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ចំណងល�ើង្ ្លូវការ និងលសចែ្ីសលង្ខប ោនលរៀបចំល�ើងលោយអេ្គល្ធាវី

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

សាវតារ
លទសតបហារ�ីវិ្រ 
ជាទូហៅ ឃតកម្ហោយហចតនានិងគិតទុកជាមុន្តរូវោនឲតាយនិយមន័យថាជាការ
សមា្តាប់មនុសតាសហោយខុសចតាបាប ់ដដល (1) មានហចតនា និងគិតទុកជាមុន ឬ  
(2) ហធវើហេើងខណៈហពលបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌហផតាសងហទៀត្តរូវោន្ប្ពឹត ្ដូចជាការ
ចាប់មនុសតាសរំរិតយក្ោក់ជាហដើម។ បទហល្ើសហនះ្តរូវោនកាត់ហទាសោក់ពន្នាគារ
មួយរដីវិតហៅពន្នាគាររដ្ឋ ហោយមានលទ្ភាព្តរូវោនហោះដលងហោយគណៈ
កម្ការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋ ហ្កាយរយៈហពល
អបតាបបរមា 25 ្នតាំ។ ហទាះជាយា៉តាងហនះក្ដី ចតាបាប់រដ្ឋបច្ចុបតាបន្នកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ឬ
ោក់ពន្នាគារមួយរដីវិតហោយមិនមានលទ្ភាពទទួលោនការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅ
ឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌចំហោះឃតកម្ហោយហចតនានិងគិតទុកជាមុន ហៅហពល  
"កាលៈហទសៈពិហសស" ននបទឧ្កិដ្ឋ្តរូវោនោក់បន្ទចុក និងបញ្តាក់ហៅក្នចុង
តុលាការ។ ចតាបាប់រដ្ឋជាធរមានកំណត់កាលៈហទសៈពិហសសជាហ្ចើនដដលអាចោក់
បន្ទចុកោន ដូចជាក្នចុងករណដីឃតកម្្តរូវោនហធវើហេើងក្នចុងហគាលបំណងទទួលោន
្បហយារន៍េិរញ្ញវត្ថចុ ឬហៅហពលឃតកម្ហ្ចើនជាងមួយ្តរូវោន្ប្ពឹត្។ បដន្ថម
ហលើឃតកម្ហោយហចតនានិងគិតទុកជាមុន  ចតាបាប់រដ្ឋក៏មានដចងពដីឧ្កិដ្ឋកម្មួយ
ចំនួនហទៀត ដូចជាអំហពើកតាបត់ជាតិ្ប្ំងនឹងរដ្ឋ California ដដលអាច្តរូវផ្នា្តា
ហទាស្បហាររដីវិតផងដដរ។ ចាប់តាំងពដីហពលចតាបាប់ស្ដីពដីហទាស្បហាររដីវិតបច្ចុបតាបន្ន
្តរូវោនអនុម័តហៅរដ្ឋ California  ក្នចុង្នតា ំ1978 មក មនុសតាសចំនួន 930 នាក់
ោនទទួលការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត។ ក្នចុងរយៈហពលបែុនាមតាន
្នតាំ្្ដីៗហនះ មនុសតាស្បដេល 20 នាក់ជាធមតាយមោនទទួលការកាត់ហទាស
្បហាររដីវិតជាហរៀងរាល់្នតាំ។

ការប្រឹង�ំទស់្្លូវចញាបាប់ចំលោះការកា្រ់លទសតបហារ�ីវិ្រ
វិធីចំនួនពីរលដើ្ញាបីប្រឹង�ំទស់ចំលោះលទសតបហារ�ីវិ្រ។ បនា្តាប់មានការកាត់ហទាស
្បហាររដីវិត ចុងហចាទអាចប្ឹងរំទាស់នឹងហទាស្បហាររដីវិតតាមវិធដីចំនួនពដីរ ៖

• បណ្រឹងឧទ្ធរណ៍ផ្ញាេ់។ ហយាងតាមចតាបាប់រដ្ឋបច្ចុបតាបន្ន សាល្កមកាត់ហទាស

្បហាររដីវិត្តរូវោនប្ឹងឧទ្រណ៍ហោយសវ័យ្បវត្ិហៅតុលាការកំពូលរដ្ឋ 
California។ ហៅក្នចុង "បណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល"់ ទាំងហនះ ហមធាវីរបស់ចុង

ហចាទផ្ល់ទេ្ដីករណ៍ថា ការរំហលា្ចតាបាប់រដ្ឋ ឬចតាបាប់រដ្ឋធម្នុញ្ញសេព័ន្ោនហកើត

ហេើងក្នចុងអំេចុងហពលរំនុំរ្មះក្ដី ដូចជា ្័ស្ចុតាង្តរូវោនបញ្ជូល ឬដកហចញ

ហោយមិន្តឹម្តរូវពដីការរំនុំរ្មះក្ដី។ បណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល់ទាំងហនះហផ្តាតហៅហលើ

កំណត់្តាឯកសារននដហំណើរការរ្មះក្ដីរបស់តុលាការដដលជាលទ្ផលនាំឱតាយចុង

ហចាទទទួលហទាស្បហាររដីវិត។ ្បសិនហបើតុលាការកំពូលរដ្ឋ California បញ្តាក់

យល់្ពមហលើការផ្នា្តាហទាស និងការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ចុងហចាទអាចហស្នើឲតាយ

តុលាការកំពូលសេរដ្ឋអាហមរិកហធវើការពិនិតតាយហេើងវិញនូវហសចក្ដីសហ្មចហនាះ។

• បណ្រឹងសុំដីកាឲញាយយែែ្នួន្ែ្រុលការ។ ហ្រៅពដីបណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល់ ហរឿងក្ដីហទាស

្បហារ ជាធម្តា បណ្តាលឲតាយមានការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ទូលំទូលាយ ដដលដំបូង

ហៅតុលាការកំពូលរដ្ឋ California ហេើយបនា្តាប់មកហៅតុលាការសេព័ន្នានា។ 
ការប្ឹងរំទាស់ទាំងហនះ ដដល្តរូវោនហៅកាត់ជារួមថា បណ្ឹងសុ ំ"ដដីកាឲតាយយកខលៃលួន

មកតុលាការ" មានការោក់ព័ន្នឹងកតា្តាននករណដីដដលខុសគានតាពដីករណដីដដល្តរូវោន

ពិចារណហៅក្នចុងបណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល់។ ឧទាេរណ៍ កតា្តាទាំងហនាះរាប់បញ្ជូលទាំង

ការតវា៉តាថា (1) ហមធាវីរបស់ចុងហចាទមិនមានសុពលភាព  ឬ (2) ហបើគណៈវិនិចឆេ័យ

ោនដឹងព័ត៌មានបដន្ថម (ដូចជាកតា្តារដីវសានស្ ចិត្សានស្ ឬសង្គមដដលចុងហចាទ

កំពុង្បឈម) គណៈវិនិចឆេ័យអាចនឹងមិនផ្នា្តាហទាស្បហាររដីវិតចុងហចាទហនាះហទ។ 

ល្ធាវីកដេត្ររូវោនក្រងតាំងលដើ្ញាបី្រំណាងឱញាយអ្នែលទសកដេត្ររូវោន្ ្នា្ញា
លទសែ្ននុងការប្រឹង�ំទស់្ ្លូវចញាបាប់នានា។ តុលាការកំពូលរដ្ឋ California 
ដតងតាំងហមធាវីហដើមតាបដីតំណងឱតាយបុគ្គលដដល្តរូវោនកាត់ហទាស្បហាររដីវិត 
បែុដន្មិនមានលទ្ភាពបង់ន្លៃស្មាប់ការតំណងផលៃជូវចតាបាប់ហនាះ។ ហមធាវីទាំងហនះ
្តរូវដតបំហពញ្គប់តាមគុណវុឌតាឍដដលកំណត់ហេើងហោយ្កុម្បឹកតាសាតុលាការ 
(សា្តាប័ន្គប់្គង និងបហងកើតហគាលនហយាោយរបស់សា្តាប័នតុលាការ)។ ហមធាវី
ទាំងហនះមួយចំនួនបហ្មើការឱតាយសា្តាប័នរដ្ឋនានា (ជាពិហសសគឺការិយាល័យ
អ្នកការោរសាធារណៈរនរបស់រដ្ឋ (Office of the State Public 

• ផ្តាស់ប្ជូរនដីតិវិធដីដដល្គប់្គងបណ្ឹងឧទ្រណ៍តុលាការរដ្ឋនិងញត្ិបញ្តា្បឈម
ការផ្នា្តាហទាសនិងការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត។

• កំណត់តុលាការកំពូលស្មាប់ញត្ិដំបូងនិងកំណត់ញត្ិបន្បនា្តាប់។

• បហងកើតហពលហវលាស្មាប់ការពិនិតតាយហទាស្បហាររដីវិតតុលាការរបស់រដ្ឋ។

• ត្មរូវឱតាយហមធាវីដដលោនដតងតាំងដដលទទួលយកបណ្ឹងឧទ្រណ៍ដដលមិនមាន
ហទាស្បហាររិវិតឱតាយទទួលយកបណ្ឹងឧទ្រណ៍ហទាស្បហាររដីវិត។

• ហលើកដលងមនន្ដីពន្នាគារពដីដំហណើរការបទបញ្តាដដលមាន្សាប់ស្មាប់ការ
អ្ិវឌតាឍវិធដីសានស្ការ្បហាររដីវិត។

• អនុញ្តាតការហផ្ទរអ្នកហទាសរួរហដកសា្តាប់ហៅក្នចុងចំហណមពន្នាគារកាលដីេវញ៉តា។

• បហងកើនចំដណកនន្ោក់ឈ្នលួលរបស់អ្នកហទាសដដលោនហថា្តាលហទាសដដលអាច
្តរូវោនអនុវត្ហៅសងរនរងហ្គាះ។

• ដ្លៃងវិធានការដដលោនអនុម័តអ្នកហោះហ្នតាតហផតាសងហទៀតដដលោនទាក់ទងនឹង
ការកាត់ហទាស្បហាររដីវិតគឺទុកជាហមាឃៈ្បសិនហបើវិធានការហនះទទួលោន
សហមលៃងហ្នតាតវិរ្មានបដន្ថមហទៀត។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី
្េប៉ះោេ់ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និង
រោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន:់

• ផលបែះោល់សារហពើពន្ដដលកំពុងបន្ដដលមិនសា្តាល់ពដីហៅហលើការចំណយ
របស់តុលាការរបស់ រដ្ឋស្មាប់ដំហណើរការបញ្តា្បឈមដផ្នកចតាបាប់ហៅកាត់ហទាស
្បហាររដីវិត។ 

• ការហកើនហេើងរិតអាណត្ិក្នចុងការចំណយតុលាការរបស់រដ្ឋ—មានសកា្តានុពល
រាប់លានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំ—ហោយសារការបហងកើនហលតាបឿនមួយននការចំណយ
ហដើមតាបដីហោះ្សាយបនា្តាត់ហពល្្ដីស្ដីពដីបញ្តា្បឈមដផ្នកចតាបាប់ហៅការកាត់ហទាស
្បហាររដីវិត។  ការសនតាសំចំនួន្សហដៀងគានតាហៅក្នចុង្នតាំនាហពលអនាគត។

• ្ោក់សនតាសំពន្នាគាររដ្ឋដដលមានសកា្តានុពលដដលអាចនឹងមានរាប់សិបលាន
ដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំ។ 
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

Defender) ឬមរតាឈមណ្ឌលធនធានបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ 
(Habeas Corpus Resource Center)។ ហ្រៅពដីហនះគឺហមធាវីឯករន
ដដល្តរូវោនបង់្ោក់ឱតាយហោយតុលាការកំពូលរដ្ឋ California។ ជាទូហៅ
ហមធាវីខុសៗគានតា្តរូវោនដតងតាំងហដើមតាបដីតំណងឱតាយបុគ្គលនានាក្នចុងបណ្ឹង
ឧទ្រណ៍ផ្តាល់ និងបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ។ 

រដ្ឋទទួេបន្នុែចំណាយលេើការប្រឹង�ំទស់្ ្លូវចញាបាប់។ រដ្ឋជាអ្នកបង់ន្លៃស្មាប់
តុលាការកំពូលរដ្ឋ California ហដើមតាបដីវិនិចឆេ័យការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ទាំងហនះ 
និងស្មាប់ហមធាវីតំណងអ្នកហទាស។ រដ្ឋក៏បង់ន្លៃស្មាប់ហមធាវីដដល្តរូវោន
រួលហោយ្កសួងយុត្ិធម៌រដ្ឋ ដដលពតាយាយាមរកតាសាការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត 
ខណៈហពលដដលហរឿងក្ដីកំពុង្តរូវោនប្ឹងរំទាស់ហៅតុលាការ។ ជាសរុប រដ្ឋ
បច្ចុបតាបន្នោនចំណយ្ោក់្បដេល $55 លានជាហរៀងរាល់្ នតាំហៅហលើ
ការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ចំហោះការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត។

ការប្រឹង�ំទស់្ ្លូវចញាបាប ់អាចនរឹងចំណាយលពេដេ់លៅពីរលៅបី
ទសញាេវ្រញាេរ៍ឯលណាះ។ ក្នចុងចំហណមមនុសតាសចំនួន 930 នាក់ដដលោន
ទទួលការកាត់ហទាស្បហាររដីវិតចាប់តាំងពដី្នតា1ំ978 មាន 15 នាក់
្តរូវោន្បហាររដីវិត 103 នាក់ោនសា្តាប់មុនហពល្បហាររដីវិត 64 នាក់
្តរូវោនកាត់បន្ថយហទាសហោយតុលាការ និង 748 នាក់កំពុងស្ថិតហៅ
ក្នចុងពន្នាគាររដ្ឋហោយមានការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត។ ភាគហ្ចើនបំផុតនន
ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិតទាំង 748 នាក់កំពុងស្ថិតហៅដំណក់កាល
ហផតាសងគានតាននបណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល ់ឬដំហណើរការបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមក
តុលាការ។ ការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ទាំងហនះ (ដដល្តរូវោនវាស់ដវងចាប់ពដី
ហពលដដលបុគ្គលទទួលោនការកាត់ហទាស្បហាររដីវិតដល់ហពលដដល
បុគ្គលោនបញ្ប់នដីតិវិធដីប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ថានតាក់រដ្ឋ និងសេព័ន្ទាំងអស)់ 
អាចមានរយៈហពលដប់នម្ភ្នតាំហដើមតាបដីបញ្ប់ហៅក្នចុងរដ្ឋ California ហោយ
សារកតា្តាហផតាសងៗ។ ឧទាេរណ៍ អ្នកហទាសដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាស អាច
ចំណយហពលហ្ចើនរង់ចាំឱតាយតុលាការកំពូលរដ្ឋ California ដតងតាំង
ហមធាវីតំណងពួកហគ។ គិត្តឹមដខហមសា ្នតាំ2016 បុគ្គល 49 នាក់
កំពុងរង់ចាំឱតាយមានការដតងតាំងហមធាវីតំណងពួកហគស្មាប់បណ្ឹងឧទ្រណ៍
ផ្តាល់ និង 360 នាក់កំពុងរង់ចាំឱតាយមានការដតងតាំងហមធាវីតំណង
ពួកហគស្មាប់បណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ។ បដន្ថមហលើហនះ 
អ្នកហទាសដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសអាចចំណយហពលហ្ចើនរង់ចាំឱតាយមាន
ការវិនិចឆេ័យហរឿងក្ដីរបស់ពួកហគពដីតុលាការ។ គិត្តឹមដខហមសា ្នតាំ2016 
បណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល់្បមាណជា 337 និងបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមក
តុលាការរបស់រដ្ឋចំនួន 263 កំពុងរង់ចាំការវិនិចឆេ័យពដីតុលាការកំពូលរដ្ឋ 
California។ 

ការអនុវ្រ្លទសតបហារ�ីវិ្រ
ការោែ់ឃុំទណ្ឌិ្រ�នលទសតបហារ�ីវិ្រ។ ជាទូហៅ ទណ្ឌិតមានហទាស
្បហាររដីវិតជាបុរស្តរូវោនត្មរូវឲតាយោក់ឃុំហៅពន្នាគាររដ្ឋ  
San Quentin (គុកអ្នកមានហទាស្បហាររដីវិត) ចំដណកទណ្ឌិតមាន
ហទាស្បហាររដីវិតជានស្ដី្តរូវោនោក់ឃុំហៅពន្នាគារនស្ដី្កុង  
Chowchilla រដ្ឋ California កណ្តាល។ បច្ចុបតាបន្ន រដ្ឋមានបទបញ្តា  
និងនដីតិវិធដីសន្ិសុខហផតាសងៗដដលនាំឲតាយមានការហកើនហេើងនូវន្លៃចំណយ
ដផ្នកសន្ិសុខស្មាប់ទណ្ឌិតទាំងហនះ។ ឧទាេរណ៍ ទណ្ឌិតដដលទទួល
ការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ជាទូហៅ្តរូវោនោក់ហខានតាះ និងអមដំហណើរ
្គប់ហពលហវលាហោយមនន្ដីមានតាក់ ឬហ្ចើននាក់ហៅហពលហៅហ្រៅគុក។ ហលើស

ពដីហនះហទៀត ខុសពដីអ្នកហទាសភាគហ្ចើន ទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត
បច្ចុបតាបន្ន្តរូវោនត្មរូវឲតាយោក់ហៅក្នចុងគុកោច់ហោយដេក។

ការតបហារ�ីវិ្រកដេបច្នុបញាបន្នត្ររូវោនផ្ញាែលោយ្រុលការ។ រដ្ឋហ្បើ្ោស់
ការចាក់ថានតាំសមា្តាប់ហដើមតាបដី្បហាររដីវិតទណ្ឌិតមានហទាស្បហាររដីវិត។ បែុដន ្
ហោយសារមានបញ្តាចតាបាប់ហផតាសងៗគានតារុំវិញនដីតិវិធដីចាក់ថានតាំសមា្តាប់របស់រដ្ឋ 
ការ្បហាររដីវិតមិន្តរូវោនហធវើហេើងហេើយតាំងពដី្នតាំ2006។ ឧទាេរណ៍ 
តុលាការោនសហ្មចថា រដ្ឋមិនោនអនុវត្តាមនដីតិវិធដីរដ្ឋោលដដលមាន
ដចងហៅក្នចុងចតាបាប់នដីតិវិធដីរដ្ឋោលហនាះហទ ហៅហពលដដលតុលាការហសើហរី
បទបតាបញ្ញត្ិស្ដីពដីការ្បហាររដីវិតរបស់ខលៃលួនហៅ្ នតាំ 2010។ នដីតិវិធដីទាំងហនះ
ត្មរូវឱតាយសា្តាប័ននានារបស់រដ្ឋចូលរួមក្នចុងសកម្ភាពមួយចំនួន ហដើមតាបដីផ្ល់
ឱកាសដ៏មានអត្ថន័យដល់សាធារណៈរនឱតាយចូលរួមក្នចុងដំហណើរការនន
ការតាក់ដតងបទបតាបញ្ញត្ិរបស់រដ្ឋ។ ហសចក្ដី្ោងបទបតាបញ្ញត្ិស្ដីពដីការចាក់ថានតាំ
បញ្ប់រដីវិត ្តរូវោនបហងកើតហេើង ហេើយបច្ចុបតាបន្នហនះកំពុង្ លៃងកាត់
ការ្តរួតពិនិតតាយជាសាធារណៈ។ 

លសចែ្ីលស្នើ
វិធានការហនះគឺមានហគាលបំណងកាត់បន្ថយហពលហវលាដដល្តរូវចំណយ
ហលើការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ចំហោះហទាស្បហាររដីវិត។ ជាពិហសស  
វិធានការហនះ (1) ជាដំបូងត្មរូវឱតាយបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ 
ទទួលការវិនិចឆេ័យហៅតុលាការរំនុំរ្មះ (2) កំណត់ហពលហវលាក្នចុងការ
ប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ចំហោះហទាស្បហាររដីវិត (3) ផ្តាស់ប្ជូរដំហណើរការ
ស្មាប់ការដតងតាំងហមធាវីតំណងឱតាយអ្នកហទាសដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាស 
និង (4) ហធវើការផ្តាស់ប្ជូរជាហ្ចើនហផតាសងៗហទៀត។ (មានវិធានការមួយ
ហទៀតហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតហនះ (គឺហសចក្ដីហស្នើហលខ 62) ដដលទាក់ទង
នឹងហទាស្បហាររដីវិតផងដដរ។  ហសចក្ដីហស្នើហលខ 62 នឹងលុបហចាល
ហទាស្បហាររដីវិតស្មាប់ឃតកម្ហោយហចតនានិងគិតទុកជាមុន។)

ដំបូង្រត្រូវឱញាយ�នការវិនិច្័យបណ្រឹងសុំដីកាឲញាយយែែ្នួន
្ែ្រុលការ លៅ្រុលការ�ំនំុ�ត្ះជា្ុនសិន
វិធានការហនះដំបូងត្មរូវឱតាយមានការវិនិចឆេ័យបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយក
ខលៃលួនមកតុលាការ ហៅតុលាការរំនុំរ្មះជាមុនសិន មុននឹងហៅដល់
តុលាការកំពូលរដ្ឋ California។ (បណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល់នឹងបន្វិនិចឆេ័យ
ហៅតុលាការកំពូលរដ្ឋ California។) ជាពិហសស បណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយ
យកខលៃលួនមកតុលាការ ទាំងហនះនឹង្តរូវោនវិនិចឆេ័យហោយហៅ្កមដដល
ជាអ្នកទទួលខុស្តរូវហលើការរំនុំរ្មះក្ដីឃតកម្ហដើម ហលើកដលងដតមាន
ការបង្តាញនូវមូលហេតុបងក្តឹម្តរូវស្មាប់ឱតាយហៅហ្កាម ឬតុលាការមួយ
ហទៀតវិនិចឆេ័យហលើោកតាយបណ្ឹងហនាះ។ វិធានការហនះត្មរូវឱតាយតុលាររំនុំរ្មះ
ពនតាយល់ជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរពដីហសចក្ដីសហ្មចរបស់ពួកហគហលើបណ្ឹង
នដីមួយៗ  ដដលអាចនឹង្តរូវប្ឹងឧទ្រណ៍ហៅកាន់តុលាការឧទ្រណ៍។ 
ហសចក្ដីសហ្មចរបស់តុលាការឧទ្រណ៍បនា្តាប់មកហទៀតអាចនឹង្តរូវប្ឹង
ហៅកាន់តុលាការកំពូលរដ្ឋ California។ វិធានការហនះអនុញ្តាតឱតាយ
តុលាការកំពូលរដ្ឋ California ហផ្ទរបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ
ណមួយដដលបច្ចុបតាបន្នកំពុងរង់ចាំបញ្ជូនហៅតុលាការរំនុំរ្មះ។ 

ហទាស្បហាររដីវិត។ នដីតិវិធដី។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ
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ហទាស្បហាររដីវិត។ នដីតិវិធដី។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។66

ែំណ្រ់លពេលវលសត�ប់ការប្រឹង�ំទស់្ ្លូវចញាបាប់ចំលោះ
លទសតបហារ�ីវិ្រ
្រត្រូវឱញាយបញ្ប់ដំលណើរការប្រឹងឧទ្ធរណ៍លោយផ្ញាេ់ និងបណ្រឹងសុំដីកាឲញាយ
យែែ្នួន្ ែ្រុលការែ្ននុងរយៈលពេតោំ្នញាំ។ វិធានការហនះត្មរូវឱតាយបញ្ប់
ដំហណើរការបណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល់ និងបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ  
ក្នចុងរយៈហពល្ោំ្នតាំននហទាស្បហាររដីវិត។ វិធានការហនះត្មរូវឱតាយ្កុម្បឹកតាសា
យុត្ិធម៌ពិនិតតាយហេើងវិញហៅហលើវិធាននានារបស់ខលៃលួន ហដើមតាបដីរួយធានាឱតាយោន
ថា បណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល់ និងបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ ្តរូវ
ោនបញ្ប់ក្នចុងរយៈហពលកំណត់ហនះ។ លក្ខខណ្ឌត្មរូវរយៈហពល្ោំ្នតាំ 
នឹងអនុវត្ចំហោះការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់្ ្ដីៗនានា ្ពមទាំងការប្ឹងរំទាស់
ដដលបច្ចុបតាបន្នកំពុងរង់ចាំហៅតុលាការ។ ស្មាប់ការប្ឹងរំទាស់ដដលកំពុង
រង់ចាំនាហពលបច្ចុបតាបន្ន វិធានការហនះត្មរូវឱតាយបញ្ប់ក្នចុងរយៈហពល្ោំ្នតាំ 
គិតចាប់ពដីហពលដដល្កុម្បឹកតាសាតុលាការអនុម័តហ្បើ្ោស់វិធានានាដដល
្តរូវោនពិនិតតាយហសើហរីហេើងវិញ។ ហបើដំហណើរការហនះចំណយហពលហលើសពដី
្ោំ្នតាំ រនរងហ្គាះ ឬហមធាវីរបស់ពួកហគអាចហស្នើឱតាយតុលាការហចញ
ដដីកាបង្តាប់ឱតាយហោះ្សាយបញ្តាយឺតយា៉តាវហនាះ។

្រត្រូវឱញាយោែ់បណ្រឹងសុំដីកាឲញាយយែែ្នួន្ ែ្រុលការ ែ្ននុងរយៈលពេ្ ួយ្ នញាំ
ថនការក្រងតាំងល្ធាវី។ វិធានការហនះត្មរូវឱតាយមានការដតងតាំងហមធាវីហដើមតាបដី
តំណងឱតាយអ្នកហទាសដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសហលើសំណុំហរឿងបណ្ឹងសុំដដីកា
ឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ ហៅតុលាការរំនុំរ្មះក្នចុងរយៈហពលមួយ្ នតាំបនា្តាប់
ពដីការដតងតាំងរបស់ពួកហគ។ ជាទូហៅ បនា្តាប់មកតុលាការរំនុំរ្មះមាន
ហពលមួយ្ នតាំហដើមតាបដីហធវើហសចក្ដីសហ្មចមួយហលើបណ្ឹងហនាះ។ ហបើបណ្ឹង
មិន្តរូវោនោក់មកក្នចុងរយៈហពលហនះ តុលាការរំនុំរ្មះ្តរូវដតដកោកតាយ
បណ្ឹង ហលើកដលងដតវាមានកំណត់ថា ចុងហចាទទំនងជាគាមតានហទាសនព ឬ
មិនអាចទទួលហទាស្បហាររដីវិត។

ោែ់ែំហិ្រល្ញាេងៗលទៀ្រ។ ហដើមតាបដីរួយបំហពញហៅតាមរយៈហពលកំណត់
ខាងហលើ វិធានការហនះោក់កំេិតហផតាសងៗហទៀតហលើការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់
ចំហោះហទាស្បហាររដីវិត។ ឧទាេរណ៍វិធានការហនះមិនអនុញ្តាតឱតាយោក់
បណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការបដន្ថម បនា្តាប់ពដីបណ្ឹងទដីមួយ
្តរូវោនោក់រួច ហលើកដលងដតក្នចុងករណដីទាំងហនាះ តុលាការរកហឃើញថា
ចុងហចាទគឺទំនងជាគាមតានហទាសនព ឬមិនអាចទទួលហទាស្បហាររដីវិត។ 

ផ្ញាស់ប្លូរដំលណើរការសត�ប់ក្រងតាំងល្ធាវី 
វិធានការហនះត្មរូវឱតាយ្កុម្បឹកតាសាតុលាការ និងតុលាការកំពូលរដ្ឋ 
California ពិចារណផ្តាស់ប្ជូរគុណវុឌតាឍទាំងអស់ដដល្តរូវដតបំហពញ
ហោយហមធាវីតំណងអ្នកហទាសដដល្តរូវោនហថា្តាលហទាស។ ហយាងតាម
វិធានការហនះ គុណវុឌតាឍទាំងហនះគួរដត (1) ធានានូវការតំណងដដលមាន
សមត្ថភាព្គប់្គាន់ និង (2) បហងកើនចំនួនហមធាវីដដលអាចតំណងឱតាយ
អ្នកហទាសដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាស ហដើមតាបដីឱតាយការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ចំហោះ
ហទាស្បហាររដីវិត្តរូវោនរំនុំរ្មះទាន់ហពលហវលា។ វិធានការហនះក៏ត្មរូវ
ឱតាយតុលាការរំនុំរ្មះ (ជាជាងតុលាការកំពូលរដ្ឋ California) ដតងតាំង
ហមធាវីស្មាប់បណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ។

បដន្ថមហលើហនះ វិធានការហនះផ្តាស់ប្ជូររហបៀបននការដតងតាំងហមធាវីស្មាប់
បណ្ឹងឧទ្រណ៍ផ្តាល់ហ្កាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។ បច្ចុបតាបន្ន តុលាការ
កំពូលរដ្ឋ California ដតងតាំងហមធាវីហចញពដីបញ្ដីហ្មះហមធាវីដដលមាន

គុណវុឌតាឍរបស់តុលាការ។ តាមវិធានការហនះ ហមធាវីមួយចំនួនក៏អាច
្តរូវោនដតងតាំងហចញពដីបញ្ដីហ្មតាះហមធាវីរបស់តុលាការឧទ្រណ៍ផងដដរ
ស្មាប់ហរឿងក្ដីមិនដមន្បហាររដីវិត។ ជាពិហសស ហមធាវីទាំងហនាះដដល 
(1) មានគុណវុឌតាឍស្មាប់ការដតងតាំងស្មាប់បណ្ឹងឧទ្រណ៍មិនដមន
្បហាររដីវិតធងៃន់ធងៃរភាគហ្ចើន និង (2) បំហពញ្គប់តាមគុណវុឌតាឍដដល
អនុវត្ហោយ្កុម្បឹកតាសាតុលាការស្មាប់ការដតងតាំងហមធាវីហលើហរឿងក្ដីហទាស
្បហាររដីវិត នឹង្តរូវោនត្មរូវឱតាយទទួលយកការដតងតាំងស្មាប់បណ្ឹង
ឧទ្រណ៍ផ្តាល់ ហបើពួកហគមានបំណងបន្ស្ថិតក្នចុងបញ្ដីហ្មតាះដតងតាំងរបស់
តុលាការឧទ្រណ៍។

លធវើការផ្ញាស់ប្លូរល្ញាេងៗលទៀ្រ
តប្រិប្រ្ិការ្�ញាឈ្ ណ្ឌេធនធានបណ្រឹងសុំដីកាឲញាយយែែ្នួន្ ែ្រុលការ។ 
វិធានការហនះលុបបំោត់្កុម្បឹកតាសា្ិោលដដលមានសមារិក្ោំនាក់របស់
មរតាឍមណ្ឌលធនធានបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ និងត្មរូវឱតាយ
តុលាការកំពូលរដ្ឋ California ពិនិតតាយមរតាឈមណ្ឌលហនះ។ វិធានការហនះ
ក៏ត្មរូវឱតាយហមធាវីរបស់មរតាឈមណ្ឌលទទួលោន្ោក់កន្មហៅក្មិតហស្ើគានតា
នឹងហមធាវីហៅការិយាល័យអ្នកការោរសាធារណៈរនរបស់រដ្ឋ ្ពមទាំង
កំេិតសកម្ភាពផលៃជូវចតាបាប់របស់ការិយាល័យហនះ។

េែ្ខែណ្ឌ្រត្រូវថនការងររបស់ទណ្ឌិ្រ និងការបង់តោែ់លៅឲញាយ�នរងលតគាះ
ថនបទឧតែិដ្ឋ។ ជាទូហៅ ចតាបាប់រដ្ឋបច្ចុបតាបន្នត្មរូវថា អ្នកហទាស្តរូវហធវើការងរ
ហៅហពលពួកហគស្ថិតហៅក្នចុងគុក។ បទបញ្តាស្ដីពដីពន្នាគាររបស់រដ្ឋផ្ល់
ការហលើកដលងខលៃះចំហោះលក្ខខណ្ឌត្មរូវទាំងហនះ ដូចជា ស្មាប់ទណ្ឌិត
ដដលមានហានិ្័យដផ្នកសន្ិសុខខា្តាំង ហៅហពលចូលរួមក្នចុងកម្វិធដីការងរ។ 
ហលើសពដីហនះហទៀត តុលាការអាចត្មរូវឲតាយទណ្ឌិតហធវើការបង់្ោក់ដល់
រនរងហ្គាះននបទឧ្កិដ្ឋ។ ្ោក់រេូតដល់ហៅ 50 ភាគរយ ដដល
អ្នកហទាសរកោនពដីការងរ្តរូវោនហ្បើហដើមតាបដីបង់បំណុលទាំងហនះ។ វិធានការ
ហនះបញ្តាក់ថា បុគ្គល្គប់រូបដដលមានហទាស្បហាររដីវិត្តរូវដតហធវើការ 
អំេចុងហពលស្ថិតក្នចុងពន្នាគាររបស់រដ្ឋ ហយាងហៅតាមបទបតាបញ្ញត្ិនានារបស់
រដ្ឋ។ ហោយសារវិធានការហនះមិនផ្តាស់ប្ជូរបទបញ្តារបស់រដ្ឋ ទមា្តាប់អនុវត្ន៍
បច្ចុបតាបន្នរបស់ពន្នាគារដដលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌត្មរូវននការងររបស់
ទណ្ឌិតនឹងមិន្តរូវោនផ្តាស់ប្ជូរហេើយ។ ហលើសពដីហនះហៅហទៀត វិធានការហនះ
ត្មរូវឱតាយហ្បើ្ោក់ 70 ភាគរយដដលអ្នកហទាសរកោនពដីការងរ ហដើមតាបដីបង់
បំណុលទាំងឡាយដដលហៅរំោក់រនរងហ្គាះ។

ការអនុវ្រ្លទសតបហារ�ីវិ្រ។ វិធានការហនះអនុញ្តាតឱតាយរដ្ឋឃុំឃំង
អ្នកហទាសដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសហៅក្នចុងពន្នាគារណមួយ។ វិធានការ
ហនះក៏មានការហលើកដលងផងដដរចំហោះនដីតិវិធដី្បហាររដីវិតនានារបស់
រដ្ឋ ហចញពដីចតាបាប់ស្ដីពដីនដីតិវិធដីរដ្ឋោល។ បដន្ថមហលើហនះ វិធានការហនះ
ហធវើការផ្តាស់ប្ជូរហផតាសងៗោក់ព័ន ្នឹងវិធដី្បហាររដីវិតដដលហ្បើ្ោស់ហោយ
រដ្ឋ។ ឧទាេរណ៍ ការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ចំហោះវិធដី្បហាររដីវិតហនាះ អាច
រំនុំរ្មះដតក្នចុងតុលាការដដលោក់ហទាស្បហាររដីវិតបែុហណ្តាះ។ បដន្ថម
ហលើហនះ ហបើការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ហនាះហជាគរ័យ វិធានការហនះត្មរូវឱតាយ
តុលាការរំនុំរ្មះហចញហសចក្ដីបង្តាប់ឱតាយហ្បើវិធដី្បហាររដីវិតមួយដដលមាន
សុពលភាពអនុវត្។ ករណដីដដលហសចក្ដីបង្តាប់របស់តុលាការសេព័ន្
រារាំងរដ្ឋ មិនឱតាយហ្បើ្ោស់វិធដី្បហាររដីវិតណមួយ ពន្នាគាររបស់រដ្ឋនឹង
្តរូវោនត្មរូវឱតាយបហងកើតវិធដី្បហាររដីវិតមួយដដលបំហពញតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវ
របស់សេព័ន្ក្នចុងរយៈហពល 90 ន្ងៃ។ ជាចុងហ្កាយ វិធានការហនះមានការ
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ហលើកដលងចំហោះអ្នកឯកហទសដ្ទាំសុខភាពនានាដដលផ្ល់រំនួយដល់
ការ្បហាររដីវិត ពដីចតាបាប់រដ្ឋ និងចំណត់ការដផ្នកវិន័យមួយចំនួនរបស់រដ្ឋ
តាមរយៈទដីភានតាក់ងរដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ ហបើចំណត់ការទាំងហនាះ្តរូវោន
អនុវត្ ជាលទ្ផលននការរួយដល់ការ្បហាររដីវិត។

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធ
ថ្្ចំណាយរបស់្រុលការរដ្ឋ
ឥទ្ធិពេលៅលេើថ្្ចំណាយលេើការប្រឹង�ំទស់្្លូវចញាបាប់ែ្ននុង្ ួយែរណី  
េឺ្ ិន�នភាពចញាបាស់លស់លនាះលទ។ ឥទ្ិពលសារហពើពន្ននវិធានហនះចំហោះ
ន្លៃចំណយនានាោក់ព័ន្នឹងតុលាការរបស់រដ្ឋហលើការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់
នដីមួយៗ ចំហោះហទាស្បហាររដីវិត គឺមិនមានភាពចតាបាស់លាស់ហនាះហទ។ ហនះ
គឺហោយសារដតន្លៃចំណយជាក់ដស្ង អាចនឹង្ប្បរួលហ្ចើនអា្ស័យហលើ
កតា្តាសំខាន់ៗចំនួនបួន ៖ (1) ភាពស្ចុគសាមតាញននការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់
ដដលោនោក់មក (2) រហបៀបននការហោះ្សាយការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់
ដដលមាន្សាប់ និង្ ្ដីៗ ពដីសំណក់តុលាការរបស់រដ្ឋ (3) ភាពអាចរកោន
នូវហមធាវីស្មាប់តំណងឱតាយអ្នកហទាសដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាស និង  
(4) ថាហតើនឹង្តរូវការហមធាវីបដន្ថមហដើមតាបដីដហំណើរការការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់
នដីមួយៗ ដដរឬហទ។ 

មែតាយាវិញហទៀត វិធានការហនះអាចនឹងកាត់បន្ថយន្លៃចំណយននការប្ឹងរំទាស់
ផលៃជូវចតាបាប់នដីមួយៗ ។ ឧទាេរណ៍ ជាទូហៅលក្ខខណ្ឌដដលត្មរូវឲតាយការប្ឹង
រំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់នដីមួយៗ ្តរូវបញ្ប់ក្នចុងរយៈហពល្ោំ្នតាំ ្ពមទាំងការកំណត់
ចំនួនបណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការ ដដលអាចោក់ប្ឹង អាចនាំ
ឱតាយមានការោក់ឯកសារផលៃជូវចតាបាប់តិច និងខលៃដីជាងមុន។ ការផ្តាស់ប្ជូរហនះអាច
ហធវើឱតាយការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់នដីមួយៗចំណយហពលតិច និងធនធានរបស់
រដ្ឋតិចជាងមុនហដើមតាបដីដំហណើរការ។

មែតាយាងវិញហទៀត បទបតាបញ្ញតិ្នានារបស់វិធានការហនះអាចនឹងបហងកើន
ន្លៃចំណយរបស់រដ្ឋស្មាប់ការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់នដីមួយៗ។ ឧទាេរណ៍ 
ការពិនិតតាយបដន្ថមហ្ចើនដំណក់កាលស្មាប់បណ្ឹងសុំដដីកាឲតាយយកខលៃលួន
មកតុលាការមួយ អាចនឹងបណ្តាលឱតាយចណំយហពល និងធនធាន
បដន្ថមស្មាប់តុលាការហលើដំហណើរការការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់នដីមួយៗ ។ 
បដន្ថមហលើហនះ វាអាចបណ្តាលឱតាយមានការចំណយបដន្ថមហលើហមធាវី ហបើរដ្ឋ
កំណត់ថា ហមធាវី្ ្ដីមានតាក់្តរូវដតដតងតាំង ហៅហពលសាល្កមហលើបណ្ឹងសុំ
ដដីកាឲតាយយកខលៃលួនមកតុលាការមួយហចញហោយតុលាររំនុះរ្មះ ្តរូវោនប្ឹង
សារទុក្ខហៅកាន់តុលាការឧទ្រណ៍។

ហោយពិចារណហលើហសចក្ដីពដីខាងហដើមហនះ ឥទ្ិពលសារហពើពន្្បចាំ្នតាំ
ជាបន្បនា្តាប់របស់វិធានការហនះហៅហលើន្លៃចំណយរបស់រដ្ឋោក់ព័ន្នឹងការ
ប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់ចំហោះហទាស្បហាររដីវិត គឺមិនអាចដឹងោនហនាះហទ។ 

ថ្្ចំណាយតបចាំ្នញាំនាលពេខាង្ុែដ៏ែ្ ីលែើនល�ើងពីការចំណាយ
យា៉ញាងលតចើនលេើលរឿងែ្ីកដេ�នតសាប់នានា។ មិនថាវិធានការហនះមាន
ឥទ្ិពលយា៉តាងណខលៃះចំហោះន្លៃចំណយននការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់នដីមួយ
ហនាះហទ វិធានការហនះនឹងបហងកើនហលតាបឿនននការចំណយរបស់រដ្ឋហៅហលើការ
ប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់្ប្ំងនឹងហទាស្បហាររដីវិតនានា។ ហនះគឺហោយសារដត
រដ្ឋនឹងទទួលបន្ទចុកហលើកន្លៃចំណយ្បចាំ្នតាំដដលហកើនហេើងនាហពលខាងមុខ
ហនះ ហដើមតាបដីដហំណើរការការប្ឹងរំទាស់ផលៃជូវចតាបាប់រាប់រយករណដី ដដលមិនទាន់

ហោះ្សាយក្នចុងរយៈហពលកំណត់ដូចមានបញ្តាក់ក្នចុងវិធានការហនះ។ រដ្ឋនឹង
សនតាសំសំនចនូវចំនួនដូចគានតាហនះហៅ្ នតាំខាងមុខៗ ហោយសារដតន្លៃចំណយ
មួយចំនួន ឬទាំងអស់នឹងហកើតមានហេើងហលើរយៈហពលកាន់ដតដវង ហោយ
មិនមានវិធានការហនះ។ ហោយសារហរឿងក្ដីដដលមានទាន់ហោះ្សាយជាហ្ចើន
្តរូវការឱតាយមានការហោះ្សាយ ចំនួន និងរយៈហពលជាក់ដស្ងននន្លៃចំណយ
ទាំងហនះក្នចុងរយៈហពលដ៏ខលៃដីខាងមុខ គឺមិនអាចដឹងោនហនាះហទ។ យា៉តាងណ
ក្ដី វាជាអាចហៅរួច ដដលន្លៃចំណយទាំងហនាះអាចនឹងមានចំនួនរាប់
សិបលានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំ ស្មាប់រយៈហពលជាហ្ចើន្ នតាំហៅមុខហទៀត។

ពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋ
ហៅតាមក្មិតដដលរដ្ឋហធវើការផ្តាស់ប្ជូររហបៀបដដលខលៃលួនឃុំឃំងអ្នក
ហទាសដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាស  វិធានការហនះអាចនាំឱតាយការសនតាសំសំនច
្វិកាពន្នាគាររបស់រដ្ឋហៅតាមហនាះដដរ។ ឧទាេរណ៍ ហបើអ្នកហទាសបុរស
្តរូវោនហផ្ទរហៅកាន់ពន្នាគារហផតាសងៗហទៀតដដល្តរូវោក់ឃុំក្នចុងបន្ទប់ឃុំ
ឃំងស្មាប់ោក់មនុសតាសមានតាក់ហៅ San Quentin វាអាចកាត់បន្ថយន្លៃ
ចំណយហលើការការឃុំឃំង និងការ្គប់្គងអ្នកហទាសទាំងហនះ។ បដន្ថម
ហលើហនះ ហៅតាមក្មិតដដលវិធានការហនះនាំឱតាយមានការ្បហាររដីវិតបដន្ថម 
ដដលកាត់បន្ថយចំនួនននអ្នកហទាសដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាស រដ្ឋក៏នឹងទទួល
ោនការសនតាសំសំនចបដន្ថមហទៀតផងដដរ។ សរុបហសចក្ដីមក ការសនតាសំសំនច
ទាំងហនះអាចមានចំនួនដល់ហៅរាប់សិបលានដុលា្តារក្នចុងមួយ្ នតាំឯហណះ។

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធល្ញាេងៗលទៀ្រ
អា្ស័យហៅតាមក្មិតដដលការផ្តាស់ប្ជូរនានាក្នចុងវិធានការហនះមាន
ឥទ្ិពលចំហោះករណដីននអំហពើឃតកម្ក្នចុងរដ្ឋ California ឬចំនួនដង
ដដល្ពះរារអាជា្តាសវះដសវងោក់ហទាស្បហាររដីវិតក្នចុងការរ្មះក្ដីឃតកម ្ 
វិធានការហនះអាចរះឥទ្ិពលដល់ការចំណយរបស់រដ្ឋ និងរោ្តា្ិោល
មូលោ្តាន។ ផលបែះោល់សារហពើពន្ដដលហកើតហេើង ្បសិនហបើមាន មិន្តរូវ
ោនហគដឹង និងមិនអាចោ៉តាន់សាមតានោនហេើយ។

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។




