★ ★ ★ ★ ★

មគ្គុទ្ទេសក៍ព័តមា
៌ នអ្នកបោះឆ្នោតផ្វការ
លូ

★ ★ ★ ★ ★

ការបោះឆ្នោតសាកលនៅរដ ្ឋ California
ថ្អង្
ងៃ គា រ ទី 3 ខែ វចិ កា
្ឆិ ឆ្នាំ 2020

មណ្ឌលបោះឆ្នោតប�ើ កទ្វារពីម៉ោង 7:00 ព្រឹ ករហូតដល់ ម៉ោង 8:00 យប់ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត!

េ�ះេឆា�តេដាយសុវតិ� ភាពេ�រដ�
អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអសនៅរដ្ឋ California ដែលបានចុះឈ្ម ោះរ ួច នឹងទទួល
សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំបុត្រ នៅកងការបោះឆ្
នោ តសាកល ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី
្នុ
ការផ្លាស់បដូរល�ើការ
បោះឆ្នោតនៅខាងកង។
្
្នុ
វិញ្ញាបនប័ ត្របញ្ជាក់ ភាពត្រឹ មត្រូវ
ខ្ុំញ Alex Padilla រដ្ឋលេខាធិ ការនៃរដ្ឋ California សូមបញ្ជាក់ថាវិធានការ ដែលបាន
ដាក់បញ្ចូលនៅទីនេះនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ជូន ទៅអ្នកបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ California
នៅ ក្នុងការបោះឆ្នោតសាកល ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡ�ើ ទូទាំងរដ្ឋនៅថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ

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

Alex Padilla, រដ្ឋ លេខាធិ ការ

★

អ្នកអាចស្នស
ទងមកមន្រ្តីបោះឆ្នោត ប្រចាំខោនធរី បស់អក្ន ឬ ដោយទូរស័ព ្ទទៅ (888) 345-4917
ើ សំុ េចក្ចដី ម្លងបន្ថែមនៃមគ្គុទ្ទេសក៍ពត័ មា
៌ ន អ្នកបោះឆ្នោ តផវការដោយទាក់
លូ ្

★

បោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យសុវុ ត្ថិភា
� ិ ពនៅ�ទីតាំ
ី ងំ បោះ�ះឆ្នោ�ោតមុុនពេ�លកំណ
ំ ត់់
ទីតាំងបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់មួយ ឬច្រើននឹ ងអាចប្រើប្រាស់ បាននៅក្នុងខោនធី ជាច្រើនសម្រាប់ រយៈពេល យ៉ា ងតិ ចបួ នថ្ងៃ
ចាប់ ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍មុនការបោះឆ្នោត ថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ ឆ្នាំ 2020។ ទីតាំងបោះឆ្នោតនឹ ងផ្ដល់ ជូនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តជំំ នួួស ម៉ាាស៊ីី�នបោះ�ះឆ្នោ�ោ តសម្រា�ប់់ ជនពិិការ និិងជំំ នួួយផ្នែ�ែកភាសា។
អ្នន កអាចជួួ យរក្សាាទីី តាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោតឲ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាព សម្រា�ប់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនិិងបុុគ្គគលិិ កបោះ�ះឆ្នោ�ោ តតាមវិិធីីទាំង
ំ បីី នេះ�ះ ៖

រំំលងការតម្រ�ង់់ ជួួរ។

អ្ននកអាចប្រ�គល់់ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តដែ�លបានបំំ ពេ�ញរួ ួច តាមសំំ បុុត្រ� ដោ�យមិិនចាំំបាច់់បោះ�ះត្រា� នៅ�តាម
ប្រ�អប់់ ទម្លាាក់់ សន្លឹឹ� កឆ្នោ�ោតសុុវត្ថិិ�ភាព ឬនៅ�តាម ទីី តាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោត។ ទីីតាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោ តនឹឹ ងមានជួួរ
ដាច់់ ដោ�យឡែ�ក សម្រា�ប់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តដែ�លបាន បំំ ពេ�ញ រួ ួច។
ស្វែងរកប្រអប់ ទម្លា ក់សន្លឹកឆ្នោតដែលនៅជិត រឺទីតាំងបោះឆ្នោតនៅ CAEarlyVoting.sos.ca.gov

បោះ�ះឆ្នោ�ោតមុុ នពេ�លកំំ ណត់់ ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទៅ�ទីីតាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យផ្ទាាល់់ សូូមទៅ�មុុ នថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត ដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់ ការរក្សាាគម្លាា ត
រាងកាយ។ ទីីតាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោ តមួួយ ឬ ច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងខោ�នធីី ជាច្រើ��ើននឹឹ ងបើ�ើកសម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�ល យ៉ាាងតិិច
បួួ នថ្ងៃ�ៃ ចាប់់ ផ្ដើ�ើ� មនៅ�ថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍៍មុុនថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត។

អនុុ វត្តតតាមទម្រ�ង់់ ការសុុវត្ថិិ�ភាព។

ការពារសុុខភាពរបស់់ អ្ននកនិិងសុុខភាពរបស់់ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិងបុុគ្គគលិិ កបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�ទីីតាំង
ំ
បោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននដូូចខាងក្រោ��ម៖

បញ្ជីី�ត្រួ�តួ ពិនិ
ិ ិត្យយសុុវត្ថិិភា
� ពទីតាំ
ី ងំ បោះ�ះឆ្នោ�ោត
ពាក់់ ម៉ាាស នៅ�ពេ�លនៅ�ទីីតាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោ ត។
រក្សាចម្ងា យប្រវែង 2 ដៃ ពីអ្នកដទៃ។
លាងដៃ� មុុននិិងក្រោ��យចូូលកន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត។
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ទឹឹកសម្លាាប់់ មេ�រោ�គ ក្រោ��យពេ�លប៉ះះ �ទ្វាារ ឬឧបករណ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ ត។
យកប៊ិិ� ចមកតាមខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងការប៉ះះ �ផ្ទៃ�ៃ ដែ�លមានការប៉ះះ �ពាល់់ ច្រើ��ើ ន។

ចង់់ បានព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំ ពីី របៀ�ៀបរក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ពេ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោតឬ?

អានគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិងបង្កាារជំំ ងឺឺតាម
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
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អ្នន កបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំ បុុត្រ� នឹឹ ងជួួ យធានានូូ វការរក្សាាគម្លាាតរាងកាយសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ទីី តាំង
ំ បោះ�ះឆ្នោ�ោត។
ការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី នឹងចាប់ ផ្ដើមបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្រ ទៅអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California ចាប់ ពី
ថ្ងៃទី 5 ខែតុ លា ឆ្នាំ 2020 តទៅ។ សន្លឹកឆ្នោតផ្ញើរមកវិញតាមសំ បុត្រត្វរូ មានតែមសម្គាល់ ថាផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ នៅត្រឹម
ថ្ងៃទី 3 ខែ វិចឆិ កា
្ ឆ្នាំ 2020។ សន្លឹកឆ្នោតដែលប្រគល់ មកតាមប្រអប់ ទម្លា ក់សន្លឹកឆ្នោតសុវត្ថិភាព ត្រូវផ្ញើមកត្រឹម ម៉ោង
8:00 p.m. នៅថ្ងៃទី 3 ខែ វិចឆិ កា
្ ឆ្នាំ 2020។

បោះឆ្នោតដោយសវុ តភា
្ន
ថិ ្ ពជាមួយនឹងសនលឹក្ ឆ្នោតបោះតាមសំបុត្ររបស់អក
អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ នៅរដ្ឋ California នឹ ងទទួលសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្រសម្រាប់ ការបោះឆ្នោត នៅ ថ្ងៃទី 3 ខែ វិចឆិ កា
្
ឆ្ំ នា 2020។ ការិយាល័ យបោះឆ្នោតខោនធី របស់ អ្នក នឹ ងចាប់ ផ្ដើមផ្ញើរសន្លឹកឆ្នោតស្រដ�ៀងនឹ ងរ ូបថតមួយ ខាង ក្រោមចាប់ ពី
ថ្ងៃទី 5 ខែតុ លា ឆ្ំ នា 2020 តទៅ។

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

RETURN SERVICE REQUESTED

Vote-by-mail
Official ballot
សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការ
បោះតាមសំបុត្រ
OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Va l e n tin a Q . Vo t e r
5 678 S e v e n t h A v e , A p t 9 8 6 3
Fr a n k lin, H N 9 9 9 9 9 –1278

ការបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រគឺ សុវត្ភា
ថិ ព និង ងាយស្រួល។
ក្រោយពេលគូសជម្រើសរបស់ អ្នកនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតអ្នកគ្រាន់ តែ៖

បិ ទស្រោមសំ បុត្រ។

ដាក់សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក ទៅខាងក្នុងស្រោមសំ បុត្រពីការិយាល័ យបោះឆ្នោតខោនធី របស់ អ្នក។

ចុ ះហត្ថលេខាល�ើវា។

ត្រូវប្រាកដថា ហត្ថលេខានៅល�ើស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោ តរបស់អក
្ន ត្រូវគ្នា ទៅនឹ ងហត្ថលេខា នៅល�ើប័ ណ្ណប�ើកបរ
California របស់ អ្នក ឬ ប័ ណ្ណអៃឌី ប្រចាំរដ្ឋរបស់ អ្នកឬ ហត្ថលេខាដែលអ្នកបានផ្ដល់ នៅពេលចុះឈ្មោះ។
ការិយាល័ យបោះឆ្នោត ប្រចាំខោនធី របស់ អ្នកនឹ ង ប្រៀបធ�ៀបហត្ថលេខាទាំងនោះ ដ�ើម្បីការពារ សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក។

ិ ។
ផ្ញើរវាមកវញ

តាមសំ បុត្រ—សូមប្រាកដថាសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្ន
កត្រូវបានសម្គាល់ ថាផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ នៅត្រឹម
ថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ ឆ្ំ នា 2020។
មិ នចាំបាច់ បិទតែមទេ!

តាមដានម�ើលវា។

ឬ

ដោយផ្ទាល់ ខលួ្ន—ទម្លា ក់សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកនៅប្រអប់ ទ
ម្លា ក់សន្លឹកឆ្នោតដោយសុវត្ថិភាព ទីកន្លែងបោះឆ្នោត
មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោត ឬ ការិយាល័ យបោះឆ្នោត
ប្រចាំខោនធី នៅត្រឹមម៉ោ ង 8:00 យប់ នៅថ្ងៃទី 3 ខែ វិចឆិ កា
្
ឆ្ំ នា 2020។

អ្នក អាច ចុះឈ្មោះ នៅតាម អាសយដ្ឋា ន wheresmyballot.sos.ca.gov ឬ សុំការជូនដំ ណឹង
តាមសារអក្សរ (SMS) អ៊ី ម៉ែ ល ឬ ការហៅទូរសព្ទជាសំ ឡេង អំ ពីស្ថា នភាព នៃសន្លឹកឆ្នោតបោះតាម
សំ បុត្ររបស់ អ្នក។
អ្ន កបោះឆ្នោ តដែលអាចបោះឆ្នោ តតាមសំ បុត្រនឹ ងជួ យធានាការរក្សាចម្ងាយរាងកាយដោយសុវត្ថិភាព
នៅទី តាំងបោះឆ្នោ ត។ ទីតាំងបោះឆ្នោតនឹ ងអាចប្រើប្រាស់ បាន នៅក្នុងខោនធី ទាំងអស់ នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត។ ទីតាំងបោះឆ្នោត
នឹ ងផ្ដល់ ជូនការចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោតជំ នួស ម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតសម្រាប់ ជនពិការ និ ង ជំ នួយផ្នែកភាសា។
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អក
្ន បោះឆ្នោត
កម្រងសិទធិ្

អ្នកមានសិទដ
ូ ខាងក្រោម៖
ធិ ្ ច
1

សិទបធិ្ ោះឆ្នោត ប្រសិនប�ើអ្នកជាអ្នកបោះឆ្នោតដែ
លបានចុះឈ្មោះ។ អ្នកមានលក្ខណៈសម្បតអា
តិ្ ច
បោះឆ្នោតបាន ប្រសិនប�ើអក
្ន ៖

• ជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់នៅរដ្ឋ California
• យ៉ាងហោចណាស់មានអាយុ 18 ឆ្នាំ
•	បានចុះឈ្មោះនៅកន្លែងដែលអ្នកកំពង
ុ រស់នៅបច្ចុប្បន្ន
•	បច្ចុប្បនម
្ន ន
ិ ស្ត
ថិ ក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋ ឬពន្ធនាគារសហព័ន្ធ ឬត្
រ ូវបានដោះលែងបណ្តោះអាសន្នដោយសារទោសបទឧក្រិ
ដ្ឋណាមួយ
•	បច្ចុប្បនត
្ន លា
ុ ការមិនបានរកឃ�ើញថាអសមតភា
្ថ ពផវចិ
្ត ្
្លូ តក
នុងការបោះឆ្នោត

2

3

4

5

សិទក
្នុ ការបោះឆ្នោតប្រសិនប�ើអ្នកជាអ្នកបោះឆ្
ធិ្ ង
នោតបានចុះឈ្មោះរ ួចហ�ើយ ទោះបីជាឈ្មោះរបស់
អ្នកមិនមាននៅក្នុងបញ្។
ជី អ្នកនឹងបោះឆ្នោតដោយ
ប្រើសនក
្លឹ ឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន។ សនក
្លឹ ឆ្នោតរបស់អ្ន
កនឹងត្រូវបានរាប់បញ្ល
ចូ ប្រសិនប�ើមន្ត្បរី ោះឆ្នោតកំ
ណត់ថាអ្នកមាន លក្ខណៈសម្បតតិដ�
្ ើម្បីបោះឆ្នោត។

សិ ទធិ្ក្នុងការបោះឆ្នោត ប្រសិ នប�ើ អ្នកនៅ
តែស្ថិតនៅក្នុងជួ ររង់ ចាំនៅពេលដែល
ការិយាល័ យបោះឆ្នោតត្រូវបិ ទ។

សិ ទធិ្បោះឆ្នោតដោយសន្លឹកឆ្នោតសម្ងាត់ ដោយ
មិនមាននរណារំខានអ្នក ឬប្រាប់អក
្ន អំពរី ប�ៀប
បោះឆ្នោត។

សិ ទធិ្ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតថ្មី
ប្រសិ នប�ើ អ្នកបានបង្កើតកំ ហុស
ប្រសិ នប�ើ អ្នកមិ នទាន់ បាន បោះឆ្នោតរ ួច។ អ្នកអាច៖
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8

9

10

សិ ទធិ្ទទួលបានជំ នួយក្នុងការបោះសន្លឹកឆ្នោត
របស់ អ្នកពីនរណាម្នា ក់ ដែលអ្នកជ្រើ សរ�ើស
ល�ើ កលែងតែពីនិយោជក ឬ តំណាងសហជីព
របស់ អ្នក។

សិទទ
ធិ្ ម្លា ក់សន្ក
លឹ ឆ្នោត បោះតាមសំបុត្ររបស់អ្នក
ដែលបានបំ ពេញ រ ួចនៅកន្លែងបោះឆ្នោត
ណាមួយនៅកងរដ្ឋ
California។
្នុ
សិទទ
ធិ្ ទួលបានឯកសារបោះឆ្នោតជាភាសាមួយ
ក្រៅពីភាសាអង់ គ្ស
លេ ប្រសិនប�ើមានមនុស្ស
គ្រប់គ្រាន់ នៅកងមណ
្ឌ លបោះឆ្នោតរបស់អក
្ន
្នុ
និយាយភាសានោះ។

សិទក
រសំណួរទៅមន្ត្រីបោះឆ្នោត
ធិ្ ងការសួ
្នុ
ិ
អំពីនីតិវធី បោះឆ្នោត និងម�ើល ពីដំណ�ើរការ
បោះឆ្នោត។ ប្រសិនប�ើមនុស្សដែលអ្នកសួរមិន
អាចឆ្យ
្ន បានពួកគេត្
ើល តបនឹងសំណួររបស់អក
រ ូវតែបញ្នអ្ន
ក
ទៅមនុ
ស
្សដែលសមស្របដ�ើ
ម្បី
ជូ
ទទួលបានចម្លើយ។ ប្រសិនប�ើអក
្ន បង្កការរំខាន
ពួកគេអាចឈប់ឆ្យ
ើល នឹងអ្នក។
សិទរា
្ម ពបោះឆ្នោត
ធិ្ យការណ៍អំពីសកមភា
ខុសច្បាប់ ឬក្លែងបន្លំទៅមន្ត្បរី ោះឆ្នោត ឬ
ការិយាល័យរដ្ឋលេខាធិការ។
 នៅល�ើ គេហទំព័រ www.sos.ca.gov
✆ តាមទូរស័ ព្ទលេខ (888) 345-4917
 តាមអ៊ីម៉ែល elections@sos.ca.gov

ស្នើ សំុមន្រ្តីបោះឆ្នោតនៅកន្លែងបោះឆ្នោតរក
សន្លឹកឆ្នោតថ្មី
ប្ដូរ សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្ររបស់ អ្នក រក
សន្លឹកឆ្នោតថ្មីមួយនៅការិយាល័ យ បោះឆ្នោត ឬកន្លែង
បោះឆ្នោតរបស់ អ្នក ឬ
បោះឆ្នោតដោយការប្រើ សន្លឹកឆ្នោតបណ្
ដោះ អាសន្ន។

ិ ធ ចំពោះសិទណា
ប្រសិនប�ើអក
្ន ជ�ឿថាអ្នកត្ រូវបានបដសេ
ធិ ្ មួយក្ងចំ
ធិ ្ ំ ងនេះ សូមទូរស័ពទ្ទ ៅបណ្តាញទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់
នុ ណោមសិទទា
អ្នកបោះឆ្នោ តដោយសម្ងា ត់ឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ (888) 345-4917
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រដ្ឋលេខាធិការ
ជូនចំ ពោះបងប្អូនដែលរស់ នៅរដ្ឋ California

ការបោះឆ្នោតដោយសេរី និ ងយុតតិ្ធម៌ គឺជាមូលដ្ឋា នគ្រឹះ នៃលទ្ធិប្រជាធិ បតេយ្យរបស់ ប្រទេស
អាមេរិក។ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃជាតិយ�ើងទាំងមូល យ�ើ ងធ្លាប់ បានរ�ៀបចំ ការ បោះឆ្នោ
តក្នុងអំ ឡុងពេលមានសន្តិភាព និ ងពេលមានសង្រ្គាមក្នុងអំ ឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ចល្អ និ ង
ក្នុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និ ង សូម្បីតែមុនពេលមានជំ ងឺរាតត្បាត។

ក្នុងឆ្នាំ 2020 មន្ត្រីរ�ៀបចំ ការបោះឆ្នោតរដ្ឋ California កំពុងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម
ដោយសារជំ ងឺ COVID-19។
• អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះ រ ួចនង
ុ ។
ឹ ទទួលបានសនក
្លឹ ឆ្នោតបោះតាមសំបត្រ

• អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះ រ ួចអាចចុះឈ្មោះដ�ើម្បីទទួលបានការតាមដានសនក
្លឹ ឆ្នោត
បោះតាមសំបត្រ
ុ តាមរយៈសារជាអក្សរ (SMS) អ៊ីម៉ែល ឬ ការហៅទូរស័ពជា
្ទ សំឡេង។

• វិធីសាស្រ្តអនាម័យបន្ថែមនិងវិធានការរក្សា គម្លាតពីគ្នានឹងយកមកប្រើប្រាស់ នៅតាមទីតាំងបោះឆ្នោត
ទាំងអស់។

អ្នកអាចម�ើ ល vote.ca.gov សម្រាប់ ព័ត៌មាននិ ងឧបករណ៍មានប្រយោជន៍ បន្ថែមទ�ៀតសម្រាប់
ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ នេះ។

ប្រសិ នប�ើ អ្នកមានសំ ណួរណាមួយ អំ ពីការចុះឈ្មោះ ឬ ការបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកនៅសរទរដូវនេះ អ្នក
អាចទាក់ទងទៅការិយាល័ យរបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការតាម ទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ (888) 345-4917។

ក្នុងនាមជារដ្ឋលេខាធិការបេសកកម្មរបស់ខញុំ្ គឺដ�ើម្បីជយ
ួ ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រ ូបឲ្យបោះឆ្នោតបាន ប្រកប
ដោយសុវតភា
ុ - ប៉ន្តែ
ុ ខ្ញុំត្វរូ ការជំនយ
ួ ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា។
្ថិ ពនិងសន្ស
តិ ខ

ដោយសារជំ ងឺ COVID-19 ដូច្នេះអាចនឹ ងមានទីតាំងបោះឆ្នោតដោយ ផ្ទាល់ តិចជាងធម្មតានៅក្នុ
ងខោនធី របស់ អ្នក។ អ្នកអាចជួយសហគមន៍ របស់ អ្នក ដោយការបោះឆ្នោតឲ្យបានមុនក្នុងឆ្នាំ នេះ
តាម រយៈសំ បុត្រ ឬ ទៅដោយផ្ទាល់ ។ ហ្វូងមនុស្សតិចតួច និ ងការតម្រង់ ជួរខ្លីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត នឹ ង
ជួយ ឲ្យមន្ត្រីបោះឆ្នោតរក្សាបានទីតាំងបោះឆ្នោត ដែលមានផាសុកភាពល្អ និ ងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិក
បោះឆ្នោតកាន់ តែងាយបម្រើ ការជូនអ្នកបោះឆ្នោត ដែលត្រូវការជំ នួយ — រ ួមមានអ្នកជិ តខាងយ�ើ ង
ដែលជាជនពិការអ្នក ដែលត្រូវការជំ នួយផ្នែកភាសា ឬ អ្នកដែលត្រូវការសន្លឹកឆ្នោតជំ នួស។

សូមធ្វើ ផែនការឥឡូវនេះសម្រាប់ ការបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកនៅសរទរដូវនេះ។
ការចូលរ ួមពីសំ ណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ ដូចជារ ូបអ្នកគឺជាអ្វី ដែលធ្វើ ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិ បតេយ្យរបស់ យ�ើង
ពិតជាមានភាព រឹងមាំ។
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សម
ូ បំពេញជំរ�ឿនឆ្ំ នា
2020 នាថ្នេ
ងៃ ះ!

ជំររឿន
ទាំងអស់ គ្នា

ជំ រ�ឿន

2020

ត្ រូវបានរាប់
CALIFORNIA

ការចំ ណាយពេលត្រឹមតែពីរទៅបី នាទីដ�ើ ម្បីឆ្លើយ សំ ណួរងាយៗចំ នួន 9 អាចជួយកំណត់
ិ ី សំខាន់ ៗសម្រាប់ រយៈពេល 10 ឆ្ំនា ខាងមុខ។
ថវិកាដែលទ្រទ្រង់ កម្មវធ
ជំ រ�ឿននេះផ្តល់ប្រាក់ រាប់ កោដិ ដុល្លារដ�ើ ម្បីជួយគាំទ្រសេវាកម្មសហគមន៍ សំខាន់ ៗ រ ួមមាន៖

មន្ទីរថែទាំសុខភាព
និងសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់

ិ ីអាហារ ូបត្ថមកុមារ
កម្មវធ

ិ ីលំនៅដ្ឋាន
កម្មវធ
និងការអប់រំ

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
និងការបង្កើតការងារ

ពលរដ្ឋ California អាចជួយឱ្យសម្រេចឲ្យបាននូវការរាប់ ដែល
ិ ី មួយក្នុងចំ ណោមវិធីទាំងបី ៖
ពេញលេញ ដោយការចូលរ ួមតាមវធ

តាមអនឡាញនៅ
my2020census.gov

តាមទូរស័ព្ទលេខ
844-330-2020

តាមការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍

សូមបំ ពេញ និងផ្ញើរទម្រង់ បែបបទ
ជំរ�ឿនរបស់អ្នកត្រលប់មកវិញ!

សហគមន៍ ទាំងអស់ សមនឹ ងទទួលបានឱកាសដ�ើ ម្បីចម្រើនលូត
លាស់ និ ងផ្គត់ផ្គង់គ្សា
រួ ររបស់ ពួកគេ។

សម
ូ បំពេញជំរ�ឿនឲ្យបានមុនថ្ទងៃ ី 30 ខែកញ្ញា ឆ្ំ នា 2020។
ទិន្នន័យជំ រ�ឿនឆ្ំនា 2020 របស់ អ្នកគឺមានសុវត្ថិភាព ត្រូវបានការពារ និ ងរក្សាការសម្ងាត់។

CaliforniaCensus.org
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េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
ការតាមដានសនលឹក
្ ឆ្នោតរបស់អក
្ន
េ
ឆា
ត
ខ
េតី—សនល
េ�
ឯណា?
�
�
�
ឹ
ំ
ុ
ើតា
នៅពេលសនលឹក
្ ឆ្នោតត្វបានផ្
រូ
ញ មប្រៃសណីយ៍
ទទល
ួ បាន និងរាប់—
ខំុ� េ� ឯណា?
េតី សនល
�េឆា
� ត
មិនធ្លាប់ឹងា
យស្
ល
រួ ជាងនេះទ�ៀតទេ។
WheresMyBallot.sos.ca.gov
េតី សនល
ឹ �េឆា� ត ខំុ� េ� ឯណា?
ត�ើ សន្លឹ កឆ្នោត
ខ្ុំញ នៅ ឯណា?

រដ្ឋ លេខាធិ ការនៃរដ្ឋ California បច្ចុប្បន្ននេះ កំ ពុងផ្តល់ជូនអ្ន កបោះឆ្នោតនូ វមធ្យោបាយថ្មីមួយដ�ើម្បី
តាមដាន និ ងទទួលបានការជូ នដំ ណឹងអំ ពីស្ថានភាពការបោះឆ្នោតតាម សំ បុត្រ។ ឧបករណ៍ “ត�ើសន្លឹ
កឆ្នោតរបស់ ខញុំន្ ៅកន្លែងណា?” អាចឲ្យអ្ន កបោះឆ្នោតដឹ ងថាត�ើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ ពួគគេនៅកន្លែងណា
ស្ថានភាពសន្លឹកឆ្នោត និ ងគ្រប់ ជំហានទាំងអស់ ។ ចុ ះឈ្មោះតាម WheresMyBallot.sos.ca.gov។

នៅពេលអ្ន កចុ ះឈ្មោះ “ត�ើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ ខញុំន្ ៅកន្លែងណា?” អ្ន កនឹ ងទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពនានា
ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នក៖

•

•

•
•

ផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍

ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក
រាប់ សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក ឬ

ប្រសិ នប�ើ មានបញ្ហាជាមួ យសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក។

អ្ន កបោះឆ្នោត ដែលចុ ះឈ្មោះតាម WheresMyBallot.sos.ca.gov អាចជ្រើសរ�ើសទទួលបានបច្ចុប្ប
ន្នភាពនានាដោយស្វ័យប្រវត្តិតាម៖
•
•
•

អ៊ីម៉ែ ល

សារជាអក្សរ (SMS)

ការហៅទូរស័ ព្ទជាសំ ឡេង
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ទដ
្ឋ ពទទូ ៅនៃបំណុលប័ណកម
្ណ ចី រ្ ដ ្ឋ
ិ ភា

រ�ៀបចំដោយអ្នកវិភាគនីតិបញ ្ញត្តិ

ផ្នែកនេះពណ៌នាអំ ពីបំណុលប័ ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋ។ ផ្នែក
នេះក៏ពិភាក្សាផងដែរពីរប�ៀបដែលវិធានការបំ ណុលនៅ
ល�ើសន្លឹកឆ្នោត អាចប៉ ះពាល់ ដល់ ថ្លៃចំណាយរបស់ រដ្ឋ
ិ ប្រសិ នប�ើត្វរូ បានយល់ ព្រម
ក្នុងការសងប័ ណ្ណកម្ចីវញ
ដោយអ្នកបោះឆ្នោត។

មកពីប្រភពផ្សេងទ�ៀតផងដែរ ដូចជា កម្រៃសេវា
បង់ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ គម្រោងដែលទទួលបានមូ
លនិ ធិ (ដូចជាពីបញ្ជរបង់ លុយនៅល�ើស្ពាន)។ ភា
ពខុសគ្នា មួយទ�ៀតរវាងប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅ
និ ងប័ ណ្ណកម្ចីចំណូលរបស់ រដ្ឋ គឺជារប�ៀបដែលប័ ណ្ណទាំង
នេះត្រូវបានអនុម័ត។ ប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅដែលចេញ
ដោយរដ្ឋត្វរូ មានការយល់ ព្រមដោយអ្នកបោះឆ្នោតរីឯប័
ណ្ណកម្ចីចំណូលជាទូទៅ មិ នចាំបាច់ ត្វរូ ការអនុម័តទេ។

ត�ើ អវី្ ជាប័ ណ្ណកម្ចី? ប័ ណ្ណកម្ចី គឺជាវិធីមួយដែល
រដ្ឋា ភិបាល និ ងក្ រុមហ៊ុនខ្ចីប្រាក់។ រដ្ឋលក់
ិ ិ យោគិនដ�ើ ម្បីទទួលបានមូ
ប័ ណ្ណកម្ចីដល់ វន
លនិ ធិ “ជាមុន” សម្រាប់ គម្រោងទាំងនេះ
ហ�ើយបន្ទាប់ មកសងវិនិយោគិនដោយ
មានការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលមួយ។ រដ្ឋា ភិបាលថ្នាក់រដ្ឋ
ប្រើប័ ណ្ណកម្ចីជាចម្បងដ�ើម្បីចំណាយសម្រាប់ ការធ្វើផែ
នការ ការសាងសង់ និ ងកែលម្អគម្រោងហេដ្ឋា រចនាស
ម្ព័ន្ធ ដូចជាស្ពាន ទំនប់ ពន្ធនាគារ ឧទ្យាន សាលារ�ៀន
និ ងអគារការិយាល័ យ។

ត�ើ អវី្ ជាការចំ ណាយល�ើ ថ្លៃផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប័ ណ្ណក
ម្ចី? បន្ទាប់ ពីការលក់ប័ណ្ណកម្ចី រដ្ឋត្វរូ បង់ ឲ្យបានទ�ៀង
ទាត់ក្នុងរយៈពេលម្ភៃ ឬសាមសិ បឆ្នាំ ទៅមុខទ�ៀត រហូ
តដល់ ប័ណ្ណកម្ចីទាំងនោះត្រូវបានសងរ ួច។  (ត្រង់នេះ
គឺស្រដ�ៀង គ្នានឹងរប�ៀបដែលគ្រួសារមួយត្រូវបង់ សងបំ
ណុលដែរ។) រដ្ឋចំណាយខ្ពស់សម្រាប់ គម្រោងដែលខ្លួន
ផ្តល់មូលនិ ធិឲ្យតាមរយៈប័ ណ្ណកម្ចី ជាងគម្រោងដែលខ្លួន
ផ្តល់មូលនិ ធិដោយផ្ទាល់ ពីព្រោះតែការប្រាក់។ ថ្លៃចំណា
យបន្ថែមជាចម្បងអាស្រ័យទៅល�ើអត្រាការប្រាក់ និ ងរ
យៈពេលដែលប័ ណ្ណកម្ចីត្វរូ បានសង។

ប័ណ ្ណកម្ចីរដ្ឋ
និងការចំណាយល�ើប័ណ ្ណកម្ចី

ហេតុ អវី្ បានជាប័ ណ្ណកម្ចីត្រូវបានប្រើ ? មូលហេតុ
ចម្បងសម្រាប់ ការចេញប័ ណ្ណកម្ចីគឺថាហេដ្ឋា រចនា
សម្ព័ន្ធ ជាធម្មតា ផ្តល់សេវាកម្មក្នុងរយៈពេលច្រើន
ឆ្នាំ ។ ហេតុដូច្នេះ វាសមហេតុផលសម្រាប់ ប្រជាជន
ទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និ ងអនាគត ក្នុងការជួយបង់ ថ្លៃ
ល�ើគម្រោងទាំងនេះ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ វាអាចជាការលំ
បាកក្នុងការបង់ ប្រាក់ទាំងអស់ ក្នុងពេលតែមួយ សម្រាប់
ការចំ ណាយដ៏ ធំនៃគម្រោងទាំងនេះ។
ត�ើ ប្រភេទសំ ខាន់ ៗនៃប័ ណ្ណកម្ចីមានអ្វី ខ្លះ? ប័ ណ្ណក
ម្ចីដែលរដ្ឋប្រើមានពីរប្រភេទធំ ៗគឺប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិ
ច្ចទូទៅ និ ងប័ ណ្ណកម្ចីប្រាក់ចំណូល។ ភាពខុសគ្នា មួ
យរវាងប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅ និ ងប័ ណ្ណកម្ចីចំណូ
លគឺរប�ៀបសងបណ្ណកម្ចីទាំងពីរ។ រដ្ឋបង់ សងប័ ណ្ណ
កម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅ ដោយប្រើមូលនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋ
(គណនីប្រតិបត្តិការចម្បងរបស់ រដ្ឋ ដែលត្រូវបានប្រើ
ដ�ើម្បីបង់ ថ្លៃល�ើការអប់ រំ ពន្ធធនាគារ តំហែទាំសុខភាព
និ ងសេវាកម្មផ្សេងៗទ�ៀត)។
មូលនិ ធិទូទៅត្រូវបានគាំទ្រជាចម្បងដោយពន្ធប្រា
ក់ចំណូល និ ងចំ ណូលពន្ធបានពីការលក់។ រដ្ឋបង់
សងប័ ណ្ណកម្ចីចំណូលពីមូលនិ ធិទូទៅ ប៉ុន្តែក៏បាន
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ចំ នួនបំ ណុលមូ លនិ ធិទូទៅ។ រដ្ឋមានប្រហែលជា
$80 ពាន់ លាននៃប័ ណ្ណកម្ចីដែលគាំទ្រដោយមូ
លនិ ធិទូទៅ ដែលរដ្ឋនឹ ងតម្រូវឲ្យបង់ នូវប្រាក់ដ�ើ ម
និ ងការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត អ្នកបោះឆ្នោត
និ ងរដ្ឋសភាបានអនុម័តប្រហែលជា $38 ពាន់
លាននៃប័ ណ្ណកម្ចីដែលគាំទ្រដោយមូលនិ ធិទូទៅ
ដែលមិ នទាន់ បានលក់ចេញ។ ភាគច្រើននៃប័ ណ្ណកម្ចីទាំង
នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានលក់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំ ខា
ងមុខនេះ ព្រោះគម្រោងបន្ថែមទ�ៀតត្រូវការថវិកា។ ថ្មីៗនេះ
យ�ើងប៉ាន់ ស្មានថា រដ្ឋកំពុងបង់ ប្រហែលជា $7 ពាន់ លាន
ក្នុងមួយឆ្នាំ ពីមូលនិ ធិទូទៅដ�ើម្បីសងប័ ណ្ណកម្ចី។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ នៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោតនេះ។ មានវិធា
នការប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត
នេះ។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 14 នឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋខចី្ប្រាក់
$5.5 ពាន់ លាន ជាបឋមល�ើការស្រាវជ្រាវកោសិ ការដ�ើម
និ ងការអភិវឌ្ឍន៍ ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តថ្មី ក្នុងរដ្ឋ
California។

ទដ
្ឋ ពទទូ ៅនៃ បំណុលប័ណកម
្ណ ចី រ្ ដ ្ឋ
ិ ភា

ផលប៉ ះពាល់ នៃការបោះឆ្នោតនេះល�ើ ការសង
ប្រាក់ បំណុល ។ យ�ើងប៉ាន់ ស្មានថា តម្លៃសរ ុប
(រ ួមទាំងការប្រាក់) ដ�ើម្បីបង់ សងវិធានការប័ ណ្ណកម្ចីកា
តព្វកិច្ច ។ ទូទៅនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតនេះគឺប្រហែលជា
$7.8 ពាន់ លានចំ នួនសរ ុបនេះនឹងស្មើជាមធ្យមប្រហែ
លជា $260 ពាន់ លាន ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់ រយៈពេលប្រ
ហែល 30 ឆ្នាំ ដែលមានចំ នួនប្រមាណ 4 ភាគរយ ច្រើន
ជាងចំ នួនដែលរដ្ឋចំណាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីមូលនិ ធិទូ
ទៅល�ើបំ ណុលប័ ណ្ណកម្ចីរបស់ ខលួន
្ ។ ការចំ ណាយជាក់លា
ក់នឹ ងអាស្រ័យល�ើព័ត៌មានលំ អិតនៃការលក់ប័ណ្ណកម្ចី។
ផលប៉ ះពាល់ នៃការបោះឆ្នោតនេះល�ើ ភាគហ៊ុននៃប្រាក់
ចំ ណូលរដ្ឋ ដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីសងបំ ណុល។
សូចនាករមួយនៃស្ថានភាពបំ ណុលរបស់ រដ្ឋគឺជាចំ ណែក
នៃចំ ណូលមូលនិ ធិទូទៅប្រចាំឆ្នាំ របស់ រដ្ឋ ដែលត្រូវកាត់
ទុកដ�ើម្បីទូទាត់បំណុលប័ ណ្ណកម្ចី។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់
ថាសមាមាត្រសេវាកម្មបំណុលរបស់ រដ្ឋ (DSR)។ ដោយ
សារតែប្រាក់ចំណូលទាំងនេះត្រូវតែត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីស
ងបំ ណុល វាមិ នមានសម្រាប់ ចំណាយល�ើ 

បន្ត

ិ ី រដ្ឋដទៃទ�ៀត ដូចជាប្រតិបត្តិការមហាវិទ្យាល័ យ
កម្មវធ
ឬបង់ ថ្លៃសេវាថែទាំសុខភាពទេ។

ដូចបានបង្ហាញក្នុងរ ូបភាពទី1 DSR
ឥឡូវនេះគឺប្រហែលជា 4 ភាគរយ។ ប្រសិ នប�ើ អ្នក
បោះឆ្នោតមិ នយល់ ព្រមល�ើប័ ណ្ណកម្ចីដែលបានស្នើសុំ
នៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតនេះទេ នោះយ�ើងព្យាករណ៍ទុកថា
DSR របស់ រដ្ឋស្តីពីប័ណ្ណកម្ចីដែលបានអនុម័តរ ួច
ហ�ើយ នឹងក�ើនឡ�ើងក្នុងរយៈពេលពីរបីឆ្នាំ ខាងមុខទ�ៀត
ពោលគឺក�ើនឡ�ើងដល់ ប្រហែល 4.7 ភាគរយនៅឆ្នាំ
2021-22 ហ�ើយបន្ទាប់ មកចាប់ ផ្តើមថយចុះ។
ប្រសិ នប�ើ អ្នកបោះឆ្នោតយល់ ព្រមល�ើប័ ណ្ណកម្ចីកា
តព្វកិច្ចទូទៅដែលបានស្នើសុំល�ើ សន្លឹកឆ្នោតនេះ
យ�ើងព្យាករណ៍ទុកថា វានឹងបង្កើន DSR បានប្រហែល
មួយភាគប្រាំនៃពិន្ទុមួយភាគរយ ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងអ្វី
ដែលវានឹងអាចមានក្នុងរយៈពេលពីរបីឆ្នាំ ខាងមុខទ�ៀត។
DSR របស់ រដ្ឋនាពេលអនាគតនឹងខ្ពស់ជាងអ្វីដែលបាន
បង្ហាញនៅក្នុងតួលេខនេះ ប្រសិ នប�ើ រដ្ឋ និ ងអ្នកបោះ
ឆ្នោតយល់ ព្រមល�ើប័ ណ្ណកម្ចីបន្ថែមនាពេលអនាគត។

រ ូបភាព 1

សមាមា្រតេសវាបំ ណុលៃនមូ លនិ ធិទូេទៅ

ភាគរយៃន្របាក់ចំណូលរបស់ មូលនិ ធិទូេទៅបានេ្របី ្របាស់ េលី េសវាបំ ណុល
7%

ប័ ណ្ណបំណុល េនៅេលី សន្លឹកេឆា្នត
ែខវិចិ កា
្ឆ ឆា្ន ំ 2020
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ការបោះឆ្នោតកងរដ
នុ ្ ្ឋ California

ច្បាប់ បោះឆ្នោតបឋមដោយប�ើ កចំ ហរសម្រាប់ បេក្ខជនកំពូលពីរនាក់ តម្រូវថាបេក្ខជនទាំងអស់ សម្រាប់ ដំណែងក្នុង
ការិយាល័ យតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតែចុះឈ្មោះនៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោតតែមួយ។ កាលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់
ថាជាការិយាល័ យបក្សព័ន្ធ ការិយាល័ យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោតរ ួមមានការិយាល័ យច្បាប់ រដ្ឋ ការិ
យាល័ យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិ ងការិយាល័ យរដ្ឋធម្មនុញរ្ញ បស់ រដ្ឋ។

ទាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដោយប�ើ កចំ ហ និ ងការបោះឆ្នោតសកល អ្នកអាចបោះឆ្នោតជ្រើ សរ�ើសបេក្ខជនណា
មួយ ដោយមិ នគិតពីគណបក្សអាទិភាព ដែលអ្នកបានកំណត់យកនៅ ល�ើ ទម្រង់ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក។
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម បេក្ខជនពីររ ូបដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើ នជាងគេ - មិ នគិតពីគណបក្សអាទិភាព
- នឹ ងបន្តទៅប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតសកល។ ប្រសិ នប�ើ បេក្ខជនទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតភាគច្រើ ន (យ៉ាងតិច
50 ភាគរយ + 1) ការបោះឆ្នោតសកល នៅតែត្រូវធ្វើឡ�ើង។
ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបឋមប�ើ កចំ ហរបស់ រដ្ឋ California មិ នអនុវត្តចំពោះបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះ
ជាប្រធានាធិ បតីសហរដ្ឋអាមេរិក គណៈកម្មធិការកណ្
ដា លប្រចាំខោនធី ឬ ការិយាល័ យក្នុងតំបន់ ទេ។

បេក្ខជនដែលគេសរសេរបញ្ចូលឈ្មោះ ក្នុងសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ ការិយាល័ យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នកបោះ
ឆ្នោត នៅតែអាចឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម។ ប៉ុន្តែ បេក្ខជនដែលគេសរសរបញ្ចូលឈ្មោះក្នុងសន្លឹកឆ្នោត
អាចបន្តទៅការបោះឆ្នោតទូទៅបានតែក្នុងករណីដែលបេក្ខជននោះ ស្ថិតក្នុងចំ ណោមបេក្ខជនណាម្នា ក់នៃបេក្ខជនពីរ
រ ូបដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើ នជាងគេក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនោះ។ ល�ើ សពីនេះទ�ៀត មិ នមានដំ ណ�ើរការតែង
តាំងឯករាជ្យសម្រាប់ ការបោះឆ្នោតទូទៅទេ។
ច្បាប់ រដ្ឋ California តម្រូវឱ្យបោះពុម្ពព័ត៌មានដូចខាងក្រោមនៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ។

ការយា
ិ ល័យត្ រូវបានតែងតាំងដោយគណបក្ស/ការយា
ិ ល័យបក្សពន
័ ្ធ

គណបក្សនយោបាយអាចតែងតាំងបេក្ខជនជាផ្លូវការសម្រាប់ ការិយាល័ យត្រូវបានតែងតាំងដោយ គណបក្ស/
ការិយាល័ យបក្សព័ន្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម។ បេក្ខជនដែលទទួលបានការតែងតាំងនឹ ងធ្វើជាតំណាងគណ
បក្សនោះ ជាបេក្ខជនផ្លូវការសម្រាប់ ការិយាល័ យជាក់លាក់ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅ ហ�ើយសន្លឹកឆ្នោតនឹ ង
ឆ្លុះបញ្ំ ចា ងចំ ពោះ ការកំណត់ ជាផ្លូវការ។ អ្នកដែលទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតច្រើ នបំ ផុត សម្រាប់ គណបក្សនី មួយ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម នឹ ងបន្តទៅប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតសកល។ គណបក្សក៏បោះឆ្នោតជ្រើ សរ�ើសមន្ត្រី
នៃគណៈកម្មធិការកណ្
ដា លប្រចាំខោនធី នៅក្នុងការបោះឆ្នោត បឋមផងដែរ។

អ្នកបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតបានតែ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៃគណបក្សនយោបាយ ដែលខ្លួនបាន
បង្ហាញអាទិភាពក្រោយពេល ចុះឈ្មោះដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ។ ទោះយ៉ាងណា គណបក្សនយោបាយអាច
អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្នា ក់ ដែលបានបដិ សេធការបង្ហាញ អាទិភាពគណបក្សបោះឆ្នោតបាន នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម
របស់ គណបក្សនោះ។

សេចក្តីថ្លែងការស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើ សរ�ើសប្រធានា
ធិ បតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរកបានតាមអនឡាញនៅ
voterguide.sos.ca.gov
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ការបោះឆ្នោតក្ងរដ្ឋ
CALIFORNIA
នុ

បន្ត

ការយា
ិ ល័យដែលត្ រូវតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោត

គណបក្សនយោបាយមិ នមានសិ ទ្ធិតែងតាំងបេក្ខជនផ្លូវការសម្រាប់ ការិយាល័ យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នក
បោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមឡ�ើយ។ បេក្ខជនដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ ការិយាល័ យ ដែលតែងតាំងដោយ
អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងរបស់ ពលរដ្ឋ ហ�ើយមិ នមែនជាបេក្ខជនជាផ្លូវកា
រនៃគណបក្សណាមួយ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនោះទេ។ បេក្ខជនសម្រាប់ ការតែងតាំងទៅការិយាល័ យដែលត្រូវ
តែងតាំង ដោយអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីគណបក្សអាទិភាព ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ឬកង្វះគ
ណបក្សអាទិភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ របស់ ខលួ្ន នៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោត ប៉ុន្តែការកំណត់គណបក្សអាទិភា
ពត្រូវតែជ្រើ សរ�ើសដោយបេក្ខជន ហ�ើយត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ តែជាព័ត៌មាននៃអ្នកបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិ នមា
នន័ យថាបេក្ខជនត្រូវបានតែងតាំង ឬគាំទ្រដោយគណបក្សដែលបានកំណត់ទេ ឬថាមានទំនាក់ទំនងរវាងគណបក្ស
និ ងបេក្ខជន ហ�ើយគ្មា នបេក្ខជនណាដែល ត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានចាត់ ទុកថាជាបេក្ខជនដែល
ត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការ របស់ គណបក្សនយោបាយណាមួយឡ�ើយ។ នៅក្នុងមគ្គុទេសក៍ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតក្នុង
ខោនធី គណបក្សអាចចុះបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ ការិយាល័ យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោត ដែលបានទ
ទួលការយល់ ព្រមជាផ្លូវការពីគណបក្ស។
អ្នកបោះឆ្នោតណាមួយអាចបោះឆ្នោតជ្រើ សរ�ើសបេក្ខជនណាមួយសម្រាប់ ការិយាល័ យ ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោ
យអ្នកបោះឆ្នោតប្រសិ នប�ើ ពួកគេបំ ពេញតាមលក្ខណសម្បត្តិផ្សេងទ�ៀត ដែលតម្រូវឱ្យបោះឆ្នោតសម្រាប់ ការិយាល័
យនោះ។ អ្នកទទួលសម្លេងឆ្នោតពីររ ូបកំពូលក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម បន្តទៅការបោះឆ្នោតសកលសម្រាប់ ការិយា
ល័ យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោត ថ្វីប�ើ ជាបេក្ខជនទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីគណបក្សអាទិភាពដូចគ្នា ក៏
ដោយ។ គ្មា នគណបក្សណាមានសិ ទ្ធិឱ្យបេក្ខជនដែលកំណត់គណបក្សអាទិភាពរបស់ ខលួ្នបន្តទៅការបោះឆ្នោតទូ
ទៅបានទេ ល�ើ កលែងតែបេក្ខជនណាម្នា ក់សថិ ត
្ ក្នុងចំ ណោមបេក្ខជនពីររ ូបដែលទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតច្រើ នជាងគេ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម។

ការយា
ិ ល័យគ្មា នបក្សពន
័ ្ធ

គណបក្សនយោបាយមិ នមានសិ ទ្ធិតែងតាំងបេក្ខជនសម្រាប់ ការិយាល័ យគ្មា នបក្សព័ន្ធ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមទេ
ហ�ើយបេក្ខជននៅឯការបោះឆ្នោតបឋមមិ នមែនជាបេក្ខជនជាផ្លូវការ សម្រាប់ គណបក្សណាមួយសម្រាប់ ការិយាល័
យជាក់លាក់នៅការបោះឆ្នោតសកលទេ។ បេក្ខជនសម្រាប់ ការតែងតាំងឱ្យទៅការិយាល័ យ គ្មា នបក្សព័ន្ធអាចមិ នកំ
ណត់គណបក្សអាទិភាព ឬខ្វះគណបក្សអាទិភាពរបស់ ខលួ្ន នៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោត។ បេក្ខជនពីររ ូបដែលទទួលសម្លេង
ឆ្នោតច្រើ នជាងគេក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនឹ ងបន្តទៅការបោះឆ្នោតសកលសម្រាប់ ការិយាល័ យគ្មា នបក្សព័ន្ធ។

ិ នការសនលឹ ្កឆ្នោត
អ្នកបរច្
ិ ចា គកំពូលៗទៅល�ើ បេក្ខជនរដ្ឋ និងវធា
នៅពេលគណៈកម្មា ធិ ការ (មនុស្ស ឬក្ រុមមនុស្ស ដែលទទួល ឬចំ ណាយលុយក្នុងគោលបំ ណងជះឥទ្ធិពលដល់ អ្នក
បោះឆ្នោតដ�ើ ម្បីគាំទ្រ ឬប្រឆាំងនឹ ងបេក្ខជន ឬវិធានការសន្លឹកឆ្នោត) គាំទ្រ ឬប្រឆាំងវិធានការសន្លឹកឆ្នោត ឬបេក្ខជន
និ ងរៃអង្គាសប្រាក់យ៉ាងតិច $1 លានដុល្លា រ គណៈកម្មា ធិ ការត្រូវរាយការណ៍ពី អ្នកបរិច្ឆាគកំពូលៗទាំង 10 របស់
ខ្លួនទៅគណៈកម្មការអនុវត្តនយោបាយយុត្តិធម៌ នៃរដ្ឋ California (California Fair Political
Practices Commission, FPPC)។ គណៈកម្មា ធិ ការត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះកំពូលទាំង 10
ខ្ព ស់ ជាងគេ
នៅពេលមានការផ្លាស់ ប្តូរ។
បញ្ជីទាំងនេះអាចរកបាននៅល�ើ គេហទំព័ររបស់ FPPC នៅ
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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ការចះុ ឈ្មោះអក
្ន បោះឆ្នោត

ប្រសិនប�ើអក
្ន បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរ ួចហ�ើយ អ្នកមិនចាំបាច់ចះុ ឈ្មោះសារជាថ្មីទេ ល�ើកលែងតែ អ្នកប្រឈ្
ម ោះ អាសយដ្ឋានផ្ទះ
តូ
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អក
ឬប្រសិ
ន
ប�ើ
អ
ក
ចង់
ប្
រ
ឬជ្រើ
ស
រ�ើ
ស
គណបក្សនយោបាយណាមួ
យ
។.
្ន
្ន
តូ

អ្នកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមអនឡាញនៅ registertovote.ca.gov ឬ ទូរស័ព្ទទៅបណ្តា ញទាន់ហេតុការណ៍
បី ្យគេផ្ញទម្រ
ើ ង់បែបបទមកអ្នកតាមប្រៃសណីយ៍។
អ្នកបោះឆ្នោតឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋលេខាធិការតាមលេខ (888) 345-4917 ដ�ើម្ឲ

ពាក្យសំច
ុ ះុ ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតអាចរកបាននៅការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ភាគច្រើន បណ្ណាល័យ ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្ រុង និងខោនធី
ការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធី និងការិយាល័យរដ្ឋលេខាធិការ រដ្ឋ California។
ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានលក្ខខណ្ឌ

ក្នុងអំឡងពេល
14 ថ្ងៃ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត និងរាប់បញ្លទា
ុ
ចូ ំ ងថ្ងៃបោះឆ្នោត អ្នកអាចទៅការិយាល័យមន្ត្បរី ោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីរបស់
អ្នក មណ្ឌលបោះឆ្នោត ឬកន្លែងបោះឆ្នោតដ�ើម្បីចះុ ឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានលក្ខខណ្ឌហ�ើយទៅបោះឆ្នោត។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់បន្ម
ថែ
សម
ូ ចូលទៅ sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/។

ពត
្ ឯ
្ន បោះឆ្នោត
័ មា
៌ នសតីព
ី កជនភាពការចះុ ឈ្មោះអក

ិ ីចះុ ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់នៅផ្ទះដោយមានសុវត្ថិភាព៖ អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនន
កមវ្ម ធ
ួ ដែលកំពង
ុ ប្រឈមនឹងស្ថា នភាពគំរាមកំ
ហែងដល់អាយុជីវិត (ពោលគឺជនរងគ្រោះ និងអ្នករស់រានពអ
ការជួញដរូ មនុស្ស
ី ំព�ហ
ើ ង្
ិ សាកងគ្រួ
្នុ សារ ការឈ្លបចាប់ ការប�ៀតប�ៀនផវភេទ
្លូ
ការរំលោភបំពានមនុស្សចាស់ /មនុស្សពេញវ ័យកង
អាចមានគុ
ណ
សម្ប
ត
រា
ប់
គ្
រាន់
ស
ម្រាប់
ឋា
នៈជាអ្ន
ក
បោះឆ្
តសម្ងា
ត់ ប្រសិនប�ើ
្នុ បន្ក)
្
នោ
តិគ្
ទុ
ិ ីសវុ តភា
ិ ីសវុ តភា
ពួកគេជាសមាជិកសកម្មនៃកមវ្ម ធ
្ថិ ពនៅផ្ទះ។ សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបន្ថែម សូមទាក់ទងកម្មវធ
្ថិ ពនៅផ្ទះរបស់រដ្ឋលេខាធិការតាម
លេខទូរស័ពម
្ទ ន
ិ គិតថ្លៃ (877) 322-5227 ឬចូលទៅកាន់ sos.ca.gov/registries/safe-home/។
ឯកជនភាពនៃព័តមា
ុ ញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អក
្ន នឹងត្រូវបានប្រើដោយមន្រ្បតី ោះ
៌ នអ្នកបោះឆ្នោត៖ ព័តមា
៌ នអំពស
ី ប
ំ ត្រប
ើ ្យអ្នកនូវព័តមា
ឆ្នោតដ�ើម្បីផ្ញឱ
ព
ដ
ណ�
រការបោះឆ្
ត
ដ
ច
ជាទីតា
ងនៃកន្លែងបោះឆ្
ត
និ
ង
បញ្
នោ
ូ
នោ
ហា និងបេក្ខជននានាដែលនឹង
៌ នផវការអំ
ី
ើ
ំ
ំ
្លូ
លេចឡ�ើងល�ើសនក
្លឹ ឆ្នោត។ ការប្រើប្រាស់ពត
័ មា
៌ នការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម គឺត្វរូ បានហាមឃាត់ ដោយច្បាប់
និងមានទោសកម្រិតមជ្ឈិម។ ព័តមា
ុ តំណែង គណៈកម្មា ធិការវិធានការសន្លឹ
៌ នអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែលជាត្រូវបានផ្តល់ទៅបេក្ខជនសម្រាប់មខ
កឆ្នោត ឬជនដទៃទ�ៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោត សម្រាប់គោលបំណងលក្ខណៈសិក្សាស្រាវជ្រាវ សារព័តមា
៌ ននយោបាយ ឫរដ្ឋាភិបាល ដូច
ដែលត្រូវបានសម្រេចដោយរដ្ឋលេខាធិការ។ ប័ណប្ណ �ើកបរ លេខសន្ស
ុ សង្គម ឬ ហត្ថលេខារបស់អក
្ន ដច
ូ ដែលបានបង្ហាញល�ើប័ណច
្ណ ះុ ឈ្
តិ ខ
មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អក
្ន មិនត្រូវអាចបញ្ចេញសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះទេ។ ប្រសិនប�ើអក
្ន មានសំណួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ពត
័ ៌
មានអ្នកបោះឆ្នោត ឬមានបំណងចង់រាយការណ៍អំពកា
ុ ល�ើពត
ូ ទូរស័ព្ទទៅបណ្តា ញ
ី រប្រើប្រាស់ខស
័ មា
៌ នទាំងនេះ ដែលគួរអោយសង្ស័យ សម
ទាន់ហេតុការណ៍អ្នកបោះឆ្នោតឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋលេខាធិការតាមលេខ (888) 345-4917។

ចះុ ឈ្មោះទក
ុ ជាមុននៅអាយដ
ុ ប់ប្រាំមួយឆ្នាំ ។
បោះឆ្នោតនៅអាយដ
ុ ប់ប្រាំបីឆ្នាំ ។

ការចុះឈ្មោះជាមុនអាចរកបានតាមអនឡាញសម្រាប់អក
្ន មានអាយុ 16 ឆ្នាំ និង 17 ឆ្នាំ ដែលមានសិទធិន្ ៅគេហទំពរ័
registertovote.ca.gov ឬតាមរយៈទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះជាក្រដាស។ យុវជនរដ្ឋ California ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមុន
នឹងធ្វើឱ្យការចុះឈ្មោះរបស់ពក
ួ គេសកម្មឡ�ើងវិញ នៅពេលពួកគេមានអាយុ 18 ឆ្នាំ ។
ចុះឈ្មោះជាមុន កងជំ
្នុ ហាន 4 យ៉ាងងាយស្រួល៖
1. ចូលទៅកាន់ registertovote.ca.gov ។
2. ចុចប៊ត
ូ ង
ុ “ចុះឈ្មោះជាមុនដ�ើម្បីបោះឆ្នោត”។
3. ក្លា យជាអ្នកបានចុះឈ្មោះដោយសយ
្ន ។
ំ ើ តគំរប់ 18 ឆ្នាំ របស់អក
្វ័ ប្រវត្តិនៅថ្ងៃកណ�
4. ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត!

ត�ើការចុះឈ្ម ោះជាមុនគជា
ឺ អ្វី?

ប្រសិនប�ើអក
្ន មានអាយុ 16 ឬ 17 ឆ្នាំ ហ�ើយបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌសិទអ
្ន បោះឆ្នោតផ្សេងទ�ៀត អ្នកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមុននៅ
ធិ្ ក
registertovote.ca.gov។
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គ្រាន់តែបំពេញពាក្យសំច
ុ ះុ ឈ្មោះជាមុនតាមអនឡាញ ហ�ើយនៅចំថ្ងៃកណ�
្ន អ្នកនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ំ ើ តគំរប់ 18 ឆ្នាំ របស់អក
ដោយសយ
្វ័ ប្រវត្។
តិ

រប�ៀបបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រប្រៃសណីយ៍
ត�ើនរណាខ្លះអាចបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍បាន?

អ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់ រ ូបដែលបានចុះឈ្មោះរ ួច នឹ ងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍ មួយសន្លឹកសម្រាប់ ការបោះឆ្នោតជាសាកលថ្ងៃ
ទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ ឆ្នាំ 2020។ មន្ត្រីបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី នឹ ងចាប់ ផ្ដើមផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ ទៅកាន់ អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានមុន
ថ្ងៃទី 5 ខែតុលា ឆ្នាំ 2020។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍ របស់ អ្នក ឬត្រូវការស្នើសុំការជំ នួសថ្មី សូម
ទាក់ទងការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នក។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី អាចរកឃ�ើញនៅទំព័រ 110
នៃស�ៀវភៅមគ្គុទេស
្ទ ក៍នេះ។

ិ
រប�ៀបបញ្នសន្
្ន ត្រឡប់មកវញ
លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍របស់អក
ជូ

បន្ទា ប់ ពីបានគូសជម្រើសរបស់ អ្នកនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្ររបស់ អ្នករ ួចរាល់ ហ�ើយ សូមដាក់វានៅក្នុងស្រោមសំ បុត្រផលូ្វការដែល
ផ្ដល់ ជូនដោយការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នក រ ួចបិ ទវាឲ្យជិ ត។ ចុ ះហត្ថលេខា ល�ើស្រោមសំ បុត្រនៅពេលត្រូវបានណែនាំ។
អ្នកមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ បញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកត្រឡប់ មកវិញ។
ដ�ើម្បីធានាសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកមកដល់ តាមកាលកំណត់ សូមបញ្ជូនវាត្រឡប់ មកវិញ៖

តាមប្រៃសណីយ៍ —ត្រូវតែវាយត្រាប្រៃសណីយ៍ ល�ើ សំ បុត្រនៅថ្ងៃទី ឬមុនថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ និ ងបានទទួលដោយការិយាល័ យបោះ
ឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នកមិ នឲ្យយឺ តជាងថ្ងៃទី 20 ខែវិចឆិ កា
្ ។ មិ នតម្រូវឲ្យមានថ្លៃតែមប្រៃសណីយ៍ ឡ�ើយ!
ដោយផ្ទាល់ —យកមកដាក់នៅការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នក ឬនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោត កន្លែងបោះឆ្នោត ឬទីតាំង
ទម្លា ក់សន្លឹកឆ្នោតនៅរដ្ឋ California មុនពេលការិយាល័ យបោះឆ្នោតបិ ទទ្វារនៅម៉ោង 8:00 យប់ នៅថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ ។

ច្បាប់ រដ្ឋផ្ដល់ សេរីភាពដល់ អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការចាត់តាំងនរណាម្នា ក់តាមការជ្រើសរ�ើសរបស់ ពួកគេឲ្យបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសំ បុត្រ
របស់ ពួកគេមកវិញ។ ទោះជាយ៉ា ងណា យ�ើងសូមណែនាំឲ្យអ្នកគ្រាន់ តែចុះហត្ថលេខាល�ើ សន្លឹកឆ្នោតដែលបានបំ ពេញរ ួចរបស់ អ្នក ហ�ើយ
ប្រគល់ ឲ្យនរណាម្នា ក់ដែលអ្នកជ�ឿទុកចិ ត្ត។ ហ�ើយមិ នត្រូវប្រគល់ សន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសំ បុត្ររបស់ អ្នកទេ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នទាន់ បានបិ ទជិ ត
និ ងចុះហត្ថលេខានៅល�ើខ្នងស្រោមសំ បុត្រដែលផ្ដល់ ជូនដោយការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នក។
ទោះបី ជាអ្នកបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្រ និ ងស្រោមសំ បុត្ររបស់ អ្នកក៏ដោយ អ្នកនៅតែអាចបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ នៅ
កន្លែងបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។ យកសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្ររបស់ អ្នកមកកាន់ កន្លែងបោះឆ្នោត ហ�ើយឲ្យវាទៅបុគ្គលិ ក
ការិយាល័ យបោះឆ្នោតដ�ើម្បីដោះដូរជាមួយនឹ ងសន្លឹកឆ្នោតនៅកន្លែងបោះឆ្នោត។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នមានសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្រ
និ ងស្រោមសំ បុត្ររបស់ អ្នកទេនោះ អ្នកអាចនឹ ងបោះឆ្នោតដោយប្រើសន្លឹកឆ្នោតបណ្
ដ ោះអាសន្នបាន។ នេះធានាថា អ្នកនៅមិ នទាន់ បានបោះ
ឆ្នោតរ ួចនៅឡ�ើយទេ។
ខោនធី ទាំងអស់ ផ្ដល់ ជម្រើសដែលអាចទទួលយកបានមួយហៅថាការបោះឆ្នោតតាមសំ បុត្រដែលអាចយកបានពីចម្ងា យ (RAVBM)។
RAVBM អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាជនពិការទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់ ពួកគេនៅផ្ទះ និ ងគូសជ្រើសរ�ើសដោយឯករាជ្យ
និ ងឯកជន មុនពេលផ្ញើវាត្រឡប់ មកកាន់ មន្ត្រីបោះឆ្នោតវិញ។ សូមទាក់ទងមន្ត្រីបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នកសម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម។

ចង់ ឃ�ើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាសាកលនៅថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ ឆ្នាំ 2020
បន្ទា ប់ ពីការិយាល័ យបោះឆ្នោតបិ ទទ្វារនៅម៉ោង 8:00 យប់ ដែរឬទេ? ចូលទៅ
កាន់ គេហទំព័រប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការរដ្ឋ California
តាម electionresults.sos.ca.gov។
គេហទំព័រប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតគឺត្វរូ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរ�ៀងរាល់ ប្រាំនាទីនៅយប់ ថ្ងៃបោះឆ្នោត នៅពេលខោនធី រាយ
ការណ៍លទ្ធផលទៅរដ្ឋលេខាធិ ការ។ មន្ត្រីបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី ផ្ញើលទ្ធផលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដា លផ្លូវការទៅកាន់ គេហទំព័រ

របស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ បន្ទា ប់ ពីការិយាល័ យបោះឆ្នោតបិ ទទ្វារនៅម៉ោង 8:00 យប់ និ ងបន្តផ្ញើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយ៉ា ងហោច
ណាស់ រ�ៀងរាល់ ពីរម៉ោងម្ដង រហូតទាល់ តែសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតត្រូវបានរាប់ អស់ ។
ចាប់ ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 5 ខែវិចឆិ កា
្ រហូតដល់ ថ្ងៃទី 3 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 គេហទំព័រប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹ ងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជា

រ�ៀងរាល់ ថ្ងៃនៅម៉ោង 5:00 ល្ងា ច ខណៈដែលខោនធី រាប់ សន្លឹកឆ្នោតដែលនៅសេសសល់ ។
លទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនឹ ងត្រូវបានប្រកាសផ្សាយនៅត្រឹមថ្ងៃទី 11 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 តាម sos.ca.gov/elections/។
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ជំនួយសម្រាប់អក
្ន បោះឆ្នោតជាជនពកា
ិ រ

រដ្ឋ California ប្តេជ្ញាចិតធា
្ត នាថា អ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់រ ូបអាចបោះឆ្នោតបានប្រកបដោយឯកជនភាព
និងឯករាជ្យភាព។

សម្រាប់ពត
ួ ដែលខោនធីរបស់អក
្ន ផល
្ត ់ជន
ូ អ្នកបោះឆ្នោតជាជនពិការ សូម
័ មា
៌ នលម្ត
អិ បន្ថែមទ�ៀតអំពជ
ី ន
ំ យ
ពិនត
របស់អក
្ន ឬទាក់ទងខោនធីរបស់អក
្ន ។ ព័តមា
ិ ្យម�ើលមគ្ទ្ទេ
័ មា
៌ នអ្នកបោះឆ្នោតកងខោនធី
៌ នទំនាក់
្នុ
គុ សក៍ពត
ទំនងខោនធីមាននៅទំពរ័ 110 នៃមគ្ទេសក៍
នេះ។
គុ

ការបោះឆ្នោតនៅកន្លែងបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោត

ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវការជំនយ
ួ គូសសន្ក
្ន អ្នកអាចជ្រើសយករហូតដល់មនស
ុ ្សពីរនាក់
លឹ ឆ្នោតរបស់អក
បី យ
ដ�ើម្ជ
ួ អ្នក។ បុគ្គលនេះមិនអាចជា៖
• និយោជករបស់អក
្ន ឬនរណាម្នា ក់ ដែលធ្វើការឱ្យនយិ ោជករបស់អក
្ន ឡ�ើយ
ឹ នាំសហជីពកម្មកររបស់អក
• មេដក
្ន ឬនរណាម្នា ក់ ដែលធ្វើការឱ្យសហជីពការងាររបស់អក
្ន

ការបោះឆ្នោតនៅចិញ្ចម
ុ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ មន្ត្រីបោះឆ្
ើ ផ្វលូ អាចឱ្យអ្នកចតនៅជិតកន្លែងបោះឆ្នោតបំផត
នោតនឹងយកបញ្ជីឈ្មោះឲ្យអ្នកចះុ ហត្ថលេខា សន្ក
លឹ ឆ្នោតមួយ និងសម្ភារៈបោះឆ្នោតឯទ�ៀត ដែលអ្នកត្រូវការ មិ
បី កសួ
នថាអ្នកនៅក្បែរគែមចំណតឬនៅកងឡានក
។
្ន ដ�ើម្សា
្តី សូមទាក់ទងមកការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់អក
្នុ
រថាត�ើមានការផ្ដល់ជន
កន្លែងឬមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អក
ូ ការបោះឆ្នោតល�ើចិញ្ម
្ន ឫទេ។
ើ ច ផ្វនៅទី
លូ
គ្រប់កន្លែងបោះឆ្នោត និងមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ តម្រូវឲ្យមានការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់
ជនពិការអាចចូលទៅបោះឆ្នោតបាន ហ�ើយនឹងមានម៉ាស៊ន
ី បោះឆ្នោតដែលអាចចូលប្រើបាន។

ការបោះឆ្នោតនៅផ្ទះ

ប្រព័នប្ធ ោះឆ្នោតតាមសំបុត្រពីចម្ងាយ (RAVBM) ផល
្ត ន
្ន បោះឆ្នោតជាជនពិ
់ វូ ជម្រើសអាចធ្វើបានសម្រាប់អក
ការ ដ�ើម្បីទទួលសន្ក
នៅដ្ឋា ន ហ�ើយគូសវាដោយឯករាជ្យ និង ដោយឯកជន មន
ុ នង
លឹ ឆ្នោតរបស់ខននៅឯលំ
ឹ
លួ្
ផ្ញើវាទៅមន្ត្រីផ្នែកបោះឆ្នោត។ សូមទាក់ទងមន្ត្រីបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីរបស់អក
្ន សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបន្ថែម។

ស�ៀវភៅមគ្ទេសក
ព
័ មា
៌ នអ្នកបោះឆ្នោតបោះពុម ្ភជាអក្សរធំៗ ឬជាសម្លេង
៍ ត
គុ

ស�ៀវភៅមគ្ទេសក៍
នេះអាចរកបានជាទម្រង់បោះពម
នេះក៏
ុ អ
្ភ ក្សរធំៗ និងជាសម្លេង។ ស�ៀវភៅមគ្ទេសក៍
គុ
គុ
អាចរកបានដោយមិនគិតថ្លៃជាភាសាអង់គ្លេសភាសាចិន ភាសាហិណ្ឌី ភាសាជប៉ុន ភាសាខ្មែរ ភាសាកូរ៉ េ
ភាសាអេស្ប៉ាញ ភាសាតាហ្គាឡក
ូ ភាសាថៃ និងភាសាវ�ៀតណាមផងដែរ។
ដ�ើម្បីស្នើសុ៖ំ
សូមទូរស័ព្ទទៅបណ្តា ញទាន់ហេតកា
ុ រណ៍អ្នកបោះឆ្នោតដោយមិនគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋលេខាធិការតាមលេខ
(888) 345-4917
ចូលទៅកាន់ voterguide.sos.ca.gov
ទាញយកទម្រង់ជាសំលេង MP3 នៅ voterguide.sos.ca.gov/audio/km
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សំណួរដែលត្វរូ បានសួរជាញឹកញាប់
ត�ើ ខុំញ្ត្រូវបានចុ ះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរទេ?

ដ�ើ ម្បីអាចមានសិ ទធិច
្ ុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California បាន អ្នកត្រូវតែ៖
•
•
•
•

ជាពលរដ្ឋអាមេរិក និ ងជាអ្នករស់ នៅរដ្ឋ California
មានអាយុចាប់ ពី 18 ឆ្នាំ ឡ�ើងទៅនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
បច្ចុប្បន្នមិនស្ថិតក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋឬសហព័ន្ធឬនៅល�ើ លក្ខខណ្ឌដោះលែងសម្រាប់ ការផ្តន្ទាទោសបទឧក្រិដ្ឋ និ ង
បច្ចុប្បន្នមិនត្រូវបានរកឃ�ើញថាអសមត្ថភាពផ្លូវចិ ត្តក្នុងការបោះឆ្នោតដោយតុលាការ។

ដ�ើ ម្បីពិនិត្យម�ើ លស្ថានភាពនៃការចុះឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក សូមចូលទៅគេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov។

ត�ើ មានអ្វីក�ើតឡ�ើងប្រសិ នប�ើ ខុំភ្លេ
ញ្ ចចុ ះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការ
ចុ ះឈ្មោះរបស់ ខុំញ្?

កុំបារម្ភអី! ប្រសិ នប�ើ អ្នកខកខាននៅថ្ងៃទី 19 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020 ដែលជាថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះ ច្បាប់ រដ្ឋ
California អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចុះឈ្មោះដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោត និ ងបោះឆ្នោតបានរហូតដល់ ម៉ោង 8:00 ល្ងា ច នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅការិយាល័ យបោះ
ឆ្នោតក្នុងខោនធី របស់ អ្នក ឬនៅទីតាំងបោះឆ្នោតណាមួយក្នុងខោនធី របស់ អ្នក។ ដំ ណ�ើរការនេះត្រូវគេហៅថា ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមាន
ល័ ក្ខខ័ណ្ឌ ហ�ើយត្រូវបានគេសំ ដៅជាទូទៅថាជាការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃតែមួយ។
នេះគឺជារប�ៀបដែលវាដំ ណ�ើរការ៖

1. ទៅកាន់ ការិយាល័ យបោះឆ្នោតក្នុងខោនធី មណ្ឌលបោះឆ្នោត ឬកន្លែងបោះឆ្នោតនៅក្នុងខោនធី របស់ អ្នក - ទីតាំងអាចរកបាននៅក្នុង
ស�ៀវភៅមគ្គុទេសក៍ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងខោនធី របស់ អ្នក ឫតាមគេហទំព័រ vote.ca.gov។
2. បំ ពេញប័ ណ្ណចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។

3. បោះឆ្នោតល�ើ សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកនៅការិយាល័ យបោះឆ្នោតក្នុងខោនធី មណ្ឌលបោះឆ្នោត ឬកន្លែងបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក។

4. នៅពេលដែលមន្ត្រីបោះឆ្នោតក្នុងខោនធីដំ ណ�ើរការការចុះឈ្មោះរបស់ អ្នក ហ�ើយកំណត់ថា អ្នកមានសិ ទធិ្
អ្នកនឹ ងត្រូវបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ហ�ើយសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកនឹ ងត្រូវបានរាប់ ។

5. ពិនិត្យម�ើ លថាត�ើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកត្រូវបានរាប់ ឬអត់ ដោយចូលម�ើ លគេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov។ ការិយាល័ យបោះ
ឆ្នោតក្នុងខោនធី មានរហូតដល់ 60 ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពីថ្ងៃបោះឆ្នោត ដ�ើ ម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននេះ។

ត�ើ ខុំញ្អាចសិ ក្សាអំ ពីបេក្ខជន និ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិ នៅកន្លែងណា?

ពិនិត្យម�ើ លស�ៀវភៅមគ្គុទេសក៍ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងខោនធី របស់ អ្នកសម្រាប់ ព័ត៌មានអំ ពីបេក្ខជន និ ងវិធានការក្នុងមូលដ្ឋា នរបស់ អ្នក។
ចាប់ ផ្តើមនៅទំព័រទី 16 នៃស�ៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះ អ្នកនឹ ងឃ�ើញព័ត៌មានអំ ពីសំណ�ើ ប្រជាមតិទូទាំងរដ្ឋ។
ដ�ើ ម្បីស្វែងរកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបេក្ខជនប្រធានាធិ បតី សូមចូលម�ើ លគេហទំព័ររបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ vote.ca.gov។

ិ គទានល�ើ យុទនា
ដ�ើ ម្បីស្រាវជ្រាវការធ្វើ វភា
្ធ ការសម្រាប់ បេក្ខជនរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា នចូលទៅកាន់ គេហទំព័ររបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការនៅ
powersearch.sos.ca.gov។
ិ គទានល�ើ យុទនា
ដ�ើ ម្បីស្រាវជ្រាវការធ្វើ វភា
្ធ ការសម្រាប់ បេក្ខជនប្រធានាធិ បតី និ ងសមាជិ កសភាចូលទៅកាន់ គេហទំព័ររបស់ គណៈកម្មការរ�ៀ
បចំ ការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនៅ www.fec.gov។

ត�ើ មានឧបករណ៍អ្វី ខ្លះដែលអាចរកបាននៅល�ើ គេហទំ ព័ររបស់ រដ្ឋ លេខាធិ ការ?
ចូលទៅកាន់ vote.ca.gov ដ�ើ ម្បីរកឧបករណ៍សម្រាប់ ជួយអ្នក៖
•
•
•

ពិនិត្យព័ត៌មានចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក
ចុះឈ្មោះ ឬចុះឈ្មោះឡ�ើងវិញដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោត

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ ការតាមដានសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះតាមសំ បុត្រ

•

ស្វែងរកកន្លែងបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក

•

ទាក់ទងការិយាល័ យបោះឆ្នោតក្នុងខោនធី របស់ អ្នក
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ត�ើខុំបោ
ញ្ ះឆ្នោតនៅកន្លែងណា?

បន្ត

ខោនធី នីមួយៗមានកន្លែងបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោត ប�ើ កនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។ ខោនធីទាំងអស់ ក៏នឹងមានកន្លែងបោះឆ្នោតមុន
និ ងដោយផ្ទាល់ មួយ ឬច្រើ ន។ ដ�ើ ម្បីស្វែងរកទីតាំងបោះឆ្នោតមុនរបស់ អ្នក សូមចូលទៅគេហទំព័រ vote.ca.gov ឬពិនិត្យម�ើ លស�ៀវភៅ
មគ្គុទ្ទេសក៍ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងខោនធី របស់ អ្នក។
អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទមកបណ្តា ញទាន់ ហេតុការណ័អ្នកបោះឆ្នោត ឥតគិតថ្លៃ របស់ រដ្ឋលេខាធិ ការលេខ (888) 345-4917 បានផងដែរ។

អ្នកក៏អាចផ្ញើសារពាក្យថា “Vote” ទៅ GOVOTE (468683) ដ�ើ ម្បីរកទីតាំងនៃកន្លែងបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក។

ប្រសិ នប�ើ អ្នករស់ នៅក្នុងខោនធី មួយនៃខោនធីទាំងនេះ៖ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles,
Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, ឬ Tuolumne អ្នកអាចបោះឆ្នោតនៅ
មណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយក្នុងខោនធី របស់ អ្នក។ ចូលទៅគេហទំព័រ voterschoice.sos.ca.gov។

ត�ើ ខុំបោះឆ្
នោ តតាមសំ បុត្រប្រៃសណីយ៍ដោយរប�ៀបណា?
ញ្

សម្រាប់ ការបោះឆ្នោតនេះ រាល់ អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់ នៅរដ្ឋ California នឹ ងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ បោះ
តាមសំ បុត្រ។ ការិយាល័ យបោះឆ្នោតក្នុងខោនធី របស់ អ្នកនឹ ងផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ ចាប់ ផ្តើមពីថ្ងៃទី 5 ខែតុលាឆ្នាំ 2020 ។
សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមម�ើ លទំព័រ 83 ស�ៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះ។

ិ នូ វសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្ររបស់ ខុំញ្?
ត�ើ ត្រូវការតែមតម្លៃប៉ុ ន្មានដ�ើម្បីផ្ញើត្រឡប់ ទៅវញ
គ្មា នតែម គ្មា នបញ្ហា! ការបិ ទតែមល�ើ ស្រោមសំ បុត្រសន្លឹកឆ្នោតតាមសំ បុត្រ ត្រូវបានបង់ ប្រាក់ជាមុនដោយខោនធី និ ងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់
អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ នៅរដ្ឋ California។

ិ ដោយរប�ៀបណា?
ត�ើខុំញ្អាចផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំបុត្ររបស់ខុំទញ្ ៅវញ

បន្ទាប់ ពីបានគូសជម្រើ សរបស់ អ្នកនៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្ររបស់ អ្នករ ួចរាល់ ហ�ើយ សូមដាក់វានៅក្នុងស្រោមសំ បុត្រផ្លូវការដែល
ផ្ដល់ជូនដោយការិយាល័ យបោះឆ្នោតខោនធី របស់ អ្នក និ ងបិ ទវា។ ចុះហត្ថលេខា ល�ើ ស្រោមសំ បុត្រត្រង់ កន្លែងដែលត្រូវបានណែនាំ។
អ្នក មានជម្រើ សជាច្រើ នសម្រាប់ បញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកត្រឡប់ មកវិញ។
ដ�ើ ម្បីធានាថាសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកមកដល់ តាមកាលកំណត់ សូមបញ្ជូនវាត្រឡប់ មកវិញ៖

•

តាមប្រៃសណីយ៍ —ត្រូវតែបានវាយត្រាល�ើ សំបុត្រនៅថ្ងៃទី ឬមុនថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ និ ងត្រូវបានទទួលដោយការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំ
ខោនធី របស់ អ្នកមិ នឲ្យយឺ តជាងថ្ងៃទី 20 ខែវិចឆិ កា
្ ឡ�ើយ។ មិ នតម្រូវឲ្យមានថ្លៃតែមប្រៃសណីយ៍ ឡ�ើយ!

•

ដោយផ្ទាល់ —យកមកដាក់នៅការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នក ឬនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោត ឫកន្លែងបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ
California ឬទីតាំងទម្លា ក់សន្លឹកឆ្នោត ឬប្រអប់ ទម្លា ក់ណាមួយ មុនពេលការិយាល័ យបោះឆ្នោតបិ ទទ្វា រនៅម៉ោង 8:00 យប់ នៅថ្ងៃទី
3 ខែវិចឆិ កា
្ ។

•

ច្បាប់ រដ្ឋផ្ដល់សេរីភាពដល់ អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការចាត់តាំងនរណាម្នា ក់តាមការជ្រើ សរ�ើសរបស់ ពួកគេឲ្យបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតបោះតាម
សំ បុត្រប្រៃសណីយ៍ របស់ ពួកគេមកវិញ។ ទោះជាយ៉ា ងណា យ�ើ ងសូមណែនាំឲ្យអ្នកគ្រាន់ តែចុះហត្ថលេខាល�ើ សន្លឹកឆ្នោតដែលបាន
បំ ពេញរ ួចរបស់ អ្នក ហ�ើយប្រគល់ ឲ្យនរណាម្នា ក់ដែលអ្នកជ�ឿទុកចិ ត្ត។ មិ នត្រូវប្រគល់ សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍ របស់ អ្នកទេ
ប្រសិ នប�ើ អ្នកមិ នទាន់ បានបិ ទជិ ត និ ងចុះហត្ថលេខានៅល�ើ ខ្នងស្រោមសំ បុត្រដែលផ្ដល់ជូនដោយការិយាល័ យបោះឆ្នោតខោនធី របស់ អ្នក។

ត�ើ ខុំញ្អាចទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបានទេ?

ខណៈពេលដែលយ�ើ ងណែនាំឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតប្រើ សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្រ អ្នកនឹ ងនៅតែមានជម្រើ សបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ នៅគ្រប់ ខោ
នធីបាន ។ យកសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្រទៅកាន់ ការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នក ឬទៅទីតាំងបោះឆ្នោត ហ�ើយប្រគល់ វា
ទៅឲ្យមន្រ្តីបោះឆ្នោតដ�ើ ម្បីផ្លាស់ ប្តូរយកសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ កន្លែងបោះឆ្នោតផ្ទាល់ ។ ប្រសិ នប�ើ អ្នកមិ នមានសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍
និ ងស្រោមសំ បុត្ររបស់ អ្នកទេនោះ អ្នកអាចនឹ ងបោះឆ្នោតដោយប្រើ សន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នបាន។ នេះធានាថា អ្នកនៅមិ នទាន់ បានបោះ
ឆ្នោតរ ួចនៅឡ�ើយទេ។
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ត�ើ អ្នកបោះឆ្នោតដែលជាជនពិ ការអាចបោះឆ្នោតតាមសំ បុត្របានទេ?

បន្ត

ការិយាល័ យបោះឆ្នោតខោនធីទាំងអស់ ត្រូវបានតម្រូវអោយផ្តល់ជូននូវជម្រើ សដែលអាចប្រើ ដោយជនពិការបាន ដែលហៅថាការបោះ
ឆ្នោតតាមសំ បុត្រដែលអាចធ្វើ បានពីចម្ងា យ(RAVBM)។ RAVBM អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាជនពិការទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់
ពួកគេនៅផ្ទះ និ ងគូសជ្រើ សរ�ើសដោយឯករាជ្យ និ ងឯកជន មុនពេលផ្ញើវាត្រឡប់ មកកាន់ មន្ត្រីបោះឆ្នោតវិញ។ សម្រាប់ ថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ ឆ្នាំ
2020 ការបោះឆ្នោតសកល អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់ អាចប្រើ ជម្រើ ស RAVBM បាន។ ដ�ើ ម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់ RAVBM
សូមចូលទៅគេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov។

ត�ើ ខុំដ
ញ្ ឹ ងដោយរប�ៀបណាថា ខោនធីទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្ររបស់ ខុំញ្?

អ្នកបោះឆ្នោតអាចទទួលបានការជូនដំ ណឹងស្តីពីស្ថានភាពនៃសន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមសំ បុត្ររបស់ ពួកគេដោយចុះឈ្មោះសម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ឧបករ
ណ៍ “ត�ើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ ខ្ញុំនៅឯណា?”។ ចុះឈ្មោះតាមគេហទំព័រ wheresmyballot.sos.ca.gov ដ�ើ ម្បីទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពអំ ពីស្ថាន
ភាពនៃសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្ររបស់ អ្នកតាមរយៈសារជាអក្សរ (SMS) អ៊ីម៉ែល ឬការហៅជាសំ ឡេង។
នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ “ត�ើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ ខ្ញុំនៅឯណា?” អ្នកនឹ ងទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពនានាដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលការិយាល័ យ
បោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នក៖
•

ផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍

•

ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក

•

រាប់ សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក ឬ

•

រកឃ�ើញបញ្ហាជាមួយសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក។

ត�ើ ខុំញ្អាចឈប់ សម្រាកពី ការងារដ�ើម្បីបោះឆ្នោតបានទេ?

និ យោជិ កទាំងអស់ មានសិ ទធិឈ
្ ប់ សម្រាកដ�ើ ម្បីទៅបោះឆ្នោត ប្រសិ នប�ើ ពួកគេមិ នមានពេលគ្រប់ គ្រាន់ ក្រៅពីម៉ោងធ្វើ ការដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោតនោះ។

និ យោជិ កអាចត្រូវបានផ្តល់ពេលវេលាច្រើ នតាមដែលពួកគេត្រូវការ ដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែទទួលបានការគិតប្រាក់ឈល
្នួ អតិបរមាតែពីរម៉ោង
ប៉ុណ្ណោះ។ និ យោជកអាចតម្រូវឱ្យនិ យោជិ កជូនដំ ណឹងជាមុនថា ពួកគេនឹ ងត្រូវការពេលសម្រាកបន្ថែមដ�ើ ម្បីទៅបោះឆ្នោត។ និ យោជកអាច
តម្រូវឱ្យមានការឈប់ សម្រាកតែនៅមុន ឬចុងបញ្ចប់នៃវេនធ្វើ ការរបស់ និយោជិ កតែប៉ុណ្ណោះ។
ប្រសិ នប�ើ អ្នកមានសំ ណួរ ទូរស័ ព្ទមកបណ្តា ញទាន់ ហេតុការណ៍អ្នកបោះឆ្នោត ឥតគិតថ្លៃ របស់ រដ្ឋលេខាធិ ការតាមលេខ (888) 345-4917។

ត�ើ ខុំញ្ត្រូវការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណដ�ើម្បីបោះឆ្នោតទេ?

ក្នុងករណីភាគច្រើ ន អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California មិ នចាំបាច់ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណ មុនពេលពួកគេបោះឆ្នោតទេ។

អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង្ហាញទម្រង់ មួយនៃអត្តសញ្ញាណ នៅកន្លែងបោះឆ្នោត ប្រសិ នប�ើ អ្នកបោះឆ្នោតល�ើ កដំ បូង បន្ទាប់ ពីការចុះឈ្មោះតាមសំ បុត្រ
ឬតាមអនឡាញ ហ�ើយអ្នកមិ នបានផ្តល់នូវឯកសារដូចខាងក្រោមនៅល�ើ ពាក្យសុំរបស់ អ្នក (ឬអត្តសញ្ញាណផ្សេងទ�ៀត)៖
•

ប័ ណ្ណប�ើកបរ ឬលេខអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណដែលចេញដោយរដ្ឋ ឬ

•

លេខបួនខ្ទង់ចុងក្រោយនៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់ អ្នក។

ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទមួយចំ នួននៃអត្តសញ្ញាណ ដែលអាចទទួលយកបាន យោងទៅតាមច្បាប់ រដ្ឋ និ ងច្បាប់ សហព័ន្ធ៖
•
•
•
•

ប័ ណ្ណប�ើកបរ ឫប័ ណ្ណអត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយរដ្ឋ
លិ ខិតឆ្លងដែន
ប័ ណ្ណអត្តសញ្ញាណនិ យោជិ ក
ប័ ណ្ណអត្តសញ្ញាណយោធា

•
•
•
•

ប័ ណ្ណអត្តសញ្ញាណសិ ស្ស ឬនិ ស្សិត
ប័ ណ្ណចូលក្លឹបសុខភាព
ប័ ណ្ណផែនការធានារ៉ាប់រង
កាតឥណទាន ឬកាតឥណពន្ធ

សម្រាប់ បញ្ជីពេញ សូមចូលម�ើ ល “លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យមានអត្តសញ្ញាណទីកន្លែងបោះឆ្នោត” តាម sos.ca.gov/elections/hava-id-standards។
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សំ ណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹ កញាប់

បន្ត

ត�ើ ខុំញ្អាចជួ យអ្វី បានខ្លះ?

ចូលរ ួមជាបុគ្គលិ កបោះឆ្នោត! ទទួលបានបទពិសោធន៍ ជាក់ស្តែង និ ងចូលរ ួមនៅក្នុងផ្នែកសំ ខាន់ តែមួយគត់នៃលទ្ធិប្រជាធិ បតេយ្យរបស់
យ�ើ ងគឺ - ការបោះឆ្នោត!
ដ�ើ ម្បីធ្វើ ជាបុគ្គលិ កបោះឆ្នោត អ្នកត្រូវតែ៖
• ជាពលរដ្ឋអាមេរិក ឬអ្នកមានទីលំនៅអចិ ន្រ្តៃយ៍ ស្របច្បាប់ ឬ
• ជាសិ ស្សវិទ្យាល័ យដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ។

បុគ្គលិ កបោះឆ្នោត៖
• រ�ៀបចំ ប�ើកនិ ងបិ ទកន្លែងបោះឆ្នោត
• ជួយអ្នកបោះឆ្នោតឱ្យយល់ ពីសិទធិរ្ បស់ ពួកគេ
• ការពារសន្លឹកឆ្នោត និ ងគ្រឿងបរិក្ខាបោះឆ្នោត
• រកបានប្រាក់បន្ថែម (ចំ នួនទឹកប្រាក់ខុសគ្នា តាមខោនធី )
• ចូលរ ួមចំ ណែកដល់ សហគមន៍ របស់ ពួកគេនិ ងជួបអ្នកជិ តខាង
ដ�ើ ម្បីបម្រើ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិ កបោះឆ្នោតសិ ស្សវិទ្យាល័ យ សិ ស្សត្រូវតែ៖
• ជាពលរដ្ឋអាមេរិក ឬអ្នកមានទីលំនៅអចិ ន្រ្តៃយ៍ ស្របច្បាប់
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 16 ឆ្នាំ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
• ចូលរ�ៀននៅវិទ្យាល័ យរដ្ឋ ឬឯកជន
• មានពិន្ទុមធ្យមភាគយ៉ា ងហោចណាស់ 2.5
• ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្តា យនិ ងសាលារ�ៀន
• ចូលរ ួមវគ្គបណ្តុះបណ្តា ល
សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមអំ ពីការក្លា យជាបុគ្គលិ កបោះឆ្នោត សូមទាក់ទងការិយាល័ យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី របស់ អ្នក ឬចូលទៅគេហទំព័រ
vote.ca.gov។

ពិនិត្យម�ើលស្ថានភាពអ្ន កបោះឆ្នោតរបស់អ្នកតាមអនឡាញ

ចូលម�ើ លទំព័រអំ ពីស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតររបស់ ខ្ញុំ របស់ រដ្ឋលេខាធិ ការនៅល�ើ
voterstatus.sos.ca.gov ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកអាចពិនិត្យស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរ
បស់ អ្នក ស្វែងរកកន្លែងបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក និ ងមានច្រើ នទ�ៀត។

ប្រើ ស្ថានភាពអ្ន កបោះឆ្នោតរបស់ ខុំញ្ ដ�ើ ម្បី៖

•
•
•
•
•

•
•

ម�ើលថាត�ើអក
្ន ត្រូវបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងប�ើដូច្នេះ កងខោនធ
ីណាមួយ
្នុ
ពិនត
ូ ចិតរ្ត បស់អក
្ន
ិ ្យម�ើលគណបក្សនយោបាយដែលស្រលាញ់ចល
រកកន្លែងបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អក
្ន
ស្វែងរកព្រឹតកា
ូ ដ្ឋា នរបស់អក
្ន
្តិ រណ៍បោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅកងម
្នុ ល
ទទួលបានមគ្គុទេសក៍ពត
ួ ល�ើកៗ (សម
ូ ម�ើលខាងក្រោម
័ មា
៌ នអ្នកបោះឆ្នោត តាមរយៈអ៊ីមែលមុនការបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋមល
សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបន្ថែមចំពោះការដកជម្រើស VIG ចេញ។)
ស្វែងរកព័តមា
្ន
៌ នទាក់ទងសម្រាប់ការិយាល័យការបោះឆ្នោតខោនធីរបស់អក
ពិនត
្ន
ិ ្យម�ើលស្ថានភាពបោះឆ្នោតតាមសំបតុ ្រ ឬ សន្ក
លឹ ឆ្នោតបណ្តោះអាសនរ្ន បស់អក

ន
ដ�ើម្បីពន
្ន បោះឆ្នោតរបស់អក
្ន អក
្ន ត្រូវបញ្លនាមខ្
្ណ ើកបររដ្ឋ California
ិ ត
ិ ្យម�ើលស្ថានភាពអក
លួ នាមត្រកូល ប័ណប�
ចូ
ឬលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លេខបួនខង
្ទ ់ចង
ុ ក្រោយនៃលេខសនស
ុ សងម
្គ របស់អក
្ន និងថ្ងៃខែឆ្នាំ កំណ�ើតរបស់អក
្ន ។
្តិ ខ

អក
្ន អាចប្រើឧបករណ៍ស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសដកចេញពកា
ុ ប្រសិនប�ើអក
្ន បោះឆ្នោតចុះ
ី រទទួល VIG រដ្ឋ។ ប៉ន្តែ
បី ទួលវា តាមប្រៃសណីយ៍ VIG រដ្ឋនង
ឈ្មោះម្នា ក់ទ�ៀត នៅក្នុងក្ រុមគ្រួសាររបស់អក
្ន ស្នើសដំុ �ើម្ទ
ឹ នៅត្រូវបានផ្ញើរទៅអាស័យដ្ឋា នរបស់
អ្នក។ ប្រសិនប�ើអក
្ន បានជ្រើសរ�ើសមិនប្រើ និងមិនទទួលយក VIG តាមសំបតុ ្រនោះទេ ព័តមា
៌ នអំពីបេក្ខជនទូទាំងរដ្ឋ និងវិធានការ
បោះឆ្នោតនង
ួ ៗ។
ឹ នៅតែអាចរកបាននៅល�ើគេហទំពរ័ VIG (voterguide.sos.ca.gov) មុនពេលដំណ�ើរការបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋនម
ី យ
ើ ។
ចូលទៅគេហទំពរ័ voterstatus.sos.ca.gov ដ�ើម្បីចាប់ផ្តម
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វិធានការផ្តួចផ្តើ មនេះបានដាក់ជូនប្រជាជន
ដោយអនុលោមទៅតាមមាត្រានៃភាគ 8 មាត្រា II នៃធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ
California។
វិធានការផ្តួចផ្តើ មនេះធ្វើ វសិ ោធនកម្មរដ្ឋ California និ ង បន្ថែមផ្នែក
ទៅក្នុងកូដសុខភាពនិ ងសុវតិភា
្ថ ព ដូច្នេះមាត្រាដែលមានស្រាប់ ដែល
បានស្នើឲ្យលុបចោលត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុង អក្សរឆូ តចោល ហ�ើយមាត្
រាថ្មីៗដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលត្រូវបានបោះពុម្ពជា អក្សរទ្រេត
ដ�ើ ម្បីបង្ហាញថាវាថ្មី។

សំណ�ើច្បាប់
ភាគ 1.

ការផ្តួចផ្តើ មការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មរដ្ឋ
California និ ងការព្យាបាល ថ្ំ នា ព្យាបាល ឆ្ំនា 2020
ចំ ណងជ�ើ ង

វិធានការនេះត្រូវបានគេដឹ ងហ�ើយអាចត្រូវបានល�ើ កឡ�ើងដូចជា
“ការស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវដ�ើ ម ការព្យាបាល
និ ងការព្យាបាលកោសិ កាដ�ើ មរបស់ រដ្ឋ California នៅឆ្ំនា 2020 ។”
ភាគ. 2.

ការរកឃ�ើញ និ ងសេចក្តីប្រកាស។

ប្រជាជននៃរដ្ឋ California រកឃ�ើញ និ ងប្រកាសដូចខាងក្រោម៖
(a) នៅឆ្ំនា 2004 អ្នកបោះឆ្នោ តរដ្ឋ California បានច្រានចោលកិច្ច ប្
រឹងប្រែងរបស់ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងការកំនត់ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ
មដោយបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកោសិ កា និ ង
ការព្យាបាលដោយកោសិ កាដ�ើ មផ្ទាល់ ខលួន
្ ធ្វើ ឲ្យរដ្ឋ California បានក្លា
យជានាំមុខគេទូទាំងពិភពលោកក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម។
(b) ចាប់ តាំងពីពេលនោះមកវិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្រ្តបង្កើតថ្មីរបស់ រដ្ឋ
California (វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មរបស់ រដ្ឋ California)
ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដោយអ្នកបោះឆ្នោ តរដ្ឋ California
បានផ្តល់មូលនិ ធិដល់ គម្រោងស្រាវជ្រាវជាង 1,000 នៅតាមវិទ្យាស្ថាន
និ ងអាជី វកម្មចំនួន 70 នៅទូទាំង រដ្ឋ ដែលបាននាំឲ្យមានការស្រាវ
ជ្រាវស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តជាង 2,500 រ ូបរ ួមទាំងការរកឃ�ើញ ដែ លបា
នរ ួមចំ ណែកដល់ ការសាកល្បងគ្លីនិករបស់ មនុស្សជាង 70
នាក់ក្នុងគោលបំ ណងស្វែងរកការព្យាបាល និ ងការព្យាបាលសម្រាប់ ការរ
ងរបួសរំ រ៉ៃ
៉ា និ ងជំ ងឺ។ របកគំហ�ើញជាច្រើ នទ�ៀតកំពុងស្ថិត នៅក្នុងបំ ពង់
បកប្រែដែលរង់ ចាំថវិកាបន្ថែម ដ�ើ ម្បីរក
ំ ិលពួកគេឆ្ពោះទៅរកការសាកល្ប
ងព្យាបាល។ រហូតមកដល់ បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកជំ ងឺប្រមាណ 2,000
នាក់ត្វរូ បានគេរំពឹងថានឹ ងត្រូវបានព្យាបាល នៅក្នុងការសាកល្បងគ្លីនិក
ិ យា
ដែលផ្តល់មូលនិ ធិដោយវិទ្យាស្ថាន ឬមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពរបស់ វទ្
ស្ថានហ�ើយអ្នកជំ ងឺជាង 4,000 នាក់ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹ ងត្រូវចុះឈ្
មោះ។ នៅក្នុងការសាកល្បងគ្លីនិករបស់ មនុស្សដែលវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
កោសិ កាដ�ើ មនៃរដ្ឋ California បានផ្តល់ថវិកាដល់ ការស្រាវជ្រាវ
ឬការព្យាបាលដោយការព្យាបាល ឬនៅវិទ្យាស្ថាននៃមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តម
ភាព។

(c) ក្ រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលឧបត្ថមថ
្ភ វិកាដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកោ
សិ កាដ�ើ មរដ្ឋ California កំពុងធ្វើ ការដ�ើ ម្បីអភិវឌ្ឍ និ ងព្យាបាលជំ ងឺ
និ ងរបួសដែលបំ ផលិ ្ចបំ ផ្លាញរ ួមមាន ដោយមិ នកំណត់ជំងឺមហារីក
ជំ ងឺទឹកនោមផ្អែម ជំ ងឺបេះដូង ជំ ងឺផលូ្វដង្ហើ មទាប តំរងនោម
ជំ ងឺវង្វេងវង្វាន់ ជំ ងឺផាកឃីនសាន់ របួសខួរឆ្អឹងខ្នង ខ្វា ក់ភ្នែក
ជំ ងឺក្រិនសរសៃឈាមអាល់ តូស្ត្រូក ជំ ងឺអេដស៍/ហ៊ីវ ជំ ងឺក្រិនច្រើនកន្លែង

ិ លចរិក ការធ្លាក់ទឹកចិ ត្ត
និ ងជំ ងឺសុខភាពផ្លូវចិ ត្តដូចជា ដូចជាជំ ងឺវក
និ ងជំ ងឺកង្វះប្រសាទក្បាល។

14

(d) ក្ រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលឧបត្ថមថ
្ភ វិកាដោយវិទ្យាស្ថាន កំពុង
ជ�ឿនល�ឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្នុង ការព្យាបាល ជំ ងឺដ៏សាហាវជាច្រើ នរា
ប់ ចាប់ ពីការព្យាបាលជំ ងឺមហារីក រហូតដល់ ការជួយរកវិធីព្យាបាលជំ ងឺ
ិ កុមារជាច្រើ នរ ួចទៅ
“bubble baby” ដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវត
ហ�ើយ ប៉ុន្តែគម្រោងជាច្រើ ន ត្រូវការថវិកាបន្ថែម ដ�ើ ម្បីផ្ទេរពីដំ ណាក់កា
លស្រាវជ្រាវទៅគ្លីនិក។

(e) ការព្យាបាលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយមានការគាំទ្រពី វិទ្យាស្ថានស្
ិ ។
រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មរដ្ឋ California កំពុងផ្លាស់ ប្តូរជី វត
សូមអរគុណចំ ពោះការស្រាវជ្រាវនេះ សិ ស្សវិទ្យាល័ យម្នាក់ដែលពិការក្នុ
ងគ្រោះថ្នាក់ហក់ចូលអាងទឹក
អាចមានមុខងារចលនាដូចដ�ើ មវិញហ�ើយបន្តទៅមហាវិទ្យាល័ យ; ម្តា
យដែលពិការភ្នែកពីជំងឺតាមពូជបានម�ើ លឃ�ើញឡ�ើងវិញ; ហ�ើយការព្
យាបាលត្រូវបានរកឃ�ើញសម្រាប់ ជំងឺ ដែលបណ្តា លឲ្យស្លា ប់ ទារក។
(f) តាមរយៈឆ្ំនា 2018 គម្រោងស្រាវជ្រាវដែលផ្តល់មូលនិ ធិដោយ វិទ្យាស្ថា
នត្រូវបានប៉ាន់ ប្រមាណថា បានបង្កើត មូលនិ ធិផ្គូរផ្គងជាង $3 ពាន់ លាន
ដែលបង្កើតការងារបានពេញម៉ោ ងជាង 55,000 នៅរដ្ឋ California
ដែលជាលទ្ធផលបានមកពីចំណូលពន្ធរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋានប្រមាណ $641
លាន។ ការក�ើនឡ�ើងចំ នួន $10.7 ពាន់ លាននៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
នៅរដ្ឋ California ។ វិទ្យាស្ថាន ស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មរបស់ រដ្ឋ
California បានទាក់ទាញអ្នកស្រាវជ្រាវក្រៅរដ្ឋរាប់ រយរ ូប
និ ងក្ រុមហ៊ុនជាច្រើ នទៅរដ្ឋ California ធ្វើ ឲ្យរដ្ឋ California
ក្លា យជាអ្នកនាំមុខគេនៅទូទាំងពិភពលោក។ ថវិកាដែលត្រូវគ្នា ជាង $3 ពា
ន់ លានដែលត្រូវបានបង្កើតដោយគម្រោងទាំងនេះមានសុពលភាពដល់ តម្
លៃនៃការសម្រេចចិ ត្តរបស់ អ្នកបោះឆ្នោ តក្នុងការវិនិយោគ ក្នុងការស្រាវជ្រាវ
និ ងការព្យាបាលដ�ើ ម្បីព្យាបាល និ ងព្យាបាលជំ ងឺរំ រ៉ៃ
៉ា និ ងរបួស។

ិ យាស្ថានផ្តល់មូលនិ ធិស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មរបស់ រដ្ឋ
(g) ទោះបី វទ្
California ទទួលបានលទ្ធផលល្អក៏ដោយ
ការងារជាច្រើ ននៅតែត្រូវធ្វើ ។
ជាមួយនឹ ងការរឹតត្បិតថ្មីរបស់ សហព័ន្ធល�ើការស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ ៗរប�ៀប
វារៈប្រឆាំងនឹ ងវិទ្យាសាស្ត្រដែលកំពុង ក�ើនឡ�ើង និ ងការគំរាមកំហែងកា
ត់បន្ថយថវិការស្រាវជ្រាវ និ ងការអភិវឌ្ឍន៍ សហព័ន្ធរដ្ឋ California
ជាថ្មីម្តង ទ�ៀត ត្រូវតែនាំមុខដ�ើ ម្បីធានាថាតំបន់ ស្រាវជ្រាវដ៏ ជោគជ័ យ
នេះនៅតែបន្ត និ ងដ�ើ ម្បីជំរ ុញគម្រោងពី
ការស្រាវជ្រាវដំ ណាក់កាលទៅគ្លីនិក។

(h) ប�ើ គ្មានថវិកាបន្ថែមទេគម្រោងស្រាវជ្រាវ និ ងការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលមានជោគ
ជ័ យទាំងនេះនឹ ងត្រូវបង្ខំ ឲ្យបញ្ឈប់ ការងារល�ើ ការព្យាបាលដែលអាចផ្លាស់ ប្តូរជី
វិតបាន។ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មរបស់ រដ្ឋ California
ត្រូវការមូលនិ ធិបន្ថែមដ�ើ ម្បីជួយ នាំមកនូវ ការរកឃ�ើញប្រកបដោយជោគជ័ យ
តាមរយៈដំ ណ�ើរការអភិវឌ្ឍន៍ រ ួមទាំងការសាកល្បងព្យាបាល ដោយមានគោល
ដៅធ្វើ ឲ្យការព្យាបាលមានសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺរដ្ឋ California
ដែលមានជំ ងឺរំ រ៉ៃនិ
៉ា ងរងរបួស។
ភាគ. 3.

គោលបំ ណង និ ងបំ ណង។

ក្នុងការផ្តួចផ្តើ មគំនិតនេះវាគឺជាគោលបំ ណង
និ ងបំ ណងរបស់ ប្រជាជននៃរដ្ឋ California
ដ�ើ ម្បីបន្តគាំទ្រដល់ ការស្រាវ ជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មដ�ើ ម្បីកាត់បន្ថយ
ឬព្យាបាលជំ ងឺរំ រ៉ៃ
៉ា និ ងការរងរបួសហ�ើយដោយហេតុនេះអាចកាត់បន្
ថយ ឬកាត់បន្ថយការរងទុក្ខរបស់ មនុស្ស និ ងតម្លៃនៃការថែទាំ
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និ ងល�ើ កកម្ពស់សុខភាព និ ងផលិ តភាពរបស់ ប្រជាជនរដ្ឋ California
ដោយ៖

(a) ការផ្តល់ថវិកាប័ ណ្ណ កម្ចីចំនួន $5.5 ពាន់ លាន ដ�ើ ម្បីអនុញ្ញាតឲ្យវិ
ទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មរបស់ រដ្ឋ California
បន្តផ្តល់ថវិកាដល់ កោសិកាដ�ើ ម និ ងការស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀត
ដ�ើ ម្បីអភិវឌ្ឍការព្យាបាល និ ងព្យាបាលជំ ងឺដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ដូចជាជំ ងឺទឹកនោមផ្អែម ជំ ងឺមហារីក ហ៊ីវ/ជំ ងឺអេដស៍ ជំ ងឺបេះដូង ខ្វិន
ខ្វា ក់ភ្នែក ខ្សោយតំរងនោម ជំ ងឺផលូ្វដង្ហើ ម និ ងជំ ងឺជាច្រើ នទ�ៀត។

(b) ញែកទុកថវិកាចំ នួន $1.5 ពាន់ លាន
សម្រាប់ ការគាំទ្រការស្រាវជ្រាវ និ ងការអភិវឌ្ឍនៃការព្យាបាលជំ ងឺ
និ ងលក្ខខណ្ឌនៃខួរក្បាល និ ងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តា ល
ដូចជាជំ ងឺវង្វេងស្មា រតី ជំ ងឺសរសៃប្រសាទ ជំ ងឺផាកឃីនសាន់ ជំ ងឺដាច់
សរសៃឈាមខួរក្បាលវង្វេងវង្វាន់ ជំ ងឺឆ្គួតជ្រូក ជំ ងឺធ្លាក់ទឹកចិ ត្ត
ិ លចរិក ជំ ងឺកង្វះប្រាសាទក្បាល
ជំ ងឺមហារីកខួរក្បាល ជំ ងឺវក
និ ងជំ ងឺដទៃទ�ៀត និ ងស្ថានភាពខួរក្បាល។

(c) ការល�ើ កកម្ពស់ភាពងាយស្រួល និ ងលទ្ធភាពនៃការព្យាបាល
និ ងការព្យាបាលដោយធានាថា ប្រជាជនរដ្ឋ California កាន់ តែ មានឱ
កាសចូលរ ួមក្នុងការសាកល្បងព្យាបាលសម្រាប់ ការសន្យាព្យាបាលថ្មី
សម្រាប់ ជំងឺរំ រ៉ៃ
៉ា និ ងការរងរបួសការពង្រីកចំ នួន និ ងទីតាំ ងភូមិ សាស្ត្រ
នៃគ្លីនិកដែលការព្យាបាល និ ងការព្យាបាលឯកទេសអាច ផ្តល់ជូនរ ួមទាំ
ងមជ្ឈមណ្ឌលល្អប្រស�ើ រ ដូចជាគ្លីនិកកោសិ កាអាល់ ហ្វា និ ងមជ្ឈមណ្ឌ
លថែទាំសហគមន៍ នៃឧត្តមភាព ដែលគាំទ្រការសាកល្បងគ្លីនិកហ�ើយនឹ
ងបម្រើ ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ ការផ្តល់ការព្យាបាលនាពេលអនាគត
និ ងតាមរយៈការជួយអ្នកជំ ងឺរដ្ឋ California ទទួលបានការព្យាបាល និ
ងការព្យាបាលដែលក�ើតឡ�ើងពីមូលនិ ធិដែលគាំទ្រដោយវិទ្យាស្ថាន
ការស្រាវជ្រាវ និ ងការអភិវឌ្ឍន៍ ។

(d) ការទាមទារឲ្យមានភាពទទួលខុសត្វរូ និ ងតម្លាភាពតឹងរឹងរ ួមទាំង ជំ
លោះតឹងសរសៃកដាក់គ្នា នៃច្បាប់ កំណត់អត្រាការប្រាក់ ដែលត្រូវបាន
ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពរ�ៀងរាល់ បួនឆ្ំនា ម្តង ចំ នួនកំណត់នៃចំ នួននិយោជិ កដែល
វិទ្យាស្ថាននេះ អាចជួល និ ងការផ្តល់ថវិការដ្ឋបាលសម្រាប់ វិទ្យាស្ថាន
ដ�ើ ម្បីធានាថាយ៉ា ងហោចណាស់ 92.5 ភាគរយ ចំ ណូលនៃប័ ណ្ណ
កម្ចីត្រូវបានចំ ណាយ ទៅល�ើ ការស្រាវជ្រាវ និ ងការអភិវឌ្ឍ
និ ងការផ្តល់ការព្យាបាល និ ងការជាសះស្បើយពីជំងឺ។

(e) ការបង្កើតការងារកម្ំ លា ងពលកម្មចាំបាច់ ដ�ើ ម្បីធានាថាការស្រាវ
ជ្រាវដែលមានការរីកចម្រើ ន ត្រូវបានជ�ឿនល�ឿនដល់ គលីន
្ ិ ក ហ�ើយថាកា
រព្យាបាលជាលទ្ធផលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង សម្រាប់ អ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ
California ។
(f) ពង្រឹងមុខងាររដ្ឋ California ក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹ កនាំពិភពលោកក្នុង
ការអភិវឌ្ឍ ការព្យាបាលកោសិ កាដ�ើ ម និ ងព្យាបាលអ្នកជំ ងឺ។

(g) ការល�ើ កកម្ពស់ការវិនិយោគឯកជននៅក្នុងគម្រោង ដែលផ្តល់មូល
ិ យាស្ថាន ដូច្នេះការ ស្រាវជ្
និ ធិដោយវិទ្យាស្ថានដ�ើ ម្បីផ្តល់ មូលនិ ធិដល់ វទ្
រាវដ៏ សំខាន់ នេះអាចជំ រ ុញការព្យាបាលថ្មីឲ្យល�ឿនជាងមុនឆ្ពោះទៅរក
គោលដៅធ្វើ ឲ្យពួកគេអាចរកបានសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ California ។
(h) ការពារមូលនិ ធិទូទៅដោយពន្យារការ ចំ ណាយមូលនិ ធិទូទៅ
ល�ើ ប័ណ្ណកម្ចី សម្រាប់ រយៈពេលប្រាំឆ្ំនា ដំ បូង ដោយដាក់កម្រិត
ល�ើ ការចេញប័ ណ្ណកម្ចី ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្ំនា មិ នល�ើសពីកន្លះ
ភាគរយនៃ ចំ នួនទឹកប្រាក់សរ ុបរបស់ រដ្ឋនៃប័ ណ្ណកម្ចី កាតព្វកិច្ច
និ ងមានការអនុញ្ញាតជាទូទៅសរ ុប គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្ំនា 2020
ដែលតម្រូវឲ្យលក់ប័ណ្ណកម្ចី ក្នុងរយៈពេលមិ នតិចជាង 10 ឆ្ំនា
និ ងធ្វើ ឲ្យថ្លៃដ�ើ មនៃប័ ណ្ណកម្ចី ក�ើនឡ�ើងក្នុងរយៈ ពេលមួយ។
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សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

រហូតដល់ ទៅ 40 ឆ្ំនា ដូច្នេះសំណងនឹ ងត្រូវគ្នាទៅនឹ ង រយៈពេល
ដែលអ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ California រំពឹងថានឹ ងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ពី
ការស្រាវជ្រាវ ដែលឧបត្ថមដ្ភ ោយវិទ្យាស្ថាន។
ភាគ. 4. ភាគ 125290.72 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្រមសុខភាព
និ ងសុវត្ថិភាពដ�ើ ម្បីអាន៖

ិ ី គលី្និកកោសិ កាដ�ើ មអាល់ ផា និ ង បង្កើត
125290.72 ។ ពង្រី កកម្មវធ
ិ ី ឧត្តមភាព
មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍ នៃកម្មវធ

ិ ី គលី្និកអាល់ ផាស្ទែម
(a) វិទ្យាស្ថាននេះនឹ ងពង្រី កកម្មវធ
ិ ី ឧត្តមភាពដ�ើ ម្បី ផ្តល់មូ
និ ងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍ នៃ កម្មវធ
លនិ ធិដល់ ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពដែលការសាកល្បងព្យាបាល
ត្រូវ បានធ្វើឡ�ើងហ�ើយការព្យាបាល និ ងការព្យាបាលអាចរកបានសម្រាប់
ិ ី
អ្នកជំ ងឺទាំងអស់ ។ គោលដៅរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍ នៃកម្មវធ
ិ ី គលី្និកកោសិ កាអាល់ ហ្វាដ�ើ
ឧត្តមភាពគឺដ�ើ ម្បីពង្រី កសមត្ថភាពរបស់ កម្មវធ
ម្បីល�ើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានការសាកល្បងគ្លីនិករបស់ មនុស្ស
និ ងលទ្ធភាព ទទួលបានការព្យាបាល និ ងការព្យាបាលដែលក�ើតឡ�ើងពី
ការស្រាវជ្រាវដែលផ្តល់មូលនិ ធិ ដោយវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ
California ដោយបង្កើតភាពចម្ រុះតាមភូមិសាស្ត្រ។
មជ្ឈមណ្ឌលនៃឧត្តមភាព ដ�ើ ម្បីធ្វើការសាកល្បងគ្លីនិក
និ ងដ�ើ ម្បីស្វែងរកវិធីព្យាបាល និ ងព្យាបាលឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ អ្នកជំ
ងឺ នៅរដ្ឋ California ។

(b) វិទ្យាស្ថានត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ ការស្នើសុំថវិកា សម្រាប់ មជ្ឈមណ្ឌលថែ
ទាំសហគមន៍ នៃឧត្តមភាព សហគមន៍ ដែលល�ើកកម្ពស់ការចែកចាយទីតាំ
ងភូមិសាស្រ្ត នៃមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍ នៃឧត្តមភាពនៅទូទាំងរដ្ឋ ដោ
យពិចារណាល�ើទីតាំងគ្លីនិកកោសិកាអាល់ ហ្វា ដ�ើ ម្បីល�ើកកម្ពស់ការចូលទៅ
ិ ី គលី្និកកោសិកាអាល់
កាន់ អ្នកជំ ងឺ។ វិទ្យាស្ថានត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ កម្មវធ
ហ្វា និ ងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍ នៃឧត្តមភាព ដែលផ្តល់ថវិកាផ្គូរផ្គង
ឬការគាំទ្រជាប្រភេទ ដែលត្រូវគ្នា នឹ ងស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រខ្ពស់បំផុតដូចដែល
បានបង្កើតឡ�ើងដោយគណៈគ្រប់ គ្រងនៃវិទ្យាស្ថាន។

(c) ពាក្យសុំសម្រាប់ គលី្និកកោសិ កាដ�ើ មអាល់ ហ្វា និ ងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ
សហគមន៍ នៃឧត្តមភាពត្រូវតំរ ូវអោយ
រាប់ បញ្ចូលគំរោងសំ រាប់ បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការសាកល្បងព្យាបា
លសំ រាប់ អ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ California និ ងធ្ើកា
វ រព្យាបាល និ ងព្យាបាលដែ
លក�ើតចេញពីការស្រាវជ្រាវដែលផ្តល់មូលនិ ធិដោយវិទ្យាស្ថានដែល
អាចរកបានសំ រាប់ អ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ California ។
រ ួមទាំងការដោះស្រាយអំពីរប�ៀប ដែលអ្នកដាក់ពាក្យនឹ ង
ជួយដល់ មន្ទីរពេទ្យបណ្តោះអាសន្ន និ ងការចំ ណាយល�ើអ្នកជំ ងឺដែលចូល
រ ួមក្នុងការសាកល្បងព្យាបាល ដ�ើ ម្បីបង្កើនលទ្ធភាព ទទួលបានការសាក
ល្បងសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ California ដោយមិ នគិតពី
មធ្យោបាយសេដ្ឋកិច្ច និ ងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ។
(d) គ្លីនិកកោសិ កាដ�ើ មអាល់ ហ្វា និ ងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសហគមន៍ នៃ
ិ ីដែលមានចែង ក្នុងមាត្រា 1
ពានរង្វាន់ ឧត្តមភាពត្រូវធ្វើឡ�ើងតាមនី តិវធ
(ចាប់ ផ្តើ មពីភាគ 125290.10) នៃជំ ពូក 3 នៃផ្នែកទី 5
នៃនាយកដ្ឋា ន 106 ។

ភាគ. 5. ភាគ 125290.73 ត្រូវបានបន្ថែមទៅកូដសុខភាព
និ ងសុវត្ថិភាពដ�ើ ម្បីអាន៖

ិ ី បណ្តុះបណ្តា លវិទ្យាសាស្ត្រ និ ងវេជ្ជសាស្រ្ត
125290.73. កម្មវធ
និ ងអាហារ ូបករណ៍
ិ ី បណ្តុះបណ្តា ល និ ងអាហារ ូបករណ៍។
(a) វិទ្យាស្ថានត្រូវបង្កើតកម្មវធ
ិ ី បណ្តុះបណ្តា ល និ ងអាហារ ូបករណ៍គឺដ�ើ ម្បី៖
គោលដៅនៃកម្មវធ

អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
(1) ធានាថារដ្ឋ California មានកម្លាំ ងពលកម្មចាំបាច់ ដ�ើ ម្បីផ្លា ស់ ទី ការ
រកឃ�ើញថ្មីៗពីដំ ណាក់កាលស្រាវជ្រាវទៅគ្លីនិក។
(2) ពន្លឿនភាពងាយស្រួលនៃការព្យាបាល និ ងការជាសះស្បើយ ពីជំងឺ
និ ងធ្ើ វឲ្យការព្យាបាលទាំងនេះនិ ងការជាសះស្បើយពីជំងឺដែលក�ើតឡ�ើង
ពីការស្រាវជ្រាវ ដែលផ្តល់មូលនិ ធិដោយវិទ្យាស្ថានអាចរកបានសម្រាប់
អ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ California ។
(3) រ�ៀបចំ និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅរដ្ឋ California និ ងនិ ស្សិតថ្នាក់
អនុបណ្ឌិតសម្រាប់ អាជី ពក្នុងការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម
និ ងឱកាសស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀត និ ងក្នុងការអភិវឌ្ឍ
និ ងការផ្តល់ការព្យាបាល និ ងការជាសះស្បើយពីជំងឺ។

(4) គាំទ្រដល់ និស្សិតបញ្ចប់ការសិ ក្សានិ ស្សិតក្រោ យមហាវិទ្យាល័ យ និ
ងនិ ស្សិតវេជ្ជសាស្ត្ររ ួមបញ្ចូលតែមិ នមានកំណ ត់ចំពោះអ្នកហាត់ការ
អ្នករស់ នៅ និ ងនិ ស្សិតបញ្ចប់ការសិ ក្សាដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកោសិ
កាដ�ើ ម និ ងឱកាសស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀត និ ងក្នុងការអភិវឌ្ឍ
និ ងការផ្តល់ការព្យាបាល និ ង ការជាសះស្បើយពីជំងឺដែល
មានអាហារ ូបករណ៍។

ិ ីនេះនឹ ងផ្តល់រង្វាន់ ដល់ មហាវិទ្យាល័ យសហគមន៍ ស
(b) (1) (A) កម្មវធ
ហគមន៍ រដ្ឋ California និ ងសាខាសាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋ California ដ�ើ
ិ ី បណ្តុះបណ្តា លដ�ើ ម្បីរ�ៀបចំ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និ ងផ្តល់អា
ម្បីបង្កើតកម្មវធ
ហារ ូបករណ៍សម្រាប់ និស្សិតបញ្ចប់ការសិ ក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
សម្រាប់ សញ្ញាបត្រកម្រិតខ្ពស់ និ ង
អាជី ពបច្ចេកទេសក្នុងការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម និ ងឱកាសស្រាវជ្រាវ
សំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀត និ ងការអភិវឌ្ឍ និ ងការផ្តល់ការព្យាបាល និ ងការព្យា
បាលរ ួមទាំងការបណ្តុះបណ្តា ល និ ងការអប់ រក
ំ ្នុងការស្រាវជ្រាវកោសិ កា
ដ�ើ ម និ ងឱកាសស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀត និ ងក្នុងការអភិវឌ្ឍ
និ ងការផ្តល់ការព្យាបាល និ ងការជាសះស្បើយពីជំងឺ។
ការចូលរ ួមរបស់ អ្នកជំ ងឺដោយផ្ទា ល់ និ ងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលចូលរ ួ
មសហគមន៍ រដ្ឋ California សហគមន៍ ដ�ើ ម្បីធានាថាសហគមន៍ ទាំងអ
ស់ បានដឹ ង និ ងទទួលបានការព្យាបាល និ ងការជាសះស្បើយពីជំងឺដែល
ិ យាស្ថានគឺជាលទ្ធផលអាទិភាពនៃកម្មវធ
ិ ីនេះ។ វិទ្យា
ផ្តល់មូលនិ ធិដល់ វទ្
ស្ថានត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ ការផ្តល់មូលនិ ធិនៃពាក្យសុំនានាពីស្ថាប័ ននា
នាដែលល�ើកកម្ពស់ ការបណ្តុះបណ្តា លផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៅទូទាំងរដ្ឋ
ិ ីដែលផ្តល់ថវិកាផ្គូរផ្គង
និ ងភាពចម្ រុះនៃ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និ ងកម្មវធ
ឬបានបញ្ជាក់ជាជំ នួយគាំទ្រ។
(B) វិទ្យាស្ថានអាចបង្កើតការកាក់ប្រាក់ឧបត្ថមដល់ សិស្សដែលជាផ្នែកមួ
ិ ី បណ្តុះបណ្តា ល ក្នុងគោលបំ ណងដ�ើ ម្បីផ្តល់មូលនិ ធិដល់ វទ
ិ ្
យនៃកម្មវធ
យាស្ថាន និ ងបង្កើតឱកាសការងារដល់ និស្សិតក្នុង មុខជំ នាញបច្ចេកទេ
ិ ័ យកោសិ កាដ�ើ ម និ ង ឱកាសស្រាវជ្រាវ
សដែលជំ រ ុញវស
សំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀត និ ងការអភិវឌ្ឍ និ ងការផ្តល់ការព្យាបាល
និ ងការព្យាបាល។

ិ ី អាហារ ូបករណ៍នេះនឹ ងផ្តល់រង្វាន់ ដល់ ស្ថាប័ នស្រាវជ្រាវផ្នែ
(2) (A) កម្មវធ
កសិ ក្សា និ ងមិ នរកប្រាក់ចំណេញនៅរដ្ឋ California ដ�ើ ម្បីគ្រប់ គ្រងសេច
ក្ដីសម្រេចផ្ដល់រង្វាន់ អាហារ ូបករណ៍ដល់ និស្សិតបញ្ចប់ការសិ ក្សា
និ ងក្រោយឧត្តមសិ ក្សា និ ងនិ ស្សិតវេជ្ជសាស្ត្ររ ួមទាំង ប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំ
ពោះកម្មសិក្សាអ្នករស់ នៅ និ ងនិ ស្សិតបញ្ចប់ការសិ ក្សាដែលបានចូលរ ួម
នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម និ ងឱកាសស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀត
និ ងការអភិវឌ្ឍ និ ងការផ្តល់ការព្យាបាល និ ងការជាសះស្បើយពីជំងឺ។ សេ
ចក្ដីសម្រេចផ្ដល់រង្វាន់ អាហារ ូបករណ៍អាចជាការបន្លំ ឬបន្ថែមប្រភព
ថវិកាផ្សេងទ�ៀត។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

ិ ី មួយដ�ើ ម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ ស
(B) វិទ្យាស្ថាននេះអាចបង្កើតកម្មវធ
មាជិ កដ�ើ ម្បីធ្វើការនៅក្នុង គ្លីនិកកោសិ កាដ�ើ មអាល់ ហ្វា និ ងមជ្ឈមណ្ឌល
ថែទាំសហគមន៍ នៃឧត្តមភាពដែលជាផ្នែកមួយនៃ ការចូលរ ួម របស់ ពួក
ិ ី អាហារ ូបករណ៍។
គេនៅក្នុងកម្មវធ
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ិ ី បណ្តុះបណ្តា ល និ ងអាហារ ូបក
(c) សេចក្ដីសម្រេចផ្ដល់រង្វាន់ របស់ កម្មវធ
ិ ី ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា 1
រណ៍ត្រូវធ្វើឡ�ើងស្របតាមនី តិវធ
(ចាប់ ផ្តើ មពីភាគ 125290.10) នៃជំ ពូក 3 នៃផ្នែកទី 5
នៃនាយកដ្ឋា ន 106 ។

ភាគ. 6. ភាគ 125290.74 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្រមសុខភាព
និ ងសុវត្ថិភាពដ�ើ ម្បីអាន៖

ិ ី មន្ទីរពិសោធន៍ ស្រាវជ្រាវដែលបានចែករំលែក
125290.74 . កម្មវធ

ិ ី មន្ទីរពិសោធន៍ ស្រាវជ្រាវរ ួមគ្នាដ�ើម្បីផ្តល់ថវិ
(a) វិទ្យាស្ថានត្រូវបង្កើតកម្មវធ
កាដល់ ស្ថាប័ នស្រាវជ្រាវ និ ងមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនៅរដ្ឋ
California សម្រាប់ ឧបករណ៍ឯកទេសការផ្គត់ផ្គង់បណ្តា ញកោសិ កាស
ម្ភារៈវប្បធម៌ និ ងការណែនាំ និ ងបណ្តុះបណ្តា លក្នុងវិធីសាស្រ្ត
និ ងបច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវ។ អ្នកទទួលរង្វាន់ ជាទឹកប្រាក់សម្រាប់ ការ ស្រាវជ្
រាវនៅមន្ទីរពិសោធន៍ ដែលបានចែករំលែកនឹ ងត្វរូ តម្រូវឲ្យប្រើមន្ទីរពិសោធ
ន៍ ស្រាវជ្រាវដល់ អ្នកស�៊ើ បអង្កេតដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅស្ថាប័ នប្រគល់ រ
ង្វាន់ និ ងផ្តល់នូវផែនការចូលដំ ណ�ើ រការសមស្រប សម្រាប់ ស្ថាប័ នស្រាវជ្
រាវដែលនៅជិ តខាង និ ងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តា ល
និ ងឱកាសបណ្តុះបណ្តា លដល់ និស្សិត និ ងអ្នកស�៊ើ បអង្កេតនៅស្ថាប័ នផ្ត
ល់ រង្វាន់ និ ងផ្តល់នូវផែនការចូលដំ ណ�ើ រការ សមស្របសម្រាប់ ស្ថាប័ នស្
រាវជ្រាវដែលស្រដ�ៀងគ្នា ។
(b) វិទ្យាស្ថានត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ ការផ្តល់មូលនិ ធិនៃពាក្យសុំ ដែល
ល�ើកកម្ពស់ការចែកចាយភូមិសាស្ត្រ នៃមន្ទីរពិសោធន៍ ស្រាវជ្រាវដែលបា
នចែករំលែកនៅទូទាំងរដ្ឋ និ ងពាក្យសុំដែលផ្តល់មូលនិ ធិផគូ្រផ្គង
ឬការគាំទ្រជាប្រភេទ។
ិ ីស្រាវជ្រាវមន្ទីរពិសោធន៍ ដែលបានចែករំលែកនឹ ងត្វរូ ធ្វើ
(c) រង្វាន់ កម្មវធ
ិ ីដែលមាន ចែងក្នុងមាត្រា 1 (ចាប់ ផ្តើ មពីភាគ
ទៅតាមនី តិវធ
125290.10) នៃជំ ពូកទី 3 នៃផ្នែកទី 5 ភាគនៅ 106 ។

ភាគ. 7. ភាគ 125290.75 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្រមសុខភាព
និ ងសុវត្ថិភាពដ�ើ ម្បីអាន៖

125290.75 ។ ការព្យាបាល និ ងការព្យាបាលភាពងាយស្រួល
និ ងក្រុមការងារដែលអាចទទួលយកបាន

(a) សមាជិ កភាព

ក្រុមការងារ នៃការព្យាបាល និ ងថ្ំ នា ព្យាបាលប្រកបដោយភាពងាយស្រួ
លក្នុងការទទួលបាន និ ងមានតម្លៃសមរម្យ ត្រូវមានសមាជិ ក 17 រ ូប
ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធាន ឬអនុប្រធាន និ ងត្វរូ បានអនុម័ត
ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដូចតទៅ៖

(1) សមាជិ កប្រាំរ ូបនៃ ICOC (ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល) ដែលមាន
សមាជិ កយ៉ាងតិចពីរ រ ូបក្នុងចំ ណោម សមាជិ កទាំងនោះត្រូវបានដកចេ
ញពីការតែងតាំង ដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ (3) (4) (5) ឬ (6)
នៃអនុផ្នែក (a) នៃភាគ 125290.20 ។

ិ ័យឯកជនក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការព្យា
(2) បុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ ក្នុងវស
បាលដោយ ការព្យាបាលប្រកបដោយលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតលក្ខណៈវិនិចឆ័យ
្ និ
ងដំ ណ�ើ រការសម្រាប់ ការទូទាត់សំណងរ ួមមាន ប្រសិនប�ើអាចធ្វើទៅបានមា
នបទពិសោធន៍ ក្នុងការចរចារគ្របដណ្តប់ ជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជ
នអង្គការគ្រប់ គ្រងសុខភាព ឬគម្រោងធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯង។

អត្ថបទនៃប័ ណ្ណបំណុលដែលបានស្នើ |
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(3) អ្នកជំ នាញ ឬបុគ្គលដែលមានចំ ណេះដឹ ងខ្ពស់ដែលមានបទពិសោធ
ន៏ ក្នុងការគ្របដណ្តប់ ការព្យាបាល ដោយសហព័ន្ធលក្ខណៈសម្បត្តិ និ ង
ដំ ណ�ើ រការសម្រាប់ ការផ្តល់សំណងរ ួមទាំង ប្រសិ នប�ើអាច ធ្វើទៅបាន
បទពិសោធន៍ ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសហព័ន្ធ សម្រាប់ សេវាកម្ម
Medicare និ ង Medicaid ។
(4) អ្នកជំ នាញ ឬបុគ្គលដែលមានចំ ណេះដឹ ងខ្ពស់ ដែលមានបទពិសោ
ិ ី ធានារ៉ាប់រង សាធារណៈរបស់ រដ្ឋ California
ធន៏ នៅក្នុងកម្មវធ
(Covered California, ដែលបានគ្របដណ្ដប់ ល�ើ រដ្ឋ California)
ការគ្របដណ្តប់ លក្ខណៈសម្បត្តិ និ ងដំណ�ើ រការសំ ណងសម្រាប់ ការព្យា
បាលបែបច្នៃប្រឌិ តថ្មី។
(5) អ្នកតំណាងពីររ ូបមកពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋ California ដែលចូលរ ួម

ក្នុងការសាកល្បងព្យាបាលកោសិ កាដ�ើ ម ឬដែលកំពុងព្យាបាលអ្នកជំ ងឺ
ដោយរដ្ឋបាលចំ ណីអាហារ និ ងឪសថសហព័ន្ធ
បានយល់ ព្រមល�ើការព្យាបាលកោសិ កាដ�ើ ម ឬការព្យាបាលតាមពូជ។

(6) អ្នកតំណាងមកពីអង្គការសប្រសធម៌
មួយដែលមានបទពិសោធន៍ ជួ
បុ
យអ្នកជំ ងឺដែលមានលទ្ធភាព ព្យាបាលសាកល្បង និ ងមានតំលៃសមរម្យ
ឬមានលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលប្រកបដោយ ភាពច្នៃប្រឌិ ត។
(7) អ្នកតំណាងពីររ ូបមកពីអង្គការតស៊ូមតិអ្នកជំ ងឺដែលមានជំ នាញបច្ចេ
កទេស ឬបទពិសោធន៍ ក្នុងការគ្របដណ្តប់ គុណវ ុឌ្ឍិ និ ងដំណ�ើ រការសំ
ណងសម្រាប់ ការព្យាបាលបែបច្នៃប្រឌិ ត។

ិ ូផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលមានបទពិសោធន៍ ក្នុងការផ្តល់យោ
(8) សេដ្ឋវទ
បល់ ឬចរចាជាមួយក្រុមហ៊ន
ុ ធានារ៉ាប់រងឯកជនក្រុមហ៊ន
ុ ធានារ៉ាប់រងរដ្ឋា
ិ ី ធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងល�ើក្រុមហ៊ន
ភិបាល ឬកម្មវធ
ុ សម្រាប់ ការធា
នារ៉ាប់រងសម្រាប់ ការព្យាបាល ឬការធ្វើតេស្តសាកល្បងដែលមានលក្ខ
ណៈច្នៃប្រឌិ តរបស់ មនុស្សរ ួមទាំងបទពិសោធន៍ ក្នុងការជួយដល់ មន្ទីរពេ
ទ្យ និ ងគ្លីនិកក្នុងការការពារធានាទល់ នឹងគម្លា តហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការធានារ៉ាប់
រង។ ការចំ ណាយដោយផ្ទា ល់ និ ងដោយប្រយោលនៃការព្យាបាលប្រកប
ដោយភាពច្នៃប្រឌិ ត។
ិ ីស្វែងរកអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាព អោយអ្នកជំ ងឺប្រកបដោយកា
(9) កម្មវធ
របណ្តុះបណ្តា ល និ ងបទពិសោធន៍ ជួយអ្នកជំ ងឺទទួលបាន
ការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុមហ៊ន
ុ ធានារ៉ាប់រងឯកជនការគាំទ្រ ពីសាធារណៈ
ឬការគាំទ្រមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និ ងជួយអ្នកជំ ងឺទទួលបានការគាំទ្
រផ្នែកសេវាកម្ម សង្គមដ�ើ ម្បីជួយសម្រួលដល់ ការចូលរ ួមរបស់ ពួកគេនៅ
ក្នុងរដ្ឋបាលចំ ណីអាហារ និ ងឱសថសហព័ន្ធដែលបានអនុម័តការសាក
ល្បងមនុស្ស ឬគុណសម្បតិ្តរបស់ ពួកគេសម្រាប់ ទទួលបាន
និ ងជំ នួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការព្យាបាលប្រកប ដោយភាពច្នៃប្រឌិ ត។
(10) ប្រធាន និ ងអនុប្រធាននៃគណៈអភិបាល។

(b) មុខងារ

ក្រុមការងារដែលអាចទទួលបានការព្យាបាល និ ងភាពងាយស្រួលមានមុ
ខងារដូចខាងក្រោម៖

(1) ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍ និ ងជួយក្នុងការអនុវត្តគំរ ូហិរញ្ញវត្ថុដ�ើម្បីបង្កើនភាព
ងាយស្រួល និ ងលទ្ធភាពនៃ ការព្យាបាល និ ងការជាសះស្បើយពីជំងឺដែ
ិ ោយវិទ្យាស្ថានសម្រាប់
លក�ើតឡ�ើងពីការស្រាវជ្រាវដែលឧបត្ថម្ភថវកាដ
ប្រជាជននៅរដ្ឋ California និ ងដ�ើ ម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការសា
កល្បងព្យាបាល រ ួមទាំងជម្រើសជំ នួសសំ ណងសម្រាប់ ថ្លៃដ�ើ មដែលមាន
សមត្ថភាពដល់ អ្នកជំ ងឺ។ ជួយសម្រេចបាននូវគោលបំ ណងដែល ការស
ងសំ ណងវិញគ្របដណ្តប់ ល�ើការចំ ណាយរបស់ អ្នកជំ ងឺ
រាប់ បញ្ចូលទាំងការចំ ណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត កន្លែងស្នាក់នៅ អាហារ និ ង
ការធ្វើដំណ�ើ រសម្រាប់ អ្នកចូលរ ួមស្រាវជ្រាវនិ ងអ្នកថែទាំពួកគេ។
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ិ ី នានា របស់ ក្
(2) សូមផ្តល់អនុសាសន៍ ដល់ គោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
រ ុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើ ម្បីជួយប្រជាជន California ឲ្យទទួលបានការសាក
ល្បងគ្លីនិករបស់ មនុស្ស និ ងធ្ើកា
វ រព្យាបាល និ ងព្យាបាលដែល ក�ើតឡ�ើ
ងពីការស្រាវជ្រាវដែលផ្តល់មូលនិ ធិដោយវិទ្យាស្ថាន ដែលអាចរកបានស
ម្រាប់ អ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ California ទូទាំងរដ្ឋ California ។

ិ ី នានា របស់ ក្
(3) សូមផ្តល់អនុសាសន៍ ដល់ គោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
រ ុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើ ម្បីជួយប្រជាជន California ឲ្យចូលរ ួមក្នុងការសាក
ល្បងព្យាបាលមនុស្ស និ ងធ្ើកា
វ រព្យាបាល និ ងព្យាបាល ដែលក�ើតឡ�ើងពី
ការស្រាវជ្រាវដែលផ្តល់មូលនិ ធិដោយវិទ្យាស្ថាន
ដែលមានតំលៃសមរម្យសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺ California ដោយមិ នគិតពីមធ្
យោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ពួកគេ។

(4) ធ្វើការជាមួយគ្លីនិកកោសិ កាអាល់ ហ្វាស្ទែម និ ងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំស
ហគមន៍ នៃឧត្តមភាព និ ងស្ថាប័ នថែទាំសុខភាពរដ្ឋ California
ផ្សេងទ�ៀត និ ងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរ ួមទាំង អ្នកធានារ៉ាប់រងឯក
ិ ី រដ្ឋា ភិបាល និ ងមូលនិ ធិដ�ើ ម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវធ
ិ ី គំរ ូ និ ងគំរ ូគ្របដ
ជនកម្មវធ
ណ្តប់ ដ�ើ ម្បីល�ើកកម្ពស់ការទទួលបាន និ ង លទ្ធភាពនៃការព្យាបាល និ ង
ិ ោយវិទ្យា
ការព្យាបាលដែលក�ើតឡ�ើងពីការស្រាវជ្រាវ ដែលឧបត្ថម្ភថវកាដ
ឺ
ស្ថានសម្រាប់ អ្នកជំ ងនៅរដ្ឋ California
ដោយមិ នគិតពីមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុ ឬជំ ងឺការរងរបួស
ឬស្ថានភាពសុខភាពដែលពួកគេទទួលរង។

(5) ផ្តល់យោបល់ ដល់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាក់ទងនឹ ងលក្ខណៈ
វិនិចឆ័ យ
្ គ្របដណ្តប់ និ ងដំណ�ើ រការសម្រាប់ ការទូទាត់សំណងនៃការព្យា
បាល និ ងការព្យាបាលដែលក�ើត ឡ�ើងពី
ការស្រាវជ្រាវដែលផ្តល់មូលនិ ធិដោយវិទ្យាស្ថាន និ ងអាចរកបានសម្រាប់
ិ ី ដែលផ្តល់មូលនិ ធិជាសាធារណៈ ឬឯកជននៅរដ្ឋ
អ្នកជំ ងឺតាមរយៈកម្មវធ
California ក្នុងគោលបំ ណងពង្រី កលទ្ធភាព និ ងលទ្ធភាព។
ភាគ. 8. ភាគ 125290.76 ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្រមសុខភាព
និ ងសុវត្ថិភាពដ�ើ ម្បីអាន៖

125290.76. ក្រុមការងារប្រឹក្សាយោបល់
(a) សមាជិ កភាព

ប្រធាន និ ងប្រធានាធិ បតីអាចតែងតាំងក្រុមការងារប្រឹក្សាយោបល់ មួយ
ឬច្រើនរ ូបដ�ើម្បីផ្តល់ការណែនាំអ្នកជំ នាញ
ដ�ើ ម្បីដោះស្រាយគោលបំ ណងជាក់លាក់ នៅក្នុងតំបន់ ដែលស្ថិតក្រោមយុ
ត្តា ធិ ការរបស់វទ្ិ យាស្ថានរ ួមមាន៖ វិទ្យាសាស្ត្រគោលនយោបាយសីលធម៌ ហិរ
ញ្ញវត្ថុ និ ងបញ្ហាបច្ចេកទេស។ ប្រធាន និ ងប្រធានត្រូវតែងតាំងសមាជិ កស្មើ
ៗ គ្នាដែលមានជំ នាញក្នុងតំបន់ ឬតំបន់ ដែលត្រូវស្វែងរកដំ បូន្មា នរ ួមទាំង
សមាជិ កយ៉ាងតិចម្នា ក់ដែលមានទស្សនៈតស៊ូមតិរបស់អ្នកជំ ងឺ។
(b) មុខងារ

ក្រុមការងារប្រឹក្សាត្រូវណែនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតាមរយៈប្រធាន
និ ងប្រធានាធិ បតីទាក់ទងទៅនឹ ងបញ្ហា វិទ្យាសាស្ត្រគោលនយោបាយហិរ
ញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុក្រមសី លធម៌ និ ងបច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តា ធិ
ិ យាស្ថាន។
ការរបស់ វទ្
(c) ប្រតិបត្តិការ

(1) ក្រុមការងារប្រឹក្សាយោបល់ ត្វរូ ធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាតែប៉ុណ្ណោះហ�ើយ
ប្រតិបត្តិការរបស់ ពួកគេត្រូវ អនុវត្តតាមតម្រូវការដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះក្
រ ុមការងារដោយអនុលោមតាមភាគ 125290.50 ដែលផ្តល់ឲ្យថាក្រុមប្
រឹក្សាយោបល់ ត្វរូ ជួបជាសាធារណៈនៅពេលពួកគេបោះឆ្នោតល�ើអនុសា
សន៍ គោលនយោបាយ។

អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
(2) សមាជិ កនៃក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ ត្វរូ មានទំនាស់ ផលប្រយោជន៍
ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះសមាជិ កនៃ ក្រុមការងារប្រសិ នប�ើក្រុមផ្តល់ប្រឹក្សា
មិ នត្រូវពិនិត្យយោបល់ ផ្តល់យោបល់ ឬមានយុត្តា ធិ ការល�ើការផ្តល់ប្រាក់
កម្ចីបុគ្គល ឬការយល់ ព្រមល�ើប្រាក់កម្ចី។ ។
ភាគ. 9. ភាគ 125290.20 នៃក្រមសុខភាព និ ងសុវត្ថិភាព ត្រូវ
បានធ្វើ វសិ ោធនកម្មដ�ើម្បីអាន៖
125290.20. ICOC សមាជិ កភាព; ការណាត់ជួប;
លក្ខខណ្ឌការិយាល័ យ
(a) សមាជិ កភាពរបស់ ICOC

ICOC មានសមាជិ ក 29 35 រ ូបដែលត្រូវបានតែងតាំងដូចខាងក្រោម៖

(1) សាកលវិទ្យាធិ ការនៃសាកលវិទ្យាល័ យ California នៅសាលា San
Francisco, Davis, San Diego, Los Angeles និ ង Irvine និ ង
Riverside នឹ ងត្រូវតែចាត់តាំង នាយកប្រតិបត្តិពីសាលារបស់ គាត់។ ល�ើ
សពីនេះទ�ៀតសាកលវិទ្យាធិ ការនៃសាកលវិទ្យាល័ យ California នៅសា
San Francisco (UCSF) ក៏ត្វរូ តែងតាំងសមាជិ កមហាវិទ្យាល័ យគ្រូពេ
ទ្យ/អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកស្រាវជ្រាវ ឬមន្រ្តី ប្រតិបត្តិពីបរិវេណសាកលវិទ្យាល័ យ
UCSF Fresno/Clovis ដ�ើ ម្បីល�ើកកម្ពស់ភាពចម្ រុះ និ ងភូមិសាស្ត្រ។
(2) អភិបាលអភិបាលរងលោកទេសាភិបាលហិរញ្ញិក និ ងអ្នកត្រួត ពិនិ
ត្យម្នាក់ៗត្រូវចាត់តាំងមន្ត្រីប្រតិបត្តិចាប់ ពីប្រភេទបី ខាងក្រោម៖

(A) សាកលវិទ្យាល័ យ California មួយដោយមិ នរាប់ បញ្ចូលទីតាំង
សាខា ទាំងប្រាំ ប្រាំពីរ នៃសាកលវិទ្យាល័ យ California
ដែលបានពិពណ៌នាក្នុងកថាខណ្ឌ (1) ដែលបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័ យ
និ ងភាពជាអ្នកដឹ កនាំក្នុងការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម
ឱកាសស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀត ការអភិវឌ្ឍការព្យាបាល
ឬការផ្តល់ការព្យាបាល ហ�ើយដែលមាន៖
(i) មន្ទីរពេទ្យស្រាវជ្រាវ និ ងសាលាវេជ្ជសាស្ត្រលំ ដាប់ ថ្នាក់ជាតិ; លក្ខ
ណៈវិនិចឆ័ យ
្ នេះនឹ ងអនុវត្តចំពោះតែការតែងតាំងពីរ
ក្នុងចំ ណោមបួនប៉ុណ្ណោះ។

(ii) ប្រវត្ដិសាស្ដ្រដែលបានបញ្ជាក់ថ្មីៗនេះក្នុងការគ្រប់ គ្រងជំ នួយស្រាវជ្
រាវ និ ងវិទ្យាសាស្ត្រ និ ង/ឬការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ដ្រ ក្នុងចន្លោះប្រចាំឆ្ំនា ជា
មធ្យមល�ើ សពីមួយរយលានដុល្លា រ ($100,000,000) ។

(iii) ចំ ណាត់ថ្នាក់មួយក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្ំនា ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងសាកលវិទ្
ិ ្
យាល័ យកំពូល ៗ ទាំង 10 របស់ សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំ នួនប៉ា តង់ វទ
ិ ខ្ពស់បំផុត ឬដែលមានការស្រាវជ្រាវ ឬមហាវិទ្យាល័ យវេជ្ជ
យាសាស្ត្រជី វត
សាស្ត្រដែលជាសមាជិ កនៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ។

(iv) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃប្រភេទនេះអភិបាលអាចតែងតាំងមន្រ្តី ប្រតិ
បត្តិពីប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋ California ដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិ
តខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជី វវិទ្យា។

(B) ស្ថា ប័ នស្រាវជ្រាវ និ ងមិ នរកប្រាក់ចំណេញនៅរដ្ឋ California ដែ
លមិ នមែនជាផ្នែកមួយនៃសាកលវិទ្យាល័ យ California
ដែលបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័ យ និ ងភាពជាអ្នកដឹ កនាំក្នុងការស្រាវជ្
រាវកោសិ កាដ�ើ ម ឱកាសស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀតការអភិវឌ្ឍការព្យា
បាល ឬការចែកចាយការព្យាបាល ហ�ើយវាមានៈ

(i) មន្ទីរពេទ្យស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ ឬដែលមានការស្រាវជ្រាវ ឬមហាវិទ្យាល័
យវេជ្ជសាស្ត្រដែលជាសមាជិ កនៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ។

(ii) ប្រវត្តិសាស្រ្តដែលបានបង្ហាញក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្ំនា ចុងក្រោយនៃការ
ិ ល�ើ សពីម្ភៃលាន ដុល្លា រ
គ្រប់ គ្រងថវិកាស្រាវជ្រាវ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជី វត
($20,000,000) ឆ្នាំ ជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

ិ យាសាស្ត្រជី វត
ិ នៅរដ្ឋ California ដែលមិ ន
(C) អង្គភាពពាណិជ្ជកម្មវទ្
បានចូលរ ួមយ៉ា ងសកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវ ឬអភិវឌ្ឍការព្យាបាល
ឬការផ្តល់ការព្យាបាលដោយវិធី ដោយមានកោសិ កាដ�ើ ម
ឬអ្នកព្យាបាលកោសិ កា ឬការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រតាមពូជ ដែលមាន
ិ ីព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រពិសោធន៏ ជោគជ័ យ
សាវតារក្នុងការអនុវត្តវធ
ឬកំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ព្យាបាលពិសោធន៍ វេជ្ជសាស្រ្ត រ ួមទាំងការធ្វើពិសោធន៍
គ្លីនិកមនុស្ស ដែលមិ នបានទទួលរង្វាន់ ឬដាក់ពាក្យស្នើសំុមូលនិ ធិដោ
យវិទ្យាស្ថាននៅពេលណាត់ជួប។ សមាជិ កក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គភា
ពនោះ ដែលជាទូទៅមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នា ដែលមានប្រវត្តិជោគជ័
យក្នុងការព្យាបាលព្យាបាលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិ ត
ជំ នួសឲ្យមន្រ្តីប្រតិបត្តិ។
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(D) មានសមាជិ កតែម្នាក់គត់ ដែលត្រូវបានតែងតាំងពីសាកលវិទ្យាល័
យស្ថា ប័ ន ឬអង្គភាពតែមួយ សម្រាប់ គោលបំ ណងកថាខណ្ឌ (2)។ មន្
រ្ប្រតិ
តី បត្តិនៃសាកលវិទ្យាល័ យ California ដែលជាស្ថា ប័ នស្រាវ
ិ យាសាស្ត្រជី វត
ិ ដែលត្
ជ្រាវមិ នរកប្រាក់ចំណេញ ឬអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មវទ្
រ ូវបានតែងតាំងជាសមាជិ កអាចផ្ទេរភារកិច្ចទាំងនោះទៅមន្ត្រីប្រតិបត្តិនៃ
អង្គភាព ឬនាយកសាលាវេជ្ជសាស្ត្រប្រសិ នប�ើអាចអនុវត្តបាន។
(3) អភិបាលអភិបាលរងលោកទេសាភិបាលហិរញ្ញិក និ ងអ្នកត្រួតពិនិ
ត្យនឹ ងចាត់តាំងសមាជិ កពីក្ រុមតំណាងក្នុងតំបន់ នៃរដ្ឋ California
នៃរដ្ឋ California ឬក្ រុមតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹ ងជំ ងឺជាតិ
ដូចក្ រុមខាងក្រោម៖

(A) អភិបាលត្រូវតែងតាំងសមាជិ ក ពីរ បី រ ូប ដែលម្នាក់ពីក្ រុមតស៊ូមតិ
ជំ ងឺដូចខាងក្រោម៖ របួសខួរឆ្អឹងខ្នង; និ ង ជំ ងឺវង្វេងស្មា រតី;
និ ងស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត។

(B) អភិបាលរងនឹ ងតែងតាំងសមាជិ ក ពីរ បី ដែលមានសមាជិ កម្នាក់ម
កពីក្ រុមគាំទ្រជំ ងឺដូចខាងក្រោម៖ ជំ ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី II; និ ង
ជំ ងឺក្រិនច្រើនកន្លែង ឬជំ ងឺក្រិនសរសៃឈាម;
និ ងស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត។
(C) ហិរញ្ញិកនឹ ងចាត់តាំងសមាជិ កពីររ ូប ដែលម្នាក់មកពីក្ រុមនីមួយៗដូ
ចខាងក្រោម៖ ជំ ងឺទឹកនោមផ្អែម ប្រភេទទី I និ ងជំ ងឺបេះដូង។

(D) អ្នកត្រួតពិនិត្យនឹ ងចាត់តាំងសមាជិ កពីររ ូប ដែលម្នាក់មកពីក្ រុមនីមួ
យៗដូចខាងក្រោម៖ ជំ ងឺមហារីក និ ងជំ ងឺផាកឃីនសាន់ ។

(4) អ្នកនាំពាក្យនៃសភា ត្រូវតែងតាំងសមាជិ កម្នាក់ក្នុងចំ ណោមអ្នកតំ
ណាងសាស្រ្តនៃរដ្ឋ California ក្នុងតំបន់ California រដ្ឋ
ឬជំ ងឺសុខភាពផ្លូវចិ ត្តថ្នាក់ជាតិ ឬស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត
ក្ រុមតស៊ូមតិ។

(5) ប្រធានដែលគាំទ្របណ្
ដ ោះអាសន្នរបស់ ព្រឹទ្ធសភានឹ ងតែងតាំង
សមាជិ កមួយរ ូបក្នុងចំ ណោមតំណាងសាស្រ្តរដ្ឋ California ក្នុងតំបន់
រដ្ឋ California ឬក្ រុមតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹ ងជំ ងឺអេដស៍/ហ៊ីវជាតិ។

(6) ហេរញ្ញិក និ ងអ្នកត្រួតពិនិត្យ ត្រូវតែងតាំងគិលានុបដ្ឋា យិ កាមួយ រ ូប
ដែលមានបទពិសោធន៍ ក្នុងការគ្រប់ គ្រងគ្លីនិក ឬកោសិ កាដ�ើ ម
ឬការផ្តល់ការព្យាបាលដោយតាមពូជ។

(6) (7) ប្រធាន និ ងអនុប្រធានមួយរ ូប ដែលនឹ ងត្រូវបោះឆ្នោ តជ្រើ ស
រ�ើសដោយសមាជិ ក ICOC ។ មន្ត្រីរដ្ឋធម្មនុញនី
្ញ មួយៗត្រូវចាត់តាំងបេ
ក្ខជនជាប្រធាន និ ងម្នាក់ទ�ៀតជាអនុប្រធាន។ ប្រធាន
និ ងអនុប្រធាននីមួយៗ ត្រូវបានជ្រើ សតាំង សម្រាប់ មួយអាណត្តិរយៈពេ
លប្រាំមួយឆ្ំនា ។ ប្រធាន និ ងអនុប្រធាននៃ ICOC
ត្រូវធ្វើ ជានិ យោជិ កពេញម៉ោ ង ឬក្រៅម៉ោ ងនៃវិទ្យាស្ថាន ហ�ើយត្រូវបំ ពេ
ញតាមលក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ ដូចតទៅ៖
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(A) លក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ ចាំបាច់ ជាប្រធាន

(i) បានចងក្រងឯកសារជាប្រវត្តិសាស្រ្តក្នុងការស្រាវ
ជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មដោយជោគជ័ យ ឬឱកាសស្រាវ
ជ្រាវដ៏ សំខាន់ ដទៃទ�ៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍការព្យាបាល ឬការតស៊ូមតិនៃ
ផ្តល់ការព្យាបាល។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

(2) ប្រសិ នការឈប់ សំរាកណាមួយក�ើតឡ�ើងក្នុងរយៈពេលមួយ ថ្នាក់
ល�ើ ចាត់តាំងនឹ ងចាត់តាំងសមាជិ កជំ នួសក្នុងរយៈពេល 30
90 ថ្ងៃដ�ើ ម្បីបម្រើ ដល់ រយៈពេលនៅសល់ ។
(3) នៅពេលផុតកំណត់សិទ្ធិអំណាចតែងតាំងនឹ ងតែងតាំងសមាជិ កក្នុ
ងរយៈពេល 30 90 ថ្ងៃ។ សមាជិ ករបស់ ICOC ត្រូវបន្តបម្រើ រហូតដ
ល់ ការផ្លាស់ ប្តូរមុខតំណែងរបស់ ពួកគេ។

(ii) មានបទពិសោធន៍ ជាមួយដំ ណ�ើរការនីតិប្បញ្ញត្តិរបស់ រដ្ឋ និ ង សហ
ព័ន្ធដែលត្រូវរ ួមបញ្ចូលបទពិសោធន៍ ខ្លះជាមួយការអនុម័តច្បាប់ វេជ្ជសាស្ (4) ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកថាខណ្ឌ (1) សិ ទ្ធិអំណាចតែងតាំងអាចជំ នួ
សសមាជិ កម្នា ក់ក្រៅពីប្រធាន ឬអនុប្រធានដែលបានបម្រើការគិតចាប់ ពី
រ្តនៃស្តង់ដារ និ ង/ឬថវិកា។
កាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិ ទ្ធិភាពនៃការបន្ថែមកថាខណ្ឌនេះ យ៉ាងហោ
(iii) មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់សម្រាប់ ការតែងតាំងដោយ
ចណាស់ ពាក់កណ្តា លអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់ សមាជិ ក
អនុលោមតាមកថាខណ្ឌ (3) (4) ឬ (5) នៃអនុផ្នែក (a) ។
ដោយតែងតាំងសមាជិ កថ្មី
(iv) មិ នអាចមានការងារណាផ្សេងដំ ណាលគ្នា ឬឈប់ សម្រាកពី
ម្នា ក់ដែលនឹ ងមានសិ ទ្ធិដ�ើ ម្បីបម្រើពេញអាណត្តិ។
ស្ថា ប័ នទទួលប្រាក់កម្ចី ឬជំ នួយហិរញ្ញប្បទាននៅរដ្ឋ California ។
ការតែងតាំងទាំងនេះនឹ ងត្វរូ ធ្វើឡ�ើងក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃគិតចាប់ ពីថ្ងៃ
(B) លក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
បន្ថែមសម្រាប់
កា
រពិ
ចា
រណា៖
្
ចាប់ ផ្តើ មនៃការបញ្ចូលគំនិត បន្ថែមនូវក្នុងកថាខណ្ឌនេះ។
(i) មានបទពិសោធន៍ ជាមួយទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភិបាល ឬស្ថា ប័ ននានា
(ទាំងតំណែងនាយកប្រតិបត្តិ ឬក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល) ។
(ii) មានបទពិសោធន៍ ជាមួយនឹ ងដំ ណ�ើរការបង្កើតស្តង់ដារ
ិ ី រដ្ឋាភិបាល។
និ ងនីតិវធ

(iii) បទពិសោធន៍ ភាគច្បាប់ ជាមួយនឹ ងការត្រួតពិនិត្យភាគច្បាប់ នៃសិ ទ្ធិ
អំ ណាចរដ្ឋាភិបាល សមស្របសម្រាប់ ការអនុវត្តទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភិបាល
ឬអំ ណាចស្ថា ប័ នរបស់ រដ្ឋាភិបាល។

(iv) ចំ ណេះដឹង និ ងបទពិសោធន៍ ផ្ទាល់ ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសញ្ញា
ប័ ណ្ណ។
អនុប្រធានត្រូវបំ ពេញប្រការ (i) (iii) និ ង (iv) នៃអនុកថាខណ្ឌ (A) ។
អនុប្រធានត្រូវបានជ្រើ សរ�ើស ចេញពីក្នុងចំ ណោមបុគ្គលដែលមានគុ
ណសម្បត្តិ និ ងបទពិសោធន៍ បំពេញបន្ថែមទៅនឹ ងប្រធានដែលជាលក្ខ
ណៈពិសេសនៃលក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ ដែលមិ នត្វរូ បានតំណាង
ដោយគុណសម្បត្តិ និ ងបទពិសោធន៍ របស់ ប្រធាន។
(b) ការតែងតាំងសមាជិ ក ICOC

(1) រាល់ ការតែងតាំងទាំងអស់ ត្វរូ ធ្វើ ក្នុងរយៈពេល 40 ថ្ងៃ នៃកាលបរិច្
ឆេទដែលមានប្រសិ ទភា
្ធ ពនៃសកម្មភាពនេះ។ ក្នុងករណីដែលការតែង
តាំងណាមួយមិ នត្វរូ បានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលដែលបានអនុញ្ញាត
ICOC នឹ ងបន្ត ប្រតិបត្តិការជាមួយការណាត់ជួប ដែលបាន
ផ្តល់ឲ្យយ៉ា ងហោចណាស់ 60 ភាគរយ នៃការតែងតាំងត្រូវ
បានធ្វើ ឡ�ើង។
(2) សែសិ បប្រាំថ្ងៃបន្ទា ប់ ពីកាលបរិច្ឆេទប្រសិ ទ្ធិភាពនៃ
វិធានការណ៍បន្ថែមជំ ពូកនេះ ច្បាប់ នេះ អ្នកត្រួតពិនិត្យ និ ងហិរញ្ញិក
ឬប្រសិ នប�ើមានតែម្នាក់ ក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ សមាជិ ក ផ្សេងទ�ៀត
នឹ ងកោះប្រជុំសមាជិ ករបស់ ICOC ដ�ើ ម្បីជ្រើ សរ�ើសប្រធាន
និ ងអនុប្រធានពី ក្នុងចំ ណោមអ្នកដែលតែងតាំងដោយមន្រ្តីធម្មនុញ្ញ
យោងតាមកថាខណ្ឌ (6) (7) នៃអនុផ្នែក (a) ។
(c) លក្ខខណ្ឌការិយាល័ យជាសមាជិ ករបស់ ICOC

(1) សមាជិ កដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ
(1), (3), (4), (5), និ ង (6)នៃអនុផ្នែក (a) នឹ ងត្រូវបំ ពេញការងាររ
យៈពេលប្រាំបី ឆ្ំនា ហ�ើយសមាជិ កដទៃទ�ៀតត្រូវបំ ពេញមុខងាររយៈពេលប្
រាំ មួយឆ្ំនា ។ សមាជិ កនឹ ងត្រូវបម្រើ ឲ្យអតិបរិមាពីរអាណតិ្ត ល�ើកលែងតែ
មានការដកហូតដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ (5)។
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(5) ICOC អាចបោះឆ្នោត 60 ភាគរយនៃកូរមមួ
៉ុ យ
បានផ្តល់អនុសាសន៍ ឲ្យដកសមាជិ កម្នា ក់ចេញ ដោយសមាជិ កដែលមាន
សិ ទ្ធិអំណាចក្នុងការតែងតាំងសមាជិ ក ឬក្នុងករណីប្រធាន
និ ងអនុប្រធាន អំណាចតែងតាំង ឬអាជ្ញាធរតែងតាំងប�ើមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ល�ើសពីមួយបានតែងតាំងប្រធាន ឬអនុប្រធាន។ សិ ទ្ធិអំណាចតែងតាំង
ឬការផ្តល់សិទ្ធ ឬសិ ទ្ធិអំណាចក្នុងករណីប្រធាន និ ងអនុប្រធាន
មានសិ ទ្ធិដក សមាជិ កប្រធាន ឬអនុប្រធានចេញនៅពេលទទួលបានអនុ
សាសន៍ ពី ICOC ។ ប�ើមានមន្ត្រី រដ្ឋធម្មនុញ្ញល�ើសពីមួយរ ូបបានតែងតាំង
ប្រធាន ឬអនុប្រធាននោះពួកគេម្នា ក់ៗត្រូវតែយល់ ព្រមដ�ើ ម្បីដកប្រធាន
ឬអនុប្រធាន។

ភាគ. 10. ភាគទី 125290.30 អំ ពីសុខភាព និ ងសុវត្ថិភាព ត្រូវ
បានធ្វើ វសិ ោធនកម្មដ�ើម្បីអាន៖
125290.30. ស្តង់ដារគណនេយ្យភាពសាធារណៈ និ ងហិរញ្ញវត្ថុ
(a) របាយការណ៍សាធារណៈប្រចាំឆ្ំនា

វិទ្យាស្ថាននឹ ងចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ំនា ដល់ សាធារណៈជន
ដែលកំណត់សកម្មភាពរបស់ ខលួន
្ ជំ នួយ ដែលទទួលបានជំ នួយឥតសំ
ណងដែលកំពុងដំ ណ�ើរការលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ
ិ ី នាពេល អនាគត។ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ំនា នីមួយៗត្រូវ
និ ងទិសដៅកម្មវធ
រាប់ បញ្ចូល ប៉ុន្តែមិ នកំណត់ដូចតទៅនេះ៖ ចំ នួនតួលេខ និ ងចំ នួន
ដុល្លា រនៃជំ នួយស្រាវជ្រាវ និ ងសម្ភារៈបរិក្ខា រ
អ្នកទទួលប្រាក់សម្រាប់ ឆ្ំនា មុន ចំ ណាយល�ើ ការគ្រប់ គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ វ ិ
ទ្យាស្ថាន។ ការវាយតំលៃនៃភាពអាចរកបាន នៃការផ្តល់ថវិកាសម្រាប់
ិ យាស្ថានសេចក្តី
ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មពីប្រភពផ្សេងទ�ៀត ក្រៅពីវទ្
ិ ័ យស្រាវជ្រាវថ្មីៗ
សង្ខេបនៃលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរ ួមទាំងជោគជ័ យល�ើ វស
ការវាយតំលៃនៃទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្យាស្ថាន និ ងយុទសា
្ធ ស្ត្រទាំងមូលនៃ
ិ ីស្រាវជ្រាវរបស់ ខលួន
ិ យាស្ថាន ផែនការ
កម្មវធ
្ និ ងរបាយការណ៍របស់ វទ្
ិ យាស្ថាន។
ស្រាវជ្រាវ និ ងផែនការហិរញ្ញវត្ថុជាយុទសា
្ធ ស្រ្តរបស់ វទ្
(b) សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យសម្រាប់ ការពិនិត្យឡ�ើងវិញដោយអ្នកត្រួ
តពិនិត្យ

ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា វិទ្យាស្ថាននឹ ងធ្វើ សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យពីសកម្មភា
ពរបស់ ខលួន
្ ពីក្ រុមហ៊ុន គណនេយ្យ សាធារណៈដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ
ដែលនឹ ងត្រូវផ្តល់ជូនទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យដែលធ្វើ ការត្រួតពិនិត្យសវន
កម្ម ហ�ើយចេញរបាយការណ៍សាធារណៈនៃការត្រួតពិនិត្យនោះជារ�ៀង
រាល់ ឆ្ំនា ។

អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
(c) ការធ្វើ សវនកម្មល�ើការអនុវត្តការងារត្រូវធ្វើ ឡ�ើង ដោយ វិទ្យាស្ថាន
រ�ៀងរាល់ បីឆ្ំនា ម្តងដោយចាប់ ផ្តើម ពីការធ្វើ សវនកម្មសម្រាប់ ឆ្ំនា សារព�ើព
ន្ធ 2010-11 ។ ការធ្វើ សវនកម្ម លទ្ធផលដែលអាចត្រូវបានអនុវត្ត
ដោយការិយាល័ យសវនកម្មរដ្ឋនឹងពិនិត្យមុខងារប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធគ្រប់
ិ ី របស់ វទ្
ិ យាស្ថានដ�ើ ម្បីវាយតម្លៃថា
គ្រង និ ងគោលនយោបាយ និ ងនីតិវធ
ិ យាស្ថានកំពុងសម្រេចបាននូវសេដ្ឋកិច្ច សមត្ថភាព និ ងប្រសិ ទភា
ត�ើវទ្
្ធ ព
ក្នុងការងារដែលមានធនធាន។
ការធ្វើ សវនកម្មល�ើការអនុវត្តត្វរូ ធ្វើ ឡ�ើង ស្របតាមស្តង់ដារសវនកម្មរ
ិ យាស្ថាននេះអនុវត្ត
បស់ រដ្ឋាភិបាល និ ងរ ួមបញ្ចូលការពិនិត្យម�ើ លថាត�ើវទ្
ិ ី របស់ ICOC ។
តាមគោលនយោបាយ និ ងនីតិវធ
ការធ្វើ សវនកម្មមិនតម្រូវឲ្យ
ិ យាសាស្ត្រទេ។
មានការពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃការអនុវត្តវទ្
ការធ្វើ សវនកម្មល�ើការអនុវត្តដំបូង រ ួមមានប៉ុន្តែមិ នកំណត់
ដូចខាងក្រោមទាំងអស់ ៖

ិ ីសម្រាប់ ការចេញកិច្ចសន្យា
(1) គោលនយោបាយ និ ងនីតិវធ
និ ងជំ នួយ និ ងការពិនិត្យម�ើ លគំរ ូតំណាងកិច្ចសន្យាជំ នួយ និ ងប្រាក់កម្ចី
ដែលផ្តល់ដោយវិទ្យាស្ថាន។
ិ ី ទាក់ទងនឹ ងការការពារ ឬការការពារ
(2) គោលនយោបាយ និ ងនីតិវធ
កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលជាប់ ទាក់ទងនឹ ងការស្រាវជ្រាវដែលផ្តល់មូលនិ ធិ
ឬការផ្តល់មូលនិ ធិដោយវិទ្យាស្ថាន។
(d) រាល់ ចំណាយរដ្ឋបាលនៃសវនកម្មដែលតម្រូវដោយអនុផ្នែក (b)
និ ង (c) ត្រូវបង់ ដោយវិទ្យាស្ថាន។

(e) គណៈកម្មការ ត្រួតពិនិត្យគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ

នឹ ងមានគណៈកម្មការ ត្រួតពិនិត្យគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ពលរ
ដ្ឋដែលមានតួនាទីជាគណៈគ្រប់ គ្រង។ គណៈកមា្មធិ ការនេះត្រូវពិនិត្យ
ឡ�ើងវិញ នូវរបាយការណ៍សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ំនា របាយការណ៍ និ
ងការវាយតំលៃរបស់ អ្នកត្រួតពិនិត្យនៃសវនកម្មនោះ និ ងការអនុវត្តហិរ
ិ យាស្ថាន។ អ្នកត្រួតពិនិត្យ ហិរញ្ញិក ប្រធានគាំទ្រព្រឹទ្ធសភា
ញ្ញវត្ថុរបស់ វទ្
ព្រឹទ្ធសភា ប្រធានសភា និ ងជាប្រធាន ICOC ត្រូវតែងតាំងសមាជិ កសា
ធារណៈនៃគណៈកម្មការ នីមួយៗ។ សមាជិ កគណៈកម្មការ
ត្រូវមានប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្ត ឬប្រវត្តិរបស់ អ្នកជំ ងឺ និ ងប្រវត្តិ និ ងចំ ណេះដឹង
ទាក់ទងនឹ ងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធ។ គណៈកមា្មធិ ការត្រូវផ្តល់អនុសា
ិ យាស្ថាន។ អ្នកត្រួត
សន៍ ល�ើការអនុវត្ត និ ងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ វទ្
ពិនិត្យត្រូវផ្តល់ការគាំទ្រដល់ បុគ្គលិក។ គណៈកមា្មធិ ការត្រូវប�ើ កការប្រជុំ
ជាសាធារណៈដោយមានការជូនដំ ណឹងសមស្រប និ ងមានរយៈពេលផ្ត
ល់ យោបល់ ជាផ្លូវការ។ គណៈកមា្មធិ ការត្រូវវាយតំលៃយោបល់ សាធារ
ណៈ និ ងរ ួមបញ្ចូលសេចក្តីសង្ខេបសមស្របនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំ
ឆ្ំនា របស់ ខលួន
្ ។ ICOC នឹ ងផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ ថ្លៃចំ ណាយទាំងអស់ ដែល
ទាក់ទងនឹ ងការចំ ណាយប្រាក់ឧបត្ថមរ្ភ បស់ សមាជិ កគណៈកម្មការ និ ង
សម្រាប់ ការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ំនា ។
(f) ច្បាប់ ប្រជុំសាធារណៈ

(1) ICOC ត្រូវរ�ៀបចំ ការប្រជុំជាសាធារណៈយ៉ា ងតិច ពីរ បួនដង ក្នុងមួ
យឆ្ំនា ដែលមួយក្នុងចំ ណោមនោះនឹ ងត្រូវបានកំណត់ជា កិច្ចប្រជុំប្រចាំ
ិ យាស្ថាន។ ICOC អាចនឹ ងមានការប្រជុំបន្ថែមទ�ៀត
ឆ្ំនា របស់ វទ្
នៅពេលដែលវាកំណត់ថាចាំបាច់ ឬសមរម្យ។

(2) ច្បាប់ កិច្ចប្រជុំប�ើកចំ ហបាកខេនណេ (Bagley-Keene Open
Meeting Act) មាត្រា 9 (ចាប់ ផ្តើមពីភាគ 11120) នៃជំ ពូកទី 1
នៃភាគទី 1 នៃផ្នែកទី 3 នៃចំ ណងជ�ើ ង 2 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវអនុវត្ត
ចំ ពោះការប្រជុំទាំងអស់ របស់ ICOC ល�ើ កលែងតែមានចែងនៅក្នុងច្បា
ប់ ក្នុងភាគនេះ។ ICOC នឹ ងប្រគល់ រាល់ ប្រាក់កម្ចី និ ង

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

កិច្ចសន្យាក្នុងការប្រជុំសាធារណៈ ហ�ើយត្រូវទទួលយករាល់
គោលការណ៍ អភិបាលកិច្ច វិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្រ្ត និ ងបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុ
ងការប្រជុំសាធារណៈ។
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(3) ICOC អាចធ្វើ វគ្គបិទដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិ ដោយច្បាប់ កិច្ចប្រជុំប�ើក
ចំ ហបាកខេនណេ ក្រោមភាគ 11126 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។ ល�ើ សពីនេះ
ICOC អាចនឹ ងប�ើ កវគ្គបិទនៅពេលវាប្រជុំដ�ើម្បីពិចារណា ឬពិភាក្សា៖

(A) បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានទាក់ទងនឹ ងអ្នកជំ ងឺ ឬប្រធានបទវេ
ជ្ជសាស្រ្តការបង្ហាញព័ត៌មានទាំងនេះ នឹ ងក្លា យជាការលុកលុយដោយ
គ្មានការយល់ ព្រមពីឯកជនភាពផ្ទាល់ ខលួន
្ ។

(B) បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹ ងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្ងាត់ ឬផលិ តផលការងារ
ទោះបីមានប៉ា តង់ ឬមិ នមាន រាប់ បញ្ចូលប៉ុន្តែមិ នមានកំណត់ចំពោះ
រ ូបមន្ត ផែនការ លំ នាំ ដំ ណ�ើរការ ឧបករណ៍ យន្តការ សមាសធាតុ
ិ ី ទិន្នន័យ ផលិ តកម្ម ឬការចងក្រងព័ត៌មានដែល មិ នមានប៉ា តង់
នីតិវធ
ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ ចំពោះតែបុគ្គលជាក់លាក់មួយចំ នួនដែលកំពុងប្
រ�ើដ�ើ ម្បីប្រឌិ ត ផលិ ត ឬផ្សំអត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម
ឬសេវាកម្មដែលមានតម្លៃពាណិជ្ជកម្ម
ហ�ើយដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់នូវ ឱកាសដ�ើ ម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោ
ជន៍ អាជី វកម្មជាងគូប្រជែងដែលមិ នដឹអំពីវា ឬប្រើ វា។
(C) បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ ឲ្យប្រស�ើ រការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ
ឬទិន្នន័យសម្ងាត់។

(D) បញ្ហាទាក់ទងនឹ ងការតែងតាំង ការងារ ការសម្តែង
ការទូទាត់សំណង ឬការបណ្តេ ញមន្រ្តីវិទ្យាស្ថាន និ ងនិ យោជិ ក។
ិ យាស្ថាន
សកម្មភាពល�ើ ការទូទាត់សំណងនៃ មន្រ្តី និ ងនិ យោជិ ករបស់ វទ្
ិ
នឹ ងត្រូវចាត់វធាន
ការតែក្នុងពេលប�ើ កវគ្គប៉ុណ្ណោះ។
(4) កិច្ចប្រជុំដែលតម្រូវដោយកថាខណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (b) នៃភាគ
125290.20 ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រជុំពិសេសមួយសម្រាប់ គោ
លបំ ណងនៃភាគទី 11125.4 នៃកូដរដ្ឋាភិបាល។
(g) កំណត់ត្រាសាធារណៈ

(1) ច្បាប់ កំណត់ត្រាសាធារណៈរដ្ឋ California មាត្រា 1
(ចាប់ ផ្តើមពីភាគទី 6250) នៃជំ ពូក 3.5 នៃផ្នែកទី 7 នៃចំ ណងជ�ើ ងទី
ិ យាស្
1 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តចំពោះកំណត់ត្រាទាំងអស់ របស់ វទ្
ថាន ល�ើ កលែងតែមានចែងនៅក្នុងភាគនេះ។
(2) គ្មានអ្វីនៅក្នុងភាគនេះ នឹ ងត្រូវបកស្រាយដ�ើ ម្បីតម្រូវឲ្យមានការប
ង្ហាញឯកសារណាមួយដែល មានដូចខាងក្រោមនេះ៖

(A) ឯកសារបុគ្គលិក វេជ្ជសាស្រ្ត ឬឯកសារស្រដ�ៀងគ្នា
ការបង្ហាញឯកសារទាំងនេះ នឹ ងក្លា យជាការលុកលុយដោយគ្មានការធា
នាល�ើ ភាពឯកជនផ្ទាល់ ខលួន
្ ។
(B) កំណត់ត្រាដែលមាន ឬឆ្លុះបញ្ំ ចា ងពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសំ ងាត់
ឬផលិ តផលការងារ ទោះបីមានប៉ា តង់ ឬគ្មាន រាប់ បញ្ចូល
ប៉ុន្តែមិ នមានកំណត់ចំពោះ រ ូបមន្ត ផែនការ លំ នាំ ដំ ណ�ើរការ
ិ ី ទិន្នន័យ ផលិ តកម្ម
ឧបករណ៍ យន្តការ សមាសធាតុ នីតិវធ
ឬការចងក្រងព័ត៌មាន ដែលមិ នមានប៉ា តង់ ដែល ត្រូវបានគេស្គាល់ ចំ
ពោះតែបុគ្គលជាក់លាក់មួយចំ នួនដែលកំពុងប្រើ វាដ�ើ ម្បីប្រឌិ ត ផលិ ត
ឬផ្សំអត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម ឬសេវាកម្មដែលមានតម្លៃពាណិជ្ជកម្មហ�ើយ
ដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់នូវឱកាសដ�ើ ម្បីទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ អា
ជី វកម្មជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងមិ នស្គាល់ វា ឬប្រើ វា។
(C) ឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រការងារ ឬទិន្នន័យស្រាវជ្រាវ រ ួមទាំង
ិ ី និ ងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព។
ប៉ុន្តែមិ នមានកំណត់ កម្មវធ

អត្ថបទនៃប័ ណ្ណបំណុលដែលបានស្នើ |
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អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
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(3) វិទ្យាស្ថាននឹ ងរាប់ បញ្ចូលរាល់ របាយការណ៍ប្រជុំបូកសរ ុបលទ្ធផល
នៃការបោះឆ្នោ ត និ ងការបង្ហាញពីសមាជិ កក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលម្នាក់ៗ
សំ ឡេងបោះឆ្នោ ត និ ងពិនិត្យឡ�ើងវិញល�ើ រាល់ សកម្មភាព។
(h) ការដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែង

(1) វិទ្យាស្ថានត្រូវ ល�ើ កលែងតែមានចែងនៅក្នុងភាគនេះ ដែលត្រូវគ្រប់
គ្រងដោយតម្រូវការដេញថ្លៃ ដែលមានការប្រកួតប្រជែងអនុវត្តទៅសា
កលវិទ្យាល័ យ California ដូចមានចែងក្នុងជំ ពូក 2.1
(ចាប់ ផ្តើមពីភាគ 10500) នៃភាគទី 2 នៃផ្នែកសាធារណៈ 2
លេខកូដកិច្ចសន្យា។

ិ យាស្ថាន ICOC ត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវ ិ
(2) ចំ ពោះកិច្ចសន្យាទាំងអស់ របស់ វទ្
ធី ដែលតម្រូវដោយ អ្នកចុះបញ្ជីដោយជំ ពូក 2.1 (ចាប់ ផ្តើមពីភាគ
10500) នៃភាគទី2 នៃផ្នែកទី 2 នៃក្រមកិច្ចសន្យា
សាធារណៈទាក់ទងនឹ ងកិច្ចសន្យាដែលអនុញ្ញាតដោយសាកលវិទ្យាល័ យ
California ។
(3) តម្រូវការនៃភាគនេះមិ នត្វរូ អនុវត្តចំពោះជំ នួយ ឬប្រាក់កម្ចីដែលត្
រ ូវបានអនុម័តដោយ ICOC ។

(4) ល�ើ កលែងតែមានចែងក្នុងភាគនេះក្រមកិច្ចសន្យាសាធារណៈមិ នត្ រូ
វអនុវត្តចំពោះកិច្ចសន្យា ដែលអនុញ្ញាតដោយវិទ្យាស្ថានឡ�ើយ។
(i) ទំនាស់ ផលប្រយោជន៍

(1) ច្បាប់ កំណែទម្រង់ នយោបាយ ចំ ណងជ�ើ ង 9 (ចាប់ ផ្តើមពីភាគ
81000) នៃកូដរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្ត ចំ ពោះ វិទ្យាស្ថាន និ ង ICOC
ល�ើ កលែងតែមានចែងក្នុងភាគនេះ និ ងក្នុងអនុផ្នែក (ង) នៃភាគ
125290.50 ។

(A) គ្មានសមាជិ កណាម្នាក់នៃ ICOC នឹ ងធ្វើ ចូលរ ួមក្នុងការធ្វើ
ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលព្យាយាម ប្រើ ឥទ្ធិពលតាមរយៈឋានៈ
ជាផ្លូវការរបស់ ខលួន
្ ល�ើ ការសម្រេចចិ ត្តដ�ើម្បីអនុម័ត ឬផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
ប្រាក់កម្ចី ឬកិច្ចសន្យាទៅនិ យោជករបស់ គាត់ទេ
ប៉ុន្តែសមាជិ កអាចចូលរ ួម ក្នុងការសម្រេចចិ ត្ត ក្នុងការអនុម័ត
ឬផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ប្រាក់កម្ចី ឬកិច្ចសន្យាទៅ មិ នរកប្រាក់ចំណេញ
មួយ ក្នុងវិស័យតែមួយជាមួយនិ យោជករបស់ គាត់។

(B) សមាជិ កនៃ ICOC អាចចូលរ ួមក្នុងការសម្រេចចិ ត្តក្នុងការអនុម័ត
ឬផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ប្រាក់កម្ចី ឬកិច្ចសន្យាទៅឲ្យអង្គភាពមួយសម្រាប់
គោលបំ ណងនៃការស្រាវជ្រាវ ទាក់ទងនឹ ងជំ ងឺដែលពីសមាជិ កម្នាក់
ឬសមាជិ ករបស់ គាត់ ភ្លា មៗ គ្រួសាររងគ្រោះ ឬក្នុងនោះសមាជិ កមាន
ការចាប់ អារម្មណ៍ ក្នុងនាមជាតំណាងអង្គការតស៊ូមតិជំងឺ។

(C) ការអនុម័តបទដ្ឋាន រ ួមទាំងប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំពោះផែនការយុទសា
្ធ ស្
ត្រផែនការគំនិត និ ងថវិកាស្រាវជ្រាវ មិ នមែនជាប្រធានបទនៃការសម្រេ
ចចិ ត្តល�ើភាគនេះទេ។

(2) សេវាកម្មក្នុងនាមជាសមាជិ កនៃ ICOC
ដោយសមាជិ កនៃមហាវិទ្យាល័ យ ឬរដ្ឋបាលនៃប្រព័ន្ធណាមួយ
នៃសាកលវិទ្យាល័ យ California នឹ ងមិ នត្វរូ បានចាត់ទុកថាមិ នត្វរូ គ្នា
មិ នស្របគ្នា ក្នុងទំនាស់ ជាមួយ ឬមិ នគោរពតាមមុខងារ របស់ សមាជិ ក
ICOC ជាសមាជិ កនៃមហាវិទ្យាល័ យ ឬប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលណាមួយនៃ
សាកលវិទ្យាល័ យ California ហ�ើយនឹ ងមិ នបណ្តា លឲ្យមានវិស្សមកា
លដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ នៃ ការិយាល័ យបែបនេះឡ�ើយ។
សេវាកម្មជាសមាជិ ករបស់ ICOC ដោយអ្នកតំណាង
ឬនិ យោជិ កនៃអង្គការគាំទ្រជំ ងឺ ស្ថា ប័ នស្រាវជ្រាវ និ ងមិ នស្វែងរក
ិ យាសាស្ត្រជី វត
ិ មិ នត្វរូ បានចាត់
ប្រាក់ចំណេញ ឬអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មវទ្
ទុកថាមិ នស៊ីគ្នា ភាពមិ នស៊ីគ្នា ទំនាស់ ជាមួយ
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ឬមិ នបំ ពេញមុខងារនៃសមាជិ ក ICOC ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាង
ឬនិ យោជិ កនៃអង្គភាពស្ថា ប័ ន ឬអង្គភាពនោះ។

(3) ភាគ 1090 នៃកូដ រដ្ឋា ភិបាលមិ នត្វរូ អនុវត្តចំពោះការផ្តល់ប្រាក់
ឧបត្ថម្ភ ប្រាក់កម្ចី ឬកិច្ចសន្យាដែលបង្កើតឡ�ើងដោយ ICOC ល�ើ កលែ
ងតែលក្ខខណ្ឌទាំងពីរត្រូវបានបំ ពេញដូចខាងក្រោម៖

(A) ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ប្រាក់កម្ចី ឬកិច្ចសន្យាមានទាក់ទងដោយផ្ទា
ល់ ទៅនឹ ងសេវាកម្ម ដែលត្រូវផ្តល់ ដោយសមាជិ កណាមួយរបស់ ICOC
ឬអង្គភាពដែលសមាជិ កនោះតំណាង ឬផ្តល់អត្ថ ប្រយោជន៍ ភាគ
ហិរញ្ញវត្ថុដល់ សមាជិ ក ឬអង្គភាពដែលខ្លួនតំណាង។

(B) សមាជិ កខកខានមិ នបានធ្វើ ចូលរ ួមក្នុងការធ្វើ ឬតាមមធ្យោបាយ
ណាមួយដែលព្យាយាមប្រើ ឋានៈ
ើ ម្បីជះឥទ្ធិពលដល់ ការសម្រេចចិ ត្តល�ើជំនួយហិរញ្ញ
ជាផ្លូវការរបស់ ខលួនដ�
្
ប្បទាន កម្ចី ឬកិច្ចសន្យា។

(j) ប្រាក់កំរៃប៉ា តង់ និ ងចំ ណូលអាជ្ញាប័ ណ្ណបានបង់ ទៅរដ្ឋ California

(1) ICOC អាយត្រូវបង្កើតស្តង់ដារដែលតម្រូវឲ្យរាល់ ជំនួយឥតសំ ណង
និ ងប្រាក់កម្ចីត្រូវស្ថិតក្រោម កិច្ចព្រមព្រៀងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលមានតុល្យ
ភាពរវាងរដ្ឋ California ដ�ើ ម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ពី ប៉ា តង់
សិ ទ្ធិសួយសារ និ ងអាជ្ញាប័ ណ្ណដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវមូលដ្ឋានការអ
ភិវឌ្ឍព្យាបាល និ ងការសាកល្បងព្យាបាលដោយតម្រូវការដ�ើ ម្បីធានាថា
ការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តសំខាន់ ៗមិ នត្វរូ បានរារាំ ង ដោយមិ នសមហេតុផ
លដោយកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ រាល់ ប្រាក់សួយ សារអាករ ដែល
ទទួលបានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលបាន បង្កើតឡ�ើង
ដោយអនុលោមតាមអនុផ្នែកនេះ នឹ ងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុង
គណនីដែលមានការប្រាក់ នៅក្នុង មូលនិ ធិទូទៅ និ ងតាមទំហំដែលបានអ
នុញ្ញាតតាមច្បាប់ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែល បានតម្កល់ និ ងការប្រាក់នឹងត្វរូ បា
នគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ គោលបំ ណងទូទាត់ថ្លៃព្យាបាល និ ងការព្យា
ិ ោយវិទ្យាស្ថានដល់
បាលដែលក�ើតឡ�ើងពីការស្រាវជ្រាវដែលឧបត្ថម្ភថវកាដ
ឺ
អ្នកជំ ងនៅរដ្ឋ California ដែលមិ នមានមធ្យោបាយគ្រប់ គ្រាន់ ក្នុងការទិញ
ការព្យាបាល ឬ ការព្យាបាលបែបនេះរាប់ បញ្ចូលសំណងរបស់អ្នកជំ ងឺ ថ្លៃ
ដ�ើ មដែលត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ អ្នកចូលរ ួមស្រាវជ្រាវ។

(2) បទដ្ឋានទាំងនេះរ ួមមាន យ៉ា ងតិចនូវតម្រូវការមួយដែលអ្នកផ្តល់ជំ
នួយ CIRM ក្រៅពីអ្នកទទួលប្រាក់កម្ចី និ ងអ្នកផ្តល់ជំនួយទទួលបានកន្
លែងចែករំលែក ចំ ណែកមួយភាគនៃប្រាក់ចំណូល ដែលពួកគេ
ទទួលបានពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ ណ្ណ ឬធ្វើ ពាណិជ្ជកម្មដោយខ្លួនឯងនូវការប
ង្កើតថ្មី ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលក�ើតឡ�ើងពីមូលនិ ធិស្រាវជ្រាវដោយ CIRM
ដូចមានចែងខាងក្រោម។
ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌនេះ ឬបទ
ប្បញ្ញត្តិដែលត្រូវបានអនុម័តដ�ើ ម្បី អនុវត្តកថាខណ្ឌនេះនឹ ងត្រូវតម្កល់ទុ
កនៅក្នុងមូលនិ ធិទូទៅ សម្រាប់ ការប្រើ ប្រាស់ស្របតាមភាគ 202 (c)
(7) នៃចំ ណងជ�ើ ង 35 នៃកូដសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រសិ នប�ើអាចអនុវត្តបាន។

(A) (i) អ្នកទទួលប្រាក់ដែលផ្តល់សិទ្ធិដល់ ការបង្កើតថ្មី
ិ ីស្រាវជ្រាវ កម្មវធ
ិ ី
ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលក�ើតឡ�ើងពី កម្មវធ
ដែលផ្តល់មូលនិ ធិដោយ CIRM ដោយមិ នគិតពីចំនួនជំ នួយដែល បានផ្ត
ិ ីស្រាវជ្រាវ ត្រូវបង់ 25 ភាគរយនៃចំ ណូលដែលខ្លួនទទួល
ល់ ឲ្យដល់ កម្មវធ
ល�ើ សពីប្រាំរយពាន់ ដុល្លា រ ($500,000) សរ ុបដុល ទៅមូលនិ ធិទូទៅ។ ចំ
នួនទឹកប្រាក់ប្រាំរយពាន់ ដុល្លា រ ($500,000) នឹ ងត្រូវបានកែសំ រ ួលជារ�ៀ
ងរាល់ ឆ្ំនា ដោយប្រភាគមួយដែលបែងជាសន្ទស្សន៍ ថ្លៃទំនិញប្រើ ប្រាស់ អ្នកប្
រ�ើប្រាស់ ទីក្ រុងទាំងអស់ របស់ របរទាំងអស់ (San Francisco-OaklandSan Jose; 1982–84=100) ដែលរ�ៀបចំ ដោយការិយាល័ យស្ថិតិការងា

អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
រនៃក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក និ ងបោះពុម្ពផ្សាយសម្រាប់ ខែតុលា ឆ្ំនា
2009 ហ�ើយភាគយកដែលជាសន្ទស្សន៍ ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពសម្រាប់ ខែ
ដែលអ្នកទទួលជំ នួយ ទទួលយកជំ នួយនេះ។
សម្រាប់ រង្វាន់ ដែលធ្វើឡ�ើងនៅ ឬក្រោយថ្ងៃទី 5 ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ 2020 ចំនួនទឹ
កប្រាក់ប្រាំរយពាន់ ដុល្លា រ ($500,000) នឹ ងត្វរូ កែតម្រូវជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ដោ
យប្រភាគជាច្រើនដែលជាភាគបែងដែលជាសន្ទស្សន៍ ថ្លៃទំនិញ អ្នកប្រើប្រា
ស់ទំនិញក្នុងទីក្រុងទាំងអស់ ទំនិញទាំងអស់ (San Francisco-OaklandSan Jose; 1982–84 = 100) ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំដោយការិយាល័ យ
ស្ថិតិការងារនៃក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក និ ងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់
ខែតុលា ឆ្នាំ 2020 និ ងចំនួនដែលត្រូវបានបោះពុម្ពសម្រាប់ ខែដែលអ្នកទទួ
លយល់ ព្រមទទួល។

(ii) ប្រសិ នប�ើប្រភពផ្តល់មូលនិ ធិក្រៅពី CIRM
បានចូលរ ួមចំ ណែកដោយផ្ទាល់ ដល់ ការបង្កើតការច្នៃប្រឌិ ត ឬ បច្ចេកវិ
ទ្យានោះការវិលត្រឡប់ ទៅមូលនិ ធិទូទៅត្រូវបានគណនាដូចខាងក្រោម៖
ចំ នួនទឹកប្រាក់នៃការផ្តល់មូលនិ ធិ CIRM សម្រាប់ ការបង្កើត ឬបច្ចេកវិ
ទ្យានេះត្រូវបែងចែកដោយថវិកា សរ ុបដែលផ្តល់ដោយប្រភពទាំងអស់
ហ�ើយប្រភាគនោះត្រូវគុណនឹ ង 25 ។ លេខនោះគឺជាភាគរយដោយសា
រមូលនិ ធិទូទៅ។
(B) (i) អ្នកទទួលដែលធ្វើ ពាណិជ្ជកម្មដោយខ្លួនឯងនូវផលិ តផលដែលបា
នមកពីការបង្កើតថ្មី ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវដែលផ្តល់ដោ
យមូលនិ ធិ CIRM នឹ ងបង់ ចំនួនទឹកប្រាក់ ទៅមូលនិ ធិទូទៅស្មើនឹងបីដងនៃ
ចំ នួនសរ ុបរបស់ ជំនួយ CIRM ឬជំ នួយដែលបានទទួលដោយ អ្នកទទួលជំ
នួយក្នុងការគាំទ្រដល់ ការស្រាវជ្រាវដែលបានចូលរ ួមចំ ណែកក្នុងការបង្កើតផ
លិ តផល។ អត្រានៃការសងត្រលប់ របស់ សួយសារអាករ គឺមានអត្រា 3 ភា
គរយនៃប្រាក់ចំណូលសុទប្ធ ្រចាំឆ្ំនា ដែលទទួលបានពីអ្នកទទួលប្រាក់ពីផលិ ត
ផល។

(ii) បន្ថែមល�ើ ការទូទាត់តាមប្រការ (i)
ជាល�ើ កដំ បូងដែលប្រាក់ចំណូលពាណិជ្ជកម្មសុទរ្ធ កបានដោយអ្នកទទួ
លបានពីផលិ តផលល�ើ សពីពីររយហាសិ បលានដុល្លា រអាមេរិក
($250,000,000) ក្នុងឆ្ំនា ប្រតិទិន អ្នកទទួលជំ នួយត្រូវបង់ ប្រាក់ម្តង
ទៅមូលនិ ធិទូទៅដែលស្មើនឹងបីដងនៃចំ នួនទឹកប្រាក់សរ ុបរបស់ ជំនួយ
ឬជំ នួយផ្តល់ជូនដោយ CIRM ដល់ អ្នកផ្តល់ជំនួយក្នុងការគាំ ទ្រដល់
ការស្រាវជ្រាវដែលបានរ ួមចំ ណែកដល់ ការបង្កើតផលិ តផល។

(iii) បន្ថែមល�ើ ការបង់ ប្រាក់ដែលបានតម្រូវដោយប្រការ (i) និ ង (ii)
ជាល�ើ កដំ បូងដែលប្រាក់ចំណូលពាណិជ្ជកម្មសុទរ្ធ កបានដោយអ្នកទទួ
លបានពីផលិ តផលល�ើ សពីប្រាំរយលានដុល្លា រអាមេរិក
($500,000000) ក្នុងឆ្ំនា ប្រតិទិន អ្នកទទួលជំ នួយត្រូវបង់ ប្រាក់ម្តង,
ទៅមូលនិ ធិទូទៅដែលស្មើនឹងបីដងនៃចំ នួនទឹកប្រាក់សរ ុបរបស់ ជំនួយ
ឬជំ នួយផ្តល់ជូនដោយ CIRM ដល់ អ្នកផ្តល់ជំនួយក្នុងការគាំ ទ្រដល់
ការស្រាវជ្រាវដែលបានរ ួមចំ ណែកដល់ ការបង្កើតផលិ តផល។

(iv) បន្ថែមល�ើ ការបង់ ប្រាក់ដែលបានតម្រូវដោយប្រការ (i) (ii) និ ង (iii)
ជាល�ើ កដំ បូងដែលប្រាក់ចំណូលពាណិជ្ជកម្មសុទរ្ធ កបានដោយអ្នកទទួល
បានពីផលិ តផលស្មើ ឬល�ើ សពីប្រាំរយលានដុល្លា រអាមេរិក
($500,000,000) ក្នុងមួយឆ្ំនា ប្រតិទិនអ្នកទទួលប្រាក់ត្វរូ បង់ មូ
លនិ ធិទូទៅ 1 ភាគរយ ប្រចាំឆ្ំនា នៃប្រាក់ចំណេញពាណិជ្ជកម្មសុទល�
្ធ ើ ស
ពីប្រាំរយលានដុល្លា រអាមេរិក ($500,000,000) សម្រាប់ ប៉ា តង់ ណាដែ
លទាក់ទងនឹ ងការបង្កើតថ្មី ឬបច្ចេកវិទ្យាប្រសិ នប�ើអ្នកទទួលបានប៉ា តង់ កា
រច្នៃប្រឌិ ត ឬបច្ចេកវិទ្យារបស់ ខលួនហ�
្
ើយបានទទួលជំ នួយផ្តល់ជូនដោយ
CIRM ឬជំ នួយដែលមានចំ នួនច្រើនជាងប្រាំលានដុល្លា រ
($5,000,000) ដ�ើ ម្បីគាំទ្រដល់ ការស្រាវជ្រាវដែលបានរ ួមចំ ណែកដល់
ការបង្កើតផលិ តផល។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

(3) ICOC មានសិ ទ្ធិអំណាចក្នុងការអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិនានាដ�ើ ម្បីអនុវត្តអនុ
ផ្នែកនេះ។ ICOC ក៏មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកែប្រែរ ូបមន្តដែលបានបញ្ជាក់
នៅក្នុងកថាខណ្ឌកថាខណ្ឌ (A) និ ង (B) នៃកថាខណ្ឌ (2)
តាមរយៈបទប្បញ្ញត្តិប្រសិ នប�ើ ICOC កំណត់ដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌ
(1) ដែលការកែប្រែត្រូវបានតម្រូវដ�ើ ម្បីធានាការចាំបាច់ ចំពោះការស្រាវជ្រាវ
ភាគវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលរ ួមមានការអភិវឌ្ឍការព្យាបាល និ ងការផ្តល់ការព្យាបា
លយ៉ា ងទូលំទូលាយដល់ អ្នកជំ ងឺ មិ នត្វរូ បានរារាំ ងដោយមិ នសមហេតុផល
ឬដ�ើ ម្បីធានាថារដ្ឋ California មានឱកាសទទួលបាន
អត្ថប្រយោជន៍ ពីប៉ា តង់ សួយសារ និ ងអាជ្ញាប័ ណ្ណដែលបានមក
ពីការស្រាវជ្រាវមូលដ្ឋាន ការអភិវឌ្ឍព្យាបាល និ ងការសាកល្បងព្យាបាល។
ICOC ត្រូវជូនដំ ណឹងដល់ គណៈកម្មការសារព�ើពន្ធ និ ងគោល
នយោបាយរបស់ រដ្ធសភា 10 ថ្ងៃប្រតិទិន មុនពេលអនុវត្តសិទ្ធិ
អំណាចរបស់ ខលួន
្ ដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោ តល�ើ ការកែប្រែរ ូបមន្តដែលបានបញ្ជាក់
នៅក្នុងកថាខណ្ឌរង (A) និ ង (B) នៃកថាខណ្ឌ (2) ។
ិ ធនកម្មល�ើ អនុផ្នែកនេះ មិ នមានបំ ណងប៉ ះពាល់ ដល់ អាជ្ញាធរមាន
ការធ្វើវសោ
សមត្ថកិច្ចវទ្ិ យាស្ថាន ក្នុងការកែប្រែបទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងអនុផ្នែកដោ
យអនុលោមតាមកថាខណ្ឌនេះ ប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំពោះ
ការកែប្រែណាមួយដែលបានក�ើតឡ�ើងមុនកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទភា
្ធ ពនៃការ
ិ ធនកម្មល�ើ អនុផ្នែកនេះ។
ផ្តួចផ្តើមធ្វើវសោ
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(k) ចំ ណូលចិ ត្តសម្រាប់ អ្នកផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋ California

ICOC ត្រូវបង្កើតស្តង់ដារដ�ើ ម្បីធានាថាអ្នកទទួលការទិញទំនិញ
និ ងសេវាកម្មពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋ California ក្នុងកំរត
ិ ដែលអាចធ្វើ ទៅបាន
ក្នុងការខិតខំដោយស្មោះត្រង់ ដ�ើម្បីសម្រេចបានគោលដៅល�ើ សពី 50
ភាគរយនៃការទិញបែបនេះពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋ California

(l) តម្រូវការគណនេយ្យភាពបន្ថែម

ដ�ើ ម្បីធានាគណនេយ្យភាព និ ងតម្លា ភាពយ៉ាងតឹងរឹងរ ួមទាំងទំនាស់ ផលប្
រយោជន៏ យ៉ាងតឹងរឹង បទដ្ឋា នស្រាវជ្រាវ
និ ងការព្យាបាលប្រកបដោយក្រមសី លធម៌ និ ងសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុឯករា
ជ្យរ�ៀងរាល់ បួនឆ្នាំ ម្តង ICOC ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
តាមការសម្រេចចិ ត្តរបស់ ខលួ្ន ល�ើបទដ្ឋា នទាក់ទងនឹ ង
ទំនាស់ ផលប្រយោជន៍ ការស្រាវជ្រាវ
និ ងការព្យាបាលប្រកបដោយក្រមសី លធម៍ និ ងការធ្វើសវន
កម្មហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យ ដ�ើ ម្បីឲ្យស្របទៅនឹ ងស្តង់ដារដែលបានអនុម័តដោ
យបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិក្នុង កម្រិតដែលស្តង់ដារទាំងនោះស្រប
នឹ ងតម្រូវការដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និ ងលក្ខន្តិកៈដែល
អនុវត្តចំពោះវិទ្យាស្ថាន។

ភាគ. 11. ភាគទី 125290.35 នៃកូដសុខភាព និ ងសុវត្ថិភាព ត្រូ
វបានធ្វើ វសិ ោធនកម្មដ�ើម្បីអាន៖
125290.35. ស្តង់ដារគណនេយ្យភាពវេជ្ជសាស្រ្ត និ ងវិទ្យាសាស្ត្រ
(a) បទដ្ឋានវេជ្ជសាស្ត្រ

ដ�ើ ម្បីច�ៀសវាងការចម្លង ឬជម្លោះនៅក្នុងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសម្រាប់ កា
ិ ី រដ្ឋជំនួសវិទ្យាស្ថា
រស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ និ ងវេជ្ជសាស្រ្តជាមួយនឹ ងកម្មវធ
ើ ម្បីអនុវត្តការ
ននឹ ងបង្កើតស្តង់ដារវិទ្យាសាស្ត្រ និ ងវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទាល់ ខលួនដ�
្
ត្រួតពិនិត្យជាក់លាក់ និ ងចេតនានៃសកម្មភាព ទោះ បី ជាមិ នមាន
អនុផ្នែ ក (b) នៃភាគ ភាគ 125300 ភាគ 125320, 125118,
125118.5, 125119, 125119.3 និ ង
125119.5 ឬច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិរដ្ឋនាបច្ចុប្បន្ន
ឬអនាគតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសិ ក្សា
និ ងស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មដែលរីកសាយ ឬកោសិ កាដ�ើ ម
ឬឱកាសស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀត ល�ើ កលែងភាគ 125315 ។
គណៈកម្មការ ការងារ ICOC និ ងអ្នកទទួលជំ នួយរបស់ ខលួនត្
វរូ គ្រប់ គ្រ
្
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ងដោយបទប្បញ្ញត្តិនៃសកម្មភាពនេះ ក្នុងការបង្កើតស្តង់ដារការផ្តល់ជំ
នួយ និ ងការអនុវត្តន៍ជំនួយដែលទទួលបានស្របតាមសកម្មភាពនេះ។
(b) ICOC ត្រូវបង្កើតស្តង់ដារដូចខាងក្រោម៖
(1) ការព្រមព្រៀងព័ត៌មាន

ស្តង់ដារសម្រាប់ ការទទួលបានការព្រមព្រៀងដែលបានជូនដំ ណឹងពីអ្នក
ផ្តល់ជំនួយស្រាវជ្រាវ អ្នកជំ ងឺ ឬអ្នកចូលរ ួមដែលជាទូទៅត្រូវផ្អែកល�ើ ស្ត
ង់ ដារដែលបានកំណត់នៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2003 សម្រាប់ ការស្រា
វជ្រាវទាំងអស់ ដែលផ្តល់មូលនិ ធិដោយវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិ
ជាមួយនឹ ងការកែប្រែដ�ើ ម្បី សម្របខ្លួនទៅនឹ ងបេសកកម្ម
ិ យាស្ថាន។
និ ងគោលបំ ណងរបស់ វទ្
(2) ការគ្រប់ គ្រងល�ើ ការស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងនឹ ងមនុស្ស

ស្តង់ដារសម្រាប់ ការពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹ ងប្រធាន
បទមនុស្សដែលដំ បូងឡ�ើយជាទូទៅត្រូវផ្អែកល�ើ សង
្ត ់ ដារក្ រុមប្រឹក្សាភិបា
លត្រួតពិនិត្យស្ថា ប័ នដែលប្រកាសដោយវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិ
និ ងចូល ជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2003
ជាមួយនឹ ងការកែប្រែដ�ើ ម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹ ងបេសកកម្ម
ិ យាស្ថាន។
និ ងគោលបំ ណងរបស់ វទ្

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

(8) បទដ្ឋា នវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ ការព្យាបាល និ ងការស្រាវជ្រាវតាមពូជ

ស្តង់ដារសម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹ ងការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រតាមពូ
ជដែលយោងទៅតាមការវិនិចឆ័ យ
្ របស់ ICOC ផ្អែកល�ើស្តង់ដារដែលត្រូវ
បានអនុម័តដោយបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ។

ភាគ. 12. ភាគ 125290.40 នៃក្រមសុខភាព និ ងសុវត្ថិភាព ត្រូវ
បានធ្វើ វសិ ោធនកម្មដ�ើម្បីអាន៖
125290.40. មុខងារ ICOC
ICOC ត្រូវបំ ពេញមុខងារដូចខាងក្រោម៖

ិ យាស្ថាន។
(a) ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការរបស់ វទ្

(b) រ�ៀបចំ ផែនការស្រាវជ្រាវផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្តរយៈពេលវែង
ិ យាស្ថាន។
និ ងប្រចាំឆ្ំនា និ ងផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ វទ្

(c) ធ្វើ ការសម្រេចចិ ត្តចុងក្រោយល�ើ សង
្ត ់ ដារស្រាវជ្រាវ
និ ងការផ្តល់រង្វាន់ នៅរដ្ឋ California ឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវ
និ ងការអភិវឌ្ឍការព្យាបាល និ ងវិសាលគមនៃការចែកចាយ
ចាប់ ពីការស្រាវជ្រាវរបកគំហ�ើញកោសិ កាដ�ើ ម និ ងការអភិវឌ្ឍដំ បូងរហូ
តដល់ ការសាកល្បងព្យាបាល និ ងការផ្តល់ការព្យាបាល។

(3) ការហាមឃាត់ល�ើសំណង

(d) ធានាបាននូវការបញ្ចប់នូវការធ្វើ សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ំនា របស់ វទ្ិ យាស្ថាន។

(4) ការទូទាត់សំណងដែលបានអនុញ្ញាត

ិ ី នានាដ�ើ ម្បីល�ើកកម្ពស់លទ្ធភាពទ
(f) បង្កើត អភិវឌ្ឍន៍ និ ងអនុវត្តកម្មវធ
ទួលបានការព្យាបាល និ ងព្យាបាលកោសិ កាដែលមានតំលៃសម
រម្យតាមរយៈមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និ ងគ្លីនិក និ ងបង្កើតឡ�ើងនូវគោលការណ៍ ទា
ក់ទងនឹ ងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវ
ផ្តល់មូលនិ ធិដោយវិទ្យាស្ថាននេះ។

បទដ្ឋានហាមឃាត់ការផ្តល់សំណងដល់ ម្ចាស់ ជំនួយស្រាវជ្រាវ
ឬអ្នកចូលរ ួម ខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យមាន
ការទូទាត់សំណងនៃការចំ ណាយ។

ស្ដង់ ដារដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការទូទាត់សំណងសម្រាប់ ការចំ ណាយដែល
រ ួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិ នមានកំណត់ ចំ ពោះការចំ ណាយភាគវេជ្ជសាស្រ្ត
និ ងកន្លែងស្នាក់នៅអាហារ និ ងការចំ ណាយសម្រាប់ ការធ្វើដំណ�ើ រសម្រាប់
អ្នកចូលរ ួមស្រាវជ្រាវ និ ងអ្នកថែទាំដ�ើ ម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ មុខងារ
តេស្ដសាកល្បងព្យាបាលជំ ងឺ។ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃកថាខណ្ឌនេះ
“អ្នកថែទាំ” រ ួមមានសមាជិកគ្រួសារ មិ ត្តភក្តិ និ ង អ្នកថែទាំអាជី ពដែល
ផ្តល់ការគាំទ្រ។
(4) (5) ច្បាប់ ឯកជនភាពរបស់ អ្នកជំ ងឺ

បទដ្ឋានដ�ើ ម្បីធានាការអនុលោមតាមច្បាប់ ភាពឯកជនរបស់ អ្នកជំ ងឺរដ្ឋ
និ ងសហព័ន្ធ។
(5) (6) ដែនកំណត់ល�ើការទូទាត់សម្រាប់ កោសិកា

កម្រិតកំណត់នៃការបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការទិញកោសិ កាដ�ើ ម
ឬខ្សែកោសិ កាដ�ើ ម ដ�ើ ម្បីទូទាត់ប្រាក់ សមរម្យសម្រាប់ ការដកយកចេញ
ការដំ ណ�ើរ ការការរក្សាទុក ការថែរក្សា ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព
ការរក្សាទុកការប្តូរតំរង ឬការផ្សាំ ឬ ថ្លៃ ប្រតិបត្ដិ តាមច្បាប់
សេចក្តីសម្រេចថ្លៃដ�ើ ម ឬការចំ ណាយរដ្ឋបាលផ្សេងទ�ៀតដែលទាក់ទង
ិ ីវេជ្ជសាស្រ្តទាំងនេះ និ ងជាពិសេសរ ួមទាំង
នឹ ង នីតិវធ
ការបង់ ប្រាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ បច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រ ឬវិទ្យាសាស្ត្រ
ផលិ តផល ឬដំ ណ�ើរការសម្រាប់ ប្រាក់សួយសារ ប៉ា តង់ ឬថ្លៃអាជ្ញាប័ ណ្ណ
ឬថ្លៃឈ្នួលអាជ្ញាប័ ណ្ណ ឬថ្លៃដ�ើ មផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។
(6) (7) ដែនកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ ការទទួលកោសិ កា

បទដ្ឋានកំណត់ដែនកំណត់ល�ើពេលវេលាដែលកោសិ កាអាចត្រូវបានដ
កស្រង់ ចេញពីប្លាស់ ស្តូស៊ីស ដែលដំ បូងនឹ ងត្រូវមាន 8 ឡ�ើងទៅ 12 ថ្
ងៃបន្ទា ប់ ពីការចាប់ ផ្តើមបែងចែកកោសិ កា
ដោយមិ នរាប់ ពេលប្លាស់ ស្តូស៊ីស និ ង/ ឬកោសិ កាត្រូវបានរក្សាទុកកក។
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ិ យាស្ថាន។
(e) ចេញរបាយការណ៍ជាសាធារណៈស្តីពីសកម្មភាពរបស់ វទ្

(g) បង្កើត និ ងត្ត
រួ ពិនិត្យវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍការព្យាបាល
ិ ី ផ្តល់ការព្យាបាល រ ួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិ នមានកំណត់
និ ងកម្មវធ
គ្លីនិកកោសិកាអាល់ ហ្វាស្ទែម និ ងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍ នៃឧត្តមភាព
ិ ី មន្ទីរពិសោធន៍ ស្រាវជ្រាវរ ួម។
បណ្តុះបណ្តា ល និ ងអាហារ ូបករណ៍ និ ងកម្មវធ

ិ ីដ�ើម្បីជួ
(h) បង្កើត និ ងឃ្ំលា ម�ើលការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
យធ្វើឲ្យការពិនិត្យ និ ងការព្យាបាលដែលក�ើតឡ�ើងពីការស្រាវជ្រាវដែលផ្ត
ល់ មូលនិ ធិដោយវិទ្យាស្ថានអាចរកបាន និ ងមានតំលៃសមរម្យសម្រាប់ អ្ន
កជំ ងឺរដ្ឋ California តាមរយៈការចូលរ ួមជាមួយអ្នកផ្តល់
សេវាថែទាំសុខភាព ស្ថាប័ នស្រាវជ្រាវ និ ងព្យាបាលជំ ងឺ អាជី វកម្ម
ភ្នា ក់ងាររដ្ឋា ភិបាល សប្រសជន
មូលនិ ធិ និ ងក្រុមតស៊ូមតិអ្នកជំ ងឺ និ ងផ្
បុ
អែកល�ើការណែនាំដែលធ្វើឡ�ើងក្រុមការងារ នៃការព្យាបាល និ ងថ្ំ នា ព្យា
បាលប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និ ងមានតម្លៃសមរម្យ។

(g) (i) បង្កើតច្បាប់ និ ងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ ប្រតិបត្តិការរបស់
ICOC និ ងក្ រុមការងារ។
(h) (j) អនុវត្តរាល់ សកម្មភាពចាំបាច់ ឬចាំបាច់ ក្នុងការអនុវត្តអំណាច
ិ យាស្ថាន។
សិ ទ្ធិអំណាច និ ងយុត្តា ធិ ការរបស់ វទ្
(j) (k) ជ្រើ សរ�ើសសមាជិ កនៃក្ រុមការងារ។

(j) (l) អនុម័ត កែប្រែ និ ងលុបចោលច្បាប់ និ ងបទបញ្ញត្តិនានាដ�ើ ម្បីអនុវត្ត
ិ ី របស់
គោលបំ ណង និ ងបទប្បញ្ញត្តិនានានៃជំ ពូកនេះ និ ងដ�ើ ម្បីគ្រប់ គ្រងនីតិវធ
ICOC ។ ល�ើ កលែងតែមានចែងក្នុងអនុផ្នែក (k) (m) បទបញ្ជា
និ ងបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះ ត្រូ វអនុម័តស្របតាម Administrative Procedure
Act (កូដ រដ្ឋា ភិបាល ចំ ណងជ�ើ ង 2 ផ្នែកទី 3 ផ្នែកទី 1 ជំ ពូក 4.5 3.5
ភាគ 11371 11340 ហ�ើយដំ ណ�ើរការក្រោយមក) ។

អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
ិ ី រដ្ឋបាល (APA)
(k) (m) ទោះបី ជាមិ នមានច្បាប់ នី តិវធ
និ ងដ�ើ ម្បីសម្រួលដល់ ការចាប់ ផ្តើម នៃការស្រាវជ្រាវភ្លា មៗដែលមានចែ
ងក្នុងជំ ពូកនេះ ICOC អាចទទួលយកបទប្បញ្ញត្តិបណ្តោះអាសន្ន ដោ
ិ ី ដែលមានចែងនៅក្នុង APA។ បទប្បញ្ញ
យគ្មានការអនុលោមតាមនីតិវធ
ត្តិបណ្តោះអាសន្ននឹ ងនៅតែមានប្រសិ ទ្ធិភាពសម្រាប់ 270
ថ្ងៃល�ើ កលែងតែមាន ការជំ នួសដោយវិធានមុនដែលអនុលោមតាម
APA។ សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃអនុផ្នែក (l) ការស្នើសុំ
ិ ី និ ងសេចក្តីជូនដំ ណឹងអំពី រង្វាន់ មិនត្រូវចា
ពាក្យស្នើសុំការប្រកាសកម្មវធ
ត់ទុកជាបទបញ្ញត្តិឡ�យ
ើ ។
(l) (n) ស្នើសំុការចេញប័ ណ្ណ កម្ចីពីគណៈកម្មការ
ស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មរដ្ឋ California និ ងគណៈកម្មាការហិរញ្ញវត្ថុ
ិ ិ យោគប្រាក់រ ួម ។
និ ងព្យាបាល និ ងប្រាក់កម្ចីពីក្ រុមប្រឹក្សាវន

ិ ី ហិរញ្ញប្បទាន
(m) (o) រ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា អាចកែសម្រួលកម្មវធ
ិ យាស្
និ ងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ខលួន
្ ដ�ើ ម្បីបង្កើនប្រសិ ទភា
្ធ ពសមត្ថភាពរបស់ វទ្
ថាន ដ�ើ ម្បីសម្រេចគោលដៅសកម្មភាពរបស់ ខលួន
្
ប្រាក់ចំណូលវិជ្ជមានសម្រាប់ រដ្ឋ California ក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិ
ការប្រាំឆ្ំនា ដំ បូងរបស់ ខលួន
្ ដោយមិ នធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ វឌ្ឍនភាពនៃកម្មវ ិ
ធីស្រាវជ្រាវភាគវេជ្ជសាស្រ្ត និ ងវិទ្យាសាស្ត្រស្នូលរបស់ ខលួន
្ ។

(n) (p) ទោះបី ជាមានភាគ 11005 នៃក្រម រដ្ឋា ភិបាល
ទទួលយកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម និ ងទ្រព្យសម្បត្តិពិត និ ងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទា
ល់ ខលួន
្ ក៏ដោយ ប៉ុន្តែមិ នមានកំណត់ចំពោះ អំ ណោយ សួយសារអាករ
ការប្រាក់ និ ងភាពសមស្របដែលអាចត្រូវបានប្រើ ដ�ើម្បីបន្ថែមមូលនិ ធិ
ិ យាស្ថាន។
ជំ នួយការស្រាវជ្រាវប្រចាំឆ្ំនា និ ងប្រតិបត្តិការរបស់ វទ្
(o) ក្រោមការណែនាំរបស់ ICOC វិទ្យាស្ថាននឹ ងបង្កើតផែនការផ្ទេរតំ
ណែងបន្តដោះស្រាយការផ្លាស់ ប្តូរ ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃវិទ្យាស្ថាន និ ង ICOC
បានរ�ៀបចំ ឡ�ើងដ�ើ ម្បីកាត់បន្ថយការរំខាន និ ងផលប៉ ះពាល់ អវិជ្ជមាន
ិ យាស្ថាន។
ដល់ សកម្មភាពរបស់ វទ្
ច្បាប់ ចម្លងនៃផែនការផ្ទេរតំណែងបន្តត្វរូ ផ្ញើ ទៅរដ្ធាភិបាល
អ្នកត្រួតពិនិត្យ និ ងរដ្ធសភាក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទា ប់ ពីការបញ្ចប់។
ផែនការផ្ទេរតំណែងគួរតែរ ួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិ នត្វរូ បានកំណត់ចំពោះ៖
(1) ការវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការរបស់ អ្នកដឹ កនាំមុនពេលចាប់ ផ្តើមស្វែងរក។
ិ ីស្នងតំណែង។
(2) សេចក្ដីសង្ខេបអំ ពីនីតិវធ

(3) យុទសា
្ធ ស្រ្ត ដ�ើ ម្បី ធានា នូវ ការ ផ្ទេរ ចំ ណេះដឹង ដោយ
ជោគជ័ យ។

(q) អាស្រ័យល�ើការរឹតបន្តឹង ដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រានេះ
ត្រូវបង្កើតស្តង់ដារទំនាស់ ផលប្រយោជន៍ និ ងតាមការវិនិចឆ័ យ
្ របស់ ខលួ្ន ត្
រ ូវពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយបណ្ឌិតសភាជាតិនៃ វិទ្យាសាស្រ្ត
និ ងក្រុមការងារស្តង់ដារ គណនេយ្យភាពផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត និ ង
វេជ្ជសាស្រស
្ត ម្រាប់ ការ ពិចារណាល�ើការផ្ដល់មូលនិ ធិ
អាស្រ័យល�ើការអនុវត្តលប
្អ ំ ផុត ដែលបានបង្កើតដោយបណ្ឌិតសភាជាតិ
នៃវិទ្យាសាស្រ្ត ដ�ើ ម្បីបង្ការទំនាស់ ផលប្រយោជន៍ នៅក្នុងការផ្ដល់មូលនិ ធិ
ស្រាវជ្រាវ និ ងធ្ើ វបច្ចុប្បន្នភាព ស្តង់ដារក្នុងរយៈពេលតិចជាងបួនឆ្នាំ ម្ដង
តាមការវិនិចឆ័ យ
្ របស់ ICOC ដែលជាទូទៅស្របតាម ស្តង់ដារ ដែលអនុ
ម័ តដោយបណ្ឌិតសភាជាតិនៃវិទ្យាសាស្រ្ត ស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរប
ស់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និ ង លក្ខន្តិកៈដែលអនុវត្តចំពោះ វិទ្យាស្ថាននេះ។
ភាគ 13. ភាគ 125290.45 នៃក្រមសុខភាពនិ ងសុវត្ថិភាព
ត្រូវបានធ្វើ វសិ ោធនកម្មទៅជា៖
125290.45. ប្រតិបត្តិការ ICOC

(a) វិធានការផ្លូវច្បាប់ និងការទទួលខុសត្វរូ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

(1) វិទ្យាស្ថានអាចប្ដឹងនិ ងត្រូវបានគេប្ដឹង។
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(2) ដោយផ្អែកល�ើ សង
្ត ់ ដារ ICOC វិទ្យាស្ថានធានាមិ នឲ្យមានការខូចខាត
ឬធានានិ ងមិ នបណ្ដោ យឲ្យ វិទ្យាស្ថានរងការប៉ ះពាល់ និ ង
ការបាត់បង់ ណាមួយការទាមទារ ការខូចខាត ការចំ ណាយ ឬ ការទទួល
ខុសត្វរូ រ ួមមានថ្លៃសេវា មេធាវី ដែលក�ើតឡ�ើងដោយសារការស្រាវជ្រាវ
ដែលបានធ្វើ ឡ�ើងដោយអ្នកទទួលមូលនិ ធិ
ស្របទៅតាមជំ នួយឥតសំ ណងហ�ើយ /ឬ អ្នកទទួលមូលនិ ធិត្វរូ ដាក់ឈ្មោះ
វិទ្យាស្ថានជាការធានាបន្ថែម និ ង ដាក់ឯកសារធានារ៉ាប់រងផងដែរ។
(3) អាស្រ័ យដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត និ ង
បច្ចេកទេសនៃបញ្ហា ដែលកំពុងប្រឈម ចំ ពោះ ICOC និ ងភាគ
11042 នៃក្រមរបស់ រដ្ឋាភិបាលវិទ្យាស្ថានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានក្ រុ
មប្រឹក្សា ខាងក្រៅ នៅពេល ICOC កំណត់ថាវិទ្យាស្ថានត្រូវការសេវាក
ម្មជំនាញ ដែលមិ នផ្ដល់ឲ្យដោយ ការិយាល័ យអគ្គមេធាវី។
(4) វិទ្យាស្ថានអាចចុះកិច្ចសន្យា ឬមានកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវបានអនុញ្
ញាត ឬប្រគល់ សិទ្ធិដោយច្បាប់ ។
(b) បុគ្គលិក

(1) ICOC ពីមួយពេលទៅមួយពេល ត្រូវកំណត់អំពីចំនួនបុគ្គលិកសរ ុប
ដែលមានការប្រគល់ សិទ្ធិ សម្រាប់ ធ្វើការឲ្យវិទ្យាស្ថាន
ដែលចំនួននោះមិ នត្រូវល�ើសពី 70 នាក់ទេ (ស្មើនឹ ង បុគ្គលិកពេញម៉ោង)
ដោយមិ នរាប់ បញ្ចូលសមាជិ កនៃក្ រុមការងារ និ ងសមាជិ ក របស់ ICOC ដែ
ិ យាស្ថាននិ ងមិ នរាប់ បញ្ចូលរហូតដ
លមិ នត្វរូ បានចាត់ទុកជាបុគ្គលិករបស់ វទ្
ល់ បុគ្គលិកវិទ្យាស្ថាន បន្ថែមរហូតដល់ 15 នាក់
(ស្មើនឹ ងបុគ្គលិកពេញម៉ោង) ដ�ើ ម្បីគាំទ្រដល់ ការបង្កើតគោលនយោបាយ
ិ ី ដ�ើ ម្បីជួយធ្វើការព្យាបាលដែលក�ើតមាន នៅពេលស្រាវជ្រាវក្រោម
និ ងកម្មវធ
មូលនិ ធិវទ្ិ យាស្ថានដែលអាចប្រើប្រាស់បាន និ ងដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រា
ប់ ពលរដ្ឋ California ។ ថវិកាល�ើ បុគ្គលិកមិ នត្រូវប្រើប្រាស់ល�ើ បុគ្គលិក
ដែលទទួលមូលនិ ធិតាមប្រភពផ្សេងទ�ៀត ក្រៅពី ដំ ណ�ើ រការប័ ណ្ណបំណុល
ឬ មូលនិ ធិទូទៅទេ។ ICOC ត្រូវជ្រើ សរ�ើសប្រធានអនុប្រធាន និ ងនាយក
ដែលត្រូវប្រើ ប្រាស់រាល់ អំណាច ដែលបានប្រគល់ ទៅ ពួកគេដោយ ICOC
។ មុខងារខាងក្រោមនេះអនុវត្តទៅល�ើ ប្រធាន អនុប្រធាន និ ង នាយក៖
(A) ភារកិច្ចទទួលខុសត្វរូ ចម្បងរបស់ ប្រធាន គឺត្វរូ គ្រប់ គ្រងរប�ៀបវារៈ
ICOC និ ង លំ ហូរ ការងាររ ួមមានការវាយតម្លៃ និ ងការអនុម័តទាំងអស់
របស់ ក្ រុមការងារ មូលនិ ធិ ប្រាក់កម្ចី អគារ និ ង
ការវាយតម្លៃល�ើ សង
្ត ់ ដារ វិទ្យាសាស្រ្ត និ ងវេជ្ជសាស្រ្ត
និ ងត្រូវពិនិត្យម�ើ លរាល់ របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្ំនា និ ងលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ
ណនេយ្យភាពសាធារណៈ ត្រូវគ្រប់ គ្រងនិ ងបង្កើនប្រសិ ទភា
្ធ ពផែនការ
ហិរញ្ញប្បទាន ប័ ណ្ណបំណុលនិ ងផែនការ លំ ហូរសាច់ ប្រាក់
មូលនិ ធិរបស់ វិទ្យាស្ថានត្រូវធ្វើ ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា
California សមាជសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រព័ន្ធសុខភាពរដ្ឋ California
និ ង សាធារជន California; ត្រូវបង្កើនប្រសិ ទភា
្ធ ពរាល់ ឱកាស
ល�ើ កកម្ពស់ តម្លៃ ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ សម្រាប់ វិទ្យាស្ថាន
ជាអាទិ៍រ ួមមានការបង្កើតការផ្គូរផ្គង ឬមូលនិ ធិបន្ថែមតាមរយៈការសហកា
រជាមួយរដ្ឋ ផ្សេងទ�ៀត ប្រទេសផ្សេងទ�ៀត ដែនដីផ្សេងទ�ៀត
ឬស្ថាប័ នផ្សេងទ�ៀត និ ងត្រូវដឹ កនាំការចរចា សម្រាប់ កិច្ចព្រមព្រៀង
ទ្រព្យ កម្មសិទ្ធ បញ្ញា គោលនយោបាយ និ ង លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា។
ប្រធានក៏ត្វរូ បម្រើ ជាសមាជិ កនៃក្ រុមការងារ លទ្ធភាព

ទទួលបានការព្យាបាល និ ងតម្លៃសមរម្យ ក្ រុមការងារ
ស្តង់ដារគណនេយ្យភាពវិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត និ ង ក្ រុមការងារស្
រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត និ ងជាសមាជិ កពីការិយាល័ យ សម្
រាប់ ក្ រុមការងារមូលនិ ធិស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត។

អត្ថបទនៃប័ ណ្ណបំណុលដែលបានស្នើ |
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ភារកិច្ចទទួលខុសត្វរូ ចម្បងរបស់ អនុប្រធានគឺត្វរូ គាំទ្រដល់ ប្រធានក្នុង
រាល់ តួនាទី និ ង អនុវត្ត តួនាទីទាំងនោះ ពេលប្រធានអវត្តមាន។

(B) ភារកិច្ចទទួលខុសត្វរូ ចម្បងរបស់ នាយក គឺត្វរូ បម្រើ ជានាយក
ប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានត្រូវ ជ្រើ សរ�ើសមនុស្ស ដែលមានទេពកោស
ល្យខ្ពស់បំផុត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនិង វេជ្ជសាស្រ្តនៅក្នុងសហរដ្ឋ
អាមេរិកដ�ើ ម្បីបម្រើ ការនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាននៅល�ើ ក្ រុមការងារ ត្រូវបម្រើ វ ិ
ទ្យាស្ថានជាមួយនឹ ងក្ រុមការងារ ត្រូវដឹ កនាំបុគ្គលិក ICOC និ ងចូលរ ួម
ក្នុងដំ ណ�ើរការគាំទ្រដល់ តម្រូវការរបស់ ក្ រុមការងារ ដ�ើ ម្បី អភិវឌ្ឍអនុ
សាសន៍ ល�ើប្រាក់ជំនួយមូលនិ ធិអគារ និ ងស្តង់ដារ ក៏ដូចជាត្រូវដឹ កនាំ
ិ
និ ង គាំទ្រដល់ ដំ ណ�ើរការ ICOC ក្នុងការវាយតម្លៃនិ ងចាត់វធាន
ការល�ើ
អនុសាសន៍ ទាំងនោះ ការអនុវត្ត
ការសម្រេចចិ ត្តទាំងអស់ នៅល�ើ បញ្ហាទាំងនេះនិ ងបញ្ហាទូទៅរបស់
ICOC ។ ត្រូវជួលដឹ កនាំនិ ងគ្រប់ គ្រងបុគ្គលិក
ិ យាស្ថានត្រូវល�ើ កថវិកា និ ងកម្មវធ
ិ ីគ្រប់ គ្រងការចំ ណាយរបស់ វទ
ិ ្
របស់ វទ្
យាស្ថាន; ត្រូវគ្រប់ គ្រងការ អនុវត្តតាមវិធាននិងបទបញ្ញត្តិទាំងអស់ រប
ស់ ICOC រ ួមមានការប្រតិបត្តិនៃអ្នកទទួលជំ នួយទាំងអស់ ; និ ងត្រូវគ្រ
ប់ គ្រងនិ ងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទ្រព្យកម្មសិទ្ធិ បញ្ញា និ ង
កិច្ចសន្យាទាំងអស់ ពាក់ព័ន្ធ នឹ ង វិទ្យាស្ថាន ឬ
ការស្រាវជ្រាវដែលវិទ្យាស្ថានផ្ដល់មូលនិ ធិ។

(2) សមាជិ ក ម្នាក់ៗ នៅ ក្នុង ICOC ល�ើ កលែងតែ ប្រធាន អនុប្រធាន
និ ង នាយក សមាជិ ក ដែល ត្រូវ បាន តែងតាំង តាម កថាខណ្ឌ (3),
(4), (5) និ ង (6) នៃ អនុផ្នែក (a) នៃ ភាគ 125290.20 ដែលត្រូវ
ទទួល បាន ការ ទូទាត់ប្រាក់ ស្របតាម កថាខណ្ឌ (3) ត្រូវ ទទួលប្រាក់
ឧបត្ថម្ភ ប្រចាំ ថ្ងៃ មួយរយ ដុល្លា រ ($100) ក្នុង មួយ ថ្ងៃ (លៃលក ការ
ចំ ណាយ ក្នុងការរស់ នៅ ប្រចាំ ឆ្ំនា ) សម្រាប់ ប្រាក់ដែលបាន ចំ ណាយ
ប្រចាំ ថ្ងៃ ក្នុងការ បំ ពេញ ការងារ របស់ សមាជិ ករ ួមទាំង ថ្លៃ
ធ្វើ ដំណ�ើរសមរម្យ និ ង ចាំបាច់ និ ងការ ចំ ណាយ ផ្សេង ទ�ៀត ដែល ធ្វើ
ឡ�ើង ក្នុងការ បំ ពេញ តួនាទី ជា សមាជិ ក។
(3) ICOC ត្រូវ បង្កើត អត្រា ពិគ្រោះ យោបល់ ប្រចាំ ថ្ងៃ និ ងស្តង់ដារ
នៃការ ទូទាត់ សងល�ើ ការ ចំ ណាយសម្រាប់ សមាជិ ក ក្ រុម ការងារ
ទាំងអស់ រ ួម ទាំង សមាជិ ក របស់ ICOC ដែល ត្រូវ បាន តែង តាំង
តាម កថាខណ្ឌ (3), (4), (5) និ ង (6) នៃ អនុផ្នែក (a) នៃ ភាគ
125290.20។ អត្រា ពិគ្រោះយោបល់ ប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវ រ ួម បញ្ចូល ពេល
វេលា ដែលបាន ចំ ណាយក្នុងការ រ�ៀបចំ និ ងការ ចូលរ ួម នៅ ក្នុង
វិទ្យាស្ថាន ក្រុមការងារ និ ងការ ប្រជុំ ICOC ហ�ើយ ត្រូវ រ ួម បញ្ចូល ការ
ទូទាត់ ប្រាក់ និ ងការ ទូទាត់សង ការ ចំ ណាយសម្រាប់ អ្នកថែទាំ
នៅពេល ចាំបាច់ ដ�ើ ម្បី ជួយ សម្រួល ការ ចូលរ ួម របស់ សមាជិ កនៅ
ក្នុង ការ ប្រជុំ ដោយសារ ស្ថានភាប សុខភាព ក្រោយពេលចូលរ ួម ប្រជុំ។

(4) ទោះមានចែង ក្នុង ភាគ 19825 នៃក្រម រដ្ឋាភិបាល ក៏ដោយ ក៏
ICOC ត្រូវ កំណត់ ការ ទូទាត់ប្រាក់ សម្រាប់ ប្រធាន អនុប្រធាន និ ង
នាយក និ ង មន្ត្រី ផ្សេង ទ�ៀត និ ង បុគ្គលិក វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត
បច្ចេកទេស និ ង រដ្ឋបាល នៃ វិទ្យាស្ថាន ទៅតាម លំ ដាប់ កម្រិត នៃ
ការ ទូទាត់ប្រាក់ សម្រាប់ មន្ត្រី ប្រតិបត្តិ បុគ្គលិក វិទ្យាសាស្រ្ត
វេជ្ជសាស្រ្ត បច្ចេកទេស និ ង រដ្ឋបាលនៃ សាលា វេជ្ជសាស្រ្ត នៅ ក្នុង
ប្រព័ន្ធ សាកលវិទ្យាល័ យ California និ ង វិទ្យាស្ថាន អប់ រំ
និ ងស្រាវជ្រាវ ដែល មិ ន រក ប្រាក់ ចំ ណេញ ដូចមាន ចែង ក្នុង
កថាខណ្ឌ (2) នៃ អនុផ្នែក (a) នៃភាគ 125290.20 និ ង អត្រា
ទូទាត់សង ការចំ ណាយ ធ្វើដំណ�ើ រ និ ងការ ផ្លា ស់ ទី និ ង
ដែនកំណត់នៃការ ចំ ណាយ ផ្លា ស់ ទីលំ នៅ។

ភាគ 14. ភាគ 125290.50 នៃ ក្រម សុខភាព និ ង សុវត្ថិភាពត្រូវ
បាន ធ្វើ វិសោធនកម្ម ទៅជា៖

100 | អត្ថបទនៃប័ ណ្ណបំណុលដែលបានស្នើ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

125290.50. ក្ រុមការងារ វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត—ទូទៅ

(a) វិទ្យាស្ថានត្រូវមាននិ ងបានបង្កើតក្ រុមការងារបី ទៅបួនក្ រុម ដោយ
ឡែកពីគ្នាសម្រាប់ ផ្នេកវិទ្យាសាស្រ្តនិងវេជ្ជសាស្រ្ត ដូចខាងក្រោម៖
(1) ក្ រុម ការងារមូលនិ ធិស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត។

(2) ក្ រុមការងារស្តង់ដារគណនេយ្យភាពទ្យាសាស្រ្តវេជ្ជសាស្រ្ត។
(3) ក្ រុម ការងារអគារស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត។

(4) ក្រុមការងារ លទ្ធភាព ទទួលបានការព្យាបាល និ ង តម្លៃ សមរម្យ។
(b) សមាជិ ក ក្ រុម ការងារ

(1) ការ តែងតាំង សមាជិ ក ក្ រុម ការងារ វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត
ត្រូវ ធ្វើ ឡ�ើង ដោយ សំ ឡេង ឆ្នោ ត ភាគច្រើ ន នៃ កូរម
៉ុ របស់ ICOC
ក្នុង រយៈពេល 30 ថ្ងៃ ក្រោយ ពីការបោះឆ្នោ ត តែងតាំង សមាជិ ក
ICOC ដំ បូង។ អាណ្ណត្តិ របស់ សមាជិ ក ក្ រុម ការងារ គឺ ប្រាំមួយ ឆ្ំនា
ល�ើ កលែងតែថា ក្រោយ ពេល រយៈពេលប្រាំមួយ ឆ្ំនា ដំ បូង អាណ្ណត្តិ
របស់ សមាជិ ក នឹ ង ត្រូវ កំណត់ ជា ដំ ណាក់ៗ ដ�ើ ម្បី ឲ្យ សមាជិ ក
មួយ ភាគបីត្រូវ បាន ជ្រើ សតាំង សម្រាប់ អាណ្ណត្តិ ដែល ផុត កំណត់
ក្នុង រយៈពេល ពីរឆ្ំនា បន្ទា ប់ ហ�ើយមួយ ភាគបី នៃ សមាជិ កត្រូវ បាន
ជ្រើ សតាំង សម្រាប់ អាណ្ណត្តិ ដែល ផុត កំណត់ ក្នុង រយៈពេល បួនឆ្ំនា
ក្រោយ ហ�ើយ សមាជិ ក មួយ ភាគបី ទ�ៀត ត្រូវ ជ្រើ សតាំង សម្រាប់
អាណ្ណត្តិ ដែល ផុត កំណត់ នៅ រយៈពេល ប្រាំមួយ ឆ្ំនា ក្រោយទ�ៀត។
អាណ្ណត្តិ ក្រោយៗ ទ�ៀត មាន រយៈពេល ប្រាំ មួយ ឆ្ំនា ។ សមាជិ ក ក្ រុម
ការងារ អាច បម្រើ ការ យ៉ា ងច្រើ ន ត្រឹម ពីរ អាណ្ណិត ជាប់ គ្នា ប្រសិ នប�ើ
ICOC បោះឆ្នោត គាំទ្រ ដោយ មាន សំ ឡេង ពីរភាគបី នៃ កូរម៉ុ ក្នុងការ
តែងតាំងឡ�ើងវិញ ល�ើ សមាជិ ក ក្រុម ការងារ ដែល មិ នមែនជា
សមាជិ កICOC ដ�ើ ម្បី បម្រើការច្រើន ជាង ពីរ អាណ្ណិត។

(2) ការ តែងតាំង សមាជិ ក ក្រុម ការងារ លទ្ធភាព ទទួល ការ ព្យាបាល
និ ង តម្លៃ សមរម្យ ត្រូវ បង្កើត ឡ�ើង ដោយ សំ ឡេង ឆ្នោត ភាគច្រើន នៃ
កូរម៉ុ របស់ ICOC ក្នុង រយៈពេល 90 ថ្ងៃ នៃ កាលបរិច្ឆេទ មាន
ប្រសិ ទភា
្ធ ព នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ដែលបន្ថែមល�ើ កថាខណ្ឌនេះ។ អាណ្ណត្តិ
របស់ សមាជិ ក ក្រុម ការងារ គឺ ប្រាំ មួយ ឆ្នាំ ហ�ើយ សមាជិ ក អាច
បម្រើការ យ៉ាងច្រើន ត្រឹម ពីរ អាណ្ណិត ជាប់ គ្នា ប្រសិ នប�ើ ICOC
បោះឆ្នោត គាំទ្រ ដោយ មាន សំ ឡេង ពីរភាគបី នៃ កូរម៉ុ ក្នុងការ
តែងតាំងឡ�ើងវិញ ល�ើ សមាជិ ក ក្រុម ការងារ ដែល មិ នមែនជា សមាជិ ក
ICOC ដ�ើ ម្បី បម្រើការច្រើន ជាង ពីរ អាណត្តិ។

(3) ICOC អាច តែងតាំងសមាជិ ក បោះឆ្នោត ពិសេស ទៅល�ើ ក្រុម
ការងារ នី មួយៗ តាម ការ ចាំបាច់ ដ�ើ ម្បី ទទួលបាន ជំ នាញសម្រាប់ វគ្គ
ពិនិត្យ អ្នក ជំ នាញ ជាក់លាក់ ដែល មិ នល�ើស ពីបីនាក់ សម្រាប់ វគ្គ
ពិនិត្យ អ្នក ជំ នាញ មួយ។
(c) ការ ប្រជុំ របស់ ក្ រុម ការងារ

ក្ រុម ការងារវិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត ត្រូវ ប្រជុំ យ៉ា ងតិច បួនដង
ក្នុង មួយ ឆ្ំនា ដែល ការ ប្រជុំមួយ ចាត់ទុកជា សន្និបាត
ប្រចាំឆ្ំនា ប្រសិ នប�ើ វិទ្យាស្ថានមិ ន កំណត់ ផ្ទុយ ពីនេះទេ។

(d) អនុសាសន៍ របស់ ក្ រុមការងារ ទៅកាន់ ICOC

អនុសាសន៍ នៃ គណៈកម្មការ នៃ ក្ រុម ការងារ នីមួយៗ អាច ត្រូវ
បាន បញ្ជូន បន្ត ទៅ ICOC តែ ក្នុង ករណីមាន សំ ឡេង ឆ្នោ ត
ភាគច្រើ ន នៃ កូរម
៉ុ ក្នុង គណៈកម្មការ នៃ ក្រុម ការងារ នោះ
តែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិ នប�ើ 35 ភាគរយនៃ សមាជិ ក ក្ រុម ការងារ
ណាមួយ ចូលួម ជាមួយ គ្នា នៅក្នុង ជំ ហរ ភាគតិច គណៈកម្មការ
ដាក់ពិន្ទុ នៅក្នុង ជួរ មូលនិ ធិ នោះ របាយការណ៍ អនុសាសន៍

អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
មតិភាគតិច រ ួមទាំង សេចក្ដីសង្ខេប នៃ ចំ ណុច ខ្លាំ ង និ ង ចំ ណុច
ខ្សោយនៃ ការ អនុវត្ត និ ងការ តបត ល�ើ អនុសាសន៍ មតិភាគច្រើន ត្រូវ
អាច ត្រូវ បាន ដាក់ បញ្ជូន ទៅ ICOC ។ ICOC ត្រូវ ពិចារណា ល�ើ
អនុសាសន៍ របស់ ក្ រុម ការងារក្នុងការ ធ្វើ ការ សម្រេចិ ត្ត ល�ើ ការ
អនុវត្ត សម្រាប់ ប្រាក់ ជំ នួយ ស្រាវជ្រាវ និ ង អគារ និ ង ការ ផ្ដល់
ប្រាក់កម្ចី និ ងក្នុងការ បន្សាំ ស្តង់ដារ បទបញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ
ិ ី ។ ក្ រុម ការងារ នីមួយៗ ត្រូវ ផ្ដល់ អនុសាសន៍ ល�ើ វិធាន
និ ងកម្មវធ
របស់ ICOC ទម្រង់ ការ និ ង ការអនុវត្ត សម្រាប់ ក្ រុម ការងារ នោះ។
(e) ទំនាស់ ផលប្រយោជន៍

(1) ICOC ត្រូវ បន្សាំ វិធានស្ដី ពី ទំនាស់ ផលប្រយោជន៍ ផ្អែកល�ើ
ស្តង់ដារ ដែលអាច អនុវត្តបាន ចំ ពោះសមាជិ ក គណៈកម្មាធិ ការ ត្រួត
ពិនិត្យ វិទ្យាសាស្រ្ត នៃ វិទ្យាស្ថាន សុខភាព ជាតិ ដ�ើ ម្បី អភិបាល ល�ើ ការ
ចូលរ ួម របស់ សមាជិ ក ក្ រុម ដែល មិ នមែន មក ពី lCOC ។
(2) ICOC ត្រូវ តែងតាំង មន្ត្រី ក្រមសីលធម៌ ពី ក្នុង ចំ ណោម
បុគ្គលិក វិទ្យាស្ថាន។

(3) ដោយ សារ ក្ រុម ការងារ គឺ គ្រាន់ តែ ផ្ដល់ ប្រឹក្សា និ ងមិ នមាន
សិ ទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយ ទេ ដូច្នេះសមាជិ ក ក្ រុម ការងារ មិ ន ត្រូវ បាន
ចាត់ ទុក ជា មន្ត្រី សាធារណៈ បុគ្គលិក ឬ អ្នក ពិគ្រោះយោបល់
សម្រាប់ គោលបំ ណង នៃ ច្បាប់ កំណែទម្រង់ និ យោបាយទេ
(ចំ ណងជ�ើ ង 9 [ចាប់ ផ្ើ ដម ពី ភាគ 81000] នៃ ក្រម រដ្ឋាភិបាល)
ភាគ 1090 និ ង 19990 នៃ ក្រមរដ្ឋាភិបាល និ ង ភាគ 10516 និ ង
10517 នៃ ក្រម កិច្ចសន្យា សាធារណៈ។

(f) កំណត់ហេតុ ក្ រុម ការងារ

កំណត់ហេតុ ទាំងអស់ របស់ ក្ រុមការងារ ដែល ត្រូវ បាន ដាក់
បញ្ជូនជាផ្នែកមួយ នៃ អនុសាសន៍ របស់ ក្ រុម ការងារ ជូនទៅ ICOC
សម្រាប់ ការ ឯកភាព ត្រូវ ស្ថិត នៅ ក្រោម ច្បាប់ ស្ដីពី កំណត់ ហេតុ
សាធារណៈ។ ល�ើ កលែងតែ មានផ្ដល់ នៅ ក្នុង អនុផ្នែក នេះ ក្ រុម
ការងារមិ នត្វរូ ស្ថិត នៅ ក្រោម ខ្លឹមសារ នៃ មាត្រា 9 (ចាប់ ផ្ើ ដម
ជាមួយ នឹ ង ភាគ 11120) នៃ ជំ ពូក 1 ចំ ណែក 1 នៃផ្នែក 3 នៃ
ចំ ណងជ�ើ ង 2 នៃក្រម រដ្ឋាភិបាល ឬមាត្រា 1 (ចាប់ ផ្ើ ដម ជាមួយ ភាគ
6250) នៃ ជំ ពូក 3.5 នៃ ផ្នែក 7 នៃ ចំ ណងជ�ើ ង 1 នៃ
ក្រមរដ្ឋាភិបាល។

ភាគ 15. ភាគ 125290.55 នៃ ក្រម សុខភាព និ ង សុវត្ថិភាពត្រូវ
បាន ធ្វើ វិសោធនកម្ម ទៅជា៖
125290.55. ក្ រុម ការងារស្តង់ដារ គណនេយ្យភាព វិទ្យាសាស្រ្ត
វេជ្ជសាស្រ្ត។
(a) សមាជិ កភាព

ក្ រុម ការងារស្តង់ដារ គណនេយ្យភាព វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត ត្រូវ
មាន សមាជិ ក 19 នាក់ ដូចខាងក្រោម៖

(1) សមាជិ ក ICOC ប្រាំនាក់ មកពីក្ រុម ទាំង 10 ដែល ផ្ដោ ត ល�ើ
វិស័យ ជាក់លាក់ នឹ ង ជំ ងឺ ដូចមាន រ�ៀបរាប់ នៅក្នុង កថាខណ្ឌ (3)
(4) និ ង (5) នៃ អនុផ្នែក (a) នៃ ភាគ 125290.20 ឬ មកពី
សមាជិ ក ដែល តែងតាំង ស្រប ទៅតាម កថាខណ្ឌ (6) នៃ អនុផ្នែក
(a) នៃ ភាគ 125290.20។

(2) អ្នក វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង អ្នក ព្យាបាល ប្រាំបួន រ ូប ដែល ទទួល
ស្គាល់ ដោយ ថ្នាក់ជាតិ នៅក្នុង វិស័យ ស្រាវជ្រាវ អំ ពី កោសិ ការ មិ ន
ទាន់ ពេញវ ័យ និ ងកោសិ ការ ប្រភព កំណ�ើត។

(3) អ្នក ជំ នាញ ក្រម សីលធម៌ វេជ្ជសាស្រ្ត បួននាក់។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

(4) ប្រធាន ICOC ។
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(b) មុខងារ

ក្ រុម ការងារស្តង់ដារ គណនេយ្យភាព វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត ត្រូវ
មាន មុខងារដូច ដូចខាងក្រោម៖

(1) ផ្ដល់ អនុសាសន៍ ទៅ ICOC អំ ពី ស្តង់ដារ វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត
និ ង ក្រមសីលធម៌ ។
(2) ផ្ដល់ អនុសាសន៍ ទៅ ICOC អំ ពី ស្តង់ដារសម្រាប់ គ្រប់ ទិដ្ឋភាព
វេជ្ជសាស្រ្ត សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និ ង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ ការ ព្យាបាល
សាកល្បង និ ងការព្យាបាល អ្នក ជំ ងឺ រ ួមទាំងក្នុង ចំ ណោម អ្នកដទៃ
នូវ ស្តង់ដារ សុវត្ថិភាព និ ង ទម្រង់ ការ ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់ ការ
ទទួលបាន សម្ភារ និ ង កោសិ កា ស្រាវជ្រាវ និ ង កិច្ចប្រឹងប្រែង
ព្យាបាលសាកល្បង ឆ្ពោះទៅរក ការ ព្យាបាលសមរម្យ នៃ អ្នក
ស្ម័គ្រចិ ត្ត នៅក្នុង ការ ស្រាវ ជ្រាវ វេជ្ជសាស្រ្ត ស្របតាម កថាខណ្ឌ (2)
នៃ អនុផ្នែក (b) នៃ ភាគ 125290.35 និ ង ធានាការ អនុលោម
ស្របតាម ច្បាប់ ឯកជនភាព របស់ អ្នក ជំ ងឺ។
(3) ផ្ដល់ អនុសាសន៍ ទៅ ICOC អំ ពី ការកែសម្រួល ស្តង់ដារ ដូច
មាន រ�ៀបរាប់ នៅ ក្នុងកថាខណ្ឌ (1) និ ង (2) តាមការ ចាំបាច់ ។

(4) ល�ើ ក អនុសាសន៍ ទៅ ICOC អំ ពី ទស្សនៈ យល់ ឃ�ើញ អំ ពី ការ
ស្រាវជ្រាវ ដែល បាន ទទួល មូលនិ ធិ ដ�ើ ម្បីធានា នូវ ការ អនុលោម
តាម ស្តង់ដារ ដែលបាន រ�ៀបរាប់ នៅ ក្នុង កថាខណ្ឌ (1) និ ង (2)។

(5) ផ្ដល់ យោបល់ ដល់ ICOC ក្ រុម ការងារ មូលនិ ធិ ស្រាវជ្រាវ
វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត និ ង ក្ រុម ការងារ អគារ ស្រាវជ្រាវ
វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត ជាប្រចាំ អំ ពី បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធ នឹ ង
ក្រមសីលធម៌ និ ង បទបញ្ញត្តិ។

ភាគ 16. ភាគ 125290.60 នៃ ក្រម សុខភាព និ ង សុវត្ថិភាពត្រូវ
បាន ធ្វើ វិសោធនកម្ម ទៅជា៖
125290.60. ក្ រុម ការងារមូលនិ ធិស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្រ្ត
វេជ្ជសាស្រ្ត
(a) សមាជិ កភាព

ក្ រុម ការងារមូលនិ ធិស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត ត្រូវ មាន
សមាជិ កយ៉ា ងតិច 23 នាក់ ដូចខាងក្រោម៖

(1) សមាជិ ក ICOC ប្រាំពីរនាក់ មកពីក្ រុមតស៊ូមតិ អំ ពីជំងឺ ទាំង 10
12 ដូចមាន រ�ៀបរាប់ នៅក្នុង កថាខណ្ឌ(3), (4)និ ង (5) នៃ អនុផ្នែក
(a) នៃ ភាគ 125290.20 ឬ មកពី សមាជិ ក ដូចមាន រ�ៀបរាប់ នៅ
ក្នុង កថាខណ្ឌ (6) នៃ អនុផ្នែក (a) នៃ ភាគ 125290.20។

(2) អ្នក វិទ្យាសាស្រ្ត យ៉ា ងហោចណាស់ 15 នាក់ ដែល ទទួល ស្គាល់
ដោយ ថ្នាក់ជាតិក្នុង វិស័យស្រាវជ្រាវ អំ ពី កោសិ កាដ�ើ ម ឬ ឱកាស
ស្រាវជ្រាវ សំ ខាន់ បំ ផុត ផ្សេង ទ�ៀត 15 នាក់ ដែល ត្រូវ តែងតាំង ឲ្យ
បម្រើ ការ នៅ ក្នុង ក្រុម ប្រឹក្សា ពិនិត្យ អ្នកជំ នាញ នី មួយៗ។
(3) ប្រធាន ICOC ។
(b) មុខងារ

ក្ រុម ការងារមូលនិ ធិស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត ត្រូវបំ ពេញ
មុខងារដូច ដូចខាងក្រោម៖

(1) ផ្ដល់ អនុសាសន៍ ទៅ ICOC អំ ពី លក្ខណៈ វិនិចឆ័ យ
្
បណ្
ដ ោះអាសន្ន និ ង ចុងក្រោយ ស្តង់ដារ និ ង លក្ខខណ្ឌតម្រូវ សម្រាប់
ការ ពិចារណា អំ ពី ការស្នើសំុ មូលនិ ធិ និ ងការផ្ដល់ ប្រាក់ ជំ នួន និ ង
ប្រាក់កម្ចី សម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវ។
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(2) ផ្ដល់ អនុសាសន៍ ទៅ ICOC អំ ពី ស្តង់ដារ សម្រាប់
ការយល់ ឃ�ើញ អំ ពីការ ផ្ដល់ មូលនិ ធិ សម្រាប់ ការ ស្រាវជ្រាវ
វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត។

(3) ផ្ដល់ អនុសាសន៍ ទៅ ICOC អំ ពីការកែតម្រូវ លក្ខណៈ វិនិចឆ័ យ
្
ស្តង់ដារ និ ង លក្ខខណ្ឌ តម្រូវ ដូច មាន រ�ៀបរាប់ នៅ ក្នុងកថាខណ្ឌ
(1) និ ង (2) ខាងល�ើ តាមការ ចាំបាច់ ។
(4) ពិនិត្យម�ើ ល ការស្នើសំុ មូលនិ ធិ និ ង ប្រាក់កម្ចី ដោយ ផ្អែកល�ើ
លក្ខណៈ វិនិចឆ័ យ
្ លក្ខខណ្ឌតម្រូវ និ ង ស្តង់ដារ ដែល អនុម័ត ដោយ
ICOC និ ងផ្ដល់ អនុសាសន៍ ដល់ ICOC សម្រាប់ ការផ្ដល់ មូលនិ ធិ
សម្រាប់ ការ ស្រាវជ្រាវ ការ ព្យាបាល និ ង ការព្យាបាលសាកល្បង
និ ងមូលនិ ធិ និ ង ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ ផ្ដល់ ការ ព្យាបាល។

(5) ធ្វើ ការ ត្រួត ពិនិត្យម�ើ ល ក្នុងចំ ណោម ក្ រុមការងារ ក្រុម
អ្នកជំ នាញ និ ង ការ ពិនិត្យម�ើ ល វឌ្ឍនភាព នៃ អ្នក ទទួល មូលនិ ធិ
ដ�ើ ម្បីធានាការ អនុលោម តាម លក្ខខណ្ឌ នៃការ ផ្ដល់ មូលនិ ធិ និ ង
រាយការណ៍ ទៅ ICOC អំ ពី អនុសាសន៍ ណាមួយ សម្រាប់ វិធានការ
បន្ទា ប់ ។

(6) ផ្ដល់អនុសាសន៍ ទៅ ICOC អំ ពី ស្តង់ដារ សម្រាប់ ការវាយតម្លៃ
អ្នក ទទួល មូលនិ ធិ ដ�ើ ម្បីធានាថា ពួកគេ អនុវត្តតាម លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
ទាំងអស់ ។ ស្តង់ដារ ទាំងនោះ តម្រូវ ឲ្យ មានការ រាយការណ៍ ជា ប្រចាំ
ដោយ អ្នក ទទួល មូលនិ ធិ ហ�ើយ ត្រូវអនុញ្ញាត ឲ្យ ក្ រុមការងារ មូលនិ ធិ
ស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត ធ្វើ សវនកម្ម ល�ើ អ្នក ទទួល
មូលនិ ធិ និ ង បញ្ជូន អនុសាសន៍ សម្រាប់ សកម្មភាព ទៅ ICOC ។
(7) ផ្ដល់ អនុសាសន៍ អំពី ការ ផ្ដល់ មូលនិ ធិ ល�ើ ក ដំ បូង ក្នុងរយៈពេល
60 ថ្ងៃ ក្រោយ ពេល ចេញ ស្តង់ដារ បណ្
ដ ោះ អាសន្ន ។
(c) អនុសាសន៍ សម្រាប់ ការ ផ្ដល់ មូលនិ ធិ

អនុសាសន៍ អំ ពី ការផ្ដល់ មូលនិ ធិ ត្រូវ អាស្រ័ យ ល�ើ ការវាយតម្លៃ
បែប ប្រកួត ប្រជែង ដូចខាងក្រោម៖

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យដោយ សហការី ត្រួត ពិនិត្យ ដោយ អ្នក
ជំ នាញ ត្រូវ មាន ទាំង អ្នក វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង មេធាវី អ្នក ជំ ងឺ។ ត្រូវ មាន
អ្នក វិទ្យាសាស្រ្ត 15 នាក់់ នៅក្នុង គណៈកម្មការ ពិនិត្យ ដោយសហការី
អ្នកជំ នាញ ។ មានតែ សមាជិ ក ដែល ជា អ្នក វិទ្យាសាស្រ្ត នៃ ក្ រុម
ការងារមូលនិ ធិស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត ប៉ុណ្ណោះ ទ�ើបអាច
ដាក់ ពិន្ទុ ល�ើ ពាក្យ ស្នើសំុ មូល និ ធិ និ ង ប្រាក់ កម្ចី សម្រាប់
គុណសម្បត្តិ លក្ខណៈ វិទ្យាសាស្រ្ត។ ការ ដាក់ ពិន្ទុ ដូច្នោះ ត្រូវ
អាស្រ័ យ ល�ើ គុណសម្បត្តិ លក្ខណៈ វិទ្យាសាស្រ្ត ក្នុង ចំ ណាត់ថ្នាក់ បី
ដាច់ ដោយឡែក ពីគ្នា —ការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍ ការព្យាបាល និ ងការ
ព្យាបាល សាកល្បង ល�ើ លក្ខណៈ វិនិចឆ័ យ
្ ដូចខាងក្រោម៖
(1) កំណត់ហេតុ សមិ ទផ
្ធ ល ដែលបាន បង្ហាញ នៅក្នុង ផ្នែក
កោសិ កាដ�ើ ម មិ នទាន់ ពេញវ ័យ និ ង ជី វវិជ្ជា កោសិ កា ប្រភព កំណ�ើត និ ង
វេជ្ជសាស្រ្ត ល�ើ កលែងតែ ការស្រាវជ្រាវ ត្រូវ បាន កំណត់ ថាជា ឱកាស
ិ ឬ ឱកាស ស្រាវជ្រាវ អាយុជីវត
ិ ផ្សេង ទ�ៀត។
ស្រាវជ្រាវជាអាយុជីវត

(2) គុណភាព នៃសំ ណ�ើការ ស្រាវជ្រាវ សក្ដានុពល សម្រាប់ ការ
សម្រេចបាន ការស្រាវជ្រាវ ធំ ៗ ឬ លទ្ធផល នៃការ ព្យាបាល
សាកល្បង កាលវិភាគ សម្រាប់ ការ ទទួលបាន លទ្ធផល ធំ ៗ ដូច្នោះ
សារៈ សំ ខាន់ នៃ វត្ថុបំ ណង នៃការ ស្រាវជ្រាវ និ ងភាពច្នៃប្រឌិ ត នៃ
ការស្រាវជ្រាវ ដែលបាន ស្នើសំុ។

ិ យាស្ថាន មិ ន ត្រួតគ្នា ឬ ជាន់ ពីល�ើ
(3) ដ�ើ ម្បី ធានាថា មូលនិ ធិរបស់ វទ្
មូលនិ ធិ ដែលមានស្រាប់ គេដាក់ អាទិភាព ខ្ពស់ ទៅល�ើ ការផ្ដល់
មូលនិ ធិ សម្រាប់ ការ ស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម មិ ន ទាន់ ពេញវ ័យ និ ង
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សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

ការ ស្រាវជ្រាវ កោសិ កា ដ�ើ ម កំណ�ើត ដែល មិ ន អាច ឬ ប្រហែលជា
មិ ន ទទួល មូលនិ ធិ ទាន់ ពេល ឬ គ្រប់ គ្រាន់ ពីសហព័ន្ធ ជួប ឧបសគ្គ
ដោយ ដែន កំណត់ ដែល រំខាន ដល់ ការ ស្រាវជ្រាវ។ នៅ ក្នុង ន័ យ
នេះ ប្រភេទ ផ្សេង ទ�ៀត នៃ ការ ស្រាវជ្រាវ ដែល ផ្ដល់ មូលនិ ធិ ដោយ
វិទ្យាស្ថាន សុខភាព ជាតិ មិ ន ត្រូវ ទទួល មូលនិ ធិ ដោយ វិទ្យាស្ថានទេ
លុះត្រា តែ ការស្រាវជ្រាវនោះ មិ ន មក ទាន់ ពេល ឬ មិ ន គ្រប់ គ្រាន់ ។

(4) ទោះមាន ចែង ក្នុង កថាខណ្ឌ (3) ក៏ដោយ ការស្រាវជ្រាវ
វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត និ ង បច្ចេក វិទ្យា និ ង / ឬ សំ ណ�ើ ស្រាវជ្រាវ
កោសិ កា ដ�ើ ម ដែល មិ ន ផ្ដល់ មូលនិ ធិ ដោយ វិទ្យាស្ថាន នៅ ក្រោម
កថាខណ្ឌ (3) អាច ត្រូវ បាន ទទួល មូលនិ ធិ ដោយ វិទ្យាស្ថាន បាន
ប្រសិ នប�ើ យ៉ា ងហោចណាស់ ពីរ ភាគបី នៃ កូរម
៉ុ នៃ សមាជិ ក
ក្ រុមការងារ មូលនិ ធិ ស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត ផ្ដល់
អនុសាសន៍ ដល់ ICOC ឬ ប្រសិ នប�ើ មតិភាគច្រើន នៃ កូរម៉ុ សមាជិ ក
របស់ ICOC កំណត់ ថា សំ ណ�ើស្រាវជ្រាវនោះ គឺ ជា ឱកាស
ស្រាវជ្រាវ សំ ខាន់ ខ្លាំ ង។
ភាគ 17. ភាគ 125290.70.5 ត្រូវ បាន បន្ថែម ទៅ ក្នុង ក្រម
សុខភាព និ ង សុវត្ថិភាព ទៅជា៖

125290.70.5. ការ វិភាជន៍ និ ងការ បែងចែក មូលនិ ធិ

(a) ប្រាក់ នៅ ក្នុង ការ ស្រាវជ្រាវ កោសិ កា ដ�ើ ម និ ង មូលនិ ធិព្យាបាល
នៃ រដ្ឋ California ត្រូវ បែងចែក ដូចខាងក្រោម៖
(1) (A) មិ ន តិចជាង 95.5 ភាគរយនៃប្រាក់ ចំ ណេញ
ពីប័ណប
្ណ ំ ណុលដែល បាន អនុញ្ញា ត ស្របតាម ភាគ 125291.110
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ពីប័ណប
្ណ ំ ណុល ដែល ត្រូវ បាន បែងចែក ទៅតាម
គោលបំ ណង ដែល បាន រ�ៀបរាប់ នៅ ក្នុង កថាខណ្ឌ (4) និ ង (5) នៃ
អនុផ្នែក (a) នៃ ភាគ 125291.100 ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ប្រាក់
មូលនិ ធិ និ ងការពិនិត្យម�ើល មូលនិ ធិ ដូចមាន ផ្ដល់នៅ ក្នុង ជំ ពូកនេះ។

(B) មិ ន តិចជាង 98 ភាគរយ នៃ ប្រាក់ចំណេញពីប័ណប
្ណ ំ ណុល ត្រូវ
បាន ប្រើប្រាស់ សម្រាប់ មូលនិ ធិ ត្រូវ ប្រើប្រាស់ សម្រាប់ ការ ស្រាវជ្រាវ
ការ អភិវឌ្ឍ រប�ៀប ព្យាបាល និ ងការ ព្យាបាល មិ នល�ើសពី ចំ នួន
ទឹកប្រាក់ខាងក្រោម ដូចមាន ចែង នៅខាងក្រោម នឹ ងត្វរូ សន្យាផ្ដល់
ជូន សម្រាប់ រយៈពេល 10 ឆ្នាំ ដំ បូង បន្ទា ប់ ពីកាលបរិច្ឆេទ ចូល
ជាធរមាន នៃគំនិត ផ្ដួចផ្ដើម បន្ថែម ពីល�ើ អនុកថាខណ្ឌនេះ ជាមួយ
នឹ ង ការ សន្យា ផ្ដល់ មូលនិ ធិ ប្រចាំឆ្នាំ ដែល ត្រូវ ផ្ដល់ នៅពេលខាងមុខ
រយៈ ពេល មួយ ទៅ ប្រាំពីរឆ្នាំ ល�ើកលែងតែ មូលនិ ធិ ដែល មិ នត្រូវ
បាន សន្យា អាច យោង ទៅមួយ ឬ ច្រើន ឆ្នាំ បន្ទា ប់ ។ ចំ នួន ទឹកប្រាក់
អតិបរមា នៃ មូលនិ ធិ ស្រាវជ្រាវ ដែលត្រូវ បែងចែក ជាប្រចាំឆ្នាំ គឺ
ដូចខាងក្រោម៖ ឆ្នាំ ទី 1 11 ភាគរយ; ឆ្នាំ ទី 2 11 ភាគរយ; ឆ្នាំ ទី 3
រហូតដល់ ឆ្នាំ ទី 10 9 ភាគរយ; ហ�ើយ ឆ្នាំ ទី 11 តទៅ 6 ភាគរយ
ជាបន្តបន្ទា ប់ ។ ដ�ើ ម្បី សម្រេច គោលដៅ នៃ ភាគ 125290.75 រហូត
ដល់ 2 ភាគរយ នៃ ទឹកប្រាក់ ដែល អាច ផ្ដល់បាន សម្រាប់
មូលនិ ធិអាច នឹ ង ត្រូវ បានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ ការ ពិគ្រោះយោបល់
ស្រាវជ្រាវ នៅ ក្នុង ការ គាំទ្រ ដល់ លទ្ធភាព ទទួលបាន និ ង តម្លៃ
សមរម្យ ការ ព្យាបាល ដែលក�ើតមាន ក្នុងពេល ស្រាវជ្រាវ
និ ងវិធីព្យាបាល ក្រោម មូលនិ ធិ ពី វិទ្យាស្ថាន ដូចបាន កំណត់ ដោយ
ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាល របស់ វិទ្យាស្ថាន អំពី អនុសាសន៍ នៃការ ព្យាបាល
ដែល បាន ល�ើកឡ�ើងដោយ ក្រុមការងារ លទ្ធភាព ទទួលបាន និ ង តម្លៃ
សមរម្យ នៃការ ព្យាបាល និ ង ដោយ នាយក។
(C) មិ ន ល�ើស ពី 3 ភាគរយ នៃប្រាក់ចំណេញ ពី ប័ ណប
្ណ ំ ណុល
ដែលបាន អនុញ្ញាត ដោយ ភាគ 125291.110 អាច ត្រូវ បាន
ប្រើប្រាស់ ដោយ វិទ្យាស្ថាន សម្រាប់ ការ ស្រាវជ្រាវ និ ងការ ចំ ណាយ

អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
ល�ើការ អនុវត្ត ការស្រាវជ្រាវ រ ួមមាន ទាំងការ អភិវឌ្ឍ រដ្ឋបាល និ ងការ
ពិនិត្យម�ើល ដំ ណ�ើ រការ នៃការ ផ្ដល់ មូលនិ ធិ។

(2) (A) មិ នល�ើសពី 3.5 ភាគរយ នៃ ប្រាក់ ចំ ណេញ ពីប័ណប
្ណ ំ ណុល
ដែលបាន អនុញ្ញាត ស្របតាមភាគ 125291.110 ត្រូវ បាន
ប្រើប្រាស់ សម្រាប់ ការ ចំ ណាយ ល�ើ រដ្ឋបាល ទូទៅ នៃ វិទ្យាស្ថាន។

(B) មិ ន ល�ើសពី 1 ភាគរយ នៃ ប្រាក់ ចំ ណេញ ពីប័ណប
្ណ ំ ណុល ត្រូវ
បាន អនុញ្ញាត ស្របតាម ភាគ 125291.110 អាច ត្រូវ បាន
ប្រើប្រាស់ ដោយ វិទ្យាស្ថាន ដ�ើ ម្បី បង់ ថ្លៃ ចំ ណាយ ល�ើ បុគ្គលិក
ពេញម៉ោង រហូត ដល់ 15 នាក់ ក្នុង រយៈពេល 10 ទៅ 15 ឆ្នាំ ឡ�ើង
ជាអាថិ៍ រ ួមមានការ ចំ ណាយ ផ្នែក គាំទ្រ រដ្ឋបាល ការចំ ណាយ ល�ើ
អគារ ប្រាក់ខែ អត្ថប្រយោជន៍ ការទូទាត់សង ថ្លៃធ្វើ ដំ ណ�ើ រ និ ងការ
ចំ ណាយ ល�ើការ ប្រជុំ ដ�ើ ម្បី គាំទ្រ ដល់ កិច្ចការ របស់ វិទ្យាស្ថាន ដ�ើ ម្បី
ិ ី សម្រាប់ ជួយពលរដ្ឋ California
រ�ៀបចំ គោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
ឲ្យ មាន លទ្ធភាព ទទួល ការ ព្យាបាលសាកល្បងល�ើ មនុស្ស
ការព្យាបាល ការ កាត់ បន្ថយ ការ ព្យាបាលដែល ក�ើតឡ�ើង ក្នុងពេល
ស្រាវជ្រាវ ក្រោម មូលនិ ធិ របស់ វិទ្យាស្ថាន និ ង សម្រាប់ ល�ើក កម្ពស់
លទ្ធភាព ទទួលបាន និ ង តម្លៃ សមរម្យ នៃ ការ ព្យាបាល សាកល្បង
ល�ើ មនុស្ស ការ ព្យាបាល សម្រាប់ ពលរដ្ឋ California ។

(3) នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ទោល ណាមួយ មូលនិ ធិស្រាវជ្រាវ ថ្មីណាមួយ
ិ ី ណាមួយ
ដែលផ្ដល់ទៅ អ្នកទទួលទោល ណាមួយ សម្រាប់ ឆ្នាំ កម្មវធ
ត្រូវ កំណត់ មិ ន ឲ្យ ល�ើសពី 1 ភាគរយ នៃ ប័ ណប
្ណ ំ ណុល សរ ុប
ដែលបាន អនុញ្ញាត ស្របតាម ភាគ 125291.110។ ការ កំណត់
នេះ ត្រូវ ពិចារណា ដាច់ ដោយ ឡែក សម្រាប់ សំ ណ�ើ ថ្មី ដោយ មិ ន
បូក បញ្ចូល ជាមួយ ការ អនុញ្ញាត កាល ពីឆ្នាំ មុនៗ ដែល អាច នឹ ង
ផ្ដល់ មូលនិ ធិ ដល់ សកម្មភាព ស្រាវជ្រាវ។ លក្ខខណ្ឌ តម្រូវ នេះត្រូវ
កំណត់ ល�ើកលែងតែ 65 ភាគរយនៃ កូរមរបស់
ICOC អនុម័ត ឲ្យមាន
៉ុ
ដែន កំណត់ ខ្ពស់ជាងនេះ សម្រាប់ អ្នក ទទួល មូលនិ ធិនោះ។

(4) រហូតដល់ 1.5 ភាគរយនៃប្រាក់ ចំ ណេញ ពីប័ណប
្ណ ំ ណុល
ដែលបាន អនុញ្ញាត ស្របតាម ភាគ 125291.110 ការ ចំ ណាយ
សុទ្ធ ដែលបាន រ�ៀបរាប់ នៅ ក្នុងកថាខណ្ឌ (2) (4) និ ង (5) នៃ
អនុផ្នែក (a) នៃ ភាគ 125291.100 នឹ ង ត្រូវ កំណត់ ទុក សម្រាប់
ប្រាក់ មូលនិ ធិ ដ�ើ ម្បី កសាង បំ ពាក់ ឬ ប្រតិបត្តិការ មូលនិ ធិ ដោយ
មជ្ឈមណ្ឌល ឧត្តមភាព នៃការ ថែទាំ សហគមន៍ និ ង រហូតដល់ កន្លះនៃ
1 ភាគរយ ត្រូវ បាន កំណត់ ទុក ដ�ើ ម្បី កសាង ឬ បំ ពាក់ មន្ទីរ
ពិសោធន៍ រ ួម ក្នុង គោលបំ ណង ធ្វើ ប្រតិបត្តិការ នៅក្នុង ប្រាំឆ្នាំ ដំ បូង
បន្ទា ប់ ពី កាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាន នៃ គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម បន្ថែម ល�ើ
ភាគនេះ។ ប្រាក់ មូលនិ ធិ ដែល ទទួល ដោយអ្នក ទទួល ពី វិទ្យាស្ថាន
សម្រាប់ ការ សាងសង់ ត្រូវ ស្ថិត នៅ ក្រោម ច្បាប់
ប្រាក់ឈលជាធរមាន។
្នួ
(5) វិទ្យាស្ថាន ដែល កំណត់ ការ ចំ ណាយ ប្រយោល ទៅ ចំ នួន
មិ នល�ើសពី 25 ភាគរយ នៃការ ផ្ដល់ មូលនិ ធិ ស្រាវជ្រាវ មិ ន រាប់
បញ្ចូលចំ នួន ទឹកប្រាក់ ដែល បាន បញ្ចូល នៅ ក្នុង ការផ្ដល់ មូលនិ ធិ
សម្រាប់ អគារ ល�ើកលែងតែ ការ កំណត់ ថ្លៃ ប្រយោល អាច នឹ ង ត្រូវ
បាន បង្កើន ដោយ ចំ នួន ទឹកប្រាក់ ដែល អ្នក ទទួល មូលនិ ធិ ផ្ដល់
សម្រាប់ មូលនិ ធិ ផ្គួរផ្គង នៅក្នុង ចំ នួន ល�ើសពី 20 ភាគរយ នៃ
ទឹកប្រាក់ ផ្ដល់ មូលនិ ធិ។

ិ ី ផ្ដល់ មូលនិ ធិ របស់ វិទ្យាស្ថានត្រូវ បានរ�ៀបចំ ឡ�ើង ដ�ើ ម្បី
(b) កម្មវធ
បង្កើត ចរន្ត ចំ ណូល ពន្ធ វិជ្ជមានសម្រាប់ រដ្ឋ California ក្នុង រយៈពេល
ឆ្នាំ ប្រតិទិន ប្រាំឆ្នាំ ដំ បូង បន្ទា ប់ ពី មាន ការ យល់ ព្រម ដោយ អ្ន
កបោះឆ្នោត ល�ើ គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម បន្ថែម ល�ើ ភាគនេះ ដោយ មិ ន ដក

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

មូលនិ ធិ ពី មូលនិ ធិ ទូទៅ របស់ រដ្ឋ សម្រាប់ ជាការបង់ ប្រាក់ដ�ើ ម និ ង
ការបង់ ការប្រាក់ សម្រាប់ ប្រាំ ឆ្នាំ ប្រតិទិន ដំ បូង។

(c) វិទ្យាស្ថាន ត្រូវ កំណត់ យ៉ាងហោចណាស់ មួយ ពាន់ ប្រាំរយ
លានដុល្លា រ ($1,500,000,000) នៃប្រាក់ ចំ ណេញ ពីប័ណប
្ណ ំ ណុល
ដែលបាន អនុញ្ញាត ស្របតាម ភាគ 125291.110 ដ�ើ ម្បី ទុកជា
ប្រាក់ មូលនិ ធិ សម្រាប់ ការ ស្រាវជ្រាវ ការ អភិវឌ្ឍការព្យាបាល
និ ងការផ្ដល់ ការ ព្យាបាល សម្រាប់ ជំ ងឺ និ ង ស្ថានភាព នៃ ខួរ ក្បាល
និ ង ប្រព័ន្ធ កង្វះប្រសាទក្បាល កណ្ដា ល រ ួមមាន ដូចជា ជំ ងឺបាត់បង់
ការ ចងចាំជំ ងឺផាគីនសុនគ្រោះថ្នាក់ ល�ើ សរសៃឈាម ខួរក្បាល ជំ ងឺ
ចាស់ វង្វេង ជំ ងឺ ស្កន់ ជំ ងឺ បែក គំនិត ការ ធ្លា ក់ទឹកចិ ត្ត របួសប៉ ះទង្គិច
ខួរក្បាល មហារីកខួរ ក្បាល ជំ ងឺ កំសោយ ប្រាជ្ញា និ ង សម្រាប់ ការ
ពិនិត្យ ម�ើល ប្រាក់ មូលនិ ធិ និ ង ការ ចំ ណាយ រដ្ឋបាល ទូទៅពាក់ព័ន្ធ
នឹ ង មូលនិ ធិ ទាំងនេះ និ ង ប្រាក់កម្ចី ស្ថិតនៅក្រោម ដែន កំណត់ ក្នុង
អនុកថាខណ្ឌ (C) នៃកថាខណ្ឌ (1) និ ង អនុកថាខណ្ឌ (A)
នៃកថាខណ្ឌ (2) នៃ អនុផ្នែក(a)។
(d) ការ បែងចែក ប្រាក់ ចំ ណេញ ពី ប័ ណប
្ណ ំ ណុលដែលបា ន
អនុញ្ញាតស្របតាម ភាគ 125291.30 ត្រូវ បន្ត ស្ថិតនៅក្រោម
អភិបាលនៃ ភាគ 125290.70។

ភាគ 18. ភាគ 125291.15 នៃ ក្រម សុខភាព និ ង សុវត្ថិភាពត្រូវ
បាន ធ្វើ វិសោធនកម្ម ទៅជា៖

125291.15. ដូចមាន ប្រើ នៅ ក្នុង មាត្រា នេះ
ច្បាប់ ស្តីពីការស្រាវជ្រាវកោសិ កានិ ង ប័ ណប
្ណ ំ ណុលព្យាបាលនៃរដ្ឋ
California (California Stem Cell Research and Cures
Bond Act) ឆ្នាំ 2004 មាន ខ្លឹមសារ ដូចខាងក្រោម៖

(a) “ច្បាប់ ” សំ ដៅ ទៅល�ើ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាមេ និ ង
ប័ ណ្ណបំណុល ព្យាបាលនៃរដ្ឋ California ដែល ជាធម្មនុញ្ញ ជំ ពូក 3
(ចាប់ ផ្ើ ដម ជាមួយ នឹ ង ភាគ 125290.10) នៃ ចំ ណែកទី 5 នៃ ផ្នែក
106។
(b) “ក្ រុមប្រឹក្សា” ឬ “វិទ្យាស្ថាន” សំ ដៅល�ើ វិទ្យាស្ថាន នៃ រដ្ឋ
California សម្រាប់ វេជ្ជសាស្រ្ត លូតលាស់ ឡ�ើង វិញ ដែលបាន
កំណត់ ស្របតាម អនុផ្នែក (b) នៃ ភាគ 125291.40។

(c) “គណៈកម្មាធិ ការ” សំ ដៅល�ើ គណៈកម្មាធិ ការ ស្រាវជ្រាវ
កោសិ កា ដ�ើ ម និ ង ហិរញ្ញវត្ថុ ព្យាបាល នៃរដ្ឋ California ដែលបាន
បង្កើតឡ�ើង ស្របតាម អនុផ្នែក (a) នៃ ភាគ 125291.40។

(d) “មូលនិ ធិ” សំ ដៅល�ើ គណៈកម្មាធិ ការ ស្រាវជ្រាវ កោសិ កា ដ�ើ ម
និ ង ហិរញ្ញវត្ថុ ព្យាបាល នៃរដ្ឋ California ដែលបាន បង្កើតឡ�ើង
ស្របតាម 125291.25។

(e) “បំ ណុលបណ្
ដ ោះអាសន្ន” សំ ដៅល�ើ ប្រាក់ កម្ចី បណ្
ដ ោះអាសន្ន
ណាមួយ ស្របតាម អនុផ្នែក (b) នៃ 125290.70 និ ង ភាគ
125291.60 និ ង 125291.65 ប័ ណ្ណបំណុលរយៈពេលខ្លី ឬ ប័ ណ្ណ
បំ ណុលរយៈពេលខ្លីដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដែលបានចេញផ្សាយ ដ�ើ ម្បីធ្វើ
ការកក់ប្រាក់ទៅក្នុងមូលនិ ធិ និ ងដែលនឹ ងត្រូវបានបង់ ពីប្រាក់ ចំ ណេញ
ពីប័ណ្ណបំណុលដែលបានចេញស្របតាមមាត្រានេះ។
ភាគ 19. ភាគ 125291.35 នៃក្រមសុខភាពនិ ងសុវត្ថិភាពត្រូវ
បានធ្វើ វសិ ោធនកម្មទៅជា៖

125291.35. ប័ ណ្ណបំណុលដែលបានអនុញ្ញាតដោយមាត្រានេះ ត្រូ
វបានរ�ៀបចំ អនុវត្តចេញផ្សាយលក់ទូទាត់ និ ងប្ដូរយកវិញដូចមាន ផ្ដល់
នៅក្នុងច្បាប់ ប័ណ្ណបំណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅប្រចាំរដ្ឋ (ជំ ពូក 4
(ចាប់ ផ្ើ ដមជាមួយនឹ ងភាគ 16720) នៃចំ ណែក 3 នៃផ្នែក 4 នៃ
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ចំ ណងជ�ើ ង 2 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល) និ ងរាល់ ប្រការនៃច្បាប់ នោះ ដូចបាន
ធ្វើវសិ ោធនកម្មពីមួយពេល ទៅមួយពេល ល�ើ កលែងតែ អនុផ្នែក (a)
និ ង (b) នៃ ភាគ 16727 នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល អនុវត្តល�ើប័ណ្ណបំណុល
និ ងមាត្រានេះ ហ�ើយត្រូវបានបញ្ចូលគ្នា នៅក្នុងមាត្រានេះដូចមានចែង
ពេញលេញនៅក្នុងមាត្រានេះ។
ភាគ 20. ភាគ 125291.60 នៃក្រមសុខភាពនិ ងសុវត្ថិភាពត្រូវ
បានធ្វើ វសិ ោធនកម្មទៅជា៖

125291.60. សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃការអនុវត្ត មាត្រានេះ
នាយកហិរញ្ញវត្ថុអាចប្រគល់ សិទធិ្ ការដកមូលនិ ធិទូទៅនូវចំ នួន ទឹក
ប្រាក់មួយដែលមិ នល�ើស ពីទឹកប្រាក់នៃប័ ណ្ណបំណុលដែលមិ នបាន
លក់ ដែលបានអនុម័តដោយគណៈកម្មា ធិ ការ ដ�ើ ម្បីលក់ក្នុង
គោលបំ ណងអនុវត្តមាត្រានេះ ដោយមិ នរាប់ បញ្ចូលការផ្ដល់មូលនិ ធិ
ឡ�ើងវិញល�ើ ប័ណប
្ណ ំ ណុល ដែលអនុញ្ញាតស្របតាមភាគ 125291.75
ដែលកាត់ចេញទឹកប្រាក់ណាមួយ ដែលបានផ្ដល់កម្ចីស្របតាមភាគ
125291.65 និ ងមិ នទាន់ បានសងនិ ងទឹកប្រាក់ ដែលបានដកចេញពី
មូលនិ ធិទូទៅស្របតាមភាគនេះ ហ�ើយមិ នទាន់ បានប្រគល់ ទៅមូលនិ ធិ
ទូទៅវិញ។ ទឹកប្រាក់ណាមួយដែលបានដកត្រូវបានដាក់ចូល ទៅក្នុង
មូលនិ ធិ ។ ទឹកប្រាក់ណាមួយដែលអាចប្រើ ប្រាស់បាន នៅក្រោមភាគ
នេះនឹ ងត្រូវប្រគល់ មកក្នុងមូលនិ ធិទូទៅវិញ បូកនឹ ងទឹកប្រាក់ស្មើនឹង កា
រប្រាក់ដែលប្រាក់នោះនឹ ងអាចរកបាន នៅក្នុងគណនីវិនិយោគរ ួមពី ប្រា
ក់ដែលបានទទួលពីការលក់ប័ណ្ណបំណុល ក្នុងគោលបំ ណងអនុវត្ត
មាត្រានេះ។
ភាគ 21. ភាគ 125291.65 នៃក្រមសុខភាព និ ងសុវត្ថិភាពត្រូវ
បានធ្វើ វសិ ោធនកម្មទៅជា៖

125291.65. វិទ្យាស្ថានអាចស្នើសំុទៅគណៈកម្មា ធិ ការវិនិយោគប្រាក់
រ ួម ដ�ើ ម្បីផ្ដល់ប្រាកកម្ចីពីគណនី វិនិយោគប្រាក់ រ ួមស្របតាមភាគ 16312
នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃការអនុវត្តតាមមាត្រានេះល�ើ កលែ
ងតែការផ្ដល់មូលនិ ធិប័ណ្ណបំណុលឡ�ើងវញ ដែលអនុញ្ញាត ស្រប តាមភាគ
125291.75 ដោយកាត់ចេញប្រាក់ ដែលបានខ្ចីស្របតាមភាគនេះនិ ង
ដែលមិ នទាន់ សង និ ងទឹកប្រាក់ណាមួយដែលបានដកពីមូលនិ ធិទូទៅស្របតា
មភាគ 125291.60 និ ងមិ នទាន់ បានបង្វិលមកមូលនិ ធិទូទៅវិញ។
ទឹកប្រាក់នៃសំ ណ�ើមិ នត្រូវ ល�ើ សពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃប័ ណ្ណបំណុល ដែល មិ ន
ទាន់ បានលក់ដែលគណៈកម្មា ធិ ការបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យលក់ ក្នុង
គោលបំ ណងអនុវត្តមាត្រានេះ។ វិទ្យាស្ថានត្រូវអនុវត្តតាមឯកសារណាមួយ
ដែលបានតម្រូវដោយគណៈកម្មា ធិ ការវិនិយោគប្រាក់រ ួម ដ�ើ ម្បីទទួលបាន និ ង
ិ
សងប្រាក់កម្ចី។ ទឹកប្រាក់ណាមួយដែលបានខ្ចី ត្រូវដាក់ទៅក្នុងមូលនិ ធិវញ
ដ�ើ ម្បីបែងចែកដោយវិទ្យាស្ថានស្របតាមមាត្រានេះ។
ភាគ 22. ភាគ 125291.70 នៃក្រមសុខភាពនិ ងសុវត្ថិភាពត្រូវ
បានធ្វើ វសិ ោធនកម្មទៅជា៖

125291.70. ទឹកប្រាក់ដែលបានបង់ ទៅក្នុងមូលនិ ធិ
ដែលមានប្រភពមកពីប្រាក់បុព្វលាភ
និ ងការប្រាក់បង្គរនៅល�ើ ប័ណ្ណបំណុល ដែលបានលក់ត្រូវបម្ រុងទុក នៅ
ក្នុងមូលនិ ធិហ�ើយត្រូវអាចប្រើ ប្រាស់បាន
សម្រាប់ ការផ្ទេរទៅមូលនិ ធិទូទៅ ជាឥណទានសម្រាប់ ការចំ ណាយល�ើ
ការប្រាក់ប័ណ្ណបំណុល ល�ើ កលែងតែទឹកប្រាក់នោះមានប្រភពមកពី ប្រា
ក់បុព្វលាភអាចត្រូវបានបម្ រុងទុក និ ងប្រើ ប្រាស់ដ�ើម្បីបង់ ថ្លៃ សម្រាប់
ការចេញមុនការផ្ទេរទៅមូលនិ ធិទូទៅ។

ភាគ 23. ភាគ 125291.75 នៃក្រមសុខភាព និ ងសុវត្ថិភាពត្រូវ
បានធ្វើ វសិ ោធនកម្មទៅជា៖

104 | អត្ថបទនៃប័ ណ្ណបំណុលដែលបានស្នើ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

125291.75. ប័ ណ្ណបំណុល ដែលបានចេញនិ ងបានលក់ស្របតាម
មាត្រានេះ អាចត្រូវបានផ្ដល់មូលនិ ធិឡ�ើងវិញ ស្របតាមមាត្រា 6 (ចាប់
ផ្ដើ មជាមួយនឹ ងភាគ 16780) នៃជំ ពូក 4 នៃចំ ណែក 3 នៃផ្នែក 4
នៃចំ ណងជ�ើ ង 2 នៃក្រមរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ ប័ ណ្ណ
បំ ណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅប្រចាំរដ្ឋ។ ការអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ
សម្រាប់ ការចេញប័ ណ្ណបំណុល ដូចមានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងមាត្រានេះ រ ួម
មានការអនុម័តល�ើ ការចេញប័ ណ្ណបំណុលណាមួយដែលត្រូវបានចេញ
ដ�ើ ម្បីផ្ដល់មូលនិ ធិឡ�ើងវិញ ល�ើ ប័ណ្ណបំណុលដែលចេញពីដំ បូង
នៅក្រោមមាត្រានេះ ឬចេញកាលពីមុនដ�ើម្បីផ្ដល់មូលនិ ធិឡ�ើងវិញ ល�ើ
ប័ ណ្ណបំណុល។ ប័ ណ្ណបំណុលណាមួយ ដែលត្រូវបានផ្ដល់មូលនិ ធិឡ�ើងវិ
ញជាមួយនឹ ង ប្រាក់ចំណេញនៃការផ្ដល់មូលនិ ធិឡ�ើងវិញ ល�ើ ប័ ណ្ណបំណុ
លដូចបានអនុញ្ញាតដោយភាគនេះ អាចត្រូវបានមោឃៈ ដោយ ស្របច្បា
ប់ ទៅតាមការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ក្ងរប�ៀបនិ
ងក្ងកម្រិត
នុ
នុ
ដូ
ច
បានធ្វ
ដែលបានចែងនៅក្ងសេចក្ដីសម្រេច
ើ វសិ ោធនកម្មពីមួយពេល
នុ
ទៅមួយពេល ដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់មូលនិ ធិល�ើប័ណ្ណបំណុលនោះឡ�ើង
វិញ។
ភាគ 24. មាត្រា 2.5 (ចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹ ងភាគ 125291.90)
ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងជំ ពូក 3 នៃចំ ណែក 5 នៃផ្នែក 106 ក្រម
សុខភាពនិ ង សុវត្ថិភាពទៅជា៖

មាត្រា 2.5. ច្បាប់ ប័ណប
្ណ ំ ណុលសម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម
និ ងការព្យាបាលនៃរដ្ឋ California ឆ្ំនា 2020

125291.90. មាត្រានេះត្រូវស្គាល់ ឬអាចហៅថាជាច្បាប់ ប័ណ្ណ បំ
ណុលសម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម និ ងការព្យាបាលនៃរដ្ឋ
California ឆ្ំនា 2020។
125291.95. ពាក្យប្រើ ប្រាស់នៅក្ងមាត្រានេះត្រូ
វមានអត្ថន័យ
នុ
ដូចខាងក្រោម៖

(a) “ច្បាប់ ” សំ ដៅល�ើ ច្បាប់ ស្រារជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម និ ងការព្យាបាល
ស្របតាមជំ ពូកនេះ ដូចបានធ្វើវសិ ោធនកម្មដោយគំនិតផ្ដួចផ្ដើ ម
សម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម និ ងការព្យាបាលនៃរដ្ឋ California
ឆ្ំនា 2020។
ិ យាស្ថា ននៃរដ្ឋ
(b) “ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល” ឬ “វិទ្យាស្ថា ន” សំ ដៅល�ើ វទ្
California សម្រាប់ វេជ្ជសាស្រ្តលូតលាស់ ឡ�ើងវិញ ដែលបានកំណត់
ស្របតាមអនុផ្នែក (b) នៃភាគ 125291.120។

(c) “គណៈកម្មា ធិ ការ” សំ ដៅល�ើ គណៈកម្មា ធិ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កា
ដ�ើ ម និ ង ហិរញ្ញវត្ថុព្យាបាលនៃរដ្ឋ California ដែលបានបង្កើតឡ�ើង
ស្របតាមអនុផ្នែក (a) នៃភាគ 125291.40 និ ង ហិរញ្ញវត្ថុព្យាបាល
នៃរដ្ឋ California ដែលបានបង្កើតឡ�ើង ស្របតាមអនុផ្នែក (a) នៃ
ភាគ 125291.120។

(d) “មូលនិ ធិ” សំ ដៅល�ើ គណៈកម្មា ធិ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម និ ង
ហិរញ្ញវត្ថុព្យាបាលនៃរដ្ឋ California ឆ្ំនា 2020 ដែលបានបង្កើតឡ�ើង
ស្របតាម 125291.105។

(e) “បំ ណុលបណ្ដោះអាសន្ន” សំ ដៅល�ើ ប្រាក់កម្ចី បណ្ដោះអាសន្ន
ណាមួយ ស្របតាមភាគ 125291.140 និ ង 125291.145
ប័ ណប
្ណ ំ ណុលរយៈពេលខ្លី ឬ ប័ ណប
្ណ ំ ណុលរយៈពេលខ្លីដែលគ្មានសុវត្ថិភា
ពដែលបានចេញផ្សាយ ដ�ើ ម្បីធ្វើការកក់ប្រាក់ទៅក្ងមូ
នុ លនិ ធិ និ ងដែលនឹ
ងត្រូវបានបង់ ពីប្រាក់ចំណេញ ពីប័ណប
្ណ ំ ណុលដែលបាន
ចេញស្របតាមមាត្រានេះ។

125291.100. (A) ទោះបី ជាមានភាគ 13340 នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល
ឬបញ្ញត្តិផ្សេងទ�ៀតនៃច្បាប់ ប្រាក់ នៅក្ងមូ
នុ លនិ ធិត្រូវបានវិភាជន៍ ដោយ

អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
មិ នគិតអំពីឆ្នាំ សារព�ើពន្ធ ទៅឲ្យវិទ្យាស្ថាន សម្រាប់ គោលបំ ណងដូចខាង
ក្រោម៖

(1) ធ្វើប្រាក់មូលនិ ធិឬប្រាក់កម្ចី ដ�ើ ម្បីផ្ដល់មូលនិ ធិដល់ ការស្រាវជ្រាវ
និ ងសាងសង់ អគារ សម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវដូចមានរ�ៀបរាប់ ស្របតាម
ភាគ 125290.70.5។

(2) ការចំ ណាយថ្លៃរដ្ឋបាលទូទៅនៃវិទ្យាស្ថាន (មិ នល�ើសពី 3.5
ភាគរយស្របតាមអនុកថាខណ្ឌ [A] នៃកថាខណ្ឌ [2] នៃអនុផ្នែក [a]
នៃភាគ 125290.70.5)។

(3) ការបង់ ថ្លៃរដ្ឋបាលប្រចាំឆ្នាំ នៃបំ ណុល ឬ ប័ ណប
្ណ ំ ណុល បណ្ដោះ
អាសន្នណាមួយ ក្រោយថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ នៃឆ្នាំ ប្រតិទិនពេញលេញ ទីប្រាំ
ក្រោយភាគនេះចូលជាធរមាន។

(4) ការបង់ ថ្លៃចេញបំ ណុលបណ្ដោះអាសន្ន
ការបង់ ថ្លៃរដ្ឋបាលប្រចាំឆ្នាំ ល�ើបំ ណុលបណ្ដោះអាសន្ន
រហូតដល់ ពេលបញ្ចូល នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ នៃឆ្នាំ ប្រតិទិនពេញលេញទីប្រាំ
ក្រោយពេលភាគនេះ ចូលជាធរមាននិ ង
ការបង់ ការប្រាក់ល�ើ បំ ណុលបណ្ដោះអាសន្ន ប្រសិ នប�ើបំ ណុលបណ្ដោះ
អាសន្ននោះក�ើតឡ�ើងឬ ចេញនៅមុនថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ នៃឆ្នាំ ប្រតិទិន
ពេញលេញទីប្រាំ ក្រោយពេលភាគនេះចូលជាធរមាន។
(5) បង់ ថ្លៃចេញប័ ណប
្ណ ំ ណុលការបង់ ថ្លៃរដ្ឋបាលប្រចាំឆ្នាំ នៃ ប័ ណ្ណ
បំ ណុលរហូតដល់ ពេលបញ្ចូលនៅ ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ នៃឆ្នាំ ប្រតិទិនពេញ
លេញទីប្រាំ ក្រោយពេលភាគនេះ ចូលជាធរមាននិ ងការបង់ ការប្រាក់
ល�ើ ប័ ណប
ប្រតិទិន
្ណ ំ ណុលដែលបានបង្គរនៅ ឬមុនថ្ងៃ 31 ខែធនៃឆ្នាំ
្នូ
ពេញលេញទីប្រាំ ក្រោយពេលភាគនេះ ចូលជាធរមានល�ើកលែងតែ
ការកំណត់ដែនដូច្នោះមិ នអនុវត្តល�ើ បុព្វលាភ និ ងការប្រាក់បង្គរ ដូចមាន
ផ្ដល់នៅក្នុងភាគ 125291.150។

(b) ប្រាក់នៅក្នុងមូលនិ ធិផ្សេងទ�ៀត ឬប្រាក់ចំណេញពីការលក់
ប័ ណប
្ណ ំ ណុល ដែលអនុញ្ញាត ដោយមាត្រានេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់
ដ�ើ ម្បីបង់ ប្រាក់ដ�ើ ម ប្រាក់ស្ដារតម្លៃឡ�ើងវិញរ ួមទាំងការប្រាក់បង្គរ ឬ ប្រា
ក់បុព្វលាភនៅល�ើបំ ណុលបណ្ដោះអាសន្ន ដែលបានចេញមុន
ការចេញល�ើកដំ បូង ដែលអនុញ្ញាតដោយមាត្រានេះ។
ប្រាក់ដែលបានដាក់ទៅក្នុងមូលនិ ធិពីប្រាក់ចំណេញ
នៃបំ ណុលបណ្ដោះអាសន្ន អាច ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដ�ើ ម្បីបង់ ថ្លៃរដ្ឋបាលទូ
ិ យាស្ថាន ដោយមិ ន គិតដល់ ប្រាក់កំណត់ត្រឹម 3.5 ភាគរយ
ទៅរបស់ វទ្
ដែលបានចែងនៅក្នុង កថាខណ្ឌ (2) នៃអនុផ្នែក (a) ឲ្យតែប្រាក់ 3.5
ភាគរយៈនោះ មាន លក្ខណសម្បត្តិសម្រាប់ ការចេញប័ ណប
្ណ ំ ណុល។
(c) ការសងប្រាក់ដ�ើ មនិ ងការប្រាក់ល�ើប្រាក់កម្ចី ដែលបានបង់ ដោយ វិទ្យា
ស្ថានស្របតាមមាត្រានេះត្រូវបង់ ទៅ ក្នុងមូលនិ ធិនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់
គោលបំ ណងនៃភាគ 125290.70.5 រ ួមទាំងថ្លៃរដ្ឋបាលរបស់វទ្ិ យាស្ថាន
ឬ សម្រាប់ បង់ ការចំណាយជាបន្តបន្ទា ប់ នៃរដ្ឋបាលប្រចាំឆ្នាំ ល�ើ ប័ ណ្ណ
បំ ណុលដែលនៅជំ ពាក់។

125291.105. ប្រាក់ចំណេញពីបំណុលបណ្ដោះអាសន្នដែលបាន
ចេញ និ ងបានលក់ស្របតាមមាត្រានេះ នឹ ងត្វរូ ដាក់ទៅក្នុងរតនាគាររដ្ឋ
សម្រាប់ ជាមូលនិ ធិ សម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម និ ងការព្យាបាល
នៃរដ្ឋ California ឆ្នាំ 2020 ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង នៅក្នុង
រតនាគាររដ្ឋ ល�ើកលែងតែប្រាក់ចំណេញ ពីការចេញប័ ណប
្ណ ំ ណុលត្រូវ
បានប្រើប្រាស់ ដោយផ្ទា ល់ ដ�ើ ម្បីសងបំ ណុលបណ្ដោះអាសន្ន។

125291.110. ប័ ណប
្ណ ំ ណុលដែលមានទឹកប្រាក់សរ ុប
ប្រាំពាន់ ប្រាំរយលានដុល្លា រ ($5,500,000,000)
ិ
មិ នរាប់ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ ប័ ណបំ
្ណ ណុល ដែលបង្វិលមកមូលនិ ធិវញ
ដែលបានចេញស្របតាមភាគ 125291.155 ឬច្រើនតាមទឹកប្រាក់ចាំ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

បាច់ អាចនឹ ងត្វរូ បានចេញ និ ង លក់ដ�ើ ម្បីផ្ដល់មូលនិ ធិសម្រាប់ ប្រើប្រាស់
ក្នុងការអនុវត្តគោលបំ ណង ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមាត្រានេះ
ដ�ើ ម្បីប្រើប្រាស់ និងលក់សម្រាប់ អនុវត្តគោលបំ ណងនៃភាគ
125291.100 និ ងទូទាត់សងមូលនិ ធិ
បង្វិលប្រាក់ចំណាយនៃប័ ណប
្ណ ំ ណុល កាតព្វកិច្ចទូទៅ ស្របតាមភាគ
16724.5 នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល។ ប័ ណប
្ណ ំ ណុលនៅពេលលក់ត្វរូ តែបង្កើ
តជាកាតព្វកិច្ចមានសុពលភាព និ ងកាតព្វកិច្ចអនុវត្តនៃរដ្ឋ និ ង
ដោយមានជំ ន�ឿពេញលេញ និ ង កិត្តិយសរបស់ រដ្ឋ ដែលត្រូវបានសច្ចា
សម្រាប់ ការបង់ ទ�ៀងទាត់ទាំងប្រាក់ដ�ើ ម និ ងការប្រាក់ប័ណប
្ណ ំ ណុលជាប្
រាក់ដ�ើ ម និ ងការប្រាក់ក្លា យជាដល់ ពេលកំណត់ត្វរូ សង។

125291.115. ប័ ណ្ណបំណុលដែលបានអនុញ្ញាត ដោយមាត្រានេះ
ត្រូវបានរ�ៀបចំ អនុវត្តចេញផ្សាយលក់ ទូទាត់ និ ងប្ដូរយកវិញ ដូចមាន ផ្ដ
ល់ នៅក្នុងច្បាប់ ប័ណ្ណបំណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅ ប្រចាំរដ្ឋ (ជំ ពូក 4 [ចាប់ 
ផ្ដើមជាមួយនឹ ងភាគ 16720] នៃចំ ណែក 3 នៃផ្នែក 4 នៃចំ ណងជ�ើង 2
ិ ធនកម្មពី
នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល) និ ងរាល់ ប្រការនៃច្បាប់ នោះ ដូចបានធ្វើវសោ
មួយពេលទៅមួយពេលល�ើកលែងតែអនុផ្នែក (a) និ ង (b) នៃភាគ
16727 អនុវត្តល�ើ ប័ ណ្ណបំណុលនិ ងមាត្រានេះ ហ�ើយត្រូវបានបញ្ចូលគ្នា
នៅក្នុងមាត្រានេះ ដូចមានចែងពេញលេញនៅក្នុងមាត្រានេះ។

125291.120. (a) តែក្នុងគោលបំ ណងសម្រាប់ ការអនុញ្ញាតល�ើ
ការចេញផ្សាយនិ ងការលក់ស្របតាមច្បាប់ កាតព្វកិច្ចទូទៅរបស់រដ្ឋ (ជំ ពូក
4 [ចាប់ ផ្ដើ មជាមួយនឹ ងភាគ 16720] នៃចំណែក 3 នៃផ្នែក 4
នៃចំណងជ�ើង 2 នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល) នៃប័ ណ្ណបំណុលនិ ងបំ ណុលបណ្ដោះ
អាសន្ន ដែលអនុញ្ញាតដោយមាត្រានេះ នោះគណៈកម្មា ធិ ការ
ហិរញ្ញវត្ថុស្រាវជ្រាវកោសិកាដ�ើ ម និ ងការព្យាបាលនៃរដ្ឋ California
ដែលបានបង្កើតឡ�ើងស្របតាមភាគ 125291.40 ត្រូវបានកំណត់ជា
“គណៈកម្មា ធិ ការ” ដូចដែលពាក្យនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ នៅក្នុងច្បាប់ ប័
ណ្ណបំណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅរបស់រដ្ឋ។
(b) សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃច្បាប់ ប័ណប
្ណ ំ ណុល កាតព្វកិច្ចទូទៅរបស់
ិ យាស្ថាននៃរដ្ឋ California សម្រាប់ គណៈកម្មា ធិ ការគ្រប់ គ្រង
រដ្ឋវទ្
វេជ្ជសាស្រល
្ត ូតលាស់ ឡ�ើងវិញ ត្រូវបានតែងតាំងជា “ក្រុមប្រឹក្សា។”

125291.125. (a) គណៈកម្មា ធិ ការត្រូវកំណត់ថា ត�ើចាំបាច់ ត្វរូ 
ចេញប័ ណ្ណបំណុល ដែលអនុញ្ញាត ស្របតាមមាត្រានេះឬទេ ដ�ើ ម្បីអនុវត្ត
វិធានការដែលបានបញ្ជាក់ នៅក្នុងមាត្រានេះហ�ើយប្រសិ នប�ើ ចាំបាច់ ត�ើប័
ណ្ណបំណុលត្រូវចេញនិ ងលក់ក្នុងតម្លៃប៉ុន្មា ន។ រតនាគារិកត្រូវប្រើប្រាស់ កា
រខិតខំសមហេតុផល ដ�ើ ម្បីលក់ប័ណ្ណបំណុលជាមួយនឹ ងការកំណត់តម្លៃ
ដូចគ្នា ឬល្អជាងនិ ងត្វរូ បង់ ថ្លៃចេញផ្សាយចេញ ពីប្រាក់បុព្វលាភ
ប្រសិ នប�ើអាចធ្វើបាននិ ងដ�ើ ម្បីជា ឧត្តមប្រយោជន៍ របស់ រដ្ឋទៅតាម
ការវិនិចឆ័ យ
្ របស់ រតនាគារិក។
ការចេញប័ ណ្ណកម្ចីជាបន្តបន្ទា ប់ អាចត្រូវបានអនុញ្ញាតនិ ងលក់ ដ�ើ ម្បីអនុវ
ត្តសកម្មភាពទាំងនោះជាបន្តបន្ទា ប់ ហ�ើយវាមិ នមែនជាចាំបាច់ ដែលរាល់
ប័ ណ្ណកម្ចី ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញត្រូវបានលក់ក្នុងពេលណាមួយ
ឡ�ើយ។ ប័ ណ្ណបំណុលអាចមានការប្រាក់ ដែលអាចដាក់បញ្ចូលបានទៅក្នុ
ងចំ ណូលដុលសម្រាប់ គោលបំ ណង នៃពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធ
ប្រសិ នប�ើគណៈកម្មា ធិ ការកំណត់ថា ការធ្វើដូច្នោះគឺចាំបាច់ ដ�ើ ម្បី ផ្ដល់មូ
លនិ ធិសម្រាប់ គោលបំ ណងនៃច្បាប់ ។
ការចំ ណាយសម្រាប់ ការចេញផ្សាយប័ ណ្ណកម្ចីនីមួយៗ ដែលលក់នៅខែ
ឬក្រោយខែទី 61 ក្រោយពី មាត្រានេះចូលជាធរមាន នឹ ងត្វរូ អាស្រ័យ
ល�ើការវិនិចឆ័ យ
្ របស់ រតនាគារឹក ហ�ើយអាចនឹ ងត្វរូ បាន
សងរំលោះបំ ណុល ក្នុង រយៈពេលរហូតដល់ 40 ឆ្នាំ ។

(b) ចំ នួនទឹកប្រាក់សរ ុបនៃប័ ណប
្ណ ំ ណុល ដែលបានអនុញ្ញាតដោយភាគ
125291.110 ដែលអាចត្រូវ បានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ
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ប្រតិទិនណាមួយចាប់ ផ្ដើ មពីឆ្នាំ 2021 តទៅមិ នត្រូវល�ើសពីចំនួនប្រាំរយ
សែសិ បលានដុល្លា រ ($540,000,000) ទេ។ ប្រសិ នប�ើចំ នួនតិចជាង
ទឹកប្រាក់ប័ណប
្ណ ំ ណុល នៃក្នុងឆ្នាំ ណាមួយទឹកប្រាក់នៅសល់ ដែលត្រូវបាន
អនុញ្ញាតអាចត្រូវបានយោងទៅមួយ ឬច្រើនឆ្នាំ ក្រោយៗ ទ�ៀតបាន។
ស្របតាមភាគ 125291.140
នាយកហិរញ្ញវត្ថុអាចមានការវិនិចឆ័ យ
្ អនុញ្ញាតឲ្យមានប្រាក់កម្ចី ពី មូលនិ
ធិ ទូទៅទៅឲ្យវិទ្យាស្ថាននៅត្រឹម ឬ នៅក្រោយកាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាន
នៃមាត្រានេះ។
(c) រហូតដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ នៃឆ្នាំ ប្រតិទិនពេញលេញទីប្រាំ
ក្រោយពីភាគនេះចូលជាធរមានរាល់
ការប្រាក់នៅល�ើបំ ណុលបណ្ដោះអាសន្ន ឬ ប័ ណប
្ណ ំ ណុលដែលចេញ
ផ្សាយនៅក្រោមមាត្រានេះ នឹ ងត្វរូ បង់ ចេញពីប្រាក់ចំណេញពីការលក់បំ
ណុល ឬ ប័ ណប
្ណ ំ ណុលបណ្ដោះអាសន្នទាំងនោះ ស្របតាមគោល
បំ ណងនៃការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត នៃការជ�ៀសវាងការបង់ សេវា
បំ ណុលណាមួយ ដោយមូលនិ ធិទូទៅទាំងប្រាក់ដ�ើ ម និ ងការប្រាក់ក្នុងរ
យៈពេលដំ បូងនៃការស្រាវជ្រាវ និ ងព្យាបាលជាមូលដ្ឋា នបន្ទា ប់ ពី
កាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាននៃភាគនេះ។

125291.130. ត្រូវប្រមូលរាល់ ឆ្នាំ និ ងតាមរប�ៀបដូចគ្នា និ ងនៅក្នុងពេ
លដូចគ្នា នឹ ងការប្រមូលប្រាក់ ចំ ណូលរបស់ រដ្បន្ថែមពីល�ើប្រាក់ចំណូលធម្ម
តានៃរដ្ឋជាទឹកប្រាក់សរ ុប ដែលត្រូវបង់ ប្រាក់ដ�ើ មនិ ងការប្រាក់ នៅពេលប័
ណ្ណបំណុលដល់ ពេលកំណត់ក្នុងឆ្នាំ នី មួយៗ។
វាគឺជាភារកិច្ចរបស់ មន្ត្រី ទាំងអស់ ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់
ដោយច្បាប់ ដោយមានកាតព្វកិច្ចណាមួយ
ទាក់ទងនឹ ងការប្រមូលប្រាក់ចំណូលដ�ើ ម្បីធ្វើ
និ ងអនុវត្តគ្រប់ ច្បាប់ ដែលចាំបាច់ ដ�ើ ម្បីប្រមូលប្រាក់ចំនួនសរ ុបបន្ថែម។
125291.135. ទោះបីជាមានភាគ 13340 នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល ក៏
មានការបម្រុងទុកប្រាក់ពីមូលនិ ធិ ទូទៅ នៅក្នុងរតនាគាររដ្ឋ សម្រាប់ គោ
លបំ ណងនៃមាត្រានេះនូវចំ នួនទឹកប្រាក់ដែលនឹ ងស្មើ នឹ ង ទឹកប្រាក់
សរ ុបដូចខាងក្រោម៖

(a) ទឹកប្រាក់សរ ុបប្រចាំឆ្នាំ ចាំបាច់ សម្រាប់ បង់ ប្រាក់ដ�ើ មការប្រាក់ប័ណ្ណបំ
ណុល ដែលបានចេញផ្សាយ និ ងដែលបានលក់ ស្របតាមមាត្រានេះ ទាំ
ងប្រាក់ដ�ើ មនិ ងការប្រាក់ដល់ កំណត់ត្វរូ បង់ ។
(b) ទឹកប្រាក់ចាំបាច់ សម្រាប់ អនុវត្តភាគ 125291.140
ដែលបានវិភាជន៍ ដោយ មិ នគិតអំពីឆ្នាំ សារព�ើពន្ធ។

125291.140. សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃការអនុវត្តមាត្រានេះ នាយក
ហិរញ្ញវត្ថុអាចប្រគល់ សិទ្ធិការដក មូលនិ ធិទូទៅនូវចំនួនទឹកប្រាក់មួយ ដែល
មិ នល�ើសពីទឹកប្រាក់នៃប័ ណ្ណបំណុល ដែលមិ នបានលក់ ដែល
បានអនុម័តដោយគណៈកម្មា ធិ ការ ដ�ើ ម្បីលក់ក្នុងគោលបំ ណងអនុវត្តមាត្រា
នេះ ដោយមិ នរាប់ បញ្ចូលការផ្ដល់មូលនិ ធិឡ�ើងវិញ ល�ើប័ ណ្ណបំ ណុល
ដែលអនុញ្ញាតស្របតាមភាគ 125291.155 ដែល
កាត់ចេញទឹកប្រាក់ណាមួយ ដែលបានផ្ដល់កម្ចីស្របតាមភាគ
125291.145 និ ងមិ នទាន់ បានសងនិ ង ទឹកប្រាក់
ដែលបានដកចេញពីមូលនិ ធិទូទៅ ស្របតាមភាគនេះ
ហ�ើយមិ នទាន់ បានប្រគល់ ទៅមូលនិ ធិ ទូទៅ វិញ។ ទឹកប្រាក់ណាមួយដែល
បានដកត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងមូលនិ ធិ ។ ទឹកប្រាក់ណាមួយដែលអាចប្
រ�ើប្រាស់បាន នៅក្រោមភាគនេះ នឹ ងត្វរូ ប្រគល់ មកក្នុងមូលនិ ធិទូទៅវិញ
បូកនឹ ងទឹកប្រាក់ស្មើនឹ ងការប្រាក់ ដែលប្រាក់នោះ
នឹ ងអាចរកបាននៅក្នុងគណនី វិនិយោគ រ ួមពីប្រាក់
ដែលបានទទួលពីការលក់ប័ណ្ណបំណុល ក្នុងគោលបំ ណងអនុវត្តមាត្រានេះ។

106 | អត្ថបទនៃប័ ណ្ណបំណុលដែលបានស្នើ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

125291.145. វិទ្យាស្ថានអាចស្នើសុំគណៈកម្មការ វិនិយោគប្រាក់រ ួម
ដ�ើ ម្បីធ្វើប្រាក់កម្ចីពីគណនី វិនិយោគប្រាក់រ ួមស្របតាមភាគ 16312
នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល សម្រាប់ គោលបំ ណង នៃការអនុវត្តមាត្រានេះ។
ចំ នួនទឹកប្រាក់កម្ចីមិនត្រូវល�ើសពីទឹកប្រាក់នៃប័ ណប
្ណ ំ ណុល
ដែលមិ នទាន់ បានលក់ដែលតាម សេចក្ដី សម្រេចរបស់ គណៈកម្មា ធិ ការ
បានអនុញ្ញាត ដ�ើ ម្បីលក់សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃការអនុវត្ត តាម មាត្រា
នេះដោយមិ នរាប់ បញ្ចូលការបង្វិលប្រាក់មូលនិ ធិប័ណប
្ណ ំ ណុល
ដែលអនុញ្ញាតស្របតាមភាគ 125291.155 ដោយកាត់ចេញប្រាក់
ដែលបានខ្ចីស្របតាមភាគនេះ និ ងដែលមិ នទាន់ សងនិ ងទឹកប្រាក់
ណាមួយ ដែលបានដកពីមូលនិ ធិទូទៅស្របតាមភាគ 125291.140
និ ងមិ នទាន់ បានបង្វិលមកមូលនិ ធិ ទូទៅ វិញ។ វិទ្យាស្ថានត្រូវអនុវត្តតាម
ឯកសារណាមួយ ដែលបានតម្រូវដោយគណៈកម្មា ធិ ការ
វិនិយោគប្រាក់រ ួម ដ�ើ ម្បីទទួលបាននិ ងសងប្រាក់កម្ចី។ ទឹកប្រាក់ណាមួយ
ិ ដ�ើ ម្បីបែងចែកដោយវិទ្យាស្ថាន
ដែលបានខ្ចីត្វរូ ដាក់ទៅក្នុងមូលនិ ធិវញ
ស្របតាម មាត្រានេះ។
125291.150. ទឹកប្រាក់ដែលបានបង់ ទៅក្នុងមូលនិ ធិ ដែលមាន
ប្រភពមកពីប្រាក់បុព្វលាភ និ ងការប្រាក់បង្គរនៅល�ើប័ ណប
្ណ ំ ណុល
ដែលបានលក់ត្វរូ បម្រុងទុក នៅក្នុងមូលនិ ធិហ�ើយត្រូវអាចប្រើប្រាស់
បាន សម្រាប់ ការផ្ទេរទៅមូលនិ ធិទូទៅជាឥណទាន
សម្រាប់ ការចំ ណាយល�ើការប្រាក់ប័ណ្ណ បំ ណុល
ល�ើកលែងតែទឹកប្រាក់នោះមាន ប្រភពមក ពីប្រាក់បុព្វលាភអាចត្រូវបាន
បម្រុងទុក និ ង ប្រើប្រាស់ ដ�ើ ម្បីបង់ ថ្លៃសម្រាប់ ការចេញមុនការផ្ទេរទៅមូ
លនិ ធិទូទៅ។

125291.155. ប័ ណ្ណបំណុលដែលបានចេញ និ ងបានលក់ស្របតាម
មាត្រានេះអាចត្រូវបានផ្ដល់ មូលនិ ធិឡ�ើងវិញ ស្របតាមមាត្រា 6
(ចាប់ ផ្ដើ មជាមួយនឹ ងភាគ 16780) នៃជំ ពូក 4 នៃចំណែក 3 នៃ ផ្នែក 4
នៃចំណងជ�ើង 2 នៃក្រមរដ្ឋា ភិបាល ដែលជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ ប័ណ្ណបំណុល
កាតព្វកិច្ចទូទៅប្រចាំរដ្ឋ។ ការអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោត នៃរដ្ឋសម្រាប់
ការចេញប័ ណ្ណបំណុលដូចមានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងមាត្រានេះ រ ួមមាន
ការ អនុម័តល�ើការចេញ ប័ ណ្ណបំណុលណាមួយដែលត្រូវបានចេញ ដ�ើ ម្បីផ្ដ
ល់ មូលនិ ធិឡ�ើងវិញល�ើប័ ណ្ណបំណុល ដែលចេញពីដំ បូងនៅក្រោមមាត្រានេះ
ឬចេញកាលពីមុនដ�ើ ម្បីផ្ដល់មូលនិ ធិឡ�ើងវិញ ល�ើប័ ណ្ណបំណុល។
ប័ ណ្ណបំណុលណាមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ មូលនិ ធិឡ�ើងវិញជាមួយនឹ ង ប្រា
ក់ចំណេញនៃការផ្ដល់មូលនិ ធិឡ�ើងវិញ ល�ើប័ ណ្ណបំណុលដូចបាន អនុញ្ញាត
ដោយភាគនេះអាចត្រូវបានមោឃៈ ដោយស្របច្បាប់ ទៅតាម
ការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ក្នុងរប�ៀប និ ងក្នុងកម្រិតដែលបានចែងនៅក្នុង សេ
ិ ធនកម្ម ពីមួយពេលទៅមួយពេល ដែល អនុ
ចក្ដីសម្រេចដូចបានធ្វើវសោ
ញ្ញាតឲ្យផ្ដល់មូលនិ ធិល�ើ ប័ ណ្ណបំណុលនោះឡ�ើងវិញ។
125291.160. ទោះបីជាមានប្រការនៃមាត្រនេះឬច្បាប់ ប័ ណប
្ណ ំ ណុ
លកាតព្វកិច្ចទូទៅរបស់ រដ្ឋ (ជំ ពូក 4 [ចាប់ ផ្ដើ មជាមួយនឹ ង ភាគ
16720] នៃ ចំ ណែក 3 នៃផ្នែក 4 នៃចំ ណងជ�ើង 2 នៃក្រម
រដ្ឋា ភិបាល) ប្រសិ នប�ើរតនាគារិកលក់ប័ណប
្ណ ំ ណុល ស្របតាមមាត្រានេះ
ដែលរ ួមបញ្ចូលយោបល់ ក្រុមប្រឹក្សាប័ ណ្ណ បំ ណុលរហូតដល់ កម្រិត
ដែលការប្រាក់នៅល�ើប័ ណប
្ណ ំ ណុល ត្រូវបានមិ នរាប់ បញ្ចូលពី ចំ ណូលដុ
លសម្រាប់ គោលបំ ណងពន្ធសហព័ន្ធ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំ
ណត់រតនាគារិកអាចរក្សាគណនី
ដោយឡែកសម្រាប់ ការវិនិយោគនៃប្រាក់ ចំ ណេញ ពីការលក់ប័ណប
្ណ ំ ណុ
លនិ ងប្រាក់ចំណូល ពីការវិនិយោគនៅល�ើការលក់ ទាំងនោះ។
រតនាគារិកអាចប្រើប្រាស់ ឬ ដឹ កនាំការប្រើប្រាស់ ប្រាក់ចំណេញ ឬ
ប្រាក់រកបានទាំងនោះ ដ�ើ ម្បីបង់ ប្រាក់បង្វិលសងភ្លា មប្រាក់ពិន័យ ឬ
ការបង់ ប្រាក់ផ្សេងទ�ៀត ដែលចាំបាច់ នៅក្រោមច្បាប់ សហព័ន្ធ ឬ ចាត់វ ិ

អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
ធានការណាមួយផ្សេងទ�ៀតពាក់ព័ន្ធ នឹ ងការវិនិយោគនិ ងការប្រើប្រាស់ ប្
រាក់ចំណេញ ពីការលក់ ប័ ណប
្ណ ំ ណុលដែលចាំបាច់ ឬ
ដែលអំណោយផលនៅក្រោមច្បាប់ សហព័ន្ធ ដ�ើ ម្បីរក្សស្ថានភាព
ល�ើកលែងពន្ធនៃប័ ណប
្ណ ំ ណុលទាំងនោះ និ ងដ�ើ ម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ ផ្
សេងទ�ៀត នៅក្រោមច្បាប់ សហព័ន្ធ ជំ នួសឲ្យមូលនិ ធិរបស់ រដ្ឋនេះ។

125291.165. ប្រាក់ចំណេញពីការលក់ ប័ ណប
្ណ ំ ណុលដែលបានអ
នុញ្ញាតដោយមាត្រានេះ មិ នមែនជា “ប្រាក់ចំណេញនៃពន្ធ”
ដូចជាពាក្យដែលបានប្រើប្រាស់ នៅក្នុងមាត្រា XIII B នៃ
ធម្មនុញរ្ញ បស់ រដ្ឋ California ទេ ហ�ើយការប�ើកផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញទាំង
នេះ មិ នត្រូវស្ថិតនៅក្រោម ការកំណត់ដែលបាន
ធ្វើឡ�ើងដោយមាត្រានោះឡ�ើយ។

ភាគ 25. ភាគ 125292.10 នៃក្រមសុខភាពនិ ងសុវត្ថិភាពត្រូវបា
នធ្វើ វសិ ោធនកម្មទៅជា៖
125292.10. និ យមន័ យ

ពាក្យដែលមានប្រើ នៅក្នុងជំ ពូកនេះ និ ងនៅក្នុងមាត្រា XXXV
នៃធម្មនុញន្ញ ៃរដ្ឋ California ត្រូវមាន អត្ថន័យដូចខាងក្រោម៖

(a) “ច្បាប់ ” សំ ដៅទៅល�ើ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាមេ
និ ងប័ ណ្ណបំណុលព្យាបាលនៃរដ្ឋ California ដែលជាធម្មនុញជ
្ញ ំ ពូក 3
(ចាប់ ផ្ើ ដមជាមួយនឹ ង ភាគ 125290.10) នៃចំ ណែកទី 5 នៃផ្នែក
106 នៃក្រមសុខភាពនិ ង សុវត្ថិភាព។

(b) “កោសិ កាដ�ើ មមនុស្សពេញវ ័យ”
គឺជាកោសិ កាដែលមិ នមានភាពខុសគ្នា ដែលបាន
រកឃ�ើញនៅក្នុងជាលិ កាខុសគ្នា នៅក្នុងសរីរាង្គមនុស្សពេញវ ័យ
ដែលអាចលូតលាស់ ឡ�ើងវិញ ដោយ ខ្លួនឯងក្នុងដែលកំណត់ជាក់លាក់
ធ្វើ ឲ្យមានភាពខុសគ្នា ក្នុងការបង្កឲ្យមានប្រភេទកោសិ កាជំ នាញនៃ
ជាលិ កា ដែលវាបានក�ើតចេញមក ដោយរ ួមទាំងកោសិ កា
ដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យបង្កើតកោសិ កា មានមុខងារទាំងអស់ នៃជាលិ កា ឬ
សរីរាង្គដែលវារស់ នៅនិ ងលូតលាស់ ឡ�ើងវិញ ប៉ុន្តែវាមិ នខុសគ្នា ទេ។

(c) “ការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋា ន” គឺជាការស�៊ើ បអង្គេតល�ើយន្តការជាមូល
ដ្ឋា នរបស់ ជី វវិជ្ជាកោសិ កាដ�ើ មភាពបត់បាននៃកោសិ កា
ការបង្កើតភាពខុសគ្នា នៃកោសិ កានិ ងឱកាសស្រាវជ្រាវ
សំ ខាន់ បំផុតផ្សេងទ�ៀត។
(c) (d) “ការប្រាក់មូលធន” គឺជាការប្រាក់ដែលបានទទួលមកពីប្រាក់
ចំ ណេញពីការលក់ប័ណ្ណបំណុល។

(d) (e) “គណៈកម្មាធិ ការ” សំ ដៅល�ើ គណៈកម្មាធិ ការស្រាវជ្រាវ
កោសិ កាដ�ើ ម និ ងហិរញ្ញវត្ថុព្យាបាលនៃរដ្ឋ California
ដែលបានបង្កើតឡ�ើងស្របតាមអនុផ្នែក (a) នៃ ភាគ 125291.40។

(e) (f) “មន្ត្រីធម្មនុញ”្ញ គឺជាអភិបាល អភិបាលរងរតនាគារឹក និ ងអ្នក
ត្រួតពិនិត្យនៃរដ្ឋ California ។

(g) “ការ អភិវឌ្ឍ ដំ បូង” គឺជារបកគំហ�ើញនៃបច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវកោ
សិ កាដ�ើ មថ្មី ដែលអាចបកស្រាយដ�ើ ម្បីពង្រី កការប្រើប្រាស់ និ ងកែលម្អ
ការថែទាំអ្នកជំ ងឺបានយ៉ាងខ្លាំ ង។
(f) (h) “អគារ” សំ ដៅល�ើ អគារ ឬការជួលអគារ ឬ ឧបករណ៍
មូលធន។

(g) (i) “ប័ ណ្ណបំណុលដែលមានអត្រាការប្រាក់អណ្ដែ ត” សំ ដៅល�ើ
ប័ ណ្ណបំណុល ដែលមិ នមានអត្រាការប្រាក់ថេរ
រហូតដល់ កាលបរិច្ឆេទពេញវ ័យរបស់វា រ ួមទាំងប័ ណ្ណបំណុលរយៈពេល
ខ្លីដែលគ្មានសុវត្ថិភាព។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

(h) (j) “មូលនិ ធិ” សំ ដៅល�ើ គណៈកម្មាធិ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម
និ ងហិរញ្ញវត្ថុព្យាបាលនៃរដ្ឋ California
ដែលបានបង្កើតឡ�ើងស្របតាម 125291.25។
(i) (k) “ប្រាក់មូលនិ ធិ” យោងសំ ដៅល�ើ មូលនិ ធិ ប្រាក់កម្ចី ឬ អ្នក
ទទួលមូលនិ ធិ។
(j) (l) “អ្នកទទួលមូលនិ ធិ” សំ ដៅល�ើ អ្នកទទួលប្រាក់មូលនិ ធិពី
វិទ្យាស្ថាន។ ស្ថា ប័ នទទួលមូលនិ ធិទាំងអស់ នៃសាកលវិទ្យាល័ យ
California ត្រូវបានចាត់ទុកជាស្ថា ប័ នទទួល
មូលនិ ធិដោយឡែកនិ ងបុគ្គល។

(k) (m) “ការធ្វើ កលូ្នបន្តពូជមនុស្ស” សំ ដៅល�ើ ការអនុវត្តនៃការបង្កើត
ឬការប៉ុនប៉ ងដ�ើ ម្បីបង្កើតមនុស្ស ដោយការផ្ទេរណ្វៃ យ៉ូពីកោសិ កាមនុស្ស
ទៅក្នុងកោសិ កាស៊ុតដែលដក ណ្វៃ យ៉ូចេញ
ក្នុងគោលបំ ណងបណ្ដុះផលិ តផលថ្មី នៅក្នុងស្បូន ដ�ើ ម្បីធ្វើ ឲ្យចាប់ ផ្ើ ដម
ការមានផ្ទៃពោះ។

(l) (n) “ការចំ ណាយប្រយោល” សំ ដៅល�ើ ការចំ ណាយរបស់ អ្នក
ទទួលមូលនិ ធិល�ើការរដ្ឋបាល គណនេយ្យចំ ណាយរដ្ឋបាលទូទៅ និ ង
ការចំ ណាយគាំទ្រទូទៅ សម្រាប់ ការអនុវត្តប្រាក់មូលនិ ធិ ឬ
ិ យាស្ថាន។ និ យមន័ យរបស់ NIH
ប្រាក់កម្ចីពីវទ្
ស្ដីពីការចំ ណាយប្រយោល នឹ ងត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ជាមូលដ្ឋានមួយ
ដោយ ក្ រុម ការងារស្តង់ដារស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត ដ�ើ ម្
បី បង្កើតគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ អ្នក
ទទួលមូលនិ ធិនៅល�ើ និយមន័ យនេះជាមួយ នឹ ងការកែសម្រួល ដ�ើ ម្បី
ឆ្លុះបញ្ំ ជា ងអំ ពីកាដឹ កនាំដោយ ICOC និ ងច្បាប់ នេះ។
(m) (o) “វិទ្យាស្ថាន” សំ ដៅល�ើ វិទ្យាស្ថាន California សម្រាប់
វេជ្ជសាស្រ្តលូតលាស់ ឡ�ើងវិញ។

(n) (p) “ស្តង់ដារបណ្
ដ ោះអាសន្ន” សំ ដៅល�ើ សង
្ត ់ ដារដែលប្រើ ប្រាស់
មុខងារដូចគ្នានឹ ង “បទបញ្ញត្តិក្នុងភាពអាសន្ន”
ិ ី រដ្ឋបាល (ក្រមរដ្ឋ ភិបាលចំ ណងជ�ើ ង 2 ផ្នែក 3
នៅក្រោមច្បាប់ នី តិវធ
ចំ ណែក 1 ជំ ពូក 4.5 3.5 ភាគ 11340 ហ�ើយដំ ណ�ើរការក្រោយ
មក) ល�ើ កលែង តែដ�ើ ម្បីផ្ដល់ឱកាសកាន់ តែធំ សម្រាប់ មតិសាធារណៈ
នៅល�ើ បទបញ្ញត្តិអចិ ន្ត្រៃយ៍ នឹ ងបន្តមាន ប្រសិ ទភា
្ធ ពរយៈពេល 270
ថ្ងៃជាជាង 180 ថ្ងៃ។
ិ យាសាស្រ្តជីវត
ិ ” សម្ដីល�ើ ក្ រុមហ៊ុនឬ
(o) (q) “ស្ថា ប័ នពាណិជ្ជកម្មវទ្
អង្គការដែលមានស្នា ក់ការកណ្ដា លនៅរដ្ឋ California ដែលម៉ូដែល
អាជី វកម្ម រ ួមមានការផលិ តនិ ងការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ជី វវេជ្ជសាស្រ្ត ឬ
ជី វបច្ចេកវិទ្យា។

(p) (r) “ក្រមសីលធម៌ វេជ្ជសាស្រ្ត” សំ ដៅល�ើ បុគ្គលដែលមាន
ការ បណ្ដុះបណ្ដា លកម្រិតខ្ពស់ខាងផ្នែកក្រម សីលធម៌ ដែលមានកម្រិត
បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិត ឬ ការបណ្ដុះបណ្ដា ល ដែលមានតម្លៃស្មើ
ក្នុងវិទ្យាសាស្រ្តជីវវិជ្ជា ឬ វិស័យវេជ្ជសាស្ត្រព្យាបាល ឬ ក្រមសី លធម៌
ព្យាបាល និ ងដែលចំ ណាយពេល ឬបានចំ ណាយពេលវេលាជាច្រើ ន
(1) ស្រាវជ្រាវ និ ង សរសេរ អំ ពីបញ្ហាក្រមសីលធម៌ ទាក់ទងនឹ ង
វេជ្ជសាស្រ្ត និ ង (2)ធ្វើ ការងារការពារផ្នែកក្រមសីលធម៌ ក្នុង
ដំ ណ�ើរការនៃការព្យាបាលសាកល្បង ជាពិសេសតាមរយៈ សេវាកម្មស្ដី
ពីគណៈកម្មការពិនិត្យស្ថា ប័ ន។

(q) (s) “កោសិ កាមិ នទាន់ ពេញវ ័យ” យោងសំ ដៅល�ើ កោសិកាដែល
មានសមត្ថភាពលូតលាស់ ឡ�ើងវិញ ដោយខ្លួនឯងនិ ងមានសក្តានុពលភាព
ទូលំទូលាយ ក្នុងការបំ បែក ទៅជាប្រភេទកោសិ កាពេញវ ័យផ្សេងគ្នា ជាច្
រ�ើន។ កោសិ កាដ�ើ មមិ នទាន់ ពេញវ ័យអាចត្វរូ បានដកចេញ
ពីការផ្ទេរណ្វៃ យ៉ូកោសិកាលូតលាស់ ឬ ពី ផលិ តផលល�ើ សនៅក្នុងការធ្វើ ឲ្
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យបង្កកំណ�ើតល�ើ សនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ នៅពេលដែលផលិ តផល
នោះត្រូវបានបរិច្ចា គ ដោយក្រោមទម្រង់ ការយល់ ព្រមដោយបានទទួលព័ត៌
មានសមរម្យ។ កោសិ កាល�ើ សទាំងមកពីការបង្កកំណត់ ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍
ទាំងនេះនឹ ងត្រូវបានច្រានចោល ប្រសិ នប�ើ មិ នប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវវេជ្ជ
សាស្រ្ត។

(r) (t) “កោសិ កាដ�ើ មកំណត់” សំ ដៅល�ើ កោសិកាមានសមត្ថភាពខ្ពស់
ឬប្រភពដ�ើ មដែលមានភាពខុសគ្នាដោយផ្នែក
ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាបានសមត្ថភាព ក្នុងបំ បែកខ្លួននិងក�ើន ឡ�ើងទៅ
ជាកោសិ កាផ្សេងៗគ្នា ។

(s) (u) “កូរម”
៉ុ សំ ដៅល�ើ សមាជិ កយ៉ា ងតិច 65 ភាគរយ
ដែលមានសិ ទ្ធិបោះឆ្នោ ត។

(t) (v) “អ្នកបរិច្ចា គស្រាវជ្រាវ” សំ ដៅល�ើ មនុស្សដែលបរិច្ចា គសម្ភារ
ជី វសាស្ត្រ សម្រាប់ គោលបំ ណងស្រាវជ្រាវ ក្រោយពេលមានការបង្ហាញ
និ ងការយល់ ព្រម ពេញលេញ។

(u) (w) “លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ” រ ួមមានលទ្ធផលលក្ខណៈ
វិទ្យាសាស្ត្រអន្តរវិន័យ និ ងវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋាន
គ្រប់ ដំណាក់កាល នៃការស្រាវជ្រាវជាអាថិ៍រ ួមមានការស្រាវជ្រាវ របកគំហ�ើញ
កោសិកាដ�ើ ម ការបង្កើត ដំ ណាក់កាលដំ បូង ការស្រាវជ្រាវបកស្រាយ ការប
ង្កើតរប�ៀបព្យាបាលនិ ងការបង្កើតលក្ខណៈឱសថវិទ្យា និ ង
ការព្យាបាលដោយធ្វើ ការព្យាបាលសាកល្បងជាអាថិ៍ រ ួមមានការទូទាត់សង
ការចំណាយ ល�ើ អ្នកជំ ងឺដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ សម្រាប់ អ្នកចូលរ ួមក្នុង
ការស្រាវជ្រាវនិ ងអ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ ស្របតាមកថាខណ្ឌ (4) នៃអនុផ្នែក
(b) នៃភាគ 125290.35 ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមការងាររ ួមទាំងការចំ
ណាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យ ដោយអ្នកជំ នាញល�ើការដាក់ពាក្យសុំការចំ
ណាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ និ ង ទីប្រឹក្សាដែលបានបង្កើតឡ�ើង ឬ
ដែលបានស្វែងរកដ�ើ ម្បីមកវាយតម្លៃ និ ងផ្ដល់យោបល់ ដល់
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមការងារ និ ងអ្នកទទួលប្រាក់មូលនិ ធិ និ ង
សន្និសីទស្រាវជ្រាវ។ នៅពេលដែលប្រាក់មូលនិ ធិ ឬប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ អគារ
មិ នត្វរូ បានផ្ដល់ឲ្យ សម្រាប់ គាំទ្រដល់ គ្រប់ ផ្នែកនៃការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍ
រប�ៀបព្យាបាល និ ង/ឬការព្យាបាលសាកល្បងទេ ការផ្ដល់មូលនិ ធិ ស្រាវជ្
រាវត្រូវដាក់បញ្ចូលប្រាប់ ឧបត្ថម្ភ សម្រាប់ ទូទាត់សងការជួលអគារតាមអត្រា
ទីផ្សារ។ ក្នុងគ្រប់ ករណីចំ ណាយប្រតិបត្តិការល�ើ អគារ ជាអាថិ៍ រ ួមមានប
ណ្ណា ល័ យសេវាកម្មប្រាស្រ័ យទាក់ទង សេវាកម្មសាធារណៈ ការថែទាំ
សេវាកម្មរបស់ ជាង និ ងសន្តិសុខត្រូវរ ួមមានថ្លៃចំ ណាយមូលនិ ធិ
ិ យាស្ថានដែលបានធ្វើ ឡ�ើង
ស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ ។ ការចំ ណាយផ្លូវច្បាប់ របស់ វទ្
ដ�ើ ម្បីចរចាអំពីស្តង់ដារជាមួ រដ្ឋាភិបាល សហព័ន្ធ និ ងរដ្ឋ និ ងស្ថា ប័ នស្រាវជ្
រាវការចំ ណាយដោះស្រាយ វិវាទ និ ង/ឬការចំ ណាយសម្រាប់ អនុវត្ត
សកម្មភាពផ្សេងទ�ៀតដែលចាំបាច់ ដ�ើ ម្បីការពារនិ ង/ឬធ្វើ ឲ្យជ�ឿនល�ឿនដ
ិ យាស្ថានត្រូវចាត់ទុកជាការចំ ណាយប្រាក់មូលនិ ធិស្រាវ
ល់ បេសកកម្មរបស់ វទ្
ជ្រាវផ្ទាល់ ។
(v) (x) “អ្នកចូលរ ួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ” សំ ដៅល�ើ មនុស្សដែលបាន
ចុះឈ្មោះជាមួយនឹ ងការបង្ហាញ និ ងការយល់ ព្រមពេញលេញ
និ ងការចូលរ ួមក្នុងការព្យាបាល សាកល្បង។

ិ ីស្រាវជ្រាវ” សំ ដៅល�ើគម្រោងស្រាវជ្រាវ ដែលរ�ៀបចំ ឡ�ើង
(y) “កម្មវធ
ដ�ើ ម្បីសម្រេចគោលដៅចុងក្រោយដូចគ្នា
តាមភាពបន្តនៃការស្រាវជ្រាវនិ ង ដែលធ្វើឡ�ើងដោយ
អ្នកស�៊ើ បអង្គេតដដែល ឬស្ទួនគ្នា ។

(w) (z) “ចំ ណូលវិជ្ជមាន” សំ ដៅល�ើ ប្រាក់ចំណូលពន្ធរដ្ឋទាំងអស់
ដែលប្រមូលបានដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ
108 | អត្ថបទនៃប័ ណ្ណបំណុលដែលបានស្នើ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

និ ងអគារនៃវិទ្យាស្ថានដែល ធំ ជាងសេវាកម្មបំណុល នៅល�ើ ប័ណ្ណបំណុ
លរដ្ឋដែលបានបង់ ជាក់ស្ដែង ដោយមូលនិ ធិទូទៅនៅ ក្នុង ឆ្ំនា ដូចគ្នា ។

(x) (aa) “កោសិ កាដ�ើ ម” សំ ដៅល�ើ កោសិកាមិ នជំ នាញ ដែលមាន
សមត្ថភាពបំ បែកខ្លួន នៅក្នុងការបណ្ដុះ និ ងធ្វើ ឲ្យមានភាពខុសគ្នាទៅ
ជាកោសិ កាពេញវ ័យច្រើន ថែមទ�ៀតជាមួយនឹ ងមុខងារជំ នាញ។

(ab) “ការស្រាវជ្រាវរបកគំហ�ើញកោសិ កាដ�ើ ម”
សំ ដៅល�ើការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋា ន ការអភិវឌ្ឍដំ បូល និ ងរបកគំហ�ើញ
ការវាយតម្លៃ ឬការកែលម្អឧបករណ៍ និ ងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យ
ស្រាវជ្រាវ កោសិ កាដ�ើ ម និ ង សេណេទិក និ ងឱកាសស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ បំ
ផុតផ្សេងទ�ៀត។

(y) (ac) “ឱកាសស្រាវជ្រាវសំ ខាន់ បំផុត” សំ ដៅល�ើ ការស្រាវជ្រាវ
និ ង បច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្តជាអាថ៍ រ ួមមានសេណេទិក
វេជ្ជសាស្រ្ត លក្ខណៈ បុគ្គល និ ង អាយុ ដោយសារ ជំ ងឺ និ ង/ឬ
ការស្រាវជ្រាវ កោសិ កា ដ�ើ ម ផ្សេង ទ�ៀត មិ នត្វរូ បាន ផ្ដល់ មូលនិ ធិ
ដោយ វិទ្យាស្ថាន នៅ ក្រោម អនុកថាខណ្ឌ (C) នៃកថាខណ្ឌ (1)
កថាខណ្ឌ (3) នៃអនុផ្នែក (c) នៃភាគ 125290.60 ដែលផ្ដល់ឱកា
សស្រាវជ្រាវកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំ ង ហ�ើយសំ ខាន់ បំផុតដ�ើ ម្បី
បង្កើនវិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជសាស្រ្ត
តាមការកំណត់ដោយសំ ឡេងគាំទ្រយ៉ា ងតិច ពីរភាគបី នៃកូរមសមាជិ
ក
៉ុ
ក្ រុមការងារមូលនិ ធិ ស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្រ្ត និ ង វេជ្ជសាស្រ្ត និ ងត្រូវបា
នផ្ដល់អនុសាសន៍ ដោយក្ រុម ការងារទៅ ICOC ឬតាមការកំណត់ដោ
យសំ ឡេងឆ្នោតភាគច្រើន នៃកូរមសមាជិ
ករបស់ ICOC។
៉ុ
ការក្លូនការបន្តពូជមនុស្សមិ នមែនជាឱកាសស្រាវជ្រាវចាំបាច់ បំផុតទេ។
ភាគ 26. វិសោធនកម្ម។

ប្រការនៃការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះ ល�ើ កលែងតែប្រការនៃប័ ណ្ណបំណុល
មិ នអាចធ្វើ វសិ ោធនកម្មមុន វិធានការត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោ ត។
ប្រការនៃគំនិតផ្តួចផ្ដើមនេះអាចធ្វើ វសិ ោធនកម្មបាន បន្ទា ប់ ពីមានការអនុម័
តដោយអ្នកបោះឆ្នោ ត ដោយ អ្នកបោះឆ្នោ តដោយលក្ខន្តិកៈ ដែលត្រូវ
បានអនុម័តដោយសំ ឡេងឆ្នោ ត 70 ភាគរយនៃសមាជិ កនៃ សភានីមួយៗ
និ ងចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលឲ្យ តែវិសោធនកម្មនោះស្របទៅតាម
ិ ី មូលនិ ធិ និ ងប្រាក់កម្ចីដែលបានបង្កើត
និ ងបន្តតាម គោលបំ ណងនៃកម្មវធ
ដោយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ។
ភាគ 27.

ប្រការសេសសល់

ប្រសិ នប�ើប្រការណាមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ
ឬផ្នែកណាមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ ឬការអនុវត្តប្រការ ណាមួយ
ឬផ្នែកនៃបុគ្គល ឬកាលៈទេសៈណាមួយដោយហេតុផលណាមួយ
ត្រូវបានរកឃ�ើញថា មិ នមានសុពលភាពប្រការនៅសេសសល
ឬការអនុវត្តនៃប្រការផ្សេងទ�ៀត មិ នត្វរូ រងការប៉ ះពាល់ ទេ ប៉ុន្តែ ត្រូវបន្ត
អាចអនុវត្តបានយ៉ា ងពេញលេញ ហ�ើយក្នុងន័ យនេះ
ប្រការសេសសល់ នៅតែ បន្តអនុវត្ត។
ប្រសិ នប�ើតុលាការត្រូវបានរកឃ�ើញ នៅក្នុងការវិនិចឆ័ យ
្ ស្ថា ពរមិ នអាច
តវ៉ាបានថា ការមិ នរាប់ បញ្ចូល បុគ្គលមួយ ឬច្រើ ន
ឬសកម្មភាពមួយពីលទ្ធភាពអនុវត្ត នៅល�ើ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ ដោយថា
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនោះមិ នត្រឹមត្រូវ
តាមរដ្ឋធម្មនុញប្ញ ្រការល�ើ កលែងផ្សេងទ�ៀត នឹ ងត្រូវបន្តអនុវត្ត
ហ�ើយគំនិត ផ្ដួចផ្ដើមគួរអាចអនុវត្តបានចំ ពោះអង្គភាព ឬសកម្មភាពដែ
លធ្លាប់ បានល�ើ កលែងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើម។
វាជាចេតនារបស់ អ្នកបោះឆ្នោ តដែថា គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះនឹ ងត្រូវបានអនុ

អត្ថបទនៃប័ណ ្ណបំណុលដែលបានស្នើ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 បន្ត

ម័ ត ដោយមិ នគិតថាត�ើប្រការ អសុពលភាពត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ហ�ើ
យមានការបង្កើតការអនុវត្តដែលអសុពលភាពឡ�ើយ។
ភាគ 28.

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលមានទំនាស់

(a) ក្នុងករណីដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ និ ងវិធានការមួយទ�ៀតក្នុងការ
ដោះស្រាយការស្រាវជ្រាវ វេជ្ជសាស្រ្ត ឬ
ការអភិវឌ្ឍវិធីព្យាបាលត្រូវបានបង្ហាញ នៅល�ើ សនលឹ ្កឆ្នោ តដូចគ្នា ទូទាំង
រដ្ឋ ប្រការនៃ វិធានការផ្សេងទ�ៀតនឹ ងត្រូវចាត់ទុកថា
មានទំនាស់ នឹងវិធានការនេះ។ ក្នុងករណីដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ ទទួល
បានសំ ឡេងឆ្នោ តគាំទ្រច្រើ នជាងវិធានការមួយដែលចាត់ ទុក
ថាមានទំនាស់ ជាមួយវា ប្រការនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើម
នេះនឹ ងត្រូវឈ្នះទាំងស្ រុង ហ�ើយវិធានការ ផ្សេងទ�ៀត
នឹ ងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។

(b) ប្រសិ នប�ើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះត្រូវបានអនុម័តដោយសំ ឡេងឆ្នោ ត
ប៉ុន្តែត្វរូ បានជំ នួសដោយច្បាប់ ដោយមានវិធានការទំនាស់ ផ្សេងទ�ៀត
ដែលអនុម័តដោយសំ ឡេងឆ្នោ តច្រើ នជាងនៅ ក្នុងការបោះឆ្នោ តដូចគ្នា
ហ�ើយវិធានការសន្លឹកឆ្នោ ត ដែលមានទំនាស់ នៅពេលក្រោយ
ត្រូវបានរកឃ�ើញថាមិ នមានសុពលភាពនោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះនឹ ងត្រូវប្
រតិបត្តិដោយខ្លួនឯង និ ងចូលជាធរមានពេញលេញ។

ភាគ 29.

ជំ ហរ

ទោះបី ជាមានប្រការផ្សេងទ�ៀតនៃច្បាប់ ប្រសិ នប�ើរដ្ឋ ឬមន្ត្រីរបស់ ខលួន
្ ប
រាជ័ យក្នុងការការពារ ភាព ត្រឹម ត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញន្ញ ៃ
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ ក្រោយពីមានការបោះឆ្នោ ត
គាំទ្រទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភិបាលនៃ រដ្ឋផ្សេងទ�ៀត ត្រូវមានសិ ទ្ធិអំណាចអន្តរា
គមន៍ នៅក្នុងការតវ៉ា នៅក្នុងវិធានការតុលាការអំ ពីភាព ត្រឹម
ត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ
ក្នុងគោលបំ ណងការពារភាពត្រឹមត្រូវ តាមរដ្ឋធម្មនុញន្ញ ៃគំនិត
ផ្ដួចផ្ដើមនេះ ទោះបី ជាសកម្មភាពនោះស្ថិត នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធ ឬ
តុលាការជំ នំុជម្រះប្រចាំរដ្ឋ តុលាការឧទ្ធរណ៍ ឬ
ការត្រួតពិនិត្យដោយការវិនិចឆ័ យ
្ ដោយតុលាការកំពូលនៃរដ្ឋ
California និ ង/ឬ តុលាការកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ ថ្លៃសេវាកម្ម
និ ងការចំ ណាយសមរម្យ នៃការការពារសកម្មភាពនឹ ងត្រូវគិតទៅល�ើ មូ
ិ ជន៍ ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលត្រូវបង់ ជាប្រញា
លនិ ធិ ដែលបាន ធ្វើ វភា
ប់ ។
ភាគ 30. ការសាងសង់ សេរីភាព
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះត្រូវចាត់ទុកថា មានសេរីភាព និ ងមានប្រសិ ទភា
្ធ ពតា
មគោលបំ ណងរបស់ វា។

អតប
្ត ទនៃសំណ�ើច្បាប់

តាមការតម្រូវដោយច្បាប់ អត្ថបទនៃ សំ ណ�ើ 14 ត្រូវបានដាក់ប
ិ ការប័ ណ្ណបំណុល។
ញ្ចូលនៅក្នុងមគ្គុទេសក៏នេះ ពីព្រោះវាជាវធាន
អត្ថបទនៃច្បាប់ ដែលបានស្នើសម្រាប់
រាល់ សំណ�ើផ្សេងទ�ៀតទាំងអស់ គឺអាចរកម�ើ លបាននៅល�ើ
អ៊ីនធឺ ណិតតាមអាសយដ្ឋាន voterguide.sos.ca.gov។
ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ បានឯកសារបោះពុម្ពនៃសំ ណ�ើ 15–25៖
សូមអ៊ីម៉ែលទៅរដ្ឋលេខាធិ ការ vigfeedback@sos.ca.gov
ទាក់ទងទៅទូរសព្ទការិយាល័ យរដ្ឋលេខាធិ ការតាមលេខ (888) 345-4917
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ការយា
ិ ល័យបោះឆ្នោតកងខោនធ
ី
នុ ្
ខោនធី Alameda

ខោនធី Marin

ខោនធី San Mateo

ខោនធី Alpine

ខោនធី Mariposa

ខោនធី Santa Barbara

ខោនធី Amador

ខោនធី Mendocino

ខោនធី Santa Clara

(510) 272-6933
www.acvote.org
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov
(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-VoterRegistration

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

(415) 473-6456
marinvotes.org
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections
(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

(650) 312-5222
www.smcacre.org

(805) 568-2200
www.sbcvote.com

(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

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

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

ខោនធី Napa

ខោនធី Solano

ខោនធី Nevada

ខោនធី Sonoma

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

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

ខោនធី San Bernardino

(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

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

ខោនធី San Diego

ខោនធី Yolo

(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/countyclerk-recorder/elections

ខោនធី San Francisco

ខោនធី Yuba

ខោនធី Los Angeles

ខោនធី San Joaquin

ខោនធី Madera

ខោនធី San Luis Obispo

ខោនធី Lake

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

ខោនធី Lassen

(800) 815-2666
www.lavote.net

(559) 675-7720 ឬ (800) 435-0509
www.votemadera.com
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(858) 565-5800 ឬ (800) 696-0136
www.sdvote.com
(415) 554-4375
sfelections.org

(209) 468-2890 ឬ (209) 468-2885
www.sjcrov.org
(805) 781-5228 ឬ (805) 781-5080
www.slovote.com

(530) 666-8133
yoloelections.org
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

កាលបរច្ឆេ
ិ ទត្វរូ ចងចាំ!

ត្រូវចាំថាទៅបោះឆ្នោ ត!

កន្លែងបោះឆ្នោតប�ើកទ្វារពីម៉ោង 7:00 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង
8:00 យប់ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត!

ខែតុលា
អាទិ

ច័ន្ទ

អង្គ

ពុធ

ថ្ងៃទី 5 ខែតុ លា ឆ្ំ នា 2020

ព្រហ

					1

សុក្រ

សៅរ៍

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

ខោនធី នឹងចាប់ ផ្តើមផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍នូវ
សន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ បោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ។

ថ្ងៃទី 19 ខែ តុ លា ឆ្ំ នា 2020

ថ្ងៃចុងក្រោយដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
អ្នកអាចចុះឈ្មោះ “ដោយមានលក្ខខណ្ឌ”
និងបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះ
ឆ្នោតក្នុងខោនធី ឬទីតាំងបោះឆ្នោត បន្ទា
ប់ ពីថ្ងៃផុតកំណត់ចុះឈ្មោះអ្នកបោះ
ឆ្នោតដែលមានរយៈពេល 15 ថ្ងៃ។

ិ ិ្ឆកា
ខែវច
អាទិ

ច័ន្ទ

អង្គ

ពុធ

ព្រហ

សុក្រ

សៅរ៍

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ិ ឆិ កា
ថ្ងៃទី 3 ខែវច
្ ឆ្ំ នា 2020
ថ្ងៃបោះឆ្នោ ត!

111

CaliforniaSecretary
Secretary
of State
California
of State
ElectionsDivision
Division
Elections
150011th
11th
Street
1500
Street
Sacramento,
CA 95814
Sacramento,
CA 95814

12 Trade
hic
densed

NONPROFIT
U.S. POSTAGE
PAID
CALIFORNIA
SECRETARY
OF STATE

b

េ�ះេឆា�តេដាយសុវតិ� ភាពេ�រដ�
All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the
November 3, 2020, election. Learn more inside.
English: (800) 345-VOTE (8683)
TTY/TDD: (800) 833-8683
Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de
2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número
a continuación.
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

California
3
2020

/Khmer:(888)
(888)345-4917
345-4917
/Khmer:

ꑝ麕b
선거를 낹뼑b
위한
모든 롍ꍡ붡鱽껹b
캘리포니아 냕靁녅鱉
유권자는 2020년 11월 3일 阥ꌱb
끥뵭b
우편 믡븑덵b
투표지 ꗐ陁b鷞
받게 됩 鱽鲙b
니다. ꓭ넍
문의 ꩡ뼢b
사항 鿅鱉b
또는 냕靁녅b
유권자 덵낅냹b
지원을
원하시면, 아 래 전화번호로 연락해주십시오.

/Korean: (866) 575-1558

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

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

3

/Hindi: (888) 345-2692

2020

/Thai: (855) 345-3933

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

/Japanese: (800) 339-2865

/Vietnamese: (800) 339-8163
OSP 20 150102

KHMER

