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អត្ថប
ថ ទនៃ�សំំណើ�ើច្បាាប់់

    ★ ★ ★ ★ ★

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសាកលរដ្ឋ ឋ California
ថ្ងៃ�អ
ៃ ង្គាារ ទីី 3 ខែ� វិច្ឆិិ កា
� ិ ឆ្នាំំ � 2020

មណ្ឌលបោះឆ្នោ តប�ើកទ្វា រពីម៉ោង 7:00 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8:00 យប់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោ ត!

េ�ះេឆា�តេដាយសុវតិ� ភាពេ�រដ�
វិញ្ញាបនប័ ត្របញ្ជាក់ ភាពត្រឹ មត្រូវ
ខ្ុំញ Alex Padilla រដ្ឋលេខាធិ ការនៃរដ្ឋ California សូមបញ្ជាក់ថាវិធានការ ដែលបាន
ដាក់បញ្ចូលនៅទីនេះនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ជូន ទៅអ្នកបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ California
នៅ ក្នុងការបោះឆ្នោតសាកល ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡ�ើ ទូទាំងរដ្ឋនៅថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ

2020 ហ�ើយថាមគ្គុទ្ស
ទេ ក៍នេះត្រូវបានរ�ៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ។ ហត្ថលេខានិង
ត្រារបស់រដ្ឋធ្ើនវ ៅ Sacramento រដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី 10 ខែសីហា ឆ្នាំ 2020។

Alex Padilla, រដ្ឋ លេខាធិ ការ

★

អ្នកអាចស្នស
្ន ឬហៅតាមលេខ (888) 345-4917
ើ ច្
ំុ បាប់ចម្លងបន្ថែមនៃអត្ថបទសំណ�ើច្បាប់នេះដោយទាក់ទងទៅមន្ត្រី រ�ៀបចំការបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់អក

★

អក
្ន បោះឆ្នោត
កម្រ�ងសិិទ្ធិ�ិ

អ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ដូូចខាងក្រោ��ម៖
1

សិិទ្ធិបោះ�ិ �ះឆ្នោ�ោត ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នក
ន ជាអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�
លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�។ អ្ននកមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�អាច
បោះ�ះឆ្នោ�ោតបាន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នក
ន ៖

• ជាពលរដ្ឋឋអាមេ�រិិកដែ�លរស់់ នៅ�រដ្ឋឋ California
• យ៉ាាងហោ�ចណាស់់ មានអាយុុ 18 ឆ្នាំំ �
•	បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកកំំពុុងរស់់ នៅ�បច្ចុុ�ប្បបន្នន
• បច្ចុុ�ប្បបន្ននមិិនស្ថិិ�តក្នុុ�ងពន្ធធនាគាររដ្ឋឋ ឬពន្ធធនាគារសហព័័ន្ធធ ឬត្រូ�ូ
វបានដោះ�ះលែ�ងបណ្តោះ�ះ�អាសន្ននដោ�យសារទោ�សបទឧក្រិ�ិ
ដ្ឋឋណាមួួយ
• បច្ចុុ�ប្បបន្ននតុុលាការមិិនបានរកឃើ�ើញថាអសមត្ថថភាពផ្លូវចិិ
�ូ ត្តតក្នុុ�
ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
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សិ ទ្ធិ ក្នុងការបោះឆ្នោ តប្រសិ នប�ើ អ្ន កជាអ្នកបោះ
ឆ្នោ�ោតបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�រួ ួចហើ�ើយ ទោះ�ះបីីជាឈ្មោះ�ះ�របស់់
អ្ននកមិិ នមាននៅ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�។ អ្ននកនឹឹងបោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យ
ប្រើ��ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបណ្តោះ�ះ�អាសន្នន។ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់អ្នន
កនឹឹងត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូល
� ូ ប្រ�សិិនបើ�ើមន្ត្រី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតកំំ
ណត់់ថាអ្ននកមាន លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដើ�ើម្បីី�បោះ�ះឆ្នោ�ោត។
សិ ទ្ធិ ក្នុងការបោះឆ្នោ ត ប្រសិ នប�ើ អ្ន កនៅ
តែ�ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងជួួ ររង់់ ចាំនៅំ �ពេ�លដែ�ល
ការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោតត្រូ�ូវបិិ ទ។

សិ ទ្ធិបោះឆ្នោ តដោយសន្លឹកឆ្នោ តសម្ងាត់ ដោយ
មិិនមាននរណារំំខានអ្ននក ឬប្រា�ប់់ អ្ននកអំំពីីរបៀ�ៀប
បោះ�ះឆ្នោ�ោត។

សិ ទ្ធិទទួលបានសន្លឹកឆ្នោ តថ្មី
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបានបង្កើ�ើ�តកំំ ហុុស
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នក
ន មិិនទាន់់បាន បោះ�ះឆ្នោ�ោតរួ ួច។ អ្ននកអាច៖
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សិ ទ្ធិទទួលបានជំ នួយក្នុងការបោះសន្លឹកឆ្នោ ត
របស់់ អ្ននកពីីនរណាម្នាាក់់ ដែ�លអ្ននកជ្រើ��ើ សរើ�ស
ើ
លើ�ើ កលែ�ងតែ�ពីីនិិ យោ�ជក ឬ តំំណាងសហជីីព
របស់់ អ្ននក។
សិ ទ្ធិទម្លា ក់ សន្លឹកឆ្នោ ត បោះតាមសំ បុត្ររបស់ អ្ន ក
ដែ�លបានបំំ ពេ�ញ រួ ួចនៅ�កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោត
ណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California។
សិ ទ្ធិទទួលបានឯកសារបោះឆ្នោ តជាភាសាមួ យ
ក្រៅ��ពីីភាសាអង់់ គ្លេ�េស ប្រ�សិិ នបើ�ើ មានមនុុស្សស
គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ នៅ�ក្នុុ�ងមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ អ្ននក
និិ យាយភាសានោះ�ះ។
សិ ទ្ធិ ក្នុងការសួរសំ ណួរទៅមន្ត្រីបោះឆ្នោ ត
ិ ី បោះ�ះឆ្នោ�ោត និិ ងមើ�ើ ល ពីីដំំណើ�ើរការ
អំំ ពីីនីីតិិវិធី
បោះ�ះឆ្នោ�ោត។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ មនុុស្សសដែ�លអ្ននកសួួរមិិ ន
អាចឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹ ងសំំណួួររបស់់ អ្ននកបានពួួកគេ�ត្រូ�ូ
វតែ�បញ្ជូូ�នអ្ននកទៅ�មនុុស្សសដែ�លសមស្រ�បដើ�ើ ម្បីី�
ទទួួលបានចម្លើ�ើ�យ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបង្កកការរំំខាន
ពួួកគេ�អាចឈប់់ ឆ្លើ�ើ�យនឹឹ ងអ្ននក។
សិ ទ្ធិ រាយការណ៍អំ ពីសកម្មភាពបោះឆ្នោ ត
ខុុសច្បាាប់់ ឬក្លែ�ែងបន្លំំ�ទៅ�មន្ត្រី�ី� បោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬ
ការិិយាល័័យរដ្ឋឋលេ�ខាធិិ ការ។

 នៅល�ើ គេហទំព័រ www.sos.ca.gov
✆ តាមទូរស័ ព្ទលេខ (888) 345-4917
 តាមអ៊ីម៉ែល elections@sos.ca.gov

ស្នើ�ើ�សុំំ�មន្រ្តី�� ីបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោតរក
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតថ្មីី�
ប្ដូូ�រ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំ បុុត្រ�របស់់ អ្ននក រក
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតថ្មីី�មួួយនៅ�ការិិយាល័័យ បោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬកន្លែ�ែង
បោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ អ្ននក ឬ
បោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យការប្រើ��ើ សន្លឹឹ� កឆ្នោ�ោតបណ្ដោះ�
ះ�
អាសន្នន។

ិ ធ ចំពោះសិទណា
ប្រសិនប�ើអក
្ន ជ�ឿថាអ្នកត្ រូវបានបដសេ
ធិ ្ មួយក្ងចំ
ធិ ្ ំ ងនេះ សូមទូរស័ពទ្ទ ៅបណ្តាញទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់
នុ ណោមសិទទា
អ្នកបោះឆ្នោ តដោយសម្ងា ត់ឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ (888) 345-4917
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អត្ថថបទនៃ�សំំណើ�ើច្បាាប់់

សំណ�ើប្រជាមតិ 15

វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះ ត្រូវបានដាក់ជូនប្រជាជនដោយអនុលោមទៅតាម
ប្រការនៃ ផ្នែក 8 មាត្រា II នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California ។
វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបន្ថែមផ្នែកនានាទៅល�ើ ធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California 
ហេតុដូច្នេះ ប្រការថ្មីដែលត្រូវបានស្នើ អោយបន្ថែមគឺត្រូវបានបោះពុម្ពជា
ប្រភេទអក្សរទ្រេត ដ�ើ ម្បីបង្ហា ញថាពួកវាជាចំ ណុចថ្មី។

សំំណើ�ើច្បាាប់់

ផ្នែក 1. ចំ ណងជ�ើ ង.

វិិធានការនេះ�ះត្រូ�ូវបានស្គាាល់់ ថាជា “ច្បាាប់់ មូូលនិិធិិសាលារៀ�ៀននិិ ង
សហគមន៍៍ ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានរដ្ឋឋ Californa ឆ្នាំំ� 2020 (The California
Schools and Local Communities Funding Act of 2020)”។
ផ្នែ�ក
ែ 2. លទ្ធធផលរកឃើ�ើញ។

(a) រដ្ឋឋ California គឺឺជាសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចធំំបំំផុុតទីីប្រាំ�ំនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក
ិ ិយោ�គលើ�ើអនាគតរបស់់យើ�ើងទេ� យើ�ើងនឹឹងរត់់
 ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងមិិនវិនិ
ពីីក្រោ��យគេ�វិិញ។ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយរីីកលូូតលាស់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់យើ�ើង និិងផ្ដដល់់
គុុណភាពកាន់់តែ�ល្អអសម្រា�ប់់ ពេ�លនេះ�ះនិិងសម្រា�ប់់ ជំំនាន់់ក្រោ��យទៀ�ៀតនៃ�
ពលរដ្ឋឋ California យើ�ើងត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងក្នុុ�ងការងារវិិនិិយោ�គ
លើ�ើសាលារៀ�ៀន មហាវិិទ្យាាល័័យសហគមន៍៍ និិងសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន 
ហើ�ើយត្រូ�ូវខិិតខំំថែ�មទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតអាជីីវកម្មមខ្នាា តតូូច 
និិងអាជីីវកម្មមចាប់់ ផ្ដើ��ម
ើ ថ្មីី�។
(b) ភាពប្រ�កួត
ួ ប្រ�ជែ�ងរបស់់យើ�ើងចាប់់ផ្ដើ��ម
ើ ជាមួួយនឹឹងការធ្វើ�ើ�ឲ្យយកូូនៗ និិង
ការអប់់រំ រំ បស់់ពួក
ួ គេ�ជាអាទិិភាព។ ការកាត់់មូលនិ
ូ ិធិិនិិងការផ្ដដល់់មូលនិ
ូ ិធិិមិិន
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់រាប់់ទសវត្សសបានធ្វើ�ើ�ឲ្យយអន្តតរាយដល់់សាលារៀ�ៀននៅ�រដ្ឋឋ California ។
ការសិិក្សាាថ្មីី�ៗមួួយបានដាក់់ចំំណាត់ថ្នាាក់
់ លើ�
់ ើលទ្ធធផលនៃ�សាលារៀ�ៀននៅ�រដ្ឋឋ 
California ស្ថិិ�តនៅ�ពាក់់កណ្ដាាលបាតក្រោ��មក្នុុ�ងចំំណោ�មរដ្ឋឋទាំំងអស់់។
រដ្ឋឋនានាដែ�លទទួួលបានចំំណាត់ថ្នាាក់
ុ ចំំណាយប្រា�ក់់រាប់់ពាន់់ដុល្លាារ
ុ
់ ខ្ពពស់
់ ់បំំផុត
សម្រា�ប់់សិិស្សសម្នាាក់ៗ
់ ច្រើ��ើនជាងនៅ�រដ្ឋឋ California ។

(c) កង្វះះ�មូូលនិិធិិរបស់់ រដ្ឋឋ California បង្កកផលវិិបាកដោ�យផ្ទាាល់់ ដល់់
កូូនៗរបស់់ យើ�ើង៖ យើ�ើ ងនៅ�ចំំ ណាត់់ថ្នាាក់់ចុុងក្រោ��យបង្អអស់់ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
ក្នុុ�ងសមាមាត្រ�ចំំ នួួនគ្រូ�ូនិិងសិិស្សស ចុុងក្រោ��យគេ�ក្នុុ�ងសមាមាត្រ�ចំំ នួួនអ្ននក
ផ្តតល់់ ប្រឹ�ឹក្សាាណែ�នាំំនិិងសិិស្សស ហើ�ើយចុុងក្រោ��យគេ�ក្នុុ�ងសមាមាត្រ�ចំំ នួួន
បណ្ណាារក្សសនិិ ងសិិស្សស។

(d) គុុណភាពជីីវិិតក្នុុ�ងសហគមន៍៍ មូូលដ្ឋាានរបស់់ យើ�ើងក៏៏ចាំបា
ំ ច់់ ជាទីីបំំ ផុុត
សម្រា�ប់់ អនាគតសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ យើ�ើង។ វាអាស្រ័�័ យទៅ�លើ�ើ ផ្លូូ�វថ្ននល់់ ដែ�លមាន
សុុវត្ថិិ�ភាពនិិ ងស្អាា ត សេ�វាកម្មមសង្គ្រោះ��ះ �បន្ទាាន់់ ដែ�លយើ�ើងពឹឹងពាក់់ សួួនច្បាារ
ិ ំសាន្តតដែ�លរក្សាាយុុវជនអោ�យឆ្ងាាយពីីបញ្ហាា និិ ងផ្លូូ�វថ្ននល់់ ដែ�ល
និិ ងកម្មមវិធីីកំ
យើ�ើ ងថែ�ទាំំបានល្អអ។ ទីីក្រុ� ុង ខោ�នធីី និិ ងទីីភ្នាាក់់ងារក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានរបស់់ យើ�ើង
ិ កនៃ�ការខ្វះះ�លំំ នៅ�ដ្ឋាានដែ�ល
គឺឺកំំពុុងនៅ�ជួួរមុុខ ប្រ�ឈមជាមួួយនឹឹ ងផលវិបា
មានតម្លៃ�ៃសមរម្យយ និិ ងការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ភាពឥតទីីជម្រ�ក ព្រ�មទាំំងហានិិ ភ័័យ
កាន់់ តែ�អាក្រ�ក់់ដោ�យសារភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះព្រៃ�� និិ ងគ្រោះ��ះមហន្តតរាយផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។
(e) ពន្ធធទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�លើ�ើអចលនទ្រ�ព្យយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មម គឺឺជា
ប្រ�ភពចម្បបងនៃ�មូូលនិិធិិសម្រា�ប់់ សាលារៀ�ៀន និិងសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន
របស់់យើ�ើង។ ខណៈៈដែ�លគ្រ�ប់់ រដ្ឋឋផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើអចលនទ្រ�ព្យយ
ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មមដោ�យផ្អែ�ក
ែ លើ�ើតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួ�ន
 រដ្ឋឋ California អនុុញ្ញាាតពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មម
អស់់រយៈៈពេ�លច្រើ��ើនឆ្នាំំ� ឬរហូូតដល់់រាប់់ ទសវត្សសដោ�យមិិ នមានការវាយតម្លៃ�ៃ
ិ ។ ប្រ�ព័័ន្ធធមិិនប្រ�ក្រ�តីីនេះ�ះគឺឺងាយនឹឹងរងប៉ះះ �ពាល់់ដោ�យគ្រោ��ងការណ៍៍
ឡើ�ើងវិញ
លួួចគេ�ចពន្ធធ បង្វែ�ែរមូូលនិិធិិចេ�ញពីីសាលារៀ�ៀននិិងសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន 

រួ ួមចំំណែ�កដល់់កង្វះះ�ខាតលំំនៅ�ដ្ឋាានតម្លៃ�ៃសមរម្យយ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយខូូចការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង
ផ្នែ�ក
ែ អាជីីវកម្មម និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាត់់បង់់ប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់អាជីីវកម្មមចាប់់ ផ្ដើ��ម
ើ ថ្មីី�។

(f) ការប៉ាាន់់ប្រ�មាណមិិ នគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់របស់់រដ្ឋឋ California ទៅ�លើ�ើ
អចលនទ្រ�ព្យយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មមគឺឺជាបញ្ហាាកំំពុុងរីក
ី ធំំ ឡើ�ើង។ អ្ននក
វិិនិិយោ�គនិិងសាជីីវកម្មមធំំៗដែ�លភាគច្រើ��ើនមកពីីរដ្ឋឋ និិងខោ�នធីីផ្សេ�េងៗ កំំពុុង
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ផែ�នការជាច្រើ��ើនដើ�ើម្បីី�គេ�ចពីីច្បាាប់់ និិងទិញ
ិ  លក់់ អចលនទ្រ�ព្យយ
ិ  ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាត់់បង់់ មូូលនិិធិិសម្រា�ប់់
ដោ�យមិិ នត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិញ
សាលារៀ�ៀន និិងសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាានរបស់់យើ�ើងរាប់់ ពាន់់លានដុុល្លាារ។
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(g) ការសិិក្សាានាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះមួួយដោ�យសាកលវិិទ្យាាល័័យ ភាគខាងត្បូូ�ង 
California បានរកឃើ�ើញថាអចលនទ្រ�ព្យយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មម
ដែ�លមិិនមានការវាយតម្លៃ�ៃ អនុុញ្ញាាតឲ្យយម្ចាាស់់កម្មមសិិទ្ធិ�គេិ �ចពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយ
ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ជាង $11 ពាន់់លានក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�ដែ�លទឹឹកប្រា�ក់់នេះ�ះគួួរតែ�ទៅ�
គាំំទ្រ�ដល់់សាលារៀ�ៀន និិងសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាានរបស់់យើ�ើង។

(h) ប្រព័ន្ធពន្ធអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម និ ងឧស្សាហកម្មមិនប្រក្រតី
ិ ត្តិលំនៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យនៅរដ្ឋ 
របស់ រដ្ឋ California រ ួមចំ ណែកដល់ វប
California។ ការសិិ ក្សាាដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ងដោ�
យការិិយាល័័យអ្ននកវិិភាគនីីតិិ
ើ
បញ្ញញត្តិិ�និិ ងសាកលវិិទ្យាាល័័ យ California បានបង្ហាាញថាប្រ�ព័័ន្ធធពន្ធធ 
អចលនទ្រ�ព្យយនៅ�រដ្ឋឋ California លើ�ើ កទឹឹកចិិ ត្តតឲ្យយម្ចាាស់់ អចលនទ្រ�ព្យយ
រក្សាាទុុកអចលនទ្រ�ព្យយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មមទំំនេ�រចោ�ល និិង
មិិ នប្រើ��ើប្រា�ស់់គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ។ ប្រ�ព័័ន្ធធមានកំំណែ�ទម្រ�ង់់ ដែ�លវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើ
អចលនទ្រ�ព្យយទាំំងអស់់ ដោ�យផ្អែ�ក
ែ លើ�ើ តម្លៃ�ៃទីីផ្សាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់ វា នឹឹ ង
� ងសង់់ លំំនៅ�ដ្ឋាានថ្មីី�។
បង្កើ�ើ�តការលើ�ើ កទឹឹកចិិ ត្តតថ្មីី�ដ៏៏ មានថាមពលដើ�ើ ម្បីីសា
(i) ម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម និ ងឧស្សាហកម្មគ្រប់ រ ូបទទួលអត្ថ
ប្រយោជន៍ ពីសាលារ�ៀន និ ងសេវាកម្មក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាសុវត្ថិភាព
សាធារណៈ និ ងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ វាមានភាពអយុតតិធ
្ ម៌  និងប្រឆាំង
ការប្រកួតប្រជែងដែលប្រព័ន្ធពន្ធ អចលនទ្រព្យបង្ខំអាជីវកម្មមួយចំ នួន
ឲ្យបង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យខ្ពស់ ជាងដ�ើ ម្បីគាំទ្រដល់ សាលារ�ៀន និ ង
សហគមន៍ មូលដ្ឋានរបស់ យ�ើង ខណៈពេលដែលគូប្រជែងរបស់ ពួកគេ
បង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យទាបជាងព្រោះតែអចលនទ្រព្យរបស់ ពួកគេត្រូវបាន
ប៉ាន់ ប្រមាណក្រោមតម្លៃទីផ្សារត្រឹមត្រូវ ។
(j) ប្រព័ន្ធពន្ធអចលនទ្រព្យមិ នប្រក្រតីរបស់ រដ្ឋ California មិ នត្រឹមតែ
ធ្វើ ឲ្យខូចការប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏បំបាក់ទឹកចិ ត្តល�ើ ការវិនិយោគ
អាជីវកម្មផងដែរ។ នៅក្រោមប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន អាជីវកម្មដែលវិនិយោគល�ើ
ការកែលម្អ អចលនទ្រព្យរបស់  ពួកគេចង់ ឲ្យមានការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ 
និិ ងពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយដែ�លខ្ពពស់់ ជាងមុុន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អាជីីវកម្មមដែ�លមិិន
វិិនិិយោ�គលើ�ើ ការកែ�លម្អអអចលនទ្រ�ព្យយរបស់់ ពួួកគេ� បន្តតរីីករាយនឹឹ ងថ្លៃ�ៃ
ចំំ ណាយតិិចនៃ�ការ វាយតម្លៃ�ៃទាបនេះ�ះ។
(k) ការសិ ក្សាមួយដែលធ្វើ នៅសាកលវិទ្យាល័យ California បង្ហា ញថា
ការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញល�ើ អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនឹ ងមានអត្ថ
ិ មានសុទ្ធទៅល�ើ ការងារនិ ងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ California ។
ប្រយោជន៍ វជ្ជ
(l) ប្រសិ នប�ើយ�ើងបានធ្វើ កំណែទម្រង់ បញ្ហា នៃការវាយតម្លៃមិ នគ្រប់ 
គ្រាន់ របស់ រដ្ឋ California ទៅល�ើ អចនទ្រព្យអាជីវកម្មនោះរដ្ឋ 
California នឹឹ ងនៅ�តែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំ ណាត់់ថ្នាាក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�មរដ្ឋឋទាបជាងគេ�
បំំ ផុុតសម្រា�ប់់ ពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយអាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដដែ�ល ព្រោះ��ះតែ�
ប្រ�ការនៃ�ធម្មមនុុញ្ញញរដ្ឋឋ California ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការកំំណត់់ដែ�នត្រឹ�ឹម 1%
នៅ�លើ�ើ អត្រា�ពន្ធធ អចលនទ្រ�ព្យយ។

(m) អាជីីវកម្មមខ្នាា តតូូច និិងអាជីីវកម្មមចាប់់ផ្ដើ��ម
ើ ថ្មីី�ដែ�លរីីកចម្រើ��ើន 
គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ California នៅពេលនេះ និ ង
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នៅពេលអនាគតរបស់  យ�ើង។ ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិទៅល�ើឧបករណ៍ និ ង
គ្រឿងសង្ហារឹមបំ បាក់ទឹកចិ ត្តដល់ អាជីវកម្មចាប់  ផ្ដើមថ្មី អាជីវកម្មខ្នា ត
តូច និងអាជីវកម្មធំ ៗ មិនឲ្យចង់ធ្វើការវិនិយោគផលិតថ្មី។ តាមរយៈការ
តម្រូវឲ្យអចលនទ្រព្យធំ ៗដែលត្រូវបានវាយតម្លៃមិ នគ្រប់ គ្រាន់ ទទួលការ
ប៉ាន់ ប្រមាណតាមតម្លៃទីផ្សារត្រឹមត្រូវនោះ អាជីវកម្មខ្នា តតូចអាចនឹ ងត្រូវ
បានល�ើ កលែងទាំងស្រុងពីពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិល�ើឧបករណ៍និ ងគ្រឿងសង្ហារឹម
 ហ�ើយពន្ធអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើ នសម្រាប់ អាជីវកម្មផ្សេងទ�ៀត
 ដោយការដកចេញកត្តា មិ នល�ើកទឹកចិ ត្តនេះ ដោយមិ នខូចប្រយោជន៍ដល់
មូលនិធិសម្រាប់ សាលារ�ៀន និ ងសហគមន៍ ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ យ�ើង។
(n) ការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញល�ើ អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនិ ងឧស្សាហកម្ម
ដែលមិ នមានការវាយតម្លៃគ្រប់ គ្រាន់នៅក្នុងរដ្ឋ California នឹ ងប៉ះពាល់
ជាចម្បងល�ើ អចលនទ្រព្យមួយចំ នួនតូចដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ សាជីវកម្ម
ធំ ៗបំ ផុត និ ងអ្នកវិនិយោគដែលសម្បូរទ្រព្យធនបំ ផុត។ ស្ទើ រតែ 80 ភាគរយ
នៃអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធនៃការវាយតម្លៃមិ នគ្រប់ គ្រាន់នេះដែល អនុញ្ញា ត
ដោយប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន មានត្រឹមតែ 8 ភាគរយនៃអចលនទ្រព្យប៉ុណ្ណោះ។

(o) អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសាលារ�ៀន សហគមន៍ មូលដ្ឋាននិងសេដ្ឋកិច្ច
របស់ យ�ើងដែលបានមកពីការបញ្ចប់ ការវាយតម្លៃមិនគ្រប់ គ្រាន់ល�ើ
អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនិ ងឧស្សាហកម្មអាចសម្រេចបាន ខណៈពេល
ដែលនៅការពារអាជីវកម្មខ្នា តតូចតាមរយៈការល�ើ កលែងនិ ងពន្យារពេល
ការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញហ�ើយស្របគ្នានេះដែរ ការល�ើ កទឹកចិ ត្តអាជីវកម្ម
ខ្នា តតូចតាមរយៈការបង្កើ តបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងដែលស្មើភាពគ្នា
ជាងមុន និងតាមរយៈការលុបបំ បាត់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ ល�ើឧបករណ៍ និ ង
គ្រឿងសង្ហារឹមអាជីវកម្ម។

(p) ការកែទម្រង់ ការវាយតម្លៃចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម និ ងឧស្សាហកម្ម
ទៅតាមតម្លៃទីផ្សារត្រឹមត្រូវនឹ ងនាំមកនូវប្រព័ន្ធកាន់ តែត្រឹមត្រូវសម្រាប់
សាលារ�ៀនរបស់ យ�ើង សហគមន៍ មូលដ្ឋានរបស់ យ�ើង និងអាជីវកម្ម
របស់ យ�ើង។ អាជីវកម្មទាំងអស់ នឹងប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិយាកាសស្មើភាព
គ្នាដែលនឹ ងបង្កើ តអោយមានប្រាក់រាប់ ពាន់ លានដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់ 
គាំទ្រដល់ សាលារ�ៀន និ ងសហគមន៍ មូលដ្ឋានរបស់ យ�ើង។
ផ្នែក 3. គោលបំ ណង និងចេតនា។

វាគឺជាចេតនារបស់ ពលរដ្ឋ California ក្នុងការអនុវត្តទាំងអស់ ដូច
ខាងក្រោមនៅក្នុងវិធានការនេះ ៖

ិ បស់់ សំំណើ�ើប្រ�ជាមតិិ 13 នូូវការការពារសម្រា�ប់់
(a) រក្សាាក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ វិធីីរ
ម្ចាាស់់ ផ្ទះះ� និិ ងសម្រា�ប់់ អចលនទ្រ�ព្យយជួួលជាលំំ នៅ�ដ្ឋាាន ។ វិិធានការនេះ�ះ
ប៉ះះ�ពាល់់ តែ�ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើអចលនទ្រ�ព្យយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មម
ដែ�លជាប់់ ពន្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។

(b) ផ្ដល់ ចំណូលដែលក�ើនឡ�ើង និងមានស្ថេរភាពសម្រាប់ សាលារ�ៀន 
ទីីក្រុ� ុង ខោ�នធីី និិ ងទីីភ្នាាក់់ងារក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�យការតម្រូ�ូវឲ្យយ
អចលនទ្រ�ព្យយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មមដែ�លមិិនទាន់់មានការ
វាយតម្លៃ�ៃគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ទទួួលបានការវាយតម្លៃ�ៃតាមតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ។
(c) បែងចែកប្រាក់ចំណូលថ្មីដែលបានមកពីវិធានការនេះទៅដល់
សាលារ�ៀន និ ងសហគមន៍ មូលដ្ឋាន មិ នមែនទៅរដ្ឋទេ។

(d) ធានាថាចំ ណែកនៃប្រាក់ចំណូលថ្មីណាមួយដែលចូលទៅសាលារ�ៀ
នក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាននិិ ងមហាវិិទ្យាាល័័ យសហគមន៍៍  ដោ�យសារលទ្ធធផលនៃ�វិិធា
នការនេះ�ះត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកជាប្រា�ក់់ចំំណូូលថ្មីី�ដែ�លបន្ថែ�ែមពីីលើ�ើ មូូលនិិធិិ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ សាលារៀ�ៀន និិ ងមហាវិិទ្យាាល័័ យសហគមន៍៍ រួ ួមទាំំងសំំ
ណ�ើប្រជាមតិ 98 ។
(e) ធានាថាមណ្ឌលមានសាលារ�ៀនទាំងអស់  និងមហាវិទ្យាល័យ
សហគមន៍  នឹងទទួលបានមូលនិធិបន្ថែមពីវិធានការនេះ និ ងថាមូលនិធិ

4 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 15 បន្ត

ដែលចូលទៅសាលារ�ៀន និ ង មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ត្រូវបាន
បែងចែកក្នុងរប�ៀបដែលស្របទៅតាម រ ូបមន្តមូលនិធិគ្រប់ គ្រងក្នុង
មូលដ្ឋានក្នុងចេតនាល�ើ កកម្ពស់សមធម៌ ។

(f) ធានាថាប្រាក់ចំណូលថ្មីនឹ ងចូលទៅទីក្រុង ខោនធី និ ងមណ្ឌល
ពិសេសដែលជាលទ្ធផលនៃវិធានការណ៍នេះ និ ងត្រូវបានបែងចែក
ក្នុងរប�ៀបដូចគ្នាទៅនឹងចំណូលពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យផ្សេងទ�ៀតដែល
ស្របនឹ ងវិធានការណ៍ល�ើ សន្លឹកឆ្នោ តពីមុនដែលបានអនុម័តដោយអ្នក
បោះឆ្នោ តដ�ើ ម្បីកែលម្អគុណភាពជីវិតក្នុងសហគមន៍ មូលដ្ឋាននៅគ្រប់
ផ្នែកទាំងអស់ នៃរដ្ឋ California ។
(g) ធ្វើ អោយប្រាកដថាមានតម្លា ភាពសាធារណៈពេញលេញតាមរយៈ
ការតម្រូវឲ្យសាលារ�ៀន មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ទីក្រុង ខោនធី និ ង
មណ្ឌលពិសេសបង្ហា ញជាសាធារណៈនូវប្រាក់ចំណូលថ្មីដែលគេបាន
ទទួល និងរប�ៀបចំ ណាយប្រាក់ចំណូលទាំងនោះតាមលក្ខណៈដែល
ទូលំទូលាយ និ ងងាយយល់ ។

(h) មានភាពច្បាស់ លាស់ ថាវិធានការនេះអនុវត្តតែចំ ពោះអចលនទ្រព្យ
ពាណិជ្ជកម្ម និ ងឧស្សាហកម្មដែលជាប់ ពន្ធដោយការរ ួមបញ្ចូលនូវប្រការ
ដែលចែងថា៖

(1) អចលនទ្រព្យលំ នៅដ្ឋានទាំងអស់ ត្រូវបានល�ើ កលែងដូច្នេះម្ចា ស់ ផ្ទះ និង
អ្នកជួល មិ នរងការប៉ះពាល់ ដោយវិធានការនេះតាមរប�ៀបណាមួយឡ�ើយ។
(2) វិធានការនេះមិ នផ្លា ស់ ប្ដូរល�ើ ច្បាប់ ដែលមានស្រាប់ ដែលប៉ះពាល់ 
ដល់ ពន្ធដារ ឬការការពារដី កសិ កម្មឡ�យ
ើ ។

(i) មិ នធ្វើការផ្លា ស់ ប្ដូរល�ើ ប្រការធម្មនុញ្ញនៃសំ ណ�ើប្រជាមតិ 13
ដែលទាក់ទងនឹ ងដែនកំណត់ 1 ភាគរយល�ើ អត្រាពន្ធអចលនទ្រព្យ
សម្រាប់ អចលនទ្រព្យជាប់ ពន្ធទាំងអស់ ដ�ើម្បីឲ្យពន្ធ អចលនទ្រព្យក្នុង
មូលដ្ឋានល�ើអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនិ ងឧស្សាហកម្មនឹ ងបន្តស្ថិតនៅ
ិ នការនេះត្រូវ
ក្នុងចំ ណោមអត្រាទាបបំ ផុតនៅក្នុងប្រទេស បន្ទា ប់ ពីវធា
បានយល់ ព្រមដោយអ្នក បោះឆ្នោ ត។
(j) ធានាស្ថេរភាពសម្រាប់ ម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យអាជីវកម្មខ្នា តតូចដោយ
ការផ្ដល់ ការមិ នរាប់ បញ្ចូល សម្រាប់ ម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនិ ង
ឧស្សាហកម្មខ្នា តតូច។ ចេតនានៃប្រការនេះគឺដ�ើម្បីផ្ដល់ ការមិ នរាប់
បញ្ចូលដែលអនុវត្តតែល�ើ ម្ចា ស់ ពិតប្រាកដនៃអាជីវកម្មខ្នា តតូច  ហ�ើយ
ថាម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យធំ ៗត្រូវបានបង្ការពីការប្រើ ប្រាស់ ការមិ នរាប់ បញ្ចូល
សម្រាប់ ជាប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ ពួកគេ។

(k) ពន្យារពេលការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញសម្រាប់ អចលនទ្រព្យដែលអាជីវកម្ម
ខ្នា តតូចមានចំ នួន 50 ភាគរយ ឬច្រើ នជាងនេះនៃទីតាំងដែលមាន
មនុស្សប្រើ ប្រាស់  រហូតដល់ កាលបរិច្ទ
ឆេ វាយតម្លៃឆ្នាំ 2025–26 ដ�ើ ម្បី
ផ្ដល់ ឲ្យអ្នកជួលទីតាំងអាជីវកម្មខ្នា តតូចទាំងនោះនូវពេលវេលាបន្ថែមដ�ើ ម្បី
ជ្រើ សរ�ើសជម្រើ សនៃការជួលដែលមានប្រសិ ទភា
្ធ ពសម្រាប់ ពួកគេ 
ិ នការនេះ�ះនឹឹងខុុសគ្នាា សម្រា�ប់់
ដែ�លទទួួលស្គាាល់់ថាផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�វិធា
អចលនទ្រ�ព្យយនីីមួួយៗអាស្រ័�័យលើ�ើថាតើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្ននវាជិិតប៉ុុ�នណា
ទៅ�នឹឹងតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយតើ�ើវាមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�សម្រា�ប់់ ការមិិ ន
រាប់់ បញ្ចូូ�លអចលនទ្រ�ព្យយខ្នាា តតូូចសម្រា�ប់់ អចលនទ្រ�ព្យយ ដែ�លមានតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារ
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវក្នុុ�ងទឹឹកប្រា�ក់់ចាប់់ ពីី $3 លានចុះះ�ក្រោ��មឬទេ�។
(l) ល�ើ កទឹកចិ ត្តអាជីវកម្មថ្មី និ ងអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ អោយធ្វើ ការ
វិនិយោគថ្មីដោយការលុបបំ បាត់ពន្ធទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនរ ូបីអាជីវកម្មល�ើ ឧបករណ៍
និ ងគ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់ អាជីវកម្មខ្នា តតូច និងការផ្ដល់ ការល�ើ កលែង
ក្នុងទឹកប្រាក់ $500,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់ អាជីវកម្មផ្សេងទ�ៀត។ រដ្ឋសភា
អាចនឹ ងមិ នកាត់បន្ថយការល�ើ កលែងនេះទេ ប៉ុន្តែអាចនឹ ងបង្កើ នវាវិញ។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(m) ផ្ដដល់់សមធម៌៌កាន់់តែ�ច្រើ��ើនលើ�ើពន្ធធដារនៃ�អចលនទ្រ�ព្យយពាណិិជ្ជជកម្មម និិង
ឧស្សាាហកម្មមតាមរយៈៈការ វាយតម្លៃ�ៃអចលនទ្រ�ព្យយទាំំងអស់់អាស្រ័�័យលើ�ើ
តម្លៃ�ៃទីីផ្សាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវជាក់់ស្ដែ�ែងដូូចជាអាជីីវកម្មមចាប់់ផ្តើ�ើ�មថ្មីី�និិងអចលនទ្រ�ព្យយ
ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មមថ្មីី�ដែ�លកំំពុុងត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃផ្អែ�ក
ែ លើ�ើតម្លៃ�ៃ
ទីីផ្សាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវជាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ពួួកគេ�។ ចេ�តនាេេ�នះះគឺឺដើ�ើម្បីី�អោ�យអាជីីវកម្មម
ទាំំងអស់់ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងក្នុុ�ងបរិិយាកាស កាន់់តែ�ស្មើ�ើ�ភាពគ្នាានិិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រា�កដថា
អាជីីវកម្មមទាំង
ួ គេ�ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់សាលារៀ�ៀន 
ំ អស់់បង់់ប្រា�ក់់ចំំណែ�ករបស់់ពួក
និិង សហគមន៍៍មូូលដ្ឋាានដែ�លពួួកគេ�ទទួួលអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍។

(n) ក្រោយពីការពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារគ្រប់ គ្រងពន្ធអចលនទ្រព្យ 
តម្រូ�ូវឲ្យយរដ្ឋឋសភាផ្ដដល់់ តាម លក្ខខន្តិិ�កៈៈសម្រា�ប់់ ដំំណាក់់កាលចាប់់ ផ្តើ�ើ�មនៃ�
ិ លើ�ើ អចលនទ្រ�ព្យយពិិត ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មម
ការវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិញ
ដែ�លមិិ នទាន់់បានវាយតម្លៃ�ៃគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�អ្ននកវាយតម្លៃ�ៃប្រ�ចាំខោ�នធីី 
ំ
អាចនឹឹ ង អនុុវត្តតច្បាាប់់ ថ្មីី�ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។ ជំំ ហានអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះ
នឹឹ ងចាប់់ ផ្ដើ�� ម
ើ ជាមួួយនឹឹ ងកាលបរិិច្ឆេ�េទ វាយតម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធ 
2022–23 ហ�ើយនិ ងក�ើតឡ�ើងជាច្រើ នឆ្នាំ ក្រោយទ�ៀត។ ម្ចា ស់ ដែល
រងការប៉ះពាល់ ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ ពន្ធដោយផ្អែកល�ើ  តម្លៃដែលបាន
វាយតម្លៃថ្មីចាប់ ផ្ដើម ពីកាលបរិច្ទ
ឆេ វាយតម្លៃសម្រាប់ ឆ្នាំ សារព�ើរពន្ធនោះ 
នៅពេលដែលអ្នកវាយតម្លៃបានបញ្ចប់ ការ វាយតម្លៃឡ�ើងវិញនោះ។
(o) តម្រូវឲ្យរដ្ឋសភាធានាថាប្រការនៃដំ ណាក់កាលចាប់ ផ្តើមនេះ ផ្ដល់
ដល់ ម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យពិតនៃពាណិជ្ជកម្ម និ ងឧស្សាហកម្មដែល
មិ នទទួលបានការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវដែលរងប៉ះពាល់ នូវពេលវេលា
សមរម្យដ�ើ ម្បីបង់ ប្រាក់ដែលក�ើនឡ�ើងនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចពន្ធរបស់ ពួកគេ
ដោយសារតែ វិធានការនេះ។

(p) ផ្ដល់ សម្រាប់ ការស្ដារឡ�ើងវិញនៃថ្លៃចំ ណយរដ្ឋបាលផ្ទាល់  ជាក់ស្ដែងដែល
ក�ើតមាននៅតាមបណ្ដាខោនធីដ�ើ ម្បីអនុវត្តច្បាប់ នេះដោយប្រសិ ទភា
្ធ ព។
(q) ធានាថាមូលនិធិទូទៅនិងមូលនិធិផ្សេងទ�ៀតរបស់ រដ្ឋមិនរងការ
ប៉ះពាល់ ដោយសារការទូទាត់សង ទៅរដ្ឋសម្រាប់ ការកាត់បន្ថយចំ ណូល
ពន្ធដោយសារភាពកាត់បន្ថយបាននៃពន្ធអចលនទ្រព្យ។

(r) រក្សាការគ្រប់ គ្រងត្រួតពិនិត្យរបស់ ក្រុមប្រឹិ ក្សាសមកម្មរដ្ឋល�ើ ប្រព័ន្ធ
ពន្ធអចលនទ្រព្យដ�ើ ម្បីធានាដល់ សាធារណជនថា ការវាយតម្លៃល�ើ
អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម និ ងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងខោនធីទាំងអស់ គឺមាន
សមធម៌ និងដូចៗគ្នាតាមការតម្រូវនៃវិធានការនេះ ហ�ើយត្រូវបន្តធានាថា
ក្រុមប្រឹក្សាសមកម្មរដ្ឋផ្ដល់ នូវជំ នួយទូទាំងរដ្ឋតាមការចាំបាច់ ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់
ិ នការនេះ នៅក្នុងខោនធីទាំង 58។
ការអនុវត្តប្រកបដោយសមត្ថភាពល�ើ វធា
ផ្នែក 4. ផ្នែក 8.7 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ មាត្រា XVI នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ 
California ដែលចែងថា៖

ផ្នែក. 8.7. (a) មូលនិធិពន្ធអចលនទ្រព្យសាលារ�ៀនក្នុងមូលដ្ឋាន និង
មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ត្រូវបានបង្កើ តនៅក្នុងរតនាគាររដ្ឋដ�ើ ម្បីរក្សាទុក
ក្នុងមូលនិធិទំនុកចិ ត្ត ហ�ើយត្រូវលៃបម្រុងជាបន្តដ�ើ ម្បីគាំទ្រដល់ ទីភ្នា ក់ងារ
អប់ រក
ំ ្នុងមូលដ្ឋាន ដូចដែលលក្ខខណ្ឌនោះត្រូវបានកំណត់ន័យនៅក្នុងផ្នែក
421 នៃច្បាប់ អប់ រដ
ំ ូចមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ
2020 និ ងសម្រាប់ ការគាំទ្រមណ្ឌលមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ។ ទឹកប្រាក់
ដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងមូលនិធិពន្ធអចលនទ្រព្យសាលារ�ៀនក្នុង
មូលដ្ឋាន និងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ត្រូវរក្សាទុកក្នុងមូលនិធិទំនុកចិ ត្ត
សម្រាប់ សាលារ�ៀន ហ�ើយត្រូវបែងចែកដូចខាងក្រោម៖

(1) ដប់ មួយភាគរយនៃទឹកប្រាក់នេះនឹងត្រូវបានបែងចែកដោយ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ រដ្ឋ California ទៅឲ្យ
មណ្ឌលមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ក្នុងសមាមាត្រទៅនឹ ងមូលនិធិដែល
បានគណនាសម្រាប់ មណ្ឌលនីមួយៗ ស្របទៅតាមរ ូបមន្តបែងចែកដែល
កំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខន្តិកៈច្បាប់ ចុះថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ឬ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 15 បន្ត

លក្ខន្តិកៈបន្តវេន ណាមួយក្នុងករណីដែលចំ ណូលពីពន្ធអចលនទ្រព្យ
ត្រូវបានគណនាស្របទៅតាមផ្នែក 84751 នៃច្បាប់ អប់ រំ ឬលក្ខន្តិកៈ
បន្តវេនណាមួយដែលល�ើ សពីមូលនិធិសរ ុបដែលបានគណនាសម្រាប់
មណ្ឌលស្របតាមរ ូបមន្តបែងចែកដែលអនុវត្តនៅពេលនោះ ត្រូវតែ
បានដកចេញពីចំ ណែក សមាមាត្ររបស់ មណ្ឌលនោះនៃមូលនិធិពន្ធ
អចលនទ្រព្យសាលារ�ៀនក្នុងមូលដ្ឋាន និង មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ។
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(2) ទឹកប្រាក់ប៉ែ តសិ បប្រាំបួនភាគរយត្រូវបែងចែកដោយស្នងការ
ការអប់ រសា
ំ ធារណៈ ទៅមណ្ឌលនៃសាលារ�ៀន សាលារដ្ឋឯករាជ្យ និ ង
ការិយាល័យអប់ រខោនធី
ដូចតទៅ៖
ំ

(A) ទៅមណ្ឌលសាលារ�ៀន និ ងសាលារដ្ឋឯករាជ្យក្នុងសមាមាត្រទៅតាម
មូលនិធិសរ ុបរបស់ មណ្ឌលសាលារ�ៀន ឫសាលារដ្ឋឯករាជ្យដែលបាន
គណនាអនុលោមតាមផ្នែករង (a) ដល់ (i) រាប់ បញ្ចូលទាំងផ្នែក
42238.02 នៃច្បាប់ អប់ រដ
ំ ូចមានចែងក្នុងប្រការទាំងនោះចុះថ្ងៃទី 1 ខែ 
កក្កដា ឆ្នាំ 2019 ។ មណ្ឌលសាលារ�ៀនណាមួយឬសាលារ�ៀនរដ្ឋឯករាជ្យ
ដែលមាន លក្ខណៈសម្បត្តិជា “មណ្ឌលសាលារ�ៀនជំ នួយមូលដ្ឋាន” ឬ
“អង្គភាពពន្ធល�ើ ស” នៅក្រោមផ្នែករង (o) នៃផ្នែក 42238.02 នៃក្រម
អប់ រត្រូ
ំ វតែបានដកចេញពីចំ ណែកសមាមាត្ររបស់ វានៃមូលនិធិពន្ធ
អចលនទ្រព្យសាលារ�ៀនក្នុងមូលដ្ឋាន និងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ នូវ
ចំ នួនដែលតួលេខសរ ុប ត្រូវបានគណនានៅក្នុងផ្នែករង (j) នៃផ្នែក
42238.02 នៃច្បាប់ អប់ រល�
ំ ើ សពីចំ នួនដែលត្រូវបានគណនា ទៅតាម
ផ្នែករង (a) ដល់ (i) រាប់ បញ្ចូលទាំងផ្នែក 42238.02 នៃច្បាប់ អប់ រដ
ំ ូច
មានចែងក្នុងប្រការទាំងនោះចុះថ្ងៃទី 1 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2019 ។

(B) ទៅការិយាល័យអប់ រខោនធី
ក្នុងសមាមាត្រនៃមូលនិធិសរ ុបរបស់ 
ំ
ការិយាល័យនីមួយៗដែលបានគណនាស្របទៅតាមផ្នែក 2574 នៃ
ច្បាប់ អប់ រដ
ំ ូចមានចែងក្នុងផ្នែកនោះចុះថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2019 ។

(3) ទោះជាមានកថាខណ្ឌ (1) និ ង (2) នៃផ្នែករងនេះក៏ដោយ មិ នមាន
មណ្ឌលសាលារ�ៀន ឬសាលារដ្ឋឯករាជ្យណាត្រូវទទួលប្រាក់ពីមូលនិធិ
ពន្ធអចលនទ្រព្យសាលារ�ៀនសម្រាប់ ក្នុងមូលដ្ឋាន និងមហាវិទ្យាល័យ
សហគមន៍  ដែលតិចជាងមួយរយដុល្លារ ($100) ឡ�ើយក្នុងមួយឯកតា
នៃវត្តមានប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមដែលត្រូវបានលៃតម្រូវបន្ថែម ឬបន្ថយ
ប្រចាំឆ្នាំ ដោយភាគរយដដែល ដែលមូលនិធិពន្ធអចលនទ្រព្យសម្រាប់
សាលារ�ៀនក្នុងមូលដ្ឋាននិងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ បានក�ើនឡ�ើង ឬ
ថយចុះពីឆ្នាំ មុន ហ�ើយមិ នមានមណ្ឌលមហាវិទ្យាល័យ សហគមន៍ ណា
ត្រូវទទួលប្រាក់ពីមូលនិធិពន្ធអចលនទ្រព្យសាលារ�ៀនក្នុងមូលដ្ឋាន តិច
ជាងមួយរយដុល្លារ ($100) ឡ�ើយក្នុងសិ ស្សពេញម៉ោងដែលបានចុះ
ឈ្មោះចូលរ�ៀនម្នា ក់ ដែលត្រូវបានលៃតម្រូវបន្ថែម ឫបន្ថយប្រចាំឆ្នាំ ដោយ
ភាគរយដដែល ដែលមូលនិធិពន្ធអចលនទ្រព្យសាលារ�ៀនក្នុងមូលដ្ឋាន
និ ងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ បានក�ើន ឬបានថយចុះពីឆ្នាំ មុន។

(b) ល�ើ កលែងតែដូចមានចែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (d)
នៃផ្នែក 8.6 នៃមាត្រានេះ ថ្វីប�ើ មានច្បាប់ ណាផ្សេងទ�ៀតក៏ដោយ 
ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានដាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយ សាលារៀ�ៀន
ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន និិ ងមហាវិិទ្យាាល័័ យសហគមន៍៍ មិិនត្រូ�វូ ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការលៃ�
ិ ឬការផ្ទេ�េរដោ�យអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� អភិិបាល នាយក
បម្រុ� ុង ការដកយកវិញ
ហិិរញ្ញញត្ថុុ� ឬ អ្ននកត្រួ�ួត ពិិនិិត្យយសម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងផ្សេ�េងក្រៅ��ពីីអ្វីី�ដែ�លបាន
បញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយចំំ ណូូលទាំំងនេះ�ះក៏៏មិិនត្រូ�វូ ប្រើ��ើ ជា
ប្រា�ក់់កម្ចីី�ទៅ�កាន់់ មូូលនិិធិិទូូទៅ� ឬមូូលនិិធិិផ្សេ�េងទៀ�ៀតរបស់់ រដ្ឋឋ ឬមូូលនិិធិិ
រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានឡើ�ើយ។
(c) ទឹកប្រាក់ដែលបានលៃទុកសម្រាប់ ទីភ្នា ក់ងារអប់ រក
ំ ្នុងមូលដ្ឋាន 
ដូចដែលលក្ខខណ្ឌនោះត្រូវបានកំណត់ន័យនៅក្នុងផ្នែក 421 នៃច្បាប់
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អប់ រដ
ំ ូចដែលលក្ខន្តិកៈនោះចែងនៅថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 និ ង
មណ្ឌលមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ពីមូលនិធិពន្ធ អចលនទ្រព្យសម្រាប់
សាលារ�ៀនក្នុងមូលដ្ឋាន និងមហាវិទ្យាល័យស
 ហគមន៍ ត្រូវបំ ពេញបង្គ្រប់
មិិ នមែ�នជំំនួួសមូូលនិិធិិផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ការអប់់ រំទេ�
ំ ។ មូូលនិិធិិដែ�ល
បានដាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ង ឬដែ�លបានលៃ�ទុុកពីីមូូលនិិធិិពន្ធធ អចលនទ្រ�ព្យយ
សាលារៀ�ៀនក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន និិ ងមហាវិិទ្យាាល័័ យសហគមន៍៍ ត្រូ�វូ តែ�មិិ នមែ�ន
ជាផ្នែ�ក
ែ មួួយនៃ� “ប្រា�ក់់លៃ�ទុុកសរុ ុបសម្រា�ប់់ សាលារៀ�ៀនក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាននិិ ង
មហាវិិទ្យាាល័័ យសហគមន៍៍  ចេ�ញពីីប្រា�ក់់មូូលនិិធិិទូូទៅ�នៃ�ពន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវ
បានដកយកទេ� ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមមាត្រា� XIII B និិ ង ដែ�លបាន
លៃ�ទុុកចេ�ញពីីប្រា�ក់់ពន្ធធក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន” សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងនៅ�ក្នុុ�ង
កថាខណ្ឌឌ (2) និិ ង (3) នៃ�ផ្នែ�ែករង (b) នៃ�ផ្នែ�ែក 8 នៃ�មាត្រា�នេះ�ះ ឬសម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងនៃ�ផ្នែ�ែក 21 នៃ�មាត្រា�នេះ�ះ។ លើ�ើ កលែ�ងក្នុុ�ងករណីីនៅ�ក្នុុ�ងអនុុ
ផ្នែ�ក
ែ (c) នៃ�ផ្នែ�ែក 8.6 របស់់ មាត្រា�នេះ�ះ ប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លរកបានដោ�យ
ផ្នែ�ក
ែ 2.5 នៃ�មាត្រា� XIII A មិិ នត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាជាប្រា�ក់់ចំំណូូល
មូូលនិិធិិទូូទៅ�ដែ�លអាចត្រូ�ូវបានដកយកស្រ�បតាមមាត្រា� XIII B សម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងនៃ�កថាខណ្ឌឌ (1) នៃ�ផ្នែ�ែករង (b) នៃ�ផ្នែ�ែក 8 នៃ�មាត្រា�នេះ�ះ
ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនត្រូ�វូ បានពិិចារណានៅ�ក្នុុ�ងការកំំណត់់នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូូល 
មូលនិធិទូទៅក្នុងមនុស្សម្នា ក់ៗសម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែករង (b) និ ង 
(e) នៃផ្នែក 8 នៃមាត្រានេះដែរ។
(d) ល�ើ កលែងតែមានផ្ដល់ នៅក្នុងអនុផ្នែក (c) នៃភាគ 8.6 នៃមាត្រា
នេះ ប្រាក់ចំណូលដែលរក បានដោយផ្នែក 2.5 នៃមាត្រា XIII A មិ ន
ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រាក់ចំណូលមូលនិធិទូទៅពីពន្ធដែលអាចលៃ
បម្រុងទុកបានតាមមាត្រា XIII B សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែក 20 ឬ
ផ្នែក 21 នៃមាត្រានេះ។
ផ្នែក 5. ផ្នែក 8.6 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ មាត្រា XVI នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ 
California ដូចមានចែងថា៖

ផ្នែក. 8.6. (a) អង្គនីតិបញ្ញត្តិត្រូវផ្ដល់ តាមលក្ខន្តិកៈច្បាប់  នូវ
វិធី សាស្ត្រដោយផ្អែកល�ើ បទពិសោធន៍នាពេលកន្លងមកសម្រាប់ 
ការកំណត់ប្រាក់ចំ ណូលបន្ថែមដែលរកបាននៅក្នុងខោនធីនីមួយៗ
រ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ សារព�ើពន្ធដោយសារការអនុវត្តអត្រាពន្ធដែលបានបញ្ជា ក់
នៅក្នុងផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1 នៃមាត្រា XIII A និ ងការអនុវត្តផ្នែក 2.5
នៃមាត្រា XIII A ។ ការកំណត់ចំនួនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមនៅក្នុងខោនធីនី
មួយៗត្រូវតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅសវនករប្រចាំខោនធីរ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ សម្រាប់
ការប្រើ ប្រាស់ ល�ើការគណនាដែលត្រូវបានតម្រូវដោយផ្នែកនេះ។
(b) បន្ទាាប់់ពីីការផ្ទេ�េរមូូលនិិធិិចាំបា
ែ រង (c) (d) និិង (e) និិង
ំ ច់់ ស្រ�បតាមផ្នែ�ក
អនុុកថាខណ្ឌឌ (B) នៃ�កថាខណ្ឌឌ (1) នៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ ប្រា�ក់់ចំំណូូលបន្ថែ�ែម
ទាំំងអស់់ដែ�លបានមកពីីការអនុុវត្តតអត្រា�ពន្ធធដែ�លបានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង 
(a) នៃផ្នែក 1 នៃមាត្រា XIII A និ ងការអនុវត្តផ្នែក 2.5 នៃមាត្រា XIII A
ត្រូវតែត្រូវបានបែងចែក និ ងផ្ទេរដោយសវនករប្រចាំខោនធីដូចខាងក្រោម៖

(1) (A) ទីមួយ បែងចែកទៅមូលនិធិពន្ធអចលនទ្រព្យសាលារ�ៀនក្នុង
មូលដ្ឋាន និងមហាវិទ្យាល័យ សហគមន៍ ដែលបានបង្កើ តឡ�ើង អនុលោម
តាមផ្នែក 8.7 នៃមាត្រានេះក្នុងចំ នួនទឹកប្រាក់ស្ើ ន
ម ឹ ងចំណែករបស់ អង្គភាព
សាលារ�ៀននៃពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ ដូចបានកំណត់តាមជំ ពូក 6 (ចាប់ ផ្តើម
ជាមួយនឹ ងផ្នែក 95) នៃផ្នែក 0.5 នៃផ្នែក 1 នៃច្បាប់ ប្រាក់ចំណូល និ ងការ
ដកពន្ធ ដូចមានចែងក្នុងជំ ពូកនោះនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2020។
(B) មុនធ្វើការផ្ទេរ ស្របតាមអនុកថាខណ្ឌ (A) នៃកថាខណ្ឌ (1) នៃ
ផ្នែករងនេះ សវនករប្រចាំខោនធីត្រូវដកចំ នួនទឹកប្រាក់ស្ើ ន
ម ឹ ងចំណែក
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របស់ ខោនធី នៃទឹកប្រាក់ដែលក�ើនឡ�ើងនៅក្នុងប្រាក់លៃបម្រុងនៃពន្ធប្រាក់
មូលនិធិទូទៅសម្រាប់ ការគាំទ្រដល់ មណ្ឌលសាលារ�ៀន និ ង 
មណ្ឌលមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍  អនុលោមតាមផ្នែក 8 នៃមាត្រា
នេះដោយសារតែការបាត់បង់ ប្រាក់ចំណូលដែលបានបណ្តាលមកពី
ការល�ើ កលែងពន្ធដូចមានចែងក្នុងផ្នែក 3.1 នៃមាត្រា XIII តាមការកំណត់
ដោ�យនាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ចំំណែ�កនៃ�ប្រា�ក់់លៃ�បម្រុ� ុងមូូលនិិធិិទូទៅូ �បន្ថែ�ែម
របស់់ខោ�នធីីនឹឹងត្រូ�វូ បានផ្ទេ�េរដោ�យសាវនករខោ�នធីីទៅ�មូូលនិិធិិទូទៅូ �មុុន
ការបែ�ងចែ�កដែ�លបានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងអនុុកថាខណ្ឌឌ (A) នៃ�កថាខណ្ឌឌ (1)
នៃ�អនុុផ្នែ�ក
ែ នេះ�ះ។ ចំំនួួនទឹក
ឹ ប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�វូ បានកំំណត់់ដោ�យនាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ស្រ�បតាមអនុុកថាខណ្ឌឌនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�បែ�ងចែ�កដោ�យខោ�នធីីសម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ�
សារពើ�ើពន្ធធនីីមួួយៗក្នុុ�ងសមាមាត្រ�ទៅ�នឹឹងការខាតបង់់ ប្រា�ក់់ចំំណូូល ដែ�ល
បណ្តាាលមកពីីការលើ�ើកលែ�ងដូូចបានចែ�ងក្នុុ�ង ផ្នែ�ែគ 3.1 នៃ�មាត្រា� XIII ។
(2) ទីពីរ ក្នុងចំ ណោមទីក្រុង ខោនធី និ ងមណ្ឌលពិសេស អនុលោម
តាមជំ ពូក 6 (ចាប់ ផ្តើមជាមួយ នឹ ងផ្នែក 95) នៃ ភាគ 0.5 នៃផ្នែក 1 នៃ
ច្បាប់ ប្រាក់ចំណូលនិ ងការដកពន្ធ ដូចដែលជំពូកនោះបានចែងនៅថ្ងៃទី 
1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ។
(c) គណៈៈកម្មមការពន្ធធអាជីីវកម្មមប្រើ��ើយីីហោ�ត្រូ�វូ កំំណត់់ការកាត់់បន្ថថយ
ទៅ�លើ�ើ មូូលនិិធិិទូូទៅ� និិ ងមូូលនិិធិិរដ្ឋឋដែ�លបានប៉ះះ�ពាល់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លមានប្រ�ភពមកពីីពន្ធធតម្រូ�ូវដោ�យច្បាាប់់ ពន្ធធលើ�ើ
ប្រា�ក់់ចំំណូូលផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន (ភាគ 10 [ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មជាមួួយនឹឹ ងផ្នែ�ែក 17001]
នៃ�ផ្នែ�ែក 2 នៃ�ច្បាាប់់ ប្រា�ក់់ចំំណូូល និិ ងការដកពន្ធធ) និិ ងច្បាាប់់ពន្ធធសាជីីវកម្មម
(ភាគ 11 [ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មជាមួួយនឹឹ ងផ្នែ�ែក 23001] នៃ�ផ្នែ�ែក 2 នៃ�ច្បាាប់់
ប្រា�ក់់ចំំណូូល និិ ងការដកពន្ធធ) ដូូចដែ�លច្បាាប់់ទាំងនោះ�ះ
បានចែ�ងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 
ំ
1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 2020 ដោ�យសារតែ�ការកាត់់បន្ថថយនៃ�កំំណើ�ើនសុុទ្ធធ
ណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ងពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយដែ�លបណ្តាាលមកពីីការអនុុវត្តតផ្នែ�ែករង 
(a) នៃ�ផ្នែ�ែក 3.1 នៃ�មាត្រា� XIII និិ ងផ្នែ�ែក 2.5 នៃ�មាត្រា� XIII A ។
ចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�ការកាត់់បន្ថថយដូូចបានកំំណត់់ដោ�យគណៈៈកម្មមការ
ពន្ធធអាជីីវកម្មមប្រើ��ើយីីហោ�ត្រូ�វូ តែ�ផ្ទេ�េរដោ�យសាវនករខោ�នធីី ទៅ�មូូលនិិធិិ
ទូូទៅ� និិ ងមូូលនិិធិិរដ្ឋឋដែ�លបានប៉ះះ�ពាល់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត មុុនការបែ�ងចែ�កដែ�ល
បានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងអនុុផ្នែ�ក
ែ (b) ។ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងនៃ�ការធ្វើ�ើ�ការ
កំំណត់់ដែ�លតម្រូ�ូវដោ�យផ្នែ�ក
ែ 8, 20 និិ ង 21 នៃ�មាត្រា�នេះ�ះ 
ចំំ នួួន ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានផ្ទេ�េរទៅ�មូូលនិិធិិទូូទៅ�ស្រ�បតាមផ្នែ�ក
ែ រងនេះ�ះ 
ត្រូ�ូវចាត់់ទុុកថាជាប្រា�ក់់ចំំណូូលមូូលនិិធិិទូូទៅ�ដែ�លអាចត្រូ�ូវបានលៃ�បម្រុ� ុង
អនុុលោ�មតាម មាត្រា� XIII B និិ ងប្រា�ក់់ពន្ធធមូូលនិិធិិទូូទៅ�ដែ�លបានលៃ�
បម្រុ� ុងស្រ�បតាមមាត្រា� XIII B ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�ូវបានរួ ួមបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ង 
ការគណនាប្រា�ក់់ចំំណូូលមូូលនិិធិិទូូទៅ�ក្នុុ�ងមនុុស្សសម្នាាក់់ៗ។
ចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានផ្ទេ�េរអនុុលោ�មតាមអនុុផ្នែ�ក
ែ នេះ�ះត្រូ�ូវតែ�បែ�ងចែ�ក
ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មខោ�នធីី សម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធនីីមួួយៗក្នុុ�ងសមាមាត្រ�ទៅ�
ិ គទានរបស់់ ខោ�នធីីនីីមួួយៗ ទៅ�ក្នុុ�ង ប្រា�ក់់ចំំណូូលបន្ថែ�ែម
នឹឹ ងការចូូលវិភា
សរុ ុបដែ�លបានមកពីីការអនុុវត្តតអត្រា�ពន្ធធ ដែ�លបានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងអនុុ
ផ្នែ�ក
ែ (a) នៃ�ផ្នែ�ែក 1 នៃ�មាត្រា� XIII A និិ ងការអនុុវត្តតផ្នែ�ែក 2.5 នៃ�មាត្រា�
XIII A ដែ�លបានកំំណត់់ សម្រា�ប់់ ខោ�នធីី ទាំំងអស់់ ។

(d) (1) ខោ�នធីី ឬទីីក្រុ� ុងនីីមួួយៗ និិងខោ�នធីីត្រូ�វូ ទទួួលបានការទូូទាត់់
ប្រា�ក់់ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�លើ�ើថ្លៃ�ចំ
ៃ ំណាយរដ្ឋឋបាលផ្ទាាល់់ជាក់់ស្តែ�ែងនៃ�ការអនុុវត្តត
ផ្នែ�ក
ែ 3.1 នៃ�មាត្រា� XIII និិងផ្នែ�ែក 2.5 នៃ� មាត្រា� XIII A ដូូចបានកំំណត់់
ដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្យយខោ�នធីី ឬទីីក្រុ� ុងនិិងខោ�នធីី ស្រ�បតាម
លក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់ ដែ�លកំំណត់់ថ្លៃ�ចំ
ៃ ំ ណាយទាំំងនោះ�ះ។ អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�ត្រូ�ូវ
កំំណត់់ដោ�យលក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់ ថាតើ�ើអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លបង្កើ�ើ�តជាថ្លៃ�ៃចំំណាយរដ្ឋឋបាល

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ផ្ទាាល់់ ជាក់់ស្តែ�ែង សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងនៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ។ ថ្លៃ�ៃចំំណាយ
ទាំំងនោះ�ះយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ ត្រូ�វូ រួ ួមមាន ថ្លៃ�ៃចំំណាយលើ�ើ ការវាយតម្លៃ�ៃ
បណ្តឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍លើ�ើ ការវាយតម្លៃ�ៃ ការប្រឹ�ឹ ក្សាាផ្នែ�ក
ែ ច្បាាប់់ ការបែ�ងចែ�ក
និិ ងការចែ�កចាយពន្ធធ និិ ងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម និិងការអនុុវត្តតប្រ�ការនៃ�ផ្នែ�ែក
3.1 នៃ�មាត្រា� XIII និិ ងផ្នែ�ែក 2.5 នៃ�មាត្រា� XIII A ។ វាគឺឺជាចេ�តនានៃ�
ផ្នែ�ក
ែ រងនេះ�ះដើ�ើ ម្បីី�ផ្តតល់់ មូូលនិិធិិ ឲ្យយបានសមស្រ�បពេ�ញលេ�ញដល់់ ខោ�ន
ធីីដើ�ើ ម្បីី�រ៉ាាប់់ រងថ្លៃ�ចំ
ៃ ំ ណាយ ទាំំងអស់់ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធជាមួួយនឹឹ ងការអនុុវត្តត
ច្បាាប់់ នេះ�ះ។

(2) អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�ត្រូ�ូវកំំណត់់ដោ�យលក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់ លើ�ើថ្លៃ�ចំ
ៃ ំ ណាយ
ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មដំំ បូូងដែ�លចាំបា
ំ ច់់ សម្រា�ប់់ ខោ�នធីី ឬទីីក្រុ� ុងនិិ ងខោ�នធីីនិិមួួយៗ
� នុុវត្តតច្បាាប់់ ហើ�ើយ ត្រូ�ូវលៃ�បម្រុ� ុងប្រា�ក់់
និិ ងក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាសមកម្មមរដ្ឋឋដើ�ើម្បីីអ
� ង់់ ថ្លៃ�ចំ
មូូលនិិធិិទូូទៅ�ដើ�ើ ម្បីីប
ណា
យចាប់់ ផ្តើ�ើ�មទាំំងនោះ�ះ រហូត
ៃ ំ
ូ ទាល់់ តែ�មាន
� ង់់ ថ្លៃ�ចំ
� នុុវត្តតច្បាាប់់
មូូលនិិធិិគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីីប
ៃ ំ ណាយបន្តតទាំំងអស់់ ដើ�ើម្បីីអ
ដែ�លនៅ�ពេ�លដែ�ល លក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់ នឹឹងផ្តតល់់ ដល់់ មូូលនិិធិិទូូទៅ�ដើ�ើ ម្បីី�
ទូូទាត់់សង។
(e) ខោ�នធីី និិ ងទីីក្រុ� ុងនីីមួួយៗត្រូ�ូវទទួួលបានការទូូទាត់់សំំណងជា
រៀ�ៀងរាល់់ ឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់ ការសងប្រា�ក់់ពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយជាក់់ស្ដែ�ែងដែ�លបាន
ទូូទាត់់នៅ�ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធមុុន ដែ�លជាលទ្ធធផលនៃ�ការកែ�តម្រូ�ូវទៅ�តាម
ការវាយតម្លៃ�ៃ ស្រ�បតាមផ្នែ�ក
ែ 2.5 នៃ�មាត្រា� XIII A ។ ចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់
ទូូទាត់់សងអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ក
ែ រងនេះ�ះសម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធនីីមួួយៗ
ិ គទានរបស់់ ខោ�នធីីនីីមួួយៗទៅ�ក្នុុ�ង
ត្រូ�ូវតែ�ដកចេ�ញពីីការចូូលរួ ួមវិភា
ប្រា�ក់់ចំំណូូលបន្ថែ�ែមសរុ ុប ដែ�លបានមកពីីការអនុុវត្តតផ្នែ�ែក 2.5
នៃ�មាត្រា� XIII A ដែ�លជាលទ្ធធផលនៃ�ការអនុុវត្តតអត្រា�ពន្ធធដែ�លបាន
បញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (a) របស់់ ផ្នែ�ក
ែ 1 នៃ�មាត្រា� XIII A។

(f) រាល់់ ភ្នាាក់់ងារអប់់ រំក្នុុ�ងមូ
ូលដ្ឋាាន មហាវិិទ្យាាល័័ យសហគមន៍៍  ខោ�នធីី 
ំ
ទីក្រុង និ ងមណ្ឌលពិសេស ដែលទទួលមូលនិធិពីប្រាក់ចំណូលដែល
បង្កើ តឡ�ើងដោយផ្នែក 2.5 នៃមាត្រា XIII A ត្រូវបង្ហា ញអោយឃ�ើញ
ិ ប្រចាំឆ្នាំ
ជាសាធារណៈសម្រាប់ ឆ្នាំ សារព�ើពន្ធនី មួយៗ ដែលរ ួមមានថវកា
របស់ ខ្លួន ចំនួនប្រាក់ចំណូលពន្ធអចលនទ្រព្យដែលខ្លួនបានទទួលក្នុង
ឆ្នាំ សារព�ើពន្ធនោះ ដែលជាលទ្ធផល នៃផ្នែក 2.5 នៃមាត្រា XIII A និ ង
រប�ៀបដែលប្រាក់ចំណូលទាំងនោះត្រូវបានចំ ណាយ។ ការបង្ហា ញអោយ
ឃ�ើញនេះត្រូវតែត្រូវបានធ្វើ ឡ�ើងឱ្យទូលំទូលាយ អោយសាធារណជន
ទូទៅបានដឹ ង ហ�ើយត្រូវបានសរសេរឲ្យងាយយល់ ។

ផ្នែក 6. ផ្នែក 2.5 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ មាត្រា XIII A នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ 
California ដូចមានចែងថា៖

ផ្នែក. 2.5. (A) (1) ថ្វីប�ើ មានផ្នែក 2 នៃមាត្រានេះក៏ដោយ សម្រាប់
កាលបរិច្ទ
ឆេ ការវាយតម្លៃសម្រាប់ ឆ្នាំ សារព�ើពន្ធ 2022–23 និ ង
កាលបរិច្ទ
ឆេ ក្រោយៗទ�ៀត “តម្លៃសាច់ ប្រាក់ពេញ” នៃអចលនទ្រព្យ
ពាណិជ្ជកម្ម និ ងឧស្សាហកម្មដែលមិ នត្រូវបានល�ើ កលែងក្រោម
រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាតម្លៃទីផ្សារដែលត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ អចលនទ្រព្យនោះគិត
មកត្រឹមកាលបរិច្ទ
ឆេ ដែលបានកំណត់ដោយអ្នកវាយតម្លៃប្រចាំខោនធីនៃ
ខោនធីដែលអចលនទ្រព្យនោះស្ថិតនៅ ល�ើ កលែងតែត្រូវបានចែងដោយ
អង្គនីតិបញ្ញត្តិ យោងតាមអនុផ្នែក (b)។

(2) កថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករងនេះមិ នត្រូវអនុវត្តល�ើ អចលនទ្រព្យ លំ នៅ
ដ្ឋានដូចដែលបានបញ្ជា ក់នៅក្នុងផ្នែកនេះទេ មិ នថាវាត្រូវបានកាន់ កាប់
ដោយម្ចា ស់ ផ្ទះ ឬក៏អ្នកជួល។ អចលនទ្រព្យលំ នៅដ្ឋានដូចដែលបាន
កំណត់ន័យនៅក្នុងផ្នែកនេះ ត្រូវតែមានការវាយតម្លៃតាមការ តម្រូវដោយ
ផ្នែក 2 នៃមាត្រានេះ។ កថាខ័ណ្ឌ (1) នៃផ្នែករងនេះក៏មិនត្រូវអនុវត្ត

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 15 បន្ត

ចំ ពោះអចលនទ្រព្យដែលបានប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ ផលិតកម្មកសិ កម្ម
ពាណិជ្ជកម្ម ដូចបានកំណត់ នៅក្នុងផ្នែកនេះដែរ។ អចលនទ្រព្យដែល
ត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ ផលិតកម្មកសិ កម្មពាណិជ្ជកម្មដូចដែលបាន
កំណត់នៅ ក្នុងផ្នែកនេះ ត្រូវមានការវាយតម្លៃតាមការតម្រូវដោយផ្នែក 2
នៃមាត្រានេះ។
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(b) អង្គនីតិបញ្ញត្តិត្រូវបង្កើ តក្រុមការងារមួយផ្នែករដ្ឋបាលពន្ធអចលន
ទ្រព្យភ្លា មៗ បន្ទា ប់ ពីផ្នែកនេះ ត្រូវបានអនុម័ត ដែលរ ួមមាន អ្នក
វាយតម្លៃ ឬអ្នកទទួលបានការចាត់តាំង សមាជិ កក្រុមប្រឹក្សាសមកម្មរដ្ឋ
ឬអ្នកទទួលបានការចាត់តាំង អ្នកគាំទ្រច្បាប់ នេះ ឬអ្នកទទួលបានការ
ចាត់តាំង អ្នកតំណាងអ្នកបង់ ពន្ធ និងសមាជិ កអង្គនីតិបញ្ញត្តិ 
ឬអ្ននកទទួួលបានការចាត់់តាំង
ំ ។ ក្រុ� ុមការងារត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការកោះ�ះប្រ�ជុំំ� ជាសាធា
រណៈៈភ្លាា មៗ បន្ទាាប់់ ពីី ការបង្កើ�ើ�តក្រុ� ុមការងាររបស់់ ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយ
និិ ងផ្ដដល់់ អនុុសាសន៍៍ ដល់់ អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� រាល់់ ការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រលក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់
និិ ងបទបញ្ញញត្តិិ� ដែ�លចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ ការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យយុុត្តិិ�ធម៌៌
នៃ�វិិធានការនេះ�ះ ស្រ�បតាមគោ�លបំំ ណង និិង ចេ�តនារបស់់ ខ្លួួ�ន។
បន្ទាាប់់ ពីីកិិច្ចចពិិភាក្សាាជាមួួយក្រុ� ុមការងារ អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�ត្រូ�ូវផ្តតល់់ ដោ�យ
លក្ខន្តិកៈច្បាប់ សម្រាប់ ដំណាក់កាលចាប់ ផ្តើមការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ
ល�ើ អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនិ ងឧស្សាកម្ម ដូចដែលបានតម្រូវដោយ
កថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករង (a) ។ ការចាប់ ផ្តើមណាមួយដូចនេះត្រូវផ្តល់ នូវ
ការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញល�ើ  ភាគរយនៃអចលនទ្រព្យ ពាណិជ្ជកម្ម 
និ ងឧស្សាហកម្ម ដែលចាប់ ផ្តើមជាមួយនឹ ងកាលបរិច្ទ
ឆេ ការវាយតម្លៃ
សម្រាប់ ឆ្នាំ សារព�ើពន្ធ 2022–23 និ ងបន្តកាលបរិច្ទ
ឆេ វាយតម្លៃពីរ 
� នា
ឬច្រើ��ើ នដងទៀ�ៀតក្នុុ�ងឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធនីីមួួយៗ ក្រោ��យមក ដើ�ើ ម្បីីធា
រយៈៈពេ�លបន្ទុុ�កការងារ និិ ងការអនុុវត្តតដែ�លសមហេ�តុុផលសម្រា�ប់់ អ្ននក
វាយតម្លៃ�ៃប្រ�ចាំខោ�នធីី ដែ�ល
រួ ួមមានប្រ�ការសម្រា�ប់់ ការដំំ ណើ�ើរការ និិ ង
ំ
ការកំំណត់់ពេ�លវេ�លានៃ�បណ្តឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍លើ�ើ ការវាយតម្លៃ�ៃ។ ម្ចាាស់់ កម្មមសិិទ្ធិ�ិ
ជាដំំ បូូងត្រូ�វូ មានកាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងការបង់់ ពន្ធធដោ�យផ្អែ�ក
ែ លើ�ើ តម្លៃ�ៃដែ�លបាន
ប៉ាាន់់ ប្រ�មាណថ្មីី� ចាប់់ ផ្ដើ�� ម
ើ ពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទវាយតម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធ
នោះ�ះ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកវាយតម្លៃ�ៃប្រ�ចាំខោ�នធីី
បានបញ្ចចប់់ ការវាយតម្លៃ�ៃ
ំ
ិ ។ ដំំ ណាក់់កាលចាប់់ ផ្តើ�ើ�មក៏៏ត្រូ�វូ ផ្តតល់់ ឲ្យយអ្ននកបង់់ ពន្ធធដែ�ល
ឡើ�ើងវិញ
ិ  នូូវពេ�លវេ�លាសមស្រ�បដើ�ើ ម្បីីប
� ង់់
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិញ
ិ ដំំ បូូងលើ�ើ
ថ្លៃ�ៃកំំណើ�ើនពន្ធធណាមួួយផងដែ�រ។ បន្ទាាប់់ ពីីការវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិញ
អចលនទ្រ�ព្យយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មម ស្រ�បតាមផ្នែ�ក
ែ រងនេះ�ះ 
អចលនទ្រ�ព្យយពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មមនោះ�ះ ត្រូ�វូ តែ�មានការវាយតម្លៃ�ៃ
ិ យូូរៗម្តតង មិិ នញឹឹកញាប់់ ជាងរៀ�ៀងរាល់់ បីី ឆ្នាំំ�ម្តតង ដូូចដែ�លបាន
ឡើ�ើងវិញ
កំំណត់់ដោ�យអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�។ ទោះ�ះបីីជាមានចែ�ងក្នុុ�ងលក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់
ជាធរមានក៏៏ដោ�យ ដោ�យមានការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ជាមួួយអ្ននកវាយតម្លៃ�ៃ
ប្រ�ចាំខោ�នធីី 
អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តដំំ ណើ�ើរការសម្រា�ប់់ បណ្តឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍
ំ
ិ លើ�ើ អចលទ្រ�ព្យយ
សវនាការ ដែ�លបណ្តាាលមកពីីការវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិញ
អនុុលោ�មទៅ�តាមផ្នែ�ក
ែ នេះ�ះ ដែ�លស្រ�បតាមខាងក្រោ��ម៖

(1) ដំ ណ�ើរការមិ នត្រូវរ ួមបញ្ចូលការទទួលយកដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវមតិ
របស់ អ្នកស្នើ សំុ អំពីតម្លៃនៅក្នុង អំឡុងពេលវេលាដែលបានផ្តល់ ឲ្យឡ�ើយ។

(2) ដំ ណ�ើរការត្រូវដាក់បន្ទុកភស្តុតាងទៅល�ើអ្នកបង់ ពន្ធថាអចលនទ្រព្យ
នោះមិ នត្រូវបានប៉ាន់ តម្លៃបានត្រឹមត្រូវ។

(3) ដំ ណ�ើរការត្រូវតម្រូវឲ្យអ្នកបង់ ពន្ធផ្តល់ភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ
តវ៉ាណាមួយនៅក្នុងការដាក់ ពាក្យសុំដំបូងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាតវ៉ា
ល�ើ ការវាយតម្លៃនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។

ិ ដោ�យតុុលាការកំំពូូល 
(4) ប្រ�សិិនបើ�ើស្ថិិ� តក្រោ��មការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
ដំំ ណើ�ើរការត្រូ�ូវធានាថាសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចដោ�យអង្គគសវនការរដ្ឋឋបាលក្នុុ�ង

អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

| 7

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
មូូលដ្ឋាានដូូចជា ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាបណ្តឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍ការវាយតម្លៃ�ៃ ត្រូ�វូ ស្ថិិ�តក្រោ��ម
ិ ដោ�យតុុលាការថ្នាាក់់ក្រោ��មលើ�ើ បញ្ហាាច្បាាប់់
តែ�ការពិិនិិត្យយរឿ�ឿងក្តីី�ឡើ�ើងវិញ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ � ខណៈៈដែ�លបញ្ហាានៃ�អង្គគហេ�តុុ ដែ�លរួ ួមមានការវាយតម្លៃ�ៃ ត្រូ�វូ តែ�
បានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក្រោ��មស្តតង់់ ដារភស្តុុ�តាងដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
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(c) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ៖

(1) “អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម និ ងឧស្សាហកម្ម” សំ ដៅល�ើ អចលនទ្រព្យ
ទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ជាអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម និ ង
ឧស្សាហកម្ម ឬក៏ជាដីនៅទំនេរដែលមិ នត្រូវបានចែកជាតំបន់ សម្រាប់
ការប្រើ ប្រាស់ ជាលំ នៅដ្ឋាន និងមិ នត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ ផលិតកម្ម
កសិ កម្មពាណិជ្ជកម្ម។ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃកថាខណ្ឌនេះ ដី ទំនេរ
មិ នត្រូវរាប់ បញ្ចូលជាអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ឬត្រូវ
បានការពារសម្រាប់  ជាទីធ្លាប�ើ កចំ ហ ឧទ្យាន ឬការកំណត់ដែលប្រហាក់
ប្រហែលគ្នានោះ សម្រាប់ ដីដែលជាសំខាន់ មិនត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធ មាន
លក្ខណៈធម្មជាតិដ�ើម្បីផ្ដល់ ឱកាសសម្រាប់ ការកម្សាន្ត និ ងការអប់ រ ហ�
ំ ើយ
មានបំ ណងដ�ើម្បីរក្សាតម្លៃទេសភាព វប្បធម៌ ឬប្រវត្តិសាស្ត្រ។

(2) “អចលនទ្រព្យប្រើ ប្រាស់ ចម្រុះ” សំ ដៅល�ើ អចលនទ្រព្យដែលត្រូវបាន
អនុញ្ញា តឲ្យប្រើ ប្រាស់ ជាលំ នៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម ឬឧស្សាហកម្ម។

(3) “អចលនទ្រព្យប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ ផលិតកម្មកសិ កម្មពាណិជ្ជកម្ម”
សំំ ដៅ�លើ�ើដីីដែ�លបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ ការផលិិ តទំំនិិញកសិិ កម្មមបែ�ប
ពាណិិជ្ជជកម្មម។

(4) (A) “អចលនទ្រព្យលំ នៅដ្ឋាន” ត្រូវរាប់ បញ្ចូលអចលនទ្រព្យ ដែល
បានប្រើ ប្រាស់ ជាអចលនទ្រព្យលំ នៅដ្ឋាន ដែលរ ួមមាន សំ ណង់សម្រាប់
គ្រួសារទោល និ ងសំ ណង់ច្រើនជាន់  និងដី ដែលរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះ
ត្រូវបានសាងសង់ ឬដាក់ពីល�ើ ។

(B) អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�ត្រូ�ូវផ្ដដល់់ដោ�យលក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់ថា អចលនទ្រ�ព្យយណាមួួយ
ដែ�លត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�ក តំំបន់់ជាលក្ខខណៈៈពាណិិជ្ជជកម្មម ឬឧស្សាាហកម្មម ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាអចលនទ្រ�ព្យយ លំំនៅ�ដ្ឋាានរយៈៈពេ�លវែ�ង ត្រូ�ូវបានចាត់់
ថ្នាាក់់ជាលំំនៅ�ដ្ឋាានសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�កថាខណ្ឌឌ (2) នៃ�ផ្នែ�ែករង 
(a)។ សម្រា�ប់់អចលនទ្រ�ព្យយប្រើ��ើប្រា�ស់់ចម្រុះ�ះ� អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�ត្រូ�ូវធានាថា
មានតែ�ចំំណែ�កនោះ�ះនៃ�អចលនទ្រ�ព្យយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់
គោ�លបំំណងពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មម ត្រូ�វូ ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការវាយតម្លៃ�ៃ
ិ  ដូូចដែ�លបាន តម្រូ�ូវដោ�យកថាខណ្ឌឌ (1) នៃ�ផ្នែ�ែករង (a)។
ឡើ�ើងវិញ
អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�ក៏៏ត្រូ�វូ កំំណត់ និ
់ ិងផ្ដដល់់ដោ�យលក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់ផងដែ�រថា ការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់លក្ខខណៈៈ ពាណិិជ្ជជកម្មមមានដែ�នកំំណត់នៃ�
់ អចលនទ្រ�ព្យយលំំនៅ�ដ្ឋាានដូូចជា
ការិិយាល័័យនៅ�ផ្ទះះ� អាជីីវកម្មមនៅ�ផ្ទះះ� ឬការជួួលរយៈៈពេ�លខ្លីី�ត្រូ�ូវបានចាត់់ថ្នាាក់់ជា
លំំនៅ�ដ្ឋាានសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�កថាខណ្ឌឌ (2) របស់់ផ្នែ�ក
ែ រង (a)។
ិ សម្រា�ប់់
អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�អាចនឹឹងផ្ដដល់់ការលើ�ើកលែ�ងការវាយតម្លៃ�ៃ ឡើ�ើងវិញ
ការប្រើ��ើប្រា�ស់់រួ ួមគ្នាាលក្ខខណៈៈពាណិិជ្ជជកម្មម នៃ�អចលនទ្រ�ព្យយប្រើ��ើប្រា�ស់់ ចម្រុះ�ះ�
ក្នុុ�ងករណីីដែ�ល 75 ភាគរយ ឬលើ�ើសពីីនេះ�ះនៃ�អចលនទ្រ�ព្យយនោះ�ះ គិិតតាម
ទំំហំក្រ�
ំ ឡាផ្ទៃ�ៃ ឬតម្លៃ�ៃគឺជា
ឺ លំំនៅ�ដ្ឋាាន។
(d) (1) ស្ថិិ�តក្រោ��មកថាខណ្ឌឌ (2) នៃ�អនុុផ្នែ�ក
ែ នេះ�ះ បន្ទាាប់់ ពីីមានការ
ិ អនុុលោ�មតាម ផ្នែ�ែករង (a) និិ ង (b) អចលនទ្រ�ព្យយ
វាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិញ
ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧស្សាាហកម្មមនីីមួួយៗ ដែ�លមានតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ចំំ នួួនបីី លានដុុល្លាារ ($3,000,000) ឬតិិចជាងនេះ�ះ មិិ នត្រូ�វូ ស្ថិិ�តក្រោ��ម
ិ ទេ� ស្រ�បតាមកថាខណ្ឌឌ (1) នៃ�ផ្នែ�ែក (a) ហើ�ើយត្រូ�ូវ
ការវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិញ
បានវាយតម្លៃ�ៃតាមការតម្រូ�ូវដោ�យផ្នែ�ក
ែ 2 នៃ�មាត្រា�នេះ�ះ។ ចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់
ដែ�លបានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�កែ�តម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ អតិិផរណា
រៀ�ៀងរាល់់ ពីីរឆ្នាំំ�ម្តតង ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 2025 តទៅ� ដូូច
បានកំំណត់់ដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាសមកម្មមរដ្ឋឋ។ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាសមកម្មមរដ្ឋឋត្រូ�វូ

8 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 15 បន្ត

គណនាការកែ�តម្រូ�ូវដាច់់ ដោ�យឡែ�កសម្រា�ប់់ ខោ�នធីីនីីមួួយៗ ដោ�យធ្វើ�ើ�
ការពិិចារណាលើ�ើ ភាពខុុសៗគ្នាាជាមធ្យយមលើ�ើ តម្លៃ�ៃទីីផ្សាារពាណិិជ្ជជកម្មម និិង
ឧស្សាាហកម្មមក្នុុ�ង ចំំណោ�មខោ�នធីីទាំំងនោះ�ះ។

(2) ទោះបី ជាមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករងនេះក៏ដោយ 
អចលនទ្រព្យដែលនឹ ងអនុលោមតាមការល�ើ កលែងដូចបានកំណត់
ក្នុងកថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករងនេះ ត្រូវស្ថិតក្រោមការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ
ស្របតាមកថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករង (a) ប្រសិ នប�ើម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិដែល
ទទួលបានផលដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោលពីអចលនទ្រព្យនោះ មានផល
ប្រយោជន៍ ភាពជាម្ចា ស់ ទទួលផលផ្ទាល់ ឬប្រយោលនៅក្នុងអចលនទ្រព្យ
ពាណិជ្ជកម្ម និ ងឧស្សាហកម្មផ្សេងទ�ៀតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែល
អចលនទ្រព្យនោះស្ថិតនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរ ួម រ ួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែល
កំពុងវាយតម្លៃ មានតម្លៃទីផ្សារត្រឹមត្រូវល�ើ សពីបី លានដុល្លារ 
($3,000,000) ។ ចំំនួួនទឹក
ឹ ប្រា�ក់់ដែ�លបានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌនេះ�ះ 
ត្រូ�ូវតែ�កែ�តម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ អតិិផរណារៀ�ៀងរាល់់ពីីរឆ្នាំំ�ម្តតង ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មពីីថ្ងៃ�ៃទីី 
1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 2025 តទៅ� ដូូចបានកំំណត់់ដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាសមកម្មមរដ្ឋឋ។

(3) រាល់់ ការកំំណត់់ទាំង
ែ រងនេះ�ះ 
ំ អស់់ នៃ�តម្លៃ�ៃទីីផ្សាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវក្រោ��មផ្នែ�ក
ត្រូ�ូវតែ�កំំណត់់ដោ�យអ្ននកវាយតម្លៃ�ៃប្រ�ចាំខោ�នធីីនៃ�ខោ�នធីីដែ�ល
ំ
អចលនទ្រ�ព្យយនោះ�ះស្ថិិ�តនៅ� ហើ�ើយការកំំណត់់បែ�បនោះ�ះដោ�យអ្ននកវាយតម្លៃ�ៃ
ប្រ�ចាំខោ�នធីីត្រូ�
វូ តែ�ប្រា�កដប្រ�ជា ហើ�ើយស្ថិិ�តក្រោ��មការពិិនិិត្យយដោ�យ
ំ
ិ ិ ច្ឆ័័� យ។
តុុលាការតែ�មួួយគត់់សម្រា�ប់់ ការបំំ ពានលើ�ើ សេ�ចក្តីី�វិនិ

(4) ដ�ើ ម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានការល�ើ កលែងដែលបាន
ផ្តល់ ដោយកថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករងនេះ ម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យត្រូវ
ធ្វើ ការអះអាងនិ ងបញ្ជា ក់ជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ដល់ អ្នកវាយតម្លៃប្រចាំខោន
ធីក្រោមទោសបញ្ញត្តិនៃការបំ ពានសម្បថថាលក្ខខណ្ឌដែលបានតម្រូវ
ដោយកថាខណ្ឌ (1) និ ង (2) នៃផ្នែករងនេះ សម្រាប់ ការល�ើ កលែងពី
ការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញត្រូវបានបំ ពេញតាម ហ�ើយត្រូវស្ថិតក្រោមសវនកម្ម
ដោយខោនធី ឬរដ្ឋអំពីការបញ្ជា ក់នោះ។ ក្រុមប្រឹក្សាសមកម្មរដ្ឋត្រូវមាន
សិ ទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើ សវនកម្មណាមួយតំណាងឲ្យរដ្ឋ។

(5) អចលនទ្រព្យណាមួយដែលត្រូវបានល�ើ កលែងពីការវាយតម្លៃ
ឡ�ើងវិញក្រោមកថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករងនេះត្រូវបានល�ើ កលែងពី
ការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ ដរាបណាអចលនទ្រព្យនោះបំ ពេញតាមលក្ខខណ្ឌ
ដែលកំណត់ដោយកថាខណ្ឌ (1) និ ង (2) នៃផ្នែករងនេះ។ ប្រសិ នប�ើ
មានការផ្លា ស់ បតូរ្ កម្មសិទ្ធិទទួលផលផ្ទាល់ ឬប្រយោលពីអចលនទ្រព្យនោះ 
ការអះអាងនិ ងការបញ្ជា ក់ថ្មីត្រូវតែផ្ដល់ ជូនទៅអ្នកវាយតម្លៃប្រចាំខោនធី។

(6) បណតឹង
្ ឧទ្ធរណ៍ណាមួយរបស់ អ្នកបង់ ពន្ធដែលត្រូវបានរកឃ�ើញថា
មិ នត្រូវបានល�ើ កលែងពីការ វាយតម្លៃឡ�ើងវិញ អនុលោមតាមកថាខណ្ឌ
(1) នៃផ្នែករងនេះត្រូវស្ថិតក្រោមដំ ណ�ើរការ សម្រាប់ បណតឹង
្ ឧទ្ធរណ៍
សវនាការ ដូចមានចែងក្នុងផ្នែករង (b) ។

(e) (1) ករណីដែល 50 ភាគរយឡ�ើងទៅនៃប្រវែងផ្ទៃការ៉េនៃ
អចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានកាន់ កាប់ ដោយ
អាជីវកម្មខ្នា តតូច ដូចបានកំណត់ន័យក្នុងកថាខណ្ឌ (4) នៃផ្នែករង
នេះ ប្រការនៃកថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករង (a) មិ នត្រូវចូលជាធរមានមុន
កាលបរិច្ទ
ឆេ ការវាយតម្លៃសម្រាប់ ឆ្នាំ សារព�ើពន្ធ 2025-26 ឡ�ើយ។
ទោះ�ះយ៉ាាងណាក្តីី� ករណីីដែ�លប្រ�សិិនបើ�ើអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យ
លក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់ អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ក
ែ រង (b) ចែ�ងថាអចលនទ្រ�ព្យយដែ�ល
មានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ក្រោ��មកថាខណ្ឌឌនេះ�ះ ត្រូ�ូវតែ�មានការវាយតម្លៃ�ៃ
ិ តាមកាលបរិិច្ឆេ�េទវាយតម្លៃ�ៃបន្ទាាប់់ ពីីឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធ 2025-26
ឡើ�ើងវិញ
ិ ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មពីី
នោះ�ះ អចលនទ្រ�ព្យយបែ�បនេះ�ះនឹឹ ងត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិញ
កាលបរិិច្ឆេ�េទវាយតម្លៃ�ៃបន្ទាាប់់ នោះ�ះទៅ�។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(2) ដ�ើ ម្បីមានសិ ទ្ធិទទួលបានការពន្យារពេលដែលបានផ្តល់ ដោយ
កថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករងនេះ កម្មសិទ្ធិករនៃអចលនទ្រព្យត្រូវធ្វើ ការ
ទាមទារ និ ងបញ្ជា ក់ជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ដល់ អ្នកវាយតម្លៃខោនធី ក្រោម
ទោសបញ្ញត្តិនៃការបំ ពានសម្បថថា លក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវដោយ
កថាខណ្ឌ (1) នៃអនុផ្នែកនេះដ�ើ ម្បីសំុពន្យាពេលការរវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ
ត្រូវបានបំ ពេញ ហ�ើយត្រូវបានធ្វើ សវនកម្មដោយខោនធី ឬក្រុមប្រឹក្សា
សមកម្មរដ្ឋទាក់ទងនឹ ងការបញ្ជា ក់នោះ។

ិ ត្រូ�ូវបានពន្យាាពេ�ល
(3) រាល់់ អចលនទ្រ�ព្យយដែ�លការវាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិញ
ក្រោ��មកថាខណ្ឌឌ (1) នៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ ត្រូ�ូវមានសិិ ទ្ធិ�ទ
ិ ទួួលបានការពន្យាា
ពេ�ល តែ�ក្នុុ�ងដរាបណាដែ�លខ្លួួ�នបំំ ពេ�ញតាមលក្ខខខណ្ឌឌដែ�លបាន
កំំណត់់ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌ (1) នៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ
កម្មមសិិទ្ធិទ
�ិ ទួួលប្រ�យោ�ជន៍៍ដោ�យផ្ទាាល់់ ឬប្រ�យោ�លនៃ�អចលនទ្រ�ព្យយពិិតនោះ�ះ 
ការទាមទារនិិ ងការបញ្ជាាក់់ថ្មីី�ត្រូ�ូវតែ�បានធ្វើ�ើ�ជូូនអ្ននកវាយតម្លៃ�ៃខោ�នធីី ។
ក្រោយពេលបញ្ចប់ ការពន្យារពេល អចលនទ្រព្យនោះត្រូវស្ថិតនៅ
ក្រោមកថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករង (a)។
(4) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែករងនេះ ពាក្យថា “អាជីវកម្មខ្នា តតូច” 
ត្រូវរាប់ បញ្ចូលតែអាជីវកម្មទាំងឡាយណា ដែលបំ ពេញតាមលក្ខខណ្ឌ
ដូចខាងក្រោម៖
(A) អាជីវកម្មមាននិ យោជិតពេញម៉ោងប្រចាំឆ្នាំ តិចជាង 50 នាក់។
(B) អាជីវកម្មជាកម្មសិទ្ធិ និ ងដំ ណ�ើរការដោយឯករាជ្យក្នុងរប�ៀបដែល
ផលប្រយោជន៍ កម្មសិទ្ធិអាជីវកម្ម ការគ្រប់ គ្រង និងប្រតិបត្ដិការ មិន
ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់ គ្រង ការរឹតត្បិត ការកែប្រែ ឬការដាក់កម្រិតដោយ
ប្រភពខាងក្រៅ ដោយបុគ្គល ឬដោយអាជីវកម្មមួយផ្សេងទ�ៀត។
(C) អាជីវកម្មមានកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋ 
California។
(f) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ ការខកខានក្នុងការទាមទារ ក្នុងឆ្នាំ
ណាមួយតាមរប�ៀបដែលតម្រូវដោយច្បាប់ ជាធរមាន នៅពេលដែលការ
ទាមទារត្រូវបានតម្រូវ ការមិ នរាប់ ញ្ចូល ឬការធ្វើ ចំណាត់ថ្នា ក់ដែលកាត់
បន្ថយ ឬពន្យាពេលការវាយតម្លៃ ឬការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញត្រូវបានចាត់ទុកថា
ជាការល�ើ កលែងនៃការមិ នរាប់ បញ្ចូល ឬការចាត់ថ្នា ក់សម្រាប់ ឆ្នាំ នោះ។

ិ សាស្រ្តដែលកំណត់ដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិ អនុលោម
(g) ការប្រើ ប្រាស់ វធី
តាមផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 8.6 នៃមាត្រា XVI ការផ្លា ស់ បតូរ
្ ភាគរយនៃតម្លៃ
ប៉ាន់ ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃពន្ធសរ ុបនៅក្នុងទីក្រុង ខោនធី ឬទីក្រុងនិ ង
ខោនធី ដែលត្រូវបានប្រើ ដ�ើម្បីគណនាចំ នួនទឹកប្រាក់នៃការកែតម្រូវថ្លៃ
សេវាអាជ្ញាប័ ណ្ណយានយន្តរបស់ អង្គភាព ដែលអនុលោមតាមផ្នែក 97.70
នៃច្បាប់ ប្រាក់ចំណូលនិ ងពន្ធដារ មិ នត្រូវរាប់ បញ្ចូលតម្លៃប៉ាន់ ដែលត្រូវបាន
វាយតម្លៃបន្ថែម ដែលជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផ្នែកនេះឡ�ើយ។
(h) ថ្វីប�ើ មានផ្នែក 16 នៃមាត្រា XVI ឬច្បាប់ ផ្សេងទ�ៀតណាមួយក៏ដោយ
ការវាយតម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមដែ�លទទួួលបានពីីការអនុុវត្តតផ្នែ�ក
ែ នេះ�ះ មិិនត្រូ�វូ បានចាត់់
ចូូលក្នុុ�ងផ្នែ�ែកណាមួួយនៃ�ពន្ធធ ឬការគណនាកំំណើ�ើនសម្រា�ប់់ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកម្មមជាកា
រតំំលើ�ើងថ្លៃ�ពន្ធធ នឹ
ៃ
ឹងមិិនត្រូ�វូ បានបង្វែ�ែរទិិសដៅ�ក្នុុ�ងរបៀ�ៀបណាមួួយឡើ�ើយ។

ផ្នែកទី  7. ផ្នែក 3.1 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងមាត្រា XIII នៃរធម្មនុញ្ញរដ្ឋ 
California ដែលចែងថា៖

ផ្នែ�ក
ែ 3.1. (a) (1) ចំំ ពោះ�ះអ្ននកជាប់់ ពន្ធធនីីមួួយៗដែ�លបង់់ ពន្ធធលើ�ើ
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�រូ ូបីីផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន រួ ួមទាំំងឧបករណ៍៍ និិ ងគ្រឿ��ឿងសង្ហាារឹឹមអាជីីវកម្មម

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 15 បន្ត

ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងអាជីីវកម្មម ចំំណុុចខាងក្រោ��មនេះ�ះ
ត្រូ�ូវអនុុវត្តត៖

(A) (i) ចំំ ពោះ�ះអ្ននកបង់់ ពន្ធធដែ�លជាអាជីីវកម្មមខ្នាា តតូូច ដូូចបានកំំណត់់ន័័យ
ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌ (4) នៃ�ផ្នែ�ែករង (e) នៃ�ផ្នែ�ែក 2.5 នៃ�មាត្រា� XIIIA រាល់់
ទ្រ�ព្យយរូ ូបីីផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នទាំំងអស់់ ដែ�លបានកាន់់ កាប់់ និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងអាជីីវកម្មម គឺឺរួ ួចផុុតពីីការបង់់ ពន្ធធ។
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(ii) អ្ននកជាប់់ ពន្ធធត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ការទាមទារ និិ ងបញ្ជាាក់់ជារៀ�ៀងរាល់់ ឆ្នាំំ�ដល់់ អ្ននក
វាយតម្លៃ�ៃខោ�នធីីក្រោ��មទោ�សបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ការបំំ ពានសម្បបថថាលក្ខខខណ្ឌឌ
ដែ�លតម្រូ�ូវដោ�យអនុុកថាខណ្ឌឌនេះ�ះសម្រា�ប់់ ការលើ�ើ កលែ�ងត្រូ�ូវបានបំំ ពេ�ញ
ហើ�ើយការទាមទារបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវស្ថិិ�តក្រោ��មការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�យខោ�នធីី ឬ
រដ្ឋឋ ទៅ�លើ�ើ ការបញ្ជាាក់់នោះ�ះ។

(B) លើ�ើ កលែ�ងតែ�អ្ននកជាប់់ ពន្ធធដែ�លស្ថិិ� តនៅ�ក្រោ��មអនុុកថាខណ្ឌឌ (A) នៃ�
កថាខណ្ឌឌ (1) នៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ ចំំ នួួនរហូត
ូ ដល់់ ប្រាំ�រំ យពាន់់ ដុុល្លាារអាមេ�រិិក
($500,000) នៃទ្រព្យរ ូបីផ្ទាល់ ខ្លួន និងគ្រឿងសង្ហារឹមរ ួមបញ្ចូលគ្នា ក្នុង
អ្នកជាប់ ពន្ធម្នា ក់ ត្រូវបានរ ួចផុតពីការបង់ ពន្ធ។

(2) យន្ដហោះ និ ងនាវាមិ នត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការល�ើ កលែងពន្ធនេះទេ។

(3) អង្គនីតិបញ្ញត្តិមិនត្រូវបន្ថយចំ នួនប្រាក់ល�ើកលែងពន្ធដែលផ្តល់ 
ដោយផ្នែករងនេះ ឬផ្លា ស់ បតូរ្ ការអនុវត្តរបស់ ពួកវាទេ ប៉ុន្តែអាចបង្កើ ន
ចំ នួនទឹកប្រាក់ល�ើកលែងពន្ធ ដែលត្រូវបានបញ្ជា ក់ក្នុងអនុកថាខណ្ឌ (B)
នៃកថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករងនេះ ស្របតាមសិ ទ្ធិអំណាចដែលបានចែង
ក្នុងផ្នែក 2 នៃមាត្រានេះ។
(b) អង្គនីតិប្បញ្ញត្តិត្រូវផ្តល់ តាមលក្ខន្តិកៈច្បាប់ ថារាល់ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ 
ដែ�លរួ ួមមានប៉ុុ�ន្តៃ�ៃមិិ នកំំណត់់តែ�ចំំពោះ�ះក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន
កាន់់ កាប់់ ឬសាជីីវកម្មមមេ� ត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាជា “ អ្ននកជាប់់ ពន្ធធ” តែ�មួួយ
សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងនៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះ។

ផ្នែក 8. ផ្នែក 16 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងមាត្រាទី XIIIB នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
រដ្ឋ California ដែលចែងថា៖

ផ្នែ�ក
ែ 16. (a) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងនៃ�មាត្រា�នេះ�ះ “ចំំ ណូូលពន្ធធ” មិិ ន
ត្រូ�ូវរាប់់ បញ្ចូូ�លនូូវប្រា�ក់់ចំំណូូលបន្ថែ�ែមដែ�លរកបានដោ�យផ្នែ�ក
ែ 2.5 នៃ�
មាត្រា� XIII A ទេ�។

(b) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃមាត្រានេះ ប្រាក់លៃបម្រុងដែលស្ថិតនៅ
ក្រោមការកំណត់របស់ អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗ មិ នត្រូវរាប់ បញ្ចូល
ប្រាក់លៃបម្រុងនៃប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ដែលប្រមូលបានពីលទ្ធផលនៃ
ការអនុវត្តផ្នែក 2.5 នៃមាត្រា XIII A ឡ�ើយ។
ផ្នែក 9.

កាលបរិច្ទ
ឆេ មានប្រសិ ទ្ធិភាព។

វិធានការណ៍នេះត្រូវមានសុពលភាពនៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ 2022
ល�ើ កលែងតែផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 3.1 នៃមាត្រា XIII ត្រូវមានសុពលភាព
នៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 ហ�ើយផ្នែករង (d) នៃផ្នែក 8.6
នៃមាត្រា XVI និ ងផ្នែករង (b) នៃផ្នែក 2.5 នៃមាត្រា XIIIA ត្រូវមាន
សុពលភាពភ្លា មៗ បន្ទា ប់ ពីការអនុម័តវិធានការនេះរ ួច។

ផ្នែក 10. ឯករាជ្យភាពនៃប្រការ។

ប្រ�ការទាំំងឡាយនៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះគឺឺអាចកាត់់ចេ�ញពីីគ្នាា បាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើវគ្គគ 
ផ្នែ�ក
ែ  ផ្នែ�ក
ែ រង កថាខណ្ឌឌ អនុុប្រ�យោ�គ ប្រ�យោ�គ ឃ្លាា ពាក្យយពេ�ចន៍៍ ឬ
ការអនុុវត្តតនៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះក្នុុ�ងហេ�តុុផលណាមួួយ ត្រូ�ូវបានក្លាា យជាមោ�ឃៈៈ
ដោ�យសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់តុុលាការដែ�នសមត្ថថកិិច្ចចយុត្ថាាធិ
ុ ិ ការ សេ�ចក្តីី�
សម្រេ��ចនោះ�ះមិិ នត្រូ�វូ ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សុពល
ភាពនៃ�ផ្នែ�ែកផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះ
ុ
ឡើ�ើយ។ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ California សូូមប្រ�កាសថាពួួកគេ�នឹឹងធ្វើ�ើ�ការអនុុម័័ត
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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ច្បាាប់់ នេះ�ះ ហើ�យ
ែ រង កថាខណ្ឌឌ អនុុប្រ�យោ�គ ប្រ�យោ�គ 
ើ គ្រ�ប់់ វគ្គគ ផ្នែ�ែក ផ្នែ�ក
ឃ្លាា ពាក្យយពេ�ចន៍៍ ឬការអនុុវត្តតដែ�លមិិ នត្រូ�វូ បានប្រ�កាសថាអសុុពលភាព ឫ
ផ្ទុុ�យពីីរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញដោ�យមិិ នគិិតថាតើ�ើវគ្គគនៃ�ច្បាាប់់ ឬការអនុុវត្តត នឹឹងក្រោ��យមក
ត្រូ�ូវប្រ�កាសថាអសុុពលភាព។ ថ្វីី�បើ�ើ មានតមកពីីខាងមុុខ ផ្នែ�ែក 7 នៃ�ច្បាាប់់
នេះ�ះមិិ នអាចកាត់់ចេ�ញបានពីីផ្នែ�ែក 6 នៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះទេ�។
ផ្នែក 11. ការបកស្រាយលក្ខណៈសេរី។
ច្បាាប់់ នេះ�ះ ត្រូ�វូ តែ�បកស្រា�យដោ�យសេ�រីីភាពដើ�ើម្បីី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមគោ�លបំំ ណង
របស់់ខ្លួួ�ន ដូូចដែ�លបានចែ�ងច្បាាស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី 3 នៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះ។
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វិិសោ�ធនកម្មមនេះ�ះដែ�លបានស្នើ�ើ�ដោ�យវិិសោ�ធនកម្មមទីី 5 នៃ�ធម្មមនុុញ្ញញ
សភា នៃ�សម័័ យប្រ�ជុំំ� សាមញ្ញញ 2019–2020 (សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច 
ិ
ជំំ ពូូក 23 លក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់ ឆ្នាំំ� 2020) ធ្វើ�ើ�វិសោ�ធន
កម្មមយ៉ាាងច្បាាស់់ លាស់់
ទៅ�លើ�ើ រដ្ឋឋធម្មនុ
ម ុញ្ញញនៃ�រដ្ឋឋ California ដោ�យការលុុបចោ�លផ្នែ�ែកមួួយ
ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ការជាធរមានដែ�លត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយលុុបចោ�ល ត្រូ�ូវបានបោះ�ះពុុម្ពព
ជាប្រ�ភេ�ទអក្សសរឆូូ តចោ�ល។

សំណ�ើវសិ ោធនកម្មចំពោះមាត្រា I
ផ្នែក 31 នៃមាត្រា I ត្រូវបានលុបចោល។

ផ្នែក 31. (a) រដ្ឋមិនត្រូវរ�ើសអ�ើង ឬផ្ដល់ ការព្យាបាលតាមចំ ណូលចិ ត្ត
 ចំ ពោះបុគ្គលណាម្នា ក់ ឬក្រុមណាមួយដោយផ្អែកទៅល�ើ ជាតិសាសន៍
 ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជាតិពន្ធ ឬសញ្ជា តិដ�ើមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការផ្តល់
ការងារសាធារណៈ ការអប់ រសា
ំ ធារណៈ ឬការម៉ៅការសាធារណៈឡ�ើយ។
(b) ផ្នែកនេះត្រូវបានអនុវត្តតែចំ ពោះវិធានការដែលបានចាត់ធ្វើក្រោយ
កាលបរិច្ទ
ឆេ មានប្រសិ ទភា
្ធ ពរបស់ ផ្នែកនេះប៉ុណ្ណោះ។
(c) គ្មាានអ្វីី�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះត្រូ�ូវបានបកស្រា�យថាជាការហាមឃា
ត់់ទៅ�លើ�ើ លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ពិិតប្រា�កដដោ�យផ្អែ�ក
ែ លើ�ើ ភេ�ទ ដែ�លមាន
ភាពចាំំបាច់់ សមហេ�តុុសមផលចំំ ពោះ�ះប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាប្រ�ក្រ�តីីនៃ�ការងារ
សាធារណៈៈ ការអប់់ រំសា
ំ ធារណៈៈ ឬការម៉ៅ�ៅ ការសាធារណៈៈឡើ�ើយ។
(d) គ្មានអ្វីមួយនៅក្នុងផ្នែកនេះត្រូវបានបកស្រាយថាជាការបញ្ចប់ 
សុពលភាពដី កាតុលាការ ឬវិក្រឹត្យការយល់ ព្រមណាមួយ ដែលមាន
អានុភាពគិតចាប់ ពីកាលបរិច្ទ
ឆេ ប្រសិ ទភា
្ធ ពនៃផ្នែកនេះឡ�ើយ។

(e) គ្មាានអ្វីី�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះត្រូ�ូវបានបកស្រា�យថាជាការហាមឃា
ិ នការដែ�លត្រូ�ូវតែ�ចាត់់ធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីីប
� ង្កើ�ើ�ត ឬរក្សាានូូវសិិ ទ្ធិ�ទ
ត់់ទៅ�លើ�ើ វិធា
ិ ទួួល
ិ សហព័័ន្ធធឡើ�ើយ ដែ�លភាពគ្មាានសិិ ទ្ធិ�ទ
បានកម្មមវិធីី
ិ ទួួលបាននឹឹ ងបណ្ដាាលឲ្យយ
បាត់់បង់់ នូូវមូូលនិិធិិសហព័័ន្ធធទៅ�កាន់់ រដ្ឋឋ។
(f) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ “រដ្ឋ” ត្រូវរាប់ បញ្ចូល ប៉ុន្តែមិ ន
ចាំបាច់ កំណត់តែចំពោះ រដ្ខខ្លួនឯង ទីក្រុងណាមួយ ខោនធីណាមួយ
ទីក្រុងនិ ងខោនធីណាមួយ ប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យសា
 ធារណៈ រ ួម
ទាំងសាកលវិទ្យាល័យ California មណ្ឌលមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
មណ្ឌឌលសាលារៀ�ៀន មណ្ឌឌលពិិសេ�ស ឬផ្នែ�ក
ែ រងនៃ�នយោ�បាយ ឬភ្នាាក់់ងារ
រដ្ឋាាភិិបាលណាមួួយ ឬនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋនោះ�ះ។
(g) មធ្យោបាយដែលមានសម្រាប់ ការរំលោភបំ ពានល�ើ ផ្នែកនេះ 
ត្រូ�ូវតែ�ដូូចគ្នាាដោ�យមិិ នគិិតពីីជាតិិសាសន៍៍  ភេ�ទ ពណ៌៌សម្បុុ�រ ជាតិិពន្ធធ 
ឬសញ្ជា តិដ�ើមរបស់ ភាគីដែលរងរបួសឡ�ើយ ដូចដែលមានសម្រាប់
ការបំ ពានច្បាប់ ប្រឆាំងការរ�ើសអ�ើងរបស់ រដ្ឋ California ដែលមាន
ជាធរមានពីមុនមកដែរ។
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(h) ផ្នែកនេះត្រូវតែស្វ័យអនុវត្ត។ ប្រសិ នប�ើភាគណាមួយ ឬច្រើ ននៃផ្នែក
នេះត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានទំនាស់ ជាមួយនឹ ងច្បាប់ សហព័ន្ធ 
ឬធម្មមនុុញ្ញញនៃ�សហរដ្ឋឋនោះ�ះ ផ្នែ�ែកនេះ�ះត្រូ�ូវអនុុវត្តតឲ្យយដល់់កម្រិ�ិតអតិិបរិិមាដែ�ល
ច្បាាប់់សហព័័ន្ធធ និិងរដ្ឋឋធម្មនុ
ញ ហរដ្ឋឋអនុុញ្ញាាត។ រាល់់ប្រ�ការដែ�លគ្មាាន
ម ុញ្ញស
សុុពលភាព ត្រូ�ូវតែ�អាចកាត់់ចេ�ញបានពីីចំំណែ�កដែ�លនៅ�សល់់នៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះ។
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វិសោធនកម្មនេះដែលបានស្នើ ដោយវិសោធនកម្មទី 6 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
សភានៃសម័ យប្រជុំសាមញ្ញ 2019–2020 (សេចក្ដីសម្រេច ជំ ពូក 24
ិ
លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 2020) ធ្វើ វសោធន
កម្មយ៉ាងច្បាស់ លាស់ ទៅល�ើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ិ
នៃរដ្ឋ California ដោយការធ្វើ វសោធនកម្មផ្នែកទាំងឡាយនេះ ដូច្នេះ
ប្រការជាធរមានដែលត្រូវបានស្នើ សំុឲ្យលុបចោលត្រូវបានបោះពុម្ពជា
ប្រភេទអក្សរឆូ តចោល ហ�ើយប្រការថ្មីដែលត្រូវបានស្នើ ឲ្យបន្ថែមត្រូវបាន
បោះពុម្ពជា ប្រភេទអក្សរទ្រេតដ�ើ ម្បីបង្ហា ញថាទាំងនោះជាប្រការថ្មី។

សំណ�ើវសិ ោធនកម្មល�ើមាត្រា II

ិ
ទីមួយ—ដែលផ្នែកទី 2 នៃមាត្រា II ត្រូវបានធ្វើ វសោធន
កម្មដូចមាន
ចែងថា៖
ផ្នែក 2. (a) ពលរដ្ឋអាមេរិកអាយុ 18 ឆ្នាំ  និ ងមានទីលំ នៅក្នុងរដ្ឋនេះ
អាចបោះឆ្នោ តបាន។

(b) អ្នកបោះឆ្នោ តដែលបាត់បង់ សិទ្ធិបោះឆ្នោ តខណៈពេលជាប់ 
ពន្ធនាគាររដ្ឋ ឬសហព័ន្ធដូចបានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងផ្នែក 4 ត្រូវទទួលបាន
សិ ទ្ធិបោះឆ្នោ តរបស់ ខ្លួនវិញក្រោយពេលបញ្ចប់ រយៈពេលជាប់ ពន្ធនាគា
ររបស់ ពួកគេ។

ិ
ទីពីរ—ដែលផ្នែក 4 នៃមាត្រា II ត្រូវបានធ្វើ វសោធន
កម្មដូចមានចែងថា៖

ផ្នែក 4. អង្គនីតិបញ្ញត្តិត្រូវហាមឃាត់ការអនុវត្តពុំត្រឹមត្រូវដែល
ប៉ះពាល់ ដល់ ការបោះឆ្នោ ត ហ�ើយត្រូវផ្ដល់ ការដកហូតសិ ទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោ ត
ខណៈដែលអសមត្ថភាពផ្លូវចិ ត្ត ឬជាប់ ពន្ធនាគារ ឬកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំ
ដោយមានលក្ខខណ្ឌ ដែលកំពុងជាប់ ពន្ធនាគាររដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ ពីការផ្តន្ទា
ទៅសបទឧក្រិដ្ឋ។

សំណ�ើប្រជាមតិ 18

វិិសោ�ធនកម្មមនេះ�ះដែ�លបានស្នើ�ើ�ដោ�យវិិសោ�ធនកម្មមទីី 4 នៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ
សភានៃ�សម័័ យប្រ�ជុំំ� សាមញ្ញញ 2019–2020 (សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច 
ិ
ជំំ ពូូក 30 លក្ខខន្តិិ�កៈៈឆ្នាំំ� 2020) ធ្វើ�ើ�វិសោ�ធន
កម្មមយ៉ាាងច្បាាស់់ លាស់់ ទៅ�លើ�ើ
ិ
រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�រដ្ឋឋ California ដោ�យការធ្វើ�ើ�វិសោ�ធន
កម្មមផ្នែ�ក
ែ មួួយនេះ�ះ 
ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ការថ្មីី�ដែ�លត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយបន្ថែ�ែមត្រូ�ូវបានបោះ�ះពុុម្ពពជា
� ញ្ជាាក់់ថាពួួកវាជាប្រ�ការថ្មីី�។
ប្រ�ភេ�ទអក្សសរទ្រេ��ត ដើ�ើ ម្បីីប

សំណ�ើវសិ ោធនកម្មចំពោះមាត្រា II

ិ
ដែលផ្នែកទី 2 នៃមាត្រា II ត្រូវបានធ្វើ វសោធន
កម្មដូចមានចែងថា៖

ផ្នែក 2. (a) ពលរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានអាយុយ៉ាងតិច18 ឆ្នាំ  និ ង
មានលំ នៅដ្ឋាន នៅក្នុងរដ្ឋនេះអាចបោះឆ្នោ តបាន។

(b) ពលរដ្ឋឋអាមេ�រិិកដែ�លមានអាយុុ 17 ឆ្នាំំ� គឺឺជាអ្ននកតាំំងទីីលំំនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ
នេះ�ះ ហើ�ើយនឹឹងមានអាយុុយ៉ាាងតិិច 18 ឆ្នាំំ� នៅ�ពេ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោ តសាកល
លើ�ើកក្រោ��យ អាចបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តបឋម ឬពិិសេ�សណាមួួយ

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងមុុនការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តសាកលលើ�ើកក្រោ��យ ដែ�លពលរដ្ឋឋនោះ�ះនឹឹង
មានសិិទ្ធិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ
តបានប្រ�សិិនបើ�ើមានអាយុុយ៉ាាងតិិច 18 ឆ្នាំំ�។
ិ
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វិិសោ�ធនកម្មមនេះ�ះ ដែ�លបានស្នើ�ើ�ដោ�យវិិសោ�ធនកម្មមទីី 11 នៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ
សភានៃ�សម័័ យប្រ�ជុំំ� សាមញ្ញញ 2019–2020 (សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច ជំំ ពូូក 31
ិ
លក្ខខន្តិិ�កៈៈឆ្នាំំ� 2020) ធ្វើ�ើ�វិសោ�ធន
កម្មមយ៉ាាងច្បាាស់់ លាស់់ ទៅ�លើ�ើ ធម្មនុ
ម ុញ្ញញ
នៃ�រដ្ឋឋ California ដោ�យការបន្ថែ�ែមផ្នែ�ក
ែ ថ្មីី�នេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ការថ្មីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាន
� ញ្ជាាក់់ថាពួួកវា
ស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយបន្ថែ�ែម ត្រូ�ូវបានបោះ�ះពុុម្ពពជា ប្រ�ភេ�ទអក្សសរទ្រេ��ត ដើ�ើម្បីីប
ជាប្រ�ការថ្មីី�។

សំណ�ើវសិ ោធនកម្មចំពោះមាត្រា XIII A

ទីមួយ—វិធានការនេះត្រូវបានស្គាល់  ហ�ើយអាចត្រូវបានយោងទៅល�ើ
ថាជាការការពារផ្ទះសម្រាប់ មនុស្សវ ័យចំណាស់  ពិការធ្ងន់ ធ្ងរ ក្រុមគ្រួសារ 
និ ងជនរងគ្រោះពីភ្លើងឆេះព្រៃ ឬច្បាប់ នៃគ្រោះធម្មជាតិ។
ទីពីរ—ដែលផ្នែកទី 2.1 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ មាត្រា XIII A ដូច
ខាងក្រោម៖

ផ្នែកទី  2.1. (a) ការដាក់ដែនកំណត់ល�ើកំណ�ើនពន្ធអចលនទ្រព្យ
ទៅល�ើ ទីលំ នៅចម្បងសម្រាប់ មនុស្សចាស់  ជនពិការធ្ងន់ ធ្ងរ ជនរងគ្រោះ
ពីភ្លើងឆេះព្រៃ និងគ្រោះធម្មជាតិ និងក្រុមគ្រួសារ។ វាជាចេតនារបស់
អង្គនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងការស្នើ សំុ និងរបស់ ពលរដ្ឋ នៅក្នុងការអនុម័តផ្នែក
នេះ ដ�ើ ម្បីធ្វើ កិច្ចការទាំងពីរដូចខាងក្រោម៖

(1) កំណត់ព្រំដែនកំណ�ើនពន្ធអចលនទ្រព្យល�ើ ទីលំ នៅចម្បង ដោយ
ការបំ បាត់ចោលនូវការរឹតបន្តឹងទីតាំងដែលមិ នស្ើ ភា
ម ពគ្នាទៅល�ើ ម្ចា ស់ ផ្ទះ
ដែលពិការធ្ងន់ ធ្ងរ ជនរងគ្រោះពីភ្លើងឆេះព្រៃ ឬគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗ
ឬពលរដ្ឋវ ័យចំណាស់ អាយុចាប់ ពី 55 ឆ្នាំ ឡ�ើងទៅដែលត្រូវការផ្លា ស់ ទី
លំ នៅទៅជិតក្រុមគ្រួសារ ឬការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ បន្ថយទំហំ ស្វែងរកផ្ទះ
ដែលសមស្របនឹ ងតម្រូវការរបស់ ពួកគេ ឬផ្លា ស់ ប្ដូរផ្ទះដែលខូចខាត
និិ ងកំំណត់់កម្រិ�ិ តនៃ�ការខូូចខាតពីីភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះព្រៃ��ទៅ�លើ�ើ ផ្ទះះ� តាមរយៈៈ
មូូលនិិធិិដែ�លត្រូ�វូ បានរៀ�ៀបចំំ សម្រា�ប់់ ការការពារអគ្គីី�ភ័័យ និិ ងការឆ្លើ�ើ�យតប
គ្រោះ��ះអាសន្នន។
(2) កំណត់ព្រំដែនកំណ�ើនពន្ធអចលនទ្រព្យទៅល�ើ ផ្ទះគ្រួសារ ដែល
ប្រើ ប្រាស់ ជាទីលំ នៅចម្បងដោយការការពារសិ ទ្ធិរបស់ ឪពុកម្ដា យ
និិ ងជីីដូូនជីីតាដើ�ើម្បីី�ផ្ទេ�េរកម្មមសិិទ្ធិ�ផ្ទះះ
ិ �គ្រួ�សា
ួ ររបស់់ ពួួកគេ�ទៅ�ឲ្យយកូូនចៅ�
របស់់ ពួួកគេ�ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បន្តតជាទីីលំំ នៅ�ចម្បបង ខណៈៈពេ�លដែ�លមានការ
លុុបបំំ បាត់់ចោ�លកលល្បិិ�ចគេ�ចពន្ធធមិិ នស្មើ�ើ� ភាពគ្នាា ដែ�លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដោ�យ
អ្ននកវិិនិិយោ�គឆ្នេ�េរខាងកើ�ើត ជនល្បីី�ល្បាាញ អ្ននកមានធូូរធាដែ�លមិិ នមាន
ទីីលំំ នៅ�ក្នុុ�ង California និិ ងអ្ននកទទួួលមរតកពីីមូូលនិិធិិទំំនុុកចិិ ត្តត ដើ�ើម្បីី�
ចៀ�ៀសវាងការបង់់ ប្រា�ក់់ចំំណែ�កស្មើ�ើ�គ្នាាលើ�ើ ពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយផ្ទះះ�លំំ ហែ� 
ទ្រ�ព្យយប្រា�ក់់ចំំណូូល និិ ងផ្ទះះ�ជួួលតាមឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�ដែ�លពួួកគេ�មាននៅ�រដ្ឋឋ 
California។

(b) ភាពយុតតិធ
្ ម៌ នៃពន្ធអចលនទ្រព្យសម្រាប់ ពលរដ្ឋវ ័យចំណាស់  ពិការ
ធ្ងន់ ធ្ងរ និងជនរងគ្រោះពីភ្លើងឆេះព្រៃ និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។
ទោះ�ះបីីជាមានប្រ�ការផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនេះ�ះ ឬច្បាាប់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ក៏៏ដោ�យ ចាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃ និិងក្រោ��យថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ� 2021 តទៅ� ប្រ�ការ
ខាងក្រោ��មនេះ�ះត្រូ�ូវអនុុវត្តត៖
ិ ិ ងនិិយមន័័ យដែ�លអាចអនុុវត្តតបានដែ�លផ្តតល់់
(1) ស្ថិិ�តក្រោ��មនីីតិិវិធីី និ
ដោ�យលក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់  ម្ចាាស់់ នៃ�ទីីលំំនៅ�ចម្បបងដែ�លមានអាយុុចាប់់ ពីី 

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 18 បន្ត

55 ឆ្នាំ ឡ�ើងទៅ ជនពិការធ្ងន់ ធ្ងរ ឬជនរងគ្រោះពីភ្លើងឆេះព្រៃ ឬគ្រោះ
ធម្មជាតិ អាចផ្ទេរតម្លៃជាប់ ពន្ធនៃទីលំ នៅចម្បងរបស់ ខ្លួនទៅកាន់ ទីលំ នៅ
ចម្បងជំ នួសមួយដែលមានទីតាំងនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះ 
ដោ�យមិិ នគិិតពីីទីីតាំំង ឬតម្លៃ�ៃនៃ�ទីីលំំនៅ�ចម្បបងជំំ នួួស ដែ�លបានទិិញ ឬ
បានសាងសង់់ ថ្មីី�ធ្វើ�ើ�ជាទីីលំំ នៅ�គោ�លរបស់់ ជននោះ�ះក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីីរឆ្នាំំ�នៃ�
ការលក់់ទីីលំំនៅ�ចម្បបងដើ�ើ ម។
(2) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែករងនេះ៖

(A) សម្រាប់ រាល់ ការផ្ទេរតម្លៃជាប់ ពន្ធទៅកាន់ ទីលំ នៅចម្បងជំ នួសដែល
មានតម្លៃស្មើ ឬតិចជាងទីលំ នៅចម្បងដ�ើ ម តម្លៃជាប់ ពន្ធនៃទីលំ នៅ
ចម្បងជំ នួសត្រូវចាត់ទុកថាជាតម្លៃដែលអាចយកពន្ធបាននៃទីលំ នៅ
ចម្បងដ�ើ ម។

(B) សម្រាប់ រាល់ ការផ្ទេរតម្លៃជាប់ ពន្ធនៃទីលំ នៅចម្បងជំ នួស ដែល
មានតម្លៃខ្ពស់ ជាងទីលំ នៅចម្បងដ�ើ មនោះ តម្លៃជាប់ ពន្ធនៃទីលំ នៅចម្បង
ជំ នួសត្រូវគណនាដោយការបន្ថែមភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃសាច់ ប្រាក់
ពេញលេញនៃទីលំ នៅចម្បងដ�ើ ម និ ងតម្លៃសាច់ ប្រាក់ពេញលេញនៃ
ទីលំ នៅចម្បងជំ នួស ទៅនឹ ងតម្លៃជាប់ ពន្ធនៃទីលំ នៅចម្បងដ�ើ ម។

(3) ម្ចា ស់ នៃទីលំ នៅចម្បងដែលមានអាយុល�ើសពី 55 ឆ្នាំ ឬជាជន
ពិការធ្ងន់ ធ្ងរ មិ នត្រូវបានអនុញ្ញា តឲ្យផ្ទេរតម្លៃជាប់ ពន្ធនៃទីលំ នៅចម្បង
ល�ើ សពីបី ដងឡ�ើយ ដោយអនុលោមតាមផ្នែករងនេះ។
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(4) រាល់ បុគ្គលដែលស្វែងរកការផ្ទេរតម្លៃជាប់ ពន្ធនៃទីលំ នៅចម្បងរបស់
ខ្លួន ដោយអនុលោមតាមផ្នែករងនេះ ត្រូវដាក់ពាក្យសំុជាមួយនឹ ងអ្នក
វាយតម្លៃប្រចាំខោនធីដែលទីលំ នៅចម្បងជំ នួសនោះស្ថិតនៅ។ ពាក្យសុំ
ត្រូវដាក់បញ្ចូលជាអប្បបរិមានូវព័ត៌មានដែលអាចប្រៀបធ�ៀបគ្នា បាន
ជាមួយនឹ ងព័ត៌មានដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី (1) នៃផ្នែករង 
(f) នៃផ្នែក 69.5 នៃច្បាប់ ប្រាក់ចំណូលនិ ងការដកពន្ធ ដែលផ្នែកនោះ
បានចែងនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020។
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(c) ភាពយុតតិធ
្ ម៌ នៃពន្ធអចលនទ្រព្យសម្រាប់ ផ្ទះគ្រួសារ។ ថ្វីប�ើ មាន
ប្រការផ្សេងទ�ៀតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ ឬច្បាប់ ផ្សេងទ�ៀតក៏ដោយ ចាប់ ពីថ្ងៃ 
និ ងក្រោយថ្ងៃទី 16 ខែកុមភៈ ឆ្នា
្ ំ 2021 តទៅ ប្រការខាងក្រោមនេះត្រូវ
បានអនុវត្ត៖

(1) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 2 ពាក្យថា “បានទិញ”
និិ ង “ផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រម្ចាាស់់ កម្មមសិិទ្ធិ�”ិ  មិិ នរាប់់ បញ្ចូូ�លនូូវការទិិញ ឬការផ្ទេ�េរផ្ទះះ�
គ្រួ�សា
ួ ររបស់់ អ្ននកផ្ទេ�េរនៅ�ក្នុុ�ងករណីីនៃ�ការផ្ទេ�េរមួួយរវាងឪពុុកម្ដាា យ និិ ង
កូូនៗរបស់់ ពួួកគេ�ឡើ�ើយ ដូូចមានចែ�ងដោ�យអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
អចលនទ្រ�ព្យយនោះ�ះបន្តតនៅ�ជាផ្ទះះ�គ្រួ�សា
ួ ររបស់់ អ្ននកទទួួលការផ្ទេ�េរ។ ផ្នែ�ែករង
នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតចំំ ពោះ�ះការផ្ទេ�េរដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត និិងការផ្ទេ�េរដែ�លជា
លទ្ធធផលពីីដីីកាតុុលាការ ឬបញ្ញញត្តិិ�តុុលាការ។ តម្លៃ�ៃជាប់់ ពន្ធធថ្មីី�នៃ�ផ្ទះះ�គ្រួ�សា
ួ រ
របស់់ អ្ននកទទួួលការផ្ទេ�េរ ត្រូ�ូវតែ�ជាផលបូូកនៃ�ចំំ នួួនទាំំងពីីរខាងក្រោ��ម៖
(A) តម្លៃជាប់ ពន្ធនៃផ្ទះគ្រួសារ ដែលស្ថិតក្រោមការលៃតម្រូវដូចដែល
បានអនុញ្ញា តដោយផ្នែករង (b) នៃផ្នែកទី 2 ដែលត្រូវបានកំណត់ចាប់ ពី
កាលបរិច្ទ
ឆេ ភ្លា មៗមុនកាលបរិច្ទ
ឆេ នៃការទិញដោយ ឬការផ្ទេរទៅឲ្យ
អ្នកទទួលការផ្ទេរនោះ។

(B) ការអនុវត្តនៃចំ នួនទឹកប្រាក់ខាងក្រោម៖

(i) ប្រសិ នប�ើតម្លៃដែលបានវាយតម្លៃនៃផ្ទះគ្រួសារនៅពេលទិញដោយ
ឬផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកទទួលការផ្ទេរតិចជាងផលបូកនៃតម្លៃជាប់ ពន្ធ 
ដូចមានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងអនុកថាខណ្ឌ (A) បូកនឹ ងមួយលានដុល្លារ 
($1,000,000) បន្ទា ប់ មកសូន្យដុល្លារ ($0)។

អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(ii) ប្រសិ នប�ើតម្លៃដែលបានវាយតម្លៃនៃផ្ទះគ្រួសារនៅពេលទិញដោយ

ឬផ្ទេរទៅឲ្យដោយអ្នកទទួលការផ្ទេរស្មើគ្នានឹង ឬច្រើ នជាងផលបូកនៃ

តម្លៃជាប់ ពន្ធ ដូចមានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងអនុកថាខណ្ឌ (A) បូកនឹ ងមួយ

លានដុល្លារ ($1,000,000) ចំ នួនទឹកប្រាក់ដែលស្ើ ន
ម ឹ ងតម្លៃដែលបាន

វាយតម្លៃនៃផ្ទះគ្រួសារនៅពេលទិញ ឬផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកទទួលការផ្ទេរ ដក

នឹ ងផលបូកនៃតម្លៃជាប់ ពន្ធ ដូចមានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងអនុកថាខណ្ឌ (A) 

និ ងមួយលានដុល្លារ ($1,000,000)។

(2) កថាខណ្ឌ (1) ក៏ត្រូវបានអនុវត្តចំ ពោះការទិញ ឬការផ្ទេរផ្ទះគ្រួសារ

(1) “ការលើ�ើ កលែ�ងពន្ធធសម្រា�ប់់ អតីីតយុុទ្ធធជនពិិការ” មានន័័ យថា
ការល�ើ កលែងដែលត្រូវបានអនុញ្ញា តដោយផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 4 នៃ
មាត្រា XIII។

(2) “កសិ ដ្ឋានគ្រួសារ” មានន័ យថា អចលនទ្រព្យណាដែលស្ថិតក្រោម
ការប្រមូលផល ឬកំពុងត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ជាវាលស្មៅ ឬដីសម្រាប់ ចិញ្ចឹម
គោក្របី ឬត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីផលិ តនូវផលិ តផលកសិ កម្ម ដូចដែល
ពាក្យនោះត្រូវបានកំណត់និយមន័ យនៅក្នុងផ្នែក 51201 នៃច្បាប់ 
រដ្ឋាភិបាលដូចដែលផ្នែកនោះបានចែងកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ។

រវាងជីដូនជីតា និងចៅរបស់ ពួកគេផងដែរ ប្រសិ នប�ើឪពុកម្ដា យទាំងអស់

(3) “ផ្ទះគ្រួសារ” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងពាក្យថា “ទីលំ នៅគោល” ដូចពាក្យ
ដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុងផ្នែករង (k) នៃផ្នែកទី 3 នៃមាត្រា XIII ។

បានស្លា ប់ ចាប់ ពីកាលបរិច្ទ
ឆេ នៃការទិញ ឬការផ្ទេរនោះ។

(4) “តម្លៃសាច់ ប្រាក់ពេញលេញ” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងនិយមន័ យ
ដែលបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 2។

នៃចៅទាំងនោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាកូនរបស់ ជី ដូនជីតានោះ 

(3) កថាខណ្ឌ (1) និ ង (2) ក៏ត្រូវបានអនុវត្តចំ ពោះការទិញ ឬការផ្ទេរ

កសិ ដ្ឋានគ្រួសារផងដែរ។ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃកថាខណ្ឌនេះ រាល់

ការសំ ដៅទៅល�ើ ពាក្យថា “ផ្ទះគ្រួសារ” នៅក្នុងកថាខណ្ឌ (1) ឬ (2)
ត្រូ�ូវចាត់់ទុុកថាសំំ ដៅ�ទៅ�លើ�ើ “កសិិ ដ្ឋាានគ្រួ�ួសារ” ជំំ នួួសវិិញ។

(4) ចាប់ ពីថ្ងៃទី 16 ខែកុមភៈ ឆ្នា
្ ំ 2023 តទៅ និ ងរ�ៀងរាល់ ពីរឆ្នាំ ម្តងថ្ងៃទី 
16 ខែកុមភៈ ឆ្នា
្ ំ បន្ទា ប់ តទៅ ក្រុមប្រឹក្សាសមកម្មរដ្ឋ ត្រូវលៃតម្រូវចំ នួន

ទឹកប្រាក់មួយលានដុល្លារ ($1,000,000) ដូចមានបរិយាយនៅក្នុង
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កថាខណ្ឌ (1) សម្រាប់ អតិផរណា ដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំ ងនូវការប្រែប្រួល

សន្ទស្សន៍ តម្លៃផ្ទះសម្រាប់ រដ្ឋ California សម្រាប់ ឆ្នាំ ប្រតិទិនមុន 

ដូូចដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារហិិរញ្ញវញ ត្ថុុ�លំំ នៅ�ដ្ឋាានសហព័័ន្ធធ។

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាសមកម្មមរដ្ឋឋត្រូ�វូ គណនា និិ ងបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយនូូវរាល់់ ការលៃ�តម្រូ�ូវ

ដែ�លបានតម្រូ�ូវដោ�យកថាខណ្ឌឌនេះ�ះ។

(5) (A) ស្ថិតក្រោមអនុកថាខណ្ឌ (B) ដ�ើ ម្បីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ

អចលនទ្រព្យដែលផ្ដល់ ជូនដោយផ្នែកនេះសម្រាប់ ការទិញ ឬការផ្ទេរផ្ទះ

គ្រួសារ អ្នកទទួលការផ្ទេរត្រូវទាមទារសុំការល�ើ កលែងសម្រាប់ ម្ចា ស់ ផ្ទះ 
ឫការលើ�ើ កលែ�ងសម្រា�ប់់ អតីីតយុុទ្ធធជនពិិការនៅ�ពេ�លទិិញ ឬផ្ទេ�េរផ្ទះះ�

គ្រួ�សា
ួ រនោះ�ះ។

(B) អ្នកទទួលការផ្ទេរ ដែលខកខានក្នុងការទាមទារសុំការល�ើ កលែង

សម្រាប់ ម្ចា ស់ ផ្ទះ ឬការល�ើ កលែងសម្រាប់ អតីតយុទ្ធជនពិការនៅពេល

ទិញ ឬផ្ទេរផ្ទះគ្រួសារទេនោះ អាចនឹ ងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ

អចលនទ្រព្យដែលផ្ដល់ ជូនដោយផ្នែកនេះ ដោយការទាមទារសុំការ

ល�ើ កលែងសម្រាប់ ម្ចា ស់ ផ្ទះ ឬការល�ើ កលែងសម្រាប់ អតីតយុទ្ធជនពិការ

ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ នៃការទិញ ឬផ្ទេរផ្ទះគ្រួសារនោះ ហ�ើយត្រូវមាន

សិ ទ្ធិទទួលបានប្រាក់បង់ ពន្ធវិញ ដែលត្រូវបានជំ ពាក់ពីមុន ឬត្រូវបាន

បង់ ចន្លោះកាលបរិច្ទ
ឆេ នៃការផ្ទេរ និ ងកាលបរិច្ទ
ឆេ ដែលអ្នកទទួលការផ្ទេរ

ទាមទារសុំការល�ើ កលែងសម្រាប់ ម្ចា ស់ ផ្ទះ ឬការល�ើ កលែងសម្រាប់ អតីត

យុទ្ធជនពិការ។

(d) ផ្នែករង (h) នៃផ្នែកទី 2 ត្រូវបានអនុវត្តចំ ពោះរាល់ ការទិញ ឬផ្ទេរ

ណាមួយដែលក�ើតឡ�ើងនៅថ្ងៃទី ឬមុនថ្ងៃទី 15 ខែកុមភៈ ឆ្នា
្ ំ 2021 ប៉ុន្តែ

មិ នត្រូវបានអនុវត្តចំ ពោះការទិញ ឬផ្ទេរណាមួយដែលក�ើតឡ�ើងក្រោយ

កាលបរិច្ទ
ឆេ នេះឡ�ើយ។ ផ្នែករង (h) នៃផ្នែកទី 2 ត្រូវអស់ សុពលភាព

ត្រឹមថ្ងៃទី 16 ខែកុមភៈ ឆ្នា
្ ំ 2021។

(e) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ៖
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(5) “ការល�ើ កលែងពន្ធសម្រាប់ ម្ចា ស់ ផ្ទះ” មានន័ យថា ការល�ើ កលែង
ពន្ធដែលផ្ដល់ ដោយផ្នែករង (k) នៃផ្នែកទី 3 នៃមាត្រា XIII ។

(6) “គ្រោះធម្មជាតិ” ដូចដែលបានប្រកាសដោយអភិបាល មានន័ យថា
ការកើ�ើតមាននៃ�លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ ឬគ្រោះ��ះភ័័យធ្ងងន់់ ធ្ងងរចំំពោះ�ះ
សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ មនុុស្សស ឬទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ រងផលប៉ះះ �ពាល់់ ដែ�ល
បណ្ដាាលមកពីីលក្ខខខណ្ឌឌទាំង
ំ ឡាយដូូចជា អគ្គីី�ភ័័យ ទឹឹកជំំ នន់់ គ្រោះ��ះ
រាំំ ងស្ងួួ�ត ខ្យយល់់ ព្យុះ�ះ� ដីីបាក់់ រញ្ជួួ�យដីី ចលាចលស៊ីី�វិិល ការឈ្លាានពានពីី
បរទេ�ស ឬបន្ទុះះ��ភ្នំំ�ភ្លើ�ើ�ង។
(7) “ទីលំ នៅចម្បង” មានន័ យថា ទីលំ នៅដែលមានលក្ខណៈសម្រាប់
ទទួលបានដូចជា៖

(A) ការល�ើ កលែងពន្ធសម្រាប់ ម្ចា ស់ ផ្ទះ។

(B) ការល�ើ កលែងពន្ធសម្រាប់ អតីតយុទ្ធជនពិការ។

(8) “ទីលំ នៅគោល” ដូចដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុងផ្នែករង (b) មាន
អត្ថន័យដូចគ្នានឹងពាក្យដែលប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុងផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 2។

(9) “ទីលំ នៅចម្បងជំ នួស” មានន័ យដូចគ្នានឹង “លំ នៅជំនួស” ដូចដែល
ពាក្យនោះត្រូវបានកំណត់និយមន័ យនៅក្នុងផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី2។

(10) “តម្លៃជាប់ ពន្ធ” មានន័ យថា តម្លៃឆ្នាំ មូលដ្ឋានដែលត្រូវបាន
កំណត់ដោយយោងទៅតាមផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 2 បូកនឹ ងការលៃតម្រូវ
ណាមួយដែលត្រូវបានអនុញ្ញា តដោយផ្នែករង (b) នៃផ្នែកទី 2។

(11) “ជនរងគ្រោះ��ះដោ�យសារភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះព្រៃ�� ឬគ្រោះ��ះធម្មមជាតិិ” សំំ ដៅ�លើ�ើ
ម្ចាាស់់ នៃ�ទីីលំំនៅ�ចម្បបងដែ�លរងការខូូចខាតជាទម្ងងន់់ ជាលទ្ធធផលនៃ�ភ្លើ�ើ�ង
ឆេះ�ះព្រៃ�� ឬគ្រោះ��ះមហន្តតរាយធម្មមជាតិិដែ�លមានចំំ នួួនលើ�ើសពីី 50 ភាគរយ
នៃ�តម្លៃ�ៃការកែ�លម្អអទីីលំំ នៅ�ចម្បបងភ្លាា មៗ មុុនពេ�លមានភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះព្រៃ�� ឬ
គ្រោះ��ះមហន្តតរាយធម្មមជាតិិ។ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងនៃ�កថាខណ្ឌឌនេះ�ះ 
“ការខូូចខាត” រាប់់ បញ្ចូូ�លទាំំងការបន្ថថយលើ�ើ តម្លៃ�ៃនៃ�ទីីលំំនៅ�ចម្បបង ដែ�ល
ជាលទ្ធធផលនៃ�ការរឹឹតត្បិិ�តការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ដែ�លបណ្ដាាលមកពីីភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះព្រៃ�� 
ឬគ្រោះ��ះធម្មមជាតិិ។
(12) “ភ្លើងឆេះព្រៃ” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងពាក្យដែលត្រូវបានកំណត់
និ យមន័ យនៅក្នុងផ្នែករង (j) នៃផ្នែកទី 51177 នៃច្បាប់ រដ្ឋាភិបាល
ដូចដែលផ្នែកនេះបានចែងនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020។

ទីបី—ដែលផ្នែកទី 2.2 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ មាត្រា XIII A ដូចខាងក្រោម៖

ផ្នែ�ក
ែ 2.2. (a) កិិច្ចចការពារសេ�វាកម្មមអគ្គីី�ភ័័យ ការឆ្លើ�ើ�យតប
គ្រោះ��ះអាសន្នន និិ ងសេ�វាកម្មមខោ�នធីី ។ វាជាចេ�តនារបស់់ អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�
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នៅ�ក្នុុ�ងការស្នើ�ើ�សុំំ� និិ ងរបស់់ ពលរដ្ឋឋនៅ�ក្នុុ�ងការអនុុម័័តផ្នែ�ក
ែ នេះ�ះ និិ ងផ្នែ�ែក
2.3 ដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចការទាំំងពីីរដូូចខាងក្រោ��ម៖

(1) លះបង់ ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ កិច្ចការពារអគ្គីភ័យ ការឆ្លើ យតប
គ្រោះអាសន្ន ដោះស្រាយអសមធម៌ នៅក្នុងមណ្ឌលអគ្គីភ័យដែលខ្វះ
មូលនិធិ ធានាថាសហគមន៍ ទាំងអស់ ត្រូវបានការពារពីភ្លើងឆេះព្រៃ និង
ការពារជីវិតរបស់ ពលរដ្ឋ California រាប់ លាននាក់។

(2) ការពារប្រាក់ចំណូលខោនធី និ ងសេវាកម្មក្នុងមូលដ្ឋានសំ ខាន់ ៗ
ផ្សេងទ�ៀត។

(b) (1) មូលនិធិឆ្លើយតបអគ្គីភ័យរដ្ឋ California ត្រូវបានបង្កើ តឡ�ើង
នៅក្នុងរតនាគាររដ្ឋ។

(2) មូលនិធិការពារប្រាក់ចំណូលខោនធី ត្រូវបានបង្កើ តឡ�ើងនៅក្នុង
រតនាគាររដ្ឋ។ ថវិកានៅក្នុងមូលនិធិការពារប្រាក់ចំណូលខោនធី ត្រូវបាន
លៃបម្រុងជាបន្ត ដោយមិ នគិតពីឆ្នាំ សារព�ើពន្ធ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃ
ការសងប្រាក់ជូនទីភ្នា ក់ងារក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានសិ ទទទួ
្ធិ លបាន ដែល
ជួបប្រទះចំ ណូលអវិជ្ជមាន ហ�ើយនិ ងការបង់ ថ្លៃចំណាយរដ្ឋបាលរបស់ ក្រ
សួងពន្ធដារ និងរដ្ឋបាលប្រាក់កម្រៃរដ្ឋ California ដោយអនុលោមតាម
ផ្នែក 2.3។ ថវិកានៅក្នុងមូលនិធិនេះ ត្រូវប្រើ ប្រាស់ តែទៅតាមការចែង
នៅក្នុងផ្នែកទី 2.3 ប៉ុណ្ណោះ។

(c) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃការគណនាដែលតម្រូវដោយផ្នែកទី 8 នៃ
មាត្រា XVI ថវិកានៅក្នុងមូលនិធិឆ្លើយតបអគ្គីភ័យរដ្ឋ California និ ង
មូលនិធិការពារប្រាក់ចំណូលខោនធី ត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រាក់ចំណូល
មូលនិធិទូទៅ ដែលអាចត្រូវបានលៃតម្រូវស្របតាមមាត្រា XIII B។

(d) នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រូវធ្វើ កិច្ចការជាធរមានដូចតទៅ៖

(1) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ឬមុុនថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ� 2022 និិ ងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ឬមុុនថ្ងៃ�ៃទីី 
1 ខែកញ្ញា នៃឆ្នាំ បន្ទា ប់ និមួយៗរហូតដល់ ថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2027 
គណនាប្រាក់ចំណូល និ ងប្រាក់សន្សំបន្ថែមដែលបានក�ើនឡ�ើងទៅល�ើ
រដ្ឋពីការអនុវត្តនៃផ្នែកទី 21 រ ួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់តែចំពោះ កំណ�ើន
ណាមួយក្នុងប្រាក់ចំណូលពន្ធរដ្ឋ និ ងប្រាក់សន្សំសុទម
្ធ កល�ើ រដ្ឋ ដែល
ក�ើតឡ�ើងពីរាល់ ការកាត់បន្ថយនូវកាតព្វកិច្ចផ្ដល់មូលនិធិរបស់ រដ្ឋក្រោម
ផ្នែកទី 8 នៃមាត្រា XVI អំឡុងពេលឆ្នាំ សារព�ើពន្ធមុនដែលបញ្ចប់ នៅ
ថ្ងៃទី 30 ខែមិ ថុនា។ នៅក្នុងការគណនាដែលតម្រូវដោយកថាខណ្ឌនេះ 
នាយកផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញវញ ត្ថុុ�ត្រូ�ូវប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យជាក់់ស្ដែ�ែង ឬការប៉ាាន់់ ស្មាាន
ល្អអបំំ ផុុតដែ�លអាចរកបាន នៅ�ពេ�លណាដែ�លពុំំ�អាចរកបានទិិន្ននន័័យ
ជាក់់ស្ដែ�ែង។ ការគណនានេះ�ះ ត្រូ�ូវតែ�ជាការសម្រេ��ចចុុងក្រោ��យ ហើ�ើយមិិ ន
ត្រូ�ូវបានលៃ�តម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ ការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�របន្តតបន្ទាាប់់ ទៀ�ៀត នៅ�ក្នុុ�ងទិិន្ននន័័យ
ដែ�លជាមូូលដ្ឋាានឡើ�ើយ។ នាយកផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញវញ ត្ថុុ� ត្រូ�ូវបញ្ជាាក់់នូូវលទ្ធធផល
នៃ�ការគណនាជូូនអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� និិ ងអ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឲ្យយបានមុុនថ្ងៃ�ៃទីី 
1 ខែកញ្ញា ជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ។
(2) នៅថ្ងៃទី ឬមុនថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2028 និ ងថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា 
នៃ�ឆ្នាំំ�បន្តតនិិ មួួយៗ ត្រូ�ូវគណនាប្រា�ក់់ចំំណូូល និិ ងប្រា�ក់់សន្សំំ�បន្ថែ�ែម
ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើងទៅ�លើ�ើ រដ្ឋឋពីីការអនុុវត្តតនៃ�ផ្នែ�ែក 2.1 រួ ួមបញ្ចូូ�លប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មិិ នកំំណត់់តែ�ចំំពោះ�ះ រាល់់ កំំណើ�ើនប្រា�ក់់ចំំណូូលពន្ធធលើ�ើ ប្រា�ក់់ចំំណូូលរដ្ឋឋ
 និិ ងប្រា�ក់់សន្សំំ�សុុទ្ធធមកលើ�ើ រដ្ឋឋ ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងពីីរាល់់ ការកាត់់បន្ថថយ
កាតព្វវកិិច្ចចផ្ដដល់់ មូូលនិិធិិរបស់់ រដ្ឋឋក្រោ��មផ្នែ�ក
ែ ទីី 8 នៃ�មាត្រា� XVI អំំឡុុង
ពេ�លនៃ�ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធមុុនដែ�លបញ្ចចប់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 30 ខែ�មិិ ថុុនា ដោ�យការ
គុុណចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់មកពីីឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធមុុនដែ�លបញ្ចចប់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 
30 ខែ�មិិ ថុុនា ជាមួួយនឹឹ ងអត្រា�នៃ�កំំណើ�ើនប្រា�ក់់ចំំណូូលពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយ
ដែ�លបានលៃ�ទុុកសម្រា�ប់់ ទីីភ្នាាក់់ងារក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាននៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 19 បន្ត

នោះ�ះ។ នៅ�ក្នុុ�ងការគណនាដែ�លតម្រូ�ូវដោ�យកថាខណ្ឌឌនេះ�ះ នាយកផ្នែ�ក
ែ
ហិិរញ្ញវញ ត្ថុុ� ត្រូ�ូវប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យជាក់់ស្ដែ�ែង ឬការប៉ាាន់់ ស្មាានល្អអបំំផុុតដែ�ល
អាចរកបាន នៅ�ពេ�លណាមិិ នមានទិិន្ននន័័យជាក់់ស្ដែ�ែង។ ការគណនានេះ�ះ 
ត្រូ�ូវតែ�ជាការសម្រេ��ចចុុងក្រោ��យ ហើ�ើយមិិ នត្រូ�វូ បានលៃ�តម្រូ�ូវសម្រា�ប់់
ការផ្លាាស់់ បន្ទាាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងទិិន្ននន័័យដែ�លជាមូូលដ្ឋាានឡើ�ើយ។ នាយកផ្នែ�ក
ែ
ហិិរញ្ញវញ ត្ថុុ� ត្រូ�ូវបញ្ជាាក់់នូូវលទ្ធធផលនៃ�ការគណនាជូូនអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� និិ ង
អ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឲ្យយបានមុុនថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កញ្ញាា ជារៀ�ៀងរាល់់ ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធ។
(e) មុនថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 និ ងរាល់ ថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញា នៃឆ្នាំ
បន្តបន្ទា ប់ អ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវធ្វើ ដូចតទៅ៖

(1) ផ្ទេរពីមូលនិធិទូទៅចូលមូលនិធិឆ្លើយតបអគ្គីភ័យរដ្ឋ California 
នូវចំ នួនទឹកប្រាក់ដែលស្ើ ន
ម ឹ ង 75 ភាគរយនៃចំ នួនដែលបានគណនា
ដោយនាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (d) សម្រាប់ ឆ្នាំ
អាចអនុវត្តបាននោះ។

(2) ផ្ទេរពីមូលនិធិទូទៅចូលទៅកាន់ មូលនិធិការពារប្រាក់ចំណូលខោនធី 
នូវចំ នួនទឹកប្រាក់ដែលស្ើ ន
ម ឹ ង 15 ភាគរយនៃចំ នួនទឹកប្រាក់ដែលបាន
គណនាដោយនាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (d)
សម្រាប់ ឆ្នាំ ធរមាននោះ។ ថវិកាដែលបានផ្ទេរទៅកាន់ មូលនិធិការពារ
ប្រាក់ចំណូលខោនធី ដែលអនុលោមតាមកថាខណ្ឌនេះ ត្រូវប្រើ ប្រាស់
ដ�ើ ម្បីសងប្រាក់ជូនទីភ្នា ក់ងារក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានសិ ទ្ធិ ដែលជួបប្រទះ
ចំ ណូលអវិជ្ជមាន ដូចដែលបានចែងនៅក្នុងផ្នែកទី 2.3។

(f) ថវិិកានៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិឆ្លើ�ើ�យតបអគ្គីី�ភ័័យរដ្ឋឋ California ត្រូ�ូវ
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដោ�យអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធនីីមួួយៗសម្រា�ប់់ តែ�
គោ�លបំំ ណងនៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះម្យ៉ាា�ងគត់់ ហើ�ើយលើ�ើ កលែ�ងតែ�មានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ង
ផ្នែ�ក
ែ រង (g) មិិ នត្រូ�វូ បានលៃ�បម្រុ� ុងសម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។
ថវិិកានៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិឆ្លើ�ើ�យតបអគ្គីី�ភ័័យរដ្ឋឋ California អាចត្រូ�ូវបាន
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដោ�យមិិ នគិិតពីីឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធឡើ�ើយ ហើ�ើយត្រូ�ូវប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�
ពង្រី�ីកបុុគ្គគលិិកពន្លលត់់អគ្គីី�ភ័័យ ដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌ (1) ដល់់
(4) រួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ជំំ នួួសរដ្ឋឋដែ�លមានស្រា�ប់់
ឬមូូលនិិធិិក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណង
ទាំំងនោះ�ះឡើ�ើយ។
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(1) ម្ភៃភាគរយនៃថវិកានៅក្នុងមូលនិធិឆ្លើយតបអគ្គីភ័យរដ្ឋ California 
ត្រូវលៃបម្រុងឲ្យក្រសួងការពារព្រៃឈ�ើ  និងអគ្គីភ័យ ដ�ើ ម្បីផ្ដល់ មូលនិធិ
ដល់ បុគ្គលិកពន្លត់អគ្គីភ័យ។

(2) ប៉ែតសិ បភាគរយនៃថវិកានៅក្នុងមូលនិធិឆ្លើយតបអគ្គីភ័យរដ្ឋ 
California ត្រូវដាក់នៅក្នុងមូលនិធិឆ្លើយតបអគ្គីភ័យរបស់ មណ្ឌល
ពិសេស ដែលត្រូវបានបង្កើ តជាគណនីរងនៅក្នុងមូលនិធិឆ្លើយតប
អគ្គីភ័យរដ្ឋ California និ ងលៃបម្រុងឲ្យមណ្ឌលពិសេសៗដែលផ្ដល់ ជូន
សេវាកម្មការពារអគ្គីភ័យ ដោយអនុលោមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័ យដូចតទៅ៖

(A) ហាសិ បភាគរយនៃចំ នួនទឹកប្រាក់ដែលមានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុង
កថាខណ្ឌនេះ ត្រូវប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីផ្ដល់ មូលនិធិដល់ បុគ្គលិកពន្លត់
អគ្គីភ័យនៅក្នុងមណ្ឌលពិសេសដែលខ្វះមូលនិធិ ដែលផ្ដល់សេវាកម្ម
ការពារអគ្គីភ័យ ត្រូវបានបង្កើ តឡ�ើងក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1978
និ ងជួលបុគ្គលិកពេញម៉ោង ឬស្មើនឹងពេញម៉ោងនៅតាមស្ថានីយ ដែល
អាចរកបានភ្លា មៗដ�ើ ម្បីបង្កើ តបានជាយ៉ាងហោចណាស់ ហាសិ បភាគរយ
នៃកាតព្វកិច្ចអាសន្នពេញលេញដំ បូង។

(B) ម្ភៃប្រាំភាគរយនៃចំ នួនទឹកប្រាក់ដែលបានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងកថាខណ្ឌ
នេះ ត្រូវប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីផ្ដល់ មូលនិធិដល់ បុគ្គលិកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅក្នុង
មណ្ឌលពិសេសៗដែលផ្ដល់ សេវាការពារអគ្គីភ័យត្រូវបានបង្កើ តឡ�ើងមុន
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1978 មានការខ្វះខាតថវិកាដោយសារតែចំ ណែក
ទាបមិ នស្ើ គ្នា
ម នៃប្រាក់ចំណូលពន្ធអចលនទ្រព្យ និ ងកំណ�ើនតម្រូវការ
កម្រិតសេវាកម្មចាប់ តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1978 មក និ ងជួល
បុគ្គលិកពេញម៉ោងឬស្មើនឹងពេញម៉ោងនៅតាមស្ថានីយដែលអាចរក
បានភ្លា មៗ ដ�ើ ម្បីបង្កើ តបានយ៉ាងតិច 50 ភាគរយនៃកាតព្វកិច្ចអាសន្ន
ពេញលេញដំ បូង។

(C) ម្ភៃ�ៃប្រាំ�ំភាគរយនៃ�ចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌ
នេះ�ះ ត្រូ�ូវប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់ មូូលនិិធិិដល់់ បុុគ្គគលិិកពន្លលត់់អគ្គីី�ភ័័យនៅ�ក្នុុ�ង
មណ្ឌឌលពិិសេ�សៗដែ�លមានការខ្វះះ�ខាតថវិិកា ដែ�លផ្ដដល់់ សេ�វាកម្មមការពារ
អគ្គីី�ភ័័យ និិ ងជួួលបុុគ្គគលិិកពេ�ញម៉ោ�ោង ឬស្មើ�ើ�នឹឹ ងពេ�ញម៉ោ�ោងនៅ�ស្ថាានីីយ
� ង្កើ�ើ�តបានយ៉ាាងតិិច 30 ភាគរយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតិិច
ដែ�លអាចរកបានភ្លាា មៗ ដើ�ើ ម្បីីប
ជាង 50 ភាគរយនៃ�កាតព្វវកិិច្ចចអាសន្ននពេ�ញលេ�ញដំំ បូូង។
(3) នៅ�ក្នុុ�ងការកំំណត់់ថាតើ�ើមណ្ឌឌលពិិសេ�សដែ�លផ្ដដល់់ សេ�វាការពារ
អគ្គីី�ភ័័យមានការខ្វះះ�ខាតថវិិកាសម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងនៃ�កថាខណ្ឌឌ (2)
នោះ�ះ អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� ត្រូ�ូវពិិចារណាទៅ�លើ�ើ កត្តាា ទាំំងឡាយខាងក្រោ��ម
តាមលំំ ដាប់់នៃ�អាទិិភាព៖

(A) កម្រិតដែលប្រាក់ចំណូលពន្ធអចលនទ្រព្យរបស់ មណ្ឌលពិសេស
មានការខ្វះខាតថវិកាដ�ើ ម្បីធានានិ រន្តរភាពគ្រប់ គ្រាន់នៃការពន្លត់អគ្គីភ័យ
ដូចដែលបានវាស់ វែងធ�ៀបនឹ ងដង់ ស៊ីតេប្រជាជន ទំហំនៃតំបន់ សេវា និ ង
ចំ នួននៃអ្នកបង់ ពន្ធនៅក្នុងព្រំដែននៃមណ្ឌលពិសេស។
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(B) ក្រោយពីការបង្កើ តរ ួច ថាត�ើមណ្ឌលពិសេសនោះបានទទួលការលៃ
បម្រុងពន្ធអចលនទ្រព្យ ដោយអនុលោមតាមជំ ពូក 282 នៃលក្ខន្តិកៈឆ្នាំ
1979 ដែរឬទេ។
(C) ភាពចម្រុះផ្នែកភូមិសាស្ត្រ។

(4) ការលៃ�ចែ�កថវិិកាទៅ�ឲ្យយមណ្ឌឌលពិិសេ�សដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
អនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌ (2) ត្រូ�ូវស្ថិិ�តក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ ជាជំំ នួួយ ដែ�លមាន
� នាថា មណ្ឌឌលពិិសេ�សនោះ�ះអាច
រយៈៈពេ�លមិិ នតិិចជាង 10 ឆ្នាំំ� ដើ�ើម្បីីធា
ិ ប្រ�កបដោ�យការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិ ងធានា
ចូូលរួ ួមនៅ�ក្នុុ�ងការផ្ដដល់់ ថវិកា
និិ រន្តតរភាពនៃ�សេ�វាពន្លលត់់អគ្គីី�ភ័័យបានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែ�ង។

(g) ទោះបី ជាមានផ្នែករង (f) ក៏ដោយ ប្រសិ នប�ើនៅក្នុងឆ្នាំ សារព�ើពន្ធ
ណាមួយ ក្រោយពីឆ្នាំ សារព�ើពន្ធទីមួយ ដែលថវិកាត្រូវបានផ្ទេរចេញពី
មូលនិធិទូទៅចូលក្នុងមូលនិធិឆ្លើយតបអគ្គីភ័យរដ្ឋ California ដោយ
អនុលោមតាមផ្នែកនេះ ចំ នួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ទេរល�ើ សពីចំ នួនដែល
ត្រូវបានផ្ទេរក្នុងឆ្នាំ សារព�ើពន្ធមុន 10 ភាគរយនោះ អ្នកត្រួតពិនិត្យមិ នត្រូវ
ផ្ទេរចំ នួនទឹកប្រាក់ល�ើសពី 10 ភាគរយនោះឡ�ើយ ដែលត្រូវអាចរកបាន
សម្រាប់ ការលៃបម្រុងពីមូលនិធិទូទៅសម្រាប់ គោលបំ ណងណាមួយ។

ទីីបួួន—ដែ�លផ្នែ�ែកទីី 2.3 ត្រូ�ូវបានបន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើ មាត្រា� XIII A ដែ�ល
ចែ�ងថា៖

ផ្នែកទី  2.3. (a) ជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ មុនកាលបរិច្ទ
ឆេ ដែលបញ្ជា ក់ដោយ
ក្រសួងពន្ធដារ និងរដ្ឋបាលប្រាក់កម្រៃ តាមបទបញ្ជាទាំងឡាយដែលត្រូវ
បានអនុម័តដោយអនុលោមតាមផ្នែកនេះ ខោនធីនីមួយៗត្រូវកំណត់
នូវចំ ណូលសម្រាប់ ខោនធី និងសម្រាប់ ទីភ្នា ក់ងារក្នុងមូលដ្ឋាននី មួយ
ៗនៅក្នុងខោនធី ដែលជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផ្នែកទី 2.1 ដោយការ
បន្ថែមចំ នួនទឹកប្រាក់ដូចតទៅ៖

(1) កំំណើ�ើនប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លជាលទ្ធធផលនៃ�ការលក់់ និិងការវាយតម្លៃ�ៃ
ិ ទៅ�លើ�ើ ទីីលំំនៅ�ចម្បបងដើ�ើ មសម្រា�ប់់ ការផ្ទេ�េររវាងខោ�នធីីចេ�ញទៅ�
ឡើ�ើងវិញ
ក្រៅ�� ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ក
ែ រង (b) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 2.1។
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(2) ការថយចុះប្រាក់ចំណូល ដែលត្រូវបញ្ជា ក់ថាជាចំ នួនអវិជ្ជមាន 
ដែ�លជាលទ្ធធផលនៃ�ការផ្ទេ�េរតម្លៃ�ៃជាប់់ ពន្ធធនៃ�ទីីលំំនៅ�ចម្បបងដើ�ើ ម ដែ�ល
មានទីីតាំំងនៅ�ក្នុុ�ងខោ�នធីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតទៅ�កាន់់ ទីីលំំនៅ�ចម្បបងជំំ នួួសដែ�ល
មានទីីតាំំងនៅ�ក្នុុ�ងខោ�នធីីសម្រា�ប់់ ការផ្ទេ�េររវាងខោ�នធីីចូូលទៅ�ក្នុុ�ង ដោ�យ
អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ក
ែ រង (b) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 2.1។

(3) កំណ�ើនប្រាក់ចំណូលដែលជាលទ្ធផលនៃអនុផ្នែក (c) នៃផ្នែកទី 2.1។

(b) ទីភ្នា ក់ងារប្រចាំខោនធី ឬទីភ្នា ក់ងារក្នុងមូលដ្ឋានណាមួយនៅក្នុង
ខោនធីដែលមានចំ ណូលវិជ្ជមាន ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអនុលោម
តាមផ្នែករង (a) មិ នត្រូវមានសិ ទ្ធិទទួលបានការសងប្រាក់ពីមូលនិធិ
ការពារប្រាក់ចំណូលខោនធីឡ�ើយ។ ទីភ្នា ក់ងារប្រចាំខោនធី ឬទីភ្នា ក់ងារ
ក្នុងមូលដ្ឋានណាមួយនៅក្នុងខោនធី ដែលមានចំ ណូលអវិជ្ជមាន ដែល
ត្រូវបានកំណត់ដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (a) ត្រូវបានចាត់ទុកថាមាន
សិ ទ្ធិជាទីភ្នា ក់ងារក្នុងស្រុកសម្រាប់ ទទួលបានការសងប្រាក់ពីមូលនិធិ
ការពារប្រាក់ចំណូលខោនធី។

(c) ក្រសួងពន្ធដារ និងរដ្ឋបាលប្រាក់កម្រៃនៃរដ្ឋ California ត្រូវកំណត់
នូវចំ ណូលសរ ុបរបស់ ទីភ្នា ក់ងារក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានសិ ទ្ធិ រ�ៀងរាល់ បីឆ្នាំ
ម្ដងដោយផ្អែកទៅល�ើ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានកំណត់ដោយអនុលោមតាម
ផ្នែករង (a) សម្រាប់ ឆ្នាំ នីមួយៗនៃរយៈពេលបីឆ្នាំ នោះ និ ងផ្ដល់សំណងជូន
ទីភ្នា ក់ងារក្នុងស្រុកនីមួយៗដែលមានសិ ទ្ធិទទួលបាន ដែលមានចំ ណូល
អវិជ្ជមានពីថវិកានៅក្នុងមូលនិធិការពារប្រាក់ចំណូលខោនធី ដែលស្មើនឹង
ចំ នួនទឹកប្រាក់នោះ។ ប្រសិ នប�ើមានកង្វះខាតថវិកានៅក្នុងមូលនិធិ
នោះដ�ើ ម្បីរ៉ាប់រងទៅល�ើចំនួនទឹកប្រាក់សរ ុបនៃការសងប្រាក់ក្រោមផ្នែក
នេះនោះ ក្រសួងពន្ធដារ និងរដ្ឋបាលប្រាក់កម្រៃនៃរដ្ឋ California ត្រូវលៃ
ទុកចំ ណែកតាមសមាមាត្រនៃថវិកានៅក្នុងមូលនិធិទៅឲ្យទីភ្នា ក់ងារក្នុង
មូលដ្ឋាននី មួយៗដែលមានសិ ទ្ធិទទួលបាន ដោយផ្អែកល�ើ ចំនួនទឹកប្រាក់
នៃប្រាក់សំណងសម្រាប់ ទីភ្នា ក់ងារក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានសិ ទ្ធិ ចំ ពោះចំនួន
ទឹកប្រាក់សរ ុបនៃប្រាក់សំណងក្រោមផ្នែកនេះ។

(d) នៅចុងបញ្ចប់ រយៈពេលបីឆ្នាំ នីមួយៗនៅក្នុងផ្នែករង (c) បន្ទា ប់ ពី 
ក្រសួងពន្ធដារនិងរដ្ឋបាលប្រាក់កម្រៃនៃរដ្ឋ California បានសងប្រាក់
ដល់ ទីភ្នា ក់ងារក្នុងមូលដ្ឋាននី មួយៗដែលមានសិ ទ្ធិ ដែលបានជួបប្រទះ
ចំ ណូលអវិជ្ជមានអំឡុងពេលបីឆ្នាំ ហ�ើយនោះ អ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវផ្ទេរ
សមតុល្យដែលនៅសេសសល់  ប្រសិ នប�ើមាន នៅក្នុងមូលនិធិការពារ
ប្រាក់ចំណូលខោនធី ចូលទៅកាន់ មូលនិធិទូទៅដែលអាចរកបានសម្រាប់
លៃបម្រុងដ�ើ ម្បីគោលបំ ណងណាមួយ។
(e) ក្រ�សួួងពន្ធធដារ និិងរដ្ឋឋបាលប្រា�ក់់កម្រៃ��រដ្ឋឋ California ត្រូ�ូវប្រ�កាស
� នុុវត្តតផ្នែ�ែកនេះ�ះ ដោ�យអនុុលោ�ម
ដាក់់ឲ្យយប្រើ��ើ នូូវបទបញ្ញញត្តិិ�នានាដើ�ើ ម្បីីអ
ិ បាល (Administrative
តាមប្រ�ការតាក់់តែ�ងច្បាាប់់នៃ�ក្រ�មនីីតិិវិធីីរដ្ឋឋ
Procedure Act) (ជំំ ពូូក 3.5 [ចាប់់ ផ្ដើ�� ម
ើ ជាមួួយនឹឹ ងផ្នែ�ែកទីី 11340]
នៃ�វគ្គគ 1 នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 3 នៃ�មាតិិកា 2 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាាភិិបាល) ដែ�លអាចត្រូ�ូវបាន
ិ
ធ្វើ�ើ�វិសោ�ធន
កម្មមទៅ�តាមពេ�លវេ�លាដោ�យអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� ឬអ្ននកស្ននងប្រ�ការ
ទាំំងនោះ�ះ។
(f) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងនៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះ និិ ងផ្នែ�ែកទីី 2.2 “ទីីភ្នាាក់់ងារក្នុុ�ង
មូូលដ្ឋាានដែ�លមានសិិ ទ្ធិ�”ិ  គឺឺជាខោ�នធីីមួួយ ទីីក្រុ� ុងមួួយ ទីីក្រុ� ុងនិិ ងខោ�ន
ធីីមួួយ មណ្ឌឌលពិិសេ�សមួួយ ឬមណ្ឌឌលសាលារៀ�ៀន ដូូចដែ�លបាន
កំំណត់់ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ក
ែ រង (o) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 42238.02 នៃ�
ច្បាាប់់ ការអប់់ រំ ដែ�ល
បានចែ�ងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 8 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 2020 ដែ�លមាន
ំ
ចំំ ណូូលអវិិជ្ជជមាន ដូូចដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ក
ែ នេះ�ះ។
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វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបានដាក់ជូនប្រជាជន ដោយអនុលោមទៅតាម
មាត្រានៃភាគ 8 មាត្រា II នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California។

វិិធានការផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មនេះ�ះធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មម និិងបន្ថែ�ែមភាគទៅ�លើ�ើក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ
ហេ�តុុនេះ�ះប្រ�ការដែ�លបាន ស្នើ�ើ� ឲ្យយលុុបចោ�លត្រូ�វូ បានបោះ�ះពុុម្ពពជា អក្សសរឆូូត
ចោ�ល ហើ�ើយប្រ�ការថ្មីី�ដែ�លត្រូ�វូ ស្នើ�ើ�ឲ្យយ ដាក់់ បញ្ចូូ�លត្រូ�វូ បានបោះ�ះពុុម្ពពជា
ប្រ�ភេ�ទអក្សសរទ្រេ��ត ដើ�ើម្បីី�បង្ហាាញថាវាថ្មីី�។

សំំណើ�ើច្បាាប់់

ភាគ 1. ចំ ណងជ�ើង។

ច្បាាប់់ នេះ�ះត្រូ�វូ គេ�ស្គាាល់់និិងអាចត្រូ�វូ បានយោ�ងទៅ�ថា ច្បាាប់់ កាត់់បន្ថថយ
បទល្មើ��ស
ើ និិងរក្សាារដ្ឋឋ California ឲ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាពឆ្នាំំ� 2018 (Reducing
Crime and Keeping California Safe Act of 2018)។
ភាគ 2. គោ�លបំំ ណង។

វិធានការនេះនឹ ងដោះស្រាយបញ្ហា ពាក់ព័ន្ធបី ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដោយ
ច្បាប់ ថ្មី ៗនេះ ដែលបាន គំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈរបស់ ពលរដ្ឋ
California និ ងកូនរបស់ ពួកគេ ពីឧក្រិដ្ឋជន ហិង្សា។ វិធានការនេះនឹ ង៖
(a) កែទម្រង់ ប្រព័ន្ធដោះលែងក្រៅឃុំ ដោយមានលក្ខខណ្ឌ ដ�ើ ម្បី
ជនល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌ ហិង្សាមិ នត្រូវ បានដោះលែងក្រៅឃុំ មុនកំណត់
ពីពន្ធនាគារពង្រឹង ការពិនិត្យម�ើ លល�ើ ការត្រួតពិនិត្យ ដោយសហគមន៍
 ក្រោយពេលដោះលែងក្រៅឃុំ និង រត
ឹ បន្តឹងទោសសម្រាប់ ការរំលោភ
បំ ពាន ល�ើ លក្ខខណ្ឌពេលមានការត្រួតពិនិត្យ ដោយសហគមន៍
ក្រោយពេលដោះលែងក្រៅឃុំ។
(b) កែទម្រង់ ច្បាប់ ស្ដីពីចោរកម្មដ�ើម្បីស្ដារទំនួលខុសត្រូវ សម្រាប់
ចោរលួចច្រើនដងនិងក្រុមចោរ ដែលមានអង្គការចាត់តាំង និ ង

(c) ពង្រីកការប្រមូល DNA ពីជនដែលជាប់ ទោសគ្រឿងញ�ៀន 
ចោ�រកម្មម និិ ង អំំពើ�ើហិិង្សាា ក្នុុ�ងគ្រួ�សារ 
ពាក់់ព័័ន្ធធ នឹឹងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម ដើ�ើម្បីី�ជួួយ
ួ
ដោះ�ះស្រា�យបទល្មើ�� ស
ើ ហិិង្សាា និិ ងលើ�ើ កលែ�ងទោ�សជនគ្មាានកំំហុស
ុ ។
ផ្នែក  3. លទ្ធផលរកឃ�ើញ និ ងការប្រកាស

(a) បង្ការការដោះលែងជនល្មើ សបទឧក្រិដ្ឋ នៃទង្វើ ហិង្សាមុនកំណត់។

(1) ការការពារមនុស្សគ្រប់ រ ូប នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ យ�ើ ង រ ួមទាំងកុមារងាយ
រងគ្រោះបំ ផុត ពីបទល្មើ ស ហិង្សាគឺជាកិច្ចការដ៏ សំខាន់ បំផុត។ ឃាតករ 
អ្នកចាប់ រលោ
ំ ភ អ្នកប�ៀតប�ៀនកុមារ និ ង ជនល្មើ សហិង្សាផ្សេងទ�ៀត
មិិ នគួួរត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ង មុុនកំំណត់់ពីីពន្ធធនាគារទេ�។

(2) តាំងពីឆ្ំនា 2014 មករដ្ឋ California មានការក�ើនឡ�ង
ើ នៃ
បទល្មើ សហិង្សាច្រើនជាង រដ្ឋផ្សេងៗទ�ៀត នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ តាំងពី
ឆ្ំនា 2013 មកបទល្មើ សហិង្សានៅ Los Angeles បានក�ើតឡ�ើង 
69.5% ។ បទល្មើ សហិង្សា នៅ Sacramento បានក�ើនឡ�ង 
ើ
ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែ ដំបូងនៃឆ្ំនា 2015 ល�ឿនជាងទីក្រុងអាមេរិកធំ
បំ ផុតទាំង 25 ដែលត្រូវបានតាមដានដោយ FBI ។
(3) ការផ្លាស់ ប្ដូរថ្មីៗនេះល�ើ ច្បាប់ ដោះលែង ដោយមានលក្ខខណ្ឌ បាន
អនុញ្ញា តឲ្យមាន ការដោះលែង មុនកំណត់នៃជនល្មើ សគ្រោះថ្នាក់
ដោ�យសារតែ�ភាពបរាជ័័ យរបស់់ ច្បាាប់់ ក្នុុ�ងការកំំណត់់និិយមន័័ យ 
បទល្មើ�� ស
ះអនុុញ្ញាាត
ើ មួួយចំំនួួនថាជាអំំពើ�ើ “ហិិង្សាា។” ការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រទាំងនេះ�
ំ
ឲ្យយបុុគ្គគល ដែ�លជាប់់ ទោ�សពីីបទជួួញដូូរផ្លូូ�វភេ�ទកុុមារ ការរំំលោ�ភមនុុស្សស
ដែ�លមិិ នដឹឹងខ្លួួ�ន បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ វាយប្រ�ហារដោ�យអាវុ ុធពិិឃាត ការតដៃ�
មកលើ�ើ មន្ត្រី�ី�ប៉ូូ�លិិស ឬអ្ននកពន្លលត់់ អគ្គិិ�ភ័័យ និិងបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋអំំពើ�ើហិិង្សាា ក្នុុ�ង
គ្រួ�ួសារត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកជា “ជនល្មើ�ើ�សអហិិង្សាា។”

(4) ជាលទ្ធធផលជនល្មើ�ើស
� ដែ�លគេ�ហៅ�ថា “អហិិង្សាា” ទាំំងនេះ�ះ មាន លក្ខខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�ទទួួលបានការ ដោះ�ះលែ�ងមុុនកំណត់
ពីីពន្ធ
នាគារ ដោ
�យគ្រា�ន់់តែ�ជាប់់ពន្ធធ
ធ
ំ
់
នាគារមួួយភាគនៃ�ទោ�ស ដែ�លបានសម្រេ��ច ដោ�យចៅ�ក្រ�ម។

(5) ជនល្មើ�ើ�សហិិង្សាាក៏៏កំំពុុងត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតឲ្យយមានសេ�រីីភាព នៅ�ក្នុុ�ង
សហគមន៍៍ របស់់ យើ�ើ ង ទោះ�ះបីីជា នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទល្មើ�� ស
ើ ថ្មីី� និិ ង
បំំ ពានលើ�ើ លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ដោ�យសហគមន៍៍  ក្រោ��យ ពេ�ល
ដោះ�ះលែ�ងរបស់់ ពួួកគេ�ក៏៏ដោ�យ ដូូចជាសមាជិិ កជើ�ើងកាងដែ�លត្រូ�វូ បាន
ចោ�ទប្រ�កាន់់ ពីីបទ  ឃាតកម្មមលើ�ើ មន្រ្តី�ី�ប៉ូូ�លិិសឈ្មោះ�ះ� Keith Boyer នៃ�
ទីីក្រុ� ុង Whittier។
(6) ពលរដ្ឋ California ត្រូវការការពារល្អជាងនេះពីជនល្មើ សហិង្សា
បែបនោះ។

(7) ពលរដ្ឋ California ត្រូវការការពារកាន់ តែលប្រស�
្អ
ើ រពី ឧក្រិដ្ឋជន 
ដែ�លរំំលោ�ភបំំ ពាន ម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀតលើ�ើ លក្ខខខណ្ឌឌ នៃ�ការពិិនិិត្យយមើ�ើ ល
ដោ�យសហគមន៍៍  ក្រោ��យពេ�លដោះ�ះលែ�ងរបស់់ ពួួកគេ�។
(8) វិធានការនេះកែទម្រង់ ច្បាប់  ដ�ើម្បីឲ្យឧក្រិដ្ឋជនដែលរំលោភបំ ពាន 
លើ�ើ លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការដោះ�ះលែ�ង អាចត្រូ�វូ បាននាំំត្រ�ឡប់់ មកតុុលាការវិិញ
និិ ងទទួួលខុុសត្រូ�វូ ចំំ ពោះ�ះការរំំលោ�ភបំំ ពានដូូច្នោះ�ះ�។
(9) ពលរដ្ឋ California ត្រូវការការពារល្អជាងនេះពីជនល្មើ សហិង្សា
បែបនោះ។ វិធានការនេះកែទម្រង់ ច្បាប់  ដ�ើម្បីកំណត់និយមន័ យល�ើ
បទល្មើ សទាំងនោះថាជា “បទឧក្រិដ្ឋហិង្សា” ក្នុងគោលបំ ណងនៃការ
ដោះលែងមុនកំណត់។

(10) មិ នមានអ្វីមួយនៅក្នុងច្បាប់ នេះមានចេតនា បង្កើតបទល្មើ ស
“វាយប្រ�ហារ” បន្ថែ�ែមដែ�លនឹឹង បង្កើ�ើ�នចំំនួួនមនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងពន្ធនាគាររដ្ឋឋទេ�
។
ធ

(11) មិ នមានអ្វីមួយនៅក្នុងច្បាប់ នេះមានចេតនាធ្វើឲ្យប៉ ះពាល់
ដល់ សមត្ថភាពរបស់ នាយកដ្ឋានអប់ រ កែប្រែន
ំ
ិ ងស្ដារនីតិសម្បទាររដ្ឋ
California ក្នុងការផ្ដល់ កិត្តិយសការអប់ រ ន
ំ ិ ងស្នាដៃទេ។

(b) ស្តារឡ�ើងវិញទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ ការលួចច្រើនល�ើ កច្រើនសារ 
និ ង ក្រុមចោរដែលមានអង្គការចាត់តាំង។
(1) ការផ្លាស់ ប្ដូរថ្មីៗនេះទៅល�ើ ច្បាប់ នៃរដ្ឋ California អនុញ្ញា ត
ឲ្យបុគ្គលដែលលួចច្រើនល�ើ កច្រើន សារ ប្រឈមមុខនឹ ងផលវិបាក
មួយចំនួនតូច ដោយមិ នគិតអំពីប្រវត្តិបទល្មើ សរបស់ ពួកគេ ឬ ថាត�ើ
ពួកគេបានលួចប៉ុន្មានដងហ�ើយទេ។
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(2) ជាលទ្ធផលនៅចន្លោះឆ្ំនា 2014 និ ង 2016 រដ្ឋ California
មានការក�ើនឡ�ង
ើ ខ្ពស់បំផុតទីពីរ ក្នុង ករណីចោរកម្មនិ ងបទល្មើ សល�ើ
អចលនទ្រព្យ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេល ដែលរដ្ឋភាគច្រើ នមាន 
ការថយចុះជាលំ ដាប់ ។ យោងតាមក្រសួងយុត្តិធម៌ នៃរដ្ឋ California តម្លៃ
នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលួចកាល ពីឆ្ំនា 2015 មានចំ នួន 
$2.5 ពាន់ លាន ហ�ើយបានក�ើនឡ�ង 
ើ 13 ភាគរយតាំងពីឆ្ំនា 2014 ដែល
ជាការក�ើនឡ�ង
ើ ខ្ពស់ បំ ផុតក្នុងមួយឆ្ំនា  ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច 10 ឆ្ំនា ។

(3) បុគ្គលដែលលួចច្រើនល�ើ កច្រើនសារ តែងធ្វើដូច្នោះដ�ើម្បី គាំទ្រ 
ដល់់ ទម្លាាប់់  ប្រើ��ើប្រា�ស់់ គ្រឿ��ឿង ញៀ�ៀន របស់់  ពួួកគេ�។ ការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រថ្មីី�ៗនេះ�ះ
នៅល�ើ ច្បាប់ នៃរដ្ឋ California បានកាត់បន្ថយសមត្ថភាពចៅក្រម ក្នុង
ការចេញ ដីការឲ្យជនជាប់ ទោសបទល្មើ ស ចោរកម្មម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត
ិ យាបាលគ្រឿងញ�ៀន ដែលមានប្រសិ ទភា
ចូលក្នុងកម្មវធីព្
្ធ ព។
(4) រដ្ឋ California ត្រូវការច្បាប់ ដែលកាន់ តែរង
ឹ មាំ សម្រាប់ អ្នកដែល
មិ នរាងចាល នឹ ងទោសពីបទល្មើ សចោរកម្ម ដែលនឹ ងល�ើ កទឹកចិត្តឲ្យ
អ្នកលួចច្រើនល�ើ កច្រើនសារ ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ ការប្រើ ប្រាស់ គ្រឿងញ�ៀន
ិ បន្សាបគ្រឿងញ�ៀនដែលមានស្រាប់ ។ វិធានការនេះ
ចូលមក ក្នុងកម្មវធី
អនុម័តល�ើ កំណែទម្រង់ ដូច្នោះ។
ិ មូល DNA ដ�ើ ម្បីដោះស្រាយបទល្មើ សហិង្សា។
(c) ស្ដារកម្មវធីប្រ

(1) ការប្រ�មូូល DNA ពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋជនគឺឺជាការចាំំបាច់់  ចំំពោះ�ះការដោះ�ះស្រា�យ
ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមហិិង្សាា។ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមហិិង្សាាជាង 450 ករណីី រួ ួមមានឃាតកម្មម
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|

15

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ការរំំលោ�ភសេ�ពសន្ថថវៈៈ និិ ងការប្លលន់់  មិិនបាន ដោះ�ះស្រា�យរួ ួចរាល់់ ទេ� 
ដោ�យសារ DNA កំំពុុងត្រូ�វូ បានប្រ�មូូលយកពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋជនចំំ នួួនតិិច។

(2) DNA ដែ�លបានប្រ�មូូលកាលពីីឆ្នាំំ� 2015 ពីីទណ្ឌិិ� តបៀ�ៀតបៀ�ៀនកុុមារ 
បានដោះ�ះស្រា�យករណីីរំំលោ�ភ សំំលាប់់ក្មេ�េងប្រុ� ុសអាយុុប្រាំ�មួ
ំ ួយឆ្នាំំ�ពីីរនាក់់
ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងកាលពីីបីីទសវត្ស៍៍�កន្លលងទៅ� នៅ�ខោ�នធីី Los Angeles ។
DNA ដែ�លបានប្រ�មូូលកាលពីីឆ្នាំំ� 2016 ពីីបុុគ្គគលម្នាាក់់ ដែ�លត្រូ�វូ បាន
ចាប់់ ខ្លួួ�ននៅ�ពេ�លកំំពុុងបើ�ើកបរ រថយន្តតលួួច បានដោះ�ះស្រា�យ ឃាតកម្មម 
រំំលោ�ភនៅ�តំំបន់់ ឈូង
ូ សមុុទ្រ� San Francisco កាលពីីឆ្នាំំ� 2012 លើ�ើស្រ្តី�ី� 
អាយុុ 83 ឆ្នាំំ�។

(3) ការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រថ្មីី�ៗនេះ�ះលើ�ើ ច្បាាប់់នៃ�រដ្ឋឋ California បានលុុបបំំ បាត់់
ដោ�យអចេ�តនាលើ�ើ ការប្រ�មូូល DNA សម្រា�ប់់ ករណីីចោ�រកម្មម និិ ង ឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
ិ ការប្រ�មូូល DNA ពីីទណ្ឌិិ� ត
កម្មមគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន។ វិិធានការនេះ�ះស្ដាារឡើ�ើងវិញ
នៃ�បទល្មើ�� ស
ើ បែ�បនោះ�ះ។
(4) ការអនុញ្ញា តឲ្យប្រមូលយកសំ ណាក DNA ថែមទ�ៀត នឹ ង ជួយ
កំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យ ជម្រះជនគ្មានទោសចេញ និ ង
ដោះលែងជន ដែលត្រូវបានកាត់ទោសខុស។

(5) វិធានការនេះមិ នប៉ ះពាល់ ដល់ការការពារផ្លូវច្បាប់  ដែលមានស្រាប់
ដែលការពារឯកជនភាពរបស់ បុគ្គល ដោយការអនុញ្ញា តការយកចេញ នូវ
ព័ត៌មាន DNA របស់ ពួកគេទេ ប្រសិ នប�ើពួកគេមិ ន ជាប់ ចោទ ពីបទឧក្រិដ្ឋ
កម្ម ឬ ត្រូវបានសម្រេចឲ្យរ ួចទោស ឬ ត្រូវបានរកឃ�ើញថាគ្មានទោស។
ផ្នែក  4. ការពិចារណា អំពីការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ ។

ិ
ផ្នែគ 4.1. ផ្នែក 3003 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្ម 
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
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3003. (a) ល�ើ កលែងតែមានផ្តល់ ផ្ទុយពីនេះ នៅក្នុងភាគនេះជន
ជាប់ ឃំុដែលត្រូវបានដោះលែង ដោយមានលក្ខខណ្ឌ ឬការត្រួតពិនិត្យ
ដោយសហគមន៍  ក្រោយពេលដោះលែងដូចមានកំណត់ នៅក្នុង 
ចំ ណងជ�ើង 2.05 (ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងភាគ 3450) ត្រូវត្រឡប់ ទៅខោន
ធី ដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅ ស្របច្បាប់ ចុងក្រោយ មុនពេលការជាប់ ឃំុរបស់
ជនជាប់ ឃំុនោះ។ ជនជាប់ ឃំុដែលត្រូវបានដោះលែង ដោយមានលក្ខខណ្ឌ 
ឬ នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយសហគមន៍  ក្រោយពេលដោះលែងដូច
មានចែង នៅក្នុងចំ ណងជ�ើង 2.05 (ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងភាគ 3450)
និ ងអ្នក ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យជាប់ ពន្ធនាគារ ពីបទល្មើ សផ្លូវភេទ ដែល
ត្រូវមានការចុះឈ្មោះអនុលោមតាម ភាគ 290 ត្រូវព្យាយាមឲ្យអស់ ពី
សមត្ថភាព ដ�ើ ម្បីយកត្រឡប់ មកក្រុងវិញ ដែលជាលំ នៅដ្ឋានស្របច្បាប់
ចុុងក្រោ��យរបស់់ជនជាប់់ឃុំំ�នោះ�ះ មុុនពេ�លដាក់់ឲ្យយជាប់់ឃុំំ� ឬនៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំងភូ
ំ ូមិិ
សាស្រ្ត�តជិិតនឹឹងគ្រួ�សារ ចំ
ួ
ធ ពទទួួល
ំណងសង្គគម ឬចំំណងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិង លទ្ធភា
ិ  លើ�ើកលែ�ងតែ�ការ ត្រ�ឡប់់ទៅ�ទីីតាំង 
បានការផ្ដដល់់សេ�វាកម្មមឡើ�ើងវិញ
ំ
នោះ�ះនឹឹងរំលោំ �ភបំំពានលើ�ើច្បាាប់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬ បង្កកឲ្យយមានហានិិភ័័យចំំពោះ�ះជន
រង គ្រោះ��ះដោ�យជនជាប់់ឃុំំ�នោះ�ះ។ សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�អនុុផ្នែ�ែកនេះ�ះ
ពាក្យយថា “លំំនៅ�ដ្ឋាានស្រ�បច្បាាប់់ចុងក្រោ��យ
” មិិនត្រូ�វូ ចាត់់ទុក
ុ
ុ ថាជា ខោ�នធីី ឬ
ក្រុ� ុងដែ�លជនជាប់់ឃុំំ�បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ��ស
ើ ទេ� នៅ�ពេ�លកំំពុុងជាប់់ឃុំំ�នៅ�ក្នុុ�ង
ពន្ធធនាគារ ប្រ�ចាំ រដ្ឋឋ
ុ ូលដ្ឋាាន ឬនៅ�ពេ�លកំំពុុងជាប់់ឃុំំ�
ំ ឬកន្លែ�ែងឃុំំ�ឃាំំងក្នុ�ងមូ
សម្រា�ប់់ការព្យាាបាល នៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយប្រ�ចាំំ រដ្ឋឋ។
(b) ទោះបី ជាមានអនុផ្នែក (a), ជនជាប់ ឃំុអាចត្រូវបានយកប្រគល់ ទៅ
ខោនធី ឬ ក្រុងមួយទ�ៀត ប្រសិ នប�ើវានឹ ងនាំមកនូវឧត្តម ប្រយោជន៍ ដល់
សាធារណជន។ ប្រសិ នប�ើក្រុមប្រឹក្សាសវនការដោះលែង ដោយមាន
លក្ខខណ្ឌដែលធ្វើការកំណត់លក្ខខណ្ឌ នៃការ ដោះលែងជនជាប់ ឃំុ ដែល
បានកាត់ទោសរ ួចតាមអនុផ្នែក (b) នៃផ្នែក 1168 ដូចបានកំណត់ដោយ 
គណៈៈកម្មមការពិិចារណាការដោះ�ះលែ�ង ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ ឬនាយកដ្ឋាាន
អប់់រំកែ�ប្រែ��និ
ខ ណ្ឌឌ នៃ�ការ
ំ
ិង ស្ដាារនីីតិស
ិ ម្បបទារ ដែ�លធ្វើ�ើ�ការកំំណត់លក្ខ
់ ខ
ដោះ�ះលែ�ងសម្រា�ប់់ជនជាប់់ឃុំំ� ដែ�លបានកាត់់ទោ�សរួ ួច តាមភាគ 1170
សម្រេ��ចថាបញ្ជូូ�នទៅ�ខោ�នធីី ឬ ក្រុ� ុងមួួយទៀ�ៀតគណៈៈកម្មមការត្រូ�វូ ពន្យយល់់
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សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បន្ត

មូូលហេ�តុុ ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ នៅ�លើ�ើកំំណត់ហេ�តុ
ុអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍របស់់ជន 
់
ដែលត្រូវដោះលែងដោយ មានលក្ខខណ្ឌនោះ ហ�ើយត្រូវរ�ៀបរាប់ មូលហេតុ
ទាំងនោះ នៅក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងទៅប៉ូលិស ឬ នាយ ប៉ូលិសស្របតាម
ភាគ 3058.6 ។ នៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិ ត្ត អាជ្ញាធរដោះលែង
ដោយមានលក្ខខណ្ឌ ត្រូវពិចារណាក្នុងចំ ណោមអ្នកដទៃទ�ៀត នូវកត្តា
ខាងក្រោមដោយផ្ដល់ ទម្ងន់ខ្ំលា ងបំ ផុត ទៅល�ើ ការការពារជនរងគ្រោះ និ ង
សុវត្ថិភាពរបស់ សហគមន៍ ៖

ិ ឬ សុវត្ថិភាពរបស់ ជនរងគ្រោះ 
(1) សេចក្ដីត្រូវការ ដ�ើ ម្បីការពារជី វត
អ្នកទទួលការដោះលែង សាក្សី ឬ អ្នកផ្សេងទ�ៀត។

(2) កង្វល់ សាធារណៈដែលនឹ ងកាត់បន្ថយឱកាស ដែលការដោះលែង
ដោយមានលក្ខខណ្ឌ នៃ ជនជាប់ ឃំុនោះអាចបញ្ចប់ដោយជោគជ័ យ។

ិ អប់ រំ ឬ
(3) ការផ្ដល់ ជូនការងារដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់រ ួច ឬកម្មវធី
បណ្ដុះះ��បណ្ដាាលវិិជ្ជាាជីីវៈៈ។

(4) វត្តមាននៃគ្រួសារនៅក្នុងខោនធីមួយទ�ៀត ដែលជនជាប់ ឃំុមាន
ចំ ណងរង
ឹ មាំជាមួយ និងដែល មានការគាំទ្រពីពួកគេនឹងបង្កើនឱកាសឲ្យ
ការដោះលែង នឹ ង បញ្ចប់ដោយជោគជ័ យ។

ិ យាបាលអ្នកជំ ងឺក្រៅដែលចាំបាច់ សម្រាប់ ជនដោះលែងក្រៅ
(5) កង្វះកម្មវធីព្
ឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ ដ�ើ ម្បីទទួលបានការព្យាបាលតាមភាគ 2960 ។
(c) នាយកដ្ឋានអប់ រកែប្រែ ន
ំ
ិ ងស្ដារនីតិសម្បទារ ដោយមានការកំណត់
ការប្ដេជ្ញាចិ ត្ត ពីខាងក្រៅ ខោនធីត្រូវផ្ដល់ អាទិភាព ចំ ពោះសុវត្ថិភាព
សហគមន៍ ព្រមទាំងសាក្សីនិ ងជនរងគ្រោះ។

(d) ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិ ត្តតរបស់់ ខ្លួួ�ន អំំពីីជនជាប់់ ឃុំំ� 
ិ ុត្រ�សម្ពពន្ធធ តាមមាត្រា� 1.5 (ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� ម
ដែ�លបានចូូលរួ ួមក្នុុ�ងកម្មមវិធីី បុ
ជាមួួយនឹឹងភាគ 2717.1) នៃ�ជំំ ពូូក 5, អាជ្ញាាធរដោះ�ះលែ�ងក្រៅ��ឃុំំ� 
ដោ�យមាន លក្ខខខណ្ឌឌត្រូ�វូ ពិិចារណា យ៉ាាងម៉ឺឺ�ងម៉ាាត់់ចំំពោះ�ះការដោះ�ះលែ�ង
ជនជាប់់ ឃុំំ�ទៅ�ក្នុ�ងខោ�នធីី ដែ�លនិ
ុ
ិ យោ�ជក កម្មមវិិធីីបុុត្រ�សម្ពពន្ធធស្ថិិ� តនៅ�
ប្រ�សិិ នបើ�ើនិិយោ�ជកនោះ�ះអះះអាងទៅ�អាជ្ញាាធរដោះ�ះលែ�ង ដោ�យមាន 
លក្ខខខណ្ឌឌថា និិ យោ�ជកមានចេ�តនាជួួលជន ជាប់់ ឃុំំ�នៅ�ពេ�លដោះ�ះលែ�ង។
(e) (1) ព័័ត៌៌មានខាងក្រោ��មប្រ�សិិ នបើ�ើមានត្រូ�វូ ផ្សសព្វវផ្សាាយ ដោ�យ
នាយកដ្ឋាានអប់់ រំកែ�ប្រែ�� និ
ំ
ិ ង ស្ដាារ នីីតិិសម្បបទារទៅ�ទីីភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់
ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានពាក់់ព័័ន្ធ នឹ
ង
ធ ឹ ជនជាប់់ ឃុំំ�ដែ�លត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ង ដោ�យមាន
លក្ខខខណ្ឌឌ ឬ ជនជាប់់ ឃុំំ� ដែ�លត្រូ�វូ បានដាក់់នៅ�ក្រោ��មការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ដោ�យសហគមន៍៍  ក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ងតាមការទាមទារលេ�ខ 2.05
(ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយនឹឹងភាគ 3450) ដែ�លត្រូ�វូ បាន ដោះ�ះលែ�ងនៅ�ក្នុុ�ង
យុុត្តាាធិិការរបស់់ ពួួកគេ�៖
(A) នាមត្រកូល នាមខ្លួន និ ងនាមកណ្
ដា ល។
(B) ថ្ងៃខែឆ្ំនា កំណ�ើត។

(C) ភេទជាតិសាសន៍  កម្ពស់ ទម្ងន់ និង ពណ៌សក់ និង ភ្នែក។

(D) កាលបរិច្ទ
ឆេ នៃការដោះលែង ដោយមានលក្ខខណ្ឌ ឬ ការដាក់នៅ
ក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយ សហគមន៍  ក្រោយពេលដោះលែងនិ ងការឲ្យ
ចេញពីកន្លែងឃុំ។
(E) ការចុះបញ្ជី អំពីស្ថានភាព ប្រសិ នប�ើជនជាប់ ឃំុត្រូវចុះឈ្មោះ
ដោយសារ ប្រើ ប្រាស់ សារធាតុ ដែលត្រូវគ្រប់ គ្រងភេទ ឬ បទល្មើ សនៃ
ការបង្កអគ្គិភ័យ។

(F) លេខព័ត៌មានថ្កោលទោសប្រចាំរដ្ឋ California, លេខ FBI, លេខ
សន្តិសុខសង្គម, និ ងលេខបណ្ណ ប�ើកបរ។
(G) ខោនធីដែលបានប្ដេជ្ញាចិ ត្ត។

(H) បរិយាយអំពីស្លាកស្នាមសញ្ញា និ ង ស្នាមសាក់នៅល�ើ ជនជាប់ ឃំុ។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(I) បទល្មើ�� ស
ើ ដែ�លបានចោ�ទឲ្យយជាប់់ ទោ�ស សម្រា�ប់់ ជនជាប់់ ឃុំំ�ដែ�ល
នាំំឲ្យយមានការដោះ�ះលែ�ង ដោ�យ មានលក្ខខខណ្ឌឌ ឬការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដោ�យ
សហគមន៍៍  ក្រោ��យពេ�លដោះ�ះលែ�ង នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពនេះ�ះ។
(J) អាសយដ្ឋាានរួ ួមទាំំងព័័ត៌៌មានទាំំងអស់់ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(i) ឈ្មោះ�ះ�និិ ងលេ�ខផ្លូូ�វ។ លេ�ខប្រ�អប់់ ប្រៃ��សណីីយមិិ នអាចទទួួលយកទេ� 
សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�អនុុកថាខណ្ឌឌនេះ�ះ។
(ii) ក្រុ� ុង និិ ងលេ�ខហ្ស៊ីី��បកូូដ។

(iii) កាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លផ្ដដល់់ អាសយដ្ឋាាន តាមអនុុកថាខណ្ឌឌនេះ�ះត្រូ�វូ បាន
ស្នើ�ើ�ឲ្យយមានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ព។
(K) មន្ត្រី�ី� និិងអង្គគភាពទំំនាក់់ទំនង រួ
ួមមានព័័ត៌មា
ំ
៌ នទាំំងអស់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖
(i) ឈ្មោះ�ះ� និិ ងលេ�ខទូូរសព្ទទរបស់់ មន្ត្រី�ី�ទំំនាក់់ទំំនងម្នាាក់់ៗ។

(ii) ប្រ�ភេ�ទអង្គគភាពទំំនាក់់ទំំនងរបស់់ មន្ត្រី�ី�ទំំនាក់់ទំំនងម្នាាក់់ៗ ដូូចជា
អង្គគភាពទទួួលខុុសត្រូ�វូ លើ�ើ ការដោះ�ះលែ�ងដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌការចុះះ�បញ្ជីី� 
ឬ ការដោះ�ះលែ�ងសាកល្បបងប្រ�ចាំំខោ�នធីី ។
(L) រូ ូបថតរចនាដោ�យឌីីជីីថលនិិ ងយ៉ាាងហោ�ចណាស់់  ស្នាា មក្រ�យ៉ៅ�ៅដៃ�
ឌីីជីីថលមួួយរបស់់ ជន ដែ�លត្រូ�វូ  ដោះ�ះលែ�ងដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ។
(M) កូូអរដោ�នេ�ភូូមិិសាស្រ្ត�ស
ត ម្រា�ប់់ ទីីតាំងលំ
ំ ំ នៅ�ដ្ឋាានរបស់់ ជនជាប់់ ឃុំំ� 
សម្រា�ប់់ ប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាមួួយប្រ�ព័័ន្ធធ ព័័ត៌៌មានភូូមិិសាស្ដ្រ�រ (GIS) ឬ កម្មមវិិធីី
កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រដែ�លអាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបបាន។

(N) សេ�ចក្ដីី�ចម្លលងនៃ�កំំណត់់ហេ�តុុត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមុុនដោះ�ះលែ�ង
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ។

(2) លើ�ើកលែ�ងតែ�មិិ នអាចរកព័័ត៌៌មានបាន នាយកដ្ឋាានអប់់ រំកែ�ប្រែ��និ
ំ
ិង
ស្ដាារនីីតិិសម្បបទារ ត្រូ�វូ បញ្ជូូ�នតាម ប្រ�ព័័ន្ធអេ�ឡិ
ច
ធ
ូ ិកទៅ�ទីីភ្នាាក់់ងារ ប្រ�ចាំ ំ
ិ ត្រូ�និ
ខោ�នធីីដែ�លបានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងអនុុផ្នែ�ែក (a) នៃ� ភាគ 3451 នូូវស្ថាានភាព
ជំំងឺឺរបេ�ង តម្រូ�ូវការព្យាាបាលជាក់់លាក់់សុខ
ុ ភាពផ្លូូ�វចិិត្ត និ
ត ិងការព្យាាបាល
ជំំងឺឺក្រៅ�� ព្រ�មទាំំងកង្វវល់់វេ�ជ្ជជសាស្រ្ត�ត ឬ ពិិការភាពណាមួួយសម្រា�ប់់ ខោ�ន
ធីី ដែ�លត្រូ�វូ ពិិចារណា នៅ�ពេ�លដែ�ល ជនល្មើ�ើ�សផ្លាាស់់ទីីចូូល ទៅ�ក្នុ�ង
ុ ការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដោ�យសហគមន៍៍ ក្រោ��យពេ�លដោះ�ះលែ�ងតាមភាគ 3450
សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ការកំំណត់់ អត្តតសញ្ញាាណតម្រូ�ូវការព្យាាបាល និិង
សុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តរត បស់់បុុគ្គគលនោះ�ះ។ រាល់់ការបញ្ជូូ�នទៅ�ទីីភ្នាាក់់ងារប្រ�ចាំខោ�ន
ំ
ធីីត្រូ�វូ អនុុលោ�ម តាមប្រ�ការជាធរមាននៃ�ច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីីការចល័័ត និិង 
ទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ ផ្នែ�ែកធានារ៉ាាប់់រងសុខ
ុ ភាពសហព័័ន្ធឆ្នាំំ� 
ធ 1996 (Health
Insurance Portability and Accountability Act of 1996,
HIPAA) (ច្បាាប់់ សាធារណៈៈ 104-191) ច្បាាប់់ សហព័័ន្ធ ស្ដីី�ពីី
បច្ចេ�េកវិិទ្យាា
ធ
ព័័ត៌៌មានសុុខភាពសម្រា�ប់់ សុខា
ុ ភិិបាល សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិង ព្យាាបាល (Health
Information Technology for Economic and Clinical Health
Act, HITECH) (ច្បាាប់់ សាធារណៈៈ 111-005), និិងការអនុុវត្តតបទបញ្ញញត្តិិ� 
ស្តីី�ពីីឯកជនភាពនិិងសន្តិិ�សុុខ នៅ�ក្នុុ�ង ចំំណែ�ក 160 និិង 164 នៃ�
ចំំណងជើ�ើង 45 នៃ�ក្រ�មនៃ�បញ្ញញត្តិិ�សហព័័ន្ធ។
ធ  កថាខណ្ឌឌនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ
ចូូលជាធរមានទេ� រហូូតទាល់់តែ�រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ក្រ�សួួងសុខា
ុ ភិិបាល និិង សេ�វាកម្មម
មនុុស្សស របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ឬអ្ននកដែ�លទទួួលការចាត់់តាំងជំ
ំ ំនួួសរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�
កំំណត់់ថា ប្រ�ការនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ បាន ប្រ�គល់់សិិទ្ធិិ�ជាមុុនដោ�យ HIPAA ។
(3) លើ�ើ កលែ�ងតែ�ព័័ត៌៌មានដែ�លទាមទារដោ�យកថាខណ្ឌឌ (2) ព័័ត៌៌មាន
ដែ�លទាមទារដោ�យអនុុផ្នែ�ែកនេះ�ះ ត្រូ�វូ មកពីីមូូលដ្ឋាានទិិន្ននន័័យរបស់់ ជន 
ដែ�លត្រូ�វូ ដោះ�ះលែ�ងដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌប្រ�ចាំំរដ្ឋឋ។ ព័័ត៌៌មានដែ�លទទួួល
បានពីីប្រ�ភព នីីមួួយៗត្រូ�វូ អាស្រ័�័ យលើ�ើ រយៈៈពេ�លដូូចគ្នាា ។

(4) រាល់់ ព័័ត៌៌មានដែ�លទាមទារដោ�យអនុុផ្នែ�ែកនេះ�ះ ត្រូ�វូ បានផ្ដដល់់ មក
ដោ�យប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ការផ្ទេ�េរពីីកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ ទៅ�កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ ដែ�លអាច

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បន្ត

ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បាន ដោ�យប្រ�ព័័ន្ធធកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រដេ�សថប។ ការផ្ទេ�េរព័័ត៌៌មាននេះ�ះ
ត្រូ�វូ អាចប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បានជា បន្តតបន្ទាាប់់ ដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ ក្នុុ�ង
មូូលដ្ឋាានតាម សំំ ណើ�ើ។

(5) ការផ្សសព្វវផ្សាាយ ឬ ការទទួួលព័័ត៌៌មានដោ�យមិិ នមានការអនុុញ្ញាាតដូូច
មានចែ�ង ក្នុុ�ងអនុុផ្នែ�ែកនេះ�ះគឺឺជា ការបំំ ពានលើ�ើ ភាគ 11143 ។

(f) ទោះ�ះជាមានច្បាាប់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតក៏៏ដោ�យ ប្រ�សិិ នបើ�ើជនរងគ្រោះ��ះ ឬ សាក្សីី�
ស្នើ�ើ�សុំំ�ចម្ងាាយបន្ថែ�ែមនៅ�ក្នុុ�ង ការដាក់់ជនជាប់់ ឃុំំ� ដែ�លត្រូ�វូ ដោះ�ះលែ�ង
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌហើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើគណៈៈកម្មមការសវនាការ ដោះ�ះលែ�ង
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ ឬ នាយកដ្ឋាា អប់់ រំកែ�ប្រែ�� និ
ំ
ិ ង ស្ដាារនីីតិិសម្បបទាររក
ឃើ�ើញថា មាន តម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការការពារជីីវិិតសុុវត្ថិិ�ភាព ឬ សុុខុុមាលភាព
របស់់ ជនរងគ្រោះ��ះ ឬ សាក្សីី�ជនជាប់់ ឃុំំ� ដែ�ល ត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ង
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ មិិ នអាចត្រ�ឡប់់ ទៅ�ទីីតាំងដែ�ល
មានចម្ងាាយតិិច
ំ
ជាង 35 ម៉ាាយពីី លំំ នៅ�ដ្ឋាានជាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ ជនរងគ្រោះ��ះ ឬសាក្សីី�បានទេ�
សម្រា�ប់់ បទល្មើ�� ស
ើ ណាមួួយខាងក្រោ��ម៖

(1) បទព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌហិិង្សាាដូូចមានកំំណត់់និិយមន័័ យ នៅ�ក្នុុ�ង កថាខណ្ឌឌ
(1) ទៅ� (7) រួ ួមទាំំងនិិង (11) និិ ង (16) នៃ� អនុុផ្នែ�ែក (c) នៃ�ភាគ
667.5 ឬ អនុុផ្នែ�ែក (a) នៃ�ភាគ 3040.1។

(2) បទព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដែ�លចុុងចោ�ទបង្កករបួួសខ្លាំំ�ងលើ�ើ រាងកាយរបស់់
មនុុស្សសម្នាាក់់ ក្រៅ��ពីីជាអ្ននកចូូលដៃ� ដែ�លត្រូ�វូ បានចោ�ទនិិ ងមានភស្តុុ�តាង 
ដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងភាគ 12022.53, 12022.7, ឬ 12022.9។

(3) ការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ កថាខណ្ឌឌ (1), (3), ឬ (4) នៃ�អនុុផ្នែ�ែក (a) នៃ�
ភាគ 261, អនុុផ្នែ�ែក (f), (g), ឬ (i) នៃ�ភាគ 286, អនុុផ្នែ�ែក (f), (g),
ឬ (i) នៃ�ភាគ 287 ឬ នៃ�អតីីតភាគ 288a, ឬ អនុុផ្នែ�ែក (b), (d), ឬ
(e) នៃ�ភាគ 289។

(g) ទោះ�ះបីីជាមានច្បាាប់់ផ្សេ�េងៗក៏៏ដោ�យជនជាប់់ឃុំំ� ដែ�លត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ង 
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ សម្រា�ប់់ការរំំលោ�ភបំំពានលើ�ើភាគ 288 ឬ 288.5
ដែ�ល នាយកដ្ឋាានអប់់រំកែ�ប្រែ�� និ
ំ
ិង ស្ដាារនីីតិស
ិ ម្បបទារ កំំណត់ថា
់ បង្កកហានិិភ័័យ
ខ្ពពស់់ ដល់់សារធារណជនមិិត្រូ�វូ ដាក់់ ឬឲ្យយរស់់នៅ�ក្នុុ�ង ចម្ងាាយមួួយម៉ាាយកន្លះះ� 
ពីីសាលារៀ�ៀនរដ្ឋឋ ឬឯកជន រួ ួមមាន ទាំំង សាលាមត្តេ�េយ្យយ និិងពីីថ្នាាក់់ទីី 1
ដល់់ទីី 12 ឡើ�ើយ ក្នុុ�ងពេ�លដោះ�ះ លែ�ងដោ�យ មានលក្ខខខណ្ឌឌ។
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(h) ទោះ�ះបីីជាមានច្បាាប់់ ផ្សេ�េងៗក៏៏ដោ�យជនជាប់់ ឃុំំ�ដែ�ល បានត្រូ�វូ បាន
ដោះ�ះលែ�ងដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ ឬការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដោ�យសហគមន៍៍
ក្រោ��យពីីការដោះ�ះលែ�ងដោ�យសារការល្មើ�ើ�សនៃ�ការរំំលោ�ភបំំ ពាន មិិ នត្រូ�វូ
បានបញ្ជូូ�នទៅ�ទីីកន្លែ�ែង ដែ�លមានចម្ងាាយតិិចជាង 35 ម៉ាាយ ពីីទីីលំំ នៅ�
ជាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ ជនរងគ្រោះ��ះ ឬសាក្សីី� ឬទីីកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការឡើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ជនរងគ្រោះ��ះ ឬ សាក្សីី�បានស្នើ�ើ�សុំំ�ចម្ងាាយ បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតក្នុុ�ងការដាក់់ជន
ដែ�លត្រូ�វូ ដោះ�ះលែ�ងមានលក្ខខខណ្ឌឌ ឬការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដោ�យសហគមន៍៍
ក្រោ��យពេ�លដោះ�ះលែ�ង និិ ងប្រ�សិិនបើ�ើគណៈៈកម្មមការសវនការដោះ�ះលែ�ង 
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ ឬនាយកដ្ឋាានអប់់ រំកែ�ប្រែ��និ
ំ
ិ ងស្ដាារនីីតិិសម្បបទារ ឬ
ទីីភ្នាាក់់ងារត្រួ�ត
ពិិ
និ
ត្យ
យប្រ�ចាំំ
ខោ�នធីីយល់
ឃើ�
ញ
ថា
មានតម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់
ួ
ិ
់ ើ
ិ  សុុវត្ថិិ�ភាព ឬសុុខុុមាលភាពរបស់់ ជនរងគ្រោះ��ះ។
ការពារអាយុុ ជីីវិត
ប្រ�សិិ នបើ�ើជនជាប់់ ឃុំំ�ដែ�លត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ង ដោ�យមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ដោ�យសហគមន៍៍ មិិនអាច ត្រូ�វូ បានដាក់់ក្នុ�ងខោ�នធីីដែ�ល 
ជាទីីលំំនៅ�
ុ
ស្រ�បច្បាាប់់ ចុុងក្រោ��យរបស់់ជនជាប់់ ឃុំំ� ដោ�យអនុុលោ�ម តាមអនុុផ្នែ�ែក
នេះ�ះទេ� ទីីភ្នាាក់់ងារត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំខោ�នធីី អាចផ្ទេ�េរជនជាប់់ ឃុំំ�នោះ�ះទៅ�ខោ�ន
ធីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតបាន ប្រ�សិិនបើ�ើមានការអនុុញ្ញាាតពីីខោ�នធីីដែ�លត្រូ�វូ ទទួួល។
(i) អាជ្ញាាធរត្រូ�វូ ផ្ដដល់់ ការពិិចារណាដល់់ ការបែ�ងចែ�ក ប្រ�កបដោ�យសមធម៌៌
នៃ�ជនដែ�លត្រូ�វូ ដោះ�ះលែ�ង ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ និិ ងសមាមាត្រ�នៃ�ការ
ប្ដេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតពីីខាងក្រៅ��ខោ�នធីីមកពីី ខោ�នធីីមួួយធៀ�ៀប នឹឹ ងចំំនួួន នៃ�ការ
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ប្ដេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតពីីខោ�នធីីនោះ�ះ នៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិ ត្តត ចំំពោះ�ះការដោះ�ះលែ�ង
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ។

(j) ជនជាប់ ឃំុអាចនឹ ងត្រូវបានដោះលែង ដោយមានលក្ខខណ្ឌទៅរដ្ឋ
ផ្សេងទ�ៀត ដោយយោងទៅតាម ច្បាប់ ផ្សេងទ�ៀត។ នាយកដ្ឋានអប់ រំ
កែប្រែ និ ងស្ដារនីតិសម្បទារត្រូវសម្របសម្រួល ជាមួយអង្គភាពក្នុង
មូលដ្ឋានទាក់ទង នឹ ងការដាក់ជនជាប់ ឃំុ នៅក្រៅរដ្ឋអំពីការត្រួតពិនិត្យ
ដោយសហគមន៍ បន្ទា ប់ ពីការដោះលែង ដោយស្របតាមចំ ណងជ�ើង 
2.05 (ចាប់ ផ្ដើមជាមួយភាគ 3450)។

(k) (1) ល�ើ កលែងតែមានផ្ដល់ នៅក្នុងកថាខណ្ឌ (2) នាយកដ្ឋានអប់ រំ
កែប្រែ និ ង ស្ដារនីតិសម្បទារ ត្រូវតែជាភ្នាក់ងារដែលទទួលខុសត្រូវ
ិ
ជាចម្បង និ ងមានការគ្រប់ គ្រងល�ើ កម្មវធីធន
ធាន និ ងបុគ្គលិកក្នុង 
ការអនុវត្តប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃ ការអនុវត្តច្បាប់ (LEADS)
ស្របទៅតាមអនុផ្នែក (e) ។ ទីភ្នាក់ងារប្រចាំខោនធីដែលធ្វើការឃ្ំលា ម�ើ ល
ជនជាប់ ឃំុ ដែលត្រូវបានដោះលែងដោយនៅក្រោម ការត្រួពិនិត្យដោយ
សហគមន៍ បន្ទា ប់ ពីការដោះលែងតាមចំ ណងជ�ើង 2.05 (ចាប់ ផ្ដើម
ជាមួយភាគ 3450) ត្រូវផ្ដល់ ព័ត៌មានណាមួយ ដែលបានស្នើ ដោយ
នាយកដ្ឋាន ដ�ើ ម្បីធានាថាព័ត៌មានមានភាព ត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹ ងជន
ជាប់ ឃំុ ដែលបានដោះលែងពីពន្ធនាគារប្រចាំរដ្ឋ។ ព័ត៌មាននេះអាចនឹ ង
រ ួមមាន កំណត់ត្រាទាំងអស់ នៃការត្រួតពិនិត្យ ការចេញដីការការដកហូត
ឬការបញ្ចចប់់ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដោ�យសហគមន៍៍  ក្រោ��យពេ�លដោះ�ះលែ�ង។
នៅថ្ងៃឬ នៅមុនថ្ងៃទី 1 ខែ សីហា ឆ្ំនា 2011 ទីភ្នាក់ងារខោនធីដែល
ត្រូវបានចាត់តាំង ឲ្យត្រួតពិនិត្យ ម�ើ លជនជាប់ ឃំុ ដែលបានដោះលែង
ដោយមានការត្រួតពិនិត្យ ដោយសហគមន៍ ក្រោយការដោះលែង ត្រូវ
ជូនដំណឹងនាយកដ្ឋានថា ទីភ្នាក់ងារប្រចាំខោនធីត្រូវបានចាត់តាំងជា
អង្គភាពក្នុងមូលដ្ឋាន ដ�ើម្បី ទទួលខុសត្រូវល�ើ ការផ្ដល់ ការត្រួតពិនិត្យនោះ។
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(2) ទោះបី ជាមានកថាខណ្ឌ (1) នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ ត្រូវតែជាភ្នាក់ងារ 
ដែលមានភារកិច្ចចម្បងទទួល ខុសត្រូវសម្រាប់ ការផ្ដល់ ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ
នៅក្រោម LEADS ដែលទាក់ទងនឹ ងប័ ណក្រយៅដៃ
។
្ណ

(l) បន្ថែមពីល�ើ លក្ខខណ្ឌ តម្រូវនៅក្រោមអនុផ្នែក (k) នាយកដ្ឋានអប់ រំ
កែប្រែនិ ង ស្ដារ នីតិសម្បទារ ត្រូវផ្ដល់ ទៅនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ នូវ
ទិន្នន័យដែលត្រូវដាក់បញ្ចូល នៅក្នុងឯកសារ ដោះលែង ដែលមានការ
ត្រួតពិនិត្យរបស់ ប្រព័ន្ធ ទូរគមនាគមន៍ អនុវត្តច្បាប់ របស់ រដ្ឋ California
(CLETS) ដ�ើ ម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ អាចទទួលបានយោបល់ តាមរយៈ
CLETS អំពីបុគ្គលទាំងអស់ ដែលត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យដោយ
សហគមន៍  ក្រោយពេលដោះលែងនិ ងទីភ្នាក់ងារប្រចាំខោនធី ដែល
បានការចាត់តាំងអាចផ្ដល់ ការត្រួតពិនិត្យ។ ទិន្នន័យដែលត្រូវការ ដោយ
អនុផ្នែកនេះត្រូវតែបាន ផ្ដល់ តាមរយៈការផ្ទេរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។
ភាគ 4.2. ភាគ 3040.1 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុង ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បន្ត

(4) សេពសន្ទវៈ តាមរន្ធគូថដូចមានកំណត់អត្ថន័យ ក្នុងអនុផ្នែក (c) ឬ
(d) នៃភាគ 286។

(5) ការរ ួមសង្វា សតាមមាត់ ដូចមានកំណត់អត្ថន័យ ក្នុងអនុផ្នែក (c) ឬ
(d) នៃភាគ 287។

(6) ទង្វើ�ើ� អាសអាភាស និិ ងស្រើ��ើបស្រា�ល ដូូចមានកំំណត់់អត្ថថន័័ យ ក្នុុ�ង 
អនុុផ្នែ�ែក (a) ឬ (b) នៃ�ភាគ 288។

(7) បទព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌណាមួួយ ដែ�លត្រូ�វូ ដាក់់ទោ�ស ដោ�យការជាប់់ ពន្ធនា
ធ
ិ ឬ ការជាប់់  ពន្ធនាគារប្រ�ចាំ
ិ ។
គារអស់់ មួួយជីីវិត
រដ្ឋឋ
ធ
ំ អស់់ មួួយជីីវិត

(8) បទព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដែ�លចុុងចោ�ទបង្កករបួួសធ្ងងន់់ ធ្ងងរ លើ�ើ រាងកាយជនណា
ម្នាាក់់ក្រៅ��ពីីជាអ្ននកឃុុបឃិិត ដែ�លត្រូ�វូ បានចោ�ទ និិ ងមានភស្តុុ�តាងដូូច
មានចែ�ង នៅ�ក្នុុ�ងភាគ 12022.7, 12022.8, ឬ 12022.9 នៅ�ថ្ងៃ�ៃឬ
ក្រោ��យពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កក្កកដាឆ្នាំំ� 1977, ឬ ដូូចបានបញ្ជាាក់់មុុនថ្ងៃ�ៃទីី 
1 ខែ�កក្កកដាឆ្នាំំ� 1977 នៅ�ក្នុុ�ងភាគ 213, 264, និិ ង 461, ឬបទ
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌណាមួួយ ដែ�លចុុងចោ�ទប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាវុ ុធត្រូ�វូ បានចោ�ទនិិ ងមាន 
ភាស្តុតាង ដូចមានចែងនៅក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃភាគ 12022.3, ឬភាគ
12022.5 ឬ 12022.55។
(9) ការប្លន់ ណាមួយ។

(10) ការបង្កអគ្គិភ័យ ក្នុងការរំលោភបំ ពានល�ើ អនុផ្នែក (a) ឬ (b) នៃ
ភាគ 451។

(11) ការ រ ួមសង្វា ស ដោយការស៊ កបញ្ចូល ដូចមានកំណត់អត្ថន័យ 
ក្នុងអនុផ្នែក (a) ឬ (j) នៃភាគ 289។
(12) ឃាតកម្មដោយមានការប៉ុនប៉ង។

(13) ការរំលោភបំ ពានល�ើ ឮភាគ 18745, 18750, ឬ 18755។
(14) ការចាប់ ជម្រិត។

(15) ការវាយប្រហារដោយមានចេតនា ប្រព្រឹត្តបទព្រហ្មទណ្ឌ ជាក់លាក់
ក្នុងបំ ណងរលោ
ំ ភបំ ពាននៅ ក្នុងភាគ 220។

(16) ការរំលោភបំ ពាន ខាងផ្លូវភេទជាបន្តបន្ទា ប់ ល�ើ កុមារ ដោយ
រំលោភបំ ពានល�ើ ភាគ 288.5។

(17) ការប្លន់ យករថយន្ត ដូចមានកំណត់អត្ថន័យ ក្នុងអនុផ្នែក (a) នៃ
ភាគ 215។

(18) ការរំលោភសេពសន្ទវៈ ការរំលោភសេពសន្ទវៈ ល�ើ ប្ដីប្រពន្ធ ឬ ការ
រ ួមសង្វា សដោយការស៊ ក បញ្ចូលដោយមានគ្នាច្រើ ន ដោយរលោ
ំ ភបំ ពាន
ល�ើ ភាគ 264.1។

(19) ការជម្រិតដូចមានកំណត់និយមន័ យ នៅក្នុងភាគ 518 ដែល
បង្កើតបានជា បទព្រហ្មទណ្ឌរំលោភ ល�ើ ភាគ 186.22។

3040.1 (a) សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ការដោះ�ះលែ�ងមុុនកំំណត់់ ឬ
ការពិិចារណាអំំពីីការដោះ�ះលែ�ងដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ នៅ�ក្រោ��យសិិទ្ធិិ�អំំណាច
នៃ�ភាគ 32 នៃ�មាត្រ� I នៃ�ធម្មមនុុញ្ញញ, ភាគ 12838.4 និិង 12838.5 នៃ�ក្រ�ម
រដ្ឋាាភិិបាល, ភាគ 3000.1, 3041.5, 3041.7, 3052, 5000, 5054,
5055, 5076.2 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ និិងការសិិទ្ធិិ�អំំណាច ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តវិិធាន
ដែ�លបានផ្ដដល់់ដោ�យភាគ 5058 នៃ� ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ខាងក្រោ��មនេះ�ះគឺឺជា
និិយមន័័យនៃ�ពាក្យយ “បទល្មើ��ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌហិិង្សាា”៖

(21) ការគាស់ ចូលក្នុងផ្ទះកម្រិតទីមួយណាមួយ ដូចកំណត់នៅក្នុងអនុ
ផ្នែក (a) នៃភាគ 460, ដែលត្រូវ បានចោទប្រកាន់  និង មានភស្តុតាងថា
មនុុស្សសម្នាាក់់ទៀ�ៀតក្រៅ��ពីីអ្ននកចូូលដៃ� មានវត្តតមាននៅ�ក្នុុ�ង លំំនៅ�ដ្ឋាាន ក្នុុ�ង
ពេ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តអំ
ត ំពើ�ើគាស់់ផ្ទះះ�។

(2) ការបង្ករបួសស្នាម ព្រៃផ្សៃ។

(23) ការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ អនុុផ្នែ�ែក (b) ឬ (c) នៃ�ភាគ 11418។

(1) ឃាតកម្មម ឬ មនុុស្សសឃាតដោ�យចេ�តនា។

(3) ការរំលោភសេពសន្ទវៈ ដូចមានកំណត់នៅ ក្នុងកថាខណ្ឌ (2) ឬ
(6) នៃអនុផ្នែក (a) នៃភាគ 261 ឬ កថាខណ្ឌ (1) ឬ (4) នៃអនុផ្នែក 
(a) នៃភាគ 262។

18 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

(20) ការគំរាមកំហែងល�ើ ជនរងគ្រោះ ឬ សាក្សីដូចមានកំណត់អត្ថន័យ
ក្នុង អនុផ្នែក (c) នៃភាគ 136.1។

(22) ការរំលោភបំ ពានណាមួយល�ើ ភាគ 12022.53។

(24) ការអូូ សទាញឲ្យយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តឃា
ត តកម្មម។

(25) ការវាយប្រហារបទព្រហ្មទណ្ឌដោយ មានអាវ ុធដោយរំលោភបំ ពាន
ល�ើ កថាខណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (a) និ ងអនុផ្នែក (b) នៃភាគ 245។
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(26) ការវាយប្រ�ហារបទព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដោ�យមានអាវុ ុធពិិឃាត ដោ�យ
រំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ កថាខណ្ឌឌ (1) នៃ� អនុុផ្នែ�ែកនៃ�ភាគ 245។

(27) ការវាយប្រហារ បទព្រហ្មទណ្ឌដោយមានអាវ ុធពិឃាតល�ើ មនុស្ស
របស់ មន្ត្រីស្លូតត្រង់ ឬ អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យ ដោយរលោ
ំ ភបំ ពានល�ើ អនុផ្នែក 
(c) និ ង (d) នៃភាគ 245។

(28) ការវាយប្រហារបទព្រហ្មទណ្ឌ ដោយមធ្យោបាយប្រើ កម្ំ លា ង ដែល
នឹ ងបង្ករបួសធ្ងន់ធ្ងរ ល�ើ រាងកាយដោយរំលោភបំ ពាន ល�ើ កថាខណ្ឌ (4)
នៃអនុផ្នែក (a) នៃភាគ 245។

(29) ការវាយប្រហារដោយប្រើ  សារធាតុគីមីបង្កហេតុដោយ
រំលោភបំ ពានល�ើ ភាគ 244។

(30) ការដាក់ពន្ធនាគារខុសដោយ រំលោភបំ ពានល�ើ ភាគ 210.5។

(31) បទព្រហ្មទណ្ឌដោយការបញ្ចេញអាវ ុធ ដោយរំលោភបំ ពានល�ើ
ភាគ 246។

(32) ការបញ្ចេញពីយានយន្ត ដែលរំលោភបំ ពានទៅល�ើ អនុផ្នែក (c)
នៃភាគ 26100 ។

(33) អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកម្រិ តព្រហ្មទណ្ឌ ដែលបង្កឲ្យមានការ
ប៉ ះទង្គិចដោយរំលោភបំ ពានទៅល�ើ ភាគ 273.5 ។

(34) បទព្រហ្មទណ្ឌដោយការប្រើ កម្ំ លា ង ឬការគំរាមកំហែងទៅល�ើ សាក្សី 
ឬជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម ដោយរំលោភបំ ពានទៅល�ើ ភាគ 140 ។

(35) បទព្រហ្មទណ្ឌដែលតតាំង នឹ ងមន្ត្រីសន្តិភាព ហ�ើយបង្កឲ្យមានការ
ស្លាប់ ឬរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ដែល រលោ
ំ ភបំ ពានទៅល�ើ ភាគ 148.10 ។

(36) បទព្រហ្មទណ្ឌដោយការស្អប់ខ្ពើមដែល ត្រូវផ្តន្ទាទោសអនុលោម
តាមភាគ 422.7 ។

(37) ការប្រព្រឹត្តិបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌល�ើ មនុស្សចាស់ ឬការរំលោភបំ ពានល�ើ
នីតិជននៅក្នុងបន្ទុក ដោយរំលោភបំ ពាន ល�ើ អនុផ្នែក (b) នៃភាគ 368 ។

(38) ការរំលោភសេពសន្ថវៈដោយរំលោភ បំ ពានល�ើ កថាខណ្ឌ (1) (3)
ឬ (4) នៃអនុផ្នែក (a) នៃភាគ 261 ។

(39) ការរំលោភ សេពសន្ទវៈ ដោយរំលោភបំ ពានល�ើ ភាគ 262។

(40) ការរ ួមសង្វា សដោយការស៊ កបញ្ចូល ក្នុងការរំលោភបំ ពានល�ើ អនុ
ផ្នែក (b), (d), ឬ (e) នៃភាគ 289។

(41) សេពសន្ទវៈតាមរន្ធគូថ ក្នុងការរំលោភបំ ពានល�ើ អនុផ្នែក (f), (g),
ឬ (i) នៃភាគ 286។

(42) ការរួ ួមសង្វាា សតាមមាត់់ ក្នុុ�ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើអនុុផ្នែ�ែក (f), (g),
ឬ (i) នៃ�ភាគ 287។
(43) ការចាប់់ ជម្រិ�ិ តអនីីតិិជនក្នុុ�ង គោ�លបំំណង អំំពីីពេ�ស្យាាចារដោ�យ
រំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ ភាគ 267។
(44) ការជួញដូរមនុស្ស ក្នុងការរំលោភបំ ពានល�ើ អនុផ្នែក (a), (b),
ឬ (c) នៃភាគ 236.1។

(45) ការរំលោភបំ ពានល�ើ កុមារ ដោយរំលោភបំ ពានល�ើ ភាគ 273ab។

(46) ការរក្សាទុកការបំ ផ្ទុះ ឬ ការបញ្ឆេះសារធាតុបំផ្លាញ ដោយ
រំលោភបំ ពានល�ើ ភាគ 18740។

(47) ការរំលោភបំ ពានពីរ ឬ ច្រើ នល�ើ អនុផ្នែក (c) នៃភាគ 451។

(48) ការប៉ុនប៉ងណាមួយដ�ើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើ ស ដែលបានរ�ៀបរាប់
នៅក្នុងអនុផ្នែកនេះ។

(49) បទព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌណាមួួយដែ�លត្រូ�វូ បានអះះអាង និិ ងមានភស្តុុ�តាងថា
ចុុងចោ�ទបាន ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាវុ ុធ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ឬ ពិិឃាតដោ�យផ្ទាាល់់ ។
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(50) បទល្មើ�� ស
ើ ណាមួួយដែ�លបណ្ដាាល ឲ្យយមានការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជនល្មើ�ើ�ស
ិ  ស្រ�ប តាមភាគ 290 ដល់់ 290.009 រួ ួម
ខាងផ្លូូ�វភេ�ទ អស់់ មួួយជីីវិត
ទាំំងអស់់ ។
(51) ការឃុបឃិតណាមួយ ដ�ើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើ ស ដែលបានរ�ៀបរាប់
នៅក្នុងភាគនេះ។

(b) ប្រការនៃភាគនេះ ត្រូវអនុវត្តល�ើជនជាប់ ឃំុដែល កំពុងនៅក្នុងការ
ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារនៅត្រឹម ឬ នៅក្រោយ កាលបរិច្ទ
ឆេ ចូលជាធរមាន 
នៃភាគនេះដោយមិ នគិតអំពី ពេលវេលានៃការកាត់ទោស ឡ�ើយ។

ភាគ 4.3. ភាគ 3040.2 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុង ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

3040.2. (a) នៅពេលធ្វើការពិនិត្យម�ើ ល ល�ើ ការពិចារណាអំពីការ
ដោះលែង ដោយមានលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់ ជនល្មើ សអហិង្សាមន្ត្រីសវនាការ 
សម្រាប់ គណៈកម្មការសវនាការ ល�ើ កលែងទោសដោយ មានលក្ខខណ្ឌត្រូវ
ពិចារណា ល�ើ រាល់ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដែលអាច ទុកចិត្តបានអំពីជនជាប់ ឃំុ។

(b) ស្តង់ ដារនៃការត្រួតពិនិត្យ ត្រូវពិចារណាថា ត�ើជនជាប់ ឃំុ នឹងបង្ក
ហានិ ភ័យដោយមិ នសម ហេតុផលនៃការ បង្កើតជនរងគ្រោះ ដោយសារ
ទង្វើ ព្រហ្មទណ្ឌ ឬទេ ប្រសិ នប�ើដោះលែងចេញពី ពន្ធនាគារ។

(c) ក្នុងការឈានទៅសម្រេចចិ ត្ត មន្ត្រីសវនការត្រូវពិចារណាល�ើ កត្តា
ខាងក្រោម៖

ិ ការ កាត់ទោសបច្ចុប្បន្ន។
(1) លក្ខខណ្ឌ ជុំវញ

(2) ប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ ជនជាប់ ឃំុ រ ួមទាំងការពាក់ព័ន្ធ នឹងទង្វើ ឧក្រិដ្ឋ
កម្មផ្សេងទ�ៀតទាំងអនីតិជន និ ង នី តិជនដែលបានកត់ត្រាទុកត្រឹមត្រូវ។

(3) អាកប្បកិរយា
ិ ស្ថាប័ នរបស់ ជនជាប់ ឃំុ រ ួមមានការប្រព្រឹត្តខុស ក្នុង
ិ
កម្មវធី ស្ដារនីតិសម្បទារ និ ងផ្នែក ស្ថាប័ ន។

(4) ធាតុចូលណាមួយពីជនជាប់ ឃំុ ជនរងគ្រោះណាមួយត�ើបាន 
ចុះឈ្មោះនៅពេលបញ្ជូនឬទេ និ ង ទីភ្នាក់ងារកាត់ទោសនានា។
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(5) ស្ថានភាពផ្លូវចិ ត្តពីមុននិងបច្ចុប្បន្នរបស់ ជនជាប់ ឃំុ ដែលបាន
កត់ត្រាទុកនៅក្នុងកំណត់ហេតុ ដែលរក្សាទុក នៅនាយកដ្ឋានអប់ រកែប្រែ 
ំ
និិ ងស្ដាារនីីតិិសម្បបទា។

(6) អាកប្បកិរយា
ិ កាលពីមុន និងបច្ចុប្បន្នរបស់ ជនជាប់ ឃំុអំពីបទល្មើ ស។

(7) ព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀតណាមួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំ ងអំពីភាពសាកសម ក្នុង
ការដោះលែងជនជាប់ ឃំុ។

(d) ស្ថានភាពខាងក្រោមនេះត្រូវតែបានពិចារណា ដោយមន្ត្រីសវនការ
ក្នុងការកំណត់ថា ត�ើជនជាប់ ឃំុ មិ នសាកសមសម្រាប់ ការដោះលែងឬទេ៖
(1) ជនរងគ្រោះច្រើ ននាក់ពាក់ព័ន្ធ នឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើ សបច្ចុប្បន្ន។

(2) ជនរងគ្រោះងាយរងគ្រោះយ៉ាងខ្ំលា ង ដោយសារអាយុឬស្ថានភាព
ផ្លូវកាយឬ ផ្លូវចិ ត្ត។
(3) ជនជាប់ ឃំុយកចំណេញពីជំ ហរ នៃការទុកចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្ត
បទឧក្រិដ្ឋ។

(4) ជនជាប់ ឃំុមានកាំភ្លើង ឬ អាវ ុធពិឃាតនៅពេលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។

(5) ជនរងគ្រោះឈឺ ចាប់ ដោយ របួសធ្ងន់ធ្ងរល�ើ រាងកាយក្នុងពេល
ប្រព្រឹត្តបទល្មើ ស។

(6) ជនជាប់ ឃំុបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធនឹងជ�ើងកាងឧក្រិដ្ឋកម្ម
នៅតាមផ្លូវ។

(7) ជនជាប់់ ឃុំំ�មានមុុខតំំណែ�ងជាអ្ននកដឹឹ កនាំ ំ ឬគ្រ�ប់់ គ្រ�ងលើ�ើ អ្ននកចូូលរួ ួម
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ក្នុុ�ងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត បទល្មើ�� ស
ើ ឬ ជនជាប់់ ឃុំំ�បានទាក់់ទាញអ្ននក
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឲ្យយចូូលរួ ួម ក្នុុ�ងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ�� ស
ើ ។
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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(8) ក្នុងពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើ សជនជាប់ ឃំុ មានឱកាសច្បាស់ លាស់  ក្នុង
ការឈប់ ប៉ុន្តែខ្លួននៅតែបន្ត។

ចាត់ទុកថាជាជនល្មើ សហិង្សា សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកទី 32 នៃ
មាត្រា I នៃរដ្ឋធម្មនុញ។
្ញ

(10) រប�ៀបនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើ សបានបង្កើតសក្តានុពលភាព សម្រាប់
ការបង្ករបួសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទ�ៀត ក្រៅពីជនរងគ្រោះនៃបទល្មើ ស។

(c) អ្ននកទោ�សដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាា ដែ�លដីី កាឃុំំ�ខ្លួួ�នបច្ចុុ�ប្បបន្ននមាន
រាប់់ បញ្ចូូ�លទាំង
ើ ជាមូូលដ្ឋាាន
ំ ការពង្រី�ីកបន្ថែ�ែមណាមួួយ ដែ�លធ្វើ�ើ� ឲ្យយបទល្មើ��ស
ក្លាាយជាហិិង្សាា ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (c) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 667.5
ត្រូ�វូ ចាត់់ទុុកថាជាជនល្មើ�ើ�សហិិង្សាាសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែកទីី 32
នៃ�មាត្រា� I នៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ។

(12) ជនជាប់ ឃំុនៅល�ើ ទម្រង់ នៃការដោះលែងមុន ឬ ក្រោយកាត់ទោស
នៅពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើ ស។

ផ្នែកទី  4.5. ផ្នែកទី 3040.4 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ 
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

(9) ជនជាប់ ឃំុបានចូលរ ួមពាក់ព័ន្ធ ក្នុងទង្វើ ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកត់ត្រា
ទុក ផ្សេងទ�ៀតដែលជាផ្នែកមួយសំ ខាន់ នៃបទឧក្រិដ្ឋ ដែលជាមូលហេតុ
នៃការជាប់ ពន្ធនាគារពេលបច្ចុប្បន្ន។

(11) ជនជាប់ ឃំុស្ថិតនៅក្នុងការសាកល្បង ការដោះលែងដោយមាន
លក្ខខណ្ឌ ការត្រួតពិនិត្យ ដោយ សហគមន៍ ក្រោយពេលដោះលែង ឬការ
ត្រួតពិនិត្យជាចាំបាច់ ឬស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំង ឬបានគេចពីការឃុំឃាំង
នៅពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើ ស។

(d) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែកទីី 32 នៃ�មាត្រា� I នៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ 
“រយៈៈពេ�លពេ�ញលេ�ញ” នៃ� “បទល្មើ�� ស
ើ ចម្បបង” ត្រូ�វូ គណនាដោ�យផ្អែ�ែក
ទៅ�លើ�ើ តែ�ចំំនួួនថ្ងៃ�ៃជាក់់ស្ដែ�ែង ដែ�លបានជាប់់ ទោ�សពីីបទល្មើ�� ស
ើ  ដែ�លមាន
ដីីកាឃុំំ�ខ្លួួ�នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

(13) ប្រវត្តិហិង្សាកាលពីមុនរបស់ ជនជាប់ ឃំុ ទោះជាអនីតិជន ឬ នីតិជន។

3040.4. អនុលោមតាមផ្នែករង (b) នៃផ្នែកទី 28 នៃមាត្រា I នៃ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្រសួងត្រូវផ្ដល់ សេចក្ដីជូនដំណឹងសមហេតុសមផលមួយ
ដល់ ជនរងគ្រោះ នៃបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌ មុនពេល ដែលអ្នកទោស ដែល
នៅជាមួយគ្នាត្រូវបានពិនិត្យឡ�ើងវិញ សម្រាប់ ការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំ
ដោយមានលក្ខខណ្ឌ និ ងការដោះលែងជាស្ថាពរមុនពេលកំណត់។ ក្រសួង
ត្រូវផ្ដល់ ជូនជនរងគ្រោះជាមួយនឹងសិ ទ្ធិឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់ ឮ ទាក់ទងនឹ ង
ការពិចារណាដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ មុនពេលកំណត់
ិ ។ ក្រ�សួួងត្រូ�វូ ពិិចារណាអំំពីី
និិងដើ�ើម្បីី�ចូលរួ
ូ ួមនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
សុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�ជនរងគ្រោះ��ះ ក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារជនរងគ្រោះ��ះ និិងសាធារណជនទូូទៅ�នៅ�
ពេ�លធ្វើ�ើ�ការកំំណត់ទៅ�លើ
់ �ើការដោះ�ះលែ�ងមុុនពេ�លកំំណត់។
់

(14) ជនជាប់ ឃំុបានចូលរ ួម ក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គង ពេលនៅក្នុង
ពន្ធនាគារ ឬ កន្លែងឃុំខ្លួន។

(15) ជនជាប់ ឃំុត្រូវបានដាក់ ឲ្យជាប់ ឃំុសម្រាប់ ច្រើនករណីពីខោនធី ឬ
យុត្តាធិការដដែល ឬ ផ្សេងទ�ៀត។

(e) ស្ថានភាពខាងក្រោមនេះ ត្រូវតែបានពិចារណាដោយ មន្ត្រីសវនការ
ក្នុងការកំណត់ថា ត�ើជនជាប់ ឃំុ សាកសមសម្រាប់ ការដោះលែងឬទេ៖
(1) ជនជាប់ ឃំុ មិ នមានប្រវត្តិវាយប្រហារ ល�ើ អនីតិជនផ្សេងទ�ៀត ឬ
ការប្រព្រឹត្តបទល្មើ សដែលអាច នឹ ង បង្កគ្រោះថ្នាក់ល�ើ ជនរងគ្រោះ។
(2) ជនជាប់ ឃំុខ្វះប្រវត្តិបទល្មើ សហិង្សា។

(3) ជនជាប់ ឃំុបានបង្ហា ញការស្ដាយក្រោយ។
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(4) អាយុបច្ចុប្បន្នរបស់ ជនជាប់ ឃុំកាត់បន្ថយ ហានិ ភ័យនៃការមិ ន
រាងចាល។

(5) ជនជាប់ ឃំុមានផែនការសមហេតុផល ប្រសិ នប�ើដោះលែង ឬបាន
បង្កើតជំ នាញដែលមានទីផ្សារ ដែលអាចយកទៅប្រើ ប្រាស់ នៅពេល
ដោះលែង។

(6) សកម្មភាពស្ថាប័ នរបស់ ជនជាប់ ឃំុ បង្ហា ញអំពីសមត្ថភាពក�ើនឡ�ង 
ើ
ក្នុងប្រើ ប្រាស់ បានដោយ ស្របច្បាប់ នៅពេលដោះលែង។

(7) ជនជាប់ ឃំុបានចូលរ ួម ក្នុងបទឧក្រិដ្ឋក្រោមស្ថានភាព ដែលអាច
អនុគ្រោះបានមួយផ្នែក ដែលមិ ន មានចំ នួនច្រើនចំពោះការផ្លូវច្បាប់ ។

(8) ជនជាប់ ឃំុមិនមានការប៉ុនប៉ង ដ�ើ ម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើ សប៉ុន្តែ ត្រូវបាន
អូ សទាញដោយអ្នកដទៃឲ្យ ចូលរ ួមប្រព្រឹត្ត ។

(9) ជនជាប់ ឃំុមានប្រវត្តិតិចតួចបំ ផុត ឬ គ្មានប្រវត្តិបទល្មើ ស។

(10) ជនជាប់ ឃំុគឺជាអ្នក ចូលរ ួមអកម្ម ឬ ដ�ើ រតួនាទីតិចតួច នៅក្នុង
ការប្រព្រឹត្តបទល្មើ ស។

(11) បទល្មើ សត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងពេល ឬ ដោយសារមានស្ថានភាព
មិ នប្រក្រតីដែលមិ នទំនង នឹង ក�ើតឡ�ើងទ�ៀតឡ�ើយ។
ភាគ 4.4. ភាគ 3040.3 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុង ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

3040.3. (a) ជនជាប់ ឃំុដែលការប្រព្រឹត្តបច្ចុប្បន្នរបស់ ខ្លួន រ ួមមាន
ទោសបូកទោសបន្ត ឬ ទោសស្នាក់នៅសម្រាប់ បទល្មើ ស ឬ
ការចោ�ទប្រ�កាន់់ ដូូចបានកំំណត់់និិយមន័័ យថា ជាហិិង្សាាដោ�យអនុុផ្នែ�ែក 
(c) នៃ� ភាគ 667.5 ឬ ភាគ 3040.1 ត្រូ�វូ ចាត់់ទុុកថាជាជនល្មើ�ើ�ស
ហិិង្សាាសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ភាគ 32 នៃ�មាត្រា�នៃ�ធម្មមនុុញ្ញញ។
(b) អ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នា ដែលដី កាឃុំខ្លួនបច្ចុប្បន្នមាន
រាប់ បញ្ចូលទាំងទោសគុក ដែលគ្មានពេលជាក់លាក់ផងដែរនោះ ត្រូវ
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ិ សម្រា�ប់់ ការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�
(a) មុុនពេ�លធ្វើ�ើ� ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ មុុនពេ�លកំំណត់់ ក្រ�សួួងត្រូ�វូ ផ្ដដល់់ សេ�ចក្ដីី�ជូូនដំំណឹឹង
ដល់់ ទីីភ្នាាក់់ងារ ឬបណ្ដាាទីីភ្នាាក់់ងារចោ�ទប្រ�កាន់់  និិងដល់់ជនរងគ្រោះ��ះដែ�ល
បានចុះះ�បញ្ជីី� ហើ�ើយត្រូ�វូ ប្រឹ�ឹ ងប្រែ��ងឲ្យយអស់់ ពីីលទ្ធភា
ធ ពដើ�ើ ម្បីី�រកទីីតាំង និ
ំ ិង
ជូូនដំំណឹឹងដល់់ ជនរងគ្រោះ��ះ ដែ�លពុំំ�ត្រូ�វូ បានចុះះ�បញ្ជីី�។

(b) ទីភ្នាក់ងារចោទប្រកាន់  ត្រូវមានសិ ទ្ធិក្នុងការពិនិត្យឡ�ើងវិញ នូវ
ព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលអាចរកបានចំ ពោះមន្ត្រីសវនាការ រ ួមមានជាអាទិ៍
ប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំពោះ សំ ណំុ ឯកសារកណ្
ដា លរបស់ អ្នកទោស ដែលនៅជា
មួយគ្នា ប្រវត្តិបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌរបស់ នី តិជន និ ងអនីតិជនដែលបាន
ិ ស្ថារលទ្ធភាពពលកម្ម
ចងក្រងឯកសារ អាកប្បកិរយា
ិ ស្ថាប័ ន រ ួមទាំងកម្មវធី
ឡ�ើងវិញ និ ងការប្រព្រឹត្តពុំត្រឹមត្រូវផ្នែកស្ថាប័ ន រាល់ ធាតុចូលមកពីបុគ្គល 
ឬអង្គគភាពណាមួួយដែ�លតស៊ូូ�មតិិក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកទោ�ស ដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាា 
និិងរាល់់ព័័ត៌មា
ូ �យសាធារណជន។
៌ នដែ�លបានដាក់់ស្នើ�ើ�ជូនដោ
(c) ជនរងគ្រោះត្រូវមានសិ ទ្ធិក្នុងការដាក់ស្នើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ សម្រាប់
គោលបំ ណងនៃការពិចារណាដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមាន
លក្ខខណ្ឌ មុនពេលកំណត់ រ ួមទាំងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រក្សាការសម្ងា ត់។

(d) ទីភ្នាក់ងារចោទប្រកាន់ ទាំងអស់  រ ួមទាំងទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់
ដែលពាក់ព័ន្ធ និងជនរងគ្រោះទាំងអស់  ទោះបី បានចុះបញ្ជីក្ដី ឬមិ ន
បានចុះបញ្ជីក្ដី ត្រូវមានសិ ទ្ធិក្នុងការឆ្លើ យតបចំ ពោះគណៈកម្មការជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរ។

(e) ការឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះគណៈៈកម្មមការដោ�យបណ្ដាាទីីភ្នាាក់់ងារចោ�ទប្រ�កាន់់
បណ្ដាាទីីភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ និិងជនរងគ្រោះ��ះ ត្រូ�វូ តែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 
90 ថ្ងៃ�ៃនៃ�កាលបរិិច្ឆេ�េទរបស់់សេ�ចក្ដីី�ជូូនដំំណឹឹងអំំពីីភាពមានសិិទ្ធិិ�ទទួួល
ិ
បានរបស់់អ្ននកទោ�សដែ�ល នៅ�ជាមួួយគ្នាា សម្រា�ប់់ ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
ឬការពិិចារណាលើ�ើ ការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយ នៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ
មុុនពេ�លកំំណត់់។
(f) គណៈៈកម្មមការត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងដល់់ បណ្ដាាទីីភ្នាាក់់ងារចោ�ទប្រ�កាន់់ បណ្ដាា
ទីីភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ និិងជនរងគ្រោះ��ះ អំំពីីសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចដោះ�ះលែ�ងឲ្យយ
នៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌចំំ ពោះ�ះជនល្មើ�ើ�សអហិិង្សាាក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 
10 ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ ពីីបានធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចរួ ួច។
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(g) ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 30 ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ ពីីបានជូូនដំំណឹឹងអំំពីីសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច
ស្ថាាពរ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងការពិិចារណាដោះ�ះលែ�ងឲ្យយ នៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមាន
លក្ខខខណ្ឌឌចំំ ពោះ�ះជនល្មើ�ើ�សអហិិង្សាា អ្ននកទោ�សដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាា និិង
ិ  ទៅ�លើ�ើ
បណ្ដាាទីីភ្នាាក់់ងារចោ�ទប្រ�កាន់់ អាចស្នើ�ើ�សុំំ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចនោះ�ះបាន។

(h) ប្រសិ នប�ើអ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នា ណាម្នាក់ ត្រូវបានបដិ សេធ
ការដោះលែងមុនពេលកំណត់ក្រោមបទបញ្ញត្តិដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំ
ដោយមានលក្ខខណ្ឌចំ ពោះជនល្មើ សអហិង្សានៃផ្នែកទី 32 នៃមាត្រា I
នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះ អ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នានោះ មិ នត្រូវមានសិ ទ្ធិ
ទទួលបានការពិចារណាដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ
ចំ ពោះជនល្មើ សអហិង្សា សម្រាប់ រយៈពេលពីរឆ្ំនា ប្រតិទិន ដោយគិត
ចាប់ ពីកាលបរិច្ទ
ឆេ នៃសេចក្ដីសម្រេចស្ថាពរ នៃការបដិសេធល�ើ កមុន។

ិ
ផ្នែកទី  4.6. ផ្នែកទី 3041 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្ម 
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

3041. (a) (1) ករណីីដែ�លអ្ននកទោ�សដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាាដែ�លត្រូ�វូ បាន
កាត់់ទោ�សដោ�យអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ណាមួួយក្រៅ��ពីីជំំពូក 
ូ 4.5 (ចាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ពីីផ្នែ�ែកទីី 1170) នៃ�ចំំណងជើ�ើងទីី 7 នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 2 គណៈៈកម្មមការសវនាការ
ដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ ត្រូ�វូ ជួួបជាមួួយអ្ននកទោ�សដែ�ល
នៅ�ជាមួួយគ្នាាម្នាាក់ៗ
មួយឆ្នាំំ� មុ
ន
ួ
ុ កាលបរិិច្ឆេ�េទដោះ�ះលែ�ងឲ្យយ
់ អំំឡុងពេ�លប្រាំ�ំ
ុ
នៅ�ក្រៅ��ឃុំំ� ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ជាអប្បបបរមារបស់់អ្ននកទោ�ស
ិ  និិងចងក្រ�ង
 ដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាា សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
ឯកសារអំំពីីសកម្មមភាព និិងអាកប្បបកិិរិ ិយាដែ�លទាក់់ទងនឹឹងសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការ
ដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ� ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌរបស់់អ្ននកទោ�សដែ�លនៅ�ជាមួួយ
គ្នាា ។ អំំឡុងពេ�លនៃ�ការពិិ
គ្រោះ��ះយោ�បល់់នេះ�ះ គណៈៈកម្មមការត្រូ�វូ ផ្ដដល់់ជូនព័
ូ ត៌
័ មា
៌ ន
ុ
ដល់់អ្ននកទោ�ស ដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាាអំពីីដំ
ំ ំណើ�ើរការសវនាការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��
ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ កត្តាាច្បាាប់់ទាំង
ធ ឹងភាពសមស្រ�ប
ំ ឡាយដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ឬភាពមិិនសមស្រ�បរបស់់ពួកគេ� 
សម្រា�ប់់ការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមាន
ួ
លក្ខខខណ្ឌឌនោះ�ះនិិងការផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ជាលក្ខខណៈៈបុុគ្គគលសម្រា�ប់់អ្ននកទោ�ស
 ដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាា ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
ធ ឹងការចាត់់តាំង
ធ ព
័ នឹ
ំ ការងារកម្មមវិិធីីស្ដាារលទ្ធភា
ិ  និិងអាកប្បបកិិរិ ិយាស្ថាាប័័ន។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 30 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីកិច្ចច
ពលកម្មមឡើ�ើងវិញ
ិ
ពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ គណៈៈកម្មមការត្រូ�វូ ចេ�ញលទ្ធធផលវិិជ្ជជមាន និិងអវិិជ្ជជមានរបស់់ខ្លួួ�ន
 ព្រ�មទាំំងអនុុសាសន៍៍ជូនអ្ននកទោ
�ស ដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាា ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ
ូ
។

(2) រយៈពេលមួយឆ្ំនា មុនកាលបរិច្ទ
ឆេ ដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមាន
លក្ខខណ្ធ ដែលមានសិ ទ្ធិជាអប្បបរមារបស់ អ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នា 
គណៈៈដែ�លមានសមាសភាពស្ននងការ ឬស្ននងការរងចាប់់ ពីីពីីររូ ូបឡើ�ើងទៅ� 
ត្រូវជួបម្ដងទ�ៀតជាមួយអ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នា និងត្រូវផ្ដល់ ជូន
ការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ ជាធម្មតា ដូចមានចែង
នៅក្នុងផ្នែកទី 3041.5។ សមាជិ កនៃគណៈដែលជាស្នងការរងមិ នត្រូវ
ល�ើ សពីមួយរ ូបឡ�ើយ។
(3) ករណីបោះឆ្នោ តជាក្រុម បញ្ហានោះត្រូវបញ្ជូនទៅពិនិត្យឡ�ើងវិញ
នៅចំ ពោះមុខចៅក្រម ទៅល�ើ កំណត់ហេតុពីមុនដែលគណៈនោះបាន
ផ្ដល់ ជូននូវការបោះឆ្នោ តជាក្រុម។ នៅពេលពិនិត្យឡ�ើងវិញនៅចំ ពោះមុខ
ចៅក្រម គណៈកម្មការត្រូវបោះឆ្នោ តថាត�ើត្រូវផ្ដល់ ជូន ឬបដិ សេធការ
ដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ និ ងផ្ដល់ ជូននូវសេចក្ដីថ្លែង
ការណ៍ ស្ដីពីសេចក្ដីសម្រេច។ ការពិនិត្យឡ�ើងវិញនៅចំ ពោះមុខចៅក្រម
ត្រូវធ្វើឡ�ងដោយ
អនុលោមទៅតាមផ្នែករង (e)។
ើ

(4) នៅពេលផ្ដល់ ជូននូវការដោះលែងឲ្យ នៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ 
អ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នាត្រូវទទួលបានការដោះលែង ក្រោមរយៈពេល
ពិនិត្យឡ�ើងវិញជាធរមាន។ ទោះជាយ៉ាងណា អ្នកទោសដែលនៅជាមួយ
គ្នា មិ នត្រូវបានដោះលែង មុនពេលឈានដល់ពេលដោះលែងឲ្យនៅក្រៅ
ឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ ដែលមានសិ ទ្ធិទទួលបានជាអប្បបរមារបស់ ខ្លួន
ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 3046 ឡ�ើយ លុះត្រាណាតែអ្នកទោស
ដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាានោះ�ះមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ឲ្យយ
មានលក្ខខខណ្ឌឌ មុុនពេ�លកំំណត់ដោ់ �យអនុុលោ�មតាមកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ភាព

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បន្ត

មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយ នៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌចំំពោះ�ះ
ជនល្មើ�ើ�សជាយុុវជន ឬកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ភាពមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាន ការដោះ�ះលែ�ង 
ឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ� ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌចំំពោះ�ះមនុុស្សសចាស់់។
(5) យ៉ាងហោចណាស់ ស្នងការមួយរ ូបនៃគណៈត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុង
អង្គប្រជុំ ល�ើ កចុងក្រោយល�ើ កលែងតែពំុមានលទ្ធភាពធ្វើដូច្នោះបាន 
ឬនៅ�ពេ�លដែ�លអង្គគប្រ�ជុំំ�លើ�ើ កចុុងក្រោ��យនោះ�ះគឺឺជាអង្គគប្រ�ជុំំ�ដំំ បូូង។ រាល់់
ិ  ទៅ�លើ�ើ
បុុគ្គគលនៅ�ក្នុុ�ងគណៈៈសវនាការអាចស្នើ�ើ�សុំំ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
រាល់់ សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចណាមួួយដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងការដោះ�ះលែ�ង ឲ្យយនៅ�
ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌសម្រា�ប់់ សវនការចំំ ពោះ�ះមុុខចៅ�ក្រ�មដោ�យ
ិ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តភាគច្រើ��ើ នដែ�ល
គណៈៈកម្មមការ។ ករណីីធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
គាំំទ្រ�ឲ្យយមានការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ� ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ ដោ�យ
ិ ដោ�យ
សមាជិិ កគណៈៈកម្មមការ ដែ�លចូូលរួ ួមនៅ�កក្នុុ�ងការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
ចៅ�ក្រ�ម ត្រូ�វូ បានតម្រូ�ូវឲ្យយផ្ដដល់់ ការដោះ�ះលែ�ង ឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមាន
លក្ខខខណ្ឌឌជូូនអ្ននកទោ�សដែ�ល នៅ�ជាមួួយគ្នាា ណាម្នាាក់់។

(b) (1) គណៈ ឬគណៈកម្មការ ចៅក្រមប្រចាំការ ត្រូវផ្ដល់ ការដោះលែង
ឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ ជូនអ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នា ណា
ម្នាក់ ល�ើ កលែងតែខ្លួនកំណត់ថាស្ថានទម្ងន់នៃបទល្មើ សមួយ ឬបណ្
ដា
បទល្មើ សដែលបានផ្ដន្ទាទោសបច្ចុប្បន្ន ឬរយៈពេល និ ងស្ថានទម្ងន់នៃ
បទល្មើ សមួយ ឬបណ្
ដា បទល្មើ សដែលបានផ្ដន្ទាទោសពីមុន 
គឺឺជាការពិិចារណាទៅ�លើ�ើ សុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណជនដែ�លទាមទារឲ្យយមាន
រយៈៈពេ�លឃុំំ�ខ្លួួ�នយូូរជាងមុុនសម្រា�ប់់ បុុគ្គគលនេះ�ះ។ គណៈៈ ឬគណៈៈកម្មមការ 
ចៅ�ក្រ�មប្រ�ចាំំការ ត្រូ�វូ ពិិចារណាទៅ�លើ�ើ ប្រ�វត្តិិ�បទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ
ទាំំងស្រុ� ុងរបស់់ អ្ននកទោ�សដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាា រួ ួមទាំំងបទល្មើ�� ស
ើ ដែ�លបាន
ផ្ដដន្ទាាទោ�សបច្ចុុ�ប្បបន្នន ឬពីីមុុនមក នៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការកំំណត់់នេះ�ះ។

(2) ក្រោយថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដា ឆ្ំនា 2001 រាល់ សេចក្ដីសម្រេចរបស់
គណៈកម្មការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌយល់ ឃ�ើញថា
អ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នា ណាម្នាក់មានលក្ខណៈសមស្រប សម្រាប់
ការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ ត្រូវតែជាសេចក្ដីសម្រេច
ស្ថាពរក្នុងរយៈពេល 120 ថ្ងៃបន្ទា ប់ ពីថ្ងៃសវនាការ។ ក្នុងអំឡុងពេលនោះ
គណៈកម្មការអាចពិនិត្យឡ�ើងវិញទៅល�ើ សេចក្ដីសម្រេចរបស់ គណៈកម្មការ
បាន។ សេចក្ដីសម្រេចរបស់ គណៈ ត្រូវតែជាសេចក្ដីសម្រេចស្ថាពរដោយ
អនុលោមតាមផ្នែករងនេះ ល�ើ កលែងតែគណៈកម្មការយល់ ឃ�ើញថា
គណៈៈនោះ�ះមានកំំហុស
ុ ផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ឬសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចរបស់់គណៈៈនោះ�ះផ្អែ�ែក
ទៅ�លើ�ើកំហុ
ុ នៃ�អង្គគហេ�តុុណាមួួយ ឬព័័ត៌មា
ំ ស
៌ នថ្មីី�នោះ�ះគួួរត្រូ�វូ បានបង្ហាាញ
ជូូនគណៈៈកម្មមការ ដែ�លពេ�លកែ�តម្រូ�ូវ ឬពិិចារណាដោ�យគណៈៈកម្មមការ
មានលទ្ធធភាពជាច្រើ��ើនដែ�លបណ្ដាាលឲ្យយមានសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចខុុសគ្នាា ជាច្រើ��ើន
ិ ។ នៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចចុុងក្រោ��យនេះ�ះ
នៅ�ពេ�លបើ�ើកសវនាការឡើ�ើងវិញ
គណៈៈកម្មមការត្រូ�វូ ពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ជាមួួយបណ្ដាាស្ននងការដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនា
ការពិិចារណាលើ�ើការដោះ�ះលែ�ង ឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ។
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(3) សេចក្ដីសម្រេចរបស់ គណៈមិ នត្រូវទទួលបានការមិ នអនុម័ត និ ងបញ្ជូន
ទៅកាន់ សវនាការឡ�ើងវិញឡ�ើយ ល�ើ កលែងតែមានសំ ឡេងឆ្នោ តភាគច្រើ ន
របស់ ក្រុមប្រឹក្សា ចៅក្រមប្រចាំការនៅក្រោយអង្កប្រជុំជាសាធារណៈ។

ិ  ទៅ�លើ�ើភាពសមស្រ�ប
(c) សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
សម្រា�ប់់ការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌរបស់់អ្ននកទោ�សដែ�ល
នៅ�ជាមួួយគ្នាា ដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមាន
លក្ខខខណ្ឌឌក្រោ��មច្បាាប់់ពីីមុុន នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទមួួយមុុនពេ�លដែ�លត្រូ�វូ បាន
គណនាក្រោ��មផ្នែ�ែកទីី 1170.2 គណៈៈកម្មមការត្រូ�វូ ចាត់់តាំង
ំ គណៈៈនានា ដែ�ល
មានសមាជិិកយ៉ាាងតិចពីីររូ
ូប ដើ�ើម្បីី�ជួប
ួ ជាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ជាមួួយអ្ននកទោ�សដែ�ល
ិ
នៅ�ជាមួួយគ្នាាម្នាាក់់ៗ រហូូតដល់់ពេ�លដែ�លជននោះ�ះត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ងដោ�យ
ិ ឿងក្ដីី� ឬឈានដល់់ពេ�លផុុតកំំណត់នៃ�រយៈ
អនុុលោ�មតាមនីីតិិវិធីីរឿ�
ៈពេ�លរបស់់
់
ខ្លួួ�ន ដូូចដែ�លបានគណនាក្រោ��មផ្នែ�ែកទីី 1170.2។

(d) វាគឺជាចេតនារបស់ រដ្ឋសភាដែលថា អំឡុងពេលដែលគ្មានអ្នកទោស
ដែលនៅជាមួយគ្នាច្រើនល�ើ សលប់ កំពុងរង់ចាំសវនាការដោះលែងឲ្យនៅ
ក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ សវនាការពិចារណាដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំ
ិ ឬសវនាការរំលាយចោលកិច្ចសន្យាមួយ
ដោយមានលក្ខខណ្ឌ មួយជី វត
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ិ សវនាការទាំងឡាយនឹ ងត្រូវបានធ្វើឡ�ងដោយ
ជី វត
គណៈដែលមាន
ើ
សមាជិ កចាប់ ពីបីរ ូបឡ�ើងទៅ ដែលភាគច្រើ ននៃពួកគេត្រូវតែជាស្នងការ។
គណៈៈកម្មមការត្រូ�វូ រាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំខែ�អំំពីីចំំនួួននៃ�រឿ�ឿងក្ដីី� នៅ�ពេ�លអ្ននកទោ�ស
ដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាានៅ�ពុំំ�ទាន់់បានទទួួលបានសវនាការពិិចារណាដោះ�ះលែ�ង 
ឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌល�ើ កដំបូង ឬបន្តបន្ទា ប់ ចប់ ជាស្ថាពរ
ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ក្រោយកាលបរិច្ទ
ឆេ នៃសវនាការដែលបានតម្រូវ
ដោយផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 3041.5 ឬកថាខណ្ឌ (2) នៃផ្នែករង 
(b) នៃផ្នែកទី 3041.5 ល�ើ កលែងតែអ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នានោះ
បានបោះបង់ សិ ទ្ធិចំ ពោះក្របខណ្ឌពេលវេលាទាំងនោះ។ របាយការណ៍
នោះ ត្រូវទទួលបានការពិចារណាទៅល�ើ ភាពល�ើ សលប់ នៃរ�ឿងក្ដីសម្រាប់
គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ ហ�ើយត្រូវបញ្ចូលនូវព័ត៌មានអំពីភាពរីកចម្រើន 
ឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកការលុុបបំំបាត់់ចោ�លនូូវភាពលើ�ើសលប់់ និិងអំំពីីចំំនួួននៃ�អ្ននកទោ�ស
ដែ�លនៅ�ជាមួួយគ្នាា ដែ�លបានបោះ�ះបង់់សិិទ្ធិិ�របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះរយៈៈពេ�ល
កំំណត់ខា
់ ងលើ�ើ។ របាយកាណ៍៍នេះ�ះត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ជាសាធារណៈៈនៅ�ឯអង្គគប្រ�ជុំំ�ដែ�ល
បានគ្រោ��ងពេ�លជាទៀ�ៀងទាត់់របស់់គណៈៈកម្មមការ ហើ�ើយរបាយការណ៍៍ជា
លាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរមួួយអោ�យសាធារណជនអាចចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់បាន និិង
បញ្ជូូ�នទៅ�កាន់់រដ្ឋឋសភាប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស។

(e) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ ការពិនិត្យឡ�ើងវិញចំ ពោះមុខ
ចៅក្រមដោយគណៈកម្មការមានន័ យថា ការពិនិត្យឡ�ើងវិញដែលធ្វើឡ�ង
ើ
ដោយសំ ឡេងភាគច្រើ ននៃស្នងការកាន់ តំណែងនៅថ្ងៃដែលបញ្ហានោះ
ត្រូវបានធ្វើសវនាការដោយគណៈកម្មការ។ ការពិនិត្យឡ�ើងវិញចំ ពោះមុខ
ចៅក្រម ត្រូវធ្វើឡ�ងដោយ
អនុលោមទៅតាមខាងក្រោម៖
ើ
(1) ស្នងការដែលធ្វើការពិនិត្យឡ�ើងវិញ ត្រូវពិចារណាទៅល�ើ កំណត់ហេតុ
ទាំងស្រុងនៃសវនាការដែលបណ្
ដា លឲ្យមានការបោះឆ្នោ តជាក្រុម។
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(2) ការពិនិត្យឡ�ើងវិញត្រូវកំណត់ព្រំដែនចំពោះកំណត់ហេតុនៃ
សវនាការ។ កំណត់ហេតុត្រូវមានជាអត្ថបទ ឬការថតសំ ឡេងនៃ
សវនាការ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬបានថតទុកជា
អេឡិចត្រូនិច ដែលត្រូវបានពិចារណាជាក់ស្ដែងដោយគណៈដែលបាន
បង្កើតនូវការបោះឆ្នោ តជាក្រុម និ ងរាល់ ឯកសារផ្សេងៗទ�ៀតដែលត្រូវ
បានពិចារណាជាក់ស្ដែងដោយគណៈ។ ភ័ស្តុតាង ឬមតិយោបល់ ថ្មី ៗ មិ ន
ិ ឿងក្ដីចំ ពោះមុខចៅក្រមឡ�ើយ។
ត្រូវពិចារណានៅក្នុងនីតិវធីរ�
(3) គណៈកម្មការត្រូវថ្លែងការណ៍ដាច់ ដោយឡែកនូវហេតុផលសម្រាប់
សេចក្ដីសម្រេចរបស់ ខ្លួនដ�ើម្បីផ្ដល់ ជូន ឬបដិ សេធការដោះលែងឲ្យនៅ
ក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ ។

(4) ស្នងការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោ តជាក្រុម ត្រូវបានបដិ សេធពី
ការពិចារណាទៅល�ើ បញ្ហា នៅ ក្នុងការពិនិត្យឡ�ើងវិញចំ ពោះមុខចៅក្រម។

ិ
ផ្នែកទី  4.7. ផ្នែកទី 3454 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្ម 
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

3454. (a) ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យប្រចាំខោនធីនីមួយៗ ដូចដែល
បានបង្កើតឡ�ើងដោយគណៈកម្មការ អ្នកត្រួតពិនិត្យប្រចាំខោនធី ដោយ
អនុលោមតាមផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 3451 ត្រូវបង្កើតនូវដំ ណ�ើរការ
ិ
ពិនិត្យឡ�ើងវិញសម្រាប់ វាយតម្លៃ និ ងធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ងន
ើ ូវកម្មវធី
ត្រួតពិនិត្យក្រោយពេលដោះលែងសម្រាប់ ជននោះ។ រាល់ លក្ខខណ្ឌ
នៃការត្រួតពិនិត្យក្រោយការដោះលែងបន្ថែមត្រូវមានការពាក់ព័ន្ធ
សមហេតុសមផលជាមួយនឹងបទល្មើ សដែលជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ ឲ្យ
ជនល្មើ សចំ ណាយពេលវេលានៅក្នុងពន្ធនាគារ ឬចំ ពោះហានិ ភ័យមិ ន
រាងចាលរបស់ ជនល្មើ ស និ ងប្រវត្តិបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌរបស់ ជនល្មើ ស
និិ ងស្រ�បជាមួួយនឹឹងច្បាាប់់។

(b) ទីភ្នាក់ងារប្រចាំខោនធីនីមួយៗ ដែលទទួលខុសត្រូវចំ ពោះការ
ត្រួតពិនិត្យក្រោយពេលដោះលែង ដូចដែលបានបង្កើតឡ�ើងដោយ
គណៈកម្មការអ្នកត្រួតពិនិត្យប្រចាំខោនធី ដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (a)
នៃផ្នែកទី 3451 អាចកំណត់លក្ខខណ្ឌ នៃការត្រួតពិនិត្យសមរម្យបន្ថែម
ទ�ៀត ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងផ្នែកទី 3453 ដែលស្របជាមួយនឹង
សុវត្ថិភាពសាធារណៈ រ ួមទាំងការប្រើ ប្រាស់ នូវការត្រួតពិនិត្យ បែបអេ

22 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បន្ត

ឡិចត្រូនិចជាបន្តបន្ទា ប់  ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុង ផ្នែកទី 1210.7
បង្គា ប់ បញ្ជាឲ្យមានការផ្ដល់ សេវាស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មឡ�ើងវិញ និ ងសេវា
ព្យាបាលសមរម្យ កំណត់គ្រឿងល�ើ កទឹកចិត្តសមរម្យ និ ងកំណត់ និង
បង្គា ប់ បញ្ជាឲ្យមានការឆ្លើ យតបសមរម្យចំ ពោះការរំលោភបំ ពាន ដែល
បានចោទប្រកាន់  ដែលអាចរ ួមមានជាអាទិ៍ ប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំពោះការដាក់
ទណ្ឌកម្មភ្លាមៗ មានរចនាសម្ព័ន្ធ និ ងពាក់កណ្
ដា លសម្រេច រហូតដល់
ិ  ដោយ
និ ងរ ួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជូនទៅកាន់ តុលាការចូលកាន់ កាប់ វញ
អនុលោមតាមផ្នែកទី 3015 ឬការឃុំខ្លួនភ្លាមៗ នៅក្នុងពន្ធនាគារប្រចាំ
ទីក្រុង ឬខោនធី។ រយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនភ្លាមៗ ត្រូវបានល�ើ កទឹកចិត្ត
ថា ជាវិធីសាស្ត្រនៃការដាក់ទោសមួយសម្រាប់ ការរំលោភបំ ពានទៅល�ើ
លក្ខខណ្ឌ នៃការត្រួតពិនិត្យ ក្រោយការដោះលែងសម្រាប់ ជនល្មើ ស។

(c) ដូចដែលបានប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុងចំណងជ�ើងនេះ “ការឃុំខ្លួនភ្លាមៗ”
គឺឺជារយៈៈពេ�លនៃ�ការឃុំំ�ខ្លួួ�ន នៅ�ក្នុុ�ងពន្ធធនាគារប្រ�ចាំទីីក្រុ�
ុង ឬខោ�នធីី 
ំ
ដោយសារតែការរំលោភបំ ពានទៅល�ើ លក្ខខណ្ឌ នៃការត្រួតពិនិត្យក្រោយ
ការដោះលែងសម្រាប់ ជនល្មើ ស។ រយៈពេលនៃការឃុំខ្លួន អាចមាន
លំ ដាប់ ចន្លោះពីមួយ ទៅនឹ ង 10 ថ្ងៃ ជាប់ ៗគ្នា ។ ការឃុំខ្លួនភ្លាមៗ គឺជា
ឧបករណ៍មួយដែលអាចត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ដោយទីភ្នាក់ងារប្រចាំខោនធី
នីមួយៗ ដែលទទួលខុសត្រូវចំ ពោះការត្រួតពិនិត្យក្រោយការដោះលែង។
រយៈៈពេ�លនៃ�ការឃុំំ�ខ្លួួ�នដែ�លកាន់់ តែ�ខ្លីី�ជាងមុុន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនចាំបា
ំ ច់់ ត្រូ�វូ តែ�
ញឹឹកញាប់់ ជាងមុុនសម្រា�ប់់ ការរំំលោ�ភបំំ ពានរបស់់ ជនល្មើ�ើ�ស ទៅ�លើ�ើ
លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ង ត្រូ�វូ ដាក់់ទោ�សឲ្យយបាន
សមរម្យយទៅ�លើ�ើ ជនល្មើ�ើ�ស ដោ�យទប់់ ស្កាាត់់ការរំំខាន នៅ�ក្នុុ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
ការងារ ឬផ្ទះះ� ដែ�លជាទូូទៅ�បណ្ដាាលមកពីីការដកហូូតរយៈៈពេ�លវែ�ង។

(d) នៅពេលសម្រេចដ�ើ ម្បីដាក់បង្ខំរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនភ្លាមៗ
ក្រសួងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ ត្រូវជូនដំណឹងដល់
តុលាការ មេធាវីរដ្ឋ មេធាវីមណ្ឌល និ ងនគរបាល ដាក់បង្ខំឲ្យមានការឃុំខ្លួ
នភ្លាមៗនីមួយៗ។

ិ
ផ្នែកទី  4.8. ផ្នែកទី 3455 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្ម 
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

3455. (a) ប្រ�សិិនបើ�ើទីីភ្នាាក់់ងារត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំខោ�នធីីបានកំំណត់់
ក្រោ��យពីីការអនុុវត្តតដំំណើ�ើរការវាយតម្លៃ�ៃរបស់់ខ្លួួ�នថា ការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មម
ពាក់់កណ្ដាាលសម្រេ��ចដូូចដែ�លបានអនុុញ្ញាាត ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (b) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 
3454 ពុំំ�សមរម្យយឡើ�ើយ ឬ ប្រ�សិិនបើ�ើជនដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនោះ�ះ
បានរំំលោ�ភបំំពានទៅ�លើ�ើលក្ខខ
ខ ណ្ឌឌនៃ�ការដោះ�ះលែ�ងជន ដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយជាលើ�ើកទីីបីីនោះ�ះ ទីីភ្នាាក់់ងារត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំខោ�នធីី ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ញត្តិិ�
ទាមទារ ទៅ�កាន់់តុុលាការដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 1203.2
ដើ�ើម្បីី�ដកហូត
ូ កែ�ប្រែ�� ឬបញ្ចចប់់ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ក្រោ��យការ
ដោះ�ះលែ�ង។ នៅ�ចំំណុុចណាមួួយអំំឡុងពេ�ល ដែ�លដំំ
ណើ�ើរការបានចាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ុ
ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះ ជនណាម្នាាក់់អាចបោះ�ះបង់់ជាលាយលក្ខខណ៍៍
អក្សសរនូូវសិិទ្ធិិ�របស់់ខ្លួួ�ន ក្នុ�ង
ុ ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ សារភាពអំំពីីការរំំលោ�ភបំំពាន
របស់់ខ្លួួ�ន ទៅ�លើ�ើការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ង 
បោះ�ះបង់់សិិទ្ធិិ�ចូូលសវនាការនៅ�តុុលាការ និិងទទួួលយកការកែ�ប្រែ��ដែ�លបាន
ស្នើ�ើ�សុំំ�ទៅ�លើ�ើការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ នៅ�ក្នុុ�ង សហគមន៍៍ក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ងរបស់់
ខ្លួួ�ន។ បណ្ដឹឹ�ងទាមទារត្រូ�វូ ដាក់់បញ្ចូូ�លនូូវរបាយការណ៍៍ជាលាយលក្ខខណ៍៍
អក្សសរមួួយ ដែ�លមានព័័ត៌មា
ធ ឹងញត្តិិ� រួ ួមទាំំងរយៈៈពេ�ល និិង
៌ នបន្ថែ�ែមពាក់់ព័័ន្ធនឹ
លក្ខខខណ្ឌឌពាក់់ព័័ន្ធនៃ�
ធ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ង 
កាលៈៈទេ�សៈៈនៃ�ការរំំលោ�ភបំំពានជាមូូលដ្ឋាាន ដែ�លបានចោ�ទប្រ�កាន់់ប្រ�វត្តិិ� 
និិងសាវតានៃ�អ្ននករំំលោ�ភបំំពាន និិងរាល់់អនុុសាសន៍៍ផ្សេ�េងៗ។ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាា
ិ ននៃ�តុុលាការក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តនីីតិិវិធីីិ
យុុត្តិិ�ធម៌៌ត្រូ�វូ ជ្រើ��ើសយកទម្រ�ង់់ និិងវិធា
ើម្បីី�អនុុវត្តតផ្នែ�ែករងនេះ�ះ រួ ួមទាំំងខ្លឹឹ�មសារអប្បបបរិិមានៃ�
ឯកសណ្ឋាានទូូទាំងរដ្ឋឋ ដើ�
ំ
របាយការណ៍៍របស់់ទីីភ្នាាក់់ងារត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ។ នៅ�ពេ�លរកឃើ�ើញថា មានជនណា
ម្នាាក់់បានរំំលោ�ភបំំពានទៅ�លើ�ើលក្ខខ័
ខ ណ្ឌ
័ ឌ នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍
ក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ង មន្ត្រី�ី�សវនាការដកហូូតសិិទ្ធិិ� ត្រូ�វូ មានសិិទ្ធិិ�អំំណាចក្នុុ�ង
ការធ្វើ�ើ�នូូវកិិច្ចចការទាំំងអស់់ដូូចតទៅ�៖

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(1) បញ្ជូូ�នជននោះ�ះទៅ�កាន់់ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ក្រោ��យការ
ដោះ�ះលែ�ង ដោ�យមានការកែ�ប្រែ��លក្ខខខណ្ឌឌទាំំងឡាយ តាមការសមរម្យយ រួ ួម
ទាំំងរយៈៈពេ�លនៃ�ការឃុំំ�ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងពន្ធធនាគារប្រ�ចាំខោ�នធីី
ផងដែ�រ។
ំ
(2) ដកហូតសិ ទ្ធិ និ ងបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យក្នុងសហគមន៍ ក្រោយការ
ដោះលែង និ ងបង្គា ប់ បញ្ជាឲ្យជននោះទទួលទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រចាំ
ខោនធី។
ិ  ដោយអនុលោម
(3) បញ្ជូនជននោះទៅកាន់ តុលាការចូលកាន់ កាប់ វញ
ិ
តាមផ្នែកទី 3015 ឬកម្មវធីផ្អែកល
�ើ ភ័ស្តុតាងផ្សេងៗតាមឆន្ទានុសិទ្ធិ
របស់ តុលាការ។

(b) (1) នៅ�ពេ�លណាក៏៏ដោ�យ អំំឡុុងពេ�លនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក្នុុ�ង
សហគមន៍៍ ក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ង ប្រ�សិិ នបើ�ើមន្ត្រី�ី�សន្តិិ�ភាពណាម្នាាក់់រួ ួម
ទាំំងមន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់ គ្រ�ងការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ មាន
មូូលហេ�តុុប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លក្នុុ�ងការជឿ�ឿជាក់់ថា ជនដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ង កំំពុុងតែ�រំលោំ �ភបំំ ពាន
ទៅ�លើ�ើ រយៈៈពេ�ល ឬលក្ខខខណ្ឌឌណាមួួយនៃ�ការដោះ�ះលែ�ងរបស់់ ខ្លួួ�ន ឬ
ខកខានពុំំ�បានមកបង្ហាាញខ្លួួ�ននៅ�ឯសវនាការ ដោ�យអនុុលោ�មតាម
ផ្នែ�ែកទីី 1203.2 ដើ�ើ ម្បីី�ដកហូត
ូ សិិ ទ្ធិិ� កែ�ប្រែ�� ឬបញ្ចចប់់ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ង ដោ�យពុំំ�ចាំំបាច់់ មានដីីកា ឬ
ដំំ ណើ�ើរការផ្សេ�េងៗ មន្ត្រី�ី�នោះ�ះអាចឃាត់់ខ្លួួ�នជននោះ�ះ ហើ�ើយនាំខ្លួួ�នគាត់
ំ
់
នៅ�ចំំ ពោះ�ះមុុខទីីភ្នាាក់់ងារត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំខោ�នធីី ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
ដោ�យគណៈៈកម្មមការអ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំខោ�នធីី ដោ�យអនុុលោ�មតាម
ផ្នែ�ែករង (a) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 3451។ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើ នេះ�ះទៀ�ៀត មន្ត្រី�ី�ណាម្នាាក់់ដែ�ល
បានជួួលដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយប្រ�ចាំំខោ�នធីី អាចស្វែ�ែងរកដីីកា និិ ង
តុុលាការណាមួួយ ឬមន្ត្រី�ី�សវនាការដែ�លបានចាត់់តាំង ដែ�ល
ត្រូ�វូ បាន
ំ
តែ�ងតាំំងដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 71622.5 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាាភិិបាល ត្រូ�វូ
មានសិិ ទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការចេ�ញដីីកាសម្រា�ប់់ ការចាប់់ ខ្លួួ�នជនល្មើ�ើ�សនោះ�ះ។

(2) តុលាការ ឬមន្ត្រីសវនាការដែលបានចាត់តាំង ត្រូវមានសិ ទ្ធិអំណាច
ក្នុងការចេញដីកាសម្រាប់ ជនល្មើ សដែលស្ថិតក្រោមបណ្តឹងទាមទារ
មួយដែលបានដាក់ក្រោមផ្នែកនេះ ដែលបានខកខានមិ នមកបង្ហា ញខ្លួន
សម្រាប់ សវនាការទៅល�ើ បណ្តឹងទាមទារ ឬដោយសារមូលហេតុអ្វីមួយ
ដែលជាប្រយោជន៍ នៃភាពយុត្តិធម៌ ឬដ�ើ ម្បីបញ្ជូនត្រឡប់ ទៅឲ្យគ្រប់ គ្រង
ជនល្មើ សដែលបានបង្ហា ញខ្លួននៅឯសវនាការតាមបណ្តឹងទាមទារស្រាប់
មូលហេតុអ្វីមួយដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍ នៃភាពយុត្តិធម៌ ។

(3) ប្រសិ នប�ើជនល្មើ សដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យក្នុងសហគមន៍
ក្រោយការដោះលែងកំពុងស្ថិតក្រោមរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនភ្លាមៗ
នៅ�ពេ�លដែ�លជនណាម្នាាក់់ដែ�លស្ថិិ� តក្រោ��មផ្នែ�ែកនេះ�ះត្រូ�វូ បានចាប់់ ខ្លួួ�ន
ដោ�យមាន ឬគ្មាានដីីកា ឬការដាក់់ បណ្តឹឹ�ងទាមទារសុំំ�ការដកហូូតសិិ ទ្ធិិ�
នោះ�ះ តុុលាការអាចបង្គាាប់់ បញ្ជាាឲ្យយដោះ�ះលែ�ងជននោះ�ះក្រោ��មការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ពីីការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងក្រោ��មរយៈៈពេ�ល និិ ងលក្ខខខណ្ឌឌទាំំងឡាយដែ�លតុុលាការ
ចាត់់ទុុកថាសមរម្យយ។

(c) សវនាការដកហូតសិ ទ្ធិ ត្រូវធ្វើឡ�ងនៅក្នុងរយ
ៈពេលសមរម្យមួយ 
ើ
ក្រោយពីបានដាក់ញត្តិដកហូតសិ ទ្ធិ។ ល�ើ កលែងតែដូចមានចែងនៅក្នុង
កថាខណ្ឌ ទី (3) នៃផ្នែករង (b) ដោយផ្អែកទៅល�ើ ការបង្ហា ញភាពលុប
ល�ើ គេឯងនៃភ័ស្តុតាងដែលថា ជនល្មើ សដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ
បង្កនូវហានិ ភ័យមិ នសមហេតុផលចំ ពោះសុវត្ថិភាពសាធារណជន ឬ
ដែលថា ជនល្មើ សនោះអាចជានឹ ងមិ នបង្ហា ញខ្លួន ប្រសិ នប�ើត្រូវបាន
ដោះលែងចេញពីការគ្រប់ គ្រង ឬដោយសារហេតុផលណាមួយដែលជា
ប្រយោជន៍ នៃភាពយុត្តិធម៌ នោះ ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យប្រចាំខោនធីត្រូវ
មានសិ ទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើការកំណត់ថាត�ើជននោះគួរនៅតែស្ថិតនៅក្នុង
ការគ្រប់ គ្រងដែលមិ នទាន់បានបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការល�ើ កទីមួយទៅល�ើ
ញត្តិមួយ ដ�ើម្បីដកហូតសិ ទ្ធិការត្រួតពិនិត្យក្នុងសហគមន៍ ក្រោយការ
ដោះលែង ហ�ើយនៅពេលកំណត់នោះ អាចបង្គា ប់ បញ្ជាឲ្យជនល្មើ សដែល
ត្រូវបានឃុំឃាំងនៅមិ នទាន់បានបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការល�ើ កទីមួយ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បន្ត

(d) ការឃុំំ�ឃាំំងដោ�យអនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌទីី (1) និិ ង (2) នៃ�ផ្នែ�ែករង 
(a) មិ នត្រូវល�ើ សពីរយៈពេល 180 ថ្ងៃនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រចាំខោនធី
សម្រាប់ ការដាក់ក្នុងពន្ធនាគារមួយល�ើ កៗ។
(e) ជនណាម្នាក់មិនត្រូវនៅតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ ឬស្ថិតក្រោម
ការគ្រប់ គ្រងដោយអនុលោមតាមការទាមទារដ៏ ត្រឹមត្រូវនេះនៅពេល 
ឬក្រោ��យពេ�លបីីឆ្នាំំ� ដោ�យគិិតចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃចូលទៅ�ក្នុ
ូ
ុ�ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក្នុុ�ង
សហគមន៍៍ក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ងដំំបូង
ូ សម្រា�ប់់ជនល្មើ�ើ�សឡើ�ើយ លើ�ើកលែ�ងតែ�
នៅ�ពេ�លដែ�លការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយរបស់់ជននោះ�ះត្រូ�វូ បានប្រ�កាសឲ្យយដឹឹងដោ�យ
អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 1203.2 ឬផ្នែ�ែករង (b) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 3456។
ផ្នែកទី  5.

ការប្រមូល DNA.

ិ
ផ្នែកទី  5.1. ផ្នែកទី 296 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្ម 
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
296. (a) ជនទាំងឡាយខាងក្រោមនេះ ត្រូវផ្ដល់ សំណាកពីជញ្ជាំ ង
ថ្ពាល់  មេដៃស្ំ ដា  និ ងផ្ដិតស្នាមបាតដៃទាំងសងខាង និ ងសំ ណាកឈាម ឬ
សំ ណាកជី វសាស្ត្រផ្សេងៗដែលត្រូវបានតម្រូវដោយអនុលោមតាមជំ ពូក
នេះ សម្រាប់ ការវិភាគកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ៖
(1) ជនណាម្នាក់ រ ួមទាំងអនីតិជន ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទ ឬរក
ឃ�ើញទោសកំហុស ឬ គ្មានការជំ ទាស់ ទៅនឹ ងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ ឬត្រូវ
បានរកឃ�ើញថាគ្មានកំហុសដោយសារមូលហេតុឆ្កួ តវង្វេងនឹ ងបទឧក្រិដ្ឋ
ឬអនីតិជនណាម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សេចក្ដីក្រោមផ្នែកទី 602 នៃក្រម
សុខុមាលភាព និ ងស្ថាប័ នសម្រាប់ ការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។
(2) នីតិជនណាម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួនដោយសារ ឬត្រូវបាន
ចោទប្រកាន់ ពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយដូចខាងក្រោម៖
(A) រាល់ បទឧក្រិដ្ឋដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែកទី 290 ឬប៉ុនប៉ង
ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាមួយដែលមានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងផ្នែកទី 290 ឬបទ
ឧក្រិដ្ឋណាមួយដែលដាក់បង្ខំឲ្យជនល្មើ សនូវកាតព្វកិច្ចក្នុងការចុះឈ្មោះ
នៅរដ្ឋ California ថាជាជនល្មើ សផ្លូវភេទក្រោមផ្នែកទី 290។
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(B) អំព�ើឃាតកម្ម ឬចេតនាធ្វើឃាតដោយស្ម័គ្រចិ ត្ត ឬការប៉ុនប៉ង
ប្រព្រឹត្តអំព�ើឃាតកម្ម ឬចេតនាធ្វើឃាតដោយស្ម័គ្រចិ ត្ត។

(C) ចាប់ ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា នៃឆ្ំនា ទីប្រាំ ដោយពីបានអនុម័តច្បាប់ ដែល
ិ
បានបន្ថែមកថាខណ្ឌរងនេះ ដូចដែលបានធ្វើវសោធនក
ម្ម ថ្ងៃទី 1 ឆ្ំនា
2009 រាល់ នី តិជនណាម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួន ឬចោទប្រកាន់ ពី
បទឧក្រិដ្ឋអ្វីមួយ។
(3) ជនណាម្នាក់ រ ួមទាំងអនីតិជនណាម្នាក់ ដែលត្រូវបានតម្រូវឲ្យ
ចុះឈ្មោះក្រោមផ្នែកទី 290 ដល់ 290.009 ដែលបានរាប់ បញ្ចូល ឬ
ផ្នែកទី 457.1 ដោយសារតែការប្រព្រឹត្ត ឬប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ ឬ
បទមជ្ឈឹម ឬជនណាម្នាក់ រ ួមទាំងអនីតិជនដែលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរ
ិ យាបាលជនល្មើ សផ្លូវភេទ បន្ទា ប់ ពីត្រូវ
ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត ឬកម្មវធីព្
ិ ោះដោយតុលាការ បន្ទា ប់ ពីត្រូវ
បានបញ្ជូនទៅកាន់ មន្ទីរថែទាំ ឬកម្មវធីន
បានចោទប្រកាន់ ពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ។

(4) ជនណាម្នាក់ ដោយមិ នរាប់ បញ្ចូលទាំងអនីតិជន ដែលត្រូវបាន
ផ្ដន្ទាទោស ឬរកឃ�ើញទោសកំហស
ុ ឬ គ្មានការជំ ទាស់ ទៅនឹ ងបទឧក្រិដ្ឋ
ណាមួយ បទឧក្រិដ្ឋណាមួយដូចខាងក្រោម៖

(A) ការរំលោភបំ ពានបទមជ្ឈឹមនៃផ្នែកទី 459.5។

(B) ការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្នែ�ែករង (a) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 473 ដែ�លអាចផ្ដដន្ទាាទោ�ស
បានថាជាបទមជ្ឈឹឹ�មដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (b) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 473។
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(C) ការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្នែ�ែករង (a) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 476a ដែ�លអាចផ្ដដន្ទាាទោ�ស
បានថាជាបទមជ្ឈឹឹ�មដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (b) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 476a។
(D) ការរំំលោ�ភបំំ ពានទៅ�លើ�ើ ផ្នែ�ែកទីី 487 ដែ�លអាចផ្ដដន្ទាាទោ�សបានថា
ជាបទមជ្ឈឹឹ�មដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 490.2។

(E) ការរំលោភបំ ពានទៅល�ើ ផ្នែកទី 496 ដែលអាចផ្ដន្ទាទោសបានថា
ជាបទមជ្ឈឹម។

(F) ការរំលោភបំ ពានបទមជ្ឈឹមទៅល�ើ ផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 11350
នៃក្រមស្ដីពីសុខភាព និ ងសុវត្ថិភាព។

(G) ការរំលោភបំ ពានបទមជ្ឈឹមទៅល�ើ ផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 11377
នៃក្រមស្ដីពីសុខភាព និ ងសុវត្ថិភាព។

(H) ការរំលោភបំ ពានបទមជ្ឈឹមទៅល�ើ កថាខណ្ឌ ទី (1) នៃផ្នែករង (e)
នៃផ្នែកទី 243។

(I) ការរំលោភបំ ពានបទមជ្ឈឹមទៅល�ើ ផ្នែកទី 273.5។

(J) ការរំលោភបំ ពានបទមជ្ឈឹមទៅល�ើ កថាខណ្ឌ ទី (1) នៃផ្នែករង (b) នៃ
ផ្នែកទី 368។

(K) ការរំលោភបំ ពានបទមជ្ឈឹម នៅពេលដែលជនរងគ្រោះត្រូវបាន
បដិ សេធ ដូចមានចែងនៅក្នុងផ្នែកទី 6211 នៃក្រមគ្រួសារ។

(L) ការរំលោភបំ ពានបទមជ្ឈឹមទៅល�ើ កថាខណ្ឌ ទី (3) នៃផ្នែករង (b)
នៃផ្នែកទី 647។
(4) (5) ពាក្យថា “បទឧក្រិដ្ឋ” ដូចដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុង
ផ្នែករងនេះ រ ួមបញ្ចូលទាំងការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។

(5) (6) គ្មានអ្វីមួយនៅក្នុងជំ ពូកនេះត្រូវបានបកស្រាយថា ជាការ
ហាមឃាត់នូវការប្រមូល និងការវិភាគសំ ណាក គំរ ូ ឬការផ្ដិតម្រាមដៃថា
ជាលក្ខខណ្ឌ មួយនៃ ចម្លើ យថាទទួល ឬមិ នទទួលបទល្មើ សដែលគ្មាន
លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់។
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(b) បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃជំ ពូកនេះ និ ងលក្ខខណ្ឌ តម្រូវរបស់ វាសម្រាប់
ការដាក់ស្នើសំណាក គំរ ូ និ ងស្នាមម្រាមដៃឲ្យបានឆាប់ តាមដែលអាច
អនុវត្តបានតាមក្បួនរដ្ឋបាល ត្រូវអនុវត្តទៅល�ើ ជនដែលមានលក្ខណៈ
សម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ទាំងអស់  ដោយមិ នគិតពីទោសដែលត្រូវបានដាក់បង្ខំ រ ួម
ិ ដោយគ្មានលទ្ធភាពនៃ
ទាំងការកាត់ទោសរហូតដល់ ស្លាប់ អស់ មួយជី វត
ិ ឬ
ការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ ឬរយៈពេលមួយជី វត
ពាក់កណ្
ដា លសម្រេច ឬការចាត់រប�ៀបដែលបានផ្ដល់ ឲ្យ ករណី ជានីតិជន 
ឬអនីីតិិជនដែ�លត្រូ�វូ បានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទោ�សដូូចនីីតិិជន ឬថាតើ�ើជននោះ�ះ ត្រូ�វូ
បានបន្លំំ� ពិិន័័យ ឬបញ្ជូូ�នទៅ�ឲ្យយធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃ និិងដោ�យមិិ នគិិតពីីការចាត់់
របៀ�ៀបដែ�លបានផ្ដដល់់ឲ្យយ ឬការដាក់់ជំំនួួសដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងករណីី 
ជា អនីតិជនដែលត្រូវបានរកឃ�ើញថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ ឬត្រូវបាន 
កាត់សេចក្ដីក្រោមផ្នែកទី 602 នៃក្រមស្ដីពីសុខុមាលភាព និ ងស្ថាប័ ន។
(c) បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃជំ ពូកនេះ និ ងលក្ខខណ្ឌ តម្រូវរបស់ វាសម្រាប់
ការដាក់ស្នើភិនភាគ សំ ណាក និ ងស្នាមម្រាមដៃឲ្យបានឆាប់ តាមដែល
អាចអនុវត្តបានតាមក្បួនរដ្ឋបាល ដោយជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
គ្រប់ គ្រាន់ ដូចមានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងផ្នែករង (a) ត្រូវបានអនុវត្តដោយ
មិ នគិតពីការដាក់ជំនួស ឬការឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិ ត្ត ឬមន្ទីរ
ព្យាបាលសាធារណៈ ឬឯកជនណាមួយ ហ�ើយត្រូវរ ួមមានជាអាទិ៍ ប៉ុន្តែ
មិ នកំណត់ចំពោះជនទាំងឡាយខាងក្រោម រ ួមទាំងអនីតិជន៖
(1) ជនណាម្នាាក់់ដែ�លត្រូ�វូ បានបង្ខាំំ�ងនៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយរដ្ឋឋ ឬមន្ទីី�រ
ព្យាាបាលផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្នុុ�ងនាមជាជនល្មើ�ើ�សផ្លូូ�វចិិ ត្តតដែ�លមានវិិបត្តិិ�ផ្លូូ�វចិិ ត្តត
ក្រោ��មមាត្រា� 1 (ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែកទីី 6300) នៃ�ជំំ ពូូកទីី 2
នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 2 នៃ�ចំំ ណែ�កទីី 6 នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីសុុខុុមាលភាព និិ ងស្ថាាប័័ន។

(2) ជនណាម្នាក់ដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិ ត្តធ្ងន់ធ្ងរដូចមានចែងនៅក្នុង
បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃមាត្រា 4 (ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 2960) នៃ
ជំ ពូកទី 7 នៃចំ ណងជ�ើងទី 1 នៃផ្នែកទី 3 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

24 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បន្ត

(3) ជនណាម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃ�ើញថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា
ផ្លូវភេទដោយអនុលោមតាមមាត្រា 4 (ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែក
ទី 6600) នៃជំ ពូកទី 2 នៃផ្នែកទី 2 នៃចំ ណែកទី 6 នៃក្រមស្ដីពី
សុខុមាលភាព និ ងស្ថាប័ ន។

(d) បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃជំ ពូកនេះមានលក្ខណៈចាំបាច់  ហ�ើយត្រូវ
បានអនុវត្ត ទោះបី ជាតុលាការបានជូនដំណឹងដល់ ជនល្មើ សណាម្នាក់
ក៏ដោយ រ ួមទាំងអនីតិជនផងដែរ ដែលពួកគេត្រូវតែផ្ដល់ នូវធនាគារ
ទិន្នន័យ និងភិនភាគ សំ ណាក និ ងស្នាមម្រាមដៃពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យថា
ជាលក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន ការដោះលែង
ឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ ឬការឆ្លើ យតបនឹ ងបទចោទប្រកាន់ ថា
មានទោស គ្មានការជំ ទាស់ ឬគ្មានទោសដោយហេតុផលឆ្កួតវង្វេង ឬការ
សារភាពណាមួយចំពោះបទល្មើ សដែលមានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងផ្នែករង (a)។
(e) ប្រសិ នប�ើនៅដំណាក់កាលណាមួយនៃដំ ណ�ើរការរ�ឿងក្ដីតុលាការ 
មេធាវីចោទប្រកាន់ កំណត់ថា ភិនភាគ សំ ណាក និ ងស្នាមម្រាមដៃដែល
ត្រូវបានតម្រូវដោយជំ ពូកនេះ ពុំត្រូវបានយកពីជនល្មើ សណាម្នាក់ ដូច
មានកំណត់ក្រោមផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 296 នោះ មេធាវីចោទប្រកាន់
ត្រូវជូនដំណឹងដល់ តុលាការដោយផ្ទាល់ មាត់នៅល�ើ កំណត់ហេតុ
ឬជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ និិ ងស្នើ�ើ�សុំំ� ថា តុុលាការត្រូ�វូ បង្គាាប់់ បញ្ជាាឲ្យយ
ប្រ�មូូលសំំណាក គំំរូ ូ និិ ងស្នាា មម្រា�មដៃ�តាមការតម្រូ�ូវដោ�យច្បាាប់់ ។
ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា ការខកខានដោ�យមេ�ធាវីីចោ�ទប្រ�កាន់់ ឬទីីភ្នាាក់់ងារ
អនុុវត្តតច្បាាប់់ក្នុុ�ងការជូូនដំំណឹឹងដល់់ តុុលាការ មិិ នត្រូ�វូ ដោះ�ះលែ�ងជនល្មើ�ើ�ស
ដែ�លជាប់់ កាតព្វវកិិច្ចចត្រូ�វូ ផ្ដដល់់ ភិិនភាគ សំំ ណាក និិ ងស្នាា មម្រា�មដៃ�ដោ�យ
អនុុលោ�មតាមជំំ ពូូកនេះ�ះ។

(f) មុនពេលការចាត់រប�ៀប ឬកាត់ទោសជាស្ថាពរនៅក្នុងករណីដែល
តុលាការត្រូវស�៊ើ បសួរ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ថា ភិនភាគ សំ ណាក និ ងស្នាមម្រាមដៃ
ដែលត្រូវបានតម្រូវដោយជំ ពូកនេះត្រូវបានទទួលហ�ើយនោះ ហ�ើយអង្គហេតុ
នេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសម្រង់ សាលក្រម ឬដីកាចាត់រប�ៀប ករណី
ជាអនីតិជន។ សម្រង់ សាលក្រមដែលបានចេញដោយតុលាការ ត្រូវបញ្ជាក់
ថា តុលាការបានបង្គា ប់ បញ្ជាឲ្យជនល្មើ សនោះអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌ តម្រូវ
នៃជំ ពូកនេះ ហ�ើយជនល្មើ សនោះត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវធីិ មូលដ្ឋានទិន្ន
ិ
នន័ យកំណត់អត្តសញ្ញាណ DNA និ ងទាក់ទងនឹ ងច្បាប់  និងកម្មវធីធនាគារ
ទិន្នន័យ ហ�ើយត្រូវស្ថិតក្រោមជំ ពូកនេះ។
ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា ការខកខានដោ�យតុុលាការក្នុុ�ងការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ការ
ប្រ�មូូលភិិនភាគ សំំ ណាក និិ ងស្នាា មម្រា�មដៃ� ឬបញ្ចូូ�លអង្គគហេ�តុុទាំងនេះ�
ះ
ំ
ទៅ�ក្នុុ�ងសម្រ�ង់់ សាលក្រ�ម ឬដីីកាចាត់់របៀ�ៀប ករណីី ជាអនីីតិិជន មិិ ន
ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ជាមោ�ឃៈៈនូូវការចាប់់ ខ្លួួ�ន ការឆ្លើ�ើ�យតបចំំ ពោះ�ះបទចោ�ទប្រ�កាន់់ ថា
មានទោ�ស ការផ្ដដន្ទាាទោ�ស ឬការចាត់់របៀ�ៀប ឬបន្ធូូ�របន្ថថយដល់់ ជនល្មើ�ើ�ស
ណាម្នាាក់់ពីីលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�ជំំ ពូូកនេះ�ះ។
ផ្នែកទី  6. ការលួចឥវ៉ាន់ តាមហាង។

ផ្នែកទី  6.1. ផ្នែកទី 459.5 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្ម ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

459.5. (a) ថ្មីប�ើ មានផ្នែកទី 459 ក៏ដោយ ការលួចឥវ៉ាន់ តាមហាង 
ត្រូ�វូ បានកំំណត់់ថាជាការចូូលទៅ�ក្នុុ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាានពាណិិជ្ជជកម្មមណាមួួយ 
ដោ�យមានចេ�តនា ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើចោ�រកម្មម លួួចយកទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ឬទំំនិិញ
លក់់រាយ ខណៈៈដែ�លគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាននោះ�ះកំំពុុងបើ�ើកទ្វាារដំំណើ�ើរការអំំឡុុងម៉ោ�ោង
អាជីីវកម្មមជាធម្មមតា ដែ�លតម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លបានលួួចយក ឬមាន
ចេ�តនាលួួចយក មិិនលើ�ើ សពីីប្រាំ�ំបួួនរយហាសិិ បដុុល្លាារ ($950)។ ការ
ចូូលទៅ�ក្នុ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
ពាណិិជ្ជជកម្មមណាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�យមានចេ�តនា
ុ
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើចោ�រកម្មម គឺឺជាការលបចូូលលួួច។ ការលួួចឥវ៉ាាន់់តាមហាង 
ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពីបទមជ្ឈឹម ល�ើ កលែងតែជនល្មើ សនោះ ដែលមានការ
កាត់ទោសពីបទល្មើ សពីមុនមកចាប់ ពីមួយឡ�ងទ
ើ ៅ ដូចមានបញ្ជាក់
នៅក្នុង ខទី (iv) នៃកថាខណ្ឌរង (C) នៃកថាខណ្ឌ ទី (2) នៃផ្នែករង (e)
នៃផ្នែកទី 667 ឬសម្រាប់ បទល្មើ សដែលតម្រូវឲ្យមានការចុះបញ្ជីដោយ

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
អនុលោមតាមផ្នែករង (c) នៃផ្នែកទី 290 អាចត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដោយ
អនុលោមតាមផ្នែករង (h) នៃផ្នែកទី 1170។

(b) រាល់់អំពើ�
ួ ឥវ៉ាាន់់តាមហាងដូូចដែ�លបានកំំណត់នៅ់ �ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (a) ត្រូ�វូ
ំ លួ
ើ ច
ចោ�ទប្រ�កាន់់ថាជាការលួួចឥវ៉ាាន់់តាមហាង។ គ្មាានជនល្មើ�ើ�សណាម្នាាក់់ដែ�លត្រូ�វូ
បានចោ�ទប្រ�កាន់់ពីីបទលួួចឥវ៉ាាន់់តាមហាងអាចត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ផងដែ�រពីីបទ
លបចូូលលួច 
ួ ឬចោ�រកម្មមទៅ�លើ�ើទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដូូចគ្នាានោះ�ះឡើ�ើយ។

(c) “ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ឬទំំនិិញរាយ” មានន័័ យថា រាល់់ ទំំនិិញ ផលិិ តផល 
របស់់ ប្រើ��ើប្រា�ស់់ សម្ភាារ ឬសមាសភាពដែ�លមានបំំ ណងចង់់ដាក់់លក់់
នៅ�ក្នុុ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាានពាណិិជ្ជជកម្មមលក់់រាយ។

(d) “តម្លៃ” មានន័ យថា តម្លៃរាយនៃសម្ភារណាមួយ ដែលត្រូវបានផ្សាយ
ពាណិជ្ជកម្មលក់ដោយគ្រឹះស្ថានលក់រាយដែលរងការប៉ ះពាល់  រ ួមទាំងពន្ធ
ជាធរមានផងដែរ។

(e) ផ្នែ�ែកនេះ�ះ មិិ នត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះអំំពើ�ើចោ�រកម្មមកាំំភ្លើ�ើ�ង ការ
ក្លែ�ែងបន្លំំ� ការលក់់ខុុសច្បាាប់់ ការផ្ទេ�េរ ឬការផ្ដដល់់ នូូវកាតចូូលដំំណើ�ើរការ
ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 484e ការក្លែ�ែងបន្លំំ�កាតចូូលដំំណើ�ើរការ
ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 484f ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដោ�យខុុសច្បាាប់់ នូូវ
កាតចូូលដំំណើ�ើរការដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 484g អំំពើ�ើចោ�រកម្មម
ពីីមនុុស្សសចាស់់ ជរាដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (e) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 368
ការទទួួលទ្រ�ព្យយដែ�លបានលួួច ការបន្លំំ�លួួចយកប្រា�ក់់ ឬការលួួច
អត្តតសញ្ញាាណដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 530.5 ឬអំំពើ�ើចោ�រកម្មម ឬ
ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់យានយន្តដោត �យគ្មាានការអនុុញ្ញាាត ដោ�យអនុុលោ�មតាម
ផ្នែ�ែកទីី 10851 នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីយានយន្តត។
ផ្នែ�ែកទីី  6.2. ផ្នែ�ែកទីី 490.2 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�
វិិសោ�ធនកម្មម ដែ�លមានខ្លឹឹ�មសារដូូចខាងក្រោ��ម៖

490.2. (a) ថ្មីប�ើ មានផ្នែកទី 487 ឬបទបញ្ញត្តិផ្សេងទ�ៀតនៃ
ច្បាប់ ដែលកំណត់នូវអំព�ើចោរកម្មធំ ៗក៏ដោយ ការទទួលទ្រព្យដោយ
អំព�ើចោរកម្ម នៅពេលដែលតម្លៃនៃលុយ ពលកម្ម អចលនទ្រព្យ ឬ
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ ខ្លួនដែលត្រូវបានលួចយកទៅមិ នល�ើ សពីប្រាំបួនរយ
ហាសិ បដុល្លារ ($950) ត្រូវចាត់ទុកថាជាអំព�ើចោរកម្មតូចតាច ហ�ើយ
ត្រូវផ្ដន្ទាទោសជាបទមជ្ឈឹម ល�ើ កលែងតែជនល្មើ សនោះអាចត្រូវបាន
កាត់ទោសជំ នួសដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (h) នៃផ្នែកទី 1170
ប្រសិ នប�ើជនល្មើ សនោះមានការកាត់ទោសពីបទល្មើ សពីមុនមកចាប់ ពី
មួយឡ�ងទ
ើ ៅ ដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុង ខទី (iv) នៃកថាខណ្ឌរង (C) នៃ
កថាខណ្ឌ ទី (2) នៃផ្នែករង (e) នៃផ្នែកទី 667 ឬសម្រាប់ បទល្មើ សដែល
តម្រូវឲ្យមានការចុះបញ្ជីដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (c) នៃផ្នែកទី 290។

(b) ផ្នែ�ែកនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះអំំពើ�ើរចោ�រកម្មមណាមួួយដែ�លអាច
ត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ ជាបទល្មើ�� ស
ើ មួួយដែ�លអនុុលោ�មតាមបទបញ្ញញត្តិិ�ច្បាា
ប់់ ណាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។

(c) ផ្នែកនេះ មិ នត្រូវបានអនុវត្តចំ ពោះអំព�ើរចោរកម្មប្រដាប់ អាវ ុធការ
ក្លែងបន្លំ ការលក់ខុសច្បាប់ ការផ្ទេរ ឬការផ្ដល់ នូវកាតចូលដំណ�ើរការ
ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 484e ការក្លែងបន្លំកាតចូលដំណ�ើរការ
ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 484f ការប្រើ ប្រាស់ ដោយខុសច្បាប់ នូវ
កាតចូលដំណ�ើរការដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 484g អំព�ើរចោរ
កម្មពីមនុស្សចាស់ ជរាដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (e) នៃផ្នែកទី 
368 ការទទួលទ្រព្យដែលបានលួច ការបន្លំលួចយកប្រាក់ ឬការលួច
អត្តសញ្ញាណដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 530.5 ឬអំព�ើរចោរកម្ម ឬ
ការប្រើ ប្រាស់ យានយន្តដោយគ្មានការអនុញ្ញា ត ដោយអនុលោមតាម
ផ្នែកទី 10851 នៃក្រមស្ដីពីយានយន្ត។
ផ្នែកទី  7. ចោរកម្មជាស៊េរី

ផ្នែកទី  7.1. ផ្នែកទី 490.3 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ 
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បន្ត

490.3. (a) ផ្នែ�ែកនេះ�ះត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះបទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដូូច
ខាងក្រោ��ម៖
(1) ចោរកម្មខ្នា តតូច។

(2) ការលួចឥវ៉ាន់ ក្នុងហាង។
(3) ចោរកម្មខ្នា តធំ ។

(4) ការលបចូលលួច។
(5) ការប្លន់ ឡាន។
(6) ការប្លន់ ។

(7) បទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌចំ ពោះមនុស្សចាស់ ជរា ឬនីតិជនក្នុងបន្ទុក
នៅក្នុងអត្ថន័យផ្នែករង (d) ឬ (e) នៃផ្នែករងទី 368។

(8) រាល់ ការរំលោភបំ ពានណាមួយទៅល�ើ ផ្នែកទី 496។

(9) ការយក ឬការប�ើ កបរដោយខុសច្បាប់ នូវយានយន្តណាមួយនៅក្នុង
អត្ថន័យនៃផ្នែកទី 10851 នៃក្រមស្ដីពីយានយន្ត។

(10) ការក្លែងបន្លំ។

(11) ការលក់ ការផ្ទេរ ឬការផ្ដល់ នូវកាតចូលដំណ�ើរការដោយខុសច្បាប់
ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 484e។

(12) ការក្លែងបន្លំកាតចូលដំណ�ើរការដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 484f។

(13) ការប្រើ ប្រាស់ ដោយខុសច្បាប់ នូវកាតចូលដំណ�ើរការដោយ
អនុលោមតាមផ្នែកទី 484g។

(14) ការលួចអត្តសញ្ញាណដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 530.5។

(15) អំព�ើរចោរកម្ម ឬការប្រើ ប្រាស់ ដោយគ្មានការអនុញ្ញា តនូវយានយន្ត
ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 10851 នៃក្រមស្ដីពីយានយន្ត។

(b) ថ្វីប�ើមានកថាខណ្ឌ ទី (3) នៃផ្នែករង (h) នៃផ្នែកទី 1170,
កថាខណ្ឌ ទី (2) និ ង (4) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 1170.12,
កថាខណ្ឌ ទី (2) និ ង (4) នៃផ្នែករង (c) នៃផ្នែកទី 667 រាល់ ជនល្មើ ស
ទាំងឡាយដែល កន្លងមកត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទល្មើ សពីរ ឬច្រើ ន 
ដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែករង (a) ដែលបទល្មើ សទាំងនោះត្រូវបាន
ប្រព្រឹត្តនៅឱកាសដាច់ ដោយឡែកពីគ្នា ហ�ើយជាអ្នកដែលត្រូវបាន
ផ្ដន្ទាទោសជាបន្តបន្ទា ប់ ពីបទអំព�ើរចោរកម្មខ្នា តតូច ឬការលួចឥវ៉ាន់ ក្នុង
ហាង នៅពេលដែលតម្លៃនៃលុយ ពលកម្ម អចលនទ្រព្យ ឬទ្រព្យសម្បត្តិ
ផ្ទាល់ ខ្លួនដែលត្រូវបានលួចយកទៅល�ើ សពីពីររយហាសិ បដុល្លារ 
($250) ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមិ នល�ើ សពីមួយឆ្ំនា ឬដាក់
ពន្ធនាគារដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (h) នៃផ្នែកទី 1170។
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(c) ផ្នែកនេះមិ នហាមឃាត់ជនល្មើ សណាម្នាក់ ឬច្រើ ននាក់ពី
ការចោទប្រកាន់ ពីការរំលោភបំ ពានច្បាប់ ដែលក�ើតចេញពីប្រតិបត្តិការ
បទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌដូចគ្នា ដែលរលោ
ំ ភបំ ពានទៅល�ើ ផ្នែកនេះឡ�ើយ។
ផ្នែកទី  8. ចោរកម្មនៅហាងលក់រាយដោយមានការរ�ៀបចំ ។

ផ្នែកទី  8.1. ផ្នែកទី 490.4 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ 
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

490.4. (a) “ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬទំនិញរាយ” មានន័ យថា រាល់ ទំនិញ
ផលិិ តផល របស់់ ប្រើ��ើប្រា�ស់់ សម្ភាារ ឬសមាសភាពដែ�លមានបំំ ណងចង់់
ដាក់់លក់់នៅ�ក្នុុ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាានពាណិិជ្ជជកម្មមលក់់រាយ។

(b)  “តម្លៃ�ៃ” មានន័័ យថា តម្លៃ�ៃរាយនៃ�សម្ភាារណាមួួយ ដែ�លត្រូ�វូ បាន
ផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមលក់់ដោ�យគ្រឹះ�ះ�ស្ថាានលក់់រាយដែ�លរងការប៉ះះ�ពាល់់  រួ ួម
ទាំំងពន្ធជា
ធ ធរមានផងដែ�រ។

(c) ជនណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តជាមួយជនដទៃទ�ៀត ម្នាក់ ឬច្រើ ននាក់
ដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើចោរកម្មពីរដង ឬច្រើ នជាងនេះ ដោយអនុលោមតាម
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ផ្នែកទី 459.5 ឬ 490.2 នូវទ្រព្យសម្បត្តិ ឬទំនិញរាយ ដែលមានតម្លៃ
សរ ុបល�ើ សពីពីររយហាសិ បដុល្លារ ($250) និ ងយកទ្រព្យសម្បត្តិនេះ
ដោយខុសច្បាប់ ក្នុងរយៈពេល 180 ត្រូវបានចោទប្រកាន់ ពីបទចោរកម្ម
នៅហាងលក់រាយដោយមានការរ�ៀបចំ ។

(d) ថ្វីប�ើមានកថាខណ្ឌ ទី (3) នៃផ្នែករង (h) នៃផ្នែកទី 1170, កថាខណ្ឌ
ទី (2) និ ង (4) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 1170.12, កថាខណ្ឌ ទី (2)
និ ង (4) នៃផ្នែករង (c) នៃផ្នែកទី 667 ចោរកម្មនៅហាងលក់រាយ
ដោយមានការរ�ៀបចំ  ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមិ នល�ើ សពីមួយឆ្ំនា
ឬដាក់ពន្ធនាគារដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (h) នៃផ្នែកទី 1170។

(e) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ តម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិរាយដែលបាន
លួចយកទៅដោយជនល្មើ សទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តជាក្រុម អាចត្រូវ
បានសរ ុបទៅជាចំ នួន ឬបទចោទប្រកាន់ តែមួយ ដែលមានចំ នួនសរ ុប
តម្លៃស្មើ នឹងទំនិញរាយទាំងអស់ ដែលជាតម្លៃដែលត្រូវបានពិចារណា
នៅក្នុងការកំណត់អំពីកម្រិ តនៃអំព�ើចោរកម្ម។

(f) បទល្មើ សក្រោមផ្នែកនេះ អាចត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងខោនធី
ណាមួយដែលអំព�ើរចោរកម្មជាមូលដ្ឋានអាចត្រូវបានកាត់ទោសជា
បទល្មើ សដាច់ ដោយឡែកពីគ្នា ។

(g) ផ្នែកនេះមិ នហាមឃាត់ជនល្មើ សណាម្នាក់ ឬច្រើ ននាក់ពី
ការចោទប្រកាន់ ពីការរំលោភបំ ពានច្បាប់ ដែលក�ើតចេញពីប្រតិបត្តិការ
បទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌដូចគ្នា ដែលរលោ
ំ ភបំ ពានទៅល�ើ ផ្នែកនេះឡ�ើយ។
ផ្នែកទី  9. វិសោធនកម្ម។
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ច្បាាប់់ នេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមដោ�យរដ្ឋឋសភាឡើ�ើយ លើ�ើ កលែ�ងតែ�
ដោ�យលក្ខខន្តិិ�កៈៈអ្វីី�មួួយ ដែ�លពង្រី�ីកបន្ថែ�ែមនូូវគោ�លបំំ ណង លទ្ធផ
ធ ល និិ ង
សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍នៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះ ហើ�ើយត្រូ�វូ បានឆ្លលងនៅ�ក្នុុ�ងសភានីីមួួយ
ៗដោ�យការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យហៅ�ឈ្នោះ�ះ�ដែ�លបានបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងទិិន្នាានុុ
ប្បបវត្តិិ� បីីភាគបួួននៃ�សមាជិិ កភាពនៃ�សភានីីមួួយៗដំំ ណាលគ្នាា ឬដោ�យ
លក្ខខន្តិិ�កៈៈណាមួួយដែ�លចូូលជាធរមាននៅ�ពេ�លដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុម័័ត
ដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ផ្នែកទី  10.

វិច្ឆិន្តភាព។

ប្រ�សិិ នបើ�ើបទបញ្ញញត្តិិ�ណាមួួយនៃ�ច្បាាប់់នេះ�ះ ឬផ្នែ�ែកណាមួួយនៃ�បទបញ្ញញត្តិិ�
នេះ�ះ ឬការអនុុវត្តតរបស់់ វាទៅ�លើ�ើ ជនណាម្នាាក់់ ឬកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយគឺឺ
ដោ�យសារហេ�តុុផលអ្វីី�មួួយដែ�លចាត់់ទុុកជាមោ�ឃៈៈ ឬផ្ទុុ�យពីីរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ
នោះ�ះ បទបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លនៅ�សេ�សសល់់  និិងការអនុុវត្តតដែ�លអាចត្រូ�វូ បាន
ផ្ដដល់់ សុុពលភាពដោ�យគ្មាានបទបញ្ញញត្តិិ� ឬការអនុុវត្តតដែ�លចាត់់ទុុកជា
មោ�ឃៈៈ ឬផ្ទុុ�យពីីរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញមិិនត្រូ�វូ រងការប៉ះះ�ពាល់់ ឡើ�យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ត្រូ�វូ នៅ�តែ�
ើ
មានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយសរុ ុបមក បទបញ្ញញត្តិិ�ទាំំងឡាយនៃ�
ច្បាាប់់ នេះ�ះ គឺឺជាប្រ�ការសេ�សសល់់ ។
ផ្នែកទី  11.

គំនិតផ្ដួចផ្ដើ មដែលមានទំនាស់ ។

(a) ក្នុងករណីដែលវិធានការនេះ និ ងវិធានការមួយផ្សេងទ�ៀតដែល
ដោះស្រាយការពិចារណាល�ើ ការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមាន
លក្ខខណ្ឌ ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 32 នៃមាត្រា I នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ការដកហូតសិ ទ្ធិដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ និ ងការ
ត្រួតពិនិត្យក្នុងសហគមន៍ ក្រោយការដោះលែង ការប្រមូល DNA ឬបទ
ល្មើ សចោរកម្មត្រូវមាននៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោ តទូទាំងរដ្ឋដូចគ្នានោះ បទបញ្ញត្តិ
នៃវិធានការ ឬបណ្
ដា វិធានការផ្សេងទ�ៀតត្រូវចាត់ទុកថាមានទំនាស់
ជាមួយនឹងវិធានការនេះ។ ក្នុងករណីដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើ មនេះទទួលបាន
សំ ឡេងឆ្នោ តគាំទ្រច្រើ នជាង វិធានការមួយដែលចាត់ទុកថាមានទំនាស់
ជាមួយវា ប្រការនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើ មនេះនឹ ងត្រូវឈ្នះទាំងស្រុង ហ�ើយ
វិធានការ ឬបណ្
ដា វិធានការផ្សេងទ�ៀតត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។
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សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បន្ត

ិ នការនេះត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោ ត ប៉ុន្តែ
(b) ប្រសិ នប�ើវធា
ត្រូវបានជំ នួសដោយច្បាប់ ដោយមានវិធានការទំនាស់ ផ្សេងទ�ៀតដែល
អនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោ តនៅពេលបោះឆ្នោ តតែមួយ ហ�ើយវិធានការ
សន្លឹកឆ្នោ តដែលមានទំនាស់ ត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈនាពេលក្រោយ
មកទ�ៀតនោះ វិធានការនេះត្រូវតែស្វ័យអនុវត្ត និ ងទទួលបានប្រសិ ទភា
្ធ ព
ពេញលេញ។
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វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះ បានដាក់ជូន ប្រជាជន ដោយអនុលោម ទៅតាម
មាត្រានៃភាគ 8 មាត្រា II នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California។

វិិធានការផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមទៅ�លើ�ើផ្នែ�ែកទាំង
ំ ឡាយនៃ�ក្រ�មរដ្ឋឋប្បប
វេ�ណីី ដូូច្នេះ�ះ�បទបញ្ញញត្តិិ�ជាធរមានដែ�លត្រូ�វូ បានដាក់់បង្ខំំ�ឲ្យយលុុបចោ�ល ត្រូ�វូ
បានបោះ�ះពុុម្ពពជា ប្រ�ភេ�ទឆូូតចោ�ល បទបញ្ញញត្តិិ�ថ្មីី�ដែ�លត្រូ�វូ បានស្នើ�ើ�ឲ្យយបន្ថែ�ែម
ត្រូ�វូ បានបោះ�ះពុុម្ពពជា ប្រ�ភេ�ទអក្សសរទ្រេ��ត ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់ថា វាជាបទបញ្ញញត្តិិ�ថ្មីី�។

សំំណើ�ើច្បាាប់់

ច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីីលទ្ធភា
ធ ពជួួល

ប្រជាពលរដ្ឋ California សម្រេចដូចខាងក្រោម៖
ភាគ 1. ចំ ណងជ�ើង.

ច្បាាប់់ នេះ�ះ ត្រូ�វូ មានគេ�ដឹឹ ងឮ ហើ�ើយអាចត្រូ�វូ បានដកស្រ�ង់់ ជា “ច្បាាប់់ នៃ�
លទ្ធធភាពជួួល (Rental Affordability Act)”។
ផ្នែ�ែកទីី  2. ការរកឃើ�ើញ និិ ងសេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាស។

ប្រជាជននៃរដ្ឋ California រកឃ�ើញ និ ងប្រកាសដូចខាងក្រោម៖

(a) ពលរដ្ឋ California កាន់ តែច្រើន (ជាង 17 លាននាក់) កំពុងតែ
ជួលផ្ទះច្រើ នជាងពីមុន។ យោងតាមតួលេខរបស់ រដ្ឋ’អត្រាកម្មសិទ្ធិល�ើ
ផ្ទះសម្បែងនៅរដ្ឋ California បានធ្លាក់ចុះដល់ កម្រិ តទាបបំ ផុតរបស់ វា
ចាប់ តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្ំនា 1940 មក។ មួយភាគបួននៃមនុស្សធំ ពេញវ ័យ
រាប់ លាននាក់ (អាយុ 25–34 ឆ្ំនា ) នៅតែរស់ នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់
ពួកគេ (ការិយាល័យជំ រ�ឿនសហរដ្ឋអាមេរិក)។

(b) តម្លៃ�ៃផ្ទះះ�ជួួល បានឡើ�ើងខ្ពពស់់កប់់ពពកក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�ថ្មីី�ៗនេះ�ះ។
ការជួួលថ្នាាក់់កណ្តាាលគឺឺមានកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់ នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California លើ�ើ
ពីីរដ្ឋឋផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ម 50 រដ្ឋឋ, រដ្ឋឋ 
California មានកម្រិ�ិ តការជួួលខ្ពពស់់លំំដាប់់ទីីបួួន។

(c) ជាលទ្ធផលនៃតម្លៃផ្ទះជួលដែលក�ើនឡ�ងនេ
ះ ភាគច្រើ ននៃអ្នកជួល
ើ
ផ្ទះនៅរដ្ឋ California ត្រូវទទួលរងបន្ទុកល�ើ សលប់ ដោយសារចំណាយ
ល�ើ ផ្ទះ ដោយត្រូវចំ ណាយល�ើ សពី 30 ភាគរយនៃចំ ណូលរបស់ ពួកគេ
ទៅល�ើ ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ។ មួយភាគបី នៃគ្រួសារអ្នកជួលផ្ទះ ចំ ណាយល�ើ សពី 
50 ភាគរយនៃចំ ណូលរបស់ ពួកគេទៅល�ើ ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ។

(d) យោ�ងតាមសម្ព័័�ន្ធធផ្ទះះ�សម្បែ�ែងអ្ននកមានចំំ ណូូលទាបថ្នាាក់់ជាតិិ ពលរដ្ឋឋ 
California ម្នាាក់់ដែ�លរកប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លអប្បបបរិិមា នឹឹ ងត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ការ 92 ម៉ោ�ោង
ក្នុុ�ងមួួយសប្ដាាហ៍៍ដើ�ើម្បីី�មានលទ្ធធភាពបង់់ ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លផ្ទះះ�ល្វែ�ែងដែ�លជាមធ្យយម
មានបន្ទទប់់គេ�ងមួួយ។
(e) ក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារដែ�លប្រ�ឈមនឹឹ ងអសន្តិិ�សុុខផ្ទះះ�សម្បែ�ែង ជារឿ�ឿយៗ
ត្រូ�វូ បានបង្ខំំ�ឲ្យយសម្រេ��ចចិិ ត្តតរវាងការបង់់ ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លផ្ទះះ�របស់់ ពួួកគេ� និិងការ
បំំ ពេ�ញសេ�ចក្ដីី�ត្រូ�វូ ការមូូលដ្ឋាានផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត ដែ�លមានផលអវិិជ្ជជមាន
ទៅ�លើ�ើ លទ្ធផ
ធ លសុុខភាពរបស់់ ពួួកគេ�។ កម្មមករ និិ យោ�ជិិកដែ�លរង
ការឈឺឺ ចាប់់ពីីផ្ទះះ�សម្បែ�ែងគ្មាានស្ថេ�េរភាព និិ ងការចុះះ�ខ្សោ�ោយសុុខភាពរបស់់

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ពួួកគេ� ត្រូ�វូ តស៊ូូ�រក្សាាការងារ ដែ�លរុ ុញច្រា�នពួួកគេ�ឲ្យយចូូលទៅ�ក្នុុ�ងភាពក្រី�ីក្រ� 
និិ ងគ្មាានផ្ទះះ�សម្បែ�ែង។

(f) សហជីីពការងារ ដូូចជាសមាគមគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនរដ្ឋឋ California សមាគម
គិិលានុុប្បបដ្ឋាាករដ្ឋឋ California និិ ងសហជីីពនិិ យោ�ជិិកផ្ដដល់់សេ�វាអន្តតរជាតិិ
(SEIU) បានធ្វើ�ើ�ឲ្យយផ្ទះះ�សម្បែ�ែងដែ�លមានលទ្ធធភាពអាចបង់់ បានក្លាាយជា
អាទិិភាពសម្រា�ប់់ សមាជិិ ករបស់់ ខ្លួួ�ន។ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀននៅ�តាមមជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ទីីក្រុ� ុងរបស់់ រដ្ឋឋ California កំំពុុងតែ�ចំំណាយប្រា�ក់់ 40 ភាគរយដល់់
70 ភាគរយនៃ�ប្រា�ក់់ខែ�របស់់ ខ្លួួ�នទៅ�លើ�ើ ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង ហើ�ើយភាគច្រើ��ើ នត្រូ�វូ
បានបង្ខំំ�ឲ្យយដកយកមួួយម៉ោ�ោង ឬច្រើ��ើ នម៉ោ�ោងពីីការងាររបស់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�
មានលទ្ធធភាពបង់់ ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លផ្ទះះ�មួួយ។

(g) ទោះ�ះបីីជារដ្ឋឋនេះ�ះតំំណាងឲ្យយត្រឹ�ឹមតែ� 12 ភាគរយនៃ�ចំំ នួួនប្រ�ជាជន
ទូូទាំង
ំ សហរដ្ឋឋក៏៏ដោ�យ រដ្ឋឋ California ផ្ដដល់់ ទីីលំំនៅ�ដល់់ ប្រ�ជាជនដែ�ល
គ្មាានផ្ទះះ�សម្បែ�ែងទូូទាំងប្រ�ទេ�
សរហូូតដល់់ 22 ភាគរយ។ (ក្រ�សួួងអភិិវឌ្ឍឍ
ំ
ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង និិ ងសហគមន៍៍ រដ្ឋឋ California)
(h) យោងតាមការសិ ក្សាមួយកាលពីឆ្ំនា 2018 នៅក្នុង UCLA
Anderson Forecast មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរង
ឹ មាំរវាងថ្លៃឈ្នួលមធ្យម
ដែលខ្ពស់ជាង ជាមួយនឹងចំនួននៃប្រជាជនដែលរស់ នៅតាមដងផ្លូវ ឬ
ទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ន។ នៅពេលផ្សំគ្នា ជាមួយនឹងកត្តា មានហានិ ភ័យ
នីមួយៗ ទីផ្សារផ្ទះសម្បែងដែលមានលទ្ធភាពអាចបង់ បាន រ ួមចំ ណែក
បង្កើតបានជាកំណ�ើនអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែង។

(i) បញ្ជាគ្មានលំ នៅដ្ឋានគឺជាបញ្ហា សុខភាពសាធារណៈដ៏ ចម្បង។
ប្រជាជនដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង ទំនងជានឹ ងត្រូវស្លាប់ មុនអាយុបីទៅបួន
ដង ហ�ើយទំនងជាប្រឈមនឹ ងជំ ងឺឆ្លង នេះប�ើ យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិ
ថែទាំសុខភាពសម្រាប់ អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែង។
(j) មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់ គ្រង និងបង្ការជំ ងឺ បានព្រមានថា ប្រជាជនងាយ
រងគ្រោះប្រឈមនឹ ងអាយុរស់ នៅមធ្យមទាបជាង មានអត្រាជំ ងឺមហារីក
ខ្ពស់ជាង និ ងក�ើតមកមានខ្ចោះច្រើ ន នៅពេលពួកគេផ្លាស់ ទីលំ នៅ
ចេញពីផ្ទះរបស់ ពួកគេដោយសារតែការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់
ជិ តខាងរបស់ ពួកគេ។

(k) កំណ�ើនបន្ទុកចំ ណាយទៅល�ើ ផ្ទះសម្បែង ធ្វើឲ្យការកកស្ទះចរាចរណ៍
កាន់ តែអាក្រក់ថែមទ�ៀត និ ងបង្កគ្រោះភ័យដល់បរិស្ថាន ដោយបង្ខំឲ្យ
អ្នកធ្វើដំណ�ើរពីផ្ទះទៅកន្លែងធ្វើការត្រូវរស់ នៅកាន់ តែឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការ
របស់ ខ្លួន ដែលធ្វើឲ្យរយៈពេលធ្វើដំណ�ើរពីផ្ទះទៅកន្លែងធ្វើការមានការ
ក�ើនឡ�ង
ើ ។ របាយការណ៍ដោយ Pew Charitable Trusts បាន
កត់សម្គាល់ ថា ចំ នួននៃពលរដ្ឋ California ដែលធ្វើដំណ�ើរពីផ្ទះទៅ
កន្លែងធ្វើការល�ើ សពី 90 នាទី នៅតាមផ្លូវនីមួយៗ មានការក�ើនឡ�ង 
ើ
40 ភាគរយ ចន្លោះពីឆ្ំនា 2010 ដល់ ឆ្ំនា 2015។ កំណ�ើននេះគឺជា
លទ្ធផលដោយផ្ទាល់ នៃកង្វះខាតផ្ទះសម្បែងដែលមានលទ្ធភាពបង់ ថ្លៃ
ឈ្នួលបាននៅជិ តកន្លែងធ្វើការ។
(l) បន្ទុកនៃភ័ស្តុតាងដែលក�ើនឡ�ង 
ើ បានផ្ដល់ ជាយោបល់ ថា ការធ្វើឲ្យមាន
ស្ថេរភាពថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ អាចនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ ទូលំទូលាយដល់អ្នកជួល
ផ្ទះ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ រដ្ឋ បរិស្ថាន និ ងសេវាសាធារណៈរបស់ រដ្ឋផងដែរ។
ផ្នែកទី  3. គោលបំ ណង និងចេតនា

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៃ�រដ្ឋឋ California តទៅ�នេះ�ះប្រ�កាសនូូវគោ�លបំំ ណងនិិង
គោ�លដៅ�ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យច្បាាប់់ នេះ�ះដូូចខាងក្រោ��ម៖

(a) ដ�ើ ម្បីអនុញ្ញា តឲ្យទីក្រុង និ ងខោនធីនានារបស់ រដ្ឋ California
អភិវឌ្ឍន៍  និងអនុវត្តគោលនយោបាយគ្រប់ គ្រងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះដែលធានា
ថា អ្នកជួលផ្ទះអាចស្វែងរក និ ងមានលទ្ធភាពបង់ ថ្លៃឈ្នួលនៅក្នុងដែន
សមត្ថកិច្ចរបស់ ខ្លួន។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 21 បន្ត

(b) ពង្រឹ�ឹ ងគុុណភាពនៃ�ការរស់់ នៅ�របស់់ អ្ននកជួួលផ្ទះះ�រាប់់ លាននាក់់ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ 
California និិ ងកាត់់បន្ថថយចំំ នួួននៃ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៃ�រដ្ឋឋ California ដែ�ល
ប្រ�ឈមនឹឹ ងបញ្ហាាលំំ នៅ�ដ្ឋាានធ្ងងន់់ ធ្ងងរនិិងគ្មាានផ្ទះះ�សំំបែ�ង។
(c) ដ�ើ ម្បីបញ្ឈប់ ការក�ើនឡ�ង
ើ នៃការបណ្ដេ ញចេញ និ ងការផ្លាស់ ទីជម្រក
ដែលប៉ ះពាល់ ដលល់សហគមន៍ នានាទូទាំងរដ្ឋ California។
(d) ដ�ើ ម្បីអនុញ្ញា តឲ្យទីក្រុង ខោនធី ឬទីក្រុង និ ងខោនធី អនុវត្តច្បាប់ ក្នុង
មូលដ្ឋានណាមួយដែលគ្រប់ គ្រងទៅល�ើ អត្រាថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសម្រាប់
អចលនទ្រព្យលំ នៅដ្ឋាន ដរាបណាវាមានអាយុកាលយ៉ាងតិច 15 ឆ្ំនា  ចាប់
តាំំងពីីអចលនទ្រ�ព្យយនោះ�ះបានទទួួលលិិខិិតបញ្ជាាក់់ការកាន់់កាប់់ របស់់ខ្លួួ�ន។

(e) ដើ�ើ ម្បីី�អនុុញ្ញាាតឲ្យយច្បាាប់់ ក្នុុ�ងស្រុ� ុកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងអត្រា�ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លបន្ទាាប់់ ពីីមាន
ផ្ទះះ�ទំំនេ�រ ដោ�យអនុុញ្ញាាតឲ្យយម្ចាាស់់ ផ្ទះះ�បង្កើ�ើ�នថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លបន្ទទប់់ដែ�លទំំនេ�រ មិិន
លើ�ើ សពីី 15 ភាគរយក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លបីីឆ្នាំំ�បន្តតបន្ទាាប់់ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើ កំំណើ�ើន
ណាមួួយដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតក្រោ��មបទបញ្ជាាក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន។
(f) ដ�ើ ម្បីល�ើកលែងម្ចា ស់ ផ្ទះដែលមានលំ នៅដ្ឋានមួយ ឬពីរ ចេញពី
ច្បាប់ គ្រប់ គ្រងថ្លៃឈ្នួលក្នុងមូលដ្ឋាន។
ផ្នែកទី  4. ផ្នែកទី 1954.50 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដូចខាងក្រោម៖

1954.50. ជំំពូូកនេះ�ះ ត្រូ�វូ មានគេ�ដឹឹងឮ ហើ�ើយអាចត្រូ�វូ បានដកស្រ�ង់់ជា
ច្បាាប់់ ភាពមានលទ្ធធភាព បង់់ ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល ផ្ទះះ� Costa-Hawkins។
ផ្នែកទី  5. ផ្នែកទី 1954.52 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដូចខាងក្រោម៖

1954.52. (a) ថ្វីី�បើ�ើ មានបទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ច្បាាប់់ ណាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតក៏៏
ដោ�យ ម្ចាាស់់ នៃ�អចលនទ្រ�ព្យយលំំ នៅ�ដ្ឋាានអាចបង្កើ�ើ�តនូូវអត្រា�ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លផ្ទះះ�
ដំំ បូូង និិងបន្តតបន្ទាាប់់ ទាំង
ំ អស់់ សម្រា�ប់់ លំំនៅ�ដ្ឋាាន ឬបន្ទទប់់អំំពីីអ្វីី�មួួយ ដូូច 
ខាងក្រោ��មនេះ�ះ គឺឺជាការពិិត៖

(1) វាមាន លិ ខិតបញ្ជាក់ការកាន់ កាប់ ដែលចេញនៅក្រោយថ្ងៃទី 1
ខែកុម្ភៈ ឆ្ំនា 1995 ដែលបានចេញលិ ខិតបញ្ជាក់ការកាន់ កាប់ លំនៅ
ដ្ឋានល�ើ កទីមួយក្នុងរយៈពេល 15 ឆ្ំនា បន្ទា ប់ ពីថ្ងៃដែលម្ចា ស់ ផ្ទះស្វែងរក
ការបង្កើតអត្រាថ្លៃឈ្នួលផ្ទះដំ បូង ឬជាបន្តបន្ទា ប់ ។
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(2) វាត្រូវបានល�ើ កលែងរ ួចមកហ�ើយពីបទបញ្ជាគ្រប់ គ្រងថ្លៃឈ្នួល
លំ នៅដ្ឋានរបស់ អង្គភាពសាធារណៈនៅថ្ងៃទី ឬមុនថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្ំនា
1995 ដោយអនុលោមតាមការល�ើ កលែងថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ បន្ទប់
ដែលទ�ើបតែបានសាងសង់ រ ួចថ្មីៗ៖

(3) (A) វាអាចផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាាពីីចំំ ណងជើ�ើងចំំពោះ�ះបន្ទទ
ប់់ ស្នាាក់់នៅ� ឬផលប្រ�យោ�ជន៍៍ រងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង ដូូចមានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ង
ផ្នែ�ែករង (b), (d), ឬ (f) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 11004.5 នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីអាជីីវកម្មម និិ ង
វិិជ្ជាាជីីវៈៈ, ហើ�ើយម្ចាាស់់គឺឺជារូ ូបវ័ ័ន្តបុ
ត ុគ្គគលដែ�លកាន់់ កាប់់ លំំនៅ�ដ្ឋាាន ឬបន្ទទប់់
ផ្ទះះ�មិិ នលើ�ើ សពីីពីីរបន្ទទប់់។
(B) កថាខណ្ឌឌនេះ�ះមិិ នយកទៅ�អនុុវត្តតក្នុុ�ងករណីី ណាមួួយដូូចខាងក្រោ��ម
ឡើ�ើយ៖
(i) បន្ទាាប់់ ស្នាាក់់នៅ�ឬបន្ទទប់់ដែ�លការជួួលមុុនត្រូ�វូ បានបញ្ចចប់់ ដោ�យម្ចាាស់់
ផ្ទះះ�ដោ�យការជូូនដំំណឹឹងអនុុលោ�មតាមវគ្គគ 1946.1 ឬត្រូ�វូ បានបញ្ចចប់់
ដោ�យការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការជួួលដែ�លបានជូូនដំំណឹឹងអនុុលោ�ម
តាមវគ្គគ 827។

(ii) បន្ទទប់់គេ�ងឬបន្ទទប់់ខុុនដូូដែ�លមិិនទាន់់ត្រូ�វូ បានលក់់ដាច់់ដោ�យឡែ�ក
ដោ�យអ្ននកបែ�ងចែ�កបន្តតដល់់អ្ននកទិិញត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ ។ ចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់
នៃ�ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដំំ បូូងរបស់់ បន្ទទប់់ស្នាាក់់នៅ� សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ
គឺឺជាថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លស្រ�បច្បាាប់់ ដែ�លចូូលជាធរមានកាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី 7 ខែ�ឧសភា
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|

27

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ឆ្ំនា 2001 ល�ើ កលែងតែចំនួនទឹកប្រាក់នៃថ្លៃឈ្នួលនោះត្រូវបាន
គ្រប់ គ្រងដោយបទបញ្ញត្តិខុសៗគ្នា នៃជំ ពូកនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណា
ប្រ�សិិ នបើ�ើលំំនៅ�ដ្ឋាាន ឬបន្ទទប់់ផ្ទះះ�ល្វែ�ែងបំំ ពេ�ញតាមលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៃ�
កថាខណ្ឌឌទីី (1) ឬ (2) នៃ�ផ្នែ�ែករង (a) ឬ ប្រ�សិិ នបើ�ើលំំនៅ�ដ្ឋាាន ឬបន្ទទប់់
ទាំំងអស់់  លើ�ើ កលែ�ងតែ�មួួយ ត្រូ�វូ បានលក់់ចេ�ញដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាា
ដោ�យអ្ននកបែ�ងចែ�កបន្តតទៅ�ឲ្យយអ្ននកទិិញដោ�យសុុចរិត
ិ ក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃណាមួួយ 
ហើ�ើយអ្ននកបែ�ងចែ�កបន្តតនោះ�ះបានកាន់់ កាប់់ លំំនៅ�ដ្ឋាាន ឬបន្ទទប់់ផ្ទះះ�ល្វែ�ែង
ដែ�លនៅ�សេ�សសល់់ មិិនទាន់់បានលក់់នោះ�ះជាលំំ នៅ�ដ្ឋាានគោ�លរបស់់ ខ្លួួ�ន
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លយ៉ាាងតិិចមួួយឆ្នាំំ� បន្ទាាប់់ ពីីការបែ�ងចែ�កបន្តតបានកើ�ើតឡើ�ើង
នោះ�ះ កថាខណ្ឌឌរង (A) នៃ�កថាខណ្ឌឌទីី (3) ត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះលំំ នៅ�
ដ្ឋាាន ឬបន្ទទប់់ផ្ទះះ�ល្វែ�ែងដែ�លនៅ�សេ�សសល់់ មិិនទាន់់បានលក់់នោះ�ះ។

(C) ក្នុុ�ងករណីីដែ�លបន្ទទប់់ស្នាាក់់នៅ�ឬបន្ទទប់់ដែ�លអត្រា�ជួួលដំំបូូងឬបន្តតប
ន្ទាាប់់ ត្រូ�វូ បានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដោ�យដីីកា ឬបទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ជំំ ពូូកនេះ�ះមានអនុុភាព
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1995 លក្ខខខណ្ឌឌដូូចខាងក្រោ��មត្រូ�វូ អនុុវត្តត៖
(i) ម្ចាាស់់ អចលនវត្ថុុ�ដូូចបានរៀ�ៀបរាប់់ ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌនេះ�ះអាចបង្កើ�ើ�តអត្រា�
ជួួលដំំបូូងនិិងបន្តតបន្ទាាប់់ ទាំង
ំ អស់់ សម្រា�ប់់ ការជួួលដែ�លមានឬការជួួល
ថ្មីី�ៗមានអានុុភាភាពនៅ�ឬក្រោ��យថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1999 ប្រ�សិិ នបើ�ើ
ការជួួលមានអានុុភាពនៅ�ឬក្រោ��យថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1999 ត្រូ�វូ បាន
បង្កើ�ើ�តចន្លោះ�ះ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1996 និិ ងថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� 1998។
(ii) ដោ�យចាប់់ ផ្តើ�ើ� មនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1999 ម្ចាាស់់ អចលនវត្ថុុ�
ដូូចបានរៀ�ៀបរាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌនេះ�ះអាចបង្កើ�ើ�តអត្រា�ជួួលដំំបូូងនិិង
បន្តតបន្ទាាប់់ ទាំង
ំ អស់់ ចំំពោះ�ះការជួួលថ្មីី�ៗ ប្រ�សិិ នបើ�ើការជួួលពីីមុុនត្រូ�វូ មាន
អានុុភាពនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� 1995។
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(iii) អត្រា�ជួួលដំំបូូងសម្រា�ប់់ បន្ទទប់់ស្នាាក់់នៅ�ឬបន្ទទប់់ដូូចបានរៀ�ៀបរាប់់ នៅ�ក្នុុ�
ងកថាខណ្ឌឌនេះ�ះ ដែ�លអត្រា�ជួួលដំំបូូងត្រូ�វូ គ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យដីីកា
ឬបទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ជំំ ពូូកដែ�លចូូលជាធរមាននៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1995
រហូូតដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1999 មិិ នអាចលើ�ើ សចំំ នួួនដែ�លត្រូ�វូ
បានគណនាអនុុលោ�មតាមអនុុផ្នែ�ែក (c) នៃ�វគ្គគ 1954.53។ ម្ចាាស់់
អចលនវត្ថុុ�ដូូចបានរៀ�ៀបរាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌនេះ�ះ រហូូតដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 1
ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1999 អាចបង្កើ�ើ�តអត្រា�ជួួលដំំបូូងសម្រា�ប់់ បន្ទាាប់់ ស្នាាក់់នៅ�
ឬបន្ទទប់់ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអ្ននកជួួលបានមោ�ឃៈៈ បោះ�ះបង់់ ចោ�ល ឬកែ�ប្រែ��
ដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតអនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌទីី (2) នៃ�វគ្គីី� 1161 នៃ�ក្រុ� ុម
ិ
នីីតិិវិធីីរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី
។
(b) អនុផ្នែក (a) មិ នយកមកអនុវត្តទេ ក្នុងករណីដែលម្ចា ស់ អចលនវត្ថុ
បានយល់ ព្រមផ្សេងតារយៈកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គភាពសាធារណៈដោយ
ពិចារណារល�ើ ការផ្តល់ ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ ឬទម្រង់ ផ្សេងទ�ៀតនៃជំ នួយ
ដូចកំណត់ក្នុងជំ ពូក 4.3 (ចាប់ ផ្ើ តមជាមួយវគ្គ 65915) នៃផ្នែកទី 1 នៃ
ចំ ណងជ�ើង 7 នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល។
(c) គ្មាានអ្វីី�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងវគ្គគនេះ�ះត្រូ�វូ បានបកស្រា�យឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់អំំណា
ចនៃ�អង្គគភាពសាធារណៈៈ ដែ�លអាចមានក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�និិ យ័័តឬគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
មូូលដ្ឋាានសម្រា�ប់់ ការកែ�ប្រែ��ផ្សេ�េង។
(d) វគ្គគនេះ�ះមិិ នយកមកអនុុវត្តតចំំពោះ�ះបន្ទទប់់ស្នាាក់់នៅ�ឬបន្ទទប់់ណាមួួ
យដែ�លមានបញ្ហាាសុុខភាពធ្ងងន់់ ធ្ងងរ សុុវត្ថិិ�ភាព អគ្គីី�ភ័័យ ឬបង្កើ�ើ�តឱ្យយ
មានការរំំលោ�ភច្បាាប់់  លើ�ើ កលែ�ងតែ�អ្វីី�ទាំំងឡាយដែ�លបណ្តាាលមកពីី
គ្រោះ��ះមហន្តតរាយសម្រា�ប់់ ការលើ�ើ កឡើ�ង
ើ ត្រូ�វូ បានចេ�ញដោ�យភ្នាាក់់ងារ
រដ្ឋាាភិិបាលសមស្រ�បហើ�ើយដែ�លនៅ�មិិ នបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�ល
ប្រាំ�ំមួួយខែ�ឬលើ�ើ សពេ�លទំំនេ�រមុុន។

(e) អនុលោមតាមច្បាប់ រដ្ឋ California សិ ទ្ធិរបស់ ម្ចា ស់ ផ្ទះក្នុងការទទួល
បានអត្រាយុត្តិធម៌ នៃការតបស្នងពីអចលនទ្រព្យ មិ នត្រូវសង្ខេបឲ្យខ្លី
ដោយបទបញ្ញត្តិធម្មនុញ្ញ បទបញ្ជា ឬនីយ័ តកម្មក្នុងមូលដ្ឋានណាមួយ 
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ដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុម័័តដោ�យទីីក្រុ� ុងមួួយ ខោ�នធីីមួួយ ឬទីីក្រុ� ុង និិ ងខោ�នធីី
មួួយឡើ�យ
ើ ។
ផ្នែកទី  6. ផ្នែកទី 1954.53 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដូចខាងក្រោម៖

1954.53. (a) ថ្វីី�បើ�ើ មានបទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ច្បាាប់់ ណាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ក៏៏ដោ�យ ហើ�ើយលើ�ើ កលែ�ងតែ�មានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី 1954.52 និិ ង
ផ្នែ�ែករង (b) នៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះ ទីីក្រុ� ុងមួួយ ខោ�នធីីមួួយ ឬទីីក្រុ� ុង និិ ងខោ�នធីីមួួយ
តាមរយៈៈបទបញ្ញញត្តិិ� បទបញ្ជាា ឬនីីយ័័ តកម្មមក្នុុ�ងមូូលដ្ខាាន អាចគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
អត្រា�ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លពីីដំំ បូូង និិងបន្តតបន្ទាាប់់ ទាំង
ំ អស់់ សម្រា�ប់់ អចលនទ្រ�ព្យយ
លំំ នៅ�ដ្ឋាាន។ ម្ចាាស់់ នៃ�អចលនទ្រ�ព្យយលំំ នៅ�ដ្ឋាាន អាចបង្កើ�ើ�តនូូវអត្រា�
ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដំំ បូូងសម្រា�ប់់ លំំនៅ�ដ្ឋាាន ឬបន្ទទប់់ លើ�ើ កលែ�ងតែ�បទបញ្ញញត្តិិ�
ណាមួួយខាងក្រោ��មនេះ�ះត្រូ�វូ បានអនុុវត្តត៖

(1) ការជួលមុនត្រូវបានបញ្ចប់ដោយម្ចា ស់ ផ្ទះដោយការជូនដំណឹង
អនុលោមតាមវគ្គ 1946.1 ឬត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការផ្លាស់ ប្តូរលក្ខខណ្ឌ
នៃការជួលដែលបានជូនដំណឹងអនុលោមតាមវគ្គ 827 ល�ើ កលែងតែការ
កែប្រែត្រូវបានអនុញ្ញា តដោយច្បាប់ ក្នុងចំនួននៃការជួលឬថ្លៃឈ្នួល។
សម្រា�បគោ�លបំំ ណងនៃ�កថាខណ្ឌឌនេះ�ះ ការបញ្ចចប់់ ឬមិិ នបន្តតជាថ្មីី�នៃ�កិិច្ចចសន្យាា
ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងរបស់់ម្ចាាស់់អចលនវត្ថុុ�ជាមួួយនឹឹងភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាលកំំណត់់
កម្រិ�ិ តការជួួលចំំពោះ�ះអ្ននកជួួលមានគុុណវុ ុឌ្ឍិិ� ត្រូ�វូ បកស្រា�យថាជាការកែ�ប្រែ��
លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការជួួលអនុុលោ�មតាមវគ្គគ 827។
(A) នៅ�ក្នុុ�ងយុុត្តាាធិិការមួួយដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យដីីកាឬបទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�
ជំំ ពូូកស្តីី�ពីីអត្រា�ជួួលសម្រា�ប់់ បន្ទទប់់ស្នាាក់់នៅ�ឬបន្ទទប់់ ម្ចាាស់់អចលនវត្ថុុ�
ដែ�លបញ្ចចប់់ ឬខកខានការពិិនិិត្យយមើ�ើ លកិិច្ចចសន្យាាឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួយ
ភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាលដែ�លកំំណត់់សម្រា�ប់់ កម្រិ�ិតជួួលដល់់គុុណវុ ុឌ្ឍិិ�អ្ននកជួួល
អាចមិិ នកំំណត់់ការជួួលដំំបូូងសម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�លបីីឆ្នាំំ�បន្ទាាប់់ ពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទ
បញ្ចចប់់ ឬមិិ នបន្តតជាថ្មីី�នៃ�កិិច្ចចសន្យាាឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង។ សម្រា�ប់់ ការជួួល
ថ្មីី�ណាមួួយដែ�លបានបង្កើ�ើ�តក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�រយៈៈពេ�លបីីឆ្នាំំ� អត្រា�ជួួល
សម្រា�ប់់ ការជួួលថ្មីី�ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តចំំ ពោះ�ះបន្ទទប់់ស្នាាក់់នៅ�ឬបន្ទទប់់ទំំនេ�រត្រូ�វូ
កំំណត់់អត្រា�ដូូចគ្នាា ដូូចការជួួលដែ�លបានបញ្ចចប់់ ឬមិិ នបន្តតជាថ្មីី�កិិច្ចចសន្យាា
ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួយភ្នាាក់់ងារដ្ឋាាភិិបាលដែ�លកំំណត់់ពីីការកំំណត់់
ការជួួលចំំពោះ�ះអ្ននកជួួលមានគុុណវុ ុឌ្ឍឍ បន្ថែ�ែមជាមួួយនឹឹងការការកើ�ើនឡើ�ង
ើ
នូូវអំំណាយក្រោ��យការបញ្ចចប់់ ឬលុុបចោ�លកិិច្ចចសន្យាាឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង។
(B) អនុុកថាខណ្ឌឌ (A) មិិ នយកមកអនុុវត្តតចំំពោះ�ះការជួួលថ្មីី�ណាមួួយ
ក្នុុ�ងរយៈៈ 12 ខែ�ឬរយៈៈពេ�លលើ�ើ សពីីនេះ�ះដែ�លត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្រោ��យ
ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 2000 អនុុលោ�មតាមកិិច្ចចសន្យាាឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង
របស់់ ម្ចាាស់់ជាមួួយភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាល ដែ�លកំំណត់់កម្រិ�ិតការជួួលចំំពោះ�ះ
អ្ននកជួួលមានគុុណវុ ុឌ្ឍិិ� លើ�ើ កលែ�ងតែ�ការទំំនេ�រមុុននៃ�បន្ទទប់់ស្នាាក់់នៅ�
ឬបន្ទទប់់ស្រ�បទៅ�នឹឹ ងការមិិ នបន្តតជាថ្មីី�ឬការលុុបចោ�លកិិច្ចចសន្យាាឬកិិច្ចច
ព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួយភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាល ដែ�លកំំណត់់កម្រិ�ិតការជួួលចំំពោះ�ះ
អ្ននកមានមានគុុណវុ ុឌ្ឍិិ�ដូូខកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងអនុុកថាខណ្ឌឌនេះ�ះ។

(2) ម្ចា ស់ អចលនវត្ថុបានយល់ ព្រមផ្សេងតារយៈកិច្ចសន្យាជាមួយ
អង្គភាពសាធារណៈដោយពិចារណារល�ើ ការផ្តល់ ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ ឬ
ទម្រង់ ផ្សេងទ�ៀតនៃជំ នួយដូចកំណត់ក្នុងជំ ពូក 4.3 (ចាប់ ផ្ើ តមជាមួយវគ្គ
65915) នៃផ្នែកទី 1 នៃចំ ណងជ�ើង 7 នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល។

(3) អត្រា�ជួួលដំំបូូងសម្រា�ប់់ បន្ទទប់់ស្នាាក់់នៅ�ឬបន្ទទប់់ដែ�លអត្រា�ជួួលដំំបូូង
ត្រូ�វូ គ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យដីីកា ឬបទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ជំំ ពូូកដែ�លចូូលជាធរមាននៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 
1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1995 រហូូតដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1999 មិិ នអាច
លើ�ើ សចំំ នួួនដែ�លត្រូ�វូ បានគណនាអនុុលោ�មតាមអនុុផ្នែ�ែក (c)។
(b) អនុផ្នែក (a) ដោយបន្ថែម អនុវត្តចំ ពោះការបន្តសាជាថ្មីនៃការជួល
ដំ បូងដោយអ្នកជួល អ្នកទទួលជួល ការជួលបន្តដែលបានអនុញ្ញា ត

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ឬអ្ននកជួួលបន្តតដែ�លបានអនុុញ្ញាាតសម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�លទាំំងស្រុ� ុងនៃ�ការ
កាន់់ កាប់់ របស់់ ខ្លួួ�ននូូវអត្រា�ជួួលដែ�លបានបង្កើ�ើ�តសម្រា�ប់់ ការជួួលដំំបូូង។
(c)

(b) នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចណាមួយដែលគ្រប់ គ្រងដោយធម្មនុញ្ញ 
បទបញ្ញត្តិ បទបញ្ជា ឬនីយ័ តកម្មអត្រាថ្លៃឈ្នួលដំ បូងនៃ លំ នៅដ្ឋាន 
ឬបន្ទប់ ដែលអត្រាថ្លៃឈ្នួលដំ បូងត្រូវបានគ្រប់ គ្រងដោយបទបញ្ញត្តិនៃ
បទបញ្ជា ឬធម្មនុញ្ញដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា
1995 រហូតដល់ ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 1999 ត្រូវបង្កើតឡ�ើងដោយ
អនុលោមតាមផ្នែករងនេះ។ នៅកន្លែងណាមួយ ប្រសិ នប�ើ អ្នកជួលផ្ទះគេ
ពីមុនបានចាកចេញ បោះបង់ ដោយស្ម័គ្រិចិ ត្ត ឬត្រូវបានបណ្ដេ ញចេញ
ិ
ដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ ទី (2) នៃផ្នែកទី 1161 នៃ ក្រម នីតិវធី 
រដ្ឋប្បវេណី នៃ ម្ចា ស់ លំ នៅដ្ឋាន ឬបន្ទប់ នោះ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញា តឲ្យ
ចូលទៅក្នុង អចលនទ្រព្យលំ នៅដ្ឋានអាចបង្កើតមិ នល�ើ សពីពីរដង នូវ
អត្រាថ្លៃឈ្នួលដំ បូង សម្រាប់ លំ នៅដ្ឋាន ឬបន្ទប់ ដែលទំនេរ ឬបោះបង់
ក្នុុ�ងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ ដរាបណាអត្រា�ដំំ បូូងដែ�លត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យ
អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករងនេះ�ះ រួ ួមជាមួួយនឹឹងរាល់់ ការបង្កើ�ើ�នអត្រា�ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល
អំំឡុុងពេ�លបីីឆ្នាំំ�បន្តតបន្ទាាប់់  មិិនលើ�ើ សពីី 15 ភាគរយ លើ�ើ សពីីអត្រា�
ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លជាធរមានសម្រា�ប់់ ការជួួលពីីមុុនភ្លាា មៗ ឬក្នុុ�ងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់មួួយ
ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹង 70 ភាគរយនៃ�ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លលើ�ើ ទីីផ្សាារទូូទៅ�សម្រា�ប់់ បន្ទទប់់ដែ�ល
អាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបគ្នាា បាន ដែ�លចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់មានច្រើ��ើ នជាង។
រាល់់ ការបង្កើ�ើ�ន អត្រា�ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដំំ បូូង ដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតដោ�យ និិ ង
បង្កើតឡ�ើងដោយអនុលោមតាមផ្នែករងនេះ អាចជាការបន្ថែមទៅល�ើ
អត្រាណាមួយ មិ នអាចជំ នួសឲ្យ ការបង្កើនអត្រាថ្លៃឈ្នួលផ្សេងពីនេះ
ដែលត្រូវបានអនុញ្ញា តដោយអនុលោមតាម ច្បាប់  ក្នុងមូលដ្ឋានឡ�យ
ើ ។

(d) (1) គ្មាានអ្វីី�នៅ�ក្នុុ�ងវគ្គគនេះ�ះ ឬបទបញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េងណាមួួយនៃ�ច្បាាប់់នេះ�ះ
ត្រូ�វូ បកស្រា�យដើ�ើ ម្បីី�បញ្ចូូ�លការបង្កើ�ើ�តយ៉ាាងជាក់់ច្បាាស់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាជួួល
ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងនូូវអត្រា�ជួួលដែ�លអនុុវត្តតក្នុុ�ងការណីីដែ�លបន្ទទប់់ជួួល
ជាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�ការអនុុញ្ញាាតបន្តត។ គ្មាានអ្វីី�នៅ�ក្នុុ�ងវគ្គគនេះ�ះត្រូ�វូ បានបកស្រា�យ
ដោ�យលំំ អៀ�ៀងនូូវកាតព្វវកិិច្ចចនៃ�កិិច្ចចសន្យាាដែ�លបានចូូលជាធរមាននៅ�មុុន
ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1996។

(2) ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកកាន់់ កាប់់ ដើ�ើមឬអ្ននកកាន់់ កាប់់ ដែ�លមានភោ�គៈៈលើ�ើ បន្ទទប់់
ស្នាាក់់នៅ�ឬបន្ទទប់់អនុុលោ�មតាមកិិច្ចចសន្យាាជួួលជាមួួយម្ចាាស់់អចលនវត្ថុុ�
ដែ�លមិិ នស្នាាក់់នៅ�ជាអចិិ ន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ទីីនេះ�ះទៀ�ៀតទេ� ម្ចាាស់់ អាចបង្កើ�ើ�នការជួួល
ដោ�យចំំ នួួនណាក៏៏បានដែ�លអនុុញ្ញាាតដោ�យវគ្គគនេះ�ះដល់់ អ្ននកជួួលបន្តត
ស្រ�បច្បាាប់់ នៅ�បន្ទទប់់ស្នាាក់់នៅ�ឬបន្ទទប់់មុុនថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 1996។

(3) ផ្នែករងនេះ ពុំត្រូវបានអនុវត្តចំ ពោះការផ្លាស់ ប្ដូរដោយផ្នែកនៃការ
កាន់ កាប់ លំនៅដ្ឋាន ឬបន្ទប់ ណាមួយ ដែលនៅពេលដែលអ្នកកាន់ កាប់
ណាម្នាក់ ឬច្រើ ននាក់ទៅល�ើ បរិវេណ ដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀង
ជាមួយម្ចា ស់ ដូចមានចែងខាងល�ើ នេះ នៅតែជាអ្នកកាន់ កាប់ ស្របច្បាប់
ទៅល�ើ លំនៅដ្ឋាន ឬបន្ទប់ ឬនៅពេលដែលអ្នកជួលបន្ត ឬអនុប្បទានិ ក
ស្របច្បាប់ ណាម្នាក់ ដែលបានស្នាក់នៅឯលំ នៅដ្ឋាន ឬបន្ទប់ នោះមុន
ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 1996 នៅតែជាម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិនៃលំ នៅដ្ឋាន ឬបន្ទប់
នោះ។ គ្មានអ្វីនៅក្នុងវគ្គនេះត្រូវបានបកស្រាយដ�ើ ម្បីពង្រីកឬលុបចោល
នូវសិ ទ្ធិរបស់ ម្ចា ស់ ក្នុងការដកយកនូវការយល់ ព្រមចំ ពោះការជួលបន្តឬ
ការតំណាងបានឡ�ើយ។
(4) ការយល់ ព្រមការជួលដោយម្ចា ស់ មិនដំណ�ើរការការបោះបង់ សិទ្ធិ
ឡ�ើយ ឬការពារការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហាមឃាត់ការជួលបន្តឬ
ការចាត់តាំង ឬការបោះបង់ សិទ្ធិរបស់ ម្ចា ស់ ក្នុងការបង្កើតអត្រាជួលដំបូង

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 21 បន្ត

 ល�ើ កលែងតែម្ចា ស់ បានទទួលការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី
អ្នកជួលថាវគ្គីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកការជួល។

(e) (c) គ្មាានអ្វីី�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះត្រូ�វូ បានបកស្រា�យដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយប៉ះះ�
ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាចណាមួួយរបស់់ អង្គគភាពសាធារណៈៈ ដែ�លអាច
មានអត្ថិិ�ភាពផ្សេ�េងពីីនេះ�ះក្នុុ�ងការកំំណត់់និិយ័័តកម្មម ឬត្រួ�ួតពិិនិិត្យយអង្គគហេ�តុុ
សម្រា�ប់់ ការបណ្ដេ�េញចេ�ញឡើ�ើយ។

(f) ផ្នែកនេះ (d) ផ្នែករង (b) dពុំត្រូវបានអនុវត្តចំ ពោះរាល់ លំនៅដ្ឋាន 
ឬបន្ទប់ ណាមួយឡ�យ ប្រ
សិ នប�ើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ ខាងក្រោមនេះត្រូវ
ើ
បានបំ ពេញ៖
(1) បន្ទប់ ស្នាក់នៅឬបន្ទប់ ត្រូវបានល�ើ កយកមកដាក់នៅក្នុង
របាយការណ៍អធិ ការកិច្ដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋា ភិបាលសមស្រប ដោយមាន
បញ្ហា សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ សុវត្ថិភាព អគ្គីភ័យ ឬរំលោភបំ ពានក្រម ដូច
ត្រូវបានកំណត់ដោយវគ្គ 17920.3 នៃក្រមសុវត្ថិភាពនិ ងសុខភាព 
ល�ើ កលែងតែការបំ ពានដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះមហន្តរាយ។
(2) ការល�ើ កយកមកនេះត្រូវបានចេញយ៉ាងតិចណាស់ 60 ថ្ងៃមុន
កាលបរិច្ទ
ឆេ នៅទំនេរ។

(3) ការល�ើ កឡ�ងពី
ើ ការបំ ពានមិ នត្រូវបានពិនិត្យម�ើ លនៅមុនពេល
អ្នកជួលលុបនិ ងមិ នដាក់ជួលក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃឬរយៈពេលល�ើ ស
នេះ។ ប៉ុន្តែ រយៈពេល 60 ថ្ងៃអាចត្រូវបានពន្យាដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋា ភិបាល
សមស្របដែលបានចេញការល�ើ កឡ�ងនេ
ះ។
ើ
ផ្នែកទី  7. សំ ណង់សេរភា
ី ព។

ច្បាាប់់ នេះ�ះត្រូ�វូ បានបកស្រា�យដោ�យទូូលំំទូូលាយស្រ�បតាមគោ�លបំំ ណង
របស់់ វា។
ផ្នែកទី  8.

វិសោធនកម្ម និ ងនិរាករណ៍។

អនុលោមតាមផ្នែករង (c) នៃផ្នែកទី 10 នៃមាត្រា II នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ិ
រដ្ឋ California រដ្ឋសភាអាចធ្វើវសោធនក
ម្មច្បាប់ នេះ ដ�ើ ម្បីពង្រីក
បន្ថែមនូវគោលបំ ណងរបស់ ខ្លួន ដោយលក្ខន្តិកៈមួយដែលត្រូវបានឆ្លង
នៅក្នុងសភានីមួយៗដោយការបោះឆ្នោ តដោយហៅឈ្មោះនៅក្នុងទិន្នា
នុប្បវត្តិ ពីរភាគបី នៃសមាជិ កដំណាលគ្នា ដែលចុះហត្ថលេខាដោយ
អភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ។ គ្មានច្បាប់ ណាមួយធ្វើការរឹតបន្តឹងឬលុបចោល
អំណាចដែលបានផ្តល់ ឱ្យដោយច្បាប់ នេះទៅដល់ ទីក្រុង ខោនធី ឬ
ទីក្រុងនិ ងខោនធី ក្នុងការបង្កើតអត្រាជួលលំនៅដ្ឋានត្រូវចូលជាធរមាន
ល�ើ កលែងតែត្រូវបានអនុម័យដោយសំ ឡេងឆ្នោ តវគ្គច្រើន។
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ផ្នែកទី  9. វិច្ឆិន្តភាព។

ប្រ�សិិ នបើ�ើបទបញ្ញញត្តិិ�ណាមួួយនៃ�ច្បាាប់់នេះ�ះ ឬការអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់នេះ�ះ
ទៅ�លើ�ើ ជនណាម្នាាក់់ ឬកាលៈៈទេ�សៈៈណាមួួយត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកជាមោ�ឃៈៈ
ភាពជាមោ�ឃៈៈនោះ�ះមិិ នត្រូ�វូ ប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់បទបញ្ញញត្តិិ� ឬការអនុុវត្តតផ្សេ�េងទៀ�ៀត
នៃ�ច្បាាប់់ នោះ�ះ ដែ�លអាចត្រូ�វូ បានផ្ដដល់់ សុុពលភាពដោ�យពុំំ�ចាំំបាច់់ មាន
បទបញ្ញញត្តិិ� ឬការអនុុវត្តតដែ�លបានចាត់់ទុុកជាមោ�ឃៈៈនោះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយ
សរុ ុបមក បទបញ្ញញត្តិិ�ទាំំងឡាយនៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះ គឺឺជាប្រ�ការសេ�សសល់់ ។
ផ្នែកទី  10. វិធានការដែលមានទំនាស់ ។

ិ នការណាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លដោះ�ះស្រា�យ
ប្រ�សិិ នបើ�ើច្បាាប់់នេះ�ះ និិ ងវិធា
សិិ ទ្ធិិ�អំំណាចរបស់់ ទីីភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាលថ្នាាក់់មូូលដ្ឋាានដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តអត្រា�
ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លលំំ នៅ�ដ្ឋាានត្រូ�វូ មាននៅ�លើ�ើ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តទូូទាំងរដ្ឋឋ
ដូូចគ្នាានោះ�ះ
ំ
បទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�វិិធានការ ឬបណ្ដាាវិិធានការផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�វូ ចាត់់ទុុកថាមាន
ទំំនាស់់ជាមួួយនឹឹងច្បាាប់់នេះ�ះ។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លច្បាាប់់នេះ�ះទទួួលបាន
សំំ ឡេ�ងឆ្នោ�ោ តគាំំទ្រ�ច្រើ��ើនជាង វិិធានការមួួយដែ�លចាត់់ទុុកថាមានទំំនាស់់
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ិ នការ ឬ
ជាមួួយវា បទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះនឹឹ ងត្រូ�វូ ឈ្នះះ�ទាំំងស្រុ� ុង ហើ�ើយវិធា
បណ្ដាាវិិធានការផ្សេ�េងទៀ�ៀត ត្រូ�វូ ចាត់់ទុុកជាមោ�ឃៈៈ។

សំណ�ើ ប្រជា មតិ 22

វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះ បានដាក់ជូន ប្រជាជន ដោយអនុលោម ទៅតាម
មាត្រានៃភាគ 8 មាត្រា II នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California។

វិិធានការផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះបន្ថែ�ែមផ្នែ�ែកទាំំងឡាយទៅ�លើ�ើ ក្រ�មស្ដីី�ពីីអាជីីវកម្មម និិ ង
ិ
វិិជ្ជាាជីីវៈៈ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�វិសោ�ធនកម្មមផ្នែ�ែកមួ
ួយនៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីប្រា�ក់់ចំំណូូល និិ ង
ពន្ធធដារ។ ដូូច្នេះ�ះ� បទបញ្ញញត្តិិ�ថ្មីី�ៗដែ�លត្រូ�វូ បានស្នើ�ើ�ឲ្យយបន្ថែ�ែមចូូល ត្រូ�វូ បាន
បោះ�ះពុុម្ពពជា ប្រ�ភេ�ទអក្សសរ ទ្រេ��ត ដើ�ើ ម្បីី�បញ្ជាាក់់ថាវាជាបទបញ្ញញត្តិិ�ថ្មីី�។

សំំណើ�ើច្បាាប់់

ផ្នែកទី  1. ជំ ពូកទី 10.5 (ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 7448) ត្រូវ
បានបន្ថែមទៅល�ើ ចំណែកទី 3 នៃក្រមស្ដីពីអាជី វកម្ម និ ងវិជ្ជា ជី វៈដូច
ខាងក្រោម៖

ិ ី
ជំំ ពូូកទីី 10.5. អ្ននកបើ�ើ កបរ និិ ងសេ�វាផ្អែ�ក
ែ លើ�ើ កម្មមវិធី

មាត្រា�  1. ចំំ ណងជើ�ើង ការរកឃើ�ើញ សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាស
និិ ងសេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ពីីគោ�លបំំ ណង

7448.  ចំំ ណងជើ�ើង ជំំពូូកនេះ�ះត្រូ�វូ មានគេ�ដឹឹ ងឮ ហើ�ើយអាចត្រូ�វូ បាន
ិ (Protect
ដកស្រ�ង់់ ជា ច្បាាប់់ ការពារអ្ននកបើ�ើ កបរ និិ ងសេ�វាផ្អែ�ែកលើ�ើ កម្មមវិធីី 
App-Based Drivers and Services Act)។
7449. ការរកឃើ�ើញ និិ ងសេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាស។ ប្រ�ជាជននៃ�រដ្ឋឋ California
រកឃើ�ើញ និិ ងប្រ�កាសដូូចខាងក្រោ��ម៖
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(a) ពលរដ្ឋឋ California រាប់់ រយពាន់់ នាក់់ កំំពុុងជ្រើ��ើសរើើ�សធ្វើ�ើ�ការជា
អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការឯករាជ្យយនៅ�ក្នុុ�ងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទំំនើ�ើប ដោ�យប្រើ��ើ អ្ននកបើ�ើកបររបស់់
ិ
ើ ម្បីី�ដឹឹកជញ្ជូូ�ន
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិ ងវេ�ទិិកាចែ�កចាយផ្អែ�ែកលើ�ើ កម្មមវិធីី ដើ�
អ្ននកដំំ ណើ�ើរ និិ ងចែ�កចាយម្ហូូ�បអាហារ គ្រឿ��ឿងទេ�ស និិ ងទំំនិិញផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
ជាមធ្យោ�ោបាយក្នុុ�ងការរកប្រា�ក់់ចំំណូូល ដោ�យរក្សាានូូវភាពបត់់បែ�នក្នុុ�ង
ការសម្រេ��ចចិិ ត្តអំ
ត ំពីីពេ�លវេ�លា ទីីកន្លែ�ែង និិងរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� ការ។

ិ
(b) អ្ននកបើ�ើ កបររបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិ ងចែ�កចាយផ្អែ�ែកលើ�ើ កម្មមវិធីី
ទាំំងនេះ�ះ រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ដូូចជា ឪពុុកម្ដាាយដែ�លចង់់ធ្វើ�ើ� ការតាមគម្រោ��ង
ពេ�លមានភាពបត់់បែ�ន ខណៈៈពេ�លដែ�លកូូនៗរបស់់ ពួួកគេ�នៅ�សាលា 
សិិ ស្សសនិិ ស្សិិ�តដែ�លចង់់ រកលុុយនៅ�ចន្លោះ�ះ�ម៉ោ�ោងសិិ ក្សាា និិ វត្តតជនដែ�ល
បើ�ើ កបរឲ្យយក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដឹឹកជញ្ជូូ�ន ឬចែ�កចាយពីីរ ឬបីីម៉ោ�ោងក្នុុ�ងមួួយសប្ដាាហ៍៍
ដើ�ើ ម្បីី�បំំពេ�ញបន្ថែ�ែមប្រា�ក់់ចំំណូូលថេ�រ និិ ងសម្រា�ប់់ អន្តតរអំំពើ�ើរជាមួួយសង្គគម
ប្ដីី� ឬប្រ�ពន្ធធកងទ័័ព និិងដៃ�គូូរដែ�លតែ�ងតែ�ផ្លាាស់់ទីីលំំនៅ�ជាញឹឹកញាប់់
និិ ងក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារដែ�លតស៊ូូ�ជាមួួយនឹឹងបន្ទុុ�កចំំ ណាយខ្ពពស់់ ក្នុុ�ងការរស់់ នៅ�រដ្ឋឋ 
California ដែ�លត្រូ�វូ ការរកចំំ ណូូលបន្ថែ�ែម។

(c) អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ និិងអាជីីវកម្មមនៅ�រដ្ឋឋ California រាប់់ លាននាក់់ និិង
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់រដ្ឋឋយើ�ើងទាំងមូ
ំ ូល ក៏៏ទទួួលអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍មកពីីសេ�វាកម្មម
របស់់អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ� ការជាអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការឯករាជ្យយ ដោ�យប្រើ��ើ អ្ននកបើ�ើកបរ និិងវេ�ទិកា
ិ
របស់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិងចែ�កចាយដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើកម្មមវិធីីិ ។
ិ
អ្ននកបើ�ើ កបររបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិ ងចែ�កចាយដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ កម្មមវិធីី 
កំំពុុងតែ� ផ្ដដល់់ជូូននូូវការដឹឹ កជញ្ជូូ�នដែ�លមានភាពងាយស្រួ�ួល និិង
មានលទ្ធធភាពចំំ ណាយបានសម្រា�ប់់ សាធារណជន ដោ�យកាត់់បន្ថថយ
នូូវការបើ�ើ កបរដោ�យមានកំំហុស
ុ  និិ ងដោ�យស្រ�វឹឹង ធ្វើ�ើ� ឲ្យយប្រ�សើ�ើ រឡើ�ងនូ
ើ ូវ
ចល័័ តភាពសម្រា�ប់់ ជនវ័ ័យចាស់់ជរា និិ ងបុុគ្គគលដែ�លមានពិិការភាព 
ផ្ដដល់់ ជូូននូូវជម្រើ��ើ សក្នុុ�ងការដឹឹ កជញ្ជូូ�នថ្មីី�សម្រា�ប់់ ក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារដែ�លពុំំ�
មានលទ្ធធភាពចំំ ណាយទៅ�លើ�ើ យានយន្ត និ
ត ិ ងផ្ដដល់់ជូូននូូវជម្រើ��ើ សក្នុុ�ង
ការចែ�កចាយថ្មីី�ដែ�លមានលទ្ធធភាពចំំ ណាយ និិ ងងាយស្រួ�ល
ួ សម្រា�ប់់

30 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 21 បន្ត

ហាងលក់់គ្រឿ��ឿងទេ�ស ភោ�ជនីីយដ្ឋាាន អ្ននកលក់់រាយ និិ ងអាជីីវកម្មមក្នុុ�ង
មូូលដ្ឋាាន និិងភ្ញៀ�ៀ�វរបស់់ ពួួកគេ�។

(d) ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា ច្បាាប់់ ថ្មីី�ៗនេះ�ះបានគំំរាមកំំហែ�ងបំំបាត់់ចោ�លនូូវ
ឱកាសការងារដែ�លអាចបត់់បែ�នបានរបស់់ ពលរដ្ឋឋ California រាប់់ រយ
ពាន់់ នាក់់ ដោ�យមានសក្ដាានុុពលបង្ខំំ�ឲ្យយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� ការតាមវេ�នដែ�លបាន
កំំណត់់ និិងម៉ោ�ោងដែ�លចាំបា
ំ ច់់ ខានមិិ នបាន បំំ បាត់់ចោ�លនូូវសមត្ថថភាព
របស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការសម្រេ��ចចិិ ត្តដោត �យខ្លួួ�នឯងអំំពីីការងារដែ�លពួួកគេ�
ទទួួលយក និិងម៉ោ�ោងដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� ការងារ។

(e) កិច្ចការពារសមត្ថភាពរបស់ ពលរដ្ឋ California ឲ្យធ្វើការជា
អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យទូទាំងរដ្ឋ ដោយប្រើអ្នកប�ើ កបរ និ ងវេទិការបស់
ិ មានភាពចាំបាច់
ក្រុមហ៊នដ
ុ ឹ កជញ្ជូន និ ងចែកចាយដោយផ្អែកល�ើ កម្មវធី 
ណាស់ សម្រាប់ ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបន្តជ្រើ សរ�ើសការងារណាមួយ
ដែលពួកគេទទួលយក ធ្វើការញឹកញាប់ ឬតិចតួចតាមការចូលចិត្តរបស់
ពួកគេ និងធ្វើការជាមួយវេទិកា ឬក្រុមហ៊នច្រ
ុ
ើ ន ដែលទាំងអស់ នេះរក្សា
បាននូវលទ្ធភាពប្រើ ប្រាស់ អ្នកប�ើ កបរ និ ងសេវារបស់ ក្រុមហ៊នដ
ុ ឹ កជញ្ជូន 
ិ
និ ងចែកចាយដោយផ្អែកល�ើ កម្មវធី ដែល
មានសារប្រយោជន៍ ចំពោះ
អ្នកប្រើ ប្រាស់ អាជី វកម្មខ្នា តតូច និងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ California ។

(f) អ្ននកបើ�ើ កបររបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិ ងចែ�កចាយដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
កម្មមវិិធីី សមតែ�នឹឹ ងទទួួលបានសុុវត្ថិិ�ភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចថេ�រ។ ជំំ ពូូកនេះ�ះ
មានភាពចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ ការពារនូូវសិិ ទ្ធិិ�សេ�រីីភាពរបស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការ
ដោ�យឯករាជ្យយ ដោ�យផ្ដដល់់ ជូូនកម្មមករ និិយោ�ជិិតទាំំងនេះ�ះនូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
និិ ងកិិច្ចចការពារថ្មីី�ៗក្រោ��មច្បាាប់់ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
និិ ងកិិច្ចចការពារទាំំងនេះ�ះ រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ ជំំ នួួយផ្នែ�ែកថែ�ទាំសុ
ំ ុខភាពដែ�ល
ស្រ�បគ្នាា ជាមួួយនឹឹងការរួ ួមចំំណែ�កជាមធ្យយមដែ�លត្រូ�វូ បានតម្រូ�ូវក្រោ��មច្បាាប់់
ស្ដីី�ពីីការថែ�ទាំំដែ�លមានលទ្ធធភាពចំំណាយ (Affordable Care Act, ACA)
ការធានានូូវប្រា�ក់់ចំំណូូលអប្បបបរិិមាថ្មីី�ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹង 120 ភាគរយនៃ�
ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លអប្បបបរិិមា ដោ�យគ្មាានអតិិបរិិមា ប្រា�ក់់សំំណងសម្រា�ប់់
ចំំ ណាយទៅ�លើ�ើ យានយន្តត ការធានារ៉ាាប់់រងលើ�ើ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដោ�យសារ
ការងារ ដើ�ើ ម្បីី�រ៉ាប់
ា ់ រងទៅ�លើ�ើ របួួសស្នាា មនៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការ និិ ងកិិច្ចចការពារ
ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការរើើ�សអើ�ើង និិងការបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ។
(g) ច្បាាប់់ រដ្ឋឋ California និិ ងក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញអ្ននកដឹឹ កជញ្ជូូ�ន និិ ង
ចែ�កចាយ គួួរការពារសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ អ្ននកបើ�ើកបរ និិ ងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យ
ពុំំ�មានការប៉ះះ�ពាល់់ ទៅ�លើ�ើ សិិទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកបើ�ើកបររបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដឹឹកជញ្ជូូ�ន 
ិ
ើ ម្បីី�ធ្វើ�ើ� ការជាអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការឯករាជ្យយ។
និិ ងចែ�កចាយដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ កម្មមវិធីី ដើ�
កិិច្ចចការពារនេះ�ះ គួួរដាក់់បញ្ចូូ�លជាអប្បបបរិិមានូូវការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសាវ
តាបទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌរបស់់ អ្ននកបើ�ើកបរ គោ�លនយោ�បាយគ្មាាន
ការយោ�គយល់់ សម្រា�ប់់ បទល្មើ�� ស
ើ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន និិ ង
គ្រឿ��ឿងស្រ�វឹឹង និិងការបណ្ដុះះ��បណ្ដាាលអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពអ្ននកបើ�ើ កបរ។

7450. សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីគោលបំ ណង។ គោលបំ ណងនៃជំ ពូក
នេះមានដូចតទៅ៖

(a) ការពារសិ ទ្ធិស្របច្បាប់ ជាមូលដ្ឋានរបស់ ពលរដ្ឋ California ក្នុង
ការជ្រើ សរ�ើសការងារជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យជាមួយក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ
អ្នកប�ើ កបរ និ ងដឹកជញ្ជូន និ ងចែកចាយទូទាំងរដ្ឋ។

(b) ការពារសិ ទ្ធិបុគ្គលរបស់ អ្នកប�ើ កបររបស់ ក្រុមហ៊នដ
ុ ឹ កជញ្ជូន និ ង
ិ
ចែកចាយដោយផ្អែកល�ើ កម្មវធី ក្នុង
ការមានភាពបត់បែនសម្រាប់ កំណត់
ម៉ោង ពេលវេលា ទីកន្លែង និ ងរប�ៀបធ្វើការរបស់ ពួកគេ។

(c) តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញអ្នកដឹ កជញ្ជូន និ ងចែកចាយផ្ដល់ ជូន
នូវកិច្ចការពារ និ ងអត្ថប្រយោជន៍ ថ្មី សម្រាប់ អ្នកប�ើ កបររបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ
ិ ួមមានជាអាទិ៍ កម្រិ តនៃ
ដឹ កជញ្ជូន និ ងចែកចាយដោយផ្អែកល�ើ កម្មវធី រ
ប្រាក់សំណងអប្បបរិមា ការធានារ៉ាប់ រងដ�ើម្បីរ៉ាប់រងទៅល�ើ របួសស្នាម

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
នៅកន្លែងធ្វើការ ការធានារ៉ាប់ រងគ្រោះថ្នាក់ដោយរថយន្ត ជំ នួយផ្នែក
ថែទាំសុខភាពសម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់
កិច្ចការពារប្រឆាំងនឹ ងការបំ ពាន និ ងការរ�ើសអ�ើង និងសិ ទ្ធិកិច្ចសន្យាដែល
ចាំបាច់ ខានមិ នបាន និ ងដំណ�ើរការប្ដឹងឧទ្ធរណ៍។

(d) ធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ងន
ើ ូវសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ដោយតម្រូវឲ្យមានការ
ត្រួតពិនិត្យសាវតាបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌរបស់ អ្នកប�ើ កបរ ការបណ្ដុះបណ្
ដា ល
សុវត្ថិភាពអ្នកប�ើ កបរ និ ងបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពផ្សេងៗដ�ើ ម្បីជួយធានាថា
អ្នកប�ើ កបររបស់ ក្រុមហ៊នដ
ុ ឹ កជញ្ជូន និ ងចែកចាយដោយផ្អែកល�ើ កម្មវធីិ មិ ន
បង្កការគំរាមកំហែងដល់អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬសាធារណជន។
ិ
មាត្រា  2. ឯករាជ្យភាពរបស់ អ្នកប�ើ កបរដោយផ្អែកល�ើ កម្មវធី

7451. កិច្ចការពារឯករាជ្យភាព។ ថ្វីប�ើមានបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់
ណាមួយផ្សេងទ�ៀតក៏ដោយ រ ួមមានជាអាទិ៍ ក្រមស្ដីពីការងារ ក្រមស្ដីពី
ការធានារ៉ាប់ រងភាពគ្មានការងារធ្វើ និងរាល់ បទបញ្ជា នីយ័ តកម្ម ឬ
ជម្រើ សទាំងឡាយរបស់ ក្រសួងទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម ឬគណៈកម្មការ 
អង្គគភាព ឬគណៈៈកម្មាាធិិ ការណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ង ក្រ�សួួងទំំនាក់់ទំំនង
ិ ឺជាអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការឯករាជ្យយ
ឧស្សាាហកម្មម អ្ននកបើ�ើ កបរដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ កម្មមវិធីី គឺ
ិ
ម្នាាក់់ ហើ�ើយពុំំ�មែ�នជានិិ យោ�ជិក ឬទីីភ្នាាក់់ងារដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងទំំនាក់់ទំំនង
ិ ជាមួួយនឹឹងក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញ
របស់់ អ្ននកបើ�ើកបរដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ កម្មមវិធីី
ប្រ�សិិ នបើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌទាំំងឡាយខាងក្រោ��មត្រូ�វូ បានបំំ ពេ�ញ៖
(a) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ មិ នបញ្ជាក់ច្បាស់ ជាឯកតោភាគីនូវកាលបរិច្ទ
ឆេ
ម៉ោ�ោងនៃ�ថ្ងៃ�ៃ ចំំ នួួនអប្បបបរិិមានៃ�ម៉ោ�ោង ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះអ្ននកបើ�ើ កបរដោ�យ
ិ ត្រូ�វូ តែ�ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិធីី 
ិ ឬវេ�ទិិកាដែ�លអនុុញ្ញាាតតាមអន
ផ្អែ�ែកលើ�ើ កម្មមវិធីី 
ឡានរបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញឡើ�ើយ។
(b) ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញមិិ នតម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកបើ�ើ កបរដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ បណ្ដាា ញទ
ទួួលយកសំំណើ�ើសុំំ�សេ�វាដឹឹ កជញ្ជូូ�ន និិ ងចែ�កចាយជាក់់លាក់់ណាមួួយ ថា
ជាលក្ខខខណ្ឌឌមួួយនៃ�ការរក្សាានូូវសិិ ទ្ធិិ�ចូូលដំំណើ�ើរការកម្មមវិិធីី ឬវេ�ទិិកាដែ�ល
អនុុញ្ញាាតតាមអនឡានរបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញឡើ�ើយ។

ិ ការ
(c) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ មិ នរត
ឹ ត្បិតអ្នកប�ើ កបរដោយផ្អែកល�ើ កម្មវធីពី
ផ្ដល់ សេវាដឹ កជញ្ជូន ឬចែកចាយតាមរយៈក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញផ្សេងទ�ៀត
ឡ�ើយ ល�ើ កលែងតែអំឡុងពេលដែលជាប់ ពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ។

ិ ការ
(d) ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញមិិ នរឹត
ឹ ត្បិិ�តអ្ននកបើ�ើ កបរដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ កម្មមវិធីីពីី
ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្នុុ�ងការងារ ឬអាជីីវកម្មមស្រ�បច្បាាប់់ ណាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។

7452. បទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចសន្យា និ ងការរំលាយកិច្ចសន្យា។
ិ ត្រូវចុះកិច្ច
(a) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ និ ងអ្នកប�ើ កបរដោយផ្អែកល�ើ កម្មវធី
ព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ មុនពេលដែលអ្នកប�ើ កបរទទួលបាន
ិ ឬវេទិកាដែលអនុញ្ញា តតាមអនឡានរបស់
សិ ទ្ធិចូលទៅដំ ណ�ើរការកម្មវធី 
ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ។

(b) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ មិ នត្រូវរំលាយចោលកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកប�ើ កបរ
ិ
ដោយផ្អែកល�ើ កម្មវធីឡ�
យ ល
ុះត្រាតែផ្អែកទៅល�ើ អង្គហេតុអ្វីមួយដែល
ើ
មានបញ្ជាក់ច្បាស់ នៅក្នុងកិច្ចសន្យានោះ។

(c) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញត្រូវផ្ដល់ ដំណ�ើរការតវ៉ា សម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរដែល
ិ
ប្រើ ប្រាស់ កម្មវធី ដែល ក
ិច្ចសន្យារបស់ ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់ដោយក្រុម
ហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ។

7452.5. មិ នប៉ ះពាល់ ឯករាជ្យភាព មិ នមានអ្វីមួយនៅក្នុងមាត្រា 3
(ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងភាគ 7453) ដល់ មាត្រា 11 (ចាប់ ផ្ដើមជាមួយ នឹង
ភាគ 7467), រ ួមបញ្ចូលគ្នា , នៃជំ ពូកនេះត្រូវបានបកស្រាយ តាមរប�ៀប
ដែលកែប្រែទំនាក់ទំនងរវាង ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ និ ងអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 22 បន្ត

ិ
កម្មវធី ក្នុងគ
ោលបំ ណងបំ ពេញលក្ខខណ្ឌ ដែលមានចែង នៅក្នុងភាគ
7451 ឡ�ើយ។
មាត្រា  3. ការទូទាត់ប្រាក់

7453. ការធានាល�ើ ការរកប្រាក់ (a) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញត្រូវធានាថា
ិ
សម្រាប់ រយៈពេលរកប្រាក់ នី មួយៗ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ ប្រាស់ កម្មវធី
ត្រូវបានទូទាត់ប្រាក់ មិ នតិចជាងទឹកប្រាក់អប្បបរមា ដូចមាន ចែងក្នុង
ភាគនេះឡ�ើយ។ ទឹកប្រាក់ចំណូលអប្បបរមាបង្កើតជាការធានា នូវកម្រិត
ិ
ទូទាត់ប្រាក់អប្បបរមាសម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរដែល ប្រើ កម្មវធី ដែល
មិ នអាច
កាត់បន្ថយបានឡ�ើយ។ ទឹកប្រាក់ចំណូលអប្បបរមានេះមិ នអាចហាមឃាត់
ិ  ពីការរកប្រាក់ បានកាន់ តែច្រើនឡ�យ
អ្នកប�ើ កបរ ដែលប្រើ កម្មវធី
ើ ។

(b) សម្រាប់ រយៈពេលរកប្រាក់ចូលនី មួយៗ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញត្រូវ
ិ ៅនឹ ង
ប្រៀបធ�ៀបចំ ណូលសុទ្ធរបស់ អ្នក ប�ើ កបរ ដែលប្រើ កម្មវធីទ
ប្រាក់ចំណូលអប្បបរមា សម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរដដែលនេះ ក្នុងរយៈពេល 
ិ
រកប្រា�ក់់។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លចំំណូូលសុុទ្ធរធ បស់់ អ្ននកបើ�ើកបរ ដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី
គឺឺតិិចជាងប្រា�ក់់ចំំណូូលអប្បបបរមា សម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�លរកប្រា�ក់់នោះ�ះ
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញត្រូ�វូ រួ ួមបញ្ចូូ�លប្រា�ក់់បន្ថែ�ែមដើ�ើ ម្បីី�បង្គ្រ�រប់់ លើ�ើ ចំំណូូល 
ិ មិិ នហួស
របស់់ អ្ននកបើ�ើកបរ ដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី
ួ ពីីរយៈៈពេ�លរកប្រា�ក់់បន្ទាាប់់ ។

(c) ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញ ឬភ្នាាក់់ងារមិិនត្រូ�វូ យក ទទួួល ឫរក្សាាទុុក
ប្រា�ក់់ទឹឹកតែ� ឬផ្នែ�ែកណាមួួយនៃ�ប្រា�ក់់ ដែ�លត្រូ�វូ បានបង់់  ប្រ�គល់់ ឲ្យយ ឬ
ិ អតិិថិិជន ឬកាត់់យក ទឹឹកប្រា�ក់់
ទុុកឲ្យយអ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីីពីី
ិ សម្រា�ប់់
ណាមួួយពីីប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លត្រូ�វូ បង់់ ឲ្យយអ្ននកបើ�ើ កបរប្រើ��ើ កម្មមវិធីី 
ការដឹឹ កអ្ននកដំំណើ�ើរ ឬដឹឹ កជញ្ជូូ�ននៅ�លើ�ើ គណនីីនៃ�ប្រា�ក់់ទឹឹកតែ�ដែ�លបាន
បង់់ ពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងការដឹឹ ក ឬការដឹឹ កជញ្ជូូ�នឡើ�ើយ។ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញដែ�ល
អនុុញ្ញាាតឲ្យយអតិិថិិជនបង់់ ប្រា�ក់់ទឹឹកតែ�តាមប័័ ណ្ណណឥណទានត្រូ�វូ បង់់ ទឹឹកប្រា�ក់់
ិ
ទឹឹកតែ�ទាំង
អតិិថិិជនបានបង្ហាាញ
ំ អស់់ ទៅ�អ្ននកបើ�ើកបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី ដែ�ល
នៅ�លើ�ើ បង្កាាន់់ ដៃ�ប័័ណ្ណណឥណទានដោ�យមិិ នមានការកាត់់យកសម្រា�ប់់ ថ្លៃ�ៃ
សេ�វា ឬការចំំ ណាយលើ�ើ ការដំំ ណើ�ើរការការ ទូូទាត់់តាមប័័ ណ្ណណឥណទាន 
ដែ�លអាចគិិតថ្លៃ�ៃមកលើ�ើ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញដោ�យក្រុ� ុមហ៊ុុ�នកាតក្រេ��ឌីីត។

(d) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ និិ យមន័័ យខាងក្រោ��មអនុុវត្តត៖

(1) “ប្រាក់ឈ្នួល អប្បបរមា ដែលអាច អនុវត្តបាន” សំ ដៅល�ើ  
ិ ័យទាំង
ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លអប្បបបរមាដែ�លបានកំំណត់ដោ់ �យរដ្ឋឋសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់វិស័
ំ អស់់
ឬ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដំំណើ�ើរ ឬទំំនិិញត្រូ�វូ បានទៅ�យកនៅ�ក្នុុ�ងព្រំ�ំដែ�ននៃ�រដ្ឋាាភិិបាល
ក្នុុ�ងមូលដ្ឋាាន ដែ�ល
មានប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លអប្បបបរមាខ្ពពស់់ជាងដែ�លជាទូូទៅ�អាច
ូ
អនុុវត្តតបានចំំពោះ�ះឧស្សាាហកម្មមទាំំងអស់់ ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លអប្បបបរមាក្នុុ�ងមូលដ្ឋាាន
ូ
នៃ� រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងមូលដ្ឋាាននោះ�
ះ។ ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លអប្បបបរមាដែ�លអាចអនុុវត្តត
ូ
បានត្រូ�វូ បានកំំណត់តា
់ មទីីតាំំងដែ�លអ្ននកដំំណើ�ើរ ឬទំំនិិញត្រូ�វូ បានទៅ�យក 
ហើ�ើយត្រូ�វូ អនុុវត្តតសម្រា�ប់់ពេ�លវេ�លាដែ�លបានចំំណាយក្នុុ�ងការបំំពេ�ញសំំណើ�ើ
ការដឹឹកអ្ននកដំំណើ�ើរ ឬការដឹឹកជញ្ជូូ�ននោះ�ះ។
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(2) “រយៈពេលរកប្រាក់ចំណូល” សំ ដៅល�ើ រយៈពេលទូទាត់ប្រាក់ដែល
បានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ ដែលមិ នល�ើ សពីថ្ងៃប្រតិទិនជាប់ គ្នា 
14 ថ្ងៃ។
(3) “ប្រាក់ចំណូលសុទ”្ធ សំ ដៅល�ើ រាល់ ចំណូលដែលទទួលបានដោយ
ិ
អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី ក្នុងរយ
ៈពេលនៃការរកប្រាក់ចំណូល ករណី
ដែលចំ នួនទឹកប្រាក់គឺស្របទៅតាមស្តង់ ដារ ទាំងពីរខាងក្រោម៖

(A) ចំ នួនទឹកប្រាក់នោះមិ នរ ួមបញ្ចូលប្រាក់ទឹកតែ ថ្លៃផ្លូវ ថ្លៃសម្អា ត ថ្លៃ
ព្រលានយន្តហោះ ឬការឆ្លងកាត់ទៅអតិថិជនទេ។

(B) ទឹកប្រាក់អាចរ ួមបញ្ចូលប្រាក់ល�ើ កទឹកចិត្ត ឬប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងទ�ៀត។
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(4) “កម្រិតអប្បបរមានៃចំ ណូលសុទ”្ធ សំ ដៅល�ើ ទឹកប្រាក់សរ ុបសម្រាប់
រយៈពេលរកប្រាក់ណាមួយដែលរ ួមមាន៖

(b) នៅដំ ណាច់ រយៈពេលរកប្រាក់នី មួយៗ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញត្រូវផ្ដល់
ិ នូវព័ត៌មានខាងក្រោម៖
ដល់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី

(B) (i) ការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងមួយម៉ែលសម្រាប់ ការចំ ណាយល�ើ រថយន្ត
ដែលបានកំណត់នៅក្នុងអនុកថាខណ្ឌនេះ គុណនឹងចំនួនម៉ែលសរ ុប
ជាក់ស្ដែង។

ិ បានប�ើ កបរសរ ុបនៅ
(2) ចំ នួនម៉ោងដែលអ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធី
ិ
ល�ើ កម្មវធី ឬប្រព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញនៅក្នុងអំឡុងពេលត្រីមាស
ប្រតិទិនបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ ចំណុចនោះ។

(A) សម្រាប់ រយៈពេលពាក់ព័ន្ធទឹកប្រាក់សរ ុប 120 ភាគរយនៃ 
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាជាធរមានសម្រាប់ រយៈពេលពាក់ព័ន្ធនោះ។

(ii) បន្ទា ប់ ពីកាលបរិច្ទ
ឆេ មានប្រសិ ទភា
្ធ ពនៃជំ ពូកនេះនិ ងសម្រាប់ ឆ្ំនា
ប្រតិទិន 2021 ការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងមួយម៉ែលសម្រាប់ ការចំ ណាយល�ើ
រថយន្ត ត្រូវមានតម្លៃសាបសិ បសេន ($0.30) ក្នុងមួយម៉ែលប�ើកបរ។
សម្រាប់ ឆ្ំនា ប្រតិទិនក្រោយពីឆ្ំនា 2021 ចំ នួនទឹកប្រាក់ប�ើកបរក្នុងមួយម៉ែ
លត្រូវកែតម្រូវស្របតាមប្រការ (iii)។

(iii) សម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ�ប្រ�តិិទិិនបន្ទាាប់់ ពីីឆ្នាំំ� 2021 ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងមួួ
យម៉ែ�ែលសម្រា�ប់់ ការចំំ ណាយលើ�ើ រថយន្តដែ�ល
មានរៀ�ៀបរាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ការ 
ត
(ii) ត្រូវកែតម្រូវជាប្រចាំឆ្ំនា ដ�ើ ម្បីឆ្លុះបញ្ចាំ ងពីកំណ�ើនអតិផរណាដូចបាន
វាស់ វែងដោយ សន្ទស្សន៍ តម្លៃអ្នកប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅ
ទីប្រជុំជនទាំងអស់ (CPI-U) ដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយការិយាល័យ
ស្ថិតិការងារសហរដ្ឋ អាមេរិក។ ការិយាល័យរតនាគារត្រូវគណនា និ ង
បោះពុម្ភផ្សាយអំពីការកែតម្រូវដែលបានតម្រូវតាមអនុកថាខណ្ឌនេះ។

(e) មិិ នមានអ្វីី�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងភាគនេះ�ះត្រូ�វូ បានបកស្រា�យដើ�ើ ម្បីី�តម្រូ�ូវ
ឲ្យយ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញផ្ដដល់់ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ជាក់់លាក់់នៃ�ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់
ិ សម្រា�ប់់ សំំណើ�ើដឹឹ កអ្ននកដំំណើ�ើរ ឬការ
ទៅ�អ្ននកបើ�ើ កបរ ដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី
ដឹឹ កជញ្ជូូ�នដែ�លបានកំំណត់់ណាមួួយ ករណីីដែ�លប្រា�ក់់ចំំណូូលសុុទ្ធរធ បស់់
ិ សម្រា�ប់់  រយៈៈពេ�លរកប្រា�ក់់នីីមួួយៗស្មើ�ើ�នឹឹង 
អ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី
ិ
ឬល�ើ សពីកម្រិតអប្បបរមា នៃចំ ណូលសុទ្ធរបស់ អ្នកប�ើ កបរប្រើ កម្មវធី
សម្រាប់ រយៈពេលរកប្រាក់នោះ ដូចមានចែងនៅក្នុងផ្នែករង (b)។ ដ�ើ ម្បី
ភាពច្បាស់ លាស់  កម្រិ តអប្បបរមានៃប្រាក់ចំណូលសរ ុបផ្នែកនេះ អាច
នឹ ងត្រូវបានគណនាជាមធ្យមភាគសម្រាប់ រយៈពេលរកប្រាក់នី មួយៗ។
មាត្រា  4. អត្ថប្រយោជន៍
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7454. ការឧបត្ថមស
្ភ ម្រាប់ ការថែទាំសុខភាព។ (a) ស្របតាមការរ ួម
ចំ ណែកជាមធ្យមដែលត្រូវបានតម្រូវនៅក្រោមច្បាប់ ស្ដីពីការថែទាំ
មានតម្លៃសមរម្យ (ACA) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញត្រូវផ្ដល់ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
ិ
ការថែទាំសុខភាពប្រចាំត្រីមាសសម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីដែល
មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ដូចមានកំណត់នៅក្នុងផ្នែកនេះ។
ិ
អ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់កម្មមវិធីីដែ�ល
មានទឹឹកប្រា�ក់់មធ្យយមសម្រា�ប់់ ម៉ោ�ោង
បើ�ើ កបរក្នុុ�ងមួួយសប្ដាាហ៍៍នៅ�លើ�ើ ប្រ�ព័័ន្ធរធ បស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញក្នុុ�ងត្រី�ីមាស
ប្រ�តិិទិិនត្រូ�វូ ទទួួលបានការឧបត្ថថម្ភភ ដូូចខាងក្រោ��មពីីក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញ៖
(1) សម្រា�ប់់ មធ្យយមភាគនៃ�ម៉ោ�ោងបើ�ើ កបរចំំ នួួន 25 ម៉ោ�ោង ឬច្រើ��ើ នជាងនេះ�ះ
ក្នុុ�ងមួួយសប្ដាាហ៍៍ ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសប្រ�តិិទិិន ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដែ�លច្រើ��ើនជាង ឬ
ស្មើ�ើ�នឹឹង 100 ភាគរយនៃ�ការរួ ួមចំំ ណែ�ក ACA ជាមធ្យយមសម្រា�ប់់ ប្រា�ក់់
បុុព្វវលាភ Covered California ប្រ�ចាំំខែ�ជាមធ្យយមដែ�លអាចអនុុវត្តតបាន 
សម្រា�ប់់ ខែ�នីីមួួយៗនៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាស។
(2) សម្រាប់ មធ្យមភាគនៃម៉ោងប�ើ កបរយ៉ាងហោចណាស់ ចំនួន 15
ម៉ោង ប៉ុន្តែតិចជាង 25 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ក្នុងត្រីមាសប្រតិទិន ការ
ទូទាត់ប្រាក់ដែលច្រើនជាង ឬស្មើ នឹង 50 ភាគរយ នៃការរ ួមចំ ណែក 
ACA ជាមធ្យយមសម្រា�ប់់ ប្រា�ក់់បុុព្វវលាភ Covered California ប្រ�ចាំំខែ�
ជាមធ្យយម ដែ�លអាចអនុុវត្តតបានសម្រា�ប់់ ខែ�នីីមួួយៗនៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាស។
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ិ បានប�ើ កបរសរ ុបនៅល�ើ កម្មវធី 
ិ
(1) ចំ នួនម៉ោងដែលអ្នកប�ើ កបរប្រើ កម្មវធី
ឬប្រព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញនៅក្នុងរយៈពេលនៃការរកប្រាក់នោះ។

ិ
(c) Covered California អាចនឹ ងអនុម័ត ឬធ្វើវសោធនក
ម្មល�ើ
បទបញ្ញត្តិ ប្រសិ នប�ើវាជាការសមរម្យក្នុងការអនុញ្ញា តឲ្យ អ្នកប�ើ កបរ
ិ
ដែលប្រើ កម្មវធីដែល
ទទួលប្រាក់ឧបត្ថមអ
្ភ នុលោមតាមផ្នែកនេះ ចុះឈ្មោះ
នៅក្នុងផែនការសុខភាពតាមរយៈ Covered California ។

(d) (1) ដូចមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌ នៃការផ្ដល់ ប្រាក់ឧបត្ថមស
្ភ ម្រាប់ 
ការថែទាំសុខភាពដែលចែងក្នុង ផ្នែករង (a) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញអាច
ិ
តម្រូវឲ្យអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីអោយដាក
់បញ្ជូន ភស្តុតាងនៃការ
ចុះឈ្មោះបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងផែនការសុខភាព ដែលមានសិ ទ្ធិទទួល។
ភស្តុុ�តាងនៃ�ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននអាចរួ ួមមាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះ
សមាជិិ កភាពការធានារ៉ាាប់់រងសុុខភាព ឬអត្តតសញ្ញាាណប័័ ណ្ណណ ភស្តុុ�តាងនៃ�
ការធានារ៉ាាប់់រង និិងទម្រ�ង់់ បែ�បបទការបង្ហាាញអោ�យឃើ�ើញមកពីីគម្រោ��ង
សុុខភាព ឬទម្រ�ង់់ បែ�បបទការទាមទារ និិ ងឯកសារចាំំបាច់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដែ�លចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ ដាក់់បញ្ជូូ�នការទាមទារ។

ិ វមានយ៉ាងតិច 15 ថ្ងៃប្រតិទិនពី
(2) អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីត្រូ
ដំ ណាច់ ត្រីមាសប្រតិទិនដ�ើម្បីផ្ដល់ ភស្តុតាងនៃការចុះឈ្មោះ ដូចមានចែង
នៅក្នុងកថាខណ្ឌ (1)។

(3) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញត្រូវផ្ដល់ ប្រាក់ឧបត្ថមកា
្ភ រថែទាំសុខភាពដែល
ផុតកំណត់នៅក្នុងត្រីមាស ប្រតិទិននៅក្រោមផ្នែករង (a) ក្នុងរយៈពេល 
15 ថ្ងៃបន្ទា ប់ ពីដំណាច់ ត្រីមាសប្រតិទិន ឬក្នុង រយៈពេល 15 ថ្ងៃក្រោយ
ិ ដូចមាន
ការផ្ដល់ ភស្តុតាងនៃការចុះឈ្មោះរបស់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី
ចែងនៅក្នុង កថាខណ្ឌ (1) ឬ មួយណាដែលយូរជាង។
(e) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ ត្រីមាសប្រតិទិនសំ ដៅល�ើ អំឡុង
រយៈពេលបួនខាងក្រោម៖

(1) ថ្ងៃទី 1 ខែមករា រហូតដល់  ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា។

(2) ថ្ងៃទី 1 ខែមេសា រហូតដល់  ថ្ងៃទី 30 ខែមិ ថុនា។

(3) ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា រហូតដល់  ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ។

(4) ថ្ងៃទី 1 ខែ តុលា រហត
ូ ដល់  ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ។

(f) មិ នមានអ្វីនៅក្នុងផ្នែកនេះត្រូវបានបកស្រាយដ�ើ ម្បីបង្ការអ្នកប�ើ កបរ
ពីការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ការថែទាំសុខភាពពីក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ
ច្រើ នជាងមួយសម្រាប់ ត្រីមាសប្រតិទិនដដែលឡ�យ
ើ ។

(g) នៅថ្ងៃ ឬនៅមុនថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្ំនា 2020 នៅថ្ងៃ ឬនៅមុនថ្ងៃ ទី 
1 ខែកញ្ញា Covered California ត្រូវបោះពុម្ភផ្សាយប្រាក់បុព្វលាភ
ប្រចាំខែទូទាំងរដ្ឋជាមធ្យម សម្រាប់ បុគ្គលម្នាក់ៗសម្រាប់ ឆ្ំនា ប្រតិទិន
បន្ទា ប់ សម្រាប់ ផែនការធានារ៉ាប់ រងសុខភាពប្រភេទប្រូនស៍ របស់
Covered California ។

(h) ផ្នែកនេះនឹ ងលែងអនុវត្ត នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិក 
ឬរដ្ឋ California អនុវត្ត ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពជាសាកល ឬប្រព័ន្ធ
ស្រដ�ៀងគ្នានេះខ្ំលា ងដែលពង្រីកការរ៉ាប់ រងទៅដល់ អ្នកទទួលការឧបត្ថម្ភ
នៅក្រោមផ្នែកនេះ។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
7455. ការការពារការបាត់បង់  និងការទទួលខុសត្រូវ មិ នមាន
ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញណាត្រូវប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរដ្ឋ California ល�ើ សពី
រយៈពេល 90 ថ្ងៃបាន ទេ ល�ើ កលែងតែក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញមាន ផ្ដល់ ឬ
បង្កើតការធានារ៉ាប់ រងដូចខាងក្រោម៖

ិ ការធានា
(a) សម្រាប់ ជាអត្ថប្រយោជន៍ របស់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី 
រ៉ាប់ រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ ដ�ើ ម្បីរ៉ាប់រងល�ើ ការចំ ណាយថ្លៃព្យាបាល និ ង
ការបាត់បង់ ប្រាក់ចំណូលដោយសាររបួស ដែលក�ើតមានខណៈពេល
ិ ំពុងអនឡាញ នៅល�ើ កម្មវធី 
ិ ឬប្រព័ន្ធ
អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីក
របស់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ។ គោលការណ៍ត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ ផ្ដល់ ដូច
ខាងក្រោម៖

(1) ការរ៉ាប់ រងសម្រាប់ ការចំ ណាយថ្លៃព្យាបាលដែលក�ើតមាន រហូតដល់
យ៉ាងតិចមួយលានដុល្លារ ($1,000,000) ។

(2) (A) ការទូូទាត់់លើ�ើ ពិិការភាពស្មើ�ើ�នឹឹង 66 ភាគរយនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូូល
ិ
មធ្យយមប្រ�ចាំំសប្ដាាហ៍៍របស់់ អ្ននក បើ�ើកបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី ពីីក្រុ�
ុមហ៊ុុ�ន
បណ្ដាា ញទាំំងអស់់  គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃមានរបួួសក្នុុ�ងអត្រា�ទូូទាត់់ ប្រ�ចាំស
ំ ប្ដាាហ៍៍
អតិិបរមា និិ ងអប្បបបរមាដែ�លនឹឹ ងត្រូ�វូ កំំណត់់ ស្រ�បតាមផ្នែ�ែករង (a) នៃ�
ផ្នែ�ែក 4453 នៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ ការងារសម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�លរហូូតដល់់
104 សប្ដាាហ៍៍ដំំបូូងក្រោ��យពីីរងរបួួស។

(B) “ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រចាំសប្ដាហ៍” សំ ដៅល�ើ ទឹកប្រាក់រកបាន
ិ
សរ ុបរបស់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីពីក្រុ
មហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញទាំងអស់
ក្នុងអំឡុងពេល 28 ថ្ងៃមុនគ្រោះថ្នាក់ដែលមានការធានារ៉ាប់ រង ចែកនឹងបួន។

(b) សម្រាប់ ជាអត្ថប្រយោជន៍ របស់ ប្ដីប្រពន្ធ កូន និងអ្នកក្នុងបន្ទុក
ិ ការធានារ៉ាប់ រងល�ើ ការស្លាប់
ផ្សេងទ�ៀតរបស់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី 
ដោយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ របួសដែលបង្កដោយអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ ប្រាស់
ិ ខណៈពេលដែលអ្នកប�ើ កបរនោះកំពុងអនឡាញជាមួយកម្មវធី 
ិ
កម្មវធី 
ឬប្រ�ព័័ន្ធរធ បស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញ ដែ�លបណ្ដាាលឲ្យយមានការស្លាាប់់ ។
សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ ការចំំ ណាយលើ�ើ ការបញ្ចុះះ��សព 
និិ ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីីការស្លាាប់់ នឹឹងត្រូ�វូ កំំណត់់ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 4701
និិ ងផ្នែ�ែក 4702 នៃ� ក្រ�មច្បាាប់់ ការងារ។
(c) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ ពាក្យថា “អនឡាញ” សំ ដៅល�ើ 
ិ ំពុងប្រើប្រាស់ កម្មវធី 
ិ ឬ
ពេលវេលាដែលអ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធីក
ប្រព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញនិ ងអាចទទួលសំ ណ�ើសម្រាប់ សេវាដឹ ក
អ្នកដំ ណ�ើរ ឬដឹ កជញ្ជូនពីក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ ឬក្នុងពេលផ្តល់ សេវាកម្ម។

(d) ការធានារ៉ាប់ រងល�ើ គ្រោះថ្នាក់ការងារ ឬការធានារ៉ាប់ រងល�ើ  ការស្លាប់
ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ នៅក្រោមផ្នែករង (a) និ ង (b) មិនត្រូវបានទាមទារ
ឲ្យរ៉ាប់ រងល�ើ គ្រោះថ្នាក់ដែលក�ើតឡ�ើង ខណៈពេលអនឡាញប៉ុន្តែក្រៅ
ម៉ោងផ្ដល់ សេវាកម្មដែលអ្នកប�ើ កបរមានរបួសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងម៉ោង 
ផ្ដល់ សេវាកម្មនៅល�ើ ប្រព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញមួយ ឬ ច្រើ ន ឬដែល
ិ
អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីចូលរ ួមក្នុងសកម្មភាពផ្ទាល់ ខ្លួន។ ប្រសិ នប�ើ
គ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានរ៉ាប់ រងដោយការធានារ៉ាប់ រងល�ើ គ្រោះថ្នាក់ការងារ 
ឬការធានារ៉ាាប់់រងការស្លាាប់់ ដោ�យគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ត្រូ�វូ បានផ្ដដល់់ ដោ�យក្រុ� ុម
ហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញលើ�ើ សពីីមួួយនោះ�ះ អ្ននកធានារ៉ាាប់់រងនៃ�ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញ
ិ គទានមួួយចំំណែ�ក
ដែ�លទទួួលការដាក់់បណ្តឹឹ�ងទាមទារត្រូ�វូ ចួួលរួ ួមវិភា
នៃ�ការរ៉ាាប់់រងរបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នមួួយ ឬច្រើ��ើ នទាំងនោះ�
ះរហូូតដល់់ គ្រ�ប់់ការ
ំ
ធានារ៉ាាប់់រង និិងដែ�នកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (a) និិ ង (b)។
ិ �
(e) អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ដែ�លបានផ្ដដល់់ ដល់់អ្ននកបើ�ើកបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីីនៅ
ក្រោ��មផ្នែ�ែករង (a) ឬ (b) នៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះត្រូ�វូ ចាត់់ទុុកថាជាទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�ល
ត្រូ�វូ បង់់ នៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់ សំំណងរបស់់ កម្មមករ ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពិិការភាព

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 22 បន្ត

សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ការកំំណត់់ទឹឹកប្រា�ក់់ត្រូ�វូ បង់់ នៅ�ក្រោ��មការធានា
រ៉ាាប់់រង ដែ�លបានផ្ដដល់់ នៅ�ក្រោ��មមាត្រា� 2 (ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែក 
11580) នៃ�ជំំ ពូូក 1 នៃ�ភាគ 3 នៃ�ផ្នែ�ែក 2 នៃ� ក្រ�មធានារ៉ាាប់់រង។

(f) (1) សម្រាប់ អត្ថប្រយោជន៍ សាធារណៈ DNC ដូចមានកំណត់
និ យមន័ យនៅក្នុងផ្នែក 7463 ត្រូវទទួលបានការធានារ៉ាប់ រង
ការទទួលខុសត្រូវរថយន្តយ៉ាងហោចណាស់ មួយលានដុល្លារ
($1,000,000) ក្នុងមួយករណី ដ�ើម្បីទូទាត់ដល់ភាគីទីបីសម្រាប់ 
របួស ឬការបាត់បង់ ដែលបង្កឡ�ើងដោយប្រតិបត្តិការនៃរថយន្តដោយ
ិ
អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីក្នុងម៉ោង
ផ្តល់ សេវាកម្ម ក្នុងការក�ើតមានដែល
រថយន្តមិ នត្រូវបានរ៉ាប់ រងដោយគោលការណ៍ដែលអនុលោមតាមផ្នែករង 
(b) នៃ ផ្នែក 11580.1 នៃក្រមធានារ៉ាប់ រង។

(2) សម្រាប់ ជាប្រយោជន៍ សាធារណៈ TNC ដូចដែលបានកំណត់
និ យមន័ យនៅក្នុងផ្នែក 7463 ត្រូវរក្សាគោលការណ៍ធានារ៉ាប់ រង
ទទួលខុសត្រូវដូចបានតម្រូវដោយមាត្រា 7 (ចាប់ ផ្ដើមជា
 មួយនឹងផ្នែក 
5430) នៃជំ ពូក 8 នៃផ្នែក 2 នៃក្រមសេវាកម្មសាធារណៈ។

(3) សម្រាប់ ជាប្រយោជន៍ សាធារណៈ TCP ដូចដែលបានកំណត់
និ យមន័ យនៅក្នុងផ្នែក 7463 ត្រូវរក្សាគោលការណ៍ធានារ៉ាប់ រង
ទទួលខុសត្រូវដូចបានតម្រូវដោយមាត្រា 4 (ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែក 
5391) នៃជំ ពូក 8 នៃផ្នែក 2 នៃក្រមសេវាកម្មសាធារណៈ។
មាត្រា  5. ការប្រឆាំងនឹ ងការរ�ើសអ�ើងនិងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ

7456. ការប្រឆាំងនឹ ងការរ�ើសអ�ើង។ (a) វាជាការអនុវត្តដែល
ិ ជី វៈត្រឹមត្រូវ ឬ
ខុសច្បាប់  ល�ើ កលែងតែផ្អែកល�ើ លក្ខណៈសម្បត្តិវជ្ជា
ិ សម្រាប់
តម្រូវការសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ឬអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ  កម្មវធី
ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញក្នុងការបដិ សេធការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ បញ្ចប់
ិ ឬប្រព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ន
កិច្ចសន្យា ឬបិ ទដំ ណ�ើរការពីកម្មវធី 
ុ បណ្
ដា ញ
ិ ឬអ្ននកដែ�លត្រៀ��ៀមនឹឹ ងក្លាាយជាអ្ននកបើ�ើ កបរប្រើ��ើ
អ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី 
កម្មមវិិធីី ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ ពូូជសាសន៍៍  ពណ៌៌សម្បុុ�រ បុុព្វវការីី ប្រ�ភព 
កំំណើ�ើត សាសនា ពូូជអម្បូូ�រ អាយុុ ពិិការភាពផ្លូូ�វកាយឫផ្លូូ�វចិិ ត្ត ភេ�
ត ទ
យេ�នឌ័័ រ និិន្នាា ការផ្លូូ�វភេ�ទ អត្តតសញ្ញាាណយេ�នឌ័័ រឬការបង្ហាាញអំំពីីយេ�នឌ័័ រ 
ស្ថាានភាពវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត�ត ព័័ត៌៌មានហ្សែ�ែន ស្ថាានភាពអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍ ឬស្ថាាន
ភាពយោ�ធា ឬអតីីតយុុទ្ធជ
ធ ន។
(b) ការទាមទារនានាដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងស្រ�បតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះ ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង 
ិ
ដោ�យអនុុលោ�មតាមតែ�នីីតិិវិធីីដែ�ល
ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យច្បាាប់់
ស្តីី�ពីីសិិ ទ្ធិិ�ពលរដ្ឋឋ Unruh (Unruh Civil Rights Act) (ផ្នែ�ែក 51 នៃ�
ក្រ�មរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី ) ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�វូ បានគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ និិ ង
ដំំ ណោះ�ះស្រា�យរបស់់ ច្បាាប់់នេះ�ះ។
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7457. ការបង្កាារការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទ (a) ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញ ត្រូ�វូ
បង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ស្តីី�ពីីការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទដើ�ើ ម្បីី�ការពារអ្ននកបើ�ើ កបរ
ិ ិ ងសាធារណជនដែ�លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សេ�វាដឹឹ កអ្ននកដំំណើ�ើរ 
ដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី និ
ឬដឹឹ កជញ្ជូូ�ន។ គោ�លការណ៍៍នេះ�ះត្រូ�វូ តែ�អាចរកបាននៅ�លើ�ើ គេ�ហទំំព័័រអ៊ីី�ន
ធើ�ើ ណែ�តរបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញ។ គោ�លនយោ�បាយយ៉ាាងហោ�ចណាស់់
ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ទាំំងអស់់ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(1) កំណត់ពីឥរិយាបថដែលអាចបង្កើតជាការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទដែល
រ ួមមានឥរិយាបថដូចខាង ក្រោម៖ កាយវិការទាក់ទាញផ្លូវភេទ ការម�ើ ល
ចុងភ្នែកដោយពេញចិ ត្ត កាយវិការ ឬការបង្ហា ញឧបករណ៍ដែលបង្ហើ ប
ចំ ណង់ផ្លូវភេទ រ ូបភាព គំនូរជី វចល ឬផ្ំ ទា ងរ ូបភាព មតិ គុណស័ ព្ទ 
ការបង្ខូូ�ច ឬនិិ យាយកំំប្លែ�ែងដែ�លអសុុរោះ�ះ មតិិបែ�បក្រា�ហ្វិិ�ច ពាក្យយសំំ ដីី
បន្ថោ�ោកផ្លូូ�វភេ�ទ ឬសារបង្ហើ�ើ�ប ឬសារអាសអាភាស ឬការអូូ សទាញ និិ ង
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ការប៉ះះ�ពាល់់ ឬការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ រូ ូបរាងកាយ ព្រ�មទាំំងចលនារារាំំ ងឬ
ទប់់ ស្កាាត់់។

(2) បង្ហា ញថាក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញ និ ងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ជាច្រើ ន ច្បាប់
ិ ិ ងអតិថិជនដែលប្រើ ប្រាស់ សេវា
ហាមឃាត់អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី ន
ដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ឬដឹ កជញ្ជូនមិ នឱ្យប្រព្រឹត្តការប�ៀតប�ៀនដែលត្រូវបាន
ហាមឃាត់។

ិ អតិថិជន 
(3) បង្កើតដំ ណ�ើរការមួយសម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី 
និិងអ្ននកដំំណើ�ើរតាមសេ�វាដឹឹក ដើ�ើម្បីី�ដាក់់បញ្ជូូ�នពាក្យយបណ្តឹឹ�ងដែ�លធានានូូវ
ការសម្ងាាត់់តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ដែ�លគ្មាានភាពលម្អៀ�ៀ�ង
និិងទាន់់ពេ�លវេ�លា និិងសកម្មមភាពដោះ�ះស្រា�យនិិងសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចដោ�យ
ផ្អែ�ែកលើ�ើព័័ត៌៌មានដែ�លប្រ�មូូលបានក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�លដំំ
ណើ�ើរការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត។
ុ
ិ ិ ងអតិថិជនដែល
(4) ផ្តល់ ឱកាសដល់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី ន
ប្រើ ប្រាស់ សេវាដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ឬដឹ កជញ្ជូនឱ្យដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាមអេ
ឡិចត្រូនិច ដ�ើម្បីឱ្យបណ្តឹងអាចត្រូវបានដោះ ស្រាយបានឆាប់ រហ័ស។

(5) បង្ហា ញថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញទទួលបានការចោទ
ប្រកាន់ អំពីការប្រព្រឹត្តខុស ក្រុមហ៊នន
ុ ឹ ងធ្វើការស�៊ើ បអង្កេតដែលត្រឹមត្រូវ
ទាន់់ ពេ�លវេ�លា និិងម៉៉ត់់ចត់់ដើ�ើម្បីី�ឈានដល់់សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចសម
ហេ�តុុផល ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ ព័័ត៌៌មានដែ�លប្រ�មូូលបាន។

ិ ិ ង
(6) ធ្វើឱ្យមានភាពច្បាស់ លាស់ ថា ទាំងអ្នកប�ើ កបរប្រើ កម្មវធី ន
អតិថិជនដែលប្រើ ប្រាស់ សេវាដឹ ក ឬដឹ កជញ្ជូនមិ នត្រូវបានសងសឹ ក
វិញដោយសារតែលទ្ធផលនៃពាក្យបណ្តឹងស្មោះត្រង់ មួយ ឬដោយសារ
ិ
ការចូលរ ួមក្នុងការស�៊ើ បអង្កេតប្រឆាំងនឹ ងអ្នកប�ើ កបរ ដែលប្រើ កម្មវធី 
ិ
អតិថជន ឬអ្នកដំ ណ�ើររបស់ សេវាកម្មដឹ កឡ�យ
ើ ។

ិ ឬ
(b) មុនពេលផ្តល់ សេវាកម្មដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ឬដឹ កជញ្ជូនតាមរយៈកម្មវធី 
ិ
ប្រព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ន 
បណ្តា
ញ
អ្នកប�ើ
ក
បរដែលប្រើ
ក
ម្ម
វ
ធី ត្រូ
វធ្វ
ទា
ងពីរ
ុ
ើ ំ
ដូចខាងក្រោម៖

(1) ពិនិត្យម�ើ លគោលការណ៍ស្តីពីការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ
បណ្តា ញ។

(2) ដែលការអះអាងតាមអេឡិចត្រូនិចត្រូវតែគ្រប់ គ្រាន់នោះ ត្រូវអះអាង
ិ បានពិនិត្យម�ើ ល
ទៅកាន់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញថា អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី
គោលការណ៍ស្តីពីការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញរ ួចហ�ើយ។
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(c) ការទាមទារនានាដែលអនុលោមតាមផ្នែកនេះ ត្រូវធ្វើឡ�ងតែក្រោ
ម
ើ
ិ
នីតិវធីដែលត្រូ
វបានបង្កើតឡ�ើងដោយច្បាប់  ស្តីពីសិ ទ្ធិពលរដ្ឋ Unruh
(ផ្នែក 51 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ) ហ�ើយនឹង ត្រូវបានគ្រប់ គ្រងដោយ
លក្ខខណ្ឌ តម្រូវ និ ងដំណោះស្រាយ របស់ ច្បាប់ នេះ។

7458. ការពិនិត្យប្រវត្តិបទល្មើ ស (a) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញត្រូវអនុវត្ត ឬ
ឱ្យភាគីទីបីអនុវត្តការពិនិត្យ ប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ជាតិ
ិ ឬប្រព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ន
បឋម ចំ ពោះអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី 
ុ បណ្តា ញ
ដ�ើ ម្បីផ្តល់ សេវាដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ឬដឹ កជញ្ជូន។ ការពិនិត្យប្រវត្តិត្រូវមាន
ភាពស៊ីគ្នាទៅនឹ ងស្តង់ ដារដែលមានក្នុងផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 5445.2
នៃក្រម សេវាកម្មសាធារណៈ។ ទោះជាមានបទញ្ញត្តិផ្សេងទ�ៀតណាមួយ
នៃច្បាប់  ដែលផ្ទុយពីនេះក្តី បន្ទា ប់ ពីក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញទទួល បានការ
ិ ឱ្យពិនិត្យប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋហ�ើយ
យល់ ព្រមពីអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី 
នោះ មិនមានការយល់ ព្រមបន្ថែមទ�ៀតដែលត្រូវបានតម្រូវសម្រាប់ ការ
ិ
ពិនិត្យជាបន្តល�ើ ប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋរបស់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីឡ�
យ 
ើ
ប្រ�សិិ នបើ�ើក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញជ្រើ��ើ សរើើ�សយកការអនុុវត្តតការពិិនិិត្យយជាបន្តត
បែ�បនោះ�ះ។
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(b) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញមួយត្រូវបំ ពេញការពិនិត្យប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋបឋម 
ដូចដែលត្រូវបានតម្រូវដោយផ្នែករង (a) មុនពេលអនុញ្ញា ត ឱ្យ
ិ ឬប្រព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ន
អ្នកប�ើ កបរប្រើ ប្រាស់ កម្មវធី 
ុ បណ្តា ញ។ ក្រុមហ៊ន
ុ
បណ្តា ញត្រូវផ្តល់ សេចក្តីចម្លង ឬសេចក្តីសង្ខេបអំពីការពិនិត្យប្រវត្តិ
បទឧក្រិដ្ឋបឋមជាលក្ខណៈអេឡិចត្រូនិច ឬជារ ូបវ ័ន្តទៅឱ្យអ្នកប�ើ កបរ
ិ ។
ដែលប្រើ កម្មវធី

ិ មិ នត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញា តឱ្យ
(c) អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី 
ិ ឬប្រព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ន
ប្រើ ប្រាស់ កម្មវធី 
ុ បណ្តា ញឡ�ើយ ប្រសិ នប�ើ
មានការប្រព្រឹត្តបទល្មើ សណាមួយខាងក្រោម៖

(1) អ្នកប�ើ កបរធ្លាប់ ត្រូវបានផ្តន្ទាទោស ពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ ដែល
មានចែងក្នុងអនុកថាខណ្ឌ (B) នៃ កថាខណ្ឌ (2) នៃផ្នែករង (a) នៃ
ផ្នែក 5445.2 នៃក្រមសេវាកម្មសាធារណៈ បទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ
ដូចដែលបានកំណត់ន័យដោយផ្នែករង (c) នៃផ្នែក 1192.7 នៃក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ឬ បទឧក្រិដ្ឋស្ដីពីការស្អប់ខ្ពើមណាមួយដូចដែលមានចែង
ដោយផ្នែក 422.55 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

(2) អ្នកប�ើ កបរត្រូវបានផ្តន្ទាទោសក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរឆ្ំនា ចុងក្រោយពី
បទឧក្រិដ្ឋណាមួយ ដែលមាន ចុះក្នុងកថាខណ្ឌ (3) នៃផ្នែករង (a) នៃ
ផ្នែក 5445.2 នៃក្រមសេវាកម្មសាធារណៈ។

ិ ឬប្រព័ន្ធរបស់ 
(d) (1) សមត្ថភាពរបស់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី
ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញ អាចត្រូវបានព្យូរ ប្រសិ នប�ើក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញដឹ ងថា
អ្នកប�ើ កបររ ូបនោះត្រូវបានចាប់ ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយដែលមានចែង
ដូចខាងក្រោម៖

(A) អនុកថាខណ្ឌ (B) នៃកថាខណ្ឌ (2) ឬកថាខណ្ឌ (3) នៃផ្នែករង (a)
នៃផ្នែក 5445.2 នៃក្រមសេវាកម្មសាធារណៈ។

(B) ផ្នែករង (C) នៃផ្នែកនេះ។

(2) ការព្យួរដែលត្រូវបានពិពណ៌នាក្នុងកថាខណ្ឌ (1) អាចត្រូវបាន
ដកចេញក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនៃការចាប់ ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋ
ណាមួយដែលមានចុះក្នុងអនុកថាខណ្ឌ (B) នៃកថាខណ្ឌ (2) ឬកថា
ខណ្ឌ (3) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 5445.2 នៃក្រមសេវាកម្មសាធារណៈ
ដែលមិ នបង្ករឱ្យមានការផ្តន្ទាទោស។ សេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបែបនេះ
រ ួមមានការរកឃ�ើញភាពគ្មានកំហស
ុ យ៉ាងពិតប្រាកដពីការចោទ ប្រកាន់
ដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយ ការសម្រេចឱ្យរ ួចទោសនៅឯការជំ នំុជម្រះ 
ិ ិ ច្ឆ័័�យដោ�យមានអំំណាចលើ�ើ
លិិ ខិិតភស្តុុ�តាងដែ�ល បង្ហាាញថាមេ�ធាវីីវិនិ
បទល្មើ�� ស
ើ ដែ�លត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ បានបដិិ សេ�ធក្នុុ�ងការដាក់់ពាក្យយ
បណ្តឹឹ�ងបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ឫលិិ ខិិតភស្តុុ�តាងដែ�លបង្ហាាញថាកំំឡុុងរយៈៈពេ�លដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធទាំ
ធ ង
ំ អស់់ ដែ�លត្រូ�វូ បានពិិពណ៌៌នាក្នុុ�ងជំំពូូក 2 (ដោ�យចាប់់ ផ្តើ�ើ� ម
ជាមួួយផ្នែ�ែក 799) ចំំ ណងជើ�ើង 3 នៃ�ភាគ 2 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌបាន
ផុុតកំំណត់់។
(e) គ្មានអ្វីនៅក្នុងភាគនេះត្រូវបានបកស្រាយដ�ើ ម្បីបង្ការក្រុមហ៊ន
ុ
បណ្តា ញ ពីការដាក់ស្តង់ដារ បន្ថែមដែលទាក់ទងនឹ ងប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្ម
ឡ�ើយ។

(f) ថ្វីប�ើមានចែងក្នុងផ្នែក 1786.12 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីក៏ដោយ
 ទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍ស�៊ើ បអង្កេតអ្នកប្រើ ប្រាស់ អាចផ្តល់ របាយការណ៍
 ស�៊ើ បអង្កេតអ្នកប្រើ ប្រាស់ ទៅកាន់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញអំពីអ្នក ដែលចង់
ិ
ក្លាយជាអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី ដោយ
មិ នគិតថាត�ើ អ្នកប�ើ កបរដែល
ិ ោះ គឺនឹងត្រូវជាបុគ្គលិក ឬជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យនៃក្រុមហ៊ន
ប្រើ កម្មវធីន
ុ
បណ្តា ញនោះទេ ។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
7459. ការបណ្តុះះ��បណ្តាាលអំំពីីសុវុ ត្ថិិ�ភាព  (a) ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញតម្រូ�ូវ
ិ ំ ពេ�ញបញ្ចចប់់ ការបណ្តុះះ��បណ្តាាលដែ�លមាន
ឲ្យយអ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីីបំ
ិ
រៀ�ៀបរាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ មុុនពេ�លអនុុញ្ញាាតឲ្យយអ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី
នោះ�ះអាចប្រើ��ើ បា្រ�ស់់ប្រ�ព័័ន្ធធ ឫកម្មមវិិធីីអនឡាញរបស់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញ ។

ិ
(b) ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញនឹឹ ងផ្តល់
ត ់ ឲ្យយអ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីីម្នាាក់
់ៗនូូវការ
បណ្តុះះ��បណ្តាាលអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាព ។ ការបណ្តុះះ��បណ្តាាលអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�ល
តម្រូ�ូវដោ�យផ្នែ�ែកនេះ�ះ រួ ួមមានប្រ�ធានបទដូូចខាងក្រោ��ម៖
(1) ការបញ្ចៀសការប៉ ះទង្គិច និ ងបច្ចេកទេសប�ើ កបរការពារ។

(2) អត្តតសញ្ញាាណកម្មមនៃ�កត្តាាដែ�លបណ្តាាលឲ្យយមានការប៉ះះ�ទង្គិិ�ច ដូូចជា
ការបើ�ើ កបរហួួសល្បឿ�ឿ�នកំំណត់់ ការបើ�ើ កបរក្រោ��មឥទ្ធិិ�ពលគ្រឿ��ឿងស្រ�វឹឹងឫ
គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន (DUI) និិងការបើ�ើ កបរដោ�យមិិ នយកចិិត្តទុ
ត កដាក់
ុ
់។

(3) ការទទួួលស្គាាល់់និិងការរាយការណ៍៍អំំពីីការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ង
ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តមិ
ត ិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ។

ិ
(4) សម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីក្នុង
ការដឹ កជញ្ជូនម្ហូបអាហារ ឬ
គ្រឿងទេសដែលបានរ�ៀបចំ រ ួច ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពចំ ណី អាហារ ទាក់ទង
នឹ ងការដឹ កជញ្ជូនម្ហូបអាហារ ដែលរ ួមមានការគ្រប់ គ្រងសី តុណ្ហ ភាព
ជាដ�ើ ម ។
(c) ការបណ្តុះះ��បណ្តាាលអាចត្រូ�វូ បានផ្តតល់់អាស្រ័�័ យលើ�ើ ឆន្ទាានុុសិិទ្ធិិ�របស់់
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញ ជាការបណ្តុះះ��បណ្តាាលតាមអនឡាញ ជាវីីដេ�អូូ
ឬជួួបផ្ទាាល់់ ។

ិ
(d) ថ្វីប�ើមានចែងក្នុងផ្នែករង (a) ក៏ដោយ រាល់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី
ដែលបានចុះ កិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញមុនថ្ងៃទី 1 ខែមករា
ឆ្ំនា 2021 ដ�ើ ម្បីផ្តល់ សេវាកម្មដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ឬសេវាដឹ កជញ្ជូនត្រូវមាន
រហូតដល់ ថ្ងៃទី 1 ខែ កក្កដា ឆ្ំនា 2021 ដ�ើ ម្បីបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាល
សុវត្ថិភាពដែលតម្រូវដោយផ្នែកនេះ ហ�ើយអាចបន្តផ្តល់ សេវាកម្មដឹ ក
ិ ឬប្រព័ន្ធរហត
អ្នកដំ ណ�ើរ ឬសេវាកម្មដឹ កជញ្ជូនតាមរយៈកម្មវធី 
ូ ដល់
កាលបរិច្ទ
ឆេ នោះ។ នៅថ្ងៃ និ ងក្រោយពីថ្ងៃ ទី 1 ខែកក្កដា ឆ្ំនា 2021
ិ
តទៅ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីដែល
បាន រ�ៀបរាប់ នៅក្នុងផ្នែករងនេះ
ត្រូវតែបញ្ចប់ ការបណ្តុះបណ្តាលដែលតម្រូវដោយផ្នែកនេះដ�ើ ម្បីបន្តផ្តល់  
សេវាកម្មដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ និ ងសេវាកម្មដឹ កជញ្ជូនបន្តទ�ៀតបាន ។
ិ ោលការណ៍ 
(e) រាល់ ផលិ តផលសុវត្ថិភាព លក្ខណៈពិសេស នីតិវធី គ
ស្តតង់់ដារ ឬកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ង ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតដោ�យ 
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញ ឬការផ្តតល់់នូូវឧបករណ៍៍ដោ�យក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន បណ្តាា ញ
ដើ�ើ ម្បីី�បន្ថែ�ែមសុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈគឺឺមិិនមែ�នជាការបង្ហាាញពីីការងារ ឬ
ិ ។
ទំំនាក់់ទំំនង នៃ�ទីីភ្នាាក់់ងារជាមួួយនឹឹងអ្ននកបើ�ើកបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីីទេ�

7460. គោលការណ៍គ្មានការយោគយល់ (a) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញនឹ ង
បង្កើត “គោលការណ៍គ្មានការយោគយល់ ” ដែលតម្រូវឲ្យមានការផ្អាក
ិ
ជាបន្ទាន់ នូវសិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីក្នុង
ការចូលទៅកាន់
ិ ឬប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ ក្រុមហ៊ន
កម្មវធី 
ុ បណ្តា ញ នៅរាល់ ពេល ដែល
ិ ឬប្រព័ន្ធអនឡា
ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញទទួលរបាយការណ៍តាមរយៈកម្មវធី 
ិ
ញរបស់ ខ្លួន ឬដោយវធីផ្សេងទ�ៀតដែលបានអនុញ្ញា តដោយក្រុមហ៊ន 
ុ ឬ
ិ គឺស្ថិតនៅ
ពីបុគ្គលណាម្នាក់ដែលសង្ស័យថា អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី
ក្រោមឥទ្ធិពលនៃថ្នាំ ញ�ៀន ឬគ្រឿងស្រវឹង ខណៈពេលផ្តល់ សេវាកម្មដឹ ក
អ្នកដំ ណ�ើរ ឬដឹ កជញ្ជូន ។
(b) នៅ�ពេ�លទទួួលបានរបាយការណ៍៍ដូូចបានរៀ�ៀបរាប់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (a)
ិ
ិ
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញនឹឹងផ្អាាកអ្ននកបើ�ើកបរដែ�លប្រើ��ើកម្មមវិធីីនោះ�
ះជាបន្ទាាន់់ពីីកម្មមវិធីី 
ឬប្រ�ព័័ន្ធរធ បស់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញសម្រា�ប់់ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតបន្តតទៀ�ៀត ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 22 បន្ត

ិ ឬប្រ�ព័័ន្ធអនឡា
(c) ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញអាចនឹឹ ងផ្អាាកការចូូលប្រើ��ើកម្មមវិធីី 
ធ
ិ
ញរបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញ សម្រា�ប់់ អ្ននកបើ�ើកបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី 
ឬអតិថិជនណាដែលត្រូវបានរកឃ�ើញថាបានរំលោភបំ ពានល�ើ 
គោលការណ៍មិ នល�ើ កលែងដូចបានចែងក្នុងផ្នែករង (a) ដែលអ្នកប�ើ កបរ 
ឬអតិិថិិជនដឹឹ ងថារបាយការណ៍៍នេះ�ះមិិ នសមហេ�តុុផល ឬផ្អែ�ែកលើ�ើ
របាយការណ៍៍ដែ�លមានចេ�តនាបដិិ សេ�ធដោ�យមិិ នសមរម្យយនូូវការចូូ
ិ ឬប្រ�ព័័ន្ធអ
លប្រើ��ើ របស់់ អ្ននកបើ�ើកបរក្នុុ�ងកម្មមវិធីី 
ធ នឡាញនោះ�ះ។

7460.5. ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញត្រូវដាក់ឲ្យមានជាបន្ត និ ងជាពិសេស
ដល់ ការអនុវត្តច្បាប់ នូវយន្តការ ក្នុងការដាក់ជូនសំ ណ�ើសុំពត៌មាន
ដ�ើ ម្បីជួយដល់ការស�៊ើ បអង្កេតដែលទាក់ទងទៅនឹ ងស្ថានភាព អាសន្ន 
កាលៈទេសៈបន្ទាន់  និងឧប្បត្តិហេតុសំខាន់ ៗ ។

ិ អ្នកប�ើ កបរដែល
7461. ការសម្រាករបស់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី 
ិ មិ នត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលក្នុងកម្មវធី ន
ិ ិ ងប�ើកបរ ដោយប្រើ កម្មវធី 
ិ
ប្រើ កម្មវធី 
ឬប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញល�ើ សពី រយៈពេលសរ ុប
12 ម៉ោងក្នុងរាល់ ពេល 24 ម៉ោងឡ�ើយ ល�ើ កលែងតែអ្នកប�ើ កបរបាន
ិ
ចាកចេញពីកម្មវធីក្នុងរយ
ៈពេល 6 ម៉ោងដោយគ្មានការរំខាន ។
ិ វបានដាក់ឲ្យចូលកម្មវធី ន
ិ ិង
ប្រសិ នប�ើអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីត្រូ
ប�ើ កបរ ល�ើ សពីរយៈពេលសរ ុប 12 ម៉ោងក្នុងរាល់ ពេល 24 ម៉ោងដោយ
ិ សម្រាប់ រយៈពេល 6 ម៉ោងដោយគ្មានការរំខាន
គ្មានការចាកចេញពីកម្មវធី
ិ ឬប្រព័ន្ធ
នោះ អ្នកប�ើ កបរនឹ ងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប�ើកកម្មវធី 
អនឡាញរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្តា ញ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច 6 ម៉ោងដោយ
គ្មានការរំខាន ។
ិ (a) ជនណាដែលក្លែ
7462. ការក្លែងបន្លំជាអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី 
ិ ខណៈៈពេ�លកំំពុុងផ្តល់
ងបន្លំំ�បោ�កប្រា�ស់់ ធ្វើ�ើ� ជាអ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី
ត ់
ឬប៉ុុ�នប៉៉ងផ្តតល់់សេ�វាកម្មមដឹឹ កអ្ននកដំំណើ�ើរ ឫដឹឹ កជញ្ជូូ�ន ត្រូ�វូ មានទោ�សបទ
មជ្ឈឹឹ�ម ហើ�ើយត្រូ�វូ ផ្តតន្ទាាទោ�សដាក់់ពន្ធនាគារ ក្នុ
ធ
ុ�ងខោ�នធីីរយៈៈពេ�លរហូូត
ដល់ ប្រាំមួយខែ ឬពិន័យជាប្រាក់រហត
ូ ដល់ មួយម៉ឺនដុល្លារ ($10,000)
ឬទាំងពីរតែម្តង។ គ្មានអ្វីនៅក្នុងផ្នែករងនេះរារាំ ងដល់ ការកាត់ទោស នៅ
ក្រោមច្បាប់ ផ្សេងទ�ៀតទេ ។

(b) បន្ថែមល�ើ ការពិន័យផ្សេងទ�ៀតដែលបានផ្ដល់ ឲ្យដោយច្បាប់  បុគ្គល
ិ ខណៈពេល
ណាម្នាក់ដែលក្លែងបន្លំធ្វើជាអ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធី 
ដែលកំពុងផ្តល់ ឫប៉ុនប៉ងផ្ដល់ សេវាកម្មដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ឫដឹ កជញ្ជូនដោយ
ការប្រព្រឹត្ត ឬប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទល្មើ សដូចបានរ�ៀបរាប់ ក្នុងផ្នែក 
207, 209, 220, 261, 264.1, 286, 287, 288, ឬ 289 នៃ
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវផ្ដន្ទាទោសរយៈពេល ប្រាំឆ្ំនា បន្ថែម។
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(c) បន្ថែមល�ើ ការពិន័យផ្សេងទ�ៀតដែលបានផ្ដល់ ឲ្យដោយច្បាប់ បុគ្គល
ិ ខណៈពេល
ណាម្នាក់ដែលក្លែងបន្លំធ្វើជាអ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធី 
ដែលកំពុងផ្តល់ ឫប៉ុនប៉ងផ្ដល់ សេវាកម្មដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ឫដឹ កជញ្ជូនដោយ
ការប្រព្រឹត្ត ឬប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ ឫប៉ុនប៉ងបទឧក្រិដ្ឋ ហ�ើយនៅក្នុង
ការប្រព្រឹត្តដូចនោះបង្កអោយមានរបួសល�ើ រាងកាយធ្ងន់ធ្ងរដល់បុគ្គល
ម្នាក់ទ�ៀត ក្រៅពីអ្នកឃុបឃិត ត្រូវផ្ដន្ទាទោសរយៈពេលប្រាំឆ្ំនា បន្ថែម។

(d) បន្ថែ�ែមលើ�ើ ការពិិន័័យផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបានផ្ដដល់់ ឲ្យយដោ�យច្បាាប់់  បុុគ្គគល
ិ ខណៈៈពេ�ល
ណាម្នាាក់់ដែ�លក្លែ�ែងបន្លំំ�ធ្វើ�ើ�ជាអ្ននកបើ�ើ កបរដោ�យប្រើ��ើ កម្មមវិធីី 
ដែ�លកំំពុុងផ្តល់
ត ់ ឫប៉ុុ�នប៉៉ងផ្ដដល់់ សេ�វាកម្មមដឹឹ កអ្ននកដំំណើ�ើរ ឫដឹឹ កជញ្ជូូ�នដោ�យ
ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ឬប៉ុុ�នប៉៉ងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ឫប៉ុុ�នប៉៉ងបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ង
ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តដូ
ត ូចនោះ�ះបង្កកអោ�យមានការស្លាាប់់ នៃ�បុុគ្គគលម្នាាក់់ទៀ�ៀតក្រៅ��ពីី
អ្ននកឃុុបឃិិត ត្រូ�វូ ផ្ដដន្ទាាទោ�សរយៈៈពេ�ល 10 ឆ្នាំំ�បន្ថែ�ែម។
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
មាត្រា�  6. និិ យមន័័ យ
7463. សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ និិ យមន័័ យខាងក្រោ��មនឹឹ ង
ត្រូ�វូ ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់៖

ិ ” សំំ ដៅ�លើ�ើ បុុគ្គគលដែ�លជាអ្ននកដឹឹ កជញ្ជូូ�ន 
(a) “អ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី
DNC អ្ននកបើ�ើ កបរ TNC ឬអ្ននកបើ�ើ កបរ  ឬអ្ននកកាន់់ លិិខិិតអនុុញ្ញាាត TCP
និិ ងបុុគ្គគលដូូចក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌដែ�លបានកំំណត់់ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (a) ដល់់ (d)
រួ ួមបញ្ចូូ�លទាំងផ្នែ�ែក 
7451។
ំ
(b) “ការរួ ួមចំំ ណែ�ក ACA មធ្យយម” សំំ ដៅ�លើ�ើ 82 ភាគរយនៃ�ទឹឹកប្រា�ក់់
ដុុល្លាារនៃ�ប្រា�ក់់បុុព្វវលាភរដ្ឋឋ California ដែ�លត្រូ�វូ បានរ៉ាាប់់រងប្រ�ចាំខែ�
ំ
ជាមធ្យយម។

(c) “ប្រា�ក់់បុុព្វវលាភរដ្ឋឋ California ដែ�លត្រូ�វូ បានរ៉ាាប់់រងប្រ�ចាំខែ�
ំ
ជាមធ្យយម” ស្មើ�ើ�នឹឹងទឹឹកប្រា�ក់់ដុុល្លាារដែ�លបានបោះ�ះផ្សាាយតាមផ្នែ�ែករង (g)
នៃ�ផ្នែ�ែក 7454។
(d) “Covered California” សំំ ដៅ�លើ�ើ ការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
សុុខភាពរដ្ឋឋ California ដូូចបានបកស្រា�យនៅ�ក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើង 22
(ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែគ 100500) នៃ�ក្រ�ម រដ្ឋាាភិិបាល។
(e) “អតិិថិិជន” សំំ ដៅ�លើ�ើ រូ ូបវន្តតបុុគ្គគល ឬ នីីតិិបុុគ្គគលមួួយ ឬច្រើ��ើ ន។

(f) “ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញដឹឹ កជញ្ជូូ�ន” (DNC) សំំ ដៅ�លើ�ើ នីីតិិបុុគ្គគលដែ�ល
មានកម្មមវិិធីី ឬប្រ�ព័័ន្ធដែ�លប្រើ��
ធ
ើ ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ សម្រ�បសម្រួ�ួលសេ�វាកម្មម
ដឹឹ កជញ្ជូូ�ននៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California តាមតម្រូ�ូវការជាក់់ស្ដែ�ែង និិង រក្សាា
កំំណត់់ត្រា�នៃ�ចំំនួួនម៉ោ�ោង ចូូលរួ ួមក្នុុ�ងសេ�វាកម្មមគិិតជាម៉ែ�ែលប្រ�មូូលផ្ដុំំ��
ដោ�យអ្ននកដឹឹ កជញ្ជូូ�ន DNC ។ ការដឹឹ កជញ្ជូូ�នត្រូ�វូ បានសម្រ�បសម្រួ�ួល
តាមតម្រូ�ូវការជាក់់ស្ដែ�ែង ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដឹឹកជញ្ជូូ�ន DNC ត្រូ�វូ បានផ្ដដល់់ នូូវ
ជម្រើ��ើ សដើ�ើ ម្បីី�ទទួួល ឬមិិ នទទួួល សំំណើ�ើសុំំ�ដឹឹ កជញ្ជូូ�នហើ�ើយ DNC មិិ ន
តម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកដឹឹ កជញ្ជូូ�ន DNC ទទួួលយកសំំណើ�ើដឹឹ កជញ្ជូូ�នជាក់់លាក់់ជា
ិ ឬប្រ�ព័័ន្ធរធ បស់់ DNC ឡើ�ើយ។
លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការរក្សាាសិិ ទ្ធិិ� ប្រើ��ើប្រា�ស់់កម្មមវិធីី 
(g) “អ្ននកដឹឹ កជញ្ជូូ�នក្នុុ�ងក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញដឹឹ កជញ្ជូូ�ន” (អ្ននកដឹឹ កជញ្ជូូ�ន 
DNC) សំំ ដៅ�លើ�ើ បុុគ្គគលដែ�លផ្ដដល់់ សេ�វាកម្មមដឹឹ កជញ្ជូូ�នតាមរយៈៈកម្មមវិិធីី ឬ
ប្រ�ព័័ន្ធរធ បស់់ DNC។
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(h) “សេ�វាកម្មមដឹឹ កជញ្ជូូ�ន” សំំ ដៅ�លើ�ើ ការបំំ ពេ�ញសំំ ណើ�ើសុំំ�ដឹឹ កជញ្ជូូ�ន
មានន័័ យថា ការមកទទួួលពីីទីីតាំង
ួ
ូវវត្ថុុ� ឫវត្ថុុ�នានា និិ ងការ
ំ ណាមួួហួយនូ
ដឹឹ កជញ្ជូូ�នវត្ថុុ�ទាំំងនោះ�ះដោ�យប្រើ��ើ រថយន្តអ្ននកដំ
ណើំ �ើរ កង់់  ស្គូូ�ទ័័រ ការដើ�ើ រ 
ត
ការដឹឹ កជញ្ជូូ�នសាធារណៈៈ ឬមធ្យោ�ោបាយស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះ ទៅ�កាន់់ ទីីតាំង
ំ
ដែ�លបាន ជ្រើ��ើ សរើើ�សដោ�យអតិិថិិជនដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងចម្ងាាយ 50 ម៉ែ�ែ
លពីីទីីតាំំងទទួួលយក។ សំំ ណើ�ើដឹឹ កជញ្ជូូ�នអាចរួ ួមមានការបញ្ជាាទិិញផ្សេ�េង
ៗគ្នាាលើ�ើ សពីីមួួយដង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនលើ�ើ សពីី 12 ដងដែ�លបានស្នើ�ើ�ដោ�យ 
អតិិថិិជន។ សេ�វាកម្មមដឹឹ កជញ្ជូូ�នអាចរួ ួមមានការជ្រើ��ើសរើើ�ស ការប្រ�មូូលផ្ដុំំ�� 
ឬការទិិញទំំនិិញ ដោ�យអ្ននកដឹឹ កជញ្ជូូ�ន DNC ករណីីដែ�លកិិច្ចចការទាំំងនោះ�ះ
ត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ដោ�យពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងការដឹឹ កជញ្ជូូ�នដែ�លអ្ននកដឹឹ កជញ្ជូូ�ន DNC
បានយល់ ព្រមដឹ កជញ្ជូន។ សេវាកម្មដឹ កជញ្ជូនមិ នរាប់ បញ្ចូលនូវការ
ដឹ កជញ្ជូនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្រោមផ្នែកទី 26090 ឡ�ើយ 
ដូចដែលផ្នែកនោះបានចែងកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែតុលា ឆ្ំនា 2019។
(i) “ម៉ែ�ែលដែ�លចូូលរួ ួម” មានន័័ យថាចម្ងាាយគិិតជាម៉ែ�ែលទាំំងអស់់ ដែ�ល
បានបើ�ើ កបរអំំឡុុងម៉ោ�ោងពាក់់ព័័ន្ធនៅធ �ក្នុុ�ងយានយន្តដឹ
ត ឹ កអ្ននកដំំណើ�ើរ ដែ�ល
មិិ នត្រូ�វូ បានកាន់់ កាប់់ ឬជួួលដោ�យក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញ។
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(j) (1) “ម៉ោ�ោងដែ�លចូូលរួ ួម” មានន័័ យថា ស្ថិិ�តក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌ
ទាំំងឡាយដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌទីី (2) អំំឡុុងពេ�ល ដូូចបាន
ិ ឬប្រ�ព័័ន្ធអ
កត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិធីី 
ធ នឡានរបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញ ចាប់់ ពីី
ិ ទទួួលយកសំំណើ�ើដឹឹ កជញ្ជូូ�ន 
ពេ�លដែ�លអ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី
ិ បញ្ចចប់់ នូូវសំំ ណើ�ើ
រហូូតដល់់ ពេ�លដែ�លអ្ននកបើ�ើកបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី
ដឹឹ កជញ្ជូូ�ន ឬដឹឹ កអ្ននកដំំណើ�ើរនោះ�ះ។
(2) (A) ម៉ោងដែលចូលរ ួមមិ នត្រូវរាប់ បញ្ចូលខាងក្រោមនេះឡ�ើយ៖

(i) រាល់ ម៉ោងដែលបានចំ ណាយដ�ើ ម្បីផ្ដល់ សេវាដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ឫ
ដឹ កជញ្ជូន ក្រោយពីសំ ណ�ើនោះត្រូវបានលុបចោលដោយអតិថិជន។

(ii) រាល់ ម៉ោងដែលបានចំ ណាយទៅល�ើ សេវាដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ឫ
ិ បានបោះបង់ ចោលការផ្ដល់ សេវា
ដឹ កជញ្ជូន ដែលអ្នកប�ើ កបរប្រើ កម្មវធី
មុនពេលការបញ្ចប់ ។

(B) ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញក៏អាចនឹ ងដកម៉ោងចេញផងដែរ ប្រសិ នប�ើការ
ធ្វើដូច្នោះមានភាពចាំបាច់ សមហេតុសមផលក្នុងការដោះស្រាយ ឬបង្ការ
ិ ឬប្រព័ន្ធអនឡានរបស់ ក្រុមហ៊ន
នូវការប្រើ ប្រាស់ ដោយទុចរត
ុ
ិ នូវកម្មវធី 
បណ្
ដា ញ។

(k) “រដ្ឋា ភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន” មានន័ យថា ទីក្រុង ខោនធី ទីក្រុងនិ ង
ខោនធី ទីក្រុងស្វយ័ ត ឬខោនធីស្វយ័ ត។
(l) “ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញ” មានន័័ យថាអង្គគភាពអាជីីវកម្មមដែ�លជា DNC
ឬ TNC ។

(m) “យានជំ និះដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ” មានន័ យថារថយន្តដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ដូច
មានកំណត់នៅក្នុងផ្នែកទី 465 នៃក្រមស្ដីពីយានជំ និះ។

(n) “ផែនការសុខភាពដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់” មានន័ យថា 
ិ
ផែនការធានារ៉ាប់ រងសុខភាពដែលក្នុងនោះអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី 
គឺជាអ្នកជាវដែលមិ នត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយនិ យោជក និ ងដែលមិ នមែន
ជាផែនការ Medicare ឬ Medicaid ។

(o) “សេវាកម្មដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ” មានន័ យថាការដឹ កជញ្ជូនមនុស្សម្នាក់ ឬ
ច្រើ ននាក់។

(p) “ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញដឹ កជញ្ជូន” (TNC) មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹង
និ យមន័ យដែលមាននៅក្នុងផ្នែករង (c) នៃផ្នែកទី 5431 នៃក្រមស្ដីពី
សេវាកម្មសាធារណៈ។

(q) “អ្នកប�ើ កបរក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញដឹ កជញ្ជូន” (អ្នកប�ើ កបរ TNC) មាន
អត្ថន័យដូចគ្នានឹងនិយមន័ យដែលមាននៅក្នុងផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 
5431 នៃក្រមស្ដីពីសេវាកម្មសាធារណៈ។

(r) “អ្នកដឹ កជញ្ជូនអ្នកដំ ណ�ើរភាគីស្វយ័ ត” (TCP) មានអត្ថន័យ
ដូចគ្នានឹងនិយមន័ យដែលមាននៅក្នុងផ្នែករង 5360 នៃក្រមស្ដីពី
សេវាកម្មសាធារណៈដែលចែងថា អ្នកប�ើ កបរជាអ្នកផ្ដល់ សេវាដឹ កជញ្ជូន
ិ ឬប្រព័ន្ធអនឡាន
ដោយប្រើ យានយន្តដឹកអ្នកដំ ណ�ើរតាមរយៈកម្មវធី 
របស់ ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ។
មាត្រា  7. ស្ដង់ ដារការងារតែមួយ

7464. (a) ការផ្ដដល់់ សេ�វាកម្មមដឹឹ កអ្ននកដំំណើ�ើរឫដឹឹ កជញ្ជូូ�នតែ�មួួយ ជា
ិ ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ដំំ ណើ�ើរឆ្លលងកាត់់ព្រំ�ំដែ�ន
រឿ�ឿយៗតម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី
សមត្ថថកិិច្ចចរបស់់ រដ្ឋាាភិិបាលថ្នាាក់់មូូលដ្ឋាានជាច្រើ��ើ ន។ រដ្ឋឋ California មាន
ទីីក្រុ� ុងនិិ ងខោ�នធីី ជាង 500 ដែ�លអាចបណ្ដាាលឲ្យយមាននិិ យ័័តកម្មមក្នុុ�ង
មូូលដ្ឋាានដែ�លត្រួ�ត
ួ គ្នាា មិិ នស៊ីី� សង្វាាក់់គ្នាា និិងប្រ�ឆាំងគ្នាា
ំ សម្រា�ប់់ សេ�វាកម្មម
ឆ្លលងដែ�នយុុត្តាាធិិការ។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(b) ទាក់់ទងនឹឹ ងលក្ខខណៈៈនៃ�ការឆ្លលងដែ�នយុុត្តាាធិិការនៃ�សេ�វាដឹឹ កអ្ននក
ដំំ ណើ�ើរ និិ ងដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិ ងបន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើ លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនិិ ងស្តង់
ត ់ ដារ
ទាំំងឡាយដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យជំំ ពូូកនេះ�ះ រដ្ឋឋកាន់់ កាប់់ ទៅ�លើ�ើ ផ្នែ�ែក
ទាំំងឡាយដូូចខាងក្រោ��ម៖

(1) ការផ្ដល់ ប្រាក់សំណង និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ 
ិ �ើ កលែងតែដូចមានចែងនៅក្នុងផ្នែកទី 7453។
កម្មវធី ល

(2) ការគ្រោងពេល ការសុំច្បាប់  និងប្រាក់ជំនួយថែទាំសុខភាពសម្រាប់ 
ិ
អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី ព្រ
មទាំងប្រាក់ខែ ប្រាក់ជំនួយ ឬអត្ថ
ប្រយោជន៍ ផ្សេងទ�ៀតដែលទាក់ទងនឹ ងការងារ ។

(3) លក្ខខណ្ឌ តម្រូវនៃការផ្ដល់ អាជ្ញាប័ ណ ន
្ណ ិ ងការធានារ៉ាប់ រងសម្រាប់ 
ិ
អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី ។

ិ
(4) សិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី ដែលទាក
់ទងនឹ ងការរំលាយ
ិ បស់ ក្រុមហ៊ន
កិច្ចសន្យាអ្នកប�ើ កបរប្រើ កម្មវធីរ
ុ បណ្
ដា ញ។

(c) ថ្វីប�ើមានផ្នែករង (b) ក៏ដោយ គ្មានអ្វីមួយនៅក្នុងផ្នែកនេះត្រូវកំណត់
ព្រំដែនសមត្ថភាពរបស់ រដ្ឋា ភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្នុងការអនុម័តបទបញ្ជា
ក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលចាំបាច់ ក្នុងការដាក់ទោសការប្រព្រឹត្តបទមជ្ឈឹម និ ង
បទឧក្រិដ្ឋ ឬក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជា និ ងនិយ័តកម្មក្នុងមូលដ្ឋានដែល
បានអនុម័តមុនថ្ងៃទី 29 ខែតុលា ឆ្ំនា 2019 ។
មាត្រា  8. ការរាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល

7464.5 (a) ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញដែ�លដើ�ើ រតួួជាអង្គគភាពដោះ�ះស្រា�យភា
ិ សម្រា�ប់់ អ្ននកបង់់ ប្រា�ក់់
គីីទីីបីី ត្រូ�វូ រៀ�ៀបចំំ ការបញ្ជូូ�នព័័ត៌៌មានត្រ�ឡប់់ ទៅ�វិញ
ិ �យមានអាសយដ្ឋាាន
ដែ�លចូូលរួ ួមដែ�លជាអ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីីដោ
រដ្ឋឋ California ដែ�លមានចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់សរុ ុបនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់
ដែ�លអាចរាយការណ៍៍បានស្មើ�ើ�នឹឹង ឬច្រើ��ើ នជាងប្រាំ�ំមួួយរយដុុល្លាារ 
($600) ក្នុងមួយឆ្ំនា ប្រតិទិនដោយមិ នគិតពីចំ នួននៃប្រតិបត្តិការរវាង
អង្គភាពដោះស្រាយភាគីទីបី និ ងអ្នកបង់ ប្រាក់។ អង្គភាពដោះស្រាយភាគី
ទីបីត្រូវតែរាយការណ៍ចំ នួនទឹកប្រាក់នេះទៅកាន់ គណៈកម្មការពន្ធដារ
ល�ើ សិទ្ធិប្រើ យីហោ និងផ្ដល់ ជូនអ្នកបង់ ប្រាក់មួយច្បាប់  ទោះបី ជាខ្លួនពុំ
មានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ជូនសហព័ន្ធក៏ដោយ។ ការបញ្ជូនព័ត៌មាន
ត្រឡប់ ទៅវិញត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណដូចខាងក្រោម៖
(1) ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន និ ងលេខសម្គាល់ ពន្ធរបស់ អ្នកបង់ប្រាក់ដែល
ចូលរ ួម។

(2) ចំ នួនទឹកប្រាក់សរ ុបនៃប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ដែលអាចរាយការណ៍
បាន ដែលទាក់ទងនឹ ងអ្នកបង់ ប្រាក់ដែលចូលរ ួម។

(b) ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ក្រោយកាលបរិច្ទ
ឆេ ដែលការបញ្ជូនព័ត៌មាន
ិ នេះត្រូវដល់ ពេលបង់ ទៅផ្នែកសេវាប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុង 
ត្រលប់ វញ
ក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញត្រូវរ�ៀបចំ ដាក់ការបញ្ជូនព័ត៌មានត្រឡប់ ទៅវិញមួយ
ច្បាប់  ដែលតម្រូវដោយផ្នែករង (a) ជាមួយនឹងគណៈកម្មការពន្ធដារសិ ទ្ធិ
ប្រើ យីហោ ហ�ើយត្រូវផ្ដល់ ជូនអ្នកបង់ ប្រាក់ដែលចូលរ ួមមួយច្បាប់ ។

(c) ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបណ្ដាា ញអាចបំំ ពេ�ញលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនេះ�ះដោ�យការដាក់់ជូូន
នូូវទម្រ�ង់់ បែ�បបទសេ�វាប្រា�ក់់ចំំណូូលផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង 1099-K មួួយច្បាាប់់ ឬដោ�យ
ដាក់់ជូូននូូវទម្រ�ង់់ មួួយដែ�លផ្ដដល់់ដោ�យគណៈៈកម្មមការពន្ធធដារលើ�ើសិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើ
យីីហោ� ដែ�លរួ ួមបញ្ចូូ�លនូូវព័័ត៌៌មានដូូចគ្នាានៅ�លើ�ើ Cal-1099-K។
(d) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះ៖

(1) “អ្នកបង់ ប្រាក់ដែលចូលរ ួម” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងអ្វីដែលមាន
ចែងនៅក្នុងផ្នែកទី 6050W(d)(1)(A)(ii) នៃចំ ណងជ�ើងទី 26 នៃក្រម
សហរដ្ឋអាមេរិច។
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(2) “ប្រ�តិិបត្តិិ�ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដែ�លអាចរាយការណ៍៍បាន” មានអត្ថថន័័ យ
ដូូចគ្នាានឹឹងអ្វីី�ដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី 6050W(c)(1) នៃ�ចំំ ណងជើ�ើង
ទីី 26 នៃ�ក្រ�មសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិច។

(3) “អង្គភាពដោះស្រាយភាគីទីបី” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងអ្វីដែលមាន
ចែងនៅក្នុងផ្នែកទី 6050W(b)(3) នៃចំ ណងជ�ើងទី 26 នៃក្រមសហរដ្ឋ
អាមេរិច។
(e) ផ្នែ�ែកនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពដែ�លចំំ នួួនទឹឹកប្រា�
ក់់សរុ ុបនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដែ�លអាចរាយការណ៍៍បានសម្រា�ប់់
អ្ននកបង់់ ប្រា�ក់់ដែ�លចូូលរួ ួមនៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ប្រ�តិិទិិនតិិចជាងប្រាំ�ំមួួយរយដុុល្លាារ 
($600) ឬដែ�លអ្ននកបង់់ ប្រា�ក់់ដែ�លចូូលរួ ួមនោះ�ះមិិ នមែ�នជាអ្ននកបើ�ើ កបរប្រើ��ើ
កម្មមវិិធីីឡើ�យ
ើ ។
(f) ផ្នែ�ែកនេះ�ះត្រូ�វូ អនុុវត្តតចំំពោះ�ះប្រ�តិិបត្តិិ�ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ដែ�លអាចរាយការ
ណ៍៍បាន ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ឬក្រោ��យថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 2021។
មាត្រា  9. វិសោធនកម្ម

7465. (a) ក្រោយកាលបរិច្ទ
ឆេ ប្រសិ ទភា
្ធ ពនៃជំ ពូកនេះ
ិ
អង្គនី តិបញ្ញត្តិអាចនឹ ងធ្វើវសោធនក
ម្មជំពូកនេះដោយលក្ខខន្តិកៈដែល
បានអនុម័តនៅក្នុងសភានីមួយៗ ដោយការបោះឆ្នោ តហៅឈ្មោះ
ដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងទិន្នានុប្បវត្តិ ប្រាំពីរភាគប្រាំបី នៃសមាជិ កភាព
ដំ ណាលគ្នា ករណីដែលលក្ខន្តិកៈនោះស៊ីសង្វាក់គ្នា ជាមួយនឹង និងពង្រីក
បន្ថែមគោលបំ ណងនៃជំពូកនេះ។ គ្មានសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ណាមួយដែល
ិ
ស្វែងរកការធ្វើវសោធនក
ម្មជំពូកនេះ ក្រោយកាលបរិច្ទ
ឆេ ប្រសិ ទភា
្ធ ពនៃ
ជំ ពូកនេះ អាចត្រូវបានអនុម័តឬក្លាយជាលក្ខន្តិកៈពិតប្រាកដឡ�ើយ 
លើ�ើ កលែ�ងតែ�សេ�ចក្ដីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ នោះ�ះ ត្រូ�វូ បានបោះ�ះពុុម្ពព និិងចែ�កចាយទៅ�
ឲ្យយសមាជិិ ករួ ួច និិ ងប្រ�កាសផ្សាាយនៅ�លើ�ើ អ៊ីី�នធើ�ើណិិតជាទម្រ�ង់់ សម្រេ��ច
ចុុងក្រោ��យរបស់់ វា ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លយ៉ាាងតិិច 12 ថ្ងៃ�ៃនៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ មុុនការ
អនុុម័័តរបស់់ វានៅ�ក្នុុ�ងសភាណាមួួយនៃ�អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�។
(b) គ្មាានលក្ខខន្តិិ�កៈៈណាមួួយដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុម័័តក្រោ��យថ្ងៃ�ៃទីី 
29 ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ� 2019 ប៉ុុ�ន្តែ�ែមុុនកាលបរិិច្ឆេ�េទប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពនៃ�ជំំ ពូូក
នេះ�ះ ដែ�លនឹឹ ងបង្កើ�ើ�តវិិសោ�ធនកម្មមនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ ត្រូ�វូ ដំំ ណើ�ើរការក្រោ��យ
កាលបរិិច្ឆេ�េទប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពនៃ�ជំំ ពូូកនេះ�ះឡើ�ើយ លើ�ើ កលែ�ងតែ�លក្ខខន្តិិ�កៈៈនោះ�ះ
ត្រូ�វូ បានអនុុម័័តដោ�យអនុុលោ�មតាមលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�ផ្នែ�ែករង (a)។

(c) (1) គោលបំ ណងនៃជំ ពូកនេះមានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងមាត្រា 1 (ដែល
ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 7448)។

ិ
(2) រាល់ លក្ខន្តិៈដែលធ្វើវសោធនក
ម្មផ្នែកទី 7451 មិ នពង្រីកបន្ថែម
គោលបំ ណងនៃជំ ពូកនេះឡ�ើយ។
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ិ ការ
(3) រាល់ លក្ខន្តិកៈដែលហាមឃាត់អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធីពី
ផ្ដល់ សេវាដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ ឫដឹ កជញ្ជូនជាក់លាក់ណាមួយ ខណៈពេល
អនុញ្ញា តឲ្យបុគ្គល ឬអង្គភាពផ្សេងៗផ្ដល់ សេវាដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ 
ឬដឹឹ កជញ្ជូូ�នដូូចគ្នាានេះ�ះ ឬដាក់់បន្ទុុ�កបទបញ្ជាាដែ�លមិិ នស្មើ��គ្នាាទៅ�លើ
�ើ
ើ
ិ �យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើ ស្ថាានភាពចំំ ណាត់់ថ្នាាក់់
អ្ននកបើ�ើ កបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី ដោ
របស់់ ពួួកគេ� បង្កើ�ើ�តបានជាវិិសោ�ធនកម្មមនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ ហើ�ើយត្រូ�វូ តែ�អនុុម័័ត
ិ ង
ិ
ដោ�យអនុុលោ�មតាមនីីតិិវិធីីទាំ
ំ ឡាយដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងលើ�ើ វិសោ�ធនកម្មម
ដែ�លស៊ីី�សង្វាាក់់គ្នាាជាមួួយនឹឹងគោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះដូូចមានចែ�ង
នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (a) និិ ង (b)។

(4) រាល់ លក្ខន្តិកៈដែលអនុញ្ញា តឲ្យអង្គភាព ឬអង្គការណាមួយតំណាង
ិ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
ឲ្យផលប្រយោជន៍ របស់ អ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ កម្មវធី
ទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យារបស់ អ្នកប�ើ កបរជាមួយក្រុមហ៊ន
ុ បណ្
ដា ញ ឬ
ប្រាក់សំណង អត្ថប្រយោជន៍ ឬលក្ខខណ្ឌ ការងាររបស់ អ្នកប�ើ កបរ បង្កើត
ិ
បានជាវសោធនក
ម្មនៃជំ ពូកនេះ ហ�ើយត្រូវតែអនុម័តដោយអនុលោម
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ិ ំ ងឡាយដែលគ្រប់ គ្រងល�ើ វសោធនក
ិ
តាមនីតិវធីទា
ម្មដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា
ជាមួយនឹងគោលបំ ណងនៃជំ ពូកនេះដូចមានចែងនៅក្នុងផ្នែករង (a)
និ ង (b)។
(d) រាល់ លក្ខន្តិកៈដែលដាក់ទោសបញ្ញត្តិបទមជ្ឈឹម ឬបទឧក្រិដ្ឋបន្ថែម
ដ�ើ ម្បីផ្ដល់ កិច្ចការពារកាន់ តែច្រើនប្រឆាំងនឹ ងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋសម្រាប់
ិ ិ ងបុគ្គលដែលប្រើសេវាដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ 
អ្នកប�ើ កបរដោយផ្អែកល�ើ កម្មវធី ន
ឫដឹ កជញ្ជូនអាចត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គនី តិបញ្ញត្តិដោយការបោះឆ្នោ ត
ហៅឈ្មោះដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងទិន្នានុប្បវត្តិសំឡេងភាគច្រើ ននៃ
សមាជិ កភាពដំ ណាលគ្នារបស់ សភានីមួយៗដោយមិ នចាំបាច់ អនុលោម
តាមផ្នែករង (a) និ ង (b)។
មាត្រា  10. និ យ័តកម្ម

7466. (a) និ យ័តកម្មគ្រាមានអាសន្នអាចត្រូវបានអនុម័តដោយ 
Covered California ដ�ើ ម្បីអនុវត្តនិ ងគ្រប់ គ្រងផ្នែករង (c) និ ង (g) នៃ
ផ្នែកទី 7454។
(b) និិ យ័័តកម្មមគ្រា�អាសន្ននដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុម័័តដោ�យអនុុលោ�មតាម
ផ្នែ�ែកនេះ�ះ ត្រូ�វូ អនុុលោ�មតាមជំំ ពូូកទីី 3.5 (ដែ�លចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយនឹឹង
ផ្នែ�ែកទីី 11340) នៃ�ភាគទីី 1 នៃ�ចំំ ណែ�កទីី 3 នៃ�ចំំ ណងជើ�ើងទីី 2 នៃ�
ក្រ�មរដ្ឋាាភិិបាល និិ ងសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនោះ�ះ រួ ួមទាំំងផ្នែ�ែកទីី
11349.6 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាាភិិបាល ការអនុុម័័តនិិ យ័័តកម្មមនេះ�ះគឺឺជាការបន្ទាាន់់
មួួយ ហើ�ើយត្រូ�វូ ពិិចារណាដោ�យការិិយាល័័យច្បាាប់់រដ្ឋឋបាលតាម
ការចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ ការរក្សាាសន្តិិ�ភាព សុុខភាព និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈ
 និិ ងសុុខុុមាលភាពទូូទៅ�ភ្លាា មៗ។ ថ្វីី�បើ�ើ មានប្រ�ការនៃ�ច្បាាប់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ក៏៏ដោ�យ និិ យ័័តកម្មមគ្រា�អាសន្ននដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុម័័តដោ�យ Covered
California អាចនៅ�តែ�មានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពរយៈៈពេ�លពីីរឆ្នាំំ� ដោ�យគិិតចាប់់ ពីី
កាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ការអនុុម័័ត។
មាត្រា  11. ភាពដាច់ ចេញពីគ្នា
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7467. (a) ស្ថិតក្រោមផ្នែករង (b) ប្រការទាំងឡាយនៃជំ ពូកនេះ
គឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ។ ប្រសិ នប�ើចំណែក ផ្នែក ផ្នែករង កថាខណ្ឌ
អនុប្រយោគ ប្រយោគ ឃ្លា ពាក្យ ឬការអនុវត្តនៃជំ ពូកនេះគឺដោយសារ
ហេតុផលណាមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយសេចក្ដីសម្រេច
របស់ តុលាការមានសមត្ថកិច្ច សេចក្ដីសម្រេចនោះមិ នត្រូវប៉ ះពាល់ ទៅល�ើ
ចំ ណែកដែលនៅសេសសល់ នៃជំ ពូកនេះឡ�ើយ។ ប្រជាជននៃរដ្ឋ
California សូមប្រកាសថាពួកគេនឹងបានអនុម័តជំ ពូកនេះ ហ�ើយរាល់
ចំ ណែក ផ្នែក ផ្នែករង កថាខណ្ឌ អនុប្រយោគ ប្រយោគ ឃ្លា ពាក្យ និ ង
ការអនុវត្តដែលមិ នត្រូវបានប្រកាសជាមោឃៈ ឬផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដោយ
មិ នគិតថាត�ើចំណែកផ្សេងទ�ៀតនៃជំ ពូកនេះ ឬការអនុវត្តនៃជំ ពូកនេះ
នឹ ងត្រូវបានប្រកាសជាបន្តបន្ទា ប់ ថាជាមោឃៈ។

(b) ថ្វីប�ើមានផ្នែករង (a) ក៏ដោយ ប្រសិ នប�ើចំណែក ផ្នែក ផ្នែករង 
កថាខណ្ឌ អនុប្រយោគ ប្រយោគ ឃ្លា ពាក្យ ឬការអនុវត្តណាមួយនៃផ្នែក
ទី 7451 នៃមាត្រា 2 (ដែលចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 7451) ដូចដែល
បានបន្ថែមដោយអ្នកបោះឆ្នោ ត ដោយសារហេតុផលណាមួយដែលត្រូវ
បានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយសេចក្ដីសម្រេចរបស់ តុលាការមានសមត្ថកិច្ច 
សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចនោះ�ះត្រូ�វូ អនុុវត្តតទៅ�លើ�ើប្រ�ការដែ�លនៅ�សេ�សសល់់ទាំងស្រុ�
ុង
ំ
នៃ�ជំំពូកនេះ�
ូ ះ ហើ�ើយគ្មាានបទបញ្ញញត្តិិ�ណាមួួយនៃ�ជំំពូកនេះ�
ូ ះត្រូ�វូ បានចាត់់ទុក
ុ ថា
មានសុុពលភាព ឬត្រូ�វូ បានផ្ដដល់់អនុុភាពនៃ�ច្បាាប់់ឡើ�យ
ើ ។
ផ្នែកទី  2. ផ្នែកទី 17037 នៃក្រមស្ដីពីប្រាក់ចំណូលនិ ងពន្ធដារ ត្រូវ
ិ
បានធ្វើវសោធនក
ម្មដូចខាងក្រោម៖
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17037. ប្រ�ការទាំំងឡាយនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�ម ឬលក្ខខន្តិិ�កៈៈច្បាាប់់ទូទៅ�ផ្សេ�េង
ៗ
ូ
ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹងភាគនេះ�ះ ដាក់់បញ្ចូូ�លនូូវចំំណុុចទាំំងអស់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(a) ជំំពូូក 20.6 (ដែ�លចាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែកទីី 9891) នៃ�ចំំណែ�កទីី 3
ិ ា ជីីវៈៈ ដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងអ្ននករៀ�ៀបចំំ ពន្ធធដារ។
នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីអាជីីវកម្មមនិិ ងវិជ្ជា
(b) ភាគទី 10.2 (ដែលចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 18401)
ដែលទាក់ទងនឹ ងការគ្រប់ គ្រងច្បាប់ ស្ដីពីសិ ទ្ធិប្រើ យីហោ និងពន្ធល�ើ
ប្រាក់ចំណូល។

(c) ភាគទី 10.5 (ដែលចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 20501) ដែល
ទាក់ទងនឹ ងច្បាប់ ស្ដីពីជំ នួយ និងការពន្យារពេលពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ។
(d) ភាគទី 10.7 (ដែលចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 21001) ដែល
ទាក់ទងនឹ ងសេចក្ដីព្រៀងច្បាប់ នៃសិ ទ្ធិរបស់ អ្នកបង់ពន្ធ។
(e) ភាគទី 11 (ដែលចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 23001) ដែល
ទាក់ទងនឹ ងច្បាប់ ស្ដីពីពន្ធល�ើ សាជី វកម្ម។

(f) ផ្នែកទី 15700 ដល់ 15702.1 ដោយរាប់ បញ្ចូលក្រមរដ្ឋា ភិបាល 
ដែលទាក់ទងនឹ ងគណៈកម្មការពន្ធល�ើ សិទ្ធិប្រើ យីហោ។

(g) មាត្រា  8 (ដែលចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 7464.5) នៃជំ ពូកទី 
10.5 នៃចំ ណែកទី 3 នៃក្រមស្ដីពីអាជី វកម្ម និ ងវិជ្ជា ជី វៈ។
ផ្នែក  3.

ិ នការ។
ទំនាស់ វធា

ិ នការសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តផ្សេ�េង
(a) ករណីីដែ�លវិិធានការគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះនិិងវិធា
ទៀ�ៀត ឬវិិធានការទាំំងឡាយដែ�លពាក់់ព័័ន្ធដោធ �យផ្ទាាល់់ក្ដីី� ឬដោ�យប្រ�យោ�ល
ក្តីី�ជាមួួយនឹឹងចំំណាត់់ថ្នាាក់់បុុគ្គគលិិក ការផ្ដដល់់ប្រា�ក់់សំំណង 
ិ ត្រូ�វូ មាននៅ�លើ�ើ
ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់អ្ននកបើ�ើកបរដែ�លប្រើ��ើ កម្មមវិធីី 
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តទូូទាំងរដ្ឋឋ
ំ ដូូចគ្នាានោះ�ះ វិិធានការសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ ត ឬវិិធានការនានា 
ិ នការនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងករណីី
ត្រូ�វូ បានចាត់់ទុក
ុ ថាមានទំំនាស់់ជាមួួយនឹឹងវិធា
ដែ�លគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះទទួួលបានសំំឡេ�ងឆ្នោ�ោ តគាំំទ្រ�ច្រើ��ើនជាង ប្រ�ការ
ទាំំងឡាយនៃ�វិិធានការនេះ�ះត្រូ�វូ មានជ័័យជំំនះះទាំំងស្រុ� ុង ហើ�ើយប្រ�ការនៃ�
វិិធានការ ឬបណ្ដាាវិិធានការសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�វូ ចាត់់ទុក
ុ ជាមោ�ឃៈៈ។
ិ នការនេះត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោ ត ប៉ុន្តែ
(b) ប្រសិ នប�ើវធា
ត្រូវបានជំ នួសទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែកដោយវិធានការសន្លឹកឆ្នោ តមាន
ទំនាស់ ផ្សេងទ�ៀតដែលអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោ តនៅពេលបោះឆ្នោ ត
តែមួយ ហ�ើយវិធានការសន្លឹកឆ្នោ តដែលមានទំនាស់ ត្រូវបានចាត់ទុកជា
មោឃៈនាពេលក្រោយមកទ�ៀតនោះ វិធានការនេះត្រូវតែស្វ័យអនុវត្ត និ ង
ទទួលបានប្រសិ ទ្ធិភាព និ ងចូលជាធរមានពេញលេញ។
ផ្នែកទី  4.

ការការពារផ្លូវច្បាប់ ។

គោ�លបំំ ណងនៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�ធានាថាសិិ ទ្ធិិ�ដ៏៏មានតម្លៃ�ៃរបស់់
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងការទទួួលបាននូូវគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះ មិិ នអាចត្រូ�វូ បាន
ចាត់់ទុុកជាមោ�ឃៈៈដោ�យមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ដោ�យអ្ននកនយោ�បាយរដ្ឋឋ ដែ�លប
ដិិ សេ�ធមិិនការពារឆន្ទៈៈ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តបានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
ច្បាាប់់ នេះ�ះត្រូ�វូ បានអនុុម័័តដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៃ�រដ្ឋឋ California ហើ�ើយ
ក្រោ��យមកទៀ�ៀតស្ថិិ�តក្រោ��មបញ្ហាាប្រ�ឈមផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ដែ�លប៉ុុ�នប៉៉ងកំំណត់់
វិិសាលភាព 
ឬការអនុុវត្តតនៃ�ច្បាាប់់នេះ�ះតាមរបៀ�ៀបណាមួួយ ឬចោ�ទប្រ�កាន់់ ថាច្បាាប់់
នេះ�ះរំំលោ�ភបំំ ពានទៅ�លើ�ើ ច្បាាប់់ក្នុ�ងមូ
ុ ូលដ្ឋាាន រដ្ឋឋ ឬសហព័័ន្ធធទាំងស្រុ�
ុង ឬ
ំ
ដោ�យផ្នែ�ែក ហើ�ើយអភិិបាល និិ ងអគ្គគមេ�ធាវីីបដិិ សេ�ធមិិនការពារច្បាាប់់ នេះ�ះ
នោះ�ះត្រូ�វូ ចាត់់ការដូូចតទៅ�៖

(a) ថ្វីី�បើ�ើ មានអ្វីី�ដែ�លផ្ទុុ�យទៅ�នឹឹ ងប្រ�ការនៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកទីី 6 ក៏៏ដោ�យ 
(ចាប់់ ផ្តើ�ើ� មពីីផ្នែ�ែក 12500) នៃ�ភាគទីី 2 នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 3 នៃ�ចំំ ណងជើ�ើងទីី 2

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាាភិិបាល ឬច្បាាប់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតណាមួួយ អគ្គគមេ�ធាវីី នឹឹងតែ�ងតាំង
ំ
ទីីប្រឹ�ឹ ក្សាាឯករាជ្យយដើ�ើ ម្បីី�ការពារច្បាាប់់ នេះ�ះក្នុុ�ងនាមរដ្ឋឋ California។

(b) មុនពេលតែងតាំងឬក្រោយពីបង្កើតទីប្រឹក្សាឯករាជ្យ អគ្គមេធាវីត្រូវ
អនុវត្តដោយគ្មានធ្វេសប្រហែសក្នុងការកំណត់គុណសម្បត្តិនៃទីប្រឹក្សា
ឯករាជ្យ ហ�ើយត្រូវទទួលនូវការបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីទី
ប្រឹក្សាឯករាជ្យថាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យនឹ ងអនុវត្តការការពារច្បាប់ នេះដោយ
ស្មោះត្រង់ ។ ការបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរត្រូវបង្ហា ញជាសាធារណៈ
ទៅតាមការស្នើ សំុ។

(c) ដ�ើ ម្បីគាំទ្រដល់ ការការពារច្បាប់ នេះនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងឡាយ
ដែលអភិបាលនិ ងអគ្គមេធាវីខកខានពុំបានធ្វើដូច្នោះ ទោះបី ជាមាន
ឆន្ទៈរបស់ អ្នកបោះឆ្នោ តក៏ដោយនោះ ត្រូវមានការបម្រុងទុកជាបន្តពី
មូលនិធិទូទៅដល់ អ្នកគ្រប់ គ្រងដោយមិ នគិតពីឆ្ំនា សារព�ើពន្ធ ក្នុងចំនួន
ទឹកប្រាក់មួយដែលចាំបាច់ ដ�ើម្បីរ៉ាប់រងទៅល�ើ បន្ទុកចំ ណាយនៃការរក្សាឲ្យ
ក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យការពារច្បាប់ នេះដោយស្មោះស្ម័គ្រ និ ងរង
ឹ មាំក្នុងនាម
រដ្ឋ California។
ផ្នែកទី  5. ការបកស្រាយដោយសេរី។

ច្បាាប់់ នេះ�ះត្រូ�វូ បានបកស្រា�យដោ�យសេ�រីីដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពតាម
គោ�លបំំ ណងរបស់់ ខ្លួួ�ន។

សំណ�ើប្រជាមត2ិ 3

វិធានការផ្តួចផ្តើមនេះបានដាក់ជូនប្រជាជនដោយអនុលោមទៅតាម
ប្រការនៃផ្នែក 8 មាត្រា II នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California។

វិិធានការផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មនេះ�ះបន្ថែ�ែមផ្នែ�ែកខ្លះះ�ទៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ង
សុុខភាព។ ដូូចនេះ�ះ ប្រ�ការថ្មីី�ដែ�លបានស្នើ�ើ�បន្ថែ�ែមត្រូ�វូ បានបោះ�ះពុុម្ពពជា
ប្រ�ភេ�ទអក្សសរទ្រេ��ត ដើ�ើ ម្បីី�បង្ហាាញថាជាបទបញ្ញញត្តិិ�ថ្មីី�។

សំំណើ�ើច្បាាប់់

ផ្នែក  1. ឈ្មោះ។

ិ អ្ននកជំំ ងឺឺលាងឈាម
ច្បាាប់់ នេះ�ះត្រូ�វូ មានឈ្មោះ�ះ�ថា “ច្បាាប់់ ការពារអាយុុជីីវិត
(Protect the Lives of Dialysis Patients Act)”។
ផ្នែ�ែក  2. ការរកឃើ�ើញនិិ ងគោ�លបំំណង។

ច្បាប់ នេះ ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយប្រជាពលរដ្ឋ California ធ្វើការរក
ឃ�ើញនិ ងមានគោលបំ ណងដូចខាងក្រោម៖
(a) ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការរកឃ�ើញដូចខាងក្រោម៖

ិ មួយ ដែលឈាម
(1) ការលាងឈាម គឺជាដំ ណ�ើរការសង្គ្រោះជី វត
ត្រូវបានយកចេញពីរាងកាយរបស់ មនុស្សម្នាក់ សម្អា តជាតិពុល
ិ ។ វាត្រូវតែធ្វើឡ�ង
ចេញ រ ួចហ�ើយបញ្ជូនត្រឡប់ ទៅកាន់ អ្នកជំ ងឺវញ
ើ
យ៉ាងហោចណាស់ បីដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ជាច្រើ នម៉ោងក្នុងមួយល�ើ ក 
ិ  ឬរហូតទាល់ តែពួកគេ
ហ�ើយអ្នកជំ ងឺត្រូវតែបន្តការព្យាបាលអស់ មួយជី វត
ទទួលបានប្ដូរតម្រងនោម។

(2) នៅ�រដ្ឋឋ California មនុុស្សសយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ 70,000 នាក់់
ទទួួលការព្យាាបាលលាងឈាម។
(3) មានសាជីីវកម្មមស្វែ�ែងរកប្រា�ក់់ចំំណេ�ញពហុុជាតិិចំំនួួនពីីរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�
ដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬចាត់់ចែ�ងគ្លីី�និិកលាងឈាមបីីភាគបួួននៅ�រដ្ឋឋ 
California ហើ�ើយព្យាាបាលអ្ននកជំំ ងឺឺលាងឈាមជាង 75 ភាគរយនៅ�ក្នុុ�ង
រដ្ឋឋនេះ�ះ។ សាជីីវកម្មមពហុុជាតិិទាំងពីីរនេះ�
ះរកប្រា�ក់់ប្រ�ចាំឆ្នាំំ�
ំ
ំ បានរាប់់ ពាន់់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 22 បន្ត

លានដុុល្លាារពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការលាងឈាមរបស់់ ពួួកគេ� រួ ួមទាំំងច្រើ��ើនជាង 
$350 លានក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�គ្រា�ន់់តែ�នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California មួួយ។

ិ
(4) នីតិវធីលាងឈា
ម និ ងផលប៉ ះពាល់ ពីការព្យាបាលបង្ហា ញឲ្យឃ�ើញ
នូវគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើ នចំពោះអ្នកជំ ងឺ ហ�ើយគ្លីនិ កលាងឈាមជាច្រើ ននៅ
រដ្ឋ California ត្រូវបានល�ើ កឡ�ងពី
ើ ភាពបរាជ័ យក្នុងការរក្សាស្តង់ ដារ
នៃការថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ភាពបរាជ័ យក្នុងការរក្សាស្តង់ ដារឲ្យបាន
ត្រឹមត្រូវអាចបណ្
ដា លឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកជំ ងឺ ការសម្រាកនៅ
មន្ទីរពេទ្យ ហ�ើយថែមទាំងឈានដល់ ការស្លាប់ ទ�ៀតផង។
(5) គ្លីនិ កលាងឈាមបច្ចុប្បន្ននេះ មិ នត្រូវបានតម្រូវឲ្យមានវេជ្ជបណ្ឌិ ត
នៅនឹ ងកន្លែងដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាព ធានាថាមានការគោរពតាម
ផែនការថែទាំអ្នកជំ ងឺត្រឹមត្រូវ និ ងត្រួតពិនិត្យពិធី ការសុវត្ថិភាពឡ�ើយ។
អ្ននកជំំ ងឺឺគួួរតែ�មានលទ្ធធភាពទទួួលបានគ្រូ�ូពេ�ទ្យយនៅ�នឹឹ ងកន្លែ�ែង នៅ�ពេ�លណា
ដែ�លការព្យាាបាលលាងឈាមកំំពុុងត្រូ�វូ បានផ្ដដល់់ ជូូន។
(6) ការព្យាបាលលាងឈាមពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលទៅកាន់ សរសៃឈាម
ដោយផ្ទាល់  ដែលដាក់អ្នកជំ ងឺនៅក្នុងហានិ ភ័យខ្ពស់ពីការឆ្លងជំ ងឺ
ផ្សេងៗ។ ការរាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និ ងតម្លាភាពនៃអត្រាឆ្លង
ជំ ងឺ ល�ើ កទឹកចិត្តឲ្យគ្លីនិ កកែលគ
្អ ុណភាព និ ងជួយដល់អ្នកជំ ងឺក្នុងការ
ជ្រើ សរ�ើសការថែទាំរបស់ ខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុត។
(7) នៅពេលមន្ទីរថែទាំសុខភាពដូចជា មន្ទីរពេទ្យ និ ងមន្ទីរថែទាំមនុស្ស
ិ នការដ�ើ ម្បីការពារ
ចាស់ បិទទ្វារ និ យ័តករនៃរដ្ឋ California អាចចាត់វធា
អ្នកជំ ងឺពីគ្រោះថ្នាក់។ ដូចគ្នានេះដែរ កិច្ចការពារដ៏ រង
ឹ មាំគួរត្រូវបានផ្ដល់
ជូនដល់អ្នកជំ ងឺងាយរងគ្រោះ នៅពេលគ្លីនិ កលាងឈាមបិ ទទ្វារ។
(8) សាជី វកម្មលាងឈាម បានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រឆាំងនឹ ងកិច្ចប្រឹងប្រែង
ក្នុងការអនុម័តការការពារសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺលាងឈាមនៅរដ្ឋ California
ដោយចំ ណាយជាង $100 លានកាលពីឆ្ំនា  2018 និ ង 2019 ដ�ើ ម្បី
មានឥទ្ធិពលល�ើ អ្នកបោះឆ្នោ ត និ ងអង្គនី តិបញ្ញត្ដិ។
(b) គោលបំ ណង៖
(1) វាគឺជាគោលបំ ណងនៃច្បាប់ នេះ ដ�ើ ម្បីធានាថា គ្លីនិ កលាងឈាម
អ្នកជំ ងឺមិនសម្រាកពេទ្យ ផ្ដល់ នូវការថែទាំអ្នកជំ ងឺប្រកបដោយគុណភាព 
និិ ងតម្លៃ�ៃសមរម្យយជូូនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លមានជំំ ងឺឺតម្រ�ងនោ�មដំំ ណាក់់កាល
ចុុងក្រោ��យ។
(2) ច្បាប់ នេះមានបំ ណងធ្វើជាថវិកាអព្យាក្រិតមួយសម្រាប់ រដ្ឋក្នុង
ការអនុវត្តនិ ងគ្រប់ គ្រង។
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ផ្នែក  3. ផ្នែក 1226.7 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រមស្តីពីសុវត្ថិភាព និ ង
សុខភាពដូចមានចែង៖

1226.7. (a) គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ត្រូវផ្ដល់ ការថែទាំប្រកបដោយ
គុណភាពដូចគ្នា ជូនអ្នកជំ ងឺរបស់ ខ្លួន ដោយពុំមានការរ�ើសអ�ើងផ្អែក
ទៅល�ើ ថាត�ើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការព្យាបាល
របស់ អ្នកជំ ងឺ។ ល�ើ សពីនេះ គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ មិ នត្រូវបដិ សេធមិ ន
ផ្ដល់ ការថែទាំដោយផ្អែកល�ើ មូលដ្ឋានថាត�ើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
បង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការព្យាបាលរបស់ អ្នកជំ ងឺឡ�យ
ើ ។ ការរ�ើសអ�ើងដែលត្រូវ
បានហាមឃាត់នេះរ ួមមានប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំពោះ ការរ�ើសអ�ើងផ្អែកល�ើ
មូលដ្ឋានថាអ្នកបង់ ប្រាក់គឺជាអ្នកជំ ងឺ អង្គភាពឯកជន អ្នកធានារ៉ាប់ រង 
Medi-Cal Medicaid ឬ Medicare ។ ផ្នែ�ែកនេះ�ះក៏៏ត្រូ�វូ អនុុវត្តតផងដែ�រ
ចំំ ពោះ�ះអង្គគភាពគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសម្រា�ប់់ គ្លីី�និិកលាងឈាមរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�ដែ�លត្រូ�វូ ធានាថា
គ្មាានការរើើ�សអើ�ើងដែ�លត្រូ�វូ បានហាមឃាត់់ដោ�យផ្នែ�ែកនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ឯ
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ឬក្នុុ�ងចំំណោ�មគ្លីី�និិ កដែ�លកាន់់ កាប់់ ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការដោ�យអង្គគភាពគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ឡើ�ើយ។
(b) និ យមន័ យ៖

(1) “គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងនិយមន័ យក្នុងផ្នែក
ទី 1204។
(2) “អង្គភាពគ្រប់ គ្រង” សំ ដៅដល់បុគ្គល ក្រុមហ៊ន 
ុ សមាគម ដៃគូ 
សាជីីវកម្មម ឬអង្គគភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លជាម្ចាាស់់ កម្មមសិិទ្ធិិ�ឬធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
គ្លីី�និិ កលាងឈាមរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�ដែ�លមានអាជ្ញាាប័័ ណ្ណណ ដោ�យមិិ នពាក់់ព័័ន្ធថា
ធ តើ�ើបុុគ្គគល
ឬអង្គគភាពនោះ�ះគ្រ�ប់់ គ្រ�ងអាជ្ញាា បណ្ណណដោ�យផ្ទាាល់់ ឫទេ�។
វគ្គ 4. វគ្គ 1226.8 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រមសុវត្ថិភាពនិ ង
សុខភាព ដែលចែងថា៖

1226.8. (a) រាល់ គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ដោយការចំ ណាយផ្ទាល់ 
របស់ គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ត្រូវតែរក្សាឲ្យមានវត្តមានគ្រូពេទ្យមាន
អាជ្ញាប័ ណយ៉ាង
តិចមួយរ ូបនៅនឹ ងកន្លែងគ្រប់ ពេលវេលាដែលអ្នកជំ ងឺ
្ណ
លាងឈាមនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំពុងទទួលការព្យាបាល។ គ្រូពេទ្យនេះ
ត្រូវមានសិ ទ្ធិអំណាច និ ងការទទួលខុសត្រូវល�ើ សុវត្ថិភាពអ្នកជំ ងឺ និង
ណែនាំល�ើ ការផ្តល់  និងគុណភាពការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ។

(1) គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ អាចដាក់ពាក្យសុំទៅកាន់ ក្រសួងដ�ើម្បីសុំ
ការល�ើ កលែងចំពោះលក្ខខណ្ឌ តម្រូវនេះនៅក្នុងផ្នែករង (a) ដោយឈរ
ល�ើ ហេតុផលស្មោះត្រង់ ថាកង្វះខាតគ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
គ្រប់ គ្រាន់ រារាំ ងគ្លីនិ កពំុអោយបំ ពេញតាមលក្ខខណ្ឌ តម្រូវបាន។
នៅពេលបង្ហា ញហេតុផលនេះ ក្រសួងអាចផ្ដល់ ការល�ើ កលែងមួយដែល
អនុញ្ញា តឲ្យគ្លីនិ កបំ ពេញតាមលក្ខខណ្ឌ តម្រូវនៅក្នុងផ្នែករង (a) ដោយ
ត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ មួយក្នុងចំណោមខាងក្រោមនៅនឹ ងកន្លែង
គ្រប់ ពេលវេលាដែលអ្នកជំ ងឺលាងឈាមកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុង
ិ ជី វៈគិលានុប្ប
មជ្ឈមណ្ឌលដូចជា៖ គ្រូពេទ្យមានអាជ្ញាប័ ណ្ណ អ្នកអនុវត្តវជ្ជា
ដ្ឋាក ឬជំ នួយការគ្រូពេទ្យ។

(2) ថេរវេលានៃការល�ើ កលែងដែលផ្ដល់ ដោយក្រសួងដែលអនុលោម
តាមកថាខណ្ឌ ទី (1) គឺមួយឆ្ំនា ប្រតិទិន ដោយគិតចាប់ ពីកាលបរិច្ទ
ឆេ
ដែលគ្លីនិ កទទួលដំណឹងអំពីការសម្រេចចិ ត្តរបស់ ក្រសួង។
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(b) សម្រា�ប់់ គ្លីី�និិកលាងឈាមរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�នីីមួួយៗ គ្លីី�និិក ឬអង្គគភាពគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ត្រូ�វូ
រាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសជូូនក្រ�សួងអំ
ួ ំពីីទម្រ�ង់់  និិងគម្រោ��ងកាលវិិភាគដែ�ល
បានចេ�ញដោ�យក្រ�សួួង ទិន្ននន័
ធ ឹងការថែ�ទាំំ
ិ ័យអំំពីីការឆ្លលងជំំងឺឺដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
សុុខភាពរបស់់គ្លីី�និិកលាងឈាម ("HAI របស់់ គ្លីី�និិកលាងឈាម”)
រួ ួមទាំំងការកើ�ើតឡើ�ើងនិិងប្រ�ភេ�ទនៃ� HAI របស់់ គ្លីី�និិកលាងឈាមនៅ�តាម
គ្លីី�និិ កលាងឈាមរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�នីីមួួយៗនៅ�រដ្ឋឋ California និិ ងព័័ត៌៌មានផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដែ�លក្រ�សួួងចាត់់ទុុកថាសមរម្យយក្នុុ�ងការផ្ដដល់់ តម្លាា ភាពលើ�ើ អត្រា� HAI
របស់់ គ្លីី�និិកលាងឈាម និិ ងលើ�ើ កកម្ពពស់់សុុវត្ថិិ�ភាពអ្ននកជំំ ងឺឺ។
មន្ត្រី�ី�ប្រ�ធានប្រ�តិិបត្តិិ� ឬមន្ត្រី�ី�នាយកនៃ�គ្លីី�និិ ក ឬអង្គគភាពគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ត្រូ�វូ
បញ្ជាាក់់ក្រោ��មទោ�សបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ការភូូតភរថា មន្ត្រី�ី�នោះ�ះមានការពេ�ញចិិ ត្តត
ក្រោយការពិនិត្យឡ�ើងវិញរ ួច ថារបាយការណ៍ HAI របស់ គ្លីនិ កលាង
ឈាមដែលបានដាក់ជូនក្រសួងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ និ ងពេញលេញ។
ក្រសួងត្រូវប្រកាសផ្សាយនៅល�ើ គេហទំព័រអ៊ីនធ�ើ ណិតរបស់ ខ្លួន អំពី
ទិន្នន័យ HAI របស់ គ្លីនិ កលាងតំរងនោមពីរបាយការណ៍នេះ នៅកម្រិត
លម្អិតដូចគ្នានឹងកម្រិ តដែលបានផ្ដល់ ជូននៅក្នុងរបាយការណ៍។
ព័័ត៌៌មានដែ�លបានប្រ�កាសផ្សាាយត្រូ�វូ ដាក់់បញ្ចូូ�លនូូវព័័ត៌៌មានដែ�លកំំណត់់
អត្តតសញ្ញាាណអង្គគភាពគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៃ�គ្លីី�និិកលាងឈាមរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�នីីមួួយៗ។

40 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 បន្ត

(1) បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើ ការរាយការណ៍៍ទៅ�កាន់់ ក្រ�សួួងដោ�យអនុុលោ�មតាម
លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ គ្លីី�និិ កលាងតំំរងនោ�មរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�ត្រូ�វូ រាយការណ៍៍
អំំពីី HAI របស់់ គ្លីី�និិកលាងឈាមជូូនបណ្ដាា ញសុុវត្ថិិ�ភាពថែ�ទាំំសុុខភាព
ិ បស់់ បណ្ដាា ញសុុវត្ថិិ�ភាពថែ�ទាំំ
ជាតិិ យោ�ងតាមលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ និិ ងនីីតិិវិធីីរ
សុុខភាពជាតិិ។

(2) ករណីក្រសួងកំណត់ថា គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬអង្គភាពគ្រប់ គ្រង
បានខកខានក្នុងការរក្សាព័ត៌មាន ឬដាក់ជូនរបាយការណ៍បានទាន់ 
ពេលវេលាដូចដែលបានតម្រូវក្រោមផ្នែករងនេះ ឬដែលរបាយការណ៍
ដែលបានដាក់ជូននោះពុំត្រឹមត្រូវ ឬមិ នពេញលេញនោះក្រសួងត្រូវ
វាយតម្លៃទោសបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹ ងគ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬអង្គភាពគ្រប់ គ្រង 
មិ នល�ើ សពី មួយរយពាន់ ដុល្លារ ($100,000)។ ក្រសួងត្រូវកំណត់ចំនួន
ទឹកប្រាក់ពិន័យដោយផ្អែកល�ើ ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបំ ពានស្ថានភាពនៃភាព
មិ នត្រឹមត្រូវ ឬខ្វះចន្លោះព័ត៌មាន និ ងគុណភាពនៃការបកស្រាយ 
ប្រ�សិិនបើ�ើមាន ចំំពោះ�ះការរំំលោ�ភបំំ ពាននេះ�ះ។ ប្រា�ក់់ពិិន័័យដែ�លប្រ�មូូលបាន
ដោ�យអនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌនេះ�ះត្រូ�វូ បានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដោ�យក្រ�សួួងក្នុ�ង
ុ
ការអនុុវត្តតនិិងពង្រឹ�ឹងច្បាាប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្លីី�និិកព្យាាបាលលាងឈាមរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�។
(c) និ យមន័ យ។ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ៖

(1) “គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងនិយមន័ យក្នុងផ្នែក
ទី 1204។

(2) “ HAI របស់ គ្លីនិ កលាងឈាម” មានន័ យថា ការឆ្លងជំ ងឺតាម
ការហូរឈាម ការឆ្លងជំ ងឺតាមការប្រើ ប្រាស់ ទីតាំងក្នុងមូលដ្ឋាន ឬការ
ឆ្លងតាមសរសៃឈាម ដែលទាក់ទងនឹ ងការលាងឈាម ដូចដែលបាន
កំណត់ដោយបណ្
ដា ញសុវត្ថិភាពថែទាំសុខភាពជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល
សហព័ន្ធទទួលបន្ទុកគ្រប់ គ្រងនិងបង្ការជំ ងឺ ឬនិ យមន័ យបន្ថែម ឬជំ នួស
ណាមួយដែលសមរម្យ ដែលក្រសួងកំណត់ដោយនិយ័តកម្ម។

(3) “អង្គភាពគ្រប់ គ្រង” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងនិយមន័ យនៅក្នុងផ្នែក
ទី 1226.7។

(4) “គ្រូពេទ្យមានអាជ្ញាប័ ណ”្ណ មានន័ យថាគ្រូពេទ្យតម្រងនោម ឬ
គ្រូពេទ្យផ្សេងទ�ៀតដែលផ្ដល់ អាជ្ញាប័ ណដោយរដ
្ណ
្ឋ ដោយអនុលោមតាម
ើ
ជំ ពូកទី 5 (ដែលចាប់ ផ្ដមជា
 មួយនឹងផ្នែកទី 2000) នៃចំ ណែកទី 2 នៃ
ក្រមស្ដីពីអាជី វកម្ម និ ងវិជ្ជា ជី វៈ ។

(5) “បណ្ដាា ញសុុវត្ថិិ�ភាពថែ�ទាំំសុុខភាពជាតិិ” មានន័័ យថាប្រ�ព័័ន្ធតាមអ៊ីី�
ធ
នធើ�ើ ណិិតមានសន្តិិ�សុុខដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនិិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យមជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ិ គ និិ ង
សហព័័ន្ធទ
ធ ទួួលបន្ទុុ�កគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនិិងបង្កាារជំំ ងឺឺដែ�លប្រ�មូូល វិភា
រាយការណ៍៍អំំពីីទិិន្ននន័័យ HAI របស់់ គ្លីី�និិកលាងឈាមដែ�លលៃ�តម្រូ�ូវតាម
ហានិិ ភ័័យ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងការកើ�ើតឡើ�ើងនៃ� HAI និិ ងដំំណើ�ើរការដែ�ល
វិិធានការទាំំងឡាយត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតដើ�ើម្បីី�បង្កាារការឆ្លលងជំំ ងឺឺទាំងនេះ�
ំ ះឬប្រ�ព័័ន្ធធ
ប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យអ្ននកស្ននងតំំណែ�ងណាមួួយ ដែ�លបម្រើ��ើ ឲ្យយគោ�លបំំ ណង
ដូូចគ្នាា បានយ៉ាាងច្រើ��ើ ន។

ិ ជី វៈគិលានុប្បដ្ឋាក” មានន័ យថាគិលានុប្បដ្ឋាក
(6) “អ្នកអនុវត្តវជ្ជា
ចុះបញ្ជីដែលមានអាជ្ញាប័ ណដោយ
អនុលោមតាមជំពូកទី 6 (ដែល
្ណ
ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 2700) នៃផ្នែកទី 2 នៃក្រមស្ដីពីអាជី វកម្ម
ិ ជី វៈគិលានុប្បដ្ឋាក
និ ងវិជ្ជា ជី វៈ និ ងបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ ថាជាអ្នកអនុវត្តវជ្ជា
ដោយគណៈកម្មការគិលានុប្បដ្ឋាកចុះបញ្ជី។

(7) “ជំំ នួួយការគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ” មានន័័ យថា ជំំ នួួយការគ្រូ�ូពេ�ទ្យយដែ�លមាន
អាជ្ញាាប័័ ណ្ណណដោ�យអនុុលោ�មតាមជំំ ពូូកទីី 7.7 (ដែ�លចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយនឹឹង
ិ ា ជីីវៈៈ។
ផ្នែ�ែកទីី 3500) នៃ�ចំំ ណែ�កទីី 2 នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីអាជីីវកម្មមនិិ ងវិជ្ជា
ផ្នែកទី  5. ផ្នែកទី 1226.9 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រមស្ដីពីសុខភាព
និ ងសុវត្ថិភាពដែលចែងថា៖

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
1226.9. (a) មុនពេលបិ ទទ្វារគ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬកាត់បន្ថយ 
ឬលុុបបំំ បាត់់យ៉ាាងច្រើ��ើននូូវកម្រិ�ិ តនៃ�សេ�វាកម្មមដែ�លផ្ដដល់់ ជូូនដោ�យគ្លីី�និិ ក
លាងឈាមរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ� គ្លីី�និិក ឬអង្គគភាពគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ត្រូ�វូ តែ�ផ្ដដល់់ សេ�ចក្ដីី�ជូូនដំំណឹឹង
ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ និិ ងទទួួលបានការយល់់ ព្រ�មជាលាយលក្ខខណ៍៍
អក្សសរពីីក្រ�សួួង។

(b) ក្រសួងត្រូវមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការយល់ ព្រម ផ្ដល់ ការយល់ 
ព្រមដោយមានលក្ខខណ្ឌ ឬមិ នយល់ព្រមចំ ពោះសំ ណ�ើបិទទ្វារណាមួយ 
ឬការកាត់់បន្ថថយ ឬលុុបបំំ បាត់់យ៉ាាងច្រើ��ើននូូវសេ�វាកម្មម។ នៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�
សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចរបស់់ ខ្លួួ�ន ក្រ�សួួងអាចពិិចារណាទៅ�លើ�ើ ព័័ត៌៌មានដែ�លបាន
ដាក់់ស្នើ�ើ�ដោ�យគ្លីី�និិ ក អង្គគភាពគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិងរាល់់ ភាគីីដែ�លចាប់់ អារម្មមណ៍៍
ដទៃ�ទៀ�ៀត និិ ងត្រូ�វូ ពិិចារណានូូវកត្តាាទាំំងឡាយណាដែ�លក្រ�សួួងយល់់ថា
ពាក់់ព័័ន្ធ រួ
ធ ួមមានជាអាទិ៍៍ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះខាងក្រោ��មនេះ�ះ៖

(1) ផលប៉ ះពាល់ ទៅល�ើ លទ្ធភាពប្រើ ប្រាស់  និងលទ្ធភាពទទួលបាន
នៃសេវាថែទាំសុខភាពទៅល�ើ សហគមន៍ ដែលរងការប៉ ះពាល់  រ ួមមាន
ជាអាទិ៍ ប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំពោះ ផែនការលម្អិតរបស់ គ្លីនិ កសម្រាប់ ធានាថា
អ្នកជំ ងឺនឹងមានលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំដោយគ្មានការរំខាន។

(2) ភស្តុតាងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយស្មោះត្រង់របស់ គ្លីនិ ក ឬអង្គភាព
គ្រប់ គ្រងក្នុងការលក់ ជួល ឬផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬប្រតិបត្តិការរបស់ គ្លីនិ កទៅឲ្យ
អង្គភាពមួយផ្សេងទ�ៀតដែលនឹ ងផ្ដល់ ការថែទាំលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ។

(3) ធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ គ្លីនិ កនិងអង្គភាពគ្រប់ គ្រងរបស់ ខ្លួន។

(c) និ យមន័ យ៖

(1) “គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងនិយមន័ យក្នុងផ្នែក
ទី 1204។
(2) “អង្គគភាពគ្រ�ប់់ គ្រ�ង” មានអត្ថថន័័ យដូូចគ្នាានឹឹងនិិយមន័័ យនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក
ទីី 1226.7។

ផ្នែកទី  6. ផ្នែកទី 1226.10 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រមស្ដីពីសុខភាព
និ ងសុវត្ថិភាពដែលចែងថា៖

1226.10. (a) ប្រសិ នប�ើគ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬអង្គភាពគ្រប់ គ្រង
ជំ ទាស់ នឹងសេចក្តីសម្រេចដោយក្រសួងដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 
1226.8 ឬ 1226.9 គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬអង្គភាពគ្រប់ គ្រង 
ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃធ្វើការអាចស្នើ សំុសវនាការដោយអនុលោមតាម
ផ្នែកទី 131071។ គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ឬអង្គភាពគ្រប់ គ្រងត្រូវបង់ ប្រាក់
ពិន័យទោសបញ្ញត្តិរដ្ឋបាលទាំងអស់  នៅពេលបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ទាំងអស់
ត្រូវបានបញ្ចប់ ប្រសិ នប�ើគោលជំ ហររបស់ ក្រសួងត្រូវបានប្រកាន់ ខ្ជា ប់ ។
(b) និ យមន័ យ៖

(1) “គ្លីនិ កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងនិយមន័ យក្នុងផ្នែក
ទី 1204។

(2) “អង្គភាពគ្រប់ គ្រង” មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងនិយមន័ យនៅក្នុងផ្នែក
ទី 1226.7។

ផ្នែ�ែកទីី  7. ផ្នែ�ែកទីី 1266.3 ត្រូ�វូ បានបន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើ ក្រ�មស្ដីី�ពីីសុុខភាព 
និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពដូូចខាងក្រោ��ម៖

1266.3. វាគឺឺជាចេ�តនារបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លថាអ្ននកបង់់ ពន្ធរដ្ឋឋ 
ធ
California មិិ នទទួួលខុុសត្រូ�វូ ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ចំំពោះ�ះការអនុុវត្តតនិិង
ិ អ្ននកជំំងឺឺលាងឈាម។
ការប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ច្បាាប់់ ការពារ អាយុុជីីវិត
ដើ�ើម្បីី�ប្រ�តិិបត្តិិ�នូូវចេ�តនានោះ�ះ នៅ�ពេ�លគណនា វាយតម្លៃ�ៃ និិងប្រ�មូូលកម្រៃ��
សេ�វាដែ�លដាក់់ដោ�យគ្លីី�និិកលាងឈាមរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ� ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 បន្ត

1266 ក្រ�សួួងត្រូ�វូ ពិិចារណាទៅ�លើ�ើរាល់់បន្ទុុ�កចំំណាយទាំំងអស់់ដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹងការអនុុវត្តត និិងពង្រឹ�ឹងផ្នែ�ែកទីី 1226.7 ដល់់ 1226.10 ដែ�ល
រាប់់ បញ្ចូូ�ល។
ផ្នែ�ែកទីី  8. គ្មាានអ្វីី�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់នេះ�ះមានចេ�តនាប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់មន្ទីី�រ
ថែ�ទាំំសុុខភាពមានអាជ្ញាាប័័ ណ្ណណដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (a), (b) ឬ
(f) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 1250 នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីសុុខភាពនិិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពឡើ�ើយ។

ផ្នែ�ែកទីី  9. (a) ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�ក្រោ��យកាលបរិិច្ឆេ�េទចូូលជាធរមាន
របស់់ ច្បាាប់់ ក្រ�សួួងសុុខភាពសាធារណៈៈរដ្ឋឋ ត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតហើ�ើយត្រូ�វូ
អនុុម័័តបទបញ្ជាាទាំំងឡាយដែ�លអនុុវត្តតផ្នែ�ែកទីី 1226.8 និិ ង 1226.9
នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីសុុខភាព និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពដើ�ើ ម្បីី�ពង្រី�ីកបន្ថែ�ែមគោ�លបំំ ណងនៃ�
ច្បាាប់់ នេះ�ះ។
(b) ប្រ�សិិ នបើ�ើក្រ�សួួងមិិនអាចអនុុម័័តបទបញ្ជាាសម្រេ��ចតាមការតម្រូ�ូវ
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�ក្រោ��យកាលបរិិច្ឆេ�េទរបស់់ ច្បាាប់់នេះ�ះទេ�នោះ�ះការ
អនុុម័័តបទបញ្ជាាអនុុវត្តតគ្រា�មានអាសន្នន ត្រូ�វូ ចាត់់ទុុកថាជាការបន្ទាាន់់  និិង
ចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ ការរក្សាាសន្តិិ�ភាព សុុខភាព សុុវត្ថិិ�ភាព ឬសុុខុុមាលភាពទូូ
ទៅ�ភ្លាា មៗ ដែ�លក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ ក្រ�សួួងត្រូ�វូ អនុុម័័តបទបញ្ជាាអនុុវត្តតគ្រា�មាន
អាសន្ននដំំ បូូងមិិនលើ�ើ សពីីមួួយឆ្នាំំ� ក្រោ��យកាលបរិិច្ឆេ�េទចូូលជាធរមានរបស់់
ច្បាាប់់ នេះ�ះឬភ្លាា មៗក្រោ��យពេ�លអាចអនុុវត្តតបាន។ ប្រ�សិិ នបើ�ើបទបញ្ជាាគ្រា�
មានអាសន្នននេះ�ះត្រូ�វូ បានអនុុម័័ត ក្រ�សួួងត្រូ�វូ អនុុម័័តបទបញ្ជាាសម្រេ��ចតាម
ការតម្រូ�ូវនៅ�ត្រឹ�ឹមពេ�លដែ�លបទបញ្ជាាគ្រា�មានអាសន្ននផុុតកំំណត់់។
ផ្នែ�ែកទីី  10. អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (c) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 10 នៃ�មាត្រា� II នៃ�
រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញរដ្ឋឋ California ច្បាាប់់ នេះ�ះ អាចត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមដោ�យ
វិិធានការបន្ទាាប់់ ដែ�លដាក់់ស្នើ�ើ� សម្រា�ប់់ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តរបស់់ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
នៅ�ពេ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោ តទូូទាំងរដ្ឋឋ 
ឬដោ�យលក្ខខន្តិិ�កៈៈដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុម័័ត
ំ
ដោ�យសុុពលភាពដោ�យរដ្ឋឋសភា និិ ងចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាដោ�យអភិិបាល 
ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ប់់ តែ�ពង្រី�ីកបន្ថែ�ែមគោ�លបំំ ណងនៃ�ច្បាាប់់នេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ិ នការ 
ផ្នែ�ែកទីី  11. (a) ករណីីដែ�លវិិធានការគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះនិិ ងវិធា
ឬបណ្ដាាវិិធានការគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មទាំំងឡាយដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការលាង
ឈាម (រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះបទបញ្ជាានៃ�គ្លីី�និិ កលាង
ឈាមរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ� ឬការព្យាាបាលនិិ ងថែ�ទាំអ្ននកជំ
ំ
ំ ងឺឺលាងឈាម) ត្រូ�វូ មាននៅ�
លើ�ើ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តទូូទាំងរដ្ឋឋ
ដូូចគ្នាានោះ�ះ វិិធានការ ឬបណ្ដាាវិិធានការគំំនិិត
ំ
ិ នការ
ផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មផ្សេ�េងទៀ�ៀត ត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាមានទំំនាស់់ជាមួួយនឹឹងវិធា
ិ នការផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះទទួួលបានចំំ នួួនខ្ពពស់់បំំផុុត
នេះ�ះ។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លវិធា
នៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តគាំំទ្រ� ប្រ�ការនៃ�វិិធានការនេះ�ះត្រូ�វូ មានជ័័ យជំំនះះទាំំងស្រុ� ុង 
ហើ�ើយប្រ�ការនៃ�វិិធានការផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មផ្សេ�េងទៀ�ៀតនឹឹ ងត្រូ�វូ ចាត់់ទុុកជាមោ�ឃៈៈ។

(b) ប្រ�សិិ នបើ�ើការផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះត្រូ�វូ បានអនុុម័័តដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ត្រូ�វូ ជំំ នួួស ទាំំងមូូលឬដោ�យផ្នែ�ែកដោ�យសារវិិធានការសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តដែ�ល
មានទំំនាស់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�ក្នុុ�ង
ិ នការដែ�លមានទំំនាស់់នោះ�ះក្រោ��យមក
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តដដែ�ល ហើ�ើយវិធា
ត្រូ�វូ គេ�រកឃើ�ើញថាមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ  វិិធានការ នេះ�ះត្រូ�វូ តែ�ស្វ័័�យប្រ�តិិបត្តិិ�
ហើ�ើយនិិងមានអនុុភាពនិិ ងឥទ្ធិិ�ពលពេ�ញលេ�ញ។
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ផ្នែ�ែក  12. ប្រ�ការនៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ នេះ�ះគឺឺអាចអនុុវត្តតដោ�យឯករាជ្យយពីីគ្នាា ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើប្រ�ការណាមួួយនៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ នេះ�ះ ឬការអនុុវត្តតនៃ�ប្រ�ការនេះ�ះ
ត្រូ�វូ បានរកឃើ�ើញថាមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ភាពជាមោ�ឃៈៈនោះ�ះ មិិ នប៉ះះ�ពាល់់
ដល់់ ចំំណែ�កដែ�លនៅ�សល់់ នៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ នេះ�ះ ឬការអនុុវត្តតដែ�លអាច
ចូូលជាធរមានដោ�យមិិ នប៉ះះ�ពាល់់ ដោ�យប្រ�ការ ឬការអនុុវត្តតដែ�ល
ទុុកជាមោ�ឃៈៈនោះ�ះឡើ�ើយ។ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ California តទៅ�នេះ�ះសូូម
ប្រ�កាសថាពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� ការអនុុម័័តក្រ�មច្បាាប់់ នេះ�ះ ហើ�ើយគ្រ�ប់់ភាគ ផ្នែ�ែក 
ផ្នែ�ែករង កថាខណ្ឌឌ អនុុប្រ�យោ�គ ប្រ�យោ�គ ឃ្លាា ពាក្យយ និិ ងការអនុុវត្តត

អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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ណាមួួយ ដែ�លមិិនត្រូ�វូ បានប្រ�កាសថាអសុុពលភាព ឬផ្ទុុ�យពីីរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ
ដោ�យមិិ នគិិតថាតើ�ើភាគនៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ នេះ�ះ ឬការអនុុវត្តតវា នឹឹ ងត្រូ�វូ ប្រ�កាស
នៅ�ពេ�លក្រោ��យថាជាមោ�ឃៈៈ។

ផ្នែ�ែក  18 ៖ មូូលនិិធិិឯកជនភាពអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់

សំណ�ើប្រជាមតិ 24

ផ្នែ�ែក  21 ៖ បទបញ្ជាា

វិិធានការផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មនេះ�ះបានដាក់់ជូូនប្រ�ជាជនដោ�យអនុុលោ�ម ទៅ�តាម
ប្រ�ការនៃ�ផ្នែ�ែក 8 មាត្រា� II នៃ�ធម្មមនុុញ្ញញរដ្ឋឋ California។

វិិធានការផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មនេះ�ះធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមនិិងបន្ថែ�ែមផ្នែ�ែកនានាទៅ�លើ�ើ  ក្រ�មរ
ដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី ហេ�តុុនេះ�ះ ប្រ�ការដែ�លបានស្នើ�ើ�ឲ្យយលុុបចោ�លត្រូ�វូ បានបោះ�ះពុុម្ពព
ជា អក្សសរឆូូ ត ចោ�លហើ�ើយប្រ�ការថ្មីី�ដែ�លត្រូ�វូ ស្នើ�ើ�ឲ្យយដាក់់បញ្ចូូ�លត្រូ�វូ បាន
បោះ�ះពុុម្ពពជា ប្រ�ភេ�ទអក្សសរទ្រេ��ត ដើ�ើ ម្បីី�បង្ហាាញថាវាថ្មីី�។

សំំណើ�ើច្បាាប់់

ក្រ�មច្បាាប់់ សិិទ្ធិិ�ឯកជនភាពរដ្ឋឋ California ឆ្នាំំ� 2020

ផ្នែ�ែកក 0.5 ៖ តារាងមាតិិកា

ផ្នែ�ែក  1 ៖ ចំំ ណងជើ�ើង ៖ ក្រ�មច្បាាប់់ សិិទ្ធិិ�ឯកជនភាពរដ្ឋឋ California
ឆ្នាំំ� 2020
ផ្នែ�ែក  2 ៖ សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់ តុុលាការ និិ ង ការប្រ�កាស

ភាគ 3 ៖ គោ�លបំំ ណង និិង ចេ�តនា
A. សិិ ទ្ធិិ�អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់

B. ទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ អាជីីវកម្មម
C. ការអនុុវត្តតនៃ�ច្បាាប់់

ផ្នែ�ែក  4 ៖ កាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�នៃ�អាជីីវកម្មមដែ�លប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន

ផ្នែ�ែក  5 ៖ សិិ ទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការលុុបចោ�លព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន

ផ្នែ�ែក  6 ៖ សិិ ទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការកែ�ប្រែ��ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�ល
មិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ
ផ្នែ�ែក  7 ៖ សិិ ទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការដឹឹ ងថាព័័ត៌៌មានអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�ល
កំំពុុងប្រ�មូូល។ សិិ ទ្ធិិ�ចូូលមើ�ើលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន

ផ្នែ�ែក  8 ៖  សិិ ទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការដឹឹ ងថាព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នអ្វីី�ខ្លះះ�
ត្រូ�វូ បានលក់់ ឫចែ�កចាយ និិ ងទៅ�កាន់់ នរណា
ផ្នែ�ែក  9 ៖ សិិ ទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការជ្រើ��ើ សរើើ�សមិិ នចូូលរួ ួមការ
លក់់ ឬ ចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន

ផ្នែ�ែក  10 ៖ សិិ ទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការកំំណត់់កម្រិ�ិតនៃ�ការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់  និិងការ បង្ហាាញអោ�យឃើ�ើញព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់
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ផ្នែ�ែក  11 ៖ សិិ ទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការមិិ នមានការសងសឹឹ ក
បន្ទាាប់់ ពីី ការជ្រើ��ើ សរើើ�សចាកចេ�ញ ឬប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សិិទ្ធិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ផ្នែ�ែក  12 ៖ លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវអំំពីីការជូូនដំំណឹឹង ការបង្ហាាញអោ�យឃើ�ើញ
ការកែ�តម្រូ�ូវ និិ ងការលុុប
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សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 បន្ត

ផ្នែ�ែក  13 ៖ វិិធីីសាស្រ្ត�នៃ�
ត ការកំំណត់់កម្រិ�ិតលើ�ើ ការលក់់ ការចែ�កចាយ 
និិ ងការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន និិងការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
សម្ងាាត់់
ផ្នែ�ែក  14 ៖ និិ យមន័័ យ

ផ្នែ�ែក  15 ៖ ការលើ�ើ កលែ�ង

ផ្នែ�ែក  16 ៖ ការរំំលោ�ភបំំ ពានសន្តិិ�សុុខព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
ផ្នែ�ែក  17 ៖ ការអនុុវត្តតផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាល
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ផ្នែ�ែក  19 ៖ ប្រ�ការដែ�លមានទំំនាស់់
ផ្នែ�ែក  20 ៖ សិិ ទ្ធិិ�ទិិញមុុនគេ�

ផ្នែ�ែក  22 ៖ ការប្រ�ឆាំំងនឹឹងការគេ�ចវេ�ស
ផ្នែ�ែក  23 ៖ ការបោះ�ះបង់់ សិិទ្ធិិ�

ផ្នែ�ែក  24 ៖ ការបង្កើ�ើ�តទីីភ្នាាក់់ងារការពារឯកជនភាពរដ្ឋឋ California
ផ្នែ�ែក  25 ៖ វិិសោ�ធនកម្មម

ផ្នែ�ែក  26 ៖ ឯករាជ្យយភាពនៃ�ប្រ�ការ

ផ្នែ�ែក  27 ៖ គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មដែ�លមានទំំនាស់់
ផ្នែ�ែក  28 ៖ សិិ ទិ្ធធ�ប្តឹឹ�ង

ផ្នែ�ែក  29 ៖ ការបកស្រា�យ

ផ្នែ�ែក  30 ៖ សេ�ចក្តីី�ព្រ�មាន

ផ្នែ�ែក  31 ៖ កាលបរិិច្ឆេ�េទចូូលជាធរមាន និិ ងប្រ�តិិបត្តិិ�

ផ្នែ�ែក  1. ចំំ ណងជើ�ើង

វិិធានការនេះ�ះត្រូ�វូ គេ�ស្គាាល់់ និិងអាចត្រូ�វូ បានហៅ�ថាជា “ក្រ�មច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីសិិទិ្ធធ�
ឯកជនភាពរដ្ឋឋ California ឆ្នាំំ� 2020 (California Privacy Rights
Act of 2020)”។
ផ្នែ�ែក  2. សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់ តុុលាការ និិ ងការប្រ�កាស។

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ California រកឃើ�ើញ និិ ងប្រ�កាសដូូចខាងក្រោ��ម៖

A. កាលពីីឆ្នាំំ� 1972 អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៃ�រដ្ឋឋ California បានធ្វើ�ើ� 
វិិសោ�ធនកម្មមលើ�ើ រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញរដ្ឋឋ California ដើ�ើ ម្បីី�ដាក់់បញ្ចូូ�លសិិទ្ធិិ�ឯកជន
ភាពក្នុុ�ងចំំណោ�មសិិ ទ្ធិិ� “មិិ នអាចដកបាន” របស់់ មនុុស្សសគ្រ�ប់់ រូ ូប។
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តបានធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ការរំំលោ�ភបំំ ពាន 
កាន់់ តែ�ច្រើ��ើនឡើ�ងលើ
ើ �ើ សេ�រីីភាពផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននិិងសន្តិិ�សុុខបង្កកដោ�យការ
ប្រ�មូូលនិិងការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នកាន់់ តែ�កើ�ើនឡើ�ងនៅ
ើ �ក្នុុ�ងសង្គគម
បច្ចុុ�ប្បបន្នន ។ វិិសោ�ធនកម្មមបានបង្កើ�ើ�តសិិ ទ្ធិិ�ធម្មមនុុញ្ញញស្រ�បច្បាាប់់ និិងដែ�លអាច
អនុុវត្តតបាន ចំំ ពោះ�ះឯកជនភាពសម្រា�ប់់  ពលរដ្ឋឋ California គ្រ�ប់់ រូ ូប ។
មូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�ចំំពោះ�ះសិិ ទ្ធិិ�ឯកជនភាពនេះ�ះគឺឺជាសមត្ថថភាពរបស់់ បុុគ្គគលក្នុុ�ង
ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់រួ ួមទាំំងការលក់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ�។
B. ចាប់់ តាំងពីីអ្ននកបោះ�
ះឆ្នោ�ោ តនៃ�រដ្ឋឋ California បានអនុុម័័តលើ�ើ សិិទ្ធិិ�
ំ
ធម្មមនុុញ្ញញស្ដីី�ពីី ឯកជនភាពមកអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�នៃ�រដ្ឋឋ California បាន
អនុុម័័តយន្តតការជាក់់លាក់់ដើ�ើម្បីី� ការពារឯកជនភាពរបស់់ ពលរដ្ឋឋ
California រួ ួមទាំំងក្រ�មច្បាាប់់ ការពារឯកជនភាពលើ�ើ បណ្តាា ញអ៊ីី�ន
ធើ�ើ ណែ�ត (Online Privacy Protection Act) សិិ ទ្ធិិ�ឯកជនភាព
សម្រា�ប់់ អនីីតិិជនរដ្ឋឋ California ក្នុុ�ងក្រ�មច្បាាប់់ ពិិភពឌីីជីីថល (Privacy
Rights for California Minors in the Digital World Act) និិ ង
ច្បាាប់់ បញ្ចេ�េញពន្លឺឺ� (Shine the Light) ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មិិនបាន មាន
សិិ ទ្ធិិ�ស្វែ�ែងយល់់ថាព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លអាជីីវកម្មម បានប្រ�មូូល
អំំពីីពួួកគេ� ហើ�ើយអាជីីវកម្មមប្រើ��ើ ព័័ត៌៌មាននោះ�ះតាមរបៀ�ៀបណា ឬណែ�នាំំ
អាជីីវកម្មមមិិ នឲ្យយលក់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ឡើ�យ
ើ ។

C. នោះ�ះបានផ្លាាស់់ប្ដូូ�រហើ�យ
ើ កាលពីីឆ្នាំំ� 2018 នៅ�ពេ�លដែ�ល
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តជាង 629,000 នាក់់នៅ�រដ្ឋឋ California បានដាក់់ញត្តិិ�
ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់លក្ខណៈ
ខ ៈសម្បបត្តិិ�សម្រា�ប់់ កក្រ�មច្បាាប់់ ឯកជនភាពអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
រដ្ឋឋ California ឆ្នាំំ� 2018 (California Consumer Privacy Act
of 2018) ដើ�ើម្បីី�ដាក់់លើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ ត។ ក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងការផ្ដដល់់
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�នៃ�វិិធានការនេះ�ះ អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�បាន អនុុម័័តក្រ�មច្បាាប់់
ឯកជនភាពអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់រដ្ឋឋ California ឆ្នាំំ� 2018 (CCPA) ទៅ�ជាច្បាាប់់។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
CCPA ផ្ដដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California នូូវសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការស្វែ�ែងយល់់
អំំពីីព័័ត៌៌មានអ្វីី�ដែ�លអាជីីវកម្មមបានប្រ�មូូលយកអំំពីីពួួកគេ� លុប
ុ ព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� បញ្ឈឈប់់ អាជីីវកម្មមពីីការលក់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់
ពួួកគេ�រួ ួមទាំំងការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�កំំណត់់គោ�លដៅ�
លើ�ើពួួកគេ�សម្រា�ប់់ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម បន្ទាាប់់ ពីីពួួកគេ�រកមើ�ើលលើ�ើ
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតពីីគេ�ហទំំព័័រមួួយទៅ�គេ�ហទំព័
ំ ័រមួួយទៀ�ៀត និិងឲ្យយ អាជីីវកម្មម
ិ នការសមហេ�តុុផលដើ�ើម្បីី�
ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិនចាត់់វិធា
ការពារព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន។

D. ទោះ�ះបីីជាមុុនពេ�លដែ�ល CCPA បានចូូលជាធរមានអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�
បានពិិចារណាលើ�ើ សេ�ចក្ដីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ជាច្រើ��ើ នកាលពីីឆ្នាំំ� 2019 ដើ�ើ ម្បីី�
ធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មម ច្បាាប់់នោះ�ះ ដែ�លសេ�ចក្ដីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ ខ្លះះ�នឹឹងធ្វើ�ើ� ឲ្យយច្បាាប់់
ចុះះ�ខ្សោ�ោយយ៉ាាងខ្លាំំ�ង។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តរដ្ឋឋ California មិិ ន
ិ នការទេ�សិិ ទ្ធិិ�ដែ�លត្រូ�វូ បានខំំតស៊ូូ�ប្រ�យុុទ្ធយ៉ាាងលំ
ចាត់់វិធា
ធ
ំ បាកដែ�ល
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ បានទទួួលជ័័យជំំនះះអាចនឹឹ ងត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យយខូូចដោ�យច្បាាប់់
នៅ�ពេ�លអនាគត។

E. ជាជាងការពង្រា�វសិិ ទ្ធិិ�ឯកជនភាព រដ្ឋឋ California គួួរពង្រឹ�ឹងជាបន្តត
ទៅ�ទៀ�ៀត។ អាជីីវកម្មមជាច្រើ��ើ នប្រ�មូូលនិិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ពេ�លខ្លះះ� ដោ�យអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មិិនដឹឹងខ្លួួ�នថាអាជីីវកម្មម
នោះ�ះប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អ្វីី� រក្សាាទុុកអ្វីី�ខ្លះះ�នៃ�ព័័ត៌៌មាន ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ�។ ក្នុុ�ង
ការអនុុវត្តតជាក់់ស្ដែ�ែង អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ជារឿ�ឿយៗចូូលទៅ�ក្នុ�ង
ុ ទម្រ�ង់់ រៀ�ៀបចំំ
កិិច្ចចសន្យាាមួួយខណៈៈដែ�លពួួកគេ�មិិនបង់់ ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ ទំំនិិញ ឬសេ�វាកម្មម 
ពួួកគេ�ដោះ�ះដូូរលទ្ធភា
ធ ពចូូលប្រើ��ើទំំនិិញ ឬសេ�វាកម្មមនោះ�ះជាមួួយនឹឹងការ
ទទួួលបានចំំ ណាប់់ អារម្មមណ៍៍ ឫព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ�។
ដោ�យសារតែ�តម្លៃ�ៃនៃ�ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លពួួកគេ�ដោះ�ះដូូរសម្រា�ប់់ ទំំនិិញ
ឬសេ�វាកម្មម តែ�ងតែ�គ្មាានតម្លាា ភាព អាស្រ័�័ យលើ�ើ ការអនុុវត្តតរបស់់ អាជីីវកម្មម
នោះ�ះ អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាញឹឹកញាប់់  មិិនមានវិិធីីល្អអដើ�ើម្បីី�ឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើ ប្រ�តិិបត្តិិ�
ការទេ�។ លើ�ើ សពីីនេះ�ះ លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�កិិច្ចចសន្យាា ឬគោ�លការណ៍៍ដែ�លបាន
សរសេ�រនោះ�ះមានភាពស្មុុ�គស្មាា ញនិិ ងមិិនច្បាាស់់លាស់់ ហើ�ើយជាលទ្ធធផល 
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ភាគច្រើ��ើ នមិិនដែ�លមានពេ�លអាន ឬយល់់ វាទេ�។

F. ភាពមិិ នឆ្លុះះ��គ្នាានៃ�ព័័ត៌៌មាននេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ពិិបាកយល់់ ថា
ពួួកគេ�កំំពុុងដោះ�ះដូូរ អ្វីី�និិងមិិនអាចចរចាដោ�យមានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពជាមួួយ
អាជីីវកម្មម។ មិិ នដូូចជាក្នុុ�ងតំំបន់់ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
អាចទិិញដោ�យធ្វើ�ើ�ការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប ឬអាចយល់់ បានភ្លាា ម ប្រ�សិិ នបើ�ើទំំនិិញ
ឬសេ�វាកម្មមគឺឺថ្លៃ�ៃ ឬមានតម្លៃ�ៃសមរម្យយទេ� អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ពិិបាកដឹឹ ងថាតើ�ើ
ព័័ត៌៌មានអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់របស់់ ពួួកគេ�មានតម្លៃ�ៃប៉ុុ�ន្មាានចំំ ពោះ�ះអាជីីវកម្មមមួួយ
នៅ�ពេ�លដែ�លការអនុុវត្តតនៃ�ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យគឺឺ ខុុសគ្នាាយ៉ាាងខ្លាំំ�ងពីី
អាជីីវកម្មមមួួយទៅ�អាជីីវកម្មមមួួយ។

G. អាស្រ័�័ យហេ�តុុនេះ�ះរ ដ្ឋឋមានចំំ ណាប់់ អារម្មមណ៍៍ក្នុុ�ងការកំំណត់់អណ្ណណត្តិិ�
ច្បាាប់់ ដែ�លនឹឹងអនុុញ្ញាាតឲ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់យល់់កាន់់ តែ�ពេ�ញលេ�ញអំំពីី
របៀ�ៀបដែ�លព័័ត៌៌មានរបស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�វូ បានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ និិងក្នុ�ងគោ�លបំ
ុ
ំ ណង
ិ
អ្វីី�។ ដូូចគ្នាានឹឹងវិធីីដែ�លស្លាាក
សញ្ញាាគ្រឿ��ឿងផ្សំំ�នៅ�លើ�ើ ម្ហូូ�បអាហារជួួយ
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ឲ្យយទិិញកាន់់ តែ�មានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ព ការបង្ហាាញអោ�យឃើ�ើញ
ជុំំ�វិិញការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងទិិន្ននន័័យនឹឹងជួួយឲ្យយ អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ក្លាាយទៅ�ជាគូូភាគីី
កាន់់ តែ�មានការជ្រួ�ួតជ្រា�បលើ�ើ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទិិន្ននន័័យ និិងលើ�ើ កកម្ពពស់់ការប្រ�កួួត
ប្រ�ជែ�ង។ បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់អាចប្រា�ប់់ ទៅ�អាជីីវកម្មម
មិិ នឲ្យយលក់់ទិិន្ននន័័យអ្ននក ប្រើ��ើប្រា�ស់់ នោះ�ះអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នឹឹងមិិនចាំបា
ំ ច់់ ត្រូ�វូ
ស្វែ�ែងរកគោ�លការណ៍៍ឯកជនភាពដើ�ើ ម្បីី�មើ�ើលថាតើ�ើអាជីីវកម្មមលក់់ទិិន្ននន័័យ
នោះ�ះដែ�រឬទេ� ដែ�លការចំំ ណេ�ញពេ�លវេ�លានេះ�ះជាសរុ ុបគឺឺមានតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�នឹឹង
ចំំ នួួនប្រា�ក់់យ៉ាាងច្រើ��ើន។

H. អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ត្រូ�វូ ការច្បាាប់់ ដែ�លរឹងមាំ
ឹ ដើ�
ំ ើ ម្បីី�ធ្វើ�ើ� ឲ្យយពួួកគេ�ឈរនៅ�
លើ�ើ ទីីតាំងស្មើ�
ើ ជាងមុុន នៅ�ពេ�លចរចាជាមួួយអាជីីវកម្មមដើ�ើ ម្បីី�ការពារ
ំ
�គ្នាា
សិិ ទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�។ អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់គួួរតែ�មានសិិ ទ្ធិិ�ទទួួលបានការពន្យយល់់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

ច្បាាស់់ លាស់់អំំពីីការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ�និិង
អាចគ្រ�ប់់ គ្រ�ង កែ�តម្រូ�ូវ ឬ លុុបវាចោ�លបាន រួ ួមទាំំង ការអនុុញ្ញាាតឲ្យយ
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាចកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�ននៃ�ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់របស់់ អាជីីវកម្មមលើ�ើ
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ការពារប្រ�ឆាំំងនឹឹងការលួួច
អត្តតសញ្ញាាណ ជ្រើ��ើ សរើើ�សការមិិ នចូូលរួ ួមការលក់់និិងការចែ�កចាយ
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន របស់់ ពួួកគេ� និិងអាចស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយអាជីីវកម្មមកែ�តម្រូ�ូវ
ព័័ត៌៌មានមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ អំំពីីពួួកគេ�។

I. រដ្ឋឋ California គឺឺជាអ្ននកនាំំមុុខគេ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�កលើ�ើ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាថ្មីី�ៗ
ជាច្រើ��ើ នដែ�លធ្វើ�ើ� ឲ្យយមានការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រមុុខមាត់់សង្គគមរបស់់ យើ�ើ ង។
ពិិភពលោ�កបច្ចុុ�ប្បបន្ននមិិ នអាចនឹឹ ងស្រ�មៃ�ដល់់ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមាន 
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតដែ�លជា មួួយក្នុ�ងចំ
ុ ំ ណោ�មការបង្កើ�ើ�តថ្មីី�ដ៏៏ អស្ចាារ្យ�បំំ ផុុតនៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តមនុុស្សសជាតិិ រួ ួមទាំំងសេ�វាកម្មម និិ ងអាជីីវកម្មមថ្មីី�ៗដែ�លបាន
លូូតលាស់់ ឡើ�ងដោ
ះ
ើ �យសារអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ដែ�លការបង្កើ�ើ�តថ្មីី�ជាច្រើ��ើ នទាំងនោះ�
ំ
គឺឺមកពីីរដ្ឋឋ California ។ គំំរូ ូអាជីីវកម្មមជោ�គជ័័យបំំផុុតមួួយសម្រា�ប់់
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតគឺឺជាសេ�វាកម្មមដែ�លពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ ការ ផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមដើ�ើ ម្បីី�រក
ប្រា�ក់់ដែ�លខុុសគ្នាាពីីការគិិតកម្រៃ��សេ�វាពីីអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់។ សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ�
ដោ�យការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមមានច្រើ��ើ នជំំនាន់់មកហើ�ើយ និិងអាចជាគំំរូ ូ ដ៏៏
អស្ចាារ្យ�សម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់និិងអាជីីវកម្មមដូូចគ្នាា ។ ទោះ�ះយ៉ាាងណា
អាជីីវកម្មមផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមខ្លះះ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិង
ឧបករណ៍៍ដែ�លមិិ នមានតម្លាា ភាពចំំ ពោះ�ះអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ក្នុ�ងបំ
ុ ំ ណងប្រ�មូូល 
និិ ងជួួញដូូរព័័ត៌៌មានយ៉ាាងច្រើ��ើ ន តាមដានពួួកគេ�នៅ�លើ�ើ អ៊ីី�នធឺឺណិិត និិ ង
បង្កើ�ើ�តទម្រ�ង់់ ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តទៅ�តាមចំំ ណាប់់ អារម្មមណ៍៍របស់់ បុុគ្គគលម្នាាក់់ៗ។
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នមួួយចំំនួួនដែ�លមិិនគិិតថ្លៃ�ៃពីីអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឧបត្ថថម្ភភសេ�វាកម្មម
ទាំំងនេះ�ះតាមរយៈៈការរកប្រា�ក់់ពីីព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់គួួរមានព័័ត៌៌មាននិិ ងឧបករណ៍៍ចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ព្រំ�ំដែ�ន
នៃ�ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានរបស់់ ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមដែ�ល
គោ�រពដល់់ ឯកជនភាព ដែ�លមិិ នលុុកលុុយខ្លាំំ�ង ហើ�ើយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លល
នរបស់់ ពួួកគេ�គឺឺមិិនត្រូ�វូ បាន លក់់ ឬចែ�កចាយជាមួួយអាជីីវកម្មមរាប់់ រយ
ដែ�លពួួកគេ�មិិនដែ�លបានឮ ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ� ជ្រើ��ើសរើើ�សធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ�។ ក្នុុ�ង
អវត្តតមាននៃ�ឧបករណ៍៍ទាំំងនេះ�ះ វាស្ទើ�ើ�រតែ�មិិ នអាចទៅ�រួ ួចនោះ�ះទេ� សម្រា�ប់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�យល់់ច្បាាស់់អំំពីីកិិច្ចចសន្យាាទាំំងនេះ�ះ ដែ�លពួួកគេ�នឹឹង
ចូូលទៅ�កាន់់  នៅ�ពេ�ល ដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� អន្តតរកម្មមជាមួួយអាជីីវកម្មមផ្សេ�េងៗ។
J. កុមារងាយរងគ្រោះយ៉ាងខ្ំលា ងពីទស្សនៈការចរចាពាក់ព័ន្ធនឹងសិ ទ្ធិ
ឯកជនភាពរបស់ ពួកគេ។ ឪពុកម្ដាយគួរតែអាចគ្រប់ គ្រងព័ត៌មានអ្វីដែល
ត្រូវបានប្រមូលនិងលក់ ឬចែកចាយអំពីកូនតូចៗរបស់ ពួកគេ និងគួរ
មានសិ ទ្ធិដ�ើម្បីទាមទារអោយក្រុមហ៊ុននោះធ្វើការលុបព័ត៌មានដែលបាន
ប្រមូលអំពីកូនៗរបស់ ពួកគេ។
K. អាជី វកម្មក៏គួរមានការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ ចំពោះអ្នកប្រើ ប្រាស់
ផងដែរសម្រាប់ ការរំលោភបំ ពានសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និងជូនដំណឹងដល់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅពេលដែលព័ត៌មានសម្ងា ត់បំផុតរបស់ ពួកគេត្រូវបាន
បែកធ្លាយ ។

L. អ្ននកឃ្លាំំ�មើ�ើ លឯករាជ្យយដែ�លមានបេ�សកកម្មមដើ�ើ ម្បីី�ការពារ ឯកជនភាព
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់គួួរធានាថាអាជីីវកម្មមនិិ ងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ គឺឺបានជ្រួ�ួតជ្រា�ប
យ៉ាាងច្បាាស់់ អំំពីីសិិទ្ធិិ� និិងកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ ពួួកគេ� ហើ�ើយគួួរអនុុវត្តតច្បាាប់់
យ៉ាាងតឹឹងរឹងប្រ�ឆាំ
ងនឹ
ឹ
ំ ឹ ងអាជីីវកម្មមដែ�លរំំលោ�ភបំំ ពានដល់់ សិិទ្ធិិ�ឯកជនភាព
របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

24

ផ្នែក  3. គោលបំ ណងនិងចេតនា។

ក្នុុ�ងការអនុុម័័តច្បាាប់់ នេះ�ះ វាគឺឺជាគោ�លបំំ ណងនិិងចេ�តនារបស់់ ប្រ�ជាជន 
California ដើ�ើ ម្បីី�បន្តតការពារសិិ ទ្ធិិ�អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ រួ ួមមានសិិ ទ្ធិិ�ឯកជនភាព
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ដែ�លចែ�ងក្នុុ�ងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ។ ការអនុុវត្តតក្រ�មច្បាាប់់ នេះ�ះត្រូ�វូ បានណែ�នាំំដោ�យ
គោ�លការណ៍៍ដូូចខាងក្រោ��ម៖

ចំំ ពោះ�ះអ្វីី�ដែ�លចាំំបាច់់ ដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងគោ�លបំំណងដែ�លព័័ត៌៌មាននោះ�ះ
ត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល ប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិង ចែ�កចាយ។

A. សិ ទ្ធិអ្នកប្រើ ប្រាស់

4. អាជី វកម្មគួរតែផ្តល់ មធ្យោបាយចូលប្រើប្រាស់ យ៉ាងងាយស្រួលដល់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬភ្នាក់ងារដែលទទួលបានការអនុញ្ញា តពីពួកគេដ�ើម្បី
អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់  និងកូនៗរបស់ ពួកគេអាចលុប ឬកែព័ត៌មាន
នោះ ជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួមការលក់ និងការចែកចាយព័ត៌មាននោះទូទាំង
ប្រព័ន្ធអាជី វកម្ម សេវាកម្ម អាជី វកម្ម និ ងឧបករណ៍នានា និ ងដាក់កម្រិ ត
ល�ើ ការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន សម្ងា ត់របស់ ពួកគេ។

2. អ្នកប្រើ ប្រាស់ គួរតែអាចគ្រប់ គ្រងការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់
ពួកគេ រ ួមមានការដាក់កម្រិ តល�ើ ការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់
ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬការបង្ហាាញព័័ត៌៌មានដោ�យគ្មាានការអនុុញ្ញាាតដែ�លបង្កើ�ើ�ត
ហានិិ ភ័័យគ្រោះ��ះថ្នាាក់់កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
គួួរតែ�មានជម្រើ��ើ សដ៏៏ សំំខាន់់  លើ�ើ របៀ�ៀបដែ�លព័័ត៌៌មានត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល 
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ និិងបង្ហាាញ។

5. អាជី វកម្មមិនគួរដាក់ពិន័យដល់អ្នកប្រើ ប្រាស់ ចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិ
ទាំងនេះឡ�ើយ។

1. អ្នកប្រើ ប្រាស់ គួរតែដឹងថានរណាដែលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់
ពួកគេ និងកូនៗរបស់ ពួកគេ រប�ៀបដែលព័ត៌មាននោះត្រូវបានប្រើ ប្រាស់
ហ�ើយព័ត៌មាននោះ ត្រូវបានបង្ហា ញដល់ នរណាដ�ើ ម្បីឲ្យពួកគេមានព័ត៌មាន
ចាំបាច់ ដ�ើម្បីអនុវត្ត ការគ្រប់ គ្រងដ៏សំខាន់ ល�ើ ការប្រើ ប្រាស់ របស់ អាជី វកម្ម
ទាំងនោះចំ ពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេ និងកូនៗរបស់ ពួកគេ។

3. អ្នកប្រើ ប្រាស់ គួរតែមានសិ ទ្ធិប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេ
ហ�ើយគួរតែ អាចកែ លុប និ ងយកព័ត៌មាននោះមកជាមួយពួកគេពី
អាជី វកម្មមួយទៅអាជី វកម្មមួយទ�ៀត។
4. អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬភ្នាក់ងារដែលមានសិ ទ្ធិរបស់ ពួកគេគួរតែអាចប្រើ ប្រាស់
ជម្រើ សទាំងនេះតាមរយៈឧបករណ៍ងាយប្រើ ប្រាស់ ដោយខ្លួនឯង។
5. អ្នកប្រើ ប្រាស់ គួរតែអាចអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះបានដោយមិ នមានការ
ដាក់ពិន័យពីការធ្វើដូច្នោះឡ�យ
ើ ។
6. អ្នកប្រើ ប្រាស់ គួរតែអាចធ្វើឲ្យអាជី វកម្មទទួលខុសត្រូវចំ ពោះការមិ ន
អនុវត្តការ ប្រុងប្រយ័ ត្នដែលសមហេតុផលដ�ើ ម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
សម្ងា ត់បំផុតរបស់ ពួកគេពីអ្នកលួចទិន្នន័យ និងការបំ ពានសន្តិសុខ។
7. អ្នកប្រើ ប្រាស់ គួរតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ពីការប្រើ ប្រាស់ របស់ អា
ជី វកម្ចចំ ពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេ។

8. គួួរតែ�មានការការពារលើ�ើផលប្រ�យោ�ជន៍៍ឯកជនភាពរបស់់និិយោ�ជិិក
និិងអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការឯករាជ្យយដោ�យពិិចារណាទៅ�លើ�ើភាពខុុសៗគ្នាានៅ�ក្នុុ�ង
ទំំនាក់់ទំនងរ
វាងនិិយោ�ជិិក ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការឯករាជ្យយជាមួួយនិិងអាជីីវកម្មម ធៀ�ៀប
ំ
នឹឹងទំនាក់
វាងអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់និិងអាជីីវកម្មម។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ច្បាាប់់ នេះ�ះមិិ ន
ំ
់ទំនងរ
ំ
មានចេ�តនាក្នុុ�ងការរារាំំ ងដល់់សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំនិិងការតថ្លៃ�ៃ ជាសមូូហភាព
ក្រោ��មក្រ�មច្បាាប់់ ទំនាក់
ំ
់ទំនង
ំ ការងារជាតិិឡើ�យ
ើ (National Labor
Relations Act)។ វាគឺឺជាគោ�លបំំ ណងនិិងចេ�តនានៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ នេះ�ះដើ�ើ ម្បីី�
បន្តតការលើ�ើ កលែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះសម្រា�ប់់ និិយោ�ជិិក និិងអាជីីវកម្មម 
ចំំ ពោះ�ះទំំនាក់់ទំំនងអាជីីវកម្មមរហូូតដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 2023 ។
B. ទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ អាជីីវកម្មម
1. អាជី វកម្មគួរតែជូនដំណឹងដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ យ៉ាងជាក់លាក់ និងច្បា
ស់់លាស់់អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លអាជីីវកម្មមប្រ�មូូល និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ននិិង
របៀ�ៀបដែ�លអាជីីវកម្មម ប្រើ��ើប្រា�ស់់សិិទ្ធិិ� និិងជម្រើ��ើសរបស់់ពួួកគេ�។
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2. អាជី វកម្មគួរប្រមូលតែព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  សម្រាប់
តែគោលបំ ណងបង្ហា ញដែលជាក់លាក់ ជាក់ស្តែង និងស្របច្បាប់
ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយមិ នគួរ បន្តប្រមូល ប្រើប្រាស់ ឬបង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  សម្រាប់ មូលហេតុដែលផ្ទុយនឹ ងគោលបំ ណង
ទាំងនោះឡ�ើយ។
3. អាជីីវកម្មមគួួរតែ�ប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ តែ�
ក្នុុ�ងករណីីដែ�លព័័ត៌៌មាននោះ�ះមានភាពពាក់់ព័័ន្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ហើ�ើយដាក់់កម្រិ�ិត
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6. អាជី វកម្មគួរតែអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ ត្នដែលសមហេតុផល ដ�ើ ម្បី
ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ពីការបំ ពានសន្តិសុខ។
7. អាជី វកម្មគួរតែអោយទទួលខុសត្រូវ នៅពេលពួកគេបំ ពានសិ ទ្ធិ
ឯកជនភាពរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ហ�ើយការដាក់ពិន័យគួរតែធ្ងន់ធ្ងរជាង 
នៅពេលដែលការបំ ពាននោះប៉ ះពាល់ ដល់កុមារ។
C. ការអនុវត្តនៃច្បាប់
1. សិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  និងការទទួលខុសត្រូវរបស់  អាជី វកម្មគួរតែ
ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងគោលដៅពង្រឹងឯកជនភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់
ខណៈដែលផ្តល់ ការយកចិ ត្តទុកដាក់ចំពោះផលប៉ ះពាល់ ល�ើ អាជី វកម្មនិ ង
ការច្នៃប្រឌិ ត។ ឯកជនភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់ និងការបង្កើតផលិ តផល 
និិ ងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ដែ�លមានគុុណប្រ�យោ�ជន៍៍ មិិនចាំបា
ំ ច់់ ជាគោ�លដៅ�ដែ�ល
មិិ នស៊ីី�គ្នាានោះ�ះទេ�។ សិិ ទ្ធិិ�ឯកជនភាព អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លរឹងមាំ
ឹ
ំ បង្កើ�ើ�តបាន
ជាការលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតដើ�ើម្បីី�ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត និិ ងបង្កើ�ើ�តផលិិ តផលថ្មីី�ដែ�លមានការ
ការពារឯកជនភាព។
2. អាជី វកម្ម និ ងអ្នកប្រើ ប្រាស់ គួរតែត្រូវបានផ្តល់ នូវការណែនាំ
ច្បាស់ លាស់ អំពីការទទួលខុសត្រូវ និ ងសិ ទ្ធិរបស់ ពួកគេ។

3. ច្បាប់ គួរដាក់អ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុងទីតាំងមួយដ�ើម្បីចរចារ ដោយដឹ ង
ច្បាស់ និង ដោយសេរជា
ី មួយអាជី វកម្មអំពីការប្រើ ប្រាស់ របស់ អាជី វកម្មនូវ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។
ិ យា ជួយអ្នកប្រើ
4. ច្បាប់ គួរតែកែតម្រូវទៅតាមការផ្លាស់ ប្តូរផ្នែកបច្ចេកវទ្
ប្រាស់ អនុវត្តសិទ្ធិរបស់ ពួកគេ និងជួយដល់អាជី វកម្មជាមួយនឹងការ
អនុលោមតាមគោលដៅបន្តនៃការពង្រឹងឯកជនភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

5. ច្បាប់ គួរអនុញ្ញា តឲ្យមានការគាំទ្រដល់ ផលិ តផល និ ងសេវាកម្មថ្មីៗ
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  និងបង្កើនប្រសិ ទ្ធិភាពនៃការអនុវត្តសម្រាប់ អាជី វកម្ម
ិ
ក្នុងករណីដែលការធ្វើវសោធនក
ម្មមិនធ្វើឱ្យខូចខាត ឬចុះខ្សោយនូវ
ឯកជនភាព របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។
ិ
6. ច្បាប់ គួរតែត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្មប្រសិ នប�ើចាំបាច់  ដ�ើម្បីធ្ើ វឱ្យ
ិ
ប្រស�ើ រឡ�ងន
ម្ម 
ើ ូវប្រតិបត្តិការរបស់ ខ្លួនក្នុងករណីដែលការធ្វើវសោធនក
មិិ នធ្វើ�ើ�ឱ្យយខូូចខាត ឬចុះះ�ខ្សោ�ោយ ឯកជនភាពរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ខណៈៈ
ពេ�លកំំពុុងផ្ដដល់់ការយក ចិិ ត្តតទុុកដាក់់ដល់់ផលប៉ះះ�ពាល់់ លើ�ើ អាជីីវកម្មមនិិ ង
នវានុុវត្តតន៍៍។
7. អាជីីវកម្មមគួួរមានការទទួួលខុុសត្រូ�វូ ចំំ ពោះ�ះការរំំលោ�ភបំំ ពានច្បាាប់់
ិ
តាមរយៈៈការអនុុវត្តតកិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលនិិ ងស៊ីី�វិលយ៉ាាងរឹ
ងមាំ
ឹ ។
ំ
8. ដើ�ើ ម្បីី�លើ�ើ កកម្ពពស់់ឯកជនភាពរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់របស់់ ខ្លួួ�ន និិង
អនុុលោ�មភាពនៃ�អាជីីវកម្មម ច្បាាប់់ នេះ�ះគួួរតែ�ស្រ�បគ្នាាជាមួួយច្បាាប់់ឯកជន
ភាពនៅ�ក្នុុ�ងយុុត្តាាធិិការផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
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ិ
ផ្នែក  4. ផ្នែក 1798.100 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្ម
ដែលចែងថា៖

1798.100. កាតព្វវកិិច្ទូូ�ទៅ�នៃ�អាជីីវកម្មមដែ�លប្រ�មូូលព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន

1798.100. (a) អ្នកប្រើ ប្រាស់ ត្រូវមានសិ ទ្ធិស្នើ សំុអោយអាជី វកម្ម
ដែលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  បង្ហា ញអ្នកប្រើ ប្រាស់
នោះនូវប្រភេទនិ ង បំ ណែកជាក់លាក់ នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលអាជីវកម្ម
នោះបានប្រមូល។
(b) (a) អាជីីវកម្មមដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងការប្រ�មូូល ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ នៅ�ពេ�ល ឬនៅ�មុុនពេ�ល
ប្រ�មូូល នូូវចំំ ណុុច ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(1) ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលត្រូវប្រមូលនិងគោលបំ ណងដែល
ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួននោះត្រូវបានប្រមូល ឬប្រើ ប្រាស់ ត្រូវបាន
ប្រើ ប្រាស់ ហ�ើយថាត�ើព័ត៌មាននោះត្រូវបានលក់ ឬចែកចាយដែរឬទេ។
អាជី វកម្មមិនត្រូវប្រមូលប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនបន្ថែមឬប្រើ ប្រាស់  
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់  ខ្លួួ�នដែ�លបានប្រ�មូូលសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងបន្ថែ�ែម ដែ�ល
ផ្ទុុ�យពីីគោ�លបំំ ណងដែ�លបានបង្ហាាញដែ�លព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះត្រូ�វូ
បានប្រ�មូូលសម្រា�ប់់ ដោ�យមិិ នមានការជូូនដំំណឹឹងស្រ�បជាមួួយផ្នែ�ែកនេះ�ះ
ដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(2) ប្រសិ នប�ើអាជី វកម្មប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់ ប្រភេទនៃ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់ដែលត្រូវប្រមូលនិងគោលបំ ណងដែលប្រភេទ
នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់នោះត្រូវបានប្រមូល ឬប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់
ហើ�ើយថាតើ�ើព័័ត៌៌មាននោះ�ះត្រូ�វូ បានលក់់ ឬចែ�កចាយដែ�រឬទេ�។ អាជីីវកម្មម
មិិ នត្រូ�វូ ប្រ�មូូលប្រ�ភេ�ទព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់បន្ថែ�ែម ឬប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ដែ�លបានប្រ�មូូល សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងបន្ថែ�ែម
ដែ�លផ្ទុុ�យពីីគោ�លបំំ ណងបានបង្ហាាញ ដែ�លព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ត្រូ�វូ
បានប្រ�មូូលសម្រា�ប់់ ដោ�យមិិ នមានការជូូនដំំណឹឹងស្រ�បគ្នាា ជាមួួយផ្នែ�ែកនេះ�ះ
ដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។
(3) រយៈពេលដែលអាជី វកម្មមានបំ ណងរក្សាទុកនូវប្រភេទព័ត៌មាន 
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន រួ ួមទាំំង ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ ឬប្រ�សិិ នមិិនអាចធ្វើ�ើ�បាន 
លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យដែ�លត្រូ�វូ បានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់រយៈៈពេ�លនោះ�ះ
ករណីីដែ�លអាជីីវកម្មមមិិ នត្រូ�វូ រក្សាាទុុកព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន ឬព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន
សម្ងាាត់់របស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងដែ�លបានបង្ហាាញនីីមួួយ
ៗដែ�លព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នត្រូ�វូ បានប្រ�មូូលរយៈៈ ពេ�លយូូរជាងអ្វីី�ដែ�លចាំំបាច់់
សមហេ�តុុផលសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងដែ�លបានបង្ហាាញនោះ�ះ។

(b) អាជី វកម្មមួយដែលដ�ើរតួជាភាគីទីបី គ្រប់ គ្រងការប្រមូល 
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ អាចបំ ពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ ខ្លួន
ក្រោមផ្នែករង (a) ដោយការផ្តល់ ព័ត៌មានចាំបាច់ ដែលលេចធ្លោនិង
ច្បាស់ លាស់ នៅល�ើ  ទំព័រដ�ើមរបស់  គេហទំព័រអ៊ីនធឺ ណិតរបស់ ខ្លួន។
លើ�ើ សពីីនេះ�ះ ប្រ�សិិ នបើ�ើអាជីីវកម្មមដែ�លដើ�ើ រតួួជាភាគីីទីីបីីគ្រ�ប់់ គ្រ�ងការ
ប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នៅ�លើ�ើ បរិិវេ�ណរបស់់ ខ្លួួ�ន រួ ួម
ទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងរថយន្តនោះ�
ត ះ អាជីីវកម្មមត្រូ�វូ  នៅ�ពេ�លឬមុុនពេ�លប្រ�មូូល ត្រូ�វូ
ជូូនដំំណឹឹងដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ អំំពីីព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លត្រូ�វូ ប្រ�មូូលនិិង
គោ�លបំំ ណងដែ�ល ប្រ�ភេ�ទនៃ�ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នត្រូ�វូ បានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់
និិ ងថាតើ�ើព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នត្រូ�វូ បានលក់់ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈ ច្បាាស់់ លាស់់ និិង
សមហេ�តុុផលនៅ�ទីីកន្លែ�ែងនោះ�ះឬទេ�។

(c) ការប្រមូល ការប្រើ ប្រាស់ ការរក្សាទុក និង ការចែកចាយព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដោយអាជី វកម្មត្រូវតែជាការចាំបាច់ យ៉ាង
សមហេតុផលនិ ងទៅតាមសមាមាត្រដ�ើ ម្បីសម្រេចគោលបំ ណងដែល

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

ព័ត៌មាននោះត្រូវបានប្រមូលឬដំ ណ�ើរការ ឬសម្រាប់ គោលបំ ណងដែល
បានបង្ហា ញផ្សេងទ�ៀត ដែលស្របគ្នា ជាមួយនឹងបរិបទដែលព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនត្រូវបានប្រមូល និងមិ នមែនដំណ�ើរការបន្ថែម ក្នុងរប�ៀបដែល
ផ្ទុយនឹ ងគោលបំ ណងទាំងនោះ។

(d) អាជី វកម្មដែលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  និងដែល
លក់ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួនទៅ ឬចែកចាយវាជាមួយភាគីទីបី ឬដែលបង្ហា ញ
វាទៅអ្នកផ្ដល់ សេវា ឬអ្នកម៉ៅការសម្រាប់ គោលបំ ណងអាជី វកម្ម ត្រូវចុះ
កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយភាគីទីបី អ្នកផ្ដល់ សេវា ឬអ្នកម៉ៅការដែល៖

(1) បញ្ជាក់ថាព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនត្រូវបានលក់ ឬត្រូវបានបញ្ចេញឱ្យដឹ ង
ដោយអាជី វកម្ម សម្រាប់ តែគោលបំ ណងដែលបានកំណត់ និងបញ្ជាក់
ប៉ុណ្ណោះ ។

(2) តម្រូវឲ្យភាគីទីបី អ្នកផ្តល់ សេវា ឬ អ្នកម៉ៅការអនុលោមតាម
កាតព្វកិច្ចដែលត្រូវ អនុវត្តស្ថិតក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ ហ�ើយតម្រូវឲ្យ
បុគ្គលទាំងនោះផ្តល់ ការការពារ ឯកជនភាពក្នុងកម្រិតដូចគ្នាដូចដែល
បានតម្រូវដោយចំ ណងជ�ើងនេះ ។

ិ នការដែលសមហេតុផលនិ ង
(3) ផ្តល់ សិទ្ធិអាជី វកម្មដ�ើ ម្បីចាត់វធា
សមរម្យដ�ើ ម្បីជួយធានាថាភាគីទីបី អ្នកផ្តល់ សេវា ឬអ្នកម៉ៅការប្រើ ប្រាស់
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលបានផ្ទេរក្នុងលក្ខណៈដែលស្របតាមកាតព្វកិច្ច
របស់ អាជី វកម្មស្ថិតក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ។

(4) តម្រូវឲ្យភាគីទីបី អ្នកផ្តល់ សេវាកម្ម ឬអ្នកម៉ៅការជូនដំណឹងដល់
អាជី វកម្ម ប្រសិ នប�ើខ្លួនធ្វើការសម្រេចចិ ត្តថាលែងអាចបំ ពេញបានតាម
កាតព្វកិច្ចរបស់ ខ្លួនក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ ។

(5) ផ្ដល់ សិទ្ធិដល់ អាជី វកម្មនោះ បន្ទា ប់ ពីការជូនដំណឹង រ ួមទាំងនៅ
ិ នការដែលសមហេតុផល និ ង
ក្រោមកថាខណ្ឌ (4) ដ�ើ ម្បីចាត់វធា
សមស្របដ�ើ ម្បីបញ្ឈប់  និងលុបបំ បាត់ការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
ដោយគ្មានការអនុញ្ញា ត ។

(e) អាជី វកម្មដែលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ត្រូវ
ិ ិ ងការអនុវត្តសន្តិសុខដែលសមហេតុផល ដែលសមស្រប
អនុវត្តនីតិវធី ន
តាមលក្ខណៈនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដ�ើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនពីការ
ចូល ការប្រើ ប្រាស់ ការបំ ផ្លិចបំ ផ្លាញ ការកែសម្រួល ឬការបញ្ចេញឱ្យដឹ ង
ដោយគ្មានការអនុញ្ញា ត ឬខុសច្បាប់ អនុលោមតាមផ្នែក 1798.81.5 ។
(f) មិ នមានអ្វីនៅក្នុងផ្នែកនេះត្រូវតម្រូវឲ្យអាជី វកម្មបង្ហា ញអោយឃ�ើញ
អាថ៌ កំបាំងពាណិជ្ជកម្មទេ ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទបញ្ជាដែលបាន
អនុម័ត ស្របតាមកថាខណ្ឌ (3) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.185 ។
(c) អាជី វកម្មត្រូវផ្តល់ ព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែករង (a) ដល់
អ្នកប្រើ ប្រាស់  តែនៅពេលដែលបានទទួលសំ ណ�ើរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន ។
(d) អាជីីវកម្មមដែ�លទទួួលការស្នើ�ើ�សុំំ�ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បានពីីអ្ននកប្រើ��ើ
ិ នការភ្លាា មៗ
ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ត្រូ�វូ ចាត់់វិធា
ដើ�ើ ម្បីី�បង្ហាាញ និិ ងចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ដូូចដែ�លបានតម្រូ�ូវដោ�យផ្នែ�ែកនេះ�ះ ។ ព័័ត៌៌មានអាចត្រូ�វូ
បានចែ�កចាយតាមសំំ បុុត្រ� ឬតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិច
ូ ិ ច ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
ិ ត្រូ�និ
ត្រូ�វូ បានផ្តតល់់ជាអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិ ច ព័័ត៌៌មាននោះ�ះត្រូ�វូ ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងឧបករណ៍៍
ចល័័ ត និិ ងទម្រ�ង់់ ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បានតាមបច្ចេ�េកទេ�សដែ�ល អាចប្រើ��ើ បាន
យ៉ាាងងាយស្រួ�ួល ដែ�លអនុុញ្ញាាតឲ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បញ្ជូូ�នព័័ត៌៌មាននេះ�ះ ទៅ�
អង្គគភាពដទៃ�ទៀ�ៀតបានដោ�យគ្មាានឧបសគ្គគ ។ អាជីីវកម្មមអាចផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាន
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់គ្រ�ប់់ពេ�លវេ�លា ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនត្រូ�វូ បានតម្រូ�ូវអោ�យ
ផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់លើ�ើ សពីីពីីរដងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
12 ខែ�ឡើ�ើយ ។

(e) ផ្នែកនេះមិ នតម្រូវឲ្យអាជី វកម្មរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនណាមួយ

ដែលប្រមូលបានសម្រាប់ ប្រតិបត្តិការតែមួយដងទេ ប្រសិ នប�ើព័ត៌មាន
បែបនោះមិ នត្រូវបានលក់ ឬរក្សាទុកដោយអាជី វកម្មដ�ើ ម្បីកំណត់

អត្តសញ្ញាណឡ�ើងវិញ ឬប�ើ មិនដូច្នោះទេ ភ្ជា ប់ ព័ត៌មានដែលមិ នត្រូវបាន
រក្សាទុកនៅក្នុងរប�ៀបដែលត្រូវបាន ពិចារណាថាជាព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន។

ិ
ផ្នែក  5. ផ្នែក 1798.105 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្ម

ដែលចែងថា៖

1798.105. សិិទ្ធិិ�របស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការលុុបចោ�លព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន
1798.105. (a) អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ត្រូ�វូ មានសិិ ទ្ធិិ�ស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយអាជីីវកម្មម លុុប

ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នណាមួួយអំំពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដែ�លអាជីីវកម្មមបានប្រ�មូូលពីី
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នោះ�ះ។

(b) អាជី វកម្មដែលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់  ត្រូវបង្ហា ញ
អោយដឹ ងពីសិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការស្នើ សំុលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ស្របតាមផ្នែក 1798.130។

ផ្ទាាល់់ ទៅ�កាន់់ អ្ននកផ្តល់
ត ់ សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការដល់់ កម្រិ�ិតមួួយដែ�លអ្ននកផ្តល់
ត ់
សេ�វា ឬ អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការបានប្រ�មូូល ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដំំណើ�ើរការ ឬរក្សាាទុុកព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់តាមតួួនាទីីរបស់់ ខ្លួួ�នក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកផ្តតល់់សេ�វា
ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការចំំ ពោះ�ះអាជីីវកម្មមនោះ�ះ។
(d) អាជីីវកម្មម ឬអ្ននកផ្តតល់់សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការដែ�លអនុុវត្តតស្រ�បតាម

កិិច្ចចសន្យាារបស់់ ខ្លួួ�នជាមួួយអាជីីវកម្មម អ្ននកផ្តតល់់សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត មិិ នត្រូ�វូ តម្រូ�ូវឱ្យយអនុុលោ�មតាមសំំ ណើ�ើរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ង
ការសុំំ�លុុប ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នោះ�ះទេ� ប្រ�សិិ នបើ�ើវា
ជាភាពចាំំបាច់់ ដែ�លសមហេ�តុុផលសម្រា�ប់់ អាជីីវកម្មម ឬអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាឬ
អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ ក្នុុ�ងការរក្សាាទុុកព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�៖
(1) បញ្ចចប់់ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការដែ�លព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល 
បំំ ពេ�ញតាមលក្ខខខណ្ឌឌធានាជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ ឬការប្រ�មូូល

ផលិិ តផលមកវិិញដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង អនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ សហព័័ន្ធធ ផ្តតល់់
ទំំនិិញ ឬសេ�វាកម្មមដែ�លបានស្នើ�ើ�សុំំ�ដោ�យអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬត្រូ�វូ បាន

គ្រោ��ងទុុកមុុនយ៉ាាងសមហេ�តុុផលសដោ�យអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទ

ទំំនាក់់ទំំនងអាជីីវកម្មមដែ�លកំំពុុងបន្តតរបស់់ អាជីីវកម្មម ជាមួួយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ឬបើ�ើ មិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� អនុុវត្តតកិិច្ចចសន្យាារវាងអាជីីវកម្មម និិ ងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(2) រុ ុករកឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុសន្តិិ�សុុខ ការពារប្រ�ឆាំំងនឹឹងសកម្មមភាពព្យាាបាទ

(c) (1) អាជី វកម្មដែលទទួលបានសំ ណ�ើរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាច
ផ្ទៀងផ្ទាត់បានពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីសំុឱ្យលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់

បោ�កប្រា�ស់់  បោ�កបន្លំំ� ឬខុុសច្បាាប់់ ឬដាក់់ទោ�សអ្ននកដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�វូ

ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះពីកំណត់ត្រារបស់ ខ្លួន ហ�ើយ
ជូូនដំំណឹឹងដោ�យផ្ទាាល់់ ទៅ�កាន់់ អ្ននកផ្តតល់់សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការណាមួួយ ឱ្យយ

មួួយដែ�លការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មាន ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់មាន
ភាពចាំំបាច់់ យ៉ាាងសមហេ�តុុផល និិ ងសមស្រ�ប សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណង
ទាំំងនោះ�ះ។

អ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះ ស្របតាមផ្នែករង (a) នៃផ្នែកនេះ ត្រូវលុបព័ត៌មាន

លុុបព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ពីីកំំណត់់ត្រា�របស់់ ពួួកគេ�និិ ង

ជូូនដំំណឹឹងដល់់ ភាគីីទីីបីី ទាំំងអស់់ ដែ�លអាជីីវកម្មមបានលក់់ ឬចែ�កចាយ
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះទៅ� ឱ្យយពួួកគេ�លុុបចោ�ល ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ លើ�ើ កលែ�ងតែ�មានការបង្ហាាញថាការលុុបនេះ�ះមិិ នអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�
បាន ឬមានការលំំ បាកខ្លាំំ�ង។
(2) អាជី វកម្មអាចនឹ ងរក្សាទុកកំណត់ត្រាជាការសម្ងា ត់នៃសំណ�ើសុំការ
លុបទាំងឡាយសម្រាប់ តែគោលបំ ណងតែមួយដ�ើម្បីបង្ការមិ នឱ្យមានការ
លក់ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលបានដាក់សំណ�ើសុំការ
លុប ដ�ើ ម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ ឬគោលបំ ណងផ្សេងៗរហូតដល់ កម្រិ ត
ដែលអនុញ្ញា តបានក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ។
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(3) អ្នកផ្តល់ សេវាកម្ម ឬអ្នកម៉ៅការត្រូវសហការជាមួយអាជី វកម្មក្នុងការ
ឆ្លើ យតបទៅនឹ ងសំ ណ�ើសុំរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន 
ហើ�ើយទៅ�តាមការចង្អុុ�លបង្ហាាញរបស់់ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វូ លុុប ឬអនុុញ្ញាាតឱ្យយ
អាជីីវកម្មមលុុប ហើ�ើយត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងដល់់ អ្ននកផ្តល់
ត ់ សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការផ្ទាាល់់
របស់់ ខ្លួួ�នឱ្យយលុុបព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នអំំពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល 
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ដំំណើ�ើរការ ឬរក្សាាទុុកដោ�យអ្ននកផ្តតល់់សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការនោះ�ះ។
អ្ននកផ្តតល់់សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការនោះ�ះត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងដល់់ អ្ននកផ្តល់
ត ់ សេ�វា
អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ ឬភាគីីទីីបីីណាមួួយដែ�លអាចធ្លាាប់់ ចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នពីី ឬតាមរយៈៈអ្ននកផ្តតល់់ សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ ឱ្យយលុុបចោ�ល
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ លើ�ើ កលែ�ងតែ�ព័័ត៌៌មាននោះ�ះត្រូ�វូ
បានចូូលប្រើ��ើតាមការចង្អុុ�លបង្ហាាញរបស់់ អាជីីវកម្មម និិ ងលើ�ើ កលែ�ងតែ�
មានការបង្ហាាញថាមិិ នអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ឬពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងការប្រឹ�ឹ ងប្រែ��ងដែ�ល
មិិ នស៊ីី�គ្នាា ។ អ្ននកផ្តតល់់សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការមិិ នត្រូ�វូ តម្រូ�ូវឱ្យយអនុុលោ�មតាម
សំំ ណើ�ើសុំំ�លុុបចោ�លដែ�ល ត្រូ�វូ បានដាក់់ជូូនដោ�យអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដោ�យ
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លើ�ើ សកម្មមភាពនោះ�ះ។ ជួួយធានាសន្តិិ�សុុខ និិ ងសេ�ចក្តីី�សុុចរិត
ិ ដល់់ កម្រិ�ិត

(3) កែតម្រូវដ�ើ ម្បីកំណត់ និងជួសជុលកំហុសឆ្គងដែលប៉ ះពាល់ ដល់
មុខងារជាគោលបំ ណងដែលមានស្រាប់ ។

(4) ប្រើ ប្រាស់ សេរភា
ី ពបញ្ចេញមតិ ធានានូវសិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់

ផ្សេងទ�ៀតក្នុងការប្រើ ប្រាស់ សិទ្ធិនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់ ឬប្រើ ប្រាស់ សិទ្ធិផ្សេងទ�ៀតដែលផ្តល់ ដោយច្បាប់ ។

(5) អនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ស្តីី�ពីីឯកជនភាពការទំំនាក់ទំ
ូ ិចរដ្ឋឋ 
់ នង
ំ តាមអេ�ឡិិចត្រូ�និ
California (California Electronic Communications Privacy

Act) ស្រ�បតាមជំំ ពូូក 3.6 (ចាប់់ ផ្តើ�ើ� មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែក 1546) នៃ� 
ចំំ ណងជើ�ើង 12 នៃ�ភាគ 2 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។
(6) ចូូលរួ ួមក្នុុ�ងការស្រា�វជ្រា�វវិិទ្យាាសាស្រ្ត� ប្រ�
ត វត្តិិ�សាស្រ្ត�ត ឬស្ថិិ�តិិជា
សាធារណៈៈ ឬដោ�យមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដោ�យក្រុ� ុមការងារ ដើ�ើម្បីី�ជា

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍  សាធារណៈៈដែ�លអនុុលោ�មតាម ឬប្រ�កាន់់ ខ្ជាាប់់ ទៅ�នឹឹង
ក្រ�មសីីលធម៌៌  និិង ច្បាាប់់ឯកជនភាពដែ�លអាចអនុុវត្តតបានផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ទាំំងអស់់  នៅ�ពេ�លការលុុបព័័ត៌៌មានរបស់់ អាជីីវកម្មមទំំនងជាមិិ នអាចធ្វើ�ើ�

ទៅ�បាន ឬប៉ះះ�ពាល់់ ធ្ងងន់់ធ្ងងរទៅ�លើ�ើ សមិិ ទ្ធផ
ធ លនៃ�លទ្ធធភាពក្នុុ�ងការបំំ ពេ�ញ
ការស្រា�វជ្រា�វនោះ�ះ ប្រ�សិិ ន បើ�ើអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់បានផ្តតល់់ការយល់់ ព្រ�មដែ�ល
បានជូូនដំំណឹឹង។

(7) ដើ�ើ ម្បីី�បើ�ើកឱ្យយមានការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ តែ�ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លសមស្រ�បទៅ�
នឹឹ ងការរំំពឹឹងទុុករបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាស្រ័�័ យលើ�ើ ទំំនាក់់ទំំនងរបស់់

អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាមួួយ នឹឹងអាជីីវកម្មម ហើ�ើយស៊ីី�គ្នាា ជាមួួយនឹឹងបរិិបទដែ�ល

អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បានផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាន នោះ�ះ។

(8) អនុុលោ�មតាមកាតព្វវកិិច្ចចផ្លូូ�វច្បាាប់់ ។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(9) បើ�ើ មិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ប្រើ��ើប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់

សម្រា�ប់់ ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង តាមលក្ខខណៈៈផ្លូូ�វច្បាាប់់ ដែ�លស្រ�បគ្នាា ជាមួួយនឹឹងបរិិបទ
ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បានផ្តតល់់ ព័័ត៌៌មាននោះ�ះ។

ផ្នែក  6. ផ្នែក 1798.106 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ដែលចែងថា៖

1798.106. សិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
ដែលមិ នត្រឹមត្រូវ
(a) អ្នកប្រើ ប្រាស់ ត្រូវមានសិ ទ្ធិស្នើ សំុអាជី វកម្មដែលរក្សាទុកព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនដែលមិ នត្រឹមត្រូវអំពីអតិថិជន ឲ្យកែប្រែព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនមិ ន
ត្រឹមត្រូវនោះដោយពិចារណាល�ើ លក្ខណៈរបស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួននោះ
និ ងគោលបំ ណងនៃការដំ ណ�ើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួននោះ។
(b) អាជី វកម្មដែលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់  ត្រូវបង្ហា ញ
អោយឃ�ើញ ស្របតាមផ្នែក 1798.130 នូវសិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុង
ការស្នើ ឲ្យកែតម្រូវ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលមិ នត្រឹមត្រូវ ។
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(1) ដល់់ (4) ដែ�លរួ ួមបញ្ចូូ�លផ្នែ�ែករង (a) គឺឺដូចគ្នាានឹ
ូ
ឹងព័័ត៌មា
៌ នដែ�លវាបាន
បង្ហាាញអនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌ (1) ដល់់ (4) រួ ួមបញ្ចូូ�លផ្នែ�ែករង (c) ។

(c) អាជី វកម្មដែលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់  ត្រូវបង្ហា ញ
អោយឃ�ើញដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌរង (B) នៃកថាខណ្ឌ (5) នៃ
ផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.130 នូវ ៖

(1) ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលបានប្រមូលអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ។
(2) ប្រភេទនៃប្រភពដែលបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនមកពី។
(3) គោលបំ ណងអាជី វកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មនៃការប្រមូល ឬការលក់ ឬ

ការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន ។

(4) ប្រភេទនៃភាគីទីបីដែលអាជី វកម្មចែកចាយបង្ហា ញព័ត៌មាន

ផ្ទាល់ ខ្លួនជាមួយ។

(5) ថាអ្នកប្រើ ប្រាស់ មានសិ ទ្ធិស�ើ ស
្ន ំុចំណែកជាក់លាក់នៃព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនដែលអាជីវកម្មបានប្រមូលអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះ ។

(c) អាជី វកម្មដែលទទួលសំ ណ�ើសុំរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាច
ផ្ទៀងផ្ទាត់បាន ដ�ើ ម្បីកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលមិ នត្រឹមត្រូវ ត្រូវ
ប្រើ ប្រាស់ លទ្ធផលដែលសមហេតុផលលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងការ
កែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ដែលមិ នត្រឹម ត្រូវនោះតាមការណែនាំរបស់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់  អនុលោមតាមផ្នែក 1798.130 និ ងបទបញ្ជាដែលអនុម័តស្រប
ទៅតាមកថាខណ្ឌ (8) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.185 ។

(d) ផ្នែកនេះមិ នតម្រូវឲ្យអាជី វកម្មធ្ើ វដូចខាងក្រោមទេ ៖

ិ
ផ្នែក  7. ផ្នែក 1798.110 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្ម

ក្នុងដំ ណ�ើរការធម្មតានៃអាជី វកម្មគឺមិនត្រូវបានរក្សាទុកតាមរប�ៀបដែល

ដែលចែងថា៖

1798.110. សិិ ទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការដឹឹ ងថាព័័ត៌៌មានអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�ល
កំំពុុងប្រ�មូូល។ សិិ ទ្ធិិ�ចូូលមើ�ើលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
1798.110. (a) អ្នកប្រើ ប្រាស់ ត្រូវមានសិ ទ្ធិស្នើ សំុឲ្យអាជី វកម្ម ដែល 

(1) រក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនណាមួយអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់  ដែលត្រូវបាន
ប្រមូលសម្រាប់ ប្រតិបត្តិការតែមួយដង ប្រសិ នប�ើស្ថិតនៅក្នុងដំ ណ�ើ

ការធម្មតានៃអាជី វកម្ម ដែលព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះមិ នត្រូវបាន
រក្សាទុក។

(2) កំណត់អត្តសញ្ញាណឡ�ើងវិញ ឬភ្ជា ប់ ទៅទិន្នន័យណាមួយ ដែល
នឹ ងចាត់ទុកជាព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន ។

ិ
ផ្នែក  8. ផ្នែក 1798.115 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្ម

ដែលចែងថា៖

ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  បង្ហា ញដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ នូវ

1798.115. សិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការដឹ ងថាព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
អ្វីខ្លះដែលត្រូវបានលក់ និងចែកចាយ និងទៅនរណា

(1) ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលបានប្រមូលអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះ ។

1798.115. (a) អ្នកប្រើ ប្រាស់ ត្រូវមានសិ ទ្ធិស្នើ សំុឲ្យអាជី វកម្ម ដែល
លក់ ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ឬដែលបង្ហា ញ

ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖

(2) ប្រភេទនៃប្រភពដែលបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនមកពី។
(3) គោលបំ ណងអាជី វកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មនៃការប្រមូល ឬការលក់ ឬ

ការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន ។

(4) ប្រភេទនៃភាគីទីបីដែលអាជី វកម្មចែកចាយបង្ហា ញព័ត៌មាន

ផ្ទាល់ ខ្លួនជាមួយ។

(5) ចំ ណែកជាក់លាក់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលបានប្រមូលអំពីអ្នកប្រើ
ប្រាស់ នោះ ។

(b) អាជី វកម្មដែលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ត្រូវបង្ហា ញ
ដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដោយអនុលោមតាម អនុកថាខណ្ឌ (B) នៃ

កថាខណ្ឌ (3) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.130 នូវព័ត៌មានដែលបាន

បញ្ជាក់នៅក្នុង ផ្នែករង (a) បន្ទា ប់ ពីបានទទួលសំ ណ�ើសុំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ 
ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះ ករណីដែលអាជី វកម្មត្រូវ

ចាត់ទុកថាអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ (1) ដល់ (4) ដែលរ ួមបញ្ចូលផ្នែករង 
(a) ទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទព័័ត៌មា
៌ ននិិងគោ�លបំំណងអាជីីវកម្មម ឬពាណិិជ្ជជកម្មម
សម្រា�ប់់ការប្រ�មូូល ការលក់់ ឬការចែ�កចាយព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នដែ�ល វា
នឹឹងត្រូ�វូ បានតម្រូ�ូវឲ្យយបង្ហាាញដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យស្រ�បតាមកថាខណ្ឌឌ

ព័ត៌មាននោះសម្រាប់ គោលបំ ណងអាជី វកម្ម បង្ហា ញទៅអ្នកប្រើ ប្រាស់
នោះនូវ៖

(1) ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលអាជីវកម្មបានប្រមូលអំពីអ្នកប្រើ
ប្រាស់ ។

(2) ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលអាជីវកម្មបានលក់ ឬបាន

ចែកចាយ អំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ និងប្រភេទនៃភាគីទីបីដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
បានលក់ទៅឲ្យ ឬ ចែកចាយទៅឲ្យតាមប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
សម្រាប់ ប្រភេទនីមួយៗនៃភាគីទីបី ដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនត្រូវបានលក់
ទៅឲ្យ ឬចែកចាយ។
(3) ប្រ�ភេ�ទនៃ�ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លអាជីីវកម្មមបានបង្ហាាញអោ�យឃើ�ើញ
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អំំពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងអាជីីវកម្មម និិ ងប្រ�ភេ�ទនៃ�បុុគ្គគល

ដែ�លព័័ត៌៌មានត្រូ�វូ បាន បង្ហាាញទៅ�សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងអាជីីវកម្មម ។

(b) អាជីីវកម្មមដែ�លលក់់ ឬចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នអំំពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់

ឫដែ�លបង្ហាាញព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណង
អាជីីវកម្មមត្រូ�វូ តែ�បង្ហាាញអោ�យដឹឹ ង ដោ�យអនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌ (4) នៃ�
ផ្នែ�ែករង (a) នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.130 នូូវព័័ត៌៌មានដែ�លបានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ង

អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|

47

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ផ្នែ�ែករង (a) ទៅ�កាន់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នៅ�ពេ�លទទួួលបានការស្នើ�ើ�សុំំ�ពីីអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បានពីីអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នោះ�ះ ។
(c) អាជី វកម្មដែលលក់ ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
ឫដែលបង្ហា ញអោយឃ�ើញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុង
គោលបំ ណងអាជី វកម្ម ត្រូវតែបង្ហា ញអោយឃ�ើញដោយអនុលោមតាម
កថាខណ្ឌរង (C) នៃកថាខណ្ឌ (5) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.130 ៖
(1) ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាជី វកម្ម
បានលក់ ឬបានចែកចាយ ឬប្រសិ នប�ើអាជី វកម្មនោះមិនបានលក់ ឬ
ចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ទេ អាជី វកម្មត្រូវបង្ហា ញឲ្យ
ឃ�ើញការពិតនោះ ។
(2) ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលវាបានបង្ហា ញ
អោយឃ�ើញ ក្នុងគោលបំ ណងអាជី វកម្ម ឬប្រសិ នប�ើអាជី វកម្មមិនបាន
បង្ហា ញអោយឃ�ើញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ទេ អាជី វកម្មត្រូវ
បង្ហា ញការពិតនោះ ។
(d) ភាគីទីបីមិនត្រូវលក់ ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់
ដែលត្រូវបានលក់ឬចែកចាយទៅភាគីទីបីដោយអាជីវកម្មទេ 
ល�ើ កលែងតែអ្នកប្រើ ប្រាស់ បានទទួលការជូនដំណឹងជាក់លាក់ ហ�ើយ
ត្រូវបានផ្តល់ ឱកាសក្នុងការប្រើ សិទ្ធិក្នុងការបដិសេធមិ នចូលរ ួមដោយ
អនុលោមតាមផ្នែក 1798.120 ។
ិ
ផ្នែក  9. ផ្នែក 1798.120 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្ម
ដែលចែងថា៖

1798.120. សិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួមការ
លក់ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
1798.120. (a) នៅគ្រប់ ពេល អ្នកប្រើ ប្រាស់ ត្រូវមានសិ ទ្ធិក្នុងការ
ណែនាំឱ្យអាជី វកម្មដែលលក់ ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើ
ប្រាស់ ទៅឱ្យភាគីទីបី មិ នឱ្យលក់ ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។ សិ ទ្ធិនេះអាចត្រូវបានហៅថាសិ ទ្ធិក្នុងការជ្រើសរ�ើសមិ ន
ចូលរ ួមការលក់ ឬចែកចាយ។
(b) ស្របតាមផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.135 អាជី វកម្មដែលលក់
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ទៅឱ្យឬចែកចាយវាជាមួយភាគីទីបី
ត្រូវផ្តល់ ការជូនដំណឹងដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ថាព័ត៌មាននេះអាចនឹ ងត្រូវបាន
លក់ ឬចែកចាយ ហ�ើយអ្នកប្រើ ប្រាស់ មាន “សិ ទ្ធិក្នុងការជ្រើសរ�ើសមិ ន
ចូលរ ួម” ការលក់ ឬ ការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេ ។
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(c) បើ�ើ ទោះ�ះជាមានផ្នែ�ែករង (a) ក្តីី� អាជីីវកម្មមមិិ នត្រូ�វូ លក់់ ឬចែ�កចាយ
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ឡើ�យ ប្រ�សិ
ើ
ិ នបើ�ើអាជីីវកម្មមដឹឹ ងច្បាាស់់
ថាអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នោះ�ះមានអាយុុតិិចជាង 16 ឆ្នាំំ� លើ�ើ កលែ�ងតែ�អ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់  ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លមានអាយុុយ៉ាាងហោ�ចណាស់់
13 ឆ្នាំំ� និិ ងក្រោ��ម 16 ឆ្នាំំ� ឫឪពុុកម្តាាយឬអាណាព្យាាបាលរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់មានអាយុុក្រោ��ម 13 ឆ្នាំំ�បានអនុុញ្ញាាត
ជាវិិជ្ជជមានដល់់ការលក់់ ឬការចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។
អាជីីវកម្មមដែ�លមិិ នខ្វវល់់ពីីអាយុុរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់តាមដោ�យចេ�តនា 
ត្រូ�វូ បានចាត់់ទុក
ុ ថាបានដឹឹងច្បាាស់់អំំពីីអាយុុរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នោះ�ះ។
សិិទ្ធិិ�នេះ�ះអាចនឹឹងត្រូ�វូ បានហៅ�ថា “សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការជ្រើ��ើសរើើ�សចូូលរួ ួម”។

(d) អាជីីវកម្មមដែ�លបានទទួួលការណែ�នាំំពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់មិិនឱ្យយលក់់ ឬ
ចែ�កចាយ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នោះ�ះ ឬក្នុុ�ងករណីីព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាអនីីតិិជន មិិ នបានទទួួលការយល់់ ព្រ�ម
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ឱ្យយលក់់ឬចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាអនីីតិិជនរូ ូប
នោះ�ះ ត្រូ�វូ បានហាមឃាត់់ស្រ�បតាមកថាខណ្ឌឌ (4) នៃ�ផ្នែ�ែករង (a) (c)

នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.135 ពីីការលក់់ ឬចែ�កចាយ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់

អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នោះ�ះ បន្ទាាប់់ ពីីអាជីីវកម្មមបានទទួួលការណែ�នាំំពីីអ្ននកប្រើ��ើ

ប្រា�ស់់  លើ�ើ កលែ�ងតែ�នាពេ�លក្រោ��យមក អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ផ្តតល់់ ការយល់់ ព្រ�ម
អនុុញ្ញាាត ជាក់់លាក់់សម្រា�ប់់ ការលក់់ ឬការចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ។

ផ្នែក  10. ផ្នែក 1798.121 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ដែលចែងថា៖

1798.121. សិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការកំណត់កម្រិ តនៃការប្រើ
ប្រាស់  និងការ បង្ហា ញអោយឃ�ើញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់
1798.121. (a) នៅគ្រប់ ពេល អ្នកប្រើ ប្រាស់ ត្រូវមានសិ ទ្ធិណែនាំ
អាជី វកម្មដែលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់អំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់  ឱ្យ
ដាក់កម្រិ តការប្រើ ប្រាស់ របស់ អាជី វកម្មនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះនៅត្រឹមការប្រើ ប្រាស់ ដែលមានភាពចាំបាច់ ក្នុង
ការអនុវត្តសេវាកម្ម ឬផ្តល់ ទំនិញដែលត្រូវបានរំពឹងថាសមហេតុផល
ដោយអ្នកប្រើ ប្រាស់ ជាមធ្យម ដែលស្នើ សំុទំនិញឬសេវាកម្មទាំងនោះ ឱ្យ
អនុវត្តសេវាកម្មដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (2), (4), (5) និ ង (8) នៃ
ផ្នែករង (e) នៃផ្នែក 1798.140 និ ងដូចបានអនុញ្ញា តដោយបទបញ្ជា
ដែលបានអនុម័តស្របតាមអនុកថាខណ្ឌ (C) នៃកថាខណ្ឌ (19) នៃ
ផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.185 ។ អាជី វកម្មដែលប្រើ ប្រាស់ ឬបង្ហា ញ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងគោលបំ ណងក្រៅពីអ្វី
ដែលមានចែងក្នុងផ្នែករងនេះត្រូវផ្តល់ ការជូនដំណឹងដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ 
ស្របតាមផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.135 ថាព័ត៌មាននេះអាចនឹ ងត្រូវ
បានប្រើ ប្រាស់ ឬបង្ហា ញទៅកាន់ អ្នកផ្តល់ សេវា ឬអ្នកម៉ៅការសម្រាប់

គោ�លបំំ ណងបន្ថែ�ែមជាក់់លាក់់ ហើ�ើយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់មានសិិ ទ្ធិិ�ដាក់់កម្រិ�ិត
លើ�ើ ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬការបង្ហាាញព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់ ពួួកគេ�។

(b) អាជី វកម្មដែលបានទទួលការណែនាំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ មិនឱ្យប្រើ ប្រាស់
ឬបង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះ ល�ើ កលែងតែ
ត្រូវបានអនុញ្ញា តដោយផ្នែករង (a) ស្រមតាមកថាខណ្ឌ (4) នៃអនុ
ផ្នែក (c) នៃផ្នែក 1798.135 ត្រូវបានហាមឃាត់ពីការប្រើ ប្រាស់ ឬ
ការបង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ រ ូបនោះ សម្រាប់
គោលបំ ណងផ្សេងទ�ៀតបន្ទា ប់ ពីអាជី វកម្មបានទទួលការណែនាំពីអ្នកប្រើ
ប្រាស់  លុះត្រាតែនៅពេលក្រោយមកអ្នកប្រើ ប្រាស់ ផ្តល់ ការយល់ ព្រម
សម្រាប់ ការប្រើ ប្រាស់ ឬការបង្ហា ញព័ត៌មានសម្ងា ត់ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់ រ ូបនោះសម្រាប់ គោលបំ ណងបន្ថែមនានា។
(c) អ្នកផ្តល់ សេវាកម្ម ឬ អ្នកម៉ៅការដែលជួយដល់អាជី វកម្មក្នុង
ការអនុវត្តគោលបំ ណងដែលបានអនុញ្ញា តដោយផ្នែករង (a) មិ នអាច
នឹ ងប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់បានឡ�ើយ បន្ទា ប់ ពីខ្លួនបាន
ទទួលការណែនាំពីអាជី វកម្ម និ ងក្នុងកម្រិ តដែលខ្លួនដឹ ងច្បាស់ ថាព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួន នោះគឺជាព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់សម្រាប់ គោលបំ ណង
ណាមួយផ្សេងទ�ៀត។ អ្នកផ្តល់ សេវាកម្ម ឬអ្នកម៉ៅការត្រូវបានតម្រូវឱ្យតែ
ដាក់កម្រិ តការប្រើ ប្រាស់  ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរស�ើ បដែលបានទទួលរបស់
ខ្លួនស្របតាមកិច្ចសន្យា ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយអាជី វកម្មដែលជា
ការឆ្លើ យតបទៅនឹ ងការណែនាំពីអាជី វកម្មហ�ើយពាក់ព័ន្ធតែជាមួយនឹង
ទំនាក់ទំនងរបស់ ខ្លួនជាមួយអាជី វកម្មនោះប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(d) ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ដែ�លត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល ឬដំំ ណើ�ើរការដោ�យ
គ្មាានគោ�លបំំ ណងទាញផលពីីចរិិកលក្ខខណៈៈអំំពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ គឺឺមិិន
ស្ថិិ�តក្រោ��មផ្នែ�ែកនេះ�ះទេ� ដូូចដែ�លមានចែ�ងបន្ថែ�ែមក្នុុ�ងបទបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លបាន
អនុុម័័ត ស្រ�បតាមអនុុកថាខណ្ឌឌ (C) នៃ�កថាខណ្ឌឌ (19) នៃ�ផ្នែ�ែករង (a)
នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.185 ហើ�ើយត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាជាព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែកផ្សេ�េងទៀ�ៀតទាំំងអស់់ នៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ នេះ�ះ រួ ួម
ទាំំងផ្នែ�ែក 1798.100 ។
ផ្នែក  11. ផ្នែក 1798.125 នៃ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដែលមានខ្លឹមសារ៖

1798.125. សិិ ទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការមិិ នមានការសងសឹឹ ក
បន្ទាាប់់ ពីី ការជ្រើ��ើ សរើើ�សមិិ នចូូលរួ ួម ឬប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សិិទ្ធិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
1798.125. (a) (1) អាជី វកម្មមិនត្រូវរ�ើសអ�ើងនឹងអ្នកប្រើ ប្រាស់ 

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

(2) អាជីីវកម្មមដែ�លផ្តតល់់ជូូនប្រា�ក់់លើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតណាមួួយដោ�យអនុុលោ�ម
តាមផ្នែ�ែករងនេះ�ះ ត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់អំំពីីប្រា�ក់់លើ�ើ កទឹឹកចិិត្តត

នេះ�ះ ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.130។

(3) អាជីីវកម្មមអាចបង្កើ�ើ�តកម្មមវិិធីីលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បាន 

លុះះ�ត្រា�តែ�អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ផ្តតល់់ជូូនអាជីីវកម្មមនោះ�ះនូូវការយល់់ ព្រ�មជ្រើ��ើ សរើើ�ស
ចូូលរួ ួមជាមុុន ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.130 ដែ�លពិិពណ៌៌នាយ៉ាាង
ិ �ើ កទឹឹកចិិត្តតផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ច្បាាស់់ លាស់់អំំពីីលក្ខខខណ្ឌឌចាំំបាច់់ នៃ�កម្មមវិធីីលើ

នោះ�ះ ហើ�ើយអាចត្រូ�វូ បានលុុបចោ�លដោ�យអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បានគ្រ�ប់់ ពេ�ល។

ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់បដិិ សេ�ធផ្តល់
ត ់ ការយល់់ ព្រ�មចូូលរួ ួម នោះ�ះអាជីីវកម្មម
ត្រូ�វូ រង់់ ចាំ យ៉ាាងហោ�ច
ណាស់់ រយៈៈ ពេ�ល 12 ខែ� មុុនពេ�លមានការស្នើ�ើ�សុំំ�
ំ

បន្ទាាប់់  ឱ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ផ្តល់
ត ់ ជូូនការយល់់ ព្រ�មចូូលរួ ួម ឬដូូចមានចែ�ងក្នុុ�ង
បទបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លបានអនុុម័័ត ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក1798.185 ។

ដោយសារតែអ្នកប្រើ ប្រាស់ បានអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយនៃសិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់ ស្ថិតក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ ដែលរ ួមមានប៉ុន្តែមិ នកំណត់តែចំពោះ

(4) អាជីីវកម្មមមិិ នត្រូ�វូ ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ការអនុុវត្តតប្រា�ក់់លើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតដែ�លមាន

(A) ការបដិ សេធទំនិញឬសេវាកម្មដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

ផ្នែ�ែក  12. ផ្នែ�ែក 1798.130 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី ត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�

ដោយ៖

(B) ការគិតប្រាក់ក្នុងតម្លៃ ឬអត្រាផ្សេងៗគ្នា សម្រាប់ ទំនិញឬ
 សេវាកម្ម 

រួ ួមទាំំងតាមរយៈៈការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ការបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃ ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ឬ ការដាក់់ពិិន័័យ។

(C) ការផ្តល់ ជូនកម្រិ តឬគុណភាពផ្សេងៗគ្នា នៃទំនិញឬ
 សេវាកម្មទៅឱ្យ
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

លក្ខខណៈៈ អយុុត្តិិ�ធម៌៌ មិិនសមហេ�តុុផល ដោ�យបង្ខំំ� ឬ ដោ�យយកអត្រា�
ការប្រា�ក់់ហួស
ួ ប្រ�មាណឡើ�ើយ។

វិិសោ�ធនកម្មមដែ�លមានខ្លឹឹ�មសារ៖

1798.130. លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវអំំពីីការជូូនដំំណឹឹង ការបង្ហាាញអោ�យ
ឃើ�ើញ ការកែ�តម្រូ�ូវ និិ ងការលុុប
1798.130 (a) ដើ�ើម្បីី�អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែក 1798.100, 1798.105,

(D) ការឲ្យយោបល់ ថា អ្នកប្រើ ប្រាស់ នឹងទទួលបានតម្លៃ ឬអត្រាផ្សេងៗ

1798.106, 1798.110, 1798.115, និិ ង 1798.125 ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់
ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាចចូូលប្រើ��ើបានដោ�យសមហេ�តុុផល អាជីីវកម្មមត្រូ�វូ ៖

សេវាកម្ម។

អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ ការ ដាក់់បញ្ជូូ�នសំំ ណើ�ើសុំំ�ព័័ត៌៌មានដែ�លចាំំបាច់់ ត្រូ�វូ

គ្នាសម្រាប់ ទំនិញ ឬសេវាកម្ម ឬកម្រិតឬគុណភាពផ្សេងៗគ្នានៃទំនិញ ឬ

(E) ការសងសឹ កប្រឆាំងនឹ ងនិយោជិ ត អ្នកដាក់ពាក្យសុំធ្វើការងារ ឬ
អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យដូចដែលមានចែងក្នុងអនុកថាខណ្ឌ (A) នៃកថាខណ្ឌ 
(2) នៃ ផ្នែករង (m) នៃផ្នែក 1798.145 សម្រាប់ ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ 
ពួកគេស្ថិតក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ។

ិ
(1) (A) ផ្ដដល់់ វិធីីសាស្រ្ត�
ដែ�ល
ត្រូ�វូ បានកំំណត់់ទុុកជាមុុនយ៉ាាងតិិចពីីរដល់់
ត
បង្ហាាញឲ្យយឃើ�ើញ ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.110 និិ ង 1798.115 ឬ

សំំ ណើ�ើសម្រា�ប់់ ការលុុប ឬការកែ�តម្រូ�ូវស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.105 និិ ង 
1798.106 រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ដោ�យរួ ួមមានយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ
ឥតគិិតថ្លៃ�ៃមួួយ។ អាជីីវកម្មមដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការតែ�លើ�ើ អ៊ីី�នធឺឺណិិតនិិ ងមាន

(2) ស្របតាមអនុផ្នែក (b) មិ នមានអ្វីនៅក្នុងផ្នែករងនេះ ហាមឃាត់

ទំំនាក់់ទំំនងផ្ទាាល់់ជាមួួយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លខ្លួួ�នប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន

ឬពីីការផ្តតល់់កម្រិ�ិតឬគុុណភាពផ្សេ�េងៗគ្នាារបស់់ ទំំនិិញ ឬ សេ�វាកម្មមដល់់

សំំ ណើ�ើសុំំ�ព័័ត៌៌មានដែ�លចាំំបាច់់ ត្រូ�វូ បង្ហាាញដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 

ហេ�តុុផលទៅ�នឹឹ ងតម្លៃ�ៃដែ�លបានផ្តតល់់ជូូនអាជីីវកម្មមដោ�យទិិន្ននន័័យរបស់់

ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.105 និិ ង 1798.106 នីីមួួយៗ។

អាជី វកម្មពីការគិតប្រាក់ពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងតម្លៃ ឬអត្រាតម្លៃផ្សេងៗគ្នា 

អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នោះ�ះទេ� ប្រ�សិិ នបើ�ើភាពខុុសគ្នាានោះ�ះមានការពាក់់ព័័ន្ធធសម
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់។

ិ ភក្តីភាព 
(3) ផ្នែករងនេះមិ នហាមឃាត់អាជី វកម្មពីការផ្តល់ ជូនកម្មវធី
ិ
កម្មមវិិធីីរង្វាាន់់ កម្មមវិធីីលក្ខ
ខណៈៈពិិសេ�សបុុព្វវលាភ កម្មមវិិធីី បញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃ ឬ
កម្មមវិិធីីប័័ណ្ណណក្លឹឹ�ប ដែ�លស្រ�បតាមចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះឡើ�ើយ។
(b) (1) អាជី វកម្មអាចនឹ ងផ្តល់ ជូនប្រាក់ល�ើ កទឹកចិត្ត រ ួមទាំងការទូទាត់

អាចតម្រូ�ូវឲ្យយផ្ដដល់់ អាសយដ្ឋាាន អ៊ីី�មែ�លតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�សម្រា�ប់់ ការដាក់់ជូូនការ

1798.110 និិ ង 1798.115 ឬសម្រា�ប់់ ការស្នើ�ើ�សុំំ�លុុប ឬកែ�តម្រូ�ូវ
(B) ប្រ�សិិ នបើ�ើអាជីីវកម្មមមានគេ�ហទំំព័័រធឺឺណិិត ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ហទំំព័័រ

អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតនោះ�ះអាចប្រើ��ើ បានចំំ ពោះ�ះអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ដាក់់បញ្ជូូ�ន

សំំ ណើ�ើសុំំ�ព័័ត៌៌មានដែ�លត្រូ�វូ បង្ហាាញស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.110 និិ ង 
1798.115 ឬសំំ ណើ�ើសុំំ�ការលុុប ឬការកែ�តម្រូ�ូវស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 

1798.105 និិ ង 1798.106 នីីមួួយៗ។

ជូូនអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាសំំ ណងសម្រា�ប់់ ការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ការ

(2) (A) បង្ហាាញឲ្យយឃើ�ើញនិិ ងផ្ដដល់់ព័័ត៌៌មានចាំំបាច់់ ដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់

ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ។ អាជីីវកម្មមក៏៏អាចនឹឹ ងផ្តតល់់ជូូនផងដែ�រនូូវតម្លៃ�ៃ អត្រា� 

ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់តាមសំំ ណើ�ើរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ក្នុុ�ង 

លក់់ ឬការចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ឬការលុុបចោ�ល ការរក្សាាទុុក
កម្រិ�ិ ត ឬគុុណភាពផ្សេ�េងៗគ្នាានៃ�ទំំនិិញ ឬសេ�វាកម្មមជូូនអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់

ប្រ�សិិ នបើ�ើតម្លៃ�ៃ ឬភាពខុុសគ្នាានោះ�ះមានការពាក់់ព័័ន្ធធ សមហេ�តុុផល ដោ�យ

ផ្ទាាល់់ ទៅ�នឹឹងតម្លៃ�ៃដែ�លត្រូ�វូ បានផ្តតល់់ជូូនអាជីីវកម្មមដោ�យទិិន្ននន័័យរបស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់។

24

ដោ�យឥត គិិតថ្លៃ�ៃ កែ�តម្រូ�ូវព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ឬលុុប

រយៈៈពេ�ល 45 ថ្ងៃ�ៃ ក្រោ��យទទួួលបានសំំ ណើ�ើពីី អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លអាច
ិ នការភ្លាា មៗដើ�ើ ម្បីី�
ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បានពីីអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់។ អាជីីវកម្មមត្រូ�វូ ចាត់់វិធា

កំំណត់់ថាតើ�ើសំំណើ�ើគឺឺជាសំំ ណើ�ើអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បាន
ឬទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នត្រូ�វូ ពង្រី�ីកតួួនាទីីអាជីីវកម្មមដើ�ើ ម្បីី�បង្ហាាញនិិ ងផ្ដដល់់ព័័ត៌៌មាន

អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|

49

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

24

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

កែ�តម្រូ�ូវព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ឬលុុបព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 45 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ ពីីបានទទួួលសំំណើ�ើរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ឡើ�ើយ។ កំំឡុុងរយៈៈពេ�លក្នុុ�ងការផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានដែ�លត្រូ�វូ បានតម្រូ�ូវ ដើ�ើ ម្បីី�កែ�
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ឬដើ�ើ ម្បីី�លុុបព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
អាចនឹឹ ងត្រូ�វូ បានពន្យាារពេ�លម្ដដងដោ�យរយៈៈពេ�ល 45 ថ្ងៃ�ៃបន្ថែ�ែមនៅ�ពេ�ល
ចាំំបាច់់ ដែ�លសមហេ�តុុផល ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ត្រូ�វូ បានផ្ដដល់់
ការជូូនដំំណឹឹងអំំពីីការពន្យាារពេ�លក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 45 ថ្ងៃ�ៃដំំ បូូង ។ ការ
បង្ហាាញព័័ត៌៌មានដែ�លចាំំបាច់់ ត្រូ�វូ គ្រ�បដណ្ដដប់់ រយៈៈពេ�ល 12 ខែ� មុុនពេ�ល
ការទទួួលសំំណើ�ើ របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បានរបស់់
អាជីីវកម្មម ហើ�ើយត្រូ�វូ បាន ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរនិិ ងចែ�កចាយ
តាមរយៈៈគណនីីរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាមួួយអាជីីវកម្មម ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ រក្សាាទុុកគណនីីជាមួួយអាជីីវកម្មម ឬតាមរយៈៈសំំ បុុត្រ� ឬប្រ�ព័័ន្ធធ
អេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិ កតាមជម្រើ��ើ សរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
មិិ នរក្សាាទុុកគណនីីជាមួួយអាជីីវកម្មមក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ ដែ�លអាចប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បាន
យ៉ាាងងាយស្រួ�ួលដែ�ល អនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បញ្ជូូ�នព័័ត៌៌មាននេះ�ះពីី
អង្គគភាពមួួយទៅ�អង្គគភាពមួួយទៀ�ៀតដោ�យមិិ នមានឧបសគ្គគ។ អាជីីវកម្មម
អាចនឹឹ ងតម្រូ�ូវឲ្យយមានការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�ល
សមហេ�តុុផលផ្អែ�ែកលើ�ើ លក្ខខណៈៈព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លបានស្នើ�ើ�សុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មិិ នត្រូ�វូ តម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បង្កើ�ើ�តគណនីីជាមួួយអាជីីវកម្មមដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�
សំំណើ�ើរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បាននោះ�ះទេ� ក្នុុ�ងករណីីដែ�ល 
ប្រ�សិិនបើ�ើ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់រក្សាាទុុកគណនីីជាមួួយអាជីីវកម្មម នោះ�ះ
អាជីីវកម្មមអាចតម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដាក់់ជូូនសំំណើ�ើតាមរយៈៈគណនីីនោះ�ះ។
ប្រើ��ើ គណនីីនោះ�ះដើ�ើ ម្បីី�ដាក់់ជូូនសំំណើ�ើរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាច
ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បាន។

(B) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃអនុផ្នែក (b) នៃផ្នែក 1798.110 ៖

(B) ការបង្ហាាញព័័ត៌៌មានដែ�លចាំំបាច់់ ត្រូ�វូ គ្រ�បដណ្ដដប់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 12 ខែ� 
មុុនពេ�លការទទួួលសំំណើ�ើរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បាន
របស់់ អាជីីវកម្មម ក្នុុ�ងករណីីដែ�លបន្ទាាប់់ ពីីការអនុុម័័តបទបញ្ញញត្តិិ�ស្រ�បតាម
កថាខណ្ឌឌ (9) នៃ�ផ្នែ�ែករង (a) នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.185 នោះ�ះ អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
អាចនឹឹ ងស្នើ�ើ�សុំំ�អាជីីវកម្មមឱ្យយបង្ហាាញនូូវព័័ត៌៌មានចាំំបាច់់ លើ�ើ ពីីរយៈៈពេ�ល 
12 ខែ ហ�ើយអាជី វកម្មត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្ដល់ ព័ត៌មាននោះល�ើ កលែងតែ
ការធ្វើបែបនេះមិនអាចទៅរ ួច ឬអាចមានការខិតខំប្រឹងប្រែង ដែលមិ ន
សមាមាត្រគ្នា ។ សិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការស្នើ សំុព័ត៌មានចាំបាច់
ល�ើ សរយៈពេល 12 ខែ និ ងកាតព្វកិច្ចរបស់ អាជី វកម្ម ដ�ើ ម្បីផ្ដល់ ព័ត៌មាន
នោះត្រូវអនុវត្តចំ ពោះតែព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលបានប្រមូលនៅថ្ងៃ ឬ
បន្ទា ប់ ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2022 ប៉ុណ្ណោះ។ គ្មានអ្វីនៅក្នុងអនុក
ថាខណ្ឌនេះត្រូវតម្រូវឱ្យអាជី វកម្មរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្រាប់
រយៈពេលណាមួយឡ�យ
ើ ។

(iii) ផ្តល់ បំណែកព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនជាក់លាក់ដែលទទួលបានពីអ្នកប្រើ
ប្រាស់ ក្នុងទម្រង់  ដែលងាយស្រួលយល់ដល់អ្នកប្រើ ប្រាស់ ទូទៅនិ ង
ដល់ កម្រិ តដែលអាចធ្វើទៅបានតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរ�ៀបចំ ជាប្រព័ន្ធ
ប្រើ ប្រាស់ ទូទៅ ដែលអាចអានបានដោយម៉ា ស៊ីន ដែលក៏អាចនឹ ងត្រូវបាន
បញ្ជូនទៅអង្គភាពមួយទ�ៀត តាមការស្នើ សំុរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដោយមិ ន
មានឧបសគ្គផងដែរ។ “បំ ណែកនៃព័ត៌មានជាក់លាក់” មិ នរ ួមបញ្ចូល
ទិន្នន័យដែលបានបង្កើត ដ�ើ ម្បីធានាសន្តិសុខនិ ងភាពសុចរត
ិ ឬដូចមាន
ចែងក្នុងបទបញ្ញត្តិទេ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនមិ នត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបាន
បង្ហា ញឲ្យឃ�ើញដោយអាជី វកម្មឡ�ើយ នៅពេលអ្នកប្រើ ប្រាស់ បង្គា ប់ ឲ្យ
អាជី វកម្មផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនពីអាជីវកម្មមួយទៅអាជី វកម្មមួយនៅក្នុង
បរិបទនៃការប្តូរសេវាកម្ម។

(3) (A) អាជី វកម្មដែលទទួលសំ ណ�ើរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាច
ផ្ទៀងផ្ទាត់បាន ស្រប តាមផ្នែក 1798.110 ឬ 1798.115 ត្រូវ
បង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនណាមួយដែលខ្លួនបានប្រមូលពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ 
ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលរ ួមមានតាមរយៈ ឬដោយអ្នកផ្ដល់ សេវា ឬ
អ្នកម៉ៅការ ដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។ អ្នកផ្ដល់ សេវាឬអ្នកម៉ៅការមិ នត្រូវតម្រូវ
ឱ្យអនុលោមតាមសំណ�ើរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន 
ដែលបានទទួលដោយផ្ទាល់ ពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬភ្នាក់ងារដែលបានអនុញ្ញា ត
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឡ�យ ស្រ
បតាមផ្នែក 1798.110 ឬ 1798.115
ើ
ក្នុងករណីដែលអ្នកផ្ដល់ សេវា ឬអ្នកម៉ៅការនោះបានប្រមូលព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ តាមតួនាទីរបស់ ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់ សេវា
ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ។ អ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា ឬ អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការត្រូ�វូ ផ្ដដល់់ ជំំនួួយដល់់អាជីីវកម្មម
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ដែ�លខ្លួួ�នមានទំំនាក់់ទំំនងកិិច្ចចសន្យាាជាមួួយ ពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងការឆ្លើ�ើ�យតប
របស់់ អាជីីវកម្មមទៅ�នឹឹ ងសំំណើ�ើរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
បានរួ ួមមានការផ្ដដល់់ ឱ្យយអាជីីវកម្មមនូូវព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
នៅ�ក្នុុ�ងកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកផ្ដដល់់សេ�វា ឬ អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការដែ�លអ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា ឬ
អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការបានទទួួលជាលទ្ធធផលនៃ�ការផ្ដដល់់ សេ�វាកម្មមដល់់ អាជីីវកម្មម និិ ង
តាមរយៈៈការកែ�តម្រូ�ូវព័័ត៌៌មានដែ�លមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ឬ តាមរយៈៈការអនុុញ្ញាាត
ឲ្យយអាជីីវកម្មមធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងដូូចគ្នាានេះ�ះ ។ អ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការដែ�លប្រ�មូូល
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នស្រ�បតាមកិិច្ចចសន្យាាជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ 
ត្រូវជួយដល់អាជី វកម្មតាមរយៈបច្ចេកទេសសមស្របនិ ងវិធានការ
រ�ៀបចំ ដែលអនុលោម តាមសេចក្តីតម្រូវនៃអនុផ្នែក (d) ដល់ (f) ដែល
រាប់ បញ្ចូលទាំងផ្នែក 1798.100 ដោយការពិចារណាល�ើ លក្ខណៈនៃ
ការដំ ណ�ើរការ។
(A) (i) កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើ ប្រាស់  ផ្សារភ្ជា ប់ ព័ត៌មានដែល
ផ្តល់  ដោយអ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុងសំ ណ�ើរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាច
ផ្ទៀងផ្ទាត់បានទៅល�ើ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនណាមួយអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែល
ពីមុនបានប្រមូលដោយអាជី វកម្ម។
(B) (ii) កំណត់អត្តសញ្ញាណតាមប្រភេទ ឬប្រភេទនានានៃព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនដែលបានប្រមូលអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងរយៈពេល 12 ខែមុន
សម្រាប់ រយៈពេលដែល អាចអនុវត្តបាន ដោយយោងទៅល�ើ ប្រភេទ ឬ
ប្រភេទនានាដែលមានចែងក្នុងផ្នែករង (c) ដែលរ�ៀបរាប់ ភាគច្រើ នអំពី
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលបានប្រមូល ប្រភេទនៃប្រភពដែលប្រមូលព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួន គោលបំ ណងអាជី វកម្មឫពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ ការប្រមូល ការលក់
ឬការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  និងប្រភេទនៃភាគីទីបី
ដល់ អាជី វកម្មណាដែលបង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(4) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃអនុផ្នែក (b) នៃផ្នែក 1798.115 ៖
(A) កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើ ប្រាស់ និងផ្សារភ្ជា ប់ ព័ត៌មានដែល
ផ្តល់ ដោយអ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុងសំណ�ើរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាច
ផ្ទៀងផ្ទាត់បាន ទៅល�ើ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនណាមួយអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែល
ពីមុនបានប្រមូលដោយ អាជី វកម្ម។
(B) កំណត់អត្តញ្ញាណតាមប្រភេទ ឬប្រភេទនានាអំពីព័ត៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�ល អាជីីវកម្មមបានលក់់ ឬចែ�កចាយ
នៅក្នុងអំឡុងពេល 12 ខែមុន នៅ អំឡុងពេលដែលអាចអនុវត្តបាន 
ដោយយោងទៅតាមប្រភេទដែលមានចែងក្នុងផ្នែករង (c) ដែលរ�ៀបរាប់ 
ស្រដ�ៀងបំ ផុតនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន ហ�ើយផ្តល់ ប្រភេទ ភាគីទីបីដែល
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ត្រូវបានលក់ទៅឲ្យ ឬចែកចាយ 
ក្នុងអំឡុងពេល 12 ខែមុន នៅអំឡុងពេលដែលអាចអនុវត្តបាន 

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ដោយយោងទៅតាមប្រភេទដែលមានចែងក្នុងផ្នែករង (c) ដែលរ�ៀបរាប់
ស្រដ�ៀងបំ ផុតនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលត្រូវបានលក់ ឬចែកចាយ។
អាជី វកម្មត្រូវបង្ហា ញព័ត៌មានជាបញ្ជីដែលដាច់ ដោយឡែកពីបញ្ជី ដែល
បង្កើតឡ�ើងសម្រាប់ គោលបំ ណងនៃអនុកថាខណ្ឌ (C) ។
(C) កំំណត់់ប្រ�ភេ�ទ ឬប្រ�ភេ�ទនានាអំំពីីព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ដែ�លអាជីីវកម្មម បានបង្ហាាញសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងអាជីីវកម្មម នៅ�ក្នុុ�ង
អំំឡុុងពេ�ល 12 ខែ�មុុននៅ�អំំឡុុង ពេ�លដែ�លអាចអនុុវត្តតបាន ដោ�យ
យោ�ងតាមប្រ�ភេ�ទ ឬប្រ�ភេ�ទនានាដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (c) ដែ�ល
រៀ�ៀបរាប់់ ស្រ�ដៀ�ៀងបំំ ផុុតអំំពីីព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នហើ�ើយផ្តតល់់ប្រ�ភេ�ទនៃ�បុុគ្គគល
ភាគីីទីីបីី ដែ�លព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ត្រូ�វូ បានបង្ហាាញ
ទៅ�កាន់់ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងអាជីីវកម្មម នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 12 ខែ�មុុន
នៅ�អំំឡុុងពេ�លដែ�លអាចអនុុវត្តតបាន ដោ�យយោ�ងតាមប្រ�ភេ�ទឬប្រ�ភេ�ទ
នានាដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (c) ដែ�លរៀ�ៀបរាប់់ ស្រ�ដៀ�ៀងបំំ ផុុតអំំពីី
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លត្រូ�វូ បានបង្ហាាញអោ�យឃើ�ើញ។ អាជីីវកម្មមត្រូ�វូ
បង្ហាាញព័័ត៌៌មានជាបញ្ជីី�ដែ�លដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីបញ្ជីី�ដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
សម្រា�ប់់  គោ�លបំំណងនៃ�អនុុកថាខណ្ឌឌ (B) ។
(5) បង្ហា ញឲ្យឃ�ើញព័ត៌មានដូចខាងក្រោមនៅក្នុងគោលការណ៍
ឬគោ�លការណ៍៍នានានៃ�ឯកជនភាព លើ�ើ អ៊ីី�នធឺឺណិិតរបស់់ ខ្លួួ�ន 
ប្រសិ នប�ើអាជី វកម្មនោះមានគោលការណ៍ ឬគោលការណ៍នានាអំពី
ឯកជនភាពល�ើ អ៊ីនធឺ ណិត ហ�ើយនៅក្នុងការពិពណ៌នាជាក់លាក់របស់
រដ្ឋ California នៃសិ ទ្ធិឯកជនភាព របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬប្រសិ នប�ើ
អាជី វកម្មនោះមិ នរក្សាទុកគោលការណ៍ទាំងនោះល�ើ គេហទំព័រ អ៊ីនធឺ
ណិតរបស់ ខ្លួន និ ងមិ នធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន នោះយ៉ាងហោចណាស់
រ�ៀងរាល់ 12 ខែម្តង៖

(A) ការពិពណ៌នាអំពីសិ ទ្ធិអ្នកប្រើ ប្រាស់ ស្របតាមផ្នែក 1798.100,
1798.105, 1798.106, 1798.110, 1798.115, និ ង 
1798.125 ព្រមទាំងវិធីដែលបានកំណត់មួយ ពីរ ឬ ច្រើ ន សម្រាប់ 
ការដាក់បញ្ចូនសំណ�ើល�ើ កលែងតែមានចែងក្នុងអនុកថាខណ្ឌ (A) នៃ
កថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករង (a) ។
(B) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែករង (c) នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.110,៖

(i) a បញ្ជីី�នៃ�ប្រ�ភេ�ទព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នអំំពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លខ្លួួ�នបាន
ប្រ�មូូលក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល 12 ខែ�មុុនដោ�យយោ�ងតាមប្រ�ភេ�ទ ឬប្រ�ភេ�ទ
នានាដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (c) ដែ�លរៀ�ៀបរាប់់ ស្រ�ដៀ�ៀងបំំ ផុុតនូូវ
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លបានប្រ�មូូល។

(ii) ប្រ�ភេ�ទនៃ�ប្រ�ភពដែ�លបានប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�
ស់់ ។

(iii) គោលបំ ណងអាជី វកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មនៃការប្រមូល ឬការលក់ ឬ
ការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(iv) ប្រភេទនៃភាគីទីបីដែលអាជីវកម្មបង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ 
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ទៅកាន់ ។

(C) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�កថាខណ្ឌឌ (1) និិ ង (2) នៃ�ផ្នែ�ែករង (c) នៃ�
ផ្នែ�ែក1798.115 បញ្ជីី�ពីីរដាច់់ ដោ�យ ឡែ�កពីីគ្នាា ៖
(i) បញ្ជីី�នៃ�ប្រ�ភេ�ទព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លខ្លួួ�នបានលក់់ ឬចែ�កចាយអំំពីី
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មុុនរយៈៈពេ�ល 12 ខែ� ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទ
ឬប្រភេទនានាដែលបានចែងនៅក្នុងផ្នែករង (c) ដែលរ�ៀបរាប់ យ៉ាង
ច្បាស់ អំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន ដែលបានលក់ឬបានចែកចាយ ឬប្រសិ នប�ើ
អាជី វកម្មនោះមិនបានលក់ ឫចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

ប្រាស់ នៅមុនរយៈពេល 12 ខែទេនោះ អាជី វកម្មត្រូវបង្ហា ញឲ្យឃ�ើញ
អង្គហេតុនោះនៅក្នុងគោលការណ៍ ឯកជនភាពរបស់ ខ្លួន។

(ii) បញ្ជីី�នៃ�ប្រ�ភេ�ទព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លខ្លួួ�នបានបង្ហាាញអំំពីីអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ សម្រា�ប់់  គោ�ល់់បំំណងអាជីីវកម្មមនៅ�មុុនរយៈៈពេ�ល 12 ខែ� 
ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទ ដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (c) ដែ�ល
សរៀ�ៀបរាប់់ រៀ�ៀបរាប់់ យ៉ាាងច្បាាស់់អំំពីីព័័ត៌៌មាន ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លត្រូ�វូ បាន
បង្ហាាញឬប្រ�សិិ នបើ�ើអាជីីវកម្មមនោះ�ះមិិ នបាន បង្ហាាញព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងអាជីីវកម្មម នៅ�មុុនរយៈៈពេ�ល 12 ខែ�ទេ� 
អាជីីវកម្មមនោះ�ះត្រូ�វូ បង្ហាាញអង្គគហេ�តុុនោះ�ះ។
(6) ធានាថារាល់ បុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវចំ ពោះការដោះស្រាយ
សំ ណួររបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ អំពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ អាជី វកម្ម ឬ
ការអនុលោមតាម ចំ ណងជ�ើងនេះរបស់ អាជី វកម្ម ត្រូវបានជូនដំណឹងពី
រាល់ លក្ខខណ្ឌ តម្រូវក្នុងផ្នែក 1798.100, 1798.105, 1798.106,
1798.110, 1798.115, 1798.125 និ ង ផ្នែកនេះ និ ង រប�ៀប
ក្នុងការណែនាំអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឱ្យអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ ពួកគេ ស្ថិតក្រោមផ្នែក
ទាំងនេះ។

(7) ប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនណាមួយដែលបានប្រមូលពីអ្នកប្រើ
ប្រាស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ ជាមួយការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ អាជី វកម្មល�ើសំណ�ើរបស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ តែគោលបំ ណងនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉ុណ្ណោះ 
ហើ�ើយមិិនត្រូ�វូ បន្តតបង្ហាាញព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ឬរក្សាាទុុកវាយូូរជាង
ការចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ ឬប្រើ��ើ ប្រា�ស់់វាសម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងដែ�លមិិនជាប់់ ពាក់់ព័័ន្ធឡើ�
ធ យ 
ើ ។
(b) អាជី វកម្មមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ ព័ត៌មានដែលតម្រូវដោយផ្នែក 
1798.110 និ ង 1798.115 ដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដូចគ្នាច្រើនជាង 
ពីរដងនៅក្នុងរយៈពេល 12 ខែ នោះទេ។

(c) ប្រ�ភេ�ទព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លត្រូ�វូ បង្ហាាញស្រ�បតាមផ្្នែ�ក
1798.100, 1798.110, និិង 1798.115 ត្រូ�វូ អនុុវត្តតតាមនិិយមន័័យ
ឫនិិយមន័័យនានានៃ�ព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន និិងព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់នៅ�ក្នុុ�ង
ផ្នែ�ែក 1798.140 តាមរយៈៈការពណ៌៌នាប្រ�ភេ�ទព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នដោ�យ
ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ វាក្យយសព្ទទជាក់់លាក់់ដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងអនុុកថាខណ្ឌឌ (A) ដល់់
(K) រួ ួមទាំំងកថាខណ្ឌឌ (1) នៃ�ផ្នែ�ែករង (v) នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.140 និិងតាមរយៈៈ
ការពណ៌៌នាប្រ�ភេ�ទនៃ�ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ ដោ�យការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់វាក្យយ
សព្ទទជាក់់លាក់់ដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌ (1) ដល់់ (9) រួ ួមទាំំងផ្នែ�ែករង 
(ae) នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.140 ។
ផ្នែក  13. ផ្នែក 1798.135 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្ម ដែលមានខ្លឹមសារ៖

1798.135. វិធីសាស្រ្តនៃការកំណត់កម្រិ តល�ើ ការលក់ ការចែកចាយ 
និិ ងការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន និិងការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
សម្ងាាត់់

1798.135 (a) អាជី វកម្មដែល បានតម្រូវឱ្យអនុលោម តាមផ្នែក 
1798.120 ដែលលក់ ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់ ឬប្រើ ប្រាស់ ឬបង្ហា ញព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់ សម្រាប់ គោលបំ ណងផ្សេងទ�ៀត ក្រៅពីការអនុញ្ញា តទាំងនោះ
ដោយផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.121 ត្រូវស្ថិតក្នុង ទម្រង់ មួយដែល
អាចប្រើ ប្រាស់ បានយ៉ាងសមរម្យដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ៖
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(1) ផ្តតល់់តំំណភ្ជាាប់់ ដែ�លច្បាាស់់លាស់់ និិងជាក់់ស្តែ�ែងលើ�ើ គេ�ហទំំព័័រលើ�ើ អ៊ីី�
នធើ�ើ ណែ�ត គេ�ហទំំព័័រនានាលើ�ើ អ៊ីី�នធើ�ើណែ�ត ដែ�លមានចំំ ណងជើ�ើងថា
ិ លើ�ើ
“ហាមលក់់ ឬចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ខ្ញុំំ��” នៅ�លើ�ើ ទំំព័័រវិប
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|

51

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ិ នានាលើ�ើ អ៊ីី�នធឺឺណិិតដែ�លបើ�ើ កឲ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ឫទំំព័័រវិប
ឬបុុគ្គគលដែ�លទទួួលបានការអនុុញ្ញាាតពីីអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការជ្រើ��ើ សរើើ�ស
ចាកចេ�ញពីីការលក់់ឬចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(2) ផ្តល់ តំណភ្ជា ប់ ច្បាស់ លាស់  និងជាក់ស្តែងល�ើ គេហទំព័រល�ើ 
អ៊ីនធឺ ណិតរបស់ អាជី វកម្មដែលមាន ចំ ណងជ�ើងថា “ដាក់កម្រិ តល�ើ 
ការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ ខ្ញុំ” ដែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រើ
ប្រាស់ ឬបុគ្គលដែលទទួលបានការអនុញ្ញា តពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដាក់កម្រិ ត
ល�ើ ការប្រើ ប្រាស់ ឬការបង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់ ទៅល�ើ ការប្រើ ប្រាស់  ទាំងនោះដែលអនុញ្ញា តដោយផ្នែករង (a) នៃ
ផ្នែក 1798.121 ។

(3) តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ អាជី វកម្ម ត្រូវប្រើ ប្រាស់ តំណភ្ជា ប់ ដែលមាន
ស្លាកសញ្ញាតែមួយ និងច្បាស់ លាស់ ល�ើ គេហទំព័រល�ើ អ៊ីនធឺ ណិតរបស់
អាជី វកម្មជំនួសឲ្យការអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ (1) និ ង (2) ប្រសិ នប�ើ
តំណភ្ជា ប់ នោះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់ ជ្រើសរ�ើសចាកចេញពីការលក់
ឬចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់និិងដាក់់កម្រិ�ិតលើ�ើ
ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬការបង្ហាាញ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
យ៉ាាងងាយស្រួ�ួលនោះ�ះ។

(4) ករណីដែលអាជី វកម្មមួយឆ្លើយតបទៅនឹ ងសំ ណ�ើជ្រើ សរ�ើស
ចាកចេញដែលបានទទួលដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ ទី (1), (2), ឬ
(3) ដោយការជូនដំណឹងដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ អំពីការគិតថ្លៃសម្រាប់ ការប្រើ
ប្រាស់ ផលិ តផល ឬសេវាកម្មណាមួយ ត្រូវបង្ហា ញនូវលក្ខខណ្ឌ នៃការ
ល�ើ កទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្ដល់ ជូនដោយអនុលោមតាមផ្នែករង 
(b) នៃផ្នែកទី 1798.125 សម្រាប់ ការរក្សាទុក ការប្រើ ប្រាស់ ការលក់
ឬការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(b) (1) អាជី វកម្មមួយមិ នត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុលោមតាមផ្នែករង (a)
ឡ�ើយ ប្រសិ នប�ើអាជី វកម្មនោះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់ សម្រេចចិ ត្តមិន
ចូលរ ួមក្នុងការលក់ ឬការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន និ ងកំណត់ព្រំដែន
នៃការប្រាស់ ព័ត៌មានសម្ងា ត់ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួកគេតាមរយៈសញ្ញា
ចំ ណូលចិ ត្តជ្រើសរ�ើសមិ នចូលរ ួមដែលបានផ្ញើជាមួយនឹងសេចក្ដីយល់
ព្រមរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ដោយវេទិកា បច្ចេកវិទ្យា ឬយន្តការមួយ ដោយ
ផ្អែកល�ើ លក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលមានចែងនៅក្នុងនិ យ័តកម្មទាំងឡាយ
 ដែលបានអនុម័ត ដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ ទី (20) នៃផ្នែករង
(a) នៃផ្នែកទី 1798.185 ចំ ពោះអាជី វកម្មដោយបញ្ជាក់អំពីចេតនា
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការសម្រេចចិ ត្តមិ នចូលរ ួមនៅក្នុងការលក់របស់ 
អាជី វកម្ម ឬការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬ
កំណត់ព្រំដែនការប្រើ ប្រាស់ ឬការបង្ហា ញឲ្យឃ�ើញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
សម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬទាំងពីរ។

24

(2) អាជី វកម្មដែលអនុញ្ញា តអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឲ្យជ្រើសរ�ើសការមិ នចូលរ ួម
ការលក់ ឬការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេ និងកំណត់ព្រំដែន
ការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានសម្ងា ត់ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេ និងកំណត់ព្រំដែន
ការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ ពួកគេ ដោយអនុលោមតាម
កថាខណ្ឌ ទី (1) អាចផ្ដល់ តំណភ្ជា ប់ ទៅកាន់ គេហទំព័រណាមួយដែល
អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់ ផ្ដល់ ការយល់ ព្រមដល់ ក្រុមហ៊នដែល
មិ នអ�ើព�ើ
ុ
ចំ ពោះសញ្ញាចំ ណូលចិ ត្តជ្រើសរ�ើសមិ នចូលរ ួម ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់
របស់ អាជី វកម្ម ឬការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
ឬការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងបន្ថែ�ែម ក្នុុ�ងករណីីដែ�ល៖
(A) គេ�ហទំំព័័រយល់់ព្រ�មក៏៏អនុុញ្ញាាតឲ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬបុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ
បានអនុុញ្ញាាតដោ�យអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដកហូត
ូ ការយល់់ ព្រ�មវិិញបានយ៉ាាង
ងាយស្រួ�ួល ដូូចដែ�លមានការផ្ដដល់់ ជូូនដែ�លបានបញ្ជាាក់់ផងដែ�រ។
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(B) តំំណភ្ជាាប់់ ទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រមិិនធ្វើ�ើ� ឲ្យយខូូចខាតដល់់ បទពិិសោ�ធន៍៍
របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នៅ�លើ�ើ គេ�ហទំំព័័រដែ�លអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់មានចេ�តនាចង់់
ចូូលមើ�ើលឡើ�យ ហើ�
ើ
ើយមានរូ ូបរាង អារម្មមណ៍៍ និិ ងទំំហំំដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ង
តំំណភ្ជាាប់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�លើ�ើ គេ�ហទំំព័័រតែ�មួួយនេះ�ះដែ�រ។

(C) គេហទំព័រយល់ព្រម អនុលោមជាមួយនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេស
ទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងនិ យ័តកម្មដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ
អនុលោមតាមកថាខណ្ឌ ទី (20) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 1798.185។

(3) អាជី វកម្មដែលអនុលោមតាមផ្នែករង (a) មិ នត្រូវបានតម្រូវឲ្យ
អនុលោមតាមផ្នែករង (b) ឡ�ើយ។ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃភាព
ច្បាស់ លាស់ អាជី វកម្មមួយអាចជ្រើ សរ�ើសថាត�ើត្រូវអនុលោមតាម
ផ្នែករង (a) ឬផ្នែករង (b) ដែរឬទេ។
(c) អាជី វកម្មមួយដែលស្ថិតក្រោមផ្នែកនេះ នឹ ង៖

(1) មិ នត្រូវតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់ បង្កើតនូវគណនីមួយ ឬផ្ដល់ ព័ត៌មាន
បន្ថែមដែលល�ើ សពីអ្វីដែលចាំបាច់  ដ�ើម្បីបង្គា ប់ ឲ្យអាជី វកម្មមួយមិ ន
លក់ ឬចែកចាយ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬកំណត់ព្រំដែន
ការប្រើ ប្រាស់ ឬបង្ហា ញអោយឃ�ើញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឡ�យ
ើ ។

(2) ដាក់់បញ្ចូូ�លនូូវការបរិិយាយអំំពីីសិិទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យ
អនុុលោ�មតាម ផ្នែ�ែក ផ្នែ�ែក 1798.120 និិ ង 1798.121 ជាមួួយនឹឹង
តំំណភ្ជាាប់់ ដាច់់ដោ�យឡែ�កមួួយទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រអ៊ីី�នធើ�ើណិិត “ហាមលក់់
ឬចែ�កចាយ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ខ្ញុំំ��” គេ�ហទំំព័័រអ៊ីី�នធើ�ើណិិត និិ ងតំំណ
ភ្ជាាប់់ ដាច់់ដោ�យឡែ�កមួួយទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រអ៊ីី�នធឺឺណិិត “កំំណត់់ព្រំ�ំដែ�ន
ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់ ខ្ញុំំ��” ប្រ�សិិ នបើ�ើអាចអនុុវត្តត
បាន ឬតំំណភ្ជាាប់់ តែ�មួួយទៅ�កាន់់ ជម្រើ��ើ សទាំំងពីីរ ឬសេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍
មួួយដែ�លថា អាជីីវកម្មមឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ង ហើ�ើយប្រ�កាន់់ ខ្ជាាប់់ តាមសញ្ញាា
ចំំ ណូូលចិិ ត្តជ្រើ��
ត ើ សរើើ�សមិិ នចូូលរួ ួមដែ�លបានផ្ញើ�ើ�ដោ�យប្រ�ព័័ន្ធប
ធ ច្ចេ�េកវិិទ្យាា ឬ
យន្តតការមួួយដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (b) នៅ�ក្នុុ�ង៖

(A) គោលការណ៍ ឬបណ្
ដា គោលការណ៍ឯកជនភាពតាមអនឡាញរបស់
ខ្លួន ប្រសិ នប�ើអាជី វកម្មនោះមានគោលការណ៍ ឬបណ្
ដា គោលការណ៍
ឯកជនភាពតាមអនឡាញ។
(B) រាល់់ ការបរិិយាយជាក់់លាក់់អំំពីីសិិទ្ធិិ�ឯកជនភាពរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
នៅ�រដ្ឋឋ California ។

(3) ធានាថាបុគ្គលទាំងអស់ ដែលទទួលខុសត្រូវចំ ពោះការដោះស្រាយ
ការចោទសួរអ្នកប្រើ ប្រាស់ អំពីការប្រតិបត្តិឯកជនភាពរបស់ អាជី វកម្ម 
ឬអនុុលោ�មភាពរបស់់ អាជីីវកម្មមជាមួួយនឹឹងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ទទួួលបាន
ដំំ ណឹឹងអំំពីីរាល់់ លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវទាំំងអស់់ នៅ�ក្នុុ�ង ផ្នែ�ែក ផ្នែ�ែកទីី
1798.120, 1798.121, និ ងផ្នែកនេះ ព្រមទាំងរប�ៀបបង្គា ប់ ឲ្យ
អ្នកប្រើ ប្រាស់ អនុវត្តសិទ្ធិរបស់ ខ្លួនក្រោមផ្នែកទាំងនោះ។

(4) សម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ ខ្លួនក្នុងការសម្រេចចិ ត្ត
មិ នចូលរ ួមការលក់ ឬការចែកចាយ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេ ឬ
កំណត់ព្រំដែនការប្រើ ប្រាស់ ឬការបង្ហា ញឲ្យឃ�ើញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
សម្ងា ត់របស់ ពួកគេ ហាមឃាត់ការលក់ ឬការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬការប្រើ ប្រាស់ ឬការបង្ហា ញអោយឃ�ើញព័ត៌មាន
សម្ងា ត់ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលបានប្រមូលដោយអាជី វកម្មអំពី
អ្នកប្រើ ប្រាស់ និ ងរង់ចាំយ៉ាងតិច 12 ខែ មុនពេលស្នើសំុឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់ 
អនុញ្ញា តការលក់ ឬការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
ឬការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ និិងការបង្ហាាញឲ្យយឃើ�ើញព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងបន្ថែ�ែម ឬដូូចដែ�លបានអនុុញ្ញាាត
ដោ�យនិិ យ័័តកម្មមទាំំងឡាយ។
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(5) សម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ណាម្នាាក់់ដែ�លបានជ្រើ��ើ សយកការមិិ នចូូលរួ ួម
ការលក់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ គោ�រពការសម្រេ��ចចិិ ត្តត
របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការសម្រេ��ចចិិ ត្តតមិិនចូូលរួ ួមរយៈៈពេ�លយ៉ាាងតិិច 
12 ខែ� មុុនពេ�លស្នើ�ើ�សុំំ� ឲ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អនុុញ្ញាាតការលក់់ព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាយុុក្រោ��ម 16 ឆ្នាំំ� ដែ�លមិិ ន
យល់់ ព្រ�មជាមួួយនឹឹងការលក់់ ឬការចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់
ពួួកគេ� ហាមឃាត់់ការលក់់ ឬការចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ អាយុុក្រោ��ម 16 ឆ្នាំំ� និិ ងរង់់ចាំយ៉ាាងតិ
ំ
ិច 12 ខែ� មុុនពេ�លស្នើ�ើ�សុំំ� ការ
យល់់ ព្រ�មរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ម្ដដងទៀ�ៀត ឬតាមការអនុុញ្ញាាតដោ�យនិិ យ័័ត
កម្មម ឬរហូូតទាល់់ តែ�អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ឈានចូូលដល់់អាយុុ 16 ឆ្នាំំ�។
(6) ប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនណាមួយដែលបានប្រមូលពីអ្នកប្រើ
ប្រាស់  ទាក់ទងនឹ ងការដាក់ជូនសំ ណ�ើជ្រើ សរ�ើសការមិ នចូលរ ួមរបស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ គោលបំ ណងម្យ៉ាងគត់នៃការការអនុលោមតាម
សំ ណ�ើសុំជ្រើសរ�ើសការមិ នចូលរ ួម។

(b) (d) គ្មាានអ្វីី�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះត្រូ�វូ បានបកស្រា�យដើ�ើ ម្បីី�ត
ម្រូ�ូវឲ្យយអាជីីវកម្មមអនុុលោ�មតាមចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ ដោ�យការដាក់់បញ្ចូូ�លនូូវ
តំំណភ្ជាាប់់  និិងអត្ថថបទដែ�លបានតម្រូ�ូវនៅ�លើ�ើ គេ�ហទំំព័័រដែ�លអា
ជីីវកម្មមនោះ�ះដាក់់ឲ្យយប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ សាធារណជនទូូទៅ�ឡើ�យ 
ើ
ប្រ�សិិ នបើ�ើអាជីីវកម្មមនោះ�ះរក្សាាឲ្យយមាននូូវគេ�ហទំំព័័រដាច់់ដោ�យឡែ�ក 
និ ងបន្ថែមមួយដែលទុកសម្រាប់ តែអ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅរដ្ឋ California 
ហ�ើយដែលដាក់បញ្ចូលនូវតំណភ្ជា ប់  និងអត្ថបទដែលបានតម្រូវ ហ�ើយ
ិ នការសមរម្យដ�ើ ម្បីធានាថា អ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅរដ្ឋ
អាជី វកម្មនោះចាត់វធា
California ត្រូវបាននាំទៅកាន់ គេហទំព័រនោះសម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅ
រដ្ឋ California និ ងមិ នមែនជាគេហទំព័រដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់
សម្រាប់ សាធារណជនទូទៅទេ។

(c) (e) អ្នកប្រើ ប្រាស់ ម្នាក់អាចអនុញ្ញា តឲ្យបុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទ�ៀត តែម្យ៉ាង
គត់ ដ�ើម្បីជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួមការលក់ ឬការចែកចាយ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ និ ងកំណត់ព្រំដែនការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
សម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើ ប្រាស់ រ ួមទាំងតាមរយៈ
សញ្ញាចំ ណូលចិ ត្តជ្រើសរ�ើសការមិ នចូលរ ួមដូចមានកំណត់នៅក្នុង
កថាខណ្ឌ ទី (1) នៃផ្នែករង (b) ដែលបញ្ជាក់អំពីចេតនារបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
ដែលសម្រេចចិ ត្តមិនចូលរ ួម ហ�ើយអាជី វកម្មត្រូវអនុលោមតាមសំណ�ើ
សម្រេចចិ ត្តមិនចូលរ ួមដែលបានទទួលពីបុគ្គលណាម្នាក់ ដែលត្រូវបាន
អនុញ្ញា តដោយអ្នកប្រើ ប្រាស់  ដ�ើម្បីធ្ើ វក្នុងនាមជាអ្នកប្រើ ប្រាស់  ដោយ
អនុលោមតាមនិ យ័តកម្មទាំងឡាយដែលអនុម័តដោយអគ្គមេធាវី ដោយ
មិ នគិតថាត�ើអាជី វកម្មនោះបានជ្រើ សរ�ើសអនុលោមតាមផ្នែករង (a) ឬ (b)
ឫអត់ឡ�យ
ើ ។ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃភាពច្បាស់ លាស់ អាជី វកម្មដែល
ជ្រើ សរ�ើសអនុលោមតាមផ្នែករង (a) អាចឆ្លើ យតបទៅនឹ ងការសម្រេចចិ ត្ត
មិ នចូលរ ួមរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលស្របគ្នា ជាមួយនឹងផ្នែកទី 1798.125។

(f) ប្រ�សិិនបើ�ើអាជីីវកម្មមជូូនដំំណឹឹងអំំពីីសំំណើ�ើសម្រេ��ចចិិត្តមិ
ត ិ នចូូលរួ ួម
របស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដល់់បុុគ្គគលណាម្នាាក់់ដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតដោ�យ
អាជីីវកម្មមដើ�ើម្បីី�ប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន នៅ�ពេ�លក្រោ��យមកទៀ�ៀត បុុគ្គគល
នោះ�ះត្រូ�វូ ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់តែ�ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នោះ�ះសម្រា�ប់់ តែ�
គោ�លបំំ ណងអាជីីវកម្មមមួួយដែ�លបានបញ្ជាាក់់ដោ�យអាជីីវកម្មមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ឬទៅ�
តាមការអនុុញ្ញាាតដោ�យចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ហើ�ើយត្រូ�វូ បានហាមឃាត់់ពីី៖
(1) ការលក់ ឬការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន។

(2) ការរក្សាាទុុក ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬការអនុុញ្ញាាតអោ�យឃើ�ើញព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(A) សម្រាប់ គោលបំ ណងក្រៅពីសម្រាប់ គោលបំ ណងជាក់លាក់នៃការ
ផ្ដល់ សេវាកម្មទាំងឡាយដែលផ្ដល់ ជូនដល់អាជី វកម្មនោះ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

(B) នៅក្រៅទំនាក់ទំនងអាជី វកម្មដោយផ្ទាល់ រវាងបុគ្គល និងអាជី វកម្ម។

(C) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងពាណិិជ្ជជកម្មមក្រៅ��ពីីការផ្ដដល់់ សេ�វាជូូនអាជីីវកម្មម
នោះ�ះ។

(g) អាជីីវកម្មមដែ�លជូូនដំំណឹឹងអំំពីីសំំណើ�ើសម្រេ��ចចិិ ត្តមិ
ត ិ នចូូលរួ ួមរបស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទៅ�ឲ្យយបុុគ្គគលណាម្នាាក់់ ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (f) មិិ ន
ត្រូ�វូ ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះឡើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលនោះ�ះ
ដែ�លទទួួលបានសំំ ណើ�ើសម្រេ��ចចិិ ត្តមិ
ត ិ នចូូលរួ ួមបានរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ ការ
រឹឹតត្បិិ�តទាំំងឡាយដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ នៅ�ពេ�លនៃ�ការ
ជូូនដំំណឹឹងអំំពីីសំំណើ�ើជ្រើ��ើ សរើើ�សការមិិ នចូូលរួ ួម ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអាជីីវកម្មម
នោះ�ះមិិ នមានដំំ ណឹឹងជាក់់ស្ដែ�ែង ឬហេ�តុុផលដែ�លត្រូ�វូ ជឿ�ឿថា បុុគ្គគលនោះ�ះ
មានចេ�តនាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តកា
ត ររំំលោ�ភបំំ ពាននោះ�ះ។ ប្រ�ការណាមួួយនៃ�កិិច្ចចសន្យាា 
ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងប្រ�ភេ�ទណាមួួយដែ�លអះះអាងអំំពីីការលះះបង់់ សិិទ្ធិិ� ឬ
កំំណត់់ព្រំ�ំដែ�នដោ�យវិិធីី ណាមួួយទៅ�លើ�ើ ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ ត្រូ�វូ ចាត់់ទុុកជា
មោ�ឃៈៈ និិ ងមិិនអាចអនុុវត្តតបាន។
ផ្នែកទី  14. ផ្នែកទី 1798.140 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដែលមានខ្លឹមសារ៖

1798.140. និ យមន័ យ

1798.140. សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែកនេះ៖

(A) “ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និ ងការធ្វើទីផ្សារ” មានន័ យថា ការប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងដោយអាជី វកម្ម ឬបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងនាមជាអាជី វកម្មនៅក្នុង
មធ្យោបាយណាមួយដ�ើម្បីជម្រុញឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់ ទទួលបានទំនិញ
សេ�វាកម្មម ឬការងារ។

(a) (b) “ព័ត៌មានអ្នកប្រើ ប្រាស់ ប្រមូលផ្ដុំ” មានន័ យថា ព័ត៌មានដែល
ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម ឬប្រភេទនៃអ្នកប្រើ ប្រាស់  ដែលអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើ
ប្រាស់ ម្នាក់ៗត្រូវបានយកចេញ ដែលមិ នត្រូវបានតភ្ជា ប់ ឬអាចតភ្ជា ប់
ដោយសមហេតុផលជាមួយអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬគ្រួសារ រ ួមទាំងតាមរយៈ
ឧបករណ៍ណាមួយ។ “ព័ត៌មានអ្នកប្រើ ប្រាស់ ប្រមូលផ្ដុំ” មិ នមានន័ យថា
កំណត់ហេតុអ្នកប្រើ ប្រាស់ ម្នាក់ ឬច្រើ ននាក់ដែលត្រូវបានបិ ទបាំង
អត្តសញ្ញាណទេ។

(b) (c) “ព័ត៌មានជី វមាត្រ” មានន័ យថាលក្ខណៈសរីរសាស្ត្រ ជី វសាស្ត្រ 
ឬអាកប្បកិរយារ
ិ បស់ បុគ្គលម្នាក់ រ ួមមានជាអាទិ៍ ព័ត៌មានដែលទាក់ទង
នឹ ង អាស៊ីតឌីអុ កស៊ីរីបូនុយក្លេអ៊ិច (DNA) របស់ បុគ្គលម្នាក់ដែលអាចត្រូវ
បានប្រើ ប្រាស់ ឬមានចេតនាប្រើ ប្រាស់ តែឯង ឬរ ួមគ្នា ជាមួយព័ត៌មាន
ផ្សេងទ�ៀត ឬជាមួយព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្សេងទ�ៀត ដ�ើ ម្បីបង្កើតបាន
ជាអត្តសញ្ញាណរបស់ បុគ្គលម្នាក់។ ព័ត៌មានជី វមាត្ររ ួមមានជាអាទិ៍ ប៉ុន្តែ
មិ នកំណត់តែចំពោះការប្រៀបធ�ៀបប្រស្រីភ្នែក រ៉េទីន ស្នាមក្រយៅដៃ មុខ
 ប្រអប់ ដៃ បាតដៃ គំរ ូសរសៃវ៉ែន និ ងការថតសំ ឡេង ដែលប្រដាប់ វាស់
អត្តសញ្ញាណណាមួយដូចជាពុម្ពមុខ គំរ ូស្នាមក្រយ៉ៅដៃ ឬ សំ ឡេង អាច
ត្រូវបានយកចេញមកពី ព្រមទាំងគំរ ូសង្កត់គ្រាប់ ចុចឬសម្លេងគំរ ូដំ ណ�ើរ
ឫសម្លេង ឬទិន្នន័យដំណេក សុខភាព ឬការហាត់ប្រាណដែលមាន
ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ។
(c) (d) “អាជី វកម្ម” មានន័ យថា៖
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(1) ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯកកម្មមសិិទ្ធិិ� ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដៃ�គូូ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នទទួួលខុស
ុ ត្រូ�វូ មានកំំណត់់
សាជីីវកម្មម សមាគម ឬអង្គគភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�វូ បានរៀ�ៀបចំំ ឬប្រ�តិិបត្តិិ�
ការដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�ម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន
របស់់ខ្លួួ�ន ឬម្ចាាស់់ដទៃ�ទៀ�ៀត ដែ�លប្រ�មូូលព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ឬក្នុុ�ងនាមអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដែ�លព័័ត៌មា
៌ ននោះ�ះត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល ហើ�យដែ�ល
ើ
អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់តែ�ម្នាាក់់ឯង ឬរួ ួមគ្នាា ជាមួួយអ្ននកដទៃ� កំំណត់នូ
់ ូវគោ�លបំំណង
និិងមធ្យោ�ោបាយនៃ�ការដំំណើ�ើរការព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�ល
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California ហើ�ើយដែ�លបំំពេ�ញតាមកម្រិ�ិតចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
មួួយឬច្រើ��ើនដូូចខាងក្រោ��ម៖

(1) ការធ្វើសវនកម្មដែលទាក់ទងនឹ ងអន្តរកម្មបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងអ្នកប្រើ
ប្រាស់  និងប្រតិបត្តិការដំ ណាលគ្នា រ ួមមានជាអាទិ៍ ប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំពោះ
ការរាប់់ ចំំណាប់់ អារម្មមណ៍៍ពាណិិជ្ជជកម្មមចំំ ពោះ�ះអ្ននកទស្សសនាដែ�លខុុសប្លែ�ែកពីី
គេ� ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ទីីតាំង និ
ំ ិ ងគុុណភាពនៃ�ចំំ ណាប់់ អារម្មមណ៍៍ពាណិិជ្ជជកម្មម 
និិ ងការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមអនុុលោ�មភាពជាមួួយនឹឹងលក្ខខណៈៈពិិសេ�សនេះ�ះ និិ ង
ស្តតង់់ដារផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

(B) តែម្នាក់ឯង ឬរ ួមគ្នា ជាប្រចាំឆ្ំនា បានទិញ ទទួលសម្រាប់ គោលបំ ណង
ពាណិជ្ជកម្មរបស់ អាជី វកម្ម លក់ ឬចែកចាយសម្រាប់ គោលបំ ណង
ពាណិជ្ជកម្ម តែម្នាក់ឯង ឬរ ួមគ្នា  នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
50,000 100,000 នាក់ ឬច្រើ នជាងនេះ ឬ គ្រួសារ ឬឧបករណ៍។

(2) ការស្រាវជ្រាវរកហេតុការណ៍ផ្នែកសន្តិសុខ ការការពារប្រឆាំងនឹ ង
សកម្មភាពព្យាបាទ ឆបោក ក្លែងបន្លំ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់  និងការ
កាត់ទោសបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវចំ ពោះសកម្មភាពនោះ។ ការជួយ
ដ�ើ ម្បីធានាថាសន្តិសុខ និ ងភាពសុចរត
ិ នៃការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ មានភាពចាំបាច់ សមហេតុសមផល និ ងសមាមាត្រ
សម្រាប់ គោលបំ ណងទាំងនេះ។

(A) ចាប់ ពី ថ្ងៃទី 1 ខែមករា នៃឆ្ំនា ប្រតិទិនតទៅមាន ប្រាក់ចំណូលដុល
ប្រចាំឆ្ំនា ក្នុងចំ នួនល�ើ សម្ភៃប្រាំលានដុល្លារ ($25,000,000) នៅក្នុងឆ្ំនា
ប្រតិទិនមុន ដូចដែលបានលៃតម្រូវដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ ទី (5)
នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 1798.185។

(C) ទទួលបាន 50 ភាគរយឬច្រើ នជាងនេះនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្ំនា ពី
ការលក់ ឬចែកចាយ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(2) អង្គភាពណាមួយដែលគ្រប់ គ្រង ឬត្រូវបានគ្រប់ គ្រងដោយអាជី វកម្ម
មួយដូចមានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌ ទី (1)និ ង ប្រើ ប្រាស់ ម៉ាកយីហោ
រ ួមជាមួយអាជី វកម្មនោះ និ ងជាមួយអ្នកដែលអាជី វកម្មនោះចែករំលែក
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។ “គ្រប់ គ្រង” ឬ “ត្រូវបានគ្រប់ គ្រង”
មានន័័ យថា ភាពជាម្ចាាស់់ កម្មមសិិទ្ធិិ�នៃ� ឬសិិ ទ្ធិិ�អំំណាចក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត
ល�ើ សពី 50 ភាគរយនៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ នៃចំ ណាត់ថ្នាក់ណាមួយនៃ
សន្តិសុខបោះឆ្នោ តរបស់ អាជី វកម្មមួយ គ្រប់ គ្រងនៅក្នុងរប�ៀបណាមួយ
ទៅល�ើ ការបោះឆ្នោ តរបស់ សំឡេងភាគច្រើ នរបស់ នាយក ឬរបស់ បុគ្គល
ទាំងឡាយណាដែលអនុវត្តមុខងារស្រដ�ៀងគ្នានេះ ឬសិ ទ្ធិអំណាចក្នុង
ការអនុវត្តការជះឥទ្ធិពលគ្រប់ គ្រងទៅល�ើ ការគ្រប់ គ្រងក្រុមហ៊ុនណាមួយ។
“ម៉ាាកយីីហោ�រួ ួម” មានន័័ យថា ឈ្មោះ�ះ�រួ ួម ម៉ាាកសេ�វា ម៉ាាកពាណិិជ្ជជកម្មម
ណាមួួយ ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាមធ្យយមនឹឹ ងយល់់ថា អង្គគភាពពីីរ ឬច្រើ��ើ ន
ត្រូ�វូ បានកាន់់ កាប់់ រួ ួមគ្នាា ។

(3) គម្រោងវិនិយោគចម្រុះ ឬភាពជាដៃគូដែលមានសមាសភាព
អាជី វកម្មទាំងឡាយ ដែលក្នុងអាជី វកម្មនីមួយៗមានមានផលប្រយោជន៍
យ៉ាងតិច 40 ភាគរយ។ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃចំ ណងជ�ើងនេះ គម្រោង
វិនិយោគចម្រុះ ឬភាពជាដៃគូនិងអាជី វកម្មនីមួយៗដែលមានសមាសភាព
គម្រោងវិនិយោគចម្រុះ ឬភាពជាដៃគូត្រូវបានចាត់ទុកដោយឡែកថាជា
អាជី វកម្មតែមួយ ល�ើ កលែងតែព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់
អាជី វកម្មនីមួយៗត្រូវបានប្រកាសផ្សាយដល់ គម្រោងវិនិយោគចម្រុះ ឬ
ដៃគូ មិ នត្រូវចែករំលែកជាមួយអាជី វកម្មផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។
(4) បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើអាជី វកម្មនៅរដ្ឋ California ដែលមិ នត្រូវ
បានគ្របដណ្ដ ប់ ដោយកថាខណ្ឌ ទី (1), (2) ឬ (3) និ ងដែលបញ្ជាក់
ដោយស្ម័គ្រចិ ត្តជូនទីភ្នាក់ងារការពារឯកជនភាពនៃរដ្ឋ California ថាខ្លួន
អនុលោមតាម និ ងយល់ព្រមភ្ជា ប់ កាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមចំ ណងជ�ើងនេះ។
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(d) (e) “គោលបំ ណងអាជី វកម្ម” មានន័ យថា ការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនសម្រាប់ គោលបំ ណងប្រតិបត្តិការរបស់ អាជី វកម្ម ឬសម្រាប់
អ្នកផ្ដល់ សេវា ឬគោលបំ ណងផ្សេងទ�ៀតដែលបានជូនដំណឹង ឬ
សម្រាប់ គោលបំ ណងប្រតិបត្តិការរបស់ អ្នកផ្ដល់ សេវា ឬអ្នកម៉ៅការ ដូច
បានកំណត់ដោយនិយ័តកម្មដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអនុលោមតាម
កថាខណ្ឌ ទី (11) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 1798.185 ឲ្យតែការប្រើ
ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួននោះ មានភាពចាំបាច់ សមហេតុសមផល និ ង
តាមសមាមាត្រដ�ើ ម្បីសម្រេចនូវគោលបំ ណង ប្រតិបត្តិការ សម្រាប់
ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ដែលត្រូវបានប្រមូល ឬដំ ណ�ើរការ ឬសម្រាប់
គោលបំ ណង ប្រតិបត្តិការផ្សេងទ�ៀត ដែលស៊ីគ្នា ជាមួយនឹងបរិបទនៃ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលបានប្រមូលនោះ។ គោលបំ ណងអាជី វកម្មគឺជា៖
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(3) ការបំ បាត់កំហុសដ�ើ ម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និ ងជួសជុលកំហុស
ដែលធ្វើឲ្យខូចដល់មុខងារគ្រោងទុកដែលមានស្រាប់ ។

(4) ការប្រើ ប្រាស់ រយៈពេលខ្លីបណ្ដោះអាសន្ន ដែលរ ួមមានប៉ុន្តែ
មិ នកំណត់ចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានលក្ខណៈផ្ទាល់ ខ្លួន 
ដែ�លបង្ហាាញជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�អន្តតរអំំពើ�ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាមួួយ
អាជីីវកម្មម ករណីីដែ�លព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នោះ�ះមិិ នត្រូ�វូ
បានប្រ�កាសដល់់ ភាគីីទីីបីីមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយមិិនត្រូ�វូ បានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ដើ�ើ ម្បីី�បង្កើ�ើ�តប្រ�វត្តិិ�រូ ូប អំំពីីអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬកែ�ប្រែ��បុុគ្គគលណាម្នាាក់់ នូូវ
បទពិិសោ�ធន៍៍របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នៅ�ក្រៅ��អន្តតរអំំពើ�ើបច្ចុុ�ប្បបន្នន ជាមួួយ
អាជីីវកម្មម។រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះ ការតម្រូ�ូវតាមបរិិបទនៃ�
ពាណិិជ្ជជកម្មមដែ�លបានបង្ហាាញជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�អន្តតរអំំពើ�ើតែ�មួួយនោះ�ះ។

(5) ការផ្ដល់ សេវាកម្មក្នុងនាមអាជី វកម្មឬ អ្នកផ្ដល់ សេវា រ ួមទាំងការរក្សា 
ឫផ្ដដល់់ សេ�វាដល់់ គណនីី ការផ្ដដល់់ សេ�វាអតិិថិិជន ការដំំ ណើ�ើរការ ឬការ
បំំ ពេ�ញការបញ្ជាាទិិញនិិ ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ព័័ត៌៌មានអតិិថិិជន ការ
ដំំ ណើ�ើរការទូូទាត់់ ការផ្ដដល់់ ហិិរញ្ញញប្បបទាន ការផ្ដដល់់ សេ�វាផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម 
ឬការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារ ការផ្ដដល់់ សេ�វាវិិភាគ ការផ្ដដល់់ កន្លែ�ែងស្តុុ�កទុុក ឬការផ្ដដល់់
សេ�វាស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះក្នុុ�ងនាមអាជីីវកម្មម ឬអ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា។

(6) ការផ្ដល់ សេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និ ងការធ្វើទីផ្សារ ល�ើ កលែងតែ
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាកប្បកិរយាឆ្លង
បរិបទដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ករណី
ិ
ដែលសម្រាប់ គោលបំ ណងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និ ងការធ្វើទីផ្សារ 
អ្ននកផ្ដដល់់សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ មិិ នត្រូ�វូ រួ ួមបញ្ចូូ�លគ្នាានូូវព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នអំំពីី
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�សការមិិ នចូូលរួ ួមដែ�លអ្ននកផ្ដដល់់សេ�វា ឬ
អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការនោះ�ះបានទទួួល ក្នុ�ងនា
ុ មអាជីីវកម្មមជាមួួយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នដែ�ល
អ្ននកផ្ដដល់់សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការបានទទួួល ឬក្នុុ�ងនាមបុុគ្គគលម្នាាក់់ ឬច្រើ��ើននាក់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬប្រ�មូូលពីីអន្តតរអំំពើ�ើររបស់់ខ្លួួ�នជាមួួយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(6) (7) ការធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍ និ ងការបង្ហា ញ
ការអភិវឌ្ឈផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។

(7) (8) ការធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពដើ�ើ ម្បីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ ឬរក្សាាគុុណភាព ឬសុុវត្ថិិ�ភាព
នៃ�សេ�វាកម្មម ឬឧបករណ៍៍អ្វីី�មួួយដែ�លត្រូ�វូ បានកាន់់ កាប់់ ផលិិ ត ផលិិ ត
សម្រា�ប់់ ឬគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យអាជីីវកម្មម និិ ងដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអ ដំំឡើ�ងជំ
ើ ំ នាន់់
ឬពង្រី�ីងសេ�វាកម្មម ឬឧបករណ៍៍ដែ�លត្រូ�វូ បានកាន់់ កាប់់ ផលិិ ត ផលិិ ត
សម្រា�ប់់ ឬគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យអាជីីវកម្មម។
(e) (f) “ប្រ�មូូល” “ត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល” ឬ “ការប្រ�មូូល” មានន័័ យថា
ការទិិញ ការជួួល ការប្រ�មូូល ការទទួួលបាន ការទទួួល ឬការចូូល
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នណាមួួយដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
តាមមធ្យោ�ោបាយណាមួួយ។ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លទាំង
ំ ការទទួួលព័័ត៌៌មានពីី

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ដោ�យសកម្មមក្ដីី� ឬអកម្មមក្ដីី� ឬដោ�យការសង្កេ�េតមើ�ើ លអាកប្បប
កិិរិយារ
ិ បស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្ដីី�។

(f) (g) “គោលបំ ណងពាណិជ្ជកម្ម” មានន័ យថា ធ្វើឲ្យរកចម្រ
ី
ើ ន
ផលប្រយោជន៍ ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ឬសេដ្ឋកិច្ចរបស់ បុគ្គលណាម្នាក់ ដូចជា
ដោយការជម្រុញឲ្យបុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតទិញ ជួល ចូលរ ួម ជាវ ផ្ដល់
ឬផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រផលិិ តផល ទំំនិិញ ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ព័័ត៌៌មាន ឬសេ�វាកម្មម ឬ
ការអនុុញ្ញាាត ឬការជិះះ�ឥទ្ធិិ�ពលដោ�យផ្ទាាល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លនូូវប្រ�តិិបត្តិិ�
ការពាណិិជ្ជជកម្មមមួួយ។ “គោ�លបំំ ណងពាណិិជ្ជជកម្មម” មិិ នរាប់់ បញ្ចូូ�ល
សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ការចូូលរួ ួមជាសន្ទទរកថាដែ�លតុុលាការរដ្ឋឋ ឬ
សហព័័ន្ធធបានទទួួលស្គាាល់់ថាជាសន្ទទរកថាមិិ នមែ�នពាណិិជ្ជជកម្មម រួ ួមទាំំង
សន្ទទរកថានយោ�បាយ និិ ងសារព័័ត៌៌មាន។

(h) “ការយល់ ព្រម” មានន័ យថា ការបញ្ជាក់ដោយសេរ ី ជាក់លាក់
ជ្រួ�ួតជ្រា�ប និិ ងមានន័័ យច្បាាស់់លាស់់អំំពីីបំំណងរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ឬអាណាព្យាាបាលស្រ�បច្បាាប់់ របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
បុុគ្គគលម្នាាក់់ដែ�លមានសិិ ទ្ធិិ�អំំណាចមេ�ធាវីី ឬបុុគ្គគលម្នាាក់់ដែ�លដើ�ើរតួួជា
អ្ននកអភិិរក្សសសម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ រួ ួមទាំំងដោ�យសេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ ឬ
ដោ�យចំំ ណាត់់ការវិិជ្ជជមានច្បាាស់់ លាស់់ ធ្វើ�ើ� សញ្ញាាប្រា�ប់់ ការព្រ�មព្រៀ��ៀងក្នុុ�ង
ការដំំ ណើ�ើការព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណង ជាក់់លាក់់ដែ�លបានកំំណត់់យ៉ាាងតូូចមួួយ។ ការទទួួល
លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទូូទៅ� ឬទូូលំំទូូលាយ ឬឯកសារស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា 
ដែ�លមានការបរិិយាយអំំពីីព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លដំំណើ�ើរការរួ ួមគ្នាា ជាមួួយ
ព័័ត៌៌មានដែ�លមិិ នពាក់់ព័័ន្ធ មិ
ធ ិ នបង្កើ�ើ�តបានជាការយល់់ ព្រ�មឡើ�ើយ។ ការ
ពន្យាាពេ�ល ការបង្អអន់់ ការផ្អាាក ឬការបិិ ទចំំ ណែ�កណាមួួយនៃ�មាតិិកា មិិ ន
បង្កើ�ើ�តបានជាការយល់់ ព្រ�មឡើ�ើយ។ ដូូចគ្នាានេះ�ះដែ�រ ការព្រ�មព្រៀ��ៀងដែ�ល
ទទួួលបានតាមរយៈៈការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ឧបាយកលងងឹឹ ត មិិ នបង្កើ�ើ�តបានជា
ការយល់់ ព្រ�មឡើ�ើយ។
(g) (i) “អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់” មានន័័ យថា បុុគ្គគលវូ ូបវ័ ័ន្តតដែ�លជាពលរដ្ឋឋ 
California ដូូចមានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី 17014 នៃ�ចំំ ណងជើ�ើង 18
នៃ�ក្រ�មនិិយ័័តកម្មមរដ្ឋឋ California ដូូចដែ�លផ្នែ�ែកនោះ�ះចែ�ងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1
ខែ�កញ្ញាាឆ្នាំំ� 2017 ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា ត្រូ�វូ បានកំំណត់អ
់ ត្តតសញ្ញាាណ 
រួ ួមទាំំងលក្ខណៈ
ខ ៈកំំណត់អ
់ ត្តតសញ្ញាាណណាមួួយខុុសប្លែ�ែកពីីគេ�។

(j) (1) “អ្នកម៉ៅការ” មានន័ យថា បុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានអាជី វកម្ម
ផ្ដល់ លទ្ធភាពប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់
គោលបំ ណងអាជី វកម្ម ដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍
អក្សរជាមួយអាជី វកម្ម ករណីដែលកិច្ចសន្យានោះ៖

(A) ហាមឃាត់អ្នកម៉ៅការពី៖

(i) ការលក់ ឬការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន។

(ii) ការរក្សា ការប្រើ ប្រាស់ ឬការប្រកាសផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
សម្រាប់ គោលបំ ណងអាជី វកម្មក្រៅពីសម្រាប់ គោលបំ ណងអាជី វកម្ម
ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា រ ួមមានជាអាទិ៍ ការរក្សា ការប្រើ ប្រាស់
ឬការប្រ�កាសផ្សាាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងពាណិិជ្ជជកម្មម
ក្រៅ��ពីីគោ�លបំំ ណងអាជីីវកម្មមដែ�លមានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា ឬ
អនុុញ្ញាាតដោ�យចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ។
(iii) ការរក្សា ការប្រើ ប្រាស់ ឬការប្រកាសផ្សាយព័ត៌មាននៅក្រៅ
ទំនាក់ទំនងអាជី វកម្មផ្ទាល់ រវាងអ្នកម៉ៅការ និ ងអាជី វកម្ម។

(iv) ការដាក់បញ្ចូលគ្នានូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលអ្នកម៉ៅការទទួលបាន 
ដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយអាជី វកម្ម
ជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលខ្លួនទទួលបានពី ឬក្នុងនាមបុគ្គលម្នាក់
ឬបណ្ដាាបុុគ្គគលផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬប្រ�មូូលពីីអន្តតរអំំពើ�ើររបស់់ ខ្លួួ�នជាមួួយអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់  ករណីីដែ�លអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការអាចដាក់់បញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

អនុុវត្តតគោ�លបំំណងអាជីីវកម្មមណាមួួយដូូចមានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងនិិយ័័តកម្មម
ទាំំងឡាយដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុម័័តដោ�យអនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌទីី (10)
នៃ�ផ្នែ�ែករង (a) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 1798.185 លើ�ើ កលែ�ងតែ�មានចែ�ងសម្រា�ប់់
កថាខណ្ឌឌទីី (6) នៃ�ផ្នែ�ែករង (e) និិ ងនៅ�ក្នុុ�ងនិិយ័័តកម្មមទាំំងឡាយដែ�ល
អនុុម័័តដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារការពារឯកជនភាពនៃ�រដ្ឋឋ California ។

(B) ដាក់បញ្ចូលការបញ្ជាក់មួយដែលធ្វើដោយអ្នកម៉ៅការ ដែល
អ្នកម៉ៅការនោះយល់ អំពីការរឹតត្បិតទាំងឡាយនៅក្នុងកថាខណ្ឌរង (A)
ហ�ើយនឹងអនុលោមតាមវា។

(C) អនុញ្ញា ត ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកម៉ៅការអាជី វកម្ម ដ�ើ ម្បី
ត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពរបស់ អ្នកម៉ៅការជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាតាមរយៈ
វិធានការទាំងឡាយ រ ួមមានជាអាទិ៍ ប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំពោះ ការពិនិត្យ
ឡ�ើងវិញដោយដៃជាបន្តបន្ទា ប់  និងការស្កេនស្វ័យប្រវត្តិនិ ងការវាយតម្លៃ
ជាទ�ៀងទាត់ សវនកម្ម ឬការធ្វើតេស្តបច្ចេកទេស និ ងប្រតិបត្តិការ 
យ៉ាងហោចណាស់ រ�ៀងរាល់ 12 ខែម្ដង។

(2) ប្រសិ នប�ើអ្នកម៉ៅការនាំឲ្យអ្នកដទៃទ�ៀតជួយនៅក្នុងការដំ ណ�ើរការ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្រាប់ គោលបំ ណងអាជី វកម្មក្នុងនាមអាជី វកម្ម ឬ
ប្រសិ នប�ើបុគ្គលណាម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតដែលនាំដោយអ្នកម៉ៅការ បាន
នាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតជួយនៅក្នុងការដំ ណ�ើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
សម្រាប់ គោលបំ ណងអាជី វកម្មនោះ ត្រូវជូនដំណឹងដល់ អាជី វកម្មអំពី
ការនាំឲ្យចូលរ ួមនោះ ហ�ើយការចូលរ ួមនោះត្រូវអនុលោមតាមកិច្ចសន្យា
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលចងភ្ជា ប់ កាតព្វកិច្ចអនុវត្តទៅល�ើ បុគ្គល
ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើ ម្បីប្រតិបត្តិលក្ខខណ្ឌ តម្រូវទាំងអស់ ដែលមានចែងនៅក្នុង
កថាខណ្ឌ ទី (1)។

(k) “ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាកប្បកិរយា ឆ្លងបរិបទ” មានន័ យថា
ការកំំណត់់គោ�លដៅ�នៃ�ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមទៅ�កាន់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ណា
ម្នាាក់់ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លទទួួល
បានពីីសកម្មមភាពរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ទូូទាំង
ំ អាជីីវកម្មម គេ�ហទំំព័័រមានម៉ាាក
ិ ឬសេ�វាកម្មមទាំំងឡាយ ក្រៅ��ពីីអាជីីវកម្មម 
យីីហោ�ច្បាាស់់ លាស់់ កម្មមវិធីី 
ិ ឬសេ�វាកម្មមដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ
គេ�ហទំំព័័រមានម៉ាាកយីីហោ�ច្បាាស់់ លាស់់ កម្មមវិធីី 
ប្រា�ស់់ មានអន្តតរអំំពើ�ើជាមួួយដោ�យចេ�តនា។

(l) “ឧបាយកលងងឹ ត” មានន័ យថា ចំ ណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែល
ត្រូវបានរចនា ឬសម្របសម្រួលជាមួយនឹងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្ំលា ងនៃការបង្វែរ 
ឬការធ្វើ�ើ�ឲ្យយអន់់ ថយនូូវស្វ័័�យភាព ការធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចចិិ ត្តត ឬជម្រើ��ើ ស
របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់  ដូូចដែ�លបានកំំណត់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដោ�យនិិ យ័័តកម្មម។

(h) (m) “បិ ទបាំងអត្តសញ្ញាណ” មានន័ យថា ព័ត៌មានដែលមិ នអាច
ត្រូវបាន ប្រើ ប្រាស់ ដោយសមហេតុផលដ�ើ ម្បីសន្និដ្ឋានព័ត៌មានអំពី ឬ
ត្រូវបានតភ្ជា ប់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ជាក់លាក់ណាម្នាក់ ករណីដែល
អាជី វកម្មនោះមានកម្មសិទ្ធិព័ត៌មាននោះ៖

ិ នការសមហេតុផលដ�ើ ម្បីធានាថា ព័ត៌មាននោះមិ នអាច
(1) ចាត់វធា
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬគ្រួសារណាមួយ។

(2) ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តជា
ត សាធារណៈៈដើ�ើ ម្បីី�រក្សាា និិ ងប្រើ��ើប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មាននៅ�ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់
ដែ�លបិិ ទបាំំងអត្តតសញ្ញាាណ និិ ងមិិនប៉ុុ�នប៉៉ងកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណព័័ត៌៌មាន
ិ  លើ�ើ កលែ�ងតែ�អាជីីវកម្មមនោះ�ះប៉ុុ�នប៉៉ងកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ
ឡើ�ើងវិញ
ិ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងតែ�ម្យ៉ាា�ងគត់់គឺឺកំំណត់់ថាតើ�ើ
ព័័ត៌៌មានឡើ�ើងវិញ
ដំំ ណើ�ើរការបិិ ទបាំំងអត្តតសញ្ញាាណរបស់់ ខ្លួួ�នបំំពេ�ញតាមលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�
ផ្នែ�ែករងនេះ�ះដែ�រឬទេ�។
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(3) តម្រូវតាមកិច្ចសន្យាឲ្យអ្នកទទួលព័ត៌មានអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិ
ទាំងអស់ នៃផ្នែករងនេះ។ កំណត់អត្តសញ្ញាណ ភ្ជា ប់ ទៅនឹ ង បរិយាយ 
អាចពាក់់ព័័ន្ធធជាមួួយនឹឹង ឬភ្ជាាប់់ ដោ�យផ្ទាាល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លទៅ�

អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|

55

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
នឹឹ ងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាក់់លាក់់ម្នាាក់់ ករណីីដែ�លអាជីីវកម្មមដែ�លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ព័័ត៌៌មានបិិ ទបាំំងអត្តតសញ្ញាាណនោះ�ះ៖

(1) បានអនុវត្តកិច្ចការពារបច្ចេកទេសដែលហាមឃាត់ការកំណត់
អត្តសញ្ញាណឡ�ើងវិញរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ដែលព័ត៌មាននោះអាចនឹ ង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយ។
(2) បានអនុវត្តដំ ណ�ើរការអាជី វកម្មដែលហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់ នូវ
ព័ត៌មាននោះ។

(3) បានអនុវត្តដំ ណ�ើរការអាជី វកម្មដ�ើ ម្បីបង្ការនូវការបញ្ចេញដោយ
ធ្វេសប្រហែសនូវព័ត៌មានបិ ទបាំងអត្តសញ្ញាណ។
(4) មិ នប៉ុនប៉ងក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណព័ត៌មាននោះឡ�ើងវិញ។

(i) (n) “វិធីសាស្ត្រដែលបានកំណត់សម្រាប់ ដាក់ជូនសំ ណ�ើ”
មានន័ យថា អាសយដ្ឋានផ្ញើ សំបុត្រ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល គេហទំព័រ
ិ ៉ ផតថលអ៊ីនធឺ ណិត លេខទូរស័ ព្ទហៅគិតថ្លៃ ឬព័ត៌មាន
អ៊ីនធឺ ណិត វប
ទំនាក់ទំនងដែលអាចអនុវត្តបានផ្សេងទ�ៀត ដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ អាចដាក់
ជូនសំ ណ�ើ ឬសេចក្ដីណែនាំក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ និ ងរាល់ មធ្យោបាយ
ថ្មីណាមួយដែលងាយស្រួលសម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការទាក់ទងទៅ
អាជី វកម្ម ដូចដែលបានអនុម័តដោយអគ្គមេធាវីដោយអនុលោមតាមផ្នែក
ទី 1798.185។
(j) (o) “ឧបករណ៍” មានន័ យថា វត្ថុជារ ូបវ ័ន្តដែលអាចមានសមត្ថភាព
ទាក់ទងទៅកាន់ អ៊ីនធឺ ណិតដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬទៅកាន់
ឧបករណ៍មួយផ្សេងទ�ៀត។

(k) “ព័ត៌មានធានារ៉ាប់ រងសុខភាព” មានន័ យថា លេខគោលការណ៍
ធានារ៉ាប់ រងសម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬលេខអត្តសញ្ញាណអ្នកជាវ លក្ខណៈ
កំណត់អត្តសញ្ញាណខុសប្លែកគេណាមួយដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ដោយ
អ្នកធានារ៉ាប់ រងសុខភាពដ�ើ ម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬ
ព័ត៌មានណាមួយនៅក្នុងពាក្យសុំ និងប្រវត្តិទាមទាររបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
រួ ួមទាំំងកំំណត់ត្រា�
់ បណ្ដឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍ ប្រ�សិិនបើ�ើព័័ត៌មា
៌ ននោះ�ះត្រូ�វូ បានតភ្ជាាប់់ ឬ
អាចតភ្ជាាប់់បានដោ�យសមហេ�តុុផលទៅ�នឹឹងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬគ្រួ�ួសារណាមួួយ 
រួ ួមទាំំងតាមរយៈៈឧបករណ៍៍មួួយ ដោ�យអាជីីវកម្មម ឬអ្ននកផ្ដដល់់សេ�វា។

(l) (p) “គេ�ហទំំព័័រ” មានន័័យថា ទំំព័័រផ្ដើ�ើ�មដំំបូូងនៃ�គេ�ហទំព័
ំ ័រអ៊ីី�នធើ�ើណិិត
និិងរាល់់គេ�ហទំព័
ំ រអ៊ីី�នធើ�
័
ើណិិតណាមួួយដែ�លព័ត៌
័ មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល។
ករណីី ជាសេ�វាតាមអនឡាញ ដូូចជាកម្មមវិិធីីទូរស័
ូ ័ព្ទក្នុ
ទ ុ�ងចល័័ត
ិ ឬទំំព័័រទាញយក តំំណភ្ជាាប់់
ទំំព័័រដើ�ើមមានន័័យថា ទំំព័័រវេ�ទិកា
ិ របស់់កម្មមវិធីី 
ិ ដូូចជា ពីីការកំំណត់រចនា
ិ “អំំពីី” “ព័័ត៌មា
នៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិធីី 
សម្ព័័�ន្ធធកម្មមវិធីី 
់
៌ ន’’ ឬ
ទំំព័័រការកំំណត់ និ
ៀតដែ�លអនុុញ្ញាាតឲ្យយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
់ ិងរាល់់ទីីតាំងផ្សេ�េងទៀ�
ំ
ពិិនិិត្យយមើ�ើល សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងនានា ដែ�លតម្រូ�ូវដោ�យ 
ផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 1798.135 ចំ ណងជ�ើងនេះ រ ួមមានជាអាទិ៍ ប៉ុន្តែ
ិ ោះទេ។
មិ នកំណត់ចំពោះ មុនពេលការទាញយកកម្មវធីន

(q) “គ្រួ�ួសារ” មានន័័ យថា ក្រុ� ុមមួួយ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាមានអត្តតសញ្ញាាណ
នៃ�អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លរស់់នៅ�រួ ួមជាមួួយគ្នាានៅ�អាសយដ្ឋាានលំំ នៅ�ដ្ឋាាន
តែ�មួួយ និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍ ឬសេ�វារួ ួមគ្នាា ។
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(m) (r) “សន្និិ�ដ្ឋាាន” ឬ “ការសន្និិ�ដ្ឋាាន” មានន័័ យថា ការទាញយក
ព័័ត៌៌មាន ទិិន្ននន័័យ ការសន្មមត់់ ឬសេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាានពីីអង្គគហេ�តុុ ភ័័ស្តុុ�តាង ឬ
ប្រ�ភពព័័ត៌៌មាន ឬទិិន្ននន័័យផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

(s) “មានអន្តតរអំំពើ�ើដោ�យចេ�តនា” មានន័័ យថា នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ មានចេ�តនាមានអន្តតរអំំពើ�ើជាមួួយបុុគ្គគលណាម្នាាក់់ ឬប្រ�កាសផ្សាាយ
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នទៅ�ឲ្យយបុុគ្គគលម្នាាក់់ តាមរយៈៈអន្តតរអំំពើ�ើមួួយ ឬច្រើ��ើ ន
ដែ�លមានលក្ខខណៈៈគិិតទុុកជាមុុន រួ ួមទាំំងការចូូលទៅ�គេ�ហទំំព័័ររបស់់
បុុគ្គគលនោះ�ះ ឬការជាវទំំនិិញ ឬសេ�វាកម្មមពីីបុុគ្គគលម្នាាក់់នោះ�ះ។ ការពន្យាា

56 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

ពេ�ល ការបង្អអន់់ ការផ្អាាក ឬការបិិ ទចំំ ណែ�កណាមួួយនៃ�មាតិិកា មិិ នបង្កើ�ើ�ត
ជាចេ�តនារបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការមានអន្តតរអំំពើ�ើ ជាមួួយបុុគ្គគលម្នាាក់់
ឡើ�ើយ។
(t) “ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមដែ�លគ្មាានលក្ខខណៈៈផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន” មានន័័ យថា
ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម និិ ងការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារដែ�លផ្អែ�ែកតែ�ម្យ៉ាា�ងទៅ�លើ�ើ ព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដែ�លទទួួលបានពីីអន្តតរអំំពើ�ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាមួួយអាជីីវកម្មមនោះ�ះ ដោ�យមានការលើ�ើ កលែ�ងទៅ�លើ�ើ
ទីីតាំំងភូូមិិសាស្ត្រ�រជាក់់លាក់់របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។
(n) (u) “បុុគ្គគល” មានន័័ យថា បុុគ្គគលម្នាាក់់ កម្មមសិិទ្ធិិ� សហគ្រា�ស ដៃ�គូូ
ើ ម្បីី�ប្រ�យោ�ជន៍៍ រួ ួម មរតក
គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គចម្រុះ�ះ� អង្គគការចាត់់តាំងឡើ�
ងដើ�
ំ
ើ
អាជីីវកម្មម ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន សាជីីវកម្មម ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នទទួួលខុុសត្រូ�វូ មានកម្រិ�ិ ត
សមាគម គណៈៈកម្មាាធិិ ការ និិ ងអង្គគភាព ឬក្រុ� ុមនៃ�បុុគ្គគលផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�ល
ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពជាក្រុ� ុម។

(o) (v) (1) “ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន” មានន័័ យថា ព័័ត៌៌មានដែ�លកំំណត់់
អត្តតសញ្ញាាណ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង បរិិយាយ មានសមត្ថថភាព សមហេ�តុុផល ក្នុុ�ង
ការពាក់់ព័័ន្ធធជាមួួយ ឬអាចត្រូ�វូ បានតភ្ជាាប់់ ដោ�យសមហេ�តុុផល ដោ�យ
ផ្ទាាល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�ល ជាមួួយនឹឹងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬគ្រួ�ួសារជាក់់លាក់់
មួួយ។ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរួ ួមមានជាអាទិ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះខាងក្រោ��ម
នេះ�ះ ប្រ�សិិ នបើ�ើវាកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង បរិិយាយ មាន
សមត្ថថភាព សមហេ�តុុផល ក្នុុ�ងការពាក់់ព័័ន្ធធជាមួួយ ឬអាចត្រូ�វូ បានតភ្ជាាប់់
ដោ�យសមហេ�តុុផល ដោ�យផ្ទាាល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លជាមួួយនឹឹងអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ឬគ្រួ�ួសារជាក់់លាក់់មួួយ៖
(A) លក្ខខខណ្ឌឌកំំណត់អ
់ ត្តតសញ្ញាាណដូូចជា ឈ្មោះ�ះ�ពិិត ឈ្មោះ�ះ�ហៅ�ក្រៅ�� 
អាសយដ្ឋាានប្រៃ��សណីីយ៍៍ លេ�ខកំំណត់អ
ុ ប្លែ�ែកពីីគេ� 
់ ត្តតសញ្ញាាណផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នខុស
លេ�ខកំំណត់អ
់ ត្តតសញ្ញាាណតាមអនឡាញ អាសយដ្ឋាានពិិធីីការអ៊ីី�នធើ�ើណិិត
អាសយដ្ឋាានអ៊ីី�មែ�ល ឈ្មោះ�ះ�គណនីី លេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគម លេ�ខប័័ណ្ណណបើ�ើកបរ 
លេ�ខលិិខិត
ិ ឆ្លលងដែ�ន ឬលេ�ខកំំណត់អ
់ ត្តតសញ្ញាាណស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
(B) រាល់់ ប្រ�ភេ�ទទាំំងឡាយនៃ� ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លមានបរិិយាយ
នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (e) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 1798.80។
(C) លក្ខខណៈៈនៃ�ចំំ ណាត់់ថ្នាាក់់ដែ�លត្រូ�វូ បានការពារក្រោ��មច្បាាប់់ រដ្ឋឋ 
California ឬច្បាាប់់ សហព័័ន្ធធ។

(D) ព័័ត៌៌មានពាណិិជ្ជជកម្មម រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ដូូចជា កំំណត់់ត្រា�អំំពីី
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន ផលិិតផល ឬសេ�វាកម្មមដែ�លបានជាវ បានទទួួល ឬ
បានពិិចារណា ឬប្រ�វត្តិិ� ឬនិិន្នាា ការនៃ�ការជាវ ឬការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
(E) ព័័ត៌៌មានជីីវមាត្រ�។

(F) ព័័ត៌៌មានសកម្មមភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ឬតាមអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិ កផ្សេ�េងទៀ�ៀត
រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះ ប្រ�វត្តិិ�រុ ុករក ប្រ�វត្តិិ�ស្រា�វជ្រា�វ និិ ង
ិ
ព័័ត៌៌មានដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងអន្តតរអំំពើ�ើរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាមួួយនឹឹងកម្មមវិធីី
គេ�ហទំំព័័រអ៊ីី�នធឺឺណិិត ឬការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម។
(G) ទិិន្ននន័័យទីីតាំងភូ
ំ ូមិិសាស្ត្រ�រ។

(H) ព័័ត៌៌មានជាសំំ ឡេ�ង អេ�ឡិច
ូ ិ ក សោ�ទស្សសន៍៍  នៃ�កំំដៅ� នៃ�
ិ ត្រូ�និ
ឃានវិិញ្ញាាណ ឬព័័ត៌៌មានស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះ។
ិ ា ជីីវៈៈ ឬការងារ។
(I) ព័័ត៌៌មានដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងវិជ្ជា

(J) ព័័ត៌មា
៌ នអប់់រំំ ត្រូ�វូ បានកំំណត់ថា
់ ជាព័័ត៌មា
៌ នដែ�លមិិនអាចរកបានជា
ព័័ត៌មា
៌ នកំំណត់អ
់ ត្តតសញ្ញាាណផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នដែ�លមិិនអាចរកបានជាសាធារណៈៈ
ដូូចមានកំំណត់នៅ់ �ក្នុុ�ងច្បាាប់់ស្ដីី�ពីីសិិទ្ធិិ� និិងឯកជនភាពក្នុុ�ងការអប់់រំរំ បស់់
គ្រួ�ួសារ (Family Educational Rights and Privacy Act) (20 U.S.C.
Sec. 1232g; 34 C.F.R. ភាគទីី 99)។
(K) ការសន្និិ�ដ្ឋាានដែ�លទាញចេ�ញពីីព័័ត៌៌មានណាមួួយខាងក្រោ��មនេះ�ះ
ដែ�លត្រូ�វូ បានកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករងនេះ�ះដើ�ើ ម្បីី�បង្កើ�ើ�តបាន

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ជាប្រ�វត្តិិ�រូ ូបអំំពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងអំំពីីចំំណង់់ចំំណូូលចិិ ត្តត អត្តត
ចរិិក និិន្នាា ការចិិ ត្តតសាស្ត្រ�រ ការជម្រុ� ុញចិិ ត្តត អាកប្បបកិិរិយា 
ិ ឥរិិយាបថ បញ្ញាា
សមត្ថថភាព និិ ងសម្បបទារបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(L) ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់។

(2) “ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន” មិ នរាប់ បញ្ចូលនូវព័ត៌មានដែលអាចរកបានជា
សាធារណៈ ឬទទួលបានដោយស្របច្បាប់  ព័ត៌មានពិត ដែលជាបញ្ហាក្ដី
កង្វល់ ជាសាធារណៈទេ។ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃកថាខណ្ឌនេះ “ដែល
អាចរកបានជាសាធារណៈ” មានន័ យថា៖ ព័ត៌មានដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យ
ប្រើ ប្រាស់ ដោយស្របច្បាប់ ពីកំណត់ត្រារបស់ សហព័ន្ធ រដ្ឋ ឬរដ្ឋា ភិបាល
ថ្នាក់មូលដ្ឋានឬព័ត៌មានដែលអាជី វកម្មមួយមានមូលដ្ឋានសមហេតុផល
ក្នុងការជ�ឿជាក់ថា ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ បានដោយស្របច្បាប់ ចំពោះ
សាធារណជនទូទៅដោយអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបាន
ចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយ ឬដោយអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬព័ត៌មានដែលត្រូវបាន
ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ បានដោយបុគ្គលម្នាក់ដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះបានប្រកាស
ផ្សាយព័ត៌មាននោះប្រាប់  ប្រសិ នប�ើអ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះពុំបានរឹតត្បិត
ព័ត៌មានចំ ពោះទស្សនិ កជនជាក់លាក់មួយទេនោះ។ “ដែលអាចរកបានជា
សាធារណៈ” ពុំមានន័ យថា ព័ត៌មានជី វមាត្រដែលត្រូវបានប្រមូលដោយ
អាជី វកម្មមួយ អំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដោយអ្នកប្រើ ប្រាស់ ពំុបានដឹ ងខ្លួនទេ។
(3) “ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន” ពុំរាប់ បញ្ចូលនូវព័ត៌មានអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលត្រូវ
បានបិ ទបាំងអត្តសញ្ញាណ ឬព័ត៌មានអ្នកប្រើ ប្រាស់ ប្រមូលផ្ដុំទេ។

(w) “ទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់” មានន័ យថា ទិន្នន័យណាមួយដែល
ទទួលបានពីឧបករណ៍មួយ ហ�ើយដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ឬមានចេតនា
ប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីកំណត់ទីតាំងអ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុងតំបន់ ភូមិសាស្ត្រមួយ
ដែលស្មើ នឹង ឬតិចជាងតំបន់ នៃរង្វង់ មួយដែលមានកាំប្រវែង 1,850 ហ្វ៊ី
ត ល�ើ កលែងតែមានចែងដោយនិ យ័តកម្មផ្សេងពីនេះ។

(p) (x) “ព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រូបាប៊ីលីតេ” គឺជាអត្តសញ្ញាណ
កម្ម នៃអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬឧបករណ៍របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ រហូតដល់ ក្នុងកម្រិ តនៃ
ភាពជាក់លាក់ដែល អាចក�ើតមានច្រើ នជាង ការដែលមិ នផ្អែកល�ើ ប្រភេទ
ណាមួយនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន ដែលត្រូវបានរ ួមបញ្ចូល ឫស្រដ�ៀងនឹ ង
ប្រភេទដែលបានរាយនាមនៅក្នុងនិ យមន័ យនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន។
(q) (y) “ការដំ ណ�ើរការ” សំ ដៅល�ើ ប្រតិបត្តិការ ឬបណ្ដុំ នៃប្រតិបត្តិ
ការ ដែលត្រូវបានធ្វើឡ�ងទ
ើ ៅល�ើ ព័ត៌មានទិន្នន័យផ្ទាល់ ខ្លួន ឬបណ្ដុំ
នៃព័ត៌មានទិន្នន័យផ្ទាល់ ខ្លួនមិ នថាតាមឬមិ នតាមរយៈមធ្យោបាយ
ស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។

(z) “ជី វប្រវត្តិសាស្រ្ត” សំ ដៅល�ើ ទម្រង់ ណាមួយនៃការដំ ណ�ើរការល�ើ 
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលបានកំណត់និយមន័ យបន្ថែមតាមបទបញ្ញត្តិ
ស្របតាមកថាខណ្ឌ (16) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.185 ដ�ើ ម្បី
វាយតម្លៃទិដ្ឋភាពបុគ្គលជាក់លាក់ទាក់ទងនឹ ងរ ូបវន្តបុគ្គល និងជាពិសេស
ិ គ ឬ ព្យាករណ៍ទិដ្ឋភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រតិបត្តិរបស់ រ ូបវន្ត
ដ�ើ ម្បីវភា
បុគ្គលនោះនៅកន្លែងធ្វើការ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សុខភាព ចំ ណូលចិ ត្ត
ផ្ទាល់ ខ្លួន ចំ ណាប់ អារម្មណ៍ ភាពដែលអាចជ�ឿទុកចិត្តបាន អាកប្បកិរយា 
ិ
ទីីតាំំង ឬ បម្លាាស់់ ទីី។
(r) (aa) “ក្លែងអត្តសញ្ញាណ” ឬ “ការក្លែងអត្តសញ្ញាណ” សំ ដៅល�ើ
ដំ ណ�ើរការ នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនក្នុងរប�ៀបមួយដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួន លែងអាចដឹងបានថាជារបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ជាក់លាក់ម្នាក់
ប្រ�សិិ នបើ�ើមិិនប្រើ��ើប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម ករណីីដែ�លព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមនោះ�ះ
ត្រូ�វូ បានរក្សាាទុុកដាច់់ដោ�យឡែ�កហើ�ើយត្រូ�វូ ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មវិិធានការ
បច្ចេ�េកទេ�សនិិ ងស្ថាាប័័ន ដើ�ើម្បីី�ធានាថាព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នមិិនត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
គេ�ស្គាាល់់ ថាជារបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដែ�លមានអត្តតសញ្ញាាណ ឬដែ�លអាច
កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណបាន។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

(s) (ab) “ការស្រាវជ្រាវ ” សំ ដៅល�ើ ការវិភាគលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្ត 
ការសិិ ក្សាានិិ ងការអង្គេ�េតលក្ខខណៈៈជាប្រ�ព័័ន្ធធ រួ ួមមានទាំំងការស្រា�វជ្រា�វជា
មូូលដ្ឋាាន ឬការស្រា�វជ្រា�វអនុុវត្តតដែ�លត្រូ�វូ បានកំំណត់់ដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍ ឬ
រួ ួមចំំ ណែ�កដល់់ ចំំណេះ�ះដឹឹ ងសាធារណៈៈ ឬវិិទ្យាាសាស្រ្ត�ក្នុ
ត ុ�ងផល ប្រ�យោ�ជន៍៍
សាធារណៈៈ និិ ងដែ�លប្រ�កាន់់ ខ្ជាាប់់ នូូវ ឬគោ�រពតាមក្រ�មសីីលធម៌៌ ដែ�ល
អាចអនុុវត្តតបាន ទាំំងអស់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិ ងច្បាាប់់ឯកជនភាព ឬជាអាទិ៍៍
រួ ួមមានការសិិ ក្សាាដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងផលប្រ�យោ�ជន៍៍ សាធារណៈៈក្នុុ�ង
វិិស័័យសុុខភាពសាធារណៈៈ។ ការស្រា�វជ្រា�វជាមួួយនឹឹងព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
ដែ�លអាចនឹឹ ងត្រូ�វូ បានប្រ�មូូលយក ពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នៅ�ពេ�លអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ធ្វើ�ើ� អន្តតរកម្មមជាមួួយសេ�វាកម្មមឬឧបករណ៍៍របស់់ អាជីីវកម្មមសម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�វូ ៖
(1) ស្របគ្នា ជាមួយនឹងគោលបំ ណងអាជី វកម្មដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
នោះត្រូវបានប្រមូលសម្រាប់ ។

(2) ក្រោយពីត្រូវបានក្លែងអត្តសញ្ញាណ និ ងបិ ទបាំងអត្តសញ្ញាណ 
ឬបិិ ទបាំំងអត្តតសញ្ញាាណទាំំងមូូល ព័័ត៌៌មាន ទាំំងនោះ�ះមិិ នអាចកំំណត់់
អត្តតសញ្ញាាណ ផ្សាារភ្ជាាប់់  រៀ�ៀបរាប់់ ឬ អាចបង្កើ�ើ�តទំំនាក់់ទំំនង ឬតភ្ជាាប់់ គ្នាា 
ដោ�យសមហេ�តុុផល ដោ�យផ្ទាាល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លទៅ�នឹឹ ងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ជាក់់លាក់់ដោ�យ អាជីីវកម្មមបានទេ�។
(3) ដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការការពារផ្នែកបច្ចេកទេសដែលហាមឃាត់
អត្តសញ្ញាណកម្មឡ�ើងវិញល�ើ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលបានផ្ដល់ ព័ត៌មានក្រៅពី
ការចាំបាច់ សម្រាប់ គាំទ្រដល់ ការស្រាវជ្រាវ។
(4) ស្ថិតនៅក្រោមដំ ណ�ើរការអាជី វកម្មដែលហាមឃាត់យ៉ាងជាក់លាក់
ិ នៃ� ព័័ត៌៌មានក្រៅ��ពីីការចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី� គាំទ្រ�
លើ�ើ អត្តតសញ្ញាាណកម្មមឡើ�ើងវិញ
ំ
ដល់់ ការស្រា�វជ្រា�វ។

(5) ដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមដំ ណ�ើរការអាជី វកម្មដ�ើ ម្បីបង្ការការបែកធ្លាយ 
ដោយធ្វេសប្រហែសនៃព័ត៌មានដែលបានបិ ទបាំងអត្តសញ្ញាណ។

(6) ត្រូវបានការពារពីការប៉ុនប៉ងអត្តសញ្ញាណកម្មឡ�ើងវិញណាមួយ។
(7) ប្រើ ប្រាស់ តែក្នុងគោលបំ ណងស្រាវជ្រាវដែលត្រូវគ្នានឹ ងបរិបទ នៃ
ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន។

(8) មិ នត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ គោលបំ ណងពាណិជ្ជកម្មណាមួួយ។

(9) ត្រូវបានដាក់ដោយអាជី វកម្មដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យស្ថិតក្រោមការ 
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងសន្តិិ�សុុខបន្ថែ�ែម ដែ�លកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�នលើ�ើ ការចូូលប្រើ��ើទិិន្ននន័័យ
ស្រា�វជ្រា�វ សម្រា�ប់់ តែ�បុុគ្គគលិិកដែ�លត្រូ�វូ បំំ ពេ�ញភារកិិច្ចចតាមការចាំំបាច់់
ដើ�ើ ម្បីី�អនុុវត្តតគោ�លបំំណងនៃ�ការស្រា�វជ្រា�វតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

(ac) “សន្តិសុខនិ ងភាពសុចរត
ឹ ” សំ ដៅល�ើ សមត្ថភាពរបស់ ៖

(1) បណ្ដាា ញឬប្រ�ព័័ន្ធព័
ធ ័ត៌៌មានក្នុុ�ងការរុ ុករកឧបទ្ទទវហេ�តុុសន្តិិ�សុុខដែ�ល
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយខូូចភាពដែ�លអាចប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បាន ភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ភាពសុុចរឹត
ឹ  និិ ងភាព
សម្ងាាត់់នៃ�ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លបានរក្សាាទុុក ឬដែ�លបានបញ្ជូូ�ន។

(2) អាជីីវកម្មមក្នុុ�ងការរុ ុករកឧបទ្ទទវហេ�តុុសន្តិិ�សុុខ ទប់់ ទល់់ ជាមួួយ
សកម្មមភាពព្យាាបាទ បំំ ភាន់់ បន្លំំ� ឬ ខុុសច្បាាប់់  និិងជួួយដាក់់ទោ�សជនដែ�ល
ត្រូ�វូ ទទួួលទោ�សចំំ ពោះ�ះសកម្មមភាពទាំំងនោះ�ះ។
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(3) អាជី វកម្មក្នុងការធានានូវសុវត្ថិភាពផ្នែករាងកាយរបស់ រ ូបវន្តបុគ្គល។

(t) (ad) (1) “លក់់” “ការលក់់” “ការលក់់ដូូរ” ឬ “ត្រូ�វូ បានលក់់’’ សំំ ដៅ�
លើ�ើ ការលក់់ ការជួួល ការបញ្ចេ�េញ ការបង្ហាាញអោ�យឃើ�ើញ ការផ្សសព្វវផ្សាាយ 
ការដាក់់ឲ្យយរកបាន ការផ្ទេ�េរ ឬការប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទង ដោ�យផ្ទាាល់់ មាត់់
ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ ឬដោ�យប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិច
ូ ិ ក ឬមធ្យោ�ោបាយ
ិ ត្រូ�និ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតលើ�ើ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់  អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដោ�យអាជីីវកម្មម
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|

57

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ទៅ�កាន់់ អាជីីវកម្មមមួួយទៀ�ៀត ឬភាគីីទីីបីីដើ�ើ ម្បីី�ប្រា�ក់់ ឬការពិិចារណាដែ�ល
មានតម្លៃ�ៃផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

(2) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ អាជីីវកម្មមមិិ នលក់់ព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នទេ�នៅ�ពេ�ល៖
(A) អ្នកប្រើ ប្រាស់ ប្រើប្រាស់ ឬណែនាំអាជី វកម្មដោយចេតនាឲ្យ៖

(i) បង្ហា ញឲ្យឃ�ើញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន។

(ii) ប្រើ ប្រាស់ អាជី វកម្មដ�ើ ម្បីធ្វើអន្តរកម្មជាមួយភាគីទីបីមួយ ឬ ច្រើ ន
ដោ�យចេ�តនា។ ករណីីដែ�លភាគីីទីីបីីក៏៏មិិនលក់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�រ 
លើ�ើ កលែ�ងតែ�ការបង្ហាាញព័័ត៌៌មាននោះ�ះនឹឹ ងស្រ�បជាមួួយនឹឹងប្រ�ការនៃ�
ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ។ អន្តតរកម្មមដោ�យចេ�តនាកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ មានចេ�តនាធ្វើ�ើ�អន្តតរកម្មមជាមួួយភាគីីទីីបីីតាមរយៈៈអន្តតរកម្មមជាក់់លាក់់
មួួយ ឬច្រើ��ើ ន។ ការពន្យាាពេ�ល ការបង្អអន់់ ការផ្អាាក ឬការបិិ ទចំំ ណែ�កមួួយ
នៃ�មាតិិកា មិិ នបង្កើ�ើ�តជាចេ�តនារបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ� អន្តតរកម្មម
ជាមួួយភាគីីទីីបីីទេ�។

(B) អាជី វកម្មប្រើ ប្រាស់ ឬចែកចាយព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណ
សម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលបានជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួមការលក់ព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬបានកំណត់ព្រំដែនការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃការរំលឹក
បុគ្គលភាគីទីបី ដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ ជ្រើសរ�ើសមិ នចូលរ ួមការ លក់ព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬបានកំណត់ព្រំដែនការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។
(C) អាជី វកម្មប្រើ ប្រាស់ ឬចែកចាយជាមួយអ្នកផ្ដល់ សេវាកម្ម នូវ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលចាំបាច់ សម្រាប់ អនុវត្ត
គោលបំ ណងអាជី វកម្ម ប្រសិ នប�ើបំពេញបាននូវលក្ខខណ្ឌទាំងពីរ
ខាងក្រោម៖

(i) អាជី វកម្មបានផ្ដល់ ការជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មាននោះដែលកំពុងត្រូវបាន
ប្រើ ប្រាស់ ឬចែកចាយ ទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ ខ្លួនស្របតាមផ្នែក 
1798.135។
(ii) អ្នកផ្ដល់ សេវាកម្មមិនបន្តប្រមូល លក់ ឬប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ល�ើ កលែងតែចាំបាច់ សម្រាប់ បំពេញគោលបំ ណង
អាជី វកម្ម។
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(D) (C) អាជីីវកម្មមផ្ទេ�េរទៅ�ភាគីីទីីបីីនូូវព័័ត៌៌មានរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងនាម
ជាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការដាក់់បញ្ចូូ�លគ្នាា ការទទួួលយក 
ការក្ស័័�យធន ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លភាគីីទីីបីីទទួួលបន្ទុុ�ក
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងទាំងស្រុ�
ុង ឬមួួយផ្នែ�ែកលើ�ើ អាជីីវកម្មម ករណីីដែ�លព័័ត៌៌មានត្រូ�វូ បាន
ំ
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬ ចែ�កចាយស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.110 និិ ង 1798.115
ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើភាគីីទីីបីីផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រយ៉ាាងច្រើ��ើនលើ�ើ របៀ�ៀបដែ�ល
ខ្លួួ�នប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ង
លក្ខខណៈៈដែ�លមិិ នស្រ�បគ្នាាយ៉ាាងខ្លាំំ�ងជាមួួយនឹឹងការសន្យាាដែ�លបាន
ធ្វើ�ើ�នៅ�ពេ�ល ប្រ�មូូលនោះ�ះ ភាគីីនោះ�ះត្រូ�វូ ផ្ដដល់់ ការជូូនដំំណឹឹងជាមុុនអំំពីី
ការអនុុវត្តតថ្មីី� ឬការអនុុវត្តតដែ�លបានផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រជូូន ដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។ ការ
ជូូនដំំណឹឹងត្រូ�វូ មានភាពច្បាាស់់ លាស់់និិងម៉៉ត់់ចត់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដើ�ើម្បីី�ធានាថា
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លមានងាយប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 
1798.120 នៃ�សិិ ទ្ធិិ�ទទួួលបាននេះ�ះ។ អនុុកថាខណ្ឌឌនេះ�ះមិិ នអនុុញ្ញាាតឲ្យយ
អាជីីវកម្មមធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រគោ�លការណ៍៍ឯកជនភាពដ៏៏ច្រើ��ើននិិងប្រ�តិិសកម្មម ឬ
ធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងគោ�លការណ៍៍ឯកជនភាព របស់់ពួួកគេ�ក្នុ�ង
ុ
របៀ�ៀបដែ�លនឹឹងរំលោំ �ភបំំ ពានលើ�ើក្រ�មច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីការអនុុវត្តតមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ នឹឹង
បំំ ភាន់់ឡើ�យ 
ើ (Unfair and Deceptive Practices Act) (ជំំពូូក 5
[ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែក 17200] នៃ�ភាគ 2 នៃ�ផ្នែ�ែក 7 នៃ�ក្រ�ម

58 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

អាជីីវកម្មម 
ិ ា ជីីវៈៈ)។
និិ ងវិជ្ជា

(ae) “ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់” សំំ ដៅ�លើ�ើ ៖
(1) ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លបង្ហាាញ ៖

(A) លេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគម ប័័ ណ្ណណបើ�ើកបរ អត្តតសញ្ញាាណប័័ ណ្ណណប្រ�ចាំរដ្ឋឋ 
ំ ឬ
លេ�ខលិិ ខិិតឆ្លលងដែ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។
(B) ព័័ត៌៌មានចូូលគណនីី គណនីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ� លេ�ខកាតឥណពន្ធធ ឬកាត
ឥណទាន រួ ួមផ្សំំ�ជាមួួយលេ�ខកូូដ ដំំណើ�ើរការ ឬកូូដសុុវត្ថិិ�ភាពចាំំបាច់់
ណាមួួយ ពាក្យយសម្ងាាត់់ ឬព័័ត៌៌មានសម្គាាល់់ ខ្លួួ�ន ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយចូូល
ដំំ ណើ�ើរការគណនីីរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។
(C) ទីីតាំំងភូូមិិសាស្ត្រ�រជាក់់លាក់់របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(D) ប្រ�ភពជាតិិសាសន៍៍ ឬជាតិិពន្ធ ជំ
ធ ំ នឿ�ឿសាសនា ឬជំំ នឿ�ឿបែ�ប
ទស្សសនវិិជ្ជាា ឬសមាជិិ កភាពសហជីីពរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(E) ខ្លឹឹ�មសារនៃ�លិិ ខិិត អ៊ីី�មែ�ល និិ ងសារជាអក្សសររបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
លើ�ើ កលែ�ងតែ�អាជីីវកម្មមគឺឺជាអ្ននកទទួួលដោ�យចេ�តនា នៃ�ការប្រា�ស្រ័�័ យ
ទាក់់ទង។
(F) ទិិន្ននន័័យហ្សែ�ែនរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(2) (A) ដំំ ណើ�ើរការព័័ត៌៌មានជីីវមាត្រ�សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ការកំំណត់់
អត្តតសញ្ញាាណតែ�មួួយគត់់ របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(B) ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លបានប្រ�មូូលនិិងបានវិិភាគទាក់់ទងនឹឹ ង
សុុខភាពរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

ិ
(C) ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លបានប្រ�មូូលនិិងបានវិិភាគទាក់់ទងនឹឹ ងជីីវិត
ផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងនិិន្នាា ការភេ�ទរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(3) ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ដែ�ល “អាចរកបានជាសាធារណៈៈ” ដោ�យ 
អនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌ (2) នៃ�ផ្នែ�ែករង (v) មិិ នត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុក ជា
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ឬព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នឡើ�យ
ើ ។
(u) (af) “សេ�វាកម្មម” ឬ “សេ�វាកម្មមនានា” សំំ ដៅ�លើ�ើ ការងារ ពលកម្មម 
និិ ងសេ�វាកម្មមនានា រួ ួមបញ្ចូូ�លទាំងសេ�
វាកម្មមទាំំងឡាយណាដែ�លមាន 
ំ
ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយការលក់់ ឬការជួួសជុុលទំំនិិញ។

(v) (ag) (1) “ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្ដដល់់សេ�វាកម្មម” សំំដៅ�លើ�ើ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯកកម្មមសិិទ្ធិិ� 
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន ភាពជាដៃ�គូូ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នទទួួលខុុសត្រូ�វូ មានកម្រិ�ិត សាជីីវកម្មម សមាគម
ឬនីីតិិបុុគ្គគលផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�វូ បាន រៀ�ៀបចំំឡើ�ង 
ើ ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការសម្រា�ប់់
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ហិរញ្ញញ
ិ វត្ថុុ�របស់់ម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន របស់់ខ្លួួ�នឬម្ចាាស់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត បុុគ្គគល ដែ�លដំំណើ�ើរការព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងនាមអាជីីវកម្មមមួួយ
ហើ�ើយដែ�លទទួួលបានព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នពីី ឬក្នុុ�ងនាមអាជីីវកម្មមដែ�លបង្ហាាញ
ព័័ត៌មា
៌ នផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងអាជីីវកម្មម ដោ�យ
អនុុលោ�មតាមកិិច្ចចសន្យាាជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ ករណីីដែ�លកិិច្ចចសន្យាានោះ�ះ
ហាមឃាត់់ អង្គគភាពដែ�លទទួួលព័័ត៌មា
៌ នបុុគ្គគលនោះ�ះ ពីី៖

(A) ការលក់់ ឬចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន។

(B) ការក្សាាទុុក ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬបង្ហាាញព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណង ណាមួួយក្រៅ��ពីីសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងជាក់់លាក់់នៃ�
ការប្រ�តិិបត្តិិ�សេ�វាកម្មមគោ�លបំំ ណងអាជីីវកម្មមដែ�លមាន ចែ�ងក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា
សម្រា�ប់់ អាជីីវកម្មម ឬបើ�ើ មិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ដូូចដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតដោ�យ
ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ រួ ួមទាំំងការរក្សាាទុុក ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬការបង្ហាាញព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងពាណិិជ្ជជកម្មម ក្រៅ��ពីី ការផ្តតល់់សេ�វាកម្មម
គោ�លបំំ ណងអាជីីវកម្មមដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាជាមួួយអាជីីវកម្មមឬបើ�ើ
មិិ នដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ដូូចដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតដោ�យចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ។

(C) ការរក្សាាទុុក ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬ ការបង្ហាាញព័័ត៌៌មានទៅ�ខាងក្រៅ�� នៃ�
ទំំនាក់់ទំំនងអាជីីវកម្មមផ្ទាាល់់ រវាងអ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វាកម្មម និិ ងអាជីីវកម្មម។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(D) ការរ ួមបញ្ចូលគ្នានូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលក្រុមហ៊ន
ុ ផ្តល់ សេវាកម្ម
ទទួលបានពី ឬក្នុងនាមអាជី វកម្មជាមួយ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលខ្លួនទទួល
បានពី ឬក្នុងនាមមនុស្សផ្សេងទ�ៀត ឬដែលប្រមូលបានពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់
របស់ ខ្លួនជាមួយអ្នកប្រើ ប្រាស់  ករណីដែលក្រុមហ៊ន
ុ ផ្តល់ សេវាកម្ម 
អាចរ ួមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដ�ើម្បីប្រតិបត្តិគោលបំ ណងអាជី វកម្ម
ណាមួយដូចដែលមានចែងក្នុងបទបញ្ញត្តិ ដែលត្រូវបានអនុម័តស្របតាម
កថាខណ្ឌ (10) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.185 ល�ើ កលែងតែមានការ
ចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (6) នៃផ្នែករង (e) នៃផ្នែកនេះ និ ងក្នុងបទបញ្ញត្តិដែល
ត្រូវបានអនុម័ត ដោយទីភ្នាក់ងារការពារឯកជនភាពរដ្ឋ California ។ ជា
កម្មវត្ថុចំ ពោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ន
ុ ផ្តល់ សេវាកម្ម កិច្ចសន្យាអាច
អនុញ្ញា តឱ្យអាជី វកម្មពិនិត្យ តាមដានល�ើ អនុលោមភាពរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ
ផ្តល់ សេវាកម្មទៅនឹ ងកិច្ចសន្យាតាមរយៈការវាស់ វែងនានា ជាអាទិ៍រ ួមមាន
ការពិនិត្យម�ើ លដោយដៃដែលកំពុងបន្ត និ ងការស្គែនដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ 
និ ងការវាយតម្លៃជាប្រចាំ សវនកម្ម ឬការធ្វើតេស្តបច្ចេកទេសនិ ងប្រតិបត្តិ
ការផ្សេងៗ យ៉ាងហោច ណាស់ ម្តងក្នុងរយៈពេល 12 ខែ។

(2) ប្រសិ នប�ើក្រុមហ៊ន
ុ ផ្តល់ សេវាកម្មចូលរ ួមជាមួយបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត
ណាម្នាក់ឱ្យជួយខ្លួនក្នុងការដំ ណ�ើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្រាប់ 
គោលបំ ណងអាជី វកម្មក្នុងនាមអាជី វកម្ម ឬប្រសិ នប�ើបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត
ណាម្នាក់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញា តឱ្យចូលរ ួមដោយក្រុមហ៊ន
ុ ផ្តល់ សេវា
ចូូលរួ ួម ជាមួួយបុុគ្គគលម្នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឱ្យយជួួយក្នុុ�ងការដំំ ណើ�ើរការព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណង អាជីីវកម្មមនោះ�ះ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វាកម្មម
ត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងដល់់ អាជីីវកម្មមអំំពីីការចូូលរួ ួម ពាក់់ព័័ន្ធនោះ�
ធ ះហើ�ើយ
ការចូូលរួ ួមពាក់់ព័័ន្ធនោះ�
ធ ះត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យ អនុុលោ�មតាមកិិច្ចចសន្យាាជា
លាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរដែ�លចងភ្ជាាប់់ កាតព្វវកិិច្ចចបុុគ្គគលផ្សេ�េងនោះ�ះឱ្យយគោ�រព
តាមលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវទាំំងអស់់ ដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌ (1)។

(ah) (1) “ចែកចាយ” “ត្រូវបានចែកចាយ” ឬ “ការចែកចាយ”
មានន័័យថាការចែ�កចាយ ការជួួល ការបញ្ចេ�េញ ការបង្ហាាញ ការផ្សសព្វវផ្សាាយ 
ការធ្វើ�ើ�ឱ្យយអាចរកបាន ការផ្ទេ�េរ ឬបើ�ើ មិិនដូូច្នោះ�ះ�ទេ�ការប្រា�ប់់ ដោ�យផ្ទាាល់់មាត់់
ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ ឬតាមរយៈៈអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិច ឬមធ្យោ�ោបាយផ្សេ�េង
ៗនូូវព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យអាជីីវកម្មមទៅ�កាន់់ភាគីី
ទីីបីី សម្រា�ប់់ ការផ្សសព្វវផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមអាកប្បបកិិរិយាឆ្លលង
បរិិបទ មិិ នថា
ិ
ដើ�ើម្បីី�ប្រា�ក់់ ឬតម្លៃ�ៃផ្សេ�េងទៀ�ៀត រួ ួមទាំំងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរវាងអាជីីវកម្មមនិិងភាគីី
ទីីបីីសម្រា�ប់់ ការផ្សសព្វវផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមអាកប្បបកិិរិយាឆ្លលង
បរិិបទ ដើ�ើម្បីី�ជា
ិ
ប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់អាជីីវកម្មមដែ�លមិិ នមានការដោះ�ះដូូរប្រា�ក់់។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬចែ�កចាយស្រ�បតាមចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើភាគីីទីីបីី
ផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រយ៉ាាងច្រើ��ើនលើ�ើ របៀ�ៀបដែ�លខ្លួួ�នប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬចែ�កចាយព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈដែ�លមិិ នស្រ�បគ្នាាយ៉ាាងខ្លាំំ�ង
ជាមួួយនឹឹងការសន្យាាដែ�លបានធ្វើ�ើ�នៅ�ពេ�ល ប្រ�មូូលនោះ�ះ ភាគីីនោះ�ះត្រូ�វូ
ផ្ដដល់់ ការជូូនដំំណឹឹងជាមុុនអំំពីីការអនុុវត្តតថ្មីី� ឬការអនុុវត្តតដែ�លបានផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រ
ជូូន ដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។ ការជូូនដំំណឹឹងត្រូ�វូ មានភាពច្បាាស់់ លាស់់និិង
ម៉៉ត់់ចត់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដើ�ើម្បីី�ធានាថា អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លមានងាយប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ជម្រើ��ើ សរបស់់ ពួួកគេ�ស្រ�បតាមចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ។ អនុុកថាខណ្ឌឌនេះ�ះមិិ ន
អនុុញ្ញាាតឲ្យយអាជីីវកម្មមធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រគោ�លការណ៍៍ឯកជនភាពដ៏៏ ច្រើ��ើន
និិ ងប្រ�តិិសកម្មម ឬធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងគោ�លការណ៍៍ឯកជន
ភាព របស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងរបៀ�ៀបដែ�លនឹឹ ងរំលោំ �ភបំំ ពានលើ�ើ ក្រ�មច្បាាប់់  ស្ដីី�ពីី
ការអនុុវត្តតមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ និិ ងបំំភាន់់ ឡើ�យ 
ើ (ជំំ ពូូក 5 [ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយនឹឹង
ិ ា ជីីវៈៈ)។
ផ្នែ�ែក 17200] នៃ�ភាគ 2 នៃ�ផ្នែ�ែក 7 នៃ�ក្រ�មអាជីីវកម្មម និិ ងវិជ្ជា
(w) (ai) “ភាគីីទីីបីី” សំំ ដៅ�លើ�ើ បុុគ្គគលដែ�លមិិនមែ�នណាមួួយដូូច
ខាងក្រោ��ម៖

(1) អាជី វកម្មដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ ធ្វើអន្តរកម្មដោយចេតនាជាមួយ 
ហើ�ើយដែ�លប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នពីីអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាផ្នែ�ែកនៃ�អន្តតរកម្មម
បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាមួួយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាជីីវកម្មមក្រោ��ម
ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ។
(2) អ្នកផ្ដល់ សេវាកម្មឱ្យអាជី វកម្ម។

(3) អ្នកម៉ៅការ។

(A) បុគ្គលដែលអាជី វកម្មបង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
សម្រាប់ គោលបំ ណងអាជី វកម្មស្របតាម កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍
អក្សរ ក្នុងករណីដែលកិច្ចសន្យា៖
(i) ហាមឃាត់បុគ្គលពីការទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនពី៖
(I) ការលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន។
(ii) ការរក្សា ការប្រើ ប្រាស់ ឬការប្រកាសផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្រាប់
គោលបំ ណងណាមួយក្រៅពីគោលបំ ណងជាក់លាក់នៃការអនុវត្ត
សេវាកម្មដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា រ ួមមានជាអាទិ៍ ការរក្សា 
ការប្រើ ប្រាស់ ឬការប្រកាសផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្រាប់ គោលបំ ណង
ពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីការផ្តល់ សេវាកម្មដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។

(2) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃចំ ណងជ�ើងនេះ អាជី វកម្មមិនចែកចាយ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនទេនៅពេល៖

(III) ការរក្សាទុក ការប្រើ ប្រាស់ ឬការបង្ហា ញព័ត៌មានទៅខាងក្រៅនៃ
ទំនាក់ទំនងអាជី វកម្មផ្ទាល់  រវាងបុគ្គលនិងអាជី វកម្ម។

(B) អាជីីវកម្មមប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ឬចែ�កចាយព័័ត៌៌មានកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ
សម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លបានជ្រើ��ើ សរើើ�សមិិ នចូូលរួ ួមការចែ�ករំំលែ�ក
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ឬបានកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�នការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់  គោ�លបំំណងនៃ�ការ
រំំលឹឹកបុុគ្គគលដែ�លអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់បានជ្រើ��ើ សរើើ�សមិិ នចូូលរួ ួមការចែ�ក រំំលែ�ក
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬបានកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�នការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(B) បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានគ្រ�បដណ្ដដប់់ នៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌនេះ�ះ ដែ�ល
រំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ ការរឹឹតបន្តឹឹ�ងណាមួួយដែ�លបានចែ�ង នៅ�ក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើង
នេះ�ះត្រូ�វូ ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ចំំ ពោះ�ះការរំំលោ�ភបំំ ពាននោះ�ះ។ អាជីីវកម្មមដែ�ល
ប្រ�កាសផ្សាាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នទៅ�កាន់់ បុុគ្គគលម្នាាក់់ ដែ�លត្រូ�វូ បាន
គ្រ�បដណ្តតប់់ ដោ�យកថាខណ្ឌឌនេះ�ះអនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌនេះ�ះ មិិ នត្រូ�វូ
ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះឡើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបុុគ្គគលដែ�ល
ទទួួលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះប្រើ��ើ ប្រា�ស់់វាដោ�យរំំលោ�ភបំំ ពានទៅ�លើ�ើ
ការរឹឹតត្បិិ�តទាំំងឡាយដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ករណីីដែ�ល
នៅ�ពេ�លនៃ�ប្រ�កាសផ្សាាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះ អាជីីវកម្មមមិិ នបានដឹឹ ង
ជាក់់ស្ដែ�ែង ឬពុំំ�មានហេ�តុុផលដែ�លត្រូ�វូ ជឿ�ឿថា បុុគ្គគលនោះ�ះមានចេ�តនា
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតការរំំលោ�ភបំំ ពាននេះ�ះ។

(A) អ្នកប្រើ ប្រាស់  ប្រើប្រាស់ ឬណែនាំឱ្យអាជី វកម្មបង្ហា ញអោយឃ�ើញ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន ដោយចេតនា ឬទាក់ទងដោយចេតនាជាមួយភាគីទីបី
មួយ ឬច្រើ ន។

(C) អាជីីវកម្មមផ្ទេ�េរទៅ�ភាគីីទីីបីីនូូវព័័ត៌៌មានរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងនាមជា
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការដាក់់បញ្ចូូ�លគ្នាា ការទទួួលយកការ
ក្ស័័�យធន ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លភាគីីទីីបីីទទួួលបន្ទុុ�កគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ទាំំងស្រុ� ុង ឬមួួយផ្នែ�ែកលើ�ើ អាជីីវកម្មម ករណីីដែ�លព័័ត៌៌មានត្រូ�វូ បាន

(ii) រ ួមបញ្ចូលការបញ្ជាក់ដោយបុគ្គលិកដែលទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន 
ថាបុគ្គលនោះយល់ អំពីការរឹតបន្តឹងនៅក្នុង អនុកថាខណ្ឌ (A) ហ�ើយនឹង
គោរពតាមការរឹតបន្តឹងនោះ។

អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(x) (aj) “ព័ត៌មានសម្គាល់ អត្តសញ្ញាណតែមួយគត់” ឬ “ព័ត៌មាន
សម្គាល់ អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ ខ្លួនតែមួយគត់” សំ ដៅល�ើ ព័ត៌មានកំណត់
អត្តសញ្ញាណជាប់ លាប់ ដែលអាចត្រូវបាន ប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីស្គាល់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់  គ្រួសារ ឬឧបករណ៍ដែលត្រូវបានតភ្ជា ប់ ទៅអ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬ
គ្រួសារនៅរយៈពេលមួយ និងទូទាំងសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នា ជាអាទិ៍រ ួមមាន 
ព័័ត៌៌មានកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ ឧបករណ៍៍ អាសយដ្ឋាានពិិធីី ការអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត
ឃុុកឃីី ប៊ីី� ខន់់  ស្លាាកភ្ជាាប់់ ភីីកសែ�ល ព័័ត៌៌មានសម្គាាល់់ អត្តតសញ្ញាាណ
ពាណិិជ្ជជកម្មមចល័័ ត ឬបច្ចេ�េកវិិទ្យាាស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះ លេ�ខសម្គាាល់់ អតិិថិិជន 
ឈ្មោះ�ះ�ក្លែ�ែងក្លាាយតែ�មួួយគត់់ ឬឈ្មោះ�ះ�ហៅ�ក្រៅ��អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ
ឬទម្រ�ង់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ព័័ត៌៌មានសម្គាាល់់ អត្តតសញ្ញាាណជាប់់ លាប់់ ឬ
អាចនឹឹ ងមាន ដែ�លអាចត្រូ�វូ បានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាក់់លាក់់ឬ ឧបករណ៍៍ជាក់់លាក់់ដែ�លត្រូ�វូ បានតភ្ជាាប់់
ទៅ�អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬគ្រួ�ួសារ។ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�អនុុផ្នែ�ែកនេះ�ះ
“គ្រួសារ” សំ ដៅល�ើ ឳពុកម្ដាយដែលថែទាំ ឬអាណាព្យាបាល និ ងកុមារ
ជាអនីតិជន អាយុក្រោម 18 ឆ្ំនា  ដែលនៅក្រោមបន្ទុករបស់ ឳពុកម្ដាយ 
ឬ អាណាព្យាាបាល។

(y) (ak) “សំ ណ�ើរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន”
សំ ដៅល�ើ សំ ណ�ើដែល ធ្វើដោយដោយអ្នកប្រើ ប្រាស់  ដោយអ្នកប្រើ
ប្រាស់ ជំនួសឲ្យកុមារអនីតិជនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬដោយរ ូបវន្តបុគ្គល 
ឬបុុគ្គគលដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាមួួយរដ្ឋឋលេ�ខាធិិ ការ ដែ�លបានប្រ�គល់់សិិទ្ធិិ�
ដោ�យអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ� សកម្មមភាពជំំនួួសអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬដោ�យបុុគ្គគល
ដែ�លមានអំំណាចមេ�ធាវីី ឬដើ�ើរតួួជាអ្ននកអភិិរក្សសសម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិង
ិ
ថាអាជីីវកម្មមអាចដោ�យសមហេ�តុុផល ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ដោ�យប្រើ��ើ ប្រា�ស់់វិធីីសាស្រ្ត�
ត
សមហេ�តុុផលតាមលក្ខខណៈៈពាណិិជ្ជជកម្មមស្រ�បតាមបទបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លបាន
អនុុម័័តដោ�យ អគ្គគមេ�ធាវីីស្រ�បតាមកថាខណ្ឌឌ (7) នៃ�ផ្នែ�ែករង (a) នៃ�ផ្នែ�ែក 
1798.185 ថាជាអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លត្រូ�វូ បានអាជីីវកម្មមប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន។ អាជីីវកម្មមមិិ នមានកាតព្វវកិិច្ចចផ្ដដល់់ព័័ត៌៌មានទៅ�អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.110 និិង 1798.115 ដើ�ើម្បីី�លុប
ុ ព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.105 ឬកែ�តម្រូ�ូវព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នដែ�ល
មិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.106 ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអាជីីវកម្មមមិិ នអាច
ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ស្រ�បតាមផ្នែ�ែករងនេះ�ះ និិងបទបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យ
អគ្គគមេ�ធាវីីស្រ�បតាមកថាខណ្ឌឌ (7) នៃ� ផ្នែ�ែករង (a) នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.185
ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់កំំពុុងធ្វើ�ើ� ការស្នើ�ើ�សុំំ�គឺឺជាអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លអាជីីវកម្មមបាន
ប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន ឬជាបុុគ្គគលិិកដែ�លត្រូ�វូ បានប្រ�គល់់សិិទ្ធិិ�ដោ�យ
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចការនេះ�ះ ជំំនួួសអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នោះ�ះ។
ផ្នែក  15. ផ្នែក 1798.145 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើ
វិិសោ�ធនកម្មមដូូចមានចែ�ង៖

1798.145. ការល�ើ កលែង

1798.145. (a) កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លបានដាក់់ទៅ�លើ�ើ អាជីីវកម្មមដោ�យចំំ ណ
ងជើ�ើ ងនេះ�ះ មិិ នត្រូ�វូ រឹឹតបន្តឹឹ�ងសមត្ថថភាពរបស់់ អាជីីវកម្មមក្នុុ�ងការ៖
(1) គោរពតាមច្បាប់ សហព័ន្ធ ច្បាប់ រដ្ឋ ឬច្បាប់ មូលដ្ឋាន ឬគោរពតាម
ដីការបស់ តុលាការ ឬដីការ កោះហៅដ�ើ ម្បីផ្ដល់ ព័ត៌មាន។
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(2) អនុលោមតាមការសាកសួរ ការស�៊ើ បអង្កេត ដីការ ការកោះហៅ 
ឬការកោះ�ះអញ្ជើ�ើ�ញដោ�យសហព័័ន្ធធ រដ្ឋឋ ឬអាជ្ញាាធរមូូលដ្ឋាានរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី 
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ឬបញ្ញញត្តិិ�កម្មម ។ ទីីភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ដែ�លរួ ួមមាននាយក
ដ្ឋាានប៉ូូ�លីី សនិិ ងនគរបាល អាចណែ�នាំំអាជីីវកម្មមដោ�យអនុុលោ�មតាម
ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ដែ�លមាន
លេ�ខសំំ ណុំំ�រឿ�ឿងសកម្មម មិិ នឱ្យយលុុបព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
 ហើ�ើយបន្ទាាប់់ ពីីបានទទួួលការណែ�នាំំនោះ�ះ អាជីីវកម្មម មិិ នត្រូ�វូ លុុបព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 90 ថ្ងៃ�ៃ ដើ�ើ ម្បីី�អនុុញ្ញាាតឱ្យយទីីភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់

60 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

ទទួួលបានដីីការ ការកោះ�ះហៅ� ឬភស្តុុ�តាងដែ�លចេ�ញដោ�យតុុលាការ 
ដើ�ើ ម្បីី�ទទួួលបានព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។ សម្រា�ប់់ បុុព្វវហេ�តុុ
ល្អអ និិ ងទៅ�តាមកម្រិ�ិ តដែ�លចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត
ទីភ្នាក់ងារ អនុវត្តច្បាប់ អាចណែនាំអាជី វកម្មមិនឱ្យលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ រយៈពេល 90 ថ្ងៃបន្ថែមទ�ៀត។ អាជី វកម្ម
ដែលបានទទួលការណែនាំពីទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ មិនឱ្យលុបព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលបានស្នើ សំុការលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ មិនត្រូវប្រើ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
សម្រាប់ គោលបំ ណងណាមួយក្រៅពីការរក្សាទុកវាដ�ើ ម្បីបង្កើតការ
អនុវត្តច្បាប់ ជាការឆ្លើ យតបទៅនឹ ងដី ការ ការកោះហៅ ឬភស្តុតាងដែល
ចេញដោយតុលាការឡ�ើយ ល�ើ កលែងតែសំ ណ�ើសុំលុបរបស់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់ ស្ថិតក្រោមការល�ើ កលែងពីការលុបក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ។

(3) សហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ទាក់ទងនឹ ងការអនុវត្ត ឬ
សកម្មភាពដែលអាជី វកម្ម អ្នកផ្ដល់ សេវា ឬភាគីទីបី ដោយសមហេតុផល
និ ងជ�ឿដោយក្តីទុកចិត្តថា អាចរំលោភបំ ពានច្បាប់ សហព័ន្ធ រដ្ឋ ឬមូលដ្ឋាន។

(4) សហប្រតិបត្តិការជាមួយស្នើសំុរបស់ ភ្នាក់ងាររដ្ឋា ភិបាលសម្រាប់
ការចូូលដំំណើ�ើរការព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រា�អាសន្នន 
ិ ឬ
ប្រ�សិិ នបើ�ើរូ ូបវន្តតបុុគ្គគលកំំពុុងមានហានិិ ភ័័យ ឬគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់អាយុុជីីវិត
រងរបួួសផ្នែ�ែករាងកាយធ្ងងន់់ ធ្ងងរ ករណីីដែ�ល៖

(A) សំ ណ�ើត្រូវបានអនុម័តដោយមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារជាន់ ខ្ពស់សម្រាប់ ការ
ចូលដំណ�ើរការជាបន្ទាន់ ល�ើ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(B) សំ ណ�ើគឺផ្អែកល�ើ ការប្ដេជ្ញាចិ ត្តស្មោះត្រង់របស់ ភ្នាក់ងារថាវាមាន
មូលដ្ឋានស្របច្បាប់ ដ�ើម្បីចូលប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានល�ើ មូលដ្ឋានដែលមិ ន
បន្ទាន់ ។

(C) ទីភ្នាក់ងារយល់ព្រមក្នុងការដាក់ញត្តិទៅតុលាការសម្រាប់ ដី កាដែល
សមរម្យក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ និ ងបំ ផ្លាញព័ត៌មានចោលប្រសិ នប�ើដី កានោះ
មិ នត្រូវបានផ្ដល់ អោយ។
(4) (5) អនុវត្ត ឬការពារការអះអាងតាមផ្លូវច្បាប់ ។

(5) (6) ប្រមូល ប្រើប្រាស់ ទទួលបាន លក់ ចែកចាយ ឬបង្ហា ញអ្នកប្រើ
ប្រាស់  នូវព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ដែលត្រូវបានបិ ទបាំង
អត្តសញ្ញាណ ឬនៅក្នុងព័ត៌មានអ្នកប្រើ ប្រាស់ រ ួម។

(6) (7) ប្រមូល ឬលក់ ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
ប្រសិ នប�ើគ្រប់ ទិដ្ឋភាពនៃទង្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ក�ើតឡ�ើងទាំងស្រុងនៅខាងក្រៅ
រដ្ឋ California។ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃចំ ណងជ�ើងនេះ ប្រតិបត្តិ
ការពាណិជ្ជកម្មក�ើតឡ�ើងនៅក្រៅរដ្ឋ California ទាំងស្រុង ប្រសិ នប�ើ
អាជី វកម្មបានប្រមូលព័ត៌មាននោះ ខណៈពេលអ្នកប្រើ ប្រាស់ ស្ថិតនៅក្រៅ
រដ្ឋ California គ្មានផ្នែកណាមួយនៃការលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់ ក�ើតឡ�ើងនៅរដ្ឋ California ឡ�ើយហ�ើយក៏គ្មានព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
ដែលបានប្រមូល ខណៈដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California ត្រូវ
បានលក់ផងដែរ។ កថាខណ្ឌនេះមិ នត្រូវអនុញ្ញា ត ហាមឃាត់ អាជី វកម្ម
ពីការរក្សាទុកដែលរ ួមមាន ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅល�ើ
ឧបករណ៍ ពេលដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ ស្ថិតក្នុងរដ្ឋ California ហ�ើយ
បន្ទា ប់ មកការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួននោះ ពេលដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់  និង
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន ដែលបានរក្សាទុក ស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋ California ឡ�ើយ។

(b) កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លតម្រូ�ូវលើ�ើ អាជីីវកម្មមដោ�យផ្នែ�ែក 1798.110,
1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130, និិ ង ដល់់
1798.135 រួ ួមបញ្ចូូ�លគ្នាា  មិិ នត្រូ�វូ អនុុវត្តតនៅ�កន្លែ�ែងដែ�លអនុុលោ�មភាព
ដោ�យអាជីីវកម្មមក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះអាចរំំលោ�ភបំំ ពានឯកសិិ ទ្ធិិ�ភស្ដុុ�តាង 
ស្ថិិ�តក្រោ��មច្បាាប់់ រដ្ឋឋ California ហើ�ើយមិិនត្រូ�វូ រារាំំ ងអាជីីវកម្មមពីីការផ្ដដល់់
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននក ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទៅ�កាន់់ បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានគ្រ�ប

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ដណ្តតប់់ ដោ�យឯកសិិ ទ្ធិិ�ភស្ដុុ�តាង ស្ថិិ�តក្រោ��មច្បាាប់់ រដ្ឋឋ California ជាផ្នែ�ែក
នៃ�ទំំនាក់់ទំំនងដែ�លមានឯកសិិ ទ្ធិិ�។
(c) (1) ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះមិិ នអនុុវត្តតលើ�ើ ករណីី ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(A) ព័័ត៌៌មានវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រដែ�លត្រូ�វូ បានគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យក្រ�មច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីកាស
ម្ងាាត់់ព័័ត៌៌មានវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត�ត (Confidentiality of Medical Information
Act) សាស្ត្រ�រ [ភាគ 2.6 (ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែក 56] នៃ�ផ្នែ�ែក 1) ឬ
ព័័ត៌៌មានសុុខភាពដែ�លបានការពារដែ�លត្រូ�វូ បានប្រ�មូូលដោ�យអង្គគភាព
ដែ�លត្រូ�វូ បានការពារ ឬដៃ�គូូអាជីីវកម្មមដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យច្បាាប់់
ជូូនដំំណឹឹង ពីីឯកជនភាព សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ង ការបែ�កធ្លាាយដែ�លចេ�ញដោ�យ
ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលនិិ ង សេ�វាកម្មមមនុុស្សសជាតិិសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ភាគ
160 និិ ង 164 នៃ�ចំំ ណងជើ�ើង 45 ក្នុុ�ងក្រ�មច្បាាប់់ នៃ�បទ បញ្ញញត្តិិ�
សហព័័ន្ធធដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងស្រ�បតាមក្រ�មច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីីការចល័័ តនិិ ង
ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ ការធានារ៉ាាប់់រងសុុខភាព ឆ្នាំំ� 1996 (ច្បាាប់់ សាធារណៈៈ
104-191) និិ ងក្រ�មច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីី បច្ចេ�េកវិិទ្យាាព័័ត៌៌មានសុុខភាពសម្រា�ប់់
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិិងសុុខភាពគ្លីី�និិ ក (Health Information Technology for
Economic and Clinical Health Act) (ច្បាាប់់ សាធារណៈៈ 111-5)។
(B) អ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វាកម្មមថែ�ទាំំសុុខភាពដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យក្រ�មច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីី
ការសម្ងាាត់់នៃ�ព័័ត៌មា
៌ នវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ (ផ្នែ�ែក 2.6 [ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែក 56]
នៃ�ផ្នែ�ែក 1) ឬអង្គគភាពគ្រ�បដណ្តតប់់ ដែ�លបានគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យច្បាាប់់
ជូូនដំំណឹឹងឯកជនភាព សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងការបែ�កធ្លាាយដែ�លចេ�ញដោ�យ
ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលនិិ ងសេ�វាកម្មមមនុុស្សសជាតិិសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ភាគ 160
និិ ង 164 នៃ� ចំំ ណងជើ�ើង 45 ក្នុុ�ងក្រ�មច្បាាប់់ នៃ�បទបញ្ញញត្តិិ�សហព័័ន្ធធដែ�ល
បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងស្រ�បតាមក្រ�មច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីីការចល័័ ត និិ ងការទទួួលខុុសត្រូ�វូ
ការធានារ៉ាាប់់រងសុុខភាពឆ្នាំំ� 1996 (ច្បាាប់់ សាធារណៈៈ 104-191)
ទៅ�ដល់់  កម្រិ�ិតដែ�លអ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា ឬអង្គគភាពដែ�លបានគ្រ�បដណ្តតប់់
រក្សាាទុុកនូូវព័័ត៌៌មានរបស់់ អ្ននកជំំងឺឺតាមរបៀ�ៀបដូូចគ្នាានឹឹងព័័ត៌៌មានវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ
ឬព័័ត៌៌មានសុុខភាពដែ�លបានការពារដូូចដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់  ក្នុ�ង
ុ អនុុកថា
ខណ្ឌឌ (A) នៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះ។

(C) ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ព័័ត៌៌មាន ដែ�លបានប្រ�មូូលជាផ្នែ�ែកនៃ�ការព្យាាបាល 
សាកល្បបង ឬការសិិ ក្សាាស្រា�វជ្រា�វជីីវវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លស្ថិិ�តនៅ�
ក្រោ��ម ឬបានអនុុវត្តតស្រ�បតាមគោ�លនយោ�បាយសហព័័ន្ធធសម្រា�ប់់
ការការពារអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតដែ�លត្រូ�វូ បាន គេ�ស្គាាល់់ ផងដែ�រថាជាបទបញ្ជាា
ទូូទៅ�ស្រ�បតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំការអនុុវត្តតគ្លីី�និិកល្អអដែ�លបានចេ�ញ
ដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអន្តតរជាតិិសម្រា�ប់់ ភាពសុុខដុុមនីីយកម្មម ឬស្រ�បតាម
លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវការការពារអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតរបស់់ រដ្ឋឋបាលចំំ ណីី អាហារនិិ ង
ឱសថសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ករណីីដែ�លព័័ត៌៌មាននោះ�ះមិិ នត្រូ�វូ បានលក់់ ឬ
ចែ�កចាយក្នុុ�ងរបៀ�ៀបដែ�លមិិ នត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតដោ�យអនុុកថា ខណ្ឌឌនេះ�ះ
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើវាមិិ នស្រ�បគ្នាា នោះ�ះអ្ននកចូូលរួ ួមនឹឹ ងត្រូ�វូ បានជូូនដំំណឹឹងអំំពីី
ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ និិងផ្ដដល់់ការអនុុញ្ញាាតនោះ�ះ។
(2) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ និិយមន័័យនៃ�ពាក្យយ “ព័័ត៌៌មាន
វេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ” និិង “អ្ននកផ្តតល់់ សេ�វាថែ�ទាំំសុខ
ុ ភាព" នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 56.05 ត្រូ�វូ
អនុុវត្តត ហើ�យនិ
ើ
ិយមន័័យនៃ�ពាក្យយ "ដៃ�គូូអាជីីវកម្មម" “អង្គគភាពគ្រ�បដណ្តតប់់ ”
និិង "ព័័ត៌៌មានសុុខភាពដែ�លត្រូ�វូ បានការពារ” នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 160.103 នៃ�
ចំំណងជើ�ើង 45 នៃ�ក្រ�មបទបញ្ញញត្តិិ�សហព័័ន្ធត្រូធ �វូ អនុុវត្តតផងដែ�រ។

(d) (1) ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ អនុុវត្តតលើ�ើ សកម្មមភាពដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ការប្រ�មូូល ការថែ�រក្សាា ការបង្ហាាញ ការលក់់ ការប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទង 
ឬការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នណាមួួយ ទាក់់ទងនឹឹ ងភាពគួួរបានទទួួល
ឥណទាន ស្ថាានភាពឥណទាន លទ្ធធភាពឥណទាន ចរិិកលក្ខខណៈៈ
កិិត្តិិ�យសទូូទៅ� បុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ឬបែ�បបទនៃ�ការរស់់ នៅ�ដោ�យ
ទីីភ្នាាក់់ងាររាយការណ៍៍ពីីអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ដូូចបានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (f) នៃ�
ផ្នែ�ែក 1681a នៃ�ចំំ ណងជើ�ើង 15 នៃ� ក្រ�មច្បាាប់់ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ដោ�យ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

អ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 1681s-2 នៃ�ចំំ ណងជើ�ើង 15
នៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ដែ�លផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដូូចបានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (d)
នៃ�ផ្នែ�ែក 1681a នៃ�ចំំ ណងជើ�ើង 15 នៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិច និិង
ដោ�យអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នៃ�របាយការណ៍៍អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែ
គ 1681b នៃ�ចំំ ណងជើ�ើង 15 នៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។

(2) កថាខណ្ឌឌ (1) ត្រូ�វូ អនុុវត្តតតែ�ត្រឹ�ឹមកម្រិ�ិ តដែ�លសកម្មមភាពនោះ�ះពាក់់ព័័
ន្ធធនឹឹងការប្រ�មូូល ការថែ�រក្សាា ការបង្ហាាញ ការលក់់ ការប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទង
ឬការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានបែ�បនោះ�ះដោ�យ ទីីភ្នាាក់់ងារនោះ�ះ អ្ននកផ្ដដល់់
ឬអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ស្ថិិ� តក្រោ��មបទបញ្ញញត្តិិ� នៅ�ក្រោ��មក្រ�មច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីីការ
រាយការណ៍៍ឥណទានត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ (Fair Credit Reporting Act) ផ្នែ�ែក
1681 et seq. ចំំ ណងជើ�ើង 15 នៃ�ក្រ�មច្បាាប់់ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ហើ�ើយ
ព័័ត៌៌មានមិិ នត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល ថែ�រក្សាា ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទង បង្ហាាញ
ឬលក់់ឡើ�យ លើ
ើ �ើ កលែ�ងតែ�ត្រូ�វូ បានប្រ�គល់់ សិិទ្ធិិ�ដោ�យក្រ�មច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីីការ
រាយការណ៍៍ឥណទានត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ។
(3) ផ្នែ�ែករងនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ អនុុវត្តតលើ�ើ ផ្នែ�ែក 1798.150 ទេ�។

(e) ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះមិិ នអនុុវត្តតលើ�ើ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លបានប្រ�មូូល 
ដំំ ណើ�ើរការលក់់ ឬបង្ហាាញស្រ�ប ទៅ�តាមស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មតកក្រ�មច្បាាប់់
ទំំនើ�ើបភាវូ ូបនីីយកម្មមសេ�វាកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សហព័័ន្ធធ (Gramm-Leach-Bliley
Act) (ច្បាាប់់សាធារណៈៈ 106-102) និិងបទបញ្ញញត្តិិ�អនុុវត្តត ឬក្រ�មច្បាាប់់
ឯកជនភាពព័័ត៌មា
៌ នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រដ្ឋឋ California (California Financial
Information Privacy Act) (ផ្នែ�ែក 1.4 [ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែក 4050]
នៃ�ក្រ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�)ឬ ក្រ�មច្បាាប់់ឥណទានកសិិដ្ឋាានសហព័័ន្ធឆ្នាំំ� 
ធ 1971
(Farm Credit Act of 1971) (ដូូចបានធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមក្នុុ�ង 12 U.S.C.
2001-2279cc និិង បទបញ្ញញត្តិិ�អនុុវត្តត 12 C.F.R. 600 et seq.)។
ផ្នែ�ែករងនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ អនុុវត្តតលើ�ើ ផ្នែ�ែក 1798.150 ទេ�។

(f) ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះមិិ នអនុុវត្តតលើ�ើ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លបានប្រ�មូូល 
ដំំណើ�ើរការ លក់់ ឬបង្ហាាញស្រ�បតាមក្រ�មច្បាាប់់ការពារឯកជនភាព 
អ្ននកបើ�ើកបរ ឆ្នាំំ� 1994 (Driver’s Privacy Protection Act of 1994)
(18 U.S.C. Sec. 2721 et seq.) ទេ�។ ផ្នែ�ែករងនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ អនុុវត្តតលើ�ើ
ផ្នែ�ែក 1798.150 ទេ�។

(g) (1) ផ្នែ�ែក 1798.120 មិិ នត្រូ�វូ អនុុវត្តតលើ�ើ ព័័ត៌៌មានយានជំំ និះះ� ឬ
ព័័ត៌៌មានកម្មមសិិ ទ្ធិិ�ដែ�លបានរក្សាាទុុក ឬ ដែ�លបានចែ�កចាយរវាងឈ្មួួ�ញ
លក់់រថយន្តតថ្មីី�ឡើ�ើយ ដូូចបានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 426 នៃ�ក្រ�មច្បាាប់់
យានជំំ និះះ�និិងអ្ននកផលិិ តយានជំំ និះះ�ដូូចមានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 672 នៃ�
ក្រ�មច្បាាប់់ យានជំំនិះះ� ប្រ�សិិនបើ�ើព័័ត៌៌មានរថយន្តត ឬព័័ត៌៌មានកម្មមសិិ ទ្ធិិ�ត្រូ�វូ
បានចែ�កចាយក្នុុ�ងគោ�លបំំណងបំំពេ�ញចិិ ត្តត ឬក្នុុ�ងការរំំពឹឹងទុុកថានឹឹ ង
បំំ ពេ�ញចិិ ត្តត ការជួួសជុុលរថយន្តតដែ�លបានរ៉ាាប់់រងដោ�យការធានារថយន្តត
ឬការហៅ�ប្រ�មូូលរថយន្តតមកវិិញដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យស្រ�បទៅ�តាម
ផ្នែ�ែក 30118 ដល់់ 30120 រួ ួមបញ្ចូូ�លទាំងចំ
ំ ំ ណងជើ�ើង 49 នៃ�ក្រ�ម
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ករណីីដែ�លឈ្មួួ�ញលក់់រថយន្តត ថ្មីី� ឬអ្ននកផលិិ តរថយន្តត
ដែ�លព័័ត៌៌មានរថយន្តត ឬព័័ត៌៌មានកម្មមសិិ ទ្ធិិ�ត្រូ�វូ បានចែ�កចាយជាមួួយនោះ�ះ
មិិ នលក់់ ចែ�កចាយ ឬ ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មាននោះ�ះក្នុុ�ងគោ�លបំំណងផ្សេ�េង។
(2) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ៖
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(A) “ព័័ត៌៌មានរថយន្តត” សំំ ដៅ�លើ�ើ លេ�ខព័័ត៌៌មានរថយន្តត ម៉ាាក ស៊េ�េ រីី ឆ្នាំំ� និិង 
កុុងទ័័រវាស់់ ចម្ងាាយ។
(B) “ព័័ត៌៌មានកម្មមសិិ ទ្ធិិ�” សំំ ដៅ�លើ�ើ ឈ្មោះ�ះ� ឬបណ្ដាាឈ្មោះ�ះ�ម្ចាាស់់ ឬបណ្ដាា
ម្ចាាស់់  ដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី� និិ ងព័័ត៌៌មាន ទំំនាក់់ទំំនងសម្រា�ប់់ ម្ចាាស់់ ឬបណ្ដាា
ម្ចាាស់់ ។
(h) (1) ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះមិិ នអនុុវត្តតលើ�ើ ករណីី ដូូចខាងក្រោ��ម៖

អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(A) ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លត្រូ�វូ បានប្រ�មូូលដោ�យអាជីីវកម្មមអំំពីីរូ ូបវន្តតបុុគ្្
គល ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដែ�លរូ ូបវន្តតបុុគ្គគលធ្វើ�ើ� ជាអ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�ការងារ 
បុុគ្គគលិិក ម្ចាាស់់ នាយក មន្ត្រី�ី� សមាជិិ កបុុគ្គគលិិកវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត�ត ឫអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ

នៃ�អាជីីវកម្មមនោះ�ះ ទៅ�ដល់់ កម្រិ�ិតដែ�លព័័ត៌៌មានរូ ូបវន្តតបុុគ្គគលនោះ�ះត្រូ�វូ បាន
ប្រ�មូូលនិិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដោ�យអាជីីវកម្មមសម្រា�ប់់ តែ�ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�តួួនាទីី

របស់់ រូ ូបវន្តតបុុគ្គគលឬ អតីីតតួួនាទីីក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកដាក់់ពាក្យយ សុំំ�ការងារ 

(iii) មានសិិ ទ្ធិិ�អំំណាចក្នុុ�ងការប្រើ��ើ ឥទ្ធិិ�ពលគ្រ�ប់់ គ្រ�ងទៅ�លើ�ើ ការចាត់់ចែ�ង
របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន។

(3) ផ្នែ�ែករងនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ អនុុវត្តតទៅ�លើ�ើ ផ្នែ�ែករង (b) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 1798.100
ឬផ្នែ�ែកទីី 1798.150 ឡើ�ើយ។

(4) ផ្នែ�ែករងនេះ�ះត្រូ�វូ មានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 2021។

អាជីីវកម្មមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

(i) (h) ថ្វីី�បើ�ើ មានកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ អាជីីវកម្មមក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតប និិ ងគោ�រព
សិិ ទ្ធិិ�ស្នើ�ើ�សុំំ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យអនុុលោ�មតាមចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ

(B) ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លត្រូ�វូ បានប្រ�មូូលដោ�យអាជីីវកម្មមដែ�លជា
ព័័ត៌៌មានទំំនាក់់ទំំនងគ្រា�មានអាសន្ននរបស់់ រូ ូបវ័ ័ន្តតបុុគ្គគលនោះ�ះដែ�លធ្វើ�ើ�ជា

(1) កំំឡុុងពេ�លសម្រា�ប់់ អាជីីវកម្មមមួួយក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងអ្ននកប្រើ��ើ

បុុគ្គគលិិក ម្ចាាស់់ នាយក មន្ត្រី�ី� សមាជិិ កបុុគ្គគលិិកវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត�ត ឫអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការនៃ�

អ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�បម្រើ��ើ ការងារ និិ យោ�ជិិក ម្ចាាស់់ នាយក មន្ត្រី�ី� សមាជិិ ក

បុុគ្គគលិិកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការនៃ�អាជីីវកម្មមនោះ�ះ ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតមួួយដែ�ល
ថាព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់តែ�ម្យ៉ាា�ងគត់់ក្នុុ�ង
បរិិបទនៃ�ការមានទំំនាក់់ទំំនងគ្រា�មានអាសន្នននៅ�លើ�ើ សំំណុំំ� ឯកសារ។

(C) ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លចាំបា
ំ ច់់ សម្រា�ប់់ អាជីីវកម្មមដើ�ើ ម្បីី�រក្សាាដើ�ើ ម្បីី�
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ សម្រា�ប់់ រូ ូបវ័ ័ន្តតបុុគ្គគលផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ង
រូ ូបវ័ ័ន្តតបុុគ្គគលនោះ�ះ ដែ�លធ្វើ�ើ�ជាអ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�បម្រើ��ើ ការងារ និិ យោ�ជិិក 
ម្ចាាស់់  នាយក មន្ត្រី�ី� សមាជិិ កបុុគ្គគលិិកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការនៃ�

អាជីីវកម្មមនោះ�ះ ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតមួួយដែ�លថា ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះត្រូ�វូ បាន

ប្រ�មូូលនិិងប្រើ��ើប្រា�ស់់តែ�ម្យ៉ាា�ងគត់់ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ទាំំងនោះ�ះ។

(2) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ៖
(A) “អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ” មានន័័ យថា រូ ូបវ័ ័ន្តតបុុគ្គគលដែ�លផ្ដដល់់សេ�វាកម្មមអ្វីី�មួួយជូូន
អាជីីវកម្មមដោ�យអនុុលោ�មតាមកិិច្ចចសន្យាាជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ។

(B) “នាយក” មានន័័ យថា រូ ូបវ័ ័ន្តតបុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានចាត់់តាំងនៅ
ំ �ក្នុុ�ង

លក្ខខន្តិិ�កៈៈសាជីីវកម្មមនោះ�ះ ឬត្រូ�វូ បានបោះ�ះឆ្នោ�ោ តជ្រើ��ើ សរើើ�សដោ�យសាជីីវករ 
និិ ងរូ ូបវ័ ័ន្តតបុុគ្គគលទាំង
ះឆ្នោ�ោ តជ្រើ��ើ សរើើ�ស
ំ ឡាយដែ�លត្រូ�វូ បានចាត់់តាំង បោះ�
ំ
ឬតែ�ងតាំំងដោ�យឈ្មោះ�ះ�ឬមុុខងារផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ�ើ� ជានាយក និិ ង

អ្ននកស្ននងរបស់់ ពួួកគេ�។

(C) “សមាជិិកបុុគ្គគលិិកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ” មានន័័យថាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ និិងគ្រូ�ពេ�ទ្យ
ូ យ
វះ�កាត់់ ទន្តតពេ�ទ្យយ ឬគ្រូ�ូព្យាាបាលគ្រេ��ចជើ�ើងដែ�លទទួួលបានអាជ្ញាាប័័ ណ្ណណ

ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 2 (ដែ�លចាប់់ ផ្ដើ�ើ�មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែកទីី 500)
ិ ា ជីីវៈៈ និិងគ្រូ�ពេ�ទ្យ
នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីអាជីីវកម្មម និិងវិជ្ជា
បគ្លីី�និិក ដូូច
ូ យចិិត្តសាស្ត្រ�របែ�
ត

មានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី 1316.5 នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីសុុខភាព និិងសុវុ ត្ថិិ�ភាព។
(D) “មន្ត្រី�ី�” មានន័័យថា រូ ូបវ័ ័ន្តបុ
ត ុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានបោះ�ះឆ្នោ�ោ តជ្រើ��ើស
រើើ�ស ឬតែ�ងតាំំងដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាលដើ�ើម្បីី�ចាត់់ចែ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់សាជីីវកម្មមមួួយដូូចជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ប្រ�ធាន លេ�ខាធិិ ការ 
ឬហិិរញ្ញិិ�ក។

24

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

(E) “ម្ចាាស់់ កម្មមសិិទ្ធិិ�” មានន័័ យថា រូ ូបវ័ ័ន្តតបុុគ្គគលម្នាាក់់ដែ�លបំំពេ�ញតាម
លក្ខខខណ្ឌឌខាងក្រោ��ម៖

(i) មានកម្មមសិិទ្ធិិ�នៃ� ឬសិិទ្ធិិ�អំំណាចក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តលើ�ើសពីី 50 ភាគរយ
នៃ�
 ភាគហ៊ុុ�នសរុ ុបនៃ�ថ្នាាក់់ណាមួួយនៃ�មូូលប័័ត្រ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ តរបស់់ អាជីីវកម្មម។
(ii) មានការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងរបៀ�ៀបណាមួួយទៅ�លើ�ើ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត
នៃ�ភាគច្រើ��ើ ននៃ�នាយក ឬបុុគ្គគលទាំង
ំ ឡាយដែ�លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មុុខងារ
ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះ។
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ក៏៏ដោ�យ៖

ប្រា�ស់់ សម្រា�ប់់ រាល់់ សំំ ណើ�ើសុំំ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
បាន ដែ�លត្រូ�វូ បានផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ អាចត្រូ�វូ បានពន្យាារបន្ថែ�ែមរហូូតដល់់ សរុ ុប
ចំំ នួួន 90 ថ្ងៃ�ៃបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត តាមការចាំំបាច់់  ដោ�យពិិចារណាទៅ�លើ�ើ ភាព
ស្មុុ�គ្រ�ស្មាា ញ និិ ងចំំនួួននៃ�សំំណើ�ើ។ អាជីីវកម្មមត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងដល់់ អ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ អំំពីីការព្យាារពេ�លបន្ថែ�ែមនេះ�ះ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 45 ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ ពីីបាន
ទទួួលសំំណើ�ើ រួ ួមជាមួួយហេ�តុុផលសម្រា�ប់់ ការពន្យាារពេ�លនោះ�ះផងដែ�រ។
ិ នការទៅ�លើ�ើ សំំណើ�ើរបស់់ អ្ននក
(2) ប្រ�សិិ នបើ�ើអាជីីវកម្មមនោះ�ះមិិ នចាត់់វិធា

ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទេ�នោះ�ះ អាជីីវកម្មមត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យគ្មាាន
ការពន្យាារពេ�ល ហើ�ើយយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ ក្នុុ�ងរង្វវង់់កំំឡុុងពេ�លដែ�លត្រូ�វូ

បានអនុុញ្ញាាតសម្រា�ប់់ ការឆ្លើ�ើ�យតបដោ�យផ្នែ�ែកនេះ�ះ អំំពីីហេ�តុុផលសម្រា�ប់់
ិ នការ និិ ងសិិទ្ធិិ�ទាំង
ការមិិ នបានចាត់់វិធា
ំ ឡាយដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាចនឹឹ ង
មាន ក្នុុ�ងការប្ដឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍ទៅ�លើ�ើ សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចរបស់់ អាជីីវកម្មម។

(3) ប្រ�សិិ នបើ�ើសំំណើ�ើពីីអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ត្រូ�វូ បានរកឃើ�ើញយ៉ាាងច្បាាស់់ ថាមិិ ន
សមហេ�តុុផល ឬហួួសហេ�តុុ ជាពិិសេ�សដោ�យសារតែ�លក្ខខណៈៈច្រំ�ំ ដែ�ល
របស់់ វានោះ�ះ អាជីីវកម្មមអាចគិិតកម្រៃ��សេ�វាសមរម្យយមួួយដោ�យពិិចារណា

ទៅ�លើ�ើ បន្ទុុ�កចំំ ណាយរដ្ឋឋបាលនៃ�ការផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មាន ឬការប្រា�ស្រ័�័ យ
ិ នការតាមការស្នើ�ើ�សុំំ� ឬបដិិ សេ�ធមិិនចាត់់វិធា
ិ នការ
ទាក់់ទង ឬការចាត់់វិធា

លើ�ើ សំំណើ�ើ និិ ងជូូនដំំណឹឹងដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់អំំពីីហេ�តុុផលសម្រា�ប់់ ការ

បដិិ សេ�ធសំំណើ�ើនោះ�ះ។ អាជីីវកម្មមត្រូ�វូ ទទួួលបន្ទុុ�កនៃ�ការបង្ហាាញថាសំំ ណើ�ើ

របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ណាមួួយ ដែ�លត្រូ�វូ បានផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
បាន ត្រូ�វូ បានរកឃើ�ើញយ៉ាាងច្បាាស់់ ថាមិិ នសមហេ�តុុផល ឬហួួសហេ�តុុ។
(j) (i) (1) អាជីីវកម្មមដែ�លប្រ�កាសផ្សាាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នទៅ�កាន់់ អ្ននក
ផ្ដដល់់ សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការណាម្នាាក់់ ដោ�យអនុុលោ�មតាមចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ
 មិិ នត្រូ�វូ ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះឡើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្ដដល់់
សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ ដែ�លទទួួលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះប្រើ��ើ ប្រា�ស់់វា

ដោ�យរំំលោ�ភបំំ ពានទៅ�លើ�ើ ការរឹឹតត្បិិ�តទាំំងឡាយដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ង
ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លនៅ�ពេ�លនៃ�ប្រ�កាសផ្សាាយព័័ត៌៌មាន

ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះ អាជីីវកម្មមមិិ នបានដឹឹ ងជាក់់ស្ដែ�ែង ឬពុំំ�មានហេ�តុុផលដែ�ល

ត្រូ�វូ ជឿ�ឿថាអ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការនោះ�ះមានចេ�តនាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតការរំំលោ�ភ
បំំ ពាននេះ�ះ។ ដូូចគ្នាានេះ�ះដែ�រ អ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ មិិ នត្រូ�វូ ទទួួល
ខុុសត្រូ�វូ ក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះចំំ ពោះ�ះកាតព្វវកិិច្ចចទាំង
ំ ឡាយរបស់់ អាជីីវកម្មម

ដែ�លខ្លួួ�នបានផ្ដដល់់ សេ�វាជូូនដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ករណីី
ដែ�លអ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការនោះ�ះត្រូ�វូ ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ចំំ ពោះ�ះការរំំលោ�ភ
បំំ ពានរបស់់ ខ្លួួ�នលើ�ើ ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ។

(2) អាជីីវកម្មមដែ�លប្រ�កាសផ្សាាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ដោ�យលើ�ើ កលែ�ងចំំ ពោះ�ះអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទាំង
ំ ឡាយដែ�លបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សិិទ្ធិិ�
របស់់ ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការសម្រេ��ចចិិ ត្តមិ
ត ិ នចូូលរួ ួមការលក់់ ឬការចែ�កចាយព័័ត៌៌មាន

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ� អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លបានកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�នការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ឬការប្រ�កាសផ្សាាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់ ពួួកគេ� និិង
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លជាអនីីតិិជន ដែ�លពុំំ�បានជ្រើ��ើ សរើើ�សការមិិ នចូូលរួ ួមក្នុុ�ង
ការប្រ�មូូល ឬការលក់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ�ទៅ�ឲ្យយភាគីីទីីបីី ដោ�យ
អនុុលោ�មតាមកិិច្ចចសន្យាាជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយភាគីីទីីបីី
ផ្ដដល់់ ជូូនកិិច្ចចការពារកម្រិ�ិ តដូូចគ្នាានឹឹងសិិទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដែ�លស្ថិិ� ត
ក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ ដូូចដែ�លបានផ្ដដល់់ ជូូនដោ�យអាជីីវកម្មម មិិ នត្រូ�វូ
ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះឡើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើភាគីីទីីបីីដែ�លបាន
ទទួួលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះប្រើ��ើ ប្រា�ស់់វាដោ�យរំំលោ�ភបំំ ពានទៅ�លើ�ើ
ការរឹឹតត្បិិ�តទាំំងឡាយដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ករណីីដែ�ល
នៅ�ពេ�លនៃ�ការប្រ�កាសផ្សាាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះ អាជីីវកម្មមមិិ នបាន
ដឹឹ ងជាក់់ស្ដែ�ែង ឬពុំំ�មានហេ�តុុផលដែ�លត្រូ�វូ ជឿ�ឿថា ភាគីីទីីបីីនោះ�ះមាន
ចេ�តនាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តកា
ត ររំំលោ�ភបំំ ពាននេះ�ះ។
(k) (j) ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ បកស្រា�យដើ�ើ ម្បីី�តម្រូ�ូវឲ្យយអាជីីវកម្មមមួួយ 
ប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លវានឹឹ ងមិិនប្រ�មូូលនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើការធម្មមតា
នៃ�អាជីីវកម្មមរបស់់ ខ្លួួ�ន រក្សាាទុុកព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែ�ងជាង
ការដែ�លខ្លួួ�នត្រូ�វូ រក្សាាទុុកព័័ត៌៌មានបែ�បនោះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើការធម្មមតានៃ�
អាជីីវកម្មមរបស់់ ខ្លួួ�ន ឬអ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ ដើ�ើ ម្បីី�៖

(1) កំណត់អត្តសញ្ញាណឡ�ើងវិញ ឬប�ើ មិនដូច្នោះទេតភ្ជា ប់ ព័ត៌មាន
ដែលនៅក្នុងដំ ណ�ើការធម្មតានៃអាជី វកម្មនោះ ពុំត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង
រប�ៀបមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន។

(2) រក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនណាមួយអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់  ប្រសិ នប�ើ
ស្ថិតនៅក្នុងដំ ណ�ើការធម្មតានៃអាជី វកម្ម ដែលព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ 
នោះមិ នត្រូវបានរក្សាទុក។

(3) រក្សាឲ្យព័ត៌មាននោះក្នុងទម្រង់ មួយដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ
បាន អាចតភ្ជា ប់ បាន ឬអាចមានទំនាក់ទំនងបាន ឬប្រមូល ទទួលបាន 
រក្សាទុក ឬចូលទៅដំ ណ�ើរការទិន្នន័យ ឬបច្ចេកវិទ្យាណាមួយដ�ើម្បីឲ្យអាច
តភ្ជា ប់ បាន ឬមានទំនាក់ទំនងបាននូវសំ ណ�ើរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែល
អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន។
(l) (k) សិិទ្ធិិ�ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់អាចប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បាន និិងកាតព្វវកិិច្ចច
ទាំំងឡាយដែ�លដាក់់ទៅ�លើ�ើអាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ មិិ នត្រូ�វូ
ប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�លើ�ើសិិទ្ធិិ� និិងសេ�រីីភាពរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬ រូ ូបវ័ ័ន្តបុ
ត ុគ្គគល
ដទៃ�ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ សំំណើ�ើរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បាន
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នជាក់់លាក់់ណាមួួយ ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 
1798.110 ដើ�ើម្បីី�លុប
ុ ចោ�លព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដោ�យ
អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 1798.105 ឬដើ�ើម្បីី�កែ�តម្រូ�ូវព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នដែ�ល
មិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ  ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 1798.106 មិិ នត្រូ�វូ ពង្រី�ីកបន្ថែ�ែម
ទៅ�លើ�ើព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នអំំពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លជាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់
ឬអាជីីវកម្មមរក្សាាទុុកក្នុ�ងនា
ុ មជារូ ូបវ័ ័ន្តបុ
ត ុគ្គគលម្នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ អាជីីវកម្មមអាច
ពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើរាល់់តំំណាងទាំំងឡាយណាដែ�លត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ង
សំំណើ�ើរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បានចំំពោះ�ះសិិទ្ធិិ�ទាំង
ំ ឡាយ
ទាក់់ទងនឹឹងព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន និិងមិិនស្ថិិ�តក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវផ្លូូ�វច្បាាប់់
ណាមួួយដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកបុុគ្គគលដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លអាចមានបណ្ដឹឹ�ងតវ៉ាាសុំំ�ឲ្យយមាន
សិិទ្ធិិ�ចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន ហើ�យ
ើ អាជីីវកម្មមមិិ នត្រូ�វូ ស្ថិិ�តក្រោ��មកាតព្វវកិិច្ចច
ផ្លូូ�វច្បាាប់់ណាមួួយក្រោ��មចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ឬបទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ច្បាាប់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ិ នការណាមួួយក្រោ��មចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ករណីី មានទំំនាស់់
ដើ�ើម្បីី�ចាត់់វិធា
រវាង ឬក្នុុ�ងចំំណោ�មបុុគ្គគលទាំង
ំ ឡាយដែ�លទាមទារសិិទ្ធិិ�ចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់អាជីីវកម្មមនោះ�ះ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

(m) (l) សិិទ្ធិិ�ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់អាចប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បាន និិងកាតព្វវកិិច្ចច
ទាំំងឡាយដែ�លដាក់់ទៅ�លើ�ើអាជីីវកម្មមណាមួួយដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មចំំណងជើ�ើង
នេះ�ះ មិិ នត្រូ�វូ អនុុវត្តតដល់់កម្រិ�ិតមួួយដែ�លវាប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�លើ�ើសកម្មមភាព
មិិ នមែ�នពាណិិជ្ជជកម្មមរបស់់បុុគ្គគល ឬអង្គគភាពដូូចមានបរិិយាយនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង 
(b) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 2 នៃ�មាត្រា� I នៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញរដ្ឋឋ California ។

(m) (1) ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះមិិ នត្រូ�វូ អនុុវត្តតចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មានដូូចខាងក្រោ��ម
នេះ�ះឡើ�ើយ៖

(A) ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លត្រូ�វូ បានប្រ�មូូលដោ�យអាជីីវកម្មមអំំពីីរូ ូបវ័ ័ន្តបុ
ត ុគ្្
គលម្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លដែ�លរូ ូបវ័ ័ន្តបុ
ត ុគ្គគលនោះ�ះធ្វើ�ើ�ជាអ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�
បម្រើ��ើ ការងារ និិ យោ�ជិិក ម្ចាាស់់កម្មមសិិទ្ធិិ� នាយក មន្ត្រី�ី� សមាជិិ កបុុគ្គគលិិក
វេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការឯករាជ្យយនៃ�អាជីីវកម្មមនោះ�ះ ដល់់ កម្រិ�ិតមួួយដែ�ល
ថាព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ រូ ូបវ័ ័ន្តបុ
ត ុគ្គគលនោះ�ះត្រូ�វូ បានប្រ�មូូល និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់
តែ�ម្យ៉ាា�ងគត់់ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�តួួនាទីី ឬអតីីតតួួនាទីីរបស់់ វូ ូបវ័ ័ន្តបុ
ត ុគ្គគលនោះ�ះ
ជាអ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�បម្រើ��ើ ការងារ និិ យោ�ជិិក ម្ចាាស់់កម្មមសិិទ្ធិិ� នាយក មន្ត្រី�ី� 
សមាជិិ កបុុគ្គគលិិកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការឯករាជ្យយនៃ�អាជីីវកម្មមនោះ�ះ។

(B) ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រមូលដោយអាជី វកម្មដែលជា
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងគ្រាមានអាសន្នរបស់ រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលនោះដែលធ្វើជា
អ្នកដាក់ពាក្យសុំបម្រើ ការងារ និ យោជិ ក ម្ចា ស់  នាយក មន្ត្រី សមាជិ ក
បុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្រ ឬអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យនៃអាជី វកម្ម នោះក្នុងកម្រិតមួយ
ដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួននោះត្រូវបានប្រមូល និងប្រើប្រាស់ តែម្យ៉ាងគត់ក្នុង
បរិបទនៃការមានទំនាក់ទំនងគ្រាមានអាសន្ននៅល�ើ សំណំុ ឯកសារ។

(C) ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលចាំបាច់ សម្រាប់ អាជី វកម្មដ�ើ ម្បីរក្សាដ�ើ ម្បី
គ្រប់ គ្រងអត្ថប្រយោជន៍ សម្រាប់ រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលផ្សេងទ�ៀតដែលទាក់ទងនឹ ង
រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលនោះ ដែលធ្វើជាអ្នកដាក់ពាក្យសុំបម្រើ ការងារ និ យោជិ ក 
ម្ចាាស់់  នាយក មន្ត្រី�ី� សមាជិិ កបុុគ្គគលិិកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការឯករាជ្យយ
នៃ�អាជីីវកម្មមនោះ�ះ ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតមួួយដែ�លថ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះត្រូ�វូ បាន
ប្រ�មូូលនិិងប្រើ��ើប្រា�ស់់តែ�ម្យ៉ាា�ងគត់់ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ទាំំងនោះ�ះ។
(2) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែករងនេះ៖

(A) “អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលដែលផ្ដល់ សេវាកម្ម
អ្វីមួយជូនអាជី វកម្មដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

(B) “នាយក” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលដែលត្រូវបានចាត់តាំងនៅក្នុង
លក្ខន្តិកៈសាជី វកម្មនោះ ឬត្រូវបានបោះឆ្នោ តជ្រើ សរ�ើសដោយសាជី វករ 
និិ ងរូ ូបវ័ ័ន្តបុ
ះឆ្នោ�ោ តជ្រើ��ើ សរើើ�ស
ត ុគ្គគលទាំង
ំ ឡាយដែ�លត្រូ�វូ បានចាត់់តាំង បោះ�
ំ
ឬតែ�ងតាំំងដោ�យឈ្មោះ�ះ�ឬមុុខងារផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ�ើ� ជានាយក និិ ង
អ្ននកស្ននងរបស់់ ពួួកគេ�។

(C) “សមាជិ កបុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្រ” មានន័ យថាគ្រូពេទ្យ និ ងគ្រូពេទ្យ
វះកាត់ ទន្តពេទ្យ ឬគ្រូព្យាបាលគ្រេចជ�ើ ងដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ ណ្ណ
ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 2 (ដែលចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 500) 
នៃក្រមស្ដីពីអាជី វកម្ម និ ងវិជ្ជា ជី វៈ និ ងគ្រូពេទ្យចិ ត្តសាស្ត្របែបគ្លីនិ ក ដូច
មានកំណត់នៅក្នុងផ្នែកទី 1316.5 នៃក្រមស្ដីពីសុខភាព និ ងសុវត្ថិភាព។
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(D) “មន្ត្រី�ី�” មានន័័ យថា រូ ូបវ័ ័ន្តបុ
ត ុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានបោះ�ះឆ្នោ�ោ តជ្រើ��ើ សរើើ�ស
ឬតែ�ងតាំំងដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាភិិបាលដើ�ើ ម្បីី�ចាត់់ចែ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ
របស់់ សាជីី វកម្មមមួួយដូូចជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ប្រ�ធាន លេ�ខាធិិ ការ ឬ
ហិិរញ្ញិិ�ក។

(E) “ម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិ” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលដែលបំ ពេញតាមលក្ខណៈ
វិនិច្ឆ័យខាងក្រោម៖
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(i) មានកម្មសិទ្ធិ ឬសិ ទ្ធិអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោ តល�ើ សពី 50 ភាគរយ
នៃភាគហ៊ន
ុ សរ ុបនៃថ្នាក់ណាមួយនៃមូលប័ ត្របោះឆ្នោ តរបស់ អាជី វកម្ម។

(ii) មានការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងរបៀ�ៀបណាមួួយទៅ�លើ�ើ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត
នៃ�ភាគច្រើ��ើ ននៃ�នាយក ឬបុុគ្គគលទាំង
ំ ឡាយដែ�លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មុុខងារ
ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះ។

(iii) មានសិ ទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រើ ឥទ្ធិពលគ្រប់ គ្រងទៅល�ើ ការចាត់ចែង
របស់ ក្រុមហ៊ន
ុ ។

(3) ផ្នែករងនេះមិ នត្រូវអនុវត្តទៅល�ើ ផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 1798.100
ឬផ្នែកទី 1798.150 ឡ�ើយ។

(4) ផ្នែករងនេះនឹ ងឈប់ មានប្រសិ ទភា
្ធ ពថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2023។

(n) (1) កាតព្វវកិិច្ចចទាំង
ំ ឡាយដែ�លដាក់់ទៅ�លើ�ើ អាជីីវកម្មមទាំំងឡាយដោ�
យផ្នែ�ែកទីី 1798.100, 1798.105, 1798.106, 1798.110,
1798.115, 1798.121, 1798.130, និិ ង 1798.135 មិិ នត្រូ�វូ
អនុុវត្តតចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងអំំពីីការប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទង 
ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ ឬផ្ទាាល់់ មាត់់រវាងអាជីីវកម្មម និិ ង
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នោះ�ះគឺឺជារូ ូបវ័ ័ន្តតបុុគ្គគលដែ�ល បានដើ�ើ រតួួ
ឫកំំពុុងដើ�ើរតួួជានិិយោ�ជិិក ម្ចាាស់់កម្មមសិិទ្ធិិ� នាយក មន្ត្រី�ី� ឬអ្ននកម៉ៅ�ៅ ការឯករាជ្យយ
នៃ�ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដៃ�គូូ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯកកម្មមសិិទ្ធិិ� ទីីភ្នាាក់់ងារមិិនស្វែ�ែងរក
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ ឬទីីភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាល និិងដែ�លការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទង 
និិងប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�ការជាមួួយអាជីីវកម្មមនោះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងតែ�ម្យ៉ាា�ងគត់់ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�
អាជីីវកម្មមដែ�លធ្វើ�ើ�ការព្យាាយាមដ៏៏ត្រឹ�ម
ូ ឬការ
ឹ ត្រូ�វូ ទាក់់ទងនឹឹង ឬការផ្ដដល់់ជូន 
ទទួួលផលិិតផល ឬសេ�វាកម្មមទៅ�កាន់់ ឬមកពីីក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន ដៃ�គូូ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯក
កម្មមសិិទ្ធិិ� ឬទីីភ្នាាក់់ងារមិិនស្វែ�ែងរកប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ ឬទីីភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាល។
(2) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែករងនេះ៖

(A) “អ្នកម៉ៅការ” “អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គល
ដែលផ្ដល់ សេវាណាមួយជូនអាជី វកម្មដោយយោងតាមកិច្ចសន្យាជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរ។

(B) “នាយក” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលដែលត្រូវបានចាត់តាំងនៅក្នុង
លក្ខន្តិកៈសាជី វកម្មនោះ ឬត្រូវបានបោះឆ្នោ តជ្រើ សរ�ើសដោយសាជី វករ 
និិ ងរូ ូបវ័ ័ន្តតបុុគ្គគលទាំង
ះឆ្នោ�ោ តជ្រើ��ើ សរើើ�ស
ំ ឡាយដែ�លត្រូ�វូ បានចាត់់តាំង បោះ�
ំ
ឬតែ�ងតាំំងដោ�យឈ្មោះ�ះ�ឬមុុខងារផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ�ើ� ជានាយក និិ ង
អ្ននកស្ននងរបស់់ ពួួកគេ�។

(C) “មន្ត្រី” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលដែលត្រូវបានបោះឆ្នោ តជ្រើ សរ�ើស 
ឬតែ�ងតាំំងដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលដើ�ើម្បីី�ចាត់ចែ�ងប្រ�តិ
ប
់
ិ ត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់
សាជីីវកម្មមមួួយដូូចជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ប្រ�ធាន លេ�ខាធិិការ ឬហិិរញ្ញិិ�ក។
(D) “ម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិ” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលដែលបំ ពេញតាម
លក្ខខណ្ឌ ខាងក្រោម៖

(i) មានកម្មសិទ្ធិ ឬសិ ទ្ធិអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោ តល�ើ សពី 50 ភាគរយ
នៃភាគហ៊ុនសរ ុបនៃថ្នាក់ណាមួយនៃមូលប័ ត្របោះឆ្នោ តរបស់ អាជី វកម្ម។
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(ii) មានការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងរបៀ�ៀបណាមួួយទៅ�លើ�ើ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៃ�
ភាគច្រើ��ើ ននៃ�នាយក ឬបុុគ្គគលទាំង
ំ ឡាយដែ�លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មុុខងារស្រ�ដៀ�ៀង
គ្នាានេះ�ះ។

(iii) មានសិ ទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រើ ឥទ្ធិពលគ្រប់ គ្រងទៅល�ើ ការចាត់ចែង
របស់ ក្រុមហ៊ុន។

(3) ផ្នែករងនេះត្រូវមានប្រសិ ទភា
្ធ ពនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2021។
2023។
64 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

(o) (1) ផ្នែកទី 1798.105 និ ង 1798.120 មិ នត្រូវអនុវត្តចំ ពោះ
ការប្រមូល ការដំ ណ�ើរការ ការលក់ ឬការប្រកាសផ្សាយព័ត៌មាន
អ្នកគ្រប់ គ្រងអាជី វកម្មរបស់ ទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម 
ដល់់ កម្រិ�ិតមួួយដែ�លទីីភ្នាាក់់ងាររាយការណ៍៍ឥណទានពាណិិជ្ជជកម្មមនោះ�ះ
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងអាជីីវកម្មម តែ�ម្យ៉ាា�ងគត់់គឺឺដើ�ើម្បីី�កំំណត់់
អត្តតសញ្ញាាណទំំនាក់់ទំំនងរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាមួួយនឹឹងអាជីីវកម្មម ដែ�ល
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នោះ�ះមាន ឬទាក់់ទងអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់តែ�ក្នុុ�ងតួួនាទីីរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ក្នុុ�ងនាមជាម្ចាាស់់ កម្មមសិិទ្ធិិ� នាយក មន្ត្រី�ី� ឬនិិ យោ�ជិិកចាត់់ចែ�ងរបស់់
អាជីីវកម្មមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
(2) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែករងនេះ៖

(A) “ព័ត៌មានអ្នកគ្រប់ គ្រងអាជី វកម្ម” មានន័ យថា ឈ្មោះ ឬបណ្
ដា ឈ្មោះ
របស់ ម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិ ឬបណ្
ដា ម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិ នាយក មន្ត្រី ឬនិ យោជិ ក
ចាត់ចែងរបស់ អាជី វកម្ម និ ងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង រ ួមមានជាអាទិ៍ មុខងារ
អាជី វកម្ម សម្រាប់ ម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិ ឬបណ្
ដា ម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិ នាយក មន្ត្រី ឬ
និ យោជិ កចាត់ចែងនោះ។

(B) “ទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម” មានអត្ថន័យដូចបាន
ចែងនៅក្នុងផ្នែករង (b) នៃផ្នែកទី 1785.42។

(C) “ម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិ” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលដែលបំ ពេញតាម
លក្ខខណ្ឌ ខាងក្រោម៖

(i) មានកម្មសិទ្ធិ ឬសិ ទ្ធិអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោ តល�ើ សពី 50 ភាគរយ
នៃភាគហ៊ន
ុ សរ ុបនៃថ្នាក់ណាមួយនៃមូលប័ ត្របោះឆ្នោ តរបស់ អាជី វកម្ម។

(ii) មានការគ្រប់ គ្រងនៅក្នុងរប�ៀបណាមួយទៅល�ើ ការបោះឆ្នោ តនៃ
ភាគច្រើ ននៃនាយក ឬបុគ្គលទាំងឡាយដែលប្រើ ប្រាស់ មុខងារស្រដ�ៀង
គ្នានេះ។
(iii) មានសិ ទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រើ ឥទ្ធិពលគ្រប់ គ្រងទៅល�ើ ការចាត់ចែង
របស់ ក្រុមហ៊ន
ុ ។

(D) “នាយក” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលដែលត្រូវបានចាត់តាំងនៅក្នុង
លក្ខន្តិកៈសាជី វកម្មនៃអាជី វកម្ម ក្នុងនាមជានាយក ឬត្រូវបានបោះឆ្នោ ត
ជ្រើ សរ�ើសដោយសាជី វករនិ ងរ ូបវ ័ន្តបុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវបាន
ចាត់តាំង បោះឆ្នោ តជ្រើ សរ�ើស ឬតែងតាំងដោយឈ្មោះឬមុខងារ
ផ្សេងទ�ៀតដ�ើ ម្បីធ្ើ វជានាយក និ ងអ្នកស្នងរបស់ ពួកគេ។

(E) “មន្ត្រី” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលដែលត្រូវបានបោះឆ្នោ តជ្រើ សរ�ើស
 ឬតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើ ម្បីចាត់ចែងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ
របស់ សាជី វកម្មមួយដូចជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ ប្រធាន លេខាធិ ការ ឬ
ហិរញ្ញិក។

(F) “និ យោជិ កផ្នែកគ្រប់ គ្រង” មានន័ យថា រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលដែលឈ្មោះ
និ ងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងត្រូវបានរាយការណ៍ទៅកាន់ ឬប្រមូលដោយ
ទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍ឥណទានពាណិជ្ជកម្មថាជាអ្នកចាត់ចែងចម្បងនៃ
អាជី វកម្មមួយ និងត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ តែម្យ៉ាងគត់ក្នុងបរិបទនៃតួនាទីរបស់
រ ូបវ ័ន្តបុគ្គលនោះថាជាអ្នកចាត់ចែងចម្បងនៃអាជី វកម្មនោះ។

(p) កាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលដាក់ទៅល�ើ អាជី វកម្មនៅក្នុងផ្នែកទី 
1798.105, 1798.106, 1798.110 និ ង 1798.115 មិ នត្រូវ
អនុវត្តទៅល�ើ ទិន្នន័យគ្រួសារឡ�យ
ើ ។

(q) (1) ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះមិិ នតម្រូ�ូវឲ្យយអាជីីវកម្មមមួួយអនុុលោ�មតាមសំំ
ណើ�ើរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បានដើ�ើ ម្បីី�លុុបចោ�លព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្រោ��មផ្នែ�ែកទីី 1798.105 ដល់់ កម្រិ�ិតមួួយ
ដែ�លសំំ ណើ�ើអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះនិិ ទ្ទេ�េស

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
 ពិិន្ទុុ�នៃ�ការអប់់ រំំ ឬលទ្ធធផលតេ�ស្តតអប់់ រំរំ បស់់ សិិស្សសដែ�លអាជីីវកម្មមកាន់់ កាប់់
ក្នុុ�ងនាមជាទីីភ្នាាក់់ងារអប់់ រំក្នុ
ំ ុ�ងមូូលដ្ឋាាន ដូូចមានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង 
(d) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 49073.1 នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីការអប់់ រំ ដែ�លសិ
ំ
ិ ស្សសនោះ�ះចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
ចូូលរៀ�ៀនបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអាជីីវកម្មមមួួយមិិនអនុុលោ�មតាមសំំ ណើ�ើ
ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះទេ�នោះ�ះ អាជីីវកម្មមត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងដល់់ អ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ថា ខ្លួួ�នកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�ដោ�យអនុុលោ�មតាមការលើ�ើ កលែ�ងនេះ�ះ។

(2) នៅ�ក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងសំំណើ�ើដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែក
ទីី 1798.110 ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះមិិ នតម្រូ�ូវឲ្យយអាជីីវកម្មមមួួយប្រ�កាសផ្សាាយ
អំំពីីការវាយតម្លៃ�ៃស្តតង់់ដារអប់់ រំំ ឬការវាយតម្លៃ�ៃការអប់់ រំំ ឬការឆ្លើ�ើ�យតប
ជាក់់លាក់់របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ចំំពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃស្តតង់់ដារអប់់ រំំ
ឬការវាយតម្លៃ�ៃការអប់់ រំឡើ�
ំ យ ប្រ�សិ
ើ
ិ នបើ�ើការចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ កាន់់ កាប់់ ឬ
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នឹឹងបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់សុុពលភាព និិ ងភាព
អាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តបា
ត ននៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃស្តតង់់ដារអប់់ រំំ ឬការវាយតម្លៃ�ៃការអប់់ រំំ
នោះ�ះ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអាជីីវកម្មមមួួយមិិនអនុុលោ�មតាមសំំ ណើ�ើដោ�យអនុុលោ�ម
តាមផ្នែ�ែកនេះ�ះទេ�នោះ�ះ អាជីីវកម្មមត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ថា ខ្លួួ�ន
កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�ដោ�យអនុុលោ�មតាមការលើ�ើ កលែ�ងនេះ�ះ។
(3) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃផ្នែករងនេះ៖

(A) “ការវាយតម្លៃស្តង់ ដារអប់ រំ ឬការវាយតម្លៃការអប់ រ”ំ មានន័ យថា
សំំ ណួួរ ឬតេ�ស្តត ឬការវាយតម្លៃ�ៃផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមានលក្ខខណៈៈស្តតង់់ដារ 
ឬមិ នស្តង់ ដារដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីវាយតម្លៃសិ ស្សនៅក្នុង ឬ
សម្រាប់ ការចូលថ្នាក់មត្តេយ្យ និ ងថ្នាក់ទី 1 ដល់ 12 ដោយរាប់ បញ្ចូល
ិ វិជ្ជា ជី វៈ និ ងកម្មវធី
ិ
ទាំងសាលារ�ៀន ស្ថាប័ នក្រោយមធ្យមសិ ក្សា កម្មវធី
ថ្នាក់ក្រោយឧត្ដមសិ ក្សា ដែលទទួលស្គាល់ ដោយទីភ្នាក់ងារទទួលស្គាល់
ផ្លូវការ ឬអង្គការដែលទទួលស្គាល់ ដោយរដ្ឋ California ឬក្រសួងអប់ រំ
សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាការពិនិត្យលិ ខិតបញ្ជាក់ និងអាជ្ញាប័ ណដែលប្រ
្ណ
ើ
សម្រាប់ កំណត់សមត្ថភាព និ ងភាពមានសិ ទ្ធិក្នុងការទទួលលិខិតបញ្ជាក់ ឬ
អាជ្ញាប័ ណពី
្ណ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋា ភិបាល ឬស្ថាប័ នទទួលស្គាល់ របស់ រដ្ឋា ភិបាល។

(B) “បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុពលភាព និ ងភាពអាចជ�ឿទុកចិត្តបាននៃ
ការវាយតម្លៃស្តង់ ដារអប់ រំ ឬការវាយតម្លៃការអប់ រ”ំ មានន័ យថា ការ
បញ្ចេញព័ត៌មានដែលនឹ ងផ្ដល់ ប្រយោជន៍ ដល់អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលបាន
ដាក់ជូនសំ ណ�ើអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន ឬទៅកាន់ រ ូបវ ័ន្ត
បុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទ�ៀត។

(r) ផ្នែកទី 1798.105 និ ង 1798.120 មិ នត្រូវអនុវត្តចំ ពោះការប្រើ
ប្រាស់  ការប្រកាសផ្សាយ ឬការលក់របស់ អាជី វកម្មនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
ជាក់លាក់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ណាម្នាក់ ប្រសិ នប�ើអ្នកប្រើ ប្រាស់ នោះ
បានយល់ ព្រមចំ ពោះការប្រើ ប្រាស់ ការប្រកាសផ្សាយ ឬការលក់របស់
អាជី វកម្មនូវព័ត៌មាននោះ ដ�ើ ម្បីបង្កើតបានជាវត្ថុរ ូបវ ័ន្តមួយ រ ួមមានជាអាទិ៍
ស�ៀវភៅឆ្ំនា សិ ក្សាដែលមានរ ូបថតរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ប្រសិ នប�ើ៖

(1) អាជី វកម្មនោះបានរ៉ាប់ រងចំណាយយ៉ាងច្រើ នផ្អែកទៅល�ើ 
ការយល់ ព្រមរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(2) ការអនុុលោ�មតាមសំំ ណើ�ើរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការជ្រើ��ើ សរើើ�សការ
មិិ នចូូលរួ ួមការលក់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬលុុបចោ�ល
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នោះ�ះនឹឹ ងមិិនសមហេ�តុុសមផលជា
លក្ខខណៈៈពាណិិជ្ជជកម្មមឡើ�ើយ។

(3) អាជី វកម្មអនុលោមតាមសំ ណ�ើរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅពេលដែលវា
សមហេតុសមផលជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មក្នុងការធ្វើដូច្នោះ។
ផ្នែកទី  16. ផ្នែកទី 1798.150 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដែលមានខ្លឹមសារ៖

1798.150. ការរំលោភបំ ពានសន្តិសុខព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

1798.150. (a) (1) អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ណាម្នាាក់់ដែ�លព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
មិិ នត្រូ�វូ បានអ៊ីី�នគ្រី�ីប និិ ងមិិនត្រូ�វូ បានរៀ�ៀបចំំ សម្រា�ប់់ បោះ�ះពុុម្ពព 
ដូូចមានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌរង (A) នៃ�កថាខណ្ឌឌទីី (1) នៃ�
ផ្នែ�ែករង (d) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 1798.81.5 ឬដែ�លអាសយដ្ឋាានអ៊ីី�មែ�ល
រួ ួមផ្សំំ�ជាមួួយនឹឹងពាក្យយសម្ងាាត់់ ឬសំំ ណួួរ និិ ងចម្លើ�ើ�យផ្នែ�ែកសន្តិិ�សុុខ
ដែ�លនឹឹ ងអនុុញ្ញាាតការចូូលដំំណើ�ើរការគណនីីនោះ�ះ ស្ថិិ�តក្រោ��មការចូូល
ដំំ ណើ�ើរការ និិ ងការផ្ទេ�េរអំំពើ�ើរចោ�រកម្មម ឬការប្រ�កាសផ្សាាយដោ�យគ្មាាន
ការអនុុញ្ញាាត ដែ�លជាលទ្ធធផលនៃ�ការរំំលោ�ភបំំ ពានរបស់់ អាជីីវកម្មមទៅ�លើ�ើ
ិ ិ ងការប្រ�តិិបត្តិិ�សន្តិិ�សុុខ
កាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងការអនុុវត្តត និិងរក្សាានូូវនីីតិិវិធីីនិ
ដ៏៏ សមហេ�តុុសមផល ដែ�លសមរម្យយចំំ ពោះ�ះលក្ខខណៈៈនៃ�ព័័ត៌៌មាន ដើ�ើ ម្បីី�
ការពារព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លអាចបង្កើ�ើ�តជាវិិធានការរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីីមួួយ
សម្រា�ប់់ ខាងក្រោ��មនេះ�ះ៖

(A) ដ�ើ ម្បីរ៉ាប់រងទៅល�ើ ការខូចខាតក្នុងចំ នួនទឹកប្រាក់មិនតិចជាងមួយ
រយដុល្លារ ($100) និ ងមិ នច្រើនជាងប្រាំពីររយហាសិ បដុល្លារ ($750)
ក្នុងអ្នកប្រើ ប្រាស់ ម្នាក់ ក្នុងឧបទ្ទវហេតុមួយ ឬការខូចខាតជាក់ស្ដែង មួយ
ណាដែលមានចំ នួនទឹកប្រាក់ច្រើនជាង។
(B) ការបន្ធូរបន្ថយដែលជាបញ្ជា ឬការប្រកាស។

(C) រាល់ ការបន្ធូរបន្ថយផ្សេងទ�ៀតដែលតុលាការចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវ។

(2) នៅក្នុងការវាយតម្លៃចំ នួនទឹកប្រាក់នៃការខូចខាតតាមច្បាប់  
តុុលាការត្រូ�វូ ពិិចារណាទៅ�លើ�ើ រាល់់ កាលៈៈទេ�សៈៈពាក់់ព័័ន្ធធមួួយ ឬច្រើ��ើ ន
ដែ�លបង្ហាាញដោ�យភាគីីណាមួួយនៃ�រឿ�ឿងក្ដីី� រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ ន
កំំណត់់ចំំពោះ�ះ លក្ខខណៈៈនិិងភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តមិ
ត ិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ  ចំំនួួននៃ�
ការរំំលោ�ភបំំ ពាន ភាពមិិ នព្រ�មលះះបង់់ នៃ�ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តមិ
ត ិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ  ថេ�រៈៈវេ�
លានៃ�ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តមិ
ត ិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង ឆន្ទៈៈ�នៃ�ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តមិ
ត ិ នត្រឹ�ឹ
មត្រូ�វូ របស់់ចុុងចោ�ទ រួ ួមទាំំងទ្រ�ព្យយ បំំ ណុុល និិងតម្លៃ�ៃសុុទ្ធរធ បស់់ចុុងចោ�ទ។

(b) បណ្ដឹងទាំងឡាយដែលអនុលោមតាមផ្នែកនេះ អាចធ្វើឡ�ងដោយ
ើ
អ្នកប្រើ ប្រាស់  ប្រសិ នប�ើ មុនពេលចាប់ ផ្ដើមអំព�ើណាមួយប្រឆាំងនឹ ង
អាជី វកម្មសម្រាប់ ការខូចខាតតាមច្បាប់ ជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬទូទាំង
ថ្នាក់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ផ្ដល់ ជូនសេចក្ដីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍
អក្សរក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃធ្វើការដែលកំណត់នូវប្រការជាក់លាក់នៃ
ចំ ណងជ�ើងនេះ ដែលការចោទប្រកាន់ របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ត្រូវបាន ឬ
កំពុងត្រូវបានរំលោភបំ ពាន។ ករណីដែលការកៃខៃអាចធ្វើទៅបាន 
ប្រសិ នប�ើក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ អាជី វកម្មនោះពិតជាបានដោះស្រាយ
ការរំលោភបំ ពានដែលបានជូនដំណឹងនិ ងផ្ដល់ ជូនអ្នកប្រើ ប្រាស់ នូវ
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឆាប់ រហ័សមួយ ដែលថា
ការរំលោភបំ ពាននោះត្រូវបានដោះស្រាយរ ួច ហ�ើយនឹងគ្មានការរំលោភ
បំ ពានបន្ថែមក�ើតឡ�ើងទ�ៀតនោះ គ្មានការខូចខាតតាមច្បាប់ ជាលក្ខណៈ
បុគ្គល ឬការខូចខាតតាមច្បាប់ ទូទាំងថ្នាក់ អាចត្រូវបានចាប់ ផ្ដើម
ិ ិង
ប្រឆាំងនឹ ងអាជី វកម្មនោះឡ�ើយ។ ការអនុវត្ត និ ងការរក្សានូវនីតិវធី ន
ការប្រតិបត្តិសន្តិសុខស
 មហេតុសមផល ដោយអនុលោមតាមផ្នែក
ទី 1798.81.5 ក្រោយការបំ ពាន មិ នបង្កើតបានជាការកៃខៃមួយ
ដែលទាក់ទងនឹ ងការរំលោភបំ ពាននោះឡ�ើយ។ គ្មានសេចក្ដីជូនដំណឹង
ណាមួយត្រូវបានតម្រូវមុនពេលដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ ជាបុគ្គលចាប់ ផ្ដើម
សកម្មភាពមួយ តែម្យ៉ាងគត់សម្រាប់ ការខូចខាតលុយកាក់ជាក់ស្ដែង 
ដែ�លបានទទួួលរងដោ�យសារតែ�ការរំំលោ�ភបំំ ពានដែ�លត្រូ�វូ បាន
ចោ�ទប្រ�កាន់់ ពីីចំំណងជើ�ើងនេះ�ះឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអាជីីវកម្មមមួួយបន្តត
រំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ដែ�លរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែង
ការណ៍៍ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរឆាប់់ រហ័័ស ដែ�លផ្ដដល់់ ជូូនអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ក្រោ��មផ្នែ�ែកនេះ�ះ អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាចចាប់់ ផ្តើ�ើ� មសកម្មមភាពមួួយប្រ�ឆាំងនឹ
ំ ឹង
អាជីីវកម្មម ដើ�ើ ម្បីី�អនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ 
ហើ�ើយអាចបន្តតការខូូចខាតតាមច្បាាប់់ សម្រា�ប់់ ការរំំលោ�ភបំំ ពាននីីមួួយៗ
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
នៃ�សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរឆាប់់ រហ័័ស ក៏៏ដូូចជារាល់់
ការរំំលោ�ភបំំ ពានណាមួួយទៅ�លើ�ើ ចំំណងជើ�ើងនៅ�ក្រោ��យកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�
សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរនោះ�ះ។

(c) បុព្វហេតុនៃសកម្មភាពដែលបង្កើតឡ�ើងដោយផ្នែកនេះ ត្រូវអនុវត្ត
ចំ ពោះតែរាល់ ការរំលោភបំ ពានទាំងឡាយដូចបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែករង 
(a) ហ�ើយមិ នត្រូវផ្អែកទៅល�ើ ការរំលោភបំ ពានទៅល�ើ ផ្នែកផ្សេងទ�ៀត
នៃចំ ណងជ�ើងនេះឡ�ើយ។ គ្មានអ្វីមួយនៅក្នុងចំណងជ�ើងនេះត្រូវបាន
បកស្រាយថាបម្រើ ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ សិទ្ធិឯកជននៃសកម្មភាពក្រោម
ច្បាប់ ណាមួយផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។ នេះមិ នត្រូវបានបកស្រាយថាជាការ
បន្ធូរបន្ថយភាគីណាមួយពីករណីយកិច្ច ឬកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវបាន
ដាក់ក្រោមច្បាប់ ផ្សេងទ�ៀត ឬរដ្ឋធម្មនុញស
្ញ ហរដ្ឋអាមេរិក ឬរដ្ឋ
California ឡ�ើយ។
ផ្នែកទី  17. ផ្នែកទី 1798.155 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដែលមានខ្លឹមសារ៖

1798.155. ការអនុវត្តផ្នែករដ្ឋបាល

1798.155. (a) អាជី វកម្ម ឬភាគីទីបីណាមួយអាចស្វែងរក
មតិយោបល់ របស់ អគ្គមេធាវីសម្រាប់ ការណែនាំអំពីរប�ៀបអនុលោមតាម
ប្រការទាំងឡាយនៃចំ ណងជ�ើងនេះ។

(b) អាជី វកម្មមួយត្រូវចាត់ទុកថារំលោភបំ ពានល�ើ ចំណងជ�ើងនេះ
ប្រសិ នប�ើខ្លួនខកខានក្នុងការកៃខៃរាល់ ការរំលោភបំ ពានដែលបាន
ចោទប្រកាន់ ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃក្រោយការជូនដំណឹងអំពីការមិន
អនុលោមដែលបានចោទប្រកាន់ ។ អាជី វកម្ម អ្នកផ្ដល់ សេវា អ្នកម៉ៅការ
ឬបុុគ្គគលម្នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លរំំលោ�ភបំំ ពានចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ ត្រូ�វូ ស្ថិិ�ត
ក្រោ��មសេ�ចក្ដីី�បង្គាាប់់ និិង ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ចំំ ពោះ�ះ ការពិិន័័យផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាលមិិ ន
លើ�ើ សពីីពីីរពាន់់ ប្រាំ�រយដុ
ុល្លាារ ($2,500) សម្រា�ប់់ ការរំំលោ�ភបំំ ពាននីី
ំ
មួួយៗ ឬប្រាំ�ំពីីរពាន់់ ប្រាំ�រយដុ
ុល្លាារ ($7,500) សម្រា�ប់់ ការរំំលោ�ភបំំ ពាន
ំ
ដោ�យចេ�តនានិិ មួួយៗ ឬការរំំលោ�ភបំំ ពានដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាជីីវកម្មម អ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ 
ឬបុុគ្គគលផ្សេ�េងទៀ�ៀតបានដឹឹងជាក់់ស្ដែ�ែងថាមានអាយុុក្រោ��ម 16 ឆ្នាំំ� 
ដូូចដែ�លបានលៃ�តម្រូ�ូវដោ�យអនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌទីី (5) នៃ�ផ្នែ�ែករង (a)
នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 1798.185 នៅ�ក្នុុ�ងបណ្ដឹឹ�ងអនុុវត្តតរដ្ឋឋបាលដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារ
ការពារឯកជនភាពរដ្ឋឋ California។ ទោ�សបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋប្បបវេ�ណីីមិិ នលើ�ើ ស
ពីីពីីរពាន់់ ប្រាំ�រយដុ
ុល្លាារ ($2,500) សម្រា�ប់់ រាល់់ ការរំំលោ�ភបំំ ពាន
ំ
នីីមួួយៗ ឬប្រាំ�ំពីីរពាន់់ ប្រាំ�រយដុ
ុល្លាារ ($7,500) សម្រា�ប់់ ការរំំលោ�ភ
ំ
បំំ ពានដោ�យចេ�តនា ដែ�លត្រូ�វូ វាយតម្លៃ�ៃ និិ ងដោះ�ះស្រា�យនៅ�ក្នុុ�ងបណ្ដឹឹ�ង
រដ្ឋឋប្បបវេ�ណីីដែ�លប្ដឹឹ�ងក្នុុ�ងនាមជាប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ California ដោ�យ
អគ្គគមេ�ធាវីី។ ទោ�សបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋប្បបវេ�ណីីដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ
ត្រូវវាយតម្លៃ និ ងដោះស្រាយទាំងស្រុងនៅក្នុងបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែល
ប្ដឹងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋ California ដោយអគ្គមេធាវី។
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(c) (b) នៅ�ក្នុុ�ងការពិិន័័យរដ្ឋឋបាល ទោ�សបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី ដែ�លត្រូ�វូ
បានវាយតម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ ការរំំលោ�ភបំំ ពានចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ និិ ងចំំណាត់់ការ
នៃ�ដំំ ណោះ�ះស្រា�យណាមួួយលើ�ើ បណ្ដឹឹ�ងដែ�លប្ដឹឹ�ងដោ�យអនុុលោ�មតាម
ផ្នែ�ែករង (b) (a) ត្រូ�វូ ដាក់់នៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិឯកជនភាពអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ដែ�ល
បង្កើ�ើ�តនៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិទូូទៅ�ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (a) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 
1798.160 ដោ�យមានចេ�តនាទូូទាត់់ទាំងស្រុ�
ុងរាល់់ ថ្លៃ�ៃចំំណាយដែ�ល
ំ
ទទួួលបន្ទុុ�កដោ�យតុុលាការរដ្ឋឋនិិ ងអគ្គគមេ�ធាវីីនិិងទីីភ្នាាក់់ងារការពារឯកជន
ភាពរដ្ឋឋ California ទាក់់ទងនឹឹ ងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ។
ផ្នែ�ែកទីី  18. ផ្នែ�ែកទីី 1798.160 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី ត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�
វិិសោ�ធនកម្មមដែ�លមានខ្លឹឹ�មសារ៖
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1798.160. មូលនិធិឯកជនភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់

1798.160. (a) មូូលនិិធិិពិិសេ�សដែ�លត្រូ�វូ គេ�ស្គាាល់់ ថា “មូូលនិិធិិ
ឯកជនភាពអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់” ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តនៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិទូូទៅ�នៅ�ក្នុុ�ង
រតនាគាររដ្ឋឋ និិ ងអាចរកបានសម្រា�ប់់ ការបម្រុ� ុងទុុកដោ�យអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�
សិិ ន ដើ�ើ ម្បីី�ទូូទាត់់បន្ទុុ�កចំំ ណាយដែ�លទទួួលរងដោ�យតុុលាការរដ្ឋឋពាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹ ងបណ្ដឹឹ�ងដែ�លបានប្ដឹឹ�ងដើ�ើ ម្បីី�អនុុវត្តតចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ និិ ងរាល់់ បន្ទុុ�ក
ចំំ ណាយដែ�លទទួួលរងដោ�យអគ្គគមេ�ធាវីីនៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតករណីីយកិិច្ចច
របស់់ អគ្គគមេ�ធាវីីក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះនិិ ងបន្ទាាប់់ មកសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណង
ិ ិ យោ�គនៅ�ក្នុុ�ងរតនាគាររដ្ឋឋ ជាមួួយនឹឹងប្រា�ក់់ចំំណូូល 
បង្កើ�ើ�តនូូវមូូលនិិធិិវិនិ
ឬការប្រា�ក់់ណាមួួយពីីមូូលនិិធិិដែ�លត្រូ�វូ ដាក់់នៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិទូូទៅ� និិង
ការបង្កើ�ើ�តប្រា�ក់់ជំំនួួយដើ�ើម្បីី�លើ�ើ កកម្ពពស់់ និិងការពារឯកជនភាពអ្ននកប្រើ��ើ
ិ ័ យឯកជនភាពតាមអនឡាញ និិ ងផ្តល់
ប្រា�ស់់ អប់់ រំកុ
ត ់
ំ ុមារនៅ�ក្នុុ�ងវិស័
ិ សហការជាមួួយអង្គគភាពអនុុវត្តតច្បាាប់់អន្តតរជាតិិដើ�ើម្បីី�
មូូលនិិធិិដល់់កម្មមវិធីី
ប្រ�យុុទ្ធប្រ�ឆាំ
ងនឹ
ធ
ំ ឹ ងសកម្មមភាពក្លែ�ែងបន្លំំ�ទាក់់ទងនឹឹ ងការបំំ ពានទិិន្ននន័័យ
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់។
(b) មូលនិធិដែលផ្ទេរទៅកាន់ មូលនិធិឯកជនភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់  ត្រូវ
ប្រើ ប្រាស់ ទាំងស្រុងដូច តទៅ៖

(1) ដ�ើ ម្បី ដ�ើ ម្បី ទូទាត់រាល់ បន្ទុកដែលទទួលរងដោយតុលាការរដ្ឋ និង
អគ្គមេធាវីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណងជ�ើងនេះ។

(2) បន្ទា ប់ ពីបំ ពេញកាតព្វកិច្ចក្រោមកថាខណ្ឌ ទី (1) មូលនិធិដែលនៅ
សេសសល់ ត្រូវលៃចែកតាមឆ្ំនា សារព�ើពន្ធនី មួយៗដូចតទៅ៖

(A) កៅ�សិិ បមួួយភាគរយត្រូ�វូ វិិនិិយោ�គដោ�យហិិរញ្ញិិ�កនៅ�ក្នុុ�ងទ្រ�ព្យយហិិរញ្ញញ
វត្ថុុ� ដោ�យមានគោ�លដៅ�បង្កើ�ើ�នជាអតិិបរមានូូវលទ្ធធផលរយៈៈពេ�លវែ�ង 
ដែ�លស៊ីី�គ្នាា ជាមួួយនឹឹងកម្រិ�ិតហានិិ ភ័័យដែ�លត្រូ�វូ ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន។ ប្រា�ក់់ដើ�ើម
មិិ នត្រូ�វូ ស្ថិិ�តក្រោ��មការផ្ទេ�េរ ឬលៃ�បម្រុ� ុងទុុកឡើ�យ ក្នុ
ុ�ងករណីីដែ�លការប្រា�ក់់
ើ
និិ ងប្រា�ក់់ចំំណូូលណាមួួយត្រូ�វូ ផ្ទេ�េរជាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ទៅ�កាន់់ មូូលនិិធិិទូូទៅ�
សម្រា�ប់់ ការដកទុុកដោ�យរដ្ឋឋសភាសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងមូូលនិិធិិទូូទៅ�។
(B) ប្រាំបួនភាគរយត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ សម្រាប់ ទីភ្នាក់ងារការពារ
ឯកជនភាពរដ្ឋ California សម្រាប់ គោលបំ ណងបង្កើតប្រាក់ជំនួយនៅ
រដ្ឋ California ដោយ 3 ភាគរយត្រូវលៃចែកទៅកាន់ អ្នកទទួលជំ នួយ
ដូចតទៅ៖

(i) អង្គការមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដ�ើ ម្បីល�ើកកម្ពស់ និងការពារ
ឯកជនភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(ii) អង្គការមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និ ងទីភ្នាក់ងារសាធារណៈ រ ួមមាន
ជាអាទិ៍ មណ្ឌលសាលារ�ៀន ដ�ើ ម្បីអប់ រក
ំ ុមារនៅក្នុងវិស័យឯកជនភាព
តាមអនឡាញ។

(iii) ទីីភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់រដ្ឋឋនិិងច្បាាប់់មូូលដ្ឋាាន ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់មូូលនិិធិិដល់់
កម្មមវិិធីី សហការជាមួួយអង្គគភាពអនុុវត្តតច្បាាប់់អន្តតរជាតិិដើ�ើម្បីី�ប្រ�យុុទ្ធប្រ�ឆាំ
ង
ធ
ំ
នឹឹ ងសកម្មមភាពក្លែ�ែងបន្លំំ�ទាក់់ទងនឹឹ ងការបំំ ពានទិិន្ននន័័យអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(c) មូូលនិិធិិទាំងនេះ�
ះមូូលនិិធិិនៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិឯកជនភាពអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ំ
មិិ នត្រូ�វូ ស្ថិិ�តក្រោ��មការដកទុុក ឬផ្ទេ�េរដោ�យអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ លើ�ើ កលែ�ងតែ�នាយកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កំំណត់់ថា មូូលនិិធិិនោះ�ះលើ�ើ សលប់់ ក្នុ�ង
ុ ការផ្ដដល់់ មូូលនិិធិិដែ�លត្រូ�វូ ការដើ�ើ ម្បីី�
ទូូទាត់់ពេ�ញលេ�ញទៅ�លើ�ើ បន្ទុុ�កចំំ ណាយដែ�លទទួួលរងដោ�យតុុលាការរដ្ឋឋ 
និិ ងអគ្គគមេ�ធាវីីទាក់់ទងនឹឹ ងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ដែ�លក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ
អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�អាចដកទុុកមូូលនិិធិិដែ�លលើ�ើ សនោះ�ះសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណង
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ផ្នែ�ែកទីី  19. ផ្នែ�ែកទីី 1798.175 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីីត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�
វិិសោ�ធនកម្មមដែ�លមានខ្លឹឹ�មសារ៖

1798.175. ប្រការដែលមានទំនាស់

1798.175. ចំ ណងជ�ើងនេះមានបំ ណងបន្តសិ ទ្ធិធម្មនុញន្ញ ៃឯកជន
ភាពនិ ងដ�ើម្បីបំពេញ បន្ថែមល�ើ ច្បាប់ ដែលមានស្រាប់ ទាក់ទងនឹ ង
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ជាអាទិ៍រ ួមមានជំ ពូក 22 (ចាប់ ផ្ដើម
ជាមួយនឹងផ្នែក 22575) នៃផ្នែក 8 នៃក្រមអាជី វកម្មនិ ងវិជ្ជា ជី វៈ និ ង
ចំ ណងជ�ើង 1.81 (ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែក 1798.80)។ ប្រការ
នៃចំ ណងជ�ើងនេះមិ នកំណត់ព្រំដែនត្រឹមការប្រមូលព័ត៌មាន តាម
អេឡិចត្រូនិក ឬតាម អ៊ីនធឺ ណិតទេ ប៉ុន្តែអនុវត្តល�ើការប្រមូល និងការ
លក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនទាំងអស់ ដែលបានប្រមូល ដោយអាជី វកម្ម ពី
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។ ប�ើ អាចធ្វើបាន ច្បាប់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ គួរត្រូវបានបកស្រាយឲ្យមានភាពស្របគ្នា ជាមួយនឹង
ប្រការនៃចំ ណងជ�ើងនេះ ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមានទំនាស់ រវាងច្បាប់
ទាំងនេះនិ ងប្រការនៃចំ ណងជ�ើងនេះ ប្រការនៃច្បាប់ ដែលមានការការពារ
ធំ បំផុតសម្រាប់ សិទ្ធិឯកជនភាព សម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ នឹងប្រើជាគោល។
ផ្នែក  20. ផ្នែក 1798.180 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដែលមានខ្លឹមសារ៖

1798.180. សិិ ទ្ធិិ�ទិិញមុុនគេ�

1798.180. ចំ ណងជ�ើងនេះគឺជាបញ្ហាកង្វល់ ទូទាំងរដ្ឋ និងជំ នួស 
ិ ន បទបញ្ញត្តិ ក្រម ទម្រង់ ការ និ ង ច្បាប់ ផ្សេងទ�ៀតដែល
និ ងបង្ការរាល់ វធា
បានអនុម័តដោយក្រុង ខោនធី ក្រុងនិ ងខោនធី សាលាក្រុង ឬទីភ្នាក់ងារ
ក្នុងមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូល និងការលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន របស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដោយអាជី វកម្ម។
ផ្នែក  21. ផ្នែក 1798.185 នៃ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដែលមានខ្លឹមសារ៖

1798.185. បទបញ្ជា

1798.185. (a) នៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្ំនា 2020
អគ្គមេធាវីត្រូវអញ្ជើញឲ្យ មានការចូលរ ួមពីសាធារណជនទូលំទូលាយ 
និិ ងអនុុម័័តបទបញ្ញញត្តិិ�ដើ�ើ ម្បីី�បន្តតកិិច្ចចការក្នុុ�ងគោ�លបំំណង នៃ�ចំំណងជើ�ើង
នេះ�ះ ជាអាទិ៍៍រួ ួមមានតែ�មិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះផ្នែ�ែកនានាដូូចខាងក្រោ��ម៖

(1) ការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព ឬការបន្ថែ�ែម តាមការចាំំបាច់់ នូូវប្រ�ភេ�ទបន្ថែ�ែមនៃ�
ព័័ត៌៌មាន ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នទៅ�លើ�ើ ប្រ�ភេ�ទដែ�លមានរាយនាមនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (c)
នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.130 និិ ងផ្នែ�ែករង (o) (v) នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.140 និិ ងការ
ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព ឬការបន្ថែ�ែមប្រ�ភេ�ទនៃ�ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ទៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ភេ�ទដែ�លមានរាយនាមនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (ae) នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.140
ដើ�ើ ម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រលើ�ើ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា ការអនុុវត្តតការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ 
ឧបសគ្គគក្នុុ�ងការ អនុុវត្តត និិងកង្វវល់់ផ្នែ�ែកឯកជនភាព។

(2) ការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពតាមការចាំំបាច់់លើ�ើ និិយមន័័យ បណ្ដាានិិយមន័័យ
នៃ�ពាក្យយ “ត្រូ�វូ បានបិិ ទបាំំងអត្តតសញ្ញាាណ” និិងបណ្តាា ព័័ត៌៌មានកំំណត់់
អត្តតសញ្ញាាណតែ�មួួយគត់់ “ព័័ត៌៌មានកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណតែ�មួួយគត់់”
ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រ លើ�ើបច្ចេ�េកវិិទ្យាា ការប្រ�មូូលទិន្ននន័
ិ ័យ ឧបសគ្គគ
ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត និិងកង្វវល់់ផ្នែ�ែកឯកជនភាព និិងប្រ�ភេ�ទនៃ� ការបន្ថែ�ែម
ិ
ការកែ�ប្រែ�� ឬការលុុប បន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើនិិយមន័័យនៃ�វិធីីសាស្រ្ត�
ដែ�ល
បាន កំំណត់់
ត
សម្រា�ប់់ ការដាក់់បញ្ជូូ�នសំំណើ�ើដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្រួ�ួលដល់់សមត្ថថភាពរបស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ក្នុ�ង
ុ ការទទួួលបានព័័ត៌៌មានពីីអាជីីវកម្មមស្រ�បទៅ�តាមផ្នែ�ែក 
1798.130 ។ អាជ្ញាាធរដែ�លត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពនិិ យមន័័ យនៃ�ពាក្យយ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

“ត្រូ�វូ បានបិិ ទបាំំងអត្តតសញ្ញាាណ” មិិ នត្រូ�វូ អនុុវត្តតលើ�ើ ស្តង់
ត ់ ដារការបិិ ទបាំំង
អត្តតសញ្ញាាណ ដែ�លបានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 164.514 នៃ�ចំំ ណងជើ�ើង 45
នៃ�ក្រ�មបទបញ្ញញត្តិិ�សហព័័ន្ធឡើ�
ធ យ ដែ�លព័
ើ
័ត៌៌មានទាំំងនោះ�ះធ្លាាប់់ បានហៅ�ថា
“ព័័ត៌៌មានសុុខភាពដែ�លត្រូ�វូ បានការពារ” ដូូចមានកំំណត់់ន័័យនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 
160.103 នៃ�ចំំ ណងជើ�ើង 45 នៃ�ក្រ�ម បទបញ្ញញត្តិិ�សហព័័ន្ធ។
ធ

(3) ការបង្កើ�ើ�តការលើ�ើ កលែ�ងណាមួួយដែ�លចាំបា
ំ ច់់ ដើ�ើម្បីី�អនុុលោ�មតាម
ច្បាាប់់ រដ្ឋឋ ឬច្បាាប់់ សហព័័ន្ធធ ជាអាទិ៍៍រួ ួមមានតែ�មិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះ
ការលើ�ើ កលែ�ងដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអាថ៌៌ កំំបាំង
ំ ការធ្វើ�ើ�ជំំ នួួញ និិ ងសិិទ្ធិិ�នៃ� 
ទ្រ�ព្យយកម្មមសិិ ទ្ធិិ�បញ្ញាានៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�នៃ�ការអនុុម័័តចំំ ណងជើ�ើង
នេះ�ះ និិ ងនៅ�ពេ�ល ក្រោ��យតាមការចាំំបាច់់ ជាមួួយនឹឹងចេ�តនាថាអាថ៌៌ កំំបាំង
ំ
ការធ្វើ�ើ�ជំំ នួួញមិិ នគួួរត្រូ�វូ បានបង្ហាាញក្នុុ�ងការ ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងសំំណើ�ើរបស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បានឡើ�ើយ។
(4) ការបង្កើតវិធាននិ ងទម្រង់ ការដូចខាងក្រោម៖

(A) ដើ�ើ ម្បីី�ជួួយសម្រួ�ួលនិិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងការដាក់់បញ្ជូូ�នសំំ ណើ�ើដោ�យអ្្
នកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�បញ្ឈឈប់់ ការ លក់់ឬ ការចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.120 និិ ងកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�ន លើ�ើ ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1798.121 ដើ�ើ ម្បីី�ធានាថា
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មានសមត្ថថភាពដើ�ើ ម្បីី�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ជម្រើ��ើ សរបស់់ ពួួកគេ� ដោ�យ
មិិ នមានបន្ទុុ�កនិិ ងដើ�ើម្បីី�បង្កាារអាជីីវកម្មមពីីការចូូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពបំំ ភាន់់
ឬបៀ�ៀតបៀ�ៀន រួ ួមមានការសងសឹឹ កប្រ�ឆាំងនឹ
ំ ឹ ង អ្ននក ប្រើ��ើប្រា�ស់់ចំំពោះ�ះការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ សិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�ខណៈៈពេ�ល ដែ�លអនុុញ្ញាាតឲ្យយអាជីីវកម្មមជូូនដំំណឹឹង
ដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់អំំពីីផលវិិបាកនៃ�ការសម្រេ��ចចិិ ត្តរត បស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការ
ជ្រើ��ើ សរើើ�សមិិ នចូូលរួ ួមការលក់់ ឬការចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់
ពួួកគេ� ឬកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�ននៃ�ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ ។
(B) ដ�ើ ម្បីគ្រប់ គ្រងអនុលោមភាពអាជី វកម្មជាមួយនឹងសំ ណ�ើ
ជ្រើ សរ�ើសការមិ នចូលរ ួមរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(C) សម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍនិ ងការប្រើ ប្រាស់ និមិត្តសញ្ញា ឬប៊ូតុងដែល ងាយ
ស្គាល់ និងដូចគ្នាដោយអាជី វកម្មទាំងអស់ ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ ការយល់ ដឹង
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ អំពីឱកាសដ�ើ ម្បីបញ្ឈប់ ការលក់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន។

(5) ការកែតម្រូវដែនកំណត់ ដែនកំណត់នានានៃរ ូបីយវត្ថុ នៅខែមករា
រ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា លេខសេស ដ�ើ ម្បីឆ្លុះបញ្ចាំ ងអំពីសន្ទស្សន៍  តម្លៃអ្នកប្រើ ប្រាស់
នៅក្នុង៖ អនុកថាខណ្ឌ (A) នៃកថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករង (c) (d) នៃផ្នែក 
1798.140 អនុកថាខណ្ឌ (A) នៃកថាខណ្ឌ (1) នៃ ផ្នែករង 
(a) នៃផ្នែក 1798.150 ផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.155 ផ្នែក 
1798.199.25 និ ងផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.199.90 ក្នុងខែមករា 
នៃរាល់ ឆ្ំនា លេខសេសដ�ើ ម្បីឆ្លុះបញ្ចាំ ងអំពីសន្ទស្សន៍ តម្លៃអ្នកប្រើ ប្រាស់ ។
(6) បង្កើ�ើ�តវិិធាន ទម្រ�ង់់ ការ និិ ងការលើ�ើ កលែ�ងណាមួួយដែ�លចាំបា
ំ ច់់
ដើ�ើ ម្បីី�ធានាថាការជូូនដំំណឹឹង និិ ងព័័ត៌៌មានដែ�លអាជីីវកម្មមត្រូ�វូ បានតម្រូ�ូវឲ្យយ
ផ្ដដល់់ ស្រ�បតាមចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ ត្រូ�វូ បានផ្ដដល់់ ជូូនតាមរបៀ�ៀបដែ�លងាយ
យល់់ ដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ទូូទៅ� អាចរកបានដោ�យអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�ល
មានពិិការភាព និិ ងអាចរកបានជាភាសាដែ�លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាចម្បបងក្នុុ�ង
ិ ន និិ ងសេ�ចក្តីី�
ការទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់រួ ួមមានការបង្កើ�ើ�តវិធា
ណែ�នាំំទាក់់ទងនឹឹ ង ការលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តផ្នែ�ែក
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការផ្ដដល់់ ជូូនការ
ត
លើ�ើ កទឹឹកចិិត្តត ក្នុ�ងរយៈ
ៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�ក្រោ��យបន្ទាាប់់ ពីីការអនុុម័័តចំំ ណងជើ�ើង
ុ
នេះ�ះ និិ ងតាមតម្រូ�ូវការនៅ�ពេ�លក្រោ��យ។
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(7) ការបង្កើ�ើ�តវិិធាននិិ ងទម្រ�ង់់ ការដើ�ើ ម្បីី�បន្តតបំំពេ�ញគោ�លបំំ ណងនៃ�ផ្នែ�ែក 
1798.105, 1798.106, 1798.110, និ ង 1798.115 និ ងជួយ
សម្រួលដល់ សមត្ថភាពរបស់  ភ្នាក់ងារដែលត្រូវបានប្រគល់ សិទ្ធិពីអ្នកប្រើ
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|

67

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ប្រាស់ ដ�ើម្បីលុបព៏ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន កែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលមិ ន
ត្រឹមត្រូវ ស្របតាមផ្នែក 1798.106 ឬទទួលព័ត៌មានស្របតាមផ្នែក 
1798.130 ជាមួួយនឹឹងគោ�លដៅ�នៃ�ការកាត់់បន្ថថយបន្ទុុ�ករដ្ឋឋបាលទៅ�លើ�ើ
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដោ�យគិិតពីីបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លអាចប្រើ��ើ ប្រា�សបាន កង្វវល់់
សន្តិិ�សុុខ និិ ងបន្ទុុ�កមកលើ�ើ អាជីីវកម្មមដើ�ើ ម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងការកំំណត់់របស់់
អាជីីវកម្មមថាសំំ ណើ�ើសុំំ�ព័័ត៌៌មានដែ�លបានទទួួលពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
គឺឺជាសំំ ណើ�ើរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បាន រួ ួមមានការ
ដោះ�ះស្រា�យសំំ ណើ�ើ ដែ�លបានបញ្ជូូ�នមកតាមគណនីីការពារដោ�យ
ពាក្យយសម្ងាាត់់ដែ�លត្រូ�វូ បានរក្សាាទុុកដោ�យ អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាមួួយនឹឹង
អាជីីវកម្មម ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងគណនីីក្នុុ�ងនាម
ជាសំំ ណើ�ើអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដែ�លអាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់បាន និិ ងការផ្ដដល់់ យន្តកា
ត រ
សម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លមិិនមានគណនីីជាមួួយអាជីីវកម្មមអោ�យស្នើ�ើ�សុំំ�
ព័័ត៌៌មានតាមរយៈៈការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ របស់់ អាជីីវកម្មម ទៅ�លើ�ើ
អត្តតសញ្ញាាណរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�បន្ទាាប់់ ពីីការអនុុម័័ត
ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ និិ ងតាមការចាំំបាច់់ នៅ�ពេ�លក្រោ��យ។

(8) កំណត់ភាពញឹកញាប់  និង ក្នុងស្ថានភាពអ្វីដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ អាច
ស្នើ សំុការកែតម្រូវ ស្របតាមផ្នែក 1798.106 ដោយរ ួមបញ្ចូលទាំង
ស្តង់ ដារគ្រប់ គ្រងដូចខាងក្រោម៖
(A) រប�ៀបដែលអាជី វកម្មឆ្លើ យតបនឹ ងសំ ណ�ើសុំកែតម្រូវ រ ួមមាន
ការល�ើ កលែងសម្រាប់ សំណ�ើ ដែលការឆ្លើ យតបមិ នអាចធ្វើទៅបាន 
ឬ ដែ�លនឹឹ ងពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ��ងមិិនសមាមាត្រ� និិ ងសំំណើ�ើសុំំ�កែ�
ព័័ត៌៌មានដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ។
(B) រប�ៀបដោះស្រាយក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាន។
(C) ជំ ហានដែលអាជី វកម្មអាចអនុវត្តដ�ើ ម្បីបង្ការការក្លែងបន្លំ។
(D) ប្រ�សិិ នបើ�ើអាជីីវកម្មមបដិិ សេ�ធសំំណើ�ើសុំំ�កែ�តម្រូ�ូវព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់
ខ្លួួ�នដែ�លបានប្រ�មូូលនិិងដែ�លបានវិិភាគទាក់់ទងនឹឹ ងសុុខភាពរបស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ សិិទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការផ្ដដល់់ សេ�ចក្ដីី�បញ្ជាាក់់បន្ថែ�ែម
ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរទៅ�លើ�ើ អាជីីវកម្មមពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងរបាយការណ៍៍ ឬ
 អំំណះះអំំណាងទាក់់ទងនឹឹ ងព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នទាំងនោះ�
ះ ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ
ំ
ប្រា�ស់់ ជឿ�ឿថាមិិ នពេ�ញលេ�ញ ឬមិិ ន ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ។ សេ�ចក្ដីី�បញ្ជាាក់់បន្ថែ�ែមត្រូ�វូ
កំំណត់់ត្រឹ�ឹម 250 ពាក្យយក្នុុ�ងមួួយចំំណុុចដែ�លមិិ នពេ�ញលេ�ញ ឬមិិ ន
ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ
ហើ�ើយត្រូ�វូ បង្ហាាញឱ្យយច្បាាស់់ ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយបង្កើ�ើ�ត សេ�ចក្ដីី�បញ្ជាាក់់បន្ថែ�ែមជាផ្នែ�ែ មួួយនៃ�កំំណត់់ហេ�តុុរបស់់
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់។
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(9) ការបង្កើតស្ដង់ ដាដ�ើម្បីគ្រប់ គ្រងការកំណត់របស់ អាជី វកម្ម អនុលោម
តាមអនុកថាខណ្ឌ (B) ក្នុង កថាខណ្ឌ (2) របស់ ផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 
1798.130 ដែលការផ្ដល់ ព័ត៌មានល�ើ សពីរយៈ ពេល 12 ខែក្នុងការ
ឆ្លើ យតបទៅសំ ណ�ើរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានគឺមិន
អាចទៅរ ួច ឬនឹ ងត្រូវមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលមិ នសមាមាត្រ។

(10) ការចេញបទបញ្ជាដែលបន្តកំណត់ន័យ និងបន្ថែមគោលបំ ណង
អាជី វកម្មរ ួមមាន គោលបំ ណង ដែលបានទទួលដំណឹងផ្សេងទ�ៀតដែល
អាជី វកម្ម អ្នកផ្ដល់ សេវាកម្ម និ ង អ្នកម៉ៅការអាចនឹ ងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ស្របតាមការរំពឹងទុករបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ហ�ើយដែល
កំណត់ន័យបន្ថែមល�ើ គោលបំ ណងអាជី វកម្មដែលអ្នកផ្ដល់ សេវាកម្ម 
និិ ងអ្ននកមៅ�ការអាចនឹឹ ង ដាក់់បញ្ចូូ�លគ្នាានូូវព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើ

68 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

ប្រា�ស់់  ដែ�លទទួួលបានពីីប្រ�ភពផ្សេ�េងគ្នាា លើ�ើ កលែ�ង តែ�មានចែ�ងក្នុុ�ង 
កថាខណ្ឌ (6) នៃផ្នែករង (e) នៃផ្នែក 1798.140។
(11) ការចេញបទបញ្ជាដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណគោលបំ ណង
អាជី វកម្មទាំងនោះ រ ួមមាន គោលបំ ណងដែលបានទទួលដំណឹង
ផ្សេងទ�ៀតដែលអ្នកផ្ដល់ សេវា និ ងអ្នកម៉ៅការអាចនឹ ងប្រើព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលបានទទួលដោយ អនុលោមតាម
កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយអាជី វកម្មសម្រាប់ គោលបំ ណង
អាជី វកម្មផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកផ្ដល់ សេវាឬអ្នកម៉ៅការដែលមានគោលដៅធ្វើ
ឱ្យឯកជនភាពរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ មានប្រសិ ទភា
្ធ ព ជាអតិបរមា។

(12) ការចេញបទបទបញ្ជាដ�ើ ម្បីបន្តកំណត់ន័យបន្ថែមនូវ “ការធ្វើ
អន្តរកម្មដោយចេតនា,” ដែលមាន គោលដៅធ្វើឱ្យឯកជនភាពរបស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ មានប្រសិ ទភា
្ធ ពជាអតិបរមា។

(13) ការចេញបទបញ្ជាដ�ើ ម្បីកំណត់ន័យបន្ថែមពី “ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ
ជាក់លាក់” រ ួមទាំងប្រសិ នប�ើទំហំដែលបានកំណត់មិនគ្រប់ គ្រាន់ដ�ើម្បី
ការពារឯកជនភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុងតំបន់ ដែលមានប្រជាជន
តិចតួច ឬនៅពេលដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់
គោលបំ ណងប្រតិបត្តិការធម្មតា រ ួមទាំងការចេញវិក័យបត្រផងដែរ។

(14) ការចេញបទបញ្ញត្តិដ�ើម្បីកំណត់ពីវាក្យសព្ទ “ចំ ណែកជាក់លាក់
នៃព័ត៌មានដែលបានទទួលពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ” ដែលមានគោលដៅក្នុង
ការបង្កើនប្រសិ ទភា
្ធ ពជាអតិបរមានូវសិ ទ្ធិរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីចូល
ម�ើ លព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធ ខណៈពេលដែលការកាត់បន្ថយ
ការចែកចាយ ព័ត៌មានជាអតិបរមា ទៅអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលមិ ន
មានប្រយោជន៍ ដល់អ្នកប្រើ ប្រាស់  រ ួមមាន ព័ត៌មានចូលប្រើប្រព័ន្ធ និង
ទិន្នន័យបច្ចេកទេសផ្សេងទ�ៀត។ សម្រាប់ ការបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
សម្ងា ត់បំផុត បទបញ្ជា អាចនឹ ងតម្រូវឱ្យមានស្តង់ ដារខ្ពស់ជាងនៃការ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ ករណីដែលទីភ្នាក់ងារត្រូវត្រួតពិនិត្យផលប៉ ះពាល់
នៃស្តង់ ដារ ខ្ពស់ជាងទៅល�ើ សិទ្ធិអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេ ក្នុងការធានាថា តម្រូវការនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់មិន
បណ្
ដា លឱ្យមានការបដិ សេធមិ នសមហេតុផលចំ ពោះសំ ណ�ើរបស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន។

(15) ការចេញបទបញ្ជាដែលតម្រូវឱ្យអាជី វកម្មដែលការដំ ណ�ើរការ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ បង្ហា ញនូវហានិ ភ័យខ្ពស់ចំពោះ
ឯកជនភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បី៖

(A) អនុវត្តសវនកម្មសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺ ណិតប្រចាំឆ្ំនា  ដែលរ ួមមាន
ិ
ការកំណត់វសាល
ភាពនៃសវនកម្មនិ ងការបង្កើតដំ ណ�ើរការ ដ�ើ ម្បីធានា
ថាសវនកម្មនោះគឺហ្មត់ចត់និងឯករាជ្យ។ កត្តាដែលត្រូវពិចារណានៅក្នុង
ការកំណត់ថាពេលណាដែលការដំ ណ�ើរការអាចនឹ ងបណ្
ដា លឱ្យមាន 
ហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់ដល់់សុុវត្ថិិ�ភាពព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ត្រូ�វូ រាប់់ បញ្ចូូ�លនូូវទំំហំំ
ិ
និិ ងភាពស្មុុ�គ្រ�ស្មាា ញនៃ�អាជីីវកម្មមព្រ�មទាំំងលក្ខខណៈៈ និិ ងវិសាល
ភាពនៃ�
សកម្មមភាពដំំ ណើ�ើការ។
(B) ដាក់ជូនទៅទីភ្នាក់ងារការពារឯកជនភាពរដ្ឋ California នូវ
ការវាយតម្លៃហានិ ភ័យជាប្រចាំពាក់ព័ន្ធនឹងការដំ ណ�ើរការព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេ រ ួមទាំងថាត�ើដំណ�ើរការទាក់ទងនឹ ងព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និ ងការថ្លឹងថ្លែងពីអត្ថ
ប្រយោជន៍ ដែលបានមកពីដំ ណ�ើរការល�ើ អាជី វកម្ម អ្នកប្រើ ប្រាស់
អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធផ្សេ�េងទៀ�
ៀត និិ ងសាធារណជន ប្រៀ��ៀបនឹឹ ងហានិិ ភ័័យដែ�ល
ធ
អាចកើ�ើតមានចំំ ពោះ�ះសិិ ទ្ធិិ�របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ដែ�លជាប់់ ទាក់់ទងនឹឹ ងការ

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ដំំ ណើ�ើរការនោះ�ះ ដែ�លមានគោ�លដៅ�ក្នុុ�ងការរឹឹតបន្តឹឹ�ង និិ ងការហាមឃាត់់
ដំំ ណើ�ើរការ ប្រ�សិិ នបើ�ើមាន ហានិិ ភ័័យចំំពោះ�ះឯកជនភាពរបស់់ អ្ននក
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ធ្ងងន់់ជាងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ដែ�លបានមកពីីដំំ ណើ�ើរការចំំ ពោះ�ះ
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ អាជីីវកម្មម អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធផ្សេ�េងទៀ�
ៀត និិ ងសាធារណជន។
ធ
មិិ នមានអ្វីី�នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះត្រូ�វូ តម្រូ�ូវឱ្យយអាជីីវកម្មមបកអាក្រា�ត អាថ៌៌ កំំបាំង
ំ
ពាណិិជ្ជជកម្មមទេ�។

(16) ការចេញបទបញ្ជាក្នុងការគ្រប់ គ្រងសិ ទ្ធិចូលម�ើលនិងសិ ទ្ធិ
ជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួមដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងការប្រើ ប្រាស់ របស់ អាជី វកម្មល�ើ
បច្ចេកវិទ្យាការសម្រេចចិ ត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលរ ួមមានទម្រង់ប្រវត្តិរ ូប
និិ ងការតម្រូ�ូវឱ្យយមានការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់ អាជីីវកម្មមក្នុុ�ងការចូូលមើ�ើលសំំណើ�ើ
ដើ�ើ ម្បីី� ដាក់់បញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មានដែ�លមានខ្លឹឹ�មសារអំំពីីភាពសមហេ�តុុផលដែ�ល
ជាប់់ ទាក់់ទិិនទៅ�នឹឹងដំំណើ�ើរការធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិ ត្តទាំ
ះ ក៏៏ដូូចជាការ
ត ងនោះ�
ំ
ពណ៌៌នាពីីលទ្ធធផលនៃ�ដំំ ណើ�ើរការពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(17) ការចេញបទបញ្ជាដ�ើ ម្បីកំណត់បន្ថែម ពី “ការស�៊ើ បអង្កេតដែល
អនុម័តដោយទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ” ក្នុងគោលបំ ណងនៃការល�ើ កលែង
នៅក្នុងកថាខណ្ឌ (2) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.145។

ិ
(18) ការចេញបទបញ្ជាដ�ើ ម្បីកំណត់វសាល
ភាព និ ងដំណ�ើរការសម្រាប់
ការប្រើ ប្រាស់ សិទ្ធិអំណាច សវនកម្មរបស់ ទីភ្នាក់ងារដ�ើម្បីបង្កើតលក្ខណៈ
វិនិច្ឆ័យសម្រាប់ ការជ្រើ សរ�ើសបុគ្គលដ�ើម្បី ធ្វើសវនកម្មនិ ងការពារ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ពីការបង្ហា ញទៅសវនករដោយមិ ន
មាន ដីកាតុលាការ ដីកាចាប់ ខ្លួន ឬ ដីការកោះហៅ។

(19) (A) ការចេញបទបញ្ជាដ�ើ ម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌ តម្រូវនិ ង លក្ខណៈ
បញ្ជាក់ផ្នែកច្ចេកទេសសម្រាប់ ការផ្ដល់ សញ្ញាចំ ណង់ចំណូលចិ ត្តនៃការ
ជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួម ដែលត្រូវបាន បញ្ជូនដោយប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យា
ឬយន្តតការដើ�ើ ម្បីី�បង្ហាាញពីីចេ�តនារបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការជ្រើ��ើ សរើើ�ស
ការមិិ នចូូលរួ ួមការលក់់ ឬការចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់  និិង កំំណត់់ព្រំ�ំដែ�ននៃ�ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឬការបង្ហាាញព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។ លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ និិ ងលក្ខខណៈៈ
បញ្ជាាក់់បច្ចេ�េកទេ�សសម្រា�ប់់ ការផ្ដដល់់ សញ្ញាាចំំ ណង់់ចំំណូូលចិិ ត្តជ្រើ��
ត ើ សរើើ�ស
មិិ នចូូលរួ ួម គួួរត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពយូូរៗម្តតង ដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងអំំពីី
មធ្យោ�ោបាយ ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ធ្វើ�ើ� អន្តតរកម្មមជាមួួយអាជីីវកម្មម ហើ�ើយគួួរតែ�៖
ិ ុករកល�ើ វប
ិ ឬឧបករណ៍
(i) ធានាថាក្រុមហ៊ន
ុ បង្កើតប្រព័ន្ធ ឬកម្មវធីរ
់
ដែលបញ្ជូនសញ្ញាចំ ណងចំណូលចិ ត្តនៃការជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួម មិ ន
អាចធ្វើឲ្យអាជី វកម្មផ្សេងចាញ់ប្រៀបយ៉ាងអយុត្ថិធម៌ ។

(ii) ធានាថាសញ្ញាាចំំ ណង់់ចំំណូូលចិិ ត្តនៃ�
ត ការជ្រើ��ើ សរើើ�សមិិ នចូូលរួ ួមគឺឺ
ល្អអសម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ រៀ�ៀបរាប់់ បានច្បាាស់់ លាស់់ និិងងាយស្រួ�លប្រើ��
ួ
ើ
ដោ�យអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទូូទៅ� ហើ�ើយមិិនតម្រូ�ូវ ឲ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ផ្ដដល់់ព័័ត៌៌មាន
បន្ថែ�ែមក្រៅ��ពីីអ្វីី�ដែ�លចាំំបាច់់ ។
(iii) បង្ហាាញយ៉ាាងច្បាាស់់ លាស់់អំំពីីចេ�តនារបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងមិិន
មានកំំហុស
ុ ដែ�លរឹឹតត្បិិ�ត ឬ សន្មមតជាមុុននូូវចេ�តនានោះ�ះ។

(iv) ធានាថាសញ្ញាចំ ណង់ចំណូលចិ ត្តនៃការជ្រើ សរ�ើសមិនចូលរ ួម មិ ន
មានទំនាស់ ជាមួយនឹងការកំណត់ឯកជនភាពដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ជា
ញឹកញាប់ ឬឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ អាចនឹ ងប្រើប្រាស់ ។

(v) ផ្ដដល់់ យន្តកា
ត រសម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងការយល់់ ព្រ�មតាមជម្រើ��ើ ស
លើ�ើ ការលក់់ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់របស់់ អាជីីវកម្មម ឬការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ឬការបង្ហាាញព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ ដោ�យ មិិ នប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់
ចំំ ណង់់ចំំណូូលចិិ ត្តរត បស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងអាជីីវកម្មម ឬការបិិ ទ
ដំំណើ�ើការសញ្ញាាចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តនៃ�
ត ការជ្រើ��ើសរើើ�សមិិ នចូូលរួ ួមទាំំងស្រុ� ុង។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

(vi) ថ្លែ�ែងថា ក្នុុ�ងករណីីដែ�លទំំព័័រ ឬការកំំណត់់ទិិដ្ឋឋភាពដែ�ល អ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ចូូលមើ�ើលដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ សញ្ញាាចំំ ណង់់ចំំណូូលចិិ ត្តជ្រើ��
ត ើ សរើើ�សមិិ ន
ចូូលរួ ួម អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់គួួរមើ�ើលឃើ�ើញរហូូតដល់់  បីី ជម្រើ��ើ ស រួ ួមមាន៖

(I) ការជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួមទាំងស្រុងនៅក្នុងការលក់ និងការចែកចាយ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន ដែលរ ួមមានការណែនាំឲ្យកំណត់ព្រំដែននៃការប្រើ
ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់ ។

(II) ជម្រើ សក្នុងការ “កំណត់ព្រំដែននៃការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន
សម្ងា ត់។”

(III) ជម្រើ សដែលមានចំ ណងជ�ើង “ហាមលក់/ហាមចែកចាយ
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ខ្ញុំំ��សម្រា�ប់់ ការផ្សាាយ ពាណិិជ្ជជកម្មមអាកប្បបកិិរិ ិ
យាឆ្លលងបរិិបទ។”

(B) ការចេញបទបញ្ជាដ�ើ ម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌ បញ្ជាក់បច្ចេកទេស សម្រាប់
សញ្ញាចំ ណង់ចំណូលចិ ត្តជ្រើសរ�ើសមិ នចូលរ ួមដែលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកប្រើ
ប្រាស់ ឬឳពុកម្ដាយ ឬអាណាព្យបាល របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ បញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើ
ប្រាស់ មានអាយុក្រោម 13 ឆ្ំនា ឬយ៉ាងតិច 13 ឆ្ំនា  និ ងអាយុក្រោម 16 ឆ្ំនា ។

(C) ការចេញបទបញ្ជាក្នុងគោលដៅពង្រឹងឯកជនភាពរបស់ អ្នក
ប្រើ ប្រាស់ ខណៈពេលកំពុង ពិចារណាផលប្រយោជន៍ ប្រតិបត្តិការ
ស្របច្បាប់ របស់ អាជី វកម្ម ដ�ើ ម្បីគ្រប់ គ្រងការប្រើ ប្រាស់  ឬការបង្ហា ញ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ថវីប�
្ ើ មានការណែនាំរបស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនការប្រើ ប្រាស់ ឬការបង្ហា ញព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ក៏ដោយ រ ួមមាន៖

(i) ការកំណត់គោលបំ ណងបន្ថែមណាមួយដែលអាជី វកម្មអាចនឹ ងប្រើ
ឬបង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

ិ
(ii) ការកំណត់វសាល
ភាពនៃសកម្មភាពដែលបានអនុញ្ញា តក្រោម
កថាខណ្ឌ (8) នៃផ្នែករង (e) នៃផ្នែក 1798.140 ដូចបាន អនុញ្ញា ត
ដោយផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.121 ដ�ើ ម្បីធានាថា សកម្មភាព
ទាំងនោះមិ នជាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវ ទាក់ទងនឹ ងសុខភាព។
(iii) ការធានាការបំ ពេញមុខងារនៃប្រតិបត្តិការរបស់ អាជី វកម្ម។

(iv) ការធានាថាការលើ�ើ កលែ�ងក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (d) នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.121
ចំំ ពោះ�ះព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ ដែ�លអនុុវត្តតចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មានដែ�លត្រូ�វូ បាន
ប្រ�មូូល ឬត្រូ�វូ បានដំំ ណើ�ើរការដោ�យអចេ�តនា ឬ ដោ�យគ្មាានគោ�លបំំ ណង
សន្និិ�ដ្ឋាានលើ�ើ ចរិត
ិ លក្ខខណៈៈអំំពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ខណៈៈពេ�លកំំពុុងធានាថា
អាជីីវកម្មមមិិ នប្រើ��ើប្រា�ស់់ការលើ�ើ កលែ�ងដើ�ើ ម្បីី�គោ�លបំំណងគេ�ចវេ�សពីីសិិ ទ្ធិិ�
របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ក្នុុ�ងការកំំណត់់ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់និិងការបង្ហាាញព័័ត៌៌មាន 
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់របស់់ ពួួកគេ�ក្រោ��មផ្នែ�ែក 1798.121។

(20) ការចេ�ញបទបញ្ជាាដើ�ើ ម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងពីីរបៀ�ៀបដែ�លអាជីីវកម្មម បាន
ជ្រើ��ើ សរើើ�សគោ�រពតាមផ្នែ�ែករង (b) នៃ�ផ្នែ�ែក 1798.135 ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ង
សញ្ញាាចំំ ណង់់ចំំណូូលចិិ ត្តជ្រើ��
ត ើ សរើើ�សមិិ នចូូលរួ ួមហើ�ើយផ្ដដល់់ឱ្យយ
អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នូូវ ឱកាសយល់់ ព្រ�មនៅ�ពេ�លក្រោ��យចំំ ពោះ�ះការលក់់ ឬ
ការចែ�កចាយព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ� ឬការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ និិងការ
បង្ហាាញព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ របស់់  ពួួកគេ�ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងបន្ថែ�ែមលើ�ើ
ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នទាំងនោះ�
ះដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតដោ�យផ្នែ�ែករង (a) នៃ�
ំ
ផ្នែ�ែក 1798.121។ បទបញ្ជាាគួួរតែ�៖
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(A) ខិតខំល�ើ កកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងនិ ងជម្រើ សអ្នកប្រើ ប្រាស់  និង
មានអព្យាក្រឹត្យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។

(B) ធានាថាអាជី វកម្មមិនឆ្លើយតបទៅនឹ ងសញ្ញាចំ ណង់ចំណូលការ
ជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួមតាមរយៈ៖

អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|

69

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(i) ការធ្វើឱ្យបាត់បង់ តម្លៃមុខងារនៃបទពិសោធន៍របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
ដោយចេតនា។

ការផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្នុុ�ងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះដើ�ើ ម្បីី�លើ�ើ កកម្ពពស់់ភាពច្បាាស់់ លាស់់ និិង
មុុខងារនៃ�ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះសម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

(iii) ការបង្កើតផលិ តផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលបំ ពេញមុខងារ មិ នបាន
ត្រឹមត្រវ ឬពេញលេញ សម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ធ�ៀបនឹ ងអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែល
មិ នប្រើប្រាស់ សញ្ញាចំ ណង់ចំណូលចិ ត្តការជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួម។

ិ អំពីរប�ៀបដំ ណ�ើរការនិ ងអនុវត្តតាម
(1) ដ�ើ ម្បីបង្កើតវិធាននិ ងនី តិវធី 
សំ ណ�ើរបស់ អតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានសម្រាប់ បំណែកជាក់លាក់
នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនទាក់ទងនឹ ងគ្រួសារ ដ�ើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គក្នុង
ការអនុវត្ត និ ងកង្វល់ផ្នែកឯកជនភាព។

(ii) ការគិតថ្លៃពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការឆ្លើ យតបទៅនឹ ងចំណង់ចំណូលចិ ត្ត
នៃការជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួមរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(iv) ការប៉ុនប៉ងបង្ខំអ្នកប្រើ ប្រាសឱ្យជ្រើ សរ�ើសចូលរ ួមក្នុងការលក់ ឬ
ការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ឬការប្រើ ប្រាស់ ឬ
ការបង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនសម្ងា ត់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ តាមរយៈការថ្លែង 
ឬការបង្កកប់់ន័័យថាការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សញ្ញាាចំំ ណង់់ចំំណូូលចិិ ត្តជ្រើ��
ត ើ សរើើ�សមិិ ន
ចូូលរួ ួមនឹឹ ងមានផលប៉ះះ�ពាល់់ មិិនល្អអដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ធៀ�ៀបនឹឹ ងអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ដែ�លមិិនប្រើ��ើសញ្ញាាចំំ ណង់់ចំំណូូលចិិ ត្តជ្រើ��
ត ើ សរើើ�សមិិ នចូូលរូ ូម ដែ�ល
រួ ួមមានការថ្លែ�ែង ឬការបង្កកប់់ន័័យថាអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នឹឹងមិិនអាចប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ផលិិ តផល ឬសេ�វាកម្មមរបស់់ អាជីីវកម្មម ឬថាផលិិ តផល ឬសេ�វាកម្មម
ទាំំងនោះ�ះអាចនឹឹ ងមិិនបំំពេ�ញមុុខងារបានត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ឬពេ�ញលេ�ញ។
(v) ការដាក់បង្ហា ញការជូនដំណឹង ឬការលេចឡ�ើងណាមួយ ក្នុងការ
ឆ្លើ យតបទៅនឹ ងសញ្ញាចំ ណង់ ចំណូលចិ ត្តជ្រើសរ�ើសមិនចូលរ ួមរបស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(C) ធានាថាតំំណភ្ជាាប់់ ណាមួួយទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រ ឬមាតិិកាគាំំទ្រ�របស់់
ខ្លួួ�នដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់យល់់ព្រ�មក្នុុ�ងការជ្រើ��ើ សរើើ�សចូូលរួ ួម៖

(i) មិិ នមែ�នជាផ្នែ�ែកនៃ�ការលេ�ចឡើ�ើង ការជូូនដំំណឹឹង បដា ឬការរចនា
ដែ�លរំំលោ�ភបំំ ពានផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លលាក់់បាំងផ្នែ�ែក
ណាមួួយនៃ�គេ�ហទំំព័័រ
ំ
ដែ�លអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មានបំំ ណងចូូលមើ�ើលពីីទិិដ្ឋឋភាពទាំំងមូូល ឬដែ�ល
ិ ណាមួួយដល់់បទពិិសោ�ធន៍៍របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ជ្រៀ��ៀតជ្រែ��ក ឬរារាំំ ងក្នុុ�ងវិធីី
ិ ឬគេ�ហទំំព័័រដែ�លអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ក្នុុ�ងការចូូលមើ�ើល ឬការរុ ុករកលើ�ើ ទំំព័័រវិប
មានបំំ ណងចង់់មើ�ើល។

(ii) មិ នទាមទារ ឬបង្កប់ ន័យថាអ្នកប្រើ ប្រាស់ ត្រូវតែចុចតំណភ្ជា ប់ ដ�ើម្បី
ទទួលបានមុខងារពេញ លេញនៃផលិ តផល ឬសេវាកម្មណាមួយ រ ួម
ទាំងគេហទំព័រ។

(Iii) មិ នទាញយកផលប្រយោជន៍ ពីល្បិចខ្មៅងងឹតណាមួយ។

(iv) អនុវត្តតែល�ើ អាជី វកម្មដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ មានបំ ណងធ្វើអន្តរកម្ម
ជាមួយ។

(D) ព្យាាយាមទប់់ ស្កាាត់់ការអនុុវត្តតបែ�បបង្ខំំ� ឬ បំំ ភាន់់ ក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតប
ទៅ�នឹឹ ងសញ្ញាាចំំ ណង់់ចំំណូូលចិិ ត្តត ការជ្រើ��ើ សរើើ�សមិិ នចូូលរួ ួម ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នគួួរ
រឹឹតបន្តឹឹ�ងជ្រុ� ុលហួួសហេ�តុុលើ�ើ អាជីីវកម្មមដែ�លព្យាាយាមក្នុុ�ងចេ�តនាល្អអដើ�ើ ម្បីី�
អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែក 1798.135 ទេ�។
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សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

(21) ពិិនិិត្យយមើ�ើ លប្រ�ការនៃ�ក្រ�មធានារ៉ាាប់់រង និិងបទបញ្ជាាដែ�លមាន
ស្រា�ប់់ ទាក់់ទងនឹឹ ងឯកជនភាពអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ លើ�ើ កលែ�ងតែ�ប្រ�ការដែ�ល
ទាក់់ទងនឹឹ ងអត្រា�ឬការកំំណត់់តម្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់់រង ដើ�ើម្បីី� កំំណត់់ថាតើ�ើប្រ�ការ
ណាមួួយនៃ�ក្រ�មធានារ៉ាាប់់រង ផ្ដដល់់ការការពារដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ច្រើ��ើនជាង
ប្រ�ការនៃ�ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះឬទេ�។ នៅ�ពេ�លបញ្ចចប់់ ការពិិនិិត្យយមើ�ើ លរួ ួច 
ទីីភ្នាាក់់ងារត្រូ�វូ អនុុវត្តតតាមបទបញ្ជាា ដែ�លអនុុវត្តតតែ�ប្រ�ការដែ�ល 
ការពារកាន់់ តែ�ខ្លាំំ�ងនៃ�ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះចំំ ពោះ�ះក្រុ� ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាាប់់រង។
សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ភាពច្បាាស់់ លាស់់ ស្ននងការធានារ៉ាាប់់រងត្រូ�វូ មាន
យុុត្តាាធិិការលើ�ើ អត្រា�និិ ងការកំំណត់់តម្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់់រង។
(22) ការធ្វើ�ើ�ឲ្យយស៊ីី�គ្នាានូូវបទបញ្ជាាដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងយន្តកា
ត រការជ្រើ��ើ សរើើ�ស
មិិ នចូូលរួ ួម សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង ដល់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងយន្តកា
ត រប្រ�តិិបត្តិិ�
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(b) អគ្គមេធាវីអាចនឹ ងអនុវត្តតាមយន្តការបន្ថែមដូចតទៅ៖

(2) តាមការចាំបាច់ ដ�ើម្បីពង្រីកគោលបំ ណងនៃចំ ណងជ�ើងនេះ។

(c) អគ្គមេធាវីមិនត្រូវនាំយកវិធានការអនុវត្តច្បាប់ ក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ
រហូូតដល់់ រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំមួួយខែ�បន្ទាាប់់ ពីីការបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយនៃ�បទបញ្ជាា
ចុុងក្រោ��យដែ�លបានចេ�ញ ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះ ឬថ្ងៃ�ៃទីី 
1 ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ� 2020 ឬកាលបរិិច្ឆេ�េទណាមួួយដែ�លឆាប់់ជាង។

(d) ថ្វីី�បើ�ើ មានផ្នែ�ែករង (a) បន្ទាាត់់ពេ�លវេ�លាសម្រា�ប់់ ការអនុុវត្តតបទបញ្ជាា
ចុុងក្រោ��យ ដែ�លត្រូ�វូ បានតម្រូ�ូវដោ�យក្រ�មច្បាាប់់ ដែ�លបន្ថែ�ែមផ្នែ�ែករងនេះ�ះ
ត្រូ�វូ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ� 2022។ ការចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មក្រោ��យថ្ងៃ�ៃទីី 
1 ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ� 2021 ឬរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំមួួយខែ�បន្ទាាប់់ ពីីទីីភ្នាាក់់ងារផ្ដដល់់
សេ�ចក្ដីី�ជូូនដំំណឹឹងទៅ�អគ្គគមេ�ធាវីី ដែ�លត្រូ�វូ បានរៀ�ៀបចំំ ដើ�ើម្បីី�ចាប់់ផ្ដើ�ើ� ម
ការបង្កើ�ើ�តច្បាាប់់ ក្រោ��ម ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ អាជ្ញាាធរដែ�លបានចាត់់តាំងទៅ�
ំ
អគ្គគមេ�ធាវីី ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតបទបញ្ជាាក្រោ��មផ្នែ�ែកនេះ�ះ ត្រូ�វូ ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដោ�យ
ទីីភ្នាាក់់ងារការពារឯកជនភាពរដ្ឋឋ California។ ថ្វីី�បើ�ើ មានច្បាាប់់ ផ្សេ�េង
ណាមួួយ ការអនុុវត្តតរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី និិងរដ្ឋឋបាលរបស់់ ប្រ�ការនៃ�ច្បាាប់់ ដែ�ល
បានបន្ថែ�ែម ឬបានធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមដោ�យក្រ�មច្បាាប់់ នេះ�ះ មិិ នត្រូ�វូ ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� ម
ឡើ�ើយរហូត
ូ ដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ� 2023 ហើ�ើយត្រូ�វូ អនុុវត្តតតែ�
ចំំ ពោះ�ះការរំំលោ�ភបំំ ពានដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ� ឬបន្ទាាប់់ ពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទនោះ�ះ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ ការអនុុវត្តតប្រ�ការនៃ�ច្បាាប់់ ដែ�លមានក្នុុ�ងក្រ�មច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីីឯកជន
ភាពអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ឆ្នាំំ� 2018 ប្រ�ចាំំរដ្ឋឋ California ដែ�លត្រូ�វូ បាន ធ្វើ�ើ�
វិិសោ�ធនកម្មមដោ�យក្រ�មច្បាាប់់ នេះ�ះ ត្រូ�វូ នៅ�ជាធរមាន និិ ងអាចអនុុវត្តតបាន
រហូូតដល់់ ប្រ�ការដូូចគ្នាានៃ�ក្រ�មនេះ�ះអាចអនុុវត្តតបាន។
ផ្នែក  22. ផ្នែក 1798.190 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដែលមានខ្លឹមសារ៖

1798.190. ការប្រឆាំងនឹ ងការគេចវេស

1798.190. តុលាការ ឬទីភ្នាក់ងារត្រូវច្រានចោលជំ ហាន ឬប្រតិបត្តិ
ការអន្តរកាលក្នុងគោលបំ ណងនៃការធ្វើឱ្យគោលបំ ណងមានប្រសិ ទភា
្ធ ព
នៃចំ ណងជ�ើងនេះ៖

(a) ប្រ�សិិ នបើ�ើស៊េ�េ រីីនៃ�ជំំហាន ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការគឺឺជាចំំ ណែ�កសមាសភាគនៃ�
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការតែ�មួួយដែ�លមានចេ�តនាចាប់់ ពីីដំំបូូងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ងដោ
ើ �យមាន
បំំ ណងជៀ�ៀសវាងការឈានទៅ�ដល់់  នៃ�ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ដែ�លរួ ួមមានការ
បង្ហាាញព័័ត៌៌មានតាមរយៈៈអាជីីវកម្មមទៅ�ភាគីីទីីបីីដើ�ើ ម្បីី�ជៀ�ៀសវាងនិិ យមន័័ យ 
ការលក់់ ឬការចែ�កចាយ។

(b) ប្រសិ នប�ើជំហាន ឬប្រតិបត្តិការត្រូវបានធ្វើឡ�ងដ�
ើ ើ ម្បីជ�ៀសវាង
និ យមន័ យនៃការលក់ ឬ ការចែកចាយដោយចេតនា តាមរយៈការ
លុបបំ បាត់ការពិចារណាផ្នែករ ូបិ យវត្ថុ ឬវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងទ�ៀតណាមួយ 
រ ួមទាំងតាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាដែលមិ នរាប់ បញ្ចូលការដោះដូរ សម្រាប់
ការពិចារណារ ូបិ យវត្ថុ ឬវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងទ�ៀត ប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលភាគី 
នឹឹ ង ទទួួលបានអ្វីី�មានតម្លៃ�ៃ ឬការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ តុុលាការត្រូ�វូ ច្រា�នចោ�ល
ជំំ ហាន ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរកាលនោះ�ះ ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងនៃ�ការធ្វើ�ើ�ឱ្យយ
គោ�លបំំ ណងមានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពនៃ�ចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ។
ផ្នែក  23. ផ្នែក 1798.192 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្មដែលមានខ្លឹមសារ៖

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
1798.192. ការបោះបង់ សិទ្ធិ

1798.192. ប្រការណាមួយនៃកិច្ចសន្យា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងប្រភេទ
ណាមួយរ ួមមានការបោះបង់សិទ្ធិធ្ើ វសកម្មភាពអ្នកតំណាង ដែលគាំទ្រ
ដល់ ការបោះបង់ សិទ្ធិ ឬការកំណត់ព្រំដែនតាមវិធី ណាមួយនៃសិ ទ្ធិរបស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ សិ ទ្ធិនៅក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះរ ួមមានប៉ុន្តែមិ នកំណត់
ចំ ពោះសិទ្ធិណាមួយក្នុងការដោះស្រាយ ឬមធ្យោបាយនៃការអនុវត្ត ដែល
ផ្ទុយនឹ ងគោលនយោបាយសាធារណៈត្រូវចាត់ទុកជានិ រាករណ៍ និ ងមិ ន
អាចអនុវត្តបាន។ ផ្នែកនេះមិ នបង្ការអ្នកប្រើ ប្រាស់ ពីការបដិ សេធក្នុងការ
ស្នើ សំុព័ត៌មានពីអាជី វកម្ម បដិ សេធល�ើ ការជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួមក្នុងការ
លក់របស់ អាជី វកម្មនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់  ឬការប្រគល់
សិ ទ្ធិឲ្យអាជីវកម្មដ�ើ ម្បីលក់ ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ
ប្រាស់ ក្រោយពីបានជ្រើ សរ�ើសមិ នចូលរ ួម។
ផ្នែក  24.

ការបង្កើតទីភ្នាក់ងារការពារឯកជនភាពរដ្ឋ California។

ផ្នែក  24.1. ផ្នែក 1798.199.10 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.10. (a) មានការបង្កើ�ើ�តនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋាាភិិបាលនៃ�រដ្ឋឋនូូវទីីភ្នាាក់់
ងារការពារឯកជនភាពរដ្ឋឋ California ដែ�លត្រូ�វូ បានផ្ទេ�េរអំំណាចរដ្ឋឋបាល 
អំំណាចអាជ្ញាាធរ និិ ង អំំណាចយុុត្តាាធិិការទាំំងស្រុ� ុង ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត និិង
ពង្រឹ�ឹ ងក្រ�មច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីីឯកជនភាព អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ឆ្នាំំ� 
2018 ប្រចាំរដ្ឋ California។ ទីភ្នាក់ងារត្រូវគ្រប់ គ្រងដោយក្រុម
ប្រឹក្សារដែលមានសមាជិ កប្រាំរ ូប រ ួមទាំងប្រធាន។ ប្រធាន និ ងសមាជិ ក
ក្រុមប្រឹក្សាមួយរ ូបត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយអភិបាលរដ្ឋ។ អគ្គមេធាវី
គណៈកម្មាធិ ការច្បាប់ ព្រឹទ្ធសភា និ ងអ្នកនាំពាក្យសភាត្រូវជ្រើ សតាំង
សមាជិ កមួយរ ូប រ�ៀងៗខ្លួន។ ការជ្រើ សតាំងទាំងនេះគួរតែធ្វើឡ�ងដោយ
ើ
ជ្រើ សយកពីពលរដ្ឋ California ដែលមានជំ នាញក្នុង ផ្នែកឯកជនភាព 
បច្ចេកវិទ្យា និ ងសិ ទ្ធិអ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

(b) ការតែងតាំងដំ បូងក្នុងទីភ្នាក់ងារត្រូវធ្វើឡ�ង ក្នុងក
ើ
ំឡុងរយៈពេល 
90 ថ្ងៃចាប់ ពីកាលបរិច្ទ
ឆេ មានប្រសិ ទភា
្ធ ពរបស់ ក្រមច្បាប់ ដែលបន្ថែម
ក្នុងផ្នែកនេះ។
ផ្នែក  24.2. ផ្នែក 1798.199.15 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.15. សមាជិ កនៃក្រុមប្រឹក្សាទីភ្នាក់ងារត្រូវ៖

(a) មានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ� បទពិិសោ�ធន៍៍ និិងជំំនាញ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ង
ផ្នែ�ែកឯកជនភាព និិ ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា ដែ�លត្រូ�វូ ការដើ�ើ ម្បីី�បំំពេ�ញតួួនាទីីរបស់់
ទីីភ្នាាក់់ងារ និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់អំំណាចរបស់់ ខ្លួួ�ន។

(b) រក្សាាការសម្ងាាត់់នៃ�ព័័ត៌៌មានដែ�លខ្លួួ�នបានដឹឹ ងនៅ�អំំឡុុងពេ�លបំំ ពេ�ញ
កិិច្ចចការរបស់់ ខ្លួួ�ន ឬការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អំំណាចរបស់់ ខ្លួួ�ន លើ�ើ កលែ�ងតែ�
ការបង្ហាាញព័័ត៌៌មាននោះ�ះគឺឺជាការតម្រូ�ូវដោ�យក្រ�មច្បាាប់់ កំំណត់់ត្រា�
សាធារណៈៈ (Public Records Act)។

(c) នៅ�តែ�មិិ នមានឥទ្ធិិ�ពលពីីខាងក្រៅ��ទោះ�ះដោ�យផ្ទាាល់់ ឬប្រ�យោ�ល 
ហើ�ើយមិិនត្រូ�វូ ស្វែ�ែងរកការណែ�នាំំពីីអ្ននកផ្សេ�េងឡើ�យ
ើ ។

(d) ជៀ�ៀសវាងពីីសកម្មមភាពដែ�លមិិ នត្រូ�វូ គ្នាានឹឹ ងតួួនាទីីនិិងការពាក់់ព័័ន្ធធ
ក្នុុ�ងមុុខងារដែ�លមិិ នសុីី�គ្នាា ទោះ�ះបីីជាមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ឬគ្នាានក្នុុ�ងពេ�ល
បំំ ពេ�ញការងារនោះ�ះ។

(e) មានសិិ ទ្ធិិ�ចូូលប្រើ��ើព័័ត៌៌មានទាំំងអស់់ ដែ�លផ្ដដល់់ដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារជូូន
ដល់់ ប្រ�ធាន។

(f) ត្រូ�វូ បានរារាំំ ងរយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ� ក្រោ��យពេ�លចាកចេ�ញពីីការិិយាល័័យ 
ពីីការទទួួលយកការងារជាមួួយអាជីីវកម្មមដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មសកម្មមភាព

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

អនុុវត្តតច្បាាប់់ ឬសកម្មមភាពរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីីនៅ�ក្នុុ�ងចំំណងនេះ�ះ អំំឡុុងពេ�លកាន់់
មុុខតំំណែ�ងរបស់់ សមាជិិ ក ឬក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំឆ្នាំំ�មុុនការតែ�ងតាំំងរបស់់
សមាជិិ ក។

(g) ត្រូវបានរារាំ ងសម្រាប់ រយៈពេលពីរឆ្ំនា  ក្រោយពេលចេញពី
ការិយាល័យ ពីការធ្វើសកម្មភាព សម្រាប់ ការទូទាត់ប្រាក់ ក្នុងនាមជា
ភ្នាក់ងារ ឬមេធាវី ឬតំណាងឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ ល�ើ កលែងតែកិច្ចដែល
មិ នទាន់បញ្ចប់ មុនទីភ្នាក់ងារ ប្រសិ នប�ើគោលបំ ណងគឺដ�ើម្បីជះឥទ្ធិពល
ល�ើ សកម្មភាពរបស់ ភ្នាក់ងារ។
ផ្នែក  24.3. ផ្នែក 1798.199.20 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថា៖

1798.199.20. សមាជិ កនៃក្រុមប្រឹក្សាទីភ្នាក់ងារ រ ួមទាំងប្រធាន 
ត្រូ�វូ បម្រើ��ើ ការងារទៅ�តាមសេ�ចក្ដីី�ត្រូ�វូ ការរបស់់ អាជ្ញាាធរតែ�ងតាំំង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន
ត្រូ�វូ បម្រើ��ើ យូូរជាងប្រាំ�ំបីីឆ្នាំំ�ជាប់់ គ្នាាទេ�។

ផ្នែក  24.4. ផ្នែក 1798.199.25 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថា៖

1798.199.25. សម្រាប់ រាល់ ថ្ងៃដែលខ្លួនបំ ពេញការងារក្នុងភារកិច្ច
ផ្លូវការ សមាជិ កនៃក្រុមប្រឹក្សា ទីភ្នាក់ងារត្រូវទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុង
អត្រាមួយរយដុល្លារ ($100) ដោយកែតម្រូវកន្លះឆ្ំនា ម្ដង ដ�ើ ម្បីឆ្លុះបញ្ចាំ ង
ការប្រែប្រួលតម្លៃរស់ នៅ ហ�ើយត្រូវទូទាត់សងសម្រាប់ ការចំ ណាយដែល
ក�ើតឡ�ើងក្នុងពេលបំ ពេញភារកិច្ចផ្លូវការរបស់ ពួកគេ។
ផ្នែក  24.5. ផ្នែក 1798.199.30 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថា៖

1798.199.30. ក្រុមប្រឹក្សាទីភ្នាក់ងារត្រូវតែងតាំងនាយកប្រតិបត្តិ
ដែលត្រូវបំ ពេញកិច្ចការស្របតាមគោលនយោបាយបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង
របស់ ទីភ្នាក់ងារ និងច្បាប់ ជាធរមាន។ ទីភ្នាក់ងារត្រូវតែងតាំង និ ងបញ្ចប់
ភារកិច្ចមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សា និ ងបុគ្គលិកស្របទៅតាមច្បាប់ មុខងារសាធារណៈ
ជាធរមាន ហ�ើយត្រូវដោះស្រាយការទូទាត់ប្រាក់របស់ បុគ្គលិកស្របតាម
តួនាទីរបស់ បុគ្គលិកទាំងនោះ។ ទីភ្នាក់ងារអាចចុះកិច្ចសន្យាម៉ៅការ
សម្រាប់ សេវាកម្មដែលមិ នអាចផ្ដល់ ដោយបុគ្គលិករបស់ ខ្លួនបាន។
ផ្នែក  24.6. ផ្នែក 1798.199.35 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថា៖

1798.199.35. ក្រុមប្រឹក្សាទីភ្នាក់ងារអាចផ្ទេរសិ ទិអ
្ធ ំណាចទៅ
ប្រធាន ឬនាយកប្រតិបត្តិដ�ើ ម្បីបំពេញការងារក្នុងនាមជាទីភ្នាក់ងារ រវាង
ការប្រជុំរបស់ ទីភ្នាក់ងារ ល�ើ កលែងតែទាក់ទងនឹ ងសេចក្ដីសម្រេចនៃ
សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់  និងការបង្កើត វិធាននានា។
ផ្នែ�ែក  24.7. ផ្នែ�ែក 1798.199.40 ត្រូ�វូ បានបន្ថែ�ែមទៅ�ក្នុុ�ងក្រ�ម
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដែ�លចែ�ងថា៖

1798.199.40. ទីភ្នាក់ងារត្រូវបំ ពេញមុខងារដូចខាងក្រោម៖

(a) គ្រប់ គ្រង អនុវត្ត និ ងពង្រឹងសកម្មភាពរដ្ឋបាលនៃចំ ណងជ�ើងនេះ ។

(b) នៅថ្ងៃ និ ងក្រោយថ្ងៃ 1 ខែកក្កដា ឆ្ំនា 2021 ឬ ក្នុងរយៈពេល
ប្រាំមួយខែ ក្រោយពីទីភ្នាក់ងារបានផ្តល់ ដល់អគ្គមេធាវីនូវសេចក្តី
ជូនដំណឹងថាខ្លួនបានត្រៀមរ ួចរាល់ ក្នុងការទទួលយក ទំនួលខុសត្រូវ
ិ
ក្នុងការបង្កើតច្បាប់ នៅក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ អនុវត្ត ធ្វើវសោធនក
ម្ម និ ង
រំលាយចោលបទបញ្ជានានា ដោយអនុលោមតាមផ្នែក 1798.185
ដ�ើ ម្បីអនុវត្តគោលបំ ណង និងប្រការនៃច្បាប់ ស្តីពីសិ ទ្ធិឯកជនភាពរបស់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ រដ្ឋ California ឆ្ំនា 2018 ដែលរ ួមមានបទបញ្ជាដែល
បញ្ជាក់ពីតម្រូវការនៃការរក្សាកំណត់ត្រាសម្រាប់ អាជី វកម្ម ដ�ើ ម្បីធានា
បានអនុលោមភាពតាមចំ ណងជ�ើងនេះ។
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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(c) តាមរយៈៈការអនុុវត្តតនៃ�ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ការពារសិិ ទ្ធិិ�ឯកជនភាព
ជាមូូលដ្ឋាានរបស់់ រូ ូបវន្តតបុុគ្គគល ដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មាន
ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ� ។

(d) ល�ើ កកម្ពស់ការយល់ ដឹងជាសាធារណៈ និ ងការយល់ ដឹងអំពី
ហានិ ភ័យ ច្បាប់ ទំនួលខុសត្រូវ ការការពារ និ ងសិ ទ្ធិនានាទាក់ទងនឹ ង
ការប្រមូល ការប្រើ ប្រាស់ ការលក់ និងការបង្ហា ញព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន រ ួម
ទាំងសិ ទ្ធិអនីតិជនដែលទាក់ទងនឹ ងព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេ និង
ដ�ើ ម្បីផ្តល់ របាយការណ៍សាធារណៈដែលសង្ខេបពីការវាយតម្លៃហានិ ភ័យ
ដែលត្រូវតម្កល់ ទុកនៅទីភ្នាក់ងារដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ (15) នៃ
ផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.185 ខណៈពេលធានា ថាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ
មិ នត្រូវបានខូចខាត។

(e) ផ្តល់ ការណែនាំដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ទាក់ទងនឹ ងសិ ទ្ធិរបស់ ពួកគេ នៅ
ក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ ។

(f) ផ្តល់ ការណែនាំដល់ អាជី វកម្មទាក់ទងនឹ ងតួនាទី និ ងទំនួលខុសត្រូវ
របស់ ពួកគេក្រោមចំ ណងជ�ើងនេះ ហ�ើយតែងតាំងប្រធានសវនករ
ឯកជនភាពដ�ើ ម្បីធ្ើ វសវនកម្មអាជី វកម្មដ�ើ ម្បីធានា អនុលោមភាពតាម
ចំ ណងជ�ើងនេះ ដែលស្របតាមបទបញ្ជាដែលបានអនុវត្ត អនុលោមតាម
កថាខណ្ឌ (18) នៃផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1798.185 ។

(g) ផ្តល់ ជំនួយបច្ចេកទេស និ ងដំបូន្មានទៅរដ្ឋសភាតាមការស្នើ សំុ
ទាក់ទងនឹ ងការបង្កើតច្បាប់ ឯកជនភាព។

(h) ត្រួតពិនិត្យការវិវឌ្ឍន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួន 
និិ ងជាពិិសេ�ស ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាព័័ត៌៌មាន និិ ងទំំនាក់់ទំំនង និិង
ការអនុុវត្តតពាណិិជ្ជជកម្មម។

(i) សហការជាមួយទីភ្នាក់ងារផ្សេងទ�ៀតដែលមានយុត្តាធិការល�ើ ច្បាប់
ឯកជនភាព និ ងជាមួយអាជ្ញាធរដំ ណ�ើរការទិន្នន័យរដ្ឋ California រដ្ឋ
ផ្សេងទ�ៀត ដែនដី និ ងបណ្តាប្រទេសនានា ដ�ើ ម្បីធានាបាននូវការអនុវត្ត
ជាប្រចាំនូវការការពារឯកជនភាព។

(j) បង្កើតយន្ដការដោយអនុលោមតាមបុគ្គលដែលកំពុងធ្វើជំនួញនៅរដ្ឋ
California ដែលមិ នបំ ពេញតាមនិ យមន័ យនៃអាជី វកម្ម ដែលមានចែង
ក្នុងកថាខណ្ឌ (1), (2) ឬ (3) នៃផ្នែករង (d) នៃផ្នែក 1798.140 អាច
បញ្ជាក់ដោយស្ម័គ្រចិ ត្តថា ពួកគេអនុលោមតាមចំ ណងជ�ើងនេះ ដូចមាន
ចែងក្នុងកថាខណ្ឌ ទី (4) នៃផ្នែករង (d) នៃមាត្រា 1798.140 ហ�ើយ
ធ្វើឲ្យបញ្ជីឈ្មោះអង្គភាពទាំងនោះអាចរកបានដល់ សាធារណៈជន។

ិ  និិ ងអនុុម័័តពាក្យយសុំំ�ជំំ នួួយ ដល់់កម្រិ�ិត
(k) រៃៃអង្គាា ស ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
មួួយដែ�លមូូលិិនិិធិិមានលទ្ធធភាពប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បាន ដោ�យអនុុលោ�មតាម
កថាខណ្ឌឌទីី (2) នៃ�ផ្នែ�ែករង (b) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 1798.160។

(l) ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទ�ៀតទាំងអស់ ដែលចាំបាច់ ឬសមរម្យនៅក្នុង
ការអនុវត្តសិទ្ធិ អំណាច និ ងយុត្តាធិការរបស់ ខ្លួន និ ងស្វែងរកការថ្លឹងថ្លែង
គោលដៅនៃការពង្រឹងឯកជនភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់  ដោយផ្ដល់ ការយកចិ ត្ត
ទុកដាក់ទៅល�ើ ផលប៉ ះពាល់ ទៅល�ើ អាជី វកម្ម។
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ផ្នែកទី  24.8. ផ្នែកទី 1798.199.45 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.45. (a) នៅ�ពេ�លមានបណ្ដឹឹ�ងដោ�យទៀ�ៀងត្រ�ង់់ របស់់ បុុ
គ្គគលណាម្នាាក់់ ឬដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ទីីភ្នាាក់់ងារអាច
ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតទៅ�លើ�ើ ការរំំលោ�ភបំំ ពានដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើ ចំំណងជើ�ើង
នេះ�ះ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងអាជីីវកម្មម អ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ ឬបុុគ្គគលណា
ម្នាាក់់។ ទីីភ្នាាក់់ងារអាចសម្រេ��ចចិិ ត្តមិ
ត ិ នស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េតទៅ�លើ�ើ ពាក្យយបណ្ដឹឹ�ង 
ឬសម្រេ��ចចិិ ត្តផ្ដដល់
ត ់ ជូូនអាជីីវកម្មមជាមួួយនឹឹងកំំឡុុងពេ�លមួួយដើ�ើម្បីី�កែ�ខៃ�
ការរំំលោ�ភបំំ ពានដែ�លបានចោ�ទប្រ�កាន់់ ។ នៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច
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សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

ចិិ ត្តមិ
ត ិ នស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត ឬផ្ដដល់់ ពេ�លវេ�លាបន្ថែ�ែមដើ�ើ ម្បីី�កែ�ខៃ� ទីីភ្នាាក់់ងារអាច
ពិិចារណាលើ�ើ ចំំណុុចខាងក្រោ��ម៖
(1) កង្វះចេតនាក្នុងការរំលោភបំ ពានចំ ណងជ�ើងនេះ។

(2) កិច្ចប្រឹងប្រែងដោយស្ម័គ្រចិ ត្តដែលធ្វើឡ�ងដោយ
អាជី វកម្ម អ្នកផ្ដល់
ើ
សេវា អ្នកម៉ៅការ ឬបុគ្គលណាម្នាក់ដ�ើម្បីកែខៃការរំលោភបំ ពានដែល
បានចោទប្រកាន់ មុនពេលត្រូវបានជូនដំណឹងដោយទីភ្នាក់ងារអំពី
ពាក្យបណ្ដឹងនោះ។
(b) ទីីភ្នាាក់់ងារត្រូ�វូ ជូូនដំំណឹឹងជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរដល់់ បុុគ្គគលដែ�លបា
ិ នការ ប្រ�សិិ នបើ�ើមាន ដែ�លទីីភ្នាាក់់ងារបាន
នធ្វើ�ើ�ពាក្យយបណ្ដឹឹ�ងទៅ�លើ�ើ វិធា
ិ នការទៅ�លើ�ើ ពាក្យយបណ្ដឹឹ�ងនេះ�ះ ព្រ�មទាំំង
ចាត់់ធ្វើ�ើ� ឬមានផែ�នការចាត់់វិធា
ហេ�តុុផលសម្រា�ប់់ បណ្ដឹឹ�ង ឬមិិ នមែ�នបណ្ដឹឹ�ង។
ផ្នែកទី  24.9. ផ្នែកទី 1798.199.50 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.50. គ្មានការរកឃ�ើញនូវមូលហេតុប្រហាក់ប្រហែល
ដែលត្រូវជ�ឿជាក់ថាចំ ណងជ�ើងនេះត្រូវបានរំលោភបំ ពាន ត្រូវបាន
ធ្វើឡ�ងដោយ
ទីភ្នាក់ងារឡ�យ ល
ើ
ើ �ើ កលែងតែក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច 
30 ថ្ងៃមុនការពិចារណារបស់ ទីភ្នាក់ងារទៅល�ើ ការរំលោភបំ ពានដែល
បានចោទប្រកាន់ អាជី វកម្ម អ្នកផ្ដល់ សេវា អ្នកម៉ៅការ ឬបុគ្គលដែល
ត្រូវបានចោទប្រកាន់ ថាបានរំលោភបំ ពានល�ើ ចំណងជ�ើងនេះត្រូវបាន
ជូនដំណឹងអំពីការរំលោភបំ ពានដោយសេវាដំ ណ�ើរការ ឬប្រៃសណីយ៍
ដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងបង្កាន់ ដៃទទួលផ្ញើត្រឡប់ ដែលបានស្នើ សំុ
ដែ�លផ្ដដល់់ ជូូនជាមួួយនឹឹងសេ�ចក្ដីី�សង្ខេ�េបភ័័ស្តុុ�តាង និិ ងទទួួលបាន
ដំំ ណឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិិ�របស់់ ខ្លួួ�នដែ�លត្រូ�វូ មានវត្តតមានដោ�យផ្ទាាល់់  និិងត្រូ�វូ បាន
តំំណាងដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាានៅ�ក្នុុ�ងរឿ�ឿងក្ដីី�ណាមួួយរបស់់ ទីីភ្នាាក់់ងារដែ�ល
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងគោ�លបំំណងពិិចារណាថាតើ�ើ មានមូូលហេ�តុុប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល
សម្រា�ប់់ ជឿ�ឿជាក់់ថាបុុគ្គគលនោះ�ះបានរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះដែ�រ
ឬទេ�។ សេ�ចក្ដីី�ជូូនដល់់អ្ននករំលោំ �ភបំំ ពានដែ�លត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ ត្រូ�វូ
ចាត់់ទុុកថាត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�សេ�វា ជាកាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�ល
បានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើ ការទទួួលសំំបុុត្រ�ដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី�នេះ�ះ ឬប្រ�សិិ នបើ�ើ
ការទទួួលសំំបុុត្រ�ដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី�នេះ�ះ កាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លផ្ញើ�ើ�ត្រ�ឡប់់
ដោ�យការិិយាល័័យប្រៃ��សណីីយ៍៍ ។ ដំំ ណើ�ើររឿ�ឿងក្ដីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងនៃ�ការពិិចារណាទៅ�លើ�ើ មូូលហេ�តុុប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល 
ត្រូ�វូ មានលក្ខខណៈៈឯកជន លើ�ើ កលែ�ងតែ�អ្ននករំំលោ�ភបំំ ពានដែ�លត្រូ�វូ
បានចោ�ទប្រ�កាន់់ ដាក់់សំំណើ�ើរជាលាយលក្ខខណ៍៍ជាមួួយទីីភ្នាាក់់ងារថា
ដំំ ណើ�ើររឿ�ឿងក្ដីី�នោះ�ះមានលក្ខខណៈៈជាសាធារណៈៈ។
ផ្នែកទី  24.10. ផ្នែកទី 1798.199.55 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.55. (a) នៅ�ពេ�លទីីភ្នាាក់់ងារកំណត់
ថា
ុ ហាក់់
ំ
់ មានមូូលហេ�តុប្រ�
ប្រ�ហែ�លសម្រា�ប់់ជឿ�ឿជាក់់ថា ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះត្រូ�វូ បានរំំលោ�ភបំំពាននោះ�ះ
ទីីភ្នាាក់់ងារត្រូ�វូ បើ�ើកសវនាការមួួយដើ�ើម្បីី�កំណត់
ថា
ំ
់ តើ�ើការរំំលោ�ភបំំពានមួួយ ឬ
ការរំំលោ�ភបំំពានទាំំងឡាយបានកើ�ើតឡើ�ើងដែ�រឬទេ�។ សេ�ចក្ដីី�ជូូនដំំណឹឹងត្រូ�វូ
ផ្ដដល់់ជូន ហើ�
យ
ូ
ើ សវនាការដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ស្ដីី�ពីី
ិ បាល (ជំំពូកទីី 
នីីតិិវិធីីរដ្ឋឋ
ូ 5 [លដែ�លចាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែកទីី 11500]
ភាគទីី 1 ចំំណែ�កទីី 3 ចំំណងជើ�ើងទីី 2 ក្រ�មរដ្ឋាាភិិបាល)។ ទីីភ្នាាក់់ងារត្រូ�វូ មាន
សិិទ្ធិិ�អំណា
ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើទីីភ្នាាក់ងារកំ
ណត់
ូ �យជំំពូកនោះ�
ូ
ំ ចដែ�លបានផ្ដដល់់ជូនដោ
់
ំ
់
ដោ�យឈរលើ�ើមូលដ្ឋាាននៃ�
សវនាការដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មតាម
ូ
ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ ដែ�លថាការរំំលោ�ភបំំពានមួួយ ឬការរំំលោ�ភបំំពានទាំំងឡាយ
បានកើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះ ទីីភ្នាាក់់ងារត្រូ�វូ ចេ�ញដីីការមួួយដែ�លអាចតម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននក
រំំលោ�ភបំំពាននោះ�ះធ្វើ�ើ�ដូូចខាងក្រោ��ម៖
(1) បញ្ឈឈប់់  និិងឈប់់ ធ្វើ�ើ� ការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(2) ស្ថិតក្រោមផ្នែកទី 1798.155 បង់ ប្រាក់ពិន័យរដ្ឋបាលរហូតដល់
ពីរពាន់ ប្រាំរយដុល្លារ ($2,500) សម្រាប់ ការរំលោភបំ ពាននីមួយៗ ឬ
រហូតដល់ ប្រាំពីរពាន់ ប្រាំរយដុល្លារ ($7,500) សម្រាប់ ការរំលោភបំ ពាន
ដោយចេតនានីមួយៗ និ ងការរំលោភបំ ពាននីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ជាអនីតិជនទៅកាន់ មូលនិធិឯកជន
ភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុងមូលនិធិទូទៅរបស់ រដ្ឋ។ នៅពេលទីភ្នាក់ងារ
កំណត់ថា គ្មានការរំលោភបំ ពានអ្វីមួយក�ើតឡ�ើងទេនោះ ទីភ្នាក់ងារត្រូវ
ផ្សព្វផ្សាយអំពីសេចក្ដីថ្លែងការណ៍បែបនោះ។

(b) ប្រសិ នប�ើមានបុគ្គលពីរនាក់ ឬច្រើ ននាក់ទទួលខុសត្រូវចំ ពោះរាល់
ការរំលោភបំ ពានណាមួយ ឬការរំលោភបំ ពានទាំងឡាយ ពួកគេត្រូវ
ទទួលខុសត្រូវរ ួមគ្នា និ ងច្រើនគ្នា ។

ផ្នែកទី  24.11. ផ្នែកទី 1798.199.60 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.60. នៅពេលណាទីភ្នាក់ងារច្រានចោលសេចក្ដីសម្រេច
របស់ ចៅក្រមច្បាប់ រដ្ឋបាល ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 11517 នៃ
ក្រមរដ្ឋា ភិបាល ទីភ្នាក់នោះត្រូវបញ្ជាក់មូលហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
សម្រាប់ ការច្រានចោលសេចក្ដីសម្រេចនោះ។
ផ្នែកទី  24.12. ផ្នែកទី 1798.199.65 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.65. ទីភ្នាក់ងារអាចចេញដីកាកោះសាក្សី តម្រូវឲ្យ
មានការចូលរ ួម និ ងការផ្ដល់ កសិ ណសាក្សីរបស់ ពួកគេ គ្រប់ គ្រងការស្បថ 
និិ ងការបញ្ជាាក់់អះះអាង យកភ័័ស្តុុ�តាង និិ ងតម្រូ�ូវដោ�យដីីកាកោះ�ះសាក្សីី�
នូូវការផលិិ តសៀ�ៀវភៅ� ឯកសារ កំំណត់់ត្រា� ឬសម្ភាារឯកសារផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ចំំ ពោះ�ះការធ្វើ�ើ�ករណីីយកិិច្ចចរបស់់ ទីីភ្នាាក់់ងារ ឬអនុុវត្តតសិិទ្ធិិ�អំំណាចរបស់់ ខ្លួួ�ន 
រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះ សិិ ទ្ធិិ�អំំណាចរបស់់ ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ស
វនកម្មមអនុុលោ�មភាពរបស់់ អាជីីវកម្មមជាមួួយនឹឹងចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ។
ផ្នែកទី  24.13. ផ្នែកទី 1798.199.70 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.70. គ្មានបណ្ដឹងរដ្ឋបាលណាមួយដែលត្រូវបានប្ដឹង
ដោយអនុលោមតាមចំ ណងជ�ើងនេះ ដែលចោទប្រកាន់ ការរំលោភបំ ពាន
ទៅល�ើ បទបញ្ញត្តិណាមួយនៃចំ ណងជ�ើងនេះ ត្រូវចាប់ ផ្ដើមល�ើ សពីប្រាំឆ្ំនា
ក្រោយបរិច្ទ
ឆេ ដែលការរំលោភបំ ពាននោះក�ើតឡ�ើង។

(a) សេ�វានៃ�សេ�ចក្ដីី�ជូូនដំំណឹឹងអំំពីីសវនការលើ�ើ មូូលហេ�តុុប្រ�ហាក់់ប្រ�
ហែ�ល ដូូចដែ�លបានតម្រូ�ូវដោ�យផ្នែ�ែកទីី 1798.199.50 ទៅ�លើ�ើ បុុគ្គគល
ដែ�លត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ ថាបានរំំលោ�ភបំំ ពានចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ ត្រូ�វូ
បង្កើ�ើ�តបានជាការចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មនៃ�វិិធានការរដ្ឋឋបាល។

(b) ប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ថាបានរំំលោ�ភបំំ ពានចំំ
ណងជើ�ើងនេះ�ះពាក់់ព័័ន្ធនៅធ �ក្នុុ�ងការលាក់់កំំបាំងបែ�
ំ បក្លែ�ែងបន្លំំ�នូូវអំំពើ�ើរ ឬ
អត្តតសញ្ញាាណរបស់់បុុគ្គគលណាម្នាាក់់នោះ�ះ ត្រូ�វូ ពន្យាារពេ�លប្រាំ�ំឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់
រយៈៈពេ�លនៃ�ការលាក់់កំំបាំងនោះ�
ះ។ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ
ំ
“ការលាក់់កំំបាំងបែ�
ំ បក្លែ�ែងបន្លំំ�” មានន័័យថា បុុគ្គគលម្នាាក់់បានដឹឹងអំំពីី
អង្គគហេ�តុុជាសារវ័ ័ន្តដែ�លទាក់
ត
់ទងនឹឹងករណីីយកិិច្ចចរបស់់បុុគ្គគលម្នាាក់់
ដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ហើ�ើយលាក់់កំំបាំង
ំ វាដោ�យចេ�តនា
នៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត ឬលុុបចោ�លការអនុុវត្តតករណីីយកិិច្ចចទាំងនោះ�
ះសម្រា�ប់់
ំ
គោ�លបំំ ណងនៃ�ការបោ�កប្រា�ស់់សាធារណជននូូវព័័ត៌៌មានដែ�លមានសិិទ្ធិិ�
ក្រោ��មចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ។

(c) ប្រសិ នប�ើ នៅពេលត្រូវបានបង្គា ប់ បញ្ជាដោយតុលាការកំពូលឲ្យ
ផលិ តឯកសារណាមួយដែលស្វែងរកដោយដី កាកោះហៅសាក្សីមួយ 
នៅ�ក្នុុ�ងរឿ�ឿងក្ដីី�រដ្ឋឋបាលក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បាន
ចោ�ទប្រ�កាន់់ ថាបានរំំលោ�ភបំំ ពានចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះខកខានមិិ នបានផលិិ ត

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

ឯកសារដែ�លឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងដីី កាត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លត្រូ�វូ បានបង្គាាប់់
ឲ្យយអនុុលោ�មតាមទេ�នោះ�ះ ត្រូ�វូ ពន្យាារពេ�លប្រាំ�ំឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�លនៃ�ការ
ពន្យាារ ដោ�យគិិតពីីកាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ការដាក់់ញត្តិិ�ដើ�ើ ម្បីី�បង្ខិិ�តបង្ខំំ�រហូូតដល់់
កាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លឯកសារទាំំងនោះ�ះត្រូ�វូ បានផលិិ ត។
ផ្នែកទី  24.14. ផ្នែកទី 1798.199.75 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.75. (a) បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើដំំណោះ�ះស្រា�យណាមួួយដែ�លមានល
ទ្ធធភាពអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់បាន ទីីភ្នាាក់់ងារអាចដាក់់បណ្ដឹឹ�ងរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី និិងទទួួល
បានសាលក្រ�មនៅ�ក្នុុ�ងតុលា
ុ ការកំំពូល
ូ សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងប្រ�មូលប្រា�ក់
ូ
់
ពិិន័័យរដ្ឋឋបាលដែ�លមិិនទាន់់បានបង់់ ដែ�លដាក់់បង្ខំំ�ឲ្យយបង់់ដោ�យអនុុលោ�ម
ិ របស់់
តាមចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ក្រោ��យពីីផុុតកំំណត់កា
់ រពិិនិិត្យយផ្នែ�ែកច្បាាប់់ឡើ�ងវិ
ើ ញ
ទីីភ្នាាក់់ងារ។ បណ្ដឹឹ�ងនេះ�ះអាចត្រូ�វូ បានដាក់់ជាពាក្យយបណ្ដឹឹ�ងតូូចៗ
បណ្ដឹឹ�ងរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី មានកម្រិ�ិត ឬគ្មាានកម្រិ�ិតដែ�លអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃក្ដីី�នោះ�ះ។
យុុត្តាាធិិការនៃ�បណ្ដឹឹ�ងនេះ�ះ ត្រូ�វូ ស្ថិិ�តក្នុុ�ងខោ�នធីីដែ�លប្រា�ក់់ពិិន័័យរដ្ឋឋបាលត្រូ�វូ
បានបង្ខំំ�ដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារនេះ�ះ។ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលសាលក្រ�មនៅ�ក្នុុ�ងរឿ�ឿងក្ដីី�ក្រោ��ម
ិ ិងវិធា
ិ ននៃ�ភ័័ស្តុុ�តាងដូូចមានអនុុវត្តតនៅ� ក្នុុ�ងបណ្ដឹឹ�ង
ផ្នែ�ែកនេះ�ះ បន្ទាាប់់ពីីនីីតិវិិ ធីី និ
រដ្ឋឋប្បបវេ�ណីីធម្មមតា ទីីភ្នាាក់់ងារត្រូ�វូ បង្ហាាញថា៖

ិ
(1) ប្រាក់ពិន័យរដ្ឋបាលត្រូវបានដាក់បង្ខំតាមនីតិវធីដែល
មានចែង
ិ អនុវត្ត។
នៅក្នុងចំ ណងជ�ើងនេះ និ ងនី តិវធី

(2) ចុងចោទ ឬបណ្
ដា ចុងចោទនៅក្នុងបណ្ដឹងនេះត្រូវបានជូនដំណឹង
ដោយសេចក្ដីជូនដំណឹងជាក់ស្ដែង ឬស្ថាបនា អំពីការដាក់បង្ខំ
ប្រាក់ពិន័យរដ្ឋបាល។

(3) តម្រូវការនូវការទូទាត់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡ�ងដោយ
ទីភ្នាក់ងារ ហ�ើយ
ើ
ការទូទាត់ពេញលេញនៅមិ នទាន់បានទទួលនៅឡ�យទេ
។
ើ

(b) បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលប្ដឹងដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (a)
ត្រូវចាប់ ផ្ដើមក្នុងរយៈពេលបួនឆ្ំនា ក្រោយបរិច្ទ
ឆេ ដែលបានដាក់បង្ខំ
ប្រាក់ពិន័យរដ្ឋបាល។

ផ្នែកទី  24.15. ផ្នែកទី 1798.199.80 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.80. (a) ប្រ�សិិ នបើ�ើរយៈៈពេ�លសម្រា�ប់់ ការពិិនិិត្យយផ្នែ�ែកច្បាា
ិ នៃ�ដីីកា ឬសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចជាស្ថាាពររបស់់ ទីីភ្នាាក់់ងារ ឬប្រ�
ប់់ ឡើ�ងវិ
ើ ញ
ិ នៃ�ដីីកា
សិិ នបើ�ើមធ្យោ�ោបាយទាំំងអស់់ នៃ�ការពិិនិិត្យយផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ឡើ�ងវិ
ើ ញ
ឬសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចបានផុុតកំំណត់់ ទីីភ្នាាក់់ងារអាចដាក់់ស្នើ�ើ�ជូូនក្រ�ឡាបញ្ជីី�
តុុលាការ ដើ�ើ ម្បីី�សុំំ�សាលក្រ�មប្រ�មូូលប្រា�ក់់ពិិន័័យរដ្ឋឋបាលដែ�លដាក់់បង្ខំំ�
ដោ�យដីីកា ឬសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច ឬដីីកាដូូចដែ�លបានកែ�ប្រែ��ស្រ�បទៅ�តាម
ិ ។
សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចទៅ�លើ�ើ ការពិិនិិត្យយផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ឡើ�ងវិ
ើ ញ

(b) ពាក្យសុំ ដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលនូវសេចក្ដីចម្លងបញ្ជាក់នៃដីកា ឬ
សេចក្ដីសម្រេចមួយច្បាប់ ឬដីកាដូចដែលបានកែប្រែដោយអនុលោមតាម
សេចក្ដីសម្រេចទៅល�ើ ផ្នែកច្បាប់ ឡ�ង
ើ វិញ និ ងភ័ស្តុតាងនៃសេវារបស់ ដី កា
ឬសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច បង្កើ�ើ�តបានជាការបង្ហាាញគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ដើ�ើម្បីី�ធានានូូវការ
ចេ�ញសាលក្រ�មដើ�ើម្បីី�ប្រ�មូូលប្រា�ក់់ពិិន័័យរដ្ឋឋបាល។ ក្រ�ឡាបញ្ជីី�តុុលាការ 
ត្រូ�វូ ចូូលសាលក្រ�មជាធរមានភ្លាា មៗដោ�យអនុុលោ�មតាមពាក្យយសុំំ�។

(c) ពាក្យយសុំំ�ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះ ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ដោ�យក្រ�ឡាបញ្ជីី�តុុលាការកំំបូូលនៅ�ក្នុុ�ងខោ�នធីី ដែ�លប្រា�ក់់ពិិន័័យរដ្ឋឋបាល
ត្រូ�វូ បានដាក់់បង្ខំំ�ដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារ។
(d) សាលក្រ�មដែ�លចូូលជាធរមានដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះ មាន
អានុុភាព និិ ងប្រ�សិិទ្ធិិ�ដូូចគ្នាា ហើ�ើយស្ថិិ� តក្រោ��មបទបញ្ញញត្តិិ�ទាំំងអស់់ នៃ�
ច្បាាប់់ ដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសាលក្រ�មនៅ�ក្នុុ�ងបណ្ដឹឹ�ងរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី ហើ�ើយអាច
ត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាានឹឹងសាលក្រ�មផ្សេ�េងទៀ�ៀតរបស់់
តុុលាការដែ�លសាលក្រ�មនេះ�ះត្រូ�វូ បានបញ្ចូូ�លជាធរមាន។
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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(e) ទីីភ្នាាក់់ងារអាចដាក់់ពាក្យយដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
តែ�បួួនឆ្នាំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ក្រោ��យកាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លគ្រ�ប់់ មធ្យោ�ោបាយនៃ�ការពិិនិិត្យយ
ិ នៃ�ដីីកា និិ ងសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចបានផុុតកំំណត់់។
ផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ឡើ�ងវិ
ើ ញ
(f) ដំំ ណោះ�ះស្រា�យដែ�លមានលទ្ធធភាពប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បានក្រោ��មច្បាាប់់
នេះ�ះ គឺឺជាការបន្ថែ�ែមពីីលើ�ើ ដំំណោះ�ះស្រា�យទាំំងឡាយដែ�លមានលទ្ធធភាព
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បានក្រោ��មច្បាាប់់ ណាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

ផ្នែកទី  24.16. ផ្នែកទី 1798.199.85 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.85. រាល់ សេចក្ដីសម្រេចរបស់ ទីភ្នាក់ងារ ទាក់ទងនឹ ង
ពាក្យបណ្ដឹង ឬប្រាក់ពិន័យរដ្ឋបាល ត្រូវស្ថិតក្រោមការពិនិត្យផ្នែកច្បាប់
ឡ�ើងវិញនៅក្នុងបណ្ដឹងមួយដែលប្ដឹងដោយភាគីដែលជាប្រយោជន៍
នៃពាក្យបណ្ដឹង ឬប្រាក់ពិន័យរដ្ឋបាល ហ�ើយត្រូវស្ថិតក្រោមការបំ ពាន
ស្តង់ ដារឆន្ទានុសិទ្ធិ។

ផ្នែកទី  24.17. ផ្នែកទី 1798.199.90 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.90. (a) រាល់ អាជី វកម្ម អ្នកផ្ដល់ សេវា អ្នកម៉ៅការ 
ឬបុគ្គលផ្សេងទ�ៀតដែលរំលោភបំ ពានទៅល�ើ ចំណងជ�ើងនេះ ត្រូវស្ថិត
ក្រោមអធិ បញ្ជា មួយនិងទទួលខុសត្រូវចំ ពោះទោសបញ្ញត្តិរដ្ឋប្បវេណី
មិ នល�ើ សពីរពាន់ ប្រាំរយដុល្លារ ($2,500) សម្រាប់ ការរំលោភបំ ពាន
នីមួយៗ ឬប្រាំពីរពាន់ ប្រាំរយដុល្លារ ($7,500) សម្រាប់ ការរំលោភ
បំ ពានដោយចេតនានីមួយៗ ហ�ើយការរំលោភបំ ពាននីមួយៗដែល
ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ជាអនីតិជន ដូចដែល
បានលៃតម្រូវដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ (5) នៃផ្នែករង (a) នៃ
ផ្នែកទី 1798.185 ដែលត្រូវវាយតម្លៃ និ ងស្ដារឡ�ើងវិញនៅក្នុង
បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលប្ដឹងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋ California ដោយ
អគ្គមេធាវី។ តុលាការអាចពិចារណាអំពីកិច្ចសហការដោយស្មោះត្រង់
របស់ អាជី វកម្ម អ្នកផ្ដល់ សេវា អ្នកម៉ៅការ ឬបុគ្គលដទៃទ�ៀត នៅក្នុង
ការកំណត់អំពីស្ថានទម្ងន់នៃទោសបញ្ញត្តិរដ្ឋប្បវេណី ។

(b) រាល់ ទោសបញ្ញត្តិរដ្ឋប្បវេណីដែលស្ដារឡ�ើងវិញដោយបណ្ដឹងមួយ
ដែលប្ដឹងដោយអគ្គមេធាវីសម្រាប់ ការរំលោភបំ ពានល�ើ ចំណងជ�ើងនេះ
និិ ងប្រា�ក់់ចំំណូូលពីីដំំ ណោះ�ះស្រា�យណាមួួយទៅ�លើ�ើ បណ្ដឹឹ�ងដែ�លបាន
ពោ�លមកនេះ�ះ ត្រូ�វូ ដាក់់ចូូលក្នុុ�ងមូូលនិិធិិឯកជនភាពអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ។

ិ នការ
(c) ក្រោ��យពីីមានសំំ ណើ�ើដោ�យអគ្គគមេ�ធាវីី ទីីភ្នាាក់់ងារត្រូ�វូ ចាត់់វិធា
ើ
រដ្ឋឋបាល ឬការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតណាមួួយក្រោ��មចំំ ណងជើ�ងនេះ�ះ ដើ�ើ ម្បីី�អនុុញ្ញាាត
ឲ្យយអគ្គគមេ�ធាវីីដំំណើ�ើរការជាមួួយនឹឹងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ឬបណ្ដឹឹ�ងរដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី 
ិ នការរដ្ឋឋបាល ឬការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត លើ�ើ កលែ�ងតែ�
ហើ�ើយមិិនត្រូ�វូ បន្តតវិធា
អគ្គគមេ�ធាវីីកំំណត់់ជាបន្តតបន្ទាាប់់ ថាមិិ នបន្តតការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ឬបណ្ដឹឹ�ង
រដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី ។ ទីីភ្នាាក់់ងារមិិនអាចកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�ននៃ�សិិទ្ធិិ�អំំណាចរបស់់
អគ្គគមេ�ធាវីីក្នុុ�ងការអនុុវត្តតចំំណងជើ�ើងនេះ�ះបានឡើ�ើយ។
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(d) គ្មានបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី ណាមួយអាចត្រូវបានដាក់ដោយអគ្គមេធាវី
ក្រោមផ្នែកនេះសម្រាប់ រាល់ ការរំលោភបំ ពានណាមួយល�ើ ចំណងជ�ើងនេះ
ក្រោយពីទីភ្នាក់ងារនោះបានចេញនូវសេចក្ដីសម្រេចមួយដែលអនុលោម
តាមផ្នែកទី 1798.199.85 ឬដីកាមួយដែលអនុលោមតាមផ្នែកទី 
1798.199.55 ប្រឆាំងនឹ ងបុគ្គលនោះសម្រាប់ ការរំលោភបំ ពានដូចគ្នា
នោះទេ។

(e) ផ្នែកនេះមិ នត្រូវប៉ ះពាល់ ទៅល�ើ សិទ្ធិឯកជននៃបណ្ដឹងដែលមានចែង
នៅក្នុងផ្នែកទី 1798.150 ឡ�ើយ។
ផ្នែកទី  24.18. ផ្នែកទី 1798.199.95 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថា៖
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សំ ណ�ើប្រជាមតិ 24 បន្ត

1798.199.95. (a) មានការលៃបម្រុងពីមូលនិធិទូទៅរបស់ រដ្ឋទៅ
កាន់ ទីភ្នាក់ងារនូវចំ នួនទឹកប្រាក់ប្រាំលានដុល្លារ ($5,000,000) អំឡុង
ឆ្ំនា សារព�ើពន្ធល�ើ កទីមួយ 2020–2021 ហ�ើយចំនួនទឹកប្រាក់ដប់ លាន
ដុល្លារ ($10,000,000) ដែលត្រូវបានលៃតម្រូវសម្រាប់ ការប្រែប្រួល
ថ្លៃចំ ណាយក្នុងការរស់ នៅ អំឡុងឆ្ំនា សារព�ើពន្ធនី មួយៗក្រោយមកទ�ៀត
សម្រា�ប់់ ការចំំ ណាយដើ�ើ ម្បីី�គាំទ្រ�ដល់
ំ
់ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការនៃ�ទីីភ្នាាក់់ងារដែ�ល
អនុុលោ�មតាមចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ។ ការចំំណាយនៃ�មូូលនិិធិិក្រោ��មការ
ិ ដែ�ល
បម្រុ� ុងទុុកនេះ�ះ ត្រូ�វូ ស្ថិិ�តក្រោ��មការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយរដ្ឋឋបាលធម្មមតាឡើ�ើងវិញ
បានផ្ដដល់់ជូូនសម្រា�ប់់ ការបម្រុ� ុងទុុករបស់់រដ្ឋឋផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ រដ្ឋឋសភាត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�
វិិភាជន៍៍ចំំនួួនប្រា�ក់់បន្ថែ�ែមទៅ�កាន់់គណៈៈកម្មមការ និិងទីីភ្នាាក់់ងារផ្សេ�េងទៀ�ៀត
តាមការចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតបទបញ្ញញត្តិិ�ទាំំងឡាយនៃ�ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ។
ិ រដ្ឋឋ និិ ងច្បាាប់់ថវិកា
ិ
(b) ក្រ�សួួងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ ថវិកា
(Budget Act) ដែ�លបានដាក់់ជូូនរដ្ឋឋសភា ត្រូ�វូ ដាក់់បញ្ចូូ�លនូូវចំំ ណុុច
មួួយសម្រា�ប់់ ការគាំំទ្រ�លើ�ើ ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ ដែ�លត្រូ�វូ បង្ហាាញនូូវចំំ ណុុច
ទាំំងអស់់ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(1) ចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�លៃ�បម្រុ� ុងទៅ�កាន់់ ទីីភ្នាាក់់ងារផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដើ�ើ ម្បីី�អនុុវត្តតក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើងនេះ�ះ ដែ�លចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់នោះ�ះត្រូ�វូ ស្ថិិ�តនៅ�
ក្នុុ�ងការបន្ថែ�ែមចំំ ណុុចគាំំទ្រ�នៃ�ទីីភ្នាាក់់ងារទាំងនោះ�
ះ។
ំ

(2) ចំ នួនទឹកប្រាក់បន្ថែមដែលត្រូវការដ�ើ ម្បីធ្ើ វការលៃបម្រុងដោយ
អង្គនី តិបញ្ញត្តិទៅកាន់ ទីភ្នាក់ងារនោះ ដ�ើ ម្បីអនុវត្តគោលបំ ណង
ទាំងឡាយនៃចំ ណងជ�ើងនេះ ដូចមានចែងនៅក្នុងផ្នែកនេះ។

(3) សម្រាប់ គោលបំ ណងជាព័ត៌មាន នៅក្នុងវង់ ក្រចក ការលៃបម្រុងជា
បន្តអំឡុងឆ្ំនា សារព�ើពន្ធនី មួយៗចំ នួនដប់ លានដុល្លារ ($10,000,000)
ដែលត្រូវបានលៃតម្រូវសម្រាប់ ការប្រែប្រួលថ្លៃចំ ណាយល�ើ ការរស់ នៅ
ដែលបានធ្វើឡ�ងដោយ
អនុលោមតាមផ្នែកនេះ។
ើ

(c) អគ្គមេធាវីត្រូវផ្ដល់ ការគាំទ្រផ្នែកបុគ្គលិកដល់ទីភ្នាក់ងាររហត
ូ ទាល់ តែ
ទីភ្នាក់ងារនោះជួលបុគ្គលិកផ្ទាល់ ខ្លួនបាន។ អគ្គមេធាវីត្រូវទទួលបាន
សំ ណងវិញពីទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ សេវាកម្មទាំងនេះ។

ផ្នែកទី  24.19. ផ្នែកទី 1798.199.100 ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1798.199.100. ទីីភ្នាាក់់ងារនិិងតុុលាការណាមួួយ តាមដែ�ល
អាចអនុុវត្តតបាន ត្រូ�វូ ពិិចារណាទៅ�លើ�ើ កិិច្ចចសហការដោ�យស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់
របស់់ អាជីីវកម្មម អ្ននកផ្ដដល់់ សេ�វា អ្ននកម៉ៅ�ៅ ការ ឬបុុគ្គគលដទៃ�ទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ង
ការកំំណត់់អំំពីីស្ថាានទម្ងងន់់ នៃ�ប្រា�ក់់ពិិន័័យរដ្ឋឋបាល ឬទោ�សបញ្ញញត្តិិ�
រដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី សម្រា�ប់់ ការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ ចំំណងជើ�ើងនេះ�ះ។ អាជីីវកម្មមមិិ ន
ត្រូ�វូ តម្រូ�ូវដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារ តុុលាការ ឬផ្សេ�េងពីីនេះ�ះ ដើ�ើ ម្បីី�បង់់ ប្រា�ក់់ពិិន័័យ
រដ្ឋឋបាល និិ ងទោ�សបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋប្បបវេ�ណីីសម្រា�ប់់ ការរំំលោ�ភបំំ ពានដូូចគ្នាានេះ�ះ
ឡើ�ើយ។
ផ្នែកទី  25.

វិសោធនកម្ម។

ិ
(a) ប្រការទាំងឡាយនៃច្បាប់ នេះអាចត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្មក្រោយពីការ
អនុម័តរបស់ វាដោយអ្នកបោះឆ្នោ ត ដោយលក្ខន្តិកៈដែលបានឆ្លងដោយ
ការបោះឆ្នោ តមួយដែលមានសំ ឡេងភាគច្រើ ននៃបុគ្គលិកសភានីមួយៗ
របស់ រដ្ឋសភា និ ងចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាល ករណីដែលវិសោធនកម្ម
ទាំងនោះស៊ីសង្វាក់គ្នា និងពង្រីកបន្ថែមគោលបំ ណង និងចេតនានៃ
ច្បាប់ នេះ ដូចមានចែងនៅក្នុងផ្នែកទី 3 រ ួមទាំងវិសោធនកម្មចំ ពោះការ
ល�ើ កលែងទាំងឡាយនៅក្នុងផ្នែកទី 1798.145 ប្រសិ នប�ើច្បាប់ ដែល
ិ
ការល�ើ កលែងទាំងនេះផ្អែកល�ើ ត្រូវបានធ្វើវសោធនក
ម្មដ�ើ ម្បីពង្រីកបន្ថែម
ឯកជនភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និងពង្រីកបន្ថែមគោលបំ ណង និងចេតនានៃ

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ច្បាប់ នេះ និ ងវិសោធនកម្មដ�ើ ម្បីដោះស្រាយសេចក្ដីសម្រេចរបស់ តុលាការ
រដ្ឋ ឬសេចក្តីសម្រេចរបស់ តុលាការសហព័ន្ធថាបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ នេះ
ិ នការបង្ការដោយច្បាប់
មិ នត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬត្រូវបានចាត់វធា
ិ
សហព័ន្ធ ករណីដែលរាល់ វសោធនក
ម្មបន្ថែមណាមួយល�ើ នី តិកម្មដែល
ដោះស្រាយការកំណត់របស់ តុលាការ ត្រូវស្ថិតក្រោមផ្នែករងនេះ។

(b) ថ្វីប�ើមានផ្នែកទី 1798.199.25 រដ្ឋសភាអាចអនុញ្ញា ត
ប្រាក់សំណងបន្ថែមសម្រាប់ សមាជិ កនៃទីភ្នាក់ងារឯកជនភាពអ្នកប្រើ
ប្រាស់ រដ្ឋ California ប្រសិ នប�ើខ្លួនកំណត់ថា វាចាំបាច់ ត្រូវអនុវត្ត
មុខងាររបស់ ទីភ្នាក់ងារនោះ ដោយលក្ខន្តិកៈមួយដែលត្រូវបានអនុម័ត
ដោយការបោះឆ្នោ តដែលមានសំ ឡេងភាគច្រើ ននៃសភានីមួយៗរបស់
អង្គនី តិបញ្ញត្តិ និ ងចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាល។

(c) ផ្នែកនេះត្រូវបានអនុវត្តចំ ពោះលក្ខន្តិកៈទាំងអស់ ដែលត្រូវបានធ្វើ
វិសោធនកម្ម ឬអនុម័តឡ�ើងវិញថាជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ នេះ និ ងបទបញ្ញត្តិ
ទាំងអស់ នៃលក្ខន្តិកៈទាំងនោះ ដោយមិ នគិតថាច្បាប់ នេះធ្វើការផ្លាស់ ប្ដូរ
សំ ខាន់ អ្វីមួយឡ�យ
ើ ។
(d) បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃច្បាប់ នេះត្រូវមានប្រៀបល�ើ នី តិកម្មដែលមាន
ទំនាស់ ណាមួយដែលបានអនុម័តក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2020។
ិ
រាល់់ វិសោ�ធនកម្មមចំ
ំ ពោះ�ះច្បាាប់់ នេះ�ះ ឬនីីតិិកម្មមណាមួួយដែ�លមានទំំនាស់់
ជាមួួយនឹឹងប្រ�ការនៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះ ត្រូ�វូ ចាត់់ទុុកជាមោ�ឃៈៈក្រោ��យការអនុុម័័ត
ច្បាាប់់ នេះ�ះដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត ដោ�យមិិ នគិិតពីីក្រ�មដែ�លវាស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ង
ឡើ�ើយ។ នីីតិិកម្មមត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថា “មានទំំនាស់់” សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណង
នៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ លើ�ើ កលែ�ងតែ�នីីតិិកម្មមនេះ�ះស៊ីី�សង្វាាក់់គ្នាា និិងពង្រី�ីកបន្ថែ�ែម
គោ�លបំំ ណង និិងចេ�តនានៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះ ដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី 3។
ផ្នែកទី  26. ឯករាជ្យភាពនៃប្រការ។

ិ នការនេះ�ះ ឬផ្នែ�ែកណាមួួយនៃ�វិធា
ិ នការ
ប្រ�សិិ នបើ�ើប្រ�ការណាមួួយនៃ�វិធា
នេះ�ះ ឬការអនុុវត្តតនៃ�ប្រ�ការ ឬផ្នែ�ែកណាមួួយទៅ�លើ�ើ បុុគ្គគល ឬកាលៈៈទេ�សៈៈ
ណាមួួយ គឺឺដោ�យសារតែ�មូូលហេ�តុុណាមួួយដែ�លចាត់់ទុុកថាគ្មាាន
សុុពលភាពនោះ�ះ ប្រ�ការ ឬការអនុុវត្តតនៃ�ប្រ�ការដែ�លនៅ�សល់់  មិិនត្រូ�វូ
រងការប៉ះះ�ពាល់់ ឡើ�យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ត្រូ�វូ នៅ�តែ�មានអានុុភាព និិ ងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
ើ
ពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយសរុ ុបមក ប្រ�ការទាំំងឡាយនៃ�វិិធានការនេះ�ះគឺឺអាច
កាត់់ចេ�ញពីីគ្នាា បាន។ ប្រ�សិិ នបើ�ើតុុលាការត្រូ�វូ ស្វែ�ែងរកសាលក្រ�មមិិ នអាច
ិ បានចុុងក្រោ��យ ដែ�លការមិិ នរាប់់ បញ្ចូូ�លនូូវអង្គគភាព ឬ
ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
សកម្មមភាពមួួយ ឬច្រើ��ើ នពីីភាពអាចអនុុវត្តតបាននៃ�ច្បាាប់់ ធ្វើ�ើ� ឲ្យយច្បាាប់់ នោះ�ះមិិ ន
ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ តាមរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនោះ�ះ ការលើ�ើ កលែ�ងទាំំងនោះ�ះគួួរតែ�កាត់់ផ្ដាាច់់
ហើ�ើយច្បាាប់់នោះ�ះគួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ឲ្យយអាចអនុុវត្តតបានចំំ ពោះ�ះអង្គគភាព ឬសកម្មមភាព
ដែ�លពីីមុុនមកត្រូ�វូ បានលើ�ើ កលែ�ងពីីច្បាាប់់ នេះ�ះ។ វាគឺឺជាចេ�តនារបស់់
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តដែ�លច្បាាប់់ នេះ�ះនឹឹ ងត្រូ�វូ បានអនុុម័័តដោ�យមិិ នគិិតថាតើ�ើប្រ�ការ
ណាមួួយដែ�លគ្មាានសុុពលភាពត្រូ�វូ បានដាក់់បញ្ចូូ�ល ឬការអនុុវត្តតដែ�ល
គ្មាានសុុពលភាពណាមួួយត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដែ�រឬទេ�។
ផ្នែកទី  27. គំនិតផ្ដួចផ្ដើ មដែលមានទំនាស់ ។

ិ នការនេះ�ះ និិ ងវិធា
ិ នការមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�ល
(a) ក្នុុ�ងករណីីដែ�លវិធា
ដោះ�ះស្រា�យឯកជនភាពរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ត្រូ�វូ មាននៅ�លើ�ើ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ ត
ទូូទាំងរដ្ឋឋ
ដូូចគ្នាានោះ�ះ ប្រ�ការនៃ�វិិធានការ ឬបណ្ដាាវិិធានការផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ំ
ិ នការនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�ល
ត្រូ�វូ ចាត់់ទុុកថាមានទំំនាស់់ជាមួួយនឹឹងវិធា
គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះទទួួលបានសំំ ឡេ�ងឆ្នោ�ោ តគាំំទ្រ�ច្រើ��ើនជាងវិិធានការដែ�ល
ចាត់់ទុុកថាមានទំំនាស់់ជាមួួយវា ប្រ�ការនៃ�គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មនេះ�ះនឹឹ ងត្រូ�វូ
ិ នការ ឬបណ្ដាាវិិធានការផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�វូ
មានប្រៀ��ៀបទាំំងស្រុ� ុង ហើ�ើយវិធា
ចាត់់ទុុកជាមោ�ឃៈៈ។
ិ នការនេះត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោ ត ប៉ុន្តែ
(b) ប្រសិ នប�ើវធា
ត្រូវបានជំ នួសដោយច្បាប់ ដោយវិធានការមានទំនាស់ ផ្សេងទ�ៀតដែល
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អនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោ តនៅពេលបោះឆ្នោ តតែមួយ ហ�ើយវិធានការ
សន្លឹកឆ្នោ តដែលមានទំនាស់ ត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈនាពេលក្រោយ
ិ នការនេះត្រូវតែស្វ័យអនុវត្ត និ ងទទួលបានប្រសិ ទភា
មកទ�ៀតនោះ វធា
្ធ ព
ពេញលេញ។
ផ្នែកទី  28.

សិ ទ្ធិប្តឹង។

ថ្វីី�បើ�ើ មានបទបញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ច្បាាប់់  ប្រ�សិិនបើ�ើរដ្ឋឋ ឬមន្ត្រី�ី�ណាម្នាាក់់
របស់់ ខ្លួួ�នខកខានមិិ នបានការពាររដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញភាពនៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះបន្ទាាប់់ ពីីការ
អនុុម័័តដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត ទីីភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាលណាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�
រដ្ឋឋនេះ�ះ ត្រូ�វូ មានសិិ ទ្ធិិ�អំំណាចក្នុុ�ងការអន្តតរាគមន៍៍ នៅ�ក្នុុ�ងបណ្ដឹឹ�ងតុុលាការ
ណាមួួយដែ�លប្រ�ឈមបញ្ហាាដល់់ រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញភាពនៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះ សម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងនៃ�ការការពារធម្មមនុុញ្ញញភាពរបស់់ វា ទោះ�ះបីីជាបណ្ដឹឹ�ងនោះ�ះ
ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការជំំ នុំំ� ជម្រះ�ះរដ្ឋឋ ឬសហព័័ន្ធធក៏៏ដោ�យ លើ�ើ បណ្តឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍
ឬល�ើ ការពិនិត្យដោយឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ តុលាការកំពូលនៃរដ្ឋ California
ឬតុលាការកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ។ ក្រៃសេវា និ ងការចំ ណាយ
ដែលសមរម្យនៃការការពារបណ្ដឹង ត្រូវជាបន្ទុកទៅល�ើ មូលនិធិដែលបាន
បម្រុងទុកសម្រាប់ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលត្រូវបង់ យ៉ាងទ�ៀងទាត់។
ផ្នែ�ែកទីី  29. ការបកស្រា�យ។

ច្បាាប់់ នេះ�ះត្រូ�វូ បកស្រា�យដោ�យសេ�រីីភាពដើ�ើ ម្បីី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមគោ�លបំំ ណង
របស់់ វា។
ផ្នែកទី  30. សេចក្តីព្រមាន។

ច្បាាប់់ នេះ�ះមានគោ�លបំំ ណងបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមដល់់ ច្បាាប់់សហព័័ន្ធធ និិងច្បាាប់់រដ្ឋឋ
តាមការអនុុញ្ញាាតបាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតឡើ�យ ប្រ�សិ
ើ
ិ នបើ�ើការអនុុវត្តត
ិ
នោះ�ះត្រូ�វូ បានចាត់់វិធានការបង្កាារដោ�យ ឬមានទំំនាស់់ជាមួួយនឹឹងច្បាាប់់
សហព័័ន្ធធ ឬរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�រដ្ឋឋ California ។ ប្រ�ការទាំំងឡាយនៃ�ច្បាាប់់
ដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងកុុមារអាយុុក្រោ��ម 16 ឆ្នាំំ� ត្រូ�វូ អនុុវត្តតតែ�ទៅ�ដល់់កម្រិ�ិត
មួួយដែ�លមិិនមានទំំនាស់់ជ ជាមួួយនឹឹងច្បាាប់់ការពារឯកជនភាពតាមអន
ឡាញសម្រា�ប់់ កុុមា (Children’s Online Privacy Protection Act)
របស់់ សហព័័ន្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ផ្នែ�ែកទីី  31. កាលបរិិច្ឆេ�េទចូូលជាធរមាន និិ ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។

(a) ច្បាប់ នេះ ត្រូវមានប្រសិ ទភា
្ធ ពដូចដែលបានចែងនៅក្នុងផ្នែករង (a)
នៃផ្នែកទី 10 នៃមាត្រា II នៃធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California ។ ល�ើ កលែងតែ
មានចែងនៅក្នុងផ្នែករង (b) ប៉ុណ្ណោះ ច្បាប់ នេះត្រូវមានប្រសិ ទភា
្ធ ពនៅ
ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2023 និ ងដោយមានការល�ើ កលែងល�ើ សិទ្ធិក្នុងការ
ចូលដំណ�ើរការ ត្រូវអនុវត្តតែទៅល�ើ ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនដែលប្រមូលដោយ
អាជី វកម្មមួយនៅថ្ងៃទី ឬក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2022 ប៉ុណ្ណោះ។
(b) ផ្នែ�ែករង (m) និិ ង (n) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 1798.145 ផ្នែ�ែកទីី 1798.160,
1798.185 ផ្នែ�ែកទីី 1798.199.10 រហូូតដល់់ 1798.199.40
ដោ�យរាប់់ បញ្ចូូ�ល និិងផ្នែ�ែកទីី 1798.199.95 ត្រូ�វូ អាចអនុុវត្តតបាននៅ�
កាលបរិិច្ឆេ�េទប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពនៃ�ច្បាាប់់ នេះ�ះ។

(c) ប្រ�ការទាំំងឡាយនៃ�ច្បាាប់់ ឯកជនភាពអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់រដ្ឋឋ California
ឆ្នាំំ� 2018 ដែ�លត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមដោ�យច្បាាប់់ នេះ�ះ ត្រូ�វូ នៅ�តែ�មាន
អានុុភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយត្រូ�វូ អាចអនុុវត្តតបានរហូូតដល់់
ប្រ�ការដូូចគ្នាានៃ�ច្បាាប់់នេះ�ះមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងអាចអនុុវត្តតបាន។
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ច្បាាប់់នេះ�ះដែ�លបានស្នើ�ើ�ដោ�យសេ�ចក្ដីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា 10 នៃ�សម័័យប្រ�ជុំំ�
សាមញ្ញញឆ្នាំំ� 2017–2018 (ជំំពូូកទីី 244 លក្ខខន្តិិ�កៈៈឆ្នាំំ� 2018) ត្រូ�វូ បាន
ដាក់់ជូនប្រ�
ូ ជាពលរដ្ឋឋថាជាការធ្វើ�ើ�ប្រ�ជាមតិិដោ�យអនុុលោ�មតាមបទបញ្ញញត្តិិ�
ទាំំងឡាយនៃ�ផ្នែ�ែកទីី 9 នៃ�មាត្រា� II នៃ�ធម្មមនុុញ្ញញរដ្ឋឋ California ។
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
សំំ ណើ�ើច្បាាប់់ នេះ�ះធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមទៅ�លើ�ើ ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ក្រ�មរដ្ឋាាភិិបាល និិ ង
បន្ថែ�ែមផ្នែ�ែកទាំំងឡាយទៅ�លើ�ើ ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។ អាស្រ័�័ យហេ�តុុនេះ�ះ ប្រ�ការ
ជាធរមានដែ�លត្រូ�វូ បានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយលុុបចោ�លត្រូ�វូ បានបោះ�ះពុុម្ពពជា ប្រ�ភេ�ទ
អក្សសរឆូូ តចោ�ល ហើ�ើយរាល់់ ប្រ�ការថ្មីី�ដែ�លត្រូ�វូ បានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយបន្ថែ�ែមត្រូ�វូ បាន
បោះ�ះពុុម្ពពជា ប្រ�ភេ�ទអក្សសរទ្រេ��ត ដើ�ើ ម្បីី�បញ្ជាាក់់ថាវាជាប្រ�ការថ្មីី�។

សំំណើ�ើច្បាាប់់

ផ្នែ�ែកទីី  1. វាគឺឺជាចេ�តនារបស់់ រដ្ឋឋសភាដោ�យអនុុម័័តវិិធានការនេះ�ះ
ដើ�ើ ម្បីី�អនុុញ្ញាាតដល់់ ការឃុំំ�ឃាំំងបង្កាារនៃ�ចុុងចោ�ទមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ តែ�ក្នុុ�ង
លក្ខខណៈៈមួួយដែ�លស៊ីី� សង្វាាក់់គ្នាា ជាមួួយនឹឹងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញសហរដ្ឋឋ ដូូចដែ�ល
បានបកស្រា�យដោ�យតុុលាការកំំពូូលសហរដ្ឋឋ និិ ងដល់់កម្រិ�ិតមួួយដែ�ល
ត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតដោ�យធម្មមនុុញ្ញញរដ្ឋឋ California ដូូចដែ�លបានបកស្រា�យ
ដោ�យតុុលាការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៃ�រដ្ឋឋ California ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ផ្នែ�ែកទីី  2. ផ្នែ�ែកទីី 27771 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាាភិិបាលត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មម
ដែ�លចែ�ងថា៖
27771. (a) ប្រ�ធានមន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់ គ្រ�ងការដោះ�ះលែ�ងនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ ត្រូ�វូ អនុុវត្តតករណីីយកិិច្ចច និិងបញ្ឈឈប់់ កាតព្វវកិិច្ចច
ទាំំងឡាយដែ�លដាក់់ទៅ�លើ�ើ ការិិយាល័័យដោ�យច្បាាប់់ ឬដោ�យដីីកា
តុុលាការកំំពូូល ដែ�លរួ ួមមានដូូចខាងក្រោ��ម៖

(1) ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ទៅ�លើ�ើ ជនល្មើ�ើ�សដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ម
ដែ�នសមត្ថថកិិច្ចចនៃ�តុុលាការអនីីតិិជន ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 602 ឬ
1766 នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីសុុខុុមាលភាព និិ ងស្ថាាប័័ន។
(2) ប្រ�តិិបត្តិិ�ការនៃ�សាលអនីីតិិជនដែ�លអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 852 នៃ�
ក្រ�មស្ដីី�ពីីសុុខុុមាលភាពនិិ ង ស្ថាាប័័ន។

(3) ប្រ�តិិបត្តិិ�ការបោះ�ះតង់់ របស់់អនីីតិិជន និិងវាលស្រែ��ចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវដែ�លបាន
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្រោ��មផ្នែ�ែកទីី 880 នៃ�ក្រ�មស្ដីី�ពីីសុុខុុមាលភាព និិងស្ថាាប័័ន។
(4) ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ទៅ�លើ�ើ បុុគ្គគលដែ�លស្ថិិ� តក្រោ��មការ
ដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�មានលក្ខខខណ្ឌឌ ដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌដែ�ល
ដាក់់បង្ខំំ�ក្រោ��មផ្នែ�ែកទីី 1203 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។

(5) ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ទៅ�លើ�ើ បុុគ្គគលដែ�លស្ថិិ� តក្រោ��មការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយតាមច្បាាប់់  ដែ�លអនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌរង (B) នៃ�កថាខណ្ឌឌ
ទីី (5) នៃ�ផ្នែ�ែករង (h) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 1170 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។
(6) ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ទៅ�លើ�ើ បុុគ្គគលដែ�លស្ថិិ� តក្រោ��មការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ក្រោ��យការដោះ�ះលែ�ង ដែ�លអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែក
ទីី 3451 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។

(7) រដ្ឋឋបាលនៃ�កម្មមវិិធីីកែ�ប្រែ��តាមសហគមន៍៍  រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះ កម្មមវិិធីីទាំង
ំ ឡាយដែ�លអនុុញ្ញាាតដោ�យជំំ ពូូកទីី 3
(ដែ�លចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយនឹឹងផ្នែ�ែកទីី 1228) នៃ�ចំំ ណងជើ�ើងទីី 8
នៃ�ភាគទីី 2 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។

(8) បម្រើ��ើ ក្នុុ�ងនាមជាប្រ�ធាននៃ�ភាពជាដៃ�គូូកែ�លំំអសហគមន៍៍  ដោ�យ
អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 1230 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។
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(9) ផ្ដដល់់ អនុុសាសន៍៍ ជូូនតុុលាការ រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះ
របាយការណ៍៍ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត មុុនពេ�លកាត់់ទោ�ស មុុនពេ�លកាត់់ទោ�ស
ដែ�លអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 1203.7 និិ ង 1203.10 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ
ឬរបាយការណ៍៍ដែ�លរៀ�ៀបចំំ ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 1320.15 នៃ�
ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។
(b) ប្រ�ធានមន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ
អាចអនុុវត្តតករណីីយកិិច្ចចផ្សេ�េងៗដែ�លស៊ីី�សង្វាាក់់ជាមួួយនឹឹងករណីីយកិិច្ចច
ដែ�លមានរៀ�ៀបរាប់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (a) ហើ�ើយអាចទទួួលការតែ�ងតាំំងទៅ�កាន់់

76 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 បន្ត

គណៈៈកម្មមការកែ�ប្រែ��រដ្ឋឋ និិងសហគមន៍៍ និិងប្រ�មូូលសោ�ហ៊ុុ�យប្រ�ចាំថ្ងៃ�ៃដែ�ល
ំ
អនុុញ្ញាាតដោ�យផ្នែ�ែកទីី 6025.1 នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។
ផ្នែ�ែកទីី  3. ផ្នែ�ែកទីី 1320.6 ត្រូ�វូ បានបន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើ ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ
ដែ�លចែ�ងថា៖

1320.6. ជំំ ពូូកនេះ�ះត្រូ�វូ នៅ�តែ�មានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពរហូូតដល់់ ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី 
1 ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ� 2019 និិ ងរហូត
ូ ដល់់ កាលបរិិច្ឆេ�េទនោះ�ះត្រូ�វូ លុុបចោ�ល។

ផ្នែកទី  4. ជំ ពូកទី 1.5 (ដែលចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកទី 1320.7)
ត្រូវបានបន្ថែមទៅល�ើ ចំណងជ�ើងទី 10 នៃភាគទី 2 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ដែលចែងថា៖

ជំ ពូកទី 1.5 ស្ថានភាពម�ើលថែរក្សាមុនពេលជំនំុជម្រះ
មាត្រា  1. និ យមន័ យ

1320.7. ដូចដែលបានប្រើ នៅក្នុងជំ ពូកនេះ ពាក្យទាំងឡាយ
ខាងក្រោមនេះមានអត្ថន័យដូចតទៅ៖

(a) “តុុលាការ” ដូូចដែ�លបានប្រើ��ើ នៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះ រាប់់ បញ្ចូូ�លទាំង 
ំ
“មន្ត្រី�ី�ច្បាាប់់ ថ្នាាក់់ក្រោ��ម” ប្រ�សិិ នបើ�ើត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាតដោ�យតុុលាការកំំពូូល
ជាក់់លាក់់ ដូូចដែ�លបានអនុុញ្ញាាតនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី 22 នៃ�មាត្រា� VI នៃ�
ិ នទីី 10.703 នៃ�
ធម្មមនុុញ្ញញរដ្ឋឋ California និិ ងបញ្ជាាក់់លម្អិិ� តនៅ�ក្នុុ�ងវិធា
វិិធានតុុលាការរដ្ឋឋ California ។

(b) “ហានិ ភ័យខ្ពស់” មានន័ យថា ជនដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួន បន្ទា ប់ ពី
ការកំណត់នៃហានិ ភ័យរបស់ ជននោះ ក្រោយការស�៊ើ បអង្កេតដោយ
សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ រ ួមទាំងការប្រើ ប្រាស់ ឧបករណ៍វាយតម្លៃ
ហានិ ភ័យដែលមានសុពលភាព ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាមានកម្រិតខ្ពស់ល�ើ
ហានិ ភ័យនៃខកខានក្នុងការបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការតាមការតម្រូវ ឬ
ហានិ ភ័យចំពោះសុវត្ថិភាពសាធារណៈដោយសារតែការប្រព្រឹត្តបទល្មើ ស
ព្រហ្មទណ្ឌថ្មី ខណៈពេលដែលត្រូវបានដោះលែងទៅល�ើ បទល្មើ ស
ព្រហ្មទណ្ឌ បច្ចុប្បន្ន។

(c) “ហានិ ភ័យទាប” មានន័ យថា ជនដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួន បន្ទា ប់ ពី
ការកំណត់នៃហានិ ភ័យរបស់ ជននោះ ក្រោយការស�៊ើ បអង្កេតដោយ
សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ រ ួមទាំងការប្រើ ប្រាស់ ឧបករណ៍វាយតម្លៃ
ហានិ ភ័យដែលមានសុពលភាព ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាមានកម្រិតទាបល�ើ
ហានិ ភ័យនៃខកខានក្នុងការបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការតាមការតម្រូវ ឬ
ហានិ ភ័យចំពោះសុវត្ថិភាពសាធារណៈដោយសារតែការប្រព្រឹត្តបទល្មើ ស
ព្រហ្មទណ្ឌថ្មី ខណៈពេលដែលត្រូវបានដោះលែងទៅល�ើ បទល្មើ ស
ព្រហ្មទណ្ឌ បច្ចុប្បន្ន។

(d) “ហានិ ភ័យមធ្យម” មានន័ យថា ជនដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួន បន្ទា ប់ ពី
ការកំណត់នៃហានិ ភ័យរបស់ ជននោះ ក្រោយការស�៊ើ បអង្កេតដោយ
សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ រ ួមទាំងការប្រើ ប្រាស់ ឧបករណ៍វាយតម្លៃ
ហានិ ភ័យដែលមានសុពលភាព ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាមានកម្រិតមធ្យម
ល�ើ ហានិ ភ័យនៃខកខានក្នុងការបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការតាមការតម្រូវ ឬ
ហានិ ភ័យចំពោះសុវត្ថិភាពសាធារណៈដោយសារតែការប្រព្រឹត្តបទល្មើ ស
ព្រហ្មទណ្ឌថ្មី ខណៈពេលដែលត្រូវបានដោះលែងទៅល�ើ បទល្មើ ស
ព្រហ្មទណ្ឌ បច្ចុប្បន្ន។

(e) “ការដោះលែងដោយទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯង” មានន័ យថា ការ
ដោះលែងមុនជំ នំុជម្រះទៅល�ើ ជនដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួន ដែលសន្យា
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថានឹ ងបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការតាមការតម្រូវ និ ង
ដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យ។

(f) “ការវាយតម្លៃហានិ ភ័យមុនជំ នំុជម្រះ” មានន័ យថា ការវាយតម្លៃ
ដែលធ្វើឡ�ងដោយសេ
វាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ ដោយប្រើ ប្រាស់
ើ
ឧបករណ៍វាយតម្លៃហានិ ភ័យដែលត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ងដ�
ើ ើ ម្បីផ្ដល់ ព័ត៌មាន

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
អំពីហានិ ភ័យខកខានរបស់ បុគ្គលក្នុងការបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការតាមការ
តម្រូវ ឬហានិ ភ័យចំពោះសុវត្ថិភាពសាធារណៈដោយសារតែការប្រព្រឹត្ត
បទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌថ្មី ប្រសិ នប�ើជននោះត្រូវបានដោះលែងមុន
សាលក្រមនៃបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌ បច្ចុប្បន្ន។

(g) “សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ” មានន័ យថា អង្គភាព ផ្នែក ឬកម្ម
វិធីដែលទទួលបានការចាត់តាំងនូវការទទួលខុសត្រូវ ដោយអនុលោម
តាមផ្នែកទី 1320.26 ដ�ើ ម្បីវាយតម្លៃកម្រិតហានិ ភ័យនៃជនទាំងឡាយ
ដែលជាប់ ចោទពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃ
ការកំណត់ហានិ ភ័យទៅកាន់ តុលាការ និ ងផ្ដល់ អនុសាសន៍ សម្រាប់
លក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងបុគ្គលដែល ការវិនិច្ឆ័យមិ នទាន់សម្រេច
នៃសំ ណំុ រ�ឿងព្រហ្មទណ្ឌរបស់ ពួកគេ និងតាមការចង្អុលបង្ហា ញក្រោម
លក្ខន្តិកៈ ឬវិធាននៃតុលាការ អនុវត្តផ្អែកល�ើ ហានិ ភ័យទាក់ទងនឹ ងការ
ិ តាមជម្រើ សរបស់
ដោះលែង និ ងការឃុំខ្លួន។ អង្គភាព ផ្នែក ឫកម្មវធី 
តុលាការថ្នាក់ល�ើ អាចជា និ យោជិ ករបស់ តុលាការ ឬជាបុគ្គលិករបស់
អង្គភាពសាធារណៈ ដែលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយតុលាការសម្រាប់ សេវាកម្ម
ទាំងនោះ ដូចមានចែងនៅក្នុងផ្នែក 1320.26 ហ�ើយអាចរ ួមបញ្ចូល 
អង្គគភាព ផ្នែ�ែក ឬកម្មមវិិធីីពីីខោ�នធីី ជាប់់ គ្នាា ឬខោ�នធីីដែ�លផ្ដដល់់ សេ�វាកម្មម
ជាសមាជិិ កនៃ�ក្រុ� ុមទីីភ្នាាក់់ងារប្រ�ចាំភូ
ំ ូមិិភាគ។ ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាលៈៈទេ�សៈៈ
បុុគ្គគលដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចការជំំ នួួសឲ្យយអង្គគភាព ផ្នែ�ែក ឬកម្មមវិិធីី ត្រូ�វូ តែ�ជា មន្រ្តី�ី�
របស់់ តុុលាការ។ “សេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ” មិិ នរួ ួមបញ្ចូូ�លការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើ បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ងនៅ�ក្រោ��មជំំ ពូូកនេះ�ះទេ�។

(h) “ហានិ ភ័យ” សំ ដៅល�ើ ភាពដែលអាចក�ើតឡ�ើងដែលបុគ្គលម្នាក់នឹង
មិ នបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការតាមការតម្រូវ ឬលទ្ធភាពដែលអាចក�ើតឡ�ើង 
ដែ�លបុុគ្គគលម្នាាក់់នឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តបទល្មើ
ត �� ស
ើ ថ្មីី� ប្រ�សិិ នបើ�ើបុុគ្គគលនោះ�ះត្រូ�វូ បាន
ដោះ�ះលែ�ងមុុនពេ�លកាត់់សេ�ចក្ដីី�លើ�ើ បទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់
បុុគ្គគលនោះ�ះ។

(i) “ពិន្ទុហានិ ភ័យ” សំ ដៅល�ើ ការវាយតម្លៃរ�ៀបរាប់ អំពីហានិ ភ័យរបស់
បុគ្គលម្នាក់នៃការមិ នបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការតាមការតម្រូវ ឬហានិ ភ័យ
ចំ ពោះសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ដោយសារការប្រព្រឹត្តបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌ 
ថ្មីី� ប្រ�សិិ នបើ�ើ បុុគ្គគលនោះ�ះត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ងមុុនសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចរបស់់
ចៅ�ក្រ�ម លើ�ើ បទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ បុុគ្គគលនោះ�ះ។ លទ្ធធផល
នៃ�ការធ្វើ�ើ�ការប៉ាាន់់ ប្រ�មាណជាមួួយនឹឹងឧបករណ៍៍ប៉ាាន់់ ប្រ�មាណហានិិ ភ័័យ
ដែ�លមានសុុពលភាពអាចនឹឹ ងរួ ួមមានតម្លៃ�ៃជាលេ�ខ ឬជាពាក្យយដូូចជា
ហានិិ ភ័័យ “ខ្ពពស់់ ” “មធ្យយម” ឬ “ទាប” ។

(j) “ការដោះលែងដោយការទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯងដែលមានការត្រួតពិនិត្យ”
សំំ ដៅ�លើ�ើ ការដោះ�ះលែ�ងមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះលើ�ើ បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានចាប់់ ខ្លួួ�ន 
ដែ�លសន្យាាជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�យមិិ នបានដំំ កល់់ប្រា�ក់់ ឬ
ប័័ ណ្ណណបំំណុុល សុុវត្ថិិ�ភាព ថានឹឹ ងបង្ហាាញខ្លួួ�ននៅ�តុុលាការតាមការតម្រូ�ូវ
និិ ងដែ�ល តុុលាការ ឬសេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះបានដាក់់លក្ខខខណ្ឌឌ
ជាក់់លាក់់សម្រា�ប់់ ការដោះ�ះលែ�ង។
(k) “ឧបករណ៍ប៉ាន់ ប្រមាណហានិ ភ័យមុនជំ នំុជម្រះ” សំ ដៅល�ើ  
ឧបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�ស និិងអនុុម័័តដោ�យ
តុុលាការដោ�យ មានការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ជាមួួយសេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃមុុន
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ឬ អង្គគភាពមួួយទៀ�ៀត ដែ�លផ្ដដល់់ការប៉ាាន់់ប្រ�មាណហានិិភ័័យមុុន
កាត់់សេ�ចក្តីី� ពីីបញ្ជីី�ឧបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យមុុនជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដែ�លបាន 
អនុុម័័ត ដែ�លរក្សាាទុុកដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាា តុុលាការ។ ឧបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃ
ត្រូ�វូ តែ�បានបង្ហាាញដោ�យការស្រា�វជ្រា�វលក្ខខណៈៈវិិទ្យាាសាស្រ្ត�ថា
ត មានភាព
ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ  និិងអាចទុុកចិិត្តបា
ត នក្នុុ�ងការប៉ាាន់់ប្រ�មាណលើ�ើហានិិភ័័យរបស់់
បុុគ្គគល ដែ�លមិិនបង្ហាាញខ្លួួ�ននៅ�តុុលាការតាមការតម្រូ�ូវ ឬហានិិភ័័យចំំពោះ�ះ
សុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណដោ�យការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ��ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌថ្មីី� ប្រ�សិិនបើ�ើ
បុុគ្គគលនោះ�ះត្រូ�វូ បាន ដោះ�ះលែ�ងមុុនពេ�លសម្រេ��ចសេ�ចក្ដីី� លើ�ើបទល្មើ��ស
ើ
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ខ្លួួ�ន និិងកាត់់បន្ថថយភាពលម្អៀ�ៀ�ងឲ្យយនៅ�អប្បបបរមា។
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(l) “សាក្សី” សំ ដៅល�ើ បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានធ្វើ សក្ខីយកម្ម ឬ
ត្រូ�វូ បានរំំពឹឹងថានឹឹ ងធ្វើ�ើ� សក្ខីី�យកម្មម ឬដែ�ល ដោ�យហេ�តុុផលនៃ�ការមាន
ព័័ត៌៌មានពាក់់ព័័ន្ធ ស្ថិិ�
ធ តនៅ�ក្រោ��មការហៅ� ឬអាចនឹឹ ងត្រូ�វូ បានហៅ�ឲ្យយធ្វើ�ើ�ជា
ិ សម្រា�ប់់ បទល្មើ�� ស
សាក្សីី�នៅ�ក្នុុ�ង ចំំណាត់់ការ ឬនីីតិិវិធីី
ើ បច្ចុុ�ប្បបន្នន ទោះ�ះបីីជា
ិ បាន ឬ មិិ នទាន់់បានចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មក្ដីី� និិ ងទោះ�ះបីីជាបុុគ្គគល
ចំំ ណាត់់ការ ឬនីីតិិវិធីី
នោះ�ះជា ឬមិិ នមែ�នជាសាក្សីី� សម្រា�ប់់ ការការពារ ឬការកាត់់ទោ�សក្តីី�។
មាត្រា  2. ការឃាត់ខ្លួន និ ងការដោះលែង

1320.8. ជនដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួន ឬឃុំខ្លួនសម្រាប់ បទមជ្ឈិម ឬ
ក្រៅពីបទមជ្ឈិម ដែលបានចុះនៅក្នុងផ្នែករង (e) នៃផ្នែក 1320.10
អាចត្រូវបានឃាត់ខ្លួន និ ងដោះលែងដោយមិ នមានការចាប់ ខ្លួន ឬ
ប្រសិ នប�ើត្រូវបានចាប់ ខ្លួននឹ ងត្រូវដោះលែងពីការឃុំដោយមិ នមានការ
វាយតម្លៃល�ើ ហានិ ភ័យដោយសេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះក្នុង
រយៈពេល 12 ម៉ោងក្រោយការឃាត់ខ្លួន។ ផ្នែកនេះត្រូវអនុវត្តល�ើបុគ្គល
ឈិ ក្រៅពីបទល្មើ ស ទាំងនោះ ឬក
ណាដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួនពីបទមជ្ម
ត្តាដែលបានចុះនៅក្នុងផ្នែករង (e) នៃផ្នែក 1320.10 ទោះបី ជាបាន 
ចាប់ ខ្លួនដោយមាន ឬដោយគ្មានដីការ។
មាត្រា  3. ការស�៊ើ បអង្គេតល�ើ សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ

1320.9. (a) មុនការបញ្ជូនខ្លួន ឬមុនការត្រួតពិនិត្យមុនការបញ្ជូន
ខ្លួន សម្រាប់ ជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ ការពិនិត្យ សេវាកម្ម
វាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះត្រូវ ទទួលបានរាល់ ព័ត៌មានទាំងអស់ ដូច
ខាងក្រោមពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនិ មួយៗ ក្រៅពីបុគ្គល
ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិ ងដោះលែងក្រោមផ្នែក 1320.8៖

(1) លទ្ធផលនៃការប៉ាន់ ប្រមាណហានិ ភ័យដោយប្រើឧបករណ៍
វាយតម្លៃហានិ ភ័យ ដែលមានសុពលភាព រ ួមទាំងពិន្ទុហានិ ភ័យ ឬកម្រិត
ហានិ ភ័យ។

(2) ការចោទប្រកាន់ បទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌចំ ពោះបុគ្គលដែលត្រូវ
បានចាប់ ខ្លួន និ ងប្រវត្តិបទល្មើ សរបស់ បុគ្គលរ ួមទាំងប្រវត្តិនៃការមិ ន
បង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការ ក្នុងរយៈពេលបី ឆ្ំនា កន្លងទៅរបស់ បុគ្គលនោះ។

(3) ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមណាមួួយដែ�លអាចរកបានដោ�យសមហេ�តុុផលដែ�ល
ដោះ�ះស្រា�យ ដោ�យផ្ទាាល់់ ហានិិ ភ័័យចំំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ សាធារណជន
ឬហានិិ ភ័័យនៃ�ការមិិ នបង្ហាាញខ្លួួ�ននៅ�តុុលាការដូូចបានតម្រូ�ូវរបស់់ បុុគ្គគល
ដែ�លបានចាប់់ ខ្លួួ�ន។
(b) មេ�ធាវីីមណ្ឌឌលត្រូ�វូ បង្កើ�ើ�តការខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងដែ�លសមហេ�តុុផល
ដើ�ើ ម្បីី�ទាក់់ទង ជនរងគ្រោះ��ះឱ្យយផ្ដដល់់ យោ�បល់់ អំំពីីស្ថាានភាពការឃុំំ�ឃាំំង
របស់់ បុុគ្គគលនោះ�ះ។

(c) មុនការពិនិត្យម�ើ លមុនបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រម ស្របតាមផ្នែករង (a) ឬ
(b) នៃផ្នែក 1320.10 ឬផ្នែក 1320.13 ឬមុនការបញ្ជូនខ្លួន សេវាកម្ម
វាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ ត្រូវរ�ៀបចំ របាយការណ៍ដែលមានព័ត៌មានដែល
បានទទួលដោយអនុលោម ទៅតាមផ្នែករង (a) និ ង (b) និ ងអនុសាសន៍
ណាមួយសម្រាប់ លក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងបុគ្គលនោះ។ ជម្រើ សសម្រាប់
លក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងត្រូវបង្កើតដោយ ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការ និ ងមាន
ចែងក្នុងវិធានតុលាការរដ្ឋ California។ សេចក្ដីចម្លងនៃរបាយការណ៍
នោះត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការ និ ងក្រុមប្រឹក្សា។
(d) របាយការណ៍៍ដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករង (c) ដែ�លរួ ួមមាន
លទ្ធធផលនៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យដោ�យប្រើ��ើ ឧបករណ៍៍ប៉ាាន់់ ប្រ�មាណ
ហានិិ ភ័័យដែ�លមានសុុពលភាព មិិ នត្រូ�វូ ប្រើ��ើ សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណង
ណាមួួយក្រៅ��ពីីគោ�លបំំណង ដែ�លបាន ចែ�ងសម្រា�ប់់ ជំំពូូកនេះ�ះឡើ�ើយ។
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មាត្រា  4. ការដោះលែងដោយសេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ

1320.10. (a) សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះត្រូវធ្វើការពិនិត្យមុនការ
បញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រមអំពីអង្គហេតុ និងកាលៈទេសៈដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ
ឃុំខ្លួន របស់ បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួន និ ងត្រូវពិចារណាល�ើ ព័ត៌មាន
ដែលមាន និ ងពាក់ព័ន្ធ ដែលបានផ្ដល់ ដោយការអនុវត្តច្បាប់ បុគ្គលដែល
ត្រូវបានចាប់ ខ្លួន ជនរងគ្រោះណាមួយ និងការដាក់ទោស ឬការការពារ។

(b) សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ ដោយការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានដែល
បានទទួល ស្របតាមផ្នែកនេះ និ ងផ្នែក 1320.9 និ ងដោយការវាយតម្លៃ
បុគ្គលថាមានហានិ ភ័យ ទាបដល់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និ ងហានិ ភ័យ
ទាបចំ ពោះការមិ នបង្ហា ញខ្លួន នៅតុលាការ ត្រូវដោះលែងបុគ្គលដែល
មានហានិ ភ័យទាបដែលមានការទទួល ស្គាល់ ខ្លួនឯង មុនពេលបញ្ជូន
ខ្លួនទៅចៅក្រម ដោយមិ នមានការពិនិត្យដោយតុលាការ និ ងដោយ
លក្ខខណ្ឌ រឹតត្បិតតិចតួចបំ ផុតដែលមិ នមែនជារ ូបិ យវត្ថុ ឬការរ ួម
បញ្ចូលគ្នា នៃលក្ខខណ្ឌដែលនឹ ងធានាយ៉ាងសមហេតុផលនូវសុវត្ថិភាព
សាធារណៈនិ ងការវិលត្រឡប់ មកតុលាការវិញរបស់ បុគ្គលនោះ។ ផ្នែករង
នេះមិ នអនុវត្តចំ ពោះបុគ្គលដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួន ឬត្រូវបានដោះលែង 
ស្ថិតក្រោមផ្នែក 1320.8 ឬ បុគ្គលដែលមិ នមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
គ្រប់ គ្រាន់សម្រាប់ ការពិចារណាការដោះលែង មុនការបញ្ជូនខ្លួនទៅ
ចៅក្រមដូចមានចែងនៅក្នុងផ្នែករង (e) ។

(c) សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះត្រូវបង្គា ប់ ការដោះលែង ឬការឃំុខ្លួន
បុគ្គលដែលមានហានិ ភ័យមធ្យម អនុលោមតាមការពិនិត្យ និ ងស្តង់ ដារ
ដោះលែង ដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ ក្នុងមូលដ្ឋាន នៃតុលាការដែលបាន
ប្រគល់ សិទ្ធិក្រោមផ្នែក 1320.11 ។ បុគ្គលដែលត្រូវបានដោះលែង
ស្របតាមច្បាប់ ក្នុងមូលដ្ឋាននៃតុលាការ នឹ ងត្រូវបានដោះលែងដោយ
ការទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯង ឬការដោះលែងដោយការទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯង
ក្រោមការត្រួតពិនិត្យ មុនការបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រមដោយមិ នមានការ
ពិនិត្យដោយតុលាការ និ ងដោយលក្ខខណ្ឌរឹតត្បិតតិចតួចបំ ផុត ដែលមិ ន
មែនជារ ូបិ យវត្ថុ ឬការរ ួមបញ្ចូលគ្នា នៃលក្ខខណ្ឌដែលនឹ ងធានាយ៉ាងសម
ហេតុផលនូវសុវត្ថិភាពសាធារណ និ ងការវិលត្រឡប់ មកតុលាការវិញ
របស់ បុគ្គលនោះ។ ផ្នែករងនេះមិ នត្រូវ អនុវត្តចំ ពោះបុគ្គលដែលត្រូវបាន
ឃាត់ខ្លួន និ ងដោះលែងក្រោមផ្នែក 1320.8 ឬ បុគ្គលដែលមិ នមាន
លក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានការពិចារណាមុនពេលបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រម 
ស្របតាមផ្នែករង (e) នៃផ្នែកនេះឡ�ើយ។ ស្របតាមផ្នែក 1320.13
តុលាការអាចនឹ ងរ�ៀបចំ ការត្រួតពិនិត្យមុនពេលបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រម
ហើ�ើយអាចនឹឹ ងធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចការដោះ�ះលែ�ង ព្រ�មទាំំងអាចនឹឹ ងប្រ�គល់់
សិិ ទ្ធិិ�ឲ្យយមន្ត្រី�ី�តុុលាការថ្នាាក់់ក្រោ��មក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមុុនពេ�ល
បញ្ជូូ�នខ្លួួ�នទៅ�ចៅ�ក្រ�ម និិ ងធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចការដោះ�ះលែ�ងដែ�លបាន
ប្រ�គល់់ សិិទ្ធិិ�ដោ�យជំំ ពូូកនេះ�ះ។
(d) បុគ្គលមិ នត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ ប្រាក់សម្រាប់ លក្ខខណ្ឌ មិ នមែនរ ូបិ យវត្ថុ 
ឬការរ ួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌ ដែលបានដាក់ស្របតាមផ្នែកនេះឡ�ើយ។

(e) ទោះមានចែងក្នុងផ្នែករង (a) និ ង (b) ក៏ដោយ សេវាកម្មវាយតម្លៃ
មុនជំ នំុជម្រះមិ នត្រូវដោះលែង៖

(1) បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃនៅ�ក្នុុ�ងករណីី បច្ចុុ�ប្បបន្ននដោ�យសេ�វាកម្មម
វាយតម្លៃ�ៃបុុរេេជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ ដោ�យប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យ
ដែ�លមានសុុពលភាពស្រ�បតាមផ្នែ�ែក 1320.9 ហើ�ើយត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃ
ថាមានហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់។

25

(2) បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួនពីបទល្មើ សដែលមានរ�ៀបរាប់ ក្នុង 
កថាខណ្ឌ (2) ឬ (3) នៃផ្នែករង (d) នៃផ្នែក 290 ។

(3) បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួនពីបទល្មើ សមជ្ឈិមណាមួយដូច
ខាងក្រោម៖

78 | អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 បន្ត

(A) ការរំលោភបំ ពានណាមួយល�ើ ផ្នែក 273.5។
(B) ការរំលោភបំ ពានល�ើ កថាខណ្ឌ (1) នៃផ្នែករង (e) នៃផ្នែក 243 ។
(C) ការរំលោភបំ ពានល�ើ ផ្នែក 273.6 ប្រសិ នប�ើបុគ្គលដែលត្រូវបាន
ឃុំខ្លួន ត្រូវបានចោទប្រកាន់ ថាបានបង្កការគំរាមកំហែងសម្លាប់ ឬបង្ក
គ្រោះថ្នាក់ បានពាក់ព័ន្ធក្នុងអំព�ើហិង្សាល�ើ  ឬបានចូលទៅកន្លែងរស់ នៅ 
ឬកន្លែងធ្វើការរបស់ ភាគីដែលត្រូវបានការពារ។

(D) ការរំលោភបំ ពានណាមួយល�ើ ផ្នែក 646.9។

(4) បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួនពីបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ខដែលរ ួមមាន 
ធាតុុមួួយនៃ�បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋដែ�លបុុគ្គគលនោះ�ះត្រូ�វូ បានចាប់់ ខ្លួួ�នដូូចជាអំំពើ�ើហិិង្សាា
លើ�ើ រូ ូបរាងកាយបុុគ្គគលផ្សេ�េងទៀ�ៀត ការគំំរាមកំំហែ�ងដូូច្នោះ�ះ� ឬលទ្ធធភាព
ដែ�លអាចបង្កករបួួសធ្ងងន់់ ធ្ងងរលើ�ើ រាងកាយ ឬបទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដែ�ល
បុុគ្គគល នោះ�ះត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់  ដោ�យបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាវុ ុធផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ឬ
បានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាវុ ុធ ឬកាំំភ្លើ�ើ�ងពិិឃាតនៅ�ក្នុុ�ងពេ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ�� ស
ើ ឬ
ត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ ពីីការបង្កកឱ្យយមានរបួួសធ្ងងន់់ ធ្ងងរផ្នែ�ែករាងកាយដោ�យ
ផ្ទាាល់់  ក្នុុ�ងពេ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ�� ស
ើ ។
(5) បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានចាប់់ ខ្លួួ�នពីីបទល្មើ�� ស
ើ ជាលើ�ើ កទីីបីីក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 
10 ឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនៃ�ការបើ�ើ កបរក្រោ��មឥទ្ធិិ�ពលគ្រឿ��ឿងស្រ�វឹឹង ឬ
គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន ឬការរួ ួមបញ្ចូូ�លនៃ�បទល្មើ�� ស
ើ ឬសម្រា�ប់់ បទល្មើ�� ស
ើ នៃ�ការ
បើ�ើ កបរក្រោ��មឥទ្ធិិ�ពលគ្រឿ��ឿងស្រ�វឹឹងឫគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនដែ�លបង្កកឱ្យយមានរបួួស
ស្នាា មដល់់ អ្ននកដទៃ� ឬសម្រា�ប់់ បទល្មើ�� ស
ើ នៃ�ការបើ�ើ កបរដោ�យមានកម្រិ�ិ ត
ជាតិិអាល់់ កុុលចាប់់ពីី 0.20 ដឺឺ ក្រេ��ឡើ�ងទៅ�
។
ើ
(6) បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានចាប់់ ខ្លួួ�នពីីបទរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ ប្រ�ភេ�ទដីីកា
ហាមឃាត់់ណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យ។

(7) បុគ្គលដែលមានដីកាចាប់ ខ្លួនកាលពីមុនចំនួនបីឡ�ើងទៅសម្រាប់ ការ
មិ នបង្ហា ញខ្លួនក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយ។

(8) បុគ្គលដែល នៅពេលនៃការចាប់ ខ្លួន ស្ថិតនៅក្នុងការជំ នំុជម្រះដែល
មិ នទាន់បញ្ចប់ ឬការកាត់ទោសមិ នទាន់បញ្ចប់ពីបទមជ្ឈិម ឬបទឧក្រិដ្ឋ។

(9) បុុគ្គគលដែ�លនៅ�ពេ�លនៃ�ការចាប់់ ខ្លួួ�ន ស្ថិិ� តនៅ�ក្រោ��មទម្រ�ង់់ ណាមួួយ
នៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក្រោ��យ កាត់់ទោ�ស ក្រៅ��ពីីការដោះ�ះលែ�ងសាកល្បបង
ក្រៅ��ផ្លូូ�វការ ឬការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយរបស់់ តុុលាការ។
(10) បុុគ្គគលដែ�លបានបំំ ភិិតបំំ ភ័័យ ឃាត់់ឃាំង 
ំ ឬគំំរាមកំំហែ�ងអំំពីី
ការសងសឹឹ កប្រ�ឆាំងនឹ
ើ បច្ចុុ�ប្បបន្នន។
ំ ឹ ងសាក្សីី� ឬជនរងគ្រោះ��ះនៃ�បទល្មើ�� ស

(11) បុគ្គលដែលបានរំលោភបំ ពានល�ើ លក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងមុន
ជំ នំុជម្រះ ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្ំនា ចុងក្រោយ។

(12) បុគ្គលដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដូចមានចែង 
នៅក្នុងផ្នែករង (c) នៃផ្នែក 1192.7  ឬបទឧក្រិដ្ឋហិង្សាដូចមានចែង
ក្នុងផ្នែករង (c) នៃផ្នែក 667.5 ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្ំនា ចុងក្រោយ។

(13) បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានចាប់់ ខ្លួួ�នដោ�យមិិ នមានដីីកាពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋធ្ងងន់់ធ្ងងរ 
ដូចមានចែងនៅក្នុងផ្នែករង (c) នៃផ្នែក 1192.7 ឬ “បទឧក្រិដ្ឋហិង្សា”
ដូចមានចែងក្នុងផ្នែករង (c) នៃផ្នែក 667.5 ។
(f) ពិនិត្យម�ើ លស្ថានភាពឃុំខ្លួនរបស់ បុគ្គលនោះ និ ងការដោះលែង 
ស្រ�បតាមផ្នែ�ែករង (b) ឬ (c) ត្រូ�វូ កើ�ើតឡើ�ើងដោ�យមិិ នចាំបា
ំ ច់់ មានការ
ពន្យាារពេ�ល និិ ងមិិនលើ�ើ សពីី 24 ម៉ោ�ោង ក្រោ��យការឃាត់់ខ្លួួ�នបុុគ្គគលនោះ�ះ។
រយៈពេល 24 ម៉ោងអាចត្រូវបានពន្យារបន្ថែមសម្រាប់ មូលហេតុល្អ ប៉ុន្តែ
មិ នត្រូវល�ើ សពី 12 ម៉ោងឡ�ើយ។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(g) បុុគ្គគលមិិនត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ងដោ�យការទទួួលស្គាាល់់ខ្លួួ�នឯងឡើ�ើយ 
អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (b) ឬ (c) រហូូតដល់់ បុុគ្គគលនោះ�ះចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើ
កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងដោះ�ះលែ�ង ដែ�លយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ រៀ�ៀបរាប់់ ពីីបុុគ្គគលនោះ�ះ
នូូវចំំ ណុុចទាំំងអស់់ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

(1) ការសន្យាថាត្រូវបង្ហា ញខ្លួននៅគ្រប់ ពេលនិងគ្រប់ ទីកន្លែង តាមការ
បញ្ជាដោយតុលាការ។

(2) ការសន្យាថាមិ នត្រូវចាកចេញពីរដ្ឋនេះដោយមិ នមានការអនុញ្ញា ត
ពីតុលាការ។
(3) កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបោះបង់ បត្យាប័ ន ប្រសិ នប�ើបុគ្គលនោះ 
មិិ នបានបង្ហាាញខ្លួួ�នតាមការចាំំបាច់់  និិងត្រូ�វូ បានចាប់់ ខ្លួួ�ននៅ�ក្រៅ��រដ្ឋឋ 
California ។

(4) ការទទួលស្គាល់ ថាបុគ្គលនោះត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីផលវិបាក 
និិ ងការដាក់់ទោ�សដែ�លអាច អនុុវត្តតចំំពោះ�ះការរំំលោ�ភបំំ ពានលក្ខខខណ្ឌឌ
ដោះ�ះលែ�ងទាំំងនេះ�ះ។

(5) ការយល់ ព្រមក្នុងការគោរពតាមច្បាប់ និងបទបញ្ជាទាំងអស់ របស់
តុលាការ។

(h) បុគ្គលដែលមិ នត្រូវបានដោះលែងស្របតាមផ្នែកនេះត្រូវបាន
ឃុំខ្លួនរហូតដល់ ការបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រម ល�ើ កលែងតែតុលាការផ្តល់
ការពិនិត្យម�ើ លមុនការបញ្ជូនខ្លួនស្របតាមផ្នែក 1320.13 ។

មាត្រា  5. ការពិនិត្យម�ើ លមុនការបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រមដោយ 
សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ ឬតុលាការ

1320.11. (a) ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយសេវាកម្ម 
វាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ និ ងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត តុលាការ ថ្នាក់ល�ើ ត្រូវ
អនុវត្តតាមច្បាប់ ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ តុលាការស្របទៅនឹ ងច្បាប់ រដ្ឋ
California នៃតុលាការដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាតុលាការ 
ដូចមានចែងក្នុងផ្នែករង (a) នៃផ្នែក 1320.25 ដែលកំណត់ស្តង់ដារ
ការពិនិត្យ និ ងការដោះលែង សម្រាប់ សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ 
សម្រា�ប់់ បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃថាមាន ហានិិ ភ័័យមធ្យយម និិ ងមាន
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ទទួួលបានការដោះ�ះលែ�ងមុុនបញ្ជូូ�នខ្លួួ�នទៅ�ចៅ�ក្រ�ម
ដោ�យការទទួួលស្គាាល់់ខ្លួួ�នឯង ឬការទទួួលស្គាាល់់ខ្លួួ�នឯងក្រោ��មការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ។ ច្បាាប់់ ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានរបស់់ តុុលាការត្រូ�វូ ផ្តតល់់ការដោះ�ះលែ�ង ឬ
ការឃុំំ�ខ្លួួ�នចុុងចោ�ទដែ�លមានហានិិ ភ័័យមធ្យយម គាំំទ្រ�ប្រ�ព័័ន្ធដោះធ �ះលែ�ងនិិ ង
ឃុំំ�ខ្លួួ�នមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ព និិ ងសមត្ថថភាព ដែ�លការពារ
ិ ឹមត្រូ�វូ តាមច្បាាប់់
សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ សាធារណជន និិ ងគោ�រពតាមនីីតិិវិធីីត្រឹ�
ដល់់ សិិទ្ធិិ�របស់់ ចុុងចោ�ទ។ ច្បាាប់់ ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានត្រូ�វូ ផ្ដដល់់ សេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃ
មុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះជាមួួយ អាជ្ញាាធរដើ�ើ ម្បីី�ឃុំំ�ខ្លួួ�ន ឬដោះ�ះលែ�ងចុុងចោ�ទដែ�ល
ទទួួលស្គាាល់់ខ្លួួ�នឯង ឬដែ�លទទួួលស្គាាល់់ខ្លួួ�នឯងក្រោ��មការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ដែ�លត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃថា មានហានិិ ភ័័យមធ្យយមស្រ�បតាមស្តតង់់ដារដែ�ល
បានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់។ ច្បាាប់់ ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានអាចនឹឹ ងបន្តតពង្រី�ីកបញ្ជីី�នៃ�
បទល្មើ�� ស
ើ  និិ ងកត្តាាដែ�លការដោះ�ះលែ�ងបុុគ្គគលមុុនពេ�ល បញ្ជូូ�នខ្លួួ�នទៅ�
ចៅ�ក្រ�មត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃថាជាហានិិ ភ័័យមធ្យយម មិិ នត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាត
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នត្រូ�វូ ផ្ដដល់់ ការមិិ នរាប់់ បញ្ចូូ�លការដោះ�ះលែ�ងចុុងចោ�ទដែ�លមាន
ហានិិ ភ័័យមធ្យយមទាំំងអស់់ ដោ�យសេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះឡើ�ើយ។
អាជ្ញាធរនៃច្បាប់ ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ តុលាការត្រូវបានកំណត់ព្រំដែនត្រឹម
សេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើ ឡ�ងស្រ
បតាមផ្នែករង (c) នៃផ្នែក 1320.10។
ើ
ជាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� តុុលាការជាន់់ ខ្ពពស់់ត្រូ�វូ ពិិចារណាលើ�ើ ផលប៉ះះ�ពាល់់ នៃ�ច្បាាប់់
ទៅ�លើ�ើ សុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈ សិិ ទ្ធិិ�ទទួួលបានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយរបស់់
ចុុងចោ�ទ និិ ងការអនុុវត្តតច្បាាប់់កាលពីីឆ្នាំំ�មុុន។
(b) ស្រ�បតាមផ្នែ�ែករង (d) នៃ�វិិធាន 10.613 នៃ�ច្បាាប់់ តុុលាការរដ្ឋឋ 
California តុុលាការត្រូ�វូ ផ្ដដល់់ ជូូន ទៅ�ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលាការនូូវឯកសារ
ចម្លលងជាអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិ កនៃ�ច្បាាប់់ និិងការធ្វើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមលើ�ើ ច្បាាប់់ដែ�លបាន

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 បន្ត

អនុុម័័តស្រ�បតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ ដែ�លបានអនុុញ្ញាាតដោ�យក្រុ� ុម
ប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលាការ។

1320.13. (a) តុុលាការអាចនឹឹ ងធ្វើ�ើ� ការពិិនិិត្យយមើ�ើ លមុុនពេ�លបញ្ជូូ�នខ្្
លួួនទៅ�ចៅ�ក្រ�ម ធ្វើ�ើ�ការ សម្រេ��ចចិិ ត្តកា
ត រដោះ�ះលែ�ង និិ ងអាចនឹឹ ងប្រ�គល់់ សិិទ្ធិិ�
ិ ន 10.703 នៃ�
ដល់់ មន្ត្រី�ី�តុុលាការថ្នាាក់់ក្រោ��មដូូចមានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងវិធា
ច្បាាប់់ រដ្ឋឋ California ដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ�ើ� ការពិិនិិត្យយមើ�ើ លមុុនពេ�លបញ្ជូូ�នខ្លួួ�ន និិ ង
ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិ ត្តការដោះ�ះលែ�ងដែ�លអនុុ
ញ្ញាាតដោ�យជំំ ពូូកនេះ�ះ។
ត
(b) អាជ្ញាធរសម្រាប់ ការពិនិត្យម�ើ លមុនបញ្ជូនទៅតុលាការនិ ងការ
ដោះលែង ដែលបានផ្ដល់ ដោយ ផ្នែកនេះ មិ នត្រូវអនុវត្តល�ើបុគ្គលដូច
ខាងក្រោមទេ៖

(1) បុគ្គលដែលត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានហានិ ភ័យខ្ពស់។

(2) បុគ្គលដែលត្រូវបានចោទពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដូចមានចែងនៅក្នុង
ផ្នែករង (c) នៃផ្នែក 1192.7 ឬបទឧក្រិដ្ឋហិង្សាដូចមានចែងក្នុងផ្នែករង 
(c) នៃផ្នែក 667.5 ។

(3) បុគ្គលដែលនៅពេលចាប់ ខ្លួន ស្ថិតនៅក្នុងការជំ នំុជម្រះដែល
មិ នទាន់បញ្ចប់ ឬការកាត់ទោសពី បទឧក្រិដ្ឋ។

(c) នៅពេលធ្វើសេចក្តីសម្រេចការដោះលែងមុនបញ្ជូនខ្លួន ឬធ្វើការ
ឃុំខ្លួន និ ងលក្ខខណ្ឌ នៃការបញ្ជាឲ្យដោះលែង ព័ត៌មានដែលបានទទួល
ក្រោមផ្នែក 1320.9 ព្រមទាំងអនុសាសន៍ និង ជម្រើ សលក្ខខណ្ឌ នៃ
ការដោះលែងណាមួយត្រូវបានពិចារណា ដោយផ្ដល់ ទម្ងន់ខ្ំលា ងទៅល�ើ
អនុសាសន៍  និងសេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ។

(d) តុលាការត្រូវពិចារណាល�ើ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងព័ត៌មានដែលបាន
ផ្ដល់ ដោយផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួន ជនរងគ្រោះ
ណាម្នាក់ និងបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ ឬការការពារ មុននឹងធ្វើសេចក្ដីសម្រេច
ដោះលែងមុនជំ នំុជម្រះ ឬសេចក្ដីសម្រេចឱ្យជាប់ ឃំុ។
(e) (1) ប្រសិ នប�ើតុលាការរកឃ�ើញថា បុគ្គលនោះមានភាពសមស្រប
នឹ ងការដោះលែងមុនបញ្ជូនទៅចៅក្រម បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួននោះ
ត្រូវបានដោះលែងដោយការទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯង ឬការទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯង
ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរបស់ បុគ្គលនោះ ដោយមានលក្ខខណ្ឌរឹតត្បិត
តិចតួចបំ ផុតដែលមិ នមែនជារ ូបិ យវត្ថុ ឬបន្សំនៃលក្ខខណ្ឌនានាដែលនឹ ង
ធានាយ៉ាងសមហេតុផលនូវ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និ ងការបង្ហា ញខ្លួនក្នុង
តុលាការដូចដែលបានតម្រូវរបស់ បុគ្គលដែលបានចាប់ ខ្លួននោះ។
(2) បុុគ្គគលមិិនត្រូ�វូ បានតម្រូ�ូវឲ្យយបង់់ ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ លក្ខខខណ្ឌឌមិិ នមែ�ន 
រូ ូបិិ យវត្ថុុ� ឬការរួ ួមបញ្ចូូ�លលក្ខខខណ្ឌឌនានាដែ�លបានដាក់់ ស្រ�បតាមផ្នែ�ែករង
នេះ�ះឡើ�ើយ។

(f) បុគ្គលដែលត្រូវបានដោះលែងដោយការទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯង ត្រូវ
ចុះហត្ថលេខាល�ើ កិច្ចព្រមព្រៀងការដោះលែង ដែលយ៉ាងហោចណាស់
រ�ៀបរាប់ ពីបុគ្គលនោះនូវចំ ណុចទាំងអស់ ដូចខាងក្រោម៖

(1) ការសន្យាថាត្រូវបង្ហា ញខ្លួននៅគ្រប់ ពេលនិងគ្រប់ ទីកន្លែង តាមការ
បញ្ជាដោយតុលាការ។

(2) ការសន្យាថាមិ នត្រូវចាកចេញពីរដ្ឋនេះដោយមិ នមានការអនុញ្ញា ត
ពីតុលាការ។

(3) កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបោះបង់ បត្យាប័ ន ប្រសិ នប�ើបុគ្គលនោះ 
មិ នបានបង្ហា ញខ្លួនតាមការចាំបាច់  និងត្រូវបានចាប់ ខ្លួននៅក្រៅរដ្ឋ
California ។

(4) ការទទួួលស្គាាល់់ថាបុុគ្គគលនោះ�ះត្រូ�វូ បានជូូនដំំណឹឹងអំំពីីផលវិិបាក 
និិ ងការដាក់់ទោ�សដែ�លអាច អនុុវត្តតចំំពោះ�ះការរំំលោ�ភបំំ ពានលក្ខខខណ្ឌឌ
ដោះ�ះលែ�ងទាំំងនេះ�ះ។
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(5) ការយល់ ព្រមក្នុងការគោរពតាមច្បាប់ និងបទបញ្ជាទាំងអស់ របស់
តុលាការ។

អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

|
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អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(g) ជម្រើ��ើ សសម្រា�ប់់ លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការដោះ�ះលែ�ងត្រូ�វូ បង្កើ�ើ�តដោ�យ 
ិ នតុុលាការរដ្ឋឋ California។
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលាការ និិ ងមានចែ�ងក្នុុ�ងវិធា

(h) តុុលាការអាចនឹឹ ងបដិិ សេ�ធការដោះ�ះលែ�ងបុុគ្គគលដែ�លរង់់ចាំកា
ំ របញ្ជូូ�ន
ខ្លួួ�នទៅ�ចៅ�ក្រ�ម ប្រ�សិិ នបើ�ើទំំនងជាមិិ នមានលក្ខខខណ្ឌឌ ឬការរួ ួមបញ្ចូូ�ល
លក្ខខខណ្ឌឌនានានៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ ដែ�លនឹឹ ងធានាយ៉ាាងសម
ហេ�តុុផលដល់់ សុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈ ឬការបង្ហាាញខ្លួួ�នរបស់់ បុុគ្គគលនោះ�ះ
តាមការតម្រូ�ូវទេ�។

(i) ត្រូវមានការសន្មត់ជាមុនថាគ្មានលក្ខខណ្ឌ ឬបណ្តុំលក្ខខណ្ឌ នៃការ
ត្រួតពិនិត្យមុនជំ នំុជម្រះណា ដែលនឹ ងធានាយ៉ាងសមហេតុផលដល់
សុវត្ថិភាពបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត និ ងសហគមន៍  ពីការរង់ ចាំការបញ្ជូនខ្លួនទៅ
តុលាការឡ�ើយ ប្រសិ នប�ើការសន្មត់នោះបង្ហា ញថាអនុវត្តទៅល�ើ ចំណុច
ណាមួយខាងក្រោម៖

(1) បទល្មើ សដែលបុគ្គលត្រូវបានចាប់ ខ្លួននោះមានគឺជាការប្រព្រឹត្តអំព�ើ
ហិង្សាល�ើ បុគ្គលណាម្នាក់ អំព�ើហិង្សាគំរាមកំហែង ឬលទ្ធភាពបង្ករបួស
រាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ ឬបទល្មើ សដែលជននោះបានប្រព្រឹត្តគឺជាបទល្មើ ស
ប្រដាប់ អាវ ុធផ្ទាល់ ខ្លួន ឬប្រើ ប្រាស់ អាវ ុធ ឬកាំភ្លើងពិឃាតក្នុងការប្រព្រឹត្ត
ឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬបង្ករបួសរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើ សនោះ។

(2) នៅពេលចាប់ ខ្លួន បុគ្គលនោះបានស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ ណាមួយនៃការ
ត្រួតពិនិត្យក្រោយការកាត់ ទោស ក្រៅពីការត្រួតពិនិត្យរបស់ តុលាការ ឬ
ការដោះលែងបណ្
ត ោះអាសន្នក្រៅផ្លូវការ។

(3) បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួនបានបំ ភិតបំ ភ័យ ឃាត់ឃាំង ឬ
គំរាមកំហែងអំពីការសងសឹ កប្រឆាំងនឹ ងសាក្សី ឬជនរងគ្រោះនៃ
បទល្មើ សបច្ចុប្បន្ន។

(4) បច្ចុប្បន្នបុគ្គលនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការដោះលែងមុនពេល
ជំ នំុជម្រះ ហ�ើយបានរំលោភបំ ពាន ល�ើ លក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែង។

1320.14. នៅពេលណាមួយតាមញត្តិផ្ទាល់ ខ្លួន ឬនៅពេលមានការ
ដាក់ពាក្យសុំពីបុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ ខ្លួន ភាគីដ�ើមចោទ ឬសេវាកម្ម
វាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ ដ�ើ ម្បីបុព្វហេតុលដែល
បានបង្ហា ញមក តុលាការ
្អ
អាចនឹ ងកែប្រែលក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងជាមួយការជូនដំណឹងក្នុងពេល 
24 ម៉ោង ល�ើ កលែងតែពេលវេលា និងកាលៈទេសៈមិ នអនុញ្ញា តការ
ជូនដំណឹងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
មាត្រា  6. សេចក្តីសម្រេចការដោះលែង 
ឬការឃុំំ�ខ្លួួ�ននៅ�ពេ�លបញ្ជូូ�នខ្លួួ�នទៅ�តុុលាការ

1320.15. នៅពេល ឬមុនពេលការបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រមរបស់
ចុងចោទ ការវាយតម្លៃមុនជំ នំុ ជម្រះ ប្រសិ នប�ើចុងចោទមិ នត្រូវបាន
ដោះលែងស្របតាមផ្នែក 1320.8 ទេ ត្រូវដាក់បញ្ជូនរាល់ ព័ត៌មាន
សម្រាប់ ការពិចារណដោយតុលាការដូចតទៅ៖

(a) លទ្ធធផលនៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យ ដែ�លរួ ួមមានពិិន្ទុុ�ហានិិ ភ័័យ 
ឬកម្រិ�ិ តហានិិ ភ័័យ ឬទាំំងពីីរ ដែ�លបានទទួួលដោ�យការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់
ឧបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យដែ�លមានសុុពលភាព។
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(b) ការចោ�ទប្រ�កាន់់ បទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌចំំ ពោះ�ះបុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បាន
ចាប់់ ខ្លួួ�ន និិងប្រ�វត្តិិ�បទល្មើ�� ស
ើ  របស់់ បុុគ្គគល រួ ួមទាំំងប្រ�វត្តិិ�នៃ�ការមិិ នមក
បង្ហាាញខ្លួួ�ននៅ�តុុលាការ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល បីីឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យរបស់់ បុុគ្គគលនោះ�ះ។

(c) ព័ត៌មានបន្ថែមណាមួយដែលអាចរកបានដោយសមហេតុផលដែល
ដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ នូវហានិ ភ័យចំពោះសុវត្ថិភាពសាធារណៈឬ
ហានិ ភ័យនៃការមិ នមកបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការ ដូចបានតម្រូវល�ើ ចុងចោទ។
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(d) អនុុសាសន៍៍ ទៅ�តុុលាការសម្រា�ប់់ លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការដោះ�ះលែ�ងដើ�ើ ម្បីី�
ដាក់់លើ�ើ ចុុងចោ�ទដែ�លត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ង។ ជម្រើ��ើ សសម្រា�ប់់ លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�
ការដោះ�ះលែ�ងត្រូ�វូ បង្កើ�ើ�តដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលាការ និិ ងមានចែ�ងក្នុុ�ងច្បាាប់់
តុុលាការរដ្ឋឋ California។
1320.16. (a) ជនរងគ្រោះពីបទឧក្រិដ្ឋដែលចុងចោទត្រូវបានចាប់ ខ្លួន 
នឹឹងត្រូ�វូ បានជូូនដំំណឹឹងអំំពីីការបញ្ជូូ�នខ្លួួ�នទៅ�ចៅ�ក្រ�មដោ�យការដាក់់ទោ�ស
និិងប្រ�សិិនបើ�ើមានសំំណើ�ើ ត្រូ�វូ ប្រា�ប់់ អំំពីីសវនាការផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ពេ�លដែ�ល
ស្ថាានភាពឃុំំ�ខ្លួួ�នរបស់់ចុុងចោ�ទនឹឹងត្រូ�វូ បានកំំណត់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើមានសំំណើ�ើ
ពីីជនរងគ្រោះ��ះ ជនរងគ្រោះ��ះនោះ�ះនឹឹងត្រូ�វូ បានផ្តតល់់ឱកាសយ៉ាាងសមហេ�តុុផល
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយនិិយាយអំំពីីបញ្ហាា ស្ថាានភាពឃុំំ�ខ្លួួ�ន របស់់ចុុងចោ�ទ។

(b) អយ្យការត្រូវបង្កើតការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលសមហេតុផលដ�ើ ម្បី
ទាក់ទងជនរងគ្រោះឱ្យផ្ដល់  យោបល់ អំពីស្ថានភាព ជាប់ ឃំុរបស់
ចុងចោទ។

(c) ក្នុងករណីដែលជនរងគ្រោះមិ នអាច ឬមិ នចង់បង្ហា ញខ្លួន នៅពេល
ការបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រម អយ្យការត្រូវបញ្ជាក់អំពីមតិរបស់ ជនរងគ្រោះ 
ចំ ពោះស្ថានភាពឃុំខ្លួនរបស់ ចុងចោទជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅតុលាការ។

(d) ការបង្ហា ញខ្លួន ឬការមិ នបានបង្ហា ញខ្លួនរបស់ ជនរងគ្រោះ និ ង
យោបល់ ណាមួយដែលបានផ្តល់  ដោយជនរងគ្រោះត្រូវបានរ ួមបញ្ចូល
នៅក្នុងកំណត់ត្រានោះ។
(e) ប្រសិ នប�ើបានស្នើ សំុដោយភាគីណាមួយ តុលាការអាចនឹ ង
ពិនិត្យម�ើ ល ហ�ើយកែប្រែលក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងចុងចោទនោះ 
នៅពេលបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រម។

1320.17. នៅពេលបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រម តុលាការត្រូវបញ្ជាឲ្យ
ចុងចោទដែលត្រូវបានដោះលែងដោយការទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯង ឬការ
ទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯងក្រោមការត្រួតពិនិត្យ ដោយមានលក្ខខណ្ឌរឹតត្បិត
តិចតួចបំ ផុតដែលមិ នមែនជារ ូបិ យវត្ថុ ឬការរ ួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌនានា
ដែលនឹ ងធានាយ៉ាងសមហេតុផលដល់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និ ងការ
ិ របស់ ចុងចោទ ល�ើ កលែងតែអយ្យការដាក់ញត្តិ
ត្រឡប់ មកតុលាការវញ
សម្រាប់ ការឃុំខ្លួនបង្ការដោយ អនុលោមតាមផ្នែក 1320.18 ។

1320.18. (a) នៅ�ពេ�លបញ្ជូូ�នខ្លួួ�នចុុងចោ�ទទៅ�ចៅ�ក្រ�មឬ នៅ�អំំឡុុង
ិ
ពេ�លអនុុវត្តតនីីតិិវិធីីព្រ�ហ្មម
ទណ្ឌឌ អយ្យយការអាចនឹឹ ងដាក់់ញ្ញញត្តិិ�ស្នើ�ើ� ការឃុំំ�ខ្លួួ�ន
ចុុងចោ�ទដែ�លមិិ នទាន់់បញ្ចចប់់ ការជំំ នុំំ� ជម្រះ�ះ អាស្រ័�័ យលើ�ើ កាលៈៈទេ�សៈៈ
ណាមួួយដូូចខាង ក្រោ��ម៖
(1) បទល្មើ�� ស
ើ ដែ�លបុុគ្គគលត្រូ�វូ បានចាប់់ ខ្លួួ�ននោះ�ះមានគឺឺជាការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តអំ
ត ំពើ�ើ
ហិិង្សាាលើ�ើ បុុគ្គគលណាម្នាាក់់ អំំពើ�ើហិិង្សាាគំំរាមកំំហែ�ង ឬលទ្ធធភាពបង្កករបួួស
រាងកាយធ្ងងន់់ ធ្ងងរ ឬបទល្មើ�� ស
ើ ដែ�លជននោះ�ះបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តគឺ
ត ឺជាបទល្មើ�� ស
ើ
ប្រ�ដាប់់ អាវុ ុធផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ឬប្រើ��ើ ប្រា�ស់់អាវុ ុធ ឬកាំំភ្លើ�ើ�ងពិិឃាតក្នុុ�ងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម ឬជាបទល្មើ�� ស
ើ ដែ�លបុុគ្គគលនោះ�ះបង្កករបួួសរាងកាយធ្ងងន់់ ធ្ងងរដោ�យ
ផ្ទាាល់់ នៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ�� ស
ើ ។
(2) ចុុងចោ�ទ ដែ�លនៅ�ពេ�លនៃ�ការចាប់់ ខ្លួួ�ន ស្ថិិ� តនៅ�ក្រោ��មទម្រ�ង់់
ណាមួួយនៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក្រោ��យកាត់់ទោ�ស ក្រៅ��ពីីការដោះ�ះលែ�ង
សាកល្បបងក្រៅ��ផ្លូូ�វការ ឬការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយរបស់់ តុុលាការ។

(3) នៅពេលចាប់ ខ្លួន ចុងចោទបានស្ថិតក្រោមការជំ នំុជម្រះដែល
មិ នទាន់បញ្ចប់ ឬការកាត់ទោស ដែលមិ នទាន់បញ្ចប់នៃបទឧក្រិដ្ឋ។

(4) ចុងចោទបានបំ ភិតបំ ភ័យ ឬគំរាមកំហែងអំពីការសងសឹ កប្រឆាំង
នឹ ងសាក្សី ឬជនរងគ្រោះនៃបទល្មើ សបច្ចុប្បន្ន។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(5) មានមូូលហេ�តុុជាច្រើ��ើ នក្នុុ�ងការជឿ�ឿជាក់់ថា គ្មាានលក្ខខខណ្ឌឌ មិិ នមែ�ន
រូ ូបិិ យវត្ថុុ� ឬការរួ ួមបញ្ចូូ�លលក្ខខខណ្ឌឌនានានៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ
ណាមួួយ ដែ�លនឹឹងធានាដល់់ ការការពារយ៉ាាងសមហេ�តុុផលដល់់
សាធារណជន ឬជនរងគ្រោះ��ះ ឬការបង្ហាាញខ្លួួ�នរបស់់ ចុុងចោ�ទនៅ�
តុុលាការតាមការតម្រូ�ូវ។
(b) តុុលាការត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�សវនការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 
1320.19 ។

(c) បន្ទាាប់់ ពីីការដាក់់ញត្តិិ�សម្រា�ប់់ ការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារ តុុលាការត្រូ�វូ
ធ្វើ�ើ�ការកំំណត់ពា
ធ ឹងការដោះ�ះ លែ�ង ឬការឃុំំ�ខ្លួួ�នចុុងចោ�ទដែ�លមិិនទាន់់
់ ក់់ព័័ន្ធនឹ
បញ្ចចប់់ សវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារ។ នៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចការដោះ�ះលែ�ង 
ឬការឃុំំ�ខ្លួួ�ន និិងលក្ខខ
ខ ណ្ឌឌនៃ�ការបញ្ជាាឲ្យយដោះ�ះលែ�ង ដែ�លកំំពុុងរង់់ចាំ ំ
សវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារ តុុលាការនឹឹងពិិចារណាលើ�ើព័័ត៌៌មានដែ�លផ្តតល់់ដោ�យ
សេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃមុុនជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដែ�លរួ ួមមានអនុុសាសន៍៍លើ�ើលក្ខខ
ខ ណ្ឌឌនៃ�
ការដោះ�ះលែ�ង និិងត្រូ�វូ ផ្ដដល់់ទម្ងងន់់ខ្លាំំ�ងទៅ�លើ�ើអនុុសាសន៍៍ និិងការវាយតម្លៃ�ៃពីី
សេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃមុុនជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។

(d) ប្រ�សិិ នបើ�ើតុុលាការកំំណត់់ថា មានលទ្ធធភាពច្រើ��ើ នដែ�លមិិនមាន
លក្ខខខណ្ឌឌមិិ នមែ�នរូ ូបិិ យវត្ថុុ� ឬការ រួ ួមបញ្ចូូ�លគ្នាានៃ�លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះណា ដែ�លនឹឹ ងធានាយ៉ាាងសមហេ�តុុផលពីីការ
បង្ហាាញខ្លួួ�នរបស់់ ចុុងចោ�ទនៅ�សវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារ ឬធានាយ៉ាាងសម
ហេ�តុុផលពីីសុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណមុុនពេ�លសវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារ 
តុុលាការអាចនឹឹ ងឃុំំ�ឃាំងចុ
ំ ុងចោ�ទដែ�លរង់់ ចាំស
ំ វនាការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារនោះ�ះ
ហើ�ើយត្រូ�វូ ថ្លែ�ែងពីីហេ�តុុផលចំំ ពោះ�ះការឃុំំ�ខ្លួួ�ននៅ�លើ�ើ កំំណត់់ត្រា�នោះ�ះ។

(e) (1) ប្រសិ នប�ើតុលាការសម្រេចថា មិ នមានមូលដ្ឋានគ្រប់ គ្រាន់
សម្រាប់ ការឃុំឃាំងចុងចោទដែលរង់ ចាំសវនាការឃុំខ្លួនបង្ការ  តុលាការ
ត្រូវដោះលែងចុងចោទដែលមានការទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯង ឬការ
ទទួលស្គាល់ ខ្លួនឯងដែលបានត្រួតពិនិត្យ ហ�ើយដាក់លក្ខខណ្ឌរឹតត្បិត
តិិចតួួចបំំផុុតដែ�លមិិ នមែ�នជារូ ូបិិ យវត្ថុុ� ឬការរួ ួមបញ្ចូូ�លនៃ�លក្ខខខណ្ឌឌ
នានានៃ�ការដោះ�ះលែ�ងមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ ដើ�ើ ម្បីី�ធានាយ៉ាាងសមហេ�តុុផលនូូវ
សុុវត្ថិិ�ភាពសារធារណៈៈ និិ ងការបង្ហាាញខ្លួួ�នក្នុុ�ង តុុលាការរបស់់ ចុុងចោ�ទ
ដូូចដែ�លបានតម្រូ�ូវ។

(2) បុគ្គលមិ នត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ ប្រាក់សម្រាប់ លក្ខខណ្ឌ មិ នមែន
រ ូបិ យវត្ថុ ឬការរ ួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌនានាដែលបានដាក់ ស្របតាមផ្នែករង
នេះឡ�ើយ។
មាត្រា  7. សវនាការឃុំខ្លួនបង្ការ

1320.19. (a) ប្រសិ នប�ើចុងចោទត្រូវបានដាក់ក្នុងកន្លែងឃុំឃាំង 
សវនាការឃុំខ្លួនបង្ការនឹ ងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃធ្វើការរបស់
តុលាការយ៉ាងយូរ បន្ទា ប់ ពីបានដាក់ញត្តិឃុំខ្លួនបង្ការ។ ប្រសិ នប�ើចុងចោទ
មិ នត្រូវបានដាក់ក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងទេ សវនាការឃុំខ្លួនបង្ការនឹ ងត្រូវប្រព្រឹត
ទៅ ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃធ្វើការរបស់ តុលាការយ៉ាងយូរ បន្ទា ប់ ពីចុងចោទត្រូវ
បាននាំមកដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលជាលទ្ធផលនៃដីកាដែលបានចេញ
ដោយអនុលោមតាមផ្នែករង (c)។ ប្រសិ នប�ើចុងចោទមិ នស្ថិតនៅក្នុង
កន្លែងឃុំឃាំង នៅពេលស្នើ សំុសវនាការឃុំខ្លួនបង្ការទេ ហ�ើយតុលាការ
មិ នចេញដីកាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំ ណ�ើសម្រាប់ សវនាការនោះ សវនាការ
ឃុំខ្លួនបង្ការនឹ ងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃធ្វើការរបស់ តុលាការ
យ៉ាងយូរ នៃសំ ណ�ើសម្រាប់ សវនាការនេះ។ ដោយលក្ខខណ្ឌពិសេស
របស់ ក្រុមប្រឹក្សា ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ តុលាការ សវនាការ
ឃុំខ្លួន បង្ការនឹ ងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅរ ួមគ្នាជាមួយការបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រម ឬ
ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃធ្វើការរបស់ តុលាការ បន្ទា ប់ ពីការបញ្ជូនខ្លួន។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 បន្ត

(b) ដ�ើ ម្បីបុព្វហេតុល ច
្អ ុងចោទ ឬអយ្យការអាចនឹ ងស្នើសំុការបន្តសវន

ការឃុំខ្លួនបង្ការ។ ប្រសិ នប�ើសំណ�ើសម្រាប់ ការបន្តត្រូវបានផ្តល់  នោះ
ការបន្តអាចនឹ ងមិ នល�ើ សពីរយៈពេលបីថ្ងៃធ្វើការ របស់ តុលាការឡ�ើយ 

ល�ើ កលែងតែបានកំណត់ដោយភាគី។

(c) សវនាការត្រូវតែបញ្ចប់ក្នុងពេលតែម្តង ល�ើ កលែងតែចុងចោទ
បោះបង់ សិទ្ធិរបស់ ខ្លួនដោយផ្ទាល់  ក្នុងសវនាការឃុំខ្លួនបង្ការដែលកំពុង

បន្ត។ ក្រោយការដាក់ពាក្យសុំដី ការ ួមជាមួយញ្ញត្តិសម្រាប់ ការឃុំខ្លួនបង្ការ 
ប្រ�សិិ នបើ�ើចុុងចោ�ទនៅ�ក្រៅ��មន្ទីី�រ ឃុំំ�ឃាំំង នៅ�ពេ�លសវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�ន

បង្កាារត្រូ�វូ បានស្នើ�ើ�សុំំ� តុុលាការអាចនឹឹ ងចេ�ញដីីការចាប់់ ខ្លួួ�ន ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយ
ចុុងចោ�ទស្ថិិ�តនៅ�កន្លែ�ែងឃុំំ�ឃាំំង រង់់ចាំកា
ំ របញ្ចចប់់ សវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�ន បង្កាារ។
(d) ចុងចោទត្រូវមានសិ ទ្ធិទទួលបានតំណាងពីមេធាវីនៅឯសវនាការ។

ប្រសិ នប�ើចុងចោទមិ នមានលទ្ធភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុដ�ើ ម្បីទទួលបាន
អ្នកតំណាងទេ ចុងចោទមានសិ ទ្ធិ ទទួលបានមេធាវីដែលបានចាត់តាំង។
ចុងចោទមានសិ ទ្ធិនិ យាយនៅក្នុងសវនាការឃុំខ្លួនបង្ការ។

(e) ក្រោយការស្នើ សំុរបស់ ជនរងគ្រោះពីបទឧក្រិដ្ឋ ជនរងគ្រោះនោះត្រូវ
បានជូនដំណឹងដោយអយ្យការអំពីសវនាការឃុំខ្លួនបង្ការ។ ប្រសិ នប�ើ

បានស្នើ សំុ ជនរងគ្រោះត្រូវទទួលបានឱកាសសមហេតុផល ក្នុងការចូលរ ួម
សវនាការទៅល�ើ បញ្ហា នៃស្ថានភាពជាប់ ឃំុឃាំងរបស់ ចុងចោទ។

(f) អយ្យការត្រូវបង្កើតការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលសមហេតុផលដ�ើ ម្បី

ទាក់ទងជនរងគ្រោះឱ្យផ្ដល់  យោបល់ អំពីស្ថានភាព ជាប់ ឃំុរបស់
ចុងចោទ។ ក្នុងករណីដែលជនរងគ្រោះមិ នអាចឬ មិ នចង់បង្ហា ញខ្លួននៅ

សវនាការឃំុខ្លួនបង្ការ អយ្យការត្រូវដាក់បញ្ជូននូវមតិរបស់ ជនរងគ្រោះ 
ប្រ�សិិ នបើ�ើមាន ចំំ ពោះ�ះស្ថាានភាពឃុំំ�ខ្លួួ�នរបស់់ ចុុងចោ�ទជាលាយលក្ខខណ៍៍
អក្សសរទៅ�តុុលាការ និិ ងក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាា។

(g) ការបង្ហា ញខ្លួន ឬការមិ នបានបង្ហា ញខ្លួនរបស់ ជនរងគ្រោះ និ ង

យោបល់ ដែលបានផ្តល់ ដោយ ជនរងគ្រោះត្រូវតែរ ួមបញ្ចូលនៅក្នុង

កំណត់ត្រានេះ។

1320.20. (a) ត្រូ�វូ មានការសន្មមត់់ជាមុុនដែ�លគ្មាានលក្ខខខណ្ឌឌ ឬ

ការរួ ួមបញ្ចូូ�លគ្នាានៃ�លក្ខខខណ្ឌឌត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះដែ�លនឹឹ ងធានា

សុុវត្ថិិ�ភាពយ៉ាាងសមហេ�តុុផលដល់់ សាធារណៈៈជនប្រ�សិិ នបើ�ើតុុលាការ
រកឃើ�ើញមូូលហេ�តុុប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លដែ�លអាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តបា
ត នដូូច
ខាងក្រោ��ម ៖

(1) បទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌ បច្ចុប្បន្នគឺជាបទឧក្រិដ្ឋហិង្សាដូចមានចែងនៅក្នុង
ផ្នែករង (c) នៃផ្នែក 667.5 ឬជាបទឧក្រិដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា

ល�ើ បុគ្គលណាម្នាក់ អំព�ើហិង្សាគំរាមកំហែង ឬលទ្ធភាពបង្ករបួសរាងកាយ

ធ្ងន់ធ្ងរ ឬបទល្មើ សដែលចុងចោទនោះប្រដាប់ ដោយអាវ ុធ ឬប្រើ ប្រាស់ អាវ ុធ 

ឬកាំំភ្លើ�ើ�ងពិិឃាតក្នុុ�ងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ��ស
ើ ឬបទល្មើ��ស
ើ ដែ�លខ្លួួ�នបង្កករបួួស
រាងកាយធ្ងងន់់ធ្ងងរដោ�យផ្ទាាល់់ក្នុ�ង
ុ ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ��ស
ើ នោះ�ះ ឬ

(2) ចុុងចោ�ទត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃថាមាន “ហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់” ដល់់ សុុវត្ថិិ�ភាព
សាធារណ ឬជនរងគ្រោះ��ះ និិ ងណាមួួយដូូចខាងក្រោ��ម៖

(A) ចុងចោទត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្រិ តធ្ងន់ ដូចមាន

កំណត់នៅក្នុងផ្នែករង (c) នៃផ្នែកទី 1192.7 ឬបទឧក្រិដ្ឋហិង្សាដូច
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មានកំណត់នៅក្នុងផ្នែករង (c) នៃផ្នែកទី 667.5 នៅក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្ំនា

កន្លងមក។
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(B) ចុុងចោ�ទបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌបច្ចុុ�ប្បបន្ននដែ�លរង់់ ចាំការ
ំ
កាត់់ទោ�សពីីបទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដូូចមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌទីី (1) នៃ�
ផ្នែ�ែករង (a)។

(C) ចុងចោទបានបំ ភិតបំ ភ័យ ឃាត់ឃាំង ឬគំរាមកំហែងអំពីការសងសឹ ក
ប្រឆាំងនឹ ងសាក្សី ឬជនរងគ្រោះនៃបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌ បច្ចុប្បន្ន។

(D) នៅពេលចាប់ ខ្លួន ចុងចោទ ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យក្រោយការ
ផ្ដន្ទាទោសទម្រង់ ណាមួយក្រៅពីការដោះលែងសាកល្បងក្រៅផ្លូវការ ឬ
ការត្រួតពិនិត្យដោយតុលាការ។

(b) អយ្យការត្រូវបង្កើតនៅឯសវនាការឃុំខ្លួនបង្ការថាមានមូលហេតុ
ប្រហាក់ប្រហែលក្នុងការជ�ឿថា ចុងចោទបានប្រព្រឹត្តបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌ 
ឬបទល្មើ�� ស
ើ ទាំំងឡាយដែ�លបានចោ�ទប្រ�កាន់់  នៅ�ពេ�លដែ�លមិិ នមាន
ភស្តុុ�តាងគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ឬប្រ�សិិ នបើ�ើចុុងចោ�ទ ពុំំ�ទាន់់ ត្រូ�វូ បាននាំំចូូលក្នុុ�ង
សវនាការដើ�ើ ម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបសវនាការនាំំមុុខ ឬការលះះបង់់ សិិទ្ធិិ�សវនាការ
នាំំមុុខ ហើ�ើយចុុងចោ�ទប្រ�ឈមនឹឹ ងភាពគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់នៃ�ភស្តុុ�តាងដែ�ល
បង្ហាាញថា ខ្លួួ�នបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ឬបទល្មើ�� ស
ើ ទាំំងឡាយ 
ដែ�លបានចោ�ទប្រ�កាន់់ ។
(c) តុលាការត្រូវធ្វើសេចក្ដីសម្រេចផ្ទាល់ ខ្លួនទាក់ទងនឹ ងការឃំុខ្លួនបង្ការ 
រួ ួមទាំំងការកំំណត់់មូូលហេ�តុុប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លដើ�ើម្បីី�ជឿ�ឿថា ចុុងចោ�ទ
បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តប
ត ទល្មើ�� ស
ើ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ឬបទល្មើ�� ស
ើ ទាំំងឡាយ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ ប្រ�សិិ នបើ�ើមាន របស់់ ចុុងចោ�ទ ការផ្ដដល់់ ភស្តុុ�តាង និិ ង
ទឡ្ហីី�ករណ៍៍របស់់ មេ�ធាវីី មតិិចូូលរួ ួមពីីជនរងគ្រោះ��ះ ប្រ�សិិ នបើ�ើមាន និិ ងរាល់់
ភស្តុុ�តាងដែ�លបានបង្ហាាញនៅ�សវនាការ។ តុុលាការអាចពិិចារណាអំំពីី
ពាក្យយចចាមអារាមដែ�លអាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តបា
ត ននៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច
ចិិ ត្តណា
ត មួួយក្រោ��មផ្នែ�ែកនេះ�ះ។ ចុុងចោ�ទត្រូ�វូ មានសិិ ទ្ធិិ�ផ្ដដល់់កសិិណសាក្សីី�
នៅ�ឯសវនាការ។

(d) (1) នៅឯសវនាការឃុំខ្លួន តុលាការអាចបង្គា ប់ ឲ្យឃុំខ្លួនបង្ការ 
ចុងចោទដែលរង់ ចាំការជំ នំុជម្រះ ឬសវនាការផ្សេងទ�ៀត តែក្នុងករណី
ដែលការឃុំខ្លួននោះត្រូវបានអនុញ្ញា តក្រោមរដ្ឋធម្មនុញស
្ញ ហរដ្ឋ និង
ក្រោមធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California ហ�ើយតុលាការកំណត់ដោយភស្តុតាង
ច្បាស់ លាស់  និងគួរឲ្យទុកចិត្តថា គ្មានលក្ខខណ្ឌ មិ នមែនរ ូបិ យវត្ថុ ឬការ
រ ួមបញ្ចូលគ្នានូវលក្ខខណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យមុនពេលជំ នំុជម្រះណា នឹ ង
ធានាយ៉ាងសមហេតុផលនូវសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ឬការបង្ហា ញខ្លួនរបស់
ចុងចោទនៅតុលាការតាមការតម្រូវ។ តុលាការត្រូវបញ្ជាក់អំពីហេតុផល
សម្រាប់ ការចេញដីកាឃំុខ្លួនបង្ការល�ើ កំណត់ត្រា។

(2) អត្ថបទនៃសវនាការត្រូវផ្ដល់ ជូនតាមសំ ណ�ើរបស់ ភាគីណាមួយ 
ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃនៅតុលាការ បន្ទា ប់ ពីបានធ្វើការស្នើ សំុរ ួច។

(3) ប្រសិ នប�ើភាគីណាមួយដាក់ដី កាបង្គា ប់ មួយដែលប្រឆាំងនឹ ង
សេចក្ដីសម្រេច តុលាការឧទ្ធរណ៍ត្រូវពិចារណាដីកាបង្គា ប់ នោះជាបន្ទាន់ ។
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(e) (1) ប្រ�សិិ នបើ�ើតុុលាការកំំណត់់ថា ពុំំ�មានមូូលដ្ឋាានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់
ការឃុំំ�ខ្លួួ�នចុុងចោ�ទទេ�នោះ�ះ តុុលាការត្រូ�វូ ដោះ�ះលែ�ងចុុងចោ�ទដោ�យការ
ទទួួលស្គាាល់់ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ� ឬការទទួួលស្គាាល់់ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នដែ�ល
បានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងដាក់់លក្ខខខណ្ឌឌរឹឹតត្បឹឹ�តកម្រិ�ិ តតិិចតួួចបំំផុុតមិិ នមែ�ន
រូ ូបិិ យវត្ថុុ� ឫការរួ ួមបញ្ចូូ�លគ្នាានូូវលក្ខខខណ្ឌឌនានានៃ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមុុនពេ�ល
ជំំ នុំំ� ជម្រះ�ះ ដើ�ើ ម្បីី�ធានាយ៉ាាងសមហេ�តុុផលនូូវសុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈ ឬការ
បង្ហាាញខ្លួួ�នរបស់់ ចុុងចោ�ទនៅ�តុុលាការតាមការតម្រូ�ូវ។

(2) បុគ្គលមិ នត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ ប្រាក់សម្រាប់ លក្ខខណ្ឌ មិ នមែន
រ ូបិ យវត្ថុ ឬការរ ួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌនានាដែលបានដាក់ ស្របតាមផ្នែករង
នេះឡ�ើយ។
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(f) សម្រាប់ តែគោលបំ ណងម្យ៉ាងគត់គឺកំណត់ថាត�ើបុគ្គលនោះគួរត្រូវ
បានឃុំខ្លួន ឬបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌរឹតត្បឹតកម្រិតតិចតួចបំ ផុតមិ នមែន
រ ូបិ យវត្ថុនៃការដោះលែងមុនជំ នំុជម្រះដ�ើ ម្បីដាក់ទៅល�ើ តុលាការអាច
ពិចារណាអំពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធណាមួយ ដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់
តុលាការរដ្ឋ California រ ួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះខាងក្រោមនេះ៖

(1) លក្ខណៈ និ ងកាលៈទេសៈនៃបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌដែលបាន
ចោទប្រកាន់ ។

(2) ស្ថានទម្ងន់នៃភស្តុតាងប្រឆាំងនឹ ងចុងចោទ ល�ើ កលែងតែថា
 តុលាការអាចនឹ ងពិចារណាអំពីភាពអាចអនុញ្ញា តបាននៃភស្តុតាងដែល
ស្វែងរកការដកចេញ។

(3) ការប្រព្រឹត្តពីមុនចំណងគ្រួសារ និងសហគមន៍  ប្រវត្តិបទល្មើ ស
ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ ចុងចោទ និ ងកំណត់ត្រាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហា ញខ្លួន
នៅតុលាការនៅក្នុងដំ ណ�ើរការរ�ឿងក្ដីតុលាការ។

(4) នៅពេលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌ ឬ ការចាប់ ខ្លួនបច្ចុប្បន្ន 
ថាតើ�ើចុុងចោ�ទស្ថិិ�តក្នុុ�ងការដោះ�ះលែ�ងសាកល្បបង ការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�
ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ ឬទម្រ�ង់់ ណាមួួយនៃ�ការដោះ�ះលែ�ងមានការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ដែ�លរង់់ ចាំការជំំ
នុំំ� ជម្រះ�ះ ការកាត់់ទោ�ស បណ្ដឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍ ឬការ
ំ
បញ្ចចប់់ ការកាត់់ទោ�សសម្រា�ប់់ បទល្មើ�� ស
ើ ក្រោ��មច្បាាប់់ សហព័័ន្ធធ ឬច្បាាប់់ របស់់
រដ្ឋឋនេះ�ះ ឬរដ្ឋឋណាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
(5) លក្ខណៈ និ ងស្ថានទម្ងន់នៃហានិ ភ័យចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ បុគ្គល
ណាម្នាក់ផ្សេងទ�ៀត ឬសហគមន៍  ដែលបង្កដោយការដោះលែងចុងចោទ
ប្រសិ នប�ើអាចអនុវត្តបាន។

(6) អនុសាសន៍ នៃសេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះដែលបានទទួល
ដោយប្រើ ឧបករណ៍វាយតម្លៃហានិ ភ័យដែលមានសុពលភាព។

(7) ផលប៉ ះពាល់ នៃការឃុំខ្លួនទៅល�ើ ទំនួលខុសត្រូវ និ ងចំណង
ទំនាក់ទំនងរវាងគ្រួសារ និ ងសហគមន៍ ការងារ និ ងការចូលរ ួមនៅក្នុង
ការអប់ ររំ បស់ ចុងចោទ។

(8) សំ ណ�ើផែនការនៃការត្រួតពិនិត្យណាមួយ។

(g) ប្រសិ នប�ើចុងចោទណាម្នាក់ ត្រូវបានដោះលែងពីការថែរក្សា បន្ទា ប់ ពី
សវនាការឃុំខ្លួនបង្ការ នៅក្នុងឯកសារ ដែលអនុញ្ញា តការដោះលែង
ចុងចោទតុលាការ ត្រូវជូនដំណឹងដល់  ចុងចោទដូចខាងក្រោម៖

(1) លក្ខខណ្ឌទាំងអស់  ប្រសិ នប�ើមាន ដែលការដោះលែងស្ថិតក្រោម
ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈមួួយដែ�លមានភាពច្បាាស់់ លាស់់ និិងជាក់់លាក់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
ដើ�ើ ម្បីី�បម្រើ��ើ ជាមគ្គុុ�ទ្ទេ�េសក៍៍សម្រា�ប់់ ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តរត បស់់ ចុុងចោ�ទ។

(2) ទោសបញ្ញត្តិសម្រាប់  និងផលវិបាកផ្សេងៗនៃការរំលោភបំ ពាន
ទៅល�ើ លក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែង ដែលអាចរាប់ បញ្ចូលទាំងការចាប់ ខ្លួន
ចុងចោទ ឬការចេញសាលក្រមភ្លាមៗសម្រាប់ ការចាប់ ខ្លួនចុងចោទ។

1320.21. (a) បន្ទា ប់ ពីការបង្ហា ញភ័ស្តុតាង អង្គហេតុ ឬការផ្លាស់ ប្ដូរ
កាលៈទេសៈឯកសារដែលទ�ើបរកឃ�ើញថ្មីៗ អយ្យការ ឬស្មាក្ដីអាចដាក់
ញត្តិ ដ�ើ ម្បីប�ើ កសវនាការឃុំខ្លួនបង្ការឡ�ើងវិញ ឬសម្រាប់ សវនាការថ្មីមួយ
នៅពេលណាមួយមុនការជំ នំុជម្រះ។ នៅល�ើ ញត្តិរបស់ ខ្លួន តុលាការអាច
នឹ ងប�ើកសវនាការឃុំខ្លួនបង្ការឡ�ើងវិញដោយផ្អែកល�ើ ភ័ស្តុតាង អង្គហេតុ ឬ
ការផ្លាស់ ប្ដូរកាលៈទេសៈឯកសារដែលទ�ើបរកឃ�ើញថ្មីៗ ដែលនាំទៅកាន់ ការ
យកចិ ត្តទុកដាក់របស់ តុលាការដោយសេវាកម្មវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ។
(b) ញត្តិិ�ណាមួួយសម្រា�ប់់ សវនាការក្រោ��យសវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្្
ការ ត្រូ�វូ បញ្ជាាក់់ភ័័ស្តុុ�តាង ឬកាលៈៈទេ�សៈៈដែ�លមិិ នត្រូ�វូ បានដឹឹ ងនៅ�ពេ�លនៃ�
សវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារ ឬការផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រកាលៈៈទេ�សៈៈឯកសារដែ�លចេ�ញ

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
ិ ឬថ្មីី� រួ ួមទាំំងថា
សាលក្រ�មសវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារដែ�លបានបើ�ើ កឡើ�ងវិ
ើ ញ
តើ�ើមានលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការដោះ�ះលែ�ងដែ�លនឹឹ ងធានាសុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈ
យ៉ាាងសមហេ�តុុផលនិិ ងការបង្ហាាញខ្លួួ�នរបស់់ ចុុងចោ�ទនៅ�តុុលាការតាម
ការតម្រូ�ូវដែ�រឬទេ�។

(c) ក្រោយពីមានសំ ណ�ើរបស់ ជនរងគ្រោះនៃបទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌ 
ជនរងគ្រោះនោះត្រូវទទួលបានសេចក្ដីជូនដំណឹងដោយអយ្យការអំពី
សវនាការឃុំខ្លួនបង្ការដែលបានប�ើ កឡ�ង
ើ វិញនោះ។ ប្រសិ នប�ើបាន
ស្នើ សំុ ជនរងគ្រោះត្រូវទទួលបានឱកាសសមហេតុផលក្នុងការចូលរ ួម
សវនាការដោយផ្នែកល�ើ បញ្ហា នៃស្ថានភាពថែរក្សារបស់ ចុងចោទ។

(d) តុុលាការអាចនឹឹ ងផ្ដដល់់ញត្តិិ�ដើ�ើ ម្បីី�បើ�ើកសវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារឡើ�ើង
វិិញ ឬសម្រា�ប់់ សវនាការថ្មីី�មួួយដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើ ហេ�តុុផលល្អអមួួយដែ�លបាន
បង្ហាាញ។

(e) ការសម្រេចរបស់ តុលាការទាក់ទងនឹ ងស្ថានភាពថែរក្សាចុងចោទ ត្រូវ
ធ្វើឡ�ងដោយ
អនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃជំ ពូកនេះ។
ើ

1320.22. តុលាការអាចចេញសាលក្រមសម្រាប់ ការចាប់ ខ្លួន
ចុងចោទបន្ទា ប់ ពីការអនុវត្តដែលបង្ហា ញថា ចុងចោទបានរំលោភបំ ពាន
លក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងដែលបង្ខំដោយតុលាការ។ នៅពេលចាប់ ខ្លួន
ចុងចោទស្ថានភាពថែរក្សារបស់ ពួកគេត្រូវពិនិត្យឡ�ើងវិញដោយ
អនុលោមតាមជំ ពូកនេះ។

1320.23. (a) ប្រសិ នប�ើតុលាការចេញសាលក្រមចាប់ ខ្លួន ឬដីកា
ឲ្យនាំខ្លួននៅពេលចុងចោទខកខានមិ នបង្ហា ញខ្លួននៅតុលាការតាមការ
តម្រូវ ឬនៅពេលដែលការចោទប្រកាន់ ថាចុងចោទបានរំលោភបំ ពាន
លក្ខខណ្ឌ នៃការត្រួតពិនិត្យមុនជំ នំុជម្រះ ឬក្រោយការផ្ដន្ទាទោស
តុុលាការអាចបញ្ជាាក់់នៅ�លើ�ើ ផ្នែ�ែកខាងមុុខនៃ�សាលក្រ�មថាតើ�ើនៅ�ពេ�ល
ដែ�លចុុងចោ�ទត្រូ�វូ បានចាប់់ ខ្លួួ�នតាមសាលក្រ�ម ចុុងចោ�ទគួួរត្រូ�វូ បានកក់់
ិ លើ�ើ កដំំបូូង ឃុំំ�ខ្លួួ�ន
ទុុក និិងដោះ�ះលែ�ង ឃុំំ�ខ្លួួ�នសម្រា�ប់់ ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
ដោ�យមិិ នទាន់់បាននាំំខ្លួួ�នមកឆ្លើ�ើ�យនៅ�មុុខតុុលាការ ឬឃុំំ�ខ្លួួ�នដោ�យ
មិិ នទាន់់បានចូូលរួ ួមសវនាការទៅ�លើ�ើការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ។

(b) ប្រសិ នប�ើអយ្យការ ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ឬទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ
ស្នើ សំុសាលក្រមមួយដែលមានស្ថានភាពថែរក្សាសម្រាប់ ចុងចោទក្រៅពី
ការកក់ទុក និងការដោះលែង ទីភ្នាក់ងារត្រូវផ្ដល់ ជូនតុលាការជាមួយនឹង
កត្តាទាំងឡាយដែលធ្វើយុត្តិកម្មការត្រួតពិនិត្យ ឬការឃុំខ្លួន។

(c) ការបញ្ជាាក់់អំំពីីការដោះ�ះលែ�ងឬការឃុំំ�ខ្លួួ�នរបស់់ តុុលាការនៅ�លើ�ើ សាល
ដីីកា ត្រូ�វូ ចងភ្ជាាប់់ កាតព្វវកិិច្ចចអនុុវត្តតទៅ�លើ�ើ ទីីភ្នាាក់់ងារចាប់់ខ្លួួ�ន និិងកក់់ទុុក 
និិ ងមន្ទីី�រថែ�រក្សាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នចងភ្ជាាប់់ កាតព្វវកិិច្ចចអនុុវត្តតទៅ�លើ�ើ សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច
បន្តតបន្ទាាប់់ ណាមួួយដោ�យតុុលាការ ឬសេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃបុុរេេជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ
ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា ការបញ្ជាាក់់នេះ�ះ កត្តាាមួួយដែ�លអាចត្រូ�វូ បាន
ពិិចារណាដោ�យសេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃបុុរេេជំំនុំំ� ជម្រះ�ះឬតុុលាការនៅ�ពេ�ល
កំំណត់់ស្ថាានភាពឃុំំ�ខ្លួួ�នរបស់់ ជននោះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការរឿ�ឿងក្ដីី�នៅ�
តុុលាការជាបន្តតបន្ទាាប់់ ។

ឈឹ ការកំណត់ស្ថានភាព
(d) ប្រសិ នប�ើជននោះត្រូវបានចាប់ ខ្លួនពីបទមជ្ម
ិ ំ ងឡាយដែល
ថែរក្សារបស់ ជននោះត្រូវចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងនី តិវធីទា
មានចែងនៅក្នុងផ្នែកទី 1320.8។ ប្រសិ នប�ើជននោះត្រូវបានចាប់ ខ្លួន
ពីបទឧក្រិដ្ឋ ការកំណត់ស្ថានភាពថែរក្សារបស់ ជននោះត្រូវចាប់ ផ្ដើម
ិ ំ ងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងផ្នែកទី 1320.9។
ជាមួយនឹងនី តិវធីទា
មាត្រា  8. ការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបាលរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការ

1320.24. (a) ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការ ត្រូវអនុម័តវិធាននៃតុលាការរដ្ឋ
California និ ងទម្រង់ បែបបទ ដ�ើ ម្បីធ្ើ វដូចខាងក្រោម៖

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 បន្ត

(1) ចេ�ញវេ�ជ្ជជបញ្ជាាការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ នូូវព័័ត៌៌មានវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យ
មុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ ដោ�យតុុលាការនៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិ ត្តអំ
ត ំពីីការ
ដោះ�ះលែ�ង និិ ងឃុំំ�ខ្លួួ�នមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ ដែ�លពិិចារណាទៅ�លើ�ើ សុុវត្ថិិ�ភាព
របស់់ សាធារណជន និិ ងជនរងគ្រោះ��ះ សិិ ទ្ធិិ�ទទួួលបានដំំ ណើ�ើរការត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ
របស់់ ចុុងចោ�ទ លក្ខខណៈៈជាក់់លាក់់ ឬតម្រូ�ូវការរបស់់ ចុុងចោ�ទ និិ ង
លទ្ធធភាពប្រើ��ើ ប្រា�ស់់បាននូូវធនធានក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ដើ�ើម្បីី�ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយបុុគ្គគល
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពខណៈៈពេ�លបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពជាអតិិបរិិមា។
(2) បរិយាយអំពី សមាសភាព នៃ “ការធ្វើឲ្យមានសុពលភាព”
ដោះស្រាយភាពចាំបាច់  និងភាពញឹកញាប់ នៃការធ្វើឲ្យមានសុពលភាព
នៃឧបករណ៍វាយតម្លៃហានិ ភ័យ ទៅល�ើ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន 
និិ ងដោះ�ះស្រា�យការកំំណត់់អត្តតសញ្ញញណ និិ ងកាត់់បន្ថថយភាព លម្អៀ�ៀ�ង
ទាំំងស្រុ� ុងនៅ�ក្នុុ�ង លិិខិិតូូបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃ។

(3) ចេញវេជ្ជបញ្ជា ស្តង់ ដារសម្រាប់ ការពិនិត្យឡ�ើងវិញ ការដោះលែង 
និិ ងការឃុំំ�ខ្លួួ�នដោ�យសេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃបុុរេេជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ និិ ងតុុលាការ ដែ�ល
ត្រូ�វូ រាប់់ បញ្ចូូ�លនូូវស្តតង់់ដារមួួយដែ�លអនុុញ្ញាាតការឃុំំ�ឃ្លួួ�នមុុនពេ�លនាំខ្លួួ�ន
ំ
មកឆ្លើ�ើ�យនៅ�មុុខតុុលាការ ប្រ�សិិ នបើ�ើមានលទ្ធធភាពជាច្រើ��ើ នដែ�លថា
គ្មាានលក្ខខខណ្ឌឌ មិិ នមែ�នជាប្រា�ក់់ ឬការរួ ួមបញ្ចូូ�លគ្នាានូូវលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមុុនពេ�លជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ នឹឹ ងធានាសុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈយ៉ាាងសម
ហេ�តុុផល ឬការបង្ហាាញខ្លួួ�នរបស់់ ចុុងចោ�ទនៅ�តុុលាការតាមការតម្រូ�ូវ។

(4) ចេញវេជ្ជបញ្ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃវិធានតុលាការក្នុងមូលដ្ឋានដែលត្រូវ
បានអនុញ្ញា តនៅ ក្នុងផ្នែកទី 1320.11 ដោយពិចារណាអំពីសុវត្ថិភាព
នៃសាធារណជន និ ងជនរងគ្រោះ សិ ទ្ធិទទួលបានដំ ណ�ើរការត្រឹមត្រូវ
របស់ ចុងចោទ និ ងលទ្ធភាពប្រើ ប្រាស់ បាននូវធនធានក្នុងមូលដ្ឋាន ដ�ើម្បី
ត្រួតពិនិត្យបុគ្គលប្រកបដោយប្រសិ ទភា
្ធ ពខណៈពេលបង្កើនប្រសិ ទភា
្ធ ព
ជាអតិបរិមា។

(5) ចេញវេជ្ជបញ្ជា ការដាក់បង្ខំលក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងមុនជំ នំុជម្រះ 
រ ួមទាំងការកំណត់ទុកមុននូវកម្រិត ឬប្រភេទនៃហានិ ភ័យ។

(b) ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលាការ ត្រូ�វូ កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងកំំណត់់នូូវទិិន្ននន័័យ
ដែ�លត្រូ�វូ ការជាអប្បបបរិិមាដែ�លត្រូ�វូ រាយការណ៍៍ដោ�យតុុលាការនីីមួួយៗ។
 តុុលាការត្រូ�វូ ដាក់់ជូូនទិិន្ននន័័យពីីរដងក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�ទៅ�កាន់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលា
ការ។ ទិិន្ននន័័យនឹឹងរួ ួមមានជាអាទិ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះចំំ នួួននៃ�ការ
កើ�ើតឡើ�ើងដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះបុុគ្គគលទាំងនោះ�
ះ៖
ំ
(1) ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយប្រើ ប្រាស់ ឧបករណ៍វាយតម្លៃហានិ ភ័យ និង
កម្រិតនៃហានិ ភ័យរបស់ បុគ្គលទាំងនោះ។

(2) ត្រូវបានដោះលែងដោយផ្អែកទៅល�ើ ការសន្យាគោរពតាមតុលាការ
ផ្ទាល់ ខ្លួន ឬការសន្យាគោរពតាមតុលាការផ្ទាល់ ខ្លួនដែលត្រូវបាន
ត្រួតពិនិត្យដោយអនុលោមតាម៖

(A) ផ្នែករង (b) នៃផ្នែកទី 1320.10។

(B) ផ្នែករង (c) នៃផ្នែកទី 1320.10។

(C) ផ្នែកទី 1320.12 បែងចែកតាមកម្រិតនៃហានិ ភ័យ។

(D) ផ្នែកទី 1320.13 បែងចែកតាមកម្រិតនៃហានិ ភ័យ។

(3) ឃុំឃាំងនៅឯ៖

(A) នាំខ្លួនមកឆ្លើ យនៅមុខតុលាការ បែងចែកតាមកម្រិតនៃហានិ ភ័យ។

(B) សវនាការឃុំខ្លួនមុនជំ នំុជម្រះ បែងចែកតាមកម្រិត នៃហានិ ភ័យ។

(4) ការសន្យាគោរពតាមតុលាការផ្ទាល់ ខ្លួនមុនជំ នំុជម្រះនៅពេល
ដោះលែង ឬការដោះលែងតាមការសន្យាគោរពតាមតុលាការផ្ទាល់ ខ្លួន
មុននៅពេលត្រួតពិនិត្យ ដែល៖
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(A) ខកខានមិ នបង្ហា ញខ្លួនតាមការតម្ត្រូវឲ្យមក បង្ហា ញខ្លួននៅ តុលាការ។
(B) មានការចោទប្រកាន់ សម្រាប់ បទល្មើ សព្រហ្មទណ្ឌថ្មីមួយ។

(5) ត្រូវបានពិចារណាឲ្យដោះលែង ឬឃុំខ្លួននៅឯសវនាការឃុំខ្លួនបង្ការ។

(c) ដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្យាក្រោមផ្នែករង (a) នៃផ្នែកទី 
1320.26 តុលាការអាចតម្រូវឲ្យអង្គភាពដែលផ្ដល់ សេវាកម្មវាយតម្លៃ
បុរេជំ នំុជម្រះរាយការណ៍អំពីទិន្នន័យនៅក្នុងផ្នែកនេះជូនក្រុមប្រឹក្សាតុលា
ការនៅពេលវេលាសមរម្យ។

(d) មួយឆ្ំនា ម្ដង តុលាការនីមួយៗត្រូវផ្ដល់ ព័ត៌មានជូនក្រុមប្រឹក្សាតុលា
ការដូចខាងក្រោម៖

(1) ថាត�ើតុលាការធ្វើការពិនិត្យឡ�ើងវិញមុនពេលនាំខ្លួនមកឆ្លើ យនៅមុខ
តុលាការ ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 1320.13 ដែរឬទេ។

(2) តម្រូវការពេលពេលវេលាដែលបានប៉ាន់ ស្មានសម្រាប់ ធ្វើ
សេចក្ដីសម្រេចចិ ត្តល�ើការដោះលែង និ ងឃុំខ្លួននៅឯសវនាការនាំខ្លួនមក
ឆ្លើ យនៅមុខតុលាការ និ ងសវនាការឃុំខ្លួនបង្ការ។

(3) ឧបករណ៍វាយតម្លៃហានិ ភ័យដែលបានធ្វើសុពលកម្ ដែលត្រូវបាន
ប្រើ ប្រាស់ ដោយសេវាកម្មវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ។
(e) ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោម៖

(1) ចងក្រង និ ងរក្សាទុកនូវបញ្ជីនៃឧបករណ៍វាយតម្លៃ ហានិ ភ័យ
មុនជំ នំុជម្រះដែលមានសុពលភាព រ ួមទាំងឧបករណ៍ទាំងឡាយដែល
សមស្របសម្រាប់ វាយតម្លៃសម្រាប់ អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ បទល្មើ ស
ផ្លូវភេទ និ ងបទល្មើ សហិង្សាផ្សេងៗ។ ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការត្រូវប្រឹក្សា
ជាមួយសេវាកម្មវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ និ ងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត
នៅក្នុងការចងក្រងបញ្ជីឧបករណ៍វាយតម្លៃ។
(2) ប្រមូលទិន្ន័យដូចមានបរិយាយនៅក្នុងនៅក្នុងផ្នែករង (b)។

(3) បណ្ដុះបណ្
ដា លចៅក្រមអំពីការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានសេវាកម្មវាយតម្លៃ
បុរេជំ នំុជម្រះ នៅពេលធ្វើសេចក្ដីសម្រេចទៅល�ើ ការដោះលែង និ ងការ
ឃុំខ្លួនមុនជំ នំុជម្រះ និ ងងំពីការដាក់បង្ខំលក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងមុន
ជំ នំុជម្រះ។

(4) នៅក្នុងការប្រឹក្សាជាមួយ ប្រធានមន្ត្រីគ្រប់ គ្រងការដោះលែងឲ្យ
នៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ នៃរដ្ឋ California ជួយសម្រួលដល់
តុលាការនៅក្នុងការបង្កើតកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គភាពសាធារណៈក្នុង
មូលដ្ឋាន ទាក់ទងនឹ ងបទបញ្ញត្តិនៃ សេវាកម្មវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ។

(5) នៅថ្ងៃទី ឬមុនថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2021 និ ងរាល់ ឆ្ំនា បន្តបន្ទា ប់
មកទ�ៀត ត្រូវដាក់ជូននូវរបាយការណ៍មួយជូនអភិបាល និ ងសកម្មភាព
ិ
អនុវត្តកម្មវធីចងក្រង
ឯកសាររបស់ រដ្ឋសភា និ ងផ្ដល់ ទិន្នន័យទៅល�ើ
ិ ។ របាយការណ៍ដំ បូងត្រូវផ្ដោ តជា
លទ្ធផល និ ងលទ្ធផលរបស់ កម្មវធី
ិ
សំ ខាន់ ទៅល�ើ ការអនុវត្តកម្មវធី ហ�
ើយរបាយការណ៍បន្តបន្ទា ប់ ត្រូវមាន
ទិន្នន័យដែលមានបរិយាយនៅក្នុងផ្នែករង (b)។ របាយការណ៍ដែលត្រូវ
ដាក់ជូនដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌនេះ ត្រូវដាក់ជូនដោយអនុលោម
តាមផ្នែកទី 9795 នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល។
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(6) ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយតុលាការកំពូល ត្រូវបង្កើតនូវការប៉ាន់ ស្មាន
ពេលវេលាដែលត្រូវការនៅពេលនាំខ្លួនមកឆ្លើ យនៅមុខតុលាការ ដ�ើ ម្បី
ធ្វើការកំណត់អំពីការដោះលែង ឬការឃុំខ្លួន នៅពេលដែលការកំណត់នោះ
ត្រូវបានធ្វើឡ�ង
ើ ជាល�ើ កដំបូងនៅពេលនាំខ្លួនមកឆ្លើ យនៅតុលាការ និ ង
ពេលវេលាដែលបានប៉ាន់ ស្មានដែលត្រូវការសម្រាប់ សវនាការឃុំខ្លួនបង្ការ។

(7) កោះប្រជុំគណៈអ្នកឯកទេសល�ើ កម្មវត្ថុ និ ងមន្ត្រីតុលាការ ដ�ើ ម្បី
អនុវត្តការទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយដែលមានបរិយាយនៅក្នុងផ្នែករង (a)
នៃផ្នែកទី 1320.25 និ ងធ្វើឲ្យព័ត៌មាននោះមាន សម្រាប់ តុលាការ។
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1320.25. (a) គណៈអ្នកឯកទេស និ ងមន្ត្រីតុលាការដូចមានចែង
នៅក្នុងកថាខណ្ឌ ទី (7) នៃ ផ្នែករង (e) នៃផ្នែកទី 1320.24 ត្រូវ
កំណត់ទុកមុននូវកម្រិតហានិ ភ័យ designate “ទាប” “មធ្យម” និ ង 
“ខ្ពពស់់ ” ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ ពិិន្ទុុ� ឬកម្រិ�ិ តដែ�លផ្ដដល់់ ជូូនដោ�យលិិ ខិិតុុបករណ៍៍
សម្រា�ប់់ ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ដោ�យសេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃបុុរេេជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ង
ការអនុុវត្តតការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ពួួកគេ�ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 
1320.9។
(b) ប្រធានផ្នែកយុត្តិធម៌  ត្រូវចាត់តាំងបុគ្គលបួនរ ូបដែលមានជំ នាញ
ឯកទេសកម្មវត្ថុជាក់លាក់ល�ើ ការដាក់ពិន្ទុលិខិតុបករណ៍វាយតម្លៃ
ហានិ ភ័យមុនជំ នំុជម្រះ និ ងមន្ត្រីតុលាការបីរ ូបដែលមានជំ នាញឯកទេស
ផ្នែកច្បាប់ ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលក្នុងនោះមួយរ ូបត្រូវធ្វើជាប្រធាន ដ�ើ ម្បី
បម្រើ ការនៅល�ើ គណៈនេះ។ យ៉ាងហោចណាស់ មន្ត្រីមួយរ ូបក្នុងចំ ណោម
អ្នកឯកទេស ត្រូវតែមានជំ នាញឯកទេសផ្នែកហេតុប៉ះពាល់ សក្ដានុពល
ទៅល�ើ ភាពលំ អ�ៀងនៅក្នុងលិ ខិតុបករណ៍វាយតម្លៃហានិ ភ័យ បន្ថែម
ពីល�ើ ការដាក់ពិន្ទុការវាយតម្លៃហានិ ភ័យ។

1320.26. (a) តុលាការត្រូវបង្កើតសេវាកម្មវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ។
សេវាទាំងនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡ�ងដោយ
បុគ្គលិកតុលាការ ឬតុលាការ
ើ
អាចចុះកិច្ចសន្យាសម្រាប់ សេវាទាំងនោះជាមួយទីភ្នាក់ងារសាធារណៈក្នុង
មូលដ្ឋានដែលមានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធ។

(b) មុុនពេ�លតុុលាការសម្រេ��ចចិិ ត្តមិ
ត ិ នចុះះ�កិិច្ចចសន្យាាជាមួួយទីីភ្នាាក់់ងារ
សាធារណៈៈក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ណាម្នាាក់់
តុុលាការនោះ�ះត្រូ�វូ ស្វែ�ែងរកឲ្យយឃើ�ើញថាទីីភ្នាាក់់ងារនោះ�ះនឹឹ ងមិិនយល់់ព្រ�ម
អនុុវត្តតមុុខងារនេះ�ះជាមួួយនឹឹងធនធានទាំំងឡាយដែ�លមាន ឬពុំំ�មាន
សមត្ថថភាពក្នុុ�ងការអនុុវត្តតមុុខងារនោះ�ះ។

(c) ប្រ�សិិ នបើ�ើគ្មាានទីីភ្នាាក់់ងារក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�
ប់់ គ្រា�ន់់ណាម្នាាក់់នឹឹងអនុុវត្តតមុុខងារវាយតម្លៃ�ៃមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះនេះ�ះសម្រា�ប់់ តុុ
លាការកំំពូូលណាមួួយ ហើ�ើយតុុលាការនោះ�ះជ្រើ��ើ សរើើ�សមិិ នអនុុវត្តតមុុខងារ
នេះ�ះនោះ�ះ តុុលាការនោះ�ះអាចចុះះ�កិិច្ចចសន្យាាជាមួួយទីីភ្នាាក់់ងារសេ�វាកម្មម
វាយតម្លៃ�ៃបុុរេេជំំនុំំ� ជម្រះ�ះក្នុុ�ងស្រុ� ុកថ្មីី�មួួយ ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តត
តួួនាទីីនេះ�ះជាពិិសេ�ស។
(d) សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ការផ្ដដល់់ សេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃបុុរេេជំំនុំំ� ជ
ម្រះ�ះ តុុលាការអាចនឹឹ ងមិិនចុះះ�កិិច្ចចសន្យាាជាមួួយទីីភ្នាាក់់ងារសាធារណៈៈ
ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ដែ�លមានការ
ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ចម្បបងចំំ ពោះ�ះការចាប់់ ខ្លួួ�ន និិងការឃុំំ�ខ្លួួ�នជាមួួយនឹឹង
អំំណាចច្បាាប់់ ។
(e) សេវាកម្មវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ ត្រូវធ្វើឡ�ង ដោយន
ើ
ិ យោជិ ក 
សាធារណៈៈ។

(f) ថ្វីី�បើ�ើមានផ្នែ�ែករង (h) ក៏៏ដោ�យ តុុលាការកំំពូលនៃ�ខោ�នធីី 
Santa Clara
ូ
អាចនឹឹងចុះះ�កិិច្ចចសន្យាាជាមួួយការិិយាល័័យសេ�វាមុុនជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៃ�ខោ�នធីី 
Santa Clara ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់ជូនសេ�
វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃបុុរេេជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងខោ�នធីី 
ូ
ិ ជន៍៍
Santa Clara ហើ�ើយការិិយាល័័យនោះ�ះត្រូ�វូ មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានប្រា�ក់់វិភា
មូូលនិិធិិដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែករង (c) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 1320.27 និិង 
ផ្នែ�ែកទីី 1320.28។
(g) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ឬមុុនថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ� 2019 ប្រ�ធានចៅ�ក្រ�មនៃ�
តុុលាការកំំពូូល និិងប្រ�ធានមន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់ គ្រ�ងការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ខោ�នធីីនីីមួួយៗ ឬនាយកនៃ�ការិិយាល័័យសេ�វា
មុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះរបស់់ ខោ�នធីី Santa Clara សម្រា�ប់់ ខោ�នធីីនោះ�ះ ត្រូ�វូ
ដាក់់ជូូនក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលាការនូូវលិិ ខិិតមួួយច្បាាប់់ដែ�លបញ្ជាាក់់អះះអាង
អំំពីីចេ�តនារបស់់ ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការចុះះ�កិិច្ចចសន្យាាសម្រា�ប់់  សេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃបុុរេេ
ជំំ នុំំ� ជម្រះ�ះ ដោ�យអនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះ។

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់
(h) សម្រាប់  គោលបំ ណង នៃផ្នែកនេះ៖

(1) “សេវាកម្មវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ” មិ នរាប់ បញ្ចូលនូវការត្រួតពិនិត្យ 
ជនល្មើ សដែលត្រូវបាន ដោះលែងក្រោមជំ ពូកនេះឡ�ើយ។
(2) A “ទីីភ្នាាក់់ងារសាធារណៈៈក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់” គឺឺជាទីីភ្នាាក់់ងារដែ�លមានបទពិិសោ�ធន៍៍ទាំង
ំ អស់់ ដូូច
ខាងក្រោ��ម៖

(A) ជំ នាញឯកទេសពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងការធ្វើការកំណត់ដោយផ្អែកល�ើ
ហានិ ភ័យ។
(B) ការផ្ដដល់់ អនុុសាសន៍៍ ជូូនតុុលាការដោ�យ អនុុលោ�ម តាម
ផ្នែ�ែកទីី 1203។
(C) ការត្រួតពិនិត្យជនល្មើ សនៅក្នុងសហគមន៍ ។
(D) ការជួលមន្ត្រីសន្តិភាព។

1320.27. (a) នៅថ្ងៃទី ឬមុនថ្ងៃទី 10 ខែមករា ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាតុលាការ និ ង
ប្រធានមន្ត្រីគ្រប់ គ្រងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ
នៃរដ្ឋ California ត្រូវប៉ាន់ ស្មានកម្រិតនៃការផ្ដល់ មូលនិធិដែលត្រូវការ
សម្រាប់ គាំទ្រឲ្យបានគ្រប់ គ្រាន់ទៅល�ើ  សេវាវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ ដែល
បានផ្ដល់ ជូនដោយអនុលោមតាម ជំ ពូកនេះ។ ការប៉ាន់ ស្មានធ្វើផ្អែក
ិ
ទៅល�ើ វធីសាស្ត្រដែល
បានបង្កើតឡ�ើងដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងកិច្ច
ពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាតុលាការនៃរដ្ឋ California ដែលនឹ ង
ដាក់បញ្ចូលចំ នួនប៉ាន់ស្មាននៃចុងចោទដែលជាប់ ចោទពីបទល្មើ ស
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ដែ�លទទួួលការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យ បន្ទុុ�កចំំណាយដោ�យផ្ទាាល់់
និិងដោ�យប្រ�យោ�លដែ�លពាក់់ព័័ន្ធ នឹ
ធ ឹងការធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យ 
និិងបន្ទុុ�កចំំណាយទាំំងអស់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹងការធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ច
ចិិត្តដោះត �ះលែ�ង និិងឃុំំ�ខ្លួួ�នដោ�យតុុលាការ និិងសេ�វាមុុន ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ ការ
ប៉ាាន់់ស្មាាននេះ�ះ ក៏៏ត្រូ�វូ ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងផងដែ�រនូូវបន្ទុុ�កចំំណាយដោ�យផ្ទាាល់់ និិង
ដោ�យប្រ�យោ�លរបស់់បុុគ្គគលិិក ដែ�លចាំបា
ំ ច់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�មុុខងារនេះ�ះ។ ក្រ�សួួង
ត្រូ�វូ បោះ�ះពុុម្ពពផ្សសព្វវផ្សាាយការប៉ាាន់់ស្មាានរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�យ
ើ បញ្ជូូ�នវាទៅ�កាន់់
ិ របស់់អភិិបាលដោ�យ អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកទីី 
រដ្ឋឋសភា នៅ�ពេ�លដាក់់ជូូនថវិកា
12 នៃមាត្រា IV នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California។
(b) នៅពេលដកទុកដោយអង្គនី តិបញ្ញត្តិ ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការត្រូវលៃ
ទុកមូលនិធិដល់តុលាការក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់ សេវាកម្មវាយតម្លៃបុរេ
ជំ នំុជម្រះ។ មូលនិធិត្រូវលៃទុកក្រោយកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយភាគី
ពាក់ព័ន្ធសំ ខាន់ ៗ រ ួមមានជាអាទិ៍ ប្រធានប្រតិបត្តិតុលាការ 
តំណាងនិ យោជិ ក និងប្រធានមន្ត្រីគ្រប់ គ្រងការដោះលែងឲ្យ នៅក្រៅ
ឃុំដោយមានលក្ខខណ្ ឌនៃរដ្ឋ California។ ដូចដែលបានកំណត់
ិ ជន៍ ត្រូវរាប់ បញ្ចូលទាំងចំ នួន 
ដោយក្រុមប្រឹក្សាតុលាការ ប្រាក់វភា
ទឹឹកប្រា�ក់់មូូលដ្ឋាានសម្រា�ប់់  គាំទ្រ�សេ�
វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃបុុរេេ ជំំនុំំ� ជម្រះ�ះទូូទាំង
ំ
ំ
រដ្ឋឋ និិ ងការផ្ដដល់់ មូូលនិិធិិបន្ថែ�ែមដោ�យ ផ្អែ�ែកលើ�ើ លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យសមរម្យយ។
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលាការត្រូ�វូ ពិិចារណាអំំពីីបម្រែ��បម្រួ�ួលបន្ទុុ�កចំំ ណាយក្នុុ�ង
តំំបន់់ មាត្រ�ដ្ឋាានទូូទាត់់ និិងកត្តាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិ ត្តលើត �ើ
ិ ជន៍៍ ។ ការធ្វើ�ើ�វិិភាជន៍៍ ទូូទាំងរដ្ឋឋនូ
ប្រា�ក់់លៃ�ទុុកវិភា
ូវមូូលនិិធិិប្រ�ចាំឆ្នាំំ�
ំ
ំ សម្រា�ប់់
សេ�វាមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ ត្រូ�វូ អនុុម័័តដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលាការនៅ�អង្គគប្រ�ជុំំ�
សាធារណៈៈ ហើ�ើយត្រូ�វូ បោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយជាសាធាណៈៈ។
(c) មូលនិធិទាំងអស់ សម្រាប់ សេវាកម្ម វាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ ត្រូវ
ចំ ណាយល�ើ បន្ទុកចំ ណាយដោយផ្ទាល់  និងដោយប្រយោលទាំងស្រុង
ទាក់ទង នឹ ងការផ្ដល់ សេវាទាំងនោះ។ តុលាការក្នុងមូលដ្ឋានដែលចុះ
កិច្ចសន្យាសម្រាប់ សេវាកម្មវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ ដោយអនុលោមតាម
ផ្នែកទី 1320.26 ត្រូវផ្ដល់ មូលនិធិទាំងអស់ ដែលបានទទួលតាមរយៈ
ិ ជន៍ នេះ ដោយផ្ទាល់ ទៅកាន់ អង្គភាពសាធារណៈជាប់ កិច្ចសន្យា។
ប្រាក់វភា

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 បន្ត

ិ ជន៍៍ ដោ�យអ
(d) អង្គគភាពសាធារណៈៈក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានដែ�លទទួួលប្រា�ក់់វិភា
នុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះ ត្រូ�វូ មានចំំ នួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដោ�យឡែ�កស្មើ�ើ�នឹឹងមូូលនិិធិិ
ទាំំងនេះ�ះ និិ ងបញ្ជាាក់់ប្រ�ចាំឆ្នាំំ�
ំ ថា មូូលនិិធិិដែ�លបានចំំ ណាយដោ�យ 
អនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ រដ្ឋឋ ពាក់់ព័័ន្ធ រួ
ធ ួមទាំំងលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះ។

(e) មូលនិធិដែលបានលៃទុកដោយអនុលោមតាមផ្នែកនេះ ត្រូវ
បំ ពេញបន្ថែម ហ�ើយមិ នត្រូវជំ នួសឲ្យមូលនិធិមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន ដ�ើ ម្បី
គាំទ្រដល់ សេវាកម្មវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះឡ�ើយ។

1320.28. (a) ត្រឹមថ្ងៃទី 10 ខែមករា ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា  ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាតុលាការ និ ងប្រធានមន្ត្រី
គ្រប់ គ្រងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំ ដោយមានលក្ខខណ្ឌ នៃរដ្ឋ California
ត្រូវប៉ាន់ ស្មាន កម្រិត នៃធនធានដែលត្រូវការដ�ើ ម្បីគាំទ្រឲ្យបានគ្រប់ គ្រាន់
ទៅល�ើ ការផ្ដល់ សេវាត្រួតពិនិត្យមុនជំ នំុជម្រះ ដែលផ្ដល់ ជូន ដោយ
អនុលោមតាមជំ ពូកនេះ។ ការប៉ាន់ ស្មាននេះ ត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំ ងចំ នួននៃបុគ្គល
ទាំងឡាយដែលកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និ ងកម្រិ តនៃការត្រួតពិនិត្យដែល
ត្រូវការ។ ការប៉ាន់ ស្មានក៏ត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំ ងនូវបន្ទុកចំ ណាយដោយផ្ទាល់  និង
ដោយប្រយោលនៃបុគ្គលិកដែលចាំបាច់ សម្រាប់ ផ្ដល់ ជូនសេវាទាំងនេះផង
ដែរ។ ក្រសួងត្រូវបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយការប៉ាន់ ស្មានរបស់ ខ្លួន ហ�ើយបញ្ជូនវា
ទៅកាន់ រដ្ឋសភា នៅពេលដាក់ជូនថវិការបស់ អភិបាលដោយអនុលោមតាម
ផ្នែកទី 12 នៃមាត្រា IV នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California។
(b) នៅ�ពេ�លដកទុុកដោ�យរដ្ឋឋសភា ក្រ�សួួងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�វិិភាជន៍៍
មូូលនិិធិិដល់់ក្រ�សួងគ្រ�ប់
ួ
់ គ្រ�ងការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យ មាន
លក្ខខខណ្ឌឌក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន សម្រា�ប់់ សេ�វាវាយតម្លៃ�ៃមុុនជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ សម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងនៃ�ផ្នែ�ែករងនេះ�ះ ការិិយាល័័យសេ�វាមុុនជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ ខោ�នធីី 
Santa Clara ត្រូ�វូ មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានមូូលនិិធិិនៅ�ក្នុុ�ងខោ�នធីីនោះ�ះ។
នៅ�ក្នុុ�ងការលៃ�វិិភាជន៍៍មូូលនិិធិិ ក្រ�សួង
ួ ត្រូ�វូ ពិិចារណាអំំពីីបម្រែ��បម្រួ�ួលបន្ទុុ�ក
ចំំណាយក្នុុ�ងតំំបន់់ មាត្រ�ដ្ឋាានទូូទាត់់ និិងកត្តាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការ
ិ ជន៍៍។ ការធ្វើ�ើ�វិិភាជន៍៍ត្រូ�វូ រាប់់ បញ្ចូូ�លនូូវចំំណែ�ក
សម្រេ��ចចិិត្តលើត �ើប្រា�ក់់វិភា
មូូលដ្ឋាានសម្រា�ប់់ គាំទ្រ�ដល់
ំ
់ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមុុនជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទូូទាំងរដ្ឋឋ និ
ំ
ិងចំំនួួន
ទឹឹកប្រា�ក់់បន្ថែ�ែម យ៉ាាងហោ�ចណាស់់ដោ�យផ្នែ�ែកទៅ�លើ�ើមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ
អាយុុចន្លោះ�ះ� 18 ឆ្នាំំ� និិង 50 ឆ្នាំំ�របស់់ខោ�នធីីនិិងអត្រា�ចាប់់ ខ្លួួ�នក្នុ�ងមូ
ុ ូលដ្ឋាាន
។ ក្រ�សួួងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�វូ ពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ជាមួួយក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលាការ ប្រ�ធាន
មន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់ គ្រ�ងការដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�រដ្ឋឋ
California និិងភាគីីពាក់់ព័័ន្ធសំ
ធ ំខាន់់ៗ រួ ួមមានជាអាទិ៍៍ តំំណាងនិិយោ�ជិិក
ិ ជន៍៍ប្រ�ចាំឆ្នាំំ�
 នៅ�ពេ�លអនុុម័័តវិិធីីសាស្ត្រ�រធ្វើ�ើ�វិភា
ំ ។

(c) មូលនិធិទាំងអស់ សម្រាប់ សេវាវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ ត្រូវចំ ណាយ
ល�ើ បន្ទុកចំ ណាយដោយផ្ទាល់  និងដោយប្រយោលទាំងស្រុងទាក់ទងនឹ ង
ការផ្ដល់ សេវាទាំងនោះ។ មូលនិធិទាំងអស់  ដែលត្រូវបានលៃទុកដ�ើម្បី
គាំទ្រសេវាមុនជំ នំុជម្រះ ត្រូវលៃទុកដល់អង្គភាពក្នុងមូលដ្ឋាន ដ�ើម្បីគាំទ្រ
ដល់ ការ ត្រួតពិនិត្យមុនជំ នំុជម្រះ។

(d) អង្គគភាពសាធារណៈៈក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានដែ�លទទួួលប្រា�ក់់លៃ�បម្រុ� ុងដោ�យ
អនុុលោ�មតាមផ្នែ�ែកនេះ�ះ ត្រូ�វូ មានទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ ដាច់់ ដោ�យឡែ�កសម្រា�ប់់
មូូលនិិធិិទាំងនេះ�
ំ ះ និិ ងបញ្ជាាក់់ជារៀ�ៀងរាល់់ ឆ្នាំំ�ថា មូូលនិិធិិត្រូ�វូ បានចំំ ណាយ
ដោ�យអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ រដ្ឋឋដែ�លពាក់់ព័័ន្ធ ដែ�លរួ
ធ
ួមមានលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ
នៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះ។

(e) អង្គភាពសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋាន ត្រូវមានសិ ទ្ធិទទួលបានមូលនិធិ
នេះតែនៅពេលដែលពួកគេចុះកិច្ចសន្យាជាមួយតុលាការសម្រាប់ ការផ្ដល់
សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះប៉ុណ្ណោះ។

(f) មូលនិធិដែលបានលៃទុកដោយអនុលោមតាមផ្នែកនេះត្រូវ
បំ ពេញបន្ថែម និ ងមិ នត្រូវជំ នួសឲ្យមូលនិធិមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្នដ�ើ ម្បីគាំទ្រ
ដល់ សេវាកម្មវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះឡ�ើយ។
អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់

25
|

85

អត្ថបទនៃសំណ�ើច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 បន្ត

1320.29. ត្រឹមថ្ងៃទី 10 ខែមករាជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា  ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្នុុ�ងកិិច្ចចពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ជាមួួយក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាតុុលាការ ត្រូ�វូ ប៉ាាន់់ ស្មាានកម្រិ�ិត
នៃ�ធនធានដែ�លត្រូ�វូ ការដើ�ើ ម្បីី�គាំទ្រ�
ំ ឲ្យយបានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ទៅ�លើ�ើ បន្ទុុ�កការងារ
របស់់ តុុលាការក្រោ��មជំំ ពូូកនេះ�ះ។ ការប៉ាាន់់ ស្មាានត្រូ�វូ ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងនូូវចំំ នួួន
សំំ ណុំំ�រឿ�ឿងដែ�លតុុលាការកំំពុុងធ្វើ�ើ� ការកំំណត់់លើ�ើ ការឃុំំ�ខ្លួួ�ននៅ�ពេ�ល
នាំំមកឆ្លើ�ើ�យនៅ�មុុខតុុលាការ ទំំហំំនៃ�សវនាការឃុំំ�ខ្លួួ�នបង្កាារ រយៈៈពេ�ល
ជាមធ្យយមដែ�លត្រូ�វូ ការដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចទាំំងនេះ�ះ និិ ងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ� ស
វនាការ បន្ទុុ�កចំំ ណាយដែ�លពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹ ងកិិច្ចចសន្យាាសម្រា�ប់់ សេ�វាកម្មម
វាយតម្លៃ�ៃមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ និិ ងកត្តាាផ្សេ�េងៗដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងបន្ទុុ�កការងារ
របស់់ តុុលាការដោ�យអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ នេះ�ះ។ ការប៉ាាន់់ ស្មាាននេះ�ះក៏៏ត្រូ�វូ
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងបន្ទុុ�កចំំ ណាយដោ�យផ្ទាាល់់  និិងដោ�យប្រ�យោ�ល គិិតជាមធ្យយម
ក្នុុ�ងមួួយនាទីីទៅ�លើ�ើ ដំំណើ�ើរការរឿ�ឿងក្ដីី�តុុលាការជំំ នុំំ� ជម្រះ�ះផងដែ�រ។ ក្រ�សួួង
ត្រូ�វូ បោះ�ះពុុម្ពពផ្សសព្វវផ្សាាយការប៉ាាន់់ ស្មាានរបស់់ ខ្លួួ�ន ហើ�ើយបញ្ជូូ�នវាទៅ�កាន់់
ិ របស់់ អភិិបាលដោ�យអនុុលោ�មតាម
អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� នៅ�ពេ�លដាក់់ជូូនថវិកា
ផ្នែ�ែកទីី 12 នៃ�មាត្រា� IV នៃ�ធម្មមនុុញ្ញញរដ្ឋឋ California។

1320.30. (a) នៅពេលធ្វើការលៃបម្រុងដោយអង្គនី តិបញ្ញត្តិ
គណៈកម្មការរដ្ឋនិងការកែប្រៃសហគមន៍ ត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយស្ថាប័ ន
សិ ក្សា មជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយសាធារណៈ ឬអង្គភាពស្រាវជ្រាវ
ផ្សេងៗសម្រាប់ ការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យអំពីច្បាប់ ដែលបានអនុម័ត
ដោយផ្នែកនេះ ជាពិសេសអំពីផលប៉ ះពាល់ នៃច្បាប់ តាមជាតិសាសន៍
ជាតិិពន្ធ ភេ�
ធ ទ និិ ងកម្រិ�ិតប្រា�ក់់ចំំណូូល។ ការវាយតម្លៃ�ៃនេះ�ះត្រូ�វូ ដាក់់ជូូន
ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភារដ្ឋឋលេ�ខាធិិ ការ និិ ងប្រ�ធានក្រ�ឡាបញ្ជីី�នៃ�រដ្ឋឋសភាឲ្យយបានមុុនថ្ងៃ�ៃទីី 
1 ខែមករា ឆ្ំនា 2024។

(b) ចាប់ ពីឆ្ំនា សារព�ើពន្ធ 2019–20 មូលនិធិរដ្ឋត្រូវផ្គត់ផ្គង់ មិ នមែន
ជំ នួសមូលនិធិក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានលៃទុកទៅកាន់ សេវាត្រួតពិនិត្យ 
វាយតម្លៃ�ៃមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ ឬគោ�លបំំ ណងផ្សេ�េងៗដែ�លទាក់់ទង នឹឹ ង
សកម្មមភាពមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ ដែ�លលើ�ើ កលែ�ងការឃុំំ�ខ្លួួ�ន។
1320.31. (a) វាគឺជាចេតនារបស់ រដ្ឋសភាដែលថា ដល់ កម្រិ ត
មួយដែលអាចអនុវត្តបាន អាទិភាពសម្រាប់ សមត្ថភាពពន្ធនាគារ
ដែលមានលទ្ធភាពប្រើ ប្រាស់ បាន ត្រូវតែសម្រាប់ ជនល្មើ សក្រោយការ
ផ្ដន្ទាទោស។
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(b) អង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�រកឃើ�ើញ និិ ងប្រ�កាសថាការអនុុវត្តតជំំពូូកនេះ�ះ នឹឹ ង
ត្រូ�វូ ការមូូលនិិធិិដែ�លចាំបា
ំ ច់់ ដើ�ើម្បីី�គាំទ្រ�ដល់
ំ
់ សេ�វាវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យ
មុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមុុនជំំនុំំ� ជម្រះ�ះ កំំណើ�ើនបន្ទុុ�កការងាររបស់់
ើ ម្បីី�គាំទ្រ�ដល់
តុុលាការជំំ នុំំ� ជម្រះ�ះ និិ ងសកម្មមភាពចាំំបាច់់ ទូូទាំងរដ្ឋឋដើ�
ំ
ំ
់
ការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ព។ មូូលនិិធិិទាំងនេះ�
ំ ះត្រូ�វូ បានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង
នៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការចំំ ណាយរយៈៈពេ�លវែ�ងថ្មីី�បំំ ផុុតរបស់់ រដ្ឋឋ ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�វូ ស្ថិិ�ត
ិ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។
ក្រោ��មការលៃ�បម្រុ� ុងនៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់ថវិកា
1320.32. ដោ�យចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ� 2019 រាល់់
ឯកសារយោ�ងទាំំងអស់់ នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មនេះ�ះទៅ�លើ�ើ ពាក្យយថា “ប្រា�ក់់ធានា” ត្រូ�វូ
ិ ង
សំំ ដៅ�ទៅ�លើ�ើ នីីតិិវិធីីទាំ
ំ ឡាយដែ�លមានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះ។

1320.33. (a) ចុងចោទដែលត្រូវបានដោយលែងដោយមានប្រាក់
ធានាមុនថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្ំនា 2019 ត្រូវនៅតែស្ថិតក្នុងការធានាដោយ
អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនៃ ការដោះលែងរបស់ ពួកគេ។

(b) ចុងចោទស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្ំនា 2019 ត្រូវ
បានពិចារណាសម្រាប់ ការដោះលែងដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 
1320.8 និ ងប្រសិ នប�ើមិនត្រូវបានដោះលែងទេ ត្រូវទទួលបានការ
វាយតម្លៃហានិ ភ័យ និងត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់ ការដោះលែង និ ង
ឃុំខ្លួនដោយអនុលោមតាមជំ ពូកនេះ។

1320.34. ជំំ ពូូកនេះ�ះត្រូ�វូ ចាប់់ ផ្តើ�ើ� មអនុុវត្តតនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�តុុលា 
ឆ្នាំំ� 2019។

ផ្នែកទី  5. ដល់ កម្រិ តមួយដែលអាចអនុវត្តបាន ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការ
ត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយ ប្រធានមន្ត្រីគ្រប់ គ្រងការដោះលែងឲ្យនៅ
ក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ នៃរដ្ឋ California ដ�ើ ម្បីផ្ដល់ កិច្ចប្រឹងប្រែង
បណ្ដុះបណ្
ដា ល ធ្វើការបណ្ដុះបណ្
ដា លរ ួម និ ងប�ើមិនដូច្នោះទេ សហការ
ជាមុខងារចាប់ ផ្ដើមថ្មីដែលចាំបាច់ ដ�ើម្បីអនុវត្តច្បាប់ នេះ។

ផ្នែកទី  6. ប្រសិ នប�ើគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកអណត្តិរដ្ឋកំណត់ថា 
ច្បាាប់់ នេះ�ះមានបន្ទុុ�កចំំ ណាយដែ�លកំំណត់់អាណត្តិិ�ដោ�យរដ្ឋឋ ការផ្ដដល់់
សំំ ណងដល់់ទីីភ្នាាក់់ងារក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន និិងមណ្ឌឌលសាលារៀ�ៀនសម្រា�ប់់
បន្ទុុ�កចំំ ណាយទាំំងនោះ�ះ ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មតាមភាគទីី 7
(ដែ�លចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មជាមួួយផ្នែ�ែកទីី 17500) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 4 នៃ�ចំំ ណងជើ�ើងទីី 2
នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាាភិិបាល។

ដូូចដែ�លបានតម្រូ�ូវដោ�យច្បាាប់់ អត្ថថបទសំំណើ�ើប្រ�ជាមតិិ 14
ិ នការប័័ ណ្ណណកម្ចីី� ត្រូ�វូ បានរួ ួមបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងមគ្គុុ�ទេ�
ដែ�លជាវិធា
សក៍៍ព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តផ្លូូ�វការដែ�លត្រូ�វូ បានផ្ញើ�ើ�រទៅ�តាម
គេ�ហដ្ឋាានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តទាំំងអស់់ ។ អត្ថថបទសំំ ណើ�ើច្បាាប់់
សម្រា�ប់់ សំំណើ�ើប្រ�ជាមតិិ 14 ក៏៏អាចរកបានតាមអនឡាញ
ផងដែ�រនៅ� voterguide.sos.ca.gov។

បោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យសុវុ ត្ថិភា
� ិ ពនៅ�ទីតាំ
ី ងំ បោះ�ះឆ្នោ�ោតមុុនពេ�លកំណ
ំ ត់់
ទីតាំងបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់មួយ ឬច្រើននឹ ងអាចប្រើប្រាស់ បាននៅក្នុងខោនធី ជាច្រើនសម្រាប់ រយៈពេល យ៉ា ងតិ ចបួ នថ្ងៃ
ចាប់ ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍មុនការបោះឆ្នោត ថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ ឆ្នាំ 2020។ ទីតាំងបោះឆ្នោតនឹ ងផ្ដល់ ជូនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តជំំ នួួស ម៉ាាស៊ីី�នបោះ�ះឆ្នោ�ោ តសម្រា�ប់់ ជនពិិការ និិងជំំ នួួយផ្នែ�ែកភាសា។
អ្នន កអាចជួួ យរក្សាាទីី តាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោតឲ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាព សម្រា�ប់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនិិងបុុគ្គគលិិ កបោះ�ះឆ្នោ�ោ តតាមវិិធីីទាំង
ំ បីី នេះ�ះ ៖

រំំលងការតម្រ�ង់់ ជួួរ។

អ្ននកអាចប្រ�គល់់ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តដែ�លបានបំំ ពេ�ញរួ ួច តាមសំំ បុុត្រ� ដោ�យមិិនចាំំបាច់់បោះ�ះត្រា� នៅ�តាម
ប្រ�អប់់ ទម្លាាក់់ សន្លឹឹ� កឆ្នោ�ោតសុុវត្ថិិ�ភាព ឬនៅ�តាម ទីី តាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោត។ ទីីតាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោ តនឹឹ ងមានជួួរ
ដាច់់ ដោ�យឡែ�ក សម្រា�ប់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តដែ�លបាន បំំ ពេ�ញ រួ ួច។
ស្វែងរកប្រអប់ ទម្លា ក់សន្លឹកឆ្នោតដែលនៅជិត រឺទីតាំងបោះឆ្នោតនៅ CAEarlyVoting.sos.ca.gov

បោះ�ះឆ្នោ�ោតមុុ នពេ�លកំំ ណត់់ ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទៅ�ទីីតាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យផ្ទាាល់់ សូូមទៅ�មុុ នថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត ដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់ ការរក្សាាគម្លាា ត
រាងកាយ។ ទីីតាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោ តមួួយ ឬ ច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងខោ�នធីី ជាច្រើ��ើននឹឹ ងបើ�ើកសម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�ល យ៉ាាងតិិច
បួួ នថ្ងៃ�ៃ ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មនៅ�ថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍៍មុុនថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត។

អនុុ វត្តតតាមទម្រ�ង់់ ការសុុវត្ថិិ�ភាព។

ការពារសុុខភាពរបស់់ អ្ននកនិិងសុុខភាពរបស់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិងបុុគ្គគលិិ កបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�ទីីតាំង
ំ
បោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននដូូចខាងក្រោ��ម៖

បញ្ជីី�ត្រួ�តួ ពិនិ
ិ ិត្យយសុុវត្ថិិភា
� ពទីតាំ
ី ងំ បោះ�ះឆ្នោ�ោត
ពាក់់ ម៉ាាស នៅ�ពេ�លនៅ�ទីីតាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោ ត។
រក្សាចម្ងា យប្រវែង 2 ដៃ ពីអ្នកដទៃ។
លាងដៃ� មុុននិិងក្រោ��យចូូលកន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត។
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ទឹឹកសម្លាាប់់ មេ�រោ�គ ក្រោ��យពេ�លប៉ះះ �ទ្វាារ ឬឧបករណ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ ត។
យកប៊ិិ� ចមកតាមខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងការប៉ះះ �ផ្ទៃ�ៃ ដែ�លមានការប៉ះះ �ពាល់់ ច្រើ��ើ ន។

ចង់់ បានព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំ ពីី របៀ�ៀបរក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ពេ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោតឬ?

អានគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិងបង្កាារជំំ ងឺឺតាម
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
អ្នន កបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំ បុុត្រ� នឹឹ ងជួួ យធានានូូ វការរក្សាាគម្លាាតរាងកាយសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ទីី តាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោត។
ការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី នឹងចាប់ ផ្ដើមបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្រ ទៅអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California ចាប់ ពី
ថ្ងៃទី 5 ខែតុ លា ឆ្នាំ 2020 តទៅ។ សន្លឹកឆ្នោតផ្ញើរមកវិញតាមសំ បុត្រត្វរូ មានតែមសម្គាល់ ថាផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ នៅត្រឹម
ថ្ងៃទី 3 ខែ វិចឆិ កា
្ ឆ្នាំ 2020។ សន្លឹកឆ្នោតដែលប្រគល់ មកតាមប្រអប់ ទម្លា ក់សន្លឹកឆ្នោតសុវត្ថិភាព ត្រូវផ្ញើមកត្រឹម ម៉ោង
8:00 p.m. នៅថ្ងៃទី 3 ខែ វិចឆិ កា
្ ឆ្នាំ 2020។
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បោះឆ្នោតដោយសវុ តភា
្ន
ថិ ្ ពជាមួយនឹងសនលឹក្ ឆ្នោតបោះតាមសំបុត្ររបស់អក
អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ នៅរដ្ឋ California នឹ ងទទួលសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្រសម្រាប់ ការបោះឆ្នោត នៅ ថ្ងៃទី 3 ខែ វិចឆិ កា
្
ឆ្ំ នា 2020។ ការិយាល័ យបោះឆ្នោតខោនធី របស់ អ្នក នឹ ងចាប់ ផ្ដើមផ្ញើរសន្លឹកឆ្នោតស្រដ�ៀងនឹ ងរ ូបថតមួយ ខាង ក្រោមចាប់ ពី
ថ្ងៃទី 5 ខែតុ លា ឆ្ំ នា 2020 តទៅ។

Franklin County
Elections Department
4321 Franklin Avenue
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

Vote-by-mail
Official ballot
សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការ
បោះតាមសំបុត្រ
OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Va l e n tin a Q . Vo t e r
5 678 S e v e n t h A v e , A p t 9 8 6 3
Fr a n k lin, H N 9 9 9 9 9 –1278

ការបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រគឺ សុវត្ភា
ថិ ព និង ងាយស្រួល។
ក្រោយពេលគូសជម្រើសរបស់ អ្នកនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតអ្នកគ្រាន់ តែ៖

បិ ទស្រោមសំ បុត្រ។

ដាក់សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក ទៅខាងក្នុងស្រោមសំ បុត្រពីការិយាល័ យបោះឆ្នោតខោនធី របស់ អ្នក។

ចុ ះហត្ថលេខាល�ើវា។

ត្រូ�ូវប្រា�កដថា ហត្ថថលេ�ខានៅ�លើ�ើស្រោ��មសំំបុត្រ�
ុ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវគ្នាា ទៅ�នឹឹងហត្ថថលេ�ខា នៅ�លើ�ើប័័ ណ្ណបើ�ើ
ណ កបរ
California របស់់អ្ននក ឬ ប័័ ណ្ណអៃ�
ណ ឌីីប្រ�ចាំរំ ដ្ឋឋរបស់់អ្ននកឬ ហត្ថថលេ�ខាដែ�លអ្ននកបានផ្ដដល់់ នៅ�ពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�។
� រពារ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តរបស់់អ្ននក។
ការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត ប្រ�ចាំំខោ�នធីី របស់់អ្ននកនឹឹង ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបហត្ថថលេ�ខាទាំង
ំ នោះ�ះ ដើ�ើម្បីីកា

ិ ។
ផ្ញើរវាមកវញ

តាមសំំ បុុត្រ�—សូូមប្រា�កដថាសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តរបស់់ អ្នន
កត្រូវបានសម្គាល់ ថាផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ នៅត្រឹម
ថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ ឆ្ំ នា 2020។
មិ នចាំបាច់ បិទតែមទេ!

តាមដានម�ើលវា។

ឬ

ដោ�យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន—ទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តរបស់់ អ្ននកនៅ�ប្រ�អប់់ ទ
ម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព ទីីកន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត ឬ ការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត
ប្រចាំខោនធី នៅត្រឹមម៉ោ ង 8:00 យប់ នៅថ្ងៃទី 3 ខែ វិចឆិ កា
្
ឆ្ំ នា 2020។

អ្ននក អាច ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ� នៅ�តាម អាសយដ្ឋាា ន wheresmyballot.sos.ca.gov ឬ សុំំ�ការជូូនដំំ ណឹឹង
តាមសារអក្សសរ (SMS) អ៊ីី�ម៉ែ�ែល ឬ ការហៅ�ទូូរសព្ទទជាសំំ ឡេ�ង អំំពីីស្ថាា នភាព នៃ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តបោះ�ះតាម
សំំ បុុត្រ�របស់់ អ្ននក។
អ្ន កបោះឆ្នោ តដែលអាចបោះឆ្នោ តតាមសំ បុត្រនឹ ងជួ យធានាការរក្សាចម្ងាយរាងកាយដោយសុវត្ថិភាព
នៅទី តាំងបោះឆ្នោ ត។ ទីតាំងបោះឆ្នោតនឹ ងអាចប្រើប្រាស់ បាន នៅក្នុងខោនធី ទាំងអស់ នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត។ ទីតាំងបោះឆ្នោត
នឹ ងផ្ដល់ ជូនការចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោតជំ នួស ម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតសម្រាប់ ជនពិការ និ ង ជំ នួយផ្នែកភាសា។
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េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
ការតាមដានសនលឹក
្ ឆ្នោតរបស់អក
្ន
េ
ឆា
ត
ខ
េតី—សនល
េ�
ឯណា?
�
�
�
ឹ
ំ
ុ ើតាញ មប្រៃសណីយ៍
នៅពេលសនលឹក
្ ឆ្នោតត្វបានផ្
រូ
ទទល
ួ បាន និងរាប់—
ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនល
�េឆា
� ត
មិនធ្លាប់ឹងា
យស្
ល
រួ ជាងនេះទ�ៀតទេ។
WheresMyBallot.sos.ca.gov
េតី សនល
ឹ �េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
ត�ើ សន្លឹ កឆ្នោត
ខ្ុំញ នៅ ឯណា?

រដ្ឋ លេខាធិ ការនៃរដ្ឋ California បច្ចុប្បន្ននេះ កំ ពុងផ្តល់ជូនអ្ន កបោះឆ្នោតនូ វមធ្យោបាយថ្មីមួយដ�ើម្បី
តាមដាន និ ងទទួលបានការជូ នដំ ណឹងអំ ពីស្ថានភាពការបោះឆ្នោតតាម សំ បុត្រ។ ឧបករណ៍ “ត�ើសន្លឹ
កឆ្នោតរបស់ ខញុំន្ ៅកន្លែងណា?” អាចឲ្យអ្ន កបោះឆ្នោតដឹ ងថាត�ើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ ពួគគេនៅកន្លែងណា
ស្ថានភាពសន្លឹកឆ្នោត និ ងគ្រប់ ជំហានទាំងអស់ ។ ចុ ះឈ្មោះតាម WheresMyBallot.sos.ca.gov។

នៅ�ពេ�លអ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ� “តើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តរបស់់ ខ្ញុំំ��នៅ�កន្លែ�ែងណា?” អ្ននកនឹឹ ងទទួួលបានបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពនានា
ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� នៅ�ពេ�លការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ តប្រ�ចាំំខោ�នធីី របស់់ អ្នន ក៖
•

•

•
•

ផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍

ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក
រាប់ សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក ឬ

ប្រសិ នប�ើ មានបញ្ហាជាមួ យសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក។

អ្ន កបោះឆ្នោត ដែលចុ ះឈ្មោះតាម WheresMyBallot.sos.ca.gov អាចជ្រើសរ�ើសទទួលបានបច្ចុប្ប
ន្ននភាពនានាដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�តាម៖

•
•
•

អ៊ីម៉ែ ល

សារជាអក្សរ (SMS)

ការហៅទូរស័ ព្ទជាសំ ឡេង
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ការបោះឆ្នោតកងរដ
នុ ្ ្ឋ California

ច្បាាប់់ បោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមដោ�យបើ�ើ កចំំ ហរសម្រា�ប់់ បេ�ក្ខខជនកំំពូូលពីីរនាក់់ តម្រូ�ូវថាបេ�ក្ខខជនទាំំងអស់់ សម្រា�ប់់ ដំំណែ�ងក្នុុ�ង
ការិិយាល័័ យតែ�ងតាំំងដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�លើ�ើ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតតែ�មួួយ។ កាលពីីមុុនត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់
ថាជាការិិយាល័័ យបក្សសព័័ន្ធធ ការិិយាល័័ យដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតរួ ួមមានការិិយាល័័ យច្បាាប់់ រដ្ឋឋ ការិិ
យាល័័ យសភាសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកនិិ ងការិិយាល័័ យរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញរបស់់ រដ្ឋឋ។

ទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមដោ�យបើ�ើ កចំំ ហ និិ ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសកល អ្ននកអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ��ើ សរើ�ើសបេ�ក្ខខជនណា
មួួយ ដោ�យមិិ នគិិតពីីគណបក្សសអាទិិភាព ដែ�លអ្ននកបានកំំណត់់យកនៅ� លើ�ើ ទម្រ�ង់់ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ អ្ននក។
នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋម បេ�ក្ខខជនពីីររូ ូបដែ�លទទួួលបានសម្លេ�េងឆ្នោ�ោតច្រើ��ើ នជាងគេ� - មិិ នគិិតពីីគណបក្សសអាទិិភាព
- នឹឹងបន្តតទៅ�ប្រ�កួួតក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសកល។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ បេ�ក្ខខជនទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតភាគច្រើ��ើ ន (យ៉ាាងតិិច
50 ភាគរយ + 1) ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសកល នៅ�តែ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង។
ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមបើ�ើ កចំំ ហរបស់់ រដ្ឋឋ California មិិ នអនុុវត្តតចំំពោះ�ះបេ�ក្ខខជនដែ�លឈរឈ្មោះ�ះ�
ជាប្រ�ធានាធិិ បតីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក គណៈៈកម្មមធិិ ការកណ្ដា
ា លប្រ�ចាំំខោ�នធីី ឬ ការិិយាល័័ យក្នុុ�ងតំំបន់់ទេ�។

បេក្ខជនដែលគេសរសេរបញ្ចូលឈ្មោះ ក្នុងសន្លឹកឆ្នោ តសម្រាប់ ការិយាល័ យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នកបោះ
ឆ្នោ�ោត នៅ�តែ�អាចឈរឈ្មោះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋម។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ បេ�ក្ខខជនដែ�លគេ�សរសរបញ្ចូូ�លឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត
អាចបន្តតទៅ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូទៅ�បានតែ�ក្នុុ�ងករណីីដែ�លបេ�ក្ខខជននោះ�ះ ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំ ណោ�មបេ�ក្ខខជនណាម្នាាក់់នៃ�បេ�ក្ខខជនពីីរ
រូ ូបដែ�លទទួួលបានសម្លេ�េងឆ្នោ�ោតច្រើ��ើនជាងគេ�ក្នុុងការបោះ
�ះឆ្នោ�ោតបឋមនោះ�ះ។ លើ�ើ សពីីនេះ�ះទៀ�ៀត មិិ នមានដំំ ណើ�ើរការតែ�ង
�
តាំំងឯករាជ្យយសម្រា�ប់់ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូទៅ�ទេ�។
ច្បាាប់់ រដ្ឋឋ California តម្រូ�ូវឱ្យយបោះ�ះពុុម្ពពព័័ត៌៌មានដូូចខាងក្រោ��មនៅ�ក្នុុ�ងមគ្គុុ�ទ្ទេ�េសក៍៍នេះ�ះ។

ការយា
ិ ល័យត្ រូវបានតែងតាំងដោយគណបក្ស/ការយា
ិ ល័យបក្សពន
័ ្ធ

គណបក្សសនយោ�បាយអាចតែ�ងតាំំងបេ�ក្ខខជនជាផ្លូូ�វការសម្រា�ប់់ ការិិយាល័័ យត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យ គណបក្សស/
ការិិយាល័័ យបក្សសព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋម។ បេ�ក្ខខជនដែ�លទទួួលបានការតែ�ងតាំំងនឹឹងធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងគណ
បក្សសនោះ�ះ ជាបេ�ក្ខខជនផ្លូូ�វការសម្រា�ប់់ ការិិយាល័័ យជាក់់លាក់់ នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូទៅ� ហើ�ើយសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតនឹឹង
ឆ្លុះ�ះ�បញ្ចាំំ�ងចំំ ពោះ�ះ ការកំំណត់់ ជាផ្លូូ�វការ។ អ្ននកដែ�លទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតច្រើ��ើ នបំំ ផុុត សម្រា�ប់់ គណបក្សសនីីមួួយ
នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋម នឹឹងបន្តតទៅ�ប្រ�កួួតក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសកល។ គណបក្សសក៏៏បោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ��ើ សរើ�ើសមន្ត្រី�ី�
នៃ�គណៈៈកម្មមធិិ ការកណ្ដា
ា លប្រ�ចាំំខោ�នធីី នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត បឋមផងដែ�រ។

អ្នកបោះឆ្នោ តអាចបោះឆ្នោ តបានតែ នៅក្នុងការបោះឆ្នោ តបឋមនៃគណបក្សនយោបាយ ដែលខ្លួនបាន
បង្ហាញអាទិភាពក្រោយពេល ចុះឈ្មោះដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោ តតែប៉ុណ្ណោះ។ ទោះយ៉ា ងណា គណបក្សនយោបាយអាច
អនុញ្ញា តឲ្យបុគ្គលម្នា ក់ ដែលបានបដិ សេធការបង្ហាញ អាទិភាពគណបក្សបោះឆ្នោ តបាន នៅក្នុងការបោះឆ្នោ តបឋម
របស់ គណបក្សនោះ។

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការស្តីី�ពីីការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ��ើ សរើ�ើសប្រ�ធានា
ធិិ បតីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកអាចរកបានតាមអនឡាញនៅ�
voterguide.sos.ca.gov
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ការបោះឆ្នោតក្ងរដ្ឋ
CALIFORNIA
នុ

បន្ត

ការយា
ិ ល័យដែលត្ រូវតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោត

គណបក្សសនយោ�បាយមិិ នមានសិិ ទ្ធិិ�តែ�ងតាំំងបេ�ក្ខខជនផ្លូូ�វការសម្រា�ប់់ ការិិយាល័័ យដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យអ្ននក
បោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមឡើ�ើយ។ បេ�ក្ខខជនដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងសម្រា�ប់់ ការិិយាល័័ យ ដែ�លតែ�ងតាំំងដោ�យ
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុុងការបោះ
�ះឆ្នោ�ោតបឋម គឺឺជាអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងរបស់់ពលរដ្ឋឋ ហើ�ើយមិិ នមែ�នជាបេ�ក្ខខជនជាផ្លូូ�វកា
�
រនៃ�គណបក្សសណាមួួយ នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសកលនោះ�ះទេ�។ បេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់ ការតែ�ងតាំំងទៅ�ការិិយាល័័ យដែ�លត្រូ�ូវ
តែ�ងតាំំង ដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតត្រូ�ូវមានការបញ្ជាាក់់ពីីគណបក្សសអាទិិភាព ដែ�លមានលក្ខខណសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ឬកង្វះះ�គ
ណបក្សសអាទិិភាពដែ�លមានលក្ខខណសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ របស់់ ខ្លួួ�ន នៅ�លើ�ើ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត ប៉ុុ�ន្តែ�ែការកំំណត់់គណបក្សសអាទិិភា
ពត្រូ�ូវតែ�ជ្រើ��ើ សរើ�ើសដោ�យបេ�ក្ខខជន ហើ�ើយត្រូ�ូវបានបង្ហាា ញសម្រា�ប់់ តែ�ជាព័័ត៌៌មាននៃ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ វាមិិ នមា
នន័័ យថាបេ�ក្ខខជនត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំង ឬគាំំទ្រ�ដោ�យគណបក្សសដែ�លបានកំំណត់់ទេ� ឬថាមានទំំនាក់់ទំំនងរវាងគណបក្សស
និិ ងបេ�ក្ខខជន ហើ�ើយគ្មាា នបេ�ក្ខខជនណាដែ�ល ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតត្រូ�ូវបានចាត់់ ទុុកថាជាបេ�ក្ខខជនដែ�ល
ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាផ្លូូ�វការ របស់់ គណបក្សសនយោ�បាយណាមួួយឡើ�ើយ។ នៅ�ក្នុុ�ងមគ្គុុ�ទេ�សក៍៍ព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុុ�ង
ខោ�នធីី គណបក្សសអាចចុះះ�បញ្ជីី�បេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់ ការិិយាល័័ យដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត ដែ�លបាន
ទទួួលការយល់់ ព្រ�មជាផ្លូូ�វការពីីគណបក្សស។
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតណាមួួយអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ��ើ សរើ�ើសបេ�ក្ខខជនណាមួួយសម្រា�ប់់ ការិិយាល័័ យ ដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�
យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�សិិ នបើ�ើ ពួួកគេ�បំំ ពេ�ញតាមលក្ខខណសម្បបត្តិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយបោះ�ះឆ្នោ�ោតសម្រា�ប់់ ការិិយាល័័
យនោះ�ះ។ អ្ននកទទួួលសម្លេ�េងឆ្នោ�ោតពីីររូ ូបកំំពូូលក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋម បន្តតទៅ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសកលសម្រា�ប់់ ការិិយា
ល័័ យដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត ថ្វីី�បើ�ើ ជាបេ�ក្ខខជនទាំំងពីីរបានបញ្ជាាក់់ពីីគណបក្សសអាទិិភាពដូូចគ្នាាក៏៏
ដោ�យ។ គ្មាា នគណបក្សសណាមានសិិ ទ្ធិិ�ឱ្យយបេ�ក្ខខជនដែ�លកំំណត់់គណបក្សសអាទិិភាពរបស់់ ខ្លួួ�នបន្តតទៅ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូ
ទៅ�បានទេ� លើ�ើ កលែ�ងតែ�បេ�ក្ខខជនណាម្នាាក់់ស្ថិ� ត
ិ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មបេ�ក្ខខជនពីីររូ ូបដែ�លទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតច្រើ��ើ នជាងគេ�
នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋម។

ការយា
ិ ល័យគ្មា នបក្សពន
័ ្ធ

គណបក្សសនយោ�បាយមិិ នមានសិិ ទ្ធិិ�តែ�ងតាំំងបេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់ ការិិយាល័័ យគ្មាា នបក្សសព័័ន្ធធ នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមទេ�
ហើ�ើយបេ�ក្ខខជននៅ�ឯការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមមិិ នមែ�នជាបេ�ក្ខខជនជាផ្លូូ�វការ សម្រា�ប់់ គណបក្សសណាមួួយសម្រា�ប់់ ការិិយាល័័
យជាក់់លាក់់នៅ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសកលទេ�។ បេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់ ការតែ�ងតាំំងឱ្យយទៅ�ការិិយាល័័ យ គ្មាា នបក្សសព័័ន្ធធអាចមិិ នកំំ
ណត់់គណបក្សសអាទិិភាព ឬខ្វះះ�គណបក្សសអាទិិភាពរបស់់ ខ្លួួ�ន នៅ�លើ�ើ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត។ បេ�ក្ខខជនពីីររូ ូបដែ�លទទួួលសម្លេ�េង
ឆ្នោ តច្រើ នជាងគេក្នុងការបោះឆ្នោ តបឋមនឹ ងបន្តទៅការបោះឆ្នោ តសកលសម្រាប់ ការិយាល័ យគ្មា នបក្សព័ន្ធ។

ិ នការសនលឹ ្កឆ្នោត
អ្នកបរច្
ិ ចា គកំពូលៗទៅល�ើ បេក្ខជនរដ្ឋ និងវធា

នៅ�ពេ�លគណៈៈកម្មាាធិិ ការ (មនុុស្សស ឬក្រុ� ុមមនុុស្សស ដែ�លទទួួល ឬចំំ ណាយលុុយក្នុុ�ងគោ�លបំំ ណងជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់ អ្ននក
បោះ�ះឆ្នោ�ោតដើ�ើ ម្បីី�គាំទ្រ�
ំ ឬប្រ�ឆាំំងនឹឹងបេ�ក្ខខជន ឬវិិធានការសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត) គាំំទ្រ� ឬប្រ�ឆាំំងវិិធានការសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត ឬបេ�ក្ខខជន
និិ ងរៃ�អង្គាាសប្រា�ក់់យ៉ាាងតិិច $1 លានដុុល្លាា រ គណៈៈកម្មាាធិិ ការត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ពីី អ្ននកបរិិច្ឆាាគកំំពូូលៗទាំំង 10 របស់់
ខ្លួួ�នទៅ�គណៈៈកម្មមការអនុុវត្តតនយោ�បាយយុុត្តិិ�ធម៌៌ នៃ�រដ្ឋឋ California (California Fair Political
Practices Commission, FPPC)។ គណៈៈកម្មាាធិិ ការត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�កំំពូូលទាំំង 10
ខ្ព ស់ ជាងគេ
នៅ�ពេ�លមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ។
បញ្ជីី�ទាំំងនេះ�ះអាចរកបាននៅ�លើ�ើ គេ�ហទំំព័័ររបស់់ FPPC នៅ�
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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ការចុះ�ះ ឈ្មោះ�ះ�អ្នក
ន បោះ�ះឆ្នោ�ោត

ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតរួ ួចហើ�ើយ អ្ននកមិិ នចាំំបាច់់ ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សារជាថ្មីី�ទេ� លើ�ើ កលែ�ងតែ� អ្ននកប្តូូ�រឈ្មោះ�ះ� អាសយដ្ឋាានផ្ទះះ�
អាសយដ្ឋាានអ៊ីី�មែ�លរបស់់ អ្ននក ឬប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកចង់់ ប្តូូ�រ ឬជ្រើ��ើ សរើ�ស
ើ គណបក្សសនយោ�បាយណាមួួយ។.

អ្ននកអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមអនឡាញនៅ� registertovote.ca.gov ឬ ទូូរស័័ ព្ទទទៅ�បណ្តាា ញទាន់់ ហេ�តុុការណ៍៍
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតឥតគិិតថ្លៃ�ៃរបស់់រដ្ឋឋលេ�ខាធិិ ការតាមលេ�ខ (888) 345-4917 ដើ�ើ ម្បីី�ឲ្យយគេ�ផ្ញើ�ើ�ទម្រ�ង់់ បែ�បបទមកអ្ននកតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ ។

ពាក្យយសុំំ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតអាចរកបាននៅ�ការិិយាល័័យប្រៃ��សណីីយ៍៍ ភាគច្រើ��ើ ន បណ្ណាាល័័ យ ការិិយាល័័យរដ្ឋាាភិិបាលក្រុ� ុង
និិ ងខោ�នធីី ការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោតខោ�នធីី និិ ងការិិយាល័័យរដ្ឋឋលេ�ខាធិិ ការ រដ្ឋឋ California។
ការចុះះ �ឈ្មោះ�ះ�អ្នន កបោះ�ះឆ្នោ�ោតមានលក្ខខខណ្ឌឌ

ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល 14 ថ្ងៃ�ៃ មុុនថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត និិ ងរាប់់ បញ្ចូូ�លទាំំងថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត អ្ននកអាចទៅ�ការិិយាល័័យមន្ត្រី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�ន
ធីីរបស់់ អ្ននក មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬកន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោតដើ�ើ ម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌហើ�ើយទៅ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត។ ដើ�ើ ម្បីី�
ស្វែ�ែងយល់់ បន្ថែ�ម
ែ សូូមចូូលទៅ� sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/។

ពត
្ ឯ
័ មា
៌ នសតីព
ី កជនភាពការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោ ត

ិ ី ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតជាសម្ងាាត់់នៅ�ផ្ទះះ�ដោ�យមានសុុវត្ថិិ�ភាព៖ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតមួួយចំំនួួនដែ�លកំំពុុងប្រ�ឈមនឹឹងស្ថាា នភាព
កម្មមវិធី
គំំរាមកំំហែ�ងដល់់អាយុុជីីវិិត (ពោ�លគឺឺជនរងគ្រោះ��ះ និិងអ្ននករស់់រានពីីអំំពើ�ើហិង្សា
ិ ាក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ ការឈ្លលបចាប់់ ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទ ការជួួញ
ដូូរមនុុស្សស ការរំំលោ�ភបំំ ពានមនុុស្សសចាស់់/មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យក្នុុ�ងបន្ទុុ�ក) អាចមានគុុណសម្បបត្តិិ�គ្រា�ប់់ គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់ឋានៈៈជាអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត
សម្ងាាត់់ ប្រ�សិិនបើ�ើ ពួួកគេ�ជាសមាជិិកសកម្មមនៃ�កម្មមវិិធីីសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ផ្ទះះ�។ សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមទាក់់ទងកម្មមវិិធីីសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ផ្ទះះ�
របស់់រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការតាមលេ�ខទូូរស័័ព្ទមិ
ទ ិនគិិតថ្លៃ�ៃ (877) 322-5227 ឬចូូលទៅ�កាន់់ sos.ca.gov/registries/safe-home/។
ឯកជនភាពនៃ�ព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត៖ ព័័ត៌៌មានអំំពីីសំំបុុត្រ�បញ្ជាាក់់ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់អ្ននកនឹឹងត្រូ�វូ បានប្រើ��ើដោ�យមន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោត
ដើ�ើម្បីី�ផ្ញើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកនូូវព័័ត៌៌មានផ្លូូ�វការអំំពីីដំំណើ�ើរការបោះ�ះឆ្នោ�ោត ដូូចជាទីីតាំំងនៃ�កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោត និិងបញ្ហាា និិងបេ�ក្ខខជននានាដែ�លនឹឹងលេ�ចឡើ�ង
ើ
លើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត។ ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតសម្រា�ប់់ ពាណិិជ្ជជកម្មម គឺឺត្រូ�វូ បានហាមឃាត់់ ដោ�យច្បាាប់់ និិងមានទោ�ស
កម្រិ�ិតមជ្ឈិិ�ម។ ព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ហែ�លជាត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ទៅ�បេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់ មុុខតំំណែ�ង គណៈៈកម្មាា ធិិការវិិធានការសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត ឬ
ជនដទៃ�ទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងលក្ខខណៈៈសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វ សារព័័ត៌៌មាននយោ�បាយ ឫរដ្ឋាាភិិបាល ដូូចដែ�លត្រូ�ូវ
បានសម្រេ��ចដោ�យរដ្ឋឋលេ�ខាធិិការ។ ប័័ ណ្ណណបើ�ើ កបរ លេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគម ឬ ហត្ថថលេ�ខារបស់់អ្ននក ដូូចដែ�លបានបង្ហាាញលើ�ើប័័ណ្ណណចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់អ្ននក មិិនត្រូ�ូវអាចបញ្ចេ�េញសម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងទាំំងនេះ�ះទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកមានសំំណួួរទាក់់ទងនឹឹងការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មាន
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬមានបំំ ណងចង់់ រាយការណ៍៍អំំពីីការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ខុុសលើ�ើព័័ត៌៌មានទាំំងនេះ�ះ ដែ�លគួួរអោ�យសង្ស័័�យ សូូមទូូរស័័ព្ទទទៅ�បណ្តាា ញទាន់់
ហេ�តុុការណ៍៍អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតឥតគិិតថ្លៃ�របស់
ៃ
់រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការតាមលេ�ខ (888) 345-4917។

ចុះ�ះ ឈ្មោះ�ះ�ទុក
ុ ជាមុុននៅ�អាយុដ
ុ ប់់ប្រាំ�មួ
ំ ួយឆ្នាំំ�។ បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�អាយុុ
ដប់់ប្រាំ�បី
ំ ីឆ្នាំំ�។

ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាមុុនអាចរកបានតាមអនឡាញសម្រា�ប់់ អ្ននកមានអាយុុ 16 ឆ្នាំំ�និិ ង 17 ឆ្នាំំ�ដែ�លមានសិិ ទ្ធិ�នៅិ �គេ�ហទំំព័័រ
registertovote.ca.gov ឬតាមរយៈៈទម្រ�ង់់ បែ�បបទចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាក្រ�ដាស។ យុុវជនរដ្ឋឋ California ដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតជាមុុន
ិ នៅ�ពេ�លពួួកគេ�មានអាយុុ 18 ឆ្នាំំ�។
នឹឹ ងធ្វើ�ើ� ឱ្យយការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�របស់់ ពួួកគេ�សកម្មមឡើ�ើងវិញ

ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាមុុន ក្នុុ�ងជំំ ហាន 4 យ៉ាាងងាយស្រួ�ួល៖
1.
2.
3.
4.

ចូូលទៅ�កាន់់ registertovote.ca.gov។
ចុុចប៊ូូ�តុុង “ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាមុុនដើ�ើ ម្បីី�បោះ�ះឆ្នោ�ោត”។
ក្លាា យជាអ្ននកបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃកំំណើ�ើតគំំរប់់ 18 ឆ្នាំំ�របស់់ អ្ននក។
ធ្វើ�ើ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត!

តើ�ើការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាមុុនគឺជា
ឺ អ្វីី�?

ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកមានអាយុុ 16 ឬ 17 ឆ្នាំំ� ហើ�ើយបំំ ពេ�ញគ្រ�ប់់ លក្ខខខណ្ឌឌសិិទ្ធិអ្ន
�ិ នកបោះ�ះឆ្នោ�ោតផ្សេ�េងទៀ�ៀត អ្ននកអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតជាមុុននៅ�
registertovote.ca.gov។
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គ្រា�ន់់តែ�បំំពេ�ញពាក្យយសុំំ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាមុុនតាមអនឡាញ ហើ�ើយនៅ�ចំំថ្ងៃ�កំ
ៃ ំណើ�ើតគំំរប់់ 18 ឆ្នាំំ�របស់់អ្ននក អ្ននកនឹឹងត្រូ�វូ បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត
ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។

រប�ៀបបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រប្រៃសណីយ៍
ត�ើនរណាខ្លះអាចបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍បាន?

អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតគ្រ�ប់់ រូ ូបដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�រួ ួច នឹឹ ងទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ មួួយសន្លឹឹ�កសម្រា�ប់់ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជាសាកលថ្ងៃ�ៃ
ទីី 3 ខែ�វិិច្ឆិ� កា
ិ ឆ្នាំំ � 2020។ មន្ត្រី�� ីបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីី នឹឹ ងចាប់់ ផ្ដើ�� ើមផ្ញើ�� ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ ទៅ�កាន់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតឲ្យយបានមុុន
ថ្ងៃ�ៃទីី 5 ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ � 2020។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ របស់់អ្ននក ឬត្រូ�ូវការស្នើ�ើ�សុំំ� ការជំំនួួសថ្មីី� សូូម
ទាក់់ទងការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីី របស់់អ្ននក។ ព័័ត៌៌មានទំំនាក់់ទំំនងការិិយាល័័ យការបោះ�ះឆ្នោ�ោតខោ�នធីី អាចរកឃើ�ើញនៅ�
sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices។

ិ
របៀ�ៀបបញ្ជូូនសន្លឹឹ
ន ត្រ�ឡប់់មកវិញ
�កឆ្នោ�ោ តបោះ�ះឆ្នោ�ោ តតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍របស់់អ្នក
�

បន្ទាាប់់ ពីីបានគូូសជម្រើ��ើសរបស់់ អ្ននកនៅ�លើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�របស់់ អ្ននករួ ួចរាល់់ ហើ�ើយ សូូមដាក់់វានៅ�ក្នុុ�ងស្រោ��មសំំបុុត្រ�ផ្លូូ�វការដែ�ល
ផ្ដដល់់ ជូូនដោ�យការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីី របស់់អ្ននក រួ ួចបិិទវាឲ្យយជិិត។ ចុះះ �ហត្ថថលេ�ខា លើ�ើស្រោ��មសំំបុុត្រ�នៅ�ពេ�លត្រូ�ូវបានណែ�នាំំ។
អ្នកមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ បញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោ តរបស់ អ្នកត្រឡប់ មកវិញ។
ដើ�ើម្បីី�ធានាសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់ អ្ននកមកដល់់ តាមកាលកំំណត់់ សូូមបញ្ជូូ�នវាត្រ�ឡប់់ មកវិិញ៖

តាមប្រៃសណីយ៍ —ត្រូវតែវាយត្រាប្រៃសណីយ៍ ល�ើ សំបុត្រនៅថ្ងៃទី ឬមុនថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ និ ងបានទទួលដោយការិយាល័ យបោះ
ឆ្នោ តប្រចាំខោនធី របស់ អ្នកមិ នឲ្យយឺ តជាងថ្ងៃទី 20 ខែវិចឆិ កា
្ ។ មិ នតម្រូវឲ្យមានថ្លៃតែមប្រៃសណីយ៍ ឡ�ើយ!
ដោ�យផ្ទាាល់់ —យកមកដាក់់នៅ�ការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីី របស់់អ្ននក ឬនៅ�មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬទីីតាំំង
ទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតនៅ�រដ្ឋឋ California មុុនពេ�លការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោតបិិទទ្វាារនៅ�ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�វិិច្ឆិ� កា
ិ ។
ច្បាាប់់ រដ្ឋឋផ្ដដល់់សេ�រីភា
ី ពដល់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុុ�ងការចាត់់តាំំងនរណាម្នាាក់់តាមការជ្រើ��ើសរើ�ើសរបស់់ ពួួកគេ�ឲ្យយបញ្ជូូ�នសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំបុុត្រ�
របស់់ ពួួកគេ�មកវិិញ។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណា យើ�ើងសូូមណែ�នាំំឲ្យយអ្ននកគ្រា�ន់់ តែ�ចុះះ�ហត្ថលេ�ខាលើ�ើ
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតដែ�លបានបំំពេ�ញរួ ួចរបស់់ អ្ននក ហើ�ើយ
ថ
ប្រ�គល់់ ឲ្យយនរណាម្នាាក់់ដែ�លអ្ននកជឿ�ឿទុុកចិិត្តត។ ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវប្រ�គល់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំបុុត្រ�របស់់ អ្ននកទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនទាន់់ បានបិិទជិិត
និិងចុះះ�ហត្ថលេ�ខានៅ
�លើ�ើខ្ននងស្រោ��មសំំបុុត្រ�ដែ�លផ្ដដល់់ ជូូនដោ�យការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីី របស់់អ្ននក។
ថ
ទោះ�ះបីី ជាអ្ននកបានទទួួលសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ� និិងស្រោ��មសំំបុុត្រ�របស់់ អ្ននកក៏៏ដោ�យ អ្ននកនៅ�តែ�អាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យផ្ទាាល់់ នៅ�
កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ អ្ននកនៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត។ យកសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�របស់់ អ្ននកមកកាន់់ កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោត ហើ�ើយឲ្យយវាទៅ�បុុគ្គគលិិ ក
ការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោតដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះដូូរជាមួួយនឹឹងសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតនៅ�កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�
និិងស្រោ��មសំំបុុត្រ�របស់់ អ្ននកទេ�នោះ�ះ អ្ននកអាចនឹឹ ងបោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យប្រើ��ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបណ្ដោះ�ះ�អាសន្ននបាន។ នេះ�ះធានាថា អ្ននកនៅ�មិិនទាន់់ បាន
បោះ�ះឆ្នោ�ោតរួ ួចនៅ�ឡើ�ើយទេ�។
ខោ�នធីី ទាំំងអស់់ ផ្ដដល់់ជម្រើ��ើ សដែ�លអាចទទួួលយកបានមួួយហៅ�ថាការបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំបុុត្រ�ដែ�លអាចយកបានពីីចម្ងាាយ (RAVBM)។
RAVBM អនុុញ្ញាាតឲ្យយអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លជាជនពិិការទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់ ពួួកគេ�នៅ�ផ្ទះះ� និិងគូូសជ្រើ��ើសរើ�ើសដោ�យឯករាជ្យយ និិង
ឯកជន មុុនពេ�លផ្ញើ�� ើវាត្រ�ឡប់់ មកកាន់់ មន្ត្រី�� ីបោះ�ះឆ្នោ�ោតវិិញ។ សូូមទាក់់ទងមន្ត្រី�� ីបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីី របស់់អ្ននកសម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម។

ចង់់ ឃើ�ើញលទ្ធធផលនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជាសាកលនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�វិិច្ឆិ� កា
ិ ឆ្នាំំ � 2020
បន្ទាាប់់ ពីីការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោតបិិទទ្វាារនៅ�ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ដែ�រឬទេ�? ចូូលទៅ�
កាន់់ គេ�ហទំំព័័រប្រ�កាសលទ្ធធផលបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ រដ្ឋឋលេ�ខាធិិ ការរដ្ឋឋ California
តាម electionresults.sos.ca.gov។
គេ�ហទំំព័័រប្រ�កាសលទ្ធធផលការបោះ�ះឆ្នោ�ោតគឺឺត្រូ�វបា
ូ នធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្នភា
ន ពរៀ�ៀងរាល់់ ប្រាំ�នា
ំ ទីីនៅ�យប់់ ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត នៅ�ពេ�លខោ�នធីី រាយ
ការណ៍៍លទ្ធធផលទៅ�រដ្ឋឋលេ�ខាធិិ ការ។ មន្ត្រី�� ីបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីី ផ្ញើ�� ើលទ្ធធផលបោះ�ះឆ្នោ�ោតពាក់់កណ្ដាា លផ្លូូ�វការទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រ
របស់់ រដ្ឋឋលេ�ខាធិិ ការ បន្ទាាប់់ ពីីការិិយាល័័ យបោះ�ះឆ្នោ�ោតបិិទទ្វាារនៅ�ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ និិងបន្តតផ្ញើ�ើ�រការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្នភា
ន ពយ៉ាា ងហោ�ច
ណាស់់ រៀ�ៀងរាល់់ ពីីរម៉ោ�ោងម្ដដង រហូូតទាល់់ តែ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតនៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោតត្រូ�ូវបានរាប់់ អស់់។
ចាប់់ ផ្ដើ�� ើមនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 5 ខែ�វិិច្ឆិ� កា
ិ រហូូតដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ � 2020 គេ�ហទំំព័័រប្រ�កាសលទ្ធធផលបោះ�ះឆ្នោ�ោតនឹឹ ងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្នភា
ន ពជា
រៀ�ៀងរាល់់ ថ្ងៃ�ៃនៅ�ម៉ោ�ោង 5:00 ល្ងាាច ខណៈៈដែ�លខោ�នធីី រាប់់ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតដែ�លនៅ�សេ�សសល់់ ។
លទ្ធធផលជាផ្លូូ�វការនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនឹឹ ងត្រូ�ូវបានប្រ�កាសផ្សាាយនៅ�ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី 11 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ � 2020 តាម sos.ca.gov/elections/។
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ជំនួ
ំ យ
ួ សម្រា�ប់់អ្នក
ន បោះ�ះឆ្នោ�ោតជាជនពិកា
ិ រ

រដ្ឋឋ California ប្តេ�ជ្ញា
េ ា ចិិត្តធា
ត នាថា អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតគ្រ�ប់់ រូ ូបអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតបានប្រ�កបដោ�យឯកជនភាព និិង
ឯករាជ្យយភាព។

សម្រា�ប់់ព័ត៌
ែ �ៀតអំំពីជំ
ួ ដែ�លខោ�នធីីរបស់់អ្នក
ន ផ្តតល់់ជូន
ូ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតជាជនពិិការ សូូម
័ មា
៌ នលម្អិិ�តបន្ថែ�មទៀ
ី ំនួយ
ពិិនិិត្យយមើ�ើលមគ្គុុទ្ទេ� �ស
របស់់អ្នក
េ ក៍៍ព័ត៌
ន ឬទាក់់ទងខោ�នធីីរបស់់អ្នក
ន ។ ព័័ត៌មា
័ មា
៌ នអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុុងខោ�នធីី
៌ ន
�
ទំំនាក់់ទំន
ំ ង ខោ�នធីីគឺមា
ឺ នជូូននៅ� sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices។

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�កន្លែ�ង
ែ បោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការជំំនួួយគូូសសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់អ្ននក អ្ននកអាចជ្រើ��ើសយករហូូតដល់់មនុុស្សសពីីរនាក់់ ដើ�ើម្បីី�ជួួយ
អ្ននក។ បុុគ្គគលនេះ�ះមិិនអាចជា៖
• និិយោ�ជករបស់់អ្ននក ឬនរណាម្នាាក់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ការឱ្យយនិិយោ�ជករបស់់អ្ននកឡើ�ើយ
• មេ�ដឹឹកនាំំសហជីីពកម្មមកររបស់់អ្ននក ឬនរណាម្នាាក់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ការឱ្យយសហជីីពការងាររបស់់អ្ននក

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ចិិញ្ចើ��ម
ើ ផ្លូូវ� អាចឱ្យយអ្ននកចតនៅ�ជិិតកន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោតបំំ ផុុតតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។ មន្ត្រី�ី�
បោះ�ះឆ្នោ�ោតនឹឹងយកបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�ឲ្យយអ្ននកចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតមួួយ និិងសម្ភាារៈៈបោះ�ះឆ្នោ�ោតឯទៀ�ៀត ដែ�លអ្ននក
ត្រូ�ូវការ មិិនថាអ្ននកនៅ�ក្បែ�ែរគែ�មចំំណតឬនៅ�ក្នុុងឡានក្តីី�
។ សូូមទាក់់ទងមកការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់អ្នក
ន ដើ�ើម្បីី�
�
សាកសួួរថាតើ�ើមានការផ្ដដល់់ជូន
ូ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតលើ�ើចិិញ្ចើ��មផ្លូូ�
ើ វនៅ�ទីីកន្លែ�ែងឬមជ្ឈឈមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់អ្នក
ន ឫទេ�។
គ្រ�ប់់ កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោត និិងមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតទាំំងអស់់ តម្រូ�ូវឲ្យយមានការបង្កកលក្ខខណៈៈងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់ ជន
ពិិការអាចចូូលទៅ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតបាន ហើ�ើយនឹឹងមានម៉ាាស៊ីី�នបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លអាចចូូលប្រើ��ើបាន។

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ផ្ទះះ�

ប្រ�ព័័ន្ធបោះធ �ះឆ្នោ�ោតតាមសំំបុុត្រ�ពីីចម្ងាាយ (RAVBM) ផ្តតល់់នូូវ ជម្រើ��ើសអាចធ្វើ�ើ�បានសម្រា�ប់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតជា
ជនពិិការ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់ខ្លួននៅ�ឯលំំ
នៅ�ដ្ឋាា ន ហើ�ើយគូូសវាដោ�យឯករាជ្យយ និិង ដោ�យឯកជន
ួ�
មុុននឹឹងផ្ញើ�ើ�វាទៅ�មន្ត្រី�ី�ផ្នែ�ែកបោះ�ះឆ្នោ�ោត។ សូូមទាក់់ទងមន្ត្រី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីីរបស់់អ្នក
ន សម្រា�ប់់ព័ត៌
ែ ។
័ មា
៌ នបន្ថែ�ម

សៀ�ៀវភៅ�មគ្គុុទេ�សក៍
ព័
័ មាន
៌ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតបោះ�ះពុុម្ភភជាអក្សសរធំៗ
ំ ឬជាសម្លេ�េង
៍ ត៌
�

សៀ�ៀវភៅ�មគ្គុុ�ទេ�សក៍៍នេះ�ះអាចរកបានជាទម្រ�ង់់ បោះ�ះពុុម្ភភអក្សសរធំំៗ និិងជាសម្លេ�េង។ សៀ�ៀវភៅ�មគ្គុុ�ទេ�សក៍៍នេះ�ះក៏៏អាច
រកបានដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃជាភាសាអង់់គ្លេ�ស
េ ភាសាចិិន ភាសាហិិណ្ឌីី� ភាសាជប៉ុុ�ន ភាសាខ្មែ�ែរ ភាសាកូូរ៉េ� េ ភាសា
អេ�ស្ប៉ាា�ញ ភាសាតាហ្គាាឡូក
ូ ភាសាថៃ� និិងភាសាវៀ�ៀតណាមផងដែ�រ។
ដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�៖
សូូមទូរូ ស័័ព្ទទទៅ�បណ្តាា ញទាន់់ហេ�តុុការណ៍៍អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�រៃ បស់់រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការតាមលេ�ខ
(888) 345-4917
ចូូលទៅ�កាន់់ voterguide.sos.ca.gov
ទាញយកទម្រ�ង់់ ជាសំំលេ�ង MP3 នៅ� voterguide.sos.ca.gov/audio/km
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កាលបរច្ឆេ
ិ ទត្វរូ ចងចាំ!

ត្រូវចាំថាទៅបោះឆ្នោ ត!

កន្លែងបោះឆ្នោ តប�ើកទ្វារពីម៉ោង 7:00 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង
8:00 យប់ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោ ត!

ខែតុលា
អាទិ

ច័ន្ទ

អង្គ

ពុធ

ថ្ងៃទី 5 ខែតុ លា ឆ្ំ នា 2020

ព្រហ

					1

សុក្រ

សៅរ៍

2
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24

25

26

27

28

29

30

31

ខោ�នធីីនឹឹងចាប់់ផ្តើ��ម
ើ ផ្ញើ��តា
ើ មប្រៃ��សណីីយ៍៍នូូវ
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតសម្រា�ប់់បោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំបុត្រ�
ុ ។

ថ្ងៃទី 19 ខែ តុ លា ឆ្ំ នា 2020

ថ្ងៃចុងក្រោយដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត។
អ្នកអាចចុះឈ្មោះ “ដោយមានលក្ខខណ្ឌ”
និងបោះឆ្នោ តនៅតាមការិយាល័យបោះ
ឆ្នោ�ោតក្នុុ�ងខោ�នធីី ឬទីីតាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោត
បន្ទាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃផុុតកំំណត់់ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះ
ឆ្នោ�ោតដែ�លមានរយៈៈពេ�ល 15 ថ្ងៃ�ៃ។

ិ ិ្ឆកា
ខែវច
អាទិ

ច័ន្ទ

អង្គ

ពុធ

ព្រហ

សុក្រ

សៅរ៍

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

ិ ឆិ កា
ថ្ងៃទី 3 ខែវច
្ ឆ្ំ នា 2020
ថ្ងៃបោះឆ្នោ ត!
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េ�ះេឆា�តេដាយសុវតិ� ភាពេ�រដ�
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)

California
3
2020

/Khmer:(888)
(888)345-4917
345-4917
/Khmer:

ꑝ麕b
선거를 낹뼑b
위한
모든 롍ꍡ붡鱽껹b
캘리포니아 냕靁녅鱉
유권자는 2020년 11월 3일 阥ꌱb
끥뵭b
우편 믡븑덵b
투표지 ꗐ陁b鷞
받게 됩 鱽鲙b
니다. ꓭ넍
문의 ꩡ뼢b
사항 鿅鱉b
또는 냕靁녅b
유권자 덵낅냹b
지원을
원하시면, 아 래 전화번호로 연락해주십시오.

/Korean: (866) 575-1558

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

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

3

/Hindi: (888) 345-2692

2020

/Thai: (855) 345-3933

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

/Vietnamese: (800) 339-8163
OSP 20 150162

KHMER

