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លក្ខខណ័្ឌ ពេ្ធោរ សំរាបព់ាណិជ្ផកម្មពហុរដ្ឋ។  ការផ្តល់ថវកិាសំរាបថ់ាមពលល្អស្្អ ត  
េិងថាមពលបរបិលូរណ៍។  លក្ខេ្តិក:ផ្តួចបផ្តើម។

សំបណើ តបជាមតិ

39
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 39 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 39 

បពលណាង្កអាេការសេយាបោសនាសំរាបសំ់បណើ តបជាមតិ 39 តតរូវចាថំា Tom 
Steyer—ដដលទលូរទស្សេ ៏CNN បៅគាតថ់ា “បស្តចមលូលេិធបិហដ្សរបស់កាលីហ្័រញ៉ា ” —
គឺចំណាយ $20 លាេដុល្ារសំរាប ់ការបោះប្្តស្កល្បងបតបើពាក្យដដលសលូរស័ព្ទ 
ដបក្ដលូចជាពាក្យ “ការបប ជ្ ៀសពេ្ធ,” បហើយសេយា “ការងារស្្អ ត។”

កាលីហ្័រញ៉ា ោេោតប់ងព់ាណិជជកម្មតាមអតតាគួរឳ្យសំគាល់រចួបៅបហើយ។ សួរ 
ខ្ួេឯងថា បតើការតំបឡើងពេ្ធបលើតករុមហុ៊េបំបរ ើការងារដល់ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា រាបរ់យ

 ពាេន់ាក ់បធ្ើឳ្យបសដ្ឋកិច្ចតគាេប់បើ ឬបទ?
វាមេិតបបសើរបទ!
កាលីហ្័រញ៉ា ជំពាកប់ំណុលរាបប់កាដិរចួបៅបហើយ ដតសំបណើ តបជាមតិ 39 េរឹង បធ្ើ 

ឳ្យអ្ីៗកាេដ់តអាតកកប់ឡើង!
កាលីហ្័រញ៉ា គឺជារដ្ឋមយួមេិល្អសំរាបក់ារបធ្ើជំេួញអស់រយៈកាល តោបីំ្្ជំាប់ៗ  

គ្ា បហើយកំរតិពិេ្ទុបតកឌិតអាតកកជ់ាងបគបំផុតក្ុងសហរដ្ឋអាបមរកិ។ ពលរដ្ឋបតចើេលាេ 
នាកឥ់តការងារបធ្ើ។

ការបប ជ្ ៀសពេ្ធ? បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ 39 លបប់ចាលចបាបព់េ្ធោរដដលមា
េឥទ្ធិពលបតចើេទស្សវត្សបបងកើេថវកិាចំណលូ លរដ្ឋ។ អ្កវភិាគអង្គេិតិប ្្ញ ត្តិ មេិចលូលបក្សពេ័្ធ 
េិងតកសួងហិរ ្្ញ វត្ុយល់តសបថា ៖ សំបណើ តបជាមតិ 39 គឺកបំណើ េ 
ពេ្ធោរ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារ។

បេះជាការពិត។ កំបណើ េពេ្ធ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារផ្តល់ឳ្យេិបោជកកាលីហ្័រញ៉ា  
េលូវមលូលបហតុមយួបទៀត មេិឳ្យបធ្ើវេិិបោគ ឬជួលអ្កបធ្ើការ។ ការងារតិចតួច មាេេយ័

 ថា  តោកច់ំណលូ លកទ៏ាប បហើយថវកិាស្លាបរៀេ, េិងអាជាញា ធរមាេសមត្កិច្ចកត៏តរូវកាត ់
បតចើេបទៀត។ បតើបេះវាល្អសំរាបក់ាលីហ្័រញ៉ា  ឬ?

សំបណើ តបជាមតិ 39 គឺជាតបអបប់្្ត គិតគលូរថវកិាដអ៏ាតកកម់យួរបស់វា។ វា្្មក ់
យកថវកិា $2.5 billion ពីររយតោបំកាដិពីថវកិារដ្ឋ—ជាតោកដ់ដលអាចជួយ�ស្លាបរៀេ 
សងផ់្លូវ, បហោ្ឋ រចនាសម្ពេ័្ធ, ឬសុវត្ិភាពស្ធារណៈ។

សំបណើ តបជាមតិ 39 កប៏ដេ្មការោិធិបបតយ្យថ្មីៗ—ផ្តល់រាបល់ាេដុល្ារជាបបៀ 
វត្សេ ៏ េិងបស្ធេេិវត្តេដ៏ល់អ្កេបោោយ។ បក្សពួកបគ។  កា្ម េការទទួល 
ខុសតតរូវ បហើយគា្ម េវធិាេការការពារពលរដ្ឋជាបព់េ្ធតប្ងំេរឹងអំបពើពុករលួយ។

ពេ្ធោរខ្ពស់, ការងារតិចតួច, ការោិធិបបតយ្យបតចើេ េិងខជះខ្ជ យ . . . ការទទួល
 ខុសតតរូវ សលូេ្យ ្ហើយគា្ម េការការពារពលរដ្ឋជាបព់េ្ធទល់េរឹងការតបទាងំផលតបបោជេ។៏ 

បេះបហើយជាបរឿងរា៉ា វរបស់សំបណើ តបជាមតិ 39។
បក្សតបជាធិបបតយ្យ, បក្សឯករាជ្យ, បក្សស្ធរណរដ្ឋ យល់ តសបតាមe—បោះ 

ប្្ត បទ!

MIKE SPENCE, តបធាេ
គណៈកម្មការការពារអ្កជាបព់េ្ធកាលីហ្័រញ៉ា
ROBERT MING, តបធាេ 
មតិ្តសំរាបរ់កសាការងារបៅកាលីហ្័រញ៉ា
JACK STEWART, តបធា
សមាគមឧសសាហកម្ម េិងបបច្ចកវទិយា កាលីហ្័រញ៉ា

ក្ុង្្ ំ 2009, ការតពមបតពៀងេបោោយមយួោេបបងកើតចបាបប់ប ជ្ ៀសពេ្ធ 
តបដហលមយួរយបកាដិដុល្ារសំរាបស់្ជីវកម្មបតរៅរដ្ឋ . . . 

  ការចរចាពីថវកិាបៅចុង្្ ំ2009 បៅ Sacramento បៅពាក ់កណា្ត លអតធាត្យ  
តករុមអ្កបបងកើតចបាប ់េិងអ្កប ្្ចុ ះប ្្ចលូ លរបស់ស្ជីវកម្មសំរាបត់ករុមហុ៊េបៅបតរៅរដ្ឋ

 ោេបធ្ើកិច្ចតពមបតពៀងមយួ -បោយគា្ម េសវនាការស្ធារណៈេិងការពិភាកសាដវកដញកបទ។ ពួ
កបគោកឲ់្យមាេការបប ជ្ ៀសពេ្ធបៅក្ុងចបាបរ់ដ្ឋដដលអេុញ្្ញ តឲ្យស្ជីវកម្ម 
ដដលបៅបតរៅរដ្ឋអាចបេ្ំតបពេ័្ធពេ្ធោររបស់បយើងជាបរៀងរាល់្្ ំបហើយបចៀសវាងការ 
បងព់េ្ធភាគលាភបស្មើគ្ារបស់ពួកបគបៅឲ្យរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។  

តនម្នេការបប ជ្ ៀសពេ្ធនេចបាបប់េះមាេ៖ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារក្ុងមយួ្្បំលើ  
តោកច់ំណលូ លដដលោតប់ងស់តមាបរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 39 ប ្្ច បច់បាបប់ប ជ្ ៀស ពេ្ធ 
សំរាបស់្ជីវកម្មបតរៅរដ្ឋ។
 សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 តគាេដ់តលុបបំោតក់ារបប ជ្ ៀសពេ្ធនេចបាបប់េះ។ សំបណើ តប
ជាមតិបពា្ឈបក់ារបេ្ំនេតបពេ័្ធពេ្ធោររបស់បយើង - បហើយកត៏តមរូវឲ្យតករុមហុ៊េទាងំអស់ដដល
បធ្ើជំេួញបៅរដ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា  បងព់េ្ធដលូចដដលោេកំណតប់ោយការលក ់
របស់ពួកបគបៅទីបេះ បោយមេិគិតពីមលូលោ្ឋ េដដលពួកបគតាងំបៅបទ។
    សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 ពតងាបទីលាេបលងឲ្យបស្មើភាព  ធានាឲ្យតករុមហុ៊េ 
ពហុរដ្ឋទាងំឡាយបលងបោយបតបើតោស់ចបាបដ់លូចគ្ាបៅេរឹងេិបោជកបៅក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រ
ញ៉ា ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 39 ប ្្ច បច់បាបប់ប ជ្ ៀសពេ្ធ គឺជាការល្អសំរាបទី់
ផសារការងារបៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា
 ចបាបក់ារបប ជ្ ៀសពេ្ធោរបច្ចុប្បេ្បេះអេុញ្្ញ តឲ្យតករុមហុ៊េបងព់េ្ធតិចជាងមុេបៅឲ្យរដ្ឋ
កាលីហ្័រញ៉ា  តបសិេបបើពួកបគមាេេិបោជិកតិចតួចបៅទីបេះ - ដដលផ្តល់ឲ្យតករុមហុ៊េទាងំ
ឡាយេលូវបហតុផលមយួក្ុងការប ជ្លូ េការងារបចញពីរដ្ឋ។
    ជាកដ់សដែង អ្កវភិាគដផ្កេីតិប ្្ញ ត្តិដដលគា្ម េបក្សពេ័្ធ េិងឯករាជ្យរបស់រដ្ឋោេ

 ទាញអំណះអំណាងពីការសិកសា ដដលបងា្ហ ញថាបគាលេបោោយពេ្ធោរបៅក្ុងសំបណើ តប
ជាមតិបលខ 39 េរឹងនាមំកឲ្យរដ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ា េលូវការងារតបមាណជា 40,000 ការងារ។ 
បនាះគឺជាបហតុផល ដដលអ្កវភិាគដផក្េីតិប ្្ញ ត្តិឯករាជ្យោេតបកាសឲ្យ

 លុបបចាលចបាបក់ារបប ជ្ ៀសពេ្ធបច្ចុប្បេ្បេះបចញ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 39 មាេតបបោជេដ៏ល់អ្កជាប ់
ពេ្ធបៅកាលីហ្័រញ៉ា

ស្ជីវកម្មពហុរដ្ឋដដលផ្តល់ការងារដត៏ិចតលូចបៅទីបេះគឺោេបតបើចបាបប់ប ជ្ ៀសពេ្ធ
 បដើម្បបីជៀសវាងបងព់េ្ធចំដណកបស្មើភាពរបស់បគដល់កាលីហ្័រញ៉ា  វាបណា្ត លឳ្យអស់ តំនលដល់រដ្ឋ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារក្ុងមយួ្្។ំ សំបណើ តបជាមតិ 39 េរឹងបិទការ 

បប ជ្ ៀសពេ្ធរបបៀបបេះ បហើយរកសាថវកិាបនាះបៅក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា សំរាបផ់្តល់ជាតោកច់ំណលូ
លដដលតតរូវការោ៉ា ងសំខ្េសំ់រាបប់សវាស្ធារណៈ។ ពីបតពាះតោកច់ំណលូ លថ្មី 

ទាងំអស់បស្ទើរដតពាកក់ណា្ត លគឺតតមរូវបោយចបាបឲ់្យចលូលបៅក្ុងវស័ិយអបរ់ ំទរឹកតោក់
 រាបរ់យលាេដុល្ារជាបរៀងរាល់្្ ំេរឹងតតរូវោេតំកល់ ទុកសំរាបស់្លាបរៀេ។

បដេ្មបលើបេះ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39  េរឹងបបងកើតតោកស់េ្សសំំរាប ់អ្កជាបព់េ្ធ 
ជាបតចើេ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 េរឹងបតបើតោស់មយួភាគនេតោកច់ំណលូ លដដលោេមកពី
ការលុបបំោតក់ារបគចពចីបាបប់ដើម្បផី្តល់មលូលេិធិសតមាបគ់បតមាងតបសិទ្ធភាពថាមពលមាេ
បៅ ស្លាបរៀេ េិងអគារស្ធារណៈបផ្សងបទៀត។ បតបើតោស់វធិាេការ 
បងា្ហ ញពីតបសិទ្ធភាពថាមពល ដលូចជា ការដកលម្អ អុីសលូឡង ់ប្តលូរបង្អួច េិងដំបលូលដដល

 បលចធ្ាយ េិងការោកប់ដេ្មការតបំឡើងបេ្ទះសលូឡាតសរូបថាមពលតពះអាទិត្យខ្្តតលូច េរឹង
កាតប់េ្យការចំណាយថាមពលរបស់រដ្ឋ—បបងកើេចំេួេតោកដុ់ល្ារសតមាបប់សវា 
កម្មចាោំចដ់លូចជា ការអបរ់ ំ ប៉ាលូលីស េិងអគ្គីភយ័។

“បោយការបបងកើេតបសិទ្ធភាពថាមពល សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 េរឹងកាតប់េ្យ 
ការបំពុលបរោិកាសដដលបណា្ត លឲ្យបកើតជំងឺហឺត េិងជំងឺសួត។ ក្ុងដំបណើ រការនេការបធ្ើ
បច្ចុប្បេ្ភាពអគារស្លាបរៀេ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 េរឹងបោំតជ់ាតិសំណ 
ស្រធាតុដដលមេិប្ះ ស្រធាតុផ្សតិ េិងស្រធាតុពុលបផ្សងបទៀតបចញពីស្លាបរៀេ។”—

Jane Warner, តបធាេ, សមាគមសួតអាបមរកិាងំ ក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 39—គណបេយ្យភាពដហ៏្មតច់ត់

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 មាេខមាតតាដចងអំពីការទទួលខុសតតរូវដត៏រឹងរ រឹងមយួ  —រមួទាងំ 
ការបធ្ើសវេកម្មតបចាំ្ ្ ឯំករាជ្យមយួ បេ្តការពិេិត្យ េិងការវាយតនំល បោយ 
តករុមតបរឹកសាតគបត់គងពលរដ្ឋ មាេគណបេយ្យភាពតគបស់ព្សំរាបថ់វកិា  
េិងការចំណាយនានា េិងមាេការបបប ្្ចញជាស្ធារណៈដដរ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ 39—ជាបរឿងស្ម ្្ញមយួ៖ បិទការ 
បប ជ្ ៀសពេ្ធបចញបៅបតរៅរដ្ឋ។ នាមំកវញិេលូវតោក ់មយួរយបកាដិដុល្ារ ក្ុង 
មយួ្្ ំតតឡបម់កកាលីហ្័រញ៉ា វញិ។

http://www.cleanenergyjobsact.com/

JANE WARNER, តបធាេ 
សមាគមសួតអាបមរកិាងំបៅកាលីហ្័រញ៉ា
TOM STEYER, តបធាេ 
ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  សំរាបថ់ាមពលស្្អ ត េិងការងារ
MARY LESLIE, តបធាេ 
តករុមតបរឹកសាពាណិជជកម្ម Los Angeles
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 39 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 39 

លក្ខខណ័្ឌ ពេ្ធោរ សំរាបព់ាណិជ្ផកម្មពហុរដ្ឋ។  ការផ្តល់ថវកិាសំរាបថ់ាមពលល្អស្្អ ត  
េិងថាមពលបរបិលូរណ៍។  លក្ខេ្តិក:ផ្តួចបផ្តើម។

សំបណើ តបជាមតិ

39
សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 គឺជាកំបណើ េពេ្ធដប៏តចើេសេ្ធរឹកមយួរយបកាដ

 ិដុល្ារ មកបលើអ្កបបងកើតការងារបៅកាលីហ្័រញ៉ា ដដលេរឹងបណា្ត លឳ្យោត ់បងក់ារងាររាបព់ាេ ់សំរាបជ់េថ្ាកក់ណា្ត ល។ អតតាឥតការងារបធ្ើក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បឡើងដ
ល់កំរតិអាតកកទី់បីបៅក្ុងតបបទស គឺជិតដល់កំរតិ 11%។ សំបណើ តបជាមតិ បលខ 39 បធ្ើឳ្យប
ញ្្ហ របស់បយើងកាេដ់តោ៉ា បយឺុ់េបឡើង។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 គឺជាបងាក េន់ដសំរាបក់ារខជះខ្ជ យ េិងពុក 
រលួយ។ វាតតរូវចំណាយរហលូតដល់ $22 លាេសំរាបក់ារោិធិបបតយ្យថ្មី  េិងគណៈ កម្មការ 
មាេផលតបបោជេពិ៏បសស។ វាផ្តល់ឳ្យអ្កេបោោយបៅ Sacramento េលូវ 
សេ្រឹកដសកចំហរមយួចំណាយតោករ់ាបរ់យបកាដិបោយគា្ម េការទទួលខុសតតរូវពិត 
តោ កដ ឬការការពារអ្កជាបព់េ្ធោរទល់េរឹងការតបទាងំផលតបបោជេពិ៏បសស។  

ខ្ងបតកាមេះជាអង្គបហតុ ៖ មហាបសដ្ឋីម្ាកដ់ដលទលូរទស្សេ ៏CNN បៅថា “បស្តច 
មលូលេិធិបហដ្សរបស់កាលីហ្័រញ៉ា ” គឺបៅពីតកាយចំណាយទរឹកតោកជ់ួយ�សំបណើ តបជា

 មតិ 39, ចំណាយតោក ់$20 លាេដុល្ារសំរាបជ់ះឥទិ្ធពលបលើការបោះប្្តរបស់ អ្ក 
េិងទិញការបោះប្្ត។ អ្កឳ្យឳវាទេបោោយរបស់គាតប់តបើវាគ្យសព្ទដលូចជា 
 “បិទការបប ជ្ ៀសពេ្ធ” ដតកំុបជឿពួកបគ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 ជាេបោោយកំពុងបធ្ើការ។ កាលីហ្័រញ៉ា តតរូវការដក ទតមង ់
មេិដមេបបងកើេពេ្ធ េិងចំណាយខជះខ្ជ យ។  បយើងតតរូវដតបោះប្្ត បទ។

ទរឹកតោក ់$2.5 ពីររយតោបំកាដិដុល្ារ ដដលអាចចលូលបៅស្លាបរៀេ, សុខ្ 
ភោិល េិងសង្គមកិច្ច, ការពារបរស្ិ្េ ឬសុវត្ិភាពស្ធារណៈជាជាងបដងរ្វាបៅឳ្យ

 គណៈកម្មការរោ្ឋ ភោិលថ្មីមយួ ជាមយួេរឹងតោកដ់ខធាត់ៗ  បហើយមាេការទទួលខុស តតរូវតិច។ ឳេភាពនេថវកិារដ្ឋរបស់បយើងនថងៃបេះជិតដល់កំរតិ $16 billion ( មយួពាេ ់
តោមំយួរយបកាដិ)  បហើយសំបណើ តបជាមតិបលខ 39 បធ្ើឳ្យការបេះកាេដ់តអាតកកដ់ថម 
បទៀតបោយការការចំណាយខជះខ្ជ យបលើការោិធិបបតយ្យដដលពំុចាោំច។់

កាលីហ្៧រញ៉ា តតរូវការតគរូបបតងៀេ េិងភ្ាកង់ារប៉ាលូលីស  មេិតតរូវការអ្កការោិធិប បតយ្យ 
បទៀតបទ! 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 វាយតបហារពាណិជជកម្មដដលផ្តល់ការងារថ្ាក ់
មធ្យមដល់ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។ ការងារឧសសាហកម្មដដលផ្តល់ដល់តគរួស្រគ ឺ
តតរូវរលាយោតអ់ស់។  ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បធ្ើការធងៃេជិ់តពីរលាេនាកគឺ់កំពុងជួបតបទះ

 ការលំោករកងារតគបត់បបភទបធ្ើ។  តោក ់$1 មយួរយបកាដិដុល្ារដដលជាកំបណើ េពេ្ធបោយ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 ប្តលូរចបាបព់េ្ធោរដដលកំពុងមាេឥទ្ធិពលជាង 40 ្្ ំបហើយវា េិងត ្
រលូវអស់នថ្បតចើេដល់ការងារកម្មករសហជីព េិង មេិសហជីព។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 ពតងីករោ្ឋ ភោិល េិង ការោិធិបបតយ្យ។ អ្ក ោេពញាពីមុេរលូច 
មកបហើយ។ Sacramento មាេដផេការបបងកើតការងារ។ បយើងផ្តល់  
តោកឳ់្យបគបបងកើតគណៈកម្មការេបោោយចាតត់ាងំមយួជាមយួេរឹងប ្្ម ះដដល ចាប ់
អារម្មណ៏ដលូចជា តករុមតបរឹកសាតគបត់គងពលរដ្ឋ។ ពួកបគទទួលសេ្រឹកដសកចំហរបដើម្ប ីចំណាយ(ឬខជះខ្ជ យ)  តោកព់េ្ធ។

បតកាមសំបណើ តបជាមតិបលខ 39 តោកត់តរូវចំណាយបដើម្បផី្តលកុងតតាបៅ  
កម្មវធិីដដលបៅថា “ថាមពលនបតង”។  បតើេរណាទំេងជាទទួលោេកុងតតាបេះ? 
អ្កបធ្ើវភិាគទាេយុទ្ធនាការបោសនាធំៗ  ដដសរបសរតាកដ់តង សំបណើ តបជាមតិ 
បលខ 39 ោ៉ា ងអាតកកប់ំផុត សំបណើ បនាះមេិមាេហាមោតអ់្កប ៉៉ា ការពី 
ការបធ្ើវភិាគទាេថវកិាបោសនាបៅឳ្យអ្កេបោោយ SACRAMENTO 
ដដលផ្តល់កុងតតាបនាះឳ្យ។

កាលីហ្័រញ៉ា តតរូវការដកទតមង,់ មេិដមេបបងកើេពេ្ធដដលបំោតក់ារងារថ្ាកក់ណា្ត ល 
បនាះបទ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 តំបឡើងពេ្ធ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារបលើអ្កបបងកើត ការងា
របៅកាលីហ្័រញ៉ា បដើម្បផី្តល់ថវកិាសំរាបក់ារោិធិបបតយ្យក្ុងរោ្ឋ ភោិលកាេដ់ត បតចើេេិងបំ
បោ៉ា ងតោកប់ស្ធេេិវត្តេដ៏ថមបទៀត។  វាមេិការពារទបទ់ល់េរឹងឧេភាព 
ដដលរដ្ឋកំពុងដតជួបតបទះ, ភាពឥតការងារបធ្ើខ្ពស់, េិងបេ្តបសដ្ឋកិច្ចធ្ាកចុ់ះ។

ចងចាថំា មហាបសដ្ឋីម្ាកម់ាេរបបៀបវារៈរបស់ខ្ួេកំពុងបៅពីបតកាយបចញតោកជ់ួយ� 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 39។ ជាបតសចដត្េ្ទៈអ្កបោះប្្តបទក្ុងការការពារពលរដ្ឋ 
ជាបព់េ្ធបៅកាលីហ្័រញ៉ា ។ បោយបោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 39។ អ្ក 
េរឹងបពា្ឈបក់ារសំឡាបក់ារងារនេតោកព់េ្ធកំបណើ េ $1 មយួរយបកាដិដុល្ារបលើអ្ក 
បបងកើតការងារបៅកាលីហ្័រញ៉ា ។ អ្កេរឹងគាតំទការងារថ្ាកម់ធ្យមបៅកាលីហ្័រញ៉ា ដដល ផ្តល់
ដល់តគរួស្រេរឹងតទតទងដ់ល់បសដ្ឋកិច្ចបយើង។ បហើយអ្កេរឹងតោបអ្់កេបោោយ Sacramento 
ថា គា្ម េសេ្រឹកដសកចំហរសំរាបត់ករុមមាេផលតបបោជេពិ៏បសស 
សំរាបច់ំណាយបលើការបំបោ៉ា ងរោ្ឋ ភោិល េិងបស្ធេេិវត្តេរ៏បស់គ។

េិោយថា បទ ទល់េរឹងពេ្ធោរខ្ពស់ ការចំណាយខជះខ្ជ យ េិងេបោ 
ោយជាធម្មតា។  តំរលូវឳ្យមាេការទទួលខុសតតរូវពីរោ្ឋ ភោិល។ បោះប្្ត បទ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 39។

JACK STEWART, តបធាេ 
សមាគមឧសសាហកម្ម េិងបបច្ចកវទិយា កាលីហ្័រញ៉ា
LEW UHLER, តបធាេ 
គណៈកមា្ម ធិការកំរតិពេ្ធោរជាតិ
PAT FONG KUSHIDA, តបធាេ 
សភាពាណិជជកម្មអាសីុោ៉ា សីុហ្ិក កាលីហ្័រញ៉ា

អង្គបហតុ ៖ បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 បិទការ បប ជ្ ៀសពេ្ធសំរាប់
ស្ជីវកម្មបតរៅរដ្ឋ។
 ទឡហីករណ៍តប្ងំគឺមាេភាពបោកបបញ្ឆោ តគួរឲ្យខ្្ម ស់។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 មិ
េោេតំបឡើងពេ្ធបៅបលើតគរួស្រដដលរស់បៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  សលូម្បដីតមយួបសេ។ សំបណើ តប
ជាមតិបេះតគាេដ់តលុបបំោតក់ារបគចពីចបាបដ់ដលផ្តល់ឲ្យតករុមហុ៊េបៅបតរៅ 
រដ្ឋេលូវការបលើកដលងពេ្ធដដលអយុត្តិធម ៌ប៉ាុដេ្តោកប់េ្ទុកចំណាយដល់បយើងទាងំអស់

 គ្ា។
 ដលូបច្ះបហើយបទើបតករុមហុ៊េបៅបតរៅរដ្ឋនានា—រមួប ្្ចលូ លតករុមហុ៊េនានា ដដលតគបដណ្ត ប ់
“តករុមអ្កផលិត” ដដលោេចុះហត្បលខ្បលើទឡ្ហីករណ៍ខ្ងបលើ

 —កំពុងបធ្ើការបោសនាបោកបបញ្ឆោ តតប្ងំបៅេរឹងសំបណើ តបជាមតិបលខ 39:  
បដើម្បរីកសាទុកេលូវចបាបក់ារបប ជ្ ៀសពេ្ធដដដល។
អង្គេិតិប ្្ញ ត្តិ េិងតករុមតស៊លូមតិបបងកើតការបប ជ្ ៀសពេ្ធបេះក្ុងកិច្ចតពមតពាងសំងាតក់ាល
ពី្្ ំ 2009។
 ពត័ម៌ាេ San Jose Mercury ោេេិោយថាអ្កប ្្ចុ ះប ្្ចលូ លរបស់តករុមហុ៊េ “ោេទាញ
ោ៉ា ងបលឿេបៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ” បហើយថា “វាជាតបបភទនេការបោកោតស់ 
ដដលផ្តល់ឲ្យតករុមហុ៊េេលូវបករ ដែិ៍ប ្្ម ះអាតកក ់បហើយបធ្ើឲ្យមាេការចំអកដល់ភាពបបើក 
ចំហរបស់រោ្ឋ ភោិល។”
 បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 39  លុបបំោតច់បាបប់ប ជ្ ៀស 
ពេ្ធ បោសសមា្អ តភាពរបញ៉ារនញ៉ាដដលអង្គេីតិប ្្ញ ត្តិោេបបងកើតបទ្ប ើង។
អង្គបហតុ ៖ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 បបងកើតការងារបៅកាលីហ្័រញ៉ា

ទឡហីករណ៍តប្ងំអំពីការយកពេ្ធពីេិបោជកគឺជាការកំដប្ងមយួ។ ចបាប់
 បប ជ្ ៀសពេ្ធគឺមាេផលតបបោជេដ៏ល់ស្ជីវកម្មដដលរកសាការងារបតរៅរដ្ឋ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 េរឹងលុបបំោតឧ់បសគ្គក្ុងការ បបងកើតការងារក្ុងរដ្ឋ 
កាលីហ្័រញ៉ា ។ បលើសពីបេះ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 ោេបបងកើតការងារថាមពល 
ស្្អ តរាបព់ាេប់ទៀត។
អង្គបហតុ ៖ តំរលូវឳ្យមាេការទទួលខុសតតរូវហ្មតច់តប់ំផុត

ទឡហីករណ៍តប្ងំដដលដក្ងក្ាយអំពីការោិធិបបតយ្យគឺគា្ម េេយ័។ សំបណើ
 តបជាមតិបលខ 39 បបងកើតគណៈកម្មការតករុមតបរឹកសាតបជាពលរដ្ឋបដើម្បធីានាថាថវកិា ដដលោេបរចិា្ច គសំរាបដ់តការបបងកើតការងារេិងតបសិទ្ធិភាពថាមពល តតរូវោេច

 ំណាយោ៉ា ងតតរឹមតតរូវ  រាបប់ ្្ចលូ លទាងំការបធ្ើសវេកម្មឯករាជ្យតបចាំ្ ្ ។ំ ស្លាបរៀេ េរឹងទទួលោេទរឹកតោករ់ាបរ់យលាេបៅក្ុងការផ្គតផ់្គងថ់វកិា ដដលោេកំណតទុ់ក បពាលោ
េពីការលុបបំោតច់បាបប់ប ជ្ ៀសពេ្ធ។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើ សំបណើ តបជាមតិបលខ 39 បិទចបាបប់ប ជ្ ៀសពេ្ធ 
—រកសាទុកតោកដុ់ល្ារ េិងការងារក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

ALAN JOSEPH BANKMAN, ស្ស្ស្្ត ចារ្យ ចបាបដ់ផ្កពេ្ធោរ
ស្លាចបាប ់Stanford

RUBEN GUERRA, CEO 
សមាគមពាណិជជកម្មឡាទីណលូ
JANE SKEETER 
មា្ច ស់អាជីវកម្មខ្្តតលូច កាលីហ្័រញ៉ា


