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Debra Bowen 
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តាមរយៈការចុះប្មោះបោះប្នោតអ្នកោនបោះជំហានដំបូងក្ននុងការបដើរតួនាទតីដ៏សកម្មក្ននុងការកំណត់អនាគតរបស់
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បសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍ព័ត៌មានសំរាប់អ្នកបោះប្នោតជាផ្ូវការបនះបឡើង—គឺ្រាន់តតជាឧបករណ៍មួយក្ននុងចំបោមឧបករណ៍ជា
ប្ចើនសំរាប់អ្នកតសវងយល់អំពតីអវតីតដលមានបៅក្ននុងសន្លឹកប្នោតរបស់អ្នកប�ើយអំពតីរបបៀបដំបណើរការការបោះប្នោតបនះ។
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ប្នោតរបស់អ្នក,បោះប្នោតបៅទតីោ,ឬបតើប្នោតបោះតាមសំបុ្តរបស់អ្នក្តរូវោនទទួលឬបៅ—សូមទសោសនាបគ�ទំព័រ
www.sos.ca.gov/electionsឬទូរស័ពទេមកបលខពិបសសឥតបង់ថែ្តាមបលខ(888)345-4917។
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• ប្វើជាអ្នកបរៀបចំការបោះប្នោតបៅថែងៃបោះប្នោតបដយជួយឲោយការបោះប្នោតមានភាពងាយ្សួលសំរាប់អ្នកតដលមាន
សិទិ្ធបោះប្នោតទាំងអស់ប�ើយការពារសន្លឹកប្នោតរ�ូតទាល់តត្តរូវោនរាប់បដយមនន្តីបរៀបចំការបោះប្នោត។

• ផោសពវផោសាយព័តមានអំពតីកាលកំណត់ចុះប្មោះបោះប្នោតនិងសិទិ្ធបោះប្នោតតាមរយៈអ៊ីតមែល,បៅទូរស័ពទេ,កូន
បសៀវបៅព័ត៌មាននលឹងប័ណ្ណ្បកាស។
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្កុមជតជកតវកតែកជាមួយមិត្ភ័ក្,ិ្គរួសរនិងបមដលឹកនាំក្ននុងស�គមន៍។

បសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍បនះមានចំណងបជើងនិងបសចក្តីសបង្ខបថនវិធានការសន្លឹកប្នោតរដ្ឋតដលបរៀបបរៀងបដយអគ្បមធាវើKamala
D.Harris;ការវិភាគបដយឥតលំបអៀងថនវិធានការសន្លឹកប្នោតនិងការចំោយតដលអាចបកើតមានចំបពាះអ្នកបង់ពន្ធ្តរូវោន
បរៀបបរៀងបឡើងបដយអ្នកវិភាគនិតិបញ្ញត្ិMacTaylor;ទឡ្តីករណ៍រាំ្ទនិង្ប្ំងនិងសន្លឹកប្នោតគឺ្តរូវោនបរៀបបរៀងបឡើង
បដយអ្នករាំ្ទនិងអ្នកជំទាស់;អត្ថបទថនចោបាប់តដលោនដក់បស្នើ្តរូវោនបរៀបបរៀងនិងពិនិតោយតកលំអបដយអ្នកឳយឳវាទ
តផ្នកចោបាប់DianeF.Boyer-Vine;នលឹងព័ត៌មានដ៏មានសរៈ្បបយាជន៍ដថទៗបទៀត។ការបោះពុម្ពបសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍បនះ្តរូវ
ោនប្វើបឡើងប្កាមការ្តរួតពិនិតោយរបស់អ្នកបោះពុម្ពរដ្ឋDavidGerald"Jerry"Hill។

វាជាសិទ្ធិដ៏អស្ោរោយមួយក្ននុងលិទ្ធិ្បជា្ ិបបតយោយក្ននុងការមានជំបរើសមួយនិងសិទិ្ធបបញចេែមតិបយាបលរបស់អ្នក។
ដូចអ្នកដលឹងប�ើយ,ការ្បកួត្បតជងខ្ះៗពិតជា្បផិត្បបផើយតមនតទនជួនកាលវាឃ្ោត្្ោយពតីរានោ្តលឹមតតសន្លឹកប្នោតពតីរ-
បតីសន្លឹកបែុបោណោះ។ខ្នុំសូមបលើកទលឹកចិត្អ្នកឲោយចំោយបពលអានព័ត៌មានអំពតីបបក្ខជនមួយរូបៗនិងវិធានការសន្លឹកប្នោតបដយ
្បុង្បយ័ត្ន—ប�ើយដលឹងអំពតីសិទិ្ធបោះប្នោតរបស់អ្នក។

សូមអរគុណចំបពាះការ្បកាន់ោ្ោប់នូវករណតីយកិចចេជាពលរដ្ឋយា៉ោងយកចិត្ទុកដក់របស់អ្នកប�ើយតដលប្វើឲោយសំបឡងរបស់
អ្នក្តរូវោនឮបឡើង!

រដ្ឋបលោ្ិការ



តារាងមាតិកា  | 3

តារាងមាតិកា
ស�ៀវសៅ មគ្គុស្ទេ�ក៍ សោង-ឆាប់ រហ័�  9

�ំស�ើ បបជាមតិ
41   ច្បាប់�ញ្្ប័�្ណកម្ចីឆា្្ំ 2014 នៃការការពារលំសៅដ្្ៃអតចីតយុ្្ធជៃ ៃិងជៃគ្្ៃផទេទះ�មម្ែង 

រប�់អតចីតយុ្្ធជៃ។ ............................................................................................................. 10

42   ប័�្ណសារសាធារ�ៈ។ អង្បបជុំ សបើក ទ្្រ។ បរាក់ �ំ�ង ពចី រដ្ឋ សៅឲ្យ្ចីភ្្ក់ងារ មូលដ្្ៃ។ 
វិសសាធៃកម្ម រដ្ឋធម្មៃុញ្ញៃចីតិបញ្ញត្ិ។ ........................................................................................ 14

ស�ច ក្ចី  �សងខេប នៃ បំ�ុល  �ញ្្  ប័�្ណ  កម្ចី  រប�់  រដ្ឋ  18

ស�ច ក្ចី  ម្លែងការ�៍នៃសគល បំ�ង រប�់ គ� បក្ស ៃសោ រាយ   20

ការ  កំរិត ការ ចំណាយសលើយុ្្ធនាការ សោ� នា សដយ �្ម័បគ   ចិត្ �ំរាប់ 
សបកខេជៃតាមការិោល័យ សបជើ� តាំង ្ ូទំង រដ្ឋ  22

ស�ច ក្ចី  ម្លែង  ការ�៍រប�់ សបកខេ ជៃ  24

អត្ថប្នៃ�ំស�ើ ច្បាប់  40

ស�ចក្ចី  បបកា�   �ិ្្ធិ   ឯក ជៃ  រប�់ អ្នក  សរាទះ សឆា្្ត  47

្ំព័រ ព័ត៌មាៃ 
  រសបៀប សរាទះ សឆា្្ត .....................................................................................................................................................................................................4
  ការ សរាទះ សឆា្្តសៅ រដ្ឋ California ...............................................................................................................................................................5
  រកការិោល័យ សរាទះ សឆា្្តរប�់ អ្នក ........................................................................................................................................................6 
  តបមរូវការនៃអត្�ញ្្�  អ្នក សរាទះ សឆា្្តរប�់ រដ្ឋ ៃិង�ហព័ៃ្ធ .......................................................................................6
   ការ ចុទះ ស្្្ទះ សរាទះ សឆា្្ត ...................................................................................................................................................................................6
   ជំៃួយ �ំរាប់ អ្នក សរាទះសឆា្្ត មាៃ ពិការ ភព ........................................................................................................................................7
   អំពចី �ៃលែលឹក សឆា្្ត្ឡ្ចីករ�៍ .............................................................................................................................................................................8
   ការសរៀបចំពិស���ំរាប់អ្នកសរាទះសឆា្្តសៅ California ជាសោធា ៃិងសៅបរស្� .......................................8
  បំសរើ ជាបុគ្លិក សរៀប ចំការ សរាទះ សឆា្្ត ........................................................................................................................................................8
   មផៃ្ចី ម�្ឌលគ�ៈ កម្មការ   �មភព ............................................................................................................................................34
  ការិោល័យ សរាទះ សឆា្្ត តាម សោៃធចី ....................................................................................................................................................44
  ធៃធាៃ តាម បណា្្ញ អ៊ិៃធឺ�ឺត .........................................................................................................................................................46
  សតើអ្នក ផ្្�់ លំសៅឬតាំងពចី អ្នក រាៃ សរាទះ សឆា្្ត ចុងសបកាយ បង្អ�់ ?  ............................................................................46

�ំរាប់ ព័ត៌មាៃ សបចើៃ ម្ម ស្ៀតអំពចី �ិ្ិ្ធ សរាទះ សឆា្្តរប�់ អ្នក 
�ូម អាៃ ្ ំព័រ 47 នៃ ស�ៀវសៅ មគ្គុស្ទេ�ក៍ សៃទះ។



4 | 

រប�ៀ�បោះប្នោត
អ្នកមានជប្រើសពីរបៅបពលបោះប្នោត។ អ្នកអាចបោះប្នោតបោយផ្ោល់បៅកននលែងបោះប្នោតរួយបៅក្ននុងបោនធី 
រ�ស់អ្នកឬ អ្នកអាចបោះប្នោតបោយប្ញើតារសំ�ុ្ត។

អ្នករិន ចាំ ោច់ ្តរូវ នត បោះ ប្នោត រាល់ ការ ្�កួត ្�នជង បៅ ក្ននុង សនលែលឹក ប្នោត រ�ស់ អ្នក បេ ។ សនលែលឹកប្នោត រ�ស់ អ្នក នលឹង 
្តរូវ រា�់ រាល់ ការ ្�កួត ្�នជង នែល អ្នកបោះ ប្នោត ។

បែើរោបី ចង់ ្រា� ព័ត៌ មាន នែរ បេៀត អំពី សិេិ្ធ បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នក សូរ អាន េំព័រ 47 នន បសចក្ី នែនាំបនះ ។

បោះ ប្នោត តារការិយាល័យ  បោះ ប្នោតបៅ នែងៃ បោះ ប្នោត

ការិយា ល័យ  បោះ  ប្នោត ប�ើក ទ្ោរ បធវើ ការ ពី បមា៉ោង 7:00 ្ពលឹក ែល់បមា៉ោង 8:00 ល្ោច បៅ នែងៃ បោះ ប្នោត ។ បោន ធី ខលែះៗ អនុញ្ោត ឲោយ 
បោះ ប្នោតរុន  បៅតារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោតរួយ ចំនួន  នា រុន នែងៃ បោះ ប្នោត ។

បៅ បពល អ្នក អប្ជើញ រក ែល់ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត  �ុគ្គលិក បធវើការ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត  នលឹង សួរ ប្មោះ អ្នក ប�ើយ 
ពិនិតោយ ប្ទៀង ផ្ោត់រារួយ �្ជីចុះ ប្មោះអ្នក  បោះ ប្នោតតារការិយាល័យ បោះ ប្នោត បនាះ ។ ប្កាយពី អ្នក ចុះ �ត្ថ បលោ ្តង់ កននលែង 
�នា្ោ�់ ពី ប្មោះ អ្នកបៅ ក្ននុង �្ជី  �ុគ្គលិក បធវើការ  បៅការិយាល័យ បោះ ប្នោតនលឹង ្ ្ល់ ជូន អ្នក នូវ សនលែលឹក ប្នោតរួយ សនលែលឹក  បលខកូែ 
ពិបសស  ឬកាតបរេរេូរីកុំ ពោយូេ័រ អា្ស័យ បលើ ្�ព័ន្ធ បោះ ប្នោត នែល បគ ប្�ើ បៅ ក្ននុង បោន ធី ។   អប្ជើញ បៅ តូ� បោះ ប្នោតឯកជន 
ប�ើយ ចា�់ ប្្ើរ បោះ ប្នោត ។

�ុគ្គលិក បធវើការបៅ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត  បៅ េី បនាះ គឺ បែើរោបី ជួយ អ្នក បោះ ប្នោត រា រួយ នូវែំបែើរ ការ បោះ ប្នោត ។ ប�ើ សិន 
រា អ្នក រិន សូវយល់ពី រប�ៀ� បោះ ប្នោត  សួរ �ុគ្គលិក បធវើ ការ បៅការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ឲោយ បគ ជួយ នែនាំ ពី រប�ៀ� ប្�ើ ្� ព័ន្ធ បោះ 
ប្នោត  ។ ប�ើ សិន រា អ្នក គូស សនលែលឹក ប្នោត ខុស សួរ �ុគ្គលិក បធវើ ការ បៅ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ឲោយ បគ ជួយ នែនាំ ពី រប�ៀ�នក តំរូវ 
សនលែលឹក ប្នោត ខុស បនាះ ។ ប�ើ សិន រា អ្នក ្តរូវ ការ  អ្នក អាច សួរ បគ អំពី សនលែលឹក ប្នោត ែ្ី រួយ បេៀត ប�ើយ គូស បោះ រា ែ្ី ប�ើង វិញ ។

ចោបា�់ រែ្ឋ និង ចោបា�់ ស�ព័ន្ធ តំរូវឲោយ អ្នក បោះ ប្នោត ្គ�់ រូ�មាន លេ្ធភាព បោះ ប្នោត បោយ ឯក ជន  ប�ើយ បោយ ឯក រាជោយ  ។ ្�ព័ន្ធ 
បោះ ប្នោត ខលែះ ្តរូវ ោន បរៀ� ចំ ប�ើង រា ពិបសស សំរា�់ ជួយ អ្នក បោះ ប្នោត នែល មាន ពិការ ភាព ។ ការិយាល័យ បោះ ប្នោត និរួយៗ 
តំរូវ ឲោយ មានមា៉ោសុីន បោះ ប្នោត រួយយា៉ោង តិច  នែល អនុញ្ោត ឲោយ អ្នក បោះ ប្នោត រួរ ទំង អ្នក  បោះ ប្នោត ពិការ ន្្នក ឬ មាន �ញ្ោ បរើល 
រិន ប�ើញ ឲោយ បោះ ប្នោត ោន បោយ រិន ចាំោច់ មាន ជំនួយ ប�ើយ ។  មា៉ោ សុីន បោះ ប្នោត ក៏ អាច្តរូវ នត អនុញ្ោត ឲោយ អ្នក ប្ទៀង 
ផ្ោត់ជំបរីស រ�ស់ អ្នក  ប�ើយ ប�ើ សិន រា មាន កំ�ុស មា៉ោ សុីន បនាះ អនុញ្ោត ឲោយ អ្នក នក តំរូវ ជំបរីស បនាះ ោន ។

បោះ ប្នោត តារ សំ�ុ្ត

ប�ើ សិន រា អ្នក រិន នរន រា អ្នក បោះ ប្នោត តារ សំ�ុ្ត អចិន្តន្យ៍  (ធ្ោ�់ មាន ប្មោះ បៅ ថា អ្នក បោះ ប្នោតអវត្មាន)  អ្នក អាច បៅ 
នតប្ជើស បរីស បោះ ប្នោតតារ សំ�ុ្ត បៅ ក្ននុង ការ បោះ ប្នោត បនះ ។  កូន  បសៀវបៅ  សនលែលឹក  ប្នោត  គំរូតារ បោន ធី រ�ស់ អ្នកមាន េ្រង់ 
ោក់ ពាកោយ សុំ សំរា�់ សនលែលឹក ប្នោត  បោះ តារ សំ�ុ្ត ។ នែងៃ ចុង ប្កាយ សំរា�់ បស្នើ សុំ សនលែលឹក ប្នោត  បោះ តារ សំ�ុ្ត ពី ការិយា ល័យ បោះ 
ប្នោត តារ បោន ធី រ�ស់ អ្នក  គឺ  នែងៃ េី 27 នខ ឧសភា ។

ប្កាយ ពី អ្នក ោន គូស បៅ ក្ននុងសនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្តរួច ប�ើយ ោក់ វា បៅ ក្ននុង  ប្រោរ សំ�ុ្ត រា ្ លែូវ ការ នែល បគ ្ ្ល់ ឲោយ ពី 
ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត តារ បោន ធី  រួច ប�ើយ �ិត វា ឲោយ ជិត ។ ចុះ �ត្ថ បលោ បៅ ោង ប្រៅប្រោរ សំ�ុ្ត ែូច តារ ការ �ង្ោញ ។ 
អ្នក អាច ប្ញើ សនលែលឹក ប្នោតនែល បោះ តារ សំ�ុ្ត បនាះ បោយ ៖

• ប្ញើ វា បៅ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត  បោន ធីរ�ស់ អ្នក ។

• យក វា បោយ ផ្ោល់  ខលែលួនបៅ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត  ឬរនទីរ បោះ ប្នោត ក្ននុង បោន ធី រ�ស់អ្នកបៅ ក្ននុង នែងៃ បោះ ប្នោត ។

• អនុញ្ោត ឲោយភាគី េី �ី ្ស� ចោបា�់   ( �្ី/្�ពន្ធ, កូន, ឳពុក/មា្ោយ, ជីែូន ជីតា, បៅៗ, �ង/�្ូន ្�ុស, �ង/�្ូន ្សី ឫជន នែល រស់ បៅ ក្ននុង 
្ទះរារួយ អ្នក)  ឲោយយក ប្នោត បនាះ រក ការិយាល័យ ក្ននុង នារ អ្នក បៅ ការិយាល័យ បោះ ប្នោត ឬ រនទីរ បោះ ប្នោត បៅ  ក្ននុង បោន ធី រ�ស់ អ្នក 
បៅ នែងៃ  បោះ  ប្នោត ។

សនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្ត្តរូវ នត ោន េេួល បោយ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត តារ បោន ធីរិន ឲោយ យឺត រាង បមា៉ោង  8:00 យ�់ បៅ នែងៃ 
បោះ ប្នោត ែូបច្នះ ្តរូវ ឲោយ រាក់ ចោបាស់ ថា ប្ញើ សនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្ត រ�ស់ អ្នកឲោយ ោន រុន នែងៃ បោះ ប្នោត ។

បទះ �ី រា អ្នក េេួលសនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្ត រ�ស់ អ្នក រួច ប�ើយ  អ្នក អាច ែូរ ចិត្ ោន ប�ើយ បៅ បោះ ប្នោត បៅ តារ 
ការិយាល័យ បោះ ប្នោតបៅ នែងៃ បោះ ប្នោត ។ នាំ យក សនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្ត រ�ស់ អ្នក បៅការិយា ល័យ បោះ  ប្នោត  ប�ើយ 
្�គល់ វា បៅ ឲោយ �ុគ្គលិក បធវើ ការ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត បែើរោបី �្ូរ យកសនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ ការិយាល័យ បោះ ប្នោត វិញ ។  ប�ើ 
សិន រា អ្នក រិន មាន សនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្ត បេ  អ្នក នលឹង ្តរូវ អនុញ្ោត ឲោយ បោះប្នោតតារ សនលែលឹក ប្នោត �ប្តោះ អាសន្ន រួយ ។
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ចោបាប់ការបោះប្នោតបឋមសំរាប់ប្រើសបរើសបបក្ខរនកំពូលពីរនាក់ត្មរូវថា្្រប់បបក្ខរនទាំងអស់ឈរប្មោះ
សំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំង្រឺ្តរូវចុះប្មោះបៅក្ននុង្កដាសសន្លឹកប្នោតតតមួយ។កន្ង
មកពីមុនបៅថាការិយាល័យបកោសព័ន្ធការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំង្រឺជាការិយាល័យនីតិបញ្ញត្ិរដ្ឋ,
ការិយាល័យសភាននសហរដ្ឋអាបមរិក,និងការិយាល័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ។

ក្ននុងការបោះប្នោតបឋមបដាយបបើកចំហនិងការបោះប្នោតសកលអ្នកអាចបោះប្នោតឲោយបបក្ខរនណាក៏ោនបដាយមិន
្រិតពី្រណបកោសអាទិភាពតដលអ្នកោនបង្ោញបៅក្ននុងទ្មង់ចុះប្មោះបោះប្នោត។ក្ននុងការបោះប្នោតបឋមបបក្ខរនពីរ
នាក់ទទួលសន្ឺកប្នោតប្ចើនជាងប្រ—បដាយមិន្រិតពី្រណបកោសអាទិភាព—នលឹង្បកួតបៅក្ននុងការបោះប្នោតសកល។
បបើសិនជាបបក្ខរនទទួលសំបេងប្នោតភា្រប្ចើន(50ភា្ររយ+1),ការបោះប្នោតជាសកលបៅតត្តរូវបោះ។

្បព័ន្ធបោះប្នោតចំហបឋមរដ្ឋCaliforniaមិនអនុវត្ចំបោះបបក្ខរនតដលឈរប្មោះសំរាប់្បធានាធិបតីននសហរដ្ឋ
អាបមរិក,្រណៈកម្មការកណា្ោលសំរាប់បោនធីឬការិយាល័យក្ននុងតំបន់។

ចោបាប់រដ្ឋCaliforniaត្មរូវឲោយព័ត៌មានោងប្កាមបនះ្តរូវតតមានបោះពុម្ពបៅក្ននុងបសចក្ីរូនដំណលឹងបនះ។

អ្នកបោះប្នោតោន្តរូវតតងតាំង
្រណបកោសនបយាោយទាំងឡាយ្រឺមិនមានសិទិ្ឋបដើមោបីតតងតាំងបបក្ខរនជាផ្លូវការសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោត
តតងតាំងបៅបពលបោះប្នោតបឋមោនបទ។បបក្ខរនតដលោនតតងតាំងសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំងបៅ
បពលបោះប្នោតបឋម្រឺជាអ្នកតតងតាំងននពលរដ្ឋ្រឺមិនតមនជាអ្នកតតងតាំងផ្លូវការបដាយ្រណៈបកោសណាមានោក់បៅបពល
បោះប្នោតសាកលបទ។បបក្ខរនតតងតាំងសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំង្រួរតតមាន្រណបកោសអាទិភាពរបស់
ប្រឬគមោន្រណបកោសអាទិភាពរបស់ប្រោនតចងបៅក្ននុងសន្លឹកប្នោតក៏ប៉ុតន្ការចាត់តាំង្រណបកោសអាទិភាព្រឺ្តរូវោន
ប្រើសបរើសបដាយបបក្ខរនតតមានោក់ឯងបហើយក៏មានបង្ោញសំរាប់ជាពត៌មានរបស់អ្នកបោះប្នោតតតប៉ុបណាណោះ។បនះ្រឺមិន
មានន័យថាបបក្ខរន្តរូវោនប្រតតងតាំងឬយល់្ពមបដាយ្រណបកោសតដលតតងតាំងបទឬថាមានទំនាក់
ទំនងរវាង្រណបកោសនិងបបក្ខរនបទបហើយគមោនបបក្ខរន្តរូវោនតតងតាំងបដាយអ្នកបោះប្នោត្រួរ្តរូវចាត់ទុកថា
បបក្ខរនតតងតាំងជាផ្លូវការរបស់្រណបកោសនបយាោយណាមួយបេើយ។បៅក្ននុងកូនបសៀវបៅបោះប្នោត្រំរូននបោនធី
្រណបកោសទាំងអស់អាចចុះរាយប្មោះបបក្ខរនសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំងតដលោនទទួលបដាយមាន
ការគំ្ទជាផ្លូវការពី្រណបកោស។

អ្នកបោះប្នោតមានោក់ៗអាចបោះប្នោតសំរាប់បបក្ខរនណាក៏ោនសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំងបបើសិនជា
បបក្ខរនទាំងបនាះរួបនូវ្រុណសមោបត្ិននការតំរូវបផោសងៗបទៀតបដើមោបីប្រើសតាំងសំរាប់ការិយាល័យបនាះ។បបក្ខរនកំពូល
ពីរនាក់តដលោនមកពីការបោះប្នោតបឋម្តរូវបន្បៅការបោះប្នោតសាកលសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំង
បទាះបីជាបបក្ខរនទាំងពីរនាក់បនាះមានការបញ្ោក់តតងតាំងពី្រណបកោសអាទិភាពដូចគនោក៏បដាយ។គមោន្រណបកោសណា
មួយមានសិទ្ឋិដាក់បបក្ខរនតដលតតងតាំងបដាយ្រណៈបកោសអាទិភាពឱោយបន្បៅការបោះប្នោតសាកលោនបទបលើក
តលងតតបបក្ខរនបនាះ្រឺជាបបក្ខរនមានោក់ននចំបណាមអ្នកទទួលសន្លឹកប្នោតកំពូលទាំងពីរបៅបពលបោះប្នោតសាកលោបង។

ការិយាល័យប្រៅបកោសព័ន្ធ
្រណបកោសនបយាោយទាំងឡាយ្រឺមិនមានសិទ្ឋិតតងតាំងបបក្ខរនខ្លួនសំរាប់បំបរើការិយាល័យពីប្រៅបកោសព័ន្ធបៅបពលបោះ
ប្នោតសាកលោបងោនបទ,បហើយបបក្ខរនតដលឈរប្មោះបោះប្នោតសាកលោបង្រឺមិនតមនជាអ្នកតតងតាំងជាផ្លូវការនន
្រណបកោសណាមួយសំរាប់ការិយាល័យជាក់លាក់បៅបពលបោះប្នោតសាកលបេើយ។បបក្ខរនតដលតតងតាំងសំរាប់
ការិយាល័យប្រៅបកោសព័ន្ធមិនអាចចាត់តាំងសំរាប់្រណបកោសអាទិភាពរបស់ប្រឬមិនមាន្រណបកោសអាទិភាពរបស់ប្រ
បទបៅក្ននុងសន្លឹកប្នោតបទ។អ្នកទទួលការជាប់ប្នោតកំពូលពីររូបបពលបោះប្នោតសាកលោបងបនាះបន្បៅការបោះប្នោត
សាកលសំរាប់ជាបបក្ខរនការិយាល័យបៅប្រៅបកោសព័ន្ធ។
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នសវង រក ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នក 
ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត គឺបរៀ� ចំ �បងកើតប�ើង បោយ រ្តន្ី បោះ ប្នោត បោន ធី ។

បពល្ អ្នក េេួលកូន  បសៀវបៅ  សនលែលឹក  ប្នោត  គំរូពី បោន ធីតារ សំ�ុ្ត  ពី រ-�ី អាេិតោយ  រុន នែងៃ បោះ ប្នោត  រក បរើល ការិយាល័យ បោះ 
ប្នោត រ�ស់ អ្នកបៅ ោង ខ្នង នន បសៀវ បៅ បនាះ ។  

ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត បោន ធី រា ប្ចើន ្ ្ល់ ជូន រប�ៀ� ជួយ រក បរើល ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត តារ រយៈ បគ� េំព័រ តារ 
រយៈបលខេូរស័ពទ បោយ ឥតគិត នែលែ ។ សំរា�់ ចង់ ែលឹង ព័ត៌ មាន នែរ បេៀត សូរ េសោសនា បគ� េំព័រ រ�ស់ រែ្ឋ   បលោធិការបៅ  
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm  ឬេូរ ស័ពទ រក  �្តោញ ឥតគិត នែលែតារ  �្តោញ ពិបសស បលខ 
(888) 345-4917 ។

បៅ នែងៃ បោះ ប្នោត ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត នលឹង ប�ើក ទ្ោរ ពី បមា៉ោង 7:00 ្ពលឹក ែល់ បមា៉ោង  8:00 យ�់  ។  ប�ើ សិន រា អ្នក បៅ ក្ននុង ជួរ ចាំ 
បោះ ប្នោត រុន បមា៉ោង 8:00 យ�់ អ្នក នលឹង អាច បោះ ប្នោត ោន ។

ប�ើ សិន រា ប្មោះ រ�ស់ អ្នក រិន មាន ប�ើញ បៅ ក្ននុង �្ជី បោះ ប្នោត បៅ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នក អ្នក មាន សិេិ្ធ បោះ 
ប្នោត បលើ សនលែលឹក ប្នោត�ប្តោះ អាសន្ន បៅ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ្ រួយ ក៏ោនបៅ ក្ននុង បោន ធី នែល អ្នក ោន ចុះ ប្មោះ 
បោះ ប្នោត ។

ប�ើ សិន រា អ្នក ផ្ោស់ លំបៅ បៅ អា សយ ោ្ោន ែ្ី ប្កាយ ពី នែងៃ េី 19 នខ ឧសភា ្នោំ 2014 អ្នក អាច បោះ ប្នោត បៅតារ ការិយា ល័យ បោះ 
ប្នោត ចាស់ រ�ស់ អ្នក ោន ។

ត្ររូវការអត្សញ្ោែ  អ្នក បោះ ប្នោតបោយ រែ្ឋ និង ស� ព័ន្ធ

បសទើរ នត ្គ�់ ករែី  អ្នក បោះ ប្នោត រែ្ឋ California រិន ត្ររូវ ឲោយ �ង្ោញអត្សញ្ោែ  �័ែ្ណ រុន បពល បោះ ប្នោត ប�ើយ ។  ប�ើ 
សិន រា អ្នក បោះ ប្នោតបលើក េី រួយ  �នា្ោ�់ ពី ោន ចុះ ប្មោះ បោះតារ សំ�ុ្ត    នត  រិន ោន ្ ្ល់ បលខ�័ែ្ណ ប�ើក �រ បលខអត្ 
សញ្ោែ�័ែ្ណរែ្ឋ California ឬ បលខ ចុង�ួន តួ រ�ស់បលខ សន្ិ សុខ សង្គរ រ�ស់ អ្នក បគ នលឹង សុំ ឲោយ អ្នក�ង្ោញអត្ សញ្ោែ �័ែ្ណ 
បពល អ្នក អប្ជើញ បៅការិយាល័យ បោះ ប្នោត ។   

ោងប្ការបនះ រា�្ជីភាគ ខលែះននេ្រង់អត្ សញ្ោែ �័ែ្ណរាង 30 នែលបគ េេួលយក ។ អ្នកអាច អប្ជើញ ចូល េសោសនា 
បគ �េំព័ររ�ស់  រែ្ឋ   បលោធិការ ប�ើយរក បរើល �្តោញ "Help America Vote Act Identification Standards" បៅ 
www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm ។

• �័ែ្ណ ប�ើក �រ ឬ អត្ សញ្ោែ �័ែ្ណ បចញ បោយ រែ្ឋ

• លិខិត ឆលែង នែន

• អត្សញ្ោែ �័ែ្ណ និបយាជិក

• �័ែ្ណឥែទន ឬឥែពន្ធ

• អត្សញ្ោែ�័ែ្ណបយាធ

• អត្សញ្ោែ�័ែ្ណសិសោស

• អត្ សញ្ោែ�័ែ្ណកលែលឹ� សុខភាព

• អត្ សញ្ោែ �័ែ្ណន្នការ ធនា រា៉ោ�់ រង

ការ ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោត 

អ្នក េេួល ខុស ្តរូវ បធវើ �ច្នុ�ោបន្ន ភាពការ ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នក  ប�ើ អ្នក ផ្ោស់ �្ូរ អាសយ ោ្ោនេី លំបៅ, �្ូរអាសយោ្ោន ប្ញើ 
សំ�ុ្ត, �្ូរ ប្មោះ , ឬ ចង់ �្ូរ ឬ ប្ជើស យកគែ �កោស អា េិភាព ។ 

ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោត គឺ ងយ ្សួលរាង ពី រុន  រារួយ នលឹង េ្រង់ តារ�្តោញ អ៊ិនធឺែិត តារ អាសយោ្ោន 
http://registertovote.ca.gov ។  េ្រង់ ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោតក៏ មាន តារបសទើរ ្គ�់  ការិយា ល័យ ន្�សែីយ៍, �្្ោ ល័យ , ការិយា 
ល័យរោ្ោ ្ ិោល តារ បោន ធី និង ្កុង និង ការិយា ល័យរែ្ឋបលោ ធិការ រែ្ឋ California។  
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ជំនួយសម្រាប់អ្នកបោះប្នោតរានពិការភាព
កូនបសៀវបៅសន្លឹកប្នោតគំរូតាមបោនធីរបស់អ្នករានរួមនូវការណែនាំពីរបបៀបណែល
អ្នកបោះប្នោតរានពិការភាពរានលទ្ធភាពបោះប្នោតបោយឯកជននិងឯករាជោយប�ើយវា
រានបង្ោញនូវនិមិត្តរូបអន្តរជាតិអំពីផ្លូវបេញេូលបបើសិនជាកណន្ងការិយាល័យបោះប្នោត
របស់អ្នករានផ្លូវបេញេូលសំរាប់អ្នកបោះប្នោតរានពិការភាព។

បបើសិនជាអ្នកម្តរូវការជំនួយគូសបលើសន្លឹកប្នោតរបស់អ្នកអ្នកអាេបម្ជើសបរើសមនុសោសពីរ
នាក់សំរាប់ជួយអ្នកបោះប្នោតែរាបណាអ្នកបនាះមិនណមនជានិបយាជករបស់អ្នក,ទីភានោក់
ងររបស់និបយាជកអ្នក,អ្នកែលឹកនាំស�ជីពកម្មកររបស់អ្នកឬទីភានោក់ងរស�ជីពកម្មករ
របស់អ្នក។

បបើសិនជាការបោះប្នោតតាមេិប្ចើមថ្នល់រានបៅតាមការិយាល័យបោះប្នោតរបស់អ្នក
អ្នកអាេេូលឲោយជិតបបើអាេបធវើោនបៅកណន្ងបោះប្នោតបនាះប�ើយមនន្តីបរៀបេំការបោះ
ប្នោតនលឹងនាំយកប្្ីប្មោះអ្នកបោះប្នោតមកឲោយអ្នកេុះ�ត្ថបលោ,សន្លឹកប្នោត,និង
សរា្ោរៈបោះប្នោតបផោសងៗបទៀតណែលអ្នកម្បណ�លម្តរូវការបោះជាអ្នកតាមពិតបៅបលើ
េិប្ចើមថ្នល់,បៅក្ននុងឡាន,ឬបផោសងពីបនះ។សូមោក់ទងមកការិយាល័យបោះប្នោតតាម
បោនធីរបស់អ្នកសួរបគបបើបៅកណន្ងបោះប្នោតអ្នកបនាះរានការបោះប្នោតតាមេិប្ចើម
ថ្នល់។

បលោធិការរែ្ឋផលិតបសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍ព័ត៌រានអ្នកបោះប្នោតជាផ្លូវការជាសបម្ងនិង
បោះពុម្ពជាអកោសរធំៗបែើមោបីធានាអ្នកបោះប្នោតណែលពិការណ្្នកឬបមើលមិនប�ើញរាន
លទ្ធភាពទទួលព័ត៌រានអំពីសន្លឹកប្នោតទូោំងរែ្ឋ។បសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍បនាះផលិតបេញ
ជាភាសាអង់បគ្ស,េិន,�ុិនឌ,ីជប៉ុន,ណ្្មរ,កូបរេ,បអស៉ោបាញ៉នុល,តាហ្ោឡនុក,ថថ,និង
បវៀតណាម។បែើមោបីបញ្ោសុំបសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍ោំងបនះជាទម្មង់ណាមួយបោយគមោនបង់
ថថ្សូមទូរស័ពទេមកការិយាល័យបលោធិការរែ្ឋតាមបណា្ោញពិបសសឥតបង់ថថ្តាមបល្
(888)345-4917ឬទសោសនាបគ�ទំព័រwww.sos.ca.gov។

អ្នកក៏អាេេូលោញយកទម្មង់សបម្ងជាMP3ថនបសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍ព័ត៌រានអ្នកបោះ
ប្នោតជាផ្លូវការwww.voterguide.sos.ca.gov/audio។
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អំពី សនលែលឹក ប្នោត  េ�្ីករែ៍ 
ការិយា ល័យរែ្ឋបលោ ធិការរិន សរ បសរ សនលែលឹក ប្នោត េ�្ីករែ៍ បេ ។ េ�្ីករែ៍គាំ ្េ 
និងេ�្ីករែ៍្�្ំងនលឹងវិធនការ ននសនលែលឹក ប្នោតគឺ ោន ្ ្ល់ បោយ អ្នកគាំ ្េ និង អ្នក ្�្ំង 
ននវិធនការននសនលែលឹក ប្នោត ។

ការ ចាត់ នចង ពិបសស សំរា�់ បយាធបៅ California និង អ្នក បោះ ប្នោត 
បៅ�របេស 

ក្ននុង នារ រា បយាធ និង អ្នក បោះ ប្នោតបៅ �រ បេស  អ្នក អាច ប្ញើសនលែលឹក ប្នោត រ�ស់ អ្នក តារ េូររោរ 
ឬប្ញើ តារ  សំ�ុ្តរក កាន់ ការិយាល័យ បោះ ប្នោត ក្ននុង បោន ធី រ�ស់ អ្នក ។  ប�ើ សិន រា អ្នក ប្ញើ សនលែលឹក 
ប្នោត តារ េូរ រោរ  អ្នក ្តរូវ នត ភា្ោ�់ រក រារួយ នូវ េ្រង់ សោបែ សចា្ោរ�ស់ អ្នក បោះ ប្នោត មាន ចុះ  �ត្ថ  
បលោនែល អនុប្គាះ សិេិ្ធ រ�ស់ អ្នក ក្ននុង ការ បោះប្នោត សំងត់ ។   រាល់ សនលែលឹក ប្នោត ទំង អស់ ្តរូវ នត 
ោន េេួល បោយ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត បោន ធី  រុន បពល ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ្តរូវ �ិេ ទ្ោរ បៅ 
បមា៉ោង 8:00 យ�់  (PST) នា នែងៃ បោះ ប្នោត ។ ្តា វាយ បលើ សំ�ុ្ត រិន រា�់ បេ  ។

អ្នក អាច ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោត ប�ើយ �ំបពញេ្រង់ ពាកោយ សុំ សនលែលឹក ប្នោត អវត្មាន ពិបសស រួយ ោន 
តារ �្តោញ www.fvap.gov។

សំរា�់ ព័ត៌មាន នែរ បេៀត អំពី ការ ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោតរា បយាធ  និង រា អ្នក បោះ ប្នោត បៅ �រ បេស  
សូរ អប្ជើញ ចូល បគ�េំព័រ www.sos.ca.gov/elections/elections_mov.htm។

រក្ោក់ ចំែូល  ប�ើយ បធវើ ឲោយ មាន ភាព ខុស គានោ  . . . 
�ំបរីរា�ុគ្គលិកបធវើការតារការិយាល័យបោះប្នោតបៅនែងៃបោះប្នោត!

�នន្ថរ ពី បលើ ការមាន �េ ពិបរោធន៏ផ្ោល់ រា រួយ នលឹង ឧ�ករែ៍នន្�រា ធិ�បតយោយ រ�ស់ បយើង  
�ុគ្គ លិក បធវើ ការ តារ ការិយាល័យ បោះ ប្នោតអាច រក ្ោក់ ចំែូល �នន្ថរ សំរា�់ បសវា ែ៏ មាន តនរលែ 
រ�ស់ បគ បៅ នែងៃ បោះ ប្នោត ។

ទក់ េង រក ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត តារ បោន ធី រ�ស់ អ្នក ឬ េូរ ស័ពទ រក បលខ (888) 345-4917 
សំរា�់ ព័ត៌មាន នែរ បេៀត អំពី�ុគ្គលិក បធវើ ការ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ។
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ស�ចក្តី�សងខេប ដាក់ក្គុង�ន្លឹកសឆានោតសដាយអង្នតីតិបញ្ញត្ិស�ចក្តី�សងខេប ដាក់ក្គុង�ន្លឹកសឆានោតសដាយអង្នតីតិបញ្ញត្ិ

ស�ើសឆានោ�រប�់អ្នកមានន័យោ៉ោងណា ស�ើសឆានោ�រប�់អ្នកមានន័យោ៉ោងណា

្ឡ្ហីករណ៍ ្ឡ្ហីករណ៍

�ំរាប់ព័�៌មានបននថែម �ំរាប់ព័�៌មានបននថែម

គាំទ្
Coalition for Veterans Housing
777 S. Figueroa St., Suite 4050
Los Angeles, CA 90017
(213) 346-0400
info@yesonprop41forvets.org
www.yesonprop41forvets.org

ទបឆាំង
Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

គាំទ្
Peter Scheer
First Amendment Coalition
534 Fourth St. #B
San Rafael, CA 94901
(415) 460-5060
pscheer@firstamendmentcoalition.org
www.cnpa.com/prop42

ទបឆាំង
Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

�ំសណើទបជា
ម�ិ42នឹងស្វើ

ការនកនទបរដ្ឋ្ ម្មនុញ្ញរដ្ឋCalifornia
សដើមោបហីដាក់ឲោយមានថ្លៃចំណាយក្នគុង
ការអនុវ�្តន៍តាមចោបាប់�្តហីពហីប័ណ្ណ
សារសាធារណៈរដ្ឋCalifornia
និងចោបាប់អំពហីអង្ទបជុំសបើកទ្ោរក្នគុងការ
មានការពាក់ព័ន្ធពហីរដា្ោភិបាលមូល
ដា្ោន។រសបៀបស្ោេងស្ៀ�សោះ
មិនមាន្ ្តល់ជូនសៅក្នគុង�ំសណើទបជា
ម�ិសនះនឹងទ�រូវដាក់ឲោយថ្លៃចំណាយមក
សលើរដា្ោភិបាលរដ្ឋ។

�ំសណើទបជាម�ិ
42នឹង្ ោសារភ្ោប់

សៅក្នគុងរដ្ឋ្ ម្មនុញ្ញ�ិ្ិ្ធចង់ដឹង
ជាសាធារណៈនូវអវហីនដលរដា្ោ
ភិបាលកំពុងស្វើសហើយស�ើសគស្វើ
រសបៀបណា។្ហីភនោក់ងារមូលដា្ោនមិន
គួរអនុញ្ោ�ឲោយបដិស�្�សម្នើ�ំរាប់
ព័�៌មានសាធារណៈឬរុញទ្ោអង្
ទបជុំបិ្ោ៉ោងខ្ោំងសដាយ�ំអាងសលើ
ថ្លៃចំណាយ។សបាះសឆានោ�គាំទ្សលើ
�ំសណើទបជាម�ិ42។

�ំសណើទបជា
ម�ិ41នឹង

អនុញ្ោ�ឲោយរដ្ឋខ្ហី(សដាយការលក់
�ញ្ោប័ណ្ណកម្ហី)$600លានដុលា្ោរពហី
ចំនួន$900លានដុលា្ោរជា�ញ្ោ
ប័ណ្ណកម្ហីនដលបានអនុម័�ិសដាយ
អ្នកសបាះសឆានោ�ក្នគុងឆានោំ2008�ំរាប់
សទបើសដាយកម្មវិ្ហីកម្ហី្ ិញ្ ទេះនិងចំការ
CalVet។បញ្ោគឺសៅទ�ង់ថាស�ើការ
នបងនចកមូលនិ្ហីរសបៀបសោះជាការ
ស្លៃៀ�ថវ។

�ំសណើ41,ចោបាប់
�ញ្ោប័ណ្ណកម្ហីឆានោំ

2014ថនការការពារលំសៅដា្ោន
អ�ហី�យុ្្ធជននិងជនគា្ោន្ ទេះ
�នមោបងរប�់អ�ហី�យុ្្ធជនបនងវរ
្ឹកទបាក់$600លានដុលា្ោរជា�ញ្ោ
ប័ណ្ណកម្ហីនដលបានអនុម័�ិពហីមុនរួច
សហើយមុនទន់ចំណាយឲោយ្ ្តល់មូល
និ្ិ�ំរាប់�ង់និងសា្ោរលំសៅដា្ោន
សឡើងវិញ�ំរាប់អ�ហី�យុ្្ធជនគា្ោន
្ទេះ�នមោបងថនបណា្ោពលរដ្ឋដ៏សទចើន
ជាងសគសៅក្នគុងរដ្ឋCalifornia។ចោបាប់
សនះនឹង�ង់លំសៅដា្ោនមាន�ថមលៃ
សថាក�មរមោយ,ឧប�ថែម្ភកិច,្
និងអន្តរកាល�ំរាប់អ�ហី�
យុ្្ធជនគា្ោន្ ទេះ�នមោបងនិងអ�ហី�
យុ្្ធជនជិ�កា្ោយជាជនគា្ោន្ ទេះ
�នមោបងសដាយមិនមាន�ំសឡើងពន្ធ។

សឆានោ�ជំទ�់សៅ
ក្នគុងវិធានការសនះ

មានន័យថា៖រដ្ឋនឹង�ទមរូវឲោយបង់ថ្លៃ
ដល់រដា្ោភិបាលមូលដា្ោន�ំរាប់ថ្លៃ
ចំណាយមួយចំនួនក្នគុងការ្្តល់�ិ្ិ្ធ
សាធារណៈ្្ួលព័�៌មានរដា្ោភិបាល
មូលដា្ោន។

សឆានោ�គាំទ្សៅក្នគុងវិធាន
ការសនះមានន័យថា៖រដ្ឋ

នឹងមិន�ទមរូវឲោយបង់ថ្លៃដល់រដា្ោភិបាល
មូលដា្ោន�ំរាប់ថ្លៃចំណាយក្នគុង
ការស្វើតាមចោបាប់រដ្ឋនដល្ ្តល់�ិ្ិ្ធ
សាធារណៈ្្ួលព័�៌មានរដា្ោភិបាល
មូលដា្ោន។

សឆានោ�ជំទ�់សៅក្នគុង
វិធានការសនះមាន

ន័យថា៖រដ្ឋនឹងមិនលក់្ ឹកទបាក់
ចំនួន$600លានដុលា្ោរជា�ញ្ោ
ប័ណ្ណកម្ហីកា�ពវកិច្្ ូសៅ�ំរាប់្ ្តល់
មូលនិ្ិដល់លំសៅដា្ោនពហុទគរួសារ
�ំរាប់អ�ហី�យុ្្ធជនមានទបាក់
ចំណូល�ិចនិងគា្ោន្ ទេះ�នមោបង។

សឆានោ�គាំទ្សៅក្នគុងវិធាន
ការសនះមានន័យថា៖

រដ្ឋនឹងលក់្ ឹកទបាក់ចំនួន$600លាន
ដុលា្ោរជា�ញ្ោប័ណ្ណកម្ហីកា�ពវកិច្
្ូសៅ�ំរាប់្ ្តល់មូលនិ្ិដល់លំសៅ
ដា្ោនពហុទគរួសារ�ំរាប់អ�ហី�យុ្្ធជន
មានទបាក់ចំណូល�ិចនិងគា្ោន្ ទេះ
�នមោបង។

�ំរូវឲោយ្ហីភនោក់ងាររដា្ោភិបាលមូលដា្ោនឲោយអនុវ�្តតាមចោបាប់រដ្ឋ្្តល់�ិ្ិ្ធ
សចញចូលសាធារណៈចូលរួមក្នគុងអង្ទបជុំរប�់អង្រដា្ោភិបាលមូលដា្ោន
និងប័ណ្ណសារមនន្តហីរដា្ោភិបាល។បំបា�់សោលនូវ�ំណង�ំរាប់�ថមលៃថន
ការអនុវ�្តតាមចោបាប់។ការប៉ះពាល់សារសពើពន្ធ៖ការកា�់បនថែយក្នគុងការ
បង់ទបាក់រដ្ឋសៅឲោយរដា្ោភិបាលមូលដា្ោនក្នគុងចំនួនរាប់្�ោេលានដុលា្ោរក្នគុង
មួយឆានោំ។�ថមលៃ�ំរាប់ទប�ិប�្តិរដា្ោភិបាលមូលដា្ោនសពលអោគ�អាចមាន
�កា្ោនុពលសឡើងដល់រាប់្�ោេលានដុលា្ោរទបោំឆានោំ។

អនុញ្ោ�្ឹកទបាក់ចំនួន$600លានដុលា្ោរក្នគុងកា�ពវកិច្�ញ្ោប័ណ្ណកម្ហី
្ូសៅ�ំរាប់ជួយឧប�ថែម្ភដល់លំសៅដា្ោនពហុទគរួសារមាន�ថមលៃសថាក�មរមោយ
សដើមោបហីជួយ�សនងា្ោះដល់ជនគា្ោន្ ទេះ�នមោបង,លំសៅដា្ោនអន្តរកាលមាន�ថមលៃ
សថាក�មរមោយ,លំសៅដា្ោន�ំរាប់ជួល�ថមលៃសថាក�មរមោយឬ្ ហីកននលៃងោោ
នដលពាក់ព័ន្ធ�ំរាប់អ�ហី�យុ្្ធជននិងទគរួសាររប�់ពួកសគ។ការប៉ះពាល់
សារសពើពន្ធ៖�ំសឡើងថ្លៃបង់ទបាក់�ងដល់�ញ្ោប័ណ្ណកម្ហីរប�់រដ្ឋជាម្ោយម
ទបនហល$50លានដុលា្ោរទបោំឆានោំក្នគុងរយៈសពល15ឆានោំ។

ប័ណ្ណសារសាធារណៈ។អង្ទបជុំសបើកទ្ោរ។ទបាក់�ំណងពហីរដ្ឋ

សៅឲោយ្ហីភនោក់ងារមូលដា្ោន។វិសសា្នកម្មរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញនហី�ិបញ្ញ�្តិ។

�ំសណើចោបាប់�ញ្ោប័ណ្ណកម្ហីឆានោំ2014ថនការការពារលំសៅដា្ោននិងជនគា្ោន

្ទេះ�នមោបងរប�់អ�ហី�យុ្្ធជន។

គាំទ្ ជំទ�់

ទ�ប ជំទ�់

គាំទ្ ជំទ�់

ទ�ប ជំទ�់

�ំសណើ
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ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីេជងខេបជាផ្លូវការ បានជរៀបចំជោយអគ្គជេធាវី

េំជណើបបជាេតិ ច្បាប់ េញ្្ ប័ណ្ណ កម្តី  ឆ្្ំ 2014 នន ការការ ពារ លំជៅ ដ្្ន អតតីត យុទ្ធ �ន និង �ន 

គ្្ន ផ្ទះ េមម្ែង របេ់ អតតីត យុទ្ធ �ន។

ច្បាប់ េញ្្ ប័ណ្ណ កម្តី  ឆ្្ំ 2014 នន ការការ ពារ លំជៅ ដ្្ន អតតីត យុទ្ធ �ន និង �ន គ្្ន ផ្ទះ េមម្ែង របេ់ អតតីត 
យុទ្ធ �ន។

• អនុញ្្ត ទឹក ប្រាក់  ចំនួន $600 លាន ដុលា្្រ ក្នុង កាតព្វ កិច្ េញ្្ ប័ណ្ណ កម្តី ទូ ជៅ េំរាប់  �ួយ ឧបត្ថម្ភ ដល់ លំជៅ ដ្្ន ពហុ ប្គរួសារ  
មានតនមលៃជោកេមរម្យ ជដើម្ែតី �ួយ  េជ្រ្្ទះ  ដល់   �ន គ្្ន  ផ្ទះ  េមម្ែង, លំជៅ ដ្្ន អន្រ កាល មាន តនមលៃ ជោក េមរម្យ, លំជៅដ្្នេំរាប់ 
�ួល តនមលៃ ជោក េមរម្យ ឬ ទតី កមនលៃង នា នា មដល ពាក់  ព័ន្ធ  េំរាប់  អតតីត យុទ្ធ �ន និង ប្គរួសារ  របេ់  ពួក  ជគ។

• ផ្ល់  មូល និធិ េំរាប់  កម្ម  វិធតី  នា នា �ួយ ជដទះ  ប្សាយ  ដល់  អតតី ត  យុទ្ធ �ន មដល គ្្ន  ផ្ទះ  េមម្ែង  និង  �ន  ទាំង  ឡាយ ណា  មដល រយ  រង  ជប្គទះ 
កា្្យ  ជា �ន  គ្្ន  ផ្ទះ  េមម្ែង  និង  ជធ្វើ  ការ  វាយ  តនមលៃ ប្ប ចាំ  ឆ្្ំ អំពតី  ប្បេិទ្ធិ ភាព  នន កម្ម  វិធតី  លំ ជៅ  ដ្្ន  មដល  ផ្ល់  មូល  និធិ  ជដយ  េញ្្  ប័ណ្ណ កម្តី។

• ប្រាក់េមរម្យពតីមូលនិធិទូជៅេំរាប់បង់ន្លៃផ្្ច់ដល់េញ្្ប័ណ្ណកម្តី ។ 

ជេច ក្តី  េជងខេប ននការ វិភាគ របេ់ អង្គ នតីតិ បញ្ញត្ិ  អំ ពតី ការ រា៉្ន់ ប្បមាណ នន ការ ប៉ទះ ពាល់  សារ ជពើ ពន្ធ េុទ្ធ សាធ របេ់ រដ្្ ភិ រាល រដ្ឋ 
និង មូល ដ្្ន ៖ 

• តំជ�ើងន្លៃ បង់ ប្រាក់ េង ដល់ េញ្្ប័ណ្ណកម្តីរបេ់ រដ្ឋ  ជាមធ្យមប្បមហល  $50 លាន ដុលា្្រ ប្បចាំឆ្្ំ  ក្នុង រយៈជពល 15 ឆ្្ំ។

ការរា៉្ន់ សា្្នតនមលៃ េញ្្ ប័ណ្ណ កម្តី របេ់ រដ្ឋ
រាន អនុញ្្តឲ្យខខេតី $600 លានដុលា្្រ
តនមលៃបង់ េងេញ្្ប័ណ្ណកម្តីជាមធ្យម ប្បចាំ ឆ្្ំ $50 លានដុលា្្រ
រយៈ ជពលការបង់ េងទំនង ជា 15 ឆ្្ំ
ប្បភពននប្រាក់បង់េង ប្រាក់ ចំណូលរាន ពតីពន្ធទូ ជៅ

សាវតារ
កម្មវិធតីលំជៅដ្្នរដ្ឋ។ ជេ្ើរ មត ជរៀង រាល់ ឆ្្ំ ផ្ទះ និង ផ្ទះ មល្វង  

ប្បមហល 150,000  ខ្ង ប្តរូវ រាន េង់ ជៅ ក្នុង រដ្ឋ California។ ជេ្ើរ  
មត ប្គប់  អង្គ ភាព លំជៅ ដ្្នទាំង អេ់ គឺ ប្តរូវ រាន សាង  េង់ ជ�ើង  
ជដយ  ប្រាក់ ពតី ឯក �ន។ ជទាទះ  ជា យ៉្ង ណា ក៏ ជដយ  ផ្ទះខលៃទះ ក៏ ទទួល   
�ំនួយ ្ វិកា ពតីរដ្ឋ ការ េហ ព័ន្ធ, រដ្ឋ, ឬ រដ្្ ភិរាល  មូល ដ្្ន។ ជា  
ឧទា ហរណ៍ រដ្ឋ ផ្ល់ រដ្្ ភិរាល  មូល ដ្្ន, អង្គ ការ មិន យក កនប្ម, និង អ្ក
អភិ វឌ្ឍន៍ឯក �ន ជាមួយ នឹង ប្រាក់ កម្តី  ការ  ប្រាក់  ទាប ជដើម្ែតី ផ្ល់ មូល  
និធតីេំរាប់ ន្លៃ ចំណាយការ សាង េង់ អង្គ ភាព លំជៅ ដ្្ន ទាំង ជនាទះ។ 
ជា ធម្ម តា លំជៅ ដ្្ន ប្តរូវ រាន េង់ ជ�ើង ជា មួយ នឹង មូល និធិ ទាំង 
ឡាយ ជនទះប្តរូវ មត លក់ ឬ �ួលជៅ ឲ្យ ពល រដ្ឋ ជៅ រដ្ឋ  California មដល 
មាន ប្រាក់ ចំណូល ទាប។

អង្គភាព លំជៅ ដ្្ន  មដល រាន េង់ ជា មួយ មូល និធិ រដ្ឋ មួយ  ភាគ ប្តរូវ 
មត  ទុក ដក់ េំរាប់ ពល រដ្ឋ ជៅ  California មដលគ្្ន ផ្ទះ េមម្ែង។ 
អគរ ទាំង ជនាទះ មាន រួម នូវ ទតី �ប្មកេំ រាប់ �ន គ្្ន ផ្ទះ េមម្ែង, លំជៅ 
ដ្្ន េំរាប់ េំណាក់ រយៈ ជពល ខលៃតី, នឹង លំជៅ ដ្្ន ឧបត្ថម្ភកិច្។ លំជៅ 

ដ្្ន ឧបត្ថម្ភកិច្រួម ចប្មុទះ ជា មួយ នឹង លំជៅ ដ្្នមដល មាន ផ្ល់ ជេវា 
មួយ ចំនួន រួម ទាំងជេវា េុខាភិរាលេំរាប់  ផលៃលូវ ចិត្  និង រាង កាយ ការ 
រំជលាភ បំ ពាន មផ្កោ្្ំ  ជ�ៀន និង ជប្គឿង ប្េវឹង  និង កម្ម វិធតី ហ្វឹក ហ្វឺន 
ការ ររ។ ការ េ្ង់ មតិ របេ់ រដ្្ ភិរាល េហ ព័ន្ធកាល ពតី មខ  មករា  ឆ្្ំ 
2013 រាន េំគល់ ជ�ើ� ោ ពលរដ្ឋ ជៅ  California ជា �ន មដល គ្្ន 
ផ្ទះ េមម្ែងមាន ចំនួន  137,000 នាក់ រួមទាំង ចំនួន ប្បមហល  15,000 
នាក់ ជា អតតីត យុទ្ធ�ន។ អតតីត យុទ្ធ �នជៅ រដ្ឋ  California មាន ចំនួន 
ជលើេ ពតី ពតីរ ដងមដល ទំនង ជា �ន គ្្ន ផ្ទះ េមម្ែងជប្ចើន ជាង �ន មដល 
មិន មមន ជា អតតី ត យុទ្ធ �ន។

កម្មវិធតី កម្តីប្រាក់ ទិ� ផ្ទះ េំរាប់ អតតី ត យុទ្ធ �ន។ រដ្្ ភិរាល  រដ្ឋ 
និង រដ្្ ភិរាល េហ ព័ន្ធ ផ្ល់ �ំនួយ មផ្កប្រាក់ កម្តីទិ� ផ្ទះ ដល់ អតតី ត 
យុទ្ធ �នប្បមហល 1.9 លាន នាក់មដលរេ់ ជៅ ក្នុង រដ្ឋ  California។ 
ជប្កាមកម្មវិធតី រដ្ឋ រដ្ឋលក់កាតព្វកិច្េញ្្ប័ណ្ណកម្តីទូជៅ ជៅឲ្យអ្ក 
វិនិជយគ ជហើយជប្បើមូលនិធិជនាទះេំរាប់ទិ�ផ្ទះក្នុងនាមអតតីតយុទ្ធ 
�នមដលមានលកខេណេម្ែត្ិ។ អតតី ត យុទ្ធ �ន មដល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធតី 
ជនទះ ជា អ្ក បង់ ប្រាក់ េង ជៅ ឲ្យ រដ្ឋ មដល ជពល ជនាទះ

ការ វិភាគ ជដយ អ្ក  វិភាគ នតីតិបញ្ញត្ិ

កា រ  ជរាទះ ជឆ្្ត  ចុង ជប្កាយ  បង្អេ់ ជដយ  អង្គ នតី តិ បញ្ញត្ិជៅ ក្នុង AB 639 (េំជណើ ប្បជាមតិ 41)
(�ំពូក 727, ច្បាប់ នន  ឆ្្ំ 2013)

ប្ពឹទ្ធ េភា  ៖ គំប្ទ 36 ប្បឆំង 0
េភាតំណាង រា្េ្ ៖ គំប្ទ 78 ប្បឆំង 0
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សំណ�ើ

ការវិភាគណោយអ្នកវិភាគនីតិបញ្ញត្ិ បន្

 អនុ ញ្្ត ឲ្យ រដ្ឋ បង់ េង ជៅ វិនិ ជយគ វិ�។ ប្រាក់ បង់ េង ទាំង ជនាទះ 
មតង មត ប្តរូវ រាន ប្គប ដណ្តប់ ជលើចំនួន  �ំពាក់ េញ្្ ប័ណ្ណេម្តី គឺ មាន 
ន័យ ោ កម្ម វិធតី ជបើក ប្បតិបត្ិការ ជដយមិន មាន អេ់ ន្លៃជដយ ផ្្ល់ 
ដល់ អ្ក បង់ ពន្ធ ជ�ើយ។ តាំង ពតី ឆ្្ំ 2000  ចំនួន អតតីត យុទ្ធ �ន មដល 
ទទួល ប្រាក់ កម្តី ទិ�ផ្ទះ ្ ្មតីជប្កាម កម្ម វិធតី ជនទះជរៀង រាល់ ឆ្្ំប្តរូវ រាន ្ យ 
ចុទះ  យ៉្ង េន្ធឹក េនា្្ប់។ មានកតា្្ ជាជប្ចើន មដល បរិចា្្គ ដល់ ការ ្ យ 
ចុទះ ជនទះ មាន រួម ទាំង ៖  (1) ជាប្បវត្ិសា្េ្ អប្តាការប្រាក់និជកខេបទាប 
(2) លទ្ធភាព អាចទទួល�ំនួយប្រាក់កម្តីទិ�ផ្ទះពតីរដ្ឋការេហព័ន្ធ 
មានជប្ចើន ជហើយ (3) វិបត្ិលំជៅ ដ្្នបច្នុបន្ែន្។ ជៅ ជពល មដល 
អង្គ និតិ បញ្ញត្ិ រាន ដក់ វិធាន ការជនទះ ជៅ ក្នុង េនលៃឹក ជឆ្្ត វា ក៏រាន 
បន្ថយ នូវ ចំនួនេញ្្ ប័ណ្ណ កម្តី មដល អាច ជប្បើ េំរាប់ កម្ម វិធតី ប្រាក់ 
កម្តីទិ� ផ្ទះ េំរាប់ អតតីត យុទ្ធ �ន មាន ចំនួន $600 លានដុលា្្រ។ ជា 
លទ្ធផល ទឹក ប្រាក់របេ់ េញ្្ ប័ណ្ណ កម្តីចំនួន $500 លាន ដុលា្្រ ជៅ 
មត េំរាប់ ប្រាក់ កម្តីទិ� ផ្ទះ េំរាប់ អតតីត យុទ្ធ �ន។

ជេចក្តី ជេ្ើ
កាតព្វកិច្េញ្្ប័ណ្ណកម្តីទូជៅ្្មតី េំរាប់ លំជៅ ដ្្នរបេ់ អតតីត យុទ្ធ 

�ន។ វិធាន ការជនទះ អនុញ្្ត ឲ្យរដ្ឋ លក់ ទឹកប្រាក់ ចំនួន $600  លាន 
ដុលា្្រ  ជា កាតព្វកិច្េញ្្ប័ណ្ណកម្តីទូជៅជដើម្ែតីផ្ល់ មូល និធិ ដល់ 
លំជៅ ដ្្នេំរាប់ េហប្គរួ សារេំរាប់ អតតី យុទ្ធ �នមាន ប្រាក់ ចំណូល 
ទាប។ កាតព្វកិច្េញ្្ប័ណ្ណកម្តីទូជៅរាន អនុ ញ្្តជដយ វិធាន 
ការ ជនទះ នឹង ប្តរូវ បង់ េង វិ�ជដយ ជប្បើប្រាក់ ចំណូលពន្ធ រដ្ឋ គឺ មាន 
ន័យ ោ អ្ក បង់ ពន្ធនឹង ប្តរូវ បង់ ន្លៃ េំរាប់ កម្ម វិធតី ្ ្មតី។ (េំរាប់ ព័ត៌មាន 
ជប្ចើន ម្ម ជទៀតអំពតីការ ជប្បើ ប្រាេ់ េញ្្ប័ណ្ណ កម្តីរបេ់ រដ្ឋ េូម អាន 
"ទិដ្ឋភាព ទូជៅននបំណុល េញ្្ប័ណ្ណ កម្តី របេ់ រដ្ឋ" មដល មាន ជៅ  
ក្នុងជេៀវជៅមគ្គនុជទ្េក៍ មណនាំ ជនទះ។)
លំជៅដ្្ន េំរាប់ អតតីត យុទ្ធ �នមាន ប្រាក់ ចំណូល ទាប។ វិធាន  

ការ ជនទះ ផ្ល់ មូល និធិេំរាប់ េំណង,់ មកលំអ, និងការ ទទួល 
រាន នូវលំជៅ ដ្្នេំរាប់ ពហុប្គរួសារមាន តនមលៃជោក ដូច ជាផ្ទះ 
មល្វងខា្្ត់ មខ្វង។ រដ្ឋ នឹង ជធ្វើការ ជនទះ ជដយ ផ្ល់ រដ្្ ភិរាលមូល ដ្្ន 
អង្គ ការ មិន យក កនប្ម, និង អ្កអភិ វឌ្ឍន៍ ឯក  �ន  ជា មួយ  នឹង�ំនួយ  
្វិកាដូច ជាប្រាក់  កម្តី  ការ  ប្រាក់  ទាប ជដើម្ែតី ផ្ល់ មូល និធតីេំរាប់ ន្លៃ 
ចំណាយជលើ គជប្មាង។ លំជៅ ដ្្ន មដល េង់  ជា មួយ នឹង មូល និធិ 
ទាំង ឡាយ ជនទះ នឹង �ួល ឲ្យអតតី ត យុទ្ធ �នមាន ប្រាក់ ចំណូលទាប   
(នឹងប្គរួសារ របេ់ ជគ)—គឺ ោ អ្ក មដល រក ប្រាក់ ចំណូល រាន តិច 
ជាង 80 ភាគ រយ ននមធ្យម ភាគប្រាក់ ចំណូលប្បចាំ ប្គរួសារ ដូចតាម 
ការរាន នល េប្មរួលជដយទំហ៊ំប្គរួសារ  និង ជខានធតី។ ជា ឧទា ហរណ៍  
ចំនួនមធ្យមភាគ  ទូទាំងរដ្ឋេំរាប់ មនុេ្ស មា្្ក់មដល ចាត់ ទុក ោ ជា 
អ្ក មាន ប្រាក់ ចំណូល ទាបេំរាប់ កម្ម វិធតី ជនទះ គឺ ប្បមហល $38,000។ 
ច្បាប់ រដ្ឋ តប្មរូវ ោ អគរ ទាំង ជនទះប្តរូវ មត ជោក ល្មម,  គឺ មាន ន័យ ោ 
ប្រាក់ន្លៃ�ួល មដល បង់ ជដយ អ្ក ជាអតតីត យុទ្ធ �ន មិន អាច ជលើេ ពតី 30 
ភាគ រយនន កំរិត ប្រាក់ ចំណូល េំរាប់ កម្ម វិធតី។

លំជៅ ដ្្ន េំរាប់ អ្ក ជាអតតី យុទ្ធ�នគ្្ន ផ្ទះ េមម្ែង។ ច្បាប់ 
រដ្ឋ ផ្ល់ អាទិ ភាពនន មូល និធិ ក្នុង កម្ម វិធតី ជនទះ េំរាប់គជប្មាងនានា 
មដលអាច ផ្ល់�ប្មក ដល់ អ្ក ជា អតតីត យុទ្ធ �ន មដលគ្្ន ផ្ទះ េមម្ែង 
និងអ្ក ជា អតតីត យុទ្ធ �នមដលរយ កា្្យ ជៅ ជា អ្ក គ្្ន ផ្ទះ េមម្ែង។ 
ជា ពិជេេ យ៉្ង ជោច ណាេ់ មួយ-កនលៃទះននមូល និធិ នឹង ប្តរូវ ជប្បើ 
េំរាប់ េង់ លំជៅ ដ្្នេំរាប់ អ្ក ជា អតតីត យុទ្ធ �នមដលមាន ប្រាក់ 
ចំណូល ទាប បំផុត។ អតតីត យុទ្ធ �ន ទាំង ជនទះ មាន ចំណូល តិច ជាង 
30 ភាគ រយនន ចំនួនមដល រក រានជដយប្គរួសារ ជា មធ្យម ក្នុងជខាន 
ធតី មដល ជគ រេ់ ជៅ។ ( ចំនួនមធ្យមភាគ  ទូទាំងរដ្ឋេំរាប់ មនុេ្ស 
មា្្ក់មដល ចាត់ ទុក ោ ជា អ្ក មាន ប្រាក់ ចំណូល ទាបបំផុតេំរាប់ កម្ម 
វិធតី ជនទះ គឺ ប្បមហល $14,000។) មួយ មផ្កននមូល និធិ េំរាប់អតតីត 
យុទ្ធ �នមាន ប្រាក់ ចំណូល ទាប បំផុត នឹងប្តរូវ រាន ជប្បើេំរាប់ េង់ 
លំជៅដ្្នឧបត្ថម្ភកិច្េំរាប់ អ្ក ជា អតតីត យុទ្ធ �ន មដល គ្្ន ផ្ទះ 
េមម្ែង។

បទបញ្ញត្ិជផ្សងៗ ជទៀត។ ជប្កាម វិធាន ការ ជនទះ អង្គ និតិ បញ្ញត្ិអាច 
ជធ្វើ ការ មក មប្បជៅ ជពល អនាគត ជដើម្ែតីពប្ងឹង កម្ម វិធតីឲ្យ ល្អ ជហើយរដ្ឋ 
អាចជប្បើ រហូត ដល់ ជៅ  $30 លាន ដុលា្្រ នន មូល និធិ ពតីេញ្្ប័ណ្ណ 
កម្តីជដើម្ែតីប្គប ដណ្តប់ ជលើ ន្លៃ ចំណាយ េំរាប់ ប្គប់ ប្គង  កម្ម វិធតី។ ជា 
បមន្ថម ជទៀត រដ្ឋ នឹងតប្មរូវ ឲ្យជរាទះពុម្ពផ្សាយការ រា៉្ន់ ប្បមាណកម្ម វិធតី 
ប្បចាំ ឆ្្ំ។

ប្បេិទិ្ធភាព  សារជពើ ពន្ធ
តនមលៃេញ្្ ប័ណ្ណកម្តី។ វិធាន ការ ជនទះនឹង អនុញ្្ត ឲ្យ រដ្ឋ ខ្តី ប្រាក់  

ដល់ចំនួន $600 លាន ដុលា្្រ ជដយ ការ លក់ កាតព្វកិច្េញ្្ប័ណ្ណ 
កម្តីទូជៅ ជៅ ឲ្យអ្ក វិនិ ជយគ ជហើយនឹង បង់ េង វិ�ជដយ ជប្បើ ប្រាក់   
ពន្ធចំណូលទូ ជៅ។  ន្លៃេញ្្ ប័ណ្ណ កម្តី  ទាំង ជនទះ គឺ នឹង េំអាង ជលើ 
អប្តាននការ ប្រាក់ និង រយៈ ជពលយូរ ប៉ុណា្្ មដល ជគ អាច បង់ េង វិ� 
រាន។ ជយើង េន្មត់ ោ (1)  អប្តាការ ប្រាក់េំរាប់ េញ្្ប័ណ្ណកម្តីទំាង 
ជនទះអាចនឹង ជាមធ្យម 5 ភាគ រយ, (2) វា នឹង ប្តរូវ លក់ ជលើេ ពតី  ជ្រៈ 
ជវលា ប្រាំ ឆ្្,ំ ជហើយ (3) កម្តី ជនាទះ នឹង ប្តរូវ បង់ េង វិ� ជលើេពតី ជ្រៈ 
ជវលាដប់ ឆ្្ំ។ ជដយមផ្អកជលើការេន្មត់ទាំងជនទះន្លៃរបេ់អ្កបង់ 
ពន្ធក្នុងការបង់េងេញ្្ប័ណ្ណកម្តីជនទះវិ�នឹងមានចំនួន មធ្យម 
ប្បមហល $50 លានដុលា្្រជរៀងរាល់ឆ្្ំេំរាប់ 15 ឆ្្ំ។ ចំនួន ជនទះ 
គឺតិច ជាងមួយ ភាគ ដប់ នន 1  ភាគ រយ នន្វិកា រដ្ឋ ទាំងអេ់ ជនទះ។

ច្បាប់ េញ្្ ប័ណ្ណ កម្តី  ឆ្្ំ 2014 នន ការការ ពារ លំជៅ ដ្្ន អតតីត យុទ្ធ �ន 
និង �ន គ្្ន ផ្ទះ េមម្ែង របេ់ អតតីត យុទ្ធ �ន។

ទេ្សនាជគហទំព័រ http://cal-access.sos.ca.gov
េំរាប់ ព័ត៌មាន ពិសា្្រ អំពតីការជធ្វើ វិភាគ ទាន្វិកាេំរាប់ 

េំជណើប្បជា មតិ ជនទះ។



41

12 |  ទឡ្ហីករណ៍

ច្បាប់សញ្្ប័ណ្ណកម្ចីឆ្្ំ2014នៃការការពារលំនៅដ្្ៃអតចីតយុទ្ធជៃ
ៃិងជៃគ្្ៃផ្ទះសមម្ែងរបស់អតចីតយុទ្ធជៃ។

សំណើ

ទឡ្ចីករណ៍ទាំងឡាយបាៃនបាទះពុម្ពនៅនលើទំព័រនៃទះគឺជាគំៃិតនោបល់របស់អ្នកៃិពៃ្ធន�ើយពុំបាៃពិៃិត្យនមើលភាពតតរឹមតតរូវនដយមនៃ្ចីទចីភា្្ក់ងារណាមួយនឡើយ។

  មតិប្រតិកម្មល�ើទឡ្ហីករណ៍គាំបទសំលណើប្រជាមតិ 41 

ជា ទូលៅ  វា ជា ការ ទទួ� ខុស បតរូវ រ្រស់ រដ្ឋា  ភិបា�  សហ ព័ន្ធ ក្នុង ការ លមើ� ថែ 
ទាំ អតហីត យុទ្ធ ជន លោ ធា  ក៏្រ៉ុថនតែ កា� ណា រដ្ឋា   ភិបា� សហ ព័ន្ធ ែយ ចុះ ចំនួន 
លហើយ គា្ឋាន នរណា មួយ ទទួ� យក ការ ែម ែយ ចុះ លោះ វា ជា ការ សម រមឋាយនុ សំរា្រ់ 
រដ្ឋា ភិបា� ថ្ឋាក់ រដ្ឋ ជួយ ដ�់ ជន ថដ� បាន ្រំលរើ ការ ងារ—លទាះ ្រហី ជាការ ស្ម័ប្រ ចិតតែ 
ក៏ លដយ—លៅ ក្នុង បកុម លោធា។
ផតែ�់ ការ ទទួ� ស្ឋា�់ ដ�់ អង្គ នហីតិ ្រញ្ញតតែិរដ្ឋ  California សំរា្រ់ សលម្ើ លៅ ក្នុង 

សំលណើ ប្រជា មតិ  41 ឲឋាយ លផទេរ បបាក់  $600 លាន ដុលា្ឋារថដ� អ្ក លបាះ ល្្ឋាត បាន 
អនុ ម័តិ ឲឋាយ ខ្ហីសំរា្រ់ កម្ម វិធហី ោោ ថដ� ជួយ ្រំលរើ ដ�់ លសចកតែហី បតរូវ ការរ្រស់ អតហីត 
យុទ្ធ ជន។
បតរូវ ចង ចាំ ថ រា�់ បបាក់ ថដ� បាន ខ្ហី  (លដយ ការ �ក់ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ កម្ហី ោោ) 

បតរូវ ថត ្រង់ សង វិញ ជា មួយ និង ការ  បបាក់ ។
ក្នុង ករណហី ននកម្ម វិធហី CalVet សំរា្រ់ ការ ទិញផទេះ (និង ចំការ) អ្ក ទទួ� លសវា 

បតរូវ បាន តបមរូវ ឲឋាយ ្រង់ សង វិញកម្ហី ជា មួយ នឹង ការ បបាក់។ ផទេនុយ លៅ វិញ កម្ម វិធហី 
បាន ដក់ សលម្ើសំរា្រ់ អតហីត យុទ្ធ ជន គា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែង នឹង មិន បតរូវបាន ្រង់ សង វិញ 
លដយអតហីត យុទ្ធ ជន  (លដយ ពួក ល្រ គា្ឋាន សមត្ថភាព ក្នុង ការ ្រង់ សង)។
ម៉ឋាយាង លទៀត បតរូវ ចង ចាំ កម្ម  វិធហី  ណា មួយ ថដ� ពាកិ់ ព័ន្ធ នឹង ការ ចំណាយ មិន 

បាន ផតែ�់ លដយ ផ្ឋា�់ លៅ ឲឋាយ អ្ក បតរូវ ទទួ� ជំនួយពិត ្រឺ ជា កម្ម វត្ថនុនន កង្ះ ចំណាត់  
ថចង និងការ ខ្ះ ខ្ឋាយ។
ោ លព� អោ្រត  មលធឋាយា បាយ ដ៏ �្អ សំរា្រ់ អ្ក គា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែង ក្នុង ចំលណាម 

អតហីត យុទ្ធ ជន ្រឺលជៀស វាងនូវការ ល្រតែជា្ឋា អ្ហី មួយ ថដ� មិន ចាំ បាច់ បតរូវ ការ ពហី កង ព� 
ល�ើ ដហីសំរា្រ់ សមរភូមិ ជុំ វិញ ពិភព លលាក ទាំង មូ�។ ការ ដក់  "ទាហ៊ឋានល�ើ ដហី" 
លៅ ល�ើ ដហី្ររ លទស្រឺ លៅ ថតលព� ណា ជាករណហី ចុង  លបកាយ ្រំផុត។
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លបាះ ល្្ឋាត គាំ បទ ល�ើ សំលណើរ ប្រជា មតិ 41 ចឋាបា្រ់ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ កម្ហី  ្ ្ឋាំ 2014 
នន ការការ ពារ �ំលៅ ដ្ឋាន អតហីត យុទ្ធ ជន និង ជន គា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែង រ្រស់ អតហីត យុទ្ធ 
ជន   លដើមឋាែហី សង់ �ំលៅ ដ្ឋានមាន តនមលៃ លថក �្មមសំរា្រ់ អ្ក ជា អតហីត យុទ្ធ ជន លៅ 
ក្នុង រដ្ឋ California លដយ មិន ចាំបាច់ តំលឡើង ពន្ធ ឬដក់ ្រញ្ចូ� ្រំណុ� រ្រស់ 
រដ្ឋ California លដយការ្រង្ិ� បបាក់ $600 លាន ដុលា្ឋារ នន មូ� និធិ  ថដ� 
មាន បស្រ់ មិនបាន ចំណាយ។
លនះ ជា ការ ទទួ� ខុស បតរូវសរលពើពន្ធនន វិធាន ការ សនលៃឺក ល្្ឋាត ថដ� នឹង ជួយ 

អ្ក ជាអតហីត យុទ្ធ ជន ជា អ្ក គា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែង រា្រ់ ពាន់ ោក់ទទួ� បាន ដំ្រូ� ពហី ល�ើ 
កឋាបា� រ្រស់ ល្រ។ ចឋាបា្រ់  លនះ មិន ថមន ្រលងកើតពន្ធ ែ្មហី  ឬ ដក់ ្រថន្ថម្រំណុ� ែ្មហី លៅ រដ្ឋ  
California លទ។ តាម ពិត ចឋាបា្រ់ លនះ នឹង សំនច បបាក់ ដុលា្ឋារ  រ្រស់  អ្ក  ្រង់  ពន្ធ លៅ 
ក្នុងសុខ ភិបា� និង សុវត្ថិ ភាព ស ធារណៈលដយ យកអ្ក អតហីត យុទ្ធ ជនលចញ ពហី 
ផលៃចូវ លហើយ ដក់ លៅ ក្នុង �ំលៅ ដ្ឋានមាន សុវត្ថិ ភាព  លថក �្មម។

California ្រឺ ជា�ំលៅ ដ្ឋាន រ្រស់ អតហីត យុទ្ធ ជនគា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែងល�ើស ពហី 
មួយ ភា្រ ្រួនលៅ ក្នុង សហរដ្ឋ អាលម រិកទាំង មូ�។ លយើង បតរូវ ថត លធ្ើ ចឋាបា្រ់ លដើមឋាែហី 
ល�ើក លឡើងនូវស្ឋានការដ៏តក់ សលៃនុត លនះ ថត លយើង ក៏ ដឹង ថដរ ថ California ធា្ឋា្រ់ 
មាន្រញ្ឋា ែវិកាអស់ រយៈ  កា� លបចើន ្ ្ឋាំ កនលៃង មក លហើយ។ លហតុ លនះ លហើយ 
បាន ជា វិធាន ការ លនះ មិន ្រថន្ថមលៅ ក្នុង ្រំណុ� រ្រស់  California លទ; ពុំ លោះ 
លទ វាបតរូវ យក មូ� និធិ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ កម្ហី  ថដ�បាន អនុម័តិ ពហី មុន មក ថត មិនបាន 
ចំណាយ លហើយ លប្រើវា លដើមឋាែហីសង់�ំលៅ ដ្ឋានមាន តនមលៃ លថក �្មម សំរា្រ់អតហីត 
យុទ្ធ ជន ថដ� គា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែង ជិត នឹង គា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែង សំរា្រ់ រស់ លៅ។ លយើង 
ដឹង ថ  លយើង បតរូវ ការ លធ្ើ លបចើន លទៀត លដើមឋាែហី អតហីត យុទ្ធ ជន រ្រស់ លយើង លហើយ  លយើង 
អាច លធ្ើ ចឋាបា្រ់ លដយ មិន ចាំ បាច់ តំលឡើង ពន្ធ ែ្មហី មួយ លសន  ឬ្រថន្ថមបបាំ លសន ចូ� 
លៅ ក្នុង ្រំណុ� រ្រស់ រដ្ឋ  California។ 
 អតហីត យុទ្ធ ជន មួយ រូ្រៗ មាន លសច កតែហី បតរូវ ការ ពិលសស ខុសៗ  គា្ឋា។ លហើយ សកម្ម 

ភាព លនះ នឹង ជួយធា ោ ដ�់ ការខិត ចូ� ជិតអ្ក គា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែង ក្នុង ចំលណាម 
អ្ក ជា អតហីត យុទ្ធ ជន បាន ទូ�ំ ទូលាយ។ ចឋាបា្រ់  លនះ នឹង ជួយសង់  �ំ លៅ  ដ្ឋាន  អនតែរ 
កា� សំរា្រ់ អតហីត យុទ្ធ ជនថដ� សក �ឋាែងល្រច លចញ ពហី ភាព  គា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែង 
ខណៈ  លព�  ថដ� កំពុង សង សង់ �ំ លៅ  ដ្ឋាន  ឧ្រត្ថម្ភ កិច្  សំរា្រ់ អតហីត យុទ្ធ ជន 
ថដ� ទាក់ ទង ជា មួយ រ្រួស  ល�ើ រាង កាយ ,  មាន ្រញ្ឋាសុខ ភាព ផលៃចូវ ចិតតែ, ឬការ  ធា្ឋាក់  
ទឹក  ចិតតែ លបកាយ លព� មាន លបគាះ ថ្ឋាក់  (Post Traumatic Stress) ចា្រ់ លផតែើម ពហី 
ការ ្រំលពញលស វា រ្រស់ ល្រ។  អាទិភាព នឹង ផតែ�់ ជូន អង្គ ការ មិន យក កនបម  និង រដ្ឋា 
ភិបា� មូ� ដ្ឋានលដើមឋាែហី សង់ �ំលៅ ដ្ឋាន ែ្មហី ឬ ថក �ំអអគារ ថដ� មាន បស្រ់ មក 
លហើយ លដើមឋាែហី តបមរូវ តាម លសច កតែហី បតរូវ ការ រ្រស់ អតហីត យុទ្ធ ជន តាម មូ� ដ្ឋាន។

លដយ ការ លបាះ ល្្ឋាតគាំ បទ សំលណើ ប្រជា មតិ 41 លយើង អាចសលបមច លដើមឋាែហី 
ធា ោ ថ អតហីត យុទ្ធ ជន គា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែងមាន សិទិ្ធទទួ��ំលៅ ដ្ឋាន មាន ្រុណ 
ភាព  លថក �្មម លហើយផតែ�់ ជូន អតហីត យុទ្ធ ជន ងាយ រង លបគាះ លោះនូវ ឳកាសរក 
ការហ្ឹកហ្ឺន ការ  ងារ, លសវា ប្រឹកឋាសា  ទូ ោ្ឋាន , និង លសវា ស្ឋារនហីតិ សមឋាែទា ថដ� ល្រ 
បតរូវ ការ —លហើយ លដយ ចឋាបា្រ់ លនះ លប្រើ បបាក់ ថដ� បតរូវ បាន អនុ ម័តិ រួច មក លហើយ 
ថត មិនទាន់ បាន ចំណាយ លយើង អាចផតែ�់ កិតតែិ យស ដ�់ ល្រ លដយ មិន ចាំបាច់ 
្រថន្ថមល�ើ្រំណុ� ឬ ដំលឡើង ពន្ធ លឡើយ។
លដយ ទំោស់ រ្រស់ លយើង លៅ្ររ លទស បាន ខិត ដ�់ ការ្រញ្្រ់   អតហីត យុទ្ធ ជន 

វ័យ លក្មង  ប្រថហ�  45,000 ោក់នឹង វិ� បតឡ្រ់ មក ផទេះ វិញលៅ រដ្ឋ California។ 
ពួក  ល្រ  បាន  លធ្ើ  ព�ហី កម្ម  លបចើន  ណាស់  សំរា្រ់  មាតុ  ប្រលទស  រ្រស់  លយើង  លហើយ អ្ក 
ខលៃះ អាច វិ� បតឡ្រ់ មក ផទេះ វិញ លដយ គា្ឋាន ការ ងារ លធ្ើ ឬ គា្ឋាន ផទេះ រង់ ចាំ ល្រ។   លយើង 
មិន អាច  ្រលណាតឋាយ ឲឋាយ ្រុរស  និង សសតែហី ទាំង  លនះ ថដ� បាន ្រំលរើ មាតុ ប្រលទស ឲឋាយ 
ថត�លតា� លដយ កា្ឋាន ពំនឹង ដ�់ខលៃលួន ល្រ លឡើយ។
លនះ លហើយ ថដ� អង្គ ការ ដូច ជា កង អាវុធ ហត្ថ អាលមរិកាំង (American 

Legion), អតហីត យុទ្ធ ជន  សសងា្ឋាម លវៀត ណាមនន រដ្ឋ  California, ភូមិអតហីត យុទ្ធ 
ជន នន  San Diego, អតហីតយុទ្ធជន សហរដ្ឋអាមរិក និង  អង្គ ការ  ពហីដវ លៅ 
ផ�(Swords to Plowshares) គាំ បទ  ចឋាបា្រ់  លនះ។   ពួក ល្រ ដឹងថ លយើង បតរូវ ថត លធ្ើ 
បតរូវលដយ អតហីត យុទ្ធ ជន និងអ្ក ្រង់ ពន្ធ ឲឋាយ ដូច គា្ឋា។
លបាះ ល្្ឋាត គាំ បទ សំលណើ ប្រជា មតិ  41 លដើមឋាែហី សង់ �ំលៅ ដ្ឋាន $600   លាន 

ដុលា្ឋារ ថដ� មាន ្រុណ ភាព លថក �្មម សំរា្រ់អតហីត យុទ្ធ ជន លៅ  California 
លដយ មិន ចាំបាច់ ដំលឡើង ពន្ធ ឬ ្រថន្ថម្រំណុ� លៅ  California។ ផតែ�់ កិតតែិ យស 
ដ�់ អតិត យុទ្ធ ជនលៅ  California ថដ� បាន លធ្ើ ព�ហីកម្មសំរា្រ់ លយើង មិនបតឹម 
ថតជាករណហីយ កិច្ រ្រស់ លយើង ជា អ្ក លបាះ ល្្ឋាត—ថត វា ជា  កា 
តព្  កិច្ រ្រស់ លយើង ជា ព� រដ្ឋ។  លដើមឋាែហី ចង់ ដឹង ព័ត៌ មាន លបចើន ថែម លទៀត  សូម 
ទសឋាសោ ល្រហ ទំព័រ www.yesonprop41forvets.org។
ចូរ លយើង គាំ បទ អតហីត យុទ្ធ ជន រ្រស់ លយើងចំលពាះ ព�ហីកម្ម រ្រស់ ល្រ—លដយ ការ 

លបាះ ល្្ឋាត គាំ បទ!

JOHN A. PÉREZ, អ្ក ោំ ពាកឋាយសភា  តំណាង  រាសសតែ  រដ្ឋ California 
LEON E. PANETTA, អតហីតល�ខធិកាបកសួង ការ ពារ ជាតិ  សហ  រដ្ឋ  អា  លម  រិក 

STEPHEN PECK, ប្រធាន 
U.S. VETS

  ទឡ្ហីករណ៍គាំបទសំលណើប្រជាមតិ 41 
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ច្បាប់សញ្្ប័ណ្ណកម្ចីឆ្្ំ2014នៃការការពារលំនៅដ្្ៃអតចីតយុទ្ធជៃ
ៃិងជៃគ្្ៃផ្ទះសមម្ែងរបស់អតចីតយុទ្ធជៃ។

សំនណើ

ទឡ្ចីករណ៍ទាំងឡាយបាៃនបាទះពុម្ពនៅនលើទំព័រនៃទះគឺជាគំៃិតនោបល់របស់អ្នកៃិពៃ្ធន�ើយពុំបាៃពិៃិត្យនមើលភាពតតរឹមតតរូវនដយមនៃ្ចីទចីភា្្ក់ងារណាមួយនឡើយ។

  ទឡ្ហីករណ៍ប្រ្ំងសំលណើប្រជាមតិ 41 

  មតិប្រតិកម្មល�ើទឡ្ហីករណ៍ប្រ្ំងសំលណើប្រជាមតិ 41 

ក្នុង ចា្ឋាំ 2008 អ្ក លបាះ ល្្ឋាត លៅ California  បាន អនុ ម័តិ $900 លានដុលា្ឋារ 
វិធាន ការ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ កម្ហីលដើមឋាែហី ជួយ មូ� និធិ ដ�់ ចំការ  CalVet និង កម្ម វិធហី កម្ហី 
ទិញ ផទេះ ។ កម្ម វិធហី បាន ចា្រ់ លផតែើម ក្នុង ្ ្ឋាំ 1921 ។ កម្ម វិធហី លនះ បាន ជួយ អតហីត យុទ្ធ 
ជនជា លោធា លៅ  California ល�ើស ពហី  400,000 ោក់ ទិញ ផទេះ  (និង ចំការ)។
លៅ ក្នុង សំលណហី ប្រជា មតិ លនះ អង្គសភារដ្ឋ កំពុង លធ្ើ សលម្ើឲឋាយ អនុញ្ឋាតលប្រើ បបាក់  

$600 លាន ដុលា្ឋារ នន បបាក់  $900 លាន ដុលា្ឋារននវិធាន ការ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណកម្ហី ពហី 
មុន (ពហីរ-ភា្រ្រហី) សំរា្រ់  កម្ម  វិធហី ណា មួយ  លផឋាសង  លទៀត ថដ�  មាន  លគា� លៅជួយ 
អតហីតយុទ្ធ ជន គា្ឋានផទេះ សថមឋាែង។ លដយ លោ�តាម អង្គ នហីតិ ្រញ្ញតតែិ មាន អតហីត 
យុទ្ធ ជនគា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែង ប្រថហ� 19,000 លៅ ក្នុង  California—មាន លបចើន 
មក ថែម លទៀត។
ល្រើ សិន ជា បតរូវ បាន អនុ ម័តិ លដយ អ្ក លបាះ ល្្ឋាត សំលណើ ប្រជា មតិ លនះនឹង 

អនុញ្ឋាតឲឋាយ មាន  "្រណៈកម្មការហិរញ្ញ វត្ថនុថផ្ក �ំលៅ ដ្ឋាន សំរា្រ់ អតហីត យុទ្ធ 
ជន" លដើមឋាែហីខ្ហីបបាក់ លដយការ �ក់  $600 លាន ដុលា្ឋារ ក្នុង កាតព្ កិច្ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ 
កម្ហី ទូ លៅ  "លដើមឋាែហី ផតែ�់ នូវការ ទទួ� បាន, សំណង់ , នហីតិ សមឋាែ ទា  កម្ម ,  និង  ការ 
រកឋាសារ  ទុក�ំលៅ ដ្ឋាន ឧ្រត្ថម្ភ កិច្ សំរា្រ់ ពហុ ប្ររួសរ មាន តនមលៃ លថក ឬ អគារ ោោ 
ថដ�ទាក់ ទង សំរា្រ់ អតហីត យុទ្ធ ជន  និង ប្ររួសរ រ្រស់ ល្រក្នុង ការ ទទួ�  និង រកឋាសា 
�ំលៅ ដ្ឋាន ឲឋាយ មានលស្ថរភាព។"

លដយ លោ�តាម អង្គ នហីតិ ្រញ្ញតតែិរដ្ឋ  បបាក់  $900 លាន ដុលា្ឋារ ថដ� ជា កម្ហី  
(លដយ ការ  �ក់  សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ  កម្ហី) ថដ� បាន អនុម័តិ លដយ អ្ក លបាះ ល្្ឋាត សំរា្រ់ 
កម្ម វិធហី កម្ហី CalVet ក្នុង ្្ឋាំ 2008 ្រឺមិន បតរូវ បានលប្រើបបាស់ លពញ ល�ញ លដយ 
អតហីត យុទ្ធ ជន សំរា្រ់ ទិញ ផទេះ   ឬ ចំការ។ តាម ពិត អង្គ និតិ ្រញ្ញតតែិ រាយ ការណ៍ 
អំណាច នន ការ ខ្ហីលបកាម ចឋាបា្រ់ មុន  $500   លាន  ដុលា្ឋារ វិធាន ការ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ កម្ហី 
សំរា្រ់ កម្ម វិធហី កម្ហី មិន ទាន់ ខឋាសស់  លៅ  លឡើយ  លទ។
សំនួរ ចំ្រងៗ ថដ� បតរូវ បាន ល�ើក លឡើង លដយ សំលណើ ប្រជា មតិ លនះ ្រឺ  ៖
(1) ្រួរ ថតទឹក បបាក់  $600 លាន ដុលា្ឋារ ក្នុង សមត្ថភាពននកម្ហីអាច យក ពហី កម្ម 

វិធហី  ចំការ CalVet និង កម្ម វិធហី កម្ហី ទិញ ផទេះ បានថដរ  ឬ លទ?
(2) ្រួរ ថត ទឹក បបាក់  $600 លាន ដុលា្ឋារ  អាច ខ្ហី (លដយ ការ �ក់ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ ោ 

ោ)  សំរា្រ់ គាំ បទកម្ម វិធហី អតហីត យុទ្ធ ជន  California ែ្មហី?

GARY WESLEY 

សំលណើ 41 ចឋាបា្រ់ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ កម្ហី  ្ ្ឋាំ 2014 នន ការការ ពារ �ំលៅ ដ្ឋាន អតហីត 
យុទ្ធ ជន និង ជន គា្ឋាន ផទេះ សថមឋាែង រ្រស់ អតហីត យុទ្ធ ជន្រថង្រ  សញ្ឋា  ្រ័ណ្ណ  កម្ហី មាន  
បស្រ់  មក  លហើយ មិន បាន ចំណាយ ថដ� បតរូវ បាន អនុ ម័តិ ពហី មុន មកលដយ អ្ក 
លបាះ ល្្ឋាត  ថត មិន ថដ�បតរូវ បាន លប្រើ ។ សំលណើ 41 មិន ដំលឡើង ពន្ធ  ឬ្រថន្ថម ពហី 
ល�ើ្រំណុ� ទាំងអស់ រ្រស់ រដ្ឋ។ សំលណើ 41 អនុញ្ឋាតទឹក បបាក់ ចំនួន $600 
លាន ដុលា្ឋារសំរា្រ់ការ សង់ សំណង់  និង ថក �ំអ�ំលៅ ដ្ឋានមាន  តនមលៃ លថក �្មម 
សំរា្រ់ អតហីត យុទ្ធ ជន និង អ្ក ថដ� ជិត  នឹង គា្ឋាន ផទេះសថមឋាែង។ 
កម្ម វិធហី មាន  បស្រ់  មកលហើយ ថដ� មូ� និធិ ទាំង លនះ បាន មក្រឺ បតរូវ បាន លប្រើ 

បបាស់ លសទេើរ ថត មិន ប្រ្រ់ បគាន់។ តាម ពិត លៅ  អ្ក និពន្ធ ោយកសរព័ត៌មាន 
Los Angeles Times មួយ រូ្រ បាន និោយ ថ វិធាន ការ សនលៃឹក ល្្ឋាត�ំោំ លដើម 
ថដ�បាន អនុញ្ឋាត  ផតែ�់ មូ� និធិ លនះ "ខុស ្រំនូស ក្នុង ការជួ្រ តាម តំរូវការ 
ននអតហីត យុទ្ធ ជន រ្រស់ រដ្ឋ។" ដូលច្ះ លហើយ បាន ជា សំលណើ 41 មាន សរសំខន់ 
ណាស់ សំរា្រ់ អតហីត យុទ្ធ ជន—វា សង់ ប្រលភទ �ំលៅ ដ្ឋាន ថដ�្រណាតឋា អតហីត យុទ្ធ 
ជនលៅ  California បតរូវ ការ លដយ គា្ឋាន ដំលឡើងពន្ធ។
ចឋាបា្រ់ លនះ ្រថង្រសញ្ឋា ្រ័ណ្ណថដ� បាន អនុ ម័តិ រួច មក លហើយ ថត មិន ថដ� 

បាន លប្រើ។ ្រឺមាន ន័យ ថ វា មិន ្រថន្ថម ពហី ល�ើ ្រំណុ� ទាំង ឡាយបាន អនុញ្ឋាត 
រួច  លហើយ  រ្រស់  California។ ការ លប្រើ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ កម្ហី ទាំងឡាយ លនះនឹង 
្រណាតឋា�ឲឋាយ មាននែលៃ ហិរញ្ញ វត្ថនុ តិច តួច ដ�់  រដ្ឋ  ខណៈ  ថដ� វា  ោំ  ឲឋាយ  មាន  ការ  

សំនច ក្នុង លសវាោោ  និង សុខ ភិបា�។ ដូច សរ ព័ត៌ មាន  L.A. Times 
បានកត់សំគា�់ថ, "លដយការកាត់្រន្ថយចំនួនអតហីតយុទ្ធជនគា្ឋានផទេះសថមឋាែង 
លហើយភា្ឋា្រ់ពួកលបចើនថែមលទៀតលៅនឹងលសវានហីតិសមឋាែទាកម្ម និងសុខភាពផលៃចូវ 
ចិតតែថដ�ពួកល្របតរូវការ សញ្ឋា្រ័ណ្ណកម្ហីអាចជួយរដ្ឋ លជៀសវាងនែលៃចំណាយ 
សំរា្រ់លសវាសុខភិបា� និងសង្គមកិច្ iថដ�ល្រប្រឈមមុខនែងៃលនះ" សរ ព័ត៌ មាន
Times ក៏ កត់ សំគា�់ សញ្ឋា ្រ័ណ្ណ ទាំង លនះ  អាច ជួយ ឲឋាយ អតហីត យុទ្ធ ជនគា្ឋាន ផទេះ 
សថមឋាែងឲឋាយ ចូ� រួម ក្នុង កំឡាំង ការ ងារ វិញ។
លនះ ជារល្រៀ្រ ទទួ� ខុស បតរូវសរ លពើ ពន្ធថដ�  លធ្ើ បតរូវ លដយ អតហីត យុទ្ធ ជន  

California។ លបាះ ល្្ឋាត គាំ បទ សំលណើ 41 លដើមឋាែហី ជួយ អតហីត យុទ្ធ ជន California 
ទទួ�បាន នូវ �ំលៅ ដ្ឋាន ថដ� ល្រ បតរូវ ការ។

ED FORD, លម  ្រញ្ឋា ការ  រដ្ឋ  
អតហីត យុទ្ធ ជនននសសងា្ឋាម ្ររលទស ថផ្ករដ្ឋ California 
PETER CAMERON, ោយក ប្រតិ ្រតតែិ  
Veterans Resource Center of America 
JOSEPH GARCIA, លម ្រញ្ឋា ការ រដ្ឋ  
American Legion, ថផ្ករដ្ឋ  California
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ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីេជងខេបជាផ្លូវការ បានជរៀបចំជោយអគ្គជេធាវី

េំជណើបបជាេតិ ប័ណ្ណសារសាធារណៈ។អង្គបប�ុំជបើកទ្វារ។បរាក់េំណងពតីរដ្ឋ

ជៅឲវាយទតីភា្វាក់ងារមូលដ្វាន។វិជសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនតីតិបញ្ញត្ិ។

ប័ណ្ណសារសាធារណៈ។អង្គបប�ុំជបើកទ្វារ។បរាក់េំណងពតីរដ្ឋជៅឲវាយទតីភា្វាក់ងារមូលដ្វាន
វិជសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនតីតិបញ្ញត្ិ។

• តបមរូវឲវាយទតីភា្វាក់ងាររដ្វាភិរាលមូលដ្វានរូមទំងទតីបកុង,ជោនធតី,និងមណ្ឌលេិកវាសាធិការនានាឲវាយអនុវត្តាមចវាបាប់រដ្ឋដូចមានបញ្វាក់ជា
ពិជេេផ្ល់េិទិ្ធេំរាប់សាធារណៈ�នរានចូលរួមក្នុងអង្គបប�ុំរបេ់អង្គរដ្វាភិរាលមូលដ្វាននិងប័ណ្ណសារមនន្តីរដ្វាភិរាល។

• បំរាត់ជោលនូវការតបមរូវដដលថារដ្ឋជចញបរាក់េំណងជៅឲវាយទតីភា្វាក់ងាររដ្វាភិរាលមូលដ្វានេំរាប់ការអនុវត្តាមចវាបាប់ជាក់លាក់ទំង
ឡាយជនះ។

ជេចក្តីេជងខេបននការវិភាគរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិអំពតីការរា៉វាន់បបមាណននការប៉ះពាល់សារជពើពន្ធេុទ្ធសាធរបេ់រដ្វាភិរាលនិងមូលដ្វាន៖
• កាត់បន្ថយការបង់បរាក់ពតីរដ្ឋជៅឲវាយរដ្វាភិរាលមូលដ្វានក្នុងកំរិតរាប់ទេវាសលានដុលា្វារជរៀងរាល់ឆ្វាំ។

• ន្លៃបបតិបត្ិរដ្វាភិរាលមូលដ្វានមានេកា្វានុពលជកើនចំនួនរហូតដល់រាប់ទេវាសលានដុលា្វារជរៀងរាល់ឆ្វាំដដលអាចមកពតីការតបមរូវរបេ់រដ្ឋ
ជាបដន្ថមជៅជលើរដ្វាភិរាលមូលដ្វានក្នុងការជធវើឲវាយព័ត៌មានអាចមានេំរាប់សាធារណៈ�ន។

សាវតារ
រដ្ឋCaliforniaមានរដ្វាភិរាលមូលដ្វានរាប់ពាន់កដនលៃង។

ពលរដ្ឋរេ់ជៅCaliforniaទទួលជេវានានាពតីរដ្វាភិរាលមូល
ដ្វានរាប់ពាន់កដនលៃង—ជោនធតី,ទតីបកុង,សាលានិងមណ្ឌល
េិកវាសាធិការមហាវិទវាយាល័យេហគមន៍,និងមណ្ឌលពិជេេៗ 
(ដូចជាមណ្ឌលពនលៃត់អគ្គិភ័យ,មណ្ឌលបតរួតបតាទឹក�ំនន់,និង
មណ្ឌលទឹក)។រដ្វាភិរាលមូលដ្វាននិមួយៗមានអង្គរដ្វាភិរាលមូល
ដ្វានរបេ់ជគ(ដូចជាបកុមបបឹកវាសាបកុងឬគណកម្មការបគប់បគងរបេ់
ជោនធតី)អង្គរដ្ឋរាលទំងជនាះជធវើជេចក្តីេំជរចចិត្អំពតីកម្មវិធតី,ជេវា,
និងកិច្ចបបតិបត្ិការរបេ់ជគ។

េិទិ្ធទទួលព័ត៌មានអំពតីរដ្វាភិរាលមូលដ្វាន។រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
របេ់រដ្ឋតបមរូវថាការបប�ុំននអង្គរដ្ឋរាលនិងការេរជេរអំពតីមនន្តី
សាធារណៈនិងទតីភា្វាក់ងារនានាបតរូវជបើកចំហរេំរាប់ការរិះគន់ជាសា
ធារណៈ។ចវាបាប់រដ្ឋពតីរបជងកើតនូវបទបញ្ញត្ិដដលរដ្វាភិរាលមូលដ្វាន

បតរូវដតជដើរតាមជដើមវាបតីផ្ល់េិទិ្ធទទួលសាធារណៈចំជពាះព័ត៌មានអំពតី
រដ្វាភិរាលមូលដ្វាននិងអង្គបប�ុំនានា។

• ចវាបាប់អំពតីប័ណ្ណសារសាធារណៈរដ្ឋCalifornia។ចវាបាប់្ ្មតីជនះ
អនុញ្វាតឲវាយ�នបគប់រូបអាចពិនិតវាយនិងទទួលេំជៅចំឡង
ននឯកសារនានារបេ់រដ្ឋនិងរដ្វាភិរាលមូលដ្វាន។វាតបមរូវ
ឲវាយទតីភា្វាក់ងាររដ្ឋនិងរដ្វាភិរាលមូលដ្វានបជងកើតជោលការណ៍
ដណនាំជាលាយល័កខេណ៍អកវាសរេំរាប់េិទិ្ធទទួលឯកសារ
ជហើយបិទជោលការណ៍ជនាះជៅតាមការិយាល័យរបេ់ជគ។

• ចវាបាប់Ralph M. Brown។ចវាបាប់ជនះបគប់បគងជលើការបប�ុំ
នានារបេ់អង្គរដ្ឋរាលននរដ្វាភិរាលមូលដ្វាន។វាតបមរូវឲវាយ
អង្គរដ្ឋរាលមួលដ្វានផ្ល់ជេចក្តី�ូនដំណឹងសាធារណៈននកម្ម
វត្ថនុរជបៀបវារៈជហើយជបើកអង្គបប�ុំជាសាធារណៈ។

ការវិភាគជដយអ្កវិភាគនតីតិបញ្ញត្ិ

ការជរាះជឆ្វាតចុងជបកាយបង្អេ់ជដយអង្គនតីតិបញ្ញត្ិជៅក្នុងSCA 3(េំជណើបបជាមតិ42)
(ដំជោះបសាយជលខ123,ចវាបាប់ននឆ្វាំ2013)

បពឹទ្ធេភា៖ ោំបទ37 បបឆំង0
េភាតំោងរានេ្៖ ោំបទ78 បបឆំង0
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សំណ�ើ

ការបង់បរាក់រដ្ឋជលើចំោយរបេ់ប័ណ្ណសារសាធារណៈ
និងចវាបាប់Brown។ជាជបចើនឆ្វាំមកជហើយអង្គនិតិបញ្ញត្ិរានជធវើ
កំដណដបបជលើចវាបាប់ប័ណ្ណសារសាធារណៈនិងចវាបាប់Brownពតីជពល
មួយជៅជពលមួយ។ការដកដបបខលៃះៗជនះរានបជងកើននូវការទទួលខុេ
បតរូវនិងន្លៃចំោយរបេ់រដ្វាភិរាលមូលដ្វាន។ជាទូជៅរដ្ឋបតរូវដត
បង់ន្លៃឲវាយរដ្វាភិរាលមូលដ្វានេំរាប់ន្លៃចំោយកាលោមានការ
បជងកើនការទទួលខុេបតរូវ—ការតបមរូវមួយដដលមនន្តីរដ្ឋការបតរូវ
ពិោរោកាលោពិនិតវាយគជបមាងនានាដដលមានបជងកើននូវន្លៃចំោយ
របេ់រដ្វាភិរាលមូលដ្វាន។ជបកាមចវាបាប់បច្ចនុបវាបន្រដ្ឋបតរូវដតបង់បរាក់
ដល់រដ្វាភិរាលមូលដ្វានេំរាប់ន្លៃចំោយជលើការអនុវត្ន៍ចំណុច
ោមួយននចវាបាប់ប័ណ្ណសារសាធារណៈ(ដូចជាតបមរូវការ�ួយ
េមា�ិករបេ់សាធារណៈដដលដេវងរកប័ណ្ណសារជហើយបរាប់
បុគ្គលដដលដេវងរកប័ណ្ណសារជនាះថាជតើប័ណ្ណសារជនាះអាចបតរូវ
បបគល់�ូនរានឬយា៉វាងោ)។ចំនួនបរាក់ដដលរដ្ឋ�ំពាក់រដ្វាភិរាល
មូលដ្វានេំរាប់ន្លៃចំោយរបេ់ចវាបាប់អំពតីប័ណ្ណសារសាធារណៈគឺ
មិនទន់ដឹងជៅជឡើយដតជគរានរា៉វាន់បបមាណថាវាអាចអេ់រហូត
ដល់រាប់ទេវាសលានដុលា្វារជាជរៀងរាល់ឆ្វាំ។ជាបដន្ថមជទៀតកាល
ពតីអតតីតកាលរដ្ឋរានបង់បរាក់ឲវាយរដ្វាភិរាលមូលដ្វានេំរាប់ន្លៃ
ចំោយរបេ់ជគបោ្វាលមកពតីដផ្កខលៃះននចវាបាប់Brown។ក៏ប៉ុដន្
អ្កជរាះជឆ្វាតរដ្ឋCaliforniaរានជធវើវិជសាធនកម្មរដ្ឋធមនុញ្ញរបេ់
រដ្ឋក្នុងឆ្វាំ2012ជដើមវាបតីបំរាត់នូវការទទួលខុេបតរូវរបេ់រដ្ឋក្នុងការបង់
បរាក់ឲវាយរដ្វាភិរាលមូលដ្វាេំរាប់ន្លៃចំោយននចវាបាប់Brown។

ជេចក្តីជេ្ើ
វិធានការជនះ៖
• បដន្ថមជៅជលើរដ្ឋធមនុញ្ញរដ្ឋនូវតបមរូវការថារដ្វាភិរាលមូលដ្វាន

ជដើរតាមចវាបាប់េ្តីពតីប័ណ្ណសារសាធារណៈនិងចវាបាប់Brown។

• បំរាត់ការទទួលខុេបតរូវរបេ់រដ្ឋឲវាយបង់បរាក់ជៅឲវាយរដ្វាភិរាល
មូលដ្វានេំរាប់ន្លៃចំោយនានាពាក់ព័ន្ធជៅនឹងចវាបាប់ជនះ។
(ដូចតាមកំណត់េំោល់ោងជលើការទទួលខុេបតរូវរបេ់
រដ្ឋក្នុងការបង់បរាក់ជៅឲវាយចវាបាប់Brownតាមមូលដ្វានបតរូវរាន
បំរាត់កាលពតីឆ្វាំ2012។)

វិធានការអនុវត្ចំជពាះតបមរូវការបច្ចនុបវាបន្ននចវាបាប់ទំងជនះបពម
ទំងការដបបបបរួលទំងឡាយជលើចវាបាប់ោមួយដដលនឹងជកើតជឡើង
នាជពលអនាគតក្នុងបំណងពបងឹងេិទិ្ធទទួលព័ត៌មានរបេ់រដ្វា
ភិរាលមូលដ្វានឲវាយកាន់តដតល្អ។

បបេិទិ្ធភាពសារជពើពន្ធ
បបេិទ្ធិភាពននន្លៃចំោយរបេ់រដ្ឋនិងបរាក់ចំណូលពតីមូលដ្វាន។

ជដយការបំរាត់ការទទួលខុេបតរូវរបេ់រដ្ឋេំរាប់បង់ន្លៃចំោយ
ឲវាយរដ្វាភិរាលមូលដ្វានក្នុងការជធវើតាមចវាបាប់ប័ណ្ណសារសាធារណៈ
ជនាះវិធានការនឹងជាលទ្ធផលនាំឲវាយរដ្ឋអាចេនវាសំ្ វិកាជហើយជធៀប
នឹងការកាត់បន្ថយបរាក់ចំណូលជៅរដ្វាភិរាលមូលដ្វាន។ផលប៉ះ
ពាល់ទំនងជាបបដហលរាប់ទេវាសលានដុលា្វាជរៀងរាល់ឆ្វាំ។

េកា្វានុពលបបេិទិ្ធភាពជលើនចលៃចំោយក្នុងមូលដ្វាន។វិធាន
ការអាចជធវើឲវាយមានការដបបបបរួលនូវអត្ចរិតរបេ់មនន្តីរដ្ឋការជៅ
អនាគត។ការជនះពតីជបពាះជបកាមេំជណើបបជាមតិ42រដ្ឋអាចជធវើការ
ដកដបបចវាបាប់េ្តីពតីប័ណ្ណសារសាធារណៈជពលជនាះជគមិនោំរាច់បតរូវ
ដតបង់បរាក់ឲវាយរដ្វាភិរាលមូលដ្វានេំរាប់ការចំោយជនាះជទ។
ដូជច្ះមនន្តីរដ្ឋការអាចជធវើជបចើនប្តូរជៅចវាបាប់ជនះរួចជហើយជគនឹងមាន
ជបើពុំដូជោ្វាះជទ។ក្នុងករណតីជនះរដ្វាភិរាលមូលដ្វានអាចនឹងនាំមកនូវ
ន្លៃចំោយបដន្ថមជទៀត—មានេកា្វានុពលដល់រាប់ទេវាសលានដុលា្វារ
ជរៀងរាល់ឆ្វាំនាជពលអនាគត។

ប័ណ្ណសារសាធារណៈ។អង្គបប�ុំជបើកទ្វារ។បរាក់េំណងពតីរដ្ឋ
ជៅឲវាយទតីភា្វាក់ងារមូលដ្វាន។វិជសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជដយនតីតិបញ្ញត្ិ។

ទេវាសនាជគហទំព័រhttp://cal-access.sos.ca.gov
េំរាប់ព័ត៌មានពិសា្វារអំពតីការជធវើវិភាគទន្វិកាេំរាប់

េំជណើបបជាមតិជនះ។
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អ្នក	គាំ	តទជាទូបៅគឺ	តតរូវដែ�	ថា	"សំបណើ	តបជា	មតិ	42 នរឹង		បំបាត់	
នូវ	�ទ្ធភាពដែ�	ថា	ទហី	ភា្្ក់	ងារ	មូ�	ោ្្នអាច [តសបច្បាប់	]	បែិបសធ	
សំបណើសំរាប់	ព័ត៌មាន	សាធារណៈ	ឬ	រុញទា្្	អង្គ	តបជុំបិទ	ោ៉្ង	ខ្្ំង	បោយ	
សំអាង	ប�ើ	 ថ្លៃ		ចំណាយ"	ប�ើ	ការ	អនុវត្ន៍	តាម	ច្បាប់	រែ្ឋ	ទាំង	ឡាយ	បនះ។	វា	
អាច	បធវើ	ែូបច្នះ	បាន	បោយ	ោក់	ថ្លៃចំណាយ	ប�ើ	ការ	អនុវត្ន៍	មក	ប�ើ	រោ្្	ភិ	បា�		
មូ�		ោ្្ន។	របបៀប	ប្្េង	បទៀត	បោះ	គឺ	តតមរូវ	ថា	រែ្ឋ	បា�	ថា្្ក់	រែ្ឋ	ជា	អ្នក	បង់	។
ជា	បតចើន	ឆ្្ំមក	ប�ើយ		ខ្ញំ	បាន្្�់	ទឡ្ហី	ករណ៍តបឆំងរែ្ឋ	និងវិធាន	ការសនលៃរឹក	

បឆ្្ត	មូ�	ោ្្ន	បែើម្បហី	ឲ្យអ្នក	បបាះ	បឆ្្ត	នរឹង	ទទួ�	ព័ត៌មាន	បតចើន	ដ្ម	បទៀតអំពហី	
វិធាន	ការ	មុន	បព�	បគ	បបាះ	បឆ្្ត។
ខ្ញំ	ក៏	បាន	បតបើ	ច្បាប់	ប័ណ្ណ	សារ	សាធារណៈ	រែ្ឋ		California	និង	ច្បាប់		អង្គ	តបជុំ	

បបើក	ទា្្រ	បែើម្បហី	ប៉ុន	ប៉ង	បតបើ	ឥទ្ធិ	ព�	បវជ្ជ	មាន	ប�ើ	ការ	បធវើ	បសច	ក្ហី	សំបរច		បៅ	តាម	
ថា្្ក់		មូ�ោ្្ន។		បព�ណា	ច្បាប់	ទាំង	បោះ	តតរូវ	បាន	រំបោភ	បណ្រឹងរែ្ឋប្ប	បវណហី	
មួយ	នរឹង	តតរូវ	បធវើ	បឡើង	ប�ើយ	មនន្ហី	ដែ�តបតពរឹត្ិ	កំ�ុសពាក់	ព័ន្ធអាច		តតរូវ	បាន	
រាយការណ៍	បៅ		សមាជិ	ក	គណៈ	វិនិច្័យ	ធំបៅ	ក្នញង	បខន	ធហី។
ក៏	ប៉ុដន្	សមត្ថភាព	ថន	បុគ្គ�និមួយៗក្នញង	ការ	បធវើ	ឲ្យ	ខុស	ដបលៃក	គា្្	—បទាះ	ជា	

បៅ	តាម	ថា្្ក់	មូ�	ោ្្ន	ក៏	បោយ—តតរូវបាន	ចុះ	បខ្ោយក្នញង	ឆ្្ំ	្ ្មហីៗ	បនះ	បោយ	មក	

ពហី	ឥទ្ធិព�	ថន	អ្នកមានធំៗ នរឹង	បោយ	ការ	្ ្�់	អំណាច	ថន		ទហី	ភា្្ក់	ងារ	ក្នញង	តំបន ់
ប្្េងៗ	បទៀតទូ	ទាំង	រែ្ឋ		California	ដែ�	ែរឹក	ោំបោយ	សមាជិក	តកុម	តបរឹក្ោ	មិន	
ដែ�	បតជើស	បរើស ឲ្យ	កាន់	ក្នញង	មុខែំដណងថា្្ក់	តំបន់	ទាំង	បោះ។
ជាឧទា�រណ៍	បៅ	ក្នញង	តំបន់	ប្្នរ	San	Francisco	Bay	Area	ទហី	ភា្្ក់	ងារថា្្ក់	

តំបន់	បទើប	ដត	ទទួ�	យក	ដ្ន	ការដែ�	នរឹងបធវើ	ឲ្យ	បគ�ជន	្ ្មហីរាប់	ោន	ោក់	ពហី	ជុំ	
វិញ	ពិភព	បោកដណនណាប់	តាម	្ លៃលូវ	របបៀងែរឹកោំក្នញង	រែ្ឋ	ធាោដែ�	មាន	រួច	
មក	ប�ើយ។	ចំដណក្លៃលូវ	សំរាប់	ដត	រ្យន្	ប៊ឹសគឺ	កំពុង	ដត	បបងកើត។	ចំដណក	្ លៃលូវ	
HOV	(រ្យន្មាន	អ្នក	ជិះ	បតចើន)	កំពុង	តតរូវបាន	បគ	ដក	ដតប	ឲ្យ	បៅ	ជា	ចំដណក្លៃលូវ	
"ចំដណក	្ លៃលូវ	ប�ឿន។"	ដែ�អនុញ្្តអ្នកបង់ថ្លៃគមោគមន៍បបើកបានដែរ។
តគប់	ចំដណក	្ លៃលូវ	ទាំង	អស់	បៅ	ប�ើ្លៃលូវ	ជាតិ	អាច	កា្្យ	ជា	ចំដណក	្ លៃលូវ

យកថ្លៃគមោគមន ៍ោឆ្្ំ	ខង	មុខៗ	បនះ។	វា	នរឹង	បកើត	មាន	បៅ	ទូទាំង	តបបទស។

GARY WESLEY

មនុស្េតគប់	គា្្បាន	ឮពាក្យបុរាណនិោយ	ថា	"អ្នក		ឯងមិន	អាច	តបយុទ្ធ	ជា	
មួយ	សាោ	តកុង	បឡើយ។"	ពាក្យ	បោះ		កា្្យ	ជា	ពាក្យមិន	ពិត	ទាំង	តសុង។	
តបជា	ជនរាប់	ោន	ោក់	បៅ	រែ្ឋ		California		ដសវង	រក	ចំបឡើយ	ពហី	មនន្ហី	សាធារណៈ	
និង	ជន		ការិោ�័យ		និយម	បៅ	ក្នញងតកុង,	បខនធហី,	មណ្ឌ�	សិក្ោ	ធិការ,	ទហី	ភា្្ក់		
ងារ	ទរឹក,	និងតគប់	តបបភទថនទហី	ភា្្ក់	ងារ	រោ្្	ភិបា�	ទាំង	អស់	បាន	បតបើ	ព័ត៌មាន	
ដែ�	បគ	ទទួ�	បែើម្បហី	ចូ�ក្នញង	ែំបណើរ	ការនបោបាយ	ប�ើយ	មាន	ការ	ប៉ះពា�់	
បគា�នបោបាយសាធារណៈជាវិជ្ជមាន។
ឧបករណ៍ែ៏មានអំណាចមួយែូចជាច្បាប់ប័ណ្ណសារសាធារណៈ		

California	្្�់	ឲ្យ		ព�	រែ្ឋ	និង	អាជហីវកម្មជា	បតចើននូវ	�ទ្ធ	ភាពទទួ�	ប័ណ្ណ	សារ	
ដែ�	បគ	តតរូវ	ការសំរាប់	ជួយឲ្យ	មាន	តបសិទិ្ធភាព	ក្នញង	ការ	តស៊ូមតិ	និងការ	ពារ	
្�	តបបោជន៍របស់		ស�គមន៍។	ច្បាប់		Ralph	M.	Brown	អំពហី	អង្គ	តបជុំ	បបើក	
ទា្្រ		្្�់	ឲ្យ	បយើង	នូវសិទិ្ធ	ស្ថិត	បៅ	ក្នញង	បន្ទប់	សា្្ប់	អង្គ	តបជុំ	តកុម	តបរឹក្ោតកុង,	
គណ	កម្មការ		តគប់	តគង		,	គណៈ		កម្ម	ការ			សាោ,	និងអង្គ	តបជុំរបស់	មណ្ឌ�	
ពិបសសៗពិភាក្ោ	អំពហីការ	បបងកើត	បគា�	នបោ		បាយសំរាប់	ទហី	ភា្្ក់	ងារ	របស់	បគ។			
បៅ	ក្នញង	ឆ្្ំ		2004	ច្បាប់	ទាំង	បនះ	្ ្�់	ឲ្យ	តបជា	ជនបៅ	រែ្ឋ		California		នូវ	សិទិ្ធ	

ទទួ�ប័ណ្ណ	សារ	សាធារណៈ	ប�ើយចូ�	រួម	អង្គ	តបជុំ	សាធារណៈ	បធវើ	បឡើង	
កាន់	ដត	មាន	អំណាច		បព�ណាប�ើស	ពហី	82	ភាគ	រយ	ថន	អ្នក	បបាះ		
បឆ្្តបានយ�់	តពម	ឲ្យ	បធវើ	វិបសាធន	កម្មរែ្ឋធម្មនុញ្ញ	រែ្ឋ	ដែ�	និោយ	ថា	ក្នញង	
ដ្្នក	៖	"ព�រែ្ឋ	មាន	សិទិ្ធ	ទទួ�	ព័ត៌មាន	ដែ�	ទាក់	ទង	នរឹង	ការ	ែរឹក	ោំបធវើ	
អាជហីវកម្ម	របស់	ព�រែ្ឋ		និង	ែូបច្នះ	ប�ើយ	អង្គ	តបជុំសាធារណៈ	និងការ	សរបសរ	
អំពហី	មនន្ហី	សាធារណៈ	និង	ទហី	ភា្្ក់	ងារ	ោោ	តតរូវ	បបើក	ចំ�រសំរាប់	ការ	រិះ	គន់	ជា	
	សា	ធារណៈ។	"
កា�	ពហី		ពហីរ-បហី	ឆ្្ំកនលៃង	បៅ	មាតតាជា	គនលៃរឹះ	ថន	ច្បាប់	ែ៏	អសា្្រ្យបនះតតរូវ	បាន	

គំរាម	គំដ�ង	ប�ើយ	រែ្ឋ	ជា	អ្នក	ទទួ�	រង	បតគាះដ្្នកវិបត្ិ	�ិរញ្ញវត្ថញ។	បោយ	ខលៃហី	
រែ្ឋ	និង	រោ្្		ភិ	បា�	មូ�ោ្្នមានការ	ដខវង	គំនិត	គា្្	ជា	យូរមក	ប�ើយ	អំពហី	ចំនួន	
និង	កំរិត	ថនការ	ឧបត្ថម្ភ	�ិរញ្ញវត្ថញ	ពហី	រែ្ឋ	សំរាប់	ថ្លៃ	ចំណាយ	តាម	មូ�	ោ្្ន	ក្នញង	ការ	
អនុវត្	ន៍	តាមជា	មួយ	នរឹងសិទិ្ធ	ព�	រែ្ឋ	សាធារណៈថន	សិទ្ធិ	ទទួ�	ព័ត៌មាន	ពហី	រោ្្	
ភិបា�។	តគាមួយ	បោះ		មាតតា	ជាគនលៃរឹះថន	ច្បាប់	ទាំង	ឡាយ	បោះបាន	កា្្យ	ជា	
ជបតមើស	សំរាប់	ទហី	ភា្្ក់	ងារ		រោ្្		ភិ	បា�	មូ�ោ្្នបោយអាតស័យ	នូវការ	បធវើ	បសចក្ហី	

សំបរច	ក្នញង	ែំបណើរ	ការ	្ វិការបស់	រែ្ឋ។	ខណៈ	បព�	ដែ�	បស្ទើរ	ដត	តគប់	រោ្្	
ភិបា�	បាន	បន្	អនុវត្	តាម	ក្នញង	អំឡញង	បព�		�ិរញ្ញវត្ថញដែ�	មាន	ការ	តាន	តរឹង	ែ៏	
ខលៃហីបនះ	សិទិ្ធមូ�	ោ្្នសាធារណៈមិន	គួរពរឹង		ដ្អែកបៅ	ប�ើ	ភាព	អនុបតគាះ	�អែ	របស់	
មនន្ហីមូ�	ោ្្ន	បឡើយ។
សំបណើ	តបជាមតិ	42	នរឹង	បំភលៃឺបញ្្ក់ថា	ទហីភា្្ក់	ងារ	រោ្្		ភិ		បា�មូ�ោ្្ន	

ប�ើយ	មិន	ដមន	រែ្ឋ	បទ	ដែ�	ជា	អ្នក	ទទួ�	ខុស	តតរូវ	ថ្លៃ	ចំណាយដែ�	ពាក់	ព័ន្ធ	នរឹង	
ការ	អនុវត្ន៍តាម	ច្បាប់	ថន	សិទិ្ធ	ទទួ�	របស់បយើង។		វា	នរឹង	ធាោ	នូវ	សិទិ្ធទទួ�	
ប័ណ្ណ	សារ	សាធារណៈ	និង	អង្គ	តបជុំ	ដែ�	មាន	សារៈ	សំខន់ក្នញង	ការ	បបើក	បងា្្ញ	
និង	តបយុទ្ធ	អំបពើ	ពុក	រ�ួយសាធារណៈ	ែូច	ជា	ការ	ជួប	តបទះបោយ	ព�រែ្ឋ	ថន	
តកុង	Bell	ដែ�	រកប�ើញមនន្ហី	សាធារណៈ	ចួ�	រួម	ក្នញង	សកម្ម	ភាព	ឧតកិែ្ឋ		ប�ើយ	
�ួច	បលៃន់	យក	�រឹប	តបាក់	ទហីតកុង។	
សំបណើ	តបជា	មតិ	42	នរឹង	្ ្ោរ	ភា្្ប់		បៅ	ក្នញង	រែ្ឋ	ធម្មនុញ្ញនូវ	សិទិ្ធ	ព�រែ្ឋ	

សាធារណៈ	ក្នញង	ការ	ចង់	ែរឹងបតើ	រោ្្	ភិបា�	កំពុង	បធវើ	អវហី	ប�ើយ	បតើ	បគ	បធវើ	របបៀប	
ណា។	វា	នរឹង	បដន្ថម	កំោំង	ឯករាជ្យបៅ	នរឹង	ច្បាប់	របស់	រែ្ឋ	ដែ�តតមរូវ	ឲ្យរោ្្		
ភិ	បា�	មូ�	ោ្្នអនុវត្	តាមច្បាប់	ស្ហី	ពហី	អង្គ	តបជុំ	បបើក	ទា្្រ	និងប័ណ្ណ	សារ	
សាធារណៈនរឹង		ការ	ដតប	តបរួ�បៅ	អោ	គត	ប�ើ	ច្បាប់	ដែ�	បធវើ	បោយ	អង្គ		
និតិ	បញ្ញត្ិ។	
សំបណើ	តបជា	មតិ	42	នរឹង	បំបាត់	នូវ	�ទ្ធភាពដែ�	ថា	ទហី	ភា្្ក់	ងារ	មូ�	ោ្្ន	

អាច	បែិបសធ	សំបណើសំរាប់	ព័ត៌មាន	សាធារណៈ	ឬ	រុញទា្្	អង្គ	តបជុំបិទ	ោ៉្ង	
ខ្្ំង	បោយ	សំអាង	ប�ើ	ថ្លៃ	ចំណាយ។	ែូែូចបោកតបធាោធិបតហី	Thomas	
Jefferson	មានតបសាសន៍ថា	"ព័ត៌មានគឺជារូបិយវត្ថញរបស់តបជាធិបបតយ្យ។"
តបាប់	អ្នកការិោ�័យ	និយមថា	តបជាជនបទ—មិន	ដមន	រោ្្	ភិបា�	—ដែ�		
គួរ	ដត	សំបរច	នូវ	អវហី	ដែ�បយើង	តតរូវការ	ចង់	ែរឹង។	បបាះ	បឆ្្តគាំតទ	ប�ើ	សំបណើ		
តបជា	មតិ	42។	
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	 ទឡ្ហីករណ៍តបឆំងសំបណើតបជាមតិ	42	

	 មតិតបតិកម្មប�ើទឡ្ហីករណ៍តបឆំងសំបណើតបជាមតិ	42	

រោ្្	ភិ	បា�មូ�	ោ្្នគឺតបតិបត្ិ	បោយ	និបោជិក	និង	អ្នក	នបោបាយដែ�	
ចង់		ឬ	មិន	ចង់		ដចក	រំដ�កព័ត៌មាន	ឬទទួ�	មតិសាធារណជនមុន	នរឹង	បធវើ	
បសចក្ហី	សំបរចោោ។
ក្នញង	ឆ្្ំ	2004	អ្នក	បបាះ	បឆ្្តបៅ	រែ្ឋ		California	បានយ�់	តពម្្តួច	ប្្ើមបធវើ	

វិបសាធនកម្ម	រែ្ឋធម្មនុញ្ញ	រែ្ឋ	បានបរៀបចំ	បឡើង	សំរាប់	បញ្ឈប់	ថន	ច្បាប់	រែ្ឋ	
ដែ�	បានធាោ សិទិ្ធ	ទទួ�	ប័ណ្ណ	សារ	សាធារណៈជា	បតចើន		ប�ើយ	កំណត់	
អណត្ ិថា	អង្គ	តបជុំ	រោ្្	ភិ	បា�	មូ�	ោ្្ន	អង្គ	និតិ	បញ្ញត្ិ	ធម្មតា	តតរូវ	បធវើ	បឡើង	
ជា	សាធារណៈ	ប�ើយ	ដែ�	បសចក្ហី	សំបរច	ថន	អង្គនិតិ	បញ្ញត្ិមូ�	ោ្្នអាច	
បធវើបានដតបតកាយ	ពហី	មានឳកាសសំរាប់	ឲ្យ	មាន	ការ	្ ្�	មតិ	ពហី	សាធារណជន	រួច	
មក។	(រែ្ឋធម្មនុញ្ញរែ្ឋ California, មាតតា I, វគ្គ 3(b))។
រោ្្		ភិ	បា�		មូ�	ោ្្ន	ខលៃះ	ប្លៃើយ	តបបោយ	ការ	ជំទាស់	ថា	មាតតា្្មហី	ថន	រែ្ឋ	

ធម្ម	នុញ្ញ	មិនដមន	សំរាប់	ជំនួសមាតតា	ប្្េងៗ	បទៀតបៅ	ក្នញង	រែ្ឋ	ធម្មនុញ្ញ	រែ្ឋបទ	
(មាតតា	XIII	B, វគ្គ	6)	ដែ�តតមរូវ	ថា	រែ្ឋ	បង់	តបាក់	ឲ្យ	រោ្្	ភិ	បា�	មូ�	ោ្្ននូវ	ថ្លៃ		
ចំណាយ	ប�ើ	ការ	អនុវត្ន៍នូវ	អណត្ិ្្មហីៗ	របស់	រែ្ឋ។

សំបណើ	តបជា	មតិ	42	នរឹង	បធវើ	វិបសាធនកម្ម	រែ្ឋ	ធម្ម	នុញ្ញ	រែ្ឋ		California	បែើម្បហី		
បញ្្ក់	បំភលៃឺថា	រែ្ឋ	មិន	ចាំ	បាច់	បង់	តបាក់		បៅ	រោ្្	ភិ	បា�		មូ�	ោ្្ន	បទ	សំរាប់	ថ្លៃ	
ចំណាយ	ប�ើ	ការ	អនុវត្ន៍តាមច្បាប់	ស្ហី	អំពហី	អង្គ	តបជុំ	បបើក	ទា្្រ	ដែ�	មាន	អនុវត្	
តាម	រែ្ឋ	បា�	មូ�	ោ្្ន	(ច្បាប	់Brown —តកម	រោ្្	ភិបា�	វគ្គ	54950–54963)	
ឬជា	មួយ	នរឹង	ច្បាប់	ប័ណ្ណ	សារ	សាធារណៈ (តកម	រោ្្	ភិបា�	វគ្គ	6250–6270)	
ែូចបាន	ដចង	ឬ	បតកាយ	មកបាន	ដតប	បៅ	ជា—ែរាប	ណា	មានការ	ដតប	តបរួ�	 
"មានការ	រកប�ើញដែ�	បងា្្ញ	ថា	ការអនុ	ម័ត	ច្បាប់ជួយ	ប�ើក	តំបកើង	បគា�	
បំណង	ថន" ការ	ធាោ	ថនរែ្ឋ	ធម្ម	នុញ្ញអំពហី	សិទិ្ធ	ទទួ�	និង	ការ	សុំ	បោប�់	ពហី	
សាធារណជន។
បញ្្ចំបង	ប�ើក	បងា្្ញ	បោយ	សំបណើ	តបជា	មតិ	បនះ	គឺថា	បតើអ្នក	បបាះ	បឆ្្ត	

បជឿ	ថា	ថ្លៃ	ចំណាយ	ប�ើ	ការ	អនុវត្	ន៍	តាមច្បាប់	សំខន់ៗ	របស់	រែ្ឋ	ទាំង	បនះ	គឺ	គួរ	
ដតបកើត	បចញ	ពហី	រោ្្		ភិ	បា�		មូ�	ោ្្ន	ឬ	បចញ	ពហី	រែ្ឋ	បា�	ថា្្ក់	រែ្ឋ។

GARY WESLEY

�ទិ្ធ	តបជាធិបបតយ្យ	របស់	បយើង	ពរឹង	ដ្អែក	ទាំង	តសុងប�ើការ	តជាប	ែំណរឹង	
ជាមុន	និង	សកម្ម	ភាព	ចូ�រួម	ក្នញង	រោ្្	ភិបា�។		សំបណើតបជាមតិ		42	គឺ	ជា	
វិធានការ	ែ៏	ងាយ		មួយ	ដែ�	ការ	ពារ	សិទិ្ធ	មូ�	ោ្្ន	ក្នញង	ការ	ចង់	ែរឹង	របបៀប	ដែ�	
រោ្្	ភិបា�	ែរឹក	ោំ	បធវើអាជហីវកម្ម	របស់	បយើង។	
ទឡ្ហី	ករណ៍	បឋម	តបឆំង	សំបណើ	តបជា	មតិ		42		របស់បោក	Wesley	បរៀបរាប់	

អង្គ	ប�តុ	ជា	បតចើន—ដែ�	បយើង	យ�់	តសប	បស្ទើរ	ទាំង	តសុង—ក៏ប៉ុដន្វា	មិនមាន	
ចំណុច	បតចើន	ក្នញង	ការ	បធវើទឡ្ហី	ករណ៍អំពហីមូ�	ប�តុ	ទហី	ភា្្ក់	ងារ	រោ្្	ភិ	បា�	មូ�	
ោ្្ន	គួរ	ដត	បមើ�	បៅ	ប�ើ	រែ្ឋឲ្យ	ជា	អ្នក	បង់	ថ្លៃចំណាយ	របស់	បគ	ដែ�	ពាក់	ព័ន្ធ	
នរឹងការ	អនុវត្ន៍តាម	ច្បាប់	បសរើ		ភាព		ថន		ព័ត៌	មាន	របស់		អ្នក	ែូច		ច្បាប់អំពហី	ប័ណ្ណ	សារ	
សាធារណៈរែ្ឋ		California	នរឹង	ច្បាប់	Ralph	M.	Brown	ស្ហី	ពហី	អង្គ	តបជុំ	បបើក	ទា្្រ។
ការ	អនុវត្ន៍ជា	មួយ	និងច្បាប់	រែ្ឋ	និង	ច្បាប់	មូ�	ោ្្នតតមរូវ	ឲ្យ	មាន	ការ	តបជុំ	បបើក	

ទា្្រ	និង	សិទិ្ធ	ទទួ�	ប័ណ្ណ	សារ	សាធារណៈគឺ	ជា	បរឿងថនបគា�	ការណ៍	រែ្ឋ	ធម្ម	នុញ្ញ។
តាម	ពិត	គឺ	ថារា�់		ទហី	ភា្្ក់	ងារ	រែ្ឋ	បង់	ថ្លៃចំណាយ	របស់	បគ	ផ្្�់	ក្នញង	ការ		

អនុវត្ន៍	តាមច្បាប់	ស្ហី	ពហី	ប័ណ្ណ	សារ	សាធារណៈ	និង	ច្បាប់		Bagley-Keene	
ដែ�មាន	ភាព	តសបែៀង	គា្្	នរឹង	ច្បាប់	Brown	ប�ើយ	ដែ�	តតមរូវ	ឲ្យ	តកុម	តបរឹក្ោ	
និង	គណៈកម្មការ	ធិការឲ្យ	បបើក	អង្គ	តបជុំ	បបើក	ចំ�រ		និង	ជា	សាធារណៈ។
កា�	ណា	ទហី	ភា្្ក់	ងារ	បង់	ថ្លៃ	ចំណាយ	ប�ើ	ការ	អនុវត្ន៍	បោយខលៃតួន	បគគឺ	មាន	

កម្ម	វិធហីសំរាប់	្ ្�់	រងា្្ន់ចំបពាះ	គំនិតដក	ដតប្្មហីបែើម្បហី	រក្ោ	ថ្លៃ	ចំណាយ	ទាំង	បោះ	
ឲ្យ	បៅ	ទាប	ែូច	ជា	ការ	កាត់	បន្ថយ	ែំបណើរ		ការ		បស្នើ	សុំ			ប័ណ្ណ		សារ		ប�ើយ	ោក់	
ប័ណ្ណ	សារ	ណា	ដែ�	បគដតង	ដត	បស្នើ	សាមញ្ញ	ជាង	បគសំរាប់	ឲ្យ	ងាយ	ចូ�	ទទួ�។	
បបើ	សិន	ជា	រែ្ឋ	បង់ទហី	ភា្្ក់	ងារមូ�	ោ្្នសំរាប់	ដតកាតពវ	កិច្ចមូ�	ោ្្ន	សុទ្ធ	សាធ	
ក្នញង	ការ	អនុវត្ន៍	តាមច្បាប់	មូ�	ោ្្ន	ែ៏	សំខន់	បនះ	ការ	បនះ	គឺ	គា្្ន	ជូនរងា្្ន់		
សំរាប់	បធវើ	ឲ្យ	តបបសើរ	បឡើយ។
វា	ជា	ការ	ងាយ	បំ្ុត	រែ្ឋ	បង់	ថ្លៃ	ចំណាយ	ខលៃតួន	បគ	ប�ើយ	ទហី	ភា្្ក់	ងារ	មូ�	ោ្្ន	គួរ	

ដត	បង់	ថ្លៃ	ចំណាយ	របស់	បគ	ផ្្�់	ខលៃតួន។
ការ	ពារ	សិទិ្ធ	ព�	រែ្ឋ	របស់	អ្នក	ក្នញង	ការ	ចង់	ែរឹង	ប�ើយ	បបាះ	បឆ្្ត	គាំ	តទ	ប�ើ	

សំបណើរ	តបជា	មតិ		42។

JAMES W. EWERT,	ទហី	តបរឹក្ោ	ច្បាប់		ទូ	បៅ			
California	Newspaper	Publishers	Association

DONNA FRYE,	តបធាន	
Californians	Aware	

JENNIFER A. WAGGONER,	តបធាន	
League	of	Women	Voters	of	California
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ចំណុច  ទៃះ ពិពណ៌នា អំពចី បំណុល សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី របស់ 
រដ្ឋ ។  ចំណុច ទៃះ ក៏ ពិភាកញាសា អំពចីវិធចីដាក់សំទណើបបជាមតិ 41—
សំទណើសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី លំទៅ ដា្ញាៃ សបរាប់ អតចីតយុទ្ធជៃ ចំៃួៃ 
$600 លាៃ  ដុលា្ញារ — ៃិង ប៉ះពាល់ ដល់តនមលៃ សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី របស់ 
រដ្ឋ។   

សាវតារ
ទតើ សញ្ញាប័ណ្ណ កម្ចីជា អ្ចី?  សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ជា វិធចី មួយ ដដល រដា្ញាភិបាល 

ៃិង  បកុមហ៊ុៃនានាអាច ខ្ចី បបាក់ បាៃ។ ឧទាហរណ៍ អភិបាល រដ្ឋ ទបបើ បបាស់ 
សញ្ញាប័ណ្ណ កម្ចី បទ្ដញាះ អាសៃ្ន ទដើមញាបចី ទូទាត់ ចំទពាះ ការ ទធ្ើ ដែៃការ ការ 
សាង សង់ ៃិង គទបរាង ជួសជុលទហដា្ញា រចនាសម្័ៃ្ធ។ រដ្ឋ លក់ សញ្ញាប័ណ្ណ 
កម្ចីឲញាយ អ្នក វិៃិទោគ ទដើមញាបចី ែ្ដល់ "មូលៃិធ"ិ ជាមុៃ  សបរាប់  គទបរាងទាំង ទៃះ 
ៃិង បនា្ញាប់ មក សៃញាយាថា ៃឹងទូទាត់ សង ទៅ អ្នក វិៃិទោគ វិញ រួមជាមួយៃឹង 
ការ បបាក់ ក្ននុងអំឡនុងទពលទនាះ។  

ទតើ សញ្ញាប័ណ្ណ កម្ចីែ្ដល់ មូលៃិធិរាៃ អ្ចី ខលៃះ ៃិង ទតើ ទបបើ បបាស់ ទដើមញាបចី 
អ្ចី?  តាមធម្មតា រដ្ឋ ទបបើ បបាស់ សញ្ញាប័ណ្ណ កម្ចីទដើមញាបចី ែ្ដល់ មូលៃិធិ ដល់ 
គទបរាង ទហដា្ញា រចនា សម្័ៃ្ធ សាធារណៈ ដូចជា ែលៃលូវ ថ្នល់ មជញាឈមណ្ឌលអប់រំ 
ពៃ្ធធនាគារ សួៃ ចញាបារ គទបរាង ទឹកសា្ញាត ៃិងអគារ ការិោល័យ។ 
សញ្ញាប័ណ្ណ កម្ចីក៏បតរូវ បាៃ ទបបើ បបាស់ ទដើមញាបចីទធ្ើ ហិរញ្ញបញាបទាៃ ដល់ 
ទហដា្ញារចនា សម្័ៃ្ធ ឯកជៃ មួយ ចំៃួៃ ែង ដដរ ដដលក្ននុងទនាះរួមរាៃ 
មៃ្ចីរ ទពទញាយ ៃិង លំទៅ ដា្ញាៃរបស់ អតចី យុទ្ធជៃ។ ទហតុែល ចមញាបង 
ចំទពាះការទចញ សញ្ញាប័ណ្ណ កម្ចីគឺ ទៅបតង់ថាតាមធ្មតា ទហដ្ឋរចនាសម្័ៃ្ធ 
ែ្ដល់ ៃូវ ទសវាកម្ម ជា ទបចើៃ ឆ្ញាំ ទហើយ។ ដូទច្នះ វា សម ទហតុ ែល សបរាប់ 
ទពល បច្នុបញាបៃ្ន ក៏ ដូចជា ទពល អនាគត ដដរ អ្នក បង់ ពៃ្ធ បតរូវ ជួយ បង់ 
សបរាប់ទហដា្ញារចនាសម្ធ័ៃ្។ ទលើស ពចី ទៃះ ទៅ ទទៀត ការ ចំ្យ ដ៏ ធំ នៃ 
គទបរាង ទាំង ទៃះ អាច រាៃែល ពិបាក ក្ននុង ការ ទូទាត់ ទាំងអស់  ក្ននុង ទពល ដត 
មួយ។ 

ទតើ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី បបទភទ ្  ដដល រដ្ឋ លក់?  រដ្ឋ លក់ បបទភទ 
សញ្ញាប័ណ្ណ កម្ចីសំខាៃ់ៗជា ទបចើៃ។ សញ្ញប័ណ្ណកម្ចីទាំង ទៃះ គឺ ៖

• សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី កាតព្កិច្ ទូទៅ។ ភាគ ទបចើៃសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ទាំង 
ទៃះ  បតរូវ បាៃ ទូទាត់ ទដាយ ផ្ញាល់ ពចី មូលៃិធិ ទូទៅ របស់ រដ្ឋ។  មូលៃិធិ 
ទូទៅ គឺ ជា គណៃចី បបតិបត្ិការ ចមញាបង ដដល ទបបើបបាស់ ក្ននុង ការ 
ចំ្យ សបរាប់ សាលា រដ្ឋ ថា្ញាក់ឧត្មសិកញាសា ពៃ្ធ ធានាគារ ការ 
ដថ ទាំ សុខភាព ៃិង ទសវាកម្ម ទែញាេងៗ ទទៀត។ ឧទាហរណ៍ មួយ នៃ 
សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី កាតព្កិច្ ទូទៅ អាច ជា សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ទូទាំង  រដ្ឋ 
សបរាប់ អគារ មណ្ឌល សាលា ថា្ញាក់ មូលដា្ញាៃ។ ទទាះ ជា ោ៉ញាង ្  ក៏ 
ទដាយ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី កាតព្កិច្ ទូទៅ ខលៃះ បតរូវ បាៃ ទូទាត់ ពចី បបភព  
ចំណូល ដដល បាៃ ទរៀប ចំ ទហើយ ចំទពាះ មូលៃិធិ ទូទៅ វិញ រាៃ ដត 
ែ្ដល់ ជំៃួយ បបមុង ទុក ប៉ុទ្ណញាះ  ក្ននុង  ករណចី  ចំណូល ដដល បាៃ ទរៀប 
ចំ ធា្ញាក់ចុះ។  ឧទាហរណ៍ រដ្ឋ ទូទាត់ សង សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី  មុៃៗ ខលៃះ 
ទដាយ  ទបបើបបាស់ មូលៃិធិ ពចី ភា្ញាក់ងារ ដដល ទទួល  ពចី គទបរាង ដដល បាៃ 
ែ្ដល់ មូលៃិធិ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី។ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី កាតព្កិច្ ទូទៅ បតរូវ 
ដតអ ៃុម័ត ទដាយ  បកុម អ្នក  ទបាះ ទឆ្ញាត ទហើយ ការទូទាត់ របស់ ពួក ទគ 
បតរូវ បាៃ  ធានា ទដាយ អំ្ច  ពៃ្ធ ទូទៅ របស់ រដ្ឋ។ 

• សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីបបា ក់ ចំណូល ពចីការជួល។ សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចីទាំង 
ទៃះបតរូវ បាៃ ទូទាត់ផ្ញាច់ ពចី ការ ទូទាត់ នថលៃ ជួល  (ជាដំបូង ពចី 
មូល ៃិធិ ទូទៅ) តាមរយៈ ភា្ញាក់ងារ ដដល ទបបើបបាស់ ទបគឿង 
បរិកា្ញា ដដលែ្ល់មូលៃិធិទដាយសញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី។ សញ្ញា 
ប័ណ្ណកម្ចី ទាំងទៃះ មិៃបតរូវ ការការ យល់បពម ពចីអ្នក ទបាះទឆ្ញាត 
ទទ ៃិងមិៃ បតរូវ បាៃ ធានា ពចីអំ្ច   ពៃ្ធ ទូទៅ របស់  រដ្ឋ។ ជា 
លទ្ធែល សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីទាំងទៃះទទួល បាៃ  នថលៃ ការបបាក់ 
ខ្ស់ជាងសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី កាតព្កិច្ទូទៅ។ 

• សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី បបាក់ចំណូល ធម្មតា។  សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី ទាំងទៃះ 
ក៏ែ្ល់ហិរញ្ញបញាបទាៃដល់គទបរាងទហដា្ញា រចនាសម្័ៃ្ធែង 
ដដរ ប៉ុដៃ្ មិៃ បតរូវ បាៃ គាំ បទ ទដាយមូល ៃិធិ ទូទៅ ទទ។ ទទាះ ជា 
ោ៉ញាង ្  សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីទាំងទៃះ បតរូវបាៃ ទូទាត់ផ្ញាច់ ពចីចរៃ្ 
បបាក់ ចំណូលដដល បាៃទរៀបចំតាមរយៈ  គទបរាង ដដលទគ ែ្ល់ 
ហិរញ្ញបញាបទាៃ—ដូចជា ការចំ្យទៅទលើសា្ញាៃ។ សញ្ញា  
ប័ណ្ណកម្ចីទាំងទៃះក៏បតរូវបាៃធានាពចីអំ្ច  ពៃ្ធ ទូទៅ របស់ រដ្ឋ 
ៃិងមិៃបតរូវការការយល់បពម ពចី អ្នក ទបាះទឆ្ញាតទឡើយ។ 

បនា្ញាប់ពចីលក់សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី រដ្ឋបទងកើតទគាលការណ៍បបចាំឆ្ញាំ ៃិង 
ការទូទាត់ ការបបាក់ រហូតដល់សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីបតរូវបាៃ ទូទាត់ អស់។ ជា 
ទូ ទៅ អ្នក វិៃិទោគ មិៃ ទូទាត់ បបាក់ ឲញាយ រដ្ឋ ៃិង ពៃ្ធ ទលើ បបាក់  ចំណូល 
សហព័ៃ្ធ ទលើ សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី ទចញ ទដាយ រដ្ឋ ទទ។ ការទធ្ើ ដបប ទៃះអៃុញ្ញាត 
ឲញាយ រដ្ឋ លក់ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ក្ននុង តនមលៃ ការ បបាក់ ទាប ដដល នាំ ឲញាយ ការ សងបបាក់  
បំណុល រដ្ឋ ធា្ញាក់ចុះ។  ប៉ុដៃ្ ក្ននុង ករណចី ខលៃះ រដ្ឋ លក់ សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី ដដល 
មិៃ រាៃ លក្ខណៈ សមញាបត្ិ បគប់ បគាៃ់ក្ននុង ការ ទលើក ដលង ពៃ្ធ សហព័ៃ្ធ។ 
ឧទាហរណ៍ តាម បបវត្ិ សាសស្  សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី កម្ចី ទិញ លក់ ែ្ះ ជាទបចើៃ 
មិៃ បាៃ ទទួល ការ ទលើក ដលង ពៃ្ធ សហព័ៃ្ធ ទទ។

ទតើ ការ ទធ្ើ ហិរញ្ញបញាបទាៃ សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី បតរូវ ចំ្យ អ្ចី ខលៃះ?  ការ 
ចំ្យ បបចាំ ឆ្ញាំ ទលើ ការ ទូទាត់ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ទឡើង វិញ ពឹង ដែអែក ជា បឋម 
ទលើ អបតា ការ បបាក់ ៃិង អំឡនុង ទពល ដដល សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី បតរូវ ទូទាត់។ 
តាម ធម្មតា រដ្ឋ ទូទាត់ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ក្ននុង រយៈ ទពល 30 ឆ្ញាំ (បសទដៀង ៃឹង 
ការ ទូទាត់ ដដល រា្ញាស់ ែ្ះ ៃឹង ទូទាត់ ទលើ បបាក់   កម្ចី  ទដាយ   ដាក់  វត្នុ   បញ្ញាំ រយៈ 
ទពល  30 ឆ្ញាំ ដដរ)។ សៃ្មត់ ថា អបតា ការ បបាក់ 5 ភាគរ យ សបរាប់ ការ ខ្ចី 
បបាក់ $1 ដុលា្ញារ រដ្ឋ ៃឹង ចំ្យ  បបាក់  ជិត $2 ដុលា្ញារ ក្ននុង អំឡនុង ទពល សង 
បបាក់ ធម្មតា រយៈ ទពល 30 ឆ្ញាំ។ ក្ននុង $2 ដុលា្ញារ ទនាះ បបាក់ បបដហល ជា $1 
ដុលា្ញារ ៃឹង បាៃ ទៅ ទលើ ការ សង  បបាក់  ដដល  ខ្ចី ៃិង ការ បបាក់ ជិត $1 ដុលា្ញារ។ 
ប៉ុដៃ្ ទដាយ សារ ការ ទូទាត់ សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី ៃចីមួយៗ បាៃ ឈាៃ ដល់ រយៈ 
ទពល 30 ឆ្ញាំ ទពញ ការ ចំ្យ  បនា្ញាប់ ពចី នល សបមរួល អតិែរ្ គឺ តិច 
—បបដហល ជា $1.30 ដុលា្ញារ សបរាប់ កម្ចី $1 ដុលា្ញារ។ ទៅទពល រដ្ឋ ទចញ 
សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី ដដល បតរូវ បង់ ពៃ្ធ រដ្ឋ ដតង ដត ទចញ ជាមួយ អំឡនុង ទពល សង 
បបាក់ ខលៃចី ជាង មុៃ ឧទាហរណ៍ ដប់ឆ្ញាំ។ អំឡនុង ទពល សង បបាក់ ខលៃចី ប្ដញាល 
ឲញាយ រាៃ ការ ទូទាត់ បបចាំ ឆ្ញាំ ខ្ស់ ប៉ុដៃ្ បាៃ បញ្នុះ  តនមលៃ ការ បបាក់ ទូទៅ ទហើយ  
ក៍ បាៃ  បញ្នុះ  តនមលៃ សង បបាក់ សរុប ែង ដដរ។
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សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី ទហដា្ញា   រចនា  សម្័ៃ្ធ ៃិង ថវិកា រដ្ឋ
ចំៃួៃបបាក់ បំណុល មូលៃិធិ ទូទៅ។ រដ្ឋ រាៃ សញ្ញា  ប័ណ្ណកម្ចី  ទហដា្ញា    

រចនា  សម្័ៃ្ធ គាំបទ មូល ៃិធិ ទូទៅ ដដល មិៃ ទាៃ់ ទដាះ បសាយ រួច ចំៃួៃ 
$85 ពាៃ់ លាៃ ដុលា្ញារ—សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចី ដដល កំពុង ទធ្ើការទូទាត់  បបាក់ 
ទដើម ៃិង ការ ទូទាត់ ការ បបាក់។ ចំៃួៃ ទឹក បបាក់  ទៃះ រាៃ បបដហល $75 
ពាៃ់ លាៃ ដុលា្ញារនៃ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី   ជាប់ កាតព្ កិច្  ទូ ទៅ ៃិង $10 ពាៃ់ 
លាៃដុលា្ញារ នៃ សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចីបបាក់ ចំណូល  បាៃពចី ការ ជួល។ ទលើស 
ពចី ទៃះ ទទៀត  អ្នក ទបាះ ទឆ្ញាត ៃិងអង្គៃចីតិ បញ្ញត្ិបាៃអៃុម័តទឹក បបាក់ 
បបដហល $33 ពាៃ់ លាៃ ដុលា្រនៃការជាប់   កាតព្ កិច្   ទូ  ទៅដដលបាៃ  
អៃុញ្ញាត ៃិងសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ទហដា្ញា   រចនា សម្័ៃ្ធបបាក់  ចំណូលដដលបាៃ 
ពចី ការ ជួល ដដល មិៃទាៃ់ បាៃ  លក់ ទៅ ទឡើយ។  សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ទាំង ទៃះ 
ភាគ ទបចើៃបតរូវ បាៃ  រំពឹង  ថា ៃឹង បតរូវ លក់ ទៅឆ្ញាំ  ខាង មុខ ជា មូលៃិធិ ចាំ បាច់ 
សបរាប់ គទបរាង បដៃ្ម។ 

ការ  ទូ  ទាត់ បំណុល មូលៃិធិ ទូ ទៅ។ ក្ននុង ឆ្ញាំ 2013–14  ការ ទូទាត់ សងវិញ 
នៃសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ទហដា្ញា   រចនា សម្័ៃ្ធ មូលៃិធិ ទូ ទៅ បតរូវ បាៃ រំពឹង ទុក 
ថាសរុបទឹក បបាក់ ជាង $5 ពាៃ់ លាៃដុលា្រ។ ដូច ដដល បាៃ  អៃុញ្ញាតកាល 
ពចី ទពល មុៃៗ ដដរ ប៉ុដៃ្សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីដដល មិៃ បាៃ លក់ ថ្មចីៗ បតរូវ បាៃ ទធ្ើ 
ទចីែញាសារ ការ ចំ្យ ទលើ បំណុល សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី រាៃ តនមលៃ ខ្ស់ ៃឹង ទំៃង ជា 
ទកើៃ ទឡើង ទលើស ពចី $7 ពាៃ់ លាៃដុលា្ញារ ក្ននុង ឆ្ញាំ 2019–20។

ែល ប៉ះ ពាល់ នៃការ ទបាះ ទឆ្ញាត ទៃះទៅ ទលើ ការ ទូ ទាត់ បំណុល។  ការ 
ទស្នើសុំ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី លំទៅ ដា្ញាៃ របស់ អតចីតយុវជៃទលើ សៃលៃឹក ទឆ្ញាត 
ទៃះ (សំទណើបបជាមតិ 41) អាចអៃុញ្ញាត ឲញាយ រដ្ឋ ខ្ចី រហូត ដល់ $600 លាៃ 
ដុលា្ញារ ទដាយ ការ លក់ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីកាតព្កិច្ ទូទៅ ទៅ ឲញាយ អ្នក វិៃិទោគ។  
ទសវា បំណុលបបចាំ ឆ្ញាំ មធញាយម ទលើ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី អាច ដែអែក ទលើ ទពល ទវលា  
ៃិង លក្ខខណ្ឌនៃការ លក់ របស់ ខលៃលួៃ។ ប៉ុដៃ្ ការ សៃ្មត ់អបតា ការ បបាក់  5 
ភាគរយ  ដដល សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី អាច ៃឹង  ទចញ រយៈ ទពល ជាងបបាំ ឆ្ញាំ ទហើយ 

សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ៃចីមួយៗទនាះ អាច បតរូវបាៃ ទូទាត់ វិញ រយៈ ទពល ជាងដប់ ឆ្ញាំ 
ការ ចំ្យ មូលៃិធចី ទូទៅ បបចាំ ឆ្ញាំ ដដលបាៃ  បា៉ញាៃ់ សា្ញាៃអាចៃឹង រាៃតនមលៃ 
បបដហល $50 លាៃ់ដុលា្ញារ។ សរុប មក ទយើង បា៉ញាៃ់ សា្ញាៃថា វិធាៃ ការ អាច 
បតរូវ ការ ការ ទូទាត់ ទសវា បំណុល សរុប បបដហល $750 លាៃដុលា្ញាររយៈ 
ទពល ជាង 15 ឆ្ញាំ អំឡនុង ទពល សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី បតរូវ បាៃ ទូទាត់ រួច។ 

ែល ប៉ះ ពាល់ នៃការ ទបាះ ទឆ្ញាត ទៃះទៅ ទលើ សអៃុបាត ទសវា បំណុល។  
សូចនាករមួយ នៃ សា្ញាៃភាព បំណុល របស់ រដ្ឋ គឺ អៃុបាតទសវា បំណុល 
របស់ ខលៃលួៃ (DSR)។ អៃុបាត ទៃះ  បងា្ញាញ អំពចី ចំដណកនៃ បបាក់ ចំណូល 
មូលៃិធិ ទូទៅ បបចាំ ឆ្ញាំ របស់ រដ្ឋ ដដល បតរូវ បទងកើត ទឡើង សបរាប់ ការ ទូទាត់ 
ទលើ ទសវាកម្ម បំណុល ទលើ  សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ទហដា្ញារចនាសម្័ៃ្ធ  ៃិង ដូទច្នះ 
ទហើយបាៃជា មិៃ រាៃែញាសាយ  សបរាប់ កម្មវិធចី របស់ រដ្ឋ ទទ។ ដូច ដដល បាៃ 
បងា្ញាញ ក្ននុង រូបភាព 1 DSR ទពល ទៃះ កំពុង ដត ទទួល បាៃ 6 ភាគរយ 
នៃ ចំណូល មូល ៃិធិ ទូទៅ បបចាំ ឆ្ញាំ។ ទបើ មិៃ រាៃ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី បដៃ្ម 
ដដល បតរូវ បាៃ អៃុម័ត ទដាយ អ្នក ទបាះទឆ្ញាត ឬ អង្គ ៃចីតិបញ្ញត្ិ ទទ ទសវាកម្ម 
បបាក់ បំណុល របស់ រដ្ឋ ដដល បាៃ អៃុញ្ញាត រួច រាល់ គឺ បតរូវ បាៃ ទធ្ើ គទបរាង 
ឲញាយ ទទួល បាៃ ខ្ស់ បំែុត បតឹមដត ទបកាម 6 ភាគរយ ដត ប៉ុទ្ណញាះ នៃ 
ចំណូល មូលៃិធិ ក្ននុង ឆ្ញាំ 2017–18 ទហើយ ទបកាយ មក ទទៀត ៃឹង ធា្ញាក់ ចុះ 
បៃ្ិចម្ដងៗ។ 

ទបើ អ្នក ទបាះទឆ្ញាត យល់បពម ទលើ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី លំទៅ ដា្ញាៃ របស់ 
អតចីត  យុទ្ធជៃ ដដល បាៃ ទស្នើសុំទលើ សៃលៃឹក ទឆ្ញាត ទៃះ វា ៃឹង ជួយ បទងកើៃ 
DSR ទដាយ តិចជាង មួយ ភាគ ដប់ នៃ ចំណុច ភាគរយ។ ទទាះ  ជា 
ោ៉ញាង្   ទបើ អ្នក ទបាះទឆ្ញាតអៃុម័ត ទលើ សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី បដៃ្ម ទែញាេងទទៀត 
ក្ននុង ការ ទបាះទឆ្ញាត ក្ននុង ដខ មិថុនា ឆ្ញាំ 2014 ទនាះ តនមលៃ ទសវាកម្ម បបាក់ 
បំណុល ទពលអនាគត ដដល បាៃ បងា្ញាញ ក្ននុង រូបភាព 1 ៃឹង ទកើៃ ទឡើង។ 
ឧទាហរណ៍ ក្ននុង ទពល ដដល ការវិភាគ ទៃះ បតរូវ បាៃ ទរៀប ចំប័ណ្ណកម្ចី ទឹក បតរូវ 
បាៃ ទធ្ើការវិភាគ សបរាប់ សៃលៃឹក ទឆ្ញាត ទៅ ដខ  វិច្ិកា ឆ្ញាំ 2014។ 

រូបភាព 1

អៃុបាតទសវាកម្ម បបាក់ បំណុល នៃ មូលៃិធិ ទូទៅa

បាៃ អៃុញ្ញាត ប៉ុដៃ្ មិៃ ទាៃ់ បាៃ លក់
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a អៃុបាតនៃទសវាកម្ម បបាក់ បំណុល នៃ មូលៃិធិ ទូទៅ ទលើ បបាក់ ចំណូល ៃិង អ្នកទែ្រ  របស់ មូលៃិធិ ទូទៅ។

សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចី ដដល បាៃ លក់

គទបរាងសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីដែ្នក
លំទៅដា្ញាៃអតចីតយុទ្ធជៃ
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គណបក្សអាស៉រិកាំងឯករាជ្យ គឺជា គណបក្ស ស�ើ៉្បដី សេរីភាព សៅក្នុងជាតិ 
ស្កា៉  ្ពរះជាម្្េ់។ សយើងសជឿសលើ ការ សោរព តឹងរឹង សលើ ច្បាប់ ថ�លបាន 
េរសេរ រួច។ សយើងសជឿង ថា រ�្ឋធ៉្មនុញ្ញ គឺជា កិច្ច េន្យា ថ�ល អាស៉រិក បាន 
សធវើស�ើង សោយ ខលែលួនឯង។ ការមនសចតនា បំពាន របេ់ ្បសេេ សនរះ បាន នាំ ឲ្យ 
មនការ បំពាន សលើ េិេ្ិ ថ�ល្តរូវ បានធានា ក្នុង វិសោធនក៉្ម េដី�ប់ សៅ សលើ 
រោ្្ភិបាល ថ�លមន ្ពំថ�ន កំណត—់ថ�ល សជៀេ ៉ ិនផុត ពដីការ យកពន្ 
សោយ ការ បង្ំ។ ការអនុវត្ត សោយ មន ជំសនឿ សោម្រះ្តង់នឹង សលើកបន្នុកសនរះ 
សចញវិញ។

សោយមន សេរីភាព ពដី ការបង្ំ សោយ ខុេ ច្បាប់ សន បេបញ្ញតិ្ត សេរីភាព 
សយើង អាច នឹង ស្បើ ថា៉ពល សោយ សេចក្ដី ្េលាញ់ និង សោយ យុត្តិធ៉៌ និង 
ភាព សោម្រះ្តង់ ស�ើ៉្បដី ផ្ល់ ឲ្យ �ល់ ខលែលួន សយើង  និង ្កុ៉្គរួោរ។ សយើង នឹង បសងកើត 
េហ្ោេ សេរី  និង េេួល ខុេ្តរូវ  ពិត្បាក� និង ធានាអរះអាង ចំសពារះ េិេ្ិ 

៉នុេ្ស ជា ៉ ូលោ្្ន រហូត�ល់ េិេ្ិ ្េព្យ េ៉្បត្តិ។
សយើង សជឿសលើ ការការពារ ជដីវិត ៉ នុេ្ស សោរះ សគ មនភាព េន់សខ្ោយ ៉ិនអាច 

ការពារ ខលែលួន ឯងបាន ឬ បាក់េឹកចិត្ត ជួយ ្គរួោរ ថ�លខវរះ សេរីភាព  សយើង មន 
ការអាណិតអាេូរ ការេេួល ខុេ្តរូវ និង ភាព ឧេ្ោហ៍ និង្បកាេ េិេ្ិ 
្គរួោរ និង ការេេួល ខុេ្តរូវ សលើ ការ បដីបាច់ វិន័យ និង អប់រំកូនសៅ។

សយើង អរះអាងថា េិេ្ិ បុគ្គល ្តរូវ បាន សោរព ោច់ខាត និង ជា្បចាំ 
្េបតា៉ វិសោធនក៉្ម េដីពដីរស�ើ៉្បដីការពារ ខលែលួន និង ្េប តា៉ ការការ ពារ រួ៉ 
�៏រឹងមំថ�ល ការការពារ រឹងមំ សនរះ ត្៉រូវ ឲ្យ អធិបសតយ្យភាព ជាតិ ្តរូវ បាន 
ការពារ ៉ ិន រងការ ខូចខាត សោយ េន្ិេញ្្ ៉ ិន េ៉្េប។ សយើង ជំោេ់ 
រាល់ ការ សធវើ អសនាត្្បសវេន៍ ខុេ ច្បាប់។

សយើង ោំ ្េក្នុងការការពារ្ពំ្បេល់ និងសោលនសោបាយ អសនាត្្បសវេន៍ 
ថ�ល អសញជើញ អ្ក សផ្សង សេៀត ឲ្យ ចូលរួ៉ ជា៉ួយ សយើង ស�ើ៉្បដី សេរីភាព។

ភាគដី សបតង ោំ្េ �ំសោរះ្ោយ េ៉្េប េ្មប់ បញ្្ �៏ ធំ បំផុត សន ថផន 
�ដី របេ់ សយើង តាំងពដី ការថ្ប្បរួល អាកាេធាតុ រហូត�ល់ វិេ៉ភាព ចំណូល 
ជា ្បវត្តិោសេ្ត។ សយើង ត៉កល់ េុក ្បជាជន និ ងភពថផន�ដី ជាធំ។

បច្ចនុប្បន្សនរះ California សបតង ចំនួន 55 រូប កាន់តំថណង។ 
ការសបារះស្ន្ត ឲ្យ សបតង មនន័យថាជាការ ្ចាន សចាល ភាព តឹងរឹង ្ប្ំង 
នឹង អ្ក្ក និង ការោំ្េ េ្មប់ េ៉ភាព  និង នដីរន្តភាព។ រោ្្ភិបាល 
គណបក្សសបតង មនន័យថា ៖

យុត្តិធ៉៌ សេ�្ឋកិច្ច
• ការបញ្ចប់ភាព្កដី្កតា៉រយៈការងារថ�លមន្បាក់ថខសបតង។ 
លំសៅ ោ្្ន តស៉លែ េ៉រ៉្យ ការថ្ោំ េុខភាព េូោត់សោយ ៉ នុេ្ស មន្ក់ 
េិេ្ិ ក៉្មករ និង េន្តិេុខសេ្បៀង េ្មប់ ្គប់ោន្

• ធនាោរ រ�្ឋ ថ�លជាក៉្មេិេ្ិ ោធារណៈ  សធវើវិនិសោគ សៅក្នុង 
California ជាជាង Wall Street

• ការអប់រំថកថ្ប ជាជាងការោក់ឃុំ និង ស្លែ៉ហាវិេ្យាល័យ 
ឬោកលវិេ្យាល័យ សោយការថកេ្៉ង់ េំសណើ 13 និង 
ការ្ប៉ូលពន្ បន្ត

កំថណេ្៉ង់ ការ សបារះស្ន្ត
• ការលប់បំបាត់ ្បាក់ ោជដីវក៉្ម តា៉រយៈ ការសបារះស្ន្ត ឧបត្ថ៉្ភ 
ជាោធារណៈ

• ្បជាធិបសតយ្យ កាន់ថត ស្ចើន តំោង កាន់ថត សពញសលញ តា៉រយៈ 
តំោង  េមម្ត  េ្មប់ ច្បាប់រ�្ឋ និង េមជ ្ព៉ោំង ការ ជស្៉ើេ 
សបារះស្ន្ត  តា៉ ឋានានុ្ក៉ េ្មប់ ៉ សន្តដី ្បតិបត្តិ េូោំង រ�្ឋ

• ការផ្លួល អ្កកំពូល ពដីរនាក់
កំថណេ្៉ង់ ្បព័ន្ យុត្តិធ៉៌
• ការលប់បំបាត់ សោេ្បហារ ជដីវិត
• ការផ្្ក ោងេង់ ពន្នាោរ និង បញ្ចប់ថផនការ ពន្នាោរ ឯកជន
• សធវើ ឲ្យ កញ្្្េបច្បាប់ 
អនាគត របេ់ថា៉ពលសបតង
• បិេសរាងច្ក ថា៉ពលនុយសកលែថអ៊រ Diablo Canyon 
• ថា៉ពល្ពរះអាេិត្យ California ថ�លេន្សំថា៉ពល អភិរក្ស 
ក៉្មេិេ្ិ ជាោធារណៈ ោ្្ត េ្មប់ ស្បើ្បាេ់ ស�ើងវិញ

• ពន្សលើ ស្បង ហវវូេុដីល ការផ្្េ់ប្វូរ ជាោធារណៈ េដី្កុង សអកូ
ចុរះស្ម្រះជា សបតង។ សបារះស្ន្ត ឲ្យ សបតង។

★  គណបក្សសបតង  ★

★  គណបក្ស  េន្តិភាព និងសេរីភាព  ★

គណបក្ស េន្តិភាព និង សេរីភាព ជា គណបក្ស វណ្ៈ ពលករ សៅ ក្នុង 
្បសេេ ថ�ល ្គប់ ្គង និង េ្មប់ អ្កមន និង ោជដីវក៉្ម របេ់ ពួក សគ។ 
សយើង ៉ ិន ្តរូវ លរះ បង់ េុខភាព ជដីវភាព និង ពិភព សលាក របេ់ សយើង ស�ើ៉្បដី 
្បាក់ ចំណូល របេ់ សៅហា្្យ សយើង សេ។ សយើង អាច យក ពន្ពដី អ្ក មន  ថ�ល 
្េព្យេ៉្បត្តិ របេ់ ពួកសគ បាន ៉ ក ពដី ក៉្មករ ស�ើ៉្បដី បង់ ស្លែ ត ្៉រូវការ េង្គ៉។ 
សយើងអនុស្ោរះ

• ការងារ េ៉រ៉្យ  និង េិេ្ិ ពលក៉្ម េ្មប់ អ្ក ោំ ង អេ់ ោន្។
• ការ អប់រំ ឥត គិត ស្លែ េ្មប់ អ្ក ោំង អេ់ ោន្ ចាប់ ពដី ៉ សតយ្យ រហូត �ល់ 
៉ហាវិេ្យាល័យ។

• សេវា  ថ្ ោំ  េុខ ភាព សោយ ឥត គិត ស្លែ េ្មប់ អ្ក ោំង អេ់ ោន្។
• សេវា �៏េូលំ េូលាយ េ្មប់ ជន ពិការ។
• នាំ យក ោហាន ោំង អេ់ ៉ ក ្េុក កំសណើត វិញសពល សនរះ។
• បញ្ឈប់ ការ សរីេ សអើង ជាតិ ោេន៍ ោំង អេ់។ េ៉ភាព  សន ការ សរៀប 
អាពាហ៍ ពិពាហ៍។

• េិេ្ិ សពញ សលញ េ្មប់ជន អសនាត្ ្បសវេន៍។
• ្បជាធិបសតយ្យ  ពិត  ្បាក� និងការតំោងនសោបាយ្តឹ៉្តរូវ។
• ការោ្្រស�ើងវិញ និងការការពារ បរិោ្្ន។
�រាបោ្បព័ន្្គប់្គងរបេ់សយើងសៅថតេុកអាេិភាពឲ្យអ្កមន 

សយើងនឹងរងស្ោរះសោយោរេសងា្្៉ ការសធវើបាបពដីបែូលិេ ្បាក់ឈ្លួលោប 
កថនលែងសធវើការ៉ិនមនេុវត្ថិភាព និងការបំពុលនានា។ សយើង ោំ ្េ លិេ្ិ េង្គ៉ 
និយ៉ ភាព ជា ក៉្ម េិេ្ិ និង ការ ្គប់្គង សេ�្ឋកិច្ច ថបប ្បជាធិបសតយ្យ សោយ 
ពលករ។ ្បេិន សបើ សយើង ចូល រួ៉ ោំង អេ់ ោន្ ស�ើ៉្បដី យក វិេ័យ ឧេ្ោហក៉្ម 
និង ធនធាន ធ៉្មជាតិ ៉ ក វិញ  សយើង អាច សធវើ ការ ោំង អេ់ ោន្តា ៉ ថបប  
្បជាធិបសតយ្យ និង េហការ ោន្ ស�ើ៉្បដី ភាព ល្អ ្បសេើរ រួ៉ ជា ជាង សធវើ ជា 
ោេករ ឲ្យ អ្ក មន និង ោរជដីវក៉្ម របេ់ ពួក សគ។

បសងកើត គណបក្ស េន្តិភាព និង សេរីភាព សហើយ សបារះ ស្ន្ត ឲ្យ សបក្ជន 
របេ់ សយើងថ�លនឹងតេ៊ូស�ើ៉្បដីអវដីថ�លអ្ក្តរូវការ។

★  គណបក្សអាស៉រិកាំងឯករាជ្យ  ★

 Peace and Freedom Party 
P.O. Box 24764 
Oakland, CA 94623

(510) 465-9414 
អ៊ីថ៉ែល info@peaceandfreedom.org
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លំដាប់សលខសរៀងននសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់សដាយឡូ្៍។សេចក្ដីថ្លែងការណ៍សៅសលើទំព័រសនះត្រូវបានផ្ល់
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★   គណបក្ស  អ្ក  សេរីនិយ៉  ★

្បេិនសបើអ្ក អត់្ោំ នឹង េង្គ៉ េេួលខុេ្តរូវ សលើ ោរសពើពន្ �ូសច្រះ 
អ្កអាចជាេមជិក អ្ក  សេរីនិយ៉។

�ំសោរះ្ោយ អ្ក  សេរីនិយ៉ គឺ ោ៉ញ្ញ បំផុត មន្បេិេ្ភាព និង 
យុត្តិធ៉៌ េ្មប់ ការព្ងឹង សេ�្ឋកិច្ច  និង ្គប់្គង រ�្ឋសយើង។ ្បេិនសបើ 
�ំសោរះ្ោយ ោំង សនរះ ្តរូវ បាន អនុវត្ត កាលពដី �ប់្ន្ំ៉ុន សនារះ California 
្បថហលជា មន សេ�្ឋកិច្ច រឹងមំ  និង លក្ខណ្ឌ រេ់សៅ �៏ល្អ សោយ ោរ ៖

• មនការរីក ចស្៉ើន េហ្ោេ ឯកជន
• មតាបិតា មនជស្៉ើេ ក្នុងការ អប់រំ កូនសៅ របេ់ ពួកសគ
• ការធានារា៉្ប់រង សលើការ ោំពារ េុខភាព ឯកជន �៏្បកួត្បថជង
• ្បាក់ សោធនិវត្ត ោធារណៈ ថ�ល ៉ ិន សធវើ ឲ្យ ក្ស័យធន រោ្្ភិបាល ក្នុង 
្េុក និង ក្នុង ៉ ូលោ្្ន

• ច្បាប់ ថ�ល អនុវត្ត សលើ អ្ករេ់សៅ California សោយ សេ្មើៗ ោន្ រួ៉ោំង 
៉សន្តដី ថ�លជាប់ស្ន្ត សៅ California ផងថ�រ

អ្កសេរីភាពនិយ៉ សធវើការ ស�ើ៉្បដី ៖
• ប្ងរួ៉ ្បតិបត្តិការ រោ្្ភិបាល េំសៅ កាត់ បន្ថយ ចំោយ រោ្្ភិបាល 
និង បនា្្ប ្បាក់ ពន្ោរ (មន ភាន្ក់ងារ ភាន្ក់ងារ 300 ោំ្េ សោយ  

ថ�លអាច ្តរូវ បាន បិេ សោយ ៉ ិន បងក ស្ោរះថាន្ក់ �ល់ ្បតិបត្តិការ 
រោ្្ភិបាល េុវត្ថិភាព ោធារណៈ ការអប់រំ ការថ្ោំ េុខភាព និង 
ការចូល និវត្ត)

• សធវើ ការថកេ្៉ង់ ្បាក់ សោធនិវត្ត បុគ្គលិក រ�្ឋ  កំពុង សធវើ ឲ្យ ក្ស័យធន �ល់ 
េដី្កុង សខានធដី និង រ�្ឋ

• សធវើ ឲ្យ េវ័យត សេវា រោ្្ភិបាលថ�ល ល្អ បំផុត ថ�ល ្តរូវ បាន ផ្ល់ សោយ  
អ្ក ផ្ល់ ថ�ល ្បេិភាព ក្នុង ការចំោយ

• សលើកក៉្ពេ់ ការអភិវឌ្ឍន៍ អាជដីវក៉្ម ឯកជន ថ�ល បសងកើត ការងារ
• ធានា ការ ្ប្ពឹត្តិសេ្មើ ោន្ ្េប តា៉ ច្បាប់ េ្មប់ អ្ករេ់សៅ 

California ោំងអេ់
• កំណត់ ច្បាប់ េ្មប់ កញ្្រ �ូចជា ្ោ ស�ើ៉្បដី កាត់ បន្ថយ ការ ស្បើ សោយ 
អនដីតិជន

• អនុ៉័តិ ច្បាប់ ការងារ ស្រៅសម៉្ង
សបក្ជន គណបក្សអ្ក  សេរីនិយ៉ នឹង សធវើការ ថកេ្៉ង់ ោំងសនរះ ្បេិនសបើ 

អ្កោំ្េ និង សបារះស្ន្តឲ្យ ពួកសគ។

Libertarian Party of California 
Kevin Takenaga, ្បធាន
770 L Street, Suite 950 
Sacramento, CA 95814-3361

(916) 446-1776 
អ៊ីថ៉ែល office@ca.lp.org
វឺបសេយ៍ www.ca.lp.org

★   គណបក្សអាស៉រិកាំងស្ជើេ តាំង  ★

៉ិនបាន េេួល របាយការណ៍។

★  គណបក្ស ោធារណរ�្ឋ  ★

គណបក្ស ោធារណ រ�្ឋ California   ថេវងរកស�ើ៉្បដីបញ្ចប់ោ្្នភាព 
លំបាកសៅក្នុងេដី្កុង Sacramento និងោ្្រ រ�្ឋ របេ់ សយើង ជា្បសេេថ�ល  
្ន ៉ ុខ សគ សៅ ក្នុង កំសណើន សេ�្ឋកិច្ច និង ការ សច្្បឌិត សោយ ការ កាត ់
បន្ថយ ពន្  ការ លុបបំបាត់ ច្បាប់ េម្្ប់ កំបុិកកំបែុក និងនាំយក អា ជដីវក៉្ម ៉ ក 
វិញ េ្មប់ រ�្ឋ California។

សយើង ចង់ ជួយ អភិវឌ្ឍ រ�្ឋ California ឲ្យ ជា កថនលែង ថ�ល្បជាពលរ�្ឋេេួល 
បានការការពារោរជា្្មដី ពដីស្ពារះ សេ�្ឋកិច្ច្បកបសោយថា៉ពលកំពុង បសងកើត 
ការងារ និង ឱកាេ េ្មប់ អ្ក្គប់ោន្ ថ�ល េ្ម័្គចិត្ត  និង អាច សធវើ ការងារ 
បាន។ 

គណបក្ស  ោធារណ រ�្ឋ ោំ្េ ការ ថកេ្៉ង់ រោ្្ភិបាលេ្អនុយ និង  ខជរះខា្្យ   
ការពារ េិេ្ិ ្េព្យេ៉្បត្តិ ការផ្ល់ ជស្៉ើេអប់រំ េ្មប់ ្គរួោរនដី៉ួយៗ 
កាត់បន្ថយ បន្នុក អ្ក បង់ពន្ ស�ើ៉្បដី បសងកើន សេ�្ឋកិច្ច របេ់ សយើង  បសងកើត ការងារ  

និង ឱកាេ ថ�ល ្គរួោរ ្តរូវការ។ 
គណបក្ស ោធារណរ�្ឋ គឺ ោំ្េ ចំសពារះ ពល រ�្ឋ California   ជា សរៀង រាល់ 

ស្ងៃថ�ល៉ិនថ៉ន ជា អត្ថ្បសោជន៍ ពិសេេ  ឬ ជារោ្្ភិបាល ចំោយ លុយ 
ឥត ្បសោជន៍ សនារះ សេ។ សយើង កំពុង តេ៊ូ ស�ើ៉្បដី ការពារ សេរីភាព បុគ្គលស�ើ៉្បដី 
ផ្ល់ ឱកាេ សេ្មើ ោន្  និងសធវើ ឲ្យ ពល រ�្ឋ California  ោំង អេ់ អាច សធវើ ការងារ 
បាន េន្សំនិង វិនិសោគ សៅ ស្ងៃ អនាគត របេ់ ពួកសគ។

្បជាធិបសតយ្យ របេ់ សយើង អាច �ំសណើរ ការ បាន  ្បេិន សបើ ពល រ�្ឋ េស្៉ច 
ចិត្ត ស�ើរ សៅ ៉ ុខ និង េហការ  ជា ៉ ួយ ោន្។ ោ្្រ របេ់ សយើង សបើកេ្មប់ អ្ក  
សហើយ សយើង េង្ឃឹ៉ ថា អ្ក នឹង  េស្៉ច ចិត្តសោយខលែលួនឯង សៅ ស្ងៃ សនរះ ស�ើ៉្បដី 
ការពារ  ថកល៉្អ  និង កោងរ�្ឋ California  សោយ  ចូលរួ៉ ជា ៉ ួយ គណបក្ស 
ោធារណរ�្ឋ California។ អ្កអាចស៉ើលព័ត៌មនបថន្ថ៉តា៉សគហេំព័រ 
របេ់សយើង សៅ cagop.org ស្ងៃសនរះ។

California Republican Party  
Jim Brulte, ្បធាន
1121 L Street, Suite 207 
Sacramento, CA 95814 

(916) 448-9496 
វឺបសេយ៍ www.cagop.org

★  គណបក្ស  ្បជាធិបសតយ្យ   ★

អ្ក  ្បជាធិបសតយ្យ  សជឿ  ថា  ភាព   សជាគជ័យ  របេ់  សេ�្ឋកិច្ច  រ�្ឋ California 
គឺ បាន ចាក់ ឬេ ក្នុង េុខុមលភាព  របេ់  ្គរួោរ ពលករ ៉ិនថ៉ន ជា៉ួយ 
ធនាោរ Wall Street សនារះសេ។

សៅ ក្នុង រ�្ឋ California េ្ថិត ស្កា៉ ការ �ឹកនាំ របេ់ អភិបាល  Jerry 
Brown �ំសោរះ ្ោយ សោលនសោបាយ  ្បជាធិបសតយ្យ បាន បញជវូន 
គស្មង ្ វិកា ថ�ល  មន េ៉តុល្យ បាន បញ្ឈប់ ការ កាត់ បន្ថយ សលើ ថផ្ក អប់រំ 
និង �ំសណើរ ការ ចំោយ េ៉រ៉្យ ចំសពារះ ថផ្ក េុខាភិបាល េ្មប់ ្គរួោរ។ 

អ្ក ្បជាធិបសតយ្យ កំពុង សធវើ ការ ស�ើ៉្បដី បសងកើន វិនិសោគេុន សៅ ក្នុង ធនធាន 
ថា៉ពល ថ�ល អាច បន្ សធវើ ្ ្មដី បាន និង កំពុង ព្យាោ៉ រក្ោ នូវ តស៉លែេ ៉ រ៉្យ 
េ្មប់ ថាន្ក់ ៉ ហាវិេ្យាល័យ ចំសពារះ ពលរ�្ឋ ថ�ល មន ជដីវភាព ៉ ធ្យ៉។

សយើង សជឿ ថា ោលា និង េុវត្ថិភាព ោធារណៈ ក្នុង ៉ ូលោ្្ន គឺ ជា ចំណុច 
េំខាន់ ថ�ល ្តរូវ ថត ការពារ។

អ្ក ្បជាធិបសតយ្យ �ឹង ថា រ�្ឋ របេ់ ពួក សយើង សធវើការ ោ៉្ង ល្អ សៅ សពល 
ថ�ល  ពលរ�្ឋ California ោំង អេ់ េេួល បាន ឱកាេ សេ្មើៗ ោន្ ស�ើ៉្បដីេេួល 
សជាគជ័យ សោយ ៉ ិន គិត ពដី ពូជោេន៍ ោេនា ជនជាតិ ឬ សភេ ស�ើយ។

សោយមនជំនួយរបេ់អ្ក អ្ក ្បជាធិបសតយ្យ នឹង បន្ បសងកើត 
�ំសោរះ្ោយ សោយ សមរះ៉ុត សោយ គំនិតសច្្បឌិត ស�ើ៉្បដី ស្លែើយ តប សៅ នឹង 
រ�្ឋ  និង បញ្្ ្បឈ៉  របេ់ ជាតិ សយើងផង។

េូ៉ ចូល សៅកាន់សគហេំព័ររបេ់សយើង www.cadem.org ស�ើ៉្បដី ថេវង 
យល់ បថន្ថ៉។

California Democratic Party 
John L. Burton, ្បធាន 
1401 21st Street, #200 
Sacramento, CA 95811

អ៊ីថ៉ែល info@cadem.org
វឺបសេយ៍ www.cadem.org
Facebook: facebook.com/cadems 
Twitter: @CA_Dem
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ការកំរិតការចំណាយល�ើយុទ្ធនាការលោសនាលោយស្ម័គ្រ
ចិត្តសំរាប់លបក្ខជនតាមការិយា�ម័យលគជើសតាំងទូទាំងរដ្ឋ

ចោបាប់រដ្ឋCaliforniaមានរួមនូវកំរិតការចំណាយបោយស្័្្រចិត្តសំរាប់បបក្ខជនឈរប្មោះសំរាប់ការិយាល័យទូទាំងរដ្ឋ(មិនមមន
ការិយាល័យសហព័ន្ធ)។បបក្ខជនសំរាប់អភិបាលរដ្ឋ,អនុអភិបាលរដ្ឋ,បលខាធិការដ្ឋ,អ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុ,ហិរញ្ញិក,អ្រ្គបមធាវី,
ស្នងការធានារា៉ោប់រង,ស្នងការអប់រំសាធារណៈ,និង្រណៈកម្ការសមភាពមដលប្ជើសរកោសាការចំណាយសំរាប់យុទ្ធនាការបោសនា
របស់ប្រប្កាមចំនួនដុល្ោរជាក់លក់អាចទិញកមនលែងបៅក្នថុងបសៀវបៅម្រ្គថុបទទេសក៍ព័ត៌មានសំរាប់អ្នកបបាះប្នោតទូទាំងរដ្ឋសំរាប់បសចក្តជី
ម្លែងការណ៍របស់បបក្ខជនមានទំហុំរហូតដល់250ពាកោយ។

បៅក្នថុងបញ្ជីប្មោះខាងប្កាមសញ្ោផ្ោយ(*)សំរាប់សំគាល់បបក្ខជនមដលបានទទួលយកការកំរិតការចំណាយបលើយុទ្ធនាការ
បោសនាបោយស្័្្រចិត្តក្នថុងរដ្ឋCaliforniaដូបច្នះបហើយប្រមានជំបរីសក្នថុងការទិញកននលែងសំរាប់សរបសរបសចក្តជីន្លែងការណ៍របស់
បបក្ខជនបៅក្នថុងបសៀវបៅម្រ្គថុបទទេសក៍អ្នកបបាះប្នោត។បបក្ខជនមដលមានលក្ខណសមោបត្តិខលែះប្ជើសបរីសមិនទិញកមនលែងសំរាប់បសក្តជីម្លែង
ការណ៍របស់បបក្ខជនបទ។បសចក្តជីម្លែងការណ៍របស់បបក្ខជន្រឺមានបៅក្នថុងទំព័រ24–39។

ការចំណាយកំរិតសំរាប់បបក្ខជនឈរប្មោះជាអភិបាលរដ្ឋ្បកួត្បមជងក្នថុងការបបាះប្នោតជាបឋមផ្ោល់ទូទាំងរដ្ឋបៅន្ងៃទជី3
មខមិ្ុនា,2014,្រឺ$8,166,000។

ការចំណាយកំរិតសំរាប់បបក្ខជនឈរប្មោះជាអនុអភិបាលរដ្ឋបលខាធិការដ្ឋ,អ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុ,ហិរញ្ញិក,អ្រ្គបមធាវី,ស្នងការ
ធានារា៉ោប់រង,ស្នងការអប់រំសាធារណៈ,្បកួត្បមជងក្នថុងការបបាះប្នោតជាបឋមផ្ោល់ទូទាំងរដ្ឋបៅន្ងៃទជី3មខមិ្ុនា,2014,្រឺ
$5,444,000។

ការចំណាយកំរិតសំរាប់បបក្ខជនឈរប្មោះជា្រណៈកម្ការសមភាព្បកួត្បមជងក្នថុងការបបាះប្នោតជាបឋមផ្ោល់ទូទាំងរដ្ឋបៅ
ន្ងៃទជី3មខមិ្ុនា,2014,្រឺ$1,361,000។

សូមទសោសនាប្រហទំព័រhttp://cal-access.sos.ca.govសំរាប់ព័ត៌មានពឹសា្ោរអំពជីការបធវើវិភា្រទាន្ វិកាក្នថុងការ្បកួត្បមជងទាំងបនះ។

បញ្ជីប្មោះបបក្ខជនទាំងឡាយខាងប្កាមឈរប្មោះតាមការិយាល័យប្ជើសតាំងទូទាំងរដ្ឋ្រឺបៅមានបច្ថុបោបន្នភាពរហូតដល់ន្ងៃទជី10 
មខមិនា 2014—ចុងបញ្ប់ ននរដូវសំរាប់ការបង្ោញជាសាធារណៈត្មរូវសំរាប់បសៀវបៅម្រ្គថុបទទេសក៍ព័ត៌មានអ្នកបបាះប្នោតជាផលែលូវការ។  
សំរាប់បញ្ជីចុងបញ្ប់ននបបក្ខជន សូមទសោសនាប្រហទំព័រ www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm ។

អភិបាលរដ្ឋ
* Akinyemi Agbede ្បជាធិបបតយោយ
* Richard William Aguirre សាធារណរដ្ឋ
* "Bo" Bogdan Ambrozewicz គាមោន្រណបកោសអាទិភាព
* Andrew Blount សាធារណរដ្ឋ
 Edmund G. "Jerry" Brown ្បជាធិបបតយោយ
* Janel Hyeshia Buycks គាមោន្រណបកោសអាទិភាព
* Glenn Champ សាធារណរដ្ឋ
 Rakesh Kumar Christian គាមោន្រណបកោសអាទិភាព
* Tim Donnelly សាធារណរដ្ឋ
 Neel Kashkari សាធារណរដ្ឋ
* Joe Leicht គាមោន្រណបកោសអាទិភាព
* Robert Newman គាមោន្រណបកោសអាទិភាព
* Luis J. Rodriguez នបតង
* Cindy L. Sheehan សន្តិភាព និងបសរីភាព
 Alma Marie Winston សាធារណរដ្ឋ

អនុអភិបាលរដ្ឋ
 David Fennell សាធារណរដ្ឋ
* Jena F. Goodman នបតង
 Amos Johnson សន្តិភាព និងបសរីភាព
* Eric Korevaar ្បជាធិបបតយោយ
* Ron Nehring សាធារណរដ្ឋ
 Gavin Newsom ្បជាធិបបតយោយ
* Alan Reynolds អាបមរិកាំងប្ជើសតាំង
 George Yang សាធារណរដ្ឋ
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ការកំរិតការចំណាយល�ើយុទ្ធនាការលោសនាលោយស្ម័គ្រ
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បលខាធិការរដ្ឋ
* Roy Allmond សាធារណរដ្ឋ
* Derek Cressman ្បជាធិបបតយោយ
* David Curtis នបតង
* Jeffrey H. Drobman ្បជាធិបបតយោយ
* Alex Padilla ្បជាធិបបតយោយ
* Pete Peterson សាធារណរដ្ឋ
* Dan Schnur គាមោន្រណបកោសអាទិភាព
* Leland Yee ្បជាធិបបតយោយ

អ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុ
* Tammy D. Blair  ្បជាធិបបតយោយ
* David Evans សាធារណរដ្ឋ
 John A. Pérez ្បជាធិបបតយោយ
 Ashley Swearengin សាធារណរដ្ឋ
* Laura Wells នបតង
* Betty T. Yee ្បជាធិបបតយោយ

ហិរញ្ញិក
* Ellen H. Brown នបតង
* John Chiang ្បជាធិបបតយោយ
 Greg Conlon សាធារណរដ្ឋ

អ្រ្គបមធាវី
* Ronald Gold សាធារណរដ្ឋ
* John Haggerty សាធារណរដ្ឋ
 Kamala D. Harris ្បជាធិបបតយោយ
* Jonathan Jaech អ្នកបសរីភាពនិយម
 David King សាធារណរដ្ឋ
* Orly Taitz គាមោន្រណបកោសអាទិភាព
 Phil Wyman សាធារណរដ្ឋ

ស្នងការធានារា៉ោប់រង
* Ted Gaines សាធារណរដ្ឋ
* Nathalie Hrizi សន្តិភាព និងបសរីភាព
* Dave Jones ្បជាធិបបតយោយ

្រណៈកម្ការសមភាព
មណ្ឌល 1
* Chris Parker ្បជាធិបបតយោយ
* George Runner សាធារណរដ្ឋ

្រណៈកម្ការសមភាព
មណ្ឌល 2
* Fiona Ma ្បជាធិបបតយោយ
* James E. Theis សាធារណរដ្ឋ

្រណៈកម្ការសមភាព
មណ្ឌល 3
* Jerome E. Horton ្បជាធិបបតយោយ

្រណៈកម្ការសមភាព
មណ្ឌល 4
* Lewis Da Silva សាធារណរដ្ឋ
* Diane L. Harkey សាធារណរដ្ឋ
* Shirley Horton សាធារណរដ្ឋ
* John F. Kelly សាធារណរដ្ឋ
* Nader Shahatit ្បជាធិបបតយោយ
 Van Tran សាធារណរដ្ឋ

ស្នងការអប់រំសាធារណៈ
* Lydia A. Gutiérrez គាមោនបកោសព័ន្ធ
* Tom Torlakson គាមោនបកោសព័ន្ធ
* Marshall Tuck គាមោនបកោសព័ន្ធ
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សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនតាមការិយាល័យ
★ អភិបាលរដ្ឋ ★

លំដាប់សលខសរៀងននសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់សដាយឡូ្៍។  សេចក្តីថ្លែងការណ៍សៅសលើទំព័រសនះបានឧប្្ថម្ភសដាយសបក្ខជន 

ស�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យសមើលភាពត្រឹមត្រូវសទ។  សេចក្តីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកសដាយេ្័តគចិ្្សដាយសបក្ខជន ស�ើយសបាះពុម្ពផ្សាយ
 សដាយការចំណាយរបេ់សបក្ខជន។  សបក្ខជនថដលមិនបានសផញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចសៅមានគុណេម្ប្្ិដាក់ស្ម្ះសៅក្នុងេនលែរឹកស្ន្្។

• ក្នថុងនាមជា្បធានមនន្តជី្បតិបត្តិរដ្ឋបមើល្្រប់្្រងបសទេើរ្្រប់្កសួងរដ្ឋទាំងអស់និងទជីភានោក់ងរនានានិងបៅ្កមមតងតាំង។

• បស្នើសុំឲោយមានចោបាប់្ ្ជី្ពមទាំងអនុម័តិនិងសិទិ្ធបវតូអង្គនិតិបញ្ញត្តិ។

• បរៀបចំនិងបញ្លូនកញ្ប់្ វិការដ្ឋ្បចាំ្ នោំ។

• បធវើចល័តនិងត្មង់ទិសបៅធនធានរដ្ឋនានាក្នថុងអំឡថុងបពលមានការអាសន្ន។
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ខ្ថុំឈរប្មោះជាអភិបាលរដ្ឋ។ខ្ថុំបខពើមរបអើមនិងអំបពើពុករលួយអសមត្ភាពការលួចបនលែំពជីរោ្ោភិបាលនិងការរំបលភបំពាន្ពមទាំង្រណបកោស
នបយាបាយមដលគាំ្ទពួកប្រ។រដ្ឋCaliforniaមានចំនួនភា្ររយខពស់អំពជី្បជាជនមដលរស់ក្នថុងភាព្កជី្ក។អ្តាននអកម្ការងរនិងអំបពើ
បល្ើសឧ្កិដ្ឋ្រឺបៅបលើកំរិតមធោយមក្នថុង្បបទស;អ្តាពន្ធរបស់បយើង្រឺក្នថុងចំបណាមមដលខពស់ជាងប្រក្នថុង្បបទស;សាលរបស់បយើង្រឺក្នថុង
ចំបណាមអា្កក់ជាងប្រ។បលើសពជីបនះបទៀតការជាប់គាំងមផ្នក្្រប់្្រងបរិសា្ោន្រឺបំបាត់ពាណិជ្កម្អញ្ឹងបហើយវាធានាដល់អនា្រតដ៏តូច
ចបងអៀតមួយ។បយើងសមនឹងទទួលគាប់្បបសើរជាងបនះ។កម្វិធជីនបយាបាយរបស់ខ្ថុំ—បដិវត្តន៍California—ការពារអធិបបតយោយភាពរដ្ឋ,
បបងកើនការ្បាក់ចំណូលយកបៅផទេះ,សនោសំបសាធននិវត្តន៍,បងវិលសាលឲោយបៅប្កាមការ្តរួត្តារបស់មូលោ្ោន,ផ្តល់ទឹកឲោយបានប្ចើន
ដល់កសិករ,កាត់បន្យពន្ធ,បន្យការ្្រប់្្រង,ោក់បញ្លូលវិញនូវសិទ្ធិធម្នុញ្ញ—រួមទាំងសិទិ្ធមានកាំបភលែើង—បហើយបធវើឲោយរោ្ោភិបាលរួម
តូច,មានសមត្ភាព,បហើយអស់ន្លែតិច។ខ្ថុំនិយម្ពះជាមា្ោស់,និយមជជីវិត,និយម្្ររួសារ។
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ខ្ថុំជាអ្នកបស្នហាជាតិមិនមមនអ្នកនបយាបាយបទ។បៅអាយុ19្នោំខ្ថុំបានមករដ្ឋCaliforniaជាមួយនឹង្បាក់$300ដុល្ោរបៅក្នថុង
បហាប�៉ោរបស់ខ្ថុំរដ្ឋCaliforniaបពលបនាះជាដជីននឳកាសភាពរបស់ខ្ថុំ។មានមតការកំរិតមតមួយប៉ុបណាណោះបៅក្នថុងសុបិនរបស់អ្នក្រឺមដលអ្នក
អាច្សបមើ្សនមបហើយបតើអ្នកមានបំណងបធវើការបនាះខា្ោំងកា្ោប៉ុណាណោបដើមោបជីឲោយបានសប្មច។ក្នថុងមួយទសោសវតន៍ខ្ថុំបានបរៀបការជាមួយ
នស្តជីដ៏អសា្ោរោយមានោក់បៅCaliforniaជានស្តជីបមមា៉ោយមានកូន្បុសពជីរនាក់ជាមួយគានោបយើងចិញ្ឹមកូន្បុស5នាក់បហើយចាប់បផ្តើមបធវើពាណិជ្កម្
ផលិតកម្មួយដ៏បជា្រជ័យ។ខ្ថុំបំបរីសហ្រមន៍បោយការដឹកនាំសិកោសាអំពជី្ពះ្រុមពជីរនិងជំនាញនានាននជជីវិតក្នថុងជំរុំពន្ធនាគារចំនួន8្នោំ។ខ្ថុំ
រស់បៅក្នថុងសុបិន�ជាCaliforniaរហូតដល់បពលការ្្រប់្្រងសងកត់សងកិនបានបំបង់អតិ្ិជនរបស់ខ្ថុំបចញពជីរដ្ឋបធវើវិញ្ញត្តិកម្ខ្ថុំបចញពជីមុខ
អាជិវកម្របស់ខ្ថុំ។កំបណើនបឡើងននរោ្ោភិបាលបានកា្ោយជាការកំរាម្រំមហងដ៏ខា្ោំងដល់អនា្រតរបស់បយើង។ខ្ថុំចង់បានរដ្ឋរបស់ខ្ថុំមក
វិញ;ខ្ថុំចង់បានបសរីភាពរបស់ខ្ថុំមកវិញ។ខ្ថុំចង់បានរោ្ោភិបាលមួយមដល្តរួត្តាមតខលែលួនប្រជាជាង្តរួត្តាខ្ថុំ។បនះជាប្្រឿងផោសំសំរាប់
សា្ោរបឡើងវិញនូវឳកាសសំរាប់ពលរដ្ឋCalifornia្្រប់ៗ រូប។ជាអភិបាលរដ្ឋខ្ថុំនឹង៖ប្បើសិទិ្ធបវតូរាល់ការកំរិតទាំងឡាយបលើពាណិជ្កម្
របស់អ្នក,បសរីភាពរបស់អ្នក,និងសិទិ្ធជាពលរដ្ឋតាមរដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់អ្នក។មិនមដលបញ្លូនកញ្ប់្ វិកាមដលចំណាយប្ចើនជាងអវជីមដល
យករកបាន។យកចិត្តទុកោក់នឹងការងរដូចជាបយើងយកចិត្តទុកោក់នឹងពពួកសតវ—រុក្ខជាតិឋិតក្នថុងប្គាះថនោក់។្បយុទ្ធបដើមោបជីបនា្ោប
អ្តាពន្ធសំរាប់រាល់្្ររួសារបធវើការខា្ោំងននពលរដ្ឋCalifornia។បញ្ប់ការបបញ្ញអ្នកជាប់ពន្ធនាគារមុនបពលនិងការពារសាធារណជនពជី
អំបពើហឹងោសារបស់អ្នកជញ្ក់្ មប្រ។មកទ្មង់ការអប់រំរបស់បយើងបោយោក់កុមារាកុមារីបយើងមុន។កាលណារោ្ោភិបាលមានកំបណើន
បឡើងបសរីភាពចុះកិច្សនោយា។កាលណារោ្ោភិបាលរីកលូតលស់ឱកាសភាពរួញចុះ។្បកាន់បគាលជំហរសំរាប់California!ចូរនាំយក
នូវបមាទនភាព្តឡប់មករដ្ឋមដលបយើង្សឡាញ់វិញ។
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្សនមបមើលCalifornia្្ជីមួយ។ជាអភិបាលរដ្ឋខ្ថុំនឹងទប់សា្ោត់ការ្្របសងកត់ពជីសំណាក់សាជជីវកម្បហើយស្មបតាមធនធានមដលមាន
បដើមោបជីបញ្ប់ភាព្កជី្ក;រុះបរី្បព័ន្ធពន្ធនាគារមដលមានតនមលែខពស់បហើយគាមោន្បសិទិ្ធភាពជាមួយនឹងភស្តថុតាងននការជាសោបះបសោបើយ,ការ
ពោយាបាល,ការហវឹកហាត់ការងរនិងសា្ោរបឡើងវិញនូវការអនុវត្តន៍យុត្តិធម,៌ផ្តល់បរិសា្ោនដ៏សា្ោតនិងនបតងសំរាប់មនុសោស្្រប់ៗរូប;ការអប់
រំដ៏មាន្រុណភាពបោយឥតបង់ន្លែនិងសុខាភិបាល;និងសិទិ្ធទទួលសិលោបៈនិងវបោបធម៌បៅក្នថុងរាល់ភូមិឃុំនិមួយៗ។វាមានលទ្ធភាព៖
សហ្រមន៍មានសុខភាពនិងសមោបលូរណ៍លូតលស់សំរាប់មនុសោសឬ្រប់រូប។www.rodriguezforgovernor.org
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★  អភិបាល រដ្ឋ  ★	 បន្ត

លំដាប់លលខលរៀងននលេចក្តតីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តតីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តតីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយេ្័តគចិ្្តលដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថដលមិនបានលផញើលេចក្តតីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណេម្ប្្តិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងេនលែរឹកល្ន្្។

"BO"BOGDANAMBROZEWICZ (530)575-7454
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ឯករាជោយ ៖ គាមោនបកោសព័ន្ធ, ប្ងរួបប្ងរួមពលរដ្ឋបៅ Californians ន។  "Bo," អ្នកបរៀបចំបលែង,់ អ្នកសង់សំណង់ មានបទពិបសាធន ៍35 ្នោំ។  
បធវើអបនា្ោ្បបវសន៍មកកាន់រដ្ឋ California បៅអាយុ 10 ្នោំ។  សិទិ្ធនស្តជី និងសិទ្ធិជនភា្រតិច។  មិនយកន្លែឈ្នលួលសំរាប់ពាណិជ្កម្សំរាប់
្នោំទជីមួយ។  25% ការអប់រំបោយឥត្រិតន្លែសំរាប់អាជជីវកម្មាន្សាប់មកបហើយ។  បបងកើនបលោបឿនការបញ្ថុះតនមលែវិនិបយា្រអាជជីវកម្ 50%។  
បន្យពន្ធអចលន្ទពោយ 50%។  បន្យតនមលែសុំសង់អគារ 50%។  លុបចោបាប់បចាលពន្ធអ្រ្គិភ័យ។  កាត់បន្យន្លែសាលបរៀន 25%។  
មផនការបញ្ថុះតនមលែមនុសោសចាស់។  កំមណទ្មង់អបនា្ោរ្បបវសន៍។  មកស្មរួលផលែលូវប្កាមដជី និងបណា្ោញផលែលូវទឹកបដើមោបជីបោះ្សាយបញ្ោទឹក។  
សំបណើបមន្ម សូមចូលបៅ ៖  www.boambroz.com ។

RICHARDWILLIAMAGUIRRE (619)961-8676
សាធារណរដ្ឋ  richard@aguirreforgovernor.com
  aguirreforgovernor.com
aguirreforgovernor.com

ANDREWBLOUNT 25473NellieGailRoad (949)342-6398
សាធារណរដ្ឋ LagunaHills,CA92653 andrew@andrewblount.com
  www.andrewblount.com

ខ្ថុំ្សលញ់ California! កាលពជីនមភៃ្នោំមុន ខ្ថុំបានផ្ោស់ទជីមករស់បៅ California បោយមាន្វិកា $17 និងសងោឃឹមថមានជជីវិត្បបសើរ
បឡើង។  California បានផ�ល់ឲោយខ្ថុំនូវបសរីភាពបដើមោបជីកសាងអាជជីវកម្សូហវមវរ ចិញ្ឹម្្ររួសារ និងមានតួនាទជីជាអភិបាល្កុង Laguna Hills។  
រាល់្នោំ ្បពន្ធខ្ថុ ំMichelle និងខ្ថុំបរៀបចំការតាំងបភលែើងបុណោយណូមអលតាមមបប Blount Family និងបធវើដំបណើរសួរសុខទុករាប់ពាន់្្ររួសារ
ទូទាំងរដ្ឋរបស់បយើង បហើយមចករំមលកបរឿងរា៉ោវ្្ររួសារ ក�ជី្សនម ជជីវិត និងការតស៊ូ។  ចាប់ពជីវិស័យកសិកម្រហូតដល់វិស័យបបច្កវិទោយា រាល់
សមិទ្ធិផលជាប្ចើនមដលអាបមរិកមាន្រឺចាប់បផ្តើមបៅទជីបនះ។  California មានភាពខុសគានោពជីរដ្ឋដនទបទៀត។  បយើង្សនមកាន់មតធ ំបយើង
លូតលស់កាន់មតខា្ោំង និងបយើងសា្ោបនាកាន់មតប្ចើន។  អវជីមដលខ្ថុំសួរអ្នក្រឺមិនតិចបទ។  បៅក្នថុងអត្ន័យបនះ ខ្ថុំបានចាប់យកទិសបៅ
ខុសគានោមួយ… ទិសបៅ California ។  តាមរយៈការបបាះប្នោតបនះ ខ្ថុំមិនបានសុំ្បាក់មដលអ្នក្បឹងម្បងរកបោយលំបាកបនាះបទ ប៉ុមន្ត
្គាន់មតបស្នើសុំបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបធវើជាអភិបាលប៉ុបណាណោះ។  California មិនមមនស្មាប់លក់ បហើយក៏មិនមមនស្មាប់ការបបាះប្នោតបនះ
មដរ។  ្បសិនបបើអ្នកបជឿថចំណូលរបស់អ្នក្រួរមតបកើនបលឿនជាងការចំណាយ ដូបច្នះសូមបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំ។  ្បសិនបបើអ្នកបជឿថសាល
បរៀន្រួរមតបប្ងៀនជំនាញមដលអាចបធវើការបាន សូមបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំ។  ្បសិនបបើអ្នកបជឿថមហាវិទោយាល័យមានតនមលែន្លែបពក ដូបច្នះសូម
បបាះប្នោតឲោយខ្ថុំ។  ្បសិនបបើអ្នកបជឿថនស្តជី និងបុរសៗមដលឧសោសាហ៍ពោយាយាម្រួរមតមានឱកាសបស្ើៗគានោបដើមោបជីផ្គត់ផ្គង់្្ររួសាររបស់ពួកប្រ 
បហើយសនោសំ្បាក់្្រប់្គាន់ស្មាប់ការចូលនិវត�ន៍ ដូបច្នះសូមបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំ។  ចូលមានការរំបភើបបឡើង! ្បជាពលរដ្ឋ California ទាំង
អស់មានអវជីៗមដលចាំបាច់បដើមោបជីបធវើឲោយមានភាពអសា្ោរោយស្មាប់្្រប់គានោ។  ចូរបយើងបធវើឲោយវិបុលភាពកា្ោយបៅជាការពិតស្មាប់ន្ងៃបនះ។  
www.andrewblount.com។

JOELEICHT 316EncinoLane,UnitA jedleicht@aol.com
គាមោន្រណបកោសអាទិភាព SanClemente,CA92672 www.joeforgov.org

ក្នថុងនាមជាបបក្ខជនឯករាជោយមួយរូប ខ្ថុំជាបុ្រ្គលមតមានោក់្រត់មដលបធវើការជាមួយបមដឹកនាំនន្រណបកោសទាំងពជីរបដើមោបជីបធវើឲោយ California បដើរបលើផលែលូវ
្តរូវវិញ។  បោយបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំ អ្នកនឹងអាចបផ្ើសារសំខាន់មួយបៅកាន់្រណបកោសទាំងពជីរមដលអ្នករំពឹងទុក បដិបសដ ទាមទារនូវលទ្ធផល។  
ទនទេឹមនឹងបនាះ បយើងទាំងអស់គានោអាចសា្ោបនា California មដលបយើង្បាថនោចង់បាន។  បដើមោបជីមសវងយល់បមន្ម សូមចូលបៅ 
www.joeforgov.org។

CINDYL.SHEEHAN 2124KittredgeSt.#104 (916)905-5167
សន្តិភាពនិងបសរីភាព Berkeley,CA94704 cindy@cindy2014.org
  http://www.cindy2014.org

ខ្ថុំបប�ជា្ោចំបពាះ្បជាជន California ទាំងអស់។  ចូលរួមទាំងអស់គានោបដើមោបជីបបងកើតរដ្ឋមួយមដលមានសន្តិភាព ភាពរុងបរឿង បរិសា្ោនសា្ោត និងរដ្ឋ
មដលមាននិរន្តភាព្បកបបោយការអប់រ ំនិងបសវាម្ទាំសុខភាពមដលមាន្រុណភាពខពស់ស្មាប់អ្នកទាំងអស់គានោ ្ពមទាំង្បាក់មខចិញ្ឹម
ជជីវិត និងការ្្រប់្្រងសហ្រមន៍មដលមានប៉ូលិសរំបលភបំពាន និងពន្ធនាគារ។  ខ្ថុំសចា្ោនឹងឲោយអ្នកមាន បង់ពន្ធប្ចើនបមន្ម បដើមោបជីបញ្ប់
ភាព្កជី្ក។  បបងកើត្រណបកោសសន្តិភាព និងបសរីភាព។

GLENNCHAMP P.O.Box310 (559)855-2817
សាធារណរដ្ឋ Tollhouse,CA93667 bjhancock@netptc.net
  www.champforgovernor.com
ខ្ថុំជាបបក្ខជនមតមានោក់ប៉ុបណាណោះមដលនឹងបោះ្សាយបញ្ោរបញ៉រនញ៉បានតាមយៈបធវើឲោយមនន្តជីមដលជាប់ប្នោតទទួលខុស្តរូវចំបពាះរដ្ឋធម្នុញ្ញ
មដលនឹងបធវើឲោយបសដ្ឋកិច្របស់បយើងកាន់មត្បបសើរបឡើង។  www.champforgovernor.com
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★  អនុ អភិបាល រដ្ឋ  ★

លំដាប់លលខលរៀងននលេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយេ្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថដលមិនបានលផញើលេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណេម្ប្្ិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងេនលែរឹកល្ន្្។

• ទទួលកាន់កាប់ការងរនិងភារកិច្ជាអភិបាលរដ្ឋបលើករណជីប�ឹងផ�ល់មរណភាពការលមលងពជីតំមណងការដកបចញពជីការិយាល័យ

ឬអវត្តមានពជីរដ្ឋ។

• បប្មើជា្បធាន្ពឹទ្ធសភានិងមានសំបឡងប្នោតប្ចើនបលើសលប់។

• ្បធាន្រណៈកម្ការអភិវឌោឍន៍បសដ្ឋកិច្ជាសមាជិកមួយរូបរបស់្រណៈកម្ការដជីធលែជីរដ្ឋនិងជា្កុម្បឹកោសានន្បព័ន្ធសកលវិទោយាល័យ

California។

RONNEHRING  ron@ronnehring.com
សាធារណរដ្ឋ  www.ronnehring.com

Californiaជាផទេះរបស់មនុសោសឧសោសាហ៍ពោយាយាមនិងមានការនច្ន្បឌិតប៉ុមន្តបយើងមិនសបោបាយចិត្តនឹងការយកពន្ធនិងភាពគាមោនការងរបធវើខពស់
រួមទាំងបរិយាកាសអាជជីវកម្មិនអំបណាយផលស្មាប់ការងរក្នថុង្បបទស។សូមោក់បញ្លូល្រំនិតសាធារណៈរដ្ឋបដើមោបជីអនុវត្តនិងកំណត់អវជី
មដលជាអាទិភាពចោបាស់លស់៖មកទ្មង់ការយកពន្ធឲោយកាន់មតទាបសាមញ្ញនិងយុត្តិធម៌កំណត់ការចំណាយរបស់រោ្ោភិបាលកំណត់
ស្តង់ោរការអប់រំឲោយខពស់និងផ្ោស់ប�លូរការ្្រប់្្រងបៅឲោយសាលបរៀនក្នថុងមូលោ្ោនរបស់បយើងវិញការពារមា្ោស់ផទេះនិងមនុសោសចាស់ជរាបោយ
ការពារសំបណើ13បន្យការយកពន្ធបលើ្ទពោយសមោបត្តិការពារភូមិរបស់បយើងបោយបញោឈប់ឧ្កិដ្ឋកម្ប្គាះថនោក់នានាឲោយបានទាន់បពល
បបាះបង់បចាល្រប្មាង"ផលែលូវរ្បភលែើងបលោបឿនបលឿន"មដលខ្ះខា្ោយបហើយសា្ោបនាបហោ្ោរចនាសមព័ន្ធផលែលូវ្ ្នល់បដើមោបជីកាត់បន្យបពលបវលបធវើ
ដំបណើរនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់្បជាជននិងចំការមដល្តរូវការទឹក។ការបធវើការជាមួយគានោបយើងអាចបធវើវាបាន។

ALANREYNOLDS www.facebook.com/reynolds4california reynolds4california@gmail.com
អាបមរិកាំងប្ជើសតាំង Twitter៖@alansreynolds www.alansreynolds.com

"បយើងជា្បជាពលរដ្ឋ។"មិនមមន៖ភាពជាបកោសសមព័ន្ធសាជជីវកម្អត្្បបយាជន៍ពិបសស។ការទទួលខុស្តរូវសារបពើពន្ធសង្គមយុត្តិធម៌
ការទទួលខុស្តរូវរបស់រោ្ោភិបាល។ការបផដោតបលើ្្ររួសារ/សហ្រមន៍ភាពគាមោនការងរខ្ថុំដឹងពជីការឈឺចាប់របស់អ្នក។បហតុការណ៍និយម
សុចរិតភាពភាពបសាមោះ្តង់"មិនមមនជាអ្នកនបយាបាយ។"មិនមមនជាសាធារណរដ្ឋ/្បជាធិបបតយោយដូចមនុសោសភា្រប្ចើនបទបយើងទាំងពជីរ
។្បជាពលរដ្ឋCalifornia1.3លននាក់បានចុះហត្បលខាបលើញត្តិទាមទារ(បបក្ខជនមិនមមន្រណបកោស)ស្មាប់្រំនិតនច្ន្បឌិតមផ្នក
នបយាបាយ។ជំនាញការរបស់California?ការនច្ន្បឌិត។បលកអនុអភិបាលរដ្ឋមិនបានផ្ោស់ប�លូរការ្បជុំ្រណបកោសបទ។ការបបាះប្នោត
បឋមសំខាន់2ដំបូង។សមនឹងនច្ន្បឌិតបទ?អ្នកគាំ្ទ៖www.modernwhig.org,www.reformparty.org,www.alansreynolds.com

ERICKOREVAAR 1720TorreyPinesRd. (858)692-0459
្បជាធិបបតយោយ LaJolla,CA92037 electamoderate@voteforeric.com
  www.voteforeric.com

ក្នថុងនាមជាបណ្ឌិតមផ្នកវិទោយាសានស្តប្រៅពជីអាជជីពជាអ្នកនបយាបាយខ្ថុំនាំមកនូវសមត្ភាពវិភា្រនិង្រំនិតបបងកើត្ ្ជីមដលជាត្មរូវការដល់្កុង
Sacramento។្សបបពលមដលកំពុងមតបធវើជាឪពុកនិងជាសហ្្រិនបជា្រជ័យមានោក់មដលមផអកបៅបលើជំនាញ្្រប់្្រង្ វិកាលអខ្ថុំបជឿជាក់
យា៉ោងមុតមាំថរោ្ោភិបាល្រួរយកចិត្តទុកោក់ជាអាទិភាពបលើមូលនិធិស្មាប់្្ររូបប្ងៀននិងការអប់រំក្មិតខពស់។ដូបច្នះបដើមោបជីកំណត់
្រំរូននការកំហិតបលើសារបពើពន្ធស្មាប់មនន្តជីរដ្ឋបផោសងបទៀតខ្ថុំនឹងកាត់បន្យបុ្រ្គលិករបស់អនុអភិបាលរដ្ឋនិងកញ្ប់្ វិកាបៅ្តឹម50%
បហើយមិនទទួលបសាធននិវត្តន៍បទ។ក្នថុងនាមជាអនុអភិបាលរដ្ឋខ្ថុំនឹងលះបង់ចិត្តកាយរបស់ខ្ថុំបដើមោបជីទាមទារសិទ្ធិស្មាប់អ្នកបដើមោបជីឲោយ
រោ្ោភិបាលកាន់មតមាន្បសិទ្ធផលនិង្បសិទ្ធភាពកាន់មតខពស់។ខ្ថុំសងោឃឹមថអ្នកនឹងបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបហើយនឹងរង់ចាំការសាដោប់្រំនិតរបស់
អ្នក។
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★   រដ្ឋលេខាធិការ  ★

េំដាប់លេខលរៀងនៃលេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលេើទំព័រលៃះបាៃឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជៃ 

ល�ើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្្យលមើេភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍ៃិមួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃមកលដាយេ្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជៃ ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជៃ។  លបក្ខជៃថដេមិៃបាៃលផញើលេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមាៃគុណេម្ប្្ិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងេៃលែរឹកល្ន្្។

• ក្នថុងនាមជា្បធានមនន្តជីបបាះប្នោត្បចាំរដ្ឋ្្រប់្្រងការបបាះប្នោតទូទាំងរដ្ឋនិងផ�ល់នូវការបធវើយុទ្ធនាការសាធារណៈនិងការ

បញ្ថុះបញ្លូលមផ្នកព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ។

• គាំ្ទការបធវើអាជជីវកម្ក្នថុងCaliforniaបោយចុះប្មោះនិងបធវើលិខិតបញ្ោក់ពជី្បបភទអាជជីវកម្និងនិក្ខិតសញ្ោមួយចំនួន្្រប់្្រងបលើ

សារការីនិងបោយជួយជំរុញមា្ោស់ឥណទានមដលមានសុវត្ិភាពបដើមោបជីការពារផល្បបយាជន៍មផ្នកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកប្រ។

• រកោសា្បវត្តិរបស់រដ្ឋCaliforniaបោយការទទួលយកការការពារនិងការមចករំមលកនូវរតនសមោបត្តិ្បវត្តិសានស្ត្បចាំរដ្ឋ។

• ចុះប្មោះភាពជានដ្រូក្នថុងតំបន់និងការមណនាំអំពជីការម្រកោសាសុខភាពឲោយបានលអ្បបសើរនិងការពារមតិរបស់ជនរងប្គាះពជីអំបពើហិងោសា

ក្នថុង្្ររួសារនិងការផ�ល់សិទ្ធិមួយចំនួនបផោសងបទៀតបដើមោបជីបលើកពជីមតិសមា្ោត់។

JEFFREYH.DROBMAN 2586NorthlakeCircle (818)590-1603
្បជាធិបបតយោយ WestlakeVillage,CA91361 jhdphd@alumni.ucla.edu
  http://drjeffsoftware.com/candidates/drobman

បបាះប្នោតបមន្ម… អាចចូលប្បើអ៊ីនធឺណិតបានងយ្សួលនិងមានសន្តិសុខជាមួយនឹងការបបាះប្នោតតាម្បព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។
បបាះប្នោត្្រប់ទជីកមនលែង្្រប់បពលបវលនិងតាមរយៈឧបករណ៍្្រប់្បបភទ។https://www.facebook.com/drobman.candidate.calsos

ROYALLMOND 915LStreet#C234 (916)761-2568
សាធារណរដ្ឋ Sacramento,CA95814 2014election@runroyrun.org
  runroyrun.org

ខ្ថុំសុំឲោយអ្នកបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបហើយខ្ថុំនឹងបធវើឲោយអ្នកមានបមាទនភាព… បោយពឹងមផអកមួយមផ្នកធំបលើការការពារពជី្ពះជាមា្ោស់ខ្ថុំសូម
សនោយាជូនអ្នកនូវជជីវិតភ័ពវវាសនានិងកិត្តិយសដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ខ្ថុ!ំបោយបសាមោះស្័្្រRoyAllmond។royallmond@reagan.com,
royallmond@1791.com.#Article5

ALEXPADILLA 969ColoradoBlvd.,Suite104 (818)253-9140
្បជាធិបបតយោយ LosAngeles,CA90041 ideas@alex-padilla.com
  www.alex-padilla.com

AlexPadillaដឹងពជីរបបៀបឆលែងកាត់មខោសបនា្ោត់្រូភា្រជីនានាបដើមោបជីសប្មចការងរមួយចំនួនបោយបធវើការងរជាមួយភា្រជីទាំងពជីរបដើមោបជីអនុម័ត
ចោបាប់ជាង80មានចាប់តាំងពជីព្ងឹងវិស័យអប់រំដល់ការការពារអ្នកជំងឺ។គាត់មានជ័យជំនះយា៉ោងខា្ោំងអំពជីថមពលប្បើជា្ ្ជីដូបច្នះ្តឹម្ នោំ
2020មួយភា្របជីននអ្រ្គិសនជីរបស់Californiaនឹងបានមកពជីថមពលប្បើជា្ ្ជី។អ្នកពនលែត់អ្រ្គិភ័យមនន្តជីប៉ូលិសនិង្រិលនុបោ្ោយិកាគាំ្ទ
Padillaប្ពាះគាត់ពលជីបដើមោបជីបធវើឲោយសហ្រមន៍នានាមានសុវត្ិភាពបោយអនុម័តចោបាប់ការពារ្កុមឧ្កិដ្ឋជនពជីការទិញអាវពាសមដក។ក្នថុង
នាមជារដ្ឋបលខាធិការAlexPadillaនឹងជាមនុសោស្បកបបោយសមត្ភាព។គាត់នឹងជួយឲោយអាជជីវកម្បបងកើតការងរ។ការបធវើអាជជីវកម្្តរូវ
រង់ចាំជាប្ចើនមខបដើមោបជីអនុម័តពជីរដ្ឋបលខាធិការបដើមោបជីចាប់បផ្តើម្បតិបត្តិការ។Padillaនឹងធានាថអាជជីវកម្្ ្ជីអាចោក់ពាកោយតាមអ៊ីនធឺណិត
បហើយចាប់បផ្តើមដំបណើរការអាជជីវកម្ក្នថុងរយៈបពល5ន្ងៃននន្ងៃបធវើការងរ។គាត់នឹងបធវើទំបនើបកម្ការបបាះប្នោតដូបច្នះបយើងអាចបបាះប្នោត
បពលណានិងកមនលែងណាក៏បានមដលងយ្សួល។Padillaនឹងបំផុស្រំនិតយុវវ័យការបធវើទសោសនកិច្បៅសាលមធោយមសិកោសាទុតិយ
ភូមិទូទាំងរដ្ឋCaliforniaបដើមោបជីបលើកទឹកចិត្តឲោយមនុសោសមដលមានអាយុ18ចុះប្មោះបបាះប្នោត។Padillaគាំ្ទការបធវើរបាយការណ៍
អំពជីវិភា្រទានស្មាប់យុទ្ធនាការ្បចាំសបា្ោហ៍ដូបច្នះអ្នកបបាះប្នោតដឹងថអ្នកណាកំពុងផ្តល់មូលនិធិស្មាប់យុទ្ធនាការ។Padillaនឹង
បធវើសវនកម្ការិយាល័យរដ្ឋមនន្តជី្កសួងការបរបទសបដើមោបជីធានាថ្បាក់របស់អ្នកបង់ពន្ធកំពុង្តរូវបានចំណាយ្បកបបោយ្រតិបណ្ឌិត
្បកបបោយ្បសិទ្ធភាពនិងទទួលបានលទ្ធផល។គាត់នឹងបធវើការបដើមោបជីសា្ោរបឡើងវិញនូវចោបាប់សិទ្ធិបបាះប្នោតដូបច្នះពលរដ្ឋ្្រប់រូបអាច
បបាះប្នោតបោយគាមោនការបំភិតបំភ័យ។AlexPadillaជាកូន្បុសមានោក់របស់អ្នកបធវើអបនា្ោ្បបវសន៍បានទទួលអាហារូបករណ៍បៅសិកោសា
បៅវិទោយាសា្ោនបបច្បទសMassachusettsបហើយបានបញ្ប់ការសិកោសាមផ្នកបរិញ្ោប្តវិសវកកម្។បហើយAlexPadillaដឹងថរោ្ោភិបាល
មិនបានផ�ល់រាល់ចបមលែើយទាំងអស់បទ។បនាះជាមូលបហតុមដលគាត់បធវើទសោសនកិច្បៅទជី្កុងទាំង58ក្នថុងរដ្ឋCaliforniaបដើមោបជីជួបជាមួយ
អ្នកបបាះប្នោតមនន្តជីមូលោ្ោននិងអ្នកដឹកនាំសហ្រមន៍។Alexចង់ដឹងពជីអ្នក៖ideas@alex-padilla.com។
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★   រដ្ឋលេខាធិការ  ★	  បន្ត

េំដាប់លេខលរៀងននលេចក្តតីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តតីថ្លែងការណ៍លៅលេើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យលមើេភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តតីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយេ្័តគចិ្្តលដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថដេមិនបានលផញើលេចក្តតីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណេម្ប្្តិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងេនលែរឹកល្ន្្។
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ខ្ថុំកំពុងឈរប្មោះស្មាប់រដ្ឋបលខាធិការបដើមោបជីផ្តល់ឲោយ្បជាពលរដ្ឋCaliforniaជាមួយ"្បធានមនន្តជីទំនាក់ទំនង"ក្នថុងការដឹកនាំបដើមោបជី
បធវើឲោយរោ្ោភិបាលCaliforniaកាន់មតមានការបឆលែើយតបកាន់មតមានតមា្ោភាពនិងកាន់មតមានភាពទទួលខុស្តរូវចំបពាះអ្នកបបាះប្នោតនិង
អាជជីវកម្ខានោតតូច។អ្នកដឹកនាំមដលមានបទពិបសាធន៍៖ក្នថុងនាមជានាយក្បតិបត្តិននវិទោយាសា្ោនDavenportបដើមោបជីបគាលនបយាបាយ
សាធារណៈបៅមហាវិទោយាល័យPepperdineខ្ថុំបានបធវើដំបណើរឆលែងកាត់រដ្ឋបនះបធវើការបណ្ដះបណា្ោលនិង្បឹកោសាបយាបល់ជាមួយរោ្ោភិបាល
មូលោ្ោនស្តជីពជីការប្បើ្បាស់ដំបណើរការនិងបបច្កវិទោយាឲោយកាន់មត្បបសើរបដើមោបជីបលើកកមពស់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋCalifornia។បធវើឲោយអ្នក
នបយាបាយមានការទទួលខុស្តរូវ៖្កុងSacramentoកា្ោយជាកមនលែងបងកបបងកើតអ្នកនបយាបាយមដលប្បើអំណាចពួកប្របឡើងជបណ្ើរ
នបយាបាយជាជាងបដើមោបជីបោះ្សាយបញ្ោបផោសងៗ។កាលខ្ថុំមិនមមនជាអ្នកនបយាបាយមួយរូបលក្ខណៈពិបសសរបស់ខ្ថុំបរៀបចំខ្ថុំស្មាប់
ការិយាល័យពិបសសបនះ។ខ្ថុំនឹង្បាប់ពជីជជីវ្បវត្តិរបស់ខ្ថុំបៅក្នថុងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនិងការងរក្នថុងវិស័យឯកជនក្នថុងការមសវងយល់
អំពជីទជីផោសារផ្ោល់បៅ្កុងSacramentoបដើមោបជីព្ងឹងការចូលរួមមដលបានផ�ល់ដំណឹងខណៈមដលការការពារសុច្រិតភាពនន្បអប់ប្នោតរបស់
បយើង។ទទួលបានការងរនិងអាជជីវកម្វិញ៖Californiaបានបាត់បង់ការងរប្ចើនជាងរដ្ឋបផោសងបទៀតទាំងពជីមានការអន់្យមកបម៉លែះ។
បនះជារដ្ឋមួយពិបាកចាប់បផ�ើមឬបបងកើតអាជជីវកម្តូចៗបំផុត។ខ្ថុំនឹងប្បើបទពិបសាធន៍ននបបច្កបទសរបស់ខ្ថុំបដើមោបជីជួយស្មរួលការសុំបធវើ
អាជជីវកម្តាមបណា្ោញអ៊ីនធឺណិតអនុវត្តក្នថុងរយៈបពល48បមា៉ោងជាអតិបរមាស្មាប់ការចុះបញ្ជីបបើកអាជជីវកម្និង្បយុទ្ធ្ប្ំងនឹងការប្រច
ពន្ធបោយសិទ្ធិបធវើអាជជីវកម្ពិបសស("LLCFee")។ខ្ថុំក៏នឹងសា្ោបសទេង់បលើអាជជីវកម្មដលបបញ្ញ្បចាំ្នោំនិងបធវើព័ត៌មានបនាះជាសាធារណៈ។
រោ្ោភិបាលបធវើការបៅបពលខលែលួនទទួលខុស្តរូវចំបពាះពលរដ្ឋរបស់ខលែលួន។ខ្ថុំសូមឲោយអ្នកបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបដើមោបជីឲោយខ្ថុំអាចផ្ោស់ប�លូរមបបបនះបាន។
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បៅបពលខ្ថុំបានមកដល់្កុងSacramentoអស់រយៈបពលបួន្នោំកនលែងមកក្នថុងការបប្មើជា្បធាន្រណៈកមាមោធិការអនុវត្តនបយាបាយយុត្តិធម៌
របស់រដ្ឋCaliforniaខ្ថុំមានការតក់សលែថុតយា៉ោងខា្ោំងនូវអវជីមដលខ្ថុំបានបឃើញបៅទជីបនាះ។ការនរអង្ោសមូលនិធិតាមយុទ្ធនាការបានអស់
មា្ោស់ការ។អង្គនជីតិបញ្ញត្តិអាចមសវងរកផល្បបយាជន៍ពិបសសរបស់អ្នកឧបត្មភៃស្មាប់វិភា្រទានយុទ្ធនាការបហើយបនា្ោប់មក្តឡប់
បៅរដ្ឋធានជីបដើមោបជីបបាះប្នោតបលើនជីតិបញ្ញត្តិមដលមានសារ្បបយាជន៍ដូចគានោ។្កុងSacramentoបានកា្ោយបៅជាទជី្កុងវបោបធម៌ពុករលួយ
មួយមដល្ពឹទ្ធសភា្បចាំរដ្ឋ្រឺកំពុងមតស្ិតបៅប្កាមការបស៊ីបអបងកតរបស់FBIស្មាប់ការសុជីសំណូកនិងអំបពើខុសចោបាប់បផោសងបទៀត
មាន្បាំបជីករណជីរាប់បចញពជីអ្នកលួចបនលែំសនលែឹកប្នោតនិងជនទុច្រិត។ទាំង្រណបកោស្បជាធិបបតយោយនិង្រណបកោសសាធារណៈរដ្ឋបដិបសធ
មិនបោះ្សាយបញ្ោបនះ។ក្នថុងនាមជារដ្ឋបលខាធិការមដលមិនចូលបកោសសមព័ន្ធរបស់អ្នកខ្ថុំនឹង្បកាន់បគាលជំហរចំបពាះ្រណបកោសទាំងពជីរ
និងហាមោត់រាល់ការនរអង្ោសមូលនិធិទាំងអស់បោយអ្នកនបយាបាយក្នថុងបពលតាក់មតងចោបាប់បពលបបាះប្នោតបបងកើតចោបាប់មដលអាច
ប៉ះពាល់ដល់អ្នកនិង្្ររួសារអ្នក។ខ្ថុំនឹងបង្ខំអ្នកតាក់មតងចោបាប់ឲោយបធវើការងរមដលពួកប្រ្តរូវបានប្ជើសតាំងឲោយបធវើ—តំណាងឲោយផល
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ខ្ថុំឈរប្មោះស្មាប់តំមណងរដ្ឋបលខាធិការបដើមោបជី្បាកដថសនលែឹកប្នោតរបស់អ្នកគាំ្ទCalifornia។សំបឡងរបស់្បជាជនមិន្រួរ្តរូវបាន
លុបបោយសាជជីវកម្ឬមហាបសដ្ឋជីមាន្វិការាប់ពាន់លនបទ។បៅបពលមានការលក់បាំង្កុមនានាមដលមកពជីរដ្ឋបផោសងៗបានផ�ល់្បាក់ចំ
នួន$11លនដុល្ោរបៅក្នថុងការបបាះប្នោតបៅCalifornia្នោំ2012ខ្ថុំបានផលែថុំកមញ្និងទទួលបានការផកពិន័យយា៉ោងប្ចើនពជី្កុមអ្នករកសុជី
បំភាន់ពជីរ្កុមក្នថុងបណា្ោញនបយាបាយ្វិកាធំរបស់KochBrothers។បយើង្តរូវយក្បាក់ចំបណញរបស់្កុមហ៊ុនបចញពជីនបយាបាយមិន
មមន្គាន់មតបធវើកាលវិភា្រអ្នករក្បាក់សារជា្្ជីបនាះបឡើយ។បនា្ោប់ពជីបធវើការងរ្បកបបោយវិជា្ោជជីវៈរយៈបពល19្នោំបៅបណា្ោអង្គការរោ្ោ
ភិបាលលអៗមិន្បកាន់បកោសពួកមួយចំនួនដូចជាCommonCauseខ្ថុំមានបទពិបសាធន៍ខាង្្រប់្្រងនិងខាងបគាលនបយាបាយបបាះប្នោត
ប្ចើនជាងបបក្ខជនបផោសងបទៀត។ខ្ថុំនឹងជំរុញឲោយមកម្បបសចក្តជីសប្មចរបស់តុលការកំពូលបោយនិយាយថ្វិកា្រឺជាការបបញ្ញមតិបោយ
បសរីនិងថ្កុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នថុងរដ្ឋធម្នុញ្ញ្កុមហ៊ុនមិនមមនជាបុ្រ្គលណាមួយបទពួកប្រមិនបានដកដបងហើមបចញចូលក្នថុងបរិយាកាសបយើង
ឬបញ្លូនកូនៗបៅសាលបរៀនបទ—បហើយខ្ថុំនឹងមិនឲោយពួកប្រប្ជៀតម្ជកក្នថុងការបបាះប្នោតរបស់បយើងមដរ។ក្នថុងនាមជាអ្នកដឹកនាំកំមណទ្មង់
ថនោក់ជាតិបៅCommonCauseខ្ថុំបានបបងកើតវិធានការស្តជីពជីសនលែឹកប្នោតមដលអនុម័តបោយអ្នកបបាះប្នោត3 នាក់ក្នថុងចំបណាម4បៅLos
AngelesនិងSanFranciscoមដលអំពាវនាវសុំឲោយមានសភានិង្ពឹទ្ធសភាបដើមោបជីបា្ោស់ប្តលូរCitizens Unitedបហើយហាមោត់ការចំណាយ
បលើយុទ្ធនាការ្កុមហ៊ុន។ខ្ថុំបានបធវើជាអ្នកោ្ោំបមើលយា៉ោងមុឺងមា៉ោត់បលើអ្នកបបាះប្នោតបៅCaliforniaមដល្តរូវប្កាកឈរបឡើងទទួលយក
អត្្បបយាជន៍ពិបសសោក់ឲោយជួបនឹងSuperPACsនិងការពារសុចរិតភាពននការបបាះប្នោតរបស់ពួកបយើង។ក្នថុងនាមជាបលខាធិការខ្ថុំនឹង
ដំបឡើងក្មិតបគាលការណ៍មណនាំព័ត៌មានរបស់អ្នកបបាះប្នោតបៅជាទ្មង់ឌជីជជី្លបោយមានវីបដអូតាម្បព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពជីបបក្ខជនទាំង
អស់និងការបង្ោញយា៉ោង្ប់រហ័សនូវចូលរួមចំមណកក្នថុងយុទ្ធនាការ។ខ្ថុំនឹងបញ្ប់ការងររបស់បលខាធិការBowenបដើមោបជីបធវើទំបនើបកម្អ្នក
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បោយមានការទទួលខុស្តរូវនិងចូលរួមចំមណកទាំងអស់គានោពួកបយើងកំពុងមតបធវើឲោយទជី្កុងCaliforniaកា្ោយបៅជាទជី្កុងមួយដ៏លអ។
ខណៈមដលSarahPalin្តរូវបានជួលឲោយបធវើជាវា្រ្ិនបៅក្នថុងសកលវិទោយាល័យរដ្ឋCaliforniaខ្ថុំបានលត្តោងពជី្បភព្វិការបហើយបាន
អនុញ្ោតឲោយចោបាប់បញោឈប់ភានោក់ងររោ្ោភិបាលពជីការលក់បំបាំងពជីរបបៀបពួកប្របង់ពន្ធជា្បាក់ដុល្ោរបស់អ្នក។វាជារដ្ឋCaliforniaរបស់
អ្នក។ខ្ថុំបានតស៊ូបដើមោបជីបញ្ប់ការបរីសបអើងការបង់ន្លែសាលរបស់និសោសិតមហាវិទោយាល័យអបនា្ោ្បបវសន៍ដូបច្នះអ្នកមានក�ជី្សនម៉ទាំងបនះអាច
ចាប់យកក�ជីសុបិន្តរបស់ពលរដ្ឋអាបមរិកបាន។វាជារដ្ឋCaliforniaរបស់អ្នក។រួមចំមណកទាំងអស់គានោបយើងបានជម្នះឧបស្រ្គសមភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍។វាជារដ្ឋCaliforniaរបស់អ្នក។ខ្ថុំមានបមាទនភាពណាស់ស្មាប់កំណត់្តាននភាពជាមាតាបិតាមដលបានបរៀបមផនការ
100%កំណត់្តាស�ជីពជីការការពារបរិសា្ោននិងកំណត់្តាស�ជីពជីការអនុវត្តចោបាប់មដលមានន័យទូលំទូលយរបស់ខ្ថុំ។បហើយបយើងទទួលបាន
បជា្រជ័យបៅទជីបញ្ប់បោយបានបបងកើន្បាក់មខអតិបរមាមដលមានក្មិតទាប។បយើងមានការងរប្ចើន្តរូវបធវើ។ស្ិតប្កាមរដ្ឋធម្នុញ្ញការ
ងររបស់រដ្ឋមនន្តជី្កសួងការបរបទស្រឺបដើមោបជីអនុញ្ោតឲោយ្បជាពលរដ្ឋCaliforniansបធវើការ្្រប់្្រងរដ្ឋCaliforniaបដើមោបជីធានានូវការបបាះប្នោត
ដ៏្តឹម្តរូវបដើមោបជីបបញ្ញការ្បាក់ពិបសសនិងទប់សា្ោត់អំបពើពុករលួយ។ខ្ថុំ្រឺជាអ្នក្បជាធិបបតយោយមដលនឹងតំណាងឲោយអ្នកទាំងអស់គានោ។ខ្ថុំ
សងោឃឹមថកា្ោយជារដ្ឋមនន្តជី្កសួងការបរបទសរបស់អ្នក។
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★  អ្នកត្រួ្ តរា  ហិរញ្ញ វ្្ថុ  ★

លំដាប់លលខលរៀងនៃលេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលៃះបាៃឧប្្ម្ភលដាយលបក្ខជៃ 

លហើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍ៃិមួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃមកលដាយេ្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជៃ លហើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជៃ។  លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃលផញើលេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមាៃគុណេម្ប្្ិដាក់ល្ម្ះលៅក្នថុងេៃលែរឹកល្ន្្។

• ក្នថុងនាមជាមនន្តជី្បធានសារបពើពន្ធរបស់រដ្ឋជា្រណបនយោយកររបស់រដ្ឋនិងអ្នកកាន់បញ្ជីមូលនិធិសាធារណៈទាំងអស់។

• ្្រប់្្រង្បព័ន្ធ្បាក់បបៀវតោសរ៍របស់រដ្ឋនិងចោបាប់អចល្ទពោយមដលមិនអាចទាមទារបាន។

• បប្មើការងរជូន្កុម្បឹកោសានិង្រណៈកម្ការជាប្ចើនរួមបញ្លូលទាំង្រណៈកម្ការសមភាពនិង្រណៈកម្ការ្តរួតពិនិតោយ។

• បធវើសាវនកម្និងពិនិតោយ្បតិបត្តិការរដ្ឋ។

LAURAWELLS P.O.Box10181 (510)225-4005
នបតង Oakland,CA94610 info@laurawells.org
  www.laurawells.org

ធនាគាររដ្ឋ។យកពន្ធចំបពាះអ្នកមានខា្ោំងមិនមមនអ្នក99%បទ។មានដំបណាះ្សាយប្ចើនចំបពាះវិស័យអប់រំបសដ្ឋកិច្សុខាភិបាល
បរិសា្ោនមដលជាវិស័យលអៗប៉ុមន្តវិស័យទាំងបនះនឹងមិនអនុវត្តបោយអ្នកនបយាបាយមដលមានសាជជីវកម្ហិរញ្ញវត្ថុបឡើយ។
្បសិនបបើពួកប្រឈ្នះបហើយអ្នកមិនឈ្នះ។ខ្ថុំជាសកម្ជននបយាបាយជាង20្នោំមផ្នកព័ត៌មានវិទោយា(IT)ក្នថុងពិភពហិរញ្ញវត្ថុ។បបាះប្នោតឲោយ
បបក្ខជនមដលមិនពាក់ព័ន្ធបរឿង្វិកាកាក់រួមមានLauraWellsជាអ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុនិងEllenBrownជាហិរញ្ញិក។

DAVIDEVANS P.O.Box2227 (760)382-8031
សាធារណរដ្ឋ CaliforniaCity,CA93504 devans@evansbusiness.com
  www.evans4controller2014.com

មដលមាន្រុណសមោបត�ិប្ចើនបំផុតស្មាប់អ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុ។

BETTYT.YEE 381BushStreet,Suite300 (415)692-3556
្បជាធិបបតយោយ SanFrancisco,CA94104 info@bettyyee.com
  www.bettyyee.com

បយើង្តរូវកាអ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុមានោក់មដលនឹងបធវើការយា៉ោងជិតស្និទបៅនឹងភាពចបនា្ោះ្បបហាងននពន្ធន្លែការ្បាក់ពិបសសនិងបធវើការទូទាត់
ន្លែសាជជីវកម្ធំចំបពាះភា្រហ៊ុនបស្ើភាពរបស់ពួកប្រ។បយើង្តរូវការBettyYee។បយើង្តរូវកាអ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុមានោក់មដលនឹងនាំមកនូវ
វិន័យននសារបពើពន្ធយា៉ោងរឹតតោបិតចំបពាះរោ្ោភិបាលរដ្ឋមដលបប្មើការជាអ្នកោ្ោំបមើលចំបពាះការចំណាយខ្ះខា្ោយនិងការចំណាយមិន្តរូវ។
បយើង្តរូវការBettyYee។ក្នថុងនាមជាសមាជិក្រណៈកម្ការសមភាពBettyYeeបានរកោសា្កោស្បាក់ដុល្ររបស់បយើងបោយការលុប
បំបាត់ការចំណាយ្បាក់ឥត្បបយាជន៍ការកំណត់បនលែំពន្ធមដលប្រចពជីការជាប់កាតពវបង់ពន្ធរបស់ពួកប្រនិងការសមា្ោតបំណុលគាមោនមូលនិធិ
្ទ្ទង់។BettyYeeបានដឹកនាំកិច្្បឹងម្បងបដើមោបជីកាត់បន្យបសដ្ឋកិច្ប្រៅ្កបខណ្ឌមដលអាជជីវកម្មិន្តឹម្តរូវប៉ះពាល់ដល់អ្នកបង់ពន្ធ
មដលបគារពចោបាប់។គាត់បាននាំមកនូវតមា្ោភាពនិងការទទួលខុស្តរូវកាន់មតប្ចើនចំបពាះ្រណៈកមាមោធិការមដលបធវើឲោយមានការបឆលែើយតបយា៉ោង
ប្ចើនចំបពាះអ្នកបង់ពន្ធនិងអ្នកបបាះប្នោត។គាត់បានបធវើការ្បមូលពន្ធរបស់អ្នកលក់រាយបៅតាមបណា្ោញស�ជីពជីការលក់ក្នថុងរដ្ឋCalifornia
បហើយ្គាន់មតបធវើជាអ្នកលក់ដុំបៅតាមដងមហាវិ្ជីសំខាន់ៗប៉ុបណាណោះបដើមោបជីផ�ល់មូលធនដ៏ធំបធងស្មាប់ប�ជី្បពន្ធមដលមានបភទដូចគានោនិង
បដើមោបជីបធវើបច្ថុបោបន្នភាពបលើចោបាប់ពន្ធបដើមោបជីបលើកកមពស់ការងរលអក្នថុងបសដ្ឋកិច្នបតង។BettyYee្រឺជាអ្នកជំនាញមដលមាន្រុណសមោបត�ិលអនិង
្តរូវបានទទួលសា្ោល់បៅក្នថុង្វិការដ្ឋនិងបគាលនបយាបាយស�ជីពជីសារបពើពន្ធ។គាត់បានបញ្ប់បរិញ្ោប័្តជាន់ខពស់មផ្នក្្រប់្្រងសាធារណៈ
និងបានបប្មើជា្បធាននាយករងស្មាប់មផ្នក្វិកាបៅក្នថុង្កសួងហិរញ្ញវត្ថុក្នថុងរដ្ឋCalifornia។BettyYee្តរូវបានទទួលសា្ោល់បោយ
បមាទនភាពស្មាប់អ្នក្្រប់្្រងបោយសហព័ន្ធ្្ររូបប្ងៀនCaliforniaសមា្រម្រិលនុបោ្ោក-យិកាCaliforniaអង្គការជាតិCalifornia
ស្មាប់នស�ជី(NOW)និងបោយDoloresHuertaមដលជាសហសា្ោបនិកននសហកម្ករអាបមរិក។BettyYeeនឹងកា្ោយជាអ្នក្តរួត្តា
ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមដលនឹងបធវើការយា៉ោងជិតស្និទ្ធបៅនឹង្្ររួសាររបស់រដ្ឋCalifornia។ស្មាប់ព័ត៌មានបមន្ម៖www.bettyyee.com។
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★   ហិរញ្ិក  ★

លំដាប់លលខលរៀងនៃលេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលៃះបាៃឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជៃ 

លហើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍ៃិមួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃមកលដាយេ្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជៃ លហើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជៃ។  លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃលផញើលេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមាៃគុណេម្ប្្ិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងេៃលែរឹកល្ន្្។

• ក្នថុងនាមជាមា្ោស់ធនាគាររបស់រដ្ឋ្តរូវ្្រប់្្រងការវិនិបយា្ររបស់រដ្ឋ។

• អ្នក្្រប់្្រងការលក់សញ្ោប័ណ្ណកម្ជីរបស់រដ្ឋនិងកំណត់្តានិងជាមនន�ជីវិនិបយា្រស្មាប់មូលនិធិរដ្ឋភា្រប្ចើន។

• បប្មើជាឬបធវើជា្បធាន្រណៈកមាមោការជាប្ចើនដងមដលភា្រប្ចើនទាក់ទងនឹងទជីផោសារននសញ្ោប័ន។

• បង់ន្លែមូលនិធិរដ្ឋបពលបានចំណាយបោយអ្នក្្រប់្្រងនិងភានោក់ងររដ្ឋបផោសងបទៀត។

ELLENH.BROWN 26375BOakHighlandDr. (661)252-8773
នបតង Newhall,CA91321 ellenhbrown@gmail.com
  ellenbrown4treasurer.org

ខ្ថុំជាអ្នកនិពន្ធបមធាវី្បធានសា្ោប័នធនាគារសាធារណៈនិងជាបបក្ខជនមានោក់មដលបានបញ្ោក់បដើមោបជីមកលមអរដ្ឋCaliforniaកុំឲោយកោស័យធន
និងវិបុលភាព។ភាពសមោបលូណ៍តាមរយៈធនាគារ្្រប់្្រងបោយខលែលួនឯង្តរូវបាន្បកាសជាសកលអស់រយៈបពលជាប្ចើនសតវតោស។រដ្ឋNorth
Dakota្រឺជារដ្ឋរបស់អាបមរិកមតមួយមដលមានធនាគារបោយខលែលួនឯងមដលមានបំណុលរដ្ឋតិចតួចបំផុតនិងការទាញយកសិទ្ធិជាមា្ោស់និង
ការអត់ការងររបស់រដ្ឋមានតិចបំផុត។ក្នថុងនាមជាបហរញ្ញិកខ្ថុំនឹងបធវើឲោយចោបាប់ធនាគារសាធារណៈរបស់រដ្ឋCaliforniaអនុវត្តបានបឡើងវិញ
មដលចោបាប់បនះ្តរូវបានអនុម័តបោយសភាទាំងពជីរក្នថុង្នោំ2011។ធនាគារ្្រប់្្រងបោយខលែលួនឯងអាចកាត់បន្យការចំណាយហិរញ្ញបោបទាន
របស់រដ្ឋ្តឹម30%+មដលទទួលបានផលបូកទឹក្បាក់យា៉ោងប្ចើនមដលបានទូទាត់ការ្បាក់ស្មាប់្រប្មាងបហោ្ោរចនាសមព័ន្ធបបងកើតការងរ
និងបសវាកម្សាធារណៈ។វា្រឺជាបពលមដល្តរូវបំមបកខលែលួនពជីកាសុជីណូWallStreetនិងបបងកើតធនាគារផ្ោល់ខលែលួនរបស់ពួកបយើងជាមួយ្បាក់
ចំបណញចំបពាះ្បជាពលរដ្ឋ!សូមបមើលwww.publicbanksolution.com។

JOHNCHIANG  electjohnchiang@gmail.com
្បជាធិបបតយោយ  electjohnchiang.com

អ្នក្្រប់្្រងរដ្ឋប្មោះJohnChiangបានបធវើជាអ្នកោ្ោំបមើលឯករាជោយរបស់រដ្ឋCaliforniaមដលរកោសា្បាក់ពន្ធដុល្ររបស់បយើង។ក្នថុង
នាមជាហិរញ្ញិករបស់រដ្ឋបនា្ោប់JohnChiangនឹងបន�ការងររបស់គាត់បដើមោបជីបធវើឲោយការចំណាយរបស់រោ្ោភិបាលកាន់មតមានតមា្ោភាព
និងការទទួលខុស្តរូវ។JohnChiangបានជួយសនោសំ្បាក់អ្នកបង់ពន្ធរដ្ឋរាប់ពាន់លនដុល្ោរបោយលុបបំបាត់ការចាយវាយខ្ះខា្ោយ
ការបបាកបនលែំនិងការរំបលភបំពាន។JohnChiangបានប្បើ្បាស់អំណាចក្នថុងការបធវើសាវនកម្របស់គាត់បដើមោបជីកំណត់្បាក់ដុល្ោររបស់
អ្នកបង់ពន្ធជិត$7ពាន់លនដុល្ោរមដលបានចាយវាយខ្ះខា្ោយឬ្្រប់្្រងមិនបានលអ។បនា្ោប់ពជីមានបរឿងអា្សូវបៅ្កុងBell,
JohnChiangបានោក់្បាក់បបៀវតោសរ៍បលើបណា្ោញអ៊ីនធឺណិតបដើមោបជីជួយ្បជាពលរដ្ឋក្នថុងការកំណត់នូវការរំបលភបំពាន។JohnChiang
បានបងវិល្បាក់្តឡប់មកវិញចំនួន$2.7ពាន់លនដុល្ោរមដលជា្បាក់សុទ្ធនិងជាមូលប័្តភា្រហ៊ុនចំនួន$181លនដុល្ោរមដលជា
្បាក់បស់្បជាពលរដ្ឋរាប់លននាក់មដលជំពាក់្បាក់ធនាគារនិងសារជជីវកម្។JohnChiangផ�លួចបផ�ើមសាវនកម្ចំបពាះ្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់
រងជជីវិតចំនួន40្កុមហ៊ុននិងកំពុងមតនាំឲោយតនមលែបញ្ប់ការអនុវត្តដ៏ធំរបស់ឧសោសាហកម្មដលបរាជ័យបធវើការចំណាយបលើ្បាក់បំណាច់
មរណភាពចំបពាះអ្នកកាន់កាប់បគាលនបយាបាយនិងអ្នកទទួលផល។ការបោះ្សាយរបស់គាត់ជាមួយ្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងចំនួន18្កុម
ហ៊ុនត្មរូវឲោយពួកប្របងវិល្បាក់្តឡប់ចំនួន$267លនដុល្ោរក្នថុងអត្្បបយាន៍មដលមិនបានទូទាត់បៅឲោយ្បជាពលរដ្ឋCalifornia
និងចំនួន$2.4ពាន់លនដុល្ោរបៅទូទាំង្បបទស។JohnChiangជាអ្នកដឹកនាំចំបពាះកំមណទ្មង់បសាធននិវត្តន៍និង្កមសជីលធម៌។
គាត់បំបាត់ការបញោឈប់បសាធននិវត្តន៍និងកំពុងបធវើការបោះ្សាយវិបត្តិមដលកំពុងបកើនបឡើងរបស់រដ្ឋជាមួយនឹងការចំណាយបលើការពោយាបាល
មដលគាមោនជំនួយស្មាប់និវត្តន៍ជនរបស់រដ្ឋ។ការិយាល័យរបស់JohnChiangផ�ល់ជូននូវជំនួយមផ្នកពន្ធោរបោយឥត្រិតន្លែបៅមនុសោស
ចាស់និង្្ររួសារមដលបធវើការមដលជាការជួយសនោសំ្បាក់បានរាប់លនដុល្ោរវិលមកវិញនិងឥណទាន។គាត់បធវើជាមា្ោស់ផទេះននសិកា្ោសាល
បោយឥត្រិតន្លែបដើមោបជីជួយដល់អាជជីវកម្ខានោតតូចនិងការមិនមាន្បាក់ចំណូលបធវើឲោយមានបទបញ្ញត្តិពន្ធោរដ៏ស្ថុ្រសាមោញ។JohnChiang
ធា្ោប់ទទួលបានពានបជើងឯងក្នថុងការដឹកនាំរដ្ឋ។សូមទុកJohnChiangឲោយបៅតស៊ូបដើមោបជីពួកបយើងក្នថុងនាមជាហិរញ្ញិកអាណត្តិប្កាយរបស់រដ្ឋ
California។www.electjohnchiang.com។
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★   អគ្គមេធាវី  ★

លំដាប់មលខម�ៀងនៃមេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់មដាយឡូ្៍។  មេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍មៅមលើទំព័�មៃះបាៃឧប្្ថេ្ភមដាយមបក្ខជៃ 

ម�ើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្្យមេើលភាពត្រឹេត្រូវមទ។  មេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ៃិេួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃេកមដាយេ្័តគចិ្្មដាយមបក្ខជៃ ម�ើយមបាះពុេ្ពផ្សាយ 
 មដាយកា�ចំណាយ�បេ់មបក្ខជៃ។  មបក្ខជៃថែលេិៃបាៃមផញើមេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ក៏អាចមៅមាៃគុណេេ្ប្្ិដាក់ម្ម្ះមៅក្នុងេៃលែរឹកម្ន្្។

• ក្នថុងនាមជាមនន្តជី្បធានមផ្នកចោបាប់សូមធានាថចោបាប់របស់រដ្ឋ្តរូវបានអនុវត្តដូចគានោនិង្្រប់្គាន់។

• ្បធាន្កសួងយុត្តិធម៌មដលទទួលខុស្តរូវចំបពាះការផ�ល់បសវាកម្មផ្នកចោបាប់និងគាំ្ទដល់ការោក់ចោបាប់ក្នថុងមូលោ្ោនចូលជា

ធរមាន។

• បដើរតួជា្បធានទជី្បឹកោសាមផ្នកចោបាប់ក្នថុងវិវាទបៅក្នថុងរដ្ឋ។

• ្តរួតពិនិតោយបលើភានោក់ងរអនុវត្តចោបាប់រួមមានបមធាវីនិងន្ររបាលសង្ោត់។

ORLYTAITZ 29839SantaMargarita,Ste.100 (949)683-5411
គាមោន្រណបកោសអាទិភាព RanchoSantaMargarita,CA92688 orly.taitz@hushmail.com
  runorlyrun.com

បវជ្បណ្ឌិត Orly Taitz, ដ៏លោបជីមដលជាបមធាវីនិងបវជ្បណ្ឌិតមដលមានអជា្ោប័ណ្ណបៅក្នថុងរដ្ឋCaliforniaជាអ្នកជំនួញជា្បពន្ធមានោក់មដល
មានអាយុ27្នោំនិងជាមា្ោយមានោក់មដលមានកូន្បុស3នាក់។បលក្សជីTaitzកំពុងសវះមសវងបលើកកមពស់រដ្ឋធម្នុញ្ញនិងសិទ្ធិ្បជាពលរដ្ឋ
Californians។ក្នថុងនាមជាAGមានោក់បលក្សជីTaitzនឹងអនុវត្តដូចខាងប្កាម៖ការចាត់ទុកជាបមាឃៈបលើសកម្ភាពចារកម្NSAមដល
ផទេថុយពជីរដ្ឋធម្នុញ្ញបលើពលរដ្ឋននការបគារពចោបាប់បៅCalifornians។ការចាត់ទុកជាបមាឃៈបលើការប្បើ្បាស់បោយ្កុមចារកម្NSAដូចជា
Google,Facebook,Yahooនិងបណា្ោញទំនាក់ទំនងសង្គមបផោសងបទៀតមដលប្បើ្បាស់ជាឧបករណ៍ស្មាប់្បមូលទិន្នន័យមដលផទេថុយពជី
រដ្ឋធម្នុញ្ញបលើពលរដ្ឋCaliforniaក៏ដូចជាបបក្ខជនការរិយាល័យមនន្តជីមដលបានបបាះប្នោតប្ជើសតាំងនិងបៅ្កម។ការចាត់ទុកជាបមាឃៈបលើ
ការបរីសបអើងមិន្តឹម្តរូវបៅក្នថុងពន្ធObamacareមដលផទេថុយពជីរដ្ឋធម្នុញ្ញមកបលើ្បជាពលរដ្ឋCaliforniaនិងបានអនុប្គាះដល់សាជជីវកម្។
ជំនួយស្មាប់មា្ោស់ផទេះនិងមា្ោស់ឥណទានពជីប័ណ្ណ្បាក់កម្ជីទិញផទេះជំនួសឲោយ្វិកាស្មាប់មិត្តភកកិការជំរិតយក្បាក់មដលមានបគាលបៅ
និងការ្រំរាម្រំមហងយក្បាក់។ការចាត់ទុកជាបមាឃៈបលើអាណត្តិមដលបំផ្ោញអាជជីវកម្និងកសិកម្ក្នថុងCaliforniaនិងដកហូតទឹកក្នថុង
រដ្ឋមដលជាត្មរូវការដ៏ចាំបាច់ស្មាប់ការបធវើកសិកម្។ការចាត់ទុកជាបមាបោៈបលើបទបញ្ញត្តិCaliforniaស�ជីអំពជីកិច្្ពមប្ពៀងពាណិជ្កម្
ដូចជាTPP,TAFTA,NAFTAនិងWTO-GATTមដលដកហូត្បជាពលពជីការងរនិងការម្រកោសាបរិសា្ោននិងដកហូតពជីមុខរបរ្បាក់
បបៀវតោសនិង្បបយាជន៍បផោសងៗបទៀត។ការចាត់ទុកជាបមាបោៈបលើបទបញ្ញត្តិNDAAមដលទុកឲោយមានការឃុំោំងបោយមិនបានកាត់បទាស
្តឹម្តរូវ។ការចាត់ទុកជាបមាបោៈបលើអាណត្តិសហព័ន្ធមដលមិនបានផ�ល់្បាក់មដលបធវើឲោយអាជជីវកម្និងរដ្ឋ្តរូវកោស័យធន់។សវះមសវងរក
បបក្ខជនមដល្សបចោបាប់។បញ្ប់ការលួចបនលែំសនលែឹកប្នោត។ោក់បទាសមនន្តជី្បចាំរដ្ឋទាំងឡាយណាមដលមិនបអើបពើនឹងភស្តថុតាងទាំងអស់
មដលផ�ល់ឲោយបោយការអនុវត្តចោបាប់និងមនន្តជីជំនាញបផោសងៗមដលមណនាំបលកដល់Obamaឲោយចូលសញ្ោតឥណ្ឌឌូបនសុជីបហើយបាន្បឌិតមកលែង
កា្ោយវិញ្ោបនប័្តបញ្ោក់បសវាកម្សំបុ្តកំបណើតនិងបលខសមា្ោត់សន្តិសុខសង្គមConnecticutមដលធា្ោក់ទាំងE-verifyនិងSSNVS។

JONATHANJAECH 3200E.3rdSt. jonathan@jaech.net
អ្នកបសរីភាពនិយម LosAngeles,CA90063 www.jaech.info

តមកល់ចោបាប់ស្តជីពជីសិទ្ធិនានាក្នថុងបនាះរួមមានដូចជាការបធវើវិបសាធនកម្បលើកទជីពជីរ។ការពារឯកជនភាពរបស់បយើង។បញ្ប់ការហាមោត់បលើ
កញ្ោ។គាមោនបទាស្បហារជជីវិតបទ។កាត់បទាសការ្ប្ពឹត្តិខុសឆ្គងរបស់ប៉ូលិស។បញ្ប់ការដកហូត្ទពោយសមោបត្តិសុជីវិល។

JOHNHAGGERTY 1400ColemanAve.,SuiteC-21 (408)988-2019
សាធារណរដ្ឋ SantaClara,CA95050 johnkhaggerty@yahoo.com
  www.electjohnhaggertyattorneygeneral.com

សូមបគារព! ដូចអ្នកដឹង្សាប់បហើយ ពួកបយើង្តរូវការអ្រ្គបមធាវីមដលនឹងការពារបយើងយា៉ោងសកម្្ប្ំងនឹងឧ្កិដ្ឋកម ្និងការពាររដ្ឋធម្នុញ្ញ
រដ្ឋរបស់បយើង។  ចោបាប ់California ្តរូវការអ្រ្គបមធាវីរបស់ខលែលួនបដើមោបជីបធវើការទាំងអស់បនះ។  ក្នថុងនាមជាអ្រ្គបមធាវី John Haggerty នឹង ៖
1) តស៊ូយា៉ោងខា្ោំងកា្ោចំបពាះការពនោយាបពលបមន្មបទៀតចំបពាះការអនុវត្តបទាស្បហារជជីវិត 2) ្បយុទ្ធ្ប្ំងនឹងអំបពើហិងោសាបច្ថុបោបន្នមដល
មិនអាចទទួលយកបាន និងបចារកម្បៅក្នថុងរដ្ឋរបស់បយើង បោយបផដោតបលើលទ្ធផល មដលមិនអាចរកបលសបាន 3) ការពារចោបាប់មដលបាន
អនុម័តឲោយ្បកបបោយ្បជាធិបបតយោយរបស ់California ក្នថុងបនាះរួមមានសំបណើ្បជាមតិ 8, 13 និង 209 ្ប្ំងនឹងបរឿងក្តជីទាំងអស់ 4) 
្ប្ំងនឹងអបនា្ោ្បបវសន៍ខុសចោបាប ់5) ដឹកនាំយុទ្ធនាការមដលបធវើទូទាំងរដ្ឋដ៏មាន្បសិទ្ធភាព្ប្ំងការលួចទំនិញក្នថុងហាង និងភាពអនាថ
មដលបងកភាពទូសរាយ 6) បធវើការយា៉ោងជិតស្និទ្ធជាមួយភានោក់ងររោ្ោភិបាលមានោក់ៗ និងជាមួយសាធារណជនជារួមបដើមោបជីព្ងឹងការ្្រប់្្រង
្បព័ន្ធយុត្តិធម៌ទូទាំងរដ្ឋរបស់បយើង និង 7) គាំ្ទសិទ្ធិ្បជាជន California បដើមោបជីបបងកើតរដ្ឋ្ ្ជីពជីរ—California ខាងបជើង និង California ខាង
តោបលូង—បបើពួកប្រប្ជើសបរីសដូបច្នះ។  ក្នថុងនាមជាបមធាវី California តាំងពជី្ នោំ 1987 និងជាពលរដ្ឋមានោក់ផងបនាះ John Haggerty បាន្បឹង
ម្បងបធវើការបដើមោបជី ៖ រកោសាបទាស្បហារជជីវិតក្នថុងរដ្ឋរបស់បយើងបដើមោបជីបធវើឲោយញបញើតដល់ោតករបោបៅ បញ្ប់ការបរីសបអើងបៅវិញបៅមក
ក្នថុងជួររោ្ោភិបាលរបស់បយើង ក្មិតអណត្ិអ្នកនបយាបាយ ព្ងឹងការមណនាំ្កុម្បឹកោសាតុលការ California ជ្មុញសិទ្ធិអតជីតជន ព្ងជីក
ជប្មើសឳពុកមា្ោយខាងវិស័យអប់រំ ការពារទារកមដលមិនទាន់បកើត និងតមកល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ទុកជាមបធោយាបាយ្បបសើរបំផុតក្នថុងការផ្តល់ឲោយ
កុមារនូវការគាំ្ទមដលមិនអាចជំនួសបានរបស់ឪពុកមា្ោយរបស់ពួកប្រ។  John Haggerty មានកិត្តិយសមដលបានបប្មើរដ្ឋ California
តបៅបទៀត។  បៅន្ងៃទជី 3 មខឧសភា ្នោំ 2014 សូមបបាះប្នោតឲោយអ្រ្គបមធាវី John Haggerty។
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★   ស្នងការ ធានា រ៉ាប់រង  ★

លំដាប់លលខលរៀងនៃលសចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលៃះបាៃឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជៃ 

ល�ើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្ាយលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍ៃិមួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃមកលដាយស្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជៃ ល�ើយលបាះពុម្ពផាសាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជៃ។  លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃលផញើលសចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមាៃគុណសមាប្្ិដាក់ល្មាះលៅក្ននុងសៃលែរឹកល្នា្។

• ្តរួតពិនិតោយនិងចាត់មចងមុខតំមណងទាំងអស់របស់្កសួងធានារា៉ោប់រង។

• ផ�ល់អាជា្ោប័ណ្ណបរៀបចំបទបញ្ញត្តិនិងពិនិតោយ្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រង។

• បឆលែើយសំណួរនិងការតវា៉ោរបស់សាធារណជនទាក់ទងនឹង្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រង។

• អនុវត្តចោបាប់ធានារា៉ោប់រងរដ្ឋCaliforniaនិងអនុម័តបទបញ្ោបដើមោបជីអនុវត្តចោបាប់។

TEDGAINES  ted@tedgaines.com
សាធារណរដ្ឋ  www.tedgaines.com

បធវើជាភានោក់ងរធានារា៉ោប់រង្្ររួសារអស់រយៈបពល 30 ្នោំកនលែងមកបនះ ខ្ថុំបានតស៊ូ្ប្ំងនឹង្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងតាងនាមឲោយអតិ្ិជនរបស់
ខ្ថុំ។  និងជាមនន្តជីមដលជាប់ប្នោតមួយរូប ខ្ថុំបានតស៊ូ្ប្ំងការិយាធិបបតយោយរោ្ោភិបាលតាងនាមឲោយមា្ោស់សនលែឹកប្នោតរបស់ខ្ថុំ។  ក្នថុងនាមជា
ស្នងការធានារា៉ោប់រងរបស់អ្នក ខ្ថុំនឹងតស៊ូការពារអតិ្ិជន្សបបពលមដលនាំយកការ្បកួត្បមជង និងកំបណើនបសដ្ឋកិច្បៅទជីផោសារធានា
រា៉ោប់រងក្នថុងរដ្ឋ California។  ការ្បកួត្បមជងប្ចើនមានន័យថមានជប្មើសប្ចើន និងអ្តាកាន់មត្បបសើរស្មាប់អតិ្ិជន ប៉ុមន្តប្កាម
ការដឹកនាំបច្ថុបោបន្ន ្កសួងធានារា៉ោប់រងក្នថុងរដ្ឋ California បានកា្ោយជាការិយាធិបបតយោយមដលនាំឲោយ្កុមហ៊ុនជាប្ចើនបានដកបចញពជីរដ្ឋ
របស់បយើង។  ក្នថុងបពលជាមួយគានោបនះមដរ មានការលួចបនលែ ំនិងការរំបលភបំពានជាប្ចើនក្នថុងទជីផោសារធានារា៉ោប់រង។  ក្នថុងនាមជាស្នងការធានា
រា៉ោប់រង ខ្ថុំនឹងបធវើការបបងកើនការោក់បទាសបលើបទឧ្កិដ្ឋលួចបនលែ ំនិងកាត់បទាសភា្ោមៗអ្នកមដលបបៀតបបៀនមនុសោសចាស់ជរា និង្បជាពលរដ្ឋ
ដ៏ងយរងប្គាះរបស់បយើង។  ប៉ុមន្តក៏មានការរំបលភបំពានយា៉ោងខា្ោំង ក្នថុង្បព័ន្ធធានារា៉ោប់រងផងមដរ បទាះការរំបលភបំពានបនាះមិនមមនជា
ឧ្កិដ្ឋកម្យា៉ោងណាក៏បោយ ប៉ុមន្តវាបធវើឲោយអតិ្ិជនចំណាយរាប់លនដុល្ោរ។  ន្លែធានារា៉ោប់រងបៅក្នថុងរដ្ឋរបស់បយើងមានតនមលែខពស់បពក និង
បណ្ឹងមិនបពញលក្ខណៈចោបាប់ជាមផអកដ៍ធំមួយននបហតុផល។  ក្នថុងនាមជាស្នងការធានារា៉ោប់រង ខ្ថុំនឹងប្បើសិទ្ធិអំណាចតាមោនការរំបលភ
បលើពាកោយបណ្ឹង និងតស៊ូ្ប្ំងនឹងបមធាវីការពារក�ជី និងអ្នកបញ្ថុះបញ្លូលពួកប្រ្កុង Sacramento។  ស្នងការធានារា៉ោប់រងមានតួនាទជីការពារ
អ្នកប្បើ្បាស់ និងជំរុញឲោយមានបរិយាកាសលអស្មាប់អាជជីវកម្មដលនឹងបធវើឲោយ្បបសើរដល់បសដ្ឋកិច្រដ្ឋរបស់បយើង និងបបងកើតការងរបមន្ម។  
បយើងអាចបធវើឲោយ្បបសើរជាងមុន។  ខ្ថុំសូមឲោយអ្នកបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបៅន្ងៃទជី 3 មខមិ្ុនាបោយក�ជីបគារព។  សូមចូលបៅ tedgaines.com ស្មាប់
ព័ត៌មានបមន្ម។

DAVEJONES 915LStreet#C124 (916)349-4236
្បជាធិបបតយោយ Sacramento,CA95814 teamdavejones@gmail.com
  www.davejones2014.com

កាលពជី បួន ្នោំមុន្បជាពលរដ្ឋ Californians បានបបាះប្នោតឲោយ Dave Jones ជាស្នងការធានារា៉ោប់រងបដើមោបជីតស៊ូស្មាប់អ្នកប្បើ្បាស់ និង
មានតំមណងទទួលខុស្តរូវបលើ្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រង។  Dave Jones បានបធវើឲោយចំបណញដល់អ្នកប្បើ្បាស់នូវទឹក្បាក់ $1.4 ពាន់លន
ដុល្ោរបោយ បងវិល្បាក់ធានារា៉ោប់រងរបស់មា្ោស់ផទេះ និងការធានារា៉ោប់រង។  បយើង្តរូវការស្នងការធានារា៉ោប់រងមានបសចក�ជីកា្ោហាន សុចរិត
ភាព និងឯករាជោយបដើមោបជីតស៊ូការពារឲោយអ្នកប្បើ្បាស់។  បយើង្តរូវការ Dave Jones។  Dave Jones បដិបសធមិនទទួលយកវិភា្រទាន ឬ
អំបណាយពជី្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងបទ។  គាត់បានបធវើការបដើមោបជីផ�ល់ការធានារា៉ោប់រងមផ្នកសុខភាពចំបពាះ្បជាពលរដ្ឋ California មដលមិន
មានធានារា៉ោប់រងរាប់លននាក់។  គាត់បានបចញបទបញ្ោបដើមោបជីឲោយអ្នកធានារា៉ោប់រងមផ្នកសុខភាពបញោឈប់ពជីការបរីសបអើងពលរដ្ឋមដលមាន
លក្ខខណ្ឌមដលមានពជីមុន។  គាត់បានត្មរូវឲោយអ្នកធានារា៉ោប់រងមផ្នកសុខភាព្្រប់្្រងបក្ងមានចរិតមិនលអ។  Jones កំពុងដឹកនំាក្នថុងការ
តស៊ូ្ប្ំងនឹងការបឡើងន្លែបុពវលភធានារា៉ោប់រងមផ្នកសុខភាព។  បៅបពល្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងអាយុជជីវិតមិនបានផ�ល់្ វិកាឲោយអ្នកទទួល
ផល្បបយាជន៍បទ បពលមា្ោស់ធានារា៉ោប់រងបានសា្ោប ់Jones ដឹកនាំការបសុជីបអបងកតថនោក់ជាតិ បហើយបានទទួល្ វិកាមកវិញរាប់រយលន។  
្បជាពលរដ្ឋ California ចំណាយ្ វិកាកាន់មតប្ចើន បៅបពលអ្នកឆបបាកមានមផនការបនលែំ្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រង។  តាំងពជី Jones កាន់កាប់
ការិយាល័យ្កសួងរបស់គាត់មកបានចាប់បានការបបាកបនលែំជាង 2,000 ករណជី។  Jones បានអនុម័តបទបញ្ញត្តិបដើមោបជីការពារមនុសោសចាស់ពជី
ការឆបបាក។  បហើយគាត់បានបសុជីបអបងកត និងជួយោក់បទាសឧ្កិដ្ឋជនមដលបបៀតបបៀនបលើមនុសោសចាស់។  Jones ទទូចមា្ោស់ធានារា៉ោប់រង
ឲោយទិញទំនិញនិងបសវាកម្ពជីអាជជីវកម្បផោសងៗរបស់ California និងទាហានបជើងចាស់មដលពិការ។  មា្ោស់ធានារា៉ោប់រង្តរូវមត្រិត្រូរអំពជី
បម្មប្មរួលអាកាសធាតុផងមដរ បហើយសូមអរ្រុណដល់ Dave Jones។  Jones បានជួយអ្នកប្បើ្បាស់ជាង 100,000 នាក់ជាមួយនឹងការ
ោក់ពាកោយបណ្ឹងអំពជី្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងរបស់ពួកប្រ។  គាត់បានយក្បាក់្តឡប់មកវិញចំនួន $182 លនដុល្ោរស្មាប់អ្នកប្បើ្បាស់។  
សហព័ន្ធអ្នកប្បើ្បាស់របស់រដ្ឋ California មដលមានប្មោះថ Dave Jones ជា "អ្នកប្បើ្បាស់ដ៏បឆ្នើម។" ស្នងការធានារា៉ោប់រង Dave 
Jones តស៊ូបដើមោបជីពួកបយើង។  បបាះប្នោតឲោយអ្នក្បជាធិបបតយោយ Dave Jones ស្មាប់ស្នងការធានារា៉ោប់រង។  សូមចូលទសោសនាប្រហទំព័រ 
www.davejones2014.com។

NATHALIEHRIZI 2969MissionSt. (415)821-6171
សន្តិភាពនិងបសរីភាព SanFrancisco,CA94110 hrizi2014@gmail.com
  www.hrizi2014.org

ការគាំពារមផ្នកសុខាភិបាលមដល្បកបបោយ្រុណភាព្រួរមតជាសិទ្ធិសាកល! លុបបំបាត់្កុមហ៊ុនធានារា៉ោបរង! បបងកើត្រណបកោសសន្តិភាព
និងបសរីភាព។
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មណ្ឌលគណៈកម្មការសមភាពCalifornia

  ខោនធីក្នុង មណ្ឌល  គណៈ កម្មការ  សមភាពនិមួយៗ
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មណ្ឌល  1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Inyo, Kern, Kings, Lassen, Los Angeles, Madera, 
Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, Plumas, 
Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, Shasta, Sierra, 
Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tulare, Tuolumne, Yuba

មណ្ឌល  2
Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Glenn, 
Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Monterey, Napa, 
San Benito, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, 
Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, 
Tehama, Trinity, Yolo

មណ្ឌល  3
Los Angeles, San Bernardino, Ventura

មណ្ឌល  4 
Imperial, Orange, Riverside, 

San Bernardino, San Diego

មណ្ឌល  1
មណ្ឌល  2
មណ្ឌល  3
មណ្ឌល  4
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★  គណៈ កម្មការ  សមភាព  ★

លំដាប់លលខលរៀងនៃលសចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលៃះបាៃឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជៃ 

ល�ើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍ៃិមួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃមកលដាយស្ម័តគចិ្្លដាយលបក្ខជៃ ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជៃ។  លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃលផញើលសចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមាៃគុណសម្ប្្ិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងសៃលែរឹកល្ន្្។

បប្មើបៅក្នថុង្រណៈកម្ការសមភាពមដលជា្រណកមាមោធិកាពន្ធោរមដលបានជាប់ប្នោតរបស់រដ្ឋមដល៖

• ្តរួតពិនិតោយការ្្រប់្្រងកម្វិធជីន្លែឈ្នលួលនិងកម្វិធជីពន្ធជាប្ចើនរួមមានបុ្រ្គលមដលលក់និងប្បើ្បាស់បារីនិងថនោំជក់សុរានិងប្បង

ឥន្ធនៈ។

• បប្មើជាសា្ោប័នឧទ្ធរណ៍ស្មាប់ចំណូលរបស់Californiaនិងករណជីពន្ធោរអាជជីវកម្សិទ្ធិពិបសស។

• ពិនិតោយការ្្រប់្្រងចំបពាះពន្ធអចលន្ទពោយទូទាំងរដ្ឋ។

មណ្ឌល1
GEORGERUNNER 4375915thStreet,West,PMB25 (916)790-6075
សាធារណរដ្ឋ Lancaster,CA93534 info@georgerunner.com
  www.georgerunner.com

ក្នថុងនាមជាអ្នកគាំពារអ្នកបង់ពន្ធរបស់អ្នកខ្ថុំបានបធវើការជាបរៀងរាល់ន្ងៃបដើមោបជីការពារអត្្បបយាជន៍របស់អ្នក។បដើមោបជីការពារសំបណើ្បជាមតិ
13ក្នថុងការ្ប្ំងការដំបឡើងពន្ធបលើ្្ររួសារនិងអាជជីវកម្ក្នថុងរដ្ឋCaliforniaខ្ថុំបានតស៊ូយា៉ោងបមាះមុត្ប្ំងនឹងបុ្រ្គលចង់បានអត្្បបយាជន៍
ពិបសសមដលចង់បាន្ វិកាប្ចើនពជីអ្នក។បនះជាមូលបហតុមដលអ្នក្ប្ំងនឹងការយកពន្ធដូចជាសមា្រមអ្នកបង់ពន្ធHowardJarvisគាំ្ទ
ការបបាះប្នោតបឡើងវិញរបស់ខ្ថុំ។ក្នថុងនាមជាអ្នកជំនួញមានោក់ខ្ថុំដឹងចោបាស់ថវាមិនងយ្សួលក្នថុងការ្បកបអាជជីវកម្ក្នថុងរដ្ឋបនះបទ។បគាល
នបយាបាយយកពន្ធរបស់រដ្ឋCalifornia្រួរមតបបងកើតការងរឯកជនឲោយបានប្ចើនបៅក្នថុងរដ្ឋនិងមិនមមនរារាំងសហ្្រិនបទ។បយើងកំពុង
មតអនុវត្ត។បោយបធវើការជាមួយសហបសវិករបស់ខ្ថុំបយើងបានបញោឈប់ការត្មរូវឲោយ្បាក់កក់ធានារបស់រោ្ោភិបាលពជីអាជជីវកម្្ ្ជីបោយបាន
្ប្រល់្បាក់រាប់លនដុល្ោរឲោយមា្ោស់បពញសិទ្ធិវិញជាជាងទុកមូលនិធិក្នថុង្រណនជីរោ្ោភិបាល។ទាំងអស់គានោជាមួយអ្នកគាំពារអ្នកបង់ពន្ធ
ដនទបទៀតបយើងកំពុងមតតស៊ូ្ប្ំងនឹងការយកពន្ធអយុត្តិធម៌និងខុសចោបាប់"FireFee"មដលបគាលបៅ្រឺមា្ោស់ផទេះនិង្បជាពលរដ្ឋចាស់
ជរាទូទាំងរដ្ឋCalifornia។បយើងនឹងឈ្នះការតស៊ូបនះបៅតុលការនិង្ប្រល់្បាក់រាប់លនដុល្ោរឲោយអ្នកបង់ពន្ធវិញ។បៅក្នថុងអង្គនជីតិ
បញ្ញត្តិសានោនដរបស់ខ្ថុំរួមមានចោបាប់Jessicaមដលបានបបងកើតចោបាប់រំបលភបំពានផលែលូវបភទដ៏រឹងមាំបំផុតបៅក្នថុង្បបទស។ខ្ថុំបាននិពន្ធបសៀវបៅ
California'sAmberAlertមដលបានមចកឲោយបក្ងមដល្តរូវបានព្ងត់បហើយជួបជុំជាមួយឪពុកមាដោយរបស់ពួកប្រវិញប្ចើនជាង200នាក់។
ខ្ថុំមានកិត្តិយសណាស់មដលបានការគាំ្ទពជីអ្នក។ចូលបៅwww.georgerunner.comបដើមោបជីសិកោសាបមន្មពជីបបសកកម្របស់ខ្ថុំក្នថុងការការពារ
សិទ្ធិអ្នកបង់ពន្ធនិងបធវើឲោយរោ្ោភិបាលរដ្ឋCaliforniaកាន់មតមានទំនួលខុស្តរូវនិងយកចិត្តទុកោក់ចំបពាះអ្នក។

CHRISPARKER P.O.Box161527 (916)538-9833
្បជាធិបបតយោយ Sacramento,CA95816-1527 parkerforboe@gmail.com

អ្នកបធវើពន្ធស្មាប់្រណៈកម្ការពន្ធរបស់រដ្ឋCaliforniaមានភាពសមរមោយអាចទទួលយកបាន។
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★  គណៈ កម្មការ  សមភាព  ★	  បន្ត

លំដាប់លលខលរៀងននលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយស្ម័តគចិ្្តលដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថែលមិនបានលផញើលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណសម្ប្្តិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងសនលែរឹកល្ន្្។

មណ្ឌល2
FIONAMA 1032IrvingStreet#908 (415)845-5450
្បជាធិបបតយោយ SanFrancisco,CA94122 fiona@fionama.com
  www.fionama.com

ក្នថុងនាមជាសមាជិក្រណៈកម្ការសមភាពរបស់អ្នកខ្ថុំនឹងបធវើការបដើមោបជីបបងកើតការងរនិងបលើកសទេលួយបសដ្ឋកិច្របស់បយើង។ដំបូងខ្ថុំបានចាប់
អារម្ណ៍បលើបសវាសាធារណៈបធវើជាមា្ោស់អាជជីវកម្ខានោតតូចនិង្រណបនយោយករសាធារណៈមដលមានការបញ្ោក់គាំ្ទក្នថុងនាមជាអាជជីវកម្ក្នថុង
តំបន់។ជាង20្នោំប្កាយខ្ថុំបានបធវើការងរបស់ខ្ថុំ្បកបបោយសជីលធម៌និងមាន្រុណភាពនិងមានភស្តថុតាំងចោបាស់លស់ស្មាប់្រណៈ
កម្ការសមភាពបដើមោបជីតស៊ូ្ប្ំបដើមោបជីអ្នកបង់ពន្ធក្នថុងរដ្ឋCalifornia។ជាបរៀងរាល់្ នោំរដ្ឋCaliforniaមិនបា្បមូល្បាក់្បាំបជីពាន់លន
ដុល្ោរពជីបសដ្ឋកិច្លួចលក់។កងវះខាត្បាក់ចំណូលបានបធវើឲោយពលរដ្ឋCaliforniaមដល្បឹងម្បងបធវើការមានការឈឺចាប់បោយផ្ោស់ប�លូរ
កម្វិធជីបសវាសាធារណៈសំខាន់ៗបហើយរារាំងការ្តលប់មកវិញនូវបសដ្ឋកិច្របស់បយើង។ខ្ថុំនឹងប្បើ្បាស់បទពិបសាធន៍ជាប្ចើន្ នោំរបស់
ខ្ថុំក្នថុង្កុមហ៊ុនសាវនកម្និងការយល់ដឹងពជីការអាននិងបកម្បរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ថុំបដើមោបជីបំបាត់ការលួចបនលែំនិងរបាយការណ៍
ពន្ធមកលែងកា្ោយមដលបធវើឲោយបាត់្បាក់របស់រដ្ឋCaliforniaរាប់ពាន់លនដុល្ោរ។ខ្ថុំបានបប្មើជាស្នងការមានោក់ក្នថុង្រណៈកម្ការឧទរណ៍ការវា
យតនមលែក្នថុងមូលោ្ោនរបស់បយើងនិងបានដឹងអំពជីបណ្ឹងពន្ធបលើ្ទសមោបតិ្តបហើយ្តរូវបានជាប់ប្នោតជាអធិការកិច្មានក់បៅSanFrancisco
និងជាសមាជិករដ្ឋសភារបស់រដ្ឋ។ខ្ថុំបានចង្កងចោបាប់ស�ជីពជីការយកពន្ធបដើមោបជីជួយឲោយអាជជីវកម្រីកចប្មើននិងរកោសារដ្ឋCaliforniaឲោយមាន
ការ្បកួត្បមជងជាមួយរដ្ឋបផោសងបទៀត។ខ្ថុំមានបរិញ្ោប្តវិជា្ោសានស្តមផ្នក្រណបនយោយបរិញ្ញប្តជាន់ខពស់មផ្នកពន្ធោរនិងអនុបណ្ិតនិង
បានទទួលអាជា្ោរប័ណ្ណបៅក្នថុងរដ្ឋCaliforniaជា្រណបនយោយករសាធារណៈមដលមានការបញ្ោក់(CPA)បៅ្នោំ1992។បគាលបំណងរបស់
ខ្ថុំ្រឺបដើមោបជីជួយការងរ្្ររួសារឲោយលអ្បបសើរបៅក្នថុងរដ្ឋដ៍មានតនមលែរបស់បយើងបោយ្បាកដថរដ្ឋCaliforniaមាន្បព័ន្ធ្បមូលពន្ធដ៍មាន
្បសិទ្ធភាពនិងយុត្តិធម៌។ខ្ថុំមានកិត្តិយកមដលអ្នកទាំងអស់គានោបបាះប្នោតឲោយបៅន្ងៃទជី3មខមិ្ុនា្នោំ2014។អរ្រុណ។

មណ្ឌល3
JEROMEE.HORTON 6221OverhillBlvd. (310)402-4705
្បជាធិបបតយោយ LosAngeles,CA90043 jehorton@sbcglobal.net
  http://boardofequalizationjehorton.com

ក្នថុងបពលបវល្បកួត្បមជងទាំងបនះវាជាឯកសិទ្ធិដ៏អសា្ោរោយមួយបដើមោបជីបប្មើអ្នកក្នថុងនាមជា្បធាន្រណៈកម្ការស�ជីទជី(BOE)បហើយបៅក្នថុង
មុខតំមណងបនះខ្ថុំនឹងប្បើ្បាស់បទពិបសាធន៍36្នោំរបស់ខ្ថុំដូចជាបទពិបសាធន៍ជា្បធាន្រណៈកម្ការស�ជីទជីនិតិបញ្ញត្តិនិងហិរញ្ញវត្ថុ—រួម
ទាំង26្នោំជា្រណៈកម្ការស�ជីទជីមដលការពារនិងបប្មើ្បជាពលរដ្ឋCalifornia។ខ្ថុំបានចាប់បផ�ើមចុះកម្សិកោសាជា្រណៈកម្ការតាំងពជីអាយុ
18្នោំបហើយខ្ថុំបានអភិវឌោឍន៍ខលែលួនបៅជាអ្នកផ�ល់បយាបល់មផ្នកចោបាប់អំពជីពន្ធអាជជីវកម្្បត្តិបត្តិមានោក់មុននឹងចូលរួមអង្គនជីតិបញ្ញត្តិCalifornia។
បហើយប្កាយមកខ្ថុំបានបប្មើការជា្រណៈកម្ការមផ្នកជំនួយបវជ្សានស្តCaliforniaនិងជា្រណៈកម្ការមផ្នកវិនិបយា្រកមា្ោំងពលកម្ក្នថុង
Californiaមដលពុះពារឲោយមានការចូលរួមឲោយបានប្ចើនបលើកម្វិធជីសុខាភិបាលសមភាពការងរនិងឱកាសអប់រំបផោសងៗ។បានបបាះប្នោត
ប្ជើសតាំងជា្រBOE ្នោំ2010ក្នថុងនាមជាអ្នកបបងកើតចោបាប់ឯកសិទ្ធិជនរបស់អ្នកបង់ពន្ធមដលក្នថុងអំឡថុងបពលខ្ថុំកាន់កាប់សិទ្ធិពួកបយើង
បានជួយសហ្្រិន1.3លននាក់ឲោយបបើកម្រកោសានិងអភិវឌោឍន៍អាជជីវកម្របស់ពួកប្របហើយពួកបយើងក៏បានផ�ល់្ វិការហូតដល់$138ពាន់
លនដុល្ោរអាបមរិកជា្បាក់ចំបណញដល់បសវកម្ក្នថុងតំបន់និងរដ្ឋ។្រំនិតផ�លួចបផ�ើមអាជជីវកម្្ប្ំងឧ្កិដ្ឋកម្បានជួយ្បយុទ្ធ្ប្ំងការ
ជួញដូរមនុសោសចាប់ខលែលួនជនចំនួន128នាក់មដល្ប្ពឹត្តខុសចោបាប់បហើយបានកមា្ោត់ផលិតផលខុសចោបាប់និងបធវើឲោយខូចសុខភាពបៅជិតផលែលូវ
របស់បយើង។យុទ្ធនាការ្ប្ំងភាព្កជី្ករបស់ខ្ថុំបានជួយអ្នកបង់ពន្ធCaliforniaរាប់ពាន់នាក់ទទួលបានមូលនិធិពន្ធនិងឥណទាន
រាប់លនដុល្ោរមកវិញបហើយបានគាំ្ទអង្គការមិនមសវងរក្បាក់ចំបណញជួយ្បយុទ្ធ្ប្ំងភាព្កជី្ក។ខ្ថុំមានបមាទនភាពចំបពាះកម្វិធជី
ចុះកម្សិកោសាមដលបានបបងកើតបឡើងបដើមោបជីផ�ល់ឲោយយុវជនរបស់បយើងនូវឱកាសបណ្ដះបណា្ោលនិងការងរ។បដើមោបជីសិកោសាអំពជី្រំនិតផ�លួចបផ�ើម
របស់Horton32និងធនធានបមន្មបផោសងបទៀតសូមចូលបៅhttp://boardofequalizationjehorton.com។បដើមោបជីឲោយកាន់មតមានភាព
ជិតស្និទ្ធសូមចូលរួមជាមួយ្្ររូបប្ងៀនអ្នកពនលែត់អ្រ្គជីភ័យ្រិលនុបោ្ោយិកាប៉ូលិសអ្នកបង់ពន្ធនិងអាជជីវកម្ខានោតតូចបៅCaliforniaបដើមោបជី
គាំ្ទការបបាះប្នោតរបស់ខ្ថុំ។



បសចក្តជីម្លែងការណ៍របស់បបក្ខជន | 37
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លំដាប់លលខលរៀងននលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយស្ម័តគចិ្្តលដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថែលមិនបានលផញើលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណសម្ប្្តិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងសនលែរឹកល្ន្្។

មណ្ឌល4
NADERSHAHATIT 28793BeattieSt. (909)440-8769
្បជាធិបបតយោយ Highland,CA92346 shahatitnader@yahoo.com
  electnadershahatit.com

"ខ្ថុំនឹងបបាះប្នោតឲោយអ្នក។"ការសនោយាបនះខ្ថុំកំពុងលឺពជីអ្នកបបាះប្នោតនិងអ្នករួមការងរ។ខ្ថុំមានកិត្តិយសណាស់បធវើជាអ្នកតំណាងរបស់អ្នក។

DIANEL.HARKEY 31878DelObispo#118;PMB106 (949)240-6959
សាធារណរដ្ឋ SanJuanCapistrano,CA92675 diane@dianeharkey.com
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បហតុអវជីបានជាខ្ថុំទទួលអ្តាខពស់បំផុតជា្បចាំពជីសមា្រម្កុមអ្នកបង់ពន្ធHowardJarvisសភាពាណិជ្កម្Californiaនិងការគាំ្ទ
អាជជីវកម្អ្នកបង់ពន្ធនិង្កុមសុវត្ិភាពសាធារណៈបផោសងបទៀត?ពជីប្ពាះខ្ថុំទទួលបានបជា្រជ័យចំបពាះការខាតបង់្ប្ំងនឹងការដំបឡើង
ពន្ធនិងឈ្នះការ្្រប់្្រងនិង្បសិទ្ធភាពបៅក្នថុងរោ្ោភិបាលរដ្ឋ។្រណៈកម្ការសមភាពបដើរតួយា៉ោងសំខាន់ក្នថុងការបញ្ោក់បគាលនបយាបាយ
ពន្ធបោះ្សាយជបមា្ោះនិងបក្សាយបទបញ្ញត្តិនានា។ខ្ថុំនឹងបធវើការបដើមោបជីអ្នកបុ្រ្គល្្រប់រូបនិងអាជជីវកម្បានបង្ោក់បោយពុំអាចសប្មច
បាននិងរោ្ោភិបាលមដលមិនមាន្បសិទ្ធភាព។បគាលបំណងខ្ថុំ្រឺសាមញ្ញ៖ជួយ្បជាជននិងសមា្រមន៍សប្មចបជា្រជ័យនិងបបងកើតការ
ងរតាមរយៈការបង្ោរកំបណើនពន្ធលក់ទុកការបធវើសាវនកម្ប្ចើនហួសបណ្ឹងតវា៉ោនិងអាណិតការងរមដលរក្បាក់បានប្ចើន។បផ្ោតបលើ
បគាលនបយាបាយមដលជួយមិនឲោយបង្ោក់ដល់ការបប្មើការងរឲោយ្បជាជននិងកំបណើន្បាក់ចំណូលការខាតបង់របស់រោ្ោភិបាលនិងការ
ធា្ោក់ចុះបំណុល។បៅក្នថុងសភាតំណាងរានស្តខ្ថុំបង្ោញមផនការរ្បភលែើងបលោបឿនបលឿនមិនលអការលក់បាំងការចំណាយជាមួយកម្វិធជីCap
និងTradeឈ្នះបលើការ្្រប់្្រងការផ្ោស់ប្តលូរកម្វិធជីចមោបងៗការអប់រំការដឹកជញ្លូនខណៈបពលបលើកកមពស់ការបបងកើតអាងស្តថុកទឹកបដើមោបជី
ការពារទប់ទល់នឹងភាពរាំងសងៃលួត។ខ្ថុំបានកសាងអាជជីពវិជា្ោជជីវៈមផ្នកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ថុំក្នថុងការជួយបុ្រ្គលនិងអាជជីវកម្ជាប្ចើនឲោយឆលែងផុតពជីការ
បកងចំបណញនិងបបងកើតការងរតាមរយៈវដ�បសដ្ឋកិច្ទាំងលអនិងអា្កក់។្បជាពលរដ្ឋCaliforniaចង់បានឱកាសបដើមោបជីព្ងជីកមុខជំនួញ
ទទួលបានការងរ្បាក់មខខពស់អប់រំនិងចិញ្ឹម្្ររួសារយា៉ោងមានសុវត្ិភាពបហើយបឃើញអនា្រតដ៍ភលែឺសា្ោងនិងមានសុវត្ិភាពស្មាប់មនុសោស
ចាស់ជរាកូននិងបៅ។រដ្ឋCaliforniaសមោបលូរបៅបោយធម្ជាតិនិងធនធានមនុសោស។សា្ោមជីរបស់ខ្ថុំអាយុ30្នោំនិងខ្ថុំបានចិញ្ឹមកូន
្សជីរបស់បយើងបៅទជីបនះបហើយបានសា្ោល់និងបធវើការទាំងអស់គានោបហើយរដ្ឋដ៏មានតនមលែរបស់បយើងអាចនាំ្បបទសប្ពោះបៅកាន់ភាពរុងបរឿង
កាលនុវត្តភាពនិង្រុណភាពននជជីវិត។ខ្ថុំសូមឲោយអ្នកទាំងអស់គានោបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបោយក�ជីបគារព។



38 | បសចក្តជីម្លែងការណ៍របស់បបក្ខជន

★  ស្នងការ   អប់រំ  សាធារណៈ (ការិយាល័យ  គ្មានបកមាស ព័ន្ធ)  ★

លំដាប់លលខលរៀងននលសចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្មាយលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយស្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផមាសាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថែលមិនបានលផញើលសចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណសមមាប្្ិដាក់ល្្មាះលៅក្ននុងសនលែរឹកល្នមា្។

• ក្នថុងនាមជាមនន្តជី្បធានសាលបរៀនរបស់រដ្ឋ្តរូវផ�ល់បគាលនបយាបាយអប់រំនិងទិសបៅស្មាប់មណ្ឌលសាលបរៀនក្នថុងមូលោ្ោន។

• ចាត់មចងមុខតំមណងទាំងអស់ក្នថុង្កសួងអប់រំនិងអនុវត្តបគាលនបយាបាយមដលោក់ជូនបោយ្កុម្បឹកោសាអប់រំរដ្ឋ។

• បប្មើជាអតជីតសមាជិក្រណៈកមាមោធិការ្្រប់្្រងនន្បព័ន្ធឧត្តមសិកោសារបស់រដ្ឋ។

• បធវើការជាមួយវិស័យអប់រំបដើមោបជីបបងកើនការអនុវត្តការសិកោសា។
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សាលបរៀនរដ្ឋក្នថុងCalifornia្តរូវការការផ្ោស់ប�លូរជាប្ចើនបដើមោបជីបរៀបចំសិសោសឲោយ្បកួត្បមជងក្នថុងបសដ្ឋកិច្បៅទូទាំងពិភពបលក។
សាលបរៀនរបស់បយើងជាប់ចំណាត់ថនោក់ទជី45ទូទាំង្បបទសមផ្នកអំណាននិង្រណិតវិទោយាប៉ុមន្តអ្នកនបយាបាយនន្កុងSacramentoបាន
បរាជ័យក្នថុងការមកម្បបដើមោបជីឲោយសិសោសទទួលបានបជា្រជ័យ។បៅរដ្ឋCalifornia,អ្នកនបយាបាយបានបធវើការសប្មចចិត្តជាប្ចើនបលើការ
អប់រំបហើយការិយាធិបបតយោយអប់រំមានការ្្រប់្្រងខា្ោំងបពកបលើសាលបរៀនឯកជន។ខ្ថុំជាបបក្ខជនមានោក់ប៉ុបណាណោះមដលមានលិខិតបញ្ោក់
បដើមោបជីផ្ោស់ប�លូរសាលបរៀនមដលបរាជ័យបៅបពលខ្ថុំដឹកនាំសាលបរៀនរដ្ឋចំនួន17មដលមានសិសោស15,000នាក់ក្នថុងរដ្ឋLosAngeles
បយើងបានបបងកើនក្មិតអប់រំបាន60%។កម្វិធជីដ៍មានភាពនច្ន្បឌិត"ParentCollege"របស់បយើងបានកា្ោយជា្រំរូជាតិបដើមោបជីឲោយឪពុក
មាដោយសិសោសចូលរួមជាមួយសាល។បហើយ5្នោំកនលែងមកបនះសាលរបស់បយើងជាប់ចំណាត់ថនោក់បលខ#1ក្នថុងការមកលមអវិស័យអប់រំ
ក្នថុងចំបណាម្បព័ន្ធសាលធំៗបៅCalifornia។កនលែងមកបនះខ្ថុំបានដឹកនាំកិច្ខិតខំ្បឹងម្បងបដើមោបជីបបងកើតសាលបរៀន្្ជី9—ផ�ល់មាតា
បិតានូវជប្មើសមដលមាន្រុណភាពខពស់បដើមោបជីបជៀសវាងការបរៀនធា្ោក់។ខ្ថុំដឹងរបបៀបបប្ងៀនបក្ងៗ។ប៉ុមន្តបយើង្តរូវមតឲោយអ្នកនបយាបាយ
បចញពជីផលែលូវរបស់បយើងខ្ថុំនឹងបធវើជាអ្នកគាំ្ទបោយឯករាជោយស្មាប់មាតាបិតានិងសិសោស—មិនមមនជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរឿងនបយាបាយបទ។
ជាដំបូងខ្ថុំនឹងកាត់ការិយាធិបបតយោយក្នថុងវិស័យអប់រំនិងកម្វិធជីឥត្បបយាជន៍បដើមោបជីបមន្ម្បាក់ក្នថុងថនោក់បរៀន។ទជីពជីរខ្ថុំនឹងជួយឳពុកមាដោយ
បដើមោបជីតាមោនបមន្មបលើសាលបរៀនក្នថុងមូលោ្ោន—និងមានតួនាទជីកាន់មតសំខាន់ក្នថុងការអប់រំកូនរបស់ពួកប្រ។ទជីបជីខ្ថុំនឹងបធវើការរាល់ន្ងៃបដើមោបជី
្បាកដថសិសោសទាំងអស់អាចទទួល្បបយាជន៍ពជី្្ររូនាយកសាលនិងកម្វិធជីសិកោសាមដលមាន្បសិទ្ធភាព។សូមអានមផនការរបស់ខ្ថុំបៅ
www.marshalltuck.com។សាលរបស់បយើង្តរូវការផ្ោស់ប�លូរជាប្ចើនបៅបពលបនះ។បនះជាមូលបហតុមដលខ្ថុំកំពុងបធវើយុទ្ធនាការជា
ស្នងការអប់រំសាធារណៈ។ចូរបយើងបធវើឲោយកាន់មត្បបសើរបឡើងស្មាប់កុមារបៅCalifornia។
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អវជីមដលខ្ថុំបានបរៀនបៅថនោក់បរៀនបៅមតបន្តដឹកនាំខ្ថុំសពវន្ងៃបនះក្នថុងនាមជានាយន្ររបាលរបស់អ្នក៖ការសប្មចចិត្តអំពជីពន្ធបលើការអប់រំ្រួរ
្តរូវបធវើបឡើងបោយមាតាបិតា្្ររូបប្ងៀននិងសាលបរៀនមិន្តឹមមតបោយអ្នកនបយាបាយបៅWashingtonឬ្កុងSacramentoបទ។
ក្នថុងនាមជា្្ររូបប្ងៀនខ្ថុំបធវើការបោយបគារពតាមតនមលែជាជាងបលើអវជីមដលអ្នកបធវើការបៅសាលបរៀនស្មាប់ការចំបណញផ្ោល់ខលែលួន។បនះជា
មូលបហតុមដលខ្ថុំ្បយុទ្ធ្ប្ំងក្នថុងបពលមដលខ្ថុំ្្រប់្្រងបញ្ោស្ថុ្្រសាមោញមផ្នកហិរញ្ញវត្ថុមដលសាលបរៀនបយើងជួប្បទះ។ខ្ថុំ្ប្ំងនឹង
ការកាត់និងកំមណទ្មង់មដលផ�ល់ការ្តរួត្តាកាន់មតប្ចើនមកបលើសហ្រមន៍មូលោ្ោននិងសាលបរៀន។្្ររូបប្ងៀនដឹងថសិសោស្តរូវការ
ជំនាញអវជីបដើមោបជីប្បើបៅក្នថុងពិភពការងរជាក់មស�ងនិងក្នថុងមហាវិទោយាល័យ។បនះជាមូលបហតុមដលបយើងកំពុងព្ងជីកជំនាញនិងការបណ្ដះ
បណា្ោលបបច្កបទសស្មាប់សិសោសវិទោយាល័យ។្្ររូក៏ដឹងអំពជីអវជីមដលបកើតបឡើងបនា្ោប់ពជីសិសោសបញ្ប់ការសិកោសា។បនះជាមូលបហតុមដលខ្ថុំ
ជួយបបងកើត្បព័ន្ធដ៏ធំស្មាប់កម្វិធជីប្កាយការសិកោសាបៅក្នថុង្បបទស។បយើងដឹងថមិនមានបញ្ោអវជីធំជាងសុវត្ិភាពរបស់កូនបយើងបទ។
បនះជាបហតុមដលខ្ថុំបានសរបសរចោបាប់បដើមោបជីបធវើឲោយសាលមានសុវត្ិភាព្រិតទាំងការបំពានខាងផលែលូវបភទផងមដរ។បហើយខ្ថុំនឹងបន្តបធវើការ
បដើមោបជីមិនឲោយប្្រឿងបញៀនបជើងកាងនិងកាំបភលែើងបៅក្នថុងសាលបរៀនរបស់បយើង។ការអប់រំត្មរូវឲោយបធវើការរួមគានោ។ខ្ថុំមានបមាទនភាពមដល
ទទួលបានការគាំ្ទពជីអ្នកអនុវត្តចោបាប់ដូចជាសមា្រមអ្នកលោបាតផលែលូវបៅCaliforniaរួមមាន្រិលនុបោ្ោកយិកាអ្នកពនលែត់អ្រ្គិភ័យនិង
្្ររូបប្ងៀនបៅCalifornia។មានកិច្ការជាប្ចើនមដល្តរូវបធវើបដើមោបជីឲោយកូនបៅបយើងទទួលបានអវជីមដលប្រ្រួរទទួលបាន។បោយការបគារព
ខ្ថុំសូមអ្នកទាំងអស់គានោគាំ្ទខ្ថុំបដើមោបជីឲោយខ្ថុំអាចបន្តការងរស្មាប់សិសោសរបស់បយើងនិងអនា្រតរបស់ពួកប្រ។
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★  ស្នងការ   អប់រំ  សាធារណៈ (ការិយាល័យ  គ្មានបកមាស ព័ន្ធ)  ★	 បន្ត

លំដាប់លលខលរៀងននលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្មាយលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយស្័តគចិ្្តលដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផមាសាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថែលមិនបានលផញើលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណសមមាប្្តិដាក់ល្្មាះលៅក្ននុងសនលែរឹកល្នមា្។
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ការ្រិត្បបយាជន៍កុមារជាធំ្រឺជាកមា្ោំងចលករននជជីវិតរបស់ខ្ថុ—ំនិងជាបសចក�ជី្សលញ់របស់ខ្ថុំ។ខ្ថុំបជឿថឳពុកមាដោយ្្ររូបប្ងៀននិង
្កុម្បឹកោសាសាលបរៀនខ្ថុំដឹងថអវជីជាការសិកោសាលអស្មាប់បជា្រជ័យស្មាប់កូនរបស់បយើង។ក្នថុងបទពិបសាធន៍25្នោំរបស់ខ្ថុំក្នថុងនាមជា្្ររូ
បប្ងៀននិង6្នោំក្នថុង្បឹកោសាមូលោ្ោននិងជាអ្នករដ្ឋបាលលំហរអាកាសការងរបនះបានជួយខ្ថុំយល់អំពជីត្មរូវការស្មាប់ការអប់រំស្មាប់
សតវតោសទជី21។ខ្ថុំសនោយាថ៖ខ្ថុំនឹងបញ្ប់ការបធវើបតស្តរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធមដលបណា្ោលឲោយមានសិលោបៈបសរីមានការបាត់បង់និងមាន
ការទទួលខុស្តរូវបលើការសិកោសា។ខ្ថុំនឹងោក់ឲោយប្បើស្តង់ោរ"មានលក្ខណៈវិទោយាសានស្ត"មដលមានលក្ខណៈអភិវឌោឍនិងសមតាមអាយុរួម
ទាំងកុមារមដលមានត្មរូវការពិបសសផងមដរ។ខ្ថុំនឹងជំរុញឲោយមានចោបាប់បដើមោបជីការពារកុមារពជីការបំពានខាងផលែលូវបភទនិងបបងកើតជប្មើសការពារ
ជជីវិតជាបជើងកាង។ខ្ថុំនឹងធានាថ្បាក់ពន្ធរបស់បយើង្តរូវបានប្បើបដើមោបជីអប់រំកូនបយើងដូចជាការបរៀនបមន្មនិងកម្វិធជីតមា្ោភាពស្មាប់
កុមារ។ខ្ថុំ្តរូវមាន"ការប្តៀមខលែលួនរួចជាប្សចបដើមោបជីចូលបរៀនមហាវិទោយាល័យនិងបធវើការ"រួមមានតុលោយភាពននសិលោបៈតនន្តជីនិងអកោសរសិលោបិ៍
បោយមានកម្វិធជីសិកោសាចោបាស់លស់បបងកើតមូលោ្ោន្្រឹះស្មាប់្រំនិតនច្ន្បឌិតបហតុបនះរាល់សាលបរៀននឹងផ�ល់ជូននូវជំនាញស្មាប់
ជជីវិតនិងស្មាប់វិជា្ោជជីវៈបដើមោបជីបរៀបចំឲោយសិសោសអាចរស់បៅបោយឯករាជោយបានប្កាយបពលបញ្ប់ការសិកោសា។ទជីបញ្ប់ខ្ថុំនឹងធានាអះអាង
អំពជីភាព្តឹម្តរូវក្នថុងរាល់ខលែឹមសារទាំងអស់រួមទាំងបិតាសា្ោបនិករដ្ឋធម្នុញ្ញនិងបូរណភាពទឹកដជីននTheUnitedStatesofAmerica
ខ្ថុំមានបមាទនភាពមដលបានការគាំ្ទពជីឳពុកមាដោយនិង្្ររូបប្ងៀនក្នថុងមូលោ្ោនទូទាំងCalifornia។បយើងទាំងអស់គានោ្រិត្បបយាជន៍កុមារ
ជាធំ!ខ្ថុំមានកិត្តិយសណាស់មដលទទួលបានការទុកចិត្តពជីអ្នកទាំងអស់គានោ។
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ច្បាប់ សៃះ បាៃ ដាក់ ស្នើ សដាយ្ភា តំណាង រាស្្ត រដ្ឋ    

ស្ច   ក្តតី បរាង ច្បាប់សេខ  639 នៃឆ្្ំ 2013–2014 អង្គ បបជុំ ធម្មតា 

(ជំពូក  727, េក្ខៃ្តិកៈ នៃ ឆ្្ំ 2013) បតរូវ បាៃ ដាក់ ជូៃសៅ  បបជា ជៃ សដាយ 

អៃុ សោម តាមបបការ នៃ មាបតា XVI នៃ រដ្ឋ ធម្ម ៃុញ្ញ រដ្ឋ California ។ 

ច្បាប់ បាៃ ដាក់ ស្នើ សៃះ បនៃ្ថមវគ្គមួយ ចំៃួៃ សៅ ៃឹង បកម អំពតី សោធា ៃិង 

អតតីត យុទ្ធ ជៃ; ដូសចនះ ស�ើយ បបការ ថ្មតី បាៃ ស្នើ ស�ើងឲ្យ ដាក់  បនៃ្ថម គឺ មាៃ 

សបាះ ពុម្ព ជា បបសេទ អក្សរ សបទត ្ំរាប់ ្ ំគាេ់ ថាបបការ ទាំង សោះ គឺ ថ្មតី។

ច្បាប់ បាៃ ដាក់ ស្នើ

វគ្គ 1។ មាបតា 5y (ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ ៃឹង វគ្គ 998.540) គឺ បតរូវ បាៃ បនៃ្ថម 

សៅ ជំពូក 6 នៃ ន្នក 4 នៃ បកម សោ ធា  ៃិងអតតីត យុទ្ធ ជៃឲ្យ អាៃ ថា ៖

មាបតា 5y។ ច្បាប់្ញ្្ប័�្ណកម្តី ឆ្្ំ 2014 នៃការការរារេំសៅដា្្ៃ 

អតតីតយុទ្ធជៃ ៃិងជៃគា្្ៃ្្ះ្នម្ែងរប្់អតតីតយុទ្ធជៃ។

998.540។ មាបតា សៃះគួរ នត បតរូវ ដឹង ស�ើយ បបន�េ អាច្ំអាងថាជា 

ច្បាប់្ញ្្ប័�្ណកម្តី ឆ្្ំ 2014 នៃការការរារេំសៅដា្្ៃអតតីតយុទ្ធជៃ 

ៃិងជៃគា្្ៃ្្ះ្នម្ែងរប្់អតតីតយុទ្ធជៃ។

998.541។ (a) California ជា ្ ្ះ រប្់ អតតីត យុទ្ធ ជៃបបន�េ ជិត ពតីរ 

ោៃ ោក់ ជា ចំៃួៃ សបចើៃ រដ្ឋ ស្្សងៗ សទៀតសៅ កននុង បបសទ្ ស�ើយ ជាមួយ ៃឹង 

ថយ ចុះ នៃ ្ ស្រ្្ម សៅ  បបសទ្ អ៊ី រា៉្ក់  ៃិង បបសទ្ អាហ្្ៃិ ស្្ៃ ចំៃួៃនដេ 

មិៃ ធា្្ប់ មាៃពតី មុៃ នដេ អតតីត យុទ្ធ ជៃៃឹង វិេ បត�ប់ មក រដ្ឋ  California 

្�គមៃ៍  រប្់ សយើង, ភាគ សបចើៃ បតរូវ ការ េំសៅ ដា្្ៃ, ការ ្ររ,  ស្វា្ុខ 

ភាព ្ ្លូវ ចិត្ត ៃិងការ   ព្យា បាេ ថា្្ំ  ស�ៀៃ, ៃិងស្វា ៃតីតិ ្ ម្ែ ទាកម្ម។

(b) នត ជា អេ័ព្វ រដ្ឋ California ក៏ជា រដ្ឋ ោំ មុខ កននុង បបសទ្ កននុង  

ចំៃួៃ អតតីត យុទ្ធ ជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង ចំៃួៃ សៃះ បបន�េ 25 ភាគ 

រយ នៃចំៃួៃ អតតីត យុទ្ធជៃគា្្ៃ ្ ្ះ្នម្ែងនៃ បបសទ្ ទាំង មូេ នដេ 

រ្់ សៅ កននុង រដ្ឋ California, បបន�េ 19,000 ោក់  ជា អតតីត យុទ្ធ ជៃ។ 

សោងតាមការិោេ័យ បសវ បជាវ សៅ California បកុង Los Angeles គឺ 

សេខ មួយ នៃ ចំៃួៃអតតីត យុទ្ធ ជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង បោ្្ប់ មកតំបៃ់ San 

Diego សៅ   សេខទតី បតី ស�ើយ តំបៃ់ស្នរ San Francisco សៅ សេខទតី បបាំ បួៃ។

(c) ជា បនៃ្ថម សទៀត មុខមាត់ នៃ បណា្្អតតីត យុទ្ធ ជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែងកននុង 

បបសទ្គឺ នបប បបរួេសដាយ  ភាគ សបចើៃអតតីត យុទ្ធ ជៃ OIF/OEF រក  ស�ើ� 

ខ្លួៃ  សគ  ថា មាៃការធា្្ក់  ចុះប្ឺតៗ្ំសៅសៅរកការ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង ៃិង 

កំស�ើៃ ខាងអតតីត យុទ្ធជៃជា ស្្តតី ៃិងកូៃៗ រប្់ សគ បញ្លូេកាៃ់ នត សបចើៃ 

ស�ើងៗសៅកននុង បបជា សស្្តនៃ អតតីត យុទ្ធ ជៃគា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង។

(d) ជា មួយ ៃឹងអបតា ខ្ព្់ រប្់ សគអំពតី ជំងឺ ធា្្ក់ ទឹក ចិត្តសបកាយ សពេ មាៃ 

សបគាះ ថា្្ក់ ស�ើយ, រំសោេ បំរាៃសរ ជាតិ ជាប់ បតរួត បតា, ៃឹងៃិកម្ម ភាព បពម 

ទាំង ឧប្ែត្តិស�តុខ្ព្់ នៃបទ  ពិសសធការ ប៉ះ ទង្គិច ្ ្លូវ សេទសដាយ អតតីត យុទ្ធ 

ជៃ សេទស្្តតី រប្់ សយើង អតតីត យុទ្ធ ជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង បច្នុ ប្ែៃន  ពួក សគ ទាំង 

អ្់ សោះ ជា �យៗ សច� ចូេ  កននុង មៃ្តីរ �ុំ ឃាំង, មៃ្តីរ សពទ្យ, ៃិង កម្ម វិធតីព្យា 

បាេ ,  ការ ទា� ស្វា ចុះជា វិ្មាមាបត សដាយមិៃ បាៃ ទទួេស្វា បតឹម 

បតរូវ្ំរាប់ សធ្វើ ឲ្យ ស្្ថរភាព កននុងជតីវិត រប្់ សគ។

(e) អង្គ ៃតីតិ បញ្ញត្តិ បតរូវ នតរក មសធ្យា បាយទូេំទូោយ, ្បមប ្ បមរួេ, 

ស�ើយ នដេ មាៃ បប្ិទិ្ធ ភាពសេើនថ្ ស្្សងៗ្ំរាប់ ស្្ើយ តបសៅ ៃឹង ស្ចក្តតី

 បតរូវ ការេំសៅ ដា្្ៃនៃ អតតីត យុទ្ធ ជៃ រប្់ សយើង។ មសធ្យា បាយ រសបៀប  សោះគួរ 

នតមាៃ អាៃុភាព សេើ ធៃ ធាៃសធារ�ៈ ៃិងឯក  ជៃ ស�ើយ ៃឹង្បមបសៅ 

ៃឹង ស្វា េំសៅ ដា្្ៃ។

(f) បបាំ ឆ្្ំ មុៃ ពេរដ្ឋ California ោ៉្ងសេើ្ េុបបាៃបញ្្ក់ 

អះអាងៃូវ ការ ដឹង គុ� រប្់ សគចំសរាះ អតតីត យុទ្ធ ជៃ រប្់ សយើងសដាយ 

ការ អៃុ ម័ត ្ំស�ើ បបជា មតិ 12,ទឹក បបាក់បបាំបួៃ រយោៃដុោ្្រ 

($900,000,000) កាតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តីទូ សៅមាៃ សគាេ បំ�ងជួយ 

អតតីត យុទ្ធ ជៃ ជា ពិស្្ គឺទិ� ្ ្ះបគរួសរ សទាេ, ចំការ, ៃិង ្ ្ះ ចេ័ត តាម 

រយៈកម្ម វិធតី កម្តីទិ� ្ ្ះ CalVet។

(g) សដាយ សរ វិបត្តិស្ដ្ឋ កិច្កននុង បបសទ្ ៃិងការថយ ចុះន្នក េំសៅ 

ដា្្ៃ ៃិង ការ នបប បបរួេនៃ បបជាសស្្តនៃអតតីត យុទ្ធ ជៃ រប្់ សយើង កម្ម 

វិធតីចំការ ៃិងកម្ម វិធតី កម្តីទិ� ្ ្ះ ដូច បាៃ អៃុ ម័ត៌សដាយ ្ំស�ើ បបជា មតិ  

12, ឋិតសបកាម ការសជឿទុក ចិត្ត ជា្ំខាៃ់។ បបាំ ឆ្្ំ តាំង ពតីស្ចក្តតី អៃុម័តិទឹក 

បបាក់សព�បបាំបួៃ រយោៃដុោ្្រ ($900,000,000) សៅ នត មិៃបាៃ 

ចំណាយដូច ន្នក នៃបបាំ រយ ោៃ ដុោ្្រ ($500,000,000) ពតី ្ំស�ើ បបជា 

មតិ 32, នដេបាៃ អៃុ ម័តិ សដាយ  អនក  សបាះ  សឆ្្ត in 2000។

(h) ខ�ៈ សពេ នដេ ស្ចក្តតី បតរូវ ការ រប្់ អតតីត យុទ្ធ ជៃ្ំរាប់េំសៅ 

ដា្្ៃ ព�ុ បគរួសរនដេមាៃ តនម្ សថាក េ្មម , ឧបត្ថម្ភកិច្ , ៃិង អៃ្តរ កាេសៅ 

នតមិៃ បាៃ ជួប តាម តបមរូវការ ស�ើយ មាៃ ធៃធាៃ សធារ�ៈ ៃិងឯកជៃ 

សៅ នត មាៃ្ំរាប់ កននុង សគាេ បំ�ង សៃះ សៅសបកាម កង្វះ ខាត ន្នក សបបើ បបា្់។

(i) អនក សបាះ សឆ្្ត California គួរ នតអៃុញ្្ត ឲ្យ មាៃឱកា្កននុង ការ 

នកទបមង់្ំស�ើ បបជា មតិ 12 កម្ម វិធតី ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី រប្់ អតតីត យុទ្ធ ជៃ 

ឲ្យ មាៃ ភាព បបស្ើរ កននុង ការ ស្្ើយ តបសៅ ៃឹង ស្ចក្តតី បតរូវ ការ ន្នក េំសៅ ដា្្ៃ 

បពម ទាំងការ នបប បបរួេ នៃ បបជា សស្្តកននុង បណា្្អតតីត យុទ្ធ ជៃ បច្នុ ប្ែៃន។

(j) ច្បាប់្ញ្្ប័�្ណកម្តី ឆ្្ំ 2014 នៃការការរារេំសៅដា្្ៃអតតីតយុទ្ធជៃ 

ៃិងជៃគា្្ៃ្្ះ្នម្ែងរប្់អតតីតយុទ្ធជៃ ៃិង នក ទបមង់ បបាំ មួយ រយ 

ោៃ ដុោ្្រ ($600,000,000) នៃទឹក បបាក់ នដេ មាៃ បសប់  ្ំស�ើ បបជា 

មតិ 12 បបាក់្ញ្្ ប័�្ណកម្តី អៃុញ្្ត ្ ំរាប់ ្ ំ�ង់  ៃិងការ ស្្រ ស�ើង 

វិ� នៃេំសៅ ដា្្ៃ ព�ុ បគរួសរ ្ ំរាប់អតតីត យុទ្ធ ជៃ ៃិងគសបមាង អាទិភាព 

នដេ ប្ប ៃឹង េំសៅ ដា្្ៃ ជា មួយ ៃឹង ស្វា ោោ។ សទាះ បតី ជា មួយ ៃឹងការនក 

ទបមង់ នៃបបាក់ ពតី្ញ្្ ប័�្ណ កម្តី ច្បាប់ សៅ នត រក្សា ទុក ចំៃួៃសេើ្ ពតី រាក់ 

កណា្្េមួយ រាៃ់ ោៃដុោ្្រ ្ ំរាប់ អត្ថិភាព នៃកម្ម វិធតី ចំការ CalVet ៃិង 

កម្ម វិធតី បបាក់ កម្តីទិ� ្ ្ះ។

(k) ច្បាប់ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី  នៃ ការការ រារ េំសៅ ដា្្ៃ អតតីត យុទ្ធ ជៃ ៃិង 

ជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង នៃឆ្្ំ 2014 ៃិង ពបងតីកជសបមើ្េំសៅ ដា្្ៃ  ៃិង 

ស្វា្ំរាប់ អតតីត យុទ្ធ ជៃ, បប្ិទិ្ធភាព ចំណាយមាៃ អាៃុភាព សេើ ដុោ្្រ 

សធារ�ៈ, កាត់ បៃ្ថយចំៃួៃ អតតីត យុទ្ធ ជៃគា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង ៃិងតនម្ ចូេ 

រួម សធារ�ៈរប្់ វា ស�ើយ ដាក់ California សៅជួរ ខាង មុខនៃ កិច្ បបឹង 

នបបង រប្់ បបជា ជាតិ សយើង សដើម្ែតី បញ្ប់ ៃូវការគា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង នៃ អតតីត យុទុ្ធ 

ជៃ រប្់ សយើងឲ្យ មាៃ កននុង កននុង ឆ្្ំ 2015។

998.542។ (a) ច្បាប់កាតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តីទូ សៅរប្់ រដ្ឋ (ជំពូក 

4 (ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ ៃឹង  វគ្គ 16720) នៃ ភាគ 3 នៃ ន្នក 4 នៃ ចំ�ង សជើង 

2 នៃបកម រដា្្ េិបាេ), ដូច បាៃ  នក នបប ពតី សពេ មួយ សៅ សពេ មួយ ពុំ សោះ សទ 

វាសេើក នេង នតមាៃ ្ ្តេ់ ជូៃ កននុង សៃះ គឺ បតរូវ បាៃ អៃុ ម័តិកននុង សគាេ បំ�ង 

្ំរាប់ ការសច� (issuance) ,  ការ េក់,  ៃិង ការ បង់ ្ ង នៃ, សបើ ពុំ សោះ 
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សទមាៃ ្ ្តេ់ សដាយ សគារព សៅ,  ្ញ្្ ប័�្ណ បាៃ អៃុម័តៃឹង បតរូវ សច� សដាយ 

មាបតា សៃះ, បពម ទាំង បបការ ោោ សៅ កននុង ច្បាប់ សោះ ក៏ មាៃ ដាក់ បញ្លូេសៅ 

កននុង  មាបតា សៃះ ដូច បបការ ្ ស្្សងៗ មាៃ នចង សព� សេ� កននុង មាបតា ។ រាេ់ 

ឯក សរ សោង ទាំង អ្់  សៅ កននុងមាបតា សៃះ  "កននុង សៃះ" គឺ ្ ំសៅ ទាំង ពតីរ ទាំង 

មាបតា សៃះ ៃិង ច្បាប់ សោះ។

(b) ្ំរាប់ កននុង សគាេ បំ�ង នៃ ច្បាប់ កតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តីទូ សៅ រប្់ 

រដ្ឋ  បក្ួង កិច្ ការអតតីត យុទ្ធ ជៃគឺ ជា បក្ួង នតង តាំង បកុម បបឹក្សា។ បក្ួង 

កិច្ ការអតតីត យុទ្ធ ជៃបតរូវនត អៃុ វត្តៃ៍ៃូវ ករ�តីកិច្ រប្់ បកុម  បបឹក្សា  សដាយ 

មាៃ កិច្ ពិភាក្សា ជាមួយ ៃឹងទតី ភា្្ក់ ្ររ �ិរញ្ញវត្ថនុេំសៅ ដា្្ៃ រដ្ឋ California 

ៃិងបក្ួង េំសៅ ដា្្ៃ ៃិងអេិវឌ្ឍៃ៍្� គមៃ៍។

998.543។ ដូចបាៃ សបបើ កននុង សៃះ  វាក្យ ្ ័ព្ ខាង សបកាម សៃះមាៃ ៃ័យ ថា ៖

(a) "បកុម បបឹក្សា" មាៃៃ័យថា បក្ួង កិច្ ការ អតតីត យុទ្ធ ជៃ។

(b) "្ញ្្ប័�្ណ កម្តីអតតីត យុទ្ធ ជៃ" មាៃ ៃ័យ ថា្ញ្្ប័�្ណ កម្តី អតតីត 

យុទ្ធ ជៃ, ជា កាតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តីទូ សៅរប្់ រដ្ឋ នដេ បតរូវ បាៃ សច�ឲ្យ 

សដាយ  អៃុ សោម តាមមាបតា សៃះ អៃុ ម័តិ យកតាម បបការ ោោកននុង ច្បាប់ 

កាតព្វ  កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តីទូ សៅរប្់ រដ្ឋ។

(c) "ច្បាប់្ញ្្ប័�្ណ កម្តីអតតីត យុទ្ធ ជៃ" មាៃ ៃ័យ ថា មាបតា សៃះបាៃ 

អៃុញ្្ត ឲ្យ សច� ច្បាប់ កាតព្វ  កិច្  ្ ញ្្  ប័�្ណ កម្តី ទូ  សៅ រប្់  រដ្ឋ  ស�ើយ  

អៃុ ម័តិ យក តាម ច្បាប់កាតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តីទូ សៅរប្់ រដ្ឋ សដាយ បបការ 

សោង។

(d) "គ�ៈកម្ម ការ" មាៃ ៃ័យ ថា ជា េំសៅ ដា្្ៃ ្ ំរាប់ គ�ៈកម្ម ការ 

�ិរញ្ញ វត្ថនុ  អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ នដេបតរូវ  បាៃ  បសងកើត  ស�ើង  សដាយ  អៃុ  សោម  តាម   វគ្គ 

998.547។

(e) "មូេៃិធិ" មាៃ ៃ័យ ថា ជា េំសៅ ដា្្ៃ ្ ំរាប់ មូេ ៃិធិអតតីត  យុទ្ធ  ជៃ 

នដេបតរូវ  បាៃ  បសងកើត  ស�ើង  សដាយ  អៃុ  សោម  តាម វគ្គ 998.544។ 

998.544 ។ (a) ្ញ្្ប័�្ណ កម្តីកននុង ចំៃួៃ្រុបបបាំមួយ រយ ោៃ ដុោ្្រ 

($600,000,000), ឬ កននុង ចំៃួៃប៉ុៃ សោះស�ើយ  គឺ ចាំ បាច់  មិៃរួម បញ្លូេ 

ចំៃួៃនៃ ការ បង្វិេ្ង វិ� ៃៃ ្ ញ្្ប័�្ណ  កម្តី, កននុង ចំៃួៃប៉ុៃ សោះស�ើយ  

គឺ ចាំ បាច់ , បបន�េ អាច បតរូវ បាៃ សច� ឲ្យ ៃិងេក់ សដើម្ែតី ្ ្តេ់ មូេៃិធតីមួយ 

្ំរាប់ អៃុវត្តៃ៍ តាម សគាេ បំ�ង ដូច មាៃ បញ្្ក់ សៅ កននុង អៃុ ន្នក (b) 

ស�ើយ ្ ំរាប់ បង់ ្ ង្ំរាប់  មូេ ៃិធិ បង្វិេនៃ ការ ចំណាយ រប្់្ញ្្ 

ប័�្ណ កម្តី កាតព្វ កិច្ ទូ សៅ សដាយ អៃុ សោម តាម វគ្គ 16724.5 នៃ បកម រដា្្ 

េិបាេ។ ច្បាប់្ញ្្ប័�្ណ កម្តីអតតីត យុទ្ធ ជៃ,  កាេ ណា បតរូវ បាៃ េក់, គួរ 

នត បតរូវចាត់ ទុក ថា មាៃ ្ ុពេ ភាព  ស�ើយ ជា កាតព្វ កិច្ នដេ បតរូវ នត បប តិ បត្តិ  

តាមនៃ រដ្ឋ  California ស�ើយ ៃឹង សដាយ សស្្ះ បតង់  ៃិងសបកឌិត នៃរដ្ឋ 

California គឺ កននុង សៃះ ្ ូម្ៃ្យា ថា ៃឹង បង់ បបាក់ ឲ្យ បាៃ សទៀង ទាត់ ទាំង 

បបាក់ សដើម  ៃិង បបាក់ ការ ្ ង្ញ្្ប័�្ណ កម្តីអតតីត យុទ្ធ ជៃជា បបាក់ សដើម 

ស�ើយ ការ បបាក់ កា្្យ ជាបំ�ុេ  ៃិង អាចបង់ ្ ង។

(b) បបាក់  ចំស��  នៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ បតរូវបាៃ សច� 

ៃិង េក់ អៃុសោម តាម វគ្គ សៃះគួរ នត្្តេ់ េទ្ធ ភាព ដេ់ បកុម បបឹក្សា 

្ំរាប់ កននុង សគាេ បំ�ង បសងកើត ៃូវ មូេ ៃិធិ មួយ ្ ំរាប់ ្ ្តេ់ េំសៅ ដា្្ៃ 

ព�ុ បគរួសរ ្ ំរាប់ អតតីត យុទ្ធ ជៃ ៃិងបគរួសរ រប្់ សគសដាយ អៃុសោម 

តាមច្បាប់ការ រារជៃ គា្្ៃ ្ ្ះ ្ នម្ែង ៃិងេំសៅដា្្ៃសំ្ប់ អតតីតយុទ្ធ ជៃ 

នៃ ឆ្្ំ 2014 (មាបតា 3.2 (ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ វគ្គ 987.001)), ៃិងការ អៃុ ម័ត 

េក្ខៃ្តិកៈណាមួយ បៃ្ត បោ្្ប់នដេ នក នបបច្បាប់ សោះ ឬ អៃុ ម័ត ឬនកនបប 

ច្បាប់ ណា មួយ នដេ សកើត ស�ើងតាម  សបកាយកននុង សគាេ បំ�ង្្តេ់ េំសៅ 

ដា្្ៃដេ់ អតតីត យុទ្ធ ជៃ ៃិង បគរួសរ រប្់ សគ។

(c) អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ អាច  ពតី សពេ មួយ សៅ  មួយ សពេ សដាយមាៃ្ំស�ង 

សឆ្្ត ភាគ សបចើៃ នក នបប បបការ ោោ នៃ ច្បាប់ សៃះកននុង សគាេ បំ�ងពបងឹង 

្មត្ថ ភាព   បប្ិទិ្ធ  ភាព  ៃិង គ� សៃយ្យ  ភាព នៃ  កម្ម  វិធតី  ឬ្ំរាប់ កននុង សគាេ 

បំ�ង  ពបងតីកសគាេ សៅ កម្ម វិធតីឲ្យ បាៃ ទូេំ ទូោយ នថម សទៀត។

(d) បបាក់  ចំស��  នៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ បតរូវបាៃ សច� ៃិង 

េក់ អៃុសោម តាម វគ្គសៃះបតរូវ ដាក់ បញ្លូេ កននុង  មូេ ៃិធិអតតីតយុទ្ធ ជៃ្ំរាប់ 

េំសៅ ដា្្ៃ នដេ កននុង សៃះសគ បាៃ បសងកើត រួច ស�ើយ។

998.546។ ្ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ នដេ បាៃ អៃុញ្្ត សដាយ 

មាបតា សៃះបតរូវ នត  បាៃសរៀប ច,ំ បបតិ បត្ត,ិ សច�, េក,់ បង,់ ៃិងដូរយក ដូច  

មាៃ ្ ្តេ់ សៅ កននុង ច្បាប់ កាតព្វ កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តី ទូ សៅរប្់ រដ្ឋ (ជំពូក 4 

(ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ ៃឹង  វគ្គ 16720) នៃ ភាគ 3 នៃ ន្នក   4 នៃចំ�ង សជើង 2 

នៃបកម រដា្្ េិបាេ), ៃិងរាេ់ បបការ ទាំង អ្់  នៃ ច្បាប់ សោះ សេើក នេង 

នតកននុង អៃុ ន្នក (a) ៃិង (b) នៃ វគ្គ 16727 នៃ បកម រដា្្ េិបាេ , គួរនត 

អៃុវត្តកននុង្ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ  ស�ើយ កននុងមាបតា សៃះ ស�ើយ តាំង 

ពតី សៃះ សៅ បតរូវ ដាក់ បញ្លូេ កននុង មាបតា សៃះដូច តាម ការ នចង សព� សេ� សៅ 

កននុងមា បតា សៃះ។

998.547។ ្ំរាប់ នតកននុងសគាេ បំ�ង នៃ ការ អៃុញ្្តការ សច� ៃិង 

េក់ សដាយ អៃុ សោមសៅ តាម ច្បាប់ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី កាតព្វ កិច្ ទូ សៅរប្់ 

រដ្ឋនៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ នដេ បាៃ អៃុញ្្ត សដាយ មាបតា សៃះ, 

គ�ៈកម្មការ �ិរញ្ញ វត្ថនុ  េំ សៅ  ដា្្ៃ ្ ំរាប់អតតីតយុទ្ធ ជៃ នដេ កននុង សៃះសគ បាៃ 

បសងកើត រួច ស�ើយ ្ំរាប់ កននុងសគាេ បំ�ង នៃ មាបតា សៃះ, គ�ៈកម្មការ �ិរញ្ញ 

វត្ថនុ  េំ សៅ  ដា្្ៃ ្ ំរាប់អតតីតយុទ្ធ ជៃ គឺ "គ�ៈកម្ម ការ" ជាវាក្យ ្ ័ព្ បតរូវ បាៃ 

សបបើ សៅកននុង ច្បាប់  ្ ញ្្  ប័�្ណ កម្តី កាតព្វ កិច្ ទូ សៅរប្់ រដ្ឋ។  គ�ៈកម្មការ 

មាៃ រួម ៃូវ អនកបតរួតបតា�ិរញ្ញវត្ថនុ (Controller), ស�រញ្ញិក, ោយក �ិរញ្ញិក, 

សេខាធិការរា�ិជកម្ម, ស្វា អនក  សបបើ  បបា្់, ៃិងេំសៅ ដា្្ៃ,  ៃិងសេខា 

ធិការកិច្ ការ អតតីត យុទ្ធ ជៃ, ឬ អនក តំណាងបតរូវ បាៃ នតង តាំង រប្់ សគ។ 

ស�រញ្ញិក គួរ បំសរើ ជា បបធាៃ រប្់ គ�ៈកម្ម ការ។ ចំៃួៃ ភាគ សបចើៃ រប្់ 

គ�ៈកម្ម ការអាច សធ្វើ្កម្ម ភាព ្ ំរាប់គ�ៈកម្ម ការ ទាំង  មូេ។

998.548។ គ�ៈកម្ម ការគួរនតជា អនកកំ�ត់ ថា សតើវា ជា ការ ចាំបាច់ 

ឬគួរ ឲ្យ ចង់ កននុង ការ សច� ្ ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ នដេ បាៃ អៃុញ្្ត 

សដាយ មាបតា សៃះ សដើម្ែតី បំសព� កិច្ ការ ្ កម្ម ភាព ដូច មាៃ បញ្្ក់ ជា ពិស្្ 

សៅ កននុង វគ្គ 998.544 ស�ើយ សបើ  ដូសចា្្ះ នមៃ ចំៃួៃ នៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី នដេ ៃឹង 

បតរូ វ សច� ឲ្យ ៃិងេក់។ បញ្្សកើត  ស�ើងបៃ្តៗនៃ្ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី អតតីត  យុទ្ធ  

ជៃ អាច បតរូវ បាៃ អៃុញ្្ត ៃិង េក់ សដើម្ែតី អៃុវត្តៃ៍ ្ កម្ម ភាពទាំង សោះ ឲ្យ 

បាៃសជឿៃសេឿៃ ជា េំដាប់ ស�ើយ វា មិៃ ចាំបាច់សទ  នដេ ថា្ញ្្ ប័�្ណ  កម្តី 

អតតីត  យុទ្ធ  ជៃ នដេ បាៃ អៃុញ្្ត បតរូវ បាៃ សច�គឺ ៃឹង បតរូវ េក់ នតសៅ សពេ 

ណាមួយសោះ។

998.549។ បតរូវ មាៃ ការ បបមូេ បបាក់ ជា សរៀង រាេ់ ឆ្្ំ ស�ើយ កននុង រសបៀប 

ៃិង សពេ សវោ ដូច គា្្  ៃឹងរសបៀប បបមូេ បបាក់ ចំ�ូេ រប្់ រដ្ឋ ជា បនៃ្ថម សៅ 

ៃឹង បបាក់ ចំ�ូេ ធម្ម តា រប្់ រដ្ឋ ចំៃួៃ ្ រុប្េ គឺ ចំៃួៃនដេ បាៃ តបមរូវ ឲ្យ 

បង់ ្ ងសេើ បបាក់ សដើម ៃិង ការ បបាក់  ្ ំរាប់ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី សរៀង រាេ់ ឆ្្ំ។ 

សៃះ ជា ករ�តីកិច្ រប្់ មសៃ្តតីោោ នដេ្្នុក ផ្្ក់ សដាយ រដ្ឋជា មួយ ៃូវ ករ�តីយ 

កិច្ឋណាមួយចំសរាះ ការ បបមូេ បបាក់ ចំ�ូេនដេ បតរូវ សធ្វើ ៃិង បតរូវ បំសព� 
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សរៀង រាេ់  ៃិងរាេ់ ្ កម្ម ភាពនដេ ចាំ បាច់ កននុង ការ បបមូេ បបាក់ ្ រុប ្ េ 

បនៃ្ថម សទៀត សោះ។

998.550។ ថ្វតី សបើ មាៃ វគ្គ 13340 នៃបកម រដា្្ េិបាេនដេ កននុង សៃះបតរូវ 

បាៃ បបមុង  ទុក ពតី  មូេ  ៃិធិ ទូ សៅសៅ កននុង រតោគារ រដ្ឋ កននុង សគាេ បំ�ងនៃ 

មាបតា សៃះ ចំៃួៃ នដេ ៃឹង ស្្មើ គា្្ ៃឹង ចំៃួៃ្រុបដូច ខាង សបកាម ៖

(a) ្រុប ចំៃួៃបបចាំ ឆ្្ំ  ចាំ បាច់ បង់ ្ ង ្ ំរាប់ បបាក់  សដើម ៃិង ការ បបាក់  

ចំសរាះ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តីនដេ បាៃ សច� ៃិង េក់ សដាយ អៃុ សោម តាមមាបតា 

សៃះ សដាយ បបាក់ សដើម  ៃិង ការ បបាក់  បតរូវ ដេ់ សពេ ្ ង ៃិងបង់ ្ ង វិ�។

(b) ្រុប ចំៃួៃ នដេ ចាំ បាច់ អៃុវត្តៃ៍ វគ្គ 998.551, បតរូវ បាៃ  បបមុង 

ទុកសដាយ មាៃគិត ពតី ឆ្្ំ សរសពើ ពៃ្ធ។

998.551។ ្ំរាប់ កននុង សគាេ បំ�ងអៃុវត្តិៃ៍តាម មាបតា សៃះ ោយក  

�ិរញ្ញវត្ថនុ អាច  អៃុ ញ្្តឲ្យ ដកសច� ពតីមូេ ៃិធិ ៃូវ ចំៃួៃនដេ មិៃ ឲ្យ សេើ្ 

ពតីចំៃួៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី នដេ មិៃ បាៃ េក់  នដេ បតរូវ បាៃ អៃុញ្្ត សដាយ 

គ�ៈ កម្ម ការ ្ ំរាប់ េក់ កននុង សគាេ បំ�ងអៃុវត្តិៃ៍ តាម មាបតា សៃះ។ ចំៃួៃ 

ណា ក៏ សដាយ នដេ បាៃ ដក សច� បតរូវ នតដាក់ បញ្លូេ កននុង មូេ ៃិធិ។ បបាក់ អ្វតី 

ក៏ សដាយនដេអាច មាៃ សបកាមវគ្គ សៃះគួ នតបង្វិេ សៅមូេ ៃិធតី ទូ សៅ  ពតី ្ េ 

ចំស�� បាៃ ទទួេពតី ការ េក់ ្ ញ្្ ប័�្ណ កននុង សគាេ បំ�ង អៃុវត្តៃ៍តាម 

មាបតា សៃះ។

998.552។ បបាក់ ទាំង អ្់ នដេ បាៃ ដាក់ បញ្លូេ កននុង មូេ ៃិធិ នដេ មក 

ពតី បុព្វោេ  ៃិង  បបាក់  ការ សកើៃ ស�ើងពតី ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី បាៃ េក់  មាៃ ចំៃួៃ 

សេើ្ ពតី ចំៃួៃ បុព្វ ោេបាៃ សបបើ ្ ំរាប់ នថ្ នៃការសច� ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តី  គួរ នត 

បបមុង ទុកកននុង មូេ ៃិធិ ស�ើយ គួរ នត សធ្វើ ឲ្យ មាៃ េទ្ធ ភាព្ំរាប់ ស្្រ ចូេ កននុង 

មូេ ៃិធិ ទូ សៅ ជា ឥ�ទាៃ្ំរាប់ ការ ចំណាយ ោោសដើម្ែតី ការ បបាក់ ្ ញ្្ 

ប័�្ណ កម្តី។

998.553។ សដាយ អៃុ សោម តាម ជំពូក 4 (ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ ៃឹងវគ្គ 

16720) នៃ ភាគ 3 នៃ ន្នក 4 នៃ ចំ�ង សជើង  2 នៃ បកម រដា្្ េិបាេ 

នថ្ចំណាយ  ទាំងអ្់  ឬ ន្នក ខ្ះនៃ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តីនដេ សច�ឲ្យ សបបើ 

បបា្់ បបន�េ បតរូវ បង់សដាយ ្ េ ចំស�� ពតី ្ ញ្្ ប័�្ណ រួម ទាំង បុព្វ 

ោេណាមួយ នដេ មក ពតីការ េក់  ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី។ តនម្ោោគួរ បតរូវ នត 

នចក រំនេកឲ្យ ្ មាមាបត រវាង កម្ម វិធតី ទទួេ មូេ ៃិធិ តាម  រយៈច្បាប់ ្ ញ្្ 

ប័�្ណ កម្តីសៃះ។

 998.554។ បកុម  បបឹក្សា  អាច ស្នើ ្ ុំឲ្យ មាៃ  គ�ៈ កម្មការ  វិៃិសោគ 

បបាក់ ទុៃ បញ្លូេ គា្្ សដើម្ែតី សធ្វើ កម្តីពតីគ�ៃតី  វិៃិសោគ  បបាក់ ទុៃ  បញ្លូេ 

គា្្,មាៃ រួម ទាំង ទបមង់ បតរូវ បាៃ អៃុ ញ្្ត ស្្សងៗ សទៀត នៃ�ិរញ្ញឹក បសណា្្ះ 

អា្ៃននដេ មាៃរួម កននុង សោះ នត មិៃកំរិត នត បកដា្ រា�ិជ្ជ កម្ម សដាយ អៃុ 

សោម សៅ ៃឹង វគ្គ 16312 នៃ បកម រដា្្ េិបាេ ្ ំរាប់ កននុង សគាេ បំ�ងអៃុវត្តៃ៍ 

តាម មាបតា សៃះ។ ចំៃួៃ នដេ បាៃ ស្នើ ្ ុំ មិៃ បតរូវ សេើ្ ពតី ចំៃួៃ្ញ្្ ប័�្ណ 

កម្តី មិៃ បាៃ េក់  នដេ គ�ៈ កម្មការ, តាម ដំសណាះ បសយ, បាៃ អៃុញ្្ត 

ឲ្យ េក់កននុង សគាេ បំ�ង អៃុវត្តៃ៍ តាម មាបតា សៃះ។ បកុម បបឹក្សារបតរូវ 

បបតិបត្តិៃូវឯកសរទាំងឡាយ ណា នដេ បាៃ តបមរូវ សដាយ គ�ៈ កម្មការ  

វិៃិសោគ បបាក់ ទុៃ បញ្លូេ គា្្ ្ ំរាប់ ទទួេ  ៃិង បង់្ងបបាក់ កម្តី។ ចំៃួៃ 

ណាមួយ នដេ បាៃឲ្យ ខ្តីគួរ នត ដាក់ បញ្លូេ សៅ កននុង មូេៃិធិនដេបាៃ    សបតៀម  

បបមុង  ទុកសដាយ បកុម បបឹក្សាសដាយ អៃុសោម តាមមាបតា សៃះ។

998.555។ ្ញ្្ ប័�្ណកម្តី អាច បតរូវបង្វិេ ្ ង វិ�សដាយ អៃុសោម ជា 

មួយ ៃឹង មាបតា 6 (ចាប់ ស្្តើម ជាមួយ ៃឹង  វគ្គ 16780) នៃ ជំពូក 4 នៃ ភាគ 3 

នៃ ន្នក  4 នៃ ចំ�ង សជើង 2 នៃ បកម រដា្្ េិបាេ នដេ ជា ន្នកនៃ ច្បាប់ កាតព្វ 

កិច្ ្ ញ្្ ប័�្ណកម្តី ទូ សៅរប្់ រដ្ឋ។ បាៃ អៃុម័តិ សដាយអនក សបាះ សឆ្្តរប្់ 

រដ្ឋ្ំរាប់ការ សច�្ញ្្ ប័�្ណ បាៃ អធិប្បាយ សៅ កននុង មាបតា សៃះរួមៃឹងការ 

យេ់ បពមនៃ ការ សច� ្ ញ្្ ប័�្ណ ណា មួយ នដេ បាៃ សច�ឲ្យ បង្វិេ 

្ងៃូវ ្ ញ្្ ប័�្ណនដេ បាៃ សច� ជា សេើក ដំបូងសបកាម មាបតា សៃះ  ឬ្ញ្្ 

ប័�្ណ  បាៃ  សច�ការ បង្វិេ បបាក់ ្ ង នដេ បាៃ សច� ពតី មុៃ មក។

998.556។ ថ្វតី សបើបបការ ោោ ស្្សងសទៀត នៃមាបតា សៃះ ឬ ច្បាប់្ញ្្ 

ប័�្ណ កម្តី កាតព្វ កិច្ ទូ សៅ រប្់ រដ្ឋ ស�រញ្ញឹកអាច រក្សា ទុកគ�ៃតីយសដាយ 

ន�ក្ំរាប់ ការ សធ្វើ វិៃិ សោគនៃ បបាក់  ចំស�� ពតី ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តី ៃិងការ 

សធ្វើ វិៃិ សោគនៃ ចំ�ូេ នដេ  បាៃ  មក ពតី ្ េ ចំស�� ទាំង សោះ។ 

ស�រញ្ញឹកអាច សបបើ  ឬ ប្រ្្ប់ ឲ្យសបបើ បបាក់ចំស�� ឬ បបាក់ ចំ�ូេ្ំរាប់ បង់  

ឲ្យ បបាក់ បង្វិេមក វិ� (rebate), ទ�្ឌ កម្ម , ឬ បបាក់ បង់ ស្្សងៗ សទៀត នដេ 

តបមរូវ សបកាម ច្បាប់ ្ � ព័ៃ្ធ ឬ សធ្វើ ្ កម្ម ភាពដ៏នទៗ សទៀត, កននុង ក្តតី សគា រពដេ់ 

ការ សធ្វើ វិៃិ សោគ ៃិង ការ សបបើ បបា្់ បបាក់ ចំស��បាៃ ពតី្ញ្្ ប័�្ណ កម្តី  ឬ 

ការ នដេ គួរ ឲ្យ ចង់ បាៃសបកាម ច្បាប់  ពៃ្ធរប្់រដ្ឋការ្� ព័ៃ្ធ ឬ ទទួេ ៃូវ 

្េ បបសោជៃ៍ស្្សងៗ សទៀត សបកាម   ច្បាប់ ្ � ព័ៃ្ធកននុង ោមនៃ មូេ ៃិធិ រប្់ 

រដ្ឋ សៃះ។

998.557។ អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ កននុង សៃះ រក ស�ើ� ស�ើយ បបកា្ ថា   សដាយ 

សរបបាក់ ចំស�� បាៃ ពតី ការ េក់ ្ ញ្្ ប័�្ណ កម្តីនដេ បាៃ អៃុញ្្ត 

សដាយ មាបតា  សៃះគឺ មិៃ នមៃ ជា "បបាក់ ចំស��នៃពៃ្ធ" សដាយ រាក្យ សោះ 

បតរូវ បាៃ សបបើសៅ កននុង មាបតា XIII B នៃរដ្ឋ ធម្ម ៃុញ្ញនៃរដ្ឋ California ការ 

បង់ នថ្ ្ ំ�ងនៃ បបាក់ ចំស�� ទាំង ឡាយ គឺ មិៃនមៃ ជា កម្ម វត្ថនុ្ំរាប់ ការ 

កំរិតោោនដេ បាៃ ដាក់ សដាយ មាបតា ៃសោះ។

្ំស�ើ បបជា មតិ 42

ការ សធ្វើ វិសសធៃកម្ម សៃះ បតរូវ បាៃ ស្នើ ស�ើង សដាយរដ្ឋធម្មៃុញ្ញ រ ប្់ 

បពឹទ្ធ្ភា វិសសធៃកម្ម 3 នៃ ឆ្្ំ 2013–2014 អង្គ បបជុំ ធម្មតា (ដំសណាះ 

បសយ ជំពូក 123, េក្ខៃ្តិកៈ នៃ ឆ្្ំ 2013) បាៃ នក នបបរដ្ឋធម្មៃុញ្ញ  

California សដាយ ការ សធ្វើ វិសសធ ៃកម្ម វគ្គ តាំង ពតី សោះ មក; ដូសចនះ ស�ើយ 

បបការ ថ្មតី នដេ បាៃ ស្នើ ឲ្យ ដាក់ បនៃ្ថមគឺ មាៃ សបាះ ពុម្ព ជា បបសេទ អក្សរ សបទត 

្ំរាប់ ្ ំគាេ់ ថា បបការ ទាំង សោះ គឺ ថ្មតី។

្ំស�ើ សធ្វើ វិសសធ កម្ម សេើ 
វគ្គ 3 នៃមាបតា I ៃិង វគ្គ 6 នៃ មាបតា XIII B

ទតីមួយ—នដេ ថា វគ្គ 3 នៃ មាបតា I តាំង ពតី សោះ មក គឺបតរូវនក  នបប  ឲ្យ អាៃ 

ថា ៖

វគ្គ 3។  (a) ពេ រដ្ឋ មាៃ ្ ិទ្ធិន�ោំ អនក តំណាង រប្់ សគ ដាក់ 

បដ្ឋោេិខិត រដា្្ េិបាេ រប្់ សគ្ំរាប់សេើក ស�ើងៃូវ សរទុក្ខ ៃិង ស្រើ ភាព 

នៃ ការជួប ជុំគា្្ ពិភាក្សា សដាះ បសយ្ំរាប់ រក ្ េ បបសោជៃ៍ េ្អ រួម គា្្។

(b) (1) ពេរដ្ឋ មាៃ ្ ិទិ្ធ ទទួេ ព័ត៌មាៃ នដេ ទាក់ ទង ៃឹង ការ ដឹក ោំសធ្វើ 

អាជតីវកម្ម រប្់ ពេរដ្ឋ  ៃិង ដូសចនះ ស�ើយ អង្គ បបជុំសធារ�ៈ ៃិងការ 

្រស្រ អំពតី មសៃ្តតី សធារ�ៈ ៃិង ទតី ភា្្ក់ ្ររ ោោ បតរូវ សបើក ចំ�រ្ំរាប់ ការ រិះ 

គៃ់ ជា ស ធារ�ៈ។ 

(2) េក្ខៃ្តិកៈ, បទ បញ្ញត្តិ តុេការ, ឬអំណាចស្្សងៗ សទៀត រួម ទាំងបកម 

ោោ នដេ មាៃ  បប្ិទិ្ធ ភាព សៅ ចំកាេ បរិសចឆេទ ចូេ ជា ធរមាៃនៃអៃុ ន្នក 

សៃះ គួរ នត បតរូវ បកបសយឲ្យ បាៃ ទូេំ ទូោយ សបើ ្ ិៃ ជា ្ ិទិ្ធ ទទួេ ព័ត៌មាៃ 
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រប្់ ពេ រដ្ឋបតរូវ បាៃ សបជាម នបជង សេើក ដំសកើង នត បក បសយ ចសង្អៀត  សបើ ្ ិៃ 

ជាវា កំរិត្ិទិ្ធ ទទួេ។ េក្ខៃ្តិកៈ, បទ បញ្ញត្តិ តុេការ, ឬអំណាចស្្សងៗ 

សទៀតនដេបាៃ អៃុ ម័តិ ទទួេ យកសបកាយ កាេ បរិសចឆេទចូេ ជា 

ធរមាៃនៃអៃុ ន្នក សៃះ នដេ កំរិត ្ ិទិ្ធ ទទួេ   គួរ នតបតរូវទទួេ យក ជា 

មួយ ៃឹង ការ រក ស�ើ�ៃូវ ការ ប្រ្្� ពតី ្ េ បបសោជៃ៍ នដេ បតរូវបាៃ ការ 

រារសដាយការ កំរិត  ៃិង ស្ចក្តតី បតរូវ ការ្ំរាប់ ការ្េ បបសោជៃ៍ សោះ។ 

(3) គា្្ៃ អ្វតី សៅកននុងអៃុបបការ សៃះ បតរូវ សបបើ ជំៃួ្ ឬ នក នបប ្ ិទិ្ធ  ៃិង្ិទិ្ធ ឯក 

ជៃនដេ បាៃ ធាោ សដាយ វគ្គ 1 ឬឥទ្ធិ ពេ នៃការ ្ ង់ េក្ខ ៃ្តិកៈ, បទ បញ្ញត្តិ 

តុេការ, ឬអំណាចស្្សងៗ សទៀតកននុង វិសេភាពនៃ ការ រារ ្ ិទិ្ធចំសរាះ ្ ិទិ្ធ 

ឯកជៃ រួម ទាំងទបមង់នៃៃិតិវិធតីស្្សងៗនដេ បគប់ បគង សេើ ការរកស�ើ� ថា 

ឬ ការបសញ្� ព័ត៌មាៃរាក់ ព័ៃ្ធ ៃឹងការ បំសព�កិច្ ការរប្់ មសៃ្តតី ឬគុ� 

្ម្ែត្តិវិជា្្ ជតីវៈរប្់ មសៃ្តតី ្ ៃ្តិភាព។

(4) គា្្ៃ អ្វតី សៅកននុងអៃុបបការ សៃះ បតរូវ សបបើ ជំៃួ្ ឬ នក នបបបបការ ណាមួយ 

នៃរដ្ឋធម្មៃុញ្ញ រួម ទាំងការ ធាោនដេ ថាជៃ ណា មួយមិៃ បតរូវ បាៃ ដក ្ ិទ្ធិនៃ  

ជតីវិតរ្់ សៅ, ស្រើភាព, ឬអចេៃវត្ថនុ សដាយ គា្្ៃៃិតិវិធតី បតឹម បតរូវ តាម 

ច្បាប់ឬបដិស្ធការ ការរារ្មធម៍នៃ ច្បាប់ ដូច មាៃ ្ ្តេ់ សៅ កននុង វគ្គ 7។

(5) អៃុ ន្នក សៃះ មិៃេុប សចាេ ឬ ៃិរាករ�៍ ជាការ បញ្្ក់ ្ នម្តង ក្តតី ឬ 

ជាការ ជាប់ ទាក់ ទង ក្តតីៃូវរដ្ឋធម្មៃុញ្ញ ឬេក្ខៃ្តិកៈ សេើក នេង នត ្ ិទ្ធិ ទទួេ 

ប័�្ណ  សរ  ស ធារ�ៈ  ឬអង្គ បបជុំ នៃអង្គសធារ�ៈនដេមាៃ  បប្ិទិ្ធ ភាព 

សៅ ចំកាេ បរិសចឆេទ ចូេ ជា ធរមាៃនៃ អៃុ ន្នក សៃះ រួម ទាំង នត មិៃ កំរិតសេើ 

ច្បាប់  ណា  មួយ ការ  រារ ភាព ោក់ ការនៃ អាជា្្ធរ ៃិងកននុង្ំ�ុំ សរឿង ប�្ឹង 

សចាទ បបកាៃ់។

(6) គា្្ៃ អ្វតី សៅ កននុងអៃុ ន្នក សៃះ េុប សចាេ,  ៃិរាករ�៍, ជំៃួ្ ឬនក នបប 

ការ ការ រារ្ំរាប់ ភាពោក់ ការនៃ ៃិតិ វិធតី ៃិង ប័�្ណ សរនៃអង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ 

្មា ជិក រប្់ អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ ៃិង ៃិសោជិក រប្់ សគ, គ�ៈកម្មការ, ៃិងការ 

បបជុំ រប្់  គ� បក្ស  ៃសោ បាយនដេ ្ ្តេ់ សដាយ វគ្គ 7 នៃមាបតា  IV, ច្បាប់ 

រដ្ឋ, ឬបទ បញ្ញត្តិអង្គៃិតិ បញ្ញត្តិអៃុ ម័តិ ទទួេកននុង ការ ឲ្យ មាៃ ភាព សជឿៃ សេឿៃ 

ដេ់បបការ ោោ ឬ មិៃប៉ះ រាេ់ ដេ់កំរិតបពំ នដៃនៃការ អៃុញ្្ត បតរូវ បាៃ រក 

ស�ើ�កននុងតុោការ ឬៃិតិ វិធតី រដ្ឋ បាេអំពតីការ្្នុះ បញ្្ំងរប្់ អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ 

ៃិង ៃិសោជិក រប្់ សគ, គ�ៈកម្មការ, ៃិងការ បបជុំ រប្់  គ� បក្ស   

ៃសោ បាយ។

(7) សដើម្ែតីធាោៃូវ្ិទិ្ធចូេរួមបបជុំជាសធារ�ៈនៃអង្គសធារ

�ៈ ៃិងការ្រស្រនៃមសៃ្តតីសធារ�ៈ ៃិងទតីភា្្ក់្ររោោដូចមាៃ

បញ្្ក់ជាពិស្្សៅកននុងខថាខ័�្ឌ (1), ទតីភា្្ក់្ររមូេដា្្ៃៃិមួយៗ 

កននុងសៃះតបមរូវឲ្យបបតិបត្តិតាមច្បាប់្្តតីពតីប័�្ណសរសធារ�ៈ 

California (ជំពូក 3.5 (ចាប់ស្្តើមជាមួយៃិង វគ្គ 6250) នៃ ន្នក 7 នៃ 

ចំ�ងសជើង 1 នៃបកមរដា្្េិបាេ) ៃិង ច្បាប់ Ralph M. Brown (ជំពូក 9 

(ចាប់ស្្តើមជាមួយៃឹង វគ្គ 54950) នៃ ភាគ 1 នៃ ន្នក 2 នៃ ចំ�ងសជើង 5 

នៃបកមរដា្្េិបាេ), ៃិងការអៃុម័តេក្ខៃ្តិកៈណាមួយបៃ្តបោ្្ប់នដេនក 

នបបច្បាប់ណាមួយសោះ ឬអៃុម័ត ច្បាប់ណាមួយនដេសកើតស�ើងតាមសបកាយ  

ឬនកនបបច្បាប់ណាមួយនដេសកើតស�ើងតាមសបកាយនដេមាៃការរកស�ើ�

ៃូវការប្រ្្�ថាការអៃុម័តច្បាប់ពបងឹងៃូវសគាេបំ�ងនៃវគ្គសៃះ។  

ទតីពតីរ—នដេ ថា វគ្គ 6 នៃ មាបតា XIII B តាំង ពតី សោះ មក បតរូវ នក នបបឲ្យ 

អាៃ ថា  ៖

វគ្គ 6។  (a) សពេ ណា ក៏សដាយនដេអង្គ ៃិតិ  ឬទតីភា្្ក់ ្ររដ្ឋណាមួយន� 

ោំ  ឲ្យ បសងកើត កម្ម  វិធតី  ថ្មតី  មួយ ឬ ស្វា កំរិត ខ្ព្់ដេ់ រដា្្ េិបាេ  មូេ ដា្្ៃ រដ្ឋ 

គួរ នត្្តេ់ មូេ ៃិធិ បបាក់ ជំៃួយ្ំរាប់ ជា ្ ំ�ង ដេ់ រដា្្ េិបាេ មូេ ដា្្ៃ 

្ំរាប់ នថ្ ចំណាយ រប្់ សគ ឬបសងកើៃ ៃូវ កំរិត ស្វា សេើក នេងអង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ 

អាច  នត មិៃ បតរូវ ការ ្្តេ់ ៃូវ មូេ ៃិធិបបាក់ ជំៃួយ្ំរាប់ ការន�ោំដូច ត សៅ 

សៃះ ៖

(1) ការ ន�ោំរប្់អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិបាៃស្នើសដាយទតី ភា្្ក់ ្ររមូេ ដា្្ៃ 

នដេ ប៉ះ រាេ់។ 

(2) អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិ ឲ្យ ៃិយម ៃ័យឧបកិដ្ឋកម្ម ឬនក នបបអត្ថៃ័យឧបកិដ្ឋកម្ម 

នដេ មាៃ រួច ស�ើយ។

(3) ការន�ោំអង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិបាៃ អៃុ ម័តិមុៃ នថងៃ ទតី 1 មករា 1975 , 

ឬដតីកាបបតិបត្តិ ឬ បទ បញ្ញត្តិនដេបាៃ អៃុវត្តៃ៍ ពតី ដំបូងអា�ត្តិ អង្គ ៃិតិ 

បញ្ញត្តិបាៃ អៃុ ម័តិមុៃ នថងៃ ទតី 1 មករា 1975។

(4) ការន�ោំអង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិមាៃ សៅ កននុងេក្ខៃ្តិកៈនៃ នដៃកំ�ត់ 

កននុងកថា ខ័�្ឌ (7) នៃអៃុ ន្នក (b) នៃវគ្គ 3 នៃ មបតា I។

(b) (1) សេើក នេង នត ដូច មាៃ ្ ្តេ់ កននុង កថាខ័�្ឌ (2), ្ំរាប់  ឆ្្ំ 2005–06

ឆ្្ំ សរសពើពៃ្ធ ៃិង ឆ្្ំសរ សពើ ពៃ្ធ បៃ្តបោ្្ប់  ្ ំរាប់ អា �ត្តិ  នដេ  នថ្រប្់  

រដា្្ េិបាេ មូេ ដា្្ៃជា អនក ទាម ទារបតរូវ បាៃ កំ�ត់ កននុង ឆ្្ំ សរសពើ ពៃ្ធ ពតី មុៃ 

អាច បង់ ឲ្យបាៃ សដាយ រដ្ឋ អៃុសោម តាម ច្បាប់ អង្គ ៃិតិ បញ្ញត្តិគួរ នត បបមុង ទុក 

សៅ កននុង ច្បាប់ ថវិកាបបចាំ ឆ្្ំៃូវ ចំៃួៃនដេ អាច បង់ បាៃ សព� ចំៃួៃនដេ មិៃ 

ទាៃ់ បតរូវ បាៃ បង់ ពតី មុៃ មក ឬនដេកិច្ បបតិបត្តិការ បតរូវ បាៃ ព្យលួរ នៃ អា  �ត្តិ  

្ំរាប់ ឆ្្ំ សរសពើ ពៃ្ធនដេច្បាប់ ថវិកា បបចាំ ឆ្្ំអាច អៃុវត្តៃ៍ បាៃកននុង រសបៀប 

ដូច មាៃ ព�៌ោ សដាយ ច្បាប់។

(2) បបាក់ អាច បង់ បាៃ ទារ្ំរាប់ នថ្ចំណាយនដេសកើៃមុៃ ឆ្្ំ 2004–05 

ឆ្្ំ សរសពើ ពៃ្ធ នដេ មិៃ ទាៃ់ បាៃ បង់ សៅ ស�ើយមុៃ ឆ្្ំ 2005–06 ឆ្្ំ 

សរសពើពៃ្ធអាចបតរូវបាៃបង់កននុង អំ�នុង សពេ សបចើៃ ឆ្្ំ ដូច មាៃ ព�៌ោ 

សដាយ  ច្បាប់។

(3) បបាក់ ចំ�ូេ ពៃ្ធអចេៃបទព្យជាពៃ្ធ  នដេ  គិត  ជា  ភាគ រយ  នៃ តនម្  

ទំៃិ�អចេៃទ្ឬព្យ (Ad valorem) មិៃ គួរបតរូវ យក មក សបបើ្ំរាប់ ្ ង រដា្្ 

េិ បាេ មូេ ដា្្ៃ្ំរាប់ នថ្ ចំណាយសេើ កម្ម វិធតី ថ្មតី ឬ ្ ំរាប់ ស្វា កំរិត ខ្ព្់ 

ស�ើយ។

(4) អៃុ ន្នក សៃះ អៃុវត្តិៃ៍នត ្ ំរាប់ ការន�ោំនដេ ប៉ះរាេ់ ដេ់ ទតីបកុង,  

សខាៃ ធតី, ទតីបកុង  ៃិង សខាៃធតី, ឬ ម�្ឌេពិស្្។

(5) អៃុ ន្នក សៃះ មិៃ គួរ បតរូវ អៃុវត្ត្ំរាប់ តបមរូវ ការ្្តេ់  ឬទទួេ ស្្េ់ 

ៃូវ ទបមង់ការ ណាមួយ ឬការ  ការ រារ នដេ មិៃ ្ ំខាៃ់ , ្ិទិ្ធ, កនបម, 

ឬឋាៃៈនៃ ការ្ររនៃ ៃិសោជិក រប្់ រដា្្ េិបាេ មូេ ដា្្ៃ ណាមួយ ឬ 

ជៃ ចូេ ៃិវត្តៃ៍, ឬ  ៃិសោជិក រប្់ អង្គការរដា្្ េិបាេ មូេ ដា្្ៃ ណាមួយ 

នដេសកើត សច�ពតី មាៃ ឥទ្ធិពេ សេើ ឬទាក់ ទង សដាយ ផ្្េ់ សៅ ៃឹង អោគត, 

បច្នុប្ែៃន, ឬអតតីតកាេ រប្់ ការ្រររដា្្ េិបាេ មូេ ដា្្ៃនដេ បងកបសងកើត ៃូវ 

ការន�ោំជា បបធាៃ បទ នៃ វគ្គ សៃះ។

(c)  ការន�ោំៃូវកម្ម វិធតី ថ្មតី ឬស្វា  កំរិត ខ្ព្់ រួម ទាំងការ ស្្រសដាយ អង្គ ៃិតិ 

បញ្ញត្តិ ពតី រដ្ឋសៅទតីបកុង, សខាៃធតី, ទតីបកុង ៃិង សខាៃធតី ឬ ម�្ឌេ ពិស្្ នៃការ 

ទទួេ ខុ្ បតរូវ�ិរញ្ញវត្ថនុ ទាំង ប្ុង ឬ ភាគ ខ្ះ ្ំរាប់ កម្ម វិធតី នដេតបមរូវ នដេ 

ពតី មុៃ មក រដ្ឋការ ទទួេ ខុ្ បតរូវ�ិរញ្ញវត្ថនុ ទាំង ប្ុង ឬ ភាគ ខ្ះ។
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បោនធី ALAMEDA 
1225 Fallon Street, Room G-1 
Oakland, CA 94612 
(510) 272-6933 ឬ (510) 272-6973 
www.acgov.org/rov

បោន ធី ALPINE
50 Diamond Valley Road 
Woodfords, CA 96120 
P.O. Box 158 
Markleeville, CA 96120 
(530) 694-2281  
www.alpinecountyca.gov

បោន ធី  AMADOR
810 Court Street 
Jackson, CA 95642 
(209) 223-6465  
www.amadorgov.org

បោន ធី  BUTTE
25 County Center Drive, Suite 110 
Oroville, CA 95965-3361 
(530) 538-7761 ឬ
(800) 894-7761 (Butte បោនធី នត�េុប្្ោះ) 
http://buttevotes.net

បោន ធី  CALAVERAS 
891 Mountain Ranch Road 
San Andreas, CA 95249 
(209) 754-6376  
www.elections.calaverasgov.us

បោនធី COLUSA 
546 Jay Street, Suite 200 
Colusa, CA 95932 
(530) 458-0500 ឬ (877) 458-0501 
www.countyofcolusa.org/elections

បោនធី CONTRA COSTA
555 Escobar Street 
P.O. Box 271 
Martinez, CA 94553 
(925) 335-7800 ឬ (925) 335-7874 
www.cocovote.us

បោនធី DEL NORTE 
981 H Street, Suite 160 
Crescent City, CA 95531 
(707) 464-7216  
www.co.del-norte.ca.us

បោនធី EL DORADO 
2850 Fairlane Court 
P.O. Box 678001 
Placerville, CA 95667 
(530) 621-7480 ឬ (800) 730-4322 
www.edcgov.us/elections

បោនធី FRESNO 
2221 Kern Street 
Fresno, CA 93721 
(559) 600-VOTE (8683)  
www.co.fresno.ca.us/elections

បោនធី GLENN 
516 W. Sycamore Street, 2nd Floor 
Willows, CA 95988 
(530) 934-6414  
www.countyofglenn.net/govt/departments/
elections

បោនធី HUMBOLDT 
3033 H Street, Room 20 
Eureka, CA 95501 
(707) 445-7481  
www.co.humboldt.ca.us/election

បោនធី IMPERIAL 
940 W. Main Street, Suite 206 
El Centro, CA 92243 
(760) 482-4226 ឬ (760) 482-4285 
www.co.imperial.ca.us/elections

បោនធី INYO 
168 N. Edwards Street 
P.O. Drawer F 
Independence, CA 93526 
(760) 878-0224 ឬ (760) 878-0410 
www.inyocounty.us/Recorder/Clerk-Recorder.
html

បោនធី KERN 
1115 Truxtun Avenue, 1st Floor 
Bakersfield, CA 93301 
(661) 868-3590  
www.co.kern.ca.us/elections

បោនធី KINGS 
1400 W. Lacey Boulevard 
Hanford, CA 93230 
(559) 852-4401  
www.countyofkings.com

បោនធី LAKE 
255 N. Forbes Street, Room 209 
Lakeport, CA 95453 
(707) 263-2372  
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

បោនធី LASSEN 
220 S. Lassen Street, Suite 5 
Susanville, CA 96130 
(530) 251-8217 ឬ (530) 251-8352 
www.lassencounty.org

បោនធី LOS ANGELES 
12400 Imperial Highway 
Norwalk, CA 90650 
P.O. Box 54187 
Los Angeles, CA 90099-4684 
(800) 815-2666  
voterinfo@rrcc.lacounty.gov 
www.lavote.net

បោនធី MADERA 
200 W. 4th Street 
Madera, CA 93637 
(559) 675-7720 ឬ (800) 435-0509 
www.madera-county.com

បោនធី MARIN
3501 Civic Center Drive, Room 121 
San Rafael, CA 94903 
P.O. Box E 
San Rafael, CA 94913-3904 
(415) 473-6456  
www.marinvotes.org

បោនធី MARIPOSA 
4982 10th Street 
P.O. Box 247 
Mariposa, CA 95338 
(209) 966-2007  
www.mariposacounty.org

បោនធី MENDOCINO 
501 Low Gap Road, Room 1020 
Ukiah, CA 95482 
(707) 234-6827  
www.co.mendocino.ca.us/acr

បោនធី MERCED 
2222 M Street, Room 14 
Merced, CA 95340 
(209) 385-7541 ឬ (800) 561-0619 
www.mercedelections.org

បោនធី MODOC 
108 E. Modoc Street 
Alturas, CA 96101 
(530) 233-6205  
www.co.modoc.ca.us

បោនធី MONO 
74 N. School Street 
P.O. Box 237 
Bridgeport, CA 93517 
(760) 932-5537 ឬ (760) 932-5534 
www.monocounty.ca.gov

បោនធី MONTEREY 
1370-B S. Main Street 
Salinas, CA 93901 
P.O. Box 4400 
Salinas, CA 93912 
(831) 796-1499 ឬ (866) 887-9274 
www.montereycountyelections.us

បោនធី NAPA 
900 Coombs Street, Suite 256 
Napa, CA 94559 
(707) 253-4321 ឬ (707) 253-4374 
www.countyofnapa.org

បោនធី NEVADA 
950 Maidu Avenue, Suite 250 
Nevada City, CA 95959 
(530) 265-1298  
www.mynevadacounty.com/nc/elections

បោនធី ORANGE 
1300 S. Grand Avenue, Building C 
Santa Ana, CA 92705 
P.O. Box 11298 
Santa Ana, CA 92711 
(714) 567-7600  
www.ocvote.com
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បោនធី PLACER 
2956 Richardson Drive 
Auburn, CA 95603 
(530) 886-5650 ឬ (800) 824-8683 
www.placerelections.com

បោនធី PLUMAS 
520 Main Street, Room 102 
Quincy, CA 95971 
(530) 283-6256  
www.countyofplumas.com

បោនធី RIVERSIDE 
2724 Gateway Drive 
Riverside, CA 92507 
(951) 486-7200  
www.voteinfo.net

បោនធី SACRAMENTO 
7000 65th Street, Suite A 
Sacramento, CA 95823 
(916) 875-6451  
www.elections.saccounty.net

បោនធី SAN BENITO 
440 5th Street, Room 206 
Hollister, CA 95023 
(831) 636-4016 ឬ (877) 777-4017 
www.sbcvote.us

បោនធី SAN BERNARDINO 
777 E. Rialto Avenue 
San Bernardino, CA 92415 
(909) 387-8300  
www.sbcountyelections.com

បោនធី SAN DIEGO 
5600 Overland Avenue 
San Diego, CA 92123 
(858) 565-5800 ឬ (800) 696-0136 
www.sdvote.com

បោនធី SAN FRANCISCO 
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,  
Room 48 
San Francisco, CA 94102 
(415) 554-4375  
www.sfelections.org

បោនធី SAN JOAQUIN 
44 N. San Joaquin Street, Suite 350 
Stockton, CA 95202 
P.O. Box 810 
Stockton, CA 95201 
(209) 468-2885  
www.sjcrov.org

បោនធី SAN LUIS OBISPO
1055 Monterey Street, D120 
San Luis Obispo, CA 93408 
(805) 781-5228 ឬ (805) 781-5080 
www.slovote.com

បោនធី SAN MATEO 
40 Tower Road 
San Mateo, CA 94402 
(650) 312-5222  
www.shapethefuture.org

បោនធី SANTA BARBARA 
4440-A Calle Real 
Santa Barbara, CA 93110 
P.O. Box 61510 
Santa Barbara, CA 93160-1510 
(800) SBC-VOTE ឬ (805) 568-2200 
www.sbcvote.com

បោនធី SANTA CLARA 
1555 Berger Drive 
San Jose, CA 95112 
P.O. Box 611360 
San Jose, CA 95161 
(408) 299-VOTE (8683)  
www.sccvote.org

បោនធី SANTA CRUZ 
701 Ocean Street, Room 210 
Santa Cruz, CA 95060 
(831) 454-2060 ឬ (866) 282-5900 
www.votescount.com

បោនធី SHASTA 
1643 Market Street 
Redding, CA 96001 
P.O. Box 990880 
Redding, CA 96099-0880 
(530) 225-5730  
www.elections.co.shasta.ca.us

បោនធី SIERRA 
100 Courthouse Square, Room 11 
P.O. Drawer D 
Downieville, CA 95936 
(530) 289-3295  
www.sierracounty.ca.gov

បោនធី SISKIYOU 
510 N. Main Street 
Yreka, CA 96097 
(530) 842-8084 ឬ
(888) 854-2000 EXT. 8084  
www.sisqvotes.org

បោនធី SOLANO 
675 Texas Street, Suite 2600 
Fairfield, CA 94533 
(707) 784-6675  
www.solanocounty.com/elections

បោនធី  SONOMA
435 Fiscal Drive 
Santa Rosa, CA 95403 
P.O. Box 11485 
Santa Rosa, CA 95406-1485 
(707) 565-6800 ឬ
(800) 750-VOTE (8683)  
vote.sonoma-county.org

បោនធី STANISLAUS
1021 I Street, Suite 101 
Modesto, CA 95354 
(209) 525-5200  
www.stanvote.com

បោនធី SUTTER
1435 Veterans Memorial Circle 
Yuba City, CA 95993 
(530) 822-7122  
www.suttercounty.org/elections

បោនធី TEHAMA
444 Oak Street, Room C 
P.O. Box 250 
Red Bluff, CA 96080 
(530) 527-8190 ឬ (530) 527-0454 
www.co.tehama.ca.us

បោនធី TRINITY 
11 Court Street 
P.O. Box 1215 
Weaverville, CA 96093 
(530) 623-1220  
www.trinitycounty.org

បោនធី TULARE
5951 S. Mooney Boulevard 
Visalia, CA 93277 
(559) 624-7300 ឬ (559) 624-7302 
www.tularecounty.ca.gov/registrarofvoters

បោនធី TUOLUMNE
2 S. Green Street 
Sonora, CA 95370 
(209) 533-5570  
www.tuolumnecounty.ca.gov

បោនធី VENTURA 
800 S. Victoria Avenue 
Ventura, CA 93009 
(805) 654-2664  
venturavote.org

បោនធី YOLO 
625 Court Street, Room B05 
Woodland, CA 95695 
P.O. Box 1820 
Woodland, CA 95776 
(530) 666-8133 ឬ (800) 649-9943 
www.yoloelections.org

បោនធី YUBA
915 8th Street, Suite 107 
Marysville, CA 95901 
(530) 749-7855 
www.yubaelections.org
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ចូល េសោសនាបគ�េំព័រ  រ�ស់ រែ្ឋ បលោ ធិការ  បែើរោបី ៖ 

• ្រោវ ្រាវរក បរើល ការ បធវើ វិភាគ ទន ស្មា�់ យុេ្ធនាការ និង សករ្ ភាព ននការ �្្នុះ �្្ូល
http://cal-access.sos.ca.gov

• ពិនិតោយបរើលបសៀវ បៅ រគ្គនុបេទសក៍  អ្នក បោះ ប្នោត រា ភារោ ប្ោសងៗ បេៀត
www.voterguide.sos.ca.gov

• រកបរើលការិយា ល័យ បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នក បៅ នែងៃ បោះ ប្នោត
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm

• េេួល ព័ត៌មាន អំពីសនលែលឹក ប្នោតបោះ តារ សំ�ុ្ត
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm

• េេួល ព័ត៌មានមាន ្�បយាជន៍សំរា�់ អ្នក បោះ ប្នោតបលើក ែំ�ូង
www.sos.ca.gov/elections/new-voter/khmer

• េសោសនា លេ្ធ្លបោះ ប្នោតតារ េូរេសោសន៍ប្កាយ ពី ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត �ិេ បៅ នែងៃ បោះ ប្នោត
http://vote.sos.ca.gov

បតើ អ្នក ផ្ោស់ េី លំបៅ ឬ  តាំង ពីោន បោះ ប្នោត ចុង ប្កាយ�ង្ស់  ?

រា ការ សំោន់ ្ ស់ នែល អ្នក ្តរូវបធវើ �ច្នុ�ោបន្ន ភាពការ ចុះ ប្មោះអ្នក បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នកកាល ្  អ្នក ផ្ោស់ លំបៅ ។ 
ការ បនះ គឺ បែើរោបី ធនាថា អ្នក អាច បោះ ប្នោត ោនសំរា�់ ប�ក្ខជន សរររោយ  និង វិធន ការ ទំង អស់  ប�ើយ  េេួល ព័ត៌មាន 
សំោន់ អំពីការ បោះ ប្នោតតារ សំ�ុ្ត ។

នែងៃ ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោត ចុង ប្កាយ �ង្ស់ សំរា�់ការ បោះ ប្នោតរា �ឋរផ្ោល់ េូទំង រែ្ឋនែងៃ េី  3  នខរិែុនា 2014  គឺនែងៃ 
ច័នទ េី 19  នខឧសភា 2014 ។

ប�ើ សិន រា អ្នក ផ្ោស់ លំបៅ បៅ អាសយ ោ្ោន ែ្ីប្កាយ នែងៃ េី 19 នខ ឧសភា 2014 អ្នក អាច បោះ ប្នោត ោន បៅតារ 
ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ចាស់ រ�ស់ អ្នក ។

សំរា�់ នសវង យល់ ព័ត៌មាន នែរ បេៀត អំពីការ ចុះ ប្មោះ អ្នក បោះ ប្នោត  សូរ ទក់ េង រក ការិយា ល័យ រែ្ឋ បលោ ធិការ 
តារ បលខ (888) 345-4917 ឬ េសោសនា បគ� េំព័រ www.sos.ca.gov។
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1. អ្នកមានេិទិ្សោះស្នោតស្រើេិនជាអ្នកោនចុះស្មោះសោះ
ស្នោតមានេុពលភាព។

 អ្នកចុះស្មោះសោះស្នោតមានេុពលភាពគឺមានន័យថាជា
ពលរដ្ឋអាសេរិកាំងដដលជាសគហជនរេ់សៅក្ននុងេហរដ្ឋ
អាសេរិកសហើយដដលសគយ៉ោងសោចណាេ់មានអាយុ18្នោំ
សហើយេិនជា្រ់ពន្នាគារឬសោះដលងឲោយសៅសបរៅឃុំសោយ
មានលក្ខខណ្ឌេំរា្រ់ការជា្រ់សោេឧបកិដ្ឋសហើយដដលោន
ចុះស្មោះស្នោតសៅតាេអាេយោ្ោន្រច្នុ្រោបន្នរ្រេ់សគ។

2. អ្នកមានេិទិ្សោះស្នោតសលើេន្លឹកស្នោត្រសណាតោះអាេន្នស្រើ
េិនជាស្មោះរ្រេ់អ្នកេិនមានសៅក្ននុង្រញ្តីសោះស្នោត។

3. អ្នកមានេិទិ្សោះស្នោតស្រើេិនជាអ្នកមានវត្មានសហើយ
សៅក្ននុងជួរចាំសោះស្នោតតាេការិយល័យសោះស្នោតេុន
សពលការិយល័យសោះស្នោតសនាះ្រិទោ្ោរ។

4. អ្នកមានេិទិ្សោះស្នោតជាេំងាត់សោយគាមោនការគំរាេ
កំដហង។

5. អ្នកមានេិទិ្ទទួលេន្លឹកស្នោតថ្តីស្រើេិនជាេុនសពល
សោះស្នោតរ្រេ់អ្នកអ្នកដលឹងថាអ្នកោនគូេខុេ។

 ស្រើេិនជាសពលណាក៏សោយេុនសពលអ្នកោក់េន្លឹកស្នោតចូលក្ននុង
ប្រអ្រ់អ្នកមានអារេ្ណ៍ថាអ្នកោនគូេខុេអ្នកមានេិទិ្
ដូរេន្លឹកស្នោតដដលខូចជាេួយេន្លឹកស្នោតល្អថ្តីវិញោន។
អ្នកសោះស្នោតតាេេំ្រុបតក៏អាចេុំសហើយទទួលេន្លឹកស្នោត
ថ្តីស្រើេិនជាសគស្ញើេន្លឹកស្នោតខូចសនាះេកឲោយេនន្តីសរៀ្រចំការ
សោះស្នោតោនេុនសពលសគ្រិទោ្ោរការិយល័យសោះស្នោតសៅ
ថថងៃសោះស្នោត។

6. អ្នកមានេិទិ្ទទួលជំនួយក្ននុងការសោះស្នោតរ្រេ់អ្នកស្រើ
េិនជាអ្នកេិនអាចសោះោនសោយគាមោនជំនួយ។

7. អ្នកមានេិទិ្ស្ញើេន្លឹកស្នោតសោះតាេេំ្រុបតគូេ
រួចសហើយសៅេណ្ឌលសោះស្នោតេួយណាក៏ោនដដរសៅក្ននុង
សោនធតី។

8. អ្នកមានេិទិ្ទទួលេមា្ោរៈសោះស្នោតជាភាសាស្ោេងសទៀត
ស្រើេិនជាមានសគហជនបគ្រ់បគាន់រេ់សៅក្ននុងេណ្ឌលសោះ
ស្នោតដដលអាចធានានូវ្លិត្ ល។

9. អ្នកមានេិទិ្េួរេំនួរអំពតីនិតិវិធតីសោះស្នោតនិងេសងកេត
សេើលដំសណើរការសោះស្នោត។

 អ្នកមានេិទិ្េួរេំនួរសៅបកុេប្រលឹកោសាេណ្ឌលនិងេនន្តីសរៀ្រ
ចំការសោះស្នោតអំពតីនិតិវិធតីសោះស្នោតនិងទទួលចំស�ើយឬ
្រដងវែរេំនួរសៅេនន្តីសរៀ្រចំការសោះស្នោតសដើេោបតីឲោយសគស្្ើយ។
ក៏្រ៉ុដន្ស្រើេិនជាេំនួរដដដលៗរំោនកិច្ប្រតិ្រត្ិការ
ក្ននុងការងាររ្រេ់សគបកុេប្រលឹកោសាឬេនន្តីសរៀ្រចំការសោះ
ស្នោតអាចផ្ោច់ការស្្ើយត្រតនលឹងេំនួរ។

10. អ្នកមានេិទិ្រាយការណ៍នូវេកេ្ភាពខុេចោបា្រ់ឬសកង្រន្ំ
ណាេួយសៅកាន់េនន្តីសរៀ្រចំការសោះស្នោតតាេេូលោ្ោនឬ
សៅការិយល័យសលោធិការរដ្ឋ។

ស្រើេិនជាអ្នកសជឿថាអ្នកបតរូវសគ្រដិសេធេិទិ្ោំងឡាយសនះឬអ្នកដលឹងថាមានការសកង
្រន្ំឬប្របពលឹត្ិេិនបតលឹេបតរូវេូេទូរេ័ព្ទេក្រណាតោញលាក់ការពិសេេរ្រេ់ការិយល័យ

រដ្ឋសលោធិការតាេសលខ(888)345-4917។

ព័ត៌មានសៅក្ននុងសេចក្តីដថ្ង្រញ្ោក់ថនការចុះស្មោះសោះស្នោតរ្រេ់អ្នកនិងបតរូវសប្រើសោយេនន្តីសរៀ្រចំការសោះស្នោតសដើេោបតី
ស្ញើព័ត៌មានជា្ ្លូវការអំពតីដំសណើរការសោះស្នោតដូចជាទតីកដន្ងការិយល័យសោះស្នោតរ្រេ់អ្នកនិង្រញ្ោនិងស្រក្ខជន
ឈរស្មោះដដលនលឹងមានស្មោះសៅក្ននុងេន្លឹកស្នោត។ការសប្រើបោេ់ព័ត៌មានរ្រេ់អ្នកចុះស្មោះសោះស្នោតសធវែើពាណិជ្កេ្គឺ
បតរូវោេឃាត់សោយចោបា្រ់សហើយគឺជាសោេ្រទេជោឈិេសទៀត្ ង។ព័ត៌មានអ្នកសោះស្នោតអាចបតរូវ្ ្ល់ឲោយស្រក្ខជន
ឈរស្មោះដដលស្មោះណាមានោក់េំរា្រ់ការិយល័យ,គណៈកេ្ការវិធានការេន្លឹកស្នោត,ឬជនស្ោេងសទៀតេំរា្រ់ការសោះ
ស្នោត,េំរា្រ់សគាល្រំណងថនការអ្រ់រំអ្នកបោជញ,ថនសារព័ត៌មាន,នសយោយឬរោ្ោភិោលដូចតាេការកំណត់រ្រេ់សលោ
ធិការរដ្ឋ។្រ័ណ្ណស្រើក្ររនិងសលខេន្ិេុខេង្គេ,ឬហត្ថសលោរ្រេ់អ្នកដូចមាន្រងា្ោញសៅក្ននុង្រ័ណ្ណចុះស្មោះសោះស្នោត
រ្រេ់អ្នកេិនអាច្រសញ្ញេំរា្រ់ក្ននុងសគាល្រំណងោំងសនះសទ។ស្រើេិនជាអ្នកមានេំនួរនានាអំពតីការសប្រើបោេ់ព័ត៌មានអ្នក
សោះស្នោតឬមានសគាល្រំណងរាយការណ៍អំពតីការេន្ទិលេងោេ័យថនការសប្រើបោេ់ព័ត៌មានសនាះពុំេេរេោយេូេទូរេ័ព្ទេក
ការិយល័យរដ្ឋសលោធិការដ្ឋ្រណាតោញពិសេេេំរា្រ់អ្នកសោះស្នោតតាេសលខ(888)345-4917។

អ្នកសោះស្នោតេួយចំនួនប្រឈេេុខទល់នលឹងសា្ោនភាពគំរាេកំដហងដល់ជតីវិតអាចមានលក្ខណេេោបត្ិជាអ្នកសោះស្នោត
លាក់ការ។េំរា្រ់ព័ត៌មានដថេសទៀតេូេោក់ទងតាេទូរេ័ព្ទេកការិយល័យសលោធិការរដ្ឋកេ្វិធតីតាេ្ ្ទះសលខសោយ
ឥតគិតថថ្(877)322-5227ឬចូលទេោេនាwww.sos.ca.gov។

សេចក្តីប្រកាេេិទ្ិឯកជនរ្រេ់អ្នកសោះស្នោត



To reduce election costs, the State mails only one guide to each voting household. 

For additional copies of the Voter Information Guide in 
English, please contact your county elections office or call 
(800) 345-VOTE (8683). For TTY/TDD, call (800) 833-8683.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Información 
para el Votante en español, póngase en contacto  
con la oficina electoral de su condado o llame al  
(800) 232-VOTA (8682).

如需索取額外的中文選民資訊指南，請與您的縣立

選舉辦事處聯繫或致電(800) 339-2857。

ihndI maoM matdata jaanakarI maaga-diSa-ka kI Aitir> p`ityaaM p`aPt 
krnao ko ilaeÊ Ìpyaa Apnao ka]MTI caunaava kayaa-laya sao saMpk- kroM yaa 
[sa naMbar pr Ôaona kroM (888) 345-2692.

投票情報ガイドの日本語版をご希望の場合は、 
最寄の郡選挙事務所にお問い合わせになるか  
(800) 339-2865にお電話ください。

sMrab’sMeNAbEnÄm «nB&támanENnaMG~keVHeq~at CaPasaExμr 
sUmTak’Tgkariyal&yeVHeq~at exanFIrbs’G~k ÉTUrs&Bæ 
(888) 345-4917.
한국어로 된 유권자 정보 지침의 사본이 추가로 필요할 
경우 해당 카운티 선거관리 사무실로 연락하거나 다음 
번호로 전화하십시오: (866) 575-1558

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na 
Impormasyon Para sa Botante sa Tagalog, mangyaring 
makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng inyong 
county o tumawag sa (800) 339-2957.

ส�ำหรับส�ำเนำเพิ่มเติมของคู่มือส�ำหรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
เป็นภำษำไทย กรุณำติดต่อส�ำนักงำนกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำเทศมณฑลของคุณ หรือโทรศัพท์ถึง (855) 345-3933

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng Việt Ngữ, xin 
liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số  
(800) 339-8163.

ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃការដោះដ្ន្តរ�្ឋដ្ញើដ�ៀវដៅមគ្គុដ្ទេ�ក៍តតមួយច្បាប់ប៉ុដ្ណ្ះដៅឲ្យគគរួសារអ្នកដោះដ្ន្តនិមួយៗ។
OSP 14 132802

www.voterguide.sos.ca.gov

ដ�ៀវដៅមគ្គុដ្ទេ�ក៍ព័ត៌មានអ្នកដោះដ្ន្តជា្ លៃលូវការ
ថ្ងៃចុងដគកាយបង្អ�់�ំរាប់ចុះដ្ម្ះដោះដ្ន្ត
ថ្ងៃច័នទេ្ី19តែឧ�ភា2014

គតរូវចាំអដ្ជើញដៅដោះដ្ន្ត!
ថ្ងៃអង្្រ៍្ី3តែមិ្ុនា2014
ការិយាល័យដោះដ្ន្តដបើកទ្្រ
ពីដមា៉្ង7:00គពរឹក�ល់ដមា៉្ង8:00យប់
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