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ជោេបបហារ�តីវតិ។លកខេន្ិក:ផ្តួចជផ្ើម។
• លុបជោលជោេបបហារ�តីវតិជាការដាកទ់ណ្ឌ កម្មអតិបរមិាេំរាបម់នុេ្សដែលបានរកជ�ើញកំហុេបទឃាតកម្មនិង�ំនតួេវាជាមតួយនឹង

ការជាបគុ់កមតួយ�តីវតិជដាយមនិឤចមានលកខេខណ័្ឌ ការជដាះដលងជ�ើយ។
• អនុវត្បកជបកាយជៅជលើមនុេ្សដែលបានកាតជ់ោេឲ្យស្លា បរ់ តួចជហើយ។
• ដ្លាងថាមនុេ្សដែលបានរកជ�ើញកំហុេបទឃាតកម្មបតរូវដតជ្វើការក្ុងជេលជៅក្ុងគុកែូចបានដចងជដាយបកេតួងដកខខខលាតួន

និងស្្រលទ្ធភាេដែលបបាកខ់ ល្ាឈ្តួលរបេ់ជគបតរូវកាតជ់ចញជែើម្ តីឲ្យបានអនុវត្ជៅជលើការផាកេិនយ័េំណងចំជោះ�នរងជបរះណាមតួយ
ឬបទបញ្ផា បបឆាងំនឹងជគ។

• ផ្ល់បបាក់$100លានជៅឲ្យភ្ាកង់ារនគរបាលេំរាបក់ារជេ៊ើបអជងកេតឃាតកម្មនិងករណតី ការរជំលាភផលាូវជភទ។

ជេចក្តីេជងខេបខនអ្កវភិាគនតីតិបញ្ញត្ិបបមាណនូវឥទ្ធិេលហិរញ្ញ វត្ុទូោតរ់តួចរបេ់រែ្ឋនិងរដា្ឋ ភបិាលមូលដា្ឋ ន៖
• ការេន្សបំបាករ់បេ់រែ្ឋនិងជោន ត្ីជាបោ់កទ់ងចជំោះការវនិិច្យ័ជោេឃាតកម្មការតវា៉ា ជោេបបហារ�តីវតិនិងការដកខខខលាតួនបបដហល

$100លានជាបបោឆ្ំាំក្ុងជេលេតីរបតីឆ្ាែំំបូងដែលជកើនជ�ើងបបដហល$130លានជាបបោឆ្ំាំបន្ទា ប់េតីជន្ះមក។ការបបមាណជនះឤចនឹងខ្ពេ់ជាង
ឬោបជាងជដាយែបល់ានែុលាលា រឤបេ័យយ៉ា ង្ំជៅជលើវធិានការបានបបតិបត្ិជាយ៉ា ងណា
និងជបើមនិែូជោ្ះជទជយងជៅជលើកំរតិទុរ�នដែលបតរូវបានកាតជ់ោេឲ្យស្លា ប់និងបតរូវបានបបតិបត្ិជៅអន្គត។

• រែ្ឋចំណាយមតួយែងេរបុោងំអេ់$100លានេំរាបប់បាកេ់ម្ោនជៅឲ្យភ្ាកង់ារនគរបាលមូលដា្ឋ នដែលបតរូវជបើកឲ្យ
ក្ុងជេលបតួនឆ្ាោំងមុខ។

ស្វតារ

ឃាតកម្មនិងជោេបបហារ�តីវតិ។ជាទូជៅឃាតកម្មកបមតិទតីមតួយបតរូវបាន
កំណតថ់ាជាការេមាលា បម់នុេ្សខុេចបាប់ដែល(1)បានគិតទុកជាមុននិង
ជបរងទុកជាមុនឬ(2)ជកើតជ�ើងជៅជេលដតមតួយែូចបទឧបកិែ្ឋេិតបបាកែ
ជផ្សងជទៀតែូចជាការោប�់ំរតិ។វាអាចបតរូវដាកជ់ោេបានឲ្យជាបេ់ន្ធន្ររ
អេ់មតួយ�តីវតិជដាយមនិមានលកខេខណ្ឌ ជដាះដលងជដាយគណៈកម្មការរែ្ឋ
ទទតួលបនទាុកលកខេខណ្ឌ ជដាះដលងបន្ទា បេ់តីជាបេ់ន្ធន្ររយ៉ា ងតិចរយៈជេល
25ឆ្ា។ំជោះយ៉ា ងណាចបាបរ់បេ់រែ្ឋជេលបច្ុប្ន្កំណតក់ារដាកទ់ណ្ឌ កម្ម
បទឃាតកម្មកបមតិទតីមតួយឲ្យជាបេ់ន្ធន្ររអេ់មតួយ�តីវតិឬរហូតែល់ជេល
ស្លា ប់ជដាយមនិអាចមានលកខេខណ្ឌ ជដាះដលងជៅជេលដែលបានបញ្ជា ក់
“កាលៈជទេៈេិជេេ”ខនបទឧបកិែ្ឋដែលបតរូវបានជោទបបកាននិ់ងបងាហា ញឲ្យ
ជ�ើញជៅក្ុងតុលាការ។ចបាបរ់បេ់រែ្ឋដែលមានបស្បក់ំណតច់ំនតួនកាលៈ
ជទេៈេិជេេដែលអាចជោទបបកាន់ែូចជាក្ុងករណតី ជៅជេលដែលឃាត
កម្មបតរូវបានជ្វើជ�ើងជដាយស្រដតទទតួលបានផលបបជយ�នហ៍ិរញ្ញ វត្ុជាេិជេេជរឿងជឃាជៅឬបតរូវបានបបបេឹត្ក្ុងខណៈជេលដែលចុងជោទបតរូវ
បានោកេ់ន័្ធក្ុងេកម្មភាេឧបកិែ្ឋដែលបានបញ្ជា កជ់ផ្សងជទៀត។ជាទូជៅ
បករុមបបឹកសាតុលាការកំណតថ់ាជតើជោេមតួយណាបតរូវបានអនុវត្ជៅជេល
ដែលកាលៈជទេៈេិជេេបតរូវបានជោទបបកាន់និងបងាហា ញឲ្យជ�ើញ។
ការអនុវត្នជ៏ោេបបហារ�តីវតិជៅក្ុងរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ។ការ�ំនំុ�បមះក្តី

ឃាតកម្មដែលបតរូវការការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិបតរូវបានដបងដចកជាេតីរ
ែំណាកក់ាល។ែំណាកក់ាលទតីមតួយោកេ់ន័្ធនឹងការកំណតថ់ាជតើចុងជោទ
មានកំហុេបទឃាតកម្មនិងកាលៈជទេៈេិជេេដែលបានផាលា េ់ប្ូរខណៈ
ជេលដែលែំណាកក់ាលទតីេតីរោកេ់ន័្ធនឹងការកំណត់ថាជតើការដាកជ់ោេ
បបហារ�តីវតិបតរូវបានអនុវត្ឬអត។់ជដាយអនុជលាមជៅតាមចបាបរ់បេ់រែ្ឋ
ដែលមានបស្ប់ស្លបកមដាកជ់ោេបបហារ�តីវតិបតរូវបានប្ឹងឧទ្ធរណ៍

ការជ្វើវភិាគជដាយអ្កវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

ជដាយេវ័យបបវត្ិជៅតុលាការកេូំលរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ។ក្ុង“បណឹ្ងឧទ្ធរណ៍
ជដាយផាទា ល់”ោងំជនះជមធាវ តីរបេ់ចុងជោទជោទោមោរថាការបំោនចបាប់

រែ្ឋឬចបាប់្ ម្មនុញ្ញេហេន័្ធបានជកើតជ�ើងអ�ុំងជេល�ំនំុ�បមះក្តីែូចជា
ភេ្ុតាងមនិេមរម្យដែលបតរូវរ តួមបញូ្លឬមនិបានរតួមបញូ្លក្ុងការ�ំនំុ

�បមះក្តីជនះ។បបេិនជបើតុលាការកំេូលរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា បញ្ជា កេ់តីស្លបកម
និងការកាតជ់ោេបបហា�តីវតិចុងជោទអាចជេ្ើឲ្យតុលាការកំេូលអាជមរកិ
វាយតខមលាការេជបមចចិត្។បដន្មជៅជលើបណឹ្ងឧទ្ធរណ៍ជដាយផាទា ល់ជា្ម្ម
តាករណតី កាតជ់ោេបបហារ�តីវតិោកេ់ន័្ធនឹងបញ្ហា បបឈមោងដផ្កចបាបប់ទង់
បោយ្ំោជំៅងតុលាការរែ្ឋនិងតុលាការេហេន័្ធ។បញ្ហា បបឈមោងំជនះ
ោកេ់ន័្ធនឹងកត្ាជផ្សងៗរ្េតីអវតីដែលបានេិោរណាក្ុងបណឹ្ងឧទ្ធរណ៍ជដាយ
ផាទា ល់(ែូចជាការអះអាងដែលថាការបបឹកសារបេ់ចុងជោទមនិមានបបេិទ្ធិ
ភាេ)ជហើយជា្ម្មតាេំជៅថាជាញតិ្“ែតីការឳ្យយកខលាតួនមកតុលាការ-
“habeas corpus”។ជាទតីញ្ប់អ្កជាប�ុ់ំឃាងំដែលបានទទតួលការកាត់
ជោេបបហារ�តីវតិអាចជេ្ើេំុផងដែរថាេតីអភបិាលរែ្ឋឲ្យកាតប់ន្យការកាត់
ជោេរបេ់េតួកជគ។បច្ុប្ន្ជនះែំជណើ រការដែលអនុវត្តាមការកាតជ់ោេ
បបហារ�តីវតិអាចចំណាយជេលជបចើនទេវត្សជែើម្ តីជ្វើឲ្យចបាបជ់នះចបជ់ាស្្

េរក្ុងរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ។
ោងំការចំណាយរបេ់រែ្ឋនិងរដា្ឋ ភបិាលជោន្តីដែលោកេ់ន័្ធនឹងការ�ំនំុ

�បមះក្តីឃាតកម្មរ តួមមានតខមលាេបមាបតុ់លាការនិងបេះរា�អាជាញា បេមោងំ
េបមាបក់ារោរ�នដែលជាបជ់ោទេតីបទឃាតកម្មដែលមនិអាចរកអ្ក
តំណាងបាន។ជលើេេតីជនះការចំណាយរបេ់រែ្ឋេបមាបជ់មធាវ តីដែលបាន
ផ្ល់ជដាយបកេតួងយុត្ិ្មរ៌បេ់រែ្ឋដែលដេវងរកការជលើកជោេបបហារ�តីវតិ
ក្ុងែំជណើ រការបណឹ្ងឧទ្ធរណ៍។ភ្ាកង់ាររបេ់រែ្ឋជផ្សងៗជទៀត(រ តួមមានការ ិ
យល័យអ្កការោរក្តីស្ធារណៈរបេ់រែ្ឋនិងម�្ឈមណ្ឌ ល្នធានែតីការឳ្យ
យកខលាតួនមកតុលាការបតរូវមានភារៈផ្ល់ការជ្វើបទបងាហា ញជៅបុគ្គលដែលបាន



េំរាបអ់ត្បទខនេំជណើ បបជាមតិជលខ34,  េូមអានទំេរ័95។ 

សំណ�ើ ប្រជាមតិ
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ទទតួលការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិប៉ាុដន្មនិអាចមានលទ្ធភាេរកអ្កតំណាង
បាន។
ោបត់ាងំេតីចបាប់កាតជ់ោេបបហារ�តីវតិជេលបច្ុប្ន្បតរូវបានអនុមត័ក្ុង

រែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ក្ុងឆ្ាំ1978មកមនុេ្សបបដហលជា900ន្កប់ានទទតួល
ការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។ក្ុងចជំណាយអ្កោងំអេ់ជនះមានមនុេ្ស14
អ្កបតរូវបានបបហារ�តីវតិ83ន្កប់ានស្លា បម់ុនជេលបបហារ�តីវតិជហើយ
បបដហលជា75ន្ក់តុលាការបានកាតប់ន្យការជាបជ់ោេរបេ់េតួកជគ។
គិតមកបតឹមដខកកកេដាឆ្ាំ2012រែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា មាន�នជល្មើេចំនតួន725ន្
កក់្ុងេន្ធន្រររបេ់រែ្ឋដែលបានកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។ភាគជបចើនខនេតួក
�នជល្មើេេ្ិតជៅែំណាកក់ាលជផ្សងៗខនបណឹ្ងឧទ្ធរណ៍ជដាយផាទា ល់ឬនតីតិវ ិ្ តីបតរួតេិនិត្យកំរងhabeas។អ្កជាប�ុ់ំឃាងំជភទបបរុេដែលបានជថាកេ ល
ជោេជា្ម្មតាបតរូវបានផ្ល់កដនលាងឲ្យស្្កជ់ៅេន្ធន្រររបេ់រែ្ឋSan 

Quentin(ជៅ�តួរមរណៈ)ខណៈជេលដែលអ្កជាប�ំុ់ឃាងំជភទបេតីបតរូវបាន្ ្
ជកាលជោេបតរូវបានផ្ល់កដនលាងឲ្យស្្កជ់ៅម�្ឈមណ្ឌ លសេ្តីកាលតីហវ័រញ៉ា
ជៅChowchilla។បច្ុប្ន្ជនះរែ្ឋមានបទបញ្ជា េន្ិេុខនិងនតីតិវ ិ្ តីជផ្សងៗ
រ្ដែលផ្ល់ជាលទ្ធផលនូវតខមលាេន្ិេុខជកើនជ�ើងេបមាបអ្់កជាប�ុ់ំឃាងំ
ោងំជន្ះ។ឧោហរណ៍អ្កជាប�ំុ់ឃាងំជបកាមការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ
ជាទូជៅបតរូវបានដាកជ់ោ្ះនិងការោរបគបជ់េលជវលាជដាយមសន្តីម្ាក់ឬេតីរ
ន្ក់ខណៈជេលដែលជៅោងជបរៅបនទាបគុ់ករបេ់េតួកជគ។ជលើេេតីជនះ�ន
ជល្មើេោងំជនះបច្ុប្ន្បតរូវតបមរូវឲ្យជៅក្ុងេន្ធន្ររដាចជ់ដាយដ�កេតីរ្

ប៉ាុដន្អ្កជាប�ុ់ំឃាងំជផ្សងជទៀតភាគជបចើនដចកកដនលាងរ្ជែក។

ជេចក្តីជេ្ើចបាប់

វធិានការជនះលុបជោលចបាបក់ាតជ់ោេបបហារ�តីវតិជេលបច្ុប្ន្របេ់រ
ែ្ឋ។ជលើេេតីជនះជាទូជៅវធិានការជនះតបមរូវឲ្យឃាតករជ្វើការងារអ�ុំងជេល
ជៅក្ុងេន្ធន្ររជហើយផ្ល់្វកិា្្មតីរបេ់រែ្ឋេបមាបក់ារអនុវត្ចបាប់តាម
មូលដា្ឋ នតាមលកខេខណ្ឌ ដែលបានកំណតអ់ណត្ិ។
កាលុបបំបាតក់ារកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។ជបកាមវធិានការជនះមនិមាន

�នជល្មើេណាបតរូវបានរែ្ឋកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិជន្ះជទ។វធិានការជនះ
បញ្ជា កផ់ងដែរថាជេលបច្ុប្ន្�នជល្មើេជបកាមចបាបក់ាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ
នឹងមនិបតរូវបានបបហារ�តីវតិជហើយផទាុយជៅវញិនឹងបតរូវកាតជ់ោេឲ្យជាបេ់ន្ធ
ន្ររអេ់មតួយ�តីវតិជា្្មតីជដាយមនិអាចមានលកខេខណ្ឌ ជដាះដលង។វធិានការ
ជនះអាចឲ្យតុលាការកំេូលកាលតីហវ័រញ៉ា ជផទារឧទ្ធរណ៍ការកាតជ់ោេបបហារ�តីវ ិ
តដែលមានបស្បជ់ដាយផាទា ល់និងញត្ិកំរងhabeasជៅតុលាការឧទ្ធរណ៍
ឬតុលាការកំេូលរបេ់រែ្ឋ។តុលាការោងំជនះបតរូវជដាះបស្យបញ្ហា ដែលមាន
្វតីជបើបន្ទា បេ់តីមានការផាលា េ់ប្ូរការកាតជ់ោេោងំជនះឲ្យជាប់េន្ធន្ររអេ់
មតួយ�តីវតិជដាយមនិអាចមានលកខេខណ្ឌ ជដាះដលង។

លកខេខណ្ឌ តបមរូវការងាររបេ់អ្កជាប�ុ់ំឃាងំ។ចបាបរ់បេ់រែ្ឋន្ជេល
បច្ុប្ន្ជាទូជៅតបមរូវឲ្យអ្កជាប�ុ់ំឃាងំែូចជាឃាតក់រដែលជ្វើការជៅ
ជេលេតួកជគជាបេ់ន្ធ្ន្ររ។បទបញ្ជា របេ់រែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា អនុញ្្ញ តឲ្យជលើ
កដលងជោេអ្កជាប�ុ់ំឃាងំខលាះជែើម្ តីជ្វើការតាមលកខេខណ្ឌ តបមរូវការងារោំ
ងជនះរ តួមមានចំជោះអ្កជាប�ុ់ំឃាងំដែលមានជបរះថ្ាក់្ ្ងន់្ ្ងរក្ុងការចូល
រតួមក្ុងកម្មវ ិ្ តីការងារ។ជលើេេតីជនះអ្កជាប�ុ់ំឃាងំបតរូវតបមរូវឲ្យជ្វើការទូោត់
េង�នរងជបរះជដាយស្របទជល្មើេជៅតាមែតីការរបេ់តុលាការ។វធិាន
ជនះបានបញ្ជា កថ់ាអ្កដែលបានរកជ�ើញថាមានកំហុេជ្វើឃាតជគបតរូវជ្វើការ
និងកាតប់បាកដ់ខរបេ់េតួកជគជែើម្ តីយកជៅេងបំណុលដែលជគបាន�ំោក់
�នរងជបរះជដាយស្របទជល្មើេខណៈជេលេតួកជគជ្វើការជៅក្ុងេន្ធ្ន្
រររបេ់រែ្ឋដែលជយងជៅតាមបទបញ្ជា របេ់រែ្ឋ។ជបោះវធិានជនះមនិបាន
ដកដបបបទបញ្ជា របេ់រែ្ឋជទដែលការអនុវត្េន្ធ្ន្ររដែលមានបស្បជ់ន្ះ
បតរូវោកទ់ងនឹងលកខេខណ្ឌ តបមរូវការងាររបេ់អ្កជាប�ុ់ំឃាងំោបំាចណ់ា
េ់បទបញ្ជា ជនះមនិបតរូវបានជគដកដបបជ�ើយ។
ការបជងកេើតមូលនិ្ិេបមាបក់ារអនុវត្ចបាបក់្ុងតំបន។់វធិានជនះបានបជងកេើត

មូលនិ្ិេិជេេ្្មតីមតួយដែលជគជៅថាមូលនិ្ិSAFEរបេ់រែ្ឋកាលតីហវ័រ
ញ៉ា ជែើម្ តីផ្ល់�ំនតួយឲ្យន្យកដា្ឋ ននគរបាលេ្ងការនគរបាលការយិ
ល័យជមធាវ តីក្ុងបេរុកក្ុងជរលបំណងបជងកេើនការកាតប់ន្យអបតាឃាតកម្ម
និងការោបរ់ជំលាភ។ឧោហរណ៍វធិានជនះបានបញ្ជា កថ់ាលុយបតរូវជបបើ
ជែើម្ តីបជងកេើនការកាតប់ន្យអបតាឃាតកម្មនិងការជ្វើការជេ៊ើបអជងកេត�នជល្មើ
េរជំលាភជេេេន្ធវៈឬអង្គភាេបណឹ្ងជោទបបកាន។់ជៅក្ុងវធិានជនះ
ចំនតួនលុយេរបុ$100លានែុលាលា របតរូវជផទារេតី្វកិាទូជៅរបេ់រែ្ឋជៅេុវត្ិ
ភាេមូលនិ្ ិSAFE របេ់រែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ដែលមានរយៈជេលជាងបតួនឆ្ាំ
—្វកិា$10លានែុលាលា រក្ុងឆ្ាំ2012-13និង្វកិា$30លានែុលាលា រក្ុង
ឆ្ានំតីមតួយៗេតីឆ្ាំ2013-14ែល់ឆ្ាំ2015-16។លុយជៅក្ុងមូលនិ្ិរបេ់រ
ែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា SAFEនឹងបតរូវចូលរតួមចដំណកក្ុងភ្ាកង់ារការអនុវត្ចបាប់
ក្ុងបេរុកជដាយដផអែកជលើរបូមន្ដែលបានកំណតជ់ដាយអគ្គជមធាវ តីរបេ់រែ្ឋ។

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ

វធិានជនះនឹងមានឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធមតួយចំនតួនជៅជលើរដា្ឋ ភបិាល
របេ់រែ្ឋនិងរដា្ឋ ភបិាលមូលដា្ឋ ន។ផលប៉ាះោល់ស្រជេើេន្ធេំោន់ៗ ខន

វធិានការជនះនឹងបតរូវជលើកយកមកេិភាកសាែូចោងជបកាមជនះ។

ការ�ំនំុ�បមះក្តីឃាតកម្ម

និតិវ ិ្ តីតុលាការ។វធិានការជនះអាចកាតប់ន្យការចំណាយរបេ់រែ្ឋនិង
ជោន្តីោកទ់ងនឹងករណតី ឃាតកម្មមតួយចំនតួនជបើេំុជន្ះជស្តជទអាចបតរូវបាន
កាតជ់ោេបបហារ�តីវតិេិ្តជបកាមចបាបប់ច្ុប្ន្។ករណតី ោងំជនះអាចនឹងបតរូវ

ចំណាយតិចបបេិនជបើជោេបបហារ�តីវតិមនិមាន�ជបមើេេបមាបជ់ហតុផល
េំោនេ់តីរ។ទតីមតួយរយៈជេលខនការ�ំនំុ�បមះក្តីមតួយចំនតួនអាចបតរូវបាន

បបងរួមឲ្យខលាតី។ការបបងរួមជនះជដាយស្រដតមនិមាន�ំហានដាចេ់តីរ្ជែើម្ តី
កំណត់
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ថាជតើជោេបបហារ�តីវតិបតរូវបានជគដាកឲ់្យអនុវត្ដែរឬជទ។ទិែ្ឋភាេជផ្សងជទៀត
ខនការ�ំនំុ�បមះកកេតីឃាតកម្មកអ៏ាចបតរូវបានបបងរួមឲ្យខលាតីដែរ។ឧោហរណ៍រយៈ
ជេលជប�ើេជរ ើេគណៈវនិិច្យ័េបមាបក់ារ�ំនំុ�បមះក្តីមតួយចំនតួនអាចបតរូវបាន
កាតជ់ចញជៅជេលមនិមានភាេោបំាចជ់ែើម្ តីែកអ្កវនិិច្យ័ដែលមនិមានបំ
ណងអនុវត្ជោេបបហារ�តីវតិ។ទតីេតីរការលុបជោេបបហារ�តីវតិអាចកាត់
បន្យការចំណាយរបេ់ជោន្តីជៅជលើបេះរា�អាជាញា និងអ្កការោរស្ធារ
ណៈេបមាបក់រណតី ឃាតកម្មមតួយចំនតួន។ការចំណាយជនះជដាយស្រដតជា
ទូជៅភ្ាកង់ារោងំជនះជបបើជមធាវ តីក្ុងករណតី ដែលតបមរូវឲ្យមានការកាតជ់ោេ

បបហារ�តីវតិនិងការចំណាយយ៉ា ងជបចើនដែលោកទ់ងជៅនឹងការជេើបអជងកេត
និងការជរៀបចំជផ្សងៗេបមាបែំ់ណាកក់ាលខនការកាតជ់ោេក្ុងករណតី ដបប
ជនះ។
េន្ធន្រររបេ់ជោន ត្ី។ការចំណាយជលើេន្ធន្រររបេ់ជោន្តីកអ៏ាច

បតរូវបានកាតប់ន្យដែរជដាយស្រដតបបេិទ្ធភាេរបេ់វធិានការជលើការ�ំនំុ
�បមះក្តីឃាតកម្ម។អ្កដែលទទតួលបនទាុកការ�ំនំុ�បមះក្តីឃាតកម្មជាេិជេេ

ករណតី ដែលឈានែល់ការកាត់ជោេបបហារ�តីវតិដែលជាទូជៅជៅមានជៅ
ក្ុងេន្ធន្រររបេ់ជោន្តីរហូតែល់ចបក់ារ�ំនំុ�បមះក្តីនិងការកាតជ់ោេ

របេ់េតួកជគ។ជៅជេលករណតី ឃាតកម្មមតួយចំនតួនបតរូវបានជគបបងរួមឲ្យខលាតី
ជដាយស្រដតការលុបជោលនូវការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិអ្កដែលជាប់
ជោទេតីបទឃាតកម្មអាចចំណាយជេលតិចជៅក្ុងេន្ធន្រររបេ់ជោន្តីមុនជេលបញជាូ នជៅេន្ធន្រររែ្ឋ។លទ្ធផលែូចជនះនឹងកាតប់ន្យការ
ចំណាយរបេ់េន្ធធាន្ជោន្តីនិងបជងកេើនការចំណាយរបេ់េន្ធន្ររ
របេ់រែ្ឋ។
បបាកេ់ន្ស។ំរែ្ឋនិងជោន ត្ីអាចទទតួលបានបបាកជ់ាជបចើនរយលានែុលាលា រេតី

ការេន្សបំបោឆ្ំាទូំោងំរែ្ឋដែលទទតួលបានេតីការកាតប់ន្យការចំណាយ
ដែលោកទ់ងនឹងការ�ំនំុ�បមះក្តីឃាតកម្ម។ទឹកបបាកេ់ន្សជំាកដ់េ្ងអាច
អាបេ័យជលើកត្ាជាជបចើនែូចជាចំនតួនខនការ�ំនំុ�បមះការកាតជ់ោេបបហារ
�តីវតិដែលអាចជ្វើជ�ើងជដាយមនិមានវធិានការ។វាកអ៏ាចផងដែរដែលរែ្ឋ

និងជោន ត្ីនឹងប្ូរទិេជៅខលាះខន្នធានដែលោកទ់ងនឹងតុលាការរបេ់េតួក
ជគជៅេកម្មភាេតុលាការជផ្សងជទៀត។ែូចរ្ជន្ះដែរការេន្សរំបេ់េន្ធន្
ររជោន្តីអាចទូោតជ់ៅជលើចំនតួនដបគរបេ់េន្ធន្ររដែលដលងបតរូវការ
េបមាបចុ់ងជោទក្ុងការ�ំនំុ�បមះការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិដែលបានជបបើ
េបមាប�់នជល្មើេជផ្សងៗែូចជាអ្កដែលេេវខ្្ងបតរូវបានជដាះដលងមុន
កំណត់ជដាយស្រដតេន្ធន្ររជៅជោន្តីខលាះមនិមានកដនលាងបគបប់រន។់
បបាកេ់ន្សោំងជលើអាចទូោតប់ានមតួយដផ្កជៅជលើវសិ្លភាេដែលការ

លុបជោេបបហារ�តីវតិបានកាតប់ន្យការជលើកទឹកចិត្េបមាប�់នជល្មើេឲ្យ
ជ ល្ាើយទទតួលកំហុេជា្្ូរនឹងការកាតជ់ោេបស្លក្ុងករណតី ឃាតកម្មមតួយ
ចំនតួន។បបេិនជបើជោេបបហារ�តីវតិបតរូវបានហាមឃាត់ជហើយមានករណតី 
បដន្មឈានែល់ការ�ំនំុ�បមះ�ំនតួេឲ្យការជដាះបស្យតាមរយៈការយល់
បេមទទតួលកំហុេការចំណាយរបេ់រែ្ឋនិងជោន ត្ីបដន្មជៅជលើការរោំរ
តុលាការការកាតជ់ោេបបឹកសាោងជែើមជោទកែូ៏ចជាេន្ធន្ររជោន្តី
អាចនឹងជកើតមានជាលទ្ធផល។វសិ្លភាេចំជោះការចំណាយជនះអាចជកើត
ជ�ើងជន្ះមនិមានអ្កណាែឹងជ�ើយ។

បណឹ្ងវវិាទឧទ្ធរណ៏

កនលាងជៅជនះវធិានអាចកាតប់ន្យការចំណាយរបេ់រែ្ឋតាមរយៈតុលាការ
កំេូលរបេ់រែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា និងភ្ាកង់ាររបេ់រែ្ឋដែលចូលរតួមក្ុងែំជណើ រការ
បណឹ្ងឧទ្ធរណ៍ខនការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។ការេន្សរំបេ់រែ្ឋោងំជនះ
អាចជកើនែល់$50លានែុលាលា រជាជរៀងរាល់ឆ្ា។ំជោះជាយ៉ា ងណាការេន្សំ
ោងំជនះទំនងជាអាចទូោតជ់ដាយដផ្កក្ុងរយៈជេលខលាតីប៉ាុជណាណ ះជដាយស្រ
ដតការចំណាយមតួយចំនតួនរបេ់រែ្ឋេបមាបប់ណឹ្ងឧទ្ធរណ៍អាចបន្រហូតែល់
តុលាការបានជដាះស្បយរាល់បណឹ្ងឧទ្ធរណ៍ដែលមនិោនប់ានេជបមច
េបមាបអ្់កជាប�ុ់ំឃាងំដែលបានទទតួលការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិេតីមុនៗ
មក។ក្ុងរយៈជេលដវងអាចនឹងមានការចំណាយរបេ់រែ្ឋនិងមូលដា្ឋ នតិច

តតួច—ដែលេរបុបបដហល$1លានែុលាលា រជាជរៀងរាល់ឆ្ាំ—
េបមាបទ់ទតួលេវន្ការបណឹ្ងឧទ្ធរណ៍េតី�នជល្មើលបដន្មជទៀតដែលទទតួល
ការកាតជ់ោេឲ្យជាបេ់ន្ធន្ររមតួយ�តីវតិជដាយរ្ម នខ្្ងជដាះដលងជដាយមាន
លកខេខណ្ឌ ។

មនទាតីរដកដបបរែ្ឋ

ការលុបជោលជោេបបហារ�តីវតិនឹងមានឥទ្ធិេលែល់ការចំណាយជលើ
េន្ធន្រររបេ់រែ្ឋជដាយវ ិ្ តីជផ្សងៗ។ម្យ៉ាងការលុបជោលជោេបបហារ�តីវតិ
អាចបណ្ាលឲ្យមានចំនតួន�នជាប�ុ់ំឃាងំនិងខទាងច់ំណាយជលើេន្ធន្ររ
ខ្ពេ់ជាងមុនបន្ិចបន្តួចែូចជាការកាតជ់ោេអ្កជាប�ុ់ំឃាងំដែលផ្ន្ទា 
ជោេេតីមុនឲ្យជាបេ់ន្ធន្ររអេ់មតួយ�តីវតិជដាយមនិអាចមានលកខេខណ្ឌ
ជដាះដលង។ោកេ់ន័្ធជៅនឹងរយៈជេលដែល�នជាប�ុ់ំឃាងំចំណាយជេល
ជាប�ុ់ំឃាងំែយូ៏ររហូតែល់ស្លា បជ់នះការចំណាយោងំជនះទំនងជាមនិមាន
ចំនូនជបចើនជទ។ម្យ៉ាងជទៀតខទាងច់ំណាយជចះដតជកើនជនះទំនងជាជបចើនជាង
ការទូោតជ់ដាយបបាកេ់ន្សដំែលបានេតីការមនិផ្ល់កដនលាងស្្កជ់ៅែល់�ន
ជាប�ុ់ំឃាងំរាបរ់យអ្កដែលរងោ់កំារបបហារ�តីវតិ។ែូចបានេិភាកសាេតីមុន
ជាទូជៅការចំណាយជលើការផ្ល់កដនលាងស្្កជ់ៅែល់�នជាប�ុ់ំឃាងំដែល
េ្ិតក្ុងការកាតជ់ោេអេ់មតួយ�តីវតិវាខ្លាជាងការចំណាយជលើ�នជាបដ់ែល
បបឈមនឹងការកាតជ់ោេមតួយ�តីវតិជដាយមនិអាចមានលកខេខណ្ឌ ជដាះដលង
ជដាយស្រវធិានការេន្ិេុខកាន់ដតខ្លាចជំោះការផ្ល់កដនលាងស្្កជ់ៅនិង
បគបប់គង�នជាប�ុ់ំឃាងំដែលកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។
បបេិទ្ធភាេេរបុខនផលប៉ាះោល់ស្រជេើេន្ធោងំជនះទំនងជាកាតប់ន្យ

ជលើខទាងច់ំណាយេរបុរបេ់រែ្ឋេបមាបែំ់ជណើ រការបបេន័្ធេន្ធន្រររែ្ឋជដាយ
មានចំនតួនទឹកបបាកប់បោឆ្ំាបំបដហលរាបល់ានែុលាលា រ។ជោះបតីជាការេន្សំ
ោងំជនះអាចជបចើនឬតិចជដាយស្រជហតុផលខុេៗរ្កជ៏ដាយ។ឧោហរ
ណ៍បបេិនជបើអបតាការកាតជ់ោេបបហារ�ិវតិដែលមានជៅជេលអន្គត
ជដាយមនិមានការបជងកេើនវធិានការខទាងច់ំណាយផ្ល់ការស្្កជ់ៅែល់�នជា
ប�ុ់ំឃាងំជៅជេលអន្គតដែលបានកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិនឹងបតរូវបានកាត់
បន្យ។ជហតុែូជច្ះនឹងមានការដកដបបការេន្សោំបដែលបណ្ាលមកេតី
វធិានការលបជ់ោលការកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិ។បបេិនជបើចំនតួនការកាត់
ជោេបបហារ�តីវតិចំជោះបុគ្គលជៅជេលអន្គតជដាយរ្ម នការបជងកេើនវធិាន
ការខទាងច់ំណាយេបមាបផ្់ល់កដនលាងស្្កជ់ៅែល់បុគ្គលោងំជនះជៅក្ុង
េន្ធន្ររកជ៏កើនជ�ើងដែរ។េ្ិតជបកាមជេណារ តីយ៉ាូជនះការលុបជោលការកាត់
ជោេបបហារ�តីវតិនឹងបណ្ាលឲ្យការដកដបបការេន្សខំ្ពេ់ជាងការបា៉ា នស់្្ម ន
របេ់ជយើង។



សំណ�ើ ប្រជាមតិ
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្វកិាទូជៅបញជាូ នជៅ្វកិារបេ់SAFEកាលតីហវ័រញ៉ា

វធិានការជនះតបមរូវឲ្យជផទារទឹកបបាកេ់របុចំនតួន$100លានែុលាលា រអាជមរកិ
េតី្វកិារែ្ឋទូជៅជៅឲ្យមូលនិ្ិរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា SAFEោបេ់តីឆ្ាំ2012-13
រហូតែល់ឆ្ាំ2015-16។ជាលទ្ធផលបបភេ្នធាន្វកិាទូជៅតិចតូចនឹង
មានជែើម្ តីឧបត្ម្ភកម្មវ ិ្ តីរបេ់រែ្ឋជផ្សងៗក្ុងឆ្ាោំងំជន្ះប៉ាុដន្មូលនិ្ិបដន្ម
នឹងមានេបមាបទ់តីភ្ាកង់ាររដា្ឋ ភបិាលមូលដា្ឋ ន
ជាអ្កទទតួល�ំនតួយោងំជនះ។ជដាយជហតុថាមូលនិ្ិដែលបានផ្ល់េតីមូល
និ្ិរែ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា SAFEជៅទតីភ្ាកង់ារដា្ឋ ភបិាលមូលដា្ឋ នបណ្ាលឲ្យ
មានការោបខ់លាតួននិងការកាតជ់ោេបដន្មជហតុជនះវធិានការជនះអាចបជងកេើន
ការចំណាយរបេ់រែ្ឋនិងជោន ត្ីេំរាបែំ់ជណើ រការ�ំនំុ�បមះក្តីនិងេន្ធន្ររ។

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធជផ្សងជទៀត

ការស្ងេងេ់ន្ធន្ររ។វធិានការជនះកអ៏ាចជ្វើឲ្យមានផលប៉ាះោល់ែល់
ការចំណាយជៅជលើការស្ងេងេ់ន្ធ្ន្ររន្ជេលអន្គតជដាយស្រដត
ការអនុញ្្ញ តជអាយរែ្ឋជចៀេវាងការចំណាយជៅជលើេមា្ភ រៈោកេ់ន័្ធជៅនឹង
ការផ្ល់កដនលាងស្្កជ់ៅដែលមានចំនតួនជកើនខនអ្កជាប�ំុ់ឃាងំរងោបំបហារ
�តីវតិ។ប៉ាុដន្វសិ្លភាេខនការេន្សដំបបជនះនឹងដផអែកជៅជលើកំជណើ នខនចំនតួនអ្កជាបេ់ន្ធន្ររដែលបានផ្ន្ទា ជោេក្ុងជេលអន្គតថាជតើរែ្ឋគតួដតជប�ើេ
ជរ ើេកដនលាងស្្កជ់ៅបបជភទណាេបមាបអ្់កជាបេ់ន្ធន្ររដែលបានផ្ន្ទា
ជោេនិងកំជណើ នចំនតួនអ្កជោេទូជៅន្ជេលអន្គត។

ផលប៉ាះោល់ជលើអបតាឃាតកម្ម។ែល់កំរតិដែលថាការហាមឃាតក់ារជបបើ
បបាេ់ជោេបបហារ�តីវតិអាចបងកេឲ្យមានឧបទទាវជហតុឃាតកម្មជៅរែ្ឋកាលតីហវ័រ
ញ៉ា ជហតុជនះវធិានការអាចប៉ាះោល់ែល់ការចំណាយរកយុតិ្មោ៌ងឧបកិែ្ឋ
កម្មរបេ់រដា្ឋ ភបិាលរែ្ឋនិងមូលដា្ឋ ន។បបេិនជបើមានផលប៉ាះោល់ស្រជេើេន្ធ
គឺរ្ម ននរណាែឹងជ�ើយ។

ជេចក្តីេជងខេប

េរបុមកវធិានការជនះអាចបណ្ាលឲ្យមានការេន្សបំបាកច់ជំោះរដា្ឋ ភិ
បាលរែ្ឋនិងមូលដា្ឋ នដែលោកទ់ងជៅនឹងការ�ំនំុ�បមះក្តីឃាតកម្មបណឹ្ង
វវិាទឧទ្ធរណ៍និងមនទាតីរដកដបបរែ្ឋ។ការេន្សបំបាកេ់ន្សោំងំជនះទំនងជាមាន
ទឹកបបាកប់បដហល$100លានែុលាលា រជាជរៀងរាល់ឆ្ាំក្ុងរយៈេតីរបតីឆ្ាែំំបូង
និងជកើនែល់ជៅបបដហលជា$130លានែុលាលា រជាជៅជេលជបកាយៗជទៀត។
ចំនតួនេិតបបាកែខនការេំន្សបំបាកប់បោឆ្ំាអំាចមានកបមតិខ្ពេ់ឬោបរហូត
ែល់ជៅរាបេិ់បលានែុលាលា រជដាយដផអែកជៅជលើកត្ាជផ្សងៗដែលរតួមមាន
រជបៀបអនុវត្វធិានការនិងអបតាខនកាតជ់ោេបបហារ�តីវតិនិងការបបហារ�តីវតិ
ដែលអាចនឹងជកើតមានជ�ើងជៅជេលអន្គតបបេិនជបើវធិានការជនះមនិបតរូវ
បានអនុមត័ជដាយអ្កជបាះជឆ្ាត។ជលើេេតីជនះជៅជទៀតវធិានការជនះនឹង
តបមរូវឲ្យរែ្ឋផ្ល់�ំនតួយជាទឹកបបាកេ់របុចំនតួន$100លានែុលាលា រអាជមរកិ
ជៅឲ្យទតីភ្ាកង់ារអនុវត្ចបាបត់ាមមូលដា្ឋ នក្ុងរយៈជេលបតួនឆ្ាជំបកាយៗជនះ។


