		(a) 
នៃលែផកុ៏	5445.2	នៃត្រូក៏មណសវាក៏មើស្ធារី�ៈ។

(B)	លែផកុ៏រីង្សា	(C)	នៃលែផកុ៏ណៃះ។

(2)	ការីពុយរួីលែដូ�ត្រូតវូបាៃពិុពុ�៌ោក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(1)	អាច្ត្រូតវូបាៃ	
ដូក៏ណច្ញណត្រូកា�ពុើណសច្ក៏តើសណត្រូមច្ចុ្ង្សាណត្រូកា�នៃការី�ប់ខលាួៃ	ពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ
ណាមួ�លែដូ�មាៃចុ្ះក៏ុងុ្សាអៃុក៏ថាខ�ឌ 	(B)	នៃក៏ថាខ�ឌ 		(2)	ឬក៏ថា
ខ�ឌ 	(3)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	5445.2	នៃ	ត្រូក៏មណសវាក៏មើស្ធារី�ៈ	
លែដូ�មិៃបង្សាករីឱយមាៃការីផតោទ ណ�ស។	ណសច្ក៏តើសណត្រូមច្ចុ្ង្សាណត្រូកា�លែបបណៃះ
រីមួមាៃការីរីក៏ណឃើញភាពុោើ ៃកំ៏ហិសុ	ោូង្សាពិុតត្រូបាក៏ដូពុើការីណ�ទ	ត្រូបកាៃ់
លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធណាមួ�		ការីសណត្រូមច្ឱយរីចួ្ណ�សណ�ឯការីជំៃំុជត្រូមះ	  
�ិខិតភសតុតាង្សាលែដូ�		បង្ហាា ញថាណមធាវវីៃិិច្ឆេ័�ណ��មាៃអំណាច្ណ�ើ
បទណ�ើើសលែដូ�	ត្រូតវូបាៃណ�ទត្រូបកាៃ់បាៃបដិូណស្ក៏ុងុ្សាការី�ក់៏ពាក៏យ
ប�តឹ ង្សាបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ		ឫ�ិខិតភសតុតាង្សាលែដូ�បង្ហាា ញថាកំ៏ឡុង្សារី�ៈណពុ�លែដូ�
ពាក់៏ព័ុៃធ�ងំ្សាអស់	លែដូ�ត្រូតវូបាៃពិុពុ�៌ោក៏ុងុ្សាជំពូុក៏	2	(ណ���ប់ណផតើម
ជាមួ�លែផកុ៏	799)		ចំ្�ង្សាណជើង្សា	3	នៃភាគ	2	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ បាៃ
ផុតកំ៏�ត់។

(e)	 ោើ ៃអ្ើណ�ក៏ុងុ្សាភាគណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ណដូើម្ើបង្ហាក រីត្រូក៏មុហុ៊ិៃ	
បណាត ញ	ពុើការី�ក់៏សតង់្សា�រី	បលែៃ្ថមលែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាត្រូបវតតិឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏មើ
ណឡើ�។

(f)	 ថ្្មីើណបើមាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	1786.12	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ក៏៏ណ��
		ទើភុាក់៏ង្ហារីរា�ការី�៍ណស៊ើបអណង្សាកតអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អាច្ផត�់រីបា�ការី�៍
		ណស៊ើបអណង្សាកតអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណៅកាៃ់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញអំពុើអុក៏		លែដូ�ច្ង់្សា
កាលា �ជាអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ណ��មិៃគិតថាណតើ		អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�
ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើណោះ	គឺៃឹង្សាត្រូតវូជាបុគ្គ�ិក៏		ឬជាអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយនៃត្រូក៏មុហុ៊ិៃ
បណាត ញណោះណទ	។

ការីបូះពា�់ឬការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើរីបូរាង្សា	កា�	ត្រូពុម�ងំ្សាច្�ោរារំាង្សាឬ
ទប់ស្ក ត់។

(2)	បង្ហាា ញថាត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ	ៃិង្សាណ�ក៏ុងុ្សាឧ�ហិរី�៍ជាណត្រូច្ើៃ		ច្បាប់
ហាមឃាត់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ៃិង្សាអតិថិ្មីជៃ	លែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់ណសវា
ដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬដឹូក៏ជញាូៃមិៃឱយ	ត្រូបត្រូពឹុតតការីណបៀតណបៀៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ហាមឃាត់។

(3)	បណង្សាកើតដំូណ�ើ រីការីមួ�សត្រូមាប់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		អតិថិ្មីជៃ	 
ៃិង្សាអុក៏ដំូណ�ើ រីតាមណសវាដឹូក៏	ណដូើម្ើ�ក់៏បញាៃូពាក៏យប�តឹ ង្សា	លែដូ�ធាោៃូវ
ការីសមា្ង ត់តាមលែដូ�អាច្ណ្្ើបាៃ	ការីណសុើបអណង្សាកត		លែដូ�ោើ ៃភាពុ�ណម្អៀង្សា
ៃិង្សា�ៃ់ណពុ�ណវ�	ៃិង្សាសក៏មើភាពុ	ណ�ះត្រូស្�ៃិង្សាណសច្ក៏តើសណត្រូមច្ណ��
លែផ្អក៏ណ�ើព័ុត៌មាៃលែដូ�	ត្រូបមូ�បាៃក៏ុងុ្សាអំឡុង្សាណពុ�ដំូណ�ើ រីការីណសុើបអណង្សាកត។

(4)	ផត�់ឱកាសដូ�់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ៃិង្សាអតិថិ្មីជៃ	លែដូ�
ណត្រូបើត្រូបាស់ណសវាដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬដឹូក៏ជញាូៃឱយ�ក់៏ពាក៏យ	ប�តឹ ង្សាតាមណអ
ឡចិ្ត្រូតៃិូច្	ណដូើម្ើឱយប�តឹ ង្សាអាច្ត្រូតវូបាៃ	ណ�ះ	ត្រូស្�បាៃឆ្ប់រីហ័ិស។

(5)	បង្ហាា ញថាណ�ណពុ�លែដូ�ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញទទួ�បាៃការីណ�ទ	
ត្រូបកាៃ់អំពុើការីត្រូបត្រូពឹុតតខុស	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃៃឹង្សាណ្្ើការីណស៊ើបអណង្សាកតលែដូ�	ត្រូតឹមត្រូតវូ	 
�ៃ់ណពុ�ណវ�	ៃិង្សាមូត់ច្ត់ណដូើម្ើ�ៃដូ�់ណសច្ក៏តើសណត្រូមច្	សម
ណហិតុផ�	ណ��លែផ្អក៏ណ�ើព័ុត៌មាៃលែដូ�ត្រូបមូ�បាៃ។

(6)	ណ្្ើឱយមាៃភាពុច្បាស់�ស់ថា	�ំង្សាអុក៏ណបើក៏បរីណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ៃិង្សា	
អតិថិ្មីជៃលែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់ណសវាដឹូក៏	ឬដឹូក៏ជញាូៃមិៃត្រូតវូបាៃ	សង្សាសឹក៏
វញិណ��ស្រីលែត�ទធផ�នៃពាក៏យប�តឹ ង្សាណស្ើ ះត្រូតង់្សាមួ�		ឬណ��ស្រី
ការីចូ្�រីមួក៏ុងុ្សាការីណស៊ើបអណង្សាកតត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាអុក៏ណបើក៏បរី		លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	
អតិថិ្មីជៃ	ឬអុក៏ដំូណ�ើ រីរីបស់ណសវាក៏មើដឹូក៏ណឡើ�។

(b)	មុៃណពុ�ផត�់ណសវាក៏មើដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬដឹូក៏ជញាូៃតាមរី�ៈក៏មើវ ិ្ ើ		ឬ
ត្រូបព័ុៃធរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ	បណាត ញ	អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើ	ក៏មើវ ិ្ ើ	ត្រូតវូណ្្ើ�ំង្សាពុើរី
ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	ពិុៃិតយណមើ�ណោ�ការី�៍សតើពុើការីណបៀតណបៀៃផលាូវណភទរីបស់	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ
បណាត ញ។

(2)	លែដូ�ការីអះអាង្សាតាមណអឡចិ្ត្រូតៃិូច្ត្រូតវូលែតត្រូគប់ត្រូោៃ់ណោះ		ត្រូតវូអះអាង្សា
ណៅកាៃ់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញថា	អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើ	ក៏មើវ ិ្ ើបាៃពិុៃិតយណមើ�
ណោ�ការី�៍សតើពុើការីណបៀតណបៀៃ	ផលាូវណភទរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញរីចួ្ណហិើ�។

(c)	 ការី�ម�រីោោលែដូ�អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូណ្្ើណឡើង្សា	លែតណត្រូកាម
ៃើតិវ ិ្ ើលែដូ�ត្រូតវូបាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាណ��ច្បាប់		សតើពុើសិទធិពុ�រីដូ្ឋ	Unruh 
(លែផកុ៏	51	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ )	ណហិើ�ៃឹង្សា		ត្រូតវូបាៃត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��
�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូ	ៃិង្សាដំូណណាះត្រូស្�		រីបស់ច្បាប់ណៃះ។

7458.	 ការីពិុៃិតយត្រូបវតតិបទណ�ើើស	 (a)	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញត្រូតវូអៃុវតត		ឬ
ឱយភាគើទើបើអៃុវតតការីពិុៃិតយ	ត្រូបវតតិបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋថុាក់៏មូ��្ឋ ៃ	ៃិង្សា	ថុាក់៏ជាតិ
បឋម	ចំ្ណពាះអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធរីបស់	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ
ណដូើម្ើផត�់ណសវាដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬដឹូក៏ជញាូៃ។	ការីពិុៃិតយត្រូបវតតិត្រូតវូមាៃ
ភាពុសុើោុណៅៃឹង្សាសតង់្សា�រីលែដូ�មាៃក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា		(a)	នៃលែផកុ៏	5445.2 
នៃត្រូក៏ម	ណសវាក៏មើស្ធារី�ៈ។	ណ�ះជាមាៃបទញាតតិណផសង្សាណទៀតណាមួ�
នៃច្បាប់	លែដូ�ផទុ�ពុើណៃះក៏តើ		បោទ ប់ពុើត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញទទួ�	បាៃការី
��់ត្រូពុមពុើអុក៏ណបើក៏បរី	លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ឱយពិុៃិតយត្រូបវតតិបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋណហិើ�
ណោះ		មិៃមាៃការី��់ត្រូពុមបលែៃ្ថមណទៀតលែដូ�ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូសត្រូមាប់ការី	
ពិុៃិតយជាបៃតណ�ើត្រូបវតតិបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋរីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ណឡើ�	 
ត្រូបសិៃណបើត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញណត្រូជើសណរីសី�ក៏ការី	អៃុវតតការីពិុៃិតយជាបៃត
លែបបណោះ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 22 ្រន្ត
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(c)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញអាច្ៃឹង្សាផ្្អ ក៏ការីចូ្�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធ	អៃឡា
ញរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	សត្រូមាប់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		 
ឬអតិថិ្មីជៃណាលែដូ�ត្រូតវូបាៃរីក៏ណឃើញថាបាៃរីណំ�ភបំពាៃណ�ើ	
ណោ�ការី�៍មិៃណ�ើក៏លែ�ង្សាដូូច្បាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)		លែដូ�អុក៏ណបើក៏បរី	 
ឬអតិថិ្មីជៃដឹូង្សាថារីបា�ការី�៍ណៃះមិៃសមណហិតុផ�		ឬលែផ្អក៏ណ�ើ
រីបា�ការី�៍លែដូ�មាៃណច្តោបដិូណស្ណ��មិៃសមរីមយ	ៃូវការីចូ្
�ណត្រូបើរី	បស់អុក៏ណបើក៏បរីក៏ុងុ្សាក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធអៃឡាញណោះ។

7460.5.	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញត្រូតវូ�ក់៏ឲ្យយមាៃជាបៃត	ៃិង្សាជាពិុណសស	
ដូ�់ការីអៃុវតតច្បាប់ៃូវ�ៃតការី	ក៏ុងុ្សាការី�ក់៏ជូៃសំណ�ើ សំុពុត៌មាៃ	
ណដូើម្ើជួ�ដូ�់ការីណស៊ើបអណង្សាកតលែដូ��ក់៏ទង្សាណៅៃឹង្សាស្្ថ ៃភាពុ		អាសៃ	ុ
កា�ៈណទសៈបោទ ៃ់	ៃិង្សាឧប្តតិណហិតុសំខាៃ់ៗ	។

7461.	 ការីសត្រូមាក៏រីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	 អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�
ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		មិៃត្រូតវូបាៃ�ក់៏ឲ្យយចូ្�ក៏ុងុ្សាក៏មើវ ិ្ ើ	ៃិង្សាណបើក៏បរី	ណ��ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		
ឬត្រូបព័ុៃធអៃឡាញរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញណ�ើសពុើ		រី�ៈណពុ�សរីបុ	
12	ណមូាង្សាក៏ុងុ្សារា�់ណពុ�	24	ណមូាង្សាណឡើ�		ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតអុក៏ណបើក៏បរីបាៃ
�ក៏ណច្ញពុើក៏មើវ ិ្ ើក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�		6	ណមូាង្សាណ��ោើ ៃការីរីខំាៃ	។	 
ត្រូបសិៃណបើអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើត្រូតវូបាៃ�ក់៏ឲ្យយចូ្�ក៏មើវ ិ្ ើ	ៃិង្សា
ណបើក៏បរី		ណ�ើសពុើរី�ៈណពុ�សរីបុ	12	ណមូាង្សាក៏ុងុ្សារា�់ណពុ�	24	ណមូាង្សា	ណ��
ោើ ៃការី�ក៏ណច្ញពុើក៏មើវ ិ្ ើសត្រូមាប់រី�ៈណពុ�	6	ណមូាង្សា	ណ��ោើ ៃការីរីខំាៃ
ណោះ	អុក៏ណបើក៏បរីៃឹង្សាត្រូតវូបាៃហាមឃាត់	មិៃឲ្យយចូ្�ណបើក៏ក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធ
អៃឡាញរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ		ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ោូង្សាតិច្	6	ណមូាង្សាណ��
ោើ ៃការីរីខំាៃ	។

7462.	 ការីលែក៏លាង្សាបៃលាំជាអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	(a)	 ជៃណាលែដូ�លែក៏លា 
ង្សាបៃលាំ	ណបាក៏ត្រូបាស់ណ្្ើជាអុក៏	ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើខ�ៈណពុ�កំ៏ពុុង្សាផត�់		 
ឬបុូៃបូង្សាផត�់ណសវាក៏មើដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឫដឹូក៏ជញាៃូ		ត្រូតវូមាៃណ�សបទ
មជ្មឹ	ណហិើ�ត្រូតវូផតោទ ណ�ស�ក់៏ពុៃធោោរី		ក៏ុងុ្សាណខាៃ ើ្រី�ៈណពុ�រីហិតូ 
ដូ�់ត្រូបំាមួ�លែខ	ឬពិុៃ័�ជាត្រូបាក់៏	រីហិតូដូ�់មួ�មឺុៃដុូ�លា រី	($10,000) 
ឬ�ំង្សាពុើរីលែតមតង្សា។	ោើ ៃអ្ើណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សាណៃះរារំាង្សាដូ�់ការីកាត់ណ�ស	ណ�
ណត្រូកាមច្បាប់ណផសង្សាណទៀតណទ	។

(b)	 បលែៃ្ថមណ�ើការីពិុៃ័�ណផសង្សាណទៀតលែដូ�បាៃផដា�់ឲ្យយណ��ច្បាប់		បុគ្គ�
ណាមុាក់៏លែដូ�លែក៏លាង្សាបៃលាំណ្្ើជាអុក៏ណបើក៏បរីណ��ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		ខ�ៈណពុ�
លែដូ�កំ៏ពុុង្សាផត�់	ឫបុូៃបូង្សាផដា�់ណសវាក៏មើដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី		ឫដឹូក៏ជញាូៃណ��
ការីត្រូបត្រូពឹុតត	ឬបុូៃបូង្សាត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសដូូច្បាៃ	ណរីៀបរាប់ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	 
207, 209, 220, 261, 264.1, 286, 287, 288,	ឬ	289		នៃ
ត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ត្រូតវូផដាោទ ណ�សរី�ៈណពុ�	ត្រូបំាឆំុ្បលែៃ្ថម។

(c)	 បលែៃ្ថមណ�ើការីពិុៃ័�ណផសង្សាណទៀតលែដូ�បាៃផដា�់ឲ្យយណ��ច្បាប់	បុគ្គ�	
ណាមុាក់៏លែដូ�លែក៏លាង្សាបៃលាំណ្្ើជាអុក៏ណបើក៏បរីណ��ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		ខ�ៈណពុ�
លែដូ�កំ៏ពុុង្សាផត�់	ឫបុូៃបូង្សាផដា�់ណសវាក៏មើដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី		ឫដឹូក៏ជញាូៃណ��
ការីត្រូបត្រូពឹុតត	ឬបុូៃបូង្សាត្រូបត្រូពឹុតតបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	ឫបុូៃបូង្សា	បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	ណហិើ�ណ�ក៏ុងុ្សា
ការីត្រូបត្រូពឹុតតដូូច្ណោះបង្សាកណអា�មាៃរីបួស	ណ�ើរាង្សាកា� ្្ងៃ់ ្្ងរីដូ�់បុគ្គ�
មុាក់៏ណទៀត	ណត្រូរៅពុើអុក៏ឃុបឃិត		ត្រូតវូផដាោទ ណ�សរី�ៈណពុ�ត្រូបំាឆំុ្បលែៃ្ថម។

(d)	 បលែៃ្ថមណ�ើការីពិុៃ័�ណផសង្សាណទៀតលែដូ�បាៃផដា�់ឲ្យយណ��ច្បាប់	បុគ្គ�
ណាមុាក់៏លែដូ�លែក៏លាង្សាបៃលាំណ្្ើជាអុក៏ណបើក៏បរីណ��ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		ខ�ៈណពុ�
លែដូ�កំ៏ពុុង្សាផត�់	ឫបុូៃបូង្សាផដា�់ណសវាក៏មើដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី		ឫដឹូក៏ជញាៃូណ��
ការីត្រូបត្រូពឹុតត	ឬបុូៃបូង្សាត្រូបត្រូពឹុតតបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	ឫបុូៃបូង្សា	បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	ណហិើ�ណ�ក៏ុងុ្សា
ការីត្រូបត្រូពឹុតតដូូច្ណោះបង្សាកណអា�មាៃការីស្លា ប់	នៃបុគ្គ�មុាក់៏ណទៀតណត្រូរៅពុើ
អុក៏ឃុបឃិត		ត្រូតវូផដាោទ ណ�សរី�ៈណពុ�	10 ឆុ្	ំបលែៃ្ថម។

7459.	 ការីប�តុ ះបណាត �អំពុើសុវត្ថភិាពុ	 (a)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញតត្រូមវូ
ឲ្យយអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើបំណពុញបញប់ូការីប�តុ ះបណាត �	លែដូ�មាៃ
ណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះ	មុៃណពុ�អៃុញ្ញាា តឲ្យយអុក៏	ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ
ណោះអាច្ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូបព័ុៃធ	ឫក៏មើវ ិ្ ើ	អៃឡាញរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ	។

(b)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញៃឹង្សាផត�់ឲ្យយអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើមុាក់៏ៗ	ៃូវការី
ប�តុ ះបណាត �អំពុើសុវត្ថិភាពុ	។	ការីប�តុ ះបណាត �អំពុើសុវត្ថិភាពុលែដូ�
តត្រូមវូណ��លែផកុ៏ណៃះ	រីមួមាៃត្រូបធាៃបទដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 ការីបណញៀូសការីបូះទង្សា្គិច្	ៃិង្សាបណចូ្ក៏ណទសណបើក៏បរីការីពារី។

(2)	 អតតសញ្ញាា �ក៏មើនៃក៏តាត លែដូ�បណាត �ឲ្យយមាៃការីបូះទង្សា្គិច្	ដូូច្ជា
ការីណបើក៏បរីហិសួណ�្�ៃកំ៏�ត់	ការីណបើក៏បរីណត្រូកាមឥទធពិុ�ណត្រូគឿង្សាត្រូសវងឹ្សាឫ
ណត្រូគឿង្សាណញៀៃ	(DUI)	ៃិង្សាការីណបើក៏បរីណ��មិៃ�ក៏ចិ្តតទុក៏�ក់៏។

(3)	 ការីទទួ�ស្្គ �់ៃិង្សាការីរា�ការី�៍អំពុើការីណបៀតណបៀៃ	ផលាូវណភទ	ៃិង្សា
ការីត្រូបត្រូពឹុតតមិៃត្រូតឹមត្រូតវូ	។

(4)	 សត្រូមាប់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើក៏ុងុ្សាការីដឹូក៏ជញាូៃមាូបអាហារី		ឬ
ណត្រូគឿង្សាណទសលែដូ�បាៃណរីៀបចំ្រីចួ្	ព័ុត៌មាៃសុវត្ថិភាពុចំ្�ើ អាហារី		�ក់៏ទង្សា
ៃឹង្សាការីដឹូក៏ជញាូៃមាូបអាហារី	លែដូ�រីមួមាៃ	ការីត្រូគប់ត្រូគង្សាសើតុ�ា ភាពុ
ជាណដូើម	។

(c)	 ការីប�តុ ះបណាត �អាច្ត្រូតវូបាៃផត�់អាត្រូស័�ណ�ើឆូោទ ៃុសិទធិ	រីបស់
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ	ជាការីប�តុ ះបណាត �តាមអៃឡាញ	ជាវណីដូអូ	 
ឬជួបផ្ទ �់	។

(d)	 ថ្្មីើណបើមាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ក៏៏ណ��	រា�់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើ	ក៏មើវ ិ្ ើ
លែដូ�បាៃចុ្ះ	កិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ	មុៃនថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	 
ឆំុ្	2021	ណដូើម្ើផត�់ណសវាក៏មើដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី		ឬណសវាដឹូក៏ជញាូៃត្រូតវូមាៃ
រីហិតូដូ�់នថ្មី្ងទើ	1	លែខ	ក៏ក៏ក�	ឆំុ្	2021		ណដូើម្ើបញប់ូការីប�តុ ះបណាត �
សុវត្ថិភាពុលែដូ�តត្រូមវូណ��លែផកុ៏ណៃះ		ណហិើ�អាច្បៃតផត�់ណសវាក៏មើដឹូក៏
អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬណសវាក៏មើដឹូក៏ជញាូៃ	តាមរី�ៈក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធរីហិតូដូ�់
កា�បរីណិច្ឆេទណោះ។	ណ�នថ្មី្ង	ៃិង្សាណត្រូកា�ពុើនថ្មី្ង	ទើ	1	លែខក៏ក៏ក�	ឆំុ្	2021 
តណៅ	អុក៏ណបើក៏បរី	លែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើលែដូ�បាៃ	ណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សាណៃះ
ត្រូតវូលែតបញប់ូ		ការីប�តុ ះបណាត �លែដូ�តត្រូមវូណ��លែផកុ៏ណៃះណដូើម្ើបៃតផត�់		
ណសវាក៏មើដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ៃិង្សាណសវាក៏មើដឹូក៏ជញាូៃបៃតណទៀតបាៃ	។

(e)	 រា�់ផ�ិតផ�សុវត្ថិភាពុ	�ក៏ខ�ៈពិុណសស	ៃើតិវ ិ្ ើ	ណោ�ការី�៍		 
សតង់្សា�រី	ឬកិ៏ចូ្ខិតខំត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សា	ណផសង្សាណទៀតលែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុវតតណ��		 
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ	ឬការីផត�់ៃូវឧបក៏រី�៍ណ��ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ	បណាត ញ		 
ណដូើម្ើបលែៃ្ថមសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈគឺមិៃលែមៃជាការីបង្ហាា ញពុើ	ការីង្ហារី	ឬ
ទំោក់៏ទំៃង្សា	នៃទើភុាក់៏ង្ហារីជាមួ�ៃឹង្សាអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើណទ។

7460.	 ណោ�ការី�៍ោើ ៃការីណោគ��់	 (a)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ	ៃឹង្សា
បណង្សាកើត	“ណោ�ការី�៍ោើ ៃការីណោគ��់”	លែដូ�តត្រូមវូឲ្យយមាៃ	ការីផ្្អ ក៏
ជាបោទ ៃ់ៃូវសិទធិរីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ក៏ុងុ្សាការីចូ្�ណៅកាៃ់
ក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធអៃឡាញរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ		ណ�រា�់ណពុ�	លែដូ�
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញទទួ�រីបា�ការី�៍តាមរី�ៈ	ក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធអៃឡា
ញរីបស់ខលាួៃ	ឬណ��វិ្ ើណផសង្សាណទៀតលែដូ�បាៃ	អៃុញ្ញាា តណ��ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ	ឬ
ពុើបុគ្គ�ណាមុាក់៏លែដូ�សង្សាស័�ថា		អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើគឺស្ថិតណ�
ណត្រូកាមឥទធិពុ�នៃថំុាណញៀៃ		ឬណត្រូគឿង្សាត្រូសវងឹ្សា	ខ�ៈណពុ�ផត�់ណសវាក៏មើដឹូក៏
អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឬដឹូក៏ជញាូៃ	។

(b)	 ណ�ណពុ�ទទួ�បាៃរីបា�ការី�៍ដូូច្បាៃណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា		(a) 
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញៃឹង្សាផ្្អ ក៏អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើណោះ		ជាបោទ ៃ់ពុើក៏មើវ ិ្ ើ	
ឬត្រូបព័ុៃធរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាត ញ	សត្រូមាប់ការីណសុើបអណង្សាកតបៃតណទៀត	។
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(j) (1)	 “ណមូាង្សាលែដូ�ចូ្�រីមួ”	មាៃៃ័�ថា	ស្ថិតណត្រូកាម�ក៏ខខ�ឌ
�ងំ្សាឡា�	លែដូ�	មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ ទើ	(2)	អំឡុង្សាណពុ�	ដូូច្បាៃ
ក៏ត់ត្រូតាណ�ក៏ុងុ្សាក៏មើវ ិ្ ើ			ឬត្រូបព័ុៃធអៃឡាៃរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	�ប់ពុើ
ណពុ�លែដូ�	អុក៏	ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើទទួ��ក៏សំណ�ើ ដឹូក៏ជញាៃូ	 
រីហិតូដូ�់ណពុ�	លែដូ�អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើបញប់ូៃូវសំណ�ើ
ដឹូក៏ជញាៃូ	ឬដឹូក៏អុក៏	ដំូណ�ើ រីណោះ។

(2) (A)	 ណមូាង្សាលែដូ�ចូ្�រីមួមិៃត្រូតវូរាប់បញូូ�ខាង្សាណត្រូកាមណៃះណឡើ�៖

(i)	 រា�់ណមូាង្សាលែដូ�បាៃចំ្ណា�ណដូើម្ើផដា�់ណសវាដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឫ
ដឹូក៏ជញាូៃ		ណត្រូកា�ពុើសំណ�ើ ណោះត្រូតវូបាៃ�ុបណ��ណ��អតិថិ្មីជៃ។

(ii)	 រា�់ណមូាង្សាលែដូ�បាៃចំ្ណា�ណៅណ�ើណសវាដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឫ
ដឹូក៏ជញាូៃ		លែដូ�អុក៏ណបើក៏បរីណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើបាៃណបាះបង់្សាណ��ការីផដា�់ណសវា
មុៃណពុ�	ការីបញប់ូ	។

(B)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញក៏៏អាច្ៃឹង្សាដូក៏ណមូាង្សាណច្ញផង្សាលែដូរី	ត្រូបសិៃណបើការី
ណ្្ើ	ដូូណ�ុះមាៃភាពុ�ំបាច់្សមណហិតុសមផ�ក៏ុងុ្សាការីណ�ះត្រូស្�	ឬបង្ហាក រី	
ៃូវការីណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ទុច្រីតិៃូវក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធអៃឡាៃរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ
បណាដា ញ។

(k)	 “រី�្ឋ ភិបា�ថុាក់៏មូ��្ឋ ៃ”	មាៃៃ័�ថា	ទើត្រូក៏ងុ្សា	ណខាៃ ើ្	ទើត្រូក៏ងុ្សាៃិង្សា
ណខាៃ ើ្		ទើត្រូក៏ងុ្សាស�័្ត	ឬណខាៃ ើ្ស�័្ត។

(l)	 “ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ”	មាៃៃ័�ថាអង្សា្គភាពុអាជើវក៏មើលែដូ�ជា	DNC  
ឬ	TNC	។

(m)	 “ោៃជំៃិះដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី”	មាៃៃ័�ថារីថ្មី�ៃតដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ដូូច្
មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	465	នៃត្រូក៏មសដាើពុើោៃជំៃិះ។

(n)	 “លែផៃការីសុខភាពុលែដូ�មាៃ�ក៏ខ�ៈសម្តតិត្រូគប់ត្រូោៃ់”	មាៃៃ័�ថា		
លែផៃការីធាោរាាប់រីង្សាសុខភាពុលែដូ�ក៏ុងុ្សាណោះអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ		 
គឺជាអុក៏ជាវលែដូ�មិៃត្រូតវូបាៃឧបត្ថមាណ��ៃិណោជក៏	ៃិង្សាលែដូ�មិៃលែមៃ	
ជាលែផៃការី	Medicare	ឬ	Medicaid	។

(o)	 “ណសវាក៏មើដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី”	មាៃៃ័�ថាការីដឹូក៏ជញាូៃមៃុសសមុាក់៏	ឬ
ណត្រូច្ើៃោក់៏។

(p)	 “ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញដឹូក៏ជញាូៃ”	(TNC)	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្ោុៃឹង្សា
ៃិ�មៃ័�	លែដូ�មាៃណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	5431	នៃត្រូក៏មសដាើពុើ
ណសវាក៏មើស្ធារី�ៈ។

(q)	 “អុក៏ណបើក៏បរីត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញដឹូក៏ជញាូៃ”	(អុក៏ណបើក៏បរី	TNC)	មាៃ
អត្ថៃ័�	ដូូច្ោុៃឹង្សាៃិ�មៃ័�លែដូ�មាៃណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	
5431	នៃត្រូក៏មសដាើពុើណសវាក៏មើស្ធារី�ៈ។

(r)	 “អុក៏ដឹូក៏ជញាូៃអុក៏ដំូណ�ើ រីភាគើស�័្ត”	(TCP)	មាៃអត្ថៃ័�	
ដូូច្ោុៃឹង្សាៃិ�មៃ័�លែដូ�មាៃណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	5360	នៃត្រូក៏ម	សដាើពុើ
ណសវាក៏មើស្ធារី�ៈលែដូ�លែច្ង្សាថា	អុក៏ណបើក៏បរីជាអុក៏ផដា�់ណសវា	ដឹូក៏ជញាូៃ
ណ��ណត្រូបើោៃ�ៃតដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រីតាមរី�ៈក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធ	អៃឡាៃ
រីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ។

មាត្រូតា	 7.	 សដាង់្សា�រីការីង្ហារីលែតមួ�

7464. (a)	 ការីផដា�់ណសវាក៏មើដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រីឫដឹូក៏ជញាៃូលែតមួ�	ជា
ណរីឿ�ៗ	តត្រូមវូឲ្យយអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើត្រូតវូណ្្ើដំូណ�ើ រីឆូលាង្សាកាត់	ត្រូពំុលែដូៃ
សមត្ថកិ៏ចូ្រីបស់រី�្ឋ ភិបា�ថុាក់៏មូ��្ឋ ៃជាណត្រូច្ើៃ។	រីដូ្ឋ	California	មាៃ
ទើត្រូក៏ងុ្សាៃិង្សាណខាៃ ើ្ជាង្សា	500	លែដូ�អាច្បណាដា �ឲ្យយ	មាៃៃិ�័តក៏មើក៏ុងុ្សា
មូ��្ឋ ៃលែដូ�ត្រូតតួោុ	មិៃសុើសង្្ហាក់៏ោុ	ៃិង្សាត្រូបឆ្ងំ្សាោុ	សត្រូមាប់ណសវាក៏មើ
ឆូលាង្សាលែដូៃ�ុតាត ្ិការី។

មាត្រូតា	 6.	 ៃិ�មៃ័�

7463.	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃជំពូុក៏ណៃះ	ៃិ�មៃ័�ខាង្សាណត្រូកាមៃឹង្សា
ត្រូតវូ	ណត្រូបើត្រូបាស់៖

(a)	 “អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ”	សំណ�ណ�ើបុគ្គ�លែដូ�ជាអុក៏ដឹូក៏ជញាៃូ	 
DNC		អុក៏ណបើក៏បរី	TNC	ឬអុក៏ណបើក៏បរី		ឬអុក៏កាៃ់�ិខិតអៃុញ្ញាា ត	TCP 
ៃិង្សាបុគ្គ�ដូូច្ក៏ុងុ្សា�ក៏ខខ�ឌ លែដូ�បាៃកំ៏�ត់ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ដូ�់	(d) 
រីមួបញូូ��ងំ្សាលែផកុ៏	7451។

(b)	 “ការីរីមួចំ្លែ�ក៏	ACA	ម្យម”	សំណ�ណ�ើ	82	ភាគរី�នៃទឹក៏ត្រូបាក់៏
ដុូ�លា រី	នៃត្រូបាក់៏បុព្ុ�ភរីដូ្ឋ	California	លែដូ�ត្រូតវូបាៃរាាប់រីង្សាត្រូប�លំែខ	
ជាម្យម។

(c)	 “ត្រូបាក់៏បុព្ុ�ភរីដូ្ឋ	California	លែដូ�ត្រូតវូបាៃរាាប់រីង្សាត្រូប�លំែខ
ជាម្យម”				ណសើើៃឹង្សាទឹក៏ត្រូបាក់៏ដុូ�លា រីលែដូ�បាៃណបាះផា�តាមលែផកុ៏រីង្សា	(g) 
នៃលែផកុ៏	7454។

(d)	 “Covered California”	សំណ�ណ�ើការីផ្លា ស់បដាូរីអត្ថត្រូបណោជៃ៍
សុខភាពុរីដូ្ឋ	California	ដូូច្បាៃបក៏ត្រូស្�ណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សា	22  
(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផគុ	100500)	នៃត្រូក៏ម	រី�្ឋ ភិបា�។

(e)	 “អតិថិ្មីជៃ”	សំណ�ណ�ើរីបូវៃតបុគ្គ�	ឬ	ៃើតិបុគ្គ�មួ�	ឬណត្រូច្ើៃ។

(f)	 “ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញដឹូក៏ជញាៃូ”	(DNC)	សំណ�ណ�ើៃើតិបុគ្គ�លែដូ�
មាៃក៏មើវ ិ្ ើ		ឬត្រូបព័ុៃធលែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់សត្រូមបសត្រូម�ួណសវាក៏មើ
ដឹូក៏ជញាៃូណ�ក៏ុងុ្សា	រីដូ្ឋ	California	តាមតត្រូមវូការីជាក់៏លែសដាង្សា	ៃិង្សា	រីក៏ា
កំ៏�ត់ត្រូតានៃចំ្ៃួៃណមូាង្សា		ចូ្�រីមួក៏ុងុ្សាណសវាក៏មើគិតជាលែមូ�ត្រូបមូ�ផដាុំ
ណ��អុក៏ដឹូក៏ជញាៃូ	DNC	។	ការីដឹូក៏ជញាៃូត្រូតវូបាៃសត្រូមបសត្រូម�ួ
តាមតត្រូមវូការីជាក់៏លែសដាង្សា	ត្រូបសិៃណបើ	អុក៏ដឹូក៏ជញាៃូ	DNC	ត្រូតវូបាៃផដា�់ៃូវ
ជណត្រូមើសណដូើម្ើទទួ�	ឬមិៃទទួ�		សំណ�ើ សំុដឹូក៏ជញាៃូណហិើ�	DNC	មិៃ
តត្រូមវូឲ្យយអុក៏ដឹូក៏ជញាៃូ	DNC		ទទួ��ក៏សំណ�ើ ដឹូក៏ជញាៃូជាក់៏�ក់៏ជា
�ក៏ខខ�ឌ នៃការីរីក៏ាសិទធិ		ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏មើវ ិ្ ើ	ឬត្រូបព័ុៃធរីបស់	DNC	ណឡើ�។

(g)	 “អុក៏ដឹូក៏ជញាៃូក៏ុងុ្សាត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញដឹូក៏ជញាៃូ”	(អុក៏ដឹូក៏ជញាៃូ	
 DNC)		សំណ�ណ�ើបុគ្គ�លែដូ�ផដា�់	ណសវាក៏មើដឹូក៏ជញាៃូតាមរី�ៈក៏មើវ ិ្ ើ	ឬ

ត្រូបព័ុៃធរីបស់	DNC។

(h)	 “ណសវាក៏មើដឹូក៏ជញាៃូ”	សំណ�ណ�ើការីបំណពុញសំណ�ើ សំុដឹូក៏ជញាៃូ
មាៃៃ័�ថា		ការីមក៏ទទួ�ពុើទើតាងំ្សាណាមួហិ�ួៃូវវត្ថុ	ឫវត្ថុោោ	ៃិង្សាការី
ដឹូក៏ជញាៃូវត្ថុ�ងំ្សាណោះ	ណ��ណត្រូបើរីថ្មី�ៃតអុក៏ដំូណ�ើ រី	ក៏ង់្សា	ស្គូទ័រី	ការីណដូើរី	

 ការីដឹូក៏ជញាៃូស្ធារី�ៈ		ឬមណ្យាបា�ត្រូសណដូៀង្សាោុណៃះ	ណៅកាៃ់ទើតាងំ្សា
លែដូ�បាៃ	ណត្រូជើសណរីសី	ណ��អតិថិ្មីជៃលែដូ�ស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សាច្មា្ង �	50	លែមូ
�ពុើទើតាងំ្សាទទួ��ក៏។	សំណ�ើ ដឹូក៏ជញាៃូអាច្រីមួមាៃការីបញ្ញាា ទិញណផសង្សា
ៗោុណ�ើសពុើមួ�ដូង្សា		បុូលែៃតមិៃណ�ើសពុើ	12	ដូង្សាលែដូ�បាៃណសុើណ��	 
អតិថិ្មីជៃ។	ណសវាក៏មើដឹូក៏ជញាៃូអាច្រីមួមាៃការីណត្រូជើសណរីសី	ការីត្រូបមូ�ផដាុំ	 
ឬការីទិញទំៃិញ		ណ��អុក៏ដឹូក៏ជញាៃូ	DNC	ក៏រី�ើ លែដូ�កិ៏ចូ្ការី�ងំ្សាណោះ
ត្រូតវូបាៃណ្្ើណ��	ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីដឹូក៏ជញាៃូលែដូ�អុក៏ដឹូក៏ជញាៃូ	DNC  
បាៃ��់ត្រូពុម	ដឹូក៏ជញាូៃ។	ណសវាក៏មើដឹូក៏ជញាូៃមិៃរាប់បញូូ�ៃូវការី
ដឹូក៏ជញាូៃ�ំង្សាឡា�ណាលែដូ�	ស្ថិតណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	26090	ណឡើ�	
ដូូច្លែដូ�លែផកុ៏ណោះបាៃលែច្ង្សា	កា�ពុើនថ្មី្ងទើ	29 លែខតុ�	ឆំុ្	2019។

(i)	 “លែមូ�លែដូ�ចូ្�រីមួ”	មាៃៃ័�ថាច្មា្ង �គិតជា	លែមូ��ងំ្សាអស់លែដូ�
បាៃ	ណបើក៏បរីអំឡុង្សា	ណមូាង្សាពាក់៏ព័ុៃធណ�ក៏ុងុ្សាោៃ�ៃតដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	លែដូ�
មិៃត្រូតវូបាៃកាៃ់កាប់	ឬជួ�ណ��ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 22 ្រន្ត
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(2)	 “ត្រូបតិបតតិការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏លែដូ�អាច្រា�ការី�៍បាៃ”	មាៃអត្ថៃ័�
ដូូច្ោុ	ៃឹង្សាអ្ើលែដូ�មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	6050W(c)(1)	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា
ទើ	26	នៃត្រូក៏មសហិរីដូ្ឋអាណមរីចិ្។
(3)	 “អង្សា្គភាពុណ�ះត្រូស្�ភាគើទើបើ”	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្ោុៃឹង្សាអ្ើលែដូ�មាៃ
លែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	6050W(b)(3)	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាទើ	26	នៃត្រូក៏មសហិរីដូ្ឋ
អាណមរីចិ្។
(e)	 លែផកុ៏ណៃះមិៃត្រូតវូបាៃអៃុវតតណ�ក៏ុងុ្សាស្្ថ ៃភាពុលែដូ�ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបា
ក់៏សរីបុ	នៃត្រូបតិបតតិការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏លែដូ�អាច្រា�ការី�៍បាៃសត្រូមាប់
អុក៏	បង់្សាត្រូបាក់៏លែដូ�ចូ្�រីមួណ�ក៏ុងុ្សាឆុ្តំ្រូបតិទិៃតិច្ជាង្សាត្រូបាមួំ�រី�ដុូ�លា រី	
($600)		ឬលែដូ�អុក៏បង់្សាត្រូបាក់៏លែដូ�ចូ្�រីមួណោះមិៃលែមៃជាអុក៏ណបើក៏បរីណត្រូបើ
ក៏មើវ ិ្ ើណឡើ�។
(f)	 លែផកុ៏ណៃះត្រូតវូអៃុវតតចំ្ណពាះត្រូបតិបតតិការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏លែដូ�អាច្រា�ការី
�៍បាៃ	លែដូ�ណក៏ើតណឡើង្សាណ�នថ្មី្ងទើ	ឬណត្រូកា�នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ2021។

មាត្រូតា	 9.	 វណិស្្ៃក៏មើ
7465. (a)	 ណត្រូកា�កា�បរីណិច្ឆេទត្រូបសិទធភាពុនៃជំពូុក៏ណៃះ	
អង្សា្គៃើតិបញាតតិ	អាច្ៃឹង្សាណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើជំពូុក៏ណៃះណ���ក៏ខខៃតិក៏ៈលែដូ�
បាៃអៃុម័ត	ណ�ក៏ុងុ្សាសភាៃើមួ�ៗ	ណ��ការីណបាះណឆុ្តណ�ណ�ើ ះ
លែដូ�បាៃបញូូ�	ណ�ក៏ុងុ្សាទិោុៃុប្វតតិ	ត្រូបំាពុើរីភាគត្រូបំាបើនៃសមាជិក៏ភាពុ
ដំូណា�ោុ	ក៏រី�ើ លែដូ�	�ក៏ខៃតិក៏ៈណោះសុើសង្្ហាក់៏ោុជាមួ�ៃឹង្សា	ៃិង្សាពុត្រូង្សាើក៏
បលែៃ្ថមណោ�បំ�ង្សានៃ	ជំពូុក៏ណៃះ។	ោើ ៃណសច្ក៏ដាើត្រូពាង្សាច្បាប់ណាមួ�លែដូ�
លែសង្្សារីក៏ការីណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើជំពូុក៏ណៃះ		ណត្រូកា�កា�បរីណិច្ឆេទត្រូបសិទធភាពុនៃ
ជំពូុក៏ណៃះ	អាច្ត្រូតវូបាៃអៃុម័ត	ឬកាលា �ជា�ក៏ខៃតិក៏ៈពិុតត្រូបាក៏ដូណឡើ�	 
ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតណសច្ក៏ដាើត្រូពាង្សាច្បាប់ណោះ			ត្រូតវូបាៃណបាះពុុម្ព	ៃិង្សាលែច្ក៏��ណៅ
ឲ្យយសមាជិក៏រីចួ្	ៃិង្សាត្រូបកាសផា�	ណ�ណ�ើអុើៃណ ើ្�ិតជាទត្រូមង់្សាសណត្រូមច្
ចុ្ង្សាណត្រូកា�រីបស់វា	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	ោូង្សាតិច្	12	នថ្មី្ងនៃនថ្មី្ងណ្្ើការី	មុៃការី
អៃុម័តរីបស់វាណ�ក៏ុងុ្សាសភា	ណាមួ�នៃអង្សា្គៃើតិបញាតតិ។
(b)	 ោើ ៃ�ក៏ខៃតិក៏ៈណាមួ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័តណត្រូកា�នថ្មី្ងទើ	 
29	លែខតុ�	ឆុ្	ំ	2019	បុូលែៃតមុៃកា�បរីណិច្ឆេទត្រូបសិទធភាពុនៃជំពូុក៏
ណៃះ	លែដូ�ៃឹង្សា		បណង្សាកើតវណិស្្ៃក៏មើនៃជំពូុក៏ណៃះ	ត្រូតវូដំូណ�ើ រីការីណត្រូកា�
កា�បរីណិច្ឆេទ	ត្រូបសិទធភាពុនៃជំពូុក៏	ណៃះណឡើ�	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត�ក៏ខៃតិក៏ៈណោះ
ត្រូតវូបាៃអៃុម័ត			ណ��អៃុណ�មតាម�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូនៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)។
(c) (1)	 ណោ�បំ�ង្សានៃជំពូុក៏ណៃះមាៃណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាមាត្រូតា	1	(លែដូ�
�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	7448)។
(2)	 រា�់�ក៏ខៃតិៈលែដូ�ណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើលែផកុ៏ទើ	7451	មិៃពុត្រូង្សាើក៏	បលែៃ្ថម
ណោ�បំ�ង្សានៃជំពូុក៏ណៃះណឡើ�។
(3)	 រា�់�ក៏ខៃតិក៏ៈលែដូ�ហាមឃាត់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើពុើការី
ផដា�់	ណសវាដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	ឫដឹូក៏ជញាូៃជាក់៏�ក់៏ណាមួ�	ខ�ៈណពុ�	
អៃុញ្ញាា តឲ្យយបុគ្គ�	ឬអង្សា្គភាពុណផសង្សាៗផដា�់ណសវាដឹូក៏អុក៏ដំូណ�ើ រី	 
ឬដឹូក៏ជញាៃូ	ដូូច្ោុណៃះ	ឬ�ក់៏បៃទុក៏បទបញ្ញាា លែដូ�មិៃណសើើោុណៅណ�ើ
អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�	ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ណ��លែផ្អក៏ណៅណ�ើស្្ថ ៃភាពុចំ្ណាត់ថុាក់៏
រីបស់ពួុក៏ណគ	បណង្សាកើតបាៃ	ជាវណិស្្ៃក៏មើនៃជំពូុក៏ណៃះ	ណហិើ�ត្រូតវូលែតអៃុម័ត
ណ��អៃុណ�មតាម	ៃើតិវ ិ្ ើ�ងំ្សាឡា�លែដូ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាណ�ើវណិស្្ៃក៏មើ
លែដូ�សុើសង្្ហាក់៏ោុ	ជាមួ�ៃឹង្សាណោ�បំ�ង្សានៃជំពូុក៏ណៃះដូូច្មាៃលែច្ង្សា
ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ៃិង្សា	(b)។

(4)	 រា�់�ក៏ខៃតិក៏ៈលែដូ�អៃុញ្ញាា តឲ្យយអង្សា្គភាពុ	ឬអង្សា្គការីណាមួ�តំណាង្សា
ឲ្យយ	ផ�ត្រូបណោជៃ៍រីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សា	
ទំោក់៏ទំៃង្សាកិ៏ចូ្សៃយារីបស់អុក៏ណបើក៏បរីជាមួ�ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ	ឬ
ត្រូបាក់៏សំ�ង្សា		អត្ថត្រូបណោជៃ៍	ឬ�ក៏ខខ�ឌ ការីង្ហារីរីបស់អុក៏ណបើក៏បរី	បណង្សាកើត
បាៃជា	វណិស្្ៃក៏មើនៃជំពូុក៏ណៃះ	ណហិើ�ត្រូតវូលែតអៃុម័តណ��អៃុណ�ម

(b)	 �ក់៏ទង្សាៃឹង្សា�ក៏ខ�ៈនៃការីឆូលាង្សាលែដូៃ�ុតាត ្ិការីនៃណសវាដឹូក៏អុក៏
ដំូណ�ើ រី		ៃិង្សាដឹូក៏ជញាៃូ	ៃិង្សាបលែៃ្ថមណៅណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូៃិង្សាសតង់្សា�រី
�ងំ្សាឡា�	លែដូ�បាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាណ��ជំពូុក៏ណៃះ	រីដូ្ឋកាៃ់កាប់ណៅណ�ើលែផកុ៏
�ងំ្សាឡា�ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 ការីផដា�់ត្រូបាក់៏សំ�ង្សា	ៃិង្សាត្រូបាក់៏ឧបត្ថមាដូ�់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើ	
ក៏មើវ ិ្ ើ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	7453។

(2)	 ការីណត្រូោង្សាណពុ�	ការីសំុច្បាប់	ៃិង្សាត្រូបាក់៏ជំៃួ�លែថ្មី�ំសុខភាពុសត្រូមាប់	
អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ត្រូពុម�ំង្សាត្រូបាក់៏លែខ	ត្រូបាក់៏ជំៃួ�	ឬអត្ថ
ត្រូបណោជៃ៍	ណផសង្សាណទៀតលែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការីង្ហារី	។

(3)	 �ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូនៃការីផដា�់អាជាញា ប័�្ណ	ៃិង្សាការីធាោរាាប់រីង្សាសត្រូមាប់	
អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ។

(4)	 សិទធិរីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការីរី�ំ�	
កិ៏ចូ្សៃយាអុក៏ណបើក៏បរីណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើរីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញ។

(c)	 ថ្្មីើណបើមាៃលែផកុ៏រីង្សា	(b)	ក៏៏ណ��	ោើ ៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះត្រូតវូកំ៏�ត់	
ត្រូពំុលែដូៃសមត្ថភាពុរីបស់រី�្ឋ ភិបា�ថុាក់៏មូ��្ឋ ៃ	ក៏ុងុ្សាការីអៃុម័ត	បទបញ្ញាា
ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	លែដូ��ំបាច់្ក៏ុងុ្សាការី�ក់៏ណ�ស	ការីត្រូបត្រូពឹុតតបទមជ្មឹ	ៃិង្សា
បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	ឬក៏ុងុ្សាការីអៃុវតតបទបញ្ញាា 		ៃិង្សាៃិ�័តក៏មើក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃលែដូ�
បាៃអៃុម័តមុៃនថ្មី្ងទើ	29	លែខតុ�	ឆំុ្	2019	។

មាត្រូតា	 8.	 ការីរា�ការី�៍ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�

7464.5 (a)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញលែដូ�ណដូើរីតួជាអង្សា្គភាពុណ�ះត្រូស្�ភា
គើទើបើ		ត្រូតវូណរីៀបចំ្ការីបញាៃូព័ុត៌មាៃត្រូតឡប់ណៅវញិសត្រូមាប់អុក៏បង់្សាត្រូបាក់៏
លែដូ�ចូ្�រីមួលែដូ�ជាអុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើណ��មាៃអាស��្ឋ ៃ
រីដូ្ឋ	California	លែដូ�មាៃចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏សរីបុនៃត្រូបតិបតតិការីទូ�ត់	ត្រូបាក់៏
លែដូ�អាច្រា�ការី�៍បាៃណសើើៃឹង្សា	ឬណត្រូច្ើៃជាង្សាត្រូបាមួំ�រី�ដុូ�លា រី		 
($600)	ក៏ុងុ្សាមួ�ឆំុ្ត្រូបតិទិៃណ��មិៃគិតពុើចំ្ៃួៃនៃត្រូបតិបតតិការី	រីវាង្សា
អង្សា្គភាពុណ�ះត្រូស្�ភាគើទើបើ	ៃិង្សាអុក៏បង់្សាត្រូបាក់៏។	អង្សា្គភាពុណ�ះត្រូស្�ភាគើ
ទើបើត្រូតវូលែតរា�ការី�៍ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ណៃះ	ណៅកាៃ់គ�ៈក៏មើការីពុៃធ�រី
ណ�ើសិទធិណត្រូបើ�ើណហា	ៃិង្សាផដា�់ជូៃ	អុក៏បង់្សាត្រូបាក់៏មួ�ច្បាប់	ណ�ះបើជាខលាួៃពំុុ
មាៃកាតព្ុកិ៏ចូ្រា�ការី�៍ជូៃ	សហិព័ុៃធ	ក៏៏ណ��។	ការីបញាូៃព័ុត៌មាៃ
ត្រូតឡប់ណៅវញិត្រូតវូកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 ណ�ើ ះ	អាស��្ឋ ៃ	ៃិង្សាណ�ខសមា្គ �់ពុៃធរីបស់អុក៏បង់្សាត្រូបាក់៏លែដូ�
ចូ្�រីមួ។

(2)	 ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏សរីបុនៃត្រូបតិបតតិការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏លែដូ�អាច្រា�ការី�៍
បាៃ	លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាអុក៏បង់្សាត្រូបាក់៏លែដូ�ចូ្�រីមួ។

(b)	 ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	30	នថ្មី្ង	ណត្រូកា�កា�បរីណិច្ឆេទលែដូ�ការីបញាូៃព័ុត៌មាៃ	
ត្រូត�ប់វញិណៃះត្រូតវូដូ�់ណពុ�បង់្សាណៅលែផកុ៏ណសវាត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�នផទក៏ុងុ្សា		 
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញត្រូតវូណរីៀបចំ្�ក់៏ការីបញាូៃព័ុត៌មាៃត្រូតឡប់ណៅវញិមួ�
ច្បាប់		លែដូ�តត្រូមវូណ��លែផកុ៏រីង្សា	(a)	ជាមួ�ៃឹង្សាគ�ៈក៏មើការីពុៃធ�រីសិទធិ
ណត្រូបើ�ើណហា		ណហិើ�ត្រូតវូផដា�់ជូៃអុក៏បង់្សាត្រូបាក់៏លែដូ�ចូ្�រីមួមួ�ច្បាប់។

(c)	 ត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណាដា ញអាច្បំណពុញ�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូណៃះណ��ការី�ក់៏ជូៃ
ៃូវទត្រូមង់្សាលែបបបទណសវាត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�នផទក៏ុងុ្សា	1099-K	មួ�ច្បាប់		ឬណ��
�ក់៏ជូៃៃូវទត្រូមង់្សាមួ�លែដូ�ផដា�់ណ��គ�ៈក៏មើការីពុៃធ�រីណ�ើសិទធ	ិណត្រូបើ
�ើណហា	លែដូ�រីមួបញូូ�ៃូវព័ុត៌មាៃដូូច្ោុណ�ណ�ើ	Cal-1099-K។

(d)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ណៃះ៖

(1)	 “អុក៏បង់្សាត្រូបាក់៏លែដូ�ចូ្�រីមួ”	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្ោុៃឹង្សាអ្ើលែដូ�មាៃ
លែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	6050W(d)(1)(A)(ii)	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាទើ	26	នៃត្រូក៏ម
សហិរីដូ្ឋអាណមរីចិ្។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 22 ្រន្ត
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17037.	 ត្រូបការី�ងំ្សាឡា�ណ�ក៏ុងុ្សាត្រូក៏ម	ឬ�ក៏ខៃតិក៏ៈច្បាប់ទូណៅណផសង្សាៗ
	លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធ	ៃឹង្សាភាគណៃះ	�ក់៏បញូ�ូៃូវចំ្�ុច្�ងំ្សាអស់ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(a)	 ជំពូុក៏	20.6	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	9891)	នៃចំ្លែ�ក៏ទើ	3 
នៃត្រូក៏មសដាើពុើអាជើវក៏មើៃិង្សាវជិាា ជើវៈ	លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាអុក៏ណរីៀបចំ្ពុៃធ�រី។

(b)	 ភាគទើ	10.2	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	18401) 
លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការីត្រូគប់ត្រូគង្សាច្បាប់សដាើពុើសិទធិណត្រូបើ�ើណហា	ៃិង្សាពុៃធណ�ើ
ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�។

(c)	 ភាគទើ	10.5	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	20501)	លែដូ�
�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាច្បាប់សដាើពុើជំៃួ�	ៃិង្សាការីពុៃយារីណពុ�ពុៃធណ�ើអច្�ៃត្រូទពុយ។

(d)	 ភាគទើ	10.7	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	21001)	លែដូ�
�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាណសច្ក៏ដាើណត្រូពុៀង្សាច្បាប់នៃសិទធិរីបស់អុក៏បង់្សាពុៃធ។

(e)	 ភាគទើ	11	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	23001)	លែដូ�
�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាច្បាប់សដាើពុើពុៃធណ�ើស្ជើវក៏មើ។

(f)	 លែផកុ៏ទើ	15700	ដូ�់	15702.1	ណ��រាប់បញូូ�ត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�	
លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាគ�ៈក៏មើការីពុៃធណ�ើសិទធិណត្រូបើ�ើណហា។

(g)	 មាត្រូតា	 8	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	7464.5)	នៃជំពូុក៏ទើ	
10.5	នៃចំ្លែ�ក៏ទើ	3	នៃត្រូក៏មសដាើពុើអាជើវក៏មើ	ៃិង្សាវជិាា ជើវៈ។

លែផកុ៏	 3.	 ទំោស់វធិាៃការី។

(a)	 ក៏រី�ើ លែដូ�វធិាៃការីគំៃិតផដាួច្ណផដាើមណៃះៃិង្សាវធិាៃការីសៃលាឹក៏ណឆុ្តណផសង្សា
ណទៀត	ឬវធិាៃការី�ងំ្សាឡា�លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធណ��ផ្ទ �់ក៏ដាើ	ឬណ��ត្រូបណោ�
	ក៏តើជាមួ�ៃឹង្សាចំ្ណាត់ថុាក់៏បុគ្គ�ិក៏	ការីផដា�់ត្រូបាក់៏សំ�ង្សា		 
ឬអត្ថត្រូបណោជៃ៍រីបស់អុក៏ណបើក៏បរីលែដូ�ណត្រូបើក៏មើវ ិ្ ើ	ត្រូតវូមាៃណ�ណ�ើ
សៃលាឹក៏ណឆុ្ត	ទូ�ងំ្សារីដូ្ឋដូូច្ោុណោះ	វធិាៃការីសៃលាឹក៏ណឆុ្ត	ឬវធិាៃការីោោ		 
ត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ថាមាៃទំោស់ជាមួ�ៃឹង្សាវធិាៃការីណៃះ។	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ
លែដូ�គំៃិតផដាួច្ណផដាើមណៃះទទួ�បាៃសំណឡង្សាណឆុ្តោតំ្រូទណត្រូច្ើៃជាង្សា		ត្រូបការី
�ងំ្សាឡា�នៃវធិាៃការីណៃះត្រូតវូមាៃជ័�ជំៃះ�ងំ្សាត្រូសងុ្សា		ណហិើ�ត្រូបការីនៃ
វធិាៃការី	ឬបណាដា វធិាៃការីសៃលាឹក៏ណឆុ្ត	ណផសង្សាណទៀត	ត្រូតវូ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈ។

(b)	 ត្រូបសិៃណបើវធិាៃការីណៃះត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��អុក៏ណបាះណឆុ្ត		បុូលែៃត
ត្រូតវូបាៃជំៃួស�ំង្សាត្រូសងុ្សា	ឬណ��លែផកុ៏ណ��វធិាៃការី	សៃលាឹក៏ណឆុ្តមាៃ
ទំោស់ណផសង្សាណទៀតលែដូ�អៃុម័តណ��អុក៏ណបាះណឆុ្ត	ណ�ណពុ�ណបាះណឆុ្ត
លែតមួ�	ណហិើ�វធិាៃការីសៃលាឹក៏ណឆុ្តលែដូ�មាៃ	ទំោស់ត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ជា
ណមាឃៈោណពុ�ណត្រូកា�មក៏ណទៀតណោះ		វធិាៃការីណៃះត្រូតវូលែតស្័�អៃុវតត	ៃិង្សា
ទទួ�បាៃត្រូបសិទធិភាពុ		ៃិង្សាចូ្�ជា្រីមាៃណពុញណ�ញ។

លែផកុ៏ទើ	 4.	 ការីការីពារីផលាូវច្បាប់។

ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ណៃះគឺណដូើម្ើធាោថាសិទធិដ៏ូមាៃតនមលារីបស់
ត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋក៏ុងុ្សាការីទទួ�បាៃៃូវគំៃិតផដាួច្ណផដាើមណៃះ	មិៃអាច្ត្រូតវូ	បាៃ
�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈណ��មិៃត្រូតឹមត្រូតវូណ��អុក៏ៃណោបា�រីដូ្ឋ		លែដូ	�ប
ដិូណស្មិៃការីពារីឆូៃទៈអុក៏ណបាះណឆុ្តបាៃណឡើ�។	ដូូណច្ះុ	ត្រូបសិៃណបើ
ច្បាប់ណៃះត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��អុក៏ណបាះណឆុ្តនៃរីដូ្ឋ	California	ណហិើ�
ណត្រូកា�មក៏ណទៀតស្ថិតណត្រូកាមបញ្ញាា ត្រូបឈមលែផកុ៏	ច្បាប់លែដូ�បុូៃបូង្សាកំ៏�ត់
វសិ្�ភាពុ	 
ឬការីអៃុវតតនៃច្បាប់ណៃះ	តាមរីណបៀបណាមួ�	ឬណ�ទត្រូបកាៃ់ថាច្បាប់
ណៃះរីណំ�ភបំពាៃ	ណៅណ�ើច្បាប់ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	រីដូ្ឋ	ឬសហិព័ុៃធ�ងំ្សាត្រូសងុ្សា	ឬ
ណ��លែផកុ៏		ណហិើ�អភិបា�	ៃិង្សាអគ្គណមធាវបីដិូណស្មិៃការីពារីច្បាប់ណៃះ
ណោះត្រូតវូ�ត់ការីដូូច្តណៅ៖

(a)	 ថ្្មីើណបើមាៃអ្ើលែដូ�ផទុ�ណៅៃឹង្សាត្រូបការីណ�ក៏ុងុ្សាជំពូុក៏ទើ	6	ក៏៏ណ��		 
(�ប់ណផតើមពុើលែផកុ៏	12500)	នៃភាគទើ	2	នៃលែផកុ៏ទើ	3	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាទើ	2  

តាម	ៃើតិវ ិ្ ើ�ំង្សាឡា�លែដូ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាណ�ើវណិស្្ៃក៏មើលែដូ�សុើសង្្ហាក់៏ោុ	
ជាមួ�ៃឹង្សាណោ�បំ�ង្សានៃជំពូុក៏ណៃះដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)  
ៃិង្សា	(b)។

(d)	 រា�់�ក៏ខៃតិក៏ៈលែដូ��ក់៏ណ�សបញាតតិបទមជ្មឹ	ឬបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋបលែៃ្ថម	
ណដូើម្ើផដា�់កិ៏ចូ្ការីពារីកាៃ់លែតណត្រូច្ើៃត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាសក៏មើភាពុឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	សត្រូមាប់
អុក៏ណបើក៏បរីណ��លែផ្អក៏ណ�ើក៏មើវ ិ្ ើ	ៃិង្សាបុគ្គ�លែដូ�ណត្រូបើណសវាដឹូក៏	អុក៏ដំូណ�ើ រី	
ឫដឹូក៏ជញាូៃអាច្ត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��អង្សា្គៃើតិបញាតតិណ��ការី	ណបាះណឆុ្ត
ណ�ណ�ើ ះលែដូ�បាៃបញូូ�ណ�ក៏ុងុ្សាទិោុៃុប្វតតិសំណឡង្សា	ភាគណត្រូច្ើៃ	នៃ
សមាជិក៏ភាពុដំូណា�ោុរីបស់សភាៃើមួ�ៗណ��	មិៃ�ំបាច់្អៃុណ�ម
តាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ៃិង្សា	(b)។

មាត្រូតា	 10.	 ៃិ�័តក៏មើ

7466. (a)	 ៃិ�័តក៏មើត្រូោមាៃអាសៃអុាច្ត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��	
Covered  California	ណដូើម្ើអៃុវតតៃិង្សាត្រូគប់ត្រូគង្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	ៃិង្សា	(g)	នៃ
លែផកុ៏ទើ	7454។

(b)	 ៃិ�័តក៏មើត្រូោអាសៃលុែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏ណៃះ		ត្រូតវូអៃុណ�មតាមជំពូុក៏ទើ	3.5	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សា
លែផកុ៏ទើ	11340)		នៃភាគទើ	1	នៃចំ្លែ�ក៏ទើ	3	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាទើ	2	នៃ
ត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�		ៃិង្សាសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃជំពូុក៏ណោះ	រីមួ�ងំ្សាលែផកុ៏ទើ
 11349.6	នៃត្រូក៏ម	រី�្ឋ ភិបា�	ការីអៃុម័តៃិ�័តក៏មើណៃះគឺជាការីបោទ ៃ់
មួ�	ណហិើ�	ត្រូតវូពិុ�រីណាណ��ការីោិ�័�ច្បាប់រីដូ្ឋបា�តាម
ការី�បំាច់្	សត្រូមាប់ការីរីក៏ាសៃតិភាពុ	សុខភាពុ	ៃិង្សាសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ
	ៃិង្សាសុខុមា�ភាពុទូណៅភាលា មៗ។	ថ្្មីើណបើមាៃត្រូបការីនៃច្បាប់ណផសង្សាណទៀត
ក៏៏ណ��	ៃិ�័តក៏មើត្រូោអាសៃ	ុលែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��	Covered 
California	អាច្ណ�លែត	មាៃត្រូបសិទធភាពុរី�ៈណពុ�ពុើរីឆុ្	ំណ��គិត�ប់ពុើ
កា�បរីណិច្ឆេទនៃការីអៃុម័ត។

មាត្រូតា	 11.	 ភាពុ�ច់្ណច្ញពុើោុ

7467. (a)	 ស្ថិតណត្រូកាមលែផកុ៏រីង្សា	(b)	ត្រូបការី�ំង្សាឡា�នៃជំពូុក៏ណៃះ
	គឺ�ច់្ណ��លែឡក៏ពុើោុ។	ត្រូបសិៃណបើចំ្លែ�ក៏	លែផកុ៏	លែផកុ៏រីង្សា	ក៏ថាខ�ឌ
	អៃុត្រូបណោគ	ត្រូបណោគ	ឃាលា 	ពាក៏យ		ឬការីអៃុវតតនៃជំពូុក៏ណៃះគឺណ��ស្រី
ណហិតុផ�ណាមួ�	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈណ��ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្
រីបស់តុ�ការី	មាៃសមត្ថកិ៏ចូ្	ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ណោះមិៃត្រូតវូបូះពា�់ណៅណ�ើ
ចំ្លែ�ក៏	លែដូ�ណ�ណសសស�់នៃជំពូុក៏ណៃះណឡើ�។	ត្រូបជាជៃនៃរីដូ្ឋ	 
California	សូមត្រូបកាសថាពួុក៏ណគៃឹង្សាបាៃអៃុម័តជំពូុក៏ណៃះ		ណហិើ�រា�់
ចំ្លែ�ក៏	លែផកុ៏	លែផកុ៏រីង្សា	ក៏ថាខ�ឌ 	អៃុត្រូបណោគ	ត្រូបណោគ		ឃាលា 	ពាក៏យ	ៃិង្សា
ការីអៃុវតតលែដូ�មិៃត្រូតវូបាៃត្រូបកាសជាណមាឃៈ		ឬផទុ�ពុើរីដូ្ឋ្មើៃុញា	ណ��
មិៃគិតថាណតើចំ្លែ�ក៏ណផសង្សាណទៀតនៃជំពូុក៏ណៃះ		ឬការីអៃុវតតនៃជំពូុក៏ណៃះ	
ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃត្រូបកាសជាបៃតបោទ ប់ថាជាណមាឃៈ។

(b)	 ថ្្មីើណបើមាៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ក៏៏ណ��	ត្រូបសិៃណបើចំ្លែ�ក៏	លែផកុ៏	លែផកុ៏រីង្សា		 
ក៏ថាខ�ឌ 	អៃុត្រូបណោគ	ត្រូបណោគ	ឃាលា 	ពាក៏យ	ឬការីអៃុវតតណាមួ�	នៃលែផកុ៏
ទើ	7451	នៃមាត្រូតា	2	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ		7451)	ដូូច្លែដូ�
បាៃបលែៃ្ថមណ��អុក៏ណបាះណឆុ្ត	ណ��ស្រីណហិតុផ�ណាមួ�	លែដូ�ត្រូតវូ
បាៃ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈណ��ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់តុ�ការី	មាៃសមត្ថកិ៏ចូ្	 
ណសច្ក៏តើសណត្រូមច្ណោះត្រូតវូអៃុវតតណៅណ�ើត្រូបការីលែដូ�ណ�	ណសសស�់�ងំ្សាត្រូសងុ្សា
នៃជំពូុក៏ណៃះ	ណហិើ�ោើ ៃបទបញាតតណិាមួ�		នៃជំពូុក៏ណៃះត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ថា
មាៃសុពុ�ភាពុ	ឬត្រូតវូបាៃផដា�់អ	ៃុភាពុ	នៃ	ច្បាប់ណឡើ�។

លែផកុ៏ទើ	 2.	 លែផកុ៏ទើ	17037	នៃត្រូក៏មសដាើពុើត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�ៃិង្សាពុៃធ�រី	ត្រូតវូ
បាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 22 ្រន្ត
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�ៃដុូ�លា រី	ពុើត្រូបតិបតតិការី�ង្សា�មរីបស់ពួុក៏ណគ	រីមួ�ងំ្សាណត្រូច្ើៃជាង្សា	
$350		�ៃក៏ុងុ្សាមួ�ឆុ្តំ្រូោៃ់លែតណ�ក៏ុងុ្សារីដូ្ឋ	California	មួ�។

(4)	 ៃើតិវ ិ្ ើ�ង្សា�ម	ៃិង្សាផ�បូះពា�់ពុើការីពុយាបា�បង្ហាា ញឲ្យយណឃើញ	
ៃូវណត្រូោះថុាក់៏ជាណត្រូច្ើៃចំ្ណពាះអុក៏ជំងឺ្សា	ណហិើ�គលាើៃិក៏�ង្សា�ម	ជាណត្រូច្ើៃណ�
រីដូ្ឋ	California	ត្រូតវូបាៃណ�ើក៏ណឡើង្សាពុើភាពុបរាជ័�	ក៏ុងុ្សាការីរីក៏ាសតង់្សា�រី
នៃការីលែថ្មី�ំឲ្យយបាៃត្រូតឹមត្រូតវូ។	ភាពុបរាជ័�ក៏ុងុ្សាការីរីក៏ាសតង់្សា�រីឲ្យយបាៃ
ត្រូតឹមត្រូតវូអាច្បណាដា �ឲ្យយមាៃ	ណត្រូោះថុាក់៏ចំ្ណពាះអុក៏ជំងឺ្សា	ការីសត្រូមាក៏ណ�
មៃទើរីណពុទយ	ណហិើ�លែថ្មីម�ំង្សា�ៃដូ�់ការីស្លា ប់ណទៀតផង្សា។

(5)	 គលាើៃិក៏�ង្សា�មបចុូ្ប្ៃណុៃះ	មិៃត្រូតវូបាៃតត្រូមវូឲ្យយមាៃណវជាប�ឌិ ត	
ណ�ៃឹង្សាក៏លែៃលាង្សាណដូើម្ើត្រូតតួពិុៃិតយគុ�ភាពុ	ធាោថាមាៃការីណោរីពុ	តាម
លែផៃការីលែថ្មី�ំអុក៏ជំងឺ្សាត្រូតឹមត្រូតវូ	ៃិង្សាត្រូតតួពិុៃិតយពិុ ើ្ការីសុវត្ថិភាពុណឡើ�។	 
អុក៏ជំងឺ្សាគួរីលែតមាៃ�ទធភាពុទទួ�បាៃត្រូគណូពុទយណ�ៃឹង្សាក៏លែៃលាង្សា	ណ�ណពុ�	ណា
លែដូ�ការីពុយាបា��ង្សា�មកំ៏ពុុង្សាត្រូតវូបាៃផដា�់ជូៃ។

(6)	 ការីពុយាបា��ង្សា�មពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីចូ្�ណៅកាៃ់សរីនស�ម	
ណ��ផ្ទ �់	លែដូ��ក់៏អុក៏ជំងឺ្សាណ�ក៏ុងុ្សាហាៃិភ័�ខ្ពស់ពុើការីឆូលាង្សាជំងឺ្សា
ណផសង្សាៗ។	ការីរា�ការី�៍ឲ្យយបាៃត្រូតឹមត្រូតវូ	ៃិង្សាតមាលា ភាពុនៃអត្រូតាឆូលាង្សា
ជំងឺ្សា		ណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តតឲ្យយគលាើៃិក៏លែក៏�្អគុ�ភាពុ	ៃិង្សាជួ�ដូ�់អុក៏ជំងឺ្សា	ក៏ុងុ្សាការី
ណត្រូជើសណរីសីការីលែថ្មី�ំរីបស់ខលាួៃឲ្យយបាៃ�្អបំផុត។

(7)	 ណ�ណពុ�មៃទើរីលែថ្មី�ំសុខភាពុដូូច្ជា	មៃទើរីណពុទយ	ៃិង្សាមៃទើរីលែថ្មី�ំមៃុសស	
�ស់បិទ�្រី	ៃិ�័តក៏រីនៃរីដូ្ឋ	California	អាច្�ត់វធិាៃការីណដូើម្ើ	ការីពារី	
អុក៏ជំងឺ្សាពុើណត្រូោះថុាក់៏។	ដូូច្ោុណៃះលែដូរី	កិ៏ចូ្ការីពារីដ៏ូរីងឹ្សាមំាគួរីត្រូតវូបាៃផដា�់
ជូៃដូ�់អុក៏ជំងឺ្សា	ង្ហា�រីង្សាណត្រូោះ	ណ�ណពុ�គលាើៃិក៏�ង្សា�មបិទ�្រី។

(8)	 ស្ជើវក៏មើ�ង្សា�ម	បាៃបញូុះបញូូ�ត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាកិ៏ចូ្ត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សា	
ក៏ុងុ្សាការីអៃុម័តការីការីពារីសត្រូមាប់អុក៏ជំងឺ្សា�ង្សា�មណ�រីដូ្ឋ		California 
ណ��ចំ្ណា�ជាង្សា	$100	�ៃកា�ពុើឆំុ្		2018	ៃិង្សា	2019	ណដូើម្ើ
មាៃឥទធិពុ�ណ�ើអុក៏ណបាះណឆុ្ត	ៃិង្សាអង្សា្គៃើតិបញាតដាិ។

(b)	 ណោ�បំ�ង្សា៖

(1)	 វាគឺជាណោ�បំ�ង្សានៃច្បាប់ណៃះ	ណដូើម្ើធាោថា	គលាើៃិក៏�ង្សា�ម	
អុក៏ជំងឺ្សាមិៃសត្រូមាក៏ណពុទយ	ផដា�់ៃូវការីលែថ្មី�ំអុក៏ជំងឺ្សាត្រូបក៏បណ��	គុ�ភាពុ	 
ៃិង្សាតនមលាសមរីមយជូៃត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋលែដូ�មាៃជំងឺ្សា	តត្រូមង្សាណោមដំូណាក់៏កា�
ចុ្ង្សាណត្រូកា�។

(2)	 ច្បាប់ណៃះមាៃបំ�ង្សាណ្្ើជាថ្មីវកិាអពុយាត្រូកិ៏តមួ�សត្រូមាប់	រីដូ្ឋក៏ុងុ្សា
ការីអៃុវតតៃិង្សាត្រូគប់ត្រូគង្សា។	

លែផកុ៏	 3.	 លែផកុ៏	1226.7	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏មសតើពុើសុវត្ថិភាពុ	ៃិង្សា
សុខភាពុដូូច្មាៃលែច្ង្សា៖

1226.7. (a)	 គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា	ត្រូតវូផដា�់ការីលែថ្មី�ំត្រូបក៏បណ��	
គុ�ភាពុដូូច្ោុជូៃអុក៏ជំងឺ្សារីបស់ខលាួៃ	ណ��ពំុុមាៃការីណរីសីណអើង្សា	លែផ្អក៏
ណៅណ�ើថាណតើៃរីណាជាអុក៏ទទួ�ខុសត្រូតវូបង់្សាត្រូបាក់៏សត្រូមាប់	ការីពុយាបា�
រីបស់អុក៏ជំងឺ្សា។	ណ�ើសពុើណៃះ	គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា	មិៃត្រូតវូបដិូណស្មិៃ
ផដា�់ការីលែថ្មី�ំ	ណ��លែផ្អក៏ណ�ើមូ��្ឋ ៃថាណតើៃរីណាជាអុក៏ទទួ�ខុសត្រូតវូ	
បង់្សាត្រូបាក់៏សត្រូមាប់ការីពុយាបា�រីបស់អុក៏ជំងឺ្សាណឡើ�។	ការីណរីសីណអើង្សាលែដូ�ត្រូតវូ
បាៃហាមឃាត់ណៃះរីមួមាៃបុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	ការីណរីសីណអើង្សាលែផ្អក៏ណ�ើ
មូ��្ឋ ៃថាអុក៏បង់្សាត្រូបាក់៏គឺជាអុក៏ជំងឺ្សា		អង្សា្គភាពុឯក៏ជៃ	អុក៏ធាោរាាប់រីង្សា	 
Medi-Cal Medicaid	ឬ	Medicare	។	លែផកុ៏ណៃះក៏៏ត្រូតវូអៃុវតតផង្សាលែដូរី
ចំ្ណពាះអង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សាសត្រូមាប់គលាើៃិក៏	�ង្សា�មរុានំរី ាលែដូ�ត្រូតវូធាោថា	 
ោើ ៃការីណរីសីណអើង្សាលែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ហាមឃាត់ណ��លែផកុ៏ណៃះណក៏ើតណឡើង្សាណ�ឯ	

នៃត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�	ឬច្បាប់ណផសង្សាណទៀតណាមួ�	អគ្គណមធាវ	ី	ៃឹង្សាលែតង្សាតាងំ្សា
ទើត្រូបឹក៏ាឯក៏រាជយណដូើម្ើការីពារីច្បាប់ណៃះក៏ុងុ្សាោមរីដូ្ឋ	California។

(b)	 មុៃណពុ�លែតង្សាតំាង្សាឬណត្រូកា�ពុើបណង្សាកើតទើត្រូបឹក៏ាឯក៏រាជយ	អគ្គណមធាវ	ីត្រូតវូ
អៃុវតតណ��ោើ ៃណ្្សត្រូបលែហិសក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់	គុ�សម្តតិនៃទើត្រូបឹក៏ា
ឯក៏រាជយ	ណហិើ�ត្រូតវូទទួ�ៃូវការីបញ្ញាា ក់៏	ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីពុើទើ
ត្រូបឹក៏ាឯក៏រាជយថាទើត្រូបឹក៏ាឯក៏រាជយ	ៃឹង្សាអៃុវតតការីការីពារីច្បាប់ណៃះណ��
ណស្ើ ះត្រូតង់្សា។	ការីបញ្ញាា ក់៏ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីត្រូតវូបង្ហាា ញជាស្ធារី�ៈ
ណៅតាម	ការីណសុើសំុ។

(c)	 ណដូើម្ើោំត្រូទដូ�់ការីការីពារីច្បាប់ណៃះណ�ក៏ុងុ្សាស្្ថ ៃភាពុ�ំង្សាឡា�	
លែដូ�អភិបា�ៃិង្សាអគ្គណមធាវខីក៏ខាៃពំុុបាៃណ្្ើដូូណ�ុះ		ណ�ះបើជាមាៃ
ឆូៃទៈរីបស់អុក៏ណបាះណឆុ្តក៏៏ណ��ណោះ	ត្រូតវូមាៃការីបត្រូមងុ្សា	ទុក៏ជាបៃតពុើ
មូ�ៃិ្ិទូណៅដូ�់អុក៏ត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��មិៃគិតពុើឆំុ្ស្រីណពុើពុៃធ		ក៏ុងុ្សាចំ្ៃួៃ
ទឹក៏ត្រូបាក់៏មួ�លែដូ��ំបាច់្ណដូើម្ើរាាប់រីង្សាណៅណ�ើបៃទុក៏ចំ្ណា�	នៃការីរីក៏ាឲ្យយ
ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាឯក៏រាជយការីពារីច្បាប់ណៃះណ��	ណស្ើ ះសើ័ត្រូគ	ៃិង្សារីងឹ្សាមំាក៏ុងុ្សាោម
រីដូ្ឋ	California។

លែផកុ៏ទើ	 5.	 ការីបក៏ត្រូស្�ណ��ណសរី។ី

ច្បាប់ណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ណ��ណសរីណីដូើម្ើទ	ទួ�បាៃ		ត្រូបសិទធភាពុតាម
ណោ�បំ�ង្សារីបស់ខលាួៃ។

សំណ�ើ ប្រជាមត2ិ3
វធិាៃការីផតួច្ណផតើមណៃះបាៃ�ក់៏ជូៃត្រូបជាជៃណ��អៃុណ�មណៅតាម	
ត្រូបការីនៃលែផកុ៏	8	មាត្រូតា	II	នៃ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California។

វធិាៃការីផតួច្ណផតើមណៃះបលែៃ្ថមលែផកុ៏ខលាះណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏មសតើពុើសុវត្ថិភាពុ		ៃិង្សា
សុខភាពុ។		ដូូច្ណៃះ	ត្រូបការីថ្មីើើលែដូ�បាៃណសុើបលែៃ្ថមត្រូតវូបាៃណបាះពុុម្ពជា		
ត្រូបណភទអក៏សរីណត្រូទត	ណដូើម្ើបង្ហាា ញថាជាបទបញាតតិថ្មីើើ។

សំណ�ើ ច្បាា្់រ 
លែផកុ៏	 1.	 ណ�ើ ះ។

ច្បាប់ណៃះត្រូតវូមាៃណ�ើ ះថា	“ច្បាប់ការីពារីអា�ុជើវតិអុក៏ជំងឺ្សា�ង្សា�ម 
(Protect the Lives of Dialysis Patients Act)”។	

លែផកុ៏	 2.	 ការីរីក៏ណឃើញៃិង្សាណោ�បំ�ង្សា។

ច្បាប់ណៃះ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��ត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋ	California	ណ្្ើការីរីក៏
ណឃើញៃិង្សាមាៃណោ�បំ�ង្សាដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(a)	 ត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋណ្្ើការីរីក៏ណឃើញដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 ការី�ង្សា�ម	គឺជាដំូណ�ើ រីការីសណន្រ្តីង្ហា្គ ះជើវតិមួ�		លែដូ��ម
ត្រូតវូបាៃ�ក៏ណច្ញពុើរាង្សាកា�រីបស់មៃុសសមុាក់៏		សមា្អ តជាតិពុុ�
ណច្ញ	រីចួ្ណហិើ�បញាូៃត្រូតឡប់ណៅកាៃ់អុក៏ជំងឺ្សាវញិ។	វាត្រូតវូលែតណ្្ើណឡើង្សា
ោូង្សាណហាច្ណាស់បើដូង្សាក៏ុងុ្សាមួ�សប្ដាដា ហ៍ិ	ជាណត្រូច្ើៃណមូាង្សា	ក៏ុងុ្សាមួ�ណ�ើក៏	
ណហិើ�អុក៏ជំងឺ្សាត្រូតវូលែតបៃតការីពុយាបា�អស់មួ�ជើវតិ		ឬរីហិូត��់លែតពួុក៏ណគ
ទទួ�បាៃបដាូរីតត្រូមង្សាណោម។

(2)	 ណ�រីដូ្ឋ	California	មៃុសសោូង្សាណហាច្ណាស់	70,000	ោក់៏	
ទទួ�ការីពុយាបា��ង្សា�ម។

(3)	 មាៃស្ជើវក៏មើលែសង្្សារីក៏ត្រូបាក់៏ចំ្ណ�ញពុហិជុាតិចំ្ៃួៃពុើរីបុូណណា្ណ ះ
លែដូ�ត្រូបតិបតតិការី	ឬ�ត់លែច្ង្សាគលាើៃិក៏�ង្សា�មបើភាគបួៃណ�រីដូ្ឋ	
California	ណហិើ�ពុយាបា�អុក៏ជំងឺ្សា�ង្សា�មជាង្សា	75	ភាគរី�ណ�ក៏ុងុ្សា
រីដូ្ឋណៃះ។	ស្ជើវក៏មើពុហិជុាតិ�ងំ្សាពុើរីណៃះរីក៏ត្រូបាក់៏ត្រូប�ឆុំ្បំាៃរាប់ពាៃ់

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 22 ្រន្ត
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40 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

(1)	 បលែៃ្ថមពុើណ�ើការីរា�ការី�៍ណៅកាៃ់ត្រូក៏សួង្សាណ��អៃុណ�មតាម
�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូនៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	គលាើៃិក៏�ង្សាតំរីង្សាណោមរុានំរី ា	ត្រូតវូរា�ការី�៍
អំពុើ	HAI	រីបស់គលាើៃិក៏�ង្សា�មជូៃបណាដា ញ	សុវត្ថិភាពុលែថ្មី�សុំខភាពុ
ជាតិ	ណោង្សាតាម�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូ		ៃិង្សាៃើតិវ ិ្ ើរីបស់បណាដា ញសុវត្ថិភាពុលែថ្មី�ំ
សុខភាពុជាតិ។
(2)	 ក៏រី�ើ ត្រូក៏សួង្សាកំ៏�ត់ថា	គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា	ឬអង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា	
បាៃខក៏ខាៃក៏ុងុ្សាការីរីក៏ាព័ុត៌មាៃ	ឬ�ក់៏ជូៃរីបា�ការី�៍បាៃ�ៃ់	
ណពុ�ណវ�ដូូច្លែដូ�បាៃតត្រូមវូណត្រូកាមលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	ឬលែដូ�	រីបា�ការី�៍
លែដូ�បាៃ�ក់៏ជូៃណោះពំុុត្រូតឹមត្រូតវូ	ឬមិៃណពុញណ�ញ	ណោះត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូ
វា�តនមលាណ�សបញាតតិត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាគលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា		ឬអង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា	 
មិៃណ�ើសពុើ	មួ�រី�ពាៃ់ដុូ�លា រី ($100,000)។	ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូកំ៏�ត់ចំ្ៃួៃ
ទឹក៏ត្រូបាក់៏ពិុៃ័�ណ��លែផ្អក៏ណ�ើភាពុ ្្ងៃ់ ្្ងរីនៃ	ការីបំពាៃស្្ថ ៃភាពុនៃភាពុ
មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ	ឬខ្ះច្ណោលា ះព័ុត៌មាៃ	ៃិង្សាគុ�ភាពុនៃការីបក៏ត្រូស្�	 
ត្រូបសិៃណបើមាៃ	ចំ្ណពាះការី	រីណំ�ភបំពាៃណៃះ។	ត្រូបាក់៏ពិុៃ័�លែដូ�ត្រូបមូ�បាៃ
ណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ ណៃះ	ត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ត្រូក៏សួង្សាក៏ុងុ្សា
ការីអៃុវតតៃិង្សាពុត្រូងឹ្សាង្សាច្បាប់	ត្រូគប់ត្រូគង្សាគលាើៃិក៏ពុយាបា��ង្សា�មរុានំរី ា។
(c)	 ៃិ�មៃ័�។	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ណៃះ៖
(1)	 “គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា”	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្ោុៃឹង្សាៃិ�មៃ័�	ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏
ទើ	1204។
(2)	 “	HAI	រីបស់គលាើៃិក៏�ង្សា�ម”	មាៃៃ័�ថា	ការីឆូលាង្សាជំងឺ្សាតាម
ការី	ហិរូី�ម	ការីឆូលាង្សាជំងឺ្សាតាមការីណត្រូបើត្រូបាស់ទើតំាង្សាក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ		ឬការី
ឆូលាង្សាតាមសរីនស�ម	លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការី�ង្សា�ម		ដូូច្លែដូ�បាៃ
កំ៏�ត់ណ��បណាដា ញសុវត្ថិភាពុលែថ្មី�ំសុខភាពុជាតិ	នៃមជ្ម�ឌ �
សហិព័ុៃធទទួ�បៃទុក៏ត្រូគប់ត្រូគង្សាៃិង្សាបង្ហាក រីជំងឺ្សា		ឬៃិ�មៃ័�បលែៃ្ថម	ឬជំៃួស
ណាមួ�លែដូ�សមរីមយ	លែដូ�ត្រូក៏សួង្សា	កំ៏�ត់ណ��ៃិ�័តក៏មើ។
(3)	 “អង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា”	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្ោុៃឹង្សាៃិ�មៃ័�	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏
ទើ	1226.7។
(4)	 “ត្រូគណូពុទយមាៃអាជាញា ប័�្ណ”	មាៃៃ័�ថាត្រូគណូពុទយតត្រូមង្សាណោម		ឬ
ត្រូគណូពុទយណផសង្សាណទៀតលែដូ�ផដា�់អាជាញា ប័�្ណណ��រីដូ្ឋ		ណ��អៃុណ�មតាម
ជំពូុក៏ទើ	5	(លែដូ��ប់ណផដាើម	ជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	2000)	នៃចំ្លែ�ក៏ទើ	2	នៃ
ត្រូក៏មសដាើពុើអាជើវក៏មើ	ៃិង្សាវជិាា ជើវៈ	។
(5)	 “បណាដា ញសុវត្ថិភាពុលែថ្មី�សុំខភាពុជាតិ”	មាៃៃ័�ថាត្រូបព័ុៃធ	តាមអុើ
ៃណ ើ្�ិតមាៃសៃតិសុខលែដូ�បណង្សាកើតណឡើង្សាៃិង្សាត្រូគប់ត្រូគង្សា	ណ��មជ្ម�ឌ �
សហិព័ុៃធទទួ�បៃទុក៏ត្រូគប់ត្រូគង្សាៃិង្សា	បង្ហាក រីជំងឺ្សាលែដូ�ត្រូបមូ�	វភិាគ	ៃិង្សា
រា�ការី�៍អំពុើទិៃៃ័ុ�		HAI	រីបស់គលាើៃិក៏�ង្សា�មលែដូ�ន�តត្រូមវូតាម
ហាៃិភ័�		លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីណក៏ើតណឡើង្សានៃ	HAI	ៃិង្សាដំូណ�ើ រីការី	លែដូ�
វធិាៃការី�ងំ្សាឡា�ត្រូតវូបាៃអៃុវតតណដូើម្ើបង្ហាក រី	ការីឆូលាង្សាជំងឺ្សា�ងំ្សាណៃះឬត្រូបព័ុៃធ
ត្រូបមូ�ទិៃៃ័ុ�អុក៏សងុ្សាតំលែ�ង្សា	ណាមួ�	លែដូ�បណត្រូមើឲ្យយណោ�បំ�ង្សា
ដូូច្ោុបាៃោូង្សាណត្រូច្ើៃ។
(6)	 “អុក៏អៃុវតតវជិាា ជើវៈគិ�ៃុប្�្ឋ ក៏”	មាៃៃ័�ថាគិ�ៃុប្�្ឋ ក៏	
ចុ្ះបញាើលែដូ�មាៃអាជាញា ប័�្ណណ��អៃុណ�មតាម	ជំពូុក៏ទើ	6	(លែដូ�
�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	2700)		នៃលែផកុ៏ទើ	2	នៃត្រូក៏មសដាើពុើអាជើវក៏មើ
ៃិង្សាវជិាា ជើវៈ		ៃិង្សាបញ្ញាា ក់៏ទទួ�ស្្គ �់ថាជាអុក៏អៃុវតតវជិាា ជើវៈ	គិ�ៃុប្�្ឋ ក៏
ណ��គ�ៈក៏មើការីគិ�ៃុប្�្ឋ ក៏ចុ្ះបញាើ។
(7)	 “ជំៃួ�ការីត្រូគណូពុទយ”	មាៃៃ័�ថា	ជំៃួ�ការីត្រូគណូពុទយលែដូ�	មាៃ
អាជាញា ប័�្ណណ��អៃុណ�មតាមជំពូុក៏ទើ	7.7		(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សា
លែផកុ៏ទើ	3500)	នៃចំ្លែ�ក៏ទើ	2	នៃត្រូក៏មសដាើពុើអាជើវក៏មើៃិង្សាវជិាា ជើវៈ។

លែផកុ៏ទើ	 5.	 លែផកុ៏ទើ	1226.9	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏មសដាើពុើ	សុខភាពុ
ៃិង្សាសុវត្ថិភាពុលែដូ�លែច្ង្សាថា៖

ឬក៏ុងុ្សាចំ្ណណាមគលាើៃិក៏	លែដូ�កាៃ់កាប់	ឬត្រូបតិបតតិការីណ��អង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា
ណឡើ�។

(b)	 ៃិ�មៃ័�៖

(1)	 “គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា”	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្ោុៃឹង្សាៃិ�មៃ័�	ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	
ទើ	1204។

(2)	 “អង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា”	សំណ�ដូ�់បុគ្គ�	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ	សមាគម	នដូគូ		 
ស្ជើវក៏មើ	ឬអង្សា្គភាពុណផសង្សាណទៀតលែដូ�ជាមូាស់ក៏មើសិទធិឬ	ណ្្ើត្រូបតិបតតិការី
គលាើៃិក៏�ង្សា�មរុានំរី ាលែដូ�មាៃអាជាញា ប័�្ណ		ណ��មិៃពាក់៏ព័ុៃធថាណតើបុគ្គ�
ឬអង្សា្គភាពុណោះត្រូគប់ត្រូគង្សា	អាជាញា ប�្ណ	ណ��ផ្ទ �់ឫណទ។

វគ្គ	 4.	 វគ្គ	1226.8	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏មសុវត្ថិភាពុៃិង្សា
សុខភាពុ	លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1226.8. (a)	 រា�់គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា	ណ��ការីចំ្ណា�ផ្ទ �់	
រីបស់គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា	ត្រូតវូលែតរីក៏ាឲ្យយមាៃវតតមាៃ	ត្រូគណូពុទយមាៃ
អាជាញា ប័�្ណោូង្សាតិច្មួ�រីបូណ�ៃឹង្សាក៏លែៃលាង្សាត្រូគប់ណពុ�	ណវ�លែដូ�អុក៏ជំងឺ្សា
�ង្សា�មណ�ក៏ុងុ្សាមជ្ម�ឌ �កំ៏ពុុង្សា	ទទួ�ការីពុយាបា�។	ត្រូគណូពុទយណៃះ
ត្រូតវូមាៃសិទធិអំណាច្	ៃិង្សាការីទទួ�ខុសត្រូតវូណ�ើ	សុវត្ថិភាពុអុក៏ជំងឺ្សា	ៃិង្សា
លែ�ោំណ�ើការីផត�់	ៃិង្សាគុ�ភាពុការី	លែថ្មី�ំណវជាស្ត្រូសត។

(1)	 គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា	អាច្�ក់៏ពាក៏យសំុណៅកាៃ់ត្រូក៏សួង្សាណដូើម្ើ	សំុ
ការីណ�ើក៏លែ�ង្សាចំ្ណពាះ�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូណៃះណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា		(a)	ណ��ឈរី
ណ�ើណហិតុផ�ណស្ើ ះត្រូតង់្សាថាក៏ង្្សាះខាតត្រូគណូពុទយលែដូ�មាៃ	�ក៏ខ�ៈសម្តតិ
ត្រូគប់ត្រូោៃ់	រារំាង្សាគលាើៃិក៏ពំុុណអា�បំណពុញតាម	�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូបាៃ។	 
ណ�ណពុ�បង្ហាា ញណហិតុផ�ណៃះ	ត្រូក៏សួង្សាអាច្ផដា�់ការីណ�ើក៏លែ�ង្សាមួ�	លែដូ�
អៃុញ្ញាា តឲ្យយគលាើៃិក៏បំណពុញតាម�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា		(a)	ណ��
ត្រូតវូមាៃោូង្សាណហាច្ណាស់មួ�ក៏ុងុ្សាចំ្ណណាមខាង្សាណត្រូកាម	ណ�ៃឹង្សាក៏លែៃលាង្សា
ត្រូគប់ណពុ�ណវ�លែដូ�អុក៏ជំងឺ្សា�ង្សា�មកំ៏ពុុង្សា	ទទួ�ការីពុយាបា�ណ�ក៏ុងុ្សា
មជ្ម�ឌ �ដូូច្ជា៖		ត្រូគណូពុទយមាៃអាជាញា ប័�្ណ	អុក៏អៃុវតតវជិាា ជើវៈគិ�ៃុប្
�្ឋ ក៏	ឬជំៃួ�ការីត្រូគណូពុទយ។

(2)	 ណថ្មីរីណវ�នៃការីណ�ើក៏លែ�ង្សាលែដូ�ផដា�់ណ��ត្រូក៏សួង្សាលែដូ�អៃុណ�ម	
តាមក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)	គឺមួ�ឆំុ្ត្រូបតិទិៃ	ណ��គិត�ប់ពុើកា�	បរីណិច្ឆេទ
លែដូ�គលាើៃិក៏ទទួ�ដំូ�ឹង្សាអំពុើការីសណត្រូមច្ចិ្តតរីបស់	ត្រូក៏សួង្សា។

(b)	 សត្រូមាប់គលាើៃិក៏�ង្សា�មរុានំរីៃុើមួ�ៗ	គលាើៃិក៏	ឬអង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា		ត្រូតវូ
រា�ការី�៍ត្រូប�តំ្រូតើមាសជូៃត្រូក៏សួង្សាអំពុើទត្រូមង់្សា		ៃិង្សាគណត្រូមាង្សាកា�វភិាគលែដូ�
បាៃណច្ញណ��ត្រូក៏សួង្សា		ទិៃៃ័ុ�អំពុើការីឆូលាង្សាជំងឺ្សាលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីលែថ្មី�ំ
សុខភាពុរីបស់	គលាើៃិក៏�ង្សា�ម	("HAI	រីបស់	គលាើៃិក៏�ង្សា�ម”)	
រីមួ�ងំ្សាការី	ណក៏ើតណឡើង្សាៃិង្សាត្រូបណភទនៃ	HAI	រីបស់គលាើៃិក៏�ង្សា�មណ�តាម
គលាើៃិក៏�ង្សា�មរុានំរីៃុើមួ�ៗណ�រីដូ្ឋ	California	ៃិង្សាព័ុត៌មាៃ	ណផសង្សាណទៀត
លែដូ�ត្រូក៏សួង្សា�ត់ទុក៏ថាសមរីមយក៏ុងុ្សាការីផដា�់	តមាលា ភាពុណ�ើអត្រូតា	HAI 
រីបស់គលាើៃិក៏�ង្សា�ម	ៃិង្សាណ�ើក៏	ក៏ម្ពស់សុវត្ថិភាពុអុក៏ជំងឺ្សា។	 
មន្រ្តីៃតើត្រូបធាៃត្រូបតិបតតិ	ឬមន្រ្តីៃតើោ�ក៏នៃគលាើៃិក៏	ឬអង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា		ត្រូតវូ
បញ្ញាា ក់៏ណត្រូកាមណ�សបញាតតិនៃការីភូតភរីថា	មន្រ្តីៃតើណោះ	មាៃការីណពុញចិ្តត	 
ណត្រូកា�ការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិរីចួ្	ថា	រីបា�ការី�៍	HAI	រីបស់គលាើៃិក៏�ង្សា
�មលែដូ�បាៃ�ក់៏ជូៃ	ត្រូក៏សួង្សាមាៃ�ក៏ខ�ៈត្រូតឹមត្រូតវូ	ៃិង្សាណពុញណ�ញ។	 
ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូត្រូបកាសផា�ណ�ណ�ើណគហិទំព័ុរីអុើៃណ ើ្�ិតរីបស់ខលាួៃ		អំពុើ
ទិៃៃ័ុ�	HAI	រីបស់គលាើៃិក៏�ង្សាតំរីង្សាណោមពុើរីបា�ការី�៍ណៃះ		ណ�ក៏ត្រូមិត
�ម្អិតដូូច្ោុៃឹង្សាក៏ត្រូមិតលែដូ�បាៃផដា�់ជូៃណ�ក៏ុងុ្សា	រីបា�ការី�៍។	 
ព័ុត៌មាៃលែដូ�បាៃត្រូបកាសផា�ត្រូតវូ�ក់៏បញូូ�ៃូវព័ុត៌មាៃលែដូ�កំ៏�ត់
អតតសញ្ញាា �អង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សានៃគលាើៃិក៏�ង្សា�មរុានំរីៃុើមួ�ៗ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 23 ្រន្ត



23

	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់	 | 41

 1266	ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូ	ពិុ�រីណាណៅណ�ើរា�់បៃទុក៏ចំ្ណា��ងំ្សាអស់លែដូ�
	ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីអៃុវតត	ៃិង្សាពុត្រូងឹ្សាង្សាលែផកុ៏ទើ	1226.7		ដូ�់	1226.10	លែដូ�
រាប់បញូូ�។

លែផកុ៏ទើ	 8.	 ោើ ៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាច្បាប់ណៃះមាៃណច្តោបូះពា�់ដូ�់	មៃទើរី
លែថ្មី�សុំខភាពុមាៃអាជាញា ប័�្ណណ��អៃុណ�មតាម	លែផកុ៏រីង្សា	(a), (b)	ឬ	
(f)	នៃលែផកុ៏ទើ	1250	នៃត្រូក៏មសដាើពុើ	សុខភាពុៃិង្សាសុវត្ថិភាពុណឡើ�។

លែផកុ៏ទើ	 9. (a)	 ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�មួ�ឆុ្ណំត្រូកា�កា�បរីណិច្ឆេទចូ្�	ជា្រីមាៃ
រីបស់ច្បាប់	ត្រូក៏សួង្សាសុខភាពុស្ធារី�ៈរីដូ្ឋ		ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណហិើ�ត្រូតវូ
អៃុម័តបទបញ្ញាា �ងំ្សាឡា�	លែដូ�អៃុវតតលែផកុ៏ទើ	1226.8	ៃិង្សា	1226.9 
នៃត្រូក៏មសដាើពុើ	សុខភាពុ	ៃិង្សាសុវត្ថិភាពុណដូើម្ើពុត្រូង្សាើក៏បលែៃ្ថមណោ�បំ�ង្សានៃ
ច្បាប់ណៃះ។

(b)	 ត្រូបសិៃណបើត្រូក៏សួង្សាមិៃអាច្អៃុម័តបទបញ្ញាា សណត្រូមច្តាមការី	តត្រូមវូ
ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�មួ�ឆុ្ណំត្រូកា�កា�បរីណិច្ឆេទរីបស់ច្បាប់	ណៃះណទណោះការី
អៃុម័តបទបញ្ញាា អៃុវតតត្រូោមាៃអាសៃ	ុ	ត្រូតវូ�ត់ទុក៏ថាជាការីបោទ ៃ់	ៃិង្សា
�បំាច់្សត្រូមាប់ការីរីក៏ា	សៃតិភាពុ	សុខភាពុ	សុវត្ថិភាពុ	ឬសុខុមា�ភាពុទូ
ណៅភាលា មៗ		លែដូ�ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ ណៃះ	ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូអៃុម័តបទបញ្ញាា អៃុវតត	ត្រូោមាៃ
អាសៃដំុូបូង្សាមិៃណ�ើសពុើមួ�ឆុ្	ំណត្រូកា�កា�បរីណិច្ឆេទ	ចូ្�ជា្រីមាៃរីបស់
ច្បាប់ណៃះឬភាលា មៗណត្រូកា�	ណពុ�អាច្អៃុវតតបាៃ។	ត្រូបសិៃណបើបទបញ្ញាា ត្រូោ
មាៃអាសៃណុៃះត្រូតវូបាៃអៃុម័ត	ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូអៃុម័តបទបញ្ញាា សណត្រូមច្តាម
ការីតត្រូមវូណ�ត្រូតឹម	ណពុ�លែដូ�បទបញ្ញាា ត្រូោមាៃអាសៃផុុតកំ៏�ត់។

លែផកុ៏ទើ	 10.	 អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	10		នៃមាត្រូតា	II	នៃ
រីដូ្ឋ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California	ច្បាប់ណៃះ		អាច្ត្រូតវូបាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើណ��
វធិាៃការីបោទ ប់លែដូ�	�ក់៏ណសុើសត្រូមាប់ការីណបាះណឆុ្តរីបស់ត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋ
ណ�ណពុ�	ណបាះណឆុ្តទូ�ងំ្សារីដូ្ឋ	ឬណ���ក៏ខៃតិក៏ៈលែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័ត
ណ��សុពុ�ភាពុណ��រីដូ្ឋសភា	ៃិង្សាចុ្ះហិត្ថណ�ខាណ��	អភិបា�	
បុូលែៃតសត្រូមាប់លែតពុត្រូង្សាើក៏បលែៃ្ថមណោ�បំ�ង្សា	នៃច្បាប់ណៃះបុូណណា្ណ ះ។

លែផកុ៏ទើ	 11. (a)	 ក៏រី�ើ លែដូ�វធិាៃការីគំៃិតផដាួច្ណផដាើមណៃះៃិង្សា	វធិាៃការី	 
ឬបណាដា វធិាៃការីគំៃិតផដាួច្ណផដាើម�ងំ្សាឡា�លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធ	ៃឹង្សាការី�ង្សា
�ម	(រីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	បទបញ្ញាា នៃគលាើៃិក៏�ង្សា
�មរុានំរី ា	ឬការីពុយាបា�ៃិង្សាលែថ្មី�	ំអុក៏ជំងឺ្សា�ង្សា�ម)	ត្រូតវូមាៃណ�
ណ�ើសៃលាឹក៏ណឆុ្តទូ�ងំ្សារីដូ្ឋ	ដូូច្ោុណោះ	វធិាៃការី	ឬបណាដា វធិាៃការីគំៃិត
ផដាួច្ណផដាើមណផសង្សាណទៀត		ត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ថាមាៃទំោស់ជាមួ�ៃឹង្សាវធិាៃការី
ណៃះ។	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�វធិាៃការីផដាួច្ណផដាើមណៃះទទួ�បាៃចំ្ៃួៃខ្ពស់បំផុត
នៃការីណបាះណឆុ្តោតំ្រូទ	ត្រូបការីនៃវធិាៃការីណៃះត្រូតវូមាៃ	ជ័�ជំៃះ�ងំ្សាត្រូសងុ្សា	
ណហិើ�ត្រូបការីនៃវធិាៃការីផដាួច្ណផដាើម	ណផសង្សាណទៀតៃឹង្សាត្រូតវូ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈ។

(b)	 ត្រូបសិៃណបើការីផដាួច្ណផដាើមណៃះត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��អុក៏ណបាះណឆុ្ត		បុូលែៃត
ត្រូតវូជំៃួស	�ងំ្សាមូ�ឬណ��លែផកុ៏ណ��ស្រីវធិាៃការី	សៃលាឹក៏ណឆុ្តលែដូ�
មាៃទំោស់ណផសង្សាណទៀត	លែដូ�បាៃអៃុម័ត	ណ��អុក៏ណបាះណឆុ្តណ�ក៏ុងុ្សា
ការីណបាះណឆុ្តដូលែដូ�	ណហិើ�	វធិាៃការីលែដូ�មាៃទំោស់ណោះណត្រូកា�មក៏
ត្រូតវូណគរីក៏ណឃើញថា	មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ	វធិាៃការី	ណៃះត្រូតវូលែតស្័�ត្រូបតិបតតិ
ណហិើ�ៃិង្សា	មាៃអៃុភាពុៃិង្សាឥទធិពុ�ណពុញណ�ញ។

លែផកុ៏	 12.	 ត្រូបការីនៃត្រូក៏មច្បាប់ណៃះគឺអាច្អៃុវតតណ��ឯក៏រាជយពុើោុ។	 
ត្រូបសិៃណបើត្រូបការីណាមួ�នៃត្រូក៏មច្បាប់ណៃះ	ឬការីអៃុវតតនៃត្រូបការី	ណៃះ
ត្រូតវូបាៃរីក៏ណឃើញថាមិៃត្រូតឹមត្រូតវូ	ភាពុជាណមាឃៈណោះ		មិៃបូះពា�់
ដូ�់ចំ្លែ�ក៏លែដូ�ណ�ស�់នៃត្រូក៏មច្បាប់ណៃះ		ឬការីអៃុវតតលែដូ�អាច្
ចូ្�ជា្រីមាៃណ��មិៃបូះពា�់	ណ��ត្រូបការី	ឬការីអៃុវតតលែដូ�
ទុក៏ជាណមាឃៈណោះណឡើ�។	ត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋ	California	តណៅណៃះសូម
ត្រូបកាសថាពួុក៏ណគណ្្ើការី	អៃុម័តត្រូក៏មច្បាប់ណៃះ	ណហិើ�ត្រូគប់ភាគ	លែផកុ៏	 
លែផកុ៏រីង្សា	ក៏ថាខ�ឌ 		អៃុត្រូបណោគ	ត្រូបណោគ	ឃាលា 	ពាក៏យ	ៃិង្សាការីអៃុវតត

1226.9. (a)	 មុៃណពុ�បិទ�្រីគលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា	ឬកាត់បៃ្ថ�		 
ឬ�ុបបំបាត់ោូង្សាណត្រូច្ើៃៃូវក៏ត្រូមិតនៃណសវាក៏មើលែដូ�	ផដា�់ជូៃណ��គលាើៃិក៏
�ង្សា�មរុានំរី ា	គលាើៃិក៏	ឬអង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា		ត្រូតវូលែតផដា�់ណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សា
ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី		ៃិង្សាទទួ�បាៃការី��់ត្រូពុមជា���ក៏ខ�៍
អក៏សរីពុើត្រូក៏សួង្សា។

(b)	 ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូមាៃឆូោទ ៃុសិទធិក៏ុងុ្សាការី��់ត្រូពុម	ផដា�់ការី��់	
ត្រូពុមណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬមិៃ��់ត្រូពុមចំ្ណពាះសំណ�ើ 	បិទ�្រីណាមួ�	 
ឬការីកាត់បៃ្ថ�	ឬ�ុបបំបាត់	ោូង្សាណត្រូច្ើៃៃូវណសវាក៏មើ។	ណ�ក៏ុងុ្សាការីណ្្ើ
ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់ខលាួៃ	ត្រូក៏សួង្សាអាច្ពិុ�រីណា	ណៅណ�ើព័ុត៌មាៃលែដូ�បាៃ
�ក់៏ណសុើណ��គលាើៃិក៏	អង្សា្គភាពុ	ត្រូគប់ត្រូគង្សា	ៃិង្សារា�់ភាគើលែដូ��ប់អារីមើ�៍
ដូនទណទៀត		ៃិង្សាត្រូតវូពិុ�រីណាៃូវក៏តាត �ងំ្សាឡា�ណាលែដូ�ត្រូក៏សួង្សា	��់ថា
ពាក់៏ព័ុៃធ	រីមួមាៃជាអាទិ៍បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះខាង្សា	ណត្រូកាមណៃះ៖

(1)	 ផ�បូះពា�់ណៅណ�ើ�ទធភាពុណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សា�ទធភាពុទទួ�	បាៃ
នៃណសវាលែថ្មី�ំសុខភាពុណៅណ�ើសហិគមៃ៍លែដូ�	រីង្សាការីបូះពា�់	រីមួមាៃ
ជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ		លែផៃការី�ម្អិតរីបស់គលាើៃិក៏សត្រូមាប់ធាោថា
អុក៏ជំងឺ្សា	ៃឹង្សាមាៃ�ទធភាពុទទួ�បាៃការីលែថ្មី�ំណ��ោើ ៃការីរីខំាៃ។

(2)	 ភសតុតាង្សានៃកិ៏ចូ្ត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សាណ��ណស្ើ ះត្រូតង់្សារីបស់គលាើៃិក៏		ឬអង្សា្គភាពុ
ត្រូគប់ត្រូគង្សាក៏ុងុ្សាការី�ក់៏	ជួ�	ឬណផទរីក៏មើសិទធិ		ឬត្រូបតិបតតិការីរីបស់គលាើៃិក៏ណៅឲ្យយ
អង្សា្គភាពុមួ�ណផសង្សាណទៀត	លែដូ�ៃឹង្សាផដា�់ការីលែថ្មី�ំ�ង្សា�មរាាំ នរី ា។

(3)	 ្ៃធាៃហិិរីញាវត្ថុរីបស់គលាើៃិក៏ៃិង្សាអង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សារីបស់ខលាួៃ។

(c)	 ៃិ�មៃ័�៖

(1)	 “គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា”	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្ោុៃឹង្សាៃិ�មៃ័�	ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏
ទើ	1204។

(2)	“អង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា”	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្ោុៃឹង្សាៃិ�មៃ័�	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ 
ទើ	1226.7។

លែផកុ៏ទើ	 6.	 លែផកុ៏ទើ	1226.10	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏មសដាើពុើ	សុខភាពុ
ៃិង្សាសុវត្ថិភាពុលែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1226.10. (a)	 ត្រូបសិៃណបើគលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា	ឬអង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា	
ជំ�ស់ៃឹង្សាណសច្ក៏តើសណត្រូមច្ណ��ត្រូក៏សួង្សាណ��អៃុណ�ម	តាមលែផកុ៏ទើ	
1226.8	ឬ	1226.9	គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា		ឬអង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា	 
ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	10	នថ្មី្ងណ្្ើការីអាច្ណសុើសំុ	សវោការីណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏ទើ	131071។	គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា	ឬអង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សាត្រូតវូបង់្សាត្រូបាក់៏
ពិុៃ័�	ណ�សបញាតតិរីដូ្ឋបា��ំង្សាអស់	ណ�ណពុ�ប�ដាឹ ង្សាឧទធរី�៍	�ំង្សាអស់
ត្រូតវូបាៃបញប់ូ	ត្រូបសិៃណបើណោ�ជំហិរីរីបស់	ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូបាៃត្រូបកាៃ់ខាា ប់	។

(b)	 ៃិ�មៃ័�៖

(1)	 “គលាើៃិក៏�ង្សា�មរាាំ នរី ា”	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្ោុៃឹង្សាៃិ�មៃ័�	ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏
ទើ	1204។

(2)	 “អង្សា្គភាពុត្រូគប់ត្រូគង្សា”	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្ោុៃឹង្សាៃិ�មៃ័�ណ�ក៏ុងុ្សា	លែផកុ៏
ទើ	1226.7។

លែផកុ៏ទើ	 7.	 លែផកុ៏ទើ	1266.3	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏មសដាើពុើសុខភាពុ	
ៃិង្សាសុវត្ថិភាពុដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1266.3.	 វាគឺជាណច្តោរីបស់ត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋលែដូ�ថាអុក៏បង់្សាពុៃធរីដូ្ឋ	 
California	មិៃទទួ�ខុសត្រូតវូលែផកុ៏ហិិរីញាវត្ថុ	ចំ្ណពាះការីអៃុវតតៃិង្សា
ការីត្រូបតិបតតិនៃច្បាប់ការីពារី	អា�ុជើវតិអុក៏ជំងឺ្សា�ង្សា�ម។	 
ណដូើម្ើត្រូបតិបតតិៃូវណច្តោណោះ	ណ�ណពុ�គ�ោ	វា�តនមលា		ៃិង្សាត្រូបមូ�ក៏នត្រូម
ណសវាលែដូ��ក់៏ណ��គលាើៃិក៏�ង្សា�មរុានំរី ា		ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 23 ្រន្ត
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លែផកុ៏	 18	៖	 មូ�ៃិ្ិឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
លែផកុ៏	 19	៖	 ត្រូបការីលែដូ�មាៃទំោស់
លែផកុ៏	 20	៖	 សិទធិទិញមុៃណគ
លែផកុ៏	 21	៖	 បទបញ្ញាា
លែផកុ៏	 22	៖	 ការីត្រូបឆ្ងំ្សាៃឹង្សាការីណគច្ណវស
លែផកុ៏	 23	៖	 ការីណបាះបង់្សាសិទធិ
លែផកុ៏	 24	៖	 ការីបណង្សាកើតទើភុាក់៏ង្ហារីការីពារីឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California

លែផកុ៏	 25	៖	 វណិស្្ៃក៏មើ
លែផកុ៏	 26	៖	 ឯក៏រាជយភាពុនៃត្រូបការី
លែផកុ៏	 27	៖	 គំៃិតផដាួច្ណផដាើមលែដូ�មាៃទំោស់
លែផកុ៏	 28	៖	 សិទិធបតឹង្សា
លែផកុ៏	 29	៖	 ការីបក៏ត្រូស្�
លែផកុ៏	 30	៖	 ណសច្ក៏តើត្រូពុមាៃ
លែផកុ៏	 31	៖	 កា�បរីណិច្ឆេទចូ្�ជា្រីមាៃ	ៃិង្សាត្រូបតិបតតិ
លែផកុ៏	 1.	 ចំ្�ង្សាណជើង្សា
វធិាៃការីណៃះត្រូតវូណគស្្គ �់ៃិង្សាអាច្ត្រូតវូបាៃណ�ថាជា	“ត្រូក៏មច្បាប់សតើពុើសិទិធ
ឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California ឆុ្ ំ2020 (California Privacy Rights 
Act of 2020)”។
លែផកុ៏	 2.	 ណសច្ក៏តើសណត្រូមច្រីបស់តុ�ការី	ៃិង្សាការីត្រូបកាស។
ត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋ	California	រីក៏ណឃើញ	ៃិង្សាត្រូបកាសដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
A.	 កា�ពុើឆុ្	ំ1972	អុក៏ណបាះណឆុ្តនៃរីដូ្ឋ	California	បាៃណ្្ើ		 
វណិស្្ៃក៏មើណ�ើរីដូ្ឋ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California	ណដូើម្ើ�ក់៏បញូូ�សិទធិ	ឯក៏ជៃ
ភាពុក៏ុងុ្សាចំ្ណណាមសិទធិ	“មិៃអាច្ដូក៏បាៃ”	រីបស់មៃុសស	ត្រូគប់រីបូ។	 
អុក៏ណបាះណឆុ្តបាៃណ្្ើសក៏មើភាពុក៏ុងុ្សាការីណឆូលាើ�តបណៅការីរីណំ�ភបំពាៃ		 
កាៃ់លែតណត្រូច្ើៃណឡើង្សាណ�ើណសរីភីាពុផ្ទ �់ខលាួៃៃិង្សាសៃតិសុខបង្សាកណ��	ការី
ត្រូបមូ�ៃិង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់ទិៃៃ័ុ�ផ្ទ �់ខលាួៃកាៃ់លែត	ណក៏ើៃណឡើង្សាណ�ក៏ុងុ្សាសង្សា្គម
បចុូ្ប្ៃ	ុ។	វណិស្្ៃក៏មើបាៃបណង្សាកើតសិទធិ្មើៃុញាត្រូសបច្បាប់ៃិង្សាលែដូ�អាច្
អៃុវតតបាៃ		ចំ្ណពាះឯក៏ជៃភាពុសត្រូមាប់	ពុ�រីដូ្ឋ	California	ត្រូគប់រីបូ	។	 
មូ��្ឋ ៃត្រូគឹះចំ្ណពាះសិទធិឯក៏ជៃភាពុណៃះគឺជាសមត្ថភាពុរីបស់បុគ្គ�	ក៏ុងុ្សា
ការីត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់រីមួ�ងំ្សាការី�ក់៏ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់ពួុក៏ណគ។
B.	 �ប់តាងំ្សាពុើអុក៏ណបាះណឆុ្តនៃរីដូ្ឋ California	បាៃអៃុម័តណ�ើសិទធិ
្មើៃុញាសដាើពុើ	ឯក៏ជៃភាពុមក៏អង្សា្គៃើតិបញាតតិនៃរីដូ្ឋ California បាៃ
អៃុម័ត�ៃតការីជាក់៏�ក់៏ណដូើម្ើ ការីពារីឯក៏ជៃភាពុរីបស់ពុ�រីដូ្ឋ  
California រីមួ�ងំ្សាត្រូក៏មច្បាប់ការីពារីឯក៏ជៃភាពុណ�ើបណាត ញអុើៃ
ណ ើ្លែ�ត (Online Privacy Protection Act) សិទធិឯក៏ជៃភាពុ
សត្រូមាប់អៃើតិជៃរីដូ្ឋ California ក៏ុងុ្សាត្រូក៏មច្បាប់ពិុភពុឌីើជើថ្មី� (Privacy 
Rights for California Minors in the Digital World Act) ៃិង្សា
ច្បាប់បណញញូពុៃលាឺ (Shine the Light) បុូលែៃតអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មិៃបាៃ	មាៃ
សិទធិលែសង្្សា��់ថាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអ្ើខលាះ	លែដូ�អាជើវក៏មើ	បាៃត្រូបមូ�
អំពុើពួុក៏ណគ	ណហិើ�អាជើវក៏មើណត្រូបើព័ុត៌មាៃណោះតាមរីណបៀបណា	ឬលែ�ោំ
អាជើវក៏មើមិៃឲ្យយ�ក់៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីប	ស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណឡើ�។
C.	 ណោះបាៃផ្លា ស់បដាូរីណហិើ�កា�ពុើឆុ្	ំ2018	ណ�ណពុ�លែដូ�
អុក៏ណបាះណឆុ្តជាង្សា	629,000	ោក់៏ណ�រីដូ្ឋ	California	បាៃ�ក់៏ញតតិ
ណដូើម្ើផដា�់�ក៏ខ�ៈសម្តតិសត្រូមាប់ក៏ត្រូក៏មច្បាប់ឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
រីដូ្ឋ	California ឆុ្ ំ2018 (California Consumer Privacy Act 
of 2018)	ណដូើម្ើ�ក់៏ណ�ើសៃលាឹក៏ណឆុ្ត។	ក៏ុងុ្សាការីណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាការីផដា�់
�ក៏ខ�ៈសម្តតនិៃវធិាៃការីណៃះ		អង្សា្គៃើតិបញាតតបិាៃ	អៃុម័តត្រូក៏មច្បាប់
ឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	រីដូ្ឋ	California	ឆុ្	ំ2018 (CCPA)	ណៅជាច្បាប់។	

ណាមួ�		លែដូ�មិៃត្រូតវូបាៃត្រូបកាសថាអសុពុ�ភាពុ	ឬផទុ�ពុើរីដូ្ឋ្មើៃុញា
ណ��មិៃគិតថាណតើភាគនៃត្រូក៏មច្បាប់ណៃះ	ឬការីអៃុវតតវា		ៃឹង្សាត្រូតវូត្រូប	កាស
ណ�ណពុ�ណត្រូកា�ថាជាណមាឃៈ។

សំណ�ើ ប្រជាមត ិ24
វធិាៃការីផតួច្ណផតើមណៃះបាៃ�ក់៏ជូៃត្រូបជាជៃណ��អៃុណ�ម		ណៅតាម
ត្រូបការីនៃលែផកុ៏	8	មាត្រូតា	II	នៃ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California។

វធិាៃការីផតួច្ណផតើមណៃះណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើៃិង្សាបលែៃ្ថមលែផកុ៏ោោណៅណ�ើ		ត្រូក៏មរី
ដូ្ឋប្ណវ�ើ 	ណហិតុណៃះ	ត្រូបការីលែដូ�បាៃណសុើឲ្យយ�ុបណ��	ត្រូតវូបាៃណបាះពុុម្ព
ជា	អក៏សរីឆូូត	ណ��ណហិើ�ត្រូបការីថ្មីើើ	លែដូ�ត្រូតវូណសុើឲ្យយ�ក់៏បញូូ�ត្រូតវូបាៃ
ណបាះពុុម្ពជា		ត្រូបណភទអក៏សរីណត្រូទត	ណដូើម្ើបង្ហាា ញថាវាថ្មីើើ។

សំណ�ើ ច្បាា្់រ 
ត្រូក៏មច្បាប់សិទធិឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California	ឆុ្	ំ2020

លែផកុ៏ក៏ 0.5	៖	 តារាង្សាមាតិកា
លែផកុ៏	 1	៖	 ចំ្�ង្សាណជើង្សា	៖	 ត្រូក៏មច្បាប់សិទធិឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California 
ឆុ្	ំ2020

លែផកុ៏	 2	៖	 ណសច្ក៏តើសណត្រូមច្រីបស់តុ�ការី	ៃិង្សា	ការីត្រូបកាស
ភាគ	 3	៖	 ណោ�បំ�ង្សា	ៃិង្សា	ណច្តោ
 A.	 សិទធិអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
 B.	 ទំៃួ�ខុសត្រូតវូរីបស់អាជើវក៏មើ
 C.	 ការីអៃុវតតនៃច្បាប់
លែផកុ៏	 4	៖	 កាតព្ុកិ៏ចូ្ទូណៅនៃអាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
លែផកុ៏	 5	៖	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការី�ុបណ��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
លែផកុ៏	 6	៖	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីលែក៏លែត្រូបព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�
មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ
លែផកុ៏	 7	៖	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីដឹូង្សាថាព័ុត៌មាៃ	អ្ើខលាះលែដូ�
កំ៏ពុុង្សាត្រូបមូ�។	សិទធិចូ្�ណមើ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
លែផកុ៏	 8	៖		 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីដឹូង្សាថាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអ្ើខលាះ
ត្រូតវូបាៃ�ក់៏	ឫលែច្ក៏��	ៃិង្សាណៅកាៃ់ៃរីណា
លែផកុ៏	 9	៖	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ	ការី
�ក់៏	ឬ	លែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
លែផកុ៏	 10	៖	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់ក៏ត្រូមិតនៃ	ការីណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ៃិង្សាការី	បង្ហាា ញណអា�ណឃើញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់
លែផកុ៏	 11	៖	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីមិៃមាៃការីសង្សាសឹ	ក៏
បោទ ប់ពុើ	ការីណត្រូជើសណរីសី�ក៏ណច្ញ	ឬណត្រូបើត្រូបាស់សិទធិណផសង្សាណទៀត
លែផកុ៏	 12	៖	 �ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូអំពុើការីជូៃដំូ�ឹង្សា	ការីបង្ហាា ញណអា�ណឃើញ	 
ការីលែក៏តត្រូមវូ	ៃិង្សាការី�ុប
លែផកុ៏	 13	៖	 វ ិ្ ើស្ត្រូសតនៃការីកំ៏�ត់ក៏ត្រូមិតណ�ើការី�ក់៏	ការីលែច្ក៏��	 
ៃិង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ៃិង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ
សមា្ង ត់
លែផកុ៏	 14	៖	 ៃិ�មៃ័�
លែផកុ៏	 15	៖	 ការីណ�ើក៏លែ�ង្សា
លែផកុ៏	 16	៖	 ការីរីណំ�ភបំពាៃសៃតិសុខព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
លែផកុ៏	 17	៖	 ការីអៃុវតតលែផកុ៏រីដូ្ឋបា�

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 23 ្រន្ត
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ច្បាស់�ស់	អំពុើការីណត្រូបើត្រូបាស់	ទិៃៃ័ុ�ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគៃិង្សា
អាច្	ត្រូគប់ត្រូគង្សា	លែក៏តត្រូមវូ	ឬ	�ុបវាណ��បាៃ	រីមួ�ងំ្សា		ការីអៃុញ្ញាា តឲ្យយ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អាច្កំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃនៃការី	ណត្រូបើត្រូបាស់រីបស់អាជើវក៏មើណ�ើ
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់	ពួុក៏ណគណដូើម្ើការីពារីត្រូបឆ្ងំ្សាៃឹង្សាការី�ួច្
អតតសញ្ញាា �	ណត្រូជើសណរីសី	ការីមិៃចូ្�រីមួការី�ក់៏ៃិង្សាការីលែច្ក៏��
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ		រីបស់ពួុក៏ណគ	ៃិង្សាអាច្ណសុើសំុឲ្យយអាជើវក៏មើលែក៏តត្រូមវូ
ព័ុត៌មាៃ	មិៃត្រូតឹមត្រូតវូអំពុើពួុក៏ណគ។

I.	 រីដូ្ឋ	California	គឺជាអុក៏ោមុំខណគក៏ុងុ្សាពិុភពុណ�ក៏ណ�ើបណចូ្ក៏វទិយា	ថ្មីើើៗ
ជាណត្រូច្ើៃលែដូ�ណ្្ើឲ្យយមាៃការីផ្លា ស់បដាូរីមុខមាត់	សង្សា្គមរីបស់ណ�ើង្សា។	 
ពិុភពុណ�ក៏បចុូ្ប្ៃមិុៃអាច្ៃឹង្សាត្រូសនមដូ�់ណទ	ត្រូបសិៃណបើមិៃមាៃ		 
អុើៃ្ឺ�ិតលែដូ�ជា	មួ�ក៏ុងុ្សាចំ្ណណាមការីបណង្សាកើតថ្មីើើដ៏ូអសូ្រីយ	បំផុតណ�ក៏ុងុ្សា
ត្រូបវតតិស្ត្រូសតមៃុសសជាតិ	រីមួ�ងំ្សាណសវាក៏មើ		ៃិង្សាអាជើវក៏មើថ្មីើើៗលែដូ�បាៃ
�ូត�ស់ណឡើង្សាណ��ស្រីអុើៃ្ឺ�ិត		លែដូ�ការីបណង្សាកើតថ្មីើើជាណត្រូច្ើៃ�ងំ្សាណោះ
គឺមក៏ពុើរីដូ្ឋ	California	។	គំរីអូាជើវក៏មើណជាគជ័�បំផុតមួ�សត្រូមាប់
អុើៃ្ឺ�ិតគឺជាណសវាក៏មើ	លែដូ�ពឹុង្សាលែផ្អក៏ណ�ើការី	ផា�ពា�ិជាក៏មើណដូើម្ើរីក៏
ត្រូបាក់៏	លែដូ�ខុសោុពុើការីគិតក៏នត្រូមណសវាពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	ណសវាក៏មើោតំ្រូទ
ណ��ការីផា�ពា�ិជាក៏មើមាៃណត្រូច្ើៃជំោៃ់មក៏	ណហិើ�	ៃិង្សាអាច្ជាគំរី	ូដ៏ូ
អសូ្រីយសត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃិង្សា	អាជើវក៏មើ	ដូូច្ោុ។	ណ�ះោូង្សាណា	 
អាជើវក៏មើផា�ពា�ិជាក៏មើខលាះបចុូ្ប្ៃណុត្រូបើត្រូបាស់	បណចូ្ក៏វទិយា	ៃិង្សា
ឧបក៏រី�៍លែដូ�មិៃមាៃតមាលា ភាពុចំ្ណពាះ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាបំ�ង្សាត្រូបមូ�	 
ៃិង្សាជួញដូូរីព័ុត៌មាៃ	ោូង្សាណត្រូច្ើៃ	តាម�ៃពួុក៏ណគណ�ណ�ើអុើៃ្ឺ�ិត	ៃិង្សា
បណង្សាកើត	ទត្រូមង់្សាព័ុត៌មាៃ�ម្អិតណៅតាមចំ្ណាប់អារីមើ�៍រីបស់បុគ្គ�មុាក់៏ៗ។		 
ត្រូក៏មុហុ៊ិៃមួ�ចំ្ៃួៃលែដូ�មិៃគិតនថ្មីលាពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឧបត្ថមាណសវាក៏មើ
�ងំ្សាណៃះតាមរី�ៈការីរីក៏ត្រូបាក់៏ពុើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់។	 
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីមាៃព័ុត៌មាៃៃិង្សាឧបក៏រី�៍�បំាច់្ណដូើម្ើកំ៏�ត់	ត្រូពំុលែដូៃ
នៃការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃរីបស់ពួុក៏ណគចំ្ណពាះ	ការីផា�ពា�ិជាក៏មើលែដូ�
ណោរីពុដូ�់ឯក៏ជៃភាពុ	លែដូ�មិៃ	�ុក៏�ុ�ខាលា ងំ្សា	ណហិើ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលា
ៃរីបស់ពួុក៏ណគគឺមិៃត្រូតវូបាៃ		�ក់៏	ឬលែច្ក៏��ជាមួ�អាជើវក៏មើរាប់រី�
លែដូ�ពួុក៏ណគមិៃលែដូ�	បាៃឮ	ត្រូបសិៃណបើពួុក៏ណគ	ណត្រូជើសណរីសីណ្្ើដូូណ�ុះ។	ក៏ុងុ្សា
អវតតមាៃនៃឧបក៏រី�៍�ងំ្សាណៃះ	វាណសទើរីលែតមិៃអាច្ណៅរីចួ្ណោះណទ		សត្រូមាប់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើ��់ច្បាស់អំពុើកិ៏ចូ្សៃយា�ងំ្សាណៃះ		លែដូ�ពួុក៏ណគៃឹង្សា
ចូ្�ណៅកាៃ់	ណ�ណពុ�	លែដូ�ពួុក៏ណគណ្្ើអៃតរីក៏មើ	ជាមួ�អាជើវក៏មើណផសង្សាៗ។

J.	 កុ៏មារីង្ហា�រីង្សាណត្រូោះោូង្សាខាលាំ ង្សាពុើទសសៃៈការីច្រី�	ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាសិទធិ
ឯក៏ជៃភាពុរីបស់ពួុក៏ណគ។	ឪពុុក៏មាដា �គួរីលែតអាច្ត្រូគប់ត្រូគង្សាព័ុត៌មាៃអ្ើលែដូ�
ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�	ៃិង្សា�ក់៏	ឬលែច្ក៏��អំពុើកូ៏ៃតូច្ៗរីបស់ពួុក៏ណគ	ៃិង្សាគួរី
មាៃសិទធិ	ណដូើម្ើ�ម�រីណអា�ត្រូក៏មុហ៊ិុៃណោះណ្្ើការី�ុប	ព័ុត៌មាៃលែដូ�បាៃ
ត្រូបមូ�អំពុើកូ៏ៃៗរីបស់ពួុក៏ណគ។

K.	អាជើវក៏មើក៏៏គួរីមាៃការីទទួ�ខុសត្រូតវូណ��ផ្ទ �់ចំ្ណពាះអុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់
ផង្សាលែដូរីសត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃសុវត្ថិភាពុ	ទិៃៃ័ុ�	ៃិង្សាជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ណពុ�លែដូ�	ព័ុត៌មាៃសមា្ង ត់បំផុតរីបស់ពួុក៏ណគត្រូតវូបាៃ
លែបក៏ធាលា �	។

L.	 អុក៏ឃាលា ណំមើ�ឯក៏រាជយលែដូ�មាៃណបសក៏ក៏មើណដូើម្ើការីពារី		ឯក៏ជៃភាពុ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីធាោថាអាជើវក៏មើៃិង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		គឺបាៃត្រូជតួត្រូជាប
ោូង្សាច្បាស់អំពុើសិទធិ	ៃិង្សាកាតព្ុកិ៏ចូ្	រីបស់ពួុក៏ណគ	ណហិើ�គួរីអៃុវតតច្បាប់
ោូង្សាតឹង្សារីងឹ្សាត្រូបឆ្ងំ្សាៃឹង្សា	អាជើវក៏មើលែដូ�រីណំ�ភបំពាៃដូ�់សិទធិឯក៏ជៃភាពុ
រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

លែផកុ៏	 3.	 ណោ�បំ�ង្សាៃិង្សាណច្តោ។

ក៏ុងុ្សាការីអៃុម័តច្បាប់ណៃះ	វាគឺជាណោ�បំ�ង្សាៃិង្សាណច្តោរីបស់	ត្រូបជាជៃ	 
California	ណដូើម្ើបៃតការីពារីសិទធិអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		រីមួមាៃសិទធិឯក៏ជៃភាពុ

CCPA	ផដា�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សារីដូ្ឋ	California	ៃូវសិទធកិ៏ុងុ្សាការី	លែសង្្សា��់
អំពុើព័ុត៌មាៃអ្ើលែដូ�អាជើវក៏មើបាៃត្រូបមូ��ក៏	អំពុើពួុក៏ណគ	�ុបព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ	បញ្ប់	អាជើវក៏មើ	ពុើការី�ក់៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់
ពួុក៏ណគរីមួ�ងំ្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់		ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណដូើម្ើកំ៏�ត់ណោ�ណ�
ណ�ើពួុក៏ណគសត្រូមាប់	ការីផា�ពា�ិជាក៏មើ	បោទ ប់ពុើពួុក៏ណគរីក៏ណមើ�ណ�ើ
អុើៃ្ឺ�ិត	ពុើណគហិទំព័ុរីមួ�ណៅណគហិទំព័ុរីមួ�ណទៀត	ៃិង្សាឲ្យយ	អាជើវក៏មើ
	ទទួ�ខុសត្រូតវូត្រូបសិៃណបើពួុក៏ណគមិៃ�ត់វធិាៃការី	សមណហិតុផ�ណដូើម្ើ
ការីពារីព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។
D.	 ណ�ះបើជាមុៃណពុ�លែដូ�	CCPA	បាៃចូ្�ជា្រីមាៃអង្សា្គៃើតិបញាតតិ
បាៃពិុ�រីណាណ�ើណសច្ក៏ដាើត្រូពាង្សាច្បាប់ជាណត្រូច្ើៃកា�ពុើឆុ្	ំ2019		ណដូើម្ើ
ណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	ច្បាប់ណោះ	លែដូ�ណសច្ក៏ដាើត្រូពាង្សាច្បាប់ខលាះ	ៃឹង្សាណ្្ើឲ្យយច្បាប់
ចុ្ះណខា�ោូង្សាខាលា ងំ្សា។	ត្រូបសិៃណបើអុក៏ណបាះណឆុ្តរីដូ្ឋ	California	មិៃ
�ត់វធិាៃការីណទសិទធិ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃខំតសូ៊ត្រូប�ុទធោូង្សា�ំបាក៏លែដូ�
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		បាៃទទួ�ជ័�ជំៃះអាច្ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃណ្្ើឲ្យយខូច្ណ��ច្បាប់
ណ�ណពុ�អោគត។
E.	 ជាជាង្សាការីពុត្រូង្ហាវសិទធិឯក៏ជៃភាពុ	រីដូ្ឋ	California	គួរីពុត្រូងឹ្សាង្សា	ជាបៃត
ណៅណទៀត។	អាជើវក៏មើជាណត្រូច្ើៃត្រូបមូ�ៃិង្សាណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណពុ�ខលាះ	ណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មិៃដឹូង្សាខលាួៃថា	អាជើវក៏មើ
ណោះណត្រូបើត្រូបាស់អ្ើ	រីក៏ាទុក៏អ្ើខលាះនៃព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់	ពួុក៏ណគ។	ក៏ុងុ្សា
ការីអៃុវតតជាក់៏លែសដាង្សា	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាណរីឿ�ៗចូ្�ណៅក៏ុងុ្សាទត្រូមង់្សា	ណរីៀបចំ្
កិ៏ចូ្សៃយាមួ�ខ�ៈលែដូ�ពួុក៏ណគមិៃបង់្សាត្រូបាក់៏សត្រូមាប់	ទំៃិញ	ឬណសវាក៏មើ	 
ពួុក៏ណគណ�ះដូូរី�ទធភាពុចូ្�ណត្រូបើទំៃិញ	ឬណសវាក៏មើ	ណោះជាមួ�ៃឹង្សាការី
ទទួ�បាៃចំ្ណាប់អារីមើ�៍	ឫព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ។	 
ណ��ស្រីលែតតនមលានៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ពួុក៏ណគណ�ះដូូរីសត្រូមាប់	ទំៃិញ	 
ឬណសវាក៏មើ	លែតង្សាលែតោើ ៃតមាលា ភាពុ	អាត្រូស័�ណ�ើការី	អៃុវតតរីបស់អាជើវក៏មើ
ណោះ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាញឹក៏ញាប់		មិៃមាៃវិ្ ើ�្អណដូើម្ើឲ្យយតនមលាណ�ើត្រូបតិបតតិ
ការីណទ។	ណ�ើសពុើណៃះ	�ក៏ខខ�ឌ នៃកិ៏ចូ្សៃយា	ឬណោ�ការី�៍លែដូ�	បាៃ
សរីណសរីណោះមាៃភាពុសើគុស្ើ ញៃិង្សាមិៃច្បាស់�ស់		ណហិើ�ជា�ទធផ�	
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ភាគណត្រូច្ើៃមិៃលែដូ�មាៃ	ណពុ�អាៃ	ឬ��់វាណទ។
F.	 ភាពុមិៃឆូលាុះោុនៃព័ុត៌មាៃណៃះណ្្ើឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ពិុបាក៏��់		ថា
ពួុក៏ណគកំ៏ពុុង្សាណ�ះដូូរី	អ្ើៃិង្សាមិៃអាច្ច្រី�ណ��មាៃ	ត្រូបសិទធភាពុជាមួ�
អាជើវក៏មើ។	មិៃដូូច្ជាក៏ុងុ្សាតំបៃ់ណសដូ្ឋកិ៏ចូ្ណផសង្សាណទៀតលែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
អាច្	ទិញណ��ណ្្ើការីណត្រូបៀបណ្ៀប	ឬអាច្��់បាៃភាលា ម		ត្រូបសិៃណបើទំៃិញ	 
ឬណសវាក៏មើគឺនថ្មីលា	ឬមាៃតនមលាសមរីមយណទ		អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ពិុបាក៏ដឹូង្សាថាណតើ
ព័ុត៌មាៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់រីបស់	ពួុក៏ណគមាៃតនមលាបុូោើ ៃចំ្ណពាះអាជើវក៏មើមួ�
ណ�ណពុ�លែដូ�	ការីអៃុវតតនៃការីណត្រូបើត្រូបាស់ទិៃៃ័ុ�គឺ	ខុសោុោូង្សាខាលា ងំ្សាពុើ
អាជើវក៏មើមួ�ណៅអាជើវក៏មើមួ�។
G.	 អាត្រូស័�ណហិតុណៃះរី	ដូ្ឋមាៃចំ្ណាប់អារីមើ�៍ក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់	អ�្ណតតិ
ច្បាប់លែដូ�ៃឹង្សាអៃុញ្ញាា តឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់��់កាៃ់លែត	ណពុញណ�ញអំពុើ
រីណបៀបលែដូ�ព័ុត៌មាៃរីបស់ពួុក៏ណគត្រូតវូបាៃ	ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សាក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សា
អ្ើ។	ដូូច្ោុៃឹង្សាវ ិ្ ើលែដូ�ស្លា ក៏សញ្ញាា ណត្រូគឿង្សាផសំណ�ណ�ើមាូបអាហារីជួ�
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ឲ្យយទិញកាៃ់លែតមាៃត្រូបសិទធភាពុ	ការីបង្ហាា ញ	ណអា�ណឃើញ
ជំុវញិការីត្រូគប់ត្រូគង្សាទិៃៃ័ុ�ៃឹង្សាជួ�ឲ្យយ		អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់កាលា �ណៅជាគូភាគើ
កាៃ់លែតមាៃការីត្រូជតួត្រូជាប	ណ�ើណសដូ្ឋកិ៏ចូ្ទិៃៃ័ុ�	ៃិង្សាណ�ើក៏ក៏ម្ពស់ការីត្រូបកួ៏ត
ត្រូបលែជង្សា។	បលែៃ្ថមពុើណៃះ	ត្រូបសិៃណបើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អាច្ត្រូបាប់ណៅអាជើវក៏មើ
មិៃឲ្យយ	�ក់៏ទិៃៃ័ុ�អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់	ណោះអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃឹង្សាមិៃ�បំាច់្	ត្រូតវូ
លែសង្្សារីក៏ណោ�ការី�៍ឯក៏ជៃភាពុណដូើម្ើណមើ�ថាណតើអាជើវក៏មើ	�ក់៏ទិៃៃ័ុ�
ណោះលែដូរីឬណទ	លែដូ�ការីចំ្ណ�ញណពុ�ណវ�	ណៃះជាសរីបុគឺមាៃតនមលាណសើើៃឹង្សា
ចំ្ៃួៃត្រូបាក់៏ោូង្សាណត្រូច្ើៃ។
H.	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូការីច្បាប់លែដូ�រីងឹ្សាមាណំដូើម្ើណ្្ើឲ្យយពួុក៏ណគ	ឈរីណ�
ណ�ើទើតាងំ្សាណសើើោុជាង្សាមុៃ	ណ�ណពុ�ច្រី�	ជាមួ�អាជើវក៏មើណដូើម្ើការីពារី
សិទធិរីបស់ពួុក៏ណគ។	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីលែតមាៃសិទធិទទួ�បាៃការីពុៃយ�់

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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ចំ្ណពាះអ្ើលែដូ��បំាច់្លែដូ��ក់៏ទង្សា	ៃឹង្សាណោ�បំ�ង្សាលែដូ�ព័ុត៌មាៃណោះ
ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�		ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សា	លែច្ក៏��។

4.	 អាជើវក៏មើគួរីលែតផត�់មណ្យាបា�ចូ្�ណត្រូបើត្រូបាស់ោូង្សាង្ហា�	ត្រូស�ួដូ�់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬភុាក់៏ង្ហារីលែដូ�ទទួ�បាៃ	ការីអៃុញ្ញាា តពុើពួុក៏ណគណដូើម្ើ
អៃុញ្ញាា តឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ៃិង្សាកូ៏ៃៗរីបស់ពួុក៏ណគអាច្�ុប	ឬលែក៏ព័ុត៌មាៃ
ណោះ		ណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួការី�ក់៏	ៃិង្សាការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃណោះ	ទូ�ំង្សា
ត្រូបព័ុៃធអាជើវក៏មើ	ណសវាក៏មើ	អាជើវក៏មើ	ៃិង្សាឧបក៏រី�៍	ោោ	ៃិង្សា�ក់៏ក៏ត្រូមិត
ណ�ើការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ		សមា្ង ត់រីបស់ពួុក៏ណគ។

5.	 អាជើវក៏មើមិៃគួរី�ក់៏ពិុៃ័�ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ចំ្ណពាះ	ការីអៃុវតតសិទធិ
�ំង្សាណៃះណឡើ�។

6.	 អាជើវក៏មើគួរីលែតអៃុវតតការីត្រូបងុ្សាត្រូប�័តលុែដូ�សមណហិតុផ�		ណដូើម្ើ
ការីពារីព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ពុើការីបំពាៃសៃតិសុខ។

7.	 អាជើវក៏មើគួរីលែតណអា�ទទួ�ខុសត្រូតវូ	ណ�ណពុ�ពួុក៏ណគបំពាៃ	សិទធិ
ឯក៏ជៃភាពុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណហិើ�ការី�ក់៏ពិុៃ័�	គួរីលែត ្្ងៃ់ ្្ងរីជាង្សា	
ណ�ណពុ�លែដូ�ការីបំពាៃណោះបូះពា�់ដូ�់កុ៏មារី។

C.	 ការីអៃុវតតនៃច្បាប់

1.	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សាការីទទួ�ខុសត្រូតវូរីបស់		អាជើវក៏មើគួរីលែត
ត្រូតវូបាៃអៃុវតតជាមួ�ៃឹង្សាណោ�ណ�ពុត្រូងឹ្សាង្សា	ឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
ខ�ៈលែដូ�ផត�់ការី�ក៏ចិ្តតទុក៏�ក់៏	ចំ្ណពាះផ�បូះពា�់ណ�ើអាជើវក៏មើៃិង្សា
ការីនច្តុ្រូបឌិីត។	ឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃិង្សាការីបណង្សាកើតផ�ិតផ�	 
ៃិង្សាណសវាក៏មើ	ថ្មីើើលែដូ�មាៃគុ�ត្រូបណោជៃ៍មិៃ�បំាច់្ជាណោ�ណ�	លែដូ�
មិៃសុើោុណោះណទ។	សិទធិឯក៏ជៃភាពុ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�រីងឹ្សាមា	ំបណង្សាកើតបាៃ
ជាការី	ណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តតណដូើម្ើនច្តុ្រូបឌិីត	ៃិង្សាបណង្សាកើតផ�ិតផ�ថ្មីើើ	លែដូ�មាៃការី
ការីពារីឯក៏ជៃភាពុ។

2.	 អាជើវក៏មើ	ៃិង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីលែតត្រូតវូបាៃផត�់ៃូវការីលែ�ោំ	
ច្បាស់�ស់អំពុើការីទទួ�ខុសត្រូតវូ	ៃិង្សាសិទធិរីបស់ពួុក៏ណគ។

3.	 ច្បាប់គួរី�ក់៏អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ក៏ុងុ្សាទើតំាង្សាមួ�ណដូើម្ើច្រី�រី		ណ��ដឹូង្សា
ច្បាស់ៃិង្សា	ណ��ណសរីជីាមួ�អាជើវក៏មើអំពុើការី	ណត្រូបើត្រូបាស់រីបស់អាជើវក៏មើៃូវ
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

4.	 ច្បាប់គួរីលែតលែក៏តត្រូមវូណៅតាមការីផ្លា ស់បតូរីលែផកុ៏បណចូ្ក៏វទិយា		ជួ�អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់អៃុវតតសិទធិរីបស់ពួុក៏ណគ	ៃិង្សាជួ�	ដូ�់អាជើវក៏មើជាមួ�ៃឹង្សាការី
អៃុណ�មតាមណោ�ណ�	បៃតនៃការីពុត្រូងឹ្សាង្សាឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

5.	 ច្បាប់គួរីអៃុញ្ញាា តឲ្យយមាៃការីោំត្រូទដូ�់ផ�ិតផ�	ៃិង្សា	ណសវាក៏មើថ្មីើើៗ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សាបណង្សាកើៃត្រូបសិទធិភាពុ	នៃការីអៃុវតតសត្រូមាប់អាជើវក៏មើ
ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�ការីណ្្ើ	វណិស្្ៃក៏មើមិៃណ្្ើឱយខូច្ខាត	ឬចុ្ះណខា�ៃូវ
ឯក៏ជៃភាពុ		រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

6.	 ច្បាប់គួរីលែតត្រូតវូបាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើត្រូបសិៃណបើ�ំបាច់្		ណដូើម្ើណ្្ើឱយ
ត្រូបណសើរីណឡើង្សាៃូវត្រូបតិបតតិការីរីបស់ខលាួៃក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ 	លែដូ�ការីណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	

 មិៃណ្្ើឱយខូច្ខាត	ឬចុ្ះណខា�		ឯក៏ជៃភាពុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ខ�ៈ
ណពុ�កំ៏ពុុង្សាផដា�់	ការី�ក៏	ចិ្តតទុក៏�ក់៏ដូ�់ផ�បូះពា�់ណ�ើអាជើវក៏មើៃិង្សា
ៃវាៃុវតតៃ៍។

7.	 អាជើវក៏មើគួរីមាៃការីទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះការីរីណំ�ភបំពាៃ	ច្បាប់
តាមរី�ៈការីអៃុវតតកិ៏ចូ្ការីរីដូ្ឋបា�ៃិង្សាសុើវ�ិោូង្សារីងឹ្សាមា។ំ

8.	 ណដូើម្ើណ�ើក៏ក៏ម្ពស់ឯក៏ជៃភាពុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់រីបស់ខលាួៃ		ៃិង្សា
អៃុណ�មភាពុនៃអាជើវក៏មើ	ច្បាប់ណៃះគួរីលែតត្រូសបោុ	ជាមួ�ច្បាប់ឯក៏ជៃ
ភាពុណ�ក៏ុងុ្សា�ុតាត ្ិការីណផសង្សាណទៀត។

លែដូ�លែច្ង្សាក៏ុងុ្សារីដូ្ឋ្មើៃុញា។	ការីអៃុវតតត្រូក៏មច្បាប់ណៃះត្រូតវូបាៃលែ�ោណំ��
ណោ�	ការី�៍	ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

A.	 សិទធិអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់

1.	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីលែតដឹូង្សាថាៃរីណាលែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់
ពួុក៏ណគ	ៃិង្សាកូ៏ៃៗរីបស់ពួុក៏ណគ	រីណបៀបលែដូ�ព័ុត៌មាៃណោះ	ត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់	
ណហិើ�ព័ុត៌មាៃណោះ	ត្រូតវូបាៃបង្ហាា ញ	ដូ�់ៃរីណាណដូើម្ើឲ្យយពួុក៏ណគមាៃព័ុត៌មាៃ
�ំបាច់្ណដូើម្ើអៃុវតត		ការីត្រូគប់ត្រូគង្សាដ៏ូសំខាៃ់ណ�ើការីណត្រូបើត្រូបាស់រីបស់អាជើវក៏មើ	
�ំង្សាណោះ	ចំ្ណពាះព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ	ៃិង្សាកូ៏ៃៗរីបស់ពួុក៏ណគ។

2.	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីលែតអាច្ត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់
ពួុក៏ណគ	រីមួមាៃការី�ក់៏ក៏ត្រូមិតណ�ើការី	ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់	 
ការីណត្រូបើត្រូបាស់		ឬការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃណ��ោើ ៃការីអៃុញ្ញាា តលែដូ�បណង្សាកើត
ហាៃិភ័�ណត្រូោះថុាក់៏ក៏ត្រូមិតខ្ពស់ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ណហិើ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
គួរីលែតមាៃជណត្រូមើសដ៏ូសំខាៃ់	ណ�ើរីណបៀប	លែដូ�ព័ុត៌មាៃត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�	 
ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សាបង្ហាា ញ។

3.	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីលែតមាៃសិទធិណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់ពួុក៏ណគ
ណហិើ�គួរីលែត	អាច្លែក៏	�ុប	ៃិង្សា�ក៏ព័ុត៌មាៃណោះ	មក៏ជាមួ�ពួុក៏ណគពុើ
អាជើវក៏មើមួ�ណៅអាជើវក៏មើមួ�ណទៀត។

4.	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬភុាក់៏ង្ហារីលែដូ�មាៃសិទធិរីបស់ពួុក៏ណគគួរីលែត	អាច្ណត្រូបើត្រូបាស់
ជណត្រូមើស�ំង្សាណៃះតាមរី�ៈឧបក៏រី�៍	ង្ហា�ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ខលាួៃឯង្សា។

5.	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីលែតអាច្អៃុវតតសិទធិ�ំង្សាណៃះបាៃណ��	មិៃមាៃការី
�ក់៏ពិុៃ័�ពុើការីណ្្ើដូូណ�ុះណឡើ�។

6.	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីលែតអាច្ណ្្ើឲ្យយអាជើវក៏មើទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះ	ការីមិៃ
អៃុវតតការី	ត្រូបងុ្សាត្រូប�័តលុែដូ�សមណហិតុផ�	ណដូើម្ើការីពារីព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
សមា្ង ត់បំផុតរីបស់	ពួុក៏ណគពុើអុក៏�ួច្ទិៃៃ័ុ�	ៃិង្សាការីបំពាៃសៃតិសុខ។

7.	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីលែតទទួ�បាៃអត្ថត្រូបណោជៃ៍ពុើការី	ណត្រូបើត្រូបាស់រីបស់អា
ជើវក៏មូចំ្ណពាះព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	ពួុក៏ណគ។

8.	 គួរីលែតមាៃការីការីពារីណ�ើផ�ត្រូបណោជៃ៍ឯក៏ជៃភាពុរីបស់	ៃិណោជិក៏
ៃិង្សាអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយណ��ពិុ�រីណាណៅណ�ើ	ភាពុខុសៗោុណ�ក៏ុងុ្សា
ទំោក់៏ទំៃង្សារីវាង្សាៃិណោជិក៏	ឬ	អុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយជាមួ�ៃិង្សាអាជើវក៏មើ	ណ្ៀប
ៃឹង្សា	ទំោក់៏ទំៃង្សារីវាង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃិង្សាអាជើវក៏មើ។	ណ�ើសពុើណៃះ	ច្បាប់ណៃះមិៃ
មាៃណច្តោក៏ុងុ្សាការីរារំាង្សាដូ�់សិទធ	ិក៏ុងុ្សាការីណរីៀបចំ្ៃិង្សាការីតនថ្មីលា	ជាសមូហិភាពុ
ណត្រូកាមត្រូក៏មច្បាប់ទំោក់៏ទំៃង្សាការីង្ហារីជាតិ	ណឡើ� (National Labor 
Relations Act)។	វាគឺជាណោ�បំ�ង្សាៃិង្សាណច្តោនៃត្រូក៏មច្បាប់ណៃះណដូើម្ើ
បៃតការី	ណ�ើក៏លែ�ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះសត្រូមាប់ៃិណោជិក៏		ៃិង្សាអាជើវក៏មើ	
ចំ្ណពាះទំោក់៏ទំៃង្សាអាជើវក៏មើរីហិតូដូ�់	នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ2023	។

B.	 ទំៃួ�ខុសត្រូតវូរីបស់អាជើវក៏មើ

1.	 អាជើវក៏មើគួរីលែតជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ោូង្សាជាក់៏�ក់៏		ៃិង្សាច្បា 
ស់�ស់អំពុើរីណបៀបលែដូ�អាជើវក៏មើត្រូបមូ�	ៃិង្សា	ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាៃួៃិង្សា
រីណបៀបលែដូ�អាជើវក៏មើ		ណត្រូបើត្រូបាស់សិទធ	ិៃិង្សាជណត្រូមើសរីបស់ពួុក៏ណគ។

2.	 អាជើវក៏មើគួរីត្រូបមូ�លែតព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		សត្រូមាប់
លែតណោ�បំ�ង្សាបង្ហាា ញលែដូ�ជាក់៏�ក់៏	ជាក់៏លែសតង្សា		ៃិង្សាត្រូសបច្បាប់
បុូណណា្ណ ះ	ណហិើ�មិៃគួរី	បៃតត្រូបមូ�		ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		សត្រូមាប់មូ�ណហិតុលែដូ�ផទុ�ៃឹង្សាណោ�បំ�ង្សា
�ំង្សាណោះណឡើ�។

3.	 អាជើវក៏មើគួរីលែតត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		លែត
ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�ព័ុត៌មាៃណោះមាៃភាពុពាក់៏ព័ុៃធបុូណណា្ណ ះ		ណហិើ��ក់៏ក៏ត្រូមិត

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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ព័ុត៌មាៃណោះត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�ឬ	ដំូណ�ើ រីការី	ឬសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាលែដូ�
បាៃបង្ហាា ញណផសង្សាណទៀត		លែដូ�ត្រូសបោុជាមួ�ៃឹង្សាបរីបិទលែដូ�ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃត្រូតវូបាៃ	ត្រូបមូ�	ៃិង្សាមិៃលែមៃដំូណ�ើ រីការីបលែៃ្ថម	ក៏ុងុ្សារីណបៀបលែដូ�
ផទុ�ៃឹង្សាណោ�បំ�ង្សា�ំង្សាណោះ។

(d)	 អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ៃិង្សាលែដូ�
�ក់៏ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃណៅ	ឬលែច្ក៏��វាជាមួ�ភាគើទើបើ		ឬលែដូ�បង្ហាា ញ
វាណៅអុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីសត្រូមាប់	ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	ត្រូតវូចុ្ះ
កិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាជាមួ�ភាគើទើបើ		អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីលែដូ�៖

(1)	 បញ្ញាា ក់៏ថាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃត្រូតវូបាៃ�ក់៏	ឬត្រូតវូបាៃបណញញូឱយដឹូង្សា	
ណ��អាជើវក៏មើ	សត្រូមាប់លែតណោ�បំ�ង្សាលែដូ�បាៃកំ៏�ត់		ៃិង្សាបញ្ញាា ក់៏
បុូណណា្ណ ះ	។

(2)	 តត្រូមវូឲ្យយភាគើទើបើ	អុក៏ផត�់ណសវា	ឬ	អុក៏ណ៉ូការីអៃុណ�មតាម	
កាតព្ុកិ៏ចូ្លែដូ�ត្រូតវូ	អៃុវតតស្ថិតណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ		ណហិើ�តត្រូមវូឲ្យយ
បុគ្គ��ំង្សាណោះផត�់ការីការីពារី	ឯក៏ជៃភាពុ	ក៏ុងុ្សាក៏ត្រូមិតដូូច្ោុដូូច្លែដូ�
បាៃតត្រូមវូណ��ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	។

(3)	 ផត�់សិទធិអាជើវក៏មើណដូើម្ើ�ត់វធិាៃការីលែដូ�សមណហិតុផ�	ៃិង្សា
សមរីមយណដូើម្ើជួ�ធាោថាភាគើទើបើ	អុក៏ផត�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការី	ណត្រូបើត្រូបាស់
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃណផទរីក៏ុងុ្សា�ក៏ខ�ៈលែដូ�	ត្រូសបតាមកាតព្ុកិ៏ចូ្
រីបស់អាជើវក៏មើស្ថិតណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(4)	 តត្រូមវូឲ្យយភាគើទើបើ	អុក៏ផត�់ណសវាក៏មើ	ឬអុក៏ណ៉ូការីជូៃដំូ�ឹង្សា	ដូ�់
អាជើវក៏មើ	ត្រូបសិៃណបើខលាួៃណ្្ើការីសណត្រូមច្ចិ្តតថាលែ�ង្សាអាច្	បំណពុញបាៃតាម
កាតព្ុកិ៏ចូ្រីបស់ខលាួៃណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	។

(5)	 ផដា�់សិទធិដូ�់អាជើវក៏មើណោះ	បោទ ប់ពុើការីជូៃដំូ�ឹង្សា	រីមួ�ំង្សា	ណ�
ណត្រូកាមក៏ថាខ�ឌ 	(4)	ណដូើម្ើ�ត់វធិាៃការីលែដូ�សមណហិតុផ�		ៃិង្សា
សមត្រូសបណដូើម្ើបញ្ប់	ៃិង្សា�ុបបំបាត់ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
ណ��ោើ ៃការីអៃុញ្ញាា ត	។

(e)	 អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ត្រូតវូ
អៃុវតតៃើតិវ ិ្ ើ	ៃិង្សាការីអៃុវតតសៃតិសុខលែដូ�សមណហិតុផ�		លែដូ�សមត្រូសប
តាម�ក៏ខ�ៈនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណដូើម្ើការីពារី	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃពុើការី
ចូ្�	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ការីបំផលាិច្បំផ្លា ញ		ការីលែក៏សត្រូម�ួ	ឬការីបណញញូឱយដឹូង្សា
ណ��ោើ ៃការីអៃុញ្ញាា ត		ឬខុសច្បាប់អៃុណ�មតាមលែផកុ៏	1798.81.5	។

(f)	 មិៃមាៃអ្ើណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះត្រូតវូតត្រូមវូឲ្យយអាជើវក៏មើបង្ហាា ញ	ណអា�ណឃើញ
អាថ៌្មីកំ៏បំាង្សាពា�ិជាក៏មើណទ	ដូូច្បាៃបញ្ញាា ក់៏	ណ�ក៏ុងុ្សាបទបញ្ញាា លែដូ�បាៃ
អៃុម័ត	ត្រូសបតាមក៏ថាខ�ឌ 	(3)		នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.185	។

(c)	 អាជើវក៏មើត្រូតវូផត�់ព័ុត៌មាៃលែដូ�បាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា		(a)	ដូ�់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែតណ�ណពុ�លែដូ�បាៃទទួ�	សំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	។

(d)	 អាជើវក៏មើលែដូ�ទទួ�ការីណសុើសំុលែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	ពុើអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ណដូើម្ើចូ្�ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ		ត្រូតវូ�ត់វធិាៃការីភាលា មៗ
ណដូើម្ើបង្ហាា ញ	ៃិង្សាលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ណ��	ឥតគិតនថ្មីលា	ដូូច្លែដូ�បាៃតត្រូមវូណ��លែផកុ៏ណៃះ	។	ព័ុត៌មាៃអាច្ត្រូតវូ
បាៃលែច្ក៏��តាមសំបុត្រូត	ឬតាមត្រូបព័ុៃធ	ណអឡចិ្ត្រូតៃិូច្	ណហិើ�ត្រូបសិៃណបើ
ត្រូតវូបាៃផត�់ជាណអឡចិ្ត្រូតៃិូច្		ព័ុត៌មាៃណោះត្រូតវូស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សាឧបក៏រី�៍
ច្�័ត	ៃិង្សាទត្រូមង់្សាលែដូ�អាច្	ណ្្ើណៅបាៃតាមបណចូ្ក៏ណទសលែដូ�	អាច្ណត្រូបើបាៃ
ោូង្សាង្ហា�ត្រូស�ួ		លែដូ�អៃុញ្ញាា តឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់បញាូៃព័ុត៌មាៃណៃះ		ណៅ
អង្សា្គភាពុដូនទណទៀតបាៃណ��ោើ ៃឧបសគ្គ	។	អាជើវក៏មើអាច្ផត�់ព័ុត៌មាៃ

លែផកុ៏	 4.	 លែផកុ៏	1798.100	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃ	ណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ
លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.100.	កាតព្ុកិ៏ច្ទណូៅនៃអាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបមូ�	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាៃួ

1798.100. (a)	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូមាៃសិទធិណសុើសំុណអា�អាជើវក៏មើ	
លែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		បង្ហាា ញអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ណោះៃូវត្រូបណភទៃិង្សា	បំលែ�ក៏ជាក់៏�ក់៏		នៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�អាជើវក៏មើ
ណោះបាៃត្រូបមូ�។

(b) (a) អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាការីត្រូបមូ� ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ណ�ណពុ�	ឬណ�មុៃណពុ�
ត្រូបមូ� ៃូវចំ្�ុច្ ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 ត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូត្រូបមូ�ៃិង្សាណោ�បំ�ង្សា	លែដូ�
ត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�		ឬណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូបាៃ
ណត្រូបើត្រូបាស់ ណហិើ�ថាណតើព័ុត៌មាៃណោះត្រូតវូបាៃ�ក់៏		ឬលែច្ក៏��លែដូរីឬណទ។ 
អាជើវក៏មើមិៃត្រូតវូត្រូបមូ�ត្រូបណភទព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃបលែៃ្ថមឬណត្រូបើត្រូបាស់		 
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់	ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាបលែៃ្ថម		លែដូ�
ផទុ�ពុើណោ�បំ�ង្សាលែដូ�បាៃបង្ហាា ញលែដូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ណោះត្រូតវូ
បាៃត្រូបមូ�សត្រូមាប់ណ��មិៃមាៃការីជូៃដំូ�ឹង្សា	ត្រូសបជាមួ�លែផកុ៏ណៃះ
ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(2)	 ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់	ត្រូបណភទ	នៃ
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់លែដូ�ត្រូតវូត្រូបមូ�ៃិង្សាណោ�បំ�ង្សា	លែដូ�ត្រូបណភទ
នៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់ណោះត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�		ឬណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់	 
ណហិើ�ថាណតើព័ុត៌មាៃណោះត្រូតវូបាៃ�ក់៏		ឬលែច្ក៏��លែដូរីឬណទ។	អាជើវក៏មើ
មិៃត្រូតវូត្រូបមូ�ត្រូបណភទព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់បលែៃ្ថម		ឬណត្រូបើត្រូបាស់
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់លែដូ�បាៃត្រូបមូ�		សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាបលែៃ្ថម
លែដូ�ផទុ�ពុើណោ�បំ�ង្សាបាៃបង្ហាា ញ		លែដូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់ត្រូតវូ
បាៃត្រូបមូ�សត្រូមាប់	ណ��មិៃមាៃការីជូៃដំូ�ឹង្សាត្រូសបោុជាមួ�លែផកុ៏ណៃះ
ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(3)	រី�ៈណពុ�លែដូ�អាជើវក៏មើមាៃបំ�ង្សារីក៏ាទុក៏ៃូវត្រូបណភទព័ុត៌មាៃ		 
ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីមួ�ងំ្សា	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់	ឬត្រូបសិៃមិៃអាច្ណ្្ើបាៃ		

 �ក៏ខ�ៈវៃិិច្ឆេ័�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើកំ៏�ត់រី�ៈ	ណពុ�ណោះ	 
ក៏រី�ើ លែដូ�អាជើវក៏មើមិៃត្រូតវូរីក៏ាទុក៏ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
សមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាលែដូ�បាៃបង្ហាា ញៃើមួ�
ៗលែដូ�ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�រី�ៈ	ណពុ��ូរីជាង្សាអ្ើលែដូ��បំាច់្
	សមណហិតុផ�សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាលែដូ�បាៃបង្ហាា ញណោះ។

(b)	 អាជើវក៏មើមួ�លែដូ�ណដូើរីតួជាភាគើទើបើ	ត្រូគប់ត្រូគង្សាការីត្រូបមូ�		 
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	អាច្បំណពុញកាតព្ុកិ៏ចូ្	រីបស់ខលាួៃ
ណត្រូកាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ណ��ការីផត�់ព័ុត៌មាៃ	�ំបាច់្លែដូ�ណ�ច្ណធាលា ៃិង្សា
ច្បាស់�ស់ណ�ណ�ើ		ទំព័ុរីណដូើមរីបស់	ណគហិទំព័ុរីអុើៃ្ឺ�ិតរីបស់ខលាួៃ។	 
ណ�ើសពុើណៃះ	ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើលែដូ�ណដូើរីតួជាភាគើទើបើត្រូគប់ត្រូគង្សា	ការី
ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ណ�ើ	បរីណិវ�រីបស់ខលាួៃ	រីមួ
�ងំ្សាណ�ក៏ុងុ្សារីថ្មី�ៃតណោះ	អាជើវក៏មើត្រូតវូ		ណ�ណពុ�ឬមុៃណពុ�ត្រូបមូ�	ត្រូតវូ
ជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		អំពុើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូត្រូបមូ�ៃិង្សា
ណោ�បំ�ង្សាលែដូ�		ត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់		 
ៃិង្សាថាណតើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃត្រូតវូបាៃ�ក់៏ក៏ុងុ្សា�ក៏ខ�ៈ	ច្បាស់�ស់		ៃិង្សា
សមណហិតុផ�ណ�ទើក៏លែៃលាង្សាណោះឬណទ។

(c)	 ការីត្រូបមូ�	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ការីរីក៏ាទុក៏	ៃិង្សា	ការីលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��អាជើវក៏មើត្រូតវូ	លែតជាការី�ំបាច់្ោូង្សា
សមណហិតុផ�ៃិង្សាណៅតាមសមាមាត្រូតណដូើម្ើ	សណត្រូមច្ណោ�បំ�ង្សាលែដូ�

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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46 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

ផ្ទ �់ណៅកាៃ់អុក៏ផត�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីដូ�់	ក៏ត្រូមិតមួ�លែដូ�អុក៏ផត�់
ណសវា	ឬ	អុក៏ណ៉ូការីបាៃត្រូបមូ�		ណត្រូបើត្រូបាស់	ដំូណ�ើ រីការី	ឬរីក៏ាទុក៏ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏		ណត្រូបើត្រូបាស់តាមតួោទើរីបស់ខលាួៃក៏ុងុ្សាោមជាអុក៏ផត�់ណសវា		
ឬអុក៏ណ៉ូការីចំ្ណពាះអាជើវក៏មើណោះ។

(d) អាជើវក៏មើ	ឬអុក៏ផត�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការី	លែដូ�អៃុវតតត្រូសបតាម
កិ៏ចូ្សៃយារីបស់ខលាួៃជាមួ�អាជើវក៏មើ		អុក៏ផត�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការី
ណផសង្សាណទៀត មិៃត្រូតវូតត្រូមវូឱយ	អៃុណ�មតាមសំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សា
ការីសំុ�ុប		ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះណទ	ត្រូបសិៃណបើវា		 
ជាភាពុ�បំាច់្លែដូ�សមណហិតុផ�សត្រូមាប់អាជើវក៏មើ  ឬអុក៏ផត�់ណសវាឬ
អុក៏ណ៉ូការី	ក៏ុងុ្សាការីរីក៏ាទុក៏ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើ៖

(1)	 បញប់ូត្រូបតិបតតិការីលែដូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�		 
បំណពុញតាម�ក៏ខខ�ឌ ធាោជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី		ឬការីត្រូបមូ�
ផ�ិតផ�មក៏វញិលែដូ�បាៃណ្្ើណឡើង្សា		អៃុណ�មតាមច្បាប់សហិព័ុៃធ	ផត�់
ទំៃិញ	ឬណសវាក៏មើលែដូ�	បាៃណសុើសំុណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬត្រូតវូបាៃ
ណត្រូោង្សាទុក៏មុៃ	ោូង្សាសមណហិតុផ�សណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ក៏ុងុ្សាបរីបិទ
ទំោក់៏ទំៃង្សាអាជើវក៏មើលែដូ�កំ៏ពុុង្សាបៃតរីបស់អាជើវក៏មើ		ជាមួ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
ឬណបើមិៃដូូណច្ះុណទ	អៃុវតតកិ៏ចូ្សៃយា	រីវាង្សាអាជើវក៏មើ	ៃិង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(2) រីកុ៏រីក៏ឧប្តតិណហិតុសៃតិសុខ	ការីពារីត្រូបឆ្ងំ្សាៃឹង្សា	សក៏មើភាពុ	ពុយាបាទ	 
ណបាក៏ត្រូបាស់	ណបាក៏បៃលាំ	ឬខុសច្បាប់	ឬ�ក់៏ណ�ស	អុក៏លែដូ�ទទួ�ខុសត្រូតវូ
ណ�ើសក៏មើភាពុណោះ។ ជួ�ធាោសៃតិសុខ	ៃិង្សាណសច្ក៏តើសុច្រីតិដូ�់ក៏ត្រូមិត
មួ�លែដូ�	ការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃ
ភាពុ	�បំាច់្ោូង្សាសមណហិតុផ�	ៃិង្សាសមត្រូសប	សត្រូមាប់	ណោ�បំ�ង្សា
�ងំ្សាណោះ។

(3)	លែក៏តត្រូមវូណដូើម្ើកំ៏�ត់	ៃិង្សាជួសជុ�កំ៏ហិុសឆូ្គង្សាលែដូ�បូះពា�់	ដូ�់
មុខង្ហារីជាណោ�បំ�ង្សាលែដូ�មាៃត្រូស្ប់។

(4)	 ណត្រូបើត្រូបាស់ណសរីភីាពុបណញញូមតិ	ធាោៃូវសិទធិរីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់
ណផសង្សាណទៀតក៏ុងុ្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់សិទធិនៃណសរីភីាពុ	បណញញូមតិរីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ឬណត្រូបើត្រូបាស់សិទធិណផសង្សាណទៀត	លែដូ�ផត�់ណ��ច្បាប់។

(5) អៃុណ�មតាមច្បាប់សតើពុើឯក៏ជៃភាពុការីទំោក់៏ទំៃង្សាតាមណអឡចិ្ត្រូតៃិូច្រីដូ្ឋ	
California (California Electronic Communications Privacy 

Act) ត្រូសបតាមជំពូុក៏	3.6	(�ប់ណផតើមជាមួ�ៃឹង្សា	លែផកុ៏	1546)	នៃ	
ចំ្�ង្សាណជើង្សា	12	នៃភាគ	2	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ។

(6)	 ចូ្�រីមួក៏ុងុ្សាការីត្រូស្វត្រូជាវវទិយាស្ត្រូសត	ត្រូបវតតិស្ត្រូសត	ឬស្ថិតិ	ជា
ស្ធារី�ៈ	ឬណ��មាៃការីត្រូតតួពិុៃិតយណ��ត្រូក៏មុការីង្ហារី		ណដូើម្ើជា
ផ�ត្រូបណោជៃ៍	ស្ធារី�ៈលែដូ�អៃុណ�មតាម	ឬត្រូបកាៃ់ខាា ប់ណៅៃឹង្សា
ត្រូក៏មសើ�្ម៌	ៃិង្សា	ច្បាប់ឯក៏ជៃភាពុ	លែដូ�អាច្អៃុវតតបាៃណផសង្សាណទៀត
�ងំ្សាអស់	ណ�ណពុ�ការី�ុប	ព័ុត៌មាៃរីបស់អាជើវក៏មើទំៃង្សាជាមិៃអាច្ណ្្ើ
ណៅបាៃ	ឬបូះពា�់	្ ្ងៃ់ ្្ងរីណៅណ�ើ	សមិទធផ�នៃ�ទធភាពុក៏ុងុ្សាការីបំណពុញ 
ការីត្រូស្វត្រូជាវណោះ	ត្រូបសិៃ	ណបើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃផត�់ការី	��់ត្រូពុមលែដូ�
បាៃជូៃដំូ�ឹង្សា។

(7)	 ណដូើម្ើណបើក៏ឱយមាៃការីណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់លែតនផទក៏ុងុ្សាលែដូ�	សមត្រូសបណៅ
ៃឹង្សាការីរីពឹំុង្សាទុក៏រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាត្រូស័�	ណ�ើទំោក់៏ទំៃង្សារីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាមួ�	ៃឹង្សាអាជើវក៏មើ	ណហិើ�	សុើោុជាមួ�ៃឹង្សាបរីបិទលែដូ�
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃផត�់ព័ុត៌មាៃ	ណោះ។

(8)	 អៃុណ�មតាមកាតព្ុកិ៏ចូ្ផលាូវច្បាប់។

ផ្ទ �់ខលាួៃដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូគប់	ណពុ�ណវ�	បុូលែៃតមិៃត្រូតវូបាៃតត្រូមវូណអា�
ផត�់ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ើសពុើពុើរីដូង្សាក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ� 
12	លែខណឡើ�	។

(e)	 លែផកុ៏ណៃះមិៃតត្រូមវូឲ្យយអាជើវក៏មើរីក៏ាទុក៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ណាមួ�
លែដូ�ត្រូបមូ�បាៃសត្រូមាប់ត្រូបតិបតតិការីលែតមួ�ដូង្សាណទ		ត្រូបសិៃណបើព័ុត៌មាៃ
លែបបណោះមិៃត្រូតវូបាៃ�ក់៏	ឬរីក៏ាទុក៏ណ��	អាជើវក៏មើណដូើម្ើកំ៏�ត់
អតតសញ្ញាា �ណឡើង្សាវញិ	ឬណបើមិៃដូូណ�ុះណទ		ភាា ប់ព័ុត៌មាៃលែដូ�មិៃត្រូតវូបាៃ
រីក៏ាទុក៏ណ�ក៏ុងុ្សារីណបៀបលែដូ�	ត្រូតវូបាៃ	ពិុ�រីណាថាជាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។

លែផកុ៏	 5.	 លែផកុ៏	1798.105	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃ	ណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ
លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.105. សិទធរិីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការី�ុបណ��ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាៃួ

1798.105. (a)	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូមាៃសិទធិណសុើសំុឱយអាជើវក៏មើ		�ុប
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណាមួ�អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		លែដូ�អាជើវក៏មើបាៃត្រូបមូ�ពុើ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ។

(b)	អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ត្រូតវូបង្ហាា ញ
ណអា�ដឹូង្សាពុើសិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការី	ណសុើសំុ�ុបព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.130។

(c) (1) អាជើវក៏មើលែដូ�ទទួ�បាៃសំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្
ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើសំុឱយ�ុបព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)		នៃលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូ�ុបព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ	ពុើកំ៏�ត់ត្រូតារីបស់ខលាួៃ	ណហិើ� 
ជូៃដំូ�ឹង្សាណ��ផ្ទ �់	ណៅកាៃ់អុក៏ផត�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីណាមួ�	ឱយ
�ុបព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ពុើកំ៏�ត់ត្រូតារីបស់ពួុក៏ណគៃិង្សា
ជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់ភាគើទើបើ	�ងំ្សាអស់លែដូ�អាជើវក៏មើបាៃ�ក់៏		ឬលែច្ក៏��
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះណៅ	ឱយពួុក៏ណគ�ុបណ��		ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតមាៃការី	បង្ហាា ញថាការី�ុបណៃះមិៃអាច្ណ្្ើណៅ
បាៃ	ឬមាៃការី�ំបាក៏ខាលា ងំ្សា។

(2)	អាជើវក៏មើអាច្ៃឹង្សារីក៏ាទុក៏កំ៏�ត់ត្រូតាជាការីសមា្ង ត់នៃ	សំណ�ើ សំុការី
�ុប�ំង្សាឡា�សត្រូមាប់លែតណោ�បំ�ង្សាលែតមួ�	ណដូើម្ើបង្ហាក រីមិៃឱយមាៃការី
�ក់៏ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�បាៃ�ក់៏សំណ�ើ សំុការី
�ុប	ណដូើម្ើ	អៃុណ�មតាមច្បាប់	ឬណោ�បំ�ង្សាណផសង្សាៗរីហូិតដូ�់	ក៏ត្រូមិត
លែដូ�អៃុញ្ញាា តបាៃណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(3)	អុក៏ផត�់ណសវាក៏មើ	ឬអុក៏ណ៉ូការីត្រូតវូសហិការីជាមួ�អាជើវក៏មើ	ក៏ុងុ្សាការី
ណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាសំណ�ើ សំុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	 
ណហិើ�ណៅតាមការីច្ង្សា្អុ�បង្ហាា ញ	រីបស់អាជើវក៏មើ	ត្រូតវូ�ុប	ឬអៃុញ្ញាា តឱយ
អាជើវក៏មើ�ុប		ណហិើ�ត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ផត�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការី	ផ្ទ �់
រីបស់ខលាួៃឱយ�ុបព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�	ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�	
ណត្រូបើត្រូបាស់	ដំូណ�ើ រីការី	ឬរីក៏ាទុក៏ណ��	អុក៏ផត�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីណោះ។	 
អុក៏ផត�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីណោះត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ផត�់ណសវា		 
អុក៏ណ៉ូការី	ឬភាគើទើបើណាមួ�លែដូ�អាច្ធាលា ប់ចូ្�ណត្រូបើត្រូបាស់	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃពុើ	ឬតាមរី�ៈអុក៏ផត�់	ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការី		ឱយ�ុបណ��
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត	ព័ុត៌មាៃណោះត្រូតវូ
បាៃចូ្�ណត្រូបើតាមការីច្ង្សា្អុ�បង្ហាា ញរីបស់		អាជើវក៏មើ	ៃិង្សាណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត
មាៃការីបង្ហាា ញថាមិៃអាច្ណ្្ើណៅបាៃ		ឬពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សាលែដូ�
មិៃសុើោុ។	អុក៏ផត�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីមិៃត្រូតវូតត្រូមវូឱយអៃុណ�មតាម
សំណ�ើ 	សំុ�ុបណ��លែដូ�	ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ជូៃណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត



24

	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់	 | 47

 (1)	ដូ�់	(4)	លែដូ�រីមួបញូ�ូលែផកុ៏រីង្សា	(a)	គឺដូូច្ោុ	ៃឹង្សាព័ុត៌មាៃលែដូ�វាបាៃ
បង្ហាា ញអៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ 		(1)	ដូ�់	(4)	រីមួបញូ�ូលែផកុ៏រីង្សា	(c)	។

(c)	 អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ត្រូតវូបង្ហាា ញ
ណអា�ណឃើញណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ រីង្សា	(B)		នៃក៏ថាខ�ឌ 	(5)	នៃ
លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.130	ៃូវ	៖

(1)	 ត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	។

(2)	 ត្រូបណភទនៃត្រូបភពុលែដូ�បាៃត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃមក៏ពុើ។

(3)	 ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	ឬពា�ិជាក៏មើនៃការីត្រូបមូ� 	ឬការី�ក់៏	ឬ
ការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	។

(4)	 ត្រូបណភទនៃភាគើទើបើលែដូ�អាជើវក៏មើលែច្ក៏��	 បង្ហាា ញព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃជាមួ�។

(5)	 ថាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃសិទធិណសើសំុុចំ្លែ�ក៏ជាក់៏�ក់៏នៃ	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�អាជើវក៏មើបាៃត្រូបមូ�អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ	។

(d)	 លែផកុ៏ណៃះមិៃតត្រូមវូឲ្យយអាជើវក៏មើណ្្ើដូូច្ខាង្សាណត្រូកាមណទ	៖

(1)	 រីក៏ាទុក៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណាមួ�អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ត្រូបមូ�សត្រូមាប់ត្រូបតិបតតិការីលែតមួ�ដូង្សា		ត្រូបសិៃណបើស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សាដំូណ�ើ
ការី្មើតានៃអាជើវក៏មើ		លែដូ�ព័ុត៌មាៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះមិៃត្រូតវូបាៃ
រីក៏ាទុក៏។

(2)	 កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �ណឡើង្សាវញិ	ឬភាា ប់ណៅទិៃៃ័ុ�ណាមួ�		លែដូ�
ក៏ុងុ្សាដំូណ�ើ រីការី្មើតានៃអាជើវក៏មើគឺមិៃត្រូតវូបាៃ	រីក៏ាទុក៏តាមរីណបៀបលែដូ�
ៃឹង្សា�ត់ទុក៏ជាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	។

លែផកុ៏	 8.	 លែផកុ៏	1798.115	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ	វណិស្្ៃក៏មើ
លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.115.	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីដឹូង្សាថាព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ
អ្ើខលាះលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ក់៏	ៃិង្សាលែច្ក៏��	ៃិង្សាណៅៃរីណា

1798.115. (a)	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូមាៃសិទធិណសុើសំុឲ្យយអាជើវក៏មើ		លែដូ�
�ក់៏	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ឬលែដូ�បង្ហាា ញ
ព័ុត៌មាៃណោះសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ		បង្ហាា ញណៅអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ណោះៃូវ៖

(1)	 ត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�អាជើវក៏មើបាៃត្រូបមូ�	អំពុើអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់។

(2)	 ត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�អាជើវក៏មើបាៃ�ក់៏	ឬបាៃ	
លែច្ក៏��	អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃិង្សាត្រូបណភទនៃភាគើទើបើលែដូ�ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ
បាៃ�ក់៏ណៅឲ្យយ	ឬ	លែច្ក៏��ណៅឲ្យយតាមត្រូបណភទ	នៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
សត្រូមាប់ត្រូបណភទៃើមួ�ៗនៃភាគើទើបើ		លែដូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃត្រូតវូបាៃ�ក់៏
ណៅឲ្យយ	ឬលែច្ក៏��។

(3)	 ត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�អាជើវក៏មើបាៃបង្ហាា ញ	ណអា�ណឃើញ
អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ		ៃិង្សាត្រូបណភទនៃបុគ្គ�
លែដូ�ព័ុត៌មាៃត្រូតវូបាៃ	បង្ហាា ញណៅសត្រូមាប់	ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	។

(b)	 អាជើវក៏មើលែដូ��ក់៏	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
ឫលែដូ�បង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា
អាជើវក៏មើត្រូតវូលែតបង្ហាា ញណអា�ដឹូង្សា		ណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ 	(4)	នៃ
លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏		1798.130	ៃូវព័ុត៌មាៃលែដូ�បាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សា

(9)	 ណបើមិៃដូូណច្ះុណទ	ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
សត្រូមាប់នផទក៏ុងុ្សា	តាម�ក៏ខ�ៈផលាូវច្បាប់លែដូ�ត្រូសបោុជាមួ�ៃឹង្សា	បរីបិទ
លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃផត�់	ព័ុត៌មាៃណោះ។

លែផកុ៏	 6.	 លែផកុ៏	1798.106	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏ម	ត្រូពុហិើទ�ឌ
លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.106.	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីលែក៏លែត្រូបព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ
លែដូ�មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ

(a)	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូមាៃសិទធិណសុើសំុអាជើវក៏មើលែដូ�រីក៏ាទុក៏	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�មិៃត្រូតឹមត្រូតវូអំពុើអតិថិ្មីជៃ	ឲ្យយលែក៏លែត្រូប	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃមិៃ
ត្រូតឹមត្រូតវូណោះណ��ពិុ�រីណា	ណ�ើ�ក៏ខ�ៈរីបស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះ	
ៃិង្សាណោ�	បំ�ង្សានៃការីដំូណ�ើ រីការីព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះ។

(b)	អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ត្រូតវូបង្ហាា ញ
ណអា�ណឃើញ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.130		ៃូវសិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សា
ការីណសុើឲ្យយលែក៏តត្រូមវូ		ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ	។

(c)	 អាជើវក៏មើលែដូ�ទទួ�សំណ�ើ សំុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្
ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	ណដូើម្ើលែក៏តត្រូមវូព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ	ត្រូតវូ
ណត្រូបើត្រូបាស់�ទធផ�លែដូ�សមណហិតុផ�	�ក៏ខ�ៈពា�ិជាក៏មើ	ក៏ុងុ្សាការី
លែក៏តត្រូមវូព័ុត៌មាៃផ្ទ �់លែដូ�	មិៃត្រូតឹម	ត្រូតវូណោះតាមការីលែ�ោំរីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់		អៃុណ�មតាមលែផកុ៏	1798.130	ៃិង្សាបទបញ្ញាា លែដូ�អៃុម័ត	ត្រូសប
ណៅតាមក៏ថាខ�ឌ 	(8)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.185	។

លែផកុ៏	 7.	 លែផកុ៏	1798.110	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ	វណិស្្ៃក៏មើ
លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.110.	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីដឹូង្សាថាព័ុត៌មាៃ	អ្ើខលាះលែដូ�
កំ៏ពុុង្សាត្រូបមូ�។	សិទធិចូ្�ណមើ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ

1798.110. (a)	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូមាៃសិទធិណសុើសំុឲ្យយអាជើវក៏មើ		លែដូ�	
ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		បង្ហាា ញដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃូវ
ព័ុត៌មាៃដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម	៖

(1)	 ត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�អំពុើអុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ	។

(2)	 ត្រូបណភទនៃត្រូបភពុលែដូ�បាៃត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃមក៏ពុើ។

(3)	 ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	ឬពា�ិជាក៏មើនៃការីត្រូបមូ� 	ឬការី�ក់៏	ឬ
ការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	។

(4)	 ត្រូបណភទនៃភាគើទើបើលែដូ�អាជើវក៏មើលែច្ក៏��	 បង្ហាា ញព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃជាមួ�។

(5)	 ចំ្លែ�ក៏ជាក់៏�ក់៏នៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�	អំពុើអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ណោះ	។

(b)	 អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ត្រូតវូបង្ហាា ញ
ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��អៃុណ�មតាម		អៃុក៏ថាខ�ឌ 	(B)	នៃ	 
ក៏ថាខ�ឌ 	(3)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)		នៃលែផកុ៏	1798.130	ៃូវព័ុត៌មាៃលែដូ�បាៃ
បញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សា		លែផកុ៏រីង្សា	(a)	បោទ ប់ពុើបាៃទទួ�សំណ�ើ សំុពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ	ក៏រី�ើ 	លែដូ�អាជើវក៏មើត្រូតវូ
�ត់ទុក៏ថាអៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ 	(1)		ដូ�់	(4)	លែដូ�រីមួបញូូ�លែផកុ៏រីង្សា	 
(a)	ណៅតាមត្រូបណភទព័ុត៌មាៃ	ៃិង្សាណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	ឬពា�ិជាក៏មើ
សត្រូមាប់ការីត្រូបមូ�		ការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាៃួលែដូ�	វា
ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃ	តត្រូមវូឲ្យយបង្ហាា ញដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ត្រូសបតាម	ក៏ថាខ�ឌ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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ឱយ�ក់៏ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាអៃើតិជៃរីបូ
ណោះ 	ត្រូតវូបាៃហាមឃាត់ត្រូសបតាមក៏ថាខ�ឌ 	(4)	នៃលែផកុ៏រីង្សា		(a) (c) 
នៃលែផកុ៏	1798.135	ពុើការី�ក់៏	ឬលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ	បោទ ប់ពុើអាជើវក៏មើបាៃទទួ�	ការីលែ�ោពំុើអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតោណពុ�ណត្រូកា�មក៏		អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ផត�់	ការី��់ត្រូពុម
អៃុញ្ញាា ត ជាក់៏�ក់៏សត្រូមាប់	ការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	។	

លែផកុ៏	 10.	 លែផកុ៏	1798.121	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏ម	ត្រូពុហិើទ�ឌ
លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.121.	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់ក៏ត្រូមិតនៃ	ការីណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ៃិង្សាការី	បង្ហាា ញណអា�ណឃើញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់

1798.121. (a)	ណ�ត្រូគប់ណពុ�	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូមាៃសិទធិ	លែ�ោំ
អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ឱយ
�ក់៏ក៏ត្រូមិតការីណត្រូបើត្រូបាស់រីបស់អាជើវក៏មើៃូវព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះណ�ត្រូតឹមការីណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�មាៃភាពុ�ំបាច់្ក៏ុងុ្សា
ការីអៃុវតតណសវាក៏មើ	ឬផត�់ទំៃិញ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃរីពឹំុង្សាថាសមណហិតុផ�
ណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាម្យម		លែដូ�ណសុើសំុទំៃិញឬណសវាក៏មើ�ំង្សាណោះ	ឱយ
អៃុវតតណសវាក៏មើ	លែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(2), (4), (5)	ៃិង្សា	(8)		នៃ
លែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏	1798.140	ៃិង្សាដូូច្បាៃអៃុញ្ញាា ត	ណ��បទបញ្ញាា
លែដូ�បាៃអៃុម័តត្រូសបតាមអៃុក៏ថាខ�ឌ 	(C)		នៃក៏ថាខ�ឌ 	(19)	នៃ
លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.185	។	អាជើវក៏មើលែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬបង្ហាា ញ
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សាណត្រូរៅពុើអ្ើ
លែដូ�មាៃលែច្ង្សា	ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សាណៃះត្រូតវូផត�់ការីជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.135	ថាព័ុត៌មាៃណៃះអាច្	ៃឹង្សាត្រូតវូ
បាៃណត្រូបើត្រូបាស់	ឬបង្ហាា ញណៅកាៃ់អុក៏ផត�់ណសវា		ឬអុក៏ណ៉ូការីសត្រូមាប់	 
ណោ�បំ�ង្សាបលែៃ្ថមជាក់៏�ក់៏		ណហិើ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃសិទធិ�ក់៏ក៏ត្រូមិត
ណ�ើការីណត្រូបើត្រូបាស់		ឬការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់ពួុក៏ណគ។

(b)	 អាជើវក៏មើលែដូ�បាៃទទួ�ការីលែ�ោំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មិៃឱយ	ណត្រូបើត្រូបាស់	 
ឬ	បង្ហាា ញ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត
ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណ��លែផកុ៏រីង្សា	(a)	ត្រូសមតាមក៏ថាខ�ឌ 	(4)	នៃអៃុ
លែផកុ៏	(c)	នៃលែផកុ៏	1798.135	ត្រូតវូបាៃហាមឃាត់ពុើការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬ
ការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់រីបូណោះ	សត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សាណផសង្សាណទៀតបោទ ប់ពុើអាជើវក៏មើបាៃទទួ�ការីលែ�ោំ	ពុើអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	�ុះត្រូតាលែតណ�ណពុ�ណត្រូកា�មក៏អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ផត�់ការី��់ត្រូពុម	
សត្រូមាប់ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃសមា្ង ត់ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	រីបូណោះសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាបលែៃ្ថមោោ។

(c)	 អុក៏ផត�់ណសវាក៏មើ	ឬ	អុក៏ណ៉ូការីលែដូ�ជួ�ដូ�់អាជើវក៏មើ	ក៏ុងុ្សា
ការីអៃុវតត	ណោ�បំ�ង្សា	លែដូ�បាៃអៃុញ្ញាា តណ��លែផកុ៏រីង្សា	(a)	មិៃអាច្
ៃឹង្សាណត្រូបើត្រូបាស់	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់បាៃណឡើ�	បោទ ប់ពុើខលាួៃបាៃ
ទទួ�ការីលែ�ោំ	ពុើអាជើវក៏មើ	ៃិង្សាក៏ុងុ្សាក៏ត្រូមិតលែដូ�ខលាួៃដឹូង្សាច្បាស់ថាព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃ	ណោះ	គឺជា	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា
ណាមួ�ណផសង្សាណទៀត។	អុក៏ផត�់ណសវាក៏មើ	ឬអុក៏ណ៉ូការីត្រូតវូបាៃតត្រូមវូឱយលែត
�ក់៏ក៏ត្រូមិត	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីណសើបលែដូ�បាៃទទួ�រីបស់
ខលាួៃត្រូសបតាមកិ៏ចូ្សៃយា	ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីជាមួ�អាជើវក៏មើលែដូ�ជា
ការីណឆូលាើ�តប	ណៅៃឹង្សា	ការីលែ�ោំពុើអាជើវក៏មើណហិើ�ពាក់៏ព័ុៃធលែតជាមួ�ៃឹង្សា
ទំោក់៏ទំៃង្សារីបស់ខលាួៃ	ជាមួ�	អាជើវក៏មើណោះបុូណណា្ណ ះ។

លែផកុ៏រីង្សា	(a)		ណៅកាៃ់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ណពុ�ទទួ�បាៃការីណសុើសំុពុើអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ	។

(c)	 អាជើវក៏មើលែដូ��ក់៏	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
ឫលែដូ�បង្ហាា ញណអា�ណឃើញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សា
ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	ត្រូតវូលែតបង្ហាា ញណអា�	ណឃើញណ��អៃុណ�មតាម
ក៏ថាខ�ឌ រីង្សា	(C)	នៃក៏ថាខ�ឌ 		(5)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.130	៖

(1)	 ត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាជើវក៏មើ	
បាៃ�ក់៏	ឬបាៃលែច្ក៏��	ឬត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើណោះ	មិៃបាៃ�ក់៏	ឬ
លែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណទ		អាជើវក៏មើត្រូតវូបង្ហាា ញឲ្យយ
ណឃើញការីពិុតណោះ	។

(2)	 ត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�វាបាៃ	បង្ហាា ញ
ណអា�ណឃើញ	ក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ		ឬត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើមិៃបាៃ
បង្ហាា ញណអា�ណឃើញព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណទ	អាជើវក៏មើត្រូតវូ
បង្ហាា ញការីពិុតណោះ	។

(d)	 ភាគើទើបើមិៃត្រូតវូ�ក់៏	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ឬលែច្ក៏��ណៅភាគើទើបើ	ណ��អាជើវក៏មើណទ	 
ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃទទួ�ការី	ជូៃដំូ�ឹង្សាជាក់៏�ក់៏	ណហិើ�
ត្រូតវូបាៃផត�់ឱកាសក៏ុងុ្សាការីណត្រូបើសិទធិ	ក៏ុងុ្សាការីបដិូណស្មិៃចូ្�រីមួណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏	1798.120	។

លែផកុ៏	 9.	 លែផកុ៏	1798.120	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើវ	ិណស្្ៃក៏មើ
លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.120.	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ	ការី
�ក់៏ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ

1798.120. (a)	 ណ�ត្រូគប់ណពុ�	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូមាៃសិទធិក៏ុងុ្សាការី	
លែ�ោំឱយអាជើវក៏មើលែដូ��ក់៏	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	អំពុើអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ណៅឱយភាគើទើបើ	មិៃឱយ�ក់៏	ឬលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	។	សិទធិណៃះអាច្ត្រូតវូបាៃណ�ថាសិទធិក៏ុងុ្សាការីណត្រូជើសណរីសីមិៃ
ចូ្�រីមួ	ការី�ក់៏	ឬលែច្ក៏��។

(b)	ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.135	អាជើវក៏មើលែដូ��ក់៏	
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណៅឱយឬលែច្ក៏��	វាជាមួ�ភាគើទើបើ
ត្រូតវូផត�់ការីជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់ថាព័ុត៌មាៃណៃះអាច្ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃ
�ក់៏	ឬលែច្ក៏��		ណហិើ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃ	“សិទធិក៏ុងុ្សាការីណត្រូជើសណរីសីមិៃ
ចូ្�រីមួ”		ការី�ក់៏	ឬ	ការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ	។

(c)	 ណបើណ�ះជាមាៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ក៏តើ	អាជើវក៏មើមិៃត្រូតវូ�ក់៏	ឬលែច្ក៏��
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណឡើ�	ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើ	ដឹូង្សាច្បាស់
ថាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះមាៃអា�ុតិច្ជាង្សា	16	ឆុ្	ំ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�មាៃ	អា�ុោូង្សាណហាច្ណាស់	 
13	ឆុ្	ំៃិង្សាណត្រូកាម	16	ឆុ្	ំឫឪពុុក៏មាត �	ឬអាណាពុយាបា�រីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃអា�ុណត្រូកាម	13	ឆុ្បំាៃអៃុញ្ញាា ត
ជាវជិាមាៃ	ដូ�់ការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	
អាជើវក៏មើលែដូ�មិៃខ្�់ពុើអា�ុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់តាមណ��ណច្តោ		 
ត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ថាបាៃដឹូង្សាច្បាស់អំពុើអា�ុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ។	
សិទធណិៃះអាច្ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃណ�ថា	“សិទធកិ៏ុងុ្សាការីណត្រូជើសណរីសីចូ្�រីមួ”។

(d)	អាជើវក៏មើលែដូ�បាៃទទួ�ការីលែ�ោពំុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មិៃឱយ	�ក់៏	ឬ
លែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ		ឬក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាអៃើតិជៃ		មិៃបាៃទទួ�ការី��់ត្រូពុម

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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(2)	 អាជើវក៏មើលែដូ�ផត�់ជូៃត្រូបាក់៏ណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តតណាមួ�	ណ��	អៃុណ�ម
តាម	លែផកុ៏រីង្សា	ណៃះ	ត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	អំពុើ	ត្រូបាក់៏	ណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តត
ណៃះ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.130។

(3)	 អាជើវក៏មើអាច្បណង្សាកើតក៏មើវ ិ្ ើណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តតលែផកុ៏ហិិរីញាវត្ថុបាៃ	
�ុះត្រូតាលែត	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ផត�់ជូៃអាជើវក៏មើណោះៃូវ	ការី��់ត្រូពុម			ណត្រូជើសណរីសី
ចូ្�រីមួ	ជាមុៃ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.130	លែដូ�ពិុពុ�៌ោ		ោូ	ង្សា
ច្បាស់�ស់						អំពុើ�ក៏ខខ�ឌ �បំាច់្	នៃ	ក៏មើវ ិ្ ើ	ណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តត	លែផកុ៏	ហិិរីញាវត្ថុ
ណោះ	ណហិើ�	អាច្ត្រូតវូបាៃ	�ុបណ��			ណ��		អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	បាៃត្រូគប់ណពុ�។	
ត្រូបសិៃណបើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់បដិូណស្ផត�់ការី��់ត្រូពុមចូ្�រីមួ	ណោះអាជើវក៏មើ
ត្រូតវូរីង់្សា�	ំោូង្សាណហាច្ណាស់រី�ៈ	ណពុ�	12	លែខ	មុៃណពុ�មាៃការីណសុើសំុ
បោទ ប់	ឱយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ផត�់ជូៃ	ការី��់ត្រូពុម	ចូ្�រីមួ	ឬ	ដូូច្មា	ៃលែច្ង្សា	ក៏ុងុ្សា
បទបញាតតិ		លែដូ�	បាៃអៃុម័ត	ត្រូសបតាមលែផកុ៏1798.185	។

(4)	អាជើវក៏មើមិៃត្រូតវូណត្រូបើត្រូបាស់ការីអៃុវតតត្រូបាក់៏ណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តត	លែដូ�មាៃ
�ក៏ខ�ៈ	អ�ុតតិ្ម៌	មិៃសមណហិតុផ�	ណ��បង្សាខំ	ឬ	ណ��	�ក៏	អត្រូតា
ការីត្រូបាក់៏	ហិសួត្រូបមា�ណឡើ�។

លែផកុ៏	 12.	 លែផកុ៏	1798.130	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើ	លែដូ�	មាៃ	ខលាឹមស្រី៖

1798.130.	 �ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូអំពុើការីជូៃដំូ�ឹង្សា	ការីបង្ហាា ញណអា�
ណឃើញ	ការីលែក៏តត្រូមវូ	ៃិង្សាការី�ុប

1798.130 (a)	 ណដូើម្ើអៃុណ�មតាមលែផកុ៏	1798.100, 1798.105, 
1798.106, 1798.110, 1798.115,	ៃិង្សា	1798.125	ក៏ុងុ្សាទត្រូមង់្សា
លែដូ�	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	អាច្ចូ្�ណត្រូបើបាៃ	ណ��	សមណហិតុផ�	អាជើវក៏មើត្រូតវូ៖

(1) (A)	 ផដា�់វ ិ្ ើស្ត្រូសតលែដូ�ត្រូតវូបាៃកំ៏�ត់ទុក៏ជាមុៃោូង្សាតិច្ពុើរី		ដូ�់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់ការី	�ក់៏បញាូៃសំណ�ើ សំុ	ព័ុត៌មាៃ	លែដូ��បំាច់្	ត្រូតវូ
បង្ហាា ញ	ឲ្យយណឃើញ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.110	ៃិង្សា	1798.115 ឬ	 
សំណ�ើ សត្រូមាប់ការី�ុប	ឬការីលែក៏តត្រូមវូត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.105	ៃិង្សា	 
1798.106	ណរីៀង្សាៗខលាួៃ	ណ��រីមួមាៃោូង្សាណហាច្ណាស់ណ�ខទូរីស័ពុទ
ឥតគិតនថ្មីលាមួ�។	អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបតិបតតិការីលែតណ�ើអុើៃ្ឺ�ិតៃិង្សាមាៃ
ទំោក់៏ទំៃង្សា	ផ្ទ �់		ជាមួ�	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�ខលាួៃត្រូបមូ�	ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ
អាច្តត្រូមវូឲ្យយផដា�់អាស��្ឋ ៃ	អុើលែម�	លែតបុូណណា្ណ ះ	សត្រូមាប់ការី�ក់៏ជូៃការី
សំណ�ើ សំុ	ព័ុត៌មាៃ	លែដូ��បំាច់្	ត្រូតវូបង្ហាា ញ	ដូូច្មាៃលែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	 
1798.110	ៃិង្សា	1798.115	ឬសត្រូមាប់		ការីណសុើសំុ�ុប	ឬលែក៏តត្រូមវូ
ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.105	ៃិង្សា	1798.106	ៃើមួ�ៗ។

(B)	 ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើមាៃណគហិទំព័ុរី្ឺ�ិត	ត្រូតវូណ្្ើឲ្យយ	ណគហិទំព័ុរី
អុើៃ្ឺ�ិត	ណោះអាច្ណត្រូបើបាៃ	ចំ្ណពាះ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណដូើម្ើ	�ក់៏បញាូៃ
សំណ�ើ សំុ	ព័ុត៌មាៃ	លែដូ�ត្រូតវូបង្ហាា ញ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.110	ៃិង្សា	 
1798.115	ឬសំណ�ើ សំុ	ការី�ុប	ឬការីលែក៏តត្រូមវូ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	
1798.105	ៃិង្សា	1798.106	ៃើមួ�ៗ។

(2) (A)	 បង្ហាា ញឲ្យយណឃើញៃិង្សាផដា�់ព័ុត៌មាៃ�បំាច់្ដូ�់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ណ��ឥត	គិតនថ្មីលា	លែក៏តត្រូមវូព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ	ឬ�ុប
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	តាមសំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ក៏ុងុ្សា	 
រី�ៈណពុ�	45	នថ្មី្ង	ណត្រូកា�ទទួ�បាៃសំណ�ើ ពុើ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្
ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	អាជើវក៏មើត្រូតវូ�ត់វធិាៃការីភាលា មៗណដូើម្ើ
កំ៏�ត់ថាណតើ	សំណ�ើ 	គឺជា	សំណ�ើ អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ
ឬណទ	បុូលែៃតមិៃត្រូតវូពុត្រូង្សាើក៏តួោទើអាជើវក៏មើណដូើម្ើបង្ហាា ញ	ៃិង្សា	ផដា�់ព័ុត៌មាៃ  

(d)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់លែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�	ឬដំូណ�ើ រីការី	ណ��
ោើ ៃ	ណោ�បំ�ង្សា	�ញផ�ពុើច្រីកិ៏�ក៏ខ�ៈអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	គឺមិៃ
ស្ថិត	ណត្រូកាម	លែផកុ៏	ណៃះណទ	ដូូច្លែដូ�មាៃលែច្ង្សាបលែៃ្ថមក៏ុងុ្សាបទបញាតតិលែដូ�បាៃ
អៃុម័ត	ត្រូសបតាមអៃុក៏ថាខ�ឌ 	(C)	នៃក៏ថាខ�ឌ 	(19)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a) 
នៃលែផកុ៏	1798.185	ណហិើ�ត្រូតវូបាៃ	�ត់ទុក៏ថា	ជាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ណផសង្សាណទៀត�ងំ្សាអស់នៃត្រូក៏មច្បាប់ណៃះ	រីមួ
�ងំ្សាលែផកុ៏	1798.100	។

លែផកុ៏	 11.	 លែផកុ៏	1798.125	នៃ	ត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃ	ណ្្ើ	
វណិស្្ៃក៏មើ	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

1798.125.	 សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីមិៃមាៃការីសង្សាសឹក៏
បោទ ប់ពុើ	ការីណត្រូជើសណរីសី	មិៃចូ្�រីមួ	ឬណត្រូបើត្រូបាស់សិទធិណផសង្សាណទៀត

1798.125. (a) (1)	 អាជើវក៏មើមិៃត្រូតវូណរីសីណអើង្សាៃឹង្សាអុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់	
ណ��ស្រី	លែតអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃអៃុវតតសិទធិណាមួ�នៃសិទធិ	រីបស់	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ស្ថិតណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	លែដូ�រីមួមាៃបុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់លែតចំ្ណពាះ
ណ��៖

(A)	 ការីបដិូណស្ទំៃិញឬណសវាក៏មើដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	។

(B)	 ការីគិតត្រូបាក់៏ក៏ុងុ្សាតនមលា	ឬអត្រូតាណផសង្សាៗោុសត្រូមាប់ទំៃិញ	ឬណសវាក៏មើ	 
រីមួ�ងំ្សា	តាមរី�ៈ	ការីណត្រូបើត្រូបាស់ការីបញូុះតនមលា	ឬអត្ថត្រូបណោជៃ៍ណផសង្សា	ណទៀត	 
ឬ	ការី�ក់៏ពិុៃ័�។

(C)	 ការីផត�់ជូៃក៏ត្រូមិតឬគុ�ភាពុណផសង្សាៗោុនៃទំៃិញ	ឬណសវាក៏មើ	ណៅឱយ	
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(D)	 ការីឲ្យយណោប�់ថា	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃឹង្សាទទួ�បាៃតនមលា	ឬអត្រូតា	ណផសង្សាៗ
ោុ	សត្រូមាប់ទំៃិញ	ឬណសវាក៏មើ	ឬក៏ត្រូមិតឬគុ�ភាពុណផសង្សាៗោុ	នៃទំៃិញ	ឬ
ណសវាក៏មើ។

(E)	 ការីសង្សាសឹក៏ត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាៃិណោជិត	អុក៏�ក់៏ពាក៏យសំុ	ណ្្ើការីង្ហារី	ឬ
អុក៏ណ៉ូការី	ឯក៏រាជយ	ដូូច្លែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាអៃុក៏ថាខ�ឌ 	(A)	នៃក៏ថាខ�ឌ 	 
(2)	នៃ	លែផកុ៏រីង្សា	(m)	នៃលែផកុ៏	1798.145	សត្រូមាប់ការីអៃុវតតសិទធិ	រីបស់	
ពួុក៏ណគ	ស្ថិតណត្រូកាម	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(2) ត្រូសបតាមអៃុលែផកុ៏	(b)	មិៃមាៃអ្ើណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	ហាមឃាត់	
អាជើវក៏មើ	ពុើការីគិតត្រូបាក់៏ពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាតនមលា	ឬអត្រូតាតនមលាណផសង្សាៗោុ	 
ឬពុើការីផត�់ក៏ត្រូមិតឬគុ�ភាពុណផសង្សាៗោុ	រីបស់	ទំៃិ	ញ	ឬ	ណសវាក៏មើដូ�់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណោះណទ	ត្រូបសិៃណបើភាពុខុសោុណោះមាៃការី		ពាក់៏ព័ុៃធសម
ណហិតុផ�	ណៅៃឹង្សាតនមលាលែដូ�បាៃផត�់ជូៃ	អាជើវក៏មើ	ណ��ទិៃៃ័ុ�		រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(3)	 លែផកុ៏រីង្សាណៃះមិៃហាមឃាត់អាជើវក៏មើពុើការីផត�់ជូៃ	ក៏មើវ ិ្ ើ	ភក៏តើភាពុ	 
ក៏មើវ ិ្ ើរីង្្ហាៃ់	ក៏មើវ ិ្ ើ�ក៏ខ�ៈពិុណសសបុព្ុ�ភ	ក៏មើវ ិ្ ើបញូុះតនមលា	ឬ	
ក៏មើវ ិ្ ើប័�្ណក៏លាឹប	លែដូ�ត្រូសបតាម	ចំ្�ង្សាណជើង្សា	ណៃះណឡើ�។

(b) (1)	 អាជើវក៏មើអាច្ៃឹង្សាផត�់ជូៃត្រូបាក់៏ណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តត	រីមួ�ំង្សាការីទូ�ត់	 
ជូៃ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ជាសំ�ង្សាសត្រូមាប់ការីត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	ការី
�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬការី�ុបណ�� ការីរីក៏ាទុក៏  
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	។	អាជើវក៏មើក៏៏អាច្ៃឹង្សាផត�់ជូៃផង្សាលែដូរីៃូវតនមលា	អត្រូតា	 
ក៏ត្រូមិត	ឬគុ�ភាពុណផសង្សាៗោុ	នៃ	ទំៃិញ	ឬណសវាក៏មើជូៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
ត្រូបសិៃណបើតនមលា	ឬភាពុខុសោុណោះមាៃការីពាក់៏ព័ុៃធ សមណហិតុផ�	ណ��
ផ្ទ �់ណៅៃឹង្សាតនមលាលែដូ�ត្រូតវូបាៃផត�់ជូៃ	អាជើវក៏មើ	ណ��	ទិៃៃ័ុ�	រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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លែដូ�ខលាួៃ	មាៃទំោក់៏ទំៃង្សាកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�	ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សា	ការីណឆូលាើ�តប
រីបស់អាជើវក៏មើណៅៃឹង្សាសំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់
បាៃរីមួមាៃការីផដា�់ឱយអាជើវក៏មើៃូវព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ណ�ក៏ុងុ្សាក៏មើសិទធិរីបស់អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬ	អុក៏ណ៉ូការីលែដូ�អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬ
អុក៏ណ៉ូការី	បាៃទទួ�ជា�ទធផ�	នៃការីផដា�់	ណសវាក៏មើដូ�់	អាជើវក៏មើ	ៃិង្សា
តាមរី�ៈ	ការីលែក៏តត្រូមវូ	ព័ុត៌មាៃ	លែដូ�មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ	ឬ	តាមរី�ៈ	ការីអៃុញ្ញាា ត
ឲ្យយ	អាជើវក៏មើណ្្ើណរីឿង្សាដូូច្ោុណៃះ	។	អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីលែដូ�ត្រូបមូ�
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃត្រូសបតាម	កិ៏ចូ្សៃយាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	 
ត្រូតវូជួ�ដូ�់អាជើវក៏មើ	តាមរី�ៈ	បណចូ្ក៏ណទសសមត្រូសបៃិង្សាវធិាៃការី
ណរីៀបចំ្លែដូ�អៃុណ�ម	តាម	ណសច្ក៏តើតត្រូមវូនៃអៃុលែផកុ៏	(d)	ដូ�់	(f)	លែដូ�
រាប់បញូូ��ំង្សាលែផកុ៏	1798.100	ណ��ការីពិុ�រីណាណ�ើ	�ក៏ខ�ៈនៃ	
ការីដំូណ�ើ រីការី។

(B)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃអៃុលែផកុ៏	(b)	នៃលែផកុ៏	1798.110	៖

(A) (i)	កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ផារីភាា ប់	ព័ុត៌មាៃ	លែដូ�
ផត�់	ណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ក៏ុងុ្សាសំណ�ើ រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្
ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	ណៅណ�ើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណាមួ�	អំពុើ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�
ពុើមុៃ	បាៃត្រូបមូ�ណ��អាជើវក៏មើ។

(B) (ii)	 កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �តាមត្រូបណភទ	ឬត្រូបណភទោោ	នៃព័ុត៌មាៃ	
ផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	12	លែខមុៃ 
សត្រូមាប់រី�ៈណពុ�លែដូ�	អាច្អៃុវតតបាៃ	ណ��ណោង្សាណៅណ�ើត្រូបណភទ	ឬ
ត្រូបណភទោោលែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	លែដូ�ណរីៀបរាប់	ភាគណត្រូច្ើៃអំពុើ
ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�	ត្រូបណភទនៃត្រូបភពុលែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃ	ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	ឫពា�ិជាក៏មើ	សត្រូមាប់ការីត្រូបមូ�	ការី�ក់៏	
ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សាត្រូបណភទនៃភាគើទើបើ	
ដូ�់អាជើវក៏មើណា	លែដូ�បង្ហាា ញ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(iii)	 ផត�់បំលែ�ក៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃជាក់៏�ក់៏លែដូ�ទទួ�បាៃពុើ	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ក៏ុងុ្សាទត្រូមង់្សា	លែដូ�ង្ហា�ត្រូស�ួ��់	ដូ�់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ទូណៅៃិង្សា	
ដូ�់ក៏ត្រូមិត	លែដូ�អាច្ណ្្ើណៅបាៃ	តាម�ក៏ខ�ៈបណចូ្ក៏ណទស	ណរីៀបចំ្ជាត្រូបព័ុៃធ	
ណត្រូបើត្រូបាស់ទូណៅ	លែដូ�អាច្អាៃបាៃណ��មូាសុើៃ	លែដូ�ក៏៏អាច្ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃ
បញាូៃ	ណៅអង្សា្គភាពុមួ�ណទៀត	តាម	ការីណសុើសំុរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��មិៃ
មាៃ	ឧបសគ្គផង្សាលែដូរី។	“បំលែ�ក៏នៃព័ុត៌មាៃជាក់៏�ក់៏”	មិៃរីមួបញូូ�
ទិៃៃ័ុ�លែដូ�បាៃបណង្សាកើត	ណដូើម្ើធាោសៃតិសុខៃិង្សាភាពុសុច្រីតិ	ឬដូូច្មាៃ
លែច្ង្សាក៏ុងុ្សាបទបញាតតិណទ។	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃមិៃត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ថាត្រូតវូបាៃ
បង្ហាា ញឲ្យយណឃើញ	ណ��	អាជើវក៏មើណឡើ�	ណ�ណពុ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	បង្ហា្គ ប់ឲ្យយ	
អាជើវក៏មើ	ណផទរីព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃពុើអាជើវក៏មើមួ�	ណៅអាជើវក៏មើមួ�	ណ�ក៏ុងុ្សា
បរីបិទនៃ	ការីបតូរីណសវាក៏មើ។

(4)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃអៃុលែផកុ៏	(b)	នៃលែផកុ៏	1798.115	៖

(A)	 កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃិង្សាផារីភាា ប់ព័ុត៌មាៃ	លែដូ�
ផត�់ណ��	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ�ក៏ុងុ្សា	សំណ�ើ រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្
ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ		ណៅណ�ើព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃណាមួ�	អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�
ពុើមុៃ	បាៃត្រូបមូ�	ណ��	អាជើវក៏មើ។

(B)	 កំ៏�ត់អតតញ្ញាា �តាមត្រូបណភទ	ឬត្រូបណភទោោអំពុើព័ុត៌មាៃ	 
ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�	អាជើវក៏មើបាៃ�ក់៏	ឬលែច្ក៏�� 
ណ�ក៏ុងុ្សាអំឡុង្សាណពុ�	12	លែខមុៃ ណ�	អំឡុង្សាណពុ�	លែដូ�អាច្អៃុវតតបាៃ	 
ណ��ណោង្សាណៅតាម	ត្រូបណភទលែដូ�មាៃ	លែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	លែដូ�ណរីៀបរាប់	
ត្រូសណដូៀង្សាបំផុត	ៃូវព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ណហិើ�ផត�់ត្រូបណភទ	ភាគើទើបើ	លែដូ�
ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ណៅឲ្យយ	ឬលែច្ក៏��	 
ក៏ុងុ្សាអំឡុង្សាណពុ�	12	លែខមុៃ ណ�អំឡុង្សាណពុ�	លែដូ�អាច្អៃុវតតបាៃ	 

លែក៏តត្រូមវូព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�មិៃ	ត្រូតឹមត្រូតវូ	ឬ�ុបព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	45	នថ្មី្ង	បោទ ប់ពុើបាៃទទួ�សំណ�ើ រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ណឡើ�។	កំ៏ឡុង្សារី�ៈណពុ�ក៏ុងុ្សាការីផដា�់ព័ុត៌មាៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូ	ណដូើម្ើលែក៏
ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�	មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ	ឬណដូើម្ើ�ុបព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ  
អាច្ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃ	ពុៃយារីណពុ�	មដាង្សា	ណ��រី�ៈណពុ�	45	នថ្មី្ង	បលែៃ្ថម	ណ�ណពុ�
�បំាច់្លែដូ�	សមណហិតុផ�	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ត្រូតវូបាៃផដា�់
ការីជូៃដំូ�ឹង្សា	អំពុើការីពុៃយារីណពុ�	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	45	នថ្មី្ងដំូបូង្សា	។	ការី
បង្ហាា ញព័ុត៌មាៃលែដូ��បំាច់្	ត្រូតវូត្រូគបដូ�ដា ប់រី�ៈណពុ�	12	លែខ	មុៃណពុ�
ការីទទួ�សំណ�ើ 	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		លែដូ�អាច្	ណផទៀង្សាផ្ទ ត់	បាៃរីបស់
អាជើវក៏មើ	ណហិើ�ត្រូតវូបាៃ	ណ្្ើណឡើង្សា	ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	ៃិង្សាលែច្ក៏��
តាមរី�ៈ	គ�ៃើ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ជាមួ�អាជើវក៏មើ	ត្រូបសិៃណបើ	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	រីក៏ាទុក៏គ�ៃើ	ជាមួ�	អាជើវក៏មើ	ឬតាមរី�ៈសំបុត្រូត	ឬត្រូបព័ុៃធ
ណអឡចិ្ត្រូតៃិូក៏	តាមជណត្រូមើសរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ត្រូបសិៃណបើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
មិៃរីក៏ាទុក៏	គ�ៃើ	ជាមួ�	អាជើវក៏មើ	ក៏ុងុ្សាទត្រូមង់្សា	លែដូ�អាច្ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃ
ោូង្សាង្ហា�ត្រូស�ួលែដូ�	អៃុញ្ញាា ត	ឱយ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	បញាូៃ	ព័ុត៌មាៃ	ណៃះពុើ
អង្សា្គភាពុ	មួ�	ណៅអង្សា្គភាពុមួ�ណទៀត	ណ��មិៃមាៃឧបសគ្គ។	អាជើវក៏មើ
អាច្ៃឹង្សាតត្រូមវូឲ្យយមាៃការីណផទៀង្សាផ្ទ ត់ភាពុត្រូតឹមត្រូតវូ	រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�
សមណហិតុផ�លែផ្អក៏ណ�ើ	�ក៏ខ�ៈ	ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�បាៃណសុើសំុ	បុូលែៃត
មិៃត្រូតវូ	តត្រូមវូឱយ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	បណង្សាកើត	គ�ៃើ	ជាមួ�	អាជើវក៏មើ	ណដូើម្ើណ្្ើ
សំណ�ើ 	រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	ណោះណទ	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�	 
ត្រូបសិៃណបើ	ត្រូបសិៃណបើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់រីក៏ាទុក៏	គ�ៃើ	ជាមួ�	អាជើវក៏មើ	ណោះ	 
អាជើវក៏មើ	អាច្តត្រូមវូឱយ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	�ក់៏ជូៃ	សំណ�ើ តាមរី�ៈ	គ�ៃើណោះ។ 
ណត្រូបើគ�ៃើ	ណោះ	ណដូើម្ើ�ក់៏ជូៃ	សំណ�ើ រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្
ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ។

(B)	ការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃលែដូ��បំាច់្ត្រូតវូត្រូគបដូ�ដា ប់ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	12	លែខ	 
មុៃណពុ�ការីទទួ�សំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្	ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ
រីបស់អាជើវក៏មើ	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�បោទ ប់ពុើការី	អៃុម័ត	បទបញាតតិត្រូសបតាម
ក៏ថាខ�ឌ 	(9)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.185	ណោះ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
អាច្ៃឹង្សា	ណសុើសំុ	អាជើវក៏មើ	ឱយបង្ហាា ញៃូវ	ព័ុត៌មាៃ	�បំាច់្ណ�ើពុើរី�ៈណពុ�	 
12	លែខ	ណហិើ�អាជើវក៏មើ	ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូ	ឱយផដា�់	ព័ុត៌មាៃណោះ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត	
ការីណ្្ើលែបបណៃះ	មិៃអាច្ណៅរីចួ្	ឬអាច្មាៃ	ការីខិតខំត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សា		លែដូ�មិៃ
សមាមាត្រូតោុ។	សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីណសុើសំុព័ុត៌មាៃ�ំបាច់្
ណ�ើស	រី�ៈណពុ�	12	លែខ	ៃិង្សាកាតព្ុកិ៏ចូ្រីបស់អាជើវក៏មើ	ណដូើម្ើផដា�់ព័ុត៌មាៃ
ណោះ	ត្រូតវូអៃុវតតចំ្ណពាះលែតព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�	ណ�នថ្មី្ង	ឬ
បោទ ប់ពុើនថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	2022	បុូណណា្ណ ះ។	ោើ ៃអ្ើណ�ក៏ុងុ្សាអៃុក៏
ថាខ�ឌ ណៃះត្រូតវូតត្រូមវូឱយអាជើវក៏មើ	រីក៏ាទុក៏	ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃសត្រូមាប់
រី�ៈណពុ�ណាមួ�ណឡើ�។

(3) (A)	អាជើវក៏មើលែដូ�ទទួ�សំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្
ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	ត្រូសប	តាមលែផកុ៏	1798.110	ឬ	1798.115	ត្រូតវូ
បង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណាមួ�	លែដូ�ខលាួៃ	បាៃត្រូបមូ�	ពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
ណ��ផ្ទ �់	ឬណ��ត្រូបណោ�រីមួមាៃ	តាមរី�ៈ	ឬណ��អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬ
អុក៏ណ៉ូការី	ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	អុក៏ផដា�់ណសវាឬអុក៏ណ៉ូការីមិៃត្រូតវូតត្រូមវូ
ឱយអៃុណ�មតាម	សំណ�ើ 	រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	
លែដូ�បាៃទទួ�ណ��ផ្ទ �់ពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬភុាក់៏ង្ហារីលែដូ�បាៃអៃុញ្ញាា ត
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណឡើ�	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.110	ឬ	1798.115 
ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីណោះបាៃត្រូបមូ�	ព័ុត៌មាៃ	
ផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	តាមតួោទើ	រីបស់ខលាួៃ	ក៏ុងុ្សាោមជា	អុក៏ផដា�់ណសវា	

 ឬអុក៏ណ៉ូការី។	អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬ	អុក៏ណ៉ូការីត្រូតវូផដា�់ជំៃួ�ដូ�់អាជើវក៏មើ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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ត្រូបាស់	ណ�មុៃរី�ៈណពុ�	12	លែខណទណោះ	អាជើវក៏មើ	ត្រូតវូបង្ហាា ញឲ្យយណឃើញ	
អង្សា្គណហិតុណោះណ�ក៏ុងុ្សាណោ�ការី�៍	ឯក៏ជៃភាពុ	រីបស់ខលាួៃ។

(ii)	 បញាើនៃត្រូបណភទព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ខលាួៃបាៃបង្ហាា ញអំពុើ	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	សត្រូមាប់	ណោ�់បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	ណ�មុៃ	រី�ៈណពុ�	12	លែខ	 
ណ��ណោង្សាណៅតាម	ត្រូបណភទ	លែដូ�មាៃលែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	លែដូ� 
សណរីៀបរាប់ណរីៀបរាប់ោូង្សាច្បាស់	អំពុើព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ		លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
បង្ហាា ញ	ឬត្រូបសិៃណបើ	អាជើវក៏មើណោះ	មិៃបាៃ	បង្ហាា ញ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា	អាជើវក៏មើ	ណ�មុៃរី�ៈណពុ�	12	លែខណទ	
អាជើវក៏មើណោះ	ត្រូតវូបង្ហាា ញ	អង្សា្គណហិតុណោះ។

(6)	 ធាោថារា�់បុគ្គ�លែដូ�ទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះ	ការីណ�ះត្រូស្�	
សំ�ួរី	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	អំពុើការីអៃុវតត	ឯក៏ជៃភាពុ	រីបស់អាជើវក៏មើ	ឬ
ការីអៃុណ�មតាម	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	រីបស់អាជើវក៏មើ	ត្រូតវូបាៃជូៃដំូ�ឹង្សា	ពុើ
រា�់	�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូ	ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.125	ៃិង្សា	លែផកុ៏ណៃះ	ៃិង្សា	រីណបៀប
ក៏ុងុ្សាការីលែ�ោំ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឱយអៃុវតតសិទធិ	រីបស់ពួុក៏ណគ	ស្ថិតណត្រូកាមលែផកុ៏
�ំង្សាណៃះ។

(7)	 ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណាមួ�លែដូ�បាៃត្រូបមូ�ពុើ	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធ	ជាមួ�ការីណផទៀង្សាផ្ទ ត់រីបស់	អាជើវក៏មើណ�ើសំណ�ើ រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់លែត	ណោ�បំ�ង្សានៃការីណផទៀង្សាផ្ទ ត់បុូណណា្ណ ះ	 
ណហិើ�មិៃត្រូតវូបៃតបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬរីក៏ាទុក៏វា�ូរីជាង្សា
ការី�បំាច់្	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃការីណផទៀង្សាផ្ទ ត់	ឬណត្រូបើត្រូបាស់វាសត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សា	លែដូ�មិៃជាប់ពាក់៏ព័ុៃធណឡើ�	។

(b)	អាជើវក៏មើមិៃមាៃកាតព្ុកិ៏ចូ្ផដា�់ព័ុត៌មាៃលែដូ�តត្រូមវូណ��លែផកុ៏	 
1798.110	ៃិង្សា	1798.115	ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ដូូច្ោុណត្រូច្ើៃជាង្សា	 
ពុើរីដូង្សាណ�ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	12	លែខ	ណោះណទ។

(c)	 ត្រូបណភទព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូបង្ហាា ញត្រូសបតាមផ្លែៃក៏ 
1798.100, 1798.110,	ៃិង្សា	1798.115	ត្រូតវូអៃុវតតតាមៃិ�មៃ័� 
ឫៃិ�មៃ័�ោោ	នៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាៃួ	ៃិង្សាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាៃួសមា្ង ត់ណ�ក៏ុងុ្សា
លែផកុ៏	1798.140 តាមរី�ៈការីពុ�៌ោត្រូបណភទព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាៃួណ��
ការីណត្រូបើត្រូបាស់	វាក៏យសពុទជាក់៏�ក់៏លែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាអៃុក៏ថាខ�ឌ 	(A)	ដូ�់	 
(K)	រីមួ�ងំ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(1)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(v)	នៃលែផកុ៏	1798.140	ៃិង្សាតាមរី�ៈ
ការីពុ�៌ោ	ត្រូបណភទនៃ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	សមា្ង ត់	ណ��ការី	ណត្រូបើត្រូបាស់	វាក៏យ
សពុទ	ជាក់៏�ក់៏លែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(1)	ដូ�់	(9)	រីមួ�ងំ្សាលែផកុ៏រីង្សា	
(ae)	នៃលែផកុ៏	1798.140	។

លែផកុ៏	 13.	 លែផកុ៏	1798.135	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើ	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

1798.135.	 វ ិ្ ើស្ត្រូសតនៃការីកំ៏�ត់ក៏ត្រូមិតណ�ើការី�ក់៏	ការីលែច្ក៏��	 
ៃិង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ៃិង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
សមា្ង ត់

1798.135 (a)	 អាជើវក៏មើលែដូ�	បាៃតត្រូមវូឱយអៃុណ�ម	តាមលែផកុ៏	 
1798.120 លែដូ��ក់៏	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ឬណត្រូបើត្រូបាស់	ឬបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់	រីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	សត្រូមាប់	ណោ�បំ�ង្សា	ណផសង្សាណទៀត	ណត្រូរៅពុើ	ការីអៃុញ្ញាា ត	�ំង្សាណោះ
ណ��លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.121	ត្រូតវូស្ថិតក៏ុងុ្សា	ទត្រូមង់្សា	មួ�លែដូ�
អាច្ណត្រូបើត្រូបាស់	បាៃោូង្សាសមរីមយ	ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់៖

(1)	 ផត�់	តំ�ភាា ប់លែដូ�ច្បាស់�ស់	ៃិង្សាជាក់៏លែសតង្សាណ�ើ	ណគហិទំព័ុរីណ�ើអុើ
ៃណ ើ្លែ�ត	ណគហិទំព័ុរីោោណ�ើអុើៃណ ើ្លែ�ត	លែដូ�មាៃចំ្�ង្សាណជើង្សាថា	 
“ហាម�ក់៏	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់ខញាុំ”	ណ�ណ�ើ	ទំព័ុរី	វបិ	ណ�ើ

ណ��ណោង្សាណៅតាមត្រូបណភទ	លែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	លែដូ�ណរីៀបរាប់
ត្រូសណដូៀង្សាបំផុតៃូវព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ក់៏	ឬលែច្ក៏��។	 
អាជើវក៏មើត្រូតវូបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃជាបញាើលែដូ��ច់្ណ��លែឡក៏ពុើបញាើ	លែដូ�
បណង្សាកើតណឡើង្សាសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃអៃុក៏ថាខ�ឌ 	(C)	។

(C)	 កំ៏�ត់ត្រូបណភទ	ឬត្រូបណភទោោអំពុើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	លែដូ�អាជើវក៏មើ	បាៃបង្ហាា ញសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា	អាជើវក៏មើ	ណ�ក៏ុងុ្សា
អំឡុង្សាណពុ�	12	លែខមុៃណ�អំឡុង្សា	ណពុ�លែដូ�អាច្អៃុវតតបាៃ	ណ��
ណោង្សាតាមត្រូបណភទ	ឬត្រូបណភទោោលែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	លែដូ�
ណរីៀបរាប់ត្រូសណដូៀង្សាបំផុត	អំពុើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ណហិើ�ផត�់ត្រូបណភទ	នៃបុគ្គ�
ភាគើទើបើ លែដូ�ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ត្រូតវូបាៃបង្ហាា ញ
ណៅកាៃ់	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា	អាជើវក៏មើ	ណ�ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	12	លែខមុៃ 
ណ�អំឡុង្សាណពុ�លែដូ�អាច្អៃុវតតបាៃ	ណ��ណោង្សាតាម	ត្រូបណភទឬត្រូបណភទ
ោោ	លែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	លែដូ�ណរីៀបរាប់	ត្រូសណដូៀង្សាបំផុត	អំពុើ
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	បង្ហាា ញណអា�ណឃើញ។	អាជើវក៏មើត្រូតវូ
បង្ហាា ញព័ុត៌មាៃជាបញាើលែដូ��ច់្ណ��លែឡក៏	ពុើ	បញាើលែដូ�បណង្សាកើតណឡើង្សា
សត្រូមាប់	ណោ�បំ�ង្សានៃអៃុក៏ថាខ�ឌ 	(B)	។

(5)	 បង្ហាា ញឲ្យយណឃើញព័ុត៌មាៃដូូច្ខាង្សាណត្រូកាមណ�ក៏ុងុ្សាណោ�ការី�៍	 
ឬណោ�ការី�៍ោោនៃឯក៏ជៃភាពុ	ណ�ើអុើៃ្ឺ�ិត	រីបស់ខលាួៃ	 
ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើណោះមាៃណោ�ការី�៍	ឬណោ�ការី�៍ោោ	អំពុើ
ឯក៏ជៃភាពុណ�ើ	អុើៃ្ឺ�ិត	ណហិើ�ណ�ក៏ុងុ្សាការីពិុពុ�៌ោជាក់៏�ក់៏រីបស់
រីដូ្ឋ	California	នៃសិទធិឯក៏ជៃភាពុ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬត្រូបសិៃណបើ
អាជើវក៏មើណោះមិៃរីក៏ាទុក៏ណោ�ការី�៍	�ំង្សាណោះណ�ើណគហិទំព័ុរី	អុើៃ្ឺ
�ិត	រីបស់ខលាួៃ ៃិង្សាមិៃណ្្ើបចុូ្ប្ៃភុាពុព័ុត៌មាៃ	ណោះោូង្សាណហាច្ណាស់
ណរីៀង្សារា�់	12	លែខមតង្សា៖

(A)	 ការីពិុពុ�៌ោអំពុើសិទធិអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.100, 
1798.105, 1798.106, 1798.110, 1798.115,	ៃិង្សា	 
1798.125	ត្រូពុម�ំង្សាវិ្ ើលែដូ�បាៃកំ៏�ត់មួ� ពុើរី	ឬ	ណត្រូច្ើៃ	សត្រូមាប់	
ការី�ក់៏បញូូៃ	សំណ�ើ ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត	មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាអៃុក៏ថាខ�ឌ 	(A)	នៃ
ក៏ថាខ�ឌ 	(1)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	។

(B)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏	1798.110,៖

(i) a បញាើនៃត្រូបណភទព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�ខលាួៃ	បាៃ
ត្រូបមូ�ក៏ុងុ្សាអំឡុង្សាណពុ�	12	លែខមុៃ	ណ��ណោង្សាតាមត្រូបណភទ	ឬត្រូបណភទ
ោោលែដូ�មាៃលែច្ង្សា	ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	លែដូ�ណរីៀបរាប់	ត្រូសណដូៀង្សាបំផុត	ៃូវ
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�បាៃត្រូបមូ�។

(ii)	 ត្រូបណភទនៃត្រូបភពុលែដូ�បាៃត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបា
ស់។

(iii)	 ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	ឬពា�ិជាក៏មើនៃការីត្រូបមូ�	ឬការី�ក់៏	ឬ
ការីលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	។

(iv)	 ត្រូបណភទនៃភាគើទើបើលែដូ�អាជើវក៏មើបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់	
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណៅកាៃ់	។

(C)	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃក៏ថាខ�ឌ 	(1)	ៃិង្សា	(2)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃ
លែផកុ៏1798.115	បញាើពុើរី�ច់្ណ��	លែឡក៏ពុើោុ៖

(i)	 បញាើនៃត្រូបណភទព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ខលាួៃបាៃ�ក់៏	ឬលែច្ក៏��	អំពុើ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មុៃរី�ៈណពុ�	12	លែខ	ណ��ណោង្សា	ណៅតាមត្រូបណភទ	 
ឬត្រូបណភទោោ	លែដូ�បាៃលែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	លែដូ�ណរីៀបរាប់	ោូង្សា
ច្បាស់	អំពុើព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�បាៃ�ក់៏ឬបាៃលែច្ក៏��	ឬត្រូបសិៃណបើ	
អាជើវក៏មើណោះ	មិៃបាៃ�ក់៏	ឫលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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52 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

(B)	 តំ�ភាា ប់ណៅកាៃ់ណគហិទំព័ុរីមិៃណ្្ើឲ្យយខូច្ខាតដូ�់បទពិុណស្្ៃ៍
រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ណ�ើណគហិទំព័ុរីលែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	មាៃណច្តោច្ង់្សា
ចូ្�ណមើ�ណឡើ�	ណហិើ�មាៃរីបូរាង្សា	អារីមើ�៍		ៃិង្សាទំហំិលែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សា
តំ�ភាា ប់ណផសង្សាណទៀត	ណ�ណ�ើណគហិទំព័ុរីលែតមួ	�ណៃះលែដូរី។
(C)	 ណគហិទំព័ុរី��់ត្រូពុម	អៃុណ�មជាមួ�ៃឹង្សា�ក៏ខ�ៈបណចូ្ក៏ណទស	
�ំង្សាឡា�	លែដូ�មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាៃិ�័តក៏មើលែដូ�ត្រូតវូបាៃ	អៃុម័តណ��
អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ ទើ	(20)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.185។
(3)	 អាជើវក៏មើលែដូ�អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	មិៃត្រូតវូបាៃតត្រូមវូឲ្យយ	
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(b)	ណឡើ�។	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃភាពុ
ច្បាស់�ស់	អាជើវក៏មើមួ�អាច្	ណត្រូជើសណរីសីថាណតើត្រូតវូអៃុណ�មតាម
លែផកុ៏រីង្សា	(a)	ឬលែផកុ៏រីង្សា	(b)	លែដូរីឬណទ។
(c)	 អាជើវក៏មើមួ�លែដូ�ស្ថិតណត្រូកាមលែផកុ៏ណៃះ	ៃឹង្សា៖
(1) មិៃត្រូតវូតត្រូមវូឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់បណង្សាកើតៃូវគ�ៃើមួ�	ឬផដា�់ព័ុត៌មាៃ
បលែៃ្ថមលែដូ�ណ�ើសពុើអ្ើលែដូ��ំបាច់្	ណដូើម្ើបង្ហា្គ ប់ឲ្យយអាជើវក៏មើមួ�មិៃ
�ក់៏	ឬលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃ
ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬបង្ហាា ញណអា�ណឃើញព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណឡើ�។
(2)	 �ក់៏បញូូ�ៃូវការីបរីោិ�អំពុើសិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��
អៃុណ�មតាម	លែផកុ៏ លែផកុ៏ 1798.120 ៃិង្សា	1798.121	ជាមួ�ៃឹង្សា
តំ�ភាា ប់�ច់្ណ��លែឡក៏មួ�ណៅកាៃ់ណគហិទំព័ុរី	អុើៃណ ើ្�ិត	“ហាម�ក់៏	 
ឬលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ខញាុំ”	ណគហិទំព័ុរីអុើៃណ ើ្�ិត	ៃិង្សាតំ�
ភាា ប់�ច់្ណ��លែឡក៏មួ�ណៅកាៃ់ណគហិទំព័ុរីអុើៃ្ឺ�ិត	“កំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃ
ការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់ខញាុំ”	ត្រូបសិៃណបើអាច្អៃុវតត
បាៃ	ឬតំ�ភាា ប់លែតមួ�ណៅកាៃ់ជណត្រូមើស�ងំ្សាពុើរី	ឬណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍
មួ�លែដូ�ថា	អាជើវក៏មើណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សា	ណហិើ�ត្រូបកាៃ់ខាា ប់តាមសញ្ញាា
ចំ្�ូ�ចិ្តតណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ	លែដូ�បាៃណផញាើណ��ត្រូបព័ុៃធបណចូ្ក៏វទិយា	ឬ
�ៃតការីមួ�	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(b) ណ�ក៏ុងុ្សា៖
(A)	 ណោ�ការី�៍	ឬបណាដា ណោ�ការី�៍ឯក៏ជៃភាពុតាមអៃឡាញ	រីបស់
ខលាួៃ	ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើណោះមាៃណោ�ការី�៍	ឬបណាដា ណោ�ការី�៍
ឯក៏ជៃភាពុតាមអៃឡាញ។

(B)	 រា�់ការីបរីោិ�ជាក់៏�ក់៏អំពុើសិទធិឯក៏ជៃភាពុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ណ�រីដូ្ឋ	California	។

(3)	 ធាោថាបុគ្គ��ំង្សាអស់លែដូ�ទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះការី	ណ�ះត្រូស្�	
ការីណ�ទសួរីអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អំពុើការីត្រូបតិបតតិឯក៏ជៃភាពុ	រីបស់អាជើវក៏មើ	 
ឬអៃុណ�មភាពុរីបស់អាជើវក៏មើជាមួ�ៃឹង្សា	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ទទួ�បាៃ
ដំូ�ឹង្សាអំពុើរា�់�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូ	�ងំ្សាអស់	ណ�ក៏ុងុ្សា	លែផកុ៏ លែផកុ៏ទើ  
1798.120, 1798.121,	ៃិង្សាលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូពុម�ំង្សារីណបៀបបង្ហា្គ ប់ឲ្យយ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អៃុវតតសិទធិរីបស់ខលាួៃ	ណត្រូកាមលែផកុ៏�ំង្សាណោះ។

(4)	 សត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អៃុវតតសិទធិរីបស់ខលាួៃក៏ុងុ្សាការី	សណត្រូមច្ចិ្តត	
មិៃចូ្�រីមួការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ	ឬ
កំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញឲ្យយណឃើញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
សមា្ង ត់	រីបស់ពួុក៏ណគ	ហាមឃាត់ការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញណអា�ណឃើញព័ុត៌មាៃ
សមា្ង ត់ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�បាៃត្រូបមូ�ណ��អាជើវក៏មើអំពុើ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ ៃិង្សារីង់្សា�ំោូង្សាតិច្	12	លែខ	មុៃណពុ�ណសុើសំុឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
អៃុញ្ញាា តការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
ឬការីណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សាការីបង្ហាា ញឲ្យយណឃើញព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាបលែៃ្ថម	ឬដូូច្លែដូ�បាៃអៃុញ្ញាា ត
ណ��ៃិ�័តក៏មើ�ងំ្សាឡា�។

អុើៃ្ឺ�ិត ឫទំព័ុរីវបិោោ	ណ�ើអុើៃ្ឺ�ិតលែដូ�ណបើក៏ឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
ឬបុគ្គ�លែដូ�	ទទួ�បាៃ	ការីអៃុញ្ញាា តពុើ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ក៏ុងុ្សាការីណត្រូជើសណរីសី
�ក៏ណច្ញ	ពុើការី�ក់៏	ឬលែច្ក៏	��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(2)	 ផត�់តំ�ភាា ប់ច្បាស់�ស់	ៃិង្សាជាក់៏លែសតង្សាណ�ើណគហិទំព័ុរីណ�ើ	
អុើៃ្ឺ�ិតរីបស់អាជើវក៏មើលែដូ�មាៃ	ចំ្�ង្សាណជើង្សាថា	“�ក់៏ក៏ត្រូមិតណ�ើ	
ការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់ខញាុំ”	លែដូ�អៃុញ្ញាា តឲ្យយ	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ឬបុគ្គ�លែដូ�ទទួ�បាៃការីអៃុញ្ញាា តពុើ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់�ក់៏ក៏ត្រូមិត
ណ�ើការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ណៅណ�ើ	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	�ំង្សាណោះ	លែដូ�អៃុញ្ញាា ត	ណ��លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃ
លែផកុ៏	1798.121	។
(3)	 តាមឆូោទ ៃុសិទធិរីបស់អាជើវក៏មើ	ត្រូតវូណត្រូបើត្រូបាស់តំ�ភាា ប់	លែដូ�មាៃ	
ស្លា ក៏សញ្ញាា លែតមួ�	ៃិង្សាច្បាស់�ស់ណ�ើណគហិទំព័ុរី	ណ�ើអុើៃ្ឺ�ិតរីបស់
អាជើវក៏មើជំៃួសឲ្យយការីអៃុណ�មតាម	ក៏ថាខ�ឌ 	(1)	ៃិង្សា	(2)	ត្រូបសិៃណបើ
តំ�ភាា ប់ណោះអៃុញ្ញាា តឲ្យយ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណត្រូជើសណរីសី�ក៏ណច្ញពុើការី�ក់៏	 
ឬលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃិង្សា�ក់៏ក៏ត្រូមិតណ�ើ
ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ោូង្សា	ង្ហា�ត្រូស�ួណោះ។
(4)	ក៏រី�ើ លែដូ�អាជើវក៏មើមួ�ណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាសំណ�ើ ណត្រូជើសណរីសី	
�ក៏ណច្ញ	លែដូ�បាៃទទួ�ណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1), (2),	ឬ	 
(3)	ណ��ការីជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អំពុើការីគិតនថ្មីលាសត្រូមាប់	ការីណត្រូបើ
ត្រូបាស់ផ�ិតផ�	ឬណសវាក៏មើណាមួ�	ត្រូតវូបង្ហាា ញៃូវ�ក៏ខខ�ឌ នៃការី
ណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តតលែផកុ៏ហិិរីញាវត្ថុ	លែដូ�ផដា�់ជូៃណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	 
(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.125	សត្រូមាប់ការីរីក៏ាទុក៏	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ការី�ក់៏	
ឬការីលែច្ក៏រីលំែ�ក៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(b) (1)	 អាជើវក៏មើមួ�មិៃត្រូតវូបាៃតត្រូមវូឲ្យយអៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a) 
ណឡើ�	ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើណោះអៃុញ្ញាា តឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	សណត្រូមច្ចិ្តតមិៃ
ចូ្�រីមួក៏ុងុ្សាការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	ៃិង្សាកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃ
នៃការីត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃសមា្ង ត់ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់ពួុក៏ណគតាមរី�ៈសញ្ញាា
ចំ្�ូ�ចិ្តតណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ	លែដូ�បាៃណផញាើជាមួ�ៃឹង្សាណសច្ក៏ដាើ��់
ត្រូពុមរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��ណវទិកា	បណចូ្ក៏វទិយា	ឬ�ៃតការីមួ�	ណ��
លែផ្អក៏ណ�ើ�ក៏ខ�ៈ	បណចូ្ក៏ណទសលែដូ�មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាៃិ�័តក៏មើ�ំង្សាឡា�
	លែដូ�បាៃអៃុម័ត	ណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ ទើ	(20)	នៃលែផកុ៏រីង្សា
 (a)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.185	ចំ្ណពាះអាជើវក៏មើណ��បញ្ញាា ក់៏អំពុើ	ណច្តោ
រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ក៏ុងុ្សាការីសណត្រូមច្ចិ្តត	មិៃចូ្�រីមួណ�ក៏ុងុ្សា	ការី�ក់៏រីបស់	
អាជើវក៏មើ	ឬការីលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬ
កំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃ	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញឲ្យយណឃើញ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	
សមា្ង ត់រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬ�ំង្សាពុើរី។
(2)	 អាជើវក៏មើលែដូ�អៃុញ្ញាា តអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ឲ្យយណត្រូជើសណរីសីការីមិៃចូ្�រីមួ	
ការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ	ៃិង្សាកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃ
ការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃសមា្ង ត់ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់ពួុក៏ណគ	ៃិង្សាកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃ
ការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	សមា្ង ត់	រីបស់ពួុក៏ណគ	ណ��អៃុណ�មតាម
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)	អាច្ផដា�់តំ�ភាា ប់ណៅកាៃ់ណគហិទំព័ុរីណាមួ�លែដូ�
អៃុញ្ញាា ត	ឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ផដា�់ការី��់ត្រូពុមដូ�់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃលែដូ�	មិៃណអើណពុើ
ចំ្ណពាះសញ្ញាា ចំ្�ូ�ចិ្តតណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ		លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការី�ក់៏
រីបស់អាជើវក៏មើ	ឬការីលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
ឬការីណត្រូបើត្រូបាស់	ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	សត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សាបលែៃ្ថម	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�៖
(A)	 ណគហិទំព័ុរី��់ត្រូពុមក៏៏អៃុញ្ញាា តឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬបុគ្គ�	លែដូ�ត្រូតវូ
បាៃអៃុញ្ញាា តណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ដូក៏ហិតូ	ការី��់ត្រូពុម	វញិបាៃោូង្សា
ង្ហា�ត្រូស�ួ	ដូូច្លែដូ�មាៃការីផដា�់ជូៃលែដូ�បាៃបញ្ញាា ក់៏	ផង្សាលែដូរី។
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(B)	 ណ�ណត្រូរៅទំោក់៏ទំៃង្សាអាជើវក៏មើណ��ផ្ទ �់រីវាង្សាបុគ្គ�	ៃិង្សាអាជើវក៏មើ។
(C)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាពា�ិជាក៏មើណត្រូរៅពុើការីផដា�់ណសវាជូៃអាជើវក៏មើ
ណោះ។
(g)	 អាជើវក៏មើលែដូ�ជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើសំណ�ើ សណត្រូមច្ចិ្តតមិៃចូ្�រីមួរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណៅឲ្យយបុគ្គ�ណាមុាក់៏	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(f)	មិៃ
ត្រូតវូទទួ�ខុសត្រូតវូណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះណឡើ�	ត្រូបសិៃណបើបុគ្គ�	ណោះ
លែដូ�ទទួ�បាៃសំណ�ើ សណត្រូមច្ចិ្តតមិៃចូ្�រីមួបាៃរីណំ�ភបំពាៃណ�ើការី
រីតឹត្តិ�ងំ្សាឡា�លែដូ�មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ណ�ណពុ�នៃការី
ជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើសំណ�ើ ណត្រូជើសណរីសីការីមិៃចូ្�រីមួ	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�អាជើវក៏មើ
ណោះមិៃមាៃដំូ�ឹង្សាជាក់៏លែសដាង្សា	ឬណហិតុផ�	លែដូ�ត្រូតវូណជឿថា	បុគ្គ�ណោះ
មាៃណច្តោត្រូបត្រូពឹុតតការីរីណំ�ភបំពាៃណោះ។	ត្រូបការីណាមួ�នៃកិ៏ចូ្សៃយា	 
ឬកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាត្រូបណភទណាមួ�លែដូ�	អះអាង្សាអំពុើការី�ះបង់្សាសិទធិ	ឬ
កំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃណ��វិ្ ើណាមួ�	ណៅណ�ើលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	ត្រូតវូ�ត់ទុក៏ជា
ណមាឃៈ	ៃិង្សាមិៃអាច្អៃុវតតបាៃ។
លែផកុ៏ទើ	 14.	 លែផកុ៏ទើ	1798.140	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ	
វណិស្្ៃក៏មើ	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

1798.140.	 ៃិ�មៃ័�
1798.140.	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏ណៃះ៖

(A)	 “ការីផា�ពា�ិជាក៏មើ	ៃិង្សាការីណ្្ើទើផារី”	មាៃៃ័�ថា	ការីត្រូបាត្រូស័�
�ក់៏ទង្សាណ��អាជើវក៏មើ	ឬបុគ្គ�ណាមុាក់៏ក៏ុងុ្សាោមជាអាជើវក៏មើ	ណ�ក៏ុងុ្សា
មណ្យាបា�ណាមួ�ណដូើម្ើជត្រូមញុឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ទទួ�បាៃទំៃិញ	 
ណសវាក៏មើ	ឬការីង្ហារី។

(a) (b)	 “ព័ុត៌មាៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូបមូ�ផដាុំ”	មាៃៃ័�ថា	ព័ុត៌មាៃលែដូ�
ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាត្រូក៏មុ	ឬត្រូបណភទនៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អតតសញ្ញាា �អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់មុាក់៏ៗត្រូតវូបាៃ�ក៏ណច្ញ	លែដូ�មិៃត្រូតវូបាៃតភាា ប់	ឬអាច្តភាា ប់
ណ��សមណហិតុផ�ជាមួ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬត្រូគសួ្រី	រីមួ�ំង្សាតាមរី�ៈ
ឧបក៏រី�៍ណាមួ�។	“ព័ុត៌មាៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូបមូ�ផដាុំ”	មិៃមាៃៃ័�ថា
កំ៏�ត់ណហិតុ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មុាក់៏	ឬណត្រូច្ើៃោក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃបិទបំាង្សា
អតតសញ្ញាា �ណទ។

(b) (c)	 “ព័ុត៌មាៃជើវមាត្រូត”	មាៃៃ័�ថា�ក៏ខ�ៈសរីរីីស្ត្រូសត	ជើវស្ត្រូសត	 
ឬអាក៏ប្កិ៏រីោិរីបស់បុគ្គ�មុាក់៏	រីមួមាៃជាអាទិ៍	ព័ុត៌មាៃលែដូ��ក់៏ទង្សា
ៃឹង្សា	អាសុើតឌីើអុក៏សុើរីបូីៃុ�ណក៏លាអិុច្	(DNA)	រីបស់បុគ្គ�មុាក់៏លែដូ�អាច្ត្រូតវូ
បាៃណត្រូបើត្រូបាស់	ឬមាៃណច្តោណត្រូបើត្រូបាស់ លែតឯង្សា	ឬរីមួោុជាមួ�ព័ុត៌មាៃ
ណផសង្សាណទៀត	ឬជាមួ�ព័ុត៌មាៃ	អតតសញ្ញាា �ណផសង្សាណទៀត	ណដូើម្ើបណង្សាកើតបាៃ
ជាអតតសញ្ញាា �រីបស់	បុគ្គ�មុាក់៏។	ព័ុត៌មាៃជើវមាត្រូតរីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃត
មិៃកំ៏�ត់លែតចំ្ណពាះ	ការីណត្រូបៀបណ្ៀប	ត្រូបត្រូសើលែភកុ៏	ណរី ាទើៃ	សុ្មត្រូក៏ណ�នដូ	មុខ
	ត្រូបអប់នដូ	បាតនដូ	គំរីសូរីនសលែវ ាៃ	ៃិង្សាការីថ្មីតសំណឡង្សា	លែដូ�ត្រូប�ប់វាស់
អតតសញ្ញាា �ណាមួ�ដូូច្ជាពុុម្ពមុខ	គំរីសុូ្មត្រូក៏ណ�ូនដូ	ឬ	សំណឡង្សា		អាច្
ត្រូតវូបាៃ�ក៏ណច្ញមក៏ពុើ	ត្រូពុម�ំង្សាគំរីសូង្សាកត់ត្រូោប់ចុ្ច្ឬសណមលាង្សា	គំរីដំូូណ�ើ រី
ឫសណមលាង្សា	ឬទិៃៃ័ុ�ដំូណ�ក៏	សុខភាពុ	ឬការីហាត់ត្រូបា�លែដូ�មាៃ
ព័ុត៌មាៃអតតសញ្ញាា �។

(c) (d)	 “អាជើវក៏មើ”	មាៃៃ័�ថា៖

(1)	 ត្រូក៏មុហ៊ិៃុឯក៏ក៏មើសិទធ	ិត្រូក៏មុហ៊ិៃុនដូគូ	ត្រូក៏មុហ៊ិៃុទទួ�ខុសត្រូតវូ	មាៃកំ៏�ត់	 
ស្ជើវក៏មើ	សមាគម	ឬអង្សា្គភាពុណផសង្សាណទៀតលែដូ�ត្រូតវូបាៃណរីៀបចំ្	ឬត្រូបតិបតតិ
ការីណដូើម្ើលែសង្្សារីក៏ត្រូបាក់៏ចំ្ណ�ញ	ឬអត្ថត្រូបណោជៃ៍	ហិិរីញាវត្ថនុៃមូាស់ភាគហុ៊ិៃ
រីបស់ខលាៃួ	ឬមូាស់ដូនទណទៀត	លែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាៃួរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	

 ឬក៏ុងុ្សាោមអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�ព័ុត៌មាៃណោះត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�	ណហិើ�លែដូ�
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែតមុាក់៏ឯង្សា	ឬរីមួោុជាមួ�អុក៏ដូនទ	កំ៏�ត់ៃូវណោ�បំ�ង្សា
	ៃិង្សាមណ្យាបា�	នៃការីដំូណ�ើ រីការី	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាៃួរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�

(5)	 សត្រូមាប់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណាមុាក់៏លែដូ�បាៃណត្រូជើស�ក៏ការី	មិៃចូ្�រីមួ
ការី�ក់៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណោរីពុការីសណត្រូមច្ចិ្តត 
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការី	សណត្រូមច្ចិ្តតមិៃចូ្�រីមួរី�ៈណពុ�ោូង្សាតិច្	 
12	លែខ	មុៃណពុ�ណសុើសំុឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អៃុញ្ញាា តការី�ក់៏ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អា�ុណត្រូកាម	16	ឆុ្	ំលែដូ�មិៃ
��់ត្រូពុមជាមួ�ៃឹង្សាការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏រីលំែ�ក៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់
ពួុក៏ណគ	ហាមឃាត់ការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	អា�ុណត្រូកាម	16	ឆុ្	ំៃិង្សារីង់្សា�	ំោូង្សាតិច្	12	លែខ	មុៃណពុ�	ណសុើសំុការី
��់ត្រូពុមរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	មដាង្សាណទៀត	ឬតាមការីអៃុញ្ញាា ត	ណ��ៃិ�័ត
ក៏មើ	ឬរីហិតូ��់លែត	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់�ៃចូ្�	ដូ�់អា�ុ	16	ឆុ្។ំ
(6)	 ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណាមួ�លែដូ�បាៃត្រូបមូ�ពុើអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការី�ក់៏ជូៃសំណ�ើ ណត្រូជើសណរីសីការីមិៃចូ្�រីមួរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាមយា៉ាង្សាគត់នៃការីការីអៃុណ�មតាម
សំណ�ើ សំុណត្រូជើសណរីសីការីមិៃចូ្�រីមួ។

(b) (d)	 ោើ ៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ណដូើម្ើត
ត្រូមវូឲ្យយ	អាជើវក៏មើអៃុណ�មតាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ណ��ការី�ក់៏បញូូ�ៃូវ
តំ�ភាា ប់	ៃិង្សាអត្ថបទលែដូ�បាៃតត្រូមវូណ�ណ�ើណគហិទំព័ុរីលែដូ�អា 
ជើវក៏មើណោះ	�ក់៏ឲ្យយណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់ស្ធារី�ជៃទូណៅណឡើ�	 
ត្រូបសិៃណបើ	អាជើវក៏មើណោះរីក៏ាឲ្យយមាៃៃូវណគហិទំព័ុរី�ច់្ណ��លែឡក៏	 
ៃិង្សាបលែៃ្ថម	មួ�លែដូ�ទុក៏សត្រូមាប់លែតអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�រីដូ្ឋ	California  
ណហិើ�លែដូ��ក់៏បញូូ�ៃូវតំ�ភាា ប់	ៃិង្សាអត្ថបទលែដូ�បាៃតត្រូមវូ		ណហិើ�
អាជើវក៏មើណោះ�ត់វធិាៃការីសមរីមយណដូើម្ើធាោថា	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�រីដូ្ឋ	 
California	ត្រូតវូបាៃោំណៅកាៃ់ណគហិទំព័ុរីណោះ	សត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�
រីដូ្ឋ	California	ៃិង្សាមិៃលែមៃជាណគហិទំព័ុរី	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ឲ្យយណត្រូបើត្រូបាស់
សត្រូមាប់ស្ធារី�ជៃទូណៅណទ។

(c) (e)	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មុាក់៏អាច្អៃុញ្ញាា តឲ្យយបុគ្គ�មុាក់៏ណផសង្សាណទៀត	លែតមយា៉ាង្សា
គត់	ណដូើម្ើណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សាកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
សមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ក៏ុងុ្សាោមជាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	រីមួ�ំង្សាតាមរី�ៈ
សញ្ញាា ចំ្�ូ�ចិ្តត	ណត្រូជើសណរីសីការីមិៃចូ្�រីមួដូូច្មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សា
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(b)	លែដូ�បញ្ញាា ក់៏អំពុើណច្តោរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
លែដូ�	សណត្រូមច្ចិ្តតមិៃចូ្�រីមួ	ណហិើ�អាជើវក៏មើត្រូតវូអៃុណ�មតាម	សំណ�ើ
សណត្រូមច្ចិ្តតមិៃចូ្�រីមួលែដូ�បាៃទទួ�ពុើបុគ្គ�ណាមុាក់៏	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
អៃុញ្ញាា តណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណដូើម្ើណ្្ើក៏ុងុ្សាោមជា	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��
អៃុណ�មតាមៃិ�័តក៏មើ�ំង្សាឡា�លែដូ�	អៃុម័ត	ណ��អគ្គណមធាវ	ីណ��
មិៃគិតថាណតើអាជើវក៏មើណោះបាៃណត្រូជើសណរីសី	អៃុណ�ម	តាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ឬ	(b) 
ឫអត់ណឡើ�។	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃភាពុច្បាស់�ស់	អាជើវក៏មើលែដូ�
ណត្រូជើសណរីសី	អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	អាច្ណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាការីសណត្រូមច្ចិ្តត	
មិៃចូ្�រីមួរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�ត្រូសបោុជាមួ�ៃឹង្សា	លែផកុ៏ទើ	1798.125។
(f)	 ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើសំណ�ើ សណត្រូមច្ចិ្តតមិៃចូ្�រីមួ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ដូ�់បុគ្គ�ណាមុាក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា ត	ណ��
អាជើវក៏មើណដូើម្ើត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ណ�ណពុ�ណត្រូកា�	មក៏ណទៀត	បុគ្គ�
ណោះត្រូតវូណត្រូបើត្រូបាស់លែតព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់	ណោះសត្រូមាប់លែត
ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើមួ�លែដូ�បាៃ	បញ្ញាា ក់៏ណ��អាជើវក៏មើបុូណណា្ណ ះ	ឬណៅ
តាមការីអៃុញ្ញាា ត	ណ��ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ណហិើ�ត្រូតវូបាៃហាមឃាត់ពុើ៖
(1)	 ការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។
(2)	 ការីរីក៏ាទុក៏	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីអៃុញ្ញាា តណអា�ណឃើញព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(A)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាណត្រូរៅពុើសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាជាក់៏�ក់៏	នៃការី
ផដា�់ណសវាក៏មើ�ំង្សាឡា�លែដូ�ផដា�់ជូៃដូ�់អាជើវក៏មើណោះ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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(1)	 ការីណ្្ើសវៃក៏មើលែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាអៃតរីក៏មើបចុូ្ប្ៃជុាមួ�ៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ៃិង្សាត្រូបតិបតតិការីដំូណា�ោុ	រីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ  
ការីរាប់ចំ្ណាប់អារីមើ�៍ពា�ិជាក៏មើចំ្ណពាះអុក៏ទសសោលែដូ�ខុស	លែបលាក៏ពុើ
ណគ	ការីណផទៀង្សាផ្ទ ត់ទើតាងំ្សា	ៃិង្សាគុ�ភាពុនៃចំ្ណាប់អារីមើ�៍ពា�ិជាក៏មើ	 
ៃិង្សាការីណ្្ើសវៃក៏មើអៃុណ�មភាពុជាមួ�ៃឹង្សា�ក៏ខ�ៈ		ពិុណសសណៃះ	ៃិង្សា
សតង់្សា�រីណផសង្សាណទៀត។

(2) ការីត្រូស្វត្រូជាវរីក៏ណហិតុការី�៍លែផកុ៏សៃតិសុខ	ការីការីពារីត្រូបឆំ្ង្សា	ៃឹង្សា
សក៏មើភាពុពុយាបាទ	ឆូណបាក៏	លែក៏លាង្សាបៃលាំ	ឬសក៏មើភាពុខុសច្បាប់	ៃិង្សាការី
កាត់ណ�សបុគ្គ�លែដូ�ទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះសក៏មើភាពុណោះ។ ការីជួ�
ណដូើម្ើធាោថាសៃតិសុខ	ៃិង្សាភាពុសុច្រីតិនៃការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃភាពុ�ំបាច់្សមណហិតុសមផ�	ៃិង្សាសមាមាត្រូត
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា�ំង្សាណៃះ។

(3)	 ការីបំបាត់កំ៏ហិុសណដូើម្ើកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �	ៃិង្សាជួសជុ�កំ៏ហិុស	
លែដូ�ណ្្ើឲ្យយខូច្ដូ�់មុខង្ហារីណត្រូោង្សាទុក៏លែដូ�មាៃត្រូស្ប់។

(4)	 ការីណត្រូបើត្រូបាស់រី�ៈណពុ�ខលាើបណណាដា ះអាសៃ	ុលែដូ�រីមួមាៃបុូលែៃត
មិៃកំ៏�ត់	ចំ្ណពាះការីផា�ពា�ិជាក៏មើលែដូ�ោើ ៃ�ក៏ខ�ៈផ្ទ �់ខលាួៃ	 
លែដូ�បង្ហាា ញ	ជាលែផកុ៏មួ�នៃអៃតរីអំណពុើបចុូ្ប្ៃរុីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ជាមួ�
អាជើវក៏មើ	ក៏រី�ើ លែដូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណោះមិៃត្រូតវូ
បាៃត្រូបកាសដូ�់ភាគើទើបើមួ�ណផសង្សាណទៀត	ណហិើ�មិៃត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់
ណដូើម្ើបណង្សាកើតត្រូបវតតិរីបូ	អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬលែក៏លែត្រូបបុគ្គ�ណាមុាក់៏ ៃូវ  
បទពិុណស្្ៃ៍រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ណត្រូរៅអៃតរីអំណពុើ	បចុូ្ប្ៃ	ុជាមួ�
អាជើវក៏មើ។រីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	ការីតត្រូមវូតាមបរីបិទនៃ
ពា�ិជាក៏មើលែដូ�បាៃបង្ហាា ញ	ជាលែផកុ៏មួ�នៃអៃតរីអំណពុើលែតមួ�ណោះ។

(5)	 ការីផដា�់ណសវាក៏មើក៏ុងុ្សាោមអាជើវក៏មើឬ	អុក៏ផដា�់ណសវា	រីមួ�ំង្សាការីរីក៏ា	 
ឫផដា�់ណសវាដូ�់គ�ៃើ	ការីផដា�់ណសវា		អតិថិ្មីជៃ	ការីដំូណ�ើ រីការី	ឬការី
បំណពុញការីបញ្ញាា ទិញៃិង្សាត្រូបតិបតតិការី	ការីណផទៀង្សាផ្ទ ត់ព័ុត៌មាៃអតិថិ្មីជៃ	ការី
ដំូណ�ើ រីការីទូ�ត់	ការីផដា�់ហិិរីញាប្�ៃ	ការីផដា�់ណសវាផា�ពា�ិជាក៏មើ	 
ឬការីណ្្ើទើផារី	ការីផដា�់ណសវាវភិាគ	ការីផដា�់ក៏លែៃលាង្សាសតុក៏ទុក៏	ឬការីផដា�់
ណសវាត្រូសណដូៀង្សាោុណៃះក៏ុងុ្សាោមអាជើវក៏មើ	ឬអុក៏ផដា�់ណសវា។

(6)	 ការីផដា�់ណសវាផា�ពា�ិជាក៏មើ	ៃិង្សាការីណ្្ើទើផារី	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត	
ការីផា�ពា�ិជាក៏មើអាក៏ប្កិ៏រីោិឆូលាង្សាបរីបិទដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ក៏រី�ើ
លែដូ�សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃការីផា�ពា�ិជាក៏មើ	ៃិង្សាការីណ្្ើទើផារី	 
អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការី	មិៃត្រូតវូរីមួបញូូ�ោុៃូវព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�បាៃ	ណត្រូជើសណរីសីការីមិៃចូ្�រីមួលែដូ�អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬ
អុក៏ណ៉ូការីណោះ	បាៃទទួ�	ក៏ុងុ្សាោមអាជើវក៏មើជាមួ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�
អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីបាៃទទួ�	ឬក៏ុងុ្សាោមបុគ្គ�មុាក់៏	ឬណត្រូច្ើៃោក់៏
ណផសង្សាណទៀត	ឬត្រូបមូ�ពុើអៃតរីអំណពុើរីរីបស់ខលាួៃជាមួ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(6) (7)	 ការីណ្្ើការីត្រូស្វត្រូជាវនផទក៏ុងុ្សាសត្រូមាប់ការីអភិវឌីឍ	ៃិង្សាការីបង្ហាា ញ
ការីអភិវឌី្លែផកុ៏បណចូ្ក៏វទិយា។

(7) (8)	 ការីណ្្ើសក៏មើភាពុណដូើម្ើណផទៀង្សាផ្ទ ត់	ឬរីក៏ាគុ�ភាពុ	ឬសុវត្ថិភាពុ
នៃណសវាក៏មើ	ឬឧបក៏រី�៍អ្ើមួ�លែដូ	�ត្រូតវូបាៃកាៃ់	កាប់	ផ�ិត	ផ�ិត
សត្រូមាប់	ឬត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��អាជើវក៏មើ	ៃិ	ង្សាណដូើម្ើលែក៏�ម្អ	ដំូណឡើង្សាជំោៃ់	 
ឬពុត្រូង្សាើង្សាណសវាក៏មើ	ឬឧបក៏រី�៍លែដូ�	ត្រូតវូបាៃកាៃ់កាប់	ផ�ិត	ផ�ិត
សត្រូមាប់		ឬត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��អាជើវក៏មើ។

(e) (f)	 “ត្រូបមូ�”	“ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�”	ឬ	“ការីត្រូបមូ�”	មាៃៃ័�ថា	 
ការីទិញ	ការីជួ�	ការីត្រូបមូ�	ការីទទួ�បាៃ	ការីទទួ�	ឬការីចូ្�
ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ណាមួ�លែដូ�	�ក់៏ទង្សា	ៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
តាមមណ្យាបា�ណាមួ�។	ណៃះរីមួបញូូ��ងំ្សាការីទទួ�ព័ុត៌មាៃពុើ

ណ្្ើអាជើវក៏មើ	ណ�ក៏ុងុ្សារីដូ្ឋ	California	ណហិើ�លែដូ�	បំណពុញតាម	ក៏ត្រូមិត�ប់ណផតើម
	មួ�ឬណត្រូច្ើៃ	ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(A) �ប់ពុើ នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	នៃឆំុ្ត្រូបតិទិៃតណៅមាៃ	ត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�ដុូ�
ត្រូប�ំឆំុ្ក៏ុងុ្សាចំ្ៃួៃណ�ើសនមាត្រូបំា�ៃដុូ�លា រី	($25,000,000) ណ�ក៏ុងុ្សាឆំុ្
ត្រូបតិទិៃមុៃ	ដូូច្លែដូ�បាៃន�តត្រូមវូណ��	អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ ទើ	(5) 
នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.185។

(B)	 លែតមុាក់៏ឯង្សា	ឬរីមួោុជាត្រូប�ំឆំុ្បាៃទិញ	ទទួ�សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា	
ពា�ិជាក៏មើរីបស់អាជើវក៏មើ	�ក់៏	ឬលែច្ក៏��សត្រូមាប់	ណោ�បំ�ង្សា
ពា�ិជាក៏មើ	លែតមុាក់៏ឯង្សា	ឬរីមួោុ	ៃូវព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
50,000 100,000	ោក់៏	ឬណត្រូច្ើៃជាង្សាណៃះ	ឬ	ត្រូគសួ្រី ឬឧបក៏រី�៍។

(C)	 ទទួ�បាៃ	50	ភាគរី�ឬណត្រូច្ើៃជាង្សាណៃះនៃត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�ត្រូប�ំឆំុ្	ពុើ
ការី�ក់៏	ឬលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(2)	 អង្សា្គភាពុណាមួ�លែដូ�ត្រូគប់ត្រូគង្សា	ឬត្រូតវូបាៃត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��អាជើវក៏មើ
មួ�	ដូូច្មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)ៃិង្សា	ណត្រូបើត្រូបាស់មូាក៏�ើណហា	
រីមួជាមួ�អាជើវក៏មើណោះ	ៃិង្សាជាមួ�អុក៏លែដូ�អាជើវក៏មើ	ណោះលែច្ក៏រីលំែ�ក៏
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	“ត្រូគប់ត្រូគង្សា”	ឬ	“ត្រូតវូបាៃត្រូគប់ត្រូគង្សា”	 
មាៃៃ័�ថា	ភាពុជាមូាស់ក៏មើសិទធិនៃ	ឬសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សាការីណបាះណឆុ្ត	 
ណ�ើសពុើ	50	ភាគរី�	នៃភាគហ៊ិុៃ�ំង្សាអស់នៃចំ្ណាត់ថុាក់៏ណាមួ�នៃ
សៃតិសុខណបាះណឆុ្ត	រីបស់អាជើវក៏មើមួ�	ត្រូគប់ត្រូគង្សាណ�ក៏ុងុ្សារីណបៀបណាមួ�
ណៅណ�ើ	ការីណបាះណឆុ្តរីបស់សំណឡង្សាភាគណត្រូច្ើៃរីបស់ោ�ក៏	ឬរីបស់បុគ្គ�
�ំង្សាឡា�ណាលែដូ�អៃុវតតមុខង្ហារីត្រូសណដូៀង្សាោុណៃះ	ឬសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សា
ការីអៃុវតតការីជះឥទធិពុ�ត្រូគប់ត្រូគង្សា	ណៅណ�ើការីត្រូគប់ត្រូគង្សាត្រូក៏មុហ៊ិុៃណាមួ�។	
“មូាក៏�ើណហារីមួ”	មាៃៃ័�ថា	ណ�ើ ះរីមួ	មូាក៏ណសវា	មូាក៏ពា�ិជាក៏មើ
ណាមួ�	លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាម្យមៃឹង្សា��់ថា	អង្សា្គភាពុពុើរី	ឬណត្រូច្ើៃ
ត្រូតវូបាៃកាៃ់កាប់រីមួោុ។

(3)	 គណត្រូមាង្សាវៃិិណោគច្ត្រូមះុ	ឬភាពុជានដូគូលែដូ�មាៃសមាសភាពុ	
អាជើវក៏មើ�ំង្សាឡា�	លែដូ�ក៏ុងុ្សាអាជើវក៏មើៃើមួ�ៗមាៃមាៃផ�ត្រូបណោជៃ៍
ោូង្សាតិច្	40	ភាគរី�។	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	គណត្រូមាង្សា
វៃិិណោគច្ត្រូមះុ	ឬភាពុជានដូគូៃិង្សាអាជើវក៏មើៃើមួ�ៗលែដូ�មាៃសមាសភាពុ	
គណត្រូមាង្សាវៃិិណោគច្ត្រូមះុ	ឬភាពុជានដូគូត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ណ��លែឡក៏	ថាជា
អាជើវក៏មើលែតមួ�	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�ជា	ក៏មើសិទធិ	រីបស់
អាជើវក៏មើៃើមួ�ៗត្រូតវូបាៃត្រូបកាសផា�ដូ�់	គណត្រូមាង្សាវៃិិណោគច្ត្រូមះុ	ឬ
នដូគូ	មិៃត្រូតវូលែច្ក៏រីលំែ�ក៏ជាមួ�	អាជើវក៏មើណផសង្សាណទៀតណឡើ�។

(4)	 បុគ្គ�មុាក់៏លែដូ�ណ្្ើអាជើវក៏មើណ�រីដូ្ឋ	California	លែដូ�មិៃត្រូតវូ
បាៃ	ត្រូគបដូ�ដា ប់ណ��ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1), (2)	ឬ	(3)	ៃិង្សាលែដូ�បញ្ញាា ក់៏	
ណ��សើ័ត្រូគចិ្តតជូៃទើភុាក់៏ង្ហារីការីពារីឯក៏ជៃភាពុនៃរីដូ្ឋ	California	ថាខលាួៃ
អៃុណ�មតាម	ៃិង្សា��់ត្រូពុមភាា ប់កាតព្ុកិ៏ចូ្អៃុវតតតាម	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(d) (e)	 “ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ”	មាៃៃ័�ថា	ការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃ	
ផ្ទ �់ខលាួៃ	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាត្រូបតិបតតិការីរីបស់អាជើវក៏មើ	ឬសត្រូមាប់
អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬណោ�បំ�ង្សាណផសង្សាណទៀត	លែដូ�បាៃជូៃដំូ�ឹង្សា	ឬ
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាត្រូបតិបតតិការី	រីបស់អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការី	ដូូច្
បាៃកំ៏�ត់ណ��	ៃិ�័តក៏មើលែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��អៃុណ�មតាម
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(11)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.185 ឲ្យយលែតការីណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះ	មាៃភាពុ�ំបាច់្សមណហិតុសមផ�	ៃិង្សា
តាមសមាមាត្រូតណដូើម្ើសណត្រូមច្ៃូវណោ�បំ�ង្សា	ត្រូបតិបតតិការី	សត្រូមាប់
ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�	ឬដំូណ�ើ រីការី	ឬសត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សា	ត្រូបតិបតតិការីណផសង្សាណទៀត	លែដូ�សុើោុជាមួ�ៃឹង្សាបរីបិទនៃ
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�បាៃ	ត្រូបមូ�ណោះ។	ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើគឺជា៖

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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អៃុវតតណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើណាមួ�ដូូច្មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សា	ៃិ�័តក៏មើ
�ងំ្សាឡា�លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��អៃុណ�មតាម	ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(10) 
នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.185	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត	មាៃលែច្ង្សា	សត្រូមាប់
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(6)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(e)	ៃិង្សាណ�ក៏ុងុ្សាៃិ�័តក៏មើ	�ងំ្សាឡា�	លែដូ�
អៃុម័ត	ណ��ទើភុាក់៏ង្ហារីការីពារី	ឯក៏ជៃភាពុនៃរីដូ្ឋ	California	។
(B)	 �ក់៏បញូូ�ការីបញ្ញាា ក់៏មួ�លែដូ�ណ្្ើណ��អុក៏ណ៉ូការី	លែដូ�
អុក៏ណ៉ូការីណោះ��់អំពុើការីរីតឹត្តិ�ំង្សាឡា�	ណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ រីង្សា	(A) 
ណហិើ�ៃឹង្សាអៃុណ�មតាមវា។
(C)	 អៃុញ្ញាា ត	ណត្រូកាមកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាជាមួ�អុក៏ណ៉ូការីអាជើវក៏មើ	ណដូើម្ើ
ត្រូតតួពិុៃិតយអៃុណ�មភាពុរីបស់អុក៏ណ៉ូការីជាមួ�ៃឹង្សា	កិ៏ចូ្សៃយាតាមរី�ៈ
វធិាៃការី�ំង្សាឡា�	រីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	ការីពិុៃិតយ
ណឡើង្សាវញិណ��នដូជាបៃតបោទ ប់	ៃិង្សាការីណសកៃស្័�ត្រូបវតតិៃិង្សាការីវា�តនមលា
ជាណទៀង្សា�ត់	សវៃក៏មើ	ឬការីណ្្ើណតសតបណចូ្ក៏ណទស	ៃិង្សាត្រូបតិបតតិការី	
ោូង្សាណហាច្ណាស់ណរីៀង្សារា�់	12	លែខមដាង្សា។
(2)	 ត្រូបសិៃណបើអុក៏ណ៉ូការីោំឲ្យយអុក៏ដូនទណទៀតជួ�ណ�ក៏ុងុ្សាការីដំូណ�ើ រីការី	
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើក៏ុងុ្សាោមអាជើវក៏មើ	ឬ
ត្រូបសិៃណបើបុគ្គ�ណាមុាក់៏ណផសង្សាណទៀតលែដូ�ោំណ��អុក៏ណ៉ូការី	បាៃ
ោំឲ្យយបុគ្គ�មុាក់៏ណផសង្សាណទៀតជួ�ណ�ក៏ុងុ្សាការីដំូណ�ើ រីការី	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើណោះ	ត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សា	ដូ�់អាជើវក៏មើអំពុើ
ការីោំឲ្យយចូ្�រីមួណោះ	ណហិើ�ការីចូ្�រីមួណោះ	ត្រូតវូអៃុណ�មតាមកិ៏ចូ្សៃយា
ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីលែដូ�ច្ង្សាភាា ប់	កាតព្ុកិ៏ចូ្អៃុវតតណៅណ�ើបុគ្គ�
ណផសង្សាណទៀត	ណដូើម្ើត្រូបតិបតតិ	�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូ�ំង្សាអស់លែដូ�មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សា
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)។
(k) “ការីផា�ពា�ិជាក៏មើអាក៏ប្កិ៏រីោ	ឆូលាង្សាបរីបិទ”	មាៃៃ័�ថា	 
ការីកំ៏�ត់ណោ�ណ�នៃការីផា�ពា�ិជាក៏មើណៅកាៃ់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណា
មុាក់៏	ណ��លែផ្អក៏ណ�ើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�ទទួ�
បាៃ	ពុើសក៏មើភាពុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ទូ�ងំ្សាអាជើវក៏មើ	ណគហិទំព័ុរីមាៃមូាក៏
�ើណហាច្បាស់�ស់	ក៏មើវ ិ្ ើ	ឬណសវាក៏មើ�ងំ្សាឡា�	ណត្រូរៅពុើអាជើវក៏មើ	 
ណគហិទំព័ុរីមាៃមូាក៏�ើណហាច្បាស់�ស់	ក៏មើវ ិ្ ើ	ឬណសវាក៏មើលែដូ�	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	មាៃអៃតរីអំណពុើ	ជាមួ�ណ��ណច្តោ។
(l)	 “ឧបា�ក៏�ង្សាងឹ្សាត”	មាៃៃ័�ថា	ចំ្�ុច្ត្រូប�ក់៏អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�	
ត្រូតវូបាៃ	រីច្ោ	ឬសត្រូមបសត្រូម�ួជាមួ�ៃឹង្សាឥទធិពុ�ោូង្សាខាលាំ ង្សា	នៃការីបលែង្្សារី	 
ឬការីណ្្ើឲ្យយអៃ់ថ្មី�ៃូវស្័�ភាពុ	ការីណ្្ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ចិ្តត	ឬជណត្រូមើស
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ដូូច្លែដូ�បាៃកំ៏�ត់បលែៃ្ថមណទៀតណ��ៃិ�័តក៏មើ។
(h) (m) “បិទបំាង្សាអតតសញ្ញាា �”	មាៃៃ័�ថា	ព័ុត៌មាៃលែដូ�មិៃអាច្
ត្រូតវូបាៃ	ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��សមណហិតុផ�ណដូើម្ើសៃុិ�្ឋ ៃព័ុត៌មាៃអំពុើ	ឬ
ត្រូតវូបាៃតភាា ប់ណៅកាៃ់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាក់៏�ក់៏ណាមុាក់៏	ក៏រី�ើ លែដូ�
អាជើវក៏មើណោះមាៃក៏មើសិទធិព័ុត៌មាៃណោះ៖
(1)	 �ត់វធិាៃការីសមណហិតុផ�ណដូើម្ើធាោថា	ព័ុត៌មាៃណោះមិៃអាច្
ពាក់៏ព័ុៃធជាមួ�ៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬត្រូគសួ្រីណាមួ�។
(2)	 ត្រូបត្រូពឹុតតជាស្ធារី�ៈណដូើម្ើរីក៏ា	ៃិង្សាណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃណ�ក៏ុងុ្សាទត្រូមង់្សា
លែដូ�បិទបាងំ្សាអតតសញ្ញាា �	ៃិង្សាមិៃបុូៃបូង្សាកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �	ព័ុត៌មាៃ
ណឡើង្សាវញិ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតអាជើវក៏មើណោះបុូៃបូង្សាកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �
ព័ុត៌មាៃណឡើង្សាវញិ	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាលែតមយា៉ាង្សាគត់គឺកំ៏�ត់	ថាណតើ
ដំូណ�ើ រីការីបិទបាងំ្សាអតតសញ្ញាា �រីបស់ខលាួៃបំណពុញតាម	�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូនៃ
លែផកុ៏រីង្សាណៃះលែដូរីឬណទ។

(3)	 តត្រូមវូតាមកិ៏ចូ្សៃយាឲ្យយអុក៏ទទួ�ព័ុត៌មាៃអៃុណ�មតាម	បទបញាតតិ
�ំង្សាអស់នៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ។	កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �	ភាា ប់ណៅៃឹង្សា	បរីោិ�	 
អាច្ពាក់៏ព័ុៃធជាមួ�ៃឹង្សា	ឬភាា ប់ណ��ផ្ទ �់	ឬណ��ត្រូបណោ�ណៅ

អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��សក៏មើក៏ដាើ	ឬអក៏មើក៏ដាើ	ឬណ��ការីសណង្សាកតណមើ�អាក៏ប្
កិ៏រីោិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ដាើ។

(f) (g)	 “ណោ�បំ�ង្សាពា�ិជាក៏មើ”	មាៃៃ័�ថា	ណ្្ើឲ្យយរីកី៏ច្ណត្រូមើៃ	
ផ�ត្រូបណោជៃ៍លែផកុ៏ពា�ិជាក៏មើ	ឬណសដូ្ឋកិ៏ចូ្រីបស់បុគ្គ�ណាមុាក់៏	ដូូច្ជា
ណ��ការីជត្រូមញុឲ្យយបុគ្គ�មុាក់៏ណផសង្សាណទៀតទិញ	ជួ�	ចូ្�រីមួ	ជាវ	ផដា�់	 
ឬផ្លា ស់បដាូរីផ�ិតផ�	ទំៃិញ	ត្រូទពុយសម្តតិ	ព័ុត៌មាៃ	ឬណសវាក៏មើ	ឬ
ការីអៃុញ្ញាា ត	ឬការីជិះឥទធិពុ�ណ��ផ្ទ �់	ឬណ��ត្រូបណោ�	ៃូវត្រូបតិបតតិ
ការីពា�ិជាក៏មើមួ�។	“ណោ�បំ�ង្សាពា�ិជាក៏មើ”	មិៃរាប់បញូូ�
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃ	ការីចូ្�រីមួជាសៃទរីក៏ថាលែដូ�តុ�ការីរីដូ្ឋ	ឬ
សហិព័ុៃធបាៃទ	ទួ�ស្្គ �់		ថាជាសៃទរីក៏ថាមិៃលែមៃពា�ិជាក៏មើ	រីមួ�ងំ្សា
សៃទរីក៏ថាៃណោបា�	ៃិង្សាស្រីព័ុត៌មាៃ។

(h)	 “ការី��់ត្រូពុម”	មាៃៃ័�ថា	ការីបញ្ញាា ក់៏ណ��ណសរី	ីជាក់៏�ក់៏	 
ត្រូជតួត្រូជាប	ៃិង្សាមាៃៃ័�ច្បាស់�ស់អំពុើបំ�ង្សារីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ឬអាណាពុយាបា�ត្រូសបច្បាប់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
បុគ្គ�មុាក់៏លែដូ�មាៃសិទធិអំណាច្ណមធាវ	ីឬបុគ្គ�មុាក់៏លែដូ�	ណដូើរីតួជា
អុក៏អភិរីក៏សសត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	រីមួ�ងំ្សាណ��	ណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍	ឬ
ណ��ចំ្ណាត់ការីវជិាមាៃច្បាស់�ស់	ណ្្ើសញ្ញាា ត្រូបាប់ការីត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាក៏ុងុ្សា
ការីដំូណ�ើ ការីព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សា	ជាក់៏�ក់៏លែដូ�បាៃកំ៏�ត់ោូង្សាតូច្មួ�។	ការីទទួ�
�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណត្រូបើត្រូបាស់ទូណៅ	ឬទូ�ំទូ��	ឬឯក៏ស្រីត្រូសណដូៀង្សាោុ	
លែដូ�មាៃការីបរីោិ�អំពុើ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ដំូណ�ើ រីការីរីមួោុជាមួ�
ព័ុត៌មាៃ	លែដូ�មិៃពាក់៏ព័ុៃធ	មិៃបណង្សាកើតបាៃជាការី��់ត្រូពុមណឡើ�។	ការី
ពុៃយាណពុ�	ការីបង្សា្អៃ់	ការីផ្្អ ក៏	ឬការីបិទចំ្លែ�ក៏ណាមួ�នៃមាតិកា	មិៃ
បណង្សាកើតបាៃជាការី��់ត្រូពុមណឡើ�។	ដូូច្ោុណៃះលែដូរី	ការីត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាលែដូ�
ទទួ�បាៃតាមរី�ៈការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឧបា�ក៏�ង្សាងឹ្សាត	មិៃបណង្សាកើតបាៃជា
ការី��់ត្រូពុមណឡើ�។
(g) (i)	 “អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់”	មាៃៃ័�ថា	បុគ្គ�វបូវៃ័តលែដូ�ជាពុ�រីដូ្ឋ	 
California	ដូូច្មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	17014	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	18  
នៃត្រូក៏មៃិ�័តក៏មើរីដូ្ឋ	California	ដូូច្លែដូ�លែផកុ៏ណោះលែច្ង្សាណ�នថ្មី្ងទើ	1  
លែខក៏ញ្ញាា ឆុ្	ំ2017	ណ�ះជាោូង្សាណា	ត្រូតវូបាៃកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា�	 
រីមួ�ងំ្សា�ក៏ខ�ៈកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា�ណាមួ�ខុសលែបលាក៏ពុើណគ។

(j) (1)	 “អុក៏ណ៉ូការី”	មាៃៃ័�ថា	បុគ្គ�មុាក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃអាជើវក៏មើ	
ផដា�់�ទធភាពុណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	សត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	ណ��អៃុណ�មតាមកិ៏ចូ្សៃយា	ជា���ក៏ខ�៍
អក៏សរីជាមួ�អាជើវក៏មើ	ក៏រី�ើ លែដូ�កិ៏ចូ្សៃយាណោះ៖
(A)	 ហាមឃាត់អុក៏ណ៉ូការីពុើ៖
(i)	 ការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។
(ii)	 ការីរីក៏ា	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើណត្រូរៅពុើសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា	អាជើវក៏មើ
លែដូ�មាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្សៃយា	រីមួមាៃជាអាទិ៍	ការីរីក៏ា	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	 
ឬការីត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាពា�ិជាក៏មើ
ណត្រូរៅពុើណោ�បំ�ង្សា	អាជើវក៏មើលែដូ�មាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្សៃយា	ឬ
អៃុញ្ញាា តណ��ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។
(iii)	 ការីរីក៏ា	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃ	ណ�ណត្រូរៅ
ទំោក់៏ទំៃង្សាអាជើវក៏មើផ្ទ �់រីវាង្សាអុក៏ណ៉ូការី	ៃិង្សាអាជើវក៏មើ។
(iv)	 ការី�ក់៏បញូូ�ោុៃូវព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�អុក៏ណ៉ូការីទទួ�បាៃ	
ណ��អៃុណ�មតាមកិ៏ចូ្សៃយាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីជាមួ�	អាជើវក៏មើ
ជាមួ�ៃឹង្សាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ខលាួៃទទួ�បាៃពុើ	ឬក៏ុងុ្សាោមបុគ្គ�មុាក់៏	

 ឬបណាដា បុគ្គ�ណផសង្សាណទៀត	ឬត្រូបមូ�ពុើអៃតរីអំណពុើរីរីបស់ខលាួៃជាមួ�អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ក៏រី�ើ លែដូ�អុក៏ណ៉ូការីអាច្�ក់៏បញូូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ណដូើម្ើ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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ណពុ�	ការីបង្សា្អៃ់	ការីផ្្អ ក៏	ឬការីបិទចំ្លែ�ក៏ណាមួ�នៃមាតិកា	មិៃបណង្សាកើត
ជាណច្តោរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីមាៃអៃតរីអំណពុើ	ជាមួ�បុគ្គ�មុាក់៏
ណឡើ�។
(t)	 “ការីផា�ពា�ិជាក៏មើលែដូ�ោើ ៃ�ក៏ខ�ៈផ្ទ �់ខលាួៃ”	មាៃៃ័�ថា	 
ការីផា�ពា�ិជាក៏មើ	ៃិង្សាការីណ្្ើទើផារីលែដូ�លែផ្អក៏លែតមយា៉ាង្សាណៅណ�ើព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�ទទួ�បាៃពុើអៃតរីអំណពុើបចុូ្ប្ៃរុីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ជាមួ�អាជើវក៏មើណោះ	ណ��មាៃការីណ�ើក៏លែ�ង្សាណៅណ�ើ
ទើតាងំ្សា	ភូមិស្ត្រូសតជាក់៏�ក់៏រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(n) (u)	 “បុគ្គ�”	មាៃៃ័�ថា	បុគ្គ�មុាក់៏	ក៏មើសិទធិ	សហិត្រូោស	នដូគូ	 
គណត្រូមាង្សាវៃិិណោគច្ត្រូមះុ	អង្សា្គការី�ត់តាងំ្សាណឡើង្សាណដូើម្ើត្រូបណោជៃ៍រីមួ	មរីតក៏
អាជើវក៏មើ	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ	ស្ជើវក៏មើ	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃទទួ�ខុសត្រូតវូមាៃក៏ត្រូមិត	 
សមាគម	គ�ៈក៏មាើ ្ិការី	ៃិង្សាអង្សា្គភាពុ	ឬត្រូក៏មុនៃបុគ្គ�ណផសង្សាណទៀតលែដូ�
ណ្្ើសក៏មើភាពុជាត្រូក៏មុ។
(o) (v) (1)	 “ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ”	មាៃៃ័�ថា	ព័ុត៌មាៃលែដូ�កំ៏�ត់
អតតសញ្ញាា �	ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សា	បរីោិ�	មាៃសមត្ថភាពុ	សមណហិតុផ�	ក៏ុងុ្សា
ការីពាក់៏ព័ុៃធជាមួ�	ឬអាច្ត្រូតវូបាៃតភាា ប់ណ��សមណហិតុផ�	ណ��
ផ្ទ �់	ឬណ��ត្រូបណោ�	ជាមួ�ៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬត្រូគសួ្រីជាក់៏�ក់៏
មួ�។	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះខាង្សាណត្រូកាម
ណៃះ	ត្រូបសិៃណបើវាកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �	ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សា	បរីោិ�	មាៃ
សមត្ថភាពុ	សមណហិតុផ�	ក៏ុងុ្សាការីពាក់៏ព័ុៃធជាមួ�	ឬអាច្ត្រូតវូបាៃតភាា ប់	 
ណ��សមណហិតុផ�	ណ��ផ្ទ �់	ឬណ��ត្រូបណោ�ជាមួ�ៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ឬត្រូគសួ្រីជាក់៏�ក់៏មួ�៖
(A)	 �ក៏ខខ�ឌ កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា�ដូូច្ជា	ណ�ើ ះពិុត	ណ�ើ ះណ�ណត្រូរៅ	
អាស��្ឋ ៃនត្រូបស�ើ �៍	ណ�ខកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា�ផ្ទ �់ខលាៃួខុសលែបលាក៏ពុើណគ	 ណ�ខកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា�តាមអៃឡាញ	អាស��្ឋ ៃពិុ ើ្ការីអុើៃណ ើ្�ិត	 
អាស��្ឋ ៃអុើលែម�	ណ�ើ ះគ�ៃើ	ណ�ខសៃតិសុខសង្សា្គម	ណ�ខប័�្ណណបើក៏បរី	
ណ�ខ�ិខិតឆូលាង្សាលែដូៃ	ឬណ�ខកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា�ត្រូសណដូៀង្សាោុណផសង្សាណទៀត។
(B)	 រា�់	ត្រូបណភទ�ងំ្សាឡា�នៃ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�មាៃបរីោិ�
ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.80។
(C)	 �ក៏ខ�ៈនៃចំ្ណាត់ថុាក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃការីពារីណត្រូកាមច្បាប់រីដូ្ឋ	
California	ឬច្បាប់សហិព័ុៃធ។
(D)	 ព័ុត៌មាៃពា�ិជាក៏មើ	រីមួមាៃជាអាទិ៍ដូូច្ជា	កំ៏�ត់ត្រូតាអំពុើ
ត្រូទពុយសម្តតិ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	ផ�ិតផ�	ឬណសវាក៏មើលែដូ�បាៃជាវ	បាៃទទួ�	ឬ
បាៃពិុ�រីណា	ឬត្រូបវតតិ	ឬៃិោុការីនៃការីជាវ	ឬការីណត្រូបើត្រូបាស់ណផសង្សាណទៀត។
(E)	 ព័ុត៌មាៃជើវមាត្រូត។
(F)	 ព័ុត៌មាៃសក៏មើភាពុតាមអុើៃ្ឺ�ិត	ឬតាមណអឡចិ្ត្រូតៃិូក៏ណផសង្សាណទៀត	 
រីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	ត្រូបវតតិរីកុ៏រីក៏	ត្រូបវតតិត្រូស្វត្រូជាវ	ៃិង្សា
ព័ុត៌មាៃលែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាអៃតរីអំណពុើរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាមួ�	ៃឹង្សាក៏មើវ ិ្ ើ
ណគហិទំព័ុរីអុើៃ្ឺ�ិត	ឬការីផា�ពា�ិជាក៏មើ។
(G)	 ទិៃៃ័ុ�ទើតាងំ្សាភូមិស្ត្រូសត។
(H)	 ព័ុត៌មាៃជាសំណឡង្សា	ណអឡចិ្ត្រូតៃិូក៏	ណស្ទសសៃ៍	នៃកំ៏ណ�	នៃ
ឃាៃវញិ្ញាា �	ឬព័ុត៌មាៃត្រូសណដូៀង្សាោុណៃះ។
(I)	 ព័ុត៌មាៃលែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាវជិាា ជើវៈ	ឬការីង្ហារី។
(J)	 ព័ុត៌មាៃអប់រី	ំត្រូតវូបាៃកំ៏�ត់ថាជាព័ុត៌មាៃលែដូ�មិៃអាច្រីក៏បាៃជា
	ព័ុត៌មាៃកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា�ផ្ទ �់ខលាៃួលែដូ�មិៃអាច្រីក៏បាៃជាស្ធារី�ៈ	 
ដូូច្មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាច្បាប់សដាើពុើសិទធ	ិៃិង្សាឯក៏ជៃភាពុក៏ុងុ្សាការីអប់រីរំីបស់
ត្រូគសួ្រី	(Family Educational Rights and Privacy Act) (20 U.S.C. 
Sec. 1232g; 34 C.F.R.	ភាគទើ	99)។

(K)	 ការីសៃុិ�្ឋ ៃលែដូ��ញណច្ញពុើព័ុត៌មាៃណាមួ�ខាង្សាណត្រូកាមណៃះ	
លែដូ�ត្រូតវូបាៃកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សាណៃះណដូើម្ើបណង្សាកើត		បាៃ

ៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាក់៏�ក់៏មុាក់៏	ក៏រី�ើ លែដូ�អាជើវក៏មើលែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់
ព័ុត៌មាៃបិទបាងំ្សាអតតសញ្ញាា �ណោះ៖

(1)	 បាៃអៃុវតតកិ៏ចូ្ការីពារីបណចូ្ក៏ណទសលែដូ�ហាមឃាត់ការីកំ៏�ត់	
អតតសញ្ញាា �ណឡើង្សាវញិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�ព័ុត៌មាៃណោះ	អាច្ៃឹង្សា
ពាក់៏ព័ុៃធជាមួ�។

(2)	 បាៃអៃុវតតដំូណ�ើ រីការីអាជើវក៏មើលែដូ�ហាមឃាត់ោូង្សាច្បាស់ៃូវ
ព័ុត៌មាៃណោះ។

(3)	 បាៃអៃុវតតដំូណ�ើ រីការីអាជើវក៏មើណដូើម្ើបង្ហាក រីៃូវការីបណញញូណ��	
ណ្្សត្រូបលែហិសៃូវព័ុត៌មាៃបិទបំាង្សាអតតសញ្ញាា �។

(4)	 មិៃបុូៃបូង្សាក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �ព័ុត៌មាៃណោះណឡើង្សាវញិ។

(i) (n)	 “វ ិ្ ើស្ត្រូសតលែដូ�បាៃកំ៏�ត់សត្រូមាប់�ក់៏ជូៃសំណ�ើ ”	
មាៃៃ័�ថា	អាស��្ឋ ៃណផញាើសំបុត្រូត	អាស��្ឋ ៃអុើលែមូ�	ណគហិទំព័ុរី
អុើៃ្ឺ�ិត	វ ុបិផតថ្មី�អុើៃ្ឺ�ិត	ណ�ខទូរីស័ពុទណ�គិតនថ្មីលា	ឬព័ុត៌មាៃ
ទំោក់៏ទំៃង្សាលែដូ�អាច្អៃុវតតបាៃណផសង្សាណទៀត	លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អាច្�ក់៏
ជូៃសំណ�ើ 	ឬណសច្ក៏ដាើលែ�ោំណត្រូកាម	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ៃិង្សារា�់មណ្យាបា�
ថ្មីើើណាមួ�	លែដូ�ង្ហា�ត្រូស�ួសត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការី	�ក់៏ទង្សាណៅ
អាជើវក៏មើ	ដូូច្លែដូ�បាៃអៃុម័តណ��អគ្គណមធាវ	ីណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏
ទើ	1798.185។

(j) (o)	“ឧបក៏រី�៍”	មាៃៃ័�ថា	វត្ថុជារីបូវៃ័តលែដូ�អាច្មាៃ	សមត្ថភាពុ
�ក់៏ទង្សាណៅកាៃ់អុើៃ្ឺ�ិតណ��ផ្ទ �់	ឬណ��ត្រូបណោ�	ឬណៅកាៃ់
ឧបក៏រី�៍មួ�ណផសង្សាណទៀត។

(k)	 “ព័ុត៌មាៃធាោរាាប់រីង្សាសុខភាពុ”	មាៃៃ័�ថា	ណ�ខណោ�ការី�៍
ធាោរាាប់រីង្សា	សត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬណ�ខអតតសញ្ញាា �អុក៏ជាវ	�ក៏ខ�ៈ
កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �ខុសលែបលាក៏ណគណាមួ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��
អុក៏ធាោរាាប់រីង្សាសុខភាពុណដូើម្ើកំ៏�ត់	អតតសញ្ញាា �អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬ
ព័ុត៌មាៃណាមួ�ណ�ក៏ុងុ្សា	ពាក៏យសំុ	ៃិង្សាត្រូបវតតិ�ម�រីរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
រីមួ�ងំ្សាកំ៏�ត់ត្រូតាប�ដាឹ ង្សាឧទធរី�៍	ត្រូបសិៃណបើ	ព័ុត៌មាៃ	ណោះត្រូតវូបាៃតភាា ប់	ឬ
អាច្តភាា ប់បាៃណ��សមណហិតុផ�	ណៅៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬត្រូគសួ្រីណាមួ�	
រីមួ�ងំ្សា		តាមរី�ៈឧបក៏រី�៍មួ�	ណ��អាជើវក៏មើ	ឬអុក៏ផដា�់ណសវា។

(l) (p)	 “ណគហិទំព័ុរី”	មាៃៃ័�ថា	ទំព័ុរីណផដាើមដំូបូង្សា	នៃណគហិទំព័ុរីអុើៃណ ើ្�ិត	 
ៃិង្សារា�់ណគហិទំព័ុរីអុើៃណ ើ្�ិត	ណាមួ�លែដូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាៃួត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�។	
ក៏រី�ើ ជាណសវាតាមអៃឡាញ	ដូូច្ជាក៏មើវ ិ្ ើទូរីស័ពុទក៏ុងុ្សាច្�័ត	 
ទំព័ុរីណដូើមមាៃៃ័�ថា	ទំព័ុរីណវទិការីបស់ក៏មើវ ិ្ ើ	ឬទំព័ុរី�ញ�ក៏	តំ�ភាា ប់
ណ�ក៏ុងុ្សាក៏មើវ ិ្ ើ	ដូូច្ជា	ពុើការីកំ៏�ត់រីច្ោសម្ព័ៃធក៏មើវ ិ្ ើ	“អំពុើ”	“ព័ុត៌មាៃ’’	ឬ
ទំព័ុរីការីកំ៏�ត់	ៃិង្សារា�់ទើតាងំ្សាណផសង្សាណទៀតលែដូ�អៃុញ្ញាា តឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
	ពិុៃិតយណមើ�	ណសច្ក៏តើជូៃដំូ�ឹង្សា ណសច្ក៏តើជូៃដំូ�ឹង្សាោោ	លែដូ�តត្រូមវូណ��	 
លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.135 ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	រីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃត
មិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	មុៃណពុ�ការី�ញ�ក៏ក៏មើវ ិ្ ើណោះណទ។

(q)	 “ត្រូគសួ្រី”	មាៃៃ័�ថា	ត្រូក៏មុមួ�	ណ�ះជាោូង្សាណាមាៃអតតសញ្ញាា �
នៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�រីស់ណ�រីមួជាមួ�ោុណ�អាស��្ឋ ៃ	�ំណ��្ឋ ៃ
លែតមួ�	ៃិង្សាណត្រូបើត្រូបាស់ឧបក៏រី�៍	ឬណសវារីមួោុ។
(m) (r)	 “សៃុិ�្ឋ ៃ”	ឬ	“ការីសៃុិ�្ឋ ៃ”	មាៃៃ័�ថា	ការី�ញ�ក៏
ព័ុត៌មាៃ	ទិៃៃ័ុ�	ការីសៃើត់	ឬណសច្ក៏ដាើសៃុិ�្ឋ ៃពុើអង្សា្គណហិតុ	ភ័សតុតាង្សា	ឬ
ត្រូបភពុព័ុត៌មាៃ	ឬទិៃៃ័ុ�ណផសង្សាណទៀត។
(s)	 “មាៃអៃតរីអំណពុើណ��ណច្តោ”	មាៃៃ័�ថា	ណ�ណពុ�លែដូ�អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់មាៃ	ណច្តោមាៃអៃតរីអំណពុើជាមួ�បុគ្គ�ណាមុាក់៏	ឬត្រូបកាសផា�
ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃណៅឲ្យយបុគ្គ�មុាក់៏	តាមរី�ៈអៃតរីអំណពុើមួ�	ឬណត្រូច្ើៃ
លែដូ�មាៃ	�ក៏ខ�ៈ	គិតទុក៏ជាមុៃ	រីមួ�ងំ្សាការីចូ្�ណៅណគហិទំព័ុរីរីបស់
បុគ្គ�	ណោះ	ឬការីជាវទំៃិញ	ឬណសវាក៏មើពុើបុគ្គ�មុាក់៏ណោះ។	ការីពុៃយា

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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(s) (ab)	 “ការីត្រូស្វត្រូជាវ	”	សំណ�ណ�ើ	ការីវភិាគ�ក៏ខ�ៈវទិយាស្ត្រូសត	 
ការីសិក៏ាៃិង្សាការីអណង្សា្គត�ក៏ខ�ៈជាត្រូបព័ុៃធ	រីមួមាៃ�ងំ្សាការីត្រូស្វត្រូជាវ	ជា
មូ��្ឋ ៃ	ឬការីត្រូស្វត្រូជាវអៃុវតតលែដូ�ត្រូតវូបាៃកំ៏�ត់ណដូើម្ើអភិវឌីឍ	ឬ
រីមួចំ្លែ�ក៏	ដូ�់ចំ្ណ�ះដឹូង្សាស្ធារី�ៈ	ឬវទិយាស្ត្រូសតក៏ុងុ្សាផ�	ត្រូបណោជៃ៍
ស្ធារី�ៈ	ៃិង្សាលែដូ�ត្រូបកាៃ់ខាា ប់ៃូវ	ឬណោរីពុតាមត្រូក៏មសើ�្ម៌	លែដូ�
អាច្អៃុវតតបាៃ	�ងំ្សាអស់ណផសង្សាណទៀត	ៃិង្សាច្បាប់ឯក៏ជៃភាពុ ឬជាអាទិ៍
រីមួមាៃការីសិក៏ាលែដូ�បាៃណ្្ើណឡើង្សា	ក៏ុងុ្សាផ�ត្រូបណោជៃ៍	ស្ធារី�ៈ	ក៏ុងុ្សា
វស័ិ�សុខភាពុ	ស្ធារី�ៈ។	ការីត្រូស្វត្រូជាវជាមួ�ៃឹង្សាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
លែដូ�អាច្ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃត្រូបមូ��ក៏	ពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ណពុ�អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ណ្្ើអៃតរីក៏មើជាមួ�ណសវាក៏មើឬ	ឧបក៏រី�៍	រីបស់	អាជើវក៏មើសត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សាណផសង្សាណទៀតត្រូតវូ៖

(1)	 ត្រូសបោុជាមួ�ៃឹង្សាណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើលែដូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
ណោះ	ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�សត្រូមាប់។

(2)	 ណត្រូកា�ពុើត្រូតវូបាៃលែក៏លាង្សាអតតសញ្ញាា �	ៃិង្សាបិទបំាង្សាអតតសញ្ញាា �	 
ឬបិទបាងំ្សាអតតសញ្ញាា ��ងំ្សាមូ�	ព័ុត៌មាៃ	�ងំ្សាណោះមិៃអាច្កំ៏�ត់
អតតសញ្ញាា �	ផារីភាា ប់	ណរីៀបរាប់	ឬ	អាច្បណង្សាកើតទំោក់៏ទំៃង្សា	ឬតភាា ប់ោុ	
ណ��សមណហិតុផ�	ណ��ផ្ទ �់	ឬណ��ត្រូបណោ�	ណៅៃឹង្សា	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ជាក់៏�ក់៏ណ��	អាជើវក៏មើបាៃណទ។

(3)	 �ក់៏ឲ្យយស្ថិតណ�ណត្រូកាមការីការីពារីលែផកុ៏បណចូ្ក៏ណទសលែដូ�ហាមឃាត់	
អតតសញ្ញាា �ក៏មើណឡើង្សាវញិណ�ើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�បាៃផដា�់ព័ុត៌មាៃណត្រូរៅពុើ
ការី�ំបាច់្សត្រូមាប់ោំត្រូទដូ�់ការីត្រូស្វត្រូជាវ។

(4)	 ស្ថិតណ�ណត្រូកាមដំូណ�ើ រីការីអាជើវក៏មើលែដូ�ហាមឃាត់ោូង្សាជាក់៏�ក់៏	 
ណ�ើអតតសញ្ញាា �ក៏មើណឡើង្សាវញិនៃ	ព័ុត៌មាៃណត្រូរៅពុើការី�បំាច់្ណដូើម្ើ	ោតំ្រូទ
ដូ�់ការីត្រូស្វត្រូជាវ។

(5)	 �ក់៏ឲ្យយស្ថិតណ�ណត្រូកាមដំូណ�ើ រីការីអាជើវក៏មើណដូើម្ើបង្ហាក រីការីលែបក៏ធាលា �	
ណ��ណ្្សត្រូបលែហិសនៃព័ុត៌មាៃលែដូ�បាៃបិទបំាង្សាអតតសញ្ញាា �។

(6)	 ត្រូតវូបាៃការីពារីពុើការីបុូៃបូង្សាអតតសញ្ញាា �ក៏មើណឡើង្សាវញិណាមួ�។

(7)	 ណត្រូបើត្រូបាស់លែតក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សាត្រូស្វត្រូជាវលែដូ�ត្រូតវូោុៃឹង្សាបរីបិទ	នៃ
ការីត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។

(8) មិៃត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាពា�ិជាក៏មើណាមួួ�។

(9)	 ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ណ��អាជើវក៏មើលែដូ�ណ្្ើការីត្រូស្វត្រូជាវឲ្យយស្ថិតណត្រូកាមការី	 
ត្រូគប់ត្រូគង្សាសៃតិសុខបលែៃ្ថម	លែដូ�កំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃណ�ើការីចូ្�ណត្រូបើទិៃៃ័ុ�
ត្រូស្វត្រូជាវ	សត្រូមាប់លែតបុគ្គ�ិក៏លែដូ�ត្រូតវូបំណពុញភារីកិ៏ចូ្តាមការី�បំាច់្
ណដូើម្ើអៃុវតតណោ�បំ�ង្សានៃការីត្រូស្វត្រូជាវលែតបុូណណា្ណ ះ។

(ac)	 “សៃតិសុខៃិង្សាភាពុសុច្រីតឹ”	សំណ�ណ�ើសមត្ថភាពុរីបស់៖

(1)	 បណាដា ញឬត្រូបព័ុៃធព័ុត៌មាៃក៏ុងុ្សាការីរីកុ៏រីក៏ឧបទទវណហិតុសៃតិសុខលែដូ�
ណ្្ើឲ្យយខូច្	ភាពុលែដូ�អាច្ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃ	ភាពុត្រូតឹមត្រូតវូ	ភាពុសុច្រីតឹ	ៃិង្សាភាពុ
សមា្ង ត់	នៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃរីក៏ាទុក៏	ឬលែដូ�បាៃបញាៃូ។

(2)	 អាជើវក៏មើក៏ុងុ្សាការីរីកុ៏រីក៏ឧបទទវណហិតុសៃតិសុខ	ទប់ទ�់ជាមួ�
សក៏មើភាពុ	ពុយាបាទ	បំភាៃ់	បៃលាំ	ឬ	ខុសច្បាប់	ៃិង្សាជួ��ក់៏ណ�ស	ជៃលែដូ�
ត្រូតវូទទួ�ណ�សចំ្ណពាះសក៏មើភាពុ�ងំ្សាណោះ។

(3)	 អាជើវក៏មើក៏ុងុ្សាការីធាោៃូវសុវត្ថិភាពុលែផកុ៏រាង្សាកា�រីបស់រីបូវៃតបុគ្គ�។

(t) (ad) (1)	 “�ក់៏”	“ការី�ក់៏”	“ការី�ក់៏ដូូរី”	ឬ	“ត្រូតវូបាៃ�ក់៏’’	សំណ�	
ណ�ើការី�ក់៏	ការីជួ�	ការីបណញញូ	ការីបង្ហាា ញណអា�ណឃើញ	ការីផសព្ុផា�	 
ការី�ក់៏ឲ្យយរីក៏បាៃ	ការីណផទរី	ឬការីត្រូបាត្រូស័��ក់៏ទង្សា	ណ��ផ្ទ �់មាត់	 
ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	ឬណ��ត្រូបព័ុៃធណអឡចិ្ត្រូតៃិូក៏	ឬមណ្យាបា�
ណផសង្សាណទៀតណ�ើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��អាជើវក៏មើ

ជា	ត្រូបវតតិរីបូអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�ឆូលាុះបញូ្ញាងំ្សាអំពុើចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តត	អតត
ច្រីកិ៏	ៃិោុការីចិ្តតស្ត្រូសត	កា	រីជត្រូមញុចិ្តត	អាក៏ប្កិ៏រីោិ	ឥរីោិបថ្មី	បញ្ញាា 	
សមត្ថភាពុ	ៃិង្សាសម្�រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(L)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់។
(2)	 “ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ”	មិៃរាប់បញូូ�ៃូវព័ុត៌មាៃលែដូ�អាច្រីក៏បាៃជា	
ស្ធារី�ៈ	ឬទទួ�បាៃណ��ត្រូសបច្បាប់	ព័ុត៌មាៃពិុត	លែដូ�ជាបញ្ញាា ក៏ដាើ
ក៏ង្សា�់្ជាស្ធារី�ៈណទ។	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃក៏ថាខ�ឌ ណៃះ	“លែដូ�
អាច្រីក៏បាៃជាស្ធារី�ៈ”	មាៃៃ័�ថា៖	ព័ុត៌មាៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ឲ្យយ
ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��	ត្រូសបច្បាប់ពុើកំ៏�ត់ត្រូតារីបស់សហិព័ុៃធ	រីដូ្ឋ	ឬរី�្ឋ ភិបា�
ថុាក់៏មូ��្ឋ ៃឬព័ុត៌មាៃលែដូ�អាជើវក៏មើមួ�មាៃមូ��្ឋ ៃសមណហិតុផ�	
ក៏ុងុ្សាការី	ណជឿជាក់៏ថា	ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ឲ្យយណត្រូបើត្រូបាស់បាៃណ��	ត្រូសបច្បាប់	ចំ្ណពាះ
ស្ធារី�ជៃទូណៅណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬពុើត្រូបព័ុៃធ	ផសព្ុផា�	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
លែច្ក៏��ោូង្សាទូ�ំទូ��	ឬណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬព័ុត៌មាៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ
�ក់៏ឲ្យយណត្រូបើត្រូបាស់បាៃណ��	បុគ្គ�	មុាក់៏លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះបាៃត្រូបកាស
ផា�ព័ុត៌មាៃ	ណោះត្រូបាប់	ត្រូបសិៃណបើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះពំុុបាៃរីតឹត្តិ	
ព័ុត៌មាៃ	ចំ្ណពាះទសសៃិក៏ជៃជាក់៏�ក់៏មួ�ណទណោះ។	“លែដូ�អាច្រីក៏បាៃជា
ស្ធារី�ៈ”	ពំុុមាៃៃ័�ថា	ព័ុត៌មាៃជើវមាត្រូតលែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ត្រូបមូ�ណ��
អាជើវក៏មើមួ�	អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ពំុុបាៃដឹូង្សាខលាួៃណទ។

(3)	 “ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ”	ពំុុរាប់បញូូ�ៃូវព័ុត៌មាៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�ត្រូតវូ
បាៃ	បិទបំាង្សាអតតសញ្ញាា �	ឬព័ុត៌មាៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូបមូ�ផដាុំណទ។

(w)	 “ទើតំាង្សាភូមិស្ត្រូសតជាក់៏�ក់៏”	មាៃៃ័�ថា	ទិៃៃ័ុ�ណាមួ�លែដូ�
ទទួ�បាៃ	ពុើឧបក៏រី�៍មួ�	ណហិើ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់	ឬមាៃណច្តោ
ណត្រូបើត្រូបាស់	ណដូើម្ើកំ៏�ត់ទើតំាង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ក៏ុងុ្សាតំបៃ់ភូមិស្ត្រូសតមួ�	
លែដូ�ណសើើៃឹង្សា	ឬតិច្ជាង្សាតំបៃ់នៃរីង្្សាង់្សាមួ�លែដូ�មាៃកំាត្រូបលែវង្សា	1,850	ហិ្៊ើ
ត	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតមាៃលែច្ង្សាណ��ៃិ�័តក៏មើណផសង្សាពុើណៃះ។
(p) (x)	 “ព័ុត៌មាៃកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �ត្រូបបូាប៊ើ�ើណត”	គឺជាអតតសញ្ញាា �
ក៏មើ	នៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬឧបក៏រី�៍រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	រីហិូតដូ�់ក៏ុងុ្សាក៏ត្រូមិតនៃ
ភាពុជាក់៏�ក់៏លែដូ�	អាច្ណក៏ើតមាៃណត្រូច្ើៃជាង្សា	ការីលែដូ�មិៃលែផ្អក៏ណ�ើត្រូបណភទ
ណាមួ�នៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃរីមួបញូូ�	ឫត្រូសណដូៀង្សាៃឹង្សា
ត្រូបណភទលែដូ�បាៃ	រា�ោម	ណ�ក៏ុងុ្សាៃិ�មៃ័�នៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។

(q) (y)	 “ការីដំូណ�ើ រីការី”	សំណ�ណ�ើត្រូបតិបតតិការី	ឬប�ដាុំ នៃត្រូបតិបតតិ
ការី	លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ្្ើណឡើង្សាណៅណ�ើព័ុត៌មាៃទិៃៃ័ុ�ផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬប�ដាុំ
នៃព័ុត៌មាៃទិៃៃ័ុ�ផ្ទ �់ខលាួៃមិៃថាតាម	ឬមិៃតាមរី�ៈមណ្យាបា�
ស្័�ត្រូបវតតិណោះណទ។

(z)	 “ជើវត្រូបវតតិស្ត្រូសត”	សំណ�ណ�ើទត្រូមង់្សាណាមួ�នៃការីដំូណ�ើ រីការីណ�ើ	
ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃកំ៏�ត់ៃិ�មៃ័�បលែៃ្ថមតាម	បទបញាតតិ
ត្រូសបតាមក៏ថាខ�ឌ 	(16)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.185	ណដូើម្ើ
វា�តនមលាទិដូ្ឋភាពុបុគ្គ�ជាក់៏�ក់៏�ក់៏ទង្សាៃឹង្សារីបូវៃតបុគ្គ�	ៃិង្សាជាពិុណសស
ណដូើម្ើវភិាគ	ឬ	ពុយាក៏រី�៍ទិដូ្ឋភាពុពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សា	ការីត្រូបតិបតតិរីបស់រីបូវៃត
បុគ្គ�ណោះណ�ក៏លែៃលាង្សាណ្្ើការី	ស្្ថ ៃភាពុណសដូ្ឋកិ៏ចូ្	សុខភាពុ	ចំ្�ូ�ចិ្តត
ផ្ទ �់ខលាួៃ	ចំ្ណាប់អារីមើ�៍	ភាពុលែដូ�អាច្ណជឿទុក៏ចិ្តតបាៃ	អាក៏ប្កិ៏រីោិ	 
ទើតាងំ្សា	ឬ	បមាលា ស់ទើ។
(r) (aa)	 “លែក៏លាង្សាអតតសញ្ញាា �”	ឬ	“ការីលែក៏លាង្សាអតតសញ្ញាា �”	សំណ�ណ�ើ
ដំូណ�ើ រីការី	នៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃក៏ុងុ្សារីណបៀបមួ�លែដូ�ណ្្ើឲ្យយព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃ	លែ�ង្សាអាច្ដឹូង្សាបាៃថាជារីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាក់៏�ក់៏មុាក់៏	 
ត្រូបសិៃណបើមិៃ	ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃបលែៃ្ថម	ក៏រី�ើ លែដូ�ព័ុត៌មាៃបលែៃ្ថមណោះ
ត្រូតវូបាៃរីក៏ាទុក៏	�ច់្ណ��លែឡក៏ណហិើ�ត្រូតវូស្ថិតណ�ណត្រូកាមវធិាៃការី
បណចូ្ក៏ណទសៃិង្សាស្្ថ ប័ៃ	ណដូើម្ើធាោថាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃមិៃត្រូតវូបាៃណ្្ើឲ្យយ
ណគស្្គ �់ថាជារីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�មាៃអតតសញ្ញាា �	ឬលែដូ�អាច្
កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �បាៃ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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58 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

អាជើវក៏មើ	 
ៃិង្សាវជិាា ជើវៈ)។
(ae)	 “ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់”	សំណ�ណ�ើ៖
(1)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បង្ហាា ញ	៖
(A)	 ណ�ខសៃតិសុខសង្សា្គម	ប័�្ណណបើក៏បរី	អតតសញ្ញាា �ប័�្ណត្រូប�រំីដូ្ឋ	ឬ
ណ�ខ�ិខិតឆូលាង្សាលែដូៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	
(B)	 ព័ុត៌មាៃចូ្�គ�ៃើ	គ�ៃើហិិរីញាវត្ថុ	ណ�ខកាតឥ�ពុៃធ	ឬកាត
ឥ��ៃ	រីមួផសំជាមួ�ណ�ខកូ៏ដូ	ដំូណ�ើ រីការី	ឬកូ៏ដូសុវត្ថិភាពុ	�បំាច់្
ណាមួ�	ពាក៏យសមា្ង ត់	ឬព័ុត៌មាៃសមា្គ �់ខលាួៃ	លែដូ�អៃុញ្ញាា តឱយចូ្�
ដំូណ�ើ រីការីគ�ៃើរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(C)	 ទើតាងំ្សាភូមិស្ត្រូសតជាក់៏�ក់៏រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(D)	 ត្រូបភពុជាតិស្សៃ៍	ឬជាតិពុៃធ	ជំណៃឿស្សោ	ឬជំណៃឿលែបប
ទសសៃវជិាា 	ឬសមាជិក៏ភាពុសហិជើពុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	
(E)	 ខលាឹមស្រីនៃ�ិខិត	អុើលែម�	ៃិង្សាស្រីជាអក៏សរីរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតអាជើវក៏មើគឺជាអុក៏ទទួ�ណ��ណច្តោ	នៃការីត្រូបាត្រូស័�
�ក់៏ទង្សា។
(F)	 ទិៃៃ័ុ�លែហិសៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(2) (A)	 ដំូណ�ើ រីការីព័ុត៌មាៃជើវមាត្រូតសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃការី	កំ៏�ត់
អតតសញ្ញាា �លែតមួ�គត់	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(B)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�ៃិង្សាបាៃវភិាគ	�ក់៏ទង្សា	ៃឹង្សា
សុខភាពុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(C)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�ៃិង្សាបាៃវភិាគ�ក់៏ទង្សាៃឹង្សា	ជើវតិ
ផលាូវណភទ	ៃិង្សាៃិោុការីណភទរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(3)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់លែដូ�	“អាច្រីក៏បាៃជាស្ធារី�ៈ”	ណ��	 
អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ 	(2)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(v)	មិៃត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏	ជា
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់ឬព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណឡើ�។
(u) (af)	 “ណសវាក៏មើ”	ឬ	“ណសវាក៏មើោោ”	សំណ�ណ�ើការីង្ហារី	ពុ�ក៏មើ	 
ៃិង្សាណសវាក៏មើោោ	រីមួបញូូ��ងំ្សាណសវាក៏មើ�ងំ្សាឡា�ណាលែដូ�មាៃ	
ទំោក់៏ទំៃង្សាជាមួ�ការី�ក់៏	ឬការីជួសជុ�ទំៃិញ។
(v) (ag) (1)	 “ត្រូក៏មុហ៊ិៃុផដា�់ណសវាក៏មើ”	សំណ�ណ�ើ	ត្រូក៏មុហ៊ិៃុឯក៏ក៏មើសិទធិ	 
ត្រូក៏មុហ៊ិៃុ	ភាពុជានដូគូ	ត្រូក៏មុហ៊ិៃុទទួ�ខុសត្រូតវូមាៃក៏ត្រូមិត	ស្ជើវក៏មើ	សមាគម	 
ឬៃើតិបុគ្គ�ណផសង្សាណទៀតលែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ណរីៀបចំ្ណឡើង្សា	ឬត្រូបតិបតតកិារី	សត្រូមាប់
ត្រូបាក់៏ចំ្ណ�ញឬអត្ថត្រូបណោជៃ៍ហិិរីញាវត្ថរុីបស់មូាស់ភាគហ៊ិៃុ		រីបស់ខលាៃួឬមូាស់
ណផសង្សាណទៀត បុគ្គ�	លែដូ�ដំូណ�ើ រីការីព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាៃួក៏ុងុ្សាោមអាជើវក៏មើមួ�
ណហិើ�លែដូ�ទទួ�បាៃ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាៃួពុើ	ឬក៏ុងុ្សាោមអាជើវក៏មើលែដូ�បង្ហាា ញ
ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាៃួរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ		ណ��
អៃុណ�មតាមកិ៏ចូ្សៃយាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	ក៏រី�ើ លែដូ�កិ៏ចូ្សៃយាណោះ
ហាមឃាត់	អង្សា្គភាពុលែដូ�	ទទួ�ព័ុត៌មាៃបុគ្គ�ណោះ	ពុើ៖
(A)	 ការី�ក់៏	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។
(B)	 ការីក៏ាទុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សា	ណាមួ�ណត្រូរៅពុើសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាជាក់៏�ក់៏នៃ
ការីត្រូបតិបតតិណសវាក៏មើ	ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើលែដូ�មាៃ	លែច្ង្សាក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្សៃយា
សត្រូមាប់អាជើវក៏មើ	ឬណបើមិៃដូូណច្ះុណទ	ដូូច្លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណ��
ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	រីមួ�ងំ្សាការីរីក៏ាទុក៏	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃ	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាពា�ិជាក៏មើ	ណត្រូរៅពុើ	ការីផត�់ណសវាក៏មើ
ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើលែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្សៃយា	ជាមួ�អាជើវក៏មើឬណបើ
មិៃដូូណច្ះុណទ	ដូូច្លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណ��ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(C)	 ការីរីក៏ាទុក៏	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬ	ការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃណៅខាង្សាណត្រូរៅ	នៃ
ទំោក់៏ទំៃង្សាអាជើវក៏មើផ្ទ �់រីវាង្សាអុក៏ផដា�់ណសវាក៏មើ	ៃិង្សាអាជើវក៏មើ។

ណៅកាៃ់អាជើវក៏មើមួ�ណទៀត	ឬភាគើទើបើណដូើម្ើត្រូបាក់៏	ឬការីពិុ�រីណាលែដូ�
មាៃតនមលាណផសង្សាណទៀត។

(2)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	អាជើវក៏មើមិៃ�ក់៏	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃណទណ�ណពុ�៖

(A)	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណត្រូបើត្រូបាស់ឬលែ�ោំអាជើវក៏មើណ��ណច្តោឲ្យយ៖

(i)	 បង្ហាា ញឲ្យយណឃើញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។

(ii) ណត្រូបើត្រូបាស់អាជើវក៏មើណដូើម្ើណ្្ើអៃតរីក៏មើជាមួ�ភាគើទើបើមួ�	ឬ	ណត្រូច្ើៃ  
ណ��ណច្តោ។	ក៏រី�ើ លែដូ�ភាគើទើបើ	ក៏៏មិៃ�ក់៏	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូរី	 
ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតការីបង្ហាា ញ	ព័ុត៌មាៃណោះៃឹង្សាត្រូសបជាមួ�ៃឹង្សាត្រូបការីនៃ
ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។	អៃតរីក៏មើណ��ណច្តោណក៏ើតណឡើង្សាណ�ណពុ�លែដូ�អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់មាៃ	ណច្តោណ្្ើអៃតរីក៏មើជាមួ�ភាគើទើបើតាមរី�ៈអៃតរីក៏មើ	ជាក់៏�ក់៏
មួ�	ឬណត្រូច្ើៃ។	ការីពុៃយាណពុ�	ការីបង្សា្អៃ់	ការីផ្្អ ក៏	ឬការីបិទចំ្លែ�ក៏មួ�
នៃមាតិកា	មិៃបណង្សាកើតជាណច្តោរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណដូើម្ើណ្្ើអៃតរីក៏មើ
ជាមួ�ភាគើទើបើណទ។

(B)	 អាជើវក៏មើណត្រូបើត្រូបាស់	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �	
សត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�បាៃណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួការី�ក់៏	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ឬបាៃកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃ	ការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃការីរី�ឹំក៏
បុគ្គ�ភាគើទើបើ 	លែដូ�	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួការី	�ក់៏ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬបាៃកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃការីណត្រូបើត្រូបាស់	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(C)	 អាជើវក៏មើណត្រូបើត្រូបាស់	ឬលែច្ក៏��ជាមួ�អុក៏ផដា�់ណសវាក៏មើ	ៃូវ
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ��ំបាច់្	សត្រូមាប់អៃុវតត
ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ	ត្រូបសិៃណបើ	បំណពុញបាៃៃូវ�ក៏ខខ�ឌ �ំង្សាពុើរី
ខាង្សាណត្រូកាម៖

(i)	 អាជើវក៏មើបាៃផដា�់ការីជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើព័ុត៌មាៃណោះលែដូ�កំ៏ពុុង្សាត្រូតវូបាៃ	
ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬលែច្ក៏��	ណៅតាម�ក៏ខខ�ឌ រីបស់ខលាួៃ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	 
1798.135។

(ii)	 អុក៏ផដា�់ណសវាក៏មើមិៃបៃតត្រូបមូ�	�ក់៏	ឬណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត�ំបាច់្សត្រូមាប់បំណពុញ	ណោ�បំ�ង្សា
អាជើវក៏មើ។

(D) (C)	 អាជើវក៏មើណផទរីណៅភាគើទើបើៃូវព័ុត៌មាៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ក៏ុងុ្សាោម
ជាត្រូទពុយសម្តតិលែដូ�ជាលែផកុ៏មួ�នៃការី�ក់៏បញូូ�ោុ	ការីទទួ��ក៏	 
ការីក៏ស័�្ៃ	ឬត្រូបតិបតតិការីណផសង្សាណទៀត	លែដូ�ភាគើទើបើទទួ�បៃទុក៏
ត្រូគប់ត្រូគង្សា�ងំ្សាត្រូសងុ្សា	ឬមួ�លែផកុ៏ណ�ើអាជើវក៏មើ	ក៏រី�ើ លែដូ�ព័ុត៌មាៃត្រូតវូបាៃ
ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬ	លែច្ក៏��ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.110	ៃិង្សា	1798.115 
ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។	ត្រូបសិៃណបើភាគើទើបើផ្លា ស់បដាូរីោូង្សាណត្រូច្ើៃណ�ើរីណបៀបលែដូ�
ខលាួៃណត្រូបើត្រូបាស់	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សា
�ក៏ខ�ៈលែដូ�មិៃត្រូសបោុោូង្សាខាលា ងំ្សាជាមួ�ៃឹង្សាការីសៃយាលែដូ�បាៃ
ណ្្ើ	ណ�ណពុ�	ត្រូបមូ�ណោះ	ភាគើណោះត្រូតវូផដា�់ការីជូៃដំូ�ឹង្សាជាមុៃ	អំពុើ
ការីអៃុវតតថ្មីើើ	ឬការីអៃុវតតលែដូ�បាៃផ្លា ស់បដាូរីជូៃ	ដូ�់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	ការី
ជូៃដំូ�ឹង្សាត្រូតវូមាៃភាពុច្បាស់�ស់ៃិង្សាមូត់ច្ត់ត្រូគប់ត្រូោៃ់	ណដូើម្ើធាោថា	 
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�មាៃង្ហា�ណត្រូបើត្រូបាស់សិទធិ	រីបស់ពួុក៏ណគត្រូសបតាមលែផកុ៏	 
1798.120 	នៃសិទធិទទួ�បាៃណៃះ។	អៃុក៏ថាខ�ឌ ណៃះមិៃអៃុញ្ញាា តឲ្យយ
អាជើវក៏មើណ្្ើការីផ្លា ស់បដាូរីណោ�ការី�៍ឯក៏ជៃភាពុដ៏ូណត្រូច្ើៃៃិង្សាត្រូបតិសក៏មើ	ឬ
ណ្្ើការីផ្លា ស់បដាូរីណផសង្សាណទៀតណ�ក៏ុងុ្សាណោ�ការី�៍ឯក៏ជៃភាពុ	រីបស់ពួុក៏ណគក៏ុងុ្សា
រីណបៀបលែដូ�ៃឹង្សារីណំ�ភបំពាៃណ�ើត្រូក៏មច្បាប់សតើពុើការីអៃុវតតមិៃត្រូតឹមត្រូតវូៃឹង្សា
បំភាៃ់ណឡើ�	(Unfair and Deceptive Practices Act)	(ជំពូុក៏	5  
[�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏	17200]	នៃភាគ	2	នៃលែផកុ៏	7	នៃត្រូក៏ម

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬលែច្ក៏��ត្រូសបតាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។	ត្រូបសិៃណបើភាគើទើបើ
ផ្លា ស់បដាូរីោូង្សាណត្រូច្ើៃណ�ើរីណបៀបលែដូ�ខលាួៃណត្រូបើត្រូបាស់	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សា	�ក៏ខ�ៈលែដូ�មិៃត្រូសបោុោូង្សាខាលា ងំ្សា
ជាមួ�ៃឹង្សាការីសៃយាលែដូ�បាៃណ្្ើ	ណ�ណពុ�	ត្រូបមូ�ណោះ	ភាគើណោះត្រូតវូ
ផដា�់ការីជូៃដំូ�ឹង្សាជាមុៃ	អំពុើការីអៃុវតតថ្មីើើ	ឬការីអៃុវតតលែដូ�បាៃផ្លា ស់បដាូរី
ជូៃ	ដូ�់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	ការីជូៃដំូ�ឹង្សាត្រូតវូមាៃភាពុច្បាស់�ស់ៃិង្សា
មូត់ច្ត់ត្រូគប់ត្រូោៃ់	ណដូើម្ើធាោថា	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�មាៃង្ហា�ណត្រូបើត្រូបាស់
ជណត្រូមើស	រីបស់ពួុក៏ណគត្រូសបតាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។	អៃុក៏ថាខ�ឌ ណៃះមិៃ
អៃុញ្ញាា តឲ្យយអាជើវក៏មើណ្្ើការីផ្លា ស់បដាូរី	ណោ�ការី�៍ឯក៏ជៃភាពុដ៏ូណត្រូច្ើៃ
ៃិង្សាត្រូបតិសក៏មើ	ឬណ្្ើការីផ្លា ស់បដាូរីណផសង្សាណទៀតណ�ក៏ុងុ្សាណោ�ការី�៍ឯក៏ជៃ
ភាពុ	រីបស់ពួុក៏ណគក៏ុងុ្សារីណបៀបលែដូ�ៃឹង្សារីណំ�ភបំពាៃណ�ើត្រូក៏មច្បាប់	សដាើពុើ
ការីអៃុវតតមិៃត្រូតឹមត្រូតវូៃិង្សាបំភាៃ់ណឡើ�	(ជំពូុក៏	5 [�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សា
លែផកុ៏	17200]	នៃភាគ	2	នៃលែផកុ៏	7	នៃត្រូក៏មអាជើវក៏មើ	ៃិង្សាវជិាា ជើវៈ)។

(w) (ai)	 “ភាគើទើបើ”	សំណ�ណ�ើបុគ្គ�លែដូ�មិៃលែមៃណាមួ�ដូូច្
ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 អាជើវក៏មើលែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ្្ើអៃតរីក៏មើណ��ណច្តោជាមួ�	 
ណហិើ�លែដូ�ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាលែផកុ៏នៃអៃតរីក៏មើ
បចុូ្ប្ៃរុីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាមួ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អាជើវក៏មើណត្រូកាម
ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(2) អុក៏ផដា�់ណសវាក៏មើឱយអាជើវក៏មើ។

(3)	 អុក៏ណ៉ូការី។

(A)	 បុគ្គ�លែដូ�អាជើវក៏មើបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើត្រូសបតាម	កិ៏ចូ្សៃយាជា���ក៏ខ�៍	
អក៏សរី	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�កិ៏ចូ្សៃយា៖

(i)	 ហាមឃាត់បុគ្គ�ពុើការីទទួ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃពុើ៖

(I)	 ការី�ក់៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។

(ii)	 ការីរីក៏ា	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	សត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សាណាមួ�ណត្រូរៅពុើណោ�បំ�ង្សាជាក់៏�ក់៏	នៃការីអៃុវតត
ណសវាក៏មើលែដូ�មាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្សៃយា	រីមួមាៃជាអាទិ៍	ការីរីក៏ា	
ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា
ពា�ិជាក៏មើណត្រូរៅពុើការីផត�់	ណសវាក៏មើលែដូ�មាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្សៃយា។

(III)	 ការីរីក៏ាទុក៏	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃណៅខាង្សាណត្រូរៅ	នៃ
ទំោក់៏ទំៃង្សាអាជើវក៏មើផ្ទ �់	រីវាង្សាបុគ្គ�ៃិង្សាអាជើវក៏មើ។

(ii)	 រីមួបញូូ�ការីបញ្ញាា ក់៏ណ��បុគ្គ�ិក៏លែដូ�ទទួ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	
ថាបុគ្គ�ណោះ��់អំពុើការីរីតឹបៃតឹង្សាណ�ក៏ុងុ្សា	អៃុក៏ថាខ�ឌ 	(A)	ណហិើ�ៃឹង្សា
ណោរីពុតាមការីរីតឹបៃតឹង្សាណោះ។

(B)	 បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូគបដូ�ដា ប់ណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ ណៃះ	លែដូ�
រីណំ�ភបំពាៃណ�ើការីរីតឹបៃតឹង្សាណាមួ�លែដូ�បាៃលែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សា
ណៃះត្រូតវូទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះការីរីណំ�ភបំពាៃណោះ។	អាជើវក៏មើលែដូ�
ត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណៅកាៃ់បុគ្គ�មុាក់៏	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ត្រូគបដូ�ត ប់ណ��ក៏ថាខ�ឌ ណៃះអៃុណ�មតាម	ក៏ថាខ�ឌ ណៃះ	មិៃត្រូតវូ
ទទួ�ខុសត្រូតវូណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះណឡើ�	ត្រូបសិៃណបើអុក៏បុគ្គ�លែដូ�
ទទួ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះណត្រូបើត្រូបាស់វាណ��	រីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើ
ការីរីតឹត្តិ�ងំ្សាឡា�ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សា	ចំ្�ង្សា	ណជើង្សាណៃះ	ក៏រី�ើ លែដូ�
ណ�ណពុ�នៃត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះ	អាជើវក៏មើមិៃបាៃដឹូង្សា
ជាក់៏លែសដាង្សា	ឬពំុុមាៃណហិតុផ�លែដូ�ត្រូតវូណជឿថា	បុគ្គ�ណោះមាៃណច្តោ
ត្រូបត្រូពឹុតតការីរីណំ�ភបំពាៃណៃះ។

(D)	 ការីរីមួបញូូ�ោុៃូវព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូក៏មុហុ៊ិៃផត�់ណសវាក៏មើ	
ទទួ�បាៃពុើ	ឬក៏ុងុ្សាោមអាជើវក៏មើជាមួ�	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�ខលាួៃទទួ�
បាៃពុើ	ឬក៏ុងុ្សាោមមៃុសសណផសង្សាណទៀត	ឬលែដូ�	ត្រូបមូ�	បាៃពុើទំោក់៏ទំៃង្សាផ្ទ �់
រីបស់ខលាួៃជាមួ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ក៏រី�ើ លែដូ�	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃផត�់ណសវាក៏មើ	 
អាច្រីមួបញូូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណដូើម្ើ	ត្រូបតិបតតិ	ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើ
ណាមួ�ដូូច្លែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាបទបញាតតិ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័តត្រូសបតាម
ក៏ថាខ�ឌ 	(10)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.185	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតមាៃការី
លែច្ង្សាក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(6)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏ណៃះ	ៃិង្សាក៏ុងុ្សាបទបញាតតិលែដូ�
ត្រូតវូបាៃអៃុម័ត	ណ��	ទើភុាក់៏ង្ហារី	ការីពារីឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California	។	ជា
ក៏មើវត្ថុចំ្ណពាះកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាជាមួ�ត្រូក៏មុហុ៊ិៃផត�់ណសវាក៏មើ	កិ៏ចូ្សៃយាអាច្
អៃុញ្ញាា តឱយអាជើវក៏មើពិុៃិតយ	តាម�ៃណ�ើអៃុណ�មភាពុ	រីបស់ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ
ផត�់ណសវាក៏មើណៅៃឹង្សាកិ៏ចូ្សៃយាតាមរី�ៈការីវាស់លែវង្សា	ោោ		ជាអាទិ៍រីមួមាៃ
ការីពិុៃិតយណមើ�ណ��នដូលែដូ�កំ៏ពុុង្សាបៃត	ៃិង្សាការីលែស្គៃណ��	ស្័�ត្រូបវតតិ	 
ៃិង្សាការីវា�តនមលាជាត្រូប�ំ	សវៃក៏មើ	ឬការីណ្្ើណតសតបណចូ្ក៏ណទសៃិង្សាត្រូបតិបតតិ
ការីណផសង្សាៗ	ោូង្សាណហាច្	ណាស់មតង្សាក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	12	លែខ។
(2)	 ត្រូបសិៃណបើត្រូក៏មុហុ៊ិៃផត�់ណសវាក៏មើចូ្�រីមួជាមួ�បុគ្គ�ណផសង្សាណទៀត	
ណាមុាក់៏ឱយជួ�ខលាួៃក៏ុងុ្សាការីដំូណ�ើ រីការីព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសត្រូមាប់	
ណោ�បំ�ង្សា	អាជើវក៏មើក៏ុងុ្សាោមអាជើវក៏មើ	ឬត្រូបសិៃណបើបុគ្គ�ណផសង្សាណទៀត	
ណាមុាក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តឱយចូ្�រីមួណ��ត្រូក៏មុហុ៊ិៃផត�់ណសវា	 
ចូ្�រីមួ	ជាមួ�	បុគ្គ�មុាក់៏ណផសង្សាណទៀតឱយជួ�ក៏ុងុ្សាការីដំូណ�ើ រីការី	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា	អាជើវក៏មើណោះ	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃផត�់ណសវាក៏មើ
ត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អាជើវក៏មើអំពុើការីចូ្�រីមួ	ពាក់៏ព័ុៃធណោះណហិើ�
ការីចូ្�រីមួពាក់៏ព័ុៃធណោះត្រូតវូណ្្ើណឡើង្សាណ��	អៃុណ�ម	តាមកិ៏ចូ្សៃយា	ជា
���ក៏ខ�៍អក៏សរីលែដូ�ច្ង្សាភាា ប់	កាតព្ុកិ៏ចូ្បុគ្គ�ណផសង្សាណោះឱយណោរីពុ
តាម�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូ	�ងំ្សាអស់	លែដូ�មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(1)។
(ah) (1)	“លែច្ក៏��”	“ត្រូតវូបាៃលែច្ក៏��”	ឬ	“ការីលែច្ក៏��”	 
មាៃៃ័�ថាការី	លែច្ក៏��	ការីជួ�	ការីបណញញូ	ការីបង្ហាា ញ	ការីផសព្ុផា�	 
ការីណ្្ើឱយអាច្រីក៏បាៃ	ការីណផទរី	ឬណបើមិៃដូូណ�ុះណទការីត្រូបាប់ណ��ផ្ទ �់មាត់	 
ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	ឬតាមរី�ៈណអឡចិ្ត្រូតៃិូច្	ឬមណ្យាបា�ណផសង្សា
ៗៃូវព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��អាជើវក៏មើណៅកាៃ់ភាគើ
ទើបើ	សត្រូមាប់ការីផសព្ុផា�ពា�ិជាក៏មើអាក៏ប្កិ៏រីោិឆូលាង្សាបរីបិទ	មិៃថា
ណដូើម្ើត្រូបាក់៏	ឬតនមលាណផសង្សាណទៀត	រីមួ�ងំ្សាត្រូបតិបតតិការី	រីវាង្សាអាជើវក៏មើៃិង្សាភាគើ
ទើបើសត្រូមាប់ការីផសព្ុផា�ពា�ិជាក៏មើ	អាក៏ប្កិ៏រីោិឆូលាង្សាបរីបិទ	ណដូើម្ើជា
ត្រូបណោជៃ៍រីបស់អាជើវក៏មើ	លែដូ�មិៃមាៃការីណ�ះដូូរីត្រូបាក់៏។
(2)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	អាជើវក៏មើមិៃលែច្ក៏��	
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណទណ�ណពុ�៖
(A)	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណត្រូបើត្រូបាស់ឬលែ�ោំឱយអាជើវក៏មើបង្ហាា ញណអា�ណឃើញ	
ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	ណ��ណច្តោ	ឬ�ក់៏ទង្សាណ��ណច្តោ	ជាមួ�ភាគើទើបើ
មួ�	ឬណត្រូច្ើៃ។
(B)	 អាជើវក៏មើណត្រូបើត្រូបាស់ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �
សត្រូមាប់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�បាៃណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួការី	លែច្ក៏រីលំែ�ក៏
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬបាៃកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃការីណត្រូបើត្រូបាស់
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់	ណោ�បំ�ង្សានៃការី
រី�ឹំក៏បុគ្គ�លែដូ�អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់	បាៃណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួការីលែច្ក៏	រីលំែ�ក៏
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬបាៃកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃការីណត្រូបើត្រូបាស់
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(C)	 អាជើវក៏មើណផទរីណៅភាគើទើបើៃូវព័ុត៌មាៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាោមជា
ត្រូទពុយសម្តតិលែដូ�ជាលែផកុ៏មួ�នៃការី�ក់៏បញូូ�ោុការីទទួ��ក៏	ការី
ក៏ស័�្ៃ	ឬត្រូបតិបតតិការីណផសង្សាណទៀតលែដូ�ភាគើទើបើទទួ�បៃទុក៏	ត្រូគប់ត្រូគង្សា
�ងំ្សាត្រូសងុ្សា	ឬមួ�លែផកុ៏ណ�ើអាជើវក៏មើ	ក៏រី�ើ លែដូ�ព័ុត៌មាៃ	ត្រូតវូបាៃ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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ទទួ�បាៃដូើការី	ការីណកាះណ�		ឬភសតុតាង្សាលែដូ�ណច្ញណ��តុ�ការី	 
ណដូើម្ើទទួ�បាៃ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	សត្រូមាប់បុព្ុណហិតុ
�្អ	ៃិង្សាណៅតាមក៏ត្រូមិតលែដូ��បំាច់្សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា	ណសុើបអណង្សាកត	 
ទើភុាក់៏ង្ហារី	អៃុវតតច្បាប់អាច្លែ�ោំអាជើវក៏មើមិៃឱយ�ុប	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់រី�ៈណពុ�	90	នថ្មី្ងបលែៃ្ថមណទៀត។	អាជើវក៏មើ
លែដូ�បាៃទទួ�ការីលែ�ោំពុើទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់មិៃឱយ�ុប	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�បាៃណសុើសំុការី�ុបព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មិៃត្រូតវូណត្រូបើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាណាមួ�ណត្រូរៅពុើការីរីក៏ាទុក៏វា	ណដូើម្ើបណង្សាកើតការី
	អៃុវតតច្បាប់ជាការីណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាដូើការី	ការីណកាះណ�		ឬភសតុតាង្សាលែដូ�
ណច្ញណ��តុ�ការីណឡើ�	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត	សំណ�ើ សំុ�ុបរីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ស្ថិតណត្រូកាមការីណ�ើក៏លែ�ង្សា	ពុើការី�ុបណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។
(3)	សហិត្រូបតិបតតិការីជាមួ�ភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការីអៃុវតត	ឬ
សក៏មើភាពុលែដូ�អាជើវក៏មើ	អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬភាគើទើបើ	ណ��សមណហិតុផ�
ៃិង្សាណជឿណ��ក៏តើទុក៏ចិ្តតថា	អាច្រីណំ�ភបំពាៃច្បាប់សហិព័ុៃធ	រីដូ្ឋ	ឬមូ��្ឋ ៃ។

(4)	សហិត្រូបតិបតតិការីជាមួ�ណសុើសំុរីបស់ភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�សត្រូមាប់	 
ការីចូ្�ដំូណ�ើ រីការីព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាត្រូោអាសៃ	ុ
ត្រូបសិៃណបើរីបូវៃតបុគ្គ�កំ៏ពុុង្សាមាៃហាៃិភ័�	ឬណត្រូោះថុាក់៏ដូ�់	អា�ុ	ជើវតិ	ឬ
រីង្សារីបួសលែផកុ៏រាង្សាកា� ្្ងៃ់ ្្ងរី	ក៏រី�ើ លែដូ�៖
(A)	 សំណ�ើ ត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��មន្រ្តីៃតើទើភុាក់៏ង្ហារីជាៃ់ខ្ពស់សត្រូមាប់	ការី
ចូ្�ដំូណ�ើ រីការីជាបោទ ៃ់ណ�ើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់។
(B)	សំណ�ើ គឺលែផ្អក៏ណ�ើការីណបដាជាញា ចិ្តតណស្ើ ះត្រូតង់្សារីបស់ភុាក់៏ង្ហារីថាវាមាៃ	
មូ��្ឋ ៃ	ត្រូសបច្បាប់ណដូើម្ើចូ្�ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃ	ណ�ើមូ��្ឋ ៃលែដូ�មិៃ
បោទ ៃ់។
(C)	ទើភុាក់៏ង្ហារី��់ត្រូពុមក៏ុងុ្សាការី�ក់៏ញតតិណៅតុ�ការីសត្រូមាប់ដូើកា	លែដូ�
សមរីមយក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�បើនថ្មី្ង	ៃិង្សាបំផ្លា ញព័ុត៌មាៃណ��	ត្រូបសិៃណបើដូើកាណោះ
មិៃត្រូតវូបាៃផដា�់ណអា�។
(4) (5)	 អៃុវតត	ឬការីពារីការីអះអាង្សាតាមផលាូវច្បាប់។
(5) (6)	 ត្រូបមូ�	ណត្រូបើត្រូបាស់	ទទួ�បាៃ	�ក់៏	លែច្ក៏��	ឬបង្ហាា ញអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ៃូវព័ុត៌មាៃ ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�ត្រូតវូបាៃបិទបំាង្សា
អតតសញ្ញាា �	ឬណ�ក៏ុងុ្សាព័ុត៌មាៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់រីមួ។

(6) (7)	ត្រូបមូ� ឬ�ក់៏	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
ត្រូបសិៃណបើត្រូគប់ទិដូ្ឋភាពុនៃទណង្្សាើពា�ិជាក៏មើ	ណក៏ើតណឡើង្សា�ំង្សាត្រូសងុ្សាណ�ខាង្សាណត្រូរៅ
រីដូ្ឋ	California។	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ត្រូបតិបតតិ
ការីពា�ិជាក៏មើណក៏ើតណឡើង្សា	ណ�ណត្រូរៅរីដូ្ឋ	California	�ំង្សាត្រូសងុ្សា	ត្រូបសិៃណបើ
អាជើវក៏មើបាៃត្រូបមូ�	ព័ុត៌មាៃណោះ	ខ�ៈណពុ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ស្ថិតណ�ណត្រូរៅ
រីដូ្ឋ	California	ោើ ៃលែផកុ៏ណាមួ�នៃការី�ក់៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ណក៏ើតណឡើង្សាណ�រីដូ្ឋ	California	ណឡើ�ណហិើ�ក៏៏ោើ ៃព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ
លែដូ�បាៃត្រូបមូ�	ខ�ៈលែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សារីដូ្ឋ	California	ត្រូតវូ
បាៃ�ក់៏ផង្សាលែដូរី។	ក៏ថាខ�ឌ ណៃះមិៃត្រូតវូអៃុញ្ញាា ត ហាមឃាត់	អាជើវក៏មើ	
ពុើការីរីក៏ាទុក៏លែដូ�រីមួមាៃ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ�ណ�ើ
ឧបក៏រី�៍	ណពុ�លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ស្ថិតក៏ុងុ្សារីដូ្ឋ	California	ណហិើ�
បោទ ប់មក៏ការីត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះ	ណពុ�លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សា
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�បាៃរីក៏ាទុក៏	ស្ថិតណ�ណត្រូរៅរីដូ្ឋ	California	ណឡើ�។

(b)	 កាតព្ុកិ៏ចូ្លែដូ�តត្រូមវូណ�ើអាជើវក៏មើណ��លែផកុ៏	1798.110, 
1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130,	ៃិង្សា	ដូ�់  
1798.135 រីមួបញូូ�ោុ	មិៃត្រូតវូអៃុវតតណ�ក៏លែៃលាង្សាលែដូ�អៃុណ�មភាពុ
ណ��អាជើវក៏មើណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះអាច្រីណំ�ភបំពាៃឯក៏សិទធិ	ភសដាុតាង្សា	 
ស្ថិតណត្រូកាមច្បាប់រីដូ្ឋ	California	ណហិើ�មិៃត្រូតវូរារំាង្សា	អាជើវក៏មើពុើការីផដា�់
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់	ណៅកាៃ់បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូគប

(x) (aj)	 “ព័ុត៌មាៃសមា្គ �់អតតសញ្ញាា �លែតមួ�គត់”	ឬ	“ព័ុត៌មាៃ
សមា្គ �់	អតតសញ្ញាា �ផ្ទ �់ខលាួៃលែតមួ�គត់”	សំណ�ណ�ើព័ុត៌មាៃ	កំ៏�ត់
អតតសញ្ញាា �ជាប់�ប់លែដូ�អាច្ត្រូតវូបាៃ	ណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើស្្គ �់	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ត្រូគសួ្រី	ឬឧបក៏រី�៍លែដូ�ត្រូតវូបាៃតភាា ប់ណៅ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬ
ត្រូគសួ្រីណ�រី�ៈណពុ�មួ�	ៃិង្សាទូ�ំង្សាណសវាក៏មើ	ណផសង្សាៗោុជាអាទិ៍រីមួមាៃ	 
ព័ុត៌មាៃកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �	ឧបក៏រី�៍		អាស��្ឋ ៃពិុ ើ្ការីអុើៃ្ឺ�ិត	 
ឃុក៏ឃើ	ប៊ើខៃ់	ស្លា ក៏ភាា ប់ភើក៏លែស�		ព័ុត៌មាៃសមា្គ �់អតតសញ្ញាា �
ពា�ិជាក៏មើច្�័ត	ឬបណចូ្ក៏វទិយា	ត្រូសណដូៀង្សាោុណៃះ	ណ�ខសមា្គ �់អតិថិ្មីជៃ	
ណ�ើ ះលែក៏លាង្សាកាលា �លែតមួ�គត់		ឬណ�ើ ះណ�ណត្រូរៅអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ�ខទូរីស័ពុទ	 
ឬទត្រូមង់្សាណផសង្សាណទៀត	នៃព័ុត៌មាៃសមា្គ �់អតតសញ្ញាា �ជាប់�ប់	ឬ	 
អាច្ៃឹង្សាមាៃ		លែដូ�អាច្ត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់	ណដូើម្ើកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ជាក់៏�ក់៏ឬ	ឧបក៏រី�៍ជាក់៏�ក់៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃតភាា ប់	 
ណៅអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬត្រូគសួ្រី។	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃអៃុលែផកុ៏ណៃះ	 
“ត្រូគសួ្រី”	សំណ�ណ�ើឳពុុក៏មាដា �	លែដូ�លែថ្មី�ំ	ឬអាណាពុយាបា�	ៃិង្សាកុ៏មារី
ជាអៃើតិជៃ អា�ុណត្រូកាម	18	ឆំុ្	លែដូ�ណ�ណត្រូកាមបៃទុក៏រីបស់	ឳពុុក៏មាដា �	 
ឬ	អាណាពុយាបា�។

(y) (ak)	 “សំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ”	
សំណ�ណ�ើ	សំណ�ើ លែដូ�	ណ្្ើណ��ណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ជំៃួសឲ្យយ	កុ៏មារីអៃើតិជៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬណ��រីបូវៃតបុគ្គ�		 
ឬបុគ្គ�លែដូ�បាៃចុ្ះណ�ើ ះជាមួ�រីដូ្ឋណ�ខា្ិការី	លែដូ�បាៃត្រូបគ�់	សិទធិ
ណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើណ្្ើសក៏មើភាពុជំៃួសអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬណ��បុគ្គ�
លែដូ�មាៃអំណាច្ណមធាវ	ីឬណដូើរីតួជាអុក៏អភិរីក៏ស	សត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សា
ថាអាជើវក៏មើអាច្ណ��សមណហិតុផ� ណផទៀង្សាផ្ទ ត់ណ��ណត្រូបើត្រូបាស់វ ិ្ ើស្ត្រូសត
សមណហិតុផ�តាម�ក៏ខ�ៈ	ពា�ិជាក៏មើត្រូសបតាមបទបញាតតិលែដូ�បាៃ
អៃុម័តណ��	អគ្គណមធាវតី្រូសបតាមក៏ថាខ�ឌ 	(7)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	 
1798.185	ថាជាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	អាជើវក៏មើ	ត្រូបមូ�	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃ។	អាជើវក៏មើមិៃមាៃកាតព្ុកិ៏ចូ្ផដា�់ព័ុត៌មាៃណៅអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.110	ៃិង្សា	1798.115 ណដូើម្ើ�ុបព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.105	ឬលែក៏តត្រូមវូព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�
មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.106 ណទ	ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើមិៃអាច្
ណផទៀង្សាផ្ទ ត់ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	ៃិង្សាបទបញាតតិលែដូ�បាៃអៃុម័ត	ណ��
អគ្គណមធាវតី្រូសបតាមក៏ថាខ�ឌ 	(7)	នៃ	លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.185 
លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់កំ៏ពុុង្សាណ្្ើការីណសុើសំុគឺជាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អាជើវក៏មើបាៃ
ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬជាបុគ្គ�ិក៏លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ត្រូបគ�់សិទធណិ��
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើណ្្ើកិ៏ចូ្ការីណៃះ	ជំៃួសអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ។

លែផកុ៏	 15.	 លែផកុ៏	1798.145	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ	 
វណិស្្ៃក៏មើដូូច្មាៃលែច្ង្សា៖

1798.145.	 ការីណ�ើក៏លែ�ង្សា
1798.145. (a)	 កាតព្ុកិ៏ចូ្លែដូ�បាៃ�ក់៏ណៅណ�ើអាជើវក៏មើណ��ចំ្�
ង្សាណជើង្សាណៃះ	មិៃត្រូតវូរីតឹបៃតឹង្សាសមត្ថភាពុរីបស់អាជើវក៏មើក៏ុងុ្សាការី៖

(1)	 ណោរីពុតាមច្បាប់សហិព័ុៃធ	ច្បាប់រីដូ្ឋ	ឬច្បាប់មូ��្ឋ ៃ	ឬណោរីពុតាម
ដូើការីបស់តុ�ការី	ឬដូើការី	ណកាះណ�ណដូើម្ើផដា�់ព័ុត៌មាៃ។
(2)	 អៃុណ�មតាមការីស្ក៏សួរី	ការីណស៊ើបអណង្សាកត	ដូើការី	ការីណកាះណ�	 
ឬការីណកាះអណញាើញណ��សហិព័ុៃធ	រីដូ្ឋ	ឬអាជាញា ្រី	មូ��្ឋ ៃរីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	 
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	ឬបញាតតិក៏មើ	។	ទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់លែដូ�រីមួមាៃោ�ក៏
�្ឋ ៃបូូ�ើសៃិង្សាៃគរីបា�	អាច្លែ�ោអំាជើវក៏មើណ��អៃុណ�មតាម
ការីណសុើបអណង្សាកត	លែដូ�បាៃអៃុម័តណ��ទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់លែដូ�មាៃ
ណ�ខ	សំ�ំុណរីឿង្សាសក៏មើ	មិៃឱយ�ុបព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
	ណហិើ�បោទ ប់ពុើបាៃទទួ�ការីលែ�ោណំោះ	អាជើវក៏មើ		មិៃត្រូតវូ�ុបព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	90	នថ្មី្ង	ណដូើម្ើ	អៃុញ្ញាា តឱយទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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អុក៏ផត�់ព័ុត៌មាៃដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	1681s-2		នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	15 
នៃត្រូក៏មច្បាប់សហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏	លែដូ�ផត�់ព័ុត៌មាៃ	សត្រូមាប់ការីណត្រូបើត្រូបាស់
ណ�ក៏ុងុ្សារីបា�ការី�៍អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ដូូច្បាៃកំ៏�ត់	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(d) 
នៃលែផកុ៏	1681a	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	15	នៃ	ត្រូក៏មច្បាប់សហិរីដូ្ឋអាណមរីចិ្	ៃិង្សា
ណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់នៃរីបា�ការី�៍អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផុ
គ	1681b	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	15	នៃត្រូក៏មច្បាប់	សហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏។

(2)	 ក៏ថាខ�ឌ  (1) ត្រូតវូអៃុវតតលែតត្រូតឹមក៏ត្រូមិតលែដូ�សក៏មើភាពុណោះពាក់៏ព័ុ 
ៃធៃឹង្សាការីត្រូបមូ� ការីលែថ្មីរីក៏ា ការីបង្ហាា ញ ការី�ក់៏ ការីត្រូបាត្រូស័��ក់៏ទង្សា 
ឬការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃលែបបណោះណ�� ទើភុាក់៏ង្ហារីណោះ អុក៏ផដា�់  
ឬអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ស្ថិតណត្រូកាមបទបញាតតិ ណ�ណត្រូកាមត្រូក៏មច្បាប់សដាើពុើការី
រា�ការី�៍ឥ��ៃត្រូតឹ មត្រូតវូ (Fair Credit Reporting Act) លែផកុ៏  
1681 et seq.	ចំ្�ង្សាណជើង្សា	15	នៃត្រូក៏មច្បាប់	សហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏	ណហិើ�
ព័ុត៌មាៃមិៃត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�	លែថ្មីរីក៏ា	ណត្រូបើត្រូបាស់	ត្រូបាត្រូស័��ក់៏ទង្សា	បង្ហាា ញ	 
ឬ�ក់៏ណឡើ�	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត	ត្រូតវូបាៃត្រូបគ�់សិទធិណ��ត្រូក៏មច្បាប់សដាើពុើការី
រា�ការី�៍ឥ��ៃ	ត្រូតឹមត្រូតវូ។

(3)	 លែផកុ៏រីង្សាណៃះមិៃត្រូតវូអៃុវតតណ�ើលែផកុ៏	1798.150	ណទ។

(e)	 ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមិៃអៃុវតតណ�ើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�		
ដំូណ�ើ រីការី�ក់៏	ឬបង្ហាា ញត្រូសប	ណៅតាមស្ថិតណ�ណត្រូកាម	តក៏ត្រូក៏មច្បាប់
ទំណៃើបភាវបូៃើ�ក៏មើណសវាក៏មើហិិរីញាវត្ថសុហិព័ុៃធ	(Gramm-Leach-Bliley 
Act)	(ច្បាប់ស្ធារី�ៈ		106-102)	ៃិង្សាបទបញាតតអិៃុវតត	ឬត្រូក៏មច្បាប់
ឯក៏ជៃភាពុព័ុត៌មាៃហិិរីញាវត្ថ	ុរីដូ្ឋ	California (California Financial 
Information Privacy Act) (លែផកុ៏	1.4 [�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏	4050] 
នៃ	ត្រូក៏មហិិរីញាវត្ថ)ុឬ	ត្រូក៏មច្បាប់ឥ��ៃក៏សិ�្ឋ ៃសហិព័ុៃធឆុ្	ំ1971 
(Farm Credit Act of 1971) (ដូូច្បាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើក៏ុងុ្សា	12 U.S.C.  
2001-2279cc	ៃិង្សា		បទបញាតតអិៃុវតត	12 C.F.R. 600 et seq.)។	
លែផកុ៏រីង្សាណៃះមិៃត្រូតវូអៃុវតតណ�ើលែផកុ៏	1798.150	ណទ។

(f)	 ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមិៃអៃុវតតណ�ើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�បាៃត្រូបមូ�	
ដំូណ�ើ រីការី	�ក់៏	ឬបង្ហាា ញត្រូសបតាមត្រូក៏មច្បាប់ការីពារីឯក៏ជៃភាពុ	 
អុក៏ណបើក៏បរី	ឆុ្	ំ1994 (Driver’s Privacy Protection Act of 1994) 
(18 U.S.C. Sec. 2721 et seq.)	ណទ។	លែផកុ៏រីង្សាណៃះមិៃត្រូតវូអៃុវតតណ�ើ
លែផកុ៏	1798.150	ណទ។

(g) (1)	 លែផកុ៏	1798.120	មិៃត្រូតវូអៃុវតតណ�ើព័ុត៌មាៃោៃជំៃិះ	ឬ
ព័ុត៌មាៃ	ក៏មើសិទធិលែដូ�បាៃរីក៏ាទុក៏	ឬ	លែដូ�បាៃលែច្ក៏��រីវាង្សាឈើញួ
�ក់៏រីថ្មី�ៃតថ្មីើើ	ណឡើ�	ដូូច្បាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	426	នៃត្រូក៏មច្បាប់	 
ោៃជំៃិះៃិង្សា	អុក៏ផ�ិត	ោៃជំៃិះដូូច្មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	672	នៃ
ត្រូក៏មច្បាប់	ោៃជំៃិះ		ត្រូបសិៃណបើព័ុត៌មាៃរីថ្មី�ៃត	ឬព័ុត៌មាៃក៏មើសិទធិត្រូតវូ
បាៃលែច្ក៏��	ក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សាបំណពុញចិ្តត	ឬក៏ុងុ្សាការីរីពឹំុង្សាទុក៏ថាៃឹង្សា
បំណពុញចិ្តត		ការីជួសជុ�រីថ្មី�ៃតលែដូ�បាៃរាាប់រីង្សាណ��ការីធាោរីថ្មី�ៃត	 
ឬការីណ�ត្រូបមូ�រីថ្មី�ៃតមក៏វញិលែដូ�ណ្្ើណឡើង្សាណ��ត្រូសបណៅតាម
លែផកុ៏	30118	ដូ�់	30120	រីមួបញូូ��ងំ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សា	49	នៃត្រូក៏ម
សហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏	ក៏រី�ើ លែដូ�ឈើញួ�ក់៏រីថ្មី�ៃត	ថ្មីើើ		ឬអុក៏ផ�ិតរីថ្មី�ៃត
លែដូ�ព័ុត៌មាៃរីថ្មី�ៃត	ឬព័ុត៌មាៃក៏មើសិទធិ	ត្រូតវូបាៃលែច្ក៏��ជាមួ�ណោះ	
មិៃ�ក់៏	លែច្ក៏��	ឬ	ណត្រូបើត្រូបាស់	ព័ុត៌មាៃណោះក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សាណផសង្សា។

(2)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ៖

(A)	 “ព័ុត៌មាៃរីថ្មី�ៃត”	សំណ�ណ�ើណ�ខព័ុត៌មាៃរីថ្មី�ៃត	មូាក៏	ណស៊រី	ីឆុ្	ំៃិង្សា	 
កុ៏ង្សាទ័រីវាស់ច្មា្ង �។

(B)	 “ព័ុត៌មាៃក៏មើសិទធិ”	សំណ�ណ�ើណ�ើ ះ	ឬបណាដា ណ�ើ ះមូាស់	ឬបណាដា
មូាស់	លែដូ�បាៃចុ្ះបញាើ	ៃិង្សាព័ុត៌មាៃ	ទំោក់៏ទំៃង្សាសត្រូមាប់មូាស់	ឬបណាដា
មូាស់។

(h) (1)	 ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមិៃអៃុវតតណ�ើក៏រី�ើ ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

ដូ�ត ប់ណ��ឯក៏សិទធិភសដាុតាង្សា	ស្ថិតណត្រូកាមច្បាប់រីដូ្ឋ	California	ជាលែផកុ៏
នៃទំោក់៏ទំៃង្សាលែដូ�មាៃឯក៏សិទធិ។

(c) (1)	 ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមិៃអៃុវតតណ�ើក៏រី�ើ ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(A)	 ព័ុត៌មាៃណវជាស្ត្រូសតលែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��ត្រូក៏មច្បាប់សតើពុើកាស
មា្ង ត់ព័ុត៌មាៃណវជាស្ត្រូសត	(Confidentiality of Medical Information 
Act)	ស្ត្រូសត	[ភាគ	2.6	(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏	56] នៃលែផកុ៏	1)	ឬ 
ព័ុត៌មាៃសុខភាពុលែដូ�បាៃការីពារីលែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�	ណ��អង្សា្គភាពុ
លែដូ�ត្រូតវូបាៃការីពារី	ឬនដូគូអាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូគប់ត្រូគង្សា	ណ��	ច្បាប់
ជូៃដំូ�ឹង្សា	ពុើឯក៏ជៃភាពុ	សុវត្ថិភាពុ	ៃិង្សា	ការីលែបក៏ធាលា �	លែដូ�ណច្ញណ��
ត្រូក៏សួង្សាសុខាភិបា�ៃិង្សា	ណសវាក៏មើមៃុសសជាតិសហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏		ភាគ	 
160	ៃិង្សា	164	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	45	ក៏ុងុ្សាត្រូក៏មច្បាប់នៃបទ	បញាតតិ
សហិព័ុៃធលែដូ�បាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាត្រូសបតាមត្រូក៏មច្បាប់សដាើពុើការីច្�័ត	ៃិង្សា
ការីទទួ�ខុសត្រូតវូការីធាោរាាប់រីង្សាសុខភាពុ	ឆុ្	ំ1996	(ច្បាប់ស្ធារី�ៈ		 
104-191)	ៃិង្សាត្រូក៏មច្បាប់សដាើពុើ	បណចូ្ក៏វទិយាព័ុត៌មាៃសុខភាពុសត្រូមាប់
ណសដូ្ឋកិ៏ចូ្ៃិ	ង្សាសុខភាពុគលាើៃិក៏ (Health Information Technology for 
Economic and Clinical Health Act) (ច្បាប់ស្ធារី�ៈ	111-5)។

(B)	 អុក៏ផដា�់ណសវាក៏មើលែថ្មី�សុំខភាពុលែដូ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��ត្រូក៏មច្បាប់	សដាើពុើ
ការីសមា្ង ត់នៃព័ុត៌មាៃណវជាស្ត្រូសត	(លែផកុ៏	2.6 [�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏	56]  
នៃលែផកុ៏	1)	ឬអង្សា្គភាពុត្រូគបដូ�ត ប់លែដូ�បាៃត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��ច្បាប់
ជូៃដំូ�ឹង្សាឯក៏ជៃភាពុ	សុវត្ថិភាពុ	ៃិង្សាការីលែបក៏ធាលា �លែដូ�ណច្ញណ��
ត្រូក៏សួង្សាសុខាភិបា�ៃិង្សាណសវាក៏មើមៃុសសជាតិសហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏		ភាគ	160 
ៃិង្សា	164	នៃ	ចំ្�ង្សាណជើង្សា	45	ក៏ុងុ្សាត្រូក៏មច្បាប់នៃបទបញាតតិ	សហិព័ុៃធលែដូ�
បាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាត្រូសបតាមត្រូក៏មច្បាប់សដាើពុើការីច្�័ត		ៃិង្សាការីទទួ�ខុសត្រូតវូ
ការីធាោរាាប់រីង្សាសុខភាពុឆុ្	ំ1996	(ច្បាប់	ស្ធារី�ៈ	104-191) 
ណៅដូ�់	ក៏ត្រូមិតលែដូ�អុក៏ផដា�់ណសវា		ឬអង្សា្គភាពុលែដូ�បាៃត្រូគបដូ�ត ប់
រីក៏ាទុក៏ៃូវព័ុត៌មាៃរីបស់អុក៏ជំងឺ្សា	តាមរីណបៀបដូូច្ោុៃឹង្សាព័ុត៌មាៃណវជាស្ត្រូសត
ឬព័ុត៌មាៃសុខភាពុ	លែដូ�បាៃការីពារីដូូច្លែដូ�បាៃណរីៀបរាប់	ក៏ុងុ្សាអៃុក៏ថា
ខ�ឌ 	(A)	នៃលែផកុ៏ណៃះ។

(C) ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ ព័ុត៌មាៃ		លែដូ�បាៃត្រូបមូ�ជាលែផកុ៏នៃ	ការីពុយាបា�	 
ស្ក៏�្ង្សា	ឬការីសិក៏ាត្រូស្វត្រូជាវជើវណវជាស្ត្រូសតណផសង្សាណទៀត	លែដូ�ស្ថិតណ�
ណត្រូកាម	ឬបាៃអៃុវតតត្រូសបតាមណោ�ៃណោបា�	សហិព័ុៃធសត្រូមាប់
ការីការីពារីអុក៏សើ័ត្រូគចិ្តតលែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ណគស្្គ �់ផង្សា	លែដូរី	ថាជាបទបញ្ញាា
ទូណៅត្រូសបតាមណោ�ការី�៍លែ�ោកំារីអៃុវតត	គលាើៃិក៏�្អ	លែដូ�	បាៃណច្ញ
ណ��ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាអៃតរីជាតិសត្រូមាប់ភាពុ	សុខដុូមៃើ�ក៏មើ	ឬត្រូសបតាម
�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូការីការីពារីអុក៏សើ័ត្រូគចិ្តត	រីបស់រីដូ្ឋបា�ចំ្�ើ អាហារីៃិង្សា
ឱសថ្មីសហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏	ក៏រី�ើ លែដូ�ព័ុត៌មាៃណោះមិៃត្រូតវូបាៃ�ក់៏	ឬ
លែច្ក៏��ក៏ុងុ្សារីណបៀប	លែដូ�មិៃត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណ��អៃុក៏ថា	ខ�ឌ ណៃះ	
ណហិើ�ត្រូបសិៃ	ណបើវា	មិៃត្រូសបោុ	ណោះអុក៏ចូ្�រីមួៃឹង្សាត្រូតវូបាៃជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើ
ការី	ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សាផដា�់ការីអៃុញ្ញាា តណោះ។
(2)	សត្រូមាប់	ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	ៃិ�មៃ័�នៃពាក៏យ	“ព័ុត៌មាៃ
	ណវជាស្ត្រូសត”	ៃិង្សា	“អុក៏ផត�់	ណសវា	លែថ្មី�សុំខភាពុ"	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	56.05		ត្រូតវូ
អៃុវតត	ណហិើ�ៃិ�មៃ័�នៃពាក៏យ	"នដូគូអាជើវក៏មើ"	“អង្សា្គភាពុត្រូគបដូ�ត ប់”	
ៃិង្សា	"ព័ុត៌មាៃសុខភាពុលែដូ�ត្រូតវូបាៃការីពារី”	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	160.103	នៃ
ចំ្�ង្សាណជើង្សា	45	នៃត្រូក៏មបទបញាតតិសហិព័ុៃធត្រូតវូអៃុវតតផង្សាលែដូរី។
(d) (1)	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមិៃត្រូតវូអៃុវតតណ�ើសក៏មើភាពុលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សា
ការីត្រូបមូ�	ការីលែថ្មីរីក៏ា	ការីបង្ហាា ញ	ការី�ក់៏	ការីត្រូបាត្រូស័��ក់៏ទង្សា	 
ឬការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណាមួ�	�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាភាពុគួរីបាៃទទួ�
ឥ��ៃ		ស្្ថ ៃភាពុឥ��ៃ	�ទធភាពុឥ��ៃ	ច្រីកិ៏�ក៏ខ�ៈ	 
កិ៏តតិ�សទូណៅ		បុគ្គ�ិក៏�ក៏ខ�ៈផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬលែបបបទនៃការីរីស់ណ�ណ��
ទើភុាក់៏ង្ហារី	រា�ការី�៍ពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ដូូច្បាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(f)	នៃ
លែផកុ៏	1681a	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	15	នៃ	ត្រូក៏មច្បាប់សហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏		ណ��

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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(iii)	 មាៃសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សាការីណត្រូបើឥទធិពុ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាណៅណ�ើការី�ត់លែច្ង្សា
រីបស់	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ។

(3)	 លែផកុ៏រីង្សាណៃះមិៃត្រូតវូអៃុវតតណៅណ�ើលែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.100 
ឬលែផកុ៏ទើ	1798.150	ណឡើ�។

(4)	 លែផកុ៏រីង្សាណៃះត្រូតវូមាៃត្រូបសិទធភាពុណ�នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆុ្	ំ2021។

(i) (h)	 ថ្្មីើណបើមាៃកាតព្ុកិ៏ចូ្រីបស់អាជើវក៏មើក៏ុងុ្សាការីណឆូលាើ�តប	ៃិង្សាណោរីពុ
សិទធិ	ណសុើសំុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��អៃុណ�មតាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ
ក៏៏ណ��៖

(1)	 កំ៏ឡុង្សាណពុ�សត្រូមាប់អាជើវក៏មើមួ�ក៏ុងុ្សាការីណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	សត្រូមាប់	រា�់	សំណ�ើ សំុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�	អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់
បាៃ 	លែដូ�ត្រូតវូបាៃណផទៀង្សាផ្ទ ត់	អាច្ត្រូតវូបាៃពុៃយារីបលែៃ្ថមរីហិតូដូ�់		សរីបុ
ចំ្ៃួ	ៃ 90 នថ្មី្ងបលែៃ្ថមណទៀត	តាមការី�បំាច់្		ណ��ពិុ�រីណាណៅ	ណ�ើភាពុ
សើតុ្រូគស្ើ ញ	ៃិង្សាចំ្ៃួៃនៃសំណ�ើ ។	អាជើវក៏មើត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់អំពុើការីពុយារីណពុ�បលែៃ្ថមណៃះ	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	45	នថ្មី្ងបោទ ប់ពុើបាៃ
ទទួ�សំណ�ើ 		រីមួជាមួ�ណហិតុផ�សត្រូមាប់ការីពុៃយារីណពុ�ណោះផង្សាលែដូរី។

(2)	 ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើណោះមិៃ�ត់វធិាៃការីណៅណ�ើសំណ�ើ រីបស់អុក៏
ណត្រូបើត្រូបាស់ណទណោះ	អាជើវក៏មើ	ត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ោើ ៃ
ការីពុៃយារីណពុ�	ណហិើ�ោូង្សាណហាច្ណាស់ក៏ុងុ្សារីង្សាង់្្សាកំ៏ឡុង្សាណពុ�លែដូ�ត្រូតវូ
បាៃ	អៃុញ្ញាា តសត្រូមាប់ការីណឆូលាើ�តប	ណ��លែផកុ៏ណៃះ	អំពុើណហិតុផ�សត្រូមាប់
ការី		មិៃ		បាៃ�ត់វធិាៃការី	ៃិង្សាសិទធិ�ងំ្សាឡា�លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	អាច្ៃឹង្សា
មាៃ	ក៏ុងុ្សាការីបដាឹង្សាឧទធរី�៍ណៅណ�ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់អាជើវក៏មើ។

(3)	 ត្រូបសិៃណបើសំណ�ើ ពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូបាៃរីក៏ណឃើញោូង្សាច្បាស់ថាមិៃ
សមណហិតុផ�		ឬហិសួណហិតុ	ជាពិុណសសណ��ស្រីលែត�ក៏ខ�ៈត្រូចំ្លែដូ�
រីបស់វាណោះ		អាជើវក៏មើអាច្គិតក៏នត្រូមណសវាសមរីមយមួ�ណ��ពិុ�រីណា
ណៅណ�ើបៃទុក៏	ចំ្ណា�រីដូ្ឋបា�នៃការីផដា�់ព័ុត៌មាៃ	ឬការីត្រូបាត្រូស័�
�ក់៏ទង្សា		ឬការី�ត់វធិាៃការីតាមការីណសុើសំុ	ឬបដិូណស្មិៃ�ត់វធិាៃការី
ណ�ើសំណ�ើ 		ៃិង្សាជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អំពុើណហិតុផ�សត្រូមាប់ការី
បដិូណស្	សំណ�ើ ណោះ។	អាជើវក៏មើត្រូតវូទទួ�បៃទុក៏នៃការីបង្ហាា ញថា	សំណ�ើ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណាមួ�	លែដូ�ត្រូតវូបាៃណផទៀង្សាផ្ទ ត់ លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់
បា	ៃ	ត្រូតវូបាៃរីក៏ណឃើញោូង្សាច្បាស់ថាមិៃសមណហិតុផ�	ឬហិសួណហិតុ។

(j) (i) (1)	 អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណៅកាៃ់អុក៏
ផដា�់ណសវា		ឬអុក៏ណ៉ូការីណាមុាក់៏	ណ��អៃុណ�មតាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ
		មិៃត្រូតវូទទួ�ខុសត្រូតវូណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះណឡើ�	ត្រូបសិៃណបើ	អុក៏ផដា�់
ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការី	លែដូ�ទទួ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះ	ណត្រូបើត្រូបាស់វា
ណ��រីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើការីរីតឹត្តិ�ងំ្សាឡា�ដូូច្មាៃលែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សា
ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�ណ�ណពុ�នៃត្រូបកាសផា�	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃណោះ	អាជើវក៏មើមិៃបាៃដឹូង្សាជាក់៏លែសដាង្សា	ឬពំុុមាៃ	ណហិតុផ�លែដូ�
ត្រូតវូណជឿថាអុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីណោះ	មាៃណច្តោត្រូបត្រូពឹុតតការីរីណំ�ភ
បំពាៃណៃះ។	ដូូច្ោុណៃះលែដូរី	អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការី	មិៃត្រូតវូទទួ�
ខុសត្រូតវូ	ណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះចំ្ណពាះកាតព្ុកិ៏ចូ្�ងំ្សាឡា�រីបស់	អាជើវក៏មើ
លែដូ�ខលាួៃបាៃផដា�់ណសវាជូៃដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ក៏រី�ើ
លែដូ�អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីណោះត្រូតវូទទួ�ខុសត្រូតវូ	ចំ្ណពាះការីរីណំ�ភ
បំពាៃរីបស់ខលាួៃណ�ើចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(2)	 អាជើវក៏មើលែដូ�ត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
ណ��ណ�ើក៏លែ�ង្សាចំ្ណពាះអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់�ងំ្សាឡា�លែដូ�បាៃណត្រូបើត្រូបាស់	សិទធិ
រីបស់ខលាួៃក៏ុងុ្សាការីសណត្រូមច្ចិ្តតមិៃចូ្�រីមួការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃ

(A)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�ណ��អាជើវក៏មើអំពុើរីបូវៃតបុគ្
គ�	ក៏ុងុ្សាអំឡុង្សាណពុ�លែដូ�រីបូវៃតបុគ្គ�ណ្្ើជាអុក៏�ក់៏ពាក៏យសំុការីង្ហារី	

 បុគ្គ�ិក៏		មូាស់	ោ�ក៏	មន្រ្តីៃតើ	សមាជិក៏បុគ្គ�ិក៏ណវជាស្ត្រូសត	ឫអុក៏ណ៉ូការី
នៃ	អាជើវក៏មើណោះ	ណៅដូ�់ក៏ត្រូមិតលែដូ�ព័ុត៌មាៃរីបូវៃតបុគ្គ�ណោះ	ត្រូតវូបាៃ
ត្រូបមូ�ៃិង្សាណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��អាជើវក៏មើសត្រូមាប់លែតក៏ុងុ្សាបរីបិទ	នៃតួោទើ
រីបស់រីបូវៃតបុគ្គ�ឬ	អតើតតួោទើក៏ុងុ្សាោមជាអុក៏�ក់៏ពាក៏យ		សំុការីង្ហារី	
បុគ្គ�ិក៏	មូាស់	ោ�ក៏	មន្រ្តីៃតើ	សមាជិក៏បុគ្គ�ិក៏ណវជាស្ត្រូសត	ឫអុក៏ណ៉ូការីនៃ
អាជើវក៏មើបុូណណា្ណ ះ។

(B)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�ណ��អាជើវក៏មើលែដូ�ជា
ព័ុត៌មាៃទំោក់៏ទំៃង្សាត្រូោមាៃអាសៃរុីបស់រីបូវៃ័តបុគ្គ�ណោះ	លែដូ�ណ្្ើជា
អុក៏�ក់៏ពាក៏យសំុបណត្រូមើការីង្ហារី	ៃិណោជិក៏	មូាស់	ោ�ក៏		មន្រ្តីៃតើ	សមាជិក៏
បុគ្គ�ិក៏ណវជាស្ត្រូសត	ឬអុក៏ណ៉ូការីនៃអាជើវក៏មើណោះ		ក៏ុងុ្សាក៏ត្រូមិតមួ�លែដូ�
ថាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�		ៃិង្សាណត្រូបើត្រូបាស់លែតមយា៉ាង្សាគត់ក៏ុងុ្សា
បរីបិទនៃការីមាៃទំោក់៏ទំៃង្សាត្រូោមាៃអាសៃ	ុណ�ណ�ើសំ�ំុឯក៏ស្រី។

(C)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ��បំាច់្សត្រូមាប់អាជើវក៏មើណដូើម្ើរីក៏ា	ណដូើម្ើ
ត្រូគប់ត្រូគង្សាអត្ថត្រូបណោជៃ៍	សត្រូមាប់រីបូវៃ័តបុគ្គ�ណផសង្សាណទៀត	លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សា
រីបូវៃ័តបុគ្គ�ណោះ	លែដូ�ណ្្ើជាអុក៏�ក់៏ពាក៏យសំុ	បណត្រូមើការីង្ហារី	ៃិណោជិក៏	 
មូាស់	ោ�ក៏	មន្រ្តីៃតើ	សមាជិក៏បុគ្គ�ិក៏	ណវជាស្ត្រូសត	ឬអុក៏ណ៉ូការីនៃ
អាជើវក៏មើណោះ	ក៏ុងុ្សាក៏ត្រូមិតមួ�លែដូ�ថា		ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះត្រូតវូបាៃ
ត្រូបមូ�ៃិង្សាណត្រូបើត្រូបាស់លែតមយា៉ាង្សាគត់	ក៏ុងុ្សាបរីបិទនៃការីត្រូគប់ត្រូគង្សាអត្ថត្រូបណោជៃ៍
�ងំ្សាណោះ។

(2)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ៖

(A)	 “អុក៏ណ៉ូការី”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ផដា�់ណសវាក៏មើអ្ើមួ�	ជូៃ
អាជើវក៏មើ	ណ��អៃុណ�មតាមកិ៏ចូ្សៃយាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី។

(B)	 “ោ�ក៏”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ត់តាងំ្សាណ�ក៏ុងុ្សា
�ក៏ខៃតិក៏ៈស្ជើវក៏មើណោះ	ឬត្រូតវូបាៃណបាះណឆុ្តណត្រូជើសណរីសីណ��ស្ជើវក៏រី		 
ៃិង្សារីបូវៃ័តបុគ្គ��ងំ្សាឡា�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ត់តាងំ្សា	ណបាះណឆុ្តណត្រូជើសណរីសី
		ឬលែតង្សាតាងំ្សាណ��ណ�ើ ះឬមុខង្ហារីណផសង្សាណទៀត	ណដូើម្ើណ្្ើជា	ោ�ក៏	ៃិង្សា
អុក៏សងុ្សារីបស់ពួុក៏ណគ។

(C)	 “សមាជិក៏បុគ្គ�ិក៏ណវជាស្ត្រូសត”	មាៃៃ័�ថាត្រូគណូពុទយ	ៃិង្សាត្រូគណូពុទយ
វះកាត់		ទៃតណពុទយ	ឬត្រូគពូុយាបា�ណត្រូគច្ណជើង្សាលែដូ�ទទួ�បាៃអាជាញា ប័�្ណ
	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	2	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	500) 
នៃត្រូក៏មសដាើពុើអាជើវក៏មើ	ៃិង្សាវជិាា ជើវៈ	ៃិង្សាត្រូគណូពុទយចិ្តតស្ត្រូសត	លែបបគលាើៃិក៏	ដូូច្
មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	1316.5	នៃត្រូក៏មសដាើពុើសុខភាពុ	ៃិង្សាសុវត្ថិភាពុ។

(D)	 “មន្រ្តីៃតើ”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណបាះណឆុ្តណត្រូជើស 
ណរីសី		ឬលែតង្សាតាងំ្សាណ��ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាភិបា�ណដូើម្ើ�ត់លែច្ង្សាត្រូបតិបតតិការី
	ត្រូប�នំថ្មី្ងរីបស់ស្ជើវក៏មើមួ�ដូូច្ជាោ�ក៏ត្រូបតិបតតិ	ត្រូបធាៃ	ណ�ខា្ិការី	 
ឬហិិរីញាិក៏។

(E)	 “មូាស់ក៏មើសិទធិ”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�មុាក់៏លែដូ�បំណពុញតាម
�ក៏ខខ�ឌ ខាង្សាណត្រូកាម៖

(i) មាៃក៏មើសិទធនិៃ	ឬសិទធអំិណាច្ក៏ុងុ្សាការីណបាះណឆុ្តណ�ើសពុើ	50	ភាគរី�
 នៃភាគហុ៊ិៃសរីបុនៃថុាក់៏ណាមួ�នៃមូ�ប័ត្រូតណបាះណឆុ្តរីបស់អាជើវក៏មើ។

(ii)	 មាៃការីត្រូគប់ត្រូគង្សាណ�ក៏ុងុ្សារីណបៀបណាមួ�ណៅណ�ើការីណបាះណឆុ្ត
នៃ	ភាគណត្រូច្ើៃនៃោ�ក៏	ឬបុគ្គ��ងំ្សាឡា�លែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់មុខង្ហារី
ត្រូសណដូៀង្សាោុណៃះ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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(m) (l)	 សិទធលិែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អាច្ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃ	ៃិង្សាកាតព្ុកិ៏ចូ្
�ងំ្សាឡា�	លែដូ��ក់៏ណៅណ�ើអាជើវក៏មើណាមួ�លែដូ�ស្ថិតណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សា
ណៃះ		មិៃត្រូតវូអៃុវតតដូ�់ក៏ត្រូមិតមួ�លែដូ�វាបូះពា�់ណៅណ�ើសក៏មើភាពុ
មិៃលែមៃ	ពា�ិជាក៏មើរីបស់បុគ្គ�	ឬអង្សា្គភាពុដូូច្មាៃបរីោិ�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	
(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	2	នៃមាត្រូតា	I	នៃរីដូ្្ឋ មើៃុញារីដូ្ឋ	California	។

(m) (1)	 ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមិៃត្រូតវូអៃុវតតចំ្ណពាះព័ុត៌មាៃដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម
ណៃះណឡើ�៖

(A)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�ណ��អាជើវក៏មើអំពុើរីបូវៃ័តបុគ្
គ�	មុាក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាកំ៏ឡុង្សាណពុ�លែដូ�រីបូវៃ័តបុគ្គ�ណោះណ្្ើជាអុក៏�ក់៏ពាក៏យសំុ
បណត្រូមើការីង្ហារី	ៃិណោជិក៏	មូាស់ក៏មើសិទធិ	ោ�ក៏	មន្រ្តីៃតើ	សមាជិក៏បុគ្គ�ិក៏
ណវជាស្ត្រូសត		ឬអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយនៃអាជើវក៏មើណោះ	ដូ�់ក៏ត្រូមិតមួ�លែដូ�
ថាព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់រីបូវៃ័តបុគ្គ�ណោះត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�	ៃិង្សាណត្រូបើត្រូបាស់
លែតមយា៉ាង្សាគត់	ក៏ុងុ្សាបរីបិទនៃតួោទើ	ឬអតើតតួោទើរីបស់វបូវៃ័តបុគ្គ�ណោះ	 
ជាអុក៏�ក់៏ពាក៏យសំុបណត្រូមើការីង្ហារី	ៃិណោជិក៏	មូាស់ក៏មើសិទធិ	ោ�ក៏	មន្រ្តីៃតើ	
សមាជិក៏បុគ្គ�ិក៏ណវជាស្ត្រូសត	ឬអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយនៃអាជើវក៏មើណោះ។

(B)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�ណ��អាជើវក៏មើលែដូ�ជា	
ព័ុត៌មាៃទំោក់៏ទំៃង្សាត្រូោមាៃអាសៃរុីបស់រីបូវៃ័តបុគ្គ�ណោះ	លែដូ�ណ្្ើជា
អុក៏�ក់៏ពាក៏យសំុបណត្រូមើការីង្ហារី	ៃិណោជិក៏	មូាស់	ោ�ក៏		មន្រ្តីៃតើ	សមាជិក៏
បុគ្គ�ិក៏ណវជាស្ត្រូសត	ឬអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយនៃអាជើវក៏មើ		ណោះក៏ុងុ្សាក៏ត្រូមិតមួ�
លែដូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះត្រូតវូបាៃត្រូបមូ�		ៃិង្សាណត្រូបើត្រូបាស់លែតមយា៉ាង្សាគត់ក៏ុងុ្សា
បរីបិទនៃការីមាៃទំោក់៏ទំៃង្សាត្រូោមាៃអាសៃ	ុណ�ណ�ើសំ�ំុឯក៏ស្រី។

(C)	 ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ��ំបាច់្សត្រូមាប់អាជើវក៏មើណដូើម្ើរីក៏ា	ណដូើម្ើ
ត្រូគប់ត្រូគង្សាអត្ថត្រូបណោជៃ៍	សត្រូមាប់រីបូវៃ័តបុគ្គ�ណផសង្សាណទៀត	លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សា
រីបូវៃ័តបុគ្គ�ណោះ	លែដូ�ណ្្ើជាអុក៏�ក់៏ពាក៏យសំុ	បណត្រូមើការីង្ហារី	ៃិណោជិក៏	 
មូាស់	ោ�ក៏	មន្រ្តីៃតើ	សមាជិក៏បុគ្គ�ិក៏	ណវជាស្ត្រូសត	ឬអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយ
នៃអាជើវក៏មើណោះ	ក៏ុងុ្សាក៏ត្រូមិតមួ�លែដូ�ថ្មី		ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះត្រូតវូបាៃ
ត្រូបមូ�ៃិង្សាណត្រូបើត្រូបាស់លែតមយា៉ាង្សាគត់	ក៏ុងុ្សាបរីបិទនៃការីត្រូគប់ត្រូគង្សាអត្ថត្រូបណោជៃ៍
�ងំ្សាណោះ។

(2)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ៖

(A)	 “អុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយ”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ផដា�់ណសវាក៏មើ
អ្ើមួ�ជូៃ	អាជើវក៏មើណ��អៃុណ�មតាមកិ៏ចូ្សៃយាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី។

(B)	 “ោ�ក៏”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ត់តំាង្សាណ�ក៏ុងុ្សា	
�ក៏ខៃតិក៏ៈស្ជើវក៏មើណោះ	ឬត្រូតវូបាៃណបាះណឆុ្តណត្រូជើសណរីសីណ��ស្ជើវក៏រី		 
ៃិង្សារីបូវៃ័តបុគ្គ��ងំ្សាឡា�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ត់តាងំ្សា	ណបាះណឆុ្តណត្រូជើសណរីសី	 
ឬលែតង្សាតាងំ្សាណ��ណ�ើ ះឬមុខង្ហារីណផសង្សាណទៀត	ណដូើម្ើណ្្ើជា	ោ�ក៏	ៃិង្សា
អុក៏សងុ្សារីបស់ពួុក៏ណគ។

(C)	 “សមាជិក៏បុគ្គ�ិក៏ណវជាស្ត្រូសត”	មាៃៃ័�ថាត្រូគណូពុទយ	ៃិង្សាត្រូគណូពុទយ
វះកាត់		ទៃតណពុទយ	ឬត្រូគពូុយាបា�ណត្រូគច្ណជើង្សាលែដូ�ទទួ�បាៃអាជាញា ប័�្ណ	
ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	2	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	500)  
នៃត្រូក៏មសដាើពុើអាជើវក៏មើ	ៃិង្សាវជិាា ជើវៈ	ៃិង្សាត្រូគណូពុទយចិ្តតស្ត្រូសត	លែបបគលាើៃិក៏	ដូូច្
មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	1316.5	នៃត្រូក៏មសដាើពុើសុខភាពុ	ៃិង្សាសុវត្ថិភាពុ។

(D)	 “មន្រ្តីៃតើ”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណបាះណឆុ្តណត្រូជើសណរីសី	 
ឬលែតង្សាតាងំ្សាណ��ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាភិបា�ណដូើម្ើ�ត់លែច្ង្សាត្រូបតិបតតិការី	ត្រូប�នំថ្មី្ង
រីបស់ស្ជើវក៏មើមួ�ដូូច្ជាោ�ក៏ត្រូបតិបតតិ	ត្រូបធាៃ	ណ�ខា្ិការី	ឬ
ហិិរីញាិក៏។

(E)	 “មូាស់ក៏មើសិទធិ”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�បំណពុញតាម�ក៏ខ�ៈ
វៃិិច្ឆេ័�ខាង្សាណត្រូកាម៖

ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�បាៃកំ៏�ត់	ត្រូពំុលែដូៃ	ការីណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ឬការីត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	សមា្ង ត់	រីបស់ពួុក៏ណគ	ៃិង្សា
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�ជាអៃើតិជៃ		លែដូ�ពំុុបាៃណត្រូជើសណរីសីការីមិៃចូ្�រីមួក៏ុងុ្សា
ការីត្រូបមូ�	ឬការី�ក់៏	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគណៅឲ្យយភាគើទើបើ	ណ��
អៃុណ�មតាម	កិ៏ចូ្សៃយាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីលែដូ�តត្រូមវូឲ្យយភាគើទើបើ
ផដា�់ជូៃ	កិ៏ចូ្ការីពារីក៏ត្រូមិតដូូច្ោុៃឹង្សាសិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�ស្ថិត
ណត្រូកាម	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ដូូច្លែដូ�បាៃផដា�់ជូៃណ��អាជើវក៏មើ	មិៃត្រូតវូ
ទទួ�ខុសត្រូតវូណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះណឡើ�	ត្រូបសិៃណបើភាគើទើបើ	លែដូ�បាៃ
ទទួ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះណត្រូបើត្រូបាស់វាណ��រីណំ�ភបំពាៃ	ណៅណ�ើ
ការីរីតឹត្តិ�ងំ្សាឡា�លែដូ�មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ		ក៏រី�ើ លែដូ�
ណ�ណពុ�នៃការីត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណោះ		អាជើវក៏មើមិៃបាៃ
ដឹូង្សាជាក់៏លែសដាង្សា	ឬពំុុមាៃណហិតុផ�លែដូ�ត្រូតវូណជឿថា		ភាគើទើបើណោះមាៃ
ណច្តោត្រូបត្រូពឹុតតការីរីណំ�ភបំពាៃណៃះ។

(k) (j)	 ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមិៃត្រូតវូបក៏ត្រូស្�ណដូើម្ើតត្រូមវូឲ្យយអាជើវក៏មើមួ�	
ត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�វាៃឹង្សាមិៃត្រូបមូ�ណ�ក៏ុងុ្សាដំូណ�ើ ការី្មើតា
នៃអាជើវក៏មើរីបស់ខលាួៃ	រីក៏ាទុក៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�លែវង្សា	ជាង្សា
ការីលែដូ�ខលាួៃត្រូតវូរីក៏ាទុក៏ព័ុត៌មាៃលែបបណោះណ�ក៏ុងុ្សាដំូណ�ើ ការី	្ មើតានៃ
អាជើវក៏មើរីបស់ខលាួៃ	ឬអុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការី	ណដូើម្ើ៖

(1)	 កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �ណឡើង្សាវញិ	ឬណបើមិៃដូូណ�ុះណទតភាា ប់ព័ុត៌មាៃ
លែដូ�	ណ�ក៏ុងុ្សាដំូណ�ើ ការី្មើតានៃអាជើវក៏មើណោះ	ពំុុត្រូតវូបាៃរីក៏ាទុក៏	ក៏ុងុ្សា
រីណបៀបមួ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ថាជាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។

(2)	 រីក៏ាទុក៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃណាមួ�អំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ត្រូបសិៃណបើ
ស្ថិតណ�	ក៏ុងុ្សាដំូណ�ើ ការី្មើតានៃអាជើវក៏មើ	លែដូ�ព័ុត៌មាៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	
ណោះមិៃត្រូតវូបាៃរីក៏ាទុក៏។

(3)	 រីក៏ាឲ្យយព័ុត៌មាៃណោះក៏ុងុ្សាទត្រូមង់្សាមួ�លែដូ�អាច្កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �
បាៃ		អាច្តភាា ប់បាៃ	ឬអាច្មាៃទំោក់៏ទំៃង្សាបាៃ	ឬត្រូបមូ�	ទទួ�បាៃ		
រីក៏ាទុក៏	ឬចូ្�ណៅដំូណ�ើ រីការីទិៃៃ័ុ�	ឬបណចូ្ក៏វទិយាណាមួ�	ណដូើម្ើឲ្យយអាច្
តភាា ប់បាៃ	ឬមាៃទំោក់៏ទំៃង្សាបាៃៃូវសំណ�ើ រីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�
អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃជាមួ�ៃឹង្សាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។

(l) (k)	 សិទធលិែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អាច្ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃ	ៃិង្សាកាតព្ុកិ៏ចូ្
�ងំ្សាឡា�	លែដូ��ក់៏ណៅណ�ើអាជើវក៏មើណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	មិៃត្រូតវូ
បូះពា�់	ណៅណ�ើសិទធ	ិៃិង្សាណសរីភីាពុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ ឬ	រីបូវៃ័តបុគ្គ�
	ដូនទណទៀតណឡើ�។	សំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ
សត្រូមាប់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ជាក់៏�ក់៏ណាមួ�	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	 
1798.110		ណដូើម្ើ	�ុបណ��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��
អៃុណ�មតាម		លែផកុ៏ទើ	1798.105	ឬណដូើម្ើលែក៏តត្រូមវូព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�
មិៃត្រូតឹមត្រូតវូ			ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	1798.106	មិៃត្រូតវូពុត្រូង្សាើក៏បលែៃ្ថម
ណៅណ�ើ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអំពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�ជាក៏មើសិទធរិីបស់		 ឬអាជើវក៏មើរីក៏ាទុក៏ក៏ុងុ្សាោមជារីបូវៃ័តបុគ្គ�មុាក់៏ណផសង្សាណទៀត។	អាជើវក៏មើអាច្
ពឹុង្សាលែផ្អក៏ណៅណ�ើរា�់តំណាង្សា�ងំ្សាឡា�ណាលែដូ�ត្រូតវូបាៃ		ណ្្ើណឡើង្សាណ�ក៏ុងុ្សា
សំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	ចំ្ណពាះសិទធ�ិងំ្សាឡា�
�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ៃិង្សាមិៃស្ថិត	ណត្រូកាម�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូផលាូវច្បាប់
ណាមួ�ណដូើម្ើលែសង្្សារីក៏	បុគ្គ�ដូនទណទៀតលែដូ�អាច្មាៃប�ដាឹ ង្សាតវាាសំុឲ្យយមាៃ
សិទធចំិ្ណពាះ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ណហិើ�អាជើវក៏មើមិៃត្រូតវូស្ថិតណត្រូកាមកាតព្ុកិ៏ចូ្
ផលាូវច្បាប់	ណាមួ�	ណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ឬបទបញាតតិនៃច្បាប់ណផសង្សាណទៀត		
ណដូើម្ើ�ត់វធិាៃការីណាមួ�ណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ក៏រី�ើ មាៃទំោស់
រីវាង្សា		ឬក៏ុងុ្សាចំ្ណណាមបុគ្គ��ងំ្សាឡា�លែដូ��ម�រីសិទធចំិ្ណពាះព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃ		ណ�ក៏ុងុ្សាក៏មើសិទធរិីបស់អាជើវក៏មើណោះ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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64 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

(o) (1)	 លែផកុ៏ទើ	1798.105	ៃិង្សា	1798.120	មិៃត្រូតវូអៃុវតតចំ្ណពាះ
ការីត្រូបមូ�		ការីដំូណ�ើ រីការី	ការី�ក់៏	ឬការីត្រូបកាសផា�ព័ុត៌មាៃ
អុក៏ត្រូគប់ត្រូគង្សា	អាជើវក៏មើរីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារីរា�ការី�៍ឥ��ៃពា�ិជាក៏មើ		 
ដូ�់ក៏ត្រូមិតមួ�លែដូ�ទើភុាក់៏ង្ហារីរា�ការី�៍ឥ��ៃពា�ិជាក៏មើណោះ
ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃអុក៏ត្រូគប់ត្រូគង្សាអាជើវក៏មើ	លែតមយា៉ាង្សាគត់គឺណដូើម្ើ	កំ៏�ត់
អតតសញ្ញាា �ទំោក់៏ទំៃង្សារីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាមួ�ៃឹង្សាអាជើវក៏មើ		លែដូ�
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះមាៃ	ឬ�ក់៏ទង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែតក៏ុងុ្សាតួោទើ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាោមជាមូាស់ក៏មើសិទធិ	ោ�ក៏	មន្រ្តីៃតើ		ឬៃិណោជិក៏�ត់លែច្ង្សារីបស់
អាជើវក៏មើបុូណណា្ណ ះ។

(2)	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ៖

(A)	 “ព័ុត៌មាៃអុក៏ត្រូគប់ត្រូគង្សាអាជើវក៏មើ”	មាៃៃ័�ថា	ណ�ើ ះ	ឬបណាដា ណ�ើ ះ	
រីបស់មូាស់ក៏មើសិទធិ	ឬបណាដា មូាស់ក៏មើសិទធិ	ោ�ក៏	មន្រ្តីៃតើ	ឬ	ៃិណោជិក៏
�ត់លែច្ង្សារីបស់អាជើវក៏មើ	ៃិង្សាព័ុត៌មាៃទំោក់៏ទំៃង្សា		រីមួមាៃជាអាទិ៍	មុខង្ហារី
អាជើវក៏មើ	សត្រូមាប់មូាស់ក៏មើសិទធិ		ឬបណាដា មូាស់ក៏មើសិទធិ	ោ�ក៏	មន្រ្តីៃតើ	ឬ
ៃិណោជិក៏�ត់លែច្ង្សាណោះ។

(B)	 “ទើភុាក់៏ង្ហារីរា�ការី�៍ឥ��ៃពា�ិជាក៏មើ”	មាៃអត្ថៃ័�ដូូច្បាៃ	
លែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	1785.42។

(C)	 “មូាស់ក៏មើសិទធិ”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�បំណពុញតាម
�ក៏ខខ�ឌ ខាង្សាណត្រូកាម៖

(i)	 មាៃក៏មើសិទធិ	ឬសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សាការីណបាះណឆុ្តណ�ើសពុើ	50	ភាគរី�	
នៃភាគហុ៊ិៃសរីបុនៃថុាក់៏ណាមួ�នៃមូ�ប័ត្រូតណបាះណឆុ្តរីបស់អាជើវក៏មើ។

(ii)	 មាៃការីត្រូគប់ត្រូគង្សាណ�ក៏ុងុ្សារីណបៀបណាមួ�ណៅណ�ើការីណបាះណឆុ្តនៃ	
ភាគណត្រូច្ើៃនៃោ�ក៏	ឬបុគ្គ��ំង្សាឡា�លែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់មុខង្ហារីត្រូសណដូៀង្សា	
ោុណៃះ។

(iii)	 មាៃសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សាការីណត្រូបើឥទធិពុ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាណៅណ�ើការី�ត់លែច្ង្សា	
រីបស់	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ។

(D)	 “ោ�ក៏”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ត់តំាង្សាណ�ក៏ុងុ្សា	
�ក៏ខៃតិក៏ៈស្ជើវក៏មើនៃអាជើវក៏មើ	ក៏ុងុ្សាោមជាោ�ក៏	ឬត្រូតវូបាៃណបាះណឆុ្ត	
ណត្រូជើសណរីសីណ��ស្ជើវក៏រីៃិង្សារីបូវៃ័តបុគ្គ��ំង្សាឡា�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	
�ត់តំាង្សា		ណបាះណឆុ្តណត្រូជើសណរីសី	ឬលែតង្សាតំាង្សាណ��ណ�ើ ះ	ឬមុខង្ហារី
ណផសង្សាណទៀតណដូើម្ើណ្្ើជាោ�ក៏	ៃិង្សាអុក៏សងុ្សារីបស់ពួុក៏ណគ។

(E)	 “មន្រ្តីៃតើ”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណបាះណឆុ្តណត្រូជើសណរីសី
		ឬលែតង្សាតំាង្សាណ��ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាភិបា�ណដូើម្ើ�ត់លែច្ង្សាត្រូបតិបតតិការី	ត្រូប�ំនថ្មី្ង
រីបស់ស្ជើវក៏មើមួ�ដូូច្ជាអគ្គោ�ក៏ត្រូបតិបតតិ	ត្រូបធាៃ	ណ�ខា្ិការី	ឬ
ហិិរីញាិក៏។

(F)	 “ៃិណោជិក៏លែផកុ៏ត្រូគប់ត្រូគង្សា”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ណ�ើ ះ
ៃិង្សាព័ុត៌មាៃ	ទំោក់៏ទំៃង្សាត្រូតវូបាៃរា�ការី�៍ណៅកាៃ់	ឬត្រូបមូ�ណ��
ទើភុាក់៏ង្ហារី	រា�ការី�៍ឥ��ៃពា�ិជាក៏មើថាជាអុក៏�ត់លែច្ង្សាច្ម្ង្សា	នៃ
អាជើវក៏មើមួ�	ៃិង្សាត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់លែតមយា៉ាង្សាគត់ក៏ុងុ្សាបរីបិទនៃ	តួោទើរីបស់
រីបូវៃ័តបុគ្គ�ណោះថាជាអុក៏�ត់លែច្ង្សាច្ម្ង្សានៃអាជើវក៏មើណោះ។

(p)	 កាតព្ុកិ៏ចូ្�ំង្សាឡា�លែដូ��ក់៏ណៅណ�ើអាជើវក៏មើណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	
1798.105,  1798.106, 1798.110	ៃិង្សា	1798.115	មិៃត្រូតវូ
អៃុវតតណៅណ�ើ	ទិៃៃ័ុ�ត្រូគសួ្រីណឡើ�។

(q) (1)	 ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមិៃតត្រូមវូឲ្យយអាជើវក៏មើមួ�អៃុណ�	ម	តាមសំ
ណ�ើ 		រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃណដូើម្ើ�ុបណ��ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	1798.105			ដូ�់ក៏ត្រូមិតមួ�
លែដូ�សំណ�ើ អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់	បាៃ	អៃុវតតចំ្ណពាះៃិណទទស

(i)	 មាៃក៏មើសិទធិ	ឬសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សាការីណបាះណឆុ្តណ�ើសពុើ	50	ភាគរី�	
នៃភាគហុ៊ិៃសរីបុនៃថុាក់៏ណាមួ�នៃមូ�ប័ត្រូតណបាះណឆុ្តរីបស់អាជើវក៏មើ។

(ii)	 មាៃការីត្រូគប់ត្រូគង្សាណ�ក៏ុងុ្សារីណបៀបណាមួ�ណៅណ�ើការីណបាះណឆុ្ត
នៃ	ភាគណត្រូច្ើៃនៃោ�ក៏	ឬបុគ្គ��ងំ្សាឡា�លែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់មុខង្ហារី
ត្រូសណដូៀង្សាោុណៃះ។

(iii)	 មាៃសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សាការីណត្រូបើឥទធិពុ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាណៅណ�ើការី�ត់លែច្ង្សា	
រីបស់	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃ។

(3)	 លែផកុ៏រីង្សាណៃះមិៃត្រូតវូអៃុវតតណៅណ�ើលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.100 
ឬលែផកុ៏ទើ	1798.150	ណឡើ�។

(4)	 លែផកុ៏រីង្សាណៃះៃឹង្សាឈប់មាៃត្រូបសិទធភាពុនថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	2023។

(n) (1)	 កាតព្ុកិ៏ចូ្�ងំ្សាឡា�លែដូ��ក់៏ណៅណ�ើអាជើវក៏មើ�ងំ្សាឡា�ណ�
�លែផកុ៏ទើ		1798.100, 1798.105, 1798.106, 1798.110, 
1798.115,  1798.121, 1798.130,	ៃិង្សា	1798.135	មិៃត្រូតវូ
អៃុវតតចំ្ណពាះ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ឆូលាុះបញូ្ញាងំ្សាអំពុើការីត្រូបាត្រូស័��ក់៏ទង្សា	

 ឬ	ត្រូបតិបតតិការីជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	ឬផ្ទ �់មាត់រីវាង្សាអាជើវក៏មើ		ៃិង្សា
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះគឺជារីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�		បាៃណដូើរីតួ  
ឫកំ៏ពុុង្សាណដូើរីតួជាៃិណោជិក៏	មូាស់ក៏មើសិទធ	ិោ�ក៏		មន្រ្តីៃតើ	ឬអុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយ  
នៃត្រូក៏មុហ៊ិៃុ	ត្រូក៏មុហ៊ិៃុនដូគូ		ត្រូក៏មុហ៊ិៃុឯក៏ក៏មើសិទធ	ិទើភុាក់៏ង្ហារីមិៃលែសង្្សារីក៏
ត្រូបាក់៏ចំ្ណ�ញ	ឬទើភុាក់៏ង្ហារី	រី�្ឋ ភិបា�	ៃិង្សាលែដូ�ការីត្រូបាត្រូស័��ក់៏ទង្សា	 
ៃិង្សាត្រូបតិបតតកិារីជាមួ�	អាជើវក៏មើណោះណក៏ើតណឡើង្សាលែតមយា៉ាង្សាគត់ក៏ុងុ្សាបរីបិទនៃ
អាជើវក៏មើលែដូ�	ណ្្ើការីពុយាោមដ៏ូត្រូតឹមត្រូតវូ�ក់៏ទង្សាៃឹង្សា	ឬការីផដា�់ជូៃ	ឬការី
ទទួ�	ផ�ិតផ�	ឬណសវាក៏មើណៅកាៃ់	ឬមក៏ពុើត្រូក៏មុហ៊ិៃុ	នដូគូ	ត្រូក៏មុហុ៊ិៃឯក៏
ក៏មើសិទធ	ិ	ឬទើភុាក់៏ង្ហារីមិៃលែសង្្សារីក៏ត្រូបាក់៏ចំ្ណ�ញ	ឬទើភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�។

(2)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ៖

(A) “អុក៏ណ៉ូការី” “អុក៏ណ៉ូការីឯក៏រាជយ”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�
លែដូ�	ផដា�់ណសវាណាមួ�ជូៃអាជើវក៏មើណ��ណោង្សាតាមកិ៏ចូ្សៃយា	ជា
���ក៏ខ�៍អក៏សរី។

(B)	 “ោ�ក៏”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ត់តំាង្សាណ�ក៏ុងុ្សា	
�ក៏ខៃតិក៏ៈស្ជើវក៏មើណោះ	ឬត្រូតវូបាៃណបាះណឆុ្តណត្រូជើសណរីសីណ��ស្ជើវក៏រី		 
ៃិង្សារីបូវៃ័តបុគ្គ��ងំ្សាឡា�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ត់តាងំ្សា	ណបាះណឆុ្តណត្រូជើសណរីសី	 
ឬលែតង្សាតាងំ្សាណ��ណ�ើ ះឬមុខង្ហារីណផសង្សាណទៀត	ណដូើម្ើណ្្ើជា	ោ�ក៏	ៃិង្សា
អុក៏សងុ្សារីបស់ពួុក៏ណគ។

(C)	 “មន្រ្តីៃតើ”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណបាះណឆុ្តណត្រូជើសណរីសី		 
ឬលែតង្សាតាងំ្សាណ��ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាភិបា�ណដូើម្ើ�ត់លែច្ង្សាត្រូបតិបតតកិារី	ត្រូប�នំថ្មី្ងរីបស់
ស្ជើវក៏មើមួ�ដូូច្ជាោ�ក៏ត្រូបតិបតត	ិត្រូបធាៃ	ណ�ខា្ិការី	ឬហិិរីញាិក៏។

(D)	 “មូាស់ក៏មើសិទធិ”	មាៃៃ័�ថា	រីបូវៃ័តបុគ្គ�លែដូ�បំណពុញតាម
�ក៏ខខ�ឌ ខាង្សាណត្រូកាម៖

(i)	 មាៃក៏មើសិទធិ	ឬសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សាការីណបាះណឆុ្តណ�ើសពុើ	50	ភាគរី�	
នៃភាគហុ៊ិៃសរីបុនៃថុាក់៏ណាមួ�នៃមូ�ប័ត្រូតណបាះណឆុ្តរីបស់អាជើវក៏មើ។

(ii)	 មាៃការីត្រូគប់ត្រូគង្សាណ�ក៏ុងុ្សារីណបៀបណាមួ�ណៅណ�ើការីណបាះណឆុ្តនៃ
ភាគណត្រូច្ើៃនៃោ�ក៏	ឬបុគ្គ��ងំ្សាឡា�លែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់មុខង្ហារីត្រូសណដូៀង្សា
ោុណៃះ។

(iii)	 មាៃសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សាការីណត្រូបើឥទធិពុ�ត្រូគប់ត្រូគង្សាណៅណ�ើការី�ត់លែច្ង្សា	
រីបស់	ត្រូក៏មុហ៊ិុៃ។

(3)	 លែផកុ៏រីង្សាណៃះត្រូតវូមាៃត្រូបសិទធភាពុណ�នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	2021។	 
2023។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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1798.150. (a) (1)	 អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណាមុាក់៏លែដូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
មិៃត្រូតវូបាៃអុើៃត្រូគើប		ៃិង្សាមិៃត្រូតវូបាៃណរីៀបចំ្សត្រូមាប់ណបាះពុុម្ព	 
ដូូច្មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ រីង្សា		(A)	នៃក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)	នៃ
លែផកុ៏រីង្សា	(d)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.81.5  ឬលែដូ�អាស��្ឋ ៃអុើលែម�
រីមួផសំជាមួ�ៃឹង្សាពាក៏យសមា្ង ត់		ឬសំ�ួរី	ៃិង្សាច្ណមលាើ�លែផកុ៏សៃតិសុខ
លែដូ�ៃឹង្សាអៃុញ្ញាា តការីចូ្�	ដំូណ�ើ រីការីគ�ៃើណោះ	ស្ថិតណត្រូកាមការីចូ្�
ដំូណ�ើ រីការី	ៃិង្សាការីណផទរី	អំណពុើរីណ�រីក៏មើ	ឬការីត្រូបកាសផា�ណ��ោើ ៃ
ការីអៃុញ្ញាា ត		លែដូ�ជា�ទធផ�នៃការីរីណំ�ភបំពាៃរីបស់អាជើវក៏មើណៅណ�ើ
កាតព្ុកិ៏ចូ្ក៏ុងុ្សាការីអៃុវតត	ៃិង្សារីក៏ាៃូវៃើតិវ ិ្ ើៃិង្សាការីត្រូបតិបតតិសៃតិសុខ
ដ៏ូសមណហិតុសមផ�	លែដូ�សមរីមយចំ្ណពាះ�ក៏ខ�ៈនៃព័ុត៌មាៃ		ណដូើម្ើ
ការីពារីព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�អាច្បណង្សាកើតជាវធិាៃការី	រីដូ្ឋប្ណវ�ើ មួ�
សត្រូមាប់ខាង្សាណត្រូកាមណៃះ៖

(A)	 ណដូើម្ើរាាប់រីង្សាណៅណ�ើការីខូច្ខាតក៏ុងុ្សាចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏មិៃតិច្ជាង្សា	មួ�
រី�ដុូ�លា រី	($100)	ៃិង្សាមិៃណត្រូច្ើៃជាង្សាត្រូបំាពុើរីរី�ហាសិបដុូ�លា រី		($750) 
ក៏ុងុ្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មុាក់៏	ក៏ុងុ្សាឧបទទវណហិតុមួ�	ឬ	ការីខូច្ខាតជាក់៏លែសដាង្សា	មួ�
ណាលែដូ�មាៃចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ណត្រូច្ើៃជាង្សា។

(B)	 ការីបៃធរូីបៃ្ថ�លែដូ�ជាបញ្ញាា 	ឬការីត្រូបកាស។

(C)	 រា�់ការីបៃធរូីបៃ្ថ�ណផសង្សាណទៀតលែដូ�តុ�ការី�ត់ទុក៏ថាត្រូតឹមត្រូតវូ។

(2)	 ណ�ក៏ុងុ្សាការីវា�តនមលាចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏នៃការីខូច្ខាតតាមច្បាប់		 
តុ�ការីត្រូតវូពិុ�រីណាណៅណ�ើរា�់កា�ៈណទសៈពាក់៏ព័ុៃធមួ�	ឬណត្រូច្ើៃ
លែដូ�បង្ហាា ញណ��ភាគើណាមួ�នៃណរីឿង្សាក៏ដាើ	រីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃ
កំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	�ក៏ខ�ៈៃិង្សាភាពុ ្្ងៃ់ ្្ងរីនៃការីត្រូបត្រូពឹុតតមិៃត្រូតឹមត្រូតវូ		ចំ្ៃួៃនៃ
ការីរីណំ�ភបំពាៃ	ភាពុមិៃត្រូពុម�ះបង់្សានៃការីត្រូបត្រូពឹុតតមិៃត្រូតឹមត្រូតវូ		ណថ្មីរីៈណវ 
�នៃការីត្រូបត្រូពឹុតតមិៃត្រូតឹមត្រូតវូលែដូ�បាៃណក៏ើតណឡើង្សា		ឆូៃទៈនៃការីត្រូបត្រូពឹុតតមិៃត្រូតឹ 
មត្រូតវូរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ	រីមួ�ងំ្សាត្រូទពុយ	បំ�ុ�	ៃិង្សាតនមលាសុទធរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ។

(b)	 ប�ដាឹ ង្សា�ំង្សាឡា�លែដូ�អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ	អាច្ណ្្ើណឡើង្សា	ណ��
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ត្រូបសិៃណបើ	មុៃណពុ��ប់ណផដាើមអំណពុើណាមួ�ត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សា	
អាជើវក៏មើសត្រូមាប់ការីខូច្ខាតតាមច្បាប់ជា�ក៏ខ�ៈបុគ្គ�	ឬទូ�ំង្សា
ថុាក់៏		អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ផដា�់ជូៃណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សាជា���ក៏ខ�៍
អក៏សរីក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�		30	នថ្មី្ងណ្្ើការីលែដូ�កំ៏�ត់ៃូវត្រូបការីជាក់៏�ក់៏នៃ
ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ		លែដូ�ការីណ�ទត្រូបកាៃ់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូបាៃ	ឬ
កំ៏ពុុង្សាត្រូតវូបាៃរីណំ�ភបំពាៃ។	ក៏រី�ើ លែដូ�ការីនក៏នខអាច្ណ្្ើណៅបាៃ	 
ត្រូបសិៃណបើក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	30	នថ្មី្ង		អាជើវក៏មើណោះពិុតជាបាៃណ�ះត្រូស្�
ការីរីណំ�ភបំពាៃលែដូ�បាៃ	ជូៃដំូ�ឹង្សាៃិង្សាផដា�់ជូៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃូវ
ណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍	ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីឆ្ប់រីហ័ិសមួ�	លែដូ�ថា
ការីរីណំ�ភបំពាៃ	ណោះត្រូតវូបាៃណ�ះត្រូស្�រីចួ្	ណហិើ�ៃឹង្សាោើ ៃការីរីណំ�ភ
បំពាៃ	បលែៃ្ថមណក៏ើតណឡើង្សាណទៀតណោះ	ោើ ៃការីខូច្ខាតតាមច្បាប់ជា�ក៏ខ�ៈ
បុគ្គ�		ឬការីខូច្ខាតតាមច្បាប់ទូ�ំង្សាថុាក់៏	អាច្ត្រូតវូបាៃ�ប់ណផដាើម	
ត្រូបឆំ្ង្សា	ៃឹង្សាអាជើវក៏មើណោះណឡើ�។	ការីអៃុវតត	ៃិង្សាការីរីក៏ាៃូវៃើតិវ ិ្ ើ	ៃិង្សា
ការីត្រូបតិបតតិសៃតិសុខ	សមណហិតុសមផ�	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏
ទើ	1798.81.5		ណត្រូកា�ការីបំពាៃ	មិៃបណង្សាកើតបាៃជាការីនក៏នខមួ�
លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការី	រីណំ�ភបំពាៃណោះណឡើ�។	ោើ ៃណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សា
ណាមួ�	ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូមុៃណពុ�លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាបុគ្គ��ប់ណផដាើម	
សក៏មើភាពុមួ�	លែតមយា៉ាង្សាគត់សត្រូមាប់ការីខូច្ខាត�ុ�កាក់៏ជាក់៏លែសដាង្សា		 
លែដូ�បាៃទទួ�រីង្សាណ��ស្រីលែតការីរីណំ�ភបំពាៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ណ�ទត្រូបកាៃ់ពុើចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះណឡើ�។	ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើមួ�បៃត
រីណំ�ភបំពាៃណ�ើចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ		លែដូ�រីណំ�ភ	បំពាៃណ�ើណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សា
ការី�៍ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីឆ្ប់រីហ័ិស		លែដូ�ផដា�់ជូៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ណត្រូកាមលែផកុ៏ណៃះ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អាច្�ប់ណផតើម	សក៏មើភាពុ	មួ�ត្រូបឆ្ងំ្សាៃឹង្សា
អាជើវក៏មើ	ណដូើម្ើអៃុវតតណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍	ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	 
ណហិើ�អាច្បៃតការីខូច្ខាតតាមច្បាប់សត្រូមាប់	ការីរីណំ�ភបំពាៃៃើមួ�ៗ

		ពិុៃទុនៃការីអប់រី	ំឬ�ទធផ�ណតសតអប់រីរំីបស់សិសស	លែដូ�អាជើវក៏មើកាៃ់កាប់
ក៏ុងុ្សាោមជាទើភុាក់៏ង្ហារីអប់	រីកំ៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ			ដូូច្មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	
(d)	នៃលែផកុ៏ទើ	49073.1	នៃត្រូក៏មសដាើពុើការីអប់រី	ំលែដូ�សិសសណោះចុ្ះណ�ើ ះ
ចូ្�ណរីៀៃបចុូ្ប្ៃ។ុ	ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើមួ�មិៃអៃុណ�មតាមសំណ�ើ
ណ��អៃុណ�មតាម	លែផកុ៏ណៃះណទណោះ	អាជើវក៏មើត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ថា	ខលាួៃកំ៏ពុុង្សាលែតណ្្ើ	ណ��អៃុណ�មតាមការីណ�ើក៏លែ�ង្សាណៃះ។
(2)	 ណ�ក៏ុងុ្សាការីណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាសំណ�ើ ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ 
ទើ	1798.110		ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមិៃតត្រូមវូឲ្យយអាជើវក៏មើមួ�ត្រូបកាសផា�
អំពុើ	ការីវា�តនមលាសតង់្សា�រីអប់រី	ំឬការីវា�តនមលាការីអប់រី	ំឬការីណឆូលាើ�តប
ជាក់៏�ក់៏រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ចំ្ណពាះការីវា�តនមលាសតង់្សា�រីអប់រី	ំ 
ឬការីវា�តនមលាការីអប់រីណំឡើ�	ត្រូបសិៃណបើការីចូ្�ណត្រូបើត្រូបាស់	កាៃ់កាប់		ឬ
ត្រូគប់ត្រូគង្សារីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃឹង្សាបង្សាកណត្រូោះថុាក់៏ដូ�់	សុពុ�ភាពុ	ៃិង្សាភាពុ
អាច្ណជឿទុក៏ចិ្តតបាៃនៃការីវា�តនមលាសតង់្សា�	រីអប់រី	ំឬការីវា�តនមលាការីអប់រីំ
ណោះ។	ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើមួ�មិៃអៃុណ�មតាមសំណ�ើ ណ��អៃុណ�ម
តាម	លែផកុ៏ណៃះណទណោះ	អាជើវក៏មើត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ថា	ខលាួៃ
កំ៏ពុុង្សាលែតណ្្ើ	ណ��អៃុណ�មតាមការីណ�ើក៏លែ�ង្សាណៃះ។
(3)	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ៖
(A)	 “ការីវា�តនមលាសតង់្សា�រីអប់រី	ំឬការីវា�តនមលាការីអប់រី”ំ	មាៃៃ័�ថា	 
សំ�ួរី		ឬណតសត	ឬការីវា�តនមលាណផសង្សាណទៀតលែដូ�មាៃ�ក៏ខ�ៈសតង់្សា�រី	 
ឬមិៃសតង់្សា�រីលែដូ�ត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើវា�តនមលាសិសសណ�ក៏ុងុ្សា		ឬ
សត្រូមាប់ការីចូ្�ថុាក់៏មណតត�យ	ៃិង្សាថុាក់៏ទើ	1	ដូ�់	12	ណ��	រាប់បញូូ�
�ំង្សាស្�ណរីៀៃ	ស្្ថ ប័ៃណត្រូកា�ម្យមសិក៏ា	ក៏មើវ ិ្ ើវជិាា ជើវៈ		ៃិង្សាក៏មើវ ិ្ ើ
ថុាក់៏ណត្រូកា�ឧតដាមសិក៏ា	លែដូ�ទទួ�ស្្គ �់ណ��ទើភុាក់៏ង្ហារី	ទទួ�ស្្គ �់
ផលាូវការី	ឬអង្សា្គការីលែដូ�ទទួ�ស្្គ �់ណ��រីដូ្ឋ		California		ឬត្រូក៏សួង្សាអប់រីំ
សហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏	ក៏៏ដូូច្ជាការីពិុៃិតយ	�ិខិតបញ្ញាា ក់៏	ៃិង្សាអាជាញា ប័�្ណលែដូ�ណត្រូបើ
សត្រូមាប់កំ៏�ត់សមត្ថភាពុ		ៃិង្សាភាពុមាៃសិទធិក៏ុងុ្សាការីទទួ��ិខិតបញ្ញាា ក់៏	ឬ
អាជាញា ប័�្ណ	ពុើទើភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�	ឬស្្ថ ប័ៃទទួ�ស្្គ �់រីបស់រី�្ឋ ភិបា�។
(B)	“បង្សាកណត្រូោះថុាក់៏ដូ�់សុពុ�ភាពុ	ៃិង្សាភាពុអាច្ណជឿទុក៏ចិ្តតបាៃនៃ	
ការីវា�តនមលាសតង់្សា�រីអប់រី	ំឬការីវា�តនមលាការីអប់រី”ំ	មាៃៃ័�ថា		ការី
បណញញូព័ុត៌មាៃលែដូ�ៃឹង្សាផដា�់ត្រូបណោជៃ៍ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�បាៃ
�ក់៏ជូៃសំណ�ើ អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	ឬណៅកាៃ់រីបូវៃ័ត
បុគ្គ�មុាក់៏ណផសង្សាណទៀត។
(r)	លែផកុ៏ទើ	1798.105	ៃិង្សា	1798.120	មិៃត្រូតវូអៃុវតតចំ្ណពាះការីណត្រូបើ
ត្រូបាស់		ការីត្រូបកាសផា�	ឬការី�ក់៏រីបស់អាជើវក៏មើៃូវព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	
ជាក់៏�ក់៏រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណាមុាក់៏	ត្រូបសិៃណបើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណោះ
បាៃ��់ត្រូពុមចំ្ណពាះការីណត្រូបើត្រូបាស់	ការីត្រូបកាសផា�		ឬការី�ក់៏រីបស់
អាជើវក៏មើៃូវព័ុត៌មាៃណោះ	ណដូើម្ើបណង្សាកើតបាៃជាវត្ថុ	រីបូវៃ័តមួ�	រីមួមាៃជាអាទិ៍	
ណសៀវណៅឆំុ្សិក៏ាលែដូ�មាៃរីបូថ្មីតរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ត្រូបសិៃណបើ៖
(1)	អាជើវក៏មើណោះបាៃរាាប់រីង្សាចំ្ណា�ោូង្សាណត្រូច្ើៃលែផ្អក៏ណៅណ�ើ	
ការី��់ត្រូពុមរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(2)	ការីអៃុណ�មតាមសំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីណត្រូជើសណរីសីការី
មិៃចូ្�រីមួការី�ក់៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ឬ�ុបណ��
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណោះ	ៃឹង្សាមិៃសមណហិតុសមផ�ជា
�ក៏ខ�ៈពា�ិជាក៏មើណឡើ�។
(3)	អាជើវក៏មើអៃុណ�មតាមសំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ណពុ�លែដូ�	វា
សមណហិតុសមផ�ជា�ក៏ខ�ៈពា�ិជាក៏មើក៏ុងុ្សាការីណ្្ើដូូណ�ុះ។
លែផកុ៏ទើ	 16.	 លែផកុ៏ទើ	1798.150	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	ត្រូតវូបាៃណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើលែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

1798.150.	 ការីរីណំ�ភបំពាៃសៃតិសុខព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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1798.160.	 មូ�ៃិ្ិឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់

1798.160. (a)	 មូ�ៃិ្ិពិុណសសលែដូ�ត្រូតវូណគស្្គ �់ថា	“មូ�ៃិ្ិ
ឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់”		ត្រូតវូបាៃបណង្សាកើតណ�ក៏ុងុ្សាមូ�ៃិ្ិទូណៅណ�ក៏ុងុ្សា
រីតោោរីរីដូ្ឋ	ៃិង្សាអាច្រីក៏បាៃ	សត្រូមាប់ការីបត្រូមងុ្សាទុក៏ណ��អង្សា្គៃើតិបញាតតិ
សិៃ	ណដូើម្ើទូ�ត់	បៃទុក៏ចំ្ណា�លែដូ�ទទួ�រីង្សាណ��តុ�ការីរីដូ្ឋពាក់៏ព័ុៃធ
ៃឹង្សាប�ដាឹ ង្សា	លែដូ�បាៃបដាឹង្សាណដូើម្ើអៃុវតតចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ ៃិង្សារា�់	បៃទុក៏
ចំ្ណា�លែដូ�	ទទួ�រីង្សាណ��អគ្គណមធាវណី�ក៏ុងុ្សាការីអៃុវតតក៏រី�ើ �កិ៏ចូ្
រីបស់អគ្គណមធាវ	ីណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះៃិង្សាបោទ ប់មក៏សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា
បណង្សាកើតៃូវ	មូ�ៃិ្ិវៃិិណោគណ�ក៏ុងុ្សារីតោោរីរីដូ្ឋ	ជាមួ�ៃឹង្សាត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�	 
ឬការីត្រូបាក់៏ណាមួ�ពុើមូ�ៃិ្ិលែដូ�ត្រូតវូ�ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាមូ�ៃិ្ិទូណៅ		ៃិង្សា
ការីបណង្សាកើតត្រូបាក់៏ជំៃួ�ណដូើម្ើណ�ើក៏ក៏ម្ពស់	ៃិង្សាការីពារីឯក៏ជៃភាពុ	អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	អប់រីកុំ៏មារីណ�ក៏ុងុ្សាវស័ិ�ឯក៏ជៃភាពុតាមអៃឡាញ		ៃិង្សាផត�់
មូ�ៃិ្ិដូ�់ក៏មើវ ិ្ ើសហិការីជាមួ�អង្សា្គភាពុអៃុវតតច្បាប់អៃតរីជាតិ	ណដូើម្ើ
ត្រូប�ុទធត្រូបឆ្ងំ្សាៃឹង្សាសក៏មើភាពុលែក៏លាង្សាបៃលាំ�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការីបំពាៃ	ទិៃៃ័ុ�
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(b)	 មូ�ៃិ្ិលែដូ�ណផទរីណៅកាៃ់មូ�ៃិ្ិឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ត្រូតវូ
ណត្រូបើត្រូបាស់�ំង្សាត្រូសងុ្សាដូូច្	តណៅ៖

(1) ណដូើម្ើ ណដូើម្ើ	ទូ�ត់រា�់បៃទុក៏លែដូ�ទទួ�រីង្សាណ��តុ�ការីរីដូ្ឋ	ៃិង្សា
អគ្គណមធាវលីែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(2)	 បោទ ប់ពុើបំណពុញកាតព្ុកិ៏ចូ្ណត្រូកាមក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)	មូ�ៃិ្ិលែដូ�ណ�	
ណសសស�់ត្រូតវូន�លែច្ក៏តាមឆំុ្ស្រីណពុើពុៃធៃើមួ�ៗដូូច្តណៅ៖

(A)	 ណរៅសិបមួ�ភាគរី�ត្រូតវូវៃិិណោគណ��ហិិរីញាិក៏ណ�ក៏ុងុ្សាត្រូទពុយហិិរីញា
វត្ថុ	ណ��មាៃណោ�ណ�បណង្សាកើៃជាអតិបរីមាៃូវ�ទធផ�រី�ៈណពុ�លែវង្សា	 
លែដូ�សុើោុជាមួ�ៃឹង្សាក៏ត្រូមិតហាៃិភ័�លែដូ�ត្រូតវូត្រូបងុ្សាត្រូប�័ត។ុ	ត្រូបាក់៏ណដូើម
មិៃត្រូតវូស្ថិតណត្រូកាមការីណផទរី	ឬន�បត្រូមងុ្សាទុក៏ណឡើ�	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ 	លែដូ�ការីត្រូបាក់៏	 
ៃិង្សាត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�ណាមួ�ត្រូតវូណផទរីជាត្រូប�ឆុំ្	ំណៅកាៃ់មូ�ៃិ្ិទូណៅ
សត្រូមាប់ការីដូក៏ទុក៏ណ��រីដូ្ឋសភាសត្រូមាប់	ណោ�បំ�ង្សាមូ�ៃិ្ិទូណៅ។

(B)	 ត្រូបំាបួៃភាគរី�ត្រូតវូ�ក់៏ឲ្យយណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់ទើភុាក់៏ង្ហារីការីពារី	
ឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាបណង្សាកើតត្រូបាក់៏ជំៃួ�ណ�
រីដូ្ឋ		California	ណ��	3	ភាគរី�ត្រូតវូន�លែច្ក៏ណៅកាៃ់អុក៏ទទួ�ជំៃួ�
ដូូច្តណៅ៖

(i)	 អង្សា្គការីមិៃលែសង្្សារីក៏ត្រូបាក់៏ចំ្ណ�ញណដូើម្ើណ�ើក៏ក៏ម្ពស់	ៃិង្សាការីពារី
ឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(ii)	 អង្សា្គការីមិៃលែសង្្សារីក៏ត្រូបាក់៏ចំ្ណ�ញ	ៃិង្សាទើភុាក់៏ង្ហារីស្ធារី�ៈ	រីមួមាៃ
ជាអាទិ៍	ម�ឌ �ស្�ណរីៀៃ	ណដូើម្ើអប់រីកុំ៏មារីណ�ក៏ុងុ្សាវស័ិ�ឯក៏ជៃភាពុ	
តាមអៃឡាញ។

(iii)	 ទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់រីដូ្ឋៃិង្សាច្បាប់មូ��្ឋ ៃ	ណដូើម្ើផដា�់មូ�ៃិ្ិដូ�់
ក៏មើវ ិ្ ើសហិការីជាមួ�អង្សា្គភាពុអៃុវតតច្បាប់អៃតរីជាតិណដូើម្ើត្រូប�ុទធត្រូបឆ្ងំ្សា
ៃឹង្សាសក៏មើភាពុលែក៏លាង្សាបៃលាំ�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការីបំពាៃទិៃៃ័ុ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(c) មូ�ៃិ្ិ�ងំ្សាណៃះមូ�ៃិ្ិណ�ក៏ុងុ្សាមូ�ៃិ្ិឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់  
មិៃត្រូតវូស្ថិតណត្រូកាមការីដូក៏ទុក៏	ឬណផទរីណ��អង្សា្គៃើតិបញាតតិសត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សា	ណផសង្សាណទៀតណឡើ�។	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតោ�ក៏លែផកុ៏ហិិរីញាវត្ថុ
កំ៏�ត់ថា	មូ�ៃិ្ិណោះណ�ើស�ប់	ក៏ុងុ្សាការីផដា�់មូ�ៃិ្ិលែដូ�ត្រូតវូការីណដូើម្ើ
ទូ�ត់ណពុញណ�ញណៅណ�ើ	បៃទុក៏ចំ្ណា�លែដូ�ទទួ�រីង្សាណ��តុ�ការីរីដូ្ឋ	
ៃិង្សាអគ្គណមធាវ	ី�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	លែដូ�ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ ណៃះ	 
អង្សា្គៃើតិបញាតតិអាច្ដូក៏ទុក៏	មូ�ៃិ្ិលែដូ�ណ�ើសណោះសត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា
ណផសង្សាណទៀត។

នៃណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	ឆ្ប់រីហ័ិស	ក៏៏ដូូច្ជារា�់
ការីរីណំ�ភបំពាៃណាមួ�ណៅណ�ើចំ្�ង្សាណជើ	ង្សា	ណ�ណត្រូកា�កា�បរីណិច្ឆេទនៃ
ណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍ជា���ក៏ខ�៍	អក៏សរីណោះ។

(c)	 បុព្ុណហិតុនៃសក៏មើភាពុលែដូ�បណង្សាកើតណឡើង្សាណ��លែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូអៃុវតត	
ចំ្ណពាះលែតរា�់ការីរីណំ�ភបំពាៃ�ំង្សាឡា�ដូូច្បាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សា	លែផកុ៏រីង្សា	 
(a)	ណហិើ�មិៃត្រូតវូលែផ្អក៏ណៅណ�ើការីរីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើលែផកុ៏	ណផសង្សាណទៀត
នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះណឡើ�។	ោើ ៃអ្ើមួ�ណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះត្រូតវូបាៃ
បក៏ត្រូស្�ថាបណត្រូមើជា	មូ��្ឋ ៃសត្រូមាប់សិទធិឯក៏ជៃនៃសក៏មើភាពុណត្រូកាម
ច្បាប់ណាមួ�	ណផសង្សាណទៀតណឡើ�។	ណៃះមិៃត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ថាជាការី
បៃធរូីបៃ្ថ�ភាគើណាមួ�ពុើ	ក៏រី�ើ �កិ៏ចូ្	ឬកាតព្ុកិ៏ចូ្លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
�ក់៏ណត្រូកាមច្បាប់ណផសង្សាណទៀត	ឬរីដូ្ឋ្មើៃុញាសហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏	ឬរីដូ្ឋ	 
California	ណឡើ�។

លែផកុ៏ទើ	 17.	 លែផកុ៏ទើ	1798.155	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ	
វណិស្្ៃក៏មើលែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

1798.155.	 ការីអៃុវតតលែផកុ៏រីដូ្ឋបា�

1798.155. (a) អាជើវក៏មើ	ឬភាគើទើបើណាមួ�អាច្លែសង្្សារីក៏
មតិណោប�់រីបស់	អគ្គណមធាវសីត្រូមាប់ការីលែ�ោំអំពុើរីណបៀបអៃុណ�មតាម
ត្រូបការី	�ំង្សាឡា�នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(b)	 អាជើវក៏មើមួ�ត្រូតវូ�ត់ទុក៏ថារីណំ�ភបំពាៃណ�ើចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	
ត្រូបសិៃណបើខលាួៃខក៏ខាៃក៏ុងុ្សាការីនក៏នខរា�់ការីរីណំ�ភបំពាៃលែដូ�បាៃ	
ណ�ទត្រូបកាៃ់ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	30	នថ្មី្ងណត្រូកា�ការីជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើការី	មិៃ
អៃុណ�មលែដូ�បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់។	អាជើវក៏មើ	អុក៏ផដា�់ណសវា	អុក៏ណ៉ូការី  
ឬបុគ្គ�មុាក់៏ណផសង្សាណទៀតលែដូ�	រីណំ�ភបំពាៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ត្រូតវូស្ថិត
ណត្រូកាមណសច្ក៏ដាើបង្ហា្គ ប់ៃិង្សា	ទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះ	ការីពិុៃ័�លែផកុ៏រីដូ្ឋបា�មិៃ
ណ�ើសពុើ	ពុើរីពាៃ់ត្រូបារំី�ដុូ�លា រី	($2,500)	សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃៃើ
មួ�ៗ		ឬត្រូបាពំុើរីពាៃ់ត្រូបារំី�ដុូ�លា រី	($7,500)	សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃ
ណ��ណច្តោៃិមួ�ៗ	ឬការីរីណំ�ភបំពាៃលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាជើវក៏មើ	អុក៏ផដា�់ណសវា	អុក៏ណ៉ូការី	
ឬបុគ្គ�ណផសង្សាណទៀតបាៃដឹូង្សាជាក់៏លែសដាង្សាថាមាៃអា�ុណត្រូកាម	16	ឆុ្	ំ	 
ដូូច្លែដូ�បាៃន�តត្រូមវូណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ ទើ	(5)		នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)  
នៃលែផកុ៏ទើ	1798.185	ណ�ក៏ុងុ្សាប�ដាឹ ង្សាអៃុវតត	រីដូ្ឋបា�ណ��ទើភុាក់៏ង្ហារី
ការីពារីឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California។		ណ�សបញាតតិរីដូ្ឋប្ណវ�ើ មិៃណ�ើស
ពុើពុើរីពាៃ់ត្រូបារំី�ដុូ�លា រី	($2,500)		សត្រូមាប់រា�់ការីរីណំ�ភបំពាៃ
ៃើមួ�ៗ	ឬត្រូបាពំុើរីពាៃ់ត្រូបារំី�ដុូ�លា រី	($7,500)		សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភ
បំពាៃណ��ណច្តោ	លែដូ�ត្រូតវូវា�តនមលា		ៃិង្សាណ�ះត្រូស្�ណ�ក៏ុងុ្សាប�ដាឹ ង្សា
រីដូ្ឋប្ណវ�ើ លែដូ�បដាឹង្សាក៏ុងុ្សាោម	ជាត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋ	California	ណ��
អគ្គណមធាវ។ី	ណ�សបញាតតិរីដូ្ឋប្ណវ�ើ លែដូ�មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះ	 
ត្រូតវូវា�តនមលា		ៃិង្សាណ�ះត្រូស្��ំង្សាត្រូសងុ្សាណ�ក៏ុងុ្សាប�ដាឹ ង្សារីដូ្ឋប្ណវ�ើ លែដូ�
បដាឹង្សាក៏ុងុ្សាោម	ជាត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋ	California	ណ��អគ្គណមធាវ។ី

(c) (b)	 ណ�ក៏ុងុ្សាការីពិុៃ័�រីដូ្ឋបា� ណ�សបញាតតិរីដូ្ឋប្ណវ�ើ 		លែដូ�ត្រូតវូ
បាៃវា�តនមលាសត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ		ៃិង្សាចំ្ណាត់ការី
នៃដំូណណាះត្រូស្�ណាមួ�ណ�ើប�ដាឹ ង្សាលែដូ�បដាឹង្សា	ណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏រីង្សា	(b) (a) ត្រូតវូ�ក់៏ណ�	ក៏ុងុ្សាមូ�ៃិ្ិឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�
បណង្សាកើតណ�ក៏ុងុ្សា	មូ�ៃិ្ិទូណៅណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	 
1798.160	ណ��មាៃណច្តោទូ�ត់�ងំ្សាត្រូសងុ្សារា�់នថ្មីលាចំ្ណា�	លែដូ�
ទទួ�បៃទុក៏ណ��តុ�ការីរីដូ្ឋៃិង្សាអគ្គណមធាវៃិីង្សាទើភុាក់៏ង្ហារីការីពារីឯក៏ជៃ
ភាពុរីដូ្ឋ	California	�ក់៏ទង្សាៃឹង្សា	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

លែផកុ៏ទើ	 18.	 លែផកុ៏ទើ	1798.160	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើលែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត



24

	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់	 | 67

“ត្រូតវូបាៃបិទបាងំ្សា	អតតសញ្ញាា �”	មិៃត្រូតវូអៃុវតតណ�ើសតង់្សា�រីការីបិទបាងំ្សា
អតតសញ្ញាា �		លែដូ�បាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	164.514	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	45  
នៃត្រូក៏មបទបញាតតិសហិព័ុៃធណឡើ�	លែដូ�ព័ុត៌មាៃ�ងំ្សាណោះធាលា ប់បាៃណ�ថា		
“ព័ុត៌មាៃសុខភាពុលែដូ�ត្រូតវូបាៃការីពារី”	ដូូច្មាៃកំ៏�ត់ៃ័�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏		
160.103	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	45	នៃត្រូក៏ម	បទបញាតតិសហិព័ុៃធ។

(3)	 ការីបណង្សាកើតការីណ�ើក៏លែ�ង្សាណាមួ�លែដូ��បំាច់្ណដូើម្ើអៃុណ�មតាម
ច្បាប់រីដូ្ឋ	ឬច្បាប់សហិព័ុៃធ	ជាអាទិ៍រីមួមាៃលែតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	 
ការីណ�ើក៏លែ�ង្សាលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាអាថ៌្មីកំ៏បាងំ្សាការីណ្្ើជំៃួញ	ៃិង្សាសិទធិនៃ		 
ត្រូទពុយក៏មើសិទធិបញ្ញាា ណ�ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�មួ�ឆុ្នំៃការីអៃុម័តចំ្�ង្សាណជើង្សា
ណៃះ		ៃិង្សាណ�ណពុ�	ណត្រូកា�តាមការី�បំាច់្ជាមួ�ៃឹង្សាណច្តោថា	អាថ៌្មីកំ៏បាងំ្សា
ការីណ្្ើជំៃួញមិៃគួរីត្រូតវូបាៃបង្ហាា ញក៏ុងុ្សាការី	ណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សា	សំណ�ើ រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃណឡើ�។

(4)	 ការីបណង្សាកើតវធិាៃៃិង្សាទត្រូមង់្សាការីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(A)	 ណដូើម្ើជួ�សត្រូម�ួៃិង្សាត្រូគប់ត្រូគង្សាការី�ក់៏បញាូៃសំណ�ើ ណ��អ្
ៃក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើបញ្ប់ការី	�ក់៏ឬ	ការីលែច្ក៏រីលំែ�ក៏ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ
ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.120 ៃិង្សាកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃ	ណ�ើការីណត្រូបើត្រូបាស់
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.121	ណដូើម្ើធាោថា		 
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃសមត្ថភាពុណដូើម្ើណត្រូបើត្រូបាស់ជណត្រូមើសរីបស់ពួុក៏ណគ		ណ��
មិៃមាៃបៃទុក៏ៃិង្សាណដូើម្ើបង្ហាក រីអាជើវក៏មើពុើការីចូ្�រីមួក៏ុងុ្សា	សក៏មើភាពុបំភាៃ់	
ឬណបៀតណបៀៃ	រីមួមាៃការីសង្សាសឹក៏ត្រូបឆ្ងំ្សាៃឹង្សា		អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់ចំ្ណពាះការីណត្រូបើ
ត្រូបាស់សិទធិរីបស់ពួុក៏ណគខ�ៈណពុ�		លែដូ�អៃុញ្ញាា តឲ្យយអាជើវក៏មើជូៃដំូ�ឹង្សា
ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អំពុើផ�វបិាក៏	នៃការីសណត្រូមច្ចិ្តតរីបស់ពួុក៏ណគក៏ុងុ្សាការី
ណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ	ការី�ក់៏	ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់
ពួុក៏ណគ	ឬកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃនៃការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់	។

(B)	 ណដូើម្ើត្រូគប់ត្រូគង្សាអៃុណ�មភាពុអាជើវក៏មើជាមួ�ៃឹង្សាសំណ�ើ 	
ណត្រូជើសណរីសីការីមិៃចូ្�រីមួរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(C)	 សត្រូមាប់ការីអភិវឌីឍៃិង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់ៃិមិតតសញ្ញាា ឬបូ៊តុង្សាលែដូ�	ង្ហា�
ស្្គ �់ៃិង្សាដូូច្ោុណ��អាជើវក៏មើ�ំង្សាអស់ណដូើម្ើណ�ើក៏ក៏ម្ពស់		ការី��់ដឹូង្សា
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់អំពុើឱកាសណដូើម្ើបញ្ប់	ការី�ក់៏	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ។

(5)	 ការីលែក៏តត្រូមវូលែដូៃកំ៏�ត់ លែដូៃកំ៏�ត់ោោនៃរីបូើ�វត្ថុ		ណ�លែខមក៏រា	 
ណរីៀង្សារា�់ឆំុ្ណ�ខណសស	ណដូើម្ើឆូលាុះបញំូ្ញាង្សាអំពុើសៃទសសៃ៍		តនមលាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ណ�ក៏ុងុ្សា៖	អៃុក៏ថាខ�ឌ 	(A)		នៃក៏ថាខ�ឌ 	(1)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(c) (d)	នៃលែផកុ៏	
1798.140		អៃុក៏ថាខ�ឌ 	(A)	នៃក៏ថាខ�ឌ 	(1)	នៃ	លែផកុ៏រីង្សា	 
(a)	នៃលែផកុ៏	1798.150		លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.155	លែផកុ៏	
1798.199.25		ៃិង្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.199.90 ក៏ុងុ្សាលែខមក៏រា		
នៃរា�់ឆំុ្ណ�ខណសសណដូើម្ើឆូលាុះបញំូ្ញាង្សាអំពុើសៃទសសៃ៍តនមលា	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(6)	 បណង្សាកើតវធិាៃ	ទត្រូមង់្សាការី	ៃិង្សាការីណ�ើក៏លែ�ង្សាណាមួ�លែដូ��បំាច់្	 
ណដូើម្ើធាោថាការីជូៃដំូ�ឹង្សា	ៃិង្សាព័ុត៌មាៃលែដូ�អាជើវក៏មើត្រូតវូបាៃ	តត្រូមវូឲ្យយ
ផដា�់ត្រូសបតាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ត្រូតវូបាៃផដា�់ជូៃតាម	រីណបៀបលែដូ�ង្ហា�
��់ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ទូណៅ	អាច្រីក៏បាៃ	ណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�
មាៃពិុការីភាពុ	ៃិង្សាអាច្រីក៏បាៃជា	ភាស្លែដូ�ណត្រូបើត្រូបាស់ជាច្ម្ង្សាក៏ុងុ្សា
ការីទំោក់៏ទំៃង្សាជាមួ�អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់រីមួមាៃការីបណង្សាកើតវធិាៃ	ៃិង្សាណសច្ក៏តើ
លែ�ោ�ំក់៏ទង្សាៃឹង្សា	ការីណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តតលែផកុ៏ហិិរីញាវត្ថុ	ការីផដា�់ជូៃការី
ណ�ើក៏ទឹក៏ចិ្តត		ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�មួ�ឆុ្ណំត្រូកា�បោទ ប់ពុើការីអៃុម័តចំ្�ង្សាណជើង្សា
ណៃះ		ៃិង្សាតាមតត្រូមវូការីណ�ណពុ�ណត្រូកា�។

(7)	 ការីបណង្សាកើតវធិាៃៃិង្សាទត្រូមង់្សាការីណដូើម្ើបៃតបំណពុញណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏		 
1798.105, 1798.106, 1798.110,	ៃិង្សា	1798.115		ៃិង្សាជួ�
សត្រូម�ួដូ�់សមត្ថភាពុរីបស់	ភុាក់៏ង្ហារីលែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូបគ�់	សិទធិពុើអុក៏ណត្រូបើ

លែផកុ៏ទើ	 19.	 លែផកុ៏ទើ	1798.175	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	ត្រូតវូបាៃណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើលែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

1798.175.	 ត្រូបការីលែដូ�មាៃទំោស់

1798.175.	 ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមាៃបំ�ង្សាបៃតសិទធិ្មើៃុញានៃឯក៏ជៃ
ភាពុៃិង្សា	ណដូើម្ើបំណពុញ	បលែៃ្ថមណ�ើច្បាប់លែដូ�មាៃត្រូស្ប់�ក់៏ទង្សាៃឹង្សា
ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាអាទិ៍រីមួមាៃជំពូុក៏	22	(�ប់ណផដាើម	
ជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏	22575)	នៃលែផកុ៏	8	នៃត្រូក៏មអាជើវក៏មើៃិង្សាវជិាា ជើវៈ		ៃិង្សា
ចំ្�ង្សាណជើង្សា	1.81	(�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏	1798.80)។	ត្រូបការី
នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះមិៃកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃត្រូតឹមការីត្រូបមូ�ព័ុត៌មាៃ		តាម
ណអឡចិ្ត្រូតៃិូក៏	ឬតាម	អុើៃ្ឺ�ិតណទ	បុូលែៃតអៃុវតតណ�ើការីត្រូបមូ�		ៃិង្សាការី
�ក់៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ�ំង្សាអស់លែដូ�បាៃត្រូបមូ�	ណ��អាជើវក៏មើ		ពុើ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	ណបើអាច្ណ្្ើបាៃ	ច្បាប់លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	គួរីត្រូតវូបាៃបក៏ត្រូស្�ឲ្យយមាៃភាពុត្រូសបោុជាមួ�ៃឹង្សា
ត្រូបការីនៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ		បុូលែៃតក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�មាៃទំោស់រីវាង្សាច្បាប់
�ំង្សាណៃះៃិង្សាត្រូបការីនៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ		ត្រូបការីនៃច្បាប់លែដូ�មាៃការីការីពារី
្ំបំផុតសត្រូមាប់សិទធិឯក៏ជៃភាពុ		សត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃឹង្សាណត្រូបើជាណោ�។

លែផកុ៏	 20.	 លែផកុ៏	1798.180	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ	
វណិស្្ៃក៏មើលែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

1798.180.	 សិទធិទិញមុៃណគ

1798.180.	 ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះគឺជាបញ្ញាា ក៏ង្សា្�់ទូ�ំង្សារីដូ្ឋ	ៃិង្សាជំៃួស		
ៃិង្សាបង្ហាក រីរា�់វធិាៃ	បទបញាតតិ	ត្រូក៏ម	ទត្រូមង់្សាការី	ៃិង្សា	ច្បាប់ណផសង្សា	ណទៀតលែដូ�
បាៃអៃុម័តណ��ត្រូក៏ងុ្សា	ណខាៃ ើ្	ត្រូក៏ងុ្សាៃិង្សាណខាៃ ើ្	ស្�ត្រូក៏ងុ្សា		ឬទើភុាក់៏ង្ហារី
ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីត្រូបមូ�	ៃិង្សាការី�ក់៏	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��អាជើវក៏មើ។

លែផកុ៏	 21.	 លែផកុ៏	1798.185	នៃ	ត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ	
វណិស្្ៃក៏មើលែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

1798.185.	 បទបញ្ញាា

1798.185. (a)	 ណ�នថ្មី្ង	ឬមុៃនថ្មី្ងទើ	1	លែខក៏ក៏ក�	ឆំុ្	2020 
អគ្គណមធាវ	ីត្រូតវូអណញាើញឲ្យយ	មាៃការីចូ្�រីមួពុើស្ធារី�ជៃទូ�ំទូ��		 
ៃិង្សាអៃុម័តបទបញាតតិណដូើម្ើបៃតកិ៏ចូ្ការីក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សា	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សា
ណៃះ	ជាអាទិ៍រីមួមាៃលែតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះលែផកុ៏ោោដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 ការីណ្្ើបចុូ្ប្ៃភុាពុ	ឬការីបលែៃ្ថម	តាមការី�បំាច់្ៃូវត្រូបណភទបលែៃ្ថមនៃ
ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃណៅណ�ើត្រូបណភទលែដូ�មាៃរា�ោមណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា		(c)  
នៃលែផកុ៏	1798.130	ៃិង្សាលែផកុ៏រីង្សា	(o) (v)	នៃលែផកុ៏	1798.140		ៃិង្សាការី
ណ្្ើបចុូ្ប្ៃភុាពុ	ឬការីបលែៃ្ថមត្រូបណភទនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់	ណៅក៏ុងុ្សា
ត្រូបណភទលែដូ�មាៃរា�ោមណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(ae)	នៃលែផកុ៏	1798.140 
ណដូើម្ើណ�ះត្រូស្�ការីផ្លា ស់បដាូរីណ�ើបណចូ្ក៏វទិយា	ការីអៃុវតតការីត្រូបមូ�ទិៃៃ័ុ�	
ឧបសគ្គក៏ុងុ្សាការី	អៃុវតត	ៃិង្សាក៏ង្សា�់្លែផកុ៏ឯក៏ជៃភាពុ។

(2)	 ការីណ្្ើបចុូ្ប្ៃភុាពុតាមការី�បំាច់្ណ�ើ	ៃិ�មៃ័� បណាដា 	ៃិ�មៃ័�
នៃពាក៏យ	“ត្រូតវូបាៃបិទបាងំ្សាអតតសញ្ញាា �”		ៃិង្សាបណាត ព័ុត៌មាៃកំ៏�ត់
អតតសញ្ញាា �លែតមួ�គត់ “ព័ុត៌មាៃកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �លែតមួ�គត់”  
ណដូើម្ើណ�ះត្រូស្�	ការីផ្លា ស់បដាូរី	ណ�ើបណចូ្ក៏វទិយា	ការីត្រូបមូ�ទិៃៃ័ុ�	ឧបសគ្គ
ក៏ុងុ្សាការីអៃុវតត		ៃិង្សាក៏ង្្សា�់លែផកុ៏ឯក៏ជៃភាពុ	ៃិង្សាត្រូបណភទនៃ	ការីបលែៃ្ថម  
ការីលែក៏លែត្រូប		ឬការី�ុប	បលែៃ្ថមណៅណ�ើៃិ�មៃ័�នៃវិ្ ើស្ត្រូសតលែដូ�បាៃ	កំ៏�ត់ 
	សត្រូមាប់ការី�ក់៏បញាៃូសំណ�ើ ណដូើម្ើជួ�សត្រូម�ួដូ�់សមត្ថភាពុ	រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ក៏ុងុ្សាការីទទួ�បាៃព័ុត៌មាៃពុើអាជើវក៏មើត្រូសបណៅ	តាមលែផកុ៏	 
1798.130	។	អាជាញា ្រីលែដូ�ត្រូតវូណ្្ើបចុូ្ប្ៃភុាពុៃិ�មៃ័�នៃពាក៏យ	 

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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ត្រូបាស់		លែដូ�ទទួ�បាៃពុើត្រូបភពុណផសង្សាោុ	ណ�ើក៏លែ�ង្សា	លែតមាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សា		 
ក៏ថាខ�ឌ 	(6)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏	1798.140។

(11)	 ការីណច្ញបទបញ្ញាា លែដូ�កំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �ណោ�បំ�ង្សា	
អាជើវក៏មើ�ំង្សាណោះ	រីមួមាៃ	ណោ�បំ�ង្សាលែដូ�បាៃទទួ�ដំូ�ឹង្សា	
ណផសង្សាណទៀតលែដូ�អុក៏ផដា�់ណសវា	ៃិង្សាអុក៏ណ៉ូការីអាច្ៃឹង្សាណត្រូបើ	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�បាៃទទួ�ណ��		អៃុណ�មតាម
កិ៏ចូ្សៃយាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីជាមួ�អាជើវក៏មើ	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា
អាជើវក៏មើផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ផដា�់ណសវា	ឬអុក៏ណ៉ូការីលែដូ�មាៃណោ�ណ�ណ្្ើ
ឱយឯក៏ជៃភាពុរីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃត្រូបសិទធភាពុ	ជាអតិបរីមា។

(12)	 ការីណច្ញបទបទបញ្ញាា ណដូើម្ើបៃតកំ៏�ត់ៃ័�បលែៃ្ថមៃូវ		“ការីណ្្ើ
អៃតរីក៏មើណ��ណច្តោ,”	លែដូ�មាៃ	ណោ�ណ�ណ្្ើឱយ	ឯក៏ជៃភាពុរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃត្រូបសិទធភាពុជាអតិបរីមា។

(13)	ការីណច្ញបទបញ្ញាា ណដូើម្ើកំ៏�ត់ៃ័�បលែៃ្ថមពុើ	“ទើតំាង្សាភូមិស្ត្រូសត	
ជាក់៏�ក់៏”	រីមួ�ំង្សាត្រូបសិៃណបើទំហំិលែដូ�បាៃកំ៏�ត់មិៃត្រូគប់ត្រូោៃ់	ណដូើម្ើ
ការីពារីឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ក៏ុងុ្សាតំបៃ់លែដូ�មាៃ	ត្រូបជាជៃ
តិច្តួច្	ឬណ�ណពុ�លែដូ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃត្រូតវូបាៃ	ណត្រូបើត្រូបាស់សត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សាត្រូបតិបតតិការី្មើតា		រីមួ�ំង្សាការីណច្ញវក័ិ៏�បត្រូតផង្សាលែដូរី។

(14)	ការីណច្ញបទបញាតតិណដូើម្ើកំ៏�ត់ពុើវាក៏យសពុទ	“ចំ្លែ�ក៏ជាក់៏�ក់៏	
នៃព័ុត៌មាៃលែដូ�បាៃទទួ�ពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់”	លែដូ�មាៃណោ�ណ�	ក៏ុងុ្សា
ការីបណង្សាកើៃត្រូបសិទធភាពុជាអតិបរីមាៃូវសិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើ	ត្រូបាស់ណដូើម្ើចូ្�
ណមើ�ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធ	ខ�ៈណពុ�	លែដូ�ការីកាត់បៃ្ថ�
ការីលែច្ក៏��	ព័ុត៌មាៃជាអតិបរីមា		ណៅអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�មិៃ
មាៃត្រូបណោជៃ៍ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		រីមួមាៃ	ព័ុត៌មាៃចូ្�ណត្រូបើត្រូបព័ុៃធ	ៃិង្សា
ទិៃៃ័ុ�បណចូ្ក៏ណទសណផសង្សាណទៀត។	សត្រូមាប់ការីបញាូៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
សមា្ង ត់បំផុត	បទបញ្ញាា អាច្ៃឹង្សា	តត្រូមវូឱយមាៃសតង់្សា�រីខ្ពស់ជាង្សានៃការី
ណផទៀង្សាផ្ទ ត់ភាពុត្រូតឹមត្រូតវូ		ក៏រី�ើ លែដូ�ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូត្រូតតួពិុៃិតយផ�បូះពា�់
នៃសតង់្សា�រី		ខ្ពស់ជាង្សាណៅណ�ើសិទធិអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើទទួ�បាៃព័ុត៌មាៃ	
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ	ក៏ុងុ្សាការីធាោថា	តត្រូមវូការីនៃការីណផទៀង្សាផ្ទ ត់	មិៃ
បណាដា �ឱយមាៃការីបដិូណស្មិៃសមណហិតុផ�	ចំ្ណពាះសំណ�ើ រីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ។

(15)	ការីណច្ញបទបញ្ញាា លែដូ�តត្រូមវូឱយអាជើវក៏មើលែដូ�ការីដំូណ�ើ រីការី	
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	បង្ហាា ញៃូវហាៃិភ័�ខ្ពស់	ចំ្ណពាះ
ឯក៏ជៃភាពុ	ឬសុវត្ថិភាពុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណដូើម្ើ៖

(A)	អៃុវតតសវៃក៏មើសៃតិសុខតាមត្រូបព័ុៃធអុើៃ្ឺ�ិតត្រូប�ំឆំុ្		លែដូ�រីមួមាៃ
ការីកំ៏�ត់វសិ្�ភាពុនៃសវៃក៏មើៃិង្សាការីបណង្សាកើត	ដំូណ�ើ រីការី	ណដូើម្ើធាោ
ថាសវៃក៏មើណោះគឺហិើត់ច្ត់ៃិង្សាឯក៏រាជយ។	ក៏តាត លែដូ�ត្រូតវូពិុ�រីណាណ�ក៏ុងុ្សា
ការីកំ៏�ត់ថាណពុ�ណាលែដូ�	ការីដំូណ�ើ រីការីអាច្ៃឹង្សាបណាដា �ឱយមាៃ	  
ហាៃិភ័�ខ្ពស់ដូ�់	សុវត្ថិភាពុព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	ត្រូតវូរាប់បញូូ�ៃូវទំហំិ
ៃិង្សាភាពុ	សើតុ្រូគស្ើ ញនៃអាជើវក៏មើត្រូពុម�ងំ្សា�ក៏ខ�ៈ	ៃិង្សាវសិ្�ភាពុ	នៃ
សក៏មើភាពុដំូណ�ើ ការី។

(B)	�ក់៏ជូៃណៅទើភុាក់៏ង្ហារីការីពារីឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California		ៃូវ
ការីវា�តនមលាហាៃិភ័�ជាត្រូប�ំពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីដំូណ�ើ រីការី	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ	រីមួ�ំង្សាថាណតើដំូណ�ើ រីការី�ក់៏ទង្សា	ៃឹង្សាព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់ៃិង្សាការីកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �	ៃិង្សា	ការីថ្មីលាឹង្សាលែថ្មីលាង្សាពុើអត្ថ
ត្រូបណោជៃ៍លែដូ�បាៃមក៏ពុើដំូណ�ើ រីការីណ�ើ	អាជើវក៏មើ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
អុក៏ពាក់៏ព័ុៃធណផសង្សាណទៀត	ៃិង្សាស្ធារី�ជៃ		ណត្រូបៀបៃឹង្សាហាៃិភ័�លែដូ�
អាច្ណក៏ើតមាៃចំ្ណពាះសិទធិរីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�ជាប់�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការី

ត្រូបាស់ណដូើម្ើ�ុបព៏ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែក៏តត្រូមវូ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�មិៃ
ត្រូតឹមត្រូតវូ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.106		ឬទទួ�ព័ុត៌មាៃត្រូសបតាមលែផកុ៏	 
1798.130	ជាមួ�ៃឹង្សាណោ�ណ�	នៃការីកាត់បៃ្ថ�បៃទុក៏រីដូ្ឋបា�ណៅណ�ើ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��	គិតពុើបណចូ្ក៏វទិយាលែដូ�អាច្ណត្រូបើត្រូបាសបាៃ	ក៏ង្្សា�់		 
សៃតិសុខ	ៃិង្សាបៃទុក៏មក៏ណ�ើអាជើវក៏មើណដូើម្ើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីកំ៏�ត់រីបស់
អាជើវក៏មើថាសំណ�ើ សំុព័ុត៌មាៃលែដូ�បាៃទទួ�ពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		 
គឺជាសំណ�ើ រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ		រីមួមាៃការី
ណ�ះត្រូស្�សំណ�ើ 	លែដូ�បាៃបញាូៃមក៏តាមគ�ៃើ	ការីពារីណ��
ពាក៏យសមា្ង ត់លែដូ�ត្រូតវូបាៃរីក៏ាទុក៏ណ��		អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាមួ�ៃឹង្សា
អាជើវក៏មើ	ខ�ៈណពុ�លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ចូ្�ណៅក៏ុងុ្សាគ�ៃើក៏ុងុ្សាោម
ជាសំណ�ើ អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្	ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃ	ៃិង្សាការីផដា�់�ៃតការី
សត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	លែដូ�មិៃមាៃគ�ៃើជាមួ�អាជើវក៏មើណអា�ណសុើសំុ
ព័ុត៌មាៃ	តាមរី�ៈការីណផទៀង្សាផ្ទ ត់ភាពុត្រូតឹមត្រូតវូរីបស់អាជើវក៏មើ	ណៅណ�ើ
អតតសញ្ញាា �រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�មួ�ឆុ្បំោទ ប់ពុើ	ការីអៃុម័ត
ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ៃិង្សាតាមការី�បំាច់្ណ�ណពុ�ណត្រូកា�។

(8)	 កំ៏�ត់ភាពុញឹក៏ញាប់	ៃិង្សា	ក៏ុងុ្សាស្្ថ ៃភាពុអ្ើលែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	អាច្
ណសុើសំុការីលែក៏តត្រូមវូ	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1798.106	ណ��	រីមួបញូូ��ំង្សា
សតង់្សា�រីត្រូគប់ត្រូគង្សាដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖	

(A)	 រីណបៀបលែដូ�អាជើវក៏មើណឆូលាើ�តបៃឹង្សាសំណ�ើ សំុលែក៏តត្រូមវូ	រីមួមាៃ	
ការីណ�ើក៏លែ�ង្សាសត្រូមាប់សំណ�ើ 	លែដូ�ការីណឆូលាើ�តបមិៃអាច្ណ្្ើ	ណៅបាៃ	 
ឬ	លែដូ�ៃឹង្សាពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាកិ៏ចូ្ត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សាមិៃសមាមាត្រូត		ៃិង្សាសំណ�ើ សំុលែក៏
ព័ុត៌មាៃលែដូ�ត្រូតឹមត្រូតវូ។

(B)	 រីណបៀបណ�ះត្រូស្�ក៏តើបារីមាពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាភាពុត្រូតឹមត្រូតវូនៃព័ុត៌មាៃ។

(C)	 ជំហាៃលែដូ�អាជើវក៏មើអាច្អៃុវតតណដូើម្ើបង្ហាក រីការីលែក៏លាង្សាបៃលាំ។

(D)	 ត្រូបសិៃណបើអាជើវក៏មើបដិូណស្សំណ�ើ សំុលែក៏តត្រូមវូព័ុត៌មាៃផ្ទ �់
ខលាួៃ	លែដូ�បាៃត្រូបមូ�ៃិង្សាលែដូ�បាៃវភិាគ�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាសុខភាពុរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	សិទធិរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីផដា�់ណសច្ក៏ដាើ	បញ្ញាា ក់៏បលែៃ្ថម
ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីណៅណ�ើអាជើវក៏មើពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សា	រីបា�ការី�៍	ឬ
	អំ�ះអំណាង្សា�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់	ខលាួៃ�ងំ្សាណោះ	លែដូ�អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ណជឿថាមិៃណពុញណ�ញ		ឬមិៃ	ត្រូតឹមត្រូតវូ។	ណសច្ក៏ដាើបញ្ញាា ក់៏បលែៃ្ថមត្រូតវូ
កំ៏�ត់ត្រូតឹម	250	ពាក៏យក៏ុងុ្សាមួ�ចំ្�ុច្លែដូ�	មិៃណពុញណ�ញ	ឬមិៃ
ត្រូតឹមត្រូតវូ	 
ណហិើ�ត្រូតវូបង្ហាា ញឱយច្បាស់ជា	���ក៏ខ�៍អក៏សរីលែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
ណសុើសំុឱយបណង្សាកើត		ណសច្ក៏ដាើបញ្ញាា ក់៏បលែៃ្ថមជាលែផ	ុមួ�នៃកំ៏�ត់ណហិតុរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(9)	 ការីបណង្សាកើតសដាង់្សា�ណដូើម្ើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីកំ៏�ត់រីបស់អាជើវក៏មើ		អៃុណ�ម
តាមអៃុក៏ថាខ�ឌ 	(B)	ក៏ុងុ្សា	ក៏ថាខ�ឌ 	(2)	រីបស់	លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	 
1798.130	លែដូ�ការីផដា�់ព័ុត៌មាៃ	ណ�ើសពុើរី�ៈ	ណពុ�	12	លែខក៏ុងុ្សាការី
ណឆូលាើ�តបណៅសំណ�ើ រីបស់	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃគឺមិៃ
អាច្ណៅរីចួ្		ឬៃឹង្សាត្រូតវូមាៃកិ៏ចូ្ត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សាលែដូ�មិៃសមាមាត្រូត។

(10)	 ការីណច្ញបទបញ្ញាា លែដូ�បៃតកំ៏�ត់ៃ័�	ៃិង្សាបលែៃ្ថមណោ�បំ�ង្សា	
អាជើវក៏មើរីមួមាៃ	ណោ�បំ�ង្សា	លែដូ�បាៃទទួ�ដំូ�ឹង្សាណផសង្សាណទៀត	លែដូ�
អាជើវក៏មើ	អុក៏ផដា�់ណសវាក៏មើ	ៃិង្សា	អុក៏ណ៉ូការីអាច្ៃឹង្សា	ណត្រូបើព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូសបតាមការីរីពឹំុង្សាទុក៏	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណហិើ�លែដូ�
កំ៏�ត់ៃ័�បលែៃ្ថមណ�ើ	ណោ�បំ�ង្សាអាជើវក៏មើលែដូ�អុក៏ផដា�់ណសវាក៏មើ	 
ៃិង្សាអុក៏ណ៉ការី	អាច្ៃឹង្សា	�ក់៏បញូូ�ោុៃូវព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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(vi)	 លែថ្មីលាង្សាថា	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�ទំព័ុរី	ឬការីកំ៏�ត់ទិដូ្ឋភាពុលែដូ�		អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ចូ្�ណមើ�ណដូើម្ើកំ៏�ត់	សញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តត	ណត្រូជើសណរីសីមិៃ
ចូ្�រីមួ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់គួរីណមើ�ណឃើញ	រីហិតូដូ�់	បើជណត្រូមើស	រីមួមាៃ៖

(I)	 ការីណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ�ំង្សាត្រូសងុ្សាណ�ក៏ុងុ្សាការី�ក់៏	ៃិង្សាការី	លែច្ក៏��
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	លែដូ�រីមួមាៃការីលែ�ោំឲ្យយកំ៏�ត់	ត្រូពំុលែដូៃនៃការីណត្រូបើ
ត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់	។

(II)	 ជណត្រូមើសក៏ុងុ្សាការី	“កំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃនៃការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ
សមា្ង ត់។”

(III)	 ជណត្រូមើសលែដូ�មាៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	“ហាម�ក់៏/ហាមលែច្ក៏��	 
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ខញាុំសត្រូមាប់ការីផា�	ពា�ិជាក៏មើ	អាក៏ប្កិ៏រី ិ

 ោឆូលាង្សាបរីបិទ។”

(B)	 ការីណច្ញបទបញ្ញាា ណដូើម្ើបណង្សាកើត�ក៏ខខ�ឌ បញ្ញាា ក់៏បណចូ្ក៏ណទស		សត្រូមាប់
សញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តតណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ	លែដូ�អៃុញ្ញាា តឱយអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ឬឳពុុក៏មាដា �	ឬអាណាពុយបា�		រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់បញ្ញាា ក់៏ថាអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់មាៃអា�ុណត្រូកាម	13		ឆំុ្ឬោូង្សាតិច្	13	ឆំុ្	ៃិង្សាអា�ុណត្រូកាម	16	ឆំុ្។

(C)	 ការីណច្ញបទបញ្ញាា ក៏ុងុ្សាណោ�ណ�ពុត្រូងឹ្សាង្សាឯក៏ជៃភាពុរីបស់អុក៏	
ណត្រូបើត្រូបាស់	ខ�ៈណពុ�កំ៏ពុុង្សា	ពិុ�រីណាផ�ត្រូបណោជៃ៍ត្រូបតិបតតិការី	
ត្រូសបច្បាប់រីបស់អាជើវក៏មើ	ណដូើម្ើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់		ឬការីបង្ហាា ញ
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ថ្្មីើណបើមាៃការីលែ�ោំរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃ	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់	អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏៏ណ��	រីមួមាៃ៖

(i)	 ការីកំ៏�ត់ណោ�បំ�ង្សាបលែៃ្ថមណាមួ�លែដូ�អាជើវក៏មើអាច្	ៃឹង្សាណត្រូបើ	
ឬបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(ii)	 ការីកំ៏�ត់វសិ្�ភាពុនៃសក៏មើភាពុលែដូ�បាៃអៃុញ្ញាា តណត្រូកាម	
ក៏ថាខ�ឌ 	(8)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏	1798.140	ដូូច្បាៃ		អៃុញ្ញាា ត
ណ��លែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏	1798.121	ណដូើម្ើ	ធាោថា	សក៏មើភាពុ
�ំង្សាណោះមិៃជាប់ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីត្រូស្វត្រូជាវ		�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាសុខភាពុ។

(iii)	 ការីធាោការីបំណពុញមុខង្ហារីនៃត្រូបតិបតតិការីរីបស់អាជើវក៏មើ។

(iv)	 ការីធាោថាការីណ�ើក៏លែ�ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(d)	នៃលែផកុ៏	1798.121  
ចំ្ណពាះព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់	លែដូ�អៃុវតតចំ្ណពាះព័ុត៌មាៃ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ត្រូបមូ�	ឬត្រូតវូបាៃដំូណ�ើ រីការីណ��អណច្តោ		ឬ	ណ��ោើ ៃណោ�បំ�ង្សា
សៃុិ�្ឋ ៃណ�ើច្រីតិ�ក៏ខ�ៈអំពុើ		អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់	ខ�ៈណពុ�កំ៏ពុុង្សាធាោថា
អាជើវក៏មើមិៃណត្រូបើត្រូបាស់	ការីណ�ើក៏លែ�ង្សាណដូើម្ើណោ�បំ�ង្សាណគច្ណវសពុើសិទធិ
រីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់	ក៏ុងុ្សាការីកំ៏�ត់ការីណត្រូបើត្រូបាស់ៃិង្សាការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃ		
ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់ពួុក៏ណគណត្រូកាមលែផកុ៏	1798.121។

(20)	 ការីណច្ញបទបញ្ញាា ណដូើម្ើត្រូគប់ត្រូគង្សាពុើរីណបៀបលែដូ�អាជើវក៏មើ		បាៃ
ណត្រូជើសណរីសីណោរីពុតាមលែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏	1798.135		ណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សា
សញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តតណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ	ណហិើ�ផដា�់ឱយ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃូវ	ឱកាស��់ត្រូពុមណ�ណពុ�	ណត្រូកា�ចំ្ណពាះការី�ក់៏	ឬ
ការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ		ឬការីណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សាការី
បង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់		រីបស់	ពួុក៏ណគក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សាបលែៃ្ថមណ�ើ
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	�ងំ្សាណោះលែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណ��លែផកុ៏រីង្សា	(a)		នៃ
លែផកុ៏	1798.121។	បទបញ្ញាា គួរីលែត៖

(A)	ខិតខំណ�ើក៏ក៏ម្ពស់ការីត្រូបកួ៏តត្រូបលែជង្សាៃិង្សាជណត្រូមើសអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ៃិង្សា
មាៃអពុយាត្រូកឹ៏តយលែផកុ៏បណចូ្ក៏វទិយា។

(B)	ធាោថាអាជើវក៏មើមិៃណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាសញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�	ការី
ណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួតាមរី�ៈ៖

ដំូណ�ើ រីការីណោះ	លែដូ�មាៃ	ណោ�ណ�ក៏ុងុ្សាការីរីតឹបៃតឹង្សា	ៃិង្សាការីហាមឃាត់
ដំូណ�ើ រីការី		ត្រូបសិៃណបើមាៃ	ហាៃិភ័�ចំ្ណពាះឯក៏ជៃភាពុរីបស់អុក៏
ណត្រូបើត្រូបាស់	 ្្ងៃ់ជាង្សាអត្ថត្រូបណោជៃ៍លែដូ�បាៃមក៏ពុើដំូណ�ើ រីការី	ចំ្ណពាះ
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	អាជើវក៏មើ	អុក៏ពាក់៏ព័ុៃធណផសង្សាណទៀត		ៃិង្សាស្ធារី�ជៃ។	 
មិៃមាៃអ្ើណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះត្រូតវូតត្រូមវូឱយអាជើវក៏មើបក៏អាត្រូកាត		អាថ៌្មីកំ៏បាងំ្សា
ពា�ិជាក៏មើណទ។

(16)	ការីណច្ញបទបញ្ញាា ក៏ុងុ្សាការីត្រូគប់ត្រូគង្សាសិទធិចូ្�ណមើ�ៃិង្សាសិទធិ	
ណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធ	ៃឹង្សាការីណត្រូបើត្រូបាស់រីបស់	អាជើវក៏មើណ�ើ
បណចូ្ក៏វទិយាការីសណត្រូមច្ចិ្តតណ��ស្័�ត្រូបវតតិ	លែដូ�	រីមួមាៃទត្រូមង់្សាត្រូបវតតិរីបូ	 
ៃិង្សាការីតត្រូមវូឱយមាៃការីណឆូលាើ�តបរីបស់	អាជើវក៏មើក៏ុងុ្សាការីចូ្�ណមើ�សំណ�ើ
ណដូើម្ើ	�ក់៏បញូូ�ព័ុត៌មាៃលែដូ�មាៃ	ខលាឹមស្រីអំពុើភាពុសមណហិតុផ�លែដូ�
ជាប់�ក់៏ទិៃណៅៃឹង្សា	ដំូណ�ើ រីការីណ្្ើការីសណត្រូមច្ចិ្តត�ងំ្សាណោះ	ក៏៏ដូូច្ជាការី
ពុ�៌ោ	ពុើ�ទធផ�នៃដំូណ�ើ រីការីពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។

(17)	ការីណច្ញបទបញ្ញាា ណដូើម្ើកំ៏�ត់បលែៃ្ថម	ពុើ	“ការីណស៊ើបអណង្សាកត	លែដូ�
អៃុម័តណ��ទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់”	ក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សា	នៃការីណ�ើក៏លែ�ង្សា
ណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(2)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)		នៃលែផកុ៏	1798.145។

(18)	 ការីណច្ញបទបញ្ញាា ណដូើម្ើកំ៏�ត់វសិ្�ភាពុ	ៃិង្សាដំូណ�ើ រីការី	សត្រូមាប់
ការីណត្រូបើត្រូបាស់សិទធិអំណាច្	សវៃក៏មើរីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារី	ណដូើម្ើបណង្សាកើត�ក៏ខ�ៈ
វៃិិច្ឆេ័�សត្រូមាប់ការីណត្រូជើសណរីសីបុគ្គ�	ណដូើម្ើ	ណ្្ើសវៃក៏មើៃិង្សាការីពារី
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ពុើការីបង្ហាា ញណៅសវៃក៏រីណ��មិៃ
មាៃ	ដូើកាតុ�ការី	ដូើកា�ប់ខលាួៃ	ឬ	ដូើការីណកាះណ�។

(19) (A)	 ការីណច្ញបទបញ្ញាា ណដូើម្ើកំ៏�ត់�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូៃិង្សា		�ក៏ខ�ៈ
បញ្ញាា ក់៏លែផកុ៏ណចូ្ក៏ណទសសត្រូមាប់ការីផដា�់សញ្ញាា ចំ្�ង់្សា	ចំ្�ូ�ចិ្តតនៃការី
ណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ		បញាូៃណ��ត្រូបព័ុៃធ	បណចូ្ក៏វទិយា	 
ឬ�ៃតការីណដូើម្ើបង្ហាា ញពុើណច្តោ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីណត្រូជើសណរីសី
ការីមិៃចូ្�រីមួការី�ក់៏		ឬការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ៃិង្សា		កំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃនៃការីណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញ	ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។	�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូ	ៃិង្សា�ក៏ខ�ៈ
បញ្ញាា ក់៏បណចូ្ក៏ណទសសត្រូមាប់ការីផដា�់	សញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តតណត្រូជើសណរីសី
មិៃចូ្�រីមួ	គួរីត្រូតវូបាៃ	ណ្្ើបចុូ្ប្ៃភុាពុ�ូរីៗមតង្សា	ណដូើម្ើឆូលាុះបញូ្ញាងំ្សាអំពុើ
មណ្យាបា�		លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ្្ើអៃតរីក៏មើជាមួ�អាជើវក៏មើ	ណហិើ�គួរីលែត៖	

(i)	 ធាោថាត្រូក៏មុហុ៊ិៃបណង្សាកើតត្រូបព័ុៃធ	ឬក៏មើវ ិ្ ើរីកុ៏រីក៏ណ�ើវបិ	ឬឧបក៏រី�៍	
លែដូ�បញាូៃសញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តតនៃការីណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ		មិៃ
អាច្ណ្្ើឲ្យយអាជើវក៏មើណផសង្សា�ញ់ណត្រូបៀបោូង្សាអ�ុត្ថិ្ម៌។

(ii)	 ធាោថាសញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តតនៃការីណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ	គឺ
�្អសត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណរីៀបរាប់បាៃច្បាស់�ស់		ៃិង្សាង្ហា�ត្រូស�ួណត្រូបើ
ណ��អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ទូណៅ	ណហិើ�មិៃតត្រូមវូ		ឲ្យយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ផដា�់ព័ុត៌មាៃ
បលែៃ្ថមណត្រូរៅពុើអ្ើលែដូ��បំាច់្។

(iii)	 បង្ហាា ញោូង្សាច្បាស់�ស់អំពុើណច្តោរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ៃិង្សាមិៃ
មាៃកំ៏ហិសុលែដូ�រីតឹត្តិ	ឬ	សៃើតជាមុៃៃូវណច្តោណោះ។

(iv)	 ធាោថាសញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តតនៃការីណត្រូជើសណរីសី	មិៃចូ្�រីមួ	មិៃ
មាៃទំោស់ជាមួ�ៃឹង្សាការីកំ៏�ត់ឯក៏ជៃភាពុលែដូ�	ត្រូតវូបាៃណត្រូបើត្រូបាស់ជា
ញឹក៏ញាប់	ឬឧបក៏រី�៍លែដូ�អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់	អាច្ៃឹង្សាណត្រូបើត្រូបាស់។

(v)	 ផដា�់�ៃតការីសត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការី��់ត្រូពុមតាមជណត្រូមើស		
ណ�ើការី�ក់៏ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់រីបស់អាជើវក៏មើ		ឬការីណត្រូបើ
ត្រូបាស់	ឬការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់		ណ��	មិៃបូះពា�់ដូ�់
ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តតរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាអាជើវក៏មើ	ឬការីបិទ
ដំូណ�ើ ការីសញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តត	នៃការីណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ�ងំ្សាត្រូសងុ្សា។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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70 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

ការីណផសង្សាណទៀតក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះណដូើម្ើ	ណ�ើក៏ក៏ម្ពស់ភាពុច្បាស់�ស់	ៃិង្សា
មុខង្ហារីនៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	សត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(b)	 អគ្គណមធាវអីាច្ៃឹង្សាអៃុវតតតាម�ៃតការីបលែៃ្ថមដូូច្តណៅ៖

(1)	 ណដូើម្ើបណង្សាកើតវធិាៃៃិង្សាៃើតិវ ិ្ ើ	អំពុើរីណបៀបដំូណ�ើ រីការីៃិង្សាអៃុវតត	តាម
សំណ�ើ រីបស់អតិថិ្មីជៃលែដូ�អាច្ណផទៀង្សាផ្ទ ត់បាៃសត្រូមាប់	បំលែ�ក៏ជាក់៏�ក់៏
នៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាត្រូគសួ្រី		ណដូើម្ើណ�ះត្រូស្�ឧបសគ្គក៏ុងុ្សា
ការីអៃុវតត	ៃិង្សាក៏ង្សា្�់លែផកុ៏ឯក៏ជៃភាពុ។

(2)	 តាមការី�ំបាច់្ណដូើម្ើពុត្រូង្សាើក៏ណោ�បំ�ង្សានៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(c)	 អគ្គណមធាវមិីៃត្រូតវូោំ�ក៏វធិាៃការីអៃុវតតច្បាប់ណត្រូកាមចំ្�ង្សា	ណជើង្សាណៃះ	 
រីហិតូដូ�់រី�ៈណពុ�ត្រូបាមួំ�លែខបោទ ប់ពុើការីណបាះពុុម្ព	ផា�នៃបទបញ្ញាា
ចុ្ង្សាណត្រូកា�លែដូ�បាៃណច្ញ	ណ��អៃុណ�ម	តាមលែផកុ៏ណៃះ	ឬនថ្មី្ងទើ	 
1	លែខក៏ក៏ក�	ឆុ្	ំ2020	ឬកា�បរីណិច្ឆេទ	ណាមួ�លែដូ�ឆ្ប់ជាង្សា។

(d)	 ថ្្មីើណបើមាៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)	បោទ ត់ណពុ�ណវ�សត្រូមាប់ការីអៃុវតត	បទបញ្ញាា
ចុ្ង្សាណត្រូកា�	លែដូ�ត្រូតវូបាៃតត្រូមវូណ��ត្រូក៏មច្បាប់លែដូ�	បលែៃ្ថមលែផកុ៏រីង្សាណៃះ
ត្រូតវូណ�នថ្មី្ងទើ	1	លែខក៏ក៏ក�	ឆុ្	ំ2022។	ការី�ប់ណផដាើមណត្រូកា�នថ្មី្ងទើ	 
1	លែខក៏ក៏ក�	ឆុ្	ំ2021	ឬរី�ៈណពុ�	ត្រូបាមួំ�លែខបោទ ប់ពុើទើភុាក់៏ង្ហារីផដា�់
ណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សាណៅអគ្គណមធាវ	ី	លែដូ�ត្រូតវូបាៃណរីៀបចំ្ណដូើម្ើ�ប់ណផដាើម
ការីបណង្សាកើតច្បាប់ណត្រូកាម		ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	អាជាញា ្រីលែដូ�បាៃ�ត់តាងំ្សាណៅ
អគ្គណមធាវ	ី	ណដូើម្ើអៃុវតតបទបញ្ញាា ណត្រូកាមលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��
ទើ	ភុាក់៏ង្ហារីការីពារីឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California។	ថ្្មីើណបើមាៃច្បាប់ណផសង្សា
ណាមួ�	ការីអៃុវតតរីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	ៃិង្សារីដូ្ឋបា�	រីបស់ត្រូបការីនៃច្បាប់លែដូ�
បាៃបលែៃ្ថម	ឬបាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើណ��	ត្រូក៏មច្បាប់ណៃះ	មិៃត្រូតវូ�ប់ណផដាើម
ណឡើ�រីហិតូដូ�់នថ្មី្ងទើ	1	លែខក៏ក៏ក�		ឆុ្	ំ2023	ណហិើ�ត្រូតវូអៃុវតតលែត
ចំ្ណពាះការីរីណំ�ភបំពាៃ	លែដូ�ណក៏ើតណឡើង្សាណ�	ឬបោទ ប់ពុើកា�បរីណិច្ឆេទណោះ
បុូណណា្ណ ះ។	ការីអៃុវតតត្រូបការីនៃច្បាប់លែដូ�មាៃក៏ុងុ្សាត្រូក៏មច្បាប់សដាើពុើឯក៏ជៃ
ភាពុ	អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ឆុ្	ំ2018	ត្រូប�រំីដូ្ឋ	California	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ		ណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើណ��ត្រូក៏មច្បាប់ណៃះ	ត្រូតវូណ�ជា្រីមាៃ	ៃិង្សា	អាច្អៃុវតតបាៃ
រីហិតូដូ�់ត្រូបការីដូូច្ោុនៃត្រូក៏មណៃះអាច្អៃុវតតបាៃ។
លែផកុ៏	 22.	 លែផកុ៏	1798.190	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ	
វណិស្្ៃក៏មើលែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

1798.190.	 ការីត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាការីណគច្ណវស
1798.190. តុ�ការី	ឬទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូត្រូ�ៃណ��ជំហាៃ		ឬត្រូបតិបតតិ
ការីអៃតរីកា�ក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សានៃការីណ្្ើឱយ	ណោ�បំ�ង្សាមាៃត្រូបសិទធភាពុ
នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ៖
(a)	 ត្រូបសិៃណបើណស៊រីនីៃជំហាៃ	ឬត្រូបតិបតតិការីគឺជាចំ្លែ�ក៏	សមាសភាគនៃ
ត្រូបតិបតតិការីលែតមួ�លែដូ�មាៃណច្តោ�ប់ពុើដំូបូង្សា	ណដូើម្ើណ្្ើណឡើង្សាណ��មាៃ
បំ�ង្សាណជៀសវាង្សាការី�ៃណៅដូ�់		នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	លែដូ�រីមួមាៃការី
បង្ហាា ញព័ុត៌មាៃតាមរី�ៈ	អាជើវក៏មើណៅភាគើទើបើណដូើម្ើណជៀសវាង្សាៃិ�មៃ័�	 
ការី�ក់៏ 	ឬការីលែច្ក៏��។
(b)	 ត្រូបសិៃណបើជំហាៃ	ឬត្រូបតិបតតិការីត្រូតវូបាៃណ្្ើណឡើង្សាណដូើម្ើ	ណជៀសវាង្សា
ៃិ�មៃ័�នៃការី�ក់៏	ឬ	ការីលែច្ក៏��ណ��ណច្តោ		តាមរី�ៈការី
�ុបបំបាត់ការីពិុ�រីណាលែផកុ៏រីបិូ�វត្ថុ	ឬវត្ថុមាៃតនមលា	ណផសង្សាណទៀតណាមួ�	
រីមួ�ំង្សាតាមរី�ៈការីចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាលែដូ�	មិៃរាប់បញូូ�ការីណ�ះដូូរី	សត្រូមាប់
ការីពិុ�រីណា	រីបិូ�វត្ថុ	ឬវត្ថុមាៃតនមលាណផសង្សាណទៀត	បុូលែៃតជាក៏លែៃលាង្សាលែដូ�ភាគើ		 ៃឹង្សា	ទទួ�បាៃអ្ើមាៃតនមលា	ឬការីណត្រូបើត្រូបាស់	តុ�ការីត្រូតវូ	ត្រូ�ៃណ��
ជំហាៃ	ឬត្រូបតិបតតិការីអៃតរីកា�ណោះ	ក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សា	នៃការីណ្្ើឱយ
ណោ�បំ�ង្សាមាៃត្រូបសិទធភាពុនៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។
លែផកុ៏	 23.	 លែផកុ៏	1798.192	នៃត្រូក៏មរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ត្រូតវូបាៃណ្្ើ	
វណិស្្ៃក៏មើលែដូ�មាៃខលាឹមស្រី៖

(i)	ការីណ្្ើឱយបាត់បង់្សាតនមលាមុខង្ហារីនៃបទពិុណស្្ៃ៍រីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់
ណ��ណច្តោ។
(ii)	ការីគិតនថ្មីលាពុើអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ក៏ុងុ្សាការីណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាចំ្�ង់្សា	ចំ្�ូ�ចិ្តត
នៃការីណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(iii)	ការីបណង្សាកើតផ�ិតផ�	ឬណសវាក៏មើណាមួ�លែដូ�បំណពុញមុខង្ហារី		មិៃបាៃ
ត្រូតឹមត្រូតវ	ឬណពុញណ�ញ	សត្រូមាប់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ណ្ៀបៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់លែដូ�
មិៃណត្រូបើត្រូបាស់សញ្ញាា ចំ្�ង់្សា	ចំ្�ូ�ចិ្តតការីណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ។
(iv)	ការីបុូៃបូង្សាបង្សាខំអុក៏ណត្រូបើត្រូបាសឱយណត្រូជើសណរីសីចូ្�រីមួក៏ុងុ្សាការី�ក់៏		ឬ
ការីលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬការី	ណត្រូបើត្រូបាស់	ឬ
ការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃសមា្ង ត់រីបស់អុក៏	ណត្រូបើត្រូបាស់តាមរី�ៈការីលែថ្មីលាង្សា	 
ឬការីបង្សាកប់ៃ័�ថាការីណត្រូបើត្រូបាស់	សញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តតណត្រូជើសណរីសីមិៃ
ចូ្�រីមួៃឹង្សាមាៃផ�បូះពា�់	មិៃ�្អដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ្ៀបៃឹង្សាអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់លែដូ�មិៃណត្រូបើ	សញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តតណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមូ	លែដូ�
រីមួមាៃ	ការីលែថ្មីលាង្សា	ឬការីបង្សាកប់ៃ័�ថាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ៃឹង្សាមិៃអាច្ណត្រូបើត្រូបាស់
ផ�ិតផ�	ឬណសវាក៏មើរីបស់អាជើវក៏មើ	ឬថាផ�ិតផ�	ឬណសវាក៏មើ
�ងំ្សាណោះអាច្ៃឹង្សាមិៃបំណពុញមុខង្ហារីបាៃត្រូតឹមត្រូតវូ	ឬណពុញណ�ញ។
(v)	ការី�ក់៏បង្ហាា ញការីជូៃដំូ�ឹង្សា	ឬការីណ�ច្ណឡើង្សាណាមួ�		ក៏ុងុ្សាការី
ណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាសញ្ញាា ចំ្�ង់្សា	ចំ្�ូ�ចិ្តតណត្រូជើសណរីសី	មិៃចូ្�រីមួរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(C)	ធាោថាតំ�ភាា ប់ណាមួ�ណៅកាៃ់ណគហិទំព័ុរី	ឬមាតិកាោតំ្រូទ	រីបស់
ខលាួៃលែដូ�អៃុញ្ញាា តឱយអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់��់ត្រូពុមក៏ុងុ្សាការីណត្រូជើសណរីសីចូ្�រីមួ៖
(i)	មិៃលែមៃជាលែផកុ៏នៃការីណ�ច្ណឡើង្សា	ការីជូៃដំូ�ឹង្សា	ប�	ឬការីរីច្ោ
លែដូ�រីណំ�ភបំពាៃណផសង្សាណទៀត	លែដូ��ក់៏បាងំ្សាលែផកុ៏ណាមួ�	នៃណគហិទំព័ុរី
លែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃបំ�ង្សាចូ្�ណមើ�ពុើ	ទិដូ្ឋភាពុ�ងំ្សាមូ�	ឬលែដូ�
ណត្រូជៀតលែត្រូជក៏	ឬរារំាង្សាក៏ុងុ្សាវ ិ្ ើណាមួ�ដូ�់	បទពិុណស្្ៃ៍រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	 
ក៏ុងុ្សាការីចូ្�ណមើ�	ឬការីរីកុ៏រីក៏ណ�ើ	ទំព័ុរីវបិ	ឬណគហិទំព័ុរីលែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់
មាៃបំ�ង្សាច្ង់្សាណមើ�។
(ii)	មិៃ�ម�រី	ឬបង្សាកប់ៃ័�ថាអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូលែតចុ្ច្តំ�ភាា ប់	ណដូើម្ើ
ទទួ�បាៃមុខង្ហារីណពុញ	ណ�ញនៃផ�ិតផ�	ឬណសវាក៏មើ	ណាមួ�	រីមួ
�ំង្សាណគហិទំព័ុរី។
(Iii)	 មិៃ�ញ�ក៏ផ�ត្រូបណោជៃ៍ពុើ�្ចិ្ណ ើ្ ង្សាងឹ្សាតណាមួ�។	
(iv)	 អៃុវតតលែតណ�ើអាជើវក៏មើលែដូ�អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់មាៃបំ�ង្សាណ្្ើ	អៃតរីក៏មើ
ជាមួ�។
(D)	 ពុយាោមទប់ស្ក ត់ការីអៃុវតតលែបបបង្សាខំ	ឬ	បំភាៃ់ក៏ុងុ្សាការីណឆូលាើ�តប
ណៅៃឹង្សាសញ្ញាា ចំ្�ង់្សាចំ្�ូ�ចិ្តត	ការីណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ		បុូលែៃតមិៃគួរី
រីតឹបៃតឹង្សាត្រូជ�ុហិសួណហិតុណ�ើអាជើវក៏មើលែដូ�ពុយាោម	ក៏ុងុ្សាណច្តោ�្អណដូើម្ើ
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏	1798.135	ណទ។
(21)	 ពិុៃិតយណមើ�ត្រូបការីនៃត្រូក៏មធាោរាាប់រីង្សា	ៃិង្សាបទបញ្ញាា លែដូ�មាៃ
ត្រូស្ប់�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត	ត្រូបការីលែដូ�
�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាអត្រូតាឬការីកំ៏�ត់តនមលាធាោរាាប់រីង្សា		ណដូើម្ើ	កំ៏�ត់ថាណតើត្រូបការី
ណាមួ�នៃត្រូក៏មធាោរាាប់រីង្សា	ផដា�់	ការីការីពារីដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណត្រូច្ើៃជាង្សា
ត្រូបការីនៃចំ្�ង្សា	ណជើង្សាណៃះឬណទ។	ណ�ណពុ�បញប់ូការីពិុៃិតយណមើ�រីចួ្	
ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូអៃុវតតតាមបទបញ្ញាា 		លែដូ�អៃុវតតលែតត្រូបការីលែដូ�	 
ការីពារីកាៃ់លែតខាលា ងំ្សានៃចំ្�ង្សាណជើង្សា	ណៃះចំ្ណពាះត្រូក៏មុហុ៊ិៃធាោរាាប់រីង្សា។	 
សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃភាពុច្បាស់�ស់	សងុ្សាការីធាោរាាប់រីង្សាត្រូតវូ	មាៃ
�ុតាត ្ិការីណ�ើអត្រូតាៃិង្សាការីកំ៏�ត់តនមលាធាោរាាប់រីង្សា។
(22)	 ការីណ្្ើឲ្យយសុើោុៃូវបទបញ្ញាា លែដូ�ត្រូគប់ត្រូគង្សា�ៃតការីការី	ណត្រូជើសណរីសី
មិៃចូ្�រីមួ	ណសច្ក៏តើជូៃដំូ�ឹង្សា	ដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ៃិង្សា	�ៃតការីត្រូបតិបតតិ
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អៃុវតតច្បាប់	ឬសក៏មើភាពុរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ណ�ក៏ុងុ្សា	ចំ្�ង្សាណៃះ	អំឡុង្សាណពុ�កាៃ់
មុខតំលែ�ង្សារីបស់សមាជិក៏		ឬក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ត្រូបាឆុំ្មុំៃការីលែតង្សាតាងំ្សារីបស់
សមាជិក៏។
(g)	 ត្រូតវូបាៃរារំាង្សាសត្រូមាប់រី�ៈណពុ�ពុើរីឆំុ្	ណត្រូកា�ណពុ�ណច្ញពុើ	
ការីោិ�័�	ពុើការីណ្្ើសក៏មើភាពុ	សត្រូមាប់ការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏	ក៏ុងុ្សាោម	ជា
ភុាក់៏ង្ហារី	ឬណមធាវ	ីឬតំណាង្សាឲ្យយបុគ្គ�ណាមុាក់៏	ណ�ើក៏លែ�ង្សា	លែតកិ៏ចូ្លែដូ�
មិៃ�ៃ់បញប់ូ	មុៃទើភុាក់៏ង្ហារី	ត្រូបសិៃណបើ	ណោ�បំ�ង្សាគឺណដូើម្ើជះឥទធិពុ�
ណ�ើ	សក៏មើភាពុរីបស់ភុាក់៏ង្ហារី។	
លែផកុ៏	 24.3.	 លែផកុ៏	1798.199.20	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏ម	
ត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.199.20.	 សមាជិក៏នៃត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាទើភុាក់៏ង្ហារី	រីមួ�ំង្សាត្រូបធាៃ		 
ត្រូតវូបណត្រូមើការីង្ហារីណៅតាមណសច្ក៏ដាើត្រូតវូការីរីបស់អាជាញា ្រីលែតង្សាតាងំ្សា		បុូលែៃតមិៃ
ត្រូតវូបណត្រូមើ�ូរីជាង្សាត្រូបាបំើឆុ្ជំាប់ោុណទ។	
លែផកុ៏	 24.4.	 លែផកុ៏	1798.199.25	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏ម	
ត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.199.25.	 សត្រូមាប់រា�់នថ្មី្ងលែដូ�ខលាួៃបំណពុញការីង្ហារីក៏ុងុ្សាភារីកិ៏ចូ្	
ផលាូវការី	សមាជិក៏នៃត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ា	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូទទួ�បាៃត្រូបាក់៏	ក៏នត្រូមក៏ុងុ្សា
អត្រូតាមួ�រី�ដុូ�លា រី	($100)	ណ��លែក៏តត្រូមវូក៏ៃលាះឆំុ្មដាង្សា		ណដូើម្ើឆូលាុះបញំូ្ញាង្សា
ការីលែត្រូបត្រូប�ួតនមលារីស់ណ�	ណហិើ�ត្រូតវូទូ�ត់សង្សា	សត្រូមាប់ការីចំ្ណា�លែដូ�
ណក៏ើតណឡើង្សាក៏ុងុ្សាណពុ�បំណពុញភារីកិ៏ចូ្ផលាូវការី	រីបស់ពួុក៏ណគ។
លែផកុ៏	 24.5.	 លែផកុ៏	1798.199.30	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏ម	
ត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.199.30.	 ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូលែតង្សាតំាង្សាោ�ក៏ត្រូបតិបតតិ	
លែដូ�ត្រូតវូបំណពុញកិ៏ចូ្ការីត្រូសបតាមណោ�ៃណោបា�	បទបញ្ញាា នផទក៏ុងុ្សា
រីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារី	ៃិង្សាច្បាប់ជា្រីមាៃ។	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូលែតង្សាតំាង្សា	ៃិង្សាបញប់ូ
ភារីកិ៏ចូ្មន្រ្តីៃតើត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ា	ៃិង្សាបុគ្គ�ិក៏	ត្រូសបណៅតាមច្បាប់មុខង្ហារីស្ធារី�ៈ
ជា្រីមាៃ	ណហិើ�ត្រូតវូ	ណ�ះត្រូស្�ការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏រីបស់បុគ្គ�ិក៏ត្រូសបតាម	
តួោទើរីបស់បុគ្គ�ិក៏�ំង្សាណោះ។	ទើភុាក់៏ង្ហារីអាច្ចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាណ៉ូការី
សត្រូមាប់ណសវាក៏មើលែដូ�មិៃអាច្	ផដា�់ណ��បុគ្គ�ិក៏រីបស់ខលាួៃបាៃ។
លែផកុ៏	 24.6.	 លែផកុ៏	1798.199.35	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏ម	
ត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.199.35.	 ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាទើភុាក់៏ង្ហារីអាច្ណផទរីសិទិធអំណាច្ណៅ	
ត្រូបធាៃ	ឬោ�ក៏ត្រូបតិបតតិណដូើម្ើបំណពុញការីង្ហារីក៏ុងុ្សាោមជាទើភុាក់៏ង្ហារី		រីវាង្សា
ការីត្រូបជំុរីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារី	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាណសច្ក៏ដាើ	សណត្រូមច្នៃ
សក៏មើភាពុអៃុវតតច្បាប់	ៃិង្សាការីបណង្សាកើត	វធិាៃោោ។
លែផកុ៏	 24.7.	 លែផកុ៏	1798.199.40	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1798.199.40.	 ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូបំណពុញមុខង្ហារីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
(a)	 ត្រូគប់ត្រូគង្សា	អៃុវតត	ៃិង្សាពុត្រូងឹ្សាង្សាសក៏មើភាពុរីដូ្ឋបា�នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	។
(b)	 ណ�នថ្មី្ង	ៃិង្សាណត្រូកា�នថ្មី្ង	1	លែខក៏ក៏ក�	ឆំុ្	2021	ឬ	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	
ត្រូបំាមួ�លែខ	ណត្រូកា�ពុើទើភុាក់៏ង្ហារីបាៃផត�់ដូ�់អគ្គណមធាវៃូីវ	ណសច្ក៏តើ
ជូៃដំូ�ឹង្សាថាខលាួៃបាៃណត្រូតៀមរីចួ្រា�់ក៏ុងុ្សាការីទទួ��ក៏		ទំៃួ�ខុសត្រូតវូ
ក៏ុងុ្សាការីបណង្សាកើតច្បាប់ណ�ណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ		អៃុវតត	ណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	ៃិង្សា
រី�ំ�ណ��បទបញ្ញាា ោោ		ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏	1798.185 
ណដូើម្ើអៃុវតតណោ�បំ�ង្សា		ៃិង្សាត្រូបការីនៃច្បាប់សតើពុើសិទធិឯក៏ជៃភាពុរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	រីដូ្ឋ	California	ឆំុ្	2018	លែដូ�រីមួមាៃបទបញ្ញាា លែដូ�	
បញ្ញាា ក់៏ពុើតត្រូមវូការីនៃការីរីក៏ាកំ៏�ត់ត្រូតាសត្រូមាប់អាជើវក៏មើ		ណដូើម្ើធាោ
បាៃអៃុណ�មភាពុតាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

1798.192.	 ការីណបាះបង់្សាសិទធិ
1798.192.	 ត្រូបការីណាមួ�នៃកិ៏ចូ្សៃយា	ឬកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សា	ត្រូបណភទ
ណាមួ�រីមួមាៃការីណបាះបង់្សាសិទធិណ្្ើសក៏មើភាពុ	អុក៏តំណាង្សា	លែដូ�ោំត្រូទ
ដូ�់ការីណបាះបង់្សាសិទធិ	ឬការី	កំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃតាមវិ្ ើណាមួ�នៃសិទធិរីបស់
អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		សិទធិណ�ណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះរីមួមាៃបុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់
ចំ្ណពាះ	សិទធិណាមួ�ក៏ុងុ្សាការីណ�ះត្រូស្�	ឬមណ្យាបា�នៃការីអៃុវតត		លែដូ�
ផទុ�ៃឹង្សាណោ�ៃណោបា�ស្ធារី�ៈត្រូតវូ�ត់	ទុក៏ជាៃិរាក៏រី�៍	ៃិង្សាមិៃ
អាច្អៃុវតតបាៃ។	លែផកុ៏ណៃះមិៃបង្ហាក រីអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ពុើការីបដិូណស្ក៏ុងុ្សាការី
ណសុើសំុព័ុត៌មាៃ	ពុើអាជើវក៏មើ	បដិូណស្ណ�ើ	ការីណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួក៏ុងុ្សាការី	
�ក់៏រីបស់អាជើវក៏មើនៃព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់		ឬការីត្រូបគ�់
សិទធិឲ្យយអាជើវក៏មើណដូើម្ើ�ក់៏	ឬលែច្ក៏��ព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់ណត្រូកា�ពុើបាៃណត្រូជើសណរីសីមិៃចូ្�រីមួ។

លែផកុ៏	 24. ការីបណង្សាកើតទើភុាក់៏ង្ហារីការីពារីឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California។
លែផកុ៏	 24.1.	 លែផកុ៏	1798.199.10	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1798.199.10. (a)	 មាៃការីបណង្សាកើតណ�ក៏ុងុ្សារី�្ឋ ភិបា�នៃរីដូ្ឋៃូវទើភុាក់៏
ង្ហារី	ការីពារីឯក៏ជៃភាពុរីដូ្ឋ	California	លែដូ�ត្រូតវូបាៃណផទរីអំណាច្	រីដូ្ឋបា�	 
អំណាច្អាជាញា ្រី	ៃិង្សា	អំណាច្�ុតាត ្ិការី�ងំ្សាត្រូសងុ្សា		ក៏ុងុ្សាការីអៃុវតត	ៃិង្សា
ពុត្រូងឹ្សាង្សាត្រូក៏មច្បាប់សដាើពុើឯក៏ជៃភាពុ		អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ឆុ្	ំ 
2018	ត្រូប�ំរីដូ្ឋ	California។	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូត្រូគប់ត្រូគង្សាណ��ត្រូក៏មុ
ត្រូបឹក៏ារីលែដូ�មាៃសមាជិក៏	ត្រូបំារីបូ	រីមួ�ំង្សាត្រូបធាៃ។	ត្រូបធាៃ	ៃិង្សាសមាជិក៏
ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាមួ�រីបូត្រូតវូបាៃណត្រូជើសតំាង្សាណ��	អភិបា�រីដូ្ឋ។	អគ្គណមធាវ	ី 
គ�ៈក៏មាើ ្ិការីច្បាប់ត្រូពឹុទធសភា	ៃិង្សាអុក៏ោំពាក៏យសភា	ត្រូតវូណត្រូជើសតំាង្សា
សមាជិក៏មួ�រីបូ	ណរីៀង្សាៗខលាួៃ។	ការីណត្រូជើសតំាង្សា�ំង្សាណៃះគួរីលែតណ្្ើណឡើង្សាណ��
ណត្រូជើស�ក៏ពុើពុ�រីដូ្ឋ		California	លែដូ�មាៃជំោញក៏ុងុ្សា	លែផកុ៏ឯក៏ជៃភាពុ		
បណចូ្ក៏វទិយា	ៃិង្សាសិទធិអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់។
(b)	 ការីលែតង្សាតំាង្សាដំូបូង្សាក៏ុងុ្សាទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូណ្្ើណឡើង្សា	ក៏ុងុ្សាកំ៏ឡុង្សា	រី�ៈណពុ�	

 90	នថ្មី្ង�ប់ពុើកា�បរីណិច្ឆេទមាៃត្រូបសិទធភាពុរីបស់ត្រូក៏ម	ច្បាប់លែដូ�បលែៃ្ថម
ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះ។
លែផកុ៏	 24.2.	 លែផកុ៏	1798.199.15	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅក៏ុងុ្សាត្រូក៏ម	
ត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1798.199.15.	 សមាជិក៏នៃត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូ៖
(a)	 មាៃ�ក៏ខ�ៈសម្តតិ	បទពិុណស្្ៃ៍	ៃិង្សាជំោញ	ជាពិុណសស	ក៏ុងុ្សា
លែផកុ៏ឯក៏ជៃភាពុ	ៃិង្សាបណចូ្ក៏វទិយា	លែដូ�ត្រូតវូការីណដូើម្ើបំណពុញតួោទើ	រីបស់
ទើភុាក់៏ង្ហារី	ៃិង្សាណត្រូបើត្រូបាស់អំណាច្រីបស់ខលាួៃ។
(b)	 រីក៏ាការីសមា្ង ត់នៃព័ុត៌មាៃលែដូ�ខលាួៃបាៃដឹូង្សាណ�អំឡុង្សា	ណពុ�បំណពុញ
កិ៏ចូ្ការីរីបស់ខលាួៃ	ឬការីណត្រូបើត្រូបាស់អំណាច្រីបស់ខលាួៃ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត
ការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃណោះគឺជាការីតត្រូមវូណ��	ត្រូក៏មច្បាប់កំ៏�ត់ត្រូតា
ស្ធារី�ៈ (Public Records Act)។
(c)	 ណ�លែតមិៃមាៃឥទធិពុ�ពុើខាង្សាណត្រូរៅណ�ះណ��ផ្ទ �់	ឬត្រូបណោ�		 
ណហិើ�មិៃត្រូតវូលែសង្្សារីក៏ការីលែ�ោពំុើអុក៏ណផសង្សាណឡើ�។
(d)	 ណជៀសវាង្សាពុើសក៏មើភាពុលែដូ�មិៃត្រូតវូោុៃឹង្សាតួោទើៃិង្សាការី	ពាក់៏ព័ុៃធ
ក៏ុងុ្សាមុខង្ហារីលែដូ�មិៃសុើោុ	ណ�ះបើជាមាៃត្រូបណោជៃ៍		ឬោុៃក៏ុងុ្សាណពុ�
បំណពុញការីង្ហារីណោះ។
(e)	 មាៃសិទធិចូ្�ណត្រូបើព័ុត៌មាៃ�ងំ្សាអស់លែដូ�ផដា�់ណ��ទើភុាក់៏ង្ហារី	ជូៃ
ដូ�់ត្រូបធាៃ។
(f)	 ត្រូតវូបាៃរារំាង្សារី�ៈណពុ�មួ�ឆុ្	ំណត្រូកា�ណពុ��ក៏ណច្ញពុើការីោិ�័�		 
ពុើការីទទួ��ក៏ការីង្ហារីជាមួ�អាជើវក៏មើលែដូ�ស្ថិតណ�ណត្រូកាម	សក៏មើភាពុ

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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72 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

ចិ្តតមិៃណសុើបអណង្សាកត	ឬផដា�់ណពុ�ណវ�បលែៃ្ថមណដូើម្ើលែក៏នខ	ទើភុាក់៏ង្ហារីអាច្
ពិុ�រីណាណ�ើចំ្�ុច្ខាង្សាណត្រូកាម៖	
(1)	 ក៏ង្្សាះណច្តោក៏ុងុ្សាការីរីណំ�ភបំពាៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។
(2)	 កិ៏ចូ្ត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សាណ��សើ័ត្រូគចិ្តតលែដូ�ណ្្ើណឡើង្សាណ��អាជើវក៏មើ	អុក៏ផដា�់
ណសវា	អុក៏ណ៉ូការី	ឬបុគ្គ�ណាមុាក់៏ណដូើម្ើលែក៏នខការីរីណំ�ភបំពាៃលែដូ�
បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់	មុៃណពុ�ត្រូតវូបាៃជូៃដំូ�ឹង្សាណ��ទើភុាក់៏ង្ហារីអំពុើ
ពាក៏យប�ដាឹ ង្សាណោះ។
(b)	 ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីដូ�់បុគ្គ�លែដូ�បា
ៃណ្្ើពាក៏យប�ដាឹ ង្សាណៅណ�ើវធិាៃការី	ត្រូបសិៃណបើមាៃ	លែដូ�ទើភុាក់៏ង្ហារីបាៃ
�ត់ណ្្ើ	ឬមាៃលែផៃការី�ត់វធិាៃការីណៅណ�ើពាក៏យប�ដាឹ ង្សាណៃះ	ត្រូពុម�ងំ្សា
ណហិតុផ�សត្រូមាប់ប�ដាឹ ង្សា	ឬមិៃលែមៃប�ដាឹ ង្សា។
លែផកុ៏ទើ	 24.9.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.50	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1798.199.50.	 ោើ ៃការីរីក៏ណឃើញៃូវមូ�ណហិតុត្រូបហាក់៏ត្រូបលែហិ�
លែដូ�ត្រូតវូណជឿជាក់៏ថាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះត្រូតវូបាៃរីណំ�ភបំពាៃ	ត្រូតវូបាៃ
ណ្្ើណឡើង្សាណ��ទើភុាក់៏ង្ហារីណឡើ�	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ោូង្សាតិច្	 
30	នថ្មី្ងមុៃការីពិុ�រីណារីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារីណៅណ�ើការីរីណំ�ភបំពាៃលែដូ�
បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់	អាជើវក៏មើ	អុក៏ផដា�់ណសវា	អុក៏ណ៉ូការី	ឬបុគ្គ�លែដូ�
ត្រូតវូបាៃណ�ទត្រូបកាៃ់ថាបាៃរីណំ�ភបំពាៃណ�ើចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះត្រូតវូបាៃ
ជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើការីរីណំ�ភបំពាៃណ��ណសវាដំូណ�ើ រីការី	ឬនត្រូបស�ើ �៍
លែដូ�បាៃចុ្ះបញាើជាមួ�ៃឹង្សាបង្ហាក ៃ់នដូទទួ�ណផញាើត្រូតឡប់លែដូ�បាៃណសុើសំុ	 
លែដូ�ផដា�់ជូៃជាមួ�ៃឹង្សាណសច្ក៏ដាើសណង្សាខបភ័សតុតាង្សា	ៃិង្សាទទួ�បាៃ
ដំូ�ឹង្សាអំពុើសិទធិរីបស់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូមាៃវតតមាៃណ��ផ្ទ �់	ៃិង្សាត្រូតវូបាៃ
តំណាង្សាណ��ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាណ�ក៏ុងុ្សាណរីឿង្សាក៏ដាើណាមួ�រីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារីលែដូ�
ណ្្ើណឡើង្សាក៏ុងុ្សាណោ�បំ�ង្សាពិុ�រីណាថាណតើ	មាៃមូ�ណហិតុត្រូបហាក់៏ត្រូបលែហិ�
សត្រូមាប់ណជឿជាក់៏ថាបុគ្គ�ណោះបាៃរីណំ�ភបំពាៃណ�ើចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះលែដូរី
ឬណទ។	ណសច្ក៏ដាើជូៃដូ�់អុក៏រីណំ�ភបំពាៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ទត្រូបកាៃ់	ត្រូតវូ
�ត់ទុក៏ថាត្រូតវូបាៃណ្្ើណឡើង្សាណ�កា�បរីណិច្ឆេទនៃណសវា	ជាកា�បរីណិច្ឆេទលែដូ�
បាៃចុ្ះហិត្ថណ�ខាណ�ើការីទទួ�សំបុត្រូតលែដូ�បាៃចុ្ះបញាើណៃះ	ឬត្រូបសិៃណបើ
ការីទទួ�សំបុត្រូតលែដូ�បាៃចុ្ះបញាើណៃះ	កា�បរីណិច្ឆេទលែដូ�ណផញាើត្រូតឡប់
ណ��ការីោិ�័�នត្រូបស�ើ �៍។	ដំូណ�ើ រីណរីឿង្សាក៏ដាើលែដូ�ណ្្ើណឡើង្សាសត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សានៃការីពិុ�រីណាណៅណ�ើមូ�ណហិតុត្រូបហាក់៏ត្រូបលែហិ�	 
ត្រូតវូមាៃ�ក៏ខ�ៈឯក៏ជៃ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតអុក៏រីណំ�ភបំពាៃលែដូ�ត្រូតវូ
បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់�ក់៏សំណ�ើ រីជា���ក៏ខ�៍ជាមួ�ទើភុាក់៏ង្ហារីថា	
ដំូណ�ើ រីណរីឿង្សាក៏ដាើណោះមាៃ�ក៏ខ�ៈជាស្ធារី�ៈ។
លែផកុ៏ទើ	 24.10.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.55	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1798.199.55. (a)	 ណ�ណពុ�ទើភុាក់៏ង្ហារីកំ៏�ត់ថាមាៃមូ�ណហិតុត្រូបហាក់៏
ត្រូបលែហិ�សត្រូមាប់ណជឿជាក់៏ថា	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះត្រូតវូបាៃរីណំ�ភបំពាៃណោះ	 
ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូណបើក៏សវោការីមួ�ណដូើម្ើកំ៏�ត់ថាណតើការីរីណំ�ភបំពាៃមួ�	ឬ
ការីរីណំ�ភបំពាៃ�ងំ្សាឡា�បាៃណក៏ើតណឡើង្សាលែដូរីឬណទ។	ណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សាត្រូតវូ
ផដា�់ជូៃ	ណហិើ�សវោការីលែដូ�បាៃណ្្ើណឡើង្សាណ��អៃុណ�មតាមច្បាប់សដាើពុើ
ៃើតិវ ិ្ ើរីដូ្ឋបា�	(ជំពូុក៏ទើ	5 [�លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	11500] 
ភាគទើ	1	ចំ្លែ�ក៏ទើ	3	ចំ្�ង្សាណជើង្សាទើ	2	ត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�)។	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូមាៃ
សិទធអំិណាច្លែដូ�បាៃផដា�់ជូៃណ��ជំពូុក៏ណោះ។	ត្រូបសិៃណបើទើភុាក់៏ង្ហារីកំ៏�ត់
ណ��ឈរីណ�ើមូ��្ឋ ៃនៃសវោការីលែដូ�បាៃណ្្ើណឡើង្សាណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏រីង្សាណៃះ	លែដូ�ថាការីរីណំ�ភបំពាៃមួ�	ឬការីរីណំ�ភបំពាៃ�ងំ្សាឡា�
បាៃណក៏ើតណឡើង្សាណោះ	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូណច្ញដូើការីមួ�លែដូ�អាច្តត្រូមវូឲ្យយអុក៏
រីណំ�ភបំពាៃណោះណ្្ើដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
(1)	 បញ្ប់	ៃិង្សាឈប់ណ្្ើការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(c)	 តាមរី�ៈការីអៃុវតតនៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ការីពារីសិទធិឯក៏ជៃភាពុ
ជាមូ��្ឋ ៃរីបស់រីបូវៃតបុគ្គ�	លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការី	ណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃ
ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ	។
(d)	 ណ�ើក៏ក៏ម្ពស់ការី��់ដឹូង្សាជាស្ធារី�ៈ	ៃិង្សាការី��់ដឹូង្សាអំពុើ	
ហាៃិភ័�	ច្បាប់	ទំៃួ�ខុសត្រូតវូ	ការីការីពារី	ៃិង្សាសិទធិោោ�ក់៏ទង្សា	ៃឹង្សា
ការីត្រូបមូ�	ការីណត្រូបើត្រូបាស់	ការី�ក់៏	ៃិង្សាការីបង្ហាា ញព័ុត៌មាៃ	ផ្ទ �់ខលាួៃ	រីមួ
�ំង្សាសិទធិអៃើតិជៃលែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់ពួុក៏ណគ	ៃិង្សា
ណដូើម្ើផត�់រីបា�ការី�៍ស្ធារី�ៈ	លែដូ�សណង្សាខបពុើការីវា�តនមលាហាៃិភ័�
លែដូ�ត្រូតវូតមក�់ទុក៏ណ�	ទើភុាក់៏ង្ហារីណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ 	(15)	នៃ
លែផកុ៏រីង្សា	(a)		នៃលែផកុ៏	1798.185	ខ�ៈណពុ�ធាោ	ថាសុវត្ថិភាពុ	ទិៃៃ័ុ�
មិៃត្រូតវូបាៃខូច្ខាត។
(e)	 ផត�់ការីលែ�ោំដូ�់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាសិទធិរីបស់ពួុក៏ណគ		ណ�
ណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	។
(f)	 ផត�់ការីលែ�ោំដូ�់អាជើវក៏មើ�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាតួោទើ	ៃិង្សាទំៃួ�ខុសត្រូតវូ	
រីបស់ពួុក៏ណគណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ណហិើ�លែតង្សាតំាង្សាត្រូបធាៃសវៃក៏រី	
ឯក៏ជៃភាពុណដូើម្ើណ្្ើសវៃក៏មើអាជើវក៏មើណដូើម្ើធាោ		អៃុណ�មភាពុតាម
ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	លែដូ�ត្រូសបតាមបទបញ្ញាា 	លែដូ�បាៃអៃុវតត	អៃុណ�មតាម
ក៏ថាខ�ឌ 	(18)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)		នៃលែផកុ៏	1798.185	។
(g)	ផត�់ជំៃួ�បណចូ្ក៏ណទស	ៃិង្សាដំូបូោើ ៃណៅរីដូ្ឋសភាតាមការីណសុើសំុ	
�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការីបណង្សាកើតច្បាប់ឯក៏ជៃភាពុ។
(h)	ត្រូតតួពិុៃិតយការីវវិឌីឍៃ៍ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីការីពារីព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ		 
ៃិង្សាជាពិុណសស	ការីអភិវឌីឍៃ៍បណចូ្ក៏វទិយាព័ុត៌មាៃ		ៃិង្សាទំោក់៏ទំៃង្សា	ៃិង្សា
ការីអៃុវតតពា�ិជាក៏មើ។
(i)	សហិការីជាមួ�ទើភុាក់៏ង្ហារីណផសង្សាណទៀតលែដូ�មាៃ�ុតាត ្ិការី	ណ�ើច្បាប់
ឯក៏ជៃភាពុ	ៃិង្សាជាមួ�អាជាញា ្រីដំូណ�ើ រីការីទិៃៃ័ុ�	រីដូ្ឋ	California	រីដូ្ឋ
ណផសង្សាណទៀត	លែដូៃដូើ	ៃិង្សាបណាត ត្រូបណទសោោ		ណដូើម្ើធាោបាៃៃូវការីអៃុវតត
ជាត្រូប�ំៃូវការីការីពារីឯក៏ជៃភាពុ។
(j)	បណង្សាកើត�ៃដាការីណ��អៃុណ�មតាមបុគ្គ�លែដូ�កំ៏ពុុង្សាណ្្ើជំៃួញ	ណ�រីដូ្ឋ	
California	លែដូ�មិៃបំណពុញតាមៃិ�មៃ័�នៃអាជើវក៏មើ		លែដូ�មាៃលែច្ង្សា
ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ 	(1), (2)	ឬ	(3)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(d)		នៃលែផកុ៏	1798.140	អាច្
បញ្ញាា ក់៏ណ��សើ័ត្រូគចិ្តតថា	ពួុក៏ណគអៃុណ�ម	តាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ដូូច្មាៃ
លែច្ង្សាក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ ទើ	(4)	នៃ	លែផកុ៏រីង្សា	(d)	នៃមាត្រូតា	1798.140	ណហិើ�
ណ្្ើឲ្យយបញាើណ�ើ ះ	អង្សា្គភាពុ�ំង្សាណោះអាច្រីក៏បាៃដូ�់ស្ធារី�ៈជៃ។
(k)	 នរីអង្ហា្គ ស	ពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	ៃិង្សាអៃុម័តពាក៏យសំុជំៃួ�	ដូ�់ក៏ត្រូមិត
មួ�លែដូ�មូ�ិៃិ្ិមាៃ�ទធភាពុណត្រូបើត្រូបាស់បាៃ	ណ��អៃុណ�មតាម
ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(2)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.160។
(l)	 ណ្្ើសក៏មើភាពុណផសង្សាណទៀត�ំង្សាអស់លែដូ��ំបាច់្	ឬសមរីមយណ�ក៏ុងុ្សា
ការីអៃុវតតសិទធិ	អំណាច្	ៃិង្សា�ុតាត ្ិការីរីបស់ខលាួៃ	ៃិង្សាលែសង្្សារីក៏ការីថ្មីលាឹង្សាលែថ្មីលាង្សា
ណោ�ណ�នៃការីពុត្រូងឹ្សាង្សាឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	ណ��ផដា�់ការី�ក៏ចិ្តត
ទុក៏�ក់៏ណៅណ�ើផ�បូះពា�់ណៅណ�ើអាជើវក៏មើ។
លែផកុ៏ទើ	 24.8.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.45	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1798.199.45. (a)	 ណ�ណពុ�មាៃប�ដាឹ ង្សាណ��ណទៀង្សាត្រូតង់្សារីបស់បុ
គ្គ�ណាមុាក់៏	ឬណ��លែផ្អក៏ណ�ើគំៃិតផដាួច្ណផដាើមផ្ទ �់ខលាួៃ	ទើភុាក់៏ង្ហារីអាច្
ណសុើបអណង្សាកតណៅណ�ើការីរីណំ�ភបំពាៃលែដូ�អាច្ណក៏ើតណឡើង្សាណ�ើចំ្�ង្សាណជើង្សា
ណៃះ	លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាអាជើវក៏មើ	អុក៏ផដា�់ណសវា	អុក៏ណ៉ូការី	ឬបុគ្គ�ណា
មុាក់៏។	ទើភុាក់៏ង្ហារីអាច្សណត្រូមច្ចិ្តតមិៃណសុើបអណង្សាកតណៅណ�ើពាក៏យប�ដាឹ ង្សា	 
ឬសណត្រូមច្ចិ្តតផដា�់ជូៃអាជើវក៏មើជាមួ�ៃឹង្សាកំ៏ឡុង្សាណពុ�មួ�ណដូើម្ើលែក៏នខ
ការីរីណំ�ភបំពាៃលែដូ�បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់។	ណ�ក៏ុងុ្សាការីណ្្ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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ឯក៏ស្រីលែដូ�ណឆូលាើ�តបណៅៃឹង្សាដូើកាត្រូតឹមកា�បរីណិច្ឆេទលែដូ�ត្រូតវូបាៃបង្ហា្គ ប់
ឲ្យយអៃុណ�មតាមណទណោះ	ត្រូតវូពុៃយារីណពុ�ត្រូបាឆុំ្សំត្រូមាប់រី�ៈណពុ�នៃការី
ពុៃយារី	ណ��គិតពុើកា�បរីណិច្ឆេទនៃការី�ក់៏ញតតិណដូើម្ើបង្សាខិតបង្សាខំរីហិតូដូ�់
កា�បរីណិច្ឆេទលែដូ�ឯក៏ស្រី�ងំ្សាណោះត្រូតវូបាៃផ�ិត។
លែផកុ៏ទើ	 24.14.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.75	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
1798.199.75. (a)	 បលែៃ្ថមពុើណ�ើដំូណណាះត្រូស្�ណាមួ�លែដូ�មាៃ�
ទធភាពុអាច្ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃ	ទើភុាក់៏ង្ហារីអាច្�ក់៏ប�ដាឹ ង្សារីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	ៃិង្សាទទួ�
បាៃស្�ត្រូក៏មណ�ក៏ុងុ្សាតុ�ការីកំ៏ពូុ�សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាត្រូបមូ�ត្រូបាក់៏
ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�លែដូ�មិៃ�ៃ់បាៃបង់្សា	លែដូ��ក់៏បង្សាខំឲ្យយបង់្សាណ��អៃុណ�ម
តាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ណត្រូកា�ពុើផុតកំ៏�ត់ការីពិុៃិតយលែផកុ៏ច្បាប់ណឡើង្សាវញិរីបស់
ទើភុាក់៏ង្ហារី។	ប�ដាឹ ង្សាណៃះអាច្ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ជាពាក៏យប�ដាឹ ង្សាតូច្ៗ	 
ប�ដាឹ ង្សារីដូ្ឋប្ណវ�ើ មាៃក៏ត្រូមិត	ឬោើ ៃក៏ត្រូមិតលែដូ�អាត្រូស័�ណៅណ�ើតនមលាក៏ដាើណោះ។	
�ុតាត ្ិការីនៃប�ដាឹ ង្សាណៃះ	ត្រូតវូស្ថិតក៏ុងុ្សាណខាៃ ើ្លែដូ�ត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�ត្រូតវូ
បាៃបង្សាខំណ��ទើភុាក់៏ង្ហារីណៃះ។	ណដូើម្ើទទួ�ស្�ត្រូក៏មណ�ក៏ុងុ្សាណរីឿង្សាក៏ដាើណត្រូកាម
លែផកុ៏ណៃះ	បោទ ប់ពុើៃើតិវ ិ្ ើ	ៃិង្សាវធិាៃនៃភ័សតតុាង្សាដូូច្មាៃអៃុវតតណ�	ក៏ុងុ្សាប�ដាឹ ង្សា
រីដូ្ឋប្ណវ�ើ ្មើតា	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូបង្ហាា ញថា៖
(1)	 ត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�ត្រូតវូបាៃ�ក់៏បង្សាខំតាមៃើតិវ ិ្ ើលែដូ�មាៃលែច្ង្សា
ណ�ក៏ុងុ្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ៃិង្សាៃើតិវ ិ្ ើអៃុវតត។
(2)	 ចុ្ង្សាណ�ទ	ឬបណាដា ចុ្ង្សាណ�ទណ�ក៏ុងុ្សាប�ដាឹ ង្សាណៃះត្រូតវូបាៃជូៃដំូ�ឹង្សា
ណ��ណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សាជាក់៏លែសដាង្សា	ឬស្្ថ បោ	អំពុើការី�ក់៏បង្សាខំ
ត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�។
(3)	 តត្រូមវូការីៃូវការីទូ�ត់ត្រូបាក់៏ត្រូតវូបាៃណ្្ើណឡើង្សាណ��ទើភុាក់៏ង្ហារី	ណហិើ�
ការីទូ�ត់ណពុញណ�ញណ�មិៃ�ៃ់បាៃទទួ�ណ�ណឡើ�ណទ។
(b)	 ប�ដាឹ ង្សារីដូ្ឋប្ណវ�ើ លែដូ�បដាឹង្សាណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a) 
ត្រូតវូ�ប់ណផដាើមក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�បួៃឆំុ្ណត្រូកា�បរីណិច្ឆេទលែដូ�បាៃ�ក់៏បង្សាខំ
ត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�។
លែផកុ៏ទើ	 24.15.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.80	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
1798.199.80. (a)	 ត្រូបសិៃណបើរី�ៈណពុ�សត្រូមាប់ការីពិុៃិតយលែផកុ៏ច្បា
ប់ណឡើង្សាវញិនៃដូើកា	ឬណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ជាស្្ថ ពុរីរីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារី	ឬត្រូប 
សិៃណបើមណ្យាបា��ងំ្សាអស់នៃការីពិុៃិតយលែផកុ៏ច្បាប់ណឡើង្សាវញិនៃដូើកា	 
ឬណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្បាៃផុតកំ៏�ត់	ទើភុាក់៏ង្ហារីអាច្�ក់៏ណសុើជូៃត្រូក៏ឡាបញាើ
តុ�ការី	ណដូើម្ើសំុស្�ត្រូក៏មត្រូបមូ�ត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�លែដូ��ក់៏បង្សាខំ
ណ��ដូើកា	ឬណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្	ឬដូើកាដូូច្លែដូ�បាៃលែក៏លែត្រូបត្រូសបណៅតាម
ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ណៅណ�ើការីពិុៃិតយលែផកុ៏ច្បាប់ណឡើង្សាវញិ។
(b)	 ពាក៏យសំុ	លែដូ�ត្រូតវូ�ក់៏បញូូ�ៃូវណសច្ក៏ដាើច្មលាង្សាបញ្ញាា ក់៏នៃដូើកា	ឬ
ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្មួ�ច្បាប់	ឬដូើកាដូូច្លែដូ�បាៃលែក៏លែត្រូបណ��អៃុណ�មតាម
ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ណៅណ�ើលែផកុ៏ច្បាប់ណឡើង្សាវញិ	ៃិង្សាភ័សតុតាង្សានៃណសវារីបស់ដូើកា	 
ឬណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្	បណង្សាកើតបាៃជាការីបង្ហាា ញត្រូគប់ត្រូោៃ់ណដូើម្ើធាោៃូវការី
ណច្ញស្�ត្រូក៏មណដូើម្ើត្រូបមូ�ត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�។	ត្រូក៏ឡាបញាើតុ�ការី	
ត្រូតវូចូ្�ស្�ត្រូក៏មជា្រីមាៃភាលា មៗណ��អៃុណ�មតាមពាក៏យសំុ។
(c)	 ពាក៏យសំុលែដូ�បាៃណ្្ើណឡើង្សាណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូណ្្ើណឡើង្សា
ណ��ត្រូក៏ឡាបញាើតុ�ការីកំ៏បូ�ណ�ក៏ុងុ្សាណខាៃ ើ្	លែដូ�ត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�
ត្រូតវូបាៃ�ក់៏បង្សាខំណ��ទើភុាក់៏ង្ហារី។
(d)	 ស្�ត្រូក៏មលែដូ�ចូ្�ជា្រីមាៃណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ	មាៃ
អាៃុភាពុ	ៃិង្សាត្រូបសិទធិដូូច្ោុ	ណហិើ�ស្ថិតណត្រូកាមបទបញាតតិ�ងំ្សាអស់នៃ
ច្បាប់លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាស្�ត្រូក៏មណ�ក៏ុងុ្សាប�ដាឹ ង្សារីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	ណហិើ�អាច្
ត្រូតវូបាៃអៃុវតតណ�ក៏ុងុ្សា�ក៏ខ�ៈដូូច្ោុៃឹង្សាស្�ត្រូក៏មណផសង្សាណទៀតរីបស់
តុ�ការីលែដូ�ស្�ត្រូក៏មណៃះត្រូតវូបាៃបញូូ�ជា្រីមាៃ។

(2)	 ស្ថិតណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	1798.155	បង់្សាត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�រីហូិតដូ�់
ពុើរីពាៃ់ត្រូបំារី�ដុូ�លា រី	($2,500)	សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃៃើមួ�ៗ	ឬ
រីហិតូដូ�់ត្រូបំាពុើរីពាៃ់ត្រូបំារី�ដុូ�លា រី	($7,500)	សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃ
ណ��ណច្តោៃើមួ�ៗ	ៃិង្សាការីរីណំ�ភបំពាៃៃើមួ�ៗលែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សា
ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាអៃើតិជៃណៅកាៃ់មូ�ៃិ្ិឯក៏ជៃ
ភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ណ�ក៏ុងុ្សាមូ�ៃិ្ិទូណៅរីបស់រីដូ្ឋ។	ណ�ណពុ�ទើភុាក់៏ង្ហារី
កំ៏�ត់ថា	ោើ ៃការីរីណំ�ភបំពាៃអ្ើមួ�ណក៏ើតណឡើង្សាណទណោះ	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូ
ផសព្ុផា�អំពុើណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍លែបបណោះ។
(b)	 ត្រូបសិៃណបើមាៃបុគ្គ�ពុើរីោក់៏	ឬណត្រូច្ើៃោក់៏ទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះរា�់
ការីរីណំ�ភបំពាៃណាមួ�	ឬការីរីណំ�ភបំពាៃ�ំង្សាឡា�	ពួុក៏ណគត្រូតវូ
ទទួ�ខុសត្រូតវូរីមួោុ	ៃិង្សាណត្រូច្ើៃោុ។
លែផកុ៏ទើ	 24.11.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.60	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
1798.199.60.	 ណ�ណពុ�ណាទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូ�ៃណ��ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្
រីបស់ណៅត្រូក៏មច្បាប់រីដូ្ឋបា�	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	11517	នៃ
ត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�	ទើភុាក់៏ណោះត្រូតវូបញ្ញាា ក់៏មូ�ណហិតុជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី
សត្រូមាប់ការីត្រូ�ៃណ��ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ណោះ។
លែផកុ៏ទើ	 24.12.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.65	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
1798.199.65.	 ទើភុាក់៏ង្ហារីអាច្ណច្ញដូើកាណកាះស្ក៏សើ	តត្រូមវូឲ្យយ
មាៃការីចូ្�រីមួ	ៃិង្សាការីផដា�់ក៏សិ�ស្ក៏សើរីបស់ពួុក៏ណគ	ត្រូគប់ត្រូគង្សាការីស្ថ្មី	 
ៃិង្សាការីបញ្ញាា ក់៏អះអាង្សា	�ក៏ភ័សតុតាង្សា	ៃិង្សាតត្រូមវូណ��ដូើកាណកាះស្ក៏សើ
ៃូវការីផ�ិតណសៀវណៅ	ឯក៏ស្រី	កំ៏�ត់ត្រូតា	ឬសមាា រីឯក៏ស្រីណផសង្សាណទៀត
ចំ្ណពាះការីណ្្ើក៏រី�ើ �កិ៏ចូ្រីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារី	ឬអៃុវតតសិទធិអំណាច្រីបស់ខលាួៃ	
រីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	សិទធិអំណាច្រីបស់ខលាួៃក៏ុងុ្សាការីណ្្ើស
វៃក៏មើអៃុណ�មភាពុរីបស់អាជើវក៏មើជាមួ�ៃឹង្សាចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។
លែផកុ៏ទើ	 24.13.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.70	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
1798.199.70.	 ោើ ៃប�ដាឹ ង្សារីដូ្ឋបា�ណាមួ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃបដាឹង្សា
ណ��អៃុណ�មតាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	លែដូ�ណ�ទត្រូបកាៃ់ការីរីណំ�ភបំពាៃ
ណៅណ�ើបទបញាតតិណាមួ�នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ត្រូតវូ�ប់ណផដាើមណ�ើសពុើត្រូបំាឆំុ្	
ណត្រូកា�បរីណិច្ឆេទលែដូ�ការីរីណំ�ភបំពាៃណោះណក៏ើតណឡើង្សា។
(a)	 ណសវានៃណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើសវៃការីណ�ើមូ�ណហិតុត្រូបហាក់៏ត្រូប
លែហិ�	ដូូច្លែដូ�បាៃតត្រូមវូណ��លែផកុ៏ទើ	1798.199.50	ណៅណ�ើបុគ្គ�
លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ទត្រូបកាៃ់ថាបាៃរីណំ�ភបំពាៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ត្រូតវូ
បណង្សាកើតបាៃជាការី�ប់ណផដាើមនៃវធិាៃការីរីដូ្ឋបា�។
(b)	 ត្រូបសិៃណបើបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ទត្រូបកាៃ់ថាបាៃរីណំ�ភបំពាៃចំ្
�ង្សាណជើង្សាណៃះពាក់៏ព័ុៃធណ�ក៏ុងុ្សាការី�ក់៏កំ៏បាងំ្សាលែបបលែក៏លាង្សាបៃលាំៃូវអំណពុើរី	ឬ
អតតសញ្ញាា �រីបស់បុគ្គ�ណាមុាក់៏ណោះ	ត្រូតវូពុៃយារីណពុ�ត្រូបាឆុំ្សំត្រូមាប់
រី�ៈណពុ�នៃការី�ក់៏កំ៏បាងំ្សាណោះ។	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	 
“ការី�ក់៏កំ៏បាងំ្សាលែបបលែក៏លាង្សាបៃលាំ”	មាៃៃ័�ថា	បុគ្គ�មុាក់៏បាៃដឹូង្សាអំពុើ
អង្សា្គណហិតុជាស្រីវៃ័តលែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាក៏រី�ើ �កិ៏ចូ្រីបស់បុគ្គ�មុាក់៏	 
លែដូ�ស្ថិតណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ណហិើ��ក់៏កំ៏បាងំ្សាវាណ��ណច្តោ
ណ�ក៏ុងុ្សាការីអៃុវតត	ឬ�ុបណ��ការីអៃុវតតក៏រី�ើ �កិ៏ចូ្�ងំ្សាណោះសត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សានៃការីណបាក៏ត្រូបាស់ស្ធារី�ជៃៃូវព័ុត៌មាៃលែដូ�មាៃសិទធិ
ណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។
(c)	 ត្រូបសិៃណបើ	ណ�ណពុ�ត្រូតវូបាៃបង្ហា្គ ប់បញ្ញាា ណ��តុ�ការីកំ៏ពូុ�ឲ្យយ
ផ�ិតឯក៏ស្រីណាមួ�លែដូ�លែសង្្សារីក៏ណ��ដូើកាណកាះណ�ស្ក៏សើមួ�	 
ណ�ក៏ុងុ្សាណរីឿង្សាក៏ដាើរីដូ្ឋបា�ណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ណ�ទត្រូបកាៃ់ថាបាៃរីណំ�ភបំពាៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះខក៏ខាៃមិៃបាៃផ�ិត

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត
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74 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

1798.199.95. (a)	 មាៃការីន�បត្រូមងុ្សាពុើមូ�ៃិ្ិទូណៅរីបស់រីដូ្ឋណៅ
កាៃ់	ទើភុាក់៏ង្ហារីៃូវចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ត្រូបំា�ៃដុូ�លា រី	($5,000,000)		អំឡុង្សា
ឆំុ្ស្រីណពុើពុៃធណ�ើក៏ទើមួ�	2020–2021	ណហិើ�	ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ដូប់�ៃ
ដុូ�លា រី	($10,000,000)	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ន�តត្រូមវូសត្រូមាប់ការីលែត្រូបត្រូប�ួ
នថ្មីលាចំ្ណា�ក៏ុងុ្សាការីរីស់ណ�		អំឡុង្សាឆំុ្ស្រីណពុើពុៃធៃើមួ�ៗណត្រូកា�មក៏ណទៀត	

 សត្រូមាប់ការីចំ្ណា�	ណដូើម្ើោតំ្រូទដូ�់ត្រូបតិបតតិការីនៃទើភុាក់៏ង្ហារីលែដូ�
អៃុណ�មតាម	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។	ការីចំ្ណា�នៃមូ�ៃិ្ិណត្រូកាមការី
បត្រូមងុ្សាទុក៏ណៃះ	ត្រូតវូស្ថិតណត្រូកាម	ការីត្រូតតួពិុៃិតយរីដូ្ឋបា�្មើតាណឡើង្សាវញិលែដូ�
បាៃផដា�់ជូៃ	សត្រូមាប់ការីបត្រូមងុ្សាទុក៏រីបស់រីដូ្ឋណផសង្សាណទៀត។	រីដូ្ឋសភាត្រូតវូណ្្ើ
វភិាជៃ៍ចំ្ៃួៃត្រូបាក់៏បលែៃ្ថមណៅកាៃ់គ�ៈក៏មើការី		ៃិង្សាទើភុាក់៏ង្ហារីណផសង្សាណទៀត
តាមការី�បំាច់្	ណដូើម្ើអៃុវតត	បទបញាតតិ�ងំ្សាឡា�នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ។

(b)	 ត្រូក៏សួង្សាហិិរីញាវត្ថុ	ណ�ក៏ុងុ្សាការីណរីៀបចំ្ថ្មីវកិារីដូ្ឋ	ៃិង្សាច្បាប់ថ្មីវកិា	 
(Budget Act)	លែដូ�បាៃ�ក់៏ជូៃរីដូ្ឋស	ភា	ត្រូតវូ�ក់៏បញូូ�ៃូវចំ្�ុច្
មួ�សត្រូមាប់ការីោតំ្រូទណ�ើ	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	លែដូ�ត្រូតវូបង្ហាា ញៃូវចំ្�ុច្
�ងំ្សាអស់ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏លែដូ�ត្រូតវូណ្្ើន�បត្រូមងុ្សាណៅកាៃ់ទើភុាក់៏ង្ហារីណផសង្សាណទៀត		 
ណដូើម្ើអៃុវតតណត្រូកាមចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	លែដូ�ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ណោះ	ត្រូតវូស្ថិតណ�
ក៏ុងុ្សាការីបលែៃ្ថមចំ្�ុច្ោតំ្រូទនៃទើភុាក់៏ង្ហារី�ងំ្សាណោះ។

(2)	 ចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏បលែៃ្ថមលែដូ�ត្រូតវូការីណដូើម្ើណ្្ើការីន�បត្រូមងុ្សាណ��	
អង្សា្គៃើតិបញាតតិណៅកាៃ់ទើភុាក់៏ង្ហារីណោះ	ណដូើម្ើអៃុវតតណោ�បំ�ង្សា	
�ំង្សាឡា�នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះ។

(3)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សាជាព័ុត៌មាៃ	ណ�ក៏ុងុ្សាវង់្សាត្រូក៏ច្ក៏	ការីន�បត្រូមងុ្សា	ជា
បៃតអំឡុង្សាឆំុ្ស្រីណពុើពុៃធៃើមួ�ៗចំ្ៃួៃដូប់�ៃដុូ�លា រី		($10,000,000) 
លែដូ�ត្រូតវូបាៃន�តត្រូមវូសត្រូមាប់ការី	លែត្រូបត្រូប�ួនថ្មីលាចំ្ណា�ណ�ើការីរីស់ណ�
លែដូ�បាៃណ្្ើណឡើង្សា	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ។

(c)	 អគ្គណមធាវតី្រូតវូផដា�់ការីោំត្រូទលែផកុ៏បុគ្គ�ិក៏ដូ�់ទើភុាក់៏ង្ហារី	រីហិតូ��់លែត
ទើភុាក់៏ង្ហារីណោះជួ�បុគ្គ�ិក៏ផ្ទ �់ខលាួៃបាៃ។	អគ្គណមធាវតី្រូតវូទទួ�បាៃ
សំ�ង្សាវញិពុើទើភុាក់៏ង្ហារីសត្រូមាប់	ណសវាក៏មើ�ំង្សាណៃះ។

លែផកុ៏ទើ	 24.19.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.100	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើ	ត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1798.199.100.	 ទើភុាក់៏ង្ហារីៃិង្សាតុ�ការីណាមួ�	តាមលែដូ�
អាច្	អៃុវតតបាៃ	ត្រូតវូពិុ�រីណាណៅណ�ើកិ៏ចូ្សហិការីណ��	ណស្ើ ះត្រូតង់្សា
រីបស់អាជើវក៏មើ	អុក៏ផដា�់ណសវា	អុក៏ណ៉ូការី	ឬបុគ្គ�	ដូនទណទៀតណ�ក៏ុងុ្សា
ការីកំ៏�ត់អំពុើស្្ថ ៃទម្ងៃ់នៃត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�		ឬណ�សបញាតតិ
រីដូ្ឋប្ណវ�ើ សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើចំ្�ង្សា	ណជើង្សាណៃះ។	អាជើវក៏មើមិៃ
ត្រូតវូតត្រូមវូណ��ទើភុាក់៏ង្ហារី	តុ�ការី	ឬណផសង្សាពុើណៃះ		ណដូើម្ើបង់្សាត្រូបាក់៏ពិុៃ័�
រីដូ្ឋបា�	ៃិង្សាណ�សបញាតតិរីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃដូូច្ោុណៃះ
ណឡើ�។

លែផកុ៏ទើ	 25.	 វណិស្្ៃក៏មើ។

(a)	 ត្រូបការី�ំង្សាឡា�នៃច្បាប់ណៃះអាច្ត្រូតវូបាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	ណត្រូកា�ពុើការី
អៃុម័តរីបស់វាណ��អុក៏ណបាះណឆុ្ត	ណ��	�ក៏ខៃតិក៏ៈលែដូ�បាៃឆូលាង្សាណ��
ការីណបាះណឆុ្តមួ�លែដូ�មាៃសំណឡង្សា	ភាគណត្រូច្ើៃនៃបុគ្គ�ិក៏សភាៃើមួ�ៗ
រីបស់រីដូ្ឋសភា	ៃិង្សាចុ្ះហិត្ថណ�ខា	ណ��អភិបា�	ក៏រី�ើ លែដូ�វណិស្្ៃក៏មើ
�ំង្សាណោះសុើសង្្ហាក់៏ោុ		ៃិង្សាពុត្រូង្សាើក៏បលែៃ្ថមណោ�បំ�ង្សា	ៃិង្សាណច្តោនៃ
ច្បាប់ណៃះ		ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	3	រីមួ�ំង្សាវណិស្្ៃក៏មើចំ្ណពាះការី	
ណ�ើក៏លែ�ង្សា�ំង្សាឡា�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	1798.145	ត្រូបសិៃណបើ	ច្បាប់លែដូ�
ការីណ�ើក៏លែ�ង្សា�ំង្សាណៃះលែផ្អក៏ណ�ើត្រូតវូបាៃណ្្ើ	វណិស្្ៃក៏មើណដូើម្ើពុត្រូង្សាើក៏បលែៃ្ថម
ឯក៏ជៃភាពុសុើសង្្ហាក់៏ោុ		ៃិង្សាពុត្រូង្សាើក៏បលែៃ្ថមណោ�បំ�ង្សា	ៃិង្សាណច្តោនៃ

(e)	 ទើភុាក់៏ង្ហារីអាច្�ក់៏ពាក៏យណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�
លែតបួៃឆុ្បុូំណណា្ណ ះ	ណត្រូកា�កា�បរីណិច្ឆេទលែដូ�ត្រូគប់មណ្យាបា�នៃការីពិុៃិតយ
លែផកុ៏ច្បាប់ណឡើង្សាវញិនៃដូើកា	ៃិង្សាណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្បាៃផុតកំ៏�ត់។
(f)	 ដំូណណាះត្រូស្�លែដូ�មាៃ�ទធភាពុណត្រូបើត្រូបាស់បាៃណត្រូកាមច្បាប់
ណៃះ	គឺជាការីបលែៃ្ថមពុើណ�ើដំូណណាះត្រូស្��ងំ្សាឡា�លែដូ�មាៃ�ទធភាពុ
ណត្រូបើត្រូបាស់បាៃណត្រូកាមច្បាប់ណាមួ�ណផសង្សាណទៀត។
លែផកុ៏ទើ	 24.16.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.85	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1798.199.85.	 រា�់ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារី	�ក់៏ទង្សាៃឹង្សា
ពាក៏យប�ដាឹ ង្សា	ឬត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�	ត្រូតវូស្ថិតណត្រូកាមការីពិុៃិតយលែផកុ៏ច្បាប់
ណឡើង្សាវញិណ�ក៏ុងុ្សាប�ដាឹ ង្សាមួ�លែដូ�បដាឹង្សាណ��ភាគើលែដូ�ជាត្រូបណោជៃ៍
នៃពាក៏យប�ដាឹ ង្សា	ឬត្រូបាក់៏ពិុៃ័�រីដូ្ឋបា�	ណហិើ�ត្រូតវូស្ថិតណត្រូកាមការីបំពាៃ
សតង់្សា�រីឆូោទ ៃុសិទធិ។
លែផកុ៏ទើ	 24.17.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.90	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�មាៃខលាឹមស្រីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

1798.199.90. (a)	 រា�់អាជើវក៏មើ	អុក៏ផដា�់ណសវា	អុក៏ណ៉ូការី		 
ឬបុគ្គ�ណផសង្សាណទៀតលែដូ�រីណំ�ភបំពាៃណៅណ�ើចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ		ត្រូតវូស្ថិត
ណត្រូកាមអ្ិបញ្ញាា មួ�ៃិង្សាទទួ�ខុសត្រូតវូចំ្ណពាះណ�ស	បញាតតិរីដូ្ឋប្ណវ�ើ
មិៃណ�ើសពុើរីពាៃ់ត្រូបំារី�ដុូ�លា រី	($2,500)		សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃ
ៃើមួ�ៗ	ឬត្រូបំាពុើរីពាៃ់ត្រូបំារី�ដុូ�លា រី		($7,500)	សត្រូមាប់ការីរីណំ�ភ
បំពាៃណ��ណច្តោៃើមួ�ៗ		ណហិើ�ការីរីណំ�ភបំពាៃៃើមួ�ៗលែដូ�
ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃ	រីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ជាអៃើតិជៃ	ដូូច្លែដូ�
បាៃន�តត្រូមវូ	ណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ 	(5)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(a)		នៃ
លែផកុ៏ទើ	1798.185	លែដូ�ត្រូតវូវា�តនមលា	ៃិង្សាស្ដា រីណឡើង្សាវញិ	ណ�ក៏ុងុ្សា
ប�ដាឹ ង្សារីដូ្ឋប្ណវ�ើ លែដូ�បដាឹង្សាក៏ុងុ្សាោមជាត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋ		California	ណ��
អគ្គណមធាវ។ី	តុ�ការីអាច្ពិុ�រីណាអំពុើកិ៏ចូ្សហិការីណ��ណស្ើ ះត្រូតង់្សា
រីបស់	អាជើវក៏មើ	អុក៏ផដា�់ណសវា	អុក៏ណ៉ូការី	ឬបុគ្គ�ដូនទណទៀត		ណ�ក៏ុងុ្សា
ការីកំ៏�ត់អំពុើស្្ថ ៃទម្ងៃ់នៃណ�សបញាតតិរីដូ្ឋប្ណវ�ើ ។
(b)	 រា�់ណ�សបញាតតិរីដូ្ឋប្ណវ�ើ លែដូ�ស្ដា រីណឡើង្សាវញិណ��ប�ដាឹ ង្សា	មួ�
លែដូ�បដាឹង្សាណ��អគ្គណមធាវសីត្រូមាប់ការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើ	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	 
ៃិង្សាត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�ពុើដំូណណាះត្រូស្�ណាមួ�	ណៅណ�ើប�ដាឹ ង្សាលែដូ�បាៃ
ណពា�មក៏ណៃះ	ត្រូតវូ�ក់៏ចូ្�ក៏ុងុ្សាមូ�ៃិ្ិ	ឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់	។
(c)	 ណត្រូកា�ពុើមាៃសំណ�ើ ណ��អគ្គណមធាវ	ីទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូ�ត់	វធិាៃការី
រីដូ្ឋបា�	ឬការីណសុើបអណង្សាកតណាមួ�ណត្រូកាម	ចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	ណដូើម្ើអៃុញ្ញាា ត
ឲ្យយអគ្គណមធាវដំីូណ�ើ រីការី	ជាមួ�ៃឹង្សាការីណសុើបអណង្សាកត	ឬប�ដាឹ ង្សារីដូ្ឋប្ណវ�ើ 	 
ណហិើ�មិៃត្រូតវូ	បៃតវធិាៃការីរីដូ្ឋបា�	ឬការីណសុើបអណង្សាកត	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត
អគ្គណមធាវកំី៏�ត់ជាបៃតបោទ ប់ថាមិៃបៃតការីណសុើបអណង្សាកត	ឬប�ដាឹ ង្សា
រីដូ្ឋប្ណវ�ើ ។	ទើភុាក់៏ង្ហារីមិៃអាច្កំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃនៃសិទធិអំណាច្រីបស់
អគ្គណមធាវ	ីក៏ុងុ្សាការីអៃុវតតចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះបាៃណឡើ�។
(d)	 ោើ ៃប�ដាឹ ង្សារីដូ្ឋប្ណវ�ើ ណាមួ�អាច្ត្រូតវូបាៃ�ក់៏ណ��	អគ្គណមធាវី
ណត្រូកាមលែផកុ៏ណៃះសត្រូមាប់រា�់ការីរីណំ�ភបំពាៃ	ណាមួ�ណ�ើចំ្�ង្សាណជើង្សាណៃះ	 
ណត្រូកា�ពុើទើភុាក់៏ង្ហារីណោះ	បាៃណច្ញៃូវណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្មួ�លែដូ�អៃុណ�ម
តាម	លែផកុ៏ទើ	1798.199.85	ឬដូើកាមួ�លែដូ�អៃុណ�មតាម	លែផកុ៏ទើ	 
1798.199.55	ត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាបុគ្គ�ណោះសត្រូមាប់ការី	រីណំ�ភបំពាៃដូូច្ោុ
ណោះណទ។
(e)	 លែផកុ៏ណៃះមិៃត្រូតវូបូះពា�់ណៅណ�ើសិទធិឯក៏ជៃនៃប�ដាឹ ង្សា	លែដូ�មាៃលែច្ង្សា
ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	1798.150	ណឡើ�។

លែផកុ៏ទើ	 24.18.	 លែផកុ៏ទើ	1798.199.95	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើ	ត្រូក៏ម
ត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�លែច្ង្សាថា៖



24

25

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 24 ្រន្ត

	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់	 | 75

អៃុម័តណ��អុក៏ណបាះណឆុ្តណ�ណពុ�	ណបាះណឆុ្តលែតមួ�	ណហិើ�វធិាៃការី
សៃលាឹក៏ណឆុ្តលែដូ�មាៃ	ទំោស់ត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈោណពុ�ណត្រូកា�
មក៏ណទៀតណោះ		វធិាៃការីណៃះត្រូតវូលែតស្័�អៃុវតត	ៃិង្សាទទួ�បាៃត្រូបសិទធភាពុ	
ណពុញណ�ញ។

លែផកុ៏ទើ	 28.	 សិទធិបតឹង្សា។

ថ្្មីើណបើមាៃបទបញាតតិណផសង្សាណទៀតនៃច្បាប់	ត្រូបសិៃណបើរីដូ្ឋ	ឬមន្រ្តីៃតើណាមុាក់៏
រីបស់ខលាួៃខក៏ខាៃមិៃបាៃការីពារីរីដូ្ឋ្មើៃុញាភាពុនៃច្បាប់ណៃះ	បោទ ប់ពុើការី
អៃុម័តណ��អុក៏ណបាះណឆុ្ត	ទើភុាក់៏ង្ហារីរី�្ឋ ភិបា�	ណាមួ�ណផសង្សាណទៀតនៃ
រីដូ្ឋណៃះ	ត្រូតវូមាៃសិទធិអំណាច្ក៏ុងុ្សាការី	អៃតរាគមៃ៍ណ�ក៏ុងុ្សាប�ដាឹ ង្សាតុ�ការី
ណាមួ�លែដូ�ត្រូបឈម	បញ្ញាា ដូ�់រីដូ្ឋ្មើៃុញាភាពុនៃច្បាប់ណៃះ	សត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សា	នៃការីការីពារី្មើៃុញាភាពុរីបស់វា	ណ�ះបើជាប�ដាឹ ង្សាណោះ
ស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សា	តុ�ការីជំៃំុជត្រូមះរីដូ្ឋ	ឬសហិព័ុៃធក៏៏ណ��	ណ�ើប�តឹ ង្សាឧទធរី�៍		

 ឬណ�ើការីពិុៃិតយណ��ឆូោទ ៃុសិទធិរីបស់តុ�ការីកំ៏ពូុ�នៃរីដូ្ឋ	California 
ឬតុ�ការីកំ៏ពូុ�នៃសហិរីដូ្ឋអាណមរីកិ៏ក៏៏ណ��។	នត្រូក៏ណសវា	ៃិង្សាការីចំ្ណា�
លែដូ�សមរីមយនៃការីការីពារីប�ដាឹ ង្សា		ត្រូតវូជាបៃទុក៏ណៅណ�ើមូ�ៃិ្ិលែដូ�បាៃ
បត្រូមងុ្សាទុក៏សត្រូមាប់ត្រូក៏សួង្សា	�ុតតិ្ម៌លែដូ�ត្រូតវូបង់្សាោូង្សាណទៀង្សា�ត់។

លែផកុ៏ទើ	 29.	 ការីបក៏ត្រូស្�។

ច្បាប់ណៃះត្រូតវូបក៏ត្រូស្�ណ��ណសរីភីាពុណដូើម្ើត្រូបតិបតតិតាម	ណោ�បំ�ង្សា
រីបស់វា។

លែផកុ៏ទើ	 30.	 ណសច្ក៏តើត្រូពុមាៃ។

ច្បាប់ណៃះមាៃណោ�បំ�ង្សាបំណពុញបលែៃ្ថមដូ�់ច្បាប់សហិព័ុៃធ		ៃិង្សាច្បាប់រីដូ្ឋ
តាមការីអៃុញ្ញាា តបាៃ	បុូលែៃតមិៃត្រូតវូបាៃអៃុវតតណឡើ�		ត្រូបសិៃណបើការីអៃុវតត
ណោះត្រូតវូបាៃ�ត់វធិាៃការីបង្ហាក រីណ��		ឬមាៃទំោស់ជាមួ�ៃឹង្សាច្បាប់
សហិព័ុៃធ	ឬរីដូ្ឋ្មើៃុញានៃរីដូ្ឋ	California	។	ត្រូបការី�ងំ្សាឡា�នៃច្បាប់
លែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាកុ៏មារីអា�ុណត្រូកាម	16	ឆុ្	ំត្រូតវូអៃុវតតលែតណៅដូ�់ក៏ត្រូមិត
មួ�លែដូ�មិៃមាៃទំោស់ជ	ជាមួ�ៃឹង្សាច្បាប់ការីពារីឯក៏ជៃភាពុតាមអៃ
ឡាញសត្រូមាប់កុ៏មា	(Children’s Online Privacy Protection Act) 
រីបស់សហិព័ុៃធបុូណណា្ណ ះ។

លែផកុ៏ទើ	 31.	 កា�បរីណិច្ឆេទចូ្�ជា្រីមាៃ	ៃិង្សាត្រូបតិបតតិការី។

(a)	 ច្បាប់ណៃះ	ត្រូតវូមាៃត្រូបសិទធភាពុដូូច្លែដូ�បាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា		(a) 
នៃលែផកុ៏ទើ	10	នៃមាត្រូតា	II	នៃ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California	។	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែត
មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(b)	បុូណណា្ណ ះ	ច្បាប់ណៃះ	ត្រូតវូមាៃត្រូបសិទធភាពុណ�
នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	2023	ៃិង្សាណ��មាៃ	ការីណ�ើក៏លែ�ង្សាណ�ើសិទធិក៏ុងុ្សាការី
ចូ្�ដំូណ�ើ រីការី	ត្រូតវូអៃុវតតលែតណៅណ�ើ	ព័ុត៌មាៃផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូបមូ�ណ��
អាជើវក៏មើមួ�ណ�នថ្មី្ងទើ		ឬណត្រូកា�នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	2022	បុូណណា្ណ ះ។	

(b)	 លែផកុ៏រីង្សា	(m)	ៃិង្សា	(n)	នៃលែផកុ៏ទើ	1798.145	លែផកុ៏ទើ	1798.160,  
1798.185	លែផកុ៏ទើ	1798.199.10	រីហូិតដូ�់	1798.199.40  
ណ��រាប់បញូូ�	ៃិង្សាលែផកុ៏ទើ	1798.199.95	ត្រូតវូអាច្អៃុវតតបាៃ	ណ�
កា�បរីណិច្ឆេទត្រូបសិទធភាពុនៃច្បាប់ណៃះ។

(c)	 ត្រូបការី�ងំ្សាឡា�នៃច្បាប់ឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់រីដូ្ឋ	California 
ឆុ្	ំ2018	លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើ	ណ��ច្បាប់ណៃះ	ត្រូតវូណ�លែតមាៃ
អាៃុភាពុ	ៃិង្សាត្រូបសិទធភាពុ	ណពុញណ�ញ	ណហិើ�ត្រូតវូអាច្អៃុវតតបាៃរីហិតូដូ�់
ត្រូបការី	ដូូច្ោុនៃច្បាប់ណៃះមាៃត្រូបសិទធភាពុ	ៃិង្សាអាច្អៃុវតតបាៃ។

សំណ�ើ ប្រជាមត ិ25
ច្បាប់ណៃះលែដូ�បាៃណសុើណ��ណសច្ក៏ដាើត្រូពាង្សាច្បាប់ត្រូពឹុទធសភា	10		នៃសម័�ត្រូបជំុ
ស្មញាឆុ្	ំ2017–2018	(ជំពូុក៏ទើ	244		�ក៏ខៃតិក៏ៈឆុ្	ំ2018)	ត្រូតវូបាៃ
�ក់៏ជូៃត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋថាជា	ការីណ្្ើត្រូបជាមតិណ��អៃុណ�មតាមបទបញាតតិ
�ងំ្សាឡា�	នៃលែផកុ៏ទើ	9	នៃមាត្រូតា	II	នៃ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California	។

ច្បាប់ណៃះ	ៃិង្សា	វណិស្្ៃក៏មើណដូើម្ើណ�ះត្រូស្�ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្រីបស់តុ�ការី
រីដូ្ឋ		ឬណសច្ក៏តើសណត្រូមច្រីបស់តុ�ការីសហិព័ុៃធថាបទបញាតតិនៃច្បាប់ណៃះ	
មិៃត្រូតឹមត្រូតវូតាមរីដូ្ឋ្មើៃុញា	ឬត្រូតវូបាៃ�ត់វធិាៃការី	បង្ហាក រីណ��ច្បាប់
សហិព័ុៃធ	ក៏រី�ើ លែដូ�រា�់វណិស្្ៃក៏មើបលែៃ្ថម	ណាមួ�ណ�ើៃើតិក៏មើលែដូ�
ណ�ះត្រូស្�ការីកំ៏�ត់រីបស់	តុ�ការី	ត្រូតវូស្ថិតណត្រូកាមលែផកុ៏រីង្សាណៃះ។

(b)	 ថ្្មីើណបើមាៃលែផកុ៏ទើ	1798.199.25	រីដូ្ឋសភាអាច្អៃុញ្ញាា ត	
ត្រូបាក់៏សំ�ង្សាបលែៃ្ថមសត្រូមាប់សមាជិក៏នៃទើភុាក់៏ង្ហារី	ឯក៏ជៃភាពុអុក៏ណត្រូបើ
ត្រូបាស់រីដូ្ឋ	California	ត្រូបសិៃណបើខលាួៃ	កំ៏�ត់ថា	វា�ំបាច់្ត្រូតវូអៃុវតត
មុខង្ហារីរីបស់ទើភុាក់៏ង្ហារីណោះ		ណ���ក៏ខៃតិក៏ៈមួ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃអៃុម័ត
ណ��ការីណបាះណឆុ្ត	លែដូ�មាៃសំណឡង្សាភាគណត្រូច្ើៃនៃសភាៃើមួ�ៗរីបស់
អង្សា្គៃើតិបញាតតិ	ៃិង្សាចុ្ះហិត្ថណ�ខាណ��អភិបា�។

(c)	 លែផកុ៏ណៃះត្រូតវូបាៃអៃុវតតចំ្ណពាះ�ក៏ខៃតិក៏ៈ�ំង្សាអស់លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ណ្្ើ
វណិស្្ៃក៏មើ	ឬអៃុម័តណឡើង្សាវញិថាជាលែផកុ៏មួ�នៃច្បាប់ណៃះ		ៃិង្សាបទបញាតតិ
�ំង្សាអស់នៃ�ក៏ខៃតិក៏ៈ�ំង្សាណោះ	ណ��មិៃគិតថា	ច្បាប់ណៃះណ្្ើការីផ្លា ស់បដាូរី
សំខាៃ់អ្ើមួ�ណឡើ�។

(d)	 បទបញាតតិ�ំង្សាឡា�នៃច្បាប់ណៃះត្រូតវូមាៃណត្រូបៀបណ�ើៃើតិក៏មើ	លែដូ�មាៃ
ទំោស់ណាមួ�លែដូ�បាៃអៃុម័តណត្រូកា�	នថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	2020។	 
រា�់វណិស្្ៃក៏មើចំ្ណពាះច្បាប់ណៃះ	ឬៃើតិក៏មើណាមួ�លែដូ�មាៃ	ទំោស់
ជាមួ�ៃឹង្សាត្រូបការីនៃច្បាប់ណៃះ	ត្រូតវូ�ត់ទុក៏ជាណមាឃៈ	ណត្រូកា�ការីអៃុម័ត
ច្បាប់ណៃះណ��អុក៏ណបាះណឆុ្ត	ណ��មិៃគិតពុើ	ត្រូក៏មលែដូ�វាស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សា
ណឡើ�។	ៃើតិក៏មើត្រូតវូបាៃ�ត់ទុក៏ថា	“មាៃទំោស់”	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា
នៃ	លែផកុ៏រីង្សាណៃះ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតៃើតិក៏មើណៃះសុើសង្្ហាក់៏ោុ	ៃិង្សាពុត្រូង្សាើក៏	បលែៃ្ថម
ណោ�បំ�ង្សា	ៃិង្សាណច្តោនៃច្បាប់ណៃះ	ដូូច្មាៃលែច្ង្សា	ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	3។

លែផកុ៏ទើ	 26.	 ឯក៏រាជយភាពុនៃត្រូបការី។

ត្រូបសិៃណបើត្រូបការីណាមួ�នៃវធិាៃការីណៃះ	ឬលែផកុ៏ណាមួ�នៃ	វធិាៃការី
ណៃះ	ឬការីអៃុវតតនៃត្រូបការី	ឬលែផកុ៏ណាមួ�ណៅណ�ើ	បុគ្គ�	ឬកា�ៈណទសៈ
ណាមួ�	គឺណ��ស្រីលែតមូ�ណហិតុ		ណាមួ�	លែដូ��ត់ទុក៏ថាោើ ៃ
សុពុ�ភាពុណោះ	ត្រូបការី	ឬការី	អៃុវតតនៃត្រូបការីលែដូ�ណ�ស�់	មិៃត្រូតវូ
រីង្សាការីបូះពា�់ណឡើ�		បុូលែៃតត្រូតវូណ�លែតមាៃអាៃុភាពុ	ៃិង្សាត្រូបសិទធភាពុ
ណពុញណ�ញ		ណហិើ�សរីបុមក៏	ត្រូបការី�ងំ្សាឡា�នៃវធិាៃការីណៃះគឺអាច្
កាត់	ណច្ញពុើោុបាៃ។	ត្រូបសិៃណបើតុ�ការីត្រូតវូលែសង្្សារីក៏ស្�ត្រូក៏មមិៃអាច្
ពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	បាៃចុ្ង្សាណត្រូកា�	លែដូ�ការីមិៃរាប់បញូូ�ៃូវអង្សា្គភាពុ	ឬ
សក៏មើភាពុមួ�	ឬណត្រូច្ើៃពុើភាពុអាច្អៃុវតតបាៃនៃច្បាប់ណ្្ើឲ្យយ	ច្បាប់ណោះមិៃ
ត្រូតឹមត្រូតវូតាមរីដូ្ឋ្មើៃុញាណោះ	ការីណ�ើក៏លែ�ង្សា	�ងំ្សាណោះគួរីលែតកាត់ផ្ដា ច់្	 
ណហិើ�ច្បាប់ណោះគួរីលែតណ្្ើឲ្យយអាច្អៃុវតត	បាៃចំ្ណពាះអង្សា្គភាពុ	ឬសក៏មើភាពុ
លែដូ�ពុើមុៃមក៏ត្រូតវូបាៃ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាពុើច្បាប់ណៃះ។	វាគឺជាណច្តោរីបស់
អុក៏ណបាះណឆុ្តលែដូ�ច្បាប់ណៃះៃឹង្សាត្រូតវូបាៃអៃុម័ត	ណ��មិៃគិតថាណតើត្រូបការី
ណាមួ�លែដូ�ោើ ៃសុពុ�ភាពុ	ត្រូតវូបាៃ�ក់៏បញូូ�	ឬការីអៃុវតតលែដូ�
ោើ ៃសុពុ�ភាពុណាមួ�	ត្រូតវូបាៃណ្្ើណឡើង្សាលែដូរីឬណទ។

លែផកុ៏ទើ	 27.	 គំៃិតផដាួច្ណផដាើមលែដូ�មាៃទំោស់។

(a)	 ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�វធិាៃការីណៃះ	ៃិង្សាវធិាៃការីមួ�ណផសង្សាណទៀត	លែដូ�
ណ�ះត្រូស្�ឯក៏ជៃភាពុរីបស់អុក៏ណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតវូមាៃ	ណ�ណ�ើសៃលាឹក៏ណឆុ្ត
ទូ�ងំ្សារីដូ្ឋដូូច្ោុណោះ	ត្រូបការីនៃវធិាៃការី		ឬបណាដា វធិាៃការីណផសង្សាណទៀត
ត្រូតវូ�ត់ទុក៏ថាមាៃទំោស់	ជាមួ�ៃឹង្សាវធិាៃការីណៃះ។	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�
គំៃិតផដាួច្ណផដាើមណៃះទទួ�បាៃសំណឡង្សាណឆុ្តោតំ្រូទ	ណត្រូច្ើៃជាង្សាវធិាៃការីលែដូ�
�ត់ទុក៏ថាមាៃទំោស់ជាមួ�វា		ត្រូបការីនៃគំៃិតផដាួច្ណផដាើមណៃះៃឹង្សាត្រូតវូ
មាៃណត្រូបៀប�ងំ្សាត្រូសងុ្សា		ណហិើ�វធិាៃការី	ឬបណាដា វធិាៃការីណផសង្សាណទៀតត្រូតវូ
�ត់	ទុក៏ជាណមាឃៈ។

(b)	ត្រូបសិៃណបើវធិាៃការីណៃះត្រូតវូបាៃអៃុម័តណ��អុក៏ណបាះណឆុ្ត		បុូលែៃត
ត្រូតវូបាៃជំៃួសណ��ច្បាប់ណ��វធិាៃការីមាៃទំោស់	ណផសង្សាណទៀតលែដូ�
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76 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

គ�ៈក៏មើការីលែក៏លែត្រូបរីដូ្ឋ		ៃិង្សាសហិគមៃ៍	ៃិង្សាត្រូបមូ�ណស្ហ៊ិ�ុត្រូប�នំថ្មី្ងលែដូ�
	អៃុញ្ញាា តណ��លែផកុ៏ទើ	6025.1	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ។

លែផកុ៏ទើ	 3.	 លែផកុ៏ទើ	1320.6	ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ 	 
លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

1320.6.	 ជំពូុក៏ណៃះត្រូតវូណ�លែតមាៃត្រូបសិទធភាពុរីហិតូដូ�់ត្រូតឹមនថ្មី្ងទើ		 
1	លែខតុ�	ឆុ្	ំ2019	ៃិង្សារីហិតូដូ�់កា�បរីណិច្ឆេទ	ណោះត្រូតវូ�ុបណ��។
លែផកុ៏ទើ	 4.	 ជំពូុក៏ទើ	1.5	(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ	1320.7)  
ត្រូតវូបាៃបលែៃ្ថមណៅណ�ើចំ្�ង្សាណជើង្សាទើ	10	នៃភាគទើ	2		នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ
លែដូ�លែច្ង្សាថា៖

ជំំពូូកទីី  1.5  ស្ថា និភាពូបើមី្ម�ផ្អែែរកសាមុ្មនិបើពូ�ជំំនំុិជំមម្មរះ
មាត្រូតា	 1.	 ៃិ�មៃ័�

1320.7.	 ដូូច្លែដូ�បាៃណត្រូបើណ�ក៏ុងុ្សាជំពូុក៏ណៃះ	ពាក៏យ�ំង្សាឡា�	
ខាង្សាណត្រូកាមណៃះមាៃអត្ថៃ័�ដូូច្តណៅ៖
(a)	 “តុ�ការី”	ដូូច្លែដូ�បាៃណត្រូបើណ�ក៏ុងុ្សាជំពូុក៏ណៃះ		រាប់បញូូ��ងំ្សា	 “មន្រ្តីៃតើច្បាប់ថុាក់៏ណត្រូកាម”	ត្រូបសិៃណបើ	ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណ��តុ�ការីកំ៏ពូុ�
ជាក់៏�ក់៏		ដូូច្លែដូ�បាៃអៃុញ្ញាា តណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	22	នៃមាត្រូតា	VI	នៃ
្មើៃុញារីដូ្ឋ	California	ៃិង្សាបញ្ញាា ក់៏�ម្អិតណ�ក៏ុងុ្សា	វធិាៃទើ	10.703	នៃ
វធិាៃតុ�ការីរីដូ្ឋ	California	។
(b)	 “ហាៃិភ័�ខ្ពស់”	មាៃៃ័�ថា	ជៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ		បោទ ប់ពុើ
ការីកំ៏�ត់នៃហាៃិភ័�រីបស់ជៃណោះ	ណត្រូកា�ការី	ណស៊ើបអណង្សាកតណ��
ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	រីមួ�ំង្សា	ការីណត្រូបើត្រូបាស់ឧបក៏រី�៍វា�តនមលា
ហាៃិភ័�លែដូ�មាៃសុពុ�ភាពុ		ត្រូតវូបាៃ�ត់ថុាក់៏ថាមាៃក៏ត្រូមិតខ្ពស់ណ�ើ
ហាៃិភ័�នៃខក៏ខាៃ	ក៏ុងុ្សាការីបង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ	ឬ
ហាៃិភ័�	ចំ្ណពាះសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈណ��ស្រីលែតការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស	
ត្រូពុហិើទ�ឌ ថ្មីើើ	ខ�ៈណពុ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណៅណ�ើ	បទណ�ើើស
ត្រូពុហិើទ�ឌ បចុូ្ប្ៃ។ុ
(c)	 “ហាៃិភ័��ប”	មាៃៃ័�ថា	ជៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ		បោទ ប់ពុើ
ការីកំ៏�ត់នៃហាៃិភ័�រីបស់ជៃណោះ	ណត្រូកា�ការី	ណស៊ើបអណង្សាកតណ��
ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	រីមួ�ំង្សា	ការីណត្រូបើត្រូបាស់ឧបក៏រី�៍វា�តនមលា
ហាៃិភ័�លែដូ�មាៃសុពុ�ភាពុ		ត្រូតវូបាៃ�ត់ថុាក់៏ថាមាៃក៏ត្រូមិត�បណ�ើ
ហាៃិភ័�នៃខក៏ខាៃ	ក៏ុងុ្សាការីបង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ	ឬ
ហាៃិភ័�	ចំ្ណពាះសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈណ��ស្រីលែតការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស	
ត្រូពុហិើទ�ឌ ថ្មីើើ	ខ�ៈណពុ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណៅណ�ើ	បទណ�ើើស
ត្រូពុហិើទ�ឌ បចុូ្ប្ៃ។ុ
(d)	 “ហាៃិភ័�ម្យម”	មាៃៃ័�ថា	ជៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ		បោទ ប់ពុើ
ការីកំ៏�ត់នៃហាៃិភ័�រីបស់ជៃណោះ	ណត្រូកា�ការី	ណស៊ើបអណង្សាកតណ��
ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	រីមួ�ំង្សា	ការីណត្រូបើត្រូបាស់ឧបក៏រី�៍វា�តនមលា
ហាៃិភ័�លែដូ�មាៃសុពុ�ភាពុ		ត្រូតវូបាៃ�ត់ថុាក់៏ថាមាៃក៏ត្រូមិតម្យម
ណ�ើហាៃិភ័�នៃខក៏ខាៃ	ក៏ុងុ្សាការីបង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ	ឬ
ហាៃិភ័�	ចំ្ណពាះសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈណ��ស្រីលែតការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស	
ត្រូពុហិើទ�ឌ ថ្មីើើ	ខ�ៈណពុ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណៅណ�ើ	បទណ�ើើស
ត្រូពុហិើទ�ឌ បចុូ្ប្ៃ។ុ
(e)	 “ការីណ�ះលែ�ង្សាណ��ទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សា”	មាៃៃ័�ថា		ការី
ណ�ះលែ�ង្សាមុៃជំៃំុជត្រូមះណៅណ�ើជៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ		លែដូ�សៃយា
ជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីថាៃឹង្សាបង្ហាា ញខលាួៃ	ណ�តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ	ៃិង្សា
ណ��ោើ ៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ។
(f)	 “ការីវា�តនមលាហាៃិភ័�មុៃជំៃំុជត្រូមះ”	មាៃៃ័�ថា		ការីវា�តនមលា
លែដូ�ណ្្ើណឡើង្សាណ��ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ		ណ��ណត្រូបើត្រូបាស់
ឧបក៏រី�៍វា�តនមលាហាៃិភ័�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ណរីៀបចំ្ណឡើង្សាណដូើម្ើផដា�់ព័ុត៌មាៃ

សំណ�ើ ច្បាប់ណៃះណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើណៅណ�ើលែផកុ៏មួ�នៃត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�		ៃិង្សា
បលែៃ្ថមលែផកុ៏�ងំ្សាឡា�ណៅណ�ើត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ។	អាត្រូស័�	ណហិតុណៃះ	ត្រូបការី
ជា្រីមាៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃណសុើសំុឲ្យយ�ុបណ��	ត្រូតវូបាៃណបាះពុុម្ពជា	ត្រូបណភទ
អក៏សរីឆូូតណ��	ណហិើ�	រា�់ត្រូបការីថ្មីើើលែដូ�ត្រូតវូបាៃណសុើសំុឲ្យយបលែៃ្ថមត្រូតវូបាៃ
ណបាះពុុម្ពជា		ត្រូបណភទអក៏សរីណត្រូទត	ណដូើម្ើបញ្ញាា ក់៏ថាវាជាត្រូបការីថ្មីើើ។

សំណ�ើ ច្បាា្់រ 
លែផកុ៏ទើ	 1.	 វាគឺជាណច្តោរីបស់រីដូ្ឋសភាណ��អៃុម័តវធិាៃការីណៃះ		 
ណដូើម្ើអៃុញ្ញាា តដូ�់ការីឃំុឃាងំ្សាបង្ហាក រីនៃចុ្ង្សាណ�ទមុៃជំៃំុជត្រូមះ		លែតក៏ុងុ្សា
�ក៏ខ�ៈមួ�លែដូ�សុើសង្្ហាក់៏ោុជាមួ�ៃឹង្សារីដូ្ឋ្មើៃុញា	សហិរីដូ្ឋ	ដូូច្លែដូ�
បាៃបក៏ត្រូស្�ណ��តុ�ការីកំ៏ពូុ�សហិរីដូ្ឋ		ៃិង្សាដូ�់ក៏ត្រូមិតមួ�លែដូ�
ត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណ��្មើៃុញារីដូ្ឋ	California	ដូូច្លែដូ�បាៃបក៏ត្រូស្�
ណ��តុ�ការីត្រូតតួពិុៃិតយ	នៃរីដូ្ឋ	California	បុូណណា្ណ ះ។
លែផកុ៏ទើ	 2.	 លែផកុ៏ទើ	27771	នៃត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�ត្រូតវូបាៃណ្្ើ	វណិស្្ៃក៏មើ
លែដូ�លែច្ង្សាថា៖
27771. (a)	 ត្រូបធាៃមន្រ្តីៃតើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាណ�ណត្រូរៅឃំុ
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ត្រូតវូអៃុវតតក៏រី�ើ �កិ៏ចូ្	ៃិង្សាបញ្ប់	កាតព្ុកិ៏ចូ្
�ងំ្សាឡា�លែដូ��ក់៏ណៅណ�ើការីោិ�័�ណ��ច្បាប់		ឬណ��ដូើកា
តុ�ការីកំ៏ពូុ�	លែដូ�រីមួមាៃដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
(1)	 ការីត្រូតតួពិុៃិតយណ�ក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណៅណ�ើជៃណ�ើើសលែដូ�ស្ថិត	ណត្រូកាម
លែដូៃសមត្ថកិ៏ចូ្នៃតុ�ការីអៃើតិជៃ	ណ��អៃុណ�ម	តាមលែផកុ៏ទើ	602	ឬ	
1766	នៃត្រូក៏មសដាើពុើសុខុមា�ភាពុ	ៃិង្សាស្្ថ ប័ៃ។
(2)	 ត្រូបតិបតតិការីនៃស្�អៃើតិជៃលែដូ�អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	852	នៃ
ត្រូក៏មសដាើពុើសុខុមា�ភាពុៃិង្សា	ស្្ថ ប័ៃ។
(3)	 ត្រូបតិបតតិការីណបាះតង់្សារីបស់អៃើតិជៃ	ៃិង្សាវា�លែត្រូសចិ្ញូឹមសត្	លែដូ�បាៃ
បណង្សាកើតណឡើង្សាណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	880	នៃត្រូក៏ម	សដាើពុើសុខុមា�ភាពុ	ៃិង្សាស្្ថ ប័ៃ។
(4)	 ការីត្រូតតួពិុៃិតយណ�ក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណៅណ�ើបុគ្គ�លែដូ�ស្ថិត	ណត្រូកាមការី
ណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុមាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	លែដូ�ស្ថិតណត្រូកាម	�ក៏ខខ�ឌ លែដូ�
�ក់៏បង្សាខំណត្រូកាមលែផកុ៏ទើ	1203	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ។
(5)	 ការីត្រូតតួពិុៃិតយណ�ក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណៅណ�ើបុគ្គ�លែដូ�ស្ថិត	ណត្រូកាមការី
ត្រូតតួពិុៃិតយតាមច្បាប់	លែដូ�អៃុណ�មតាម	ក៏ថាខ�ឌ រីង្សា	(B)	នៃក៏ថាខ�ឌ
ទើ	(5)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(h)		នៃលែផកុ៏ទើ	1170	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ។
(6)	 ការីត្រូតតួពិុៃិតយណ�ក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណៅណ�ើបុគ្គ�លែដូ�ស្ថិត	ណត្រូកាមការី
ត្រូតតួពិុៃិតយក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍ណត្រូកា�ការីណ�ះលែ�ង្សា		លែដូ�អៃុណ�មតាមលែផកុ៏
ទើ	3451	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ។
(7)	 រីដូ្ឋបា�នៃក៏មើវ ិ្ ើលែក៏លែត្រូបតាមសហិគមៃ៍	រីមួមាៃជាអាទិ៍		បុូលែៃត
មិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះ	ក៏មើវ ិ្ ើ�ងំ្សាឡា�លែដូ�អៃុញ្ញាា ត	ណ��ជំពូុក៏ទើ	3  
(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាលែផកុ៏ទើ		1228)	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាទើ	8  
នៃភាគទើ	2	នៃត្រូក៏ម	ត្រូពុហិើទ�ឌ ។
(8)	 បណត្រូមើក៏ុងុ្សាោមជាត្រូបធាៃនៃភាពុជានដូគូលែក៏�ំអសហិគមៃ៍		ណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	1230	នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ។
(9)	 ផដា�់អៃុស្សៃ៍ជូៃតុ�ការី	រីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់	ចំ្ណពាះ
រីបា�ការី�៍ការីណសុើបអណង្សាកត	មុៃណពុ�កាត់ណ�ស		មុៃណពុ�កាត់ណ�ស  
លែដូ�អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	1203.7	ៃិង្សា	1203.10		នៃត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ 	 
ឬរីបា�ការី�៍លែដូ�ណរីៀបចំ្ណ��	អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	1320.15	នៃ
ត្រូក៏មត្រូពុហិើទ�ឌ ។
(b)	 ត្រូបធាៃមន្រ្តីៃតើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��	មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	 
អាច្អៃុវតតក៏រី�ើ �កិ៏ចូ្ណផសង្សាៗលែដូ�សុើសង្្ហាក់៏	ជាមួ�ៃឹង្សាក៏រី�ើ �កិ៏ចូ្
លែដូ�មាៃណរីៀបរាប់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)		ណហិើ�អាច្ទទួ�ការីលែតង្សាតាងំ្សាណៅកាៃ់
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(l)	 “ស្ក៏សើ”	សំណ�ណ�ើបុគ្គ�ណាមុាក់៏លែដូ�បាៃណ្្ើ		សក៏ខើ�ក៏មើ	ឬ	 
ត្រូតវូបាៃរីពឹំុង្សាថាៃឹង្សាណ្្ើសក៏ខើ�ក៏មើ	ឬលែដូ�		ណ��ណហិតុផ�នៃការីមាៃ
ព័ុត៌មាៃពាក់៏ព័ុៃធ	ស្ថិតណ�ណត្រូកាម	ការីណ�	ឬអាច្ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃណ�ឲ្យយណ្្ើជា
ស្ក៏សើណ�ក៏ុងុ្សា		ចំ្ណាត់ការី	ឬៃើតិវ ិ្ ើសត្រូមាប់បទណ�ើើសបចុូ្ប្ៃ	ុណ�ះបើជា
ចំ្ណាត់ការី	ឬៃើតិវ ិ្ ើបាៃ	ឬ	មិៃ�ៃ់បាៃ�ប់ណផដាើមក៏ដាើ		ៃិង្សាណ�ះបើជាបុគ្គ�
ណោះជា	ឬមិៃលែមៃជាស្ក៏សើ		សត្រូមាប់ការីការីពារី	ឬការីកាត់ណ�សក៏តើ។

មាត្រូតា	 2.	 ការីឃាត់ខលាួៃ	ៃិង្សាការីណ�ះលែ�ង្សា

1320.8.	 ជៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ	ឬឃំុខលាួៃសត្រូមាប់បទមជ្មិ		ឬ
ណត្រូរៅពុើបទមជ្មិ	លែដូ�បាៃចុ្ះណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(e)		នៃលែផកុ៏	1320.10 
អាច្ត្រូតវូបាៃឃាត់ខលាួៃ	ៃិង្សាណ�ះលែ�ង្សា	ណ��មិៃមាៃការី�ប់ខលាួៃ	ឬ
ត្រូបសិៃណបើត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ	ៃឹង្សាត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សាពុើការីឃំុណ��មិៃមាៃការី
វា�តនមលាណ�ើ	ហាៃិភ័�ណ��ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះក៏ុងុ្សា	
រី�ៈណពុ�	12	ណមូាង្សាណត្រូកា�ការីឃាត់ខលាួៃ។	លែផកុ៏ណៃះត្រូតវូអៃុវតតណ�ើបុគ្គ�
ណាលែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃពុើបទមជ្មិ	ណត្រូរៅពុើបទណ�ើើស	�ំង្សាណោះ	ឬក៏
តាត លែដូ�បាៃចុ្ះណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា		(e)	នៃលែផកុ៏	1320.10	ណ�ះបើជាបាៃ	
�ប់ខលាួៃណ��មាៃ	ឬណ��ោើ ៃដូើការី។

មាត្រូតា	 3.	 ការីណស៊ើបអណង្សា្គតណ�ើណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ

1320.9. (a)	 មុៃការីបញាូៃខលាួៃ	ឬមុៃការីត្រូតតួពិុៃិតយមុៃការីបញាូៃ
ខលាួៃ		សត្រូមាប់ជៃលែដូ�មាៃ�ក៏ខ�ៈសម្តតិសត្រូមាប់ការីពិុៃិតយ		ណសវាក៏មើ
វា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះត្រូតវូ	ទទួ�បាៃរា�់ព័ុត៌មាៃ	�ំង្សាអស់ដូូច្
ខាង្សាណត្រូកាមពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ឃំុឃំាង្សាៃិមួ�ៗ	ណត្រូរៅពុើបុគ្គ�
លែដូ�ត្រូតវូបាៃឃាត់ខលាួៃ	ៃិង្សាណ�ះលែ�ង្សាណត្រូកាមលែផកុ៏	1320.8៖

(1)	 �ទធផ�នៃការីបូាៃ់ត្រូបមា�ហាៃិភ័�ណ��ណត្រូបើឧបក៏រី�៍	
វា�តនមលាហាៃិភ័�	លែដូ�មាៃសុពុ�ភាពុ	រីមួ�ំង្សា	ពិុៃទុហាៃិភ័�	ឬក៏ត្រូមិត
ហាៃិភ័�។

(2)	 ការីណ�ទត្រូបកាៃ់បទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ចំ្ណពាះបុគ្គ�លែដូ�	ត្រូតវូ
បាៃ�ប់ខលាួៃ	ៃិង្សាត្រូបវតតិបទណ�ើើសរីបស់បុគ្គ�	រីមួ�ំង្សាត្រូបវតតិនៃការីមិៃ
បង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការី	ក៏ុងុ្សា	រី�ៈណពុ�បើឆំុ្ក៏ៃលាង្សាណៅរីបស់បុគ្គ�ណោះ។

(3)	 ព័ុត៌មាៃបលែៃ្ថមណាមួ�លែដូ�អាច្រីក៏បាៃណ��សមណហិតុផ�	លែដូ�
ណ�ះត្រូស្�	ណ��ផ្ទ �់ហាៃិភ័�ចំ្ណពាះសុវត្ថិភាពុ	រីបស់ស្ធារី�ជៃ
ឬហាៃិភ័�នៃការីមិៃបង្ហាា ញខលាួៃ	ណ�តុ�ការីដូូច្បាៃតត្រូមវូរីបស់បុគ្គ�
លែដូ�បាៃ�ប់ខលាួៃ។

(b)	 ណមធាវមី�ឌ �ត្រូតវូបណង្សាកើតការីខិតខំត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សាលែដូ�សម	ណហិតុផ�
ណដូើម្ើ�ក់៏ទង្សា	ជៃរីង្សាណត្រូោះឱយផដា�់ណោប�់អំពុើ	ស្្ថ ៃភាពុការីឃំុឃាងំ្សា
រីបស់បុគ្គ�ណោះ។

(c)	 មុៃការីពិុៃិតយណមើ�មុៃបញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម	ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា		(a)	ឬ	 
(b)	នៃលែផកុ៏	1320.10	ឬលែផកុ៏	1320.13		ឬមុៃការីបញាូៃខលាួៃ	ណសវាក៏មើ
វា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ត្រូតវូណរីៀបចំ្	រីបា�ការី�៍លែដូ�មាៃព័ុត៌មាៃលែដូ�
បាៃទទួ�ណ��អៃុណ�ម		ណៅតាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ៃិង្សា	(b)	ៃិង្សាអៃុស្សៃ៍
ណាមួ�សត្រូមាប់	�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាបុគ្គ�ណោះ។	ជណត្រូមើសសត្រូមាប់
�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាត្រូតវូបណង្សាកើតណ��		ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	ៃិង្សាមាៃ
លែច្ង្សាក៏ុងុ្សាវធិាៃតុ�ការី	រីដូ្ឋ	California។	ណសច្ក៏ដាើច្មលាង្សានៃរីបា�ការី�៍
ណោះត្រូតវូបញាូៃណៅតុ�ការី	ៃិង្សាត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ា។

(d)	 រីបា�ការី�៍លែដូ�បាៃណរីៀបរាប់ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	លែដូ�រីមួមាៃ
�ទធផ�នៃការីវា�តនមលាហាៃិភ័�ណ��ណត្រូបើឧបក៏រី�៍	បូាៃ់ត្រូបមា�
ហាៃិភ័�លែដូ�មាៃសុពុ�ភាពុ	មិៃត្រូតវូណត្រូបើ	សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សា
ណាមួ�ណត្រូរៅពុើណោ�បំ�ង្សា		លែដូ�បាៃ	លែច្ង្សាសត្រូមាប់ជំពូុក៏ណៃះណឡើ�។

អំពុើហាៃិភ័�ខក៏ខាៃរីបស់	បុគ្គ�ក៏ុងុ្សាការីបង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការីតាមការី
តត្រូមវូ		ឬហាៃិភ័�ចំ្ណពាះសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈណ��ស្រីលែត	ការីត្រូបត្រូពឹុតត
បទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ថ្មីើើ	ត្រូបសិៃណបើជៃណោះត្រូតវូ	បាៃណ�ះលែ�ង្សាមុៃ
ស្�ត្រូក៏មនៃបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ បចុូ្ប្ៃ។ុ
(g)	 “ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ”	មាៃៃ័�ថា		អង្សា្គភាពុ	លែផកុ៏	ឬក៏មើ
វ ិ្ ើលែដូ�ទទួ�បាៃការី�ត់តំាង្សាៃូវ	ការីទទួ�ខុសត្រូតវូ	ណ��អៃុណ�ម
តាមលែផកុ៏ទើ	1320.26		ណដូើម្ើវា�តនមលាក៏ត្រូមិតហាៃិភ័�នៃជៃ�ំង្សាឡា�
លែដូ�ជាប់ណ�ទ	ពុើការីត្រូបត្រូពឹុតតបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	រា�ការី�៍អំពុើ�ទធផ�នៃ
ការី	កំ៏�ត់ហាៃិភ័�ណៅកាៃ់តុ�ការី	ៃិង្សាផដា�់អៃុស្សៃ៍	សត្រូមាប់
�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាបុគ្គ�លែដូ�	ការីវៃិិច្ឆេ័�មិៃ�ៃ់	សណត្រូមច្
នៃសំ�ំុណរីឿង្សាត្រូពុហិើទ�ឌ រីបស់ពួុក៏ណគ	ៃិង្សាតាមការីច្ង្សា្អុ�	បង្ហាា ញណត្រូកាម
�ក៏ខៃតិក៏ៈ	ឬវធិាៃនៃតុ�ការី	អៃុវតត	លែផ្អក៏ណ�ើហាៃិភ័��ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការី
ណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សាការីឃំុខលាួៃ។	អង្សា្គភាពុ	លែផកុ៏	ឫក៏មើវ ិ្ ើ	តាមជណត្រូមើសរីបស់
តុ�ការីថុាក់៏ណ�ើអាច្ជា		ៃិណោជិក៏រីបស់	តុ�ការី	ឬជាបុគ្គ�ិក៏រីបស់
អង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈ		លែដូ�ចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�តុ�ការីសត្រូមាប់ណសវាក៏មើ
�ំង្សាណោះ		ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	1320.26	ណហិើ�អាច្រីមួបញូូ�		 
អង្សា្គភាពុ	លែផកុ៏	ឬក៏មើវ ិ្ ើពុើណខាៃ ើ្ជាប់ោុ	ឬណខាៃ ើ្លែដូ�ផដា�់	ណសវាក៏មើ
ជាសមាជិក៏នៃត្រូក៏មុទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូប�ភូំមិភាគ។	ក៏ុងុ្សាត្រូគប់កា�ៈណទសៈ	 
បុគ្គ�លែដូ�ណ្្ើកិ៏ចូ្ការីជំៃួសឲ្យយអង្សា្គភាពុ		លែផកុ៏	ឬក៏មើវ ិ្ ើត្រូតវូលែតជា	មន្រ្តីៃតើ
រីបស់តុ�ការី។		“ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ”	មិៃរីមួបញូូ�ការី
ត្រូតតួពិុៃិតយ	ណ�ើបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណ�ណត្រូកាមជំពូុក៏ណៃះណទ។
(h)	 “ហាៃិភ័�”	សំណ�ណ�ើភាពុលែដូ�អាច្ណក៏ើតណឡើង្សាលែដូ�	បុគ្គ�មុាក់៏ៃឹង្សា
មិៃបង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ		ឬ�ទធភាពុលែដូ�អាច្ណក៏ើតណឡើង្សា	 
លែដូ�បុគ្គ�មុាក់៏ៃឹង្សាត្រូបត្រូពឹុតត	បទណ�ើើសថ្មីើើ	ត្រូបសិៃណបើបុគ្គ�ណោះត្រូតវូបាៃ
ណ�ះលែ�ង្សា	មុៃណពុ�កាត់ណសច្ក៏ដាើណ�ើបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ បចុូ្ប្ៃ	ុរីបស់
បុគ្គ�ណោះ។
(i)	 “ពិុៃទុហាៃិភ័�”	សំណ�ណ�ើការីវា�តនមលាណរីៀបរាប់	អំពុើហាៃិភ័�រីបស់
បុគ្គ�មុាក់៏នៃការីមិៃបង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការី	តាមការីតត្រូមវូ	ឬហាៃិភ័�
ចំ្ណពាះសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ		ណ��ស្រីការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ 	 
ថ្មីើើ	ត្រូបសិៃណបើ		បុគ្គ�ណោះត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាមុៃណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្	រីបស់
ណៅត្រូក៏ម	ណ�ើបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ បចុូ្ប្ៃរុីបស់	បុគ្គ�ណោះ។	�ទធផ�
នៃការីណ្្ើការីបូាៃ់ត្រូបមា�ជាមួ�ៃឹង្សា	ឧបក៏រី�៍បូាៃ់ត្រូបមា�ហាៃិភ័�
លែដូ�មាៃសុពុ�ភាពុ	អាច្ៃឹង្សារីមួមាៃតនមលាជាណ�ខ	ឬជាពាក៏យដូូច្ជា	
ហាៃិភ័�		“ខ្ពស់”	“ម្យម”	ឬ	“�ប”	។
(j)	 “ការីណ�ះលែ�ង្សាណ��ការីទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សាលែដូ�មាៃ	ការីត្រូតតួពិុៃិតយ”	
សំណ�ណ�ើ	ការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃជំៃំុជត្រូមះណ�ើ	បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ	 លែដូ�សៃយាជា���ក៏ខ�៍អក៏សរី	បុូលែៃតណ��មិៃបាៃដំូក៏�់ត្រូបាក់៏	ឬ
ប័�្ណបំ�ុ�	សុវត្ថិភាពុ		ថាៃឹង្សាបង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ	 ៃិង្សាលែដូ�		តុ�ការី	ឬណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះបាៃ�ក់៏�ក៏ខខ�ឌ
ជាក់៏�ក់៏សត្រូមាប់ការីណ�ះលែ�ង្សា។
(k)	 “ឧបក៏រី�៍បូាៃ់ត្រូបមា�ហាៃិភ័�មុៃជំៃំុជត្រូមះ”	សំណ�ណ�ើ		 
ឧបក៏រី�៍វា�តនមលាហាៃិភ័�លែដូ�បាៃណត្រូជើសណរីសី	ៃិង្សាអៃុម័ត	ណ��
តុ�ការីណ��	មាៃការីពិុណត្រូោះណោប�់ជាមួ�	ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃ
ជំៃំុជត្រូមះ	ឬ	អង្សា្គភាពុមួ�ណទៀត		លែដូ�ផដា�់ការីបូាៃ់ត្រូបមា�ហាៃិភ័�មុៃ
កាត់ណសច្ក៏តើ	ពុើបញាើ	ឧបក៏រី�៍វា�តនមលាហាៃិភ័�មុៃជំៃំុជត្រូមះលែដូ�បាៃ		 
អៃុម័ត	លែដូ�រីក៏ាទុក៏ណ��ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ា	តុ�ការី។	ឧបក៏រី�៍វា�តនមលា
ត្រូតវូលែតបាៃបង្ហាា ញណ��ការីត្រូស្វត្រូជាវ	�ក៏ខ�ៈវទិយាស្ត្រូសតថា	មាៃភាពុ
ត្រូតឹមត្រូតវូ	ៃិង្សាអាច្ទុក៏ចិ្តតបាៃ	ក៏ុងុ្សាការីបូាៃ់ត្រូបមា�ណ�ើហាៃិភ័�រីបស់
បុគ្គ�	លែដូ�មិៃបង្ហាា ញ	ខលាួៃណ�តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ	ឬហាៃិភ័�ចំ្ណពាះ
សុវត្ថិភាពុ	ស្ធារី�ណ��ការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ថ្មីើើ		ត្រូបសិៃណបើ
បុគ្គ�ណោះត្រូតវូបាៃ	ណ�ះលែ�ង្សាមុៃណពុ�សណត្រូមច្	ណសច្ក៏ដាើ	ណ�ើបទណ�ើើស
ត្រូពុហិើទ�ឌ បចុូ្ប្ៃរុីបស់ខលាួៃ		ៃិង្សាកាត់បៃ្ថ�ភាពុ�ណម្អៀង្សាឲ្យយណ�អប្បរីមា។
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អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 25 ្រន្ត

78 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

(A)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណាមួ�ណ�ើលែផកុ៏	273.5។

(B)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើក៏ថាខ�ឌ 	(1)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏	243	។

(C)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើលែផកុ៏	273.6	ត្រូបសិៃណបើបុគ្គ�លែដូ�	ត្រូតវូបាៃ
ឃំុខលាួៃ	ត្រូតវូបាៃណ�ទត្រូបកាៃ់ថាបាៃបង្សាកការីគំរាមកំ៏លែហិង្សា	សមាលា ប់	ឬបង្សាក
ណត្រូោះថុាក់៏	បាៃពាក់៏ព័ុៃធក៏ុងុ្សាអំណពុើហិិង្សាាណ�ើ		ឬបាៃចូ្�ណៅក៏លែៃលាង្សារីស់ណ�	
ឬក៏លែៃលាង្សាណ្្ើការីរីបស់ភាគើលែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ការីពារី។

(D)	 ការីរីណំ�ភបំពាៃណាមួ�ណ�ើលែផកុ៏	646.9។

(4)	បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃពុើបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ខ លែដូ�រីមួមាៃ		 
ធាតុមួ�នៃបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋលែដូ�បុគ្គ�ណោះត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ	ដូូច្ជាអំណពុើហិិង្សាា
ណ�ើរីបូរាង្សាកា�បុគ្គ�ណផសង្សាណទៀត	ការីគំរាម	កំ៏លែហិង្សាដូូណ�ុះ	ឬ�ទធភាពុ
លែដូ�អាច្បង្សាករីបួស ្្ងៃ់ ្្ងរីណ�ើរាង្សាកា�		ឬបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�
បុគ្គ�	ណោះត្រូតវូបាៃណ�ទត្រូបកាៃ់		ណ��បាៃណត្រូបើត្រូបាស់អាវ ុ្ ផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬ
បាៃណត្រូបើត្រូបាស់អាវ ុ្ 	ឬ	កាណំភលាើង្សាពិុឃាតណ�ក៏ុងុ្សាណពុ�ត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស	ឬ
ត្រូតវូបាៃណ�ទ	ត្រូបកាៃ់ពុើការីបង្សាកឱយមាៃរីបួស ្្ងៃ់ ្្ងរីលែផកុ៏រាង្សាកា�ណ��
ផ្ទ �់		ក៏ុងុ្សាណពុ�ត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស។

(5)	បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃពុើបទណ�ើើសជាណ�ើក៏ទើបើក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�		
 10	ឆុ្ចុំ្ង្សាណត្រូកា�នៃការីណបើក៏បរីណត្រូកាមឥទធិពុ�ណត្រូគឿង្សាត្រូសវងឹ្សា		ឬ

ណត្រូគឿង្សាណញៀៃ	ឬការីរីមួបញូូ�នៃបទណ�ើើស	ឬសត្រូមាប់	បទណ�ើើសនៃការី
ណបើក៏បរីណត្រូកាមឥទធិពុ�ណត្រូគឿង្សាត្រូសវងឹ្សាឫណត្រូគឿង្សា	ណញៀៃលែដូ�បង្សាកឱយមាៃរីបួស
សុ្មដូ�់អុក៏ដូនទ	ឬសត្រូមាប់	បទណ�ើើសនៃការីណបើក៏បរីណ��មាៃក៏ត្រូមិត
ជាតិអា�់កុ៏�	�ប់ពុើ	0.20	ដឺូណត្រូក៏ណឡើង្សាណៅ។

(6)	បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃពុើបទរីណំ�ភបំពាៃណ�ើត្រូបណភទដូើកា
ហាមឃាត់ណាមួ�ណ�ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ត្រូបាឆុំ្ចុំ្ង្សាណត្រូកា�។

(7)	បុគ្គ�លែដូ�មាៃដូើកា�ប់ខលាួៃកា�ពុើមុៃចំ្ៃួៃបើណឡើង្សាណៅសត្រូមាប់	ការី
មិៃបង្ហាា ញខលាួៃក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	12	លែខចុ្ង្សាណត្រូកា�។

(8)	 បុគ្គ�លែដូ�	ណ�ណពុ�នៃការី�ប់ខលាួៃ	ស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សាការីជំៃំុជត្រូមះ	លែដូ�
មិៃ�ៃ់បញប់ូ	ឬការីកាត់ណ�សមិៃ�ៃ់បញប់ូពុើបទមជ្មិ		ឬបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ។

(9)	 បុគ្គ�លែដូ�ណ�ណពុ�នៃការី�ប់ខលាួៃ	ស្ថិតណ�ណត្រូកាមទត្រូមង់្សាណាមួ�
នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយណត្រូកា�	កាត់ណ�ស	ណត្រូរៅពុើការីណ�ះលែ�ង្សា	ស្ក៏�្ង្សា
ណត្រូរៅផលាូវការី	ឬការីត្រូតតួពិុៃិតយរីបស់តុ�ការី។

(10)	 បុគ្គ�លែដូ�បាៃបំភិតបំភ័�	ឃាត់ឃាងំ្សា	ឬគំរាមកំ៏លែហិង្សាអំពុើ
ការីសង្សាសឹក៏ត្រូបឆ្ងំ្សាៃឹង្សាស្ក៏សើ	ឬជៃរីង្សាណត្រូោះនៃបទណ�ើើសបចុូ្ប្ៃ។ុ

(11)	 បុគ្គ�លែដូ�បាៃរីណំ�ភបំពាៃណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សា	មុៃ
ជំៃំុជត្រូមះ	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ត្រូបំាឆំុ្ចុ្ង្សាណត្រូកា�។

(12)	 បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃកាត់ណ�សពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ ្្ងៃ់ ្្ងរីដូូច្មាៃលែច្ង្សា		 
ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏	1192.7		ឬបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋហិិង្សាាដូូច្មាៃ	លែច្ង្សា
ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏	667.5	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ត្រូបំាឆំុ្	ចុ្ង្សាណត្រូកា�។

(13)	 បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃណ��មិៃមាៃដូើកាពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	្ ្ងៃ់ ្្ងរី	 
ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏	1192.7	ឬ		“បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋហិិង្សាា”	
ដូូច្មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏	667.5	។

(f)	 ពិុៃិតយណមើ�ស្្ថ ៃភាពុឃំុខលាួៃរីបស់បុគ្គ�ណោះ	ៃិង្សាការីណ�ះលែ�ង្សា		 
ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា	(b)	ឬ	(c)	ត្រូតវូណក៏ើតណឡើង្សាណ��មិៃ�បំាច់្	មាៃការី
ពុៃយារីណពុ�	ៃិង្សាមិៃណ�ើសពុើ	24	ណមូាង្សា		ណត្រូកា�ការីឃាត់ខលាួៃបុគ្គ�ណោះ។	 
រី�ៈណពុ�	24 ណមូាង្សាអាច្ត្រូតវូបាៃពុៃយារីបលែៃ្ថមសត្រូមាប់មូ�ណហិតុ	�្អ	បុូលែៃត
មិៃត្រូតវូណ�ើសពុើ	12	ណមូាង្សាណឡើ�។

មាត្រូតា	 4.	 ការីណ�ះលែ�ង្សាណ��ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ
1320.10. (a)	ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះត្រូតវូណ្្ើការីពិុៃិតយមុៃ	ការី
បញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏មអំពុើអង្សា្គណហិតុ	ៃិង្សាកា�ៈណទសៈ	លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការី
ឃំុខលាួៃ	រីបស់បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ		ៃិង្សាត្រូតវូពិុ�រីណាណ�ើព័ុត៌មាៃ
លែដូ�មាៃ	ៃិង្សាពាក់៏ព័ុៃធ	លែដូ�បាៃ	ផដា�់ណ��ការីអៃុវតតច្បាប់	បុគ្គ�លែដូ�
ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ		ជៃរីង្សាណត្រូោះណាមួ�	ៃិង្សាការី�ក់៏ណ�ស	ឬការីការីពារី។
(b)	ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ណ��ការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃ	លែដូ�
បាៃទទួ�	ត្រូសបតាមលែផកុ៏ណៃះ	ៃិង្សាលែផកុ៏	1320.9		ៃិង្សាណ��ការីវា�តនមលា
បុគ្គ�ថាមាៃហាៃិភ័�	�បដូ�់	សុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ	ៃិង្សាហាៃិភ័�
�បចំ្ណពាះការីមិៃបង្ហាា ញខលាួៃ		ណ�តុ�ការី	ត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សាបុគ្គ�លែដូ�
មាៃហាៃិភ័��ប	លែដូ�មាៃការីទទួ�	ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សា	មុៃណពុ�បញាូៃ
ខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម		ណ��មិៃមាៃការីពិុៃិតយណ��តុ�ការី	ៃិង្សាណ��
�ក៏ខខ�ឌ 		រីតឹត្តិតិច្តួច្បំផុតលែដូ�មិៃលែមៃជារីបិូ�វត្ថុ	ឬការីរីមួ	
បញូូ�ោុនៃ�ក៏ខខ�ឌ លែដូ�ៃឹង្សាធាោោូង្សាសមណហិតុផ�ៃូវ	សុវត្ថិភាពុ
ស្ធារី�ៈៃិង្សាការីវ�ិត្រូតឡប់មក៏តុ�ការីវញិ	រីបស់បុគ្គ�ណោះ។	លែផកុ៏រីង្សា
ណៃះមិៃអៃុវតតចំ្ណពាះបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃឃាត់ខលាួៃ	ឬត្រូតវូបាៃ	ណ�ះលែ�ង្សា	 
ស្ថិតណត្រូកាមលែផកុ៏	1320.8	ឬ	បុគ្គ�លែដូ�មិៃមាៃ	�ក៏ខ�ៈសម្តតិ
ត្រូគប់ត្រូោៃ់សត្រូមាប់ការីពិុ�រីណាការីណ�ះលែ�ង្សា		មុៃការីបញាូៃខលាួៃណៅ
ណៅត្រូក៏មដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(e)	។
(c)	ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះត្រូតវូបង្ហា្គ ប់ការីណ�ះលែ�ង្សា	ឬការី	ឃំុខលាួៃ
បុគ្គ�លែដូ�មាៃហាៃិភ័�ម្យម	អៃុណ�មតាមការីពិុៃិតយ		ៃិង្សាសតង់្សា�រី
ណ�ះលែ�ង្សា	ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាច្បាប់ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ		នៃតុ�ការីលែដូ�បាៃ
ត្រូបគ�់សិទធិណត្រូកាមលែផកុ៏	1320.11	។	បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា
ត្រូសបតាមច្បាប់ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃនៃ	តុ�ការី	ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណ��
ការីទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សា		ឬការីណ�ះលែ�ង្សាណ��ការីទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សា
ណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយ		មុៃការីបញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏មណ��មិៃមាៃការី
ពិុៃិតយណ��	តុ�ការី	ៃិង្សាណ���ក៏ខខ�ឌ រីតឹត្តិតិច្តួច្បំផុត	លែដូ�មិៃ	
លែមៃជារីបិូ�វត្ថុ	ឬការីរីមួបញូូ�ោុនៃ�ក៏ខខ�ឌ លែដូ�ៃឹង្សាធាោ	ោូង្សាសម
ណហិតុផ�ៃូវសុវត្ថិភាពុស្ធារី�	ៃិង្សាការីវ�ិត្រូតឡប់	មក៏តុ�ការីវញិ	 
រីបស់បុគ្គ�ណោះ។	លែផកុ៏រីង្សាណៃះមិៃត្រូតវូ	អៃុវតតចំ្ណពាះបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ឃាត់ខលាួៃ	ៃិង្សា	ណ�ះលែ�ង្សាណត្រូកាមលែផកុ៏	1320.8	ឬ	បុគ្គ�លែដូ�មិៃមាៃ
�ក៏ខ�ៈ	សម្តតិទទួ�បាៃការីពិុ�រីណាមុៃណពុ�បញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម		 ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏ណៃះណឡើ�។	ត្រូសបតាមលែផកុ៏	1320.13 
តុ�ការីអាច្ៃឹង្សាណរីៀបចំ្ការីត្រូតតួពិុៃិតយ	មុៃណពុ�បញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម	 ណហិើ�អាច្ៃឹង្សាណ្្ើណសច្ក៏តើសណត្រូមច្	ការីណ�ះលែ�ង្សា	ត្រូពុម�ងំ្សាអាច្ៃឹង្សាត្រូបគ�់
សិទធិឲ្យយមន្រ្តីៃតើតុ�ការី	ថុាក់៏ណត្រូកាមក៏ុងុ្សាការីណរីៀបចំ្ការីត្រូតតួពិុៃិតយមុៃណពុ�
បញាៃូខលាួៃណៅ	ណៅត្រូក៏ម	ៃិង្សាណ្្ើណសច្ក៏តើសណត្រូមច្ការីណ�ះលែ�ង្សាលែដូ�បាៃ
ត្រូបគ�់សិទធិណ��ជំពូុក៏ណៃះ។
(d)	 បុគ្គ�មិៃត្រូតវូបាៃតត្រូមវូឲ្យយបង់្សាត្រូបាក់៏សត្រូមាប់�ក៏ខខ�ឌ មិៃលែមៃ	រីបិូ�វត្ថុ	
ឬការីរីមួបញូូ��ក៏ខខ�ឌ 	លែដូ�បាៃ�ក់៏ត្រូសបតាមលែផកុ៏	ណៃះណឡើ�។
(e)	 ណ�ះមាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	ៃិង្សា	(b)	ក៏៏ណ��	ណសវាក៏មើវា�តនមលា
មុៃជំៃំុជត្រូមះមិៃត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សា៖
(1)	 បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃវា�តនមលាណ�ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ បចុូ្ប្ៃណុ��	ណសវាក៏មើ
វា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ	ណ��ណត្រូបើត្រូបាស់ឧបក៏រី�៍	វា�តនមលាហាៃិភ័�
លែដូ�មាៃសុពុ�ភាពុត្រូសបតាមលែផកុ៏	1320.9		ណហិើ�ត្រូតវូបាៃវា�តនមលា
ថាមាៃហាៃិភ័�ខ្ពស់។

(2)	 បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃពុើបទណ�ើើសលែដូ�មាៃណរីៀបរាប់ក៏ុងុ្សា		
ក៏ថាខ�ឌ 	(2)	ឬ	(3)	នៃលែផកុ៏រីង្សា	(d)	នៃលែផកុ៏	290	។

(3)	 បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃពុើបទណ�ើើសមជ្មិណាមួ�ដូូច្
ខាង្សាណត្រូកាម៖
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អៃុម័តត្រូសបតាមលែផកុ៏ណៃះណ�ក៏ុងុ្សាទត្រូមង់្សាលែដូ�បាៃ	អៃុញ្ញាា តណ��ត្រូក៏មុ
ត្រូបឹក៏ាតុ�ការី។
1320.13. (a)	 តុ�ការីអាច្ៃឹង្សាណ្្ើការីពិុៃិតយណមើ�មុៃណពុ�បញាៃូខ្
�ួៃ	ណៅណៅត្រូក៏ម	ណ្្ើការី	សណត្រូមច្ចិ្តតការីណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សា	អាច្ៃឹង្សាត្រូបគ�់សិទធិ
ដូ�់មន្រ្តីៃតើតុ�ការីថុាក់៏ណត្រូកាមដូូច្មាៃ	កំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាវធិាៃ	10.703	នៃ
ច្បាប់រីដូ្ឋ	California	ណដូើម្ើ	ណ្្ើការីពិុៃិតយណមើ�មុៃណពុ�បញាៃូខលាួៃ	ៃិង្សា
ណ្្ើការីសណត្រូមច្ចិ្តត	ការីណ�ះលែ�ង្សាលែដូ�អៃុញ្ញាា តណ��ជំពូុក៏ណៃះ។
(b)	 អាជាញា ្រីសត្រូមាប់ការីពិុៃិតយណមើ�មុៃបញាូៃណៅតុ�ការីៃិង្សា	ការី
ណ�ះលែ�ង្សា	លែដូ�បាៃផដា�់ណ��	លែផកុ៏ណៃះ	មិៃត្រូតវូអៃុវតត	ណ�ើបុគ្គ�ដូូច្
ខាង្សាណត្រូកាមណទ៖
(1)	 បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃវា�តនមលាថាមាៃហាៃិភ័�ខ្ពស់។
(2)	 បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ទពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ ្្ងៃ់ ្្ងរីដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សា	
លែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏	1192.7	ឬបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋហិិង្សាាដូូច្	មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	 
(c)	នៃលែផកុ៏	667.5	។
(3)	 បុគ្គ�លែដូ�ណ�ណពុ��ប់ខលាួៃ	ស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សាការីជំៃំុជត្រូមះលែដូ�	
មិៃ�ៃ់បញប់ូ	ឬការីកាត់ណ�សពុើ	បទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ។
(c)	 ណ�ណពុ�ណ្្ើណសច្ក៏តើសណត្រូមច្ការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃបញាូៃខលាួៃ		ឬណ្្ើការី
ឃំុខលាួៃ	ៃិង្សា�ក៏ខខ�ឌ នៃការីបញ្ញាា ឲ្យយណ�ះលែ�ង្សា	ព័ុត៌មាៃលែដូ�	បាៃទទួ�
ណត្រូកាមលែផកុ៏	1320.9	ត្រូពុម�ំង្សាអៃុស្សៃ៍ៃិង្សា		ជណត្រូមើស�ក៏ខខ�ឌ នៃ
ការីណ�ះលែ�ង្សាណាមួ�ត្រូតវូបាៃពិុ�រីណា		ណ��ផដា�់ទម្ងៃ់ខាលាំ ង្សាណៅណ�ើ
អៃុស្សៃ៍	ៃិង្សាណសវាក៏មើវា�	តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ។
(d)	 តុ�ការីត្រូតវូពិុ�រីណាណ�ើព័ុត៌មាៃពាក់៏ព័ុៃធៃិង្សាព័ុត៌មាៃលែដូ�	បាៃ
ផដា�់ណ��លែផកុ៏អៃុវតតច្បាប់	បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ		ជៃរីង្សាណត្រូោះ
ណាមុាក់៏	ៃិង្សាប�ដាឹ ង្សាណ�ទត្រូបកាៃ់	ឬការីការីពារី		មុៃៃឹង្សាណ្្ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្
ណ�ះលែ�ង្សាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ឬណសច្ក៏ដាើ	សណត្រូមច្ឱយជាប់ឃំុ។
(e) (1)	 ត្រូបសិៃណបើតុ�ការីរីក៏ណឃើញថា	បុគ្គ�ណោះមាៃភាពុសមត្រូសប	
ៃឹង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃបញាូៃណៅណៅត្រូក៏ម	បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ	�ប់ខលាួៃណោះ
ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណ��ការីទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សា		ឬការីទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សា
លែដូ�ត្រូតវូបាៃត្រូតតួពិុៃិតយរីបស់បុគ្គ�	ណោះ	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ រីតឹត្តិ
តិច្តួច្បំផុតលែដូ�មិៃលែមៃ	ជារីបិូ�វត្ថុ	ឬបៃសំនៃ�ក៏ខខ�ឌ ោោលែដូ�ៃឹង្សា
ធាោោូង្សា	សមណហិតុផ�ៃូវ	សុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ	ៃិង្សាការីបង្ហាា ញខលាួៃ	ក៏ុងុ្សា
តុ�ការីដូូច្លែដូ�បាៃតត្រូមវូរីបស់បុគ្គ�លែដូ�បាៃ�ប់ខលាួៃណោះ។
(2)	 បុគ្គ�មិៃត្រូតវូបាៃតត្រូមវូឲ្យយបង់្សាត្រូបាក់៏សត្រូមាប់�ក៏ខខ�ឌ មិៃលែមៃ		
រីបិូ�វត្ថុ	ឬការីរីមួបញូូ��ក៏ខខ�ឌ ោោលែដូ�បាៃ�ក់៏		ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា
ណៃះណឡើ�។
(f)	 បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណ��ការីទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សា		ត្រូតវូ
ចុ្ះហិត្ថណ�ខាណ�ើកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាការីណ�ះលែ�ង្សា	លែដូ�	ោូង្សាណហាច្ណាស់
ណរីៀបរាប់ពុើបុគ្គ�ណោះៃូវចំ្�ុច្�ំង្សាអស់	ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
(1)	 ការីសៃយាថាត្រូតវូបង្ហាា ញខលាួៃណ�ត្រូគប់ណពុ�ៃិង្សាត្រូគប់ទើក៏លែៃលាង្សា		តាមការី
បញ្ញាា ណ��តុ�ការី។
(2)	 ការីសៃយាថាមិៃត្រូតវូ�ក៏ណច្ញពុើរីដូ្ឋណៃះណ��មិៃមាៃការី	អៃុញ្ញាា ត
ពុើតុ�ការី។
(3)	 កិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាក៏ុងុ្សាការីណបាះបង់្សាបតយាប័ៃ	ត្រូបសិៃណបើបុគ្គ�ណោះ		
មិៃបាៃបង្ហាា ញខលាួៃតាមការី�ំបាច់្	ៃិង្សាត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ	ណ�ណត្រូរៅរីដូ្ឋ	 California	។
(4)	 ការីទទួ�ស្្គ �់ថាបុគ្គ�ណោះត្រូតវូបាៃជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើផ�វបិាក៏		 
ៃិង្សាការី�ក់៏ណ�សលែដូ�អាច្	អៃុវតតចំ្ណពាះការីរីណំ�ភបំពាៃ	�ក៏ខខ�ឌ
ណ�ះលែ�ង្សា�ងំ្សាណៃះ។
(5)	 ការី��់ត្រូពុមក៏ុងុ្សាការីណោរីពុតាមច្បាប់ៃិង្សាបទបញ្ញាា �ំង្សាអស់	រីបស់
តុ�ការី។

(g)	 បុគ្គ�មិៃត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណ��ការីទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សាណឡើ�		
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(b)	ឬ	(c)	រីហិតូដូ�់បុគ្គ�ណោះចុ្ះ	ហិត្ថណ�ខាណ�ើ
កិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាណ�ះលែ�ង្សា	លែដូ�ោូង្សាណហាច្	ណាស់ណរីៀបរាប់ពុើបុគ្គ�ណោះ
ៃូវចំ្�ុច្�ងំ្សាអស់ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
(1)	 ការីសៃយាថាត្រូតវូបង្ហាា ញខលាួៃណ�ត្រូគប់ណពុ�ៃិង្សាត្រូគប់ទើក៏លែៃលាង្សា		តាមការី
បញ្ញាា ណ��តុ�ការី។
(2)	 ការីសៃយាថាមិៃត្រូតវូ�ក៏ណច្ញពុើរីដូ្ឋណៃះណ��មិៃមាៃការី	អៃុញ្ញាា ត
ពុើតុ�ការី។
(3)	 កិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សាក៏ុងុ្សាការីណបាះបង់្សាបតយាប័ៃ	ត្រូបសិៃណបើបុគ្គ�ណោះ		 
មិៃបាៃបង្ហាា ញខលាួៃតាមការី�បំាច់្	ៃិង្សាត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ	ណ�ណត្រូរៅរីដូ្ឋ	 California	។
(4)	 ការីទទួ�ស្្គ �់ថាបុគ្គ�ណោះត្រូតវូបាៃជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើផ�វបិាក៏		 
ៃិង្សាការី�ក់៏ណ�សលែដូ�អាច្	អៃុវតតចំ្ណពាះការីរីណំ�ភបំពាៃ	�ក៏ខខ�ឌ
ណ�ះលែ�ង្សា�ងំ្សាណៃះ។
(5)	 ការី��់ត្រូពុមក៏ុងុ្សាការីណោរីពុតាមច្បាប់ៃិង្សាបទបញ្ញាា �ំង្សាអស់	រីបស់
តុ�ការី។
(h)	 បុគ្គ�លែដូ�មិៃត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាត្រូសបតាមលែផកុ៏ណៃះត្រូតវូបាៃ	
ឃំុខលាួៃរីហិតូដូ�់ការីបញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតតុ�ការី	ផត�់
ការីពិុៃិតយណមើ�មុៃការីបញាូៃខលាួៃត្រូសបតាមលែផកុ៏	1320.13	។

មាត្រូតា	 5.	 ការីពិុៃិតយណមើ�មុៃការីបញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏មណ��		
ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ឬតុ�ការី

1320.11. (a)	 ណ��មាៃការីពិុណត្រូោះណោប�់ជាមួ�ណសវាក៏មើ		
វា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ៃិង្សាភាគើពាក់៏ព័ុៃធណផសង្សាណទៀត	តុ�ការី		ថុាក់៏ណ�ើត្រូតវូ
អៃុវតតតាមច្បាប់ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃរីបស់តុ�ការីត្រូសប	ណៅៃឹង្សាច្បាប់រីដូ្ឋ	 
California	នៃតុ�ការីលែដូ�បាៃអៃុម័ត	ណ��ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	 
ដូូច្មាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏		1320.25	លែដូ�កំ៏�ត់សតង់្សា�រី
ការីពិុៃិតយ	ៃិង្សាការីណ�ះលែ�ង្សា		សត្រូមាប់ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	 
សត្រូមាប់បុគ្គ�លែដូ�	ត្រូតវូបាៃវា�តនមលាថាមាៃ	ហាៃិភ័�ម្យម	ៃិង្សាមាៃ
�ក៏ខ�ៈ	សម្តតិទទួ�បាៃការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃបញាៃូខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម		 ណ��ការីទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សា	ឬការីទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សាណត្រូកាម	ការី
ត្រូតតួពិុៃិតយ។	ច្បាប់ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃរីបស់តុ�ការីត្រូតវូផត�់ការីណ�ះលែ�ង្សា	ឬ
ការីឃំុខលាួៃ	ចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�មាៃហាៃិភ័�ម្យម	ោតំ្រូទត្រូបព័ុៃធណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សា
ឃំុខលាួៃមុៃជំៃំុជត្រូមះត្រូបក៏បណ��ត្រូបសិទធភាពុ	ៃិង្សាសមត្ថភាពុ		លែដូ�ការីពារី
សុវត្ថិភាពុរីបស់ស្ធារី�ជៃ	ៃិង្សាណោរីពុតាម	ៃើតិវ ិ្ ើត្រូតឹមត្រូតវូតាមច្បាប់
ដូ�់សិទធិរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ។	ច្បាប់ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃត្រូតវូផដា�់ណសវាក៏មើវា�តនមលា
មុៃជំៃំុជត្រូមះជាមួ�		អាជាញា ្រីណដូើម្ើឃំុខលាួៃ	ឬណ�ះលែ�ង្សាចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�
ទទួ�ស្្គ �់	ខលាួៃឯង្សា	ឬលែដូ�ទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សាណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយ
លែដូ�	ត្រូតវូបាៃវា�តនមលាថា	មាៃហាៃិភ័�ម្យមត្រូសបតាមសតង់្សា�រី	លែដូ�
បាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាច្បាប់។	ច្បាប់ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃអាច្ៃឹង្សាបៃតពុត្រូង្សាើក៏បញាើនៃ
បទណ�ើើស	ៃិង្សាក៏តាត 	លែដូ�ការីណ�ះលែ�ង្សាបុគ្គ�មុៃណពុ�	បញាៃូខលាួៃណៅ
ណៅត្រូក៏មត្រូតវូ	បាៃវា�តនមលាថាជាហាៃិភ័�ម្យម	មិៃត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា ត		 
បុូលែៃតមិៃត្រូតវូផដា�់ការីមិៃរាប់បញូូ�ការីណ�ះលែ�ង្សាចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�មាៃ
ហាៃិភ័�ម្យម�ងំ្សាអស់ណ��ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះណឡើ�។	 
អាជាញា ្រីនៃច្បាប់ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃរីបស់តុ�ការីត្រូតវូបាៃកំ៏�ត់ត្រូពំុលែដូៃ	ត្រូតឹម
ណសច្ក៏តើសណត្រូមច្លែដូ�ណ្្ើ	ណឡើង្សាត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏	1320.10។	 
ជាត្រូប�ឆុំ្	ំតុ�ការីជាៃ់ខ្ពស់ត្រូតវូពិុ�រីណាណ�ើផ�បូះពា�់នៃ	ច្បាប់
ណៅណ�ើសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ	សិទធិទទួ�បាៃការីត្រូតតួ	ពិុៃិតយរីបស់
ចុ្ង្សាណ�ទ	ៃិង្សាការីអៃុវតតច្បាប់កា�ពុើឆុ្មុំៃ។
(b)	 ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា	(d)	នៃវធិាៃ	10.613	នៃច្បាប់តុ�ការីរីដូ្ឋ		 
California	តុ�ការីត្រូតវូផដា�់ជូៃ	ណៅត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការីៃូវ	ឯក៏ស្រី
ច្មលាង្សាជាណអឡចិ្ត្រូតៃិូក៏នៃច្បាប់	ៃិង្សាការីណ្្ើវណិស្្ៃក៏មើណ�ើ	ច្បាប់លែដូ�បាៃ



25

80 |	 អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់

(d)	អៃុស្សៃ៍ណៅតុ�ការីសត្រូមាប់�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សា	ណដូើម្ើ
�ក់៏ណ�ើចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សា។	ជណត្រូមើសសត្រូមាប់�ក៏ខខ�ឌ នៃ
ការីណ�ះលែ�ង្សាត្រូតវូបណង្សាកើតណ��ត្រូក៏មុ	ត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	ៃិង្សាមាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាច្បាប់
តុ�ការីរីដូ្ឋ	California។

1320.16. (a)	ជៃរីង្សាណត្រូោះពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋលែដូ�ចុ្ង្សាណ�ទត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ		 
ៃឹង្សាត្រូតវូបាៃជូៃដំូ�ឹង្សាអំពុើការីបញាៃូខលាួៃណៅណៅត្រូក៏មណ��	ការី�ក់៏ណ�ស	 ៃិង្សាត្រូបសិៃណបើមាៃសំណ�ើ 	ត្រូតវូត្រូបាប់អំពុើ	សវោការីណផសង្សាណទៀតណ�ណពុ�លែដូ�
ស្្ថ ៃភាពុឃំុខលាួៃរីបស់	ចុ្ង្សាណ�ទៃឹង្សាត្រូតវូបាៃកំ៏�ត់។	ត្រូបសិៃណបើមាៃសំណ�ើ
ពុើជៃរីង្សាណត្រូោះ	ជៃរីង្សាណត្រូោះណោះៃឹង្សាត្រូតវូបាៃ	ផត�់ឱកាសោូង្សាសមណហិតុផ�
ណដូើម្ើឲ្យយៃិោ�អំពុើបញ្ញាា 		ស្្ថ ៃភាពុឃំុខលាួៃ	រីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ។

(b)	 អ�យការីត្រូតវូបណង្សាកើតការីខិតខំត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សាលែដូ�សមណហិតុផ�	ណដូើម្ើ
�ក់៏ទង្សាជៃរីង្សាណត្រូោះឱយផដា�់	ណោប�់អំពុើស្្ថ ៃភាពុ		ជាប់ឃំុរីបស់
ចុ្ង្សាណ�ទ។

(c)	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�ជៃរីង្សាណត្រូោះមិៃអាច្	ឬមិៃច្ង់្សាបង្ហាា ញខលាួៃ		ណ�ណពុ�
ការីបញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម	អ�យការីត្រូតវូបញ្ញាា ក់៏	អំពុើមតិរីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះ	
ចំ្ណពាះស្្ថ ៃភាពុឃំុខលាួៃរីបស់	ចុ្ង្សាណ�ទជា���ក៏ខ�៍អក៏សរីណៅតុ�ការី។

(d)	 ការីបង្ហាា ញខលាួៃ	ឬការីមិៃបាៃបង្ហាា ញខលាួៃរីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះ	ៃិង្សា	
ណោប�់ណាមួ�លែដូ�បាៃផត�់	ណ��ជៃរីង្សាណត្រូោះត្រូតវូបាៃ	រីមួបញូូ�
ណ�ក៏ុងុ្សាកំ៏�ត់ត្រូតាណោះ។

(e)	 ត្រូបសិៃណបើបាៃណសុើសំុណ��ភាគើណាមួ�	តុ�ការីអាច្ៃឹង្សា	
ពិុៃិតយណមើ�	ណហិើ�លែក៏លែត្រូប�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាចុ្ង្សាណ�ទណោះ		
ណ�ណពុ�បញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម។

1320.17.	 ណ�ណពុ�បញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម	តុ�ការីត្រូតវូបញ្ញាា ឲ្យយ	
ចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណ��ការីទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សា		ឬការី
ទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សាណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ណ��មាៃ	�ក៏ខខ�ឌ រីតឹត្តិ
តិច្តួច្បំផុតលែដូ�មិៃលែមៃជារីបិូ�វត្ថុ		ឬការីរីមួបញូូ��ក៏ខខ�ឌ ោោ
លែដូ�ៃឹង្សាធាោោូង្សាសមណហិតុ	ផ�ដូ�់សុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ	ៃិង្សាការី
ត្រូតឡប់មក៏តុ�ការី	វញិរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតអ�យការី�ក់៏ញតតិ
សត្រូមាប់	ការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីណ��	អៃុណ�មតាមលែផកុ៏	1320.18	។

1320.18. (a)	 ណ�ណពុ�បញាៃូខលាួៃចុ្ង្សាណ�ទណៅណៅត្រូក៏មឬ		ណ�អំឡុង្សា
ណពុ�អៃុវតតៃើតិវ ិ្ ើត្រូពុហិើទ�ឌ 	អ�យការីអាច្ៃឹង្សា�ក់៏	ញាតតិណសុើការីឃំុខលាួៃ
ចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�មិៃ�ៃ់បញប់ូការីជំៃំុជត្រូមះ		អាត្រូស័�ណ�ើកា�ៈណទសៈ
ណាមួ�ដូូច្ខាង្សា	ណត្រូកាម៖

(1)	 បទណ�ើើសលែដូ�បុគ្គ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃណោះមាៃគឺជាការី	ត្រូបត្រូពឹុតតអំណពុើ
ហិិង្សាាណ�ើបុគ្គ�ណាមុាក់៏	អំណពុើហិិង្សាាគំរាមកំ៏លែហិង្សា		ឬ�ទធភាពុបង្សាករីបួស
រាង្សាកា� ្្ងៃ់ ្្ងរី	ឬបទណ�ើើសលែដូ�ជៃណោះ	បាៃត្រូបត្រូពឹុតតគឺជាបទណ�ើើស
ត្រូប�ប់អាវ ុ្ ផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬណត្រូបើត្រូបាស់	អាវ ុ្ 	ឬកាណំភលាើង្សាពិុឃាតក៏ុងុ្សាការីត្រូបត្រូពឹុតត
ឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏មើ	ឬជាបទណ�ើើស	លែដូ�បុគ្គ�ណោះបង្សាករីបួសរាង្សាកា� ្្ងៃ់ ្្ងរីណ��
ផ្ទ �់	ណ�ក៏ុងុ្សាការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស។

(2)	 ចុ្ង្សាណ�ទ	លែដូ�ណ�ណពុ�នៃការី�ប់ខលាួៃ	ស្ថិតណ�ណត្រូកាម	ទត្រូមង់្សា
ណាមួ�នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយណត្រូកា�កាត់ណ�ស	ណត្រូរៅពុើ	ការីណ�ះលែ�ង្សា
ស្ក៏�្ង្សាណត្រូរៅផលាូវការី	ឬការីត្រូតតួពិុៃិតយ	រីបស់តុ�ការី។

(3)	 ណ�ណពុ��ប់ខលាួៃ	ចុ្ង្សាណ�ទបាៃស្ថិតណត្រូកាមការីជំៃំុជត្រូមះ	លែដូ�
មិៃ�ៃ់បញប់ូ	ឬការីកាត់ណ�ស	លែដូ�មិៃ�ៃ់បញប់ូនៃបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ។

(4)	 ចុ្ង្សាណ�ទបាៃបំភិតបំភ័�	ឬគំរាមកំ៏លែហិង្សាអំពុើការីសង្សាសឹក៏ត្រូបឆំ្ង្សា	
ៃឹង្សាស្ក៏សើ	ឬជៃរីង្សាណត្រូោះនៃបទណ�ើើសបចុូ្ប្ៃ។ុ

(g)	 ជណត្រូមើសសត្រូមាប់�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាត្រូតវូបណង្សាកើតណ��	
ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	ៃិង្សាមាៃលែច្ង្សាក៏ុងុ្សាវធិាៃតុ�ការី	រីដូ្ឋ	California។

(h)	 តុ�ការីអាច្ៃឹង្សាបដិូណស្ការីណ�ះលែ�ង្សាបុគ្គ�លែដូ�រីង់្សា�កំារី	បញាៃូ
ខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម	ត្រូបសិៃណបើទំៃង្សាជាមិៃមាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬការី	រីមួបញូូ�
�ក៏ខខ�ឌ ោោនៃការីត្រូតតួពិុៃិតយមុៃជំៃំុជត្រូមះ		លែដូ�ៃឹង្សាធាោោូង្សាសម
ណហិតុផ�ដូ�់សុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ		ឬការីបង្ហាា ញខលាួៃរីបស់បុគ្គ�ណោះ
តាមការីតត្រូមវូណទ។

(i)	 ត្រូតវូមាៃការីសៃើត់ជាមុៃថាោើ ៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬប�តុំ �ក៏ខខ�ឌ នៃ	ការី
ត្រូតតួពិុៃិតយមុៃជំៃំុជត្រូមះណា	លែដូ�ៃឹង្សាធាោោូង្សាសមណហិតុផ�	ដូ�់
សុវត្ថិភាពុបុគ្គ�ណផសង្សាណទៀត	ៃិង្សាសហិគមៃ៍	ពុើការីរីង់្សា�ំ	ការីបញាូៃខលាួៃណៅ
តុ�ការីណឡើ�	ត្រូបសិៃណបើការីសៃើត់ណោះ	បង្ហាា ញថាអៃុវតតណៅណ�ើចំ្�ុច្
ណាមួ�ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 បទណ�ើើសលែដូ�បុគ្គ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃណោះមាៃគឺជាការី	ត្រូបត្រូពឹុតតអំណពុើ
ហិិង្សាាណ�ើបុគ្គ�ណាមុាក់៏	អំណពុើហិិង្សាាគំរាមកំ៏លែហិង្សា		ឬ�ទធភាពុបង្សាករីបួស
រាង្សាកា� ្្ងៃ់ ្្ងរី	ឬបទណ�ើើសលែដូ�ជៃណោះ	បាៃត្រូបត្រូពឹុតតគឺជាបទណ�ើើស
ត្រូប�ប់អាវ ុ្ ផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬណត្រូបើត្រូបាស់	អាវ ុ្ 	ឬកំាណភលាើង្សាពិុឃាតក៏ុងុ្សាការីត្រូបត្រូពឹុតត
ឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏មើ	ឬបង្សាករីបួស	រាង្សាកា� ្្ងៃ់ ្្ងរីណ�ក៏ុងុ្សាការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសណោះ។

(2)	 ណ�ណពុ��ប់ខលាួៃ	បុគ្គ�ណោះបាៃស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សាទត្រូមង់្សាណាមួ�	នៃការី
ត្រូតតួពិុៃិតយណត្រូកា�ការីកាត់	ណ�ស	ណត្រូរៅពុើការីត្រូតតួពិុៃិតយ	រីបស់តុ�ការី	ឬ
ការីណ�ះលែ�ង្សាបណណាត ះអាសៃណុត្រូរៅផលាូវការី។

(3)	 បុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃបាៃបំភិតបំភ័�	ឃាត់ឃំាង្សា		ឬ
គំរាមកំ៏លែហិង្សាអំពុើការីសង្សាសឹក៏ត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាស្ក៏សើ	ឬជៃរីង្សា	ណត្រូោះនៃ
បទណ�ើើសបចុូ្ប្ៃ។ុ

(4)	 បចុូ្ប្ៃបុុគ្គ�ណោះកំ៏ពុុង្សាស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សាការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃណពុ�	
ជំៃំុជត្រូមះ	ណហិើ�បាៃរីណំ�ភបំពាៃ	ណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សា។

1320.14.	 ណ�ណពុ�ណាមួ�តាមញតតិផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬណ�ណពុ�មាៃការី	
�ក់៏ពាក៏យសំុពុើបុគ្គ�លែដូ�ត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ	ភាគើណដូើមណ�ទ	ឬណសវាក៏មើ	
វា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ណដូើម្ើបុព្ុណហិតុ�្អលែដូ�បាៃបង្ហាា ញមក៏		តុ�ការី
អាច្ៃឹង្សាលែក៏លែត្រូប�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាជាមួ�	ការីជូៃដំូ�ឹង្សាក៏ុងុ្សាណពុ�	 
24	ណមូាង្សា	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតណពុ�ណវ�		ៃិង្សាកា�ៈណទសៈមិៃអៃុញ្ញាា តការី
ជូៃដំូ�ឹង្សាក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	24	ណមូាង្សា។

មាត្រូតា	 6.	 ណសច្ក៏តើសណត្រូមច្ការីណ�ះលែ�ង្សា	 
ឬការីឃំុខលាួៃណ�ណពុ�បញាៃូ	ខលាួៃណៅតុ�ការី

1320.15.	 ណ�ណពុ�	ឬមុៃណពុ�ការីបញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏មរីបស់
ចុ្ង្សាណ�ទ	ការីវា�តនមលាមុៃជំៃំុ	ជត្រូមះ	ត្រូបសិៃណបើចុ្ង្សាណ�ទមិៃត្រូតវូ	បាៃ
ណ�ះលែ�ង្សាត្រូសបតាមលែផកុ៏	1320.8	ណទ	ត្រូតវូ�ក់៏បញាូៃ	រា�់ព័ុត៌មាៃ
សត្រូមាប់ការីពិុ�រី�ណ��តុ�ការីដូូច្តណៅ៖

(a)	�ទធផ�នៃការីវា�តនមលាហាៃិភ័�	លែដូ�រីមួមាៃពិុៃទុហាៃិភ័�	 
ឬ	ក៏ត្រូមិតហាៃិភ័�	ឬ�ងំ្សាពុើរី	លែដូ�បាៃទទួ�ណ��ការីណត្រូបើត្រូបាស់
ឧបក៏រី�៍វា�តនមលាហាៃិភ័�លែដូ�មាៃសុពុ�ភាពុ។

(b)	 ការីណ�ទត្រូបកាៃ់បទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ចំ្ណពាះបុគ្គ�លែដូ�	ត្រូតវូបាៃ
�ប់ខលាួៃ	ៃិង្សាត្រូបវតតិបទណ�ើើស	រីបស់បុគ្គ�	រីមួ�ងំ្សាត្រូបវតតិនៃការីមិៃមក៏
បង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការី	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�		បើឆុ្ចុំ្ង្សាណត្រូកា�រីបស់បុគ្គ�ណោះ។

(c)	 ព័ុត៌មាៃបលែៃ្ថមណាមួ�លែដូ�អាច្រីក៏បាៃណ��សមណហិតុផ�	លែដូ�
ណ�ះត្រូស្�ណ��ផ្ទ �់ៃូវហាៃិភ័�ចំ្ណពាះសុវត្ថិភាពុ	ស្ធារី�ៈឬ
ហាៃិភ័�នៃការីមិៃមក៏បង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការី		ដូូច្បាៃតត្រូមវូណ�ើចុ្ង្សាណ�ទ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 25 ្រន្ត
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(b)	 ណដូើម្ើបុព្ុណហិតុ�្អ	ចុ្ង្សាណ�ទ	ឬអ�យការីអាច្ៃឹង្សាណសុើសំុ	ការីបៃតសវៃ
ការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី។	ត្រូបសិៃណបើសំណ�ើ សត្រូមាប់ការីបៃតត្រូតវូបាៃផត�់	ណោះ
ការីបៃតអាច្ៃឹង្សា	មិៃណ�ើសពុើរី�ៈណពុ�បើនថ្មី្ងណ្្ើការី	រីបស់តុ�ការីណឡើ�		
ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតបាៃកំ៏�ត់ណ��ភាគើ។

(c)	 សវោការីត្រូតវូលែតបញប់ូក៏ុងុ្សាណពុ�លែតមតង្សា	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតចុ្ង្សាណ�ទ	
ណបាះបង់្សាសិទធិរីបស់ខលាួៃណ��ផ្ទ �់	ក៏ុងុ្សាសវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីលែដូ�កំ៏ពុុង្សា
បៃត។	ណត្រូកា�ការី�ក់៏ពាក៏យសំុដូើការីមួជាមួ�ញាតតិសត្រូមាប់ការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី		 
ត្រូបសិៃណបើចុ្ង្សាណ�ទណ�ណត្រូរៅមៃទើរី	ឃំុឃាងំ្សា	ណ�ណពុ�សវោការី	ឃំុខលាួៃ
បង្ហាក រីត្រូតវូបាៃណសុើសំុ	តុ�ការីអាច្ៃឹង្សាណច្ញដូើការី�ប់ខលាួៃ		លែដូ�តត្រូមវូឲ្យយ
ចុ្ង្សាណ�ទស្ថិតណ�ក៏លែៃលាង្សាឃំុឃាងំ្សា		រីង់្សា�កំារីបញប់ូសវោការីឃំុខលាួៃ	បង្ហាក រី។

(d)	 ចុ្ង្សាណ�ទត្រូតវូមាៃសិទធិទទួ�បាៃតំណាង្សាពុើណមធាវណី�ឯសវោការី។	
ត្រូបសិៃណបើចុ្ង្សាណ�ទមិៃមាៃ�ទធភាពុខាង្សាហិិរីញាវត្ថុណដូើម្ើទទួ�បាៃ	
អុក៏តំណាង្សាណទ	ចុ្ង្សាណ�ទមាៃសិទធិ	ទទួ�បាៃណមធាវលីែដូ�បាៃ	�ត់តំាង្សា។	
ចុ្ង្សាណ�ទមាៃសិទធិៃិោ�ណ�ក៏ុងុ្សាសវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី។

(e)	 ណត្រូកា�ការីណសុើសំុរីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	ជៃរីង្សាណត្រូោះណោះ	ត្រូតវូ
បាៃជូៃដំូ�ឹង្សាណ��អ�យការីអំពុើសវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី។	ត្រូបសិៃណបើ
បាៃណសុើសំុ	ជៃរីង្សាណត្រូោះត្រូតវូទទួ�បាៃឱកាសសមណហិតុ	ផ�	ក៏ុងុ្សាការីចូ្�រីមួ
សវោការីណៅណ�ើបញ្ញាា នៃស្្ថ ៃភាពុ	ជាប់ឃំុឃំាង្សារីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ។

(f)	 អ�យការីត្រូតវូបណង្សាកើតការីខិតខំត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សាលែដូ�សមណហិតុផ�	ណដូើម្ើ
�ក់៏ទង្សាជៃរីង្សាណត្រូោះឱយផដា�់	ណោប�់អំពុើស្្ថ ៃភាពុ		ជាប់ឃំុរីបស់
ចុ្ង្សាណ�ទ។	ក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ លែដូ�ជៃរីង្សាណត្រូោះមិៃអាច្ឬ	មិៃច្ង់្សាបង្ហាា ញខលាួៃណ�
សវោការី	ឃំុខលាួៃបង្ហាក រី	អ�យការីត្រូតវូ�ក់៏បញាូៃៃូវមតិរីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះ		 ត្រូបសិៃណបើមាៃ	ចំ្ណពាះស្្ថ ៃភាពុឃំុខលាួៃរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ	ជា���ក៏ខ�៍
អក៏សរីណៅតុ�ការី	ៃិង្សាត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ា។

(g)	 ការីបង្ហាា ញខលាួៃ	ឬការីមិៃបាៃបង្ហាា ញខលាួៃរីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះ		ៃិង្សា
ណោប�់លែដូ�បាៃផត�់ណ��	ជៃរីង្សាណត្រូោះត្រូតវូលែត	រីមួបញូូ�ណ�ក៏ុងុ្សា
កំ៏�ត់ត្រូតាណៃះ។

1320.20. (a)	 ត្រូតវូមាៃការីសៃើត់ជាមុៃលែដូ�ោើ ៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬ
ការី	រីមួបញូូ�ោុនៃ�ក៏ខខ�ឌ ត្រូតតួពិុៃិតយមុៃជំៃំុជត្រូមះលែដូ�	ៃឹង្សាធាោ
សុវត្ថិភាពុោូង្សាសមណហិតុផ�ដូ�់ស្ធារី�ៈជៃ	ត្រូបសិៃណបើតុ�ការី
រីក៏ណឃើញមូ�ណហិតុត្រូបហាក់៏ត្រូបលែហិ�	លែដូ�អាច្ណជឿទុក៏ចិ្តតបាៃដូូច្
ខាង្សាណត្រូកាម	៖

(1)	 បទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ បចុូ្ប្ៃគឺុជាបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋហិិង្សាាដូូច្មាៃ	លែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សា
លែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏	667.5	ឬជាបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	លែដូ�បាៃត្រូបត្រូពឹុតតអំណពុើហិិង្សាា
ណ�ើបុគ្គ�ណាមុាក់៏	អំណពុើហិិង្សាា	គំរាមកំ៏លែហិង្សា	ឬ�ទធភាពុបង្សាករីបួសរាង្សាកា�
្្ងៃ់ ្្ងរី	ឬបទណ�ើើស	លែដូ�ចុ្ង្សាណ�ទណោះត្រូប�ប់ណ��អាវ ុ្ 	ឬណត្រូបើត្រូបាស់អាវ ុ្ 	 
ឬ	កាណំភលាើង្សាពិុឃាតក៏ុងុ្សាការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើស	ឬបទណ�ើើសលែដូ�ខលាួៃបង្សាក	រីបួស
រាង្សាកា� ្្ងៃ់ ្្ងរីណ��ផ្ទ �់ក៏ុងុ្សាការីត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសណោះ	ឬ

(2)	 ចុ្ង្សាណ�ទត្រូតវូបាៃវា�តនមលាថាមាៃ	“ហាៃិភ័�ខ្ពស់”	ដូ�់សុវត្ថិភាពុ
ស្ធារី�	ឬជៃរីង្សាណត្រូោះ	ៃិង្សាណាមួ�ដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(A)	 ចុ្ង្សាណ�ទត្រូតវូបាៃផដាោទ ណ�សពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋក៏ត្រូមិត ្្ងៃ់	ដូូច្មាៃ	
កំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	1192.7	ឬបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋហិិង្សាា	ដូូច្
មាៃកំ៏�ត់ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	667.5		ណ�ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�	5	ឆំុ្
ក៏ៃលាង្សាមក៏។

(5)	 មាៃមូ�ណហិតុជាណត្រូច្ើៃក៏ុងុ្សាការីណជឿជាក់៏ថា	ោើ ៃ�ក៏ខខ�ឌ 		មិៃលែមៃ
រីបិូ�វត្ថុ	ឬការីរីមួបញូូ��ក៏ខខ�ឌ ោោនៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ	មុៃជំៃំុជត្រូមះ
ណាមួ�	លែដូ�ៃឹង្សាធាោដូ�់ការីការីពារី	ោូង្សាសមណហិតុផ�ដូ�់
ស្ធារី�ជៃ	ឬជៃរីង្សាណត្រូោះ	ឬការី	បង្ហាា ញខលាួៃរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទណ�
តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ។

(b)	 តុ�ការីត្រូតវូណ្្ើសវៃការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏	 1320.19	។

(c) បោទ ប់ពុើការី�ក់៏ញតតិសត្រូមាប់ការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី	តុ�ការីត្រូតវូ 
ណ្្ើការីកំ៏�ត់ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីណ�ះ	លែ�ង្សា	ឬការីឃំុខលាៃួ	ចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�មិៃ�ៃ់ 
បញប់ូសវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី។	ណ�ណពុ�ណ្្ើណសច្ក៏តើសណត្រូមច្ការីណ�ះលែ�ង្សា	 
ឬការីឃំុខលាួៃ	ៃិង្សា	�ក៏ខខ�ឌ នៃការីបញ្ញាា ឲ្យយណ�ះលែ�ង្សា	លែដូ�កំ៏ពុុង្សារីង់្សា�ំ
សវោការី	ឃំុខលាួៃបង្ហាក រី	តុ�ការីៃឹង្សាពិុ�រីណាណ�ើព័ុត៌មាៃលែដូ�ផត�់	ណ��
ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	លែដូ�រីមួមាៃអៃុស្សៃ៍	ណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ នៃ
ការីណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សាត្រូតវូផដា�់ទម្ងៃ់ខាលា ងំ្សាណៅណ�ើ	អៃុស្សៃ៍	ៃិង្សាការីវា�តនមលាពុើ
ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃ	ជំៃំុជត្រូមះ។

(d)	 ត្រូបសិៃណបើតុ�ការីកំ៏�ត់ថា	មាៃ�ទធភាពុណត្រូច្ើៃលែដូ�	មិៃមាៃ
�ក៏ខខ�ឌ មិៃលែមៃរីបិូ�វត្ថុ	ឬការី	រីមួបញូូ�ោុនៃ	�ក៏ខខ�ឌ នៃការី
ត្រូតតួពិុៃិតយមុៃជំៃំុជត្រូមះណា	លែដូ�ៃឹង្សាធាោោូង្សា	សមណហិតុផ�ពុើការី
បង្ហាា ញខលាួៃរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទណ�សវោការីឃំុខលាួៃ	បង្ហាក រី	ឬធាោោូង្សាសម
ណហិតុផ�ពុើសុវត្ថិភាពុស្ធារី�មុៃណពុ�	សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី	 
តុ�ការីអាច្ៃឹង្សាឃំុឃាងំ្សាចុ្ង្សាណ�ទ	លែដូ�រីង់្សា�សំវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីណោះ	
ណហិើ�ត្រូតវូលែថ្មីលាង្សាពុើ	ណហិតុផ�ចំ្ណពាះការីឃំុខលាួៃណ�ណ�ើកំ៏�ត់ត្រូតាណោះ។

(e) (1)	 ត្រូបសិៃណបើតុ�ការីសណត្រូមច្ថា	មិៃមាៃមូ��្ឋ ៃត្រូគប់ត្រូោៃ់	
សត្រូមាប់ការីឃំុឃំាង្សាចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�រីង់្សា�ំសវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី			តុ�ការី
ត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សាចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�មាៃការីទទួ�ស្្គ �់	ខលាួៃឯង្សា	ឬការី
ទទួ�ស្្គ �់ខលាួៃឯង្សាលែដូ�បាៃត្រូតតួពិុៃិតយ		ណហិើ��ក់៏�ក៏ខខ�ឌ រីតឹត្តិ	 
តិច្តួច្បំផុតលែដូ�មិៃលែមៃជារីបិូ�វត្ថុ		ឬការីរីមួបញូូ�នៃ�ក៏ខខ�ឌ
ោោនៃការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃ	ជំៃំុជត្រូមះ	ណដូើម្ើធាោោូង្សាសមណហិតុផ�ៃូវ
សុវត្ថិភាពុ	ស្រីធារី�ៈ	ៃិង្សាការីបង្ហាា ញខលាួៃក៏ុងុ្សា	តុ�ការីរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ
ដូូច្លែដូ�បាៃតត្រូមវូ។

(2)	 បុគ្គ�មិៃត្រូតវូបាៃតត្រូមវូឲ្យយបង់្សាត្រូបាក់៏សត្រូមាប់�ក៏ខខ�ឌ មិៃលែមៃ	
រីបិូ�វត្ថុ	ឬការីរីមួបញូូ��ក៏ខខ�ឌ ោោលែដូ�បាៃ�ក់៏		ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា
ណៃះណឡើ�។

មាត្រូតា	 7.	 សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី

1320.19. (a)	 ត្រូបសិៃណបើចុ្ង្សាណ�ទត្រូតវូបាៃ�ក់៏ក៏ុងុ្សាក៏លែៃលាង្សាឃំុឃំាង្សា		
សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីៃឹង្សាត្រូតវូត្រូបត្រូពឹុតតណៅក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�បើនថ្មី្ង	ណ្្ើការីរីបស់
តុ�ការីោូង្សា�ូរី	បោទ ប់ពុើបាៃ�ក់៏ញតតិ	ឃំុខលាួៃបង្ហាក រី។	ត្រូបសិៃណបើចុ្ង្សាណ�ទ
មិៃត្រូតវូបាៃ�ក់៏ក៏ុងុ្សាក៏លែៃលាង្សាឃំុឃំាង្សាណទ		សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីៃឹង្សាត្រូតវូត្រូបត្រូពឹុត
ណៅ	ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�បើនថ្មី្ង	ណ្្ើការីរីបស់តុ�ការីោូង្សា�ូរី	បោទ ប់ពុើចុ្ង្សាណ�ទត្រូតវូ
បាៃោំមក៏	�ក់៏ក៏ុងុ្សាមៃទើរីឃំុឃំាង្សាលែដូ�ជា�ទធផ�នៃដូើកាលែដូ�បាៃ	ណច្ញ
ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(c)។	ត្រូបសិៃណបើចុ្ង្សាណ�ទមិៃស្ថិតណ�ក៏ុងុ្សា
ក៏លែៃលាង្សាឃំុឃំាង្សា	ណ�ណពុ�ណសុើសំុ	សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីណទ	ណហិើ�តុ�ការី
មិៃណច្ញដូើកាលែដូ�	ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាសំណ�ើ សត្រូមាប់សវោការីណោះ	សវោការី
ឃំុខលាួៃ	បង្ហាក រីៃឹង្សាត្រូតវូត្រូបត្រូពឹុតតណៅក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ត្រូបំានថ្មី្ងណ្្ើការីរីបស់	តុ�ការី
ោូង្សា�ូរី	នៃសំណ�ើ សត្រូមាប់សវោការីណៃះ។	ណ���ក៏ខខ�ឌ ពិុណសស
រីបស់ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ា	ជាមួ�ៃឹង្សាកិ៏ចូ្ត្រូពុមណត្រូពុៀង្សា	រីបស់តុ�ការី	សវោការី
ឃំុខលាួៃ	បង្ហាក រីៃឹង្សាត្រូតវូត្រូបត្រូពឹុតតណៅរីមួោុ	ជាមួ�ការីបញាូៃខលាួៃណៅណៅត្រូក៏ម	ឬ
ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�បើនថ្មី្ង	ណ្្ើការីរីបស់តុ�ការី	បោទ ប់ពុើការីបញាូៃខលាួៃ។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 25 ្រន្ត
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(f)	 សត្រូមាប់លែតណោ�បំ�ង្សាមយា៉ាង្សាគត់គឺកំ៏�ត់ថាណតើបុគ្គ�ណោះ	គួរីត្រូតវូ
បាៃឃំុខលាួៃ	ឬបណង្សាកើតៃូវ�ក៏ខខ�ឌ រីតឹត្តឹក៏ត្រូមិតតិច្តួច្	បំផុតមិៃលែមៃ
រីបិូ�វត្ថុនៃការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃជំៃំុជត្រូមះណដូើម្ើ	�ក់៏ណៅណ�ើ	តុ�ការីអាច្
ពិុ�រីណាអំពុើព័ុត៌មាៃពាក់៏ព័ុៃធណាមួ�		ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាច្បាប់
តុ�ការីរីដូ្ឋ	California	រីមួមាៃបុូលែៃត	មិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះខាង្សាណត្រូកាមណៃះ៖

(1)	 �ក៏ខ�ៈ	ៃិង្សាកា�ៈណទសៈនៃបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ លែដូ�បាៃ	
ណ�ទត្រូបកាៃ់។

(2)	 ស្្ថ ៃទម្ងៃ់នៃភសតុតាង្សាត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាចុ្ង្សាណ�ទ	ណ�ើក៏លែ�ង្សាលែតថា
		តុ�ការីអាច្ៃឹង្សាពិុ�រីណាអំពុើភាពុអាច្អៃុញ្ញាា តបាៃនៃ	ភសតុតាង្សាលែដូ�
លែសង្្សារីក៏ការីដូក៏ណច្ញ។

(3)	 ការីត្រូបត្រូពឹុតតពុើមុៃចំ្�ង្សាត្រូគសួ្រី	ៃិង្សាសហិគមៃ៍		ត្រូបវតតិបទណ�ើើស
ត្រូពុហិើទ�ឌ រីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ	ៃិង្សាកំ៏�ត់ត្រូតា	លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីបង្ហាា ញខលាួៃ
ណ�តុ�ការីណ�ក៏ុងុ្សា	ដំូណ�ើ រីការីណរីឿង្សាក៏ដាើតុ�ការី។

(4)	 ណ�ណពុ�លែដូ�ត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ 	ឬ	ការី�ប់ខលាួៃ	បចុូ្ប្ៃ	ុ ថាណតើចុ្ង្សាណ�ទស្ថិតក៏ុងុ្សាការីណ�ះលែ�ង្សាស្ក៏�្ង្សា		ការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�
ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ 	ឬទត្រូមង់្សា	ណាមួ�នៃការីណ�ះលែ�ង្សាមាៃការី
ត្រូតតួពិុៃិតយ	លែដូ�រីង់្សា�	ំការីជំៃំុជត្រូមះ	ការីកាត់ណ�ស	ប�ដាឹ ង្សាឧទធរី�៍	ឬការី
បញប់ូការី	កាត់ណ�សសត្រូមាប់បទណ�ើើសណត្រូកាមច្បាប់សហិព័ុៃធ	ឬច្បាប់	រីបស់
រីដូ្ឋណៃះ	ឬរីដូ្ឋណាមួ�ណផសង្សាណទៀត។

(5)	 �ក៏ខ�ៈ	ៃិង្សាស្្ថ ៃទម្ងៃ់នៃហាៃិភ័�ចំ្ណពាះសុវត្ថិភាពុរីបស់	បុគ្គ�
ណាមុាក់៏ណផសង្សាណទៀត	ឬសហិគមៃ៍	លែដូ�បង្សាកណ��	ការីណ�ះលែ�ង្សាចុ្ង្សាណ�ទ
ត្រូបសិៃណបើអាច្អៃុវតតបាៃ។

(6)	 អៃុស្សៃ៍នៃណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះលែដូ�បាៃទទួ�	
ណ��ណត្រូបើឧបក៏រី�៍វា�តនមលាហាៃិភ័�លែដូ�មាៃសុពុ�ភាពុ។

(7)	 ផ�បូះពា�់នៃការីឃំុខលាួៃណៅណ�ើទំៃួ�ខុសត្រូតវូ	ៃិង្សាចំ្�ង្សា	
ទំោក់៏ទំៃង្សារីវាង្សាត្រូគសួ្រី	ៃិង្សាសហិគមៃ៍ការីង្ហារី		ៃិង្សាការីចូ្�រីមួណ�ក៏ុងុ្សា
ការីអប់រីរំីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ។

(8)	 សំណ�ើ លែផៃការីនៃការីត្រូតតួពិុៃិតយណាមួ�។

(g)	 ត្រូបសិៃណបើចុ្ង្សាណ�ទណាមុាក់៏	ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាពុើការីលែថ្មីរីក៏ា	បោទ ប់ពុើ
សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី	ណ�ក៏ុងុ្សាឯក៏ស្រី	លែដូ�អៃុញ្ញាា តការីណ�ះលែ�ង្សា
ចុ្ង្សាណ�ទតុ�ការី	ត្រូតវូជូៃដំូ�ឹង្សាដូ�់	ចុ្ង្សាណ�ទដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

(1)	 �ក៏ខខ�ឌ �ំង្សាអស់	ត្រូបសិៃណបើមាៃ	លែដូ�ការីណ�ះលែ�ង្សាស្ថិតណត្រូកាម	 
ក៏ុងុ្សា�ក៏ខ�ៈមួ�លែដូ�មាៃភាពុច្បាស់�ស់	ៃិង្សាជាក់៏�ក់៏ត្រូគប់ត្រូោៃ់	
ណដូើម្ើបណត្រូមើជាមគ្គុណទទសក៍៏សត្រូមាប់ការីត្រូបត្រូពឹុតតរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ។

(2)	 ណ�សបញាតតិសត្រូមាប់	ៃិង្សាផ�វបិាក៏ណផសង្សាៗនៃការីរីណំ�ភបំពាៃ
ណៅណ�ើ�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សា	លែដូ�អាច្រាប់បញូូ��ំង្សាការី�ប់ខលាួៃ
ចុ្ង្សាណ�ទ	ឬការីណច្ញស្�ត្រូក៏មភាលា មៗសត្រូមាប់ការី�ប់ខលាួៃចុ្ង្សាណ�ទ។
1320.21. (a)	 បោទ ប់ពុើការីបង្ហាា ញភ័សតុតាង្សា	អង្សា្គណហិតុ	ឬការីផ្លា ស់បដាូរី
កា�ៈណទសៈឯក៏ស្រីលែដូ�ណទើបរីក៏ណឃើញថ្មីើើៗ	អ�យការី	ឬស្ើ ក៏ដាើអាច្�ក់៏
ញតតិ	ណដូើម្ើណបើក៏សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីណឡើង្សាវញិ	ឬសត្រូមាប់សវោការីថ្មីើើមួ�
ណ�ណពុ�ណាមួ�មុៃការីជំៃំុជត្រូមះ។	ណ�ណ�ើញតតិរីបស់ខលាួៃ	តុ�ការីអាច្
ៃឹង្សាណបើក៏សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីណឡើង្សាវញិណ��លែផ្អក៏ណ�ើភ័សតុតាង្សា	អង្សា្គណហិតុ	ឬ
ការីផ្លា ស់បដាូរីកា�ៈណទសៈឯក៏ស្រីលែដូ�ណទើបរីក៏ណឃើញថ្មីើើៗ	លែដូ�ោំណៅកាៃ់ការី
�ក៏ចិ្តតទុក៏�ក់៏រីបស់តុ�ការីណ��ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ។
(b)	 ញតតិណាមួ�សត្រូមាប់សវោការីណត្រូកា�សវោការីឃំុខលាួៃបង្្សា
ការី	ត្រូតវូបញ្ញាា ក់៏ភ័សតុតាង្សា	ឬកា�ៈណទសៈលែដូ�មិៃត្រូតវូបាៃដឹូង្សាណ�ណពុ�នៃ
សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី	ឬការីផ្លា ស់បដាូរីកា�ៈណទសៈឯក៏ស្រីលែដូ�ណច្ញ

(B)	 ចុ្ង្សាណ�ទបាៃត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ បចុូ្ប្ៃលុែដូ�រីង់្សា�	ំការី
កាត់ណ�សពុើបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ដូូច្មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សា	ក៏ថាខ�ឌ ទើ	(1)	នៃ
លែផកុ៏រីង្សា	(a)។

(C)	 ចុ្ង្សាណ�ទបាៃបំភិតបំភ័�	ឃាត់ឃំាង្សា	ឬគំរាមកំ៏លែហិង្សាអំពុើ	ការីសង្សាសឹក៏
ត្រូបឆំ្ង្សាៃឹង្សាស្ក៏សើ	ឬជៃរីង្សាណត្រូោះនៃបទណ�ើើស	ត្រូពុហិើទ�ឌ បចុូ្ប្ៃ។ុ

(D)	 ណ�ណពុ��ប់ខលាួៃ	ចុ្ង្សាណ�ទ	ស្ថិតណ�ណត្រូកាមការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ណត្រូកា�ការី
ផដាោទ ណ�សទត្រូមង់្សាណាមួ�ណត្រូរៅពុើការីណ�ះលែ�ង្សា	ស្ក៏�្ង្សាណត្រូរៅផលាូវការី	ឬ
ការីត្រូតតួពិុៃិតយណ��តុ�ការី។

(b)	 អ�យការីត្រូតវូបណង្សាកើតណ�ឯសវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីថាមាៃ	មូ�ណហិតុ
ត្រូបហាក់៏ត្រូបលែហិ�ក៏ុងុ្សាការីណជឿថា	ចុ្ង្សាណ�ទបាៃ	ត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ 	 
ឬបទណ�ើើស�ងំ្សាឡា�លែដូ�បាៃណ�ទ	ត្រូបកាៃ់	ណ�ណពុ�លែដូ�មិៃមាៃ
ភសតុតាង្សាត្រូគប់ត្រូោៃ់	ឬត្រូបសិៃណបើ	ចុ្ង្សាណ�ទ	ពំុុ�ៃ់ត្រូតវូបាៃោចូំ្�ក៏ុងុ្សា
សវោការីណដូើម្ើណឆូលាើ�តបសវោការី	ោមុំខ	ឬការី�ះបង់្សាសិទធិសវោការី
ោមុំខ	ណហិើ�ចុ្ង្សាណ�ទ	ត្រូបឈមៃឹង្សាភាពុត្រូគប់ត្រូោៃ់នៃភសតុតាង្សាលែដូ�
បង្ហាា ញថា		ខលាួៃបាៃត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ 	ឬបទណ�ើើស�ងំ្សាឡា�		 
លែដូ�បាៃណ�ទត្រូបកាៃ់។

(c)	 តុ�ការីត្រូតវូណ្្ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ផ្ទ �់ខលាួៃ�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាការី	ឃំុខលាួៃបង្ហាក រី	 រីមួ�ងំ្សាការីកំ៏�ត់មូ�ណហិតុត្រូបហាក់៏ត្រូបលែហិ�	ណដូើម្ើណជឿថា	ចុ្ង្សាណ�ទ
បាៃត្រូបត្រូពឹុតតបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ 		ឬបទណ�ើើស�ងំ្សាឡា�	ណ��លែផ្អក៏ណ�ើ
ណសច្ក៏ដាើលែថ្មីលាង្សាការី�៍		ត្រូបសិៃណបើមាៃ	រីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ	ការីផដា�់ភសតុតាង្សា	ៃិង្សា
ទឡាើក៏រី�៍រីបស់ណមធាវ	ីមតិចូ្�រីមួពុើជៃរីង្សាណត្រូោះ	ត្រូបសិៃណបើ	មាៃ	ៃិង្សារា�់
ភសតុតាង្សាលែដូ�បាៃបង្ហាា ញណ�សវោការី។	តុ�ការីអាច្ពិុ�រីណាអំពុើ
ពាក៏យច្�មអារាមលែដូ�អាច្ណជឿ	ទុក៏ចិ្តតបាៃណ�ក៏ុងុ្សាការីណ្្ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្
ចិ្តតណាមួ�	ណត្រូកាមលែផកុ៏ណៃះ។	ចុ្ង្សាណ�ទត្រូតវូមាៃសិទធិផដា�់ក៏សិ�ស្ក៏សើ
ណ�ឯសវោការី។

(d) (1)	 ណ�ឯសវោការីឃំុខលាួៃ	តុ�ការីអាច្បង្ហា្គ ប់ឲ្យយឃំុខលាួៃបង្ហាក រី		 ចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�រីង់្សា�ំការីជំៃំុជត្រូមះ	ឬសវោការីណផសង្សាណទៀត		លែតក៏ុងុ្សាក៏រី�ើ
លែដូ�ការីឃំុខលាួៃណោះត្រូតវូបាៃអៃុញ្ញាា តណត្រូកាម	រីដូ្ឋ្មើៃុញាសហិរីដូ្ឋ	ៃិង្សា
ណត្រូកាម្មើៃុញារីដូ្ឋ	California	ណហិើ�	តុ�ការីកំ៏�ត់ណ��ភសតុតាង្សា
ច្បាស់�ស់	ៃិង្សាគួរីឲ្យយទុក៏ចិ្តតថា		ោើ ៃ�ក៏ខខ�ឌ មិៃលែមៃរីបិូ�វត្ថុ	ឬការី
រីមួបញូូ�ោុៃូវ�ក៏ខខ�ឌ 	នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយមុៃណពុ�ជំៃំុជត្រូមះណា	ៃឹង្សា
ធាោោូង្សាសមណហិតុ	ផ�ៃូវសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ	ឬការីបង្ហាា ញខលាួៃរីបស់
ចុ្ង្សាណ�ទ	ណ�តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ។	តុ�ការីត្រូតវូបញ្ញាា ក់៏អំពុើណហិតុផ�
សត្រូមាប់ការីណច្ញដូើកា	ឃំុខលាួៃបង្ហាក រីណ�ើកំ៏�ត់ត្រូតា។

(2)	 អត្ថបទនៃសវោការីត្រូតវូផដា�់ជូៃតាមសំណ�ើ រីបស់ភាគើណាមួ�	
ក៏ុងុ្សារី�ៈណពុ�ពុើរីនថ្មី្ងណ�តុ�ការី	បោទ ប់ពុើបាៃណ្្ើការីណសុើសំុរីចួ្។

(3)	 ត្រូបសិៃណបើភាគើណាមួ��ក់៏ដូើកាបង្ហា្គ ប់មួ�លែដូ�ត្រូបឆំ្ង្សា	ៃឹង្សា
ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្	តុ�ការីឧទធរី�៍ត្រូតវូពិុ�រីណា	ដូើកាបង្ហា្គ ប់ណោះជាបោទ ៃ់។

(e) (1)	 ត្រូបសិៃណបើតុ�ការីកំ៏�ត់ថា	ពំុុមាៃមូ��្ឋ ៃត្រូគប់ត្រូោៃ់	សត្រូមាប់
ការីឃំុខលាួៃចុ្ង្សាណ�ទណទណោះ	តុ�ការីត្រូតវូណ�ះលែ�ង្សា	ចុ្ង្សាណ�ទណ��ការី
ទទួ�ស្្គ �់ផ្ទ �់ខលាួៃរីបស់ពួុក៏ណគ	ឬ	ការីទទួ�ស្្គ �់ផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�
បាៃត្រូតតួពិុៃិតយ	ៃិង្សា�ក់៏	�ក៏ខខ�ឌ រីតឹត្តឹក៏ត្រូមិតតិច្តួច្បំផុតមិៃលែមៃ
រីបិូ�វត្ថុ		ឫការីរីមួបញូូ�ោុៃូវ�ក៏ខខ�ឌ ោោនៃការីត្រូតតួពិុៃិតយ	មុៃណពុ�
ជំៃំុជត្រូមះ	ណដូើម្ើធាោោូង្សាសមណហិតុផ�ៃូវ	សុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ	ឬការី
បង្ហាា ញខលាួៃរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ	ណ�តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ។

(2)	 បុគ្គ�មិៃត្រូតវូបាៃតត្រូមវូឲ្យយបង់្សាត្រូបាក់៏សត្រូមាប់�ក៏ខខ�ឌ មិៃលែមៃ	
រីបិូ�វត្ថុ	ឬការីរីមួបញូូ��ក៏ខខ�ឌ ោោលែដូ�បាៃ�ក់៏		ត្រូសបតាមលែផកុ៏រីង្សា
ណៃះណឡើ�។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 25 ្រន្ត
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(1)	 ណច្ញណវជាបញ្ញាា ការីណត្រូបើត្រូបាស់ត្រូតឹមត្រូតវូៃូវព័ុត៌មាៃវា�តនមលាហាៃិភ័�
មុៃជំៃំុជត្រូមះ	ណ��តុ�ការីណ�ណពុ�ណ្្ើការីសណត្រូមច្ចិ្តតអំពុើការី
ណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សាឃំុខលាួៃមុៃជំៃំុជត្រូមះ	លែដូ�ពិុ�រីណាណៅណ�ើសុវត្ថិភាពុ
រីបស់ស្ធារី�ជៃ	ៃិង្សាជៃរីង្សាណត្រូោះ	សិទធិទទួ�បាៃដំូណ�ើ រីការីត្រូតឹមត្រូតវូ
រីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ	�ក៏ខ�ៈជាក់៏�ក់៏	ឬតត្រូមវូការីរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ	ៃិង្សា
�ទធភាពុណត្រូបើត្រូបាស់បាៃៃូវ្ៃធាៃក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	ណដូើម្ើត្រូតតួពិុៃិតយបុគ្គ�
ត្រូបក៏បណ��ត្រូបសិទធភាពុខ�ៈណពុ�បណង្សាកើៃត្រូបសិទធភាពុជាអតិបរីមិា។

(2)	 បរីោិ�អំពុើ	សមាសភាពុ	នៃ	“ការីណ្្ើឲ្យយមាៃសុពុ�ភាពុ”	
ណ�ះត្រូស្�ភាពុ�ំបាច់្	ៃិង្សាភាពុញឹក៏ញាប់នៃការីណ្្ើឲ្យយមាៃសុពុ�ភាពុ
នៃឧបក៏រី�៍វា�តនមលាហាៃិភ័�	ណៅណ�ើត្រូបជាពុ�រីដូ្ឋក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	 
ៃិង្សាណ�ះត្រូស្�ការីកំ៏�ត់អតតសញា�	ៃិង្សាកាត់បៃ្ថ�ភាពុ	�ណម្អៀង្សា
�ងំ្សាត្រូសងុ្សាណ�ក៏ុងុ្សា	�ិខិតូបក៏រី�៍វា�តនមលា។

(3)	 ណច្ញណវជាបញ្ញាា សតង់្សា�រីសត្រូមាប់ការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិ	ការីណ�ះលែ�ង្សា	 
ៃិង្សាការីឃំុខលាួៃណ��ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ	ៃិង្សាតុ�ការី	លែដូ�
ត្រូតវូរាប់បញូូ�ៃូវសតង់្សា�រីមួ�លែដូ�អៃុញ្ញាា តការីឃំុឃលាួៃមុៃណពុ�ោខំលាួៃ
មក៏ណឆូលាើ�ណ�មុខតុ�ការី	ត្រូបសិៃណបើមាៃ�ទធភាពុជាណត្រូច្ើៃលែដូ�ថា	 
ោើ ៃ�ក៏ខខ�ឌ 	មិៃលែមៃជាត្រូបាក់៏	ឬការីរីមួបញូូ�ោុៃូវ�ក៏ខខ�ឌ នៃការី
ត្រូតតួពិុៃិតយមុៃណពុ�ជំៃំុជត្រូមះ	ៃឹង្សាធាោសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈោូង្សាសម
ណហិតុផ�	ឬការីបង្ហាា ញខលាួៃរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទណ�តុ�ការីតាមការីតត្រូមវូ។

(4)	 ណច្ញណវជាបញ្ញាា បូារាាលែមូត្រូតនៃវធិាៃតុ�ការីក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃលែដូ�ត្រូតវូ
បាៃអៃុញ្ញាា តណ�	ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	1320.11	ណ��ពិុ�រីណាអំពុើសុវត្ថិភាពុ
នៃស្ធារី�ជៃ	ៃិង្សាជៃរីង្សាណត្រូោះ	សិទធិទទួ�បាៃដំូណ�ើ រីការីត្រូតឹមត្រូតវូ
រីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ	ៃិង្សា�ទធភាពុណត្រូបើត្រូបាស់បាៃៃូវ្ៃធាៃក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	ណដូើម្ើ
ត្រូតតួពិុៃិតយបុគ្គ�ត្រូបក៏បណ��ត្រូបសិទធភាពុខ�ៈណពុ�បណង្សាកើៃត្រូបសិទធភាពុ
ជាអតិបរីមិា។

(5)	 ណច្ញណវជាបញ្ញាា ការី�ក់៏បង្សាខំ�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	
រីមួ�ំង្សាការីកំ៏�ត់ទុក៏មុៃៃូវក៏ត្រូមិត	ឬត្រូបណភទនៃហាៃិភ័�។

(b)	 ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	ត្រូតវូកំ៏�ត់អតតសញ្ញាា �	ៃិង្សាកំ៏�ត់ៃូវទិៃៃ័ុ�
លែដូ�ត្រូតវូការីជាអប្បរីមិាលែដូ�ត្រូតវូរា�ការី�៍ណ��តុ�ការីៃើមួ�ៗ។
	តុ�ការីត្រូតវូ�ក់៏ជូៃទិៃៃ័ុ�ពុើរីដូង្សាក៏ុងុ្សាមួ�ឆុ្ណំៅកាៃ់ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�
ការី។	ទិៃៃ័ុ�ៃឹង្សារីមួមាៃជាអាទិ៍	បុូលែៃតមិៃកំ៏�ត់ចំ្ណពាះចំ្ៃួៃនៃការី
ណក៏ើតណឡើង្សាលែដូ�ក៏ុងុ្សាណោះបុគ្គ��ងំ្សាណោះ៖

(1)	 ត្រូតវូបាៃវា�តនមលាណ��ណត្រូបើត្រូបាស់ឧបក៏រី�៍វា�តនមលាហាៃិភ័�	ៃិង្សា
ក៏ត្រូមិតនៃហាៃិភ័�រីបស់បុគ្គ��ំង្សាណោះ។

(2)	 ត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណ��លែផ្អក៏ណៅណ�ើការីសៃយាណោរីពុតាមតុ�ការី
ផ្ទ �់ខលាួៃ	ឬការីសៃយាណោរីពុតាមតុ�ការីផ្ទ �់ខលាួៃលែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ត្រូតតួពិុៃិតយណ��អៃុណ�មតាម៖

(A)	 លែផកុ៏រីង្សា	(b)	នៃលែផកុ៏ទើ	1320.10។

(B)	 លែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	1320.10។

(C)	 លែផកុ៏ទើ	1320.12	លែបង្សាលែច្ក៏តាមក៏ត្រូមិតនៃហាៃិភ័�។

(D)	 លែផកុ៏ទើ	1320.13	លែបង្សាលែច្ក៏តាមក៏ត្រូមិតនៃហាៃិភ័�។

(3)	 ឃំុឃំាង្សាណ�ឯ៖

(A)	 ោំខលាួៃមក៏ណឆូលាើ�ណ�មុខតុ�ការី	លែបង្សាលែច្ក៏តាមក៏ត្រូមិតនៃហាៃិភ័�។

(B)	 សវោការីឃំុខលាួៃមុៃជំៃំុជត្រូមះ	លែបង្សាលែច្ក៏តាមក៏ត្រូមិត	នៃហាៃិភ័�។

(4)	 ការីសៃយាណោរីពុតាមតុ�ការីផ្ទ �់ខលាួៃមុៃជំៃំុជត្រូមះណ�ណពុ�
ណ�ះលែ�ង្សា	ឬការីណ�ះលែ�ង្សាតាមការីសៃយាណោរីពុតាមតុ�ការីផ្ទ �់ខលាួៃ
មុៃណ�ណពុ�ត្រូតតួពិុៃិតយ	លែដូ�៖

ស្�ត្រូក៏មសវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីលែដូ�បាៃណបើក៏ណឡើង្សាវញិ	ឬថ្មីើើ	រីមួ�ងំ្សាថា
ណតើមាៃ�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាលែដូ�ៃឹង្សាធាោសុវត្ថិភាពុស្ធារី�ៈ
ោូង្សាសមណហិតុផ�ៃិង្សាការីបង្ហាា ញខលាួៃរីបស់ចុ្ង្សាណ�ទណ�តុ�ការីតាម
ការីតត្រូមវូលែដូរីឬណទ។

(c)	 ណត្រូកា�ពុើមាៃសំណ�ើ រីបស់ជៃរីង្សាណត្រូោះនៃបទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ 	
ជៃរីង្សាណត្រូោះណោះត្រូតវូទទួ�បាៃណសច្ក៏ដាើជូៃដំូ�ឹង្សាណ��អ�យការីអំពុើ
សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីលែដូ�បាៃណបើក៏ណឡើង្សាវញិណោះ។	ត្រូបសិៃណបើបាៃ
ណសុើសំុ	ជៃរីង្សាណត្រូោះត្រូតវូទទួ�បាៃឱកាសសមណហិតុផ�ក៏ុងុ្សាការីចូ្�រីមួ
សវោការីណ��លែផកុ៏ណ�ើបញ្ញាា នៃស្្ថ ៃភាពុលែថ្មីរីក៏ារីបស់ចុ្ង្សាណ�ទ។

(d)	 តុ�ការីអាច្ៃឹង្សាផដា�់ញតតិណដូើម្ើណបើក៏សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រីណឡើង្សា
វញិ	ឬសត្រូមាប់សវោការីថ្មីើើមួ�លែដូ�លែផ្អក៏ណ�ើណហិតុផ��្អមួ�លែដូ�បាៃ
បង្ហាា ញ។

(e)	 ការីសណត្រូមច្រីបស់តុ�ការី�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាស្្ថ ៃភាពុលែថ្មីរីក៏ាចុ្ង្សាណ�ទ	ត្រូតវូ
ណ្្ើណឡើង្សាណ��អៃុណ�មតាមបទបញាតតិ�ំង្សាឡា�នៃជំពូុក៏ណៃះ។

1320.22.	 តុ�ការីអាច្ណច្ញស្�ត្រូក៏មសត្រូមាប់ការី�ប់ខលាួៃ
ចុ្ង្សាណ�ទបោទ ប់ពុើការីអៃុវតតលែដូ�បង្ហាា ញថា	ចុ្ង្សាណ�ទបាៃរីណំ�ភបំពាៃ
�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាលែដូ�បង្សាខំណ��តុ�ការី។	ណ�ណពុ��ប់ខលាួៃ
ចុ្ង្សាណ�ទស្្ថ ៃភាពុលែថ្មីរីក៏ារីបស់ពួុក៏ណគត្រូតវូពិុៃិតយណឡើង្សាវញិណ��
អៃុណ�មតាមជំពូុក៏ណៃះ។

1320.23. (a)	 ត្រូបសិៃណបើតុ�ការីណច្ញស្�ត្រូក៏ម�ប់ខលាួៃ	ឬដូើកា
ឲ្យយោំខលាួៃណ�ណពុ�ចុ្ង្សាណ�ទខក៏ខាៃមិៃបង្ហាា ញខលាួៃណ�តុ�ការីតាមការី
តត្រូមវូ	ឬណ�ណពុ�លែដូ�ការីណ�ទត្រូបកាៃ់ថាចុ្ង្សាណ�ទបាៃរីណំ�ភបំពាៃ
�ក៏ខខ�ឌ នៃការីត្រូតតួពិុៃិតយមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ឬណត្រូកា�ការីផដាោទ ណ�ស	 
តុ�ការីអាច្បញ្ញាា ក់៏ណ�ណ�ើលែផកុ៏ខាង្សាមុខនៃស្�ត្រូក៏មថាណតើណ�ណពុ�
លែដូ�ចុ្ង្សាណ�ទត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃតាមស្�ត្រូក៏ម	ចុ្ង្សាណ�ទគួរីត្រូតវូបាៃក៏ក់៏
ទុក៏	ៃិង្សាណ�ះលែ�ង្សា	ឃំុខលាួៃសត្រូមាប់ការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិណ�ើក៏ដំូបូង្សា	ឃំុខលាួៃ
ណ��មិៃ�ៃ់បាៃោខំលាួៃមក៏ណឆូលាើ�ណ�មុខតុ�ការី	ឬឃំុខលាួៃណ��
មិៃ�ៃ់បាៃចូ្�រីមួសវោការីណៅណ�ើការីរីណំ�ភបំពាៃណ�ើការីត្រូតតួពិុៃិតយ។

(b)	 ត្រូបសិៃណបើអ�យការី	ទើភុាក់៏ង្ហារីអៃុវតតច្បាប់	ឬទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតតួពិុៃិតយ
ណសុើសំុស្�ត្រូក៏មមួ�លែដូ�មាៃស្្ថ ៃភាពុលែថ្មីរីក៏ាសត្រូមាប់ចុ្ង្សាណ�ទណត្រូរៅពុើ
ការីក៏ក់៏ទុក៏	ៃិង្សាការីណ�ះលែ�ង្សា	ទើភុាក់៏ង្ហារីត្រូតវូផដា�់ជូៃតុ�ការីជាមួ�ៃឹង្សា
ក៏តាត �ំង្សាឡា�លែដូ�ណ្្ើ�ុតតិក៏មើការីត្រូតតួពិុៃិតយ	ឬការីឃំុខលាួៃ។

(c)	 ការីបញ្ញាា ក់៏អំពុើការីណ�ះលែ�ង្សាឬការីឃំុខលាួៃរីបស់តុ�ការីណ�ណ�ើស្�
ដូើកា	ត្រូតវូច្ង្សាភាា ប់កាតព្ុកិ៏ចូ្អៃុវតតណៅណ�ើទើភុាក់៏ង្ហារី�ប់ខលាួៃ	ៃិង្សាក៏ក់៏ទុក៏	 ៃិង្សាមៃទើរីលែថ្មីរីក៏ា	បុូលែៃតមិៃច្ង្សាភាា ប់កាតព្ុកិ៏ចូ្អៃុវតតណៅណ�ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្
បៃតបោទ ប់ណាមួ�ណ��តុ�ការី	ឬណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ
ណឡើ�។	ណ�ះជាោូង្សាណា	ការីបញ្ញាា ក់៏ណៃះ	ក៏តាត មួ�លែដូ�អាច្ត្រូតវូបាៃ
ពិុ�រីណាណ��ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះឬតុ�ការីណ�ណពុ�
កំ៏�ត់ស្្ថ ៃភាពុឃំុខលាួៃរីបស់ជៃណោះណ�ក៏ុងុ្សាដំូណ�ើ រីការីណរីឿង្សាក៏ដាើណ�
តុ�ការីជាបៃតបោទ ប់។

(d)	 ត្រូបសិៃណបើជៃណោះត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃពុើបទមជ្មឹ	ការីកំ៏�ត់ស្្ថ ៃភាពុ
លែថ្មីរីក៏ារីបស់ជៃណោះត្រូតវូ�ប់ណផដាើមជាមួ�ៃឹង្សាៃើតិវ ិ្ ើ�ំង្សាឡា�លែដូ�
មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	1320.8។	ត្រូបសិៃណបើជៃណោះត្រូតវូបាៃ�ប់ខលាួៃ
ពុើបទឧត្រូកិ៏ដូ្ឋ	ការីកំ៏�ត់ស្្ថ ៃភាពុលែថ្មីរីក៏ារីបស់ជៃណោះត្រូតវូ�ប់ណផដាើម
ជាមួ�ៃឹង្សាៃើតិវ ិ្ ើ�ំង្សាឡា�លែដូ�មាៃលែច្ង្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ទើ	1320.9។

មាត្រូតា	 8.	 ការីទទួ�ខុសត្រូតវូរីដូ្ឋបា�រីបស់ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី

1320.24. (a)	 ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	ត្រូតវូអៃុម័តវធិាៃនៃតុ�ការីរីដូ្ឋ	
California	ៃិង្សាទត្រូមង់្សាលែបបបទ	ណដូើម្ើណ្្ើដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 25 ្រន្ត
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1320.25. (a)	 គ�ៈអុក៏ឯក៏ណទស	ៃិង្សាមន្រ្តីៃតើតុ�ការីដូូច្មាៃលែច្ង្សា
ណ�ក៏ុងុ្សាក៏ថាខ�ឌ ទើ	(7)	នៃ	លែផកុ៏រីង្សា	(e)	នៃលែផកុ៏ទើ	1320.24	ត្រូតវូ
កំ៏�ត់ទុក៏មុៃៃូវក៏ត្រូមិតហាៃិភ័�	designate	“�ប”	“ម្យម”	ៃិង្សា	 
“ខ្ពស់”	ណ��លែផ្អក៏ណ�ើពិុៃទុ	ឬក៏ត្រូមិតលែដូ�ផដា�់ជូៃណ���ិខិតុបក៏រី�៍
សត្រូមាប់ការីណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ	ណ�ក៏ុងុ្សា
ការីអៃុវតតការីទទួ�ខុសត្រូតវូរីបស់ពួុក៏ណគណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	 
1320.9។
(b)	 ត្រូបធាៃលែផកុ៏�ុតតិ្ម៌	ត្រូតវូ�ត់តំាង្សាបុគ្គ�បួៃរីបូលែដូ�មាៃជំោញ
ឯក៏ណទសក៏មើវត្ថុជាក់៏�ក់៏ណ�ើការី�ក់៏ពិុៃទុ�ិខិតុបក៏រី�៍វា�តនមលា
ហាៃិភ័�មុៃជំៃំុជត្រូមះ	ៃិង្សាមន្រ្តីៃតើតុ�ការីបើរីបូលែដូ�មាៃជំោញឯក៏ណទស
លែផកុ៏ច្បាប់ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�ក៏ុងុ្សាណោះមួ�រីបូត្រូតវូណ្្ើជាត្រូបធាៃ	ណដូើម្ើ
បណត្រូមើការីណ�ណ�ើគ�ៈណៃះ។	ោូង្សាណហាច្ណាស់មន្រ្តីៃតើមួ�រីបូក៏ុងុ្សាចំ្ណណាម
អុក៏ឯក៏ណទស	ត្រូតវូលែតមាៃជំោញឯក៏ណទសលែផកុ៏ណហិតុបូះពា�់សកាដា ៃុពុ�
ណៅណ�ើភាពុ�ំណអៀង្សាណ�ក៏ុងុ្សា�ិខិតុបក៏រី�៍វា�តនមលាហាៃិភ័�	បលែៃ្ថម
ពុើណ�ើការី�ក់៏ពិុៃទុការីវា�តនមលាហាៃិភ័�។
1320.26. (a)	 តុ�ការីត្រូតវូបណង្សាកើតណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ។	
ណសវា�ំង្សាណៃះអាច្ត្រូតវូបាៃណ្្ើណឡើង្សាណ��បុគ្គ�ិក៏តុ�ការី	ឬតុ�ការី
អាច្ចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាសត្រូមាប់ណសវា�ំង្សាណោះជាមួ�ទើភុាក់៏ង្ហារីស្ធារី�ៈក៏ុងុ្សា
មូ��្ឋ ៃលែដូ�មាៃបទពិុណស្្ៃ៍ពាក់៏ព័ុៃធ។
(b)	 មុៃណពុ�តុ�ការីសណត្រូមច្ចិ្តតមិៃចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�ទើភុាក់៏ង្ហារី
ស្ធារី�ៈក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃលែដូ�មាៃ�ក៏ខ�ៈសម្តតិត្រូគប់ត្រូោៃ់ណាមុាក់៏	
តុ�ការីណោះត្រូតវូលែសង្្សារីក៏ឲ្យយណឃើញថាទើភុាក់៏ង្ហារីណោះៃឹង្សាមិៃ��់ត្រូពុម
អៃុវតតមុខង្ហារីណៃះជាមួ�ៃឹង្សា្ៃធាៃ�ងំ្សាឡា�លែដូ�មាៃ	ឬពំុុមាៃ
សមត្ថភាពុក៏ុងុ្សាការីអៃុវតតមុខង្ហារីណោះ។
(c)	 ត្រូបសិៃណបើោើ ៃទើភុាក់៏ង្ហារីក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃលែដូ�មាៃ�ក៏ខ�ៈសម្តតិត្រូគ
ប់ត្រូោៃ់ណាមុាក់៏ៃឹង្សាអៃុវតតមុខង្ហារីវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះណៃះសត្រូមាប់តុ
�ការីកំ៏ពូុ�ណាមួ�	ណហិើ�តុ�ការីណោះណត្រូជើសណរីសីមិៃអៃុវតតមុខង្ហារី
ណៃះណោះ	តុ�ការីណោះអាច្ចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�ទើភុាក់៏ង្ហារីណសវាក៏មើ
វា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះក៏ុងុ្សាត្រូសកុ៏ថ្មីើើមួ�	លែដូ�បាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាណដូើម្ើអៃុវតត
តួោទើណៃះជាពិុណសស។
(d)	 សត្រូមាប់ណោ�បំ�ង្សានៃការីផដា�់ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជ
ត្រូមះ	តុ�ការីអាច្ៃឹង្សាមិៃចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�ទើភុាក់៏ង្ហារីស្ធារី�ៈ
ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃលែដូ�មាៃ�ក៏ខ�ៈសម្តតិត្រូគប់ត្រូោៃ់	លែដូ�មាៃការី
ទទួ�ខុសត្រូតវូច្ម្ង្សាចំ្ណពាះការី�ប់ខលាួៃ	ៃិង្សាការីឃំុខលាួៃជាមួ�ៃឹង្សា
អំណាច្ច្បាប់។
(e)	 ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ	ត្រូតវូណ្្ើណឡើង្សា	ណ��ៃិណោជិក៏	 
ស្ធារី�ៈ។
(f)	 ថ្្មីើណបើមាៃលែផកុ៏រីង្សា	(h)	ក៏៏ណ��	តុ�ការីកំ៏ពូុ�នៃណខាៃ ើ្	Santa Clara 
អាច្ៃឹង្សាចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�ការីោិ�័�ណសវាមុៃជំៃំុជត្រូមះនៃណខាៃ ើ្	
Santa Clara	ណដូើម្ើផដា�់ជូៃណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ	ណ�ក៏ុងុ្សាណខាៃ ើ្	
Santa Clara	ណហិើ�ការីោិ�័�ណោះត្រូតវូមាៃសិទធទិទួ�បាៃត្រូបាក់៏វភិាជៃ៍
មូ�ៃិ្ិណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏រីង្សា	(c)	នៃលែផកុ៏ទើ	1320.27	ៃិង្សា	 
លែផកុ៏ទើ	1320.28។
(g)	 ណ�នថ្មី្ងទើ	ឬមុៃនថ្មី្ងទើ	1	លែខកុ៏មាៈ	ឆុ្	ំ2019	ត្រូបធាៃណៅត្រូក៏មនៃ
តុ�ការីកំ៏ពូុ�	ៃិង្សាត្រូបធាៃមន្រ្តីៃតើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុ
ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ នៃណខាៃ ើ្ៃើមួ�ៗ	ឬោ�ក៏នៃការីោិ�័�ណសវា
មុៃជំៃំុជត្រូមះរីបស់ណខាៃ ើ្	Santa Clara សត្រូមាប់ណខាៃ ើ្ណោះ	ត្រូតវូ
�ក់៏ជូៃត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការីៃូវ�ិខិតមួ�ច្បាប់លែដូ�បញ្ញាា ក់៏អះអាង្សា
អំពុើណច្តោរីបស់ខលាួៃក៏ុងុ្សាការីចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាសត្រូមាប់	ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរី
ជំៃំុជត្រូមះ	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ។

(A)	 ខក៏ខាៃមិៃបង្ហាា ញខលាួៃតាមការីតន្រ្តីមតវូឲ្យយមក៏	បង្ហាា ញខលាួៃណ�	តុ�ការី។
(B)	 មាៃការីណ�ទត្រូបកាៃ់សត្រូមាប់បទណ�ើើសត្រូពុហិើទ�ឌ ថ្មីើើមួ�។
(5)	 ត្រូតវូបាៃពិុ�រីណាឲ្យយណ�ះលែ�ង្សា	ឬឃំុខលាួៃណ�ឯសវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី។
(c)	 ណ��អៃុណ�មតាមកិ៏ចូ្សៃយាណត្រូកាមលែផកុ៏រីង្សា	(a)	នៃលែផកុ៏ទើ	 
1320.26	តុ�ការីអាច្តត្រូមវូឲ្យយអង្សា្គភាពុលែដូ�ផដា�់ណសវាក៏មើវា�តនមលា
បុណរីជំៃំុជត្រូមះរា�ការី�៍អំពុើទិៃៃ័ុ�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏ណៃះជូៃត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�
ការីណ�ណពុ�ណវ�សមរីមយ។
(d)	 មួ�ឆំុ្មដាង្សា	តុ�ការីៃើមួ�ៗត្រូតវូផដា�់ព័ុត៌មាៃជូៃត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�
ការីដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
(1)	 ថាណតើតុ�ការីណ្្ើការីពិុៃិតយណឡើង្សាវញិមុៃណពុ�ោំខលាួៃមក៏ណឆូលាើ�ណ�មុខ
តុ�ការី	ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	1320.13	លែដូរីឬណទ។
(2)	 តត្រូមវូការីណពុ�ណពុ�ណវ�លែដូ�បាៃបូាៃ់ស្ើ ៃសត្រូមាប់ណ្្ើ
ណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ចិ្តតណ�ើការីណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សាឃំុខលាួៃណ�ឯសវោការីោំខលាួៃមក៏
ណឆូលាើ�ណ�មុខតុ�ការី	ៃិង្សាសវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី។
(3)	 ឧបក៏រី�៍វា�តនមលាហាៃិភ័�លែដូ�បាៃណ្្ើសុពុ�ក៏ម្	លែដូ�ត្រូតវូបាៃ
ណត្រូបើត្រូបាស់ណ��ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ។
(e)	 ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការីត្រូតវូណ្្ើដូូច្ខាង្សាណត្រូកាម៖
(1)	 ច្ង្សាត្រូក៏ង្សា	ៃិង្សារីក៏ាទុក៏ៃូវបញាើនៃឧបក៏រី�៍វា�តនមលា	ហាៃិភ័�
មុៃជំៃំុជត្រូមះលែដូ�មាៃសុពុ�ភាពុ	រីមួ�ំង្សាឧបក៏រី�៍�ំង្សាឡា�លែដូ�
សមត្រូសបសត្រូមាប់វា�តនមលាសត្រូមាប់អំណពុើហិិង្សាាក៏ុងុ្សាត្រូគសួ្រី	បទណ�ើើស
ផលាូវណភទ	ៃិង្សាបទណ�ើើសហិិង្សាាណផសង្សាៗ។	ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការីត្រូតវូត្រូបឹក៏ា
ជាមួ�ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ	ៃិង្សាភាគើពាក់៏ព័ុៃធណផសង្សាណទៀត
ណ�ក៏ុងុ្សាការីច្ង្សាត្រូក៏ង្សាបញាើឧបក៏រី�៍វា�តនមលា។
(2)	 ត្រូបមូ�ទិៃុ័�ដូូច្មាៃបរីោិ�ណ�ក៏ុងុ្សាណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(b)។
(3)	 ប�ដាុ ះបណាដា �ណៅត្រូក៏មអំពុើការីណត្រូបើត្រូបាស់ព័ុត៌មាៃណសវាក៏មើវា�តនមលា
បុណរីជំៃំុជត្រូមះ	ណ�ណពុ�ណ្្ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្ណៅណ�ើការីណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សាការី
ឃំុខលាួៃមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ៃិង្សាងំ្សាពុើការី�ក់៏បង្សាខំ�ក៏ខខ�ឌ នៃការីណ�ះលែ�ង្សាមុៃ
ជំៃំុជត្រូមះ។
(4)	 ណ�ក៏ុងុ្សាការីត្រូបឹក៏ាជាមួ�	ត្រូបធាៃមន្រ្តីៃតើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយ
ណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ នៃរីដូ្ឋ	California	ជួ�សត្រូម�ួដូ�់
តុ�ការីណ�ក៏ុងុ្សាការីបណង្សាកើតកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�អង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈក៏ុងុ្សា
មូ��្ឋ ៃ	�ក់៏ទង្សាៃឹង្សាបទបញាតតិនៃ	ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ។
(5)	 ណ�នថ្មី្ងទើ	ឬមុៃនថ្មី្ងទើ	1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	2021	ៃិង្សារា�់ឆំុ្បៃតបោទ ប់
មក៏ណទៀត	ត្រូតវូ�ក់៏ជូៃៃូវរីបា�ការី�៍មួ�ជូៃអភិបា�	ៃិង្សាសក៏មើភាពុ
អៃុវតតក៏មើវ ិ្ ើច្ង្សាត្រូក៏ង្សាឯក៏ស្រីរីបស់រីដូ្ឋសភា	ៃិង្សាផដា�់ទិៃៃ័ុ�ណៅណ�ើ
�ទធផ�	ៃិង្សា�ទធផ�រីបស់ក៏មើវ ិ្ ើ។	រីបា�ការី�៍ដំូបូង្សាត្រូតវូណផ្ដា តជា
សំខាៃ់ណៅណ�ើការីអៃុវតតក៏មើវ ិ្ ើ	ណហិើ�រីបា�ការី�៍បៃតបោទ ប់ត្រូតវូមាៃ
ទិៃៃ័ុ�លែដូ�មាៃបរីោិ�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(b)។	រីបា�ការី�៍លែដូ�ត្រូតវូ
�ក់៏ជូៃណ��អៃុណ�មតាមក៏ថាខ�ឌ ណៃះ	ត្រូតវូ�ក់៏ជូៃណ��អៃុណ�ម
តាមលែផកុ៏ទើ	9795	នៃត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�។
(6)	 ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្សហិការីជាមួ�តុ�ការីកំ៏ពូុ�	ត្រូតវូបណង្សាកើតៃូវការីបូាៃ់ស្ើ ៃ
ណពុ�ណវ�លែដូ�ត្រូតវូការីណ�ណពុ�ោំខលាួៃមក៏ណឆូលាើ�ណ�មុខតុ�ការី	ណដូើម្ើ
ណ្្ើការីកំ៏�ត់អំពុើការីណ�ះលែ�ង្សា	ឬការីឃំុខលាួៃ	ណ�ណពុ�លែដូ�ការីកំ៏�ត់ណោះ
ត្រូតវូបាៃណ្្ើណឡើង្សាជាណ�ើក៏ដំូបូង្សាណ�ណពុ�ោំខលាួៃមក៏ណឆូលាើ�ណ�តុ�ការី	ៃិង្សា
ណពុ�ណវ�លែដូ�បាៃបូាៃ់ស្ើ ៃលែដូ�ត្រូតវូការីសត្រូមាប់សវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី។
(7)	 ណកាះត្រូបជំុគ�ៈអុក៏ឯក៏ណទសណ�ើក៏មើវត្ថុ	ៃិង្សាមន្រ្តីៃតើតុ�ការី	ណដូើម្ើ
អៃុវតតការីទទួ�ខុសត្រូតវូ�ំង្សាឡា�លែដូ�មាៃបរីោិ�ណ�ក៏ុងុ្សាលែផកុ៏រីង្សា	(a) 
នៃលែផកុ៏ទើ	1320.25	ៃិង្សាណ្្ើឲ្យយព័ុត៌មាៃណោះមាៃ	សត្រូមាប់	តុ�ការី។
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(d)	 អង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃលែដូ�ទទួ�ត្រូបាក់៏វភិាជៃ៍ណ��អ
ៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូមាៃចំ្ៃួៃទឹក៏ត្រូបាក់៏ណ��លែឡក៏ណសើើៃឹង្សាមូ�ៃិ្ិ
�ងំ្សាណៃះ	ៃិង្សាបញ្ញាា ក់៏ត្រូប�ឆុំ្ថំា	មូ�ៃិ្ិលែដូ�បាៃចំ្ណា�ណ��	
អៃុណ�មតាមច្បាប់រីដូ្ឋ	ពាក់៏ព័ុៃធ	រីមួ�ងំ្សា�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូនៃលែផកុ៏ណៃះ។
(e)	 មូ�ៃិ្ិលែដូ�បាៃន�ទុក៏ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូ
បំណពុញបលែៃ្ថម	ណហិើ�មិៃត្រូតវូជំៃួសឲ្យយមូ�ៃិ្ិមូ��្ឋ ៃបចុូ្ប្ៃ	ុណដូើម្ើ
ោំត្រូទដូ�់ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះណឡើ�។
1320.28. (a)	 ត្រូតឹមនថ្មី្ងទើ	10	លែខមក៏រា	ជាណរីៀង្សារា�់ឆំុ្	ត្រូក៏សួង្សាហិិរីញាវត្ថុ	 
ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្ពិុណត្រូោះណោប�់ជាមួ�ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	ៃិង្សាត្រូបធាៃមន្រ្តីៃតើ
ត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុ	ណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ នៃរីដូ្ឋ	California 
ត្រូតវូបូាៃ់ស្ើ ៃ	ក៏ត្រូមិត	នៃ្ៃធាៃលែដូ�ត្រូតវូការីណដូើម្ើោំត្រូទឲ្យយបាៃត្រូគប់ត្រូោៃ់
ណៅណ�ើការីផដា�់ណសវាត្រូតតួពិុៃិតយមុៃជំៃំុជត្រូមះ	លែដូ�ផដា�់ជូៃ	ណ��
អៃុណ�មតាមជំពូុក៏ណៃះ។	ការីបូាៃ់ស្ើ ៃណៃះ	ត្រូតវូឆូលាុះបញំូ្ញាង្សាចំ្ៃួៃនៃបុគ្គ�
�ំង្សាឡា�លែដូ�កំ៏ពុុង្សាត្រូតវូបាៃត្រូតតួពិុៃិតយ	ៃិង្សាក៏ត្រូមិតនៃការីត្រូតតួពិុៃិតយលែដូ�
ត្រូតវូការី។	ការីបូាៃ់ស្ើ ៃក៏៏ត្រូតវូឆូលាុះបញំូ្ញាង្សាៃូវបៃទុក៏ចំ្ណា�ណ��ផ្ទ �់	ៃិង្សា
ណ��ត្រូបណោ�នៃបុគ្គ�ិក៏លែដូ��ំបាច់្សត្រូមាប់ផដា�់ជូៃណសវា�ំង្សាណៃះផង្សា
លែដូរី។	ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូណបាះពុុម្ពផសព្ុផា�ការីបូាៃ់ស្ើ ៃរីបស់ខលាួៃ	ណហិើ�បញាូៃវា
ណៅកាៃ់រីដូ្ឋសភា	ណ�ណពុ��ក់៏ជូៃថ្មីវកិារីបស់អភិបា�ណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏ទើ	12	នៃមាត្រូតា	IV	នៃរីដូ្ឋ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California។
(b)	 ណ�ណពុ�ដូក៏ទុក៏ណ��រីដូ្ឋសភា	ត្រូក៏សួង្សាហិិរីញាវត្ថុ	ត្រូតវូណ្្ើវភិាជៃ៍
មូ�ៃិ្ិដូ�់ត្រូក៏សួង្សាត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��	មាៃ
�ក៏ខខ�ឌ ក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	សត្រូមាប់ណសវាវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ។	សត្រូមាប់
ណោ�បំ�ង្សានៃលែផកុ៏រីង្សាណៃះ	ការីោិ�័�ណសវាមុៃជំៃំុជត្រូមះរីបស់	ណខាៃ ើ្	
Santa Clara ត្រូតវូមាៃសិទធទិទួ�បាៃមូ�ៃិ្ិណ�ក៏ុងុ្សាណខាៃ ើ្ណោះ។	 
ណ�ក៏ុងុ្សាការីន�វភិាជៃ៍មូ�ៃិ្ិ	ត្រូក៏សួង្សាត្រូតវូពិុ�រីណាអំពុើបលែត្រូមបត្រូម�ួបៃទុក៏
ចំ្ណា�ក៏ុងុ្សាតំបៃ់	មាត្រូត�្ឋ ៃទូ�ត់	ៃិង្សាក៏តាត ណផសង្សាណទៀតណ�ណពុ�ណ្្ើការី
សណត្រូមច្ចិ្តតណ�ើត្រូបាក់៏វភិាជៃ៍។	ការីណ្្ើវភិាជៃ៍ត្រូតវូរាប់បញូូ�ៃូវចំ្លែ�ក៏
មូ��្ឋ ៃសត្រូមាប់ោតំ្រូទដូ�់ការីត្រូតតួពិុៃិតយមុៃជំៃំុជត្រូមះទូ�ងំ្សារីដូ្ឋ	ៃិង្សាចំ្ៃួៃ
ទឹក៏ត្រូបាក់៏បលែៃ្ថម	ោូង្សាណហាច្ណាស់ណ��លែផកុ៏ណៅណ�ើមៃុសសណពុញវ�័
អា�ុច្ណោលា ះ	18	ឆុ្	ំៃិង្សា	50	ឆុ្រំីបស់ណខាៃ ើ្ៃិង្សាអត្រូតា�ប់ខលាួៃក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ
។	ត្រូក៏សួង្សាហិិរីញាវត្ថុ	ត្រូតវូពិុណត្រូោះណោប�់ជាមួ�ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	ត្រូបធាៃ
មន្រ្តីៃតើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ នៃរីដូ្ឋ
 California	ៃិង្សាភាគើពាក់៏ព័ុៃធសំខាៃ់ៗ	រីមួមាៃជាអាទិ៍	តំណាង្សាៃិណោជិក៏
	ណ�ណពុ�អៃុម័តវ ិ្ ើស្ត្រូសតណ្្ើវភិាជៃ៍ត្រូប�ឆុំ្។ំ
(c)	 មូ�ៃិ្ិ�ំង្សាអស់សត្រូមាប់ណសវាវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ត្រូតវូចំ្ណា�
ណ�ើបៃទុក៏ចំ្ណា�ណ��ផ្ទ �់	ៃិង្សាណ��ត្រូបណោ��ំង្សាត្រូសងុ្សា�ក់៏ទង្សាៃឹង្សា
ការីផដា�់ណសវា�ំង្សាណោះ។	មូ�ៃិ្ិ�ំង្សាអស់	លែដូ�ត្រូតវូបាៃន�ទុក៏ណដូើម្ើ
ោំត្រូទណសវាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ត្រូតវូន�ទុក៏ដូ�់អង្សា្គភាពុក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	ណដូើម្ើោំត្រូទ
ដូ�់ការី	ត្រូតតួពិុៃិតយមុៃជំៃំុជត្រូមះ។
(d)	 អង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃលែដូ�ទទួ�ត្រូបាក់៏ន�បត្រូមងុ្សា	ណ��
អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូមាៃទំៃួ�ខុសត្រូតវូ�ច់្ណ��លែឡក៏	សត្រូមាប់
មូ�ៃិ្ិ�ងំ្សាណៃះ	ៃិង្សាបញ្ញាា ក់៏ជាណរីៀង្សារា�់ឆុ្ថំា		មូ�ៃិ្ិត្រូតវូបាៃចំ្ណា�
ណ��អៃុណ�មតាមច្បាប់រីដូ្ឋលែដូ�	ពាក់៏ព័ុៃធ	លែដូ�រីមួមាៃ�ក៏ខខ�ឌ តត្រូមវូ
នៃលែផកុ៏ណៃះ។
(e)	 អង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	ត្រូតវូមាៃសិទធិទទួ�បាៃ	មូ�ៃិ្ិ
ណៃះលែតណ�ណពុ�លែដូ�ពួុក៏ណគចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�តុ�ការី	សត្រូមាប់ការីផដា�់
ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះបុូណណា្ណ ះ។
(f)	 មូ�ៃិ្ិលែដូ�បាៃន�ទុក៏ណ��អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ណៃះ	ត្រូតវូ
បំណពុញបលែៃ្ថម	ៃិង្សាមិៃត្រូតវូជំៃួសឲ្យយមូ�ៃិ្ិមូ��្ឋ ៃបចុូ្ប្ៃ	ុណដូើម្ើោំត្រូទ
ដូ�់ណសវាក៏មើវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះណឡើ�។

(h)	 សត្រូមាប់	ណោ�បំ�ង្សា	នៃលែផកុ៏ណៃះ៖
(1)	 “ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ”	មិៃរាប់បញូូ�ៃូវការីត្រូតតួពិុៃិតយ	
ជៃណ�ើើសលែដូ�ត្រូតវូបាៃ	ណ�ះលែ�ង្សាណត្រូកាមជំពូុក៏ណៃះណឡើ�។
(2) A	“ទើភុាក់៏ង្ហារីស្ធារី�ៈក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃលែដូ�មាៃ�ក៏ខ�ៈសម្តតិ
ត្រូគប់ត្រូោៃ់”	គឺជាទើភុាក់៏ង្ហារីលែដូ�មាៃបទពិុណស្្ៃ៍�ងំ្សាអស់ដូូច្
ខាង្សាណត្រូកាម៖
(A)	 ជំោញឯក៏ណទសពាក់៏ព័ុៃធ	ណ�ក៏ុងុ្សាការីណ្្ើការីកំ៏�ត់ណ��លែផ្អក៏ណ�ើ
ហាៃិភ័�។
(B)	 ការីផដា�់អៃុស្សៃ៍ជូៃតុ�ការីណ��	អៃុណ�ម	តាម	 
លែផកុ៏ទើ	1203។
(C)	 ការីត្រូតតួពិុៃិតយជៃណ�ើើសណ�ក៏ុងុ្សាសហិគមៃ៍។
(D)	 ការីជួ�មន្រ្តីៃតើសៃតិភាពុ។
1320.27. (a)	 ណ�នថ្មី្ងទើ	ឬមុៃនថ្មី្ងទើ	10	លែខមក៏រា	ជាណរីៀង្សារា�់ឆំុ្	 
ត្រូក៏សួង្សាហិិរីញាវត្ថុ	ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្ពិុណត្រូោះណោប�់ជាមួ�ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	ៃិង្សា
ត្រូបធាៃមន្រ្តីៃតើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយណ�ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ
នៃរីដូ្ឋ	California	ត្រូតវូបូាៃ់ស្ើ ៃក៏ត្រូមិតនៃការីផដា�់មូ�ៃិ្ិលែដូ�ត្រូតវូការី
សត្រូមាប់ោំត្រូទឲ្យយបាៃត្រូគប់ត្រូោៃ់ណៅណ�ើ	ណសវាវា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	លែដូ�
បាៃផដា�់ជូៃណ��អៃុណ�មតាម	ជំពូុក៏ណៃះ។	ការីបូាៃ់ស្ើ ៃណ្្ើលែផ្អក៏
ណៅណ�ើវ ិ្ ើស្ត្រូសតលែដូ�បាៃបណង្សាកើតណឡើង្សាណ��ត្រូក៏សួង្សាហិិរីញាវត្ថុ	ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្
ពិុណត្រូោះណោប�់ជាមួ�ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការីនៃរីដូ្ឋ	California	លែដូ�ៃឹង្សា
�ក់៏បញូូ�ចំ្ៃួៃបូាៃ់ស្ើ ៃនៃចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�ជាប់ណ�ទពុើបទណ�ើើស ត្រូពុហិើទ�ឌ 	លែដូ�ទទួ�ការីវា�តនមលាហាៃិភ័�	បៃទុក៏ចំ្ណា�ណ��ផ្ទ �់	 
ៃិង្សាណ��ត្រូបណោ�លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធ	ៃឹង្សាការីណ្្ើការីវា�តនមលាហាៃិភ័�	 
ៃិង្សាបៃទុក៏ចំ្ណា��ងំ្សាអស់លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាការីណ្្ើណសច្ក៏ដាើសណត្រូមច្
ចិ្តតណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សាឃំុខលាួៃណ��តុ�ការី	ៃិង្សាណសវាមុៃ	ជំៃំុជត្រូមះ។	ការី
បូាៃ់ស្ើ ៃណៃះ	ក៏៏ត្រូតវូឆូលាុះបញូ្ញាងំ្សាផង្សាលែដូរីៃូវបៃទុក៏ចំ្ណា�ណ��ផ្ទ �់	ៃិង្សា
ណ��ត្រូបណោ�រីបស់បុគ្គ�ិក៏	លែដូ��បំាច់្ណដូើម្ើណ្្ើមុខង្ហារីណៃះ។	ត្រូក៏សួង្សា
ត្រូតវូណបាះពុុម្ពផសព្ុផា�ការីបូាៃ់ស្ើ ៃរីបស់ខលាួៃ	ណហិើ�បញាៃូវាណៅកាៃ់
រីដូ្ឋសភា	ណ�ណពុ��ក់៏ជូៃថ្មីវកិារីបស់អភិបា�ណ��	អៃុណ�មតាមលែផកុ៏ទើ	 
12	នៃមាត្រូតា	IV	នៃរីដូ្ឋ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California។
(b)	 ណ�ណពុ�ដូក៏ទុក៏ណ��អង្សា្គៃើតិបញាតតិ	ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការីត្រូតវូន�
ទុក៏មូ�ៃិ្ិដូ�់តុ�ការីក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃសត្រូមាប់ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរី
ជំៃំុជត្រូមះ។	មូ�ៃិ្ិត្រូតវូន�ទុក៏ណត្រូកា�កិ៏ចូ្ពិុណត្រូោះណោប�់	ជាមួ�ភាគើ
ពាក់៏ព័ុៃធសំខាៃ់ៗ	រីមួមាៃជាអាទិ៍	ត្រូបធាៃត្រូបតិបតតិតុ�ការី	 
តំណាង្សាៃិណោជិក៏	ៃិង្សាត្រូបធាៃមន្រ្តីៃតើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សាឲ្យយ	ណ�ណត្រូរៅ
ឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�្	ឌីនៃរីដូ្ឋ	California។	ដូូច្លែដូ�បាៃកំ៏�ត់
ណ��ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	ត្រូបាក់៏វភិាជៃ៍ត្រូតវូរាប់បញូូ��ំង្សាចំ្ៃួៃ	 
ទឹក៏ត្រូបាក់៏មូ��្ឋ ៃសត្រូមាប់	ោតំ្រូទណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរី	ជំៃំុជត្រូមះទូ�ងំ្សា
រីដូ្ឋ	ៃិង្សាការីផដា�់មូ�ៃិ្ិបលែៃ្ថមណ��	លែផ្អក៏ណ�ើ�ក៏ខ�ៈវៃិិច្ឆេ័�សមរីមយ។	 
ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការីត្រូតវូពិុ�រីណាអំពុើបលែត្រូមបត្រូម�ួបៃទុក៏ចំ្ណា�ក៏ុងុ្សា
តំបៃ់	មាត្រូត�្ឋ ៃទូ�ត់	ៃិង្សាក៏តាត ណផសង្សាណទៀតណ�ណពុ�ណ្្ើការីសណត្រូមច្ចិ្តតណ�ើ
ត្រូបាក់៏ន�ទុក៏វភិាជៃ៍។	ការីណ្្ើវភិាជៃ៍ទូ�ងំ្សារីដូ្ឋៃូវមូ�ៃិ្ិត្រូប�ឆុំ្សំត្រូមាប់
ណសវាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ត្រូតវូអៃុម័តណ��ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការីណ�អង្សា្គត្រូបជំុ
ស្ធារី�ៈ	ណហិើ�ត្រូតវូណបាះពុុម្ពផា�ជាស្ធា�ៈ។
(c)	 មូ�ៃិ្ិ�ំង្សាអស់សត្រូមាប់ណសវាក៏មើ	វា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ	ត្រូតវូ
ចំ្ណា�ណ�ើបៃទុក៏ចំ្ណា�ណ��ផ្ទ �់	ៃិង្សាណ��ត្រូបណោ��ំង្សាត្រូសងុ្សា
�ក់៏ទង្សា	ៃឹង្សាការីផដា�់ណសវា�ំង្សាណោះ។	តុ�ការីក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃលែដូ�ចុ្ះ
កិ៏ចូ្សៃយាសត្រូមាប់ណសវាក៏មើវា�តនមលាបុណរីជំៃំុជត្រូមះ	ណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏ទើ	1320.26	ត្រូតវូផដា�់មូ�ៃិ្ិ�ំង្សាអស់លែដូ�បាៃទទួ�តាមរី�ៈ
ត្រូបាក់៏វភិាជៃ៍ណៃះ	ណ��ផ្ទ �់ណៅកាៃ់អង្សា្គភាពុស្ធារី�ៈជាប់កិ៏ចូ្សៃយា។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 25 ្រន្ត
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(b)	 អង្សា្គៃើតិបញាតតិរីក៏ណឃើញ	ៃិង្សាត្រូបកាសថាការីអៃុវតតជំពូុក៏ណៃះ		ៃឹង្សា
ត្រូតវូការីមូ�ៃិ្ិលែដូ��បំាច់្ណដូើម្ើោតំ្រូទដូ�់ណសវាវា�តនមលា	ហាៃិភ័�
មុៃជំៃំុជត្រូមះ	ការីត្រូតតួពិុៃិតយមុៃជំៃំុជត្រូមះ		កំ៏ណ�ើ ៃបៃទុក៏ការីង្ហារីរីបស់
តុ�ការីជំៃំុជត្រូមះ	ៃិង្សាសក៏មើភាពុ	�បំាច់្ទូ�ងំ្សារីដូ្ឋណដូើម្ើោតំ្រូទដូ�់
ការីអៃុវតតត្រូបក៏បណ��	ត្រូបសិទធភាពុ។	មូ�ៃិ្ិ�ងំ្សាណៃះត្រូតវូបាៃឆូលាុះបញូ្ញាងំ្សា
ណ�ក៏ុងុ្សាលែផៃការីចំ្ណា�	រី�ៈណពុ�លែវង្សាថ្មីើើបំផុតរីបស់រីដូ្ឋ	ណហិើ�ៃឹង្សាត្រូតវូស្ថិត
ណត្រូកាមការី	ន�បត្រូមងុ្សាណ�ក៏ុងុ្សាច្បាប់ថ្មីវកិាត្រូប�ឆុំ្។ំ
1320.32.	 ណ���ប់ណផដាើមណ�នថ្មី្ងទើ	1	លែខតុ�	ឆុ្	ំ2019		រា�់
ឯក៏ស្រីណោង្សា�ងំ្សាអស់ណ�ក៏ុងុ្សាត្រូក៏មណៃះណៅណ�ើពាក៏យថា		“ត្រូបាក់៏ធាោ”	ត្រូតវូ
សំណ�ណៅណ�ើៃើតិវ ិ្ ើ�ងំ្សាឡា�	លែដូ�មាៃបញ្ញាា ក់៏ណ�ក៏ុងុ្សាជំពូុក៏ណៃះ។
1320.33. (a)	 ចុ្ង្សាណ�ទលែដូ�ត្រូតវូបាៃណ��លែ�ង្សាណ��មាៃ	ត្រូបាក់៏
ធាោមុៃនថ្មី្ងទើ	1	លែខតុ�	ឆំុ្	2019	ត្រូតវូណ�លែតស្ថិតក៏ុងុ្សាការី	ធាោណ��
អៃុណ�មតាម�ក៏ខខ�ឌ �ំង្សាឡា�នៃ		ការីណ�ះលែ�ង្សារីបស់ពួុក៏ណគ។
(b)	 ចុ្ង្សាណ�ទស្ថិតក៏ុងុ្សាការីឃំុឃំាង្សាណ�នថ្មី្ងទើ	1	លែខតុ�	ឆំុ្	2019		ត្រូតវូ
បាៃពិុ�រីណាសត្រូមាប់ការីណ�ះលែ�ង្សាណ��អៃុណ�មតាម	លែផកុ៏ទើ	 
1320.8	ៃិង្សាត្រូបសិៃណបើមិៃត្រូតវូបាៃណ�ះលែ�ង្សាណទ		ត្រូតវូទទួ�បាៃការី
វា�តនមលាហាៃិភ័�	ៃិង្សាត្រូតវូបាៃពិុ�រីណា	សត្រូមាប់ការីណ�ះលែ�ង្សា	ៃិង្សា
ឃំុខលាួៃណ��អៃុណ�មតាមជំពូុក៏ណៃះ។
1320.34.	 ជំពូុក៏ណៃះត្រូតវូ�ប់ណផតើមអៃុវតតណ�នថ្មី្ងទើ	1	លែខតុ�	 
ឆុ្	ំ2019។
លែផកុ៏ទើ	 5.	 ដូ�់ក៏ត្រូមិតមួ�លែដូ�អាច្អៃុវតតបាៃ	ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	
ត្រូតវូសត្រូមបសត្រូម�ួជាមួ�	ត្រូបធាៃមន្រ្តីៃតើត្រូគប់ត្រូគង្សាការីណ�ះលែ�ង្សា	ឲ្យយណ�
ណត្រូរៅឃំុណ��មាៃ�ក៏ខខ�ឌ នៃរីដូ្ឋ	California		ណដូើម្ើផដា�់កិ៏ចូ្ត្រូបឹង្សាលែត្រូបង្សា
ប�ដាុ ះបណាដា �	ណ្្ើការីប�ដាុ ះបណាដា �រីមួ		ៃិង្សាណបើមិៃដូូណ�ុះណទ	សហិការី
ជាមុខង្ហារី�ប់ណផដាើមថ្មីើើលែដូ��ំបាច់្	ណដូើម្ើអៃុវតតច្បាប់ណៃះ។

លែផកុ៏ទើ	 6.	 ត្រូបសិៃណបើគ�ៈក៏មើការីទទួ�បៃទុក៏អ�តតិរីដូ្ឋកំ៏�ត់ថា		 
ច្បាប់ណៃះមាៃបៃទុក៏ចំ្ណា�លែដូ�កំ៏�ត់អា�តតិណ��រីដូ្ឋ		ការីផដា�់
សំ�ង្សាដូ�់ទើភុាក់៏ង្ហារីក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃ	ៃិង្សាម�ឌ �ស្�ណរីៀៃ	សត្រូមាប់
បៃទុក៏ចំ្ណា��ងំ្សាណោះ	ត្រូតវូណ្្ើណឡើង្សាណ��អៃុណ�ម	តាមភាគទើ	7  
(លែដូ��ប់ណផដាើមជាមួ�លែផកុ៏ទើ	17500)		នៃលែផកុ៏ទើ	4	នៃចំ្�ង្សាណជើង្សាទើ	2 
នៃត្រូក៏មរី�្ឋ ភិបា�។

1320.29.	 ត្រូតឹមនថ្មី្ងទើ	10	លែខមក៏រាជាណរីៀង្សារា�់ឆំុ្	ត្រូក៏សួង្សាហិិរីញាវត្ថុ		 
ក៏ុងុ្សាកិ៏ចូ្ពិុណត្រូោះណោប�់ជាមួ�ត្រូក៏មុត្រូបឹក៏ាតុ�ការី	ត្រូតវូបូាៃ់ស្ើ ៃ	ក៏ត្រូមិត
នៃ្ៃធាៃលែដូ�ត្រូតវូការីណដូើម្ើោតំ្រូទឲ្យយបាៃត្រូគប់ត្រូោៃ់	ណៅណ�ើបៃទុក៏ការីង្ហារី
រីបស់តុ�ការីណត្រូកាមជំពូុក៏ណៃះ។	ការីបូាៃ់ស្ើ ៃត្រូតវូឆូលាុះបញូ្ញាងំ្សាៃូវចំ្ៃួៃ
សំ�ំុណរីឿង្សាលែដូ�តុ�ការីកំ៏ពុុង្សា	ណ្្ើការីកំ៏�ត់ណ�ើការីឃំុខលាួៃណ�ណពុ�
ោមំក៏ណឆូលាើ�ណ�មុខតុ�ការី		ទំហំិនៃសវោការីឃំុខលាួៃបង្ហាក រី	រី�ៈណពុ�
ជាម្យមលែដូ�	ត្រូតវូការីណដូើម្ើណ្្ើណសច្ក៏តើសណត្រូមច្�ងំ្សាណៃះ	ៃិង្សាណដូើម្ើណ្្ើស
វោការី		បៃទុក៏ចំ្ណា�លែដូ�ពាក់៏ព័ុៃធៃឹង្សាកិ៏ចូ្សៃយាសត្រូមាប់ណសវាក៏មើ
វា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ៃិង្សាក៏តាត ណផសង្សាៗលែដូ��ក់៏ទង្សាៃឹង្សា	បៃទុក៏ការីង្ហារី
រីបស់តុ�ការីណ��អៃុណ�មតាមច្បាប់ណៃះ។	ការីបូាៃ់ស្ើ ៃណៃះក៏៏ត្រូតវូ
ឆូលាុះបញូ្ញាងំ្សាបៃទុក៏ចំ្ណា�ណ��ផ្ទ �់	ៃិង្សា	ណ��ត្រូបណោ�	គិតជាម្យម
ក៏ុងុ្សាមួ�ោទើណៅណ�ើដំូណ�ើ រីការី	ណរីឿង្សាក៏ដាើតុ�ការីជំៃំុជត្រូមះផង្សាលែដូរី។	ត្រូក៏សួង្សា
ត្រូតវូណបាះពុុម្ពផសព្ុផា�ការីបូាៃ់ស្ើ ៃរីបស់ខលាួៃ	ណហិើ�បញាៃូ	វាណៅកាៃ់
អង្សា្គៃើតិបញាតតិ	ណ�ណពុ��ក់៏ជូៃថ្មីវកិារីបស់អភិបា�	ណ��អៃុណ�មតាម
លែផកុ៏ទើ	12	នៃមាត្រូតា	IV		នៃ្មើៃុញារីដូ្ឋ	California។

1320.30. (a)	 ណ�ណពុ�ណ្្ើការីន�បត្រូមងុ្សាណ��អង្សា្គៃើតិបញាតតិ	
គ�ៈក៏មើការីរីដូ្ឋៃិង្សាការីលែក៏នត្រូបសហិគមៃ៍ត្រូតវូចុ្ះកិ៏ចូ្សៃយាជាមួ�	ស្្ថ ប័ៃ
សិក៏ា	មជ្ម�ឌ �ណោ�ៃណោបា�ស្ធារី�ៈ		ឬអង្សា្គភាពុត្រូស្វត្រូជាវ
ណផសង្សាៗសត្រូមាប់ការីវា�តនមលាណ��	ឯក៏រាជយអំពុើច្បាប់លែដូ�បាៃអៃុម័ត
ណ��លែផកុ៏ណៃះ	ជាពិុណសស	អំពុើផ�បូះពា�់នៃច្បាប់តាមជាតិស្សៃ៍	 
ជាតិពុៃធ	ណភទ		ៃិង្សាក៏ត្រូមិតត្រូបាក់៏ចំ្�ូ�។	ការីវា�តនមលាណៃះត្រូតវូ�ក់៏ជូៃ
ត្រូពឹុទធសភារីដូ្ឋណ�ខា្ិការី	ៃិង្សាត្រូបធាៃ	ត្រូក៏ឡាបញាើនៃរីដូ្ឋសភាឲ្យយបាៃមុៃនថ្មី្ងទើ	 
1	លែខមក៏រា	ឆំុ្	2024។

(b)	 �ប់ពុើឆំុ្ស្រីណពុើពុៃធ	2019–20	មូ�ៃិ្ិរីដូ្ឋត្រូតវូផ្គត់ផ្គង់្សា	មិៃលែមៃ	
ជំៃួសមូ�ៃិ្ិក៏ុងុ្សាមូ��្ឋ ៃលែដូ�បាៃន�ទុក៏ណៅកាៃ់ណសវាត្រូតតួពិុៃិតយ		 
វា�តនមលាមុៃជំៃំុជត្រូមះ	ឬណោ�បំ�ង្សាណផសង្សាៗលែដូ��ក់៏ទង្សា		ៃឹង្សា
សក៏មើភាពុមុៃជំៃំុជត្រូមះ	លែដូ�ណ�ើក៏លែ�ង្សាការីឃំុខលាួៃ។	

1320.31. (a)	 វាគឺជាណច្តោរីបស់រីដូ្ឋសភាលែដូ�ថា	ដូ�់ក៏ត្រូមិត	
មួ�លែដូ�អាច្អៃុវតតបាៃ	អាទិភាពុសត្រូមាប់សមត្ថភាពុពុៃធោោរី	
លែដូ�មាៃ�ទធភាពុណត្រូបើត្រូបាស់បាៃ	ត្រូតវូលែតសត្រូមាប់ជៃណ�ើើស	ណត្រូកា�ការី
ផដាោទ ណ�ស។

អតថ្រទនៃ�សំណ�ើ ច្បាា្់រ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 25 ្រន្ត

ដូូច្លែដូ�បាៃតត្រូមវូណ��ច្បាប់	អត្ថបទសំណ�ើ ត្រូបជាមតិ	14  
លែដូ�ជាវធិាៃការីប័�្ណក៏មូើ	ត្រូតវូបាៃរីមួបញូូ�ណ�ក៏ុងុ្សាមគ្គុណទ
សក៍៏ព័ុត៌មាៃអុក៏ណបាះណឆុ្តផលាូវការីលែដូ�ត្រូតវូបាៃណផញាើរីណៅតាម
ណគហិ�្ឋ ៃអុក៏ណបាះណឆុ្ត�ងំ្សាអស់។	អត្ថបទសំណ�ើ ច្បាប់
សត្រូមាប់សំណ�ើ ត្រូបជាមតិ	14	ក៏៏អាច្រីក៏បាៃតាមអៃឡាញ
ផង្សាលែដូរីណ� voterguide.sos.ca.gov។

http://voterguide.sos.ca.gov
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អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន តដែ�លអាចបោះ�ះបោះ�ន តតាមសំំបុុត្រត នឹឹងជួួយធានានូឹវការរកាគម្លាា តរាងកាយសុំវតិ�ភាពបោះ�ទីីតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត។ 
ការយិាល័យបោះប ន្ោ តប្រចំាបោនធីនឹងចា្់រប ដ្ីម្រញ្ជូនសនឹ្កប ន្ោ តបោះតាមសំ្ុរបត បៅអនោកបោះប ន្ោ តបៅរដ្ឋ California ចា្់រពី 
ថ ង្ៃទីី 5 ដែែតុលា �នំ  2020 តបៅ។ សនឹ្កប ន្ោ តប ញ្ីរមកវញិតាមសំ្ុរបតបតរូវមានតតមសមាគា ល់ថាប ញ្ីតាមបប្រសណីយ៍បៅបតឹម 
ថ ង្ៃទីី 3 ដែែ វចិ្�កា �នំ  2020។ សនឹ្កប ន្ោ តតដលប្រគល់មកតាមប្រអ្់រទម្ាក់សនឹ្កប ន្ោ តសុវត្ថិភាព បតរូវប ញ្ីមកបតឹម បោះម្លាោ ង 
8:00 p.m. បោះ�ថ ង្ៃទីី 3 ដែែ វចិ្�កា �នំ  2020។

បញ្ជីី�ត្រួ��ួពិនិិិ�យសុវុ� ិភិាពិទី�តាំងំបោះ�ះបោះ�ោ �
ពាក់ម្លាោ សំ បៅបពលបៅទីតាងំបោះប ន្ោ ត។

រកាចម្លាងៃ យត្របុដែវង 2 ថ� ពីអនោកដបទ។

លាងថ� មុននថិងបបកាយចូជូលកតន្ងបោះប ន្ោ ត។

បោះត្របីុត្រ�ស់ំទឹីកសំម្លាា ប់ុបោះមបោះរាគ បបកាយបពល្រះះទ្វាា រ ឬឧ្រករណ៍បោះប ន្ោ ត។

យកបិុ�ចមកតាមែាួនឹ បដីមីីប�ៀសវាងការ្រះះប ៃ្ តដលមានការ្រះះពាល់បបចីូន។

ចង់�នឹព័ត៌ម្លានឹបុដែនិឹមអំ្នពី របោះបុៀបុរកាសុំវតិ�ភាពបោះ�បោះពលបោះ�ះបោះ�ន តឬ?
អានប�លការណ៍តណនាំរំ្រស់ម�ឈមណឌ លសបមា្់រការបគ្់របគង នថិង្រង្កាា រ�ំងឺតាម  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html

បោះ�ះបោះ�ោ �បោះ�យសុវុ�ិភិាពិបោះ�ទី�តាំងំបោះ�ះបោះ�ោ �មុុនិបោះពិលកំណំ�់

រំលងការតត្រមង់ជួួរ។
អនោកអាចូប្រគល់សនឹ្កប ន្ោ តតដលោន្ំរបពញរចួូ តាមសំំបុុត្រត ប�យមថិនចាោំច់ូបោះបតា បៅតាម  
ត្របុអ្នប់ុទីម្លាា ក់សំនឹាឹកបោះ�ន តសុវត្ថិភាព ឬបៅតាម ទីីតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត។ ទីតាងំបោះប ន្ោ តនឹងមាន�ួរ 
�ច់ូប�យត�ក សបមា្់រអនោកបោះប ន្ោ តទម្ាក់សនឹ្កប ន្ោ តតដលោន ្ំរបពញ រចួូ។

តសាងរកប្រអ្់រទម្ាក់សនឹ្កប ន្ោ តតដលបៅ�ថិត រទីឺតំាងបោះប ន្ោ តបៅ CAEarlyVoting.sos.ca.gov

បោះ�ះបោះ�ន តមុនឹបោះពលកំណត់។
ប្រសថិនប្ីរអនោកបៅទីតាងំបោះប ន្ោ តប�យផ្ទាៃ ល់ សូំមបោះ�មុនឹថ ង្ៃបោះ�ះបោះ�ន ត បដីមីី�ួយដល់ការរកាគម្ាត
រាងកាយ។ ទីតាងំបោះប ន្ោ តមួយ ឬ បបចីូនបៅកនោុងបោនធីជាបបចីូននឹងប្ីរកសបមា្់ររយៈបពល យ៉ាោ ងត�ច
បួុនឹថ ង្ៃ ចា្់រប ដ្ីមបៅប�ៃប�រមុ៍នប�ៃបោះប ន្ោ ត។

អ្ននុឹវតតតាមទីត្រមង់ការសុំវតិ�ភាព។
ការពារសុខភាពរ្រស់អនោកនថិងសុខភាពរ្រស់អនោកបោះប ន្ោ តប្េងបទៀត នថិង្ុរគគាលថិកបោះប ន្ោ តបៅទីតាងំ
បោះប ន្ោ តប�យការប្រងុប្រយ័តនោដជូចូោងបបកាម៖

ទីតំាងបោះប ន្ោ តមុនបពលកំណត់មួយ ឬបបចីូននឹងអាចូបប្ីរបោស់ោនបៅកនោុងបោនធីជាបបចីូនសបមា្់ររយៈបពល យ៉ាោ ងត�ចបួុនឹថ ង្ៃ 
ចា្់រប ដ្ីមបៅប�ៃប�រមុ៍នការបោះប ន្ោ ត ថ ង្ៃទីី 3 ដែែវចិ្�កា �នំ  2020។ ទីតំាងបោះប ន្ោ តនឹង ដ្ល់�ជូនការចុូះប ម្ ះអនោកបោះប ន្ោ ត 
សនឹ្កប ន្ោ ត�ំនួស មាះ សីុនបោះប ន្ោ តសបមា្់រ�នពថិការ នថិង�ំនួយត ន្ោកភាសា។ 

អ្ននកអាចជួួយរកាទីីតាងំបោះ�ះបោះ�ន តឲ្យយម្លានឹសុំវតិ�ភាព សបមា្់រអនោកបោះប ន្ោ តនថិង្ុរគគាលថិកបោះប ន្ោ តតាមវធីិទ្វាងំ្ីរបនះ ៖
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បោះប ន្ោ តបោយសវុត្ថិភាពជាមួយនឹងសន្ឹកប ន្ោ តបោះតាមសំបុតតរបស់អនោក
អ្នកបោះប ្្ន តទំាងអស់បៅរដ្ឋ California នឹងទទួលសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុតតសតរាប់ការបោះប ្្ន ត បៅ ថ ង្ៃទី 3 ខែ វចិ្ឆិកា  
ឆ្នាំ  2020។ ការយិាល័យបោះប ្្ន តបោនធីរបស់អ្នក នឹងចាប់ប ដ្ីមប ញ្ីរសនឹ្កប ្្ន តតសបដៀងនឹងរបូថតមួយ ោង បតកាមចាប់ពី  
ថ ង្ៃទី 5 ខែតុលា ឆ្នាំ  2020 តទៅ។

អនាកទោះទឆ្នា តខែលអាចទោះទឆ្នា តតាមសំបុតតនឹងជួយធានាការរកសាចម្ងៃ យរាងកាយទោយសុវត្ឆិភាព 
ទៅទីតំាងទោះទឆ្នា ត។ ទីតំាងបោះប ្្ន តនឹងអាចបតបីតោស់ោន បៅក្នុងបោនធីទំាងអស់បៅមុនថថងៃបោះប ្្ន ត។ ទីតំាងបោះប ្្ន ត
នឹង ដ្ល់ជូនការចុះប ម្ ះ អ្នកបោះប ្្ន ត សនឹ្កប ្្ន តជំនួស រា៉ា សីុនបោះប ្្ន តសតរាប់ជនពិការ និង ជំនួយផ ្្នកភាសា។

ការបោះប ន្ោ តតាមសំបុតតគ ឺសវុត ្ថិភាព នថិង ងាយតសរួល។
បតកាយបពលគូសជបតមីសរបស់អ្នកបៅបលីសនឹ្កប ្្ន តអ្នកតរាន់ផត៖

បឆិទទតរោមសំបុតត។
ដាក់សនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នក បៅោងក្នុងបតសាមសំបុតតពីការយិាល័យបោះប ្្ន តបោនធីរបស់អ្នក។

ចុះហត្ទលខាទលីវា។
តតវូតោកដថា ហតប្លខាប�បលើបត�មសំបុតតសន្កឹប ន្ោ តរបស់អនោកតតវូគ្នានោ  បៅនឹងហតថបលោ បៅបលីប័ណ្ណណបបីកបរ  
California របស់អ្នក ឬ ប័ណ្ណណថអឌីីតបចារំដ្ឋរបស់អ្នកឬ ហតថបលោផដលអ្នកោន ដ្ល់ បៅបពលចុះប ម្ ះ។  
ការយិាល័យបោះប ្្ន ត តបចាបំោនធីរបស់អ្នកនឹង បតបៀបបធៀបហតថបលោទាងំប�ះ បដីមីីការពារ សនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នក។

តាមោនទមីលវា។
អ្នក អាច ចុះប ម្ ះ បៅតាម អាសយដា្ឋ ន wheresmyballot.sos.ca.gov ឬ សំុការជូនដំណឹ្ណង  
តាមសារអកសរ (SMS) អីុផម៉ាល ឬ ការប�ទូរសពទជាសំប�ង អំពីសាថ នភាព ថនសនឹ្កប ្្ន តបោះតាម  
សំបុតតរបស់អ្នក។

ទ ញ្ីរវាមកវញិ។
តាមសំបុតត—សូមតោកដថាសនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្ន
កតតវូោនសរាគា ល់ថាប ញ្ីតាមថតបសណី្ណយ៍ បៅតតឹម 
ថ ង្ៃទី 3 ខែវចិ្ឆិកា ឆ្នាំ  2020។ 
មិនចំាោច់បិទផតមបទ!

បដាយផ្ទាទ ល់ខួ្្លួន—ទរ្ាក់សនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នកបៅតបអប់ទ
រ្ាក់សនឹ្កប ្្ន តបដាយសុវតថិភាព ទីកផន្ងបោះប ្្ន ត 
មជឈមណ្ណឌ លបោះប ្្ន ត ឬ ការយិាល័យបោះប ្្ន ត  
តបចំាបោនធីបៅតតឹមបរា៉ា ង 8:00 យប់ ទៅថ ង្ៃទី 3 ខែ វចិ្ឆិកា  
ឆ្នាំ  2020។

 

ឬ

Vote-by-mail  
Official ballot
សនឹ្កប ្្ន ត្ូ្វការ 
បោះតាម សំបុតត

Franklin County 
Elections Department 
4321 Franklin Avenue 
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Valentina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Franklin, HN 99999 –1278
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េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?

រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ California បច្ចុប្បៃ្នលៃះ កំពចុងផ្តេ់ជូៃអ្នកលោះល ្្ន តៃូវមលធយោោយថ្មីមួយលដមីម្បមី
តាមដាៃ ៃិងទទួេោៃការជូៃដំណឹងអំពមីស្ថា ៃភាពការលោះល ្្ន តតាម សំបចុតត។ ឧបករណ៍ “លតមីសៃឹ្ 
កល ្្ន តរបស់ខ្ចុំលៅកនៃ្ងណា?” អាចឲ្យអ្នកលោះល ្្ន តដឹងថាលតមីសៃឹ្កល ្្ន តរបស់ពួគលគលៅកនៃ្ងណា 
ស្ថា ៃភាពសៃឹ្កល ្្ន ត ៃិងតគប់ជំហាៃទំាងអស់។ ចចុះល្្ះតាម WheresMyBallot.sos.ca.gov។

លៅលពេអ្នកចចុះល្្ះ “លតមីសៃឹ្កល ្្ន តរបស់ខ្ចុំលៅកនៃ្ងណា?” អ្នកៃឹងទទួេោៃបច្ចុប្បៃ្នភាពនានា
លដាយស័�យតបវត្តិ លៅលពេការយិាេ�យលោះល ្្ន តតបចាំលំខាៃធមីរបស់អ្នក៖

• លផ្មីសៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នកតាមនតបសណមី យ៍
• ទទួេោៃសៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នក
• រាប់សៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នក ឬ
• តបសិៃលបមីមាៃបញ្ហា ជាមួយសៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នក។
អ្នកលោះល ្្ន ត នដេចចុះល្្ះតាម WheresMyBallot.sos.ca.gov អាចលតជមីសលរើសទទួេោៃបច្ចុប្ប 
ៃ្នភាពនានាលដាយស័�យតបវត្តិតាម៖

• អចុមីនមែេ
• ស្រជាអក្សរ (SMS)
• ការលៅទូរស�ព្ទជាសំលេង

ការតាមដានសន្លឹកឆ ន្ោ តរបស់អនោក
— ឆៅឆេលសន្លឹកឆ ន្ោ តតត រូវបានឆ្ញើតាមបតបសណើ យ៍  

ទទលួបាន និងរាប់—
មិនធ្្ប់ងាយតសរួលជាងឆនះឆទៀតឆទ។ 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

ត�ើ សន្លឹកត ន្ោ � 
ខ្ញុំ  តៅ ឯណា?
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ការបោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California
ច្បាាប់់បោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋមបោះ�យបោះប់ើកចំ្បាហរសម្រា�ប់់បោះប់កខជនកំពូូលពូើរនាក់ តម្រាមវូថាបោះប់កខជនទាំងំអស់សម្រា�ប់់ដំំណែ�ងកោ�ង
ការយិាល័យណែតងតាំងំបោះ�យអោកបោះ�ះបោះ�ោ តម្រាតវូណែតច្បា�ះបោះ�ះ ះបោះ�បោះលើសនឹ�កបោះ�ោ តណែតមួយ។ កាលពូើម�នម្រាតវូ�នបោះ�ស្គាា ល់
ថាជាការយិាល័យប់កសព័ូនធ ការយិាល័យណែដំលម្រាតវូ�នណែតងតាំងំបោះ�យអោកបោះ�ះបោះ�ោ តរមួ�នការយិាល័យច្បាាប់់រដំឋ ការ ិ
យាល័យសភាសហរដំឋអាបោះមរកិនិងការយិាល័យរដំឋធមះន�ញ្ញញរប់ស់រដំឋ។

ទាំងំបោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋមបោះ�យបោះប់ើកចំ្បាហ និងការបោះ�ះបោះ�ោ តសកល អោកអាច្បាបោះ�ះបោះ�ោ តបោះម្រាជើសបោះរ ើសបោះប់កខជនណា 
មួយ បោះ�យមិន�ិតពូើ��ប់កសអាទិិភាពូ ណែដំលអោក�នកំ�ត់យកបោះ� បោះលើទិម្រាមង់ច្បា�ះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ោ តរប់ស់អោក។  
បោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋម បោះប់កខជនពូើររបូ់ណែដំលទិទួិល�នសបោះមឹងបោះ�ោ តបោះម្រាច្បាើនជាងបោះ� - មិន�ិតពូើ��ប់កសអាទិិភាពូ
 - ន�ងប់នតបោះ�ម្រាប់កួតកោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តសកល។ ម្រាប់សិនបោះប់ើបោះប់កខជនទិទួិល�នសនឹ�កបោះ�ោ តភា�បោះម្រាច្បាើន (យាា ងតិច្បា  
50 ភា�រយ + 1) ការបោះ�ះបោះ�ោ តសកល បោះ�ណែតម្រាតវូបោះធើើបោះ�ើង។

ម្រាប់ព័ូនធបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋមបោះប់ើកចំ្បាហរប់ស់រដំឋ California មិនអន�វតតចំ្បាបោះ�ះបោះប់កខជនណែដំលឈរបោះ�ះ ះ  
ជាម្រាប់ធានាធិប់តើសហរដំឋអាបោះមរកិ ��ៈកមះធិការកណាា លម្រាប់ចាំបំោះ�នធើ ឬ ការយិាល័យកោ�ងតំប់ន់បោះទិ។

បោះប់កខជនណែដំលបោះ�សរបោះសរប់ញ្ញ្ូលបោះ�ះ ះ កោ�ងសនឹ�កបោះ�ោ តសម្រា�ប់់ការយិាល័យណែដំលម្រាតវូ�នណែតងតំាំងបោះ�យអោកបោះ�ះ
 បោះ�ោ ត បោះ�ណែតអាច្បាឈរបោះ�ះ ះបោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋម។ ប់ា�ណែនត បោះប់កខជនណែដំលបោះ�សរសរប់ញ្ញ្ូលបោះ�ះ ះកោ�ងសនឹ�កបោះ�ោ ត

អាច្បាប់នតបោះ�ការបោះ�ះបោះ�ោ តទូិបោះ��នណែតកោ�ងករ�ើ ណែដំលបោះប់កខជនបោះនាះ សិិតកោ�ងចំ្បាបោះណាមបោះប់កខជនណា�ោ ក់នៃនបោះប់កខជនពូើរ
 របូ់ណែដំលទិទួិល�នសបោះមឹងបោះ�ោ តបោះម្រាច្បាើនជាងបោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋមបោះនាះ។ បោះលើសពូើបោះនះបោះទិៀត មិន�នដំំបោះ�ើ រការណែតង តាំងំឯករាជយសម្រា�ប់់ការបោះ�ះបោះ�ោ តទូិបោះ�បោះទិ។

ច្បាាប់់រដំឋ California តម្រាមវូឱ្យយបោះ�ះពូ�មពព័ូត៌�នដូំច្បា�ងបោះម្រាកាមបោះ�កោ�ងម�ា�បោះទិេសក៍បោះនះ។

ការយិាល័យតត រូវោនតតងតំាងបោយគណបក្ស/ការយិាល័យបក្សពន័្ធ
��ប់កសនបោះយា�យអាច្បាណែតងតាំងំបោះប់កខជនជាផូឹ្លូវការសម្រា�ប់់ការយិាល័យម្រាតវូ�នណែតងតាំងំបោះ�យ ��ប់កស/
ការយិាល័យប់កសព័ូនធបោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋម។ បោះប់កខជនណែដំលទិទួិល�នការណែតងតាំងំន�ងបោះធើើជាតំណាង�� ប់កសបោះនាះ ជាបោះប់កខជនផូឹ្លូវការសម្រា�ប់់ ការយិាល័យជាក់លាក់ បោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តទូិបោះ� បោះហើយសនឹ�កបោះ�ោ តន�ង
ឆឹ្លុះ�ះប់ញ្្ចាំងំចំ្បាបោះ�ះ ការកំ�ត់ ជាផូឹ្លូវការ។ អោកណែដំលទិទួិល�នសនឹ�កបោះ�ោ តបោះម្រាច្បាើនបំ់ផ្លូ�ត សម្រា�ប់់��ប់កសនើមួយ

 បោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋម ន�ងប់នតបោះ�ម្រាប់កួតកោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តសកល។ ��ប់កសក៏បោះ�ះបោះ�ោ តបោះម្រាជើសបោះរ ើសមន្ត្រីនតើ 
 នៃន��ៈកមះធិការកណាា លម្រាប់ចាំបំោះ�នធើ បោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ ត ប់ឋមផ្លូងណែដំរ។

អោកបោះ�ះបោះ�ោ តអាច្បាបោះ�ះបោះ�ោ ត�នណែត បោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋមនៃន��ប់កសនបោះយា�យ ណែដំលខួឹន�ន 
ប់ង្ហា ញអាទិិភាពូបោះម្រាកាយបោះពូល ច្បា�ះបោះ�ះ ះបោះដំើម ើ្បោះ�ះបោះ�ោ តណែតប់ា�បោះណាណ ះ។ បោះទាំះយាា ងណា ��ប់កសនបោះយា�យអាច្បា 
អន�ញ្ចាំញ ត ឲយប់��ាល�ោ ក់ ណែដំល�នប់ដិំបោះសធការប់ង្ហា ញ អាទិិភាពូ��ប់កសបោះ�ះបោះ�ោ ត�ន បោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋម 
រប់ស់��ប់កសបោះនាះ។

បោះសច្បាកតើណែ�ឹងការសតើពូើការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះម្រាជើសបោះរ ើសម្រាប់ធានា 
ធិប់តើសហរដំឋអាបោះមរកិអាច្បារក�នតាំមអនឡាញបោះ� 
voterguide.sos.ca.gov
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ការយិាល័យតដលតត រូវតតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត
��ប់កសនបោះយា�យមិន�នសិទិធិណែតងតាំងំបោះប់កខជនផូឹ្លូវការសម្រា�ប់់ការយិាល័យណែដំលម្រាតវូ�នណែតងតាំងំបោះ�យអោក បោះ�ះបោះ�ោ តកោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋមបោះ�ើយ។ បោះប់កខជនណែដំលម្រាតវូ�នណែតងតាំងំសម្រា�ប់់ការយិាល័យ ណែដំលណែតងតាំងំបោះ�យ
អោកបោះ�ះបោះ�ោ តកោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋម �ឺជាអោកណែដំលម្រាតវូ�នណែតងតាំងំរប់ស់ពូលរដំឋ បោះហើយមិនណែមនជាបោះប់កខជនជាផូឹ្លូវកា

 រនៃន��ប់កសណាមួយ បោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តសកលបោះនាះបោះទិ។ បោះប់កខជនសម្រា�ប់់ការណែតងតាំងំបោះ�ការយិាល័យណែដំលម្រាតវូ 
ណែតងតាំងំ បោះ�យអោកបោះ�ះបោះ�ោ តម្រាតវូ�នការប់ញ្ចាំា ក់ពូើ��ប់កសអាទិិភាពូ ណែដំល�នលកខ�សម្តតិម្រា�ប់់ម្រា�ន់ ឬកងើះ� 
�ប់កសអាទិិភាពូណែដំល�នលកខ�សម្តតិម្រា�ប់់ម្រា�ន់រប់ស់ខួឹន បោះ�បោះលើសនឹ�កបោះ�ោ ត ប់ា�ណែនតការកំ�ត់��ប់កសអាទិិភា

 ពូម្រាតវូណែតបោះម្រាជើសបោះរ ើសបោះ�យបោះប់កខជន បោះហើយម្រាតវូ�នប់ង្ហា ញសម្រា�ប់់ណែតជាព័ូត៌�ននៃនអោកបោះ�ះបោះ�ោ តណែតប់ា�បោះណាណ ះ។ វាមិន� 
នន័យថាបោះប់កខជនម្រាតវូ�នណែតងតាំងំ ឬ�មំ្រាទិបោះ�យ��ប់កសណែដំល�នកំ�ត់បោះទិ ឬថា�នទំិនាក់ទំិនងរវាង��ប់កស 
និងបោះប់កខជន បោះហើយ�ះ នបោះប់កខជនណាណែដំល ម្រាតវូ�នណែតងតាំងំបោះ�យអោកបោះ�ះបោះ�ោ តម្រាតវូ�នចាំត់ ទិ�កថាជាបោះប់កខជនណែដំល
ម្រាតវូ�នណែតងតាំងំជាផូឹ្លូវការ រប់ស់��ប់កសនបោះយា�យណាមួយបោះ�ើយ។ បោះ�កោ�ងម�ា�បោះទិសក៍ព័ូត៌�នអោកបោះ�ះបោះ�ោ តកោ�ង
បោះ�នធើ ��ប់កសអាច្បាច្បា�ះប់ញ្ញាើបោះប់កខជនសម្រា�ប់់ការយិាល័យណែដំលម្រាតវូ�នណែតងតាំងំបោះ�យអោកបោះ�ះបោះ�ោ ត ណែដំល�ន
ទិទួិលការយល់ម្រាពូមជាផូឹ្លូវការពូើ��ប់កស។

អោកបោះ�ះបោះ�ោ តណាមួយអាច្បាបោះ�ះបោះ�ោ តបោះម្រាជើសបោះរ ើសបោះប់កខជនណាមួយសម្រា�ប់់ការយិាល័យ ណែដំលម្រាតវូ�នណែតងតាំងំបោះ� 
យអោកបោះ�ះបោះ�ោ តម្រាប់សិនបោះប់ើពួូកបោះ�បំ់បោះពូញតាំមលកខ�សម្តតិបោះផ្លូសងបោះទិៀត ណែដំលតម្រាមវូឱ្យយបោះ�ះបោះ�ោ តសម្រា�ប់់ការយិាល័ 
យបោះនាះ។ អោកទិទួិលសបោះមឹងបោះ�ោ តពូើររបូ់កំពូូលកោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋម ប់នតបោះ�ការបោះ�ះបោះ�ោ តសកលសម្រា�ប់់ការយិា ល័យណែដំលម្រាតវូ�នណែតងតាំងំបោះ�យអោកបោះ�ះបោះ�ោ ត �ើើបោះប់ើជាបោះប់កខជនទាំងំពូើរ�នប់ញ្ចាំា ក់ពូើ��ប់កសអាទិិភាពូដូំច្បា�ោ ក៏ 
បោះ�យ។ �ះ ន��ប់កសណា�នសិទិធិឱ្យយបោះប់កខជនណែដំលកំ�ត់��ប់កសអាទិិភាពូរប់ស់ខួឹនប់នតបោះ�ការបោះ�ះបោះ�ោ តទូិ បោះ��នបោះទិ បោះលើកណែលងណែតបោះប់កខជនណា�ោ ក់សិិតកោ�ងចំ្បាបោះណាមបោះប់កខជនពូើររបូ់ណែដំលទិទួិល�នសនឹ�កបោះ�ោ តបោះម្រាច្បាើនជាងបោះ� 

 បោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋម។

ការយិាល័យគ្មា នបក្សពន័្ធ
��ប់កសនបោះយា�យមិន�នសិទិធិណែតងតាំងំបោះប់កខជនសម្រា�ប់់ការយិាល័យ�ះ នប់កសព័ូនធ បោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋមបោះទិ  បោះហើយបោះប់កខជនបោះ�ឯការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋមមិនណែមនជាបោះប់កខជនជាផូឹ្លូវការ សម្រា�ប់់��ប់កសណាមួយសម្រា�ប់់ការយិាល័ 
យជាក់លាក់បោះ�ការបោះ�ះបោះ�ោ តសកលបោះទិ។ បោះប់កខជនសម្រា�ប់់ការណែតងតាំងំឱ្យយបោះ�ការយិាល័យ �ះ នប់កសព័ូនធអាច្បាមិនកំ 
�ត់��ប់កសអាទិិភាពូ ឬខើះ��ប់កសអាទិិភាពូរប់ស់ខួឹន បោះ�បោះលើសនឹ�កបោះ�ោ ត។ បោះប់កខជនពូើររបូ់ណែដំលទិទួិលសបោះមឹង បោះ�ោ តបោះម្រាច្បាើនជាងបោះ�កោ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តប់ឋមន�ងប់នតបោះ�ការបោះ�ះបោះ�ោ តសកលសម្រា�ប់់ការយិាល័យ�ះ នប់កសព័ូនធ។

អ្នកបរចិ្ចា គកំពូលៗទៅទលើ ទបក្ខជនរដ្ឋ និងវធិានការសន្លឹកទ ្្ន ត
បោះ�បោះពូល��ៈក�ះ ធិការ (មន�សស ឬម្រាកមុមន�សស ណែដំលទិទួិល ឬចំ្បាណាយល�យកោ�ងបោះ�លបំ់�ងជះឥទិធិពូលដំល់អោក បោះ�ះបោះ�ោ តបោះដំើម ើ្�មំ្រាទិ ឬម្រាប់�ងំន�ងបោះប់កខជន ឬវធិានការសនឹ�កបោះ�ោ ត) �មំ្រាទិ ឬម្រាប់�ងំវធិានការសនឹ�កបោះ�ោ ត ឬបោះប់កខជន  
និងនៃរអង្ា សម្រា�ក់យាា ងតិច្បា $1 លានដំ�លឹារ ��ៈក�ះ ធិការម្រាតវូរាយការ�៍ពូើ អោកប់រចិាំា �កំពូូលៗទាំងំ 10 រប់ស់ 
ខួឹនបោះ���ៈកមះការអន�វតតនបោះយា�យយ�តតិធម៌នៃនរដំឋ California (California Fair Political  
Practices Commission, FPPC)។ ��ៈក�ះ ធិការម្រាតវូបោះធើើប់ច្្បា�ប់្នោភាពូប់ញ្ញាើបោះ�ះ ះកំពូូលទាំងំ 10 
បោះ�បោះពូល�នការផឹ្លាស់ប់តូរ។
ប់ញ្ញាើទាំងំបោះនះអាច្បារក�នបោះ�បោះលើបោះ�ហទំិព័ូររប់ស់ FPPC នៅ� 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �អ្ននកឈ្មោះ��ឈ្មោះ�ន ត
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបានចុះះ�បើ�ះ �បើបា�បើ�ន តរួចួុះបើ�ើយ អ្ននកមិិនចាំបំាច់ុះចុះះ�បើ�ះ �សារួជាថ្មីះើបើ� លើ�ើកលែ�ងលែ� អ្ននក�ូ�រួបើ�ះ � អាសិយដ្ឋាា នផ្ទះះ� 
អាសិយដ្ឋាា នអ្នះើមែមិលរួ�ស់ិអ្ននក ឬប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចុះង់់ �ូ�រួ ឬបើប្រ�ើសិបើរួ ើសិគណ�កសនបើ�បាយណាមួិយ។.

អ្ននកអាចុះចុះះ�បើ�ះ �បើបា�បើ�ន តតាមិអ្ននឡាញបើ� registertovote.ca.gov ឬ ��រួស័ិព្ទះបើ��ណូាញទាន់បើ�តះការួណ៍ 
អ្ននកបើបា�បើ�ន ត ឥតគិតថ្លៃថ្មីៃរួ�ស់ិរួដ្ឋាបើលខាធិិការួតាមិបើលខ (888) 345-4917 បើដ្ឋើមិ ើីឲ្យយបើគបើផ្ទះើើ�ប្រមិង់់មែ����មិកអ្ននកតាមិថ្លៃប្រ�សិណើ យ៍។
ពាកយសិះំចុះះ�បើ�ះ �អ្ននកបើបា�បើ�ន តអាចុះរួកបានបើ�ការួ�ិល័យថ្លៃប្រ�សិណើ យ៍ភាគបើប្រចុះើន �ណាា ល័យ ការួ�ិល័យរួដ្ឋាា ភិិបាលប្រកងុ់  
និង់បើខានធិើ ការួ�ិល័យបើបា�បើ�ន តបើខានធិើ និង់ការួ�ិល័យរួដ្ឋាបើលខាធិិការួ រួដ្ឋា California។

ការចុះះ�លើ�ះ �អ្ននកលើ��លើ�ន �មាន�កខខណ្ឌឌ
កនះង់អំ្នឡុះង់បើព្ទល 14 ថ្លៃថ្មីៃ មិះនថ្លៃថ្មីៃបើបា�បើ�ន ត និង់រា�់�ញ្ចូូ�លទាងំ់ថ្លៃថ្មីៃបើបា�បើ�ន ត អ្ននកអាចុះបើ�ការួ�ិល័យមិន្ត្រីនូើបើបា�បើ�ន តប្រ�ចាំបំើខាន 
ធិើរួ�ស់ិអ្ននក មិណឌ លបើបា�បើ�ន ត ឬកមែនៃង់បើបា�បើ�ន តបើដ្ឋើមិ ើីចុះះ�បើ�ះ �បើបា�បើ�ន តបើដ្ឋាយមានលកខខណឌ បើ�ើយបើ�បើបា�បើ�ន ត។ បើដ្ឋើមិ ើី
មែសិែង់យល់�មែនែមិ សិ�មិចុះ�លបើ� sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/។

ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ទុះកជាមុះនឈ្មោះ�អាយុះដប់់ប្រាំ�មួំុយុ�ន ។ំ ឈ្មោះ��ឈ្មោះ�ន តឈ្មោះ�អាយុះ
ដប់់ប្រាំ�បីំ់�ន ។ំ
ការួចុះះ�បើ�ះ �ជាមិះនអាចុះរួកបានតាមិអ្ននឡាញសិប្រមា�់អ្ននកមានអាយះ 16 �ន និំង់ 17 �ន មំែដ្ឋលមានសិិ�ិិបើ�បើគ��ំព័្ទរួ  
registertovote.ca.gov ឬតាមិរួយៈ�ប្រមិង់់មែ����ចុះះ�បើ�ះ �ជាប្រកដ្ឋាសិ។ យះវ�នរួដ្ឋា California មែដ្ឋលបានចុះះ�បើ�ះ �បើបា�បើ�ន តជាមិះន 
នឹង់បើធិែើឱ្យយការួចុះះ�បើ�ះ �រួ�ស់ិពួ្ទកបើគសិកមិះបើឡុើង់វញិ បើ�បើព្ទលពួ្ទកបើគមានអាយះ 18 �ន ។ំ

ចុះះ�បើ�ះ �ជាមិះន កនះង់�ំហាន 4 �ា ង់ងាយប្រសិលួ៖
1. ចុះ�លបើ�កាន់ registertovote.ca.gov។
2. ចុះះចុះ�ូ�តះង់ “ចុះះ�បើ�ះ �ជាមិះនបើដ្ឋើមិ ើីបើបា�បើ�ន ត”។
3. កាៃ យជាអ្ននកបានចុះះ�បើ�ះ �បើដ្ឋាយសិែ័យប្រ�វតិូបើ�ថ្លៃថ្មីៃកំបើណើ តគំរួ�់ 18 �ន រំួ�ស់ិអ្ននក។
4. បើធិែើការួបើបា�បើ�ន តបើ�ថ្លៃថ្មីៃបើបា�បើ�ន ត!

ឈ្មោះតកីារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ជាមុះនគឺជឺាអ្នីី?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានអាយះ 16 ឬ 17 �ន  ំបើ�ើយ�ំបើព្ទញប្រគ�់លកខខណឌ សិិ�ិអិ្ននកបើបា�បើ�ន តបើផ្ទះសង់បើ�ៀត អ្ននកអាចុះចុះះ�បើ�ះ �បើបា�បើ�ន តជាមិះនបើ�  
registertovote.ca.gov។

ប្រ�ន់មែត�ំបើព្ទញពាកយសិះំចុះះ�បើ�ះ �ជាមិះនតាមិអ្ននឡាញ បើ�ើយបើ�ចំុះថ្លៃថ្មីៃកំបើណើ តគំរួ�់ 18 �ន រំួ�ស់ិអ្ននក អ្ននកនឹង់ប្រតវូបានចុះះ�បើ�ះ �បើបា�បើ�ន ត 
បើដ្ឋាយសិែ័យប្រ�វតិូ។

ពត័ម៌ានស្ីពឯីកជនភាពការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �អ្ននកឈ្មោះ��ឈ្មោះ�ន ត
កម្មះវិធិីើចុះះ�លើ�ះ �អ្ននកលើ��លើ�ន �ជាសមាា �់លើ�ផ្ទះះ�លើ�យមានសះវិ�ិ�ភាព៖ អ្ននកបើបា�បើ�ន តមួិយចំុះនួនមែដ្ឋលកំព្ទះង់ប្រ�ឈមិនឹង់សាែ នភាព្ទ
គំរាមិកំមែ�ង់ដ្ឋល់អាយះ�ើវតិ (បើពាលគឺ�នរួង់បើប្រ�� និង់អ្ននករួស់ិរានព្ទើអំ្នបើព្ទើ�ិង់ាកនះង់ប្រគសួារួ ការួឈៃ�ចាំ�់ ការួបើ�ៀតបើ�ៀនផ្ទះៃ�វបើភិ� ការួ�ួញ 
ដ្ឋ�រួមិនះសិស ការួរួបំើ�ភិ�ំពានមិនះសិសចាំស់ិ/មិនះសិសបើព្ទញវយ័កនះង់�នះះក) អាចុះមានគះណសិមិីតិូប្រ��់ប្រ�ន់សិប្រមា�់ឋានៈជាអ្ននកបើបា�បើ�ន ត 
សិមាៃ ត់ ប្រ�សិិនបើ�ើពួ្ទកបើគជាសិមា�ិកសិកមិះថ្លៃនកមិះវធិិើសិះវតែិភាព្ទបើ�ផ្ទះះ�។ សិប្រមា�់ព័្ទត៌មាន�មែនែមិ សិ�មិទាក់�ង់កមិះវធិិើសិះវតែិភាព្ទបើ�ផ្ទះះ� 
រួ�ស់ិរួដ្ឋាបើលខាធិិការួតាមិបើលខ��រួស័ិព្ទះមិិនគិតថ្លៃថ្មីៃ (877) 322-5227 ឬចុះ�លបើ�កាន់ sos.ca.gov/registries/safe-home/។
ឯកជនភាពនៃនព័�៌មានអ្ននកលើ��លើ�ន �៖ ព័្ទត៌មានអំ្នព្ទើសំិ�ះប្រត�ញ្ជាា ក់ការួចុះះ�បើ�ះ �អ្ននកបើបា�បើ�ន តរួ�ស់ិអ្ននកនឹង់ប្រតវូបានបើប្រ�ើបើដ្ឋាយមិន្ត្រីនូើបើបា�បើ�ន ត
បើដ្ឋើមិ ើីបើផ្ទះើើឱ្យយអ្ននកន�វព័្ទត៌មានផ្ទះៃ�វការួអំ្នព្ទើដំ្ឋបើណើ រួការួបើបា�បើ�ន ត ដ្ឋ�ចុះជា�ើតាងំ់ថ្លៃនកមែនៃង់បើបា�បើ�ន ត និង់�ញ្ជាា  និង់បើ�កខ�ននានាមែដ្ឋលនឹង់បើលចុះបើឡុើង់
បើលើសិនៃឹកបើ�ន ត។ ការួបើប្រ�ើប្របាស់ិព័្ទត៌មានការួចុះះ�បើ�ះ �អ្ននកបើបា�បើ�ន តសិប្រមា�់ពាណិ�ាកមិះ គឺប្រតវូបានហាមិឃាត់ បើដ្ឋាយចុះា�់ និង់មានបើទាសិ
កប្រមិិតមិ�ិមិិ។ ព័្ទត៌មានអ្ននកបើបា�បើ�ន តប្រ�មែ�លជាប្រតវូបានផូ្ទះល់បើ�បើ�កខ�នសិប្រមា�់មិះខតំមែណង់ គណៈកមាះ ធិិការួវធិានការួសិនៃឹកបើ�ន ត ឬ
�នដ្ឋថ្លៃ�បើ�ៀតសិប្រមា�់ការួបើបា�បើ�ន ត សិប្រមា�់បើ�ល�ំណង់លកខណៈសិិកាប្រសាវប្រជាវ សារួព័្ទត៌មាននបើ�បាយ ឫរួដ្ឋាា ភិិបាល ដ្ឋ�ចុះមែដ្ឋលប្រតវូ
បានសិបើប្រមិចុះបើដ្ឋាយរួដ្ឋាបើលខាធិិការួ។ �័ណាបើ�ើក�រួ បើលខសិនិូសិះខសិង់គមិ ឬ �តែបើលខារួ�ស់ិអ្ននក ដ្ឋ�ចុះមែដ្ឋលបាន�ងាា ញបើលើ�័ណាចុះះ�បើ�ះ �
អ្ននកបើបា�បើ�ន តរួ�ស់ិអ្ននក មិិនប្រតវូអាចុះ�បើញ្ចូញូសិប្រមា�់បើ�ល�ំណង់ទាងំ់បើន�បើ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំិណួរួទាក់�ង់នឹង់ការួបើប្រ�ើប្របាស់ិព័្ទត៌មាន
អ្ននកបើបា�បើ�ន ត ឬមាន�ំណង់ចុះង់់រាយការួណ៍អំ្នព្ទើការួបើប្រ�ើប្របាស់ិខះសិបើលើព័្ទត៌មានទាងំ់បើន� មែដ្ឋលគួរួបើអាយសិង់ស័យ សិ�មិ��រួស័ិព្ទះបើ��ណូាញទាន់
បើ�តះការួណ៍អ្ននកបើបា�បើ�ន តឥតគិតថ្លៃថ្មីៃរួ�ស់ិរួដ្ឋាបើលខាធិិការួតាមិបើលខ (888) 345-4917។

http://sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/
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 រប�ៀ�បោះប ន្ោ តតាមសំ�ុតតបត�សណីយ៍
បតនីរណាខះ្អាចបោះប ន្ោ តតាមបត�សណីយ៍ោន?
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន តគ្រ�ប់់រូបូ់ដែ�ល�នចុះះះបោះ�ះ ះរូចួុះ នឹងទទួល�នសនឹឹកបោះ�ន តបោះ�ះតាមប្រៃគ្រប់សណីីយ៍៍មួយ៍សនឹឹកសគ្រ�ប់់ការូបោះ�ះបោះ�ន តជាសាកលប្រៃ�ៃ 
ទី 3 ដែ�វិចិុះិ�កា �ន � 2020។ មន្ត្រីនីីបោះ�ះបោះ�ន តគ្រប់ចាំ�បោះ�នធីី នឹងចាំប់់បោះ�ើីមបោះ�ើីសនឹឹកបោះ�ន តតាមប្រៃគ្រប់សណីីយ៍៍បោះ�កាន់អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន តឲ្យយ�នមះន 
ប្រៃ�ៃទី 5 ដែ�តះលា �ន � 2020។ គ្រប់ស�នបោះបី់អ្ននកម�នទទួល�នសនឹឹកបោះ�ន តបោះ�ះតាមប្រៃគ្រប់សណីីយ៍៍រូប់ស់អ្ននក ឬគ្រតវូិការូបោះសនីសះ�ការូជំ�នួស�ះី សូម 
ទាក់ទងការូយិាល័យ៍បោះ�ះបោះ�ន តគ្រប់ចាំ�បោះ�នធីីរូប់ស់អ្ននក។ ព័័ត៌�នទ�នាក់ទ�នងការូយិាល័យ៍ការូបោះ�ះបោះ�ន តបោះ�នធីី អាចុះរូកបោះ�ីញ បោះ�  
sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices។

រប�ៀ��ញ្ជូូ�នសន្�កប ន្ោ តបោះប ន្ោ តតាមបត�សណីយ៍រ�ស់អ្ននោកតតឡ�់មកវិញិ
ប់នាា ប់់ពី័�ន�ូសជំបោះគ្រមីសរូប់ស់អ្ននកបោះ�បោះលីសនឹឹកបោះ�ន តបោះ�ះតាមស�ប់ះគ្រតរូប់ស់អ្ននករូចួុះរាល់បោះ�ីយ៍ សូមដាក់វាបោះ�កនះងបោះគ្រសាមស�ប់ះគ្រត�ូឹវិការូដែ�ល
�ើល់ជូំនបោះដាយ៍ការូយិាល័យ៍បោះ�ះបោះ�ន តគ្រប់ចាំ�បោះ�នធីីរូប់ស់អ្ននក រូចួុះប់�ទវាឲ្យយជំ�ត។ ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា បោះលីបោះគ្រសាមស�ប់ះគ្រតបោះ�បោះព័លគ្រតវូិ�នដែណីនា�។  
អ្ននក�នជំបោះគ្រមីសជាបោះគ្រចីុះនសគ្រ�ប់់ប់ញូ្នសនឹឹកបោះ�ន តរូប់ស់អ្ននកគ្រតឡប់់មកវិញិ។

បោះ�ីមីីធានាសនឹឹកបោះ�ន តរូប់ស់អ្ននកមក�ល់តាមកាលក�ណីត់ សូមប់ញូ្នវាគ្រតឡប់់មកវិញិ៖

តាមប្រៃគ្រប់សណីីយ៍៍—គ្រតវូិដែតវាយ៍គ្រតាប្រៃគ្រប់សណីីយ៍៍បោះលីស�ប់ះគ្រតបោះ�ប្រៃ�ៃទី ឬមះនប្រៃ�ៃទី 3 ខែវចិុះ្ឆិកា ន�ង�នទទួលបោះដាយ៍ការូយិាល័យ៍បោះ�ះ 
បោះ�ន តគ្រប់ចាំ� បោះ�នធីីរូប់ស់អ្ននកម�នឲ្យយយឺ៍តជាងប្រៃ�ៃទី 20 ខែវចិុះ្ឆិកា។ មឆិនត្ថមមរូវឲ្យមានថ ល្ៃខត្ថមថមរៃសណីយ៍លេ�ីយ!

បោះដាយ៍ផ្ទាា ល់—យ៍កមកដាក់បោះ�ការូយិាល័យ៍បោះ�ះបោះ�ន តគ្រប់ចាំ�បោះ�នធីីរូប់ស់អ្ននក ឬបោះ�មណីឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត កដែនឹងបោះ�ះបោះ�ន ត ឬទីតា�ង
ទ�ឹក់សនឹឹកបោះ�ន តបោះ�រូ�ឋ California មះនបោះព័លការូយិាល័យ៍បោះ�ះបោះ�ន តប់�ទទាា រូបោះ�បោះ�ោ ង 8:00 យ៍ប់់ បោះ�ប្រៃ�ៃទី 3 ដែ�វិចិុះិ�កា។

ចុះាប់់រូ�ឋ�ើល់បោះសរូភីាព័�ល់អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន តកនះងការូចាំត់តា�ងនរូណា�ន ក់តាមការូបោះគ្រជីំសបោះរូសីរូប់ស់ពួ័កបោះ�ឲ្យយប់ញូ្នសនឹឹកបោះ�ន តបោះ�ះបោះ�ន តតាមស�ប់ះគ្រត
រូប់ស់ពួ័កបោះ�មកវិញិ។ បោះទាះជាយាោ ងណា បោះយី៍ងសូមដែណីនា�ឲ្យយអ្ននកគ្រ�ន់ដែតចុះះះ�តថបោះល�បោះលីសនឹឹកបោះ�ន តដែ�ល�នប់�បោះព័ញរូចួុះរូប់ស់អ្ននក បោះ�ីយ៍ 
គ្រប់�ល់ឲ្យយនរូណា�ន ក់ដែ�លអ្ននកបោះជំឿទះកចុះ�តី។ បោះ�ីយ៍ម�នគ្រតវូិគ្រប់�ល់សនឹឹកបោះ�ន តបោះ�ះបោះ�ន តតាមស�ប់ះគ្រតរូប់ស់អ្ននកបោះទ គ្រប់ស�នបោះបី់អ្ននកម�នទាន់�នប់�ទជំ�ត 
ន�ងចុះះះ�តថបោះល�បោះ�បោះលី�នងបោះគ្រសាមស�ប់ះគ្រតដែ�ល�ើល់ជូំនបោះដាយ៍ការូយិាល័យ៍បោះ�ះបោះ�ន តគ្រប់ចាំ�បោះ�នធីីរូប់ស់អ្ននក។

បោះទាះបី់ជាអ្ននក�នទទួលសនឹឹកបោះ�ន តបោះ�ះតាមស�ប់ះគ្រត ន�ងបោះគ្រសាមស�ប់ះគ្រតរូប់ស់អ្ននកក៏បោះដាយ៍ អ្ននកបោះ�ដែតអាចុះបោះ�ះបោះ�ន តបោះដាយ៍ផ្ទាា ល់បោះ� 
កដែនឹងបោះ�ះបោះ�ន តរូប់ស់អ្ននកបោះ�ប្រៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ន ត។ យ៍កសនឹឹកបោះ�ន តបោះ�ះតាមស�ប់ះគ្រតរូប់ស់អ្ននកមកកាន់កដែនឹងបោះ�ះបោះ�ន ត បោះ�ីយ៍ឲ្យយវាបោះ�ប់ះ�គល�ក
ការូយិាល័យ៍បោះ�ះបោះ�ន តបោះ�ីមីីបោះដាះ�ូរូជាមួយ៍នឹងសនឹឹកបោះ�ន តបោះ�កដែនឹងបោះ�ះបោះ�ន ត។ គ្រប់ស�នបោះបី់អ្ននកម�ន�នសនឹឹកបោះ�ន តបោះ�ះតាមស�ប់ះគ្រត  
ន�ងបោះគ្រសាមស�ប់ះគ្រតរូប់ស់អ្ននកបោះទបោះនាះ អ្ននកអាចុះនឹងបោះ�ះបោះ�ន តបោះដាយ៍បោះគ្របី់សនឹឹកបោះ�ន តប់បោះណាើ ះអាសនន�ន។ បោះនះធានាថា អ្ននកបោះ�ម�នទាន់�ន
បោះ�ះបោះ�ន តរូចួុះបោះ�បោះឡយី៍បោះទ។

បោះ�នធីីទា�ងអ្នស់�ើល់ជំបោះគ្រមីសដែ�លអាចុះទទួលយ៍ក�នមួយ៍បោះ�ថាការូបោះ�ះបោះ�ន តតាមស�ប់ះគ្រតដែ�លអាចុះយ៍ក�នពី័ចុះ�ៃ យ៍ (RAVBM)។ 
RAVBM អ្ននះញ្ញាា តឲ្យយអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន តដែ�លជាជំនព័�ការូទទួល�នសនឹឹកបោះ�ន តរូប់ស់ពួ័កបោះ�បោះ��ាះ ន�ង�ូសបោះគ្រជីំសបោះរូសីបោះដាយ៍ឯករាជំយ ន�ង
ឯកជំន មះនបោះព័លបោះ�ើីវាគ្រតឡប់់មកកាន់មន្ត្រីនីីបោះ�ះបោះ�ន តវិញិ។ សូមទាក់ទងមន្ត្រីនីីបោះ�ះបោះ�ន តគ្រប់ចាំ�បោះ�នធីីរូប់ស់អ្ននកសគ្រ�ប់់ព័័ត៌�នប់ដែនថម។

ចុះង់បោះ�ីញលទធ�លប្រៃនការូបោះ�ះបោះ�ន តជាសាកលបោះ�ប្រៃ�ៃទី 3 ដែ�វិចិុះិ�កា �ន � 2020 
ប់នាា ប់់ពី័ការូយិាល័យ៍បោះ�ះបោះ�ន តប់�ទទាា រូបោះ�បោះ�ោ ង 8:00 យ៍ប់់ដែ�រូឬបោះទ? ចូុះលបោះ� 
កាន់បោះ��ទ�ព័័រូគ្រប់កាសលទធ�លបោះ�ះបោះ�ន តរូប់ស់រូ�ឋបោះល�ធី�ការូរូ�ឋ California 
តាម electionresults.sos.ca.gov។

បោះ��ទ�ព័័រូគ្រប់កាសលទធ�លការូបោះ�ះបោះ�ន ត�ឺគ្រតវូិ�នបោះធីាីប់ចុុះះប់ីននភាព័បោះរូៀងរាល់គ្រ��នាទីបោះ�យ៍ប់់ប្រៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ន ត បោះ�បោះព័លបោះ�នធីីរាយ៍ 
ការូណ៍ីលទធ�លបោះ�រូ�ឋបោះល�ធី�ការូ។ មន្ត្រីនីីបោះ�ះបោះ�ន តគ្រប់ចាំ�បោះ�នធីីបោះ�ើីលទធ�លបោះ�ះបោះ�ន តពាក់កណាើ ល�ូឹវិការូបោះ�កាន់បោះ��ទ�ព័័រូ រូប់ស់រូ�ឋបោះល�ធី�ការូ ប់នាា ប់់ពី័ការូយិាល័យ៍បោះ�ះបោះ�ន តប់�ទទាា រូបោះ�បោះ�ោ ង 8:00 យ៍ប់់ ន�ងប់នីបោះ�ើីរូការូបោះធីាីប់ចុុះះប់ីននភាព័យាោ ងបោះ�ចុះ 
ណាស់បោះរូៀងរាល់ពី័រូបោះ�ោ ងមើង រូ�ូតទាល់ដែតសនឹឹកបោះ�ន តបោះ�ប្រៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ន តគ្រតវូិ�នរាប់់អ្នស់។

ចាំប់់បោះ�ើីមបោះ�ប្រៃ�ៃទី 5 ដែ�វិចិុះិ�កា រូ�ូត�ល់ប្រៃ�ៃទី 3 ដែ�ធីនូ �ន � 2020 បោះ��ទ�ព័័រូគ្រប់កាសលទធ�លបោះ�ះបោះ�ន តនឹងបោះធីាីប់ចុុះះប់ីននភាព័ជា បោះរូៀងរាល់ប្រៃ�ៃបោះ�បោះ�ោ ង 5:00 លាៃ ចុះ �ណីៈដែ�លបោះ�នធីីរាប់់សនឹឹកបោះ�ន តដែ�លបោះ�បោះសសសល់។

លទធ�លជា�ូឹវិការូប្រៃនការូបោះ�ះបោះ�ន តនឹងគ្រតវូិ�នគ្រប់កាស�ាយ៍បោះ�គ្រតឹមប្រៃ�ៃទី 11 ដែ�ធីនូ �ន � 2020 តាម sos.ca.gov/elections/។

http://sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
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ជំំនួួយសម្រា�ប់់អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន តជាជំនួពិកិារ
រដ្ឋឋ California ប្តេ�េជ្ញាា ចិិត្តេធានាថា អ្ននកប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តគ្រ��់រ�ូអាចិប្តេ�ះប្តេ�ន ត្ត�នគ្រ�ក�ប្តេ�យឯកជនភាព និង 
ឯករាជយភាព។ 

សគ្រ��់ព័ត៌្ត�នលមិិ្អិត្ត�ន្ថែនែម្អិប្តេ�ៀត្តអំ្នពីជំនួយ ន្ថែដ្ឋលប្តេ�នធីីរ�ស់អ្ននកផ្តេល់ជូនអ្ននកប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តជ្ញាជនពិការ សូម្អិ 
ពិនិត្តយប្តេមី្អិលម្អិ�ុ�ប្តេ�េសក៍ព័ត៌្ត�នអ្ននកប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តកន�ងប្តេ�នធីីរ�ស់អ្ននក ឬទាក់�ងប្តេ�នធីីរ�ស់អ្ននក។ ព័ត៌្ត�ន
�ំនាក់�ំនង ប្តេ�នធីី�ឺ�នជូន ប្តេ� sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices។ 

ការបោះ�ះបោះ�ន តបោះ�កន្លែនួែងបោះ�ះបោះ�ន ត ឬមណ្ឌឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត
គ្រ�សិនប្តេ�ីអ្ននកគ្រត្តវូការជំនួយ�ូសសនឹ�កប្តេ�ន ត្តរ�ស់អ្ននក អ្ននកអាចិប្តេគ្រជីសយករហូូត្តដ្ឋល់ម្អិន�សសពីរនាក់ ប្តេដី្ឋម្អិីីជួយ
អ្ននក។ ���ុលប្តេនះមិ្អិនអាចិជ្ញា៖

• និប្តេ�ជករ�ស់អ្ននក ឬនរណា�ន ក់ ន្ថែដ្ឋលប្តេធីើីការឱ្យយនិប្តេ�ជករ�ស់អ្ននកប្តេ�យី
• ប្តេម្អិដ្ឋ�កនាសំហូជីពកម្អិមកររ�ស់អ្ននក ឬនរណា�ន ក់ ន្ថែដ្ឋលប្តេធីើីការឱ្យយសហូជីពការងាររ�ស់អ្ននក

ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ចិិបោះ�ើ�មផូ្លូ�វ អាចិឱ្យយអ្ននកចិត្តប្តេ�ជិត្តកន្ថែនឹងប្តេ�ះប្តេ�ន ត្ត�ំផ្ត�ត្តតាម្អិន្ថែដ្ឋលអាចិប្តេធីើីប្តេ��ន។ ម្អិន្ត្រីនេី
ប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តន�ងយក�ញីី្ជីប្តេ�ម ះឲ្យយអ្ននកចិ�ះហូត្តែប្តេល� សនឹ�កប្តេ�ន ត្តមួ្អិយ និងស�ា រៈប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តឯប្តេ�ៀត្ត ន្ថែដ្ឋលអ្ននក
គ្រត្តវូការ មិ្អិនថាអ្ននកប្តេ�ន្ថែកីរន្ថែ�ម្អិចំិណត្តឬប្តេ�កន�ងឡានកេ។ី សូម្អិទាក់�ងម្អិកការ�ិល័យប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តរ�ស់អ្ននក ប្តេដី្ឋម្អិីី
សាកសួរថាប្តេតី្ត�នការផ្តដល់ជូនការប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តប្តេលីចិិប្តេញ្ជីើីម្អិផូឹ្តវប្តេ��ីកន្ថែនឹងឬម្អិជឈម្អិណឌ លប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តរ�ស់អ្ននកឫប្តេ�។ 

គ្រ��់កន្ថែនឹងប្តេ�ះប្តេ�ន ត្ត និងម្អិណឌ លប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តទាងំអ្នស់ ត្តគ្រម្អិវូឲ្យយ�នការ�ងកលកខណៈងាយគ្រសលួសគ្រ��់ ជន
ពិការអាចិចូិលប្តេ�ប្តេ�ះប្តេ�ន ត្ត�ន ប្តេហីូយន�ង�ន�ា ស�ីនប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តន្ថែដ្ឋលអាចិចូិលប្តេគ្រ�ី�ន។

ការបោះ�ះបោះ�ន តបោះ�ផ្ទះះះ
គ្រ�ព័នធប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តតាម្អិសំ��គ្រត្តពីចិ�ា យ (RAVBM) ផ្តេល់នូវ ជប្តេគ្រមី្អិសអាចិប្តេធីើី�នសគ្រ��់អ្ននកប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តជ្ញា 
ជនពិការ ប្តេដី្ឋម្អិីី��ួលសនឹ�កប្តេ�ន ត្តរ�ស់ខួឹ្លួនប្តេ�ឯលំប្តេ��ឋ ន ប្តេហីូយ�ូសវាប្តេ�យឯករាជយ និង ប្តេ�យឯកជន  
ម្អិ�នន�ងប្តេផ្តាីវាប្តេ�ម្អិន្ត្រីនេីន្ថែផ្តនកប្តេ�ះប្តេ�ន ត្ត។ សូម្អិទាក់�ងម្អិន្ត្រីនេីប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តគ្រ�ចាំបំ្តេ�នធីីរ�ស់អ្ននកសគ្រ��់ព័ត៌្ត�ន�ន្ថែនែម្អិ។

បោះសៀវបោះ�មគ្គុុ�បោះ�សកព៍ិត័�៌នួអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន តបោះ�ះពិ�ម ភជាអ្នកសរធំំៗ ឬជាសបោះមែង
ប្តេសៀវប្តេ�ម្អិ�ុ�ប្តេ�សក៍ប្តេនះអាចិរក�នជ្ញា�គ្រម្អិង់ប្តេ�ះព�ម្អិាអ្នកសរធំីៗ និងជ្ញាសប្តេមឹ្អិង។ ប្តេសៀវប្តេ�ម្អិ�ុ�ប្តេ�សក៍ប្តេនះក៏អាចិ
រក�នប្តេ�យមិ្អិន�ិត្តថ្លៃ�ឹជ្ញាភាសាអ្នង់ប្តេ�ឹសភាសាចិិន ភាសាហិូណឌី  ភាសាជ�ា�ន ភាសាន្ថែខ្លួមរ ភាសាកូប្តេរ េ ភាសា
ប្តេអ្នសា�ញ ភាសាតាហុ្គា�ូក ភាសាថ្លៃ� និងភាសាប្តេវៀត្តណាម្អិផ្តងន្ថែដ្ឋរ។ 

ប្តេដី្ឋម្អិីីប្តេសនីស�ំ៖

សូម្អិ�ូរស័ពេប្តេ��ណាេ ញទាន់ប្តេហូត្ត�ការណ៍អ្ននកប្តេ�ះប្តេ�ន ត្តប្តេ�យមិ្អិន�ិត្តថ្លៃ�ឹរ�ស់រដ្ឋឋប្តេល�ធិីការតាម្អិប្តេលខ្លួ  
(888) 345-4917

ចូិលប្តេ�កាន់ voterguide.sos.ca.gov

ទាញយក�គ្រម្អិង់ជ្ញាសំប្តេលង MP3 ប្តេ� voterguide.sos.ca.gov/audio/km

http://sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
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ថ ង្ៃទី 5 ខែតុលា ឆ្នាំ  2020
ខោ�នធីីនឹងចាប់់ខោ�ើីមខោ�ើីតាមប្រៃ�ប់សណីីយ៍៍នូវ
សនឹឹកខោ�ោ តស��ប់់ខោ�ះខោ�ោ តតាមសំបុ់�ត។

ថ ង្ៃទី 19 ខែ តុលា ឆ្នាំ  2020
ប្រៃ្ងៃចុងខោ�រោយ៍ខោ�ីម្ចុីះខោ ម្ ះខោ�ះខោ�ោ ត។ 
អោកអាចចុះខោ ម្ ះ “ខោោយ៍�នលក្ខខណី្ឌ ” 
និងខោ�ះខោ�ោ តខោៅតាមរោរយិាល័យ៍ខោ�ះ 
ខោ�ោ តកោងុខោ�នធីី ឬទីតីាងំខោ�ះខោ�ោ ត  
ប់ន្ទាា ប់់ពីីប្រៃ្ងៃ�ុតកំណីត់ចុះខោ ម្ ះអោកខោ�ះ 
ខោ�ោ តដែ�ល�នរយ៍ៈខោពីល 15 ប្រៃ្ងៃ។ 

ថ ង្ៃទី 3 ខែវចិ្ឆិកា ឆ្នាំ  2020
ថ ង្ៃបោះបឆ្នា ត!

តតរូវចំាថាបៅបោះបឆ្នា ត!
កដែនងឹខោ�ះខោ�ោ តខោបី់កទ្វា រពីីខោ�ោ ង 7:00 �ពឹីករហតូ�ល់ខោ�ោ ង  
8:00 យ៍ប់់ខោៅប្រៃ្ងៃខោ�ះខោ�ោ ត!

ខែតុលា

 អាទី ិ ច័នា អង្គ ពុីធី �ពីហ ស�ុក ខោៅរ៍

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

ខែវចិឆិក្ា

កាលបរបិចទ្តតរូវចងចំា!

 អាទី ិ ច័នា អង្គ ពុីធី �ពីហ ស�ុក ខោៅរ៍

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30
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All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the 
November 3, 2020, election. Learn more inside. 
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral 
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de 
2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número 
a continuación. 
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

所有加州選民將收到用於 2020 年 11 月 3 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文 /Chinese: (800) 339-2857

すべてのカリフォルニア州有権者には 2020 年 11 月 3 日選挙の
郵便投票用紙が送られます。お問 い合わせまたは有権者の支
援に関しては、以下 の番号までお電話ください。 

 /Japanese: (800) 339-2865

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para 
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa 
Nobyembre 3, 2020. Para sa mga katanungan o tulong sa 
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba. 
Tagalog: (800) 339-2957

 /Vietnamese: (800) 339-8163

 /Korean: (866) 575-1558

모든 캘리포니아 유권자는 2020년 11월 3일 선거를 위한 
우편 투표지 받게 됩니다.  문의 사항  또는  유권자  지원을 
원하시면, 아 래  전화번호로 연락해주십시오.

3 2020

 /Thai: (855) 345-3933 /Hindi: (888) 345-2692
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