
4

�ំនួយសត�ប់អ្នែលោះល្នញា្រកដេ�នពិការភាព
ចតាបាប់រដ្ឋ និងសេព័ន្ត្មរូវឲតាយមានការិយាល័យហោះហ្នតាតទាំងឡាយ ្តរូវមានលក្ខណៈស្មរួលជារូបវន្ ដល់អ្នកហោះហ្នតាតដដលមានពិការភាព។ មនន្ដី
ហោះហ្នតាត្បចាំហខានធដី្តរួតពិនិតតាយកដនលៃងនដីមួយៗ ហេើយហធវើការដកដ្បបហណ្តាះអាសន្នជាហរឿយៗស្មាប់ន្ងៃហោះហ្នតាត។ រាល់បុគ្គលដដលហធវើការហៅការិយាល័យ
ហោះហ្នតាត្តរូវោនទទួលការបណ្ដះបណ្តាលអំពដីចតាបាប់ហោះហ្នតាត និងសិទ្ិហោះហ្នតាតរួមទាំងត្មរូវការដកដ្បហគាលនហយាោយ និងនដីតិវិធដីហោយសមហេតុ
សមផល ហដើមតាបដីធានាោននូវសិទ្ិហស្ើគានតា។

ចតាបាប់រដ្ឋ និងចតាបាប់សេព័ន្តំរូវឲតាយអ្នកហោះហ្នតាត្គប់រូបមានលទ្ភាពហោះហ្នតាតហោយឯករន ហេើយហោយឯករារតាយ ។ កដនលៃងហោះហ្នតាតនដីមួយៗ្តរូវដតមាន
យា៉តាងហហាចណស់មា៉តាសុដីនហោះហ្នតាតដដលអនុញ្តាតឱតាយអ្នកហោះហ្នតាតទាំងអស ់រួមទាំងអ្នកដដលពិការ ឬដ្្នកអន់ហខតាសាយ ហដើមតាបដីហោះហ្នតាតហោយគាមតានអ្នក
រំនួយការ។ មា៉តាសុដីនហោះហ្នតាតអនុញ្តាតឱតាយអ្នកហោះហ្នតាតហផ្ទៀងផ្តាត់រហ្មើសហោះហ្នតាតរបស់ពួកហគ ហេើយ្បសិនហបើមានកំេុស អនុញ្តាតឱតាយអ្នកហោះហ្នតាត
ដកត្មរូវរហ្មើសទាំងហនាះមុនហពលោក់រូនសនលៃឹកហ្នតាតរបស់ពួកហគ។

ពិនិ្រញាយសន្រឹែល្នញា្រេំរូរបស់អ្នែ
កូនហសៀវហៅសនលៃឹកហ្នតាតគំរូហខានធដីរបស់អ្នកនឹង ៖
• ពណ៌នាពដីមនុសតាសដដលមានពិការភាពអាចហោះហ្នតាតជាឯករន និងហោយឯករារតាយោន
• បង្តាញសញ្តាហរៅអដីកង់ ្បសិនហបើកដនលៃងហោះហ្នតាតរបស់អ្នកមាន្ចកហចញចូលស្មាប់អ្នកហោះហ្នតាតដដលមានពិការភាព

លៅែកន្ងលោះល្នញា្រ
្បសិនហបើអ្នក្តរូវការគូសសនលៃឹកហ្នតាតរបស់អ្នក អ្នកអាចហ្រើសហរីសរេូតដល់មនុសតាសពដីរអ្នកឱតាយរួយអ្នក។ បុគ្គលហនះមិនអាចជា ៖
• និហយារករបស់អ្នក ឬនរណមានតាក់ដដលហធវើការឱតាយនិហយារករបស់អ្នក
• ហមដឹកនាំសេរដីពការងររបស់អ្នក ឬនរណមានតាក់ដដលហធវើការឱតាយសេរដីពការងររបស់អ្នក
ការហោះហ្នតាតតាមចិហញ្ើម្ ្នល ់អនុញ្តាតឱតាយអ្នកចតហៅរិតតំបន់ហោះហ្នតាតតាមដតអាចហធវើហៅោន។ មនន្ដីហោះហ្នតាតនឹងយកបញ្ដីហ្មតាះឱតាយអ្នកហដើមតាបដីចុះេត្ថហលខា 
សនលៃឹកហ្នតាតមួយ និងសមា្តារៈហោះហ្នតាតដនទដដលអ្នកអាច្តរូវការ ថាហតើអ្នកគឺពិតជាហៅចិហញ្ើម្ ្នល ់ឬហៅក្នចុងរ្យន្។
សូមទាក់ទងមកការិយាល័យហោះហ្នតាតហខានធដីរបស់អ្នកហដើមតាបដីហមើលថាហតើការហោះហ្នតាតតាមចិហញ្ើម្ ្នល់គឺអាចរកោនហៅកដនលៃងហោះហ្នតាតរបស់អ្នកដដរហទ។ 

ការចុះល្មញាះអ្នែលោះល្នញា្រ
្បសិនហបើអ្នក្តរូវោនចុះហ្មតាះហោះហ្នតាតរួចហេើយ អ្នកមិន្តរូវការចុះហ្មតាះហទៀតហទ េុះតតាក្រ អ្នកផ្តាស់ប្ជូរហ្មតាះ អាសយោ្តានផ្ទះ អាសយោ្តានហផញើសំបុ្ត 
ឬ្បសិនហបើអ្នកចង់ផ្តាស់ប្ជូរ ឬហ្រើសហរីសគណបកតាសនហយាោយ។
អ្នកអាចចុះហ្មតាះហោះហ្នតាតហលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតហៅ RegisterToVote.ca.gov ។ ឬហៅហៅកាន់ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍អ្នកហោះហ្នតាតឥតគិតន្លៃរបស់
រដ្ឋហលខាធិការ តាមហលខ (888) 345-4917 ហដើមតាបដីទទួលោនសំណុំដបបបទហផញើសំបុ្តហៅអ្នក។

សំណុំដបបបទចុះហ្មតាះអាចរកហឃើញហៅការិយាល័យន្បសណដីយ៍ភាគហ្ចើន បណ្តាល័យ ការិយាល័យរោ្តា្ិោល្កុង និងហខានធដី ការិយាល័យហោះហ្នតាត
តាមហខាធដី និងការិយាល័យរដ្ឋហលខាធិការននរដ្ឋ California។

ព័្រ៌�នឯែ�នភាពថនការចុះល្មញាះអ្នែលោះល្នញា្រ
ែ្្វិធីចុះល្មញាះអ្នែលោះល្នញា្រជាស�្ញា្រ ់Safe at Home ៖ អ្នកហោះហ្នតាតមួយចំនួនដដល្បឈមមុខនឹងសា្តានការណ៍គំរាមកំដេងដល់អាយុរដីវិត  
(ហោលគឺ.អំហពើេិងតាសាក្នចុង្គរួសារ ការឈលៃបចាប់រនរងហ្គាះ) អាចនឹងមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ស្មាប់សា្តានភាពអ្នកហោះហ្នតាតជាសមា្តាត់។ ស្មាប់ព័ត៌មាន
បដន្ថមសូមទាក់ទងហៅកាន់កម្វិធដី Safe at Home របស់រដ្ឋហលខាធិការតាមរយៈហលខទូរស័ព្ទឥតគិតន្លៃ (877) 322-5227 ឬចូលហមើល  
http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/។
ព័្រ៌�នឯែ�នភាពរបស់អ្នែលោះល្នញា្រ ៖ ព័ត៌មានហៅហលើលិខិតដ្លៃងសចា្តាចុះហ្មតាះអ្នកហោះហ្នតាតរបស់អ្នកនឹង្តរូវោនហ្បើហោយមន្ដី្ហោះហ្នតាតហដើមតាបដីហផញើព័ត៌មាន
ផលៃជូវការស្ដីពដីដំហណើរការហោះហ្នតាតឱតាយអ្នក ដូចជាទដីតាំងននកដនលៃងហោះហ្នតាតរបស់អ្នក និងការហចញអាជា្តាប័ណ្ណ និងហបក្ខរនដដលនឹងបង្តាញហចញហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាត។ 
ការហ្បើ្ោស់ដបបោណិរ្កម្នូវព័ត៌មានចុះហ្មតាះអ្នកហោះហ្នតាត្តរូវោនហាមឃត់ហោយចតាបាប ់និងជាបទហល្ើសមរតាឈិមមួយ។ ព័ត៌មានអ្នកហោះហ្នតាតអាច្តរូវោន
ផ្ល់ដល់ហបក្ខរនស្មាប់ការិយាល័យ គណៈកមាមតាធិការវិធានការននសនលៃឹកហ្នតាត ឬបុគ្គលដនទស្មាប់ការហោះហ្នតាត ហគាលបំណងសិកតាសា ជាសារព័ត៌មាន  
នហយាោយ ឬរោ្តា្ិោល ដូចដដលោនកំណត់ហោយរដ្ឋហលខាធិការ។ ប័ណ្ណហបើកបរ និងហលខសន្ិសុខសង្គម ឬេត្ថហលខារបស់អ្នក ដូចដដលោនបង្តាញ
ហៅហលើប័ណ្ណចុះហ្មតាះអ្នកហោះហ្នតាតរបស់អ្នក មិនអាចបហញ្ញស្មាប់ហគាលបំណងទាំងហនះោនហេើយ។ ហបើសិនជាអ្នកមានសំណួរនានាអំពដីការហ្បើ្ោស់
ព័ត៌មានស្ដីពដីការហោះហ្នតាត ឬមានហគាលបំណងរាយការណ៍អំពដីការមន្ទិលសងតាស័យននការហ្បើ្ោស់ព័ត៌មានហនាះពុំសមរមតាយ សូមហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទទាន់
ហេតុការណ៍អ្នកហោះហ្នតាតរបស់រដ្ឋហលខាធិការ តាមហលខ (888) 345-4917។

http://www.registertovote.ca.gov
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ការបោះប្នោតបប្តោះអាសន្ន
ប�ើប្មោះរ�ស់អ្នកមិនមានបៅប�ើ�ញ្ជីបោះប្នោតបៅឯការិយា�័យបោះ ប្នោតរ�ស់អ្នក អ្នកមានសិទ្ិបោះប្នោតតាមសន្លឹកប្នោត�ប្តោះអាសន្នោន។

បតើសន្លឹកប្នោតបប្តោះអាសន្នជាអ្វី?
សន្លឹកប្នោត�ប្តោះអាសន្នគឺជាសន្លឹកប្នោតធម្មតាដែ�ោនដាក់ក្ននុងប្រោមសំ�ុ្តពិបសសមួយមុននលឹង្តរូវោនដាក់បៅក្ននុងហិ�ប្នោត។

បតើនរ្បោះសន្លឹកប្នោតបប្តោះអាសន្ន?
សន្លឹកប្នោត�ប្តោះអាសន្នគឺជាសន្លឹកប្នោតដែ�បោះបដាយអ្នកបោះប្នោតដែ�៖

• ប�ឿជាក់ថា ពួកបគ្តរូវោនចុះប ម្ោះឱោយបោះប្នោត បោះ�ជីជាប្មោះរ�ស់ពួកបគគឺមិនមានបៅប�ើ�ញ្ជីចុះប្មោះអ្នកបោះប្នោតផ្លូវការបៅ
កដន្ងបោះប្នោតបោះ។

• បោះប្នោតតាមសំ�ុ្ត �៉ុដនដែមិនោនទទួ�សន្លឹកប្នោតរ�ស់ពួកបគ ឬមិនមានសន្លឹកប្នោតរ�ស់ពួកបគជាមួយពួកបគ បហើយ�ំនួសមក
វិញចង់បោះប្នោតបៅកដន្ងបោះប្នោតមួយ។

បតើសន្លឹកប្នោតបប្តោះអាសន្នរបស់ខ្ញុំនលឹងតតរូវោនរាប់ដែរបេ?
សន្លឹកប្នោត�ប្តោះអាសន្នរ�ស់អ្នកនលឹង្តរូវោនរា�់ �ោ្ោ�់ពជី្កុមមនន្ជីបរៀ�ចំបោះប្នោតោន�ញ្ោក់ថា អ្នកោនចុះប្មោះបោះប្នោតបៅក្ននុងបោនធជីបោះ និងអ្នកមិន
ោនបោះប្នោតបៅក្ននុងការបោះប្នោតបោះបទ។

អ្នកអាចបោះប្នោតនូវសន្លឹកប្នោត�ប្តោះអាសន្នបៅកដន្ងបោះប្នោត្មួយបៅក្ននុងបោនធជីរ�ស់អ្នកដែ�អ្នក្តរូវោនចុះប្មោះឱោយបោះប្នោត ដតបោះយា៉ោង្ 
គឺដតការ្�កួត្�ដ�ងការបោះប្នោតដែ�អ្នកមាន�ក្ខណសមោបត្ិអាចបោះប្នោតគាំ្ទ�៉ុប្ណោះនលឹង្តរូវោនរា�់។

បតើអ្នកអាចពិនិតោយប�ើលស្ោនភាពសន្លឹកប្នោតបប្តោះអាសន្នរបស់អ្នកយ៉ោងែូចប�ដេច?
្គ�់អ្នកបោះប្នោតដែ�បោះសន្លឹកប្នោត�ប្តោះអាសន្នមានសិទ្ិដសវែងយ�់ពជីមនន្ជីបោះប្នោតបោនធជីរ�ស់ពួកបគ ថាបតើសន្លឹកប្នោត្តរូវោនរា� ់បហើយ្�សិនប�ើមិន
ោនរា�់បទ ថាបតើបហតុអវែជីោនជាវាមិន្តរូវោនបគរា�់។

 ចូ�បមើ� http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/ ស្មា�់�ញ្ជីននទំោក់ទំនង និងព័ត៌មានបោនធជីស្ជីពជីរប�ៀ�ពិនិតោយបមើ�
រោ្ោនភាពននសន្លឹកប្នោត�ប្តោះអាសន្នរ�ស់អ្នក។

វិធវីបោះប្នោត
បោះប្នោតតា�សុំបុតត
• បស្នើសុំសន្លឹកប្នោតបោះប្នោតតាមសំ�ុ្ត្តលឹម ថ្ងៃេវី 1 ដខវិច្ិកា។
• ្�គ�់្ត��់តាមសំ�ុ្ត ្តរូវដតមាន�ិទរោ្ោកន្�សណជីយ៍បៅ ឬមុន ថ្ងៃេវី 8 ដខវិច្ិកា និងោនទទួ�បដាយការិយា�័យ
បោះប្នោតបោនធជីរ�ស់អ្នកមិនហួសពជី ថ្ងៃេវី 14 ដខវិច្ិកា។
• ្�គ�់្ត��់បដាយផ្ោ�់បៅកាន់ការិយា�័យបោះប្នោតបោនធជីរ�ស់អ្នក ឬកដន្ងបោះប្នោត្មួយបៅក្ននុងបោនធជីរ�ស់អ្នក
មុនបមា៉ោង 8:00 យ�់បៅ ថ្ងៃេវី 8 ដខវិច្ិកា។

បោះប្នោត�ុនកាលកុំណត់បោយផ្ោល់
បោនធជីខ្ះផដែ�់�ូនការបោះប្នោតមុនកា�កំណត់បៅទជីតាំងមួយចំនួនមុនន្ងៃបោះប្នោត។ ោក់ទងការិយា�័យបោះប្នោតរ�ស់អ្នក 
បែើមោបជីែលឹងថាបតើពួកបគផដែ�់ការបោះប្នោតមុនកា�កំណត់ដែរឬយា៉ោង្។ ព័ត៌មានទំោក់ទំនងបោនធជីអាចរកប�ើញបៅ៖ 
http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/ ។

បោះប្នោតបៅការិយល័យបោះប្នោតបៅថ្ងៃបោះប្នោត
• ការិយា�័យបោះប្នោតគឺប�ើកបៅន្ងៃបោះប្នោត៖ ថ្ងៃេវី 8 ដខវិច្ិកា ចាប់ពវីប�៉ោង 7:00 តពលឹក ែល់ប�៉ោង 8:00 យប់។
• ទជីតាំងននកដន្ងបោះប្នោតរ�ស់អ្នក្តរូវោនបោះពុម្ពបៅទំព័រោងខ្នងននកូនបសៀវបៅសន្លឹកប្នោតគំរូដែ�ោនបផញើសំ�ុ្តបៅឱោយអ្នក
បដាយមនន្ជីបោះប្នោតបោនធជីរ�ស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចដសវែងរកកដន្ងបោះប្នោតរ�ស់អ្នក ៖

 បដាយទូរស័ព្ទបៅប�ខ (888) 345-4917
 ប�ើ�្តោញអ៊ីនធឺណិតបៅ www.sos.ca.gov/elections/polling-place

 បដាយបផញើរោរ vote បៅកាន់ GOVOTE (468683)



លសចែ្ីសលង្ខប
"ោទឬចាស" ហោះហ្នតាតហពញចិត ្និង"ហទ" ហោះហ្នតាតបដិហសធ លក្ខន្ិកៈដដលហាមឃត់
ហាងលក់ហ្គឿងហទសនិងហាងលក់ហផតាសងហទៀតពដីការផ្ល់ឱតាយអតិ្ិរននូវការហ្បើ្ោស់្ង់ោ្តាស្ទិច
ឬ្កោស្ង់យួរហ្បើ្ោស់ដតមួយដង បែុដន្អនុញ្តាតឱតាយលក់្ង់្កោសដដលោន ដកនច្ននិង្ង់
ហ្បើហេើងវិញោន។ ផលបែះោល់សារហពើពន:្ ផលបែះោល់សារហពើពន្តូចតាចហោយហ្បៀបហធៀប
ហៅហលើរោ្តា្ិោល្បចាំរដ្ឋនិងក្នចុងតំបន់រួមទាំងការបហងកើនន្លៃតិចតួចក្នចុងការចំណយរដ្ឋោលរដ្ឋ
និងការសនតាសំរបស់រោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់តិចតួចដដលអាចហធវើោនពដីការចំណយការ្គប់្គង
កាកសំណល់និងសំរាមដដលោន្យចុះ។

លសចែ្ីលស្នើ ការហា្តោ្លេើ្ង់ោ្ញាស្ិែលតបើតោស់ក្រ្ួយដង។  
តបជា្្រិ។ 67

្ិនគាំតទ  ចូរកំុចាញ់ហោក។ ហសចក្ដី
ហស្នើហលខ 67 គឺជាពន្

លាក់ហលៀម្បចាំ្ នតាំចំនួន $300 លានហៅ
ហលើអ្នកហ្បើ្ោស់ដដល្តរូវោនបង្ខំឱតាយបង់្ោក់  
$.10 ស្មាប់្ ង់ោក់ឥវា៉តាន់នដីមួយៗហៅ
កដនលៃងគិតលុយហចញ។ គាមតានលុយមួយហសន
ណោនហៅបរិសា្តានហេើយ។ ទឹក្ោក់  
$300 លានទាំងអស់ោនហាងលក់ហ្គឿង
មហជូបជា្ោក់ចំហណញ។ បញតាឈប់ពន្ហលើ
្ង់ . . . សូមហោះហ្នតាតរំទាស់ហលើហសចក្ដី
ហស្នើហលខ 67 ។

គាំតទ គាំ្ទដល់ 67 ការោរកិច្ខិតខំ
្បឹងដ្បងដ៏ហជាគរ័យរបស់រដ្ឋ  

California ហដើមតាបដីហធវើបហងហើយ្ ង់ផ្តាស្ទិចោក់
អដីវា៉តាន។់ ្ង់ផ្តាស្ទិចសមា្តាប់សតវន្ព ព្ងយ
សំរាមក្នចុងសេគមន ៍ដំហេើងន្លៃសមា្តាត ហធវើឲតាយ
ស្ទះមា៉តាសុដីនដកនច្នហេើងវិញ។ ការហាមឃត់
្ង់ផ្តាស្ទិចោក់អដីវា៉តាន់កំពុងមាន្បសិទ្ភាព
ហៅក្នចុងសេគមន៍ចំនួន 150 ននរដ្ឋ  
CALIFORNIA ។ កុំបហណ្តាយឱតាយ
្កុមេ៊ុន្ ង់ោ្តាស្ទិចហៅរដ្ឋហផតាសង បញតាឈប់រដ្ឋ  
California ។ គាំ្ទហលខ 67 ។

លសចែ្ីអះអាង

�ំទស់ ការហោះហ្នតាតរំទាស់នឹង
វិធានការហនះមានន័យថា ៖ 

ហាងលក់ទំនិញមួយអាចបន្ផ្ល់្ ង់យួរ
ោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ង និង្ ង់ហផតាសងៗហទៀតហោយ
ឥតគិតន្លៃោន លុះ្តាដតចតាបាប់មូលោ្តានរឹត
បន្ឹងការហ្បើ្ោស់្ ង់ដបបហនះ។

គាំតទ ការហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើវិធានការ
ហនះមានន័យថា ៖ ហាងលក់

ហ្គឿងមហជូបហាងលក់ទំនិញ ឱស្សា្តានធំៗ  
និងហាងលក់្សា នឹង្តរូវោនហាម្ោមមិន
ឱតាយផ្ល់្ ង់យួរោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ង។ ជាទូហៅ
ហាងលក់ទំនិញនឹង្តរូវោនត្មរូវឱតាយគិតន្លៃ
យា៉តាងហហាចណស់ 10 ហសន ស្មាប់្ ង់
យួរហផតាសងៗហទៀត ដដលផ្ល់ឱតាយអតិ្ិរនហៅ
កដនលៃងគិតលុយហចញ។ ហាងលក់ទំនិញនឹង
អាចរកតាសាទុកចំណូលដដលរកោនហនាះស្មាប់
ហគាលបំណងជាក់លាក់។

ល្រើល្នញា្ររបស់អ្នែ�នន័យយា៉ញាងណា

សត�ប់ព័្រ៌�នបកន្្

គាំតទ
Mark Murray
California vs Big Plastic
921 11th Street, Ste. 420 
Sacramento, CA 95814
(916) 443-5422
murray@cawrecycles.org
protectplasticbagban.org

តប្ំង
No on 67
2350 Kerner Blvd., Suite 250 
San Rafael, CA 94901

លសចែ្ីកណនាំលយាងរហ័ស

16 | ហសចក្ដីដណនាំហយាងរេ័ស

ចូេទសញាេនាលេហទំព័ររបស់
រដ្ឋលេខាធិការ លដើ្ញាប ី៖
• ្សា្ជាវវិភាគទានយុទ្នាការ និងសកម្ភាពននការបញ្ចុះបញ្ជូល

cal-access.sos.ca.gov ឬ
powersearch.sos.ca.gov

• ហមើលហសចក្ដីដណនាំអ្នកហោះហ្នតាតជាភាសាហផតាសងៗហទៀត
www.voterguide.sos.ca.gov

• រកហមើលការិយាល័យហោះហ្នតាតរបស់អ្នកហៅន្ងៃហោះហ្នតាត
www.sos.ca.gov/elections/polling-place

• ទទួលព័ត៌មានអំពដីសនលៃឹកហ្នតាតហោះតាមសំបុ្ត
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail

• អានព័ត៌មានដដលមាន្បហយារន៍ស្មាប់អ្នកហោះហ្នតាតហលើកដំបូង
www.sos.ca.gov/elections/voting-california

• ទសតាសនាលទ្ផលហោះហ្នតាតផតាសាយបន្ផ្តាល់ ហ្កាយពដីការិយាល័យហោះ
ហ្នតាតបិទហៅន្ងៃហោះហ្នតាត
http://vote.sos.ca.gov

ការ្ ្រជាសំល�ង និងអែញាេរពុ្្ពធំៗ
ថនលសចែ្ីកណនាំកដេ�ន្ ្នុែ
ព័្រ៌�នស្ីពីការលោះល្នញា្រ
ហសចក្ដីដណនាំហនះមានផ្ល់រូនហោយឥតគិតកន្មជាភាសា អង់ហគលៃស, ចិន,  
េុិនឌដី, របែុន, ដខ្រ, កូហរេ, ហអសែតាបាញែចុល, តាហា្តាេចុក, ន្, និងហវៀតណម។ 

ហដើមតាបដីកុមែង់៖

 សូមទូរស័ព្ទហៅកាន់រដ្ឋហលខាធិការតាមរយៈបណ្តាញទូរស័ព្ទ
ឥតគិតន្លៃហលខ (888) 345-4917

 សូមចូលហៅហគេទំព័រ www.sos.ca.gov

 ទាញយកដខតាសអាត់សំហេងជា MP3 តាមហគេទំព័រ  
www.voterguide.sos.ca.gov/km/audio

កសវងរែការិយាេ័យលោះល្នញា្រ
របស់អ្នែ
ការិយាល័យហោះហ្នតាត គឺហរៀបចំបហងកើតហេើងហោយមនន្ដីហោះហ្នតាតហខានធដី។ ហៅ
ហពលអ្នកទទួលោនកូនហសៀវហៅសនលៃឹកហ្នតាតគំរូហខានធដីរបស់អ្នកតាមសំបុ្តពដីរបដី
សោ្តាេ៍មុនន្ងៃហោះហ្នតាត សូមរកហមើលអាសយោ្តានការិយាល័យហោះហ្នតាតរបស់
អ្នកហៅហលើខ្នងននហសៀវហៅហនះ។

អ្នកក៏អាចចូលទសតាសនាហគេទំព័ររបស់រដ្ឋហលខាធិការហៅ  
www.sos.ca.gov/elections/polling-place ឬទូរស័ព្ទមកកាន់
បណ្តាញទូរស័ព្ទឥតគិតន្លៃហលខ (888) 345-4917។

អ្នកក៏អាចហផញើសារជាអកតាសរ Vote ហៅកាន់ GOVOTE (468683) ហដើមតាបដី
រកទដីតាំងននការិយាល័យហោះហ្នតាតរបស់អ្នក។
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ការលោះល្នញា្រលៅរដ្ឋ California
ចតាបាប់រដ្ឋ California ត្មរូវឲតាយព័ត៌មានខាងហ្កាមហនះ្តរូវដតោនហោះពុម្ពហៅក្នចុងហសចក្ដីដណនាំហនះ។

្រំកណងបែញាេព័ន្ធ/ត្ររូវោនក្រងតាំងលោយេណបែញាេ
គណបកតាសនហយាោយទាំងឡាយអាចនឹងដតងតាំងហបក្ខរនជាផលៃជូវការសំរាប់តំដណងបកតាសព័ន/្្តរូវោនដតងតាំងហោយគណបកតាសហៅហពលហោះហ្នតាតបឋមោន។  
ហបក្ខរនដដល្តរូវោនដតងតាំងនឹងតំណងឲតាយគណបកតាសហនាះជាហបក្ខរនផលៃជូវការស្មាប់តំដណងជាក់លាក់ហៅការហោះហ្នតាតសាកល ហេើយសនលៃឹកហ្នតាតនឹង្ លៃចុះបញ្តាំង
ពដីការចាត់តាំងជាផលៃជូវការ។ អ្នកទទួលោនសំហេងហ្នតាតហលើសហគស្មាប់គណបកតាសនដីមួយៗហៅការហោះហ្នតាតបឋម អាចបន្ហៅការហោះហ្នតាតសាកល។ គណបកតាស
នានាក៏ហ្រើសហរីសមនន្ដីននគណៈកម្ការមរតាឈិមរបស់ហខានធដីហៅការហោះហ្នតាតបឋមផងដដរ។

អ្នកហោះហ្នតាតអាចហោះហ្នតាតោនដតហៅក្នចុងការហោះហ្នតាតបឋមរបស់គណបកតាសនហយាោយដដលពួកហគោនបង្តាញការហពញចិត្គាំ្ទហៅហពលចុះហ្មតាះហោះហ្នតាត
បែុហណ្តាះ។ បែុដន្គណបកតាសនហយាោយអាចអនុញ្តាតឲតាយបុគ្គលមានតាក់ដដលោនបដិហសធក្នចុងការបង្តាញការហពញចិត្ហលើគណបកតាសមួយ ហោះហ្នតាតហៅក្នចុងការហោះហ្នតាត
បឋមរបស់គណបកតាសហនាះ។

ដំកណងកដេត្ររូវោនក្រងតាំងលោយអ្នែលោះល្នញា្រ
គណបកតាសនហយាោយទាំងឡាយគឺមិនមានសិទិ្ឋដតងតាំងហបក្ខរនជាផលៃជូវការសំរាប់ ការិយាល័យអ្នកហោះហ្នតាតដដល្តរូវដតហ្រើសហរីសហោយអ្នកហោះហ្នតាតហៅហពល
ហោះហ្នតាតបឋមោនហទ។ ហបក្ខរនដដលដតងតាំងសំរាប់ដំដណងដដល្តរូវោនដតងតាំងហោយអ្នកហោះហ្នតាតហៅហពលហោះហ្នតាតបឋម គឺជាអ្នកដដល្តរូវដតងតាំង
ហោយពលរដ្ឋ គឺមិនដមនជាអ្នកដដល្តរូវដតងតាំងជាផលៃជូវការហោយ គណៈបកតាសណមួយហៅហពលហោះហ្នតាតសាកលហទ។ ហបក្ខរនដតងតាំងសំរាប់ដំដណងដដល្តរូវ
ោនដតងតាំងហោយអ្នកហោះហ្នតាតគួរដតបង្តាញគណបកតាសដដលហគហពញចិត្ឬគាមតានគណបកតាសដដលហគហពញចិត្ហៅក្នចុងសនលៃឹកហ្នតាត ក៏បែុដន្ការហ្រើសហរីសគណបកតាស  
ដដលហគហពញចិត ្គឺ្តរូវោនហធវើហេើងហោយហបក្ខរនដតមានតាក់ឯងគត ់ហេើយក៏្តរូវបង្តាញជាព័ត៌មានសំរាប់អ្នកហោះហ្នតាតដតបែុហណ្តាះ។ ហនះគឺមិនមានន័យថា ហបក្ខរន
្តរូវោនហគដតងតាំងឬយល់្ពមហោយគណបកតាសដដលដតងតាំងហទ ឬថាមានទំនាក់ទំនងរវាងគណបកតាសនិងហបក្ខរនហទ ហេើយគាមតានហបក្ខរនដដល្តរូវោនហ្រើសតាំង
ហោយអ្នកហោះហ្នតាតណមានតាក់នឹង្តរូវចាត់ទុកថាជាហបក្ខរនដតងតាំងជាផលៃជូវការរបស់គណបកតាសនហយាោយណមួយហេើយ។ ហៅក្នចុងកូនហសៀវហៅសនលៃឹកហ្នតាតគំរូនន
ហខានធដី គណបកតាសទាំងអស់អាចរាយហ្មតាះហបក្ខរនសំរាប់ដំដណងដដល្តរូវោនដតងតាំងហោយអ្នកហោះហ្នតាត ដដលោនទទួលហោយមានការគាំ្ទជាផលៃជូវការពដី
គណបកតាស។

អ្នកហោះហ្នតាតមានតាក់ៗអាចហោះហ្នតាតឱតាយហបក្ខរនណក៏ោនសំរាប់ដំដណងដដល្តរូវោនដតងតាំងហោយអ្នកហោះហ្នតាត ហបើសិនជាហបក្ខរនទាំងហនាះមាននូវគុណសមតាបត្ិ
ដដល្តរូវការសំរាប់ដំដណងហនាះ។ ហបក្ខរនកំពូលពដីរនាក់ដដលោនមកពដីការហោះហ្នតាតបឋម្តរូវបន្ហៅការហោះហ្នតាតសាកល សំរាប់ដំដណងដដល្តរូវោនដតងតាំង
ហោយអ្នកហោះហ្នតាត ហទាះបដីជាហបក្ខរនទាំងពដីរនាក់ហនាះមានការបញ្តាក់ដតងតាំងពដីគណបកតាសដដលហគហពញចិត្ដូចគានតាក៏ហោយ។ គាមតានគណបកតាសណមួយមានសិទ្ឋិោក់
ហបក្ខរនដដលហពញចិត ្គណៈបកតាសហនាះឱតាយបន្ហៅការហោះហ្នតាតសាកលោនហទ ហលើកដលងដតហបក្ខរនហនាះគឺជាហបក្ខរនមានតាក់ក្នចុងចំហណមអ្នកទទួលោនសនលៃឹកហ្នតាត
កំពូលទាំងពដីរហៅហពលហោះហ្នតាតបឋម។

ការិយាេ័យ្ ិនតបកាន់េណបែញាេ
គណបកតាសនហយាោយទាំងឡាយគឺមិនមានសិទ្ឋិដតងតាំងហបក្ខរនសំរាប់បំហរីការិយាល័យមិន្បកាន់គណបកតាសហៅហពលហោះហ្នតាតបឋមោនហទហេើយហបក្ខរនដដល
ឈរហ្មតាះហោះហ្នតាតសាកលតាបងគឺមិនដមនជាអ្នកដតងតាំងជាផលៃជូវការននគណបកតាសណមួយសំរាប់ការិយាល័យជាក់លាក់ហៅហពលហោះហ្នតាតសាកលហេើយ។ ហបក្ខរន
ដដលដតងតាំងសំរាប់ការិយាល័យគាមតានបកតាសព័ន្មិនអាចបង្តាញគណបកតាសដដលហគហពញចិត ្ឬមិនហពញចិត្ហៅក្នចុងសនលៃឹកហ្នតាតោនហទ។ អ្នកទទួលោនសំហេងហ្នតាត  
ភាគហ្ចើនបំផុតពដីររូប ហៅក្នចុងការហោះហ្នតាតបឋមនឹងបន្ហៅកាន់ការហោះហ្នតាតសកលស្មាប់ការិយាល័យមិន្បកាន់គណបកតាស។

អ្នែចូេវិភាេទនច្ញាបងៗដេ់បណាដញា
លបែ្ខ�នទូទំងរដ្ឋ និងវិធានការសន្រឹែល្នញា្រ
ហៅហពលដដលគណៈកមាមតាធិការមួយ (បុគ្គលមានតាក ់ឬមនុសតាសមួយ្កុមដដលទទួល ឬចំណយ្ោក់ស្មាប់ហគាលបំណងរះឥទ្ិពលហលើអ្នក
ហោះហ្នតាតឲតាយគាំ្ទ ឬរំទាស់បណ្តាហបក្ខរន ឬវិធានការននសនលៃឹកហ្នតាត) គាំ្ទ ឬរំទាស់វិធានការសនលៃឹកហ្នតាត ឬហបក្ខរន និងអង្តាស្ោក់
យា៉តាងតិច $1 លាន, គណៈកមាមតាធិការហនាះ្តរូវដតរាយការណ៍អំពដីអ្នកចូលវិភាគទានចមតាបងចំនួន 10 រូប ហៅកាន់គណៈកម្ការ ្បតិបត្ិ
នហយាោយយុត្ិធម ៌(FPPC) រដ្ឋ California។ គណៈកមាមតាធិការហនះ្តរូវដតហធវើបច្ចុបតាបន្នភាពអំពដីបញ្ដីអ្នកចូលវិភាគទានចមតាបងៗទាំង 10  
ហៅហពលមានការផ្តាស់ប្ជូរណមួយ ។

បញ្ដីទាំងហនះអាចរកោនហៅហលើហគេទំព័រ FPPC តាមអាសយោ្តាន http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html។

http://www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីរបស់រដ្ឋ ត្រូវបាៃទរៀបចំទោយអ្នកវិភាគៃចី្ិបញ្ញ្្ិ

ចំណុចហនះពិពណ៌នាអំពដីបំណុលសញ្តាប័ណ្ណកម្ដីរបស់រដ្ឋ ។ វាក៏ហលើក

យកការពិភាកតាសាអំពដីរហបៀបដដលហសចក្ដីហស្នើហលខ 51—សំហណើសញ្តា

ប័ណ្ណកម្ដីសាលា ឬមូលប័្តសាលាដដលមានតនមលៃជាទឹក្ោក ់9 
ោន់លានដុលា្តារ—ដដលនឹងបែះោល់ដល់តនមលៃចណំយរបស់រដ្ឋហលើ

សញ្តាប័ណ្ណកម្ដី ។

សាវតារ
ល្រើសញ្ញាប័ណ្ណែ្្ីជាអវ?ី សញ្តាប័ណ្ណកម្ដីជាវិធដីមួយដដលរោ្តា្ិោល  
និង្កុមេ៊ុននានាអាចខ្ដី្ោក់ោន ។ រោ្តា្ិោលរដ្ឋហ្បើ្ោស់

សញ្តាប័ណ្ណកម្ដីទូទាត់ជាចមតាបងហៅហលើដផនការកម ្ការសាងសង ់និង
បណ្តាគហ្មាងស្មាប់ការដកកុនជា្ ្ដីហេើងវិញនូវហេោ្តារចនាសម្ព័ន្ដដល

មាន្បហ្ទដូចជា សា្តាន ទំនប ់ពន្នាគារ ឧទតាយាន សាលាហរៀន និង
អគារការិយាល័យនានា ។ រដ្ឋលក់សញ្តាប័ណ្ណកម្ដីឲតាយអ្នកវិនិហយាគដដល

្តរូវទទួលោនការផ្គត់ផ្គង់្ វិកា "ជាមុន" ស្មាប់គហ្មាងទាំងហនះ និង
បនា្តាប់មកទូទាត់សងហៅអ្នកវិនិហយាគវិញនូវការ្ោក់ក្នចុងអំេចុងហពល

កំណត់មួយ ។

ល្រើលហ្រុអវីោនជា�នការលតបើសញ្ញាប័ណ្ណែ្្?ី មូលហេតុមួយនន

ការហចញសញ្តាប័ណ្ណកម្ដីហនាះ គឺថា តនមលៃចំណយធំៗននគហ្មាង

ហេោ្តារចនាសម្ព័ន្ទាំងហនះអាចមានលក្ខណៈលំោកទូទាត់ទាំងអស់ក្នចុង

ហពលដតមួយ ។ បដន្ថមហលើសពដីហនះហទៀត ហេោ្តារចនាសម្ព័ន្ពិតជាផ្ល់

នូវអត្ថ្បហយារន៍ជារួមក្នចុងរយៈហពលហ្ចើន្នតាំ ។ ដូហច្នះ វាសមហេតុផល 
ទាំងហៅហពលបច្ចុបតាបន្ន ក៏ដូចជាហពលអនាគត ស្មាប់្បជាពលរដ្ឋដដល

្តរូវរួយបង់្ោក់ទូទាត់ហលើគហ្មាងទាំងហនះ ។

ល្រើតបល្ទសញ្ញាប័ណ្ណែ្្ីសំខាន់ៗ �នអវីែ្ះ? សញ្តាប័ណ្ណកម្ដី

ចំនួនពដីរ្បហ្ទសំខាន់ៗដដលហ្បើហោយរដ្ឋហនាះ គឺជាសញ្តាប័ណ្ណ

កម្ដីដផ្នកកាតពវកិច ្និងមូលប័្តចំណូលជាទូហៅ ។ រដ្ឋទូទាត់សង

ហលើសញ្តាប័ណ្ណកម្ដីដផ្នកកាតពវកិច្ជាទូហៅ ហោយហ្បើ្ោស់មូលនិធិ

ទូហៅរបស់រដ្ឋ ។ មូលនិធិទូហៅ គឺជាគណនដី្បតិបត្ិការចមតាបងរបស់រដ្ឋ 
ដដលហ្បើ្ោស់ក្នចុងការចំណយស្មាប់ការអប់រំ ពន្ធានាគារ ការដ្ទាំ

សុខភាព និងហសវាកម្ហផតាសងៗហទៀត ។ មូលនិធិទូហៅ ្តរូវោន្ទ្ទង់

ជាចមតាបងហោយ្ោក់ចំណូល និងចំណូលពន្ហលើការលក ់។ ស្ថិត

ហ្កាមរដ្ឋធម្នុញ្ញ California អ្នកហោះហ្នតាត្តរូវដតយល់្ពមហលើ

ការទូទាត់សញ្តាប័ណ្ណកម្ដីដផ្នកកាតពវកិច្ជាទូហៅរបស់រដ្ឋ ។

ផ្ទចុយមកវិញ រដ្ឋទូទាត់មូលប័្តចំណូលដដលតាមធម្តាហ្បើ

ចំណូលដដលោនពដីន្លៃឈ្នលួល ឬការគិតន្លៃហផតាសងៗហទៀតដដល

ទូទាត់ឲតាយហោយអ្នកហ្បើហសវាននគហ្មាងហនាះ (ដូចជា ការោនមក

ពដីការបង់ន្លៃហ្បើយន្ប្សា្តាន) ។ ក្នចុងករណដីហផតាសងៗហទៀត មូលប័្ត

ចំណូលជាក់លាក់ទទួលោនការទូទាត់ឲតាយហោយការហ្បើមូលនិធិទូហៅ

របស់រដ្ឋ ។ ស្ថិតហ្កាមចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន មូលប័្តចំណូលរបស់រដ្ឋមិនត្មរូវ

ឲតាយមានការយល់្ពមពដីអ្នកហោះហ្នតាតហទ ។ (ហយើងកត់សមា្តាល់ហឃើញ

ថា ហសចក្ដីហស្នើហលខ 53 ដដលមានបរិយាយខាងហដើមហៅក្នចុងហសចក្ដី

ដណនាំអ្នកហោះហ្នតាត នឹងត្មរូវឲតាយមានមូលប័្តចំណូលរបស់រដ្ឋដដល

សរុបជាង 2 ោន់លានដុលា្តារស្មាប់ការទូទាត់ហលើគហ្មាងហទាល

របស់រដ្ឋដដល្តរូវទទួលោនការយល់្ពមពដីអ្នកហោះហ្នតាតហៅ

ទូទាំងរដ្ឋ ។)

ល្រើការលធវើហិរញ្ញបញាបទនសញ្ញាប័ណ្ណែ្្ីត្ររូវចំណាយអវីែ្ះ? បនា្តាប់ពដី

លក់សញ្តាប័ណ្ណកម្ដី រដ្ឋហធវើការបង់្ោក់្បចាំ្ នតាំ រេូតដល់សញ្តាប័ណ្ណ

កម្ដីទាំងហនាះ្តរូវោនទូទាត់អស់ ។ ការចំណយ្បចាំ្ នតាំហលើការទូទាត់

សងសញ្តាប័ណ្ណកម្ដី អា្ស័យជាចមតាបងហលើអ្តាការ្ោក់ និងរយៈហពល

ដដលសញ្តាប័ណ្ណកម្ដីទាំងហនាះ្តរូវទូទាត់សង ។ ជាហរឿយៗ រដ្ឋទូទាត់

សញ្តាប័ណ្ណកម្ដីក្នចុងរយៈហពល 30 ្នតាំ (្សហដៀងគានតានឹងការដដលមា្តាស់

ផ្ទះជាហ្ចើនដដល្តរូវទូទាត់ហលើ្ោក់កម្ដីហោយោក់វត្ថចុបញ្តាំដដរ) ។ 
ឧបមាថាអ្តាការ្ោក ់5 ភាគរយស្មាប់ការខ្ដី្ោក់ 1 ដុលា្តាររដ្ឋនឹង

ចំណយ្ោក់រិត 2 ដុលា្តារក្នចុងអំេចុងហពលទូទាត់សងធម្តារយៈហពល 
30 ្នតាំ ។ ក្នចុងចំនួន្ោក់ 2 ដុលា្តារ ហនាះ ្ោក់ 1 ដុលា្តារ នឹងោន

ហៅហលើការសង្ោក់ដដលោនខ្ដី (្ោក់ហដើម) និង្ោក់រិត 1 ដុលា្តារ

ស្មាប់ជាការ្ោក ់។ បែុដន្ហោយសារការទូទាត់សងសញ្តាប័ណ្ណកម្ដី

នដីមួយៗ មានរយៈហពលដល់ហៅ 30 ្នតាំហពញ ការចំណយបនា្តាប់ពដី

ការនលត្មរូវអតិផរណគឺតិចជាងខា្តាំង—្បដេលជា 1.30 ដុលា្តារ

ស្មាប់កម្ដី 1 ដុលា្តារនដីមួយៗ ។

សញ្ញាប័ណ្ណែ្្ីលហោ្ញារចនាស្្ព័ន្ធ  
និង្ វិការដ្ឋ
ចំនួនតោែ់បំណុេ្ ូេនិធិទូលៅ។ រដ្ឋមានសញ្តាប័ណ្ណកម្ដីហេោ្តារចនា

សម្ព័ន្ដដលគាំ្ទមូលនិធិទូហៅ ដដលមិនទាន់ទូទាត់រួចចំនួន្បដេលជា 
85 ោន់លានដុលា្តារ—ហោលគឺបណ្តាសញ្តាប័ណ្ណកម្ដី ដដលរដ្ឋកំពុង

ហធវើការទូទាត់្ោក់ហដើម និងការ្ោក ់។ ហលើសពដីហនះហទៀត អ្នកហោះ

ហ្នតាត និងអង្គនដីតិបញ្ញត្ិោនអនុម័តទឹក្ោក់្បដេល 31 ោន់លាន

ដុលា្តារននសញ្តាប័ណ្ណកម្ដីដដល្ទ្ទង់ហោយមូលនិធិទូហៅដដលមិនទាន់

ោនលក់ហៅហេើយ ។ ភាគហ្ចើនននសញ្តាប័ណ្ណកម្ដីទាំងហនះ្តរូវោនរំពឹង

ថា នឹង្តរូវលក់ហៅ្ នតាំខាងមុខៗ ហោយសារបណ្តាគហ្មាងបដន្ថម្តរូវការ

មូលនិធ ិ។ ក្នចុង្ នតាំ 2015-16 ការទូទាត់សងវិញននសញ្តាប័ណ្ណ

កម្ដីហេោ្តារចនាសម្ព័ន្របស់មូលនិធិទូហៅ សរុបជាទឹក្ោក់មានរិត 6 
ោន់លានដុលា្តារ ។
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ទិដ្ឋភាពទូតៅននបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីរបស់រដ្ឋ បន

ផលប៉លះពាល់ននការតបាលះត្នញា�តនលះតៅតលើការទូទា�់បំណុល ។ សំទណើ 

សញ្ញា  ប័ណ្ណ  កម្ចី  សាលា  ទលើ សៃលៃឹក ទឆ្ញា្រ ទៃះ (ទសចក្ចី ទសនើ ទលខ 51) 
ៃឹង អាច អៃុញ្ញា្រ ឲញាយ រដ្ឋ ខ្ចី តរាក់ បដៃថែម  ចំៃួៃ 9 ពាៃ់ លាៃ ដុលា្ញារ ទដយ 

ការ លក់ សញ្ញា ប័ណ្ណ កម្ចី កា្រព្វកិច្ ទូទៅ ឲញាយ ទៅ អនកវិៃិទយាគ ។ ចំៃួៃ 
ទឹក តរាក់ ទៃះ ដដលត្ររូវ ការ   ទដើមញាបចី ទូទា្រ់ តរាក់ ទដើម ៃិង ការ តរាក់ ទលើ 

សញ្ញា ប័ណ្ណ កម្ចី ទាំង ទៃះ ដដល ទគ ស្ាញាល់ ែង ដដរ ថា ជាទសវា បំណុល ៃឹង 
អាតស័យ ទលើ លម្ិ្រ ជាក់លាក់ នៃ ការ លក់ សញ្ញាប័ណ្ណ  កម្ចី ។ ទយើង សៃ្ម្រ 

ថា អតតា ការ តរាក់  5 ភាគ រយ  ដដល សញ្ញា ប័ណ្ណ កម្ចី ទាំង ទនាះ ៃឹង 
ត្ររូវ រាៃ ទចញ លក់ កននុង រយៈទពល ទតចើៃ  តរាំ ឆ្ញាំ ៃិង ដដល សញ្ញា ប័ណ្ណ កម្ចី 

ទាំង ទនាះ ៃឹង ត្ររូវ រាៃ ទូទា្រ់ សង កននុង រយៈ ទពល  30 ឆ្ញាំ ។ ទដយ 

អាតស័យទលើ ការសៃ្ម្រ អស់ ទាំងទៃះ ្រនមលៃ ទឹកតរាក់  ចំណាយ មូល 

ៃិធិ  ទូទៅ តបចាំ ឆ្ញាំ ដដល រាៃ រ៉ាញាៃ់សា្ញាៃ ជាមធញាយម ៃឹង មាៃ តបមាណ ជា 
500 លាៃ ដុលា្ញារ គឺ តបដហល ជា 8 ភាគរយ ទតចើៃ ជាង ចំៃួៃទឹកតរាក់ 

ដដល រដ្ឋ កំពុង ចំណាយ នាទពល បច្នុបញាបៃន ទចញ ពចី មូល ៃិធិ  ទូទៅ ទដើមញាបចី ទូទា្រ់ 

ទលើ ដែនក បំណុល ។ ទយើង រា៉ញាៃ់ សា្ញាៃ ថា វិធាៃការទៃះ អាច ត្ររូវ ការ ការ 

ទូទា្រ់ ទសវា បំណុល សរុប តបដហល 17.6 ពាៃ់ លាៃ ដុលា្ញារ  កននុង រយៈ 

ទពលជាង 35 ឆ្ញាំ អំ�នុង ទពល ដដល សញ្ញា ប័ណ្ណ កម្ចី  ៃឹង អាច ត្ររូវ រាៃ 

ទូទា្រ់ អស ់។

ផលប៉លះពាល់ននការតបាលះត្នញា�តនលះតៅតលើផលត្ៀបតសវាបំណុល 
(DSR) ។ សូចនាករ មួយ នៃ សា្ញាៃភាព បំណុល របស់ រដ្ឋ គឺ  DSR 
របស់ខលៃនួៃ ។ ែលទធៀបទៃះ បង្ញាញ អំពចី ចំដណក នៃ តរាក់ ចំណូល មូលៃិធិ 

ទូទៅ តបចាំ ឆ្ញាំ របស់ រដ្ឋ ដដល ត្ររូវ ទុក មួយ ដ�ក  សតមាប់ ការទូទា្រ់  ទសវា 

បំណុល  ទលើ សញ្ញា ប័ណ្ណ កម្ចី ទហដ្ញា រចនា សម្័ៃ្ធ ដូទចនះ ទហើយ មិៃ មាៃ  

សតមាប់ កម្មវិធចី ទែញាេង ទទៀ្រ របស់ រដ្ឋ ទទ ។ ដូច ដដល រាៃ បង្ញាញ កននុង 

រូបភាព 1 ទពល ទៃះ  DSR មាៃ តបមាណ ជា 5 ភាគរយ នៃ ចំណូល 

មូលៃិធិ ទូទៅ តបចាំ ឆ្ញាំ ។ ទបើ   អនក ទរាះ ទឆ្ញា្រ មិៃយល់តពមទលើ  សញ្ញា  ប័ណ្ណ  

កម្ចី  សាលា ដដល រាៃ ទសនើទ�ើង ទៅ ទលើ សៃលៃឹក ទឆ្ញា្រ ទៃះ ទទ ទយើង រា៉ញាៃ់ 

តបមាណ ថា  ទសវា បំណុល របស់ រដ្ឋ ទៅ ទលើ បណា្ញា សញ្ញា ប័ណ្ណ កម្ចី  ដដល 

រាៃ អៃុញ្ញា្រ រួចទហើយ ទនាះ តរាកដ ជា ៃឹង  ទៅៃឹង ត្រឹម 5 ភាគរយ   កននុង 

រយៈទពល ជាទតចើៃ ឆ្ញាំ បនា្ញាប់ ទៅ ទទៀ្រ ទហើយ ទតកាយ មក ទទៀ្រ ៃឹង ធា្ញាក់ 

ចុះ វិញ ។ ទបើ អនក ទរាះ ទឆ្ញា្រ យល់ តពម ទលើ សញ្ញា  ប័ណ្ណ  កម្ចី  សាលា ដដល 

រាៃ ទសនើ ទ�ើង ទលើ សៃលៃឹក ទឆ្ញា្រ ទៃះ ទយើង រា៉ញាៃ់ តបមាណ ថា វា ៃឹង អាច  

បទងកើៃ DSR តបដហល ជា មួយ ភាគ បចី នៃមួយ ចំណុច ភាគរយ   ទធៀប ទៅ 

ៃឹង អ្វចី ដដល   វា ៃឹង អាចទកើៃ  ទបើ មិៃ ដូទចា្ញាះ ទទ ។ DSR អនាគ្រ របស់ 

រដ្ឋ ៃឹង អាច ទ�ើង ខ្ស់ ជាង ្រួទលខ ដដល រាៃ បង្ញាញ កននុង រូប  ទបើ រដ្ឋ ៃិង 
អនកទរាះទឆ្ញា្រ យល់តពមទលើ  សញ្ញា ប័ណ្ណ កម្ចី បដៃថែមទៅ  ទពល អនាគ្រ ។
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ផលត្ៀបតសវាបំណុលមូលនិ្ិទូតៅ

រូបភាព 1

ភាគ រយ នៃ ចំណូល មូលៃិធិ ទូទៅ ដដល ចំណាយ ទលើ ទសវា បំណុល បណា្ញា សញ្ញា  ប័ណ្ណ  កម្ចី  
សាលា  ដដល រាៃ ទសនើ  

ត្ររូវ រាៃ អៃុញ្ញា្រ ប៉ុដៃ្ មិៃ ទាៃ់ រាៃលក់

រាៃទតគាង

បណា្ញាសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីដដលបានលក់រួចតេើយ
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ថ្ងៃទ ី10 កែ្រុល ្នញាំ 2016
ថ្ងៃទីដំបូងសត�ប់លោះល្នញា្រតា្សំបុត្រ

ថ្ងៃទ ី24 កែ្រុល ្នញាំ 2016
ថ្ងៃចុងលតកាយសត�ប់ចុះល្មញាះលោះល្នញា្រ។

ថ្ងៃទ ី1 កែវិច្ិកា ្នញាំ 2016
ថ្ងៃចុងលតកាយកដេ្ នន្ីលោះល្នញា្រលខានធីនរឹង
ទទួេោែញាយសុំរបស់អ្នែលោះល្នញា្រសត�ប់ 
សន្រឹែល្នញា្រកដេលោះល្នញា្រតា្សំបុត្រ។

ទ ី8 កែវិច្ិកា ្នញាំ 2016
ថ្ងៃលោះល្នញា្រ!

ត្ររូវចាំថា អលញ្ើញលៅលោះល្នញា្រ!
ការិយាល័យហោះហ្នតាតហបើកទា្តារហធវើការពដីហមា៉តាង 7:00 ្ពឹក ដល់ហមា៉តាង 8:00 លា្តាច 
ហៅន្ងៃហោះហ្នតាត!

កាេបរិលច្ទត្ររូវចងចា!ំ
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