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សណំ�ើ ធ្វើវធិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបស់អ្នកធ្បើ្រាស់ ។  
បញ ្ញត្តិផ្តួច្ធផ្ើម ៖24

ចំ្ណងធជើង នតិងធសច្ក្ើសធងខេបជាផ្លូវការ ធរៀបចំ្ធោយអគ្គធមធាវ ី

ោវតា
អាជើវកម្្ម បមលូល នតិងធ្បើ្រាស់ទតិន្នន័យអ្នកធ្បើ្រាស់
អា�ើវកម្មបបមូលទិន្នន័យអំពើអ្នកជបបើបរាេ់ពើបបភពជ្សេងៗគ្្ន ។ 
ទំាងជនះរមួមាន (1) បបភពសាធារណៈ (2) អ្នកជបបើបរាេ់ខួ្នឯង (ដូ
ចជាជពលអ្នកជបបើបរាេ់បជងកើតគណនើ) ឬ (3) អា�ើវកម្មជ្សេងជទៀត 
(ដូចជាតាមរយៈការទិញទិន្នន័យ) ។ អា�ើវកម្មជបបើទិន្នន័យតា
មវធិើជ្សេងៗគ្្ន  ដូចជាជធវើឱ្យការលក់ ឬជេវាកម្មអតិថិ�ន រាន
កាន់តតល្អបបជេើរជ�ើង។ អា�ើវកម្មក៏អាចជបបើទិន្នន័យជដើម ើ្្្ល់
ជេវាកម្មដល់អា�ើវកម្មជ្សេងជទៀត្ងតដរ។ ឧទាហរណ៍ បក រុមហុ៊
នអុើនធឺណិតមួយចំនួន្្ល់ជេវាកម្មឥតគិតថថ្ និងបបមូលទិន្ន
ន័យពើអ្នកជបបើបរាេ់តដលជបបើវា។ បន្ទា ប់មក បក រុមហុ៊នទំាងជនះ 
ជបបើទិន្នន័យជដើម ើ្កំណត់ជគ្លជៅ ការ្សេពវ ្សាយជៅកាន់
អ្នកជបបើបរាេ់េបមាប់អា�ើវកម្មជ្សេងជទៀត។ ចុងបញ្ចប់ អា�ើ
វកម្មជពលខ្ះជបបើទិន្នន័យជដើម ើ្ជធវើការពយាករណ៍អំពើទេសេនៈ 
និងចំណូលចិត្របេ់អ្នកជបបើបរាេ់ (ដូចជារជបៀបរេ់ជៅរបេ់ពួកជគ)។ 

អាជើវកម្មជាកល់ាក់្ ត រូវតតបំធពញតាមលកខេខណ្ឌ ឯកជនភាព
ទតិន្នន័យអ្នកធ្បើ្រាស់
ជៅជបកាមចបាប់របេ់រដ្ឋ អា�ើវកម្មជាក់លាក់តដលបបតិបតិ្ការជៅរដ្ឋ 
California និងបបមូលទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន បតរូវតតបំជពញតាមលកខេខណ្ឌ  
ភាពឯក�នទិន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់។ (ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នរមួមានព័ត៌មាន
ដូចជាជ ្្ម ះ េកម្មភាពអិុនធឺណិត ឬការទិញ និងការពយាករណ៍អំពើអ្នក
ជបបើបរាេ់។) អា�ើវកម្មទំាងជនះជាទូជៅ (1) រកចំណូលរានជបចើនជាង 25 
លានដុល្ារ ជាបរាក់ចំណូលបបចំាឆ្្នំ ។ (2) ទិញ លក់ ឬតចកចាយទិន្នន័យ 
ផ្ទា ល់ខួ្ន របេ់អ្នកជបបើបរាេ់ បក រុមបគរួសារ ឬឧបករណ៍ចំនួន 
50,000 ឬជបចើនជាង ជនះជាជរៀងរាល់ឆ្្នំ  ឬ (3) រករាន 50 ភាគរយ 
ឬជបចើនជាងជនះ ថនបរាក់ចំណូលបបចំាឆ្្នំ ពើការលក់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន។ 

ជាពិជេេ អា�ើវកម្មទំាងជនះបតរូវតត៖
• ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើ្រាស់អំពើការ្រមូលទិន្នន័យ។  
អា�ើវកម្មជាទូជៅបតរូវតតបរាប់អ្នកជបបើបរាេ់ 
បបេិនជបើពួកជគបបមូល ឬលក់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន។ ពួកជគក៏បតរូ
វតតបរាប់អតិថិ�នពើរជបៀបតដលពួកជគនឹងជបបើបរាេ់ទិន្នន័យ។

• អនុញ្ញា តអ្នកជបបើបរាេ់ជដើម ើ្៖(1)ការពារអា�ើវកម្មន្ន្មិនឲ្យតចក
រតំលកព័ត៌មានផ្ទា ល់ខួ្ន(2)តកតបបព័ត៌មានផ្ទា ល់ខួ្នតដលមិនបតឹមត្
រវូជហើយ(3)ដាក់កបមិតការជបបើបរាេ់របេ់អា�ើវកម្មទំាងជន្ះចំជពាះ
“ព័ត៌មានផ្ទា ល់ខួ្នតដលរជេើប”—រាប់បញ្ចូលទំាងទើតំាងភូមិសាបេជ្ា
ក់តេង្ពូ�សាេន៍ជាតិពន្ធនិងព័ត៌មានេុខភាព។

• បជងកើតទើភា្ន ក់ងាររដ្ឋការពារឯក�នភាពCalifornia
ជដើម ើ្ពបងឹងបតនថែមនិងអនុវត្ចបាប់ឯក�នភាពរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់
ជហើយជធវើការផ្កពិន័យន្ន្។

• ផ្្េ់បូ្រលកខេណៈវនិិច្័យេបមាប់អា�ើវកម្មតដលបតរូវជគ្រពតាមចបា
ប់ជនះ។

• ហាមឃាត់ការរកសាទុករបេ់អា�ើវកម្មន្ន្នូវព័ត៌មានផ្ទា ល់ខួ្នមិនឲ្យ
មានរយៈជពលជលើេពើការចំារាច់េមជហតុេម្លជ�ើយ។

• ដាក់ពិន័យមួយគុណជាបើចំជពាះការរជំលាភបំពានន្ន្ទាក់ទងនឹងអ្ន
កជបបើបរាេ់ជបកាមអាយុ16ឆ្្នំ ។

• អនុញ្ញា តឲ្យមានការដាក់ជទាេរដ្ឋប្ជវណើ េបមាប់ជចារកម្មនូវព័ត៌មាន
ចូលជបបើបរាេ់ដូចរានបញ្ជា ក់។

ធសច្ក្ើសធងខេបននការរា៉ា ន់្បមាណរបស់អ្នកវភិាគច្បាប់ស្ើពើ
ផលប៉ាះពាល់ោរធពើពន្ធរបស់រដ្ឋនតិងរោ្ឋ ភតិរាលមលូលោ្ឋ ន ៖
• បជងកើនការចំណាយរដ្ឋយ៉ា ងតិច$10លានដុល្ារជរៀងរាល់ឆ្្នំ 
េបមាប់ទើភា្ន ក់ងាររដ្ឋថ្មើជដើម ើ្បតរួតពិនិត្យនិងអនុវត្ចបាប់ឯក�ន
ភាពរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់។

• បជងកើនការចំណាយរដ្ឋទំនងជាមិនជលើេពើជបកាមលាន
ដុល្ារជរៀងរាល់ឆ្្នំ េបមាប់ការបជងកើនទំហំការពារពបងឹង
វេ័ិយតុលាការនិងបកេួងយុតិ្ធម៌។ការចំណាយខ្ះ
ឬទំាងអេ់នឹងបតរូវទូទាត់ជដាយការផ្កពិន័យ
តដលបបមូលរានតាមរយៈការរជំលាភ
ជលើចបាប់ឯក�នភាពរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់។

• ្លប៉ាះពាល់តដលមិនដឹងមកជលើបរាក់ចំណូលពន្ធ
រដ្ឋនិងមូលដា្ឋ នជដាយសារ្លប៉ាះពាល់ជេដ្ឋកិច្ច
តដលបណ្ាលមកពើតបមរូវការថ្មើជនះមកជលើអា�ើវកម្មន្ន្ជដើម ើ្
ការពារទិន្នន័យរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់។

ការវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ

អត្ថរទននវធិានការបនះអាចរកប�ើញបៅបលើបេហទំព័ររដ្ឋបលខាធិការបៅ  
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

• អនុបោមតាមសិទិ្ឯកជនភាពទិន្នន័យផ្ទា ល់ខ្លួន។ ចបាប់
រដ្ឋ្្ល់�ូនអ្នកជបបើបរាេ់នូវេិទ្ធិជាក់លាក់តដលអា�ើវកម្មបតរូវ
ជគ្រពតាម។ ឧទាហរណ៍ អតិថិ�នអាចជេ្នើេំុររាយការណ៍ 
ឥតគិតថថ្ជលើ ទិន្នន័យ ផ្ទា ល់ ខួ្ន របេ់ពួកជគតដលបតរូវរា
នបបមូលឬលក់ជដាយអា�ើវកម្ម។ អ្នកជបបើបរាេ់ជាទូជៅក៏
អាចបរាប់អា�ើវកម្មឱ្យលុបទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់ពួកជគ្ង
តដរ (ដូចជាជ ្្ម ះ ឬថ្្ន ក់េិេសេ និងលទ្្ធ លការជធវើជតេ)្ ។ 
ចុងជបកាយ អ្នកជបបើបរាេ់អាចបរាប់អា�ើវកម្មមិនឲ្យលក់ទិន្ន
ន័យផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់ពួកជគ។ អា�ើវកម្មបតរូវតតបរាប់អ្នកជបបើបរា
េ់អំពើេិទ្ធិទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់ពួកជគ។ 

• មិន្រ្ពឹត្តចំបោះអ្នកប្រើ្រាស់ដដលប្រើសិទិ្ររស់ពលួកបេ 
ខុសគ្្ន ។ ឧទាហរណ៍ អា�ើវកម្មមិនអាចគិតថថ្ខុេៗគ្្ន  
ឬ្្ល់កបមិតជេវាកម្មខុេៗគ្្ន ដល់អ្នកជបបើបរាេ់
តដលជបបើេិទ្ធិទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់ពួកជគជ�ើយ។ 
ជទាះជាយ៉ា ងណាក៏ជដាយ អា�ើវកម្មអាចជលើកទឹកចិត្អ្នកជបបើប្
រាេ់ឱ្យអនុញ្ញា តឱ្យពួកជគបបមូល និងលក់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន 
ដូចជាតាមរយៈ ការ្្ល់ឱ្យ អតិថិ�ននូវការបង់បរាក់ 
ឬការបញ្ចុះតថម្។ 

អា�ើវកម្មអាចបបឈមនឹងការពិន័យរហូតដ
ល់ $2,500  ដុល្ារចំជពាះរាល់ការរជំលាភបំពាន 
ជលើលកខេខណ្ឌ ទំាងជនះ។ ការផ្កពិន័យជកើនជ�ើងដល់ 
$7,500 េបមាប់ការបំពានជដាយជចតន្។  
ការដាក់ពិន័យអាចបតរូវរានអនុវត្បបេិនជបើអា�ើវកម្មខកខានមិ
នរានជដាះបសាយការរជំលាភបំពានក្នុងរយៈជពល 30 ថថងៃបន្ទា ប់ 
ពើបតរូវរានជគបរាប់ អំពើការបំពានជន្ះ។ មានតតបកេួងយុតិ្ធម៌រដ្ឋ 
California (DOJ) ប៉ាុជណាណ ះ តដលអាច ដាក់ ការពិន័យ ទំាងជនះ។ 
បរាក់ចំណូលពើការពិន័យជាទូជៅបតរូវរានតមកល់ទុកជៅក្នុងមូលនិ
ធិឯក�នភាពអ្នកជបបើបរាេ់ (CPF) របេ់រដ្ឋ។ បរាក់ចំណូលរបេ់ 
CPF ជាដំបូងបតរូវតតជបបើ ជដើម ើ្ចំណាយ េបមាប់តុលាការកាត់ជេច
ក្ើរបេ់រដ្ឋ និងថថ្ចំណាយ DOJ ទាក់ទង នឹងចបាប់ឯក�នភាពជា
ក់លាក់របេ់អ្នកជបបើបរាេ់។ អង្គនើតិបញញាតិ្អាចតបងតចកមូលនិធិតដ
លជៅេល់េបមាប់ជគ្លបំណងជ្សេងៗជទៀត។ 

អាជើវកម្្ម ត រូវតតបំធពញតាមលកខេខណ្ឌ តបកធ្ាយទតិន្នន័យ
ការតបកធ្ាយទិន្នន័យជកើតជ�ើងជៅជពលមនុេសេចូលជបបើព័ត៌មាន
ដូចជាទិន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់ ជដាយគ្្ម នការអនុញ្ញា ត។ ចបាប់រដ្ឋត
បមរូវឱ្យអា�ើវកម្មចាត់វធិានការេមជហតុ្លជដើម ើ្ការពារទិន្នន័យ
អ្នកជបបើបរាេ់ ពើការតបកធ្ាយ។ អា�ើវកម្មក៏បតរូវតតបរាប់បបជា�ន្
ងតដរថ្ជតើទិន្នន័យរបេ់ពួកជគបតរូវរានចូលជបបើក្នុងការតបកធ្ាយ
ទិន្នន័យ។ ការតបកធ្ាយថនទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នជាក់លាក់អាចបណ្ា
លឱ្យមានការផ្កពិន័យពើ $100 ជៅ $750 េបមាប់អ្នកជបបើបរា
េ់មា្ន ក់ក្នុងមូយបពឹតិ្ការណ៍ ឬមួយសាថែ នភាពខូចខាតជាក់តេង្ - 
ណាមួយតដលធំជាង។ អ្នកជបបើបរាេ់តដលរង្លប៉ាះពាល់ពើការរំ
ជលាភបំពានតបបជនះអាចតេវងរកការបបមូលបរាក់ពិន័យទំាងជនះបប

េិនជបើអា�ើវកម្មខកខានមិនរានជដាះបសាយការបំពានជនះក្នុងរយៈ
ជពល 30 ថថងៃបន្ទា ប់ពើបតរូវរានជគបរាប់ឱ្យជធវើ។ DOJ ជាទូជៅក៏អាច
តេវងរកការពិន័យចំជពាះការតបកធ្ាយទិន្នន័យ្ងតដរ។ មួយចំនួន
ថនបរាក់ពិន័យទំាងជនះអាចបតរូវរានតមកល់ទុកជៅក្នុង CPF ។ 

DOJ ព្ងរឹងឯកជនភាពរបស់អ្នកធ្បើ្រាស់ 
នតិងច្បាប់រំធលាភបំពានទតិន្នន័យ
DOJ ពបងឹងឯក�នភាពរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់ និងការតបកធ្ាយ
ទិន្នន័យជដាយវធិើពើរយ៉ា ង។ ទើមួយ DOJ បជងកើតបទប្ញញាតិ្តដល
្្ល់ព័ត៌មានលម្អិតបតនថែមអំពើ រជបៀប តដលអា�ើវកម្ម និងអ្នកជបបើប្
រាេ់បតរូវតតជគ្រពចបាប់។ ឧទាហរណ៍ បទប្ញញាតិ្ទំាងជនះរមួបញ្ចូ
លទំាងវធិានេបមាប់រជបៀបតដលអា�ើវកម្មបតរូវជដាះបសាយេំជណើ
ជដើម ើ្មិនលក់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន។ ទើពើរ DOJ កាត់ជទាេឧបកិដ្ឋកម្ម 
(ដូចជាការលួចអត្េញ្ញា ណ) ឬដាក់ពាក្យបណឹ្ងជៅក្នុងតុលាការ
�ំនំុ�បមះរដ្ឋបបឆំ្ងនឹងអ្នកតដលរជំលាភចបាប់ទំាងជនះ។ 

ធសច្ក្ើធស្នើច្បាប់
េំជណើ  បបជា មតិ 24 (1) ផ្្េ់បូ្រចបាប់តដលមានបសាប់េ្ើពើឯ
ក�នភាព ទិន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់ (2) ្្ល់េិទ្ធិឯក�នដល់អ្នក
ជបបើបរាេ់ថ្មើ (3) ផ្្េ់បូ្រទណ្ឌ កម្មតដលមានបសាប់ និងដាក់កបមិតកា
រជបបើបរាេ់ថនចំណូលផ្កពិន័យជហើយ (4) បជងកើតទើភា្ន ក់ងាររដ្ឋថ្មើជដើ
ម ើ្បតរួតពិនិត្យ និងអនុវត្ចបាប់ ទិន្នន័យឯក�នរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់។ 
បបេិនជបើមានការយល់បពម ភាគជបចើនថនេំជណើ  បបជាមតិ
ជនះនឹងចូលជាធរមានជៅតខមករាឆ្្នំ  2023 ។ ត ្្នកខ្ះថនេំជណើ  
បបជាមតិជនះ ដូចជាការបជងកើតទើភា្ន ក់ងាររដ្ឋថ្មើ និងលកខេខណ្ឌ េបមាប់
ការអភិវឌ្ឍបទបញ្ជា ថ្មើនឹងចូលជាធរមានភ្ាមៗ។ 

ផ្្ស់ប្លូរច្បាប់ឯកជនភាពទតិន្នន័យអ្នកធ្បើ្រាស់តដលមាន
្ោប់
ផ្្ស់រ្តូរ្របេទអាជើវកម្មដដល្តរូវរំបពញតាមលក្ខខណ្ឌ ភាពឯក
ជនភាពទិន្នន័យ។ េំជណើ  បបជា មតិជនះផ្្េ់បូ្រថ្ជតើអា�ើវកម្មមួ
យណាបតរូវរានតបមរូវឲ្យបំជពញតាមលកខេខណ្ឌ 
ឯក�នភាពទិន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់។ ការផ្្េ់បូ្រទំាងជនះជា
ទូជៅនឹងកាត់បនថែយចំនួនអា�ើវកម្មតដលតបមរូវជអាយបំជពញ
តាមលកខេខណ្ឌ ទំាងជនះ។ ឧទាហរណ៍ តំរវូការឯក�នភាពទិ
ន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់បច្ចុប្ន្នអនុវត្ចំជពាះអា�ើវកម្មតដលទិញ 
លក់ ឬតចកចាយេបមាប់ជគ្លបំណងអា�ើវកម្មនូវទិន្នន័យ
ផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់ បក រុមបគរួសារ និងឧបករណ៍ចំនួន 
50,000 ឬជបចើនជាងជនះជាជរៀងរាល់ឆ្្នំ ។ េំជណើ  បបជា 
មតិជនះ (1) តលងរាប់បញ្ចូលឧបករណ៍ ជហើយ (2) បជងកើនកបមិត 
បបចំាឆ្្នំ ដល់ អ្នកជបបើបរាេ់ 100,000 បគរួសារឬជបចើនជាងជនះ។ 

ណ្ វើវណិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបសអ់្នកណ្បើ្រាស ់។ 
 បញ ្ញត ្តិផ ្តួច្ណផ្ើម ៖

សណំ�ើ
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ការវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

សណំ�ើ ណ្វើវណិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបសអ់្នកណ្បើ្រាស ់។  
បញ ្ញត ្តិផ ្តួច្ណផ្ើម ៖24

ការផ្្ស់រ្តូរលក្ខខណ្ឌ ឯកជនភាពទិន្នន័យអ្នកប្រើ្រាស់ 
ដដលមាន្រារ់។ េំជណើ បបជាមតិជនះផ្្េ់បូ្រលកខេខណ្ឌ ឯក�នភា
ពទិន្នន័យ អ្នកជបបើបរាេ់ តដលអា�ើវកម្មបតរូវតតបំជពញ។ ក្នុងករណើ
ខ្ះវាបតនថែមលកខេខណ្ឌ ថ្មើ។ ឧទាហរណ៍េំជណើ បបជាមតិតបមរូវឱ្យអា
�ើវកម្មឥ�ូវជនះ�ូន ដំណឹងដល់អតិថិ�នអំពើរយៈជពលតដលពួ
កជគនឹងរកសាទុកទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន។ ក្នុងករណើ ជ្សេងជទៀតវាដក
ជចញនូវលកខេខណ្ឌ ។ ឧទាហរណ៍អា�ើវកម្មអាចបដិជេធមិនលុបពិនទាុ
េិេសេ ឬព័ត៌មានជ្សេងជទៀតជបកាមលកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់។ 

ផល់្សតិទ្ធតិឯកជនភាពដល់អ្នកធ្បើ្រាស់ថ្មើ
េំជណើ  បបជា មតិជនះ្្ល់�ូនអ្នកជបបើបរាេ់នូវេិទ្ធិឯក�នភាព
ទិន្នន័យថ្មើ។ េិទ្ធិទំាងជនះរមួមានេិទ្ធិក្នុងការ៖

• ដាក់ក្មិតការដចករំដលកទិន្នន័យផ្ទា ល់ខ្លួន។ អ្នកជបបើបរាេ់
អាចបងា្គ ប់អា�ើវកម្មមិនឱ្យតចករតំលកទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់
ពួកជគ។

• បធវើកំដណទិន្នន័យផ្ទា ល់ខ្លួន។ អ្នកជបបើបរាេ់អាចបងា្គ ប់អា�ើវ
កម្មឱ្យខិតខំបបឹងតបបងជដាយេមជហតុ្លជដើម ើ្តកទិន្នន័យ
ផ្ទា ល់ខួ្នតដលពួកជគមាន។ 

• កំណត់ការប្រើ្រាស់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខ្លួន “របសើរ” ។ េំជណើ
បបជាមតិជនះកំណត់ត ្្នកជាក់លាក់ថនទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នថ្
ជាការេមាងៃ ត់។ ឧទាហរណ៍ រមួមានជលខេនិ្េុខេង្គម 
ការចូលគណនើជាមួយពាក្យេមាងៃ ត់ និងទិន្នន័យេុខភាព។ 
អ្នកជបបើបរាេ់អាចបងា្គ ប់អា�ើវកម្មជអាយកំណត់កា
រជបបើបរាេ់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នេមាងៃ ត់របេ់ពួកជគបតឹ
មតតជដើម ើ្ (1) ្្ល់ជេវាកម្មឬទំនិញតដលរានជេ្នើ
េំុ និង (2) បំជពញជគ្លបំណងអា�ើវកម្មេំខាន់ៗ 
(ដូចជាការ្្ល់ជេវាកម្មអតិថិ�ន) ។ 

ផ្្ស់ប្លូរការផ្កពតិន័យតដលមាន្ោប់ នតិងោកក់ណំតក់ារ
ធ្បើ្រាស់្រាកព់តិន័យ
េំជណើ បបជាមតិជនះអនុញ្ញា តឱ្យមានការពិន័យថ្មើរហូតដល់ 
$7,500 ចំជពាះការរជំលាភជលើេិទ្ធិឯក�នភាពអ្នកជបបើបរាេ់របេ់
អនើតិ�ន។ េំជណើ បបជាមតិជនះក៏លុបបំរាត់នូវេមតថែភាពរបេ់អា
�ើវកម្មក្នុងការជ�ៀេវាងការដាក់ពិន័យ ជដាយការជដាះបសាយការរំ
ជលាភបំពានក្នុងរយៈជពល 30 ថថងៃបន្ទា ប់ពើបតរូវរានបរាប់អំពើការបំ
ពាន។ ជលើេពើជនះជទៀត េំជណើ បបជាមតិដាក់ឱ្យការតបកធ្ាយទិន្ន
ន័យ ថនអាេយដា្ឋ នអុើតម៉ាលរមួជាមួយព័ត៌មានតដលអាចអនុញ្ញា តឱ្យ
ចូលជបបើគណនើ (ដូចជាពាក្យេមាងៃ ត់) េថែិតជៅជបកាមការផ្កពិន័យ។ 
េំជណើ បបជាមតិជនះក៏បញ្ជា ក់្ងតដរថ្អា�ើវកម្មទំាងឡាយណា 
តដលរងការតបកធ្ាយទិន្នន័យ ពើជបពាះនើតិវធិើេនិ្េុខតដលេម 
ជហតុ្លមិនបតរូវរានបជងកើតជ�ើង តលងអាចជចៀេវាងការដាក់ពិន័យ
ជដាយការជដាះបសាយក្នុងរយៈជពល 30 ថថងៃបន្ទា ប់ពើមានការរជំលាភបំ
ពានរានជទៀតជហើយ។ 

ជលើេពើជនះជទៀត េំជណើ បបជាមតិជនះកំណត់េមតថែភាព
របេ់នើតិប្ញញាតិ្ក្នុងការជបបើបរាេ់បរាក់ចំណូល CPF 
េបមាប់ជគ្លបំណងជបរៅពើភាព ឯក�ន របេ់អតិថិ�ន។ បន្ទា ប់ពើ
ការចំណាយេបមាប់តុលាការកាត់ជេចក្ើរបេ់រដ្ឋ និងការចំណាយ 
DOJ ជាជរៀងរាល់ឆ្្នំ េំជណើ  បបជា មតិរតបមរូវឱ្យមានចំនួន 
91 ភាគរយថន ថវកិាតដលជៅេល់បតរូវរានវនិិជយគជដាយរដ្ឋជដា
យមានការបរាក់ ឬបរាក់ ចំណូលតដលរានជ ញ្ើជៅមូលនិធិទូជៅរប
េ់រដ្ឋ។ ថវកិា 9 ភាគរយតដលជៅេល់នឹ ងគំ្បទដល់ការអប់រសំា 
ធារណៈជលើភាពឯ ក� ន របេ់អ្នកជបបើបរាេ់ និងការបបយុទ្ធបបឆំ្ង 
នឹងការជរាកបរាេ់តដល បណ្ាល មកពើការតបកធ្ាយ ទិន្នន័យ។ 

បធងកើតទើភា្ន កង់ារព្ងរឹងការអនុវតរ្ដ្ឋថ ្មើ
េំជណើ  បបជា មតិ ជនះបជងកើតទើភា្ន ក់ងាររដ្ឋថ្មើមួយគឺទើភា្ន ក់ងារ
ការពារ ឯក�នភាពរដ្ឋ California (CPPA) ជដើម ើ្បតរួតពិនិត្យ 
និងអនុវត្ចបាប់ឯក�ន ភាពអ្នកជបបើបរាេ់របេ់រដ្ឋ។ CPPA នឹ
ងបតរូវរានបគប់បគងជដាយបក រុមបបឹកសាតដលមានេមា�ិកបរំាន្ក់ 
និងមានទំនួលខុេបតរូវជាជបចើន។ ឧទាហរណ៍ទើភា្ន ក់ងារជនះនឹងជេ៊ើប
អជងកតជលើការបំពាន វាយតថម្ការផ្កពិន័យ និងបជងកើតបទប្ញញាតិ្។ 
រាល់ជេចក្ើេំជរចរបេ់ CPPA ទាក់ទងនឹងបណឹ្ងបបឆំ្ងនឹងអា�ើ
វកម្ម ឬការពិន័យអាចបតរូវរានពិនិត្យជដាយតុលាការ�ំនំុ�បមះរដ្ឋ។ 
េំជណើ  បបជា មតិជនះ្្ល់ថវកិារចំនួន $10 លានជាជរៀងរាល់ឆ្្នំ  
(បតរូវរានតកេបមរួលតាមជពលជវលា) ពើមូលនិធិទូជៅរបេ់រដ្ឋជដើម ើ្គំ្បទ 
ដល់បបតិបតិ្ការរបេ់ទើភា្ន ក់ងារ។ ទំនួលខុេបតរូវខ្ះរបេ់ DOJ ន្ជព
លបច្ចុប្ន្ននឹងបតរូវផ្្េ់បូ្រជៅ CPPA ដូចជាបទប្ញញាតិ្កំពុងអភិវឌ្ឍ។ 
េំជណើ  បបជា មតិជនះតបមរូវឱ្យមានការបជងកើតបទបញញាតិ្ថ្មើជាជបចើន។ 
ឧទាហរណ៍ ជនះរមួបញ្ចូលទំាងវធិានេបមាប់ការតកទិន្នន័យផ្ទា ល់ខ្
លួន របេ់អ្នកជបបើបរាេ់ និងការកំណត់ថ្ជតើអា�ើវកម្មបតរូវតតអនុវត្ការ
ពិនិត្យជ�ើងវញិនូវេមតថែភាពរបេ់ពួកជគក្នុងការការពារទិន្នន័យឫជទ។ 
ជទាះយ៉ា ងណា DOJ ជៅតតអាចពបងឹងអនុវត្ចបាប់េ្ើពើឯក�នភាពទិ
ន្នន័យ អ្នកជបបើបរាេ់ជដាយការកាត់ជទាេឧបកិដ្ឋកម្ម និងការដាក់ពាក្យ 
បណឹ្ង ជៅក្នុងតុលាការ�ំនំុ�បមះរបេ់រដ្ឋ។ បបេិនជបើ DOJ 
ជប�ើេជរ ើេចាត់វធិានការតបបជនះ ឬបន្ការជេ៊ើបអជងក ត ជន្ះ DOJ 
អាចដាក់បញ្ជា  CPPA ជអាយបញ្ឈប់រាល់ការជេ៊ើបអជងកត ឬេកម្មភាព
អនុវត្តដលទើភា្ន ក់ងារជនះអាចនឹងកំពុងបន្ក្នុងជពលតតមួយ។ 

ផលប៉ាះពាល់ោរធពើពន្ធ
េំជណើ  បបជា មតិទើ 24 នឹងប៉ាះពាល់ដល់ការចំណាយរបេ់រដ្ឋ 
និងចំណូលពន្ធមូលដា្ឋ ន និងរដ្ឋ។ ប៉ាុតន្ទំហំពិតបរាកដថន្ល
ប៉ាះពាល់ទំាងជនះមិនបរាកដបបជាជទ ជហើយវាពឹងត ្្អកយ៉ា ងខំ្ា
ងជៅជលើរជបៀបតដលអ្នកជបបើបរាេ់ អា�ើវកម្ម និងរដា្ឋ ភិរាលជ្្ើ
យតបនឹងេំជណើ បបជាមតិជនះ។ ឧទាហរណ៍ វាមិនចបាេ់ជទ
ថ្ជតើអា�ើវកម្មនឹងផ្្េ់បូ្របបតិបតិ្ការរបេ់ពួកជគយ៉ា ងដូចម្
ជតច ជហើយថ្ជតើការរជំលាភបំពានចំនួនប៉ាុន្្ម នជលើេំជណើ  បបជា 
មតិជនះនឹងបតរូវរានជេ៊ើបអជងកត និងនំ្ឱ្យមានការដាក់ពិន័យជន្ះ។
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ការវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

រនទាុកចំណាយរដ្ឋដដលបកើនប�ើងស្មារ់ទើភា្ន ក់ងារថ្មើ។ 
ដូចតដលរានពិភាកសាខាងជលើ េំជណើ  បបជា មតិជនះបជងកើតទើភា្ន ក់
ងាររដ្ឋថ្មើជដើម ើ្បតរួតពិនិត្យ និងពបងឹងការអនុវត្ចបាប់ឯក�នភាពអ្ន
កជបបើបរាេ់។ ខណៈជពលតដលបនទាុកការងារមួយចំនួននឹងផ្្េ់បូ្
រពើ DOJ ការចំណាយរបេ់រដ្ឋក៏នឹងជកើនជ�ើងជដាយសារតតបនទាុក
ការងារថ្មើ ឬតដលបតរូវរានពបងើក។ េំជណើ  បបជា មតិជនះ្្ល់�ូន
ពើមូលនិធិទូជៅរបេ់រដ្ឋយ៉ា ងជហាចណាេ់ $10 ោនក្នុងមលួយឆ្្នំ  
(តកេបមរួលតាមជពលជវលា) ជដើម ើ្គំ្បទដល់ការចំណាយរបេ់រដ្ឋតដ
លជកើនជ�ើងេបមាប់បបតិបតិ្ការ CPPA ។ ចំនួនជនះតិចជាង 1 ភា
គរយថនថវកិាមូលនិធិទូជៅជពលបច្ចុប្ន្នរបេ់រដ្ឋ។ ជដាយជយង
ជៅតាមរជបៀបតដលទើភា្ន ក់ងារអនុវត្ការទំនួលខុេបតរូវរបេ់ខួ្ន វា
អាចជៅរចួតដលថ្ថថ្ចំណាយបនទាុកការងារជាក់តេង្របេ់ CPPA 
អាចខ្ពេ់ជាងជនះ។

រនទាុកចំណាយបលើ DOJ និងតុោការរដ្ឋដដលបកើនប�ើង។ 
េំជណើ  បបជា មតិជនះនឹងមាន្លប៉ាះពាល់ដល់ទំាងបនទាុកការងារ 
DOJ និងតុលាការរដ្ឋ។ បនទាុកការងាររបេ់ DOJ អាចជកើនជ�ើង 
បបេិនជបើវាជប�ើេជរ ើេការជេ៊ើបអជងកត និង/ឬដាក់បណឹ្ងករណើ
ជាជបចើនជទៀតបបឆំ្ងនឹងអា�ើវកម្មតដលមិនបំជពញតាមចបាប់ឯក
�នភាពទិន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់។ ជទាះជាយ៉ា ងណាក៏ជដាយបនទាុក
ការងារជនះអាចបតរូវរានទូទាត់ជដាយត ្្នកឬជពញជលញជដាយការ
កាត់បនថែយបនទាុកការងារពើការផ្្េ់បូ្រទំនួលខុេបតរូវពើ DOJ ជៅ 
CPPA ។ ជលើេពើជនះជទៀត បនទាុកការងាររបេ់តុលាការរដ្ឋអាច
ជកើន ជ�ើង បបេិនជបើេំជណើ បបជាមតិជនះ្្ល់លទ្្ធ លជាេំណំុជរឿ
ងជៅតុលាការកាន់តត ជបចើន។ ការចំណាយជលើបនទាុកការងារតដល
ជកើនជ�ើងនឹងអាបេ័យជលើចំនួនថនការជេ៊ើបអជងកតតដលរានចាប់្្
ជតើម និងបបជភទថនជរឿងក្ើតដលរានបឹ្ងជៅ ក្នុងតុលាការរដ្ឋ។ ជាេរបុ 
ថថ្ចំណាយរដ្ឋតដលជកើនជ�ើងជៅជលើ DOJ និងតុលាការកាត់ ក្ើទំន
ងជាមិនជលើេពើរាប់លានដុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្្នំ ជទ។ ថថ្ចំណាយខ្ះឬ
ទំាងអេ់នឹងបតរូវរានបង់ជដាយបរាក់ចំណូលតដលជកើនជ�ើងពើការផ្
កពិន័យតដលបបមូលរានពើអា�ើវកម្មតដលបំពានចបាប់ឯក�នភាពរ
បេ់អ្នកជបបើបរាេ់។ 

ណ្ វើវណិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបសអ់្នកណ្បើ្រាស ់។  
បញ ្ញត ្តិផ ្តួច្ណផ្ើម ៖
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ផលរ៉ះោល់សកា្ត នុពលបលើ្រាក់ចំណូលពន្។ េំជណើ បបជាមតិជនះ
នឹងមាន្លប៉ាះពាល់ជ្សេងៗជលើអា�ើវកម្ម និងអ្នកជបបើបរាេ់ តដលបន្ទា
ប់មកអាចប៉ាះពាល់ដល់ចំណូលពន្ធរដ្ឋ និងមូលដា្ឋ ន។ ម៉ាយាងវញិជទៀត 
េំជណើ  បបជា មតិជនះអាចកាត់បនថែយចំណូលពន្ធ។ វានឹងជកើតជ�ើងបប
េិនជបើតថម្ថនការបំជពញតាមលកខេខណ្ឌ របេ់េំជណើ  បបជាមតិដូចជា
ជដើម ើ្តកទិន្នន័យអតិថិ�នកាត់បនថែយបរាក់ចំជណញតដលរករានជដា
យអា�ើវកម្ម។ ជាលទ្្ធ លអា�ើវកម្មនឹងបង់ពន្ធតិចជាងមុនដល់
រដ្ឋ និងរដា្ឋ ភិរាលមូលដា្ឋ ន។ ទ្ាុយជៅវញិ េំជណើ បបជាមតិជនះ
អាចបជងកើនបរាក់ចំណូលពន្ធ។ ឧទាហរណ៍េំជណើ បបជាមតិជនះ
អាចកាត់បនថែយភាពធងៃន់ធងៃរឬចំនួន ថនការតបកធ្ាយទិន្នន័យ។ បប
េិនជបើករណើ ជនះបណ្ាលឱ្យអា�ើវកម្ម និងអតិថិ�នខាតបង់បរា
ក់ចំណូលពន្ធនឹងជកើនជ�ើង បបេិនជបើអ្នកជបបើបរាេ់ចំណាយជលើ
ទំនិញ តដលជាប់ពន្ធអាករ និង/ឬអា�ើវកម្មរកបរាក់ចំណូលរាន
កាន់តតជបចើន។ ្លប៉ាះពាល់េុទ្ធជៅជលើជេដ្ឋកិច្ច និងចំណូលរដ្ឋ 
និងមូលដា្ឋ ន មិនបតរូវ រាន ជគដឹងជៅជ�ើយជទ។

ច្លូលធមើល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ ស្មាប់បញ្ើ ននគណៈ 
កមា្ម ត្ិការ តដលបធងកើតធ�ើងជាច្ម្បងធដើម្បើគំា្ទ 

ឬជំទាស់វធិានការធនះ។

ច្លូលធមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ធដើម្បើច្លូលធ្បើអ្នករ តួមបរចិ្ចា កទានកពំលូលៗទំាង  

10 រ លូប ស្មាប់ គណៈកម្មការ ។ 

្បសតិនធបើអ្នកច្ង់រានច្បាប់ច្មង្ននអត្ថបទធពញធល
ញននវធិានការរដ្ឋធនះ សលូមទលូរស័ព្ទមករដ្ឋធលខា ត្ិការ 

តាមធលខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាច្អុើតម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ធ�ើយច្បាប់ច្មង្មតួយនរឹង 
្ត រូវរានធផញើធៅអ្នកធោយឥតគតិតនថ។្


