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ចំណងល�ើង្ ្លូវការ និងលសចែ្ីសលង្ខប ោនលរៀបចំល�ើងលោយអេ្គល្ធាវី

សាវតារ
ការចំណាយចំលោះយុទ្ធនាការខាងនលយាោយ ។ ្បជាពលរដ្ឋ 
សេរដីវកម ្សេរដីពពលកម្ និង្កុមឯហទៀត ចំណយ្ោក់ 
ហដើមតាបដីមានអានុភាពចំហោះការសហ្មចចិត្របស់អ្នកហោះហ្នតាត 
ហៅក្នចុងយុទ្នាការ ខាងនហយាោយ ។ ការចាយវាយហនះមានរួម ៖

• ការបរិចា្ញាែលោយផ្ញាេ់ ។ ្បជាពលរដ្ឋអាចផ្ល់
្ោក់កាសហោយផ្តាល់ ហៅកាន់ហបក្ខរន ភាគដី
នហយាោយនិងគណៈកម្ការនានា ។ ការបរិចា្តាកហោយ
ផ្តាល់ទាំងហនះ គឺស្ថិតហៅហ្កាមកំរិតសេព័ណ ្រដ្ឋ 
និងមូលោ្តាន ។ ហៅក្នចុងករណដីខលៃះ ចតាបាប់សេព័ន្
មិនអនុញ្តាតនូវការបរិចា្តាកហោយផ្តាល់ហេើយ ។ 
ជាឧទេរណ៍ សាវរដីវកម ្និងសេរដីពពលកម្
មិនអាចឲតាយលុយហោយផ្តាល់ ហៅហបក្ខរន ស្មាប់
តំដណងសេព័ន ្។

• ចំណាយឯែរា�ញាយ ។ បុគ្គលមានតាក់ហធវើ "ការចំណយ
ឯករារតាយ" ្បសិនហបើគាត់ចំណយលុយហដើមបដីមាន

អានុភាពចំហោះអ្នកហោះហ្នតាត ហោយគាមតាននូវការ
ស្មបស្មរួលជាមួយនិងហបក្ខរន ឬយុទ្នាការ ។
ជាឧទេរណ៍ បុគ្គលមានតាក់ដដលកំពុងដតផលិត
ោណិរ្កម្វិទតាយចុមួយ ហដើមតាបដីអហញ្ើញ្បជាពលរដ្ឋ
ឲតាយហោះហ្នតាត ស្មាប់ហបក្ខរនមានតាក ់ដដលកំពុងដតហធវើការ
ចំណាយឯករារតាយ ្បសិនហបើោណិរ្កម្ហនាះ ្តរូវោន
ហធវើហេើង ហោយគាមតានការជាប់ទាក់ទងនឹងយុទ្នាការរបស់
ហបក្ខរន ។ 

ចំណាយឯែរា� ត្ររូវោនការោំរលោយ រដ្ឋធ្្នុញ្ញ ស.ហ.អា។ 
មុននឹង្នតា ំ2010, ចតាបាប់សេព័ន្ោនោក់លក្ខខណ្ឌចំហោះ
សមត្ថភាព សារដីវកម ្និងសេរដីពពលរដ្ឋ ឲតាយហធវើការចំណយ
ឯករារតាយ ហៅក្នចុងការហោះហ្នតាតសេព័ន្ ។ រោ្តា្ិោលមូលោ្តាន 
California ខលៃះមានចតាបាប់្សហដៀងគានតា ស្មាប់ការហោះហ្នតាត
មូលោ្តាននានា ។ ក្នចុង្នតា ំ2010, តុលាការជាន់ខ្ពស ់ស.េ.អា 
ោនសហ្មចហៅក្នចុងករណដីរបស់ Citizens United ថា
ការចំណយឯករារតាយោនហធវើហេើងហោយសារដីវកម្ និងសេរិព
ពលកម្ គឺជា្ទង់្ទាយននហសចក្ដីដ្លៃងការណ៍ការោរហោយ

• សួរថាហតើមនន្ដីជាប់ហ្នតាតរបស់រដ្ឋ California គួរដតហ្បើ
អំណចរបស់ខលៃលួន ហៅហស្នើ និងផ្ល់សចា្តាប័ន វិហសាធនកម្រដ្ឋ
ធម្នុញ្ញសេព័ន្ដដលបដិហសធការសហ្មចចិត្របស់
តុលាការកំពូលសេរដ្ឋអាហមរិកក្នចុង Citizens United 
v. Federal Election Commission។ 

• Citizens United សហ្មចថាចតាបាប់ោក់ដដនកំណត់ជាក់
លាក់ហៅហលើការចំណយនហយាោយហោយសារដីវកម្និង
សេរដីពគឺមានផ្ទចុយនឹងរដ្ឋធម្នុញ្ញ។ 

• រដ្ឋដដលោនហស្នើហេើងការហធវើវិហសាធនកម្គួរបញ្តាក់ថា
សារដីវកម្មិនគួរមានសិទ្ិរដ្ឋធម្នុញ្ញដូចគានតានឹងមនុសតាស។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេ
នី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី្េប៉ះោេ់ដេ់សារលពើពន្ធសរុប
របស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និងរោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន:់
• មិនមានឥទ្ិពលសារហពើពន្ហោយផ្តាល់ហៅហលើរោ្តា្ិោលរដ្ឋ 

ឬក្នចុងតំបន់។

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

ការហោះហ្នតាតចុងហ្កាយ អនុវត្ហេើងហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ ិក្នចុងបន្ទប់ហលខ SB 254 (សំហណើហលខ 59)

(រំពូក 20, ខបញ្ញត្ិនន្នតា ំ2016)

្ពឹទ្សភា ៖ គាំ្ទ 26 ្ប្ំង 12

សភាតំណងរានស្ ៖ គាំ្ទ 51 ្ប្ំង 26

ហសចក្ដីហស្នើ
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

រដ្ឋធម្នុញ ។ ហោយហយាងហៅហលើការសហ្មចហនះ និងការ
សហ្មចហសចក្ដីតុលាការដដលជាក់ោក់ព័ន ្រោ្តា្ិោលមិន
អាចោក់ក្មិត ចំហោះសិទ្ិននសារដីវកម ្ឬសេរដីពពលកម ្
ហដើមតាបដីនឹងហធវើការចំណយឯករារតាយហេើយ ។ ការសហ្មចចិត្ហនះ 
អនុវត្ហៅហលើរោ្តា្ិោលសេព័ន្ រដ្ឋនិងមូលោ្តាន ។ 

ដំណាែ់ការពីរ-្រំណាែ់លដើ្ញាបីផ្ញាស់ប្លូររដ្ឋធ្្នុញ ។ រដ្ឋធម្នុញ
អាចផ្តាស់ប្ជូរោនតាមរយៈ ដំណក់ការ"វិហសាធនកម"្ ពដីរ-
តំណក់ ។ ហៅហ្កាមដំណក់ការ ពិពណ៌នាខាងហ្កាម ថា
មានដតរដ្ឋសភា និងអង្គនដីតិបញ្ញត្ិរដ្ឋ និង—្បសិនហបើោន
ហកាះហៅហោយរដ្ឋសភា—សន្និសិទខាងរដ្ឋធម្នុញហទ ដដលមាន
តំដណងក្នចុងការផ្តាស់ប្ជូរ រដ្ឋធម្នុញ ។ តាំងរដ្ឋធម្នុញោនកា្តាយ
ហៅជាចតាបាប ់ក្នចុង្នតា ំ1789, វិហសាធនកម ្33 ្តរូវោនោក់ហស្នើ 
និង វិហសាធនកម ្27 ដដល្តរូវោនអនុម័តតាមដំណក់ការហនះ។

• �ំហានទី្ួយ ៖ ចំណា្រ់ការថនរដ្ឋសភា ។ ដំណក់ការ
ហដើមតាបដីផ្តាស់ប្ជូររដ្ឋធម្នុញចាប់ហផ្ើម ជាមួយរដ្ឋសភា 
(1) ោក់ហស្នើការផ្តាស់ប្ជូរ ឬវិហសាធនកម្ចំហោះ
រដ្ឋធម្នុញ ឬ (2) ការហកាះហៅ្បរុំសន្និសិទ
រដ្ឋធម្នុញ ឲតាយោក់ហស្នើវិហសាធនកម្ បនា្តាប់ពដីអង្គ
នដីតិបញ្ញត្ិរដ្ឋ និង មានយា៉តាងហហាចណស់ 34 រដ្ឋ
ោនហស្នើសុំនូវសន្និសិទដបបហនាះ ។ គាមតានវិហសាធនកម្
ណ ដដល្តរូវោនោក់ហស្នើរ ហោយសន្និសិទខាង
រដ្ឋធម្នុញ  ហេើយ ។

• �ំហានទីពីរ៖ ចំណា្រ់ថនរដ្ឋ ។ ្តរូវមានយា៉តាងហហាច
ណស់ 38 រដ្ឋអនុម័តវិហសាធនកម្ដដលោនោក់ហស្នើរ 
មុននឹងវាកា្តាយហៅជាចតាបាប ់។ ហោយសំអាងហៅហលើ
ហសចក្ដីដណនាំពដីរដ្ឋសភា រដ្ឋអនុម័តវិហសាធនកម្
ោនោក់ហស្នើហនាះ តាមរយៈអង្គនដីតិបញ្ញត្ិរដ្ឋ ឬ 
សន្និសិទថានតាក់រដ្ឋ ។  ្សបតាម្បវត្ិសានស្, មានដត
វិហសាធនកម្ដតមួយបែុហណ្តាះ—វិហសាធនកម ្ហលខ 21 
ដដលហកាះហៅនូវបំរាមចំហោះការលក់សុរា—ដដល្តរូវ
ោនអនុម័តតាមរយៈសន្និសិទថានតាក់រដ្ឋ ជាជាងហោយ
អង្គនដីតិបញ្ញត្ិរដ្ឋវិញ ។

សំលណើ
សំហណើរទដី 59 ហស៊ីបសួរ្បសិនហបើពួកមនន្ដីដដលោន
ហរីសតាំង ននរដ្ឋ California គបតាបដីហ្បើ្ោស់នូវសិទ្ិអណំច
ខាងរដ្ឋធម្នុញរបស់ខលៃលួន—រួមជាមួយ ដតពុំមានលក្ខខណ្ឌចំហោះ 
ការដកដ្បរដ្ឋធម្នុញ—ហដើមតាបដី ៖

• ដក្តេប់ឥទ្ិពលនន Citizens United នឹងការ
សហ្មចហសចក្ដីរបស់តុលាការ ដដលជាប់ោក់ព័ន ្។ 

• អនុញ្តាតឲតាយមានបទបញ្ញត្ ិនិងលក្ខខណ្ឌននការ
ចំណយយុទ្នាការខាងនហយាោយ ។ 

• អះអាងបញ្តាក់ថា បុគ្គល្គប់រូបមានសមត្ថភាពហដើមតាបដី
សំដដងទសតាសនៈខាងនហយាោយ ។

• បញ្តាក់ឲតាយចតាបាស់ថា សារដីវកម្មិន្តរូវមានសិទ្ិ
រដ្ឋធម្នុញ ដូចជា្បជាពលរដ្ឋហេើយ ។

សំហណើរទដី 59 គឺជាវិធានការជាទដី្បឹកតាសា ដតមួយបែុណ្ណ ។  
វាមិនត្មរូវ នូវចំណត់ការណមួយ ហោយរដ្ឋសភា ឬ 
អង្គនដីតិបញ្ញត្ិរដ្ឋ California ។

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធ
វិធានការហនះ នឹងពុំមានឥទ្ិពលផ្តាល ់ហៅហលើរោ្តា្ិោលរដ្ឋ និង
មូលោ្តានហេើយ ។

សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.sos.ca.gov/measure- 
contributions លដើ្ញាបីល្ើេបញ្ីល្មញាះេណៈែ្្ការនានា កដេ
ោនត្ររូវបលងកើ្រល�ើងជាច្ញាបង លដើ្ញាបីគាំតទឬតប្ំងវិធានការ
លនះ។ សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.fppc.ca.gov/  

transparency/top‑contributors/nov-16-gen-v2.html លដើ្ញាបី
ល្ើេអ្នែ្ ្េ់វិភាេទនែត្ិ្រែ្ពស់ចំនួន 10 របស់េណៈ

ែ្្ការលនះ។

ហសចក្ដីហស្នើ

59
សារដីវកម្។ ការចំណយនហយាោយ។

 ការការោរធម្នុញ្ញសេព័ន្។
 សំណួរ្បឹកតាសានដីតិបញ្ញត្ិ។




