សំណ�ើ
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ការធ្វើប្រជាមតិ ចំពោះច្បាប់ ដែលបានជំ នួសប្រាក់ ធានា
ដោយប្រព័ ន្ធមួយ ដោយផ្អែកល�ើ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ
និ ងហានិ ភ័យនៃការហោះហ�ើរ។

ចំណងជ�ើង និងសេចក្តីសង្ប
ខេ ជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
ការបោះឆ្នោត «គាំទ្រ» មានន័យថា
 ឯកភាព ហ�ើយកា
 របោះឆ្នោត
«ជំ ទាស់ » មានន័យថា
 បដិ សេធចំ ពោះច្បាប់ ឆ្នាំ 2018 មួយដែល ៖

• ជំ នួសប្រព័ន្ធការដាក់ប្រាក់ធានា (ដ�ើ ម្បីបានការដោះលែងពីពន្ធនាគារ
មុនពេលកាត់កតី្) ដោយប្រព័ន្ធមួយ ដែលផ្អែកល�ើ ការកំណត់របស់ សុវ
ត្ថិភាពសាធារណៈ និ ងហានិ ភ័យ នៃការហោះហ�ើរ ។

• ដាក់កម្រិតការឃុំឃាំងបុគ្គលក្នុងពន្ធនាគារ មុនកាត់កតីសម្រា
ប់ បទមជ្
្
ឈឹ មភាគច្រើ ន ។

សេចក្តីសង្ប
ខេ នៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
្ន វិភាគច្បាប់សតីព
្ ផ
ី
លប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ៖
• បង្កើនការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា ន ដែលអាចមានចំ នួនពាក់
កណ្តា លរយលានដុល្លា ររ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ សម្រាប់ ដំណ�ើរការថ្មីមួយនេះ
សម្រាប់ ការដោះលែងមនុស្សពីពន្ធនាគារ មុនពេលកាត់កតី ្ ។ មិ នប្
រាកដថាត�ើការក�ើនឡ�ើងនៃការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋខ្លះ នឹ ងអាចទូទា
ត់កាត់កងជាមួយមូលនិ ធិមូលដ្ឋា ន ដែលចំ ណាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន
សម្រាប់ ប្រភេទទំហំការងារនេះ ។

• កាត់បន្ថយការចំ ណាយល�ើ ពន្ធនាគារតាមខោនធី ដែលអាចល�ើ សរា
ប់ សិបលានដុល្លា ររ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

សាវតា

ការដោះលែងពីពន្ធនាគារមុនការកាត់កអា
ដី ្ ចក�ើតឡ�ើងតាម
ពីររប�ៀប

ការដាក់ ក្នុងពន្ធនាគារ ក្រោយពេល ចាប់ ខលួ្ន។ ជនដែលត្រូវបាន
ិ ីតុលាការជ
ចោទប្រកាន់ ដោយបទល្មើសត្រូវតែចូលរ ួមក្នុងនីតិវធ
ម្រះក្ដីមុនពេលធ្វើសវនការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតុលាការជំ នំុជម្រះ។
ិ ីតុលាការដំ បូង—ដែលគេស្គាល់ ថាជាការនាំខ្លូនទៅតុលាការ—
នីតិវធ
ពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការដែលប្រាប់ ជននោះអំ ពីការចោទប្រកាន់ ដែលបា
នធ្វើឡ�ើងប្រឆាំងនឹ ងខ្លួននិ ងការតែងតាំងមេធាវីប្រសិនប�ើ ចាំបាច់ ។អ្នក
ដែលត្រូវបានចាប់ ខលួ្នខ្លះត្រូវបានយកទៅដាក់កនុ្ងពន្ធនាគារខោនធី មុ
នពេលបញ្ជូនទៅតុលាការ។ នគរបាលខោនធី ដែលដំ ណ�ើរការពន្ធនា
គារអាចជ្រើ សរ�ើសដោះលែងជននោះភ្លា មៗ ឬដាក់ បុគ្គលនោះនៅក្នុង
ពន្ធនាគារ។
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ការដោះលែង ពី ពន្ធនាគារមុ នពេល ជំ នំុ ជម្រះ។ នៅក្រោម
ធម្មនុញ្ញ របស់ រដ្ឋ មនុស្ស ដែលត្រូវ បាន ចាប់ ខលួ្ន និ ង ដាក់ ក្នុង
ពន្ធនាគារខោនធី —ល�ើ កលែង តែ បទឧក្រិដ្ឋមួយចំ នួន—មាន សិ ទ្ធិ
អោយដោះលែង មុន ការកាត់កតី្។ ធម្មនុញ្ញ បញ្ជាក់ថា ជនទាំងនេះ
នឹ ងត្រូវ បានដោះលែង ដោយ មាន លក្ខខណ្ឌ ដែល មិ ន ហួស ហេតុ
ពេក។ នៅពេល ធ្វើការ សម្រេចចិ ត្ត ទាក់ទង នឹ ង ការ ដោះលែង មនុស្ស
មុន ជំ នំុជម្រះ តុលាការ ជំ នំុជម្រះ ត្រូវ ពិចារណា អំ ពី (1) ភាព ធ្ងន់ធ្ងរ
នៃ បទល្មើស ដែល ជននោះត្រូវ បាន ចោទ (2) ប្រវត្តិ បទល្មើស
កាលពីមុន របស់ ជននោះ និ ង (3) លទ្ធភាព ដែល ជននោះ អាច នឹ ង
បង្ហាញ ខ្លួន នៅ ក្នុង តុលាការ។ តុលាការ អាច នឹ ង ប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មាន
ផ្សេងៗគ្នា រ ួមមាន ឧបករណ៍ វាយតម្លៃ ហានិ ភ័យ (មាន ពិភាក្សា លម្អិត
នៅខាងក្រោម) ដ�ើ ម្បីជួយ ធ្វើការ សម្រេចចិ ត្ត ទាំងនេះ។
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• ផលប៉ះពាល់ សុរបដែលគេមិ នដឹ ង មកល�ើ ប្រាក់ចំណូលពន្ធរដ្ឋ
និ ងមូលដ្ឋា ន ដែលជាទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្ស
ដែលចំ ណាយលុយមកល�ើ ទំនិញ ជាជាងការបង់ ប្រាក់ដ�ើម្បីបានការ
ដោះលែងពីពន្ធនាគារមុនកាត់កតី ្ ។

នៅក្រោមច្បាប់ រដ្ឋជាទូទៅប្រជាជនត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារមុន
ការកាត់កដី្តាមវិធីមួយ ឬពីរដូចខាងក្រោម៖

• ការ ទទួលស្គាល់ ខលួ្នឯង។ តុលាការជម្រះក្ដីអាចដោះលែង
ជននោះដោយ “ការទទួលស្គាល់ ខលួ្នឯង” (ឬ) ដែលជាទូទៅ
សំ ដៅល�ើ ការសន្យារបស់ បុគ្គលនោះថា នឹ ងបង្ហាញខ្លួននៅឯនី
ិ ីតុលាការដែលត្រូវបានតម្រូវនៅពេលអនាគត ។ នគរបាល
តិវធ
ខោនធី ដែលដំ ណ�ើរការពន្ធនាគារក៏អាចដោះលែង ប្រជាជន
ឬដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌផងដែរ។

• ប្រាក់ ធានា។ ប្រជាជនអាចត្រូវបានដោះលែងដោយមានប្រាក់ធា
នា។ប្រាក់ធានាសំ ដៅល�ើ ការធានាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថាជននោះនឹ ងប
ង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមការតម្រូវ។

ឧបករណ៍វាយតម្លៃហានិ ភ័យមុ នការកាត់ កតី្។ ដ�ើ ម្បីជួយសម្រេចចិ ត្ត
ថាត�ើអាចដោះលែងមនុស្សមុនការកាត់កតី្បានឬទេ តុលាការនិ ង
ខោនធី ភាគច្រើ នប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍ ដ�ើ ម្បីប៉ាន់ ប្រមាណហានិ ភ័យ (ឬ
លទ្ធភាព) ដែលជនដែលត្រូវបានដោះលែងនោះ នឹ ងប្រព្រឹត្តបទល្មើស
ថ្មី ឬមិ នព្រមបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការឬទេ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវ
បានបង្កើតឡ�ើងដោយផ្អែក ល�ើ ការស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញថាមនុស្ស ដែ
លមានលក្ខណៈនិ ស្ស័យជាក់លាក់មួយចំ នួន (ដូចជាការនៅវ ័យក្មេង)
គឺទំនងជានឹ ងអាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសថ្មីឬមិ នមកបង្ហាញខ្លួននៅ
តុលាការ។ ឧបករណ៍នេះផ្ដល់ ពិនទុ្អាស្រ័យល�ើ លក្ខណៈនិ ស្ស័យ
របស់ មនុស្ស។ ឧទាហរណ៍មួយដាក់ពិនទុច្រ
្ ើ នជាងចំ ពោះមនុស្ស
ដែលមានអាយុក្រោម 22 ឆ្នាំ ដោយសារពួកគេអាចនឹ ងប្រព្រឹត្តបទល្មើ
សច្រើ ន ជាងមនុស្សចាស់ ជាងនោះ។ ដូចគ្នានេះដែរ អ្នកដែលមិ នព្រម
បង្ហាញខ្លួននៅតុលាការច្រើ នដងកាលពីអតីតកាល គឺទំនងជានឹ ងមិ ន
បង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅពេលអនាគត ហ�ើយនឹ ងទទួលបានពិនទុ្
ច្រើ ន។ កម្រិតហានិ ភ័យរបស់ មនុស្សម្នា ក់ត្រូវបានកំណត់ ដោយចំ នួន
ពិនទុស
្ រ ុបដែលទទួលបាន។ កម្រិតហានិ ភ័យនេះ បន្ទា ប់ មកត្រូវ

ការធ្វើប្រជាមតិចពំ ោះច្បាប់ដែលបានជំនស
ួ ប្រាក់ធានា
ដោយប្រព័នម
្ធ យ
ួ ដោយផ្អែកល�ើសវុ ត្ភា
ថិ ពសាធារណៈ
និងហានិភយ
័ នៃការហោះហ�ើរ ។

សំណ�ើ

25

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ
បានប្រើ ប្រាស់ ដ�ើ ម្បីជួយសម្រេចចិ ត្តថាត�ើជននោះគួរត្រូវបានដោះ
លែង និ ងក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វី ។

ការដោះលែងដោយមានប្រាក់ធានា

ចំ នួនទឹ កប្រាក់ ធានាត្រូវបានកំ ណត់ ដោយតុ លាការជំ នំុ ជម្រះនី មួយៗ។
ច្បាប់ រដ្ឋតម្វរូ ថា តុលាការជំ នំុជម្រះនៅក្នុងខោនធី នីមួយៗ អនុវត្តតាម
ិ ីប្រាក់ធានា។ កម្មវធ
ិ ីនេះធ្វើបញ្ជីចំនួនទឹកប្រាក់ធានា ដែលត្រូវការ
កម្មវធ
ិ ីប្រាក់ធានាជាទូទៅអាច
សម្រាប់ ការដោះលែងបទល្មើសនី មួយៗ។ កម្មវធ
ខុសគ្នាទៅតាមខោនធី ប៉ុន្តែតម្រូវអោយមានប្រាក់ធានា កាន់ តែច្រើន
ិ ីប្រាក់ធានាខោនធី
សម្រាប់ បទល្មើសកាន់ តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ឧទាហរណ៍កម្មវធ
Los Angeles ពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវការ $20,000 សម្រាប់ បទឆបោក និ ង
$250,000 សម្រាប់ ការលួចដុតផ្ទះ។
ប្រាក់ ធានាត្រូវបានផ្ដល់តាមពី ររប�ៀប។ វិធីទាំងនេះគឺ៖

• ផ្ដល់ដោយជននោះទៅតុ លាការ។ ជននោះអាចផ្ដល់ សាច់
ប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសម្ភារៈផ្សេងទ�ៀតទៅតុលាការជំ នំុជម្រះ
ដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ធានាចាំបាច់ សម្រាប់ ការដោះលែង។ ប្រា
ក់នេះជាទូទៅត្រូវបានប្រគល់ ទៅជននោះវិញ ប្រសិ នប�ើ ជននោះ
បង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមការតម្រូវ។
• ផ្ដល់ដោយភ្នា ក់ ងារប្រាក់ ធានា។ បុគ្គលម្នា ក់អាចបង់ កម្រៃសេវា
ដែលមិ នអាចដកយកវិញបានទៅភ្នា ក់ងារប្រាក់ធានាដ�ើ ម្បីទិញ
ប័ ណ្ណកម្ចីប្រាក់ធានាដែលគាំទ្រដោយក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។ កម្
រៃសេវានេះជាធម្មតាមមិ នល�ើ សពី10ភាគរយនៃប្រាក់ធានារប
ស់ ជននោះទេ។ ដោយការផ្ដល់ ប័ណ្ណកម្ចីភ្នា ក់ងារប្រាក់ធានាយល់
ព្រមបង់ ប្រាក់ធានាពេញលេញប្រសិ នប�ើ ជននោះមិ នបង្ហាញខ្លួន
នៅតុលាការតាមការតម្រូវ។ ប្រសិ នប�ើ ករណីនេះក�ើតឡ�ើងភ្នា ក់
ងារប្រាក់ធានាអាចស្វែងរកការសងប្រាក់ពីបុគ្គលនោះ។

ការមិ នបង្ហាញខ្លួនកម្រនាំមកនូ វការបង់ ប្រាក់ ធានាពេ
ញលេញ ណាស់ ។ ប្រសិ នប�ើ មនុស្សម្នា ក់មិនបង្ហាញខ្
លួន នៅតុលាការតាមការតម្រូវទេ តុលាការអាចសម្រេចថា
ប្រាក់ធានានោះគឺត្រូវបានជំ ពាក់។ ច្បាប់ រដ្ឋកំណត់ថាត�ើពេលណា
ដែលប្រាក់ធានាពេញលេញត្រូវតែ បានបង់ ឧទាហរណ៍ប្រាក់ធា
នាមិ នត្រូវបានបង់ ប្រសិ នប�ើ ជននោះត្រឡប់ មកជាប់ ឃំុតាមកា
រអនុវត្តច្បាប់ ឬដោយបុគ្គលិកស្ដារប្រាក់ធានា (ពេល ខ្លះហៅថា
“អ្នកប្រមាញ់ បំណុល”) ក្នុងរយៈពេល 180 ថ្ងៃចាប់ ពីថ្ងៃ
សេចក្តីសម្រចរបស់ តុលាការ ។ ប្រាក់ធានាក៏មិនត្រូវបានបង់ នៅក្នុ
ងករណីផ្សេងទ�ៀតដូចជា ប្រសិ នប�ើ តុលាការមិ នជូនដំ ណឹងបានត្រឹ
មត្រូវ ដល់ ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងថា ប្រាក់ធានានោះត្រូវតែបានបង់ ។
ជាលទ្ធផលប្រាក់ធានាត្រូវបានបង់ ពិតប្រាកដតែមួយចំ នួនតូ
ចនៃ ករណី តែប៉ុណ្ណោះ។ ខោនធី និងទីក្ រុងទទួលប្រាក់ធានា
ដែលបានបានបង់ នេះ។

ឧស្សាហកម្មប័ណ្ណកម្ចីប្រាក់ ធានាត្រូវបានគ្រប់ គ្រងដោយរដ្ឋ ។ នេះ
រ ួមមានការផ្ដល់ អាជ្ញាប័ ណ្ណដល់ ភ្នា ក់ងារប្រាក់ធានាប្រហែល 2,500
ភ្នា ក់ងារនិ ងការត្រួតពិនិត្យប្រាក់សេវា ដែលបានគិតសម្រាប់ ប័ណ្ណ
បំ ណុលប្រាក់ធានាដែលបានកំណត់ ដោយក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
ប្រហែល 20 ដែលគាំទ្រដល់ ប័ណ្ណកម្ចីទាំងនោះ។ រដ្ឋក៏ស�ើ៊ បអង្គេតនិ ង
អាចដោះស្រាយបណដឹ្ ងតាមបែបរដ្ឋបាលផងដែរប្រឆាំងនឹ ងភ្នា ក់ងារ ប្
រាក់ធានានិ ងក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។ ល�ើ សពីនោះរដ្ឋធ្ើ វការ ជាមួយរ

បន្ត

ដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា នដ�ើ ម្បីកាត់ទោស ការរំលោភបំ ពាន ព្រហ្មទណ្ឌ
ដោយភ្នា ក់ងារប្រាក់ធានា និ ងដោយក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅក្នុង
តុលាការ។ រដ្ឋគិតកម្រៃសេវាដ�ើ ម្បីជួយដល់ ការចំ ណាយផ្នែក
បញ្ញតតិ្កម្ម។

កាលពីឆ្នាំ 2018 ឧស្សាហកម្មប្រាក់ធានាបានចេញប័ ណ្ណកម្ចីប្រាក់ធានាដែ
លមានទឹកប្រាក់ប្រហែល $6 ពាន់ លាននិ ងបានប្រមូលថ្លៃកម្រៃសេវាប័ ណ្ណក
ម្ចីប្រាក់ធានាប្រហែល $560 លាន។ ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវបានតម្រូវឲ្យ
បង់ 2.4 ភាគរយសម្រាប់ ជាពន្ធធានា រ៉ាប់រងចូលរដ្ឋល�ើថ្លៃសេវាទាំងនោះ—
ប្រហែល $13 លានកាលពីឆ្នាំ 2018។

ការដោះលែងពីពន្ធនាគារអាចក�ើតឡ�ើង នៅកងពេល
្នុ
ផ្សេងគ្នាមុនពេលជំនំុជម្រះ

ដំ ណ�ើរការដោះលែងមុ នពេល បញ្ជូនខ្លួនទៅតុ លាករ។ មនុស្សអាច
ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារ មុនពេលបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការ
ិ ីប្រាក់ធានាសម្
ក្រោយពីការផ្តល់ ប្រាក់ធានា ដូចនៅក្នុងកម្មវធ
រាប់ បទល្មើសជាក់លាក់។ នៅក្នុងខោនធី ខ្លះតុលាការជំ នំុជម្រះ
អាចអនុញ្ញាតឲ្យ ស្ថាប័ នផ្សេងទ�ៀត (ដូចជានាយកដ្ឋា នការដោះលែង
សាកល្បងដោយ មានលក្ខខណ្ឌ) ដ�ើ ម្បីដោះលែងមនុស្សជាក់លាក់
ឬមុនពេលបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការ។ មនុស្សទាំងនោះអាចត្រូវបា
នតម្រូវអោយគោរព លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ (ដូចជាការទៅជួបជា
ប្រចាំជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកដោះលែងសាកល្បងប្រចាំខោនធី )។
អ្នកដែលមិ នផ្ដល់ ប្រាក់ធានា ឬ ដែលមិ នត្រូវបានដោះលែង ឬត្រូវបាន
ឃុំខលួ្នរហូតដល់ បញ្ជូនខ្លួនទៅ តុលាការ។

ដំ ណ�ើរការដោះលែងក្រោយពេលបញ្ជូនខ្លួនទៅតុ លាការ។ នៅពេល
ការបញ្ជូនខ្លួនតុលាការសម្រេចចិ ត្តថាត�ើត្រូវ (1) រក្សាជននោះនៅ
ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង (2) ផ្លាស់ បដូ្រចំ នួនទឹកប្រាក់ធានាសម្រាប់ ការដោះ
លែង ឬ (3) ដោះលែងជននោះដោយមានការទទួលស្គាល់ ខលួ្នឯង។
អ្នកដែល មិ នត្រូវបានដោះលែង ឬនិ ងមិ នអាចផ្ដល់ ប្រាក់ធានាដែលត្រូ
វបានតម្រូវជាទូទៅត្រូវដាក់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងប្រចាំខោនធី ។ តុលាការអា
ចតម្រូវឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយ
ចំ នួន។ ក្នុងករណីខ្លះ ជននោះត្រូវបានគិតកម្រៃសេវាពាក់ព័ន្ធនឹង
ការដោះលែងមុនការកាត់កតី្។ ឧទាហរណ៍មនុស្សម្នា ក់អាចនឹ ងត្រូវ
បានគិតប្រាក់សម្រាប់ ថ្លៃតាមដាន
ដោយប្រព័ន្ធអេឡច
ិ ត្រូនិកដែលអាចជា
លក្ខខណ្ឌចេញដោយតុលាការ។ តុលាការអាចកែតម្រូវ
សេចក្ដីសម្រេចទាំងនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃកាត់កតី្ ឬរហូតដល់ សំណំុ រ�ឿង
ត្រូវបានដោះស្រាយរ ួច។

អត្ថបទនៃប្រាក់ធានាថ្មីនិងច្បាប់បុរេជំនំុជម្រះកាលពីឆ្
នាំ 2018

កាលពីឆ្នាំ 2018 រដ្ឋសភាបានអនុម័ត ហ�ើយអភិបាលបានចុះ
ហត្ថលេខាល�ើ ច្បាប់ —ច្បាប់ ព្រឹទ្ធសភា (SB) 10—ដ�ើ ម្បីលុបបំ បាត់
ប្រាក់ធានានិ ង ផ្លាស់ បដូ្រដំ ណ�ើរការសម្រាប់ ការទទួលបាន ការដោះ
លែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងមុនពេលជំ នំុជម្រះ។ ច្បាប់ នេះចាប់ ផ្ដើមចូលជា
ធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2019។ ទោះយ៉ាងណាវាមិ នបាន
ក�ើតឡ�ើងទេ ព្រោះតែប្រជាមតិសដីពី
្ SB 10 មានលក្ខណៈសម្បត្តិស
ម្រាប់ សន្លឹកឆ្នោតនេះ កាលពីខែមករា ឆ្នាំ 2019។ នៅក្រោមធម្មនុ
ការវិភាគ
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ការធ្វើប្រជាមតិចពំ ោះច្បាប់ដែលបានជំនស
ួ ប្រាក់ធានា
ដោយប្រព័នម
្ធ យ
ួ ដោយផ្អែកល�ើសវុ ត្ភា
ថិ ពសាធារណៈ
និងហានិភយ
័ នៃការហោះហ�ើរ ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ
ញ្ញរដ្ឋនៅពេលប្រជាមតិសដីពីច្
្ បាប់ ថ្មីមាន គុណសម្បត្តិសម្រាប់ សន្លឹកឆ្
នោតច្បាប់ នោះនឹ ងត្រូវព្យួរទុករហូត ដល់ ពេលអ្នកបោះឆ្នោតកំណត់ថា
ត�ើត្រូវដាក់វាចូលជាធរមានឬទេ។

សំណ�ើ

កំ ណត់ ថាត�ើ ប្រាក់ ធានាថ្មីនិងច្បាប់ បុរេជំ នំុ ជម្រះចូ លជាធរមានឬ
ទេ។ សំ ណ�ើ 25 គឺជាប្រជាមតិសដីពី
្ SB 10 ហ�ើយនឹ ងកំណត់ថាត�ើ
ច្បាប់ នឹងចូលជាធរមានឬទេ។ ការបោះឆ្នោត “គាំទ្រ” មានន័ យថា
SB 10 នឹ ងចូលជាធរមាន ហ�ើយការបោះឆ្នោត “បដិ សេធ” នឹ ង
ច្រានចោល SB 10។ និ យាយឲ្យជាក់លាក់ការយល់ ព្រមចំ ពោះ
សំ ណ�ើនេះនឹ ង (1) លុបបំ បាត់ការដោះលែងដោយប្រាក់ធានា (2)
បង្កើតដំណ�ើរការថ្មី សម្រាប់ ការដោះលែងមុនបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការ
និ ង (3) ផ្លាស់ បដូ្រដំ ណ�ើរការដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ ការដោះលែងនៅ
ពេលបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការ។

លុបបំបាត់ការដោះលែងដោយមានប្រាក់ធានា

សំ ណ�ើ 25 លុបបំ បាត់ការដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងខោនធីដោយប្រាក់
ធានាមុនពេលការកាត់កតី្។

បង្កើតដំណ�ើរការថ្មីសម្រាប់ការដោះលែងមុនពេលបញ្នខ្
ជូ លួ
នទៅតុលាការ

តម្រូវឲ្យមានការដោះលែងដោយស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់ បទល្មើ ស
មជ្ឈិមភាគច្រើ ន។ សំ ណ�ើនេះតម្រូវឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំ
ឃាំងខោនធី សម្រាប់ បទល្មើសមជ្ឈិមភាគច្រើ នដែលជាបទល្
ម�ើ ស មិ នសូវ ធ្ងន់ធ្ងរឲ្យដោះលែង ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេល
12 ម៉ោ ងក្រោយឃុំខលួ្ន។ មនុស្សមួយចំ នួនដែលត្រូវបានឃុំខលួ្ន
ដោយបទមជ្ឈិមដូចជា ជនដែលត្រូវបានដាក់ នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងសម្រា
ប់ អំព�ើហិង្សា ក្នុង គ្រួសារឬអ្នកដែលមិ នព្រមបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការច្រើ ន
ជាងពីរដង កាលពីឆ្នាំ មុននឹ ងមិ នត្រូវបានដោះលែងដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។

25

ការដោះលែងសម្រាប់ ករណីបទឧក្រិដ្ឋ និងបទមជ្ឈិមខ្លះតម្រូវឲ្យមា
នការវាយតម្លៃ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះតម្វរូ ថា អ្នកដែលត្រូវបានដា
ក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារ (1) បទឧក្រិដ្ឋ និ ង (2) បទមជ្ឈិម
ដែលមិ នមានសិ ទ្ធិទទួលបានការដោះលែង ដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវ
ទទួលការវាយតម្លៃល�ើ ហានិ ភ័យ របស់ ពួកគេក្នុងការប្រព្រឹត្ត បទ
ល្មើសថ្មីឬការមិ នបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការ ប្រសិ នប�ើ ដោះលែង។
បុគ្គលិកវាយតម្លៃ នឹ ងប្រមូលព័ត៌មានមួយចំ នួនរ ួមមានកម្រិតហានិ ភ័
យរបស់ បុគ្គលម្នា ក់ៗតាមការកំណត់ ដោយឧបករណ៍វាយតម្លៃហានិ ភ័
យមុនពេលជំ នំុជម្រះ។ ជាទូទៅបុគ្គលិកត្រូវបានតម្រូវអោយដោះលែង
ិ ន
មនុស្ស ប្រសិ នប�ើ រកឃ�ើញថាមានហានិ ភ័យទាប។ អាស្រ័យល�ើ វធា
ដែលបានកំណត់ដោយតុលាការជំ នំុជម្រះនិ មួយៗ មនុស្សដែលមាន
ហានិ ភ័យមធ្យមក៏ត្រូវបានដោះលែងផងដែរ ដោយបុគ្គលិកវាយតម្លៃ
ឬដោយចៅក្រម ។ មនុស្សដែលត្រូវដោះលែងត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខ
ណ្ឌជាក់លាក់។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាច រ ួមមានការត្រួតពិនិត្យដូចជា
ការទៅជួបជាទ�ៀងទាត់ជាមួយ បុគ្គលិកផ្នែកដោះលែងសាកល្បង
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ក្នុងខោនធី ឬការតាមដានដោយអេឡិចត្រូនិក។ ទោះជាយ៉ាងណា
លក្ខខណ្ឌ សម្រាប់ មនុស្សដែលមានហានិ ភ័យទាបមិ នរ ួមបញ្ជួល
ការត្រួតពិនិត្យទេ។ តុលាការអាចផ្លាស់ បដូ្រលក្ខខណ្ឌបា
ន ប្រសិ នប�ើ ជាមូលហេតុល្អ។ មិ នដូចជាច្បាប់ បច្ចុប្បន្នទេ
វាមិ នមានការគិតកម្រៃសេវា ជាលក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងឡ�ើយ។
មនុស្សដែលមានហានិ ភ័យខ្ពស់ហានិ ភ័យមធ្យមដែលមិ នត្រូវបានដោះ
លែង និ ងអ្នកមួយចំ នួនទ�ៀត
(ដូចជាអ្នកដែលត្រូវបានចោទពីបទឧក្រិដ្ឋឌធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាឃាតកម្មឬ
ដុតផ្ទះ) នឹ ងនៅតែជាប់ មន្ទីរឃុំឃាំងខោនធី រហូតដល់ ពេលបញ្ជូនខ្លួន
ទៅតុលាការ។ ការវាយតម្លៃនិ ងការដោះលែងណាមួយនឹ ងចាំបាច់ ត្រូវ
បញ្ចប់មិនល�ើ សពី 36 ម៉ោ ងពីពេលដែលជននោះត្រូវបានដាក់ក្នុង
មន្ទីរឃុំឃាំងឡ�ើយ។

តុ លាការជំ នំុ ជម្រះទទួលខុ សត្រូវសម្រាប់ ការវាយតម្លៃមុ នជំ នំុ
ជម្រះ។ សំ ណ�ើ 25 ធ្វើឲ្យតុលាការកាត់កតីប្រចា
្
ំ រដ្ឋទទួលខុសត្រូវ
សម្រាប់ ការវាយតម្លៃមុនជំ នំុជម្រះ។ នេះរ ួមមានសកម្មភាពផ្សេងៗ
ដូចជា ៖ (1) ការកំណត់កម្រិតហានិ ភ័យដោយប្រើ ឧបករណ៍ប៉ា
ន់ ប្រមាណហានិ ភ័យបុរេជំ នំុជម្រះ (2) ការប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែម
ទាក់ទងនឹ ងហានិ ភ័យរបស់ មនុស្ស (3) ការដោះលែងមនុស្ស ជាក់លា
ក់អាស្រ័យល�ើ កម្រិតហានិ ភ័យរបស់ ពួកគេ និ ង (4) ការផ្ដល់ យោបល់
អំ ពីលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងមុនជំ នំុជម្រះជូនទៅ
តុលាការ។ តុលាការជំ នំុជម្រះអាចប្រើ ប្រាស់បុគ្គលិកតុលាការ ជា
បុគ្គលិកវាយតម្លៃ ឬចុះកិច្ចសន្យាជាមួយទីភ្នា ក់ងារសាធារណៈក្នុងមូល
ដ្ឋា ន (ដូចជានាយកដ្ឋា នដោះលែង ដោយមានលក្ខខណ្ឌប្រចាំខោនធី )
ដ�ើ ម្បីអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះ។ ប្រសិ នប�ើ ទាំងតុលាការ ឬ ទីភ្នា ក់
ងារសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋា នមិ នចង់ ឬមិ នអាចធ្វើដូច្នេះបានទេ តុលា
ការអាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយទីភ្នា ក់ងារសាធារណៈ ក្នុងមូលដ្ឋា នថ្មី
ដែលបានបង្កើតឡ�ើង សម្រាប់ តែអនុវត្តសកម្មភាពនេះបាន។

ផ្លាស់បដូរដំ
្ ណ�ើរការសម្រាប់ការដោះលែងពេលបញ្នខ្
លួ
ជូ ន
ទៅតុលាការ

នៅពេលបញ្ជូនខ្លួនអ្នកជាប់ ឃំុអាចត្រូវបានដោះលែង ដោយមាន
ការទទួលស្គាល់ ខលួ្នឯង។ មេធាវីមណ្ឌលអាចស្នើ សុំសវនការ ដ�ើ ម្បី
ឃុំខលួ្នមនុស្សក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង រហូតដល់ ពេលកាត់កតី្ ទោះពួកគេត្រូវ
បានដោះលែងពីមុនរ ួចហ�ើយក៏ដោយ។ មនុស្សនឹ ងត្រូវដោះលែងតែក្នុ
ងកាលៈទេសៈជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះ—ដូចជាប្រសិ នប�ើ តុលាការបាន
សម្រេចថាមិ នមានលក្ខខណ្ឌ ដែលអាចធានាថាពួកគេនឹ ងមិ ន
ប្រព្រឹត្តបទល្មើស ឬមិ នបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការ។ អ្នកដែលត្រូវ បា
នដោះលែងអាចត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ ប៉ុន្តែ
មិ នអាចត្រូវបានគិតកម្រៃសេវាជាលក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែង
ទេ។ ក្រោយពេលបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការមេធាវីមណ្ឌល ឬអ្នកការពារ
ក្តីសាធារណៈអាចស្នើ សុំសវនការឃុំខលួ្ន នៅក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់
ដូចជាប្រសិ នប�ើ មានភស្តុតាងថ្មី នៅក្នុងសំ ណំុ រ�ឿង។ តុលាការអាច
កែតម្រូវការសម្រេចចិ ត្តចំ ពោះការទទួលស្គាល់ ខលួ្នឯង និ ង លក្ខខណ្ឌ
នៃការដោះលែងនៅក្នុងកាលៈទេសៈ ជាក់លាក់ដូចជាប្រសិ នប�ើ
ព័ត៌មានថ្មី ត្រូវបានផ្ដល់ ដោយបុគ្គលិកវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ។

ការធ្វើប្រជាមតិចពំ ោះច្បាប់ដែលបានជំនស
ួ ប្រាក់ធានា
ដោយប្រព័នម
្ធ យ
ួ ដោយផ្អែកល�ើសវុ ត្ភា
ថិ ពសាធារណៈ
និងហានិភយ
័ នៃការហោះហ�ើរ ។

សំណ�ើ

25

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ

សំ ណ�ើ 25នឹ ងប៉ះពាល់ ល�ើការចំ ណាយទាំងថ្នា ក់រដ្ឋនិងមូលដ្
ឋាន។ ទំហំនៃផលប៉ះពាល់ ពិតប្រាកដ គឺមិនច្បាស់ លាស់ ទេហ�ើយនឹ ង
អាស្រ័យល�ើ រប�ៀប ដែលសំ ណ�ើនេះត្រូវបានបកស្រាយនិ ងអនុវត្ត។
ឧទាហរណ៍វាមិ នទាន់ ច្បាស់ ថាត�ើមនុស្សប៉ុន្មា ននាក់ ដែលតុលាការ នឹ ង
ដោះលែងមុនពេលជំ នំុជម្រះ ហ�ើយនឹ ងត្រូវបំ ពេញលក្ខខណ្ឌអ្វី ខ្លះ។
ដូច្នេះឥទ្ធិពលអាចនឹ ងខ្ពស់ជាង ឬទាបជាងការប៉ាន់ ស្មានខាងក្រោម។

បន្ទុកចំ ណាយល�ើ ការដោះលែងមុ នជំ នំុ ជម្រះថ្នា ក់ រដ្ឋ និងថ្នា ក់ មូលដ្ឋា
នដែលក�ើ នឡ�ើង។ ដំ ណ�ើរការនៃការដោះលែងមុនជំ នំុជម្រះថ្មី នឹ ងប
ង្កើនបន្ទុកការងារសម្រាប់ តុលាការជំ នំុជម្រះ ប្រចាំរដ្ឋក៏ដូចជាមេធាវីម
ណ្ឌលខោនធី និងអ្នកការពារក្ដីសាធារណៈ។ ឧទាហរណ៍នឹ ង មានបន្ទុក
ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសវនការឃុំខលួ្នថ្មី។ វានឹ ងបង្កើនបន្ទុកការងារដែល
អាចត្រូវបានកាត់កង ដោយការកាត់បន្ថយបន្ទុកការងារ ផ្សេងទ�ៀត។
ឧទាហរណ៍បន្ទុកការងារពីសវនការ អំ ពីចំ នួនទឹកប្រាក់ ធានាដែលចាំ
បាច់ នឹងត្រូវបានលុបបំ បាត់ចោល។

ល�ើ សពីនេះការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋនឹងក�ើនឡ�ើង ដោយសារតុលាការ ជំ
នុំជម្រះប្រចាំរដ្ឋនឹងទទួលខុសត្រូវ ល�ើ ការវាយតម្លៃបុរេជំ នំុជម្រះ។
រដ្ឋក៏ទំនងជានឹ ងមានការក�ើនឡ�ើងនូវ ការចំ ណាយល�ើ ការត្រួតពិនិត្យ
ដូចជា ដោយសារតែការក�ើនឡ�ើងនៃចំ នួនមនុស្សត្រូវស្ថិតក្រោម
ការត្រួតពិនិត្យ បន្ទា ប់ ពីដោះលែងនៅមុនពេលជំ នំុជម្រះ។

សរ ុបមក ការចំ ណាយដែលក�ើ នឡ�ើងពេលមុ នជំ នំុ ជម្រះថ្នា ក់ រដ្ឋ និ
ងមូ លដ្ឋា នអាចមានចំ នួនពាក់ កណ្តា លរាប់ រយលានដុ ល្លា រក្នុងមួ យ
ឆ្ំ នា ។ ទឹកប្រាក់នេះគឺតិចជាង 1 ភាគរយនៃថវិកាមូលនិ ធិទូទៅបច្ចុប្ប
ន្នរបស់ រដ្ឋ។ទំហំពិតប្រាកដនៃការក�ើនថ្លៃចំ ណាយនឹ ងអាស្រ័យល�ើ ក
ត្តា ជាច្រើ ន។ កត្តា ធំ ៗរ ួមមានចំ នួនមនុស្សដែលត្រូវបានដោះលែងមុ
នជំ នំុជម្រះលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងពួកគេ (ដូចជាត្រូវមានការត្រួត
ពិនិត្យច្រើ នប៉ុនណា) និ ងថ្លៃចំ ណាយល�ើ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ វាមិ នទា
ន់ ច្បាស់ ទេថាត�ើការចំ ណាយមួយចំ នួនរបស់ រដ្ឋដែលក�ើនឡ�ើងនេះនឹ ង
ត្រូវទូទាត់ដោយការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា ន ដែលមានស្
រាប់ សម្រាប់ បន្ទុកការងារមុនពេលជំ នំុជម្រះឬយ៉ាងណា។

ការចំ ណាយល�ើ មន្ទីរឃុំឃាំងប្រចាំខោនធី ដែលថយចុ ះ។ សំ ណ�ើនេះ
នឹ ងកាត់បន្ថយចំ នួនមនុស្សក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងខោនធី ។ នេះភាគច្រើ នគឺ
ដោយសារតែមនុស្សកាន់ តែច្រើន ទំនងជានឹ ងត្រូវបានដោះលែង
មុនពេលជំ នំុជម្រះដោយការសារ ការទទួលស្គាល់ ខលួ្នឯងជាជាងបន្ត
នៅជាប់ ឃំុ។ ឧទាហរណ៍មនុស្សខ្លះ ដែលនឹ ងមិ នអាចបង់ ប្រាក់ធានា នឹ
ងត្រូវដោះលែងនៅក្រោមដំ ណ�ើរការមុនជំ នំុជម្រះថ្មី។ ទោះយ៉ាងណា
ការធ្លា ក់ចុះខ្លះនេះនៃចំ នួនមនុស្ស ក្នុងពន្ធនាគារអាចត្រូវបាន

បន្ត

ប៉ះប៉ូវដោយកត្តាផ្សេងទ�ៀត។ ឧទាហរណ៍មនុស្សខ្លះ—
ដែលប�ើ ពុំនោះសោត ត្រូវបានដោះលែងដោយប្រាក់ធានា—
អាចនឹ ងត្រូវឃុំខលួ្ន រហូតដល់ ពេលជំ នំុជម្រះ។
ចំ នួនជាក់ស្ដែងយ�ើ ងប៉ាន់ ស្មានថា ការកាត់បន្ថយ ចំ នួនអ្នកជាប់ ឃំុ
នឹ ងបន្ថយការចំ ណាយនៅមន្ទីរឃុំឃាំងប្រចាំខោនធី ក្នុងមូល
ដ្ឋា ន ដែលអាចមានតម្លៃរាប់ សិបលានដុល្លា រ ក្នុងមួយ ឆ្នាំ ។
ការថយចុះជាក់ស្ដែង នឹ ងអាស្រ័យល�ើ ចំនួនមនុស្សជាប់ ឃំុ
ក៏ដូចជាការសម្រេចចិ ត្តដោះលែង ដោយតុលាការ។ ធនធានទាំងនេះ
អាចនឹ ងត្រូវបង្វែរទៅរកសកម្មភាពផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងខោនធី ។

ផលប៉ ះពាល់ ល�ើចំណូលពន្ធថ្នា ក់ រដ្ឋ និងថ្នា ក់ មូលដ្ឋា ន។ សំ ណ�ើនេះ នឹ
ងប៉ះពាល់ ទាំងចំ ណូលពន្ធថ្នា ក់រដ្ឋ និ ងថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន។ ម្យ៉ាងទ�ៀត វានឹ
ងកាត់បន្ថយចំ ណូលថ្នា ក់រដ្ឋនិងថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន។ ឧទាហរណ៍ ក្ រុមហ៊ុន
ធានារ៉ាប់រងនឹ ងលែងបង់ ពន្ធ ល�ើ ប័ណ្ណកម្ចីប្រាក់ធានា។ ផ្ទុយទៅវិញចំ
ណូលពន្ធថ្នា ក់រដ្ឋនិងថ្នា ក់មូលដ្ឋា នអាចនឹ ងក�ើន
ឡ�ើង។ ឧទាហរណ៍មនុស្សអាចទិញទំនិញ ជាមួយនឹ ងលុយដែលគេមិ
នបង់ ទៅល�ើ ថ្លៃប័ ណ្ណកម្ចីប្រាក់ធានា។ ប្រសិ នប�ើ ទំនិញទាំងនេះត្រូវប
ង់ ពន្ធពីការលក់នោះវានឹ ងបង្កើនចំ ណូលថ្នា ក់រដ្ឋ និ ងថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន។
ផលប៉ះពាល់ សរ ុបល�ើ ចំណូលថ្នា ក់រដ្ឋ និ ងថ្នា ក់មូលដ្ឋា នគឺ
មិ នទាន់ ដឹងទេ។

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 ួមបរិច្ចាកទានកំពូលៗទាំង
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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