សំណ�ើ
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ល�ើកលែងបណ្តាក្ រុមហ៊ន
ុ ដឹកជញ្ន
ុ ដឹកចែកចាយដោយប្រើប្រាស់កម្មវធិ ី 
ជូ និងក្ រុមហ៊ន

បច្ចេកវទ្ិ យានៅក្ងទូរស័
ពដ្ទ ៃទំន�ើប ពីការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បុគល
្គ ិកទៅដល់អក្ន ប�ើកបរមួយចំនួន។
នុ
បញ ្ញតផ
្តិ ្តួចផ្តើម ៖

ចំណងជ�ើង និងសេចកស
្តី ង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
• ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកប�ើ កបរសម្រាប់ ក្ រុមហ៊ុនដឹ កជញ្ជូន (rideshare)
ិ ី បច្ចេកវទ្
ិ យា
និ ងក្ រុមហ៊ុនដឹ កចែកចាយដោយប្រើ ប្រាស់កម្មវធ
នៅក្នុងទូរស័ ព្ទដៃទំន�ើប ជា “អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ” មិ នមែនជា
“បុគ្គលិកនិ យោជិត” លុះណាតែក្ រុមហ៊ុន កំណត់ម៉ោ ងឲ្យអ្នកប�ើ កបរ
តម្រូវឲ្យទទួលយកសំ ណ�ើរសុំជិះ ឬដឹ កជញ្ជូនជាក់លាក់ ឬកំណត់មិនឲ្
យធ្វើការឲ្យក្ រុមហ៊ុនផ្សេង។
• អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យមិ នត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ ការងាររដ្ឋផ្សេង
ៗឡ�ើយ —រាប់ ទាំង ប្រាក់ឈល
្នួ អប្បបរមា ប្រាក់ធ្ើ វការថែមម៉ោ ង
ធានារ៉ាប់រងពេលគ្មានការងារ និ ងសំ ណងរបស់ បុគ្គលិកនិ យោជិត។

• ផ្ទុយមកវិញ អ្នកប�ើ កបរដែលអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ
នឹ ងទទួលបានសំ ណងដទៃទ�ៀត —រ ួមមាន ប្រាក់ចំណូលអប្បបរមា
ជំ នួយថែទាំសុខភាព និ ងធានារ៉ាប់រងយានយន្ត។

• ហាមឃាត់បទបញ្ជាមូលដ្ឋា នមួយចំ នួននៃអ្នកប�ើ កបរដែលប្រើ ប្រាស់កម្ម
ិ យានៅក្នុងទូរស័ ព្ទដៃទំន�ើប។
វិធី បច្ចេកវទ្
• ផ្តន្ទាទោសចំ ពោះការធ្វើពុតរបស់ អ្នកប�ើ កបរ។

សេចកស
្ន វិភាគច្បាប់ស្តីពី
្តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ៖
• ការក�ើនឡ�ើងតិចតួចល�ើ ពន្ធប្រាក់ចំណូលរដ្ឋ ដែលបានបង់ ដោយអ្នកប�ើ
កបររបស់ ក្ រុមហ៊ុនដឹ កជញ្ជូននិ ងដឹ កចែកចាយ និ ងអ្នកវិនិយោគទុន។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

សាវតា

ិ ី ក្នុងទូរស័ ព្ទដៃ។ ក្ រុមហ៊ុនខ្លះ
ការជិ ះនិ ងការដឹ កជញ្ជូន ដោយប្រើ កម្មវធ
ិ ីល�ើ ទូរ
អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនជួលការជិ ះ ឬបញ្ជាទិញអាហារដោយប្រើ កម្មវធ
ស័ ព្ទ។ ក្ រុមហ៊ុនទាំងនោះតែងត្រូវបានហៅថា ក្ រុមហ៊ុនចែករំលែក
ការជិ ះនិ ងការដឹ កជញ្ជូន។ ក្ រុមហ៊ុនចែករំលែកការជិ ះ និ ងការដឹ កជញ្ជូន
ភាគច្រើ នមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋ California។ ជាសរ ុបក្ រុមហ៊ុនទាំងនោះ 
មានតម្លៃច្រើ នស្មើ នឹងក្ រុមហ៊ុន Ford, General Motors, និ ង Fiat
Chrysler រ ួមបញ្ចូលគ្នា។

22

ក្ រុមហ៊ុនចែករំលែកការជិ ះនិ ងការដឹ កជញ្ជូនជួ ល អ្ន កប�ើ កបរជាអ្ន ក
ម៉ៅការឯករាជ្យ។ អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ គឺជាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យ
អាជីវកម្មមួយប៉ុន្តែមិ នមែនជាបុគ្គលិករបស់ អាជីវកម្មនោះទេ។
អ្នកប�ើ កបរអោយក្ រុមហ៊ុន ចែករំលែកការជឹ ះ និ ងការដឹ កជញ្ជូនជ្រើ សរ�ស 
ើ
ពេលវេលាទីកន្លែង និ ងទំហំការងារ។ អ្នកប�ើ កបរប្រើ ប្រាស់រថយន្តផ្ទាល់ ខលួ្ន
និ ងបង់ ថ្លៃការចំ ណាយ ផ្ទាល់ ខលួ្ន។

អ្ន កប�ើ កបរភាគច្រើ ន ធ្វើការ ក្រៅម៉ោង។ អ្នកប�ើ កបរភាគច្រើ ន
ធ្វើការក្រៅម៉ោ ង ហ�ើយអ្នកប�ើ កបរជាច្រើ នធ្វើការតែមួយ រយខ្លី 
ឬម្ដងម្កាល។ ក្ រុមហ៊ុន ចែករំលែកការជិ ះ និ ងការដឹ កជញ្ជូនប�ើ កប្រាក់ឈល
្នួ
ឲ្យអ្នកប�ើ កបរមួយចំ ណែកនៃថ្លៃជិ ះឫថ្លៃដឹ កជញ្ជូនដែលអតិថិជនបង់
ិ ី ក្នុងទូរស័ ព្ទ។ អ្នកប�ើ កបរចំ ណាយពេល
សម្រាប់ ការប្រើ សេវាកម្ម តាមកម្មវធ
ប្រហែលមួយភាគបី រង់ ចាំការជិ ះនិ ងការដឹ កជញ្ជូន
ហ�ើយមិ នទទួលបានប្រាក់ ឈ្នួលក្នុងអំ ឡុងពេលនេះទេ។
អ្នកប�ើ កបរភាគច្រើ នរកប្រាក់បាន ប្រហែល $11 និ ង $16 ក្នុងមួយម៉ោ ង
ដោយគិតទាំងម៉ោ ងរង់ ចាំ និ ងការចំ ណាយល�ើ ការប�ើ កបរ។
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រដ្ឋ និយាយថាក្ រុមហ៊ុនចែករំលែកការជិ ះ និ ងការដឹ កជញ្ជូនត្រូវតែជួ ល
អ្ន កប�ើ កបរជាបុគ្គលិក។ ថ្មីៗនេះរដ្ឋបានអនុម័តច្បាប់ ដែល កំណត់ព្រំដែន
លទ្ធភាពរបស់ ក្ រុមហ៊ុន ក្នុងការជួលបុគ្គលិកជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ។ អគ្គមេ
ធាវីប្រចាំរដ្ឋនយា
ុ  ចែករំលែកការជិះ និងកា
ិ យថាច្បាប់នោះមានន័យថាក្ រុមហ៊ន
រដឹកជញនត្រូ
្គ ក
ុ ចែករំលែកការជិះ និងកា
ិ ។ ក្ រុមហ៊ន
្ជូ វតែជួលអ្នកប�ើកបរជាបុគល
រដឹកជញនមិ
ួ គេក្លា យជាបុគ្
្ជូ នយល់ព្រមថាច្បាប់រដ្ឋថ្មីធ្វើ ឲ្យអ្នកប�ើកបររបស់ពក
្មី នេះអគ្គមេធា
គលិកទេ។ ក្ រុមហ៊ន
ុ បន្តជួលអ្នកប�ើកបរ ជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ។ ថៗ
វីបានប្ដឹងក្ រុមហ៊ន
ុ ចែករំលែកការជិះពីរ ដ�ើម្បីបង្ខំពក
ួ គេឲ្យជួលអ្នកប�ើកបរជាបុគ្គ
លិក។ ប្រសិនប�ើតលា
ុ ការយល់ស្របជាមួយ នឹង អគ្គមេធាវីក្ រុមហ៊ន
ុ ត្រូវតែយ
ល់ព្រមជួលអ្នកប�ើកបរជាបុគល
្គ ក
ិ ។

ក្នុងភាពជាបុគ្គលិក អ្ន កប�ើ កបរនឹ ងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ និ ង
ការការពារតាមស្តង់ដារ។ ក្នុងភាពជាបុគ្គលិក អ្នកប�ើ កបរនឹ ងទទួលបាន
អត្ថប្រយោជន៍ ការងារនិ ងការការពារតាមស្តង់ ដារ ដែលអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ
មិ នទទួលបាន។ ឧទាហរណ៍បុគ្គលិកត្រូវតែទទួលបានប្រាក់ឈ្
នួល យ៉ា ងហោចណាស់ ស្មើនឹង ប្រាក់ឈល
្នួ អប្បបរមាបូកនឹ ងប្រាក់ប
ន្ថែម នៅពេលធ្វើការក្រៅម៉ោ ង។ បុគ្គលិកក៏មានសិ ទ្ធិឈប់ សម្រាក
និ ងទទួលបានប្រាក់ឈល
្នួ នៅពេលឈឺ ។ ទន្ទឹមនឹ ងនេះដែរ
ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកអ្នកប�ើ កបរ នឹ ង មានជម្រើ សតិចជាងអំ ពីពេលវេលាទីកន្
លែង និ ងបរិមាណការងារ ដែលត្រូវធ្វើ។

ល�ើកលែងបណ្តាក្ រុមហ៊ន
ុ ដឹកជញ្ននិ
ុ ដឹកចែកចាយដោយប្រើប្រាស់កម្មវ ិធី
ជូ ងក្ រុមហ៊ន
បច្ចេកវ ិទ្យានៅកងទូរស័
ពដ្ទ ៃទំន�ប
្នុ
ុ ល
្គ ិកទៅដល់អក
្ន ប�ើកបរមួយចំនន
ួ ។
ើ ពីការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បគ
ើ ៖
បញ ្ញតផ
្តិ ្តួចផ្តម

សំណ�ើ
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	

សំណ�ើ

ធ្វើឲ្យអ្ន កប�ើ កបរក្លាយជាអ្ន កម៉ៅការឯករាជ្យ។ វិធានការនេះធ្វើឲ្យ អ្នក
ប�ើ កបរក្ រុមហ៊ុនចែករំលែកការជិ ះ និ ងការដឹ កជញ្ជូនក្លា យជាអ្នកម៉ៅកា
រ ឯករាជ្យ។ ច្បាប់ រដ្ឋថ្មីដែលដាក់កម្រិតលទ្ធភាព ក្ រុមហ៊ុនក្នុងការជួល
អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ នឹ ងមិ នអនុវត្តចំពោះអ្នកប�ើ កបរទេ។

ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាក់ លាក់ ដល់ អ្នកប�ើ កបរ។ វិធានការនេះតម្រូវឲ្យក្ រុម
ហ៊ុនចែករំលែកការជឹ ះ និ ងការដឹ កជញ្ជូនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាក់លាក់៖
• ប្រាក់ ចំណូលអប្បបរមា។ វិធានការនេះតម្រូវឲ្យក្ រុមហ៊ុនបង់ ប្រា
ក់ 120 ភាគរយនៃប្រាក់ឈល
្នួ អប្បបរមា ក្នុងមូលដ្ឋា នសម្រាប់
ម៉ោ ងនី មួយៗ ដែលអ្នកប�ើ កបរចំ ណាយក្នុងការប�ើ កបរ
បុន្តែមិ នសម្រាប់  ម៉ោ ងដែលបានចំ ណាយក្នុងការរង់ ចាំទេ។

• ប្រាក់ ធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ សម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរដែលជាធម្មតា
ធ្វើការល�ើ សពី 15 ម៉ោ ងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ (មិ នគិតម៉ោ ង
រង់ ចាំ) វិធានការនេះតម្រូវឲ្យក្ រុមហ៊ុនជួយបង់ ថ្លៃធានារ៉ាប់រង
សុខភាព។

• បង់ ថ្លៃចំ ណាយនៅពេលអ្ន កប�ើ កបរមានរបួ ស នៅពេលធ្វើការ។
វិធានការនេះតម្រូវឲ្យក្ រុមហ៊ុនបង់  ថ្លៃព្យាបាលជំ ងឺនិងជំ នួសប្រាក់
ចំ ណូលដែលបាត់បង់ ខ្លះ នៅពេលដែលអ្នកប�ើ កបរមានរបួស 
ខណៈពេលកំពុងប�ើ កបរឬរង់ ចាំ។

• គោលការណ៍ស្ដីពីការសម្រាក។ វិធានការនេះហាមអ្នកប�ើ កបរពីកា
រធ្វើការល�ើ សពី 12 ម៉ោ ងក្នុងរយៈពេល24 ម៉ោ ងសម្រាប់ ក្ រុមហ៊ុន
ចែករំលែកការជិ ះនិ ងការដឹ កជញ្ជូនមួយ។
• លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងទ�ៀត។ វិធានការនេះហាមការរ�ើសអ�ើង
នៅកន្លែងធ្វើការងារ និ ងតម្រូវឲ្យក្ រុមហ៊ុន៖
(1) បង្កើ តគោលការណ៍ការ ប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទ (2) ធ្វើការពិនិត្យ
សាវតាបទល្មើ សនិ ង (3) ត្រូវមានការបណ្ដុះបណ្ដា លសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរ។

កំ ណត់ ដែនលទ្ធភាពរដ្ឋា ភិ បាល ក្នុងមូលដ្ឋា ន
ក្នុងការដាក់ ចេញបទបញ្ជាបន្ថែម។ វិធានការនេះកំណត់ដែនលទ្ធភាព
នៃក្ រុងឬខោនធី ក្នុងការដាក់ចេញបទបញ្ជាបន្ថែមល�ើ ក្ រុមហ៊ុនចែករំលែក
ការជិ ះ និ ងការដឹ កជញ្ជូន។

ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ

ថាត�ើអ្នកប�ើ កបរក្ រុមហ៊ុនចែករំលែកការជិ ះ និ ងការដឹ កជញ្ជូនគឺជាបុគ្គលិក
ឬ អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ គឺនៅកំពុងត្រូវបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងតុលាការ ។
ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធខាងក្រោមសន្មតថា តុលាការយល់ ស្របជាមួយនឹ ង
រដ្ឋថាអ្នកប�ើ កបរ គឺជាបុគ្គលិកនៅក្រោមច្បាប់ រដ្ឋថ្មី។

បន្ត

ក្ រុមហ៊ុន ចែករំលែកការជិ ះ និ ងការ ដឹ កជញ្ជូន ដែលមាន ការចំ ណាយ
តិ ច និ ង ចំ ណេញខ្ពស់។ វិធានការនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្ រុមហ៊ុនចែករំលែក
ការជិ ះ និ ងការដឹ កជញ្ជូនជួល អ្នកប�ើ កបរជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ ជាជាង
បុគ្គលិក។ ក្ រុមហ៊ុន នឹ ងមិ នចាំបាច់ បង់ ថ្លៃចំ ណាយល�ើ ការផ្ដល់
អត្ថប្រយោជន៍ បុគ្គលិកនិ ងការការពារតាមស្តង់ ដារទេ 
ដែលជាធម្មតា ស្មើ នឹង 20 ភាគរយនៃការចំ ណាយល�ើ បុគ្គលិក។
នេះនឹ ងអនុញ្ញាតឲ្យ ក្ រុមហ៊ុនគិតថ្លៃជិ ះនិ ងថ្លៃដឹ កជញ្ជូនថោកជាង។
ជាមួយនឹ ងតម្លៃទាបជាងមុនអតិថិជន នឹ ងជឹ ះកាន់ តែច្រើ ននិ ងកុម៉ង
្ម ់ កាន់ តែ
ច្រើ ន។ នេះអាចបង្កើ ន ប្រាក់ចំណូលរបស់ ក្ រុមហ៊ុន។ ការចំ ណេញកាន់ តែច្
រ�ើននឹ ងបង្កើ នតម្លៃហ៊ុន របស់ ក្ រុមហ៊ុន។

អ្ន កប�ើ កបរ និ ង ម្ចាស់ ភាគហ៊ុន នឹ ង បង់ ពន្ធប្រាក់ ចំណូលកាន់ តែច្រើ ន។
ដោយសារ មនុស្សនឹ ងជិ ះ ហ�ើយនិ ងបញ្ជាទិញកាន់ តែច្រើ ន អ្នកប�ើ
កបរជាក្ រុមនឹ ងរកប្រាក់ចំណូលបានកាន់ តែច្រើ ន។ នេះមានន័ យថា
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលរដ្ឋដែលបង់  ដោយអ្នកប�ើ កបរនឹ ងក�ើនឡ�ើង។ ពលរដ្ឋ
California ដែលជាម្ចាស់ ភាគហ៊ុនក្ រុមហ៊ុនចែករំលែកការជិះ និងការ ដឹ
កជញនក៏
ុ ។
្ជូ អាចនឹងរកប្រាក់បានកាន់តែច្រើននៅពេល ពួកគេលក់ភាគហ៊ន
ពួកគេនឹងបង់ពន្ធប្រាក់ចណ
ំ ូ លរដ្ឋ ទៅល�ើប្រាក់ចណេ
ំ ញដែលក�ើនឡ�ើង
ទាំងនេះ។ ទឹកប្រាក់នៃពន្ណ
ចំ ូ លផ្ទាល់ខនរដ្ឋ
លួ្ ដែលក�ើនឡ�ើងដែលត្រូវបានបង់ដោយ
អ្នកប�ើកបរនិងម្ចាស់ភាគហ៊ន
ុ គឺមិនអាចដឹ ងបានទេ ប៉ុន្តែទំនងជាមាន ចំ នួនតិច។

សេចកស
្តី ង្ខេបនៃ ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ
វិធានការនេះ នឹ ង មាន ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ ដូចតទៅ៖

• ការក�ើនឡ�ើងតិចតួចល�ើ ពន្ធប្រាក់ចំណូលរដ្ឋ ដែលបានបង់ ដោ
យអ្នកប�ើ កបររបស់ ក្ រុមហ៊ុនចែករំលែកការជិ ះ និ ង ដឹ កជញ្ជូន
និ ងអ្នកវិនិយោគទុន។

ចូលម�ើ ល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សម្រាប់បញ្ជី នៃគណៈ
កម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ 
ិ នការនេះ។
ឬជំទាស់វធា
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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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