
ទនំលួខសុត្រូវរបសប់គុ្គលកិគោល 
គ្ណៈកម្មការត្គ្ប់ត្គ្ងល្លែងភ្នា ក់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រនីញ៉ា  
នៅក្នងុបន្ទបល់្បែងភ្នន ប់របស់រដ្ឋកាបីហ្វរ័ន្ញី៉ា  បគុ្គបិក្នោបត្រូវមាន្បទដ្ឋឋ ន្ខ្ពស់ជាងបគុ្គបិក្ធម្មតា ។ ជាការពរិបគុ្គបិក្នោបត្រូវបាន្ចារទុ់ក្ជា
ល្ននក្ម្យួរបស់ “នម្ភ្នន ក្ ់The House” ន្ងិ មាន្រត្ម្វូនោយមាន្ការរាយការណ៍ជាពនិសស ។ បគុ្គបិក្នោបរត្ម្វូនោយអនុ្វរតតាម្ 
រួនាទតី្គ្បត់្គ្ងល្បែង (“Act”) ន្ងិ បទបញ្ញរតលិ្ដ្បនេញនដ្ឋយ គ្ណៈក្ម្មការត្គ្បត់្គ្ងល្បែងភ្នន ប់ រដ្ឋកាបីហ្វរ័ន្ញី៉ា  (គ្ណៈក្ម្មការ Commission) ន្ងិ 
ការយិាប័យត្គ្បត់្គ្ងល្បែងភ្នន ប់រដ្ឋកាបីហ្វរន្ញី៉ា  (ការយិាប័យ-Bureau)។ ឯក្សារនពញអពំរួីនាទ ីន្ងិ បទបញ្ញរតោិេរក្បាន្ នៅនបើ 
នគ្ហ្ទពំរ័របស់ គ្ណៈក្ម្មការ។ 
អាជ្ញា បណ័ណ  
ត្រូវត្បាក្ដ្ថាពាក្ប់ណ័ណ សមាគ ប់ខ្លនួ្របស់បគុ្គបិក្នោប ល្ដ្បោេនម្ើបន ើញបាន្ ន្ងិ ងាយត្សួបក្នងុការល្សវងរក្ក្នងុនមា៉ា ងការងារ ។  
អាជ្ញា បណ័ណ បគុ្គលកិគោលបគ ត្ ោះអាសនា 
• នបក្ខភ្នព ោេនធវើការនសនើសំុោជាា បណ័ណ បគុ្គបិក្នោបបន ត្ ោះោសន្ន ន្ងិនធវើការគូ្សនៅនបើត្បអប ់“ការនសនើសំុបល្ន្ែម្អជាា បណ័ណ បន ត្ ោះោសន្ន” 

នៅក្នងុេណុំេទ ី2 នន្ ល្បបបទសត្មាបត់្បនេទអជាា បណ័ណ របស់បគុ្គបិក្ ។ 
• ត្បសិន្នបើនបក្ខភ្នពកាន្ប់ណ័ណ អនុ្ញ្ញញ រការងារនេញនដ្ឋយគ្ណៈក្ម្មការ ឬ ភ្នគ្ទីបីនីន្នសវានសនើរសំុជាអនក្នបងល្បែង (TPPPS) សត្មាប់

អជាា បណ័ណ អនក្នធវើការ ។ ការយិាប័យ (Bureau) ន្ងឹនតប់ជូន្ការល្ណនានំៅកាន្គ់្ណៈក្ម្មការអពំអីជាា បណ័ណ បន ត្ ោះោសន្នក្នុងក្ឡុំងនពប 15 នងៃ
បនាទ បព់ទីទួបបាន្ល្បបទ ។ ត្បសិន្នបើនបក្ខភ្នពម្និ្មាន្កាន្បិ់ខ្រិអនុ្ញ្ញញ រ ិឬ អជាា បណ័ណ នលវូការននាោះនទ គ្តឺ្រូវការរយៈនពប 15 នងៃបនាទ ប់
ពកីារយិាប័យទទួបបាន្បទធនបវភិ្នគ្ត្មាម្នដ្របស់នបក្ខភ្នព ។ 

• សុពបភ្នពរហូ្រដ្ប់ 2 ឆ្ន  ំអឡុំងនពបល្ដ្ប ល្បបបទបគុ្គបិក្នោប ក្ពុំងនធវើការនសុើបអនងេរ ន្ងិ ឃ្ល នំម្ើប ។ 
• សម្រែក្េិចនបខ្ 4 CCR §§12124, 12122(c)(2) ។ 
អជ្ញា បណ័ណ បគុ្គលកិគោល 
• សុពបភ្នពរបស់អជាា បណ័ណ បគុ្គបិក្នោបគ្ ឺរត្ម្វូម្នុ្នពបល្ដ្បបគុ្គបិក្នោបបនត្ម្ើការងារ ជាម្យួន្ងឹក្រណីនបើក្ល្បងម្យួគ្ ឺបគុ្គបិក្ល្ដ្ប

ក្ពុំងនធវើការ នោយត្ក្មុ្ហ្ នុ្សាជវីក្ម្ម ល្ដ្បចាបន់នតើម្នធវើការជាបគុ្គបិក្នោប ត្បសិន្នបើពួក្នគ្បាន្បញ្ជូ ន្ល្បបបទនៅកាន្ក់ារយិាប័យក្ឡុំង 
30នងៃ នដ្ឋយសន្មរនពបេូបកាន្រ់លំ្ណងការងារជាបគុ្គបិក្នោប ។ 

• ការយិាប័យគ្ ឺរត្ម្វូនោយអនុ្វរតល្បបបទក្ឡុំងនពប 180 នងៃបនាទ បព់ទីទួបបាន្ល្បបបទ ។ ន ោះយា៉ា ង្ក្ន៏ដ្ឋយ មាន្ក្រណីនបើក្ល្បង
ននេងនទៀរ ល្ដ្បោេពន្ានពបនបើសពនីន្ោះ ។ 

• សម្រែក្េិចនបខ្ ជនួំ្ញ ន្ងិ វជិាជ ជវីៈ Business and Professions Code §§19883, 19855, 19868 
ការបនតសពុលភ្នពអជ្ញា បណ័ណ របសប់គុ្គលកិគោល 
• អជាា បណ័ណ ត្រូវបន្តសុពបភ្នពនរៀងរាប់ 2 ឆ្ន មំ្តង ។ 
• បនំពញឯក្សារសត្មាបប់ន្តសុពបភ្នពជាម្យួន្ងឹការយិាប័យ Bureau រយៈនពប 120 នងៃ ម្នុ្នពបនដ្បអជាា បណ័ណ អស់សុពបភ្នព ។ 
• វាជាទនួំ្បខុ្សត្រូវរបស់ អនក្ ក្នងុការធានាថាឯក្សារបន្តសុពបភ្នពត្រូវបាន្បនំពញត្គ្បត់្ោន្ជ់ាម្យួការយិាប័យ! ម្និ្ត្រូវពងឹល្នែក្នបើភ្នន ក្ង់ារ

ចារត់ាងំ ឬ បគុ្គបដ្នទ សត្មាបភ់្នពជាក្ល់ាក្ ់រេួរាប់ ឬ  ន្ន់ពបនវលាសត្មាបល់្បបបទបន្តសុពបភ្នពរបស់អនក្នឡើយ ។ 
• សម្រែក្េិចនបខ្ ជនួំ្ញ ន្ងិ វជិាជ ជវីៈ Business and Professions Code §19876 ។ 

ក្ំល្ណ ឧសភ្ន ឆ្ន ២ំ០២១ 
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ការរាយការណ៍ 
បគុ្គបិក្នោបត្រូវជូន្ដ្ណឹំងនៅកាន្ក់ារយិាប័យជាលាយបក្ខណ៍អក្េរក្នុងក្ឡុំងនពប 5 នងៃអពំ ី៖ 
• ត្រូវដ្ងឹអពំកីារបពំាន្ល្ដ្បោេនក្ើរនឡើង រួនាទ ីឬ បទបញ្ញរតរិបស់គ្ណៈក្ម្មការ, 
• បនាទ បព់បីាន្ទទួបេនំណោះដ្ងឹ, ការជូន្ដ្ណឹំង ឬ ទនំាក្ទ់នំ្ងនៅកាន្អ់ជាា ធរមាន្សម្រែក្េិចសត្មាបក់្រណីសងេយ័ថាបពំាន្ រួនាទ ីន្ងិ/ឬ 

បទបញ្ញរត ិន្ងិ ការបពំាន្ល្ដ្បបញ្ញជ ក្ន់ដ្ឋយេាប ់។ សូម្នម្ើប 4 CCR §12395(a)(3)(A) សត្មាបប់ញ្ជ នីន្ក្រណីបពំាន្ជាក្ល់ាក្ល់្ដ្បត្រូវ
រាយការណ៍។ 

• ការល្ក្លងបន្លនំានាល្ដ្បល្េងនដ្ឋយ TPPPS តាម្ត្បនេទអជាា បណ័ណ  
• សម្រែក្េិចនបខ្ 11 CCR §2052(c); 4 CCR §§12395(a)(3)(A), 12270(b)(17) 
បគុ្គបិក្នោបត្រូវល្រជូន្ដ្ណឹំងនៅកាន្ក់ារយិាប័យជាលាយបក្ខណ៍អក្េរក្នុងក្ឡុំងនពប 10 នងៃ ៖ 
• ជនមាល ោះតាម្េាបន់ានារវាងអជាា បណ័ណ ជនួំ្ញរបស់ TPPPS ន្ងិ អជាា បណ័ណ ជនួំ្ញរបស់មាច ស់ល្បែង ។ 
• ការចាបខ់្លនួ្អនក្កាន្ត់្បនេទអជាា បណ័ណ  TPPPS នៅក្នងុការនបើក្ដ្នំណើ រការល្បែង ។ 
• ការបុបនចាបត្បនេទអជាា បណ័ណ  TPPPS ន្ងិ មាច ស់ ល្ដ្បម្ក្ពបីទធនបរាយការណ៍ព ីសម្រែក្េិចរក្ាសន្តភិ្នព ន្ងិ ការដ្ក្ហូ្រពអីនក្កាន្ក់ាប ់។ 
• សម្រែក្េិចនបខ្ 4 CCR §12270(b)(15) & (b)(16) 
ការផ្លា សប់តរូបគុ្គលកិនគិោជរិ 
• ត្រូវជូន្ដ្ណឹំងម្ក្កាន្ក់ារយិាប័យ ក្ឡុំងនពប 10 នងៃ ពនីងៃទទួប ឬ បញ្ឈបប់គុ្គបិក្ន្និយាជរិក្នងុបន្ទបល់្បែងភ្នន ប់ ។ 
• ត្រូវេងចាថំា, អជាា បណ័ណ បគុ្គបិក្នោបោេេប័របាន្ អជាា បណ័ណ ត្រូវនៅជាបខ់្លនួ្របស់អនក្ពុមំាន្បន្ទបល់្បែង ន្ធវើបេចបុែន្នភ្នពនៅកាន្់

ការយិាប័យអពំកី្ល្ន្លងការងាររបស់អនក្ននាោះនទ ។ 
• សម្រែក្េិចនបខ្ 4 CCR §12110; ជនួំ្ញ ន្ងិ វជិាជ ជវីៈ Business and Professions Code §19854(c)(2) 
បគុ្គលកិគោលកាងុករតពវកចិ្ច 
• យា៉ា ងនោេ្ស់មាន្អជាា បណ័ណ បគុ្គបិក្ម្យួ ឬ អជាា បណ័ណ មាច ស់ម្យួត្រូវមាន្កាន្ក់ាបក់្ឡុំងនពបល្ដ្បល្បែងភ្នន ប់ដ្នំណើ រការ នដ្ើម្ែលី្ណនា ំ

ន្ងិ ធានាថាអនុ្វរតតាម្រួនាទតី្គ្បត់្គ្ងល្បែងភ្នន ប់ ន្ងិ េាបព់កីារយិាប័យ ន្ងិ គ្ណៈក្ម្មការ ។ 
• សម្រែក្េិចនបខ្ 11 CCR §2050 & 4 CCR §12391(b) 
ការបណតុ ោះប ត្ លសតពីបីញ្ហា ល្លែងភ្នា ក ់
• បគុ្គបិក្នោបរត្ម្វូនោយទទួបបាន្បណតុ ោះប ត្ បេបស់ពវត្គ្បស់តពីលី្បែងភ្នន ប់ជានរៀងរាប់ឆ្ន  ំ។ 
• បគុ្គបិក្ន្និយាជរិងមតី្រូវទទួបបាន្ការបណតុ ោះប ត្ បសតពីបីញ្ញា ល្បែងភ្នន ប់ តាម្កាបក្ណំរ់្ ល្ដ្បដ្ប់នត្កាយនគ្ ក្ឡុំងនពប 60 

នងៃនន្ការទទួបអជាា បណ័ណ របស់ពួក្នគ្ ឬ នងៃចាបន់នតើម្នធវើការរបស់បគុ្គបិក្ ។ 
• សម្រែក្េិចនបខ្ 4 CCR §12462 (b)(1) & (c)(3) 

ទំនលួខសុត្រវូរបសប់គុ្គលកិគោលកាងុបនទប់ល្លែង រដ្ឋកាលហី្វរ័នីញ៉ា  

ទំពរ័ 2 

ក្ំល្ណ ឧសភ្ន ឆ្ន ២ំ០២១ 



ក្ំល្ណ ឧសភ្ន ឆ្ន ២ំ០២១ 

ទំនលួខសុត្រវូរបសប់គុ្គលកិគោលកាងុបនទប់ល្លែង រដ្ឋកាលហី្វរ័នីញ៉ា  

ទំពរ័ 3 

ការដ្កគច្ញ/ការកំណរ់ ម្ចច សល់្លែង 
• ត្រូវចារវ់ធិាន្ការសម្ត្សបក្នុងការនោយចាក្នេញ នៅនបើបញ្ជ ីន ម្ ោះត្រូវដ្ក្នេញពរីដ្ឋ ងំម្ូប ន្ិង 

មាច ស់ល្បែងល្ដ្បត្រូវប៉ាុន្ប៉ាងេូបក្នុងបញ្ជ ី តាម្ការនសនើសំុក្ំណរ ់ន្ិង ដ្ក្នេញ ។ 
• ជូន្ដ្ំណឹងនៅកាន្ក់ារយិាប័យនូ្វរាប់ការដ្ឋក្ប់ញ្ចូ ប ន្ិង ប៉ាុន្ប៉ាងដ្ឋក្ប់ញ្ចូ បជាមាច ស់ល្បែង ន្ិងការដ្ក្នេញនដ្ឋយបងខំ ឬ សម័ត្គ្េរិត 

នោយក្ំណរ ់ន្ិង/ឬ សម័ត្គ្េរិតនោយដ្ក្នេញ ។ 
• សម្រែក្ិេចនបខ្ 4 CCR §§12362(q), 12463, 12464 
ការហាម្ឃារ់ 
បុគ្គបិក្នោបត្រូវបាន្ោម្ឃ្រព់ី ៖ 
• នធវើជាឈ្មួញក្ ត្ បនោយអនក្នបងល្បែងនៅក្នុងវងល់្បែងល្ដ្បពួក្នគ្ក្ំពុងនធវើការ ។ 
• បាន្ទទួបនបត្បនយាជន្ ៍ជាត្បាក្ព់កីារភ្នន ប់, ការចាញ់, ឬ ឈ្នោះ នៅក្នុងវងល់្បែងល្ដ្បពួក្នគ្ក្ំពុងនធវើការ។ 
• នធវើការសងសឹក្ត្បឆ្ងំន្ឹងអនក្ដ្នទ ល្ដ្បបាន្ ក្ទ់ងន្ឹង គ្ណៈក្ម្មការ ការយិាប័យ ឬ ភ្នន ក្ង់ារដ្នទ ។ 
• នតប់ជូន្តាម្ការនសនើរសំុនដ្ឋយអនក្នបងល្បែងនូ្វ នសវាក្ម្ម ន្ងិ នធវើការជាបុគ្គបិក្នោបក្នុងវងល់្បែងល្ដ្បក្ពុំងភ្នន ប់ ។ 
• សម្រែក្ិេចនបខ្ ជំនួ្ញ ន្ិង វជិាជ ជីវៈ Business and Professions Code §§19805(c), 19805(t), 19984(a); Penal Code 

§330.11; 4 CCR §12270(b)(11) & (d) 


