
26 |  ទឡហីករណ៍ ទឡហីករណ៍បោះពុម្ពបៅក្ុងទំពរ័បេះ គឺជាគំេិតរបស់អ្កេិពេ្ធ បហើយមេិតតរូវោេពិេិត្យបមើលភាពតតរឹមតតរូវបោយទីភ្ាកង់ារជាផ្លូវការណាមយួបឡើយ។

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

គបំោងថវកិារដ្ឋ។  រោ្ឋ ភោិលរដ្ឋ េិងមលូលោ្ឋ េ។   
ការផ្ួចបផ្ើមការកកកតបរដ្ឋធម្មេុញ្ញ  េិងលក្ខេ្ិកៈ។

 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 31 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមត ិ បលខ 31 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 មេិអាចបធវើឳ្យមាេតុល្យភាពថវកិាបទ, បបងកើេការ 
ផ្ល់មតិសាធារណៈជេ ឬ បំបពញការងារឳ្យកាេក់តតបបសើបឡើង។

តាមពិតបៅ តបសិេបបើសំបណើ តបជាមតិបលខ 31 ោេបធវើតាមការសេយានេការ អះ 
អាងរបស់ខ្ួេ បោះបយើងេរឹងគាតំទសំបណើ  បោះ។ ប៉កុេសំ្បណើ តបជាមតិបេះ មេិោេ

 បធវើដលូបច្ះបទ។ ជំេួសមកវញិសំបណើ តបជាមតិបេះបកេថែមចបាប ់លក្ខខណ្ឌ  េិងការទាម ទារថ្មីៗ កដលោេបញ្លូ លក្ុងរដ្ឋធម្មេុញ្ញ របស់រដ្ឋ កាលីហវ័រេីញ៉។ វាបធវើឲ្យរោ្ឋ ភោិល 
មាេការបទើសកទងបតចើេ ការចំណាយ បតចើេបហើយ ដបំណើ រការយឺតេិងមាេតបសិទ្ធភាព

 កាេក់តតិច។ ខកចងទាងំបេះ មាេការភណ្ឌ តចឡំ េិងមាេភាពមេិចបាស់លាស់បតចើេ កដលតតរូវចំណាយបពលបេ្ោបឆ្់្សំតមាបតុ់លាការបធវើការបតជើសបរ ើស បតើសំបណើ បេះ
 មាេអតថែេយ័ដលូចបមដេច។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងតំបឡើងតំនល, បបងកើេការតតរួតតតាការយិាធិប បតយ្យបតចើេ។
វាអេុញ្្ញ តឳ្យអ្កេបយាោយតាមមលូលោ្ឋ េតរាេបរាល ឬកកកតបចបាបោ់ោកដលបគ 

មេិចលូលចិត្, បធវើឳ្យអេ្ោយដល់ការការពារសំោបគុ់ណភាពខ្យល់, សុខភាពសាធារ 
ណៈ, សុវតថែិភាពបោយគា្ម េការបោះបឆ្្តនេពលរដ្ឋ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងបធវើ
ឳ្យមាេការលំោកបសទើរកតមេិអាចកាតព់េ្ធោរោេ ឬតំបឡើង មលូល េិធិសំោបក់ារអបរ់។ំ

សំបណើ តបជាមតិបេះហាមកាតព់េ្ធ លុះតតាកតពេ្ធបផសេងតតរូវោេតំបឡើង ឬកាត ់កម្មវធិី  េិងទុបសាក តក់ារតំបឡើងក្ុងការផ្ល់មលូលេិធិដល់សាលាលុះតតាកតពេ្ធបផសេងតតរូវោេ
 តំបឡើង ឬកាត ់កម្មវធិី ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 មាេគុណវបិ្បត្ិបតចើេណាស់កដលសមាជិកជា 
បតចើេនេអង្គការធាោគាតំទោេលាឈបក់្ុងេយ័តវ៉ាចំបពាះការសំបរចចិត្ោក់
វាឲ្យអ្កបោះបឆ្្ត។

Bob Balgenorth អតីតសមាជិកគណៈកម្មការនេមលូលេិធិសកម្មភាព រដ្ឋកាលីហវ័រ
 ញ៉បឆ្្ព ះបៅមុខ កដលជាអង្គការបៅបតកាយសំបណើ តបជាមតិ 31 ោេេិយាយថា “មាេ 

គុណវបិត្ិធ្ងេធ់្ងរ…េិងបេ្បះ៉ពាល់ដល់រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉។” បៅក្ុងសំបុតតលាកលង
 របស់គាត ់គាតោ់េ េិយាយថាគាត ់“អាកអ់េចិ់ត្កដលថារដ្ឋកាលីហវ័រញ៉បឆ្្ព ះបៅមុខ 

ោេោកហ់តថែបលខាបៅឲ្យរដ្ឋបលខាធិការបោយគា្ម េការកកតំរលូវគុណវបិត្ិបៅក្ុងការផ្ួច
 បផ្ើមបោះ។”  

បយើងមេិអាចបបណ្ាយបអាយមាេការផ្ួចបផ្ើមកដលមេិតតរឹមតតរូវបោះបទ។ បោះបឆ្្ត 
បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ 31។

ANTHONY WRIGHT, ោយកតបតិបត្ិ
ការទទួលោេសុខភាព កាលីហវ័រញ៉
LACY BARNES, អេុតបធាេជាេខ់្ពស់  
សហពេ័្ធតគរូបបតងៀេរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉
LENNY GOLDBERG, ោយកតបតិបត្ិ
សមាគមកកទតមងព់េ្ធោរ កាលីហវ័រញ៉

ក្ុងកាលៈបទសៈល្អ េិងមេិល្អ រដ្ឋកាលីហវ័រេីញ៉ជារដ្ឋមយួមាេឱេភាពថវកិាយលូរ
 មកបហើយ ជាមយួេរឹងអ្កេបយាោយចំណាយតោកប់តចើេជាងតោកច់ំណលូ លកដលរដ្ឋ 

រកោេ—បហើយតោកភ់ាគបតចើេខាតបងឥ់តតបបយាជេ ៍បលើការរបំលាភ េិងការខ្ីបលើស
 កំណត។់ ជាបរឿយៗ ថវកិាទាងំអស់អាតស័យបលើឥទ្ធិពលផលតបបយាជេពិ៍បសសជា 

ជាងតោកច់ំណលូ លកដលអ្ករស់បៅក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ចងរ់កោេ។ សំបណើ តបជាមតិ
 បលខ 31 បង្ខំឲ្យអ្កេបយាោយក្ុងរដ្ឋបេះជាចុងបតកាយរស់បៅតាមលទ្ធភាពរបស់ 

ពួកបគ បហើយវាផ្ល់ដល់អ្កបោះបឆ្្ត េិងអ្កបងព់េ្ធេលូវពត័ម៌ាេសំខាេ់ៗ បដើម្បបីធវើឲ្យ
អ្កេបយាោយទទួលខុសតតរូវ។

សវេកររបស់រដ្ឋកដលមេិលបម្អៀងោេោយការណ៍បៅក្ុងការបធវើសវេកម្មរបស់ភ្ាក ់ងារជាបតចើេរបស់រដ្ឋចបោ្ះពីឆ្្ ំ2003 ដល់ឆ្្ ំ2010 ថារដ្ឋគួរអាចោេសេ្យតំោកពី់ 
អ្កបងព់េ្ធេលូវទរឹកតោកត់បកហល $1.2 មយួរយពីរបកាដិដុល្ារ តបសិេបបើសំបណើ ផ្ទ ល់

 របស់សវេករសំោបប់ធវើកំកណទតមងត់បតិបត្ិការ េិងបបងកើេតបសិទ្ធិភាព តតរូវោេអេុ
 មត័។ កិច្ខិតខំតបរឹងកតបងថ្មីៗបេះ បដើម្បបីបងកើតតបពេ្ធតគបត់គងករណីតុលាការរមួ កដល

 អ្កបងព់េ្ធោេចំណាយបលើសពី $500 លាេដុល្ារអាបមរកិ  បលើសពី $200 លាេ 
ដុល្ារ បលើសពីកញ្បថ់វកិា បដើម្បភីាជា បក់តបខាេធី 7 ក្ុង ចំបណាមបខាេធីទាងំ 58 មុេ 
បពលតតរូវោេបគបោះបងប់រាល។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 ទាមទារឲ្យមាេថវកិាកដលមាេតុល្យភាពពិតតោកដ 
មយួ។ វាបញ្ឈបោ់បព់ាេល់ាេដុល្ារនេការចំណាយបោយគា្ម េការពិេិត្យជាសាធារ 
ណៈ ឬការពិេិត្យរបស់តបជាពលរដ្ឋ។ តបសិេបបើបយើងមេិអេុមត័សំបណើ តបជាមតិ

 បលខ 31 ោេបទបោះ តោកោ់បរ់យលាេដុល្ារបរៀងោល់ឆ្្េំរឹងបេ្ចំណាយឥត  
តបបយាជេក៍ដលការចំណាយបោះគួរបតបើបៅសំោបស់ាលាតាមមលូលោ្ឋ េ ការអេុវត្ 
ចបាប ់េិងអាទិភាពរបស់សហគមេប៍ផសេងៗបទៀត។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 មេិោេតបម្ើងពេ្ធ តបម្ើងនថ្បលើអ្កបងព់េ្ធ ឬបបងកើត ការយិាធិបបតយ្យរោ្ឋ ភោិលថ្មីបោះបទ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 បេះ បងាហា ញយ៉ាង 
ចបាស់ថា ខកចងោោរបស់ខ្ួេគួរតតរូវោេអេុវត្គួបផសេ ំេរឹងតបភពកដលមាេតសាប—់
បហើយសំបណើ បេះកេ៏រឹងសេសេតំោកោ់េបោយបងវិលតោកព់េ្ធបៅទីតករុង េិងបខាេធី

 ោោបោះវញិ។
បោះបឆ្្ត ោទ/បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹង៖
• បបងកើេការផ្ល់មតិសាធារណៈជេ េិងតម្ាភាពសាធារណៈ—បញ្ឈបរ់ដ្ឋមេិឲ្យ

អេុមត័ការចំណាយថវកិាបោយគា្ម េការពិេិត្យជាសាធារណៈ។ បពលបច្ុប្បេ្ 
ថវកិា ជាតិមេិមាេតម្ាភាពពិតតោកដបទ ឬការតតមរូវឲ្យមាេរោយការណ៍សា
ធារណៈបទ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 តតមរូវឲ្យរោ្ឋ ភោិលរដ្ឋបធវើសំបណើ ថវកិារដ្ឋ
ឲ្យោេសមរម្យបដើម្បបីធវើការពិេិត្យជាសាធារណៈ យ៉ាងតិចបំផុត បីនថ្ង មុេបពល
អ្កកតងចបាបប់ោះបឆ្្តបលើសំបណើ បេះ។

• កំណតឲ់្យមាេការពិេិត្យសារបពើពេ្ធ េិងលក្ខខណ្ឌ បលើ ការចំណាយថ្មរីបស់រោ្ឋ  
 ភោិល—សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 ហាមោតមរដ្ឋមេិឲ្យផដេល់ថវកិាចំណាយ 

ថ្មីណាមយួ ឬបេថែយតោកច់ំណលូ លឲ្យបលើសពីទរឹកតោកច់ំេួេ $25 លាេដុល្ារ 
 បោយមេិមាេការបញ្ជា កព់ីតបភពថវកិាជាមេុបោះបទ។

• បបងកើេការតគបត់គង េិងភាពបតក់បេក្ុងមលូលោ្ឋ េ—ថវកិារដ្ឋតបរាឆ្ំ្ ំ2012 ោេ 
ដកបចញពីរោ្ឋ ភោិលក្ុងមលូលោ្ឋ េចំេួេ$1.4 មយួរយបេួបកាដិដុល្ារ។ សំបណើ  
តបជាមតិបលខ 31 សងតោកច់ំេួេដល់បៅ$200 លាេដលូល្ារ បៅឲ្យរោ្ឋ ភោិល 
មលូលោ្ឋ េបដើម្បបីតបើតោស់សតមាបអ់ទិភាពក្ុងមលូលោ្ឋ េ. វាកផ៏្ល់ដល់ទីតករុង 
បខាេធេីិងសាលាបៅតាម មណ្ឌ ល េលូវភាពបតក់បេេិងអំណាចកាេក់តបតចើេ បទៀតបដើម្បបីរៀបចំបសវាកម្មកដលជួយ�កកលម្អលទ្ធផល េិងប្្ើយតបតាមតតមរូវការ
ក្ុងមលូលោ្ឋ េ។

• តតមរូវការអេុវត្ េិងលទ្ធផលក្ុងគំបោងថវកិា—តតមរូវឲ្យរដ្ឋ េិងរោ្ឋ ភោិលក្ុង មលូលោ្ឋ េតតរូវបផ្ដេ តអារម្មណ៍បលើថវកិាសដេីពីការសបតមចោេលទ្ធផល កដលអាច 
វាស់ោេ េិងផដេល់ទំេួលខុសតតរូវ បោយតតមរូវឲ្យអង្គេីតិ បញ្ញត្រដ្ឋ េិងរោ្ឋ  ភោិលក្ុងមលូលោ្ឋ េផសេពវផសាយពីរោយការណ៍អេុវត្ជាសាធារណៈឲ្យោេ បទៀងទាត ់េិងបធវើការវាយតនម្កម្មវធិីឲ្យមាេតបសិទ្ធភាពមេុបពលបធវើការសបតមច

 ចិត្ចំណាយបកេថែមបទៀត។
• តតមរូវឲ្យមាេការពិេិត្យការអេុវត្េលូវកម្មវធីិោោរបស់រោ្ឋ ភោិលរដ្ឋ—ទាមទារឲ្យ 

មាេកម្មវធិីរោ្ឋ ភោិលរដ្ឋទាងំអស់តតរូវកតោេតតរួតពិេិត្យជាសាធារណៈបលើការ
 អេុវត្ បដើម្បកីសវងរកមបធយាោយកកលម្អលទ្ធផល—ឬប្លូរការផដេល់ថវកិាបៅឲ្យ កម្មវធិីកដលកាេក់តមាេសមតថែភាពេិងមាេតបសិទ្ធភាព។

• តតមរូវការថវកិារដ្ឋរយៈបពលពីរឆ្្—ំហាមអ្កេបយាោយោោមេិឲ្យអេុមត័ការ
បេ្ំខាងថវកិាក្ុងរយៈបពលខ្ីបទ។ ទាមទារឲ្យអ្កកតងចបាប ់ឲ្យបបងកើតដំបណាះ 
តសាយសារបពើពេ្ធរយៈបពលកវង។

បោះបឆ្្ត ោទ/បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 31 ។ កំណតក់ារចំណាយរបស់ 
រោ្ឋ ភោិល—បបងកើេបសចកដេីទុកចិត្សាធារណៈបលើ ថវកិារដ្ឋ។

HON. CRUZ REYNOSO  
តកសួងយុត្ិធមក៍ាលីហវ័រញ៉ (ចលូលេិវត្េ៏
HON. DELAINE A. EASTIN   
អតីតស្ងការសិកសាសាធារណៈ
PROF. JAMES FISHKIN, Ph.D. 
សកលវទិយាល័យ Stanford
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 ទឡហីករណ៍តបឆ្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ 31 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តបឆ្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 31 

គំបោងថវកិារដ្ឋ។  រោ្ឋ ភោិលរដ្ឋ េិងមលូលោ្ឋ េ។   
ការផ្ួចបផ្ើមការកកកតបរដ្ឋធម្មេុញ្ញ  េិងលក្ខេ្ិកៈ។

គំបោងថវកិារដ្ឋ។  រោ្ឋ ភោិលរដ្ឋ េិងមលូលោ្ឋ េ។   
ការផ្ួចបផ្ើមការកកកតបរដ្ឋធម្មេុញ្ញ  េិងលក្ខេ្ិកៈ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 សរបសរបឡើងមេិចបាស់លាស់បសាះ េិងមាេភាព 
តបទីងតបទាងំជាបតចើេកដលោឳំ្យមាេការ  ប្រឹងប្ល់ផ្លូវចបាប ់ េិងការភាេត់ចឡំ

 វាមេិកមេកកទតមងប់ទ។
បយើងទាងំអស់គ្ាចងក់កលម្អ ប៉ុកេ្ផទុយមកវញិ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 បកេថែមការ ិ

យាធិបបតយ្យ េិងបបងកើតបញ្ហា ថ្មីៗ។ សំបណើ តបជាមតិបេះបកេថែមលក្ខខណ្ឌ បេ្ិចមដេងៗ
  េិងកំណតត់តមរូវការតិចតួច ទុកឲ្យអ្កការយិាធិបបតយ្យកដលមេិោេជាបប់ឆ្្ត បធវើ
 ការសបតមចចិត្ដលូចជា ការកាតព់េ្ធតតរូវោេអេុញ្្ញ ត ឬកម្មវធិីបេះអាចផ្្ស់បដេលូរ—ការ
 សបតមចចិត្កដលមាេភាពតចបលូកតបបល់ក្ុងតុលាការពីមយួឆ្្បំៅមយួឆ្្។ំ បយើងតតរូវ
 ការកកំណទតមងពិ់តតោកដ មេិតតរូវការមាេបណដេរឹ ងបតចើេបទ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងបកងវរតោកច់េំួេ $200 លាេដុល្ារពីការអបរ់ ំ
េិងពីតកសួងសំខាេ់ៗ បទៀតបដើម្បជីួយ�កម្មវធិីដកពិបសាធេោ៏ោតាមបខាេធី។

ឥឡលូវបេះ រដ្ឋបសទើរកតមេិអាចបងប់លើការចំណាយោេបទបហើយថវកិារបស់រដ្ឋភាគ
 បតចើេចំណាយបលើវស័ិយអបរ់។ំ ប៉ុកេវ្ធិីបេះដកតោកច់េំួេ $200 លាេដុល្ារក្ុងមយួ

ឆ្្ពំីតោកច់ំណលូ លរបស់រដ្ឋចលូលក្ុងគណេីពិបសសមយួបដើម្បចីំណាយបលើកម្មវធិីក្ុង
បខាេធីកដលជាការសាកល្បង។ បេះមេិកមេជាបពលយកតោកប់ៅ   បលងកល្បងកដល
វាគួរតតរូវោេចំណាយបលើអាទិភាពរាោំចប់ំផុត។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងការពាររដ្ឋពី បបងកើេថវកិាសំោបក់ារអបរ់ ំលុះតតា 
កតវាមាេតំបឡើងពេ្ធ ឬកាតក់ម្មវធិីបផសេងៗបទៀត—បទាះបីជាមាេតោក ់ក ៏
បោយ។

វាហាកដ់លូចជាចកម្ក តាមពិតបៅសំបណើ តបជាមតិបលខ 31 ការពាររដ្ឋពីការអេុវត្ 
កម្មវធិីកកលម្អបៅកម្មវធិីអបរ់ ំឬការបបងកើេថវកិាដល់ សាលា បបើបទាះបីជារដ្ឋមាេថវកិា
បធើវដលូបច្ះកប៏ោយ លុះតតាកតតបម្ើងពេ្ធ ឬកាតប់េថែយកម្មវធិីបផសេងៗ បទៀត។ ខកចងបេះអា
ចភាជា បច់ំណងការផ្ល់ថវកិាបកេថែម ដល់សាលាសតមាបរ់យៈ បពលជាបតចើេឆ្្។ំ
សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងការពាររដ្ឋពី បបងកើេថវកិាសំោបក់ារអបរ់ ំលុះតតា 
កតវាមាេតំបឡើងពេ្ធ ឬកាតក់ម្មវធិីបផសេងៗបទៀត—បទាះបីជារដ្ឋមាេថវកិាសល់ បលើសកប៏ោយ។

សភាពចតមរូងចតមាស់នេខកចងនេពេ្ធទាងំបេះ េរឹងការពាររដ្ឋពីការកាតព់េ្ធមយួ 
តបសិេបបើវាតបម្ើងពេ្ធមយួបទៀត សលូម្បកីតបពលមាេថវកិាបលើសកប៏ោយ—មេិថាបេះជា
បំណងការពាររដ្ឋពីការកាតព់េ្ធរបស់បលាកអ្កឬបៅក្ុង ករណីបផសេង—ករណីធ្ងេធ់្ងរ—
ចំបពាះការពបតងៀងចបាបប់ោយបធវសតបកហស។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 បធវើឲ្យបញ្ហា
បេះជាបគ់ាងំបៅក្ុងរដ្ឋធម្មេុញ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 គំោមកំកហងសុខភាពសាធារណៈ, គុណភាពទរឹក, 
េរឹងសុវតថែិភាពសាធារណៈបោយអេុញ្្ញ តឳ្យបខាេធីតរាេបរាល ឬកកន្្ចបាប ់
រដ្ឋសំខាេ់ៗ ។

រដ្ឋកាលីហវ័រេីញ៉ ោេបតជើសបរ ើសយកបទោ្ឋ េទលូទាងំរដ្ឋបដើម្បកីារពារសុខភាពសា
 ធារណៈ ការពារការបំពុលនេខ្យល់ េិងទរឹក តពមទាងំផ្ល់សុវតថែិភាពដល់តបជាពលរដ្ឋរ

បស់ខ្ួេ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 មាេខកចងមយួកដលអេុញ្្ញ តឲ្យអ្កេបយា 
ោយក្ុងតសរុកកកកតប ឬលុបបលើចបាបទ់ាងំបេះបោយគា្ម េការបោះបឆ្្តរបស់តបជាជេ 
េិងបោយគា្ម េវធីីសាសស្ដម៏ាេតបសិទ្ធភាពក្ុងការការពារការរបំលាភបំពាេ។ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងអស់នថ្តបកហល ោបស់រឹបលាេដុល្ាក្ុងមយួ ឆ្្ំៗ  សំោប់
ដំបណើ រការបកេថែមរបស់រោ្ឋ ភោិល េិងការយិាធិបបតយ្យ—បធវើអវី

 កដលរោ្ឋ ភោិល គួរតតរូវបធវើរចួបៅបហើយ។
ការបរៀបចំថវកិាបោយកផ្អកបលើការអេុវត្គឺជាពាក្យបស្ាកមយួកដលបពញ េិយមបតចើេ ជាងអវីបផសេងៗបទៀត។ ពីមុេតតរូវោេបគសាកល្បងជាបតចើេដងបហើយ។ បរឿងមយួកដល បយើងដរឹងបោះ គឺវាបបងកើេការចំណាយ។ ការបធវើវភិាគសារបពើពេ្ធជាផ្លូវការបោយការយិា

 ល័យអ្កវភិាគអង្គេិតិបញ្ញត្ិមេិលបម្អៀងេិយាយថា រោ្ឋ ភោិលេរឹងបបងកើេការចំណាយ
 ឲ្យដល់ដបល់ាេដុល្ារក្ុងមយួឆ្្សំតមាបក់ារអេុវត្ការបរៀបចំថវកិាថ្មី បោយគា្ម េការ 

ធាោថាការរកីចបតមើេេរឹងមាេលទ្ធផលបទ។ ការចំណាយជាកល់ាក ់ប៉ុកេ្ លទ្ធផល 
មេិចបាស់លាស់។ 

បយើងទាងំអស់គ្ាចងប់ធវើកំកណទតមង ់ប៉ុកេ្សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 េរឹងបធវើឲ្យមាេ 
បញ្ហា កាេក់តធ្ងេធ់្ងរបៅ មេិមាេអវីតបបសើរបឡើយ។  
ចលូលរមួជាមយួបយើង បោយបោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 31។

SARAH ROSE, មសេី្ោយកតបតិបត្ិ
សម្ពេ័្ធអ្កបោះបឆ្្តអភរិកសេកាលីហវ័រញ៉
JOSHUA PECHTHALT, តបធាេ
សមាគមមសេ្ីតសាវតជាវសេ្ិភាពកាលីហវ័រញ៉
RON COTTINGHAM, តបធាេ
សមាគមមសេ្ីតសាវតជាវសេ្ិភាពកាលីហវ័រញ៉

“សំបណើ តបជាមតិបលខ 31 បបងកើតឲ្យកាេក់តមាេតម្ាភាព ការពិេិត្យបមើលសាធារ 
ណៈ េិងការតតរូតពិេិត្យដល៏្អបលើរោ្ឋ ភោិលរដ្ឋ េិងមលូលោ្ឋ េ។ វធិាេការការទទួលខុស

 តតរូវរបស់រោ្ឋ ភោិលបេះេរឹងការពារការកថរកសាបរសិាថែ េ េិងការ ការពារអ្កបធវើការក្ុង
 បពលកដលបធវើឲ្យចបាស់ថាអ្កបងព់េ្ធមេិតតរូវោេបកងតបបយាជេ ៍បោយតករុមទទួលផល 

  តបបយាជេពិ៍បសស េិងតករុមបញុ្ះបញ្លូ ល។”
 —Hon. Cruz Reynoso, តុលាការកំពលូលកាលីហវ័រញ៉ (ចលូលេិវត្េ)៍

“វាដល់បពលកដលតតរូវបំភ្ចឺំបពាះដំបណើ រការថវកិារបស់រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ - គា្ម េការ 
ភាញា កប់ផ្អើលេលូវ-ឱេភាពថវកិាោបរ់យបកាដិដុល្ារបោះបទៀតបទ។ បយើងតតរូវការកំកណទតមង ់
កដលេរឹងមាេតបសិទ្ធិភាព មេិកមេ តគាេក់តជាកិច្ការធម្មតាបោះបទ។”

 —Professor James Fishkin, សកលវទិយាល័យ Stanford
“សំបណើ តបជាមតិ 31 េិងបេ្ធលូរការប៉េុបង៉របស់រដ្ឋក្ុងការខ្ី េិងចំណាយ។ សំបណើ

 តបជាមតិ 31 ផ្ល់េលូវថវកិាបលើកទរឹកចិត្ដល់ រោ្ឋ ភោិលមលូលោ្ឋ េេិងសាលាបរៀេស
ហគមេប៍ោយបផ្្តបលើការកក លំអវស័ិយអបរ់េំិងបបងកើេសុវតថែិភាពសាធារណៈ។ 
បោះបឆ្្តគាតំទបលើសំបណើ តបជាមតិ 31 គឺគាតំទដល់សាលាបរៀេេិង កលូេសិសសេបៅ 
រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉។” 
—Hon. Delaine Eastin, អតីតស្ងការរដ្ឋ កផក្អបរ់សំាធារណៈ

បោះបឆ្្ត ោទ/រាស  បលើសំបណើ តបជាមតិ 31 េរឹង ៖
• មេិតបំឡើងពេ្ធ ឬទាមទារឲ្យមាេការបបងកើេការចំណាយរបស់រោ្ឋ ភោិលបឡើយ។
• ការពាររោ្ឋ ភោិលរបស់រដ្ឋពីការចំណាយលុយកដលបយើង មេិមាេ។
• បកេថែមតម្ាភាពបៅបលើដំបណើ រការថវកិាកដលបច្ុប្បេ្បរៀបចំបោយបិទទាវ រ។
• បកងវរការតគបត់គងេិងភាពបតក់បេកាេក់តបតចើេពីតករុង Sacramento បៅទីតករុង 

េិងបខាេធីោោ។
• ទាមទារឲ្យរោ្ឋ ភោិលរបស់រដ្ឋេិងរោ្ឋ ភោិលមលូលោ្ឋ េបធវើការោយការណ៍លទ្ធ ផលជាសាធារណៈមេុបពលចំណាយលុយបតចើេបទៀត។
សលូមពិេិត្យវធិាេការបោយខ្ួេឯងតាមរយៈបគហទំពរ័ www.sos.ca.gov េិងជួយ� 

ការពារការខាតបងប់កេថែមបទៀតបៅក្ុង ការចំណាយរបស់រោ្ឋ ភោិល។
សំបណើ តបជាមតិ 31 បំបពញតាមមាតតោ្ឋ េខ្ពស់បំផុតនេតតមរូវការការ ផ្្ស់ប្លូរនេ 

រដ្ឋធម្មេុញ្ញ។ វធិាេការណ៍តតរូវោេសរបសរយ៉ាងល្អ សមតសបតាមចបាប ់បហើយេរឹងពិត
ជាបធវើឲ្យតបបសើរេលូវដំបណើ រការថវកិា េិងអភោិលកិច្នេរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉។

BILL HAUCK, អតីតតបធាេ
គណៈកម្មការកកទតមងរ់ដ្ឋធម្មេុញ្ញកាលីហវ័រញ៉

31
សំបណើ តបជាមតិ


