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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 
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