
62

78 | ចំណងហរើង និងហសចក្ដីសហង្ខប / បទវិភាគ

ហសចក្ដីហស្នើ

លទសតបហារ�ីវិ្រ។  
ចញាបាប់ល្្ើ្តបជាសិទិ្ធ។62

ចំណងល�ើង្ ្លូវការ និងលសចែ្ីសលង្ខប ោនលរៀបចំល�ើងលោយអេ្គល្ធាវី

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

សាវតារ

ឃា្រែ្្កដេត្ររូវកា្រ់លទសតបហារ�ីវិ្រ
ជាទូហៅ ឃតកម្ហោយហចតនានិងគិតទុកជាមុន្តរូវោនឲតាយនិយមន័យ
ថាជាការសមា្តាប់មនុសតាសហោយខុសចតាបាប ់ដដល (1) មានហចតនា និងគិត
ទុកជាមុន ឬ (2) ហធវើហេើងខណៈហពលបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌហផតាសងហទៀត
្តរូវោន្ប្ពឹត ្ដូចជាការចាប់មនុសតាសរំរិតយក្ោក់ជាហដើម។ 
បទហល្ើសហនះ្តរូវោនកាត់ហទាសោក់ពន្នាគារមួយរដីវិតហៅពន្នាគារ
រដ្ឋ ហោយមានលទ្ភាព្តរូវោនហោះដលងហោយគណៈកម្ការហោះដលង
ឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋ ហ្កាយរយៈហពលអបតាបបរមា 
25 ្នតាំ។ ហទាះជាយា៉តាងហនះក្ដី ចតាបាប់រដ្ឋបច្ចុបតាបន្នកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ឬ
ោក់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមានលទ្ភាពទទួលោនការហោះដលង
ឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌចំហោះឃតកម្ហោយហចតនានិងគិត
ទុកជាមុន ហៅហពល "កាលៈហទសៈពិហសស" ននបទឧ្កិដ្ឋ្តរូវោនោក់
បន្ទចុក និងបញ្តាក់ហៅក្នចុងតុលាការ។ ចតាបាប់រដ្ឋជាធរមានកំណត់កាលៈ
ហទសៈពិហសសជាហ្ចើនដដលអាចោក់បន្ទចុកោន ដូចជាក្នចុងករណដី
ឃតកម្្តរូវោនហធវើហេើងក្នចុងហគាលបំណងទទួលោន្បហយារន៍េិរញ្ញវត្ថចុ 
ឬហៅហពលឃតកម្ហ្ចើនជាងមួយ្តរូវោន្ប្ពឹត្។

ដំលណើរការ�ត្ះែ្ីលទសតបហារ�ីវិ្រ
ការ�ំនុំ�ត្ះែ្ីលទសតបហារ�ីវិ្រអាច�នពីរដំណាែ់កាេ។ 
ដំណក់កាលទដីមួយននការរំនុំរ្មះក្ដីឃតកម ្ដដលរដ្ឋអាជា្តាហស្នើសុំការ
កាត់ហទាស្បហាររដីវិត ត្មរូវឲតាយកំណត់ថាហតើចុងហចាទមានពិរុទ្ភាពពដីបទ
ឃតកម ្និងថាហតើមានកាលៈហទសៈពិហសសដដរឬហទ។ ្បសិនហបើចុង
ហចាទ្តរូវោនរកហឃើញថាមានពិរុទ្ភាព ហេើយកាលៈហទសៈពិហសស្តរូវ
ោនបញ្តាក ់ដំណក់កាលទដីពដីរត្មរូវឲតាយកំណត់ថាហតើហទាស្បហាររដីវិត 

ឬការោក់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមានលទ្ភាពទទួលោនការហោះ
ដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌគួរ្តរូវោន្បកាសដដរឬហទ។ ការ
រំនុំរ្មះក្ដីឃតកម្នាំឲតាយមានន្លៃចំណយចំហោះតុលាការរំនុំរ្មះក្ដីរដ្ឋ។ 
ហលើសពដីហនះហទៀត ហខានធដី្តរូវរា៉តាប់រងន្លៃចំណយហលើការប្ឹងហចាទ្បកាន់
ហៅហលើបុគ្គលទាំងហនាះ ក៏ដូចជាការការោរក្ដីឲតាយបុគ្គល ដដលមិនអាច
រា៉តាប់រងចំណយហលើការតំណងតាមផលៃជូវចតាបាប់ោន។ ចាប់តាំងពដីហពល
ចតាបាប់ស្ដីពដីហទាស្បហាររដីវិតបច្ចុបតាបន្ន្តរូវោនអនុម័តហៅរដ្ឋ California  
ក្នចុង្នតា ំ1978 មក មនុសតាសចំនួន 930 នាក់ោនទទួលការកាត់ហទាស
្បហាររដីវិត។ ក្នចុងរយៈហពលបែុនាមតាន្នតាំ្្ដីៗហនះ មនុសតាស្បដេល 20 នាក់
ជាធមតាយមោនទទួលការកាត់ហទាស្បហាររដីវិតជាហរៀងរាល់្នតាំ។

ការប្រឹង�ំទស់្្លូវចញាបាប់ចំលោះការកា្រ់លទសតបហារ�ីវិ្រ។ ហយាងតាម
ចតាបាប់រដ្ឋបច្ចុបតាបន្ន សាល្កមកាត់ហទាស្បហាររដីវិត្តរូវោនប្ឹង
ឧទ្រណ៍ហោយសវ័យ្បវត្ិហៅតុលាការកំពូលរដ្ឋ California។ 
ហៅក្នចុង "បណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល"់ ទាំងហនះ ហមធាវីរបស់ចុងហចាទផ្ល់
ទេ្ដីករណ៍ថា ការរំហលា្ចតាបាប់រដ្ឋ ឬចតាបាប់រដ្ឋធម្នុញ្ញសេព័ន្ោនហកើត
ហេើងក្នចុងអំេចុងហពលរំនុំរ្មះក្ដី ដូចជា ្័ស្ចុតាង្តរូវោនបញ្ជូល ឬដក
ហចញហោយមិន្តឹម្តរូវពដីការរំនុំរ្មះក្ដី។ ្បសិនហបើតុលាការកំពូលរដ្ឋ 
California បញ្តាក់យល់្ពមហលើការផ្នា្តាហទាស និងការកាត់ហទាស
្បហាររដីវិត ចុងហចាទអាចហស្នើឲតាយតុលាការកំពូលសេរដ្ឋអាហមរិកហធវើការ
ពិនិតតាយហេើងវិញនូវហសចក្ដីសហ្មចហនាះ។ ហ្រៅពដីបណ្ឹងឧទ្រណ៍
ផ្តាល់ ហរឿងក្ដីហទាស្បហារ ជាធម្តា បណ្តាលឲតាយមានការប្ឹងរំទាស់
ផលៃជូវចតាបាប់ទូលំទូលាយទាំងហៅតុលាការរដ្ឋ ទាំងហៅតុលាការសេព័ន្។ 
ការប្ឹងរំទាស់ទាំងហនះ ដដល្តរូវោនហៅកាត់ជារួមថា បណ្ឹងសុ ំ
"ដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ" មានការោក់ព័ន្នឹងកតា្តាននករណដីដដល
ខុសគានតាពដីករណដីដដល្តរូវោនពិចារណហៅក្នចុងបណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល់ 
(ដូចជា ការអះអាងថា ហមធាវីរបស់ចុងហចាទមិនមាន្បសិទ្ភាព)។

• បដិហសធហទាស្បហាររដីវិតជាការពិន័យអតិបរមាស្មាប់
មនុសតាសដដលោនរកហឃើញថាមានហទាសពដីបទសមា្តាប់មនុសតាសនិង
រំនួសវាហោយោក់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយគាមតានលទ្ភាពនន
ល័ក្ខខ័ណ្ឌហោះដលង។

• អនុវត្ជា្បតិសកម្ដល់មនុសតាសដដលោនផ្នា្តាហទាសរួចហៅ
ហេើយដល់រដីវិត។

• ដ្លៃងថាបុគ្គលដដលោនរកហឃើញមានហទាសពដីបទមនុសតាសឃត
និងោនផ្នា្តាហទាសដល់រដីវិតហោយគាមតានលទ្ភាពននលក្ខខណ្ឌ
ហោះដលង្តរូវដតហធវើការខណៈហពលហៅក្នចុងគុកដដលោនកំណត់
ហោយនាយកោ្តានដកត្មង់និងសា្តារនដីតិសមតាបទា។

• បហងកើនចំដណកនន្ោក់ឈ្នលួលរបស់អ្នកហទាសរដីវិត ដដលអាច្តរូវ

ោនអនុវត្ហៅសងរនរងហ្គាះ។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិ
ស្ីពី្េប៉ះោេ់ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ  
និងរោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន:់
• ការកាត់បន្ថយដដលកំពុងបន្្ោក់សរុបក្នចុងការចំណយរដ្ឋនិង
ហខានធដីដដលទាក់ទងហៅនឹងការកាត់ក្ដីឃតកម ្បញ្តា្បឈម
ដផ្នកចតាបាប់ហៅកាត់ហទាស្បហាររដីវិតនិងពន្នាគាររុំវិញ $150  
លានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំក្នចុងរយៈហពលបែុនាមតាន្នតាំមកហនះ។ ការ
ពតាយាករហនះអាចខ្ពស់ជាងឬទាបជាងចំនួនរាប់សិបលានដុលា្តារ
អា្ស័យហលើកតា្តាជាហ្ចើន។
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ហដើមតាបដីអានអត្ថបទននហសចក្ដីហស្នើ 62 ទាំង្សុង, សូមហមើលទំព័រ 157។ ចំណងហរើង និងហសចក្ដីសហង្ខប / បទវិភាគ | 79

ហទាស្បហាររដីវិត។  
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ទាំងអស់ហនះ (ដដល្តរូវោនវាស់ដវងចាប់ពដីហពល
ដដលបុគ្គលទទួលោនការកាត់ហទាស្បហាររដីវិតដល់ហពលដដលបុគ្គល
ោនបញ្ប់នដីតិវិធដីប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ថានតាក់រដ្ឋ និងសេព័ន្ទាំងអស)់  
អាចមានរយៈហពលដប់នម្ភ្នតាំហដើមតាបដីបញ្ប់ហៅក្នចុងរដ្ឋ California។

បច្ចុបតាបន្ន រដ្ឋោនចំណយ្ោក់្បដេល $55 លានជាហរៀងរាល់្ នតាំហៅ
ហលើការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ដដលហធវើហេើងហ្កាយការកាត់ហទាស្បហារ
រដីវិត។ ្វិកាហនះផ្ល់ការគាំ្ទដល់តុលាការកំពូលរដ្ឋ California  
ក៏ដូចជាហមធាវីដដល្តរូវោនរួលហោយ្កសួងយុត្ិធម៌រដ្ឋ ដដលពតាយាយាម
រកតាសាការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ខណៈហពលដដលហរឿងក្ដីកំពុង្តរូវោនប្ឹង
រំទាស់ហៅតុលាការ។ ហលើសពដីហនះហទៀត ្វិកាហនះក៏ផ្ល់ការគាំ្ទដល់
ទដីភានតាក់ងររដ្ឋហផតាសងៗដដល្តរូវោនហស្នើឲតាយផ្ល់ការតំណងដល់បុគ្គលដដល
ោនទទួលការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត បែុដន្មិនអាចរា៉តាប់រងការចំណយ
ហលើការតំណងផលៃជូវចតាបាប់ោន។ 

ការអនុវ្រ្លទសតបហារ�ីវិ្រ
ការោែ់ឃុំទណ្ឌិ្រ�នលទសតបហារ�ីវិ្រ។ គិត្តឹមដខហមសា ្នតាំ
2016 ក្នចុងចំហណមមនុសតាសចំនួន 930 នាក់ដដលោនទទួល
ការកាត់ហទាស្បហាររដីវិតចាប់តាំងពដី្នតា1ំ978 មាន 15 នាក់្តរូវ
ោន្បហាររដីវិត 103 នាក់ោនសា្តាប់មុនហពល្បហាររដីវិត 64 នាក់
្តរូវោនកាត់បន្ថយហទាសហោយតុលាការ និង 748 នាក់កំពុងស្ថិតហៅ
ក្នចុងពន្នាគាររដ្ឋហោយមានការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត។ ភាគហ្ចើនបំផុត
ននទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតទាំង 748 នាក់កំពុងស្ថិតហៅ
ដំណក់កាលហផតាសងគានតាននបណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល ់ឬដំហណើរការបណ្ឹងសុំ
ដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ។ ជាទូហៅ ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត
ជាបុរស្តរូវោនត្មរូវឲតាយោក់ឃុំហៅពន្នាគាររដ្ឋ San Quentin 
(គុកអ្នកមានហទាស្បហាររដីវិត) ចំដណកទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត
ជានស្ដី្តរូវោនោក់ឃុំហៅពន្នាគារនស្ដី្កុង Chowchilla រដ្ឋ 
California កណ្តាល។ បច្ចុបតាបន្ន រដ្ឋមានបទបញ្តា និងនដីតិវិធដី
សន្ិសុខហផតាសងៗដដលនាំឲតាយមានការហកើនហេើងនូវន្លៃចំណយដផ្នក
សន្ិសុខស្មាប់ទណ្ឌិតទាំងហនះ។ ឧទាេរណ៍ ទណ្ឌិតដដលទទួល
ការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ជាទូហៅ្តរូវោនោក់ហខានតាះ និងអមដំហណើរ
្គប់ហពលហវលាហោយមនន្ដីមានតាក ់ឬហ្ចើននាក់ហៅហពលហៅហ្រៅគុក។ 
ហលើសពដីហនះហទៀត ខុសពដីពិរុទ្រនភាគហ្ចើន ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត
បច្ចុបតាបន្ន្តរូវោនត្មរូវឲតាយោក់ហៅក្នចុងគុកោច់ហោយដេក។

ការតបហារ�ីវិ្រកដេបច្នុបញាបន្នត្ររូវោនផ្ញាែលោយ្រុលការ។ រដ្ឋហ្បើ្ោស់
ការចាក់ថានតាំសមា្តាប់ហដើមតាបដី្បហាររដីវិតទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត។ 
ហោយសារមានបញ្តាចតាបាប់រុំវិញនដីតិវិធដីចាក់ថានតាំសមា្តាប់របស់រដ្ឋ ការ្បហារ
រដីវិតមិន្តរូវោនហធវើហេើងហេើយតាំងពដី្នតាំ2006។ បច្ចុបតាបន្ន រដ្ឋកំពុង
បហងកើតនដីតិវិធដីហដើមតាបដីអនុវត្ការ្បហាររដីវិតហេើងវិញ។

លសចែ្ីលស្នើ
ការេុបបំោ្រ់លទសតបហារ�ីវិ្រពីបទឃា្រែ្្លោយលច្រនានិង
េិ្រទុែជា្ ុន។ ហយាងតាមវិធានការហនះ គាមតានពិរុទ្រនណមានតាក់
អាច្តរូវោនកាត់ហទាស្បហាររដីវិតហោយរដ្ឋពដីបទឃតកម្ហោយ
ហចតនានិងគិតទុកជាមុនហេើយ។ ជារំនួសវិញ ហទាសធងៃន់បំផុត
ដដលមានគឺហទាសជាប់ពន្នាគារមួយរដីវិត ហោយមិនមានលទ្ភាព
ទទួលោនការហោះដលងហោយគណៈកម្ការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយ
មានលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋ។ (មានវិធានការមួយហទៀតអំពដីការហោះហ្នតាតហនះ 
(ហសចក្ដីហស្នើ 66) ដដលនឹងរកតាសាទុកហទាស្បហាររដីវិត បែុដន ្ពតាយាយាម
កាត់បន្ថយរយៈហពលននការប្ឹងរំទាស់តាមផលៃជូវចតាបាប់ចំហោះការកាត់
ហទាស្បហាររដីវិត)។

ការកា្រ់លទសល�ើងវិញលៅលេើទណ្ឌិ្រកដេទទួេការកា្រ់លទស
តបហារ�ីវិ្រឲញាយជាប់ពន្ធនាគារ្ ួយ�ីវិ្រលោយ្ិន�នេទ្ធភាពទទួេ
ោនការលោះកេងឲញាយលៅលតរៅឃុំលោយ�នេែ្ខែណ្ឌ។ វិធានការហនះក៏
បញ្តាក់ផងដដរថា ពិរុទ្រនដដលបច្ចុបតាបន្ន្តរូវោនកាត់ហទាស្បហាររដីវិត
នឹងមិន្តរូវោន្បហាររដីវិតហេើយ បែុដន្នឹង្តរូវោនកាត់ហទាសហេើងវិញ
ឲតាយជាប់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមានលទ្ភាពទទួលោនការហោះ
ដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ។ វិធានការហនះក៏អនុញ្តាតឲតាយ
តុលាការកំពូលរដ្ឋ California ហផ្ទរបណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល់ចំហោះ
ហទាស្បហាររដីវិត និងបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការហៅឲតាយ
សាលាឧទ្រណ ៍ឬតុលាការរំនុំរ្មះក្ដីរបស់រដ្ឋ។ តុលាការទាំងហនះ
នឹងហោះ្សាយបញ្តាហៅសល់ ដដលមិនទាក់ទងនឹងការកាត់ហទាស
្បហាររដីវិត ដូចជាការអះអាងអំពដីភាពគាមតានហទាស។

េែ្ខែណ្ឌ្រត្រូវថនការងររបស់ទណ្ឌិ្រ និងការបង់តោែ់លៅឲញាយ�ន
រងលតគាះថនបទឧតែិដ្ឋ។ ជាទូហៅ ចតាបាប់រដ្ឋបច្ចុបតាបន្នត្មរូវថា ទណ្ឌិត 
(រួមទាំងឃតក) ្តរូវហធវើការងរហៅហពលពួកហគស្ថិតហៅក្នចុងគុក។ 
បទបញ្តាស្ដីពដីពន្នាគាររបស់រដ្ឋផ្ល់ការហលើកដលងខលៃះចំហោះ
លក្ខខណ្ឌត្មរូវននការងរទាំងហនះ ដូចជា ស្មាប់ទណ្ឌិតដដលមាន
ហានិ្័យដផ្នកសន្ិសុខខា្តាំង ហៅហពលចូលរួមក្នចុងកម្វិធដីការងរ។ 
ហលើសពដីហនះហទៀត តុលាការអាចត្មរូវឲតាយទណ្ឌិតហធវើការបង់្ោក់ដល់
រនរងហ្គាះននបទឧ្កិដ្ឋ។ វិធានការហនះដចងថា រាល់បុគ្គលដដល
្តរូវោនរកហឃើញថាមានពិរុទ្ភាពពដីបទឃតកម្្តរូវដតហធវើការងរ 
ខណៈហពលស្ថិតហៅក្នចុងពន្នាគាររដ្ឋ និង្តរូវោនកាត់យក្ោក់ឈ្នលួល
ស្មាប់បំណុលដដលពួកហគរំោក់រនរងហ្គាះននបទឧ្កិដ្ឋ ហយាងតាម
បទបញ្តារបស់រដ្ឋ។ ហោយសារវិធានការហនះមិនផ្តាស់ប្ជូរបទបញ្តារបស់រដ្ឋ 
ទមា្តាប់អនុវត្ន៍បច្ចុបតាបន្នរបស់ពន្នាគារដដលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌត្មរូវ
ននការងររបស់ទណ្ឌិតនឹងមិន្តរូវោនផ្តាស់ប្ជូរហេើយ។ ហលើសពដីហនះហទៀត 
វិធានការហនះបហងកើនពដី 50 ភាគរយហៅ 60 ភាគរយនូវទឹក្ោក់
អតិបរមាដដលអាច្តរូវោនកាត់យកពដី្ោក់ឈ្នលួលរបស់ទណ្ឌិតដដល
្តរូវោនកាត់ហទាសោក់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមានលទ្ភាព
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ហសចក្ដីហស្នើ

ហទាស្បហាររដីវិត។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។62

ទទួលោនការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌស្មាប់
បំណុលដដលរំោក់រនរងហ្គាះននបទឧ្កិដ្ឋ។ បញ្ញត្ិហនះក៏នឹងអនុវត្
ចំហោះបុគ្គលដដល្តរូវោនកាត់ហទាសហេើងវិញហយាងតាមវិធានការ
ពដីការ្បហាររដីវិតហៅជាប់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមានលទ្ភាព
ទទួលោនការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ។

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធ
វិធានការហនះនឹងមានឥទ្ឋិពលសារហពើពន្មួយចំនួន ចំហោះរោ្តា្ិោលថានតាក់
ជាតិ និងថានតាក់មូលោ្តាន។ ឥទ្ឋិពលសារហពើពន្សំខាន់ៗននវិធានការហនះ 
្តរូវោនហលើកមកពិភាកតាសាខាងហ្កាមហនះ។

ការ�ំនុំ�ត្ះែ្ីឃា្រែ្្
ដំលណើរការ�ត្ះែ្ីរបស់្រុលការ។ វិធានការហនះនឹងកាត់បន្ថយន្លៃ
ចំណយរបស់រដ្ឋ និងហខានធដី ោក់ព័ន្នឹងហរឿងក្ដីឃតកម្មួយចំនួន 
ដដលហបើមិនដូហច្នះហទ មានលក្ខណសមតាបត្ិទទួលហទាស្បហាររដីវិតហយាង
តាមចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន។ ជាធម្តា ហរឿងក្ដីទាំងហនះនឹងមានការចំណយទាប 
្បសិនហបើហទាស្បហាររដីវិតដលងជារហ្មើសហេើយ ហោយសារមូលហេតុ
ចមតាបងពដីរ។ ទដីមួយ រយៈហពលននការរំនុំរ្មះក្ដីមួយចំនួននឹង្តរូវោន
កាត់បន្ថយ។ ហនះក៏ហ្ោះដតដលងមានដំណក់កាលោច់ហោយដេក
ហដើមតាបដីកំណត់ថាហតើហទាស្បហាររដីវិត្តរូវោនោក់ ឬអត់ហទៀតហេើយ។ 
ទិដ្ឋភាពហផតាសងហទៀតននការរំនុំរ្មះក្ដីឃតកម្ក៏អាច្តរូវោនកាត់បន្ថយ
ផងដដរ។ ឧទាេរណ៍ ហពលហវលាហ្រើសហរីសគណៈវិនិចឆេ័យស្មាប់ការ
រំនុំរ្មះក្ដីមួយចំនួនអាច្តរូវោនកាត់បន្ថយ ហ្ោះវាដលងមានការចាំោច់
្តរូវដកសមារិកគណៈវិនិចឆេ័យដដលមិនមាន្ន្ទៈោក់ហទាស្បហាររដីវិត
ហទៀតហេើយ។ ទដីពដីរ ការលុបបំោត់ហទាស្បហាររដីវិតនឹងកាត់បន្ថយ
ន្លៃចំណយដដលរួប្បទះហោយហខានធដីនានាស្មាប់រដ្ឋអាជា្តា និង
សាមតាក្ដីសាធារណៈស្មាប់ហរឿងក្ដីឃតកម្មួយចំនួន។ ហនះក៏ហ្ោះដត
ទដីភានតាក់ងរទាំងហនះជាទូហៅហ្បើ្ោស់ហមធាវីហ្ចើនហៅក្នចុងហរឿងក្ដី ដដល
ការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត្តរូវោនហស្នើសុំ និងរា៉តាប់រងការចំណយ
ហ្ចើនទាក់ទងនឹងការហស៊ីបអហងកត និងការហ្តៀមហផតាសងហទៀតស្មាប់
ដំណក់កាលកាត់ហទាសហៅក្នចុងហរឿងក្ដីហនាះ។

ពន្ធនាគារលខានធ ីន្លៃចំណយរបស់ពន្នាគារហខានធដីក៏អាច្តរូវោន
កាត់បន្ថយ ហោយសារឥទ្ិពលននវិធានការហនះហៅហលើការរំនុំរ្មះ
ក្ដីឃតកម្ផងដដរ។ បុគ្គលដដល្តរូវោនឃុំខលៃលួនរង់ចាំការរំនុំរ្មះ
ក្ដីពដីបទហចាទ្បកាន់ឃតកម ្ជាពិហសសហរឿងក្ដីដដលអាចនាំឲតាយមាន
ការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ជាធម្តាស្ថិតហៅក្នចុងពន្នាគារហខានធដី 

រេូតដល់ហពលបញ្ប់ការរំនុំរ្មះក្ដី និងការកាត់ហទាស។ ហោយសារ
ហរឿងក្ដីឃតកម្ខលៃះ្តរូវោនប្ងរួមឲតាយខលៃដីហោយសារការលុបបំោត់
ហទាស្បហាររដីវិត បុគ្គលដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីបទឃតកម្នឹង
្តរូវោនបញ្ជូនហៅពន្នាគាររដ្ឋ្ ប់ជាងធម្តា។ ការហធវើដបបហនះនឹង
កាត់បន្ថយន្លៃចំណយរបស់ពន្នាគារហខានធដី និងបហងកើនន្លៃចំណយ
របស់ពន្នាគាររដ្ឋ។

លសចែ្ីសលង្ខបថន្េប៉ះោេ់ទែ់ទងនរឹងការ�ំនុំ�ត្ះែ្ីឃា្រែ្្។ 
ជារួម វិធានការអាចកាត់បន្ថយន្លៃចំណយ្បចាំ្នតាំរបស់រដ្ឋ និង
ហខានធដីស្មាប់ការរំនុំរ្មះក្ដីឃតកម្រាប់ហកាដ៍ដុលា្តារទូទាំងរដ្ឋ។ 
ការកាត់បន្ថយជាក់ដស្ងនឹងអា្ស័យហៅហលើកតា្តាហផតាសងៗ ដដលរួមបញ្ជូល
ទាំងចំនួនការរំនុំរ្មះក្ដីហទាស្បហាររដីវិត ដដលហបើមិនដូហច្នះហទោន
ហកើតហេើងហៅហពលមិនមានវិធានការ។ ហលើសពដីហនះហទៀត ចំនួនទឹក្ោក់
ននការកាត់បន្ថយហនះអាច្តរូវោនទូទាត់មួយដផ្នកក្នចុងក្មិតដដល
ការលុបបំោត់ហទាស្បហាររដីវិតោនកាត់បន្ថយហ្គឿងហលើកទឹកចិត្
ស្មាប់រនហល្ើសហដើមតាបដីហ្លៃើយទទួលហទាសជា្្នជូរនឹងការកាត់ហទាស
្សាលជាងក្នចុងហរឿងក្ដីឃតកម្មួយចំនួន។ ្បសិនហបើហរឿងក្ដីបដន្ថម
្តរូវោនហលើកយកមករំនុំរ្មះ រំនួសឲតាយការហោះ្សាយតាមរយៈកិច្្ពម
ហ្ពៀងប្ជូរចហមលៃើយជាមួយការស្មាលហទាស រដ្ឋ និងហខានធដីនឹងរា៉តាប់រងន្លៃ
ចំណយបដន្ថមស្មាប់ការគាំ្ទរបស់តុលាការ អយតាយការ និងហមធាវីការ
ោរក្ដី ក៏ដូចជាពន្នាគារហខានធដី។ ក្មិតដដលន្លៃចំណយហនះ
នឹងហកើតហេើងមិន្តរូវោនហគដឹងហេើយ។ ក្នចុងករណដីភាគហ្ចើន រដ្ឋ 
និងហខានធដីទំនងជាបដងវរធនធានដដលមាន ដដលោនមកពដីការ
កាត់បន្ថយន្លៃចំណយខាងហលើហៅតុលាការ និងសកម្ភាពព្ងឹងការ
ហគារពចតាបាប់ហផតាសងហទៀត។

ការប្រឹង�ំទស់្្លូវចញាបាប់ចំលោះការកា្រ់លទសតបហារ�ីវិ្រ
ហៅតាមហពលហវលា វិធានការនឹងកាត់បន្ថយការចំណយរបស់រដ្ឋហោយ
តុលាការកំពូលរដ្ឋ California  និងទដីភានតាក់ងររដ្ឋដដលចូលរួមហៅក្នចុង
ការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ចំហោះការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត។ ន្លៃចំណយ
ដដល្តរូវោនកាត់បន្ថយទាំងហនះនឹងមានចំនួន្បដេល $55 លាន
ជាងហរៀងរាល់្នតាំ។ ហទាះជាយា៉តាងហនះក្ដី ន្លៃចំណយដដល្តរូវោន
កាត់បន្ថយទាំងហនះទំនងជា្តរូវោនទូទាត់មួយដផ្នកក្នចុងរយៈហពលខលៃដី ហ្ោះ
ការចំណយរបស់រដ្ឋខលៃះ្បដេលជាបន្មាន រេូតដល់ហពលតុលាការ
ោនហោះ្សាយហរឿងក្ដីទាំងអស់ស្មាប់ទណ្ឌិតដដលោនទទួលការ
កាត់ហទាស្បហាររដីវិតពដីមុន។ ក្នចុងរយៈហពលដវង នឹងមានន្លៃចំណយ
របស់រដ្ឋ និងមូលោ្តានតិចតួចដមនដទន (សរុបហៅ្បដេលជាមានចំនួន
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ហដើមតាបដីអានអត្ថបទននហសចក្ដីហស្នើ 62 ទាំង្សុង, សូមហមើលទំព័រ 157។ ចំណងហរើង និងហសចក្ដីសហង្ខប / បទវិភាគគ| 81

ហទាស្បហាររដីវិត។  
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ

62

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ពដីរបដីលានដុលា្តារក្នចុងមួយ្នតា)ំ ស្មាប់សវនាការបណ្ឹងឧទ្រណ៍របស់
រនហល្ើសបដន្ថម ដដលទទួលការកាត់ហទាសោក់ពន្នាគារមួយរដីវិត
ហោយមិនមានលទ្ភាពទទួលោនការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមាន
លក្ខខណ្ឌ។

ពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋ
ការលុបបំោត់ហទាស្បហាររដីវិតនឹងមានឥទ្ិពលហៅហលើន្លៃចំណយរបស់
ពន្នាគាររដ្ឋតាមរហបៀបហផតាសងគានតា។ មតាយា៉តាង ការលុបបំោត់ហទាស្បហាររដីវិត
នឹងនាំឲតាយមានចំនួនអ្នកជាប់ពន្នាគារហ្ចើនខា្តាំង និងន្លៃចំណយខ្ពស់ 
ហ្ោះទណ្ឌិតដដល្តរូវោនកាត់ហទាស្បហាររដីវិតកាលពដីមុន្តរូវោន
កាត់ហទាសោក់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមានលទ្ភាពទទួលោនការ
ហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ។ ហោយពិចារណដល់
រយៈហពលដដលទណ្ឌិតចំណយនាហពលបច្ចុបតាបន្នហៅហលើការជាប់គុក
ស្មាប់អ្នកមានហទាស្បហាររដីវិត ន្លៃចំណយទាំងហនះទំនងជាមិនហ្ចើន
ហទ។ មតាយា៉តាងហទៀត ន្លៃចំណយបដន្ថមទាំងហនះទំនងជាមានចំនួនហ្ចើនជាង
ការទូទាត់ហោយន្លៃចំណយដដល្តរូវោនកាត់បន្ថយពដីការមិនោក់
ទណ្ឌិតរាប់រយនាក់ហៅក្នចុងគុកស្មាប់អ្នកមានហទាស្បហាររដីវិត។ 
ដូចោនពិភាកតាសាពដីមុន ជាទូហៅការោក់ទណ្ឌិតដដលមានហទាស្បហារ
រដីវិតមានតនមលៃន្លៃជាងទណ្ឌិតដដលជាប់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមាន
លទ្ភាពទទួលោនការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ 
ហោយសារវិធានការសន្ិសុខខ្ពស់ជាង្តរូវោនហ្បើហដើមតាបដីោក ់និងឃ្តាំហមើល
ទណ្ឌិតដដល្តរូវោនកាត់ហទាស្បហារជាតិ។

ឥទ្ិពលបញ្ជូលគានតាននផលបែះោល់សារហពើពន្ទាំងហនះទំនងជានាំឲតាយមាន
្ោក់សនតាសំរបស់រដ្ឋសុទ្ស្មាប់្បតិបត្ិការនន្បព័ន្ពន្នាគាររបស់រដ្ឋ
រាប់ហកាដ៍ដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំ។ ហទាះជាយា៉តាងហនះក្ដី ្ោក់សនតាសំទាំង
ហនះអាចខ្ពស់ជាង ឬទាបជាង អា្ស័យហៅហលើអ្តាននការ្បហាររដីវិត
ដដលនឹងហកើតហេើង។

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធល្ញាេងៗលទៀ្រ
ការសាងសង់ពន្ធនាគារ។ វិធានការក៏អាចមានឥទ្ិពលហៅហលើន្លៃសាង
សង់ពន្នាគារនាហពលអនាគតហោយអនុញ្តាតឲតាយរដ្ឋហរៀសវាងន្លៃបរិកា្តារ
នាហពលអនាគតដដលោក់ព័ន្នឹងការោក់ទណ្ឌិតក្នចុងចំនួនកាន់ដតហ្ចើន
ហៅក្នចុងគុកស្មាប់អ្នកមានហទាស្បហាររដីវិត។ ក្មិតនន្ោក់សនតាសំ
នឹងអា្ស័យហៅហលើកំហណើននាហពលអនាគតនូវចំនួនទណ្ឌិតមានហទាស
្បហាររដីវិត រហបៀបដដលរដ្ឋហ្រើសហរីសោក់ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត
នាហពលអនាគត និងកំហណើននាហពលអនាគតនូវចំនួនអ្នកហទាសជាទូហៅ។

ឥទ្ធិពេលៅលេើអតតាឃា្រែ្ ្ក្នចុងក្មិតដដលការហាមឃត់ការហ្បើ
្ោស់ហទាស្បហាររដីវិតមានឥទ្ិពលហៅហលើឧបតាបត្ិហេតុននឃតកម្
ហៅរដ្ឋ California  វិធានការអាចមានឥទ្ិពលហៅហលើការចំណយ
របស់តុលាការ្ពេ្ទណ្ឌរបស់រោ្តា្ិោលថានតាក់រដ្ឋ និងមូលោ្តាន។ ផល
បែះោល់សារហពើពន្ដដលហកើតហេើង ្បសិនហបើមាន មិន្តរូវោនហគដឹង 
និងមិនអាចោ៉តាន់សាមតានោនហេើយ។

សលង្ខបអំពីឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធ
ជារួម ហយើងោ៉តាន់សាមតានថា វិធានការហនះនឹងកាត់បន្ថយន្លៃចំណយរបស់
រដ្ឋ និងហខានធដី ដដលទាក់ទងនឹងការរំនុំរ្មះក្ដីឃតកម ្ការប្ឹងរំទាស់
ផលៃជូវចតាបាប់ចំហោះការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត និងពន្នាគារ។ ន្លៃចំណយ
ដដល្តរូវោនកាត់បន្ថយទាំងហនះទំនងជាមានចំនួន្បដេល $150 
លានជាហរៀងរាល់្នតាំក្នចុងរយៈហពលពដីរបដី្នតាំ។ ការកាត់បន្ថយន្លៃចំណយហនះ
អាចមានចំនួនខ្ពស់ជាង ឬទាបជាងរាប់ហកាដ៍លានដុលា្តារ អា្ស័យហៅហលើ
កតា្តាហផតាសងៗ។

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។




