សំណ�ើ
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ធ្វើវសិ ោធនកម្មច្បាប់សតីព
្ ឯ
្ន ប្រើប្រាស់ ។
ី កជនភាពរបស់អក
បញ ្ញត្ផ
្ ម៖
តិ តួចផ្តើ

ចំណងជ�ើង និងសេចក្ស
តី ង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
• អនុញ្ញាតអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បី ៖ (1) ការពារអាជីវកម្មនានាមិ នឲ្យចែក
រំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ ខលួ្ន (2) កែប្រែព័ត៌មានផ្ទាល់ ខលួ្នដែលមិ នត្រឹមត្
រ ូវ ហ�ើយ (3) ដាក់កម្រិតការប្រើ ប្រាស់ របស់ អាជីវកម្មទាំងនោះចំ ពោះ
“ព័ត៌មានផ្ទាល់ ខលួ្នដែលរស�ើ ប”—រាប់ បញ្ចូលទាំងទីតាំងភូមិសាស្រ្តជា
ក់ស្តែង ពូជសាសន៍ ជាតិពន្ធ និ ងព័ត៌មានសុខភាព ។

• បង្កើតទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋការពារឯកជនភាព California
ដ�ើ ម្បីពង្រឹងបន្ថែម និ ងអនុវត្តច្បាប់ ឯកជនភាពរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
ហ�ើយធ្វើការផាកពិន័យនានា ។

• ផ្លាស់ បតូ្រលក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ សម្រាប់ អាជីវកម្មដែលត្រូវគោរពតាមច្បា
ប់ នេះ ។

• ហាមឃាត់ការរក្សាទុករបស់ អាជីវកម្មនានានូវព័ត៌មានផ្ទាល់ ខលួ្ន មិ នឲ្យ
មានរយៈពេលល�ើ សពីការចាំបាច់ សមហេតុសមផលឡ�ើយ ។
• ដាក់ពិន័យមួយគុណជាបី ចំពោះការរំលោភបំ ពាននានាទាក់ទងនឹ ងអ្ន
កប្រើ ប្រាស់  ក្រោមអាយុ 16 ឆ្ំនា ។

• អនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទោសរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់ ចោរកម្មនូវព័ត៌មាន
ចូលប្រើ ប្រាស់ ដូចបានបញ្ជាក់ ។

សេចក្ស
្ន វិភាគច្បាប់សតីព
្ ី
តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ៖
• បង្កើនការចំ ណាយរដ្ឋយ៉ាងតិច $10 លានដុល្លា ររ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា
សម្រាប់ ទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋថ្មី ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យ និ ងអនុវត្តច្បាប់ ឯកជន
ភាពរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។
• បង្កើនការចំ ណាយរដ្ឋ ទំនងជាមិ នល�ើ សពីក្រោមលាន
ដុល្លា ររ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា  សម្រាប់ ការបង្កើនទំហំការពារពង្រឹង
វិស័យតុលាការ និ ងក្រសួងយុតតិ្ធម៌ ។ ការចំ ណាយខ្លះ 
ឬទាំងអស់ នឹ ងត្រូវទូទាត់ដោយការផាកពិន័យ
ដែលប្រមូលបានតាមរយៈការរំលោភ
ល�ើ ច្បាប់ ឯកជនភាពរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

• ផលប៉ ះពាល់ ដែលមិ នដឹ ងមកល�ើ ប្រាក់ចំណូលពន្ធ
រដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា ន ដោយសារផលប៉ ះពាល់ សេដ្ឋកិច្ច
ដែលបណ្តា លមកពីតម្រូវការថ្មីនេះ មកល�ើ អាជីវកម្មនានា ដ�ើម្បី
ការពារទិន្នន័យរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

សាវតា

អាជីវកម្មប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទន
្ន ័យអ្នកប្រើប្រាស់
ិ ន
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អាជីវកម្មប្រមូលទិន្នន័យអំពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា។
ទាំងនេះរ ួមមាន (1) ប្រភពសាធារណៈ (2) អ្នកប្រើ ប្រាស់ ខលួ្នឯង (ដូ
ចជាពេលអ្នកប្រើ ប្រាស់ បង្កើតគណនី ) ឬ (3) អាជីវកម្មផ្សេងទ�ៀត
(ដូចជាតាមរយៈការទិញទិន្នន័យ) ។ អាជីវកម្មប្រើទិន្នន័យតា
មវិធីផ្សេងៗគ្នា ដូចជាធ្វើឱ្យការលក់ ឬសេវាកម្មអតិថិជន បាន
កាន់ តែល្អប្រស�ើ រឡ�ើង។ អាជីវកម្មក៏អាចប្រើ ទិន្នន័យដ�ើ ម្បីផ្តល់
សេវាកម្មដល់ អាជីវកម្មផ្សេងទ�ៀតផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ ក្ រុមហ៊ុ
នអ៊ីនធឺ ណិតមួយចំ នួនផ្តល់ សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ និ ងប្រមូលទិន្ន
ន័ យពីអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលប្រើ វា។ បន្ទាប់ មក ក្ រុមហ៊ុនទាំងនេះ
ប្រើ ទិន្នន័យដ�ើ ម្បីកំណត់គោលដៅ ការផ្សព្វ ផ្សាយទៅកាន់
អ្នកប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ អាជីវកម្មផ្សេងទ�ៀត។ ចុងបញ្ចប់ អាជី
វកម្មពេលខ្លះប្រើទិន្នន័យដ�ើ ម្បីធ្វើការព្យាករណ៍អំពីទស្សនៈ
និ ងចំ ណូលចិ ត្តរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ (ដូចជារប�ៀបរស់ នៅរបស់ ពួកគេ)។

66 | ចំ ណងជ�ើ ង និ ងសេចក្តីសង្ខេប/ការវិភាគ

អាជីវកម្មជាក់លាក់ត្ រូវតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌឯកជនភាព
ទិនន
្ន ័យអ្នកប្រើប្រាស់
នៅក្រោមច្បាប់ របស់ រដ្ឋ អាជីវកម្មជាក់លាក់ដែលប្រតិបត្តិការនៅរដ្ឋ
California និ ងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្ន ត្រូវតែបំ ពេញតាមលក្ខខណ្ឌ
ភាពឯកជនទិន្នន័យអ្នកប្រើ ប្រាស់ ។ (ទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្នរ ួមមានព័ត៌មាន

ដូចជាឈ្មោះ សកម្មភាពអ៊ិនធឺ ណិត ឬការទិញ និ ងការព្យាករណ៍អំពីអ្នក
ប្រើ ប្រាស់ ។) អាជីវកម្មទាំងនេះជាទូទៅ (1) រកចំ ណូលបានច្រើ នជាង 25
លានដុល្លា រ ជាប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្ំនា ។ (2) ទិញ លក់ ឬចែកចាយទិន្នន័យ
ផ្ទាល់ ខលួ្ន របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្ រុមគ្រួសារ ឬឧបករណ៍ចំ នួន
50,000 ឬច្រើ នជាង នេះជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ឬ (3) រកបាន 50 ភាគរយ
ឬច្រើ នជាងនេះ នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្ំនា ពីការលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្ន។
ជាពិសេស អាជីវកម្មទាំងនេះត្រូវតែ៖

• ជូ នដំ ណឹងដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ អំពីការប្រមូ លទិ ន្នន័យ។
អាជីវកម្មជាទូទៅត្រូវតែប្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
ប្រសិ នប�ើ ពួកគេប្រមូល ឬលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្ន។ ពួកគេក៏ត្ រូ
វតែប្រាប់ អតិថិជនពីរប�ៀបដែលពួកគេនឹ ងប្រើ ប្រាស់ ទិន្នន័យ។

ធ្វើវ ិសោធនកមច្្ម បាប់សព
្ន ប្រើប្រាស់ ។
តី ្ ឯ
ី កជនភាពរបស់អក
បញ ្ញត្ផ
តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម ៖

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ
• អនុ លោមតាមសិ ទធិ្ឯកជនភាពទិ ន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្ន។ ច្បាប់ 
រដ្ឋផ្តល់ ជូនអ្នកប្រើ ប្រាស់ នូវសិ ទ្ធិជាក់លាក់ដែលអាជីវកម្មត្វរូ
គោរពតាម។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជនអាចស្នើ សំុរបាយការណ៍
ឥតគិតថ្លៃល�ើ ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួកគេដែលត្រូវបា
នប្រមូលឬលក់ដោយអាជីវកម្ម។ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ជាទូទៅក៏
អាចប្រាប់ អាជីវកម្មឱ្យលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្នរបស់ ពួកគេផង
ដែរ (ដូចជាឈ្មោះ ឬថ្នាក់សិស្ស និ ងលទ្ធផលការធ្វើតេស្ត) ។
ចុងក្រោយ អ្នកប្រើ ប្រាស់ អាចប្រាប់ អាជីវកម្មមិនឲ្យលក់ទិន្ន
ន័ យផ្ទាល់ ខលួ្នរបស់ ពួកគេ។ អាជីវកម្មត្វរូ តែប្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រា
ស់ អំពីសិ ទ្ធិទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្នរបស់ ពួកគេ។

• មិ នប្រព្រឹត្តចំពោះអ្ន កប្រើ ប្រាស់ ដែលប្រើ សិទធិ្របស់ ពួកគេ
ខុ សគ្នា។ ឧទាហរណ៍ អាជីវកម្មមិនអាចគិតថ្លៃខុសៗគ្នា
ឬផ្តល់ កម្រិតសេវាកម្មខុសៗគ្នាដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់
ដែលប្រើ សិទ្ធិទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្នរបស់ ពួកគេឡ�ើយ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវកម្មអាចល�ើ កទឹកចិ ត្តអ្នកប្រើ ប្
រាស់ ឱ្យអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេប្រមូល និ ងលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្ន
ដូចជាតាមរយៈ ការផ្តល់ ឱ្យ អតិថិជននូវការបង់ ប្រាក់
ឬការបញ្ចុះតម្លៃ។
អាជីវកម្មអាចប្រឈមនឹ ងការពិន័យរហូតដ
ល់ $2,500  ដុល្លា រចំ ពោះរាល់ ការរំលោភបំ ពាន
ល�ើ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ការផាកពិន័យក�ើនឡ�ើងដល់
$7,500 សម្រាប់ ការបំ ពានដោយចេតនា។
ការដាក់ពិន័យអាចត្រូវបានអនុវត្តប្រសិ នប�ើ អាជីវកម្មខកខានមិ
នបានដោះស្រាយការរំលោភបំ ពានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់
ពីត្រូវបានគេប្រាប់ អំ ពីការបំ ពាននោះ។ មានតែក្រសួងយុតតិ្ធម៌ រដ្ឋ
California (DOJ) ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាច ដាក់ ការពិន័យ ទាំងនេះ។
ប្រាក់ចំណូលពីការពិន័យជាទូទៅត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងមូលនិ
ធិ ឯកជនភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់ (CPF) របស់ រដ្ឋ។ ប្រាក់ចំណូលរបស់
CPF ជាដំ បូងត្រូវតែប្រើ ដ�ើ ម្បីចំណាយ សម្រាប់ តុលាការកាត់សេច
ក្តីរបស់ រដ្ឋ និ ងថ្លៃចំ ណាយ DOJ ទាក់ទង នឹ ងច្បាប់ ឯកជនភាពជា
ក់លាក់របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។ អង្គនីតិបញ្ញតតិ្អាចបែងចែកមូលនិ ធិដែ
លនៅសល់ សម្រាប់ គោលបំ ណងផ្សេងៗទ�ៀត។

អាជីវកម្មត្ រូវតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌបែកធ្លា យទិនន
្ន ័យ

ការបែកធ្លា យទិន្នន័យក�ើតឡ�ើងនៅពេលមនុស្សចូលប្រើ ព័ត៌មាន
ដូចជាទិន្នន័យអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ច្បាប់ រដ្ឋត
ិ នការសមហេតុផលដ�ើ ម្បីការពារទិនន
ម្រូវឱ្យអាជីវកម្មចាត់វធា
្ន ័ យ
អ្នកប្រើ ប្រាស់ ពីការបែកធ្លា យ។ អាជីវកម្មក៏ត្វរូ តែប្រាប់ ប្រជាជនផ
ងដែរថាត�ើទិន្នន័យរបស់ ពួកគេត្រូវបានចូលប្រើ ក្នុងការបែកធ្លា យ
ទិន្នន័យ។ ការបែកធ្លា យនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្នជាក់លាក់អាចបណ្តា
លឱ្យមានការផាកពិន័យពី $100 ទៅ $750 សម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រា
ស់ ម្នា ក់ក្នុងមូយព្រឹត្តិការណ៍ ឬមួយស្ថា នភាពខូចខាតជាក់ស្តែង ណាមួយដែលធំ ជាង។ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលរងផលប៉ ះពាល់ ពីការរំ
លោភបំ ពានបែបនេះអាចស្វែងរកការប្រមូលប្រាក់ពិន័យទាំងនេះប្រ
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សិ នប�ើ អាជីវកម្មខកខានមិ នបានដោះស្រាយការបំ ពាននេះក្នុងរយៈ
ពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ ពីត្រូវបានគេប្រាប់ ឱ្យធ្វើ។ DOJ ជាទូទៅក៏អាច
ស្វែងរកការពិន័យចំ ពោះការបែកធ្លា យទិន្នន័យផងដែរ។ មួយចំ នួន
នៃប្រាក់ពិន័យទាំងនេះអាចត្រូវបានតម្កល់ទុកទៅក្នុង CPF ។

DOJ ពង្រឹងឯកជនភាពរបស់អក
្ន ប្រើប្រាស់
និងច្បាប់រំលោភបំពានទិនន
្ន ័យ

DOJ ពង្រឹងឯកជនភាពរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ និ ងការបែកធ្លា យ
ទិន្នន័យដោយវិធីពីរយ៉ាង។ ទីមួយ DOJ បង្កើតបទប្បញ្ញតតិដែ
្ ល
ផ្តល់ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំ ពី រប�ៀប ដែលអាជីវកម្ម និ ងអ្នកប្រើ ប្
រាស់ ត្វរូ តែគោរពច្បាប់ ។ ឧទាហរណ៍ បទប្បញ្ញតតិ្ទាំងនេះរ ួមបញ្ចូ
លទាំងវិធានសម្រាប់ រប�ៀបដែលអាជីវកម្មត្វរូ ដោះស្រាយសំ ណ�ើ
ដ�ើ ម្បីមិនលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្ន។ ទីពីរ DOJ កាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្ម
(ដូចជាការលួចអត្តសញ្ញាណ) ឬដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងនៅក្នុងតុលាការ
ជំ នំុជម្រះរដ្ឋប្រឆាំងនឹ ងអ្នកដែលរំលោភច្បាប់ ទាំងនេះ។

សេចក្តីស្នើច្បាប់

សំ ណ�ើ ប្រជា មតិ 24 (1) ផ្លាស់ បតូ្រច្បាប់ ដែលមានស្រាប់ សតី ព
្ ីឯ
កជនភាព ទិន្នន័យអ្នកប្រើ ប្រាស់ (2) ផ្តល់ សិទ្ធិឯកជនដល់ អ្នក
ប្រើ ប្រាស់ ថ្មី (3) ផ្លាស់ បតូ្រទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់ និ ងដាក់កម្រិតកា
រប្រើ ប្រាស់ នៃចំ ណូលផាកពិន័យហ�ើយ (4) បង្កើតទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋថ្មីដ�ើ
ម្បីត្រួតពិនិត្យ និ ងអនុវត្តច្បាប់ ទិន្នន័យឯកជនរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។
ប្រសិ នប�ើ មានការយល់ ព្រម ភាគច្រើ ននៃសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ
នេះនឹ ងចូលជាធរមាននៅខែមករាឆ្ំនា 2023 ។ ផ្នែកខ្លះនៃសំណ�ើ
ប្រជាមតិនេះ ដូចជាការបង្កើតទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋថ្មី និ ងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់
ការអភិវឌ្ឍបទបញ្ជាថ្មីនឹងចូលជាធរមានភ្លា មៗ។

ផ្លាស់បតូរច្បាប់
ឯកជនភាពទិនន
្
្ន ័យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមាន
ស្រាប់

ផ្លាស់ ប្តូ រប្រភេទអាជី វកម្មដែលត្រូវបំ ពេញតាមលក្ខខណ្ឌភាពឯក
ជនភាពទិ ន្នន័យ។ សំ ណ�ើ ប្រជា មតិនេះផ្លាស់ បតូ្រថាត�ើអាជីវកម្មមួ
យណាត្រូវបានតម្រូវឲ្យបំ ពេញតាមលក្ខខណ្ឌ
ឯកជនភាពទិន្នន័យអ្នកប្រើ ប្រាស់ ។ ការផ្លាស់ បតូ្រទាំងនេះជា
ទូទៅនឹ ងកាត់បន្ថយចំ នួនអាជីវកម្មដែលតម្រូវអោយបំ ពេញ
តាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍ តំរ ូវការឯកជនភាពទិ
ន្នន័យអ្នកប្រើ ប្រាស់ បច្ចុប្បន្នអនុវត្តចំពោះអាជីវកម្មដែលទិញ
លក់ ឬចែកចាយសម្រាប់ គោល បំ ណងអាជីវកម្មនូវទិន្នន័យ
ផ្ទាល់ ខលួ្នរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ក្ រុមគ្រួសារ និ ងឧបករណ៍ចំ នួន
50,000 ឬច្រើ នជាងនេះជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។ សំ ណ�ើ ប្រជា
មតិនេះ (1) លែងរាប់ បញ្ចូលឧបករណ៍ ហ�ើយ (2) បង្កើនកម្រិត
ប្រចាំឆ្ំនា ដល់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ 100,000 គ្រួសារឬច្រើ នជាងនេះ។

ការវិភាគ
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ធ្វើវ ិសោធនកមច្្ម បាប់សព
្ន ប្រើប្រាស់ ។
តី ្ ឯ
ី កជនភាពរបស់អក
បញ ្ញត្ផ
្តួ ម ៖
តិ ចផ្តើ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ
ការផ្លាស់ ប្តូ រលក្ខខណ្ឌឯកជនភាពទិ ន្នន័យអ្ន កប្រើ ប្រាស់
ដែលមានស្រាប់ ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះផ្លាស់ បតូ្រលក្ខខណ្ឌឯកជនភា
ពទិន្នន័យ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលអាជីវកម្មត្វរូ តែបំ ពេញ។ ក្នុងករណី
ខ្លះវាបន្ថែមលក្ខខណ្ឌថ្មី។ ឧទាហរណ៍សំ ណ�ើប្រជាមតិតម្រូវឱ្យអា
ជីវកម្មឥឡូវនេះជូន ដំ ណឹងដល់ អតិថិជនអំ ពីរយៈពេលដែលពួ
កគេនឹ ងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្ន។ ក្នុងករណីផ្សេងទ�ៀតវាដក
ចេញនូវលក្ខខណ្ឌ។ ឧទាហរណ៍អាជីវកម្មអាចបដិ សេធមិ នលុបពិន្ទុ
សិ ស្ស ឬព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀតក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

ផ្តល់សិទឯ
្ន ប្រើប្រាស់ថ្មី
្ធិ កជនភាពដល់អក

សំ ណ�ើ ប្រជា មតិនេះផ្តល់ ជូនអ្នកប្រើ ប្រាស់ នូវសិ ទ្ធិឯកជនភាព
ទិន្នន័យថ្មី។ សិ ទ្ធិទាំងនេះរ ួមមានសិ ទ្ធិក្នុងការ៖

• ដាក់ កម្រិតការចែករំ លែកទិ ន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្ន។ អ្នកប្រើ ប្រាស់
អាចបង្គា ប់ អាជីវកម្មមិនឱ្យចែករំលែកទិនន
្ន ័ យផ្ទាល់ ខលួ្នរបស់
ពួកគេ។

• ធ្វើកំណែទិ ន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្ន។ អ្នកប្រើ ប្រាស់ អាចបង្គា ប់ អាជីវ
កម្មឱ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដោយសមហេតុផលដ�ើ ម្បីកែទិន្នន័យ
ផ្ទាល់ ខលួ្នដែលពួកគេមាន។
• កំ ណត់ ការប្រើ ប្រាស់ ទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្ន “រស�ើ ប” ។ សំ ណ�ើ
ប្រជាមតិនេះកំណត់ផ្នែកជាក់លាក់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្នថា
ជាការសម្ងា ត់។ ឧទាហរណ៍ រ ួមមានលេខសន្តិសុខសង្គម
ការចូលគណនី ជាមួយពាក្យសម្ងា ត់ និ ងទិនន
្ន ័ យសុខភាព។
អ្នកប្រើ ប្រាស់ អាចបង្គា ប់ អាជីវកម្មអោយកំណត់កា
រប្រើ ប្រាស់ ទិន្នន័យផ្ទាល់ ខលួ្នសម្ងា ត់របស់ ពួកគេត្រឹ
មតែដ�ើ ម្បី (1) ផ្តល់ សេវាកម្មឬទំនិញដែលបានស្នើ
សុំ និ ង (2) បំ ពេញគោលបំ ណងអាជីវកម្មសំខាន់ ៗ
(ដូចជាការផ្តល់ សេវាកម្មអតិថិជន) ។

ផ្លាស់បតូរការផាកពិ
ន័យដែលមានស្រាប់ និងដាក់កណ
្
ំ ត់ការ
ប្រើប្រាស់ប្រាក់ពន
យ
ិ ័

24

សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការពិន័យថ្មីរហូតដល់
$7,500 ចំ ពោះការរំលោភល�ើ សិទ្ធិឯកជនភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់ របស់ 
អនី តិជន។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះក៏លុបបំ បាត់នូវសមត្ថភាពរបស់ អា
ជីវកម្មក្នុងការជ�ៀសវាងការដាក់ពិន័យ ដោយការដោះស្រាយការរំ
លោភបំ ពានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ ពីត្រូវបានប្រាប់ អំពីការបំ
ពាន។ ល�ើ សពីនេះទ�ៀត សំ ណ�ើប្រជាមតិដាក់ឱ្យការបែកធ្លា យទិន្ន
ន័ យ នៃអាសយដ្ឋា នអ៊ីម៉ែលរ ួមជាមួយព័ត៌មានដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យ
ចូលប្រើ គណនី (ដូចជាពាក្យសម្ងា ត់) ស្ថិតនៅក្រោមការផាកពិន័យ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអាជីវកម្មទាំងឡាយណា
ិ ីសន្តិសុខដែលសម
ដែលរងការបែកធ្លា យទិន្នន័យ ពីព្រោះនី តិវធ
ហេតុផលមិ នត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង លែងអាចច�ៀសវាងការដាក់ពិន័យ
ដោយការដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ ពីមានការរំលោភបំ
ពានបានទ�ៀតហ�ើយ។
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ល�ើ សពីនេះទ�ៀត សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះកំណត់សមត្ថភាព
របស់ នីតិប្បញ្ញតតិ្ក្នុងការប្រើ ប្រាស់ ប្រាក់ចំណូល CPF
សម្រាប់ គោលបំ ណងក្រៅពីភាព ឯកជន របស់ អតិថិជន។ បន្ទាប់ ពី
ការចំ ណាយសម្រាប់ តុលាការកាត់សេចក្តីរបស់ រដ្ឋ និ ងការចំ ណាយ
DOJ ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា សំ ណ�ើ ប្រជា មតិរតម្រូវឱ្យមានចំ នួន
91 ភាគរយនៃ ថវិកាដែលនៅសល់ ត្វរូ បានវិនិយោគដោយរដ្ឋដោ
យមានការប្រាក់ ឬប្រាក់ ចំ ណូលដែលបានផ្ញើទៅមូលនិ ធិទូទៅរប
ស់ រដ្ឋ។ ថវិកា 9 ភាគរយដែលនៅសល់ នឹ ងគាំទ្រដល់ ការអប់ រសា
ំ
ធារណៈល�ើ ភាពឯ កជ ន របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ និ ងការប្រយុទប្ធ ្រឆាំង
នឹ ងការបោកប្រាស់ ដែល បណ្តា ល មកពីការបែកធ្លា យ ទិន្នន័យ។

បង្កើតទីភ្នា ក់ងារពង្រឹងការអនុវត្តរដ្ឋថ្មី

សំ ណ�ើ ប្រជា មតិ នេះបង្កើតទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋថ្មីមួយគឺទីភ្នា ក់ងារ
ការពារ ឯកជនភាពរដ្ឋ California (CPPA) ដ�ើ ម្បីត្រួតពិនិត្យ
និ ងអនុវត្តច្បាប់ ឯកជន ភាពអ្នកប្រើ ប្រាស់ របស់ រដ្ឋ។ CPPA នឹ
ងត្រូវបានគ្រប់ គ្រងដោយក្ រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិកប្រាំនាក់
និ ងមានទំនួលខុសត្វរូ ជាច្រើ ន។ ឧទាហរណ៍ទីភ្នា ក់ងារនេះនឹ ងស�៊ើ ប
អង្កេតល�ើ ការបំ ពាន វាយតម្លៃការផាកពិន័យ និ ងបង្កើតបទប្បញ្ញតតិ្។
រាល់ សេចក្តីសំរេចរបស់ CPPA ទាក់ទងនឹ ងបណតឹ្ ងប្រឆាំងនឹ ងអាជី
វកម្ម ឬការពិន័យអាចត្រូវបានពិនិត្យដោយតុលាការជំ នំុជម្រះរដ្ឋ។
សំ ណ�ើ ប្រជា មតិនេះផ្តល់ ថវិការចំ នួន $10 លានជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា
(ត្រូវបានកែសម្រួលតាមពេលវេលា) ពីមូលនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋដ�ើម្បីគាំទ្រ
ដល់ ប្រតិបត្តិការរបស់ ទីភ្នា ក់ងារ។ ទំនួលខុសត្វរូ ខ្លះរបស់ DOJ នាពេ
លបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវផ្លាស់ បតូ្រទៅ CPPA ដូចជាបទប្បញ្ញតតិ្កំពុងអភិវឌ្ឍ។
សំ ណ�ើ ប្រជា មតិនេះតម្រូវឱ្យមានការបង្កើតបទបញ្ញតតិ្ថ្មីជាច្រើ ន។
ឧទាហរណ៍ នេះរ ួមបញ្ចូលទាំងវិធានសម្រាប់ ការកែទិនន
្ន ័ យផ្ទាល់ ខ្
លួន របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ និ ងការកំណត់ថាត�ើអាជីវកម្មត្វរូ តែអនុវត្តការ
ពិនិត្យឡ�ើងវិញនូវសមត្ថភាពរបស់ ពួកគេក្នុងការការពារទិន្នន័យឫទេ។
ទោះយ៉ាងណា DOJ នៅតែអាចពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់ សតី ព
្ ីឯកជនភាពទិ
ន្នន័យ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ដោយការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្ម និ ងការដាក់ពាក្យ
បណតឹ្ ង នៅក្នុងតុលាការជំ នំុជម្រះរបស់ រដ្ឋ។ ប្រសិ នប�ើ DOJ
ិ នការបែបនេះ ឬបន្តការស�៊ើ បអង្កេ ត នោះ DOJ
ជ្រើ សរ�ស
ើ ចាត់វធា
អាចដាក់បញ្ជា CPPA អោយបញ្ឈប់ រាល់ ការស�៊ើ បអង្កេត ឬសកម្មភាព
អនុវត្តដែលទីភ្នា ក់ងារនេះអាចនឹ ងកំពុងបន្តក្នុងពេលតែមួយ។

ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ

សំ ណ�ើ ប្រជា មតិទី 24 នឹ ងប៉ ះពាល់ ដល់ ការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋ
និ ងចំ ណូលពន្ធមូលដ្ឋា ន និ ងរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែទំហំពិតប្រាកដនៃផល
ប៉ ះពាល់ ទាំងនេះមិ នប្រាកដប្រជាទេ ហ�ើយវាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំ
ងទៅល�ើ រប�ៀបដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ អាជីវកម្ម និ ងរដ្ឋា ភិបាលឆ្លើ
យតបនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ។ ឧទាហរណ៍ វា មិ នច្បាស់ ទេ
ថាត�ើអាជីវកម្មនឹងផ្លាស់ បតូ្រប្រតិបត្តិការរបស់ ពួកគេយ៉ាងដូចម្
តេច ហ�ើយថាត�ើការរំលោភបំ ពានចំ នួនប៉ុន្មានល�ើ សំណ�ើ ប្រជា
មតិនេះនឹ ងត្រូវបានស�៊ើ បអង្កេត និ ងនាំឱ្យមានការដាក់ពិន័យនោះ។

ធ្វើវ ិសោធនកមច្្ម បាប់សព
្ន ប្រើប្រាស់ ។
តី ្ ឯ
ី កជនភាពរបស់អក
បញ ្ញត្ផ
តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម ៖

សំណ�ើ

24

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ
បន្ទុកចំ ណាយរដ្ឋ ដែលក�ើ នឡ�ើងសម្រាប់ ទីភ្នា ក់ ងារថ្មី។
ដូចដែលបានពិភាក្សាខាងល�ើ សំ ណ�ើ ប្រជា មតិនេះបង្កើតទីភ្នា ក់
ងាររដ្ឋថ្មីដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យ និ ងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ឯកជនភាពអ្ន
កប្រើ ប្រាស់ ។ ខណៈពេលដែលបន្ទុកការងារមួយចំ នួននឹ ងផ្លាស់ បតូ្
រពី DOJ ការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋក៏នឹងក�ើនឡ�ើងដោយសារតែបន្ទុក
ការងារថ្មី ឬដែលត្រូវបានពង្រីក។ សំ ណ�ើ ប្រជា មតិនេះផ្តល់ ជូន
ពីមូលនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ $10 លានក្នុងមួ យឆ្ំ នា
(កែសម្រួលតាមពេលវេលា) ដ�ើ ម្បីគាំទ្រដល់ ការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋដែ
លក�ើនឡ�ើងសម្រាប់ ប្រតិបត្តិការ CPPA ។ ចំ នួននេះតិចជាង 1 ភា
គរយនៃថវិកាមូលនិ ធិទូទៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ រដ្ឋ។ ដោយយោង
ទៅតាមរប�ៀបដែលទីភ្នា ក់ងារអនុវត្តការទំនួលខុសត្វរូ របស់ ខលួ្ន វា
អាចទៅរ ួចដែលថាថ្លៃចំ ណាយបន្ទុកការងារជាក់ស្តែងរបស់ CPPA
អាចខ្ពស់ជាងនេះ។
បន្ទុកចំ ណាយល�ើ DOJ និ ងតុ លាការរដ្ឋ ដែលក�ើ នឡ�ើង។
សំ ណ�ើ ប្រជា មតិនេះនឹ ងមានផលប៉ ះពាល់ ដល់ ទាំងបន្ទុកការងារ
DOJ និ ងតុលាការរដ្ឋ។ បន្ទុកការងាររបស់ DOJ អាចក�ើនឡ�ើង
ប្រសិ នប�ើ វាជ្រើ សរ�ស
ើ ការស�៊ើ បអង្កេត និ ង/ឬដាក់បណតឹ្ ងករណី
ជាច្រើ នទ�ៀតប្រឆាំងនឹ ងអាជីវកម្មដែលមិ នបំ ពេញតាមច្បាប់ ឯក
ជនភាពទិន្នន័យអ្នកប្រើ ប្រាស់ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទុក
ការងារនេះអាចត្រូវបានទូទាត់ដោយផ្នែកឬពេញលេញដោយការ
កាត់បន្ថយបន្ទុកការងារពីការផ្លាស់ បតូ្រទំនួលខុសត្វរូ ពី DOJ ទៅ
CPPA ។ ល�ើ សពីនេះទ�ៀត បន្ទុកការងាររបស់ តុលាការរដ្ឋអាច
ក�ើន ឡ�ើង ប្រសិ នប�ើ សំណ�ើប្រជាមតិនេះផ្តល់ លទ្ធផលជាសំ ណំុ រ�ឿ
ងនៅតុលាការកាន់ តែ ច្រើ ន។ ការចំ ណាយល�ើ បន្ទុកការងារដែល
ក�ើនឡ�ើងនឹ ងអាស្រ័យល�ើ ចំនួននៃការស�៊ើ បអង្កេតដែលបានចាប់ ផ្
ត�ើម និ ងប្រភេទនៃរ�ឿងក្តីដែលបានប្តឹងនៅ ក្នុងតុលាការរដ្ឋ។ ជាសរ ុប
ថ្លៃចំ ណាយរដ្ឋដែលក�ើនឡ�ើងទៅល�ើ DOJ និ ងតុលាការកាត់ ក្តីទំន
ងជាមិ នល�ើ សពីរាប់ លានដុល្លា រជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ទេ។ ថ្លៃចំ ណាយខ្លះឬ
ទាំងអស់ នឹងត្រូវបានបង់ ដោយប្រាក់ចំណូលដែលក�ើនឡ�ើងពីការផា
កពិន័យដែលប្រមូលបានពីអាជីវកម្មដែលបំ ពានច្បាប់ ឯកជនភាពរ
បស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។

បន្ត

ផលប៉ ះពាល់ សក្តា នុ ពលល�ើ ប្រាក់ ចំណូលពន្ធ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ
នឹ ងមានផលប៉ ះពាល់ ផ្សេងៗល�ើ អាជីវកម្ម និ ងអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលបន្ទា
ប់ មកអាចប៉ ះពាល់ ដល់ ចំណូលពន្ធរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា ន។ ម៉្ យាងវិញទ�ៀត
សំ ណ�ើ ប្រជា មតិនេះអាចកាត់បន្ថយចំ ណូលពន្ធ។ វានឹ ងក�ើតឡ�ើងប្រ
សិ នប�ើ តម្លៃនៃការបំ ពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិដូចជា
ដ�ើ ម្បីកែទិន្នន័យអតិថិជនកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញដែលរកបានដោ
យអាជីវកម្ម។ ជាលទ្ធផលអាជីវកម្មនឹងបង់ ពន្ធតិចជាងមុនដល់
រដ្ឋ និ ងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន។ ផ្ទុយទៅវិញ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ
អាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលពន្ធ។ ឧទាហរណ៍សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ
អាចកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរឬចំ នួន នៃការបែកធ្លា យទិន្នន័យ។ ប្រ
សិ នប�ើ ករណីនេះបណ្តា លឱ្យអាជីវកម្ម និ ងអតិថិជនខាតបង់ ប្រា
ក់ចំណូលពន្ធនឹងក�ើនឡ�ើង ប្រសិ នប�ើ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ចំណាយល�ើ
ទំនិញ ដែលជាប់ ពន្ធអាករ និ ង/ឬអាជីវកម្មរកប្រាក់ចំណូលបាន
កាន់ តែច្រើ ន។ ផលប៉ ះពាល់ សុទទ្ធ ៅល�ើ សេដ្ឋកិច្ច និ ងចំ ណូលរដ្ឋ
និ ងមូលដ្ឋា ន មិ នត្រូវ បាន គេដឹ ងនៅឡ�ើយទេ។

ចូលម�ើ ល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សម្រាប់បញ្ជី នៃគណៈ
កម្មាធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ 
ិ នការនេះ។
ឬជំទាស់វធា
ចូលម�ើ ល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors.html
ដ�ើម្បីចូលប្រើអក
្ន រ ួមបរិច្ចាកទានកំពល
ូ ៗទាំង
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។
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