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វភិាគទាេខាងេបោោយ តាមរយ:ការកាតពី់តោកខ់ែ។  
 វភិាគទាេបៅឲ្យបបក្ខជេ។   
លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។

 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលែ 32  

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលែ 32 

មុេបពលអ្កបោះប្្តបលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 សលូមប្្ើយសំណួរពីរ៖បតើមហា
បសដ្ីេរឹងចំណាយតោកប់ដើម្ ីោេោកសំ់បណើ បេះបៅបលើសេ្រឹកបោះប្្តឬបទ តបសិេ
បបើពួកបគមេិទទួលោេការបលើកខលងបោះ? បតើបពលណាជា បពលចុងបតកាយខដលសំ
បណើ មយួខដលោេគាតំទបោយអ្ក ទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសបៅក្ុងរដ្កាលីហ្័រ
ញ៉ា  មេិមាេការបប ច្ ៀសឳ្យរចួពីចបាប ់េិងការបលើកខលង?

វាខតងខតមាេអោទា ក ់បហើយសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 មេិមាេភាពែុសគ្ាបទ។
អ្កអភវិឌ្ឍេខ៍ផ្កអចលេតទព្យ តករុមហុ៊េធាោរ៉ាបរ់ង េិងោយទុេជាមហាបសដ្ី គ ឺតគាេខ់តជាតករុមបីខដលោេបលើកខលងពីែខចងនេសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ែណៈ 

បពលខដលសហជីពេរឹងមេិអាចបរចិ្ច គដល់បបក្ខជេ បទៀតបទ។ បលើសពីបេះ អ្កទទួល
ផលតបបោជេពិ៍បសសនេតករុមហុ៊េធំៗអាចបេ្ចំណាយថវកិាគាមា េកំណតប់ៅបលើ 
េបោោយ។

អ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 អះអាងថា បុគ្គលិកតតរូវោេតតរូវបង្ខឲំ្យចលូលរមួ 
វភិាគទាេដល់េបោោយ ឬបុព្បហតុ ខដលពួកបគមេិយល់តពមជាមយួ។ ពួកបគមេិ 
តតរូវោេបង្ខំបទ។ ចបាបប់ចចុប្េ្ការពារបុគ្គលិកពីការបង្ខំឲ្យចលូលរមួជាមយួសហជីព ឬ បងន់ថ្ដល់សហជីពសតមាបេ់បោោយ។ 

បតើមាេបរឿងអ្ីកំពុងបកើតបឡើង?
• អ្កផ្ដល់វភិាគទាេសំខាេ់ៗ បៅបលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 គឺជាអតីតអ្ក 

វេិិបោគ Wall Street ោយកតបតិបត្ិតករុមហុ៊េធាោរ៉ាបរ់ង អ្កតគបត់គង ថវកិា 
វេិិបោគ- ពួកបគតតរូវោេបលើកខលងពីែខចងនេសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ។ 
សួរែ្ួេអ្កបមើល ថាបតើមកពីបហតុអ្ី។

• អ្កផ្ល់ថវកិាដល់សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 បផសេងបទៀត កាេក់ាបត់ករុមហុ៊េអភ ិ
វឌ្ឍេផ៍្ទា ល់ែ្ួេខដលោេបស្ើសំុការបលើកខលងពីចបាបខ់ដលការពារបរសិ្ថា េេិង

 តំបេជិ់តខាង។ សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 បលើកខលងតករុមហុ៊េទាងំបោះផង 
ខដរ។ សួរែ្ួេឯងថាបហតុអី្។

• ពាណិជ្ជកមមា Super PACs េិងគណៈកមាមា ធិការចំណាយឯករជ្យតតរូវោេបលើក 
ខលងពីែខចងរបស់សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ។

• សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 បខេថាមបៅបលើការោិធិបបតយ្យរដ្ដធ៏ំ បហើយពលរដ្រដ្
កាលីហ្័រញ៉ា ចំណាយបលើសពីមយួលាេដុល្ារចបំពាះកំខណទតមងខ់ដលខក្ងបេ ្
លំ។

សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 បខេថាមបៅបលើការោិធិបបតយ្យរដ្ដធ៏ំ បហើយពលរដ្រដ្កា
លីហ្័រញ៉ា ចំណាយបលើសពមីយួលាេដុល្ារចំបពាះកខំណទតមងខ់ដលខក្ង 
បេ្ំ។

JO SEIDITA, តបធាេ
យុទ្ធោការលុយស្អា តកាលីហ្័រញ៉ា  
JOHN BURTON, តបធាេ
គណបកសេេបោោយរដ្កាលីហ្័រញ៉ា
ROBBIE HUNTER, បលខាធិការតបតិបត្ិ
តករុមតបរឹកសាជំេួញ សំណង ់េិង អគារ នេបខាេធី Los Angeles/Orange

បោះប្្ត ោទ/ច្ស គាតំទបលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32៖  កាតច់ំណងថវកិារវាងអ្ក 
ទទួលផលតបបោជេពិ៍បសស េិងអ្កេបោោយោោ

អ្កេបោោយទាញយកលុយរបល់ាេដុល្ារក្ុងការ បធ្ើវភិាគទាេយុទ្ាការណ៍
បោះប្្តពីតករុមហុ៊េ េិងសហជីព រោ្ភោិល បហើយបោទា បម់ក បោះប្្តបៅតាម

 ខតអ្កទទួល ោេផលតបបោជេពិ៍បសសតោបប់គ។ អ្កេបោោយទីប ច្ បប់ៅបធ្ើការ
ឲ្យអ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសស បពាលគឺមេិខមេអ្កបោះប្្តបោះបឡើយ។ លទ្ធផល ៖ ឱេភាពថវកិាដធ៏ំ េិងការរបំលាភបំពាេដលូចជាតោកប់ស្ធេិវឌ្ឍេដ៍ែ៏្ជះ 
ខា្ជ យ េិងតគរូបបតងៀេអសមតថាភាពខដលបយើងមេិអាចបពា្ឈបោ់េ។

សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ហាមឃាតក់ារបធ្ើវភិាគទាេ របស់តករុមហុ៊េ  េិងអ្ក 
ទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសរបស់សហជីពបៅឲ្យអ្កេបោោយបោះបទ។ គាមា េ 
ការរចួែ្ួេ។  គាមា េការបប ច្ ៀសឳ្យរចួពីចបាប។់ ពលរដ្រដ្កាលីហ្័រេីញ៉ា តគប់ៗ

 រលូបអាច ចលូលរមួឧបតថាម្ភោេ ខតមេិខមេជាអ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសបឡើយ! 
អ្កបោះប្្តតតរូវដរឹងថា ៖ 

អ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសោេចំណាយលុយរប ់សិបលាេដុល្ារបដើម្ ីការពារសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ពីការ កាតផ់្្ដ ចច់ំណងនេតោករ់វាងពួកបគ េិងអ្ក 
េបោ ោយ។ បគេរឹងេិោយអ្ីៗបដើម្កីារពារស្ថា េភាពបចចុប្េ្បេះ។ ពួកបគបបងកើត

 ទឡហីករណ៍ែុស្្គង ខក្ងក្ាយ ទុចចរតិ ៖ 
ពួកបគអះអាងថា សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 មាេការបប ច្ ៀសឳ្យរចួពចីបាបខ់ដលផ្ល់ 

ផលតបបោជេដ៍ល់អ្កមាេ េិងតករុមហុ៊េ ក្ុងការគាតំទ PACs ខដលឯករជ្យ។ ការ 
ពិតគឺថា ទាងំសហជីព េិងតករុមហុ៊េគាតំទគណៈកមាមា ធិការេបោោយឯករជ្យខដល

 តតរូវោេការពារបោយចបាបរ់ដ្ធមមាេុ ្្ញ ខដលមេិតតរូវោេបគហាមឃាតប់ោះ។ 
  “សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 បពា្ឈបត់ករុមហុ៊េ េិងការឧបតថាម្ភ របស់សហជីពដល់

អ្កេបោោយរដ្កាលីហ្័រេីញ៉ា ។ ក្ុងរយៈកាល។ គាមា េការបលើកខលង។ វាមាេ
តបសិទ្ធិភាពល្គរឹកណាចបាបរ់ដ្ធមមាេុ ្្ញអាបមរកិអេុញ្្ញ តឲ្យបញ្ឈបឥ់ទ្ធិពលរបស់អ្
កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសក្ុងអភោិលរដ្។  ែ្ុ ំសលូមទទលូចឲ្យអ្កបោះប្្ត

 ោទ/បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ។”
 —មនេ្ីតុលាការ ជាេែ់្ពស់រដ្កាលីហ្័រញ៉ា ខដលោេចលូលេិវត្េ ៍បលាក John 

Arguelles។  
បោះប្្តោទ/បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32៖ កំខណទតមង ់ ស្ម ្្ញចំៗ 
មេិសមាុតគស្មា ញ បី 

• ហាមឃាតក់ារឧបតថាម្ភរបស់តករុមហុ៊េ េិងសហជីពដល់អ្កេបោោយ
• បពា្ឈបអ់្កប ៉៉ា ការមេិឲ្យផ្ដល់អ្ីបៅអ្កេបោោយខដល យល់តពមេលូវកិចចសេយា 

របស់ពួកបគបឡើយ
• បធ្ើវភិាគទាេខាងេបោោយជាការសមា័តគចិត្ េិងការពារ ថវកិាសតមាបប់គាល បំណងេបោោយពីការ រកាតប់ចញពីតោកខ់ែរបស់បុគ្គលិកបឡើយ

ផ្្ដ ចច់ំណងថវកិារវាងអ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសស េិងអ្ក េបោ ោយ
អ្កេបោោយោតរព្ពិធីនរអងា្គ សតំនលសំបុតតនថ្ៗ មាេតំនលែ្ពស់ៗ បៅតាមក្រឹប 

តំបេ ់ការស្កល្ងផរឹកតស្ខដលមាេរសជាតិ េិងអ្កជកោ់រសីុីហា្គ ។ អ្កប ច្ុ ះ 

ប ច្លូ លមាេៗ ចលូលរមួការនរអងា្គ សទាងំបេះ េិងផ្ដល់ថវកិាដបរ់បសិ់បលាេដុល្ារក្ុង
ការរមួចំខណកយុទ្ធោការណ៍បឃាសោបោះប្្ត។ ភាគបតចើេតពរឹត្ិការណ៍បេះបកើត បឡើង បៅបពលបសចក្ីតពាងចបាបរ់បរ់យសេ្រឹករចួរល់សតមាបក់ារបោះប្្ត បោយ 
អេុញ្្ញ តឲ្យអ្កេបោោយ េិងអ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសបធ្ើការផ្្ស់ប្លូរការ

 អេុបតគាះគ្ាបៅវញិបៅមក៖ 
• ការផ្ល់េលូវភាពចបោ្ះតបបហាងខាងពេ្ធោរជាបតចើេលាេដុល្ារដល់អ្កផលិតធំៗ 

អ្កផលិតភាពយេ្ដខដលមាេតទព្យសម្ត្ិធលូរធារ េិងតករុមហុ៊េខដលបៅ រដ្បផសេង
• បលើកខលងអ្កជួយ�ឧបតថាម្ភឲ្យរចួពចីបាបប់រសិ្ថា េរបស់រដ្
• ផ្ល់េលូវដំបណាះតស្យេលូវតោកប់ស្ធេដស៏មរម្យដល់បុគ្គលិក របស់រោ្ភោិល
• ការពារការផ្គតផ់្គងថ់វកិាសំរបក់មមាវធិីែ្ជះខា្ជ យដលូចជា ការចំណាយបៅបលើរថបភ្ើង

ខដលមាេបល្ឿេបលឿេ គាមា េោេបៅណាបស្ះ បទាះជាពួកបគកំពុងកាតប់េថាយ 
ថវកិាសំរបស់្លាបរៀេ េិងការអេុវត្ចបាប ់ែណៈបពលពួកបគកំពុងបស្ើសំុឲ្យ 
មាេការតបំឡើងពេ្ធឲ្យកាេខ់តែ្ពស់កប៏ោយ

បពា្ឈបត់ករុមមាេផលតបបោជេពិ៏បសសពីការយកតោកខ់ែកាតពី់េិបោជិកសំរបវ់ភិាគ
ទាេេបោោយឳ្យធាោថារល់តោកដុ់ល្ារខដលតតរូវោេផ្ល់ 
ឳ្យសំរបេ់បោោយគឺបោយសមា័តគចិត្សុទ្ធស្ធ។

តុលាការកំពលូលោបពលថមាីៗបេះោេេិោយថាការអេុវតេ្េន៏រអងា្គ សថវកិារបស់ 
សហជីពដធ៏ំមយួបៅកាលីហ្័រញ៉ា គឺ “មេិអាចការពារោេ”. (Knox vs. SEIU)

សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 េរឹងធាោថាអ្កបធ្ើការបៅកាលីហ្័រញ៉ា មាេសិទិ្ធក្ុងការ
សំបរចរបបៀបច្យលុយខដលបគរកោេ។ បគមេិគួរតតរូវោេបង្ខំឳ្យបធ្ើវភិាគទាេបៅ 
ឳ្យអ្កេបោោយ ឬមលូលហតុវភិាគទាេខដលបគមេិយល់តសបជាមយួ។
បពា្ឈបអ្់កប ៉៉ា ការពីការបធ្ើវភិាគទាេបៅឳ្យអ្កេបោោយខដលយល់តពម 
បលើកិចចសេយាការងាររបស់បគ។

នថងៃបេះ អ្កេបោោយអាចផ្ល់កិចចសេយាការងារបៅឳ្យអ្កបធ្ើវភិាគទាេេបោ 
ោយោេតសបចបាប,់ បិតទ្ារហាងពាណិជ្ជកមមាខ្ាតតលូចរបស់បយើងខដលកំពុងមាេ 
ដំបណើ រការ។  សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 េិងប ច្ បក់ារពយាោលពបិសសបេះ េិងភាព 
ែ្ជះខា្ជ យខដលជាលទ្ធផលពីសំបណើ បេះដលូចជាទរឹកតោកច់ំេួេ $95 លាេសំរបត់បពេ័្ធ 
កំុព្យលូទរ័ខដលមេិខដលតបើការោេ។ (CNET, June 12, 2002)

ការពុករលួយនេតករុមមាេផលតបបោជេពិ៏បសសបេះេរឹងបេ្បោយគាមា េការបោះ 
ប្្តរបស់អ្ក។ បោះប្្ត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ បលែ  32! 
 www.stopspecialinterestmoney.org

GLORIA ROMERO, ោយករដ្
តបជាធិបបតយ្យសំរបខ់កទតមងក់ារអបរ់ ំ
GABRIELLA HOLT, តបធាេ
ពលរដ្សំរបខ់កទតមងក់ាលីហ្័រញ៉ា
JOHN KABATECK, ោយកតបតិបត្ិ
សហពេ័្ធជាតិនេពាណិជ្ជកមមាឯករជ្យ ា—កាលីហ្័រញ៉ា
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលែ 32 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលែ 32 

វភិាគទាេខាងេបោោយ តាមរយ:ការកាតពី់តោកខ់ែ។  
 វភិាគទាេបៅឲ្យបបក្ខជេ។   
លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។

សម្ពេ័្ធអ្កបោះប្្តជានស្ីរដ្កាលីហ្័រញ៉ា  បុព្បហតុស្ធារណៈរដ្កាលីហ្័រញ៉ា   
េិងយុទ្ធោការបដើម្លុីយស្អា តសអាំបៅរដ្កាលីហ្័រញ៉ា  សុទ្ធខតជំទាស់េរឹងសំបណើ តបជា

 មតិបលែ 32។
បោះបោយស្រខតសំបណើ តបជាមតិបលែ 32  មេិខមេជាសំបណើ តបជាមតិពិតបោះ បទ។ សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ធាោបលើ “កំខណទតមងេ់បោោយ” ប៉ាុខេ្វាពិតជា 

ោេបរៀបចំបឡើងបោយតករុមអ្កទទួលផល តបបោជេពិ៍បសសបដើម្ជីួយ�ពួកបគ េិង បធ្ើ
ឲ្យអេ្រយដល់អ្កតប្ងំរបស់ែ្ួេ។ ដលូបច្ះបហើយ បយើងជំរញុឲ្យមាេការបោះប្្ត បដិបសធ។ 
េរឹងមេិយកលុយបចញពីេបោោយបទ

• ពាណិជ្ជកមមា Super PACs េិងគណៈកមាមា ធិការការចំណាយឯករជ្យគឺតតរូវ 
ោេបលើកខលងរចួផុតពីការតគបត់គងរបស់សំបណើ តបជាមតិបលែ 32។ អង្គការ 
ទាងំបេះបធ្ើការបតជើសបរ ើស ឬយកឈះ្បបក្ខជេ េិងវធិាេការរបស់សេ្រឹកប្្ត 

 ប៉ាុខេ្មេិអាតស័យបលើលក្ខែណ្ឌ វភិាគទាេ េិងតតមរូវការតម្ាភាពដលូចគ្ាសតមាប ់យុទ្ធោការបោះបទ។ 
• បសចក្ដីសបតមចរបស់តុលាការកំពលូលថមាីមយួអេុញ្្ញ តឲ្យតករុមទាងំបេះចំណាយទរឹក 

តោកប់ោយមេិកំណត។់ សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 មេិោេបធ្ើអ្ីបដើម្ជីួយ�បោះ 
តស្យបញ្ហា  បោះបទ។

• បបើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ោេបជាគជយ័ ពាណិជ្ជកមមា Super PACs  ខដល គាទំ ្
របោយតករុមទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសរបស់តករុមហុ៊េ េរឹងក្ាយជាវធិីសំខាេ់
ខដលយុទ្ធោការតតរូវោេផ្ដល់ជំេួយដល់។ តករុមទាងំបេះោេចំណាយតោកប់តចើេ
ជាង $95,000,000 ដុល្ាររចួបហើយក្ុងការបោះប្្តបៅរដ្កាលីហ្័រញ៉ា តាងំពី
្្ ំ2004 មកបម៉ា្ះ។ ទលូរទសសេេរ៍បស់បយើងេរឹងបពញបៅបោយការផសាយ 
ពាណិជ្ជកមមាអវជិ្ជមាេ។

មេិខមេជាកំខណទតមងហិ់រ ្្ញ វតថាុសតមាបយុ់ទ្ធោការបឃាសោពិតតោកដបទ
កំខណទតមងស់តមាបយុ់ទ្ធោការខដលពិតតោកដផ្ដល់ភាពបសមាើគ្ាដល់មេុសសេតគបគ្់ា 

បោយគាមា េការបលើកខលងពិបសសដល់បុគ្គលណាម្ាកប់ឡើយ។ សំបណើ តបជាមតិបលែ 
32 តតរូវោេសរបសរបឡើងបោយមាេបចតោបដើម្អីេុបតគាះដល់អាជីវកមមាធំៗរបព់ាេ ់
ដលូចជា តករុមហុ៊េវេិិបោគ Wall Street មលូលេិធិការពារការខាតបង ់តករុមហុ៊េអភវិឌ្ឍេ ៍
េិងតករុមហុ៊េធាោរ៉ាបរ់ងជាបដើម។ តករុមហុ៊េជាង 1000 ខដលោេអេុបតគាះតាម រយៈ 
វធិាេការបេះ តតរូវោេចុះប ្្ជ ីជាមាច ស់ជំេួយសំខាេ់ៗ បោយរដ្បលខាធិការកាលីហ្័រ
ញ៉ា ។ តករុមហុ៊េទាងំបោះោេផ្ដល់វភិាគទាេបលើសពី $10,000,000 ដុល្ារដល់យុទ្ធ 
ោការេបោោយ តតរឹម្្ ំ2009 មកប៉ាុបណាណ ះ។ 
មេិមាេតុល្យភាព េិងគាមា េយុត្ិធម៌

វធិាេការបេះខចងថា វាហាមសហជីពពីការបតបើថវកិាខដលកាតពី់តោកខ់ែ សតមាប់
 បគាលបំណងេបោោយបឡើយ។ វធិាេការបេះខចងថា បគកអ៏ាចយកបៅអេុវត្ចំបពាះ

ស្ជីវកមមាផងខដរ។ ដលូបច្ះបហើយ ស្្ដ បប់ៅវាមាេតុល្យភាព។ ប៉ាុខេ ្99% តករុមហុ៊េ 
រដ្កាលីហ្័រញ៉ា មេិបតបើការកាតត់ោកខ់ែសតមាបក់ារផ្ល់ឲ្យខាងេបោោយពួកបគក ៏

បៅខតតតរូវោេអេុញ្្ញ តឲ្យបតបើតោកច់បំណញរបស់ែួ្េបដើម្មីាេឥទ្ធិពលបលើការបោះ
 ប្្ត។ បោះមេិយុត្ិធម ៌ឬមេិមាេតុល្យភាពបស្ះ។ 

តគាេខ់តតកបឡកបមើលបសចក្ី សបង្ខបជាផ្លូវការ។  អ្កអាចបមើលប�ើញពីភាពមេិបសមាើ
 គ្ាពី តបបោគបេះ៖   “ការចំណាយខផ្កេបោោយបផសេងៗតតរូវខតមេិ ទាេោ់េរ រឹត 

បេ្រឹង រមួមាេការចំណាយរបស់តករុមហុ៊េមកពីតបភពខដលមាេរចួបហើយ េិងមេិតតរូវ
 ោេកំណតប់ោយការហាមឃាតន់េការកាតត់ោកខ់ែបទ។”  

រកបមើលេរណាគាតំទខាងបតកាយបេះ
អ្កផ្ដល់វភិាគទាេកំពលូលៗជាបតចើេចំបពាះសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 គឺជាអតីត 

ោយកតបតិបត្ិតករុមហុ៊េធាោរ៉ាបរ់ង ោយកតបតិបត្ិតករុមហុ៊េវេិិបោគ Wall Street 
អ្កអភរិឌ្ឍេ ៍េិងមាច ស់ជំេួយផ្ដល់ថវកិាធំៗដល់បុព្បហតុខដលោេ តបបោជេពី៍ការ
បលើកខលងពិបសសរបស់សំបណើ តបជាមតិបលែ 32។ 

Sacramento មាេការតបកាេប់កសេពួកខដលមាេជំបលាះ េិងការមេិយល់តសប 
គ្ា។ ថវកិាខដលោេចំណាយបលើយុទ្ធោការណ៍បឃាសោេបោោយខដលោេ 
បណា្ដ លឲ្យបយើងទាងំ អស់គ្ាោតប់ងទ់ំេុកចិត្បលើតបពេ័្ធយុទ្ធោការណ៍បឃាសោ 
េបោោយ។ អ្កឧបតថាម្ភបលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 កំពុងពយាោមបតបើកំហរឹង េិង
ការោតទ់េុំកចិត្របស់បយើងបដើម្ផ្ី្ស់ប្ដលូរចបាបស់តមាបជ់ាផលតបបោជេផ៍្ទា ល់ែ្ួេ

 របស់ពួកបគ។ 
សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 េរឹងបធ្ើឲ្យបញ្ហា កាេខ់តធងៃេធ់ងៃរបឡើង

មេុសសេមយួចំេួេេិោយថា “បេះមេិបសមាើភាពគ្ាបទ ប៉ាុខេ្វាជាជំហាេមយួប ្្ព ះបៅ
មុែ។”  បេះជាបញ្ហា របស់សំបណើ បេះ។ ការរ រឹតបេ្រឹងបៅបលើ សហជីពេិងបុគ្គលិក

 របស់ពួកបគ ែណៈបពលខដលមេិបញ្ឈបអ្់កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសេរឹងផ្ដល់ 
ជាលទ្ធផលបៅក្ុងតបពេ័្ធេបោោយ ខដលគាតំទអេុបតគាះដល់អ្កទទួលផលតបបោ
ជេពិ៍បសសនេតករុមហុ៊េជាងអ្ករល់គ្ាបទៀត។ តបសិេបបើអ្កមេិចងឲ់្យអ្កទទួលផល តបបោជេពិ៍បសស តគបត់គងសុវតថាិភាពទរឹកេិងែ្យល់ តពមទាងំការពារអ្កបតបើតោស់ 

 សលូមបោះប្្តបដិបសធបលើសំបណើ តបជាមតិបលែបរៀង 32។ 
ចលូលបៅកាេ ់http://www.VoteNoOn32.com បហើយសលូមបមើលបោយផ្ទា ល់ថាបហតុអ្ី

សំបណើ តបជាមតិបលែ 32 គឺមេិដលូចអ្ីខដលបគបមើលប�ើញបោះបទ 
បហើយេរឹងបធ្ើឲ្យប៉ាះពាល់ដល់ពលរដ ្
កាលីហ្័រញ៉ា កំរតិមធ្យម។ សលូមបោះប្្តបដិបសធបលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ។
JENNIFER A. WAGGONER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធនសី្អ្កបោះប្្តនេរដ្កាលីហ្័រញ៉ា
DEREK CRESSMAN, ោយកតបច្តំំបេ់
មលូលបហតុស្ម ្្ញកាលីហ្័រញ៉ា
DAN STANFORD, អតីតតបធាេ
គណៈកមមាការអេុវត្េេ៏បោោយយុត្ិធមក៍ាលីហ្័រញ៉ា

កតុមពួកមាេផលតបបោជេពិ៏បសសមេិតោបក់ារពិតដល់អ្កបទ។
ពួកបគេិោយថា ពួកបគតប្ងំេរឹងសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 សតមាបអ់្ីខដលវា 

មេិោេបធ្ើ។ ប៉ាុខេ្ពួកបគកំពុងខតពយាោមបពា្ឈបវ់ាចបំពាះអ្ីខដលវាបធ្ើ។ 
តាមពិតបៅសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 មាេសុពលភាព ដរបណាតុលាការកំពលូល 

អេុញ្្ញ ត៖ វាបញ្ឈបទ់ាងំតករុមហុ៊េ េិងសហជីពពីការផ្ល់លុយបៅឲ្យអ្កេបោ
ោយ។ គាមា េការបលើកខលង។ ការបប ច្ ៀសឳ្យរចួពីចបាប។់

បោះប្្ត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32៖ កខំណទតមងធ់មមា តា បី
• សតមាបក់ារបោះប្្ត្្ ំ2010 តករុមហុ៊េ េិងសហជីពោេផ្ល់លុយ $48

លាេដុល្ារបៅឲ្យអ្កេបោោយរដ្។ តបសិេបបើសំបណើ តបជាមតិបលែ 32 ោេ 
ោកប់ៅទីបេះតស្ប ់បោះលុយ $48លាេដុល្ារអាចមេិតតរូវោេផ្ល់ឲ្យបបក្ខជេ
េបោោយបទ។

• គាមា េបលើកបតកាយបទៀតបទ ខដលអ្កប ៉៉ា ការេរឹងផ្ល់លុយឲ្យអ្កេបោោយខដល 
តពមបតពៀងបលើកិចចសេយារបស់ពួកបគ។

• គាមា េបទៀតបទ ខដលតករុមហុ៊េ ឬសហជីពយកលុយពីតោកខ់ែ កមមាករបៅចំណាយ 
បលើបរឿងេបោោយ។ បតកាមសំបណើ បលែ 32 រល់េិបោជិក េិងសហជីពទាងំ 
អស់េរឹងតតរូវសំុការអេុញ្្ញ ត បហើយរល់កមមាករទាងំអស់កអ៏ាចេិោយបដបិសធ
ោេខដរ។

អ្កទទួលផលតបបោជេពិ៍បសសខដលមាេចំេួេទរឹកតោកប់តចើេៗ កំពុងខត ចំណាយ
លុយរបល់ាេដុល្ារបដើម្បីញ្ឈប ់សំបណើ តបជាមតិបលែ 32។ ពួកបគបដិ បសធមេិឲ្យ 

ោតអ់ំណាចពួកបគចំបពាះទីតករុង Sacramento។តគាេខ់តជាឧទាហរណ៍ មយួ៖
បៅបពលស្លាមលូលោ្េរបស់ LA មេិអាចច្តវ់ធិាេការភ្ាមៗបដើម្បីញ្ឈបត់គរូ 

បបតងៀេណាម្ាកខ់ដលោេច្ប ់របំលាភកលូេសិសសេរបស់គាត ់វាតតរូវោេបគបស្ើសំុឲ្យ 
សមាជិកសភាបធ្ើការអេុមត័ចបាបឲ់្យកាេខ់តងាយតសរួល។ ប៉ាុខេ្សហជីពតគរូបបតងៀេ 
ោ៉ា ងធំរបស់រដ្—ខដលោេផ្ល់តោកច់េួំេ $1លាេដុល្ារបៅឲ្យអ្កេបោោយ 
កាលពី ពីរ ្្មំេុ— ោេបកាះបៅតករុមអ្កប ច្ុ ះប ច្លូ លរបស់ែ្ួេ។ 
ពួកបគោេបំោត ់ការខកទតមង។់ 

បលាកបៅហ្ាយតករុង LA គឺបលាក Antonio Villaraigosa ោេបៅវាថា “ការ 
បោកបបញ្ឆោ តខាងខផក្េបោោយដ ៏អាតកក។់”  បៅកាេក់ាខសត San Francisco 
Chronicle គឺជា “ការសអាបប់ែ្ពើម។” 
ជំេួញតាមធមមាតាោេបធ្ើឲ្យប៉ាះពាល់ដល់អ្ករដ្កាលីហ្័រញ៉ា ។ ដកលុយបចញព ី

នដអ្កេបោោយ។ គាតំទសំបណើ  តបជាមតិបលែ 32 ។
MARIAN BERGESON

អតីតបលខាធិការអបរ់រំដ្កាលីហ្័រញ៉ា  
JON COUPAL, តបធាេ 
សមាគមអ្កជាបព់េ្ធ Howard Jarvis

HON. JOHN ARGUELLES

តុលាការកំពលូលកាលីហ្័រញ៉ា  (ចលូលេិវត្េ)៍

32
សំបណើ តបជាមតិ


