
វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ជា ក់ភាពត្ររឹមត្ររូវ

ខ្ញុំ Alex Padilla រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ California សមូបញ្ជា ក់ថាវធិាៃការ ដដេបាៃ 
ដាក់បញ្េូលៅទលីៃះៃឹងត្រូវបាៃដាក់បញជាៃូ លៅអ្នកលបាះល ្្ន ្នៃរដ្ឋ California 
លៅ ក្នញងការលបាះល ្្ន ្សាកេ ដដេៃឹងត្រូវលធវីល� ីទទូាុំ ងរដ្ឋលៅន្ងៃទ ី3 ដខវចិ្ិកា ្្នុំ  
2020 ល�យីថាមគ្ញលទទេសក៍លៃះត្រូវបាៃលរៀបចុំយ៉ា ងត្ឹមត្រូវតាមចបាប់។ �្្ថលេខាៃិង 
តតារបស់រដ្ឋលធវីលៅ Sacramento រដ្ឋ California លៅន្ងៃទ ី10 ដខសីហា ្្នុំ  2020។

Alex Padilla, រដ្ឋលេខាធិការ

មណ្ឌ េលោះល ន្ោ ្រលបើកទ្វា រពើល ោ៉ ង 7:00 តពរឹករហូ្រដេ់ល ោ៉ ង 8:00 យប់លៅថ ង្ៃលោះល ន្ោ ្រ!

អ្នកអាចស្្នើ្ ុសំ្ចក្ើចម្លងបន្ ថែមន្មគ្សុ្ ទ្េ កព៍ត័ម៌ា្ អ្នកសោះស ្្ន តផ្លលូវការសោយទាក់្ ងមកមន្្ើសោះស ្្ន ត បបចំាសោ្ធើរប្អ់្នកឬ សោយ្លូរ្ព័ទេសៅ (888) 345-4917 ★★

ការបោះប ន្ោ តសាកលបៅរដ្ឋ California
ថ្ ងៃអង្គា រ ទ ី3 ខែ វចិ ្ឆិកា ្ នោំ  2020

អ្នកបោះប ្្ន តទំាងអសបៅរដ្ឋ California ដដលោនចះុប ម្ ះរចួ នឹងទទលួ 
សន្ឹកប ្្ន តបោះតាមសំបុតត បៅក្នងុការបោះប ្្ន តសាកល ។ ដសវែងយល់បដនថែមអំព ី

ការផ្្ស់ប្ដូរបលីការ បោះប ្្ន តបៅខាងក្នងុ។

★  ★  ★  ★  ★  មគ្គុទ ទ្េសក៍ព័ត៌មានអ្នកទោះទ ្្ន តផ្លូវការ  ★  ★  ★  ★  ★

េ�ះេឆា� តេដាយសុវត�ិភាពេ�រដ�
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អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន តដែ�លអាចបោះ�ះបោះ�ន តតាមសំំបុុត្រត នឹឹងជួួយធានានូឹវការរកាគម្លាា តរាងកាយសុំវតិ�ភាពបោះ�ទីីតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត។ 
ការយិាល័យបោះប ន្ោ តប្រចំាបោនធីនឹងចា្់រប ដ្ីម្រញ្ជូនសនឹ្កប ន្ោ តបោះតាមសំ្ុរបត បៅអនោកបោះប ន្ោ តបៅរដ្ឋ California ចា្់រពី
 ថ ង្ៃទីី 5 ដែែតុលា �នំ  2020 តបៅ។ សនឹ្កប ន្ោ តប ញ្ីរមកវញិតាមសំ្ុរបតបតរូវមានតតមសមាគា ល់ថាប ញ្ីតាមបប្រសណីយ៍បៅបតឹម 
ថ ង្ៃទីី 3 ដែែ វចិ្�កា �នំ  2020។ សនឹ្កប ន្ោ តតដលប្រគល់មកតាមប្រអ្់រទម្ាក់សនឹ្កប ន្ោ តសុវត្ថិភាព បតរូវប ញ្ីមកបតឹម បោះម្លាោ ង 
8:00 p.m. បោះ�ថ ង្ៃទីី 3 ដែែ វចិ្�កា �នំ  2020។

បញ្ជីី�ត្រួ��ួពិនិិិ�យសុវុ� ិភិាពិទី�តាំងំបោះ�ះបោះ�ោ �
ពាក់ម្លាោ សំ បៅបពលបៅទីតាងំបោះប ន្ោ ត។

រកាចម្លាងៃ យត្របុដែវង 2 ថ� ពីអនោកដបទ។

លាងថ� មុននថិងបបកាយចូជូលកតន្ងបោះប ន្ោ ត។

បោះត្របីុត្រ�ស់ំទឹីកសំម្លាា ប់ុបោះមបោះរាគ បបកាយបពល្រះះទ្វាា រ ឬឧ្រករណ៍បោះប ន្ោ ត។

យកបិុ�ចមកតាមែាួនឹ បដីមីីប�ៀសវាងការ្រះះប ៃ្ តដលមានការ្រះះពាល់បបចីូន។

ចង់�នឹព័ត៌ម្លានឹបុដែនិឹមអំ្នពី របោះបុៀបុរកាសុំវតិ�ភាពបោះ�បោះពលបោះ�ះបោះ�ន តឬ?
អានប�លការណ៍តណនាំរំ្រស់ម�ឈមណឌ លសបមា្់រការបគ្់របគង នថិង្រង្កាា រ�ំងឺតាម  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html

បោះ�ះបោះ�ោ �បោះ�យសុវុ�ិភិាពិបោះ�ទី�តាំងំបោះ�ះបោះ�ោ �មុុនិបោះពិលកំណំ�់

រំលងការតត្រមង់ជួួរ។
អនោកអាចូប្រគល់សនឹ្កប ន្ោ តតដលោន្ំរបពញរចួូ តាមសំំបុុត្រត ប�យមថិនចាោំច់ូបោះបតា បៅតាម  
ត្របុអ្នប់ុទីម្លាា ក់សំនឹាឹកបោះ�ន តសុវត្ថិភាព ឬបៅតាម ទីីតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត។ ទីតាងំបោះប ន្ោ តនឹងមាន�ួរ
�ច់ូប�យត�ក សបមា្់រអនោកបោះប ន្ោ តទម្ាក់សនឹ្កប ន្ោ តតដលោន ្ំរបពញ រចួូ។

តសាងរកប្រអ្់រទម្ាក់សនឹ្កប ន្ោ តតដលបៅ�ថិត រទីឺតំាងបោះប ន្ោ តបៅ CAEarlyVoting.sos.ca.gov

បោះ�ះបោះ�ន តមុនឹបោះពលកំណត់។
ប្រសថិនប្ីរអនោកបៅទីតាងំបោះប ន្ោ តប�យផ្ទាៃ ល់ សូំមបោះ�មុនឹថ ង្ៃបោះ�ះបោះ�ន ត បដីមីី�ួយដល់ការរកាគម្ាត
រាងកាយ។ ទីតាងំបោះប ន្ោ តមួយ ឬ បបចីូនបៅកនោុងបោនធីជាបបចីូននឹងប្ីរកសបមា្់ររយៈបពល យ៉ាោ ងត�ច
បួុនឹថ ង្ៃ ចា្់រប ដ្ីមបៅប�ៃប�រមុ៍នប�ៃបោះប ន្ោ ត។

អ្ននុឹវតតតាមទីត្រមង់ការសុំវតិ�ភាព។
ការពារសុខភាពរ្រស់អនោកនថិងសុខភាពរ្រស់អនោកបោះប ន្ោ តប្េងបទៀត នថិង្ុរគគាលថិកបោះប ន្ោ តបៅទីតាងំ
បោះប ន្ោ តប�យការប្រងុប្រយ័តនោដជូចូោងបបកាម៖

ទីតំាងបោះប ន្ោ តមុនបពលកំណត់មួយ ឬបបចីូននឹងអាចូបប្ីរបោស់ោនបៅកនោុងបោនធីជាបបចីូនសបមា្់ររយៈបពល យ៉ាោ ងត�ចបួុនឹថ ង្ៃ 
ចា្់រប ដ្ីមបៅប�ៃប�រមុ៍នការបោះប ន្ោ ត ថ ង្ៃទីី 3 ដែែវចិ្�កា �នំ  2020។ ទីតំាងបោះប ន្ោ តនឹង ដ្ល់�ជូនការចុូះប ម្ ះអនោកបោះប ន្ោ ត 
សនឹ្កប ន្ោ ត�ំនួស មាះ សីុនបោះប ន្ោ តសបមា្់រ�នពថិការ នថិង�ំនួយត ន្ោកភាសា។ 

អ្ននកអាចជួួយរកាទីីតាងំបោះ�ះបោះ�ន តឲ្យយម្លានឹសុំវតិ�ភាព សបមា្់រអនោកបោះប ន្ោ តនថិង្ុរគគាលថិកបោះប ន្ោ តតាមវធីិទ្វាងំ្ីរបនះ ៖
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បោះប ន្ោ តបោយសវុត្ថិភាពជាមួយនឹងសន្ឹកប ន្ោ តបោះតាមសំបុតតរបស់អនោក
អ្នកបោះប ្្ន តទំាងអស់បៅរដ្ឋ California នឹងទទួលសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុតតសតរាប់ការបោះប ្្ន ត បៅ ថ ង្ៃទី 3 ខែ វចិ្ឆិកា 
ឆ្នាំ  2020។ ការយិាល័យបោះប ្្ន តបោនធីរបស់អ្នក នឹងចាប់ប ដ្ីមប ញ្ីរសនឹ្កប ្្ន តតសបដៀងនឹងរបូថតមួយ ោង បតកាមចាប់ពី 
ថ ង្ៃទី 5 ខែតុលា ឆ្នាំ  2020 តទៅ។

អនាកទោះទឆ្នា តខែលអាចទោះទឆ្នា តតាមសំបុតតនឹងជួយធានាការរកសាចម្ងៃ យរាងកាយទោយសុវត្ឆិភាព 
ទៅទីតំាងទោះទឆ្នា ត។ ទីតំាងបោះប ្្ន តនឹងអាចបតបីតោស់ោន បៅក្នុងបោនធីទំាងអស់បៅមុនថថងៃបោះប ្្ន ត។ ទីតំាងបោះប ្្ន ត
នឹង ដ្ល់ជូនការចុះប ម្ ះ អ្នកបោះប ្្ន ត សនឹ្កប ្្ន តជំនួស រា៉ា សីុនបោះប ្្ន តសតរាប់ជនពិការ និង ជំនួយផ ្្នកភាសា។

ការបោះប ន្ោ តតាមសំបុតតគ ឺសវុត ្ថិភាព នថិង ងាយតសរួល។
បតកាយបពលគូសជបតមីសរបស់អ្នកបៅបលីសនឹ្កប ្្ន តអ្នកតរាន់ផត៖

បឆិទទតរោមសំបុតត។
ដាក់សនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នក បៅោងក្នុងបតសាមសំបុតតពីការយិាល័យបោះប ្្ន តបោនធីរបស់អ្នក។

ចុះហត្ទលខាទលីវា។
តតរូវតោកដថា ហតប្លខាបៅបលើបតរោមសំបុតតសន្ឹកប ន្ោ តរបស់អនោកតត រូវគ្នោ  បៅនឹងហត្ថបលោ បៅបលីប័ណ្ណបបីកបរ 
California របស់អ្នក ឬ ប័ណ្ណថអឌីតបចំារដ្ឋរបស់អ្នកឬ ហត្ថបលោផដលអ្នកោន ដ្ល់ បៅបពលចុះប ម្ ះ។ 
ការយិាល័យបោះប ្្ន ត តបចំាបោនធីរបស់អ្នកនឹង បតបៀបបធៀបហត្ថបលោទំាងបោះ បដីម្ីការពារ សនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នក។

តាមោនទមីលវា។
អ្នក អាច ចុះប ម្ ះ បៅតាម អាសយដា្ឋ ន wheresmyballot.sos.ca.gov ឬ សំុការជូនដំណឹង 
តាមសារអក្សរ (SMS) អីុផម៉ាល ឬ ការបៅទូរសព្ទជាសំបេង អំពីសា្ថ នភាព ថនសនឹ្កប ្្ន តបោះតាម 
សំបុតតរបស់អ្នក។

ទ ញ្ីរវាមកវញិ។
តាមសំបុតត—សូមតោកដថាសនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្ន
កតតរូវោនសរាគា ល់ថាប ញ្ីតាមថតបសណីយ៍ បៅតតឹម 
ថ ង្ៃទី 3 ខែវចិ្ឆិកា ឆ្នាំ  2020។ 
មិនចំាោច់បិទផតមបទ!

បដាយផ្្ទ ល់ខួ្ន—ទរ្ាក់សនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នកបៅតបអប់ទ
រ្ាក់សនឹ្កប ្្ន តបដាយសុវត្ថិភាព ទីកផន្ងបោះប ្្ន ត 
មជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ្្ន ត ឬ ការយិាល័យបោះប ្្ន ត 
តបចំាបោនធីបៅតតឹមបរា៉ា ង 8:00 យប់ ទៅថ ង្ៃទី 3 ខែ វចិ្ឆិកា 
ឆ្នាំ  2020។

 

ឬ

Vote-by-mail  
Official ballot 
សនឹ្កប ្្ន ត្ូ្វការ 
បោះតាម សំបុតត

Franklin County 
Elections Department 
4321 Franklin Avenue 
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Valentina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Franklin, HN 99999 –1278
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ប្រសិនប្រើអ្នកប�ឿថាអ្នកប្ រូវបាន្រដិបសធ ចំបោះសិទ្ណិាមួយក្ននុងចំបណាមសិទ្ទំិាងបនះ សមូទរូសព័្ទទៅបណ្តា ញទានទ់េតកុារណ៍សម្រាប់
អ្នកទោះទ ្្ន តទោយសរាងា តឥ់តគតិថ្ លៃរបសរ់ដ្ឋទេខាធិការ តាមទេខ (888) 345-4917

កម្រងសិទ្ិ

អ្នកបបាះប ្្ន ្
អ្នកមានសិទ្ដិចូខាងបបរោម៖

 1 សិទិ្បោះប ន្ោ ត ប្រសិនប្រើអនោកជាអនោកបោះប ន្ោ តដែ
លោនចុះប ម្ ះ។ អ្នកមានលក្ខណៈស្រ្បតិ្អាច
បោះប ្្ន តោន ម្រសិនប្រើអ្នក៖
• ជាពលរដ្ឋអាប្ររកិដដលរស់បៅរដ្ឋ California
• យ៉ា ងបោចណាស់មានអាយុ 18 ្្នំ
• ោនចុះប ម្ ះបៅកដនលែងដដលអ្នកកំពុងរស់បៅ្រចុ្្រ្បន្ន
• ្រចុ្្រ្បន្ន្ិរនស្តិក្នងុពន្នាគាររដ្ឋ ឬពន្នាគារសហព័ន្ ឬត្

រវូោនបោះដលង្របណ្ាះអាសន្នបោយសារបោស្រទឧមកិ
ដ្ឋណា្ួរយ

• ្រចុ្្រ្បន្នតុលាការ្ិរនោនរកប�ើញថាអស្រតភ្ាពផលែវូចិត្ក្
នុងការបោះប ្្ន ត

 2 សិទិ្កនោងុការបោះប ន្ោ តប្រសិនប្រើអនោកជាអនោកបោះឆ្
បោតោនចុះប ម្ ះរចួប�ើយ បោះ្រើជាប ម្ ះរ្រស់
អនោកមិនមានបៅកនោងុ្រញ្ើ។ អ្នកនឹងបោះប ្្ន តបោយ
បម្រើសនលែកឹប ្្ន ត្របណ្ាះអាសន្ន។ សនលែកឹប ្្ន តរ្រស់អ្ន
កនឹងមតរូវោនរា្់រ្រញ្លូ ម្រសិនប្រើ្រនន្ើបោះប ្្ន តកំ
ណត់ថាអ្នកមាន លក្ខណៈស្រ្បតិ្បដើ្រ្បើបោះប ្្ន ត។

 3 សិទិ្កនោុងការបោះប ន្ោ ត ប្រសិនប្រើអនោកបៅ
ដតស្ិតបៅកនោុងជួររង់ចំាបៅបេលដែល 
ការយិាល័យបោះប ន្ោ តបតរូវ្ិរទ។

 4 សិទិ្បោះប ន្ោ តបោយសន្លឹកប ន្ោ តសមាងា ត់ បោយ 
្ិរនមាននរណារខំានអ្នក ឬមោ្់រអ្នកអំពើរប្រៀ្រ 
បោះប ្្ន ត។

 5 សិទិ្ទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តថមើ  
ប្រសិនប្រើអនោកោន្របងកើតកំ�ុស 
ម្រសិនប្រើអ្នក្ិរនោន់ោន បោះប ្្ន តរចួ។ អ្នកអាច៖

បសនោើសំុមនន្ើបោះប ន្ោ តបៅកដន្ងបោះប ន្ោ តរក 
សនលែឹកប ្្ន តថមើ
្្រដូរ សន្លឹកប ន្ោ តបោះតាមសំ្ុរបតរ្រស់អនោក រក 
សនលែឹកប ្្ន តថមើ្ួរយបៅការយិល័យ បោះប ្្ន ត ឬកដនលែង 
បោះប ្្ន តរ្រស់អ្នក ឬ  
បោះប ន្ោ តបោយការបប្រើសន្លឹកប ន្ោ ត្រប្្ះ អាសននោ។

 6 សិទិ្ទទួលោនជំនួយកនោុងការបោះសន្លឹកប ន្ោ ត 
រ្រស់អនោកពើនរណាមា្ន ក់ ដដលអ្នកបមរើសបរ ើស 
បលើកដលងដតពើនិបយរក ឬ តំណាងសហរើព 
រ្រស់អ្នក។

 7 សិទិ្ទម្ាក់សន្លឹកប ន្ោ ត បោះតាមសំ្ុរបតរ្រស់អនោក 
ដែលោន្ំរបេញ រចួបៅកដន្ងបោះប ន្ោ ត 
្មួយបៅក្នងុរដ្ឋ California។

 8 សិទិ្ទទួលោនឯកសារបោះប ន្ោ តជាភាសាមួយ 
បបរៅេើភាសាអង់ប្្ស ម្រសិនប្រើមាន្រនុស្ស 
ម្រ្់រមគាន់ បៅក្នងុ្រណ្ឌ លបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នក 
និយយភាសាបនាះ។

 9 សិទិ្កនោងុការសួរសំណួរបៅមនន្ើបោះប ន្ោ ត 
អំេើនើតិវធិើ បោះប ន្ោ ត និងប្រើល ពើដំបណើ រការ 
បោះប ្្ន ត។ ម្រសិនប្រើ្រនុស្សដដលអ្នកសួរ្ិរន
អាចប ល្ែើយត្រនឹងសំណួររ្រស់អ្នកោនពួកប្រត្
រវូដត្រញូ្នអ្នកបៅ្រនុស្សដដលស្រមស្របដើ្រ្បើ
ទទួលោនចប្រលែើយ។ ម្រសិនប្រើអ្នក្រង្កការរខំាន 
ពួកប្រអាចឈ្់រប ល្ែើយនឹងអ្នក។

 10 សិទិ្រាយការណ៍អំេើសកមមភាេបោះប ន្ោ ត 
ខុសចបា្់រ ឬដក្ង្រនំ្បៅ្រនន្ើបោះប ្្ន ត ឬ 
ការយិល័យរដ្ឋបលខាធិការ។
	បៅបលើប្រហទំព័រ www.sos.ca.gov
✆	 តា្រទូរស័ព្ទបលខ (888) 345-4917
	តា្រអុើដ្រ៉ាល elections@sos.ca.gov
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រដ្ឋលេខាធិការ
ជូនចំពោះបងបូ្នដែលរស់ពៅរែ្ឋ California 
ការពោះព ន្ោ តពោយពសរ ីនិងយុតិ្ធម៌គឺជាមូលោ្ឋ នគគរះ ននលទ្ិគបជាធិបពតយ្យរបស់គបពទស 
អាពមរកិ។ ពៅកនោុងគបវតិ្សាគសន្នជាតិពយើងទំាងមូល ពយើងធ្លា ប់ោនពរៀបចំការ ពោះព ន្ោ
តកនោុងអំឡុងពេលមានសនិ្ភាេ និងពេលមានសង្រ្គា មកនោុងអំឡុងពេលពសែ្ឋកិច្ចល ្និង 
កនោុងពេលមានវបិតិ្ពសែ្ឋកិច្ច និង សូម ើ្ដតមុនពេលមានជំងឺរាតតបាត។
កនោុង ន្ោំ  2020 មង្ន្ើពរៀបចំការពោះព ន្ោ តរែ្ឋ California កំេុងខិតខំពោះគសាយបញ្ហា គបឈម 
ពោយសារជំងឺ COVID-19។

• អនោកពោះព ន្ោ តទំាងអស់ដែលោនចុះព ម្ ះ រចួនរងទទួលោនសនលារកព ន្ោ តពោះតាមសំបុគត។
• អនោកពោះព ន្ោ តទំាងអស់ដែលោនចុះព ម្ ះ រចួអាចចុះព ម្ ះពែើម ើ្ទទួលោនការតាមោនសនលារកព ន្ោ ត 

ពោះតាមសំបុគតតាមរយៈសារជាអក្សរ (SMS) អុើដមែល ឬ ការពៅទូរស័េ្ទជាសំពឡង។
• វធិើសាគសអ្នាម័យបដនថែមនិងវធិ្នការរកសា គមាលា តេើគ្នោ នរងយកមកពគបើគោស់ ពៅតាមទើតំាងពោះព ន្ោ ត 

ទំាងអស់។
អនោកអាចពមើល vote.ca.gov សគមាប់េ័ត៌មាននិងឧបករណ៍មានគបពោជន៍ បដនថែមពទៀតសគមាប់  
ការពោះព ន្ោ តពៅ ន្ោំ ពនះ។
គបសិនពបើអនោកមានសំណួរណាមួយ អំេើការចុះព ម្ ះ ឬ ការពោះព ន្ោ តរបស់អនោកពៅសរទរែូវពនះ អនោក 
អាចទាក់ទងពៅការោិល័យរបស់រែ្ឋពលខាធិការតាម ទូរសេ្ទឥតគិតន ល្ា (888) 345-4917។
កនោងុនាមជារែ្ឋពលខាធិការពបសកកមមរបស់ខំុ្ គឺពែើម ើ្ជួយែល់េលរែ្ឋគគប់របូឲ្យពោះព ន្ោ តោន គបកប 
ពោយសុវតថែភិាេនិងសនិ្សុខ - បែដុន្ខំុ្គតរូវការជំនួយេើអនោកទំាងអស់គ្នោ ។
ពោយសារជំងឺ COVID-19 ែូពចនោះអាចនរងមានទើតំាងពោះព ន្ោ តពោយ ផ្្ទ ល់តិចជាងធមមតាពៅកនោុ
ងពខានធើរបស់អនោក។ អនោកអាចជួយសហគមន៍របស់អនោក ពោយការពោះព ន្ោ តឲ្យោនមុនកនោុង ន្ោំ ពនះ 
តាម រយៈសំបុគត ឬ ពៅពោយផ្្ទ ល់។ ហ្ូងមនុស្សតិចតួច និងការតគមង់ជួរខលាើពៅន ង្ៃពោះព ន្ោ ត នរង 
ជួយ ឲ្យមង្ន្ើពោះព ន្ោ តរកសាោនទើតំាងពោះព ន្ោ ត ដែលមានផ្សុកភាេល ្និងអនុញ្ញា តឲ្យបុគគាលិក 
ពោះព ន្ោ តកាន់ដតរ្យបពគមើការជូនអនោកពោះព ន្ោ ត ដែលគតរូវការជំនួយ — រមួមានអនោកជិតខាងពយើង 
ដែលជាជនេិការអនោក ដែលគតរូវការជំនួយដ ន្ោកភាសា ឬ អនោកដែលគតរូវការសនលារកព ន្ោ តជំនួស។
សូមពធ្ើដ្នការឥឡូវពនះសគមាប់ការពោះព ន្ោ តរបស់អនោកពៅសរទរែូវពនះ។ 
ការចូលរមួេើសំណាក់គបជាេលរែ្ឋ ែូចជារបូអនោកគឺជាអ្ើ ដែលពធ្ើឲ្យលទ្ិគបជាធិបពតយ្យរបស់ពយើង 
េិតជាមានភាេ រងឹមំា។



ការចំណាយពេលត រ្ឹមត្េីរពៅបីនាទីព�ីម្ីព ល្ីយ សំណួរងាយៗចំនួន 9 អាចជួយកំណ្់ 
ថវកិាត�លតទតទង់កម្មវធីិសំខាន់ៗសតរាប់រយៈពេល 10 ឆ្នាំ ខាងមុខ។

ជំររឿនរនះផ្តល់ប្រាក់រាប់រោដិដុល្លា ររដើម ើ្ជួយគំាប្្ររសវាកម្មសហគមន៍សំខាន់ៗ រមួមាន៖

សហគមន៍ទំាងអស់សមនរឹងទទួលបានឱកាសព�ីម្ីចពតមីនលូ្
លាស់ និងផ្គ្់ផ្គង់តគរួសាររបស់េួកពគ។

សមូបំពេញជំព�ឿនឲ្យបានមុនថ្ងៃទ ី30 ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ  2020។

ត្ រូវបានរាប់
CALIFORNIA

ជំររឿន
2020

មនទេទីរថែទំាសគុខភាព 
និងទសវាកម្មសទ្គ្្ះបន្ទេ ន់

តាមការទផញទីតាមប្បសណទី យ៍  
សូមបំរេញ និងរផញើរ្រប្មង់បបបប្រ

ជំររឿនរបស់អ្នកប្្រលប់មកវញិ!

តាម ល្ូរស័ពទេទេខ  
844-330-2020

តាមអនឡាញទៅ  
my2020census.gov

ការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ច 
និងការបទងកទីតការគ្រ

កម្មវធិទីេំទៅដ្្ឋ ន 
និងការអប់រំ

កម្មវធិទីអាហារ លូបត្ថមកគុមារ

េលរ�្ឋ California អាចជួយឱ្យសពតមចឲ្យបាននូវការរាប់ត�ល 
ពេញពលញ ពោយការចូលរមួតាមវធីិមួយកនាុងចំពណាមវធីិទំាងបី៖

ទិននាន័យជំពរឿនឆ្នាំ  2020 របស់អនាកគឺរានសុវ្្ិភាេ ត្រូវបានការពារ និងរកសាការសរាងា ្់។

CaliforniaCensus.org @CACensus

សមូបំពេញជំព�ឿនឆ្នាំ   
2020 នាថ្ងៃពនះ!
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ជំររឿន

ទំាងអស់គ្នា
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េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
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េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?

រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ	California	បច្ចុប្បៃ្នលៃះ	កំពចុងផ្តេ់ជូៃអ្នកលោះល ្្ន តៃូវមលធយោោយថ្មីមួយលដមីម្បមី
តាមដាៃ	ៃិងទទួេោៃការជូៃដំណឹងអំពមីស្ថា ៃភាពការលោះល ្្ន តតាម	សំបចុតត។	ឧបករណ៍	“លតមីសៃឹ្
កល ្្ន តរបស់ខ្ចុំលៅកនៃ្ងណា?”	អាចឲ្យអ្នកលោះល ្្ន តដឹងថាលតមីសៃឹ្កល ្្ន តរបស់ពួគលគលៅកនៃ្ងណា	
ស្ថា ៃភាពសៃឹ្កល ្្ន ត	ៃិងតគប់ជំហាៃទំាងអស់។	ចចុះល្្ះតាម	WheresMyBallot.sos.ca.gov។

លៅលពេអ្នកចចុះល្្ះ	“លតមីសៃឹ្កល ្្ន តរបស់ខ្ចុំលៅកនៃ្ងណា?”	អ្នកៃឹងទទួេោៃបច្ចុប្បៃ្នភាពនានា
លដាយស្វ័យតបវត្តិ	លៅលពេការយិាេវ័យលោះល ្្ន តតបចំាលខាៃធមីរបស់អ្នក៖

• លផ្មីសៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នកតាមនតបសណមី យ៍
• ទទួេោៃសៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នក
• រាប់សៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នក	ឬ
• តបសិៃលបមីមាៃបញ្ហា ជាមួយសៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នក។
អ្នកលោះល ្្ន ត	នដេចចុះល្្ះតាម	WheresMyBallot.sos.ca.gov	អាចលតជមីសលរើសទទួេោៃបច្ចុប្ប
ៃ្នភាពនានាលដាយស្វ័យតបវត្តិតាម៖

• អចុមីនមែេ
• ស្រជាអក្សរ	(SMS)
• ការលៅទូរសវ័ព្ទជាសំលេង

ការតាមដានសន្លឹកឆ ន្ោ តរបស់អនោក
— ឆៅឆេលសន្លឹកឆ ន្ោ តតត រូវបានឆ្ញើតាមបតបសណើ យ៍ 

ទទលួបាន និងរាប់—
មិនធ្្ប់ងាយតសរួលជាងឆនះឆទៀតឆទ។ 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

ត�ើ សន្លឹកត ន្ោ � 
ខ្ញុំ  តៅ ឯណា?



ទដិ្ឋភាពទទូៅនៃបំណុលប័ណ្ណកម្ចីរដ្ឋ	 ទរៀបចំទោយអ្នកវភិាគៃចីតបិញ ្ញត្ិ

78 | ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំណុលប័ណ្ណកម្ចីរដ្ឋ

ផ ន្ែកទៃះពណ៌នាអំពចីបំណុលប័ណ្ណកម្ចីរបស់រដ្ឋ។ ផ ន្ែក
ទៃះក៏ពិភាកសា្ងផដរពចីរទបៀបផដលវធិាៃការបំណុលទៅ
ទលចីសៃ្លឹកទ ន្ែ ត  អាចប៉ះពាល់ដល់ន្្ចំណាយរបស់រដ្ឋ
កនែុងការសងប័ណ្ណកម្ចីវញិ បបសិៃទបចីបតរូវបាៃយល់បពម
ទោយអនែកទបាះទ ន្ែ ត។

ប័ណ ្ណកម្ចីរដ្ឋ 
និងការចំណាយល�ចីប័ណ ្ណកម្ចី
ត�ើអ្ើជាប័ណ្ណកម្ើ? ប័ណ្ណកម្ចី គឺជាវធិចីមួយផដល
រោ្ឋ ភិបាល ៃិងបក រុមហុ៊ៃខ្ចីបបាក់។ រដ្ឋលក់
ប័ណ្ណកម្ចីដល់វៃិិទោគិៃទដចីម ច្ីទទួលបាៃមូ
លៃិធិ “ជាមុៃ” សបរាប់គទបរាងទំាងទៃះ 
ទហចីយបនាទា ប់មកសងវៃិិទោគិៃទោយ
រាៃការបបាក់កនែុងរយៈទពលមួយ។ រោ្ឋ ភិបាលថ្នែ ក់រដ្ឋ
ទបបចីប័ណ្ណកម្ចីជាចម្ងទដចីម ច្ីចំណាយសបរាប់ការទធវចីផ្
ៃការ ការសាងសង់ ៃិងផកលម្អគទបរាងទហោ្ឋ រចនាស
ម័្ៃ្ធ ដូចជាស្ាៃ ទំៃប់ ពៃ្ធនាគារ ឧទយាៃ សាលាទរៀៃ 
ៃិងអគារការោិល័យ។ 

តេ�ុអ្ើបានជាប័ណ្ណកម្ើត�រូវបានតតបើ? មូលទហតុ
ចម្ងសបរាប់ការទចញប័ណ្ណកម្ចីគឺថ្ទហោ្ឋ រចនា
សម័្ៃ្ធ ជាធម្មតា ្្តល់ទសវាកម្មកនែុងរយៈទពលទបចចីៃ
ន្ែំ ។ ទហតុដូទចនែះ វាសមទហតុ្លសបរាប់បបជាជៃ 
ទំាងកនែុងទពលបចុ្ប្ៃនែ ៃិងអនាគត កនែុងការជួយបង់ន្្
ទលចីគទបរាងទំាងទៃះ។ ដូចគានែ ទៃះ្ងផដរ វាអាចជាការលំ
បាកកនែុងការបង់បបាក់ទំាងអស់កនែុងទពលផតមួយ សបរាប់
ការចំណាយដ៏ធំនៃគទបរាងទំាងទៃះ។

ត�ើតបតេទសំខាន់ៗននប័ណ្ណកម្ើមានអ្ើខ្លះ? ប័ណ្ណក
ម្ចីផដលរដ្ឋទបបចីរាៃពចីរបបទភទធំៗគឺប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិ
ច្ទូទៅ ៃិងប័ណ្ណកម្ចីបបាក់ចំណូល។ ភាពខុសគានែ មួ
យរវាងប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ ៃិងប័ណ្ណកម្ចីចំណូ
លគឺរទបៀបសងបណ្ណកម្ចីទំាងពចីរ។ រដ្ឋបង់សងប័ណ្ណ
កម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ ទោយទបបចីមូលៃិធិទូទៅរបស់រដ្ឋ 
(គណៃចីបបតិបត្តិការចម្ងរបស់រដ្ឋ ផដលបតរូវបាៃទបបចី
ទដចីម ច្ីបង់ន្្ទលចីការអប់រ ំពៃ្ធធនាគារ តំផហទំាសុខភាព 
ៃិងទសវាកម្មទ្សេងៗទទៀត)។  
មូលៃិធិទូទៅបតរូវបាៃគំាបទជាចម្ងទោយពៃ្ធបបា
ក់ចំណូល ៃិងចំណូលពៃ្ធបាៃពចីការលក់។ រដ្ឋបង់
សងប័ណ្ណកម្ចីចំណូលពចីមូលៃិធិទូទៅ បុ៉ផៃ្តក៏បាៃ

មកពចីបបភពទ្សេងទទៀត្ងផដរ ដូចជា កនបមទសវា
បង់ទោយអនែកទបបចីបបាស់គទបរាងផដលទទួលបាៃមូ
លៃិធិ (ដូចជាពចីបញ្ជរបង់លុយទៅទលចីស្ាៃ)។ ភា
ពខុសគានែ មួយទទៀតរវាងប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ 
ៃិងប័ណ្ណកម្ចីចំណូលរបស់រដ្ឋ គឺជារទបៀបផដលប័ណ្ណទំាង
ទៃះបតរូវបាៃអៃុម័ត។ ប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅផដលទចញ
ទោយរដ្ឋបតរូវរាៃការយល់បពមទោយអនែកទបាះទ ន្ែ តរឯីប័
ណ្ណកម្ចីចំណូលជាទូទៅ មិៃចំាបាច់បតរូវការអៃុម័តទទ។

ត�ើអ្ើជាការចំណាយត�ើន្្ផ្ត�់េិរញ្ញប្បទានប័ណ្ណក
ម្ើ? បនាទា ប់ពចីការលក់ប័ណ្ណកម្ចី រដ្ឋបតរូវបង់ឲ្យបាៃទទៀង
ទាត់កនែុងរយៈទពលនមភៃ ឬសាមសិប ន្ែំ ទៅមុខទទៀត រហូ
តដល់ប័ណ្ណកម្ចីទំាងទនាះបតរូវបាៃសងរចួ។(បតង់ទៃះ
គឺបសទដៀង គានែ ៃលឹងរទបៀបផដលបគរួសារមួយបតរូវបង់សងបំ
ណុលផដរ។) រដ្ឋចំណាយខ្ស់សបរាប់គទបរាងផដលខួ្ៃ
្្តល់មូលៃិធិឲ្យតាមរយៈប័ណ្ណកម្ចី ជាងគទបរាងផដលខួ្ៃ
្្តល់មូលៃិធិទោយផ្ទា ល់ពចីទបពាះផតការបបាក់។ ន្្ចំណា
យបផៃថែមជាចម្ងអាបស័យទៅទលចីអបតាការបបាក់ ៃិងរ
យៈទពលផដលប័ណ្ណកម្ចីបតរូវបាៃសង។ 

ប័ណ ្ណកម្ចី និងការចំណាយរបស់រដ្ឋ
ចំនួនបំណុ�មូ�និធិទូតៅ។ រដ្ឋរាៃបបផហលជា 
$80 ពាៃ់លាៃនៃប័ណ្ណកម្ចីផដលគំាបទទោយមូ
លៃិធិទូទៅ ផដលរដ្ឋៃលឹងតបមរូវឲ្យបង់ៃូវបបាក់ទដចីម 
ៃិងការបបាក់បបចំា ន្ែំ ។ ទលចីសពចីទៃះទទៀត អនែកទបាះទ ន្ែ ត 
ៃិងរដ្ឋសភាបាៃអៃុម័តបបផហលជា $38 ពាៃ់
លាៃនៃប័ណ្ណកម្ចីផដលគំាបទទោយមូលៃិធិទូទៅ 
ផដលមិៃទាៃ់បាៃលក់ទចញ។ ភាគទបចចីៃនៃប័ណ្ណកម្ចីទំាង
ទៃះបតរូវបាៃទគរពំលឹងថ្ៃលឹងបតរូវបាៃលក់ទៅកនែុងបុ៉នា្ម ៃ ន្ែំ ខា
ងមុខទៃះ ទបពាះគទបរាងបផៃថែមទទៀតបតរូវការ្វកិា។ ្្មចីៗទៃះ 
ទយចីងប៉ាៃ់សា្ម ៃថ្ រដ្ឋកំពុងបង់បបផហលជា $7 ពាៃ់លាៃ 
កនែុងមួយ ន្ែំ ពចីមូលៃិធិទូទៅទដចីម ច្ីសងប័ណ្ណកម្ចី។

សំតណើ តបជាម�ិតៅត�ើសន្លឹកត ន្ោ �តនលះ។ រាៃវធិា
ៃការប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ែ ត
ទៃះ។ សំទណចី បបជាមតិ 14 ៃលឹងអៃុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋខ្ចីបបាក់ 
$5.5 ពាៃ់លាៃ ជាបឋមទលចីការបសាវបជាវទកាសិការទដចីម 
ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ការពយាបាលទវជ្ជសាបស្្ត ្មចីកនែុងរដ្ឋ 
California។
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ផ�ប៉លះពា�់ននការតបាលះត ន្ោ �តនលះត�ើការសង
តបាក់បំណុ� ។ ទយចីងប៉ាៃ់សា្ម ៃថ្ តនម្សរបុ 
(រមួទំាងការបបាក់) ទដចីម ច្ីបង់សងវធិាៃការប័ណ្ណកម្ចីកា
តពវកិច្។ទូទៅទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ែ តទៃះគឺបបផហលជា 
$7.8 ពាៃ់លាៃចំៃួៃសរបុទៃះៃលឹងទស្មចីជាមធ្យមបបផហ
លជា $260 ពាៃ់លាៃ កនែុងមួយ ន្ែំ សបរាប់រយៈទពលបប
ផហល 30 ន្ែំ  ផដលរាៃចំៃួៃបបរាណ 4 ភាគរយ ទបចចីៃ
ជាងចំៃួៃផដលរដ្ឋចំណាយកនែុងទពលបចុ្ប្ៃនែពចីមូលៃិធិទូ
ទៅទលចីបំណុលប័ណ្ណកម្ចីរបស់ខួ្ៃ។ ការចំណាយជាក់លា
ក់ៃលឹងអាបស័យទលចីព័ត៌រាៃលំអិតនៃការលក់ប័ណ្ណកម្ចី។ 

ផ�ប៉លះពា�់ននការតបាលះត ន្ោ �តនលះត�ើភាគេុ៊នននតបាក់
ចំណូ�រដ្ឋដដ�ត�រូវបានតតបើតបាស់តដើម្បើសងបំណុ�។ 
សូចនាករមួយនៃសាថែ ៃភាពបំណុលរបស់រដ្ឋគឺជាចំផណក
នៃចំណូលមូលៃិធិទូទៅបបចំា ន្ែំ របស់រដ្ឋ ផដលបតរូវកាត់
ទុកទដចីម ច្ីទូទាត់បំណុលប័ណ្ណកម្ចី។ ទៃះបតរូវបាៃទគសាគា ល់
ថ្សរារាបតទសវាកម្មបំណុលរបស់រដ្ឋ (DSR)។ ទោយ
សារផតបបាក់ចំណូលទំាងទៃះបតរូវផតបតរូវបាៃទបបចីទដចីម ច្ីស
ងបំណុល វាមិៃរាៃសបរាប់ចំណាយទលចី

កម្មវធិចីរដ្ឋដនទទទៀត ដូចជាបបតិបត្តិការមហាវទិយាល័យ 
ឬបង់ន្្ទសវាផ្ទំាសុខភាពទទ។ 

ដូចបាៃបង្ហា ញកនែុងរបូភាពទចី1 DSR 
ឥឡូវទៃះគឺបបផហលជា 4 ភាគរយ។ បបសិៃទបចីអនែក
ទបាះទ ន្ែ តមិៃយល់បពមទលចីប័ណ្ណកម្ចីផដលបាៃទសនែចីសំុ
ទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ែ តទៃះទទ ទនាះទយចីងពយាករណ៍ទុកថ្ 
DSR របស់រដ្ឋស្តចីពចីប័ណ្ណកម្ចីផដលបាៃអៃុម័តរចួ
ទហចីយ ៃលឹងទកចីៃទឡចីងកនែុងរយៈទពលពចីរបចី ន្ែំ ខាងមុខទទៀត 
ទពាលគឺទកចីៃទឡចីងដល់បបផហល 4.7 ភាគរយទៅ ន្ែំ  
2021-22 ទហចីយបនាទា ប់មកចាប់ទ ្្តចីម្យចុះ។  
បបសិៃទបចីអនែកទបាះទ ន្ែ តយល់បពមទលចីប័ណ្ណកម្ចីកា
តពវកិច្ទូទៅផដលបាៃទសនែចីសំុទលចីសៃ្លឹកទ ន្ែ តទៃះ 
ទយចីងពយាករណ៍ទុកថ្ វាៃលឹងបទងកចីៃ DSR បាៃបបផហល
មួយភាគបបំានៃពិៃទាុមួយភាគរយ ទបចីទបបៀបទធៀបទៅៃលឹងអវចី
ផដលវាៃលឹងអាចរាៃកនែុងរយៈទពលពចីរបចី ន្ែំ ខាងមុខទទៀត។ 
DSR របស់រដ្ឋនាទពលអនាគតៃលឹងខ្ស់ជាងអវចីផដលបាៃ
បង្ហា ញទៅកនែុងតួទលខទៃះ បបសិៃទបចីរដ្ឋ ៃិងអនែកទបាះ
ទ ន្ែ តយល់បពមទលចីប័ណ្ណកម្ចីបផៃថែមនាទពលអនាគត។
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ការបោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California
ច្បាប់បោះប ន្ោ តបឋមបោយបបើកចំ្ហរសម្រាប់បបក្ខជនកំពូលពើរនាក់ តម្មរូវថាបបក្ខជនទំាងអស់សម្រាប់ដំណែងកនោនុង
ការយិាល័យណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តម្តរូវណតច្នុះប ម្ ះបៅបលើសន្លឹកប ន្ោ តណតមួយ។ កាលពើមនុនម្តរូវោនបេស្គា ល់
ថាជាការយិាល័យបក្សព័ន្ធ ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តរមួរានការយិាល័យច្បាប់រដ្ឋ ការិ
យាល័យសភាសហរដ្ឋអាបមរកិនិងការយិាល័យរដ្ឋធមមននុញ្ញរបស់រដ្ឋ។

ទំាងបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមបោយបបើកចំ្ហ និងការបោះប ន្ោ តសកល អនោកអាច្បោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសបបក្ខជនណា
មួយ បោយមិនេិតពើេែបក្សអាទិភាព ណដលអនោកោនកំែត់យកបៅ បលើទម្មង់ច្នុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តរបស់អនោក។ 
បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម បបក្ខជនពើររបូណដលទទួលោនសបម្ងប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេ - មិនេិតពើេែបក្សអាទិភាព 
- នលឹងបន្តបៅម្បកួតកនោនុងការបោះប ន្ោ តសកល។ ម្បសិនបបើបបក្ខជនទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តភាេបម្ច្ើន (យា៉ា ងតិច្ 
50 ភាេរយ + 1) ការបោះប ន្ោ តសកល បៅណតម្តរូវបធវើប�ើង។

ម្បព័ន្ធបោះប ន្ោ តបឋមបបើកចំ្ហរបស់រដ្ឋ California មិនអននុវត្តចំ្បោះបបក្ខជនណដលឈរប ម្ ះ 
ជាម្បធានាធិបតើសហរដ្ឋអាបមរកិ េែៈកមមធិការកណាដា លម្បចំាបោនធើ ឬ ការយិាល័យកនោនុងតំបន់បទ។

បបក្ខជនណដលបេសរបសរបញ្ូលប ម្ ះ កនោនុងសន្លឹកប ន្ោ តសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះ
 ប ន្ោ ត បៅណតអាច្ឈរប ម្ ះបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម។ ប៉ានុណន្ត បបក្ខជនណដលបេសរសរបញ្ូលប ម្ ះកនោនុងសន្លឹកប ន្ោ ត

អាច្បន្តបៅការបោះប ន្ោ តទូបៅោនណតកនោនុងករែើ ណដលបបក្ខជនបនាះ ស្ិតកនោនុងចំ្បណាមបបក្ខជនណារានោ ក់ននបបក្ខជនពើរ
របូណដលទទួលោនសបម្ងប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមបនាះ។ បលើសពើបនះបទៀត មិនរានដំបែើ រការណតង
តំាងឯករាជ្យសម្រាប់ការបោះប ន្ោ តទូបៅបទ។

ច្បាប់រដ្ឋ California តម្មរូវឱ្យបោះពនុម្ពព័ត៌រានដូច្ោងបម្កាមបៅកនោនុងមេគានុបទទេសក៍បនះ។

ការយិាល័យតត រូវោនតតងតំាងបោយគណបក្ស/ការយិាល័យបក្សពន័្ធ
េែបក្សនបយាោយអាច្ណតងតំាងបបក្ខជនជាផូ្វការសម្រាប់ការយិាល័យម្តរូវោនណតងតំាងបោយ េែបក្ស/
ការយិាល័យបក្សព័ន្ធបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម។ បបក្ខជនណដលទទួលោនការណតងតំាងនលឹងបធវើជាតំណាងេែ
បក្សបនាះ ជាបបក្ខជនផូ្វការសម្រាប់ ការយិាល័យជាក់លាក់ បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តទូបៅ បហើយសន្លឹកប ន្ោ តនលឹង
ឆ្នុះបញំ្្ងចំ្បោះ ការកំែត់ ជាផូ្វការ។ អនោកណដលទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តបម្ច្ើនបំផនុត សម្រាប់េែបក្សនើមួយ
បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម នលឹងបន្តបៅម្បកួតកនោនុងការបោះប ន្ោ តសកល។ េែបក្សក៏បោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសមនន្តើ 
ននេែៈកមមធិការកណាដា លម្បចំាបោនធើ បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ ត បឋមផងណដរ។

អនោកបោះប ន្ោ តអាច្បោះប ន្ោ តោនណត បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមននេែបក្សនបយាោយ ណដលខួ្នោន 
បង្ហា ញអាទិភាពបម្កាយបពល ច្នុះប ម្ ះបដើម ើ្បោះប ន្ោ តណតប៉ានុបណាណ ះ។ បទាះយា៉ា ងណា េែបក្សនបយាោយអាច្ 
អននុញ្្ញ ត ឲ្យបនុេគាលរានោ ក់ ណដលោនបដិបសធការបង្ហា ញ អាទិភាពេែបក្សបោះប ន្ោ តោន បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម 
របស់េែបក្សបនាះ។

បសច្ក្តើណ្្ងការស្តើពើការបោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសម្បធានា
ធិបតើសហរដ្ឋអាបមរកិអាច្រកោនតាមអនឡាញបៅ 
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ការយិាល័យតដលតត រូវតតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត
េែបក្សនបយាោយមិនរានសិទ្ធិណតងតំាងបបក្ខជនផូ្វការសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោក
បោះប ន្ោ តកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមប�ើយ។ បបក្ខជនណដលម្តរូវោនណតងតំាងសម្រាប់ការយិាល័យ ណដលណតងតំាងបោយ
អនោកបោះប ន្ោ តកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម េឺជាអនោកណដលម្តរូវោនណតងតំាងរបស់ពលរដ្ឋ បហើយមិនណមនជាបបក្ខជនជាផូ្វកា
រននេែបក្សណាមួយ បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តសកលបនាះបទ។ បបក្ខជនសម្រាប់ការណតងតំាងបៅការយិាល័យណដលម្តរូវ
ណតងតំាង បោយអនោកបោះប ន្ោ តម្តរូវរានការបញ្ជា ក់ពើេែបក្សអាទិភាព ណដលរានលក្ខែសម្ត្តិម្េប់ម្រាន់ ឬកងវះេ
ែបក្សអាទិភាពណដលរានលក្ខែសម្ត្តិម្េប់ម្រាន់របស់ខួ្ន បៅបលើសន្លឹកប ន្ោ ត ប៉ានុណន្តការកំែត់េែបក្សអាទិភា
ពម្តរូវណតបម្ជើសបរ ើសបោយបបក្ខជន បហើយម្តរូវោនបង្ហា ញសម្រាប់ណតជាព័ត៌រានននអនោកបោះប ន្ោ តណតប៉ានុបណាណ ះ។ វាមិនរា
នន័យថាបបក្ខជនម្តរូវោនណតងតំាង ឬរំាម្ទបោយេែបក្សណដលោនកំែត់បទ ឬថារានទំនាក់ទំនងរវាងេែបក្ស 
និងបបក្ខជន បហើយរាម នបបក្ខជនណាណដល ម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តម្តរូវោនចាត់ ទនុកថាជាបបក្ខជនណដល
ម្តរូវោនណតងតំាងជាផូ្វការ របស់េែបក្សនបយាោយណាមួយប�ើយ។ បៅកនោនុងមេគានុបទសក៍ព័ត៌រានអនោកបោះប ន្ោ តកនោនុង
បោនធើ េែបក្សអាច្ច្នុះបញជាើបបក្ខជនសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត ណដលោនទ
ទួលការយល់ម្ពមជាផូ្វការពើេែបក្ស។

អនោកបោះប ន្ោ តណាមួយអាច្បោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសបបក្ខជនណាមួយសម្រាប់ការយិាល័យ ណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោ
យអនោកបោះប ន្ោ តម្បសិនបបើពួកបេបំបពញតាមលក្ខែសម្ត្តិបផ្សងបទៀត ណដលតម្មរូវឱ្យបោះប ន្ោ តសម្រាប់ការយិាល័
យបនាះ។ អនោកទទួលសបម្ងប ន្ោ តពើររបូកំពូលកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម បន្តបៅការបោះប ន្ោ តសកលសម្រាប់ការយិា
ល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត វ្ើបបើជាបបក្ខជនទំាងពើរោនបញ្ជា ក់ពើេែបក្សអាទិភាពដូច្រានោ ក៏
បោយ។ រាម នេែបក្សណារានសិទ្ធិឱ្យបបក្ខជនណដលកំែត់េែបក្សអាទិភាពរបស់ខួ្នបន្តបៅការបោះប ន្ោ តទូ
បៅោនបទ បលើកណលងណតបបក្ខជនណារានោ ក់ស្ិតកនោនុងចំ្បណាមបបក្ខជនពើររបូណដលទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេ 
បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម។

ការយិាល័យគ្មា នបក្សពន័្ធ
េែបក្សនបយាោយមិនរានសិទ្ធិណតងតំាងបបក្ខជនសម្រាប់ការយិាល័យរាម នបក្សព័ន្ធ បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមបទ 
បហើយបបក្ខជនបៅឯការបោះប ន្ោ តបឋមមិនណមនជាបបក្ខជនជាផូ្វការ សម្រាប់េែបក្សណាមួយសម្រាប់ការយិាល័
យជាក់លាក់បៅការបោះប ន្ោ តសកលបទ។ បបក្ខជនសម្រាប់ការណតងតំាងឱ្យបៅការយិាល័យ រាម នបក្សព័ន្ធអាច្មិនកំ
ែត់េែបក្សអាទិភាព ឬខវះេែបក្សអាទិភាពរបស់ខួ្ន បៅបលើសន្លឹកប ន្ោ ត។ បបក្ខជនពើររបូណដលទទួលសបម្ង ប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមនលឹងបន្តបៅការបោះប ន្ោ តសកលសម្រាប់ការយិាល័យរាម នបក្សព័ន្ធ។

អ្នកបរចិ្ចា គកំពូលៗទៅទលើ ទបក្ខជនរដ្ឋ និងវធិានការសន្លឹកទ ្្ន ត
បៅបពលេែៈករាម ធិការ (មននុស្ស ឬម្ក រុមមននុស្ស ណដលទទួល ឬចំ្ណាយលនុយកនោនុងបរាលបំែងជះឥទ្ធិពលដល់អនោក
បោះប ន្ោ តបដើម ើ្រំាម្ទ ឬម្ប្ំងនលឹងបបក្ខជន ឬវធិានការសន្លឹកប ន្ោ ត) រំាម្ទ ឬម្ប្ំងវធិានការសន្លឹកប ន្ោ ត ឬបបក្ខជន 
និងនរអង្គា សម្ោក់យា៉ា ងតិច្ $1 លានដនុល្ារ េែៈករាម ធិការម្តរូវរាយការែ៍ពើ អនោកបរចិាឆា េកំពូលៗទំាង 10 របស់
ខួ្នបៅេែៈកមមការអននុវត្តនបយាោយយនុត្តិធម៌ននរដ្ឋ California (California Fair Political 
Practices Commission, FPPC)។ េែៈករាម ធិការម្តរូវបធវើបច្្នុប្ននោភាពបញជាើប ម្ ះកំពូលទំាង 10 
បៅបពលរានការផ្្ស់ប្តូរ។
បញជាើទំាងបនះអាច្រកោនបៅបលើបេហទំព័ររបស់ FPPC នៅ 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

ការបោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ CALIFORNIA បន្ត

ខ្ពស់ ជាងគេ



82

ការចះុឈ ម្ ះអ្នកឈោះឈ ្្ន ត
ប្រសិនប្រើអ្នកបានចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តរចួប�ើយ អ្នកមិនចំាបាច់ចុះប ម្ ះសារជាថមើបេ ល�ើកល�ងលែ អ្នក្្រតូរប ម្ ះ អាសយដ្ឋា នផ្ះ 
អាសយដ្ឋា នអុើមមលរ្រស់អ្នក ឬប្រសិនប្រើអ្នកចង់ ្្រតូរ ឬបបរើសបរ ើសគណ្រក្សនបោបាយណាមួយ។.

អ្នកអាចចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តតាមអនឡាញបៅ registertovote.ca.gov ឬ េតូរស័ព្បៅ្រណ្ាញទាន់ប�តុការណ៍ 
អ្នកបបាះប ្្ន តឥតគិតថថលៃរ្រស់រដឋាបលខាធិការតាមបលខ (888) 345-4917 បដើម ើ្ឲ្យបគបផញើេបមង់ម្រ្រ្រេមកអ្នកតាមថប្រសណើ យ៍។
ពាក្យសំុចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តអាចរកបានបៅការោិល័យថប្រសណើ យ៍ភាគបបចើន ្រណាណា ល័យ ការោិល័យរដ្ឋា ភិបាលបក រុង និងបខានធើ 
ការោិល័យបបាះប ្្ន តបខានធើ និងការោិល័យរដឋាបលខាធិការ រដឋា California។

ការចុះល ម្ ះអ្នកលោះល ្្ន ែមាន�ក្ខខណ្ឌ
ក្នងុអំឡុងបពល 14 ថថងៃ មុនថថងៃបបាះប ្្ន ត និងរា្់រ្រញ្តូលទំាងថថងៃបបាះប ្្ន ត អ្នកអាចបៅការោិល័យមនន្ើបបាះប ្្ន តប្រចំាបខានធើរ្រស់
អ្នក មណ្ឌ លបបាះប ្្ន ត ឬកមនលៃងបបាះប ្្ន តបដើម ើ្ចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តបដ្យមានលក្ខខណ្ឌ ប�ើយបៅបបាះប ្្ន ត។ បដើម ើ្មសវែងយល់្រមនថែម 
សតូមចតូលបៅ sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/។

ចះុឈ ម្ ះទកុជាមុនឈៅអាយដុប់ប្ោំមួយ ្្នំ ។ 
ឈោះឈ ្្ន តឈៅអាយដុប់ប្ោំបី ្្នំ ។
ការចុះប ម្ ះជាមុនអាចរកបានតាមអនឡាញសបមា្់រអ្នកមានអាយុ 16 ្្នំ និង 17 ្្នំ មដលមានសិេ្បិៅបគ�េំព័រ  
registertovote.ca.gov ឬតាមរយៈេបមង់ម្រ្រ្រេចុះប ម្ ះជាបកដ្ស។ យុវរនរដឋា California មដលបានចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តជាមុន  
នឹងបធវែើឱ្យការចុះប ម្ ះរ្រស់ពួកបគសកមមបឡើងវញិ បៅបពលពួកបគមានអាយុ 18 ្្នំ ។

ចុះប ម្ ះជាមុន ក្នងុរំហាន 4 ោ៉ា ងងាយបសរួល៖
1. ចតូលបៅកាន់ registertovote.ca.gov។
2. ចុច្៊រតូតុង “ចុះប ម្ ះជាមុនបដើម ើ្បបាះប ្្ន ត”។
3. កាលៃ យជាអ្នកបានចុះប ម្ ះបដ្យសវែយ័ប្រវតិ្បៅថថងៃកំបណើ តគំរ្់រ 18 ្្នំ រ្រស់អ្នក។
4. បធវែើការបបាះប ្្ន តបៅថថងៃបបាះប ្្ន ត!

ឈតកីារចះុឈ ម្ ះជាមុនគជឺាអ្ី?
ប្រសិនប្រើអ្នកមានអាយុ 16 ឬ 17 ្្នំ  ប�ើយ្ំរបពញបគ្់រលក្ខខណ្ឌ សិេ្អិ្នកបបាះប ្្ន តបផ្សងបេៀត អ្នកអាចចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តជាមុនបៅ 
registertovote.ca.gov។

បរាន់មត្ំរបពញពាក្យសំុចុះប ម្ ះជាមុនតាមអនឡាញ ប�ើយបៅចំថថងៃកំបណើ តគំរ្់រ 18 ្្នំ រ្រស់អ្នក អ្នកនឹងបតរូវបានចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន ត
បដ្យសវែយ័ប្រវតិ្។

ពត័ម៌ានស្ីពឯីកជនភាពការចះុឈ ម្ ះអ្នកឈោះឈ ្្ន ត
កមមវធិើចុះល ម្ ះអ្នកលោះល ្្ន ែជាសមាងា ែ់លៅផ្ះលោយមានសុវែ្ថិភាព៖ អ្នកបបាះប ្្ន តមួយចំនួនមដលកំពុងប្រឈមនឹងសាថែ នភាពគំរាមកំ
ម�ងដល់អាយុរើវតិ (បពាលគឺរនរងបបរាះ និងអ្នករស់រានពើអំបពើ�ិងសាក្នងុបគរួសារ ការឈលៃ្រចា្់រ ការប្រៀតប្រៀនផលៃតូវបភេ ការរួញដតូរមនុស្ស 
ការរបំោភ្ំរពានមនុស្សចាស់/មនុស្សបពញវយ័ក្នងុ្រនុ្ក) អាចមានគុណសម្តិ្បរា្់របរាន់សបមា្់រឋានៈជាអ្នកបបាះប ្្ន តសមាងៃ ត់ ប្រសិនប្រើ
ពួកបគជាសមារិកសកមមថនកមមវធិើសុវតថែភិាពបៅផ្ះ។ សបមា្់រព័ត៌មាន្រមនថែម សតូមទាក់េងកមមវធិើសុវតថែភិាពបៅផ្ះរ្រស់រដឋាបលខាធិការតាម
បលខេតូរស័ព្មិនគិតថថលៃ(877) 322-5227 ឬចតូលបៅកាន់sos.ca.gov/registries/safe-home/។
ឯកជនភាពននព័ែ៌មានអ្នកលោះល ្្ន ែ៖ ព័ត៌មានអំពើសំ្ុរបត្រញ្ជា ក់ការចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តរ្រស់អ្នកនឹងបតរូវបានបប្រើបដ្យមនន្ើបបាះ
ប ្្ន តបដើម ើ្បផញើឱ្យអ្នកនតូវព័ត៌មានផលៃតូវការអំពើដំបណើ រការបបាះប ្្ន ត ដតូចជាេើតំាងថនកមនលៃងបបាះប ្្ន ត និង្រញ្ហា  និងប្រក្ខរននានាមដលនឹង
បលចបឡើងបលើសនលៃកឹប ្្ន ត។ ការបប្រើបបាស់ព័ត៌មានការចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តសបមា្់រពាណិរជាកមម គឺបតរូវបានហាមឃាត់ បដ្យចបា្់រ 
និងមានបទាសកបមិតមរ្មិ។ ព័ត៌មានអ្នកបបាះប ្្ន តប្រម�លជាបតរូវបានផ្ល់បៅប្រក្ខរនសបមា្់រមុខតំមណង គណៈកមាម ធិការវធិានការសនលៃឹ
កប ្្ន ត ឬរនដថេបេៀតសបមា្់រការបបាះប ្្ន ត សបមា្់របរាល្ំរណងលក្ខណៈសិកសាបសាវបជាវ សារព័ត៌មាននបោបាយ ឫរដ្ឋា ភិបាល ដតូច
មដលបតរូវបានសបបមចបដ្យរដឋាបលខាធិការ។ ្័រណណាប្រើក្ររ បលខសនិ្សុខសង្គម ឬ �តថែបលខារ្រស់អ្នក ដតូចមដលបាន្រងាហា ញបលើ្័រណណាចុះឈ្
បមាះអ្នកបបាះប ្្ន តរ្រស់អ្នក មិនបតរូវអាច្របញញ្សបមា្់របរាល្ំរណងទំាងបនះបេ។ ប្រសិនប្រើអ្នកមានសំណួរទាក់េងនឹងការបប្រើបបាស់ព័ត៌
មានអ្នកបបាះប ្្ន ត ឬមាន្ំរណងចង់រាយការណ៍អំពើការបប្រើបបាស់ខុសបលើព័ត៌មានទំាងបនះ មដលគួរបអាយសង្័សយ សតូមេតូរស័ព្បៅ្រណ្ាញ
ទាន់ប�តុការណ៍អ្នកបបាះប ្្ន តឥតគិតថថលៃរ្រស់រដឋាបលខាធិការតាមបលខ (888) 345-4917។
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	រប�ៀ�បោះប ន្ោ តតាមសំ�ុតតបត�សណីយ៍
បតនីរណាខះ្អាចបោះប ន្ោ តតាមបត�សណីយ៍ោន?
អ្នកបោះប ្្ន តគ្រប់របូដែលោនចុះប ម្ ះរចួ នឹងទទួលោនសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមបគបសណីយ៍មួយសនឹ្កសគរាប់ការបោះប ្្ន តជាសាកលប ង្ៃ
ទី 3 ដែវចិ្ឆិកា ្្នំ  2020។ មននី្បោះប ្្ន តគបចំាបោនធី នឹងចាប់ប ដ្ីមប ញ្ីសនឹ្កប ្្ន តតាមបគបសណីយ៍បៅកាន់អ្នកបោះប ្្ន តឲ្យោនមុន
ប ង្ៃទី 5 ដែតុលា ្្នំ  2020។ គបសឆិនបបីអ្នកមឆិនទទួលោនសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមបគបសណីយ៍របស់អ្នក ឬគតរូវការបស្នីសំុការជំនួស្មី សូម
ទាក់ទងការយិាល័យបោះប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នក។ ព័ត៌រានទំនាក់ទំនងការយិាល័យបោះប ្្ន តគបចំាបោនធី អាចរកប�ីញបៅទំព័រ 110 
បនបសៀវបៅម្ុ្របទ្ទសក៍បនះ។

រប�ៀ��ញ្ជូនសន្លឹកប ន្ោ តបោះប ន្ោ តតាមបត�សណីយ៍រ�ស់អនោកតតឡ�់មកវញិ
បនា្ទ ប់ពីោន្ូរសជបគមីសរបស់អ្នកបៅបលីសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុគតរបស់អ្នករចួរាល់ប�ីយ សូមដាក់វាបៅក្នុងបគសាមសំបុគត្ូ្វការដែល
ដ្ល់ជូនបដាយការយិាល័យបោះប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នក រចួបឆិទវាឲ្យជឆិត។ ចុះហត្ថលេខា បលីបគសាមសំបុគតបៅបពលគតរូវោនដណនំា។  
អ្នករានជបគមីសជាបគចីនសគរាប់បញូ្នសនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នកគតឡប់មកវញិ។

បែីម្ីធានាសនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នកមកែល់តាមកាលកំណត់ សូមបញូ្នវាគតឡប់មកវញិ៖

តាមបគបសណីយ៍—គតរូវដតវាយគតាបគបសណីយ៍បលីសំបុគតបៅប ង្ៃទី ឬមុនប ង្ៃទី 3 ខែវចិ្ឆិកា នឆិងោនទទួលបដាយការយិាល័យបោះ
ប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នកមឆិនឲ្យយឺតជាងប ង្ៃទី 20 ខែវចិ្ឆិកា។ មឆិនតមមរូវឲ្យមានថ ល្ៃខតមថមរៃសណីយ៍ល�ីយ!

បដាយផ្្ទ ល់—យកមកដាក់បៅការយិាល័យបោះប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នក ឬបៅមណ្ឌ លបោះប ្្ន ត កដន្ងបោះប ្្ន ត ឬទីតំាង
ទរ្ាក់សនឹ្កប ្្ន តបៅរែ្ឋ California មុនបពលការយិាល័យបោះប ្្ន តបឆិទទាវា របៅបរាោ ង 8:00 យប់ បៅប ង្ៃទី 3 ដែវចិ្ឆិកា។

ចបាប់រែ្ឋ ដ្ល់បសរភីាពែល់អ្នកបោះប ្្ន តក្នុងការចាត់តំាងនរណារា្ន ក់តាមការបគជីសបរសីរបស់ពួកប្រឲ្យបញូ្នសនឹ្កប ្្ន តបោះប ្្ន តតាមសំបុគត
របស់ពួកប្រមកវញិ។ បទាះជាយាោ ងណា បយីងសូមដណនំាឲ្យអ្នកគរាន់ដតចុះ�ត្ថបលោបលីសនឹ្កប ្្ន តដែលោនបំបពញរចួរបស់អ្នក ប�ីយ
គប្រល់ឲ្យនរណារា្ន ក់ដែលអ្នកបជឿទុកចឆិត្។ ប�ីយមឆិនគតរូវគប្រល់សនឹ្កប ្្ន តបោះប ្្ន តតាមសំបុគតរបស់អ្នកបទ គបសឆិនបបីអ្នកមឆិនទាន់ោនបឆិទជឆិត 
នឆិងចុះ�ត្ថបលោបៅបលីែ្នងបគសាមសំបុគតដែល ដ្ល់ជូនបដាយការយិាល័យបោះប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នក។

បទាះបីជាអ្នកោនទទួលសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុគត នឆិងបគសាមសំបុគតរបស់អ្នកក៏បដាយ អ្នកបៅដតអាចបោះប ្្ន តបដាយផ្្ទ ល់បៅ
កដន្ងបោះប ្្ន តរបស់អ្នកបៅប ង្ៃបោះប ្្ន ត។ យកសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុគតរបស់អ្នកមកកាន់កដន្ងបោះប ្្ន ត ប�ីយឲ្យវាបៅបុ្្រលឆិក
ការយិាល័យបោះប ្្ន តបែីម្ីបដាះែូរជាមួយនឹងសនឹ្កប ្្ន តបៅកដន្ងបោះប ្្ន ត។ គបសឆិនបបីអ្នកមឆិនរានសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុគត 
នឆិងបគសាមសំបុគតរបស់អ្នកបទបនាះ អ្នកអាចនឹងបោះប ្្ន តបដាយបគបីសនឹ្កប ្្ន តបបណាដ ះអាសន្នោន។ បនះធានាថា អ្នកបៅមឆិនទាន់ោនបោះ
ប ្្ន តរចួបៅបឡយីបទ។

បោនធីទំាងអស់ ដ្ល់ជបគមីសដែលអាចទទួលយកោនមួយបៅថាការបោះប ្្ន តតាមសំបុគតដែលអាចយកោនពីចរាងៃ យ (RAVBM)។ 
RAVBM អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបោះប ្្ន តដែលជាជនពឆិការទទួលោនសនឹ្កប ្្ន តរបស់ពួកប្របៅ ្្ទះ នឆិង្ូរសបគជីសបរសីបដាយឯករាជ្យ 
នឆិងឯកជន មុនបពលប ញ្ីវាគតឡប់មកកាន់មននី្បោះប ្្ន តវញិ។ សូមទាក់ទងមននី្បោះប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នកសគរាប់ព័ត៌រានបដន្ថម។

ចង់ប�ីញលទ្្ធ លបនការបោះប ្្ន តជាសាកលបៅប ង្ៃទី 3 ដែវចិ្ឆិកា ្្នំ  2020 
បនា្ទ ប់ពីការយិាល័យបោះប ្្ន តបឆិទទាវា របៅបរាោ ង 8:00 យប់ដែរឬបទ? ចូលបៅ
កាន់ប្រ�ទំព័រគបកាសលទ្្ធ លបោះប ្្ន តរបស់រែ្ឋបលោធឆិការរែ្ឋ California 
តាម electionresults.sos.ca.gov។

ប្រ�ទំព័រគបកាសលទ្្ធ លការបោះប ្្ន ត្ឺរគតរូវោនបធវាីបចុ្ប្ន្នភាពបរៀងរាល់គោំនាទីបៅយប់ប ង្ៃបោះប ្្ន ត បៅបពលបោនធីរាយ
ការណ៍លទ្្ធ លបៅរែ្ឋបលោធឆិការ។ មននី្បោះប ្្ន តគបចំាបោនធីប ញ្ីលទ្្ធ លបោះប ្្ន តពាក់កណាដ ល្ូ្វការបៅកាន់ប្រ�ទំព័ររបស់រែ្ឋបលោធឆិការ បនា្ទ ប់ពីការយិាល័យបោះប ្្ន តបឆិទទាវា របៅបរាោ ង 8:00 យប់ នឆិងបន្ប ញ្ីរការបធវាីបចុ្ប្ន្នភាពយាោ ងបោច
ណាស់បរៀងរាល់ពីរបរាោ ងមដង រ�ូតទាល់ដតសនឹ្កប ្្ន តបៅប ង្ៃបោះប ្្ន តគតរូវោនរាប់អស់។

ចាប់ប ដ្ីមបៅប ង្ៃទី 5 ដែវចិ្ឆិកា រ�ូតែល់ប ង្ៃទី 3 ដែធ្នូ ្្នំ  2020 ប្រ�ទំព័រគបកាសលទ្្ធ លបោះប ្្ន តនឹងបធវាីបចុ្ប្ន្នភាពជាបរៀងរាល់ប ង្ៃបៅបរាោ ង 5:00 លាងៃ ច ែណៈដែលបោនធីរាប់សនឹ្កប ្្ន តដែលបៅបសសសល់។

លទ្្ធ លជា្ូ្វការបនការបោះប ្្ន តនឹងគតរូវោនគបកាស្សាយបៅគតឹមប ង្ៃទី 11 ដែធ្នូ ្្នំ  2020 តាម sos.ca.gov/elections/។
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ជំនួយសម្រាប់អ្នកបោះប ្្ន តជាជនពកិារ
រដ្ឋ California ប ត្េជ្ញា ចិតតេធានាថា អ្នកបោះប ្្ន តគ្រ្់រ ូ្ អាចបោះប ្្ន តោនគ្ក្បោយឯកជនភាព 
និងឯករាជ្យភាព។ 

សគរា្់ព័ត៌រានលមិ្ត្ននថែមប�ៀតអំពីជំនួយ នដលបោនធីរ្ស់អ្នកផតេល់ជូនអ្នកបោះប ្្ន តជ្ជនពិការ សូម 
ពិនិត្យបមីលម្្រគុប�ទេសក៍ព័ត៌រានអ្នកបោះប ្្ន តក្នគុងបោនធីរ្ស់អ្នក ឬទាក់�ងបោនធីរ្ស់អ្នក។ ព័ត៌រាន�ំនាក់
�ំនងបោនធីរានបៅ�ំព័រ 110 ននម្្រគុប�សក៍បនះ។ 

ការបោះប ្្ន តបៅកននលែងបោះប ្្ន ត ឬមណ្ឌ លបោះប ្្ន ត
គ្សិនប្ីអ្នកគតរូវការជំនួយ្ូរសសន្លឹកប ្្ន តរ្ស់អ្នក អ្នកអាចបគជីសយករហូតដល់មនគុស្សពីរនាក់ 
បដីម្ីជួយអ្នក។ គ្ុ្្រលបនះមិនអាចជ្៖

• និបោជករ្ស់អ្នក ឬនរណារា្ន ក់ នដលបធវីការឱ្យនិបោជករ្ស់អ្នកប�យី
• បមដលឹកនំាសហជីពកម្មកររ្ស់អ្នក ឬនរណារា្ន ក់ នដលបធវីការឱ្យសហជីពការងាររ្ស់អ្នក

ការបោះប ន្ោ តបៅចិប្ចើមផ្លូវ អាចឱ្យអ្នកចតបៅជិតកនន្ងបោះប ្្ន ត្ំផគុតតាមនដលអាចបធវីបៅោន។ មននតេបីោះឆ្
បនាតនលឹងយក្ញី្ប ្្ម ះឲ្យអ្នកចគុះហតថែបលោ សន្លឹកប ្្ន តមួយ និងសរាភា រៈបោះប ្្ន តឯប�ៀត នដលអ្នកគតរូវការ មិ
នថាអ្នកបៅនក្រន្រមចំណតឬបៅក្នគុងឡានកតេ។ី សូមទាក់�ងមកការោិល័យបោះប ្្ន តរ្ស់អ្នក បដីម្ីសាកសួ
រថាបតីរានការផ្ដល់ជូនការបោះប ្្ន តបលីចិបញចមីផូ្វបៅ�ីកនន្ងឬមជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ្្ន តរ្ស់អ្នកឫប�។ 

គ្រ្់កនន្ងបោះប ្្ន ត និងមណ្ឌ លបោះប ្្ន តទំាងអស់ តគមរូវឲ្យរានការ្ង្កលក្ខណៈងាយគសរួលសគរា្់ 
ជនពិការអាចចូលបៅបោះប ្្ន តោន បហីយនលឹងរានរា៉ា សគុនីបោះប ្្ន តនដលអាចចូលបគ្ីោន។

ការបោះប ្្ន តបៅផះ្
គ្ព័ន្ធបោះប ្្ន តតាមសំ គ្ុគតពីចរាងា យ (RAVBM) ផតេល់នូវ ជបគមីសអាចបធវីោនសគរា្់អ្នកបោះប ្្ន តជ្ជនពិ
ការ បដីម្ី��ួលសន្លឹកប ្្ន តរ្ស់ខួ្នបៅឯលំបៅោ្ឋ ន បហីយ្ូរសវាបោយឯករាជ្យ និង បោយឯកជន មគុននលឹង
បផញាីវាបៅមននតេនីផ្នកបោះប ្្ន ត។ សូមទាក់�ងមននតេបីោះប ្្ន តគ្ចំាបោនធីរ្ស់អ្នកសគរា្់ព័ត៌រាន្ននថែម។

បសៀវបៅមគ្គុបេសកព៍ត័រ៌ានអ្នកបោះប ្្ន តបោះពគុម ្ភជាអក្សរធំៗ ឬជាសបមលែង
បសៀវបៅម្្រគុប�សក៍បនះអាចរកោនជ្�គមង់បោះពគុមភាអក្សរធំៗ និងជ្សបម្ង។ បសៀវបៅម្្រគុប�សក៍បនះក៏
អាចរកោនបោយមិន្ិរតន្្ជ្ភាសាអង់ប្្រសភាសាចិន ភាសាហិណ្ឌី  ភាសាជ ៉្ាគុន ភាសានខ្មរ ភាសាកូបរ េ 
ភាសាបអស្ប៉ាញ ភាសាតាហ្្�ូក ភាសាន្ និងភាសាបវៀតណាមផងនដរ។ 

បដីម្ីបស្នសីគុ៖ំ

សូម�ូរស័ពទេបៅ្ណាតេ ញទាន់បហតគុការណ៍អ្នកបោះប ្្ន តបោយមិន្ិរតន្្រ្ស់រដ្ឋបលោធិការតាមបលខ 
(888) 345-4917

ចូលបៅកាន់ voterguide.sos.ca.gov

ទាញយក�គមង់ជ្សំបលង MP3 បៅ voterguide.sos.ca.gov/audio/km
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សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់
ត ើ្ខ្ញំត្រូវបានចញះត ម្ ះតបាះត ន្ោ ្ដែរតេ?
ដ�ើម ើ្អាចមានសិទ្ិចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ តកនោុងរ�្ឋ California ោន អនោកតតរូវតត៖

• ជាពលរ�្ឋអាដមរកិ និងជាអនោករស់ដៅរ�្ឋ California 

• មានអាយុចាប់ពើ 18 ន្ោំ ដ�ើងដៅដៅថ ង្ៃដោះដ ន្ោ ត
• បចុ្ប្ននោមិនស្ិតកនោុងពន្នាគាររ�្ឋឬសហព័ន្ឬដៅដលើលក្ខខណ្ឌ ដោះតលងសតមាប់ការផ្តនាទា ដោសបទឧតកិ�្ឋ និង
• បចុ្ប្ននោមិនតតរូវោនរកដ�ើញថាអសមតភ្ាពផ្លូវចិត្តកនោុងការដោះដ ន្ោ តដោយតុលាការ។

ដ�ើម ើ្ពិនិត្យដមើលស្្នភាពថនការចុះដ ម្ ះជាអនោកដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក សលូមចលូលដៅដេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov។

ត ើ្មានអ្ើតកើ្ត�ើងតបសិនតបើខ្ញំត ល្េចចញះត ម្ ះតបាះត ន្ោ ្ ឬត្្ើបច្ញប្បននោភាពការ
ចញះត ម្ ះរបស់ខ្ញំ?
កំុោរម្ភអើ! តបសិនដបើអនោកខកខានដៅថ ង្ៃទើ 19 តខ តុលា ន្ោំ  2020 ត�លជាថ ង្ៃផុតកំណត់ថនការចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ តដនាះ ចបាប់រ�្ឋ 
California អនុញ្ញា តឱ្យអនោកចុះដ ម្ ះដ�ើម ើ្ដោះដ ន្ោ ត និងដោះដ ន្ោ តោនរហលូត�ល់ដមាោ ង 8:00 លាងៃ ច ដៅថ ង្ៃដោះដ ន្ោ តដៅការយិាល័យដោះ 
ដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោក ឬដៅទើតំាងដោះដ ន្ោ តណាមួយកនោុងដខានធើរបស់អនោក។ �ំដណើ រការដនះតតរូវដេដៅថា ការចុះដ ម្ ះអនោកដោះដ ន្ោ តមាន
ល័ក្ខខ័ណ្ឌ  ដហើយតតរូវោនដេសំដៅជាទលូដៅថាជាការចុះដ ម្ ះអនោកដោះដ ន្ោ តដៅថ ង្ៃតតមួយ។ 

ដនះេឺជារដបៀបត�លវា�ំដណើ រការ៖
1. ដៅកាន់ការយិាល័យដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើ មណ្ឌ លដោះដ ន្ោ ត ឬកតន្ងដោះដ ន្ោ តដៅកនោុងដខានធើរបស់អនោក - ទើតំាងអាចរកោនដៅកនោុង

ដសៀវដៅមេុ្ដទសក៍ព័ត៌មានអនោកដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោក ឫតាមដេហទំព័រ vote.ca.gov។
2. បំដពញប័ណ្ណចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ ត។
3. ដោះដ ន្ោ តដលើសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកដៅការយិាល័យដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើ មណ្ឌ លដោះដ ន្ោ ត ឬកតន្ងដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក។
4. ដៅដពលត�លមនន្តើដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើ�ំដណើ រការការចុះដ ម្ ះរបស់អនោក ដហើយកំណត់ថា អនោកមានសិទ្ិ 

អនោកនលឹងតតរូវោនចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ ត ដហើយសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកនលឹងតតរូវោនរាប់។
5. ពិនិត្យដមើលថាដតើសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកតតរូវោនរាប់ឬអត់ ដោយចលូលដមើលដេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov។ ការយិាល័យដោះ 

ដ ន្ោ តកនោុងដខានធើមានរហលូត�ល់ 60 ថ ង្ៃ បនាទា ប់ពើថ ង្ៃដោះដ ន្ោ ត ដ�ើម ើ្ផ្តល់ព័ត៌មានដនះ។

ត ើ្ខ្ញំអាចសិកសាអំពើតបក្ខជន និងសំតណើ តបជាម្ិតៅកដនលេងណា?
ពិនិត្យដមើលដសៀវដៅមេុ្ដទសក៍ព័ត៌មានអនោកដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោកសតមាប់ព័ត៌មានអំពើដបក្ខជន និងវធិានការកនោុងមលូលោ្ឋ នរបស់អនោក។ 
ចាប់ដផ្តើមដៅទំព័រទើ 16 ថនដសៀវដៅមេុ្ដទសក៍ដនះ អនោកនលឹងដ�ើញព័ត៌មានអំពើសំដណើ  តបជាមតិទលូោំងរ�្ឋ។
ដ�ើម ើ្តសវែងរកដសចក្តើត្្ងការណ៍ពើដបក្ខជនតបធានាធិបតើ សលូមចលូលដមើលដេហទំព័ររបស់រ�្ឋដលខាធិការ vote.ca.gov។
ដ�ើម ើ្តស្វតជាវការដធវែើវភិាេោនដលើយុទន្ាការសតមាប់ដបក្ខជនរ�្ឋ និងមលូលោ្ឋ នចលូលដៅកាន់ដេហទំព័ររបស់រ�្ឋដលខាធិការដៅ 
powersearch.sos.ca.gov។
ដ�ើម ើ្តស្វតជាវការដធវែើវភិាេោនដលើយុទន្ាការសតមាប់ដបក្ខជនតបធានាធិបតើ និងសមាជិកសភាចលូលដៅកាន់ដេហទំព័ររបស់េណៈកមមការដរៀ
បចំការដោះដ ន្ោ តសហព័ន្ដៅ www.fec.gov។

ត ើ្មានឧបករណ៍អ្ើខលេះដែលអាចរកបានតៅតលើតេហេំព័ររបស់រែ្ឋតលខា្ិការ?
ចលូលដៅកាន់ vote.ca.gov ដ�ើម ើ្រកឧបករណ៍សតមាប់ជួយអនោក៖
• ពិនិត្យព័ត៌មានចុះដ ម្ ះអនោកដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក 

• ចុះដ ម្ ះ ឬចុះដ ម្ ះដ�ើងវញិដ�ើម ើ្ដោះដ ន្ោ ត
• ចុះដ ម្ ះសតមាប់ការតាមោនសន្លឹកដ ន្ោ តត�លដោះតាមសំបុតត
• តសវែងរកកតន្ងដោះដ ន្ោ ត ឬមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក

• ោក់ទងការយិាល័យដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោក



86

ត ើ្ខ្ញំតបាះត ន្ោ ្តៅកដនលេងណា?
ដខានធើនើមួយៗមានកតន្ងដោះដ ន្ោ ត ឬមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ ត ដបើកដៅថ ង្ៃដោះដ ន្ោ ត។ ដខានធើោំងអស់ក៏នលឹងមានកតន្ងដោះដ ន្ោ តមុន 
និងដោយផ្ទា ល់មួយ ឬដតចើន។ ដ�ើម ើ្តសវែងរកទើតំាងដោះដ ន្ោ តមុនរបស់អនោក សលូមចលូលដៅដេហទំព័រ vote.ca.gov ឬពិនិត្យដមើលដសៀវដៅ 
មេុ្ដទទាសក៍ព័ត៌មានអនោកដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោក។ 

អនោកក៏អាចទលូរស័ពទាមកបណា្ត ញោន់ដហតុការណ័អនោកដោះដ ន្ោ ត ឥតេិតថ្្ របស់រ�្ឋដលខាធិការដលខ (888) 345-4917 ោនផងត�រ។

អនោកក៏អាចដផញើស្រពាក្យថា “Vote” ដៅ GOVOTE (468683) ដ�ើម ើ្រកទើតំាងថនកតន្ងដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក។

តបសិនដបើអនោករស់ដៅកនោុងដខានធើមួយថនដខានធើោំងដនះ៖ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, 
Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, ឬ Tuolumne អនោកអាចដោះដ ន្ោ តដៅ
មណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តណាមួយកនោុងដខានធើរបស់អនោក។ ចលូលដៅដេហទំព័រ voterschoice.sos.ca.gov។

ត ើ្ខ្ញំតបាះត ន្ោ ្តាមសំបញត្បតបសណើ យ៍តោយរតបៀបណា?
សតមាប់ការដោះដ ន្ោ តដនះ រាល់អនោកដោះដ ន្ោ តត�លោនចុះដ ម្ ះោំងអស់ ដៅរ�្ឋ California នលឹងទទួលោនសន្លឹកដ ន្ោ តសតមាប់ដោះ
តាមសំបុតត។ ការយិាល័យដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោកនលឹងដផញើសន្លឹកដ ន្ោ តតាមថតបសណើ យ៍ ចាប់ដផ្តើមពើថ ង្ៃទើ 5 តខតុលា ន្ោំ  2020 ។ 
សតមាប់ព័ត៌មានបតនម្សលូមដមើលទំព័រ 83 ដសៀវដៅមេុ្ដទសក៍ដនះ។

ត ើ្ត្រូវការដ្ម្បមលេប៉ញន្ម នតែើម្បើត្្ើត្�ប់តៅវញិនូវសនលេឹកត ន្ោ ្តបាះតាមសំបញត្របស់ខ្ញំ?
គាម នតតម គាម នបញ្ហា ! ការបិទតតមដលើដតស្មសំបុតតសន្លឹកដ ន្ោ តតាមសំបុតត តតរូវោនបង់តោក់ជាមុនដោយដខានធើ និងឥតេិតថ្្សតមាប់ 
អនោកដោះដ ន្ោ តោំងអស់ដៅរ�្ឋ California។

ត ើ្ខ្ញំអាចត្្ើសនលេឹកត ន្ោ ្តបាះតាមសំបញត្របស់ខ្ញំតៅវញិតោយរតបៀបណា?
បនាទា ប់ពើោនេលូសជដតមើសរបស់អនោកដៅដលើសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមសំបុតតរបស់អនោករចួរាល់ដហើយ សលូមោក់វាដៅកនោុងដតស្មសំបុតតផ្លូវការត�ល
ផ្ដល់ជលូនដោយការយិាល័យដោះដ ន្ោ តដខានធើរបស់អនោក និងបិទវា។ ចុះហតដ្លខា ដលើដតស្មសំបុតតតតង់កតន្ងត�លតតរូវោនតណនំា។  
អនោក មានជដតមើសជាដតចើនសតមាប់បញ្លូនសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកតត�ប់មកវញិ។

ដ�ើម ើ្ធានាថាសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកមក�ល់តាមកាលកំណត់ សលូមបញ្លូនវាតត�ប់មកវញិ៖

• តាមថតបសណើ យ៍—តតរូវតតោនវាយតតាដលើសំបុតតដៅថ ង្ៃទើ ឬមុនថ ង្ៃទើ 3 តខវចិ្ិកា និងតតរូវោនទទួលដោយការយិាល័យដោះដ ន្ោ តតបចំា
ដខានធើរបស់អនោកមិនឲ្យយឺតជាងថ ង្ៃទើ 20 តខវចិ្ិកាដ�ើយ។ មិនតតមរូវឲ្យមានថ្្តតមថតបសណើ យ៍ដ�ើយ!

• ដោយផ្ទា ល់—យកមកោក់ដៅការយិាល័យដោះដ ន្ោ តតបចំាដខានធើរបស់អនោក ឬដៅមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ ត ឫកតន្ងដោះដ ន្ោ តកនោុងរ�្ឋ 
California ឬទើតំាងទម្ាក់សន្លឹកដ ន្ោ ត ឬតបអប់ទម្ាក់ណាមួយ មុនដពលការយិាល័យដោះដ ន្ោ តបិទោវែ រដៅដមាោ ង 8:00 យប់ ដៅថ ង្ៃទើ 
3 តខវចិ្ិកា។

• ចបាប់រ�្ឋផ្ដល់ដសរភីាព�ល់អនោកដោះដ ន្ោ តកនោុងការចាត់តំាងនរណាមានោ ក់តាមការដតជើសដរសីរបស់ពួកដេឲ្យបញ្លូនសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាម
សំបុតតថតបសណើ យ៍របស់ពួកដេមកវញិ។ ដោះជាយាោ ងណា ដយើងសលូមតណនំាឲ្យអនោកតគាន់តតចុះហតដ្លខាដលើសន្លឹកដ ន្ោ តត�លោន
បំដពញរចួរបស់អនោក ដហើយតបេល់ឲ្យនរណាមានោ ក់ត�លអនោកដជឿទុកចិត្ត។ មិនតតរូវតបេល់សន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមថតបសណើ យ៍របស់អនោកដទ 

តបសិនដបើអនោកមិនោន់ោនបិទជិត និងចុះហតដ្លខាដៅដលើខនោងដតស្មសំបុតតត�លផ្ដល់ជលូនដោយការយិាល័យដោះដ ន្ោ តដខានធើរបស់អនោក។

ត ើ្ខ្ញំអាចតៅតបាះត ន្ោ ្តោយផ្ទា ល់កនោញងការតបាះត ន្ោ ្តនះបានតេ?
ខណៈដពលត�លដយើងតណនំាឱ្យអនោកដោះដ ន្ោ តដតបើសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមសំបុតត អនោកនលឹងដៅតតមានជដតមើសដោះដ ន្ោ តដោយផ្ទា ល់ដៅតេប់ដខា
នធើោន ។ យកសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមសំបុតតដៅកាន់ការយិាល័យដោះដ ន្ោ តតបចំាដខានធើរបស់អនោក ឬដៅទើតំាងដោះដ ន្ោ ត ដហើយតបេល់វា
ដៅឲ្យមនន្តើដោះដ ន្ោ តដ�ើម ើ្ផ្្ស់ប្តលូរយកសន្លឹកដ ន្ោ តសតមាប់កតន្ងដោះដ ន្ោ តផ្ទា ល់។ តបសិនដបើអនោកមិនមានសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមថតបសណើ យ៍ 

និងដតស្មសំបុតតរបស់អនោកដទដនាះ អនោកអាចនលឹងដោះដ ន្ោ តដោយដតបើសន្លឹកដ ន្ោ តបដណា្ដ ះអាសននោោន។ ដនះធានាថា អនោកដៅមិនោន់ោនដោះ
ដ ន្ោ តរចួដៅដ�ើយដទ។

សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់ បន្ត
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ត ើ្អនោកតបាះត ន្ោ ្ដែលជាជនពិការអាចតបាះត ន្ោ ្តាមសំបញត្បានតេ?
ការយិាល័យដោះដ ន្ោ តដខានធើោំងអស់តតរូវោនតតមរូវដអាយផ្តល់ជលូននលូវជដតមើសត�លអាចដតបើដោយជនពិការោន ត�លដៅថាការដោះ 
ដ ន្ោ តតាមសំបុតតត�លអាចដធវែើោនពើចមាងៃ យ(RAVBM)។ RAVBM អនុញ្ញា តឲ្យអនោកដោះដ ន្ោ តជាជនពិការទទួលោនសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់ 
ពួកដេដៅផទាះ និងេលូសដតជើសដរសីដោយឯករាជ្យ និងឯកជន មុនដពលដផញើវាតត�ប់មកកាន់មនន្តើដោះដ ន្ោ តវញិ។ សតមាប់ថ ង្ៃទើ 3 តខវចិ្ិកា ន្ោំ  
2020 ការដោះដ ន្ោ តសកល អនោកចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ តោំងអស់ អាចដតបើជដតមើស RAVBM ោន។ ដ�ើម ើ្ចុះដ ម្ ះសតមាប់ RAVBM 
សលូមចលូលដៅដេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov។

ត ើ្ខ្ញំែឹងតោយរតបៀបណាថា តខាន ើ្េេួលបានសនលេឹកត ន្ោ ្តបាះតាមសំបញត្របស់ខ្ញំ?
អនោកដោះដ ន្ោ តអាចទទួលោនការជលូន�ំណលឹ ងស្តើពើស្្នភាពថនសន្លឹកដ ន្ោ តដផញើតាមសំបុតតរបស់ពួកដេដោយចុះដ ម្ ះសតមាប់ដតបើតោស់ឧបករ
ណ៍ “ដតើសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់ខញុំដៅឯណា?”។ ចុះដ ម្ ះតាមដេហទំព័រ wheresmyballot.sos.ca.gov ដ�ើម ើ្ទទួលោនបចុ្ប្ននោភាពអំពើស្្ន
ភាពថនសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមសំបុតតរបស់អនោកតាមរយៈស្រជាអក្សរ (SMS) អុើតមោល ឬការដៅជាសំដ�ង។
ដៅដពលអនោកចុះដ ម្ ះ “ដតើសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់ខញុំដៅឯណា?” អនោកនលឹងទទួលោនបចុ្ប្ននោភាពនានាដោយសវែ័យតបវត្តិ ដៅដពលការយិាល័យ
ដោះដ ន្ោ តតបចំាដខានធើរបស់អនោក៖

• ដផញើសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកតាមថតបសណើ យ៍

• ទទួលោនសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោក

• រាប់សន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោក ឬ

• រកដ�ើញបញ្ហា ជាមួយសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោក។

ត ើ្ខ្ញំអាចឈប់សតមាកពើការងារតែើម្បើតបាះត ន្ោ ្បានតេ?
និដយាជិកោំងអស់មានសិទ្ិឈប់សតមាកដ�ើម ើ្ដៅដោះដ ន្ោ ត តបសិនដបើពួកដេមិនមានដពលតេប់តគាន់ដតរៅពើដមាោ ងដធវែើការដ�ើម ើ្ដោះដ ន្ោ តដនាះ។ 

និដយាជិកអាចតតរូវោនផ្តល់ដពលដវលាដតចើនតាមត�លពួកដេតតរូវការ ដ�ើម ើ្ដោះដ ន្ោ ត បោុតន្តទទួលោនការេិតតោក់ឈនោលួអតិបរមាតតពើរដមាោ ង
បោុដណា្ណ ះ។ និដយាជកអាចតតមរូវឱ្យនិដយាជិកជលូន�ំណលឹ ងជាមុនថា ពួកដេនលឹងតតរូវការដពលសតមាកបតនម្ដ�ើម ើ្ដៅដោះដ ន្ោ ត។ និដយាជកអាច
តតមរូវឱ្យមានការឈប់សតមាកតតដៅមុន ឬចុងបញប់្ថនដវនដធវែើការរបស់និដយាជិកតតបោុដណា្ណ ះ។
តបសិនដបើអនោកមានសំណួរ ទលូរស័ពទាមកបណា្ត ញោន់ដហតុការណ៍អនោកដោះដ ន្ោ ត ឥតេិតថ្្ របស់រ�្ឋដលខាធិការតាមដលខ (888) 345-4917។

ត ើ្ខ្ញំត្រូវការបងាហា ញអ ្្តសញ្ញា ណប័ណ្ណតែើម្បើតបាះត ន្ោ ្តេ?
កនោុងករណើ ភាេដតចើន អនោកដោះដ ន្ោ តកនោុងរ�្ឋ California មិនចំាោច់បង្ហា ញអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ មុនដពលពួកដេដោះដ ន្ោ តដទ។ 

អនោកតបតហលជាតតរូវបង្ហា ញទតមង់មួយថនអត្តសញ្ញា ណ ដៅកតន្ងដោះដ ន្ោ ត តបសិនដបើអនោកដោះដ ន្ោ តដលើក�ំបលូង បនាទា ប់ពើការចុះដ ម្ ះតាមសំបុតត 
ឬតាមអនឡាញ ដហើយអនោកមិនោនផ្តល់នលូវឯកស្រ�លូចខាងដតកាមដៅដលើពាក្យសំុរបស់អនោក (ឬអត្តសញ្ញា ណដផ្សងដទៀត)៖

• ប័ណ្ណដបើកបរ ឬដលខអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណត�លដចញដោយរ�្ឋ ឬ 

• ដលខបួនខទាង់ចុងដតកាយថនដលខសន្តិសុខសង្មរបស់អនោក។ 

ខាងដតកាមដនះជាតបដេទមួយចំនួនថនអត្តសញ្ញា ណ ត�លអាចទទួលយកោន ដយាងដៅតាមចបាប់រ�្ឋ និងចបាប់សហព័ន្៖ 

• ប័ណ្ណដបើកបរ ឫប័ណ្ណអត្តសញ្ញា ណត�លដចញដោយរ�្ឋ
• លិខិតឆ្ងត�ន
• ប័ណ្ណអត្តសញ្ញា ណនិដយាជិក
• ប័ណ្ណអត្តសញ្ញា ណដយាធា

• ប័ណ្ណអត្តសញ្ញា ណសិស្ស ឬនិស្ិសត
• ប័ណ្ណចលូលក្លឹបសុខភាព
• ប័ណ្ណតផនការធានារា៉ាប់រង
• កាតឥណោន ឬកាតឥណពន្

សតមាប់បញ្ើដពញ សលូមចលូលដមើល “លក្ខខណ្ឌ តតមរូវឲ្យមានអត្តសញ្ញា ណទើកតន្ងដោះដ ន្ោ ត” តាម sos.ca.gov/elections/hava-id-standards។

សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់ បន្ត
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ត ើ្ខ្ញំអាចជួយអ្ើបានខលេះ?
ចលូលរមួជាបុេ្លិកដោះដ ន្ោ ត! ទទួលោនបទពិដស្ធន៍ជាក់តស្តង និងចលូលរមួដៅកនោុងតផនោកសំខាន់តតមួយេត់ថនលទ្ិតបជាធិបដតយ្យរបស់ ដយើងេឺ - ការដោះដ ន្ោ ត! 

ដ�ើម ើ្ដធវែើជាបុេ្លិកដោះដ ន្ោ ត អនោកតតរូវតត៖
• ជាពលរ�្ឋអាដមរកិ ឬអនោកមានទើលំដៅអចិថនន្តយ៍តសបចបាប់ ឬ
• ជាសិស្សវទិយាល័យត�លមានលក្ខណៈសម្ត្តិតេប់តគាន់។

បុេ្លិកដោះដ ន្ោ ត៖
• ដរៀបចំដបើកនិងបិទកតន្ងដោះដ ន្ោ ត
• ជួយអនោកដោះដ ន្ោ តឱ្យយល់ពើសិទ្ិរបស់ពួកដេ
• ការពារសន្លឹកដ ន្ោ ត និងដតេឿងបរកិា្ខ ដោះដ ន្ោ ត
• រកោនតោក់បតនម្ (ចំនួនទលឹកតោក់ខុសគានោ តាមដខានធើ)
• ចលូលរមួចំតណក�ល់សហេមន៍របស់ពួកដេនិងជួបអនោកជិតខាង 

ដ�ើម ើ្បដតមើកនោុងនាមជាបុេ្លិកដោះដ ន្ោ តសិស្សវទិយាល័យ សិស្សតតរូវតត៖
• ជាពលរ�្ឋអាដមរកិ ឬអនោកមានទើលំដៅអចិថនន្តយ៍តសបចបាប់
• មានអាយុយាោ ងតិច 16 ន្ោំ ដៅថ ង្ៃដោះដ ន្ោ ត
• ចលូលដរៀនដៅវទិយាល័យរ�្ឋ ឬឯកជន
• មានពិនទាុមធ្យមភាេយាោ ងដោចណាស់ 2.5

• ទទួលោនការអនុញ្ញា តពើឪពុកមា្ត យនិងស្លាដរៀន
• ចលូលរមួវេ្បណ្តុ ះបណា្ត ល

សតមាប់ព័ត៌មានបតនម្អំពើការក្ាយជាបុេ្លិកដោះដ ន្ោ ត សលូមោក់ទងការយិាល័យដោះដ ន្ោ តតបចំាដខានធើរបស់អនោក ឬចលូលដៅដេហទំព័រ 
vote.ca.gov។

សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់ បន្ត

ពិនិ្្យតមើលស្ថា នភាពអនោកតបាះត ន្ោ ្របស់អនោកតាមអនឡាញ
ចលូលដមើលទំព័រអំពើស្្នភាពអនោកដោះដ ន្ោ តររបស់ខញុំ របស់រ�្ឋដលខាធិការដៅដលើ 
voterstatus.sos.ca.gov ត�លជាកតន្ងត�លអនោកអាចពិនិត្យស្្នភាពអនោកដោះដ ន្ោ តរ
បស់អនោក តសវែងរកកតន្ងដោះដ ន្ោ ត ឬមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក និងមានដតចើនដទៀត។

ដតបើ ស្ថា នភាពអនោកតបាះត ន្ោ ្របស់ខ្ញំ ដ�ើម ើ្៖
• ដមើលថាដតើអនោកតតរូវោនចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ ត និងដបើ�លូដចនោះ កនោងុដខានធើណាមួយ
• ពិនិត្យដមើលេណបក្សនដយាោយត�លតសលាញ់ចលូលចិត្តរបស់អនោក
• រកកតន្ងដោះដ ន្ោ ត ឬមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក
• តសវែងរកតពលឹត្តកិារណ៍ដោះដ ន្ោ តនាដពលខាងមុខដៅកនោងុមលូលោ្ឋ នរបស់អនោក
• ទទួលោនមេុ្ដទសក៍ព័ត៌មានអនោកដោះដ ន្ោ ត តាមរយៈអុើតមលមុនការដោះដ ន្ោ តទលូោំងរ�្ឋមួលដលើកៗ (សលូមដមើលខាងដតកាម 

សតមាប់ព័ត៌មានបតនម្ចំដពាះការ�កជដតមើស VIG ដចញ។)
• តសវែងរកព័ត៌មានោក់ទងសតមាប់ការយិាល័យការដោះដ ន្ោ តដខានធើរបស់អនោក
• ពិនិត្យដមើលស្្នភាពដោះដ ន្ោ តតាមសំបុតត ឬ សន្លឹកដ ន្ោ តបដណា្ត ះអាសននោរបស់អនោក

ដ�ើម ើ្ពិនិត្យដមើលស្្នភាពអនោកដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក អនោកតតរូវបញ្លូលនាមខួ្ន នាមតតកលូល ប័ណ្ណដបើកបររ�្ឋ California 
ឬដលខអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ ដលខបួនខទាង់ចុងដតកាយថនដលខសន្តសុិខសង្មរបស់អនោក និងថ ង្ៃតខ ន្ោំ កំដណើ តរបស់អនោក។ 

អនោកអាចដតបើឧបករណ៍ស្្នភាពអនោកដោះដ ន្ោ តរបស់ខញុំ ដ�ើម ើ្ដតជើសដរសី�កដចញពើការទទួល VIG រ�្ឋ។ បោតុន្ត តបសិនដបើអនោកដោះដ ន្ោ តចុះ
ដ ម្ ះមានោ ក់ដទៀត ដៅកនោងុតក រុមតេរួស្ររបស់អនោកដសនោើសំុដ�ើម ើ្ទទួលវា តាមថតបសណើ យ៍ VIG រ�្ឋនលឹងដៅតតរូវោនដផញើរដៅអាស័យោ្ឋ នរបស់ 
អនោក។ តបសិនដបើអនោកោនដតជើសដរសីមិនដតបើ និងមិនទទួលយក VIG តាមសំបុតតដនាះដទ ព័ត៌មានអំពើដបក្ខជនទលូោំងរ�្ឋ និងវធិានការ
ដោះដ ន្ោ តនលឹងដៅតតអាចរកោនដៅដលើដេហទំព័រ VIG (voterguide.sos.ca.gov) មុនដពល�ំដណើ រការដោះដ ន្ោ តទលូោំងរ�្ឋនើមួយៗ។
ចលូលដៅដេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov ដ�ើម ើ្ចាប់ដផ្តើម។
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ៃិងជំងឺ្ុខភាពផ្លូវចិត្តែលូចជា ែលូចជាជំងឺវកិលចរកិ ការធ្្ក់ទឹកចិត្ត 
ៃិងជំងឺកង្វះបបសាទកបាល។

(d) បក រុមអនកបសាវបជាវដែលឧបត្ថម្ភថវកិាសោយវទិយាសា្ថ ៃ កំពុង 
សជឿៃសលឿៃគួរឲ្យកត់្ម្គា ល់កនុង ការពយាបាល ជំងឺែ៏សាហាវជាសបចើៃរា
ប់ចាប់ពើការពយាបាលជំងឺមហារកី រហលូតែល់ការជួយរកវធិើពយាបាលជំងឺ 
“bubble baby” ដែលបាៃជួយ្ស្គ្គា វះជើវតិកុម្រជាសបចើៃរចួសៅ
សហើយ បុ៉ដៃ្តគសបម្ងជាសបចើៃ បតរូវការថវកិាបដៃ្ថម សែើម ើ្សផទេរពើែំណាក់កា
លបសាវបជាវសៅគ្ើៃិក។

(e) ការពយាបាលបតរូវបាៃបសងកើតស�ើងសោយម្ៃការគំាបទពើ វទិយាសា្ថ ៃ្្
រាវបជាវសកា្ិកាសែើមរែ្ឋ California កំពុងផ្្្់ប្តលូរជើវតិ។ 

ល្ូមអរគុណចំសោវះការបសាវបជាវសៃវះ ្ិ្្សវទិយាល័យម្ន ក់ដែលពិការកនុ
ងសបគាវះថ្ន ក់ហក់ចលូលអាងទឹក 
អាចម្ៃមុខគ្រចលនាែលូចសែើមវញិសហើយបៃ្តសៅមហាវទិយាល័យ; ម្្ត
យដែលពិការដ ន្កពើជំងឺតាមពលូជបាៃសមើលស�ើញស�ើងវញិ; សហើយការព្
យាបាលបតរូវបាៃរកស�ើញ្បម្ប់ជំងឺ ដែលបណា្ត លឲ្យស្ាប់ទារក។

(f) តាមរយៈឆ្នំ  2018 គសបម្ងបសាវបជាវដែលផ្តល់មលូលៃិធិសោយ វទិយាសា្ថ
ៃបតរូវបាៃប៉ាៃ់បបម្ណថ្ បាៃបសងកើត មលូលៃិធិផគាលូរផគាងជាង  $3 ោៃ់លាៃ 
ដែលបសងកើតការគ្របាៃសពញសម៉្ងជាង 55,000 សៅរែ្ឋ California 
ដែលជាលទ្ធផលបាៃមកពើចំណលូ លពៃ្ធរែ្ឋ ៃិងមលូលោ្ឋ ៃបបម្ណ $641 
លាៃ។ ការសកើៃស�ើងចំៃួៃ $10.7 ោៃ់លាៃនៃ្កម្មភាពស្ែ្ឋកិច្ច 
សៅរែ្ឋ California ។ វទិយាសា្ថ ៃ បសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរប្់រែ្ឋ 
California បាៃទាក់ទាញអនកបសាវបជាវសបរៅរែ្ឋរាប់រយរ លូប 
ៃិងបក រុមហុ៊ៃជាសបចើៃសៅរែ្ឋ California សធ្ើឲ្យរែ្ឋ California 
ក្ាយជាអនកនំាមុខសគសៅទលូទំាងពិ្ពសលាក។ ថវកិាដែលបតរូវគាន ជាង $3 ោ
ៃ់លាៃដែលបតរូវបាៃបសងកើតសោយគសបម្ងទំាងសៃវះម្ៃ្ុពលភាពែល់ តម្
នលនៃការ្សបមចចិត្តរប្់អនកសបាវះសឆ្ន តកនុងការវៃិិសយាគ កនុងការបសាវបជាវ 
ៃិងការពយាបាលសែើម ើ្ពយាបាល ៃិងពយាបាលជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ា ៃិងរបួ្។

(g) សទាវះបើវទិយាសា្ថ ៃផ្តល់មលូលៃិធិបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរប្់ រែ្ឋ 
California ទទួលបាៃលទ្ធផលល្អក៏សោយ 
ការគ្រជាសបចើៃសៅដតបតរូវសធ្ើ។ 
ជាមួយៃឹងការរតឹត្ិតថ្មើរប្់្ហព័ៃ្ធសលើការបសាវបជាវ្ំខាៃ់ៗរសបៀប
វារៈបបឆំ្ងៃឹងវទិយាសាប្្តដែលកំពុង សកើៃស�ើង ៃិងការគំរាមកំដហងកា
ត់បៃ្ថយថវកិារបសាវបជាវ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍៃ៍្ហព័ៃ្ធរែ្ឋ California 
ជាថ្មើម្តង សទៀត បតរូវដតនំាមុខសែើម ើ្ធ្នាថ្តំបៃ់បសាវបជាវែ៏សជាគជ័យ
សៃវះសៅដតបៃ្ត ៃិងសែើម ើ្ជំរញុគសបម្ងពើ 
ការបសាវបជាវែំណាក់កាលសៅគ្ើៃិក។

(h) សបើគា្ម ៃថវកិាបដៃ្ថមសទគសបម្ងបសាវបជាវ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍៃ៍ដែលម្ៃសជាគ
ជ័យទំាងសៃវះៃឹងបតរូវបងំ្ ឲ្យបញ្ឈប់ការគ្រសលើការពយាបាលដែលអាចផ្្្់ប្តលូរជើ
វតិបាៃ។ វទិយាសា្ថ ៃបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរប្់រែ្ឋ California 
បតរូវការមលូលៃិធិបដៃ្ថមសែើម ើ្ជួយ នំាមកៃលូវ ការរកស�ើញបបកបសោយសជាគជ័យ 
តាមរយៈែំសណើ រការអ្ិវឌ្ឍៃ៍រមួទំាងការសាកល្ងពយាបាល សោយម្ៃសគាល
សៅសធ្ើឲ្យការពយាបាលម្ៃ្បម្ប់អនកជំងឺរែ្ឋ California 
ដែលម្ៃជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ាៃិងរងរបួ្។

ភាគ. 3. សគាលបំណង ៃិងបំណង។

កនុងការផ្តួចសផ្តើមគំៃិតសៃវះវាគឺជាសគាលបំណង 
ៃិងបំណងរប្់បបជាជៃនៃរែ្ឋ California 
សែើម ើ្បៃ្តគំាបទែល់ការបសាវ បជាវសកា្ិកាសែើមសែើម ើ្កាត់បៃ្ថយ 
ឬពយាបាលជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ា ៃិងការរងរបួ្សហើយសោយសហតុសៃវះអាចកាត់បៃ្
ថយ ឬកាត់បៃ្ថយការរងទុក្រប្់មៃុ្្ស ៃិងតនម្នៃការដថទំា 

្ំសណើ  14
វធិ្ៃការផ្តួចសផ្តើមសៃវះបាៃោក់ជលូៃបបជាជៃ 
សោយអៃុសលាមសៅតាមម្បតានៃភាគ 8 ម្បតា II នៃធម្មៃុញ្ញរែ្ឋ 
California។

វធិ្ៃការផ្តួចសផ្តើមសៃវះសធ្ើវសិសាធៃកម្មរែ្ឋ California ៃិង បដៃ្ថមដផនក
សៅកនុងកលូែ្ុខភាពៃិង្ុវតិ្ថភាព ែលូសចនវះម្បតាដែលម្ៃបសាប់ ដែល
បាៃស្នើឲ្យលុបសចាលបតរូវបាៃសបាវះពុម្ពកនុង អក្សរឆលូតសចាល  សហើយម្ត្
រាថ្មើៗដែលបតរូវបាៃោក់បញ្ចលូលបតរូវបាៃសបាវះពុម្ពជា អក្សរទ្រេត 
សែើម ើ្បគ្ហា ញថ្វាថ្មើ។

្ំសណើ ច្បាប់ 
ការផ្តួចសផ្តើមការបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរែ្ឋ  

California ៃិងការពយាបាល ថ្នំ ពយាបាល ឆ្នំ  2020

ភាគ 1. ចំណងសជើង

វធិ្ៃការសៃវះបតរូវបាៃសគែឹងសហើយអាចបតរូវបាៃសលើកស�ើងែលូចជា 
“ការបសាវបជាវបសាវបជាវសែើម ការពយាបាល 
ៃិងការពយាបាលសកា្ិកាសែើមរប្់រែ្ឋ California សៅឆ្នំ  2020 ។”

ភាគ. 2. ការរកស�ើញ ៃិងស្ចក្តើបបកា្។
បបជាជៃនៃរែ្ឋ California រកស�ើញ ៃិងបបកា្ែលូចខាងសបកាម៖

(a) សៅឆ្នំ  2004 អនកសបាវះសឆ្ន តរែ្ឋ California បាៃបចាៃសចាលកិច្ច ប្
រងឹដបបងរប្់រោ្ឋ ្ិបាល្ហព័ៃ្ធកនុងការកំៃត់ការបសាវបជាវសកា្ិកាសែើ
មសោយបសងកើតវទិយាសា្ថ ៃបសាវបជាវសកា្ិកា ៃិង 
ការពយាបាលសោយសកា្ិកាសែើមផ្ទេ ល់ខួ្ៃ សធ្ើឲ្យរែ្ឋ California បាៃក្ា
យជានំាមុខសគទលូទំាងពិ្ពសលាកកនុងវិ្ ័យបសាវបជាវសកា្ិកាសែើម។

(b) ចាប់តំាងពើសពលសនាវះមកវទិយាសា្ថ ៃសវជ្ជសាប្្តបសងកើតថ្មើរប្់រែ្ឋ 
California (វទិយាសា្ថ ៃបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរប្់រែ្ឋ California) 
ដែលបាៃបសងកើតស�ើងសោយអនកសបាវះសឆ្ន តរែ្ឋ California 
បាៃផ្តល់មលូលៃិធិែល់គសបម្ងបសាវបជាវជាង 1,000 សៅតាមវទិយាសា្ថ ៃ 
ៃិងអាជើវកម្មចំៃួៃ 70 សៅទលូទំាង រែ្ឋ ដែលបាៃនំាឲ្យម្ៃការបសាវ 
បជាវបសាវបជាវសវជ្ជសាប្្តជាង 2,500 រ លូបរមួទំាងការរកស�ើញ ដែ លបា
ៃរមួចំដណកែល់ការសាកល្ងគ្ើៃិករប្់មៃុ្្សជាង 70 
នាក់កនុងសគាលបំណងដ្ង្រកការពយាបាល ៃិងការពយាបាល្បម្ប់ការរ
ងរបួ្រា៉ាំ នរ ៉ា ៃិងជំងឺ។ របកគំសហើញជាសបចើៃសទៀតកំពុង្្ថិត សៅកនុងបំពង់
បកដបបដែលរង់ចំាថវកិាបដៃ្ថម សែើម ើ្រកិំលពួកសគសឆ្្ព វះសៅរកការសាកល្
ងពយាបាល។ រហលូតមកែល់បច្ចុប្ៃនសៃវះម្ៃអនកជំងឺបបម្ណ 2,000 
នាក់បតរូវបាៃសគរពឹំងថ្ៃឹងបតរូវបាៃពយាបាល សៅកនុងការសាកល្ងគ្ើៃិក
ដែលផ្តល់មលូលៃិធិសោយវទិយាសា្ថ ៃ ឬមជ្ឈមណ្ឌ លឧត្តមភាពរប្់វទិយា
សា្ថ ៃសហើយអនកជំងឺជាង 4,000 នាក់ បតរូវបាៃសគរពឹំងថ្ៃឹងបតរូវចុវះឈ្
សម្វះ។ សៅកនុងការសាកល្ងគ្ើៃិករប្់មៃុ្្សដែលវទិយាសា្ថ ៃបសាវបជាវ
សកា្ិកាសែើមនៃរែ្ឋ California បាៃផ្តល់ថវកិាែល់ ការបសាវបជាវ 
ឬការពយាបាលសោយការពយាបាល ឬសៅវទិយាសា្ថ ៃនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឧត្តម
ភាព។

(c) បក រុមអនកបសាវបជាវដែលឧបត្ថម្ភថវកិាសោយវទិយាសា្ថ ៃបសាវបជាវសកា
្ិកាសែើមរែ្ឋ California កំពុងសធ្ើការសែើម ើ្អ្ិវឌ្ឍ ៃិងពយាបាលជំងឺ 
ៃិងរបួ្ដែលបំផិ្ចបំផ្្ញរមួម្ៃ សោយមិៃកំណត់ជំងឺមហារកី 
ជំងឺទឹកសនាមដផ្អម ជំងឺសបវះែលូង ជំងឺផ្លូវែសងហាើមទាប តំរងសនាម 
ជំងឺវសង្ងវគ្្ៃ់ ជំងឺផ្ក�ើៃសាៃ់ របួ្ខួរឆ្អឹងខនង ខ្ាក់ដ ន្ក 
ជំងឺបកិៃ្រន្ឈាមអាល់តលូប្្តលូក ជំងឺសអែ្៍/ហុើវ ជំងឺបកិៃសបចើៃកដៃ្ង 
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ៃិងសលើកកម្ព្់្ុខភាព ៃិងផលិតភាពរប្់បបជាជៃរែ្ឋ California 
សោយ៖

(a) ការផ្តល់ថវកិាប័ណ្ណ កម្ចើចំៃួៃ $5.5 ោៃ់លាៃ សែើម ើ្អៃុញ្្ញ តឲ្យវិ
ទយាសា្ថ ៃបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរប្់រែ្ឋ California 
បៃ្តផ្តល់ថវកិាែល់សកា្ិកាសែើម ៃិងការបសាវបជាវ្ំខាៃ់ៗែនទសទៀត 
សែើម ើ្អ្ិវឌ្ឍការពយាបាល ៃិងពយាបាលជំងឺដែលម្ៃសា្ថ ៃភាពធ្ងៃ់ធ្ងរ 
ែលូចជាជំងឺទឹកសនាមដផ្អម ជំងឺមហារកី ហុើវ/ជំងឺសអែ្៍ ជំងឺសបវះែលូង ខិ្ៃ 
ខ្ាក់ដ ន្ក សខសោយតំរងសនាម ជំងឺផ្លូវែសងហាើម ៃិងជំងឺជាសបចើៃសទៀត។

(b) ដញកទុកថវកិាចំៃួៃ $1.5 ោៃ់លាៃ 
្បម្ប់ការគំាបទការបសាវបជាវ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍនៃការពយាបាលជំងឺ 
ៃិងលក្ខណ្ឌ នៃខួរកបាល ៃិងបបព័ៃ្ធ្រន្បបសាទកណា្ត ល 
ែលូចជាជំងឺវសង្ងសា្ម រតើ ជំងឺ្រន្បបសាទ ជំងឺផ្ក�ើៃសាៃ់ ជំងឺោច់
្រន្ឈាមខួរកបាលវសង្ងវគ្្ៃ់ ជំងឺឆគាួតបជរូក ជំងឺធ្្ក់ទឹកចិត្ត 
ជំងឺមហារកីខួរកបាល ជំងឺវកិលចរកិ ជំងឺកង្វះបបាសាទកបាល 
ៃិងជំងឺែនទសទៀត ៃិងសា្ថ ៃភាពខួរកបាល។

(c) ការសលើកកម្ព្់ភាពគ្យប្រួល ៃិងលទ្ធភាពនៃការពយាបាល 
ៃិងការពយាបាលសោយធ្នាថ្ បបជាជៃរែ្ឋ California កាៃ់ដត ម្ៃឱ
កា្ចលូលរមួកនុងការសាកល្ងពយាបាល្បម្ប់ការ្ៃយាពយាបាលថ្មើ 
្បម្ប់ជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ា ៃិងការរងរបួ្ការពបងើកចំៃួៃ ៃិងទើតំា ង ល្ូមិសាប្្ត
នៃគ្ើៃិកដែលការពយាបាល ៃិងការពយាបាលឯកសទ្អាច ផ្តល់ជលូៃរមួទំា
ងមជ្ឈមណ្ឌ លល្អបបស ើ្រ ែលូចជាគ្ើៃិកសកា្ិកាអាល់ហ្ា ៃិងមជ្ឈមណ្ឌ
លដថទំា្ហគមៃ៍នៃឧត្តមភាព ដែលគំាបទការសាកល្ងគ្ើៃិកសហើយៃឹ
ងបសបមើជាមលូលោ្ឋ ៃបគឹវះ្បម្ប់ការផ្តល់ការពយាបាលនាសពលអនាគត 
ៃិងតាមរយៈការជួយអនកជំងឺរែ្ឋ California ទទួលបាៃការពយាបាល ៃិ
ងការពយាបាលដែលសកើតស�ើងពើមលូលៃិធិដែលគំាបទសោយវទិយាសា្ថ ៃ 
ការបសាវបជាវ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍៃ៍។

(d) ការទាមទារឲ្យម្ៃភាពទទួលខុ្បតរូវ ៃិងតម្្ភាពតឹងរងឹរមួទំាង ជំ
សលាវះតឹង្រន្កោក់គាន នៃចបាប់កំណត់អបតាការបបាក់ ដែលបតរូវបាៃ 
សធ្ើបច្ចុប្ៃនភាពសរៀងរាល់បួៃឆ្នំ ម្តង ចំៃួៃកំណត់នៃចំៃួៃៃិសយាជិកដែល 
វទិយាសា្ថ ៃសៃវះ អាចជួល ៃិងការផ្តល់ថវកិារែ្ឋបាល្បម្ប់ វទិយាសា្ថ ៃ 
សែើម ើ្ធ្នាថ្យ៉ាងសហាចណា្់ 92.5 ភាគរយ ចំណលូ លនៃប័ណ្ណ 
កម្ចើបតរូវបាៃចំណាយ សៅសលើការបសាវបជាវ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍ 
ៃិងការផ្តល់ការពយាបាល ៃិងការជា្វះស្ ើ្យពើជំងឺ។

(e) ការបសងកើតការគ្រកមំ្្ងពលកម្មចំាបាច់ សែើម ើ្ធ្នាថ្ការបសាវ 
បជាវដែលម្ៃការរកីចសបមើៃ បតរូវបាៃសជឿៃសលឿៃែល់គ្ើៃិក សហើយថ្កា
រពយាបាលជាលទ្ធផលបតរូវបាៃបសងកើតស�ើង ្បម្ប់អនកជំងឺសៅរែ្ឋ 
California ។

(f) ពបងឹងមុខគ្ររែ្ឋ California កនុងឋាៃៈជាអនកែឹកនំាពិ្ពសលាកកនុង
ការអ្ិវឌ្ឍ ការពយាបាលសកា្ិកាសែើម ៃិងពយាបាលអនកជំងឺ។

(g) ការសលើកកម្ព្់ការវៃិិសយាគឯកជៃសៅកនុងគសបម្ង ដែលផ្តល់មលូល
ៃិធិសោយវទិយាសា្ថ ៃសែើម ើ្ផ្តល់ មលូលៃិធិែល់វទិយាសា្ថ ៃ ែលូសចនវះការ បសាវជ្
រាវែ៏្ំខាៃ់សៃវះអាចជំរញុការពយាបាលថ្មើឲ្យសលឿៃជាងមុៃសឆ្្ព វះសៅរក
សគាលសៅសធ្ើឲ្យពួកសគអាចរកបាៃ្បម្ប់អនកជំងឺសៅរែ្ឋ California ។

(h) ការោរមលូលៃិធិទលូសៅសោយពៃយារការ ចំណាយមលូលៃិធិទលូសៅ 
សលើប័ណ្ណកម្ចើ ្បម្ប់រយៈសពលបបំាឆ្នំ ែំបលូង សោយោក់កបមិត 
សលើការសចញប័ណ្ណកម្ចើ កនុងរយៈសពលមួយឆ្នំ មិៃសលើ្ពើកៃ្វះ 
ភាគរយនៃ ចំៃួៃទឹកបបាក់្របុរប្់រែ្ឋនៃប័ណ្ណកម្ចើ កាតព្កិច្ច 
ៃិងម្ៃការអៃុញ្្ញ តជាទលូសៅ្របុ គិតបតឹមនថ្ងទើ 1 ដខមករាឆ្នំ  2020 
ដែលតបមរូវឲ្យលក់ប័ណ្ណកម្ចើ កនុងរយៈសពលមិៃតិចជាង 10 ឆ្នំ  
ៃិងសធ្ើឲ្យនថ្សែើមនៃប័ណ្ណកម្ចើ សកើៃស�ើងកនុងរយៈ សពលមួយ។ 

រហលូតែល់សៅ 40 ឆ្នំ  ែលូសចនវះ្ំណងៃឹងបតរូវគាន សៅៃឹង រយៈសពល 
ដែលអនកជំងឺសៅរែ្ឋ California រពឹំងថ្ៃឹងទទួលបាៃអត្ថបបសយាជៃ៍ពើ
ការបសាវបជាវ ដែលឧបត្ថម្ភសោយវទិយាសា្ថ ៃ។

ភាគ. 4. ភាគ 125290.72 បតរូវបាៃបដៃ្ថមសៅបកម្ុខភាព 
ៃិង្ុវត្ថិភាពសែើម ើ្អាៃ៖

125290.72 ។ ព្ រ្ីកកម្មវធិរីគ្រីនិកទោសិោទ�រីមអាល់ផា និ្ បទ្ករីត
មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍ននកម្មវធិរីឧត្តមភាព
(a) វរិេយាស្ថា នទនះនឹ្ព្ រ្ីកកម្មវធិរីគ្រីនិកអាល់ផាថសទែម 
និ្បទ្ករីតមជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍នន កម្មវធិរីឧត្តមភាពទ�រីម្រី ផ្តល់មូ
លនិធិ�ល់ោរបទ្ករីតមជ្ឈមណ្ឌ លឧត្តមភាពថ�លោរស្កល្្ពយាបាល
្តរូវ បានទធវរីទ�រ្ី ទហរីយោរពយាបាល និ្ោរពយាបាលអាចរកបានស្រាប់
អ្នកជំ្ឺទំា្អស់។ ទោលទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍ននកម្មវធិរី
ឧត្តមភាពគឺទ�រីម្រីព្ រ្ីកសមតថាភាពរបស់កម្មវធិរីគ្រីនិកទោសិោអាល់ហ្វ ទ�រី
ម្រីទលរីកកម្ពស់លរេ្ធភាពរេរួេលបានោរស្កល្្គ្រីនិករបស់មនុស្ស 
និ្លរេ្ធភាព រេរួេលបានោរពយាបាល និ្ោរពយាបាលថ�លទករីតទ�រ្ី ពរី
ោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្តល់មូលនិធិ ទោយវរិេយាស្ថា នស្រាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ 
California ទោយបទ្ករីតភាពច្ម រះតាមភូមិស្្ស្ត។ 
មជ្ឈមណ្ឌ លននឧត្តមភាព ទ�រីម្រីទធវរីោរស្កល្្គ្រីនិក 
និ្ទ�រីម្រីថសវ្ រកវធិរីពយាបាល និ្ពយាបាលឲ្យបានរូេលំរូេលាយ�ល់អ្នកជំ
្ឺទៅរ�្ឋ California ។
(b) វរិេយាស្ថា ន្តរូវផ្តល់អារិេភាព�ល់ោរទស្នរីសំុែវោិ ស្រាប់មជ្ឈមណ្ឌ លថែ
ទំាសហគមន៍ននឧត្តមភាព សហគមន៍ ថ�លទលរីកកម្ពស់ោរថចកចាយរេរីតំា
្ភូមិស្្ស្ត ននមជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍ននឧត្តមភាពទៅរូេទំា្រ�្ឋ ទោ
យពិចារណាទលរីរេរីតំា្គ្រីនិកទោសិោអាល់ហ្វ  ទ�រីម្រីទលរីកកម្ពស់ោរចូលទៅ
ោន់អ្នកជំ្ឺ។ វរិេយាស្ថា ន្តរូវផ្តល់អារិេភាព�ល់កម្មវធិរីគ្រីនិកទោសិោអាល់
ហ្វ  និ្មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍ននឧត្តមភាព ថ�លផ្តល់ែវោិផូ្រផ្្ 
ឬោរោំ្រេរា្បទភរេ ថ�ល្តរូវោ្ន នឹ្ស្្ត ់ោរទវជ្ជស្្ស្តខ្ពស់បំផុត�ូចថ�ល 
បានបទ ក្រីតទ�រ្ី ទោយគណៈ្គប់្គ្ននវរិេយាស្ថា ន។
(c) ពាក្យសំុស្រាប់គ្រីនិកទោសិោទ�រីមអាល់ហ្វ  និ្មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំា
សហគមន៍ននឧត្តមភាព្តរូវតំរវូទអាយ 
រាប់បញ្ូលគំទរា្សំរាប់បទ្ករីនលរេ្ធភាពរេរួេលបានោរស្កល្្ពយាបា
លសំរាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California និ្ទធវរីោរពយាបាល  និ្ពយាបាលថ�
លទករីតទចញពរីោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្តល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា នថ�ល 
អាចរកបានសំរាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California ។ 
រមួទំា្ោរទោះ្ស្យអំពរីរទបៀប ថ�លអ្នកោក់ពាក្យនឹ្ 
ជួយ�ល់មនទែរីរទពរេ្យបទណា្ត ះអាសន្ន និ្ោរចំណាយទលរីអ្នកជំ្ឺថ�លចូល
រមួក្នុ្ ោរស្កល្្ពយាបាល ទ�រីម្រីបទ្ករីនលរេ្ធភាព រេរួេលបានោរស្ក
ល្្ស្រាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California ទោយមិនគិតពរី 
មទធយាបាយទស�្ឋកិច្ និ្រេរីតំា្ភូមិស្្ស្ត។
(d) គ្រីនិកទោសិោទ�រីមអាល់ហ្វ   និ្មជ្ឈមណ្ឌ លថែរកសាសហគមន៍នន 
ពានរង្វ ន់ឧត្តមភាព្តរូវទធវរីទ�រ្ី តាមនរីតិវធិរីថ�លរានថច្ ក្នុ្ រា្តា  1 
(ចាប់ទផ្តរីមពរីភាគ 125290.10) ននជំពូក 3 ននថផ្នករេរី  5 
នននាយកោ្ឋ ន 106 ។
ភាគ. 5. ភាគ 125290.73 បតរូវបាៃបដៃ្ថមសៅកលូែ្ុខភាព 
ៃិង្ុវត្ថិភាពសែើម ើ្អាៃ៖

125290.73. កម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត លវរិេយាស្្ស្ត និ្ទវជ្ជស្្ស្ត 
និ្អាហ្របូករណ៍
(a) វរិេយាស្ថា ន្តរូវបទ្ករីតកម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត ល និ្អាហ្របូករណ៍។ 
ទោលទៅននកម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត ល និ្អាហ្របូករណ៍គឺទ�រីម្រី៖

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(B) វរិេយាស្ថា នទនះអាចបទ្ករីតកម្មវធិរីមួយទ�រីម្រីផ្តល់សិរេ្ធិអំណាច�ល់ស
រាជិកទ�រីម្រីទធវរីោរទៅក្នុ្  គ្រីនិកទោសិោទ�រីមអាល់ហ្វ  និ្មជ្ឈមណ្ឌ ល
ថែទំាសហគមន៍ននឧត្តមភាពថ�លរាថផ្នកមួយនន ោរចូលរមួ របស់ពួក
ទគទៅក្នុ្ កម្មវធិរីអាហ្របូករណ៍។
(c) ទសចក្រីសទ្មចផ្ល់រង្វ ន់របស់កម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត ល និ្អាហ្របូក
រណ៍្តរូវទធវរីទ�រ្ី ្សបតាមនរីតិវធិរី ថ�លរានថច្ក្នុ្ រា្តា 1 
(ចាប់ទផ្តរីមពរីភាគ 125290.10) ននជំពូក 3 ននថផ្នករេរី 5 
នននាយកោ្ឋ ន 106 ។
ភាគ. 6. ភាគ 125290.74 បតរូវបាៃបដៃ្ថមសៅបកម្ុខភាព 
ៃិង្ុវត្ថិភាពសែើម ើ្អាៃ៖

125290.74 . កម្មវធិរីមនទែរីរពិទស្ធន៍្ស្វ្រាវថ�លបានថចករថំលក
(a) វរិេយាស្ថា ន្តរូវបទ ក្រីតកម្មវធិរីមនទែរីរពិទស្ធន៍្ស្វ្រាវរមួោ្ន ទ�រីម្រីផ្តល់ែវ ិ
ោ�ល់ស្ថា ប័ន្ស្វ្រាវ និ្មិនថសវ្ រក្បាក់ចំទណញទៅរ�្ឋ 
California ស្រាប់ឧបករណ៍ឯកទរេសោរផ្ត់ផ្្់បណា្ត ញទោសិោស
រាភា រៈវប្ធម៌ និ្ោរថណនំា និ្បណ្តុ ះបណា្ត លក្នុ្ វធិរីស្្ស្ត 
និ្បទច្កទរេស្ស្វ្រាវ។ អ្នករេរួេលរង្វ ន់រារឹេក្បាក់ស្រាប់ោរ ្ ស្វជ្
រាវទៅមនទែរីរពិទស្ធន៍ថ�លបានថចករថំលកនឹ្្តរូវត្មរូវឲ្យទ្បរីមនទែរីរពិទស្ធ
ន៍្ស្វ្រាវ�ល់អ្នកទស៊រីបអទ ក្តថ�លទធវរីោរ្ស្វ្រាវទៅស្ថា ប័ន្បគល់រ
ង្វ ន់ និ្ផ្តល់នូវថផនោរចូល�ំទណរី រោរសម្សប ស្រាប់ស្ថា ប័ន្ស្វជ្
រាវថ�លទៅជិតខា្ និ្ផ្តល់ោរបណ្តុ ះបណា្ត ល 
និ្ឱោសបណ្តុ ះបណា្ត ល�ល់និស្ិសត និ្អ្នកទស៊រីបអទ ក្តទៅស្ថា ប័នផ្ត
ល់រង្វ ន់ និ្ផ្តល់នូវថផនោរចូល�ំទណរី រោរ សម្សបស្រាប់ស្ថា ប័នស្
រាវ្រាវថ�ល្សទ�ៀ្ោ្ន ។
(b) វរិេយាស្ថា ន្តរូវផ្តល់អារិេភាព�ល់ោរផ្តល់មូលនិធិននពាក្យសំុ  ថ�ល
ទលរីកកម្ពស់ោរថចកចាយភូមិស្្ស្ត ននមនទែរីរពិទស្ធន៍្ស្វ្រាវថ�លបា
នថចករថំលកទៅរូេទំា្រ�្ឋ និ្ពាក្យសំុថ�លផ្តល់មូលនិធិផូ្រផ្្ 
ឬោរោំ្រេរា្បទភរេ។
(c) រង្វ ន់កម្មវធិរី្ស្វ្រាវមនទែរីរពិទស្ធន៍ថ�លបានថចករថំលកនឹ្្តរូវទធវរី
ទៅតាមនរីតិវធិរីថ�លរាន ថច្ក្នុ្ រា្តា 1 (ចាប់ទផ្តរីមពរីភាគ 
125290.10) ននជំពូករេរី 3 ននថផ្នករេរី 5 ភាគទៅ 106 ។
ភាគ. 7. ភាគ 125290.75 បតរូវបាៃបដៃ្ថមសៅបកម្ុខភាព 
ៃិង្ុវត្ថិភាពសែើម ើ្អាៃ៖

125290.75 ។ ោរពយាបាល និ្ោរពយាបាលភាពង្យ្សរួល 
និ្្ក រមោរង្រថ�លអាចរេរួេលយកបាន
(a) សរាជិកភាព
្ក រមោរង្រ ននោរពយាបាល និ្ថ្្នំ ពយាបាល្បកបទោយភាពង្យ្សរួ
លក្នុ្ ោររេរួេលបាន និ្រានតនម្សមរម្យ ្តរូវរានសរាជិក 17 របូ 
ថ�ល្តរូវបានថត្តំា្ទោយ្បធាន ឬអនុ្បធាន និ្្តរូវបានអនុម័ត
ទោយ្ក រម្បឹកសាភិបាល �ូចតទៅ៖
(1) សរាជិក្បំារបូនន ICOC (្ក រម្បឹកសាភិបាល) ថ�លរាន 
សរាជិកយ៉ា ្តិចពរីរ របូក្នុ្ ចំទណាម សរាជិកទំា្ទនាះ្តរូវបាន�កទច
ញពរីោរថត្តំា្ ទោយអនុទលាមតាមកថ្ខណ្ឌ  (3) (4) (5) ឬ (6) 
ននអនុថផ្នក (a) ននភាគ 125290.20 ។
(2) បុគ្លថ�លរានបរេពិទស្ធន៍ក្នុ្ វស័ិយឯកជនក្នុ្ លក្ខខណ្ឌ ននោរពយា
បាលទោយ ោរពយាបាល្បកបទោយលក្ខណៈនច្្ន បឌិតលក្ខណៈវនិិច្័យ និ
្�ំទណរី រោរស្រាប់ោររូេទាត់សំណ្រមួរាន ្បសិនទបរីអាចទធវរីទៅបានរា
នបរេពិទស្ធន៍ ក្នុ្ ោរចរចារ្គប�ណ្ត ប់រាមួយ្ក រមហុ៊នធានារា៉ាប់រ្ឯកជ
នអ្្ោរ្គប់្គ្សុខភាព ឬគទ្រា្ធានារា៉ាប់រ្ទោយខួ្នឯ្។

(1) ធានាថ្រ�្ឋ California រានករំ្ា្ពលកម្មចំាបាច់ទ�រីម្រីផ្ាស់រេរី ោរ
រកទ�រីញែ្មរីៗពរី�ំណាក់ោល្ស្វ្រាវទៅគ្រីនិក។ 

(2) ពទន្ឿនភាពង្យ្សរួលននោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយ ពរីជំ្ឺ 
និ្ទធវរីឲ្យោរពយាបាលទំា្ទនះនិ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺថ�លទករីតទ�រ្ី
ពរីោរ្ស្វ្រាវ ថ�លផ្តល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា នអាចរកបានស្រាប់ 
អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California ។ 

(3) ទរៀបចំនិស្ិសតថ្្ន ក់បរញិ្ញា ប្តទៅរ�្ឋ California និ្និស្ិសតថ្្ន ក់ 
អនុបណ្ឌិ តស្រាប់អាជរីពក្នុ្ ោរ្ស្វ្រាវទោសិោទ�រីម 
និ្ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀត និ្ក្នុ្ ោរអភិវឌ្ឍ 
និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺ។
(4) ោំ្រេ�ល់និស្ិសតបញប់្ោរសិកសានិស្ិសតទ្ោ យមហ្វរិេយាល័យ និ
្និស្ិសតទវជ្ជស្្ស្តរមួបញ្ូលថតមិនរានកំណ ត់ចំទពាះអ្នកហ្ត់ោរ 
អ្នករស់ទៅ និ្និស្ិសតបញប់្ោរសិកសាថ�លទធវរីោរទៅក្នុ្ វស័ិយទោសិ
ោទ�រីម និ្ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀត និ្ក្នុ្ ោរអភិវឌ្ឍ 
និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល និ្ ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺថ�ល 
រានអាហ្របូករណ៍។
(b) (1) (A) កម្មវធិរីទនះនឹ្ផ្តល់រង្វ ន់�ល់មហ្វរិេយាល័យសហគមន៍ស
ហគមន៍រ�្ឋ California និ្ស្ខាស្កលវរិេយាល័យរ�្ឋ California ទ�រី
ម្រីបទ្ករីតកម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត លទ�រីម្រីទរៀបចំថ្្ន ក់បរញិ្ញា ប្ត និ្ផ្តល់អា
ហ្របូករណ៍ស្រាប់និស្ិសតបញប់្ោរសិកសាថ្្ន ក់អនុបណ្ឌិ ត 
ស្រាប់សញ្ញា ប្តក្មិតខ្ពស់ និ្ 
អាជរីពបទច្កទរេសក្នុ្ ោរ្ស្វ្រាវទោសិោទ�រីម និ្ឱោស្ស្វ្រាវ 
សំខាន់ៗ�នរេទរេៀត និ្ោរអភិវឌ្ឍ និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល និ្ោរពយា
បាលរមួទំា្ោរបណ្តុ ះបណា្ត ល និ្ោរអប់រកំ្នុ្ ោរ្ស្វ្រាវទោសិោ
ទ�រីម និ្ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀត និ្ក្នុ្ ោរអភិវឌ្ឍ 
និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺ។ 
ោរចូលរមួរបស់អ្នកជំ្ឺទោយផាទែ ល់ និ្សកម្មភាពផ្សពវផសាយថ�លចូលរ ួ
មសហគមន៍រ�្ឋ California សហគមន៍ទ�រីម្រីធានាថ្សហគមន៍ទំា្អ
ស់បាន�ឹ្ និ្រេរួេលបានោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺថ�ល
ផ្តល់មូលនិធិ�ល់វរិេយាស្ថា នគឺរាលរេ្ធផលអារិេភាពននកម្មវធិរីទនះ។ វរិេយា
ស្ថា ន្តរូវផ្តល់អារិេភាព�ល់ោរផ្តល់មូលនិធិននពាក្យសំុនានាពរីស្ថា ប័ននា
នាថ�លទលរីកកម្ពស់ ោរបណ្តុ ះបណា្ត លថផ្នកភូមិស្្ស្តទៅរូេទំា្រ�្ឋ 
និ្ភាពច្ម រះនន ទស�្ឋកិច្ស្ម្ និ្កម្មវធិរីថ�លផ្តល់ែវោិផូ្រផ្្ 
ឬបានបញ្្ជ ក់រាជំនួយោំ្រេ។
(B) វរិេយាស្ថា នអាចបទ្ករីតោរោក់្បាក់ឧបតថាម�ល់សិស្សថ�លរាថផ្នកមួ
យននកម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត ល ក្នុ្ ទោលបំណ្ទ�រីម្រីផ្តល់មូលនិធិ�ល់វរិេ្
យស្ថា ន និ្បទ្ករីតឱោសោរង្រ�ល់និស្ិសតក្នុ្  មុខជំនាញបទច្កទរេ
សថ�លជំរញុវស័ិយទោសិោទ�រីម និ្ ឱោស្ស្វ្រាវ 
សំខាន់ៗ�នរេទរេៀត និ្ោរអភិវឌ្ឍ និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល 
និ្ោរពយាបាល។

(2) (A) កម្មវធិរីអាហ្របូករណ៍ទនះនឹ្ផ្តល់រង្វ ន់�ល់ស្ថា ប័ន្ស្វ្រាវថផ្ន
កសិកសា និ្មិនរក្បាក់ចំទណញទៅរ�្ឋ California ទ�រីម្រ្ី គប់្គ្ទសច
ក្រីសទ្មចផ្ល់រង្វ ន់អាហ្របូករណ៍�ល់និស្ិសតបញប់្ោរសិកសា 
និ្ទ្ោយឧត្តមសិកសា និ្និស្ិសតទវជ្ជស្្ស្តរមួទំា្ ប៉ាុថន្តមិនកំណត់ចំ
ទពាះកម្មសិកសាអ្នករស់ទៅ និ្និស្ិសតបញប់្ោរសិកសាថ�លបានចូលរមួ 
ទៅក្នុ្ ោរ្ស្វ្រាវទោសិោទ�រីម និ្ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀត 
និ្ោរអភិវឌ្ឍ និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺ។ ទស
ចក្រីសទ្មចផ្ល់រង្វ ន់អាហ្របូករណ៍អាចរាោរបនំ្ ឬបថនថាម្បភព 
ែវោិទផ្ស្ទរេៀត។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(2) សូមផ្តល់អនុស្សន៍�ល់ទោលនទយបាយ និ្កម្មវធិរីនានា របស់ក្
រមុ្បឹកសាភិបាលទ�រីម្រីជួយ្បរាជន California ឲ្យរេរួេលបានោរស្ក
ល្្គ្រីនិករបស់មនុស្ស និ្ទធវរីោរពយាបាល និ្ពយាបាលថ�ល ទករីតទ�រី
្ពរីោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្តល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា ន ថ�លអាចរកបានស
្រាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California រូេទំា្រ�្ឋ California ។
(3) សូមផ្តល់អនុស្សន៍�ល់ទោលនទយបាយ និ្កម្មវធិរីនានា របស់ក្
រមុ្បឹកសាភិបាលទ�រីម្រីជួយ្បរាជន California ឲ្យចូលរមួក្នុ្ ោរស្ក
ល្្ពយាបាលមនុស្ស និ្ទធវរីោរពយាបាល និ្ពយាបាល ថ�លទករីតទ�រ្ី ពរី 
ោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្តល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា ន 
ថ�លរានតំនលសមរម្យស្រាប់អ្នកជំ្ឺ California ទោយមិនគិតពរីមធ្
ទយបាយហិរញញាវតថាុរបស់ពួកទគ។
(4) ទធវរីោររាមួយគ្រីនិកទោសិោអាល់ហ្វ ថសទែម និ្មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាស
ហគមន៍ននឧត្តមភាព និ្ស្ថា ប័នថែទំាសុខភាពរ�្ឋ California 
ទផ្ស្ទរេៀត និ្អ្នកផ្តល់ទសវាថែទំាសុខភាពរមួទំា្ អ្នកធានារា៉ាប់រ្ឯក 
ជនកម្មវធិរីរោ្ឋ ភិបាល និ្មូលនិធិទ�រីម្រីអភិវឌ្ឍកម្មវធិរីគំរ ូនិ្គំរ ូ្ គប�
ណ្ត ប់ទ�រីម្រីទលរីកកម្ពស់ោររេរួេលបាន និ្ លរេ្ធភាពននោរពយាបាល និ្
ោរពយាបាលថ�លទករីតទ�រ្ី ពរីោរ្ស្វ្រាវ ថ�លឧបតថាមភាែវោិទោយវរិេយា
ស្ថា នស្រាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California 
ទោយមិនគិតពរីមទធយាបាយហិរញញាវតថាុ ឬជំ្ឺោររ្របួស 
ឬស្ថា នភាពសុខភាពថ�លពួកទគរេរួេលរ្។
(5) ផ្តល់ទយបល់�ល់្ក រម្បឹកសាភិបាលទាក់រេ្នឹ្លក្ខណៈ 
វនិិច្័យ្គប�ណ្ត ប់ និ្�ំទណរី រោរស្រាប់ោររូេទាត់សំណ្ននោរពយា
បាល និ្ោរពយាបាលថ�លទករីត ទ�រ្ី ពរី 
ោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្តល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា ន និ្អាចរកបានស្រាប់
អ្នកជំ្ឺតាមរយៈកម្មវធិរី ថ�លផ្តល់មូលនិធិរាស្ធារណៈ ឬឯកជនទៅរ�្ឋ 
California ក្នុ្ ទោលបំណ្ព្ រ្ីកលរេ្ធភាព និ្លរេ្ធភាព។
ភាគ. 8. ភាគ 125290.76 បតរូវបាៃបដៃ្ថមសៅបកម្ុខភាព 
ៃិង្ុវត្ថិភាពសែើម ើ្អាៃ៖

125290.76. ្ក រមោរង្រ្បឹកសាទយបល់
(a) សរាជិកភាព
្បធាន និ្្បធានាធិបតរីអាចថត្តំា្្ក រមោរង្រ្បឹកសាទយបល់មួយ 
ឬទ្ចរីនរបូទ�រីម្រីផ្តល់ោរថណនំាអ្នកជំនាញ 
ទ�រីម្រីទោះ្ស្យទោលបំណ្រាក់លាក់ ទៅក្នុ្ តំបន់ថ�លសថាិតទ្ោមយុ
តា្ត ធិោររបស់វរិេយាស្ថា នរមួរាន៖ វរិេយាស្្ស្តទោលនទយបាយសរីលធម៌ហិរ
ញញាវតថាុ និ្បញ្ហា បទច្កទរេស។ ្បធាន និ្្បធាន្តរូវថត្តំា្សរាជិកទស្មរី 
ៗ ោ្ន ថ�លរានជំនាញក្នុ្ តំបន់ ឬតំបន់ថ�ល្តរូវថសវ្ រក�ំបូនា្ម នរមួទំា្
សរាជិកយ៉ា ្តិចរា្ន ក់ថ�លរានរេស្សនៈតសូ៊មតិរបស់អ្នកជំ្ឺ។
(b) មុខង្រ
្ក រមោរង្រ្បឹកសា្តរូវថណនំា្ក រម្បឹកសាភិបាលតាមរយៈ្បធាន 
និ្្បធានាធិបតរីទាក់រេ្ទៅនឹ្បញ្ហា  វរិេយាស្្ស្តទោលនទយបាយហិរ
ញញាវតថាុហិរញញាវតថាុ្កមសរីលធម៌ និ្បទច្កទរេសថ�លសថាិតទៅទ្ោមយុតា្ត ធិ
ោររបស់វរិេយាស្ថា ន។
(c) ្បតិបត្តិោរ
(1) ្ក រមោរង្រ្បឹកសាទយបល់្តរូវទធវរីរាអ្នក្បឹកសាថតប៉ាុទណាណ ះទហរីយ 
្បតិបត្តិោររបស់ពួកទគ្តរូវ អនុវត្តតាមត្មរូវោរថ�ល្តរូវអនុវត្តចំទពាះក្
រមុោរង្រទោយអនុទលាមតាមភាគ 125290.50 ថ�លផ្តល់ឲ្យថ្្ក រមប្
រកឹសាទយបល់្តរូវជួបរាស្ធារណៈទៅទពលពួកទគទបាះទ ្្ន តទលរីអនុស្
សន៍ ទោលនទយបាយ។

(3) អ្នកជំនាញ ឬបុគ្លថ�លរានចំទណះ�ឹ្ខ្ពស់ថ�លរានបរេពិទស្ធ
ន៏ ក្នុ្ ោរ្គប�ណ្ត ប់ ោរពយាបាល ទោយសហព័ន្ធលក្ខណៈសម្ត្តិ និ្
�ំទណរី រោរស្រាប់ោរផ្តល់សំណ្រមួទំា្ ្បសិនទបរីអាច ទធវរីទៅបាន 
បរេពិទស្ធន៍រាមួយមជ្ឈមណ្ឌ លសហព័ន្ធ ស្រាប់ទសវាកម្ម 
Medicare និ្ Medicaid ។
(4) អ្នកជំនាញ ឬបុគ្លថ�លរានចំទណះ�ឹ្ខ្ពស់ ថ�លរានបរេពិទស្
ធន៏ទៅក្នុ្ កម្មវធិរីធានារា៉ាប់រ្ ស្ធារណៈរបស់រ�្ឋ California 
(Covered California, ថ�លបាន្គប�ណ្ប់ទលរីរ�្ឋ California) 
ោរ្គប�ណ្ត ប់ លក្ខណៈសម្ត្តិ និ្�ំទណរី រោរសំណ្ស្រាប់ោរពយា
បាលថបបនច្្ន បឌិតែ្មរី។
(5) អ្នកតំណា្ពរីររបូមកពរីមនទែរីរទពរេ្យក្នុ្ រ�្ឋ California ថ�លចូលរមួ 

ក្នុ្ ោរស្កល្្ពយាបាលទោសិោទ�រីម ឬថ�លកំពុ្ពយាបាលអ្នកជំ្ឺ
ទោយរ�្ឋបាលចំណរី អាហ្រ និ្ឪសែសហព័ន្ធ 
បានយល់្ពមទលរីោរពយាបាលទោសិោទ�រីម ឬោរពយាបាលតាមពូជ។
(6) អ្នកតំណា្មកពរីអ្ោ្រសប្រុសធម៌មួយថ�លរានបរេពិទស្ធន៍ជួ
យអ្នកជំ្ឺថ�លរានលរេ្ធភាព ពយាបាលស្កល្្ និ្រានតំនលសមរម្យ 
ឬរានលរេ្ធភាពរេរួេលបានោរពយាបាល្បកបទោយ ភាពនច្្ន បឌិត។
(7) អ្នកតំណា្ពរីររបូមកពរីអ្ោ្រតសូ៊មតិអ្នកជំ្ឺថ�លរានជំនាញបទច្
កទរេស ឬបរេពិទស្ធន៍ក្នុ្ ោរ្គប�ណ្ត ប់គុណវឌុ្ិឍ និ្�ំទណរី រោរសំ
ណ្ស្រាប់ោរពយាបាលថបបនច្្ន បឌិត។
(8) ទស�្ឋវរូិេថផ្នកថែទំាសុខភាពថ�លរានបរេពិទស្ធន៍ក្នុ្ ោរផ្តល់ទយ
បល់ ឬចរចារាមួយ្ក រមហ៊នុធានារា៉ាប់រ្ឯកជន្ក រមហ៊នុធានារា៉ាប់រ្រោ្ឋ
ភិបាល ឬកម្មវធិរីធានារា៉ាប់រ្ទោយខួ្នឯ្ទលរី្ក រមហ៊នុ  ស្រាប់ោរធា
នារា៉ាប់រ្ស្រាប់ោរពយាបាល ឬោរទធវរីទតស្តស្កល្្ថ�លរានលក្ខ
ណៈនច្្ន បឌិតរបស់មនុស្សរមួទំា្បរេពិទស្ធន៍ក្នុ្ ោរជួយ�ល់មនទែរីរទព
រេ្យ និ្គ្រីនិកក្នុ្ ោរោរពារធានារេល់នឹ្គរ្ាតហិរញញាវតថាុក្នុ្ ោរធានារា៉ាប់
រ្។ ោរចំណាយទោយផាទែ ល់ និ្ទោយ្បទយលននោរពយាបាល្បកប
ទោយភាពនច្្ន បឌិត។
(9) កម្មវធិរីថសវ្ រកអ្នកផ្ល់ទសវាសុខភាព ទអាយអ្នកជំ្ឺ្បកបទោយោ
របណ្តុ ះបណា្ត ល និ្បរេពិទស្ធន៍ជួយអ្នកជំ្ឺរេរួេលបាន 
ោរោំ្រេហិរញញាវតថាុពរី្ក រមហ៊នុធានារា៉ាប់រ្ឯកជនោរោំ្រេ ពរីស្ធារណៈ  
ឬោរោំ្រេមិនថសវ្ រក្បាក់ចំទណញ និ្ជួយអ្នកជំ្ឺរេរួេលបានោរោំរេ្
រថផ្នកទសវាកម្ម ស្ម្ទ�រីម្រីជួយស្មរួល�ល់ោរចូលរមួរបស់ពួកទគទៅ 
ក្នុ្ រ�្ឋបាលចំណរី អាហ្រ និ្ឱសែសហព័ន្ធថ�លបានអនុម័តោរស្ក
ល្្មនុស្ស ឬគុណសម្តិ្តរបស់ពួកទគស្រាប់រេរួេលបាន 
និ្ជំនួយហិរញញាវតថាុស្រាប់ ោរពយាបាល្បកប ទោយភាពនច្្ន បឌិត។
(10) ្បធាន និ្អនុ្បធានននគណៈអភិបាល។
(b) មុខង្រ
្ក រមោរង្រថ�លអាចរេរួេលបានោរពយាបាល និ្ភាពង្យ្សរួលរានមុ
ខង្រ�ូចខា្ទ្ោម៖
(1) ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍ និ្ជួយក្នុ្ ោរអនុវត្តគំរហិូរញញាវតថាុទ�រីម្រីបទ្ករីនភាព
ង្យ្សរួល និ្លរេ្ធភាពនន ោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺថ�
លទករីតទ�រ្ី ពរីោរ្ស្វ្រាវថ�លឧបតថាមភាែវោិទោយវរិេយាស្ថា នស្រាប់ 
្បរាជនទៅរ�្ឋ California និ្ទ�រីម្រីបទ្ករីនលរេ្ធភាពរេរួេលបានោរស្
កល្្ពយាបាល រមួទំា្ជទ្មរីសជំនួសសំណ្ស្រាប់នែ្ទ�រីមថ�លរាន
សមតថាភាព�ល់អ្នកជំ្ឺ។ ជួយសទ្មចបាននូវទោលបំណ្ថ�ល ោរស
្សំណ្វញិ្គប�ណ្ត ប់ទលរីោរចំណាយរបស់អ្នកជំ្ឺ 
រាប់បញ្ូលទំា្ោរចំណាយថផ្នកទវជ្ជស្្ស្ត កថន្្ស្្ន ក់ទៅ អាហ្រ និ្
ោរទធវរី�ំទណរី រស្រាប់អ្នកចូលរមួ្ស្វ្រាវនិ្អ្នកថែទំាពួកទគ។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(C) អងគាភាពោណិជ្ជកម្មវទិយាសាប្្តជើវតិសៅរែ្ឋ California ដែលមិៃ
បាៃចលូលរមួយ៉ាង្កម្មកនុងការបសាវបជាវ ឬអ្ិវឌ្ឍការពយាបាល 
ឬោរផ្តល់ោរពយាបាលទោយវធិរី សោយម្ៃសកា្ិកាសែើម 
ឬអនកពយាបាលសកា្ិកា ឬោរពយាបាលទវជ្ជស្្ស្តតាមពូជ ដែលម្ៃ
សាវតារកនុងការអៃុវត្តវធិើពយាបាលសវជ្ជសាប្្តពិសសាធៃ៏ សជាគជ័យ 
ឬកំពុ្ អ្ិវឌ្ឍៃ៍ពយាបាលពិសសាធៃ៍សវជ្ជសាប្្ត រមួទំា្ោរទធវរីពិទស្ធន៍
គ្រីនិកមនុស្ស ដែលមិៃបាៃទទួលរគ្្ៃ់ ឬោក់ោក្យស្នើ្ំុមលូលៃិធិសោ
យវទិយាសា្ថ ៃសៅសពលណាត់ជួប។ ្ម្ជិកបក រុមបបឹកសោ្ិបាលនៃអងគាភា
ពសនាវះ ថ�លរារូេទៅរានលក្ខណៈសម្ត្តិ�ូចោ្ន  ដែលម្ៃបបវត្តិសជាគជ័
យកនុងការពយាបាលពយាបាលបបកបសោយភាពនចនបបឌិត 
ជំៃួ្ឲ្យម្ៃ្តើបបតិបត្តិ។

(D) ម្ៃ្ម្ជិកដតម្ន ក់គត់ ដែលបតរូវបាៃដតងតំាងពើសាកលវទិយាល័
យសា្ថ ប័ៃ ឬអងគាភាពដតមួយ ស្រាប់ទោលបំណ្កថ្ខណ្ឌ  (2)។ មៃ្
រ្ ើបបតិបត្តិនៃសាកលវទិយាល័យ California ដែលជាសា្ថ ប័ៃបសាវ 
បជាវមិៃរកបបាក់ចំសណញ ឬអងគាភាពោណិជ្ជកម្មវទិយាសាប្្តជើវតិដែលត្
រ លូវបាៃដតងតំាងជា្ម្ជិកអាចសផទេរភារកិច្ចទំាងសនាវះសៅម្ៃ្តើបបតិបត្តិនៃ
អងគាភាព ឬនាយកសាលាសវជ្ជសាប្្តបប្ិៃសបើអាចអៃុវត្តបាៃ។

(3) អ្ិបាលអ្ិបាលរងសលាកសទសា្ិបាលហិរញ្ញិក ៃិងអនកបតរួតពិៃិ
ត្យៃឹងចាត់តំាង្ម្ជិកពើបក រុមតំណាងកនុងតំបៃ់នៃរែ្ឋ California 
នៃរែ្ឋ California ឬបក រុមត្៊លូមតិបបឆំ្ងៃឹងជំងឺជាតិ 
ែលូចបក រុមខាងសបកាម៖

(A) អ្ិបាលបតរូវដតងតំាង្ម្ជិក ពើរ បរី រ លូប ដែលម្ន ក់ពើបក រុមត្៊លូមតិ
ជំងឺែលូចខាងសបកាម៖ របួ្ខួរឆ្អឹងខនង; ៃិង ជំងឺវសង្ងសា្ម រតើ; 
និ្ស្ថា នភាពសុខភាពផូ្វចិត្ត។
(B) អ្ិបាលរងៃឹងដតងតំាង្ម្ជិក ពើរ បរី ដែលម្ៃ្ម្ជិកម្ន ក់ម
កពើបក រុមគំាបទជំងឺែលូចខាងសបកាម៖ ជំងឺទឹកសនាមដផ្អមបបស្ទទើ II; ៃិង 
ជំងឺបកិៃសបចើៃកដៃ្ង ឬជំងឺបកិៃ្រន្ឈាម; 
និ្ស្ថា នភាពសុខភាពផូ្វចិត្ត។
(C) ហិរញ្ញិកៃឹងចាត់តំាង្ម្ជិកពើររ លូប ដែលម្ន ក់មកពើបក រុមៃើមួយៗែលូ
ចខាងសបកាម៖ ជំងឺទឹកសនាមដផ្អម បបស្ទទើ I ៃិងជំងឺសបវះែលូង។

(D) អនកបតរួតពិៃិត្យៃឹងចាត់តំាង្ម្ជិកពើររ លូប ដែលម្ន ក់មកពើបក រុមៃើមួ
យៗែលូចខាងសបកាម៖ ជំងឺមហារកី ៃិងជំងឺផ្ក�ើៃសាៃ់ ។

(4) អនកនំាោក្យនៃ្ភា បតរូវដតងតំាង្ម្ជិកម្ន ក់កនុងចំសណាមអនកតំ
ណាងសាប្្តនៃរែ្ឋ California កនុងតំបៃ់ California រែ្ឋ 
ឬជំងឺ្ុខភាពផ្លូវចិត្តថ្ន ក់ជាតិ ឬស្ថា នភាពសុខភាពផូ្វចិត្ត 
បក រុមត្៊លូមតិ។

(5) បបធ្ៃដែលគំាបទបសណាដ វះអា្ៃនរប្់បពឹទ្្ធ ភាៃឹងដតងតំាង 
្ម្ជិកមួយរ លូបកនុងចំសណាមតំណាងសាប្្តរែ្ឋ California កនុងតំបៃ់ 
រែ្ឋ California ឬបក រុមត្៊លូមតិបបឆំ្ងៃឹងជំងឺសអែ្៍/ហុើវជាតិ។

(6) ទហរញញាិក និ្អ្នក្តរួតពិនិត្យ ្តរូវថត្តំា្គិលានុបោ្ឋ យិោមួយ របូ
ថ�លរានបរេពិទស្ធន៍ក្នុ្ ោរ្គប់្គ្គ្រីនិក ឬទោសិោទ�រីម 
ឬោរផ្តល់ោរពយាបាលទោយតាមពូជ។
(6) (7) បបធ្ៃ ៃិងអៃុបបធ្ៃមួយរ លូប ដែលៃឹងបតរូវសបាវះសឆ្ន តសបជើ្
សរ ី្ សោយ្ម្ជិក ICOC ។ ម្ៃ្តើរែ្ឋធម្មៃុញ្ញៃើមួយៗបតរូវចាត់តំាងសប
ក្ជៃជាបបធ្ៃ ៃិងម្ន ក់សទៀតជាអៃុបបធ្ៃ។ បបធ្ៃ 
ៃិងអៃុបបធ្ៃៃើមួយៗ បតរូវបាៃសបជើ្តំាង ្បម្ប់មួយអាណត្តិរយៈសព
លបបំាមួយឆ្នំ ។ បបធ្ៃ ៃិងអៃុបបធ្ៃនៃ ICOC 
បតរូវសធ្ើជាៃិសយាជិកសពញសម៉្ង ឬសបរៅសម៉្ងនៃវទិយាសា្ថ ៃ សហើយបតរូវបំសព
ញតាមលក្ណៈវៃិិច្័យែលូចតសៅ៖

(2) សរាជិកនន្ក រម្បឹកសាទយបល់្តរូវរានរំេនាស់ផល្បទយជន៍ 
ថ�ល្តរូវអនុវត្តចំទពាះសរាជិកនន ្ក រមោរង្រ្បសិនទបរី្ក រមផ្តល់្បឹកសា
មិន្តរូវពិនិត្យទយបល់ផ្តល់ទយបល់ ឬរានយុតា្ត ធិោរទលរីោរផ្តល់្បាក់
កម្រីបុគ្ល ឬោរយល់្ពមទលរី្បាក់កម្រី។ ។
ភាគ. 9. ភាគ 125290.20 នៃបកម្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាព បតរូវ
បាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសែើម ើ្អាៃ៖

125290.20. ICOC ្ម្ជិកភាព; ការណាត់ជួប; 
លក្ខណ្ឌ ការយិាល័យ

(a) ្ម្ជិកភាពរប្់ ICOC

ICOC ម្ៃ្ម្ជិក 29 35 រ លូបដែលបតរូវបាៃដតងតំាងែលូចខាងសបកាម៖

(1) សាកលវទិយាធិការនៃសាកលវទិយាល័យ California សៅសាលា San 
Francisco, Davis, San Diego, Los Angeles ៃិង Irvine និ្ 
Riverside ៃឹងបតរូវដតចាត់តំាង នាយកបបតិបត្តិពើសាលារប្់គាត់។ ទលរី
សពរីទនះទរេៀតស្កលវរិេយាធិោរននស្កលវរិេយាល័យ California ទៅស្ 
San Francisco (UCSF)  ក៏្តរូវថត្តំា្សរាជិកមហ្វរិេយាល័យ្គរូទព
រេ្យ/អ្នកវរិេយាស្្ស្តអ្នក្ស្វ្រាវ ឬមនន្តរី ្បតិបត្តិពរីបរទិវណស្កលវរិេយាល័យ 
UCSF Fresno/Clovis ទ�រីម្រីទលរីកកម្ពស់ភាពច្ម រះ និ្ភូមិស្្ស្ត។
(2) អ្ិបាលអ្ិបាលរងសលាកសទសា្ិបាលហិរញ្ញិក ៃិងអនកបតរួត ពិៃិ
ត្យម្ន ក់ៗបតរូវចាត់តំាងម្ៃ្តើបបតិបត្តិចាប់ពើបបស្ទបើខាងសបកាម៖

(A) សាកលវទិយាល័យ California មួយសោយមិៃរាប់បញ្ចលូលទើតំាង 
សាខា ទំាងបបំា ្បំាពរីរ នៃសាកលវទិយាល័យ California 
ដែលបាៃពិពណ៌នាកនុងកថ្ខណ្ឌ  (1) ដែលបាៃបគ្ហា ញពើភាពសជាគជ័យ 
ៃិងភាពជាអនកែឹកនំាកនុងការបសាវបជាវសកា្ិកាសែើម 
ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀត ោរអភិវឌ្ឍោរពយាបាល 
ឬោរផ្តល់ោរពយាបាល សហើយដែលម្ៃ៖

(i) មៃទេើរសពទ្យបសាវបជាវ ៃិងសាលាសវជ្ជសាប្្តលំោប់ថ្ន ក់ជាតិ; លក្
ណៈវៃិិច្័យសៃវះៃឹងអៃុវត្តចំសោវះដតការដតងតំាងពើរ 
កនុងចំសណាមបួៃបុ៉សណា្ណ វះ។

(ii) បបវតដិសាប្ដដែលបាៃបញ្្ជ ក់ថ្មើៗសៃវះកនុងការបគប់បគងជំៃួយបសាវជ្
រាវ ៃិងវទិយាសាប្្ត ៃិង/ឬការបសាវបជាវសវជ្ជសាប្ដ កនុងចសន្ាវះបបចំាឆ្នំ ជា
មធ្យមសលើ្ពើមួយរយលាៃែុល្ារ ($100,000,000) ។

(iii) ចំណាត់ថ្ន ក់មួយកនុងរយៈសពលបបំាឆ្នំ ចុងសបកាយសៃវះសៅកនុងសាកលវទិ្
យាល័យកំពលូល ៗ ទំាង 10 រប្់្ហរែ្ឋអាសមរកិដែលម្ៃចំៃួៃប៉ាតង់វទិ្
យាសាប្្តជើវតិខ្ព្់បំផុត ឬដែលម្ៃការបសាវបជាវ ឬមហាវទិយាល័យសវជ្ជ
សាប្្តដែលជា្ម្ជិកនៃបណ្ឌិ ត្យ្ភាវទិយាសាប្្តជាតិ។

(iv) ស្រាប់ទោលបំណ្នន្បទភរេទនះអភិបាលអាចថត្តំា្មនន្តរី ្បតិ
បត្តិពរី្បព័ន្ធស្កលវរិេយាល័យរ�្ឋ California ថ�លរានសញ្ញា ប្តក្មិ
តខ្ពស់ថផ្នកវរិេយាស្្ស្តជរីវវរិេយា។
(B) សា្ថ ប័ៃបសាវបជាវ ៃិងមិៃរកបបាក់ចំសណញសៅរែ្ឋ California ដែ
លមិៃដមៃជាដផនកមួយនៃសាកលវទិយាល័យ California 
ដែលបាៃបគ្ហា ញពើភាពសជាគជ័យ ៃិងភាពជាអនកែឹកនំាកនុងការបសាវជ្
រាវសកា្ិកាសែើម ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀតោរអភិវឌ្ឍោរពយា
បាល ឬោរថចកចាយោរពយាបាល សហើយវាម្ៃៈ

(i) មៃទេើរសពទ្យបសាវបជាវថ្ន ក់ជាតិ ឬដែលម្ៃការបសាវបជាវ ឬមហាវទិយាល័
យសវជ្ជសាប្្តដែលជា្ម្ជិកនៃបណ្ឌិ ត្យ្ភាវទិយាសាប្្តជាតិ។

(ii) បបវត្តិសាប្្តដែលបាៃបគ្ហា ញកនុងរយៈសពលបបំាឆ្នំ ចុងសបកាយនៃការ
បគប់បគងថវកិាបសាវបជាវ ដផនកវទិយាសាប្្តជើវតិសលើ្ពើនម្ភលាៃ ែុល្ារ 
($20,000,000) ្្នំ រាទរៀ្រាល់ ្្នំ ។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(2) បប្ិៃការឈប់្ំរាកណាមួយសកើតស�ើងកនុងរយៈសពលមួយ ថ្ន ក់
សលើចាត់តំាងៃឹងចាត់តំាង្ម្ជិកជំៃួ្កនុងរយៈសពល 30 
90 នថ្ងសែើម ើ្បសបមើែល់រយៈសពលសៅ្ល់។

(3) សៅសពលផុតកំណត់្ិទ្ធិអំណាចដតងតំាងៃឹងដតងតំាង្ម្ជិកកនុ
ងរយៈសពល 30 90 នថ្ង។ ្ម្ជិករប្់ ICOC បតរូវបៃ្តបសបមើ រហលូតែ
ល់ការផ្្្់ប្តលូរមុខតំដណងរប្់ពួកសគ។

(4) ទទាះយ៉ា ្ណាក៏ទោយកថ្ខណ្ឌ  (1) សិរេ្ធិអំណាចថត្តំា្អាចជំនួ
សសរាជិករា្ន ក់ទ្រៅពរី្បធាន ឬអនុ្បធានថ�លបានបទ្មរីោរគិតចាប់ពរី
ោលបរទិចរ្េថ�លរាន្បសិរេ្ធិភាពននោរបថនថាមកថ្ខណ្ឌ ទនះ យ៉ា ្ទហ្
ចណាស់ពាក់កណា្ត លអាណត្តិបចុ្ប្ន្នរបស់សរាជិក 
ទោយថត្តំា្សរាជិកែ្មរី 
រា្ន ក់ថ�លនឹ្រានសិរេ្ធិទ�រីម្រីបទ្មរីទពញអាណត្តិ។ 
ោរថត្តំា្ទំា្ទនះនឹ្្តរូវទធវរីទ�រ្ី ក្នុ្ រយៈទពល 90 នែងៃគិតចាប់ពរីនែងៃ
ចាប់ទផ្តរីមននោរបញ្ូលគំនិត បថនថាមនូវក្នុ្ កថ្ខណ្ឌ ទនះ។

(5) ICOC អាចទបាះទ ្្ន ត 60 ភាគរយននកូរ ៉ាមុមួយ 
បានផ្តល់អនុស្សន៍ឲ្យ�កសរាជិករា្ន ក់ទចញ ទោយសរាជិកថ�លរាន
សិរេ្ធិអំណាចក្នុ្ ោរថត្តំា្សរាជិក ឬក្នុ្ ករណរី ្បធាន 
និ្អនុ្បធាន អំណាចថត្តំា្ ឬអារាញា ធរថត្តំា្ទបរីរានរ�្ឋធម្មនុញញា
ទលរីសពរីមួយបានថត្តំា្្បធាន ឬអនុ្បធាន។ សិរេ្ធិអំណាចថត្តំា្ 
ឬោរផ្តល់សិរេ្ធ ឬសិរេ្ធិអំណាចក្នុ្ ករណរី ្បធាន និ្អនុ្បធាន 
រានសិរេ្ធិ�ក សរាជិក្បធាន ឬអនុ្បធានទចញទៅទពលរេរួេលបានអនុ
ស្សន៍ពរី ICOC ។ ទបរីរានមនន្តរីរ�្ឋធម្មនុញញាទលរីសពរីមួយរបូបានថត្តំា្
្បធាន ឬអនុ្បធានទនាះពួកទគរា្ន ក់ៗ្តរូវថតយល់ ្ពមទ�រីម្រី�ក្បធាន 
ឬអនុ្បធាន។
ភាគ. 10. ភាគទើ 125290.30 អំពើ្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាព បតរូវ
បាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសែើម ើ្អាៃ៖

125290.30. ្្តង់ោរគណសៃយ្យភាពសាធ្រណៈ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ
(a) របាយការណ៍សាធ្រណៈបបចំាឆ្នំ

វទិយាសា្ថ ៃៃឹងសចញរបាយការណ៍បបចំាឆ្នំ ែល់សាធ្រណៈជៃ 
ដែលកំណត់្កម្មភាពរប្់ខួ្ៃជំៃួយ ដែលទទួលបាៃជំៃួយឥត្ំ
ណងដែលកំពុងែំសណើ រការលទ្ធផលបសាវបជាវ 
ៃិងទិ្សៅកម្មវធិើនាសពល អនាគត។ របាយការណ៍បបចំាឆ្នំ ៃើមួយៗបតរូវ
រាប់បញ្ចលូល បុ៉ដៃ្តមិៃកំណត់ែលូចតសៅសៃវះ៖ ចំៃួៃតួសលខ ៃិងចំៃួៃ 
ែុល្ារនៃជំៃួយបសាវបជាវ ៃិង្ម្្ភ រៈបរក្ិារ 
អនកទទួលបបាក់្បម្ប់ឆ្នំ មុៃ ចំណាយសលើការបគប់បគងរែ្ឋបាលរប្់វិ
ទយាសា្ថ ៃ។ ការវាយតំនលនៃភាពអាចរកបាៃ នៃការផ្តល់ថវកិា្បម្ប់
ការបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមពើបប្ពសផ្សងសទៀត សបរៅពើវទិយាសា្ថ ៃស្ចក្តើ
្សង្បនៃលទ្ធផលបសាវបជាវរមួទំាងសជាគជ័យសលើវិ្ ័យបសាវបជាវថ្មើៗ 
ការវាយតំនលនៃទំនាក់ទំៃងរវាងវទិយាសា្ថ ៃ ៃិងយុទ្ធសាប្្តទំាងមលូលនៃ
កម្មវធិើបសាវបជាវរប្់ខួ្ៃ ៃិងរបាយការណ៍រប្់វទិយាសា្ថ ៃ ដផៃការ 
បសាវបជាវ ៃិងដផៃការហិរញ្ញវត្ថុជាយុទ្ធសាប្្តរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(b) ្វៃកម្មហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យ្បម្ប់ការពិៃិត្យស�ើងវញិសោយអនកបតរួ
តពិៃិត្យ

ជាសរៀងរាល់ឆ្នំ  វទិយាសា្ថ ៃៃឹងសធ្ើ្វៃកម្មហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យពើ្កម្មភា
ពរប្់ខួ្ៃពើបក រុមហុ៊ៃ គណសៃយ្យ សាធ្រណៈដែលម្ៃវញិ្្ញ បៃបបត 
ដែលៃឹងបតរូវផ្តល់ជលូៃសៅអនកបតរួតពិៃិត្យដែលសធ្ើការបតរួតពិៃិត្យ្វៃ 
កម្ម សហើយសចញរបាយការណ៍សាធ្រណៈនៃការបតរួតពិៃិត្យសនាវះជាសរៀង
រាល់ឆ្នំ ។

(A) លក្ណៈវៃិិច្័យចំាបាច់ជាបបធ្ៃ

(i) បាៃចងបកងឯកសារជាបបវត្តិសាប្្តកនុងការបសាវ 
បជាវសកា្ិកាសែើមសោយសជាគជ័យ ឬឱោស្ស្វ 
្រាវ�៏សំខាន់�នរេទរេៀតក្នុ្ ោរអភិវឌ្ឍោរពយាបាល ឬោរតសូ៊មតិនន 
ផ្តល់ការពយាបាល។

(ii) ម្ៃបទពិសសាធៃ៍ជាមួយែំសណើ រការៃើតិប្ញ្ញត្តិរប្់រែ្ឋ ៃិង ្ហ
ព័ៃ្ធដែលបតរូវរមួបញ្ចលូលបទពិសសាធៃ៍ខ្វះជាមួយការអៃុម័តចបាប់សវជ្ជសា្្
រន្ៃ្្តង់ោរ ៃិង/ឬថវកិា។

(iii) ម្ៃលក្ណៈ្ម្ត្តិបគប់បគាៃ់្បម្ប់ការដតងតំាងសោយ 
អៃុសលាមតាមកថ្ខណ្ឌ  (3) (4) ឬ (5) នៃអៃុដផនក (a) ។

(iv) មិៃអាចម្ៃការគ្រណាសផ្សងែំណាលគាន  ឬឈប់្បម្កពើ 
សា្ថ ប័ៃទទួលបបាក់កម្ចើ ឬជំៃួយហិរញ្ញប្ទាៃសៅរែ្ឋ California ។

(B) លក្ណៈវៃិិច្័យបដៃ្ថម្បម្ប់ការពិចារណា៖

(i) ម្ៃបទពិសសាធៃ៍ជាមួយទើភាន ក់គ្ររោ្ឋ ្ិបាល ឬសា្ថ ប័ៃនានា 
(ទំាងតំដណងនាយកបបតិបត្តិ ឬបក រុមបបឹកសោ្ិបាល) ។

(ii) ម្ៃបទពិសសាធៃ៍ជាមួយៃឹងែំសណើ រការបសងកើត្្តង់ោរ 
ៃិងៃើតិវធិើរោ្ឋ ្ិបាល។

(iii) បទពិសសាធៃ៍ភាគចបាប់ជាមួយៃឹងការបតរួតពិៃិត្យភាគចបាប់នៃ្ិទ្ធិ
អំណាចរោ្ឋ ្ិបាល ្មប្ប្បម្ប់ការអៃុវត្តទើភាន ក់គ្ររោ្ឋ ្ិបាល 
ឬអំណាចសា្ថ ប័ៃរប្់រោ្ឋ ្ិបាល។

(iv) ចំសណវះែឹង ៃិងបទពិសសាធៃ៍ផ្ទេ ល់កនុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្ទាៃ្ញ្្ញ
ប័ណ្ណ។

អៃុបបធ្ៃបតរូវបំសពញបបការ (i) (iii) ៃិង (iv) នៃអៃុកថ្ខណ្ឌ  (A) ។ 
អៃុបបធ្ៃបតរូវបាៃសបជើ្សរ ី្  សចញពើកនុងចំសណាមបុគគាលដែលម្ៃគុ
ណ្ម្ត្តិ ៃិងបទពិសសាធៃ៍បំសពញបដៃ្ថមសៅៃឹងបបធ្ៃដែលជាលក្
ណៈពិស្្នៃលក្ណៈវៃិិច្័យដែលមិៃបតរូវបាៃតំណាង 
សោយគុណ្ម្ត្តិ ៃិងបទពិសសាធៃ៍រប្់បបធ្ៃ។

(b) ការដតងតំាង្ម្ជិក ICOC

(1) រាល់ការដតងតំាងទំាងអ្់បតរូវសធ្ើកនុងរយៈសពល 40 នថ្ង នៃកាលបរចិ្
សឆទដែលម្ៃបប្ិទ្ធភាពនៃ្កម្មភាពសៃវះ។ កនុងករណើ ដែលការដតង
តំាងណាមួយមិៃបតរូវបាៃបញ្ចប់កនុងរយៈសពលដែលបាៃអៃុញ្្ញ ត 
ICOC ៃឹងបៃ្ត បបតិបត្តិការជាមួយការណាត់ជួប ដែលបាៃ 
ផ្តល់ឲ្យយ៉ាងសហាចណា្់ 60 ភាគរយ នៃការដតងតំាងបតរូវ 
បាៃសធ្ើស�ើង។

(2) ដ្្ិបបបំានថ្ងបនាទេ ប់ពើកាលបរសិចទ្បប្ិទ្ធិភាពនៃ 
វធិ្ៃការណ៍បដៃ្ថមជំពលូកសៃវះ ចបាប់ទនះ អនកបតរួតពិៃិត្យ ៃិងហិរញ្ញិក 
ឬបប្ិៃសបើម្ៃដតម្ន ក់ កនុងរយៈសពល 45 នថ្ង ្ម្ជិក សផ្សងសទៀត 
ៃឹងសកាវះបបជំុ្ម្ជិករប្់ ICOC សែើម ើ្សបជើ្សរ ី្ បបធ្ៃ 
ៃិងអៃុបបធ្ៃពើ កនុងចំសណាមអនកដែលដតងតំាងសោយម្ៃ្តើធម្មៃុញ្ញ
សយាងតាមកថ្ខណ្ឌ  (6) (7) នៃអៃុដផនក (a) ។

(c) លក្ខណ្ឌ ការយិាល័យជា្ម្ជិករប្់ ICOC

(1) ្ម្ជិកដែលបតរូវបាៃដតងតំាងសោយអៃុសលាមតាមកថ្ខណ្ឌ  
(1), (3), (4), (5), ៃិង (6)នៃអៃុដផនក (a) ៃឹងបតរូវបំសពញការគ្ររ
យៈសពលបបំាបើឆ្នំ សហើយ្ម្ជិកែនទសទៀតបតរូវបំសពញមុខគ្ររយៈសពលប្
រំាមួយឆ្នំ ។ ្ម្ជិកៃឹងបតរូវបសបមើឲ្យអតិបរមិ្ពើរអាណតិ្ត ទលរីកថល្ថត
រានោរ�កហតូទោយអនុទលាមតាមកថ្ខណ្ឌ  (5)។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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កិច្ច្ៃយាកនុងការបបជំុសាធ្រណៈ សហើយបតរូវទទួលយករាល់ 
សគាលការណ៍ អ្ិបាលកិច្ច វទិយាសាប្្តសវជ្ជសាប្្ត ៃិងបទប្ញ្ញត្តិសៅកនុ
ងការបបជំុសាធ្រណៈ។

(3) ICOC អាចសធ្ើវគគាបិទដែលបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តិ សោយចបាប់កិច្ចបបជំុសបើក
ចំហបាកសខៃសណ សបកាមភាគ 11126 នៃកលូែរោ្ឋ ្ិបាល។ សលើ្ពើសៃវះ 
ICOC អាចៃឹងសបើកវគគាបិទសៅសពលវាបបជំុសែើម ើ្ពិចារណា ឬពិភាកសោ៖

(A) បញ្ហា ដែលោក់ព័ៃ្ធៃឹងព័ត៌ម្ៃទាក់ទងៃឹងអនកជំងឺ ឬបបធ្ៃបទសវ
ជ្ជសាប្្តការបគ្ហា ញព័ត៌ម្ៃទំាងសៃវះ ៃឹងក្ាយជាការលុកលុយសោយ
គា្ម ៃការយល់បពមពើឯកជៃភាពផ្ទេ ល់ខួ្ៃ។

(B) បញ្ហា ដែលទាក់ទងៃឹងកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ្ម្្ង ត់ ឬផលិតផលការគ្រ 
សទាវះបើម្ៃប៉ាតង់ ឬមិៃម្ៃ រាប់បញ្ចលូលបុ៉ដៃ្តមិៃម្ៃកំណត់ចំសោវះ 
រ លូបមៃ្ត ដផៃការ លំនំា ែំសណើ រការ ឧបករណ៍ យៃ្តការ ្ម្្ធ្តុ 
ៃើតិវធិើ ទិៃនៃ័យ ផលិតកម្ម ឬការចងបកងព័ត៌ម្ៃដែល មិៃម្ៃប៉ាតង់
ដែលបតរូវបាៃសគសាគា ល់ចំសោវះដតបុគគាលជាក់លាក់មួយចំៃួៃដែលកំពុងប្
សរសីែើម ើ្បបឌិត ផលិត ឬផ្ំសអត្ថបទោណិជ្ជកម្ម 
ឬស្វាកម្មដែលម្ៃតនម្ោណិជ្ជកម្ម 
សហើយដែលផ្តល់ឲ្យអនកសបបើបបា្់ៃលូវ ឱកា្សែើម ើ្ទទួលបាៃអត្ថបបសយា
ជៃ៍អាជើវកម្មជាងគលូបបដជងដែលមិៃែឹអំពើវា ឬសបបើវា។

(C) បញ្ហា ដែលោក់ព័ៃ្ធៃឹងការសធ្ើឲ្យបបស ើ្រការបសាវបជាវវទិយាសាប្្ត 
ឬទិៃនៃ័យ្ម្្ង ត់។

(D) បញ្ហា ទាក់ទងៃឹងការដតងតំាង ការគ្រ ការ្ដម្តង 
ការទលូទាត់្ំណង ឬការបសណ្ត ញម្ៃ្តើវទិយាសា្ថ ៃ ៃិងៃិសយាជិក។ 
្កម្មភាពសលើការទលូទាត់្ំណងនៃ ម្ៃ្តើ ៃិងៃិសយាជិករប្់វទិយាសា្ថ ៃ 
ៃឹងបតរូវចាត់វធិ្ៃការដតកនុងសពលសបើកវគគាបុ៉សណា្ណ វះ។

(4) កិច្ចបបជំុដែលតបមរូវសោយកថ្ខណ្ឌ  (2) នៃអៃុដផនក (b) នៃភាគ 
125290.20 បតរូវបាៃចាត់ទុកថ្ជាការបបជំុពិស្្មួយ្បម្ប់សគា
លបំណងនៃភាគទើ 11125.4 នៃកលូែរោ្ឋ ្ិបាល។

(g) កំណត់បតាសាធ្រណៈ

(1) ចបាប់កំណត់បតាសាធ្រណៈរែ្ឋ California ម្បតា 1 
(ចាប់សផ្តើមពើភាគទើ 6250) នៃជំពលូក 3.5 នៃដផនកទើ 7 នៃចំណងសជើងទើ 
1 នៃបកមរោ្ឋ ្ិបាលបតរូវអៃុវត្តចំសោវះកំណត់បតាទំាងអ្់រប្់វទិយា្្
ថ្ៃ សលើកដលងដតម្ៃដចងសៅកនុងភាគសៃវះ។

(2) គា្ម ៃអ្ើសៅកនុងភាគសៃវះ ៃឹងបតរូវបកបសាយសែើម ើ្តបមរូវឲ្យម្ៃការប
គ្ហា ញឯកសារណាមួយដែល ម្ៃែលូចខាងសបកាមសៃវះ៖

(A) ឯកសារបុគគាលិក សវជ្ជសាប្្ត ឬឯកសារប្សែៀងគាន  
ការបគ្ហា ញឯកសារទំាងសៃវះ ៃឹងក្ាយជាការលុកលុយសោយគា្ម ៃការធ្
នាសលើភាពឯកជៃផ្ទេ ល់ខួ្ៃ។

(B) កំណត់បតាដែលម្ៃ ឬឆុ្វះបញ្្ចំ ងពើកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ្ំគ្ត់ 
ឬផលិតផលការគ្រ សទាវះបើម្ៃប៉ាតង់ ឬគា្ម ៃ រាប់បញ្ចលូល 
បុ៉ដៃ្តមិៃម្ៃកំណត់ចំសោវះ រ លូបមៃ្ត ដផៃការ លំនំា ែំសណើ រការ 
ឧបករណ៍ យៃ្តការ ្ម្្ធ្តុ ៃើតិវធិើ ទិៃនៃ័យ ផលិតកម្ម 
ឬការចងបកងព័ត៌ម្ៃ ដែលមិៃម្ៃប៉ាតង់ដែល បតរូវបាៃសគសាគា ល់ចំ
សោវះដតបុគគាលជាក់លាក់មួយចំៃួៃដែលកំពុងសបបើវាសែើម ើ្បបឌិត ផលិត 
ឬផ្ំសអត្ថបទ ោណិជ្ជកម្ម ឬស្វាកម្មដែលម្ៃតនម្ោណិជ្ជកម្មសហើយ
ដែលផ្តល់ឲ្យអនកសបបើបបា្់ៃលូវឱកា្សែើម ើ្ទទួលបាៃ អត្ថបបសយាជៃ៍អា
ជើវកម្មជាងនែគលូបបកួតបបដជងមិៃសាគា ល់វា ឬសបបើវា។

(C) ឯកសារវទិយាសាប្្តការគ្រ ឬទិៃនៃ័យបសាវបជាវ រមួទំា្ 
ប៉ាុថន្តមិនរានកំណត់ កម្មវធិរី និ្របាយោរណ៍វឌ្ឍនភាព។

(c) ការសធ្ើ្វៃកម្មសលើការអៃុវត្តការគ្របតរូវសធ្ើស�ើង សោយ វទិយាសា្ថ ៃ
សរៀងរាល់បើឆ្នំ ម្តងសោយចាប់សផ្តើម ពើការសធ្ើ្វៃកម្្ម បម្ប់ឆ្នំ សារសពើព
ៃ្ធ 2010-11 ។ ការសធ្ើ្វៃកម្ម លទ្ធផលដែលអាចបតរូវបាៃអៃុវត្ត 
សោយការយិាល័យ្វៃកម្មរែ្ឋៃឹងពិៃិត្យមុខគ្របបតិបត្តិការបបព័ៃ្ធបគប់
បគង ៃិងសគាលៃសយាបាយ ៃិងៃើតិវធិើរប្់វទិយាសា្ថ ៃសែើម ើ្វាយតនម្ថ្ 
សតើវទិយាសា្ថ ៃកំពុង្សបមចបាៃៃលូវស្ែ្ឋកិច្ច ្មត្ថភាព ៃិងបប្ិទ្ធភាព
កនុងការគ្រដែលម្ៃធៃធ្ៃ។ 
ការសធ្ើ្វៃកម្មសលើការអៃុវត្តបតរូវសធ្ើស�ើង ប្បតាម្្តង់ោរ្វៃកម្មរ
ប្់រោ្ឋ ្ិបាល ៃិងរមួបញ្ចលូលការពិៃិត្យសមើលថ្សតើវទិយាសា្ថ ៃសៃវះអៃុវត្ត
តាមសគាលៃសយាបាយ ៃិងៃើតិវធិើរប្់ ICOC ។ 
ការសធ្ើ្វៃកម្មមិៃតបមរូវឲ្យ 
ម្ៃការពិៃិត្យស�ើងវញិនៃការអៃុវត្តវទិយាសាប្្តសទ។ 
ការសធ្ើ្វៃកម្មសលើការអៃុវត្តែំបលូង រមួម្ៃបុ៉ដៃ្តមិៃកំណត់ 
ែលូចខាងសបកាមទំាងអ្់៖

(1) សគាលៃសយាបាយ ៃិងៃើតិវធិើ្បម្ប់ការសចញកិច្ច្ៃយា 
ៃិងជំៃួយ ៃិងការពិៃិត្យសមើលគំរ លូតំណាងកិច្ច្ៃយាជំៃួយ ៃិងបបាក់កម្ចើ
ដែលផ្តល់សោយវទិយាសា្ថ ៃ។

(2) សគាលៃសយាបាយ ៃិងៃើតិវធិើទាក់ទងៃឹងការការោរ ឬការការោរ
កម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ដែលជាប់ទាក់ទងៃឹងការបសាវបជាវដែលផ្តល់មលូលៃិធិ 
ឬការផ្តល់មលូលៃិធិសោយវទិយាសា្ថ ៃ។

(d) រាល់ចំណាយរែ្ឋបាលនៃ្វៃកម្មដែលតបមរូវសោយអៃុដផនក (b) 
ៃិង (c) បតរូវបង់សោយវទិយាសា្ថ ៃ។

(e) គណៈកម្មការ បតរួតពិៃិត្យគណសៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរប្់បបជា ពលរែ្ឋ
ៃឹងម្ៃគណៈកម្មការ បតរួតពិៃិត្យគណសៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរប្់ពលរ
ែ្ឋដែលម្ៃតួនាទើជាគណៈបគប់បគង។ គណៈកម្្ម ធិការសៃវះបតរូវពិៃិត្យ
ស�ើងវញិ ៃលូវរបាយការណ៍្វៃកម្មហិរញ្ញវត្ថុបបចំាឆ្នំ  របាយការណ៍ ៃិ
ងការវាយតំនលរប្់អនកបតរួតពិៃិត្យនៃ្វៃកម្មសនាវះ ៃិងការអៃុវត្តហិរ
ញ្ញវត្ថុរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។ អនកបតរួតពិៃិត្យ ហិរញ្ញិក បបធ្ៃគំាបទបពឹទ្្ធ ភា 
បពឹទ្្ធ ភា បបធ្ៃ្ភា ៃិងជាបបធ្ៃ ICOC បតរូវដតងតំាង្ម្ជិកសា
ធ្រណៈនៃគណៈកម្មការ ៃើមួយៗ។ ្ម្ជិកគណៈកម្មការ 
បតរូវម្ៃបបវត្តិសវជ្ជសាប្្ត ឬ្បវត្តិរបស់អ្នកជំ្ឺ ៃិងបបវត្តិ ៃិងចំសណវះែឹង
ទាក់ទងៃឹងបញ្ហា ហិរញ្ញវត្ថុោក់ព័ៃ្ធ។ គណៈកម្្ម ធិការបតរូវផ្តល់អៃុសា
្ៃ៍សលើការអៃុវត្ត ៃិងបបតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។ អនកបតរួត
ពិៃិត្យបតរូវផ្តល់ការគំាបទែល់បុគគាលិក។ គណៈកម្្ម ធិការបតរូវសបើកការបបជំុ
ជាសាធ្រណៈសោយម្ៃការជលូៃែំណឹង្មប្ប ៃិងម្ៃរយៈសពលផ្ត
ល់សយាបល់ជាផ្លូវការ។ គណៈកម្្ម ធិការបតរូវវាយតំនលសយាបល់សាធ្រ
ណៈ ៃិងរមួបញ្ចលូលស្ចក្តើ្សង្ប្មប្បសៅកនុងរបាយការណ៍បបចំា
ឆ្នំ រប្់ខួ្ៃ។ ICOC ៃឹងផ្តល់ថវកិា្បម្ប់នថ្ចំណាយទំាងអ្់ ដែល
ទាក់ទងៃឹងការចំណាយបបាក់ឧបត្ថម្ភរប្់ ្ម្ជិកគណៈកម្មការ ៃិង
្បម្ប់ការសបាវះពុម្ពផសោយរបាយការណ៍បបចំាឆ្នំ ។

(f) ចបាប់បបជំុសាធ្រណៈ

(1) ICOC បតរូវសរៀបចំការបបជំុជាសាធ្រណៈយ៉ាងតិច ពើរ បួន�្ កនុងមួ
យឆ្នំ ដែលមួយកនុងចំសណាមសនាវះៃឹងបតរូវបាៃកំណត់ជា កិច្ចបបជំុបបចំា
ឆ្នំ រប្់វទិយាសា្ថ ៃ។ ICOC អាចៃឹងម្ៃការបបជំុបដៃ្ថមសទៀត 
សៅសពលដែលវាកំណត់ថ្ចំាបាច់ ឬ្មរម្យ។

(2) ចបាប់កិច្ចបបជំុសបើកចំហបាកសខៃសណ (Bagley-Keene Open 
Meeting Act) ម្បតា 9 (ចាប់សផ្តើមពើភាគ 11120) នៃជំពលូកទើ 1 
នៃភាគទើ 1 នៃដផនកទើ 3 នៃចំណងសជើង 2 នៃបកមរែ្ឋប្សវណើ បតរូវអៃុវត្ត
ចំសោវះការបបជំុទំាងអ្់រប្់ ICOC សលើកដលងដតម្ៃដចងសៅកនុងចបា
ប់កនុងភាគសៃវះ។ ICOC ៃឹងបបគល់រាល់បបាក់កម្ចើ ៃិង 

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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ឬមិៃបំសពញមុខគ្រនៃ្ម្ជិក ICOC កនុងនាមជាអនកតំណាង 
ឬៃិសយាជិកនៃអងគាភាពសា្ថ ប័ៃ ឬអងគាភាពសនាវះ។

(3) ភាគ 1090 នៃកលូែ រោ្ឋ  ្ិបាលមិៃបតរូវអៃុវត្តចំសោវះការផ្តល់បបាក់
ឧបត្ថម្ភ បបាក់កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយាដែលបសងកើតស�ើងសោយ ICOC សលើកដល
ងដតលក្ខណ្ឌ ទំាងពើរបតរូវបាៃបំសពញែលូចខាងសបកាម៖

(A) ការផ្តល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ បបាក់កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយាម្ៃទាក់ទងសោយផ្ទេ
ល់សៅៃឹងស្វាកម្ម ដែលបតរូវផ្តល់ សោយ្ម្ជិកណាមួយរប្់ ICOC 
ឬអងគាភាពដែល្ម្ជិកសនាវះតំណាង ឬផ្តល់អត្ថ បបសយាជៃ៍ភាគ 
ហិរញ្ញវត្ថុែល់្ម្ជិក ឬអងគាភាពដែលខួ្ៃតំណាង។

(B) ្ម្ជិកខកខាៃមិៃបាៃសធ្ើចលូលរមួកនុងការសធ្ើ ឬតាមមសធយាបាយ
ណាមួយដែលពយាយាមសបបើឋាៃៈ 
ជាផ្លូវការរប្់ខួ្ៃសែើម ើ្ជវះឥទ្ធិពលែល់ការ្សបមចចិត្តសលើជំៃួយហិរញ្ញ
ប្ទាៃ កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយា។

(j) បបាក់កំនរប៉ាតង់ ៃិងចំណលូ លអាជាញា ប័ណ្ណបាៃបង់សៅរែ្ឋ California

(1) ICOC អាយបតរូវបសងកើត្្តង់ោរដែលតបមរូវឲ្យរាល់ជំៃួយឥត្ំណង 
ៃិងបបាក់កម្ចើបតរូវ្្ថិតសបកាម កិច្ចបពមសបពៀងកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ដែលម្ៃតុល្យ
ភាពរវាងរែ្ឋ California សែើម ើ្ទទួលបាៃអត្ថបបសយាជៃ៍ពើ ប៉ាតង់ 
្ិទ្ធិ្ួយសារ ៃិងអាជាញា ប័ណ្ណដែលបាៃមកពើការបសាវបជាវមលូលោ្ឋ ៃការអ
្ិវឌ្ឍពយាបាល ៃិងការសាកល្ងពយាបាលសោយតបមរូវការសែើម ើ្ធ្នាថ្
ការបសាវបជាវសវជ្ជសាប្្្ត ំខាៃ់ៗមិៃបតរូវបាៃរារំាង សោយមិៃ្មសហតុផ
លសោយកិច្ចបពមសបពៀងកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ។ រាល់ ្បាក់សួយ ស្រអាករ ដែល
ទទួលបាៃតាមរយៈកិច្ចបពមសបពៀងកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ដែលបាៃ បសងកើតស�ើង
សោយអៃុសលាមតាមអៃុដផនកសៃវះ ៃឹងបតរូវបញ្ចលូលសៅកនុង 
គណនរីថ�លរានោរ្បាក់ ទៅក្នុ្  មលូលៃិធិទលូសៅ និ្តាមរំេហំថ�លបានអ
នុញ្ញា តតាមចបាប់ ចំនួនរឹេក្បាក់ថ�ល បានតមកល់ និ្ោរ្បាក់នឹ្្តរូវបា
នទគយកទៅទ្បរី្បាស់ស្រាប់ទោលបំណ្រូេទាត់នែ្ពយាបាល និ្ោរពយា
បាលថ�លទករីតទ�រ្ី ពរីោរ្ស្វ្រាវថ�លឧបតថាមភាែវោិទោយវរិេយាស្ថា ន�ល់
អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California ថ�លមិនរានមទធយាបាយ្គប់្ោន់ក្នុ្ ោររិេញ 
ោរពយាបាល ឬ ោរពយាបាលថបបទនះរាប់បញ្ូលសំណ្របស់អ្នកជំ្ឺ នែ្
ទ�រីមថ�ល្តរូវបានបញ្្ជ ក់ស្រាប់អ្នកចូលរមួ្ស្វ្រាវ។
(2) បទោ្ឋ ៃទំាងសៃវះរមួម្ៃ យ៉ាងតិចៃលូវតបមរូវការមួយដែលអនកផ្តល់ជំ
ៃួយ CIRM សបរៅពើអនកទទួលបបាក់កម្ចើ ៃិងអនកផ្តល់ជំៃួយទទួលបាៃកៃ្
ដលងដចករដំលក ចំដណកមួយភាគនៃបបាក់ចំណលូ ល ដែលពួកសគ 
ទទួលបាៃពើការផ្តល់អាជាញា ប័ណ្ណ ឬសធ្ើោណិជ្ជកម្មសោយខួ្ៃឯងៃលូវការប
សងកើតថ្មើ ឬបសច្ចកវទិយាដែលសកើតស�ើងពើមលូលៃិធិបសាវបជាវសោយ CIRM 
ែលូចម្ៃដចងខាងសបកាម។ 
បបាក់ចំណលូ លដែលទទួលបាៃសោយអៃុសលាមតាមកថ្ខណ្ឌ សៃវះ ឬបទ
ប្ញ្ញត្តិដែលបតរូវបាៃអៃុម័តសែើម ើ្ អៃុវត្តកថ្ខណ្ឌ សៃវះៃឹងបតរូវតមកល់ទុ
កសៅកនុងមលូលៃិធិទលូសៅ ្បម្ប់ការសបបើបបា្់ប្បតាមភាគ 202 (c) 
(7) នៃចំណងសជើង 35 នៃកលូែ្ហរែ្ឋអាសមរកិ 
បប្ិៃសបើអាចអៃុវត្តបាៃ។

(A) (i) អនកទទួលបបាក់ដែលផ្តល់្ិទ្ធិែល់ការបសងកើតថ្មើ 
ឬបសច្ចកវទិយាដែលសកើតស�ើងពើ  កម្មវធិើបសាវបជាវ កម្មវធិរី 
ដែលផ្តល់មលូលៃិធិសោយ CIRM ទោយមិនគិតពរីចំនួនជំនួយថ�ល បានផ្ត
ល់ឲ្យ�ល់កម្មវធិរី្ស្វ្រាវ បតរូវបង់ 25 ភាគរយនៃចំណលូ លដែលខួ្ៃទទួល
សលើ្ពើបបំារយោៃ់ែុល្ារ ($500,000) ្របុែុល សៅមលូលៃិធិទលូសៅ។ ចំ
ៃួៃទឹកបបាក់បបំារយោៃ់ែុល្ារ ($500,000) ៃឹងបតរូវបាៃដក្ំរលួជាសរៀ
ងរាល់ឆ្នំ សោយបបភាគមួយដែលដបងជា្ៃទេ្្សៃ៍នថ្ទំៃិញសបបើបបា្់ អនកប្
សរបីបា្់ទើបក រុងទំាងអ្់រប្់របរទំាងអ្់ (San Francisco-Oakland-
San Jose; 1982–84=100) ដែលសរៀបចំសោយការយិាល័យ្្ថិតិការគ្

(3) វទិយាសា្ថ ៃៃឹងរាប់បញ្ចលូលរាល់របាយការណ៍បបជំុបលូក្របុលទ្ធផល
នៃការសបាវះសឆ្ន ត ៃិងការបគ្ហា ញពើ្ម្ជិកបក រុមបបឹកសោ្ិបាលម្ន ក់ៗ 
្ំស�ងសបាវះសឆ្ន ត ៃិងពិៃិត្យស�ើងវញិសលើរាល់្កម្មភាព។

(h) ការសែញនថ្បបកួតបបដជង

(1) វទិយាសា្ថ ៃបតរូវ សលើកដលងដតម្ៃដចងសៅកនុងភាគសៃវះ ដែលបតរូវបគប់
បគងសោយតបមរូវការសែញនថ្ ដែលម្ៃការបបកួតបបដជងអៃុវត្តសៅសា
កលវទិយាល័យ California ែលូចម្ៃដចងកនុងជំពលូក 2.1 
(ចាប់សផ្តើមពើភាគ 10500) នៃភាគទើ 2 នៃដផនកសាធ្រណៈ 2 
សលខកលូែកិច្ច្ៃយា។

(2) ចំសោវះកិច្ច្ៃយាទំាងអ្់រប្់វទិយាសា្ថ ៃ ICOC បតរូវអៃុវត្តតាមៃើតិវ ិ
ធើដែលតបមរូវសោយ អនកចុវះបញ្ជើសោយជំពលូក 2.1 (ចាប់សផ្តើមពើភាគ 
10500) នៃភាគទើ2 នៃដផនកទើ 2 នៃបកមកិច្ច្ៃយា 
សាធ្រណៈទាក់ទងៃឹងកិច្ច្ៃយាដែលអៃុញ្្ញ តសោយសាកលវទិយាល័យ 
California ។

(3) តបមរូវការនៃភាគសៃវះមិៃបតរូវអៃុវត្តចំសោវះជំៃួយ ឬបបាក់កម្ចើដែលត្
រ លូវបាៃអៃុម័តសោយ ICOC ។

(4) សលើកដលងដតម្ៃដចងកនុងភាគសៃវះបកមកិច្ច្ៃយាសាធ្រណៈមិៃបតរូ
វអៃុវត្តចំសោវះកិច្ច្ៃយា ដែលអៃុញ្្ញ តសោយវទិយាសា្ថ ៃស�ើយ។

(i) ទំនា្់ផលបបសយាជៃ៍

(1) ចបាប់កំដណទបមង់ៃសយាបាយ ចំណងសជើង 9 (ចាប់សផ្តើមពើភាគ 
81000) នៃកលូែរោ្ឋ ្ិបាលបតរូវអៃុវត្ត ចំសោវះ វទិយាសា្ថ ៃ ៃិង ICOC 
សលើកដលងដតម្ៃដចងកនុងភាគសៃវះ ៃិងកនុងអៃុដផនក (ង) នៃភាគ 
125290.50 ។

(A) គា្ម ៃ្ម្ជិកណាម្ន ក់នៃ ICOC ៃឹងសធ្ើ ចលូលរមួកនុងការសធ្ើ 
ឬតាមមសធយាបាយណាមួយដែលពយាយាម សបបើ ឥទ្ធិពលតាមរយៈឋាៃៈ
ជាផ្លូវការរប្់ខួ្ៃ សលើការ្សបមចចិត្តសែើម ើ្អៃុម័ត ឬផ្តល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ 
បបាក់កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយាសៅៃិសយាជករប្់គាត់សទ 
បុ៉ដៃ្ត្ម្ជិកអាចចលូលរមួ កនុងការ្សបមចចិត្ត កនុងការអៃុម័ត 
ឬផ្តល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ បបាក់កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយាសៅ មិៃរកបបាក់ចំសណញ 
មួយ កនុងវិ្ ័យដតមួយជាមួយៃិសយាជករប្់គាត់។

(B) ្ម្ជិកនៃ ICOC អាចចលូលរមួកនុងការ្សបមចចិត្តកនុងការអៃុម័ត 
ឬផ្តល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ បបាក់កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយាសៅឲ្យអងគាភាពមួយ្បម្ប់
សគាលបំណងនៃការបសាវបជាវ ទាក់ទងៃឹងជំងឺដែលពើ្ម្ជិកម្ន ក់ 
ឬ្ម្ជិករប្់គាត់ ភ្ាមៗ បគរួសាររងសបគាវះ ឬកនុងសនាវះ្ម្ជិកម្ៃ
ការចាប់អារម្មណ៍ កនុងនាមជាតំណាងអងគាការត្៊លូមតិជំងឺ។

(C) ការអៃុម័តបទោ្ឋ ៃ រមួទំា្ប៉ាុថន្តមិនកំណត់ចំទពាះថផនោរយុរេ្ធស្ស្
្តថផនោរគំនិត និ្ែវោិ្ស្វ្រាវ មិៃដមៃជាបបធ្ៃបទនៃការ្សបម
ចចិត្តសលើភាគសៃវះសទ។

(2) ស្វាកម្មកនុងនាមជា្ម្ជិកនៃ ICOC 
សោយ្ម្ជិកនៃមហាវទិយាល័យ ឬរែ្ឋបាលនៃបបព័ៃ្ធណាមួយ 
នៃសាកលវទិយាល័យ California ៃឹងមិៃបតរូវបាៃចាត់ទុកថ្មិៃបតរូវគាន  
មិៃប្បគាន កនុងទំនា្់ជាមួយ ឬមិៃសគារពតាមមុខគ្រ រប្់្ម្ជិក 
ICOC ជា្ម្ជិកនៃមហាវទិយាល័យ ឬបបព័ៃ្ធរែ្ឋបាលណាមួយនៃ 
សាកលវទិយាល័យ California សហើយៃឹងមិៃបណា្ត លឲ្យម្ៃវិ្ ្សមកា
លសោយ ្្័យបបវត្តិ នៃ ការយិាល័យដបបសៃវះស�ើយ។ 
ស្វាកម្មជា្ម្ជិករប្់ ICOC សោយអនកតំណាង 
ឬៃិសយាជិកនៃអងគាការគំាបទជំងឺ សា្ថ ប័ៃបសាវបជាវ ៃិងមិៃដ្ង្រក 
បបាក់ចំសណញ ឬអងគាភាពោណិជ្ជកម្មវទិយាសាប្្តជើវតិមិៃបតរូវបាៃចាត់
ទុកថ្មិៃ្ុើគាន  ភាពមិៃ្ុើគាន  ទំនា្់ជាមួយ 

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(3) ICOC ម្ៃ្ិទ្ធិអំណាចកនុងការអៃុម័តបទប្ញ្ញត្តិនានាសែើម ើ្អៃុវត្តអៃុ 
ដផនកសៃវះ។ ICOC ក៏ម្ៃ្ិទ្ធិអំណាចកនុងការដកដបបរ លូបមៃ្តដែលបាៃបញ្្ជ ក់
សៅកនុងកថ្ខណ្ឌ កថ្ខណ្ឌ  (A) ៃិង (B) នៃកថ្ខណ្ឌ  (2) 
តាមរយៈបទប្ញ្ញត្តិបប្ិៃសបើ ICOC កំណត់សោយអៃុសលាមតាមកថ្ខណ្ឌ  
(1) ដែលការដកដបបបតរូវបាៃតបមរូវសែើម ើ្ធ្នាការចំាបាច់ចំសោវះការបសាវបជាវ
ភាគសវជ្ជសាប្្ត ដែលរមួម្ៃការអ្ិវឌ្ឍការពយាបាល ៃិងការផ្តល់ការពយាបា
លយ៉ាងទលូលំទលូលាយែល់អនកជំងឺ មិៃបតរូវបាៃរារំាងសោយមិៃ្មសហតុផល 
ឬសែើម ើ្ធ្នាថ្រែ្ឋ California ម្ៃឱកា្ទទួលបាៃ 
អត្ថបបសយាជៃ៍ពើប៉ាតង់ ្ួយសារ ៃិងអាជាញា ប័ណ្ណដែលបាៃមក 
ពើការបសាវបជាវមលូលោ្ឋ ៃ ការអ្ិវឌ្ឍពយាបាល ៃិងការសាកល្ងពយាបាល។ 
ICOC បតរូវជលូៃែំណឹងែល់គណៈកម្មការសារសពើពៃ្ធ ៃិងសគាល 
ៃសយាបាយរប្់រែ្ធ្ភា 10 នថ្ងបបតិទិៃ មុៃសពលអៃុវត្ត្ិទ្ធិ 
អំណាចរប្់ខួ្ៃ សែើម ើ្សបាវះសឆ្ន តសលើការដកដបបរ លូបមៃ្តដែលបាៃបញ្្ជ ក់ 
សៅកនុងកថ្ខណ្ឌ រង (A) ៃិង (B) នៃកថ្ខណ្ឌ  (2) ។ 
ោរទធវរីវទិស្ធនកម្មទលរីអនុថផ្នកទនះ មិនរានបំណ្ប៉ាះពាល់�ល់អារាញា ធររាន
សមតថាកិច្វរិេយាស្ថា ន ក្នុ្ ោរថកថ្បបរេប្ញញាត្តិថ�លរានថច្ក្នុ្ អនុថផ្នកទោ
យអនុទលាមតាមកថ្ខណ្ឌ ទនះ ប៉ាុថន្តមិនកំណត់ចំទពាះ 
ោរថកថ្បណាមួយថ�លបានទករីតទ�រ្ី មុនោលបរទិចរ្េរាន្បសិរេ្ធភាពននោរ
ផ្តួចទផ្តរីមទធវរីវទិស្ធនកម្មទលរីអនុថផ្នកទនះ។
(k) ចំណលូ លចិត្ត្បម្ប់អនកផគាត់ផគាង់រែ្ឋ California

ICOC បតរូវបសងកើត្្តង់ោរសែើម ើ្ធ្នាថ្អនកទទួលការទិញទំៃិញ 
ៃិងស្វាកម្មពើអនកផគាត់ផគាង់រែ្ឋ California កនុងកំរតិដែលអាចសធ្ើសៅបាៃ
កនុងការខិតខំសោយសសា្ម វះបតង់សែើម ើ្្សបមចបាៃសគាលសៅសលើ្ពើ 50 
ភាគរយនៃការទិញដបបសៃវះពើអនកផគាត់ផគាង់រែ្ឋ California

(l) ត្មរូវោរគណទនយ្យភាពបថនថាម
ទ�រីម្រីធានាគណទនយ្យភាព និ្តរ្ាភាពយ៉ា ្តឹ្រ ឹ្ រមួទំា្រំេនាស់ផលប្
រទយជន៏យ៉ា ្តឹ្រ ឹ្  បរេោ្ឋ ន្ស្វ្រាវ 
និ្ោរពយាបាល្បកបទោយ្កមសរីលធម៌ និ្សវនកម្មហិរញញាវតថាុឯករា
ជ្យទរៀ្រាល់បួន ្្នំ ម្ត្ ICOC ្តរូវទធវរីបចុ្ប្ន្នភាព 
តាមោរសទ្មចចិត្តរបស់ខួ្ន ទលរីបរេោ្ឋ នទាក់រេ្នឹ្ 
រំេនាស់ផល្បទយជន៍ោរ្ស្វ្រាវ 
និ្ោរពយាបាល្បកបទោយ្កមសរីលធម៍ និ្ោរទធវរីសវន 
កម្មហិរញញាវតថាុឯករាជ្យ ទ�រីម្រីឲ្យ្សបទៅនឹ្ស្្ត ់ោរថ�លបានអនុម័តទោ
យបណ្ឌិ ត្យសភាវរិេយាស្្ស្តរាតិក្នុ្  ក្មិតថ�លស្្ត ់ោរទំា្ទនាះ្សប
នឹ្ត្មរូវោរថ�លរានថច្ក្នុ្ រ�្ឋធម្មនុញញា និ្លក្ខន្តិកៈថ�ល 
អនុវត្តចំទពាះវរិេយាស្ថា ន។
ភាគ. 11. ភាគទើ 125290.35 នៃកលូែ្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាព បតរូ
វបាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសែើម ើ្អាៃ៖

125290.35. ្្តង់ោរគណសៃយ្យភាពសវជ្ជសាប្្ត ៃិងវទិយាសាប្្ត
(a) បទោ្ឋ ៃសវជ្ជសាប្្ត
សែើម ើ្សចៀ្វាងការចម្ង ឬជសម្្វះសៅកនុងបទោ្ឋ ៃបសច្ចកសទ្្បម្ប់កា
របសាវបជាវវទិយាសាប្្ត ៃិងសវជ្ជសាប្្តជាមួយៃឹងកម្មវធិើរែ្ឋជំៃួ្វទិយាសា្ថ
ៃៃឹងបសងកើត្្តង់ោរវទិយាសាប្្ត ៃិងសវជ្ជសាប្្តផ្ទេ ល់ខួ្ៃសែើម ើ្អៃុវត្តការ
បតរួតពិៃិត្យជាក់លាក់ ៃិងសចតនានៃ្កម្មភាព សទាវះ បើជាមិៃម្ៃ 
អៃុដផន ក (b) នៃភាគ ភាគ 125300 ភាគ 125320, 125118, 
125118.5, 125119, 125119.3 ៃិង

125119.5  ឬចបាប់ ឬបទប្ញ្ញត្តិរែ្ឋនាបច្ចុប្ៃន 
ឬអនាគតដែលោក់ព័ៃ្ធៃឹងការ្ិកសោ 
ៃិងបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមដែលរកីសាយ ឬសកា្ិកាសែើម 
ឬឱកា្បសាវបជាវ្ំខាៃ់ៗែនទសទៀត សលើកដលងភាគ 125315 ។ 
គណៈកម្មការ ការគ្រ ICOC ៃិងអនកទទួលជំៃួយរប្់ខួ្ៃបតរូវបគប់បគ

រនៃបក្ួងការគ្រ្ហរែ្ឋអាសមរកិ ៃិងសបាវះពុម្ពផសោយ្បម្ប់ដខតុលា ឆ្នំ  
2009 សហើយភាគយកដែលជា្ៃទេ្្សៃ៍ដែលបតរូវបាៃសបាវះពុម្ព្បម្ប់ដខ
ដែលអនកទទួលជំៃួយ ទទួលយកជំៃួយសៃវះ។ 
ស្រាប់រង្វ ន់ថ�លទធវរីទ�រ្ី ទៅ ឬទ្ោយនែងៃរេរី 5 ថខវចិ្ិោ ្្នំ  2020 ចំនួនរឹេ
ក្បាក់្បំារយពាន់�ុល្ារ ($500,000) នឹ្្តរូវថកត្មរូវរាទរៀ្រាល់ ្្នំ  ទោ
យ្បភាគរាទ្ចរីនថ�លរាភាគថប្ថ�លរាសនទែស្សន៍នែ្រំេនិញ អ្នកទ្បរី្បា
ស់រំេនិញក្នុ្ រេរី្ក រ្ ទំា្អស់ រំេនិញទំា្អស់ (San Francisco-Oakland-
San Jose; 1982–84 = 100) ថ�ល្តរូវបានទរៀបចំទោយោរយិល័យ
សថាិតិោរង្រនន្កសួ្ោរង្រសហរ�្ឋអាទមរកិ និ្ផ្សពវផសាយស្រាប់ 
ថខតុលា ្្នំ  2020 និ្ចំនួនថ�ល្តរូវបានទបាះពុម្ពស្រាប់ថខថ�លអ្នករេរួេ
លយល់្ពមរេរួេល។
(ii) បប្ិៃសបើបប្ពផ្តល់មលូលៃិធិសបរៅពើ CIRM 
បាៃចលូលរមួចំដណកសោយផ្ទេ ល់ែល់ការបសងកើតការនចនបបឌិត ឬ បសច្ចកវិ
ទយាសនាវះការវលិបត�ប់សៅមលូលៃិធិទលូសៅបតរូវបាៃគណនាែលូចខាងសបកាម៖ 
ចំៃួៃទឹកបបាក់នៃការផ្តល់មលូលៃិធិ CIRM ្បម្ប់ការបសងកើត ឬបសច្ចកវិ
ទយាសៃវះបតរូវដបងដចកសោយថវកិា ្របុដែលផ្តល់សោយបប្ពទំាងអ្់ 
សហើយបបភាគសនាវះបតរូវគុណៃឹង 25 ។ សលខសនាវះគឺជាភាគរយសោយសា
រមលូលៃិធិទលូសៅ។

(B) (i) អនកទទួលដែលសធ្ើោណិជ្ជកម្មសោយខួ្ៃឯងៃលូវផលិតផលដែលបា
ៃមកពើការបសងកើតថ្មើ ឬបសច្ចកវទិយាដែលបាៃមកពើការបសាវបជាវដែលផ្តល់សោ
យមលូលៃិធិ CIRM ៃឹងបង់ចំៃួៃទឹកបបាក់ សៅមលូលៃិធិទលូសៅស្្មើៃឹងបើែងនៃ
ចំៃួៃ្របុរប្់ជំៃួយ CIRM ឬជំៃួយដែលបាៃទទួលសោយ អនកទទួលជំ
ៃួយកនុងការគំាបទែល់ការបសាវបជាវដែលបាៃចលូលរមួចំដណកកនុងការបសងកើតផ
លិតផល។ អបតានៃការ្ងបតលប់រប្់្ួយសារអាករ គឺម្ៃអបតា 3 ភា
គរយនៃបបាក់ចំណលូ ល្ុទ្ធបបចំាឆ្នំ ដែលទទួលបាៃពើអនកទទួលបបាក់ពើផលិត
ផល។

(ii) បដៃ្ថមសលើការទលូទាត់តាមបបការ (i) 
ជាសលើកែំបលូងដែលបបាក់ចំណលូ លោណិជ្ជកម្្ម ុទ្ធរកបាៃសោយអនកទទួ
លបាៃពើផលិតផលសលើ្ពើពើររយហា្ិបលាៃែុល្ារអាសមរកិ 
($250,000,000) កនុងឆ្នំ បបតិទិៃ អនកទទួលជំៃួយបតរូវបង់បបាក់ម្តង
សៅមលូលៃិធិទលូសៅដែលស្្មើៃឹងបើែងនៃចំៃួៃទឹកបបាក់្របុរប្់ជំៃួយ 
ឬជំៃួយផ្តល់ជលូៃសោយ CIRM ែល់អនកផ្តល់ជំៃួយកនុងការគំា បទែល់
ការបសាវបជាវដែលបាៃរមួចំដណកែល់ការបសងកើតផលិតផល។

(iii) បដៃ្ថមសលើការបង់បបាក់ដែលបាៃតបមរូវសោយបបការ (i) ៃិង (ii) 
ជាសលើកែំបលូងដែលបបាក់ចំណលូ លោណិជ្ជកម្្ម ុទ្ធរកបាៃសោយអនកទទួ
លបាៃពើផលិតផលសលើ្ពើបបំារយលាៃែុល្ារអាសមរកិ 
($500,000000) កនុងឆ្នំ បបតិទិៃ អនកទទួលជំៃួយបតរូវបង់បបាក់ម្តង,
សៅមលូលៃិធិទលូសៅដែលស្្មើៃឹងបើែងនៃចំៃួៃទឹកបបាក់្របុរប្់ជំៃួយ 
ឬជំៃួយផ្តល់ជលូៃសោយ CIRM ែល់អនកផ្តល់ជំៃួយកនុងការគំា បទែល់
ការបសាវបជាវដែលបាៃរមួចំដណកែល់ការបសងកើតផលិតផល។

(iv) បដៃ្ថមសលើការបង់បបាក់ដែលបាៃតបមរូវសោយបបការ (i) (ii) ៃិង (iii) 
ជាសលើកែំបលូងដែលបបាក់ចំណលូ លោណិជ្ជកម្្ម ុទ្ធរកបាៃសោយអនកទទួល
បាៃពើផលិតផលស្្មើ ឬសលើ្ពើបបំារយលាៃែុល្ារអាសមរកិ 
($500,000,000) កនុងមួយឆ្នំ បបតិទិៃអនកទទួលបបាក់បតរូវបង់មលូ
លៃិធិទលូសៅ 1 ភាគរយ បបចំាឆ្នំ នៃបបាក់ចំសណញោណិជ្ជកម្្ម ុទ្ធសលើ្
ពើបបំារយលាៃែុល្ារអាសមរកិ ($500,000,000) ្បម្ប់ប៉ាតង់ណាដែ
លទាក់ទងៃឹងការបសងកើតថ្មើ ឬបសច្ចកវទិយាបប្ិៃសបើអនកទទួលបាៃប៉ាតង់កា
រនចនបបឌិត ឬបសច្ចកវទិយារប្់ខួ្ៃសហើយបាៃទទួលជំៃួយផ្តល់ជលូៃសោយ 
CIRM ឬជំៃួយដែលម្ៃចំៃួៃសបចើៃជាងបបំាលាៃែុល្ារ 
($5,000,000) សែើម ើ្គំាបទែល់ការបសាវបជាវដែលបាៃរមួចំដណកែល់
ការបសងកើតផលិតផល។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(8) បរេោ្ឋ នទវជ្ជស្្ស្តស្រាប់ោរពយាបាល និ្ោរ្ស្វ្រាវតាមពូជ

ស្្ត ់ោរស្រាប់ោរ្ស្វ្រាវទាក់រេ្នឹ្ោរពយាបាលទវជ្ជស្្ស្តតាមពូ
ជថ�លទយ្ទៅតាមោរវនិិច្័យរបស់ ICOC ថផអែកទលរីស្្ត ់ោរថ�ល្តរូវ
បានអនុម័តទោយបណ្ឌិ ត្យសភាវរិេយាស្្ស្តរាតិ។

ភាគ. 12. ភាគ 125290.40 នៃបកម្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាព បតរូវ
បាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសែើម ើ្អាៃ៖

125290.40. មុខគ្រ ICOC

ICOC បតរូវបំសពញមុខគ្រែលូចខាងសបកាម៖

(a) បតរួតពិៃិត្យបបតិបត្តិការរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(b) សរៀបចំដផៃការបសាវបជាវដផៃការយុទ្ធសាប្្តរយៈសពលដវង 
ៃិងបបចំាឆ្នំ  ៃិងដផៃការហិរញ្ញវត្ថុ្បម្ប់វទិយាសា្ថ ៃ។

(c) សធ្ើការ្សបមចចិត្តចុងសបកាយសលើ្្តង់ោរបសាវបជាវ 
ៃិងការផ្តល់រគ្្ៃ់សៅរែ្ឋ California ឆ្្ោត់ោរ្ស្វ្រាវ 
និ្ោរអភិវឌ្ឍោរពយាបាល និ្វសិ្លគមននោរថចកចាយ 
ចាប់ពរីោរ្ស្វ្រាវរបកគំទហរីញទោសិោទ�រីម  និ្ោរអភិវឌ្ឍ�ំបូ្រហូ
ត�ល់ោរស្កល្្ពយាបាល និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល។

(d) ធ្នាបាៃៃលូវការបញ្ចប់ៃលូវការសធ្ើ្វៃកម្មហិរញ្ញវត្ថុបបចំាឆ្នំ រប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(e) សចញរបាយការណ៍ជាសាធ្រណៈ្្តើពើ្កម្មភាពរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(f) បសងកើត អភិវឌ្ឍន៍ និ្អនុវត្តកម្មវធិរីនានាទ�រីម្រីទលរីកកម្ពស់លរេ្ធភាពរេ
រួេលបានោរពយាបាល និ្ពយាបាលទោសិោថ�លរានតំនលសម 
រម្យតាមរយៈមនទែរីរទពរេ្យរ�្ឋ និ្គ្រីនិក និ្បទ្ករីតទ�រ្ី នូវទោលោរណ៍ ទា
ក់ទងៃឹងកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ដែលបាៃមកពើការបសាវបជាវ 
ផ្តល់មលូលៃិធិសោយវទិយាសា្ថ ៃសៃវះ។

(g) បទ ក្រីត និ្្តរួតពិនិត្យវរិេយាស្ថា ន្ស្វ្រាវ ោរអភិវឌ្ឍោរពយាបាល 
និ្កម្មវធិរីផ្តល់ោរពយាបាល រមួបញ្ូល ប៉ាុថន្តមិនរានកំណត់ 
គ្រីនិកទោសិោអាល់ហ្វ ថសទែម និ្មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍ននឧត្តមភាព 
បណ្តុ ះបណា្ត ល និ្អាហ្របូករណ៍ និ្កម្មវធិរីមនទែរីរពិទស្ធន៍្ស្វ្រាវរមួ។

(h) បទ្ករីត និ្ឃំ្្ទមរីលោរអភិវឌ្ឍទោលនទយបាយ និ្កម្មវធិរីទ�រីម្រីជួ
យទធវរីឲ្យោរពិនិត្យ និ្ោរពយាបាលថ�លទករីតទ�រ្ី ពរីោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្ត
ល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា នអាចរកបាន និ្រានតំនលសមរម្យស្រាប់អ្ន
កជំ្ឺរ�្ឋ California តាមរយៈោរចូលរមួរាមួយអ្នកផ្តល់ 
ទសវាថែទំាសុខភាព ស្ថា ប័ន្ស្វ្រាវ និ្ពយាបាលជំ្ឺ អាជរីវកម្ម 
ភា្ន ក់ង្ររោ្ឋ ភិបាល សប្រុសជន មូលនិធិ និ្្ក រមតសូ៊មតិអ្នកជំ្ឺ និ្ផ្
ថអកទលរីោរថណនំាថ�លទធវរីទ�រ្ី ្ក រមោរង្រ ននោរពយាបាល និ្ថ្្នំ ពយា
បាល្បកបទោយភាពង្យ្សរួល និ្រានតនម្សមរម្យ។

(g) (i) បសងកើតចបាប់ ៃិងសគាលការណ៍ដណនំា្បម្ប់បបតិបត្តិការរប្់ 
ICOC ៃិងបក រុមការគ្រ។

(h) (j) អៃុវត្តរាល់្កម្មភាពចំាបាច់ ឬចំាបាច់កនុងការអៃុវត្តអំណាច
្ិទ្ធិអំណាច ៃិងយុតា្ត ធិការរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(j) (k)  សបជើ្សរ ី្ ្ម្ជិកនៃបក រុមការគ្រ។

(j) (l) អៃុម័ត ដកដបប ៃិងលុបសចាលចបាប់ ៃិងបទបញ្ញត្តិនានាសែើម ើ្អៃុវត្ត
សគាលបំណង ៃិងបទប្ញ្ញត្តិនានានៃជំពលូកសៃវះ ៃិងសែើម ើ្បគប់បគងៃើតិវធិើរប្់ 
ICOC ។ សលើកដលងដតម្ៃដចងកនុងអៃុដផនក (k) (m) បទបញ្្ជ  
ៃិងបទប្ញ្ញត្តិទំាងសៃវះ បតរូ វអៃុម័តប្បតាម Administrative Procedure 
Act (កលូែ រោ្ឋ  ្ិបាល ចំណងសជើង 2 ដផនកទើ 3 ដផនកទើ 1 ជំពលូក 4.5 3.5 
ភាគ 11371 11340 សហើយ ែំសណើ រការ សបកាយ មក) ។

ងសោយបទប្ញ្ញត្តិនៃ្កម្មភាពសៃវះ កនុងការបសងកើត្្តង់ោរការផ្តល់ជំ
ៃួយ ៃិងការអៃុវត្តៃ៍ជំៃួយដែលទទួលបាៃប្បតាម្កម្មភាពសៃវះ។

(b) ICOC បតរូវបសងកើត្្តង់ោរែលូចខាងសបកាម៖

(1) ការបពមសបពៀងព័ត៌ម្ៃ

្្តង់ោរ្បម្ប់ការទទួលបាៃការបពមសបពៀងដែលបាៃជលូៃែំណឹងពើអនក
ផ្តល់ជំៃួយបសាវបជាវ អនកជំងឺ ឬអនកចលូលរមួដែលជាទលូសៅបតរូវដផ្អកសលើ្្ត
ង់ោរដែលបាៃកំណត់សៅនថ្ងទើ 1 ដខមករា ឆ្នំ  2003 ្បម្ប់ការបសា
វបជាវទំាងអ្់ដែលផ្តល់មលូលៃិធិសោយវទិយាសា្ថ ៃ្ុខភាពជាតិ 
ជាមួយៃឹងការដកដបបសែើម ើ្ ្បមបខួ្ៃសៅៃឹងសប្កកម្ម 
ៃិងសគាលបំណងរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(2) ការបគប់បគងសលើការបសាវបជាវដែលទាក់ទងៃឹងមៃុ្្ស

្្តង់ោរ្បម្ប់ការពិៃិត្យស�ើងវញិនៃការបសាវបជាវទាក់ទងៃឹងបបធ្ៃ
បទមៃុ្្សដែលែំបលូងស�ើយជាទលូសៅបតរូវដផ្អកសលើ្្តង់ោរបក រុមបបឹកសោ្ិបា
លបតរួតពិៃិត្យសា្ថ ប័ៃដែលបបកា្សោយវទិយាសា្ថ ៃ្ុខភាពជាតិ 
ៃិងចលូល ជាធរម្ៃសៅនថ្ងទើ 1 ដខមករា ឆ្នំ  2003 
ជាមួយៃឹងការដកដបបសែើម ើ្្បមបខួ្ៃសៅៃឹងសប្កកម្ម 
ៃិងសគាលបំណងរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(3) ការហាមឃាត់សលើ្ំណង

បទោ្ឋ ៃហាមឃាត់ការផ្តល់្ំណងែល់ម្្ច ្់ជំៃួយបសាវបជាវ 
ឬអនកចលូលរមួ ខណៈសពលដែលអៃុញ្្ញ តឲ្យម្ៃ 
ការទលូទាត់្ំណងនៃការចំណាយ។

(4) ោររូេទាត់សំណ្ថ�លបានអនុញ្ញា ត
ស្្ ់ោរថ�លអនុញ្ញា តឲ្យរានោររូេទាត់សំណ្ស្រាប់ោរចំណាយថ�ល
រមួបញ្ូលប៉ាុថន្តមិនរានកំណត់ ចំទពាះោរចំណាយភាគទវជ្ជស្្ស្ត 
និ្កថន្្ស្្ន ក់ទៅអាហ្រ និ្ោរចំណាយស្រាប់ោរទធវរី�ំទណរី រស្រាប់ 
អ្នកចូលរមួ្ស្វ្រាវ និ្អ្នកថែទំាទ�រីម្រីធានាបាននូវោរទ្បរី្បាស់មុខង្រ
ទតសស្្កល្្ពយាបាលជំ្ឺ។ ស្រាប់ទោលបំណ្ននកថ្ខណ្ឌ ទនះ 
“អ្នកថែទំា” រមួរានសរាជិក្គរួស្រ មិត្តភក្តិ និ្ អ្នកថែទំាអាជរីពថ�ល 
ផ្តល់ោរោំ្រេ។
(4) (5) ចបាប់ឯកជៃភាពរប្់អនកជំងឺ

បទោ្ឋ ៃសែើម ើ្ធ្នាការអៃុសលាមតាមចបាប់ភាពឯកជៃរប្់អនកជំងឺរែ្ឋ 
ៃិង្ហព័ៃ្ធ។

(5) (6) ដែៃកំណត់សលើការទលូទាត់្បម្ប់សកា្ិកា

កបមិតកំណត់នៃការបង់បបាក់្បម្ប់ការទិញសកា្ិកាសែើម 
ឬដខ្សសកា្ិកាសែើម សែើម ើ្ទលូទាត់បបាក់ ្មរម្យ្បម្ប់ការែកយកសចញ 
ការែំសណើ រ ការការរកសោទុក ការដថរកសោ ការបតរួតពិៃិត្យគុណភាព 
ការរកសោទុកការប្តលូរតំរង ឬការផសោ ំឬ នថ្ ្បតិបតិ្ តាមចបាប់ 
ស្ចក្តើ្សបមចនថ្សែើម ឬការចំណាយរែ្ឋបាលសផ្សងសទៀតដែលទាក់ទង
ៃឹង ៃើតិវធិើសវជ្ជសាប្្តទំាងសៃវះ ៃិងជាពិស្្រមួទំាង 
ការបង់បបាក់ដែលបតរូវការ្បម្ប់បសច្ចកវទិយាសវជ្ជសាប្្ត ឬវទិយាសាប្្ត 
ផលិតផល ឬែំសណើ រការ្បម្ប់ បបាក់្ួយសារ ប៉ាតង់ ឬនថ្អាជាញា ប័ណ្ណ 
ឬនថ្ឈនលួអាជាញា ប័ណ្ណ ឬនថ្សែើមសផ្សងសទៀត្បម្ប់កម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ។

(6) (7) ដែៃកំណត់សពលសវលា្បម្ប់ការទទួលសកា្ិកា

បទោ្ឋ ៃកំណត់ដែៃកំណត់សលើសពលសវលាដែលសកា្ិកាអាចបតរូវបាៃែ
កប្ង់សចញពើប្្្់្្តលូ្ុើ្ ដែលែំបលូងៃឹងបតរូវម្ៃ 8 ទ�រ្ី ទៅ 12 ថ្
នងបនាទេ ប់ពើការចាប់សផ្តើមដបងដចកសកា្ិកា 
សោយមិៃរាប់សពលប្្្់្្តលូ្ុើ្ ៃិង/ ឬសកា្ិកាបតរូវបាៃរកសោទុកកក។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(1) វទិយាសា្ថ ៃអាចបដឹងៃិងបតរូវបាៃសគបដឹង។

(2) សោយដផ្អកសលើ្្តង់ោរ ICOC វទិយាសា្ថ ៃធ្នាមិៃឲ្យម្ៃការខលូចខាត 
ឬធ្នាៃិងមិៃបសណាដ យឲ្យ វទិយាសា្ថ ៃរងការប៉វះោល់ ៃិង 
ការបាត់បង់ណាមួយការទាមទារ ការខលូចខាត ការចំណាយ ឬ ការទទួល 
ខុ្បតរូវរមួម្ៃនថ្ស្វា សមធ្វ ីដែលសកើតស�ើងសោយសារការបសាវបជាវ 
ដែលបាៃសធ្ើស�ើងសោយអនកទទួលមលូលៃិធិ 
ប្បសៅតាមជំៃួយឥត្ំណងសហើយ /ឬ អនកទទួលមលូលៃិធិបតរូវោក់សឈា្ម វះ 
វទិយាសា្ថ ៃជាការធ្នាបដៃ្ថម ៃិង ោក់ឯកសារធ្នារា៉ាប់រងផងដែរ។

(3) អាប្័យសោយលក្ណៈវទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត ៃិង 
បសច្ចកសទ្នៃបញ្ហា  ដែលកំពុងបបឈម ចំសោវះ ICOC ៃិងភាគ 
11042 នៃបកមរប្់រោ្ឋ ្ិបាលវទិយាសា្ថ ៃបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តឲ្យម្ៃបក រុ
មបបឹកសោ ខាងសបរៅ សៅសពល ICOC កំណត់ថ្វទិយាសា្ថ ៃបតរូវការស្វាក
ម្មជំនាញ ដែលមិៃផដល់ឲ្យសោយ ការយិាល័យអគគាសមធ្វ។ី

(4) វទិយាសា្ថ ៃអាចចុវះកិច្ច្ៃយា ឬម្ៃកាតព្កិច្ចដែលបតរូវបាៃអៃុញ្
ញាត ឬបបគល់្ិទ្ធិសោយចបាប់។

(b) បុគគាលិក

(1) ICOC ពើមួយសពលសៅមួយសពល បតរូវកំណត់អំពើចំៃួៃបុគគាលិក្របុ 
ដែលម្ៃការបបគល់្ិទ្ធិ ្បម្ប់សធ្ើការឲ្យវទិយាសា្ថ ៃ 
ថ�លចំនួនទនាះមិន្តរូវទលរីសពរី 70 នាក់ទរេ (ទស្មរីនឹ្ បុគ្លិកទពញទរា៉ា ្)
សោយមិៃរាប់បញ្ចលូល្ម្ជិកនៃបក រុមការគ្រ ៃិង្ម្ជិក របស់ ICOC ដែ
លមិៃបតរូវបាៃចាត់ទុកជាបុគគាលិករប្់វទិយាសា្ថ ៃនិ្មិនរាប់បញ្ូលរហូត�
ល់បុគ្លិកវរិេយាស្ថា ន បថនថាមរហូត�ល់ 15 នាក់ 
(ទស្មរីនឹ្បុគ្លិកទពញទរា៉ា ្) ទ�រីម្រីោំ្រេ�ល់ោរបទ ក្រីតទោលនទយបាយ 
និ្កម្មវធិរី ទ�រីម្រីជួយទធវរីោរពយាបាលថ�លទករីតរាន ទៅទពល្ស្វ្រាវទ្ោម 
មូលនិធិវរិេយាស្ថា នថ�លអាចទ្បរី្បាស់បាន និ្ថ�លរានតនម្សមរម្យស្រា
ប់ពលរ�្ឋ California ។ ែវោិទលរីបុគ្លិកមិន្តរូវទ្បរី្បាស់ទលរីបុគ្លិក 
ថ�លរេរួេលមូលនិធិតាម្បភពទផ្ស្ទរេៀត ទ្រៅពរី �ំទណរី រោរប័ណណបំណុល 
ឬ មូលនិធិរូេទៅទរេ។ ICOC បតរូវសបជើ្សរ ី្ បបធ្ៃអៃុបបធ្ៃ ៃិងនាយក
ដែលបតរូវសបបើបបា្់រាល់អំណាច ដែលបាៃបបគល់ សៅ ពួកសគសោយ ICOC 
។ មុខគ្រខាងសបកាមសៃវះអៃុវត្តសៅសលើបបធ្ៃ អៃុបបធ្ៃ ៃិង នាយក៖

(A) ភារកិច្ចទទួលខុ្បតរូវចម្ងរប្់បបធ្ៃ គឺបតរូវបគប់បគងរសបៀបវារៈ 
ICOC ៃិង លំហលូរ ការគ្ររមួម្ៃការវាយតនម្ ៃិងការអៃុម័តទំាងអ្់
រប្់បក រុមការគ្រ មលូលៃិធិ បបាក់កម្ចើ អគារ ៃិង 
ការវាយតនម្សលើ្្តង់ោរ វទិយាសាប្្ត ៃិងសវជ្ជសាប្្ត 
ៃិងបតរូវពិៃិត្យសមើលរាល់របាយការណ៍ បបចំាឆ្នំ  ៃិងលក្ខណ្ឌ តបមរូវគ
ណសៃយ្យភាពសាធ្រណៈ បតរូវបគប់បគងៃិងបសងកើៃបប្ិទ្ធភាពដផៃការ 
ហិរញ្ញប្ទាៃ ប័ណ្ណបំណុលៃិងដផៃការ លំហលូរសាច់បបាក់ 
មលូលៃិធិរប្់ វទិយាសា្ថ ៃបតរូវសធ្ើ ទំនាក់ទំៃងជាមួយរែ្ឋ្ភា 
California ្ម្ជ្ហរែ្ឋអាសមរកិ បបព័ៃ្ធ្ុខភាពរែ្ឋ California 
ៃិង សាធ្រជៃ California; បតរូវបសងកើៃបប្ិទ្ធភាពរាល់ឱកា្ 
សលើកកម្ព្់ តនម្ ហិរញ្ញវត្ថុទំាងអ្់្បម្ប់ វទិយាសា្ថ ៃ 
រាអារេិ៍រមួរានោរបទ្ករីតោរផូ្រផ្្ ឬមូលនិធិបថនថាមតាមរយៈោរសហោ
ររាមួយរ�្ឋ ទផ្ស្ទរេៀត ្បទរេសទផ្ស្ទរេៀត ថ�ន�រីទផ្ស្ទរេៀត 
ឬស្ថា ប័នទផ្ស្ទរេៀត ៃិងបតរូវែឹកនំាការចរចា ្បម្ប់កិច្ចបពមសបពៀង 
បទព្យ កម្្ម ិទ្ធ បញ្្ញ  សគាលៃសយាបាយ ៃិង លក្ខណ្ឌ នៃកិច្ច្ៃយា។ 
បបធ្ៃក៏បតរូវ បសបមើជា្ម្ជិកនៃបក រុមការគ្រ លរេ្ធភា ព 
រេរួេលបានោរពយាបាល និ្ តនម្ សមរម្យ បក រុមការគ្រ 
្្តង់ោរគណសៃយ្យភាពវទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ៃិង បក រុមការគ្រ្្
រាវបជាវវទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ៃិងជា្ម្ជិកពើការយិាល័យ ្ម្
រាប់បក រុមការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត។ 

(k) (m) សទាវះបើជាមិៃម្ៃចបាប់ៃើតិវធិើរែ្ឋបាល (APA) 
ៃិងសែើម ើ្្បមរួលែល់ ការចាប់សផ្តើម នៃការបសាវបជាវភ្ាមៗដែលម្ៃដច
ងកនុងជំពលូកសៃវះ ICOC អាចទទួលយកបទប្ញ្ញត្តិបសណា្ត វះអា្ៃន សោ
យគា្ម ៃការអៃុសលាមតាមៃើតិវធិើដែលម្ៃដចងសៅកនុង APA។ បទប្ញ្ញ
ត្តិបសណា្ត វះអា្ៃនៃឹងសៅដតម្ៃបប្ិទ្ធិភាព្បម្ប់ 270 
នថ្ងសលើកដលងដតម្ៃ ការជំៃួ្សោយវធិ្ៃមុៃដែលអៃុសលាមតាម 
APA។ ស្រាប់ទោលបំណ្ននអនុថផ្នក (l) ោរទស្នរីសំុ 
ពាក្យទស្នរីសំុោរ្បោសកម្មវធិរី និ្ទសចក្តរីជូន�ំណឹ្អំពរី រង្វ ន់មិន្តរូវចា
ត់រុេករាបរេបញញាត្តិទ�រីយ។
(l) (n) ស្នើ្ំុការសចញប័ណ្ណ កម្ចើពើគណៈកម្មការ 
បសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរែ្ឋ California ៃិងគណៈកម្្ម ការហិរញ្ញវត្ថុ 
ៃិងពយាបាល ៃិងបបាក់កម្ចើពើបក រុមបបឹកសោវៃិិសយាគបបាក់រមួ ។

(m) (o) សរៀងរាល់ឆ្នំ អាចដក្បមរួលកម្មវធិើហិរញ្ញប្ទាៃ 
ៃិងហិរញ្ញវត្ថុរប្់ខួ្ៃ សែើម ើ្បសងកើៃបប្ិទ្ធភាព្មត្ថភាពរប្់វទិយា្្
ថ្ៃ សែើម ើ្្សបមចសគាលសៅ្កម្មភាពរប្់ខួ្ៃ 
បបាក់ចំណលូ លវជិ្ជម្ៃ្បម្ប់រែ្ឋ California កនុងកំ�ុងសពលបបតិបត្តិ
ការបបំាឆ្នំ ែំបលូងរប្់ខួ្ៃ សោយមិៃសធ្ើឲ្យអៃ្តរាយែល់វឌ្ឍៃភាពនៃកម្មវ ិ
ធើបសាវបជាវភាគសវជ្ជសាប្្ត ៃិងវទិយាសាប្្្ត នលូលរប្់ខួ្ៃ។

(n) (p) សទាវះបើជាម្ៃភាគ 11005 នៃបកម រោ្ឋ  ្ិបាល 
ទទួលយកបបាក់ចំណលូ លបដៃ្ថម ៃិងបទព្យ្ម្ត្តិពិត ៃិងបទព្យ្ម្ត្តិផ្ទេ
ល់ខួ្ៃក៏សោយ បុ៉ដៃ្តមិៃម្ៃកំណត់ចំសោវះ អំសណាយ ្ួយសារអាករ 
ការបបាក់ ៃិងភាព្មប្បដែលអាចបតរូវបាៃសបបើសែើម ើ្បដៃ្ថមមលូលៃិធិ
ជំៃួយការបសាវបជាវបបចំាឆ្នំ  ៃិងបបតិបត្តិការរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(o) សបកាមការដណនំារប្់ ICOC វទិយាសា្ថ ៃៃឹងបសងកើតដផៃការសផទេរតំ
ដណងបៃ្តសោវះបសាយការផ្្្់ប្តលូរ ថ្ន ក់ែឹកនំា នៃវទិយាសា្ថ ៃ ៃិង ICOC 
បាៃសរៀបចំស�ើងសែើម ើ្កាត់បៃ្ថយការរខំាៃ ៃិងផលប៉វះោល់អវជិ្ជម្ៃ 
ែល់្កម្មភាពរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។ 
ចបាប់ចម្ងនៃដផៃការសផទេរតំដណងបៃ្តបតរូវសផញាើសៅរោ្ធ ្ិបាល 
អនកបតរួតពិៃិត្យ ៃិងរែ្ធ្ភាកនុងរយៈសពល 30 នថ្ងបនាទេ ប់ពើការបញ្ចប់។ 
ដផៃការសផទេរតំដណងគួរដតរមួបញ្ចលូល បុ៉ដៃ្តមិៃបតរូវបាៃកំណត់ចំសោវះ៖

(1) ការវាយតនម្អំពើតបមរូវការរប្់អនកែឹកនំាមុៃសពលចាប់សផ្តើមដ្ង្រក។

(2) ស្ចកដើ្សង្បអំពើៃើតិវធិើ្នងតំដណង។

(3) យុទ្ធសាប្្ត សែើម ើ្ ធ្នា ៃលូវ ការ សផទេរ ចំសណវះែឹង សោយ 
សជាគជ័យ។

(q) អា្ស័យទលរីោររតឹបន្តឹ្ ថ�លបានកំណត់ទៅក្នុ្ រា្តាទនះ 
្តរូវបទ្ករីតស្្ត ់ោររំេនាស់ ផល្បទយជន៍ និ្តាមោរវនិិច្័យរបស់ខួ្ន ត្
រវូពិទ្ោះទយបល់រាមួយបណ្ឌិ តសភារាតិនន វរិេយាស្្ស្ត 
និ្្ក រមោរង្រស្្ត ់ោរ គណទនយ្យភាពថផ្នកវរិេយាស្្ស្ត និ្ 
ទវជ្ជស្្ស្តស្រាប់ោរ ពិចារណាទលរីោរផ្ល់មូលនិធិ 
អា្ស័យទលរីោរអនុវត្តលអែបំផុត ថ�លបានបទ្ករីតទោយបណ្ឌិ តសភារាតិ 
ននវរិេយាស្្ស្ត ទ�រីម្រីបង្ក ររំេនាស់ផល្បទយជន៍ទៅក្នុ្ ោរផ្ល់មូលនិធិ
្ស្វ្រាវ និ្ទធវរីបចុ្ប្ន្នភាព ស្្ត ់ោរក្នុ្ រយៈទពលតិចរា្បួន ្្នំ ម្្ 
តាមោរវនិិច្័យរបស់ ICOC ថ�លរារូេទៅ្សបតាម ស្្ត ់ោរ  ថ�លអនុ
ម័តទោយបណ្ឌិ តសភារាតិននវរិេយាស្្ស្ត ្សបតាមលក្ខខណ្ឌ ត្មរូវរប
ស់រ�្ឋធម្មនុញញា និ្ លក្ខន្តិកៈថ�លអនុវត្តចំទពាះ វរិេយាស្ថា នទនះ។
ភាគ 13. ភាគ 125290.45 នៃបកម្ុខភាពៃិង្ុវត្ថិភាព 
បតរូវបាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសៅជា៖

125290.45. បបតិបត្តិការ ICOC

(a) វធិ្ៃការផ្លូវចបាប់ៃិងការទទួលខុ្បតរូវ

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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125290.50. បក រុមការគ្រ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត—ទលូសៅ

(a) វទិយាសា្ថ ៃបតរូវម្ៃៃិងបាៃបសងកើតបក រុមការគ្របើសៅបួៃបក រុម សោយ
ដ�កពើគាន ្បម្ប់សផនកវទិយាសាប្្តៃិងសវជ្ជសាប្្ត   ែលូចខាងសបកាម៖

(1) បក រុម ការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត។

(2) បក រុមការគ្រ្្តង់ោរគណសៃយ្យភាពទយាសាប្្តសវជ្ជសាប្្ត។

(3) បក រុម ការគ្រអគារបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត។

(4) ្ក រមោរង្រ លរេ្ធភាព រេរួេលបានោរពយាបាល និ្ តនម្ សមរម្យ។
(b) ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ

(1) ការ ដតងតំាង ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត 
បតរូវ សធ្ើស�ើង សោយ ្ំស�ង សឆ្ន ត ភាគសបចើៃ នៃ កលូរ ៉ាមុ រប្់ ICOC 
កនុង រយៈសពល 30 នថ្ង សបកាយ ពើការសបាវះសឆ្ន ត ដតងតំាង ្ម្ជិក 
ICOC ែំបលូង។ អាណ្ណត្តិ រប្់ ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ គឺ បបំាមួយ ឆ្នំ  
សលើកដលងដតថ្ សបកាយ សពល រយៈសពលបបំាមួយ ឆ្នំ ែំបលូង អាណ្ណត្តិ 
រប្់ ្ម្ជិក ៃឹង បតរូវ កំណត់ ជា ែំណាក់ៗ សែើម ើ្ ឲ្យ ្ម្ជិក 
មួយ ភាគបើបតរូវ បាៃ សបជើ្តំាង ្បម្ប់ អាណ្ណត្តិ ដែល ផុត កំណត់ 
កនុង រយៈសពល ពើរឆ្នំ  បនាទេ ប់ សហើយមួយ ភាគបើ នៃ ្ម្ជិកបតរូវ បាៃ 
សបជើ្តំាង ្បម្ប់ អាណ្ណត្តិ ដែល ផុត កំណត់ កនុង រយៈសពល បួៃឆ្នំ  
សបកាយ សហើយ ្ម្ជិក មួយ ភាគបើ សទៀត បតរូវ សបជើ្តំាង ្បម្ប់ 
អាណ្ណត្តិ ដែល ផុត កំណត់ សៅ រយៈសពល បបំាមួយ ឆ្នំ  សបកាយសទៀត។ 
អាណ្ណត្តិ សបកាយៗ សទៀត ម្ៃ រយៈសពល បបំា មួយ ឆ្នំ ។ ្ម្ជិក បក រុម 
ការគ្រ អាច បសបមើការ យ៉ាងសបចើៃ បតឹម ពើរ អាណ្ណិ ត ជាប់គាន ្បសិនទបរី 
ICOC ទបាះទ ្្ន ត ោំ្រេ ទោយ រាន សំទ�្ ពរីរភាគបរី នន កូរ ៉ាមុ ក្នុ្ ោរ 
ថត្តំា្ទ�រ្ី វញិ ទលរី សរាជិក ្ក រម ោរង្រ ថ�ល មិនថមនរា 
សរាជិកICOC ទ�រីម្រី បទ្មរីោរទ្ចរីន រា្ ពរីរ អាណណិ ត។

(2) ោរ ថត្តំា្ សរាជិក ្ក រម ោរង្រ លរេ្ធភាព រេរួេល ោរ ពយាបាល 
និ្ តនម្ សមរម្យ ្តរូវ បទ ក្រីត ទ�រ្ី  ទោយ សំទ�្ ទ ្្ន ត ភាគទ្ចរីន នន 
កូរ ៉ាមុ របស់ ICOC ក្នុ្  រយៈទពល 90 នែងៃ នន ោលបរទិចរ្េ រាន 
្បសិរេ្ធភាព ននគំនិតផួ្ចទផ្រីម ថ�លបថនថាមទលរី កថ្ខណ្ឌ ទនះ។ អាណណត្តិ 
របស់ សរាជិក ្ក រម ោរង្រ គឺ ្បំា មួយ ្្នំ  ទហរីយ សរាជិក អាច 
បទ្មរីោរ យ៉ា ្ទ្ចរីន ្តឹម ពរីរ អាណណិ ត រាប់ោ្ន  ្បសិនទបរី ICOC 
ទបាះទ ្្ន ត ោំ្រេ ទោយ រាន សំទ�្ ពរីរភាគបរី នន កូរ ៉ាមុ ក្នុ្ ោរ 
ថត្តំា្ទ�រ្ី វញិ ទលរី សរាជិក ្ក រម ោរង្រ ថ�ល មិនថមនរា សរាជិក 
ICOC ទ�រីម្រី បទ្មរីោរទ្ចរីន រា្ ពរីរ អាណត្តិ។
(3) ICOC អាច ថត្តំា្សរាជិក ទបាះទ ្្ន ត ពិទសស ទៅទលរី ្ក រម 
ោរង្រ នរីមួយៗ តាម ោរ ចំាបាច់ ទ�រីម្រី រេរួេលបាន ជំនាញស្រាប់ វគ្ 
ពិនិត្យ អ្នក ជំនាញ រាក់លាក់ ថ�ល មិនទលរីស ពរីបរីនាក់ ស្រាប់ វគ្ 
ពិនិត្យ អ្នក ជំនាញ មួយ។
(c) ការ បបជំុ រប្់ បក រុម ការគ្រ

បក រុម ការគ្រវទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត បតរូវ បបជំុ យ៉ាងតិច បួៃែង 
កនុង មួយ ឆ្នំ  ដែល ការ បបជំុមួយ ចាត់ទុកជា ្ៃនិបាត 
បបចំាឆ្នំ ្បសិនទបរី វរិេយាស្ថា នមិន កំណត់ ផទែុយ ពរីទនះទរេ។

(d) អៃុសា្ៃ៍ រប្់ បក រុមការគ្រ សៅកាៃ់ ICOC

អៃុសា្ៃ៍ នៃ គណៈកម្មការ នៃ  បក រុម ការគ្រ ៃើមួយៗ អាច បតរូវ 
បាៃ បញ្ជលូៃ បៃ្ត សៅ ICOC ដត កនុង ករណើ ម្ៃ ្ំស�ង សឆ្ន ត 
ភាគសបចើៃ នៃ កលូរ ៉ាមុ កនុង គណៈកម្មការ នៃ ្ក រម ោរង្រ ទនាះ 
ដតបុ៉សណា្ណ វះ។ បប្ិៃសបើ 35 ភាគរយនៃ ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ 
ណាមួយ ចលូលួម ជាមួយ គាន  សៅកនុង ជំហរ ភាគតិច គណៈកម្មោរ 
ោក់ពិនទែុ ទៅក្នុ្  ជួរ មូលនិធិ សនាវះ របាយការណ៍ អៃុសា្ៃ៍ 

ភារកិច្ចទទួលខុ្បតរូវ ចម្ងរប្់អៃុបបធ្ៃគឺបតរូវគំាបទែល់បបធ្ៃកនុង
រាល់តួនាទើ ៃិង អៃុវត្ត តួនាទើទំាងសនាវះ សពលបបធ្ៃអវត្តម្ៃ។

(B) ភារកិច្ចទទួលខុ្បតរូវចម្ងរប្់នាយក គឺបតរូវបសបមើជានាយក 
បបតិបត្តិនៃវទិយាសា្ថ ៃបតរូវ សបជើ្សរ ី្ មៃុ្្ស ដែលម្ៃសទពសកា្ 
ល្យខ្ព្់បំផុត ដផនកវទិយាសាប្្តៃិង សវជ្ជសាប្្តសៅកនុង្ហរែ្ឋ 
អាសមរកិសែើម ើ្បសបមើ ការសៅកនុងវទិយាសា្ថ ៃសៅសលើបក រុមការគ្រ បតរូវបសបមើវ ិ
ទយាសា្ថ ៃជាមួយៃឹងបក រុមការគ្រ បតរូវែឹកនំាបុគគាលិក ICOC ៃិងចលូលរមួ
កនុងែំសណើ រការគំាបទែល់តបមរូវការរប្់បក រុមការគ្រ សែើម ើ្ អ្ិវឌ្ឍអៃុ
សា្ៃ៍សលើបបាក់ជំៃួយមលូលៃិធិអគារ ៃិង្្តង់ោរ ក៏ែលូចជាបតរូវែឹកនំា 
ៃិង គំាបទែល់ ែំសណើ រការ ICOC កនុងការវាយតនម្ៃិងចាត់វធិ្ៃការសលើ
អៃុសា្ៃ៍ទំាងសនាវះ ការអៃុវត្ត 
ការ្សបមចចិត្តទំាងអ្់សៅសលើបញ្ហា ទំាងសៃវះៃិងបញ្ហា ទលូសៅរប្់ 
ICOC ។ បតរូវជួលែឹកនំាៃិងបគប់បគងបុគគាលិក 
រប្់វទិយាសា្ថ ៃបតរូវសលើកថវកិា ៃិងកម្មវធិើបគប់បគងការចំណាយរប្់វទិ្
យាសា្ថ ៃ; បតរូវបគប់បគងការ អៃុវត្តតាមវធិ្ៃៃិងបទបញ្ញត្តិទំាងអ្់រប
្់ ICOC រមួម្ៃការបបតិបត្តិនៃអនកទទួលជំៃួយទំាងអ្់; ៃិងបតរូវបគ
ប់បគងៃិងអៃុវត្តកិច្ចបពមសបពៀងបទព្យកម្្ម ិទ្ធិ បញ្្ញ  ៃិង 
កិច្ច្ៃយាទំាងអ្់ោក់ព័ៃ្ធ ៃឹង វទិយាសា្ថ ៃ ឬ 
ការបសាវបជាវដែលវទិយាសា្ថ ៃផដល់មលូលៃិធិ។

(2) ្ម្ជិក ម្ន ក់ៗ សៅ កនុង ICOC សលើកដលងដត បបធ្ៃ អៃុបបធ្ៃ 
ៃិង នាយក សរាជិក ថ�ល ្តរូវ បាន ថត្តំា្ តាម កថ្ខណ្ឌ  (3), 
(4), (5) និ្ (6) នន អនុថផ្នក (a) នន ភាគ 125290.20 ថ�ល្តរូវ 
រេរួេល បាន ោរ រូេទាត់្បាក់ ្សបតាម កថ្ខណ្ឌ  (3) បតរូវ ទទួលបបាក់ 
ឧបត្ថម្ភ បបចំា នថ្ង មួយរយ ែុល្ារ ($100) កនុង មួយ នថ្ង (នលលក ការ 
ចំណាយ កនុងការរ្់សៅ បបចំា ឆ្នំ ) ្បម្ប់ បបាក់ដែលបាៃ ចំណាយ 
បបចំា នថ្ង កនុងការ បំសពញ ការគ្រ រប្់ ្ម្ជិករមួទំាង នថ្ 
សធ្ើែំសណើ រ្មរម្យ ៃិង ចំាបាច់ ៃិងការ ចំណាយ សផ្សង សទៀត ដែល សធ្ើ 
ស�ើង កនុងការ បំសពញ តួនាទើ ជា ្ម្ជិក។

(3) ICOC បតរូវ បសងកើត អបតា ពិសបគាវះ សយាបល់ បបចំា នថ្ង ៃិង្្តង់ោរ 
នៃការ ទលូទាត់ ្ងសលើ ការ ចំណាយ្បម្ប់ ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ 
ទំាងអ្់ រមួ ទំា្ សរាជិក របស់ ICOC ថ�ល ្តរូវ បាន ថត្ តំា្ 
តាម កថ្ខណ្ឌ  (3), (4), (5) និ្ (6) នន អនុថផ្នក (a) នន ភាគ 
125290.20។ អ្តា ពិទ្ោះទយបល់ ្បចំានែងៃ ្តរូវ រមួ បញ្ូល ទពល 
ទវលា ថ�លបាន ចំណាយក្នុ្ ោរ ទរៀបចំ និ្ោរ ចូលរមួ ទៅ ក្នុ្  
វរិេយាស្ថា ន ្ក រមោរង្រ និ្ោរ ្បជំុ ICOC ទហរីយ ្តរូវ រមួ បញ្ូល ោរ 
រូេទាត់ ្បាក់ និ្ោរ រូេទាត់ស្ ោរ ចំណាយស្រាប់ អ្នកថែទំា 
ទៅទពល ចំាបាច់ ទ�រីម្រី ជួយ ស្មរួល ោរ ចូលរមួ របស់ សរាជិកទៅ 
ក្នុ្  ោរ ្បជំុ ទោយស្រ ស្ថា នភាប សុខភាព ទ្ោយទពលចូលរមួ ្បជំុ។

(4) សទាវះម្ៃដចង កនុង ភាគ 19825 នៃបកម រោ្ឋ ្ិបាល ក៏សោយ ក៏ 
ICOC បតរូវ កំណត់ ការ ទលូទាត់បបាក់ ្បម្ប់ បបធ្ៃ អៃុបបធ្ៃ ៃិង 
នាយក ៃិង ម្ៃ្តើ សផ្សង សទៀត ៃិង បុគគាលិក វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត 
បសច្ចកសទ្ ៃិង រែ្ឋបាល នៃ វទិយាសា្ថ ៃ សៅតាម លំោប់ កបមិត នៃ 
ការ ទលូទាត់បបាក់ ្បម្ប់ ម្ៃ្តើ បបតិបត្តិ បុគគាលិក វទិយាសាប្្ត 
សវជ្ជសាប្្ត បសច្ចកសទ្ ៃិង រែ្ឋបាលនៃ សាលា សវជ្ជសាប្្ត សៅ កនុង 
បបព័ៃ្ធ សាកលវទិយាល័យ California ៃិង វទិយាសា្ថ ៃ អប់រ ំ
ៃិងបសាវបជាវ ដែល មិៃ រក បបាក់ ចំសណញ ែលូចម្ៃ ដចង កនុង 
កថ្ខណ្ឌ  (2) នៃ អៃុដផនក (a) នៃភាគ 125290.20 និ្ អ្តា 
រូេទាត់ស្ ោរចំណាយ ទធវរី�ំទណរី រ និ្ោរ ផ្ាស់រេរី និ្ 
ថ�នកំណត់ននោរ ចំណាយ ផ្ាស់រេរីលំទៅ។

ភាគ 14. ភាគ 125290.50 នៃ បកម ្ុខភាព ៃិង ្ុវត្ថិភាពបតរូវ 
បាៃ សធ្ើ វសិសាធៃកម្ម សៅជា៖

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(4) បបធ្ៃ ICOC ។

(b) មុខគ្រ

បក រុម ការគ្រ្្តង់ោរ គណសៃយ្យភាព វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត បតរូវ 
ម្ៃ មុខគ្រែលូច ែលូចខាងសបកាម៖

(1) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ្្តង់ោរ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត 
ៃិង បកម ើ្លធម៌។

(2) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ្្តង់ោរ្បម្ប់ បគប់ ទិែ្ឋភាព 
សវជ្ជសាប្្ត ស្ែ្ឋកិច្ច ្ងគាម ៃិង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ ការ ពយាបាល 
សាកល្ង ៃិងការពយាបាល អនក ជំងឺ រមួទំាងកនុង ចំសណាម អនកែនទ 
ៃលូវ ្្តង់ោរ ្ុវត្ថិភាព ៃិង ទបមង់ការ បកម ើ្លធម៌្បម្ប់ ការ 
ទទួលបាៃ ្ម្្ភ រ ៃិង សកា្ិកា បសាវបជាវ ៃិង កិច្ចបបឹងដបបង 
ពយាបាលសាកល្ង សឆ្្ព វះសៅរក ការ ពយាបាល្មរម្យ នៃ អនក 
្្ម័បគចិត្ត សៅកនុង ការ បសាវ បជាវ សវជ្ជសាប្្ត ប្បតាម កថ្ខណ្ឌ  (2) 
នៃ អៃុដផនក (b) នៃ ភាគ 125290.35 ៃិង ធ្នាការ អៃុសលាម 
ប្បតាម ចបាប់ ឯកជៃភាព រប្់ អនក ជំងឺ។
(3) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ការដក្បមរួល ្្តង់ោរ ែលូច 
ម្ៃ សរៀបរាប់ សៅ កនុងកថ្ខណ្ឌ  (1) ៃិង (2) តាមការ ចំាបាច់។

(4) សលើក អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ទ្្សៃៈ យល់ស�ើញ អំពើ ការ 
បសាវបជាវ ដែល បាៃ ទទួល មលូលៃិធិ សែើម ើ្ធ្នា ៃលូវ ការ អៃុសលាម 
តាម ្្តង់ោរ ដែលបាៃ សរៀបរាប់ សៅ កនុង កថ្ខណ្ឌ  (1) ៃិង (2)។

(5) ផដល់ សយាបល់ែល់ ICOC បក រុម ការគ្រ មលូលៃិធិ បសាវបជាវ 
វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ៃិង បក រុម ការគ្រ អគារ បសាវបជាវ 
វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ជាបបចំា អំពើ បញ្ហា  ោក់ព័ៃ្ធ ៃឹង 
បកម ើ្លធម៌ ៃិង បទបញ្ញត្តិ។
ភាគ 16. ភាគ 125290.60 នៃ បកម ្ុខភាព ៃិង ្ុវត្ថិភាពបតរូវ 
បាៃ សធ្ើ វសិសាធៃកម្ម សៅជា៖

125290.60. បក រុម ការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត 
សវជ្ជសាប្្ត

(a) ្ម្ជិកភាព

បក រុម ការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត បតរូវ ម្ៃ 
្ម្ជិកយ៉ាងតិច 23 នាក់ ែលូចខាងសបកាម៖

(1) ្ម្ជិក ICOC បបំាពើរនាក់ មកពើបក រុមត្៊លូមតិ អំពើជំងឺ ទំាង 10 
12 ែលូចម្ៃ សរៀបរាប់ សៅកនុង កថ្ខណ្ឌ (3), (4)ៃិង (5) នៃ អៃុដផនក 
(a) នៃ ភាគ 125290.20 ឬ មកពរី សរាជិក �ូចរាន ទរៀបរាប់ ទៅ 
ក្នុ្  កថ្ខណ្ឌ  (6) នន អនុថផ្នក (a) នន ភាគ 125290.20។

(2) អនក វទិយាសាប្្ត យ៉ាងសហាចណា្់ 15 នាក់ ដែល ទទួល សាគា ល់ 
សោយ ថ្ន ក់ជាតិកនុង វ ិ្ ័យបសាវបជាវ អំពើ សកា្ិកាសែើម ឬ ឱោស 
្ស្វ្រាវ សំខាន់ បំផុត ទផ្ស្ ទរេៀត 15 នាក់ ថ�ល ្តរូវ ថត្តំា្ ឲ្យ 
បទ្មរី ោរ ទៅ ក្នុ្  ្ក រម ្បឹកសា ពិនិត្យ អ្នកជំនាញ នរីមួយៗ។

(3) បបធ្ៃ ICOC ។

(b) មុខគ្រ

បក រុម ការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត បតរូវបំសពញ 
មុខគ្រែលូច ែលូចខាងសបកាម៖

(1) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ លក្ណៈ វៃិិច្័យ 
បសណាដ វះអា្ៃន ៃិង ចុងសបកាយ ្្តង់ោរ ៃិង លក្ខណ្ឌ តបមរូវ ្បម្ប់ 
ការ ពិចារណា អំពើ ការស្នើ្ំុ មលូលៃិធិ ៃិងការផដល់ បបាក់ ជំៃួៃ ៃិង 
បបាក់កម្ចើ ្បម្ប់ការបសាវបជាវ។

មតិភាគតិច  រមួទំា្ ទសចក្រីសទ្្ខប នន ចំណុច ខំ្ា្ និ្ ចំណុច 
ទខសាយនន ោរ អនុវត្ត និ្ោរ តបត ទលរី អនុស្សន៍ មតិភាគទ្ចរីន ្តរូវ 
អាច បតរូវ បាៃ ោក់ បញ្ជលូៃ សៅ ICOC ។ ICOC បតរូវ ពិចារណា សលើ 
អៃុសា្ៃ៍ រប្់ បក រុម ការគ្រកនុងការ សធ្ើការ ្សបមចិត្ត សលើ ការ 
អៃុវត្ត ្បម្ប់ បបាក់ ជំៃួយ បសាវបជាវ ៃិង អគារ ៃិង ការ ផដល់ 
បបាក់កម្ចើ ៃិងកនុងការ បៃសោ ំ្្តង់ោរ បទបញ្ញត្តិ ទោលនទយបាយ 
និ្កម្មវធិរី។ បក រុម ការគ្រ ៃើមួយៗ បតរូវ ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សលើ វធិ្ៃ 
រប្់ ICOC ទបមង់ការ ៃិង ការអៃុវត្ត ្បម្ប់ បក រុម ការគ្រ សនាវះ។

(e) ទំនា្់ ផលបបសយាជៃ៍

(1) ICOC បតរូវ បៃសោ ំវធិ្ៃ្ដើពើ ទំនា្់ ផលបបសយាជៃ៍  ដផ្អកសលើ 
្្តង់ោរ ដែលអាច អៃុវត្តបាៃ ចំសោវះ្ម្ជិក គណៈកម្្ម ធិការ បតរួត 
ពិៃិត្យ វទិយាសាប្្ត នៃ វទិយាសា្ថ ៃ ្ុខភាព ជាតិ សែើម ើ្ អ្ិបាល សលើ ការ 
ចលូលរមួ រប្់ ្ម្ជិក បក រុម ដែល មិៃដមៃ មក ពើ lCOC ។

(2) ICOC បតរូវ ដតងតំាង ម្ៃ្តើ បកម ើ្លធម៌ ពើ កនុង ចំសណាម 
បុគគាលិក វទិយាសា្ថ ៃ។

(3) សោយ សារ បក រុម ការគ្រ គឺ បគាៃ់ដត ផដល់ បបឹកសោ ៃិងមិៃម្ៃ 
្ិទ្ធិ្សបមចចុងសបកាយ សទ ែលូសចនវះ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ មិៃ បតរូវ បាៃ 
ចាត់ ទុក ជា ម្ៃ្តើ សាធ្រណៈ បុគគាលិក ឬ អនក ពិសបគាវះសយាបល់ 
្បម្ប់ សគាលបំណង នៃ ចបាប់ កំដណទបមង់ ៃិសយាបាយសទ 
(ចំណងសជើង 9 [ចាប់សផដើម ពើ ភាគ 81000] នៃ បកម រោ្ឋ ្ិបាល) 
ភាគ 1090 ៃិង 19990 នៃ បកមរោ្ឋ ្ិបាល ៃិង ភាគ 10516 ៃិង 
10517 នៃ បកម កិច្ច្ៃយា សាធ្រណៈ។

(f) កំណត់សហតុ បក រុម ការគ្រ

កំណត់សហតុ ទំាងអ្់ រប្់ បក រុមការគ្រ ដែល បតរូវ បាៃ ោក់ 
បញ្ជលូៃជាដផនកមួយ នៃ អៃុសា្ៃ៍ រប្់ បក រុម ការគ្រ ជលូៃសៅ ICOC 
្បម្ប់ ការ ឯកភាព បតរូវ ្្ថិត សៅ សបកាម ចបាប់ ្ដើពើ កំណត់ សហតុ 
សាធ្រណៈ។ សលើកដលងដត ម្ៃផដល់ សៅ កនុង អៃុដផនក សៃវះ បក រុម 
ការគ្រមិៃបតរូវ ្្ថិត សៅ សបកាម ខឹ្មសារ នៃ ម្បតា 9 (ចាប់សផដើម 
ជាមួយ ៃឹង ភាគ 11120) នៃ ជំពលូក 1 ចំដណក 1 នៃដផនក 3 នៃ 
ចំណងសជើង 2 នៃបកម រោ្ឋ ្ិបាល ឬម្បតា 1 (ចាប់សផដើម ជាមួយ ភាគ 
6250) នៃ ជំពលូក 3.5 នៃ ដផនក 7 នៃ ចំណងសជើង 1 នៃ 
បកមរោ្ឋ ្ិបាល។

ភាគ 15. ភាគ 125290.55 នៃ បកម ្ុខភាព ៃិង ្ុវត្ថិភាពបតរូវ 
បាៃ សធ្ើ វសិសាធៃកម្ម សៅជា៖

125290.55. បក រុម ការគ្រ្្តង់ោរ គណសៃយ្យភាព វទិយាសាប្្ត 
សវជ្ជសាប្្ត។

(a) ្ម្ជិកភាព

បក រុម ការគ្រ្្តង់ោរ គណសៃយ្យភាព វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត បតរូវ 
ម្ៃ ្ម្ជិក 19 នាក់ ែលូចខាងសបកាម៖

(1) ្ម្ជិក ICOC បបំានាក់ មកពើបក រុម ទំាង 10 ដែល សផ្ដ ត សលើ 
វ ិ្ ័យ ជាក់លាក់ ៃឹង ជំងឺ ែលូចម្ៃ សរៀបរាប់ សៅកនុង កថ្ខណ្ឌ  (3) 
(4) ៃិង (5) នៃ អៃុដផនក (a) នៃ ភាគ 125290.20 ឬ មកពរី 
សរាជិក ថ�ល ថត្តំា្ ្សប ទៅតាម កថ្ខណ្ឌ  (6) នន អនុថផ្នក 
(a) នន ភាគ 125290.20។

(2) អនក វទិយាសាប្្ត ៃិង អនក ពយាបាល បបំាបួៃ រ លូប ដែល ទទួល 
សាគា ល់សោយ ថ្ន ក់ជាតិ សៅកនុង វ ិ្ ័យ បសាវបជាវ អំពើ សកា្ិការ មិៃ 
ទាៃ់ សពញវយ័ ៃិងសកា្ិការ បប្ព កំសណើ ត។

(3) អនក ជំនាញ បកម ើ្លធម៌ សវជ្ជសាប្្ត បួៃនាក់។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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ការ បសាវបជាវ សកា្ិកា សែើម កំសណើ ត ដែល មិៃ អាច ឬ បបដហលជា 
មិៃ ទទួល មលូលៃិធិ ទាៃ់សពល ឬ បគប់បគាៃ់ ពើ្ហព័ៃ្ធ ជួប ឧប្គគា 
សោយ ដែៃ កំណត់ ដែល រខំាៃ ែល់ ការ បសាវបជាវ។ សៅ កនុង ៃ័យ 
សៃវះ បបស្ទ សផ្សង សទៀត នៃ ការ បសាវបជាវ ដែល ផដល់ មលូលៃិធិ សោយ 
វទិយាសា្ថ ៃ ្ុខភាព ជាតិ មិៃ បតរូវ ទទួល មលូលៃិធិ សោយ វទិយាសា្ថ ៃសទ 
លុះ្តា ថត ោរ្ស្វ្រាវទនាះ មិន មក ទាន់ទពល ឬ មិន ្គប់្ោន់។

(4) សទាវះម្ៃ ដចង កនុង កថ្ខណ្ឌ  (3) ក៏សោយ ការបសាវបជាវ 
វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត ៃិង បសច្ចក វទិយា ៃិង / ឬ ្ំសណើ  បសាវបជាវ 
សកា្ិកា សែើម ដែល មិៃ ផដល់ មលូលៃិធិ សោយ វទិយាសា្ថ ៃ សៅ សបកាម 
កថ្ខណ្ឌ  (3) អាច បតរូវ បាៃ ទទួល មលូលៃិធិ សោយ វទិយាសា្ថ ៃ បាៃ 
បប្ិៃសបើ យ៉ាងសហាចណា្់ ពើរ ភាគបើ នៃ កលូរ ៉ាមុ នៃ ្ម្ជិក 
បក រុមការគ្រ មលូលៃិធិ បសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ផដល់ 
អៃុសា្ៃ៍ ែល់ ICOC ឬ ្បសិនទបរី មតិភាគទ្ចរីន នន កូរ ៉ាមុ សរាជិក 
របស់ ICOC កំណត់ ថ្ ្ំសណើ បសាវបជាវសនាវះ គឺ ជា ឱកា្ 
បសាវបជាវ ្ំខាៃ់ ខំ្ាង។

ភាគ 17. ភាគ 125290.70.5 បតរូវ បាៃ បដៃ្ថម សៅ កនុង បកម 
្ុខភាព ៃិង ្ុវត្ថិភាព សៅជា៖

125290.70.5. ោរ វភិាជន៍ និ្ោរ ថប្ថចក មូលនិធិ
(a) ្បាក់ ទៅ ក្នុ្  ោរ ្ស្វ្រាវ ទោសិោ ទ�រីម និ្ មូលនិធិពយាបាល 
នន រ�្ឋ California ្តរូវ ថប្ថចក �ូចខា្ទ្ោម៖
(1) (A) មិន តិចរា្ 95.5 ភាគរយនន្បាក់ ចំទណញ 
ពរីប័ណណបំណុលថ�ល បាន អនុញ្ញា  ត ្សបតាម ភាគ 125291.110 
្បាក់ចំទណញសុរេ្ធ ពរីប័ណណបំណុល ថ�ល ្តរូវ បាន ថប្ថចក ទៅតាម 
ទោលបំណ្ ថ�ល បាន ទរៀបរាប់ ទៅ ក្នុ្  កថ្ខណ្ឌ  (4) និ្ (5) នន 
អនុថផ្នក (a) នន ភាគ 125291.100 ្តរូវ បាន ទ្បរី្បាស់ ្បាក់ 
មូលនិធិ និ្ោរពិនិត្យទមរីល មូលនិធិ �ូចរាន ផ្ល់ទៅ ក្នុ្  ជំពូកទនះ។
(B) មិន តិចរា្ 98 ភាគរយ នន ្បាក់ចំទណញពរីប័ណណបំណុល ្តរូវ 
បាន ទ្បរី្បាស់ ស្រាប់ មូលនិធិ ្តរូវ ទ្បរី្បាស់ ស្រាប់ ោរ ្ស្វ្រាវ 
ោរ អភិវឌ្ឍ រទបៀប ពយាបាល និ្ោរ ពយាបាល មិនទលរីសពរី ចំនួន 
រឹេក្បាក់ខា្ទ្ោម �ូចរាន ថច្ ទៅខា្ទ្ោម នឹ្្តរូវ សនយាផ្ល់ 
ជូន ស្រាប់ រយៈទពល 10 ្្នំ  �ំបូ្ បនាទែ ប់ ពរីោលបរទិចរ្េ ចូល 
រាធររាន ននគំនិត ផួ្ចទផ្រីម បថនថាម ពរីទលរី អនុកថ្ខណ្ឌ ទនះ រាមួយ 
នឹ្ ោរ សនយា ផ្ល់ មូលនិធិ ្បចំា ្្នំ ថ�ល ្តរូវ ផ្ល់ ទៅទពលខា្មុខ 
រយៈ ទពល មួយ ទៅ ្បំាពរីរ ្្នំ  ទលរីកថល្ថត មូលនិធិ ថ�ល មិន្តរូវ 
បាន សនយា អាច ទយ្ ទៅមួយ ឬ ទ្ចរីន ្្នំ  បនាទែ ប់។ ចំនួន រឹេក្បាក់ 
អតិបររា នន មូលនិធិ ្ស្វ្រាវ ថ�ល្តរូវ ថប្ថចក រា្បចំា ្្នំ  គឺ 
�ូចខា្ទ្ោម៖ ្្នំ រេរី 1 11 ភាគរយ; ្្នំ រេរី 2 11 ភាគរយ; ្្នំ រេរី 3 
រហតូ�ល់ ្្នំ រេរី 10 9 ភាគរយ; ទហរីយ ្្នំ រេរី 11 តទៅ 6 ភាគរយ 
រាបន្តបនាទែ ប់។ ទ�រីម្រី សទ្មច ទោលទៅ នន ភាគ 125290.75 រហតូ 
�ល់ 2 ភាគរយ នន រឹេក្បាក់ ថ�ល អាច ផ្ល់បាន ស្រាប់ 
មូលនិធិអាច នឹ្ ្តរូវ បានទ្បរី្បាស់ ស្រាប់ ោរ ពិទ្ោះទយបល់ 
្ស្វ្រាវ ទៅ ក្នុ្  ោរ ោំ្រេ �ល់ លរេ្ធភាព រេរួេលបាន និ្ តនម្ 
សមរម្យ ោរ ពយាបាល ថ�លទករីតរាន ក្នុ្ ទពល ្ស្វ្រាវ 
និ្វធិរីពយាបាល ទ្ោម មូលនិធិ ពរី វរិេយាស្ថា ន �ូចបាន កំណត់ ទោយ 
្ក រម្បឹកសា ភិបាល របស់ វរិេយាស្ថា ន អំពរី អនុស្សន៍ ននោរ ពយាបាល 
ថ�ល បាន ទលរីកទ�រ្ី ទោយ ្ក រមោរង្រ លរេ្ធភាព រេរួេលបាន និ្ តនម្ 
សមរម្យ ននោរ ពយាបាល និ្ ទោយ នាយក។
(C) មិន ទលរីស ពរី 3 ភាគរយ នន្បាក់ចំទណញ ពរី ប័ណណបំណុល 
ថ�លបាន អនុញ្ញា ត ទោយ ភាគ 125291.110 អាច ្តរូវ បាន 
ទ្បរី្បាស់ ទោយ វរិេយាស្ថា ន ស្រាប់ ោរ ្ស្វ្រាវ និ្ោរ ចំណាយ 

(2) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ្្តង់ោរ ្បម្ប់ 
ការយល់ស�ើញ អំពើការ ផដល់ មលូលៃិធិ ្បម្ប់ ការ បសាវបជាវ 
វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត។

(3) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើការដកតបមរូវ លក្ណៈ វៃិិច្័យ 
្្តង់ោរ ៃិង លក្ខណ្ឌ  តបមរូវ ែលូច ម្ៃ សរៀបរាប់ សៅ កនុងកថ្ខណ្ឌ  
(1) ៃិង (2) ខាងសលើ តាមការ ចំាបាច់។

(4) ពិៃិត្យសមើល ការស្នើ្ំុ មលូលៃិធិ ៃិង បបាក់កម្ចើ សោយ ដផ្អកសលើ 
លក្ណៈ វៃិិច្័យ លក្ខណ្ឌ តបមរូវ ៃិង ្្តង់ោរ ដែល អៃុម័ត សោយ 
ICOC ៃិងផដល់ អៃុសា្ៃ៍ ែល់ ICOC ្បម្ប់ ការផដល់ មលូលៃិធិ 
្បម្ប់ ការ បសាវបជាវ ការ ពយាបាល ៃិង ការពយាបាលសាកល្ង 
និ្មូលនិធិ និ្ ្បាក់កម្រីស្រាប់ ផដល់ ការ ពយាបាល។

(5) សធ្ើការ បតរួត ពិៃិត្យសមើល កនុងចំសណាម បក រុមការគ្រ ្ក រម 
អ្នកជំនាញ និ្ ការ ពិៃិត្យសមើល វឌ្ឍៃភាព នៃ អនក ទទួល មលូលៃិធិ 
សែើម ើ្ធ្នាការ អៃុសលាម តាម លក្ខណ្ឌ  នៃការ ផដល់ មលូលៃិធិ ៃិង 
រាយការណ៍ សៅ ICOC អំពើ អៃុសា្ៃ៍ ណាមួយ ្បម្ប់ វធិ្ៃការ 
បនាទេ ប់។

(6) ផដល់អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ្្តង់ោរ ្បម្ប់ ការវាយតនម្ 
អនក ទទួល មលូលៃិធិ សែើម ើ្ធ្នាថ្ ពួកសគ អៃុវត្តតាម លក្ខណ្ឌ តបមរូវ 
ទំាងអ្់។ ្្តង់ោរ ទំាងសនាវះ តបមរូវ ឲ្យ ម្ៃការ រាយការណ៍ ជា បបចំា 
សោយ អនក ទទួល មលូលៃិធិ សហើយ បតរូវអៃុញ្្ញ ត ឲ្យ បក រុមការគ្រ មលូលៃិធិ 
បសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត សធ្ើ្វៃកម្ម សលើ អនក ទទួល 
មលូលៃិធិ ៃិង បញ្ជលូៃ អៃុសា្ៃ៍ ្បម្ប់ ្កម្មភាព សៅ ICOC ។

(7) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ អំពើ ការ ផដល់ មលូលៃិធិ សលើក ែំបលូង កនុងរយៈសពល 
60 នថ្ង សបកាយ សពល សចញ ្្តង់ោរ បសណាដ វះ អា្ៃន ។

(c) អៃុសា្ៃ៍ ្បម្ប់ ការ ផដល់ មលូលៃិធិ

អៃុសា្ៃ៍ អំពើ ការផដល់ មលូលៃិធិ បតរូវ អាប្័យ សលើ ការវាយតនម្ 
ដបប បបកួត បបដជង ែលូចខាងសបកាម៖

គណៈកម្មការបតរួតពិៃិត្យសោយ ្ហការ ី្តរួត ពិនិត្យ ទោយ អ្នក 
ជំនាញ បតរូវ ម្ៃ ទំាង អនក វទិយាសាប្្ត ៃិង សមធ្វ ីអនក ជំងឺ។ បតរូវ ម្ៃ 
អនក វទិយាសាប្្ត 15 នាក់់ សៅកនុង គណៈកម្មការ ពិៃិត្យ សោយ្ហការ ី
អ្នកជំនាញ ។ ម្ៃដត ្ម្ជិក ដែល ជា អនក វទិយាសាប្្ត នៃ បក រុម 
ការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត បុ៉សណា្ណ វះ សទើបអាច 
ោក់ ពិៃទេុ សលើ ោក្យ ស្នើ្ំុ មលូល ៃិធិ ៃិង បបាក់ កម្ចើ ្បម្ប់ 
គុណ្ម្ត្តិ លក្ណៈ វទិយាសាប្្ត។ ការ ោក់ ពិៃទេុ ែលូសចាន វះ បតរូវ 
អាប្័យ សលើ គុណ្ម្ត្តិ លក្ណៈ វទិយាសាប្្ត កនុង ចំណាត់ថ្ន ក់ បើ 
ោច់ សោយដ�ក ពើគាន —ការបសាវបជាវ ការអ្ិវឌ្ឍ ការពយាបាល ៃិងការ 
ពយាបាល សាកល្ង សលើ លក្ណៈ វៃិិច្័យ ែលូចខាងសបកាម៖

(1) កំណត់សហតុ ្មិទ្ធផល ដែលបាៃ បគ្ហា ញ សៅកនុង ដផនក 
សកា្ិកាសែើម មិៃទាៃ់ សពញវយ័ ៃិង ជើវវជិា្ជ  សកា្ិកា បប្ព កំសណើ ត ៃិង 
សវជ្ជសាប្្ត សលើកដលងដត ការបសាវបជាវ បតរូវ បាៃ កំណត់ ថ្ជា ឱកា្ 
បសាវបជាវជាអាយុជើវតិ ឬ ឱោស ្ស្វ្រាវ អាយុជរីវតិ ទផ្ស្ ទរេៀត។

(2) គុណភាព នៃ្ំសណើ ការ បសាវបជាវ ្កាដ ៃុពល ្បម្ប់ ការ 
្សបមចបាៃ ការបសាវបជាវ ធំៗ ឬ លទ្ធផល នៃការ ពយាបាល 
សាកល្ង កាលវភិាគ ្បម្ប់ ការ ទទួលបាៃ លទ្ធផល ធំៗ ែលូសចាន វះ 
សារៈ ្ំខាៃ់ នៃ វត្ថុបំណង នៃការ បសាវបជាវ ៃិងភាពនចនបបឌិត នៃ 
ការបសាវបជាវ ដែលបាៃ ស្នើ្ំុ។

(3) សែើម ើ្ ធ្នាថ្ មលូលៃិធិរប្់វទិយាសា្ថ ៃ មិៃ បតរួតគាន  ឬ ជាៃ់ ពើសលើ 
មលូលៃិធិ ដែលម្ៃបសាប់ សគោក់ អាទិភាព ខ្ព្់ សៅសលើ ការផដល់ 
មលូលៃិធិ ្បម្ប់ ការ បសាវបជាវសកា្ិកាសែើម មិៃ ទាៃ់ សពញវយ័ ៃិង 

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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មូលនិធិ ពរី មូលនិធិ រូេទៅ របស់ រ�្ឋ ស្រាប់ រាោរប្់ ្បាក់ទ�រីម និ្ 
ោរប្់ោរ្បាក់ ស្រាប់ ្បំា ្្នំ  ្បតិរិេន �ំបូ្។
(c) វរិេយាស្ថា ន ្តរូវ កំណត់ យ៉ា ្ទហ្ចណាស់មួយ ពាន់្បំារយ 
លាន�ុល្ារ ($1,500,000,000) នន្បាក់ ចំទណញ ពរីប័ណណបំណុល 
ថ�លបាន អនុញ្ញា ត ្សបតាម ភាគ 125291.110 ទ�រីម្រី រុេករា 
្បាក់ មូលនិធិ ស្រាប់ ោរ ្ស្វ្រាវ ោរ អភិវឌ្ឍោរពយាបាល 
និ្ោរផ្ល់ ោរ ពយាបាល ស្រាប់ ជំ្ឺ និ្ ស្ថា នភាព នន ខួរ កបាល 
និ្ ្បព័ន្ធ ក្វះ្បស្រេកបាល កណ្ាល រមួរាន �ូចរា ជំ្ឺបាត់ប្់ 
ោរ ច្ចំាជំ្ឺផាគរីនសុនទ្ោះថ្្ន ក់ ទលរី សរនសឈាម ខួរកបាល ជំ្ឺ 
ចាស់ វទ្វ្  ជំ្ឺ សកន់ ជំ្ឺ ថបក គំនិត ោរ ធ្ាក់រឹេកចិត្ត របួសប៉ាះរេ្្ិច 
ខួរកបាល មហ្រកីខួរ កបាល ជំ្ឺ កំទស្យ ្បារាញា  និ្ ស្រាប់ ោរ 
ពិនិត្យ ទមរីល ្បាក់ មូលនិធិ និ្ ោរ ចំណាយ រ�្ឋបាល រូេទៅពាក់ព័ន្ធ 
នឹ្ មូលនិធិ ទំា្ទនះ និ្ ្បាក់កម្រី សថាិតទៅទ្ោម ថ�ន កំណត់ ក្នុ្  
អនុកថ្ខណ្ឌ  (C) ននកថ្ខណ្ឌ  (1) និ្ អនុកថ្ខណ្ឌ  (A) 
ននកថ្ខណ្ឌ  (2) នន អនុថផ្នក(a)។
(d) ោរ ថប្ថចក ្បាក់ ចំទណញ ពរី ប័ណណបំណុលថ�លបា ន 
អនុញ្ញា ត្សបតាម ភាគ 125291.30 ្តរូវ បន្ត សថាិតទៅទ្ោម 
អភិបាលនន ភាគ 125290.70។
ភាគ 18. ភាគ 125291.15 នៃ បកម ្ុខភាព ៃិង ្ុវត្ថិភាពបតរូវ 
បាៃ សធ្ើ វសិសាធៃកម្ម សៅជា៖

125291.15. ែលូចម្ៃ សបបើ សៅ កនុង ម្បតា សៃវះ 
ចបាប់ស្តរីពរីោរ្ស្វ្រាវ ទោសិោនិ្ ប័ណណបំណុលពយាបាលននរ�្ឋ 
California (California Stem Cell Research and Cures 
Bond Act) ្្នំ  2004 ម្ៃ ខឹ្មសារ ែលូចខាងសបកាម៖

(a) “ចបាប់” ្ំសៅ សៅសលើ ការបសាវបជាវសកា្ិកាសម ៃិង 
ប័ណ្ណបំណុល ពយាបាលនៃរែ្ឋ California ដែល ជាធម្មៃុញ្ញ ជំពលូក 3 
(ចាប់សផដើម ជាមួយ ៃឹង ភាគ 125290.10) នៃ ចំដណកទើ 5 នៃ ដផនក 
106។

(b) “បក រុមបបឹកសោ” ឬ “វទិយាសា្ថ ៃ” ្ំសៅសលើ វទិយាសា្ថ ៃ នៃ រែ្ឋ 
California ្បម្ប់ សវជ្ជសាប្្ត លលូតលា្់ស�ើង វញិ ដែលបាៃ 
កំណត់ ប្បតាម អៃុដផនក (b) នៃ ភាគ 125291.40។

(c) “គណៈកម្្ម ធិការ” ្ំសៅសលើ គណៈកម្្ម ធិការ បសាវបជាវ 
សកា្ិកា សែើម ៃិង ហិរញ្ញវត្ថុ ពយាបាល នៃរែ្ឋ California ដែលបាៃ 
បសងកើតស�ើង ប្បតាម អៃុដផនក (a) នៃ ភាគ 125291.40។

(d) “មលូលៃិធិ” ្ំសៅសលើ គណៈកម្្ម ធិការ បសាវបជាវ សកា្ិកា សែើម 
ៃិង ហិរញ្ញវត្ថុ ពយាបាល នៃរែ្ឋ California ដែលបាៃ បសងកើតស�ើង 
ប្បតាម 125291.25។

(e) “បំណុលបសណាដ វះអា្ៃន” ្ំសៅសលើ បបាក់ កម្ចើ បសណាដ វះអា្ៃន 
ណាមួយ ប្បតាម អៃុដផនក (b) នៃ 125290.70 ៃិង ភាគ 
125291.60 ៃិង 125291.65 ប័ណ្ណបំណុលរយៈសពលខ្ើ ឬ ប័ណ្ណ
បំណុលរយៈសពលខ្ើដែលគា្ម ៃ្ុវត្ថិភាពដែលបាៃសចញផសោយ សែើម ើ្សធ្ើ
ការកក់បបាក់សៅកនុងមលូលៃិធិ ៃិងដែលៃឹងបតរូវបាៃបង់ពើបបាក់ ចំសណញ 
ពើប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃសចញប្បតាមម្បតាសៃវះ។

ភាគ 19. ភាគ 125291.35 នៃបកម្ុខភាពៃិង្ុវត្ថិភាពបតរូវ 
បាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសៅជា៖

125291.35. ប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃអៃុញ្្ញ តសោយម្បតាសៃវះ បតរូ
វបាៃសរៀបចំអៃុវត្តសចញផសោយលក់ទលូទាត់ ៃិងបដលូរយកវញិែលូចម្ៃ ផដល់ 
សៅកនុងចបាប់ប័ណ្ណបំណុលកាតព្កិច្ចទលូសៅបបចំារែ្ឋ (ជំពលូក 4  
(ចាប់សផដើមជាមួយៃឹងភាគ 16720) នៃចំដណក 3 នៃដផនក 4 នៃ 

ទលរីោរ អនុវត្ត ោរ្ស្វ្រាវ រមួរាន ទំា្ោរ អភិវឌ្ឍ រ�្ឋបាល និ្ោរ 
ពិនិត្យទមរីល �ំទណរី រោរ ននោរ ផ្ល់ មូលនិធិ។
(2) (A) មិនទលរីសពរី 3.5 ភាគរយ នន ្បាក់ ចំទណញ ពរីប័ណណបំណុល 
ថ�លបាន អនុញ្ញា ត ្សបតាមភាគ 125291.110 ្តរូវ បាន 
ទ្បរី្បាស់ ស្រាប់ ោរ ចំណាយ ទលរី រ�្ឋបាល រូេទៅ នន វរិេយាស្ថា ន។
(B) មិន ទលរីសពរី 1 ភាគរយ នន ្បាក់ ចំទណញ ពរីប័ណណបំណុល ្តរូវ 
បាន អនុញ្ញា ត ្សបតាម ភាគ 125291.110 អាច ្តរូវ បាន 
ទ្បរី្បាស់ ទោយ វរិេយាស្ថា ន ទ�រីម្រី ប្់នែ្ ចំណាយ ទលរី បុគ្លិក 
ទពញទរា៉ា ្ រហតូ �ល់ 15 នាក់ ក្នុ្  រយៈទពល 10 ទៅ 15 ្្នំ ទ�រ្ី  
រាអាែិ៍ រមួរានោរ ចំណាយ ថផ្នក ោំ្រេ រ�្ឋបាល ោរចំណាយ ទលរី 
អោរ ្បាក់ថខ អតថ្ា បទយជន៍ ោររូេទាត់ស្ នែ្ទធវរី �ំទណរី រ និ្ោរ 
ចំណាយ ទលរីោរ ្បជំុ ទ�រីម្រី ោំ្រេ �ល់ កិច្ោរ របស់ វរិេយាស្ថា ន ទ�រីម្រី 
ទរៀបចំ ទោលនទយបាយ និ្កម្មវធិរី ស្រាប់ ជួយពលរ�្ឋ California 
ឲ្យ រាន លរេ្ធភាព រេរួេល ោរ ពយាបាលស្កល្្ទលរី មនុស្ស 
ោរពយាបាល ោរ ោត់ បនថាយ ោរ ពយាបាលថ�ល ទករីតទ�រ្ី  ក្នុ្ ទពល 
្ស្វ្រាវ ទ្ោម មូលនិធិ របស់ វរិេយាស្ថា ន និ្ ស្រាប់ ទលរីក កម្ពស់ 
លរេ្ធភាព រេរួេលបាន និ្ តនម្ សមរម្យ នន ោរ ពយាបាល ស្កល្្ 
ទលរី មនុស្ស ោរ ពយាបាល ស្រាប់ ពលរ�្ឋ California ។
(3) ទៅ ក្នុ្  ្្នំ  ទទាល ណាមួយ មូលនិធិ្ស្វ្រាវ ែ្មរីណាមួយ 
ថ�លផ្ល់ទៅ អ្នករេរួេលទទាល ណាមួយ ស្រាប់ ្្នំ  កម្មវធិរី ណាមួយ 
្តរូវ កំណត់ មិន ឲ្យ ទលរីសពរី 1 ភាគរយ នន ប័ណណបំណុល សរបុ 
ថ�លបាន អនុញ្ញា ត ្សបតាម ភាគ 125291.110។ ោរ កំណត់ 
ទនះ ្តរូវ ពិចារណា ោច់ ទោយ ថ�ក ស្រាប់ សំទណរី  ែ្មរី ទោយ មិន 
បូក បញ្ូល រាមួយ ោរ អនុញ្ញា ត ោល ពរី ្្នំ  មុនៗ ថ�ល អាច នឹ្ 
ផ្ល់ មូលនិធិ �ល់ សកម្មភាព ្ស្វ្រាវ។ លក្ខខណ្ឌ  ត្មរូវ ទនះ្តរូវ 
កំណត់ ទលរីកថល្ថត 65 ភាគរយនន កូរ ៉ាមុរបស់ ICOC អនុម័ត ឲ្យរាន 
ថ�ន កំណត់ ខ្ពស់រា្ទនះ ស្រាប់ អ្នក រេរួេល មូលនិធិទនាះ។
(4) រហតូ�ល់ 1.5 ភាគរយនន្បាក់ ចំទណញ ពរីប័ណណបំណុល 
ថ�លបាន អនុញ្ញា ត ្សបតាម ភាគ 125291.110 ោរ ចំណាយ 
សុរេ្ធ ថ�លបាន ទរៀបរាប់ ទៅ ក្នុ្ កថ្ខណ្ឌ  (2) (4) និ្ (5) នន 
អនុថផ្នក (a) នន ភាគ 125291.100 នឹ្ ្តរូវ កំណត់ រុេក ស្រាប់ 
្បាក់ មូលនិធិ ទ�រីម្រី កស្្ បំពាក់ ឬ ្បតិបត្តិោរ មូលនិធិ ទោយ 
មជ្ឈមណ្ឌ ល ឧត្តមភាព ននោរ ថែទំា សហគមន៍ និ្ រហតូ�ល់ កន្ះនន 
1 ភាគរយ ្តរូវ បាន កំណត់ រុេក ទ�រីម្រី កស្្ ឬ បំពាក់ មនទែរីរ 
ពិទស្ធន៍ រមួ ក្នុ្  ទោលបំណ្ ទធវរី ្បតិបត្តិោរ ទៅក្នុ្  ្បំា ្្នំ  �ំបូ្ 
បនាទែ ប់ ពរី ោលបរទិចរ្េចូលរាធររាន នន គំនិត ផួ្ចទផ្រីម បថនថាម ទលរី 
ភាគទនះ។ ្បាក់ មូលនិធិ ថ�ល រេរួេល ទោយអ្នក រេរួេល ពរី វរិេយាស្ថា ន 
ស្រាប់ ោរ ស្្ស្់ ្តរូវ សថាិត ទៅ ទ្ោម ចបាប់ 
្បាក់ឈ្នលួរាធររាន។
(5) វរិេយាស្ថា ន ថ�ល កំណត់ ោរ ចំណាយ ្បទយល ទៅ ចំនួន 
មិនទលរីសពរី 25 ភាគរយ ននោរ ផ្ល់ មូលនិធិ ្ស្វ្រាវ មិន រាប់ 
បញ្ូលចំនួន រឹេក្បាក់ ថ�ល បាន បញ្ូល ទៅ ក្នុ្  ោរផ្ល់ មូលនិធិ 
ស្រាប់ អោរ ទលរីកថល្ថត ោរ កំណត់ នែ្ ្បទយល អាច នឹ្ ្តរូវ 
បាន បទ្ករីន ទោយ ចំនួន រឹេក្បាក់ ថ�ល អ្នក រេរួេល មូលនិធិ ផ្ល់ 
ស្រាប់ មូលនិធិ ផួ្រផ្្ ទៅក្នុ្  ចំនួន ទលរីសពរី 20 ភាគរយ នន 
រឹេក្បាក់ ផ្ល់ មូលនិធិ។
(b) កម្មវធិរី ផ្ល់ មូលនិធិ របស់ វរិេយាស្ថា ន្តរូវ បានទរៀបចំទ�រ្ី  ទ�រីម្រី 
បទ ក្រីត ចរន្ត ចំណូល ពន្ធ វជិ្ជរានស្រាប់ រ�្ឋ California ក្នុ្  រយៈទពល 

្្នំ  ្បតិរិេន ្បំា ្្នំ �ំបូ្ បនាទែ ប់ ពរី រាន ោរ យល់្ពម ទោយ អ្ន 
កទបាះទ ្្ន ត ទលរី គំនិត ផួ្ចទផ្រីម បថនថាម ទលរី ភាគទនះ ទោយ មិ ន �ក 

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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125291.75. ប័ណ្ណបំណុល ដែលបានចេញនិងបានលក់ស្របតាម 
មាសតាចនះ អាចតតរូវបាៃផ្ដល់មូលៃិធិស�ើងវញិ ត្បតាមមាតតា 6 (ចាប់ 
សផ្ដើមជាមួយៃឹងភាគ 16780) នៃជំពូក 4 នៃចំដណក 3 នៃដផនក 4 
នៃចំណងសជើង 2 នៃតកមរដ្ឋា ភិបាលដែលជាដផនកមួយនៃចបាប់ ប័ណ្ណ 
បំណុលកាតព្វកិច្ចទូសៅតបចំារែឋា។ ការអៃុម័តសដ្យអនកសបាះស ន្ តនៃរែឋា 
្តមាប់ការសចញប័ណ្ណបំណុល ែូចមាៃសរៀបរាប់សៅកនុងមាតតាសៃះ រមួ 
មាៃការអៃុម័តសលើ ការសចញប័ណ្ណបំណុលណាមួយដែលតតរូវបាៃសចញ 
សែើម ើ្ផ្ដល់មូលៃិធិស�ើងវញិ សលើប័ណ្ណបំណុលដែលសចញពើែំបូង 
សៅសតកាមមាតតាសៃះ ឬសចញកាលពើមុៃសែើម ើ្ផ្ដល់មូលៃិធិស�ើងវញិ សលើ 
ប័ណ្ណបំណុល។ ប័ណ្ណបំណុលណាមួយ ដែលស្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិច�ើងវ ិ
ញជាមួយនឹង សបាក់េំចណញននការផ្ដល់មូលនិធិច�ើងវញិ ចលើ ប័ណ្ណបំណុ
លែូេបានអនុញ្ញា ្ចោយភាគចនះ អាេស្រូវបានចមាឃៈ ចោយ ស្របេបា
ប់ចៅតាមការអនុញ្ញា ្ចោយេបាប់ ក្ងុរចបៀបនិងក្ងុកសមិ្ 
ដែលបានដេងចៅក្ងុច្រេក្ដើ្រចសមេ ែូេបានចធវើវចិោធនកម្មពើមួយចពល 
ចៅមួយចពល ដែលអនុញ្ញា ្ឲ្យផ្ដល់មូលនិធិចលើប័ណ្ណបំណុលចោះច�ើង 
វញិ។
ភាគ 24. មាតតា 2.5 (ចាប់សផ្ដើមជាមួយៃឹងភាគ 125291.90) 
តតរូវបាៃបញ្ចូលសៅកនុងជំពូក 3 នៃចំដណក 5 នៃដផនក 106 តកម 
្ុខភាពៃិង ្ុវត្ថិភាពសៅជា៖

មាសតា 2.5. េបាប់ប័ណ្ណបំណុល្រសមាប់ការសោវសជាវចកា្ិរកាចែើម 
និងការពយាបាលននរែ្ឋ California ឆំ្្ 2020

125291.90. មាសតាចនះស្រូវោគា ល់ ឬអាេចៅថាជាេបាប់ប័ណ្ណ បំ
ណុល្រសមាប់ការសោវសជាវចកា្ិរកាចែើម និងការពយាបាលននរែ្ឋ 
California ឆំ្្ 2020។
125291.95. ពាក្យចសបើសបា្់រចៅក្ងុមាសតាចនះស្រូវមានអ្្ថន័យ 
ែូេខាងចសកាម៖
(a) “េបាប់” ្ំរចៅចលើេបាប់សោរសជាវចកា្ិរកាចែើម និងការពយាបាល 
ស្របតាមជំពូកចនះ ែូេបានចធវើវចិោធនកម្មចោយគំនិ្ផ្ដួេចផ្ដើម 
្រសមាប់ ការសោវសជាវចកា្ិរកាចែើម និងការពយាបាលននរែ្ឋ California 
ឆំ្្ 2020។
(b) “សក រុមសបឹកសាភិបាល” ឬ “វទិ្យាោ្ថ ន” ្ំរចៅចលើវទិ្យាោ្ថ នននរែ្ឋ 
California ្រសមាប់ចវជ្ជោស្រ្តលូ្លា្់រច�ើងវញិ ដែលបានកំណ្់ 
ស្របតាមអនុដផក្ (b) ននភាគ 125291.120។
(c) “គណៈកមា្ម ធិការ” ្ំរចៅចលើគណៈកមា្ម ធិការសោវសជាវចកា្ិរកា 
ចែើម និង ហិរញញាវ្្ថុពយាបាលននរែ្ឋ California ដែលបានបចងកើ្ច�ើង 
ស្របតាមអនុដផក្ (a) ននភាគ 125291.40 និង ហិរញញាវ្្ថុពយាបាល 
ននរែ្ឋ California ដែលបានបចងកើ្ច�ើង ស្របតាមអនុដផក្ (a) នន 
ភាគ 125291.120។
(d) “មូលនិធិ” ្ំរចៅចលើគណៈកមា្ម ធិការសោវសជាវចកា្ិរកាចែើម និង 
ហិរញញាវ្្ថុពយាបាលននរែ្ឋ California ឆំ្្ 2020 ដែលបានបចងកើ្ច�ើង 
ស្របតាម 125291.105។
(e) “បំណុលបចណា្ដ ះអា្រន”្ ្ំរចៅចលើសបាក់កម្ើ បចណា្ដ ះអា្រន ្
ណាមួយ ស្របតាមភាគ 125291.140 និង 125291.145 
ប័ណ្ណបំណុលរយៈចពលខ្ើ ឬ ប័ណ្ណបំណុលរយៈចពលខ្ើដែលគ្្ម ន្ុរវ្្ថិភា
ពដែលបានចេញផសាយ ចែើម្ើចធវើការកក់សបាក់ចៅក្ងុមូលនិធិ និងដែលនឹ
ងស្រូវបានបង់ពើសបាក់េំចណញ ពើប័ណ្ណបំណុលដែលបាន 
ចេញស្របតាមមាសតាចនះ។
125291.100. (A) ចោះបើជាមានភាគ 13340 ននសកមរោ្ឋ ភិបាល 
ឬបញញ្ា ្តិចផសេងចទ្ៀ្ននេបាប់សបាក់ ចៅក្ងុមូលនិធិស្រូវបានវភិាជន៍ ចោយ 

ចំណងសជើង 2 នៃតកមរដ្ឋា ភិបាល) ៃិងរាល់តបការនៃចបាប់សោះ ែូេបាន 
ចធវើវចិោធនកម្មពើមួយចពល ចៅមួយចពល សលើកដលងដត អនុដផក្ (a) 
និង (b) នន ភាគ 16727 ននសកមរោ្ឋ ភិបាល អៃុវត្តសលើប័ណ្ណបំណុល 
ៃិងមាតតាសៃះ ស�ើយតតរូវបាៃបញ្ចូលគ្ន  សៅកនុងមាតតាសៃះែូចមាៃដចង
សពញសលញសៅកនុងមាតតាសៃះ។

ភាគ 20. ភាគ 125291.60 នៃតកម្ុខភាពៃិង្ុវត្ថិភាពតតរូវ 
បាៃសធ្វើវសិោធៃកម្មសៅជា៖

125291.60. ្រសមាប់ចគ្លបំណងននការអនុវ ្្ត មាសតាចនះ 
ោយក�ិរញ្ញវត្ថុអាចតបគល់្ិទ្ិ ការែកមូលៃិធិទូសៅៃូវចំៃួៃ ទឹក 
តបាក់មួយដែលមិៃសលើ្ ពើទឹកតបាក់នៃប័ណ្ណបំណុលដែលមិៃបាៃ 
លក់ ដែលបាៃអៃុម័តសដ្យគណៈកមា្ម ធិការ សែើម ើ្លក់កនុង 
សគ្លបំណងអៃុវត្តមាតតាសៃះ ចោយមិនរាប់បញ្ូលការផ្ដល់មូលនិធិ 
ច�ើងវញិចលើប័ណ្ណបំណុល ដែលអនុញ្ញា ្ស្របតាមភាគ 125291.75 
ដែលកា្់ចេញទឹ្កសបាក់ណាមួយ ដែលបានផ្ដល់កម្ើស្របតាមភាគ 
125291.65 និងមិនោន់បាន្រងនិងទឹ្កសបាក់ ដែលបានែកចេញពើ 
មូលនិធិទូ្ចៅស្របតាមភាគចនះ ចហើយមិនោន់បានសបគល់ចៅមូលនិធិ 
ទូ្ចៅវញិ។ ទឹកតបាក់ណាមួយដែលបាៃែកតតរូវបាៃដ្ក់ចូល សៅកនុង 
មូលៃិធិ ។ ទឹកតបាក់ណាមួយដែលអាចសតបើតបា្់បាៃ សៅសតកាមភាគ
សៃះៃឹងតតរូវតបគល់មកកនុងមូលៃិធិទូសៅវញិ បូកៃឹងទឹកតបាក់ស្្មើៃឹង កា
រតបាក់ដែលតបាក់សោះៃឹងអាចរកបាៃ សៅកនុងគណៃើវៃិិសោគរមួពើ តបា
ក់ដែលបាៃទទួលពើការលក់ប័ណ្ណបំណុល កនុងសគ្លបំណងអៃុវត្ត 
មាតតាសៃះ។

ភាគ 21. ភាគ 125291.65 នៃតកម្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាពតតរូវ 
បាៃសធ្វើវសិោធៃកម្មសៅជា៖

125291.65. វទិយាោ្ថ ៃអាចស្នើ្ំុសៅគណៈកមា្ម ធិការវៃិិសោគតបាក់ 
រមួ សែើម ើ្ផ្ដល់តបាកកម្ចើពើគណៃើ វៃិិសោគតបាក់ រមួត្បតាមភាគ 16312 
នៃតកមរដ្ឋា ភិបាល ្តមាប់សគ្លបំណងនៃការអៃុវត្តតាមមាតតាសៃះចលើកដល
ងដ្ការផ្ដល់មូលនិធិប័ណ្ណបំណុលច�ើងវញ ដែលអនុញ្ញា ្ ស្រប តាមភាគ 
125291.75 ចោយកា្់ចេញសបាក់ ដែលបានខ្ើស្របតាមភាគចនះនិង 
ដែលមិនោន់្រង និងទឹ្កសបាក់ណាមួយដែលបានែកពើមូលនិធិទូ្ចៅស្របតា
មភាគ 125291.60 និងមិនោន់បានបងវិលមកមូលនិធិទូ្ចៅវញិ។ 
ទឹកតបាក់នៃ្ំសណើ មិៃតតរូវ សលើ្ពើចំៃួៃទឹកតបាក់នៃប័ណ្ណបំណុល ដែល មិៃ
ទាៃ់បាៃលក់ដែលគណៈកមា្ម ធិការបាៃ្សតមចអៃុញ្្ញ តឲ្យលក់ កនុង 
សគ្លបំណងអៃុវត្តមាតតាសៃះ។ វទិយាោ្ថ ៃតតរូវអៃុវត្តតាមឯកោរណាមួយ 
ដែលបាៃតតមរូវសដ្យគណៈកមា្ម ធិការវៃិិសោគតបាក់រមួ សែើម ើ្ទទួលបាៃ ៃិង 
្ងតបាក់កម្ចើ។ ទឹកតបាក់ណាមួយដែលបាៃខ្ចើ តតរូវដ្ក់សៅកនុងមូលៃិធិវញិ 
សែើម ើ្ដបងដចកសដ្យវទិយាោ្ថ ៃត្បតាមមាតតាសៃះ។

ភាគ 22. ភាគ 125291.70 នៃតកម្ុខភាពៃិង្ុវត្ថិភាពតតរូវ 
បាៃសធ្វើវសិោធៃកម្មសៅជា៖

125291.70. ទឹកតបាក់ដែលបាៃបង់សៅកនុងមូលៃិធិ 
ដែលមាៃតបភពមកពើតបាក់បុព្វលាភ 
ៃិងការតបាក់បង្គរសៅសលើប័ណ្ណបំណុល ដែលបាៃលក់តតរូវបតម រុងទុក សៅ
កនុងមូលៃិធិស�ើយតតរូវអាចសតបើតបា្់បាៃ 
្តមាប់ការសផទេរសៅមូលៃិធិទូសៅ ជាឥណទាៃ្តមាប់ការចំណាយសលើ 
ការតបាក់ប័ណ្ណបំណុល ចលើកដលងដ្ទឹ្កសបាក់ចោះមានសបភពមកពើ សបា
ក់បុពវលាភអាេស្រូវបានបសម រុងទុ្ក និងចសបើសបា្់រចែើម្ើបង់ន្្ ្រសមាប់ 
ការចេញមុនការចផទេរចៅមូលនិធិទូ្ចៅ។

ភាគ 23. ភាគ 125291.75 នៃតកម្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាពតតរូវ
បាៃសធ្វើវសិោធៃកម្មសៅជា៖

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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បាច់អាចនឹ្្តរូវបានទចញ និ្ លក់ទ�រីម្រីផ្ល់មូលនិធិស្រាប់ទ្បរី្បាស់ 
ក្នុ្ ោរអនុវត្តទោលបំណ្ ថ�លបានបញ្្ជ ក់ទៅក្នុ្ រា្តាទនះ 
ទ�រីម្រីទ្បរី្បាស់និ្លក់ស្រាប់ អនុវត្តទោលបំណ្ននភាគ 
125291.100 និ្រូេទាត់ស្មូលនិធិ 
ប្វិល្បាក់ចំណាយននប័ណណបំណុល ោតពវកិច្រូេទៅ ្សបតាមភាគ 
16724.5 នន្កមរោ្ឋ ភិបាល។ ប័ណណបំណុលទៅទពលលក់្តរូវថតបទ្ករី
តរាោតពវកិច្រានសុពលភាព និ្ោតពវកិច្អនុវត្តននរ�្ឋ និ្ 
ទោយរានជំទនឿទពញទលញ និ្ កិត្តិយសរបស់រ�្ឋ ថ�ល្តរូវបានសច្ា 
ស្រាប់ោរប្់ទរេៀ្ទាត់ទំា្្បាក់ទ�រីម និ្ោរ្បាក់ប័ណណបំណុលរាប្
រាក់ទ�រីម និ្ោរ្បាក់ោ្យរា�ល់ទពលកំណត់្តរូវស្។
125291.115. ប័ណណបំណុលថ�លបានអនុញ្ញា ត ទោយរា្តាទនះ 
្តរូវបានទរៀបចំអនុវត្តទចញផសាយលក់ រូេទាត់ និ្បូ្រយកវញិ �ូចរាន ផ្
ល់ទៅក្នុ្ ចបាប់ប័ណណបំណុលោតពវកិច្រូេទៅ ្បចំារ�្ឋ (ជំពូក 4 [ចាប់ 
ទផ្រីមរាមួយនឹ្ភាគ 16720] ននចំថណក 3 ននថផ្នក 4 ននចំណ្ទជរី្ 2 
នន្កមរោ្ឋ ភិបាល) និ្រាល់្បោរននចបាប់ទនាះ �ូចបានទធវរីវទិស្ធនកម្មពរី
មួយទពលទៅមួយទពលទលរីកថល្ថតអនុថផ្នក (a) និ្ (b) ននភាគ 
16727 អនុវត្តទលរីប័ណណបំណុលនិ្រា្តាទនះ ទហរីយ្តរូវបានបញ្ូលោ្ន
ទៅក្នុ្ រា្តាទនះ �ូចរានថច្ទពញទលញទៅក្នុ្ រា្តាទនះ។
125291.120. (a) ថតក្នុ្ ទោលបំណ្ស្រាប់ោរអនុញ្ញា តទលរី 
ោរទចញផសាយនិ្ោរលក់្សបតាមចបាប់ោតពវកិច្រូេទៅរបស់រ�្ឋ (ជំពូក 
4 [ចាប់ទផ្រីមរាមួយនឹ្ភាគ 16720] ននចំថណក 3 ននថផ្នក 4 
ននចំណ្ទជរី្ 2 នន្កមរោ្ឋ ភិបាល) ននប័ណណបំណុលនិ្បំណុលបទណ្ាះ
អាសន្ន ថ�លអនុញ្ញា តទោយរា្តាទនះ ទនាះគណៈករា្ម ធិោរ 
ហិរញញាវតថាុ្ស្វ្រាវទោសិោទ�រីម និ្ោរពយាបាលននរ�្ឋ California 
ថ�លបានបទ ក្រីតទ�រ្ី ្សបតាមភាគ 125291.40 ្តរូវបានកំណត់រា  
“គណៈករា្ម ធិោរ” �ូចថ�លពាក្យទនាះ្តរូវបានទ្បរី្បាស់ ទៅក្នុ្ ចបាប់ ប័
ណណបំណុលោតពវកិច្រូេទៅរបស់រ�្ឋ។
(b) ស្រាប់ទោលបំណ្ននចបាប់ប័ណណបំណុល ោតពវកិច្រូេទៅរបស់ 
រ�្ឋវរិេយាស្ថា នននរ�្ឋ California ស្រាប់គណៈករា្ម ធិោរ្គប់្គ្  
ទវជ្ជស្្ស្តលូតលាស់ទ�រ្ី វញិ ្តរូវបានថត្តំា្រា “្ក រម្បឹកសា។”

125291.125. (a) គណៈករា្ម ធិោរ្តរូវកំណត់ថ្ ទតរីចំាបាច់្តរូវ 
ទចញប័ណណបំណុល ថ�លអនុញ្ញា ត ្សបតាមរា្តាទនះឬទរេ ទ�រីម្រីអនុវត្ត
វធិានោរថ�លបានបញ្្ជ ក់ ទៅក្នុ្ រា្តាទនះទហរីយ្បសិនទបរី ចំាបាច់ទតរីប័
ណណបំណុល្តរូវទចញនិ្លក់ក្នុ្ តនម្ប៉ាុនា្ម ន។ រតនាោរកិ្តរូវទ្បរី្បាស់ោ
រខិតខំសមទហតុផល ទ�រីម្រីលក់ប័ណណបំណុលរាមួយនឹ្ោរកំណត់តនម្ 
�ូចោ្ន  ឬលអែរា្និ្្តរូវប្់នែ្ទចញផសាយទចញ ពរី្បាក់បុពវលាភ 
្បសិនទបរីអាចទធវរីបាននិ្ទ�រីម្រីរា ឧត្តម្បទយជន៍របស់រ�្ឋទៅតាម 
ោរវនិិច្័យរបស់រតនាោរកិ។ 
ោរទចញប័ណណកម្រីរាបន្តបនាទែ ប់អាច្តរូវបានអនុញ្ញា តនិ្លក់ ទ�រីម្រីអនុវ
ត្តសកម្មភាពទំា្ទនាះរាបន្តបនាទែ ប់ ទហរីយវាមិនថមនរាចំាបាច់ថ�លរាល់
ប័ណណកម្រី ថ�ល្តរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យទចញ្តរូវបានលក់ក្នុ្ ទពលណាមួយ
ទ�រីយ។ ប័ណណបំណុលអាចរានោរ្បាក់ ថ�លអាចោក់បញ្ូលបានទៅក្នុ
្ចំណូល�ុលស្រាប់ ទោលបំណ្ ននពន្ធទលរី្បាក់ចំណូលសហព័ន្ធ 
្បសិនទបរីគណៈករា្ម ធិោរកំណត់ថ្ ោរទធវរី�ូទចា្ន ះគឺចំាបាច់ទ�រីម្រី ផ្ល់មូ
លនិធិស្រាប់ទោលបំណ្ននចបាប់។ 
ោរចំណាយស្រាប់ោរទចញផសាយប័ណណកម្រីនរីមួយៗ ថ�លលក់ទៅថខ 
ឬទ្ោយថខរេរី 61 ទ្ោយពរី រា្តាទនះចូលរាធររាន នឹ្្តរូវអា្ស័យ
ទលរីោរវនិិច្័យរបស់រតនាោរកឹ ទហរីយអាចនឹ្្តរូវបាន 
ស្រទំលាះបំណុល ក្នុ្  រយៈទពលរហូត�ល់ 40 ្្នំ ។
(b) ចំនួនរឹេក្បាក់សរបុននប័ណណបំណុល ថ�លបានអនុញ្ញា តទោយភាគ 
125291.110 ថ�លអាច្តរូវ បានទចញផសាយទៅក្នុ្ ្្នំ  

មិនគិតអំពរី ្្នំ ស្រទពរីពន្ធ ទៅឲ្យវរិេយាស្ថា ន ស្រាប់ទោលបំណ្�ូចខា្ 
ទ្ោម៖
(1) ទធវរី្បាក់មូលនិធិឬ្បាក់កម្រី ទ�រីម្រីផ្ល់មូលនិធិ�ល់ោរ្ស្វ្រាវ 
និ្ស្្ស្់អោរ ស្រាប់ោរ្ស្វ្រាវ�ូចរានទរៀបរាប់្សបតាម 
ភាគ 125290.70.5។
(2) ោរចំណាយនែ្រ�្ឋបាលរូេទៅននវរិេយាស្ថា ន (មិនទលរីសពរី 3.5 
ភាគរយ្សបតាមអនុកថ្ខណ្ឌ  [A] ននកថ្ខណ្ឌ  [2] ននអនុថផ្នក [a] 
ននភាគ 125290.70.5)។
(3) ោរប្់នែ្រ�្ឋបាល្បចំា ្្នំ ននបំណុល ឬ ប័ណណបំណុល បទណ្ាះ 
អាសន្នណាមួយ ទ្ោយនែងៃរេរី 31 ថខធ្ន ូនន ្្នំ ្បតិរិេនទពញទលញ រេរី្បំា 
ទ្ោយភាគទនះចូលរាធររាន។
(4) ោរប្់នែ្ទចញបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន 
ោរប្់នែ្រ�្ឋបាល្បចំា ្្នំ ទលរីបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន 
រហតូ�ល់ទពលបញ្ូល ទៅនែងៃរេរី 31 ថខធ្ន ូនន ្្នំ ្បតិរិេនទពញទលញរេរី្បំា 
ទ្ោយទពលភាគទនះ ចូលរាធររាននិ្ 
ោរប្់ោរ្បាក់ទលរីបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន ្បសិនទបរីបំណុលបទណ្ាះ 
អាសន្នទនាះទករីតទ�រ្ី ឬ ទចញទៅមុននែងៃរេរី 31 ថខធ្ន ូនន ្្នំ  ្បតិរិេន 
ទពញទលញរេរី្បំា ទ្ោយទពលភាគទនះចូលរាធររាន។
(5) ប្់នែ្ទចញប័ណណបំណុលោរប្់នែ្រ�្ឋបាល្បចំា ្្នំ នន ប័ណណ 
បំណុល រហតូ�ល់ទពលបញ្ូលទៅ នែងៃរេរី 31 ថខធ្ន ូនន ្្នំ ្បតិរិេនទពញ 
ទលញរេរី្បំា ទ្ោយទពលភាគទនះ ចូលរាធររាននិ្ោរប្់ោរ្បាក់ 
ទលរី ប័ណណបំណុលថ�លបានប្រ្ទៅ ឬមុននែងៃ 31 ថខធ្ននូន ្្នំ ្បតិរិេន 
ទពញទលញរេរី្បំា ទ្ោយទពលភាគទនះ ចូលរាធររានទលរីកថល្ថត  
ោរកំណត់ថ�ន�ូទចា្ន ះមិនអនុវត្តទលរីបុពវលាភ និ្ោរ្បាក់ប្រ្ �ូចរាន 
ផ្ល់ទៅក្នុ្ ភាគ 125291.150។
(b) ្បាក់ទៅក្នុ្ មូលនិធិទផ្ស្ទរេៀត ឬ្បាក់ចំទណញពរីោរលក់ 
ប័ណណបំណុល ថ�លអនុញ្ញា ត ទោយរា្តាទនះអាច្តរូវបានទ្បរី្បាស់ 
ទ�រីម្រីប្់្បាក់ទ�រីម ្បាក់ស្្រតនម្ទ�រ្ី វញិរមួទំា្ោរ្បាក់ប្រ្ ឬ ្បា
ក់បុពវលាភទៅទលរីបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន ថ�លបានទចញមុន
ោរទចញទលរីក�ំបូ្ ថ�លអនុញ្ញា តទោយរា្តាទនះ។ 
្បាក់ថ�លបានោក់ទៅក្នុ្ មូលនិធិពរី្បាក់ចំទណញ 
ននបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន អាច ្តរូវបានទ្បរី្បាស់ទ�រីម្រីប្់នែ្រ�្ឋបាលរូេ
ទៅរបស់វរិេយាស្ថា ន ទោយមិន គិត�ល់្បាក់កំណត់្តឹម 3.5 ភាគរយ 
ថ�លបានថច្ទៅក្នុ្  កថ្ខណ្ឌ  (2) ននអនុថផ្នក (a) ឲ្យថត្បាក់ 3.5 
ភាគរយៈទនាះ រាន លក្ខណសម្ត្តិស្រាប់ោរទចញប័ណណបំណុល។
(c) ោរស្្បាក់ទ�រីមនិ្ោរ្បាក់ទលរី្បាក់កម្រី ថ�លបានប្់ទោយ វរិេយា
ស្ថា ន្សបតាមរា្តាទនះ្តរូវប្់ទៅ ក្នុ្ មូលនិធិនិ្ទ្បរី្បាស់ស្រាប់ 
ទោលបំណ្ននភាគ 125290.70.5 រមួទំា្នែ្រ�្ឋបាលរបស់វរិេយាស្ថា ន 
ឬ ស្រាប់ប្់ោរចំណាយរាបន្តបនាទែ ប់ ននរ�្ឋបាល្បចំា ្្នំ ទលរី ប័ណណ 
បំណុលថ�លទៅជំពាក់។
125291.105. ្បាក់ចំទណញពរីបំណុលបទណ្ាះអាសន្នថ�លបាន
ទចញ និ្បានលក់្សបតាមរា្តាទនះ នឹ្្តរូវោក់ទៅក្នុ្ រតនាោររ�្ឋ 
ស្រាប់រាមូលនិធិ ស្រាប់ោរ្ស្វ្រាវទោសិោទ�រីម និ្ោរពយាបាល 
ននរ�្ឋ California ្្នំ  2020 ថ�ល្តរូវបានបទ្ករីតទ�រ្ី  ទៅក្នុ្  
រតនាោររ�្ឋ ទលរីកថល្ថត្បាក់ចំទណញ ពរីោរទចញប័ណណបំណុល្តរូវ 
បានទ្បរី្បាស់ទោយផាទែ ល់ ទ�រីម្រីស្បំណុលបទណ្ាះអាសន្ន។
125291.110. ប័ណណបំណុលថ�លរានរឹេក្បាក់សរបុ 
្បំាពាន់្បំារយលាន�ុល្ារ ($5,500,000,000) 
មិនរាប់បញ្ូលរឹេក្បាក់ ប័ណណ បំណុល ថ�លប្វិលមកមូលនិធិវញិ 
ថ�លបានទចញ្សបតាមភាគ 125291.155 ឬទ្ចរីនតាមរឹេក្បាក់ចំា

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត



106 | អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ

14
125291.145. វរិេយាស្ថា នអាចទស្នរីសំុគណៈកម្មោរ វនិិទយគ្បាក់រមួ 
ទ�រីម្រីទធវរី្បាក់កម្រីពរីគណនរី វនិិទយគ្បាក់រមួ្សបតាមភាគ 16312 
នន្កមរោ្ឋ ភិបាល ស្រាប់ទោលបំណ្ ននោរអនុវត្តរា្តាទនះ។ 
ចំនួនរឹេក្បាក់កម្រីមិន ្តរូវទលរីសពរីរឹេក្បាក់ននប័ណណបំណុល 
ថ�លមិនទាន់បានលក់ថ�លតាម ទសចក្រី សទ្មចរបស់គណៈករា្ម ធិោរ
បានអនុញ្ញា ត ទ�រីម្រីលក់ស្រាប់ទោលបំណ្ននោរអនុវត្ត តាម រា្តា
ទនះទោយមិនរាប់បញ្ូលោរប្វិល្បាក់មូលនិធិប័ណណបំណុល 
ថ�លអនុញ្ញា ត្សបតាមភាគ 125291.155 ទោយោត់ទចញ្បាក់ 
ថ�លបានខ្រី្សបតាមភាគទនះ និ្ថ�លមិនទាន់ស្និ្រឹេក្បាក់ 
ណាមួយ ថ�លបាន�កពរីមូលនិធិរូេទៅ្សបតាមភាគ 125291.140 
និ្មិនទាន់បានប្វិលមកមូលនិធិ រូេទៅ វញិ។ វរិេយាស្ថា ន្តរូវអនុវត្តតាម
ឯកស្រណាមួយ ថ�លបានត្មរូវទោយគណៈករា្ម ធិោរ 
វនិិទយគ្បាក់រមួ ទ�រីម្រីរេរួេលបាននិ្ស្្បាក់កម្រី។ រឹេក្បាក់ណាមួយ
ថ�លបានខ្រី្តរូវោក់ទៅក្នុ្ មូលនិធិវញិ ទ�រីម្រីថប្ថចកទោយវរិេយាស្ថា ន 
្សបតាម រា្តាទនះ។
125291.150. រឹេក្បាក់ថ�លបានប្់ទៅក្នុ្ មូលនិធិ ថ�លរាន 
្បភពមកពរី្បាក់បុពវលាភ និ្ោរ្បាក់ប្រ្ទៅទលរីប័ណណបំណុល 
ថ�លបានលក់្តរូវប្ម រ្ រុេក ទៅក្នុ្ មូលនិធិទហរីយ្តរូវអាចទ្បរី្បាស់
បាន ស្រាប់ោរទផទែរទៅមូលនិធិរូេទៅរាឥណទាន 
ស្រាប់ោរចំណាយទលរីោរ្បាក់ប័ណណ បំណុល 
ទលរីកថល្ថតរឹេក្បាក់ទនាះរាន ្បភពមក ពរី្បាក់បុពវលាភអាច្តរូវបាន
ប្ម រ្ រុេក និ្ ទ្បរី្បាស់ ទ�រីម្រីប្់នែ្ស្រាប់ោរទចញមុនោរទផទែរទៅមូ
លនិធិរូេទៅ។
125291.155. ប័ណណបំណុលថ�លបានទចញ និ្បានលក់្សបតាម
រា្តាទនះអាច្តរូវបានផ្ល់ មូលនិធិទ�រ្ី វញិ ្សបតាមរា្តា 6 
(ចាប់ទផ្រីម រាមួយនឹ្ភាគ 16780) ននជំពូក 4 ននចំថណក 3 នន ថផ្នក 4 
ននចំណ្ ទជរី្ 2 នន្កមរោ្ឋ ភិបាល ថ�លរាថផ្នកមួយននចបាប់ប័ណណបំណុល 
ោតពវកិច្ រូេទៅ្បចំារ�្ឋ។ ោរអនុម័តទោយអ្នកទបាះទ ្្ន ត ននរ�្ឋស្រាប់ 
ោរទចញប័ណណបំណុល�ូចរានទរៀបរាប់ ទៅក្នុ្ រា្តាទនះ រមួរាន 
ោរ អនុម័តទលរីោរទចញ ប័ណណបំណុលណាមួយថ�ល្តរូវបានទចញ ទ�រីម្រីផ្
ល់មូលនិធិទ�រ្ី វញិទលរីប័ណណបំណុល ថ�លទចញពរី�ំបូ្ទៅទ្ោមរា្តាទនះ 
ឬទចញោលពរីមុនទ�រីម្រីផ្ល់មូលនិធិទ�រ្ី វញិ ទលរីប័ណណបំណុល។ 
ប័ណណបំណុលណាមួយថ�ល្តរូវបានផ្ល់ មូលនិធិទ�រ្ី វញិរាមួយនឹ្ ្បា
ក់ចំទណញននោរផ្ល់មូលនិធិទ�រ្ី វញិ ទលរីប័ណណបំណុល�ូចបាន អនុញ្ញា ត 
ទោយភាគទនះអាច្តរូវបានទរា�ៈ ទោយ្សបចបាប់ទៅតាម 
ោរអនុញ្ញា តទោយចបាប់ក្នុ្ រទបៀប និ្ក្នុ្ ក្មិតថ�លបានថច្ទៅក្នុ្  ទស
ចក្រីសទ្មច�ូចបានទធវរីវទិស្ធនកម្ម ពរីមួយទពលទៅមួយទពល ថ�ល អនុ
ញ្ញា តឲ្យផ្ល់មូលនិធិទលរីប័ណណបំណុលទនាះទ�រ្ី វញិ។
125291.160. ទទាះបរីរារាន្បោរននរា្តទនះឬចបាប់ ប័ណណបំណុ
លោតពវកិច្រូេទៅរបស់រ�្ឋ (ជំពូក 4 [ចាប់ទផ្រីមរាមួយនឹ្ ភាគ 
16720] នន ចំថណក 3 ននថផ្នក 4 ននចំណ្ទជរី្ 2 នន្កម 
រោ្ឋ ភិបាល) ្បសិនទបរីរតនាោរកិលក់ប័ណណបំណុល ្សបតាមរា្តាទនះ
ថ�លរមួបញ្ូលទយបល់្ក រម្បឹកសាប័ណណ បំណុលរហតូ�ល់ក្មិត 
ថ�លោរ្បាក់ទៅទលរីប័ណណបំណុល ្តរូវបានមិនរាប់បញ្ូលពរី ចំណូល�ុ
លស្រាប់ទោលបំណ្ពន្ធសហព័ន្ធ ទៅទ្ោមលក្ខខណ្ឌ ថ�លបានកំ
ណត់រតនាោរកិអាចរកសាគណនរី 
ទោយថ�កស្រាប់ោរវនិិទយគនន្បាក់ ចំទណញ ពរីោរលក់ប័ណណបំណុ
លនិ្្បាក់ចំណូល ពរីោរវនិិទយគទៅទលរីោរលក់ ទំា្ទនាះ។ 
រតនាោរកិអាចទ្បរី្បាស់ ឬ �ឹកនំាោរទ្បរី្បាស់្បាក់ចំទណញ ឬ 
្បាក់រកបានទំា្ទនាះ ទ�រីម្រីប្់ ្បាក់ប្វិលស្ភ្ាម្បាក់ពិន័យ ឬ 
ោរប្់្បាក់ទផ្ស្ទរេៀត ថ�លចំាបាច់ទៅទ្ោមចបាប់សហព័ន្ធ ឬ ចាត់វិ

្បតិរិេនណាមួយចាប់ទផ្រីមពរី ្្នំ  2021 តទៅមិន្តរូវទលរីសពរីចំនួន្បំារយ 
ថសសិបលាន�ុល្ារ ($540,000,000) ទរេ។ ្បសិនទបរីចំនួនតិចរា្
រឹេក្បាក់ប័ណណបំណុល ននក្នុ្ ្្នំ ណាមួយរឹេក្បាក់ទៅសល់ថ�ល្តរូវបាន 
អនុញ្ញា តអាច្តរូវបានទយ្ទៅមួយ ឬទ្ចរីន ្្នំ ទ្ោយៗ ទរេៀតបាន។ 
្សបតាមភាគ 125291.140 
នាយកហិរញញាវតថាុអាចរានោរវនិិច្័យអនុញ្ញា តឲ្យរាន្បាក់កម្រី ពរី មូលនិ
ធិរូេទៅទៅឲ្យវរិេយាស្ថា នទៅ្តឹម ឬ ទៅទ្ោយោលបរទិចរ្េចូលរាធររាន
ននរា្តាទនះ។
(c) រហតូ�ល់នែងៃរេរី 31 ថខធ្ន ូនន ្្នំ ្បតិរិេនទពញទលញរេរី្បំា 
ទ្ោយពរីភាគទនះចូលរាធររានរាល់ 
ោរ្បាក់ទៅទលរីបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន ឬ ប័ណណបំណុលថ�លទចញ 
ផសាយទៅទ្ោមរា្តាទនះ នឹ្្តរូវ ប្់ទចញពរី្បាក់ចំទណញពរីោរលក់បំ
ណុល ឬ ប័ណណបំណុលបទណ្ាះអាសន្នទំា្ទនាះ ្សបតាមទោល 
បំណ្ននោរផួ្ចទផ្រីមគំនិត ននោរទជៀសវា្ោរប្់ទសវា 
បំណុលណាមួយ ទោយមូលនិធិរូេទៅទំា្្បាក់ទ�រីម និ្ោរ្បាក់ក្នុ្ រ
យៈទពល�ំបូ្ននោរ្ស្វ្រាវ និ្ពយាបាលរាមូលោ្ឋ នបនាទែ ប់ពរី 
ោលបរទិចរ្េចូលរាធររានននភាគទនះ។
125291.130. ្តរូវ្បមូលរាល់ ្្នំ និ្តាមរទបៀប�ូចោ្ន  និ្ទៅក្នុ្ ទព
ល�ូចោ្ន នឹ្ោរ្បមូល្បាក់ ចំណូលរបស់រ�្ថនថាមពរីទលរី្បាក់ចំណូលធម្ម
តាននរ�្ឋរារឹេក្បាក់សរបុ ថ�ល្តរូវប្់្បាក់ទ�រីមនិ្ោរ្បាក់ ទៅ ទពល ប័
ណណបំណុល�ល់ទពលកំណត់ក្នុ្ ្្នំ នរីមួយៗ។ 
វាគឺរាភារកិច្របស់មនន្តរីទំា្អស់ថ�ល្តរូវបានទចារេ្បោន់ 
ទោយចបាប់ទោយរានោតពវកិច្ណាមួយ 
ទាក់រេ្នឹ្ោរ្បមូល្បាក់ចំណូលទ�រីម្រីទធវរី 
និ្អនុវត្ត្គប់ចបាប់ថ�លចំាបាច់ ទ�រីម្រ្ី បមូល្បាក់ចំនួនសរបុបថនថាម។
125291.135. ទទាះបរីរារានភាគ 13340 នន្កមរោ្ឋ ភិបាល ក៏
រានោរប្ម រ្ រុេក្បាក់ពរីមូលនិធិ រូេទៅ ទៅក្នុ្ រតនាោររ�្ឋ ស្រាប់ទោ
លបំណ្ននរា្តាទនះនូវចំនួនរឹេក្បាក់ថ�លនឹ្ទស្មរីនឹ្ រឹេក្បាក់ 
សរបុ�ូចខា្ទ្ោម៖
(a) រឹេក្បាក់សរបុ្បចំា ្្នំ ចំាបាច់ ស្រាប់ប្់្បាក់ទ�រីមោរ្បាក់ប័ណណបំ
ណុល ថ�លបានទចញផសាយ និ្ថ�លបានលក់ ្សបតាមរា្តាទនះ ទំា
្្បាក់ទ�រីមនិ្ោរ្បាក់�ល់កំណត់្តរូវ ប្់។
(b) រឹេក្បាក់ចំាបាច់ស្រាប់អនុវត្តភាគ 125291.140 
ថ�លបានវភិាជន៍ទោយ មិនគិតអំពរី ្្នំ  ស្រទពរីពន្ធ។
125291.140. ស្រាប់ទោលបំណ្ននោរអនុវត្តរា្តាទនះ នាយក
ហិរញញាវតថាុអាច្បគល់សិរេ្ធិោរ�ក មូលនិធិរូេទៅនូវចំនួនរឹេក្បាក់មួយ ថ�ល
មិនទលរីសពរីរឹេក្បាក់ននប័ណណបំណុល ថ�លមិនបានលក់ ថ�ល 
បានអនុម័តទោយគណៈករា្ម ធិោរ ទ�រីម្រីលក់ក្នុ្ ទោលបំណ្អនុវត្តរា្តា
ទនះ ទោយមិនរាប់ បញ្ូលោរផ្ល់មូលនិធិទ�រ្ី វញិ ទលរីប័ណណ បំណុល 
ថ�លអនុញ្ញា ត្សបតាមភាគ 125291.155 ថ�ល 
ោត់ទចញរឹេក្បាក់ណាមួយ ថ�លបានផ្ល់កម្រី្សបតាមភាគ 
125291.145 និ្មិនទាន់បានស្និ្ រឹេក្បាក់ 
ថ�លបាន�កទចញពរីមូលនិធិរូេទៅ ្សបតាមភាគទនះ 
ទហរីយមិនទាន់បាន្បគល់ទៅមូលនិធិ រូេទៅ វញិ។ រឹេក្បាក់ណាមួយថ�ល
បាន�ក្តរូវបានោក់ចូលទៅក្នុ្ មូលនិធិ ។ រឹេក្បាក់ណាមួយថ�លអាចប្
ទរ ី្ បាស់បាន ទៅទ្ោមភាគទនះ នឹ្្តរូវ្បគល់មកក្នុ្ មូលនិធិរូេទៅវញិ 
បូកនឹ្រឹេក្បាក់ទស្មរីនឹ្ោរ្បាក់ ថ�ល្បាក់ទនាះ 
នឹ្អាចរកបានទៅក្នុ្ គណនរី វនិិទយគ រមួពរី្បាក់ 
ថ�លបានរេរួេលពរីោរលក់ប័ណណបំណុល ក្នុ្ ទោលបំណ្អនុវត្តរា្តាទនះ។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(h) (j) “មលូលៃិធិ” ្ំសៅសលើគណៈកម្្ម ធិការបសាវបជាវសកា្ិកាសែើម 
ៃិងហិរញ្ញវត្ថុពយាបាលនៃរែ្ឋ California 
ដែលបាៃបសងកើតស�ើងប្បតាម 125291.25។

(i) (k) “បបាក់មលូលៃិធិ” សយាង្ំសៅសលើមលូលៃិធិ បបាក់កម្ចើ ឬ អនក 
ទទួលមលូលៃិធិ។

(j) (l) “អនកទទួលមលូលៃិធិ” ្ំសៅសលើអនកទទួលបបាក់មលូលៃិធិពើ 
វទិយាសា្ថ ៃ។ សា្ថ ប័ៃទទួលមលូលៃិធិទំាងអ្់នៃសាកលវទិយាល័យ 
California បតរូវបាៃចាត់ទុកជាសា្ថ ប័ៃទទួល 
មលូលៃិធិសោយដ�កៃិងបុគគាល។

(k) (m) “ការសធ្ើក្លូៃបៃ្តពលូជមៃុ្្ស” ្ំសៅសលើការអៃុវត្តនៃការបសងកើត 
ឬការបុ៉ៃប៉ងសែើម ើ្បសងកើតមៃុ្្ស សោយការសផទេរនណ្យ៉លូពើសកា្ិកាមៃុ្្ស 
សៅកនុងសកា្ិកា្ុ៊តដែលែក នណ្យ៉លូសចញ 
កនុងសគាលបំណងបណដុ វះផលិតផលថ្មើ សៅកនុង្ ល្ូៃ សែើម ើ្សធ្ើឲ្យចាប់សផដើម
ការម្ៃនផទេសោវះ។

(l) (n) “ការចំណាយបបសយាល” ្ំសៅសលើការចំណាយរប្់អនក 
ទទួលមលូលៃិធិសលើការរែ្ឋបាល គណសៃយ្យចំណាយរែ្ឋបាលទលូសៅ ៃិង 
ការចំណាយគំាបទទលូសៅ ្បម្ប់ការអៃុវត្តបបាក់មលូលៃិធិ ឬ 
បបាក់កម្ចើពើវទិយាសា្ថ ៃ។ ៃិយមៃ័យរប្់ NIH 
្ដើពើការចំណាយបបសយាល ៃឹងបតរូវបាៃសបបើបបា្់ជាមលូលោ្ឋ ៃមួយ 
សោយ បក រុម ការគ្រ្្តង់ោរបសាវបជាវវទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត សែើម្
បើបសងកើតសគាលការណ៍ដណនំា្បម្ប់អនក 
ទទួលមលូលៃិធិសៅសលើៃិយមៃ័យសៃវះជាមួយ ៃឹងការដក្បមរួល សែើម ើ្ 
ឆុ្វះបញ្្ជំ ងអំពើកាែឹកនំាសោយ ICOC ៃិងចបាប់សៃវះ។

(m) (o) “វទិយាសា្ថ ៃ” ្ំសៅសលើ វទិយាសា្ថ ៃ California ្បម្ប់ 
សវជ្ជសាប្្តលលូតលា្់ស�ើងវញិ។

(n) (p) “្្តង់ោរបសណាដ វះអា្ៃន” ្ំសៅសលើ្្តង់ោរដែលសបបើបបា្់ 
មុខគ្រែលូចគាន ៃឹង “បទបញ្ញត្តិកនុងភាពអា្ៃន” 
សៅសបកាមចបាប់ៃើតិវធិើរែ្ឋបាល (បកមរែ្ឋ ្ិបាលចំណងសជើង 2 ដផនក  3 
ចំដណក 1 ជំពលូក 4.5 3.5 ភាគ 11340 សហើយ ែំសណើ រការ សបកាយ 
មក) សលើកដលង ដតសែើម ើ្ផដល់ឱកា្កាៃ់ដតធំ្បម្ប់មតិសាធ្រណៈ 
សៅសលើបទបញ្ញត្តិអចិន្ៃ្តយ៍ ៃឹងបៃ្តម្ៃ បប្ិទ្ធភាពរយៈសពល  270 
នថ្ងជាជាង 180 នថ្ង។ 

(o) (q) “សា្ថ ប័ៃោណិជ្ជកម្មវទិយាសាប្្តជើវតិ” ្មដើសលើបក រុមហុ៊ៃឬ 
អងគាការដែលម្ៃសាន ក់ការកណាដ លសៅរែ្ឋ California ដែលម៉លូដែល 
អាជើវកម្មរមួម្ៃការផលិតៃិងការ សធ្ើោណិជ្ជកម្ម ជើវសវជ្ជសាប្្ត ឬ 
ជើវបសច្ចកវទិយា។

(p) (r) “បកម ើ្លធម៌ សវជ្ជសាប្្ត” ្ំសៅសលើបុគគាលដែលម្ៃ  
ការ បណដុ វះបណាដ លកបមិតខ្ព្់ខាងដផនកបកម ើ្លធម៌ដែលម្ៃកបមិត 
បណ្ឌិ តអៃុបណ្ឌិ ត ឬ ការបណដុ វះបណាដ ល ដែលម្ៃតនម្ស្្មើ 
ក្នុ្ វរិេយាស្្ស្តជរីវវរិា្ជ  ឬ វស័ិយទវជ្ជស្្ស្តពយាបាល ឬ ្កមសរីលធម៌ 
ពយាបាល ៃិងដែលចំណាយសពល ឬបាៃចំណាយសពលសវលាជាសបចើៃ 
(1) បសាវបជាវ ៃិង ្រស្រ អំពើបញ្ហា បកម ើ្លធម៌ទាក់ទងៃឹង 
សវជ្ជសាប្្ត ៃិង (2)សធ្ើការគ្រការោរដផនកបកម ើ្លធម៌ កនុង 
ែំសណើ រការនៃការពយាបាលសាកល្ង ជាពិស្្តាមរយៈ ស្វាកម្្ម ដើ
ពើគណៈកម្មការពិៃិត្យសា្ថ ប័ៃ។

(q) (s) “សកា្ិកាមិៃទាៃ់សពញវយ័” សយាង្ំសៅសលើសកា្ិកាដែល 
ម្ៃ្មត្ថភាពលលូតលា្់ស�ើងវញិ សោយខួ្ៃឯងៃិងម្ៃ្កា្ត ៃុពលភាព
ទលូលំទលូលាយ កនុងការបំដបក សៅជាបបស្ទសកា្ិកាសពញវយ័សផ្សងគាន ជាច្
សរៃី។ សកា្ិកាសែើមមិៃទាៃ់សពញវយ័អាចបតរូវបាៃែកសចញ 
ពើការសផទេរនណ្យ៉លូសកា្ិកាលលូតលា្់ ឬ ពើ ផលិតផលសលើ្សៅកនុងការសធ្ើឲ្

ធានោរណាមួយទផ្ស្ទរេៀតពាក់ព័ន្ធ នឹ្ោរវនិិទយគនិ្ោរទ្បរី្បាស់ប្
រាក់ចំទណញ ពរីោរលក់ ប័ណណបំណុលថ�លចំាបាច់ ឬ 
ថ�លអំទណាយផលទៅទ្ោមចបាប់សហព័ន្ធ ទ�រីម្រីរក្សស្ថា នភាព 
ទលរីកថល្ពន្ធននប័ណណបំណុលទំា្ទនាះ និ្ទ�រីម្រីរេរួេលបាន្បទយជន៍ផ្
ទស្ទរេៀត ទៅទ្ោមចបាប់សហព័ន្ធ ជំនួសឲ្យមូលនិធិរបស់រ�្ឋទនះ។
125291.165. ្បាក់ចំទណញពរីោរលក់ ប័ណណបំណុលថ�លបានអ
នុញ្ញា តទោយរា្តាទនះ មិនថមនរា “្បាក់ចំទណញននពន្ធ” 
�ូចរាពាក្យថ�លបានទ្បរី្បាស់ ទៅក្នុ្ រា្តា XIII B នន 
ធម្មនុញញារបស់រ�្ឋ California ទរេ ទហរីយោរទបរីកផ្ល់្បាក់ចំទណញទំា្
ទនះ មិន្តរូវសថាិតទៅទ្ោម ោរកំណត់ថ�លបាន 
ទធវរីទ�រ្ី ទោយរា្តាទនាះទ�រីយ។
ភាគ 25. ភាគ 125292.10 នៃបកម្ុខភាពៃិង្ុវត្ថិភាពបតរូវបា
ៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសៅជា៖

125292.10. និយមន័យ
ោក្យដែលម្ៃសបបើសៅកនុងជំពលូកសៃវះ ៃិងសៅកនុងម្បតា XXXV 
នៃធម្មៃុញ្ញនៃរែ្ឋ California បតរូវម្ៃ អត្ថៃ័យែលូចខាងសបកាម៖

(a) “ចបាប់” ្ំសៅសៅសលើការបសាវបជាវសកា្ិកាសម 
ៃិងប័ណ្ណបំណុលពយាបាលនៃរែ្ឋ California ដែលជាធម្មៃុញ្ញជំពលូក 3 
(ចាប់សផដើមជាមួយៃឹង ភាគ 125290.10) នៃចំដណកទើ 5 នៃដផនក 
106 នៃបកម្ុខភាពៃិង ្ុវត្ថិភាព។

(b) “សកា្ិកាសែើមមៃុ្្សសពញវយ័” 
គឺជាសកា្ិកាដែលមិៃម្ៃភាពខុ្គាន  ដែលបាៃ 
រកស�ើញសៅកនុងជាលិកាខុ្គាន  សៅកនុង្ររីាងគាមៃុ្្សសពញវយ័ 
ដែលអាចលលូតលា្់ស�ើងវញិ សោយ ខួ្ៃឯងកនុងដែលកំណត់ជាក់លាក់ 
សធ្ើឲ្យម្ៃភាពខុ្គាន កនុងការបងកឲ្យម្ៃបបស្ទសកា្ិកាជំនាញនៃ  
ជាលិកា ដែលវាបាៃសកើតសចញមក ទោយរមួទំា្ទោសិោ 
ថ�ល្តរូវបានកំណត់ឲ្យបទ ក្រីតទោសិោ រានមុខង្រទំា្អស់ននរាលិោ ឬ 
សររីា្្ថ�លវារស់ទៅនិ្លូតលាស់ទ�រ្ី វញិ ប៉ាុថន្តវាមិនខុសោ្ន ទរេ។

(c) “ោរ្ស្វ្រាវរាមូលោ្ឋ ន” គឺរាោរទស៊រីបអទ្ត្ទលរីយន្តោររាមូល
ោ្ឋ នរបស់ ជរីវវរិា្ជ ទោសិោទ�រីមភាពបត់បានននទោសិោ 
ោរបទ្ករីតភាពខុសោ្ន ននទោសិោនិ្ឱោស្ស្វ្រាវ 
សំខាន់បំផុតទផ្ស្ទរេៀត។
(c) (d) “ការបបាក់មលូលធៃ” គឺជាការបបាក់ដែលបាៃទទួលមកពើបបាក់ 
ចំសណញពើការលក់ប័ណ្ណបំណុល។

(d) (e) “គណៈកម្្ម ធិការ” ្ំសៅសលើគណៈកម្្ម ធិការបសាវបជាវ 
សកា្ិកាសែើម ៃិងហិរញ្ញវត្ថុពយាបាលនៃរែ្ឋ California 
ដែលបាៃបសងកើតស�ើងប្បតាមអៃុដផនក (a) នៃ ភាគ 125291.40។

(e) (f) “ម្ៃ្តើធម្មៃុញ្ញ” គឺជាអ្ិបាល អ្ិបាលរងរតនាគារកឹ ៃិងអនក 
បតរួតពិៃិត្យនៃរែ្ឋ California ។

(g) “ោរ អភិវឌ្ឍ �ំបូ្” គឺរារបកគំទហរីញននបទច្កវរិេយា្ស្វ្រាវទោ
សិោទ�រីមែ្មរី ថ�លអាចបក្ស្យទ�រីម្រីព្ រ្ីកោរទ្បរី្បាស់ និ្ថកលមអែ
ោរថែទំាអ្នកជំ្ឺបានយ៉ា ្ខំ្ា្។
(f) (h) “អគារ” ្ំសៅសលើអគារ ឬការជួលអគារ ឬ ឧបករណ៍ 
មលូលធៃ។

(g) (i) “ប័ណ្ណបំណុលដែលម្ៃអបតាការបបាក់អដណដ ត” ្ំសៅសលើ 
ប័ណ្ណបំណុល ដែលមិៃម្ៃអបតាការបបាក់សថរ 
រហលូតែល់កាលបរសិចទ្សពញវយ័រប្់វា រមួទំាងប័ណ្ណបំណុលរយៈសពល
ខ្ើដែលគា្ម ៃ្ុវត្ថិភាព។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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ៃិងអគារនៃវទិយាសា្ថ ៃដែល ធំជាងស្វាកម្មបំណុល សៅសលើប័ណ្ណបំណុ
លរែ្ឋដែលបាៃបង់ជាក់ដ្ដង សោយមលូលៃិធិទលូសៅសៅ កនុង ឆ្នំ ែលូចគាន ។

(x) (aa) “សកា្ិកាសែើម” ្ំសៅសលើសកា្ិកាមិៃជំនាញ ដែលម្ៃ 
្មត្ថភាពបំដបកខួ្ៃ សៅកនុងការបណដុ វះ ៃិងសធ្ើឲ្យម្ៃភាពខុ្គាន សៅ
ជាសកា្ិកាសពញវយ័សបចើៃ ដថមសទៀតជាមួយៃឹងមុខគ្រជំនាញ។

(ab) “ោរ្ស្វ្រាវរបកគំទហរីញទោសិោទ�រីម” 
សំទៅទលរីោរ្ស្វ្រាវរាមូលោ្ឋ ន ោរអភិវឌ្ឍ�ំបូល និ្របកគំទហរីញ 
ោរវាយតនម្ ឬោរថកលមអែឧបករណ៍ និ្បទច្កវរិេយាទៅក្នុ្ វស័ិយ 
្ស្វ្រាវ ទោសិោទ�រីម និ្ ទសទណរិេក និ្ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់បំ
ផុតទផ្ស្ទរេៀត។
(y) (ac) “ឱកា្បសាវបជាវ្ំខាៃ់បំផុត” ្ំសៅសលើការបសាវបជាវ 
ៃិង បសច្ចកវទិយា វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្តរាអាែ៍រមួរានទសទណរិេក 
ទវជ្ជស្្ស្ត លក្ខណៈ បុគ្ល និ្ អាយុ ទោយស្រ ជំ្ឺ ៃិង/ឬ 
ការបសាវបជាវ សកា្ិកា សែើម សផ្សង សទៀត មិៃបតរូវ បាៃ ផដល់ មលូលៃិធិ 
សោយ វទិយាសា្ថ ៃ សៅ សបកាម អៃុកថ្ខណ្ឌ  (C) នៃកថ្ខណ្ឌ  (1) 
កថ្ខណ្ឌ  (3) នៃអៃុដផនក (c) នៃភាគ 125290.60 ដែលផដល់ឱកា
្បសាវបជាវកបមិតខ្ព្់ខំ្ាង សហើយ្ំខាៃ់បំផុតសែើម ើ្ 
បសងកើៃវទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត 
តាមការកំណត់សោយ្ំស�ងគំាបទយ៉ាងតិច ពើរភាគបើនៃកលូរ ៉ាមុ្ម្ជិក 
បក រុមការគ្រមលូលៃិធិ បសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ៃិងបតរូវបា
ៃផដល់អៃុសា្ៃ៍សោយបក រុម ការគ្រសៅ ICOC ឬតាមោរកំណត់ទោ
យសំទ�្ទ ្្ន តភាគទ្ចរីន ននកូរ ៉ាមុសរាជិករបស់ ICOC។ 
ការក្លូៃការបៃ្តពលូជមៃុ្្សមិៃដមៃជាឱកា្បសាវបជាវចំាបាច់បំផុតសទ។

ភាគ 26. វសិសាធៃកម្ម។

បបការនៃការផដួចសផដើមគំៃិតសៃវះ សលើកដលងដតបបការនៃប័ណ្ណបំណុល 
មិៃអាចសធ្ើវសិសាធៃកម្មមុៃ វធិ្ៃការបតរូវបាៃអៃុម័តសោយអនកសបាវះសឆ្ន ត។ 
បបការនៃគំៃិតផ្តួចសផដើមសៃវះអាចសធ្ើវសិសាធៃកម្មបាៃ បនាទេ ប់ពើម្ៃការអៃុម័
តសោយអនកសបាវះសឆ្ន ត សោយ អនកសបាវះសឆ្ន តសោយលក្ៃ្តិកៈ ដែលបតរូវ 
បាៃអៃុម័តសោយ្ំស�ងសឆ្ន ត 70 ភាគរយនៃ្ម្ជិកនៃ ្ភាៃើមួយៗ 
ៃិងចុវះហត្ថសលខាសោយអ្ិបាលឲ្យ ដតវសិសាធៃកម្មសនាវះប្បសៅតាម 
ៃិងបៃ្តតាម សគាលបំណងនៃកម្មវធិើមលូលៃិធិ ៃិងបបាក់កម្ចើដែលបាៃបសងកើត
សោយគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ។

ភាគ 27. បបការស្្្ល់

បប្ិៃសបើបបការណាមួយនៃគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ 
ឬដផនកណាមួយនៃគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ ឬការអៃុវត្តបបការ ណាមួយ 
ឬដផនកនៃបុគគាល ឬកាលៈសទ្ៈណាមួយសោយសហតុផលណាមួយ 
បតរូវបាៃរកស�ើញថ្ មិៃម្ៃ្ុពលភាពបបការសៅស្្្ល 
ឬការអៃុវត្តនៃបបការសផ្សងសទៀត មិៃបតរូវរងការប៉វះោល់សទ បុ៉ដៃ្ត បតរូវបៃ្ត
អាចអៃុវត្តបាៃយ៉ាងសពញសលញ សហើយកនុងៃ័យសៃវះ 
បបការស្្្ល់សៅដត បៃ្តអៃុវត្ត។ 
បប្ិៃសបើតុលាការបតរូវបាៃរកស�ើញ សៅកនុងការវៃិិច្័យសា្ថ ពរមិៃអាច
តវា៉ាបាៃថ្ ការមិៃរាប់បញ្ចលូល បុគគាលមួយ ឬសបចើៃ 
ឬ្កម្មភាពមួយពើលទ្ធភាពអៃុវត្ត សៅសលើគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ សោយថ្ 
គំៃិតផដួចសផដើមសនាវះមិៃបតឹមបតរូវ 
តាមរែ្ឋធម្មៃុញ្ញបបការសលើកដលងសផ្សងសទៀត ៃឹងបតរូវបៃ្តអៃុវត្ត 
សហើយគំៃិត ផដួចសផដើមគួរអាចអៃុវត្តបាៃចំសោវះអងគាភាព ឬ្កម្មភាពដែ
លធ្្ប់បាៃសលើកដលងពើគំៃិតផដួចសផដើម។ 
វាជាសចតនារប្់អនកសបាវះសឆ្ន តដែថ្ គំៃិតផដួចសផដើមសៃវះៃឹងបតរូវបាៃអៃុ

យបងកកំសណើ តសលើ្សៅកនុងមៃទេើរពិសសាធៃ៍ សៅសពលដែលផលិតផល 
សនាវះបតរូវបាៃបរចិា្ច គ សោយសបកាមទបមង់ការយល់បពមសោយបាៃទទួលព័ត៌
ម្ៃ្មរម្យ។ សកា្ិកាសលើ្ទំាងមកពើការបងកកំណត់ កនុងមៃទេើរពិសសាធៃ៍
ទំាងសៃវះៃឹងបតរូវបាៃបចាៃសចាល បប្ិៃសបើ មិៃសបបើបបា្់ការបសាវបជាវសវជ្ជ
សាប្្ត។

(r) (t) “សកា្ិកាសែើមកំណត់” ្ ំសៅសលើសកា្ិកាម្ៃ្មត្ថភាពខ្ព្់ 
ឬបប្ពសែើមដែលម្ៃភាពខុ្គាន សោយដផនក 
បុ៉ដៃ្តសៅដតរកសោបាៃ្មត្ថភាព កនុងបំដបកខួ្ៃៃិងសកើៃ ស�ើងសៅ 
ជាសកា្ិកាសផ្សងៗគាន ។

(s) (u) “កលូរ ៉ាមុ” ្ំសៅសលើ្ម្ជិកយ៉ាងតិច 65 ភាគរយ 
ដែលម្ៃ្ិទ្ធិសបាវះសឆ្ន ត។

(t) (v) “អនកបរចិា្ច គបសាវបជាវ” ្ំសៅសលើមៃុ្្សដែលបរចិា្ច គ្ម្្ភ រ 
ជើវសាប្្ត ្បម្ប់សគាលបំណងបសាវបជាវ សបកាយសពលម្ៃការបគ្ហា ញ 
ៃិងការយល់បពម សពញសលញ។

(u) (w) “លទ្ធផលនៃការបសាវបជាវ” រមួម្ៃលទ្ធផលលក្ណៈ 
វទិយាសាប្្តអៃ្តរវៃ័ិយ ៃិងសវជ្ជសាប្្្ត បម្ប់ ការបសាវបជាវជាមលូលោ្ឋ ៃ 
្គប់�ំណាក់ោល ននោរ្ស្វ្រាវរាអាែិ៍រមួរានោរ្ស្វ្រាវ របកគំទហរីញ 
ទោសិោទ�រីម ោរបទ ក្រីត �ំណាក់ោល�ំបូ្ ោរ្ស្វ្រាវបក្ស្យ ការប
សងកើតរសបៀបពយាបាលៃិងការបសងកើតលក្ណៈឱ្ថវទិយា ៃិង 
ការពយាបាលសោយសធ្ើការពយាបាលសាកល្ងរាអាែិ៍រមួរានោររូេទាត់ស្
ោរចំណាយ ទលរី អ្នកជំ្ឺថ�លរានលក្ខណៈសម្ត្តិ ស្រាប់អ្នកចូលរមួក្នុ្
ោរ្ស្វ្រាវនិ្អ្នកថែទំារបស់ពួកទគ ្សបតាមកថ្ខណ្ឌ  (4) ននអនុថផ្នក 
(b) ននភាគ 125290.35 ្បតិបត្តិោររបស់្ក រមោរង្ររមួទំា្ោរចំ
ណាយ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ោរពិនិត្យ ទោយអ្នកជំនាញទលរីោរោក់ពាក្យសំុោរចំ
ណាយរបស់្ក រម្បឹកសាទយបល់ និ្ រេរី្បឹកសាថ�លបានបទ ក្រីតទ�រ្ី  ឬ 
ថ�លបានថសវ្ រកទ�រីម្រីមកវាយតនម្ និ្ផ្ល់ទយបល់�ល់ 
្ក រម្បឹកសាភិបាល ្ក រមោរង្រ និ្អ្នករេរួេល្បាក់មូលនិធិ និ្ 
សន្និសរីរេ្ស្វ្រាវ។ សៅសពលដែលបបាក់មលូលៃិធិ ឬបបាក់កម្ចើ្បម្ប់អគារ
មិៃបតរូវបាៃផដល់ឲ្យ ្បម្ប់គំាបទែល់ បគប់ដផនកនៃការបសាវបជាវការអ្ិវឌ្ឍ
រសបៀបពយាបាល ៃិង/ឬការពយាបាលសាកល្ងសទ ការផដល់មលូលៃិធិ បសាវជ្
រាវបតរូវោក់បញ្ចលូលបបាប់ឧបត្ថម្ភ ្បម្ប់ទលូទាត់្ងការជួលអគារតាមអបតា
ទើផសោរ។ កនុងបគប់ករណើ ចំណាយបបតិបត្តិការសលើអគារ ជាអាថិ៍ រមួម្ៃប
ណា្ណ ល័យស្វាកម្មបបាប្័យទាក់ទង ស្វាកម្មសាធ្រណៈ ការដថទំា 
ស្វាកម្មរប្់ជាង ៃិង្ៃ្តិ្ុខបតរូវរមួម្ៃនថ្ចំណាយមលូលៃិធិ 
បសាវបជាវផ្ទេ ល់។ ការចំណាយផ្លូវចបាប់រប្់វទិយាសា្ថ ៃដែលបាៃសធ្ើស�ើង 
សែើម ើ្ចរចាអំពើ្្តង់ោរជាមួ រោ្ឋ ្ិបាល ្ហព័ៃ្ធ ៃិងរែ្ឋ ៃិងសា្ថ ប័ៃបសាវជ្
រាវការចំណាយសោវះបសាយ វវិាទ ៃិង/ឬការចំណាយ្បម្ប់អៃុវត្ត 
្កម្មភាពសផ្សងសទៀតដែលចំាបាច់ សែើម ើ្ការោរៃិង/ឬសធ្ើឲ្យសជឿៃសលឿៃែ
ល់សប្កកម្មរប្់វទិយាសា្ថ ៃបតរូវចាត់ទុកជាការចំណាយបបាក់មលូលៃិធិបសាវ
បជាវផ្ទេ ល់។

(v) (x) “អនកចលូលរមួកនុងការបសាវបជាវ” ្ំសៅសលើមៃុ្្សដែលបាៃ 
ចុវះសឈា្ម វះជាមួយៃឹងការបគ្ហា ញ ៃិងការយល់បពមសពញសលញ 
ៃិងការចលូលរមួកនុងការពយាបាល សាកល្ង។

(y) “កម្មវធិរី្ស្វ្រាវ” សំទៅទលរីគទ្រា្្ស្វ្រាវ ថ�លទរៀបចំ ទ�រ្ី
ទ�រីម្រីសទ្មចទោលទៅចុ្ទ្ោយ�ូចោ្ន  
តាមភាពបន្តននោរ្ស្វ្រាវនិ្ ថ�លទធវរីទ�រ្ី ទោយ 
អ្នកទស៊រីបអទ្ត្�ថ�ល ឬសទែួនោ្ន ។
(w) (z) “ចំណលូ លវជិ្ជម្ៃ” ្ំសៅសលើបបាក់ចំណលូ លពៃ្ធរែ្ឋទំាងអ្់ 
ដែលបបមលូលបាៃសោយផ្ទេ ល់ ឬសោយបបសយាលតាមរយៈការបសាវបជាវ 

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត



 អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុល ដែលបាៃស្នើ | 109

14
ភាគ 29. ជំហរ

សទាវះបើជាម្ៃបបការសផ្សងសទៀតនៃចបាប់ បប្ិៃសបើរែ្ឋ ឬម្ៃ្តើរប្់ខួ្ៃប
រាជ័យកនុងការការោរ ភាព បតឹម បតរូវតាមរែ្ឋធម្មៃុញ្ញនៃ 
គំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ សបកាយពើម្ៃការសបាវះសឆ្ន ត 
គំាបទទើភាន ក់គ្ររោ្ឋ ្ិបាលនៃ រែ្ឋសផ្សងសទៀត បតរូវម្ៃ្ិទ្ធិអំណាចអៃ្តរា
គមៃ៍សៅកនុងការតវា៉ា សៅកនុងវធិ្ៃការតុលាការអំពើភាព បតឹម 
បតរូវតាមរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ នៃគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ 
កនុងសគាលបំណងការោរភាពបតឹមបតរូវ តាមរែ្ឋធម្មៃុញ្ញនៃគំៃិត 
ផដួចសផដើមសៃវះ សទាវះបើជា្កម្មភាពសនាវះ្្ថិត សៅកនុងតុលាការ្ហព័ៃ្ធ ឬ 
តុលាការជំៃំុជបមវះបបចំារែ្ឋ តុលាការឧទ្ធរណ៍ ឬ 
ការបតរួតពិៃិត្យសោយការវៃិិច្័យ សោយតុលាការកំពលូលនៃរែ្ឋ 
California ៃិង/ឬ តុលាការកំពលូលនៃ្ហរែ្ឋអាសមរកិ។ នថ្ស្វាកម្ម 
ៃិងការចំណាយ្មរម្យ នៃការការោរ្កម្មភាពៃឹងបតរូវគិតសៅសលើមលូ
លៃិធិ ដែលបាៃ សធ្ើវភិាជៃ៍សៅបក្ួងយុត្តិធម៌ដែលបតរូវបង់ជាបបញា
ប់។

ភាគ 30. ការសាង្ង់ស្រភីាព

គំៃិតផដួចសផដើមសៃវះបតរូវចាត់ទុកថ្ ម្ៃស្រភីាព ៃិងម្ៃបប្ិទ្ធភាពតា
មសគាលបំណងរប្់វា។

ម័ត សោយមិៃគិតថ្សតើបបការ អ្ុពលភាពបតរូវបាៃោក់បញ្ចលូល សហើ
យម្ៃការបសងកើតការអៃុវត្តដែលអ្ុពលភាពស�ើយ។

ភាគ 28. គំៃិតផដួចសផដើមដែលម្ៃទំនា្់

(a) កនុងករណើ ដែលគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ ៃិងវធិ្ៃការមួយសទៀតកនុងការ
សោវះបសាយការបសាវបជាវ សវជ្ជសាប្្ត ឬ 
ការអ្ិវឌ្ឍវធិើពយាបាលបតរូវបាៃបគ្ហា ញ សៅសលើ្ៃឹ្កសឆ្ន តែលូចគាន ទលូទំាង
រែ្ឋ បបការនៃ វធិ្ៃការសផ្សងសទៀតៃឹងបតរូវចាត់ទុកថ្ 
ម្ៃទំនា្់ៃឹងវធិ្ៃការសៃវះ។ កនុងករណើ ដែលគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ ទទួល
បាៃ្ំស�ងសឆ្ន តគំាបទសបចើៃជាងវធិ្ៃការមួយដែលចាត់ ទុក 
ថ្ម្ៃទំនា្់ជាមួយវា បបការនៃគំៃិតផដួចសផដើម 
សៃវះៃឹងបតរូវឈនវះទំាងប្ រុង សហើយវធិ្ៃការ សផ្សងសទៀត 
ៃឹងបតរូវចាត់ទុកជាសម្�ៈ។

(b) បប្ិៃសបើគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះបតរូវបាៃអៃុម័តសោយ្ំស�ងសឆ្ន ត 
បុ៉ដៃ្តបតរូវបាៃជំៃួ្សោយចបាប់ សោយម្ៃវធិ្ៃការទំនា្់សផ្សងសទៀត 
ដែលអៃុម័តសោយ្ំស�ងសឆ្ន តសបចើៃជាងសៅ កនុងការសបាវះសឆ្ន តែលូចគាន  
សហើយវធិ្ៃការ្ៃឹ្កសឆ្ន ត ដែលម្ៃទំនា្់សៅសពលសបកាយ 
បតរូវបាៃរកស�ើញថ្មិៃម្ៃ្ុពលភាពសនាវះ គំៃិតផដួចសផដើមសៃវះៃឹងបតរូវប្
រតិបត្តិសោយខួ្ៃឯង ៃិងចលូលជាធរម្ៃសពញសលញ។

អត្តបទនៃ្ំសណើ ច្បាប់
តាមការតបមរូវសោយចបាប់អត្ថបទនៃ ្ំសណើ  14 បតរូវបាៃោក់ប
ញ្ចលូលសៅកនុងមគគាុសទ្ក៏សៃវះ ពើសបោវះវាជាវធិ្ៃការប័ណ្ណបំណុល។ 
អត្ថបទនៃចបាប់ដែលបាៃស្នើ្បម្ប់ 
រាល់្ំសណើ សផ្សងសទៀតទំាងអ្់ គឺអាចរកសមើលបាៃសៅសលើ 
អុើៃធឺណិតតាមអា្យោ្ឋ ៃ voterguide.sos.ca.gov។

បប្ិៃសបើអនកចង់បាៃឯកសារសបាវះពុម្ពនៃ្ំសណើ  15–25៖

ល្ូមអុើដម៉លសៅរែ្ឋសលខាធិការ vigfeedback@sos.ca.gov

ទាក់ទងសៅទលូរ្ពទេការយិាល័យរែ្ឋសលខាធិការតាមសលខ (888) 345-4917

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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ការយិាល័យបោះប ន្ោ តកនោនុងបោនធី
ខោនធី Alameda
(510) 272-6933
www.acvote.org

ខោនធី Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

ខោនធី Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

ខោនធី Butte
(530) 538-7761 or (800) 894-7761  
www.buttevotes.net
ខោនធី Calaveras
(209) 754-6376
www.calaverasgov.us

ខោនធី Colusa
(530) 458-0500 ឬ (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

ខោនធី Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us

ខោនធី Del Norte
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

ខោនធី El Dorado
(530) 621-7480 ឬ (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

ខោនធី Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

ខោនធី Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

ខោនធី Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-
Registration

ខោនធី Imperial
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

ខោនធី Inyo
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us

ខោនធី Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com

ខោនធី Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com

ខោនធី Lake
(707) 263-2372
www.lakecountyca.gov/Government/
Directory/ROV.htm

ខោនធី Lassen
(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/county-
clerk-recorder/elections

ខោនធី Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

ខោនធី Madera
(559) 675-7720 ឬ (800) 435-0509
www.votemadera.com

ខោនធី San Mateo
(650) 312-5222
www.smcacre.org

ខោនធី Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

ខោនធី Santa Clara
(408) 299-8683 ឬ (866) 430-8683
www.sccvote.org

ខោនធី Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com

ខោនធី Shasta
(530) 225-5730 ឬ (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

ខោនធី Sierra
(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections

ខោនធី Siskiyou
(530) 842-8084 or 
(888) 854-2000 ext. 8084
www.sisqvotes.org

ខោនធី Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

ខោនធី Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

ខោនធី Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

ខោនធី Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

ខោនធី Tehama
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/gov-
departments/elections

ខោនធី Trinity
(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections

ខោនធី Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections

ខោនធី Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

ខោនធី Ventura
(805) 654-2664
https://recorder.countyofventura.org/
elections

ខោនធី Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org

ខោនធី Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

ខោនធី Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org

ខោនធី Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections

ខោនធី Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

ខោនធី Merced
(209) 385-7541 ឬ (800) 561-0619
www.mercedelections.org

ខោនធី Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

ខោនធី Mono
(760) 932-5537 ឬ (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

ខោនធី Monterey
(831) 796-1499 ឬ (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us

ខោនធី Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org

ខោនធី Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

ខោនធី Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com

ខោនធី Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com

ខោនធី Plumas
(530) 283-6256 ឬ (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home

ខោនធី Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

ខោនធី Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

ខោនធី San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us

ខោនធី San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

ខោនធី San Diego
(858) 565-5800 ឬ (800) 696-0136
www.sdvote.com

ខោនធី San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org

ខោនធី San Joaquin
(209) 468-2890 ឬ (209) 468-2885
www.sjcrov.org

ខោនធី San Luis Obispo
(805) 781-5228 ឬ (805) 781-5080
www.slovote.com
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ថ ង្ៃទី	5	ខែតុលា	ឆ្នាំ 	2020
ខោនធីនឹងចាប់ខ្តីមខ្ញីតាមប្បសណីយ៍នូវ
សន្ឹកខ ន្ោ តស្រាប់ខោះខ ន្ោ តតាមសំបុ្ត។

ថ ង្ៃទី	19	ខែ	តុលា	ឆ្នាំ 	2020
ប្ងៃចុងខ្រោយខ�ីម្ចុីះខ ម្ ះខោះខ ន្ោ ត។ 
អនោកអាចចុះខ ម្ ះ “ខោយរានលក្ខខណ្ឌ ” 
និងខោះខ ន្ោ តខៅតាមរោរយិាល័យខោះ 
ខ ន្ោ តកនោងុខោនធី ឬទតំីាងខោះខ ន្ោ ត បន្ទា
ប់ពីប្ង្ៃ ុតកំណត់ចុះខ ម្ ះអនោកខោះ 
ខ ន្ោ តដ�លរានរយៈខពល 15 ប្ងៃ។ 

ថ ង្ៃទី	3	ខែវចិ្ឆិកា	ឆ្នាំ 	2020
ថ ង្ៃបោះបឆ្នា ត!

តតរូវចំាថាបៅបោះបឆ្នា ត!
កដនង្ខោះខ ន្ោ តខបីកទ្វា រពីខរាោ ង 7:00 ្ពឹករហតូ�ល់ខរាោ ង  
8:00 យប់ខៅប្ងៃខោះខ ន្ោ ត!

ខែតុលា

 អាទ ិ ច័នទា អង្គ ពុធ ្ពហ សុ្ ក ខៅរ៍

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

ខែវចិឆិក្ា

កាលបរបិចទ្តតរូវចងចំា!

 អាទ ិ ច័នទា អង្គ ពុធ ្ពហ សុ្ ក ខៅរ៍

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30
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All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the 
November 3, 2020, election. Learn more inside. 
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral 
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de 
2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número 
a continuación. 
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

所有加州選民將收到用於 2020 年 11 月 3 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文 /Chinese: (800) 339-2857

すべてのカリフォルニア州有権者には 2020 年 11 月 3 日選挙の
郵便投票用紙が送られます。お問 い合わせまたは有権者の支
援に関しては、以下 の番号までお電話ください。 

 /Japanese: (800) 339-2865

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para 
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa 
Nobyembre 3, 2020. Para sa mga katanungan o tulong sa 
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba. 
Tagalog: (800) 339-2957

 /Vietnamese: (800) 339-8163

 /Korean: (866) 575-1558

모든 캘리포니아 유권자는 2020년 11월 3일 선거를 위한 
우편 투표지 받게 됩니다.  문의 사항  또는  유권자  지원을 
원하시면, 아 래  전화번호로 연락해주십시오.

3 2020

 /Thai: (855) 345-3933 /Hindi: (888) 345-2692
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 /Khmer: (888) 345-4917
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