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សាវតា
ការជោះលែងពើពន្ធនាគារេុនការកាតក់្ើអាចជកើតជ�ើងតាេ
ពើររជបៀប
ការោក់កុ្ងពន្ធនាគារ ធបកាយធពល ចា្់រខួ្ន។ �នដែលត្រូវបាន 
ជោទតបកាន់ជោយបទជលមើេត្រូវដ្ចូលរមួក្នុងនើ្ិវធិើ ន្ុលាការ�
តមរះក្ើមនុនជេលជធវើេវនការជាក់ដេង្ជៅក្នុង ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះ។ 
នើ្ិវធិើ ន្ុលាការែំបូង—ដែលជគស្គា ល់ថាជាការនំាខូ្នជៅ ន្ុលាការ—
ពាក់េ័ន្ធនឹង ន្ុលាការដែលតបាប់�នជនារះអំេើការជោទតបកាន់ដែលបា
នជធវើជ�ើងតបឆំាងនឹងខួ្ននិងការដ្ងតំាងជមធាវតីបេិនជបើោំបាច់។អ្ក
ដែលត្រូវបានោប់ខួ្នខ្រះត្រូវបានយកជៅោក់ក្នុងេន្ធនាគារជោនធើមនុ
នជេលបញូ្នជៅ ន្ុលាការ។ នគរបាលជោនធើដែលែំជណើ រការេន្ធនា
គារអាចជត�ើេជរេីជោរះដលង�នជនារះភ្ាមៗ ឬោក់ បនុគគាលជនារះជៅក្នុង 
េន្ធនាគារ។ 

ការធោះដលង ពើពន្ធនាគារមុនធពល ជំនំុជបមះ។ ជៅជតកាម 
ធមមននុញ្ញ របេ់ រែ្ឋ មននុេ្ស ដែលត្រូវ បាន ោប់ខួ្ន និង ោក់ ក្នុង 
េន្ធនាគារជោនធើ—ជលើកដលង ដ្ បទឧតកិែ្ឋមួយចំនួន—មាន េិទ្ធិ 
ជអាយជោរះដលង មនុន ការកា្់ក្ើ។ ធមមននុញ្ញ បញ្្ក់ថា �នទំាងជនរះ 
នឹងត្រូវ បានជោរះដលង ជោយ មាន លកខេខណ្ឌ  ដែល មិន ហួេ ជហ ន្ុ 
ជេក។ ជៅជេល ជធវើការ េជតមចចិ្្ ទាក់ទង នឹង ការ ជោរះដលង មននុេ្ស 
មនុន �ំននុំ�តមរះ ន្ុលាការ �ំននុំ�តមរះ ត្រូវ េិោរណា អំេើ (1) ភាេ ធ្ងន់ធ្ងរ 
នន បទជលមើេ ដែល �នជនារះត្រូវ បាន ជោទ (2) តបវ្ិ្ បទជលមើេ 
កាលេើមនុន របេ់ �នជនារះ និង (3) លទ្ធភាេ ដែល �នជនារះ អាច នឹង 
បង្ហា ញ ខួ្ន ជៅ ក្នុង ន្ុលាការ។ ន្ុលាការ អាច នឹង ជតបើតបាេ់ េ័្៌មាន 
ជ្្សងៗគ្ា រមួមាន ឧបករណ៍ វាយ្នម្ ហានិភ័យ (មាន េិភាកសា លមិ្្ 
ជៅោងជតកាម) ជែើម ើ្�ួយ ជធវើការ េជតមចចិ្្ ទំាងជនរះ។ 

ជៅជតកាមចបាប់រែ្ឋជាទូជៅតបជា�នត្រូវបានជោរះដលងេើេន្ធនាគារមនុន 
ការកា្់ក្ើតាមវធិើមួយ ឬេើរែូចោងជតកាម៖

• ការ ទទួលសាគា ល់ខួ្នឯង។ ន្ុលាការ�តមរះក្ើអាចជោរះដលង 
�នជនារះជោយ “ការទទួលស្គា ល់ខួ្នឯង” (ឬ) ដែលជាទូជៅ 
េំជៅជលើការេនយារបេ់បនុគគាលជនារះថា នឹងបង្ហា ញខួ្នជៅឯនើ
្ិវធិើ ន្ុលាការដែលត្រូវបាន្តមរូវជៅជេលអនាគ្ ។ នគរបាល 
ជោនធើដែលែំជណើ រការេន្ធនាគារក៏អាចជោរះដលង តបជា�ន 
ឬជោរះដលងជោយមានលកខេខណ្ឌ ្ងដែរ។ 

• បបាក់ធានា។ តបជា�នអាចត្រូវបានជោរះដលងជោយមានតបាក់ធា
នា។តបាក់ធានាេំជៅជលើការធានាដ្្កហិរញ្ញវ្្នុថា�នជនារះនឹងប
ង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការតាមការ្តមរូវ។

ឧ្រករណ៍វាយតនម្ហានិភ័យមុនការកាត់ក្ើ។ ជែើម ើ្�ួយេជតមចចិ្្ 
ថាជ ើ្អាចជោរះដលងមននុេ្សមនុនការកា្់ក្ើបានឬជទ ន្ុលាការនិង
ជោនធើភាគជតចើនជតបើតបាេ់ឧបករណ៍ ជែើម ើ្បា៉ា ន់តបមាណហានិភ័យ (ឬ 
លទ្ធភាេ) ដែល�នដែលត្រូវបានជោរះដលងជនារះ នឹងតបតេឹ្្បទជលមើេ 
ថមើ ឬមិនតេមបង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការឬជទ។ ឧបករណ៍ទំាងជនរះត្រូវ 
បានបជងកើ្ជ�ើងជោយដ្្ក ជលើការតស្វតជាវដែលបង្ហា ញថាមននុេ្ស ដែ
លមានលកខេណៈនិេ្័សយជាក់លាក់មួយចំនួន (ែូចជាការជៅវយ័ជកមង) 
គឺទំនងជានឹងអាចតបតេឹ្្បទជលមើេថមើឬមិនមកបង្ហា ញខួ្នជៅ 

ន្ុលាការ។ ឧបករណ៍ជនរះ្្ល់េិន្នុអាតេ័យជលើ លកខេណៈនិេ្័សយ 
របេ់មននុេ្ស។ ឧទាហរណ៍មួយោក់េិន្នុជតចើនជាងចំជពារះមននុេ្ស 
ដែលមានអាយនុជតកាម 22 ឆំ្ាជោយស្រេួកជគអាចនឹងតបតេឹ្្បទជលមើ
េជតចើន ជាងមននុេ្សោេ់ជាងជនារះ។ ែូចគ្ាជនរះដែរ អ្កដែលមិនតេម
បង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការជតចើនែងកាលេើអ ើ្្កាល គឺទំនងជានឹងមិន 
បង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការជៅជេលអនាគ្ ជហើយនឹងទទួលបានេិន្នុ 
ជតចើន។ កតមិ្ហានិភ័យរបេ់មននុេ្សម្ាក់ត្រូវបានកំណ្់ ជោយចំនួន 
េិន្នុេរ នុបដែលទទួលបាន។ កតមិ្ហានិភ័យជនរះ បន្ាប់មកត្រូវ 

ការ ជបារះ ជឆ្ា្ «គំាតទ» មាន ន័យ ថា ឯកភាេ ជហើយ ការ ជបារះ ជឆ្ា្ 
«�ំទាេ់» មាន ន័យ ថា បែិជេធចំជពារះ ចបាប់ឆំ្ា 2018  មួយ ដែល ៖
• �ំនួេតបេ័ន្ធការោក់តបាក់ធានា (ជែើម ើ្បានការជោរះដលងេើេន្ធនាគារ

មនុនជេលកា្់ក្ើ) ជោយតបេ័ន្ធមួយ ដែលដ្្កជលើការកំណ្់របេ់េនុវ
្្ិភាេស្ធារណៈ និងហានិភ័យ ននការជហារះជហើរ ។

• ោក់កតមិ្ការឃនុំឃំាងបនុគគាលក្នុងេន្ធនាគារ មនុនកា្់ក្ើេតមាប់បទម�្
ឈឹមភាគជតចើន ។

ជេចក្ើេជងខេបននការប៉ា ន់បបមាណរបេ់អ្នកវភិាគចបាប់េ្ើពើផ
ែប៉ាះពាែ់សារជពើពន្ធរបេ់រដ្ឋនិងរោ្ឋ ភបិែេលូែោ្ឋ ន ៖
• បជងកើនការចំណាយរបេ់រែ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន ដែលអាចមានចំនួនពាក់

កណ្ាលរយលានែនុល្ារជរៀងរាល់ឆំ្ា េតមាប់ែំជណើ រការថមើមួយជនរះ
េតមាប់ការជោរះដលងមននុេ្សេើេន្ធនាគារ មនុនជេលកា្់ក្ើ ។ មិនប្
រាកែថាជ ើ្ការជកើនជ�ើងននការចំណាយរបេ់រែ្ឋខ្រះ នឹងអាចទូទា
្់កា្់កងជាមួយមូលនិធិមូលោ្ឋ ន ដែលចំណាយនាជេលបច្នុប្ន្ 
េតមាប់តបជភទទំហំការង្រជនរះ ។

• កា្់បនយ្ការចំណាយជលើេន្ធនាគារតាមជោនធើ ដែលអាចជលើេរា
ប់េិបលានែនុល្ារជរៀងរាល់ឆំ្ា ។

• ្លប៉ារះពាល់េនុរបដែលជគមិនែឹង មកជលើតបាក់ចំណូលេន្ធរែ្ឋ 
និងមូលោ្ឋ ន ដែលជាទូជៅពាក់េ័ន្ធជាមួយមននុេ្ស 
ដែលចំណាយលនុយមកជលើទំនិញ ជាជាងការបង់តបាក់ជែើម ើ្បានការ
ជោរះដលងេើេន្ធនាគារមនុនកា្់ក្ើ ។

ការវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្ិ

អត្្រទននវធិានការធនះអាចរកធ�ើញធៅធលើធេ�ទំព័រ រែ្ឋធលខា្ិការធៅ
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្ ិ បន្

បានជតបើតបាេ់ ជែើម ើ្�ួយេជតមចចិ្្ថាជ ើ្�នជនារះគួរត្រូវបានជោរះ
ដលង និងជតកាមលកខេខណ្ឌ អវើ។ 

ការជោះលែងជោយមានបបកធ់ានា
ចំនួនទឹកបបាក់ធានាបតរូវបានកំណត់ធោយតុលាការជំនំុជបមះនើមួយៗ។  
ចបាប់រែ្ឋ្តមរូវថា ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះជៅក្នុងជោនធើនើមួយៗ អននុវ្្តាម 
កមមវធិើតបាក់ធានា។ កមមវធិើជនរះជធវើបញ្ើចំនួនទឹកតបាក់ធានា ដែលត្រូវការ 
េតមាប់ការជោរះដលងបទជលមើេនើមួយៗ។ កមមវធិើតបាក់ធានាជាទូជៅអាច 
ខនុេគ្ាជៅតាមជោនធើ ប៉ានុដន្្តមរូវជអាយមានតបាក់ធានា កាន់ដ្ជតចើន 
េតមាប់បទជលមើេកាន់ដ្ធ្ងន់ធ្ងរ។ ឧទាហរណ៍កមមវធិើតបាក់ធានាជោនធើ 
Los Angeles ជេលបច្នុប្ន្ត្រូវការ $20,000 េតមាប់បទឆជបាក និង 
$250,000 េតមាប់ការលួចែនុ្្្រះ។
បបាក់ធានាបតរូវបាន ្្ដល់តាមពើររធ្រៀ្រ។ វធិើទំាងជនរះគឺ៖

• ្្ដល់ធោយជនធនាះធៅតុលាការ។ �នជនារះអាច្្ល់ស្ច់ 
តបាក់តទេ្យេម្្ិ្ ឬេមាភា រៈជ្្សងជទៀ្ជៅ ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះ 
ដែលជេមើនឹងទឹកតបាក់ធានាោំបាច់ េតមាប់ការជោរះដលង។ តបា
ក់ជនរះជាទូជៅត្រូវបានតបគល់ជៅ�នជនារះវញិ តបេិនជបើ�នជនារះ
បង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការតាមការ្តមរូវ។ 

• ្្ដល់ធោយភ្ាក់ងារបបាក់ធានា។ បនុគគាលម្ាក់អាចបង់កនតមជេវា
ដែលមិនអាចែកយកវញិបានជៅភ្ាក់ង្រតបាក់ធានាជែើម ើ្ទិញ 
ប័ណ្ណកម្ើតបាក់ធានាដែលគំាតទជោយតក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រង។ កម្
នរជេវាជនរះជាធមមតាមមិនជលើេេើ10ភាគរយននតបាក់ធានារប
េ់�នជនារះជទ។ ជោយការ្្ល់ប័ណ្ណកម្ើភ្ាក់ង្រតបាក់ធានាយល់
តេមបង់តបាក់ធានាជេញជលញតបេិនជបើ�នជនារះមិនបង្ហា ញខួ្ន
ជៅ ន្ុលាការតាមការ្តមរូវ។ តបេិនជបើករណើ ជនរះជកើ្ជ�ើងភ្ាក់
ង្រតបាក់ធានាអាចដេវងរកការេងតបាក់េើបនុគគាលជនារះ។

ការមិន្រងាហា ញខួ្នកបមនំាមកនូវការ្រង់បបាក់ធានាធព
ញធលញ ណាស់។ តបេិនជបើមននុេ្សម្ាក់មិនបង្ហា ញខ្
លួន ជៅ ន្ុលាការតាមការ្តមរូវជទ ន្ុលាការអាចេជតមចថា 
តបាក់ធានាជនារះគឺត្រូវបាន�ំពាក់។ ចបាប់រែ្ឋកំណ្់ថាជ ើ្ជេលណា 
ដែលតបាក់ធានាជេញជលញត្រូវដ្ បានបង់ឧទាហរណ៍តបាក់ធា
នាមិនត្រូវបានបង់ តបេិនជបើ�នជនារះត្�ប់មកជាប់ឃនុំតាមកា
រអននុវ្្ចបាប់ ឬជោយបនុគគាលិកស្្រតបាក់ធានា (ជេល ខ្រះជៅថា 
“អ្កតបមាញ់បំណនុ ល”) ក្នុងរយៈជេល 180 នថ្ងោប់េើនថ្ង 
ជេចក្ើេតមចរបេ់ ន្ុលាការ ។ តបាក់ធានាក៏មិនត្រូវបានបង់ជៅក្នុ
ងករណើ ជ្្សងជទៀ្ែូចជា តបេិនជបើ ន្ុលាការមិន�ូនែំណឹងបានត្ឹ
មត្រូវ ែល់តក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រងថា តបាក់ធានាជនារះត្រូវដ្បានបង់។ 
ជាលទ្្ធ លតបាក់ធានាត្រូវបានបង់េិ្តបាកែដ្មួយចំនួន្ូ
ចនន ករណើ  ដ្ប៉ានុជណា្ណ រះ។ ជោនធើនិងទើតក រុងទទួលតបាក់ធានា 
ដែលបានបានបង់ជនរះ។ 

ឧសសា�កម្ម្័រណ្ណកម្ើបបាក់ធានាបតរូវបានបេ្់របេងធោយរែ្ឋ។ ជនរះ
រមួមានការ្្ល់អាជាញា ប័ណ្ណែល់ភ្ាក់ង្រតបាក់ធានាតបដហល 2,500 
ភ្ាក់ង្រនិងការត្រ្ួ េិនិ្្យតបាក់ជេវា ដែលបានគិ្េតមាប់ប័ណ្ណ 
បំណនុ លតបាក់ធានាដែលបានកំណ្់ ជោយតក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រង 
តបដហល 20 ដែលគំាតទែល់ប័ណ្ណកម្ើទំាងជនារះ។ រែ្ឋក៏ជេ៊ើបអជងគា្និង
អាចជោរះតស្យបណឹ្ងតាមដបបរែ្ឋបាល្ងដែរតបឆំាងនឹងភ្ាក់ង្រ ប្
រាក់ធានានិងតក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រង។ ជលើេេើជនារះរែ្ឋជធវើការ ជាមួយរ

ោ្ឋ ភិបាលក្នុងមូលោ្ឋ នជែើម ើ្កា្់ជទាេ ការរជំលាភបំពាន តេហមទណ្ឌ  
ជោយភ្ាក់ង្រតបាក់ធានា និងជោយតក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រងជៅក្នុង 

ន្ុលាការ។ រែ្ឋគិ្កនតមជេវាជែើម ើ្�ួយែល់ការចំណាយដ្្ក 
បញ្្ញ ្ិកមម។ 

កាលេើឆំ្ា 2018 ឧេសាហកមមតបាក់ធានាបានជចញប័ណ្ណកម្ើតបាក់ធានាដែ
លមានទឹកតបាក់តបដហល $6 ពាន់លាននិងបានតបមូលនថ្កនតមជេវាប័ណ្ណក
ម្ើតបាក់ធានាតបដហល $560 លាន។ តក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រងត្រូវបាន្តមរូវឲ្យ
បង់ 2.4 ភាគរយេតមាប់ជាេន្ធធានា រា៉ាប់រងចូលរែ្ឋជលើនថ្ជេវាទំាងជនារះ—
តបដហល $13 លានកាលេើឆំ្ា 2018។ 

ការជោះលែងពើពន្ធនាគារអាចជកើតជ�ើង ជៅក្នងុជពែ 
ជផសេងគា្ន េុនជពែ�ំនំុ�បេះ 
ែំធណើ រការធោះដលងមុនធពល ្រញូ្នខួ្នធៅតុលាករ។ មននុេ្សអាច 
ត្រូវបានជោរះដលងេើេន្ធនាគារ មនុនជេលបញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការ 
ជតកាយេើការ្្ល់តបាក់ធានា ែូចជៅក្នុងកមមវធិើតបាក់ធានាេម្
រាប់បទជលមើេជាក់លាក់។ ជៅក្នុងជោនធើខ្រះ ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះ 
អាចអននុញ្្ញ ្ឲ្យ ស្្ប័នជ្្សងជទៀ្ (ែូចជានាយកោ្ឋ នការជោរះដលង
ស្កល្ងជោយ មានលកខេខណ្ឌ ) ជែើម ើ្ជោរះដលងមននុេ្សជាក់លាក់ 
ឬមនុនជេលបញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការ។ មននុេ្សទំាងជនារះអាចត្រូវបា
ន្តមរូវជអាយជគារេ លកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ (ែូចជាការជៅ�ួបជា
តបោំជាមួយបនុគគាលិកដ្្កជោរះដលងស្កល្ងតបោំជោនធើ)។ 
អ្កដែលមិន្្ល់តបាក់ធានា ឬ ដែលមិនត្រូវបានជោរះដលង ឬត្រូវបាន
ឃនុំខួ្នរហូ្ែល់បញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការ។
ែំធណើ រការធោះដលងធបកាយធពល្រញូ្នខួ្នធៅតុលាការ។ ជៅជេល 
ការបញូ្នខួ្ន ន្ុលាការេជតមចចិ្្ថាជ ើ្ត្រូវ (1) រកសា�នជនារះជៅ 
ក្នុងមន្ើរឃនុំឃំាង (2) ផ្្េ់បូ្រចំនួនទឹកតបាក់ធានាេតមាប់ការជោរះ
ដលង ឬ (3) ជោរះដលង�នជនារះជោយមានការទទួលស្គា ល់ខួ្នឯង។ 
អ្កដែល មិនត្រូវបានជោរះដលង ឬនិងមិនអាច្្ល់តបាក់ធានាដែលត្រូ
វបាន្តមរូវជាទូជៅត្រូវោក់ជៅមន្ើរឃនុំឃំាងតបោំជោនធើ។ ន្ុលាការអា
ច្តមរូវឲ្យអ្កដែលត្រូវបានជោរះដលងជគារេតាមលកខេខណ្ឌ មួយ 
ចំនួន។ ក្នុងករណើ ខ្រះ �នជនារះត្រូវបានគិ្កនតមជេវាពាក់េ័ន្ធនឹង  
ការជោរះដលងមនុនការកា្់ក្ើ។ ឧទាហរណ៍មននុេ្សម្ាក់អាចនឹងត្រូវ 
បានគិ្តបាក់េតមាប់នថ្តាមោន 
ជោយតបេ័ន្ធជអ�ចិត្រូនិកដែលអាចជា 
លកខេខណ្ឌ ជចញជោយ ន្ុលាការ។ ន្ុលាការអាចដក្តមរូវ  
ជេចក្ើេជតមចទំាងជនរះ រហូ្ែល់នថ្ងកា្់ក្ើ ឬរហូ្ែល់េំណនុំ ជរឿង 
ត្រូវបានជោរះតស្យរចួ។ 

អត្ថបទននបបកធ់ានាថ្ើនិងចបាប់បុជរ�ំនំុ�បេះកាែពើឆ្
នំា 2018
កាលេើឆំ្ា 2018 រែ្ឋេភាបានអននុម័្ ជហើយអភិបាលបានចនុរះ 
ហ្ជ្លោជលើចបាប់—ចបាប់តេឹទ្ធេភា (SB) 10—ជែើម ើ្លនុបបំបា្់ 
តបាក់ធានានិង ផ្្េ់បូ្រែំជណើ រការេតមាប់ការទទួលបាន ការជោរះ 
ដលងេើមន្ើរឃនុំឃំាងមនុនជេល�ំននុំ�តមរះ។ ចបាប់ជនរះោប់ជ្្ើមចូលជា 
ធរមានជៅនថ្ងទើ 1 ដខ ន្ុលា ឆំ្ា 2019។ ជទារះយ៉ា ងណាវាមិនបាន 
ជកើ្ជ�ើងជទ ជតពារះដ្តបជាម្ិេ្ើេើ SB 10 មានលកខេណៈេម្្ិ្េ
តមាប់េនឹ្កជឆ្ា្ជនរះ កាលេើដខមករា ឆំ្ា 2019។ ជៅជតកាមធមមននុ

ការណ្វើប្រជាមតចិណំោះចបា្់រដែលបានជនំសួបបាកធ់ានា 
ណោយប្រពន័ ្ធមយួ ណោយដ្អែកណលើសវុត ្ភិាពសាធារ�ៈ 

 នងិហានភិយ័ននការណហាះណ�ើរ ។

សណំ�ើ

25



25
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ការវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្ ិ បន្

សណំ�ើ ការណ្វើប្រជាមតចិណំោះចបា្់រដែលបានជនំសួបបាកធ់ានា 
ណោយប្រពន័ ្ធមយួ ណោយដ្អែកណលើសវុត ្ភិាពសាធារ�ៈ 
នងិហានភិយ័ននការណហាះណ�ើរ ។25

ញ្ញរែ្ឋជៅជេលតបជាម្ិេ្ើេើចបាប់ថមើមាន គនុណេម្្ិ្េតមាប់េនឹ្កឆ្
ជនា្ចបាប់ជនារះនឹងត្រូវេ្ួយរទនុករហូ្ ែល់ជេលអ្កជបារះជឆ្ា្កំណ្់ថា 
ជ ើ្ត្រូវោក់វាចូលជាធរមានឬជទ។ 

េំជណើ
កំណត់ថាធតើបបាក់ធានាថ្មើនិងចបា្់រ្ុរធរជំនំុជបមះចូលជា្រមានឬ 
ធទ។ េំជណើ  25 គឺជាតបជាម្ិេ្ើេើ SB 10 ជហើយនឹងកំណ្់ថាជ ើ្ 
ចបាប់នឹងចូលជាធរមានឬជទ។ ការជបារះជឆ្ា្ “គំាតទ” មានន័យថា 
SB 10 នឹងចូលជាធរមាន ជហើយការជបារះជឆ្ា្ “បែិជេធ” នឹង 
តោនជោល SB 10។ និយយឲ្យជាក់លាក់ការយល់តេមចំជពារះ 
េំជណើ ជនរះនឹង (1) លនុបបំបា្់ការជោរះដលងជោយតបាក់ធានា (2) 
បជងកើ្ែំជណើ រការថមើ េតមាប់ការជោរះដលងមនុនបញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការ 
និង (3) ផ្្េ់បូ្រែំជណើ រការដែលមានតស្ប់េតមាប់ការជោរះដលងជៅ 
ជេលបញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការ។ 

ែបុបំបតក់ារជោះលែងជោយមានបបកធ់ានា
េំជណើ  25 លនុបបំបា្់ការជោរះដលងេើមន្ើរឃនុំឃំាងជោនធើជោយតបាក់
ធានាមនុនជេលការកា្់ក្ើ។ 

បជងកើតដំជណើ រការថ្ើេបមាប់ការជោះលែងេុនជពែបញ្លូនខ្លួ
នជៅតលុាការ 
តបមរូវឲ្យមានការធោះដលងធោយសវ័យប្រវតិ្ សបមា្់រ្រទធល្មើស 
មជ្ិមភាេធបចើន។ េំជណើ ជនរះ្តមរូវឲ្យមននុេ្សេ្ិ្ជៅក្នុងមន្ើរឃនុំ
ឃំាងជោនធើ េតមាប់បទជលមើេម�្មិភាគជតចើនដែលជាបទល្
ជមើេ មិនេូវ ធ្ងន់ធ្ងរឲ្យជោរះដលង ជោយេវ័យតបវ្ិ្ក្នុងរយៈជេល 
12 ជមា៉ា ងជតកាយឃនុំខួ្ន។ មននុេ្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានឃនុំខួ្ន 
ជោយបទម�្មិែូចជា �នដែលត្រូវបានោក់ ជៅក្នុងមន្ើរឃនុំឃំាងេតមា
ប់អំជេើហិងសា ក្នុង តគរួស្រឬអ្កដែលមិនតេមបង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការជតចើន
ជាងេើរែង កាលេើឆំ្ាមនុននឹងមិនត្រូវបានជោរះដលងជោយេវ័យតបវ្ិ្ជទ។ 

ការធោះដលងសបមា្់រករណើ ្រទឧបកិែ្ឋនិង្រទមជ្ិមខ្ះតបមរូវឲ្យមា
នការវាយតនម្។ េំជណើ តបជាម្ិជនរះ្តមរូវថា អ្កដែលត្រូវបានោ
ក់ជៅក្នុងមន្ើរឃនុំឃំាងជោយស្រ (1) បទឧតកិែ្ឋ និង (2) បទម�្មិ 
ដែលមិនមានេិទ្ធិទទួលបានការជោរះដលង ជោយេវ័យតបវ្ិ្ត្រូវ 
ទទួលការវាយ្នម្ជលើហានិភ័យ របេ់េួកជគក្នុងការតបតេឹ្្ បទ
ជលមើេថមើឬការមិនបង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការ តបេិនជបើជោរះដលង។ 
បនុគគាលិកវាយ្នម្ នឹងតបមូលេ័្៌មានមួយចំនួនរមួមានកតមិ្ហានិភ័
យរបេ់បនុគគាលម្ាក់ៗតាមការកំណ្់ ជោយឧបករណ៍វាយ្នម្ហានិភ័
យមនុនជេល�ំននុំ�តមរះ។ ជាទូជៅបនុគគាលិកត្រូវបាន្តមរូវជអាយជោរះដលង 
មននុេ្ស តបេិនជបើរកជឃើញថាមានហានិភ័យទាប។ អាតេ័យជលើវធិាន 
ដែលបានកំណ្់ជោយ ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះនិមួយៗ មននុេ្សដែលមាន
ហានិភ័យមធ្យមក៏ត្រូវបានជោរះដលង្ងដែរ ជោយបនុគគាលិកវាយ្នម្ 
ឬជោយជៅតកម ។ មននុេ្សដែលត្រូវជោរះដលងត្រូវដ្ជគារេតាមលកខេខ
ណ្ឌ ជាក់លាក់។ លកខេខណ្ឌ ទំាងជនរះអាច រមួមានការត្រ្ួ េិនិ្្យែូចជា 
ការជៅ�ួបជាជទៀងទា្់ជាមួយ បនុគគាលិកដ្្កជោរះដលងស្កល្ង

ក្នុងជោនធើ ឬការតាមោនជោយជអ�ចិត្រូនិក។ ជទារះជាយ៉ា ងណា 
លកខេខណ្ឌ  េតមាប់មននុេ្សដែលមានហានិភ័យទាបមិនរមួបញួ្ល  
ការត្រ្ួ េិនិ្្យជទ។ ន្ុលាការអាចផ្្េ់បូ្រលកខេខណ្ឌ បា
ន តបេិនជបើ ជាមូលជហ ន្ុល។្ មិនែូចជាចបាប់បច្នុប្ន្ជទ 
វាមិនមានការគិ្កនតមជេវា ជាលកខេខណ្ឌ  ននការជោរះដលងជ�ើយ។ 
មននុេ្សដែលមានហានិភ័យខ្ពេ់ហានិភ័យមធ្យមដែលមិនត្រូវបានជោរះ
ដលង និងអ្កមួយចំនួនជទៀ្  
(ែូចជាអ្កដែលត្រូវបានជោទេើបទឧតកិែ្ឋឌធ្ងន់ធ្ងរ ែូចជាឃា្កមមឬ 
ែនុ្្្រះ) នឹងជៅដ្ជាប់មន្ើរឃនុំឃំាងជោនធើ រហូ្ែល់ជេលបញូ្នខួ្ន 
ជៅ ន្ុលាការ។ ការវាយ្នម្និងការជោរះដលងណាមួយនឹងោំបាច់ត្រូវ 
បញប់្មិនជលើេេើ 36 ជមា៉ា ងេើជេលដែល�នជនារះត្រូវបានោក់ក្នុង 
មន្ើរឃនុំឃំាងជ�ើយ។
តុលាការជំនំុជបមះទទួលខុសបតរូវសបមា្់រការវាយតនម្មុនជំនំុ 
ជបមះ។ េំជណើ  25 ជធវើឲ្យ ន្ុលាការកា្់ក្ើតបោំរែ្ឋទទួលខនុេត្រូវ
េតមាប់ការវាយ្នម្មនុន�ំននុំ�តមរះ។ ជនរះរមួមានេកមមភាេជ្្សងៗ 
ែូចជា ៖ (1) ការកំណ្់កតមិ្ហានិភ័យជោយជតបើឧបករណ៍បា៉ា
ន់តបមាណហានិភ័យបនុជរ�ំននុំ�តមរះ (2) ការតបមូលេ័្៌មានបដនម្ 
ទាក់ទងនឹងហានិភ័យរបេ់មននុេ្ស (3) ការជោរះដលងមននុេ្ស ជាក់លា
ក់អាតេ័យជលើកតមិ្ហានិភ័យរបេ់េួកជគ និង (4) ការ្្ល់ ជយបល់
អំេើលកខេខណ្ឌ ននការជោរះដលងមនុន�ំននុំ�តមរះ�ូនជៅ 

ន្ុលាការ។ ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះអាចជតបើតបាេ់បនុគគាលិក ន្ុលាការ ជា 
បនុគគាលិកវាយ្នម្ ឬចនុរះកិច្េនយាជាមួយទើភ្ាក់ង្រស្ធារណៈក្នុងមូល
ោ្ឋ ន (ែូចជានាយកោ្ឋ នជោរះដលង ជោយមានលកខេខណ្ឌ តបោំជោនធើ) 
ជែើម ើ្អននុវ្្េកមមភាេទំាងជនរះ។ តបេិនជបើទំាង ន្ុលាការ ឬ ទើភ្ាក់
ង្រស្ធារណៈក្នុងមូលោ្ឋ នមិនចង់ ឬមិនអាចជធវើែូជច្រះបានជទ ន្ុលា
ការអាចចនុរះកិច្េនយាជាមួយទើភ្ាក់ង្រស្ធារណៈ ក្នុងមូលោ្ឋ នថមើ 
ដែលបានបជងកើ្ជ�ើង េតមាប់ដ្អននុវ្្េកមមភាេជនរះបាន។

ផ្្េ់ប្លូរដំជណើ រការេបមាប់ការជោះលែងជពែបញ្លូនខ្លួន
ជៅតលុាការ
ជៅជេលបញូ្នខួ្នអ្កជាប់ឃនុំអាចត្រូវបានជោរះដលង ជោយមាន  
ការទទួលស្គា ល់ខួ្នឯង។ ជមធាវមីណ្ឌ លអាចជេ្ើេនុំេវនការ ជែើម ើ្
ឃនុំខួ្នមននុេ្សក្នុងមន្ើរឃនុំឃំាង រហូ្ែល់ជេលកា្់ក្ើ ជទារះេួកជគត្រូវ 
បានជោរះដលងេើមនុនរចួជហើយក៏ជោយ។ មននុេ្សនឹងត្រូវជោរះដលងដ្ក្នុ
ងកាលៈជទេៈជាក់លាក់ដ្ប៉ានុជណា្ណ រះ—ែូចជាតបេិនជបើ ន្ុលាការបាន 
េជតមចថាមិនមានលកខេខណ្ឌ  ដែលអាចធានាថាេួកជគនឹងមិន 
តបតេឹ្្បទជលមើេ ឬមិនបង្ហា ញខួ្នជៅក្នុង ន្ុលាការ។ អ្កដែលត្រូវ បា
នជោរះដលងអាចត្រូវបាន្តមរូវឲ្យអននុវ្្តាមលកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ ប៉ានុដន្ 
មិនអាចត្រូវបានគិ្កនតមជេវាជាលកខេខណ្ឌ  ននការជោរះដលង 
ជទ។ ជតកាយជេលបញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការជមធាវមីណ្ឌ ល ឬអ្កការពារ 
ក្ើស្ធារណៈអាចជេ្ើេនុំេវនការឃនុំខួ្ន ជៅក្នុងកាលៈជទេៈជាក់លាក់ 
ែូចជាតបេិនជបើមានភេ្នុតាងថមើ ជៅក្នុងេំណនុំ ជរឿង។ ន្ុលាការអាច
ដក្តមរូវការេជតមចចិ្្ចំជពារះការទទួលស្គា ល់ខួ្នឯង និង លកខេខណ្ឌ  
ននការជោរះដលងជៅក្នុងកាលៈជទេៈ ជាក់លាក់ែូចជាតបេិនជបើ 
េ័្៌មានថមើ ត្រូវបាន្្ល់ជោយបនុគគាលិកវាយ្នម្បនុជរ�ំននុំ�តមរះ។ 
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ការវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្ ិ បន្

ផែប៉ាះពាែ់សារជពើពន្ធ
េំជណើ  25នឹងប៉ារះពាល់ជលើការចំណាយទំាងថ្ាក់រែ្ឋនិងមូលែ្
ឋាន។        ទំហំនន្លប៉ារះពាល់េិ្តបាកែ គឺមិនចបាេ់លាេ់ជទជហើយនឹង 
អាតេ័យជលើរជបៀប ដែលេំជណើ ជនរះត្រូវបានបកតស្យនិងអននុវ្្។ 
ឧទាហរណ៍វាមិនទាន់ចបាេ់ថាជ ើ្មននុេ្សប៉ានុនាម ននាក់ ដែល ន្ុលាការ នឹង 
ជោរះដលងមនុនជេល�ំននុំ�តមរះ ជហើយនឹងត្រូវបំជេញលកខេខណ្ឌ អវើខ្រះ។ 
ែូជច្រះឥទ្ធិេលអាចនឹងខ្ពេ់ជាង ឬទាបជាងការបា៉ា ន់ស្ម នោងជតកាម។
្រនុ្កចំណាយធលើការធោះដលងមុនជំនំុជបមះថ្ាក់រែ្ឋនិងថ្ាក់មូលោ្ឋ
នដែលធកើនធ�ើង។ ែំជណើ រការននការជោរះដលងមនុន�ំននុំ�តមរះថមើ នឹងប
ជងកើនបន្នុកការង្រេតមាប់ ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះ តបោំរែ្ឋក៏ែូចជាជមធាវមី
ណ្ឌ លជោនធើនិងអ្កការពារក្ើស្ធារណៈ។ ឧទាហរណ៍នឹង មានបន្នុក
ការង្រពាក់េ័ន្ធនឹងេវនការឃនុំខួ្នថមើ។ វានឹងបជងកើនបន្នុកការង្រដែល
អាចត្រូវបានកា្់កង ជោយការកា្់បនយ្បន្នុកការង្រ ជ្្សងជទៀ្។ 
ឧទាហរណ៍បន្នុកការង្រេើេវនការ អំេើចំនួនទឹកតបាក់ ធានាដែលោំ
បាច់នឹងត្រូវបានលនុបបំបា្់ជោល។ 

ជលើេេើជនរះការចំណាយរបេ់រែ្ឋនឹងជកើនជ�ើង ជោយស្រ ន្ុលាការ �ំ
ននុំ�តមរះតបោំរែ្ឋនឹងទទួលខនុេត្រូវ ជលើការវាយ្នម្បនុជរ�ំននុំ�តមរះ។ 
រែ្ឋក៏ទំនងជានឹងមានការជកើនជ�ើងនូវ ការចំណាយជលើការត្រ្ួ េិនិ្្យ 
ែូចជា ជោយស្រដ្ការជកើនជ�ើងននចំនួនមននុេ្សត្រូវេ្ិ្ជតកាម 
ការត្រ្ួ េិនិ្្យ បន្ាប់េើជោរះដលងជៅមនុនជេល�ំននុំ�តមរះ។
េរ នុបមក ការចំណាយដែលធកើនធ�ើងធពលមុនជំនំុជបមះថ្ាក់រែ្ឋនិ
ងមូលោ្ឋ នអាចមានចំនួនោក់កណ្ាលរា្់ររយលានែុល្ារកុ្ងមួយ
ឆំ្្។ ទឹកតបាក់ជនរះគឺ្ិចជាង 1 ភាគរយននថវកិាមូលនិធិទូជៅបច្នុប្
ន្របេ់រែ្ឋ។ទំហំេិ្តបាកែននការជកើននថ្ចំណាយនឹងអាតេ័យជលើក
ត្ាជាជតចើន។ កត្ាធំៗរមួមានចំនួនមននុេ្សដែលត្រូវបានជោរះដលងមនុ
ន�ំននុំ�តមរះលកខេខណ្ឌ ននការជោរះដលងេួកជគ (ែូចជាត្រូវមានការត្រ្ួ  
េិនិ្្យជតចើនប៉ានុនណា) និងនថ្ចំណាយជលើលកខេខណ្ឌ ទំាងជនរះ។ វាមិនទា
ន់ចបាេ់ជទថាជ ើ្ការចំណាយមួយចំនួនរបេ់រែ្ឋដែលជកើនជ�ើងជនរះនឹង
ត្រូវទូទា្់ជោយការចំណាយរបេ់រោ្ឋ ភិបាលក្នុងមូលោ្ឋ ន ដែលមានេ្
រាប់េតមាប់បន្នុកការង្រមនុនជេល�ំននុំ�តមរះឬយ៉ា ងណា។ 

ការចំណាយធលើមន្ើរ�ំុឃំាងប្រចំាធខាន ើ្ ដែលថយចុះ។ េំជណើ ជនរះ 
នឹងកា្់បនយ្ចំនួនមននុេ្សក្នុងមន្ើរឃនុំឃំាងជោនធើ។ ជនរះភាគជតចើនគឺ 
ជោយស្រដ្មននុេ្សកាន់ដ្ជតចើន ទំនងជានឹងត្រូវបានជោរះដលង 
មនុនជេល�ំននុំ�តមរះជោយការស្រ ការទទួលស្គា ល់ខួ្នឯងជាជាងបន្
ជៅជាប់ឃនុំ។ ឧទាហរណ៍មននុេ្សខ្រះ ដែលនឹងមិនអាចបង់តបាក់ធានា នឹ
ងត្រូវជោរះដលងជៅជតកាមែំជណើ រការមនុន�ំននុំ�តមរះថមើ។ ជទារះយ៉ា ងណា  
ការធ្ាក់ចនុរះខ្រះជនរះននចំនួនមននុេ្ស ក្នុងេន្ធនាគារអាចត្រូវបាន 

ការណ្វើប្រជាមតចិណំោះចបា្់រដែលបានជនំសួបបាកធ់ានា 
ណោយប្រពន័ ្ធមយួ ណោយដ្អែកណលើសវុត ្ភិាពសាធារ�ៈ 
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ប៉ារះប៉ាូវជោយកត្ាជ្្សងជទៀ្។ ឧទាហរណ៍មននុេ្សខ្រះ—
ដែលជបើេនុំជនារះជស្្ ត្រូវបានជោរះដលងជោយតបាក់ធានា—
អាចនឹងត្រូវឃនុំខួ្ន រហូ្ែល់ ជេល�ំននុំ�តមរះ។ 
ចំនួនជាក់ដេង្ជយើងបា៉ា ន់ស្ម នថា ការកា្់បនយ្ ចំនួនអ្កជាប់ឃនុំ 
នឹងបនយ្ការចំណាយជៅមន្ើរឃនុំឃំាងតបោំជោនធើក្នុងមូល
ោ្ឋ ន ដែលអាចមាន្នម្រាប់េិបលានែនុល្ារ ក្នុងមួយ ឆំ្ា។ 
ការថយចនុរះជាក់ដេង្ នឹងអាតេ័យជលើចំនួនមននុេ្សជាប់ឃនុំ 
ក៏ែូចជាការេជតមចចិ្្ជោរះដលង ជោយ ន្ុលាការ។ ធនធានទំាងជនរះ 
អាចនឹងត្រូវបដងវរជៅរកេកមមភាេជ្្សងជទៀ្ជៅក្នុងជោនធើ។ 

្ល្៉រះោល់ធលើចំណូលពន្ធថ្ាក់រែ្ឋនិងថ្ាក់មូលោ្ឋ ន។ េំជណើ ជនរះ នឹ
ងប៉ារះពាល់ទំាងចំណូលេន្ធថ្ាក់រែ្ឋ និងថ្ាក់មូលោ្ឋ ន។ មយា៉ាងជទៀ្ វានឹ
ងកា្់បនយ្ចំណូលថ្ាក់រែ្ឋនិងថ្ាក់មូលោ្ឋ ន។ ឧទាហរណ៍ តក រុមហ៊នុន
ធានារា៉ាប់រងនឹងដលងបង់េន្ធ ជលើប័ណ្ណកម្ើតបាក់ធានា។ ្្នុយជៅវញិចំ
ណូលេន្ធថ្ាក់រែ្ឋនិងថ្ាក់មូលោ្ឋ នអាចនឹងជកើន 
ជ�ើង។ ឧទាហរណ៍មននុេ្សអាចទិញទំនិញ ជាមួយនឹងលនុយដែលជគមិ
នបង់ជៅជលើនថ្ប័ណ្ណកម្ើតបាក់ធានា។ តបេិនជបើទំនិញទំាងជនរះត្រូវប
ង់េន្ធេើការលក់  ជនារះវានឹងបជងកើនចំណូលថ្ាក់រែ្ឋ និងថ្ាក់មូលោ្ឋ ន។ 
្លប៉ារះពាល់េរ នុបជលើចំណូលថ្ាក់រែ្ឋ និងថ្ាក់មូលោ្ឋ នគឺ 
មិនទាន់ែឹងជទ។

ចលូែជេើែ http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ េបមាប់បញ្ើ ននគណៈ 
កម្ាធិការ លដែបជងកើតជ�ើងជាចេ្បងជដើេ្បើគំាបទ 

ឬ�ំទាេ់វធិានការជនះ។

ចលូែជេើែ http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ជដើេ្បើចលូែជបបើអ្នករ លួេបរចិ្ចា កទានកពំលូែៗទំាង  

10 រ លូប េបមាប់ គណៈកេក្ារ ។ 

បបេិនជបើអ្នកចង់បនចបាប់ចេង្ននអត្ថបទជពញជែ
ញននវធិានការរដ្ឋជនះ េលូេទលូរេ័ព្ទេករដ្ឋជែខាធិការ 

តាេជែខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាចអុើលេ៉ាែ vigfeedback@sos.ca.gov 

ជ�ើយចបាប់ចេង្េលួយនឹង 
បត រូវបនជផញើជៅអ្នកជោយឥតគតិនថ។្


