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ការោកក់ំរតិ។  មណ្ឌ លរដ្ឋតពរឹទ្ធសភា។  តបជាមតិ។សំបណើ តបជាមតិ

40
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 40 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 40 

   ក្ុងនាមជាអ្កគានំេសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 បគាលបំណងរបស់បយើងគឺបធវើឲ្យ 
តោកដថាគុណសម្បត្ិរបស់សំបណើ តបជាមតិសតរាបស់េ្រឹកប្្តេរឹងបពា្ឈបខ់ខសែ

 បនាទា តម់ណ្ឌ លតពរឹទ្ធសភាបច្ុប្បេ្ពីការអេុវត្ក្ុង្្ ំ 2012។ តុលាការកំពលូលោេ 
ពិេិត្យបទ្ប ើងវញិេលូវដំបណើ រការ បហើយោេបធវើអេរ្ាគមេប៍ដើម្បរីកសាខខសែបនាទា តម់ណ្ឌ លឲ្យបៅដ
ខដល។ បោយរាេចំណាតក់ារពីតុលាការ  វធិាេការបេះមេិតតរូវការបទៀត បទ 
បហើយបយើងេរឹងមេិខសវងរកការបោះប្្ត បទ បទៀតបឡើយ។ 

JULIE VANDERMOST, អ្កឧបត្ថម្ភ
សំបណើ តបជាមតិបលខ 40

បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 ការពារ គណ:កម្មការពលរដ្ឋខបងខច
កមណ្ឌ លឯករាជ្យ ខដលអ្កបោះប្្តោេយល់តពម។

បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 រាេេយ័ថា ការគលូសខផេ 
ទីតពរឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋបោយគណៈកម្មការ ខបងខចកបឡើងវញិេលូវមណ្ឌ លពលរដ្ឋបោយ 
ឯករាជ្យ ខដលយល់តពមបោយអ្កបោះប្្តេរឹងរកសាបៅដខដល។

បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 ផ្ល់ឲ្យអ្កេបោោយេលូវឱកាសបដើម្បបីដិ
បសធមណ្ឌ លបស្មើភាពគ្ាវខដលោេគលូសបោយគណៈកម្មការឯករាជ្យ—អ្កជាប ់
ពេ្ធតតរូវចំណាយរាបរ់យពាេដុ់ល្ារក្ុងដំបណើ រការបេះ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 40 គឺជាជំបរ ើសដង៏ាយរវាង គណ:កម្មការពលរដ្ឋខបងខចកមណ្ឌ លឯក
រាជ្យ េិងអ្កេបោោយរាេផលតបបោជេផ៏្ទា ល់ខ្ួេ។

បៅក្ុង្្ ំ2008  អ្កបោះប្្តបៅក្ុងរដ្ឋ កាលីហវ័រញ៉ា  យល់តពមបលើសំបណើ តបជា 
មតិបលខ 11 ខដលបបងកើតគណៈកម្មការខបងខចកតសរុកបឡើងវញិសំរាបព់លរដ្ឋបដើម្បគីលូស ខផេទីមណ្ឌ លសតរាបត់ពរឹទ្ធសភារដ្ឋ េិងសភារដ្ឋ។ មេុសំបណើ តបជាមតិបលខ 11 អ្កេបោ
ោយបៅក្ុងអង្គេីតិបញ្ញត្ិរដ្ឋោេគលូសមណ្ឌ លរបស់ពួកបគផ្ទា ល់ខដលមេិ

 តបខជងគ្ា បសទាើរខតធានាឲ្យរាេការបោះប្្តឲ្យពួកបគបឡើងវញិ។
សពវន្ងៃបេះ តករុមតលូចមយួនេអ្កេបោោយបៅទីតករុង  Sacramento មេិបពញចិត ្

េរឹងលទ្ធផលនេការ ខផេទីតពរឹទ្ធសភារដ្ឋខដលគលូសបោយគណៈកម្មការឯករាជ្យបទ។ 
អ្កេបោោយទាងំបេះ កំពុងបតបើតោស់តបជាមតិបេះបដើម្បសីាកល្បងដបណដើ មយក

 មណ្ឌ លខដលមេិរាេការតបកួតតបខជងរបស់ពួកបគតតលបម់កវញិ។
អ្កេបោោយោេបរាជយ័បៅក្ុងតុលាការរចួបៅបហើយ
បៅបពលអ្កេបោោយដលូចគ្ាោេសាកល្បងបណដរឹ ងមយួតប្ងំេរឹងខផេទីតពរឹទ្ធ សភាតបចារំដ្ឋ តុលាការជាេខ់្ពស់ កាលីហវ័រញ៉ា ោេបធវើបសចក្ីសបតមចជាឯកច្ឆេទាតប្ងំ 

េរឹងពួកបគ៖
“...មណ្ឌ លតពរឹទ្ធសភាខដលោេបញ្ជា កប់ោយគណៈ កម្មការ មេិតតរឹមខតតតរូវបគារពតាមល

ក្ខណៈវេិិច្ឆយ័ខដលតំរលូវ តាមរដ្ឋធម្មេុញ្ញ  ខដលរាេខចងលម្តិបៅក្ុងរដ្ឋធម្មេុញ្ញ នេរដ្ឋ 
កាលីហវ័រញ៉ា  រាតតា XXI ប៉ាុបណាណ ះបទ មណ្ឌ លតពរឹទ្ធសភាខដលបញ្ជា កត់តរឹមតតរូវ 
បោយគណៈកម្មការកជ៏ាផលិតផលមយួនេអវីខដលជាទលូបៅជាដំបណើ រការរាេលក្ខណៈ 
បបើកចំហ រាេតរ្ាភាព េិងការខបងខចកមណ្ឌ លបឡើងវញិបោយមេិតបកាេប់កសែពួក 

 ដលូចខដលតតរូវោេតតមរូវបោយខខចងបច្ុប្បេ្នេរាតតា XXI ។” Vandermost v. Bowen (2012)
បយើងសាវ គមេអ៏្កឳ្យចលូលអាេបសចក្ីសំបរចទាងំតសរុងបៅ ៖ 

www.courts.ca.gov/opinions/archive/S198387.PDF
បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 សំបរចតាម្េទាៈអ្ក 

បោះ ប្្ត បៅរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ។
អ្កបោះប្្តបៅកាលីហវ័រញ៉ា ោេបោះប្្តបីដងក្ុងរវាងបេួ្្ចុំងបតកាយបដើម្ប ី

 ឳ្យរាេការគលូសខផេទីមណ្ឌ លបោយគណៈកម្មការឯករាជ្យមយួ មេិខមេអ្កេបោ 
ោយ។

• បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 11 (2008) ៖ ោេបបងកើត 
គណៈកម្មការឯករាជ្យខបងខចកមណ្ឌ លពលរដ្ឋបឡើងវញិបដើម្បគីលូសខផេទីឲ្យសភារដ្ឋ 
េិងតពរឹទ្ធសភារដ្ឋ

• បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 20 (2010)៖ ពេយាកំខណ 
ទតមងរ់បស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 11 ដល់មណ្ឌ លសភាតំណាងរាសស្រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា

• បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 27 (2010)៖ ោេតចាេបចាលបំណង 
របស់អ្កេបោោយក្ុងការលុបបំោតគ់ណៈកម្មការឯករាជ្យ េិងផដល់អំណាចក្ុងកា
រដកមណ្ឌ លអង្គេីតិបញ្ញតិ្របស់ខ្ួេផ្ទា ល់បៅឲ្យអ្កេបោោយវញិ។

បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40—បធវើឳ្យអ្កេបោោយ 
តបកាេជំ់ហ៊រទទួល ខុសតតរូវ

ការអេុមត័សំបណើ តបជាមតិបលខ 11 េិងបលខ 20 េិងបរា ជយ័នេសំបណើ តបជាមតិ 
បលខ 27 ោេបបងកើតឲ្យរាេដំបណើ រការនេការខបងខចកតំបេប់ឡើងវញិតបកបបោយ 
យុត្ិធមខ៌ដលមេិពាកព់េ័្ធេរឹងអ្កេបោោយបៅតករុង  Sacramento បឡើយ! 

ពីបតពាះខតកំខណទតមងខ់ដលោេអេុមត័បោយអ្កបោះប្្តទាងំបេះ សតរាបប់លើក 
ដំបលូងក្ុងទសវតសែរ ៍គណៈកម្មការឯករាជ្យោេគលូសមណ្ឌ លសតរាបអ់ង្គេីតិបញ្ញត្ិ េិង

 សភា ខដលេរឹងចាបប់ផ្ើមក្ុងបពលបោះប្្ត្្ ំ2012 ។
ការបធវើកំខណទតមងខ់បងខចកទាងំបេះោេបញ្បប់ោយកិច្ពិភាកសាេបោោយមយួខដល

ោេតពមបតពៀងធានា ឲ្យរាេដំបណើ រការមយួខដលតបកបបោយតរ្ាភាព េិងបបើក 
ចំហចំបពាះសាធារណជេ។ បលើសពីបេះ  អ្កេបោោយគឺគា្ម េ ការធានាឲ្យរាេការ 
ជាបប់្្ត បឡើងវញិបទៀតបទ  ខតមសេ្ីទាងំបេះឲ្យតតរូវទទួលខុសតតរូវចំបពាះអ្កបោះប្្ត េិងត ្
រលូវប្្ើយតបេរឹងតំរលូវការរបស់អ្កតំណាងរាសស្។

បលាក John Kabateck ខដលជានាយតបតិបត្ិ នេសហពេ័្ធជាតិនេពាណិជជាកម្ម/រដ្ឋកាលី
ហវ័រញ៉ា ឯករាជ្យោេរាេតបសាសេថ៍ា “គណៈកម្មការោេដកអ្កេបោោយ 
បចញពីដំបណើ រការបោះប្្តបហើយោេតបគល់អំណាចជលូេអ្កបោះប្្តបៅវញិ។”

បោះប្្តោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40—បពា្ឈបអ្់កេបោ 
ោយពីការតចាេបចាលកំខណទតមងក់ារបោះប្្តខដលោេយល់ តពមបោយ 
អ្កបោះប្្តរចួបៅបហើយ។

www.HoldPoliticiansAccountable.org
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 40 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 40 

ការោកក់ំរតិ។  មណ្ឌ លរដ្ឋតពរឹទ្ធសភា។  តបជាមតិ។សំបណើ តបជាមតិ

40
ក្ុងនាមជាអ្កគាតំទផ្លូវការនេសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 បគាលបំណងរបស់បយើងគឺបធវើឲ្យប ្

រាកដថាគុណសម្បត្ិរបស់សំបណើ តបជាមតិសតរាបស់េ្រឹកប្្តេរឹងបពា្ឈបខ់ខសែ
 បនាទា តម់ណ្ឌ លតពរឹទ្ធសភាបច្ុប្បេ្ពីការអេុវត្ក្ុង្្ ំ 2012។ តុលាការកំពលូលោេ 

ពិេិត្យបទ្ប ើងវញិេលូវដំបណើ រការ បហើយោេបធវើអេរ្ាគមេប៍ដើម្បរីកសាខខសែបនាទា តម់ណ្ឌ លឲ្យបៅដ
ខដល។ បោយរាេចំណាតក់ារពីតុលាការ  វធិាេការបេះមេិតតរូវការបទៀត បទ 
បហើយបយើងេរឹងមេិខសវងរកការបោះប្្ត បទ បទៀតបឡើយ។ 

JULIE VANDERMOST, អ្កឧបត្ថម្ភ
សំបណើ តបជាមតិបលខ 40

ការបោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 គឺបៅខតតតរូវការជា 
ចាោំចប់ដើម្បកីារពារ គណ:កម្មការពលរដ្ឋខបងខចកមណ្ឌ លឯករាជ្យ ខដលអ្ក 
បោះប្្តោេយល់តពម។

អ្កបោះប្្តបៅខតតតរូវបោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 បដើម្ប ី
ធានាថា ខផេទីតពរឹទ្ធសភាតបចារំដ្ឋខដលគលូរ បោយគណៈកម្មការឯករាជ្យខបងខចកមណ្ឌ ល 
ពលរដ្ឋបឡើងវញិខដលអេុមត័បោយអ្កបោះប្្ត េរឹងបៅខតរាេជាបេ្—បទាះបីជាអ្កគា ំ
តទតបជាមតិបេះោេបញ្ជា កខ់ាងបលើថា ពួកបគឈបសួ់ររកការបោះប្្ត “តប្ងំ” បទៀត 
កប៏ោយ។

បៅបពលតបជាមតិមយួរាេគុណសម្បត្ិសតរាបស់េ្រឹកប្្ត វាមេិអាចដកបចញ ោេ 
បទ - បទាះបីជាអ្កគាតំទបោះបចាលវធិាេការបេះ ដលូចខដលពួកបគោេបធវើខាងបលើកប៏ោយ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 40 គឺជាជំបរ ើសដង៏ាយរវាងជបំរ ើសដំបណើ រការដរ៏ាេតំនលន្្េិង ការពារ 
គណ:កម្មការពលរដ្ឋខបងខចកមណ្ឌ លឯករាជ្យ

បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 ៖
• ការពារខផេទីតពរឹទ្ធសភាតបចារំដ្ឋខដលគលូរបោយគណៈកម្មការឯករាជ្យខបងខចក 

មណ្ឌ លពលរដ្ឋបឡើងវញិខដលអេុមត័បោយអ្កបោះប្្ត។
• ជួយ�សេសែសំំនចដល់អ្កបងព់េ្ធរាបរ់យពាេដុ់ល្ារ។
• បធវើឲ្យអ្កេបោោយទទួលខុសតតរូវ ៖ ជាមយួខខសែបនាទា តម់ណ្ឌ លខដលោេគលូសបោយគ

ណៈករា្ម ការពលរដ្ឋឯករាជ្យ អ្កេបោោយមេិោេធានាឲ្យរាេកាជាបប់្្ត 
សារជា្្មីបទៀតបទ ប៉ាុខេ្តតរូវទទួលខុសតតរូវចំបពាះអ្កបោះប្្ត េិងតតរូវប្្ើយតបេរឹងតំរលូវការ 
របស់អ្កតំណាងរាសស្។  

• តបកាេខ់ាជា ប់្ េទាៈរបស់អ្កបោះប្្ត៖ តបជាពលរដ្ឋ កាលីហវ័រញ៉ា ោេ បោះប្្តបីដង
ក្ុងរយៈបពលបេួ្្ចុំងបតកាយបេះ បដើម្បឲី្យរាេគណៈកម្មការឯករាជ្យមយួគលូសខផេទី
មណ្ឌ ល—មេិខមេអ្កេបោោយបទ។

ការបោះប្្ត “ បទ” បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40 េរឹងបដិបសធមណ្ឌ លខដលបស្មើ 
ភាពខដលតតរូវោេគលូសបោយគណៈកម្មការឯករាជ្យ—េិងផដល់ឱកាសឲ្យអ្កេបោ 
ោយបដើម្បរីាេឥទ្ធិពលមដងបទៀតបលើដំបណើ រការខបងខចកមណ្ឌ ល ម្ងបទៀតសំរាបផ់ល 
តបបោជេផ៍្ទា ល់ខ្ួេរបស់ពួកបគ។

បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 40

សលូមចលូលរមួជាមយួពួកបយើង េិងសម្ពេ័្ធដទ៏លូលំទលូលាយនេរោ្ឋ ភោិលដល្៏  អាជីវកម្ម 
នានា តករុមគាតំទមេុសសែចាស់ េិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្ុងបោះប្្ត ោទ/ចាស បលើ

 សំបណើ តបជាមតិបលខ 40 ។
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