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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

សាវតារ

នី្រិ�នលេ្ើសចញាបាប់
ពន្នាគារ និងមន្ទដីរបុននដីតិសមតាបទារដ្ឋ California (California  

Department of Corrections and Rehabilitation CDCR)  

ចាត់ដចង្បព័ន្ពន្នាគាររដ្ឋ ។ CDCR គឺទទួលខុស្តរូវចំហោះការរកលំហៅោ្តាន

ឲតាយនដីតិរន ដដល្តរូវោនជាប់ហទាសននបទឧ្កិដ្ឋធងៃន ់ដដល្តរូវោនផ្ល់ជា

អត្សញ្តាណហោយចតាបាប់រដ្ឋ ថាការបំោនយា៉តាងធងៃន់ធងៃរ ឬេឹងតាសា ក៏ដូចជាការបំោន

ខាងផលៃជូវហ្ទមួយ្បហ្ទដដរ ។ ឧទាេរណ៍ននបទឧ្កិដ្ឋហោយេឹងតាសា មានរួមជាមួយ

ឃតកម ្ការបលៃន ់និងការរំហលា្ ។ ឧទាេរណ៍ននបទឧ្កិដ្ឋធងៃន់ធងៃរ មានរួមជាទ្មង់

ននការវាយតប ់ជាមួយនឹងបំណងហធវើការបលៃន ់។  មណ្ឌលក៏មានទំនួលខុស្តរូវ  

ចំហោះការរកលំហៅោ្តានឲតាយបុគ្គល ដដលោនជាប់ហទាស នឹងបទឧ្កិដ្ឋធងៃន់ឯហទៀត  

(ដូចជាការលួចថានតាក់ខ្ពស់) ហៅក្នចុងករណដីហនាះបុគ្គលទាំងហនាះោនជាប់ហទាសនន

ទហងវើបទហល្ើសធងៃន់ធងៃរ េឹងតាសា ឬបទហល្ើសខាងផលៃជូវហ្ទមួយ្បហ្ទ ។ ចាប់ហផ្ើមដខ  

មិ្ុនា ្នតាំ 2016, មាន្បមាណជាបុគ្គល 128,000 នាក់ហៅក្នចុងពន្នាគារ

រដ្ឋ ។  ខាងហ្កាមហនះ ហយើងពិភាកតាសាអំពដីការោក់ហទាស ននរនហល្ើសដដលជានដីតិរន

និងការហ្បើសវនាការហោយការពិចារណចំហោះការហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ និងការ

ហ្បើសវនាការននការហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ និង ឥណទានននការោក់ហទាស ។ 

ការោែ់លទសនី្រិ�ន ។ បុគ្គល្តរូវោនោក់ហៅក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង ហៅហ្កាមការោក់

ហទាសគាមតានកំណត ់ការោក់ហទាសមានកំណត់ ។ ហៅហ្កាមការោក់ហទាសគាមតាន

កំណត,់ បុគ្គលដដល្តរូវោនោក់ហទាស្តរូវោនបញ្តាឲតាយោក់ឃុំក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង  

ចំហោះលក្ខខណ្ឌដដលរួមមានកំណត់ហពលជាប់ឃុំអបតាបបរមា ដតគាមតានការជាប់ឃុំ

អតិបរមា ដូចជា 25-្នតាំ-រេូតដល់-អស់មួយរដីវិត ។ ហៅហ្កាមការោក់ហទាស

មានកំណត់, បុគ្គលទទួលនូវលក្ខខណ្ឌននការឃុំខលៃលួនក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង ហោយកំណត់

ហពលជាក់ចតាបាស់ ជាមួយនឹងកាលបរិហចឆេទនន ការហោះដលងពិត្ោក់ដ ។ មនុសតាសភាគ

ហ្ចើនដដលហៅក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំងរដ្ឋ ោនទទួលនូវការោក់ហទាស មានកំណត់ ។

បុគ្គលហៅក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង ្តរូវោនោក់ហទាស ចំហោះបទឧ្កិដ្ឋថានតាក់ខ្ពស ់ឬ
ចមតាបង ។  ពួកហគរួនកាលជាប់ឃុំបដន្ថមហទៀត ហោយហ្ពើដតបទឧ្កិដ្ឋថានតាក់ទាប 
ចំហោះអវដីដដលខលៃលួនជាប់ហទាស ក្នចុងអំេចុងហពលជាមយគានតា ។ បដន្ថមហទៀត, ចតាបាប់
រដ្ឋរួមមាននូវការបដន្ថមហៅហលើ ការោក់ហទាសឃុំឃំងបដន្ថម ដដលអាចបហងកើនចំនួន

ននអំេចុងហពល ដដលបុគ្គលនឹងជាប់ឃុំឃំង ។ ជាឧទាេរណ៍ រនដដលោន

ជាំប់ហទាសពដីមុន ហោយបទហល្ើសដ៏ធងៃន់ធងៃរ ឬ េឹងតាសា តាមធម្តា ្តរូវដតជាប់ឃុំ

ក្នចុងកំណត់ហពល មួយហទវរជាពដីរ ចំហោះការ្ប្ពឹត្ិបទឧ្កិដ្ឋ្ ្ដីណមួយ ។ 

សវនាការលោយការពិចារណាចំលោះការលោះកេង�នេែ្ខែណ្ឌ។ បនា្តាប់ពដី

បុគ្គលហនាះោនជាប់ឃុំឃំងចំនួនអបតាបបរមា ននចំនួន្ នតាំននការោក់ហទាសគាមតាន

កំណត,់ គណៈកម្ការសវនាការចំហោះការហោះដលងហោយមានលក្ខខណ្ឌ 
(Board of Parole Hearings, BPH) ចាត់ដចងនូវការពិចារណចំហោះ

ការហោះដលងហោយមានលក្ខខណ្ឌ ហដើមតាបដីសហ្មចថា ហតើបុគ្គលហនះ មានលក្ខណៈ

សមតាបត្ិ្តឹម្តរូវ ចំហោះការហោះដលងពដីមន្ទដីរឃុំឃំង ។ ជាឧទាេរណ៍, BPH 
នឹងចាត់ដចងសវនាការមួយដបបហនាះ ស្មាប់បុគ្គលដដលោនជាប់ហទាសស្មាប់

បុគ្គលដដល្តរូវោនោក់ហទាសឲតាយជាប់ឃុំឃំង 25-្នតាំ-រេូតដល់-អស់មួយរដីវិត 
បនា្តាប់ពដីបគ្គលហនាះ្តរូវោនឃុំខលៃលួនអស ់ 25 ្នតាំក្នចុងពន្នាគារ ។ ្បសិនហបើ BPH 
សហ្មចថា នឹងមិនហោះដលងបុគ្គលពដីមន្ទដីរឃុំឃំងហទ គណៈកម្ការនឹងចាត់ដចង

នូវសវនាការតាមហ្កាយ ហៅក្នចុងហពលអនាគត ។  បុគ្គលទាំងឡាយដដល

ទទួលការោក់ហទាសមានកំណត់ពុំចាំោច់្តរូវការ ការពិចារណចហំោះការហោះដលង

ហោយមានលក្ខខណ្ឌមួយ ដដលនឹង្តរូវោន ហោះដលងពដីមន្ទដីរឃុំឃំង ហៅឯចុង

បញ្ប់ននការោក់ហទាសរបស់ខលៃលួន ។ បែុដន,្ បុគ្គលខលៃះ ឥេជូវហនះកំពុងដតមាន

លក្ខណៈសមតាបត្ិ ចំហោះការហ្បើសវនាការហោយការពិចារណចំហោះការហោះដលង

មានលក្ខខណ្ឌ មុននឹង្តរូវោនជាប់ឃុំឃំង ក្នចុងអំេចុងហពលននការោក់ហទាសទាំង

្សុងហនាះ ។ ជាឧទាេរណ៍, បុគ្គលមួយ្បហ្ទ ដដលមិនទាន់្តរូវោនោក់ហទាស 
ចំហោះបទឧ្កិដ្ឋធងៃន់ធងៃរ ឥេជូវហនះមានលក្ខណៈសមតាបត្ិ ចំហោះការពិចារណចំហោះ

ការហោះដលងហោយមានលក្ខខណ្ឌ បនា្តាប់ពដីពួកហគោនជាប់ឃុំឃំង ក្នចុងអំេចុងហពល

• អនុញ្តាតឱតាយមានការពិចារណលក្ខខណ្ឌហោះដលងស្មាប់មនុសតាសដដលោន
ផ្នា្តាហទាសពដីបទ ហល្ើសអេិងតាសា ហលើការបញ្ប់ននរយៈហពលជាប់ពន្នាគារ
ចំហោះបទហល្ើសបឋមរបស់ពួកហគ ដូចដដលោនកំណត់។

• អនុញ្តាតនាយកោ្តានដកត្មង់និងការសា្តារនដីតិសមតាបទាទទួលោនរ
ង្តាន់ហៅហ្កឌដីតការផ្នា្តាហទាសស្មាប់ការសា្តារនដីតិសមតាបទា ឥរិយាប្លអ
ឬសមិទ្ិផលអប់រំ។

• ត្មរូវឱតាយនាយកោ្តានដកត្មង់និងសា្តារនដីតិសមតាបទាទទួលយកបទបតាបញ្ញត្ិ
ហដើមតាបដីអនុវត្លក្ខខណ្ឌហោះដលងនិងបទបតាបញ្ញត្ិហ្កឌដីតផ្នា្តាហទាសនិងធានា
ថាពួកហគហលើកកំពស់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ។

• ផ្ល់រូននូវហៅ្កមតុលាការអនដីតិរននឹងហធវើការហប្ជា្តាចិត ្ហលើញតិ្

្ពះរារអាជា្តាថាហតើអនដីតិរន អាយុ 14 ្នតាំនិងហ្ចើនជាងហនះគួរដត្តរូវោន
កាត់ហទាសនិងផ្នា្តាហទាសដូចមនុសតាសហពញវ័យស្មាប់ បទហល្ើសដដលោន
បញ្តាក់ដដរឬហទបញ្តាក់ដដរឬហទ។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី
្េប៉ះោេ់ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និង
រោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន:់

• ការសនតាសំរបស់រដ្ឋសុទ្ទំនងជារាប់សិបលានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំ ជាចមតាបង
ហោយសារការកាត់ បន្ថយចំនួនមនុសតាសហៅក្នចុងពន្នាគារ។ ការ
សនតាសំគឺអា្ស័យហលើរហបៀបបទបតាបញ្ញត្ិជាក់លាក់ ្តរូវ ោនអនុវត្។ 

• ការចំណយហលើការហខានធដីសុទ្ទំនងជាបដីបួនលានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំ។

ការ្្នា្ញាលទសឧតែិដ្ឋ�ន។ េ័ែ្ខែ័ណ្ឌលោះកេង។  
ែិច្ដំលណើរការនី្រិវិធីឧតែិដ្ឋ�នជាអនី្រិ�ន និងការ្្នា្ញាលទស។  
វិលសាធនែ្្ធ្្នុញ្ញលោយការល្្ើ្តបជាសិទិ្ធ និងចញាបាប់។
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ោក់កណ្តាល់ននការោក់ហទាសក្នចុង.មន្ទដីរឃុំឃំងរបស់ខលៃលួន ។ ហនះគឺជាវិធានការមួយ 
ដដលោនសា្តាបនា ហោយតុលាការសេព័ន ្ហដើមតាបដីនឹងកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ហទាស 
ក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំងរបស់រដ្ឋ ។

ឥណទនចំលោះការោែ់លទស ។ ចតាបាប់រដ្ឋឥេជូវហនះ អនុញ្តាតឲតាយ CDCR 
ឲតាយផ្ល់ឥណទាន ហៅហ្កាមលក្ខខណ្ឌ មួយ្បហ្ទ ចំហោះអ្នកជាប់ហទាសននមន្ទដីរ

ឃុំឃំង ហដើមតាបដីកាត់បន្ថយអំេចុងហពល ដដលពួកហគ្តរូវជាប់ក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង.។ 
ឥណទានទាំងឡាយ្តរូវោនផ្ល់ឲតាយ ស្មាប់ឥរិយាបទលអ ឬចំហោះការចូលរួមក្នចុង

ការងរ ការបំោក់បំបែន ឬកម្វិធដីអប់រ ំ។ ហលើសពដីរភាគបដីនន្កុមអ្នកជាប់ហទាស មាន

លក្ខណៈសមតាបត្ិហដើមតាបដីទទួលឥណទាន ។ ចតាបាប់រដ្ឋោក់កំេិត ចំនួនអំេចុងហពល 
ដដលអ្នកជាប់ហទាស ្តរូវោនកាត់បន្ថយហោយឥណទាន ។ ជាឧទាេរណ៍, មាន

អ្នកជាប់ហទាសចំនួនជាងោក់កណ្តាល ដដលមានលក្ខណៈសមតាបត្ិចហំោះឥណទាន 
ដដលអាចកាត់បន្ថយការោក់ហទាសរេូតដល់  15 ភាគ រយ ពដីហ្ោះដតមានការ

ោក់ហទាសចំហោះបទឧ្កិដ្ឋេឹងតាសា ។

្រុលការអនី្រិ�ន
យុវវ័យ្តរូវោនហចាទ ចំហោះបទឧ្កិដ្ឋ ក្នចុងហពលហគមានអាយុហ្កាម 18 ្នតាំ ជា
ទូហៅ្តរូវោនកាត់ហសចក្ដីក្នចុងតុលាការអនដីតិរន ។ បែុដន ្ហៅហ្កាមសា្តានភាពមួយ

ចំនួន ពួកហគក៏អាចយកមកកាត់ហសចក្ដីក្នចុងតុលាការនដីតិរនផងដដរ ។ ខាងហ្កាមហនះ

ហយើងពិភាកតាសាអំពដីដំណក់ការ ចំហោះការសហ្មចថាហតើយុវវ័យមានតាក់ ្តរូវដតយកមកកាត់

ហសចក្ដីក្នចុងតុលាការអនដីតិរន ឬតុលាការនដីតិរន ។

តែុ្យុវវ័យលៅែ្ននុង្រលការអនី្រិ�ន ។ នដីតិវិធដីតុលាការអនដីតិរន គឺខុសភានតាពដី 
នដីតិវិធដីតុលាការនដីតិរន ។ ជាឧទាេរណ៍, ហលាកហៅ្កមតុលាការអនដីតិរន ពុំ
ោក់ហទាសយុវវ័យមានតាក់ ហៅនឹងកំណត់ននការឃុំក្នចុង មន្ទដីរឃុំឃំង ឬគុកហេើយ ។  
ផ្ទចុយហៅវិញ, ហលាកហៅ្កមសហ្មច នូវការោក់ក្នចុងមន្ទដីរបុននដីតិសមតាបទា្តឹម ្តរូវ 
(ដូចជាការពតាយាោលការហញៀនហ្គៀងហញៀន) ស្មាប់យុវវ័យ ហោយសំអាងហៅហលើ

កតា្តានានា ដូចជាបទហល្ើស និង្បវត្ិបទឧ្កិដ្ឋរបស់យុវវ័យ ។ ្មមាណយុវវ័យ 
44,000 នាក់្តរូវោនកាត់ហសចក្ដី ហៅក្នចុងតុលាការអនដីតិរន ក្នចុង្ នតាំ 2015។ 
្កុមមណ្ឌល ជាទូហៅទទួលខុស្តរូវចំហោះអនដីតិរន ហោយោក់ក្នចុងមន្ទដីរពតាយាោល 
្សបតាមបញ្តារបស់តុលាការ ។ យុវវ័យខលៃះ ្តរូវោនោក់ក្នចុងមន្ទដីរពតាយាោល ហៅក្នចុង

កដនលៃងអនដីតិរនមណ្ឌល ។ បែុដន ្្បសិនហបើហលាកហៅ្កមរកហឃើញថា យុវវ័យោន

្ប្ពឹត្ិបទឧ្កិដ្ឋធងៃន់ មួយចំនួន ដូចដដលោនដចងហៅហ្កាមខចតាបាប ់(ដូចជា

ឃតកម ្ការបលៃន ់និង បទហល្ើសខាងផលៃជូវហ្ទមួយចំនួន), ហលាកហៅ្កមអាចោក់

យុវវ័យក្នចុងកដនលៃងអនដីតិរនរដ្ឋ ។ ចតាបាប់រដ្ឋត្មរូវឲតាយ្កមុមណ្ឌល ជាទូហៅបង់មួយដផ្នក

ននតនមលៃសានតាក់ហៅ ក្នចុងកដនលៃងរដ្ឋទាំងហនះ ។ យុវវ័យដដលោនហោះដលង ពដីកដនលៃង
អនដីតិរនរដ្ឋ តាមធម្តា្តរូវោនហមើលខុស្តរូវ ហៅក្នចុងសេគមន ៍ហោយមននងៃដីពតាយលួរ

ហទាសមណ្ឌល ។ 

តែុ្យុវវ័យលៅែ្ននុង្រុលការនី្រិ�ន ។ ហៅក្នចុងសា្តានភាពមួយចំនួន យុវវ័យដដល

្តរូវោនហចាទ ក្នចុងការ្ប្ពឹត្ ិបទឧ្កិដ្ឋ ក្នចុងហពលហគមានអាយុ 14 ្នតាំឬចាស់ជាង 
អាច្តរូវយកមកកាត់ហសចក្ដី ក្នចុងតុលាការនដីតិរន និងទទួលការោក់ហទាសនដីតិរន

ផងដដរ ។ (បុគ្គលដដល្តរូវោនហចាទ ចំហោះការ្ប្ពឹត្ិបទឧ្កិដ្ឋ មុនហពលហគមាន

អាយុ 14 ្នតាំ ្តរូវមានករណដីរបស់ខលៃលួន កាត់ហសចក្ដីហៅចំហោះតុលាការ អនដីតិរន) 

។ ករណដីដបបហនះ ្តរូវអាចបញ្ជូនហៅតុលាការនដីតិរន ហៅក្នចុងរហបៀបបដី្បហ្ទ ។

• ោនលយាងលោយសវ័យតបវ្រ្ិ លៅលេើភាពធងៃន់ធងៃរថនបទឧតែិដ្ឋ ។ ្បសិន
ហបើយុវវ័នមានតាក់្តរូវោនហចាទ ក្នចុងការ្ប្ពឹត្ិឃតកម ្ឬបទហល្ើសខាង
ផលៃជូវហ្ទមួយចំនួន ហៅក្នចុងសា្តានភាពពិហសសមតាយា៉តាង ដដលហធវើឲតាយបទឧ្កិដ្ឋ
កាន់ដតធងៃន់ធងៃរ (ដូចជា្តរូវោនហចាទថា ការហធវើទារណ្ឌកម្ដល់រនរង
ហ្គាះ) ហគនឹង្តរូវោនកាត់ហសចក្ដី ហៅក្នចុងតុលាការនដីតិរន ។ 

• តសបតា្ការសលត្ចចិ្្ររបស់សុភាចារបុរស លោយលយាង
លៅលេើបទឧតែិដ្ឋ និងតបវ្រ្ិថនបទឧតែិដ្ឋ ។ ្បសិនហបើយុវវ័យមាន
្បវត្ិបទឧ្កិដ្ឋហ្ចើន និង/ឬ ្តរូវោនហចាទហទាសចំហោះបទឧ្កិដ្ឋមួយ
ចំនួន ដូចដដលោនដចងក្នចុងខចតាបាប ់(ដូចជាឃតកម)្ សុភាចារបុរស
អាចោក់នូវការហចាទ្បកាន់ហោយផ្តាល់ ហៅក្នចុងតុលាកានដីតិរន ។
្កុមសុភាចារបុរសមានសមត្ថភាពហនះ ហៅក្នចុងករណដីកាន់ដតហ្ចើន 
ស្មាប់យុវវ័យ ដដលមានអាយុ 16 ្នតាំឬ 17 ្នតាំ ក្នចុងហពលដដល
បទឧ្កិដ្ឋ្តរូវោន្ប្ពឹត្ិ ហោយអស់អញនក ដដលមានអាយុ 14 
្នតាំឬ 15 ្នតាំ ។

• តសបតា្ការសលត្ចចិ្្ររបស់លលែលៅតែ្ លោយក្អែែលៅលេើ
សវនាការ ។ សុភាចារបុរសមានតាក់អាចហស្នើរសុំសវនាការមួយ ដដលហៅ
ក្នចុងហនាះហលាកហៅ្កមតុលាការអនដីតិរន សហ្មចចិត្ថាហតើយុវវ័យ  
គបតាបដីនឹង្តរូវបញ្ជូនហៅតុលាការ នដីតិរនឬអត ់។ ចំហោះយុវវ័យដដល
មានអាយុ 14 ្នតាំឬ 15 ្នតាំហៅហពលបទឧ្កិដ្ឋ ្តរូវោន្ប្ពឹត្ិ 
បទឧ្កិដ្ឋហនាះ្តរូវដតជាបទឧ្កិដ្ឋដ៏ធងៃន ់ដដលោនដចងហៅក្នចុងខចតាបាប ់
(ដូចជាឃតកម ្ការបលៃន ់និង បទហល្ើសខាងផលៃជូវហ្ទមួយចំនួន) ។ 
ចំហោះយុវវ័យដដលមានអាយុ 16 ្នតាំឬ 17 ្នតាំ ហៅហពលដដល
បទឧ្កិដ្ឋ្តរូវោន្ប្ពឹត្ិ, សុភាចារបុរសអាចដសវងរកសវនាការហនះ 
ចំហោះបទឧ្កិដ្ឋណមួយ បែុនាមតានតាមធម្តា នឹង្ប្ពឹត្ិបទឧ្កិដ្ឋ
កាន់ដតធងៃន ់ឬចំហោះយុវវ័យដដលមាន្បវិត្បទឧ្កិដ្ឋហ្ចើន ។  

តាមចំដណកដដលទាក់ទង មានយុវវ័យពដីរបដីរូប ្តរូវោនបញ្ជូនហៅតុលាការ

នដីតិរន ហរៀងរាល់្នតាំ ។ ជាឧទាេរណ៍, មានចំនួនយុវវ័យតិចជាង 600 នាក់

ដដល្តរូវោនបញ្ជូនហៅតុលាការនដីតិរនក្នចុង្ នតា ំ2015 ។ មានយុវវ័យតិចជាង 
100 នាក់្តរូវោនបញ្ជូនហៅតុលាការនដីតិរន ្សបតាមការវិនិចឆេ័យរបស់ហលាក

ហៅ្កម ហោយសំអាងហៅហលើសវនាការ ។ លិខិតរំលឹក្តរូវោនហផញើរហៅតុលាការ

នដីតិរន ហោយសវ័យ្បវត្ិ ហោយសំអាំងហៅហលើភាពធងៃន់ធងៃរននបទឧ្កិដ្ឋរបស់វា ឬ
្សបតាមការវិនិចឆេ័យរបស់សុភាពចារបុរស ហោយសំអាងហៅហលើបទឧ្កិដ្ឋ និង/ឬ 
្បវត្ិបទឧ្កិដ្ឋរបស់ហគ ។

យុវវ័យដដល្តរូវោនជាប់ហទាស ក្នចុងតុលាការនដីតិរនហៅហពលដដលពួកហគមានអាយុ

ហ្កាម 18 ្នតាំ ដដលតាមធម្តា ្តរូវោនឃត់ទុកក្នចុងកដនលៃងអនដីតិរនរដ្ឋស្មាប់

ដផ្នកននការោក់ហទាសរបស់ហគ ។  ហៅហពលយុវវ័យទាំងហនះចូលដល់អាំយុ 18 
្នតាំ, តាមធម្តា ពួកហគ្តរូវោនបញ្ជូនហៅមន្ទដីរឃុំឃំងរដ្ឋ ។ បែុដន,្ ្បសិនហបើការ

ោក់ហទាសរបស់ហគមានកំណត់ខលៃដីល្ម ថាហគអាចសហ្មច កំណត់លក្ខខណ្ឌរបស់

ខលៃលួន មុននឹងចូលដល់អាយុ 21, ពួកហគជាំប់ឃុំចំហោះការោក់ហទាសទាំង្សុងរបស់

ហគ ហៅក្នចុងទដីកដនលៃងអនដីតិរនរដ្ឋ ។ រដ្ឋបង់តនមលៃទាំង្សុងននការផ្ល់លំហៅោ្តានដល់

យុវវ័យ ហៅក្នចុងកដនលៃងអនដីតិរនរដ្ឋ គឺជាអ្នកដដល្តរូវជាប់ហទាស ហៅក្នចុងតុលាការ

ហសចក្ដីហស្នើ
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កិច្ដំហណើរការនដីតិវិធដីឧ្កិដ្ឋរនជាអនដីតិរន និងការផ្នា្តាហទាស។
 វិហសាធនកម្ធម្នុញ្ញហោយការហផ្ើម្បជាសិទិ ្និងចតាបាប់។
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

នដីតិរន ។ បនា្តាំប់ពដីបញ្ប់ការោក់ហទាសរបស់ហគ យុវវ័យទាំងហនះ តាមធម្តា្តរូវោន

ហមើលខុស្តរូវ ហៅក្នចុងសេគមន ៍ហោយសានតាក់ការហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌរដ្ឋ ។ 

សំលណើ
វិធានការហនះហធវើការផ្តាស់ប្ជូរចំហោះរដ្ឋធម្នុញរដ្ឋ ហដើមតាបដីបហងកើនចំនូនអ្នកជាប់ឃុំ ដដល

មានលក្ខណៈសមតាបត្ិចំហោះ ការពិចារណចហំោះការហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ ហេើយ

អនុញ្តាតឲតាយ CDCR ឲតាយផ្ល់ឥណទានចំហោះការោក់ហទាស ចំហោះអ្នកជាប់ឃុំ ។ 
វិធានការហនះ ក៏ហធវើការផ្តាស់ប្ជូរចំហោះចតាបាប់រដ្ឋ ហដើមតាបដីត្មរូវឲតាយយុវវ័យ មានសវនាការ

ក្នចុងតុលាការអនដីតិរន មុននឹងពួកហគ្តរូវអាចបញ្ជូនហៅតុលាការ នដីតិរន ។ ហយើង

ពិព័ណ ៌ការផ្ល់ទាំងហនះ ហៅក្នចុងហសចក្ដីលំអិតកាន់ដតលអិតលអន ់ខាងហ្កាម ។

ការេិ្រេូរអំពីការលោះកេងលោយ�នេែ្ខែណ្ឌ សត�ប់�នលេ្ើសចញាបាប ់លោយ

គាមញានហរឹងញាសា ។ វិធានការផ្តាស់ប្ជូររដ្ឋធម្នុញរដ្ឋ ហដើមតាបដីហធវើឲតាយបុគ្គលដដល្តរូវោនោក់

ហទាស នន បទហល្ើស "បទឧ្កិដ្ឋឥតេឹងតាសា" ឲតាយមានលក្ខណៈសមតាបត្ិចំហោះការ

ពិចារណចំហោះការហោះដត្លែងហោយមានលក្ខខណ្ឌ បនា្តាប់ពដីការជាប់ក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង 
តាមកំណត់ទាំង្សុង ចំហោះបទហល្ើសចមតាបងរបស់ខលៃលួន ។ ជាលទ្ផលមួយ, BPH 
នឹងសហ្មចថា នឹងហោះដលងបុគ្គលទាំងហនាះ មុននឹងពួកហគោនបហ្មើនូវការជាប់ឃុំ

បដន្ថមហទៀត ចំហោះបទឧ្កិដ្ឋឯហទៀត ឬការ បហងកើននូវការោក់ហទាស ។ 

វិធានការត្មរូវ CDCR ឲតាយហ្រើសយកនដីតិបញ្ញត្ិ ហដើមតាបដីអនុវត្ការផ្តាស់ប្ជូរទាំងហនះ។ 
្វដីហបើវិធានការ និងចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន មិនបញ្តាក់ថា បទឧ្កិដ្ឋណមួយ ដដល្តរូវោន

ផ្ល់ន័យនិយមថា ជាទហងវើគាមតានេឹងតាសាហេើយ, ការវិភាគហនះ សនិោ្តានថាបទហល្ើស

ថានតាក់ខ្ពស់ គាមតានេឹងតាសាមួយ នឹងរួមមានបទហល្ើសថានតាក់ខ្ពស់ណមួយ ដដលមិន្តរូវ

ោនដចង្ោប់យា៉តាងជាក់ចតាបាស់ ហៅក្នចុងខចតាបាប ់ដដលរាប់ទុកជា ទហងវើ េឹងតាសាហេើយ។ 
ដល់ដខតុលា ្នតាំ 2015, មាន្បមាណជាបុគ្គល 30,000 នាក់ ហៅក្នចុង

មន្ទដីរឃុំឃំងរដ្ឋ ដដលនឹង្តរូវោនបែះទង្គិចហោយការផ្ល់ននការពិចារណនន ការហោះ 
ដលងហោយមានលក្ខខណ្ឌននវិធានកា ។ បដន្ថមហទៀត មានបគ្គល្បមាណជា 
7,500 នាក់ដដលោនោក់ចូលន្ទដីរឃុំឃំងរដ្ឋ ដដលមានលក្ខណៈសមតាបត្ិចហំោះ 
ការពិចារណចំហោះការហោះដលងហោយមានលក្ខខណ្ឌ ហៅហ្កាមវិធានការហនះ ។ 
បុគ្គលដដល្តរូវោនបែះទង្គិចហោយការផ្តាស់ប្ជូរខាងហលើ ដដលបច្ចុបតាបន្នហនះោនជាំប់

ឃុំ ្បមាណពដីរ្នតាំ ក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង មុននឹង្តរូវោនយកមកពិចារណ ចំហោះការ

ហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ និង/ឬ ការហោះដលង ។ ហៅហ្កាមវិធានការហនះ ហយើង

្បមាណថា បុគ្គលទាំងហនះ អាចជាប់ឃុំ្បមាណ មួយ្នតាំកនលៃះហៅក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង 
មុននឹង្តរូវោនយកមកពិចារណ ចំហោះ

ការហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ និង/ឬ ការហោះដលង ។

សិទ្ធិអំណាចចំលោះការ្្េ់ឥណទន ។ វិធានការហនះក៏ផ្តាស់ប្ជូររដ្ឋធម្នុញរដ្ឋ ហដើមតាបដី
ផ្ល់ដល CDCR នូវសិទ្ិអំណច ហដើមតាបដីនឹងផ្ល់ឥណទាន ដល់អ្នកជាប់ឃុ ំ 
ស្មាប់០រិយាបទលអ និងបុននដីតិសមតាបទាោនច្មុងចហ្មើន ឬការសហ្មចនូវការ

អប់រំ ។ មណ្ឌលអាចផ្ល់ឥណទានបដន្ថម ចំហោះអស់អ្នក ដដលឥេជូវហនះ មាន

លក្ខណៈសមតាបត្ិចហំោះឥណទាន និងឥណទានចំហោះអស់អ្នកដដលគាមតានលក្ខណៈ 
សមតាបត្ិចំហោះវាផងដដរ ។ ជាលទ្ផលមួយ, CDCR អាចបហងកើនចំនួនឥណទាន

ដដលអ្នកជាប់ហទាសអាចទទួលោន ដដលនឹងកាត់បន្ថយចំនួនហពលននការជាប់ក្នចុង 
មន្ទដីរឃុំឃំង.។ 

អនី្រិ�នបញ្លូនលៅសវនាការ. វិធានការផ្តាស់ប្ជូរចតាបាប់រដ្ឋ ហដើមតាបដីត្មរូវថា មុននឹង

យុវវ័យ្តរូវអាចបញ្ជូលហៅតុលាការនដីតិរន ពួកហគ្តរូវដតមានសវនាការ ហៅក្នចុង

តុលាការអនដីតិរន ហដើមតាបដីសហ្មចថា ពួកហគនឹង្តរូវអាចបញ្ជូន ឬអត ់។ ជាលទ្ផល, 

រហបៀបដតមួយហដលយុវវ័យមានតាក់ ្តរូវអាចកាត់ហសចក្ដី ហៅក្នចុងតុលាការនដីតិរន 

គឺថាហលាកហៅ្កមអតដី្ិរន ហៅក្នចុងសវនាការ សហ្មច នឹងបញ្ជូនយុវវ័យហនាះ 

ហៅតុលាការនដីតិរនបែុហណ្តាះ ។ យុវវ័យដដល្តរូវោនហចាទ ចំហោះការ្ប្ពឹត្ិ

បទឧ្កិដ្ឋធងៃន់ណមួយ ថានឹង្តរូវយកមកកាត់ហសចក្ដីហោយសវ័យ្បវត្ិហទៀតហៅ

ក្នចុងតុលាការនដីតិរនហទៀត ហោយសំអាងហៅហលើ ដតការសហ្មចចិត្របស់

សុភាចារបុរសបែុហណ្តាះ ។ បដន្ថមហទៀត វិធានការបញ្តាក់ថា សុភាចារបុរសអាច

ដតរកបញ្ជូនហៅសវនាការស្មាប់យុវវ័យដដល្តរូវោនហចាទហទាស (1) ្ប្ពឹត្ិ

បទឧ្កិដ្ឋថានតាក់ខ្ពស់ដូចដដលោនដចងហៅក្នចុងចតាបាប់រដ្ឋ (ដូចជាឃតកម ្ការបលៃន ់

និង បទហល្ើសខាងផលៃជូវហ្ទមួយចំនួន) ក្នចុងអំេចុងអាយុ 14 ្នតាំឬ 15 ្នតាំ ឬ 

(2) ្ប្ពឹត្ិបទហល្ើសថានតាក់ខ្ពស់ ក្នចុងអំេចុងអាយ ុ16 ្នតាំឬ 17 ្នតាំ ។ នឹងមាន

យុវវ័យមានចំនូនកាន់ដតតិចនឹង្តរូវោនកាត់ហសចក្ដីហោយសារលទ្ផលមួយននការ

ផ្ល់ទាំងហនះ ។ 

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធ
វិធានការហនះ នឹងមានឥទ្ិពលសារហពើព័ន្ជា្បហ្ទ ហៅហលើរោ្តា្ិោលរដ្ឋ និង

មូលោ្តាន ។ បែុដន ្ទំេំននឥទ្ិពលទាំងហនះ នឹងសំអាងហៅហលើរហបៀបដដល 

ការផ្ល់មួយ្បហ្ទ ហៅក្នចុងវិធានការ ដដល្តរូវោនបក្សាយ និងអនុវត ្។ 

ហោយលក្ខណៈហនះ ការោ៉តាន់្បមាណរបស់ហយើង គឺស្ថិតហៅក្នចុងកាលៈហទសៈ  

យា៉តាង្សពិច្សពិល ។

ការពិចារណាចំលោះការលោះកេងលោយ�នេែ្ខែណ្ឌ ចំលោះ�នលេ្ើសគាមញានហរឹងញាសា

ការសនញាេំតោែ់សុទ្ធរបស់រដ្ឋ ។ ក្នចុងកាលៈហទសៈខលៃះ អ្នកហល្ើសគាមតានេឹងតាសា ជាប់

ឃុំក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង ក្នចុងកំណត់ហពលខលៃដី ហោយហ្ោះដតការផ្ល់នូវការពិចារណ

ចំហោះការហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ ននវិធានការ វាអាចកាត់បន្ថយតនមលៃចំណយ 

ខណៈដដលចំនួនអ្នកជាំប់ក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង ចុះ្យហៅ ។  ក្មិតននការសនតាសំសំនច

នឹងសំអាងយា៉តាងខា្តាំង ហៅហលើចំនួនននបុគ្គលដដល BPH ោនហ្រើសហរីសហោះដលង ។ 

សំអាងហៅហលើបទពិហសាធន៍្្ដី ៗរបស់ BPH ជាមួយការពិចារណចហំោះការហោះ

ដលងហោយមានលក្ខខណ្ឌ ស្មាប់រនហល្ើសគាមតានេឹងតាសាមួយចំនួន ហយើង្តរូវដតោ៉តាន់

្បមាណថា ឥទ្ិពលសារហពើព័ន្ជាលំោប់លំហោយ ននការផ្ល់ហនះ នឹងជាការសនតាសំ

សំនចរបស់រដ្ឋ ហៅក្នចុងចំនួនរាប់លានដុលា្តារ ្បចាំ្នតាំ ។ ការសនតាសំសំនចទាំងហនះ អាច

ជាបែះបែូវចំហោះតនមលៃចំណយបដន្ថម ស្មាប់ BPH ហដើមតាបដីចាត់ដចងការពិចារណ

ហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌកាន់ដតហ្ចើន ។

វិធានការហនះ ក៏នឹងផ្ល់ជាលទ្ផល ក្នចុងឥទ្ិពលបហណ្តាះអាសន្ន ហៅក្នចុង

លក្ខខណ្ឌនាអនាគត ហោយហ្ោះដត (1) ការសនតាសំសំនចបដន្ថម ពដីការហោះដលង 

រនហល្ើស ដដលសពវន្ងៃហនះ ជាប់ក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង ដដលជាដដលមានលក្ខណៈ 

សមតាប្ិចំហោះការពិចារណចំហោះការហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ និង (2) ការបហងកើន

តនមលៃននការហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ ហដើមតាបដីនឹងហមើលខុស្តរូវហលើបុគ្គលទាំំងហនាះ

ដដល្តរូវោនហោះដលងពដីមន្ទដីរឃុំឃំងមុនកំណត់ហពល ។ 

ហសចក្ដីហស្នើ
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ការ្រល្្ើងថ្្្ ណ្ឌេ ។ ហ្ោះថាវិធានការហនះ នឹងផ្ល់ជាលទ្ផលក្នចុងការហោះដលង

មុនកំណត ់ននបុគ្គលខលៃះ ដដល្តរូវោនហមើលខុស្តរូវហោយភានតាក់ងរពតាយលួរហទាសមាន

លក្ខខណ្ឌមណ្ឌល បនា្តាប់ពដីកដនលៃងហោះដលងរបស់ហគពដីមន្ទដីរឃុំឃំង, វិធានការហនះ 
អាចបហងកើនចំនួនននរនហល្ើស ហៅក្នចុងលក្ខខណ្ឌនាអនាគត ។ ហៅក្នចុងអវត្មាននន

វិធានការ ្កុមមណ្ឌល ហៅទដីបំផុត នឹងបហងកើនតនមលៃចំហោះការពតាយលួរហទាសមានលក្ខខណ្ឌ

ទាំំងហនះ នាអនាគត ។ 

ឥណទនថនការកា្រ់លទស សត�ប់អ្នែលទសែ្ននុង
្ន្ីរឃំឃាំង 
ការសនញាេំតោែ់សុទ្ធរបស់រដ្ឋ ។ ក្នចុងកាលៈហទសៈខលៃះ CDCR ផ្ល់ដល់បុគ្គល នូវ
ឥណទានបដន្ថម វិធានការហនះ នឹងកាត់បន្ថយតនមលៃរដ្ឋ មកពដីលទ្ផលននចំនួនការតិច

ននរនហល្ើសហៅក្នចុង មន្ទដីរឃុំឃំង ។ ក្នចុងក្មិងននការសនតាសំសំនចណក៏ហោយ គឺពិត
ជាចំនួនឥតជាក់ចតាបាស់ ខណៈ ដដលវាសំអាំងហៅហលើអា្តាកំណត់ហពលការោក់

ហទាសដដល្តរូវោនកាត់បន្ថយហោយ CDCR ។ ្បសិនហបើមណ្ឌលោ្តានោនផ្ល់

ឥណ្ឌទាន្គប់្គាន់ ហដើមតាបដីនឹងកាត់បន្ថយអា្តាកំណត់ហពល ដដលអ្នកហទាស ្តរូវ
ជាប់ឃុំស្មាប់ពដីរបដីសោ្តាេ៍ វិធានការហនះ ជាទដីបំផុត ផ្ល់ជាលទ្ផល ផ្ល់នូវការ

សនតាសំសំនចរដ្ឋ ហៅក្នចុងចំនួនរាប់លានដុលា្តារ ្បចាំ្នតាំ ។ បែុដន ្ការសនតាសំសំនចអាំចមាន

ចំនួនកាន់ដតខ្ពស ់្បសិនហបើមណ្ឌលោ្តាន ោនហធវើការសហ្មចចិត្ហផតាសង ៗហទៀត ។ 
ហ្ោះដតវិធានការហនះ អាចផ្ល់ជាលទ្ផលក្នចុងការហោះដលងមុនកំណត់ហពល ចំហោះ

បុគ្គលខលៃះ ដដល្តរូវោនហមើលខុស្តរូវហោយភានតាក់ងរហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ បនា្តាំប់

ពដីការហោះដលង វិធានការហនះអាចបហងកើនបហណ្តាះអាសន្ន ចំហោះចំនួនរនដដលដដល

ោនហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ ។ បែុដន ្ជាទដីបំផុត រដ្ឋនឹងទទួលខុស្តរូវចំហោះតនមលៃនន

ការហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌទាំងហនះ ្្ដីហបើហៅក្នចុងអវត្មានននវិធានការហនះក្ដី ។ 

ការ្រល្្ើងថ្្្ ណ្ឌេ ។ ហ្ោះថា វិធានការហនះ អាចផ្ល់ជាលទ្ផលហៅការហោះ

ដលងមុនកំណត់ហពល ននបុគ្គលខលៃះ ដដល្តរូវោនហមើលខុស្តរូវហោយមនន្ដីពតាយលួរហទាស

មានលក្ខខណ្ឌតំបន ់ហ្កាយពដីការហោះដលងពដីមន្ទដីរឃុំឃំង, វិធានការហនះ អាចបហងកើន

ចំនួនរនហទាស ក្នចុងលក្ខខណ្ឌនាអនាគត ។ ហៅក្នចុងអវត្មានននវិធានការ ្កុម
មណ្ឌល ហៅទដីបំផុត នឹងបហងកើនតនមលៃចំហោះការពតាយលួរហទាសមានលក្ខខណ្ឌទាំំងហនះ 
នាអនាគត ។ 

ការកា្រ់លទសយុវវ័យ ែ្ននុង្រុលការនី្រិ�ន
ការសនញាេំតោែ់សុទ្ធរបស់រដ្ឋ ។ ្បសិនហបើកិច្ត្មរូវសវនាការហផ្ទរននវិធានការហនះ ផ្ល់

ជាលទ្ផល ចំហោះការមានចំនួនយុវវ័យកាន់ដតតិច ដដល្តរូវោនកាត់ហសចក្ដី និង
ជាប់ហទាស ហៅក្នចុងតុលាការនដីតិរន វិធានការនឹងមានឥទ្ិពលសារហពើព័ន្ជាហ្ចើន 
ហៅហលើរដ្ឋ ។ ដំបូង, វានឹងកាត់បន្ថយចំនួនមន្ទដីរឃុំឃំងរដ្ឋ និងតនមលៃការហោះដលង

មានលក្ខខណ្ឌ ខណៈហពលដដលយុវវ័យទាំងហនះ មិនចំណយហពលណហទៀត ហៅ

ក្នចុង មន្ទដីរឃុំឃំង ឬ ្តរូវោនហមើលខុស្តរូវហោយភានតាក់ងរហោះដលងមានលក្ខខណ្ឌ 
រដ្ឋ ។ បដន្ថមហទៀត ហ្ោះដតនដីតិវិធដីតុលាការអនដីតិរន តាមធម្តាមានកំណត់ហពល

ខលៃដីជាង នដីតិវិធដីតុលាការនដីតិរន, វិធានការហនះនឹងកាត់បន្ថយតនមលៃតុលាការរដ្ឋ ។ 
ការសនតាសំសំនចទាំំងហនះ នឹងបែះបែុនខលៃះ ចំហោះការបហងកើននូវតនមលៃ តុលាការអនដីតិរនរដ្ឋ 
ខណៈដដលយុវវ័យ ្តរូវោនបែះទង្គិចហោយវិធានការ នឹងចំណយ្ោក់កាន់ដតហ្ចើន 
ហៅក្នចុងកដនលៃងអនដីតិរនរដ្ឋ ។ (ដូចដដលោនសំគាល់ទុកពដីមុន ដផ្នកននតនមលៃចំណយ

ចំហោះការរកលំហៅោ្តានឲតាយយុវវ័យទាំងហនះ ហៅក្នចុងទដីកដនលៃងអនដីតិរនរដ្ឋ អាច្តរូវោន

ឲតាយហោយ្កុម មណ្ឌល) ។  ក្នចុងហសចក្ដីសរុប ហយើងោ៉តាន់្បមាណថា ការសនតាសំសំនច

សុទ្ ចំហោះរដ្ឋ ពដីឥទ្ិពលខាងហលើ អាចមានចំនួនពដីរបដីលានដុលា្តារ ្បចាំ្នតាំ ។

ថ្្្ ណ្ឌេ ។ ្បសិនហបើយុវវ័យមួយចំនួនតូច ្តរូវោនកាត់ហសចក្ដី ឬជាប់ហទាសក្នចុង

នាម ជានដីតិរន វិធានការហនះ ក៏នឹងមានឥទ្ិពលសារហពើរព័ន្ នន្កុមមណ្ឌលផង

ដដឬ ។ ដំបូង ដូចដដលោនពិភាកតាសាខាងហលើ ្កុមមណ្ឌលនឹងទទួលខុស្តរូវ 
ចំហោះការបង់ននតនមលៃ ការផ្ល់លំហៅោ្តានដល់យុវវ័យទាំងហនះ ហៅក្នចុងទដីកដនលៃង  
អនដីតិរនរដ្ឋ ។ បដន្ថមហទៀត មណ្ឌលោ្តានពតាយលួរហទាសមានលក្ខខណ្ឌ នឹងមាន

ទទួលខុស្តរូវចំហោះការហមើលខុ្តរូវ យុវវ័យទាំងហនះ បនា្តាប់ពដីការហោះដលងរបស់

ហគ ។  ហ្ោះដតនដីតិវិធដីតុលាការអនដីតិរន ដដលតាមធម្តាមានកណត់ហពលខលៃដី ជាង 
នដីតិវិធដីតុលាការនដីតិរន, តនមលៃមណ្ឌលហៅខាងហលើ នឹងបែះបែុនខលៃះ ហោយការសនតាសំសំនច

ខលៃះ ។ ជាឧទាេរណ៍, ទដីភានតាក់ងរោក់ព័ន ្ហៅក្នចុងនដីតិវិធដីតុលាការ ស្មាប់យុវវ័យ

ទាំងហនះ—ដូចជាហមធាវីសង្តាត់ ហមធាវីរដ្ឋ និងការពតាយលួរហទាសមានលក្ខខណ្ឌតំបន់—
នឹងមាននូវការកាត់បន្ថយចំហោះ បន្ទចុកការងរ ។ ែ្ននុងលសចែ្ីសរុប, លយើងតប�ណ

ថា ្រថ្្សុទ្ធចំលោះតែុ្្ ណ្ឌេ ្ែពី្ ូេលហ្រុឥទ្ធិពេលៅខាងលេើ តបកហេជាលធវើ

ការចំណាយពីរបីដុល្ញារ្រិចជាង ជាលរៀងរាេ់្នញាំ ។ 

ឥទ្ធិពេសារលពើរពន្ធឯលទៀ្រ 
វិធានការ ក៏អាចមានឥទ្ិពលហៅហលើអា្តាននបទឧ្កិដ្ឋ ក្នចុងរហបៀបជាហ្ចើន្បហ្ទ ។ 
មតាយា៉តាងហទៀត ្បសិនហបើវិធានការ ផ្ល់ជាលទ្ថាផលថារនហល្ើសនឹងចំណយហពល

តិចក្នចុងមន្ទដីរឃុំឃំង ឬហ្ចើន ក្នចុងសេគមន វាអាចផ្ល់ជាលទ្ផលថា រនហល្ើស

ទាំងហនះនឹង្ប្ពឹត្ិបទឧ្កិដ្ឋបដន្ថមហទៀត ឬ បទឧ្កិដ្ឋយា៉តាង្ ប ់រេ័ស ជាជាង

អំេចុងហពលោក់ឃុំពួកហគ ។  មែតាយាងហទៀត វិធានការ អាចហធវើឲតាយរនហល្ើសកាន់ដត

ហ្ចើននាក់ហទៀត ចូលរួម ក្នចុងកម្វិធដីអប់រ ំនិងបុននដីតិសមតាបតិទា ដដលកាត់បន្ថយ នូវ
បំណង្ប្ពឹត្ិបទឧ្កិដ្ឋនាអនាគត ។ ឥទ្ិពលសុទ ្ននកតា្តាហៅខាងហលើ គឺពុំអាច

ដឹងចតាបាស់ហេើយ ។ 

សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.sos.ca.gov/measure- 
contributions លដើ្ញាបីល្ើេបញ្ីល្មញាះេណៈែ្្ការនានា កដេ
ោនត្ររូវបលងកើ្រល�ើងជាច្ញាបង លដើ្ញាបីគាំតទឬតប្ំងវិធានការ
លនះ។ សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.fppc.ca.gov/  

transparency/top‑contributors/nov-16-gen-v2.html លដើ្ញាបី
ល្ើេអ្នែ្ ្េ់វិភាេទនែត្ិ្រែ្ពស់ចំនួន 10 របស់េណៈ

ែ្្ការលនះ។

ហសចក្ដីហស្នើ
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ការផ្នា្តាហទាសឧ្កិដ្ឋរន។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌហោះដលង។  

កិច្ដំហណើរការនដីតិវិធដីឧ្កិដ្ឋរនជាអនដីតិរន និងការផ្នា្តាហទាស។
 វិហសាធនកម្ធម្នុញ្ញហោយការហផ្ើម្បជាសិទិ ្និងចតាបាប់។




