
13

36 |

 អតិបទីច�បាប់ខែដលិ�នលស្នើ

(a) យធវើទំយៃើបកមីសរា្ជារៈរូបវ័ៃ្ក្នុងសាលាសាធារែៈ 
សតរាប់យពេរាៃការរញូជួ�ដី ៃិងយពេអាសៃ្ដនទយទៀ្ ។

(b) ផ្ដ្េ់មូេៃិធិសយនង្ហា្ជាះបនា្ជាៃ ់យដើមជាបីយបើកដំយែើរការ 
សាលាយ�ើងវិញ យតកា�រាៃយតគាះម�ៃ្រា�ធងៃៃ់ធងៃរ 
ដូចជាអគ្គីភ័� ។

(c) ដកយចញៃូវពុម ្រូបធា្ុមិៃយ�ះ ៃិងសរា្ជារៈយតគាះថានជាក់ដនទ
យទៀ្ពីថានជាក់យរៀៃ ៃិងចតរាញ់បារ្យចញពីទឹកញា៉ជាំយៅសាលា ។

(d) ជួសជុេ ៃិងដូរអគារសិកជាសាសាធារែៈដដេចាស់តទុឌ
យតទាម ។

(e) ផ្ដ្េ់កដៃលៃងសតរាប់គិលាៃុបដា្ជាក�ិកាតាមសាលាយរៀៃ 
ៃិងអ្កតបឹកជាសាយយបេ ់យដើមជាបីឲជាយសិសជាសរាៃេទិភាពកាៃ់ដ្យតចើៃ
ក្នុងការទទួេបាៃៃូវយសវាដ្ទាំសុែភាព ៃិងសុែភាពផ្ដលៃចូវចិ្្ ។

(f) យធវើទំយៃើបកមីការង្ហារ អាជីព ៃិងសរា្ជារៈបែ្តះប�ះជាេ
វិជ្ាជាជីវៈ រាប់ទាងំទាហាៃយជើងចាស ់ដដេត្�បម់កពបំីយពញភារៈ 
កិច ្។

(g) ្តមរូវឲជាយរាៃសវៃកមីឯករាជជាយ ៃិងសវៃការសាធារែៈ  
យដើមជាបីផ្ដ្េ់គែយៃ�ជាយភាពសតរាប់ដុលាាជាររបស់អ្កបង់ពៃិ ។

(h) រកជាសាកតមិ្ចំ��យេើរដ្ឋបាេ ត្ឹម 5 ភាគរ� ។

វាកជាយែែឌ 101204 ៖ យយងតាមដផ្ដ្កយៃះ 
មូេៃិធិដដេបាៃវិភាជៃ៍មិៃយេើសព ី5 ភាគរ� អាច�កយៅ
យតបើតបាស់សតរាប់តទតទង់ការចំ��យេើការតគប់តគងកមីវិធីនា
នា ដដេអៃុញាជា្យដា�ចជាបាប់យៃះ ។

ជំពូក 2 ៖ មយ្្�ជាយសាលា-ថានជាក់ទ ី12

រាតតា 1 ៖ ែអំពីកមីវិធីសរា្ជារៈរូបវ័ៃ្សាលាចាប់ពីសា
លាមយ្្�ជាយដេ់ថានជាក់ទ ី12

វាកជាយែែឌ 101210 ៖ តបាក់ចំយែញពីសញាជាប័ែណ 
ដដេបាៃយបាះេក់ តសបតាមជំពូកយៃះ មិៃរាប់បញ្ចូេ  
តបាក់ចំយែញនៃសញាជាប័ែណដដេសង�មួ� 
ដដេបាៃយបាះតសបតាមវាកជាយែែឌ 101230 ត្រូវដ្ដាក ់
ចូេក្នុងមូេៃិធិសតរាប់សរា្ជារសិកជាសារូបវ័ៃ្សាលា រដ្ឋ 
្នជាំ 2020 ដដេស្ថិ្យតកាម�ិរញញិករដ្ឋ យតកាមវាកែែឌ 
17070.415 យ�ើ�ត្រូវយធវើវិភាជៃ៍យៅឲជាយតកុមតបឹកជាសាវិភាជៃ៍រដ្ឋ 
តសបតាមជំពូកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101211 ៖ េុ�ទាំងអស់ ដដេបាៃដាក់ក្នុង
មូេៃិធិសាលារដ្ឋ្នជា ំ2020 សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ 
ត្រូវរាៃយដើមជាបីផ្ដ្េ់ជំៃួ�យៅកតមងសាលា នា�កសាលា 
ក្នុងតសុក តកុមតបឹកជាសាអប់រំតសុករបស់រដ្ឋ យដា�អៃុយលាមតាម 
ចជាបាប ់Leroy F. Greene School Facilities Act ្នជាំ 
1998 (ជំពូក 12.5 (ចាប់ពីវាកជាយែែឌ 17070.10) នៃ 
ដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌទ ី1 នៃគៃ្ថីទ ី1) យដើមជាបីផ្ដ្
េ់មូេៃិធិយៅសងតបាក់ដដេបាៃបុយរតបទាៃ ឬឲជាយែ្ ី

 សំល�ើ 13
ចជាបាប់យៃះយធវើយ�ើងយដា�សំយែើសភាយេែ 48 

នៃសម័�តបជុំសាមញ ្2019–20 (ជំពូក 530, េក្ខៃ្ិកៈ្នជា ំ
2019) ត្រូវបាៃបញូចូៃយៅតបជាជៃតសបតាមែដដេរាៃដចង
នៃរាតតា XVI នៃរដ្ឋធមីៃុញញ California ។ 

ចជាបាប់យស្ើយៃះបដៃ្ថមវាកជាយែែឌយផ្ដជាសងៗយៅយេើតកមអប់រំ។ ដូយច្ះែ
ដដេរាៃដចងដដេយគយស្ើឲជាយដាក់បញ្ចូេ ត្រូវបាៃយគយបាះពុម្ជា 

ទតមង់អកជាសរយតទ្ យដើមជាបីបង្ហាាជាញថាចំែុចយនាះ្ី ី។

 ច�បាប់ខែដលិ�នលស្នើ 
វាកជាយែែឌ 54  ដផ្ដ្ក 71 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 101200) 

ត្រូវបដៃ្ថមយៅកថាែែឌ 14 នៃគៃ្ថីទ ី3 នៃតកមអប់រ ំត្រូវអាៃ ៖

ដផ្ដ្ក 71 សាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ, K–12, 
ៃិងចជាបាប់ស្ីពីសញាជាប័ែណសតរាប់សុវ្្ថិភាព 
ៃិងសុែភាពមហាវិទជាយាេ័� ្នជាំ 2020

ជំពូក 1 បទបជាបញញ្្ិទូយៅ

វាកជាយែែឌ 101200 ៖ ដផ្ដ្កយៃះ ត្រូវដ្ដឹង 
យ�ើ�អាចដកតសង់ ជាសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ, 
K–12, ៃិងចជាបាប់ស្ីពីសញាជាប័ែណសតរាប់សុវ្្ថិភាព 
ៃិងសុែភាពមហាវិទជាយាេ័� ្នជាំ 2020 ។

វាកជាយែែឌ 101201 ៖ ការចងតកង ឬការយយងយៅយេើែ�
មួ�នៃចជាបាប់រដ្ឋក្នុងដផ្ដ្កយៃះ រាប់បញ្ចូេចជាបាប់ទាំងអស់ដដេយធវើវិ
យសាធៃកមីតាម ៃិងដដេបំយពញបដៃ្ថម។

វាកជាយែែឌ 101202 ៖ សញាជាប័ែណដដេរាៃចំៃួៃទឹក
តបាក់សរុបដប់តបាំពាៃ់លាៃដុលាាជារ ($15,000,000,000) 
មិៃគិ្បញ្ចូេចំៃួៃទឹកតបាក់សញាជាប័ែណដដេសង
វិញ ដដេបាៃយបាះេក់តសបតាមវាកជាយែែឌ 101230, 
101251 ៃិង 101339 អាចត្រូវបាៃយគយបាះ 
យ�ើ�េក់សតរាប់យគាេបំែង ដដេកំែ្់ក្នុងវាកជាយែែឌ 
101220, 101242, 101310 ៃិង 101320 ។  
សញាជាប័ែណទាំងអស់ យៅយពេេក់ យបាះផ្ដជាសា� 
ៃិងដចកចា� ត្រូវដ្រាៃកា្ពវកិច្សងមករដ្ឋ California 
យ�ើ�ភាពយសាមជាះត្ង់ ៃិងឥែទាៃចំយពាះរដ្ឋ California 
ត្រូវបាៃសៃជាយា ថាៃឹងទូទា្់សងឲជាយបាៃទាៃ់យពេយវលាៃូវតបាក់
យដើម ៃិងការតបាក់នៃសញាជាប័ែណ យពេដេ់កាេកំែ្់បង ់។

វាកជាយែែឌ 101203 ៖ វាគឺជាបំែងរបស់សា្ជាប័ៃៃី្ិបជាបញញ្្ិ
ក្នុងការយដាះតសា�វិប្្ិនៃសរា្ជារៈរូបវ័ៃ្តាមសាលាសតរាប់
សិសជាសទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ California ដដេចូេយរៀៃយៅ 
សាលាមយ្្�ជាយ, K–12, មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ៃិងសាកេវិទជាយាេ័� យដើមជាប ី៖
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តសបតាមចជាបាប ់Leroy F. Greene School Facilities 
Act (ជំពូក 12.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17070.10) នៃ 
ដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1) ត្រូវដ្រាៃយដើមជាបីតទតទង ់
ពាកជាយយស្ើសុំសតរាប់យធវើទំយៃើបកមីយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
យយងតាមចជាបាប ់Leroy F. Greene School Facilities 
Act (ជំពូក 12.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17070.10) 
នៃដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1) មុៃ ន្ងៃទ ី29 ដែកុម្ភៈ 
្នជាំ 2020 ។

(4) ក្នុងចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេបាៃវិភាចៃ៍យតកាមវាកជាយែែឌយៃះ  
ទឹកតបាក់រ�ូ្ដេ់យៅមួ�រ�ហាសិបលាៃដុលាាជារ  
($150,000,000) ត្រូវដ្រាៃយដើមជាបីយដាះតសា�េុប 
បំបា្់ជា្ិបារ្យចញពីទឹក តសបតាមរាតតា 10.7 
(ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17077.60) នៃជំពូក 12.5 នៃដផ្ដ្ក 
10 នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1 ។

(c) ទឹកតបាក់ចំៃួៃតបាំរ�លាៃដុលាាជារ ($500,000,000) 
អាចរាៃសតរាប់ផ្្ដេ់ជាសរា្ជារៈសិកជាសាដេ់សាលា 
យដា�យយងតាមធមីៃុញញនៃ រាតតា 12 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 
17078.52) ជំពូក 12.5 ដផ្ដ្កទ ី10 កថាែែឌទ ី1  
គៃ្ថីទ ី1 ។

(d) ទឹកតបាក់ចំៃួៃតបាំរ�លាៃដុលាាជារ ($500,000,000) 
អាចផ្ដ្េ់សតរាប់កមីវិធីអប់រំបយច្កយទសវិជា្ជាជីវៈ 
យដា�អៃុយលាមតាមរាតតា 13 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 
17078.70) ជំពូក 12.5 ដផ្ដ្កទ ី10 កថាែែឌ ទ ី1  
គៃ្ថីទ ី1 ។

រាតតា 2 ៖ បទបជាបញញ្្ិ�ិរញញវ្្ថនុសតរាប់សាលាមយ្្�ជាយ
ដេ់ថានជាក់ទ ី12

វាកជាយែែឌ 101220 ៖ (a) មូេបត្ដដេត្រូវបាៃ 
អៃុញាជា្ៃឹងត្រូវបាៃអៃុម័្ ៃិងបាៃេក់
យដា�យយងតាមជំពូកទ ី1 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 101200) 
មូេបត្ចំៃួៃតបាំបួៃពាៃ់លាៃដុលាាជារ ($9,000,000,000) 
មិៃរាប់បញូចូេចំៃួៃមូេបត្តបាក់
សំែងដដេបាៃអៃុម័្យដា�យយងយៅតាមវាកជាយែែឌ 
101230 គួរបាៃអៃុម័្ៃិងបាៃេក ់យដើមជាបីផ្ដ្េ់មូេៃិធិដដេ
ត្រូវបាៃយតបើតបាស់សតរាប់អៃុវ្្យគាេបំែងដដេបាៃបង្ហាាជាញ
យៅក្នុងជំពូកយៃះ ៃិងយដើមជាបីបងវិេមូេបត្ចំ��ទូយៅដដេ
យយងតាមវាកជាយែែឌ 16724.5 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ ។

(b) អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌយៃះ �ិរញញិកគួរេក់មូេបត្ដដេ
បាៃអៃុញាជា្យដា�គែករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុអគារសាលារដ្ឋ 
ដដេបយងកើ្យ�ើងយដា�យយងតាមវាកជាយែែឌ 15909 ចំ��
យៅតគប់យពេ�ដដេចាំបាច់្តមរូវតាមចំដែកយផ្ដជាសងៗ ។

វាកជាយែែឌ 101221 ៖ គែៈករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុអគារ
សាលារដ្ឋ ដដេបយងកើ្យ�ើងយដា�យយងតាម 

យៅឲជាយមូេៃិធិសាលារដ្ឋ ្នជាំ 2020 វិញ ស្ថិ្យតកាមចជាបាប់នៃ
អង្គៃី្ិបជាបញញ្្ ិជាមួ�ៃឹងការតបាក់ យ�ើ�្យដើមជាបីបងវិេមូេ 
បត្ចំ��ទូយៅដដេយយងតាមវាកជាយែែឌ 16724.5 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេ ។

វាកជាយែែឌ 101212 ៖ តបាក់ចំយែញពីការេក់សញាជា ប័ែណ 
ដដេបាៃយបាះេក់សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ត្រូវដ្យធវើវិ
ភាជៃ៍តសបតាមតារាងខាងយតកាម ៖

(a) (1) ចំៃួៃទឹកតបាក ់ពីរពាៃ់តបាំបីរ�លាៃដុលាាជារ 
($2,800,000,000) សតរាប់ការសាងសង់យ�ដា្ជារចនា
សម្័ៃិសាលា ដដេបាៃដាក់ពាកជាយយស្ើសុំ តសបតាមជំពូក 
12.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17070.10) នៃដផ្ដ្ក 10 
នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1 ។

(2) រ�ូ្ដេ់យៅ 10 ភាគរ� នៃចំៃួៃដដេបាៃ
វ�ភាជៃ៍យតកាមកថាែែឌរងយៃះ 
ត្រូវរាៃសតរាប់កតមងសាលា្ូចៗ តសបតាមរាតតា 11.5 
(ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17078.40) នៃជំពូក 12.5 នៃដផ្ដ្ក 
10 នៃកថាែែឌ 1 នៃ គៃ្ថីទ ី1 ។

(3) ក្នុងចំយ�មទឹកតបាក ់ដដេបាៃវិភាជៃ៍ក្នុងកថាែែឌរងយៃះ 
ចំៃួៃចាំបាច់ដដេត រ្ូវផ្ដ្េ់មូេៃិធិយៅពាកជាយយស្ើសុំទាំងឡា�
ដដេបាៃទទួេសា្ជាេ់ យដា�សារកងវះខា្អាជា្ជាធរពីប័ែណ
បំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅ ដដេបាៃអៃុម័្មុៃ្នជាំ 2018 
ដដេគាំតទសំែង់សាលា្ីី តសបតាមចជាបាប ់Leroy 
F. Greene School Facilities Act (ជំពូក 12.5 
(ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17070.10) នៃ ដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 
1 នៃគៃ្ថីទ ី1) ត្រូវដ្រាៃយដើមជាបីតទតទង់ពាកជាយយស្ើសុំសំែង់សា
លា្ី ីដដេបាៃដាក់មក យយងតាមចជាបាប ់Leroy F. Greene 
School Facilities Act (ជំពូក 12.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 
17070.10) នៃដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1) មុៃ 
ន្ងៃទ ី29 ដែកុម្ភៈ ្នជាំ 2020 ។

(b) (1) ចំៃួៃទឹកតបាក ់តបាំពាៃ់ពីររ�លាៃដុលាាជារ 
($5,200,000,000) សតរាប់ការយធវើទំយៃើបកមីយ�ដា្ជារចនា
សម្័ៃិសាលា តសបតាមជំពូក 12.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 
17070.10) នៃដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1 ។

(2) រ�ូ្ដេ់យៅ 10 ភាគរ� នៃចំៃួៃដដេបាៃវិភាជៃ៍
យតកាមកថាែែឌរងយៃះ ត្រូវរាៃសតរាប់កតមងសាលា្ូចៗ 
តសបតាមរាតតា 11.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17078.40) 
នៃជំពូក 12.5 នៃដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 1 នៃ គៃ្ថីទ ី1 ។

(3) ក្នុងចំយ�មទឹកតបាក ់ដដេបាៃវិភាជៃ៍ក្នុងកថាែែឌរងយៃះ 
ចំៃួៃចាំបាច់ដដេត រ្ូវផ្ដ្េ់មូេៃិធិយៅបញូីពាកជាយយស្ើសុំទាំង
ឡា�ដដេបាៃទទួេសា្ជាេ់ យដា�សារកងវះខា្អាជា្ជាធ
រពីប័ែណបំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅ ដដេបាៃអៃុម័្មុៃ្នជាំ 
2018 ដដេគាំតទការយធវើទំយៃើបកមីយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
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បាច់ថារាេ់ការអៃុម័្មូេបត្ត្រូវអៃុញាជា្យអា�េក់យចញក្នុង
យពេដ្មួ�យនាះយទ ។

(b) សំែូមពររបស់តកុមតបឹកជាសាទទួេបៃ្ទនុករដ្ឋ យដា�អៃុយលាម
តាមដផ្ដ្ករង (a) ៃឹងត្រូវបាៃបញ្ជាក់យដា� យសចក្ីដ្លៃងអំពីការ
ដបងដចកចំដែកដដេបាៃយធវើៃិងសតរាប់យគាេបំែងដដេ
រាៃដចងក្នុងវាកជាយែែឌ 101212 ។

វាកជាយែែឌ 101224 ៖ ៃឹងរាៃការតបមូេទិៃ្ៃ័�ជាយរៀង
រាេ់្នជាំ ក្នុងេក្ខែែឌដូចគានជាៃិងយពេយវលាតសបគានជាយៅៃឹងការ 
តបមូេចំែូេរដ្ឋយផ្ដជាសងយទៀ្ យ�ើ�បដៃ្ថមយេើតបាក់ចំែូេធមី
តារបស់រដ្ឋការបូកបញ្ចូេចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេ្តមរូវឱ្ជាយបង់តបាក់
យដើមៃិងការតបាក់យេើមូេបត្បំែុេក្នុងមួ�្នជាំៗ ។ វាជាកា្
ពវកិច្របស់មនៃ្ីទាំងអស ់ដដេត្រូវទទួេបៃ្ទនុកកំែ្់យដា�
ចជាបាប់ជាម�ួៃងឹកា្ពវកិច្�មួ�ទាកទ់ងៃឹងការតបមូេតបាកច់ំ
ែូេដដេត រ្ូវយធវើៃិងអៃវុ្្រាេ់ សកមីភាពដដេចាំបាច់យដើមជាបី
តបមូេផ្ដេបូកបដៃ្ថម ។

វាកជាយែែឌ 101225 ៖ ្វីយបើវាកជាយែែឌ 13340 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេ តាមរ�ៈការ�េ់តពមពីមូេៃិធិទូយៅយៅ
ក្នុងរ្ៃគារដ្ឋ, យគាេយៅនៃជំពូកយៃះគឺចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេយសីើ
ៃឹងចំៃួៃសរុបដូចខាងយតកាម ៖

(a) ការបង់តបាក់តបចាំ្នជាំចាំបាច់ត្រូវបង់ជាតបាក់យដើម ៃិងការ
តបាក់យេើមូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញ ៃិងេក់យៅតាមជំពូក
យៃះយៅយពេដដេតបាក់យដើម ៃិងការតបាក់ត្រូវដេ់យពេកំែ្់
ៃិងតាមដដេអាចបង់យៅបាៃ ។

(b) ផ្ដេបូកសរុបចាំបាច់សតរាប់អៃុវ្្វាកជាយែែឌ 101228 
សមតសបយដា�មិៃគិ្ពី្នជាំសារយពើពៃ ិ។

វាកជាយែែឌ 101226 ៖ តកុមតបឹកជាសាទទួេបៃ្ទនុករដ្ឋអាច
យស្ើសុំយអា�តកុមតបឹកជាសាវិៃិយយគ បយងកើ្កម្ី
ពីគែៃីវិៃិយយគតបាក់បញ្ចូេគានជា រឺទតមង់�ិរញញបជាបទាៃ
បយ�ះជាះអាសៃ្យផ្ដជាសងយទៀ្ ដដេត្រូវបាៃអៃុម័្តសប
តាមវាកជាយែែឌ 16312 នៃតកមរដា្ជាភិបាេសតរាប់យគាេ
បំែងអៃុវ្្ជំពូកយៃះ ។ ចំៃួៃទឹកតបាក់នៃការយស្ើសុំ
មិៃត្រូវយេើសពីចំៃួៃទឹកតបាក់នៃមូេបត្ដដេមិៃទៃ ់ 
បាៃកំែ្ ់ដដេគែករាមជាធិការសយតមចចិ្្េក ់
សតរាប់យគាេបំែងអៃវុ្្ ជពូំកយៃះយដា�មិៃរាប់បញ្ចូេបែណ
សងតបាក់ដដេបាៃអៃុញាជា្យយងតាមវាកជាយែែឌ 101230 
ដដេ្ិចជាងតបាក់កម្ ីៃិងែ្ីយ�ើ�មិៃទាៃ់ទូទា្់សង 
អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌយៃះយ�ើ�បាៃដកតបាក់ពីមូេៃិធិទូយៅ
យយងតាមវាកជាយែែឌ 101228 ៃិង 
មិៃទាៃ់បាៃសងត្�ប់មកវិញ ។ តកុមតបឹកជាសាទទួេបៃ្ទនុករដ្ឋ  
ត្រូវតប្ិប្្ិរាេ់ឯកសារដដេ្តមរូវយដា�តកុមតបឹកជាសាវិៃិយយគ
តបាក់បញ្ចូេគានជា យដើមជាបីទទួេៃិងសងតបាក់កម្ ី។ 
ចំៃួៃតបាក់កម្ីដដេត រ្ូវបាៃែ្ ីៃិង ត្រូវ្មកេ់ទុកយៅក្នុងមូេៃិធិ

វាកជាយែែឌ 15909 ៃិង រាៃសរាសភាពអភិបាេ 
អ្កត្រួ្ពិៃិ្ជាយ �ិរញញិក នា�ក�ិរញញវ្្ថនុ ៃិងអគ្គនា�កឬ 
អ្ក្ំ�ងដដេត្រូវបាៃចា្់តាំង ពួកយគទាំងអស់ត្រូវ
បយតមើយៅទីយនាះយដា�គាមជាៃសំែង ៃិងភាគយតចើៃនៃពួកគា្់
ជាអ្កចា្់ដចងអង្គតបជុំត្រូវបាៃបៃ្យធវើជាគែករាមជាធិការ
ដូចរាៃដចងក្នុងចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្
របស់រដ្ឋ (ជំពូកទ ី4 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16720) 
នៃដផ្ដ្ក 3 កថាែែឌទ ី4 ក្នុងគៃ្ថីទ ី2 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ) 
សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ។ �ិរញញិកត្រូវយធវើជាតបធាៃ
គែករាមជាធិការ ។ សរាជកិតពឹទិសភាចៃំៃួពីររបូដដេត រ្ូវបាៃដ្
ងតាងំយដា�គែករាមជាធិការចជាបាប់សី្ពតីពទិឹសភាៃិងសរាជិក
រដ្ឋសភាពីររូបដដេត្រូវបាៃដ្ងតាំងយដា�តបធាៃរដ្ឋសភា
គួរជួបៃិងផ្ដ្េ់យយបេ់ដេ់គែករាមជាធិការយៅក្នុងកំរិ្ដដេការ
ចូេរួមផ្ដ្េ់យយបេ់មិៃត្រូវគានជាៃឹង្ួនាទីសរាជិកៃី្ិបជាបញញ្្ ិ។ 
សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះសរាជិកៃី្ិបជាបញញ្្ិត្រូវបយងកើ្
ជាគែករាមជាធិការយសុើបអយងក្បយ�ះជាះអាសៃ្យេើតបធាៃ
បទនៃជំពូកយៃះៃិងគែករាមជាធិការដដេរាៃអំ�ចៃិងភារកិច្
ដដេបាៃកំែ្់ៃិងវិធាៃការរួមនៃសភាៃិងតពឹទិសភា ។ នា�
ក�ិរញញវ្្ថនុត្រូវផ្ដ្េ់ជំៃួ�ដេ់គែករាមជាធិការតាមការទាមទារ ។ 
អគ្គតពះរាជអាជា្ជាគឺជាទីតបឹកជាសាចជាបាប់នៃគែករាមជាធិការ ។

វាកជាយែែឌ 101222 ៖ (a) មូេបត្ដដេត្រូវបាៃ
អៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះគួរដ្បាៃយរៀបចំអៃុវ្្អៃុម័្េក់
បង់ៃិងយលាះដូចរាៃដចងក្នុង ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះ
មូេបត្របស់រដ្ឋ (ជំពូកទ ី4 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16720) 
ដផ្ដ្កទ ី3 កថាែែឌទ ី4 គៃ្ថីទ ី2 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ) ។ 
បទបជាបញញ្្ិនៃចជាបាប់យនាះ រួមទាំងរាេ់សកមីភាពដដេបាៃយធវើវិ
យសាធៃកមីៃិងបដៃ្ថមយេើយៃះ ត្រូវអៃុវ្្ចំយពាះចំែងដដេ
រាៃការអៃុញាជា្ៃឹងជំពូកយៃះយ�ើ�ត្រូវបាៃបញ្ចូេយៅក្នុង
ជពូំកយៃះដដេរាៃដចងយៅក្នុងជពូំកយៃះយេើកដេងដ្ដផ្្ដករង (a) 
ៃិង (b) នៃវាកជាយែែឌ 16727 នៃតកមរដា្ជាភិបាេមិៃត្រូវអៃុវ្្
ចំយពាះមូេបត្ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះយទ ។

(b) សតរាប់យគាេបំែងនៃចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះ
មេូបត្របសរ់ដ្ឋ តកមុតបកឹជាសាទទេួបៃ្ទនុករដ្ឋ ត រ្ូវបាៃកែំ្់ថាជា 
“តកុមតបឹកជាសាភិបាេ” ក្នុងយគាេបំែងតគប់តគងមូេៃិធិសាលា
រដ្ឋ្នជាំ 2020 ។

វាកជាយែែឌ 101223 ៖ (a) តាមការយស្ើសុំរបស់តកុមតបឹកជាសា
ទទួេបៃ្ទនុករដ្ឋគែករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុអគារសាលារដ្ឋត រ្ូវកំ
ែ្់ដំយ�ះតសា�ថាចាំបាច់ឬមិៃចាំបាច់យដើមជាបីយចញមូេបត្
ដដេរាៃការអៃញុាជ្ា តសបតាមជពូំកយៃះយដើមជាបីផ្្ដេម់េូៃធិដិេ់
ការដបងដចកចដំែកដដេពាកព័់ៃិយ�ើ�យបើដូយចានជាះដមៃ ចៃួំៃ
មេូបត្ៃឹងត រ្ូវបាៃអៃុម័្ យចញៃិងេក់ ។ ការអៃមុ័្ យចញមូ
េបត្ជាបៃ្បន្ាជាប់អាចត រ្ូវបាៃអៃុញាជ្ា ៃិងេកយ់ដើមជាបីផ្្ដេម់េូៃិ
ធដិេក់ារដបងដចកចដំែកទាងំយនាះជាបយែ្ើរៗយ�ើ�វាមិៃចាំ
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វាកជាយែែឌ 101230 ៖ មូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញ
ៃិងេក់យដា�អៃុយលាមតាមជំពូកយៃះអាចត្រូវបាៃសងតបាក់
វិញយយងតាមរាតតា 6 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16780) 
នៃជំពូកទ ី4 នៃដផ្ដ្កទ ី3 នៃកថាែែឌទ ី4 នៃគៃ្ថីទ ី2 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេដដេជាដផ្ដ្កមួ�នៃ ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅ
ចំយពាះមូេបត្របស់រដ្ឋ ។ ការ�េ់តពមពីអ្កយបាះយ្នជា្របស់រដ្ឋ
សតរាប់ការយចញមូេបត្បំែុេដដេបាៃពិពែ៌នាយៅក្នុងជំ
ពូកយៃះរួមរាៃការ�េ់តពមយេើការយចញមូេបត្បំែុេ�
មួ�ដដេត្រូវបាៃផ្ដ្េ់ជូៃយដើមជាបីសងតបាក់យដើមវិញៃូវមូេបត្បំ
ែុេដដេបាៃយចញដំបូងយៅក្នុងជំពូកយៃះឬមូេបត្សង
តបាក់ដដេបាៃយចញពីមុៃ ។ រាេ់មូេបត្ដដេបងវិេមកវិញ
ជាមួ�តបាក់ចំយែញនៃមូេបត្បងវិេដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្
យដា�ដផ្ដ្កយៃះអាចត្រូវបាៃការពារយដា�តសបចជាបាប់តាមវិសាេ
ភាពដដេចជាបាប់បាៃកំែ្់ៃិង ចំយពាះវិសាេភាពដដេរាៃ
ដចងក្នុងដំយ�ះតសា� ដូចបាៃដកដតបពីយពេមួ�យៅយពេមួ�
អៃុញាជា្ដដេអាចបងវិេ្វិកា ។

វាកជាយែែឌ 101231 ៖ ចំែូេពីការេក់មូេបត្ ដដេ ត្រូវ 
បាៃអៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះមិៃដមៃជា “តបាក់ចំែូេពៃ”ិ ដូ
ចដដេពាកជាយយនាះត្រូវបាៃយតបើក្នុងរាតតា XIII B នៃរដ្ឋធមីៃុញញ
រដ្ឋ California យទ យ�ើ�ការចំ��យេើយដើមទុៃទាំងយៃះមិៃ
អាតស័�យេើដដៃកំែ្់ដដេបាៃដចងក្នុងរាតតាយនាះយទ ។

ជំពូក 3 ៖ យតគឿងបរិកា្ជាមហាវិទជាយាេ័�
ស�គមៃ៍យៅរដ្ឋ California

រាតតា 1 ៖ បទបជាបញញ្្ិទូយៅ

វាកជាយែែឌ 101240 ៖ (a) មូេៃិធិមូេបត្ 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ California ្នជាំ 2020 
ត្រូវបាៃបយងកើ្យ�ើងយៅក្នុង រ្នាគាររបស់រដ្ឋសតរាប់តបាក់
បយញញើពីមូេធៃនានានៃមូេបត្ យដា�មិៃរាប់បញ្ចូេ
តបាក់ចំយែញនៃមូេបត្ ដដេបាៃតបគេ់ជូៃ 
តសបតាមវាកជាយែែឌ 101251 ដដេបាៃយចញ 
ៃិងេក់សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ។

(b) គែករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុនៃតគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសាដដេបាៃ
បយងកើ្យ�ើងយដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌ 67353  
ត្រូវបាៃបៃ្យធវើជាគែករាមជាធិការដូចរាៃដចងក្នុង ចជាបាប់
សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្របស់រដ្ឋ ជំពូក 4 
(ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16720) នៃដផ្ដ្កទ ី3 កថាែែឌ ទ ី4 
គៃ្ថីទ ី2 របស់តកមរដា្ជាភិបាេ សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ 
ៃិងយដើមជាបីផ្ដ្េ់្វិកា ជំៃួ�ដេ់មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ 
California ។

រាតតា 2 ៖ បទបជាបញញ្្ិកមីវិធីមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍
រដ្ឋ California

សាលារដ្ឋ្នជាំ 2020 ត្រូវបាៃដបងដចកយដា� តកុមតបឹកជាសាទទួេ
បៃ្ទនុករដ្ឋយដា�ដផ្ដ្កតាមជំពូកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101227 ៖ យទាះបីជាបទបជាបញញ្្ិយផ្ដជាសងយទៀ្នៃជំ
ពូកយៃះឬ នៃ ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្របស់
រដ្ឋតបសិៃយបើ�ិរញញិកេក់មូេបត្ដដេអៃុយលាមតាមជំពូកយៃះ
ដដេរួមបញ្ចូេទាំងការតបឹកជាសាយយបេ់អំពីមូេបត្ចំយពាះផ្ដេ
ប៉ះពាេ់ដដេការតបាក់យេើមូេបត្ដដេត្រូវបាៃដកយចញពី
តបាកចំ់ែូេសរបុសតរាបយ់គាេបំែងពៃិស�ពៃិ័ ។ �រិញញកិ
អាចរកជាសា�ិរញញបជាបទាៃយផ្ដជាសងគានជាសតរាប់ការវិៃិយយគមូេបត្
តបាក់ចំយែញៃិងការវិៃិយយគចំែូេយៅយេើតបាក់ចំយែញ ។ 
�ិរញញិកអាចយតបើ ឬក៏ចា្់ដចងការយតបើតបាស់តបាក់ចំយែញ 
ឬក៏ចំែូេយដើមជាបីបង់តបាក់បងវិេ ការពិៃ័� ឬក៏ការចំ��
យផ្ដជាសងៗដដេបញ្ជាយដា�ចជាបាប់ស�ព័ៃ ិឬក៏ចា្់វិធាៃការយផ្ដជាសង
ៗយៅតាមតកមសីេធម៌ចំយពាះការវិៃិយយគទុៃៃិងការយតបើតបាស់
្តមរូវការមូេប័ត្តបាក់ចំយែញ ឬក៏ចំែងយតកាមចជាបាប់ស�
ព័ៃិយដើមជាបីរកជាសា ការអៃុយតគាះពៃិនៃតបាក់ចំយែញៃិងយដើមជាបីទទួេ
�កអ្្ថតបយយជៃ៍យផ្ដជាសងដដេស្ថិ្យៅយតកាមចជាបាប់ស�ព័ៃិក្នុង
នាមមូេៃិធិរបស់រដ្ឋយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101228 ៖ សតរាប់យគាេបំែងនៃការអៃុវ្្ៃ៍
ជំពូកយៃ នា�ក�ិរញញវ្្ថនុអាចជំរុញការដកតបាក់ពីមូេៃិធិទូយៅ
នៃចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេមិៃយេើសពីចំៃួៃទឹកតបាក់នៃកិច្សៃជាយា 
ដដេមិៃរាៃរាប់បញ្ចូេៃូវមូេបត្សងតបាក់ដដេបាៃ
អៃុញាជា្យយងតាមវាកជាយែែឌ 101230 ្ិចជាងចំៃួៃតបាក់ក
ម្ីយ�ើ�មិៃទាៃ់សង យដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌយៃះ
យ�ើ�ដកតបាក់ពីមូេៃិធិទូយៅយយងតាមវាកជាយែែឌ 101226 
យ�ើ�មិៃទាៃ់ តបគេ់មកវិញ ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�
គែករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុអគារសាលារដ្ឋ យដើមជាបីេក់ក្នុងយគាេបំ
ែងអៃវុ្្ជំពូកយៃះ ។ ចៃួំៃទឹកតបាកដ់ដេត រ្ូវដក ៃងឹត រ្ូវបញ្ចូេ
យៅក្នុងមូេៃិធិសាលារដ្ឋ្នជា ំ2020 ៃិងចា្់ដចងយដា� តកុមតបឹ
កជាសាទទួេបៃ្ទនុករដ្ឋយដា�តសបតាមជំពូកយៃះ ។ រាេ់តបាក់ដដេ
រកបាៃយៅក្នុងដផ្ដ្កយៃះៃឹងត្រូវតបគេ់ជូៃមូេៃិធិទូយៅបូកៃឹងចំ
ៃួៃទឹកតបាក់ដដេយសីើៃឹងការតបាក់ដដេៃឹងទទួេបាៃយៅក្នុង
គែៃីវិៃិយយគតបាក់បញ្ចូេពីតបាក់ចំយែញដដេទទួេបាៃពី
ការេក់មេូបត្បំែុេសតរាប់យគាេបំែងអៃវុ្្ជំពកូយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101229 ។ តបាក់ទាំងអស់ដដេបាៃ
្មកេ់ទុកក្នុងមូេៃិធិសាលារដ្ឋ្នជា ំ2020 ដដេត្រូវ
បាៃដកតសង់ពីតបាក់យេើកទឹកចិ្ ្ៃិងការតបាក់ដ្ម  
យេើការ េក់យដា�អៃុយលាមតសបតាមជំពូកយៃះ 
ៃឹងត្រូវរកជាសាទុកយៅ ក្នុងមូេៃិធិយ�ើ�ៃឹងអាចយផ្ដ្ទរយៅ មូេ
ៃិធិទូយៅជាឥែទាៃសតរាប់ចំ��យេើការតបាក់មូេ
បត្។ យេើកដេងដ្ចំៃួៃដដេទទួេបាៃ ពីកនតមយេើកទឹកចិ្ ្
អាចត្រូវបាៃ បតមុងទុកៃិងត្រូវបាៃយតបើយដើមជាបីបង់ន្លៃយដើមនៃការ
យចញមូេបត្បំែុេមុៃយពេយផ្ដ្ទរយៅមូេៃិធិទូយៅ ។
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វាកជាយែែឌ 101243 ៖ (a) មូេបត្ដដេត្រូវបាៃ
អៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះគួរដ្បាៃយរៀបចំអៃុវ្្អៃុម័្េក់
បង់ៃិងយលាះដូចរាៃដចងក្នុង ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះ
មូេបត្របស់រដ្ឋ (ជំពូកទ ី4 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16720) 
ដផ្ដ្កទ ី3 កថាែែឌទ ី4 គៃ្ថីទ ី2 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ) ។ 
បទបជាបញញ្្ិនៃចជាបាប់យនាះ រួមទាំងរាេ់សកមីភាពដដេបាៃយធវើវិ
យសាធៃកមីៃិងបដៃ្ថមយេើយៃះ ត្រូវអៃុវ្្ចំយពាះចំែងដដេរាៃ
ការអៃុញាជា្ៃឹងជំពូកយៃះយ�ើ�ត្រូវបាៃបញ្ចូេយៅក្នុងជំពូកយៃះ
ដដេរាៃដចងយៅក្នុងជំពូកយៃះយេើកដេងដ្ដផ្ដ្ករង (a) ៃិង 
(b) នៃវាកជាយែែឌ 16727 នៃតកមរដា្ជាភិបាេមិៃត្រូវអៃុវ្្ចំ
យពាះមូេបត្ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះយទ ។

(b) ចំយពាះយគាេបំែងនៃចជាបាប់ស្ីពីមូេបត្
កា្ពវកិច្ទូយៅរបស់រដ្ឋ ភានជាក់ង្ហាររដ្ឋៃីមួ�ៗដដេចា្់ដចងជា
មៃុនៃការច�ំ�យដើមទៃុយេើតបាក់មូេបត្របសម់ហាវិទជាយាេ័� 
ស�គមៃ៍្នជា ំ2020 ត្រូវកំែ្់ថាជា “តកុមតបឹកជាសាភិបាេ” 
សតរាប់គំយរាងមូេៃិធិយដា�យយងយៅតាមជំពូកយៃះ ។

(c) ចំែូេនៃមូេបត្ដដេបាៃយចញៃិងេក់យយង
យៅតាមជំពូកយៃះៃិងរាៃសតរាប់ការផ្ដ្េ់តបាក់ជំៃួ�យៅ
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍នៃរដ្ឋ California សតរាប់ 
ការសាងសង់បរិយវែសាលា មជជាឈិមែឌេយៅយតរៅបរិយវែសា
លាៃិងការយតបើតបាស់រួមគានជាដូចដដេបាៃដចងយៅជំពូកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101244 ៖ គែករាមជាធិការ�ិរញញវ ្្ថនុនៃតគឹះស្ាជាៃ  
ឧ្្មសិកជាសាត្រូវបាៃបយងកើ្យ�ើងយដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយែ
ែឌ 67353 ៃឹងអៃុញាជា្ឱ្ជាយយចញមូេបត្បំែុេយតកាម
ជំពូកយៃះ ក្នុងកំរិ្ចាំបាច់យដើមជាបីផ្្ដេ់មូេៃិធិយៅចំដែកដដេ
ពាក់ព័ៃិក្នុងយគាេបំែងដដេបាៃពែ៌នាយៅក្នុងជំពូកយៃះ
ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�ៃី្ិកមីយៅតាមគយតរាង្វិកា ។ 
យដា�អៃវុ្្តាមចជាបាប់ៃី្ បិញញ្ ្ ិគែករាមជាធិការត រ្ូវកែំ្់យ៉ជាង
្ងឹរឹងយបើយទាះបីជាចាបំាចឬ់មិៃចាបំាចក្់នុងការយចញមេូបត្ដដេ
បាៃអៃញុាជ្ា យយងយៅតាមជពូំកយៃះយដើមជាបីអៃវុ្្យៅយេើយគាេ
បំែងដដេបាៃពែ៌នាយៅក្នុងជំពូកយៃះ តបសិៃយបើដូយចានជាះចំៃួ
ៃនៃមូេបត្ដដេត្រូវបាៃយចញៃិងេក ់។ ការបៃ្យចញ
ផ្ដជាសា�នៃមូេបត្ៃឹងត្រូវបាៃអៃុញាជា្រួមទាំងេក់យដើមជាបីអៃុវ្្
សកមីភាពទាំងយនាះជាបយែ្ើរៗយ�ើ�វាមិៃចាំបាច់ចំយពាះតគប់
មូេបត្ទាំងអស់ដដេត្រូវអៃុញាជា្ក្នុងការយចញផ្ដជាសា�ៃិងេក់
តគប់យពេយវលាយនាះយទ ។

វាកជាយែែឌ 101245 ៖ ៃឹងរាៃការតបមូេរាេ់្នជាំតាមេក្ខ
ែែឌដដដេៃិងយពេយវលាដដដេដូចយៅៃឹងការតបមូេតបាក់ចំ
ែូេរបស់រដ្ឋយផ្ដជាសងៗយទៀ្ បដៃ្ថមយៅយេើតបាក់ចំែូេយដើមរបស់
រដ្ឋ រួមទាំងការបូកបញ្ចូេចំៃូៃតបាក់យដើមដដេត្រូវបង់ៃិងការ
តបាក់នៃមូេបត្បំែុេជាយរៀងរាេ់្នជាំ ។ វាជាកា្ពវកិច្របស់
មនៃ្ីទាំងអស ់ដដេត្រូវទទួេបៃ្ទនុកកំែ្់យដា�ចជាបាប់ជាមួ�
ៃឹងកា្ពវកិច្�មួ�ទាក់ទងៃឹងការតបមូេតបាក់ចំែូេ  

វាកជាយែែឌ 101241 ៖ (a) ពីតបាក់ចំយែញនៃមូេបត្ 
ដដេបាៃយចញៃិងេក់យដា� អៃុយលាមតាមរាតតា 3 
(ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 101242) ការបូកសរុបចំៃួៃ ២ 
ពាៃ់លាៃ ដុលាាជារ ($2,000,000,000) ៃឹងត រ្ូវ្ំកេ់យៅក្នុង 
មូេៃិធិមូេធៃមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ California ្នជាំ 
2020 សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ។ យៅយពេរកជាសាទុក  
តបាក់យៃះត្រូវដ្តបីតបាស់បាៃសតរាប់ចំ��ក្នុងជំពូកយៃះ ។

(b) យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះរួមរាៃការជួ�ក្នុងការបំយពញ
តាម្តមរូវការ�រិញញបជាបទាៃខាងយតរៅនៃមហាវិទជាយាេ�័ស�គមៃ៍
រដ្ឋ California ។

(c) តបាក់ចំយែញពីការេក់មូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញ
ៃិងេក់សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះអាចត្រូវបាៃយតបើយដើមជាបី
ផ្ដ្េ់មូេៃិធិដេ់ការសាងសង់យៅតាមបរិយវែដដេរាៃតសាប់
រួមទាំងការសាងសង់អាគារៃិងយតគឿងឧបករែ៍
ដដេពាក់ព័ៃិការសាងសង់អគារ កដៃលៃងតបសពវ ការជួសជុេ 
ៃិងការកសាងយ�ើងវិញ។ ការបំពាក់បរិកា្ជារ្ីី ដកេម ្
ឬសាងសង់យ�ើងវិញ ដដេឧបករែ៍យៃះរាៃអា�ុកាេមធជាយម 
10 ្នជាំយ�ើ�យដើមជាបីផ្ដ្េ់មូេៃិធិសតរាប់ការចំ��យេើការ 
ចំ��សាងសង់ជាមុៃដដេរាៃ ប៉ុដៃ្មិៃកំែ្់ចំយពាះ
ដផ្ដៃការបឋមៃិងគំៃូរការង្ហារសតរាប់យតគឿងបរិកា្ជារនានារបស់ 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ California យទ ។

(d) យគាេបំែងនៃដផ្ដ្កយៃះគ ឺ“អៃ្រវិស័�” គឺសំយៅយៅយេើ
ការដដេត្រូវបាៃតបីតបាស់យតចើៃជាងមួ�ដផ្ដ្កនៃឧ្្មសិកជាសាសា
ធារែៈ ។

រាតតា 3 ៖ បទបជាបញញ្្ិស្ីពី�ិរញញវ្្ថនុយៅ
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ California

វាកជាយែែឌ 101242 ៖ (a) ក្នុងចំៃួៃមូេបត្
ដដេបាៃអៃុញាជា្ក្នុងការយចញសរុបៃិងបាៃេក់
យយងយៅតាមជំពូកទ ី1 (ចាប់យផ្ដ្ើមជាមួ�វាកជាយែែឌ
101200) មូេបត្សរុបចំៃួៃពីពាៃ់លាៃ ដុលាាជារ 
($2,000,000,000) មិៃរាប់បញ្ចូេយៅចំៃួៃទឹកតបាក់
នៃបែណសងតបាក់ដដេបាៃតបគេ់ជូៃតសបតាមវាកជាយែែឌ 
101251 អាចៃឹងត្រូវបាៃយចញ ៃិងេក់យដើមជាបីអៃុវ្្តាម
យគាេបំែងដដេបាៃដចងក្នុងជំពូកយៃះៃិង 
យដើមជាបីសងសញាជាបែណ កា្ពវកិច ្បងវិេមូេបត្ចំ��យយ
ងយៅតាមវាកជាយែែឌ 16724.5 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ ។

(b) អៃុយលាមយៅៃឹងវាកជាយែែឌយៃះ �ិរញញិក គួរេក់មូេបត្បំ
ែុេដដេអៃុញាជា្យដា�គែៈករាមជាធិការ�ិរញញវ ្្ថនុនៃតគឹះសា្ជាៃ
ឧ្្មសិកជាសាយយងយៅតាម វាកជាយែែឌ 67353 យៅយពេយវលា
យផ្ដជាសងៗគានជាដដេចាំបាច់សតរាប់ការចំ��យេើយសវាកមីដដេ
្តមរូវតាមចំដែក ។
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ឬក៏ចំែូេយដើមជាបីបង់តបាក់បងវិេ ការពិៃ័� ឬក៏ការចំ��
យផ្ដជាសងៗដដេបញ្ជាយដា�ចជាបាប់ស�ព័ៃ ិឬក៏ចា្់វិធាៃការយផ្ដជាសងៗ
យៅតាមតកមសីេធម៌ចំយពាះការវិៃិយយគទុៃៃិងការយតបើតបាស់
្តមរូវការមូេបត្តបាកចំ់យែញ ឬកចំ៏ែងយតកាមចជាបាប់ស�ពៃិ័ 
យដើមជាបីរកជាសាការអៃុយតគាះពៃិនៃតបាក់ចំយែញៃិងយដើមជាបីទទួេ�ក
អ្្ថតបយយជៃ៍យផ្ដជាសងដដេស្ថិ្យៅយតកាមចជាបាប់ស�ព័ៃិក្នុងនាម 
មូេៃិធិរបស់រដ្ឋយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101249 ៖ (a) ក្នុងយគាេបំែងយដើមជាបីអៃុវ្្ជំ
ពូកយៃះនា�ក�ិរញញវ្្ថនុអាចផ្ដ្េ់សិទិិដកតបាក់ពីមូេៃិធិទូយៅ 
នៃចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេមិៃយេើសពីចំៃួៃមូេបត្ដដេមិៃរាៃ
រាប់បញ្ចូេៃូវមូេបត្សងតបាក់ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្តសប
តាមវាកជាយែែឌ 101251 ចំៃួៃតបាក់កម្ីដដេបាៃែ្ីដដេ្ិច
ជាង យ�ើ�មិៃទាៃ់បាៃសងតាមវាកជាយែែឌយៃះៃិងដកតបាក់ពីមូ
េៃិធិទូយៅយយងតាមវាកជាយែែឌ 101247 ៃងិមៃិទាៃត់ប
គេម់កវិញដដេត រ្ូវបាៃអៃញុាជ្ា យដា�គែករាមជាធិការ�រិញញវ ្្ថនុ  
នៃតគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសាយដើមជាបីេក់សតរាប់យគាេបំែងអៃុវ្្ជំ
ពូកយៃះ ។ រាេ់ចំៃួៃតបាក់ដដេបាៃដកត្រូវ្មកេ់យៅក្នុងមូេៃិ
ធិមូេធៃមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍California ្នជាំ 2020 
ដផ្ដ្កតាមជំពូកយៃះ ។ រាេ់តបាក់ដដេរកបាៃយៅក្នុងដផ្្ដកយៃះៃឹង
ត្រូវតបគេ់ជូៃមូេៃិធិទូយៅបូកៃឹងចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេយសីើៃឹង
ការតបាក់ដដេៃឹងទទួេបាៃយៅក្នុងគែៃីវិៃិយយគតបាក់
បញ្ចូេពីតបាក់ចំយែញដដេទទួេបាៃពីការេក់មូេបត្
បំែុេសតរាប់យគាេបំែងអៃុវ្្ជំពូកយៃះ ។

(b) រាេស់យំែើដដេបាៃបញូចូៃយៅស្ាជាប័ៃៃី្ិបជាបញញ្ ្ៃិិង
តកសងួ�រិញញវ ្្ថនុសតរាប់្ វិកាពកីារយចញមេូបត្សតរាបក់ារចំ
��សតរាបយ់គាេបែំងដដេបាៃពពិែន៌ាក្នុងជំពកូយៃះ
យដា�មហាវិទជាយាេ�័ស�គមៃរ៍ដ្ឋ California ៃងឹត រ្ូវអម
យដា�ដផ្ដៃការបង្ហាាជាញយដើមទៃុរ�ៈយពេ ៥ ន្ជាដំដេ�លៃនុះបញ្ជាងំព ី
្តមរូវការៃិង អាទភិាពនៃតបព័ៃិមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃៃិ៍ងត រ្ូវ 
បាៃផ្្ដេអ់ាទិភាពយៅយេើមូេដ្ាជាៃទូទាងំរដ្ឋ ។ ការយស្ើសុតំ រ្ូវរាប ់
បញ្ចូេកាេវិភាគដដេផ្្ដេអ់ាទិភាពដេក់ាររញូជួ�ដីដដេចាំ  
បាចយ់ដើមជាបីកា្់បៃ្ថ�យ៉ជាងខាាជាងំយៅក្នុងការវិៃិចឆេ�័នៃមហាវិទជាយា
េ័�ជាក់លាក់យតគាះថានជាក់នៃការរញូជួ�ដីយៅក្នុងអគារដដេត្រូវ
បាៃកំែ្់ថាជាអាទិភាពែ្ស់យដា�មហាវិទជាយាេ័� ។

វាកជាយែែឌ 101250 ៖ ្វិកាទាំងអស់ដដេ្មកេ់ក្នុងមូេៃិ
ធិមូេធៃមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ California ្នជាំ 2020 
ដដេទទួេបាៃពីបុពវលាភៃិងការតបាក់ដដេទទួេបាៃពីការ
េក់ដដេអៃុយលាមតាមជំពូកយៃះៃឹងត្រូវរកជាសាទុកក្នុងមូេៃិធិ
យ�ើ�ៃឹងអាចយផ្ដ្ទរយៅមូេៃិធិទូយៅដដេជាឥែទាៃសតរាប់ចំ
��សតរាប់ ការតបាក់មូេបត្យេើកដេងដ្ចំៃួៃទឹកតបាក់
ដដេទទួេបាៃពីបុពវលាភរា៉ជាប់រងអាចត្រូវបាៃបតមុងទុកៃិងយតបើ
តបាស់យដើមជាបីទូទា្់ន្លៃយដើមនៃការយចញមូេបត្បំែុេមុៃយពេ
យផ្ដ្ទរយៅមូេៃិធិទូយៅ ។

ដដេត្រូវយធវើៃិងអៃុវ្្រាេ់សកមីភាពដដេចាំបាច់យដើមជាបីតបមូេ
ផ្ដេបូកបដៃ្ថម ។

វាកជាយែែឌ 101246 ៖ ្វីយបើវាកជាយែែឌ 13340 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេ តាមរ�ៈការ�េ់តពមពីមូេមៃិធិទូយៅ
យៅក្នុងរ្ៃគារដ្ឋ យគាេយៅនៃជំពូកយៃះគឺចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេ
យសីើៃឹងចំៃួៃសរុបដូចខាងយតកាម ៖

(a) ការបង់តបាក់តបចាំ្នជាំចាំបាច់ត្រូវបង់ជាតបាក់យដើម ៃិងការ
តបាក់យេើមូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញ ៃិងេក់យៅតាមជំពូក
យៃះយៅយពេដដេតបាក់យដើម ៃិងការតបាក់ត្រូវដេ់យពេកំែ្់
ៃិងតាមដដេអាចបង់យៅបាៃ ។

(b) ផ្ដេបូកចាំបាច់សតរាប់អៃុវ្្វាកជាយែែឌ 101249 ដដេ
សមតសបយដា�មិៃគិ្ពី្នជាំសារយពើពៃ ិ។

វាកជាយែែឌ 101247 ៖ តកុមតបឹកជាសាភិបាេដដេបាៃកំែ្់
យៅក្នុងកថាែែឌរង (b) នៃវាកជាយែែឌ 101243 អាចយស្ើ
សុំឱ្ជាយតកុមតបឹកជាសាវិៃិយយគតបាក់រួមបញ្ចូេតបាក់កម្ីពីគែៃីវិៃិ
យយគតបាក់បែ្តំឬទតមង់នៃការផ្ដ្េ់�ិរញញបជាបទាៃបយ�ះជាះ
អាសៃ្យផ្ដជាសងយទៀ្តសបតាមវាកជាយែែឌ 16312 នៃតកមរដា្ជា
ភិបាេសតរាប់យគាេបំែងនៃការអៃុវ្្ៃ៍ជំពូកយៃះ ។ ចំ
ៃួៃទឹកតបាក់នៃការយស្ើសុំយៃះមិៃត្រូវយេើសព ីចំៃួៃមូេបត្
ដដេគែករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុនៃតគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសា យដា�
ដំយ�ះតសា�បាៃអៃុញាជា្ឱ្ជាយេក់ក្នុងយគាេបំែង
យដើមជាបីអៃុវ្្ជំពូកយៃះ យដា�មិៃរាប់បញ្ចូេចំែងសងតបាក់
ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្តសបតាមវាកជាយែែឌ 101251 ្ិច
ជាងចំៃួៃតបាក់កមី្យ�ើ�មិៃទាៃ់បាៃសងតាមវាកជាយែែឌ
យៃះ ៃិងដកតបាក់ពីមូេៃិធិទូយៅយដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយ
ែែឌ 101249 យ�ើ�មិៃទាៃ់បាៃសងមកវិញយៅយ�ើ� ។ 
តកុមតបឹកជាសាភិបាេ ដដេត្រូវបាៃដចងយៅក្នុងកថាែែឌរង (b) 
នៃវាកជាយែែឌ 101243 ត្រូវអៃុវ្្តាមឯកសារ�មួ� 
បញ្ជាយដា�គែកមីការវិៃិយយគតបាក់បញ្ចូេគានជា 
យដើមជាបីទទួេបាៃៃិងសងតបាក់កម្ ី។ រាេ់ចំៃួៃតបាក់កម្ី
ដដេត្រូវបាៃែ្ីៃឹងត្រូវបញ្ចូេយៅក្នុងមូេៃិធិមូេធៃមហាវិទជាយា
េ័�ស�គមៃ៍ California ្នជាំ 2020 ដដេត្រូវដចងយដា�
តកុមតបឹកជាសាភិបាេតសបតាមជំពូកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101248 ៖ យទាះបីជាបទបជាបញញ្ ្យិផ្ដជាសងយទៀ្នៃជំពូក
យៃះឬនៃចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្របស់រដ្ឋតបសិៃ
យបើ�ិរញញិកេក់មូេបត្ដដេអៃុយលាមតាមជំពូកយៃះដដេរួម 
បញ្ចូេទាំងការតបឹកជាសាយយបេ់អំពីមូេបត្ចំយពាះផ្ដេប៉ះពាេ់
ដដេការតបាកយ់េើមេូបត្ដដេត រ្ូវបាៃដកយចញពីតបាកចំ់ែូេ
សរុបសតរាប់យគាេបំែងពៃិស�ព័ៃិ ។ �ិរញញិកអាចរកជាសា
�ិរញញបជាបទាៃយផ្ដជាសងគានជាសតរាប់ការវិៃិយយគមូេបត្
តបាក់ចំយែញៃិងការវិៃិយយគចំែូេយៅយេើតបាក់ចំយែញ ។ 
�ិរញញិកអាចយតបើ ឬក៏ចា្់ដចងការយតបើតបាស់តបាក់ចំយែញ 
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(2) ការរួមបញ្ចូេនៃមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប់ Hastings យៅដផ្ដ្ក
យៃះបញ្ជាក់ពីបំែងទាក់ទងៃី្ិកម ីៃិងមិៃដមៃរាៃបំែង
យដើមជាបីសរា្ជាេ់ការផាជាស់បដចូរការអៃុញាជា្មូេៃិធីបយងកើ្យ�ើងយដា� 
វាកជាយែែឌ 67354 ដូចបាៃកំែ្់យៅក្នុងគយតរាងមូេបត្  
តគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសានៃ្នជា1ំ986 ឬតាមវាកជាយែែឌ 67334  
ដូចបាៃកំែ្់ក្នុងគយតរាងមូេបត្តគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសា
នៃ្នជាំ 1988 ។

រាតតា 2 ៖ កមីវិធីអៃុវ្្ដដេសមតសបយៅសកេវិទជាយា
េ័� California ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings

វាកជាយែែឌ 101310 ៖
(a) យចញពីតបាក់ចំែូេនៃការយចញផ្ដជាសា� ៃិងទិញមូេបត្
អៃុយលាមតាមរាតតា 4 (ចាប់យផ្ដដើមជាមួ�វាកជាយែែឌ 101330) 
ចំៃួៃតបាក់ពីរពាៃ់លាៃដុលាាជារ ($2,000,000,000) ត្រូវដ្
្មកេ់យៅក្នុងសកេវិទជាយាេ័�ចំ��យដើមទុៃតបាក់មូេបត្ 
2020 ដដេជាយគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ។ យៅយពេរកជាសាទុក  
តបាក់យៃះត្រូវដ្យតបើតបាស់បាៃសតរាប់ចំ��ក្នុងជំពូកយៃះ ។

(b) យគាេបំែងក្នុងជំពូកយៃះរួមបញ្ចូេការឧប្្ថម្ភយ�លៃើ�
្បៃឹងការចំ��យដើមទុៃ�ិរញាជាកិច្នៃសកេវិទជាយាេ័� 
California ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ។

(c) តបាក់ចំយែញនៃការយចញផ្ដជាសា� ៃងិទញិមូេបត្អៃយុលាម
តាមជំពូកយៃះត្រូវដ្រាៃយតបើតបាស់សតរាប់ករែី�មួ� ៖

(1) ការសា្ជាបនា ការសា្ជាបនាយ�ើងវិញ ៃិងការដក
េម្យ�ើងវិញនៃយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិដដេរាៃ ឬ្ី ី 
រមួបញ្ចូេការស្ាជាបនានៃអាគារ ៃងិការទញិឧបករែ៍បរិក្ាជារបពំាក ់
អាគារ ។

(2) ការបំពាក់្ី ីជួសជុេ ឬសា្ជាបនាអាគារយ�ើងវិញ ។

(3) ការបង់នៃ្នមលៃសា្ជាបនាជាមុៃ បាៃរួមបញ្ចូេ ប៉ុដៃ្មិៃដមៃ
ចាំបាច់កំែ្់តាមគយតរាងបឋម ៃិងការរចនាបលៃង ់។

(4) ការជួសជុេ ៃិងការសា្ជាបនាយ�ើងវិញនៃអាគារ ។

(5) ការសា្ជាបនា ឬការយធវើឲជាយរាៃការតបយសើរយ�ើងវិញនៃបរិយវែ
សាលាខាងយតរៅ ៃិងក្នុងបរិយវែសាលានៃសកេវិទជាយាេ័� 
California បាៃ�េ់តពមយដា�តបឹកជាសាភិបាេនៃសកេវិទជាយា
េ័� California រួមបញ្ចូេការទិញនៃទីតាំងដដេអាគារទាំ
ងយៃះត្រូវបាៃសាងសង ់។

រាតតា 3 ៖ កមីវិធីអៃុវ្្ដដេសមតសប
យៅសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California

វាកជាយែែឌ 101320 ៖
(a) យចញពីតបាក់ចំែូេនៃការយចញផ្ដជាសា� ៃិងទិញ
មូេបត្អៃុយលាមតាមរាតតា 4 (ចាប់យផ្ដដើមជាមួ� 
វាកជាយែែឌ 101330) ចំៃួៃតបាក់ពីរពាៃ់លាៃដុលាាជារ 
($2,000,000,000) ត្រូវដ្្មកេ់យៅក្នុងសកេវិទជាយាេ័�

វាកជាយែែឌ 101251 ៖ មូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញៃិង
េក់យដា�អៃុយលាមតាមជំពូកយៃះអាចត្រូវបាៃសងតបាក់
វិញយយងតាមរាតតា 6 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16780) 
នៃជំពូកទ ី4 នៃដផ្ដ្កទ ី3 នៃកថាែែឌទ ី4 នៃគៃ្ថីទ ី2 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេដដេជាដផ្ដ្កមួ�នៃ ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅ
ចំយពាះមូេបត្របស់រដ្ឋ ។ ការ�េ់តពមពីអ្កយបាះយ្នជា្របស់រដ្ឋ
សតរាប់ការយចញមូេបត្បំែុេដដេបាៃពិពែ៌នាយៅក្នុងជំ
ពូកយៃះរួមរាៃការ�េ់តពមយេើការយចញមូេបត្បំែុេ�
មួ�ដដេត្រូវបាៃផ្ដ្េ់ជូៃយដើមជាបីសងតបាក់យដើមវិញៃូវមូេបត្បំ
ែុេដដេបាៃយចញដំបូងយៅក្នុងជំពូកយៃះឬមូេបត្សង
តបាក់ដដេបាៃយចញពីមុៃ ។ រាេ់មូេបត្ដដេបងវិេមកវិញ
ជាមួ�តបាក់ចំយែញនៃមូេបត្បងវិេដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្
យដា�ដផ្ដ្កយៃះអាចត្រូវបាៃការពារយដា�តសបចជាបាប់តាមវិសាេ
ភាពដដេចជាបាប់បាៃកំែ្់ៃិង ចំយពាះវិសាេភាពដដេរាៃ
ដចងក្នុងដំយ�ះតសា� ដូចបាៃដកដតបពីយពេមួ�យៅយពេមួ�
អៃុញាជា្ដដេអាចបងវិេ្វិកា ។

វាកជាយែែឌ 101252 ៖ ចំែូេពីការេកមូ់េបត្ ដដេ ត រ្ូវ 
បាៃអៃញុាជ្ា យដា�ជំពូកយៃះមិៃដមៃជា “តបាកចំ់ែូេពៃិ” ដចូ
ដដេពាកជាយយនាះត្រូវបាៃយតបើក្នុងរាតតា XIII B នៃរដ្ឋធមីៃុញញរដ្ឋ 
California យទ យ�ើ�ការចំ��យេើយដើមទុៃទាំងយៃះមិៃ
អាតស័�យេើដដៃកំែ្់ដដេបាៃដចងក្នុងរាតតាយនាះយទ ។

ជំពូក 4 ៖ យតគឿងបរិកា្ជារសាកេវិទជាយាេ័�

រាតតា 1 ៖ បទបជាបញញ្្ិទូយៅ

វាកជាយែែឌ 101300 ៖ (a) តបព័ៃិនៃសាកេវិទជាយាេ័�សាធា
រែៈនានាយៅក្នុងរដ្ឋយៃះរួមរាៃសាកេវិទជាយាេ័� California 
មហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ៃិង សាកេវិទជាយាេ័� 
California ៃិងមជជាឈិមែឌេយៅយតរៅសាលាយរៀងៗែលៃជួៃ ។

(b) មូេៃិធិសញាជាសំគាេ់មូេធៃៃី�កមីសាកេវិទជាយាេ័��្
នាំ 2020 ត្រូវបាៃបយងកើ្យ�ើងយៅក្នុងរ្នាគាររដ្ឋសតរាប់ការ
ដាក់តបាក់ពីយដើមទុៃនៃកិច្សៃជាយាយដា�មិៃរាប់បញ្ចូេៃូវតបាក់ចំ
យែញនៃមូេបត្បំែុេសងតបាក់វិញដដេបាៃយចញតសប
តាមវាកជាយែែឌ 101339 ដដេបាៃយចញៃិងេក់សតរាប់
យគាេបំែងជំពូក ។

(c) (1) គែៈករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុនៃតគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសា
ដដេត្រូវបាៃបយងកើ្យ�ើងយដា�អៃុយឡាមតាមវាកជាយែែឌ 
67353 ត្រូវបាៃបៃ្យធវើជាគែៈករាមជាធិការដូចដដេបាៃកំែ
្់យៅក្នុង ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្របស់រដ្ឋ 
(ជំពូកទ ី4 (ចាប់យផ្ដដើមជាមួ�វាកជាយែែឌ 16720) នៃដផ្ដ្កទ ី3 
នៃកថាែែឌទ ី4 នៃគៃ្ថីទ ី2 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ) ក្នុងយគាេបំ
ែងផ្ដដេ់ជាតបាក់ជំៃួ�ដេ់សកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California 
មហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ 
California ។
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យធវើរបា�ការែ៍ការដសវងរករបស់ពួកយគយៅគែករាមជាធិការ្វិកា
នៃសភាៃី្ិកម ី។

(2) សំរាប់យគាេបំែងនៃកថាែែឌរងយៃះ “អៃ្រវិស័�” អាច
ត រ្ូវបាៃយតបើតបាស់យតចើៃយៅតាមដផ្្ដកនៃឧ្្មសិកជាសាសាធារែៈ ។

វាកជាយែែឌ 101331 ៖ (a) មូេបត្ដដេត្រូវបាៃ
អៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះគួរដ្បាៃយរៀបចំអៃុវ្្អៃុម័្េក់
បង់ៃិងយលាះដូចរាៃដចងក្នុង ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះ
មូេបត្របស់រដ្ឋ (ជំពូកទ ី4 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ16720) 
ដផ្ដ្កទ ី3 កថាែែឌទ ី4 គៃ្ថីទ ី2 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ) ។ 
បទបជាបញញ្្ិនៃចជាបាប់យនាះ រួមទាំងរាេ់សកមីភាពដដេបាៃយធវើវិ
យសាធៃកមីៃិងបដៃ្ថមយេើយៃះ ត្រូវអៃុវ្្ចំយពាះចំែងដដេរាៃ
ការអៃុញាជា្ៃឹងជំពូកយៃះយ�ើ�ត្រូវបាៃបញ្ចូេយៅក្នុងជំពូកយៃះ
ដដេរាៃដចងយៅក្នុងជំពូកយៃះយេើកដេងដ្ដផ្ដ្ករង (a) ៃិង 
(b) នៃវាកជាយែែឌ 16727 នៃតកមរដា្ជាភិបាេមិៃត្រូវអៃុវ្្ចំ
យពាះមូេបត្ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះយទ ។

(b) សតរាប់យគាេបំែងនៃចជាបាប់ស្ីពីមូេបត្កា្ពវកិច្ទូ
យៅរបស់រដ្ឋ ទីភានជាក់ង្ហាររដ្ឋៃីមួ�ៗតគប់តគងការយធវើឱ្ជាយសមតសប
នៃមូេៃិធិសតរាប់មូេធៃនៃសាកេវិទជាយាេ័�យៅ្នជាំ 2020 
ត្រូវបាៃកំែ្់ថាជា “តកុមតបឹកជាសាភិបាេ”សតរាប់គយតរាងដដេ
ទទួេបាៃមូេៃិធិតសបតាមជំពូកយៃះ ។

(c) ចំែូេនៃមូេបត្ដដេបាៃយចញៃិងេក់យដា�អៃុយលាម
តាមជពូំកយៃះអាចរកបាៃសតរាប់យគាេបំែងនៃការផ្្ដេជំ់ៃួ�  
ដេ់សាកេវិទជាយាេ័� California មហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់
Hastings ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California សតរាប់សាង
សង់យៅយេើបរិយវែដដេរាៃតសាប់ ឬ្ីីយ�ើ�មជជាឈិមែឌេ
យតរៅបរិយវែរបស់ពួកយគយរៀងៗែលៃជួៃៃិងការយតបើតបាស់រួមគានជាៃិង
អាគារអៃ្រវិស័�ដូចរាៃដចងក្នុងជំពូកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101332 ៖ គែៈករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុនៃតគឹះសា្ជាៃ 
ឧ្្មសិកជាសាត្រូវបាៃបយងកើ្យ�ើងយដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយ
ែែឌ 67353 បាៃអៃុញាជា្ឱ្ជាយយចញមូេបត្យតកាមជំពូកយៃះ
ក្នុងកតមិ្ចាំបាច់យដើមជាបីផ្ដ្េ់មូេៃិធិសតរាប់យគាេបំែងដដេ
បាៃពែន៌ាយៅក្នុងជពូំកយៃះដដេត រ្ូវបាៃអៃញុាជ្ា យដា�ចជាបាប់ 
យៅក្នុងគយតរាង្វិកាតបចាំ្នជាំ ។ យដា�អៃុយលាមតាមទិសយៅ 
ៃី្ិបញញ្្ ិគែករាមជាធិការៃឹងកំែ្់ថាយ្ើចាំបាច់ឬមិៃចាំបាច់
ក្នុងការយចញមូេបត្ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�អៃុយលាម
តាមជំពូកយៃះយដើមជាបីអៃុវ្្យគាេបំែងដដេបាៃពែ៌នាយៅក្នុង
ជំពូកយៃះយ�ើ�យបើដូយច្ះចំៃួៃមូេបត្បំែុេដដេត្រូវយចញៃងិ 
បាៃេក ់។ ការបៃ្យចញផ្ដជាសា�នៃមូេបត្ៃឹងត រ្ូវបាៃអៃញុាជ្ា
រមួទាងំេកយ់ដើមជាបីអៃវុ្្សកមីភាពទាងំយនាះជាបយែ្ើរៗយ�ើ�វាមិ 
ៃចាំបាច់ចំយពាះតគប់មូេបត្ទាំងអស់ដដេត្រូវអៃុញាជា្ក្នុងការ
យចញផ្ដជាសា�ៃិងេក់តគប់យពេយវលាយនាះយទ ។

ចំ��យដើមទុៃតបាក់មូេបត្ 2020 
ចំយពាះយគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ។ យៅយពេរកជាសាទុក តបាក់យៃះ
ត្រូវដ្តបីតបាស់បាៃសតរាប់ចំ��ក្នុងជំពូកយៃះ ។

(b) យគាេបំែងក្នុងជំពូកយៃះរួមបញ្ចូេការឧប្្ថម្ភយដើមជាបីយ�លៃើ�
្បការចំ��យដើមទុៃ�ិរញាជាកិច្នៃសកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ 
California ។

(c) តបាក់ចំែូេនៃការយចញផ្ដជាសា� ៃិងទិញមូេបត្អៃុយលាម
តាមជំពូកយៃះត្រូវដ្រាៃយតបើតបាស់សតរាប់ករែី�មួ� ៖

(1) ការសា្ជាបនា ការសា្ជាបនាយ�ើងវិញ ៃិងការដកេម្យ�ើងវិញ
នៃយ�ដ្ាជារចនាសម័្ៃិដដេរាៃ ឬ្ីី រមួបញ្ចូេការស្ាជាបនានៃអាគារ 
ៃិងការទិញឧបករែ៍បរិកា្ជារបំពាក់អាគារ ។

(2) ការបំពាក់្ី ីជួសជុេ ឬសា្ជាបនាអាគារយ�ើងវិញ ។

(3) ការបង់នៃ្នមលៃសា្ជាបនាជាមុៃ បាៃរួមបញ្ចូេ ប៉ុដៃ្មិៃដមៃ
ចាំបាច់កំែ្់តាមគយតរាងបឋម ៃិងការរចនាបលៃង ់។

(4) ការជួសជុេ ៃិងការសា្ជាបនាយ�ើងវិញនៃអាគារ ។

(5) ការសា្ជាបនាឬការយធវើឲជាយរាៃការតបយសើរយ�ើងវិញនៃខាងយតរៅ
បរិយវែសាលាៃិងក្នុងបរិយវែសាលានៃសាកេវិទជាយាេ័� 
California បាៃ�េ់តពមយដា�តបឹកជាសាភិបាេនៃសាកេវិទជាយា
េ័� California មបញ្ចូេការទិញនៃទីតាំងដដេអាគារទាំង
យៃះត្រូវបាៃសាងសង ់។

រាតតា 4 ៖ បទបជាបញញ្្ិ�ិរញញវ្្ថនុយៅសាកេវិទជាយាេ័�

វាកជាយែែឌ 101330 ៖ (a) ចំៃួៃមូេបត្សរុប
អៃុញាជា្ឲជាយដចកចា� ៃិងេក់អៃុយលាមតាមជំពូក 1 
(ចាប់យផ្ដ្ើមជាមួ�វាកជាយែែឌ 101200) ចំៃួៃមូេបត្ 
បៃួពាៃល់ាៃដុលាាជារ ($4,000,000,000) មៃិរួមបញ្ចូេចំៃួៃ
នៃសំែងមូេបត្ដចកចា�ក្នុងកិច្តពមយតពៀងជាមួ�វាកជាយ
ែែឌ 101339 អាចដចកចា� ៃិងេក់យដើមជាបីផ្ដដេ់តបាក់យតបើ
សតរាប់អៃុវ្្តាមយគាេបំែងដដេបាៃបញ្ជាក់ក្នុងជំពូក
យៃះៃិងសងវិញយៅកា្ពវកិច្មូេបត្ តបាក់បងវិេចំ�� 
អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌ 16724.5 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ ។

(b) អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌយៃះ �ិរញញិកត្រូវេក់មូេ
បត្អៃុញាជា្តាមគែៈករាមជាធិការតគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសា 
បាៃបយងកើ្យ�ើងតាមវាកជាយែែឌ 67353 យៅយពេយវលាែុសគានជា
�មួ�ដដេចាំបាច់ចំយពាះការចំ��យសវាកមីដដេត រ្ូវការ
យដា�កាដបងដចកចំដែក ។

(c) (1) យៃះគឺជាយគាេបំែងនៃៃី្កមីដដេសាកេវិទជាយាេ័� 
California ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California តបចាំ្នជាំ 
ពិចារ�ការបញ្ចូេអាគារអៃ្រវិស័�ជាដផ្ដ្កមួ�នៃដំយែើរ
ការគយតរាងចំ��យដើមទុៃតបចាំ្នជាំរបស់អង្គភាព ៃិងយនាះ 
យៅចំឬមុៃន្ងៃទ ី15 ដែឧសភានៃ្នជាំៃីមួ�ៗ អង្គភាពទាំងយនាះ
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តបាកចំ់ែូេ សរំាបក់ារវិៃិយយគយេើចែូំេទាងំយនាះ ។ អ្កតគ 
បត់គង្វិកាជា្ិអាចយតបើឬដកឹនាកំារយតបើតបាសឬ់តបាកចំ់ែូេ 
ទាងំយនាះយេើតបាកទ់ាងំយនាះយដើមជាបី បង់រំយលាះការពិៃ័�ឬការទូទា្ ់
យផ្ដជាសងៗដដេ្រំវូតាមចជាបាបស់�ព័ៃិឬចា្វិ់ធាៃការ�ម�ួយផ្ដជាសង 
យទៀ្ទាក់ទងៃឹងការវិៃិយយគៃិងការយតបើតបាស់មូេបត្ទាំង 
យនាះដដេ្ំរូវរឺយតកាមការចង់បាៃពីចជាបាប់ស�ព័ៃិយដើមជាបីរកជាសាសា្ជា
ៃភាពយេើកដេងពៃិនៃមូេបត្ទាំងយនាះៃិងយដើមជាបីទទួេបាៃ
អ្្ថតបយយជៃ៍យផ្ដជាសងយទៀ្យតកាមចជាបាប់ស�ព័ៃិក្នុងនាមមូេៃិធិរ 
បស់រដ្ឋយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101337 ៖ (a) សតរាប់យគាេបំែងនៃការ
អៃុវ្្ៃ៍ជំពូកយៃះនា�ក�ិរញញវ្្ថនុអាចផ្ដ្េ់សិទិិដកតបាក់
ពីមូេៃិធិទូយៅនៃចំៃួៃដដេមិៃយេើសពីមូេបត្ដដេ
មិៃរាៃការរាប់បញ្ចូេការសងតបាក់មកវិញៃូវមូេបត្
ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យយងតាមវាកជាយែែឌ 101339 
ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា� គែៈករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុនៃ  
តគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសាត្រូវបាៃេក់សតរាប់យគាេបំែងនៃការ 
អៃុវ្្ៃ៍ជំពូកយៃះ ។ ចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេត រ្ូវដកៃឹងត្រូវបញ្ចូេ  
យៅក្នុងមូេៃិធិមូេធៃ នៃសាកេវិទជាយាេ័�្នជាំ 2020 
តសបតាមជំពូកយៃះ ។ រាេ់តបាក់ដដេរកបាៃយៅក្នុងដផ្្ដកយៃះ
ៃឹងត្រូវតបគេ់ជូៃមូេៃិធិទូយៅបូកៃឹងចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេយសីើ
ៃឹងការតបាក់ដដេៃឹងទទួេបាៃយៅក្នុងគែៃីវិៃិយយគតបាក់ 
បញ្ចូេពីតបាក់ចំយែញដដេទទួេបាៃពីការេក់មូេបត្  
បំែុេសតរាប់យគាេបំែងអៃុវ្្ជំពូកយៃះ ។

(b) រាេ់សំយែើដដេបាៃបញូចូៃយៅសា្ជាប័ៃៃី្ិបជាបញញ្្ិ
ៃិងតកសួង�ិរញញវ្្ថនុសតរាប់្វិកាពីបញាជា  
មូេបត្យៃះសតរាប់ចំ��ក្នុង យគាេបំែងដដេបាៃ
ពែ៌នាក្នុងជំពូកយៃះយដា�សាកេវិទជាយាេ័� California 
មហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ឬសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ 
California ៃឹងត្រូវអមយដា�ទាំងពីរដូចខាងយតកាម ៖

(1) ដផ្ដៃការរ�ៈយពេតបាំ្នជាំនៃការបយងកើ្យដើមទុៃរបស់សាកេវិ
ទជាយាេ័�ឬមហាវិទជាយាេ័�ជាក់លាក់ ។

(2) កាេវិភាគនៃគយតរាងនានាតសបតាម្តមរូវការនៃវាកជាយ
ែែឌ 89776 សតរាប់សាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California  
ឬវាកជាយែែឌ 92170 សតរាប់សាកេវិទជាយាេ័� 
California ។ កាេវិភាគនៃគយតរាងត រ្ូវរាប់បញ្ចូេការពិ
ចារ�យេើគយតរាងនានាដដេយដាះតសា�បញាជាអគ្គីភ័� 
ៃិងសុវ្្ថិភាពអា�ុជីវិ្ គយតរាងដដេយដាះតសា�បញាជា រញូជួ�
ដីៃិងគយតរាងនានាដដេយដាះតសា�បញាជាពៃជាយារយពេដ្ទាំដ៏សំ
ខាៃ ់។

វាកជាយែែឌ 101338 ៖ តបាក់្មកេ់ទាំងអស់ដាក់យៅក្នុងសា
កេវិទជាយាេ័�ចំ��យដើមទុៃតបាក់មូេបត្ 2020 ដដេត្រូវ 
បាៃទាញ�កពីការបង់តបាក់ធានា ៃិង ការយកើៃយ�ើងការតបាក់ 

វាកជាយែែឌ 101333 ៖ ៃឹងរាៃការតបមូេរាេ់្នជាំតាមេក្ខ
ែែឌដដដេៃិងយពេយវលាដដដេដូចយៅៃឹងការតបមូេតបាក់ចំ
ែូេរបស់រដ្ឋយផ្ដជាសងៗយទៀ្ បដៃ្ថមយៅយេើតបាក់ចំែូេយដើមរបស់
រដ្ឋ រួមទាំងការបូកបញ្ចូេចំៃូៃតបាក់យដើមដដេត្រូវបង់ៃិងការ
តបាក់នៃមូេបត្បំែុេជាយរៀងរាេ់្នជាំ ។ វាជាកា្ពវកិច្របស់
មនៃ្ីទាំងអស់ដដេត្រូវបាៃទទួេបៃ្ទនុកយដា� ចជាបាប់ដដេរាៃកា
្ពវកិច្ទាក់ទងៃឹងការតបមូេតបាក់ចំែូេដដេត្រូវយធវើៃិងអៃុ
វ្្រាេ់សកមីភាពដដេចាំបាច់យដើមជាបីតបមូេផ្ដេបូកបដៃ្ថម ។

វាកជាយែែឌ 101334 ៖ ្វីយបើវាកជាយែែឌ 13340 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេ តាមរ�ៈការ�េ់តពមពីមូេមៃិធិទូយៅយៅ
ក្នុងរ្ៃគារដ្ឋ, យគាេយៅនៃជំពូកយៃះគឺចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេយសីើ
ៃឹងចំៃួៃសរុបដូចខាងយតកាម ៖

(a) ការបង់តបាក់តបចាំ្នជាំចាំបាច់ត្រូវបង់ជាតបាក់យដើម ៃិងការ
តបាក់យេើមូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញ ៃិងេក់យៅតាមជំពូក
យៃះយៅយពេដដេតបាក់យដើម ៃិងការតបាក់ត្រូវដេ់យពេកំែ្់
ៃិងតាមដដេអាចបង់យៅបាៃ ។

(b) ផ្ដេបូកចាំបាច់សតរាប់អៃុវ្វ្ាកជាយែែឌ 101337 ដដេ
សមតសបយដា�មិៃគិ្ពី្នជាំសារយពើពៃ ិ។

វាកជាយែែឌ 101335 ៖ តកុមតបឹកជាសាភិបាេដដេបាៃកែំ្់
យៅក្នុងកថាែែឌរង (b) នៃវាកជាយែែឌ 101331 អាចយស្ើសុឱំ្ជាយ 
តកមុតបឹកជាសាវិៃិយយគយដើមជាបីបយងកើ្  តបាកក់មី្ពីតបាកវិ់ៃិយយគឬទតម
ងន់ៃការផ្្ដេ�់រិញញបជាបទាៃបយ�ះជាះអាសៃ្យផ្ដជាសងយទៀ្តសបតាមវា
កជាយែែឌ 16312 នៃតកមរដ្ាជាភិបាេក្នុងយគាេបែំងយដើមជាបអីៃុ
វ្្ជំពកូយៃះ ។ ចៃំៃួទឹកតបាកន់ៃការយស្ើសុមំៃិត រ្ូវយេើសពចីៃំៃួ
មេូបត្ដដេគែករាមជាធិការ�រិញញវ ្្ថនុនៃតគឹះស្ាជាៃឧ្្មសិកជាសា
យដា�ដយំ�ះតសា�ត រ្ូវបាៃអៃញុាជ្ា ឱ្ជាយេកក្់នុងយគាេបែំង
អៃុវ្្ជំពកូយៃះយដា�មៃិរាប់បញ្ចូេបែ័ណសងតបាកដ់ដេត រ្ូវបាៃ
អៃញុាជ្ា តសបតាមវាកជាយែែឌ 101339 ។ តកមុតបឹកជាសាភិបាេ 
ដដេបាៃកំែ្់យៅក្នុងកថាែែឌរង (b) នៃវាកជាយែែឌ 101331 
ត រ្ូវអៃុវ្្តាម ឯកសារ�មួ�ដដេតកមុតបឹកជាសាវិៃិយយគយដើមជាបី
ទទេួៃងិសងតបាកក់មី្ ។ រាេចំ់ៃួៃតបាក់កមី្ដដេត រ្ូវែី្ៃងឹត រ្ូវ 
្មកេទុ់កក្នុងមេូៃិធិមូេធៃនៃសាកេវិទជាយាេ�័យៅ ន្ជា ំ2020 
យដើមជាបីចា្ដ់ចងយដា� តកមុតបកឹជាសាភិបាេតសបតាមជពូំកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101336 ៖ យទាះបីជារាៃបទបជាបញញ្្ិយផ្ដជាសងយទៀ្
នៃជំពូកយៃះឬនៃចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្របស ់
រដ្ឋយទតបសៃិយបើអ្កទទួេបៃ្ទនុក្វិកាេក់មេូបត្អៃុយលាមតាម
ជំពូកយៃះដដេរួមបញ្ចូេទាំងការតបឹកជាសាយយបេ់អំពីមូេបត្ចំ
យពាះផ្ដេប៉ះពាេ់ដដេការតបាក់យេើមូេបត្ត្រូវបាៃដកយចញ 
ពីតបាក់ចំែូេសរុបសតរាប់យគាេបំែងពៃិស�ព័ៃិយតកាម
េក្ខែែឌដដេបាៃកំៃ្់រឺរាៃសិទិិទទួេបាៃអ្្ថតបយយជៃ ៍
ពៃិពីស�ព័ៃិ�ិរញញបជាបទាៃអ្កតគប់តគង្វិកាជា្ិអាចរកជាសា
គែៃីដាច់យដា�ដ�កសតរាប់ការវិៃិយយគយេើសញាជាប័ែណៃងិ 
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ចជាបាប់យផ្ដជាសងៗយទៀ្ រាប់បញ្ចូេប៉ុដៃ្មិៃរាៃកំែ្ ់សវៃកមីយធវើ
យ�ើងយដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌ 41024 ត្រូវបាៃយគចា្់
ទុកថាបំយពញ្តមរូវការតបយយគទ ី(1) ។

(3) េទិផ្ដេនៃការយធវើសវៃកមី�មួ�ទាមទារយដា�កថាែ
ែឌរងយៃះគួរត្រូវបិទផ្ដជាសា�យេើយគ�ទំព័រអី�ៃធឺយែ្នៃកតមង 
សាលាដសដេអាចអៃុវ្្បាៃ កតមង មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ការិយេ័�អប់រំតសុក សាលាសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ 
California សាកេវិទជាយាេ័� California 
មហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ។

(b) (1) (A) មុៃៃឹងឯកភាពគយតរាងមួ� ឬគយតរាងយតចើៃ 
ដសវងរក្វិកាពីដផ្ដ្កយៃះ តកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃសាលាតសុកមួ� 
តកុមតបឹកជាសាតសុកអប់រ ំឬសា្ជាប័ៃតគប់តគងសាលាត្រូវយបើកសវនាការ 
ជាសាធារែៈយ៉ជាងយហាច�ស់មួ�យដើមជាបីយស្ើសុំការចូេរួមពី
សរាជិកសាធារែៈពាក់ព័ៃិៃឹងគយតរាងមួ� ឬគយតរាងយតចើៃ 
ត្រូវបាៃយស្ើសតរាប់ការយស្ើសុំ ។

(B) មុៃយពេអៃុម័្សំយែើសតរាប់ការពិចារ�យេើគយតរាង
មួ�ឬគយតរាងយតចើៃ យដា�ៃី្ិកមីដដេៃឹងត្រូវបាៃផ្ដ្េ់មូេៃិធិ
យដា�តបាក់ចំែូេនៃមូេបត្ផ្ដ្េ់សិទិិយដា�ដផ្ដ្កយៃះ តកុមតបឹ
កជាសាភិបាេនៃមហាវិទជាយាេ័�តសុកស�គមៃ៍យ៉ជាងយហាច�ស់
ត្រូវយបើកសវនាការជាសាធារែៈមួ�យដើមជាបីយស្ើសុំការចូេរួមពីស
រាជិកសាធារែៈទាក់ទងៃឹងគំយរាងមួ�ឬ
គំយរាងយតចើៃដដេត្រូវបាៃយស្ើសុំយអា�ពិចារ� ។

(2) ការយបើកសវនាការជាសាធារែៈ្តមរូវឲជាយ្តមរូវតាមតបយយគ
ទ ី(1) ត្រូវ ៖

(A) យកើ្យ�ើងក្នុងសវនាការសាធារែៈដ្មួ�ដដដេ ដដេក្នុង
យនាះតកុមតបឹកជាសាភិបាេឬសា្ជាប័ៃដដេអាចអៃុវ្្បាៃអៃុម័្
គយតរាងមួ�ឬគយតរាងយតចើៃដសវងរកមូេៃិធិពីដផ្ដ្កយៃះ ។

(B) ត្រូវបាៃយធវើយ�ើងជាដផ្ដ្កមួ�នៃសវនាការដដេបាៃយតគាង
ទុកៃិងរាៃការជូៃដំែឹងជាសាធារែៈអំពីតកុមតបឹកជាសាភិបាេ
ឬអង្គភាពពាក់ព័ៃ ិ។

(3) (A) កតមងសាលាមួ� ការិយេ័�អប់រំតសុក 
សាលាឯកជៃ ឬមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃគួ៍រដ្តបកាសព័្ រ៌ាៃ 
ទាក់ទងៃឹងគយតរាងមួ�ឬគយតរាងយតចើៃក្នុងការដសវងរកឬយស្ើសុំ
មូេៃិធិពីដផ្ដ្កយៃះដដេត្រូវបាៃអៃុម័្យដា�គែអភិបាេឬ
សា្ជាប័ៃដដេរាៃយៅយេើយគ�ទំព័រអី�ៃធឺែិ្សាធារែៈ ។

(B) ព័្៌រាៃរបស់គយតរាងត្រូវបាៃ�លៃនុះបញ្ជាំងយៅយេើយគ�ទំព័រ
អី�ៃធឺយែ្អៃុយលាមតាមអៃុតបយយគ (A) រួមបញ្ចូេ ប៉ុដៃ្មិៃ
ត្រូវបាៃកំែ្់ចំយពាះទីតាំងនៃគយតរាងមួ�ឬគយតរាងយតចើៃ ការ
បា៉ជាៃ់សាមជាៃ្នមលៃគយតរាងៃិងយពេយវលាដដេបាៃបា៉ជាៃ់សាមជាៃ
សតរាប់ការបំយពញគយតរាងមួ�ឬគយតរាងយតចើៃ ។

យេើមូេបត្ដដេបាៃេក់យយងយៅតាមជំពូកយៃះៃឹងត្រូវបាៃ 
បតមុងទុកយៅក្នុងមូេៃិធិៃិងអាចរាៃសតរាប់ការយផ្ដ្ទរតបាក់  
យៅមូេៃិធិទូយៅជាឥែទាៃយដើមជាបីចំ��សតរាប់មូេបត្
ការតបាក់ យេើកដេងដ្ចំៃួៃដដេបាៃមកពីការបង់តបាក់ធានា
ដដេត្រូវបាៃបតមុងទុកៃិងបាៃយតបើយដើមជាបីបង់ន ល្ៃនៃការយចញមូេ 
បត្បំែុេមុៃយពេយផ្ដ្ទរយៅមូេៃិធិទូយៅ ។

វាកជាយែែឌ 101339 ៖ មូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញៃិង
េក់យដា�អៃុយលាមតាមជំពូកយៃះអាចត្រូវបាៃសងតបាក់
វិញយយងតាមរាតតា 6 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16780) 
នៃជំពូកទ ី4 នៃដផ្ដ្កទ ី3 នៃកថាែែឌទ ី4 នៃគៃ្ថីទ ី2 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេដដេជាដផ្ដ្កមួ�នៃ ចជាបាប់សដីពីមូេបត្ 
កា្ពវកិច្ទូយៅរបស់រដ្ឋ ។ ការ�េ់តពមពីអ្កយបាះយ្នជា្របស់រដ្ឋ
សតរាប់ការយចញមូេបត្បំែុេដដេបាៃពិពែ៌នាយៅក្នុងជំ
ពូកយៃះរួមរាៃការ�េ់តពមយេើការយចញមូេបត្បំែុេ�
មួ�ដដេត្រូវបាៃផ្ដ្េ់ជូៃយដើមជាបីសងតបាក់យដើមវិញៃូវមូេបត្បំ
ែុេដដេបាៃយចញដំបូងយៅក្នុងជំពូកយៃះឬមូេបត្សង
តបាក់ដដេបាៃយចញពីមុៃ ។ រាេ់មូេបត្ដដេបងវិេមកវិញ
ជាមួ�តបាក់ចំយែញនៃមូេបត្បងវិេដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្  
យដា�ដផ្ដ្កយៃះអាចត្រូវបាៃការពារយដា�តសបចជាបាប់តាមវិសាេ
ភាពដដេចជាបាប់បាៃកំែ្់ៃិង ចំយពាះវិសាេភាពដដេរាៃ 
ដចងក្នុងដំយ�ះតសា� ដូចបាៃដកដតបពីយពេមួ�យៅយពេមួ� 
អៃុញាជា្ដដេអាចបងវិេ្វិកា ។

វាកជាយែែឌ 101340 ៖ ចំែូេពីការេក់មូេបត្ ដដេ ត្រូវ 
បាៃអៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះមិៃដមៃជា “តបាក់ចំែូេពៃ”ិ ដូ
ចដដេពាកជាយយនាះត្រូវបាៃយតបើក្នុងរាតតា XIII B នៃរដ្ឋធមីៃុញញ
រដ្ឋ California យទ យ�ើ�ការចំ��យេើយដើមទុៃទាំងយៃះមិៃ
អាតស័�យេើដដៃកំែ្់ដដេបាៃដចងក្នុងរាតតាយនាះយទ ។

ជំពូក 5 ៖ បទបជាបញញអំពី្្ិ្រាាជាភាពៃិងគែយៃ�ជាយភាព

វាកជាយែែឌ 101350 ៖ (a) (1) តកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃសាលា 
តសុកមួ�តកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃមហាវិទជាយាេ័�តសុកស�គមៃ៍ 
ស្ងការតសុកនៃសាលាយរៀៃ តកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃសាលា តកុម  
តបឹកជាសាភិបាេនៃអ្កទទួេែុសត្រូវរបស់សាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ  
California សាកេវិទជាយាេ�័ California ឬតកមុតបកឹជាសាភិបាេ  
នៃនា�កមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ត្រូវធានាយេី សវៃ
កមីការអៃុវ្្ឯករាជជាយនៃគយតរាង�មួ�ដដេបាៃផ្ដ្េ់មូេៃិធិ
ទាំងមូេឬក្នុងដផ្ដ្កបាៃពីតបាក់ចំែូេនៃមូេបត្ដដេបាៃអ
ៃុញាជា្យដា�ចំដែកយៃះគឺយធវើយ�ើងយដើមជាបីធានាការយតបើតបាស់  
មេូៃធិដិដេអាចអៃុវ្្បាៃត រ្ូវបាៃពិៃិ ជ្ាយយ�ើងវិញសតរាបក់ារចំ
��យ្រជាមួ�ៃឹង្តមរូវការនៃចជាបាប់អៃុវ្្ទាំងអស ់។

(2) សវៃកមីការអៃុវ្្យធវើសតរាប់គយតរាង�មួ�ដដេបាៃ
ផ្ដ្េ់មូេៃិធិទាំងមូេឬយដា�ដផ្ដ្កបាៃពីតបាក់ចំែូេនៃមូេ
បត្ដដេបាៃអៃុញាជា្យដា�ចំដែកយៃះៃិងទាមទារយដា� 
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(3) (A) សាកេវិទជាយាេ�័រដ្ឋ California សាកេវិទជាយាេ�័ 
California ៃងិមហាវិទជាយាេ�័ចជាបាប់ Hastings គរួដ្តបកាស 
ព័្៌រាៃទាក់ទងៃឹងគយតរាងឬគយតរាងដដេត្រូវបាៃអៃុម័្សម្
រាប់ការដាក់យស្ើយដា�អង្គភាពតគប់តគងដដេអាចអៃុវ្្
បាៃយៅយេើយគ�ទំព័រអី�ៃធឺែិ្សាធារែៈយរៀងៗែលៃជួៃ ។

(B) ព័្ រ៌ាៃរបសគ់យតរាងដដេត រ្ូវបាៃ�លៃនុះបញ្ជាងំយៅយេើយគ�ទំ
ពរ័អី�ៃធឺយែ្អៃយុលាមតាមអៃតុបយយគ (A) រមួរាៃបុ៉ដៃ្មិៃ
ត រ្ូវបាៃកែំ្ច់យំពាះទតីាងំនៃគយតរាងមួ� ឬគយតរាងយតចើៃ ការ
ប៉ាជាៃស់ាមជាៃ្នមលៃគយតរាងៃិងយពេយវលាដដេបាៃប៉ាជាៃស់ាមជាៃសតរាប់
ការបញ្ប់គយតរាងម�ួឬគយតរាងយតចើៃ ។

(4) (A) សាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California សាកេវិទជាយាេ័� 
California ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ឬសាខារ
បស់វាត្រូវរកជាសាទុកគែៃី�ិរញញវ្្ថនុឯកសារៃិងកំែ្់តតា
ចាំបាច់ទាំងអស់សតរាប់ការយធវើសវៃកមីដដេទាមទារយដា�
អៃុយលាមតាមកថាែែឌរង(a) ។

(B) ចំយពាះយគាេបំែងនៃតបយយគយៃះ សាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ 
California សាកេវិទជាយាេ័� California 
ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ឬបរិយវែសាលាដដេអាច
អៃុវ្្បាៃអាចរកជាសាកំែ្់តតាយអ�ិចត្រូៃិចយដា�អៃុយលាម  
តាមចជាបាប់រដ្ឋៃិងស�ព័ៃិដដេពាក់ព័ៃិ។

(4) (A) កតមង សាលាតសុក ការិយេ័�អប់រំយៅក្នុងតសុក 
សាលាឯកជៃឬមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍គួរដ្រកជាសាគែៃី
�ិរញញវ្្ថនុឯកសារៃិងកំែ្់តតាចាំបាច់ទាំងអស់សតរាប់ការយធវើ
សវៃកមីយដា�អៃុយលាមតាមកថាែែឌរង (a) ។

(B) សតរាប់យគាេបំែងនៃតបយយគយៃះ កតមងសាលា 
ការិយេ័�អប់រំក្នុងតសុក សាលាឯកជៃ, ឬ 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍អាចរកជាសាកំែ្់តតាយអ�ិចត្រូៃិច
យដា�អៃុយលាមតាមចជាបាប់រដ្ឋៃិងស�ព័ៃិដដេអាចអៃុវ្្
បាៃ ។

(c) (1) មៃុៃឹងអៃម័ុ្យេើសំយែើសុកំារពិចារ�យេើគយតរាង 
មួ�ឬគំយរាងយតចើៃនានាយដា�ៃិ្ិកមីដដេៃឹងត្រូវទទួេ្វិ
កាពីតបាក់ចំែូេនៃមូេបត្ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា� 
ដផ្ដ្កយៃះ តកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃអ្កទទួេែុសត្រូវរបស់សាកេ
វិទជាយាេ័�រដ្ឋ California គែតគប់តគងនៃសាកេវិទជាយាេ័� 
California ឬតកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃនា�កមហាវិទជាយាេ័�
ចជាបាប ់Hastings យ៉ជាងយហាច�ស់ត្រូវយបើកសវនាការជាសា
ធារែៈមួ�យដើមជាបីយស្ើសុំការចូេរួមពីសរាជិកសាធារែៈទាក់
ទងៃឹងគយតរាងមួ�ឬគយតរាងយតចើៃដដេត្រូវបាៃយស្ើសុំឱ្ជាយពិចា
រ� ។

(2) ការយបើកសវនាការជាសាធារែៈ្តមរូវឲជាយ្តមរូវតាមតបយយគ
ទ ី(1) ត្រូវ ៖

(A) យកើ្យ�ើងក្នុងសវនាការសាធារែៈដ្មួ�ដដដេ ដដេ
ក្នុងយនាះអង្គភាពតគប់តគងអៃុម័្យេើការដាក់យស្ើគយតរាងមួ�
ឬគយតរាងយតចើៃដដេពាក់ព័ៃ ិ។

(B) ត្រូវបាៃយធវើយ�ើងជាដផ្ដ្កមួ�នៃសវនាការដដេបាៃយតគាង
ទកុៃិងរាៃការក្ស់រ្ាជាេជ់ាសាធារែៈអពំអីង្គភាពតគបត់គង ។




