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ដាក់កម្រិតការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់បទល្មើសមួយចំនួន ដោយបច្ប្បន្ន
ចុ បានចាត់
ទុកថាជាជនល្មើសច្បាប់ដែលមិនប្រើហិង្សា។ អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសបទឧក្រិដស
្ឋ ម្រាប់បទ
ល្មើសមួយចំនួន ដែលបច្ប្បន្ន
ុ ថាជា បទល្មើសមជ្ឈឹម។ បញ ្ញត្ផ
្ ម៖
តិ តួចផ្តើ
ចុ ត្វរូ បានគេចាត់ទក

ចំណងជ�ើង និងសេចក្ស
តី ង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការនៅ 
voterguide.sos.ca.gov។
ិ
• កំណត់សិទ្ធិទទួលបានកម្មវធីដោ
ះលែង
ដោយមានលក្ខខណ្ឌ ដែលបានបង្កើនឡ�ើ
ងសម្រាប់ ជនល្មើសដែលមិ នប្រើ ហិង្សា
ដែលបានបំ ពេញរយៈពេលជាប់ ទោសដំ បូង
របស់ ពួកគេ ដោយលុបបំ បាត់នូវសិ ទ្ធិទទួលបាន
សម្រាប់ បទល្មើសមួយចំ នួន។

• ផ្លាស់ បតូ្រស្តង់ ដារ និ ងតម្រូវការនានា ដែលគ្រប់ គ្រង
ការសម្រេចល�ើ ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ
ិ
ក្រោមកម្មវធីនេ
ះ។

• អនុញ្ញាតឲ្យមានការចោទប្រកាន់ ពីបទឧក្រិដ្ឋ
សម្រាប់ ចោរកម្មជាក់លាក់ ដែលបច្ចុប្បន្នអាចចោទប្រកាន់
បានតែបទល្មើសមជ្ឈឹម រាប់ បញ្ចូលទាំងអំព�ើចោរកម្មមួយ
ចំ នួន ដែលមានតម្លៃចម្លោះពី $250 ទៅ $950។
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• តម្រូវឲ្យបុគ្គលដែលជាប់ ទោសពីបទមជ្ឈឹមជាក់លាក់
ណាមួយ ធ្វើការបញ្ជូនសំ ណាក DNA សម្រាប់ រក្សាទុ
កក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរដ្ឋ។

សេចក្ស
តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណ
ិ គច្បាប់សតីព
របស់អក
្ន វភា
្ ផ
ី លប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរប
ស់រដ្ឋនិងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ៖

• បង្កើនការចំ ណាយល�ើ មន្ទីរកែប្រែរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា ន ដែ
លទំនងជាមានរាប់ សិបលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្ំនា  សំ ខា
ន់ ដោយមូលហេតុកំណ�ើនអ្នកជាប់ ពន្ធនាគារក្នុងខោន
ធី និ ងកម្រិតត្រួតពិនិត្យរបស់ សហគមន៍ ។

• បង្កើនការចំ ណាយដែលទាក់ទងនឹងតុលាការដ្ឋ
និ ងមូលដ្ឋា ន ដែលអាចមានចំ នួនជាងពីរបីលាន
ដុល្លារក្នុងមួយឆ្ំនា ។

• បង្កើនការចំ ណាយល�ើ ទីភ្នា ក់ងារអនុវត្តន៍ច្បាប់ រដ្ឋ
និ ងមូលដ្ឋា ន មិ នទំនងជាល�ើ សពីពីរបីលា
នដុល្លារក្នុងមួយឆ្ំនា  ទាក់ទងនឹ ងការប្រមូល 
និ ងដំ ណ�ើរការសំ ណាក DNA។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 មានបទបញ្ញតតិ្ចម្បងចំ នួនបួន។ វា៖
• ផ្លាស់ បដូ្រច្បាប់ រដ្ឋដ�ើម្បីបង្កើនការដាក់ទោសបញ្ញតតិ្ព្
រហ្មទណ្ឌសម្រាប់ បទល្មើសដែលទាក់ទងនឹ ងចោរ
កម្មមួយចំ នួន។

• ផ្លាស់ បដូ្ររប�ៀបដែលមនុស្សដែលត្រូវបានដោះលែង
ចេញពីពន្ធនាគាររដ្ឋត្វរូ បានត្រួតពិនិត្យនៅក្នុង
សហគមន៍ ។

• ធ្វើការផ្លាស់ បដូ្រមួយចំ នួនទៅល�ើ ដំណ�ើរការដែល
ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយសំ ណ�ើប្រជាមតិ 57
(2016) សម្រាប់ ការពិចារណាការដោះលែងអ្នក
ទោសចេញពីពន្ធនាគារ។

• តម្រូវឲ្យភ្នា ក់ងារអនុវត្តច្បាប់ រដ្ឋ និ ងក្នុងមូលដ្ឋា ន
ប្រមូល DNA ពីមនុស្សពេញវ ័យដែលត្វរូ បានផ្ដ
ន្ទាទោសពីបទល្មើសមួយចំ នួន។
44 | ចំ ណងជ�ើ ង និ ងសេចក្តីសង្ខេប / ការវិភាគ

ខាងក្រោមនេះ យ�ើ ងពិភាក្សាអំ ពីបទបញ្ញតតិ្នីមួយៗក្នុងចំ
ណោមបទបញ្ញតតិ្ចម្បងៗទាំងនេះ និ ងបរិយាយអំ ពីផល
ប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធនៃសំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ។

ទោសបញ ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់បទល្មើស
មួយចំនួនដែលទាកទ
់ ងនឹងចោរកម្ម
ជីវប្រវត្តិ

បទឧក្រិដ្ឋ គឺជាប្រភេទធ្ងន់ធ្ងរបំ ផុតនៃបទល្មើស។
ច្បាប់ រដ្ឋ កំណត់និយមន័ យបទឧក្រិដ្ឋខ្លះថាមានល
ក្ខណៈ “ហិង្សា” ឬ “ធ្ងន់ធ្ងរ” ឬទាំងពីរ។ ឧទាហរ
ណ៍នៃបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានកំណត់និយមន័ យ
ថាហិង្សា និ ងធ្ងន់ធ្ងររ ួមមានមនុស្សឃាតការប្លន់និ
ងការរំលោភសេពសន្ថវៈ។ បទឧក្រិដ្ឋដែលមិ នត្រូវ
បានកំណត់និយមន័ យថាហិង្សា ឬធ្ងន់ធ្ងរ
រ ួមមានការជួញដូរមនុស្ស និ ងការលក់គ្រឿងញ�ៀន។

ដាក់កម្រិតការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់បទល្មើសមួយចំននួ ដោយបច្ប្បន្ន
ចុ បានចាត់
ទុកថាជាជនល្មើសច្បាប់ដែលមិនប្រើហិង្សា។ អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសបទឧក្រិដស
្ឋ ម្រាប់បទ
ល្មើសមួយចំននួ ដែលបច្ប្បន្ន
តួ ្ ម ៖
ចុ ត្វរូ បានគេចាត់ទកុ ថាជា បទល្មើសមជ្ឈឹម។ បញ ្ញត្ផតិ ចផ្តើ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	
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តបានអនុម័តសំ ណ�ើប្រជាមតិ 47 ដែលបណ្ដាលឲ្យមា
នបទល្មើសទាក់ទងនឹ ងចោរកម្មមួយចំ នួន ដែលត្រូវបាន
ផ្ដន្ទាទោសជាបទមជ្ឈិមជំ នួសឲ្យបទឧក្រិដ្ឋ។ ឧទាហរណ៍
ក្រោមសំ ណ�ើប្រជាមតិ 47 ចោរកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹ
ការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសបទឧក្រិដ្ឋ ។ ជនល្មើសដែលបា
ងទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលមានតម្លៃ $950 ឬតិចជាងនេះ
នប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ អាចត្រូវបានកាត់សេចក្ដីដូចខាងក្
ជាទូទៅត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចោរកម្មកម្រិតស្រាល 
រោម៖
ហ�ើយត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាបទមជ្ឈិម—ជាជាងបទឧក្រិដ្ឋ
• ពន្ធនាគាររដ្ឋ ។ ជនដែលការផ្ដន្ទាទោសពេល
ដែលពេលខ្លះកាលពីមុនអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសជាចោរក
បច្ចុប្បន្ន ឬពីអតីតកាលរបស់ ពួកគេរ ួមមាន
បទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ ហិង្សា ឬផ្លូវភេទ អាចត្រូវបានសម្ ម្មកម្រិតធ្ងន់ (ដូចជា ប្រសិ នប�ើ រថយន្តមានគេលួច)។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 47 ជាទូទៅក៏តម្រូវផងដែរថា
រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ ពន្ធនាគាររដ្ឋ។
ការលួចឥវ៉ាន់ក្នុងហាងដែលមានតម្លៃ $950
• ពន្ធនាគារនៃខោនធី និ ង/ឬ ការដាក់ ឲ្យស្ថិតក្រោ
ឬតិចជាងនេះ អាចត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាបទមជ្ឈិម—
មការត្រួតពិ និត្យនៅក្នុងសហគមន៍ ។ ជនដែលពុំ
ជាជាងបទឧក្រិដ្ឋ ដែលកាលពីមុនអាចត្រូវបានផ្ដន្ទាទោ
មានការផ្ដន្ទាទោសបច្ចុប្បន្ន ឬពីអតីតកាលសម្រា
សជាបទឧក្រិដ្ឋ។
ប់ បទល្មើសកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ ហិង្សា ឬផ្លូវភេទ ជាទូទៅ
ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ ពន្ធនាគារខោនធី ឫត្រូវ សំណ�ើ
បានត្រួតពិនិត្យដោយមន្ត្រីគ្រប់ គ្រងការដោះលែង
បង្កើនទោសទណ្ឌសម្រាប់ បទល្មើសមួ យចំ នួនដែលពា
សាកល្បងនៃខោនធីនៅក្នុងសហគមន៍ ឬទាំងពីរ។
ក់ ព័ន្ធនឹងចោរកម្ម។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បង្កើតបទ
ការកាត់ ទោសបទមជ្ឈិម។ ជនល្មើសដែលត្រូវបាន
ល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងចោរកម្មថ្មីចំនួនពីរ៖
ផ្ដន្ទាទោសពីបទមជ្ឈិម អាចត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជា
• ចោរកម្មស�ៀរ�ៀល។ ជនល្មើសណាម្នា ក់ដែល
ប់ ពន្ធនាគារនៃខោនធី ការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួត
មានការផ្ដន្ទាទោសពីមុនចំ នួនពីរដង ឬច្រើ ន
ពិនិត្យនៅក្នុងសហគមន៍ ប្រចាំខោនធី ការផាកពិន័យ
ជាងនេះសម្រាប់ បទល្មើសមួយចំ នួនដែលពា
ឬរ ួមបញ្ចូលគ្នាទាំងបីនេះ។ ជាទូទៅ ជនល្មើសទាំងនេះ
ក់ព័ន្ធនឹងចោរកម្ម (ដូចជាការលបចូលលួច
ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសស្រាលជាងជនល្មើសបទឧក្រិដ្ឋ។
ការផលិ តក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយ ឬការប្លន់ឡាន)
ឧទាហរណ៍ បទមជ្ឈិមត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអ
ដែលត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានកំហុសពីបទលួចឥ
តិបរមាមួយឆ្ំនា រីឯជនល្មើស នៃបទឧក្រិដ្ឋអាចត្រូវដាក់
វ៉ាន់ក្នុងហាង ឬចោរកម្មខ្នា តតូច ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្
ទោសជាប់ ពន្ធនាគារយូរជាងនេះ។ បន្ថែមពីនេះទ�ៀត
រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃល�ើ សពី $250 អាចត្រូវបាន
ជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តបទមជ្ឈិម ជាទូទៅត្រូវបានដា
ចោទប្រកាន់ ពីបទចោរកម្មស�ៀរ�ៀល។
ក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងសហគមន៍ រយៈពេ
លតិចឆ្ំនា ជាង ហ�ើយអាចមិ នត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាប់ លា
• ចោរកម្មនៅហាងលក់ រាយដោយមានការត្រៀមទុក។
ប់ ពេកដោយមន្ត្រីគ្រប់ គ្រងការដោះលែងសាកល្បងទេ។
ជនណាម្នា ក់ដែលចូលដៃចូលជ�ើ ងជាមួយជនដទៃទ�ៀតដែ
លប្រព្រឹត្តអំព�ើចោរកម្មខ្នា តតូច ឬលួចឥវ៉ាន់កនុ្ងហាងពីរដង
ការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសពី បទ Wobbler។ បច្ចុប្បន្ននេះ
ឬច្រើ
នជាងនេះ ដែលតម្លៃសរ ុបនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាន
បទល្មើសមួយចំ នួន—ដូចជាការលួចអត្តសញ្ញាណ—
លួចក្នុងរយៈពេល 180 ថ្ងៃ ល�ើ សពី $250 អាចត្រូវបាន
អាចត្រូវបានដាក់ទោសដូចគ្នា នឹ ងបទឧក្រិដ្ឋ
ចោទប្រកាន់ ពីបទចោរកម្មនៅហាងលក់រាយដោយមានកា
ឬបទមជ្ឈិមដែរ។ បទល្មើសទាំងនេះហៅថា “wobbler”។
រត្រៀមទុក។
ជាទូទៅ សេចក្ដីសម្រេចគឺផ្អែកទៅល�ើ ភាពជាក់លាក់នៃឧក្
រិដ្ឋកម្ម និ ងប្រវត្តិបទល្មើសរបស់ ជនណាម្នា ក់។
បទល្មើសថ្មីទាំងពីរនេះ អាចជាបទល្មើស wobblers ដែ
បទមជ្ឈិម គឺជាបទល្មើសដែលមានលក្ខណៈមិ ន
សូវធ្ងន់ធ្ងរ។ បទមជ្ឈិម រ ួមមានបទល្មើសដូចជា
ការបង្ករបួសស្នា ម និ ងការស្រវឹងនៅទីសាធារណៈ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 47 ការសម្រាលទោសសម្រាប់ បទល្មើ
សមួ យចំ នួន។ កាលពីខែវិចឆិ កា
្ ឆ្ំនា 2014 អ្នកបោះឆ្នោ
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លត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយដាក់ពន្ធនាគារក្នុងខោនធីរហូត
ដល់ បីឆ្ំនា ទោះបី ជាជនល្មើសនោះមានការផ្ដន្ទាទោសពីមុ
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ដាក់កម្រិតការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់បទល្មើសមួយចំននួ ដោយបច្ប្បន្ន
ចុ បានចាត់
ទុកថាជាជនល្មើសច្បាប់ដែលមិនប្រើហិង្សា។ អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសបទឧក្រិដស
្ឋ ម្រាប់បទ
ល្មើសមួយចំននួ ដែលបច្ប្បន្ន
តួ ្ ម ៖
ចុ ត្វរូ បានគេចាត់ទកុ ថាជា បទល្មើសមជ្ឈឹម។ បញ ្ញត្ផតិ ចផ្តើ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	

នមកសម្រាប់ បទល្មើសដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ហិង្សា
ឬផ្លូវភេទក៏ដោយ។

20

បន្ថែមពីល�ើ នេះទ�ៀត សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 អនុញ្ញាតឲ្យ
បទល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចោរកម្មដែលមានស្រាប់ ទាំ
ងឡាយ ដែលជាទូទៅត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាបទមជ្ឈិម
ក្រោមសំ ណ�ើប្រជាមតិ 47 ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាបទ
ិ ។ ឧទាហរណ៍ អនុលោមតាមច្បាប់ បច្ចុប្បន្ន 
ឧក្រិដ្ឋវញ
ចោរកម្មទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ ដែលមានតម្លៃតិចជាង
$950 ពីហាងណាមួយ ជាទូទៅតម្រូវឲ្យផ្ដន្ទាទោសជា
បទមជ្ឈិម។ អនុលោមតាមសំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 ជន
ល្មើសដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃតិចជាង $950
ដែលមិ នមែនសម្រាប់ ដាក់លក់ (ដូចជា ម៉ាសុីនគិតប្រាក់)
ពីហាងណាមួយ អាចទទួលបានការកាត់ទោសជាបទ
ឧក្រិដ្ឋ។ សំ ណ�ើនេះអាចបង្កើនថេរវេលាដែលជន
ល្មើសត្វរូ បានផ្ដន្ទាទោសពីបទល្មើសទាំងនេះ។
ឧទាហរណ៍ ជាជាងការទទួលទោសរហូតដល់ ប្រាំមួ
យខែនៅក្នុងពន្ធនាគារនៃខោនធី ពួកគេអាចនឹ ងទ
ទួលទោសរហូតដល់ បីឆ្ំនា នៅក្នុងពន្ធនាគារខោនធី 
ឬពន្ធនាគាររបស់ រដ្ឋ។

យ�ើ ងប៉ា ន់ ស្មា នថា មនុស្សប្រមាណពីរបី ពាន់ នាក់អាច
រងផលប៉ ះពាល់ ពីការផ្លាស់ បដូ្រខាងល�ើ ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។
ទោះជាយ៉ា ងណា ការប៉ា ន់ ស្មា ននេះផ្អែកទៅល�ើ ទិន្នន័យរ
កបានដែលនៅមានកម្រិត ហ�ើយចំ នួនមនុស្សជាក់ស្ដែង
ដែលរងផលប៉ ះពាល់ នឹ ងអាស្រ័យទៅល�ើ ជម្រើសទាំងឡា
យដែលធ្វើឡ�ើងដោយរដ្ឋអាជ្ញា ឬចៅក្រម។ ជាលទ្ធផល 
ចំ នួនជាក់ស្ដែងអាចនឹ ងក�ើនឡ�ើង ឬថយចុះខ្ំលា ង។

ការអនុវត្តការដាកឲ
់ ្យស្ថិតក្រោមការត្រួត
ពន
ិ ិត្យនៅកងសហគមន
៍
្នុ
សាវតា

បន្ត

រោមការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងសហគមន៍ ដោយមន្ត្រីគ្រប់ គ្រ
ងការដោះលែងសាកល្បងប្រចាំខោនធី—ជាទូទៅហៅថា
ការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងសហគមន៍ ក្
រោយការដោះលែង (PRCS)។ នៅពេលជនល្មើសដែល
ស្ថិតក្រោមការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌរដ្ឋ ឬ PRCS បំ
ពានវិធានទាំងឡាយដែលតម្រូវឲ្យគោរពតាមអំ ឡុងពេ
លស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ—ហៅថា ការបំ ពាន “លក្ខ
ខណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់ ពួកគេ”—ភ្នា ក់ងារគ្រប់ គ្រង
ការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌរបស់ រដ្ឋ ឬមន្ត្រីគ្រប់ គ្រងការ
ដោះលែងសាកល្បងនៃខោនធី អាចជ្រើ សរ�ើសធ្វើការស្នើ
សុំឲ្យចៅក្រមផ្លាស់ បដូ្រលក្ខខណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់ ពួ
កគេ។ សំ ណ�ើនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានលក្ខខណ្ឌ ឬការ
ដាក់ពន្ធនាគារខោនធីកាន់ តែឃោរឃៅ។

សំណ�ើ

ផ្លាស់ បដូ្រការអនុវត្តការត្រួតពិ និត្យនៅក្នុងសហគមន៍ ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ ធ្វើការផ្លាស់ បដូ្រជាច្រើ នទៅល�ើ ការអ
នុវត្តការដោះលែងនៅក្រៅឃុំមានលក្ខខណ្ឌរបស់ រដ្ឋ និ ង
PRCS ។ ឧទាហរណ៍ វាតម្រូវឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ គ្រងការដោះ
លែងសាកល្បងស្នើ ឲ្យចៅក្រមផ្លាស់ បដូ្រលក្ខខណ្ឌនៃការត្រួ
តពិនិត្យសម្រាប់ ជនល្មើសដែលកំពុងស្ថិតក្រោម PRCS
ប្រសិ នប�ើ ពួកគេបានបំ ពានជាល�ើ កទីបី។ បន្ថែមពីល�ើ នេះទ�ៀត
សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះតម្រូវឲ្យនាយកដ្ឋា នគ្រប់ គ្រងការដោះលែ
ងនៅក្រៅឃុំមានលក្ខខណ្ឌរដ្ឋ និ ងផ្នែកគ្រប់ គ្រងការដោះលែង
សាកល្បងដោះដូរព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជនល្មើសដែលពួកគេត្រួ
តពិនិត្យ។

សំណ�ើប្រជាមតិ 57
ដំណ�ើរការពចា
ិ រណាល�ើការដោះលែង
សាវតា

ជនល្មើសនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ជនល្មើសដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគាររដ្ឋ ក្រោយ ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទល្មើសបឋម។ ជាទូទៅ នេះគឺ
ពីបានទទួលទោសបទល្មើសដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្
ជាបទល្មើសដែលពួកគេត្រូវទទួលទោសនៅក្នុងពន្ធនា
ងរ ឬហិង្សា ត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យមួយរយៈ គាររយៈពេលយូរបំ ផុត។ ជារ�ឿយៗ ពួកគេទទួលទោស
នៅក្នុងសហគមន៍ ដោយទីភ្នា ក់ងារគ្រប់ គ្រងការដោះ លែ ក្នុងរយៈពេលបន្ថែមទៅតាមអង្គហេតុនៃរ�ឿងក្ដីរបស់ ពួ
ងនៅក្រៅឃុំមានលក្ខខណ្ឌរបស់ រដ្ឋ។ ជនល្មើសដែលត្រូវ កគេ (ដូចជា ប្រសិ នប�ើ ពួកគេបានប្រើ ប្រាស់កាំភ្លើង)
បានដោះលែងពីពន្ធនាគាររដ្ឋ ក្រោយពីបានទទួលទោស ឬសម្រាប់ អង្គហេតុផ្សេងទ�ៀត បទល្មើសតិចជាងនេះ ដែ
សម្រាប់ បទល្មើសផ្សេងៗ ជាធម្មតាត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្ លពួកគេត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសនៅក្នុងពេលដូចគ្នានោះ។
46 | ការវិភាគ

ដាក់កម្រិតការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់បទល្មើសមួយចំននួ ដោយបច្ប្បន្ន
ចុ បានចាត់
ទុកថាជាជនល្មើសច្បាប់ដែលមិនប្រើហិង្សា។ អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសបទឧក្រិដស
្ឋ ម្រាប់បទ
ល្មើសមួយចំននួ ដែលបច្ប្បន្ន
តួ ្ ម ៖
ចុ ត្វរូ បានគេចាត់ទកុ ថាជា បទល្មើសមជ្ឈឹម។ បញ ្ញត្ផតិ ចផ្តើ

សំណ�ើ
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	

ឧទាហរណ៍ ជនល្មើសដែលពីមុនមកត្រូវបានផ្ដន្ទាទោស
ពីបទល្មើសដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ឬហិង្សា ជាទូទៅត្
រ ូវតែទទួលទោសរយៈពេលយូរជាងពីរដងសម្រាប់ បទឧ
ក្រិដ្ឋថ្មីណាមួយដែលពួកគេប្រព្រឹត្ត។
កាលពីខែវិចឆិ កា
្ ឆ្ំនា 2016 អ្នកបោះឆ្នោ តបានអនុម័តសំ ណ�ើ
ប្រជាមតិ 57 ដែលផ្លាស់ បដូ្ររដ្ឋធម្មនុញរ្ញ បស់ រដ្ឋ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្
យអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារ ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទឧក្
រិដ្ឋអហិង្សា មានសិ ទ្ធិទទួលបានការពិចារណាឲ្យដោះលែង
ក្រោយពីបានទទួលទោសសម្រាប់ បទល្មើសបឋមរបស់ ពួក
គេរ ួច។ អ្នកទោស ត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់ ការដោះលែង
ដោយគណៈសវនាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខ
ណ្ឌ (BPH) របស់ រដ្ឋ។ ជាពិសេស សមាជិ កបុគ្គលិក BPH
ពិនិត្យឡ�ើងវិញទៅល�ើ ព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងសំ ណំុ ឯកសា
ររបស់ អ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នា ដូចជា ប្រវត្តិបទល្មើស 
និ ងអាកប្បកិរយា
ិ នៅក្នុងពន្ធនាគារ ដ�ើ ម្បីកំណត់ថាត�ើអ្នក
ទោសដែលនៅជាមួយគ្នានោះនឹ ងត្រូវបានដោះលែងដែរឬ
ទេ។ BPH ក៏ពិចារណាទៅល�ើ រាល់ លិខិតទាំងឡាយណា
ដែលបានដាក់ស្នើដោយរដ្ឋអាជ្ញា ទីភ្នា ក់ងារអនុវត្តច្បាប់
និ ងជនរងគ្រោះអំពីអ្នកទោសផងដែរ។ ក្រសួងកែប្រែ 
និ ងស្ដា រនី តិសម្បទារដ្ឋ California (CDCR) ទាក់ទងជនរងគ្
រោះដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយរដ្ឋ ដ�ើម្បីជូនដំ ណឹងដល់ ពួកគេថា
ពួកគេអាចដាក់ស្នើលិខិតទាំងនេះបាន។ អ្នកទោស 
ត្រូវបានដោះលែង ល�ើ កលែងតែ BPH សម្រេចថា អ្នកទោ
សនោះបង្កហានិ ភ័យនៃអំព�ើហិង្សាដែលមិ នសមហេតុផល។
ប្រសិ នប�ើ មិនត្រូវបានដោះលែងទេនោះ អ្នកទោសអាចស្នើ សំុ
ការពិនិត្យឡ�ើងវិញទៅល�ើ សេចក្ដីសម្រេច។ អ្នកទោសដែល
ត្រូវបានបដិ សេធការដោះលែង ត្រូវបានពិចារណាឡ�ើងវិញ
នៅឆ្ំនា បន្ទាប់  ទោះបី ជារ�ឿយៗពួកគេបំ ពេញការកាត់ទោសរ
បស់ ពួកគេ ហ�ើយត្រូវបានដោះលែងមុនពេលនោះក៏ដោយ។
នៅឆ្ំនា 2019 BPH បានពិចារណាទៅល�ើ អ្នកទោសចំ នួនជិ ត
4,600 នាក់ ហ�ើយបានអនុម័តប្រហែល 860 (19 ភាគរយ)
សម្រាប់ ការដោះលែង។

សំណ�ើ

ផ្លាស់ បដូ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 57
ដំ ណ�ើរការពិ ចារណាល�ើ ការដោះលែង។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 ធ្វើការផ្លាស់ បដូ្រជាច្រើ នទៅល�ើ ដំ
ណ�ើរការពិចារណាការដោះលែងក្នុងសំ ណ�ើប្រជាមតិ
57។ ការផ្លាស់ បដូ្រចម្បងៗគឺ៖

បន្ត

• ដកអ្នកទោសមួយចំ នួនចេញពីដំណ�ើរការ—
ដូចជា អ្នកទោសដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសប្
រភេទមួយចំ នួនដែលជាការបង្ករបួសស្នា ម
និ ងអំ ព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។

• តម្រូវឲ្យ BPH បដិ សេធការដោះលែងអ្នកទោស 
ដែលបង្កហានិ ភ័យមិ នសមហេតុផលនៃការប្រព្រឹត្ត
បទឧក្រិដ្ឋដែលបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះ ជាជា
ងគ្រាន់ តែដោះលែងអ្នកទោសដែលបង្កហានិ ភ័យមិ
នសមហេតុផលនៃអំ ព�ើហិង្សា។
• តម្រូវឲ្យ BPH ពិចារណាល�ើ បញ្ហាបន្ថែមដូចជា
ឥរិយាបថរបស់ អ្នកទោសអំ ពីបទល្មើសរបស់ ពួកគេ 
នៅពេលសម្រេចថាត�ើត្វរូ ដោះលែងពួកគេដែរឬទេ។

• តម្រូវឲ្យអ្នកទោស ដែលត្រូវបានបដិ សេធការដោះលែង
រង់ ចាំរយៈពេលពីរឆ្ំនា (ជាជាងមួយឆ្ំនា )
មុនពេលទទួលបានការពិចារណាឡ�ើង វិញដោយ
BPH។
• អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាស្នើ សំុឲ្យ BPH ធ្វើការពិនិត្យ
ឡ�ើងវិញទៅល�ើ សេចក្ដីសម្រេចអំ ពីការដោះលែង។
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• តម្រូវឲ្យ CDCR
ព្យាយាមកំណត់រកទីតាំងជនរងគ្រោះ ដ�ើ ម្បីជូនដំ
ណឹងដល់ ពួកគេអំ ពីការពិនិត្យឡ�ើងវិញ សូម្បីតែពួ
កគេពុំបានចុះឈ្មោះជាមួយរដ្ឋក៏ដោយ។

ការប្រមូល DNA
សាវតា

នៅ California សំ ណាក DNA ត្រូវតែផ្ដល់ ដោយ
(1) មនុស្សពេញវ ័យដែលត្វរូ បានចាប់ ខ្លួន
ចោទប្រកាន់ ឬផ្ដន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋ (2)
យុវជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ និ ង (3) ជន
ដែលត្រូវបានតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះថាជាជនល្មើសផ្លូវ
ភេទ ឬដុតបំ ផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ។ សំ ណាកទាំងនេះ
ត្រូវបានប្រមូលដោយទីភ្នា ក់ងារអនុវត្តច្បាប់ រដ្ឋ
និ ងក្នុងមូលដ្ឋា ន និ ងដាក់ជូនក្រសួងយុតតិធ
្ ម៌ រដ្ឋ
California (DOJ) សម្រាប់ ការដំ ណ�ើរការ។ DOJ
បច្ចុប្បន្ននេះ ទទួលបានសំ ណាក DNA ប្រមាណ
100,000 ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។ DOJ រក្សាទុកប្រវត្តិ 
DNA នៅក្នុងមូលដ្ឋា នទិនន
្ន ័ យ DNA ទូទាំងរដ្ឋ
ការវិភាគ
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ដាក់កម្រិតការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់បទល្មើសមួយចំននួ ដោយបច្ប្បន្ន
ចុ បានចាត់
ទុកថាជាជនល្មើសច្បាប់ដែលមិនប្រើហិង្សា។ អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសបទឧក្រិដស
្ឋ ម្រាប់បទ
ល្មើសមួយចំននួ ដែលបច្ប្បន្ន
តួ ្ ម ៖
ចុ ត្វរូ បានគេចាត់ទកុ ថាជា បទល្មើសមជ្ឈឹម។ បញ ្ញត្ផតិ ចផ្តើ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	

និ ងដាក់ជូនវាទៅកាន់ មូលដ្ឋា នទិន្នន័យជាតិ។
មូលដ្ឋា នទិន្នន័យទាំងនេះ ត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ដោយទីភ្នា
ក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ដ�ើម្បីស�៊ើ បអង្កេតបទល្មើស។

សំណ�ើ

ពង្រីកការប្រមូល DNA ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ តម្
រ ូវឲ្យទីភ្នា ក់ងារអនុវត្តន៍ច្បាប់ រដ្ឋ និ ងក្នុងមូលដ្ឋា ន
ប្រមូលសំ ណាក DNA ផងដែរពីមនុស្សពេញវ ័យ
ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទមជ្ឈិមមួយចំ នួន។
បទល្មើសទាំងនេះរ ួមមាន ការលួចឥវ៉ាន់ក្នុងហាង
ការក្លែងបន្លំក្រដាសប្រាក់ និ ងបទល្មើសហិង្សាក្នុងគ្រួសា
រមួយចំ នួន។

ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ
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សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ នឹ ងមានផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ
ជាច្រើ នទៅល�ើ រដ្ឋាភិបាលថ្នា ក់រដ្ឋ និ ងថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន។  
ទោះជាយ៉ា ងណា ទំហំជាក់លាក់នៃផលប៉ ះពាល់ ដែលពិ
ភាក្សាខាងក្រោមនេះ នឹ ងអាស្រ័យទៅល�ើ កត្តា ជាច្រើ ន។
កត្តាសំ ខាន់ មួយ អាចជាសេចក្ដីសម្រេចទាំងឡាយដែ
លត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយតុលាការ និ ងផ្នែកដទៃទ�ៀត
(ដូចជា នាយកដ្ឋា នគ្រប់ គ្រងការដោះលែងសាកល្បងនៃ
ខោនធី និ ងរដ្ឋអាជ្ញា) អំ ពីរប�ៀបដែលសំ ណ�ើប្រជាមតិនឹ
ងត្រូវបានអនុវត្ត។ ឧទាហរណ៍ សំ ណ�ើប្រជាមតិស្វែងរ
កការផ្លាស់ បដូ្រសិ ទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញាមួយចំ នួនរបស់ អ្នកទោស 
ឲ្យទទួលបានការពិចារណាសម្រាប់ ការដោះលែងក្រោម
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 57 ដោយពុំមានការផ្លាស់ បដូ្ររដ្ឋធម្មនុ
ញ្ញរបស់ រដ្ឋ។ ប្រសិ នប�ើ សំណ�ើប្រជាមតិត្វរូ ជួបបញ្ហាប្រ
ឈមនៅក្នុងតុលាការនោះ ចៅក្រមអាចកាត់សេចក្តីថា
បទបញ្ញតតិ្មួយចំ នួនមិ នអាចដាក់ចូលជាធរមានបា
នឡ�ើយ។ ការប៉ា ន់ ស្មា នរបស់ យ�ើងខាងក្រោមអំ ពី
ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធទៅល�ើ រដ្ឋាភិបាលថ្នា ក់រដ្ឋ
និ ងថ្នា ក់មូលដ្ឋា នសន្មតថា សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះត្រូវបាន
អនុវត្តយ៉ា ងពេញលេញ។ សរ ុបមក កំណ�ើនត្រូវបានប៉ា
ន់ ស្មា នអំ ពីបន្ទុកចំ ណាយរបស់ រដ្ឋឆ្លុះបញ្ំ ចា ងឲ្យឃ�ើញតិច
ជាងមួយភាគរយនៃកញ្ចប់ថវិកាមូលនិ ធិទូទៅបច្ចុប្បន្នរប
ស់ រដ្ឋ។ (មូលនិ ធិទូទៅគឺជាគណនី ប្រតិបត្តិការចម្បងរប
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បន្ត

ិ ័ យអប់ រំ
ស់ រដ្ឋដែលវាប្រើ ប្រាស់ក្នុងការទូទាត់សម្រាប់ វស
ពន្ធនាគារ ការថែទាំសុខភាព និ ងសេវាកម្មផ្សេងៗ។)

បន្ទុកចំ ណាយកែប្រែនៅថ្នាក់ រដ្ឋ  និងថ្នាក់ មូលដ្ឋាន។
សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះនឹ ងបង្កើនបន្ទុកចំ ណាយកែប្រែនៅ
ថ្នា ក់រដ្ឋ និ ងថ្នា ក់មូលដ្ឋា នតាមវិធី បីយ៉ា ង។

• ទីមួយ កំណ�ើនទោសបញ្ញតតិសម្រា
ប់
្
បទល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចោរកម្ម
អាចនឹ ងបង្កើនការចំ ណាយកែប្រែ ភាគច្រើ នដោយ
ការបង្កើនចំ នួនអ្នកជាប់ ពន្ធនាគារខោនធី និ ងកម្រិ
តនៃការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងខោនធីសម្រាប់ មនុស្ស
មួយចំ នួន។

• ទីពីរ ការផ្លាស់ បដូ្រទៅល�ើ ការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្
យនៅក្នុងសហគមន៍ អាចនឹ ងបង្កើនបន្ទុកចំ ណា
យថ្នា ក់រដ្ឋ និ ងថ្នា ក់មូលដ្ឋា នតាមវិធី ជាច្រើ ន។
ឧទាហរណ៍ ការតម្រូវដែលមន្ត្រីគ្រប់ គ្រងការដោះ
លែងសាកល្បងនៃខោនធីស្វែងរកការផ្លាស់ បដូ្រលក្ខ
ខណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ ជនល្មើសដែលស្ថិត
នៅល�ើ PRCS ដែលបានបំ ពានវាជាល�ើ កទីបី អាច
នឹ ងបង្កើនចំ នួនអ្នកជាប់ ពន្ធនាគារខោនធី ប្រសិ ន
ប�ើ លក្ខខណ្ឌនេះបណ្ដាលឲ្យមានជនល្មើសកាន់ តែ
ច្រើ នត្រូវបានដាក់ក្នុងពន្ធនាគារ។
• ទីបី ការផ្លាស់ បដូ្រដែលបានធ្វើឡ�ើងទៅល�ើ សំ
ណ�ើដំ ណ�ើរការពិចារណាការដោះលែងក្នុងប្
រជាមតិ 57 នឹ ងបង្កើននូវបន្ទុកចំ ណាយថ្នា
ក់រដ្ឋ ដោយការកាត់បន្ថយចំ នួនអ្នកទោស 
ដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារ ហ�ើយជាទូ
ទៅដោយការបង្កើនការចំ ណាយនៃដំ ណ�ើរការនេះ។

យ�ើ ងប៉ា ន់ ស្មា នថា មនុស្សជាច្រើ នពាន់ នាក់ នឹ ងរងកា
រប៉ ះពាល់ ដោយសំ ណ�ើប្រជាមតិនេះជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។
ជាលទ្ធផល យ�ើ ងប៉ា ន់ ស្មា នថា កំណ�ើនបន្ទុកចំ ណាយ
នៅថ្នាក់ រដ្ឋ  និងថ្នាក់ មូលដ្ឋាន ទំ នងជានឹ ងស្ថិតក្នុងចំ នួ
នរាប់ សិបលានដុល្លារក្នុងមួ យឆ្ំ នា ។ កំណ�ើនជាក់ស្ដែង
នឹ ងអាស្រ័យទៅល�ើ កត្តា មិ នជាក់លាក់ជាច្រើ នដូចជា ចំ
នួនជាក់លាក់នៃមនុស្សដែលរងការប៉ ះពាល់ ដោយសំ
ណ�ើរប្រជាមតិនេះ។

ដាក់កម្រិតការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់បទល្មើសមួយចំននួ ដោយបច្ប្បន្ន
ចុ បានចាត់
ទុកថាជាជនល្មើសច្បាប់ដែលមិនប្រើហិង្សា។ អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសបទឧក្រិដស
្ឋ ម្រាប់បទ
ល្មើសមួយចំននួ ដែលបច្ប្បន្ន
តួ ្ ម ៖
ចុ ត្វរូ បានគេចាត់ទកុ ថាជា បទល្មើសមជ្ឈឹម។ បញ ្ញត្ផតិ ចផ្តើ
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ិ ញ ្ញត្តិ	

បន្ទុកចំ ណាយដែលពាក់ ព័ន្ធនឹងតុ លាការថ្នាក់ រ
ដ្ឋ  និងថ្នាក់ មូលដ្ឋាន។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ នឹ ងបង្កើ
នបន្ទុកចំ ណាយពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការនៅថ្នា ក់រដ្ឋ
និ ងថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន។ នេះគឺដោយសារតែវានឹ ងបណ្ដាលឲ្
យមានជនល្មើសមួយចំ នួន ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីប
ទឧក្រិដ្ឋដោយសារបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងចោរកម្មមួយចំ
នួន ជំ នួសឲ្យបទមជ្ឈិម។ ដោយិ សារបទឧក្រិដ្ឋចំណយ
ពេលវេលាសម្រាប់ ឲ្យតុលាការដោះស្រាយយូរជាងបទ
មជ្ឈិម បន្ទុកការងារសម្រាប់ តុលាការ រដ្ឋអាជ្ញានៃខោនធី 
និ ងអ្នកការពារក្ដីសាធារណៈ និ ងនគរបាលខោនធី 
(ដែលផ្ដល់ សន្តិសុខក្នុងតុលាការ) នឹ ងក�ើនឡ�ើង។
បន្ថែមពីល�ើ នេះ ការតម្រូវឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ គ្រងការដោះ
លែងសាកល្បងស្នើ សំុឲ្យចៅក្រមផ្លាស់ បដូ្រលក្ខខណ្ឌនៃកា
រត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ ជនល្មើសដែលស្ថិតក្រោម PRCS
បន្ទាប់ ពីការបំ ពានជាល�ើ កទីបី នឹ ងបណ្ដាលឲ្យមានប
ន្ទុកការងារតុលាការបន្ថែមទ�ៀត។ យ�ើ ងប៉ា ន់ ស្មា នថា
បន្ទុកចំ ណាយពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការ ទាំងនេះ អាចល�ើ
សពី បីបួនលានដុល្លារក្នុងមួ យឆ្ំ នា អាស្រ័យទៅល�ើ ចំនួន
ជាក់ស្ដែងនៃមនុស្សដែលរងការប៉ ះពាល់ ដោយសំ ណ�ើប្រ
ជាមតិនេះ។
បន្ទុកចំ ណាយល�ើ ទីភ្នាក់ ងារអនុវត្តច្បាប់ ថ្នាក់ រដ្ឋ
និ ងថ្នាក់ មូលដ្ឋាន។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ នឹ ងបង្កើនប
ន្ទុកចំ ណាយល�ើ ទីភ្នា ក់ងារអនុវត្តន៍ច្បាប់ ថ្នា ក់រដ្ឋ និ ងថ្នា
ក់មូលដ្ឋា នដោយការពង្រីកចំ នួនមនុស្សដែលត្រូវបាន
តម្រូវឲ្យផ្ដល់ សំណាក DNA អាចនឹ ងក�ើនឡ�ើងរាប់ សិ
បពាន់ នាក់ក្នុងមួយឆ្ំនា ។ យ�ើ ងប៉ា ន់ ស្មា នថា កំណ�ើន
បន្ទុកចំ ណាយល�ើ ទីភ្នាក់ ងារអនុវត្តច្បាប់ ថ្នាក់ រដ្ឋ
និ ងថ្នាក់ មូលដ្ឋាន ទំ នងជានឹ ងមិ នល�ើ សពី ពីរបី លានដុ
ល្លារក្នុងមួ យឆ្ំ នា ឡ�ើយ។

បន្ត

ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើ ពន្ធផ្សេងៗ។ អាចនឹ ងមា
នផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធដែលមិ នបានដឹ ង
ទៅល�ើ រដ្ឋាភិបាលថ្នា ក់រដ្ឋ និ ងថ្នា ក់មូលដ្ឋា នដោយសា
រសំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិ នប�ើ កំណ�ើន
ទោសបញ្ញតតិ្កាត់បន្ថយបទល្មើសនោះ បន្ទុកចំ ណាយប្
រព័ន្ធយុតតិធ
្ ម៌ ព្រហ្មទណ្ឌមួយចំ នួនអាចច�ៀសវាងបាន។
កម្រិតដែលផលប៉ ះពាល់ នេះ ឬផលប៉ ះពាល់ ផ្សេងៗនឹ ង
ក�ើតឡ�ើងពុំត្វរូ បានដឹ ងឡ�ើយ។

ចូលម�ើ ល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សម្រាប់បញ្ជី នៃគណៈ
កម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។
ឬជំទាស់វធា
ចូលម�ើ ល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors.html
ដ�ើម្បីចូលប្រើអក
្ន រ ួមបរិច្ចា កទានកំពូលៗទាំង
10 រ ូបសម្រាប់គណៈកម្មការ។

ប្រសិនប�ើអក
្ន ចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេ
ិ នការរដ្ឋនេះ សូមទូរស័ពម
ញនៃវធា
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ
តាមលេខ (888) 345-4917
ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល vigfeedback@sos.ca.gov
ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹង
ត្ រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ការវិភាគ
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