ការបោះឆ្នោតទូទៅនៅរដ្ឋ
California
ថ្ងៃអង្គារ ទី
ិ កា
6 ខែវច
្ឆ ឆ្នំា 2018

ការិយាល័ យបោះឆ្នោតប�ើ កពីម៉ោង 7:00 ព្រឹ ករហូតដល់ ម៉ោង 8:00 យប់
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត!

★ ★ ★ ★ ★ មគ្គុ ទេ្ទសក៍ផលូ្ វការសម្រាប់ព័ត៌មានអ្ន កបោះឆ្នោត ★ ★ ★ ★ ★

វិញ្ញាបនប័ ត្របញ្ជាក់ ភាពត្រឹ មត្រូវ
ខ្ុំញឈ្មោះ Alex Padilla ជារដ្ឋលេខាធិ ការនៃរដ្ឋ California សូម បញ្ជាក់ថា
វិធានការដែលបានដាក់បញ្ចូលនេះ នឹងត្រូវបានដាក់ជូនអ្នកបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ California

នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅដែលនឹងប្រារព្ឋឡ�ើងទូទាំង រដ្ឋ នៅថ្ងៃទី 6 ខែ វិចកា
្ឆ ឆ្នាំ 2018
ហ�ើយស�ៀវភៅមគ្គុទេស
្ទ ក៍នេះត្រូវបាន រ�ៀបចំឡ�ើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ស្របតាមច្បាប់ ។

សាក្ខីភាពនៃហត្ថារបស់ខុំញ្ និងត្រាដ៏អស្ចា រ្យរបស់រដ្ឋ ធ្វើនៅក្ រុង Sacramento នៃរដ្ឋ
California ថ្ងៃទី 13 ខែសីហា ឆ្នាំ 2018 នេះ។

Alex Padilla, រដ្ឋ លេខាធិ ការ

កម្រងសិទធិ្

អក
្ន បោះឆ្នោត

អ្នកមានសិទដ
ូ ខាងក្រោម៖
ធិ ្ ច
1

សិ ទធិ្បោះឆ្នោត ប្រសិ នប�ើ អ្នកជាអ្ន កដែលបានចុ ះឈ្មោះ
បោះឆ្នោត។ អ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិអាចបោះឆ្នោតបាន

6

ប្រសិ នប�ើ អ្នក៖
•
•

•	បានចុះឈ្មោះកន្លែងដែលអ្នកកំពុងរស់ នៅបច្ចុប្បន្ន
•

បច្ចុប្បន្នមិនស្ថិតក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋ ឬពន្ធនាគារសហព័ន្ធ ឬត្រូវ
បានដោះលែងបណ្តោះអាសន្នចំពោះទោសបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ

•	បច្ចុប្បន្ននេះ តុលាការមិ នបានរកឃ�ើញថាអសមត្ថភាពផ្លូវចិ
ត្តក្នុងការបោះឆ្នោត
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សិ ទធិ្បោះឆ្នោត ក្នុងករណីអ្ន កបានចុ ះឈ្មោះបោះឆ្នោតរ ួចហ�ើយ
ប៉ុ ន្តែឈ្មោះរបស់ អ្នកមិ នមាននៅក្នុងបញ្ជី។ អ្នកនឹ ងបោះឆ្នោត

7

8

9

4

5

សិ ទធិ្ក្នុងការបោះសន្លឹកឆ្នោតសម្ងាត់ ដោយគ្មា ននរណារំខានអ្នក
ឬប្រាប់ អ្នកពីរប�ៀបបោះឆ្នោត។

សិ ទធិ្ក្នុងការយកសម្ភារបោះឆ្នោតជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអ

ង់ គ្លេសប្រសិ នប�ើ មានមនុស្សគ្រប់ គ្រាន់ នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោត

ិ បោះឆ្នោត
សិ ទធិ្ក្នុងការសួរសំ ណួរទៅមន្ត្រីបោះឆ្នោតអំ ពី នី តិវធី

និ ងពិនិត្យដំ ណ�ើរការបោះឆ្នោត។ ប្រសិ នប�ើ បុគ្គលដែលអ្នកសួរ
លដែលអាចផ្ដល់ចម្លើ យជូនអ្នកបាន។ ប្រសិ នប�ើ បង្កការរំខាន

ណសម្បត្តិអាចបោះឆ្នោតបាន។

ទោះជានៅពេលដែលការិយាល័ យបោះឆ្នោតត្រូវបិ ទក៏ ដោយ។

របស់ អ្នក នៅឯកន្លែងបោះឆ្នោត ក្នុងរដ្ឋ California។

មិ នអាចឆ្លើយសំ ណួររបស់ អ្នកបានពួកគេត្រូវបញ្ជូនអ្នកទៅបុគ្គ

ងត្រូវរាប់ បញ្ចូល ប្រសិ នប�ើ មន្ត្រីបោះឆ្នោតកំណត់ថាអ្នកមានលក្ខ

សិ ទធិ្ក្នុងការបោះឆ្នោត ប្រសិ នប�ើ អ្នកស្ថិតនៅក្នុងជួ ររង់ ចាំ

សិ ទធិដ�
្ ើ ម្បីទម្លា ក់ សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្រដែលបានបំ ពេញ

របស់ អ្នកនិ យាយភាសានោះ។

ដោយប្រើ សន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន។ ការបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកនឹ

3

ពីនរណាម្នា ក់ដែលអ្នកជ្រើ សរ�ើស ល�ើ កលែងតែនិ យោជក
ឬតំណាងសហជីពរបស់ អ្នក។

ជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់ នៅរដ្ឋ California
យ៉ាងហោចណាស់ មានអាយុ 18 ឆ្នាំ

សិ ទធិ្ក្នុងការទទួលបានជំ នួយបោះសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក

ពួកគេអាចឈប់ ឆ្លើយនឹ ងអ្នក។

10

សិ ទធិ្ក្នុងការរាយការណ៏សកម្មភាពបោះឆ្នោតខុ
សច្បាប់ ឬក្លែងបន្លំណាមួ យ ទៅមន្ត្រីបោះឆ្នោត
ឬការិយាល័ យរដ្ឋលេខាធិ ការ។

	នៅល�ើ បណ្តា ញវបឹ ៉ www.sos.ca.gov
✆ តាមទូរស័ព្ទលេខ (888) 345-4917
 តាមអ៊ីម៉ែល elections@sos.ca.gov

សិ ទធិ្ក្នុងការទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតថ្មី

ក្នុងករណីដែលអ្ន កបានធ្វើកំហុស, ប្រសិ នប�ើ អ្នកមិ នទាន់ បាន
បោះសន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកនៅឡ�ើយ។ អ្នកអាច៖
ស្នើ មន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅកន្លែងបោះឆ្នោត
សុំសន្លឹកឆ្នោតថ្មីមួយ

ប្តូរសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំ បុត្ររបស់ អ្នក យក
សន្លឹកឆ្នោតថ្មីនៅឯការិយាល័ យបោះឆ្នោត

ឬនៅឯកន្លែងបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក ឬ បោះឆ្នោតដោយប្រើ ស

ន្លឹកឆ្នោតបណ្
តោះអាសន្ន។

ប្រសិនប�ើអក
្ន ជ�ឿថាអ្នកត្ រូវបានគេបដិសេធសិទណា
្ន បោះឆ្នោ តដោយឥត
ធិ ្ មួយក្ងចំ
ធិ ្ ំ ងនេះ សូមទូរស័ពទ្ទ ៅលេខសម្ងា ត់អក
នុ ណោមសិទទា
គិតថ្លៃរបស់រដ្ឋលេខាធិការ (888) 345-4917។

2

តារាងមាតកា
ិ 

ទំពរ័

មគ្ទ្ទេ
គុ សក៍យោងរហ័ស

5

សំណ�ើប្រជាមតិ

1
2

12

ិ ី ជំនួយលំ នៅដ្ឋានជាក់លាក់។ លក្ខនតិ ្កៈអង្គនីតិបញ្ញតតិ្។
អនុញ្ញាតឲ្យប្រើ ប័ណ្ណកម្ចីផ្ដល់មូលនិ ធិដល់ កម្មវធ

ិ ី ជំនួយលំ នៅដ្ឋានដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ បុគ្គលដែលមានជំ ងឺផលូ្វចិ ត្ត។
អនុញ្ញាតឲ្យប្រើ ប័ណ្ណកម្ចីផ្ដល់មូលនិ ធិដល់ កម្មវធ
លក្ខនតិ ្កៈអង្គនីតិបញ្ញតតិ្។

3

18

អនុញ្ញាតប័ ណ្ណកម្ចីអោយផ្ដល់មូលនិ ធិសម្រាប់ គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹក និ ងគុណភាព ទីជម្រាល ត្រី សត្វព្រៃ ការនាំផ្លូវទឹក និ ងការទ្រទ្រង់
និ ងស្ដុកទុកទឹកក្រោមដី ។ លក្ខនតិ ្កៈផ្តើ មប្រជាសិ ទធិ ្ លក្ខនតិ ្កៈផ្តួចផ្តើ ម

4
5

22
28

អនុញ្ញាតឲ្យប័ ណ្ណកម្ចីផ្ដល់មូលនិ ធិដល់ ការសង់ មន្ទីរពេទ្យដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់ កុមារ។ លក្ខនតិ ្កៈផ្តើ មប្រជាសិ ទធិ ្ លក្ខនតិ ្កៈផ្តួចផ្តើ ម

ផ្លាស់ ប្ដូរសេចក្ដីតម្រូវសម្រាប់ ម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យមួយចំ នួនក្នុងការផ្ទេរមូលដ្ឋានពន្ធអចលនទ្រព្យរបស់ ខលួ្នសម្រាប់ អចលនទ្រព្យដាក់ជំនួស។ 
ិ ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងលក្ខន្ដិកៈ។
ការចាប់ ផ្ដើមប្រជាសិ ទធិវ្ សោ

6	បំ បាត់ចោលមូលនិធិការជួសជុលផ្លូវ និងគមនាគមន៍មួយចំនួន។ តម្រូវឲ្យពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ និងថ្លៃរថយន្ត 
ិ ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
មួយចំ នួនត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គបោះឆ្នោត។ ការផ្តើ មប្រជាសិ ទធិវ្ សោ
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40

អនុលោមម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃនៅរដ្ឋ California ទៅនឹ ងច្បាប់ សហព័ន្ធ។ អនុញ្ញាតឲ្យអង្គនីតិបញ្ញតតិប្ដូ
្ ររយៈពេលសន្សំពន្លឺថ្ងៃ។
លក្ខនតិ ្កៈអង្គនីតិបញ្ញតតិ្។

44
48
56

8	ធ្វើ បញ្ញតតិ្តម្លៃសម្រាប់ ការលាងឈាមតម្រងនោមអ្នកជំងឺខាងក្រៅសម្រាប់ ការព្យាបាលតម្រងនោម។ លក្ខនតិ្កៈផ្ដើមប្រជាសិទធិ។្
9	នៅថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 9 ត្រូវបានដកចេញពីសន្លឹកឆ្នោតតាមបញ្ជារបស់តុលាការកំពូលរដ្ឋ California ។
10 ពង្រីកអំណាចរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ដ�ើម្បីអនុម័តល�ើការត្រួតពិនិត្យការជួលអចលនទ្រព្យជាលំនៅដ្ឋាន។ លក្ខនតិ្កៈផ្តើមប្រជាសិទធិ ្

58

លក្ខនតិ ្កៈផ្តួចផ្តើ ម

11 តម្រូវឲ្យបុគ្គលិករថយន្តពេទ្យបន្ទា ន់ផ្នែកវិស័យឯកជនអោយនៅប្រចាំការទទួលទូរស័ព្ទក្នុងកំឡុងពេលសម្រាកធ្វើ ការ។
លុបបំបាត់ការទទួលខុសត្រូវមួយចំ នួនរបស់ និយោជក។ លក្ខនតិ ្កៈផ្តើ មប្រជាសិ ទធិ ្ លក្ខនតិ ្កៈផ្តួចផ្តើ ម
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12	បង្កើ តស្ដង់ដារថ្មីសម្រាប់ ការដាក់ឃាំងសត្វកសិដ្ឋានជាក់លាក់ ហាមឃាត់ការលក់ផលិតផលមិ នអនុវត្តតាមច្បាប់ ។ លក្ខនតិ្កៈ

68

ផ្តើ មប្រជាសិ ទធិ ្ លក្ខនតិ ្កៈផ្តួចផ្តើ ម

ទិដភា
្ឋ ពទូទៅនៃបំណុ លសញ្ញា ប័ណ ្ណកម្ចីរដ្ឋ

72

សេចក្ថតី ្លែងនៃបេក្ខជន	

75

តុលាការយុតធ
ូ
ំ ល
តិ ្ ម៌ កព

89

ព័តមា
្ន បោះឆ្នោត
៌ នស្ដីពអ
ី ក

កម្រងសិ ទធិអ
្ ្នកបោះឆ្នោត
លិ ខិតពីរដ្ឋលេខាធិ ការ
ពិនិត្យម�ើ លស្ថានភាពរបស់ អ្នកតាមអ៊ី នធឺ ណិត
ព័ត៌មានអំ ពីថ្ងៃបោះឆ្នោត
អ្នកបរិច្ចា គកំពូលៗទូទាំងរដ្ឋ បេក្ខជន និ ង វិធានការសន្លឹកឆ្នោត
ព័ត៌មានអំ ពីការថ្លែងការណ៍របស់ បេក្ខជន
ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ California
ការិយាល័ យបោះឆ្នោតរបស់ ខោនធី

2
4
11
11
11
74
90
91

ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានល័ ក្ខខ័ណ្ឌ
ព័ត៌មានអំ ពីឯកជនភាពនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ក្រមស្តីពីជម្រើ សរបស់ អ្នកបោះឆ្នោត
សេចក្ដីជូនដំ ណឹងសំ ខាន់ អំពីអត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់
ជំ នួយសម្រាប់ អ្នកបោះឆ្នោតមានពិការភាព
ឹ៉
វបសៃ
យត៍លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រចាំរដ្ឋ
កាលបរិច្ទ
ឆេ ដែលត្រូវចងចាំ

92
92
92
93
94
94
94
95

ឹ៉
ចូលម�ើលវបសៃ
យតរ៍ បស់រដ្ឋលេខាធិការ ដ�ើម្៖បី
• ការបរិច្ចា គក្នុងយុទនា
្ធ ការស្រាវជ្រាវ និ ងសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូល

cal-access.sos.ca.gov ឬ powersearch.sos.ca.gov
• ម�ើ លមគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកបោះឆ្នោតនេះជាភាសាផ្សេង 
www.voterguide.sos.ca.gov
• ពិនិត្យម�ើ លស្ថានភាពនៃការចុះឈ្មោះ 
និ ងព័ត៌មាននៃការចុះឈ្មោះរបស់ អ្នក VoterStatus.sos.ca.gov


• ស្វែងរកកន្លែងបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកនៅថ្ងៃ
បោះឆ្នោត www.sos.ca.gov/elections/polling-place ឬ
VoterStatus.sos.ca.gov
• ទទួលព័ត៌មានបោះឆ្នោតតាមសំ បុត្រ 
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail/
• អានព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ សម្រាប់ អ្នកបោះឆ្នោតល�ើ កដំ បូង 
www.sos.ca.gov/elections/voting-california
3

រដ្ឋលេខាធិការ
សួសតី ព
្ លរដ្ឋ Californians ជាទីមេត្រី
គ្មានសិ ទធិអ
្ វី្ ធំជាងសិ ទធិក
្ ្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេ។ ប្រជាធិ បតេយ្យរបស់ អាមេរិករីកចំ រ�ើននៅពេលដែលអ្នកមា
នសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតគ្រប់ គ្នាចូលរ ួមបោះឆ្នោត។ តាមរយៈការបោះឆ្នោត អ្នកអាចជ្រើ សរ�ើសមេដឹ កនាំក្នុងមូលដ្ឋាន
ថ្នាក់រដ្ឋ និ ងថ្នាក់ជាតិរបស់ អ្នក និ ងធានាថាសម្លេងរបស់ អ្នកត្រូវបានគេស្តាប់ ។ ការបោះឆ្នោតទូទៅគឺនៅថ្ងៃអង្គារ
ទី 6 ខែវិចឆិ កា
្ ។ ការបោះឆ្នោតធ្វើឡ�ើងយ៉ាងឆាប់ រហ័ស និ ងជិ តមកដល់ ហ�ើយ។ ខ្ញុំសូមល�ើ កទឹកចិ ត្តអ្នកឱ្យចូលរ ួ
មក្នុងសិ ទធិជា
្ មូលដ្ឋាន របស់ អ្នកក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។
ព័ត៌មានទាំងអស់ ត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅទីនេះជាសេចក្ដីយោងសម្រាប់ អ្នក។ មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកបោះឆ្នោតនេះ
អាចជួយអ្នកឱ្យធ្វើការ សម្រេចចិ ត្តបានត្រឹមត្រូវ។ វារ ួមបញ្ចូលទាំងការវិភាគមិ នលំ អ�ៀង ទឡហីករណ៍គាំទ្រ
និ ងប្រឆាំងនឹ ងវិធានការបោះឆ្នោតជាច្រើន សេចក្តីប្រកាសរបស់ បេក្ខជន កម្រងសិ ទធិអ
្ ្នកបោះឆ្នោត
ឹ៉
និ ងព័ត៌មានសំ ខាន់ ៗដទៃទ�ៀត។ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះក៏អាចរកបាននៅល�ើអ៊ី នធឺ ណិត នៅល�ើវបសៃ
យត៍របស់ រដ្ឋ
លេខាធិ ការនៃរដ្ឋ California ផងដែរ៖ www.VoterGuide.sos.ca.gov។
អ្នកអាចពិនិត្យម�ើលស្ថានភាពនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកបានគ្រប់ ពេលដោយ ចូលទៅកាន់
VoterStatus.sos.ca.gov។ អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី VOTE CALIFORNIA របស់ យ�ើ ង
នៅល�ើទូរសព្ទទំន�ើបរបស់ អ្នក ឬថេប្លិត ហ�ើយចូលប្រើព័ត៌មានសំ ខាន់ ៗអំ ពីការបោះឆ្នោត និ ងរកម�ើលទីតាំង
បោះឆ្នោតដែលនៅជិតអ្នកបំ ផុត។ ហ�ើយអ្នកអាចចូលម�ើលគេហទំព័រ PowerSearch.sos.ca.gov ប្រសិ ន
ប�ើអ្នកចង់ ដឹងបន្ថែមទ�ៀតអំ ពីអ្នកដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ បេក្ខជន ឬសំ ណ�ើប្រជាមតិល�ើ សន្លឹកឆ្នោត។
ប្រសិ នប�ើអ្នកមានសំ នួរអំ ពីរប�ៀបបោះឆ្នោត ឬរប�ៀបចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត អ្នកអាចទាក់ទងការិយាល័ យនៃរដ្ឋ
លេខាធិ ការដោយហៅទូរស័ ព្ទមកកាន់ លេខ (888) 345-4917 ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ដ�ើម្បីទទួលបានព័ត៌មា
ឹ៉
នទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីរ�ៀបចំ ការបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី កនុ្ងមូលដ្ឋានរបស់ អ្នក សូមចូលម�ើលវបសៃ
យត៍
របស់ រដ្ឋលេខាធិ ការតាមអាសយដ្ឋាន៖ www.sos.ca.gov/county-elections-offices។
សូមអរគុណចំ ពោះការប្តេជ្ញា ចិ ត្តរបស់ អ្នកចំ ពោះអនាគតរបស់ រដ្ឋ និ ងប្រទេសរបស់ យ�ើ ង។
ការបោះឆ្នោតទូទៅធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារ ទី 6 ខែវិចឆិ កា
្ ។ សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នកសំ ខាន់ ណាស់ ។ សន្លឹកឆ្នោតរបស់ អ្នក
គឺជាសម្លេងរបស់ អ្នក។ ត្រូវបានស្តាប់ ។ បោះឆ្នោត!

4

មគ ្គុទ្ទេសកយ៍ ោងឆាប់រហស
័
សំ ណ�ើប្រ. មតិ

1

ិ ីជំនួយលំនៅដ្ឋានជាក់
អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មូលនិធិដល់កម្មវធ
លាក់។ លក្ខនតិក
្ ៈអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្។
តិ

សេចក្សង
តី ្ខេប

ដាក់ល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយអង្គនីតិបញ្ញតតិ្

អនុញ្ញាតថវិកាចំ នួន $4 ពាន់ លានដុល្លានៅក្នុង ប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចជាទូ
ិ ី លំនៅដ្ឋានដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ អ្នកមានប្រាក់ចំណូល
ទៅសម្រាប់ កម្មវធ
ទាប អតីតយុទ្ធជន កសិ ករ ផ្ទះសម្បែងដែលផលិ ត និ ងលំ នៅដ្ឋានចល័ ត
តំបន់ បំពេញ និ ងលំ នៅដ្ឋានជាត្រង់ ស៊ីត។ ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖
បង្កើនតម្លៃនៃការបង់ សងប័ ណ្ណកម្ចីរដ្ឋ ជាមធ្យមប្រហែល $170 លានដុល្លាជា
រ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ក្នុងរយៈពេលល�ើសពី 35 ឆ្ំនា ។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

បាទ/ចាស់

សន្លឹក
ឆ្នោ តគាំទ្រ
នៅល�ើវិធានការនេះមានន័ យថា៖
អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋលក់ប័ណ្ណកម្ចីកា
តព្វកិច្ចទូទៅដែលមានតម្លែទឹក
ប្រាក់ចំនួន $4 ពាន់ លានដុល្លារដ�ើ
ម្បីផ្ដល់មូលនិ ធិដល់ អតីតយុទ្ធជន
និ ងលំ នៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ។

ទេ

សន្លឹកឆ្នោ តប្រឆាំងនៅល�ើវិធាន
ការនេះមានន័ យថា៖ រដ្ឋមិនអា
ចលក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅដែល
មានតម្លៃ ទឹកប្រាក់ចំនួន $4 ពាន់ លា
នដុល្លារដ�ើម្បីផ្ដល់មូលនិ ធិដល់ អតីត
យុទ្ធជន និ ងលំ នៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃ
សមរម្យនោះទេ។

សេចក្ស
ំ ង
តី អា

សំ ណ�ើប្រ.មតិ

2

អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មូលនិធិដល់កម្មវធិ ីជំនួយលំនៅដ្ឋានដែល
មានស្រាប់សម្រាប់បុគល
្គ ដែលមានជំងឺផលូវចិ
្ ត។្ត លក្ខនតិក
្ ៈអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្។តិ

សេចក្សង
តី ្ខេប

ដាក់ល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយអង្គនីតិបញ្ញតតិ្

កែប្រែច្បាប់ សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត (Mental Health Services Act) ដ�ើម្បី
ិ ីគ្មា នកន្លែងណាដូចផ្ទះ (No Place Like Home
ផ្តល់មូលនិ ធិដល់ កម្មវធ
Program) ដែលផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុលំ នៅដ្ឋាន ដល់ បុគ្គលដែលមានជំ ងឺផ្លូវចិ ត្ត។ ធ្វើ
ិ ី No Place Like Home។
សច្ចា ប័ នច្បាប់ ដែលមានស្រាប់ ដែលបង្កើតកម្មវធ
ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋប្រើប្រាក់រហូតដល់ $140 លានដុល្លារក្នុ
ងមួយឆ្ំនា ពីមូលនិ ធិសុខភាពផ្លូវចិ ត្តរបស់ ខោនធី ដ�ើម្បីសងបំ ណុលរហូតដល់ $2
ពាន់ លានដុល្លារជាប័ ណ្ណកម្ចី។ សញ្ញាប័ ណ្ណកម្ចីទាំងនេះនឹ ងផ្តល់មូលនិ ធិលំនៅដ្ឋានស
ម្រាប់ អ្នកដែលមានជំ ងឺផ្លូវចិ ត្តដែលគ្មា នផ្ទះសម្បែង។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

បាទ/ចាស់

សន្លឹកឆ្នោ ត
គាំទ្រនៅល�ើ
វិធានការនេះមានន័ យថា៖ រដ្ឋអាចប្រើ
ប្រាស់ មូលនិ ធិសុខភាពផ្លូវចិ ត្តដែលមា
នស្រាប់ នៅក្នុងខោនធីដ�ើម្បីបង់ ថ្លៃលំ
នៅដ្ឋានសម្រាប់ អ្នកដែលមានជំ ងឺផ្លូវចិ
ត្តដែលគ្មា ន
ផ្ទះសម្បែង។

ទេ

សន្លឹកឆ្នោ តប្រឆាំងនៅល�ើវិធា
នការនេះមានន័ យថា៖ សមត្ថ
ភាពរបស់ រដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់ មូលនិ ធិ
សុខភាពផ្លូវចិ ត្តដែលមាន
ស្រាប់ នៅក្នុងខោនធីដ�ើម្បីបង់ ថ្លៃលំ
នៅដ្ឋានសម្រាប់ អ្នកដែលមានជំ ងឺផ្លូវ
ចិ ត្តដែលគ្មា នផ្ទះសម្បែង នឹ ងអាស្រ័យ
ល�ើការសម្រេចចិ ត្តរបស់ តុលាការនៅ
ពេលអនាគត។

សេចក្ស
តី អា
ំ ង

ឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើ
កឆ្នោ តគាំទ្រល�ើសំ ណ�ើប្រ
គាំទ្រជាមតិ
ិ
ប្រជាមតិលេខ
បដ
ស
េធ
លេខ 1 គឺដ�ើ ម្បីលំ
1 គឺអនុញ្តឲ្យរដ្ឋខប្រាក់

ណ�ើប្រជាមតិលេខ
ងនឹ ងសំ ណ�ើ
គាំទ្រទ្រល�ើសំ
ិ
2៖ គាំទ្រដល់ លំនៅដ្ឋាន
ប្រជាមតិ
បដ
ស
េធ
និ ងការព្យាបាលមនុស្សគ្មា នទីលំ នៅ
ដែលយកប្រាក់រហូតដល់

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

នៅដ្ឋានសមរម្យសម្រាប់ អតីតយុទ្ធ
ជន គ្រួសារអ្នកធ្វើការ មនុស្សចាស់
ជនពិការ និ ងអ្នករស់ នៅក្នុងរដ្ឋ 
California ដែលបាត់បង់ លំនៅដ្ឋាន
ដោយសារវិបត្តិលំនៅដ្ឋានធ្ងន់ធ្ងរនៅរ
ដ្ឋ California។ សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ
1 មិ នបង្កើនពន្ធទេ! អតីតយុទ្ធជន
ិ ី Habitat for Humanity
កម្មវធ
សមាជនៃមន្រ្តី California ជាន់ ខ្ពស់
សម្ព័ន្ធមិត្តដ�ើ ម្បីបញ្ចប់អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួ
សារ និ ងច្រើនទ�ៀត សុទ្ធតែឯកភាពគ្នា ៖
សន្លឹកឆ្នោ តគាំទ្រល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ
លេខ 1។

គាំទ្រ

David Koenig
(916) 974-9411

info@vetsandaffordablehousingact.org
Vetsandaffordablehousingact.org

ញា
ចី្
$4 ពាន់ លានដុល្លារ
(ដោយការលក់ប័ណ្ណកម្ចី)
ិ ី លំនៅដ្ឋាន។ កង្វះលំ នៅ
សម្រាប់ កម្មវធ
ដ្ឋានដែលក�ើតមានដោយសារលំ ហូរមនុ
ស្សរាប់ លាននាក់មកកាន់ រដ្ឋ California
តម្រូវឲ្យមានដំ ណោះស្រាយចម្បង។
ដំ ណោះស្រាយអន់ ដែលបានស្នើឡ�ើ
ងកាលពីដ�ើមឆ្ំនា នេះ (សេចក្ដីព្រាង
ច្បាប់ របស់ ព្រឹទស
្ធ ភា 827) នឹ ងបា
នបំ ផ្លាញសង្កាត់ដែលមានស្រាប់ ។
មានវិធីសាស្រ្តលប្រស�ើ
រជាងនោះ។
្អ

ប្រឆាំង

Gary Wesley
Mountain View, CA

ដែលមានជំ ងឺផ្លូវចិ ត្តធ្ងន់ធ្ងរ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 2
នឹ ងមិ នបង្កើនពន្ធទេ។
វានឹ ងជួយមនុស្សតាមចិ ញ្ចើ មថ្នល់
និ ងធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានសេវាសុ
ខភាពផ្លូវចិ ត្ត និ ងការព្យាបាលការ
ផ្ដាច់ ការញ�ៀនយ៉ា ងទូលំទូលាយ។
អ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ អ្នកគ្មា នលំ នៅ
ដ្ឋាន បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច វេជ្ជបណឌិ្ ត
អ្នកសង្រ្គោះបន្ទា ន់ យល់ ព្រម៖ គាំទ្រល�ើ 
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 2។

គាំទ្រ

David Koenig
(916) 974-9411
info@CAyesonprop2.org
CAyesonprop2.org

$5.6 ពាន់ លានដុល្លារ ពីអ្នកជំ ងឺផ្លូវចិ
ត្តធ្ងន់ធ្ងរដ�ើម្បីយកទៅផ្ដល់មូលនិ ធិប័
ណ្ណកម្ចី ក្នុងការកសាងលំ នៅដ្ឋានដោយ
គ្មាន ការព្យាបាល នឹ ងបង្ខំឲ្យមានមនុ
ស្សកាន់ តែច្រើ នទ�ៀតគ្មា នទីលំ នៅ។
វាមិ នចាំបាច់ ទេ ព្រោះកាលពីឆ្ំនា មុន
ច្បាប់ បានអនុញ្ញាតឲ្យខោនធីប្រើប្រាស់
មូលនិ ធិ ច្បាប់ សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត
(Mental Health Services
Act, MHSA) សម្រាប់ លំនៅដ្ឋាន
ដោយមិ នចាំបាច់ ខចី្ប្រាក់ទេ។

ប្រឆាំង

Gigi R. Crowder
NAMI Contra Costa
550 Patterson Blvd.
Pleasant Hill, CA
(510) 990-2670
gigi@namicontracosta.org
www.namicontracosta.org
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មគ ្គុទ្ទេសកយ៍ ោងរហស
័
សំ ណ�ើប្រ.មតិ អនុញ្ញាតប័ណ ្ណកម្ចីអោយផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់គម្រោងផ្គតផ
្គ ់ទក
់ ង
ឹ និងគុណភាព

3

ទីជម្រាល ត្រី សត្វព្រៃ ការនាំផ្លូវទឹក និងទ្រទ្រង់ និងការស្ដុកទុកទឹកក្រោមដី។
លក្ខនតិក
្ ៈផ្តួចផ្តើម

សេចក្ដីសង្ខេប ដាក់ន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយហត្ថលេខាទាមទារ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ

4

អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មូលនិធិដល់ការសង់មន្ទីរពេទ្យដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខ
ភាពដល់កមា
ុ រ។ លក្ខនតិក
្ ៈផ្តួចផ្តើម

សេចក្ដីសង្ខេប ដាក់ន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយហត្ថលេខាទាមទារ

អនុញ្ញាតឳ្យប្រើ $8.877 ពាន់ លានដុល្លារនៅក្នុង ប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅរ
បស់ រដ្ឋសម្រាប់ គម្រោង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ។ ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖
បង្កើនចំ ណាយរបស់ រដ្ឋក្នុងការសងប័ ណ្ណកម្ចីជាមធ្យមចំ នួន $430 លានដុ
ល្លារជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ក្នុងរយៈពេលល�ើសពី 40 ឆ្ំនា ។  ការសន្សំរបស់ រដ្ឋាភិបា
លមូលដ្ឋានសម្រាប់ គម្រោង ពាក់ព័ន្ធនឹងទឹក ទំនងមានចំ នួនជាមធ្យម ពីរ បី 
រយលានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្ំនា ក្នុងរយៈពេលពីរ បី ទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះ។

អនុញ្ញាតចំ នួនទឹកប្រាក់ $1.5 ពាន់ លានដុល្លារក្នុងប័ ណ្ណកម្ចី ត្វរូ សងមកវិញពីមូ
លនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋ ដ�ើម្បីផ្តល់ មូលនិ ធិសម្រាប់ ការសាងសង់ ការពង្រីក ជួសជុល
លំ អ និ ង បំ ពាក់សម្ភារៈ មន្ទីរពេទ្យកុមារដែលមាន គុណសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ។
ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ បង្កើនចំ ណាយរដ្ឋកនុ្ងការ សងប័ ណ្ណកម្ចី
ជាមធ្យមប្រហែល $80 លានដុល្លាជា រ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ល�ើសពី 35 ឆ្ំនា ។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

បាទ/ចាស់

សន្លឹកឆ្នោ
តគាំទ្រល�ើវិ
ធានការនេះមានន័ យថា ៖ រដ្ឋអាចល
ក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅក្នុងតម្លៃជា
ទឹកប្រាក់ $8.9 ពាន់ លានដុល្លារ ដ�ើម្
បី ផ្ដល់មូលនិ ធិទៅល�ើគម្រោងទឹកស្អា ត
និ ងបរិស្ថា នផ្សេងៗ។

សេចក្ស
ំ ង
តី អា

គាំទ្រល�ើលេខ 3
គាំទ្រទ្រ។
ធានាបានទឹកដែលមា

នសុវត្ថិភាព ដែលអាចទុកចិ ត្តបាន
និ ងស្អា តសម្រាប់ រដ្ឋ California។
សូមគាំទ្រលេខ 3 ផ្ដល់នូវទឹកទទួល
ទានដែលមានសុវត្ថិភាព ការជួសជុ
លទំនប់ ទឹកដែលមិ នមានសុវត្ថិភាព
ផ្ដល់ការការពារចំ ពោះគ្រោះរាំ ងស្ងួត
កែលម្អគុណភាពទឹកនៅតាមសមុទ្រ 
ឈូងសមុទ្រ និ ងទន្លេ 
ព្រមទាំងមានការស្ទា ក់ទឹកទុក
សម្អា តទឹក និ ងប្រើប្រាស់ ទឹកភ្លៀង
ឡ�ើងវិញផងដែរ។ សូមគាំទ្រលេខ 3
ផ្ដល់នូវទឹកសម្រាប់ មនុស្ស កសិ ដ្ឋាន
និ ងបរិស្ថា ន។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

គាំទ្រ

Jerry Meral
P.O. Box 1103
Inverness, CA 94937
(415) 717-8412
jerrymeral@gmail.com
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ទេ

សន្លឹកឆ្នោ តប្រឆាំងល�ើវិធានកា
រនេះមានន័ យថា ៖ រដ្ឋមិនអាច
លក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅក្នុងត
ម្លៃជាទឹកប្រាក់ $8.9 ពាន់ លានដុល្លារ
ដ�ើម្បីផ្ដល់មូលនិ ធិទៅល�ើគម្រោងទឹក
ស្អា ត និ ងបរិស្ថា នផ្សេងៗនោះទេ។

បាទ/ចាស់

សន្លឹកឆ្នោ
តគាំទ្រល�ើវិ
ធានការនេះមានន័ យថា ៖ រដ្ឋអាចល
ក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅក្នុងតម្លៃជា
ទឹកប្រាក់ $1.5 ពាន់ លានដុល្លារ ដ�ើម្
បី ផ្ដល់មូលនិ ធិទៅល�ើគម្រោងសាងស
ង់ ការពង្រីក ការកែលម្អ និ ងការបំ ពាក់
ឧបករណ៍នៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលព្យា
បាលកុមារ។

សេចក្ស
តី អា
ំ ង

មន្ទីរពេទ្យកុមាររ
ជា
គាំទ្រទ្រដល់
បស់ រដ្ឋ California
បដិសេធឆាមតិំ ងសំលេណ�ើប្រ
ខ 3។ វា
ផ្ដល់នូវការថែទាំឯកទេសដល់ កុ
ផ្ដល់នូវប្រាក់ដ៏ច្រើ នទៅដល់ ស្ថា ប័ ន។
នោះជាគំនិតរ ួម។ ប៉ុន្តែវានឹ ងមិ ននាំឲ្យថ
យចុះទឹកថ្មីដែលអាចប្រើប្រាស់ បានទេ។
ការបង់ ការប្រាក់នៅល�ើប័ ណ្ណកម្ចីនឹងក�ើ
នទ្វេដងទៅល�ើចំ នួនដែលត្រូវបង់ ឲ្យម្ចា
ស់ ប័ណ្ណកម្ចី។ សូមគិតអំ ពីវា . . .
ឲ្យបានច្បាស់ លាស់ ។ សូមបោះឆ្នោ ត
ប្រឆាំង។

ប្រឆាំង

John F. Takeuchi
Central Solano Citizen/
Taxpayer Group
P.O. Box 3532
Fairfield, CA 94533
(707) 422-4491
taksan@comcast.net
www.thetaxwatchers.org

ទេ

សន្លឹកឆ្នោ តប្រឆាំងល�ើវិធានកា
រនេះមានន័ យថា ៖ រដ្ឋមិនអាច
លក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅក្នុងត
ម្លៃជាទឹកប្រាក់ $1.5 ពាន់ លានដុល្លារ
ដ�ើម្បីផ្ដល់មូលនិ ធិទៅល�ើគោលបំ ណ
ងទាំងនេះទេ។

បដិសេធ

ឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើ
ប្រជាមតិលេខ
4 នឹ ងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋខចី្ប្រាក់ $1.5
មារជាង 2 លាននាក់ជារ�ៀងរាល់
ពាន់ លានដុល្លារសម្រាប់ ការសាងសង់
ឆ្ំនា ដែលមានជំ ងឺមហារីកកោសិ កា
និ ងការពង្រីកមន្ទីរពេទ្យកុមារ
រាងកណ្ដ ៀវ ការបណដុះ
្ សរីរាង្គ—
ទោះជាគ្រួសាររបស់ ពួកគេអាចបង់ ប្រា “ដែលមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ”
ដោយការលក់ប័ណ្ណកម្ចីដែល
ក់បានប៉ុន្មា នក៏ដោយ។ កុមារ
85% ដែលមានជំ ងឺមហារីកគ្រា
មិ នតម្រូវឲ្យមានការប្រាក់។
ប់ ឈាមត្រូវបានព្យាបាលជាសះ
យ�ើងគួរតែពិនិត្យម�ើលរ ូបភាពជារ ួម
ស្បើយ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ
និ ងសួរអំ ពីរប�ៀបកែលម្អលទ្ធផ
4 បង្កើនសមត្ថភាព
ផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ និ ងព លនៃការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងរដ្ឋ 
ង្រីកការស្រាវជ្រាវជំ ងឺកុមារដ�ើម្បីព្យាបា California។
លកុមារឲ្យបានកាន់ តែច្រើ ន។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

គាំទ្រ

គាំទ្រដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារ —
គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 4
YesOnProposition4.org

ប្រឆាំង

Gary Wesley
Mountain View, CA

មគ ្គុទ្ទេសកយ៍ ោងរហស
័
រមូលដ្ឋានពន្ធ
សំ ណ�ើប្រ.មតិ ផ្លាស់ប្ដូរតម្រូវការសម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយចំនួនក្ងការផ្ទេ
នុ

5

អចលនទ្រព្យរបស់ខនសម្រាប់
អចលនទ្រព្យដាក់ជំនួស។ ការផ្តើមប្រជាសិទ្ធិវិ
លួ ្
សោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញ និងលក្ខនតិក
្ ៈ។

សេចក្ដីសង្ខេប ដាក់ន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយហត្ថលេខាទាមទារ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ បំបាត់ចោលមូលនិធិការជួសជុលផ្លូវ និងគមនាគមន៍មួយចំនួន។

6

តម្រូវឲ្យពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ និងថ្លៃរថយន្ត មួយចំនួនអនុម័តដោយអង្គបោះឆ្នោ ត។
ការផ្តើមប្រជាសិទ្ធិវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញ

សេចក្ដីសង្ខេប ដាក់ន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយហត្ថលេខាទាមទារ

លុបបំ បាត់តម្រូវការផ្ទេរមួយចំ នួនសម្រាប់ ម្ចា ស់ ផ្ទះអាយុល�ើសពី 55ឆ្ំនា  ម្ចា ស់
ផ្ទះដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ និ ងទ្រព្យសម្បត្តិកខ្វក់ឬខូចខាតដោយមហន្ត
រាយ។ ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ សាលារ�ៀននិ ងរដ្ឋាភិបាល មូលដ្ឋាននី មួយៗនឹ
ងខាតបង់ ពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ ប្រចាំឆ្ំនា ចំ នួនជាង $100 លានដុល្លារដែលនឹ ង
ក�ើនឡ�ើងដល់ ប្រហែល $1 ពាន់ លានដុល្លារក្នុង មួយឆ្ំនា ។ ការក�ើនឡ�ើង
ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋដ�ើម្បី បំ ពេញមកវិញនូវ
ការខាតបង់ ពន្ធ អចលនទ្រព្យសាលា។

លុបចោលច្បាប់ ពន្ធគមនាគមន៍ ឆ្ំនា 2017 និ ងថ្លៃឈ្លសម្រាប់
ការ
នួ
ជួលជុលផ្លូវ និ ងគមនាគមន៍ សាធារណៈ។ ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖
ការថយចុះប្រាក់ចំណូលចំ នួន $5.1 ពាន់ លានដុល្លារពីពន្ធប្រេងឥន្ធនៈ និ ងពន្ធ
រថយន្តរបស់ រដ្ឋដែលសំ ខាន់ កនុ្ងការបង់ សម្រាប់ ការថែទាំមហាវិថីនិងជួសជុលផ្លូ
ិ ីត្រង់ស៊ីតផងដែរ។
វក៏ដូចជា កម្មវធ

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

បាទ/ចាស់

សន្លឹកឆ្នោ ត
គាំទ្រល�ើវិ
ធានការនេះមានន័ យថា៖ ម្ចា ស់ ផ្ទះ
ទាំងអស់ ដែលមានអាយុល�ើសពី 55
ឆ្ំនា (ឬបំ ពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងទ�ៀត) នឹ
ងមានសិ ទ្ធិសន្សំប្រាក់ពន្ធអចលនទ្រ
ព្យ នៅពេលពួកគេផ្លាស់ ទីទៅនៅផ្ទះ
ផ្សេង។

ទេ

សន្លឹកឆ្នោ តប្រឆាំងនឹ ងវិធាន
ការនេះមានន័ យថា៖ ម្ចា ស់ ផ្ទះ
មួយចំនួន ដែលមានអាយុល�ើសពី 
55 ឆ្ំនា (ឬបំ ពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងទ�ៀត)
នឹ ងបន្តមានសិ ទ្ធិសន្សំប្រាក់ពន្ធអចល
នទ្រព្យ នៅពេលពួកគេផ្លាស់ ទីទៅនៅ
ផ្ទះផ្សេង។

្លឹក
បាទ/ចាស់សន
ឆ្នោ តគាំ

ទ្រល�ើវិធានការនេះមានន័ យថា៖
ពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ និ ងយានយន្តដែ
លបានអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះដោយ
អង្គនីតិបញ្ញាត្តិនឹងត្រូវបានលុបចោ
លវិញ ដែលវានឹ ងកាត់បន្ថយការផ្ដ
ល់ មូលនិ ធិសម្រាប់ ការថែទាំមហាវិ
ថី និ ងផ្លូវថ្នល់ ក៏ដូចជាការជួសជុល
ិ ីត្រង់ស៊ីតផងដែរ។ អង្គនី
និ ងកម្មវធ
តិបញ្ញាត្តិនឹងតម្រូវឲ្យទទួលបានស
ន្លឹកឆ្នោ តល�ើសលុបដ�ើម្បីអនុម័តច្បា
ប់ ថ្មី ឬការបង្កើនពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ
និ ងយានយន្តនៅពេលអនាគត។

សេចក្ស
តី អា
ំ ង

សេចក្ស
ំ ង
តី អា

លេខ 5 លុបបំ បាត់
ប្រជាមតិលេខ
តគាំទ្រ 
គាំទ្រប្រ.មតិ
គាំទ្របោះឆ្នោ
“ការពិន័យល�ើការផ្លាស់ ទីលំ បដិសេធ5 នឹ ងមិ នអនុ
លេខ 6 ដ�ើម្បី 
នៅ” ដែលបច្ចុប្បន្នប៉ះពាល់ ដល់
មនុស្សចាស់ (អាយុល�ើសពី 55
ឆ្ំនា ) និ ងជនពិការធ្ងន់ធ្ងរនៅរដ្ឋ 
Californians។ ការគាំទ្រ 
មានន័ យថាជួយដល់ មនុស្សចាស់
និ ងជនពិការ ដ�ើម្បីអាចទិញលំ នៅដ្ឋានថ្មី 
និ ងមិ នប្រឈមនឹ ងការពិន័យល�ើពន្ធ
អចលនទ្រព្យ។ ការបោះឆ្នោ តគាំទ្រនឹ
ងជួយឲ្យមនុស្សចាស់ និ ងជនពិការ
ផ្លាស់ ទីទៅរស់ នៅជិ តក្ រុមគ្រួសារ
ឬទិញផ្ទះបានកាន់ តែងាយស្រួល
និ ងកាន់ តែមានសុវត្ថិភាព។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

គាំទ្រ

Cary Davidson
គាំទ្រល�ើគណៈកម្មការ 5
515 S. Figueroa Street, #1110
Los Angeles, CA 90071
(888) 384-8467
info@propertytaxfairness.com
voteyesonprop5.com

ញ្ញាតឲ្យកសាងលំ នាំដ្ឋានថ្មីណាមួយ
ឬជួយដល់ អ្នកទិញផ្ទះដំ បូងឡ�ើយ។
វានឹ ងកាត់បន្ថយរហូតដល់ $1 ពាន់
លានដុល្លារល�ើចំ ណូលក្នុងមូលដ្ឋាន
ពីសាលារដ្ឋ ផ្នែកអគ្គីភ័យ នគរបាល
ការថែទាំសុខភាព និ ងសេវាកម្មផ្សេ
ងៗទ�ៀតសម្រាប់ ការមិ នបង់ ពន្ធ
សម្រាប់ អ្នកមាននៅ California
និ ងជួយដល់ អ្នករ�ៀបចំ —អត្ថប្រយោ
ជន៍ ល�ើផ្នែកអចលនទ្រព្យសាជី វកម្ម។
NoProp5.com

ប្រឆាំង

ប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 5
1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@NoProp5.com
NoProp5.com

បញ្ចុះតម្លៃប្រេងនិ ងហ្គា សភ្លាមៗ។
អ្នករស់ នៅក្នុងរដ្ឋ California កំពុង
ជួបការលំ បាកដោយសារការចំ ណា
យថ្លៃរស់ នៅខ្ពស់។ បោះឆ្នោ តគាំទ្រ
នៅល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 6
ដ�ើម្បីដកចេញការបង្កើនពន្ធល�ើហ្គា ស
និ ងយានយន្តដែលមិ នត្រឹមត្រូវ
និ ងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោ
តសម្រាប់ ការបង្កើនពន្ធនៅពេ
លអនាគត។ បោះឆ្នោ តគាំទ្រ
ល�ើ សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 6
សម្រាប់ ការបញ្ចុះតម្លៃប្រេង!

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

គាំទ្រ

ផ្ដល់សម្លេងដល់ អ្នកបោះឆ្នោ ត—
គាំទ្រលេខ 6
www.GiveVotersAVoice.com

ទេ

សន្លឹកឆ្នោ តប្រឆាំងនឹ ងវិ
ធានការនេះមានន័ យថា៖
ពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ និ ងយានយន្តដែ
លបានអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះដោ
យអង្គនីតិបញ្ញាត្តិនឹងបន្តមានប្រសិ
ទ្ធភាព ដ�ើម្បីបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការថែ
ទាំមហាវិថី និងផ្លូវថ្នល់ រ ួមទាំងការជួ
ិ ីត្រង់ស៊ីតផងដែរ។
លជុលនិ ងកម្មវធ
អង្គនីតិបញ្ញាត្តិនឹងបន្តមិនទាមទារ
ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោ តអនុម័តចំ ពោះច្បាប់
ថ្មី ឬការតំឡ�ើងពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ
និ ងរថយន្តកនុ្ងពេលអនាគត។

បដិសេធ

ឆាំងនឹ ងអ្នកពន្ល
ត់អគ្គិភ័យអាជី
ពនៅ California, សមាគមអ្នកល្បាត
មហាវិថីនៃរដ្ឋ California, សង្គមអាមេ
ិ និ ងអ្នកសង្រ្គោះបឋម
រិកនៃវិសក
្វ រស៊ីវល
មិ នល�ើកទឹកចិ ត្តចំពោះសំ ណ�ើប្រជា
មតិលេខ 6 ទេ ព្រោះវាបង្កគ្រោះថ្នា
ក់ដល់ សុវត្ថិភាពនៃស្ពា ន និ ងផ្លូវ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 6 លុបបំ បាត់ប្រាក់
$5 ពាន់ លាន់ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្ំនា  នៅក្នុងមូ
លនិ ធិគមនាគមន៍ ក្នុងមូលដ្ឋាន បញ្ឈប់ ម
នុស្សរាប់ ពាន់ នាក់ពីការទទួលបានសុវត្ថិ
ភាពចរាចរ ការកាត់បន្ថយការកកស្ទះ និ ង
គម្រោងកែលម្អផ្លូវថ្នល់នៅគ្រប់ សហគមន៍
California ។ www.NoProp6.com

ប្រឆាំង

ប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 6 ៖
បញ្ឈប់ ការវាយប្រហារល�ើសុវត្ថិភាព
ស្ពា ន និ ងផ្លូវថ្នល់
1121 L Street, Suite 910
Sacramento, CA 95814
(800) 958-1194
info@NoProp6.com
www.NoProp6.com
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មគ ្គុទ្ទេសកយ៍ ោងរហស
័
សំ ណ�ើប្រ.មតិ
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អនុលោមម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្នងៃ ៅរដ្ឋ CALIFORNIA
ទៅនឹងច្បាប់សហព័ន។្ធ អនុញ្ញាតឲ្យអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិប្ដូររយៈពេលសន្សំព
ន្លឺថ្។ងៃ លក្ខនតិក
្ ៈអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្។
តិ

សេចក្សង
តី ្ខេប

ដាក់ល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិ

ផ្តល់លទ្ធភាពដល់ អង្គនិតិបញ្ញត្តិក្នុងការប្តូររយៈពេលសន្សំពន្លឺថ្ងៃដោយ
ការបោះឆ្នោ តពីរភាគបី ប្រសិ នប�ើការប្តូរនោះស្របតាមច្បាប់ សហព័ន្ធ។
ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ វិធានការនេះមិ នមានឥទ្ធិពលសារព�ើពន្ធដោយផ្ទាល់
នោះទេ ដោយសារតែការប្តូរ ម៉ោ ងសន្សំពន្លឺថ្ងៃអាស្រ័យល�ើសកម្មភាពនាពេលអ
នាគតដោយអង្គនិតិបញ្ញត្តិនិងរដ្ឋាភិបាល សហព័ន្ធ។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

្លឹកឆ្នោ តគាំ
បាទ/ចាស់សន
ទ្រនៅល�ើវិធា

ទេ

សន្លឹកឆ្នោ តប្រឆាំងនឹ ងវិធា
នការនេះមានន័ យថា៖ រដ្ឋ 
នការនេះមានន័ យថា ៖ អង្គនីតិបញ្ញាត្តិ  California នឹ ងរក្សាទុករយៈពេលស
ដែលមានសម្លេងគាំទ្រពីរភាគបី 
ន្សំពន្លឺថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន។
អាចផ្លាស់ បដូ្រម៉ោ ងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ ប្រសិ ន
ប�ើការផ្លាស់ បដូ្រនោះត្រូវបានអនុញ្ញាត
ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ។ ប្រសិ
នប�ើមិ នមានការផ្លាស់ បដូ្រដោយអង្គនីតិ
បញ្ញាត្តិទេ រដ្ឋ California នឹ ងរ
ក្សាទុករយៈពេលសន្សំពន្លឺថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន 
(ដ�ើមខែមី នា ដល់ ដ�ើ មខែវិចឆិ កា
្ )។

សេចក្ស
ំ ង
តី អា

សំណ�ើប្រជាមតិលេខ
គាំទ្រដល់
7 នឹ ងបញ្ចប់ការផ្លា

ស់ បដូ្រម៉ោ ងពីរដងក្នុងមួយឆ្
នាំ ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្ត
និ ងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចយល់ ស្របគ្នា ថា
គឺជាគ្រោះថ្នា ក់ចំពោះសុខភាព
និ ងផលិ តភាពរបស់ កុមារនៅសាលារ�ៀន
កម្ំ លា ងការងារ និ ងមនុស្សចាស់ ។ ការ
បោះឆ្នោ តគាំទ្រល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ
7 នឹ ងរក្សាកូនៗ កន្លែងធ្វើការ និ ងផ្លូវរ
បស់ យ�ើ ងឲ្យមានសុវត្ថិភាព។

បដិសេធ

ងនឹ ងសំ ណ�ើប្រ
ជាមតិលេខ 7
អនុញ្ញាតឲ្យមានម៉ោ ងសន្សំពន្លឺថ្ងៃជា
អចិ ន្ត្រៃយ៍ និ ងត្រូវមានការអនុញ្ញាត
ពីរដ្ឋសហព័ន្ធ។ វានឹ ងភ្លឺនៅពេលល្ងា
ចក្នុងរដូវក្ដៅ ដូចជាពេលនេះអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែនៅរដូវរងា វានឹ ងងងឹ តនៅពេល
ព្រឹកមួយម៉ោ ងបន្ថែមទ�ៀត ដូច្នេះកុ
មារនឹ ងទៅសាលារ�ៀននៅពេលមេឃ
ងងឹ ត។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ
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ធ្វើបញ ្ញត្ត
តិ ម្លៃសម្រាប់ការលាងឈាមតម្រងនោមអ្នកជំងឺខាងក្រៅសម្រា
ប់ការព្យាបាលតម្រងនោម។ លក្ខនតិក
្ ៈផ្តួចផ្តើម

សេចក្ដីសង្ខេប ដាក់ន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយហត្ថលេខាទាមទារ
តម្រូវឱ្យមានការបង្វិលប្រាក់សងវិញ និ ងការពិន័យ ប្រសិ នប�ើមានការទារថ្លៃ
ឈ្លល�ើសដែនកំ
ណត់។ តម្រូវឱ្យមានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ំនា ជូនរដ្ឋ។ ហាម
នួ
ឃាត់គ្លីនិកពីការបដិ សេធមិ នព្យាបាលអ្នកជំ ងឺដោយផ្អែកល�ើប្រភពបង់ ប្រាក់។
ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ ឥទ្ធិពលប្រចាំឆ្ំនា រ ួមល�ើ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានចា
ប់ ពីផលប៉ ះពាល់ ជាវិជ្ជមានក្នុងកម្រិតទាបរាប់ លានដុល្លារដល់ ផលប៉ ះពាល់ អវិជ្ជ
មានសុទ្ធរាប់ លានដុល្លា។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

បាទ/ចាស់សម្លេង
គាំទ្រនៅ

ល�ើវិធានការនេះមានន័ យថា ៖
គ្លីនិកលាងឈាមនឹ ងកំណត់
ប្រាក់ចំណូលរបស់ ពួកគេទៅតាមរ ូបម
ន្ត ហ�ើយអាចតម្រូវឲ្យបង់ ប្រាក់បង្វិល
ទៅភាគីមួយចំ នួន (ជាពិសេសក្ រុមហ៊ុ
នធានារ៉ាប់រងសុខភាព) ដែលបង់ ប្រា
ក់សម្រាប់ ការព្យាបាលដោយការលា
ងឈាម។

គាំទ្រ

បោះឆ្នោ ត បាទ/ចាស
ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 7
YesProp7@gmail.com
www.YesProp7.info
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ប្រឆាំង

សមាជិ កព្រឹទ្ធសភា Hannah-Beth
Jackson

សន្លឹកឆ្នោ តប្រឆាំងល�ើវិ
ធានការនេះមានន័ យថា ៖
គ្លីនិកលាងឈាម នឹ ងមិ នកំណត់ប្រាក់
ចំ ណូលទៅតាមរ ូបមន្តទេ ហ�ើយក៏មិន
ចាំបាច់ បង់ ប្រាក់បង្វិលដែរ។

សេចក្ស
តី អា
ំ ង

ការលាងឈាម ដែលជា
ងល�ើសំ ណ�ើ
គាំទ្រដល់
ការព្យាបាលចំ ពោះការគំរាមកំ បដិសេធប្រជាមតិលេខ 8
ត្រូវបានជំ ទាស់ ដោយគិលានុប្បដ្ឋាក
ិ ប៉ុន្តែជី វកម្មលាងឈាមធំ ៗ
ហែងដល់ ជីវត
ដែលកំពុងរកប្រាក់ចំណេញបាន
យ៉ា ងច្រើន មិ នបានធ្វើការ វិនិយោ
គគ្រប់ គ្រាន់ ទៅល�ើអនាម័ យមូលដ្
ឋាន និ ងល�ើការថែទាំអ្នកជំ ងឺនោះទេ។
សូមបោះឆ្នោ តបាទ/ចាសដល់ លេខ 8
ដ�ើម្បីគាំទ្រការវិនិយោគល�ើការថែទាំអ្នក
ជំ ងឺប្រកបដោយគុណភាព និ ងបញ្ឈប់
ការគិតថ្លៃខ្ពស់ដែលនាំឲ្យមានការចំ ណា
យខ្ពស់ចំពោះពលរដ្ឋនៅ California ។
គណបក្សប្រជាធិ បតេយ្យ California
អតីតយុទ្ធជន មេធាវីផ្នែកថែទាំសុខភាព
និ ងអ្នកដឹ កនាំសាសនាឯកភាព៖

www.YesOn8.com

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

ទេ

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

គាំទ្រ

Suzanne Jimenez
បាទ/ចាសនៅល�ើលេខ 8
777 S. Figueroa Street,
Ste. 4050
Los Angeles, CA 90017
(888) 501-8119
info@YesOn8.com
www.YesOn8.com

វេជ្ជបណឌិ្ ត អ្នកជំ ងឺរាប់ ពាន់ នាក់
ដោយសមាគមគិលានុប្បដ្ឋាកអាមេរិក\
California, សមាគមវេជ្ជសាស្រនៃ 
្ត
California, មហាវិទ្យាល័ យអាមេរិកនៃ
គ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទា ន់ របស់ CA ព្រោះ
វានឹ ងនាំឲ្យមានការបិ ទគ្លីនិកលាងឈាម
ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ California—កាត់ប
ន្ថយលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំដែល
ិ អ្នកជំ ងឺលាងឈាមប្រឈមនិ
នាំឲ្យជី វត
ងគ្រោះថ្នា ក់ និ ងធ្វើឲ្យមានការបង្កើនចំ
ណាយកាន់ តែច្រើ នល�ើអ្នកបង់ ពន្ធនៅ
រដ្ឋ California។ សូមបោះឆ្នោ ត ទេ។
www.NoProp8.com

ប្រឆាំង

ទេល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 8៖
បញ្ឈប់ ការលាងឈាមគ្រោះថ្នា ក់
(888) 663-9997
info@NoProp8.com
www.NoProp8.com

មគ ្គុទ្ទេសកយ៍ ោងរហស
័
សំ ណ�ើប្រ.មតិ
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ពង្រីកអំណាចរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ដ�ើម្បីអនុម័តល�ើការត្រួតត្រាពិនិត្យកា
រជួលអចលនទ្រព្យជាលំនៅដ្ឋាន។ លក្ខនតិក
្ ៈផ្តួចផ្តើម

សេចក្ដីសង្ខេប ដាក់ន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយហត្ថលេខាទាមទារ

ន�ៅថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018
សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 9 ត្រូវបានដកចេញពី
សន្លឹកឆ្នោតតាមបញ្ជារបស់តុលាការកំពូលរដ្ឋ
California ។

លុបចោលច្បាប់ របស់ រដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្ននេះដាក់ កម្រិតល�ើវិសាលភាពនៃគោល
នយោបាយគ្រប់ គ្រងការជួលដែលទីក្ រុង និ ងមូលដ្ឋានមានយុត្តា ធិ ការ ផ្សេងៗ
ទ�ៀតអាចដាក់មកល�ើអចលនទ្រព្យជាលំ នៅដ្ឋាន។ ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖
សក្កដានុពលនៃការកាត់ បន្ថយប្រាក់ចំណូលសុទ្ធរបស់ រដ្ឋ និងមូលដ្ឋាន
រាប់ សិបលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្ំនា ក្នុងរយៈពេលវែង។ អាស្រ័យល�ើ 
សកម្មភាពរបស់ សហគមន៍ មូលដ្ឋាន ការបាត់បង់ ប្រាក់ចំណូលអាចមានចំ នួនតិ
ចជាង ឬទំនងជាច្រើនជាង។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

្លឹកឆ្នោ ត
បាទ/ចាស់សន
គាំទ្រនៅល�ើ

វិធានការនេះមានន័ យថា៖ ច្បាប់ រដ្ឋ 
នឹងមិនកំណត់ថាទីក្ រុង និ ងខោនធី អា
ចមានច្បាប់ គ្រប់ គ្រងការជួលប្រភេទ
អ្វីឡ�យ
ើ ។

សេចក្ស
តី អា
ំ ង

ណ�ើប្រជាមតិលេខ
គាំទ្រទ្រសំ
10 ដ�ើម្បីស្ដា រអំ ណាចក្នុ

ងការបង្កើតការគ្រប់ គ្រងការជួលនៅក្នុ
ងសហគមន៍ មូលដ្ឋាន ដោយដាក់ដែនកំ
ណត់ត្រឹមត្រូវប្រចាំឆ្ំនា ល�ើម្ចា ស់ ផ្ទះ
ថាអាចដំ ឡ�ើងថ្លៃឈ្លផ្
ទះបានប៉ុន្មា ន។
នួ
វាជួយរក្សាអ្នកជួលផ្ទះឲ្យនៅផ្ទះ
ជាជាងបង្ខំពួកគេឲ្យចាកចេញ
ឬក្លាយជាមនុស្សគ្មា នទីជម្រក។
លេខដប់ ការពារអ្នកជួល។
អ្នកគាំទ្រ៖  គណបក្សប្រជាធិ បតេយ្យ
CALIFORNIA,
សមគមគិលានុប្បដ្ឋាក California,
សមាគមគ្រូបង្រៀននៅ Californian,
ACLU of California, Housing
Californiaបណ្ដា ញការពារការជន្លៀសចេញ
SEIU សម្ព័ន្ធទីក្ រុងជាតិ សន្និបាតភា
ពជាអ្នកដឹ កនាំគ្រីស្ទីនភាគខាងត្បូងនៃ 
California ភាគខាងត្បូង។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

គាំទ្រ

បាទ/ចាសល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ
10—សម្ពន្ធសម្រាប់ លំនៅដ្ឋានដែល
មានតម្លៃសមរម្យ
(424) 307-5278
team@VoteYesOnProp10.org
www.VoteYesOnProp10.org

ទេ

សន្លឹកឆ្នោ តប្រឆាំងនឹ ងវិធាន
ការនេះមានន័ យថា៖ ច្បាប់ រដ្ឋ 
នឹងមិនកំណត់ថាទីក្ រុង និ ងខោនធី អា
ចមានច្បាប់ គ្រប់ គ្រងការជួលប្រភេទ
អ្វីឡ�យ
ើ ។

ណ�ើ ប្រជា
បដិសេធងសំ
មតិលេខ 10 នឹ ង

ធ្វើឲ្យវិបត្តិលំនៅដ្ឋានកាន់ តែអាក្រក់ថែ
មទ�ៀត មិ នមែនប្រស�ើរឡ�ើងទេ។ មេធា
វីផ្នែកលំ នៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរ
ម្យបានឯកភាពថា សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ
10 គឺផ្តល់ផលអាក្រក់ទាំងអ្នកជួ
លនិ ងម្ចា ស់ ផ្ទះ វាអនុញ្ញាតឲ្យមាន
ការកំណត់បញ្ញត្តិសម្រាប់ ផ្ទះដែល
មានសមាជិ កគ្រួសារតិចនិ ងធ្វើឲ្យ
អ្នកការិយាធិ បតេយ្យទទួលបន្ទុក
ល�ើផ្នែកលំ នៅដ្ឋាន ដោយឲ្យពួក
គេមានសិ ទ្ធិបន្ថែមប្រាក់ឈលផ្
ទះ។
្នួ
សូមបោះឆ្នោ តប្រឆាំងនឹ ងលេខ 10!

ប្រឆាំង

ទេទៅល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 10—
ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមិ នល្អដែលនឹ ងធ្វើឲ្យ
វិបត្តិលំនៅដ្ឋានកាន់ តែអាក្រក់ឡ�ើង
(530) 586-4940
info@Prop10Flaws.com
www.Prop10Flaws.com
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មគ ្គុទ្ទេសកយ៍ ោងរហស
័
្គ ិករថយន្តពេទ្យបន្ទា ន់ផ្នែកវិស័យឯកជននៅប្រចាំការទទួលទូរស័ព ្ទ
សំ ណ�ើប្រ. មតិ តម្រូវឲ្យបុគល

11

ក្ងកំ
ការ។ លុបបំបាត់ការទទួលខុសត្ រូវមួយចំនួនរបស់និ
ុ
នុ ឡងពេលសម្រាកធ្វើ
យោជក។ លក្ខនតិក
្ ៈផ្តួចផ្តើម

សេចក្ដីសង្ខេប ដាក់ន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយហត្ថលេខាទាមទារ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ

12

បង្កើតស្ដង់ដារថ្មីសម្រាប់ការដាក់ឃាំងសត្វកសិដ្ឋានជាក់លាក់ ហាមឃា
ត់ការលក់ផលិតផលមិ នអនុវត្តតាមច្បាប់។ លក្ខនតិក
្ ៈផ្តួចផ្តើម។

សេចក្ដីសង្ខេប ដាក់ន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដ�ោយហត្ថលេខាទាមទារ

ច្បាប់ ដែលអនុញ្ញាតអោយនិ យោជិ តធ្វើការគិតម៉ោ ងឈប់ សម្រាកដោយមិ
ននៅប្រចាំការទទួលទូរស័ ព្ទនឹងមិ នអនុវត្តចំពោះបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ផ្នែ
កវិស័យឯកជននោះទេ។ ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ ទំនងជាផលប្រយោជន៍
សារព�ើពន្ធទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន (នៅក្នុងទម្រង់ មានតម្លៃទាប
និ ងទទួលប្រាក់ចំណូលខ្ពស់) មានសក្តា នុពលក្នុងចំ នួនរាប់ សិបលានដុល្លារជា
រ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។

បង្កើតតម្រូវការអប្បបរមាសម្រាប់ ការដាក់ឃាំង សត្វកសិ ដ្ឋានជាក់លាក់។ ហាម
ឃាត់ការលក់សាច់ និងផលិ តផលស៊ុតពីសត្វ ដែលត្រូវបានបង្ំ ខា ងដោយមិ នអនុ
វត្តតាមច្បាប់ ។ ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ សក្កដានុពលនៃការថយចុះចំ ណូលព
ន្ធរដ្ឋល�ើប្រាក់ចំណូលរពីអាជី វកម្មកសិ ដ្ឋាន ទំនងជាច្រើនជាងប៉ុន្មា នលានដុល្លារ
ក្នុងមួយឆ្ំនា ឡ�ើយ។ រដ្ឋចំណាយប្រាក់រហូតដល់ $10 លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្ំនា ដ�ើ
ិ នការនេះ។
ម្បីអនុវត្តវធា

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

្លឹកឆ្នោ តគាំ
បាទ/ចាស់សន
ទ្រនៅល�ើវិធា

ទេ

ឆាំង។ ការបោះឆ្នោ តប្រឆាំងល�ើ
វិធានការនេះមានន័ យថា ៖ ក្ រុ
នការនេះមានន័ យថា ៖ ក្ រុមហ៊ុនរថយ មហ៊ុនរថយន្តសង្រ្គោះបន្ទា ន់ ឯកជនត្រូវ
ន្តសង្រ្គោះបន្ទា ន់ ឯកជនអាចបន្តការអ គោរពតាមច្បាប់ ការងារសម្រាប់ ឧស្សាហ
នុវត្តរបស់ ពួកគេដោយមានអ្នកស
កម្មនេះ។ អាស្រ័យល�ើការសម្រេចនាពេ
ង្រ្គោះបឋម (EMTs) និ ងភ្នា ក់ងារគិលា លថ្មីៗនេះរបស់ តុលាការ ច្បាប់ ទាំងនេះ
នសង្គ្រោះប្រចាំការនៅពេលហូបអា
នឹ ងតម្រូវឲ្យក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្រ្គោះប
ហារ និ ងនៅម៉ោ ងសម្រាកដ�ើម្បីឆ្លើយ
ន្ទា ន់ ឯកជន ផ្ដល់ឲ្យអ្នកសង្រ្គោះបឋម និ
តបនឹ ងការហៅតាមលេខ 911។ ក្ រុម ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះនូវការហូបអា
ហ៊ុនរថយន្តសង្រ្គោះបន្ទា ន់ ឯកជននឹ ង ហារនៅម៉ោ ងផ្សេង និ ងម៉ោ ងសម្រាក
អាចប្ដូរកាលវិភាគសម្រាប់ ហូបអាហារ ដែលមិ នអាចរំខានដោយការហៅតាមលេខ
911។
និ ងម៉ោ ងសម្រាកដែលត្រូវបានរំខាន
ដោយការហៅតាមលេខ 911។

សេចក្ស
ំ ង
តី អា

្លឹកឆ្នោ
បាទ/ចាស់សន
តគាំទ្រល�ើ

វិធានការនេះមានន័ យថា ៖ នឹ ងមា
នលក្ខខណ្ឌទាមទារថ្មីតិចតួចបំ ផុ
តចំ ពោះកសិ ករ ក្នុងការផ្ដល់លំហ
បន្ថែមសម្រាប់ មាន់ ពង ជ្រូកពូជ
និ ងកូនគោសម្រាប់ យកសាច់ ។
អាជី វកម្មនៅរដ្ឋ California
នឹ ងត្រូវបានហាមឃាត់ការលក់ស៊ុត
ឬសាច់ ជ្ក
រូ មិ នទាន់ ចម្អិន
ឬសាច់ កូនគោដែលមកពីគោក្នុងក្រោល
ដែលមិ នមានលក្ខណៈសម្រាប់ យកសា
ច់ ស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនេះ។

ទេ

សន្លឹកឆ្នោ តប្រឆាំងនឹ ងវិធានកា
រនេះមានន័ យថា ៖ លក្ខខណ្ឌត
ម្រូវការក្នុងការផ្ដល់លំហអប្បបរមាបច្ចុ
ប្បន្នសម្រាប់ ការឃុំមាន់ ពង ជ្រូកផ�ើម
និ ងកូនគោចិ ញចឹ ម
្ សម្រាប់ យកសាច់
នឹ ងបន្តអនុវត្ត។ ការហាមឃាត់បច្ចុប្ប
ន្នល�ើអាជី វកម្មនៅក្នុងរដ្ឋ California
ដែលលក់ស៊ុតដែលមិ នបំ ពេញតាម
លក្ខខណ្ឌតម្រូវស្ដីពីលំហសម្រាប់ មាន់
នឹ ងបន្តមានប្រសិ ទភា
្ធ ព។

សេចក្ស
តី អា
ំ ង

ងធ្វើឲ្យរដ្ឋ California
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ
គាំទ្រទ្រនឹ
ប្រឈមនឹ ងគ្រោះមហន្តរាយជា បដិសេធលេខ 11
ញឹ កញាប់ ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ

ភាពសាហា
ការឃុំឃាំងកូនគោ 
គាំទ្រទ្រ។
្ន
ជ្រូកបង្កាត់ និ ងមាន់ កំពុងព បដិសេធវយង់ ឃង

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

11 ធានាថាអ្នកសង្រ្គោះបឋម និ ង
ភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះត្រូវបានបង់ ប្
រាក់ឲ្យ ដ�ើម្បីអាចទាក់ទងពួកគេបាន
អំឡុងពេលឈប់ សម្រាក ដ�ើម្បីសង្គ្រោះជី
វិតផ្ដល់ការបណដុះ
្ បណ្ដា លឲ្យពួកគេដែល
ត្រូវតាមស្តង់ដារ ភ្នា ក់ងារគ្រប់ គ្រងគ្រោះ
អាសន្នសហព័ន្ធ (Federal Emergency
Management Agency, FEMA) និ
ងការគ្រប់ ដណ្តប់ ល�ើ សុខភាពផ្លូវចិ ត្ត
ជាចាំបាច់ ។ នៅក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទា ន់
មនុស្សអាចរស់ ឬស្លាប់ កនុ្ងរយៈពេលតែ
ប៉ុន្មា នវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះ ។ សូមគាំទ្រលេខ
11! វាជាសុភវិនិចឆ័ យ
្ ។

គាំទ្រ

Californians for Emergency
Preparedness and Safety
2350 Kerner Boulevard,
Suite 250
San Rafael, CA 94901
(916) 836-4301
info@YESon11.org
www.YESon11.org
10 | មគ្គុទ្ទេសក៍យោងរហ័ស

មិ នទទួលបានទឡក
្ហី រណ៍ប្រឆាំងទេ។

ប្រឆាំង

មិ នមានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងត្រូវបានផ្ត
ល់ ជូនទេ។

ងនៅក្នុងទ្ រុងតូចគឺជាអំ ព�ើឃោរឃៅ។
ផលិ តផលបានមកពីសត្វរងទុក្ខវេទ
នាទាំងនេះប៉ ះពាល់ ដល់ សុវត្ថិភាពអា
ហារ។ សូមគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ
12 ៖ គ្រូពេទ្យបសុសត្វនៅរដ្ឋ 
California ជិ ត 500 នាក់, ASPCA,
សង្គមមនុស្សធម៌ នៃសហរដ្ឋអាមេរិក,
គ្រួសារកសិ ករ និ ងទីជម្រកសត្វនៅរដ្ឋ 
California មជ្ឈមណ្ឌលអាហារសុវត្ថិ
ភាពសុទ្ធតែគាំទ្រប្រជាមតិនេះ។

គាំទ្រ

Crystal Moreland
Prevent Cruelty California
Coalition
119 North Fairfax Ave. #613
Los Angeles, CA 90036
(323) 937-0600
info@preventcrueltyca.com
preventcrueltyca.com

នេះក្បត់ចំពោះឧស្សាហកម្មស៊ុត
សត្វ និ ងអ្នកបោះឆ្នោ ត។ ពលរដ្ឋ 
California បានបោះឆ្នោ តដ�ើម្បីប្រ
ឆាំងនឹ ងការចិ ញចឹ ម
្ សត្វក្នុងទ្ រុងកាល
ពីឆ្ំនា 2015។ វិធានការឃោរឃៅនេះ 
ធ្វើឲ្យការចិ ញចឹ ម
្ សត្វក្នុងទ្ រុងមានភាព
ស្របច្បាប់ យ៉ា ងហោចណាស់ ដល់ ឆ្
នាំ 2022! ហ�ើយមាន់ មានទំហំត្រឹមតែមួ
យហ្វីតបួនជ្ រុងតែប៉ុណ្ណោះ។ បោះឆ្នោ ត
ប្រឆាំង ទៅនឹ ងភាពឃោរឃៅល�ើស
ត្វកនុ្ងកសិ ដ្ឋានដោយការបោះឆ្នោ ត
ប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ។
www.StopTheRottenEggInitiative.org

ប្រឆាំង

Bradley Miller
ពលរដ្ឋ California
ប្រឆាំងនឹ ងភាពឃោរឃៅ
ការដាក់ទ្ រុង និ ងការក្លែងបន្លំ
P.O. Box 3577
San Rafael, CA 94912
(855) NO CAGES (662-2437)
INFO@NoOnProposition12.org
www.NoOnProposition12.org

សម
្ន បោះឆ្នោតរបស់អក
ូ ពន
្ន នៅល�ើអ៊ីនធឺណិត
ិ ិត្យម�ើលស្ថានភាពអក
ិ សាយរបស់ រដ្ឋ
សូមម�ើ លទំព័រស្ថានភាព My Voter Status នៅល�ើ វប
លេខាធិ ការតាមអាសយដ្ឋាន VoterStatus.sos.ca.gov ដែលអ្នកអាច
ពិនិត្យម�ើ លស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក ស្វែងរកកន្លែងបោះឆ្នោត
ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក និ ងព័ត៌មានជាច្រើ នទ�ៀត។

ប្រើ ប្រាស់ My Voter Status ដ�ើ ម្បី ៖
•
•
•
•

•
•
•
•

ម�ើ លថា អ្នកបានចុះឈ្មោះដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោតហ�ើយឬនៅ ប�ើ បានចុះរ ួចហ�ើយ ត�ើនៅក្នុងខោនធី មួយណា
ពិនិត្យម�ើ លចំ ណង់ ចំណូលចិ ត្តគណបក្សនយោបាយអាទិភាពរបស់ អ្នក
ស្វែងរកទីកន្លែងបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក
រកម�ើ លមណ្ឌលបោះឆ្នោត (សម្រាប់ អ្នកបោះឆ្នោតដែលរស់ នៅក្នុងខោនធី Madera, Napa, Nevada, Sacramento,
និ ង San Mateo)
ស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនាអនាគតនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ អ្នក
ទទួលបានមគ្គុទ្ស
ទេ ក៍សម្រាប់ ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត (VIG) តាមអ៊ីម៉ែ លមុនការបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋនីមួយៗ
ស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងសម្រាប់ ការិយាល័ យការបោះឆ្នោតខោនធី របស់ អ្នក
សូមពិនិត្យម�ើ លស្ថានភាពបោះឆ្នោតតាមសំ បុត្រ ឬ សន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្នរបស់ អ្នក

ពត
័ មា
៌ នថ្បងៃ ោះឆ្នោត

កន្លែងបោះឆ្នោត និ ងមណ្ឌលបោះឆ្នោតប�ើ កពីម៉ោង 7:00 ព្រឹ កដល់ ម៉ោង 8:00 យប់ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី 6 ខែវិចឆិ កា
្ ។
ប្រសិ នប�ើ អ្នកបានមកតម្រង់ ជួរមុ នម៉ោង 8:00 យប់ អ្នកនៅតែអាចបោះឆ្នោតបាន។ ដ�ើ ម្បីស្វែងរកកន្លែងបោះឆ្នោត
ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក ៖
ពិនិត្យម�ើ លមគ្គុទ្ស
ទេ ក៍សម្រាប់ ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត ដែលមន្ត្រីរ�ៀបចំ ការបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីបានផ្ញើទៅអ្នក
ទូរសព្ទទៅលេខ (888) 345-4917
តាមអ៊ី នធឺ ណិតតាមអាសយដ្ឋាន www.sos.ca.gov/elections/polling-place ឬ VoterStatus.sos.ca.gov
សរសេរអត្ថបទ Vote ទៅ GOVOTE (468683)
ិ ី “Vote California” សម្រាប់ ទូរសព្ទទំន�ើប (អាចរកបាននៅតាម iOS និ ង Android stores)
ទាញយកកម្មវធ

ិ នការសនលឹក
អក
្ន បរច្
ូ ៗទទា
ូ ំ ងរដ ្ឋ បេកជ
្ខ ន និងវធា
្ ឆ្នោត
ិ ចា គកព
ំ ល

នៅពេលគណៈកម្មការ (មនុស្សម្នា ក់ ឬក្ រុមមនុស្សដែលទទួលប្រាក់ ឬចំ ណាយប្រាក់ក្នុងគោលបំ ណងជះឥទ្ធិពលល�ើ អ្នកបោះឆ្នោ
តឲ្យគាំទ្រ ឬប្រឆាំងនឹ ងបេក្ខជន ឬវិធានការនៃសន្លឹកឆ្នោត) គាំទ្រ ឬប្រឆាំងនឹ ងវិធានការនៃសន្លឹកឆ្នោ
ត ឬបេក្ខជន និ ងរកប្រាក់បានយ៉ា ងតិច $1 លានដុល្លា រ គណៈកម្មការត្រូវតែរាយការណ៍អ្នកបរិច្ចាគ
កំពូលៗរបស់ ខ្លួនចំ នួន 10 នាក់ ទៅគណៈគណកម្មការអនុវត្តន៍នយោបាយយុត្តិធម៍ រដ្ឋ California
(California Fair Political Practices Commission, FPPC)។ គណៈកម្មការត្រូវធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពប
ញ្ជីឈ្មោះកំពូលទាំង 10 នៅពេលមានការផ្លាស់ ប្តូរ។

ខាងល�ើ

ឹ ៉ សៃយត៍របស់ FPPC
បញ្ជីទាំងនេះអាចរកបាននៅល�ើ វប
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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សំណ�ើប្រជាមតិ

1

ិ ីជំនួយលំនៅ
ផ្តល់ការអនុញ្ញាតប័ណ ្ណកម្ចីដ�ើម្បីផល
្ត ់មូលនិធិដល់កម្មវធ
ដ្ឋានជាក់លាក់។
លក្ខន្តិកៈអង្គនីតប
្តិ
ិ ញ ្ញត។

ចំណងជ�ើង និងសេចក្តីសង្ខេបផ្លូវការ 

បានរ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័រ’រដ្ឋលេខាធិ ការនៅ
http://voterguide.sos.ca.gov។

• អនុញ្ញាតឱ្យប្រើ ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅចំ នួន $4 ពា
ិ ី លំនៅដ្ឋាន
ន់ លានដុល្លា រដ�ើ ម្បីផ្តល់ មូលនិ ធិដល់ កម្មវធ
ដែលមានស្រាប់ ។
ិ ី 
• រាប់ បញ្ចូល $1.5 ពាន់ លានដុល្លា រសម្រាប់ កម្មវធ
លំ នៅដ្ឋានសម្រាប់ ពហុគ្សា
រួ រ (Multifamily
Housing Program) ដែលមានប្រាក់ ចំ ណូលទាប
ចំ នួន $1 ពាន់ លានដុល្លា រសម្រាប់  ប្រាក់កម្ចី ដ�ើម្បី 
ជួយដល់ អតីតយុទ្ធជនទិញ កសិ ដ្ឋាននិ ងលំ នៅដ្ឋាន
ចំ នួន $450 លានដុល្លា រ សម្រាប់ គម្រោងសាងសង់ លំ
នៅដ្ឋានដែលមានលំ នៅដ្ឋានជាត្រង់ ស៊ី តចំ នួន $300
ិ ី លំនៅដ្ឋានរបស់ កសិ ករ
លានដុល្លា រសម្រាប់ កម្មវធ
(farmworker housing program) និ ង ចំ នួន $300
លានដុល្លា រសម្រាប់ ផ្ទះផលិ ត និ ងផ្ទះចល័ ត។

• អនុប្បទានប្រាក់ចំណូលពីមូលនិ ធិទូទៅដ�ើ ម្បីសង
ិ ី ដែលមានស្រាប់ ដែល
បំ ណុលកម្ចី សម្រាប់ កម្មវធ
គ្មានប្រាក់ចំណូល ឬប្រាក់ចំណូលមិ នគ្រប់ គ្រាន់ ។

ិ គអង្គ
សេចក្តីសង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ការវភា
និតប
ិ ញ ្ញតន្តិ ៃរដ្ឋសុទ ្ធ និងផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរប
ស់រដ្ឋាភិបាលក្ងតំ
នុ បន់៖
• បង្កើនតម្លៃនៃការបង់  សងប័ ណ្ណកម្ចីរដ្ឋ ជាមធ្យម 
ប្រហែល $170 លានជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ល�ើ សពី 35
ឆ្ំនា ។ មូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចីទាំងនេះនឹ ងត្រូវបានប្រើ ដ�ើម្បីផ្ត
ល់ លំនៅដ្ឋានមានតម្លៃសមរម្យ។

• ផ្តល់ ជំនួយលំ នៅដ្ឋានសម្
ការប៉ាន់ ស្មានចំ ណាយល�ើ ប័ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋ
រាប់ អ្នកទិញ ហិរញ្ញប្បទាន
បានអនុញ្ញាតល�ើ ការខ្ចីថ្មី
$4 ពាន់ លានដុល្លា រ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ថ្លៃប្រចាំឆ្ំនា ជាមធ្យម សម្រាប់ បង់ សងប័ ណ្ណកម្ចី
$170 លានដុល្លា រ
និ ងជំ នួយផ្គូផ្គងដ�ើ ម្បីពង្រីក ស្តុក
អំ ឡុងពេលនៃការសងវិញទំនងជា
35 ឆ្ំនា
លំ នៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ។ ប្រភពនៃការសងវិញ
ប្រាក់ចំណូលពន្ធទូទៅ
ការបោះឆ្នោ តចុងក្រោយដឹកនាំដោយអង្គនត
្ធ ភា (Senate Bill, SB) 3 (សំណ�ើប្រជាមតិ 1)
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិនៅ ច្បាប់ព្រឹទស
(ជំពក
365,
លក្ខ
ន
ក
ូ
តិ ្ ៈឆ្នាំ 2017)
ព្រឹទ្ធសភា៖

បាទ/ចាស 30

ទេ 8

រដ្ឋសភា៖

បាទ/ចាស 56

ទេ 21

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

លំ នៅដ្ឋានគឺ មានតម្លៃថ្លៃនៅ California។
លំ នៅដ្ឋាននៅ California មានតម្លៃថ្លៃជាងភា
គច្រើ ននៃប្រទេសផ្សេងទ�ៀតជាយូរមកហ�ើយ។
ខណៈពេលដែលកត្តាជាច្រើ នមានតួនាទីក្នុងកា
រចំ ណាយល�ើ លំនៅដ្ឋានខ្ពស់របស់ California
អ្វី ដែលសំ ខាន់ បំផុតនោះគឺការខ្វះ
12
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ខាតលំ នៅដ្ឋានជាពិសេសនៅក្នុងសហគម
ន៍ ឆ្នេរសមុទ្រ។ កង្វះខាតលំ នៅដ្ឋានមានន័ យ
ថាគ្រួសារដែលមានបំ ណងចង់ រស់ នៅក្នុងរដ្ឋ
នេះប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ លំនៅដ្ឋានដែលមា
នកំណត់។ ការប្រកួតប្រជែងនេះបង្កើនតម្លៃ
ផ្ទះ និ ងការជួល។ សព្វថ្ងៃផ្ទះជាមធ្យមរបស់
California មានតម្លៃ 2.5 ដងជាមធ្យម។

ើ ្បីផល
ផ្តល់ការអនុញ្ញាតប័ណ ្ណកម្ចីដ�ម
្ត ់មល
ូ និធិដល់កម្មវ ិធីជន
ួ លំនៅ
ំ យ
ដ្ឋា នជាក់លាក់។
លក្ខនក
តិ ្ ៈអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្។តិ

1

សំណ�ើប្រជាមតិ

វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ 

បន្ដ

ិ ី លំនៅដ្ឋានទាំងនេះ California
ការជួលប្រចាំខែជាមធ្យមនៅCalifornia
ម្រាប់ កម្មវធ
គឺប្រហែល 50 ភាគរយខ្ពស់ជាងនៅទូទាំ
ទទួលបានប្រហែល$2 ពាន់ លាន ដុល្លា រជារ�ៀង
ងប្រទេស។
រាល់ ឆ្ំនា ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ គ
ម្រោងទាំងនេះ។
ការកសាងលំ នៅដ្ឋានមួ យចំ នួន
ិ ី លំនៅដ្ឋានរបស់ រ
ិ ី ឥណទានលំ នៅដ្ឋានសម្រាប់ អតី តយុទ្ធ
មូ លនិ ធិកម្មវធ
កម្មវធ
ិ ី កម្ចីឥណទានលំ នៅដ្ឋាន អតីតយុ
ដ្ឋ ។ ក្នុងរយៈពេលជាច្រើ នឆ្ំនា មានផ្ទះ 
ជន។ កម្មវធ
និ ងផ្ទះល្វែងប្រហែល 100,000
ទ្ធជនផ្តល់ ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដល់ អតីតយុទ្ធជនដែ
ត្រូវបានសាងសង់ នៅ California។ ភាគច្រើ
លមានសិ ទ្ធិ រ ួមទាំងអតីតយុទ្ធជនដែលមិ នអាច
ននៃលំ នៅដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានសាងសង់ ទាំ
មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ ប្រាក់ក
ិ ីនេះ រដ្ឋលក់ប័ណ្ណកម្ចីទូ
ម្ចីទិញផ្ទះ។ ក្រោមកម្មវធ
ងស្ រុងដោយប្រាក់ដុល្លា រឯកជន។ ក៏ប៉ុន្តែ អ្ន
ិ ិ យោគិនហ�ើយប្រើ ប្រាស់ មូលនិ ធិដ�ើ
កខ្លះទទួលបានជំ នួយហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាល
ទៅដល់ វន
សហព័ន្ធ រដ្ឋ ឬរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។ ក្នុងក
ម្បីផ្តល់ ប្រាក់កម្ចីដល់ អតីតយុទ្ធជនដ�ើ ម្បីទិញផ្ទះ
រណីទាំងនេះរដ្ឋផ្តល់ ជូនរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន
។ អតីតយុទ្ធជនចូលរ ួមទូទាត់សងរដ្ឋសម្រាប់
មិ នរកប្រាក់ចំណេញ និ ងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ឯកជន
ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះទាំងនេះ។ មូលនិ ធិទាំងនេះត្រូវ
ដែលមានជំ នួយឥតសំ ណងឬប្រាក់កម្ចីដែល
បានប្រើ ដ�ើម្បីសងប័ ណ្ណកម្ចី។
មានតម្លៃទាបដ�ើ ម្បីផ្តល់ មូលនិ ធិដល់ ផ្នែកមួយ
នៃ ថ្លៃដ�ើមសាងសង់ របស់ ផ្ទះសម្បែង។ ជាទូទៅ សេចក ្តីស្នើច្បាប់
លំ នៅដ្ឋានដែលបានសាងសង់ ជាមួយនឹ ងមូល
ប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅថ្មីសម្រាប់ លំនៅដ្ឋាន។
និ ធិទាំងនេះត្រូវតែលក់ ឬជួលឱ្យពលរដ្ឋរស់ នៅ វធា
ិ នការនេះអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋលក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វ
California ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប។ ផ្នែក កិច្ចទូទៅចំ នួន $4 ពាន់ លានដុល្លា រសម្រាប់ កម្មវ ិ
មួយនៃផ្ទះសម្បែងដែលបានកសាងដោយមូលនិ ធី លំនៅដ្ឋានផ្សេងៗ។ (សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមអំ
ធិ រដ្ឋត្រូវបានទុកចោ
រ ូបភាពលេខ 1
លសម្រាប់ ពលរដ្ឋរ
ស់ នៅ California។
ការស្នើសំុប្រើប្រាស់ មូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចី
ខណៈពេលដែលរដ្ឋ
(ខ្ទង់លាន)
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិ នបា
ប្រភេទ
ចំ នួន
នផ្តល់ មូលនិ ធិបន្តស
កម្មវិធីលំនៅដ្ឋានរដ្ឋ

ិ ី លំនៅដ្ឋានពហុគ្រួសារតម្លៃសមរម្យ
កម្មវធ
ិ ីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
កម្មវធ
ិ ីម្ចាស់ លំនៅដ្ឋាន
កម្មវធ

ិ ី លំនៅដ្ឋានរបស់ កសិ ករ
កម្មវធ
	សរ ុបរង

$1,800
450
450
300
($3,000)

កម្មវិធីលំនៅដ្ឋានអតី តយុទ្ធជន

ប្រាក់កម្ចីទិញអតីតយុទ្ធជន

$1,000

សរ ុប

$4,000
ការវិភាគ
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សំណ�ើប្រជាមតិ

ើ ្បីផល
ផ្តល់ការអនុញ្ញាតប័ណ ្ណកម្ចីដ�ម
្ត ់មល
ូ និធិដល់កម្មវ ិធីជន
ួ លំនៅ
ំ យ
ដ្ឋា នជាក់លាក់។
លក្ខនក
តិ ្ ៈអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្។តិ

វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ 

ពីការប្រើ ប័ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋសូមម�ើល "ទិដ្ឋភាពទូ
ទៅនៃបំ ណុលប័ ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋ" នៅផ្នេកខាង
ក្រោយក្នុងមគ្គទេសក៍នេះ។ )

ការប្រើមូលនិធិ

ិ នការនេះផ្ត
ដូចបានបង្ហាញក្នុងរ ូបភាពទី 1, វធា
ិ ី
ល់ នូវការផ្តល់ មូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចីសម្រាប់ កម្មវធ
ផ្ទះជាច្រើ ន ដែលត្រូវបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោ
មនៅក្នុងលម្អិតបន្ថែមទ�ៀត។
ិ ី លំនៅដ្ឋានរដ្ឋ ។ វធា
ិ នការនេះផ្តល់ $3
កម្មវធ
ិ ី លំនៅដ្ឋានរដ្ឋជា
ពាន់ លានដុល្លា រសម្រាប់ កម្មវធ
ច្រើ ន។ ដំណ�ើរការពីការលក់ប័ណ្ណកម្ចីនឹងត្រូវផ្ដ
ិ ី —រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន
ល់ ជូនអ្នកស្នើ សុំកម្មវធ
អង្គការមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ
និ ងអ្នកអភិវឌ្ឍឯកជន—តាមរយៈតាមរយៈដំ
ណ�ើរការប្រកួតប្រជែងគ្រប់ គ្រងដោយរដ្ឋ។
ិ ី លំនៅដ្ឋានពហុគ្សា
• កម្មវធ
រួ រដែលមា
ិ នការនេះផ្តល់ ប្រាក់
នតម្លៃសមរម្យ។ វធា
$1.8 ពាន់ លានដុល្លា រដ�ើ ម្បីសាងសង់
ឬជួសជុលគម្រោងលំ នៅដ្ឋានជួល។
ិ ី ទាំងនេះ
ដូចជាសំ ណង់ អាផាតមិ ន។ កម្មវធ
ជាទូទៅផ្តល់ ឱ្យរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានអង្គការ
មិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និ ងអ្នកអភិវឌ្ឍ
ន៍ ឯកជនដែលមានប្រាក់កម្ចីការប្រាក់ទាប
ដ�ើ ម្បីផ្តល់ មូលនិ ធិផ្នែកនៃការចំ ណាយល�ើ
ការសាងសង់ ។ ជាការផ្លាស់ បតូ្រ គម្រោងត្រូ
វរក្សាទុនសម្រាប់ គ្សា
រួ រដែលមានចំ ណូល
ទាបសម្រាប់ រយៈពេលមួយ 55 ឆ្ំនា ។
ិ ីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។
• កម្មវធ
ិ នការនេះផ្តល់ ប្រាក់ចំនួន $450 លា
វធា
ិ ី ដែលកសាងលំ នៅ
នដុល្លា រដល់ កម្មវធ
ដ្ឋាននៅតាមតំបន់ ទីក្ រុងដែលមានស្រា
ប់ និ ងនៅក្បែរការដឹ កជញ្ជូនសាធារណៈ។
មូលនិ ធិនេះក៏នឹងផ្តល់ ប្រាក់កម្ចីនិងជំ
នួយឥតសំ ណងសម្រាប់ គម្រោងជា
14
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ច្រើ នដែលគាំទ្រដល់ លំនៅដ្ឋានដូច
ជាសួនច្បារ និ ងទឹកប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក
និ ងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន។
ិ ីម្ចា ស់ ផ្ទះ។ វធា
ិ នការនេះផ្តល់ ឱ្យចំ នួន
• កម្មវធ
$450 លានដុល្លា រដ�ើ ម្បីល�ើ កទឹកចិ ត្តម្ចា
ស់ ផ្ទះសម្រាប់ អ្នកទិញផ្ទះដែលមានប្រាក់ចំ
ិ
ណូលទាប និ ងមធ្យម។ ភាគច្រើ ននៃថវកា
ត្រូវបានប្រើ ដ�ើម្បីផ្តល់ ជំនួយទូទាត់ដល់ អ្ន
កទិញផ្ទះល�ើកដំបូងតាមរយៈការប្រាក់កម្ចី 
ិ ន
ឬប្រាក់ជំនួយទាប។ ល�ើ សពីនេះទ�ៀតវធា
ិ ដ�ើ ម្បីជួយគ្រួសារដែលមា
ការនេះផ្តល់ ថវកា
នប្រាក់ចំណូលទាប និ ងមធ្យមដ�ើ ម្បីសាង
សង់ ផ្ទះផ្ទា ល់ ខ្លួន។
ិ ី លំនៅដ្ឋានរបស់ កសិ ករ។
• កម្មវធ
ិ នការនេះផ្ដល់ $300 លានដុល្លា រនិ ងជំ
វធា
នួយឥតសំ ណងប្រាក់កម្ចីដ�ើម្បីសាងសង់ លំ
ិ ី គួ
នៅដ្ឋានសម្រាប់ កសិ ករ។ មូលនិ ធិកម្មវធ
រតែប្រើ សម្រាប់ ទាំងការជួល និ ងផ្ទះដែលកា
ន់ កាប់ ដោយម្ចាស់ ផ្ទះ។
ិ ី លំនៅដ្ឋានអតី តយុទ្ធជន។
កម្មវធ
ិ នការនេះក៏ផ្ដល់ $1 ពាន់ លានដុល្លា រសម្រា
វធា
ប់ ជំនួយប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដល់ អតីតយុទ្ធជន។
អតីតយុទ្ធចនទូទៅប្រើ កម្ចីទាំងនេះដ�ើ ម្បីទិញលំ
នៅដ្ឋានគ្រួសារ ខុនដូ កសិ ដ្ឋាន និ ងផ្ទះចល័ ត។

ឥទ ្ធិពលនៃសារព�ើពន ្ធ

ិ ី លំនៅដ្ឋានរដ្ឋ ។
តម្លៃប័ណ្ណកម្ចីសម្រាប់ កម្មវធ
ិ នការនេះនឹ ងអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋខ្ចីប្រាក់រហូតដល់
វធា
ទៅ $3 ពាន់ លានដុល្លា រដោយលក់ប័ណ្ណកម្ចីកា
ិ ិ យោគិន ដែលនឹ ងត្រូវសង
តព្វកិច្ចទូទៅដល់ វន
ដោយការប្រាក់ពីមូលនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋ។ តម្លៃប័
ណ្ណកម្ចីទាំងនេះនឹ ងអាស្រ័យល�ើ កត្តាផ្សេងៗ
—ដូចជាអត្រាការប្រាក់ក្នុងប្រសិ ទ្ធ
ភាពនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានលក់
ពេលវេលានៃការលក់ប័ណ្ណកម្ចី 

ើ ្បីផល
ផ្តល់ការអនុញ្ញាតប័ណ ្ណកម្ចីដ�ម
្ត ់មល
ូ និធិដល់កម្មវ ិធីជន
ួ លំនៅ
ំ យ
ដ្ឋា នជាក់លាក់។
លក្ខនក
តិ ្ ៈអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្។តិ

វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ 

និ ងរយៈពេលដែលត្រូវសងពួកគេ។ យ�ើ
ងប៉ា ន់ ស្មា នថាការចំ ណាយចំ ពោះអ្នកបង់
ពន្ធដ�ើម្បីសងបំ ណុលនឹ ងមានជាមធ្យម 
ប្រហែល $170 លានដុ ល្លា រជារ�ៀងរាល់
ឆ្ំ នា សម្រាប់ រយៈពេល 35 ឆ្ំ នា —សរ ុបចំ នួន
$5,9 ពាន់ លានដុល្លា រដ�ើ ម្បីសងទាំងដ�ើ ម 
($3 ពាន់ លានដុល្លា រ) និ ងការប្រាក់ ($2,9
ពាន់ លានដុល្លា រ)។ ចំ នួនទឹកប្រាក់នេះគឺប្រហែ
ិ ទូ
លមួយភាគដប់ នៃ 1 ភាគរយនៃមូលនិ ធិថវកា
ទៅរបស់ រដ្ឋ។
ិ ី លំនៅដ្ឋានអតី ត
តម្លៃប័ណ្ណកម្ចីសម្រាប់ កម្មវធ
ិ នការនេះនឹ ងអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋខ្ចីរហូ
យុទ្ធជន។ វធា
តដល់ $1 ពាន់ លានដុល្លា រដោយលក់បំណុល
ិ ិ យោគិន។ អតីតយុទ្ធជន
កាតព្វកិច្ចទូទៅដល់ វន
ិ ី កម្ចីទិញផ្ទះនឹ ងធ្វើ ឱ្យការទូទាត់
ចូលរ ួមក្នុងកម្មវធ
ប្រចាំខែដល់ រដ្ឋ។ អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋសងបំ ណុល។
ការទូទាត់ទាំងនេះតែងតែគ្របដណ្តប់ ចំនួនទឹក
ប្រាក់ដែលជំ ពាក់ល�ើតម្លៃប័ណ្ណ មានន័ យថាកម្មវ ិ
ធីនេះតែងតែដំណ�ើរការដោយគ្មានការចំ ណាយ
ដោយផ្ទា ល់ ដល់ រដ្ឋ។
ិ នការអា
ត�ើ មនុ ស្សប៉ុ ន្មាននាក់ ដែលវធា
ិ ពីវធា
ិ នការនេះជាទូទៅ
ចជួ យបាន? ថវកា
នឹ ងត្រូវបានប្រើ រ ួមគ្នាជាមួយប្រាក់រដ្ឋាភិបា
លដទៃទ�ៀតដ�ើ ម្បីផ្តល់ ជំនួយលំ នៅដ្ឋាន។
ិ នការនេះនឹ ងអនុញ្ញា
ក្នុងករណីជាច្រើ ន វធា
តឱ្យរដ្ឋទទួលបានមូលនិ ធិបន្ថែមពីសហព័ន្ធ
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សម្រាប់ លំ នៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ។
សរ ុបទៅ មូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចី នេះនឹ ងផ្តល់ ការឧប
ត្ថម្ភធនប្រចាំឆ្ំនា ដល់ គ្សា
រួ រកសិ ករចម្ រុះរហូតដ
ល់ 30,000 និ ងគ្រួសារកសិ ករចំ នួន 7,500
គ្រួសារ។ មូលនិ ធិក៏នឹងផ្តល់ នូវជំ នួយទូទាត់អ្នក
ទិញផ្ទហប្រហែល 15,000 នាក់ និ ងប្រាក់កម្ចីទិ
ញផ្ទះដល់ អតីតយុទ្ធជនប្រហែល 3,000 នាក់។
ិ ីផ្តល់ ប្
ក្នុងករណីមួយចំ នួនដូចជាសម្រាប់ កម្មវធ
រាក់កម្ចីចុះពលរដ្ឋរស់ នៅ California អាចចាប់
ផ្តើមទទួលបានផលប្រយោជន៍ យ៉ា ងឆាប់ រហ័សពី
មូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចី។ ក្នុងករណីផ្សេងទ�ៀតដូចជា
សម្រាប់ ការសាងសង់ លំនៅដ្ឋានពហុ
គ្រួសារដែលមានតម្លៃសមរម្យវាអាចចំ ណាយពេ
លច្រើ នឆ្ំនា សម្រាប់ ពលរដ្ឋរស់ នៅ California
ិ នការនេះ។
ទទួលបានប្រយោជន៍ ពីវធា

ចូលម�ើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/
2018-ballot-measure-contribution-totals/ សម្រា
ប់បញ្ជីនៃគណៈកម្មា ធិការដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ ចូលម�ើល http://www.fppc.ca.gov/
ឬជំទាស់វធា
transparency/top‑contributors/nov-18-gen.html
ិ គទានកំពល
ដ�ើម្បីចល
ូ ប្រើអ្នករ ួមវភា
ូ ៗទាំង 10 របស់គណៈកម្មា ធិការ។
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេញនៃវិធានការរដ្ឋ
សូមទូរស័ពម
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ (888) 345-4917
ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល vigfeedback@sos.ca.gov ហ�ើយច្បាប់ចម្ល
ងមួយនឹងត្ រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។
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សំណ�ើប្រជាមតិ

1

ើ ្បីផល
ផ្តល់ការអនុញ្ញាតប័ណ ្ណកម្ចីដ�ម
្ត ់មល
ូ និធិដល់កម្មវ ិធីជន
ួ លំនៅ
ំ យ
ដ្ឋា នជាក់លាក់។
លក្ខនក
្តិ ៈអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត។្តិ

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 1 ★

ិ ត្តិលំនៅដ្ឋានដែលប៉ះ
បោះឆ្នោ តគាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 មានន័ យថា ជំ ន�ឿពីវប
ទង្គិចដែលកំពុងបំ ផ្លាញដល់ ពលរដ្ឋ California និ ងការនាំនូវការខូចបង់ ធ្ងន់ធ្ងរបំ ផុ
តរបស់ វាល�ើអតីតយុទជ
្ធ ន គ្រួសារប្រឹងប្រែងធ្វើការ ជនចាស់ ជរា និ ងជនពិការ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 គឺជាសំ ណ�ើប្រជាមតិតែមួយគត់ដែលដោះស្រាយដោយផ្ទាល់
ល�ើការខ្វះខាតលំ នៅដ្ឋានដោយសាងសង់ ផ្ទះដែលមានតម្លៃកាន់ តែសមរម្យបន្ថែម
ទ�ៀត—ដោយគ្មានការបង្កើនពន្ធ។
បោះឆ្នោ តគាំទ្រ ល�ើ 1 មានន័ យថា លំ នៅដ្ឋានសម្រាប់ អតីតយុទជ
្ធ ន និ ងការផ្តល់ជំ
នួយដល់ អ្នកទាំងនោះដែលកំពុងតស៊ូបំផុតដោយ៖
• ការវិនិយោគ $1 ពាន់ លានដុល្លារដ�ើម្បីជួយដល់ អតីតយុទឱ
្ធ ្យអាចលៃលកទិញ
ផ្ទះបាន
• សាងសង់ លំនៅដ្ឋានបន្ទាន់ ថ្មីសម្រាប់ កុមារ និ ងគ្រួសារដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង
• ការសាងសង់ លំនៅដ្ឋានពហុគ្សា
រួ រសម្រាប់ គ្សា
រួ រធ្វើការ
និ ងការបង្កើតឱកាសភាពជាម្ចា ស់ ផ្ទះ
• ការបង្កើតលំ នៅដ្ឋានគាំទ្រថ្មីសម្រាប់ ជនពិការ និ ងជាជនរងគ្រោះពីអំព�ើហិង្សាក្នុ
ងគ្រួសារ
“ជាមួយក្នា យ�ើងអាចបង្កើតលំ នៅដ្ឋានដែលអាចលៃលកទិញបានដ�ើម្បីជួយអ្នក
ដែលត្រូវការជំ នួយ រ ួមទាំងយុវជនអតីតជាកូនចិ ញចឹ ម
្ និ ងពលរដ្ឋចាស់ ជរាដែល
មានប្រាក់ចំណូលទាប។”—សមាជិកព្រឹទ្ធសភា។ Jim Beall, សំណ�ើប្រជាមតិ 1
អ្នកនិពន្ធ, ប្រធានគណៈកម្មាធិកាលំន�ៅដ្ឋាន និងដឹកជញ្ជូននៃព្រឹទ្ធភា។
ការផ្តល់ឱ្យអតីតយុទជ
្ធ ននូវលំ នៅដ្ឋាន
បោះឆ្នោ តគាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 មានន័ យថា ការប្តេជ្ញា $1 ពាន់ លានដុល្លារ
តែឯកឯងសម្រាប់ លំនៅដ្ឋាន របស់ អតីតយុទជ
្ធ នដោយផ្តល់ជូនលំ នៅដ្ឋានថ្មី និងឱ
ិ ី កម្ចីទិញផ្ទះ CalVet
កាសភាពជាម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិសម្រាប់ អតីតយុទជ
្ធ ននៅក្រោមកម្មវធ
ដែលបានជួយអតីតយុទជ
្ធ នចំ នួន 423,000 នាក់ និ ងក្រុមគ្រួសាររបស់ ពួកគេ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 ផ្តល់អតីតយុទជ
្ធ នដោយជួយពួកគេឱ្យមានផ្ទះមួយ បន្ទាប់ ពីពួក
គេត្រឡប់ ពីបម្រើសេវាកម្ម។
California មានអតីតយុទជ
្ធ នដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងច្រើនបំ ផុត នៅក្នុងប្រទេស
ហ�ើយភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងគឺត្វរូ បានរំពឹងថាក�ើនឡ�ើងក្នុងពេលទស្សវត្សរ៍ក្រោ
យនេះក្នុងចំ ណោមអតីតយុទជ
្ធ នដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសអីរ៉ាក់
និ ងអាហ្វហ្គា នីស្ថា ន។ អតីតយុទជ
្ធ នដែលរងគ្រោះពីបញ្ហាវេជ្ជសាស្រ្ត និ ងសុខភាពផ្លូវ
ចិ ត្តដែលទ្រាំទ្រពីការបំ ពេញការងាររបស់ ពួកគេ គឺស្ថិតក្នុងហានិ ភ័យខ្ពស់សម្រាប់ ភាព
គ្មានផ្ទះសម្បែងរយៈពេលយូរអង្វែង។
“ផ្ទះសុវត្ថិភាព ស្ថិតស្ថេរ ដែលអាចលៃលកទិញបាន គឺជារប�ៀបដែលយ�ើង
ិ នៃការគាំទ្រសម្រាប់ អតីតយុទជ
អាចផ្តល់ពេលពេញមួយជី វត
្ធ ននៃគ្រប់ ជំនា
ន់ និ ងក្រុមគ្រួសាររបស់ ពួកគេ។ លំ នៅដ្ឋានដែលអាចលៃលកទិញបានសម្រា
ប់ អតីតយុទជ
្ធ នប�ើកឱកាសឱ្យចូលរ ួមក្នុង សុបិនអាមេរិក ដែលការលះបង់ រប
ស់ ពួកគេបានធ្វើឱ្យវាអាចទៅរ ួច។”—Gerald G. Wilson, អតីតមេបញ្ជាការរដ្ឋ
អតីតយុទ្ធជនពិការអាមេរិក, នាយកដ្ឋានរដ្ឋ California។

ក្រុមគ្រួសារដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការរស់ នៅកន្លែងដែលពួកគេធ្វើការ
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 នឹ ងសាងសង់ ផ្ទះដែលអាចលៃលកទិញបានសម្រាប់ មនុស្ស
ដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការ ដូចជាជំ នួយការគិលានុបដ្ឋាក ស្មៀនហាងលក់គ្រឿងទេស
និ ងជំ នួយការខាងបង្រៀន ដ�ើម្បីឱ្យពួកគេអាចរស់ នៅក្នុងសហគមន៍ ដែលពួកគេធ្វើ
ការ ខណៈពេលនៅតែមានប្រាក់សម្រាប់ គ្រឿងទេស និ ងការថែទាំកូន។
ការបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 នឹ ងដោះស្រាយហានិ ភ័យភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងក្នុងសង្កាត់របស់
យ�ើង។ ក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានរ ុញទោដល់ គែមហិរញ្ញវត្ថុគឺកំពុងរស់ នៅក្នុងរថយន្ត 
ដែលពីរដង និ ងសូម្បីតែបីដងក្នុងលំ នៅដ្ឋានដ៏ ចង្អៀតណែន។ ក្រុមគ្រួសារដែលគ្មានជ
ម្រើសផ្សេងត្រលប់ មកកាន់ ជម្រកដែលសន្ធប់យក។
លំ នៅដ្ឋានដែលមានសុវត្ថិភាពល្មមអាចលៃលកទិញបានសម្រាប់ ជនរងគ្រោះនៃអំ
ព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
“អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក�ើតឡ�ើងក្នុងទីបិ ទជិ ត ជារ�ឿយៗមិ នត្រូវបានឃ�ើញ
ដែលបង្ខំឱ្យជនរងគ្រោះជាច្រើននាក់ និ ងកូនៗរបស់ ពួកគេរស់ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិ ន
មានសុវត្ថិភាព។ ជម្រកគ្រាមានអាសន្នមិនអាចបំ ពេញបានតាមតម្រូវការឡ�ើយ ហ�ើ
យវិបត្តិលំនៅដ្ឋានធ្វើឱ្យកាន់ តែធ្ងន់ធ្ងរឡ�ើងដល់ ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិ ត្ត។ សមត្ថភាពក្នុង
ការរស់ នៅក្នុងផ្ទះមានស្ថេរភាពដែលល្មមអាចទិញបាននាំមកនូវសុវត្ថិភាព និ ងការ
ដោះស្រាយសម្រាប់ អ្នកនៅរស់ រាន និ ងក្រុមគ្រួសាររបស់ ពួកគេ។”—Kathy Moore,
ភាពជាដៃគូ California ដ�ើម្បីបញ្ចប់អព�
ំ ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។
ការល�ើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ច 
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 ត្រូវបានរំពឹងថាបង្កើតការងាររាប់ សែន
និ ងជួយល�ើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ California។ បណ្តាថ្នាក់ដឹកនាំអាជី វកម្មនិយាយ
ថា បោះឆ្នោ តគាំទ្រ ល�ើ 1 ពីព្រោះ California ត្រូវតែចាប់ ផ្តើ មកសាងទីកន្លែងកាន់
តែល្មមអាចទិញបានសម្រាប់ កម្ំ លា ងពលកម្មរបស់ យ�ើ ង និ ងរក្សារដ្ឋឱ្យកាន់ តែប្រកួត
ប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ច។
ការគាំទ្រទូលំទូលាយ
អតីតយុទជ
្ធ ន អ្នករស់ នៅសម្រាប់ មនុស្សធម៌ អ្នករស់ រានពីអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួ
សារ ជនចាស់ ជរា ថ្នាក់ដឹកនាំអាជី វកម្ម និ ងការថែទាំសុខភាព យល់ ស្រប៖
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 ជួយសាងសង់ លំនៅដ្ឋានដែលល្មមអាចទិញបានដែលបណ្តា ស
ហគមន៍ របស់ យ�ើ ងត្រូវការ។
www.vetsandaffordablehousingact.org

GERALD G. WILSON, អតីតមេបញ្ជាការរដ្ឋ
អតីតយុទជ
្ធ នពិការអាមេរិក, នាយកដ្ឋាន California
SHARON ELLIS, ប្រធាន
Habitat for Humanity California
GARY PASSMORE, ប្រធាន
សមាជនៃព្រឹទ្ធា ចារ្យរដ្ឋ California

★ ទឡកហី្ រណ៍តបត ដ�ើម្បីគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 1 ★

នៅក្រោម សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1, $4 ពាន់ លានដុល្លារដែលនឹ ងត្រូវបានខ្ចីដោយកា
ិ ី ចម្ រុះគ្នាជាច្រើនដែលអាច ឬមិ នអាចទូទាត់ស
រលក់ប័ណ្ណកម្ចីនឹងទៅកាន់ កម្មវធ
ងប្រាក់សម្រាប់ វវិ ឌ្ឍការប្រើប្រាស់ ។
ិ ី នេះគឺមានបំ ណងក្នុងការបន្ថយភាពខ្វះខាតលំ នៅដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ California
កម្មវធ
សម្រាប់ ចំនួនប្រជាជនមានកម្រិតខ្ំលា ង។ ដំ ណោះស្រាយធំ ជាងខ្ំលា ងគឺត្វរូ ការឱ្យ
មាន។ តោះយ�ើងសួរបេក្ខជនសម្រាប់ ការិយាល័ យរដ្ឋពីអវី្ ដែលពួកគេស្នើសុំ។
ការស្នើសុំដ៏អាក្រក់ខ្ំលា ង
កាលពីដ�ើមឆ្ំនា នេះ នី តិប្រតិបត្ដិសាជី វកម្មក្នុងរដ្ឋ California
បានរ ុញយុត្ថា ធិ ការដ្ឋ (សេចក្តីព្រាងច្បាប់ព្រឹទ្ធសភា 827) ឱ្យច្រៀកក្រុង និ ងខោ
នធី នៃអាជ្ញាធរឱ្យបញ្ឈប់ អ្នកអភិវឌ្ឍធំ ៗពីការសាងសង់ អាផាត់មិន និ ងខុនដូកម្ព
ស់ ខ្ពស់ក្នុងសង្កាត់នីមួយៗនៅក្នុងចម្ងាយកន្លះម៉ាយល៍ នៃបណតុំ្ ហាប់ បតូ្រជ�ើងធ្វើដំ
ណ�ើ រ ឬមួយភាគបួនម៉ាយល៍ នៃចំ ណតឡានក្រុងដែលជារ�ឿយៗបន្ថែមដែលមា
នស្រាប់ ឬនៅពេលក្រោយ។
នៅក្រោមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ សូម្បីចំណុចចំ ណតនៅនឹ ងកន្លែងមិ នអាចតម្រូវឱ្យ
មានផងដែរ។

16 | ទឡក
ហី្ រណ៍

ឧទាហរណ៍ ជាង 90% នៃ San Francisco នឹ ងទទួលរងនូវការដាក់ឱ្យក�ើន
ឡ�ើងខ្ពស់បែបនេះ។
ត្រូវបានព្រមាន៖ ទោះបីជា សេ ចក្តីព្រាងច្បាប់ព្រឹទ្ធសភា 827
មិ នត្រូវបានអនុម័តក្នុងខែមេសា, SB 827 (ឬសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្រដ�ៀងគ្នាមួ
យ) អាចត្រូវបានចេញ និ ងចុះហត្ថលេខាចូលជាច្បាប់  បន្ទាប់ ពីការបោះឆ្នោ តនៅ
ខែវិចឆិកា 
្ ឆ្ំនា 2018 នេះ និ ងមុនពេលអ្នកដឹ ងអំ ពីវា។
នោះច្បាប់ ដែលបានស្នើអាចត្រូវបានបញ្ឈប់ ដោយប្រជាមតិទូទាត់រដ្ឋមួយប៉ុ
ណ្ណោះ (ញត្តិ និងការបោះឆ្នោះពេលក្រោយ)។
នេះគឺជាទ្រឹស្តីលប្អ ្រស�ើរជាង៖
ក្នុងការបំ ពេញលំ នៅដ្ឋានដែលសមស្រប ប៉ុន្តែដាក់កំហិតក្នុងន័ យផ្សេងដល់ ម
ណ្ឌលអាជី វកម្មថ្មីចំពោះទីកន្លែងដែលមានទីទំនេរសម្រាប់ លំនៅដ្ឋានថ្មីនៅក្បែរ។
បុគ្គលិកជាច្រើនអាចដ�ើរ លោត ជិ ះស្គី ឬជិ ះកង់ មកធ្វើការបាន។

GARY WESLEY

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

ើ ្បីផល
ផ្តល់ការអនុញ្ញាតប័ណ ្ណកម្ចីដ�ម
្ត ់មល
ូ និធិដល់កម្មវ ិធីជន
ួ លំនៅ
ំ យ
ដ្ឋា នជាក់លាក់។
លក្ខនក
្តិ ៈអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត។្តិ

សំណ�ើប្រជាមតិ

1

★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 1 ★

នេះគឺជាវិធានការប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅមួយទ�ៀត
វាស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកបោះឆ្នោ តសម្រាប់ រដ្ឋ California
ដ�ើម្បីខចីប្រា
្ ក់បន្ថែមដោយលក់ “ប័ ណ្ណកម្ចី” ដែលនឹ ងត្រូវការឱ្យទូទាត់សងវិញជា
មួយការប្រាក់ (អាចនឹងត្រូវបង់សងតាមរយៈពន្ធអចលនទ្រព្យខ្ពស់ជាង) ,ជាធម្ម
តាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទស្សវត្សរ៍។ េឹខ្ញុំនិយាយថា “អាច” ពីព្រោះពេលខ្លះ ការ
ដំ ណ�ើ រការប័ ណ្ណកម្ចីគឺត្វរូ បានប្រើសម្រាប់ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែត្វរូ បានទូទាត់សង
ិ ី ដូចជាម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិ នៅក្រោមអតីតកម្មវធ
ិ ី កម្ចីផ្ទះដោយអ្នកទទួលកម្មវធ
កសិ ដ្ឋាន Cal-Vet។
វិធានការប័ ណ្ណកម្ចីមានសំ ណួរជាច្រើន៖
1. ត�ើរដ្ឋាភិបាលជំ ពាក់ប្រាក់ប៉ុន្មានហ�ើយ?
ិ នការនេះ 
2. ត�ើការចំ ណាយសរ ុបដែលបានរំពឹងទុកពីវធា
មកល�ើសាធារណៈមានចំ នួនប៉ុន្មាន?
3. ត�ើមានការបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ ប្រាក់ដែលបានស្នើសុំនោះឬទេ?
4. ត�ើការប្រើប្រាស់ ដែលបានស្នើត្រូវបានផ្តល់ហេតុផលត្រឹមត្រូវ—ដែលបានផ្ត
ល់ របស់ ផ្សេងដែលអាចត្រូវការ ឬចង់ បាន?
5. ត�ើអ្នកបោះឆ្នោ តនឹ ងបន្តផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានល�ើគម្រោងតាមរយៈការបង់ ពន្ធអ
ចលនទ្រព្យកាន់ តែច្រើនឬទេ នៅពេលប្រព័ន្ធពន្ធអលចនទ្រព្យរបស់ រដ្ឋ 
Californiaមិ នមានភាពត្រឹមត្រូវ?
ប្រព័ន្ធពន្ធអចលនទ្រព្យរបស់ CALIFORNIA គឺមិនស្មើភាព
ក្នុងឆ្ំនា 1978, អ្នកបោះឆ្នោ ត California
បានអនុម័តការផ្តួចផ្តើមរបស់ អ្នកបោះឆ្នោ ត ក្រោយមកត្រូវបានស្គា ល់ ថាជា
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 13។

ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបានបន្ថែមមាត្រាទៅល�ើរដ្ឋធម្មនុញន្ញ ៃរដ្ឋ California
ដែលបានរារាំ ងដល់ “ការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ” នៃអចលនទ្រព្យ ល�ើកលែងតែ និ
ងរហូតដល់ ការផ្លាស់ បដូ្រអចលនទ្រព្យមានការផ្ដល់
ឬត្រូវបានកសាងឡ�ើងវិញច្រើន។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 13
បានការពារម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យពីការបង្កើនពន្ធដ៏ច្រើនដោយផ្អែកល�ើតម្លៃអចល
នទ្រព្យខ្ពស់ជាង; តែទោះបីជាយ៉ាងណា 
វាក៏បានបង្កើននូវប្រព័ន្ធមួយផងដែរដែលម្ចា ស់ កម្មសិទ្ធិថ្មីៗទូទាត់ 10–20 ដង
ច្រើនជាងអ្នកជិ តខាងរបស់ ពួកគេដែលអចលនទ្រព្យរបស់ ពួកគេមានតម្លៃដូច
គ្នា ប៉ុន្តែត្វរូ បានទទួលកាលពីពេលយូរយារមកហ�ើយ។
ល�ើសពីនេះ ដោយសារតែអចលនទ្រព្យអាជិ វកម្មអាចជា
និ ងគឺត្វរូ បានដាក់ជួលជារ�ឿយៗ (ជំ នួសឱ្យការលក់) សំ ណ�ើប្រជាមតិ 13 បាន
នាំទៅរកកាន់ បតូ្រយ៉ាងច្រើននូវបន្ទុកពន្ធអចលនទ្រព្យជារ ួមពីអាជី វកម្មទៅម្ចា ស់
កម្មសិទ្ធិ។
អ្នកគាំទ្រនូវវិធានការសន្លឹកឆ្នោ តគួរតែទទួលរងបន្ទុកនៃការពន្យល់ ពីមូលហេតុ
ដែលវាមានតម្លៃក្នុងការគាំទ្រ—ប�ើថ្លៃចំ ណាយពេញ
គ្រឿងជំ នួសដែលអាចរកបាន និ ងអ្នកដទៃត្រូវការ និ ងចង់ បាន។
ក្នុងករណីនេះ អ្នកស្នើគួរប្រើប្រាស់  ការតបតដ�ើម្បីឆ្លើយទៅនឹ ងសំ ណួរ 1–5
ខាងល�ើ។

GARY WESLEY

★ ទឡកហី្ រណ៍តបត ដ�ើម្បីប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 1 ★
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 គឺចាំបាច់ ទាំងស្រុងដ�ើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិលំនៅដ្ឋានដ៏ ធ្ងន់ធ្ង
ររបស់ California។
អតីតយុទ ក្រុ
្ធ មគ្រួសារធ្វើការ មនុស្សដែលជួបប្រទះភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង
ជនចាស់ ជរា ជនពិការ ស្ត្រីដែលរត់គេចពីអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
និ ងអ្នកដទៃជាច្រើនទ�ៀត គឺកំពុងតែតស៊ូនឹងការលៃលកល�ើថ្លៃចំ ណាយសម្រា
ប់ លំនៅដ្ឋាន។
អតីតយុទដ្ធ ែលត្រលប់ មកស្រុកកំណ�ើ តបន្ទាប់ ពីបម្រើសេវាកម្មប្រទេសរបស់ យ�ើ
ងមិ នអាចស្វែងរកទីកន្លែងមួយដែលពួកគេអាចល្មមលៃលកចំ ណាយដ�ើម្បីរស់
នៅបាន។
មនុស្សដែលធ្វើការ ដូចជាជំ នួយការគិលានុបដ្ឋាក
និ ងស្មៀនហាងលក់គ្រឿងទេស និ ងអ្នកចូលនិ វត្តន៍ចាស់ ៗជាងដែលមានប្រាក់ចំ
ណូលថេរ តស៊ូរាល់ ខែដ�ើ ម្បីស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ ពួកគេ។
យ�ើងយ៉ាងសាមញ្ញត្វរូ តែបន្ថែមលំ នៅដ្ឋានមានសុវត្ថិភាពដែលល្ម
មអាចទិញបានបន្ថែមទៅសម្រាប់ ពលរដ្ឋ California ទាំងនេះ—
ហ�ើយថាវាគឺជាអ្វី ដែលសំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 នឹ ងធ្វើ។
ប�ោះឆ្នោតគាំទ្រ ល�ើ សំណ�ើប្រជាមតិ 1 នឹងបន្ថែមលំន�ៅដ្ឋានដែលមានសុវត្ថិភាព
ល្មមអាចចំណាយបាន—ដ�ោយមិនបង្កើនពន្ធ
កុំធ្វើ ឱ្យប្រព្រឹត្តខុស។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 គឺមិនមែនជាពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ។
$1 ពាន់ លានដុល្លារនៃ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 គឺត្វរូ បានបម្រុងទុកស
ម្រាប់ កម្ចីទិញផ្ទះដែលល្មមអាចចំ ណាយបានសម្រាប់ អតីតយុទជ
្ធ ន
និ ងក្រុមគ្រួសាររបស់ ពួកគេ ដែលពួកគេនឹ ងទូទាត់សងតាមពេល។
ការផ្លាស់ កម្មសិទ្ធិនៃ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 នឹ ងត្រូវបានគ្របដណ្តប់ ដោយមូលនិ ធិរ
ដ្ឋដែលមានស្រាប់ ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 នឹ ងអនុញ្ញាតឱ្យ California ផ្តល់អនុភាពមូលនិ ធិលំនៅដ្ឋា
នសហព័ន្ធ៖ សឹ ងតែ $3 ឱ្យផ្គូផ្គងរាល់ ប្រាក់ដុល្លារនី មួយៗដែលយ�ើងវិនិយោគ
ពី សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1។
សំណ�ើប្រជាមតិ 1 នឹងសាងសង់លំន�ៅដ្ឋាន និងសង្គ្រោះជីវិត
California គឺជាលំ នៅដ្ឋានសម្រាប់ សឹងតែមួយភាគបួននៃចំ នួនប្រជាជ
នគ្មានផ្ទះសម្បែងសរ ុបរបស់ របស់ ប្រទេសជាតិនិងចំ នួនច្រើនបំ ផុតនៃអតី
តយុទជ
្ធ ន និ ងយុវជនដែលកំពុងប្រឈមនឹ ងភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងតែឯង។
យ�ើងអាចធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងបាន។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 នឹ ងជួយសម្រាលវិបត្តិនៃភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង ហ�ើយនឹ ងផ្តល់
ឱ្យអតីតយុទជ
្ធ នរបស់ យ�ើ ងនូវការចូលទៅកាន់ ផ្ទះដែលមានសុវត្ថិភាពល្មមអាច
ទិញបាន។
បោះឆ្នោ តគាំទ្រល�ើ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 1 ដ�ើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិលំនៅដ្ឋានដ៏ ធំធេ
ងរបស់ Californiaនិ ងជួយធានាថា ផ្ទះដែលមានសុវត្ថិភាពល្មមអាចទិញបាន
គឺនៅក្នុងការរកបានសម្រាប់ ពលរដ្ឋ California ទាំងអស់ ។

KATHY MOORE, នាយកប្រតិបត្តិ 
ភាពជាដៃគូ California ដ�ើម្បីបញ្ចប់ អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
DEBORAH JOHNSON, ប្រធាន
មូលដ្ឋានគ្រឹះជំ នួយអតីតយុទជ
្ធ ន California
JENNIFER HARK DIETZ, LCSW, នាយកប្រតិបត្តិ
មនុស្សដែលជួយអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែង (PATH)

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុម្ពន�ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។
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ិ ី ជំនួយលំ នៅ
អនុ ញ្ញាតឲ្យប្រើ ប័ណ្ណកម្ចីផ្ដល់មូលនិ ធិដល់ កម្មវធ
ដ្ឋានដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ បុគ្គលដែលមានជំ ងឺផលូ្វចិ ត្ត។
លក្ខន្តិកៈអង្គនីតិបញ្ញត្តិ។

ចំ ណងជ�ើ ង និ ងសេចក្ដីសង្ខេបផ្លូវការ 

បានរ�ៀបចំ ដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័រ’រដ្ឋលេខាធិ ការនៅ
http://voterguide.sos.ca.gov។
ិ ី
• ផ្តល់សច្ចា ប័ នច្បាប់ ដែលមានស្រាប់ បង្កើតកម្មវធ
No Place Like Home ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់
ផ្ទះអចិ ន្រ្តៃយ៍ សម្រាប់ បុគ្គលដែលមានជំ ងឺផលូ្វចិ ត្ត
ដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង ឬស្ថិតក្នុង ហានិ ភ័យសម្រាប់
ភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងរុំារ៉ៃស្របទៅនឹ ងច្បាប់ Mental
Services Health Services Act ដែលត្រូវបាន
អនុម័តដោយអង្គអ្នកបោះឆ្នោត។
• ផ្តល់សច្ចា ប័ នល�ើ កាចេញមូលធនប័ ត្រដែលមានទឹក
ប្រាក់រហូតដល់ $2 ពាន់ លានដុល្លា រ ក្នុងប័ ណ្ណកម្ចី
ដែលបានអនុម័តពីមុន ដ�ើ ម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន
ិ ី No Place Like Home។
ដល់ កម្មវធ
• កែប្រែច្បាប់ Mental Services Health
Services Actដ�ើ ម្បីផ្តល់សិទ្ធិផ្ទេរប្រាក់រហូ

តដល់ $140 លានដុល្លា រ ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា
ពីមូលនិ ធិសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត
ិ ី No Place Like
ដែលមានស្រាប់ ទៅកាន់ កម្មវធ
Home ដែលគ្មាន ការតម្លើ ងពន្ធឡ�ើយ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃការប៉ាន់ ប្រមាណរបស់ ការវិ
ភាគអង្គនិតិបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋ សុទ្ធនិងផលប៉ះពាល់
សារព�ើ ពន្ធរបស់ រដ្ឋាភិ បាលក្នុងតំ បន់ ៖

• អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋប្រើដល់ ទៅ $140 លានដុល្លា រ ក្នុងមួ
យឆ្ំនា នៃមូលនិ ធិសុខភាពផ្លូវចិ ត្តខោនធីដ�ើ ម្បីសងដ
ល់ ទៅ $2 ពាន់ លានដុល្លា រក្នុងប័ ណ្ណកម្ចី។ ប័ ណ្ណកម្ចី
ទាំងនេះនឹ ងផ្តល់មូលនិ ធិដល់ លំនៅ ដ្ឋានសម្រាប់ អ្នក
ដែលមានជំ ងឺផលូ្វចិ ត្តដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង។

ការបោះឆ្នោ តចុងក្រោយដឹកនាំដោយអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិនៅ ច្បាប់រដ្ឋសភា (Assembly Bill, AB) 1827 (សំណ�ើប្រជាមតិ 2)
(ជំពក
ូ 41, លក្ខនក
តិ ្ ៈឆ្នាំ 2018)
ព្រឹទស
្ធ ភា៖
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ការវិភាគដោយអ្ន កវិភាគអង្គនីតិបញ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

ខោនធីសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត។ ខោនធី មានទំនួ
លខុសត្រូវចម្បងសម្រាប់ ការផ្ដល់ការថែទាំសុខ
ភាពផ្លូវចិ ត្តសម្រាប់ អ្នកដែលខ្វះការធានារ៉ាប់រង
ឯកជន។ ខោនធី ផ្ដល់ការព្យាបាលផ្លូវចិ ត្ត ប្រឹ ក្សា
ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និ ងសេវាសុខភាពផ្លូវចិ
ត្តផ្សេងទ�ៀត។ ខោនធី ខ្លះក៏រ�ៀបចំ ជំនួយពីរប្រ
ភេទផ្សេងគ្នាសម្រាប់ អ្នកដែលមានជំ ងឺផលូ្វចិ ត្ត—
ដូចជាលំ នៅដ្ឋាន ការព្យាបាលការរំលោភបំ ពានសារ
ធាតុញ�ៀន និ ងសេវាកម្មការងារ។
ក្រមសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត។ ក្នុងឆ្ំនា 2004,
អ្នកបោះឆ្នោត California បានអនុម័ត
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 63, ក៏បានស្គាល់ ថាជាក្រម
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សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត។ ក្រមផ្ដល់មូលនិ ធិសម្រា
ប់ សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តខោនធីផ្សេងៗដោយប
ង្កើនពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលដែលបានបង់ ដោយអ្ន
កដែលមានចំ ណូលល�ើ សពី $1 លានដុល្លា រ។
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលក�ើនឡ�ើងពី $1.5 ពាន់ លាន
ដល់ $2.5 ពាន់ លានដុល្លា រ ក្នុងមួយឆ្ំនា ។
ិ ី គ្មានកន្លែងណាដូ ចជាលំ នៅដ្ឋាន (No
កម្មវធ
Place Like Home) ។ កាលពីឆ្ំនា 2016 អង្គនី
ិ ី គ្មានកន្លែងណាដូចជាលំ
តិបញ្ញតតិ្បានបង្កើតកម្មវធ
នៅដ្ឋាន ដ�ើ ម្បីកសាងលំ នៅដ្ឋានស្តា រនីតិសម្បទាស
ម្រាប់ អ្នកដែលមានជំ ងឺផលូ្វចិ ត្តដែលគ្មានលំ នៅដ្ឋាន
ឬហានិ ភ័យនៃការគ្មានលំ នៅដ្ឋាន។ គម្រោងរដ្ឋដ�ើម្បី
ចំ ណាយសម្រាប់ លំនៅដ្ឋាននៅដោយខ្ចីដល់ ទៅ $2
ពាន់ លានដុល្លា រ។ រដ្ឋអាចខ្ចីប្រាក់នេះដោយការល

អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មល
ូ និធិដល់កម្មវ ិធីជន
ួ លំនៅ
ំ យ
ឺផវចិ
ដ្ឋា នដែលមានស្រាប់សម្រាប់បគ
ល
ដែលមានជំ
ង
ុ ្គ
លូ ្ ត។្ត
លក្ខនក
ៈអង្គ
ន
ត
ប
ញ
្ញត្។តិ
តិ ្
ី ិ
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វិភាគដោយអ្ន កវិភាគអង្គនិតិបញ្ញត្តិ 

ិ ជាមួយការប្រាក់ជាង
ក់ប័ណ្ណកម្ចី ដែលអាចសងវញ
30 ឆ្ំនា ដោយប្រើ ប្រាក់ចំណូលពីក្រមសេវាសុខ
ភាពផ្លូវចិ ត្ត។ នេះមានន័ យថាមូលនិ ធិតុចអាចរ
កបានសម្រាប់ សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តខោនធីផ្សេ
ងទ�ៀត។ មូលនិ ធិក្រមសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តមិ ន
ល�ើ សពី $140 លានដុល្លា រអាចត្រូវប្រើ សម្រា
ប់ គ្មានកន្លែងណាដូចជាលំ នៅដ្ឋានក្នុងឆ្ំនា ណា
មួយ។ ការបង់ ថ្លៃប័ ណ្ណកម្ចីអាចប្រហែលជា $120
លានដុល្លា រឆ្ំនា ធម្មតា។
តម្រូវការអនុ ម័តតុ លាការសម្រាប់
គ្មានកន្លែងណាដូ ចជាលំ នៅដ្ឋាន។
មុនពេលអាចលក់ប័ណ្ណកម្ចីទាំងនេះ រដ្ឋត្រូវតែស្នើ ឱ្យ
តុលារការអនុម័តគម្រោងរបស់ រដ្ឋដ�ើម្បីបង់ ថ្លៃគ្មានក
ន្លែងណាដូចជាលំ នៅដ្ឋាន។ តុលារការត្រូវតែសម្រេ
ចបញ្ហារសំ ខាន់ ពីរ៖

បន្ដ

• អនុ ញ្ញាតការខ្ចី $2 ពាន់ លានដុ ល្លា រ។ វិធានាការ
អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋលក់ប័ណ្ណកម្ចីដល់ ទៅ $2 ពាន់ លាន
ដុល្លា រសម្រាប់ គ្មានកន្លែងណាដូចជាលំ នៅដ្ឋានទេ។
ប័ ណ្ណកម្ចី នឹ ងត្រូវបង់ ថ្លៃជាច្រើ នឆ្ំនា ជាមួយមូលនិ ធិក្រ
មសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត។

ិ នការនេះ រដ្ឋនឹងមិ នត្រូវការការអនុម័តរប
ជាមួយវធា
ស់ តុលាការទ�ៀតល�ើ បញ្ហាបានពិភាក្សាខាងល�ើ ដ�ើម្បី
ិ ី គ្មានកន្លែងណាដូចជាលំ នៅដ្ឋានទេ។
អនុវត្តកម្មវធ

ឥទ្ធិពលនៃសារព�ើពន្ធ

ឥទ្ធិពលល�ើ សារព�ើ ពន្ធអាស្រ័យល�ើ ការសម្រេចចិ
ិ នការដោ
ត្តតុលាការ។ ឥទ្ធិពលល�ើ សារព�ើពន្ធនៃវធា
យអាស្រ័យថាត�ើ ឬតុលាការបានអនុម័តគម្រោងរប
ស់ រដ្ឋដ�ើម្បីបង់ ថ្លៃសម្រាប់ គ្មានកន្លែងណាដូចជាលំ
នៅដ្ឋានទេ។ ប្រសិ នប�ើ តុលាការបានអនុម័តគម្រោង
ិ នាការមិ នមានឥទ្ធិពលល�ើ សារព�ើពន្ធតិ
• ថាត�ើការប្រើ ដុល្លា រក្រមសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តដ�ើម្បីបង់ របស់ រដ្ឋ វធា
ចតួ
នេះព្រោះរដ្ឋ
នឹងបានទៅមុខជាមួយគ្មានកន្លែ
ច
។
ថ្លៃគ្មានកន្លែងណាដូចជាលំ នៅដ្ឋានជាមួយអ្វីដែលអ្នក
ងណាដូចជាលំ នៅដ្ឋានទេនៅគ្រប់ ករណី ។ ប្រសិ ន
បោះឆ្នោតចង់ បានពេលពួកគេបានអនុម័តក្រមសេវា
ប�ើ តុលាការបានបដិ សេធគម្រោងរបស់ រដ្ឋ រដ្ឋនឹងមិ
សុខភាពផ្លូវចិ ត្ត។
នអាចទៅមុខជាមួយគ្មានកន្លែងណាដូចជាលំ នៅដ្ឋា
• ថាត�ើអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវការអនុម័តប័ ណ្ណកម្ចីគ្មានកន្លែ
ិ នការនឹ ងអនុញ្ញាតនឹ ងអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋធ្វើដូ
ងណាដូចជាលំ នៅដ្ឋានទេ។ (រដ្ឋធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋតម្វរូ ឱ្យអ្ន នទេ។ វធា
កបោះឆ្នោតអនុម័តល�ើប្រភេទខ្ចីប្រាក់រដ្ឋមួយចំ នួន។) ចនេះ។
ចូលម�ើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
ការសម្រេចចិ ត្តតុលាការនេះគឺកំពុងរង់ ចាំ។

សេចក្តីស្នើច្បាប់

ិ នការអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋវនុវត្តគ្មានកន្លែងណាដូចជា
វធា
ិ នការ៖
លំ នៅដ្ឋានទេ។ ជាពិសេស វធា
• អនុ ម័តការប្រើ មូលនិ ធិសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តសម្រា
ប់ គ្មានកន្លែងណាដូ ចជាលំ នៅដ្ឋានទេ។ វិធានការនិ

យាយថាមូលនិ ធិសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តអាចបានសម្រា
ប់ គ្មានកន្លែងណាដូចជាលំ នៅដ្ឋានទេ។ មូលនិ ធិក្រម
សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តមិ នល�ើ សពី $140 លានដុល្លា រ
អាចត្រូវប្រើ សម្រាប់ គ្មានកន្លែងណាដូចជាលំ នៅដ្ឋាន
ក្នុងឆ្ំនា ណាមួយ។

cal-access-resources/measure-contributions/2018ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់ បញ្ជី
នៃគណៈកម្មា ធិ ការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើ ម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ ចូ លម�ើ ល http://www.fppc.
ឬជំ ទាស់ វធា
ca.gov/transparency/top‑contributors/nov-18-gen.
ិ គទានកំ ពូលៗទាំង 10
html ដ�ើ ម្បីចូ លប្រើ អ្នករ ួមវភា
របស់ គណៈកម្មា ធិ ការ។
ប្រសិ នប�ើ អ្នកចង់ បានច្បាប់ ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេញនៃវិធា
នការរដ្ឋ សូមទូរស័ ព្ទមករដ្ឋលេខាធិ ការ តាមលេខ
(888) 345-4917 ឬអ្ន កអាចអ៊ីម៉ែល
vigfeedback@sos.ca.gov ហ�ើយច្បាប់ ចម្លងមួ យនឹ ងត្រូវ
បានផ្ញើទៅអ្ន កដោយឥតគិ តថ្លៃ។

ការវិភាគ
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អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មល
ូ និធិដល់កម្មវ ិធីជន
ួ លំនៅ
ំ យ
ដ្ឋា នដែលមានស្រាប់សម្រាប់បគ
្លូ ត។្ត
ុ ល
្គ ដែលមានជំងឺផវចិ
លក្ខនក
្តិ ៈអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត។្តិ

★ ទឡ្ហីករណ៍គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 ★

គាំទ្រ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 ផ្តល់នូវដំ ណោះស្រាយដ៏ លប្រស�ើ
រ ដ�ើម្បីជួយដល់
្អ
ពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំ ផុត និ ងគ្មា នផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងរដ្ឋ California។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 សាងសង់ លំនៅដ្ឋាន និ ងផ្តល់សេវាសុខភាពផ្លូវសតិសម្រាប់ ព
លរដ្ឋ-ជាគន្លឹះក្នុងការកាត់បន្ថយភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែងដែលបង្កភាពស្មុគស្មា ញដោ
យសារជំ ងឺផ្លូវសតិ។
ពលរដ្ឋជាង 134,000 នាក់កំពុងតែរស់ នៅតាមដងផ្លូវ
ប្រមូលផ្តុំគ្នា នៅល�ើចិ ញ្ចើ មថ្នល់ ដេកនៅតាមផ្លូវជាតិ និ ងតាមដងស្ទឹង។ មួយភាគបី
នៃពលរដ្ឋដែលរស់ នៅក្នុងស្ថា នភាពគ្មា នសុវត្ថិភាពទាំងនេះ កំពុងរស់ នៅជាមួយជំ
ងឺ ផ្លូវសតិដែលមិ នបានព្យាបាល។
ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ពលរដ្ឋរាប់ រយនាក់ដែលរស់ នៅជាមួយជំ ងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរ
បានស្លាប់ នៅក្នុងការភាពឈឺ ចាប់ និ ងភាពឯកោ។ ការស្លាប់ ទាំងនេះអាចទប់ ស្កាត់
បាន។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 ដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដែលកំពុ
ងញាំញី ភូមិដ្ឋានបស់ យ�ើ ង អាជី វកម្មរបស់ យ�ើ ង ក្ រុមពន្លត់អគ្គិភ័យ
និ ងសេវាសង្គ្រោះបន្ទា ន់ របស់ យ�ើ ង។ វាបន្តផ្តល់អារម្មណ៍ជាសហគមន៍ សម្រាប់

ិ អ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំ ផុតក្នុងចំ ណោ
យ�ើង ហ�ើយផ្តោតល�ើការជួយសង្គ្រោះជី វត
មពួកយ�ើង។
គ្មា នទីកន្លែងណាដូចផ្ទះទេ
គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 មានន័ យថាការសាងសង់ លំនៅដ្ឋានគាំទ្រអចិ ន្រ្តៃ
ិ ី "គ្មា នទីកន្លែងណាដូចផ្ទះទេ" ។ វាអនុ
យ៍ ចំនួន 20,000 នៅក្រោមកម្មវធ
ញ្ញាតឱ្យមានការថែទាំដោយមានការសម្របសម្រួលផ្នែកសុខភាពផ្លូវសតិ
និ ងសេវាប្រើប្រាស់ សារធាតុញ�ៀន ការរថែទាំសុខភាព អ្នកគ្រប់ គ្រងសំ ណំុ រ�ឿង
ការអប់ រំ និ ងបណ្តុះបណ្តា លការងារ ដ�ើម្បីជួយពលរដ្ឋឱ្យទទួលបានការព្យាបាល និ ង
ស្ថិរភាពលំ នៅដ្ឋានដែលពួកគេត្រូវការ។

ការស្រាវជ្រាវជាច្រើនទសវត្សរ៍បង្ហាញថា ការផ្តល់ទីកន្លែងមានស្ថិរភាពដល់ មនុ
ស្សដ�ើម្បីរស់ នៅ រ ួមជាមួយនឹ ងសេវាសុខភាពផ្លូវសតិ បានល�ើកកម្ពស់សុខភាព
និ ងការរស់ នៅដោយស្ថេរភាព។ ការសម្របសម្រួលនៃការផ្តល់ជូនទាំងនេះត្រូវបា
នគេស្គា ល់ ថាជាកលំ នៅដ្ឋានគាំទ្រជាអចិ ន្ត្រៃយ៍ ការសិ ក្សាបង្ហាញថា ការផ្តល់លំ

នៅដ្ឋានគាំទ្រនេះកាត់បន្ថយយ៉ា ងសំ ខាន់ ដល់ ការចំ ណាយល�ើសុខភាពសាធារណៈ

និ ងកាត់បន្ថយជំ ងឺ។
ការពង្រឹ ងភាពជាដៃគូដ�ើ ម្បីជួយដល់ ពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំ នួយ
គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 នឹ ងជួយបង្កើត និ ងពង្រឹ ងភាពជាដៃគូរវាងវេជ្ជបណឌិ្ ត

សម្បែង ដ�ើម្បីជួយធានាថាការគាំពារដែលត្រូវបានសម្របសម្រួល និ ងរ�ៀបចំ
ឡ�ើងដ�ើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ ពលរដ្ឋម្នា ក់ៗដែលទទួលរងជំ ងឺផ្លូវសតិ
និ ងភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែង ឬអ្នកដែលមានហានិ ភ័យខ្ពស់នៃភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែង។
ប�ើគ្មា នមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃផ្ទះសម្បែងដែលមានស្ថេរភាពមួយ ដែលផ្សាភ្ជា ប់ ទៅនឹ ងសុ
ខភាពផ្លូវសតិទេនោះទេ ពលរដ្ឋដែលមានជំ ងឺផ្លូវចិ ត្តធ្ងន់ធ្ងរមិ នអាចធ្វើការណាត់ជួប
ជាមួយវេជ្ជបណឌិ្ ត និ ងស្វែងរកសេវាប្រឹ ក្សាយោបល់ ឯកទេសបានឡ�ើយ ដែលជាញឹ
កញាប់ ពួកគេមកដល់ ក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ ជាជម្រើសចុងក្រោយ។
"ជំ ងឺផ្លូវសតិមិនចាំបាច់ ជាទោសទណ្ឌនៃភាពអស់ សង្ឃឹម និ ងភាពមិ នប្រក្រតី
ិ ឡ�ើយ។ លំ នៅដ្ឋានគាំទ្រផ្តល់នូវស្ថិរភាពដែលពលរដ្ឋត្រូវការ នៅពេ
អស់ មួយជី វត
លពួកគេជាឡ�ើងវិញពីជំងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរដែលមិ នបានព្យាបាល។ វាជួយឱ្យពួកគេ
ឱ្យឈប់ រស់ នៅតាមផ្លូវ ហ�ើយរស់ នៅជាមួយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។"-Darrell Steinberg
អ្នកនិពន្ធច្បាប់សតីព
្ ីសេវាសុខភាពផ្លូវសតិ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 មិ នមែនជាពន្ធទេ
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 មិ ននាំមកនូវការចំ ណាយលៃដល់ អ្នកបង់ ពន្ធទេយ�ើ ងគ្រា
ន់ តែត្វរូ ការការយល់ ព្រមពីអ្នកបោះឆ្នោ តដ�ើម្បីរកដំ ណោះស្រាយងាយស្រួល
ហ�ើយផ្តោតល�ើការកសាងលំ នៅដ្ឋានគាំទ្រសម្រាប់ អ្នកដែលគ្មា នផ្ទះសម្បែង
និ ងត្រូវការសេវាសុខភាពផ្លូវសតិ។ ការផ្តល់ថវិការបស់ រដ្ឋនេះត្រូវបានកំណត់
ទុកជាយូរមកហ�ើយសម្រាប់ ប្រភេទសេវាសុខភាពផ្លូវសតិដែលមានឯកទេស
និ ងសេវាកម្មលំនៅដ្ឋានទាំងនេះ។
ការជួយពលរដ្ឋដែលទទួលរងជំ ងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរ និ ងភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែងគឺមិ
នមែនជាការងាយស្រួលនោះទេ។ ប៉ុន្តែរ ួមគ្នា យ�ើងអាចជួយទប់ ស្កាត់កំុឱ្យមា
នការស្លាប់ កាន់ តែច្រើ ននៅតាមដងផ្លូវរបស់ យ�ើ ង និ ងផ្តល់ការអន្តរាគមន៍ ដ៏សំ
ខាន់ ដោយការកសាងលំ នៅដ្ឋានគាំទ្រដោយភ្ជា ប់ មកជាមួយនឹ ងសេវាព្យាបាល
និ ងថែទាំសុខភាពផ្លូវសតិ។
ចូលរ ួមជាមួយវេជ្ជបណឌិ្ ត អ្នកជំ នាញសុខភាពផ្លូវសតិ មន្រ្តីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ
អ្នកគាំពារសហគមន៍ និ ងអ្នកគ្មា នផ្ទះសម្បែង និ ងពលរដ្ឋជាច្រើនទ�ៀត
ក្នុងការបោះឆ្នោ តគាំទ្រ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 ។
ZIMA CREASON ប្រធាន
អង្គការសុខភាពផ្លូវសតិអាមេរិកនៃរដ្ឋ California (MHAC)
CHIEF DAVID SWING ប្រធាន
សមាគមមេបញ្ជាការប៉ូលិសរដ្ឋ California
DR. SERGIO AGUILAR-GAXIOLA អតីតសមាជិ ក
ក្ រុមប្រឹ ក្សាសុខភាពផ្លូវសតិប្រឹក្សាយោបល់ ជាតិនៃវិទ្យាស្ថា នជាតិសុខភាពផ្លូវសតិ

ការអនុវត្តច្បាប់ សុខភាពផ្លូវសតិ និ ងអ្នកផ្តល់សេវាដល់ ពលរដ្ឋដែលគ្មា នផ្ទះ

★ការឆ្លើយតបទៅនឹ ងទឡ្ហីករណ៍ក្នុងការគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 2★

សមាជិ កគ្រួសារក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍ សុទច
្ធ ិ ត្ ពិតជារស់ នៅក្នុងសោកនាដកម្មដូ
ចដែលបានរ�ៀបរាប់ ដោយអ្នកដែលគាំទ្រ។ យ�ើងតស៊ូដ�ើ ម្បីរកការព្យាបាល និ ងការគាំទ្រលំ នៅ
ដ្ឋានសម្រាប់ មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ដែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយសំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ។

យ�ើងគាំទ្រការស្វែងរកជម្រើសល្អអំពីការសាងសង់ លំនៅដ្ឋានដ�ើម្បីបញ្ចប់ភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែង
ប៉ុន្តែជំទាស់ សំណ�ើប្រជាមតិ2 ព្រោះវាយកប្រាក់រាប់ ពាន់ លានដុល្លារចេញពីមនុស្សជាទីស្រឡា
ញ់ របស់ យ�ើ ង និ ងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ដែលផ្តល់រង្វាន់ អ្នកកាន់ សញ្ញាបឲប័ ណ្ណនិងអ្នកការិយាធិ បតេ
យ្យ។ គិតត្រឹមឆ្ំនា 2017 ផ្នែកមួយនៃសំ ណ�ើប្រជាមតិ 63 ដែលបានកំណត់ដោយខោនធី នីមួ
យៗដែលមានការចូលរ ួមពីសហគមន៍ ត្វរូ តែផ្តល់ថវិកាសាងសង់ លំនៅដ្ឋានគាំទ្រសម្រាប់ អ្នក
ដែល មានជំងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរ។ យ�ើងបានជំ ទាស់ យ៉ា ងខ្ំលា ង ហ�ើយការដក់ប្រាក់មិនសមហេតុផ
លរហូតដល់ ទៅ $ 5.6 ពាន់ លានដុល្លារនៃមូលនិ ធិព្យាបាលដែលត្រូវការបំ ផុតសម្រាបប័ ណ្ណ
កម្ចី ($ 140 លាននាក់ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា អស់ រយៈពេលសែសិ បឆ្ំនា ) និ ងបានផ្តល់ទឹកប្រាក់
$ 100 លានពួកការិយាធិ បតេយ្យដែលទទួលសាងសង់ លំនៅដ្ឋានរបស់ រដ្ឋដែលមិ នមិ នយ
ល់ ពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ អ្នកដែលរស់ នៅជាមួយនឹ ង ជំងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរ។
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគំរាមកាត់បន្ថយការផ្តល់មូលនិ ធិព្យាបាល ដូច្នេះ
យ�ើងមិ នមានលទ្ធភាពចំ ណាយមូលនិ ធិ MHSA ណាមួយដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឱ្យបានល្អ
ប្រស�ើរនៅថ្នាក់ខោនធីឡ�ើយ។ ការកាត់បន្ថយមូលនិ ធិ MHSA ដែលចាំបាច់ សម្រាប់ ការព្យា
បាលនឹ ងជាកំហុសឆ្គងដ៏ ធំធេងនិ ងរ ួមចំ ណែកដល់ ៖
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ការធ្វេសប្រហែសនិ ងការបាត់បង់ ធនធានក្នុងការព្យាបាល។
បណ្តា លឱ្យបុគ្គលកាន់ តែច្រើ នដែលមាន ជំងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរ និង បាត់បង់ លំនៅដ្ឋានហ�ើយធ្វើ
ឱ្យពួកគេកាន់ តែច្រើ នថែមទ�ៀតត្រូវជាប់ គុក និ ងរស់ នៅតាមដងផ្លូវ។
តាមរយៈការចូលរ ួមរបស់ ភាគីពាក់ព័ន្ធ ខោនធី បានដឹងរ ួចទៅហ�ើយថាត�ើកន្លែងណាដែល
ត្រូវទទួលបានលំ នៅដ្ឋានល្អបំផុតសម្រាប់ ទទួលបានសេវាកម្មសំខាន់ ៗ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ
2 កាត់បន្ថយការចូលរ ួមក្នុងមូលដ្ឋាននិ ងកំណត់ទុកមុននូវតុល្យភាពរវាងការព្យាបាល
និ ងតម្រូវការលំ នៅដ្ឋាន។
ការព្យាបាលទប់ ស្កាត់ភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែង។ បោះឆ្នោ ត លេខ ល�ើ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2
ដ�ើម្បីច�ៀវាងកំហុសដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ និ ងអមនុស្សធម៌ !

CHARLES MADISON, ប្រធាន
សម្ព័ន្ធជាតិស្តីពីជំងឺផ្លូវចិ ត្ត (National Alliance on Mental Illness, NAMI)
Contra Costa
GIGI R. CROWDER, L.E., នាយកប្រតិបត្តិ
NAMI Contra Costa
DOUGLAS W. DUNN, ប្រធាន
គណៈកម្មការនី តិប្បញ្ញត្តិ NAMI Contra Costa

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មល
ូ និធិដល់កម្មវ ិធីជន
ួ លំនៅ
ំ យ
ដ្ឋា នដែលមានស្រាប់សម្រាប់បគ
ុ ល
្គ ដែលមានជំងឺផវចិ
លូ ្ ត។្ត
លក្ខនក
្តិ ៈអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត។្តិ

★ ទឡ្ហីករណ៍ប្រឆាំងសំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 ★
សូមបោះឆ្នោ ត "ប្រឆាំង" នឹ ងច្បាប់ "គ្មា នទីកន្លែងណាដូចផ្ទះ"
ដែលគួរតែត្រូវបានហៅថា "ច្បាប់ ពង្រឹ ងការិយាធិ បតេយ្យ និ ងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ "
ពីព្រោះអ្នកទាំងនោះគឺជាក្ រុមដែលយ�ើងគិតថានឹ ងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ច្រើ ន
ជាងគេបំ ផុត ខណៈដែលអ្នកមានជំ ងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរកំពុងរងផលប៉ ះពាល់ ។
សមាជិ ក NAMI Contra Costa ភាគច្រើនជាសមាជិ កគ្រួសារដែលមាន
"ការប្រថុយប្រថានខ្ពស់" ហេតុនេះហ�ើយបានជាពួកគេគាំពារពលរដ្ឋដែល
មាននឹ ងជំ ងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរ ដែលប្រឆាំងនឹ ងច្បាប់ នេះ។ ជាពិសេសក្នុងល
ក្ខខណ្ឌនៃការកាត់បន្ថយជំ នួយរដ្ឋហព័ន្ធ NPLH គឺ ធ្វើឱ្យខូចប្រយ�ោជន៍
ដោយសារតែវាបានចំ ណាយ ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ នៅក្នុងមូលនិ ធិព្យាបាលដែល
សំ ណ�ើប្រជាមតិអ្នកបោះឆ្នោ ត 63 គិតដល់ ជំងឺផ្លូវសតិយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីដប់ បួនឆ្ំនា
មកហ�ើយ។ ប្រសិ នប�ើត្រូវបានអនុម័ត្រ យ�ើងពិតជាមានជំ ន�ឿយ៉ា ងមុតមាំថា NPLH
នឹ ងធ្វើឱ្យមានភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែងកាន់ តែច្រើ ន ដោយជម្ រុញពលរដ្ឋដែលមានជំ ងឺមា
នផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរទៅរោគសញ្ញាកាន់ តែធ្ងន់ធ្ងរ ដែលអាចបង្កើនចំ នួនអ្នករស់ នៅតាមដ
ងផ្លូវកាន់ តែច្រើ ន។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 គឺ៖
• ចំណាយច្រើន-រហូតដល់ $5.6 ពាន់លានដុល្លារ ($140 លានដុល្លារ
x 40 សម្រាប់ ប័ណ្ណកម្ចីរយៈពេល 40 ឆ្ំនា ) ដ�ើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ $2 ពា
ន់ លានដុល្លារសម្រាប់ គម្រោងសាងសង់ លំនៅដ្ឋាន។ ថវិកាទាំងនេះនឹ
ងមិ នធ្លាក់ទៅល�ើលំ នៅដ្ឋានទាំងអស់ ឡ�ើយ ដោយសារពួកប្រជាធិ ប្ប
តេយ្យដែលគាំទ្រតែការិយាធិ បតេយ្យពាក់ព័ន្ធការសាងសង់ នៅនៅដ្ឋាន
គម្រោងលំ នៅដ្ឋានបានធានារ ួចហ�ើយថា ទឹកប្រាក់$100 លានដុល្លារ
(5% នៃ $2 ពាន់ លានដុល្លារ) ដែលត្រូវបានទទួលស្គា ស់ ថាល�ើ សពី
ិ ី នេះ និ ងបានព្រមព្រៀងរវាង
តម្រូវការខ្ំលា ងណាស់ ក្នុងការអនុវត្តកម្មវធ
ក្ រុមពួកគេថានឹ ងប្រើទឹកប្រាក់ទាំង $140 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្ំនា ជា
"ការចំ ណាយរដ្ឋបាល" ទោះបី ពួកគេត្រូវការថវិកានោះ ដ�ើម្បីសងប័ ណ្ណកម្ចី
ឬមិ នត្រូវការក៏ដោយ។ ការឧបត្ថមធ
្ភ នសម្រាប់ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ (ប្រាក់កម្ចីភាគ
ហ៊ុនពន្យារពេលការប្រាក់ទាបដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ នឹងប្រើប្រាស់ ដ�ើ ម្បីសាងស
ង់ និ ងទិញលំ នៅដ្ឋាននៅរដ្ឋ Californiaដែលមានទឹកប្រាក់2 ពាន់ លានដុ
ល្លាររ ួមទាំងការឧបត្ថមធ
្ធ ពក្នុង
្ភ នប្រតិបត្តិការរហូតដល់ 50%) មានប្រសិ ទភា
ការចំ ណាយសាធារណៈកាន់ តែច្រើ ន។
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• មិនចាំបាច់ទេ ព្រោះអង្គនីតិប្បញ្ញត្តិបានអនុញ្ញាតឱ្យចំ ណាយសម្រាប់ ការសា
ងសង់ លំនៅដ្ឋានសម្រាប់ អតិថិជនពលរដ្ឋដែលមានជំ ងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងររបស់
ខ្លួនក្នុងសំ ណ�ើប្រជាមតិ 63 2017 ក្នុង AB 727 ។ ខោនធី ដែលអាចប្រ
មូលថវិកាមូលធននៃច្បាប់ ស្តីពីសេវាសុខភាពផ្លូវសតិរហូតដល់ ទៅដប់ ឆ្ំនា
ហ�ើយឥឡូវនេះអាច "ចំ ណាយ" ទាំងការសាងសង់ លំនៅដ្ឋាន
និ ងការបង់ ប្រាក់ការឧបត្ថមធ
្ភ នជួលសម្រាប់ ពលរដ្ឋទាំងនេះ។ ខោនធី ទាំង
នោះមិ នចាំបាច់ ចំណាយប្រាក់ រាប់ពាន់លានដុល្លារ ល�ើការប្រាក់ប័ណ្ណកម្ចី
ការចំ ណាយរដ្ឋបាលដែលមិ នចាំបាច់ និ ងការឧបត្ថមធ
្ភ នរបស់ អ្នកអភិវឌ្ឍ
ន៍ ក្នុងការធ្វើដូច្នេះទេ។ ខោនធី ទាំងនោះដឹងពីការព្យាបាលជំ ងឺផ្លូវសតិរបស់
ពលរដ្ឋរបស់ ពួកគេ និ ងតម្រូវការផ្សេងទ�ៀតព្រមទាំងលំ នៅដ្ឋានដែលមានរ ួច
ហ�ើយ។ មានតែពួកគេប៉ុណ្ណោះដែលអាចកំណត់ថាត�ើថវិកា MHSA របស់ ពួក
គេត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ យ៉ា ងដូចម្តេចដ�ើម្បីចំណាយសម្រាប់ ព្យាបាល ឬកសា
ងលំ នៅដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ របស់ ពួកគេ។
• មិនមានអ្វី ត្រូវដោះស្រាយឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់ ជាប្រព័ន្ធទេ ដូចជាការការពាររប
ស់ រដ្ឋដែលមានកម្រិតប្រឆាំងនឹ ងការកំណត់តំបន់ ដែលរឹតត្បិតដែលធ្វើឱ្យមា
នការលំ បាកក្នុងការសាងសង់ លំនៅដ្ឋានគាំទ្រសម្រាប់ ក្ រុមដូចជាក្ រុមដែល
មានជំ ងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរជាដ�ើម។ អ្នកជិ តខាងជារ�ឿយៗខំប្រឹងតស៊ូណាស់ ដ�ើ
ម្បីកំុឱ្យពួកគេចាកចេញ។ វាជាការមិ នសមហេតុផលឡ�ើយក្នុងការចំ ណាយ
ប្រាក់រាប់ ពាន់ លានល�ើការប្រាក់និងការចំ ណាយដ�ើម្បីខ្ចីប្រាក់ដែលយកមកទុ
កចោលដោយសារតែការជំ ទាស់ នៅមូលដ្ឋានចំ ពោះគម្រោងលំ នៅដ្ឋានគាំទ្រ
ដែលមានអ្នកជួលជាអ្នកដែលមានជំ ងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរនោះ។
អ្នកបោះឆ្នោ តដែលបានគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ63
ខ្ចីប្រាក់ដ�ើ ម្បីព្យាបាលដែល ទប់ស្កាត់ ភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែងក្នុងឆ្ំនា 2004 ។
នោះហ�ើយជាកន្លែងដែលវាគួរតែធ្វើ។
CHARLES MADISON, ប្រធាន
NAMI Contra Costa
GIGI R. CROWDER, L.E., នាយកប្រតិបត្តិ
NAMI Contra Costa
DOUGLAS W. DUNN, ប្រធាន
គណៈកម្មការនី តិប្បញ្ញត្តិ NAMI Contra Costa

★ការឆ្លើយតបទៅនឹ ងទឡ្ហីករណ៍ប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិ 2★

ជំ ងឺផ្លូវសតិមានផលប៉ ះពាល់ ដល់ គ្រួសារជាច្រើន។

នៅពេលដែលមិ នបានព្យាបាល វាក៏អាចប្រជែងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយសហគមន៍
Californiaក្នុងទម្រង់ នៃភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែង។
ការគ្មា នផ្ទះសម្បែងធ្វើឱ្យជំ ងឺផ្លូវសតិកាន់ តែធ្ងន់ធ្ងរ ធ្វើឱ្យការព្យាបាលកាន់ តែពិ
បាកសម្រាប់ អ្នកដែលមានតម្រូវការដ៏ ធំបំផុត។ ពលរដ្ឋដែលរស់ នៅតាមដងផ្លូវ
នៅតាមមាត់ទ្វា រ និ ងសួនច្បារ ត្រូវការជំ នួយឥឡូវនេះ។ នោះហ�ើយជាមូលហេតុល
ដែលសំ ណ�ើប្រជាមតិ2 គឺមានសារៈសំ ខាន់ ខ្ំលា ងណាស់ ។
គាំទ្រន�ៅសំណ�ើប្រជាមតិ 2 នឹងជួយដ�ោះស្រាយភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងសន្សំសចៃ
ំ ប្រាក់
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 បង្កើតលំ នៅដ្ឋានមានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជា ប់ នឹងការព្យាបាលសុខ
ភាពផ្លូវសតិនិងការព្យាបាលការញ�ៀនថ្ំ នា ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ2 ពង្រឹ ងភាពជាដៃគូរវាងវេជ្ជបណឌិ្ ត ការអនុវត្តច្បាប់ និ
ងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដល់ អ្នកដែលគ្មា នផ្ទះសម្បែងដែលប្រឈមនឹ ងឧប
សគ្គនៃការថែទាំប្រកបដោយប្រសិ ទភា
្ធ ពចំ ពោះអ្នកដែលមានជំ ងឺផ្លូវសតិ
និ ងការប្រើប្រាស់ សារធាតុញ�ៀន។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ2 នាំមកនូវការមិ នចំ ណាយដល់ អ្នកជាប់ ពន្ធ។ ផ្ទុយទៅវិញ
វារ ុករកដំ ណោះស្រាយងាយស្រួល ដូច្នេះសហគមន៍ អាចប្រើថវិកាដែលមានស្រាប់
ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទា ន់ នៃភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែងនៅពេលឥឡូវនេះ។
ការសិ ក្សាបង្ហាញថា សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 នឹ ងជួយអ្នកដែលគ្មា នផ្ទះសម្បែងជាបន្តប
ន្ទា ប់ ដែលរស់ នៅជាមួយជំ ងឺផ្លូវសតិធ្ងន់ធ្ងរឱ្យអស់ ពីតាមដងផ្លូវ។
ការសិ ក្សាឆ្ំនា 2018 របស់ RAND បានរកឃ�ើញថា វិធីសាស្រ្តនៃសំ ណ�ើប្រជា
មតិ2នេះចាប់ ផ្តើ មទទួលបានជោគជ័ យនៅក្នុងខោនធី Los Angeles
បន្ទា ប់ ពីរយៈពេលតែមួយឆ្ំនា គត់:

• ពលរដ្ឋដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង 3,500 នាក់ឈប់រស់ន�ៅ តាមផ្លូវ
• 96% នៃអ្នកចូលរ ួមក្នុងការសិ ក្សា បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
យ៉ា ងហោចណាស់ មួយឆ្ំនា
• អ្នកបង់ពន្ធសន្សំប្រាក់បានជាង $6.5 លានដុល្លារ
ក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្ំនា ប៉ុណ្ណោះ
• អ្នកចូលរួមបានទស្សនា បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ (Emergency Room, ER)
70% តិចជាង សន្សំសំ ចៃប្រាក់ល�ើ ការចំ ណាយល�ើការថែទាំសុខភាព និ ងប
ន្ថយបន្ទុកល�ើអ្នកឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្ន
ស្វែងយល់ បន្ថែម សូមចូលទៅម�ើល CAYesonProp2.org ។
បោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ2: ផ្តល់លំនៅដ្ឋានដែលមានសុវត្ថិភាពនិ ងគាំទ្រស
ម្រាប់ អ្នកគ្មា នផ្ទះសម្បែង និ ងសេវាកម្មសម្រាប់ អ្នកដែលគ្មា នផ្ទះសម្បែងដែល បង្ហា
ញដ�ើម្បីជួយដល់ អ្នកដែលមានជំ ងឺផ្លូវសតិនៅតាមដងផ្លូវ។
DR. AIMEE MOULIN, ប្រធាន
ជំ ពូក Californiaនៃមហាវិទ្យាល័ យអាមេរិកនៃគ្រូពេទ្យសង្រ្គោះបន្ទា ន់
BRIAN K. RICE, ប្រធាន
ភ្នា ក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យអាជី ពនៅCalifornia
JANLEE WONG, MSW, នាយកប្រតិបត្តិ
សមាគមជាតិនៃបុគ្គលិការងារសង្គមកិច្ច- ជំ ពូក Californa

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។
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ិ ដល់គម្រោងសម្រាប់ការផ្គត់
អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីដ�ើម្បីផល
្ត ់ថវកា
ផ្គង់ទក
ឹ និងគុណភាពទឹក ទីជម្រាល ធនធានត្រី សត្វព្រៃ លំហរូ ទឹក
ព្រមទាំងនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី និងការសកទុ
្តុ ក។ លក្ខន្តិកៈផ្តួចផ្តើម។

ចំណងជ�ើង និងសេចកស
្តី ង្ខេបផ្លូវការ 

បានរ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើគេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការនៅ
http://voterguide.sos.ca.gov ។

• អនុញ្ញាតឱ្យប្រើ ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅរបស់ រដ្ឋចំ
នួន $8.877 ពាន់ លានដុល្លា រ សម្រាប់ គម្រោងហេ
ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ រ ួមមាន $3.03 ពាន់ លានដុ
ល្លា រសម្រាប់ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និ ងគុណភាពទឹក
$2.895 ពាន់ លានដុល្លា រសម្រាប់ ការល�ើ កកំពស់ ទី
កជម្រាល និ ងធនធានជលផល $940 លានដុល្លា រ
សម្រាប់ ការការពារទីជម្រក$855 លានដុល្លា រ
សម្រាប់ ការបញ្ជូនលំ ហូរទឹក និ ង $685 លានដុល្លា រ
សម្រាប់ និរន្តរភាពទឹកក្រោមដី / ការស្តុកទុក និ ង $472
លានដុលារសម្រាប់ ការជួសជុលហាងស្តុកទឹក/ទំនប់ ទឹក។
• អនុប្បទានប្រាក់ពីមូលនិ ធិទូទៅ ដ�ើ ម្បីសងប័ ណ្ណកម្ចី។  
• តម្រូវឱ្យមានគម្រោងមួយចំ នួន
ដ�ើ ម្បីផ្តល់មូលនិ ធិដែលផ្គូផ្គងពី
ប្រភពក្រៅពីរដ្ឋ។ ផ្តល់អាទិភាព
ដល់ សហគមន៍ ក្រីក្រ។

• ការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋក�ើនឡ�ើងដ�ើ ម្បីសងប័ ណ្ណក
ម្ចី ដែលជាមធ្យមប្រហែល $430 លានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា
ក្នុងរយៈពេល 40 ឆ្ំនា ខាងមុខ។
• ប្រាក់សន្សំរបស់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្
ឋាន ដែលទំនងមានចំ នួនជាមធ្យម ពីរបី រយលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ក្នុងរយៈពេលពីរ-បី 
ទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះ។

ការប៉ាន់ ស្មានចំ ណាយល�ើប័ ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋ
បានអនុញ្ញាតល�ើ ការខ្ចីថ្មី

$8.9 ពាន់ លានដុល្លា រ

អំ ឡុងពេលនៃការសងវិញទំនងជា

40 ឆ្ំនា

ថ្លៃប្រចាំឆ្ំនា ជាមធ្យម សម្រាប់ បង់ សងប័ ណ្ណកម្ចី
ប្រភពនៃការសងវិញ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

ពលរដ្ឋ California ទទួលបានទឹ កពី ប្រភពជាច្រើ ន។
ទឹកភាគច្រើ នដែលប្រើ សម្រាប់ ផឹក និ ងធ្វើកសិ កម្មនៅរដ្ឋ
California បានមកពីទឹកភ្លៀង និ ងការរលាយព្រិល។
ទឹកភ្លៀង និ ងព្រិលរលាយហូរចូលទៅក្នុងស្ទឹង បឹ ង និ
ងទន្លេដែលភាគច្រើ នមានប្រភពចេញមកពីភ្នំ។
តំបន់ ដែលជាប្រភពរបស់ សទឹ ង
្ បឹ ង និ ងទន្លេទាំងនេះត្
រ ូវបានចាត់ទុកថាជា "ទីជម្រាល"។ រដ្ឋ California
បានសាងសង់ ទំនប់ អាងស្តុកទឹក និ ងប្រឡាយនានា
ិ រដ្ឋ។
ដ�ើ ម្បីរក្សាទឹក និ ងបញ្ជូនទឹកនៅជុំ វញ
ទឹកត្រូវបានបូមចេញពីក្រោមដី (ដែលគេហៅថា
"ទឹកក្រោមដី") ជាពិសេសក្នុងឆ្ំនា ដែលស្ងួតដែលមិ នមានភ្លៀង
និ ងព្រិលធ្លាក់ច្រើ ន។ មួយចំ ណែកតូចមួយនៃទឹករបស់ រដ្ឋបា
នមកពីប្រភពផ្សេងទ�ៀត ដូចជាការសម្អាត និ ងប្រើ ឡ�ើងវិញ
នូវទឹកសំ ណល់ ដែលគ្រួសារ និ ងអាជីវកម្មបង្ហូរចូលទៅក្នុងលូ
(ដែលគេហៅថាជា "ការកែឆ្នៃទឹក") ។

ការចំ ណាយល�ើទឹ កភាគច្រើ នគឺ ធ្វើឡ�ើងដោយរដ្ឋា
ភិ បាលមូ លដ្ឋា ន។ ទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានជាទូទៅទីភ្នា ក់ងារទឹករបស់ សង្កាត់ ក្ រុង និ ងខោនធី-ផ្តល់
មូលនិ ធិដល់ គម្រោងភាគច្រើ នដែលផ្តល់ទឹកស្អាតសម្រា
ប់ ប្រជាជនទទួលទាន ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ ការងារកសិ ក
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ិ គអង្គ
សេចកស
្តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ការវភា
និតប
ុ ្ធ និងផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរប
ិ ញ ្ញត្តិនៃរដ្ឋសទ
ស់រដ្ឋា ភិបាលក្ងតំ
នុ បន់៖

$430 លានដុល្លា រ

ចំ ណូលពន្ធដែលរកឃ�ើញជាទូទៅ

ម្ម និ ងការពារសហគមន៍ ពីទឹកជំ នន់ ។ ទីភ្នា ក់ងារទាំងនេះចំ
ណាយប្រាក់ប្រហែល $25 ពាន់ លានដុល្លា រជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា
ល�ើ ប្រភេទនៃសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកទាំង
នេះ។ ប្រជាពលរដ្ឋបង់ ថ្លៃមួយផ្នែកធំ ល�ើការចំ ណាយនេះ
ិ ័យប័ ត្រទឹក និ ងទឹកសម្អុយ។
នៅពេលដែលពួកគេបង់ វក
រដ្ឋ ក៏ចំណាយល�ើទឹ កដែរ ព្រមទាំងគម្រោងបរិស្ថានផ្សេងៗ។
រដ្ឋផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ និ ងប្រាក់កម្ចីដល់ ភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភិបាល
មូលដ្ឋានដ�ើ ម្បីជួយចំ ណាយផ្នែកខ្លះនៃគម្រោងទឹករបស់ ពួ
កគេ។ រដ្ឋក៏ចំណាយល�ើ គម្រោងកែលម្អបរិស្ថានធម្មជាតិ
រ ួមទាំងការការពារទីជម្រកត្រី បក្សី និ ងសត្វព្រៃផ្សេងៗទ�ៀត។
ក្នុងករណីជាច្រើ ន រដ្ឋជាជាងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន
ផ្តល់ថវិកាភាគច្រើ ន សម្រាប់ គម្រោងបរិសានទាំងនះ។ ពេល
ខ្លះនាយកដ្ឋានរបស់ រដ្ឋអនុវត្តគម្រោងបរិស្ថានដោយខ្លួនឯង
ហ�ើយពេលខ្លះពួកគេផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្
ឋាន អង្គការមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និ ងអង្គការផ្សេងទ�ៀត
សម្រាប់ គម្រោងទាំងនេះ។ នៅប៉ុន្មា នឆ្ំនា ថ្មីៗនេះ
រដ្ឋបានចំ ណាយថវិកាប្រហែល $4 ពាន់ លានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា
ដ�ើ ម្បីគាំទ្រគម្រោងទឹកស្អាត និ ងបរិស្ថាន។

ប័ ណ្ណកម្ចីដែលអនុ ម័តដោយអ្ន កបោះឆ្នោតគឺ ជាប្រភពទូទៅមួ
យនៃការផ្តល់មូលនិ ធិរបស់ រដ្ឋសម្រាប់ គម្រោងទាំងនេះ។ រដ្ឋ
ច្រើ នតែប្រើ ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅ និ ងមូលនិ ធិទូទៅរបស់ រ
ដ្ឋដ�ើម្បីទូទាត់គម្រោងទឹក និ ងបរិស្ថាន។ ប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូ

ើ ្បីផល
អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីដ�ម
្ត ់ថវ ិកាដល់គម្រោងសម្រាប់ការផ្គត់
ផ្គង់ទក
ឹ និងគុណភាពទឹក ទីជម្រាល ធនធានត្រី សត្វព្រៃ លំហរូ ទឹក
ព្រមទាំងនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី និងការសកទុ
្តិ ៈផ្ចផ្តើ
្តុ ក។ លក្ខនក
តួ ម។

វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ 

សំណ�ើប្រជាមតិ

3

បន្ត

ទៅគឺជាវិធី មួយដ�ើ ម្បីខចីប្រា
្ ក់។ អ្នកបោះឆ្នោ តផ្តល់ការអនុញ្ញាត
ដល់ រដ្ឋដ�ើម្បីលក់ប័ណ្ណកម្ចីដល់ អ្នកវិនិយោគ ហ�ើយរដ្ឋនេះប្រើ ប្
រាស់ ប្រាក់នោះជាថវិកាបុរេប្រទានសម្រាប់ គម្រោង។ បន្ទា ប់ មក
រដ្ឋនឹងសងទៅអ្នកវិនិយោគវិញរ ួមទាំងការប្រាក់ ជាបណ្តើ រៗ
ដោយប្រើ មូលនិ ធិទូទៅ - គណនីប្រតិបត្តិការមេរបស់ រដ្ឋ ដែ
លមូលនិ ធិនេះក៏ត្វរូ ចំ ណាយសម្រាប់ ការអប់ រំ ពន្ធនាគារ
ការថែទាំសុខភាព និ ងសេវាផ្សេងៗទ�ៀត។ (សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែ
មអំពីការប្រើ ប័ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋ សូមម�ើ ល "ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំ ណុ
លប័ ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋ" នៅផ្នេកខាងក្រោយក្នុងមគ្គទេសក៍នេះ។ )

ចាប់ តាំងពីឆ្ំនា 2000 មក អ្នកបោះឆ្នោ តបានអនុម័តប័
ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅ ប្រមាណ $31 ពាន់ លានដុល្លា រ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោ តទូទាំងរដ្ឋ ដ�ើម្បីចំណាយល�ើ ប្រភេទផ្សេ
ងៗនៃគម្រោងទឹក និ ងបរិស្ថាន។ នៅមានទឹកប្រាក់ប្រហែល
មួយភាគបី នៃចំ នួនទឹកប្រាក់នេះ សម្រាប់ ទូទាត់គម្រោងថ្មីៗ
គិតត្រឹមខែមិ ថុនា ឆ្ំនា 2018 ។ នេះរ ួមបញ្ចូលទាំងថវិកាចំ នួន
$4 ពាន់ លានដុល្លា រ ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោ ត
តាមរយៈសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 68 នៅក្នុងខែមិ ថុនា ឆ្ំនា 2018 ។

សេចក្តីស្នើច្បាប់

• ដី តំបន់ ជម្រាល ($2.5 ពាន់ លានដុ ល្លារ)។ ប្រភេ
ទនេះផ្តល់ថវិកាដល់ គម្រោងនានា ដ�ើ ម្បីកែលម្អស្ថា
នភាពដីនៅតំបន់ ទីជម្រាល ដែលរ ួមមានព្រៃឈ�ើ
វាលស្មៅ តំបន់ ដីស�ើម និ ងតំបន់ ដែលនៅជិ តទន្លេ។
គម្រោងដែលទទួលបានថវិកាត្រូវតែការពារ
ឬល�ើ កកម្ពស់ ការផ្គត់ផ្គង់ និ ងគុណភាពទឹកដែល
បានមកពីតំបនប់ ទាំងនេះ។ គម្រោងជាច្រើ នក្នុង
ចំ ណោមគម្រោងទាំងនេះនឹ ងមានអត្ថប្រយោជន៍
ផ្នែកបរិស្ថាន ដូចជាការកែលម្អជម្រកសម្រាប់ ត្រី 
និ ងសត្វព្រៃ ឬបន្ថយហានិ ភ័យនៃការឆេះព្រៃ។ ប្រភេ
ទថវិកានេះរ ួមបញ្ចូលទាំងប្រភេទរងចំ នួនប្រហែល
50 ដែលមានតម្រូវការពិសេស រ ួមទាំងការចំ ណាយ
ក្នុងចំ នួនជាក់លាក់នៅក្នុងតំបន់ ជាក់លាក់របស់ រដ្ឋ។
ឧទាហរណ៍ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះផ្តល់ថវិកាចំ នួន 250
លានដុល្លា រសម្រាប់ ព្រៃឈ�ើ នៅក្នុងភ្នំ Sierra Nevada
និ ង $200 លានដុល្លា រសម្រាប់ សមុទ្រ Salton នៅរដ្ឋ
California ភាគខាងត្បូង។
• ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ($2.1 ពាន់ លានដុ ល្លារ) ។ ថវិកានេះ
គឺសម្រាប់ គម្រោងដែលនឹ ងបង្កើ នបរិមាណទឹកដែលអា
ចរកបានសម្រាប់ ប្រជាជនប្រើ ប្រាស់។ វារ ួមបញ្ចូលទាំង
ថវិកាសម្រាប់ ការប្រមូល និ ងសម្អាតទឹកភ្លៀង ($550
លានដុល្លា រ) ការសម្អាតទឹកផឹ ក ($500 លានដុល្លា រ)
និ ងការកែច្នៃទឹកសំ ណល់ ($400 លានដុល្លា រ) ។ សំ

ប័ ណ្ណកម្ចីចំនួន 8.9 ពាន់ លានដុ ល្លារសម្រាប់ គម្រោងទឹ ក
និ ងបរិស្ថាន។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋលក់
ប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅថ្មីចំ នួន $8.9 ពាន់ លានដុល្លា រ
សម្រាប់ គម្រោងទឹក និ ងបរិស្ថាននានា។
មូលនិ ធិទាំងនះស្ថិតក្នុងប្រភេទធំ ៗចំ នួន រ ូបភាពលេខ 1
ប្រាំមួយដូចបានបង្ហា ញក្នុងរ ូបទី 1 ។
ការប្រើប្រាស់មូលនិធិប័ណ ្ណកម្ចីសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 3
នៅក្នុងប្រភេទធំ ៗទាំងនេះ សំ ណ�ើប្រ
(ខ្ទង់លាន)
ជាមតិនេះរ ួមបញ្ចូលប្រភេទរងចំ នួនប្រ
ប្រភេទ
សកម្មភាពចម្បង
ហែល 100 សម្រាប់ រប�ៀបដែល
ត្រូវចំ ណាយថវិកាក្នុងចំ នួនជាក់លាក់
តំបន់ទជ
ការពារ ស្ដា រ និងល�ើកកម្ពសស
ុ ភាពនៃទីជម្រាលក្ងតំ
ី ម្រាល
់ ខ
នុ បន់ជាក់លាក់រ
ទៅល�ើ គោលដៅជាក់លាក់ណាមួយរបស់ រដ្ឋ
បស់រដ្ឋដ�ើម្បីបង្កើនបរ ិមាណ និងគុណភាពទឹក។
ឬល�ើ គម្រោងជាក់លាក់។ ប្រភេទចំ ណា
យធំ ៗនៃសំ ណ�ើប្រជាមតិនេះរ ួមមាន៖
ការផ្គតផ
កែលម្អ និងបង្កើន៖ ការផ្គតផ
្គ ់ទក
់ ង
ឹ
់ ង្គ ់ទក
ឹ ស្អា ត និងប្រព្រឹត្តកម្មទក
ឹ សំណល់

ចំនួន
$2,495

2,130

ការកែច្នៃទឹក ការប្រមូល និងការសម្អា តទឹកភ្លៀង និងការអភិរក្សទឹក។

ជម្រកត្រី
និងសត្វព្រៃ

កែលម្អជម្រកសម្រាប់ត្រី និងសត្វព្រៃ រ ួមទាំងការស្ដា រឡ�ើងវ ិញនវូ ស្ង
ទឹ
បឹង និងតំបន់ដីស�ម
នភាពធម្ម
ជា
តិ
កា
ន់
តែ
ប្រស�ើ
រ
។
ើ ឱ្យស្ត
ថិ ក្ងស្ថា
នុ

1,440

ការកែលម្អបរិក្ខា ទឹក

ធ្វើការតភ្ជា ប់ និងជួសជុលទំនប់ទក
ឹ ប្រឡាយ
និងអាងសកទឹ
ក
ដែលមានស្រាប់
។
្តុ

1,227

ទឹកក្រោមដី

សម្អា ត បញ្លទឹ
ចូ កទៅក្រោមដីវ ិញ និងគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដី។

1,085

ការការពារទឹកជំនន់

កាត់បន្ថយហានិភយ
័ ទឹកជំនន់ រ ួមទាំងការពង្រីកតំបន់លិចទឹក
និងការជួសជុលអាងសកទឹ
្តុ ក។

500

		 សរ ុប

$8,877

ការវិភាគ
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សំណ�ើប្រជាមតិ

3

ើ ្បីផល
អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីដ�ម
្ត ់ថវ ិកាដល់គម្រោងសម្រាប់ការផ្គត់
ផ្គង់ទក
ឹ និងគុណភាពទឹក ទីជម្រាល ធនធានត្រី សត្វព្រៃ លំហរូ ទឹក
ព្រមទាំងនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី និងការសកទុ
្តិ ៈផ្ចផ្តើ
្តុ ក។ លក្ខនក
តួ ម។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់
ណ�ើប្រជាមតិនេះក៏ផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ សកម្មភាពអភិរ
ក្សទឹកដែលបន្ថយបរិមាណប្រើ ប្រាស់ទឹក
($300 លានដុល្លា រ) ផងដែរ។ នេះអាចរ ួមបញ្ចូលទាំង
ការចំ ណាយមួយចំ នួនសម្រាប់ ប្រជាជនក្នុងការដំ ឡ�ើង
បង្គន់ដែលប្រើ ទឹកតិច ឬផ្លាស់ បតូ្រស្មៅដាំរបស់ ពួកគេទៅ
រ ុក្ខជាតិដែលប្រើ ទឹកតិច។

• សត្វព្រៃត្រី និ ងជម្រកសត្វព្រៃ ($1.4 ពាន់ លានដុ ល្លារ)។
ប្រភេទនេះផ្តល់ថវិកាដល់ គម្រោងនានាដ�ើ ម្បីកែលម្អ
ជម្រកត្រី និ ងសត្វព្រៃ។ ប្រភេទនៃគម្រោងទាំងនេះ
អាចរាប់ បញ្ចូលទាំងការបង្កើ នបរិមាណទឹកដែលហូរ
ទៅតំបន់ ដីស�ើម ឬទន្លេ ក៏ដូចជាការទិញដីគ្មា នដីដែ
លមិ នបានអភិវឌ្ឍន៍  ដ�ើម្បីរក្សាវាទុកឱ្យនៅក្នុងស្ថា
នភាពធម្មជាតិ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះផ្តោ តទៅល�ើ
ការផ្តល់ថវិកាមួយចំ នួនសម្រាប់ គម្រោង ដ�ើ ម្បីជួយ
ដល់ ប្រភេទសត្វមួយចំ នួនរ ួមទាំងត្រី នៅក្នុងតំបន់
Central Valley ($400 លានដុល្លា រ) ត្រីសាល់ ម៉ុន
និ ងត្រីទឹកសាប Steelhead ($300 លានដុល្លា រ)
និ ងបក្សីដែលផ្លាស់ ទី($280 លានដុល្លា រ) ។
• ការកែលម្អបរិក្ខាទឹ ក ($1.2 ពាន់ លានដុ ល្លារ)។ ថវិ
កានេះសម្រាប់ គម្រោងជាក់លាក់ចំនួនបួន ដ�ើ ម្បីកែល
ម្អលទ្ធភាពទទួលបានទឹកនៅក្នុងតំបន់ មួយចំ នួនរបស់ រ
ដ្ឋ។ គម្រោងទាំងនេះរ ួមមាន៖ (1) ការជួសជុលប្រឡាយ
Madera និ ង Friant-Kern ដែលជាកម្មសិទរ្ធ បស់ សហ
ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ Central Valley ($750 លានដុល្លា រ)
(2) ការកសាងប្រឡាយ និ ងប្រភេទគម្រោងផ្សេងៗទ�ៀត
ដែលតភ្ជា ប់ អាងស្តុកទឹកទៅនឹ ងសហគមន៍ ក្នុងតំបន់ តំប
ន់ San Francisco Bay ($250 លានដុល្លា រ)
(3) ការជួសជុលទំនប់ Oroville ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ រ
ដ្ឋនៅក្នុងខោនធី Butte ($200 លានដុល្លា រ) និ ង
(4) ការធ្វើផែនការកែលម្អសម្រាប់ North Bay
Aqueduct ដែលបម្រើ ដល់ ទីក្ រុង Solano និ ងខោនធី 
Napa ($5 លានដុល្លា រអាមេរិក) ។
• ទឹ កក្រោមដី ($1.1 ពាន់ លានដុ ល្លារ) ។ ប្រភេទនេះផ្ត
ល់ ថវិកាដល់ គម្រោងនានាដែលទាក់ទងនឹ ងការរក្សាទឹ
កក្រោមដី ដ�ើ ម្បីធានាថាទឹកក្រោមដីនឹ ងបន្តមាននៅក្នុ
ងឆ្ំនា ខាងមុខ។ វារ ួមបញ្ចូលសកម្មភាពដ�ើ ម្បីសម្អាតទឹក
ក្រោមដី ដោយយកសារធាតុអំបិលចេញ ដ�ើ ម្បីឱ្យវាអា
ចប្រើ បានកាន់ តែប្រស�ើរ ($400 លានដុល្លា រ) ។ ថវិកា
ក៏នឹងត្រូវបានប្រើ សម្រាប់ គម្រោងដែលជួយឱ្យទឹកជ្រាប
ចូលទៅក្នុងដីវិញ ដ�ើ ម្បីឱ្យវាអាចប្រើ នៅពេលអនាគត
(ដែលគេស្គា ល់ ថាជា "ការបញ្ចូលទឹកទៅក្រោមដីវិញ") ។
• ការការពារទឹ កជំ នន់ ($500 លានដុ ល្លារ) មូលនិ ធិ
នេះគឺសម្រាប់ គម្រោងដែលកាត់បន្ថយហានិ ភ័យពីទឹ
កជំ នន់ ។ គម្រោងទាំងនេះអាចរ ួមបញ្ចូលទាមងការព
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បន្ត

ង្រីកតំបន់ លិចទឹក (ដែលជាតំបន់ លាតសន្ធឹងដ៏ ធំស
ម្រាប់ រដោ
ំ ះទឹកជំ នន់  ដោយមិ នបង្កគ្រោះថ្នា ក់ច្រើ ន)
និ ងជួសជុលអាងស្តុកទឹក។ គម្រោងទាំ
ងនេះមួយចំ នួននឹ ងផ្តល់ផលប្រយោជន៍
ផ្សេងទ�ៀត ដូចជាការកែលម្អជម្រកត្រី 
និ ងសត្វព្រៃ ការបង្កើ នការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
និ ងការបង្កើ នឱកាសកែកម្សាន្ត។ មូលនិ ធិមួយ
នេះចំ នួនគឺសម្រាប់ គម្រោងនៅក្នុងតំបន់ ជាក់លា
ក់របស់ រដ្ឋ ដែលរ ួមមានតំបន់ Central Valley
($200 លានដុល្លា រ) និ ងតំបន់ San Francisco Bay
($200 លានដុល្លា រ)។

បែងចែកថវិកាភាគច្រើ នត្រូវបានបែងចែកតាមរយៈប្រា
ក់ ជំនួយ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះផ្តល់ថវិកាដល់ ដប់ ពីរនាយ
កដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា របស់ រដ្ឋ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះបានបន្ត
ប្រើ ថវិកាប័ ណ្ណកម្ចីសម្រាប់ នាយកដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា ទាំងនេះ
ដែលខុសពីប័ណ្ណកម្ចីផ្នែកទឹក និ ងបរិស្ថានភាគច្រើ ន។ នេះ
មានន័ យថារដ្ឋសភានឹ ងមិ នចំ ណាយថវិកានេះនៅក្នុងថវិកាប្រ
ចាំឆ្ំនា របស់ រដ្ឋទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ នាយកដ្ឋានទាំងនេះនឹ ងទទួល
បានថវិកាដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលពួកគេត្រៀមខ្លួនរ ួច
រាល់ ដ�ើម្បីចំណាយ។ នាយកដ្ឋាននឹ ងចំ ណាយថវិកា
មួយចំ នួនដ�ើ ម្បីអនុវត្តគម្រោងដោយខ្លួនឯង។
ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ ថវិកាស្ទើ រតែទាំងអស់ នឹងត្រូវបា
នផ្តល់ជាជំ នួយដល់ ទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន
កុលសម្ព័ន្ធឥណ្
ឌា អង្គការមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ
និ ងក្ រុមហ៊ុនទឹកឯកជន សម្រាប់ គម្រោងជាក់លាក់នានា។
សម្រាប់ ប្រភេទរងនៃថវិកាមួយចំ នួន - ជាពិសេសប្រភេទដែ
លទាក់ទងនឹ ងការបង្កើ ន ឬការពារការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អ្នកទទួល
ប្រាក់ជំនួយនឹ ងត្រូវផ្តល់ប្រាក់យ៉ា ងហោចណាស់ $1 ដុល្លា រពី
ក្នុងថវិកាមូលដ្ឋានសម្រាប់ $1 ដុល្លា រដែលពួកគេទទួលបាន។
ផ្តល់ថវិកាដល់ "សហគមន៍ ដែលជួបការលំ បាក"។ សំ ណ�ើ
ប្រជាមតិនេះមានតម្រូវការជាច្រើ នដ�ើ ម្បីជួយដល់ សហគមន៍
ដែលជួបការលំ បាក (អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិត
ទាប) ។ សម្រាប់ ប្រភេទរងនៃការចំ ណាយមួយចំ នួន សំ ណ�ើ
ប្រជាមតិនេះតម្រូវឱ្យធ្វើការចំ ណាយថវិកាល�ើ គម្រោងដែល
ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ដល់ សហគមន៍ ទាំងនេះ។ ដូចគ្នានេះដែរ
ក្នុងករណីជាច្រើ ន សហគមន៍ ដែលជួបការលំ បាកដែលទទួល
បានប្រាក់ជំនួយ នឹ ងមិ នចាំបាច់ បង់ ចំណែកនៃការចំ ណាយ
ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ ខាងល�ើ នេះទេ។
ផ្តល់នូវមូ លនិ ធិឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHG)
សម្រាប់ គម្រោងទឹ ក។ ក្រៅពីប័ណ្ណកម្ចី 
$8.9 ពាន់ លានដុល្លា រនេះ សំ ណ�ើប្រជាមតិក៏ផ្លាស់ បតូ្ររ
ប�ៀបដែលរដ្ឋត្វរូ ចំ ណាយថវិកាដែលមានស្រាប់ មួយចំ
នួន ទាក់ទងនឹ ងនិ ធិ GHGs ។ រដ្ឋបានអនុម័តច្បាប់ ដ�ើម្
បី កាត់បន្ថយការឡ�ើងកំដៅផែនដី ដោយកំណត់ចំនួននិ ធិ
GHGs ដែលត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងរដ្ឋ California។

ើ ្បីផល
អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីដ�ម
្ត ់ថវ ិកាដល់គម្រោងសម្រាប់ការផ្គត់
ផ្គង់ទក
ឹ និងគុណភាពទឹក ទីជម្រាល ធនធានត្រី សត្វព្រៃ លំហរូ ទឹក
ព្រមទាំងនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី និងការសកទុ
្តិ ៈផ្ចផ្តើ
្តុ ក។ លក្ខនក
តួ ម។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់

ិ
កិច្ចខិតខំប្រឹ ងប្រែងទាំងនេះ រ ួមបញ្ចូលទាំងកម្មវធី 
"កំហិតការបំ ភាយ និ ង ពាណិជ្ជកម្ម" ដែលតម្រូវឱ្យក្ រុមហ៊ុន
និ ងទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយចំ នួនទិញការអនុញ្ញាតិពីរដ្ឋដ�ើ
ិ
ម្បីបញ្ចេញ GHG ។ កម្មវធីនេ
ះបណ្តា លឱ្យទីភ្នា ក់ងារទឹកមួយ
ចំ នួនត្រូវបង់ ថ្លៃអគ្គីសនី ខ្ពស់ ជាងមុន ក្នុងការដំ ណ�ើរការផ្នែក
ខ្លះនៃប្រព័ន្ធចែកចាយទឹករបស់ ពួកគេ ដូចជាម៉ាស៊ីនបូមទឹក
និ ងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹក។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះតម្រូវឱ្យផ្ត
ល់ ថវិកាមួយផ្នែកដែលរដ្ឋទទួលបានពីការលក់លិខិតអនុញ្
 ទ ឱ្យទីភ្នា ក់ងារទឹកចំ នួនបួនគឺក្រសួងធនធានទឹករបស់ រដ្ឋ
ញាតៅ
ទីភ្នា ក់ងារទឹកក្ រុងនៃ California ភាគខាងត្បួង
ទីភ្នា ក់ងារទឹក Contra Costa Water និ ងអាជ្ញាធរទឹក
San Luis និ ង Delta Mendota ។ ចំ នួនថវិកានេះស្មើ នឹ
ងការចំ ណាយបន្ថែមល�ើ ថ្លៃអគ្គិសនី ដែលទាក់ទងនឹ ងកម្មវ ិ
ធីរបស់ រដ្ឋដ�ើម្បីកាត់បន្ថយ GHGs បស់ ភ្នា ក់ងារនី មួយៗ។
យ�ើ ងប៉ា ន់ ប្រមាណថាការចំ ណាយទាំងនេះអាចមានសរ ុប
រាប់ សិបលាន ដុល្លា រជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។ (នៅក្នុងឆ្ំនា កន្លងទៅនេះ
រដ្ឋបានទទួលថវិកាចំ នួន $3 ពាន់ លានដុល្លា រពីការលក់
លិ ខិតអនុញ្ញាត) ។ ភ្នា ក់ងារទាំងនោះត្រូវបានតម្រូវឱ្យចំ
ណាយថវិកាដែលពួកគេទទួលបានល�ើ សកម្មភាពនានា
ិ អភិរក្សទឹកជាដ�ើ ម។ ដូច្នះ រដ្ឋនឹងលែងមានថវិកា
ដូចជាកម្មវធី
ទាំងនះដ�ើ ម្បីចំណាយល�ើ សកម្មភាពផ្សេងទេ។

ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ

ថ្លៃប័ ណ្ណកម្ចីរដ្ឋ ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះនឹ ងអនុញ្ញាតឱ្យរ
ដ្ឋខចីប្រា
្ ក់ចំនួន $8.9 ពាន់ លានដុល្លា រ តាមរយៈការល
ក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅបន្ថែមដល់ អ្នកវិនិយោគ។ អ្ន
កវិនិយោគទាំងនេះនឹ ងត្រូវបានសងរ ួមទាំងប្រាក់ ដោយ
ប្រើ ប្រាក់ចំណូលពន្ធរបស់ មូលនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋ។ ការចំ
ណាយនៃប័ ណ្ណកម្ចីនេះអាស្រ័យល�ើ កត្តាផ្សេងៗ ដូចជា
អត្រាការប្រាក់នៅពេលលក់ ពេលវេលានៃការលក់ប័ណ្ណកម្ចី 
និ ងរយៈពេលដែលត្រូវទូទាត់សង។ យ�ើ ងប៉ា ន់ ស្មា
នថាការចំ ណាយទៅឱ្យអ្នកបង់ ពន្ធរបស់ រដ្ឋដ�ើម្បីទូទាត់
សងប័ ណ្ណកម្ចីនេះនឹ ងមានទឹកប្រាក់សរ ុបចំ នួន
$17.3 ពាន់ លានដុល្លា រ ដែលត្រូវសងទាំងប្រាក់ដ�ើម
($8.9 ពាន់ លានដុល្លា រ) និ ងការប្រាក់ ($8.4 ពាន់ លានដុល្លា រ)
។ វានឹ ងនាំឱ្យមានការចំ ណាយជាមធ្យម ប្រមាណ
$430 លានដុ ល្លារ ជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេល 40
ឆ្នាំ ខាងមុ ខនេះ។ ចំ នួននេះគឺប្រហែលមួយភាគបី នៃថវិកា
1 ភាគរយ នៃថវិកាទូទៅបច្ចុប្បន្នរបស់ រដ្ឋ។
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បន្ត

ម្រោងរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្ រុក។ ការផ្តល់ថវិការបស់ រដ្ឋសម្រាប់ គ
ម្រោងក្នុងមូលដ្ឋាននឹ ងមានឥទ្ធិពលល�ើ ថវិកាផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់
រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក្នុងការចំ ណាយល�ើ គម្រោងទាំងនេះ។
ក្នុងករណីជាច្រើ ន ប័ ណ្ណកម្ចីរដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយការចំ ណាយក្នុង
មូលដ្ឋាន។ ឧទាហរណ៍ វានឹ ងក�ើតឡ�ើងក្នុងករណីដែលប័ ណ្ណ
កម្ចីរដ្ឋបានជំ នួសប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ នឹងចំ ណាយ
ល�ើ គម្រោងនានា។
ទោះយ៉ា ងណាក៏ដោយ ក្នុងករណីមួយចំ នួន ថវិការដ្ឋ
អាចបង្កើ នការចំ ណាយសរ ុបទៅល�ើ គម្រោងដោយរដ្ឋា
ភិបាលមូលដ្ឋាន។ ឧទាហរណ៍ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមួ
យចំ នួនអាចនឹ ងសម្រេចចិ ត្តសាងសង់ គម្រោងបន្ថែម
ឬគម្រោងធំ ជាងមុខខ្លាំ ង ប្រសិ នប�ើ ពួកគេមានថវិការដ្ឋ។
ចំ ពោះគម្រោងទាំងនេះមួយចំ នួន - ដូចជានៅពេលដែលប័ ណ្ណ
កម្ចីតម្រូវឱ្យមានចំ ណែកនៃការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋាភិបាលមូល
ដ្ឋាន - រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននឹ ងទទួលបានការចំ ណាយបន្ថែម
មួយចំ នួន។
នៅល�ើ សមតុល្យ យ�ើ ងប៉ា ន់ ប្រមាណថាសំ ណ�ើប្រជាមតិនេះនឹ
ងនាំឱ្យមានការសន្សំប្រាក់ដល់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដ�ើ ម្បីបំពេ
ញគម្រោងដែលទទួលបានការឧបត្ថមព
្ភ ីមូលប័ ត្រនេះ។ ការស
ន្សំទាំងនេះអាចមានជាមធ្យមពីររយលានដុល្លា រជារ�ៀងរាល់
ឆ្ំនា ក្នុងរយៈពេលពីរបី ទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះ។ ចំ នួនទឹកប្រាក់
ពិតប្រាកដនឹ ងអាស្រ័យល�ើ គម្រោងជាក់លាក់ដែលរដ្ឋាភិបាល
មូលដ្ឋានជ្រើ សរ�ស 
ើ និ ងចំ ណែកនៃការចំ ណាយល�ើ គម្រោងរ
បស់ ពួកគេ។

ចូលម�ើ ល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់
បញ្ជីនៃគណៈកម្មា ធិការដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ សូមចូលទៅ http://www.fppc.
ឬជំទាស់វធា
ca.gov/transparency/top‑contributors/nov-18-gen.
ិ គទានកំពល
html ដ�ើម្បីម�ើលអ្នកផ្តល់វភា
ូ ចំនួន 10
របស់គណកម្មា ធិការនេះ។
ប្រសិនប�ើអក
្ន ចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេញនៃវិធានការ
រដ្ឋ សូមទូរស័ពម
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ
(888) 345-4917
ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល vigfeedback@sos.ca.gov ហ�ើយច្បាប់ចម្ល
ងមួយនឹងត្ រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ចំ ណាយក្នុងស្ រុក និ ងការសន្សំដ�ើម្បីបញ្ចប់ គម្រោង។ ភាគ
ច្រើ ននៃមូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចីនេះនឹ ងត្រូវបានប្រើ  សម្រាប់ គ

ការវិភាគ
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ើ ្បីផល
អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីដ�ម
្ត ់ថវ ិកាដល់គម្រោងសម្រាប់ការផ្គត់
ផ្គង់ទក
ឹ និងគុណភាពទឹក ទីជម្រាល ធនធានត្រី សត្វព្រៃ លំហរូ ទឹក
ព្រមទាំងនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី និងការសកទុ
្តិ ៈផ្ចផ្តើ
្តុ ក។ លក្ខនក
តួ ម។

★ ទឡកហី្ រណ៍ គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 3 ★

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 បំ ពេញសេចក្ដីត្រូវការបន្ទា ន់ ដែលសំ ខាន់ របស់ រដ្ឋ
Californiaដ�ើម្បីធានានូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានសុវត្ថិភាព អាចទុកចិ ត្តបាន
និ ងស្អាតដោយ
• កែលម្អការត្រៀមបម្ រុងគ្រោះរាំ ងស្ងួតរយៈពេលវែង
• ផ្ដល់ទឹកពិសារដែលមានសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋ California រាប់ លាននាក់
រ ួមមានជាអាទិ៍ ពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដា សហគមន៍ ដែលជួបប្រទះការលំ បាក
• បង្កើនលំ ហូរច្រោះទឹកពីភ្នំ ដែលយ�ើងអាចត្រងយក និ ងប្រើប្រាស់ បាន
• ជួសជុលព្រែកជី កមានស្រាប់ ដែលស្រោចស្រពដំ ណា
ំ ស្បៀងរបស់ យ�ើ ង
• ជួសជុលទំនប់ Oroville និ ងទំនប់ ផ្សេងៗដ�ើម្បីរក្សាឲ្យពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាព
និ ងទប់ ទឹកបានកាន់ តែច្រើន
• កែលម្អគុណភាពទឹកនៅក្នុងទឹកក្រោមដី ទន្លេ បឹ ង និ ងស្ទឹង
• ប្រើប្រាស់ ទឹកបន្សុទ្ធដែលបានកែច្នៃឡ�ើងវិញសម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម
និ ងទេសភាព

យ�ើងត្រូវតែធានាសុវត្ថិភាពការផ្គត់ផ្គង់ទឹកអនាគតរបស់ រដ្ឋយ�ើ ងដោយការ
វិនិយោគឥតឈប់ ឈរនៅក្នុងការអភិរក្សទឹក ការកែច្នៃឡ�ើងវិញ ព្រែកជី ក
បំ ពង់ នាំប្រេងឬឧស្ម័ន និ ងសម្ភារៈរ ូបវ ័ន្តស្តុកទឹក។
“California ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ គ្រោះរាំ ងស្ងួត និ ងគ្រោះទឹកជំ នន់ ច�ៀសមិ
នរ ួចនៅពេលក្រោយ ដែលនឹ ងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរឡ�ើងៗដោយសារការ
ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 ធ្វើឲ្យរដ្ឋ California ត្រៀមខ្លួ
នសម្រាប់ ការប្រែប្រួលការផ្គត់ផ្គង់ទឹក គុណភាពទឹក និ ងគ្រោះទឹកជំ នន់ ។
វាវិនិយោគនៅក្នុងការអភិរក្ស និ ងការកែច្នៃទឹកឡ�ើងវិញ។”—Betty Andrews,
វិស្វករធនធានទឹក
“សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 នឹ ងកែលម្អគុណភាពទឹកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ បឹ ង ទន្លេ
និ ងស្ទឹងរបស់ យ�ើ ង ហ�ើយការពារជម្រកធម្មជាតិសម្រាប់ ត្រី សត្វស្លាប
និ ងសត្វព្រៃនៅរដ្ឋ California ។”—សាស្ត្រាចារ្យ Peter Moyle,
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យា
“គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ នឹ ងធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ យ�ើ ងប្រឈម
និ ងហានិភ័យ។ តាមរយៈការកែលម្អសម្ភារៈរ ូបវ ័ន្តផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ យ�ើ ង
សំ ណ�ើ រប្រជាមតិ 3 នឹ ងការពារពលរដ្ឋ California ពីការរញ្ជួយដី ភ្លើងឆេះព្រៃ
គ្រោះទឹកជំ នន់ និ ងការហូរច្រោះដីពីភ្នំ។ វាក៏នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ ជា
ច្រើនផងដែរ រ ួមមានជាអាទិ៍ ទឹកសម្រាប់ ត្រី និ ងជម្រកសត្វព្រៃ កសិដ្ឋា ន
ទីក្ រុង និ ងការកម្សាន្ត។”—David Guy, ភាគខាងជ�ើង California Water
Association
“California ត្រូវតែប្រើប្រាស់ ប្រភពទឹកទាំងអស់ ដ�ើ ម្បីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែល
អាចទុកចិ ត្តបាន និ ងគុណភាពទឹកដែលប្រស�ើរឡ�ើង។”—Charley Wilson,
ភាគខាងត្បូង California Water Coalition
“គុណភាពទឹកនៃទន្លេ បឹ ង ឆកសមុទ្រ និ ងមហាសមុទ្ររបស់ យ�ើ ងនឹ ងត្រូវបានកែ
លម្អដោយសំ ណ�ើប្រជាមតិ 3.”—David Lewis, Save The Bay

“យ�ើងត្រូវតែត្រងយកទឹកភ្លៀង ព្រិល និ ងប្រើប្រាស់ វាសម្រាប់ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
និ ងបញ្ចៀសសំ រាមពីការហូរចូលទៅក្នុងទន្លេ និ ងមហាសមុទ្រ។”—Juliana
Gonzalez, Ph.D., អ្នករ�ៀបចំផែនការធនធានទឹក
“ការការពារ និ ងស្ដារទីជម្រាលជួយកែលម្អការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
និ ងគុណភាពទឹក។”—Esther Feldman, Community Conservation
Solutions
“ការខូចខាតពីគ្រោះទឹកជំ នន់ និ ងការហូរច្រោះ នឹ ងត្រូវបានកាត់បន្ថយ
ខណៈដែលស្ទឹង និ ងទន្លេនឹ ងត្រូវបានកែលម្អជាមួយនឹ ងទេសភាព
និ ងផ្លូវដ�ើរពណ៌បៃតង។”—Ann Riley, Ph.D., អ្នករ�ៀបចំផែនការធនធានទឹក
“វិធានការនេះនឹ ងជួយការពារការផ្គង់ផ្គង់ស្បៀងក្នុងស្ រុករបស់ យ�ើ ង ដូច្នេះយ�ើងអា
ចបន្តរក
ី រាយនឹ ងផ្លែឈ�ើស្រស់ អង្ករ ទឹកដោះគោ និ ងផលិ តផលកសិដ្ឋា នផ្សេងៗដែ
លដាំក្នុងស្ រុក។”—Carol Chandler, អ្នកដាំផ្លែភីចនទឹក
“សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 នឹ ងកែលម្អគុណភាពនៃទីជម្រាលរបស់ យ�ើ ង ដោយជួយ
ការពារភ្លើងឆេះព្រៃដែលមានការអន្តរាយ និ ងង�ើបឡ�ើងវិញពីភ្លើងឆេះព្រៃកន្ល
ងមក។”—Barbara Balen, Mountain Counties Water Resources
Association
“បរិស្ថាន និ ងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ Californiaពឹងផ្អែកទៅល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលស្អាត
និ ងអាចទុកចិ ត្តបាន។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបណ្ដា អង្គការបរិស្ថាន
និ ងអាជី វកម្មនានាដូចជា សភាពាណិជ្ជកម្មកាលីហ្វញ៉ា, ក្ រុមប្រឹក្សាតំបន់ ឆ្នេរ,
Ducks Unlimited, Silicon Valley Leadership Group, Natural
Heritage Institute, និ ង Valley Industry and Commerce
Association គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 3។”—Alan Zaremberg,
សភាពាណិជ្ជកម្ម
“សត្វព្រៃ និ ងសហគមន៍ រដ្ឋ Californiaពឹងផ្អែកទៅល�ើទឹកស្អាតដែលអា
ចទុកចិ ត្តបាន។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 ផ្ដល់ទឹកពិសាដែលមានសុវត្ថិភាព និ ងការ
ធូរស្រាលពីគ្រោះរាំ ងស្ងួតរយៈពេលវែង ដោយសម្អាតតួទឹកកខ្វក់ ស្ដារព្រៃឈ�ើ
និ ងតំបន់ ដីស�ើ មឡ�ើងវិញ និ ងកែលម្អទីកន្លែងចិ ញ្ចឹមត្រី និ ងជម្រកទឹក។”
—Collin O’Mara, សហព័ន្ធសត្វព្រៃជាតិ
មណ្ឌលទឹកក្នុងស្ រុកគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 ពីព្រោះវាផ្ដល់នូវទឹកពិសាដែលមា
នសុវត្ថិភាព អាចទុកចិ ត្តបាន និ ងស្អាត។
បាទ/ចាស៎ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 3!
DYAN WHYTE, អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគុណភាពទឹក
JANET SANTOS COBB
California Wildlife Foundation

ROBERTO RAMIREZ, វិសក
្វ រធនធានទឹក

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 3 ★

“ធានានូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានសុវត្ថិភាព អាចទុកចិ ត្តបាន និ ងស្អាត”
ទឡក
ហី្ រណ៍របស់ អ្នកគាំទ្រ។ ប៉ុន្តែលុយដែលបានគ្រវែងចោលតាមសំ ណ�ើដ៏ច្រើន
នឹ ងមិ នបង្កើតបាននូវទឹកថ្មីមួយតំណក់ណាឡ�ើយ។
ទឹកថ្មីបានមកពីល�ើមេឃ—ទឹកភ្លៀងនៅល�ើដីទំនាប និ ងព្រិលនៅល�ើភ្នំ។
វិធីតែម្យ៉ាងគត់ក្នុងការប្រមូល និ ងស្តុកទឹកភ្លៀង និ ងព្រិលដែលរលាយគឺ ទំនប់
នៅកន្លែងសមស្របនៅល�ើទន្លេធំ ៗរបស់ យ�ើ ង។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 មិ នផ្ដល់មូ
លនិ ធិដល់ ទំនប់ សូម្បីតែមួយ។
មិ នត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ទំនប់ ថែមទាំងត្រូវចាក់បំពេញបន្តិចម្ដងៗដោយដីល្បប់
(ថ្ម និ ងធូលី)។ ឆ្លងកាត់មួយរយៈពេល វាមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកកាន់ តែ
តិចទៅៗ ហ�ើយមានគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិ នប�ើវាខូច ហ�ើយត្រូវចំ ណាយពេល
និ ងលុយក្នុងការសម្អាតដីល្បប់ ចេញ។ ទំនប់ ចាស់ ៗមួយចំ នួនត្រូវបានកម្ទេច
ចោលដោយសារតែហេតុផលទាំងនោះ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 ផ្ដល់លុយដ�ើម្បី
សម្អាតដីល្បប់ ចេញពីទំនប់ មួយ—មួយប៉ុណ្ណោះ។ ផ្នែកផ្សេងៗនៃវិធានការនេះ
ហាមប្រាមជាពិសេសទៅល�ើការប្រើប្រាស់ ថវិកាក្នុងការសម្អាតដីល្បប់ —
ការរឹតត្បិតដែលមិ សមហេតុផល ប្រសិ នប�ើយ�ើងកំពុងព្យាយាមស្តុកទឹក។
26 | ទឡក
ហី្ រណ៍

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 អះអាងថានឹ ងដោះស្រាយបញ្ហាមួយក្នុងចំ ណោមបញ្ហាធំ ៗរប
ស់ រដ្ឋ California—កង្វះទឹកដ៏ រំ រ៉ៃរបស់
យ�ើ ង។ កុំយល់ ច្រឡំ។ គ្មា នអ្វី មួយនៅក្នុ
៉ា
ងវិធានការដែលនឹ ងសម្រេចកិច្ចការនោះបានឡ�ើយ។ ជាទូទៅ វាគឺជាគ្រោងការ
ណ៍មួយក្នុងការប្រមូលលុយយ៉ា ងច្រើនដោយការប្រាក់ពិសេស។
យ�ើង កូនយ�ើង និ ងចៅយ�ើង នឹ ងត្រូវសងវា។
JANET S. ROBERTS, ប្រធាន
Central Solano Citizen/Taxpayer Group
ROBERT D. JARVIS, អនុប្រធាន
Central Solano Citizen/Taxpayer Group
MURRAY T. BASS, សមាជិ ក
Central Solano Citizen/Taxpayer Group

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

ើ ្បីផល
អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប័ណ ្ណកម្ចីដ�ម
្ត ់ថវ ិកាដល់គម្រោងសម្រាប់ការផ្គត់
ផ្គង់ទក
ឹ និងគុណភាពទឹក ទីជម្រាល ធនធានត្រី សត្វព្រៃ លំហរូ ទឹក
ព្រមទាំងនិរន្តរភាពទឹកក្រោមដី និងការសកទុ
្តិ ៈផ្ចផ្តើ
្តុ ក។ លក្ខនក
តួ ម។

សំណ�ើប្រជាមតិ

3

★ ទឡកហី្ រណ៍ ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 3 ★

ត�ើសណំ �ើប្រជាមតិ 3 ម�ើលទ�ៅដូចជាធ្លាប់ឃ�ើញទេ? វាគួរតែអញ្ចឹង។
យ�ើងបានឃ�ើញវិធានការទាក់ទងនឹ ងទឹកនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោ តខែមិ ថុនា
ដែលមានពាក្យស្រដ�ៀងគ្នានេះ។ តាមពិតទៅ ចាប់ តាំងពីឆ្ំនា 1996 មក
ធ្លា ប់ មានវិធានការប័ ណ្ណកម្ចី ទូទាំងរដ្ឋចំនួនប្រាំបី ដែលប្រើប្រាស់ ប្រាក់ចំពោះបញ្ហាទឹក
។ កន្លងមក ចំ នួនទឹកប្រាក់សរ ុបមានជាង 29 ពាន់ លាន ដុល្លា រ!
ត�ើយ�ើងមានអ្វីខ្លះដ�ើម្បីបង្ហាញសម្រាប់ប្រាក់ទាំងអស់ន�ោះ? គ្មា នអ្វីមួយសំ ខាន់ ជា
ងទឹកសម្រាប់ ពួកយ�ើងឡ�ើយ។
California គឺជាវាលខ្សាច់ ។ ប�ើគ្មា នទំនប់ ប្រមូលទឹកភ្លៀង
និ ងព្រិលដែលរលាយមកពីភ្នំទេនោះ ក៏គ្មា នកសិ កម្មយថាផលនៅ Central
Valley ដែរ។ ទីក្ រុងនានារបស់ យ�ើ ងប្រហែលជាបំ ណែកមួយនៃប្រជាជនបច្ចុ
ប្បន្ន។
ទោះមានគ្រោះរាំ ងស្ងួតមួយទសវត្សរ៍ហ�ើយក៏ដោយ
គ្មា នមួយសេនណានៃទឹកប្រាក់ $29 ពាន់ លាននោះត្រូវបានចំ ណាយទៅល�ើ
ការសាងសង់ ទំនប់ ថមីទេ
្ ។ បរាជ័ យនៃមហន្តរាយយ៉ា ងល�ឿននៅទំនប់ Oroville
Dam នៅភាគខាងជ�ើងនៃរដ្ឋ Californiaកាលពីឆ្ំនា មុនបង្ហា ញថា រដ្ឋនេះពុំបាន
ថែទាំទំនប់ ដែលមានស្រាប់ របស់ ខ្លួនឡ�ើយ។
ជំ នួសឲ្យគម្រោងទាំងឡាយដែលនឹ ងត្រងយក ឬរក្សាទុកនូវភ្លៀងទឹកកកព្រិល
ដ៏ មានតម្លៃដែលរដ្ឋ California ទទួលបាន មន្ត្រីផ្ដល់ការប្រាក់ពិសេស និ ងចា
ក់ចោលលុយរាប់ លានដុល្លា រទៅក្នុងសួនច្បារ ផ្លូវដ�ើរឡ�ើងភ្នំ សត្វព្រៃ—ហាក់ដូ
ចជានុយត្រីបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងទន្លេ Sacramento River—ហ�ើយពុំមែនជាកា
រដោះស្រាយកង្វះខាតទឹករបស់ រដ្ឋនោះឡ�ើយ។ ពាក់កណ្ដា លនៃទឹកនៅក្នុងទន្លេ
យ�ើងហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ា ស៊ីហ្វិក។
អ្នកនយោបាយបានព្យាយាមបង្ហា ញថាពួកគេមានភាពហ្មត់ចត់ចំពោះការអ
ិ នការម៉ឺ
ភិរក្សទឹក។ ពួកគេបានអនុម័តច្បាប់ ដែលតម្រូវឲ្យទីក្ រុងនានាចាត់វធា
ងម៉ា ត់ទៅល�ើអ្នកដែលធ្វើឲ្យទឹករបស់ យ�ើ ងកខ្វក់។ នៅចុងឆ្ំនា 2020 យ�ើងនឹ
ងត្រូវបានកំណត់ឲ្យប្រើប្រាស់ ទឹកត្រឹម 55 ហ្កា ឡុងសម្រាប់ មនុស្សម្នា ក់ក្នុងមួ
យថ្ងៃ សម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ ក្នុងលំ នៅដ្ឋា ន។ ហ�ើយត្រូវប្រាកដថាយ�ើងទទួល
បានសារនេះ ការអនុញ្ញាតធ្លា ក់ចុះមកនៅត្រឹម 50 ហ្កា ឡុងនៅឆ្ំនា 2030។
ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើងចំ ពោះដ�ើ មឈ�ើ និ ងទេសភាពរបស់ យ�ើ ង?

ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នមានទេសភាពខ�ៀវស្រងាត់នៅក្នុងទីធ្លា អគាររបស់ អ្នក ហ�ើ
យយល់ ថាបញ្ហាមិ នប៉ ះពាល់ ដល់ អ្នកនោះ សូមប�ើកចុះទៅតាមផ្លូវ I-5 នៅ
San Joaquin Valley។ អ្នកនឹ ងឃ�ើញផ្ទៃដីទំនេរធំ ៗ ដែលកសិ ករពុំមានទឹកដ�ើ
ម្បីរក្សាឲ្យដ�ើមឈ�ើ និ ងដំ ណា
ំ របស់ ពួកគេរស់ បានទេ។ កសិដ្ឋា នដែលចិ ញ្ចឹមប្រ
ជាជនភាគច្រើនរងការប៉ ះទង្គិចពីគោលនយោបាយទឹកដែលជំ រ ុញដោយនយោ
បាយ និ ងខ្វះការប្រម�ើលទុកជាមុន។
ត�ើអ្នកគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 3 ចង់ចំណាយប្រាក់
$8.9 ពាន់លានដ�ោយរប�ៀបណា? ភាគច្រើនគឺដូចពីមុន។
អ្នកអាចអានសេចក្ដីលម្អិត ប៉ុន្តែសូមកត់ចំណា
ំ ថា—ជាថ្មីម្ដងទ�ៀត—គ្មា ន
មួយសេនណាសម្រាប់ ទំនប់ ថមីឡ�ើ
្ យ។ ច្រើនជាង $4 ពាន់ លានបន្តិច—
ស្ទើរពាក់កណ្ដា ល—នឹ ងបានទៅ “បណ្ដា សហគមន៍ ដែលជួបប្រទះការលំ បាក”
ដោយគ្មា នការពន្យល់ ប្រាប់ ថាត�ើពួកគេជានរណា ឬពួកគេនៅឯណាឡ�ើយ។
ិ ។ ត�ើយ�ើងនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មាន?
តោះយ�ើងចូលមកដល់ រ�ឿងសំ ខាន់ វញ
អ្នកពូកែគិតលេខប៉ា ន់ ស្មានថា ការប្រាក់នៅល�ើប័ ណ្ណកម្ចីនឹងក�ើនឡ�ើងស្ទើរ
ិ ។ ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត
តែពីរដងនៃទឹកប្រាក់សរ ុបដែលត្រូវទូទាត់សងអ្នកឲ្យខ្ចីវញ
ការសង “ប្រាក់កម្ចី” ចំ នួន $8.9 ពាន់ លាន ដុល្លា រ នឹ ងធ្វើឲ្យរដ្ឋត្វរូ ចំ ណាយ—
ពោលគឺអ្នកជាប់ ពន្ធរបស់ យ�ើ ង—ប្រហែល $17.3 ពាន់ លាន។
វាមានចំ នួនជាមធ្យមប្រហែល $433 លានក្នុងមួយឆ្ំនា សម្រាប់ រយៈពេល
40 ឆ្ំនា ។ នោះមានន័ យថា ពន្ធកាន់ តែច្រើនថែមទ�ៀត!
ត�ើយ�ើងចង់ផ្ដល់ជូនអ្នកនយ�ោបាយនូវប្រាក់ $9 ពាន់លានដុល្លារថែមទ�ៀតដ�ើ
ម្បីធ្វើកិច្ចការដដែលៗ ដែលពុំបានផ្ដល់ទឹកមួយតំណក់ដល់ពួកយ�ើងមែនទេ?
ចុះលុយដែលចេញពីហ�ោប�៉ៅរបស់យ�ើងវិញ?
សូមគិតអំ ពីវា។ ទេ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 3!
JANET S. ROBERTS, ប្រធាន
Central Solano Citizen/Taxpayer Group
ROBERT D. JARVIS, អនុប្រធាន
Central Solano Citizen/Taxpayer Group
MURRAY T. BASS, សមាជិ ក
Central Solano Citizen/Taxpayer Group

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 3 ★

“សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 ការពារបណ្ដា សហគមន៍ ដែលជួបប្រទះការលំ
បាក ដោយផ្ដល់មូលនិ ធិសម្រាប់ ទឹកពិសាដែលស្អាត មានសុវត្ថិភាព។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 ផ្លាស់ ទីយ�ើងឲ្យកាន់ តែខិតទៅរកការធានាថាពលរដ្ឋ
Californiaគ្រប់ រ ូបមានសិ ទ្ធិជាមូលដ្ឋា នក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាត។”
—Susana de Anda, Community Water Center
ប័ ណ្ណកម្ចីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ សាលារ�ៀន មន្ទីរពេទ្យ និ ងទឹកស្អាត ដូចកា
រដែលយ�ើងប្រើទ្រព្យបញ្ំ ចា ដ�ើម្បីទិញផ្ទះដែរ។ ចំ ណាត់ថ្នាក់ប័ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋ
Californiaខ្លាំ ងជាងគេបំ ផុតប៉ុន្មា នឆ្ំនា កន្លងមក។ នេះគឺជាពេលវេលាដ៏ លក
្អ ្នុង
ការវិនិយោគ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 នឹ ងជួសជុលទំនប់ Oroville Dam។
“ការស្ដារទីជម្រាលតាមភ្នំ និ ងទីក្ រុងរបស់ យ�ើ ង
នឹ ងកែលម្អសមត្ថភាពស្តុកទឹករបស់ វា និ ងគុណភាពទឹកដែលវាផលិ ត។ នេះគឺ
ជាវិធីគន្លឹះដែលយ�ើងអាចត្រងយកទឹកភ្លៀង ព្រិល ដែលអាចនឹ ងបាត់បង់ ។ ពល
រដ្ឋគ្រប់ រ ូបចាប់ ពីអ្នករស់ នៅក្នុងខោនធី តាមជនបទ រហូតដល់ អ្នករស់ នៅក្នុងទី
ក្ រុងនឹ ងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ ។”—Cindy Montanez, TreePeople
“ភាពសម្បូរណ៍ផ្នែកកសិ កម្មរបស់ រដ្ឋ Californiaរ ួមមានជាអាទិ៍
ផ្លែឈ�ើ និ ងបន្លែស្រស់ ទឹកដោះគោ ទំពាំងបាយជូររបស់ យ�ើ ង
ព្រមទាំងដំ ណា
ំ រាប់ រយមុខផ្សេងទ�ៀត ពឹងផ្អែកទៅល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកល�ើដី
និ ងទឹកក្នុងដីដែលអាចទុកចិ ត្តបាន និ ងមានតុល្យភាព។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3
នឹ ងផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់នោះផង និ ងការពារបរិស្ថានផង។”—Joy Sterling,
Iron Horse Vineyards

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 ផ្ដល់ទឹកគ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ គ្សា
រួ រ កសិ ករលក្ខណៈគ្រួសារ 3
លានគ្រួសារ និ ងត្រី និ ងសត្វព្រៃរបស់ រដ្ឋ California។
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះរាំ ងស្ងួតដែលច�ៀសមិ នរ ួចនៅពេលក្រោ
យកាន់ តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទ�ៀត។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 ធ្វើឲ្យរដ្ឋ California ត្រៀមខ្លួន
សម្រាប់ គ្រោះរាំ ងស្ងួតដោយពុំមានការដំ ឡ�ើងពន្ធ។
“សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 បង្កើតការងារល្អទូទាំងរដ្ឋ California ដោយកសាង
និ ងប្រតិបត្តិគម្រោងទឹកដែលត្រូវការខ្លាំ ងបំ ផុត។”—Bill Whitney, អគាររដ្ឋ
និងក្រុមប្រឹក្សាជំនួញសំណង់ Contra Costa
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 ស្ដារទីជម្រាលឡ�ើងវិញ និ ងកាត់បន្ថយគ្រោះអគ្គីភ័យ។
“យ�ើងដឹ ងថា California ងាយរងគ្រោះពីគ្រោះរាំ ងស្ងួតយ៉ា ងណា។ ប័ ណ្ណកម្ចី
ធ្វើការវិនិយោគដោយប្ រុងប្រយ័ ត្នដ�ើ ម្បីការពារការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ យ�ើ ង
និ ងស្ដារជម្រកសត្វព្រៃឡ�ើងវិញ។”
—ព្រឹទ្ធសភា Dianne Feinstein
បាទ/ចាស៎ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 3!
PHIL ANGELIDES, អតីតរតនាកររដ្ឋ California
HOWARD PENN
ផែនការនិ ងសម្ព័ន្ធការអភិរក្ស
JEANNE PINCHA-TULLEY, ប្រធានផ្នែកអគ្គីភ័យ

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។
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អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មូលនិធិដល់ការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យ
ដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់កមា
ុ រ។ លក្ខនតិក
្ ៈផ្តួចផ្តើម។

ចំណងជ�ើង និងសេចកស
្ដី ង្ខេបផ្លូវការ 

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

ឹ ៉ សៃយត៍ របស់ រដ្ឋ លេខាធិ ការតាមអាសយដ្ឋាន
អត្ថបទនៃវិធានការនេះ អាចរកបាននៅល�ើ វប
http://voterguide.sos.ca.gov។

• អនុញ្ញាតចំ នួន $1.5
10 ភាគរយ នៃមូលនិ ធិទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យ
ពាន់ លានដុល្លា រក្នុងប័ ណ្ណកម្ចី ត្វរូ បង់ សងមក
មិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញសាធារណៈ និ ង
ិវញពីមូលនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋដ�ើម្បីផ្ដល់មូលនិ
ឯកជនដែលផ្ដល់សេវាដល់ កុមារដែលមាន
ិ ី កុមាររដ្ឋ
ធិ សម្រាប់ ការសាងសង់ ការពង្រីក ជួលជុល
សិ ទ្ធិទទួលបានសេវាសម្រាប់ កម្មវធ
លំ អ និ ងបំ ពាក់សម្ភារៈមន្ទីរពេទ្យកុមារដែលមា
California។
នគុណសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ។
ិ គ
សេចកស
្ន វភា
្ដី ង្ខេប ការប៉ាន់ស្មានរបស់អក
• កំណត់ 72 ភាគរយនៃមូលនិ ធិទៅឲ្យមន្ទីរពេ
ច្បាប់ អំពីផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធសទ
ុ ន្ធ ៃរដ្ឋា
ទ្យមានគុណសម្បត្តិដែលមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំ
ណេញឯកជន ដែលផ្ដល់សេវាទូលំទូលាយដ ភិបាលមូលដ្ឋាន និងរដ្ឋ៖
ិ ី រដ្ឋា
ល់ កុមារដែលមានសិ ទ្ធិទទួលបានកម្មវធ
• បង្កើនចំ ណាយនៃការបង់
ភិបាល និ ងកុមារដែលមានតម្រូវការសុខភា
សងប័ ណ្ណកម្ចីរដ្ឋ ជាមធ្យម ប្រហែល $80
ពពិសេស ដែលមានសិ ទ្ធិទទួលបានសេវាកម្ម
លានប្រចាំឆ្ំនា ក្នុងរយៈពេល 35 ឆ្ំនា ក្រោយ។
ិ ី កុមាររដ្ឋ California
កម្មវធ
(California Children’s ការប៉ាន់ ស្មានថ្លៃ ប័ណ្ណកម្ចីរដ្ឋ
Services Program),
បានអនុញ្ញាតនូវការខ្ចីថ្មី
$1.5 ពាន់ លានដុល្លា រ
18 ភាគរយនៃមូលនិ ធិទៅ
ថ្លៃប្រចាំឆ្ំនា ជាមធ្យម សម្រាប់ បង់ សងប័ ណ្ណកម្ចី
$80 លានដុល្លា រ
កាន់ មន្ទីរពេទ្យថែទាំកុមារ
ចាំបាច់ ទូទៅនៅសាកលវ ិ
អំ ឡុងពេលនៃការសងវិញទំនងជា
35 ឆ្ំនា
ទ្យាល័ យ California, និ ង
ប្រភពនៃការសងវិញ

ចំ ណូលពន្ធទូទៅ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់

ជីវប្រវតតិ ្

មន្ទីរពេទ្យកុ មារ។ ច្បាប់ រដ្ឋកំណត់អត្តសញ្ញា
ណមន្ទីរពេទ្យមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញឯកជ
ិ ីសម្រាប់ កុមារនៅទីតាំ
នចំ នួនប្រាំបី និ ងកម្មវធ
ងមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសិ ក្សារបស់ សាកល
ិ យាល័ យ University of California (UC)
វទ្
ថាជា “មន្ទីរពេទ្យកុមារ។” មន្ទីរពេទ្យកុមារផ្ដោត
ល�ើ ការព្យាបាលទារក និ ងកុមារដែលមានជំ ងឺ
ឬរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្ថានភាពសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃស្មុគ
ស្មា ញ ដែលត្រូវការការថែទាំឯកទេស។ កុមារ
ជាច្រើ នដែលទទួលសេវានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំង
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នេះ សុទតែ
្ធ មកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូ
លទាប។ មន្ទីរពេទ្យកុមារទទួលមូលនិ ធិពីប្រភ
ពនានាជាច្រើ ន។ មួយភាគធំ នៃមូលនិ ធិរបស់
ិ ី Medicaid
មន្ទីរពេទ្យកុមារ បានមកពីកម្មវធ
របស់ សហព័ន្ធ-រដ្ឋ (ហៅថា Medi-Cal នៅរដ្ឋ
California) ដែលផ្ដល់ការចេញថ្លៃថែទាំសុខភា
ពជូនកុមារមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងរដ្ឋ។
មន្ទីរពេទ្យកុមារក៏ទទួលមូលនិ ធិពីការចេញថ្លៃធា
ិ ី
នារ៉ាប់រងសុខភាពលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម កម្មវធ
ចេញថ្លៃថែទាំសុខភាពផ្សេងៗរបស់ រដ្ឋាភិបាល
ិ គទានពីឯកជនផងដែរ។
និ ងការផ្ដល់វភា

អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មល
ូ និធិដល់ការសាងសង់មន្រទី ពេទ្យ
ដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់កមា
ុ រ។ លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់ 

ិ ីសេវាកម្មកុមាររដ្ឋ California (CCS)។
កម្មវធ
ិ ីចេញថ្លៃថែទាំសុ
ិ ី CCS គឺជាកម្មវធ
កម្មវធ
ខភាពថ្នា ក់រដ្ឋ-មូលដ្ឋាន ដែលបង់ ថ្លៃ
សម្រាប់ ការព្យាបាលឯកទេស និ ងសេវា
ផ្សេងៗសម្រាប់ កុមារដែលមានស្ថានភាពសុ
ខភាពរ៉ាំរ៉ៃស្មុគស្មា ញ រ ួមមានជាអាទិ៍ កុមា
រជាច្រើ នដែលទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរ
ិ ី 
ពេទ្យកុមារ។ (កុមារភាគច្រើ ននៅក្នុងកម្មវធ
CCS ក៏ត្វរូ បានចុះឈ្មោះនៅក្នុង Medi-Cal
ផងដែរ។) រដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរពេទ្យ និ ងអ្នកផ្ដល់
សេវាវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទ�ៀតទទួលការបង់ ថ្លៃស
ិ ី CCS។
ម្រាប់ ការព្យាបាលកុមារនៅក្នុងកម្មវធ
មន្ទីរពេទ្យផ្សេងទ�ៀតក៏ ព្យាបាលកុ មារដែរ។
មន្ទីរពេទ្យផ្សេងទ�ៀតនៅរដ្ឋ California ដែ
លពុំត្វរូ បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាពិសេស
ថាជាមន្ទីរពេទ្យកុមារនៅក្នុងច្បាប់ រដ្ឋ ក៏ផ្ដោត
ល�ើ ការធ្វើ ឲ្យមានកម្រិតខុសប្លែកគ្នាទៅល�ើ កា
រថែទាំសុខភាពកុមារផងដែរ។ ឧទាហរណ៍
មន្ទីរពេទ្យមួយចំ នួនមានក្ រុម ឬមជ្ឈមណ្ឌល
ដែលមានឯកទេសក្នុងការព្យាបាលកុមារ។
មន្ទីរពេទ្យទាំងនេះ តែងតែទទួលបានការអនុញ្ញា
ិ ី CCS ។
តឲ្យព្យាបាលកុមារនៅក្នុងកម្មវធ
ប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចជាទូទៅ។ រដ្ឋខចី្ប្រាក់
ដ�ើ ម្បីបង់ ថ្លៃគម្រោងទុនរយៈពេលវែង ដោ
យចេញប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចជាទូទៅ។
ការបង់ សងប័ ណ្ណកម្ចីទាំងនេះ ត្រូវបានធានាដោ
យអំ ណាចពន្ធជាទូទៅរបស់ រដ្ឋ។ រដ្ឋបង់ សងប័
ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចជាទូទៅពីមូលនិ ធិទូទៅ ដែល
ជាគណនីប្រតិបត្តិការចម្បងរបស់ រដ្ឋ។ (សម្រាប់
ព័ត៌មានបន្ថែមអំ ពីការប្រើ ប្រាស់ ប័ណ្ណកម្ចីរបស់ រ
ដ្ឋ សូមម�ើ ល “ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំ ណុលប័ ណ្ណកម្ចី
របស់ រដ្ឋ” បន្តិចទ�ៀតនៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ។)
ិ នការប័ ណ្ណកម្ចីរបស់ មន្ទីរពេទ្យកុ មារពីមុ ន
វធា
ិ ន
មក។ ពីមុនមក អ្នកបោះឆ្នោ តបានអនុម័តវធា
ការពីរទូទាំងរដ្ឋ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋចេញប័ ណ្ណ

សំណ�ើប្រជាមតិ

4

បន្ត

កម្ចីកាតព្វកិច្ចជាទូទៅ ដ�ើ ម្បីបង់ ថ្លៃគម្រោងទុន
នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារ។ ប័ ណ្ណកម្ចីទាំងនេះ
ត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ គម្រោងផ្សេងៗជា
ច្រើ ន រ ួមមានជាអាទិ៍ ការសាងសង់ អគារថ្មីៗ
និ ងការកែលម្អអគារដែលមានស្រាប់ ។ នៅឆ្ំនា
2004 សំ ណ�ើប្រជាមតិ 61 បានផ្ដល់មូលនិ ធិ
$750 លាន នៅក្នុងប័ ណ្ណកម្ចី។ នៅឆ្ំនា 2008
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 3 បានផ្ដល់ $980 លាន
នៅក្នុងប័ ណ្ណកម្ចី។ មានមន្ទីរពេទ្យត្រឹមតែ 
13 ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបាន កំណត់អត្តសញ្ញាណ
ជាពិសេសថាជាមន្ទីរពេទ្យកុមារនៅក្នុងច្បាប់ រដ្ឋ
ិ នការទាំ
ដែលមានសិ ទ្ធិទទួលមូលនិ ធិក្រោមវធា
ងនេះពីមុនមក។ គិតត្រឹមខែឧសភា ឆ្ំនា 2018
ិ នការពីរពីមុន
ភាគច្រើ ននៃការផ្ដល់មូលនិ ធិពីវធា
មក ត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ គម្រោងនានា ដែ
លមូលនិ ធិសេសសល់ ត្វរូ បានរំពឹងថានឹ ងប្រើ
ប្រាស់ ពេញលេញនៅត្រឹមចុងរដូវក្ដៅឆ្ំនា 2018។

សំណ�ើ

អនុ ញ្ញាតប័ ណ្ណកម្ចីបន្ថែមសម្រាប់ មន្ទីរពេទ្យកុ
ិ នការនេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋលក់ប័ណ្ណកម្ចី
មារ។ វធា
កាតព្វកិច្ចជាទូទៅ $1.5 ពាន់ លានបន្ថែមទ�ៀត
សម្រាប់ គម្រោងកែលម្អទុននៅ (1)
មន្ទីរពេទ្យកុមារចំ នួន 13  និ ង (2) មន្ទី
រពេទ្យមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញសាធា
រណៈ និ ងឯកជនផ្សេងទ�ៀត ដែលព្យា
បាលកុមារដែលមានសិ ទ្ធិទទួលបានក
ិ ី CCS ។ ដូចមានបង្ហាញនៅក្នុង
ម្មវធ
ិ នការនេះផ្ដល់
រ ូបភាពលេខ 1, វធា
72 ភាគរយនៃមូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចី—ប្រហែល
$1.1 ពាន់ លាន—ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារមិ ន
ស្វែងរកប្រាក់ ចំ ណែកឯកជនចំ នួនប្រាំបី ។
មន្ទីរពេទ្យនី មួយៗក្នុងចំ ណោមមន្ទីរពេទ្យទាំ
ងប្រាំបីនេះ អាចដាក់ពាក្យសុំចំណែកស្មើ
ិ នការនេះផ្ដល់ 18
គ្នានៃមូលនិ ធិនេះ។ វធា
ភាគរយនៃមូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចី—$270 លាន—
ការវិភាគ
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អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មល
ូ និធិដល់ការសាងសង់មន្រទី ពេទ្យ
ដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់កមា
ុ រ។ លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់ 

បន្ត

ដែលផ្ដល់សេវាជូនកុមារដែ
មន្ទីរពេទ្យដែលមានសិទទ
្ធិ ទួលបានមូលនិធិប័ណ ្ណកម្ចី
ិ ី 
លមានសិ ទ្ធិទទួលបានកម្មវធ
(ក្នុងចំនួនរាប់លាន)
ិ នការនេះពុំបែងចែក
CCS។ វធា
ដោយឡែកនូវចំ ណែកជាក់លា
មន្ទីរពេទ្យកុមារមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញឯកជន—72 ភាគរយនៃមូលនិធិ
$1,080
ក់នៃចំ ណែកនៃមូលនិ ធិប័ណ្ណក
$135
មន្រទី ពេទ្យកុមារ និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ, Oakland
ម្ចីនេះសម្រាប់ មន្ទីរពេទ្យនី មួយៗ
135
មន្រទី ពេទ្យកុមារ Los Angeles
ឡ�ើយ។
135
មន្រទី ពេទ្យកុមារខោនធី Orange
ការប្រើប្រាស់ មូលនិ ធិ។
135
មន្រទី ពេទ្យកុមារ Earl and Loraine Miller (Long Beach)
ិ នការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមាន
វធា
135
មន្រទី ពេទ្យកុមារបស់សាកលវ ិទ្យាល័យ Loma Linda University
ការរៃអង្គាសលុយពីការល
135
មន្រទី ពេទ្យកុមារ Lucile Packard នៅ Stanford
ក់ប័ណ្ណកម្ចី ដែលនឹ ងត្រូវ
135
មន្រទី ពេទ្យកុមារ Rady, San Diego
ប្រើ សម្រាប់ គោលបំ
135
ណងផ្សេងៗជាច្រើ ន
មន្រទី ពេទ្យកុមារ Valley (Madera)
រ ួមមានជាអាទិ៍
មន្ទីរពេទ្យកុមាររបស់សាកលវិទ្យាល័យ University of California—18
$270
“ការសាងសង់ ការពង្រីក
ភាគរយនៃមូលនិធិ
$54
ការធ្វើ ម៉ូដែលថ្មី ការកែលម្អ
មន្រទី ពេទ្យកុមារ Mattel នៅសាកលវ ិទ្យាល័យ University of California, Los
Angeles
ការបំ ពាក់គ្រឿងសង្ហារឹម
54
មន្រទី ពេទ្យកុមាររបស់សាកលវ ិទ្យាល័យ University of California, Irvine
ការបំ ពាក់គ្រឿងបរិក្ខា រ
54
University of California, មន្រទី ពេទ្យកុមារ Davis
ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន ឬការផ្ដ
54
University of California, មន្រទី ពេទ្យកុមារ San Diego
ិ ស
ល់ ហិរញ្ញប្បទានសារឡ�ើងវញ
54
University of California, មន្រទី ពេទ្យកុមារ San Francisco
ម្រាប់ មន្ទីរពេទ្យដែលមានសិ ទ្ធិ
ិ នការនេះ
នៅក្នុងរដ្ឋ។” វធា
$150
មន្ទីរពេទ្យផ្សេងទ�ៀត—10 ភាគរយនៃមូលនិធិ
តម្រូវថាមូលនិ ធិដែល
$150
មន្រទី ពេទ្យមិនស្វែងរកប្រាក់ចណំ េញសាធារណៈ ឬឯកជនប្រហែល 150 មន្រទី ពេទ្យ ដែលផ្ដ
បានផ្ដល់ជូន មិ នត្រូវល�ើ សពីចំ
ល់សេវាជូនកុមារដែលមានសិទទ
ធិ ្ ទួលបានកម្មវ ិធី សេវាកុមាររដ្ឋ California។
ណាយសរ ុបនៃគម្រោងឡ�ើយ
ចំនួនសរ ុប
$1,500
ហ�ើយគម្រោងដែលបានទទួល
មូលនិ ធិត្វរូ តែបញ្ចប់នៅក្នុង
ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារចំ នួនប្រាំរបស់ UC ។
“រយៈពេលសមស្រប។”
មន្ទីរពេទ្យនី មួយៗរបស់ UC អាចដាក់ពាក្យសុំចំ
ដំ ណ�ើ រការដាក់ ពាក្យសុំ។ មន្ទីរពេទ្យកុមារដែល
ិ នការនេះ ធ្វើ
ណែកស្មើ គ្នានៃមូលនិ ធិនេះ។ វធា
ិ
ឲ្យមានលទ្ធភាពប្រើ ប្រាស់ បាននូវមូលនិ ធិប័ណ្ណ មានសិ ទ្ធិទទួលបានមូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចីក្រោមវធា
នការនេះ នឹ ងដាក់ពាក្យសុំមូលនិ ធិទៅកាន់ អា
កម្ចី 10 ភាគរយដែលនៅសេសសល់
័ ខាភិបាលរដ្ឋ
ជ្ញាធរហិរញ្ញប្បទានសម្ភារៈរ ូបវន្តសុ
—$150 លាន—ជូនមន្ទីរពេទ្យមិ
California (CHFFA) ដែលជាទីភ្នា ក់ងារមាន
នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញសាធារណៈ
ស្រាប់ របស់ រដ្ឋ។ CHFFA នឹ ងសម្រេចថាត�ើ ត្វរូ
ឬឯកជនផ្សេងទ�ៀតប្រហែល 150 មន្ទីរពេទ្យ
ផ្ដល់ជំនួយឥតសំ ណងដោយផ្អែកល�ើ កត្តា ជាច្រើ
រ ូបភាពលេខ 1
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ូ និធិដល់ការសាងសង់មន្រទី ពេទ្យ
ដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់កមា
ុ រ។ លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។
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នដែរឬយ៉ាងណា។ កត្តា មួយចំ នួនទាំងនេះរ ួមមា
នជាអាទិ៍ ថាត�ើ៖
• ជំ នួយឥតសំ ណងនឹ ងរ ួមចំ ណែកឆ្ពោះ
ទៅរកការពង្រីក ឬការកែលម្អលទ្ធភា
ពទទួលបានការថែទាំសុខភាពសម្រា
ប់ កុមារដែលមានសិ ទ្ធិទទួលបានកម្ម
ិ ី ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរដ្ឋាភិបាល
វធ
ឬអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប
មិ នទាន់ មាន
ឬមិ នមានការធានារ៉ាប់រងដែរឬទេ។
• ជំ នួយឥតសំ ណងនឹ ងរ ួមចំ ណែកដល់ ការ
កែលម្អលទ្ធផលនៃការថែទាំសុខភាពកុមារ
ឬអ្នកជំ ងឺដែលជាកុមារដែរឬទេ។
• មន្ទីរពេទ្យដែលដាក់ពាក្យសុំ
ិ ី បង្រៀន ឬស្រាវជ្រាវ
នឹ ងល�ើ កកម្ពស់ កម្មវធ
ិ េទ្យកុមារដែរឬទេ។
វជ្ជាព

ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន ្ធ

ិ នការនេះ
ចំ ណាយបង់ សងប័ ណ្ណកម្ចីរដ្ឋ ។ វធា
នឹ ងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋខចី្ប្រាក់ $1.5 ពាន់ លាន ដោ
ិ ិ
យលក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចជាទូទៅជូនអ្នកវន
ិ ជា
យោគ ដែលនឹ ងទទួលបានការបង់ សងវញ
ការប្រាក់ ដោយប្រើ ចំណូលពន្ធទូទៅរបស់ រដ្ឋ។
ចំ ណាយនៃប័ ណ្ណកម្ចីទាំងនេះ នឹ ងអាស្រ័យ
ទៅល�ើ កត្តាផ្សេងៗជាច្រើ ន—ដូចជា អត្រា
ការប្រាក់ដែលមានប្រសិ ទភា
្ធ ពនៅពេលល
ក់វា ការកំណត់ពេលវេលានៃការលក់ប័ណ្ណ
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បន្ត

ិ ។
កម្ចី និ ងថេរវេលាដែលត្រូវបង់ សងមកវញ
យ�ើ ងប៉ា ន់ ស្មា នថា ចំ ណាយសម្រាប់ អ្នកជាប់
ពន្ធក្នុងការបង់ សងប័ ណ្ណកម្ចីនឹងមានចំ នួនស
រ ុប $2.9 ពាន់ លាន ដ�ើ ម្បីបង់ ផ្ដា ច់ ប្រាក់ដ�ើម
($1.5 ពាន់ លាន) និ ងការប្រាក់
($1.4 ពាន់ លាន)។ ការនេះនឹ ងបណ្ដា លឲ្យមាន
ិ ជាមធ្យម ប្រហែល
ចំ ណាយបង់ សងវញ
$80 លាន ប្រចាំឆ្ំ នា ក្នុងរយៈពេល
35 ឆ្ំ នា ក្រោយ។ ចំ នួនទឹកប្រាក់នេះតិចជាង
ិ មូលនិ
មួយភាគដប់ នៃ 1 ភាគរយនៃថវកា
ធិ ទូទៅបច្ចុប្បន្នរបស់ រដ្ឋ។ ចំ ណាយរដ្ឋបាល
ដែលបង់ ពីមូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចី នឹ ងត្រូវបាន
កំណត់ឲ្យស្មើ នឹងចំ ណាយជាក់ស្ដែងរបស់
CHFFAឬ 1 ភាគរយនៃមូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចី 
ដែលទោះជាយ៉ាងណាគឺតិចជាង។

ចូលម�ើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់បញ្ជី
នៃគណៈកម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ ចូលម�ើល http://www.fppc.ca.gov/
ឬជំទាស់វធា
transparency/top‑contributors/nov-18-gen.html
ិ គទានកំពល
ដ�ើម្បីទទួលបានអ្នកចូលរ ួមវភា
ូ ៗទាំង
10 របស់គណៈកម្មា ធិការ។
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេញនៃវិធានការ
រដ្ឋ សូមទូរស័ព្ទមករដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ
(888) 345-4917 ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល
vigfeedback@sos.ca.gov ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹងត្ រូវបាន
ផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ការវិភាគ
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សំណ�ើប្រជាមតិ

4

អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មល
ូ និធិដល់ការសាងសង់មន្រទី ពេទ្យ
ដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់កមា
ុ រ។ លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 4 ★

មានមន្ទីរពេទ្យកុមារដែលមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនៅ
California ចំនួនប្រាំបីនិ ងមន្ទីរពេទ្យកុមាររបស់ សាកលវិទ្យា
ល័ យ California ចំនួនប្រាំ ។ កុមារដែលឈឺធ្ងន់ធ្ងរទទួលបា
នការព្យាបាលឯកទេសជាន់ខ្ពសន�
់ ៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារនៃរដ្ឋ
Californiaជាងពីរលានដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ទ�ោះគ្រួសារអាចបង់ប្រា
ក់បានប៉ុន្មានក៏ដ�ោយ។
កុមារដែលមានបញ្ហាសុខភាពស្មុគ្រស្មា ញ
ិ ។ មហារីក។ គោលិ ការាងកណ្ឌៀវ។
និ ងជំ ងឺគំរាមកំហែងដល់ ជីវត
គីសល�ើសួត។
យ�ើងធ្វើការបណ្ដុះសរីរាង្គកុមារទាំងអ
ស់ 97% វះកាត់បេះដូងកុមារ 96% និ ង
ព្យាបាលជំ ងឺមហារីកកុមារទាំងអស់ 76% ។
ិ ថ្មីៗ
ជាមួយនឹ ងការស្រាវជ្រាវរកឃ�ើញថ្មីៗ បច្ចេកវិទ្យាសង្គ្រោះជីវត
អ្នកឯកទេសកុមារល្អៗបំផុត ការព្យាបាលក�ើតឡ�ើងរាល់ ថ្ងៃនៅក្នុ
ងមន្ទីរពេទ្យ’កុមារនៃរដ្ឋ California’។ បច្ចុប្បន្ននេះ កុមារ 85%
ដែលមានជំ ងឺមហារីកគ្រាប់ ឈាមបានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យយ�ើង
ដោយជាសះស្បើយពីជំងឺ។
ក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកុមារលំដាប់ ទីមួយ យ�ើងកំ
ពុងរកឃ�ើញវិធី សាស្រ្តដ�ើ ម្បីធ្វើឲ្យកុមារគ្រប់ រ ូបនៅ California
មានសុខភាពល្អ ដោយមិ នចាំបាច់ ដ�ើ រចូលមន្ទីរពេទ្យរបស់ យ�ើ ង។
ដោយសារតែភាពជោគជ័ យរបស់ យ�ើ ង តម្រូវការមកល�ើពួកយ�ើ
ងក៏រក
ី ចម្រើនផងដែរ។ យ�ើងបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់
ហ�ើយកុមារត្រូវបានបញ្ជូនមកពួកយ�ើងពីមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗទ�ៀតន�ៅ
ក្នុងរដ្ឋ California ។
សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 4 ស្នើសុំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតពិចារណា
ល�ើការវិនិយោគតិចជាង $40 ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់ អ្នកជំ ងឺម្នា

ក់ដែលយ�ើង ម�ើលឃ�ើញ . . . លុយនឹ ងជួយពួកយ�ើងកសារ
សមត្ថភាពបានកាន់ តែច្រើ នដ�ើ ម្បីព្យាបាលកុមារកាន់ តែច្រើ ននៅ
California ។
កាលពី 14 ឆ្នាំ មុន ពលរដ្ឋ California បានគាំទ្រប័ ណ្ណកម្ចីដំ
បូងរបស់ យ�ើ ង។ យ�ើងមានកិត្តិយសដែលទទួលបានការទុកចិ
ត្តតាំងពីពេលនោះមក។ ទឹកប្រាក់ទាំងអស់ ត្វរូ បានចំណាយ
ល�ើសំ ណង់ អគារថ្មី ការធ្វើឲ្យមានភាពទំន�ើបឡ�ើងល�ើអគារចា
ស់ ៗ ការបន្ថែមគ្រែកាន់ តែច្រើ ន និ ងការទិញបច្ចេកវិទ្យាល្អបំ ផុត
និ ងទំន�ើបបំផុត . . . ដ�ើ ម្បីព្យាបាលកុមារឲ្យបានកាន់ តែច្រើ ន។
ការិយាល័ យរតនាគារប្រចាំរដ្ឋគ្រប់គ្រងរាល់ ប្រាក់មូលនិ ធិប័ណ្ណក
ម្ចី ប៉ុន្តែក៏បានសច្ចា រចំពោះមុខគណៈកម្មការសុខាភិបាលនៃព្រឹទ្ធ
ិ
ះនឹ ងមានភាពជោគជ័ យយ៉ាងពិសេ
សភា និ ងសភាថា “កម្មវធីនេ
សផងដែរ។”
យ�ើងមានមោទនភាពចំពោះក្នុងវិជ្ជាជី វៈដែលយ�ើងបានធ្វើ។
ក្នុងនាមជាមនុស្ស យ�ើងមានបុព្វសិទ្ធិក្នុងការម�ើលឃ�ើញចំណុច
ខ្លាំ ងរបស់ កុមារស្លូតត្រង់  សេចក្ដីស្រលាញ់ នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ ពួ
កគេ ការប្ដេជ្ញាចិ ត្តរបស់ បុគ្គលិកយ�ើង ការមានសន្តា នចិ ត្តលរ្អ បស់
សប្បុរសជន និ ងភាពជោគជ័ យនៅក្នុងស្មា រតីរបស់ មនុស្ស។
យ�ើងអញ្ជើញអ្នកឲ្យចូលរ ួមជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតរាប់ លាននាក់
នៅរដ្ឋ California ដែលបានគាំទ្រដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារ។
យ�ើងទាំងអស់ គ្នាអាចបោះឆ្នោតបាទ/
ចាសដល់ សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 4—អគារដ�ើ ម្បីព្យាបាលកុមារកា
ន់ តែច្រើ ន។
JAMES STEIN, វេជ្ជ បណឌិ្ ត វះកាត់កុមារ
MARIA MINON, វេជ្ជ បណឌិ្ ត នាយកបុគ្គលិកសុខាភិបាល
ROBERTO GUGIG, វេជ្ជ បណឌិ្ ត, ផ្នែកក្រពះពោះវ�ៀនកុមារ

★ ទឡកហី្ រណ៍តបត ដ�ើម្បីគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 4 ★
ជាច្រើ នទសវត្សមកហ�ើយ ខ្ុំញបានផ្ដល់ទឡក
្ហី រណ៍ប្រឆាំងនឹ ងវិធាន
ការសន្លឹកឆ្នោត ដ�ើ ម្បីធានាថា អ្នកបោះឆ្នោតទទួលបានការពិចារ
ណាតបតមួយចំនួន។
ប្រព័ន្ធពន្ធអចលនទ្រព្យដែលមិ នត្រឹមត្រូវ
ការជំ ទាស់ មួយទៅនឹ ងវិធានការណាមួយដែលស្នើសុំដំឡ�ើងពន្ធអ
ចលនទ្រព្យគឺថា ប្រព័ន្ធពលអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរដ្ឋ California
គឺមិនត្រឹមត្រូវទេ (ដូចមានពន្យល់ នៅក្នុងទឡក
ហី្ រណ៍បឋម)។
ការផ្លាស់ ប្ដូរប្រព័ន្ធដ�ើ ម្បីធ្វើឲ្យវាកាន់ តែត្រឹមត្រូវ
ប្រព័ន្ធពន្ធអចលនទ្រព្យរបស់ យ�ើ ងអាចមានការផ្លាស់ ប្ដូរ
ឧទាហរណ៍ ដ�ើ ម្បីប៉ាន់ ប្រមាណឡ�ើងវិញតាមកាលកំណត់ល�ើ អច
លនទ្រព្យពិតប្រាកដ ប៉ុន្តែបញ្ចុះអត្រាពន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដ�ើ ម្បី
ឲ្យចំណូលពីពន្ធទូទៅមិ នក�ើនឡ�ើងដោយសារតែតម្លៃអចលនទ្រ
ព្យក�ើនឡ�ើង។
ជាការពិត ការលំ បាកមួយក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ ប្ដូរណាមួយគឺថា
មនុស្សផ្សេងគ្នា និ ងអាជី វកម្មផ្សេងគ្នា មានផលប្រយោជន៍ ដាច់
ណាត់ផ្សេងគ្នាក្នុងការរក្សាទុកស្ថានភាពដដែល។
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ការពិនិត្យម�ើលកាន់ តែទូលំទូលាយល�ើការកែលម្អការថែទាំសុខ
ភាពចំពោះវិធានការជាក់លាក់នេះ (ការខ្ចីប្រាក់ដ�ើ ម្បីឧបត្ថមបន្ថែ
្ភ
មដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារ) ខ្ុំញផ្ដល់យោបល់ ថា យ�ើងពិនិត្យម�ើលការ
កែលម្អប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរ ួមជាមុនសិ ន។
ទោះបីជាមានអ្នកជំ នាញឆ្នើមជាច្រើ នផ្ដល់ការថែទាំសុខភា
ពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក (និ ងនៅ California) ក៏ដោយ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយច្រើ នបំផុត ប៉ុន្តែស្ថិតឆ្ងាយពីចំណា
ត់ថ្នា ក់កំពូលអន្តរជាតិចំពោះលទ្ធផលថែទាំសុខភាព ល�ើសពីនេះ
ពលរដ្ឋ California រាប់ លាននាក់មិនមាន សូម្បីតែការគ្របដណ្ដ
ប់ ល�ើ ការថែទាំសុខភាពលំដាប់ មូលដ្ឋា ន។
ការស្នើសុំបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះដ�ើម្បីការិយាល័ យរដ្ឋ
ប្រហែលជាបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ ការិយាល័ យរដ្ឋនៅ
ក្នុងខែវិចឆិ កា
្ —រ ួមទាំងសម្រាប់ តំណែងអភិបាល—មានគំនិតខ្លះ
ៗអំ ពីការកែលម្អល�ើ ការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងរដ្ឋ California ។
តោះយ�ើងសួរ។
GARY WESLEY

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណកម្ចីផល
្ដ ់មល
ូ និធិដល់ការសាងសង់មន្រទី ពេទ្យ
ដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់កមា
ុ រ។ លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។

★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 4 ★

នេះជាវិធានការប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅមួយទ�ៀត។ វា
ស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកបោះឆ្នោត ដ�ើ ម្បីអាចឲ្យរដ្ឋ
California ខ្ចីប្រាក់កាន់ តែច្រើ នតាមរយៈការលក់ “ប័ ណ្ណកម្ចី”
ដែលត្រូវសងជាមួយនឹ ងការប្រាក់ (អាចធ្វើឡ�ើងតាមរយៈការបង្កើ
នពន្ធអចលនទ្រព្យ) ដែលមានរយៈពេលច្រើ នទសវត្ស។
ខ្ុំញនិយាយថា “អាច” ព្រោះពេលខ្លះទ្រព្យនៃប័ ណ្ណកម្ចីត្ រូ
វបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន ប៉ុន្តែត្វរូ
ិ —ដូចជាម្ចា ស់ ផ្ទះ 
បានសងវិញតាមរយៈអ្នកទទួលកម្មវធី
ិ កម្ចីទិញផ្ទះ-កសិ ដ្ឋា ន Cal-Vet កាលពីមុន។
នៅក្រោមកម្មវធី
វិធានការប័ ណ្ណកម្ចីផ្ដល់នូវសំ ណួរជាច្រើ ន៖
1. ត�ើរដ្ឋា ភិបាលជំពាក់ប្រាក់ប៉ុន្មា នហ�ើយ?
ិ នការនេះ
2. ត�ើការចំណាយសរ ុបដែលបានរំពឹងទុកពីវធា
មកល�ើសាធារណៈមានចំនួនប៉ុន្មា ន?
3. ត�ើមានការបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ ប្រាក់ដែលបានស្នើសុំនោះ
ឬទេ?
4. ត�ើការប្រើប្រាស់ ដែលបានស្នើសុំត្រូវបានផ្ដល់យុត្តិកម្មឬ
ទេ—ដោយបានគិតពិចារណាអំ ពីកិច្ចការផ្សេងទ�ៀតដែលចាំ
បាច់ ឬចង់ បាន?
5. ត�ើអ្នកបោះឆ្នោតនឹ ងបន្តផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានល�ើគម្រោងតាមរ
យៈការបង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យកាន់ តែច្រើ នឬទេ នៅពេលប្រព័ន្ធ
ពន្ធអលចនទ្រព្យរបស់ រដ្ឋ Californiaមិ នមានភាពត្រឹមត្រូវ?
ប្រព័ន្ធពន្ធអចលនទ្រព្យរបស់រដ្ឋCALIFORNIA
មិនមានភាពត្រឹមត្រូវ

សំណ�ើប្រជាមតិ

4

កាលពីឆ្នាំ 1978 អ្នកបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ California បា
នអនុម័តល�ើការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់ អ្នកបោះឆ្នោត
ដែលនៅពេលនោះគេហៅថា សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 13។ ការផ្ដួច
ផ្ដើមគំនិតបានបន្ថែមមាត្រាទៅល�ើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋ California
ដែលបានរារាំ ងដល់ “ការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ” នៃអចលនទ្រព្យ
ល�ើកលែងតែ និ ងរហូតដល់ ការផ្លាស់ ប្ដូរអចលនទ្រព្យមានការផ្ដ
ល់ ឬត្រូវបានកសាងឡ�ើងវិញច្រើ ន។
សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 13 បានការពារម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យពីការប
ង្កើនពន្ធច្រើ ន ដោយអាស្រ័យល�ើតម្លៃអចលនទ្រព្យកាន់ តែខ្ពស់
ទោះយ៉ាងណា វាក៏បានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលម្ចា ស់ ផ្ទះ
ថ្មី បង់ ប្រាក់ 10–20 ដងច្រើ នជាង អ្នកជិ តខាងដែលមានអចល
នទ្រព្យតម្លៃដូចគ្នា ប៉ុន្តែបានទទួលកាន់ កាប់ ជាយូរមកហ�ើយ។
ល�ើសពីនេះ ដោយហេតុថា អចលនទ្រព្យអាជី វកម្មអាច 
ឬតែងត្រូវបានជួល (ជាជាងលក់) ដូច្នេះសំណ�ើប្រជាមតិលេខ
13 បាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ ប្ដូរយ៉ាងធំទៅល�ើបន្ទុកពន្ធអចលនទ្រ
ព្យរ ួម ពីអាជី វកម្មទៅម្ចា ស់ ផ្ទះ។
អ្នកគាំទ្រសំណ�ើ វិធានការសន្លឹកឆ្នោតគួរតែទទួលបន្ទុ
កក្នុងការពន្យល់ អំពីមូលហេតុដែលគួរតែផ្ដល់ការគាំ
ទ្រ—ផ្ដល់ការចំណាយពេញលេញ ជម្រើសដែលមាន
និ ងតម្រូវការឬការចង់ បានផ្សេងទ�ៀត។
ក្នុងករណីនេះ អ្នកស្នើគួរប្រើប្រាស់
ការតបតដ�ើ ម្បីឆ្លើយទៅនឹ ងសំ ណួរ 1–5 ខាងល�ើ។
GARY WESLEY

★ ទឡកហី្ រណ៍តបត ដ�ើម្បីប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 4 ★

សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 4 ជួយកុមារឈឺ ជាង 2
លាននាក់ជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ។ វាមិ នពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធអចលនទ្រព្យ
ឬសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 13 ទេ។ យ�ើងបានសួរអ្នកជំ នាញ
ហ�ើយនេះជាអ្វី ដែលគេបាននិ យាយ ៖
Joe Harn, El Dorado សវនករ-អ្នកគ្រប់ គ្រងប្រចាំខោនធី 
ថ្លែងថា
“គ្មានប្រាក់មួយដុល្លារណាសម្រាប់សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 4
បានមកពីពន្ធអចលនទ្រព្យទេ។ គ្មានប្រាក់មួយដុល្លារណាសម្រាប់
ប័ណ្ណកម្ចីមន្ទីរពេទ្យពីមុនណាមួយ បានមកពីពន្ធអចលនទ្រព្យទេ។
រតនាគាររដ្ឋ អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋ អ្នកវាយតម្លៃប្រចាំខ�ោនធី
ឬអ្នកប្រមូលពន្ធគ្រប់រូប (ទ�ោះន�ៅក្នុងគណបក្សណាក៏ដ�ោយ) សុ
ទ្ធតែធ្វើសក្ខីយកម្មចំព�ោះការពិតនេះ។ ខ្ញុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា
ជាសវនករ-អ្នកគ្រប់គ្រងដែលអភិរក្សបំផុត និងមានកណ្ដាប់ដៃម៉ឺ

ងម៉ាត់បំផុតន�ៅក្នុងខ�ោនធីនៃរដ្ឋ California ។ អ្នកអាចការពារ
សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 13 និងប�ោះឆ្នោតគាំទ្រដល់សំណ�ើប្រជាម
តិលេខ 4 ។”
Jon Coupal, ប្រធានសមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis
មានប្រសាសន៍ ថា
“សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 13
បានការពារម្ចាស់ផ្ទះអស់រយៈពេលជាង 40 ឆ្នាំមកហ�ើយ។ វិធាន
ការនេះមិនគំរាមកំហែងដល់ការការពារម្ចាស់ផ្ទះន�ៅរដ្ឋ California
ដែលមានលទ្ធភាព ដ�ោយសារតែសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 13
ទាល់តែស�ោះ។”
សូមបោះឆ្នោតគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 4 ។
ANN-LOUISE KUHNS, ប្រធាន
សមាគមមន្ទីរពេទ្យកុមារនៃរដ្ឋ California

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។
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ផ្លាស់បដូរលក្ខ
ខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដ�ើម្បីផ្រទេ មូលដ្ឋានពន្ធអ
្
ចលនទ្រព្យរបស់ពក
ួ គេ ទៅជាអចលនទ្រព្យជំនួស។
ការផ្តើមប្រជាសិទ្ធិវសិ ោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញ និងលក្ខន្តិកៈ

ចំណងជ�ើង និងសេចកស
្តី ង្ខេប 

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

ិ សាយរបស់ រដ្ឋ លេខាធិ ការតាមអាសយដ្ឋាន
អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកបាននៅល�ើ វប
http://voterguide.sos.ca.gov ។

• លុបបំ បាត់តម្រូវការបច្ចុប្បន្ន ដូចខាងក្រោម សម្រា
ប់ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានអាយុល�ើ សពី 55 ឆ្ំនា ឬ
មានពិការធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងការផ្ទេរមូលដ្ឋានពន្ធអចលន
ិ ៖
ទ្រព្យ របស់ ពួកគេទៅកន្លែងស្នា ក់នៅជំ នួសវញ
អចលនទ្រព្យដែលជំ នួសមានតម្លៃស្មើឬតិចជាង
លំ នៅដ្ឋានជំ នួសសថិ ត
្ នៅក្នុងខោនធី ជាក់លាក់
ហ�ើយការផ្ទេរនោះក�ើតឡ�ើងតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។
• ដកចេញនូវតម្លៃជំនួសនិ ងកិច្ចតម្រូវទីតាំងដូចគ្នា
ចំ ពោះការផ្ទេរសម្រាប់ ទ្រព្យដែលត្រូវកខ្វក់ឬបំ ផ្លា
ញដោយគ្រោះមហន្តរាយ។
• តម្រូវឲ្យមានការសម្របសម្រួលល�ើ មូលដ្ឋានពន្ធ
អចលនទ្រព្យជំ នួសអាស្រ័យល�ើ តម្លៃអចលនទ្រ
ព្យថ្មី។

ិ គច្បាប់អំពកា
សេចក្ស
្ន វភា
ដី ង្ខេបរបស់អក
ី រ
ប៉ាន់ស្មា ននៃផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋ
និងរដ្ឋាភិបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋាន ៖

• សាលារ�ៀន និ ងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានផ្សេងទ�ៀតប្រ
ហែលជានឹ ងបាត់បង់ ប្រាក់ជាង $100 លានដុល្លា រ
ក្នុងមួយឆ្ំនា  ល�ើ ចំណូលពន្ធអចលនទ្រព្យនៅក្នុងពី
រឬបី ឆ្ំនា ដំ បូង ហ�ើយក្នុងឆ្ំនា បន្តបន្ទាប់ មានប្រហែល
$1 ពាន់ លានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា (ក្នុងប្រាក់ដុល្លា រ
សព្វថ្ងៃនេះ)។ ការក�ើនឡ�ើងស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរនៅ
ិ នូវកា
ក្នុងការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋដ�ើ ម្បី បំ ពេញមកវញ
រខាតបង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យសាលា។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់

ជីវប្រវត្តិ

រដ្ឋាភិ បាលក្នុងតំ បន់ ប្រមូ លពន្ធល�ើ ម្ចាស់ អចលនទ្រ
ព្យ។ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានរដ្ឋ California - ទីក្ រុង,
ខោនធី , សាលារ�ៀននិ ងពន្ធមណ្ឌលពិសេស ការប្រ
មូលពន្ធល�ើទ្រព្យសម្បត្តិផ្អែកល�ើ តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរ
បស់ ពួកគេ។ ពន្ធអចលនទ្រព្យគឺជាប្រភពចំ ណូលធំ
សម្រាប់ រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលរកបានជាង
$60 ពាន់ លានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ។
ិ ្កយបត្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ម្ចាស់
ការគណនាវក
ិ ្កយបត្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ម្ចាស់ កម្ម
កម្មសិទ្ធិ ។ វក
សិ ទ្ធិនីមួយៗគឺស្មើនឹងតម្លៃត្វរូ បង់ ពន្ធល�ើអចលនទ្រ
ព្យរបស់ ខ្លួន គុណនឹ ងអត្រាពន្ធ។ ជាធម្មតា អត្រាព
ន្ធអចលនទ្រព្យរបស់ ម្ចាស់ កម្មសិទ្ធិគឺ 1.1 ភាគរយ។
នៅក្នុងឆ្ំនា ដែលអចលនទ្រព្យត្រូវបានទិញ តម្លៃជាប់
ពន្ធគឺជាតម្លៃអចលនទ្រព្យនោះ បន្ទាប់ ពីនោះ តម្លៃ
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ត្រូវបង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យត្រូវបានកែតម្រូវសម្រាប់ អ
តិផរណារហូតដល់ 2 ភាគរយរាល់ ឆ្ំនា ។ នេះបន្តរហូ
តដល់ ពេលអចលនទ្រព្យត្រូវបានលក់ហ�ើយម្តងទ�ៀ
តវាត្រូវបានបង់ ពន្ធនូវតម្លៃដែលបានទិញវា។

អ្ន កផ្លាស់ ទី លំ នៅតែងប្រឈមមុ ខនឹ ងសេចក្តីស្នើ
ច្បាប់ ដំឡ�ើងពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ម្ចាស់ កម្មសិទ្ធិ ។
តម្លៃទីផ្សារនៃផ្ទះភាគច្រើ ន (អ្វីដែលគេអាចលក់បាន)
ក�ើនឡ�ើងល�ឿនជាង 2 ភាគរយក្នុងមួយឆ្ំនា ។
នេះមានន័ យថា តម្លៃនៃផ្ទះជាប់ ពន្ធភាគច្រើ នគឺតិ
ចជាងតម្លៃទីផ្សាររបស់ វា។ ដោយសារតែហេតុនេះ
នៅពេលម្ចាស់ ផ្ទះទិញផ្ទះផ្សេង តម្លៃទិញផ្ទះថ្មីតែង
ល�ើ សពីតម្លៃដែលត្រូវបង់ ពន្ធនៃផ្ទះកាលពីមុនរបស់
អ្នកទិញ (សូម្បីតែពេលផ្ទះមានតម្លៃទីផ្សារប្រហាក់ប្រ
ហែលគ្នាក៏ដោយ)។ នេះនាំឲ្យតម្លៃពន្ធអចលនទ្រព្យ
ខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់ អ្នកទិញផ្ទះ។

ផ្លា ស់បរលក្ខ
ខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដ�ើម្បីផ្រទេ មូលដ្ឋា នពន្ធអ
ដូ ្
ចលនទ្រព្យរបស់ពក
ួ គេ ទៅជាអចលនទ្រព្យជំនស
ួ ។
ើ ប្រជាសិទ្ធិវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ការផ្តម
និ
ង
លក្ខ
នក
ុ ្ញ
្តិ ៈ
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់ 

ិ នពិ សេសសម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះមួ យចំ នួន។
វធា
ិ នពិសេសអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ ផ្ទះដែ
ក្នុងករណីខ្លះ វធា
លមានផ្ទះស្រាប់ ផ្លាស់ ទីទៅផ្ទះផ្សេងដោយមិ នចាំបា
ិ នពិសេ
ច់ បង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យខ្ពស់ជាងមុន។ វធា
សទាំងនេះអនុវត្តចំពោះម្ចាស់ អចលនទ្រព្យដែល
មានអាយុល�ើ សពី 55 ឆ្ំនា ឬមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ឬអចលនទ្រព្យរបស់ ពួកគេបានរងការប៉ ះ
ពាល់ ឬការខូចខាតដោយគ្រោះធម្មជាតិ។
(យ�ើ ងហៅម្ចាស់ ផ្ទះទាំងនេះថាជា “ម្ចាស់ ផ្ទះដែល
មានលក្ខណសម្បត្តិ។”) នៅពេលផ្លាស់ ទីទៅផ្ទះ
ថ្មីនៅក្នុងខោនធី ដដែល ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានលក្ខ
ណសម្បត្តិអាចផ្ទេរតម្លៃផ្ទះមានស្រាប់ របស់ ខ្លួន
ដែលជាប់ ពន្ធ ទៅផ្ទះផ្សេង ប្រសិ នប�ើ តម្លៃទីផ្សារ
នៃផ្ទះថ្មីគឺដូចគ្នា ឬតិចជាងផ្ទះដែលមានស្រាប់ ។
ទន្ទឹមនេះ រដ្ឋាភិបាលនៃខោនធី អាចអនុញ្ញាតឲ្យម្ចា
ស់ ផ្ទះដែលមានលក្ខណសម្បត្តិផ្ទេរតម្លៃផ្ទះដែល
ជាប់ ពន្ធរបស់ ពួកគេទៅផ្ទះនៅក្នុងខោនធី ពីផ្ទះនៅ
ក្នុងខោនធីផ្សេងបាន។ ខោនធី ដប់ ដែលអនុញ្ញាត
ការផ្ទេរដូច្នេះ។ ល�ើ កលែងតែនៅក្នុងករណីតិចតួច
ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានអាយុល�ើ សពី 55 ឆ្ំនា ឬមានពិ
ការធ្ងន់ធ្ងរអាចផ្ទេរតម្លៃជាប់ ពន្ធរបស់ ពួកគេតែម្ដង
ិ របស់ ពួកគេ។ ប្រអប់ នៅជិ ត (“អ្វីក�ើត
នៅក្នុងជីវត
ឡ�ើងនៅក្រោមច្បាប់ បច្ចុប្បន្ន?”) មានឧទាហរណ៍អំ
ិ នទាំងនេះ។
ពីរប�ៀបដំ ណ�ើរការរបស់ វធា

បន្ត

ពន្ធរបស់ ពួកគេនៅល�ើ ការទិ ញផ្ទះ។ ទីក្ រុង
និ ងខោនធីប្រមូលពន្ធពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិផ្ទះ 
និ ងអចលនទ្រព្យផ្សេងទ�ៀត។ ទូទាំងរដ្ឋ ពន្ធល�ើ
ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបានប្រមូលប្រាក់ប្រហែល
$1 ពាន់ លានដុល្លា រសម្រាប់ ទីក្ រុង និ ងខោនធី ។
ខោនធីគ្រប់ គ្រងពន្ធអចលនទ្រព្យ។ អ្នកវាយតម្លៃ
ប្រចាំខោនធី កំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យដែលជាប់ ព
ន្ធ។ ទូទាំងរដ្ឋ ការចំ ណាយរបស់ ខោនធីសម្រាប់ ការិ
យាល័ យអ្នកវាយតម្លៃ មានទឹកប្រាក់សរ ុបប្រហែល
$600 លានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ។
ពន្ធល�ើ ប្រាក់ ចំណូលផ្ទាល់ ខ្លួននៅរដ្ឋ
California ។ រដ្ឋប្រមូលពន្ធល�ើចំណូលផ្ទា
ល់ ខ្លួន ទៅល�ើ ចំណូលរកបាននៅក្នុងរដ្ឋ។
ប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបង់ ពន្ធអាចរ ួមមាន
ប្រាក់ចំណេញពីការលក់ផ្ទះ។ ពន្ធល�ើប្រា
ក់ចំណូលផ្ទាល់ ខ្លួនរកបានប្រាក់ជាង
$80 ពាន់ លានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ។

សំណ�ើ

ិ នពិ សេសសម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានល
ពង្រីកវធា
ិ ននេះធ្វើ វសោ
ិ ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុ
ក្ខណសម្បត្តិ។ វធា
ិ នពិសេសដែលផ្ដល់កា
ញ្ញរបស់ រដ្ឋ ដ�ើ ម្បីពង្រីកវធា
រសន្សំប្រាក់ពន្ធអចលនទ្រព្យទៅឲ្យម្ចាស់ ផ្ទះដែល
មានលក្ខណសម្បត្តិ នៅពេលពួកគេទិញផ្ទះផ្សេង។

ត�ើ មានអ្វីក�ើតឡ�ើងនៅក្រោមច្បាប់ បច្ចុប្បន្ន?

       ប្ដីឬប្រពន្ធដែលមានអាយុ 55 ឆ្ំនា ម្នា ក់បានទិញផ្ទះរបស់ ពួកគេកាលពី 30 ឆ្ំនា មុនក្នុងតម្លៃ $110,000 ដុល្លា រ។ នៅពេលនេះ
តម្លៃជាប់ ពន្ធផ្ទះរបស់ គេគឺ $200,000 ($110,000 បង្កើ នចំ នួន 2 ក្នុងមួយឆ្ំនា រយៈពេល 30 ឆ្ំនា )។ វិក្កយបត្រពន្ធអចលនទ្រព្យ
ប្រចាំឆ្ំនា របស់ ពួកគេគឺ $2,200 (1.1 ភាគរយនៃតម្លៃជាប់ ពន្ធ)។ ឥឡូវនេះ ផ្ទះរបស់ ពួកគេអាចលក់បាន $600,000។ ប្ដី ឬប្រពន្ធ
នេះកំពុងពិចារណាផ្លាស់ ទីទៅផ្ទះមួយឬពីរផ្សេងទ�ៀត។

•

•

ផ្ទះថ្លៃជាងមុ ន។ ជម្រើ សដំ បូងគឺត្វរូ ផ្លាស់ ទីទៅផ្ទះដែលមានតម្លៃ $700,000។ ការផ្លាស់ ទីលំនៅបែបនេះមិ នមាន
ិ នពិសេសទេ ព្រោះផ្ទះថ្មីគឺថ្លៃជាងផ្ទះចាស់ ។ ប្រសិ នប�ើ ប្ដីប្រពន្ធនេះធ្វើ ការផ្លាស់ ប្ដូរបែបនេះ
លក្ខណសម្បត្តិសម្រាប់ វធា
តម្លៃជាប់ ពន្ធនៃផ្ទះថ្មីគឺ $700,000 (តម្លៃទិញផ្ទះ)។ វិក្កយបត្រពន្ធអលចនទ្រព្យរបស់ ពួកគេនឹ ងក�ើនឡ�ើងដល់ $7,700។

ផ្ទះថោកជាងមុ ន។ ជម្រើ សទីពីរគឺត្វរូ ផ្លាស់ ទីទៅផ្ទះដែលមានតម្លៃ $450,000 ។ ក្នុងករណីនេះ វិធានពិសេសនឹ ងអនុវត្ត។
តម្លៃជាប់ ពន្ធសម្រាប់ ផ្ទះថ្មីរបស់ ពួកគេគឺ $200,000 (ដូចផ្ទះចាស់ ដែរ)។ វិក្កយបត្រពន្ធអលចនទ្រព្យរបស់ ពួកគេនឹ ងនៅ
$2,200 ដដែល។

ការវិភាគ
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ផ្លា ស់បរលក្ខ
ខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដ�ើម្បីផ្រទេ មូលដ្ឋា នពន្ធអ
ដូ ្
ចលនទ្រព្យរបស់ពក
ួ គេ ទៅជាអចលនទ្រព្យជំនស
ួ ។
ើ ប្រជាសិទ្ធិវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ការផ្តម
និ
ង
លក្ខ
នក
ុ ្ញ
្តិ ៈ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់ 

ចាប់ ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2019
ិ នការ ៖
ទៅ វធា

បន្ត

េតី អី� េកី តេឡីងេ�េ្រកាមសំ េណី្របជាមតិ 5?

េដាយេ្របី បី �្របពន�ដូចគា�ពីឧទាហរណ៍មុនេនះ ផ�ះបច�ុប្បន�របស់ ពួកេគមានតៃម�ែដលជាប់ ពន�ចំនួន

$200,000 េហីយតៃម�ទីផ�រគឺ $600,000។ េបី ពួកេគផា�ស់ ទីលំេ� តៃម�ជាប់ ពន�ៃនផ�ះថ�ីរបស់ ពួកេគគឺ៖
• អនុ ញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ ទីទៅកន្លែ
ងណាក៏ បាន នៅក្នុងរដ្ឋ ។
ផ� ះៃថ� ជាងមុ ន។ េបី បី �្របពន�ទិញផ�ះតៃម� $700,000 ដូេច�ះតៃម�ែដលជាប់ ពន�ៃនផ�ះថ�ីគឺ $300,000
ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានលក្ខ
(ដូច�នបងា�ញខាងេ្រកាម)។ វ�ក�យប្រតពន�អចលន្រទព្យ្របចាំឆាំ� របស់ ពួកេគគឺ $3,300។
េនះនឹ ងេ្រចី នជាងអ�ីែដលពួកេគ�នបង់ េ�ផ�ះមុនរបស់ ពួកេគ ($2,200)
ណសម្បត្តិអាចផ្ទេរតម្លៃ
ប៉ុែន�តិចជាងខាំ� ងជាងអ�ីែដលពួកេគនឹ ងទូទាំងេ�េ្រកាមច�ប់ បច�ុប្បន� ($7,700)។.
ផ្ទះជាប់ ពន្ធមានស្រាប់ រប
$300,000
$200,000
$100,000
ស់ ពួកគេទៅផ្ទះមួយទ�ៀត
$700,000
$600,000
តៃម�ជាប់ ពន�របស់ផ�ះថ�ី
តៃម�ជាប់ ពន�ពីមុនរបស់ផ�ះ
តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះថ�ី
តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះមុន
នៅកន្លែងណាក៏បាននៅក្នុងរដ្ឋ។
• អនុ ញ្ញាតឲ្យទិ ញផ្ទះដែលថ្លៃ
ផ� ះធូ រៃថ� ជាង។ េបី បី �្របពន�ទិញផ�ះតៃម� $450,000 តៃម�ជាប់ ពន�ៃនផ�ះថ�ីគឺ $150,000
ជាងមុ ន។ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមាន
(ដូច�នបងា�ញខាងេ្រកាម)។ វ�ក�យប្រតពន�អចលន្រទព្យ្របចាំឆាំ� របស់ ពួកេគគឺ $1,650។
េនះនឹ ងតិចជាងអ�ីែដលពួកេគ�នបង់ េ�ផ�ះមុនរបស់ ពួកេគ
លក្ខណសម្បត្តិអាចផ្ទេរត
និ ងអ�ីែដលពួកេគនឹ ងទូទាំងេ�េ្រកាមច�ប់ បច�ុប្បន� ($2,200)។.
ម្លៃផ្ទះមានស្រាប់ ដែលជាប់
$150,000
$200,000
75%
ពន្ធ (ដោយមានការកែ
$450,000
$600,000
តៃម�ជាប់ ពន�ពីមុនរបស់ផ�ះ
តៃម�ជាប់ ពន�របស់ផ�ះថ�ី
តម្រូវខ្លះៗ) ទៅផ្ទះ
តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះថ�ី
តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះមុន
ដែលកាន់ តែថ្លៃ។ តម្លៃ
ជាប់ ពន្ធដែលបានផ្ទេរពី
ផ្ទះមានស្រាប់ ទៅផ្ទះថ្មី 
ត្រូវបានកែតម្រូវពីក្រោមឡ�ើងល�ើ ។
ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ
តម្លៃជាប់ ពន្ធល�ើផ្ទះថ្មីគឺច្រើនជាងតម្លៃជាប់ ពន្ធរ
មានការកាត់ បន្ថយចំ ណូលពី ពន្ធអចលនទ្រព្យចំ
បស់ ផ្ទះពីមុនប៉ុន្តែតិចជាងតម្លៃទីផ្សារនៃផ្ទះ
ិ នការអាចមានឥ
ថ្មី។ ឧទាហរណ៍គឺមានបង្ហាញនៅក្នុងប្រអប់ នៅ ពោះរដ្ឋាភិ បាលក្នុងមូ លដ្ឋាន។ វធា
ជិ ត (“អ្វីក�ើតឡ�ើងនៅក្រោមសំ ណ�ើប្រជាមតិ
ទ្ធិពលច្រើ នទៅល�ើ ចំណូលពីពន្ធអចលនទ្រព្យ៖
លេខ 5?”)។
• មានការកាត់ បន្ថយពន្ធពីមនុ ស្ស
ដែលបានផ្លាស់ ទី លំ នៅដដែល។
• កាត់ បន្ថយពន្ធសម្រាប់ ផ្ទះទិញថ្មីដែលមានត
ឥឡូវនេះ ម្ចាស់ ផ្ទះប្រហែល 85,000
ម្លៃតិ ចជាង។ នៅពេលម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានល
នាក់ដែលមានអាយុច្រើ នជាង 55 ឆ្ំនា ផ្លាស់ ទី
ក្ខណសម្បត្តិផ្លាស់ ទីទៅផ្ទះដែលមានតម្លៃតិច
ទៅផ្ទះផ្សេងក្នុងមួយឆ្ំនា ៗ ដោយមិ នមានការអនុ
ជាង តម្លៃជាប់ ពន្ធដែលបានផ្ទេរពីផ្ទះមានស្រា
គ្រោះពន្ធអចលនទ្រព្យ។ អ្នកផ្លាស់ ទីលំនៅទាំង
ប់ ទៅផ្ទះថ្មីត្រូវបានកែតម្រូវចុះក្រោម។ ឧទាហរ
នេះភាគច្រើ នត្រូវបង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យកាន់ តែខ្ព
ណ៍គឺមានបង្ហាញនៅក្នុងប្រអប់ នៅជិ ត (“អ្វីក�ើ
ិ នការនេះ ពន្ធល�ើអចលនទ្រ
ស់ ។ នៅក្រោមវធា
តឡ�ើងនៅក្រោមសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 5?”)។
ព្យរបស់ ពួកគេនឹ ងទាបជាងមុនច្រើ ន។ នេះនឹ ង
• ដកដែនកំ ណត់ ល�ើ ចំនួនដងដែលម្ចាស់ ផ្ទះអា
កាត់បន្ថយចំ ណូលពីពន្ធអចលនទ្រព្យ។
ិ នពិ សេស។ មិ នមានដែនកំណ
ចប្រើ ប្រាស់ វធា
• ពន្ធអាចកាន់ តែខ្ពស់ជាងមុ នពី តម្លៃផ្ទះដែលថ្លៃ
ត់ល�ើចំនួនដងម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានលក្ខណសម្ប
ិ នការ
ជាងមុ ន និ ងអគារផ្ទះកាន់ តែច្រើ ន។ វធា
ត្តិអាចផ្ទេរតម្លៃជាប់ ពន្ធរបស់ ពួកគេទេ។
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ផ្លា ស់បរលក្ខ
ខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដ�ើម្បីផ្រទេ មូលដ្ឋា នពន្ធអ
ដូ ្
ចលនទ្រព្យរបស់ពក
ួ គេ ទៅជាអចលនទ្រព្យជំនស
ួ ។
ើ ប្រជាសិទ្ធិវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ការផ្តម
និ
ង
លក្ខ
នក
ុ ្ញ
្តិ ៈ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់ 

នេះនឹ ងធ្វើ ឲ្យមនុស្សកាន់ តែច្រើនលក់ផ្ទះ
ិ ដោយសារតែ
របស់ ពួកគេ និ ងទិញផ្ទះផ្សេងវញ
ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ ពួកគេក្នុងការធ្វើ ដូ
ច្នោះ។ ចំ នួនអ្នកផ្លាស់ ទីលំនៅអាចក�ើនឡ�ើងប្រ
ហែលពីរឬបី មឺ៉ននាក់។ មនុស្សកាន់ តែច្រើនដែ
លមានចំ ណាប់ អារម្មណ៍ល�ើ ការទិញនិ ងលក់ផ្ទះ 
នឹ ងមានឥទ្ធិពលខ្លះមកល�ើ តម្លៃផ្ទះ និ ងអគារផ្ទះ។
ការក�ើនតម្លៃផ្ទះ និ ងអគារផ្ទះនឹ ងនាំឲ្យមានចំ ណូ
លពន្ធអលចនទ្រព្យកាន់ តែច្រើន។
ការបាត់បង់ ចំណូលពីមនុស្សដែលបាន
ផ្លាស់ ទី នឹ ងធំ ជាងការចំ ណេញពីតម្លៃផ្ទះ 
និ ងអគារផ្ទះដែលមានតម្លៃថ្លៃជាង។ នេះមានន័ យថា
ិ នការនឹ ងកាត់បន្ថយពន្ធអចលនទ្រព្យសម្រា
វធា
ប់ រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន។ ក្នុងពីរឬបី ឆ្ំនា ដំ បូង
សាលារ�ៀននិ ងរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានផ្សេ
ងទ�ៀត ប្រហែលជានឹ ងបាត់បង់ ចំណូលជាង
$100 លានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ។ យូរទៅ
ការបាត់បង់ ទាំងនេះនឹ ងក�ើនឡ�ើង នាំឲ្យសាលារ�ៀន
និ ងរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានផ្សេងទ�ៀតបាត់បង់ ប្រាក់
ប្រហែល $1 ពាន់ លានដុល្លា រ ក្នុងមួយឆ្ំនា (ក្នុងប្រា
ក់ដុល្លា របច្ចុប្បន្ននេះ)។
ការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋ កាន់ តែច្រើ នសម្រាប់
សាលារ�ៀន។ ច្បាប់ បច្ចុប្បន្នតម្រូវឲ្យរដ្ឋផ្ដល់
មូលនិ ធិកាន់ តែច្រើនទៅដល់ សាលារ�ៀនមួ
យចំ នួនធំ ដ�ើម្បីគ្របដណ្ដប់ ល�ើការបាត់បង់
ពន្ធអចលនទ្រព្យរបស់ ពួកគេ។ ជាលទ្ធផល
ការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋសម្រាប់ សាលារ�ៀន
នឹ ងក�ើនឡ�ើង ជាង $100 លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្ំនា
នៅពីរឬបី ឆ្ំនា ដំ បូង។ យូរទៅ ការចំ ណាយកាន់ តែ
ច្រើ នរបស់ រដ្ឋល�ើ សាលារ�ៀន នឹ ងក�ើនឡ�ើងរហូតដល់
ប្រហែល $1 ពាន់ លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្ំនា ក្នុង
ទឹកប្រាក់ដុល្លា របច្ចុប្បន្ននេះ។ (នេះគឺតិចជាង 1
ិ របស់ រដ្ឋ។)
ភាគរយនៃថវកា
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បន្ត

បង្កើ នចំ ណូលពី ពន្ធផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ អចលនទ្រព្យ។
ិ នការនេះនឹ ងបង្កើ នការលក់ផ្ទះ ហ�ើយវាក៏នឹងប
វធា
ង្កើ នពន្ធផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យដែលបានប្រមូល
ដោយក្ រុង និ ងខោនធីផងដែរ។ ការក�ើនចំ ណូល
នេះអាចនឹ ងមានចំ នួនប្រហែលរាប់ សិបលានដុល្លា រ
ក្នុងមួយឆ្ំនា ។
បង្កើ នចំ ណូលពី ពន្ធល�ើ ប្រាក់ ចំណូល។
ិ នការនេះនឹ ងបង្កើ នចំ នួនផ្ទះលក់
ដោយហេតុថា វធា
ក្នុងមួយឆ្ំនា ៗ វានឹ ងអាចបង្កើ នចំ នួនអ្នកបង់ ពន្ធដែល
ត្រូវបង់ ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលបានមកពីប្រាក់ចំណេ
ញក្នុងការលក់ផ្ទះរបស់ ពួកគេផងដែរ។ នេះប្រហែល
បង្កើ នចំ ណូលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលរបស់ រដ្ឋចំនួនប្រ
ហែលរាប់ សិបលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ។
ការចំ ណាយរដ្ឋ បាលកាន់ តែខ្ពស់សម្រាប់ ខោនធី ។
អ្នកវាយតម្លៃប្រចាំខោនធី នឹងត្រូវបង្កើ តដំ ណ�ើរការ
ដ�ើ ម្បីគណនាតម្លៃផ្ទះជាប់ ពន្ធដែលបានគ្រប់ ដណ្ដប់
ិ នការនេះ។ នេះនឹ ងនាំឲ្យមានការចំ ណាយ
ដោយវធា
មួយដងសម្រាប់ អ្នកវាយតម្លៃប្រចាំខោនធី ក្នុងទឹក
ប្រាក់ រាប់ សិបលានដុល្លារ ឬច្រើ នជាងនេះ ដោយ
មានការក�ើនថ្លៃចំណាយជាបន្តបន្ទាប់ តិចតួច។

ចូលម�ើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់បញ្ជី
នៃគណៈកម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ ចូលទៅកាន់ http://www.fppc.ca.gov/
ឬជំទាស់វធា
transparency/top‑contributors/nov-18-gen.html
ិ គទានកំពល
ដ�ើម្បីចល
ូ ទៅកាន់អក
្ន រ ួមវភា
ូ ទាំង
10 របស់គណៈកម្មា ធិការ។
ប្រសិនប�ើអក
្ន ចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេញនៃវិធានការ
រដ្ឋ សូមទូរស័ព ្ទមករដ្ឋលេខាធិការតាមលេខ
(888) 345-4917 ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល
vigfeedback@sos.ca.gov ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹងត្ រូវបាន
ផ្ញើជន
ូ អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។
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ផ្លា ស់បរលក្ខ
ខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដ�ើម្បីផ្រទេ មូលដ្ឋា នពន្ធអ
ដូ ្
ចលនទ្រព្យរបស់ពក
ួ គេ ទៅជាអចលនទ្រព្យជំនស
ួ ។
ើ ប្រជាសិទ្ធិវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ការផ្តម
ុ ្ញ និងលក្ខនក
្តិ ៈ

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 5 ★

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ផ្ដល់ដល់ មនុស្សចាស់ ទាំងអស់ (អាយុ 55 ឆ្ំនា ឡ�ើង) និ ង
ជនដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរនូវសិ ទ្ធិដ�ើម្បីផ្លាស់ ទីលំ នៅដោយមិ នមានការពិន័យ
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ5 ដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតសម្រាប់ ភាពត្រឹមត្រូ
វចំ ពោះពន្ធអចលទ្រព្យ លុបបំបាត់ “ការពិន័យល�ើការផ្លាស់ ទីលំ នៅ”
ដែលមានស្រាប់ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ដ�ើ ម្បីការពារមនុស្សចាស់ (អាយុ 55
ឆ្ំនា ឡ�ើង) និ ងជនដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលចង់ ផ្លាស់ ទីលំ នៅទៅផ្ទះ
ដែលកាន់ តែមានសុវត្ថិភាព ងាយស្រួល ឬជិ តក្ រុមគ្រួសាររបស់ ពួកគេ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ5 កំណត់កម្រិតពិន័យពន្ធអចលនទ្រព្យដែលពួកគេអាចនឹ
ងប្រឈម ប្រសិ នប�ើពួកគេទិញផ្ទះមួយទ�ៀត នៅក្នុងខោនធី ណាមួយនៃរដ្ឋ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 លុបបំបាត់ឧបសគ្គក្នុងការផ្លាស់ ទីលំ នៅសម្រាប់ មនុ
ស្សចាស់ (អាយុ 55 ឆ្ំនា ឡ�ើង)
មនុស្សចាស់ រាប់ លាននាក់ដែលរស់ នៅ California រស់ នៅក្នុងផ្ទះ
ដែលមិ នសមរម្យចំ ពោះតម្រូវការរបស់ ពួកគាត់—វាអាចធំ ពេក
មានជណ្ដើ រច្រើនពេក ឆ្ងាយពេកពីក្ រុមគ្រួសារ និ ងមនុស្សជាទីស្រលាញ់ ជាដ�ើម។
នៅក្រោមសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ5 ម្ចា ស់ ផ្ទះដែលមានវ ័យចាស់ (អាយុ 55 ឆ្ំនា ឡ�ើង )
នឹ ងអាចផ្ទេរតម្លៃផ្ទះជាប់ ពន្ធបច្ចុប្បន្នរបស់ ពួកគេបាន ទោះពួកគេផ្ទេរទៅនៅទីណាក៏
ដោយនៅក្នុងរដ្ឋ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ពង្រឹងភាពអង់ អាចដល់ អ្នកចូលនិ វត្តដែលមានចំ ណូ
លថេរ
អ្នកចូលនិ វត្តភាគច្រើនដែលមានចំ ណូលថេរ ជាញឹ កញាប់ បានមកពីប្រាក់ចូល
និ វត្តន៍ និ ង/ប្រាក់សង្គមកិច្ច។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ5 លុបបំបាត់លទ្ធភាពនៃកា
របង្កើនពន្ធអចលនទ្រព្យ 100%, 200%, ឬសូម្បីតែ 300% ដែលគ្រូបង្រៀន
អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យ ប៉ូលិស និ ងអ្នកចូលនិ វត្តផ្សេងទ�ៀតត្រូវតែបង់ ប្រាក់ ប្រសិ ន
ប�ើពួកគេចង់ លក់ផ្ទះបច្ចុប្បន្នរបស់ ពួកគេ ដ�ើម្បីទិញផ្ទះនៅកន្លែងផ្សេងទ�ៀតនៅ
រដ្ឋ California ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ការពារប្រឆាំងនឹ ងមូលដ្ឋា នពន្ធអចលនទ្រព្យ
“ការពិន័យល�ើការផ្លាស់ ទីលំ នៅ”
នៅក្រោមច្បាប់ California បច្ចុប្បន្ន ពន្ធអចលនទ្រព្យត្រូវបានកាត់ទុកក្នុងភា
គរយតូចមួយនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅពេលទិញ។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ ថាជា
“មូលដ្ឋា នពន្ធអចលនទ្រព្យ”។ ល�ើសពីនេះ មានការកម្រិតតិចតួចអំ ពីការប
ង្កើនពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្ំនា ។ មនុស្សចាស់ និ ងជនដែលមានពិការភាពធ្ងន់
ធ្ងរដែលមានចំ ណូលថេរ និ ងមិ នអាចមានលទ្ធភាពបង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យធំ ៗ

បាន។ ប៉ុន្តែប្រសិ នប�ើពួកគេជ្រើសរ�ើសផ្លាស់ ទីលំ នៅទៅផ្ទះថ្មី “មូលដ្ឋា នពន្ធ”
របស់ ពួកគេក�ើនឡ�ើងយ៉ា ងខ្ំលា ង ដោយសារការក�ើនតម្លៃផ្ទះនៅប៉ុន្មានទសវត្សចុ
ងក្រោយនេះ។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ5 ការពារពលរដ្ឋ California ទាំងនេះពី 
“ការពិន័យល�ើការផ្លាស់ ទីលំ នៅ” ដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរក្សាបាននូវមូលដ្ឋា ន
ពន្ធទាបជាង និ ងត្រឹមត្រូវជាង។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍ នៃសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 13
នាំឲ្យមានស្ថេរភាពពន្ធ និ ងភាពស្ងប់ចិត្ត
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ5 លុបបំបាត់ “ការពិន័យល�ើការផ្លាស់ ទីលំ នៅ”
ដែលមាននៅថ្ងៃនេះ ដែលរ ួមចំ ណែកដល់ កង្វះលំនៅដ្ឋា ននៅក្នុងរដ្ឋ
California។ ដូចគ្នា នឹ ងសំ ណប្រជាមតិ 13 (1978) ដែលបានបង្កា រមនុស្ស
ចាស់ រាប់ លាននាក់ពីការកាត់ប្រាក់ពន្ធពីផ្ទះរបស់ ពួកគាត់ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ
5 នឹ ងជួយមនុស្សរាប់ លាននាក់ថែមទ�ៀត នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ5 នឹ ងជួយកាត់បន្ថយកង្វះខាតលំ នៅដ្ឋា នហ�ើយនឹ ងនាំម
កនូវស្ថេរភាព និ ងសន្តិភាពក្នុងចិ ត្តសម្រាប់ គ្សា
រួ រថ្នា ក់កណ្ដាល និ ងគ្រួសារអ្នក
ធ្វើការរាប់ លានគ្រួសារទូទាំងរដ្ឋ California ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ពង្រឹងភាពអង់ អាចដល់ ជនដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ដែលជាប់ នៅក្នុងផ្ទះដែលមិ នសមរម្យ
ជនដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ California រស់ នៅក្នុងផ្ទះ
ដែលលែងមានសុវត្ថិភាព ឬលែងងាយស្រួលសម្រាប់ ពួកគេទ�ៀតហ�ើយ ប៉ុន្តែ
ពួកគេមិ នមានលទ្ធភាពផ្លាស់ ប្ដូ រទីលំ នៅទេ ដោយសារពន្ធអចលនទ្រព្យអាច
ក�ើនឡ�ើងខ្ំលា ងប្រសិ នប�ើពួកគេទិញផ្ទះថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងរដ្ឋ California ។
ករណីនេះនៅតែអាចក�ើតមានឡ�ើង ទោះបីពួកគេផ្លាស់ ទីទៅរស់ នៅផ្ទះដែលមិ
នសូវថ្លៃក៏ដោយ។ នៅក្រោមសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ5 ម្ចា ស់ ផ្ទះដែលមានពិការ
ភាពធ្ងន់ធ្ងរនឹ ងអាចផ្លាស់ ទីលំ នៅទៅផ្ទះដែលកាន់ តែសមរម្យដោយមិ នទទួល 
“ការពិន័យល�ើការផ្លាស់ ទីលំ នៅ។”
PENNY LILBURN, នាយកប្រតិបត្តិ
Highland Senior Center
KYLE MILES, មេបញ្ជាការ
AMVETS នាយកដ្ឋា ន California
SUSAN CHANDLER, ប្រធាន
Californians for Disability Rights, Inc.

★ ទឡកហី្ រណ៍តបត ដ�ើម្បីគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 5 ★

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 មិ នជួយដល់ មនុស្សចាស់ ដែលមានចំ ណូលទាបភាគ
ច្រើនទេ ប៉ុន្តែវាជួយដល់ ផលប្រយោជន៍ អចលនទ្រព្យសាជី វកម្មដែលផ្ដល់មូល
និ ធិទៅវា។
អត្ថប្រយោជន៍ អចលនទ្រព្យនៅពីក្រោយសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 គឺ
កំពុងតែព្យាយាមបន្លាចមនុស្សចាស់ ជាមួយនឹ ងការភូ តកុហក។
ច្បាប់ បច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាត រួចហ�ើយ ដល់ អ្នកបង់ ពន្ធដែលជាមនុស្សចាស់
និ ងជនដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដ�ើម្បីរក្សាការល�ើកលែងពន្ធអចលនទ្រព្យ
នៅពេលពួកគេផ្លាស់ ទីលំ នៅ។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 គឺប្លែកពីគេ—វាជាការ
សម្រាកពន្ធថ្មីសម្រាប់ អ្នកមានចំ ណូលខ្ពស់បំផុត ដែលបន្តទិញផ្ទះធំ ៗ និ ងថ្លៃៗ
បន្ទាប់ ពីមានអាយុ 55 ឆ្ំនា ។
“Gary Passmore ប្រធានសមាជ California សម្រាប់ មនុស្សចាស់  ថ្លែងថា”
ត�ើហេតុអ្វីបានជាផលប្រយោជន៍ អចលនទ្រព្យប្រើប្រាស់ មនុស្ស
ចាស់ និ ងជនដែលមានពិការភាពជាវត្ថុបញ្ំ ចា ដ�ើម្បីលក់ ផ្ទះថ្លៃជាងមុន
។មនុស្សចាស់ បានចូលនិ វត្តរ ួចហ�ើយ នៅផ្ទះសមធម៌ របស់ ពួកគេ 
ដោយមិ នមាន ‘ការពិន័យល�ើការផ្លាស់ ទីលំ នៅ។’ ពួកគេប្រឌិ តវាឡ�ើង។
ប្រឆាំងសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5!”
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ធ្វើឲ្យការការពារអគ្គីភ័យ ការថែទាំសុខភាព
និ ងសាលារ�ៀនរបស់ យ�ើ ង មានហានិ ភ័យ ព្រោះវាស្រូបយកប្រាក់
$1 ពាន់ លានដុល្លារពីក្ រុង និ ងខោនធី ។
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ពលរដ្ឋវ ័យក្មេងនៅ California មានការពិបាកក្នុងការទិញផ្ទះដំ បូងរបស់ ពួក
គេ។ មនុស្សចាស់ ជនដែលមានពិការភាពនិ ងគ្រួសារជាច្រើនមិ នអាចមានលទ្ធ
ភាពរកអាផាតមិ នដែលមានសុវត្ថិភាពបានទេ។ វាជាការខុសឆ្គងដែលមានអត្ថ
ប្រយោជន៍ អចលនទ្រព្យនៅពីក្រោយវិធានការនេះ ដែលធ្វើឲ្យលំ នៅដ្ឋា នកាន់ តែ
ថ្លៃឡ�ើងៗ។
Melinda Dart គ្រូបង្រៀនបឋមចូលនិ វត្តថ្លែងថា“ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនចូលនិ វ
ត្ត ខញុំ្បារម្ភអំពីការបង់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ និ ងកំពុងរក្សាទុកប្រាក់ចូលនិ វត្តន៍ខ្លះ
ៗសម្រាប់ កូនរបស់ ខញុំ្។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 នឹ ងមិ នជួយខ្ញុំទាល់ តែសោះ 
ហ�ើយវាមិ នគួរនិ យាយថា វាជួយខ្ញុំទេ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ត្រូវបានជំ ទាស់ ដោយគ្រូបង្រៀន គិលានុដ្ឋា ក
អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ និ ងមេធាវីសម្រាប់ មនុស្សចាស់ និងលំ នៅដ្ឋា ន
ព្រោះថាវាជាការបោកប្រាក់។ សូមចូលរ ួមជាមួយយ�ើងក្នុងការបោះឆ្នោ តប្រឆាំង
នឹ ងលេខ 5 ។
NAN BRASMER, ប្រធាន
សម្ពន្ធ California សម្រាប់ ជនជាតិអាមេរិកដែលចូលនិ វត្ត
HELEN HUTCHISON, ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោ តស្ត្រីនៃCalifornia
TIM GAGE, អតីតនាយក
នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុ California

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

ផ្លា ស់បរលក្ខ
ខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដ�ើម្បីផ្រទេ មូលដ្ឋា នពន្ធអ
ដូ ្
ចលនទ្រព្យរបស់ពក
ួ គេ ទៅជាអចលនទ្រព្យជំនស
ួ ។
ើ ប្រជាសិទ្ធិវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ការផ្តម
ុ ្ញ និងលក្ខនក
្តិ ៈ

សំណ�ើប្រជាមតិ

5

★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 5 ★

ប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5
យ�ើងជំ រ ុញឲ្យបោះឆ្នោ តប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5
សម្រាប់ ហេតុផលសាមញ្ញមួយ។ យ�ើងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរចំ ពោះលំនៅដ្ឋា នដែលអា
ចទិញបាននៅរដ្ឋ California ហ�ើយសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 នឹ ងមិ នបានធ្វើអ្វី 
ដ�ើម្បីជួយសម្រាលវិបត្តិនេះទេ
អ្វី ដែលសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 នឹ ងធ្វើ ៖
• សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 នឹ ងបន្តដំឡ�ើងការចំ ណាយល�ើលំ នៅដ្ឋា ន។
• សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 អាចនាំឲ្យបាត់បង់ ប្រាក់រាប់ រយលានដុល្លារ ហ�ើយ
ក្នុងនោះ $1 ពាន់ លានដុល្លារ ល�ើប្រាក់ចំណូលក្នុងមូលដ្ឋា នសម្រាប់ សាលា
រ�ៀនរដ្ឋផងដែរ។
• សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 នឹ ងធ្វើឲ្យបាត់បង់ ចំណាយល�ើសេវាកម្មក្នុងមូ
លដ្ឋា ន រ ួមមានអគ្គីភ័យ ប៉ូលិស និ ងការថែទាំសុខភាព រហូតដល់
$1 ពាន់ លានដុល្លារ។
• សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ផ្ដល់នូវការសម្រាកពន្ធដ៏ធំសម្រាប់ អ្នកមាននៅរដ្ឋ
California ។
• សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យ ដែលជាអ្នក
ឧបត្ថមតែ
្ភ មួយគត់នៃការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត។
យ�ើងជំ រ ុញឲ្យបោះឆ្នោ តប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ដោយសារវាមិ នបា
នបំ ពេញនូវចំ នុចខាងក្រោម៖
• វាមិ នសាងសង់ អគារថ្មីណាមួយទេ។
• វាមិ នជួយដល់ អ្នកទិញផ្ទះដំ បូងទេ។
• វាមិ ននាំឲ្យថ្លៃឈ្នួលផ្ទះចុះថោកទេ។
• វាមិ នដោះស្រាយការឥតមានផ្ទះសម្បែងឡ�ើយ។
មេធាវីផ្នែកលំ នៅដ្ឋា នបញ្ជាក់ច្បាស់ ៖ Shamus Roller
មកពីគម្រោងច្បាប់ លំនៅដ្ឋា នជាតិ និ ងជាជ�ើងឯកសម្រាប់ លំនៅដ្ឋា នដែលមាន
តម្លៃសមរម្យថ្លែងថា “សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 មិ នធ្វើអ្វីដ�ើ ម្បីលំ នៅដ្ឋា នតម្លៃស
មរម្យទេ ហ�ើយថែមទាំងធ្វើឲ្យស្ថា នភាពកាន់ តែអាក្រក់ឡ�ើងថែមទ�ៀតផង។” ។
សម្រាប់ រយៈពេល 30 ឆ្ំនា ចុងក្រោយនេះ ម្ចា ស់ ផ្ទះវ ័យចំណាស់ ដែលផ្លាស់
ទីលំ នៅទៅផ្ទះតូចជាង និ ងថោកជាង អាចយកពន្ធអចលនទ្រព្យបច្ចុប្បន្នរ
បស់ ពួកគេទៅជាមួយពួកគេ ដែលជាការល�ើកទឹកចិ ត្តដ�ើម្បីទុកផ្ទះធំ ជាង និ
ងថ្លៃជាងសម្រាប់ គ្សា
រួ រវ ័យក្មេង។ ម្ចា ស់ ផ្ទះទាំងនេះអាចធ្វើដូច្នេះបាន ម្ដង
ិ របស់ ពួកគេ។ នេះជាការបន្តសំណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 13។
នៅក្នុងមួយជី វត

ប៉ុន្តែសំណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ផ្លាស់ ប្ដូរសមីការនេះ។ ប្រសិ នប�ើវាត្រូវបានអនុម័ត
ម្ចា ស់ ផ្ទះដែលមានអាយុល�ើ ស 55 ឆ្ំនា អាចប្រើប្រាស់ ការសម្រាកពន្ធរបស់ ពួកគេ 
ដ�ើម្បីបន្តការទិញផ្ទះថ្លៃជាង ម្ដងហ�ើយ ម្ដងទ�ៀត នៅកន្លែងណាក៏បាននៅក្នុងរដ្ឋ
California ។ ទន្ទឹមនេះ អ្នកទិញផ្ទះដែលមានវ ័យក្មេង ល�ើកដំបូង
ដែលមានចំ ណូលតិចតួច នឹ ងប្រឈមមុខនឹ ងតម្លៃផ្ទះកាន់ តែខ្ពស់ ហ�ើយអ្នកជួលនឹ ងកាន់
តែពិបាកក្លាយជាម្ចា ស់ ផ្ទះ។
អ្នកវិភាគច្បាប់ California មិ នមានបក្សថ្លែងថា សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 នឹ
ងបណ្ដាលឲ្យខាតបង់ ប្រាក់ចំណូលយ៉ា ងច្រើននៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន។ នោះជាមូល
ហេតុដែលអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ គ្រូបង្រៀន និ ងគិលានុបដ្ឋា កសុទតែ
្ធ និ យាយថា
ប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ។ ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះនឹ ងនាំឲ្យមា
នការកាត់បន្ថយសេវាសាធារណៈសំ ខាន់ ៗ រ ួមមានការការពារអគ្គីភ័យ
ការការពាររបស់ ប៉ូលិស និ ងការថែទាំសុខភាពជាដ�ើម។ មូលនិ ធិសាលារដ្ឋមា
នប្រភពសំ ខាន់ មកពីពន្ធអចលនទ្រព្យក្នុងមូលដ្ឋា ន។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5
មានន័ យថា មានប្រាក់ចំណូលក្នុងមូលដ្ឋា នតិចសម្រាប់ សាលារដ្ឋរបស់ យ�ើ ង។
“ការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលប៉ ះពាលដល់ សហគមន៍ របស់ យ�ើ ងប៉ុន្មាន
ឆ្ំនា កន្លងមកនេះ តម្រូវឲ្យមានការប្រើធនធានក្នុងមូលដ្ឋា នកាន់ តែច្រើ ន
—មិ នមែនកាន់ តែតិចទេ—។ Brian Rice, ប្រធានសមាគមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យជំ
នាញ California “យ�ើងមិ នអាចប្រើប្រាស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5” បានទេ ។
អ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ ពីផ្នែកអចលនទ្រព្យ ដែលចង់ ប្រើប្រាស់
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 នៅល�ើសន្លឹកឆ្នោ ត បានសម្រេចចិ ត្តទាញយកផលចំ
ណេញពីអ្នកដទៃ។ ហេតុអ្វី? អ្នកត្រូវសួរពួកគេ។ ប៉ុន្តែយ�ើ ងគិតថា វាត្រូវតែពាក់
ព័ន្ធនឹងផលចំ ណេញរបស់ ពួកគេ។
យ�ើងមិ នអាចប្រើប្រាស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 បានទេ។
សូមចូលរ ួមជាមួយយ�ើង និ ងបោះឆ្នោ តប្រឆាំង។
ស្វែងយល់ បន្ថែមដោយចូលម�ើល www.noprop5.com
CAROL KIM, សមាជិ កក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធថ្នា ក់កណ្ដាល
SHAMUS ROLLER, នាយកប្រតិបត្តិ
គម្រោងច្បាប់ លំនៅដ្ឋា នជាតិ
GARY PASSMORE, ប្រធាន
សមាជនៃព្រឹទ្ធា ចារ្យរដ្ឋ California

★ ទឡកហី្ រណ៍តបត ដ�ើម្បីប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 5 ★

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ជួយពលរដ្ឋ CALIFORNIA
ដែលចង់ មានឱកាសផ្លាស់ ទីលំ នៅ
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ដែលជា គំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវល�ើពន្ធអច
លនទ្រព្យលុបបំបាត់ “ការពិន័យល�ើការផ្លាស់ ទីលំ នៅ” ដែលបច្ចុប្បន្នប៉ះពាល់ ដ
ល់ មនុស្សចាស់ (អាយុ 55 ឆ្ំនា ឡ�ើង) និ ងជនដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលរស់
នៅរដ្ឋ California ដែលមានអារម្មណ៍ថា ជាប់ នៅក្នុងផ្ទះ ហ�ើយលែងចង់ បាន
ឬដែលមិ នត្រឹមត្រូវសម្រាប់ តម្រូវការរបស់ ពួកគេ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 អនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋវ ័យចំណាស់ នៅ California
លក់ផ្ទះបច្ចុប្បន្នរបស់ ពួកគេ និ ងទិញលំ នៅដ្ឋា នបឋមថ្មី—ដោយមិ នប្រឈមនឹ ង
“ការពិន័យល�ើការផ្លាស់ ទីលំ នៅ” ពន្ធអចលនទ្រព្យ។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ
5 ធ្វើឲ្យកាន់ តែមានតម្រូវការកាន់ តែធំ ល�ើលំនៅដ្ឋា នសម្រាប់ គ្សា
រួ រផ្សេងទ�ៀត
រ ួមទាំងអ្នកទិញនិ ងអ្នកជួលផ្ទះល�ើកដំ បូងផងដែរ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 មិ នដំ ឡ�ើងការចំ ណាយល�ើលំ នៅដ្ឋា នទេ។
ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះមិ នដំ ឡ�ើងការចំ ណាយល�ើលំ នៅដ្ឋា នទេ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 មិ នយកមូលនិ ធិពីសុវត្ថិភាពសាធារណៈទេ
ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះមិ នយកមូលនិ ធិចេញពីនាយកដ្ឋា នប៉ូលិស
ឬថែទាំសុខភាពទេ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 មិ នយកមូលនិ ធិពីសាលារដ្ឋទេ។
ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះមិ នយកមូលនិ ធិចេញពីសាលារ�ៀនរដ្ឋទេ។

អ្នកសេដ្ឋកិច្ចឈានមុខគេនៅ CALIFORNIAថ្លែងថា សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ
5 នឹ ងបង្កើនចំ ណូលរដ្ឋ
ការពិនិត្យម�ើលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចល�ើសំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខ 5 ដែលបានធ្វើដោយ
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចល្បីពីររ ូបនៅក្នុងរដ្ឋ បានសន្និដ្ឋា នថា ការអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចាស់
ជនដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ និ ងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ
ផ្លាស់ ទីលំ នៅ នឹ ងបង្កើនចំ ណូលពន្ធ និ ងផ្ដល់មូលនិ ធិកាន់ តែច្រើ នសម្រាប់ សេវា
សាធារណៈដែលចាំបាច់ បំផុត។
ប្រសិ នប�ើមនុស្សចាស់ អាចផ្លាស់ ទីលំ នៅទៅផ្ទះថ្មីទីមួយបាន ដែលសាកស
មនឹ ងតម្រូវការរបស់ ពួកគាត់ជាងមុន (ដូចជាបន្ថយទំហំក្រោយពេលកូនៗ
ចេញពីផ្ទះ) នោះផ្ទះរបស់ ពួកគាត់នឹងរកប្រាក់ចំណូលពន្ធបានកាន់ តែច្រើ ន
នៅពេលលក់ទៅអ្នកទិញថ្មី។
MARILYN MARKHAM, សមាជិ កក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល
សម្ពន្ធមេធាវីសម្រាប់ មនុស្សចាស់ នៅ California
TOM CAMPBELL, Ph.D., សាស្រ្តា ចារ្យសេដ្ឋកិច្ច
MICHAEL C. GENEST, អតីតនាយក
នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ California

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

ទឡក
ហី្ រណ៍
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បំបាត់ចោលមូលនិធិការជួសជុលផ្លូវ និងគមនាគមន៍មួយចំនួន។
តម្រូវឲ្យមានពន្ធប្រេងឥន្ធនៈ និងថ្លៃរថយន្តមួយចំនួន
ត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គបោះឆ្នោ ត។ ការផ្តើមប្រជាសិទវ្ធិ សិ ោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញ។

ចំណងជ�ើង និងសេចក្ស
ដី ង្ខេបផ្លូវការ 

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើញនៅល�ើ គេហទំ ព័រ របស់ រដ្ឋ លេខាធិ ការតាមអាសយដ្ឋាន
http://voterguide.sos.ca.gov ។

• លុបចោលច្បាប់ ពន្ធសដី ព
្ ីគមនាគមន៍ និ ងមាត្រាថ្លៃឈលឆ្នាំ
្នួ
2017ដែលចំ ណាយសម្រាប់ ការជួសជុល និ ងការកែលម្អផ្លូវ
ថ្នល់ក្នុងមូលដ្ឋា ន មហាវិថីរដ្ឋ និ ងគមនាគមន៍ សាធារណៈ។  

ិ នការណាមួយឱ្យប្រើ ពន្ធឬ
• តម្រូវឱ្យអង្គនិតិបញ្ញតតិដា
្ ក់វធា
ថ្លៃឈលកំ
ណត់ជាក់លាក់ អំ ពីប្រេងឥន្ធនៈ ឬប្រេងម៉ាស៊ូតឬ
្នួ
សិ ទ្ធិពិសេសដ�ើ ម្បីប្រតិបត្តិរថយន្ត មួយនៅល�ើ ផ្លូវសាធារណៈ
ទៅឱ្យអង្គបោះឆ្នោត សម្រាប់ ការយល់ ព្រម។

សេចកស
្តី ង្ខេបការវាយតម្លៃនៃការវិភាគរបស់អង្គ នីតប
ិ ញ ្ញត្តិនៃ
ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធសទ
ុ នៃ
្ធ រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន និងរដ្ឋ៖

យអង្គនិតិបញ្ញតតិឆ្នា
្ ំ 2017 ។ ចំ ណូលទាំងនេះជាចម្បងនឹ ង
ត្រូវចំ ណាយ សម្រាប់ ការថែទាំមហាវិថីនិងជួសជុលផ្លូវក៏ដូច
ិ ីផ្លូវឆ្លងកាត់ផងដែរ។
ជា កម្មវធ

• លក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលអ្នកបោះឆ្នោតយល់ ព្រមថ្
មី ឬបង្កើន ល�ើ ពន្ធប្រេងឥន្ធនៈ និ ងរថយន្តដែលត្រូវបាន
អនុម័តដោយអង្គនីតិបញ្ញតតិ្នាពេលអនាគត
អាចនាំអោយចំ ណូលចុះទាបពីពន្ធនោះ ពុំនោះទេ ប្រាក់នោះ
ប្រហែលពុំអាចមានសម្រាប់ ប្រើ ប្រាស់។

• បន្ថយចំ ណូលរដ្ឋកំពុងទទួលចំ នួន $5.1 ពាន់ លានដុល្លា រ
ពីការលុបបំ បាត់ពន្ធប្រេងឥន្ធនៈ និ ង រថយន្តដែលអនុម័តដោ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

ការអនុម័តពន្ធរដ្ឋ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ ។ ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ អង្គនីតិបញ្ញតតិ្អាចអនុម័តពន្ធថ្មី 
ឬបង្កើនពន្ធមានស្រាប់ ដោយសំ ឡេងពីរភាគបី តែប៉ុណ្ណោះ។ (អង្គនីតិបញ្ញតតិ្អាចអ
នុម័តច្បាប់ ប្រភេទផ្សេងៗដោយសំ ឡេងភាគច្រើ នធម្មតា។) សោហ៊ុយរដ្ឋមួយចំ នួ
នដែលហៅថាថ្លៃឈល
ញា ប័ ណ្ណរថយន្ត) ស្ថិតក្រោមនិ យមន័
នួ្ (ដូចជា ថ្លៃឈលអាជ្
នួ្
យពន្ធរបស់ រដ្ឋធម្មនុញ។
្ញ
លក្ខខណ្ឌនៃការអនុ ម័តដោយអ្ន កបោះឆ្នោត។ អង្គនីតិបញ្ញតតិ្មិនចាំបាច់
ទទួលបានការអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ ពន្ធថ្មី ឬពន្ធដែលបាន
បង្កើនដែលខ្លួនអនុម័ត។ អ្នកបោះឆ្នោត—តាមរយៈដំ ណ�ើរការផ្ដួចផ្ដើម—
អាចអនុម័តពន្ធថ្មី ឬបង្កើនពន្ធដែលមានស្រាប់ ដោយមិ នចាំបាច់ មានការចូលរ ួ
មពីអង្គនីតិបញ្ញតតិ្ក៏បានដែរ។

ពន្ធរដ្ឋល�ើប្រេងឥន្ធនៈ និងរថយន្ត

ពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ។ រដ្ឋគិតថ្លៃអាករពិសេសទៅល�ើ សាំង
និ ងប្រេងម៉ាស៊ូត។ ពន្ធទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ទៅតាមមួយហ្កាឡុង។
រដ្ឋក៏គិតថ្លៃពន្ធល�ើការលក់សាំង និ ងប្រេងម៉ាស៊ូតផងដែរ។ ពន្ធទាំងនេះត្រូវ
បានកំណត់ជាភាគរយនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ។ ជាទូទៅ រដ្ឋធម្មនុញត
្ញ ម្រូវឲ្យចំ
ណូលដែលបានមកពីពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈទាំងនេះត្រូវចំ ណាយទៅល�ើ មហាវិ
ថី ផ្លូវថ្នល់ និ ងផ្លូវឆ្លងកាត់។
ពន្ធល�ើរថយន្ត។ ច្បាប់ រដ្ឋតម្រូវឲ្យម្ចាស់ រថយន្តបង់ ពន្ធកំណត់ជាក់លា
ក់ចំនួនពីរសម្រាប់ ឯកសិ ទ្ធិនៃប្រតិបត្តិការនៅល�ើ មហាវិថីសាធារណៈ។
ទាំងនេះគឺ (1) ថ្លៃឈលអាជ្
គមនា
្នួ
ញា ប័ ណ្ណរថយន្ត និង (2) ថ្លៃឈលកែលម្អ
្នួ
គមន៍ ដែលទ�ើបតែបានអនុម័តថ្មីៗនេះ ដែលថ្លៃឈលទា
្នួ
ំ ងពីរនេះគឺផ្អែកទៅ
40 | ចំ ណងជ�ើ ង និ ងសេចក្តីសង្ខេប / ការវិភាគ

ល�ើ តម្លៃរបស់ រថយន្ត។ រដ្ឋធម្មនុញត
្ញ ម្រូវឲ្យចំ ណូលពីថ្លៃឈលគមនាគមន៍
្នួ
ត្រូវចំ ណាយទៅល�ើ មហាវិថី ផ្លូវថ្នល់ និ ងផ្លូវឆ្លងកាត់។

មូលនិធិគមនាគមន៍នៅរដ្ឋ CALIFORNIA

មូលនិ ធិគមនាគមន៍ នៅរដ្ឋ California បច្ចុប្បន្ននេះ ត្រូវបានប៉ា ន់ ស្មា ន
ថាមានទឹកប្រាក់សរ ុប $35 ពាន់ លានដុល្លា រ។ ក្នុងចំ នួនទឹកប្រាក់នេះ 
$16 ពាន់ លានដុល្លា រ បានមកពីធនធានក្នុងមូលដ្ឋា ន $12
ពាន់ លានដុល្លា រ បានមកពីប្រភពនានារបស់ រដ្ឋ និ ង $7 ពាន់ លានដុល្លា រ
បានមកពីប្រភពនានារបស់ សហព័ន្ធ។ មូលនិ ធិក្នុងមូលដ្ឋា ន
ភាគច្រើ នបានមកពីពន្ធល�ើការលក់ ថ្លៃឈលផ្លូវឆ្ល
ងកាត់
នួ្
និ ងមូលនិ ធិទូទៅរបស់ ទីក្ រុង និ ងខោនធី ចំ ណែកមូលនិ ធិសហព័ន្ធភាគច្រើ
នបានមកពីពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈរបស់ សហព័ន្ធ។ មូលនិ ធិរដ្ឋភាគច្រើ នបាន
មកពីពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ និ ងរថយន្តរបស់ រដ្ឋ។ មូលនិ ធិរដ្ឋមានការក�ើនឡ�ើ
ងប្រហែលបី ភាគបួនក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ កន្លងមកនេះភាគច្រើ នគឺដោយសា
រតែច្បាប់ ថ្មីៗនេះ។

ច្បាប់ មូលនិ ធិគមនាគមន៍ រដ្ឋ ថមី ្ៗនេះ។ នៅឆ្នាំ 2017 អង្គនីតិប
ញ្ញតតិ្បានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ព្រឹទ្ធសភា (SB) 1 ដ�ើ ម្បីបង្កើ
នមូលនិ ធិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់ គមននាគមន៍ តាមរយៈពន្ធល�ើប្រេង
ឥន្ធនៈ និ ងរថយន្តផ្សេងៗជាច្រើ ន (បង្ហាញក្នុងរ ូបភាពលេខ 1)។
ជាពិសេស SB 1 បានបង្កើនអាករពិសេសល�ើ សាំងធម្មតា (ត្រឹម 12
សេនក្នុងមួយហ្កាឡុង) និ ងពន្ធលក់ប្រេងម៉ាស៊ូត (ត្រឹម 4 ភាគរយ)។
វាក៏បានកំណត់នូវអត្រាថេរទៅល�ើ អាករពិសេសល�ើ សាំងទីពីរ
(បន្ថែមពីល�ើ ) និ ងអាករពិសេសល�ើ ប្រេងម៉ាស៊ូត ដែលអាករពិសេស
ទាំងពីរនេះអាចមានការផ្លាស់ បដូ្រជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ផ្អែកទៅល�ើ តម្លៃប្រេងឥ
ន្ធនៈ។ បន្ថែមពីល�ើ នេះទ�ៀត SB 1 បានបង្កើតនូវថ្លៃឈលកែលម្អ
គម
នួ្
នាគមន៍ (ដែលមានលំ ដាប់ ចាប់ ពី $25 ដល់ $175 ក្នុងមួយឆ្នាំ ) និ ង

បំបាត់ចោលមូលនិធិការជួសជុលផ្វលូ និងគមនាគមន៍មយ
ួ ចំនន
ួ ។
តម្រូវឲ្យមានពន្ធប្រេងឥន្ធនៈ និងថ្លៃរថយន្តមយ
ចំ
ន
ន
ួ
ួ
ត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គបោះឆ្នោ ត។ ការផ្តើមប្រជាសិទវ្ធិ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ។

វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ 

ផ្សេងៗ (ដូចជា សម្រាប់ ផ្លូវឆ្លងកាត់ទ្រង់ ទ្រាយធំ )។

សេចក្តីស្នើច្បាប់

តម្រូវឲ្យអង្គនី តិ បញ្ញត្តិទទួលបានការអនុ ម័តពី អ្នកបោះឆ្នោត
សម្រាប់ ពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ និ ងរថយន្ត។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6
ិ ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ដ�
ធ្វើវសោ
្ញ ើ ម្បីតម្រូវឲ្យអង្គនីតិបញ្ញតតិ្ទទួលបានការអ
នុម័តពីអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ ពន្ធថ្មី ឬពន្ធដែលបានបង្កើនល�ើ ការលក់
ការស្តុកទុក ឬការប្រើ ប្រាស់សាំង ឬប្រេងម៉ាស៊ូត ក៏ដូចជាសម្រាប់ ពន្ធ
ដែលបង់ សម្រាប់ ឯកសិ ទ្ធិនៃប្រតិបត្តិការរបស់ រថយន្តនៅល�ើ មហាវិថីសា
ធារណៈ។ ដូច្នេះ អង្គនីតិបញ្ញតតិ្នឹងត្រូវការការអនុម័តពីអ្នកបោះឆ្នោតស
ម្រាប់ ពន្ធដូចជា ពន្ធអាករពិសេស និ ងពន្ធល�ើការលក់សាំង និ ងម៉ាស៊ូត
ថ្លៃឈលអាជ្
គមនាគមន៍ ។
ញា ប័ ណ្ណរថយន្ត និងថ្លៃឈលកែលម្អ
នួ្
នួ្
រ ូបភាពលេខ 1

ចំណូលពីសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ព្រឹទ្ធសភា 1
អត្រាពន្ធ

លុបបំ បាត់ ពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ និ ងរថយន្តដែលបានអនុ ម័តថ្មីៗនេះ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ក៏លុបបំ បាត់រាល់ ពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ និ ងរថយន្តដែ
លបានអនុម័តដោយអង្គនីតិបញ្ញតតិក្ ្រោយ ថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2017
និ ងរហូតដល់ កាលបរិច្ទ
ឆេ ដែល សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ចូលជាធរមាននៅខែធ្នូ។
ការនេះ នឹ ងលុបបំ បាត់នូវពន្ធដែលបានបង្កើនល�ើ ប្រេងឥន្ធនៈ និ ងថ្លៃឈល
នួ្
កែលម្អគមនាគមន៍ ដែលបានអនុម័តដោយ SB 1។

ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធ

លុបបំ បាត់ ចំណូលល�ើ ពន្ធពី SB 1។ នៅក្នុងឆ្នាំ សារព�ើពន្ធបច្ចុ
ប្បន្ន សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 នឹ ងកាត់បន្ថយចំ ណូលល�ើ ពន្ធ SB 1
ពី $4.4 ពាន់ លានដុល្លា រមកនៅត្រឹម $2 ពាន់ លានដុល្លា រ—
ថយចុះ$2.4 ពាន់ លានដុល្លា រ ។ ($2 ពាន់ លានដុល្លា រនៅក្នុងចំ ណូលដែ
លនៅសេសសល់ នឹ ងបានមកពីពន្ធដែលប្រមូលមុនពេលដែលសំ ណ�ើ
ប្រជាមតិ 6 ចូលជាធរមាននៅខែធ្នូ។) ពីរឆ្នាំ គិតចាប់ ពីពេលនេះ ការកា
ត់បន្ថយចំ ណូលនឹ ងមានចំ នួនសរ ុប $5.1 ពាន់ លានដុល្លា រ ប្រចាំឆ្នាំ ។
ិ ីថែទាំ
ការកាត់បន្ថយមូលនិ ធិ នឹ ងប៉ ះពាល់ ភាគច្រើ នទៅល�ើ កម្មវធ
ិ ីផ្លូវឆ្លងកាត់ផងដែរ។
និ ងជួលជុលមហាវិថី និងផ្លូវថ្នល់ ក៏ដូចជាកម្មវធ

ធ្វើឲ្យការអនុ ម័តពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈ និ ងរថយន្តកំណត់ ជាក់ លាក់ កាន់ តែ
ពិ បាក។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 នឹ ងធ្វើឲ្យកាន់ តែពិបាកក្នុងការអនុម័តពន្ធល�ើ
ប្រេងឥន្ធនៈ និ ងរថយន្តកំណត់ជាក់លាក់ ពីព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតក៏នឹង
ត្រូវអនុម័តល�ើ ពន្ធទាំងនោះដែរ។ ជាលទ្ធផល អាចមានចំ ណូលកាន់ តែតិច
ពុំដូច្ន ោះទេនឹ ងជាករណីមួយ។ រាល់ ការកាត់បន្ថយចំ ណូល
ពុំត្វរូ បានដឹ ងឡ�ើយ ពីព្រោះវានឹ ងអាស្រ័យទៅល�ើ ចំណាត់ការនាពេលអនា
គតដោយអង្គនីតិបញ្ញតតិ ្ និងអ្នកបោះឆ្នោត។

ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ
(គិតជាពាន់លាន)

អត្រាពីមុន

អត្រាថ្មី

ឆ្នាំ បច្ប្បន្ន
ចុ

18 សេន
ប្រែប្រួលa

30 សេន

17.3 សេន

$1.9
—b

$2.1

អាករពិសេស (បន្ថែមពីល�ើ)
អាករពិសេស

ប្រែប្រួលc

0.7

0.7

1.75 សេន

36 សេន

5.75 សេន

0.3

0.4

ថ្លៃកែលម្អគមនាគមន៍

—

$25 ដល់

1.5

1.6

ថ្លៃឈលរថយន្ត
ដែលគ្មា នការបំភាយ
្នួ
ឧសន
្ម័
សរ ុប

—

—b

—d

$4.4

$5.1

អាករពិសេស (ធម្មតា)
ពន្ធល�ើម៉ា ស៊ត
ូ

ការលក់

ពន្ធល�ើរថយន្ត

a
b
c
d
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បន្ត

ថ្លៃឈលសម្រាប់
រថយន្តដែលគ្មានការបំ ភាយឧស្ម័ន (កំណត់នៅតម្លៃ
នួ្
$100 ក្នុងមួយឆ្នាំ  សម្រាប់ ឆ្នាំ គំរ ូ 2020 និ ងឆ្នាំ ក្រោយៗទ�ៀត)។
វាក៏ផ្ដល់ នូវការលៃតម្រូវអតិផរណានៅពេលអនាគតផងដែរ។
ឆ្នាំ សារព�ើពន្ធនេះ រដ្ឋរព
ំ ឹងថាពន្ធនឹងក�ើនឡ�ើង $4.4 ពាន់ លានដុល្លា រ។
ពីរឆ្នាំ គិតចាប់ ពីពេលនេះ នៅពេលពន្ធទាំងអស់ មានប្រសិ ទភា
្ធ ព ហ�ើ
យការលៃតម្រូវអតិផរណាបានចាប់ ផ្ដើម រដ្ឋរព
ំ ឹងថាពន្ធក�ើនឡ�ើង
$5.1 ពាន់ លានដុល្លា រ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ តម្រូវឲ្យចំ ណូលថ្មីស្ទើរតែទាំងអស់ នេះ
ត្រូវចំ ណាយទៅល�ើ គោលបំ ណងគមនាគមន៍ ។ សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ព្រឹទ្ធសភា
1 ប្រើ ប្រាស់ប្រហែលពីរភាគបីនៃចំ ណូលទៅល�ើ ការជួសជុលមហាវិថី 
ិ ី
និ ងផ្លូវថ្នល់ ចំ ណែកចំ ណូលដែលនៅសេសសល់ ប្រើ ប្រាស់ទៅល�ើ កម្មវធ

ពន្ធល�ើសាំង

សំណ�ើប្រជាមតិ

$175
$100

កងរយៈពេលពី
រឆ្នាំ
្នុ

0.2

កំណត់ប្រចាំឆ្នាំ ផ្អែកល�ើតម្លៃ។ អត្រាបច្ចុប្បន្នគឺ 11.7 សេន ប៉នុ ្តែអត្រាមានលំដាប់ចាប់ពី 9.8 សេន ដល់ 21.5 សេន កាលពីមន
ុ ។
អត្រាថ្មីពុទា
្ធ ពទេ។
ំ ន់មានប្រសិទភា
កំណត់ប្រចាំឆ្នាំ ផ្អែកល�ើតម្លៃ។ អត្រាថ្មីបំផត
ុ គឺ 16 សេន ប៉នុ ្តែអត្រាមានលំដាប់ចាប់ពី 10 សេន ដល់ 18 សេន កាលពីមន
ុ ។
$48 លាន។

ចូលម�ើ ល http://www.sos.
ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/
measure-contributions/2018ballot-measure-contributiontotals/ សម្រាប់បញ្ជី នៃគណៈកម្មការ
ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ ចូលម�ើ ល
ឬជំទាស់វធា
http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top‑contributors/nov-18-gen.html
ិ គទាន
ដ�ើម្បីទទួលបានអ្នកចូលរ ួមវភា
កំពល
ូ ៗទាំង 10 របស់គណៈកម្មការ។
ប្រសិនប�ើអក
្ន ចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃ
អត្ថបទពេញលេញនៃវិធានការរដ្ឋ
សូមទូរស័ពម
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ
(888) 345-4917
ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល
vigfeedback@sos.ca.gov
ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោ
យឥតគិតថ្លៃ។
ការវិភាគ
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6

បំបាត់ចោលមូលនិធិការជួសជុលផ្វលូ និងគមនាគមន៍មយ
ួ ចំនន
ួ ។
តម្រូវឲ្យមានពន្ធប្រេងឥន្ធនៈ និងថ្លៃរថយន្តមយ
ួ ចំនន
ួ
ត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គបោះឆ្នោ ត។ ការផ្តើមប្រជាសិទវ្ធិ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ។

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 6 ★

បោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ដ�ើម្បី បន្ទាបតម្លៃដែលអ្នកបង់សម្រាប់
សាំងភ្លាមៗ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ធ្វើកិច្ចការពីរយ៉ាង។ វាលុបចោលការបង្កើនទ្រង់ ទ្រាយធំ នូវ
ពន្ធល�ើ ហ្កាស ម៉ាស៊ូត និ ងរថយន្ត ដែលតម្រូវឲ្យបង់ ពន្ធដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិកា
លពីឆ្នាំ មុន។ ទីពីរ វាតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ រាល់ ការប៉ុន
ប៉ ងនាពេលអនាគតដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្នុងការធ្វើវាម្ដងទ�ៀត។ តែប៉ុណ្ណឹងទេ។
នេះគឺជាមូលហេតុដែលសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 សមនឹ ងទទួលបានការបោះឆ្នោត
គាំទ្រ ពីអ្នក ៖
អង្គហេតុ៖ ចំ ណាយក្នុងការរស់ នៅរដ្ឋ Californiaឡ�ើងស្រឺតៗ ហ�ើយគ្រួសារ
ដែលជាកម្មករនិ យោជិ តកម្រនឹ ងដ�ើរតាមទាន់ ណាស់ ។ កំណ�ើ នពន្ធល�ើ ហ្កាស 
និ ងរថយន្ត អាចធ្វើឲ្យគ្រួសារដែលមានសមាជិ កបួននាក់ត្វរូ ចំ ណាយល�ើសពី 
$500 ក្នុងមួយឆ្នាំ ! នោះមិ នមែនជាកាក់ឬសេនទេ នោះគឺជាលុយពិតៗ។
អង្គហេតុ៖ កំណ�ើ នពន្ធល�ើ ហ្កាសមិ នយុត្តិធម៌ ឡ�ើយ។ វាគឺជាពន្ធត្រឡប់ ក្រោយ
ដែលបង្កការលំ បាកដល់ គ្សា
រួ រដែលជាកម្មករនិ យោជិ ត និ ងគ្រួសារក្រីក្រច្រើន
ជាងគ្រួសារអ្នកមាន។
អង្គហេតុ៖ ពលរដ្ឋ California បង់ ប្រាក់ប្រហែល 95.5 សេន ជូនរដ្ឋា ភិបាល
សម្រាប់ រាល់ ហ្កាឡុងនៃហ្កាស។ នោះគឺប្រហែល $18 ន�ៅក្នុងពន្ធ និងថ្លៃឈ្នួល
ល�ើការចាក់បំពេញជាទូទ�ៅ—គឺច្រើ នជាងការដែលអ្នកប�ើកបរបង់ ប្រាក់នៅក្នុងរ
ដ្ឋផ្សេងទ�ៀត។
អង្គហេតុ៖ រដ្ឋ California មានអតិរេកថវិកា $16 ពាន់ លាន
ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយនៅ Sacramento បានសម្រេចចំ ណាយប្រាក់រាប់ ពាន់ លាន
នៅឆ្នាំ នេះទៅល�ើគម្រោងសំ ណព្វចិ ត្តរបស់ ពួកគេ ជំ នួសឲ្យការកែលម្អផលូ្វថ្នល់
ស្ពាន និ ងមហាវិថី។ តាមពិតទៅ អង្គនីតិបញ្ញត្តិបានកាត់បន្ថយមូលនិ ធិ
Caltrans ជាក់ស្ដែងត្រឹម 18 ភាគរយក្នុងរយៈពេលដប់ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ។
អង្គហេតុ៖ 72% នៃពន្ធ និ ងថ្លៃឈ្នួលទាក់ទងនឹ ងរថយន្តទាំងអស់ របស់ រដ្ឋ
ិ
ដែលបានប្រមូលដោយរដ្ឋ ត្វរូ បានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ កម្មវធីផ្សេ
ងៗក្រៅពីផលូ្វថ្ន
ល់ និ ងមហាវិថី។ វាជាពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ល្បែងនយោបាយមូលនិ ធិគមនាគ
មន៍ ហ�ើយ។
(ពិនិត្យម�ើលអង្គហេតុទាំងនេះ និងស្វែងយល់បន្ថែមន�ៅ
GiveVotersAVoice.com)
កុំឆ្កួតនឹ ងអ្នកប្រឆាំងដែលអះអាងថាគ្មានលុយជួសជុលផ្លូវថ្នល់ ប្រសិនប�ើសំ
ណ�ើប្រជាមតិ 6 ត្រូវបានអនុម័ត។ ប្រសិ នប�ើពន្ធ និ ងថ្លៃឈ្នួលទាក់ទងនឹ ងគមនា

គមន៍ ដែលយ�ើងបានបង់ រ ួច មុនពេល កំណ�ើ នពន្ធថ្មីនេះចូលជាធរមានត្រូវបានចំ
ណាយទៅល�ើគមនាគមន៍ នោះ—រដ្ឋនឹងមាន $5.6 ពាន់ លានដុល្លា រ ប្រចាំឆ្នាំ សម្
រាប់ តម្រូវការគមនាគមន៍ ដ�ោយពុំចាំបាច់ ដំ ឡ�ើងពន្ធ។
ហេតុដូច្នេះហ�ើយទ�ើបអ្នកជំ នាញផ្នែកគមនាគមន៍ អព្យាក្រឹត្យយល់ ស្របនឹ ង
តម្រូវការរបស់ អង្គនីតិបញ្ញត្តិក្នុងការផ្ដល់អាទិភាពល�ើការចំ ណាយរបស់ ខលួ្ន
ហ�ើយកំណ�ើ នពន្ធល�ើ ហ្កាស និ ងរថយន្តមិនចាំបាច់ ត្វរូ ជួសជុលផ្លូវថ្នល់ឡ�ើយ។
“ការខ្ជះខ្ជាយលុយរបស់អ្នកជាប់ពន្ធដែលចំណាយទ�ៅល�ើគមនាគមន៍គឺជារ�ឿងល្បី
ល្បាញ។ រដ្ឋ California អាចមានផ្លូវថ្នល់អស្ចារ្យ ប្រសិនប�ើរដ្ឋគ្រាន់តែអនុម័តកំណែ
ទម្រង់មូលដ្ឋាន។”—Robert K. Best, អតីតប្រធាន Caltrans
មុនពេលដំ ឡ�ើងពន្ធល�ើ ហ្កាស និ ងរថយន្តត្រឹម $52 ពាន់ លានដុល្លា រ
ក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំ អង្គនីតិបញ្ញត្តិគួរតែបោសសម្អា តអំ ព�ើពុករលួយ
និ ងអប្រសិ ទភា
្ធ ពដែលបណ្
ដា លឲ្យរដ្ឋ California ត្រូវចំ ណាយ 62% ល�ើសពី
មធ្យមភាគជាតិក្នុងការកសាងចំ ណែកផ្លូវមហាវិថី។
ពលរដ្ឋ California ជិ តមួយលាននាក់ រងការឈឺ ចាប់ ពីតម្លៃហ្កាសខ្ពស់
—ម្ចាស់ អាជី វកម្មខ្នា តតូច គ្រូបង្រៀន និ វត្តជន សមាជិ កសហជី ព—បានចុះហ
ត្ថលេខាល�ើបណ្ដឹងទាមទារដ�ើម្បីដាក់សំណ�ើប្រជាមតិ 6 នៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត។
បោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ដ�ើម្បីឲ្យគ្រួសារអ្នកសន្សំលុយ
រាប់ រយដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ  ដោយលុបចោលនូវការដំ ឡ�ើងពន្ធល�ើ ហ្កាស 
និ ងរថយន្តដែលមិ នចាំបាច់ —និ ងបញ្ចប់ល្បែងនយោបាយដែលអ្នកនយោបាយ
Sacramento លេងជាមួយនឹ ងមូលនិ ធិគមនាគមន៍ របស់ យ�ើង។
ប�ោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើសំណ�ើប្រជាមតិ 6 ដ�ើម្បីជួយឲ្យគ្រួសារជីវភាពមធ្យម និងគ្រួ
សារដែលជាកម្មករនិយ�ោជិតរបស់រដ្ឋ California មានលុយចំណាយគ្រប់គ្រាន់។
បោះឆ្នោតគាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ដ�ើម្បីទាមទារថា អ្នកនយោបាយត្រូវចំ
ណាយលុយបង់ ពន្ធគមនាគមន៍ របស់ យ�ើងតាមបំ ណង និ ងតាមការសន្យា
—ដ�ើម្បីថែទាំផ្លូវថ្នល់ មហាវិថី និងស្ពានរបស់ យ�ើង។
ប�ោះឆ្នោតគាំទ្រ ល�ើសំណ�ើប្រជាមតិ 6 ដ�ើម្បីបន្ទាបតម្លៃហ្កាសភ្លាមៗ!
JOHN COX, ប្រធានកិត្តិយស
ផ្ដល់ជូនអ្នកបោះឆ្នោតនូវសំ ឡេង—គាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6
DELORES CHAVEZ, ប្រធាន
សមាគមអ្នកនយោបាយអាមេរិកឡាទីន
PEGGI BUFF, ប្រធាន
សមាគមភាពជាអ្នកដឹ កនាំស្ត្រីរដ្ឋ California

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 6 ★

កុំយល់ ច្រឡំ។ អ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋ និ ងការប្រាក់ពិសេសបានចំ ណា
យលុយរាប់ លានដ�ើម្បីដាក់បញ្ចូលសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 នៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 នឹ ងធ្វើឲ្យស្ពាន ផ្លូវថ្នល់ និ ងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ របស់ យ�ើងកា
ន់ តែគ្មានសុវត្ថិភាព ហ�ើយយ�ើងនឹ ងត្រូវបង់ លុយកាន់ តែច្រើនរយៈពេលយូរ
ពីព្រោះផ្លូវថ្នល់បន្តទ្ រុឌទ្រោមថែមទ�ៀត។
អង្គហេតុ៖ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ពុំមានបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលធានាថា តម្លៃហ្កា
សរបស់ យ�ើងនឹ ងត្រូវបានកាត់បន្ថយឡ�ើយ។
អង្គហេតុ៖ អ្នកបោះឆ្នោតអនុម័តសំ ណ�ើប្រជាមតិ 69
យ៉ាងច្រើនល�ើសលប់ នៅខែមិ ថុនា ដែលបង្ការអ្នកនយោបាយនៅ
Sacramento ពីការលួចឆ្មក់មូលនិ ធិគមនាគមន៍ និ ងធានាថាមូលនិ ធិទាំងនេះ
ត្រូវបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ តែការកែលម្អគមនាគមន៍ ប៉ុណ្ណោះ។
អង្គហេតុ៖ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 លុបបំ បាត់ប្រាក់ $5 ពាន់ លានប្រចាំឆ្នាំ នៅក្នុង
មូលនិធិគមនាគមន៍ដែលមានស្រាប់ ហ�ើយនឹ ងប៉ះពាល់ ដល់ គម្រោងគមនាគម
ន៍ ក្នុងមូលដ្ឋា នជាង 6,500 គម្រោង ដែលកំពុងដំណ�ើរការបច្ចុប្បន្ន ទូទាំងរដ្ឋ
California។ ពេលនេះមិ នមែនជាពេលដែលត្រូវបញ្ឈប់ ដំណ�ើ រការឡ�ើយ។
អង្គហេតុ៖ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 គំរាមកំហែងដល់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ។
រដ្ឋ California មានស្ពាន និ ងផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ពីល�ើជាង 1,600
ដែលមានឱនភាព និ ងគ្មានសុវត្ថិភាពផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ ហ�ើយ 89% នៃខោន
ធីមានផ្លូវថ្នល់ដែលមានចំ ណាត់ថ្នា ក់ស្ថានភាព “អន់ ” ឬ “មានហានិ ភ័យ” ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 លុបបំ បាត់គម្រោងដែលធ្វើការជួសជុលសុវត្ថិភាពស្ពាន
និ ងផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ពីល�ើ និ ងជួសជុលផ្លូវថ្នល់ដែលគ្រោះថ្នា ក់។
អង្គហេតុ៖ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 នឹ ងធ្វើឲ្យអ្នកប�ើកបរត្រូវចំ ណាយច្រើនក្នុងរយៈ
ពេលវែង។ អ្នកប�ើកបរជាមធ្យមត្រូវចំ ណាយ $739 ក្នុងមួយឆ្នាំ ទៅល�ើចំ ណា
42 | ទឡក
ហី្ រណ៍

យល�ើរថយន្តដូចជា ការថ្លឹងលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខ និ ងផ្នែកខាងក្រោយរថយន្ត
ការជួសជុលបូម និ ងសំ បកកង់  ដែលបណ្
ដា លមកពីស្ថានភាពផ្លូវថ្នល់ដែលអន់ ។
វិធានការនេះនឹ ងធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវថ្នល់កាន់ តែអន់ ថែមទ�ៀត ហ�ើយធ្វើឲ្យយ�ើង
ត្រូវចំ ណាយកាន់ តែច្រើនទៅល�ើការជួសជុលរថយន្តដោយគ្មានការរំពឹងទុក។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ត្រូវបានប្រឆាំងដោយអង្គការជាង 200 អង្គការ
រ ួមមានជាអាទិ៍៖ • អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអាជី ពរដ្ឋ California •
សង្គមវិស្វករស៊ីវិលអាមេរិក
• សម្ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីរដ្ឋ California • សភាពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ
California   • សមាគមត្រង់ ស៊ី តរដ្ឋ California
• សមាជមនុស្សចាស់ រដ្ឋ California • សម្ព័ន្ធពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនរដ្ឋ
California (LULAC) • សមាគមអាជី វកម្មឡាទីន •
សមាគមអ្នកល្បាតមហាវិថីរដ្ឋ California
ច្រានចោលសំ ណ�ើប្រជាមតិn 6—បញ្ឈប់ ការវាយលុកល�ើសុវត្ថិភាពស្ពាន & ផ្លូវថ្នល់។
www.NoProp6.com
BRIAN K. RICE, ប្រធាន
អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអាជី ពរដ្ឋ California
MARK GHILARDUCCI, នាយក
ការិយាល័ យសេវាសង្គ្រ ោះបន្ទាន់ រដ្ឋ California
YVONNE GONZALEZ DUNCAN, រដ្ឋនាយក
សម្ព័ន្ធពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនរដ្ឋ California (LULAC)

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

បំបាត់ចោលមូលនិធិការជួសជុលផ្វលូ និងគមនាគមន៍មយ
ួ ចំនន
ួ ។
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ួ
ត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គបោះឆ្នោ ត។ ការផ្តើមប្រជាសិទវ្ធិ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ។

សំណ�ើប្រជាមតិ
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★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 6 ★

បោះឆ្នោតប្រឆាំង ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6៖ បញ្ឈប់ ការវាយលុកល�ើសុវត្ថិភាព
ស្ពាន & ផ្លូវថ្នល់
អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអាជី ពរដ្ឋ California, សមាគមអ្នកល្បាតមហាវិថីរដ្ឋ
California, សង្គមវិស្វករស៊ីវិលអាមេរិក និ ងអ្នកឆ្លើយតបដំ បូងជំ រ ុញ ទេ 
ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ពីព្រោះវានឹ ងបញ្ឈប់ គម្រោងគមនាគមន៍ សំខាន់ ៗ និ ងប
ង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ សុវត្ថិភាពស្ពាន និ ងផ្លូវថ្នល់យ�ើង។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 លុបបំ បាត់ $5 ពាន់ លាន ប្រចាំឆ្នាំ នៅក្នុង មូលនិធិដែលមានស្រាប់
ដែលប្រើប្រាស់ ក្នុងការជួសជុលផ្លូវថ្នល់ ស្ពាន និ ងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ
6 នឹ ងបញ្ឈប់ គម្រោង ដែលកំពុងដំណ�ើរការបច្ចុប្បន្ន ទូទាំងរដ្ឋ California
ដ�ើម្បីធ្ើ វឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវស្ពាន និ ងផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ពីល�ើ ដ�ើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារសុ
វត្ថិភាពរញ្ជួយដី និ ងដ�ើម្បីកែលម្អសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់របស់ យ�ើង។
ទាំងនេះគឺជាអង្គហេតុ៖ • រដ្ឋ California មានស្ពាន
និ ងផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ពីល�ើជាង 1,600 ដែលមានឱនភាព និ ងគ្មានសុវ
ត្ថិភាពផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ។ • ប៉ែតសិ បប្រាំបួនភាគរយ (89%) នៃខោនធី 
មានផ្លូវថ្នល់ដែលមានស្ថានភាព ‘អន់ ’ ឬ ‘មានហានិ ភ័យ’ ។ • យោង
តាមរដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មហាវិថីជាតិ មានមនុស្សស្លាប់ ជាង
3,600 នាក់នៅល�ើដងផ្លូវថ្នល់រដ្ឋ California ក្នុងឆ្នាំ 2016។
ការកែលម្អស្ថានភាពផ្លូវថ្នល់ និ ងលក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ ត្វរូ បានគេរ
កឃ�ើញថាមានប្រសិ ទភា
្ធ ពយ៉ាងច្រើនក្នុងការកែលម្អសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 លុបបំ បាត់មូលនិ ធិសម្រាប់ គម្រោងកែលម្អសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់
និ ងគមនាគមន៍ ជាង 6,500 គម្រោង
យោងតាមទីភ្នា ក់ងារគមនាគមន៍ រដ្ឋ California មានគម្រោងកែលម្អគមនាគមន៍
ក្នុងមូលដ្ឋា នជាង 6,500 គម្រោងដែលកំពុងដំ ណ�ើ រការនៅ គ្រប់ សហគមន៍ រដ្ឋ
California រ ួមមានជាអាទិ៍៖ • គម្រោងចំ នួន 3,727 ដែលជួសជុលគ្រលុក និ
ងក្រាលកៅស៊ូឡ�ើងវិញល�ើផ្លូវថ្នល់ដែលខូច និ ងគ្មានសុវត្ថិភាព • ការជួសជុល
ឬផ្លាស់ ប្ដូរស្ពាន និ ងផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ពីល�ើចំ នួន 554 • ការកែលម្អចំនួន 453
ដងទៅល�ើប្រតិបត្តិការ និ ងសេវាគមនាគមន៍ សាធារណៈ រ ួមមានជាអាទិ៍ រថយន្តក្ រុង
និ ងរថភ្លើង • គម្រោងចំ នួន 337 ដែលជួយបន្ធូរបន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍
ប្រសិ នប�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ត្រូវបានអនុម័ត ការសាងសង់ នឹងផ្អាកភ្លា មៗនៅក្នុ
ងទីក្ រុង និ ងខោនធីនានាទូទាំងរដ្ឋ ដែលធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជា យលុយ និ ងធ្វើឲ្យស្ថានភាព
ផ្លូវថ្នល់កាន់ តែយ៉ាប់ យឺ៉នថែមទ�ៀត។
អ្នកបោះឆ្នោតនិ យាយឮខ្លាំ ង និ ងច្បាស់ ៗដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ មូលនិ ធិផលូ្វថ្នល់
អ្នកបោះឆ្នោតអនុម័តសំ ណ�ើប្រជាមតិ 69 យ៉ាងច្រើនល�ើសលប់ នៅខែមិ ថុនា
ដែលបង្ការអ្នកនយោបាយនៅ Sacramento ពីការលួចឆ្មក់មូលនិ ធិគមនាគមន៍
និ ងធានាថាមូលនិ ធិទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ តែការកែលម្អគមនាគម
ន៍ ប៉ុណ្ណោះ។ យ�ើងមិ នគួរលុបបំ បាត់ចំណូលគមនាគមន៍ ដែលមានគណនេយ្យ

ភាពចំ ពោះអ្នកជាប់ ពន្ធ មិ នអាចបង្វែរបាន ហ�ើយអ្នកបោះឆ្នោតប្ដេជ្ញាចិ ត្តយ៉ាង
ល�ើសលប់ ចំពោះការជួសជុលផ្លូវថ្នល់យ�ើង។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 លុបបំ បាត់ការងាររាប់ ពាន់ និ ងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ដល់ សេដ្ឋកិច្ចយ�ើង
សភាពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ California ប្រឆាំងនឹ ង សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6
ពីព្រោះវាអាចលុបបំ បាត់ការងារ 68,000 ប្រចាំឆ្នាំ និ ងប្រាក់ $183 ពាន់ លាន
នៅក្នុងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ច ពីព្រោះគម្រោងសាងសង់ ផលូ្វថ្នល់រាប់ ពាន់ គម្រោង
ត្រូវបានផ្អាក។
សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និ ងអ្នកដឹ កនាំមូលដ្ឋា នប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6
• អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអាជី ពរដ្ឋ California • សមាគមអ្នកល្បាតមហាវិថីរដ្ឋ
California • សង្គមវិស្វករស៊ីវិលអាមេរិក • អ្នកឆ្លើយតប និ ងគ្រូពេទ្យអមវេជ្ជ
សាស្ត្រគ្រាមានអាសន្ន • សភាពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ California
• សម្ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោតអភិរក្សនិ យម california •
ក្ រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអគារ & សំ ណង់ រដ្ឋ California
• សមាគមន៍ ខោនធីរដ្ឋ California • សម្ព័ន្ធទីក្ រុងរដ្ឋ California •
សម្ព័ន្ធភាពសម្រាប់ ការងាររដ្ឋ California • សមាគមអាជី វកម្មឡាទីន •
California សមាគមជាតិសម្រាប់ ការរីកចម្រើនរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ
ភាគតិច (National Association for the Advancement of
Colored People, NAACP) • សមាជនៃព្រឹទ្ធា ចារ្យរដ្ឋ California •
សម្ព័ន្ធពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនរដ្ឋ California (LULAC)
“អ្នកឆ្លើយតបគ្រាមានអាសន្ន ម�ើលឃ�ើញមុនគេនូវហានិភ័យផ្នែក
សុវត្ថិភាពចំព�ោះអ្នកប�ើកបរដែលបង្កឡ�ើងដ�ោយផ្លូវថ្នល់ខូច ស្ពាន
ដែលគ្មានសុវត្ថិភាពរចនាសម្ព័ន្ធ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលហួសស
ម័យ។ តាមរយៈការបញ្ឈប់គម្រោងកែលម្អគមនាគមន៍រាប់ពាន់គម្រោង
សំណ�ើប្រជាមតិ 6 នឹងធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់ ស្ពាន និងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍របស់យ�ើ
ងកាន់តែគ្មានសុវត្ថិភាព ហ�ើយបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ និងមនុស្សស្លាប់
ដ�ោយចរាចរណ៍កាន់តែច្រើន។”—Mark Ghilarducci, ប្រធាន ការិយាល័ យ
សេវាសង្គ្រ ោះបន្ទាន់ រដ្ឋ California
បញ្ឈប់ ការវាយលុកល�ើសុវត្ថិភាពស្ពាន & ផ្លូវថ្នល់។ បោះឆ្នោតប្រឆាំង
ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6
NoProp6.com
BRIAN K. RICE, ប្រធាន
អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអាជី ពរដ្ឋ California
KWAME AGYARE, នាយកប្រចាំតំបន់
សង្គមវិស្វករស៊ីវិលអាមេរិក
DOUG VILLARS, ប្រធាន
សមាគមអ្នកល្បាតមហាវិថីរដ្ឋ California

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 6 ★

ចំ ណាយក្នុងការរស់ នៅក្នុងរដ្ឋ California គឺវាខ្ពស់ ពេករ ួចទៅហ�ើយ។
បោះឆ្នោតគាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ដ�ើម្បីបន្ទាបតម្លៃដែលអ្នកបង់ នៅស្ថានី
យ៍ ប្រេងឥន្ធនៈ។
កុំឆ្កួតនឹ ងអ្នកប្រឆាំងការប្រាក់ពិសេស ដែលអះអាងថាគ្មានលុយជួសជុលស្ពាន
និ ងផ្លូវថ្នល់ លុះត្រាតែពន្ធត្វរូ បានដំ ឡ�ើងនោះ។ ទាំងនេះគឺជាអង្គហេតុ៖
• រដ្ឋា ភិបាលមានអតិរេកថវិកា $16 ពាន់ លាន ប៉ុន្តែអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានសម្រេ
ចចំ ណាយប្រាក់រាប់ ពាន់ លានឆ្នាំ នេះទៅល�ើគម្រោងសំ ណព្វចិ ត្តរបស់ ពួកគេ 
ជំ នួសឲ្យការកែលម្អផលូ្វថ្នល់ ស្ពាន និ ងមហាវិថី។
• អ្នកនយោបាយ Sacramento បានកាត់បន្ថយមូលនិ ធិ Caltrans ត្រឹម 18
ភាគរយក្នុងរយៈពេលដប់ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ។ 72% នៃពន្ធ និ ងថ្លៃឈ្នួលទាក់
ិ
ទងនឹ ងរថយន្តទាំងអស់ របស់ រដ្ឋ ត្វរូ បានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ កម្មវធីផ្សេ
ងៗ
ក្រៅពីផលូ្វថ្នល់ និ ងមហាវិថី។
• ពន្ធល�ើប្រេងឥន្ធនៈកាន់ តែខ្ពស់ បានធ្លា ក់ទៅល�ើអ្នកប្រើប្រាស់  ដែលបង្កើ
នតម្លៃទំនិញគ្រប់ យ៉ាងដែលយ�ើងទិញ។ ចំ ណាយនៅរដ្ឋ California
គឺវាខ្ពស់ ពេករ ួចទៅហ�ើយ។ ការបង្កើនពន្ធទ្រង់ ទ្រាយធំ នេះធ្វើឲ្យអ្វី ៗកាន់ តែ
យ៉ាប់ យឺ៉នថែមទ�ៀត។
ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត អ្នកនិ យោបាយមិ នប្រាប់ ឲ្យអ្នកបានដឹ ងឡ�ើយ៖
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ពន្ធល�ើ ហ្កាសដែលលាក់ទុករបស់ អង្គនីតិបញ្ញត្តិគឺជាមូលហេតុ

ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពន្ធក�ើនឡ�ើងដោយស្វ័យប្រវត្តិរ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ដោយគ្មានការបោះ
ឆ្នោតពីប្រជាជន។
ពលរដ្ឋ California ជាច្រើនបានរងទុក្ខដោយសារតែចំ ណាយខ្ពស់ ក្នុងកា
ររស់ នៅរ ួចទៅហ�ើយ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ធ្វើតែកិច្ចការពីរយ៉ាងប៉ុណ្ណោះ
ដ�ើម្បីជួយឲ្យការរស់ នៅរដ្ឋ California កាន់ តែមានលទ្ធភាពចំ ណាយបាន៖
ទីមួយ វាលុបចោលការបង្កើនពន្ធល�ើ ហ្កាស និ ងរថយន្តដែលអយុត្តិធម៌
និ ងទ្រង់ ទ្រាយធំ ។
ទីពីរ វាតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតពីប្រជាជនមុនពេលអ្នកនយោបាយអាចសាក
ល្បងបង្កើនពន្ធល�ើ ហ្កាស និ ងរថយន្តម្ដងទ�ៀត។
បោះឆ្នោតគាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 6 ដ�ើម្បីតម្លៃហ្កាសទាបជាងមុន!
ចូលម�ើល www.GiveVotersAVoice.com និ ង www.GasTaxRepeal.org
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែម។
លោក JON COUPAL, ប្រធាន
សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis
JOHN KABATECK, នាយកប្រចាំរដ្ឋ California
សហព័ន្ធអាជី វកម្មឯករាជ្យជាតិ
JESSE ROJAS, ប្រធាន
គណៈកម្មាធិ ការ PAC សម្រាប់ កម្មករកសិ ដ្ឋា ន និ ងគ្រួសាររដ្ឋ California

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

ទឡក
ហី្ រណ៍
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អនុលោមម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃនៅរដ្ឋ CALIFORNIA ទៅនឹងច្បាប់សហព័ន។្ធ
អនុញ្ញាតឲ្យអង្គនីតប
្
ិ ញ ្ញត្ប
ោ ងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ។
តិ ដូររយៈពេលម៉
លក្ខនតិក
្ ៈអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្។តិ

ចំណងជ�ើង និងសេចក្ស
តី ង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើញនៅល�ើ គេហទំ ព័រ របស់ រដ្ឋ លេខាធិ ការតាមអាសយដ្ឋាន
http://voterguide.sos.ca.gov ។

• បង្កើតតំបន់ ពេលវេលា
កំណត់ដោយច្បាប់ សហព័ន្ធ
ជា "ម៉ោងស្តង់ ដារប៉ាស៊ីហ្វិក"
ជាពេលវេលាស្តង់ ដារ នៅក្នុងរដ្ឋ
California។
• ផ្តល់ ជូនថាម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃនៅរដ្ឋ
California ចាប់ ផ្តើមនៅម៉ោង 2 ព្រឹកនៅថ្ងៃ
អាទិត្យទីពីរនៃខែមី នាហ�ើយបញ្ចប់នៅម៉ោង 2
ិ ឆិ កា
ព្រឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យដំបូងនៃខែវច
្ ស្របតាម
ច្បាប់ សហព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន។
• អនុញ្ញាតឱ្យអង្គនីតិបញ្ញតតិដោ
្ យការបោះឆ្នោ ត
ពីរភាគបី ដ�ើ ម្បីធ្វើ ការផ្លាស់ បតូ្រនាពេលអនា
គត ល�ើ រយៈពេលម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃរបស់ រដ្ឋ

California រ ួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្តប្រចាំឆ្ំនា
របស់ ខលួ្ន ប្រសិ នប�ើ ការផ្លាស់ បតូ្រគឺស្របតាម
ច្បាប់ សហព័ន្ធ។

ិ គរបស់
សេចក្ស
តី ង្ខេបការវាយតម្លៃនៃការវភា
អង្គ នីតប
ុ ្ធ
ិ ញ ្ញត្តិនៃផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធសទ
នៃរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន និងរដ្ឋ៖
ិ នការនេះមិ នមានឥទ្ធិពល
• វធា
សារព�ើពន្ធដោយផ្ទាល់ ទេដោយ
សារតែការប្តូរ ម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ
អាស្រ័យល�ើ សកម្មភាពនាពេល
អនាគតដោយ អង្គនីតិបញ្ញតតិ្និងរដ្ឋា ភិបាល
សហព័ន្ធ។

ការបោះឆ្នោ តសម្រេចដោយអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិនៅល�ើ AB 807 (សំណ�ើប្រជាមតិ 7)
(ជំពក
ូ 60, លក្ខនក
តិ ្ ៈឆ្នាំ 2018)
ព្រឹទ្ធសភា៖

ការគាំទ្រ 26

ការប្រឆាំង 9

រដ្ឋសភា៖

ការគាំទ្រ 68

ការប្រឆាំង 6

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

សាវតា

ឡ�ើងយឺ តជាងធម្មតាមួយម៉ោង។ បច្ចុប្បន្ននេះ 
ច្បាប់ សហព័ន្ធ ពុំអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអនុម័ត DST
ច្បាប់ សហព័ ន្ធបង្កើតម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃសម្រា
ពេញមួយឆ្ំនា ឡ�ើយ។ ទោះជាយ៉ាងណា ច្បាប់ ស
ប់ ផ្នែកនៃឆ្នាំ។ ច្បាប់ សហព័ន្ធបង្កើតតំបន់ ម៉ោ
ហព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋជ្រើ សរ�ស 
ើ DST និ ងនៅ
ងស្ដង់ដារសម្រាប់ តំបន់ នីមួយៗនៃសហរដ្ឋ។
ឧទាហរណ៍ រដ្ឋ California រដ្ឋផ្សេងទ�ៀតនៅភា តែស្ថិតល�ើ ម៉ោងស្ដង់ដារពេញមួយឆ្ំនា ដូចគ្នានឹ ង
គខាងលិ ចស្ថិតក្នុងក្នុងតំបន់ ម៉ោងស្ដង់ដារប៉ាស៊ី បច្ចុប្បន្ននេះមានករណីនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និ ង
ហ្វិក។ ច្បាប់ សហព័ន្ធតម្រូវឲ្យម៉ោងស្ដង់ដារនៃរដ្ឋ Hawaii។
នី មួយៗដ�ើ រមុនគ្នាមួយម៉ោង ចាប់ ពីដ�ើមខែមី នា រដ្ឋ California បានបោះឆ្នោ តល�ើ DST
ប្រហែល 70 ឆ្នាំ កន្លងមកហ�ើយ។ នៅឆ្ំនា
ិ ឆិ កា
ដល់ ដ�ើមខែវច
្ —កំឡុងពេលដែលគេស្គាល់
ថាជាម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ (DST)។ អំ ឡុងពេលនៃ  1949 អ្នកបោះឆ្នោ តនៅរដ្ឋ California
ិ នការផ្ដួចផ្ដើមមួយ
បានអនុម័តវធា
DST ព្រះអាទិត្យរះ និ ងព្រះអាទិត្យលិ ចក�ើត
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អនុលោមម៉ោងសន្សំពន្ថលឺ ្ងៃនៅរដ្ឋ CALIFORNIA ទៅនឹងច្បាប់សហព័ន។្ធ
អនុញ្ញាតឲ្យអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិបររយៈពេលម៉
ោ ងសន្សំពន្ថលឺ ្ងៃ។
ដូ ្
លក្ខនក
តិ ្ ៈអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្។តិ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	

ដែលបានបង្កើត DST នៅរដ្ឋ California។ អង្គ
ិ នការផ្ដួចផ្ដើ
នី តិបញ្ញតតិ្អាចធ្វើ ការផ្លាស់ ប្ដូរល�ើ វធា
មនោះតែតាមរយៈការដាក់ស្នើការផ្លាស់ ប្ដូរទាំង
នោះជូនអ្នកបោះឆ្នោ តដ�ើ ម្បីស្នើ សុំការអនុម័តពី
ពួកគេប៉ុណ្ណោះ។

សេចកតីស្នើ
្ ច្បាប់

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 7 អនុញ្ញាតឲ្យអង្គនីតិបញ្ញ
ត្តិដែលមានសំ ឡេងឆ្នោ តពីរភាគបីធ្វើ ការផ្លា
សប្ដូរ DST (ដូចជា តាមរយៈការស្ថិតនៅល�ើ
DST ពេញមួយឆ្ំនា ) ឲ្យតែការផ្លាស់ ប្ដូរនោះ
ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ សហព័ន្ធ។
នៅពេលមានការផ្លាស់ ប្ដូរនោះ រដ្ឋ California
នឹ ងរក្សាកំឡុងពេល DST បច្ចុប្បន្ន។

ឥទព
្ធិ លល�ើសារព�ើពន ្ធ

ពុំមានឥទ្ធិពលនៃសារព�ើ ពន្ធផ្ទាល់ ទៅល�ើ
រដ្ឋ និ ងរដ្ឋាភិ បាលថ្នាក់ មូលដ្ឋានឡ�ើយ។
ិ នការនេះ 
វធា
នឹ ងពុំមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ ទៅល�ើ ចំណាយ
ឬចំ ណូលរបស់ រដ្ឋ
និ ងរដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋា នឡ�ើយ។
នេះគឺដោយសារតែរាល់ ការប៉ះពាល់ នឹ ងអា
ស្រ័យទៅល�ើ ចំណាត់ការនាពេលអនាគតដោ
យអង្គនីតិបញ្ញតតិ្—ហ�ើយជាសក្ដា នុពលគឺ 
រដ្ឋា ភិបាលសហព័ន្ធ—ធ្វើ ការផ្លាស់ ប្ដូរ DST។
ផលប៉ ះពាល់ ដែលអាចក�ើ តមានដោយសារកា
រផ្លាស់ បដូ្រ DST។ ប្រសិ នប�ើ អង្គនីតិបញ្ញតតិ្ផ្លា
ស់ ប្ដូរ DST អាចមានឥទ្ធិពលផ្សេងៗជាច្រើ ន។
ឧទាហរណ៍ ប្រសិ នប�ើ អង្គនីតិបញ្ញតតិ្អនុម័ត
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បន្ត

DST ពេញមួយឆ្ំនា នោះ 
ព្រះអាទិត្យរះ និ ងព្រះអាទិត្យលិ ច
ិ ឆិ កា
នឹ ងក�ើតឡ�ើងមួយម៉ោងបន្ទាប់ ចន្លោះខែវច
្
និ ងខែមី នា។ ការផ្លាស់ ប្ដូរនេះ អាចប៉ះពា
ល់ ដល់ បរិមាណថាមពលសុទ្ធដែលប្រើ ប្រា
ស់ សម្រាប់ បំភលឺ្ កម្ដៅ និ ងធ្វើ ឲ្យត្រជាក់នៅ
អំ ឡុងខែទាំងនោះ។ បន្ថែមពីល�ើ នេះទ�ៀត
ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននៃ DST អំ ឡុងផ្នែកនៃឆ្ំនា  ទំន
ងជាប៉ះពាល់ ដល់ បរិមាណនៃការទទួលទានដំ
ណេករបស់ ប្រជាជនមួយចំ នួននៅពេលប្ដូរពី
ម៉ោងស្ដង់ដារ និ ង DST ពីរដងក្នុងមួយឆ្ំនា ។
ការនេះប៉ះពាល់ អាចក�ើតមានទៅល�ើ អ្វីៗ
ដូចជា ផលិ តភាពរបស់ កម្មករនិ យោជិក
និ ងចំ នួនគ្រោះថ្នា ក់។ DST ពេញមួយឆ្ំនា
នឹ ងលុបបំ បាត់ឥទ្ធិពលទាំងនេះ។ ឥទ្ធិពល
សុទ្ធនៃការផ្លាស់ ប្ដូរទាំងនេះទៅល�ើ ហិរញ្ញ
វត្ថុរបស់ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន
ពុំមានភាពច្បាស់ លាស់ ទេ 
ប៉ុន្តែទំនងជាមានតិចតួច។

ចូលម�ើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់បញ្ជី
នៃគណៈកម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ ចូលម�ើល http://www.fppc.ca.gov/
ឬជំទាស់វធា
transparency/top‑contributors/nov-18-gen.html
ិ គទានកំពល
ដ�ើម្បីទទួលបានអ្នកចូលរ ួមវភា
ូ ៗទាំង
10 របស់គណៈកម្មា ធិការ។
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេញនៃវិធានការ
រដ្ឋ សូមទូរស័ពម
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ
(888) 345-4917 ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែ ល
vigfeedback@sos.ca.gov ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹងត្ រូវបាន
ផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ការវិភាគ
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អនុលោមម៉ោងសន្សំពន្ថលឺ ្ងៃនៅរដ្ឋ CALIFORNIA ទៅនឹងច្បាប់សហព័ន។្ធ
អនុញ្ញាតឲ្យអង្គនត
ិ ញ ្ញត្តិបររយៈពេលម៉
ោ ងសន្សំពន្ថលឺ ្ងៃ។
ី ប
ដូ ្
លក្ខនក
តិ ្ ៈអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្។តិ

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 7 ★

ត�ើយ�ើងខាតបង់ អ្វីខ្លះក្នុងការផ្លាស់ ប្តូរម៉ោងរបស់ យ�ើ ងពីរដង
ក្នុងមួយឆ្ំនា ? នេះជាការពិតមួយចំ នួនដ�ើម្បីពិចារណា។
ការសិ ក្សាវេជ្ជសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័ យក្នុងឆ្ំនា 2012
បានរកឃ�ើញថា ហានិ ភ័យនៃការគាំងបេះដូងក�ើនឡ�ើង
10% ក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃបន្ទាប់ ពីមានការប្តូរម៉ោង។
នៅឆ្ំនា 2016 ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមបានបង្ហាញថាហានិ
ភ័យនៃជំ ងឺដាច់ សរសៃឈាមខួរក្បាលក�ើនឡ�ើង 8%
នៅពេលយ�ើងប្តូរម៉ោងរបស់ យ�ើ ង។ សម្រាប់ អ្នកជំ ងឺមហារីក
ហានិ ភ័យនៃជំ ងឺដាច់ សរសៃឈាមខួរក្បាលក�ើនឡ�ើង 25%
ហ�ើយសម្រាប់ អ្នកដែលមានអាយុល�ើ សពី 65 ឆ្ំនា ហានិ ភ័យ
នៃជំ ងឺដាច់ សរសៃឈាមខួរក្បាលក�ើនឡ�ើង 20%។ ទាំងអស់
នេះក�ើតឡ�ើងព្រោះយ�ើងរំខានទម្រង់ នៃដំណេករបស់ យ�ើ ង។
ឪពុកម្តា យគ្រប់ រ ូបច្បាស់ ជាដឹ ងហ�ើយថាមានរ�ឿងអ្វីក�ើតឡ�ើ
ងនៅពេលដែលទម្រង់ នៃដំណេកកូនរបស់ យ�ើ ងត្រូវបានរំខា
នពីរដងក្នុងមួយឆ្ំនា ។
ឥឡូវ សូមពិចារណាអំ ពីលុយ។ ការប្តូរម៉ោងបស់ យ�ើ ងពី
រដងក្នុងមួយឆ្ំនា បង្កើនការប្រើប្រាស់ អគ្គិសនី របស់ យ�ើ ង
4% នៅតាមតំបន់ ជាច្រើននៃពិភពលោក បង្កើនបរិមា
ណប្រេងឥន្ធនៈដែលយ�ើងប្រើប្រាស់ ក្នុងឡានរបស់ យ�ើ ង
ហ�ើយសរ ុបជាទឹកប្រាក់គឺមានតម្លៃ $434 លានដុល្លា រ។
នោះជាលុយដែលយ�ើងអាចសន្សំបាន។
ការប្តូរម៉ោងរបស់ យ�ើ ងមិ នប្តូរម៉ោងដែលព្រះអាទិត្យរះ

ឬលិ ចនោះទេ។ ព្រះអាទិត្យរះ ឬលិ ចនៅពេលណានោះគឺ
ធម្មជាតិជាអ្នកកំណត់។ រយៈពេលភ្លឺនៅរដូវក្តៅនឹ ងតែងតែ
យូរ។ រយៈពេលភ្លឺនៅរដូវរងារនឹ ងតែងតែខ្លី។
ចាប់ តាំងពីឆ្ំនា 2000 មក ប្រទេសចំ នួន 14
បានបញ្ឈប់ ការប្តូរម៉ោង។ ហ�ើយបច្ចុប្បន្ន 68% នៃបណ្តា
ប្រទេសទាំងអស់ មិនមានការប្តូរម៉ោងទេ។ ពួកគេអនុញ្ញាត
ឱ្យធម្មជាតិកំណត់ពេលវេលា មិ នមែនរដ្ឋា ភិបាលរបស់ គេទេ។
ការកាត់បន្ថយហានិ ភ័យសុខភាព។
ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ ថាមពល។ ការសន្សំសំចៃ។
ការបោះឆ្នោ តគាំទ្រ សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 7 អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋ
California ពិចារណាពីការប្តូរម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ
ឬម៉ោងស្តង់ដារ ឱ្យទៅជាម៉ោងសម្រាប់ ពេញមួយឆ្ំនា —ធ្វើកា
រផ្លាស់ ប្តូរអ្វីផ្សេងដែលសំ ខាន់ ជាងការប្តូរម៉ោងរបស់ យ�ើ ង។
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 7 នឹ ងតម្រូវឱ្យមានការបោះឆ្នោ តពីរ
ភាគបីនៃសភា មុនពេលការសម្រេចចុងក្រោយណាមួយត្រូវ
បានធ្វើឡ�ើង។
សមាជិ កសភា KANSEN CHU
មណ្ឌលទី 25 នៃសភារដ្ឋ California
សមាជិ កសភា LORENA GONZALEZ
សភាតំណាងរាស្រ្តថ្នា ក់រដ្ឋ មណ្ឌល 80
វេជ្ជ បណឌិ្ ត SION ROY វេជ្ជ បណឌិ្ ត ឯកទេសជំ ងឺបេះដូ ង

★ការឆ្លើយតបទៅនឹងទឡកហី្ រណ៍ក្ងការគា
ំ ទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 7★
នុ
អ្នកគាំទ្រម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ អចិ ន្ត្រៃ ល�ើ កហេតុផលថាវានឹ ងជួយ
សន្សំថាមពលរបស់ យ�ើ ង។ វាមិ នពិតទេ។ ការសិ ក្សា
ជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡ�ើងល�ើប្រធានបទនេះ ហ�ើយគ្មានភ
ស្តុតាងជាក់ស្តែងណាដែលបង្ហាញថាម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ
នឹ ងជួយសន្សំសំចៃយ�ើ ងទេ។ ការបង្កើនសក្តា នុពលណាមួយក្នុង
ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រត្វរូ យកមកពិចារណាធ�ៀបនឹ ងគ្រោះថ្នា ក់នៃ
ភាពងងឹ តនៅពេលព្រឹកក្នុងរដូវរងារ។
ការប្តូរម៉ោងរបស់ យ�ើ ងពីរដងក្នុងមួយឆ្ំនា អាចមិ នស្រួលទេ។
ប៉ុន្តែការតម្រូវឱ្យចាប់ ផ្តើ មថ្ងៃក្នុងភាពងងឹ តនារដូវរងាគឺពិតជា
មិ នងាយស្រួលទេ - វាអាចបង្កគ្រោះថ្នា ក់។ វា អាចបង្កគ្រោះថ្នា
ក់សម្រាប់ កុមារដែលធ្វើដំណ�ើ រទៅសាលារ�ៀន ឬរង់ ចាំរថយ
ន្តក្ រុងនៅក្នុងភាពងងឹ ត ហ�ើយក៏គ្រោះថ្នា ក់សម្រាប់ មនុស្សពេ
ញវ ័យដែលត្វរូ ចាប់ ផ្តើ មធ្វើដំណ�ើ រទៅធ្វើការនៅក្នុងភាពងងឹ ត
ដែរ។ ការពិសោធន៍ ដែលបរាជ័ យដូចគ្នានេះនៅក្នុងឆ្ំនា 1974
ក្នុងការប្រើម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ ពេញមួយឆ្ំនា បានបញ្ជាក់ពីការពិតដ៏
គ្រោះថ្នា ក់នេះ។

46 | ទឡក
ហី្ រណ៍

គុណសម្បត្តិដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ នៃការប្រើប្រព័ន្ធម៉ោងស
ន្សំពន្លឺថ្ងៃ បច្ចុប្បន្ននៅនិ ទាឃរដូវ រដូវក្តៅ និ ងរដូវស្លឹកឈ�ើជ្រុះ 
ហ�ើយប្រើម៉ោងស្តង់ដារនៅរដូវរងារ៖
• មានពន្លឺថ្ងៃនៅពេលល្ងា ចនៅក្នុងរដូវក្តៅ
• មានពន្លឺថ្ងៃនៅពេលព្រឹកនៅក្នុងរដូវរងារ
• ជ�ៀសវាងការកំណត់ឱ្យពួកយ�ើងប្រើពេលវេលាដ�ើរ 1 ម៉ោង
ល�ើ សរដ្ឋជិតខាងនៅភាគខាងលិ ច និ ងប្រទេស Mexico
ម៉ិកស៊ិក 4 ខែក្នុងមួយឆ្ំនា
មានគ្រោះថ្នា ក់ច្រើ នឡ�ើងសម្រាប់ កុមារ
និ ងមនុស្សពេញវ ័យនៅក្នុងរដូវរងារ និ ងពេលផ្សេងទ�ៀត
ិ យ�ើង។ វា មិ នមានប្រយោជន៍ ទេ។
ល�ើ សរដ្ឋដែលនៅជុំវញ
បោះឆ្នោ តប្រឆាំងសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 7។
សមាជិ កព្រឹ ទ្ធសភា HANNAH-BETH JACKSON
ខមណ្ឌលព្រឹទ្ធសភាទី 19

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុម្ពន�ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

អនុលោមម៉ោងសន្សំពន្ថលឺ ្ងៃនៅរដ្ឋ CALIFORNIA ទៅនឹងច្បាប់សហព័ន។្ធ
អនុញ្ញាតឲ្យអង្គនត
ិ ញ ្ញត្តិបររយៈពេលម៉
ោ ងសន្សំពន្ថលឺ ្ងៃ។
ី ប
ដូ ្
លក្ខនក
តិ ្ ៈអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្។តិ

★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 7 ★
សូមបោះឆ្នោ ត "ប្រឆាំង" សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 7 ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 7 នឹ ងធ្វើឱ្យរដ្ឋ California
ប្តូរទៅប្រើម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ អចិ ន្រ្តៃយ៍ ។
យ�ើងបានសាកល្បងវាម្តងហ�ើយពីមុន
ហ�ើយវាគឺជាការខាតបង់ មួយដ៏ ធំ។ នៅឆ្ំនា 1974 វិបត្តិថាមពលមួ
យបាននាំឱ្យលោកប្រធានាធិ បតី Nixon ប្រកាសភាពអាសន្ននៃម៉ោ
ងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ។ ភាពអាសន្ននោះត្រូវមានរយៈពេល 16 ខែ ប៉ុន្តែត្វរូ
បានបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេល 10 ខែ ដោយសារតែប្រជាជនមិ នស
ប្បាយចិ ត្តដែលព្រះអាទិត្យរះយឺ តពេក នៅពេលព្រឹក។
ម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ មិ នបង្កើតម៉ោងបន្ថែមទេ។ វាគ្រាន់ តែប្តូពេលដែ
លថ្ងៃមានពន្លឺប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិ នប�ើអ្នករស់ នៅក្នុងក្ រុង
Anaheim ព្រះអាទិត្យនឹ ងរះនៅម៉ោង 6:55 នាទីព្រឹកនៅ
ថ្ងៃបុណ្យណូអែលឆ្ំនា នេះ។ ជាមួយនឹ ងម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ
ព្រះអាទិត្យនឹ ងរះនៅម៉ោង 7:55 នាទីព្រឹក

យ�ើងប្រើម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ នៅរដូវក្តៅ ដូច្នេះពេលយ�ើ ងត្រឡប់ ទៅដ
ល់ ផ្ទះពីកន្លែងធ្វើការ វានៅភ្លឺនៅឡ�ើយ។ ហ�ើយយ�ើងប្តូរទៅម៉ោងស្តង់
ដានៅក្នុងរដូវរងា ដូច្នេះថ្ងៃរះល�ឿនក្នុងពេលព្រឹក។
ត�ើវាមានប្រយោជន៍ អ្វីក្នុងការប្រើម៉ោងសន្សំពន្លឺ
ថ្ងៃ អចិ ន្រ្តៃយ៍ ? ព្រះអាទិត្យនឹ ងរះយឺ តមួយម៉ោង
ប្រសិ នប�ើយ�ើងស្ថិតនៅល�ើ សង
្ត ់ ដារ។ ប្រសិ នប�ើអ្នករស់ នៅក្នុងក្ រុង
Eureka ឬ Susanville នៅថ្ងៃចូលឆ្ំនា ថ្មី ម៉ោង 8
ព្រឹកក៏នៅងងឹ តនៅឡ�ើយទេ"។ ប្រសិ នប�ើអ្នករស់ នៅ
ទីក្ រុង Los Angeles ឬ Twentynine Palms ព្រះអាទិ
ត្យនឹ ងមិ នរះទេរហូតដល់ ម៉ោង 7:30 ព្រឹក រះយឺ ងជាងនេះ
ពីខែវិចឆិ កា
្ ដល់ ខែកុមភៈ្ ។
អ្នកដែលចូលចិ ត្តភ្ញាក់ឡ�ើងទន្ទឹមនឹ ងព្រះអាទិត្យរះ
នឹ ងភ្ញាក់ឡ�ើងក្នុងភាពងងឹ ត។ អ្នកនឹ ងត្រូវរ�ៀបចំ សម្រាប់ ក្ រុម
គ្រួសាររបស់ អ្នកនៅក្នុងភាពងងឹ ត។ កូនៗរបស់ អ្នកនឹ ងត្រូវ
ដ�ើរទៅសាលារ�ៀន ឬរង់ ចាំរថយន្តសាលា មុនព្រះអាទិត្យរះ។

សំណ�ើប្រជាមតិ

7

ិ
សម្រាប់ អ្នកដែលហាត់ប្រាណ ឬចូលរ ួមកម្មវធីសា
សនាមុនទៅធ្វើការ
អ្នកនឹ ងត្រូវបានធ្វើវានៅក្នុងភាពងងឹ ត។

អ្នកខ្លះនិ យាយថាការប្រើម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ អាចជួយសន្សំសំចៃថាមពល 
ឬធ្វើឱ្យយ�ើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។ ប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្រ្ត
ណាបញ្ជាក់ដូច្នេះទេ។ វាគ្រាន់ តែជាហេតុផលនៃភាពងាយស្រួលមួ
យប៉ុណ្ណោះ។ ឥឡូវ យ�ើងប្រើម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ នៅរដូវក្តៅដ�ើម្បីយ�ើ
ងមានពន្លឺថ្ងៃវែងនៅពេលល្ងា ច ដែលយ�ើងអាចរីករាយជាមួយវាបាន
ជាជាងការមានពន្លឺថ្ងៃចន្លោះពីម៉ោង 5 ទៅម៉ោង 6 ព្រឹក
ជាពេលដែលយ�ើងចង់ ឱ្យវាងងឹ តនោះ។ ហ�ើយបន្ទាប់ មកនៅក្នុងរដូវរងារ
យ�ើងប្តូរទៅម៉ោងស្តង់ដារវិញ ដូច្នេះវាមិ នសូវងងឹ តទេនៅពេលព្រឹក។
ការប្រើម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ អចិ ន្រ្តៃយ៍ នឹងធ្វើឱ្យយ�ើងមិ
នមានភាពស្របគ្នា ជាមួយអ្នកជិ តខាងរបស់ យ�ើ ង។
ខណៈពេលដែលយ�ើងប្រើម៉ោងដូចរដ្ឋ Arizona
តែពេលខ្លះនៅក្នុងឆ្ំនា  យ�ើងបែរជាប្រើម៉ោងដូចរដ្ឋតំបន់ ភ្នំទៅវិញ
ពេលផ្សេងទ�ៀតក្នុងឆ្ំនា  យ�ើងប្រើម៉ោងដូចរដ្ឋ Nevada រដ្ឋ Oregon
រដ្ឋ Washington និ ងប្រទេស Mexico ។

មែនហ�ើយ វាជាបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលយ�ើង
"ប្តូរម៉ោងទៅមុខ" ហ�ើយយ�ើងបាត់បង់ រយៈពេលមួយម៉ោងនោះ
(ទោះបី ជាវាជា"រ�ឿងល្អដែលយ�ើងទទួលបានមួយម៉ោងបន្ថែម
នៅពេលដែលយ�ើង "ប្តូរម៉ោងទៅក្រោយ"វិញនោះ ) ។ ប៉ុន្តែការ
ផ្លាស់ ប្តូរទាំងនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍ ទេ តែនាំឱ្យការយល់ ច្រឡំជាមួ
យម៉ោងរបស់ រដ្ឋផ្សេងទ�ៀត ហ�ើយខែដែលមានពេលព្រឹកងងឹ ត
យ�ើងនឹ ងត្រូវស៊ូទ្រាំ ប្រសិ នប�ើយ�ើងប្រើម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ អចិ ន្រ្តៃយ៍ ។

សមាជិ កព្រឹ ទ្ធសភា HANNAH-BETH JACKSON
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មណ្ឌលទី 55

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងនឹងសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 7 ★
អ្នកប្រឆាំងសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 7 មិ នអាច " ជំ ទាស់ អង្គ
ហេតុផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត និ ងសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្ហាញថាការផ្លា
ស់ ប្តូរម៉ោងចំ នួនពីរដងក្នុងមួយឆ្ំនា បង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់សុខ
ភាព និ ងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ យ�ើ ងទេ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 7
និ យាយអំ ពីការរក្សាសហគមន៍ កន្លែងធ្វើការ សាលារ�ៀន
និ ងផ្លូវថ្នល់ឱ្យមានសុវត្ថិភាព និ ងផលិ តភាព។
នៅពេលណាដែលមានការប្តូរម៉ោង ការសិ ក្សានានាបានបង្ហាញថាជំ ងឺ
បេះដូង និ ងជម្ងឺដាច់ សរសៃឈាមក្នុងក្បាលក�ើតឡ�ើងកាន់ តែច្រើ ន។
កុមារត្រូវអនុវត្តខុសទម្លា ប់ ដំណេកធម្មតារបស់ ពួកគេ ហ�ើយធ្វើឱ្យពួ
កគេបាត់បង់ ការផ្តោ តអារម្មណ៍កាន់ តែខ្លាំ ងនៅក្នុងថ្នា ក់រ�ៀន។
គ្រោះថ្នា ក់ចរាចរណ៍ និ ងរបួសនៅកន្លែងធ្វើការបានក�ើនឡ�ើងយ៉ាង
ខ្លាំ ង បន្ទាប់ ពីយ�ើងប្តូរម៉ោងរបស់ យ�ើ ង។
នេះមិ នទាន់ និយាយដល់ ការខាតបង់ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ យ�ើ ង
ផង ដែលត្រូវចំ ណាយ $434 លានដុល្លា រ ក្នុងមួយឆ្ំនា ងពីការ

បាត់បង់ ផលិ តភាព នៅពេលមានការប្តូរម៉ោងមួយម៉ោងទៅមុខ 
និ ងមួយម៉ោងថយក្រោយនោះ។
រដ្ឋ California អាចដោះស្រាយបញ្ហាដ៏គ្រោះថ្នា ក់នៃការប្ដូរម៉ោងនេះ
ដោយបោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 7 ។
សូមចូលរ ួមជាមួយឪពុកម្តា យ អ្នកជំ នាញវេជ្ជសាស្រ្ត និ ងអ្នកតស៊ូម
តិល�ើ ការការពារសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ ដោយបោះឆ្នោ ត "គាំទ្រ"
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 7 ។
www.YesProp7.info.
សមាជិ កសភា KANSEN CHU
មណ្ឌលទី 25 នៃសភារដ្ឋ California
សមាជិ កសភា LORENA GONZALEZ
សភាតំណាងរាស្រ្តថ្នា ក់រដ្ឋ California មណ្ឌល 80

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។
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កំណត់តម្លៃដែលមន្ទីរព្យាបាលតម្រងនោមសម្រាប់អក
្ន ជំងឺមិន
សម្រាកពេទ្យចំពោះការព្យាបាលដោយការលាងឈាម។
លក្ខនតិក
្ ៈផ្ដើមប្រជាសិទ។
ធិ ្

ចំណងជ�ើង និងសេចក្ស
តី ង្ខេបផ្លូវការ 

បានរ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកបាននៅល�ើ គេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការ
http://voterguide.sos.ca.gov ។

• កំណត់ការគិតថ្លៃនេះគឺត្រឹម 115 ភាគរយនៃ
ចំ ណាយសម្រាប់ ការថែទាំអ្នកជំ ងឺដោយផ្ទា
ល់ និ ងការចំ ណាយល�ើ ការល�ើ កកម្ពស់គុណភាព
រ ួមមានការបណតុះ
្ បណ្តា ល ការអប់ រអ
ំ ្នកជំ ងឺ និ ងការគាំទ្រ
ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាដ�ើ ម។

• តម្រូវឱ្យមានការបង្វិលប្រាក់សងវិញ និ ងការពិន័យ ប្រសិ
នប�ើ ការគិតថ្លៃល�ើ សពីការកំណត់។

• តម្រូវឱ្យមានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ំនា ជូនរដ្ឋអំពីការចំ ណាយរ
បស់ គ្លីនិក ការគិតថ្លៃពីអ្នកជំ ងឺ និ ងប្រាក់ចំណូល។

ិ គរបស់អ
សេចក្ស
តី ង្ខេបការវាយតម្លៃនៃការវភា
ង្គ នីតប
ុ ្ធនៃរដ្ឋា
ិ ញ ្ញត្តិនៃផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធសទ
ភិបាលមូលដ្ឋាន និងរដ្ឋ៖

• ផលប៉ះពាល់ ប្រចាំឆ្ំនា រ ួមរបស់ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន
គិតចាប់ ពីផលវិជ្ជមានក្នុងកម្រិតទឹកប្រាក់រាប់ លានដុល្លា រ
រហូតដល់ ផលអវិជ្ជមានក្នុងទឹកកម្រិតទឹកប្រាក់រាប់ សិបលា
នដុល្លា រ។

• ហាមឃាត់គ្លីនិកពីការបដិ សេធមិ នព្យាបាលអ្នកជំ ងឺដោយ
សារប្រភពនៃការបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការថែទាំ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

សាវតា

ការព្យាបាលដោយលាងឈាម

ខូ ចតម្រងនោម។ តម្រងនោមដែលមានសុខភាពល្អ
ច្រោះ ឈាមរបស់ មនុស្សដ�ើ ម្បីយកចេញនូវកាកសំ ណល់
និ ងសារធាតុរាវដែលមិ នចាំបាច់ ។ ជំ ងឺតម្រងនោមសំ ដៅល�ើ ពេលដែ
លតម្រងនោមរបស់ មនុស្សដំ ណ�ើរការមិ នល្អ។ យូរៗទៅ មនុស្សម្នា
ក់អាចវិវត្តទៅជាជំ ងឺខូចតម្រងនោម ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ ថាជាជំ ងឺ
តម្រងនោមដំ ណាក់កាលចុងក្រោយ។ វាមានន័ យថា មុខងារតម្រង
នោមលែងដំ ណ�ើរការល្អគ្រប់ គ្រាន់  ដ�ើម្បីឱ្យមនុស្សរស់ បានដោយគ្មា
នការវះកាត់បតូ្រតម្រងនោម ឬការព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់ ដែលគេហៅ
ថាការលាងឈាម។

ការលាងឈាមធ្វើតាមមុ ខងារតម្រងនោមធម្មតា។ ការលាងឈា
មធ្វើតាមបែបសិ ប្បនិ មិត្តតាមមុខងារធម្មតារបស់ មម្រងនោ
មដែលមានសុខភាពល្អ។ មនុស្សភាគច្រើ នដែលមានជំ
ងឺ តម្រងនោមត្រូវឆ្លងកាត់ការលាងឈាមបែបវិធីច្រោះ
ឈាមដោយឡែក ដែលជាទម្រង់ មួយនៃការលាងឈាម 
ដែលឈាមនោះត្រូវបានយកចេញពីរាងកាយ
ចម្រោះតាមរយៈម៉ាស៊ីន ដ�ើ ម្បីយកចេញនូវកាកសំ ណល់
និ ងសារធាតុរាវមិ នចាំបាច់  ហ�ើយបន្ទាប់ មកបញ្ចូលវាទៅក្នុងរាងកា
យវិញ។ ការព្យាបាលដោយវិធីច្រោះឈាមដោយឡែកនេះមានរយៈ
ពេលប្រហែល 4 ម៉ោ ង និ ងជាធម្មតាត្រូវធ្វើបីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។
អ្ន កជងឺ ដែលត្រូវលាងឈាមភាគច្រើ នទទួលការព្យាបា
លនៅគ្លីនិក។ អ្នកដែលមានជំ ងឺខូចតម្រងនោមអាចទទួ
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លការព្យាបាលដោយការលាងឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យនានា 
ឬនៅផ្ទះរបស់ ពួកគេផ្ទាល់ ប៉ុន្តែភាគច្រើ នទទួលការព្យាបាលនៅគ្លី
និ កព្យាបាលជំ ងឺលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ (CDCs)។ គិតត្រឹមខែឧសភាឆ្ំនា
2018 CDC ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ ណ្ណចំនួន 588
នៅរដ្ឋ California បានផ្តល់ការព្យាបាលដល់ អ្នកជំ ងឺ
ប្រហែល 80,000 នាក់ក្នុងមួយខែៗ។ CDC នីមួយៗ
ធ្វើប្រតិបត្តិការលាងឈាមជាមធ្យម 22 កន្លែង ដោយ
កន្លែងនីមួយៗផ្តល់ការព្យាបាលដល់ អ្នកជំ ងឺម្តងម្នាក់ៗ។
ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋ California (CDPH)
ទទួលខុសត្វរូ ល�ើ ការផ្តល់អាជ្ញាប័ ណ្ណ និ ងត្រួតពិនិត្យ
CDCs ។ អង្គភាពនានាកាន់ កាន់ និ ងដំ ណ�ើរកា CDC ។
ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរ ូបភាពទី 1 អង្គភាព ឯកជន
ដែលរកប្រាក់ចំណេញពីរ ដំ ណ�ើរការ ហ�ើយយ៉ាងហោ
ចណាស់ មានភាពជាម្ចាស់ មួយផ្នែក ក្នុងចំ ណោម CDC
ភាគច្រើ ននៅក្នុងរដ្ឋ California។

ការបង់ថ្លៃសម្រាប់ការព្យាបាលការលាងឈាម

ការបង់ ថ្លៃសម្រាប់ ការព្យាបាលការលាងឈាមក�ើ តចេ
ញពីប្រភពសំ ខាន់ ៗមួ យចំ នួន។ យ�ើ ងប៉ាន់ ប្រមាណថា
CDC មានប្រាក់ចំណូលសរ ុបប្រហែល $3
ពាន់ លានដុល្លា រជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ពីប្រតិបត្ដិការរបស់ ពួកគេនៅក្នុង
រដ្ឋ California។ ប្រាក់ចំណូលទាំងនេះរ ួមមានការបង់ថ្លៃសម្រា
ប់ ការព្យាបាលដោយការលាងឈាមពីប្រភពសំ ខាន់ មួយចំ នួន ឬ
ពី "អ្នកបង់ ប្រាក់"

កំណត់តម្លៃដែលមន្រទី ព្យាបាលតម្រងនោមសម្រាប់អក
្ន ជំងឺមិន
សម្រាកពេទ្យចំពោះការព្យាបាលដោយការលាងឈាម។
ើ ប្រជាសិទ។ធិ ្
លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ដម

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ
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បន្ត

ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុមត្រូវទិញធានា
រ៉ាប់រងសុខភាពជាលក្ខណៈបុគ្គ
គ្លីនិកដែលមានអាជ្ញាប័ ណ្ណសម្រាប់ ជំងឺលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងរដ្ឋ
ល។ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុម និ ង
California
ជាលក្ខណៈបុគ្គលត្រូវបានផ្តល់ជូនជាញឹ ក
ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018
ញាប់ ដោយក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជន ដែ
អង្គភាពប្រតិ បត្តិការ
ចំ នួនគ្លីនិក
ភាគរយនៃគ្លីនិក លទទួលបានការទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់
រង ដ�ើ ម្បីជាថ្នូរនឹ ងការចំ ណាយល�ើ សេវាថែ
292
50%
DaVita, Inc. (រកប្រាក់ចំណេញ)
ទាំសុខភាពដែលបានឯកភាព។ នៅពេល
129
22
Fresenius Medical Care (រកប្រាក់ចំណេញ)
បុគ្គលដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានជំ ងឺខូ
46
8
Satellite Healthcare (មិ នរកប្រាក់ចំណេញ)
ចតម្រងនោម បុគ្គលនោះអាចប្តូរទៅទទួល
38
6
ការធានារ៉ាប់រងល�ើ Medicare វិញបាន។
U.S. Renal Care (រកប្រាក់ចំណេញ)
83
14
ច្បាប់ របស់ សហព័ន្ធតម្រូវឱ្យក្ រុមហ៊ុនធា
ផ្សេងទ�ៀត
នារ៉ាប់រងជាក្ រុមនៅតែជាអ្នកបង់ ប្រាក់ដ៏ច
588
100%
សរ ុប
ម្បងសម្រាប់ ការព្យាបាលដោយការលាង
ឈាមសម្រាប់ "រយៈពេលសម្របសម្រួល"
• Medicare។ កម្មវិធី ដែលផ្តល់មូលនិ ធិដោយរដ្ឋា ភិបាលស
ដែលមានរយៈពេល 30 ខែ។
ហព័ន្ធនេះផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់ មនុស្សភាគ
ជាធម្មតាក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុម និ ងបុ គ្គលតែង
ច្រើ នដែលមានអាយុចាប់ ពី 65 ឆ្ំនា ឡ�ើងទៅ និ ងមនុស្សវ ័
ិ រប
តែបង់ ថ្លៃក្នុងអាត្រាខ្ពស់ សម្រាប់ ការលាងឈាមជាងកម្មវធី
យក្មេងដែលមានពិការភាព។ ច្បាប់ សហព័ន្ធជាទូទៅអនុ
ឺ
អត្រាដែល
Medicare
និ
ង
Medi-Cal
បង់
ថ្លៃ
ស់
រ
ដ្
ភិ
បា
ល។
ញ្ញាតិឱ្យមនុស្សដែលមានជំ ងខូចតម្រងនោមមានសិ ទ្ធិទទួ
ឋា
លបានការធានារ៉ាប់រងពី Medicare ដោយមិ នគិតពីអាយុ សម្រាប់ ការព្យាបាលដោយការលាងឈាមគឺទាក់ទងយ៉ាងជិ តស្និ
ឬស្ថានភាពពិការភាពឡ�ើយ។ Medicare បង់ ថ្លៃព្យាបាល ទ្ធទៅនឹ ងតម្លៃជាមធ្យមសម្រាប់ គ្លីនិកព្យាបាលជំ ងឺលាងឈាមរ៉ាំ
រ ូបភាពលេខ 1

ដោយការលាងឈាមសម្រាប់ មនុស្សភាគច្រើ នដែលមានជំ
ងឺ ត្វរូ លាងឈាមនៅរដ្ឋ California។

• Medi-Cal។ កម្មវិធី Medicaid របស់ សហព័ន្ធ-រដ្ឋ
ដែលគេស្គាល់ ថាជា Medi-Cal នៅរដ្ឋ California ផ្ដ
ល់ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់ ពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំ
ណូលទាប។ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋា ភិបាលសហព័ន្ធរ ួមចំ ណែកក្នុង
ការចំ ណាយរបស់ Medi-Cal ។ ពលរដ្ឋមួយចំ នួនមាន
លក្ខណសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ ទាំង Medicare និ ង
Medi-Cal ។ សម្រាប់ ពលរដ្ឋទាំងនេះ Medicare ធានារ៉ា
ប់ រងភាគច្រើ ននៃការបង់ ថ្លៃសម្រាប់ ការព្យាបាលដោយការ
លាងឈាមដែលជាការចំ ណាយចម្បង ហ�ើយ Medi-Cal
រ៉ាបរងអ្វី ដែលនៅសេសសល់ ។ សម្រាប់ ពលរដ្ឋដែលបាន
ចុះឈ្ម ោះតែនៅក្នុង Medi-Cal នោះ កម្មវិធី Medi-Cal
ទទួលខុសត្វរូ តែមួយគត់ក្នុងការបង់ ថ្លៃព្យាបាលដោយកា
រលាងឈាម។
• ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុម និ ងបុ គ្គល។ ពលរដ្ឋជា
ច្រើ ននៅក្នុងរដ្ឋមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុមតាមរ
យៈនិ យោជក ឬអង្គការផ្សេងទ�ៀត (ដូចជាសហជីពជាដ�ើ ម)
។ រដ្ឋា ភិបាលរដ្ឋ California ប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័ យ
រដ្ឋពីររបស់ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋា នជាច្រើ ននៅក្នុងរ
ដ្ឋ California បានផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុម
សម្រាប់ បុគ្គលិករបស់ ពួកគេ បុគ្គលិកដែលជិ តចូលនិ វត្តន៍
និ ងក្ រុមគ្រួសាររបស់ ពួកគេ។ ពលរដ្ឋមួយចំ នួនដែលមិ នមាន

រ៉ៃ ដ�ើ ម្បីផ្តល់ការព្យាបាលដោយការលាងឈាម និ ងត្រូវបានកំណ
ត់យ៉ាងទូលំទូលាយតាមបទប្បញ្ញតតិនេះ
្ ។ ផ្ទុយទៅវិញ ក្ រុមហ៊ុន
ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុម និ ងជាលក្ខណៈបុគ្គល បង្កើតអត្រា
តម្លៃរបស់ ពួកគេដោយធ្វើការចរចាជាមួយគ្លីនិកព្យាបាលជំ ងឺលា
ងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ។ អត្រាដែលបានបង់ ដោយក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំ
ងនេះអាស្រ័យល�ើ អំណាចចរចាររបស់ ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និ ង
គ្លីនិកព្យាបាលជំ ងឺលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ ។ ជាមធ្យម ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់
រងសុខភាពជាក្ រុម និ ងជាលក្ខណៈបុគ្គល ចំ ណាយច្រើ នដងជា
ងអ្វី ដែលកម្មវិធី របស់ រដ្ឋា ភិបាលបង់ ថ្លៃសម្រាប់ ការព្យាបាលដោ
យការលាងឈាម។

សេចក្តីស្នើច្បាប់

តម្រូវឱ្យគ្លីនិកទាំងអស់ បង់ ប្រាក់ បង្វិលសងវិញនៅពេល
ដែលប្រាក់ ចំណូលសរ ុបល�ើ សពីចំ នួនកំ ណត់ ដែលបានប
ញ្ជាក់ ។ ចាប់ ផ្តើមពីឆ្ំនា 2019 វិធានការនេះតម្រូវឱ្យ CDC
ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា  ដ�ើ ម្បីគណនាចំ នួនដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ ពួក
គេល�ើ សពីចំនួនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់។ វិធានការនេះតម្រូវឱ្យ
CDCs ង់ ប្រាក់បង្វិលសងវិញ (ដែលផ្តល់ត្រឡប់ មកវិញ)
ដល់ អ្នកបង់ ប្រាក់ ដោយមិ នរាប់ បញ្ចូល Medicare និ ងអ្នកបង់
ប្រាក់រដ្ឋា ភិបាលផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ ក្នុងចំ នួនដែលប្រាក់ចំណូល
ល�ើ សពីចំនួនដែលបានកំណត់។ អ្នកបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការព្យាបា
លកាន់ តែច្រើន អ្នកបង់ ប្រាក់នោះក៏នឹងទទួលប្រាក់បង្វិលសងវិ
ញកាន់ តែច្រើនដែរ។
ការវិភាគ
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កំណត់តម្លៃដែលមន្រទី ព្យាបាលតម្រងនោមសម្រាប់អក
្ន ជំងឺមិន
សម្រាកពេទ្យចំពោះការព្យាបាលដោយការលាងឈាម។
ើ ប្រជាសិទ។ធិ ្
លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ដម

វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ 
ការកំ ណត់ ប្រាក់ ចំណូលដែលមានមូ លដ្ឋានល�ើ ការចំ ណា
យរបស់ CDC លបានបញ្ជាក់ ។ ការកំណត់ប្រាក់ចំណូល
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយវិធានការនេះស្មើ នឹង 115
ភាគរយនៃ "ការចំ ណាយល�ើ សេវាថែទាំអ្នកជំ ងឺដោយផ្ទាល់ "
ដែលបានបញ្ជាក់ និ ង "ការចំ ណាយល�ើ ការកែលម្អគុណភាព
នៃការថែទាំសុខភាព"។ ទាំងនេះរ ួមបញ្ចូលទាំងការចំ ណាយ
ល�ើ បញ្ហាផ្សេងៗ ដូចជាប្រាក់ឈល
្នួ និ ងអត្ថប្រយោជន៍ បុគ្គលិក
ការបណតុះ
្ បណ្តា ល និ ងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក ការផ្គត់ផ្គង់ថ្ំ នា សង្កូវ
និ ងថ្ំ នា ពេទ្យ គ្រឿងបរិក្ខា រប្រើ ប្រាស់ និ ងប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខា
ភិបាលអេឡិចត្រូនិកជាដ�ើ ម។ ខាងក្រោមនេះយ�ើ ងសំ ដៅទៅ
ល�ើ ការចំ ណាយទាំងនេះថា ជា "ការអនុញ្ញាត" មានន័ យថា
ពួកគេអាចរាប់ បញ្ចូលធ�ៀបនឹ ងការកំណត់ប្រាក់ចំណូល។
ការចំ ណាយផ្សេងៗ ទ�ៀតដូចជាចំ ណាយផ្នែករដ្ឋបាលនឹ ងមិ ន
ត្រូវបានរាប់ បញ្ចូលក្នុងការកំណត់ជាប្រាក់ចំណូលដែលបានកំ
ណត់ទេ។

ការប្រាក់ និ ងការពិ ន័យល�ើ ចំនួនទឹ កប្រាក់ ដែលត្រូវបង្វិ
លសងវិញ។ បន្ថែមពីល�ើ ការបង្វិលសងវិញ CDC ត្រូវប
ង់ ការប្រាក់ល�ើចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលសងនោះទ�ៀតដែលបា
នគណនាចាប់ ពីថ្ងៃបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការព្យាបាល។ CDCs
ក៏នឹងត្រូវបង់ ពិន័យទៅ CDPH ចំ នួន 5 ភាគរយនៃចំ នួនទឹក
ប្រាក់នៃការបង្វិលសងដែលត្រូវបានតម្រូវរហូតដល់ ប្រាក់ពិន័យ
អតិបរមា $100,000 ដុល្លា រ។

ប្រាក់ បង្វិលសងគណនាតាមកម្រិតម្ចាស់ /ប្រតិ បត្តិករ
វិធានការនេះបញ្ជាក់ថា ការបង្វិលសងវិញនឹ ងត្រូវបាន
គណនាតាមកម្រិតនៃ "អង្គភាពគ្រប់ គ្រង" របស់ CDC
ដែលសំ ដៅទៅល�ើ អង្គភាពដែលជាម្ចាស់ ឬប�ើ កដំ ណ�ើរការ
CDC ("ម្ចាស់ /ប្រតិបត្តិករ”)។ ម្ចាស់ /ប្រតិបត្តិករមួយចំ នួនមាន
CDC ច្រើ ននៅរដ្ឋ California ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទ�ៀ
តអាចជាម្ចាស់ ឬដំ ណ�ើរការ CDC តែមួយ។ សម្រាប់ ម្ចាស់/
ប្រតិបត្តិករដែលមាន CDCs ច្រើ ន វិធានការនេះតម្រូវឱ្យពួកគេ
បន្ថែមប្រាក់ចំណូល និ ងការចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាតនៅគ្រប់
CDC របស់ ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋ California។
ប្រសិ នប�ើ ប្រាក់ចំណូលសរ ុបល�ើ សពី 115% នៃការចំ ណាយ
សរ ុបដែលអនុញ្ញាតឱ្យនៅទូទាំងគ្លីនិករបស់ ម្ចាស់/ ប្រតិបត្តិករ
ទាំងអស់ ពួកគេត្រូវបង្វិលប្រាក់សងវិញស្មើ នឹងទឹកប្រាក់ល
ម្អៀង។
ដំ ណ�ើរការច្បាប់ ក្នុងការបង្កើនការកំ ណត់ ប្រាក់ ចំណូ
លនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ ស្តែង។ ទាំងរដ្ឋធម្មនុញក
្ញ ្នុងរដ្ឋ
California និ ងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកហា
មឃាត់រដ្ឋា ភិបាលមិ នឱ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិឯកជន
ិ ផ្លូ
(ដែលរ ួមបញ្ចូលតម្លៃនៃអាជីវកម្ម) ដោយគ្មាននី តិវធី
វច្បាប់ ត្រឹមត្វរូ ឬសំ ណងសមស្របនោះឡ�ើយ។ ម្ចាស់
ឬប្រតិបត្តិកររបស់ CDC អាចព្យាយាមបង្ហាញនៅតុលាការថា
នៅក្នុងស្ថានភាពពិសេសរបស់ ពួកគេ ការបង្វិលប្រាក់សងវិ
ញតាមការតម្រូវនេះ វាស្មើ ចំនួននៃការយកទៅធ្វើអាជីវកម្ម ដូ
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ច្នេះវារំលោភល�ើ រដ្ឋធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ។ ប្រសិ នប�ើ ម្ចាស់/
ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC អាចបង្ហាញភ័សតុតាងបញ្
្
ជា ក់ពីរ�ឿង
នេះ វិធានការនេះបង្ហាញពីដំ ណ�ើរការដែលតុលាការកាត់បន្ថយ
ការបង្វិលសងប្រាក់តាមការតម្រូវដោយគ្រាន់ តែលែងរំលោភ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណ ោះ។ វិធានការនេះដាក់បន្ទុកទៅល�ើ ម្ចាស់/
ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC ក្នុងការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលស
ងច្រើ នបំ ផុតដែលនឹ ងជាការស្របច្បាប់ ។ វិធានការនេះបញ្ជាក់
ថាការកែតម្រូវនៅក្នុងចំ នួនទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញនេះនឹ ងត្រូវ
អនុវត្តក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្ំនា ប៉ុណ្ណ ោះ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងទ�ៀត។វិធានការនេះតម្រូវឱ្យម្ចាស់ /
ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC បញ្ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ំនា ទៅ CDPH
របាយការណ៍ទាំងនេះនឹ ងរាយនូវចំ នួននៃការព្យាបាលដោ
យការលាងឈាមដែលបានផ្តល់ជូន ចំ នួនទឹកប្រាក់នៃការចំ
ណាយដែលគេអនុញ្ញាត ចំ នួននៃប្រាក់ចំណូលដែលបានកំ
ណត់របស់ ម្ចាស់/ប្រតិបត្តិករ ដែលជាចំ នួនប្រាក់ចំណូលដែ
លល�ើ សចំ នួនកំណត់ និ ងចំ នួនទឹកប្រាក់នៃការបង្វិលសង។
វិធានការនេះក៏ហាមឃាត់ផងដែរដល់ CDC ពីការបដិ សេធមិ ន
ផ្តល់ការព្យាបាលដល់ មនុស្សម្នាក់ដោយផ្អែកទៅល�ើ អ្នកដែលត្រូវ
ចំ ណាយសម្រាប់ ការព្យាបាលនោះ។

CDPH នឹ ងចេញបទប្បញ្ញតតិ្។ វិធានការនេះតម្រូវឱ្យក្រ CDPH
ិ ន
បង្កើត និ ងចេញបទប្បញ្ញតតិដ�
្ ើ ម្បីអនុវត្ដបទប្បញ្ញតតិ្របស់ វធា
ការនេះ ក្នុងរយៈពេល 180 ថ្ងៃ ក្រោយកាលបរិច្ទ
ឆេ មានប្រសិ ទ្ធ
ិ នការនេះ។ ជាពិសេស វិធានការនេះអនុញ្ញាតឱ្យ
ភាពរបស់ វធា
CDPH កំណត់តាមរយៈការកំណត់តម្លៃ  CDC បន្ថែមទ�ៀតដែ
លនឹ ងរាប់ ជាការចំ ណាយដែលមានការអនុញ្ញាត ដែលអាចកាត់
បន្ថយទឹកប្រាក់បង្វិលសងដែលជំ ពាក់ដោយ CDC ។

ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធ

ិ នការនឹងកាត់បន្ថយផលចំណេញរបស់ CDC
វធា

បច្ចុប្បន្ន វាបង្ហាញថា CDC ដែលប្រតិបត្តិការនៅរដ្ឋ
California មានប្រាក់ចំណូលល�ើ សចំ នួនដែលបាន
កំណត់នៅក្នុងវិធានការនេះ។ ការទូទាត់ប្រាក់បង្វិល
សំ ណងក្នុងចំ នួនទឹកប្រាក់ល�ើសនេះនឹ ងកាត់បន្ថយ
យ៉ាងខ្លាំ ងនូវចំ ណូលម្ចាស់ /ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC
។ ក្នុងករណីដែល CDCs ត្រូវបានដំ ណ�ើរការដោ
យអង្គភាពរកប្រាក់ចំណេញ (ភាគច្រើ ននៃ CDCs)
នេះមានន័ យថា CDC នឹ ងទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចតួច
ឬអាចមិ នមានប្រាក់ចំណេញក៏ថាបាន។ នេះអាច
នាំឱ្យមានការផ្លាស់ បតូ្ររប�ៀបនៃការព្យាបាលដោយ
ការលាងឈាមនៅក្នុងរដ្ននេះ។ ការផ្លាស់ បតូ្រទាំងនេះ
អាចមានផលប៉ះពាល់ ផ្សេងៗទៅល�ើ ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ
និ ងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋា ន។ ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ ខាងក្រោម 
ផលប៉ះពាល់ នៃវិធានការទៅល�ើ CDC និ ងល�ើ ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ
និ ងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋា ន គឺមិនច្បាស់ លាស់ ទេ។ នេះដោយសារ

កំណត់តម្លៃដែលមន្រទី ព្យាបាលតម្រងនោមសម្រាប់អក
្ន ជំងឺមិន
សម្រាកពេទ្យចំពោះការព្យាបាលដោយការលាងឈាម។
ើ ប្រជាសិទ។ធិ ្
លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ដម

វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ 

តែផលប៉ះពាល់ នេះនឹ ងអាស្រ័យល�ើ សកម្មភាពនាពេលអនាគត
របស់ និយតករ និ ងតុលាការរដ្ឋ ក្នុងការបកស្រាយវិធានការនេះ 
និ ង (2) CDCs ក្នុងការឆ្លើ យតបទៅនឹ ងវិធានការនេះ។ សកម្ម
ភាពនាពេលអនាគតទាំងនេះពិបាកនឹ ងទស្សន៍ ទាយណាស់ ។

ប្រភពធំៗនៃភាពមិ នប្រាកដប្រជា

មិ នប្រាកដថាត�ើ ការចំ ណាយណាខ្លះដែលគេអនុ ញ្ញាតទេ។
ផលប៉ះពាល់ នៃវិធានការនេះនឹ ងអាស្រ័យរប�ៀបកំណត់ការចំ ណា
យដែលគេអនុញ្ញាត។ រ ួមទាំងការចំ ណាយបន្ថែមទ�ៀតតាមដែ
លគេអនុញ្ញាតនឹ ងធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ខ្ពស់ជាង
មុន និ ងអនុញ្ញាតឱ្យ CDCs រក្សាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមរបស់ ពួកគេ 
(ដោយការតម្រូវឱ្យមានការបង្វិលសងតិចជាងមុន) ។ រ ួមបញ្ចូល
ទាំងការចំ ណាយតិចជាងតាមដែលគេអនុញ្ញាតនឹ ងធ្វើឱ្យប្រាក់ចំ
ណូលដែលបានកំណត់ថយចុះ និ ងអនុញ្ញាតឱ្យគ្លីនិកនានារក្សា
ប្រាក់ចំណូលរបស់ ពួកគេតិច (ដោយការតម្រូវឱ្យមានការបង្វិលស
ងធំ ជាងមុន) ។ វាមិ នច្បាស់ លាស់ ថាត�ើ CDPH (ក្នុងនាមជានិ យ
ិ នការនេះ)
តកររបស់ រដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត និងការអនុវត្តវធា
ិ នការនេះ 
ហ�ើយតុលាការនឹ ងបកស្រាយបទប្បញ្ញតតិ្របស់ វធា
ដោយកំណត់នូវការចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាត។ ឧទាហរណ៍
វិធានការនេះបញ្ជាក់ថា ការចំ ណាយល�ើ ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និ ង
អត្ថប្រយោជន៍ របស់ បុគ្គលិកគឺអនុញ្ញាតសម្រាប់ តែបុគ្គលិក
"មិ នមែនជាអ្នកគ្រប់ គ្រង" ដែលផ្តល់ការថែទាំដោយផ្ទាល់ ដល់ អ្នក
ជំ ងឺលាងឈាមទេ។ ច្បាប់ សហព័ន្ធតម្រូវឱ្យ CDCs រក្សាមុខតំណែ
ងបុគ្គលិកមួយចំ នួនជាលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានសំ ណងពីការ
ថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ។ មុខតំណែងមួយចំ នួនក្នុងចំ ណោមមុខតំណែង
ដែលតម្រូវទាំងនេះ រ ួមទាំងនាយកវេជ្ជសាស្រ្ត និ ងគិលានុបដ្ឋា ក
— អនុវត្តមុខងារគ្រប់ គ្រង ក៏ប៉ុន្តែក៏ចូលរ ួមក្នុងការថែទាំអ្នកជំ ងឺ
ដោយផ្ទាល់ ផងដែរ។ ការចំ ណាយល�ើ មុខតំណែងទាំងនេះអាចមិ
នត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចអនុញ្ញាតនោះទេ ពីព្រោះមុខតំណែង
ទាំងនេះមានមុខងារគ្រប់ គ្រង។ ម៉្យាងវិញទ�ៀត ការចំ ណាយល�ើ មុ
ខតំណែងទាំងនេះអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចអនុញ្ញាតបាន ពី
ព្រោះមុខតំណែងទាំងនេះទាក់ទងនឹ ងការថែទាំអ្នកជំ ងឺដោយផ្ទា
ល់ ។

មិ នប្រាកដអំ ពី រប�ៀបដែល CDC នឹ ងឆ្លើ យតបទៅនឹ ងវិ
ធានការនេះទេ។ម្ចាស់ /ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC ទំនងជានឹ ង
ឆ្លើ យតបទៅនឹ ងវិធានការនេះដោយកែតម្រូវប្រតិបត្តិការរប
ស់ ពួកគេតាមវិធី ដែលកំ ណត់ លទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
ផលប៉ះពាល់ នៃការតម្រូវឱ្យបង្វិលសងប្រាក់ ។
ពួកគេអាចធ្វើដូចខាងក្រោម៖

• បង្កើនការចំ ណាយដែលគេអនុ ញ្ញាត។
ម្ចាស់ ឬប្រតិបត្តិកររបស់ CDC
អាចបង្កើនការចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាត
ដូចជាប្រាក់ឈល
្នួ និ ងអត្ថប្រយោជន៍ សម្រាប់ បុគ្គលិកដែ
លមិ នមែនជាអ្នកគ្រប់ គ្រងដែលផ្តល់ការថែទាំអ្នកជំ ងឺដោ
យផ្ទាល់ ។ ការបង្កើនចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាតនឹ ងបង្កើ
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នប្រាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ កាត់បន្ថយចំ នួនទឹកប្រា
ក់នៃការបង្វិលសងដែលនៅជំ ពាក់ និ ងអាចទុកម្ចាស់ /
ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC ដែលគ្រាន់ ប�ើ ប្រសិនប�ើ ពួកគេ
ត្រូវទុកការចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាតនៅកម្រិតបច្ចុប្បន្ន
នោះ។ នេះដោយសារតែចំ នួនប្រាក់ចំណូលដែលម្ចាស់
ឬប្រតិបត្តិកររបស់ CDC អាចរក្សាបានគឺច្រើនជាងការ
ចំ ណាយបន្ថែម (ប្រាក់ចំណូលដែលបានកំណត់នឹងក�ើន
ឡ�ើង 115 ភាគរយនៃការចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាតប
ន្ថែម)។

• កាត់ បន្ថយការចំ ណាយផ្សេងទ�ៀត ។ ម្ចាស់ /
ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC ក៏អាចកាត់បន្ថយការចំ ណាយ
ផ្សេងទ�ៀតប�ើ អាចធ្វើទៅបាន ដែលមិ នរាប់ បញ្ចូលការកំ
ណត់ប្រាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ (ដូចជាការចំ ណា
យផ្នែករដ្ឋបាលជាដ�ើ ម) ។ ការនេះនឹ ងមិ នផ្លាស់ បតូ្រចំ នួន
ទឹកប្រាក់នៃការបង្វិលសងដែលនៅជំ ពាក់នោះទេ ប៉ុន្តែ
វានឹ ងធ្វើឱ្យប្រស�ើ រឡ�ើងនូវភាពដែលអាចចណេញរបស់
របស់ CDC

• ស្វែងរកការកែតម្រូវចំ ពោះប្រាក់ ចំណូលដែលបានកំ
ណត់ ។ ប្រសិ នប�ើ ម្ចាស់ ឬប្រតិបត្តិកររបស់ CDC ជ�ឿ
ជាក់ ថាពួកគេមិ នអាចទទួលបានចំ ណូលសមរម្យ
ចំ ពោះប្រតិបត្តិការរបស់ ពួកគេ សូម្បីបន្ទាប់ ពីធ្វើការកែ
តម្រូវដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ ខាងល�ើ ពួកគេអាចព្យា
យាមជំ ទាស់ នឹងការផ្តល់ប្រាក់ បង្វិលសងនេះនៅតុ
លាការដ�ើ ម្បីទទួលបានប្រាក់ ចំណូលដ�ើ មទុនខ្ពស់ដូច
ដែលបានកំ ណត់ នៅក្នុងវិធានការនេះ។ ប្រសិ នប�ើ ប
ញ្ហាប្រឈមបែបនេះទទួលបានជោគជ័ យ នោះម្ចាស់ /
ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC មួយចំ នួនអាចមានប្រាក់
ចំ ណូលដែលបានកំ ណត់ខ្ពស់ និ ងជំ ពាក់ តិចតួចក្នុងកា
របង្វិលសងក្នុងឆ្ំ នា ខ្លះ។

• ប្រតិ បត្តិការកាត់ បន្ថយ។ ក្នុងករណីមួយចំ នួន ម្ចាស់ /
ប្រតិបត្តិករ អាចសម្រេចចិ ត្តប�ើ ក CDC ថ្មីតិចជាងមុន
ឬបិ ទ CDC មួយចំ នួន ប្រសិ នប�ើ ចំនួននៃទឹកប្រាក់
បង្វិលសងគឺធំ ហ�ើយប្រាក់ចំណូលដែលបានកាត់ប
ន្ថយនោះមិ នបានផ្តល់ចំណូលគ្រប់ គ្រាន់ ល�ើការវិនិ
យោគដ�ើ ម្បីពង្រីក ឬស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារនេះដដែល។
ប្រសិ នប�ើ បញ្ហានេះក�ើតឡ�ើង អ្នកផ្តល់សេវាដទៃទ�ៀ
តនៅទីបំផុតនឹ ងត្រូវអន្តរាគមន៍ ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវកា
រសម្រាប់ ការលាងឈាមនេះ។ អ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទ�ៀ
តទាំងនេះអាចនឹ ងដំ ណ�ើរការមិ នសូវមានប្រសិ ទភា
្ធ ព
(មានការចំ ណាងខ្ពស់ជាងមុន) ។ អ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទ�ៀ
តមួយចំ នួនអាចមានការល�ើ កលែងពីបទប្បញ្ញតតិ្នៃវិធាន
ការនេះ ប្រសិ នប�ើ ពួកគេមិ នប្រតិបត្តិតាមអាជ្ញាប័ ណ្ណ CDC
(ឧទាហរណ៍ មន្ទីរពេទ្យ) ជាដ�ើ ម ។ ការផ្លាស់ បតូ្រទូលំទូលា
យបែបនេះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មលាងឈាមគឺជាការពិបាក
ក្នុងការទស្សន៍ ទាយណាស់ ។
ការវិភាគ
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កំណត់តម្លៃដែលមន្រទី ព្យាបាលតម្រងនោមសម្រាប់អក
្ន ជំងឺមិន
សម្រាកពេទ្យចំពោះការព្យាបាលដោយការលាងឈាម។
ើ ប្រជាសិទ។ធិ ្
លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ដម

វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ 

ផលប៉ះពាល់នៃបទប្បញ ្ញត្ប
តិ ង្វិលសងប្រាក់ល�ើហិរញ ្ញ
វតរដ្ឋនិ
្ថុ ង មូលដ្ឋាន
ិ នការដោយ CDC ដ�ើ
យ�ើ ងប៉ាន់ ប្រមាណថា ប�ើ គ្មានការចាត់វធា
ម្បីឆ្លើ យតបទៅនឹ ងវិធានការនេះទេនោះ ការបង្វិលសងប្រាក់ដែ
លមានសក្តា នុពលដែលនៅជំ ពាក់ អាចមានចំ នួនដល់ រាប់ រយ
លានដុល្លា រឯណោះ។ ដោយអាស្រ័យល�ើ កត្តាផ្សេងៗដែលបា
ិ នការ
នពិភាក្សាខាងល�ើ បទប្បញ្ញតតិ្បង្វិលសងប្រាក់របស់ វធា
នេះ  អាចមានប្រភេទនៃផលប៉ះពាល់ ច្រើនទៅល�ើ ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ
និ ងហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋា ន។

វិធានការអាចបង្កើតការ ថែទាំសុខភាព. . . របស់ រដ្ឋ
និ ងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋន ការសន្សំសំ ចៃក្នុងករណីដែល CDC
បង់ ប្រាក់ បង្វិលសងការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋអំណាច
មូលដ្ឋា នសម្រាប់ ការថែទាំសុខភាពរបស់ បុគ្គលិកអាចត្រូវ
បានកាត់បន្ថយ។ ដូចដែលបានកត់សម្គាល់ ពីមុន វិធានកា
រនេះមិ នរាប់ បញ្ចូលអ្នកបង់ ប្រាក់ របស់ រដ្ឋា ភិ បាលដែលទទួ
លបានប្រាក់ បង្វិលសងទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ ដោយ រដ្ឋ
និ ងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋា ន ជាញឹ កញាប់ ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយ
ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដ�ើ ម្បីផ្តល់ការធានារ៉ាប់រ
ងដល់ បុគ្គលិករបស់ ពួកគេ។ ក្នុងនាមជាអង្គភាពឯកជន
ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងនេះអាចមានសិ ទ្ធិទទួលបានប្រា
ក់ បង្វិលសងមកវិញក្រោមវិធានការនេះ។ ប�ើ ទោះជាពួកគេ
មិ នមានសិ ទ្ធិទទួលបានប្រាក់ បង្វិលសងវិញក៏ ដោយ ក៏ ពួក
គេនៅតែមានតួនាទីក្នុងការចរចាក្នុងអត្រាទាបជាមួយម្ចាស់
និ ងប្រតិបត្តិកររបស់ CDC ដែរ។ ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំង
នេះអាចផ្ញើ ប្រាក់ សន្សំមួយចំ នួនឬទាំងអស់ ទៅឱ្យនិ យោជករ
ដ្ឋា ភិ បាលក្នុងទម្រង់ ជាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលត្រូ
វបានកាត់បន្ថយ។

. . . ឬការចំ ណាយ។ ម៉្យាងទ�ៀត ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ ខាងល�ើ
CDC អាចឆ្លើ យតបទៅនឹ ងវិធានការនេះ 
ដោយបង្កើនចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាត។ ប្រសិ នប�ើ CDCs បង្កើ
នការចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាតឱ្យបានគ្រប់ គ្រាន់ អត្រាដែលក្ រុ
មហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការព្យាបាលការលា
ងឈាមអាចក�ើនឡ�ើងល�ើ សពីអ្វីដែលពួកគេនឹ ងមានក្នុងពេល
គ្មានវិធានការនេះ។ ប្រសិ នប�ើ បញ្ហានេះក�ើតឡ�ើង ក្ រុមហ៊ុនធានា
រ៉ាប់រងទាំងនេះអាចផ្ញើ ប្រាក់សន្សំមួយចំ នួនឬទាំងអស់ ទៅឱ្យនិ
យោជករដ្ឋា ភិបាលក្នុងទម្រង់ ជាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែ
លត្រូវបានបង្កើន។

សម្ពាធតម្លៃវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ រដ្ឋ ។ កម្មវិធី Medi-Cal ក៏បានចុះ
កិច្ចសន្យាជាមួយក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជនផងដែរដ�ើ ម្បី
ផ្តល់ការការធានារ៉ាប់រងការលាងឈាមសម្រាប់ អ្នកចុះឈ្ម ោះ
របស់ ខ្លួនមួយចំ នួន។ ស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹ ងក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រ
ងសុខភាពមួយចំ នួនដែលផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងដល់ និយោជិ
តរដ្ឋា ភិបាល ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជនដែលបានចុះកិច្ច
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បន្ត

សន្យាជាមួយ Medi-Cal ក៏អាចទទួលបានប្រាក់បង្វិលសងម
កវិញដែរ (ប្រសិ នប�ើ ពួកគេត្រូវបានកំណត់ថាមានសិ ទ្ធិទទួល)
ឬអាចចរចាអត្រាទាបជាមួយម្ចាស់ និ ងប្រតិបត្តិកររបស់ CDC
។ ប្រាក់សន្សំមួយចំ នួន ឬទាំងអស់ អាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារអត្រាដែលបង់ ជូន CDC
ដោយក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងនេះមានកម្រិតទាប ប្រាក់សន្សំ
ប្រាក់បែបនេះទំនងជានៅមានកម្រិត។ ម៉្យាងទ�ៀត ប្រសិ នប�ើ
CDC ឆ្លើ យតបទៅនឹ ងវិធានការនេះដោយបង្កើនចំ ណាយអនុញ្
ញាត នោះការចំ ណាយជាមធ្យមនៃការព្យាបាលដោយការលាងឈា
មនឹ ងក�ើនឡ�ើង។ ការធ្វើបែបនេះនឹ ងដាក់សម្ពាធទៅល�ើ អត្រា 
Medi-Cal និ ងអាចបង្កើនចំ ណាយរដ្ឋ។

ការផ្លាស់ បតូ្រចំ ណូលពន្ធរដ្ឋ ។ ចំ ពោះវិសាលភាព នៃប
ិ នការនេះ ប្រតិ
ទប្បញ្ញតតិ្បង្វិលប្រាក់ សងវិញរបស់ វធា
បត្តិការដ�ើ ម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់ ចំណូលសុទរ្ធ បស់ ម្ចាស់/
ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC វិធានការនេះទំនង ជានឹ ងកាត់បន្ថយ
ចំ នួននៃពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណូលដែលរកប្រាក់ ចំ ណេញម្ចាស់ /
ប្រតិបត្តិករត្រូវបាន តម្រូវឱ្យបង់ ប្រាក់ ទៅឱ្យរដ្ឋ។ ប្រាក់ ចំ
ណូលដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយនេះ អាចត្រូវបានទូទាត់ក្នុង
ចំ នួនមិ នដឹងច្បាស់ តាមរយៈការផ្លាស់ បតូ្រផ្សេងៗទ�ៀតចំ ពោះ
ចំ ណូលរបស់ រដ្ឋ។ ឧទាហរណ៍ ចំ ណូលពន្ធបន្ថែមអាចនឹ
ងត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ប្រសិ នប�ើ CDCs ឆ្លើ យតបទៅនឹ ង
វិធានការនេះដោយការបង្កើនការ ចំ ណាយទៅល�ើ ប្រាក់
ឈ្នួលបុគ្គលិកដែលគេអនុញ្ញាតនោះ។

ទាក់ ទងនឹ ងភាពមិ នប្រាកដប្រជាដ៏ សំខាន់ ផលប៉ ះពាល់
ជាទូទៅល�ើ ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ និ ងមូ លដ្ឋានគឺ មិនច្បាស់ លាស់ ។
ិ នការ
ការបកស្រាយខុសគ្នាអំ ពីបទប្បញ្ញតតិ្របស់ វធា
នេះ  និ ងការឆ្លើ យតបរបស់ CDC ដែលផ្សេងគ្នា ចំ ពោះវិ
ធានការនេះនឹ ងនាំឱ្យមានផលប៉ះពាល់ ផ្សេងគ្នា សម្រាប់ រដ្ឋ
និ ងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋា ន។ ទាក់ទងនឹ ងភាពមិ នច្បាស់ លាស់ ដ៏
ិ រប�ៀបបក ស្រាយវិធានការនេះ និ ងរប�ៀបដែល
សំ ខាន់ អំពីវធី
CDC អាចឆ្លើ យតបទៅនឹ ងផលប៉ះពាល់ សុទដ្ធ ែលអាចក�ើត
មាន ជាច្រើ នល�ើ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋា នគឺ
អាចក�ើតមាន។

ិ ្ជមាន
ផលប៉ ះពាល់ ទូទៅអាចមានចាប់ ពីផលប៉ ះពាល់ វជ
សុទ្ធក្នុងទឹ កប្រាក់ រាប់ លាន  ដុ ល្លា រកម្រិតទាប។ ប្រសិ នប�ើ
ទីបំផុតវិធានការនេះត្រូវបាន បកស្រាយដ�ើ ម្បីកំណត់ន័យឱ្យ
បានទូលំទូលាយអំ ពីការចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាតដូចជាកា
ររ ួមបញ្ចូលការចំ ណាយសម្រាប់ អ្នកគ្រប់ គ្រងគិលានុបដ្ឋា ក
និ ងនាយកវេជ្ជសាស្រ្ត ចំ នួនទឹកប្រាក់នៃការបង្វិលសងម្ចា
ស់ /ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC ត្រូវបានតម្រូវឱ្យចំ ណាយនឹ ង
កាន់ តែតិច។ នៅក្រោមការបកស្រាយនេះ វាទំនងជាម្ចាស់ /
ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC នឹ ងឆ្លើ យតបជាមួយនឹ ង
ការប្រែប្រួលតិចតួចនេះចំ ពោះ រចនាសម្ព័ន្ធនៃការចំ ណាយរបស់

កំណត់តម្លៃដែលមន្រទី ព្យាបាលតម្រងនោមសម្រាប់អក
្ន ជំងឺមិន
សម្រាកពេទ្យចំពោះការព្យាបាលដោយការលាងឈាម។
ើ ប្រជាសិទ។ធិ ្
លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ដម
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វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ 
ពួកគេ។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះ ការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋអំ
ណាចមូលដ្ឋា នសម្រាប់ អត្ថប្រយោជន៍ សុខភាពនិ យោជិតអាចត្រូ
វបានកាត់បន្ថយ។ ប្រាក់សន្សំទាំងនេះទំនងជាត្រូវបានទូទាត់ដោ
យផ្នែកដោយការកាត់បន្ថយសុទន្ធ ៅក្នុងចំ ណូលពន្ធរដ្ឋ។ ជារ ួម 
យ�ើ ងប៉ាន់ ប្រមាណថា វិធានការនេះអាចមានផល ប៉ះពាល់ ជាវិជ្ជ
មានដល់ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋា នដែលឈានដ
ល់ រាប់ សិបលាន ដុល្លា រជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា កម្រិតទាបនៅក្នុងសេណា
រីយ៉ូនេះ។

. . . ចំ ពោះផលប៉ ះពាល់ អវិជ្ជមានសុទ្ធក្នុងទឹ កប្រាក់ រាប់ សិ
បលានដុ ល្លា រ។ ប្រសិ នប�ើ ទីបំផុតវិធានការនេះត្រូវបានបក
ស្រាយដ�ើ ម្បីឱ្យមាននិ យមន័ យកាន់ តែចង្អៀត និ ងតឹងរង
ឹ ៉ អំ
ពីការចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាតនោះ ចំ នួនទឹកប្រាក់នៃការ
បង្វិលសងម្ចាស់ /ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC ដែលត្រូវតម្រូវឱ្យ
បង់ នោះកាន់ តែច្រើនឡ�ើង។ ក្រោមការបកស្រាយនេះ ម្ចាស់
និ ងប្រតិបត្តិកររបស់ CDC ប្រហែលជានឹ ងឆ្លើ យតបជាមួយនឹ ង
ការផ្លាស់ បតូ្រដ៏ សំខាន់ ៗនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណាយរបស់ ពួកគេ ជាពិ
សេសតាមរយៈការបង្កើនការចំ ណាយដែលគេអនុញ្ញាត។ ម្ចាស់ /
ប្រតិបត្តិកររបស់ CDC ក៏ទំនងជានឹ ងស្វែងរកការកែតម្រូវចំ ពោះ
ប្រាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ ឬប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយនៅក្នុង
ស្ថាប័ នរដ្ឋផងដែរ។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះ ការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋ
និ ងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋា នសម្រាប់ អត្ថប្រយោជន៍ សុខភាពនិ យោ
ជិ ត និ ងការចំ ណាយ Medi-Cal អាចក�ើនឡ�ើង។ ចំ ណូលពន្ធរ
ដ្ឋក៏អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរ។ ជារ ួម យ�ើ ងប៉ាន់ ប្រមាណ
ថាវិធានការនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមានសុទដ្ធ ែលឈាន
ទៅដល់ ទឹកប្រាក់រាប់ សិបលានដុល្លា រជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា នៅក្នុងសេ
ណារីយ៉ូនេះ។

ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើ ពន្ធផ្សេងទ�ៀតដែលអាចក�ើ តមាន។
សេណារីយ៉ូដែលបានរ�ៀបរាប់ ខាងល�ើ នេះតំណាងឱ្យការ
ប៉ាន់ ប្រមាណដ៏ លប
្អ ំ ផុតរបស់ យ�ើង អំ ពីផលប៉ះពាល់ សារ
ិ នការនេះ។
ព�ើពន្ធជាច្រើ នដែលទំនងជាក�ើតមានរបស់ វធា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធដទៃទ�ៀ
តអាចក�ើតមាន។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិ នប�ើ CDCs ឆ្លើ យ
តបទៅនឹ ងប្រតិបត្ដិការនេះដោយការកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិ
ការនៅក្នុងស្ថាប័ នរដ្ឋ នោះ អ្នកជំ ងឺលាងឈាមមួយចំ នួន
ដែលទទួលបានការព្យាបាលជំ ងឺលាងឈាម អាចត្រូវបាន

បន្ត

អាក់ខានក្នុងរយៈពេលខ្លី។ នេះអាចនាំឱ្យមានផលវិបាកសុខ
ភាពដែលនាំឱ្យមានការចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។
ចំ ពោះវិសាលភាពដែលថា អ្នកជំ ងឺលាងឈាមត្រូវបានគេបញ្ជូន
ទៅកាន់ មន្ទីរពេទ្យកាន់ តែញឹ កញាប់ ដោយសារតែវិធានការការចំ
ណាយនេះ នោះការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋ — ជាពិសេសខាង
Medi-Cal — អាចក�ើនឡ�ើងយ៉ាងខ្លាំ ងក្នុងរយៈពេលខ្លី។

ផលប៉ះពាល់ផ្នែករដ្ឋបាល

វិធានការនេះដាក់ការទទួលខុសត្វរូ ថ្មីៗល�ើ CDPH យ�ើ ងប៉ា
ន់ ប្រមាណថាការចំ ណាយប្រចាំឆ្ំនា ដ�ើ ម្បីអនុវត្តទំនួលខុសត្វរូ
ថ្មីទាំងនេះ ទំនងជាមិ នល�ើ ប៉ុន្មានលានដុល្លា រទេក្នុងមួយឆ្ំនា ។
វិធានការនេះតម្រូវឱ្យ CDPH ដ�ើ ម្បីកែតម្រូវថ្លៃអាជ្ញាប័ ណ្ណប្រចាំ
ឆ្ំនា ដែលបង់ ដោយ CDC (បច្ចុប្បន្នមានតម្លៃប្រហែល $3,400
ដុល្លា រក្នុងមួយកន្លែង) ដ�ើ ម្បីគ្របដណ្តប់ ល�ើការចំ ណាយទាំង
នេះ។ មួយចំ នួននៃការចំ ណាយរដ្ឋបាលទាំងនេះអាចត្រូវបានទូ
ទាត់ដោយការពិន័យបង់ ដោយ CDCs ទាក់ទងទៅនឹ ងការបង្វិ
លប្រាក់ឬបរាជ័ យក្នុងការអនុវត្តតាមវិធានការនេះតម្រូវការរាយ
ការណ៍នេះ។ គេមិ នដឹងចំ នួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ ការផាត់ទាត់ណា
មួយទេ។

ចូលម�ើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់បញ្ជី
នៃគណៈកម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ សូមចូលទៅ http://www.fppc.
ឬជំទាស់វធា
ca.gov/transparency/top‑contributors/nov-18-gen.
ិ គទានកំពូលចំនួន
html ដ�ើម្បីម�ើលអ្នកផ្តល់វភា
10 របស់គណកម្មា ធិការនេះ។
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បានអត្ថបទទាំងមូលនៃវិធានការរដ្ឋនេះ
សូមទូរស័ព្ទមកលេខាធិការរបស់រដ្ឋ តាមរយៈលេខ
(888) 345-4917 ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែលទៅ
vigfeedback@sos.ca.gov
ដ�ើម្បីទទួលបានអត្ថបទនេះមួយដោយឥតគិតថ្លៃ។

ការវិភាគ
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កំណត់តម្លៃដែលមន្រទី ព្យាបាលតម្រងនោមសម្រាប់អក
្ន ជំងឺមិន
សម្រាកពេទ្យចំពោះការព្យាបាលដោយការលាងឈាម។
ើ ប្រជាសិទ។ធិ ្
លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ដម

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 8 ★

បោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 8—តម្លៃយុតតិ្ធម៌ សម្រាប់ ច្បាប់ ស្ដីពីការ
លាងឈាម
ិ សម្រាប់ អ្នកជំ ងឺដែលខូចតម្រ
ការលាងឈាម គឺជាការព្យាបាលសង្គ្រោះជី វត
ងនោម ដែលក្នុងនោះឈាមពួកគេត្រូវបូមចេញ សម្អា ត រ ួចដាក់ចូលទៅក្នុង
រាងកាយពួកគេវិញ។ អ្នកជំ ងឺលាងឈាម ត្រូវមានបរិស្ថា នស្អា ត គ្មានមេរោគ
នៅអំ ឡុងពេលព្យាបាលពួកគេ ប៉ុន្តែអ្នកផ្ដល់សេវាលាងឈាមខ្នា តធំ
ជាសាជី វកម្ម ដែលរកលុយបានរាប់ ពាន់ លាន ដោយគិតថ្លៃឈ្នួលពីអ្នកជំ ងឺឈឺ
ធ្ងន់ទាំងនេះរហូតដល់ $150,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ នឹ ងមិ នវិនិយោគគ្រប់ គ្រាន់ នៅ
ក្នុងអនាម័ យមូលដ្ឋា នឡ�ើយ។ ស្នា មប្រឡាក់ឈាម កន្លា ត និ ងបន្ទប់ទឹកកខ្វក់
ិ របស់ អ្នកជំ ងឺ មាន
ត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅគ្លីនិកលាងឈាម ហ�ើយអាយុជីវត
ហានិ ភ័យដោយសារតែប្រឈមនឹ ងការចម្លងមេរោគគ្រោះថ្នាក់ និ ងជំ ងឺផ្សេងៗ។
តម្លៃខ្ពស់ទាំងនេះ ធ្វើឲ្យមានចំ ណាយក្នុងការថែទាំសុខភាពកាន់ តែខ្ពស់ឡ�ើងស
ម្រាប់ ពលរដ្ឋ California។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 នឹ ងតម្រូវឲ្យសាជី វកម្មទាំងឡាយ
សងមកវិញនូវប្រាក់ចំណូលល�ើសលប់  ដែលមិ នត្រូវបានចំ ណាយទៅល�ើការកែ
លម្អការថែទាំអ្នកជំ ងឺលាងឈាម។
បញ្ឈប់ ការគិតថ្លៃហួសហេតុពីអ្នកជំ ងឺ
ក្ រុមហ៊ុនលាងឈាមធំ ជាងគេនៅរដ្ឋ
Californiaបង្កើនថ្លៃឈ្នួលរបស់ ខលួ្នរហូតដល់ 350% ខ្ពស់ជាងតម្លៃជាក់ស្ដែ
ងសម្រាប់ ការផ្ដល់ការថែទាំ ឬរហូតដល់ $150,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ សំ ណ�ើប្រ.
មតិ 8 នឹ ងផ្ដល់គ្រឿងល�ើកទឹកចិត្តមុតមាំសម្រាប់ ក្ រុមហ៊ុនលាងឈាម
ឲ្យបន្ទាបតម្លៃ និ ងកែលម្អគុណភាពនៃការថែទាំរបស់ ពួកគេ ធ្វើឲ្យអ្នកជំ ងឺជាអាទិ
ភាពគ្រប់ ទីកន្លែង ដែលមានសារសំ ខាន់ ជាពិសេសសម្រាប់ សហគមន៍ ដែលមាន
ប្រាក់ចំណូលទាប និ ងសហគមន៍ ជនជាតិភាគតិច។
បន្ទាបតម្លៃថែទាំសុខភាពសម្រាប់ គ្រប់ គ្នា
ដោយសារតែអ្នកជំ ងឺលាងឈាម តែងតែត្រូវបានគិតថ្លៃឈ្នួលក្នុងចំ នួនទឹកប្រា
ិ របស់ ពួកគេ ក្ រុមហ៊ុ
ក់ដ៏ច្រើ នសន្ធឹកសន្ធា ប់ សម្រាប់ ការព្យាបាលសង្គ្រោះជី វត

នធានារ៉ាប់រងត្រូវបានបង្ខំឲ្យរ ុញចំ ណាយទាំងនោះទៅអ្នកមានប័ ណ្ណសន្យារ៉ាប់
រង ដែលធ្វើឲ្យចំ ណាយល�ើការថែទាំសុខភាពមានការក�ើនឡ�ើងសម្រាប់ ពលរដ្ឋ
California ទាំងអស់ ។ ក្ រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាធានារ៉ាប់រងមួយគឺ Blue Shield
of California បានរាយការណ៍ថា ខ្លួនយកអ្នកមានប័ ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង 3,800
នាក់ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីមកទូទាត់តម្លៃល�ើអ្នកជំ ងឺលាងឈាមម្នា ក់។ សំ ណ�ើប្រ.
មតិ 8 នឹ ងជួយបន្ទាបតម្លៃក្នុងការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ ពលរដ្ឋ California
ទាំងអស់ ។
គាំទ្រដោយសម្ព័ន្ធភាពដ៏ ទូលំទូលាយ
អ្នកតស៊ូមតិអ្នកជំ ងឺលាងឈាម LLC • ពលរដ្ឋ California
ដ�ើម្បីសិ ទ្ធិពិការភាព • CalPERS • សមាជនៃព្រឹទ្ធា ចារ្យរដ្ឋ California •
សហជី ពកម្មករនិយោជិ កផ្ដល់សេវាអន្តរជាតិរដ្ឋ California • សម្ព័ន្ធភាពអតីត
យុទជ
្ធ នជនជាតិភាគតិចរដ្ឋ California • និ ងជាច្រើនទ�ៀត . . .
ធ្វើឲ្យអ្នកជំ ងឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុត
យ�ើងគួរតែបោះឆ្នោត “គាំទ្រ” ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 8 និ ងប្រាប់ ក្ រុមហ៊ុន
ិ សម្រាប់ អ្នកជំ ងឺ
លាងឈាមឲ្យផ្ដល់អាទិភាពល�ើការព្យាបាលសង្គ្រោះជី វត
ល�ើប្រាក់ចំណូលរបស់ សាជី វកម្ម។
បោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 8
ស្វែងយល់ បន្ថែមអំ ពីរប�ៀបដែលសំ ណ�ើប្រជាមតិ 8 នឹ ងជួយកែលម្អការថែទាំសុ
ខភាពសម្រាប់ ពលរដ្ឋ California តាមរយៈ www.YESonProp8.com
TANGI FOSTER, អ្នកជំ ងឺលាងឈាម

GARY PASSMORE, ប្រធាន
សមាជនៃព្រឹទ្ធា ចារ្យរដ្ឋ California

NANCY BRASMER, ប្រធាន
សម្ព័ន្ធដ�ើ ម្បីនិ វត្តជនអាមេរិកនៅរដ្ឋ California

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 8 ★

អ្នកគាំទ្រកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតយល់ ច្រឡំ។ វិធានការនេះមានគុណវិបត្តិ
និ ងគ្រោះថ្នាក់។ នេះគឺជាការពិត។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 8 is ត្រូវបានប្រឆាំងដោយអ្នកមានអាជី ពថែទាំសុខភាព
និ ងអ្នកជំ ងឺលាងឈាមរាប់ ពាន់ នាក់ទូទាំងរដ្ឋ California រ ួមមានជាអាទិ៍
សមាគមគិលានុប្បដ្ឋា កអាមេរិក\California, សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ, និ ង
មហាវិទ្យាល័ យគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ អាមេរិក, California Chapter ពីព្រោះ
វាប៉ ះពាល់ ដល់ លទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ California
ិ រស់ នៅ។
ចំ នួន 66,000 ដែលត្រូវការការលាងឈាមដ�ើម្បីបន្តជីវត
“ការខកខានណាត់ជួបសូម្បីតែម្ដង ក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកជំងឺ
លាងឈាមបានដែរ។ តាមរយៈការដាក់កម្រិតល�ើលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំ
លាងឈាម សំណ�ើប្រជាមតិ 8 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអ្នកជំងឺ។”
—Dr. Theodore M. Mazer, ប្រធាន, សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ California,
តំណាងឲ្យវេជ្ជបណឌិ្ ត 43,000 នាក់
គ្លីនិកលាងឈាមនៅរដ្ឋ CALIFORNIA មានចំ ណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំ ណោម ខ្ពស់បំ
ផុតនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ ការថែទាំប្រកបដោយគុណភាព
គ្លីនិកលាងឈាមនៅរដ្ឋ California ត្រូវបានដាក់បញ្ញតតិ្ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
នៅថ្នាក់រដ្ឋ និ ងថ្នាក់សហព័ន្ធ។ យោងតាមនិ យ័តករសហព័ន្ធ គ្លីនិកនៅរដ្ឋ
California អនុវត្តការងារបានល្អនៅរដ្ឋផ្សេងទ�ៀតតាមគុណភាពគ្លីនិក
និ ងមានការពេញចិត្តពីអ្នកជំ ងឺ។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 នឹ ងបង្ខំឲ្យគ្លីនិកលាងឈាមក្នុងសហគមន៍ កាត់បន្ថយសេវា
និ ងបិ ទទ្វា រ—ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ អ្នកជំ ងឺ
ការវិភាគឯករាជ្យមួយដែលបានធ្វើឡ�ើងដោយអតីតអ្នកវិភាគច្បាប់ របស់ រដ្ឋ
Californiaបានរកឃ�ើញថា ក្រោមសំ ណ�ើប្រជាមតិ 8 នឹ ងបណ្
ដា លឲ្យ 83%
54 | ទឡក
ហី្ រណ៍

នៃគ្លីនិកលាងឈាមត្រូវប្រតិបត្តិការទាំងខាត។ តថភាពនោះ នឹ ងបង្ខំឲ្យគ្លីនិករា
ប់ រយត្រូវកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការ ឬបិ ទទ្វា រ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 8 នឹ ងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ និ ងអ្នកបង់ ពន្ធទាំងអស់ ត្វរូ មានតម្លៃ
ក្នុងចំ នួនទឹកប្រាក់រាប់ រយលានប្រចាំឆ្នាំ
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 ដាក់កម្រិតទៅល�ើអ្វីដែលក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវ
បង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការថែទាំលាងឈាម។ ប៉ុន្តែគ្មានអ្វី មួយនៅក្នុងសំ ណ�ើប្រ.មតិ 
8 ដែលតម្រូវឲ្យក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្ដល់ប្រាក់សន្សំណាមួយជូនអ្នកប្រើប្រាស់
ឡ�ើយ។ តាមពិតទៅ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 នឹ ងបង្កើនចំ ណាយសម្រាប់ អ្នកបង់ ពន្ធនូវ
ចំ នួនទឹកប្រាក់រាប់ រយលានប្រចាំឆ្នាំ  ដោយបង្ខំអ្នកជំ ងឺលាងឈាម
ឲ្យចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និ ងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់  ដែលមានចំ ណាយកាន់ តែថ្លៃ 
ដែលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងថែមទ�ៀតនៅក្នុងបន្ទប់សង្រ្គោះបន្ទាន់
ដែលមានមនុស្សច្រើនរ ួចទៅហ�ើយ។
សូមចូលរ ួមជាមួយវេជ្ជបណឌិ្ ត គិលានុប្បដ្ឋា ក និ ងអ្នកជំ ងឺ។
បោះឆ្នោត ប្រឆាំង ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 8។ វាមានគ្រោះថ្នាក់។
www.NoProp8.com
PHILLIP BAUTISTA, RN, ប្រធាន
សមាគមគិលានុប្បដ្ឋា កអាមេរិក\California
TERRY RICO, អ្នកជំ ងឺលាងឈាម
THEODORE M. MAZER, MD, ប្រធាន
សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ California

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុម្ពន�ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយទីភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

កំណត់តម្លៃដែលមន្រទី ព្យាបាលតម្រងនោមសម្រាប់អក
្ន ជំងឺមិន
សម្រាកពេទ្យចំពោះការព្យាបាលដោយការលាងឈាម។
ើ ប្រជាសិទ។ធិ ្
លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ដម

សំណ�ើប្រជាមតិ

8

★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 8 ★

ិ របស់ អ្នកជំ ងឺលាងឈាមដែលងាយរងគ្រោះមាន
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 ធ្វើឲ្យអាយុជីវត
ហានិ ភ័យ
សមាគមគិលានុប្បដ្ឋា កអាមេរិក\California, សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ California,
មហាវិទ្យាល័ យគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ អាមេរិក, California Chapter និ ងអ្នកតស៊ូ
មតិអ្នកជំ ងឺទាំងអស់ សុទតែ ប្រឆា
្ធ
ំ ងនឹ ង សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 ពីព្រោះវាប៉ ះពាល់ ដល់ លទ្ធ
ភាពទទួលបានការថែទាំសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺនៅរដ្ឋ California ចំ នួន 66,000 ដែលត្រូ
ិ រស់ នៅ។
វការការព្យាបាលលាងឈាមញឹ កញាប់ ដ�ើ ម្បីបន្តជីវត
“អ្នកជំងឺលាងឈាមខូចតម្រងន�ោម ហ�ើយឈឺខ្លាំង។ ពួកគេត្រូវការការលាងឈាមបី
ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ រយៈពេលបួនម�៉ោងក្នុងមួយល�ើក ក្នុងការធ្វើការងារនៃតម្រង
ន�ោមរបស់ពួកគេ ដ�ើម្បីយកជាតិពលចេ
ុ
ញពីរាងកាយ។ អ្នកជំងឺទាំងនេះមិនអាចរស់
បានដ�ោយគ្មានការព្យាបាលជាប្រចាំបានឡ�ើយ។ សំណ�ើប្រ.មតិ 8 មានគ្រោះ
ថ្នាក់ក្នុងការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំ និងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺងាយរង
គ្រោះមានហានិភ័យ។”—Phillip Bautista, BSN, RN, PHN, ប្រធាន,
សមាគមគិលានុប្បដ្ឋា កអាមេរិក\California
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 នឹ ងបង្ខំឲ្យគ្លីនិកលាងឈាមក្នុងសហគមន៍ កាត់បន្ថយសេវា
និ ងបិ ទទ្វា រ
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 8 ដាក់កម្រិតយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរទៅល�ើអ្វីដែលក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវបា
នតម្រូវឲ្យបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការថែទាំលាងឈាម។ ការដាក់កម្រិតមជ្ឈត្តកម្មនេះ នឹ ង
មិ នរ៉ាប់រងទៅល�ើតម្លៃជាក់ស្ដែងនៃការផ្ដល់ការថែទាំឡ�ើយ។
តាមពិតទៅ ការវិភាគឯករាជ្យមួយដែលបានធ្វើឡ�ើងដោយអតីតអ្នកវិភាគច្បាប់ របស់
រដ្ឋ Californiaបានសន្និដ្ឋា នថា សំ ណ�ើប្រជាមតិ 8 នឹ ងបណ្
ដា លឲ្យ 83% នៃគ្លីនិក
លាងឈាមត្រូវប្រតិបត្តិការទាំងខាត។ ការនោះនឹ ងបង្ខំឲ្យគ្លីនិករាប់ រយត្រូវកាត់បន្ថយ
ប្រតិបត្តិការ ឬបិ ទទ្វា រ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ អ្នកជំ ងឺ។
ប�ើគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានគ្លីនិកក្នុងសហគមន៍ ទេនោះ អ្នកជំ ងឺនឹងត្រូវធ្វើដំណ�ើ រទៅ
ឆ្ងា យ ខកខានការព្យាបាល ឬត្រូវចូលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ។
វេជ្ជបណឌិ្ ត គិលានុប្បដ្ឋា ក និ ងអ្នកតស៊ូមតិអ្នកជំ ងឺទាំងអស់ សុទតែប្រឆា
្ធ
ំ ងនឹ ង
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8
“ការខកខានណាត់ជួបសូម្បីតែម្ដង ក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកជំងឺលា
ងឈាមបានដែរ។ តាមរយៈការដាក់កម្រិតល�ើលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំលាង
ឈាម សំណ�ើប្រជាមតិនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអ្នកជំងឺ។”—Dr. Theodore
M. Mazer, ប្រធាន, សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ California, តំណាងឲ្យវេជ្ជបណឌិ្ ត
43,000 នាក់
“ក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់ យ�ើងតែងតែព្យាបាលអ្នកជំងល
ឺ ាងឈាមជា
ប្រចាំ ដែលចុងក្រោយស្ថិតក្នុងបន្ទប់សង្រ្គោះបន្ទាន់ ដ�ោយសារតែខកខានការណាត់ជួប
ឬមានភាពស្មុគស្មាញដ�ោយសារខូចតម្រងន�ោម។ សំណ�ើប្រជាមតិនេះ នឹងបង្កើនហានិ
ភ័យស្មុគស្មាញដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលងាយរងគ្រោះបំផុ

តទាំងនេះ។” —Dr. Aimee Moulin, ប្រធាន, មហាវិទ្យាល័ យគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទា
ន់ អាមេរិក, California Chapter
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 បង្កការប៉ ះពាល់ ដោយវិសមាមាត្រទៅល�ើសហគមន៍ ដែលជួបប្រទះ
ការលំ បាក
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 ត្រូវបានប្រឆាំងដោយ California NAACP និ ងសមាគមជាតិវេជ្ជ
សាស្ត្រអេស្ប៉ាញ ពីព្រោះវានឹ ងប៉ ះពាល់ ដោយវិសមាមាត្រទៅល�ើអ្នកជំ ងឺនៅតាមស
ហគមន៍ ដែលជួបប្រទះការលំ បាក ដែលមានហានិ ភ័យខូចតម្រងនោមខ្លាំ ង។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 បង្កើនចំ ណាយសម្រាប់ ពលរដ្ឋ CALIFORNIA ទាំងអស់ ក្នុងចំ នួន
ទឹកប្រាក់រាប់ រយលានប្រចាំឆ្នាំ
នៅពេលគ្លីនិកបិ ទទ្វា រ អ្នកជំ ងឺលាងឈាមត្រូវចូលក្នុងបន្ទប់សង្រ្គោះបន្ទាន់
ដែលការថែទាំរឹតតែថ្លៃថែមទ�ៀត។ យោងតាមអតីតអ្នកវិភាគច្បាប់ វិធានការនេះនឹ ងប
ង្កើនចំ ណាយរបស់ អ្នកបង់ ពន្ធជិត $300 លានដុល្លា រ ប្រចាំឆ្នាំ ។
គុណភាពនៃការលាងឈាមនៅរដ្ឋ CALIFORNIA មានចំ ណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំ ណោមគុ
ណភាពខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេស
គ្លីនិកលាងឈាមនៅរដ្ឋ California មានការដាក់បញ្ញតតិ្យ៉ា ងខ្ពង់ខ្ពស់ពីនិយ័ត
ករសហព័ន្ធ និ ងរដ្ឋ ដែលផ្ដល់របាយការណ៍ប្រកបដោយគុណភាពស្ដីពីគលី្និកនី មួ
យៗ។ យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Medicare និ ង Medicaid របស់ សហព័ន្ធ
គ្លីនិកនៅរដ្ឋ California អនុវត្តការងារបានល្អនៅរដ្ឋផ្សេងទ�ៀតតាមគុណ
ភាពគ្លីនិក និ ងមានការពេញចិត្តពីអ្នកជំ ងឺ។ វិធានការនេះគ្មានន័ យអ្វីសោះ
នៅពេលការថែទាំលាងឈាមនៅរដ្ឋ California មានការដាក់បញ្ញតតិ្យ៉ា ងខ្ពង់ខ្ពស់
ិ ។
និ ងសង្គ្រោះជី វត
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 ស្ថិតនៅចន្លោះវេជ្ជបណឌិ្ ត និ ងអ្នកជំ ងឺ
បោះឆ្នោត ប្រឆាំង ល�ើសំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 និ ងទុកឲ្យការសម្រេចចិត្តអំពីវេជ្ជសាស្ត្រសគ
្មុ
ស្មាញអំ ពីការលាងឈាមនៅក្នុងដៃរបស់ វេជ្ជបណឌិ្ ត និ ងអ្នកជំ ងឺ។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 មានគ្រោះថ្នាក់។ បោះឆ្នោត ប្រឆាំង។
សូមចូលរ ួមជាមួយវេជ្ជបណឌិ្ ត គិលានុប្បដ្ឋា ក និ ងអ្នកតស៊ូមតិអ្នកជំ ងឺ និ ងច្រានចោ
លសំ ណ�ើប្រជាមតិដែលមានគ្រោះថ្នាក់នេះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំ ងឺលាងឈាមដែលងាយ
រងគ្រោះមានហានិ ភ័យ។ www.NoProp8.com
PHILLIP BAUTISTA, RN, ប្រធាន
សមាគមគិលានុប្បដ្ឋា កអាមេរិក\California
THEODORE M. MAZER, MD, ប្រធាន
សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ California
AIMEE MOULIN, MD, ប្រធាន
មហាវិទ្យាល័ យគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ អាមេរិក,
California Chapter

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 8 ★

បោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 8 ដ�ើម្បីកែលម្អការថែទាំសុខភាពនៅរដ្ឋ
CALIFORNIA។
សាជី វកម្មលាងឈាមកាត់បន្ថយសេវា និ ងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ អ្នកជំ ងឺ
អ្នកជំ ងឺដែលខូចតម្រងនោម ជាទូទៅត្រូវទទួលការលាងឈាមបី ដងក្នុងមួយសប្ដា
ហ៍ ដែលឈាមរបស់ ពួកគេត្រូវបូមយកចេញ សម្អា ត និ ងដាក់បញ្ចូលក្នុងរាងកាយ
ពួកគេវិញ។ អ្នកជំ ងឺ និ ងអ្នកផ្ដល់ការថែទាំ រាយការណ៍អំ ពីលក្ខខណ្ឌគ្មានសុវត្ថិភាព
នៅគ្លីនិកលាងឈាម រ ួមមានជាអាទិ៍ មានបុគ្គលិកបម្រើក្នុងពេលខ្លី ហ�ើយអនាម័ យ
និ ងបង្គន់អនាម័ យនៅខ្សោយ ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានហានិ ភ័យគំរាមកំហែងដល់ អាយុ
ិ ដោយសារតែការឆ្លងមេរោគ។
ជី វត
“នៅពេលខ្ញុំចាប់ ផ្ដើ មលាងឈាម ខ្ញុំមិនរំពឹងថា ខ្ញុំនឹង ត្រូវបារម្ភអំពីគលី្និកដែលគួរតែរ
ក្សាឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អឡ�ើយ។ ខ្ញុំបានឃ�ើញសត្វល្អិតវារនៅចន្លោះផ្លាស្ទិកដែលគ្រ
បពីល�ើគ្រឿងបំ ពាក់ភ្លើងនៅល�ើពិដាន។ ខ្ញុំត្វរូ ទូរស័ ព្ទទៅកាន់ នាយកដ្ឋា នសុខាភិបា
លជាច្រើនល�ើកច្រើនសារ ដ�ើម្បីរាយការណ៍អំ ពីសត្វកន្លា ត ស្នា មឈាមប្រឡាក់ និ ង
កង្វះការសម្អា តឲ្យបានគ្រប់ គ្រាន់ ។”—Tangi Foster, អ្នកជំងល
ឺ ាងឈាម
ចូលម�ើល www.Yes0n8.com ដ�ើម្បីអានជាមុនអំពីការវាយតម្លៃពីអ្នកជំ ងឺលាងឈាម។
សាជី វកម្មលាងឈាម រកប្រាក់ចំណេញយ៉ា ងច្រើនសន្ធឹកសន្ធា ប់ ពីការចំ ណាយរប
ស់ អ្នកជំ ងឺ
សាជី វកម្មលាងឈាមរកប្រាក់ចំណេញ រកបានប្រាក់ចំណេញរាប់ ពាន់ លាន ខណៈ
ដែលគ្លីនិកនៅតាមសហគមន៍ គលី្និកមានការអន់ ថយ ដោយគ្មានវេជ្ជបណឌិ្ តប្រចាំកា
រនៅពេលខ្លះ។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 8 ជំ រ ុញឲ្យសាជី វកម្មលាងឈាមត្រូវវិនិយោគប្រាក់ចំណេញទាំងនោះ
ដ�ើម្បីកែលម្អការថែទាំអ្នកជំ ងឺ ដែលត្រូវការជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ មានប្រាក់ចំ
ណូលទាប។
ការគិតថ្លៃហួសហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃសម្រាប់ ពួកយ�ើងទាំងអស់ គ្នា មានការក�ើនឡ�ើង
សាជី វកម្មលាងឈាមបង្កើនតម្លៃល�ើការថែទាំសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺមួយចំ នួននៅអត្រា 
350% ដែលជាចំ ណាយមួយដែលស្រូបយកដោយក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ�ើយរ ុញ
ទៅល�ើអ្នកមានប័ ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទូទាំងរដ្ឋ California។
តម្លៃខ្ពស់របស់ ពួកគេធ្វើឲ្យការថែទាំសុខភាពកាន់ តែថ្លៃសម្រាប់ យ�ើ ងទាំងអស់ គ្នា ។
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋ California, អតីតយុទជ
្ធ ន,
អ្នកតស៊ូមតិការថែទាំសុខភាព និ ងមេដឹ កនាំសាសនា សុទតែ
្ធ គាំទ្រ គាំទ្រ 
ល�ើសំ ណ�ើប្រ.មតិ 8។
វាគឺជាពេលដែលសាជី វកម្មលាងឈាមត្រូវផ្ដល់អាទិភាពល�ើការថែទាំអ្នកជំ ងឺ
មិ នមែនប្រាក់ចំណេញរបស់ ពួកគេឡ�ើយ។
GUADALUPE TELLEZ, គិលានុប្បដ្ឋា កលាងឈាមមានបញ្ជីកា

PASTOR WILLIAM D. SMART, JR.
សន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំគ្រីស្ទានភាគខាងត្បូងនៃ California
TANGI FOSTER, អ្នកជំ ងឺលាងឈាម

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយទីភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

ទឡក
ហី្ រណ៍ | 55

ន�ៅថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018, សំណ�ើប្រជាមតិ 9 ត្រូវបានដក
ចេញពីសន្លឹកឆ្នោតតាមដីកានៃតុលការជាន់ខ្ពស់រដ្ឋ California។
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សំណ�ើប្រជាមតិ
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ពង្រីកអំណាចរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ដ�ើម្បីអនុម័តការគ្រប់គ្រង
ការជួលលអចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋាន។
លក្ខនតិក
្ ៈផ្តួចផ្តើម។

ចំណងជ�ើង និងសេចក្តីសង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកនៅល�ើគេហទំ ព័ររដ្ឋលេខាធិ ការនៅ
http://voterguide.sos.ca.gov ។

• លុបចោលច្បាប់ របស់ រដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្ននេះដាក់ កម្រិតវិសា
លភាពនៃគោលនយោបាយគ្រប់ គ្រងការជួលដែលទីក្ រុង
និ ងយុត្តា ធិ ការក្នុងមូលដ្ឋានផ្សេងទ�ៀតអាចដាក់ល�ើអចល
នទ្រព្យជាលំ នៅដ្ឋាន

• អនុញ្ញាតគោលនយោបាយដែលនឹ ងកំណត់អត្រាការជួល
ដែលថាម្ចាស់ អចលនទ្រព្យជាលំ នៅដ្ឋាន អាចនឹ ងគិតប្រាក់
សម្រាប់ អ្នកជួលថ្មី សំ ណង់ ថ្មី និ ងផ្ទះគ្រួសារតូច។
• ស្របតាមច្បាប់ រដ្ឋ California ផ្តល់នូវគោលនយោបាយ
គ្រប់ គ្រងការជួលមិ នអាចបំ ពានសិ ទម្
្ធ ចា ស់ ផ្ទះ ក្នុងការទទួ
លបានផលចំ ណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវល�ើ អចលនទ្រ
ព្យជួលរបស់ ពួកគាត់នោះទេ។

ិ គដោយអ្នកវភា
ិ គច្បាប់ការប៉ាន់ប្រមាណរបស់រដ្ឋ
វភា
សុទ ្ធ និងផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុ
ងតំបន់៖
• សក្កដានុពលនៃការកាត់ បន្ថយសុទ្ធនៅក្នុងប្រាក់
ចំ ណូល រដ្ឋនិងមូលដ្ឋាន រាប់ សិបលានដុល្លា រ
ក្នុងមួយឆ្ំនា ៗក្នុងរយៈពេលវែង។ អាស្រ័យល�ើ
សកម្មភាពរបស់ សហគមន៍ មូលដ្ឋាន ការបាត់បង់ ប្រាក់ចំ
ណូលអាចមានចំ នួនតិចជាង ឬទំនងជាច្រើ នជាងនេះ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់

ជីវប្រវត្តិ

នៅ California ការជួ លផ្ទះមានតម្លៃថ្លៃ។ អ្នកជួលនៅ
California ជាធម្មតាបង់ 50% ល�ើ សអ្នកជួលផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋ
ផ្សេងទ�ៀត។ ក្នុងតំបន់ ខ្លះនៃរដ្ឋ តម្លៃជួលគឺច្រើ នជាងពីរដងនៃ
តម្លៃមធ្យមថ្នាក់ជាតិ។ ការជួលខ្ពស់ក្នុង California ពីព្រោះរ
ដ្ឋមិនមានលំ នៅដ្ឋានគ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ អ្នកទាំងអស់ គ្នា ដែលច
ង់ រស់ នៅទីនេះ។ ប្រជាជនដែលចង់ រស់ នៅទីនេះត្រូវតែប្រកួត
ប្រជែងដ�ើ ម្បីទិញផ្ទះដែលនាំឲ្យការជួលក�ើនឡ�ើង។

ទី ក្ រុងជាច្រើ នមានច្បាប់ ត្ត
រួ ត្រាជួ ល។ ទីក្ រុង California
ជាច្រើ ន—រ ួមទាំង Los Angeles, San Francisco និ ង
San Jose—មានច្បាប់ ដែលកំណត់ថាត�ើម្ចាស់ ដីអាចបង្កើន
ប្រាក់ឈល
្នួ សម្រាប់ ជួលពីមួយឆ្ំនា ទៅមួយឆ្ំនា ដែរឬទេ។ ច្បាប់
ទាំងនេះជាញឹ កញាប់ ត្វរូ បានគេហៅថាការគ្រប់ គ្រងការជួល។
ប្រហែល 1 ភាគ 5 នៃប្រជាជន California រស់ នៅក្នុងទីក្ រុ
ងដែលមានការគ្រប់ គ្រងការជួល។ ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងស្ រុ
កគ្រប់ គ្រងការត្រួតពិនិត្យការជួល។ ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំង
នេះត្រូវបានផ្តល់មូលនិ ធិតាមរយៈថ្លៃល�ើ ម្ចាស់ ផ្ទះ។
សេចក្តីសម្រេចរបស់ តុលាការកំ ណត់ ការត្រួតពិ និត្យការជួ
លតាមមូ លដ្ឋាន។ តុលាការបានសម្រេចថាច្បាប់ គ្រប់ គ្រងកា
រជួលត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ ផ្ទះទទួលបាន “អត្រាប្រាក់ត្រឡប់
មកវិញដោយត្រឹមត្រូវ។” នេះមានន័ យថាម្ចាស់ ដីត្វរូ បានអនុ
ញ្ញាតឱ្យបង្កើនប្រាក់ឈល
្នួ ឱ្យបានគ្រប់ គ្រាន់ ដ�ើម្បីទទួលប្រាក់
ចំ ណេញខ្លះៗរ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។
ច្បាប់ រដ្ឋកំ ណត់ ការត្រួតពិ និត្យការជួ លតាមមូ លដ្ឋាន។
ថ្លៃ តំលៃ ត្វរូ បានគេស្គាល់ ថាជាច្បាប់ លំនៅដ្ឋាន
Costa-Hawkins (Costa-Hawkins), កំណត់ព្រំដែ
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នច្បាប់ គ្រប់ គ្រងការជួលក្នុងតំបន់ ។ Costa-Hawkins
បង្កើតដែនកំណត់សំខាន់ បី។ ទី 1 ការត្រួតពិនិត្យការជួលមិ ន
អាចអនុវត្តចំពោះផ្ទះគ្រួសារ។តូចបានទេ។ ទី 2 គ្រប់ គ្រងការ
ជួលមិ នអាចអនុវត្តចំពោះលំ នៅដ្ឋានថ្មីដែលបានសាងសង់ រ ួច
រាល់ នៅថ្ងៃទី 1 ខែកុមភៈ 
្ ឆ្ំនា 1995 ឬក្រោយថ្ងៃនេះនោះទេ ទី 
3 ច្បាប់ គ្រប់ គ្រងការជួលមិ នអាចកំណត់តម្លៃដល់ ម្ចាស់ ផ្ទះក្នុ
ងការគិតថ្លៃឈល
្នួ ដល់ គ្សា
រួ រថ្មី នៅពេលដែលពួកគេទ�ើបរ�ើរ
ចូលនៅដំ បូងនោះទេ 

ប្រាក់ ចំណូលពន្ធរដ្ឋ និ ងរដ្ឋាភិ បាលមូ លដ្ឋាន។ ពន្ធបីគឺជាធ
នធានធំ នៃចំ ណូលពន្ធសម្រាប់ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក្នុង
California ។ រដ្ឋប្រមូលពន្ធចំណូលផ្ទាល់ ខលួ្នល�ើ ចំណូល
—រ ួមទាំងការជួលដែលម្ចាស់ ផ្ទះ—ទទួលបានពីការជួលនៅ
ក្នុងរដ្ឋនេះផងដែរ រដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យពីម្ចាស់
អចលនទ្រព្យដោយផ្អែកល�ើ តម្លៃនៃអចលនទ្រព្យរបស់ ពួកគា
ត់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានប្រមូលពន្ធការលក់ល�ើការលក់រាយទំ
និ ញ។

សេចក្តីស្ើច្
ន បាប់

ការបដិ សេធ Costa-Hawkins។ វិធានការបដិ សេធ
ល�ើ ការកំណត់ច្បាប់ គ្រប់ គ្រងការជួលក្នុងតំបន់
នៅ Costa-Hawkins។ ក្រោមវិធានការនេះ ក្ រុង
និ ងខោនធី អាចគ្រប់ គ្រងថ្លៃជួល លំន�ៅដ្ឋាន ណាមួយ។ ពួក
គេក៏អាចកំណត់ថាត�ើម្ចាស់ ផ្ទះអាចបង្កើនប្រាក់ឈល
្នួ នៅពេ
លអ្នកផ្លាស់ បតូ្រទីលំ នៅថ្មីចូល។ វិធានការនេះមិ នធ្វើការផ្លាស់
ប្ដូរណាមួយដល់ ច្បាប់ គ្រប់ គ្រងការជួលក្នុងតំបន់ នោះទេ។
ជាមួយករណីល�ើ កលែងមួយចំ នួន ក្ រុង ខោនធី នឹងត្រូវចាត់វ ិ
ធានការដាច់ ដោយឡែកដ�ើ ម្បីផ្លាស់ បតូ្រច្បាប់ ក្នុងមូលដ្ឋាន

ពង្រីកអំណាចរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ដ�ើម្បីអនុម័តការគ្រប់គ្រង
ការជួលលអចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋា ន។
លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគច្បាប់

តម្រូវឱ្យមានអត្រាប្រាក់ ត្រឡប់ ស្ើ រម ។ វិធានការនេះតម្រូវឱ្យ
ច្បាប់ គ្រប់ គ្រងការជួលអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ ដីទទួលបានអត្រាប្រា
ក់ត្រឡប់ មកវិញដោយត្រឹមត្រូវ នេះធ្វើឱ្យលទ្ធផលនៃសេចក្តី
សម្រេចរបស់ តុលាការកន្លងមកក្លា យជាច្បាប់ របស់ រដ្ឋ។

ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធ

ផលប៉ ះពាល់ សេដ្ឋកិ ច្ច ប្រសិនប�ើ សហគមន៍ ឆ្លើយតបចំ
ពោះវិធានការនេះដោយការពង្រីកច្បាប់ គ្រប់ គ្រងការជួលរ
បស់ ពួកគេវាអាចនាំទៅរកផលប៉ ះពាល់ សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើ ន។
ផលប៉ ះពាល់ ភាគច្រើ នគឺ៖

• ដ�ើ ម្បីច�ៀសវាងបទបញ្ញតតិ ម្
្ ចា ស់ ផ្ទះមួយចំ នួន នឹ ងលក់
ផ្ទះជួលរបស់ ពួកគេទៅឲ្យម្ចាស់ ថ្មី ដែលនឹ ងរស់ នៅទីនោះ។
• តម្លៃផ្ទះជួលនឹ ងធ្លា ក់ចុះព្រោះម្ចាស់ ផ្ទះសក្តា នុពលមិ នច
ង់ ចំណាយប្រាក់ច្រើ នសម្រាប់ អចលនទ្រព្យទាំងនេះ។
• អ្នកជួលមួយចំ នួននឹ ងចំ ណាយតិចល�ើ ការជួល ហ�ើយ
ម្ចាស់ ផ្ទះមួយចំ នួននឹ ងទទួលបានចំ ណូលតិច។
• អ្នកជួលមួយចំ នួននឹ ងមិ នសូវរ�ើផ្ទះ

ផលប៉ ះពាល់ ទាំងនេះ ផ្អែកល�ើ ថាត�ើមានសហគមន៍ ចំនួន
ប៉ុន្មា នអនុម័តតាមច្បាប់ ថ្មីនេះ មានអចលនទ្រព្យចំ នួនប៉ុ
ន្មា ននិ ងកំណត់តម្លៃជួលប៉ុន្មា ន អ្នកបោះឆ្នោ តក្នុងសហ
គមន៍ មួយចំ នួនបានស្នើ ឱ្យពង្រីកការត្រួតពិនិត្យការជួល
ិ នការនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍។ ប្រសិ នប�ើ មា
ប្រសិ នប�ើ វធា
នតំបន់ ជាច្រើ នបានអនុម័តឱ្យមានបទបញ្ញតតិថ្ ្លៃជួលផ្ទះ
ផលប៉ ះពាល់ សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទ�ៀត (ដូចជាផលប៉ ះពាល់ ល�ើការ
សាងសង់ លំនៅដ្ឋាន) អាចក�ើតមានឡ�ើង។

ការផ្លាស់ បដូ្រប្រាក់ ចំណូលរដ្ឋ និ ងក្នុងតំ បន់ ។ វិធានការ
ផលប៉ ះពាល់ សេដ្ឋកិច្ចនឹងប៉ ះពាល់ ដល់ ពន្ធអចលនទ្រទ្យ
ពន្ធការលក់ និ ងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូល ផលប៉ ះពាល់ ធំបំផុត
និ ងអាចក�ើតឡ�ើងបំ ផុតគឺ៖

• ពន្ធអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានបង់ ដោយម្ចាស់ ផ្ទះមា
នចំ នួនតិ ចជាងមុ ន ការធ្លា ក់ចុះតម្លៃអចលនទ្រព្យជួល
ក្នុងរយៈពេលជាច្រើ នឆ្ំនា នឹ ងនាំឱ្យមានការថយចុះការប
ង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យដោយម្ចាស់ កម្មសិទ្ធិល�ើអចលនទ្រ
ព្យទាំងនោះ។

• ពន្ធល�ើ ការលក់ ច្រើ នជាងមុ ន
ដែលបង់ ដោយអ្នកជួ ល អ្នកជួលដែលចំ ណាយល�ើ ថ្លៃ
ជួលតិចនឹ ងប្រើ ប្រាស់ ប្រាក់សន្សំមួយចំ នួនរបស់ ពួកគេ
ដ�ើ ម្បីទិញទំនិញជាប់ ពន្ធ។

• ផ្លាស់ បដូ្រពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណូលដែលបង់ ដោយម្ចាស់
ផ្ទះ។ ការទូទាត់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលរបស់  ម្ចាស់ ផ្ទះនឹ ង
ត្រូវបានផ្លាស់ បដូ្រក្នុងទំរង់ ជាច្រើ ន ម្ចាស់ ផ្ទះមួយចំ នួននឹ
ងទទួលចំ ណូលថ្លៃជួលតិច។ នេះនឹ ងកាត់បន្ថយការបង់

សំណ�ើប្រជាមតិ
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ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលរបស់ ពួកគេ ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត
យូរទៅម្ចាស់ ផ្ទះនឹ ងចំ ណាយតិចក្នុងការទិញអចលន
ទ្រព្យជួល។ ការធ្វើបែបនេះនឹ ងកាត់បន្ថយការចំ ណាយ
ដែលពួកគេអាចទាមទារឱ្យបន្ថយការបង់ ពន្ធល�ើប្រាក់
ចំ ណូល (ដូចជាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ ពន្ធអចលនទ្រព្យ
និ ងការរំលោះ)។ នេះនឹ ងបង្កើនការបង់ ពន្ធល�ើប្រាក់ចំ
ណូលរបស់ ពួកគេ វិធានការផលប៉ ះពាល់ សុទល�
្ធ ើ ពន្ធ
ល�ើ ប្រាក់ចំណូលដែលបង់ ដោយម្ចាស់ ផ្ទះក្នុងរយៈពេល
វែងគឺមានភាពមិ នច្បាស់ លាស់ នោះទេ 

ជាទូទៅ វិធានការនេះទំនងជានឹ ងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរដ្ឋ
និ ងប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេលវែង ជាមួយផលប៉ ះ
ពាល់ ធំបំផុតទៅល�ើ ពន្ធអចលនទ្រព្យ។ ចំ នួននៃការបាត់បង់
ប្រាក់ចំណូលគឺអាស្រ័យល�ើ កត្តា ជាច្រើ នដែលសំ ខាន់ បំផុត
ថាត�ើមានសហគមន៍ ចំនួនប៉ុន្មា ននឹ ងឆ្លើយតបចំ ពោះវិធានកា
រនេះ។ ប្រសិ នប�ើ សហគមន៍ មួយចំ នួនពង្រីកការគ្រប់ គ្រងកា
រជួលដ�ើ ម្បីគ្របដណ្ដប់ ល�ើលំនៅដ្ឋានជួលរបស់ ពួកគេការខា
តបង់ ប្រាក់ចំណូលអាចនឹ ងមានចំ នួនរាប់ មឺ៉នលានដុល្លា រក្នុង
មួយឆ្ំនា ៗ។ ប្រសិ នប�ើ សហគមន៍ មួយចំ នួនធ្វើការផ្លាស់ បតូ្រ ការ
បាត់បង់ ប្រាក់ចំណូលនឹ ងមានតិចតួច។ ប្រសិ នប�ើ សហគមន៍
ជាច្រើ នអនុវត្តន៍ការត្រួតពិនិត្យការជួលនេះ ការខាតបង់ ប្រាក់
ចំ ណូលអាចមានចំ នួនរាប់ រយលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ៗ។
តម្លៃរដ្ឋាភិ បាលក្នុងតំ បន់ បានក�ើនឡ�ើង។
ប្រសិ នប�ើ ក្ រុង ឬខោនធី បង្កើតច្បាប់ គ្រប់ គ្រងការជួលថ្មី
ឬពង្រីកកន្លែងដែលមានស្រាប់ ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលជួល
ក្នុងមូលដ្ឋាននឹ ងត្រូវប្រឈមនឹ ងការក�ើនឡ�ើងនៃចំ ណា
យរដ្ឋបាល និ ងនិ យតកម្ម។ អាស្រ័យល�ើ ជម្រើ សរដ្ឋា
ភិបាលមូលដ្ឋាន ការចំ ណាយទាំងនេះអាចមានចាប់ ពី 
តិ ចតួ ចទៅរាប់ សិបលានដុ ល្លា រ ក្នុងមួយឆ្ំនា ៗ។ ការចំ ណាយ
ទាំងនេះទំនងជានឹ ងត្រូវបានបង់ ដោយថ្លៃល�ើ ម្ចាស់ ផ្ទះជួល។
ចូលម�ើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់បញ្ជី
នៃគណៈកម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ ចូលម�ើល http://www.fppc.ca.gov/
ឬជំទាស់វធា
transparency/top‑contributors/nov-18-gen.html
ដ�ើម្បីចល
ូ ទៅកាន់អក
្ន បរិច្ចាគកំពល
ូ ៗទាំង
10 របស់គណៈកម្មា ធិការ។
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេញនៃវិធានការ
រដ្ឋ សូមទូរស័ពម
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ
(888) 345-4917 ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល
vigfeedback@sos.ca.gov ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹងត្ រូវបាន
ផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។
វិភាគ
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ពង្រីកអំណាចរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ដ�ើម្បីអនុម័តការគ្រប់គ្រង
ការជួលលអចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋា ន។
លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 10 ★

ថ្លៃជួលគឺខ្ពស់ខ្លាំ ងមែនទែន! ការបោះឆ្នោ តបាទ/ចាស សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 10
នឹ ងធ្វើឱ្យមានសេរីភាពដល់ បណ្តា សហគមន៍ ក្នុងតំបន់ របស់ យ�ើ ងក្នុង
ការសម្រេចចិ ត្តល�ើការការពារការគ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលដែលចាំបាច់  ប�ើ មាន
ដ�ើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិលំនៅដ្ឋាន។ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ ដប់ ការពារអ្នកជួល។
គ្រួសារជាច្រើនចំ ណាយជាងពាក់កណ្តា លប្រាក់ចំណូលរបស់ ពួកគាត់ល�ើ លំ នៅ
ដ្ឋាន។ នេះគឺមិនអាចទទួលយកបានឡ�ើយ ការរស់ នៅយកប្រាក់ខែបង់ ថ្លៃសែក
មានន័ យថា វាពិបាកសម្រាប់ ក្ រុមគ្រួសារទាំងនេះដ�ើម្បីបំ ពេញសេចក្តីត្វរូ ការ
ប្រាក់សន្សំសម្រាប់ ប្រើ ក្នុងគ្រាអាសន្នមានតិចតួច។ មនុស្សចាស់ ដែលមានប្រាក់
ចំ ណូលថេរមានប្រាក់តិចតួចសម្រាប់ ចំណាយល�ើម្ហូបអាហារ និ ងថ្នាំ ពេទ្យ។ មនុ
ស្សជាច្រើនដែលជាគ្រឹះនៃបណ្តា សហគមន៍ ក្នុងស្ រុករបស់ យ�ើ ង—គ្រូបង្រៀន
គិលានុបដ្ឋាយិ កា និ ងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ—ត្រូវបានបង្ខំឱ្យផ្លាស់ ទីចេញទៅឆ្ងា
យពីបណ្តា សហគមន៍ ដែលពួកគេបម្រើការងារ ពីព្រោះតែម្ចាស់ ផ្ទះសាជី វក
ម្មនឹងដំ ឡ�ើងថ្លៃជួលពីរដង ឬបីដង។ ជាមួយការលំ បាករបស់ ក្ រុមគ្រួសារជា
ច្រើនបែបនេះ មនុស្សជាច្រើនត្រូវបានជម្ រុញឱ្យផ្លាស់ ទីចេញពី California
ដោយចាកចេញពីការងារ សាច់ ញាតិ និ ងសាលារ�ៀនរបស់ ពួកគេ។ កាន់ តែ
អាក្រក់ជាងនេះទៅទ�ៀតក្ រុមគ្រួសារជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យគ្មានផ្ទះសម្បែងនិ
ងរស់ នៅល�ើដងផ្លូវ។ ជាមួយការក�ើនឡ�ើងថ្លៃជួល 5% មនុស្សជាង 2,000
នាក់ត្វរូ បានបង្ខំឱ្យចេញពីផ្ទះរបស់ ពួកគេ—ពួកគេត្រូវបានបំ ផ្លិចបំ ផ្លាញ
និ ងកាន់ តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទ�ៀត California ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានផ្ទះ
សម្បែង
ការបោះឆ្នោះ បាទ/ចាសល�ើ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 នឹ ងអនុញ្ញាតឱ្យបណ្តាក្ រុងនា
នាដែលត្រូវការអនុម័តច្បាប់ កំណត់ការឡ�ើងថ្លៃឈល
្នួ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 មិ ន
កំណត់អាណត្តិការគ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលឡ�ើយ។ វាមិ នបង្ខំឲ្យសហគមន៍ ណាមួយទ
ទួលយកវិធានការគ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលណាមួយដែលមិ នល្អសម្រាប់ ស្ថា នភាពលំ
នៅដ្ឋានរបស់ ពួកគេនោះទេ។ វាមិ នបង្ខំឲ្យប្រើវិធីសាស្រ្តមួយដ�ើម្បីដោះស្រាយ
បញ្ហាទាំងអស់ នៅក្នុងក្ រុងនោះទេ ជំ នួសមកវិញ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 ជាសាម
ញ្ញអនុញ្ញាតឱ្យបណ្តា សហគមន៍ ដែលកំពុងជម្នះជាមួយថ្លៃចំណាយល�ើលំ នៅ
ដ្ឋានដែលក�ើនឡ�ើងកប់ ពពក ដាក់ដែនកំណត់ប្រចាំឆ្នាំ ល�ើការក�ើនឡ�ើងថ្លៃជួល
បណ្តា សហគមន៍ គឺមានសេរីភាពក្នុងការនាំមកនូវភាពស្មើគ្នាចំ ពោះលំ នៅដ្ឋាន
ដោយធានាថា អ្នកជួលមានការការពារប្រឆាំងនឹ ងការក�ើនឡ�ើងថ្លៃជួលដ៏ ខ្ពស់
ស្របពេលដែលម្ចាស់ ផ្ទះទទួលបានអត្រាប្រាក់ត្រឡប់ មកវិញដោយត្រឹមត្រូវជាមួ
យនិ ងកំណ�ើ នប្រចាំឆ្នាំ សមស្រប

អ្នកបោះឆ្នោ តបានលឺ ទឡក
្ហី រណ៍ភ័ន្តច្រឡំជាច្រើនអំ ពីសំណ�ើ ប្រជាមតិ 10។
កុំជ�ឿការវាយប្រហារនានា។ សាជីវកម្ម Wall Street ដូចជា Blackstone
ដែលជាប់ ពាក់ព័ន្ធនិង Donald Trump បានចំ ណាយរាប់ លានដុល្លា រដ�ើម្បីប្រ
យុទប្ធ ្រឆាំងនឹ ងវិធានការនេះ ពីព្រោះពួកគេភ័យខ្លា ចថា វានឹ ងកាត់ផលចំ ណេ
ញជាច្រើនដែលពួកគេរកបានពីការលក់ផ្ទះរាប់ ពាន់ ដែលពួកគេរឹងអូ សបាន
ពួកគេមិ នខ្វា យខ្វល់ថា គ្រួសារ California កំពុងត្រូវបានប៉ ះទង្គិចដោយថ្លៃជួ
លខ្ពស់ឡ�ើយ។ វាគឺដល់ ពេលដែលត្រូវក្រោកឈរសម្រាប់ លំនៅដ្ឋានដែលអាច
ទិញបាន និ ងប្រឆាំងនឹ ងពួកមហាសេដ្ឋី Wall Street និ ងម្ចាស់ ផ្ទះសាជី វកម្មដែ
លលោភលន់ ហ�ើយដោយការបោះឆ្នោ តបាទ/ចាសសំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10។
សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 គឺជាវិធានការមានកម្រិតមួយដែលឆ្លើយតបទៅនិ ងសំ ណួរមួយ៖
នរណាសម្រេចចិ ត្តល�ើគោលនយោបាយលំ នៅដ្ឋាន—បណ្តា សហគមន៍ ក្នុងតំបន់
ឬផលប្រយោជន៍ ពិសេសរបស់ Sacramento និ ងអ្នកវិនិយោគល�ើអចលនទ្រព្យដ៏
មានអនុភាព? វាមិ នបង្កើតគោលនយោបាយលំ នៅដ្ឋានថ្មី វាគ្រាន់ តែអនុញ្ញាតឱ្យប
ណ្តា សហគមន៍ ក្នុងតំបន់ —ដែលនៅក�ៀកនឹ ងប្រជាជនជាង—សម្រេចចិ ត្តល�ើអ្វីដែ
លបានផលល្អបំផុតសម្រាប់ ពួកគេប៉ុណ្ណោះ។ វាគឺដល់ ពេលដែលយ�ើងមានអំណាច
ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានានៃភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង និ ងថ្លៃជួលកប់ ពពកនៅក្នុងស
ហគមន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ យ�ើ ងហ�ើយ។
គិលានុបដ្ឋាយិ កា California, គ្រូបង្រៀន, មនុស្សចាស់ ជរា,
ពលករមានការគ្រប់ គ្រង ដែលរ ួមមានក្ រុមប្រឹក្សារដ្ឋ សហភាពអន្តរជាតិនិ
យោជិ កខាងបម្រើសេវា (Employees International Union (SEIU)
ិ  ក្ រុមបព្វជិត និ ងអ្នកដែលផ្នែកល�ើជំ ន�ឿ និ
អ្នកគាំពារលំ នៅដ្ឋាន ក្ រុមសិ ទ្ធិស៊ីវល
ងអង្គការដទៃទ�ៀតដែលអ្នកទុកចិ ត្តស្នើសុំការគាំទ្រល�ើ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 10។
ចូរចងចាំថា សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ ដប់ ការពារអ្នកជួល។
ទទួលអង្គហេតុអំពី សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 10 ៖
www.VoteYesOnProp10.org
ZENEI CORTEZ, សហប្រធាន
សមាគមគិលានុបដ្ឋាយិ កា California
NAN BRASMER, ប្រធាន
សម្ព័ន្ធ California សម្រាប់ ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលចូលនិ វត្តន៍
ELENA POPP, នាយកប្រតិបត្តិ
បណ្តា ញការពារការបណ្តេ ញចេញ

★ ការឆ្លើយបដិសេធល�ើទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 10 ★

សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 នឹ ងធ្វើឱ្យវិបត្តិលំនៅដ្ឋានកាន់ តែអាក្រក់ទៅៗ
គ្មានភាពប្រស�ើរឡ�ើយ
អ្នកឧបត្ថមន្ភ ៃសំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 ចង់ ឱ្យអ្នកជ�ឿថា វានឹ ងដោះស្រាយ
“វិបត្តិលំនៅដ្ឋានរបស់ យ�ើ ង” ដោយវេទមន្ត ប៉ុន្តែវានាំមកនូវការខូចខាត ហ�ើយនឹ
ងធ្វើឲ្យវិបត្តិផ្ទះសម្បែងកាន់ តែអាក្រក់ឡ�ើងៗ។ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 ៖
• អនុញ្ញាតឱ្យមានបទបញ្ញតតិ្នៃផ្ទះលរបស់ គ្រួសារតូច
• ឲ្យអ្នកធ្វើការក្នុងការិយល័ យទទួលបន្ទុកការសម្រេចចិ ត្តទៅល�ើផ្ទះ
• ផ្តល់អំណាចដល់ ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលជួល 539 នាក់ ឱ្យបន្ថែមថ្លៃឈល
្នួ
• ធ្វើឲ្យអ្នកបង់ ពន្ធប្រឈមនិ ងហានិ ភ័យរាប់ លានចំ ពោះតម្លៃផ្លូវច្បាប់
• បន្ថែមរាប់ សិនលានល�ើថ្លៃចំណាយថ្មីៗទៅកាន់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន
ថ្នា ក់ដឹកនាំលំ នៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ យល់ ព្រម៖ ប្រឆាំងល�ើសំ ណ�ើ ប្រ.
មតិ 10
“សំណ�ើប្រ. មតិ 10 បង្ការដំណ�ោះស្រាយលំន�ៅដ្ឋានទូទាំងរដ្ឋនាពេលអនាគត
និងចាត់ការល�ើរដ្ឋសភា និងអភិបាលខេត្តពីការទទួលយកការការពារអ្នកជួលផ្ទះ។”
—Alice Huffman, ប្រធាន, សន្និសីទរដ្ឋ California NAACP
“សំណ�ើប្រ.មតិ. 10 មិនបានធ្វើអ្វីដ�ើម្បីសាងសង់លំន�ៅដ្ឋានថ្មីដែលមានតម្លៃស
មរម្យ ដែលក្រុមគ្រួសារត្រូវការន�ោះទេ។”—John Gamboa, សហស្ថាបនិ ក,
The Two Hundred—សម្ព័ន្ធភាពនៃថ្នា ក់ដឹកនាំយុតតិធ
្ ម៌ សង្គម ល�ើសពី 200
“ក្រោមសំណ�ើប្រ.មតិ 10, គ្រួសារដែលស្វែងរកលំន�ៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសម
រម្យនឹងរកឃ�ើញជម្រើសផ្ទះតិចជាងមុនជាមួយនិងតម្លៃថ្លៃជាងមុន”—Robert
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Apodaca, នាយកប្រតិបត្តិ, ការបោះឆ្នោ ត United Latinos
“សម្រាប់មនុស្សចាស់ល�ើសនិ្តសុខសង្គម និងប្រាក់ចំណូលថេរ សំណ�ើប្រ.
មតិ 10 អាចកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញពួកគាត់”—Marilyn H. Markham,
សមាជិ កក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល, សម្ព័ន្ធអ្នកគាំពារមនុស្សចាស់ California
“សំណ�ើប្រ.មតិ 10 អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការការិយាល័យប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះពីអ្វីដែល
ពួកគាត់អាចឬមិនអាចធ្វើបានចំព�ោះផ្ទះរបស់ពួកគាត់។”—Stephen White,
ប្រធាន, សមាគមភ្នា ក់ងារអចលនទ្រព្យ California
“សំណ�ើប្រ.មតិ 10 នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកការិយាល័យដែលមិនបានជាប់ឆ្នោត
ដាក់ចេញនូវថ្លៃផ្សេងៗល�ើលំន�ៅដ្ឋានទាំងអស់ រួមមានផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារតូចដែល
មិនមានការប�ោះឆ្នោតពីមនុស្ស ឬអង្គភាពដែលបានជាប់ឆ្នោតក្នុងតំបន់”
—Jon Coupal, ប្រធាន, សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis
ចូលរ ួមជាមួយអ្នកឯករាជ្យ អ្នកប្រជាធិ បតេយ្យ អ្នកសាធារណរដ្ឋ អ្នកជួល
និ ងម្ចាស់ ផ្ទះ ជនចាស់ ជរា អ្នកបង់ ពន្ធ និ ងក្ រុមអនី តិជនក្នុងការបោះឆ្នោ តប្រឆាំ
ងនឹ ង សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10!
ALICE A. HUFFMAN, ប្រធាន
សន្និសីទរដ្ឋ California នៃសមាគមជាតិសម្រាប់ ការរីកចម្រើនរបស់ ប្រជាជន
ដែលមានពណ៌សម្បុរ (NAACP)
BETTY JO TOCCOLI, ប្រធាន
សមាគមអាជីវកម្មខ្នា តតូច California
MARILYN H. MARKHAM, សមាជិ កក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល
សម្ព័ន្ធអ្នកគាំពារមនុស្សចាស់ California

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

ពង្រីកអំណាចរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ដ�ើម្បីអនុម័តការគ្រប់គ្រង
ការជួលលអចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋា ន។
លក្ខនក
តិ ្ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។

សំណ�ើប្រជាមតិ

10

★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 10 ★

សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 គឺបានធ្វើឲ្យខូចខាតហ�ើយនឹ ងធ្វើឱ្យវិបត្តិលំនៅដ្ឋានរបស់ យ�ើ
ងកាន់ តែអាក្រក់ឡ�ើងថែមទ�ៀត។ បោះឆ្នោ តប្រឆាំង
• សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 ៖ អាក្រក់សម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះបច្ចុប្បន្ន និ ងអនាគត
“សំណ�ើប្រជាមតិ 10 អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ផ្ទះដ�ោយផ្តល់អំនាចដល់ការិ
យាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភប
ិ ាលថ្មីដែលអាចបញ្ជាម្ចាស់ផ្ទះពីអ្វីដែលពួកគាត់អាច
ធ្វើ ឬមិនអាចធ្វើចព�
ំ ោះលំន�ៅដ្ឋានឯកជនរបស់ពួកគេ។ វាអាចធ្វើឱ្យផ្ទះកាន់តែឡ�ើ
ងថ្លៃសម្រាប់អ្នកទិញក្នុងពេលអនាគត ហ�ើយប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារដែលកំពុ
ងព្យាយាមទិញផ្ទះជាល�ើកដំបូងរបស់ពួកគេ។”—Stephen White, ប្រធាន,
សមាគមភ្នា ក់ងារអចលនទ្រព្យ California។
• សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ. 10 ៖ អាក្រក់សម្រាប់ អ្នកជួល
“អ្នកជួលរាប់ម៉ឺននាក់ រួមទាំងមនុស្សចាស់ និងអ្នកផ្សេងទ�ៀត ដែលមានប្រាក់ចំណូ
លថេរ អាចត្រូវបានបង្ខំឱ្យចេញពីអាផាត់មិន និងបណ្តាសហគមន៍របស់ពួកគេ
ក្រោមសំណ�ើប្រ.មតិ. 10, ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ ម្ចាស់ផ្ទះសាជីវកម្មដែលមានទ្រព្យស្តុក
ស្តម្ភប្រែក្លាយអាផាត់មិនទ�ៅជាខុនដូ និងជួលសម្រាប់ការវិស្សមកាលរយៈពេលខ្លី។
វានឹងបង្កើនថ្លៃជល
ួ និងធ្វើឱ្យកាន់តែពិបាកស្វែងរកលំន�ៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យ។”
—Alice Huffman, ប្រធាន, សន្និសីទរដ្ឋ California NAACP
ទេចំ ពោះ 10—គុណវិបត្តិច្រើ នពេកហ�ើយ៖
• អនុញ្ញាតឱ្យមានបទបញ្ញតតិ្នៃផ្ទះរបស់ គ្រួសារតូច
សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 ទុកជានិ រាករណ៍នូវការការពារដែលម្ចាស់ ផ្ទះបានរីករាយរ
យៈពេលជាង 20 ឆ្នាំ និ ងអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់តម្លៃសម្រាប់ ផ្ទះគ្រួសារ
តូចដែលជាកម្មសិទ្ធិឯកជន ដោយគ្រប់ គ្រងតម្លៃដែលម្ចាស់ ផ្ទះអាចជួលបាន—
ឬសូម្បីតែតម្លៃជួលបន្ទប់ ។ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 អាចនាំឲ្យអ្នកធ្វើការក្នុងការិយា
ល័ យគិតថ្លៃពីម្ចាស់ ផ្ទះសម្រាប់ ការមិ នដាក់ផ្ទះរបស់ ពួកគេជួល
• ធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការក្នុងការិយាល័ យទទួលបន្ទុកផ្ទះ
សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 ដាក់ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលការជួលចំ នួន 539 នាក់
ឱ្យទទួលបន្ទុកលំ នៅដ្ឋាន ដោយផ្តល់អំនាចគ្មានដែនកំណត់ដល់ ទីភ្នា ក់ងាររ
ដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្ថែមថ្លៃល�ើ លំ នៅដ្ឋាន ជាចុងក្រោយដោយបង្កើនថ្លៃជួល
និ ងធ្វើឱ្យផ្ទះ និ ងអាផាត់មិនកាន់ តែថ្លៃ។ ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងនេះអាចមានអំ
ណាចគ្មានដែនកំណត់ក្នុងការកំណត់ប្រាក់ខែ និ ងអត្ថប្រយោជន៍ របស់ ពួកគេ 
ខណៈពេលដែលបន្ថែមថ្លៃផ្ទះកាន់ តែខ្ពស់ទៅដល់ អ្នកជួលផ្ទះ
• ធ្វើឲ្យអ្នកបង់ ពន្ធប្រឈមនិ ងហានិ ភ័យរាប់ លានចំ ពោះតម្លៃផ្លូវច្បាប់
ប្រសិ នប�ើម្ចាស់ ផ្ទះ អ្នកជួល ឬអ្នកបោះឆ្នោ តប្រឆាំងនឹ ងច្បាប់ នៅ
ក្នុងតុលាការ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 តម្រូវឱ្យអ្នកបង់ ពន្ធ California

ិ ្កយបត្រស្របច្បាប់ របស់ អ្នកឧបត្ថម។
បង់ ថ្លៃវក
្ភ អ្នកបង់ ពន្ធអាចនឹ ងជា
ិ នការព្រាងដ៏ អន់
ប់ គាំងក្នុងការបង់ ប្រាក់រាប់ សិនលានដុល្លា រសម្រាប់ វធា
និ ងមានកំហុសដ៏ ច្រើ ននេះ
• បន្ថែមរាប់ សិនលានល�ើថ្លៃចំណាយថ្មីៗទៅកាន់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន
អ្នកវិភាគច្បាប់ គ្មានបក្សព័ន្ធរបស់ រដ្ឋនិយាយថា សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 អាចបង្កើន
ថ្លៃចំណាយសម្រាប់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានរាប់ សិបលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ
ហ�ើយនាំឱ្យរដ្ឋខាតបង់ ប្រាក់ចំណូលកាន់ តែច្រើនលានថែមទ�ៀត។ នេះអាចនាំ
ឱ្យមានប្រាក់តិចសម្រាប់ សាលារ�ៀន និ ងសេវាសង្គ្រោះបន្ទា ន់ កាត់បន្ថយការសា
ងសង់ ផ្ទះថ្មី និ ងការបាត់បង់ ការងារសាងសង់ ដែលមានប្រាក់រាប់ ពាន់ ។
• បង្កើនថ្លៃផ្ទះដែលមានស្រាប់
ថ្លៃសេវារដ្ឋាភិបាល និ ងបទបញ្ញតតិថ្មី
្ នឹ ងផ្តល់ឱ្យម្ចាស់ ផ្ទះនូវការល�ើកទឹកចិ ត្តផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ ធំមួយដ�ើម្បីបម្លែងអចលនទ្រព្យជួលទៅជាអចលនទ្រព្យដែលទទួល
ិ ្សមកាលរយៈពេល
បានប្រាក់ចំណេញកាន់ តែច្រើនដូចជាការជួលសម្រាប់ វស
ខ្លី ដោយបង្កើនថ្លៃចំណាយលំ នៅដ្ឋានដែលមានស្រាប់ និ ងធ្វើឱ្យប់ អ្នកជួលកាន់
តែពិបាកក្នុងការស្វែងរកលំ នៅដ្ឋានដែលពួកគេអាចមានលទ្ធភាពជួលបាននា
ពេលអនាគត
បន្ទា ត់ក្រោម៖ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 មានគុណវិបត្តិច្រើ នពេក ហ�ើយនឹ ងធ្វើឱ្យវិបត្តិ
លំ នៅដ្ឋានកាន់ តែអាក្រក់។
ស្វែងយល់ ពីមូលហេតុដែលអ្នកបោះឆ្នោ តទទួលបានការបញ្ចុះបញ្ជូលពីគណប
ក្សនយោបាយនៃ California នឹ ងបោះឆ្នោ តប្រឆាំងល�ើសំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 នៅ
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G.I. អាមេរិក វេទិកា California, សម្ព័ន្ធអ្នកគាំពារមនុស្សចាស់ California,
សន្និសីទរដ្ឋ California NAACP, សមាគមភ្នា ក់ងារអចលនទ្រព្យ
California, សមាគមអាជីវកម្មបែបគ្រួសារ California, សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ
Howard Jarvis, សភាពាណិជ្ជកម្ម California, កិច្ចប្រជុំតុមូលអាជិ វកម្ម 
California, ការបោះឆ្នោ តUnited Latinos
ALICE A. HUFFMAN, ប្រធាន
សន្និសីទរដ្ឋ California នៃសមាគមជាតិសម្រាប់ ការរីកចម្រើនរបស់ ប្រជាជន
ដែលមានពណ៌សម្បុរ (NAACP)
FREDERICK A. ROMERO, មេបញ្ជាការរដ្ឋ
G.I. អាមេរិក វេទិកា California
STEPHEN WHITE, ប្រធាន
សមាគមភ្នា ក់ងារអចលនទ្រព្យ California

★ ការឆ្លើយបដិសេធទៅល�ើទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 10 ★

កុំឱ្យគេបំ ភាន់ ដោយផលប្រយោជន៍ ពិសេសសាជីវកម្មប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើ
ប្រជាមតិ 10។ ប�ើពួកគេចង់ ជួយអ្នកជួលឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការជួលផ្ទះ 
ដែលជាសេចក្តីត្វរូ ការមូលដ្ឋានរបស់ មនុស្សCalifornia នឹ ងមិ នស្ថិតក្នុងវិបត្តិលំនៅ
ដ្ឋានបែបនេះឡ�ើយ។ ធ្វើតាមប្រាក់៖ ផលប្រយោជន៍ អចលនទ្រព្យដែលមានស្តុកស្តម្ភ
ម្ចាស់ សាជី វកម្ម និងអ្នកវិនិយោគ Wall Street បានទទួលផលចំ ណេញពី
ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហ�ើយ។ សាជីវកម្មធំ ៗទាំងនេះតម្លើងថ្លៃជួលពី
រដង ឬបីដងដោយឥតអ�ៀនខ្មាស ពីព្រោះពួកគេអាចធ្វើបែបនេះដោយរ ួចខ្លួនបាន
ិ ត្តិលំនៅដ្ឋានដែលពួកគេបានជួយបង្កើន។
ពួកគេរកបានផលចំ ណេញដ៏ ច្រើ នពីវប
គ្មានចម្ងល់ទេដែលថា ពួកគេមិ នចង់ ដោះស្រាយវា!
ត�ើនរណាគាំទ្រសំណ�ើប្រ.មតិ 10? អង្គការមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ គ្រូបង្រៀន
គិលានុបដ្ឋាយិ កា អ្នកចូលនិ វត្តន៍ ពលករ ក្ រុមផ្អែកល�ើជំ ន�ឿ អ្នកគាំពារលំ នៅដ្ឋាន
និ ងគណបក្សប្រជាធិ បតេយ្យ California ទាំងអស់ គ្នាស្នើសុំឱ្យ បាទ/ចាស
ពីព្រោះតែសំ ណ�ើ ប្រ.មតិ ដប់ នេះការពារអ្នកជួល។
អ្នកជួល និ ងម្ចាស់ ផ្ទះគួរតែបោះឆ្នោ តបាទ/ចាស ដ�ើម្បីរក្សាបណ្តា សហគមន៍ ឱ្យ
រឹងមាំ។ វាអាចឱ្យប្រជានជនដែលកំពុងធ្វើការ—គ្រូបង្រៀន អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ
បុគ្គលិកថែទាំរយៈពេលយូរអង្វែង បុគ្គលិកហាងលក់គ្រឿងទេស—បន្តរស់ នៅក្នុងប
ណ្តា សហគមន៍ ដែលពួកគេបម្រើការ ស្របពេលដែលពួកគេអាចមានលទ្ធភាពក្នុងកា
របំ ពេញតម្រូវការមូលដ្ឋានដូចជាអាហារនិ ងការថែទាំកូនជាដ�ើម ម្ចាស់ ផ្ទះសាជី វកម្ម
ដែលលោភលន់ កំពុងបង្ខំជនមានពិការភាព និ ងមនុស្សចាស់ ជាច្រើនដែលមានប្រាក់
ចំ ណូលថេរឱ្យជ្រើសរ�ើស រវាងថ្លៃជួល ឬថ្នាំ ពេទ្យ ហ�ើយពួកគេកំពុងបង្ខំក្ រុមគ្រួសារ
ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាច្រើនទ�ៀតធ្លា ក់ចូលទៅក្នុងភាពគ្មានផ្ទះ
សម្បែង—ដែលជាវិបត្តិនៃថ្លៃចំណាយក�ើនឡ�ើង។

សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 10 មិ នផ្តល់អាណត្តិដល់ ច្បាប់ ថ្មី ឬការិយាធិបតេយ្យសម្រាប់ សហគមន៍
ទាំងឡាយឡ�ើយ—វាគ្រាន់ តែផ្តល់ឱ្យអ្នក ក្នុងនាមជាប្រជាជន នូវអំណាចក្នុងការអភិវឌ្ឍ
គោលនយោបាយគ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលសម្រាប់ សហគមន៍ របស់ អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ប្រជាជនឈ្នះ 
មិ នមែនជាផលប្រយោជន៍ ពិសេសដែលលោភលន់ នោះទេ។ ថ្លៃជួលគឺខ្ពស់ខ្លាំ ងមែនទែន!
បាទ/ចាស៎  ល�ើ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិលេខដប់ ដ�ើ ម្បីការពារអ្នកជួល។
ទទួលបានការគាំទ្រពីគណបក្សប្រជាធិ បតេយ្យ California;
សមាគមគិលានុបដ្ឋាយិ កា California; លំ នៅដ្ឋាន California;
សមព័ន្ធនគរ ូបនី យកម្មជាតិ; ACLU នៃ California; មូលនិ ធិថែទាំសុខភាព AIDS;
ម្ចាស់ អចលនទ្រព្យសម្រាប់ លំនៅដ្ឋានមានតម្លា ភាព និ ងល្មមអាចចំ ណាយបាន;
អ្នកគូររ ូប និ ងជំ នួញរ ួមសម្ព័ន្ធ 36; សហភាពបុគ្គលិកសេវាកម្មអន្តរជាតិ (SEIU);
សហព័ន្ធរដ្ឋអាមេរិក, បុគ្គលិកខោនធី និ ងបុគ្គលិកក្ រុង (AFSCME); ក្ រុមប្រឹក្សាភិ
បាលពលករកណ្តា លនៃខោនធី Humboldt និ ង Del Norte AFL-CIO; មូលនិ
ធិ ជំនួយផ្នែកច្បាប់ តំបន់ ជនបទ California; មជ្ឈមណ្ឌលភាគខាងលិ ចស្តីពីច្បាប់
និ ងភាពក្រីក្រ; បណ្តា ញសកម្មភាពជាតិ-ឡូសអេនជែលេស; សម្ព័ន្ធឆ្នេរសមុទ្រកណ្តា
លរ ួបរ ួមសម្រាប់ សេដ្ឋកិច្ចអាចទ្រទ្រង់ បាន; និ ងអង្គភាពអ្នកជួលទូទាត់រដ្ឋ។
www.VoteYesOnProp10.org
ERIC C. HEINS, ប្រធាន
សមាគមគ្រូបង្រៀនរដ្ឋ California
REV. WILLIAM D. SMART, JR., ប្រធាន, សន្និសីទភាពជាអ្នកដឹ កនាំគ្រីស្ទៀន
ភាគខាងត្បូងនៃ California ភាគខាងត្បូង
ROXANNE SANCHEZ, ប្រធាន
SEIU California

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។
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ិ ័យឯកជនអោយនៅប្រចាំ
តម្រូវឲ្យបុគល
្គ ិករថយន្តពេទ្យបន្ទា ន់អាសន្នផ្នែកវស
ការទទួលទូរស័ព្ទកងកំ
ើការ។ លុបបំបាត់ទន
ំ ួលខុសត្រូវនិ
ុ
្នុ ឡងពេលសម្រាកធ្វ
យោជកមួយចំនួន។ លក្ខន្តិកៈផ្តួចផ្តើម។

ចំណងជ�ើង និងសេចក្ស
ដី ង្ខេបផ្លូវការ 

បានរ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័រ របស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ
http://voterguide.sos.ca.gov ។

• ធ្វើច្បាប់ ការងារផ្តល់សិទ្ធិដល់ និយោជិតធ្វើការម៉ោ ង
សម្រាកពីការងារសម្រាប់ បរិភោគ និ ងសម្រាក ដោយមិ ននៅ
ប្រចាំការទទួលទូរស័ ព្ទដែលមិ នទាក់ទងនឹ ង និ យោជិតខាង
ឡានពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ ក្នុងវិស័យឯកជន។ ធ្វើនិយ័តកម្មពេ
លវេលានៃការសម្រាកបរិភោគ សម្រាប់ បុគ្គលិកទាំងនេះ។

• លុបបំ បាត់ ការទទួលខុសត្រូវរបស់ និ យោជក-ក្នុងសកម្មភាព
ដែលនៅមិ នទាន់ សម្រេចនៅថ្ងៃ ឬបន្ទាប់ ពីថ្ងៃទី 25 ខែតុលា 
ឆ្ំនា 2017-ចំ ពោះការរំលោភច្បាប់ ដែលមានស្រាប់ ទាក់ទង
នឹ ងការសម្រាកនៅកន្លែងការងារ។ តម្រូវអោយនិ យោជកផ្ត
ល់ ការបណតុះ
្ បណ្តា លទាក់ទងនឹ ងព្រឹត្តិការអាសន្នមួយចំ នួន
ការបង្ការអំ ព�ើហឹង្សា និ ងសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត និ ងសុខុមាលភាព។

• តម្រូវឱ្យនិ យោជកផ្តល់ដល់ បុគ្គលិកនូវសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត
មួយចំ នួន។

ិ គរបស់អ
សេចកស
្តី ង្ខេបការវាយតម្លៃនៃការវភា
ង្គ នីតប
ុ នៃ
្ធ រដ្ឋា
ិ ញ ្ញត្តិនៃផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធសទ
ភិបាលមូលដ្ឋាន និងរដ្ឋ៖

• ទំនងជាផលប្រយោជន៍ សារព�ើពន្ធទៅរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងមូលដ្ឋាន (នៅក្នុងទម្រង់ មានតម្លៃ ទាបនិ ង
ទទួលប្រាក់ចំណូលខ្ពស់) អាចមានចំ នួន រាប់ សិបលានដុល្លា
រជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

ការដឹកជញ្នខាងវេជ្ជ
សាស្រ្តគ្រាអាសន្ន 911
ជូ

រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ផ្តល់ការថែទាំ និ ងការដឹ កជញ្ជូនផ្នែកវេជ្ជ សាស្រ្ត
ក្នុងគ្រាអាសន្ន ។ នៅពេលទូរស័ ព្ទទៅ 911 សម្រាប់ ជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត 
រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ មួយនឹ ងត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីតាំងនោះ។ (ជាទូទៅ
រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមូលដ្ឋានមួយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅជាមួយដែរ)។
នៅកន្លែងក�ើតហេតុ ក្ រុមការងារផ្តល់ការព្យាបាលដល់ អ្នកជំ ងឺ។
ប្រសិ នប�ើ ចាំបាច់  ក្ រុមការងារដឹកអ្នកជំ ងឺទៅកាន់ មន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិ
តបំ ផុត។ (រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ក៏ផ្តល់ការដឹ កជញ្ជូនករណីមិ នបន្ទាន់
ដល់ មន្ទីរពេទ្យ ឬការិយាល័ យគ្រូពេទ្យដែរ នៅពេលដែលអ្នកជំ ងឺត្រូវការការ
ព្យាបាល ឬការធ្វើតេស្ត។ )

រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាប់ ភាពច្រើ នត្រូវបានប្រតិ បត្តិការដោយក្ រុមហ៊ុនឯក
ជន។ ក្ រុមហ៊ុនឯកជនកាន់ កាប់ និ ងប្រតិបត្តិការរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ភាគច្រើ
ននៅរដ្ឋ California។ ពួកគេផ្តល់ប្រហែល 75% នៃការដឹ កជញ្ជូនតាមរថយ
ន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ទាំងអស់ ។ ក្នុងករណី 25 ភាគរយ ផ្សេងទ�ៀត នាយកដ្ឋានព
ន្លត់អគ្គីភ័យមូលដ្ឋានមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ផ្ទាល់ ខ្លួន និ ងដឹ កជញ្ជូនអ្នកជំ
ងឺ ទៅកាន់ មន្ទីរពេទ្យដោយខ្លួនឯង។

ការធ្វើដំណ�ើរតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ភាគច្រើ នត្រូវបង់ ថ្លៃដោយក្ រុ
មហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ ច្បាប់ រដ្ឋតម្រូវឱ្យរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដឹ
កអ្នកជំ ងឺទាំងអស់  សូម្បីតែអ្នកជំ ងឺដែលមិ នមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព 
និ ងមិ នអាចបង់ ថ្លៃបានក៏ដោយ។ ទោះជាយ៉ាងណា ក្នុងករណីភាគច្រើ ន កា
រធានារ៉ាប់រងចេញថ្លៃសម្រាប់ ការធ្វើដំណ�ើរតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។ ល�ើ
សពីរភាគបី នៃការធ្វើដំណ�ើរតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ គឺសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺដែ
លមានការធានារ៉ាប់រងរបស់ រដ្ឋាភិបាល ដូចជា Medicare និ ង Medicaid
(ដែលគេស្គា ល់ ថាជា Medi-Cal នៅក្នុងរដ្ឋ California) ។ ប្រហែល 20 ភា
គរយនៃការធ្វើដំណ�ើរគឺសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺដែលមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពពាណិ
ជ្ជកម្ម ជាទូទៅជាធានារ៉ាប់រងដែលគេទទួលបានតាមរយៈការងាររបស់ ពួកគេ។
ការធ្វើដំណ�ើរផ្សេងទ�ៀតគឺសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺដែលគ្មានធានារ៉ាប់រង។
ធានារ៉ាប់រងពាណិជ្ជ កម្មបង់ ថ្លៃសម្រាប់ ការធ្វើដំណ�ើរតាមរថយន្តសង្គ្
រោះបន្ទាន់ ច្រើ នជាងធានារ៉ាប់រងរបស់ រដ្ឋាភិ បាល។ ការចំ ណាយជាមធ្យម
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សម្រាប់ ការធ្វើដំណ�ើររថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅរដ្ឋ California គឺប្រហែល
$750 ដុល្លារ។ Medicare និ ង Medi-Cal បង់ ប្រាក់ឱ្យក្ រុមហ៊ុនរថយន្ត
សង្គ្រោះបន្ទាន់ សំរាប់ ការធ្វើដំណ�ើរនី មួយៗ។ Medicare បង់ ប្រាក់ប្រហែល
$450 ដុល្លារក្នុងមួយជ�ើ ងហ�ើយ Medi-Cal ចំ ណាយប្រហែល $100
ដុល្លារក្នុងមួយជ�ើ ង។ ជាលទ្ធផល ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ខាតបង់
ប្រាក់ក្នុងការដឹ កជញ្ជូនអ្នកជំ ងឺ Medicare និ ង Medi-Cal ។ ក្ រុមហ៊ុនរថ
យន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ក៏ខាតបង់ ប្រាក់ នៅពេលដែលពួកគេដឹ កអ្នកជំ ងឺដែលគ្មា
នធានារ៉ាប់រង។ នេះដោយសារតែអ្នកជំ ងឺទាំងនេះជាទូទៅមិ នមានលទ្ធភាព
បង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការធ្វើដំណ�ើរទាំងនេះបានទេ។ ដ�ើ ម្បីប៉ះប៉ូវចំ ពោះការបាត់
បង់ ទាំងនេះ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ គិតប្រាក់អ្នកជំ ងឺដោយប្រើ ធា
នារ៉ាប់រងពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងការចំ ណាយជាមធ្យមសម្រា
ប់ ការធ្វើដំណ�ើរតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។ ជាមធ្យម ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
ពាណិជ្ជកម្មបង់ ប្រាក់ចំនួន $1,800 ដុល្លារក្នុងមួយជ�ើ ង គឺច្រើនជាងទ្វេដង
នៃការចំ ណាយសម្រាប់ ការធ្វើដំណ�ើរតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។

ឧស្សាហកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់

ខោនធីជ្រើ សអ្ន កផ្តល់សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។ ទីភ្នា ក់ងារខោនធីបែង
ចែកខោនធីទៅជាតំបន់ មួយចំ នួន។ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលត្រូ
វបានជ្រើ សរ�ស
ើ ឱ្យបម្រើ តំបន់ នីមួយៗមានសិ ទ្ធិផ្តាច់ មុខក្នុងការឆ្លើយតបទៅ
នឹ ងការទូរស័ ព្ទហៅគ្រាអាសន្នទាំងអស់ នៅក្នុងតំបន់ នោះ។ ក្ រុមហ៊ុននោះរក
ប្រាក់ចំណូលដោយការប្រមូលប្រាក់ពីក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់ អ្នកជំ ងឺ ។
ជាផលត្រឡប់  ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ បង់ ប្រាក់ទៅឱ្យខោនធីដ�ើ ម្បី
ផ្តល់សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅក្នុងតំបន់ នោះ។ ខោនធី ជាទូទៅ ជ្រើ ស
រ�ើសក្ រុមហ៊ុនសង្គ្រោះបន្ទាន់ តាមរយៈដំ ណ�ើរការដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈ
ប្រកួតប្រជែងមួយ។ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដេញថ្លៃ ដោយផ្តល់សេ
វាដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង—ឧទាហរណ៍ ឆ្លើយតបឱ្យបានច្រើ នបំ ផុ
តទៅនឹ ងការហៅទូរស័ ព្ទគ្រាអាសន្ន 911 ក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយ—
និ ងការបង់ ប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ ខោនធីនោះ។ ខោ
នធីជ្រើ សរ�ស
្ថ ខាល�ើ កិច្ចសន្យារយៈ
ើ យកការផ្តល់ជូនល្អបំផុត និ ងចុះហតលេ
ពេលជាច្រើ នឆ្ំនា ជាមួយក្ រុមហ៊ុននោះ។

កិ ច្ចសន្យារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ មូលដ្ឋានឆ្លុះបញ្ំ ចា ងពី ការចំ ណាយក្នុង
ឧស្សាហកម្មនៅតំ បន់ នោះ។ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ស្នើឱ្យមាន

តម្រូវឲ្យបុគ្គលិករថយន្តពេទ្យបន្ទា ន់អាសន្នផ្នែកវ ិសយ
័ ឯកជនអោយនៅប្រចាំ
ការទទួលទូរស័ព្ទក្ងកំ
ឡ
ងពេលសម្រាកធ្វ
កា
រ។
លុបបំ
បាត់ទន
ួ ខុសត្រូវនិ
ំ ល
ើ
ុ
នុ
ើ ។
យោជកមួយចំនន
។
លក្ខ
ន
ក
ួ
្តិ ៈផ្តួចផ្តម

វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ 

កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពេលវេលាឆ្លើយតប និ ងកម្រិតនៃការបង់ ប្រាក់ឱ្យខោ
នធីដែលដែលនឹ ងទទួលបានផលចំ ណេញសម្រាប់ អាជីវកម្មរបស់ ខ្លួន។
ក្នុងការធ្វើការដេញថ្លៃ ពួកគេគណនាថាត�ើវានឹ ងត្រូវចំ ណាយប៉ុន្មានក្នុងការផ្ត
ល់ សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅក្នុងតំបន់ នោះ និ ងត�ើពួកគេនឹ ងរកប្រាក់
ប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្មាន។ ជាលទ្ធផល វាអាស្រ័យល�ើ ភាពចម្រុះនៃប្រភេទ
ធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងតំបន់ នោះ។ ការចូលរ ួមចេញថ្លៃខ្ពស់របស់ អ្នកជំ ងឺជាមួយ
ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជនមានន័ យថាពួកគេនឹ ងរកប្រាក់ចំណូលបាន
ច្រើ ន។ ការចូលរ ួមចេញថ្លៃខ្ពស់របស់ អ្នកជំ ងឺដែលមានធានារ៉ាប់រងរដ្ឋាភិ
បាល ឬគ្នាធានារ៉ាបរង មានន័ យថាពួកគេនឹ ងរកប្រាក់ចំណូលបានតិច។

ដ�ើ ម្បីឆ្លើ យតបបានឆាប់ រហ័ស រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ភាគច្រើ នមិ នត្រូ
វបានទុកនៅទី តាំងអចិ ន្រ្តៃយ៍ ទេ។ ខុសពីក្ រុមពន្លត់អគ្គីភ័យដែលរង់ ចាំទូ
រស័ ព្ទសំុជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅទីតាំងអចិ ន្រ្តៃយ៍  ក្ រុមបុគ្គលិកសង្គ្រោះប
ន្ទាន់ ភាគច្រើ នត្រូវប្រចាំការនៅទូទាំងទីក្ រុង ឬតំបន់ ដ�ើម្បីរងចាំការហៅទូ
រស័ ព្ទគ្រាអាសន្ន 911 ។ បន្ទាប់ ពីទទួលបានការហៅទូរស័ ព្ទ 911 ហ�ើយ
រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលនៅជិ តបំ ផុតត្រូវផ្តល់ការឆ្លើយតប រីឯក្ រុមកា
រងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ ផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងទីតាំងនោះ ត្រូវរ�ៀបចំ សម្ល
រួ ទីតាំ
ងឈរជ�ើ ងឡ�ើងវិញដ�ើ ម្បីត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹ ងការហៅ 911 បន្ទាប់ ។
ការអនុវត្តនេះ—ដែលគេហៅថា "ការចែកប៉ុស្តិ៍"អនុញ្ញាតឱ្យក្ រុមហ៊ុនផ្ត
ល់ សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ បំពេញតាមតម្រូវការស្តីពីពេលវេលាឆ្លើយ
តប ដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់ ខ្លួន ខណៈពេលដែលពួកគេប្រើ ក្ រុ
មការងាររថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ តិចជាងការប្រចាំការនៅទីតាំងអចិ ន្រ្តៃយ៍
ដែលនាំឱ្យមានការចំ ណាយរ ួមទាប។

អ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
និងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ

Californiaអ្ន កបច្ចេកទេសវេជ្ជ សាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
និ ងភ្នា ក់ ងារគិ លានសង្គ្រោះ ។ មានអ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះប
ន្ទាន់ (EMT) ចំ នួន 17000 នាក់ និ ងនិ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ នៅរដ្ឋ 
California និ ងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ប្រហែល 3600 គ្រឿង។ អ្នកបច្
ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ផ្តល់នូវជំ នួយបឋម និ ងការថែទាំវេជ្ជ
សាស្រ្តមូលដ្ឋាន។ ភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះផ្តល់ការថែទាំសុខភាពកម្រិត
ខ្ពស់។ រថយន្ដសង្គ្រោះបន្ទាន់ មានបុគ្គលិកពីរនាក់-អ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសា
ស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ពីរនាក់ អ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ម្នា ក់
និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះម្នា ក់ ឬពីរនាក់។ ក្ រុមការងាររថយន្តសង្គ្រោះប
ន្ទាន់ ជាធម្មតាធ្វើកាប្តូរវេនក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោ ង។

អ្ន កបច្ចេកទេសវេជ្ជ សាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ និ ងភ្នា ក់ ងារគិ លានសង្គ្រោះមួ
យចំ នួនទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត។ បុគ្គលិកឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នដូចជាមន្ត្រីប៉ូលីស ក្ រុមពន្លត់អគ្គិភ័យ អ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះ
បន្ទាន់ និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ-ជាញឹ កញាប់ ជួបប្រទះព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះ
ទង្គិចផ្លូវចិ ត្តក្នុងពេលធ្វើការងារ។ ទាំងនេះរ ួមមានការរងរបួសទាក់ទងនឹ ង
ការងារ គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ភេរវកម្ម ឬគ្រោះថ្នា ក់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ។
ជាលទ្ធផល មនុស្សដែលធ្វើការងារទាំងនេះមានអត្រាខ្ពស់នៃជំ ងឺបាក់ស្បាត 
(PTSD) បាក់ទឹកចិ ត្ត និ ងការធ្វើអត្តឃាតច្រើ នជាងមនុស្សទូទៅ។ និ យោ
ជកក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ជាច្រើ នផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់ បុគ្គលិកដែ
លបានជួបប្រទះនឹ ងព្រឹត្តិការណ៍រន្ធត់។ និ យោជកខ្លះក៏ផ្តល់នូវការអប់ រស
ំ ុខ
ភាព និ ងផែនការសុខភាពផ្លូវចិ ត្តផងដែរ។
អ្ន កបច្ចេកទេសវេជ្ជ សាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ និ ងភ្នា ក់ ងារគិ លានសង្គ្រោះមួ
យចំ នួនទទួលបានការបណ្តុះបណ្តា លបន្ថែម។ មន្រ្តីរដ្ឋ ដោយសហការជា
មួយក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឯកជន ត្រួតពិនិត្យការបណ្ដុះបណ្ដា ល
ដ�ើ ម្បីជួយដល់ អ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
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និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹ ងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជា
តិ ស្ថា នភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ កាំភ្លើងសកម្ម និ ងអំ ព�ើភេរវកម្ម។ កាលៈ
ទេសៈទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការឆ្លើយតបជាពិសេស-ដូចជាការយកអ្នកជំ ងឺ
ដែលរងរបួសចេញពីតំបន់ ដែលមានគ្រោះថ្នា ក-មិ នបានរ ួមបញ្ចូលជាផ្នែកមួ
យនៃការបណតុះ
្ បណ្តា អ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬការបណតុះ
្
បណ្តាភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះទេ។

ការឈប់សម្រាកញាំអាហារ និងសម្រាកការងារ
សម្រាប់អក
្ន បច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
និងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ

និ យោជកត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ ការងាររបស់ រដ្ឋ ស្តីពីការឈប់ សម្រាកញាំ
អាហារ និ ងសម្រាកការងារ។ និ យោជករដ្ឋ California ត្រូវតែអនុវត្ត
តាមច្បាប់ ការងារផ្សេងៗ រ ួមទាំងច្បាប់ សតីពីប្រា
ក់ឈល
្
្នួ អប្បបរមារបស់ រដ្ឋ 
ម៉ោ ងអាចដែលអាចធ្វើការបាន សុខភាព និ ងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ
ការសម្រាកញាំអាហារ និ ងសម្រាកការងារ។ និ យោជកភាគច្រើ នត្រូវផ្តល់
ការសម្រាកញាំអាហារដែលមិ នទទួលបានប្រាក់កម្រៃរយៈពេល 30 នាទី 
ក្នុងកំឡុងពេលនៃវេនធ្វើការនី មួយៗ និ ងការឈប់ សម្រាកការងារ 10
នាទីក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោ ងម្តង។

ការឈប់ សម្រាក់ ញាំអាហារ និ ងសម្រាកការងារ របស់ អ្ន កបច្ចេ
កទេសវេជ្ជ សាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ និ ងភ្នា ក់ ងារគិ លានសង្គ្រោះ។
នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង EMTs និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ
ត្រូវស្ត
ច ស
្ច ម្រាប់ រយៈពេលទាំងមួលនៃវេនរបស់ ខ្លួន ក្នុងករណីដែល
ថិ ក្ងភារកិ
នុ
ពួកគេទទួលបានការហៅទូរស័ ព្ទគ្រោះអាសន្ន។ នេះមានន័ យថាការសម្រាករ
បស់ ពួកគេជួនកាលត្រូវបានរំខានដោយការហៅទូរស័ ព្ទ 911 ។ ពួកគេក៏អា
ចត្រូវបានរំខានដោយសំ ណ�ើឱ្យទៅប្តូរទីតាំងឈរថ្មីដែរ។ ជាលទ្ធផល EMT
និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ ជារ�ឿយៗមិ នអាចរ�ៀបចំ ផែនការញាំអាហារ
និ ងសម្រាកបានត្រឹមត្រូវទេ។ ទន្ទឹមនឹ ងនេះដែរ រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ភាគច្រើ
នមានវេននៅចន្ល ោះពេលនៃការហៅទូរស័ ព្ទគ្រោះអាសន្ន។ (តំបន់ ក្ រុងទំនង
ជាមានពេលវេលាតិចជាងតំបន់ ជនបទ)។ ជាលទ្ធផល ក្ រុមការងារតែងតែមា
នពេលគ្រប់ គ្រាន់ ក្នុងវេនរបស់ ពួកគេដ�ើ ម្បីទទួលទានអាហារ និ ងសម្រាក ប�ើ
ទោះបី ជាពួកគេកំពុងទទួលការហៅទូរស័ ព្ទក៏ដោយ។

សេចក្តីសម្រេចរបស់ តុ លាការនាពេលថ្មីៗនេះតម្រូវឱ្យមាន
"ពេលសម្រាកសម្រាប់ EMT និ ង ភ្នា ក់ ងារគិ លានសង្គ្រោះ។ នៅឆ្ំនា
2016 តុលាការកំពូលរដ្ឋ California បានសម្រេចថា ការទទួលទូរស័ ព្ទ
នៅពេលសម្រាកនេះរំលោភបំ ពានច្បាប់ សតីពី
្ ការងាររបស់ រដ្ឋ។ ផ្ទុយទៅវិញ
និ យោជកត្រូវផ្តល់ការសម្រាក ហ�ើយមិ នមានការរំខាន ប�ើ ទោះបី ជាមា
នករណីអាសន្នក�ើតឡ�ង
ើ ក៏ដោយ។ សេចក្តីសម្រេចនេះគឺសេវាកម្មសុវត្ថិ
ភាព Augustus v ABM។ ករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខឯកជនដែល
និ យោជករបស់ ពួកគេបានតម្រូវឱ្យពួកគេប�ើ កវិទ្យុទាក់ទងរបស់ ពួកគេអំ ឡុ
ងពេលសម្រាក។ តុលាការនេះបានឱ្យក្ រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ដល់ សន្តិសុខ
ដោយសារតែការរំលោភបំ ពាននេះ។ មុនពេលសេចក្តីសម្រេច Augustus
ត្រូវបានធ្វើឡ�ង
ើ នោះ EMT និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះបានដាក់ពាក្យបណតឹ្
ងស្រដ�ៀងគ្នាជាច្រើ នប្តឹងក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឯកជនទាំងនេះ។
បណតឹ្ ងទាំងនេះនៅស្ថិតក្រោមចំ ណាត់ការដដែល។ ច្បាប់ ការងារនិ ងការអ
នុវត្តឧស្សាហកម្មសម្រាប់ សន្តិសុខឯកជនមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នានឹ ងច្បា
ប់ និងការអនុវត្តឧស្សាហកម្មសម្រាប់ EMT និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ។
ដោយសារភាពស្រដ�ៀងគ្នានេះ វាហាក់ដូចជា សេចក្តីសម្រេច Augustus
នឹ ងអនុវត្តផងដែរចំ ពោះអ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ ក្នុងពេលអនាគតដ៏ ខ្លីខាងមុខ។
ការវិភាគ
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	

ការអនុវត្តពេញលេញតាម សេចក្តីសម្រេចរបស់ Augustus នឹ ងបង្កើ
នការចំ ណាយសម្រាប់ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។ ដ�ើ ម្បីអនុវត្តតាម
ច្បាប់ របស់ រដ្ឋនៅក្រោម Augustus ក្ រុមការងាររថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នឹ
ងត្រូវសម្រាកក្នុងអំ ឡុងពេលញ៉ាំអាហារ និ ងពេលសម្រាក។ ជាលទ្ធផល
ដ�ើ ម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់ របស់ ពួកគេ 
ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នឹ ងទំនងជាធ្វើប្រតិបត្តិការរថយន្តសង្គ្រោះ
បន្ទាន់ នៅក្នុងតំបន់ នីមួយៗឱ្យបានច្រើ នជាងពួកគេធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ន
នេះ។ នេះនឹ ងបង្កើ នការចំ ណាយទៅល�ើ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ទំនងជាច្រើ នជាង $100 លានដុល្លារជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា នៅទូទាំងរដ្ឋ។
ការឆ្លើ យតបរបស់ ឧស្សាហកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ទៅនឹ ង
សេចក្តីសម្រេចAugustus ។ ដ�ើ ម្បីដោះស្រាយការចំ ណាយខ្ពស់
និ ងនៅតែមានប្រាក់ចំណេញនោះ ក្ រុមហ៊ុននឹ ងត្រូវបង្កើ នចំ ណូល និ ង /
ឬកាត់បន្ថយចំ ណាយ។ ដ�ើ ម្បីឆ្លើយតបទៅនឹ ង ការសម្រេច Augustus
ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ អាច៖

• ចរចាអំ ពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់ ដែលអនុ ញ្ញាតឱ្យមានការអនុ
វត្តតាមផ្នែក។ ក្នុងករណីមួយចំ នួន ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
និ ង EMT និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ អាចយល់ ស្របចំ ពោះការស
ម្របសម្រួលស្តីពីពេលញ៉ាំអាហារ និ ងពេលសម្រាក ដែលចំ ណាយ
តិចសម្រាប់ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ជាងការផ្តល់ការឈប់ ស
ម្រាកក្រៅភារកិច្ច។ កិច្ចព្រមព្រៀងសក្តា នុពលដូចជាកិច្ចព្រម
ព្រៀងទាំងនេះគឺជាការសម្របសម្រួលមួយរវាងការអនុវត្តបច្ចុ
ប្បន្ន និ ងការអនុលោមទាំងស្ រុងតាមសេចក្តីសម្រេច Augustus
ធ�ៀបនឹ ងការចំ ណាយទាបក្នុងការអនុលោមទាំងស្ រុងតាមសេចក្តីស
ម្រេច Augustus។
• បង្កើនការគិ តប្រាក់ ធានារ៉ាប់រង។ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
អាចគិតប្រាក់ពីក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមសម្រាប់ ការ
ធ្វើដំណ�ើររបស់ អ្នកជំ ងឺរបស់ ពួកគេ ។ ប្រសិ នប�ើ
ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងពាណិជ្ជកម្មយល់ ព្រមបង់ ក្នុងអាត្រាខ្ពស់
ទាំងនេះ វានឹ ងបង្កើ នបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់
ពលរដ្ឋដែលមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម។
ដូចដែលបានកត់សម្គា ល់ ខាងដ�ើ ម ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
បានគិតប្រាក់ពីក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរ ួចហ�ើយច្រើ នជាងការចំ ណា
យជាមធ្យមសម្រាប់ ការធ្វើដំណ�ើរតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ទៅ
ទ�ៀត។ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះអាចនឹ ងបង្កើ តប្រាក់ចំណូលបន្ថែ
មពីក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ប៉ុន្តែវាទំនងជាមិ នអាចទេដែលថាការចំ
ណាយពេញលេញនេះអនុវត្តតាម សេចក្តីសម្រេចរបស់ Augustus
អាចត្រូវបានរ៉ាប់រងក្នុងវធីនេះ។

• កាត់ បន្ថយចំ ណាយអាជីវកម្ម។ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
អាចផ្លាស់ បតូ្ររប�ៀបដែលពួកគេធ្វើអាជីវកម្មដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការចំ
ណាយ។ ឧទាហរណ៍ពួកគេអាចពន្យារពេលឆ្លើយតបរបស់ ពួកគេស
ម្រាប់ ការហៅពេលមានអាសន្ន ឬជំ នួសដោយការផ្តល់ប្រាក់ឈល
្នួ ខ្ព
ស់ ដល់ ភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះជាមួយ EMT (ដែលជាទូទៅត្រូវបា
នផ្តល់ប្រាក់ឈល
្នួ ទាប) ។ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ត្រូវតែច
រចារអំ ពីការផ្លាស់ បតូ្រទាំងនេះជាមួយខោនធីនានា។ ប្រភេទនៃការផ្លា
ស់ បតូ្រទាំងនេះទំនងជាមានលក្ខណៈតិតតួច ហេតុដូច្នេះហ�ើយមិ នចាំ
បាច់ ផ្តល់ការសន្សំសំ ចៃចំ ណាយធំ ៗទេ។
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• ការទូទាត់ កិច្ចសន្យាតូចៗផ្តល់ទៅឱ្យរដ្ឋ អំណាចមូ លដ្ឋាន។
ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ អាចបង់ ប្រាក់ដល់ ខោនធីនានាតិច
សម្រាប់ សិទ្ធិផ្តល់សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅក្នុងតំបន់ នីមួយៗ។
នៅក្នុងតំបន់ ដែលមានប្រាក់ចំណេញតិចតួច ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្
រោះបន្ទាន់ អាចនឹ ងលែងបង់ ប្រាក់សម្រាប់ សិទ្ធិផ្តល់សេវារថយន្តស
ង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅក្នុងតំបន់ នោះ។ ក្នុងករណីទាំងនេះ ខោនធីជាច្រើ ន
ប្រហែលជាចាំបាច់ ត្រូវបង់ ប្រាក់ទៅឱ្យក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទា
ន់ ដ�ើម្បីធានាថាសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅតែមាននៅក្នុងតំបន់
នោះ។

ភាគច្រើ ននៃការចំ ណាយថ្មីទាំងនេះនឹ ងត្រូវបានបង់ ដោយខោនធីនានា។
ថ្វីប�ើ ការបង្កើ នចំ ណាយក�ើនឡ�ើងទាក់ទងនឹ ងការអនុលោមតាមសេចក្តីស
ម្រេច Augustus នឹ ងត្រូវបានទូទាត់ដោយក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
តាមវិធី ជាច្រើ នដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ ខាងល�ើ ក៏ដោយ ក៏វាទំនងជាថា ភាគ
ច្រើ ននៃការចំ ណាយខ្ពស់ទាំងនេះនឹ ងជាបន្ទុករបស់ ខោនធីទាំងនោះដែរ។

សេចក្តីស្នើច្បាប់

វិធានការនេះធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ បតូ្រច្បាប់ របស់ រដ្ឋដែលជះឥទ្ធិពលល�ើ EMT
និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះឯកជន។ វិធានការនេះនឹ ងមិ នត្រូវបានអនុវត្តចំ
ពោះ EMT និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះដែលធ្វើការសម្រាប់ ទីភ្នា ក់ងារសាធា
រណៈ ដូចជានាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យទេ។ វិធានការនេះត្រូវបានរ�ៀបរាប់ ល
ម្អិតបន្ថែមដូចខាងក្រោម។

តម្រូវឱ្យ EMT និ ងភ្នា ក់ ងារគិ លានសង្គ្រោះនៅចាំទទួលការហៅ
ទូរស័ ព្ទគ្រោះអាន្ន ទោះបី ពួកគេញាំអាហារ ឬសម្រាកក៏ ដោយ។
វិធានការនេះតម្រូវឱ្យ EMT និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះនៅចាំទទួលទូរ
ស័ ព្ទគ្រប់ ពេលពេញមួយវេនរបស់ ពួកគេ។ ជាទូទៅវិ ធានការនេះបន្តការ
អនុវត្តបច្ចុប្បន្នដែលតម្រូវឱ្យ EMT និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះនៅចាំទ
ទួលការហៅទូរស័ ព្ទក្នុងកំឡុងពេលសម្រាក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ិ នការនេះតម្រូវថាការសម្រាកញាំអាហារ
ក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះ វធា
(1) មិ នត្រូវស្ថិតក្នុងកំឡុងពេលដំ បូង ឬម៉ោ ងចុងក្រោយនៃវេនទេ ហ�ើយ
(2) ត្រូវមានចន្ល ោះដាច់ ពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ ពីរម៉ោ ង។ វិធានការនេះតម្រូ
វឱ្យក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដំណ�ើរការរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ក្នុងចំ នួ
នគ្រប់ គ្រាន់  ដ�ើម្បីបំពេញតាមកាលវិភាគអាហារទាំងនេះ។

ព្យាយាមកំ ណត់ថ្លៃចំណាយសម្រាប់ ការអនុវត្តកន្លងមកស្តី
ពី ការស្ថិតក្នុងភារកិ ច្ចនៅពេលញាំអាហារ និ ងសម្រាក ។
សេចក្តីសម្រេច Augustus គ្រឹះស្ថា នបណ្ដុះបណ្ដា លបច្ចេកទេសវិ
ជ្ជាជីវៈ និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះនៅរង់ ចាំការហៅទូរស័ ព្ទគ្រោះអា
សន្ន ក្នុងអំ ឡុងពេលសម្រាក ជាការខុសច្បាប់ ។ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តស
ង្គ្រោះបន្ទាន់ ឯកជនឥឡូវអាចជំ ពាក់ប្រាក់ពិន័យចំ ពោះការរំលោភបំ
ពាននាពេលកន្លងមក។ ក្ រុម EMTs និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះមួ
យចំ នួនបានប្តឹងក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយចោទប្រកាន់
ពីបទរំលោភទាំងនេះ។ បណតឹ្ ងទាំងនេះនៅស្ថិតក្រោមចំ ណាត់ការ
ដដែល។ ក្រៅពីតម្រូវឱ្យនៅរង់ ចាំទទួលទូរស័ ព្ទក្នុងពេលញាំអាហារ
និ ងពេលសម្រាកសម្រាប់ ទៅថ្ងៃមុខហ�ើយ វិធានការនេះអះអាងថាការអនុ
វត្តបច្ចុប្បន្ននៃការរងចាំទទួលទូរស័ ព្ទក្នុងពេលញាំអាហារ និ ងពេលសម្រា
កត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ទៅវិញ។ វាអាចលុបបំ បាត់ការចំ ណាយដែ
លក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះអាចត្រូវបង់ ចំពោះបណតឹ្ ងទាំងនេះ។

តម្រូវឲ្យបុគ្គលិករថយន្តពេទ្យបន្ទា ន់អាសន្នផ្នែកវ ិសយ
័ ឯកជនអោយនៅប្រចាំ
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	

តម្រូវឱ្យមានការបណ្តុះបណ្តា លដែលផ្តល់ដោយនិ យោជក
និ ងសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត។ វិធានការនេះតម្រូវឱ្យក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះ
បន្ទាន់ ផ្តល់ឱ្យ EMT និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះ (1) ការបណតុះ
្ ប
ណ្តា លស្តីពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិប្រចាំឆ្ំនា ការបាញ់ រះល�ើ មហាជន
និ ងអំ ព�ើហឹង្សា (2) ការអប់ រផ្នែ
ំ កសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត និ ងសុខមាលភាព 
(3) វគ្គផ្តល់ប្រឹក្សាអំ ពីសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត និ ង (4) ការទទួលបានសេវាសុខភា
ពផ្លូវចិ ត្តរយៈពេលវែង។

ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ

ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ ខាងល�ើ  ស្ថា នភាពច្បាប់ នៃតម្រូវការច្បា
ប់ ការងារចំ ពោះឧស្សាហកម្មដូចជាសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
មានការផ្លាស់ បតូ្រជាបន្តបន្ទាប់ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្ រុមហ៊ុនរថ
យន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ទំនងជានឹ ងត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់ពេលញាំអាហារ
និ ងសម្រាក នៅក្រៅការងារ។ ប្រសិ នប�ើ ដូច្នេះ វានឹ ងមានឥទ្ធិពលដែលបង្កើ
នចំ ណាយនៃការផ្តល់សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។ ការចំ ណាយខ្ពស់ទាំង
នេះនឹ ងប៉ះពាល់ ដល់ ខោនធី ដោយកាត់បន្ថយការបង់ ប្រាក់របស់ ក្ រុមហ៊ុនរ
ថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ទៅពួកគេ និ ង/ឬដោយការតម្រូវឱ្យបង់ ប្រាក់របស់ ខោ
នធីទៅឱ្យក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់  ដ�ើម្បីធានាបាននូវសេវាកម្មគ្រប់
គ្រាន់ ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្រោមសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 11 ក្ រុមហ៊ុនរថ
យន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នឹងជ�ៀសវាងការចំ ណាយថ្មីទាំងអស់ នេះ ព្រោះថាជាទូ
ទៅវិធានការនេះនឹ ងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបន្តប្រតិបត្តិការដូចដែលពួកគេធ្លា ប់
មានពីមុន។ មានន័ យថាពួកគេអាចបន្ដប្រើពេលញាំអាហារពេល និ ងសម្រា
កទន្ទឹមនឹ ងការរង់ ចាំទទួលការហៅចូល។ ជាលទ្ធផល សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ
11 នឹ ងមានផលប៉ះពាល់ ដូចខាងក្រោមល�ើ ការចំ ណាយល�ើ រថយន្តសង្គ្រោះ
បន្ទាន់ ៖
• បន្ថយចំ ណាយប្រតិ បត្តិការសុទ្ធ។ វិធានការនេះតម្រូវឱ្យ
EMTs និ ងភ្នា ក់ងារគិលានសង្គ្រោះបន្តរង់ ចាំការហៅចូល
ក្នុងអំ ឡុងពេលសម្រាក។ ដូច្នេះ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នឹងមិ
នប្រឈមនឹ ងការចំ ណាយថ្មីៗដែលកំពុងបន្តទេ-ដែលអាចច្រើ នជាង
$100 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្ំនា -ទាក់ទងជាមួយនឹ ងការផ្តល់នូវការស
ម្រាកនៅក្រៅភារកិច្ច។ ទន្ទឹមគ្នានេះ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
នឹ ងត្រូវប្រតិបត្តិការរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ច្រើនជាងការដែលពួកគេ
អនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដ�ើម្បីគោរពតាមតម្រូវការផ្សេងទ�ៀតនៃវិធាន
ការនេះ ដែលទាក់ទងទៅនឹ ងកាលវិភាគញាំអាហារ និ ងការសម្រាក។
នេះនឹ ងនាំឱ្យមានការចំ ណាយថ្មីមួយចំ នួន។ ជាសរ ុប ច្បាប់ សតីពី
្ ការរ
ង់ ចាំទទួលការហៅចូលនៅពេលញាំអាហារ និ ងពេលសម្រាកនេះនឹ ង
នាំឱ្យមានការចំ ណាយទាបក្នុងតម្លៃរាប់ សិបលានដុល្លារជារ�ៀងរាល់
ឆ្ំនា សម្រាប់ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់  ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹ ងការ
ចំ ណាយនៃការគោរពតាម សេចក្តីសម្រេច Augustus។

សំណ�ើប្រជាមតិ
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• ការចំ ណាយថ្មីមួយចំ នួនដ�ើ ម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តា ល
និ ងសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត។ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលប
ច្ចុប្បន្នមិនផ្តល់ការបណតុះ
្ បណ្តា ល និ ងសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តដែលត
ម្រូវដោយវិធានការនេះ នឹ ងត្រូវបង់ ចំណាយថ្មីទៅឱ្យពួកគេ។ អត្ថប្រ
យោជន៍ ទាំងនេះទំនងជាធ្វើឱ្យក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ចំណា
យប្រាក់រាប់ លានដុល្លារជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។
• ការជ�ៀសវាងសក្តា នុ ពលនៃការចំ ណាយតែម្តង។
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 11 សំ ដៅកាត់បន្ថយការចំ ណាយដែលក្ រុ
មហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ អាចបង់ ដែលជាលទ្ធផលនៃបណតឹ្ ង
សកម្មប្រឆាំងនឹ ងការរំលោភបំ ពាននានា។ (ក្ រុមហ៊ុនអាចជំ ពាក់
បុគ្គលិកដោយសារតែការរំលោភបំ ពានទាំងនេះ។ ) តុលាការនឹ ង
ិ ននេះនឹ ងកំហិតចំ ណាយទាំងនេះដែរ ឬទេ។ ប្រ
សម្រេចថាត�ើវធា
ិ នការនេះលុបបំ បាត់ការចំ ណាយទាំងនេះ ក្ រុមហ៊ុនរថ
សិ នប�ើ វធា
យន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នឹងជ�ៀសវាងការចំ ណាយដែលមិ នដឹ ងច្បាស់
ប៉ុន្តែអាចមានតម្លៃធំ ធេង។

អត្ថប្រយោជន៍ សារព�ើ ពន្ធចំពោះរដ្ឋាភិ បាលមូ លដ្ឋានដោយសារតែការ
ចំ ណាយល�ើ សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ទាប។ ដោយសារតែការចំ ណាយសុទ្ធ
ល�ើ ក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ទាប វិធានការនេះនឹ ងផ្តល់អត្ថប្រយោ
ជន៍ សារព�ើពន្ធដល់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន (ក្នុងទម្រង់ ជាការចំ ណាយទាប
និ ងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់) អាចរាប់ ពាន់ លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្ំនា ៗ ។ នេះគឺដោយ
សារតែក្ រុមហ៊ុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នឹងជ�ៀសវាងការក�ើនឡ�ើងចំ ណាយដែ
លទាក់ទងទៅនឹ ងការផ្តល់ម៉ោ ងញាំអាហារ និ ងការឈប់ សម្រាកក្រៅភារកិច្ច។
ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹ ងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ទាំងនេះមួយផ្នែក ប៉ុន្តែអត្ថ
ប្រយោជន៍ ភាគច្រើ ននឹ ងបានទៅរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។

ចូលម�ើ ល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់បញ្ជី
នៃគណៈកម្មាធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ សូមចូលទៅ http://www.fppc.
ឬជំទាស់វធា
ca.gov/transparency/top‑contributors/nov-18-gen.
ិ គទានកំពល
html ដ�ើម្បីម�ើលអ្នកផ្តល់វភា
ូ ចំនួន
10 របស់គណកម្មាធិការនេះ។
ប្រសិនប�ើអក
្ន ចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេញនៃវិធានការ
រដ្ឋ សូមទូរស័ព្ទមករដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ
(888) 345-4917 ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល
vigfeedback@sos.ca.gov ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹងត្ រូវបាន
ផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ការវិភាគ
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តម្រូវឲ្យបុគល
្គ ិករថយន្តពេទ្យបន្ទា ន់អាសន្នផ្នែកវ ិសយ
័ ឯកជនអោយនៅប្រចាំ
ការទទួលទូរស័ព្ទកងកំ
កា
រ។
លុ
ឡ
ងពេលសម្រាកធ្វ
បបំបាត់ទន
ួ ខុសត្រូវនិ
ើ
ំ ល
ុ
្នុ
ើ ។
យោជកមួយចំនន
ួ ។ លក្ខនក
្តិ ៈផ្តួចផ្តម

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 11 ★

សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 11 ធានាថា ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទាន់ 911 របស់ អ្នកនឹ ងមិ នត្រូវ
បានពន្យារពេល

សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 11 បង្កើតទៅជាច្បាប់ នូវការអនុវត្តឧស្សាហកម្មរយៈពេលវែងនៃ
ការទូទាប្រាក់ឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់ (EMTs) និ ងអ្នក
ជំ នួយវេជ្ជបណឌិ្ តដ�ើ ម្បីអាចរកពួកគាត់ឃ�ើញពេលសម្រាកក្នុងករណីមានការស
ង្គ្រោះបន្ទាន់ —គឺឱ្យដូចទៅនឹ ងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ និ ងមន្រ្តីប៉ូលីសដែរ។

សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 11 គឺត្វរូ ការជាចាំបាច់ ដោយសារតែច្បាប់ តុលាការ California
កាលពីពេលថ្មីៗអាចបញ្ឈប់ ការអនុវត្តរយៈពេលយូរអង្វែងនេះ និ ងតម្រូវឱ្យ
EMTs និ ងអ្នកជំ នួយវេជ្ជបណឌិ្ តមិ នឆ្លើយតបការងារក្នុងកំឡុងពេលសម្រាក។
ឱ្យ នេះមានន័ យថា ប�ើឡានពេទ្យដែលនៅជិ តបំ ផុតចំ ពោះគ្រោះអាសន្នរបស់ អ្នក
ឋិ តក្នុងការសម្រាក នៅពេលអ្នកហៅទៅសុំជំនួយពី 911 អ្នកទទួលទូរសព្ទមិន
អាចទាក់ទងទៅកាន់ បុគ្គលិកឡានពេទ្យបាននោះទេ ព្រោះតែឧបករណ៍ទំនាក់ទំ
នងទាំងអស់ ត្វរូ បានបិ ទ។ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 11 ធានាថា ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទាន់
911 របស់ អ្នកគឺមិនត្រូវបានពន្យារពេល។

“សំណ�ើប្រ.មតិ 11 ធានាថា EMTs និងអ្នកជំនួយវេជ្ជបណ្ឌិតអាចឆ្លើយតបយ៉ា
ងរហ័សដ�ើម្បីផ្តល់ការថែទាំចំាបាច់បំផុតដែលអ្នកត្រូវការ។ វាគ្រាន់តែធ្វើឱ្យមាន
ន័យប៉ុណ្ណោះ។ ប�ោះឆ្នោត បាទ/ចាស ល�ើ 11.”—Adam Dougherty, MD,
MPH, គ្រូពេទ្យខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់
ិ
នៅពេលអ្នកហៅទូរស័ ព្ទទៅ 911 វិនាទីអាចជាភាពខុសគ្នា រវាងជី វត
ិ
និ ងការបាត់បង់ ជីវត
វាជាការចាំបាច់ ដែល EMTs និ ងអ្នកជំ នួយវេជ្ជបណឌិ្ ត
ិ
អាចឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស និ ងផ្តល់ជូនការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះអាយុជីវត
អំ ឡុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ចៃដន្យធំ ៗ ដូចជាគ្រោះឧបទ្ទវហេតុពីអ្នកបាញ់ ស
កម្ម និ ងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 11 ទាមទារឲ្យបុគ្គលិកវេ
ជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ គឺត្វរូ បានទូទាត់ប្រាក់ដោយនិ យោជនរបស់ ពួកគេ ដ�ើ
ម្បីទទួលបានការបណ្តុះបណ្
តា លបន្ថែមដែលបំ ពេញបានតាមស្តង់ដារ FEMA
សម្រាប់ ការការពារអំ ព�ើហិង្សា អ្នកបាញ់ សកម្ម ភាពចៃដន្យជាច្រើន និ ងឧបទ្ទវ
ហេតុពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាដ�ើ ម។ បាទ/ចាស៎  ល�ើ 11។

“ក្នុងនាមជាអ្នកជំនួយវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ ខ្ញុំចង់ទ�ៅដល់ទីន�ោះ
ន�ៅពេលមនុស្សត្រូវការជំនួយ។ សំណ�ើប្រ.មតិ 11 ធ្វើឱ្យប្រាកដថា
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ន�ៅពេលអាយុជីវិតប្រឈមនិងហានិភ័យ ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងមិនត្រូវបាន
ពន្យារពេល ហ�ើយយ�ើងគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការឆ្លើយតបទ�ៅសឹងតែគ្រប់
គ្រោះមហន្តរាយទាំងឡាយ។”—Daniel Iniguez, អ្នកជំ នួយបណឌី្ តដែលមា
នអាជ្ញាប័ ណ្ណ
សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 11 ធានាថា EMTs និ ងអ្នកជំ នួយវេជ្ជបណឌិ្ តមានការការពារនៅ
កន្លែងធ្វើការ

EMTs និ ងអ្នកជំ នួយវជ្ជបណឌី្ តគួរតែមានការការពារនៅកន្លែងធ្វើការដ�ើ ម្បី
ធានាថា ពួកគេគឺអាចសម្រាកបានស្រួល។ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 11 តម្រូវឲ្យប្រតិ
បត្តិការឡានពេទ្យ911 រក្សាកម្រិតបុគ្គលិកឲ្យបានច្រើនគ្រប់ គ្រាន់ ដ�ើ ម្បីមា
នអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅពេលសម្រាក។ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 11 បានចែងថាបុ
គ្គលិកវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នឹងបន្តទទួលបានប្រាក់បន្ម
ថែ គិតជាម៉ោ ង
ប�ើពួកគេខកខានមិ នបានសម្រាក ហ�ើយពួកគេមិ នទទួលបានការសម្រាកសងម
កវិញនៅម៉ោ ងធ្វើការ បាទ/ចាស៎  ល�ើ 11។
សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 11 ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ សុខភាពផ្លូវចិ ត្តសម្រាប់ EMTs
និ ងអ្នកជំ នួយវេជ្ជបណឌិ្ ត

នេះត្រូវការឲ្យមានមនុស្សប្រភេទពិសេសដ�ើ ម្បីក្លា យជា EMT
ឬអ្នកជំ នួយវេជ្ជបណឌិ្ ត ហ�ើយពេលខ្លះវាអាចជាការងារដែលពោពេញ
ដោយភាពតានតឹង។ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 11 តម្រូវឱ្យនិ យោជកផ្តល់ឱ្យបុគ្គ
លិ កវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នូវការគ្របដណ្តប់ សុខភាពផ្លូវចិ ត្តចាំបាច់
ក៏ដូចជាការបណ្តុះបណ្
តា លសុខភាព និ ងសុខុមាលភាពផ្លូវចិ ត្តប្រចាំឆ្ំនា ផងដែរ។
បាទ/ចាស៎  ល�ើ 11។
បោះឆ្នោ តបាទ/ចាស៎ ល�ើ សំ ណ�ើ 11 ដ�ើ ម្បីការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈ
និ ងដ�ើ ម្បីធានាថា EMTs និ ងអ្នកជំ នួយវេជ្ជបណឌិ្ តអាចឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស
នៅពេលអ្នកមានការបន្ទាន់ ។
ស្វែងយល់ បន្ម
ថែ នៅ www.YESon11.org

ADAM DOUGHERTY, MD, MPH, គ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់
CAROL MEYER, RN, អតីតនាយក
ទីភ្នា ក់ងារសេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្តខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ខោនធី Los Angeles
JAISON CHAND, អ្នកជំ នួយវេជ្ជបណឌិ្ តដែលមានអាជ្ញាប័ ណ្ណ

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

តម្រូវឲ្យបុគល
្គ ិករថយន្តពេទ្យបន្ទា ន់អាសន្នផ្នែកវ ិសយ
័ ឯកជនអោយនៅប្រចាំ
ការទទួលទូរស័ព្ទកងកំ
កា
រ។
លុ
ឡ
ងពេលសម្រាកធ្វ
បបំបាត់ទន
ួ ខុសត្រូវនិ
ើ
ំ ល
ុ
្នុ
ើ ។
យោជកមួយចំនន
ួ ។ លក្ខនក
្តិ ៈផ្តួចផ្តម
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★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 11 ★

គ្មានទឡ្ហីករណ៍ប្រឆាំងនឹងសំណ�ើ ប្រជាមតិ 11
ត្វរូ បានដាក់ស្ើឡ�ើ
ន យ

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

ទឡក
ហី្ រណ៍
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បង្កើតស្ដង់ដារថ្មីសម្រាប់ការដាក់ឃាំងសត្វកសិដ្ឋានជាក់លាក់
ហាមឃាត់ការលក់ផលិតផលមិ នអនុវត្តតាមច្បាប់។
លក្ខន្តិកៈផ្តួចផ្តើម។

ចំណងជ�ើង និងសេចកស
្ដី ង្ខេបផ្លូវការ 

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើញនៅល�ើ គេហទំ ព័រ របស់ រដ្ឋ លេខាធិ ការតាមអាសយដ្ឋាន
http://voterguide.sos.ca.gov។

• បង្កើតកិច្ចតម្រូវទំហំកន្លែងអប្បបរមាថ្មីសម្រាប់ ការឃុំ ឃាំងកូនគោ 
ជ្រូកបង្កាត់ និ ងមាន់ ញីអាច មានពង។
• តំរ ូវឱ្យចិ ញចឹ ម
្ មាន់ ញីដែលអាចមានពងដោយមិ ន
បាច់ ដាក់ក្នុងទ្ រុងក្រោយថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021។

• ហាមឃាត់ការលក់ពាណិជ្ជកម្មមួយប្រភេទនៃសាច់
និ ងផលិ ផលស៊ុតមួយចំ នួន មកពីសត្វដែលត្រូវ បានបង្ំ ខា ងដោយមិ នអ
នុវត្តតាមច្បាប់ ។

• ដាក់កំណត់ក្រមចំ ពោះការរំលោភបំ ពានល�ើ ការលក់ជាការប្រកួតប្រជែ
ងមិ នយុតតិ្ធម៌ ។

• បង្កើតការការពារដ៏ លសម្រា
ប់ អ្នកលក់ដែលពឹងផ្អែកល�ើ ការបញ្ជាក់ជា
្អ
លាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាផលិ តផលសាច់ និងស៊ុតអនុលោម
តាមស្តង់ ដា បង្ំ ខា ងថ្មីៗ។

• តម្រូវអោយរដ្ឋ California ឱ្យចេញបទបញ្ជាអនុវត្ត។

ិ គរបស់អ
សេចកស
្តី ង្ខេបការវាយតម្លៃនៃការវភា
ង្គ នីតប
ុ នៃ
្ធ រដ្ឋា
ិ ញ ្ញត្តិនៃផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធសទ
ភិបាលមូលដ្ឋាន និងរដ្ឋ៖

• ការថយចុះប្រាក់ចំណូលពន្ធដែលអាចមានល�ើ ចំណូលរដ្ឋពីអាជីវកម្ម
កសិ ដ្ឋានទំនងជាមិ នមាន ច្រើ នជាងចំ នួនច្រើ នលានដុល្លា រក្នុងមួយ
ឆ្នាំ ឡ�ើយ។

• រដ្ឋចំណាយប្រាក់រហូតដល់ $10 លានដុល្លា រ ក្នុង មួយឆ្នាំ ដ�ើ ម្បីអនុវត្ត
វិធានការនេះ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

កសិ កម្មគឺជាឧស្សាហកម្មចម្បងមួ យនៅរដ្ឋ California។ កសិ ដ្ឋាននៅរដ្ឋ 
California ផលិ តចំ ណីអាហារបានច្រើ ន—ដូចជា ផ្លែឈ�ើ បន្លែ
គ្រាប់ ធញ្ញជាតិ សាច់ និ ងស៊ុត—ជាងនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងទ�ៀត។ ពលរដ្ឋ 
California ក៏ទិញចំ ណីអាហារដែលបានផលិ តនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងទ�ៀតផង
ដែរ រ ួមមានជាអាទិ៍ ភាគច្រើ ននៃស៊ុត និ ងសាច់ ជ្ក
រូ ដែលពួកគេបរិភោគ។
ក្រសួងចំ ណីអាហារ និ ងកសិ កម្មរដ្ឋ California (CDFA) ទទួលបន្ទុកក្នុង
ការផ្សព្វផ្សាយកសិ កម្មរដ្ឋ California និ ងម�ើ លការខុសត្វរូ សុខភាពសត្វ
និ ងសុវត្ថិភាពចំ ណីអាហារផងដែរ។

ច្បាប់ រដ្ឋ ហាមឃាត់ អំព�ើ ឃោរឃៅចំ ពោះសត្វ។
រយៈកាលមួយសតវត្សរ៍កន្លងមកហ�ើយ រដ្ឋមានច្បាប់ ដែលហាមឃាត់ការធ្វើ
បាបសត្វ រ ួមទាំងសត្វកសិ ដ្ឋាន។ ឧទាហរណ៍ ជនណាម្នា ក់ដែលរក្សាទុកស
ត្វនៅកន្លែងបិ ទជិត ត្រូវផ្ដល់ទីធ្លាហាត់ប្រាណដល់ សត្វនោះ ព្រមទាំងផ្ដល់
លទ្ធភាពទទួលបានទីជម្រក ចំ ណីអាហារ និ ងទឹកផងដែរ។ ជនណាម្នា ក់អា
ចនឹ ងត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានទោសបទល្មើ សមជ្ឈឹម ឬបទឧក្រិដ្ឋ អាស្រ័ យ
ល�ើ ការបំ ពានល�ើ លក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនេះ ដែលបទល្មើ សមួយណាក៏អាចត្រូ
វបានដាក់ទោសដោយការផាកពិន័យ ដាក់ពន្ធនាគារ ឬទាំងពីរផងដែរ។
ការអនុ វត្តសត្វកសិ ដ្ឋានកំ ពុងមានការផ្លាស់ បដូ្រ។ មានកំណ�ើនចំ
ណាប់ អារម្មណ៍ពីសាធារណជនល�ើ ការប្រព្រឹត្តចំពោះសត្វកសិ ដ្ឋាន។
ដោយឡែក មានការសម្ដែងនូវក្ដីកង្វល់អំពីការរក្សាទុកសត្វកសិ ដ្ឋាន
នៅក្នុងទ្ រុង និ ងឡាំង។ ជាការឆ្លើយតបមួយផ្នែកទៅនឹ ងក្ដីកង្វល់ទាំង
នេះ សមាគមកសិ ដ្ឋានចិ ញចឹ ម
្ សត្វជាច្រើ នបានបង្កើតនូវគោលការណ៍
ណែនាំ និ ងការអនុវត្តន៍លទា
្អ ំ ងឡាយ ដ�ើ ម្បីកែលម្អការថែទាំ និ ងការចា
ប់ កាន់ សត្វកនុ្ងកសិ ដ្ឋាន។ ជាការឆ្លើយតបទៅនឹ ងក្ដីកង្វល់ទាំងនេះផង
ដែរ ហាងលក់ឥវ៉ាន់ចាប់ ហួយធំ ៗ ភោជនី យដ្ឋាន និ ងក្ រុមហ៊ុនផ្សេងទ�ៀត
បានប្រកាសថា ពួកគេកំពុងឈានឆ្ពោះទៅរកការតម្រូវឲ្យអ្នកផ្គត់
ផ្គង់ចំណីអាហាររបស់ ពួកគេត្រូវផ្ដល់ទីធ្លាបន្ថែមដល់ សត្វកសិ ដ្ឋាន
ដ�ើ ម្បីឲ្យវាផ្លាស់ ទីទៅមក (ឧទាហរណ៍ ដោយការទិញស៊ុតតែពីកសិ ករណា
ដែលប្រើ រោង “គ្មា នទ្ រុង” សម្រាប់ មាន់ មេប៉ុណ្ណោះ)។
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សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 (2008) បានបង្កើតស្តង់ដារសម្រាប់ ការធ្វើរោងសត្វ
កសិ ដ្ឋានមួ យចំ នួន។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 ជាទូទៅ ហាមឃាត់កសិ ករនៅរដ្ឋ 
California ពីការធ្វើ រោងជ្រូកផ�ើ ម កូនគោចិ ញចឹ ម
្ យកសាច់ និ ងមាន់
មេចិ ញចឹ ម
្ យកពងនៅក្នុងទ្ រុង ឬឡាំង ដែលមិ នអនុញ្ញាតឲ្យវាផ្លាស់ ទី
ទៅមកដោយសេរី ដេក ឈរ និ ងត្រដាងអវៈយវៈវាបានពេញលេញ។
ក្រោមសំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 អ្នកដែលបំ ពានច្បាប់ នេះ
មានទោសពីបទល្មើ សមជ្ឈឹម។

ច្បាប់ រដ្ឋ បានហាមប្រាមការលក់ ស៊ុតដែលមិ នបំ ពេញតាមស្តង់ដាររោង។
ច្បាប់ រដ្ឋដែលបានអនុម័តក្រោយសំ ណ�ើប្រជាមតិ 2 ចាត់ទុកជាការខុសច្បា
ប់ ចំពោះអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលលក់ស៊ុតដែលពួកគេបាន
ដឹ ងថាមកពីមាន់ មេក្នុងរោងដែលមិ នបំ ពេញតាមស្តង់ ដារសម្រាប់ មាន់ មេ
ចិ ញចឹ ម
្ យកពងរបស់  សំណ�ើប្រជាមតិ 2 ។ ច្បាប់ នេះអនុវត្តចំពោះស៊ុតដែ
លមកពីរដ្ឋ California ឬរដ្ឋផ្សេងទ�ៀត។ ជនណាដែលបំ ពានច្បាប់ នេះ
មានទោសបទល្មើ សមជ្ឈឹម។ (ច្បាប់ នេះមិ នគ្រប់ ដណ្ដប់ ទៅល�ើ ស៊ុត
រាវ ដែលជាស៊ុតល�ឿង និ ងស៊ុតស ដែលបានយកចេញពីសំ បកវា 
និ ងកែច្នៃសម្រាប់ ដាក់លក់ឡ�យ
ើ ។)

សេចក្តីស្នើច្បាប់

បង្កើតស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់ ការធ្វើរោងសត្វកសិ ដ្ឋានមួ យចំ នួន។
វិធានការនេះ (សំ ណ�ើប្រជាមតិ 12) បង្កើតលក្ខខណ្ឌតម្រូវអប្បប
រមាថ្មីទៅល�ើ កសិ ករ ដ�ើ ម្បីផ្ដល់នូវទីធ្លាបន្ថែមសម្រាប់ មាន់ មេចិ ញចឹ ្
មយកពង ជ្រូកមេចិ ញចឹ ម
្ យកកូន និ ងកូនគោចិ ញចឹ ម
្ យកសាច់ ។
លក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនេះ ដែលអនុវត្តចំពោះសត្វកសិ ដ្ឋាន ចិ ញចឹ ម
្ នៅក្នុងរដ្ឋ 
California នឹ ងចាប់ ផ្ដើមប្រើ ប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ ក្រោយៗជាច្រើ នឆ្នាំ ។
រ ូបភាពលេខ 1 បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាក់លាក់សម្រាប់ សត្វ ពេលដែល
វាត្រូវបានចាប់ ផ្ដើមប្រើ ប្រាស់ និ ងរប�ៀបដែលវាប្រៀបធ�ៀបជាមួយនឹ ងច្បា
ប់ បច្ចុប្បន្ន។
ហាមឃាត់ ការលក់ ផលិ តផលទាំងឡាយណាដែលមិ នបំ ពេញតា
មស្តង់ដាររោងថ្មី។ វិធានការនេះ ក៏ចាត់ទុកជាអំព�ើខុសច្បាប់ ផងដែរ

មី ម្រាប់ការដាក់ឃាំងសត្វកសិដ្ឋានជាក់លាក់
បង្កើតស្ដង់ដារថ្ស
ហាមឃាត់ការលក់ផលិតផលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់។
លក្ខនក
្តិ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។

វិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ 

កសិ ករមិ នអាចផលិ តស៊ុត សាច់ ជ្ក
រូ និ ងសាច់ គោ
បានគ្រប់ គ្រាន់ ដ�ើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៅរដ្ឋ 
California បានទេនោះ ការធ្លាក់ចុះទាំងនេះនឹ ងប
ណ្ដា លឲ្យមានកំណ�ើនតម្លៃរហូតដល់ កសិ ករអាចបំ
ពេញតាមតម្រូវការបាន។

តម្រូវការទីធ្លា អប្បបរមាក្រោម
ច្បាប់បច្ប្បន្ន
និងសំណ�ើប្រជាមតិ 12
ចុ
ហ៊្វុតការ៉េក្នុងសត្វមួយក្បាល

សំណ�ើប្រជាមតិ 12a
a
ច្បាប់បច្ប្បន្ន
ចុ

ជ្រូកមេចិញចឹម
្ យកកូន

ចាប់ផ្ដើមនៅឆ្ំ នា 2020
1 ហ៊តការ៉
េនៃទីធ្លាកម្រាល
្វុ

មាន់មេចិញចឹម
្ យកពង
	ត្រូវតែអាចបង្វិលខ្នដោយសេរ
ី
លួ
ដេក ឈរ និងត្រដាងអវៈ
យវៈវាបានពេញលេញ។b

កូនគោចិញចឹម
្ យកសាច់

12
បន្ត

រ ូបភាពលេខ 1

សត្វក ្នុងកសិដ្ឋាន

សំណ�ើប្រជាមតិ

—

43 ហ៊តការ៉
េនៃទីធ្លាកម្រាល
្វុ

ចាប់ផ្ដើមនៅឆ្ំ នា 2022
រោងគ្មា នទ្ រុងc
24 ហ៊តការ៉
េនៃទីធ្លាកម្រាល
្វុ

មិនប្រែប្រួល
(43 ហ៊តការ៉
េ)
្វុ

ដូចដែលមានពិភាក្សាពីខាងល�ើ
ក្ រុមហ៊ុនជាច្រើ នបានប្រកាសថា ពួកគេកំពុង
ឈានឆ្ពោះទៅរកការតម្រូវឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចំណី
អាហាររបស់ ពួកគេត្រូវផ្ដល់ទីធ្លាបន្ថែមដល់ សត្វ
កសិ ដ្ឋាន ដ�ើ ម្បីឲ្យវាផ្លាស់ ទីទៅមក (ឧទាហរណ៍
ដោយការទិញតែស៊ុតណាដែលប្រើ រោង
“គ្មា នទ្ រុង” ប៉ុណ្ណោះ)។ ចំ ពោះវិសាលភាពដែលកា
រណ៍នេះក�ើតឡ�ើងបាន កំណ�ើនតម្លៃមួយចំ នួនដែ
លមានពណ៌នាខាងល�ើ នឹ ងក�ើតឡ�ើងនៅឆ្នាំ អនាគ
តទ�ៀតជាពុំខាន។

ការកាត់ បន្ថយចំ ណូ លរដ្ឋាភិ បាលតិ ចតួ ច។
ដោយសារតែវិធានការនេះ នឹ ងបង្កើនចំ ណាយ
សម្រាប់ កសិ ករមួយចំ នួននៅរដ្ឋ California
ដែលផលិ តស៊ុត សាច់ ជ្ក
រូ និ ងសាច់ គោនោះ ពួ
កគេមួយចំ នួនអាចនឹ ងជ្រើ សរ�ើសការឈប់ ផលិ ត
ឬកាត់បន្ថយផលិ តកម្មរបស់ ពួកគេ។ ចំ ពោះវិសា
លភាពដែលការណ៍នេះក�ើតឡ�ើងបាន អាចមាន
ប្រាក់ចំណូលពីពន្ធចំណូលរដ្ឋពីអាជីវកម្មកសិ ដ្ឋាន
ទាំងនេះកាន់ តែតិចនាពេលអនាគត។ ការកាត់បន្ថយទូទាំងរដ្ឋ ទំនងជានឹ ង
មិ នមានចំ នួនច្រើ នជាងរាប់ លានដុល្លា រជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ទេ។

a ច្បាប់បច ្ ្បន្ន និងសំណ�ើប្រជាមតិ 12 សុទត្ធ ែដាក់បញ្លការល�ើកលែងមួយចំនន
ួ ចំពោះតម្រូវការទីធ្លាអប្បបរមា។
ចូ
ចុប
b ជាទូទៅ បទបញ្ជា រដ្ឋតម្រូវឲ្យមាន 0.8 ហ៊តការ៉ េនៃទីធ្លាកម្រាលសម្រាប់មេមាន់ចញ
ិ ម
ចឹ ្ យកពងមួយក្បាល។ ពុមា
ំ នបទបញ្ជា ស្រដ�ៀងគ្នានេះ
្វុ
សម្រាប់ជ្រូកមេចិញម
ចឹ ្ យកកូន ឬកូនគោចិញម
ចឹ ្ យកសាច់ឡ�ើយ។
c គ្មា នទ្ រុង រ ួមមានជាអាទិ៍ ប្រព័នរ្ធ ោងនៅក្នុងអគារ ដែលផ្ដល់ 1 ទៅ 1.5 ហ៊តការ៉ េនៃទីធ្លាកម្រាលសម្រាប់មាន់មេមួយក្បាល ហ�ើយអនុញ្ញាត
្វុ
ឲ្យមាន់មេផ្លា ស់ទីទៅមកនៅក្នុងអគារ។

សម្រាប់ អាជីវកម្មទាំងឡាយនៅរដ្ឋ California ដែលមានចេតនាលក់ស៊ុត
(រ ួមទាំងស៊ុតរាវ) ឬសាច់ ជ្ក
រូ ឬសាច់ គោមិ នទាន់ ចម្អិន ដែលមកពីសត្វកនុ្ងរោ
ិ នការនេះ។ ការហា
ងដែលមិ នបំ ពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ វធា
មឃាត់ចំពោះការលក់នេះ ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះផលិ តផលមកពីសត្វដែលចិ
ញ្ចឹមនៅក្នុងរដ្ឋ California ឬក្រៅរដ្ឋនេះ។ ការហាមឃាត់ចំពោះការលក់នេះ
ជាទូទៅពុំត្វរូ បានអនុវត្តចំពោះចំ ណីអាហារទាំងឡាយណាដែលមានស៊ុត
សាច់ ជ្ក
រូ ឬសាច់ គោជាគ្រឿងផ្សំ ឬដាក់ពីល�ើ ឡ�យ
ើ (ដូចជា នំ cookie
dough និ ងភីហ្សា)។ ការបំ ពានលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ ការធ្វើ រោង ឬ
ការហាមឃាត់ចំពោះការលក់នេះ នឹ ងជាបទល្មើ សមជ្ឈឹមមួយ ហ�ើយការបំ ពាន
ល�ើ ការហាមឃាត់ចំពោះការលក់នេះ ក៏អាចត្រូវស្ថិតក្រោមការផាកពិន័យនៅក្នុ
ងតុលាការខាងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ។ វិធានការនេះ ក៏តម្រូវឲ្យ CDFA និ ងក្រសួ
ងសុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងរដ្ឋ California ត្រូវចែងពីបទបញ្ជាទាំងឡាយដ�ើ
ម្បីអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនេះផងដែរ។

ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ

តម្លៃសម្រាប់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ទំនងជានឹ ងក�ើ នឡ�ើង។ វិធានកា
រនេះទំនងជានឹ ងបណ្ដា លឲ្យមានកំណ�ើនតម្លៃសម្រាប់ ស៊ុត
សាច់ ជ្ក
រូ និ ងសាច់ គោដោយសារហេតុផលពីរយ៉ាង។ ទីមួយ វិធា
នការនេះនឹ ងបណ្ដា លឲ្យកសិ ករជាច្រើ នត្រូវតែរចនាម៉ូដថ្មីឡ�ើងវិញ
ឬសង់ រោងថ្មីមួយទ�ៀតសម្រាប់ សត្វ—ដូចជា ដំ ឡ�ង
ើ រោងគ្មា នទ្ រុងសម្រាប់
មាន់ មេជាដ�ើ ម។ នៅក្នុងករណីខ្លះ រោងនេះក៏អាចមានចំ ណាយកាន់ តែថ្លៃក្នុង
ការដំ ណ�ើរការជាបន្តបន្ទា ប់ ផងដែរ។ ភាគច្រើ ននៃចំ ណាយដែលមានការក�ើ
នឡ�ើងនេះ ទំនងជាត្រូវបានរ ុញទៅឲ្យអ្នកប្រើ ប្រាស់ ដែលទិញផលិ តផល។
ទីពីរ វាអាចចំ ណាយពេលជាច្រើ នឆ្នាំ ដ�ើ ម្បីឲ្យមានកសិ ករគ្រប់ គ្រាន់ នៅរ
ដ្ឋ California និ ងរដ្ឋផ្សេងទ�ៀត ក្នុងការផ្លាស់ ប្ដូរប្រព័ន្ធរោង ដ�ើ ម្បីបំពេ
ិ នការនេះ។ ប្រសិ នប�ើ នៅពេលអនាគត
ញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ វធា

ចំ ណាយល�ើ ការម�ើ លការខុ សត្រូវរបស់ រដ្ឋ ។ CDFA នឹ ងបង្កើនបន្ទុកការងា
ិ នការនេះ។ ឧទាហរណ៍ ក្រសួងនឹ ងត្រូវពិនិត្យឲ្យដឹ ងថា
រក្នុងការប្រតិបត្តិវធា
ត�ើកសិ ករនៅរដ្ឋ California និ ងរដ្ឋផ្សេងទ�ៀត ដែលលក់មកកាន់ រដ្ឋ 
California បានប្រើ ប្រាស់រោងសត្វដែលបំ ពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ
ិ នការនេះដែរឬទេ។ CDFA ក៏នឹងត្រូវធ្វើ ឲ្យប្រាកដផងដែរថា
របស់ វធា
ផលិ តផលដែលលក់នៅរដ្ឋ California អនុលោមតាមលក្ខខ
ិ នការនេះ។ តម្លៃ នៃបន្ទុកការងារបន្ថែមនេះ
ណ្ឌតម្រូវរបស់ វធា
អាចមានចំ នួនរហូតដល់ $10 លានដុ ល្លារក្នុងមួ យឆ្ំ នា ។

ចូលម�ើ ល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់បញ្ជី
នៃគណៈកម្មការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។ ចូលម�ើ ល http://www.fppc.ca.gov/
ឬជំទាស់វធា
transparency/top‑contributors/nov-18-gen.html
ិ គទានកំពូលៗទាំង
ដ�ើម្បីទទួលបានអ្នកចូលរ ួមវភា
10 របស់គណៈកម្មការ។
ប្រសិនប�ើអក
្ន ចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេញនៃវិធានការ
រដ្ឋ សូមទូរស័ពម
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ
(888) 345-4917 ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល
vigfeedback@sos.ca.gov ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹងត្ រូវបាន
ផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។
ការវិភាគ
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មី ម្រាប់ការដាក់ឃាំងសត្វកសិដ្ឋានជាក់លាក់
បង្កើតស្ដង់ដារថ្ស
ហាមឃាត់ការលក់ផលិតផលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់។
លក្ខនក
្តិ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ★

គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12—បញ្ឈប់ ភាពឃោរឃៅល�ើសត្វ
អង្គការសង្គមមនុស្សធ៌មសហរដ្ឋអាមេរិក អង្គការ សមាគមអាមេរិចសម្រាប់
ការការពារភាពសាហាវឃ�ោរឃ�ៅចំព�ោះសត្វ (American Society for the
Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA) និ ងពេទ្យសត្វជតិ 500
នាក់ន�ៅរដ្ឋ California គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12។
ការបោះឆ្នោ តគាំទ្រ គឺការពារកុំឱ្យគេញាត់កូនគោចិ ញចឹ ម
្ យកសាច់  មេជ្ក
រូ
ិ ។
និ ងមេមាន់ ចិញចឹ ម
្ យកពងចូលទៅក្នុងទ្ រុងដ៏តូចចង្អៀតអស់ មួយជី វត
វានឹ ងលុបបំបាត់ផលិ តផលអមនុស្សធម៌ និ ងគ្មា នសុវត្ថិភាពពីសត្វដែល
ត្រូវបានរំលោភបំពានទាំងនេះពីទីផ្សាររដ្ឋ California ។ ការបោះឆ្នោ ត
គាំទ្រកាត់បន្ថយហានិ ភ័យរបស់ ប្រជាជនដែលឈឺ ដោយការពុលអាហារ
និ ងការបំ ពុលនៅកសិ ដ្ឋា នរោងចក្រ និ ងជួយក្ រុមគ្រួសារកសិ ករ។
បោះឆ្នោ តគាំទ្រ សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ដ�ើម្បី៖
បង្ការភាពឃោរឃៅល�ើសត្វ។ វាឃោរឃៅណាស់ ក្នុងការបង្ំ ខា ងកូនគោល
នៅក្នុងទ្ រុងតូចចង្អៀត។ យកវាចេញឆ្ងាយពីមេក្រោយវាក�ើតភ្លាមបង្ំ ខា ងវា
ប្រកបដោយភាពបំ ពានរហូតទាល់ វាត្រូវបានបញ្ជូនទៅសត្វឃាតដ្ឋា ន—
អាយុត្រឹមតែបួនខែប៉ុណ្ណោះ។
មេជ្រូកមិ នគួរត្រូវបានចាក់សោក្នុងទ្ រុងដែកតូចចង្អៀត
កន្លែងដែលនាងពិបាកផ្លាស់ ទីនោះទេ។ នាងត្រូវបានជាប់ អន្ទា ក់ ត្វរូ បានបង្ខំឱ្យរ
ស់ នៅក្នុងកន្លែងមានទំហំតូចសម្រាប់ ពេល ជិតបួនឆ្នាំ។
វាគឺខុសឆ្គងក្នុងការញាត់មាន់ យ៉ាងតឹងក្នុងទ្ រុងខ្សែចង្អៀតសម្រាប់ ពេញអាយុកា
លរបស់ នាង។ នាងត្រូវបានបង្ខំឱ្យញុំា ដេក និ ងជុំ និ ងនោម និ ងក្រាបពងក្នុងទី
តាំងតូចដូចគ្នារ�ៀបរាល់ ថ្ងៃតែម្តង។
ការពារគ្រួសាររបស់ យ�ើ ងពីការបំ ពុលម្ហូបអាហារ
និ ងការបំ ពុលកសិ ដ្ឋា នរោងចក្រ។ ។ក្បាលពីសត្វមាន់ ដែលមាន់ ដោយសារតែពួ
កគេបានស្លាប់ Salmonella, ការសិ ក្សាវិទ្យាសាស្រ្តជាច្រើនបានរកឃ�ើញថាកា
រវេចខ្ចប់ សត្វនៅក្នុងទ្ រុងតូចៗធ្វើអោយមានហានិ ភ័យនៃការពុលអាហារ។ សូម្បី 
ពិភពសត្វបក្សី, ការបោះពុមផ្
្ភ សាយឧស្សាហកម្មស៊ុតឈានមុខគេបានទទួលស្គា
ល់ , “Salmonella ប្រឹងប្រែងន�ៅក្នុងលំន�ៅដ្ឋានដែលដាក់ក្នុងទ្រុង។”
ហេតុនេះហ�ើយ បានជាទាំង មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ
និ ងសម្ព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់ ជាតិ  គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12។
សមាគមសុខាភិបាលសាធារណៈអាមេរិក បានអំពាវនាវឱ្យផ្អាកការវះកាត់សត្វ
ិ ស
ស្ំ លា ងថ្មី ដោយសារតែពួកគេបំ ពុលខ្យល់ និងដី ទឹក និ ងបន្ថយគុណភាពជី វត
ម្រាប់ ម្ចា ស់ ផ្ទះជិ តៗនោះ។

ជួយកសិ ករគ្រួសារ និ ងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចកាលីហ្វ័រញ៉ា។ កសិ ដ្ឋា នគ្រូសារមេហ្គា
ដែលសត្វទ្ រុងបានកាត់បន្ថយជ្ រុងនិ ងជំ រ ុញកសិ ករគ្រួសារចេញពីអាជី វកម្ម។
ដោយការបោះឆ្នោ តបាទ / ចាសនៅល�ើលេស 12 យ�ើងអាចបង្កើតស្តង់ដារស
មរម្យដែលរក្សាកសិ ករក្នុងអាជី វកម្ម—និ ងអនុញ្ញាតឱ្យពយកគេធំ ធាត់។ ដោ
យសារតែកសិ ដ្ឋា នឥតគិតថ្លៃប្រើប្រាស់ កម្មករកាន់ តែច្រើ ន វិធានការនឹ ងបង្កើត
ការងារកាន់តែច្រើន សម្រាប់ ក្ រុមគ្រួសារកសិ ដ្ឋា នខឹតខំធ្វើការ។
អាស្រ័យហេតុនេះ កសិករគ្រួសារ California និ ង កម្មករកសិកររួបរួម គាំទ្រ 
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 12 នេះ។
កំណែទម្រង់ ទូទៅ
• សេចក្តីប្រកាសលេខ 12 បានពង្រឹងច្បាប់ ឃោរឃៅសត្វព្រៃអាយុមួយទសវ
ត្សរ៍ហ�ើយផ្តល់នូវពេលវេលាល្អសម្រាប់ អ្នកផលិ តដ�ើម្បីប្តូរទៅអនុវត្តមិនមាន
ទ្ រុង។
• ក្ រុមហ៊ុនអាហារធំ ៗ ជាង 200 ផ្សេងទ�ៀតដូចជា ក្រុមហ៊ុន Walmart,
McDonald’s, Taco Bell, Burger King, Safeway, និ ង Dollar Tree បាន
ប្តេជ្ញាប្រើប្រាស់ ផលិ តផលដែលមិ នមានទ្ រុង។
• រដ្ឋចំនួន 12 បានអនុម័តច្បាប់ ទាក់ទងនឹ ងការបង្ំ ខា ងសត្វកសិ កម្ម។
• ការបោះឆ្នោ តដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ ពួកមេដឹកនាំកាតូលិកកាតូលិក,
បព្វជិតសាស្តា, គ្រឹស្តសាសនា, មេតូឌីស, ជ្វីហ្វ, បព្វជិតភាព, គ្រឹស្តសាសនា,
មេតូឌីស, និ ង ជ្វីហ្វ, អ្នកផ្សាយដំ ណឹងល្អ, និង ជម្រកសត្វព្រៃ 
ន�ៅទូទាំងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។
យ�ើងនឹ ងមិ នបង្ខំឆ្កែ ឬឆ្មារបស់ យ�ើ ងឱ្យរស់ នៅក្នុងទ្ រុងតូចមួយដ៏ កខ្វក់អស់ មួយ
ិ របស់ នាង។ យ�ើងមិ នគួរអនុញ្ញាតឱ្យសត្វណាមួយស៊ូទ្រាំការរងទុក្ខបែបនេះ
ជី វត
ឡ�ើយ។ សត្វទាំងអស់ រ ួមទាំងសត្វកសិ កម្មសមនឹ ងទទួលបានការការពារពីភាព
សាហាវឃោរឃៅ និ ងការរំលោភបំពាន។
www.Yes0n12CA.com
CRYSTAL MORELAND, នាយករដ្ឋ California
Humane Society of the United States
បណឌិ្ ត JAMES REYNOLDS DVM, MPVM, DACAW,
សាស្រ្តា ចារ្យផ្នែកឱសថធំ ៗ និ ងសុខុមាលភាពមហាវិទ្យាល័ យវេណីវាសនានៃ
សាកលវិទ្យាល័ យវេស្ទើន
ិ ី កម្មវធី
ិ យុទសាស្រ
ANDREW DECORIOLIS នាយក នៃកម្មវធ
ន
្ធ
្ត ិ ងការចូលរ ួម
ការធ្វើកសិ កម្មទៅមុខ

★ ការឆ្លើយចំពោះទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ★

សំណ�ើប្រជាមតិលេខ12 គឺជាអំព�ើក្បត់សត្វ និងអ្នកប�ោះឆ្នោតដ៏ឃ�ោរឃ�ៅ
ទឡក
ហី្ រណ៍គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12
គឺពោពេញដោយភាពមិ នច្បាស់ លាស់  ហ�ើយព្យាយាមមិ ននិ យាយអំ ពីសហគ
មន៍ អ្នកផលិ តស៊ុត (United Egg Producers) ការទទួលយកការបន្តប្រើ ទ្ រុង
យ៉ាងហោចណាស់ រហូតដល់ ឆ្ំនា 2022 ដោយអនុញ្ញាតឱ្យប្រើទ្ រុងដែលមានទំ
មេមាន់ នីមួយៗ ឬព្យាយាមមិ ននិ យាយចំ ណុចជាក់
ហំតែមួយហ្វូតការ៉សម្រាប់
េ
លាក់ដែលគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះនឹ ងធ្វើ។
អាចនិ យាយម៉្ យាងទ�ៀតបានថា អង្គការសង្គមមនុស្សធ៌ មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពោរ
ពេញដោយរ�ឿងអាស្រូវត្រលប់ ទៅប្រើល្បិចចាស់ របស់ គេវិញហ�ើយ។
ក្ រុមដដែលដែលពីមុននិ យាយថាមាន់ នៅរដ្ឋ California នឹ ងមិ នត្រូវបានដា
ក់ទ្ រុងទេនៅដំ ណាច់ ឆ្ំនា 2015 ដែល Michael Vick គឺជាអ្នកចិ ញចឹ ម
្ សត្វដ៏
ល្អដែលគាំទ្រក្ រុមហ៊ុន SeaWorld និ ងបានខាតបង់ ប្រាក់រាប់ លានដុល្លារនៅ
ក្នុងបណ្តឹងច្បាប់ Racketeer Influenced and Corrupt Organizations
ឥឡូវនេះបានត្រឡប់ មកវិញហ�ើយ។
ជាថ្មីម្តងទ�ៀត សង្គមមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Humane Society of the
United States, HSUS) កំពុងសន្យាថានឹ ងហាមឃាត់ការប្រើទ្ រុងឧស្សាហក
ម្មស៊ុត ទោះបីជាវាបានចំ ណាយពេលពេញមួយទសវត្សអះអាងថាពួកគេបានធ្វើ
វារ ួចហ�ើយក៏ដោយ!
ទន្ទឹមនឹ ងនេះដែរពួកគេកំពុងវាយប្រហារអ្នកដែលរាយការណ៍ព័ត៌មានអំ ពីពួកគេ។
យ�ើងដឹ ងនៅពេលដែលអង្គការសប្បុរសធម៌ មួយបរាជ័ យក្នុងការបំ ពេញកាតព្វកិ
70 | ទឡក
ហី្ រណ៍

ច្ចមូលដ្ឋា នបំ ផុតនៃទំនុកចិ ត្តរបស់ ខនោះ។ ជាជាងការវាយប្រហារទ�ៅល�ើ
ស្ត្រីដែលទទួលរងការរំល�ោភបំពាន HSUS គួរតែផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌របស់ខលួន
្ ។អង្គការជាតិស្ត្រី
នៅពេលស្ត្រីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រឆាំងនឹ ងវប្បធម៌ ពឹសពុលរបស់ HSUS វាក�ើត
ចេញពីការចោទប្រកាន់ ជាច្រើនអំ ពីការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទ និ ងការប្រព្រឹត្តិខុសប្រ
ឆាំងនឹ ងស្ថាបនិ ករបស់ សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិ 
គឺលោក Wayne Pacelle ។ ការឆ្លើយតបដំ បូងរបស់ HSUS
គឺចោទសួរសុច្ចរិតភាពរបស់ ស្ត្រី ។
យុទសាស្រ
នេ
្ធ
្ត ះត្រូវបានប្រើប្រាស់ ប្រឆាំងនឹ ងអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ សត្វដែលប្រឆាំ
ងនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ។
ការពិតដែលមិ នអាចប្រកែកបាននោះគឺ៖ ប្រសិ នប�ើមិ នមែនដោយសារតែភាពខ្ជី
ខ្ជា របស់ HSUS ទេនោះ មាន់ នៅរដ្ឋ California នឹ ងមិ នត្រូវបានបង្ំ ខា ងក្នុងទ្ រុង
នេះនៅវិនាទីនេះ។ យ�ើងមិ នធ្លាក់ក្នុងល្បិចកលដដែលនេះជាល�ើកទីពីរទេ។
www.StopTheRottenEggInitiative.org
MARK EMERSON សមាជិ កក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល
ពលរដ្ឋ California ប្រឆាំងនឹ ងភាពឃោរឃៅ ការដាក់ទ្ រុង និ ងការក្លែងបន្លំ
ERIC MILLS អ្នកសំ របសំ រ ួល
សកម្មភាពសម្រាប់ សត្វ
PETER T. BROWN សមាជិ កក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល
មិ ត្តសត្វ

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុម្ពន�ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

មី ម្រាប់ការដាក់ឃាំងសត្វកសិដ្ឋានជាក់លាក់
បង្កើតស្ដង់ដារថ្ស
ហាមឃាត់ការលក់ផលិតផលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់។
លក្ខនក
្តិ ៈផ្ចផ្តើ
តួ ម។

សំណ�ើប្រជាមតិ

12

★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 12 ★

ការប�ោះឆ្នោតលេខ: ទប់ស្កាត់ការឃ�ោរឃ�ៅ, ទ្រុងនិងការបន្លំ។
អង្គការសង្គមមនុស្សធ៌ មសហរដ្ឋអាមេរិក (HSUS) ដែលមានមូលដ្ឋា ននៅ
ទីក្ រុងវ៉ាស៊ីនតោន DC បានស្វែងរកវិធី ជាថ្មីម្តងទ�ៀតដ�ើម្បីយកបញ្ហានេះដា
ក់ល�ើ សន្លឹកឆ្នោ តរបស់ រដ្ឋ California ដោយបោកបញ្ឆោ តអ្នកបោះឆ្នោ ត
និ យាយត្រឡប់ ត្រឡិនអំ ពីទ្ រុង ហ�ើយបន្តល�ើ កឡ�ើងពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ មេ
មាន់ រាប់លាននាក់ក្បាល ។
សោយផ្សព្វផ្សាយខុសពីការពិតថាជាវិធានការ “មិ នដាក់ទ្ រុង”
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12ការពិត  យ៉ាងណាស់ នឹងធ្វើឱ្យស្របច្បាប់ ដល់ ការបន្ត
ប្រើទ្ រុងរោងចក្រផលិ តស៊ុតសម្រាប់ រយៈពេលច្រើនឆ្ំនា ទៅមុខទ�ៀត។
សំ ណ�ើលេខ 12 គឺជាលទ្ធផលនៃសម្ព័ន្ធភាពសាធារណៈរវាង HSUS និ ងសហ
គមន៍ ពាណិជ្ជកម្មជាតិសហគមន៏ នៃសមាគមផលិ តស៊ុត។
នៅឯការចំ ណាយរបស់ អ្នកជាប់ ពន្ធពួកគេកំពុងតែប្រើប្រាស់ គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់
រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាជំ នួសឱ្យការជំ នួសច្បាប់ លំនៅឋានរបស់ ពួកគេដោយមានការ
ណែនាំពីអ្នកផលិ តស៊ុតយូ។
សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នូវការប្រើទ្រុងដ៏ឃ�ោឃ�ៅ ដែលពលរដ្ឋ
California ភាគច្រើនប�ោះឆ្នោតហាមឃាត់កាលពីដប់ឆ្នាំមុន។
ច្បាប់ បចចុប្ប
្ ន្នរបស់ រដ្ឋ California (សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 2) ចែងថាត្រូវផ្តល់
លំ ហរគ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ មាន់ ចិញចឹ ម
្ យកពងដ�ើម្បី៖
“. . . វាអាចលាស្លាបទាំងសងខាងបានពេញលេញដ�ោយមិនប៉ះជញ្ចាំងទ្រុង
ឬប៉ះមេមាន់ផ្សេងទ�ៀតទេ។”
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 នឹ ង និរាករណ៍ ច្បាប់ ដែលបានអនុម័តដោយអ្នកបោះ
ឆ្នោ ត ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យរោងចក្រផលិ តស៊ុប្រើ ទ្ រុង ឬលំ ហត្រឹមតែ 1 ហ្វូតការ៉េ
ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ មេមាន់ នីមួយៗ។
សំណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 គឺជាការប�ោកបញ្ឆោតដ៏ឃ�ោរឃ�ៅល�ើសត្វកសិកម្ម
និងល�ើអ្នកប�ោះឆ្នោតន�ៅរដ្ឋ California ។
ដោយសារតែការធ្វើពង្រាង សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 2 ដ៏ ខជីខ្ជាន
្ ៅឆ្ំនា 2008មេមា
ន់ ចិញចឹ យ
្ កពងរាប់ លានក្បាលនៅបន្តរងគ្រោះក្នុងទ្ រុងរោងចក្រផលិ តស៊ុតនៅទូ
ទាំងរដ្ឋ California  ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សាធារណៈជនដែលទិញស៊ុតត្រូវបានគេប្រាប់ ជាច្រើ
នល�ើកច្រើនសារថា សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 2 បានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ ទ្ រុង
ទាំងនោះដោយជោគជ័ យ  ។ សម្រាប់ រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ នោះគឺជាពាក្យអះ
អាងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយធំ បំផុតរបស់ HSUS ។
ឥលូវនេះ មិ នសូវមានការអះអាងអ្វីច្រើ នទេ តែអ្នកគាំទ្រការអះអាងដែលថារដ្ឋ
California គួរធ្វើជារដ្ឋដែលមិនប្រើទ្រុងមុនដំណាច់ឆ្នាំ 2015បានត្រឡប់ មកវិ
ញជាមួយការសន្យាបោកប្រាស់ មួយផ្សេងទ�ៀតហ�ើយ។

គ្រាន់ តែពេលនេះ ពួកគេនិ យាយថាប្រជាជន California នឹ ងត្រូវរង់ ចាំដល់ ឆ្ំនា
2022! ហ�ើយសូម្បីតែកាលបរិច្ឆេទនោះគឺមិនច្បាស់ ដែរ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12
ត្រូវបានសរសេរច្បាស់ ថាអនុញ្ញាតឱ្យសភាធ្វើការកែប្រែនៅពេលណាក៏បាន ដោយគ្មា
នការយល់ ព្រមពីអ្នកបោះឆ្នោ ត  ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 មិ នជួយអ្វីទេដល់ ជ្ក
រូ ឬកូនគោ។
ចំ ពោះការកុហកទាំងនេះ ក្ រុមមនុស្សដដែលដែលបង្កើតសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ
2 នេះ ហ�ើយដែលសន្យាថារដ្ឋ California នឹ ងជារដ្ឋមិនប្រើទ្ រុងនៅដំ ណាច់ ឆ្ំនា
2015 ឥឡូវនេះកំពុងអះអាងថា សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 នឹ ងកំណត់ការអនុវត្ត
ន៍ របស់ អ្នកផលិ តសាច់ ជ្ក
រូ និ ងសាច់ គោ ក្រៅរដ្ឋ ។ មិ នគួរមានអ្នកណាចាញ់ បោក
ឧបាយកលនោះទេ។
វាទំនងជាមិ នអាចទៅរ ួចទេដែលបញ្ញតិដែលប្រាកចាកពីរដ្ឋធម្មនុញរ្ញ បស់ សំណ�ើប្រ
ជាមតិលេខ ១២ អាចជ�ៀសផុតពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកច្បាប់ ដែលជ�ៀសមិ នផុត (ការកា
រពារសំ ណ�ើប្រជាមតិនេះនឹ ងដាក់សម្ពាធល�ើការចំ ណាយរបស់ អ្នកបង់ ពន្ធ) តែទោះជា
ក្នុងករណីដែរវាអាចទៅរ ួចក៏ដោយ សភាកំពុងតែដំ ណ�ើ រការច្បាប់ ដ�ើ ម្បីធ្វើមោឃភាព
បញ្ញតិដែលមាននៅច្រើនរដ្ឋទាំងនេះ។
ហ�ើយទន្ទឹមនឹ ងការអះអាងថានឹ ងកំណត់បញ្ញតិសម្រាប់ រដ្ឋ ផ្សេងទ�ៀត
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 អនុញ្ញាតឱ្យមានការបង្ំ ខា ងគោចិ ញចឹ មយកទឹកដោះ
ដ៏ ឃោរឃៅ នៅរដ្ឋ California នេះ!
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 គឺជាការកេងប្រវ ័ញដែលគ្មា នកោតក្រែងល�ើដំ ណ�ើ
រការផ្តួចផ្តើមរបស់ រដ្ឋ California ដែលមិ នត្រឹមតែធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ ដល់ សត្វក
សិ កម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បង្កគ្រោះថ្នា ក់ដ៏ធំធេងផងដែរដល់ អ្នកប្រើប្រាស់ សត្វ 
និ ងច្បាប់ ការពារបរិស្ថាន។
គំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ ពឹសពុលនេះគួរតែត្រូវបានបដិ សេធចោលជាដាច់ ខាត។
ស្វែងយល់ ថាហេតុអ្វីបានជាអង្គការប្រជាជនដ�ើម្បីការព្យាបាលសត្វ 
អង្គការមិ ត្តសត្វ សមាគមកសិ កម្មមនុស្សធម៌ អង្គការពលរដ្ឋ California
ប្រឆាំងនឹ ងភាពឃោរឃៅ ការដាក់ទ្ រុង និ ងការក្លែងបន្លំ និងក្ រុមផ្សេងទ�ៀតជា
ច្រើនទ�ៀតប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ។
សូមចូលម�ើល៖ www.NoOnProposition12.org
BRADLEY MILLER ប្រធាន
សមាគមកសិ ដ្ឋា នមនុស្សធម៌ (HFA)
PETER T. BROWN សមាជិ កក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល
អង្គការមិ ត្តសត្វ (FoA)
LOWELL FINLEY ហិរញ្ញិក
ពលរដ្ឋ California ប្រឆាំងនឹ ងភាពឃោរឃៅ ការដាក់ទ្ រុង និ ងការក្លែងបន្លំ

★ ការឆ្លើយចំពោះទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ★

គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ អំព�ើឃោឃៅ
និ ងអមនុស្សធម៌ ល�ើ សត្វកសិ កម្ម។ ដូច្នេះ ស្ថាប័ ននានាដែលគេជ�ឿទុកចិ ត្តបំផុ
តទាក់ទងនឹ ងភាពសាហាវឃោរឃៅល�ើសត្វ ការធ្វើកសិ កម្មការប្រកបដោយនិ
រន្តភាព និ ងសុវត្ថិភាពអាហារ គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12៖ ពេទ្យសត្វជិត
500 នាក់ កសិ ករលក្ខណៈគ្រួសារនៅរដ្ឋ California កន្លែងផ្តល់ជម្រកសត្វរដ្ឋ
California អង្គការ ASPCA អង្គការសង្គមមនុស្សធ៌ មសហរដ្ឋអាមេ
រិក មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ សុវត្ថិភាពអាហារ សហជីពអ្នកធ្វើការងារកសិ កម្ម 
និ ងសម្ព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់ ជាតិ។
ក្ រុមមួយក្តាប់ តូចដែលប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ដែលគេស្គាល់
ថាជាសមាគមកសិ កម្មមនុស្សធម៌ —មានប្រវត្តិអាក្រក់ចូលរ ួមជាមួយកសិ ដ្ឋា
នចិ ញចឹ ម
្ សត្វដ៏បំពុល ក្នុងការប្រឆាំងនឹ ងច្បាប់ ស្តីពីភាពឃោឃៅល�ើសត្វ និ
ងត្រូវបានគាំទ្រដោយអ្នកបញ្ជល់ សត្វ ដែលមានការបោះពុម្ពផ្សាយសម្ងាត់
មួយអួ តអាងថាការវាយប្រហាររបស់ HFA ទៅល�ើអង្គការសប្បុរសធម៌ សត្វ 
បានជួយដល់ អ្នកជល់ មាន់ !”
ការពិត: កាលពី 10 ឆ្ំនា មុនប្រជាជនកាលីហ្វ័រនីញ៉ាបានអនុម័តច្បាប់ មួយដែល
ផ្តល់ឱ្យសត្វកសិ កម្មច្រើនកន្លែង។ វាបាននាំអ្នកផលិ តស៊ុត និ ងសាច់ ជ្ក
រូ ជាច្រើ
នឱ្យចាកចេញពីការប្រើទ្ រុង ហ�ើយក្ រុមហ៊ុន McDonald ក្ រុមហ៊ុន Safeway
ក្ រុមហ៊ុន Burger King និ ងក្ រុមហ៊ុនដទៃទ�ៀតរាប់ រយក្ រុមហ៊ុន បានចាប់ ផ្តើ ម
ប្រើផលិ តផលសត្វដែលមិ នដាក់ទ្ រុង។
ប៉ុន្តែកសិ ដ្ឋា នរបស់ រោងចក្រមួយចំ នួន—គ្មា នអ្នកដែលប្រឆាំង

ិ ច្បាប់ ហ�ើយនៅតែកំណត់
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12—បានរកឃ�ើញវិធីនៅជុំវញ
សត្វនៅក្នុងទ្ រុង។ ន�ោះគឺពិតប្រាកដណាស់ហេតុអ្វីបានជាសំណ�ើប្រជាមតិលេខ
12 ត្រូវបានគេត្រូវការ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 ពង្រឹង ច្បាប់ ស្តីពីភាពឃោរឃៅដោយផ្តល់ការការពារ
កាន់ តែប្រស�ើរ រ ួមទាំងលក្ខខណ្ឌការរស់ នៅល្អ លក្ខខណ្ឌអប្បបរមាលំ ហរ និ ងក
ិ គចាប់ ផ្តើ មអនុវត្តដែលការពារក
ន្លែងរស់ នៅដោយគ្មា នទ្ រុងដោយមានកាលវភា
សិ ករលក្ខណៈគ្រួសារ។
ដូចដែលភាសាក្នុងសន្លឹកឆ្នោ តបានបង្ហាញច្បាស់ សំ ណ�ើប្រជាមតិលេខ 12 បង្កា
រការបង្ំ ខា ងឃោឃៅល�ើមាន់ ចិញចឹ ម
្ យកស៊ុត ព្រមទាំងកូនគោ និ ងជ្រូក។ សត្វទាំង
នេះសមនឹងទទួលបានការការពារពីការរំល�ោភបំពាន។
គាំទ្រការអនុវត្តមនុស្សធម៌ ល�ើ សត្វកសិ កម្ម។ គាំទ្រសម្រាប់ សុវត្ថិភាពអាហារ។
គាំទ្រសម្រាប់ កសិ ករលក្ខណៈគ្រួសារ។ គ្រាំទ្រសម្រាប់ កដីមេត្តា 
និ ងសុភវិនិចឆ័ យ
្
្ ។
www.Yes0n12CA.com
DR. BARBARA HODGES, DVM, MBA, អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាខាងពេទ្យសត្វ
សមាគមវេជ្ជសាស្រ្តពេទ្យសត្វនៃសង្គមមនុស្សធម៌
JEFF PETERSON អ្នកគ្រប់ គ្រងទូទៅ
Central Valley Eggs
BROOKE HAGGERTY នាយកប្រតិបត្តិ
សម្ព័ន្ធការការពារ និ ងសង្គ្រោះសត្វ

ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានប�ោះពុមន�
្ព ៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដ�ោយភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។
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ទដ
្ឋ ពទទូ ៅនៃបំណុលប័ណកម
្ណ ចី រ្ ដ ្ឋ 
ិ ភា

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំ ណុលប័ ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋ។ វាក៏ពិភាក្សាផ
ងដែរអំ ពីរប�ៀបដែលវិធានការប័ ណ្ណកម្ចីនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត
ប្រសិ នប�ើត្វរូ បានអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោត នឹងប៉ ះពា
ល់ យ៉ាងណាដល់ ការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋដ�ើ ម្បីសងបំ ណុលប័
ណ្ណកម្ចី។

ប័ណ ្ណកម្ចីរដ្ឋ
និងការចំណាយល�ើប័ណ ្ណកម្ចី

ត�ើ អវី្ ជាប័ ណ្ណកម្ចី? ប័ ណ្ណកម្ចី
គឺជាវិធីមួយដែលរដ្ឋា ភិបាល និ ងក្ រុមហ៊ុនខ្ចីប្រាក់។ រដ្ឋា
ភិបាលថ្នាក់រដ្ឋប្រើ ប័ ណ្ណកម្ចីជាចម្បងដ�ើម្បីចំណាយស
ម្រាប់ ការធ្វើផែនការ ការសាងសង់  និងជួសជុលគម្រោ
ងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាស្ពាន ទំនប់ ពន្ធនាគារ
ឧទ្យាន សាលារ�ៀន និ ងអគារការិយាល័ យ។ រដ្ឋលក់ប័
ិ ិ យោគិនដ�ើ ម្បីទទួលបានមូលនិ ធិ “ជាមុន”
ណ្ណកម្ចីដល់ វន
សម្រាប់ គម្រោងទាំងនេះ ហ�ើយបន្ទាប់ មកសងវិនិយោគិ
នដោយមានការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលមួយ។
ហេតុ អវី្ បានជាប័ ណ្ណកម្ចីត្រូវបានប្រើ ? មូលហេតុ
ចម្បងសម្រាប់ ការចេញប័ ណ្ណកម្ចីគឺថាហេដ្ឋា រចនា
សម្ព័ន្ធ ជាធម្មតា ផ្តល់សេវាក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំ ។
ដូច្វេះ វាសមហេតុសមផលសម្រាប់ មនុស្ស
ទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និ ងក្នុងពេលអនាគតដ�ើម្បីជួយ
បង់ ថ្លៃគម្រោង។ ដូចគ្នានេះផងដែរ វាអាចជាការលំ បាក
ក្នុងការបង់ ប្រាក់ទាំងអស់ ក្នុងពេលតែមួយសម្រាប់ ការចំ
ណាយដ៏ ធំនៃគម្រោងទាំងនេះ។
ត�ើ ប្រភេទសំ ខាន់ ៗនៃប័ ណ្ណកម្ចីអវី្ ខ្លះ? ប័ ណ្ណកម្ចីដែ
លរដ្ឋប្រើមានពីរប្រភេទធំ ៗគឺប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅ
និ ងប័ ណ្ណកម្ចីប្រាក់ចំណូល។ ភាពខុសគ្នា មួយរវាងប័
ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅ និ ងប័ ណ្ណកម្ចីចំណូលគឺរប�ៀប
សងបណ្ណកម្ចីទាំងពីរ។ រដ្ឋជាធម្មតាសងប័ ណ្ណកម្ចីកាត
ព្វកិច្ចទូទៅដោយប្រើមូលនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋ (គណនីប្រ
តិបត្តិការចម្បងរបស់ រដ្ឋដែលរដ្ឋប្រើដ�ើ ម្បីបង់ ថ្លៃការអ
ប់ រំ ពន្ធនាគារ ការថែទាំសុខភាព និ ងសេវាផ្សេងទ�ៀត)
។ មូលនិ ធិទូទៅត្រូវបានគាំទ្រជាចម្បងដោយប្រាក់
ចំ ណូល និ ងចំ ណូលពន្ធល�ើ ការលក់។ រដ្ឋតែងតែស
ងប័ ណ្ណកម្ចីចំណូលពីប្រភពផ្សេងទ�ៀត ដូចជា កម្រៃ
ដែលបង់ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ គម្រោងដែលទទួលបា
នមូលនិ ធិ (ដូចជាកម្រៃសេវាប្រើប្រាស់ ស្ពាន) ។ ភា
ពខុសគ្នា មួយទ�ៀតរវាងប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅ
និ ងប័ ណ្ណកម្ចីចំណូលរបស់ រដ្ឋ គឺជារប�ៀបដែលប័ ណ្ណទាំង
នេះត្រូវបានអនុម័ត។ ប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅដែលចេញ
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រ�ៀបចំដោយអ្នកវិភាគនិតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ដោយរដ្ឋត្វរូ តែអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោត ខណៈដែលប័
ណ្ណកម្ចីចំណូលមិ នតម្រូវដូច្នោះទេ។

ត�ើ អវីហ
្ ិរញ្ញបទានប័ ណ្ណកម្ចីមានចំ ណាយអ្វី ខ្លះ?
បន្ទាប់ ពីលក់ប័ណ្ណកម្ចី រដ្ឋធ្ើ វការបង់ ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងរ
យៈពេលពីរបី ទសវត្សរ៍ខាងមុខរហូតដល់ អស់ បំណុល។
(វាគឺស្រដ�ៀងគ្នា ទៅនឹងរប�ៀបដែលក្ រុមគ្រួសា
របង់ សងប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដូច្នោះដែរ)។ រដ្ឋបង់ សងគ
ម្រោងដែលទទួលបានមូលនិ ធិពីប័ណ្ណកម្ចីច្រើនជាងកា
របង់ សងរបស់ រដ្ឋសម្រាប់ គម្រោងដែលរដ្ឋមិនខ្ចីប្រាក់
ដោយសារតែការចំ ណាយល�ើការប្រាក់។ ការចំ ណាយប
ន្ថែមអាស្រ័យទៅល�ើអត្រាការប្រាក់ និងរយៈពេលដែលប័
ណ្ណកម្ចីត្វរូ បានសង ។

ិ រដ្ឋ
ប័ណ ្ណកម្ចី និងថវកា

ចំ នួនបំ ណុលមូ លនិ ធិទូទៅ។ រដ្ឋមានប័ ណ្ណកម្ចី
ដែលគាំទ្រដោយមូលនិ ធិទូទៅប្រមាណ $83
ពាន់ លាន ដែលរដ្ឋកំពុងបង់ សងប្រាក់ដ�ើ ម
និ ងការប្រាក់ជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត
អ្នកបោះឆ្នោត និ ងសភាបានយល់ ព្រមអនុម័តល�ើប័ ណ្ណ
កម្ចីដែលគាំទ្រដោយមូលនិ ធិទូទៅចំ នួន $39 ពាន់ លាន
ដែលមិ នទាន់ ត្វរូ បានលក់នៅឡ�ើយ។ ភាគច្រើននៃប័ ណ្ណ
កម្ចីទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានលក់នៅក្នុងប៉ុ
ន្មានឆ្នាំ ខាងមុខនេះ ព្រោះគម្រោងបន្ថែមទ�ៀតត្រូវការថវិ
កា។ បច្ចុប្បន្ននេះ យ�ើងប៉ាន់ ស្មានថារដ្ឋនឹ ងចំ ណាយប្រា
ក់ប្រមាណ $6 ពាន់ លានជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ពីមូលនិ ធិទូទៅ
ដ�ើម្បីសងប័ ណ្ណកម្ចី ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ នានាល�ើ សន្លឹកឆ្នោតនេះ
។ មានវិធានការប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅចំ នួនបី 
ិ នការទាំងនេះនឹងអនុ
នៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតនេះ។ រ ួមគ្នា វធា
ញ្ញាតឱ្យរដ្ឋខចី្ប្រាក់បន្ថែមចំ នួន $14.4 ពាន់ លាន៖
• សំ ណ�ើ ប្រជាមតិទី1 នឹងអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋខចី្ប្រាក់ចំនួន 
ិ ី លំនៅដ្ឋានដែលមាន
$4 ពាន់ លានសម្រាប់ កម្មវធ
ិ ី ទាក់ទងនឹងអតីតយុទជ
តម្លៃសមរម្យ និ ងកម្មវធ
្ធ ន។
(ក្នុងចំ ណោមទឹកប្រាក់សរ ុបនេះ នឹងមានទឹកប្រាក់
ិ ីប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ ដែល
$1 ពាន់ លានសម្រាប់ កម្មវធ
ត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវសងដោយអតីតយុទជ
្ធ ន ដែ
ិ ីនេះជាជាងសងដោយមូលនិ ធិទូ
លចូលរ ួមក្នុងកម្មវធ
ទៅ) ។
• សំ ណ�ើ ប្រជាមតិទី 3 នឹងអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋខចី្ប្រា
ក់ចំនួន $8.9 ពាន់ លានសម្រាប់ គម្រោងទឹក
និ ងគម្រោងបរិស្ថានដទៃទ�ៀត។

ទដ
្ឋ ពទទូ ៅនៃបំណុលប័ណកម
្ណ ចី រ្ ដ ្ឋ 
ិ ភា

បន្ត

ផលប៉ ះពាល់ នៃការបោះឆ្នោតនេះល�ើ ប្រាក់ ចំណូលរប
ស់ រដ្ឋ ដែលត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ដ�ើម្បីសងបំ ណុល។ សូ
ចនាករមួយនៃស្ថានភាពបំ ណុលរបស់ រដ្ឋគឺចំណែកមួយ
នៃប្រាក់ចំណូលមូលនិ ធិទូទៅប្រចាំឆ្នាំ របស់ រដ្ឋដែលត្រូវ
ល�ើសពីនេះ វិធានការមួយល�ើសន្លឹកឆ្នោត
បានគេទុកដោយឡែកដ�ើម្បីសងបំ ណុលប័ ណ្ណកម្ចី។ នេះ
គឺសំណ�ើ ប្រជាមតិទី 2 នឹងអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋប្រើប្រាស់ មូល ត្រូវបានគេស្គាល់ ថាអនុបាតសេវាកម្ម-បំ ណុលរបស់ រដ្ឋ
និ ធិប័ណ្ណកម្ចីចំណូលរហូតដល់ $2 ពាន់ លាន ដ�ើម្បីផ្តល់ (DSR)។ ដោយសារតែរដ្ឋត្វរូ តែប្រើប្រាក់ចំណូលទាំង
លំ នៅដ្ឋានសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺផលូ្វសតិដែលគ្មានផ្ទះរស់ នៅ។ នេះដ�ើម្បីសងបំ ណុល គេមិ នអាចយកទៅចំ ណាយល�ើក
ប័ ណ្ណកម្ចីទាំងនេះនឹងត្រូវបានសងដោយប្រាក់ចំណូលដែ ម្មវធ
ិ ី រដ្ឋផ្សេងទ�ៀតបានទេ។ ដូចបង្ហាញក្នុងរ ូបភាពទី 
ិ ី សុខភាពផ្លូវ 1 DSR ឥឡូវនេះមានចំ នួនល�ើ សពី 4 ភាគរយ។ ប្រសិ
លត្រូវបានគេទុកដោយឡែកសម្រាប់ កម្មវធ
សតិ មិ នមែនមូលនិ ធិទូទៅទេ។
នប�ើអ្នកបោះឆ្នោតមិ នអនុម័តប័ ណ្ណកម្ចីណាមួយដែលបា
នស្នើនៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតនេះទេ យ�ើងព្យាករណ៍ថា 
ផលប៉ ះពាល់ នៃការបោះឆ្នោតនេះល�ើ ការសងប្រា
DSR របស់ រដ្ឋល�ើ ប័ ណ្ណកម្ចីដែលបានអនុម័តហ�ើយនឹង
ក់ បំណុល ។ យ�ើងប៉ាន់ ស្មានថាការចំ ណាយសរ ុប
ក�ើនឡ�ើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ ខាងមុខ
(រាប់ បញ្ចូលទាំងការប្រាក់) ដ�ើម្បីសងវិធានការប័
—ខ្ពស់បំផុតត្រឹម 4.5 ភាគរយក្នុងឆ្នាំ 2021–22—
ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទាំងបី នៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតនេះ
ហ�ើយបន្ទាប់ មកចាប់ ផ្តើ មថយចុះ។ ប្រសិ នប�ើ អ្នកបោះ
នឹងមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រហែលជា $26 ពាន់ លាន។ កា
ឆ្នោតអនុម័តសំ ណ�ើ ប័ ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ចទូទៅទាំងអស់
រចំ ណាយទាំងនេះនឹងត្រូវបានបង់ សងក្នុងរយៈពេលប្រ
ល�ើសន្លឹកឆ្នោតនេះ យ�ើងព្យាករណ៍ថាវានឹងបង្កើន DSR
ហែល 40 ឆ្នាំ ដែលការបង់ សងជាមធ្យមមានទឹកប្រាក់
តិចជាង 0.5 ភាគរយ ប�ើធ�ៀបទៅនឹងការមិ នអនុម័ត។
$650ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ការចំ ណាយនេះគឺច្រើនជាង 11 ភា
អនាគត DSR របស់ រដ្ឋនឹ ងខ្ពស់ជាងការបង្ហាញនៅក្នុង
គរយនៃការចំ ណាយពីមូលនិ ធិទូទៅល�ើបំ ណុលប័ ណ្ណកម្ចី តារាង ប្រសិ នប�ើ រដ្ឋ និងអ្នកបោះឆ្នោតអនុម័តប័ ណ្ណកម្ចីប
បច្ចុប្បន្នរបស់ រដ្ឋ។ ការចំ ណាយជាក់លាក់នឹ ងអាស្រ័យល�ើ ន្ថែម នាពេលអនាគត។
ព័ត៌មានលំ អិតនៃការលក់ប័ណ្ណកម្ចី។
• សំ ណ�ើ ប្រជាមតិទី 4 នឹងអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋខចី្ប្រាក់ $1.5
ពាន់ លានសម្រាប់ មន្ទីរពេទ្យមួយចំ នួនដែលព្យាបាល
កុមារ។

រ ូបភាពេលខ 1

សមាមា្រតេសវាបំ ណុលៃនមូ លនិ ធិទូេ�
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ពត
លែ របស់បេកជ
្ខ ន
័ មា
៌ នអំពកា
ី រថ្ង
នៅក្ងស�ៀវភៅមគ្គ
ទ្ទេសកនេ
៍ ះ
នុ

ស�ៀវភៅមគ្គទេសក៍អ្នកបោះឆ្នោតនេះរ ួមមានព័ត៌មានអំ ពីព្រឹទស
្ញ ពដែលចាប់ ផ្តើមនៅទំព័រ
្ធ ភាសហរដ្ឋអាមេរិក និ ងបេក្ខជនការិយាល័ យធម្មនុញភា
75 នៃស�ៀវភៅមគ្គទេសក៍នេះ។
បេក្ខជនព្រឹទស
្ធ ភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទិញកន្លែងសម្រាប់ ចុះផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បេក្ខជនរបស់ ពួកគេនៅក្នុងស�ៀវភៅមគ្គទេសក៍អ្នកបោះ
ឆ្នោតនេះ។ តែទោះជាយ៉ាងណា បេក្ខជនខ្លះជ្រើសរ�ើសមិ នទិញកន្លែងសម្រាប់ ចុះផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេ។
បេក្ខជនសម្រាប់ ព្រឹទស
្ធ ភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ៖
Kevin de León	ប្រជាធិ បតេយ្យ
Dianne Feinstein	ប្រជាធិ បតេយ្យ

ច្បាប់ រដ្ឋ California រ ួមបញ្ចូលទាំងដែនកំណត់នៃការចំ ណាយស្ម័គ្រចិ ត្តសម្រាប់ បេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ ការិយាល័ យរ
ដ្ឋ (មិ នមែនការិយាល័ យសហព័ន្ធ)។ បេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ ការិយាល័ យធម្មនុញភា
្ញ ពទូទាំងរដ្ឋសម្រាប់តំណែងអភិបាលរដ្ឋ
អភិបាលរដ្ឋរង រដ្ឋលេខាធិ ការ ស្នងការហិរញ្ញវត្ថុ ហិរញ្ញិក អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា ស្នងការធានារ៉ាប់រង អ្នកម�ើលការខុសត្វរូ ល�ើការណែនាំសាធារណៈ
និ ងក្ រុមប្រឹ ក្សាភិបាលសមភាព ដែលកំណត់ការចំ ណាយរបស់ យុទនា
្ធ ការពួកគេក្នុងដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់ អាចទិញទីតាំងទំនេរសម្រាប់ ចុះផ្សា
យសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ បេក្ខជនបាន (រហូតដល់ 250 ពាក្យ) ក្នុងស�ៀវភៅមគ្គទេសក៍អ្នកបោះឆ្នោតនេះ។
ដែនកំណត់នៃការចំ ណាយស្ម័គ្រចិ ត្តរបស់ បេក្ខជនសម្រាប់ តំណែងអភិបាលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅ ថ្ងៃទី 6 ខែវិចិកា
្ឆ ឆ្នាំ 2018 គឺ
$14,588,000។

ដែនកំណត់ការចំ ណាយស្ម័គ្រចិ ត្តសម្រាប់ បេក្ខជនសម្រាប់ តំណែងអភិបាលរដ្ឋរង រដ្ឋលេខាធិ ការ ស្នងការហិរញ្ញវត្ថុ ហិរញ្ញិក អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា
ស្នងការធានារ៉ាប់រង អ្នកម�ើលការខុសត្វរូ នៃការណែនាំសាធារណៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅ ថ្ងៃទី 6 ខែវិចិកា
្ឆ ឆ្នាំ 2018 គឺ $8,753,000។

ដែនកំណត់ការចំ ណាយស្ម័គ្រចិ ត្តរបស់ បេក្ខជនសម្រាប់ ក្ រុមប្រឹ ក្សាភិបាលសមភាពនៅក្នុងក្នុងការបោះ ឆ្នោតទូទៅ ថ្ងៃទី 6 ខែវិចិកា
្ឆ ឆ្នាំ 2018 គឺ
$2,188,000។

ក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនខាងក្រោម សញ្ញាផ្កាយ (*) ជ្រើសតាំងបេក្ខជនការិយាល័ យធម្មនុញភា
្ញ ពទូទាំងរដ្ឋ ដែលបានទទួលដែនកំណត់ការចំ ណាយល�ើយុ
ទ្ធនាការស្ម័គ្រចិ ត្ត ហ�ើយដូច្នេះមានជម្រើសក្នុងការទិញទីតាំងទំនេរសម្រាប់ ចុះផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ បេក្ខជន នៅក្នុងស�ៀវភៅមគ្គទេសក៍អ្នក
បោះឆ្នោតនេះ។ (បេក្ខជនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិខ្លះ ជ្រើសរ�ើសមិ នទិញទីតាំងទំនេរដ�ើម្បីចុះផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេ។)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ បេក្ខជនសម្រាប់ ការិយាល័ យធម្មនុញភា
្ញ ពទូទាំងរដ្ឋគឺនៅទំព័រ 75–88 នៃស�ៀវភៅមគ្គទេសក៍អ្នកបោះឆ្នោតនេះ។

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់ ការិយាល័ យធម្មនុញភា
្ញ ពទូទាំងរដ្ឋខាងក្រោមគឺជាបញ្ជីបច្ចុប្បន្ន រហូតដល់ ថ្ងទី 13 ខែសី ហា ឆ្នាំ 2018 ដែលជាថ្ងៃចុ
ងបញ្ចប់ នៃរយៈពេលបង្ហាញសាធារណៈដែលតម្រូវសម្រាប់ ស�ៀវភៅមគ្គទេសក៍អ្នកបោះឆ្នោតនេះ។ សម្រាប់ បញ្ជីបេក្ខជនដែលបានបញ្ជាក់ចុង
ក្រោយ ដែលគឺដល់ កំណត់ បន្ទាប់ ពីស�ៀវភៅមគ្គទេសក៍នេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ សូមចូលទៅកាន់
www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements/។

អភិ បាលរដ្ឋ
សាធារណរដ្ឋ
John H. Cox*
Gavin Newsom	ប្រជាធិ បតេយ្យ

ស្នងការធានារ៉ាប់រង
Ricardo Lara*	ប្រជាធិ បតេយ្យ
Steve Poizner*
គ្មានចំ ណូលចិ ត្តគណបក្ស

រដ្ឋ លេខាធិ ការ
Alex Padilla*	ប្រជាធិ បតេយ្យ
Mark P. Meuser*
សាធារណរដ្ឋ

សមាជិ កក្ រុមប្រឹ ក្សាភិ បាលសមភាព មណ្ឌល 2
Malia Cohen*	ប្រជាធិ បតេយ្យ
សាធារណរដ្ឋ
Mark Burns*

ហេរញ្ញិក
Greg Conlon*
សាធារណរដ្ឋ
Fiona Ma*	ប្រជាធិ បតេយ្យ

សមាជិ កក្ រុមប្រឹ ក្សាភិ បាលសមភាព មណ្ឌល 4
Mike Schaefer*	ប្រជាធិ បតេយ្យ
សាធារណរដ្ឋ
Joel Anderson*

អភិ បាលរដ្ឋ រង
Eleni Kounalakis*	ប្រជាធិ បតេយ្យ
សាធារណរដ្ឋ
Ed Hernandez*

ស្នងការហិរញ្ញវត្ថុ
Betty T. Yee*	ប្រជាធិ បតេយ្យ
Konstantinos Roditis*
សាធារណរដ្ឋ
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អគ្គរដ្ឋ អាជ្ញា
សាធារណរដ្ឋ
Steven C. Bailey*
Xavier Becerra*	ប្រជាធិ បតេយ្យ

សមាជិ កក្ រុមប្រឹ ក្សាភិ បាលសមភាព មណ្ឌល 1
Ted Gaines*
សាធារណរដ្ឋ
Tom Hallinan*	ប្រជាធិ បតេយ្យ

សមាជិ កក្ រុមប្រឹ ក្សាភិ បាលសមភាព មណ្ឌល 3
Tony Vazquez*	ប្រជាធិ បតេយ្យ
សាធារណរដ្ឋ
G. Rick Marshall*

ស្នងការការអប់ រំសាធារណៈ
Tony K. Thurmond*
Marshall Tuck*

គ្មានចំ ណូលចិ ត្តគណបក្ស
គ្មានចំ ណូលចិ ត្តគណបក្ស

សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
ព្រឹទប
្ធ ុរសសហរដ្ឋអាមេរិក

• បម្រើជាសមាជិ កព្រឹទស
្ធ ភាមួយរ ូបក្នុងចំណោមពីររ ូប
ដែលតំណាងឱ្យផលប្រយោជន៍ របស់ រដ្ឋ California
នៅក្នុងសភារបស់ សហរដ្ឋអាមេរិក។
• ដាក់ស្នើ និ ងបោះឆ្នោតល�ើច្បាប់ ជាតិថ្មី ។

• ការបោះឆ្នោតល�ើការបញ្ជាក់ទទួលយកចៅក្រមសហព័ន្ធ ចៅក្រមតុ
លាការជាន់ ខ្ពស់របស់ សហរដ្ឋអាមេរិក និ ងការតែងតាំងកម្រិតខ្ពស់រ
បស់ ប្រធានាធិ បតីជាច្រើនចំពោះមុខតំណែងស៊ីវិលនិ ងយោធា។

Kevin de León | ប្រជាធិ បតេយ្យ
ខ្ុំញមានកិតតិ្យសជាបេក្ខជនដែលបានគាំទ្រដោយគណបក្សប្រជាធិ បតេយ្យរដ្ឋ California សម្រាប់  ព្រឹទស
្ធ ភាសហរដ្ឋអាមេរិក។
លោកប្រធានាធិ បតេយ្យមានទំនោជ្ រុលទៅរកការបំបែកបំ បាក់ប្រជាជនរបស់ យ�ើ ង និ ងបន្ទាបបន្ថោកភាពប្រពៃនៃរដ្ឋ
California របស់ យ�ើ ង។ ការអនុវត្តដដែលៗរបស់ Washington គឺដោយសារមានឆន្ទៈ ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងតប។
ពលរដ្ឋកាលី ហវូញ
្ ៉ា សមទទួលបានសមាជិ កព្រឹទស
្ធ ភាពមួយរ ូបដែលមានមហិច្ចតា និ ងឯករាជ្យភាព ហ៊ានប្រឆាំងដ�ើម្បីអនា
គតរបស់ ពួកគេ។ ដូចមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងព្យាយាមសម្រេចក្តីសុបិ ន្តអាមេរិករបស់ ពួកគេ ខ្ុំញយល់ ថាគ្មានអ្វីដែលគេប្រ
គល់ ឱ្យអ្នកដោយឯកឯងនោះទេ។ មានតែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលកូនប្ រុសអ្នកសម្អាតផ្ទះអន្តោ ប្រវេសន៍ ម្នា ក់
ិ ចអ្នកដែរ—ដោយតស៊ូបង់ ថ្លៃផ្ទះ បារ
ដូចរ ូបខ្ុំញអាចធំឡ�ើងដឹកនាំព្រឹទស
្ធ ភារដ្ឋ California បាន។ ខ្ុំញមានបទពិសោធន៍ ជីវតដូ
ម្ភអំពីថ្លៃសិ ក្សាមហាវិទ្យាល័ យ និ ងបង់ ថ្លៃល�ើការថែទាំសុខភាព។ វាជាការតស៊ូដែលអ្នកនយោបាយក្ រុង Washington DC
តិចតួចណាស់ យល់ ។ ដោយមានសេដ្ឋីពីភាគបី កាន់ កាប់ ព្រឹទស
្ធ ភា វាងាយយល់ ទេថាហេតុអ្វី បានជាពួកគេមិ នយល់ ពីការ
លំ បាកប្រចាំថ្ងៃរបស់ ពលរដ្ឋអាមេរិកនោះ។ ទោះបី ជាវោហារសាស្រ្តរបស់ ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកប្រជាធិ បតេយ្យក្ រុង
Washington DC មិ នមានឆន្ទៈអនុវត្ត Medicare-for-all និ ងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេ ដោយសារពួកគេក្រឺ
ងរអានឹ ងក្ រុមអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលមកពីក្ រុមហ៊ុនប្រេង និ ងក្ រុមហ៊ុនថ្នាំ ។ ក្នុងនាមជាប្រធានព្រឹទស
្ធ ភារដ្ឋ California
ខ្ុំញមិនដែលគិតពីបញ្ហាតូចតាចឡ�ើយ។ ខ្ុំញប្រឆាំងតបនឹ ងក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងធំ ៗ ដោយតស៊ូដ�ើម្បីផ្តល់ការថែទាំសុខភាពសម្រា
ប់ អ្នករាល់ គ្នា ។ ខ្ុំញបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹ ង ការដំឡ�ើងពន្ធរបស់ល�ោក Trump ដ�ើម្បីការពារពលរដ្ឋដែលមានចំ ណូលមធ្យម 
ជម្ រុញគោលនយោបាយសិ ក្សានៅមហាវិទ្យាល�ើឥតបង់ ថ្លៃ សមភាពប្រាក់ប�ៀវត្ស សិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍ និងសិទ្ធិស៊ីវល
ិ ព្រម
ទាំងបានធ្វើឱ្យរដ្ឋ California ជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកមួយក្នុង ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ យ�ើងត្រូវ
ការភាពជាអ្នកដឹកនាំក្លាហាននៅក្នុងព្រឹទស
្ធ ភា ដ�ើម្បីដឹកនាំប្រទេសនេះល�ើវិថីដ៏ត្រឹមត្វរូ  ដោយមានសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលដំណ�ើ
រការសម្រាប់ ពួកយ�ើងទាំងអស់ គ្នា មិនមែនសម្រាប់ តែអ្នកមានឡ�ើយ។ ខ្ុំញនឹងនាំយកភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ រដ្ឋ California
ដែលមានការបញ្ជាក់ទៅកាន់  ព្រឹទស
្ធ ភាសហរដ្ឋអាមេរិក។

3605 Long Beach Blvd.
Ste. 426
Long Beach, CA 90807
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Dianne Feinstein | ប្រជាធិ បតេយ្យ
ក្នុងនាមជាសមាជិ កព្រឹទរ្ធ ដ្ឋ California ខ្ុំញប្រឹ ងប្រែងធ្វើការជារ�ៀងរាល់ ថ្ងៃដ�ើម្បីធ្វើជាសំឡេងដ៏ រង
្ធ ព
ឹ មាំ និ ងមានប្រសិ ទភា
សម្រាប់ គុណតម្លៃវឌ្ឍនភាពនៃរដ្ឋរបស់ យ�ើ ង ហ�ើយខ្ុំញមានមោទនភាពដែលបានឈ្នះ ការបោះឆ្នោតបឋមក្នុង California
ដោយទទួលបានសម្លេង 70% នៃសន្លឹកឆ្នោតប្រជាធិ បតេយ្យ។ ខ្ុំញជាអ្នកគាំទ្រឥតងាករេចំពោះគោលនយោបាយថែទាំសុ
ខភាពជាសាកល សិ ទ្ធិស្រតី  ស
្ ិ ទ្ធិបុគ្គលភេទទីបី និ ងអ្នកប្តូរភេទ (lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer
LGBTQ) និ ងសិ ទ្ធិរបស់ ជនអន្តោ ប្រវេសន៍ ។ ខ្ុំញបានប្រឆាំងសមាគមកាំភ្លើងជាតិ (NRA) ដ�ើម្បីបំបាត់អាវ ុធចេញពីដងផ្លូវរប
ស់ យ�ើ ង តស៊ូប្រឆាំងដ�ើម្បីសមភាពប្រាក់ប�ៀរវត្សសម្រាប់ ស្រតី ្ និ ងគាំទ្រច្បាប់ ការពារ Dreamers និ ងបញ្ចប់គោលនយោបាយ
សាហាវយង់ ឃង
្ន នៃការបំបែកកូនៗចេញពីឳពុកម្តា យរបស់ ពួកគេនៅព្រំដែន។ ខ្ុំញបានការពារឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដែលល�ើកកម្ព
ស់ ពលរដ្ឋ California ទាំងអស់ ជាពិសេសគ្រួសារធ្វើការដែលតស៊ូក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសព្វថ្ងៃនេះ។ ខ្ុំញប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងជំ ទាស់ នឹ
ងលោក Donald Trump និ ងរប�ៀបវារៈរបស់ គាត់ដែលបំបែកប្រជាជាតិរបស់ យ�ើ ង និ ងបន្ថយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ យ�ើ ងនៅជុំវ ិ
ញពិភពលោក។ ខ្ុំញបានជួយយកជ័ យជម្នះល�ើ ការខិតខំរបស់ ក្ រុមសាធារណរដ្ឋ ក្នុងការធ្វើនិ រាករណ៍ និ ងធ្វើឱ្យខូចដល់ ច្បាប់
Affordable Care ។ ក្នុងនាមជាសមាជិ កគណបក្សប្រជាធិ បតេយ្យដែលមានដំណែងនៅក្នុងគណៈកម្មការយុត្តិធម៌ រប
ស់ ព្រឹទស
្ធ ភា ខ្ុំញបានជំ ទាស់ យ៉ាងខ្លាំងក្លា នឹ ងការតែងតាំងចៅក្រមដែលមានទំនោរជ្ រុលនិ យមរបស់ លោក Trump។ ខ្ុំញកំពុ
ងប្រយុទ្ធប្រឆាំងដ�ើម្បីការពារស្រ្តីនៅកន្លែងធ្វើការ និ ងបានអនុម័ តច្បាប់ មួយក្នុងឆ្នាំនេះដែលការពារអត្តពលិ កស្រ្តីវ ័យក្មេង
និ ងអត្តពលិ កមិ នមែនអាជីពដទៃទ�ៀត ពីអ្នករំលោភបំ ពានផ្លូវភេទ។ ហ�ើយខ្ុំញនឹងបន្តប្រឆាំង និ ងបញ្ឈប់ រប�ៀបវារៈប្រឆាំងនឹ ងប
រិស្ថា នដ៏ ងង�ើលកំព្រើសរបស់ លោក Trump ដែលរ ួមមានការបដិ សេធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរ ការវាយប្រហាររបស់ គាត់ល�ើ
តំបន់ ការពាររបស់ រដ្ឋ California និ ងការគម្រាមកំហែងរបស់ គាត់ក្នុងការផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យខួងយកប្រេងក្នុងតំបន់ ឆ្នេរ រដ្ឋ
California។ ដោយបានការគាំទ្រពីលោកប្រធានាធិ បតី Barack Obama និ ងព្រឹទស
្ធ មាជិ ក Kamala Harris ខ្ុំញស្នើសុំការ
បោះឆ្នោតគាំទ្ររបស់ អ្នក ដ�ើម្បីឱ្យខ្ុំញអាចបន្តក្រោកឈរតស៊ូសម្រាប់ រដ្ឋ California ក្នុងពេលដ៏ មានឧបសគ្គនេះ។
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លំដាប់ លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណត់ដោយការចាប់ ឈ្មោះព្រាវ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដោយបេក្ខជន ហ�ើយមិ នត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវឡ�ើយ។ សេច
ក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ន
ជូ និងបង់ថ្លៃដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយបេក្ខជន។ បេក្ខជនដែលមិ នបានដាក់ស្ើសន េចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ដ�ើម្បីបង្ហាញឈ្មោះនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដែរ។

សេចក្តីថ្លែងរបស់ បេក្ខជន | 75

សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
អភិបាលរដ្ឋ

• ក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ រដ្ឋ ដែលត្រួតពិនិត្យល�ើក្រសួង
និ ងភ្នា ក់ងាររដ្ឋភាគច្រើន និ ងតែងតាំ ងចៅក្រម។
• ស្នើច្បាប់ ថ្មី អនុម័តច្បាប់ និ ងធ្វើមោឃភាពច្បាប់ ដាក់ស្នើថវិកា
ប្រចាំ ឆ្នាំរបស់ រដ្ឋទៅសភា។

• ប្រមូលផ្ុំត និ ងគ្រប់ គ្រងធនធានរបស់ រដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្ន។

John H. Cox | សាធារណរដ្ឋ
ខ្ុំញមិននឹ កស្មានថាធ្វើខុំញ្ឈានចូលដល់ ការប្រកួតចុងក្រោយសម្រាប់ តំណែងអភិបាលរដ្ឋនេះទេ។ ខ្ុំញគ្មានចំណែ
ករ ួមក្នុងថ្នា ក់អ្នកនយោបាយ មិ នបានក�ើតក្នុងគ្រួសារអ្នកមាន គ្មានគ្រួសារដែលមានទំនាក់ទំនងនយោបាយ
ឡ�ើយ។ ខ្ុំញឈ្មោះ John Cox ហ�ើយខ្ុំញគិតពីអ្វីដែលថ្នា ក់អ្នកនយោបាយបានធ្វើចំពោះពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅក្នុងរ
ដ្ឋ California គឺជាបទល្មើសមួយ។ ពួកគេបានរ�ៀបចំល្បែង ផ្តោះប្តូរអត្ថប្រយោជន៍ និ ងបង្កើនធនធានរបស់ ពួកគេ
ខណៈពេលដែលពលរដ្ឋ កាលីហ្វូញ៉ារាប់ លាននាក់ត្វរូ បានបំភ្លេចចោល និ ងមិ នត្រូវបានគេខ្វល់ខ្វាយ។
យ�ើងត្រូវបង់ តម្លៃប្រេង និ ងថ្លៃយានយន្តខ្ពស់កប់ ពពក ជាមួយអត្រាភាពក្រីក្រខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រទេសនេះ។ មនុស្សរា
ប់ លាននាក់ធ្វើដំណ�ើ រទៅមកដ�ើម្បីធ្វើការក្នុងទីក្ រុងដែលគេស្រលាញ់ ប៉ុន្តែគេមិ នមានលទ្ធភាពរស់ នៅក្នុងទីក្ រុងនេះ
បាន។ ដូច្នេះ ពួកគេត្រូវធ្វើដំណ�ើ រទៅមកល�ើផ្លូវដែលមានចរាចរជាប់ គាំ ង។ ពួកគេបញ្ជូនកូនៗរបស់ ពួកគេទៅរ�ៀននៅ
សាលាដែលកំពុងត្រដាបត្រដួស។ អ្នកនយោបាយទីក្ រុង Sacramento បែងចែកទឹកតាមផ្ទះរបស់ យ�ើ ង ប៉ុន្តែកំពុងធ្វើ
ឱ្យខ្សោះប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកដ៏ សំ បូររបស់ យ�ើ ងទៅក្នុងមហាសមុទ្រ។ មិ ត្តភក្តិ និ ងគ្រួសាររបស់ យ�ើ ងកំពុងផ្លាស់ ទីចេញពីរដ្ឋ
California មិ នមែនដោយសារតែពួកគេចង់ ទេ ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេត្រូវតែចាកចេញ។ សម្រាប់ ពលរដ្ឋ California
ជាច្រើនល�ើសលប់ វាគឺជាជម្រើស រវាងការចាក់សាំងដ�ើម្បីទៅជិ ះធ្វើការ និ ងការទិញម្ហូបសម្រាប់ គ្រួសារ។ នោះគឺជាជ
ម្រើសមួយដេលគ្មាននរណាម្នា ក់កនុ្ងចំណោមពួកគេគួរតែត្រូវធ្វើឡ�ើយ។ ដំ ណឹងល្អគីថា យ�ើងមិ នចាំ បាច់ ទទួលយក
ស្ថា នភាពនេះទេ ព្រោះយ�ើងនឹងមានជំនួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ យ�ើងអាចបញ្ឈប់ ការបែងចែកទឹក លប់ ចោលពន្ធប្រេង
ជួសជុលសាលារ�ៀនរបស់ យ�ើ ង និ ងធ្វើឱ្យលំនៅដ្ឋា នមានតម្លៃសមរម្យឡ�ើងវិញ ប៉ុន្តែទាល់ តែយ�ើ ងមានឆន្ទៈធ្វើឱ្យអ្នកដឹ
កនាំនយោបាយរបស់ យ�ើ ងមានគណនី យភាព។ ខ្ុំញឈ្មោះ John Cox ហ�ើយខ្ុំញចង់ ក្លា យជាអភិបាលរដ្ឋ របស់អ្នក ។
អ៊ីមែល៖ info@JohnCoxforGovernor.com
JohnCoxforGovernor.com
Twitter: @TheRealJohnHCox

Gavin Newsom | ប្រជាធិ បតេយ្យ
គ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ បេក្ខជន

លំដាប់លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណត់ដ�ោយការចាប់ឈ្មោះព្រាវ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ន�ៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដ�ោយបេក្ខជន ហ�ើយមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវឡ�ើយ។ សេ
ចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ជូន និងបង់ថ្លៃដ�ោយស្ម័គ្រចិត្តដ�ោយបេក្ខជន។ បេក្ខជនដែលមិនបានដាក់ស្នើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបង្ហាញឈ្មោះន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដែរ។

76 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ បេក្ខជន

សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
អភិបាលរដ្ឋរង

• ចូលកាន់ ដំណែង និ ងទទួលភារកិច្ចជាអភិបាលរដ្ឋ
ក្នុងករណីមានការស្នើដកហូតដំណែង ការស្លា ប់
ការលាចាកពីតំណែង ការដកចេញពីដំណែង ឬអវត្តមានពីរដ្ឋ។
• បម្រើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់ រដ្ឋ និ ងមានសម្លេងឆ្នោតសម្រេច
សម្រាប់ បំបែកសំលេងឆ្នោតស្មើគ្នា ។

• ជាប្រធានគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច ជាសមាជិ កនៃគណៈ
កម្មាធិ ការដី ធ្លីរបស់ រដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សាការពារមហាសមុទ្រ និ ង
ជាសមាជិ កគណៈកម្មការនាយកនៃប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋ
California។

Eleni Kounalakis | ប្រជាធិ បតេយ្យ
ខ្ុំញជាស្រ្តីអ្នកជំ នួញ ជាម្តាយ និ ងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោមប្រធានាធិ បតី Obama។ ខ្ុំញកំពុងឈរឈ្មោះ
សម្រាប់ ដំណែងអភិបាលរដ្ឋរងដ�ើម្បីការពារតម្លៃនៃភាពសម្ រុះ និ ងឱកាសរបស់ រដ្ឋ California ពីព្រោះវាជាអ្វីដែលដំណ�ើ
រការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ យ�ើ ង។ ខ្ុំញមានមោទភាពដែលបានទទួលការគាំទ្រដោយ ព្រឹទ្ធសមាជិក Kamala Harris ព្រឹទ្ធសមាជិក
Dianne Feinstein សម្ព័ន្ធអ្នកប�ោះឆ្នោតអភិរក្សនិយមរដ្ឋ California អង្គការជាតិសម្រាប់ស្រ្តី និងសហព័នគ្រូ
្ធ បង្រៀនរដ្ឋ
California។ ក្នុងនាមជាកូនស្រីជនអន្តោ ប្រវេសន៍ និ ងជានិ ស្សិតបញ្ចប់ការសិ ក្សាពីមហាវិទ្យាល័ យដំ បូងគេក្នុងគ្រួសាររប
ស់ ខុំញ្ ខ្ុំញនឹងប្រយុទប្ធ ្រឆាំងសម្រាប់ ការអប់ រដែ
ំ លមានតម្លៃទាប ដោយ ជំទាស់នឹងការដំឡ�ើងថ្លៃសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័ យ
UCs សាកលវិទ្យាល័ យ CSUs និ ងមហាវិទ្យាល័ យសហគមន៍ របស់ យ�ើ ង។ ខ្ុំញនឹងធ្វើការដ�ើម្បីផ្លាស់ បតូ្រវប្បធម៌ នយោបាយ
ក្រុង Sacramento ដ�ើម្បី បញ្ឈប់ការវាយរំល�ោភផ្លូវភេទ នៅកន្លែងធ្វើការគ្រប់ ទីកន្លែង ធ្វើឱ្យជនដែលប្រព្រឹត្តិបទល្មើស
ទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ ពួកគេ និ ងធានាថា ស្រ្តីទទួលបានសមភាពប្រាក់ប�ៀរវត្ស សម្រាប់ សមភាពការងារ។ ក្នុង
នាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ុំញបានធ្វើដំណ�ើ រ ជាមួយយោធារបស់ យ�ើ ង និ ងដឹ ងថាការល�ើកកម្ពស់ប្រជាធិ បតេ
យ្យនៅក្រៅប្រទេសមានន័ យថាជា ការគាំទ្រអតីតយុទ្ធជនរបស់យ�ើង នៅពេលពួកគេត្រឡប់ មកប្រទេសកំណ�ើតវិញ។
ខ្ុំញមានជំន�ឿល�ើគុណភាព ការថែទាំកុមារដែលមានតម្លៃទាប និ ង ការថែទាំសុខភាពសាកល។ ខ្ុំញនឹងធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មកា
រដី ធ្លីរដ្ឋ និ ងតស៊ូប្រឆាំងនឹ ងផែនការរបស់ លោក Donald Trump ដែលប�ើក សមុទ្រ California សម្រាប់ ការខួងប្រេងបន្ថែ
មក្នុងដែនឆ្នេរសមុទ្ររបស់ យ�ើ ង។ ក្នុងនាមជាស្រ្តីអ្នកជំ នួញ ខ្ុំញបានកសាងគម្រោងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធធំៗ បានបង្កើតការងារ
នានាសម្រាប់ ពលរដ្ឋកាលី ហវូញ
្ ៉ា និ ងបានផ្តល់ ជូនលំនៅដ្ឋា នដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ គ្ររួ សារដែលធ្វើការ។ ខ្ុំញយល់ ថា
យ�ើងត្រូវតែកសាងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលល�ើកកម្ពស់ពលរដ្ឋកាលី ហវូញ
្ ៉ា ទាំងអស់ និ ងការពារក្តីសុបិ ន្តឋអាមេរិករបស់ ពួកគេ។
ខ្ញុំបានធ្វើដំណ�ើរការទ�ៅគ្រប់ទាំង 58 ខ�ោនធី និ ងបានឮរ�ឿងរ៉ាវរបស់ អ្នក។ ខ្ុំញនឹងនៅ ស្តា ប់  សំឡេងរបស់ ពលរដ្ឋកាលី ហវូញ
្ ៉ា
ទាំងអស់ ជានិ ច្ច។ សូមអរគុណអ្នកសម្រាប់ ការពិចារណា និ ងការបោះឆ្នោតគាំទ្ររបស់ អ្នក។
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San Francisco, CA 94104
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Ed Hernandez | ប្រជាធិ បតេយ្យ
Dr. Ed Hernandez ជាព្រឹទ្ធសមាជិ ករបស់ រដ្ឋ និ ងជាអ្នកជំ នួញថ្នា ក់តូច កំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់ តំណែងអភិបាលរដ្ឋរងក្នុង
ការពង្រីកការទទួលសេវាថែទាំសុខភាព កាត់បន្ថយតម្លៃថ្នាំពេទ្យ ការពារគ្រួសារដែលធ្វើការ ការពារបរិស្ថា នរបស់ យ�ើ ង និ ងធ្វើ
ឱ្យការអប់ រឧ
ំ ត្តមសិ ក្សាកាន់ តែទូលំទូលាយ និ ងកាន់ តែមានតម្លៃសមរម្យ ។ ជាឪពុក និ ងជាជី តាម្នាក់ លោក Hernandez បាន
ចំ ណាយពេលវេលាក្នុងជីវិតរបស់ គាត់ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការថែរក្សាសុខភាពសហគមន៍ របស់ គាត់ ដោយនាំយកសេវាថែទាំភ្នែ
កប្រកបដោយសាគុណភាពជូនដល់ គ្សា
រួ រដែលធ្វើការនៅតំបន់ San Gabriel Valley។ ជាចៅប្រុសរបស់ ជនអន្តោ ប្រវេសន៍
លោក Hernandez បានធំ ធាត់នៅក្នុងសហគមន៍ អ្នកធ្វើការក្នុងខោនធី L.A. ដែលបានខិតខំបញ្ចប់ការសិ ក្សាមហាវិទ្យា
ល័ យ និ ងបានកសាងអាជីវកម្មបែបគ្រួសារថ្នា ក់តូចដ៏ ជោគជ័ យមួយជាមួយប្រពន្ធរបស់ គាត់។ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ សេ
វាថែទាំសុខភាព ព្រឹទ្ធសមាជិ ក Hernandez បានដឹ កនាំការតស៊ូដ�ើម្បីធ្វើឱ្យការថែទាំសុខភាពកាន់ តែមានតម្លៃសមរម្យ
និ ងកាន់ តែទូលំទូលាយ ដោយអនុម័ តច្បាប់ សំខាន់ ៗ ដែលបង្ក្រា បក្រុមហ៊ុនឱសថធំ ៗ ដែលបានដំឡ�ើងថ្លៃថ្នាំពេទ្យ តាមរ
យពការបង្កើតច្បាប់ តម្លាភាពថ្មីដ�ើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃឱសថ។ ក្នុងនាមជា អ្នកដឹ កនាំព្រឹទ្ធសភារបស់ រដ្ឋ លោក Hernandez
បានជួយអនុម័ តច្បាប់ ផ្សេងៗដ�ើម្បីការពារការទទួលបានខ្យល់ ស្អាត និ ងទឹកស្អាត បង្កើនមូលនិ ធិសម្រាប់ សាលារ�ៀន
និ ងកម្មវិធីអប់ រអា
ំ ជី ព និ ងផ្តល់ នូវការសិ ក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័ យសហគមន៍ រយៈពេលមួយឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃ។
ជាសមាជិ កព្រឹទ្ធសភារបស់ រដ្ឋ លោក Ed Hernandez ក៏ជួយដឹ កនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបញ្ចប់វប្បធម៌ សប
្ង ់ ស្ងាត់រប
ស់ Sacramento ដ�ើម្បីការពារមនុស្សពីការរំលោភបំ ពានផ្លូវភេទ ចាប់ ខ្លូនអ្នករំលោភបំ ពាន និ ងដកជនល្មើសពីមុខតំណែង។
លោក Hernandez ត្រូវបានគាំទ្រដោយ គ្រូបង្រៀន អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យប៉ូលីស គិលានុបដ្ឋា យិ កា អង្គការ
ភាពជាឪពុកម្តាយដែលបានគ្រោងទុក (Planned Parenthood) ស្នងការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រដ្ឋ Betty Yee និ ងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា 
Xavier Becerra របស់ រដ្ឋ California ដោយសារតែពួកដឹ ងថា គាត់នឹងតស៊ូដ�ើម្បីក្រុមគ្រួសារ ប្រឆាំងនឹ ងក្រុមសាជីវកម្មដែល
មានផលប្រយោជន៍ ពិសេស។ បោះឆ្នោតជូនព្រឹទ្ធសមាជិ ក Ed Hernandez ឱ្យធ្វើអភិបាលរដ្ឋរងរបស់ រដ្ឋ California។

អ៊ីមែល៖ info@edhernandez4ca.com
www.edhernandez4ca.com
លំដាប់លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណត់ដ�ោយការចាប់ឈ្មោះព្រាវ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ន�ៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដ�ោយបេក្ខជន ហ�ើយមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវឡ�ើយ។ សេ
ចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ជូន និងបង់ថ្លៃដ�ោយស្ម័គ្រចិត្តដ�ោយបេក្ខជន។ បេក្ខជនដែលមិនបានដាក់ស្នើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបង្ហាញឈ្មោះន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដែរ។
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សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
រដ្ឋលេខាធិការ

• ក្នុងនាមជាមន្ត្រីរ�ៀបចំ ការបោះឆ្នោតប្រមុខរបស់ រដ្ឋ ត្រួតពិនិត្យកា
របោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋ និ ងផ្តល់លទ្ធភាពដល់ សាធារណៈជនឱ្យទទួ
លបានព័ត៌មានស្តីពីយុទនា
្ធ ការ និ ងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ក្ រុម
អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូល។

• ថែរក្សាឯកសារអាជី វកម្ម បញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវនៃនិ មិត្តសញ្
ញាកំណត់បញ្ញតិសារការីនិ ងអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ បំណុលដែលមានកា
រធានាការពារផលប្រយោជន៍ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ពួកគេ។
• ការពារប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ រដ្ឋ California តាមរយៈការទិញ
ការការពារ និ ងការចែករំលែករតនសម្បត្ដិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ រដ្ឋ។

Alex Padilla | ប្រជាធិ បតេយ្យ
ខ្ញុំកំពុងឈរឈ្មោះដ�ើម្បីបន្តបម្រើការជារដ្ឋលេខាធិ ការបស់ អ្នក។ នេះគឺជាពេលវេលាដ៏ សំខាន់ ខ្លាំ ងណា
ស់ សម្រាប់ សិទ្ធិបោះឆ្នោត ហ�ើយខ្ញុំមានប្រវត្តិច្បាស់ លាស់ ដែលបង្ហាញអំ ពីការសម្រេចបានលទ្ធផល។
ក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់ ខញុំ្ ខ្ញុំបានធ្វើការដ�ើម្បីពង្រីកសិ ទ្ធិចូលទៅកាន់ ប្រអប់ ឆ្នោត ការពារសន្តិសុខការបោះឆ្នោតរប
ស់ យ�ើ ង ហ�ើយ ដ�ោយសារតែការងាររបស់ខញុំ្ រដ្ឋ California ឥឡូវនេះគឺកំពុងបន្ថែមអ្នកប�ោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកដែ
លមានសិទ្ធិទ�ៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកប�ោះឆ្នោតរបស់ខលួន
្ ។ រដ្ឋលេខាធិ ការរបស់ យ�ើ ងត្រូវតែផ្តល់ជូនស
ម្រាប់ ពលរដ្ឋកាលី ហ្វូញ៉ា។ ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុង Los Angeles ជាព្រឹទ្ធសមាជិករបស់រដ្ឋ
និងជារដ្ឋលេខាធិការរបស់អ្នក ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះ។ ខ្ញុំសុំសន្លឹកឆ្នោតដោយអ្នកដោយសេចក្តីគោរព។
ចូលម�ើល
Alex-Padilla.com ដ�ើម្បីស្វែងរយល់ បន្ថែម។
777 South Figueroa Street,
Suite 4050
Los Angeles, CA 90017

ទូរស័ ព្ទ៖ (213) 452-6565
អ៊ីម៉ែល៖ alex@alex-padilla.com
www.alex-padilla.com
@alexpadilla4ca

Mark P. Meuser | សាធារណរដ្ឋ
ការប�ោះឆ្នោតសំខាន់។ ថ្មីៗនេះ គម្រោងសុច្ចរត
ិ ភាពការបោះឆ្នោតរដ្ឋ California បានដាក់បណតឹ្ ងមួយ
ដែលពួកគេបានអះអាងថារដ្ឋ California មានអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះបញ្ជីច្រើនជាងអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសិ ទ្ធិ
ប�ើនិ យាយឱ្យជាក់លាក់គឺ 101%។ ខ�ោនធី Los Angeles មានការចុះបញ្ជីអ្នកប�ោះឆ្នោតដល់ទ�ៅ 144%។ ការបំ ប៉ោ ងបញ្ជី
ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតបានចំ ណាយប្រាក់អ្នកបង់ ពន្ធល�ើ ការបញ្ជូនសំ ភារៈបោះឆ្នោតដែលមិ នចាំបាច់ ។ ពួកគេក៏បង្កើនឱកាស
សម្រាប់ ការលួចបន្លំផងដែរ។ យ�ើងត្រូវដកឈ្មោះចេញពីអ្នកដែលបានស្លា ប់ អ្នកផ្លាស់ ទីលំនៅ អ្នកដែលមិ នមែនជាពលរដ្ឋ
ឈ្មោះជាន់ គ្នា និ ងការចុះឈ្មោះក្លែងក្លា យចេញពីបញ្ជី។ ការបោះឆ្នោតគឺសំខាន់ ណាស់ ដ�ើ ម្បីឱ្យពលរដ្ឋកាលី ហ្វូញ៉ា អាចប្រាប់ ដ
ល់ រដ្ឋា ភិបាលរបស់ យ�ើ ងអំ ពីរប�ៀបគ្រប់ គ្រងដែលយ�ើងចង់ បាន។ ការបោះឆ្នោតដោយយុតតិ្ធម៌ ចាប់ ផ្តើ មជាមួយនឹ ងបញ្ជីឈ្មោះ
អ្នកបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ ដែលមានតែអ្នកដែលមានសិ ទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចុះឈ្មោះ។ លេខាធិការរបស់រដ្ឋទទួលខុស
ត្រូវក្នុងការរក្សាបញ្ជីឈ្មោះប�ោះឆ្នោតទាំងនេះ។ ប្រសិ នប�ើបញ្ជីឈ្មោះនៅតែមានចំ នួនល�ើសលប់ ក្ រុមមានផលប្រយោជន៍ ពិសេ
សអាចប្រើលុយ និ ងឥទ្ធិពលជ្រើសរ�ើស ទិញ និ ងបង់ លុយឱ្យអ្នកនយោបាយ។ ជារ�ៀងរាល់ ថ្ងៃ ខ្ញុំឮរ�ឿងរ៉ាវផ្ទាល់ របស់ ពលរដ្ឋ
California ដែលឃ�ើញអ្នកបោះឆ្នោតមិ នមែនជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោត ឬបានដឹ ងថាសាច់ ញាតិដែលបានស្លា ប់ ហ�ើយ
បានបោះឆ្នោត។ ខ្ញុំជាពលរដ្ឋដ�ើ មរដ្ឋ California ដែលប្រកាន់ ខ្ជាប់ ការអនុវត្តច្បាប់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និ ងច្បាប់ បោះឆ្នោត។
ពេលខ្ញុំឃ�ើញភាពអយុតដិ្ធម៌ ខ្ញុំក្រោកឈរគាំទ្រហ�ើយជួយអ្នកដែលត្រូវការជំ នួយ។ ខ្ញុំបានប្រយុទដ�ើ
្ធ ម្បីសិ ទិជ
្ធ នពិការ និ ងសិ ទ្ធិ
សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ និស្សិតមហាវិទ្យាល័ យ ហ�ើយខ្ញុំបានឈ្នះ។ ឥឡូវនេះខ្ញុំសុំឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតឱ្យខ្ញុំដ�ើ ម្បីសម្អាត
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេបំ ប៉ោ ង របស់ រដ្ឋ California។ ខ្ញុំនឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យា និ ងសំ ណំុ ទិន្នន័យដ�ើម្បីសម្អាតប
ញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ដ�ើម្បីទប់ ស្កា ត់សម្លេងឆ្នោតខុសច្បាប់ ធ្ើ វឱ្យខូចសម្លេងឆ្នោតរបស់ យ�ើ ង។ ការប�ោះឆ្នោតសំខាន់។

2 Civic Center, #4338
San Rafael, CA 94913

ទូរស័ ព្ទ៖ (208) 763-8737
អ៊ីមែល៖ contact@markmeuser.com
www.markmeuser.com
www.facebook.com/markpmeuser

លំដាប់លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណត់ដ�ោយការចាប់ឈ្មោះព្រាវ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ន�ៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដ�ោយបេក្ខជន ហ�ើយមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវឡ�ើយ។ សេ
ចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ជូន និងបង់ថ្លៃដ�ោយស្ម័គ្រចិត្តដ�ោយបេក្ខជន។ បេក្ខជនដែលមិនបានដាក់ស្នើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបង្ហាញឈ្មោះន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដែរ។

78 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ បេក្ខជន

សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
ស្នងការហិរញ ្ញវត្ថុ

• ក្នុងនាមជាមន្រ្តីសារព�ើពន្ធប្រមុខរបស់ រដ្ឋ
បម្រើការជាគណនេយ្យករ និ ងជាអ្នកកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យស
ម្រាប់ មូលនិ ធិសាធារណៈទាំងអស់ របស់ រដ្ឋ។

• គ្រប់ គ្រងប្រព័ន្ធប្រាក់ប�ៀវត្សរបស់ រដ្ឋ និ ងច្បាប់ សតី ពី
្ អចលនទ្រព្យ
ដែលមិ នទាន់ បានជាកម្មសិទ្ធិ ព្រមទាំងធ្វើសវនកម្ម និ ងពិនិត្យម�ើ
លប្រតិបត្តិការរបស់ រដ្ឋ។
• ជាសមាជិ កក្ រុមប្រឹ ក្សាភិបាលពន្ធដារស្មើរភាពរ
ដ្ឋ ក្ រុមប្រឹ ក្សាភិបាលគ្រប់ គ្រង និ ងក្ រុមប្រឹ ក្សាភិបាល
និ ងគណៈកម្មការដទៃទ�ៀត។

Betty T. Yee | ប្រជាធិ បតេយ្យ
សូមអរគុណចំ ពោះបុព្វសិ ទ្ធិ និ ងឱកាសធ្វើជាស្នងការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋដែលជាអ្នកឃ្ំលា ម�ើលសារព�ើពន្ធឯករាជ្យ
របស់ រដ្ឋ California។ ខ្ញុំមានមោទនភាពចំ ពោះសមិ ទផ
្ធ លរបស់ ការិយាល័ យខ្ញុំ ក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់ ខញុំ ្
ដែលបានការពារចំ ណូលពន្ធរបស់ យ�ើ ង៖ គ្រប់ គ្រងសាច់ ប្រាក់របស់ រដ្ឋប្រកបដោយប្រសិ ទ្ធិភាព ជ�ៀសវាងការខ្ចីប្រាក់ពីខាង
ិ ក័្យបត្ររដ្ឋ California រកឃ�ើញប្រាក់នៃមូលនិ ធិសាធារណៈជិ ត $4 ពាន់ លានដែលបានប្រើប្រា
ក្រៅដ�ើម្បីទូទាត់វក
ស់ ផ្សេងៗដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិកនុ្ងអំ ឡុងពេលសវនកម្មស្ថា ប័ នរដ្ឋ និ ងស្ថា ប័ នមូលដ្ឋា ន ធ្វើឱ្យប្រើស�ើឡ�ើងនូវការធ្វើរ
បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រដ្ឋា ភិបាលថ្នាក់រដ្ឋ នឹ ងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នដ�ើម្បីបង្កើនតម្លា ភាព និ ងធ្វើកំណែទម្រង់ ដោយ
ជោគជ័ យនូវក្ រុមប្រឹ ក្សាភិបាលពន្ធដាររដ្ឋ ដ�ើ ម្បីធានាឱ្យមានការអនុវត្តន៍ដូចគ្នានៃច្បាប់ ពន្ធរដ្ឋ និ ងការការពារសិ ទ្ធិរបស់ អ្ន
កបង់ ពន្ធ។ ទាក់ទងទៅនឹ ងការងារគោលនយោបាយរបស់ ខញុំ្ក្នុងក្ រុមប្រឹ ក្សា និ ងគណៈកម្មការជាច្រើន ខ្ញុំផ្តោតសំ ខាន់ ល�ើ
ការផ្តល់សន្តិសុខ សោធននិ វត្តន៍ដល់ អ្នកធ្វើការវិស័យសាធារណៈ និ ងឯកជន និ ងការការពារបរិស្ថា នដ�ើម្បីគាំទ្រសិ ទ្ធិទ
ទួលបានការប្រើប្រាស់ ដីទំនេរសាធារណៈ និ ងឆ្នេរសមុទ្រ និ ងដ�ើម្បីដោះស្រាយផលប៉ ះពាល់ សហគមន៍ ពីគុណភាពខ្យល់
និ ងការក�ើនឡ�ើងកម្រិតទឹកសមុទ្រ។ ដោយសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខ ខ្ញុំនឹងបន្តត្រៀមរដ្ឋ California សម្រាប់ ឱនភាពសេដ្ឋកិច្ចណាមួ
យនាពេលខាងមុខ ក៏ដូចជាធ្វើជាសំ លេងនាំមុខមួយល�ើផលប៉ ះពាល់ សេដ្ឋកិច្ចដល់ ពលរដ្ឋ California ទាក់ទងនឹ ងការផ្លាស់
ប្តូរសភាពនៃការងារ និ ងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសាកល។ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំ ណរគុណយ៉ា ងជ្រាលជ្រៅចំ ពោះការគាំទ្ររបស់ អ្នក
អប់ ររំ ដ្ឋ California អង្គការស្ត្រី សហគមន៍ បរិស្ថា ន អស់ លោក លោកស្រីក្នុងវិស័យអគារ និ ងសំ ណង់ និ ងការអនុវត្តច្បាប់  ព្រ
មទាំងអ្នកផ្សេងទ�ៀតដែលទទួលស្គា ល់ ភាពចាំបាច់ នៃបទពិសោធន៏ ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងមូលដ្ឋា ន និ ងក្នុងរដ្ឋរយៈពេល 35 ឆ្នាំ របស់ ខញុំ ្
កេរ្ត ិ៍ឈ្មោះសម្រាប់ ភាពយុតតិ្ធម៌ ការប្តេជ្ញា ចិ ត្តចំពោះគណនេយ្យភាព និ ងវិន័យដ៏ រង
ឹ មាំនៅក្នុងការិយាល័ យស្នងការហិរញ្ញវត្ថុរប
ស់ រដ្ឋ។ ខ្ញុំនឹងមានកិតតិ្យសក្រៃលែង ក្នុងការទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្ររបស់ អ្នក។
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Konstantinos Roditis | សាធារណរដ្ឋ
ការិយាល័ យស្នងការហិរញ្ញវត្ថុគិតថាអ្នកមិ នទាន់ បង់ ពន្ធគ្រប់ គ្រាន់ ទេ។ ពួកគេចង់ យកពន្ធល�ើ ការណាត់ជួបវេជ្ជបណឌិ្ តរ
បស់ អ្នក ការថែទាំកុមារ ការជួសជុលផ្ទះនិ ងរថយន្ត ការកាត់សក់ ។ ល ។ និ ង ។ល។ ពួកគេចង់ យកពន្ធល�ើ អ្វី ទាំងអស់ ។
ជាលទ្ធផល អ្នកនឹ ងបង់ ពន្ធរាប់ រយ ឬរាប់ ពាន់ ដុល្លា របន្ថែមក្នុងមួយឆ្នាំ ។ គ្មានពន្ធល�ើ សេវាកម្ម និ ងពលកម្មទេ។
យ�ើងមិ នមានលទ្ធភាពបង់ ទេ។ ក្នុងនាមជាស្នងការហិរញ្ញវត្ថុ ខ្ញុំនឹងតស៊ូដ�ើ ម្បីធ្វើឱ្យរដ្ឋ California
មានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ ការរស់ នៅ ដោយមិ នស្វែងរកវិធីថ្មីដ�ើម្បីយកពន្ធអ្នកទេ។ ប�ោះឆ្នោតគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិលេខ
6៖ អ្នកនយោបាយខ្ជះខ្ជា យប្រាក់រាប់ ពាន់ លានដុល្លា រ ហ�ើយប្រើតែ 20% នៃមូលនិ ធិពន្ធប្រេងសម្រាប់ ការជួសជុ
លផ្លូវថ្នល់ ។ យ�ើងបង់ បួនដងល�ើសរដ្ឋតិចសាស់ ដ�ើ ម្បីជួសជុលផ្លូវ។ យ�ើងមានលុយ។ ក្នុងនាមជាស្នងការហិរញ្ញវត្ថុ 
ខ្ញុំនឹងបង្ហាញ និ ងបញ្ឈប់ កិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកនយោបាយដែលពុករលួយ ហ�ើយបញ្ចប់ការចំ ណាយខ្ជះខ្ជា យ ការលួចបន្លំ 
និ ងការរំលោភបំ ពាន។ ដកមូលនិធិផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនល�ឿន៖ ក្នុងនាមជាស្នងការហិរញ្ញវត្ថុ ខ្ញុំនឹងធ្វើសវនកម្ម និ ងដកមូលនិ ធិ
HSR នៅថ្ងៃទីមួយតែម្តង។ គ�ោលនយ�ោបាយឆ្លាតវៃគាំទ្រដល់បរិស្ថាន៖ មិ នខ្ជះខ្ជា យទឹក រាប់ ពាន់ លានហ្គាឡុង
ហ�ើយមិ នព្រមរក្សាទឹកទុក តែបែជាស្វែងរកវិធីយកពន្ធល�ើពួកយ�ើងដែលប្រើប្រាស់ ទឹកច្រើនជាង 55 ហ្គាឡុង ក្នុងមួយ
ថ្ងៃសម្រាប់ គ្សា
រួ រទាំងមូលរបស់ យ�ើ ង។ ខ្ញុំនឹងផ្តោតទៅល�ើដំ ណោះស្រាយ មិ នមែនបង្កើនពន្ធឡ�ើយ។ ដោយហេតុថាស្ន
ងការហិរញ្ញវត្ថុគឺជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) របស់ រដ្ឋ California វាពិតជាសក្តិសមណាស់ ដែលមានអ្នកជំ នាញហិរញ្ញ
វត្ថុ និ ងអ្នកជំ នួញដែលមានចក្ខុវិស័យ ហ�ើយយល់ ច្បាស់ ពីសេដ្ឋកិច្ច ទំនួលខុសត្រូវសារព�ើពន្ធ និ ងតុល្យភាពថវិកា ធ្វើ
ជាស្នងការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ អ្នកនោះ។ វាដល់ ពេលហ�ើយសម្រាប់ ស្នងការហិរញ្ញវត្ថុដែលមិ នគោលការណ៍ច្បាស់ លាស់
និ ងឯករាជ្យភាព គ្មានសម្ព័ន្ធ គ្មានផលប្រយោជន៍ ពិសេសសាជី វកម្មនោះ។ បោះឆ្នោតដ�ើម្បីធ្វើឱ្យកាលី ហញ
្វ ៉ាមានតំលៃសមរម្យ
បោះឆ្នោតដ�ើម្បីដំណោះស្រាយ មិ នមែនការបង្កើនពន្ធទេ។ បោះឆ្នោតឲ្យ Konstantinos Roditis ធ្វើជាស្នងការហិរញ្ញវត្ថុ។

751 S. Weir Canyon Rd.,
Ste. 157-160
Anaheim, CA 92808

ទូរស័ ព្ទ៖ (949) 607-8294
អ៊ីមែល៖ roditis@cacontroller.com
cacontroller.com
facebook.com/konroditis

លំដាប់លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណត់ដ�ោយការចាប់ឈ្មោះព្រាវ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ន�ៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តលដ�
់ ោយបេក្ខជន ហ�ើយមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវឡ�ើយ។ សេចក្តី
ថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ជូន និងបង់ថ្លៃដ�ោយស្ម័គ្រចិត្តដ�ោយបេក្ខជន។ បេក្ខជនដែលមិនបានដាក់ស្នើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបង្ហាញឈ្មោះន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតដែរ។
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សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
ហេរញក្ញិ

• ក្នុងនាមជាធនាគាររិករបស់ រដ្ឋ គ្រប់ គ្រងការវិនិយោគរបស់ រដ្ឋ និ
ងគ្រប់ គ្រងការលក់មូលបត្របំ ណុលរដ្ឋ និ ងកំណត់ចំណា
ំ ។

• បម្រើការក្នុងគណៈកម្មការជាច្រើន ដែលភាគច្រើនទាក់ទងនឹ ង
ការធ្វើទីផ្សារមូលប័ ត្របំ ណុល។
• បង់ មូលនិ ធិរបស់ រដ្ឋនៅពេលចំ ណាយដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យ
និ ងភ្នា ក់ងាររដ្ឋដទៃ។

Greg Conlon | សាធារណរដ្ឋ
រដ្ឋ California ត្រូវការសាធារណរដ្ឋជនម្នាក់ដែលអាចអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសារព�ើពន្ធដោយប្រយ័ ត្នប្រយែង ដ�ើម្បីជួ
សជុលស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុងាយរងគ្រោះរបស់ រដ្ឋ។ និ យោជិ តសាធារណៈដែលទទួលបានសោធននិ វត្តន៍ សប្បុរសធម៌ បានប
ង្កឲ្យមានសោធននិ វត្តន៍ ដែលមិ នត្រូវបានផ្ដល់មូលនិ ធិដោយគ្មា នការទទួលខុសត្រូវ និ ងបំ ណុលការថែទាំសុខភាពជិ ត $300
ពាន់ លាន។ ហេរញ្ញិករដ្ឋ California បម្រើការនៅក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលផែនការសោធននិ វត្តន៍ រដ្ឋទាំងពីរ—CalPERS និ ង ប្រព័ន្ធ
ចូលនិ វត្តន៍ របស់ គ្រូបង្រៀនរដ្ឋរដ្ឋកាលី ហ្វ័រញ៉ា (CalSTRS) ។ ខ្ញុំនឹង នាំយកបទពិសោធន៍ របស់ ខញុំ្ “ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យការងារសម្រេច”
ចំ ពោះគណៈកម្មការទាំងនេះ ដោយដោះស្រាយបំ ណុលសោធននិ វត្តន៍ ដែលមិ នទាន់ បានផ្ដល់ថវិកាដោយធ្វើការ ដ�ើម្បីចាប់ ផ្ដើ
មផែនការវិភាគទានដែលបានកំណត់ថ្មីសម្រាប់ និយោជិ តថ្មី ។ បទពិសោធន៍ ល�ើស 20 ឆ្ំនា របស់ ខញុំ្ក្នុងនាមជាគណនី ករសាធា
រណៈដែលបានបញ្ជាក់ គណនេយ្យករសាធារណៈដែលមានអាជ្ញា ប័ ណ្ណ (CPA) ម្នាក់ក្នុងក្ រុមហ៊ុនគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរ
ជាតិ នឹ ងនាំមកនូវចំ ណេះដឹ ងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់ កនុ្ងការវិនិយោគដោយប្ រុងប្រយ័ ត្ននូវមូលនិ ធិរបស់ រដ្ឋ California និ
ងកែលម្អចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានទាបរបស់ រដ្ឋ។ ខ្ញុំក៏ធ្ើ វការ ដ�ើម្បីលុបបំបាត់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលពីសិទ្ធិប្រើឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មរ
ិ ័ យសាធារណៈដែលទាក់ទងនឹ
បស់រដ្ឋជាអប្បបរមា $800 ដ�ើម្បីជួយចាប់ ផ្ដើ មសហប្រតិបត្តិការដែរ។ ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ វស
ងការិយាល័ យហិរញ្ញិករបស់ រដ្ឋ។ បទពិសោធន៍ នេះរ ួមមានទាំងការដំ ណ�ើ រការគណៈកម្មការសេវាសាធារណៈរដ្ឋ California
ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការ និ ងបម្រើការនៅគណៈកម្មការដឹ កជញ្ជូនរដ្ឋ California ។ ខ្ញុំក៏ដឹកនាំគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុ
ិ ី បណ្ដុះបណ្ដា លពា
នៃ ទីក្ រុង Atherton ផងដែរ។ ខ្ញុំមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័ យ Utah, កម្មវធ
ណិជ្ជកម្មប្រតិបត្តិនៅសាលាពាណិជ្ជកម្ម Haas នៅ UC Berkeley និ ងសញ្ញាបត្រ J.D. ពីសាកលវិទ្យាល័ យ San Francisco
។ ខ្ញុំបម្រើការជាអ្នកប�ើកយន្តហោះកងទ័ពអាកាស។ ខ្ញុំបានទទួលការគាំទ្រជាច្រើនរ ួមមានជាភាគី គណបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ
California និ ងអតីតលេខាធិ ការហិរញ្ញិកសហរដ្ឋអាមេរិក George P. Shultz ។ ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកជួយបោះឆ្នោត
និ ងសន្យាថានឹ ងធ្វើការដ�ើម្បីឲ្យ រដ្ឋ California ដ៏ អស្ចារ្យរបស់ យ�ើ ង ឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចកាន់ តែខ្លាំ ងក្លា ថែមទ�ៀត។

P.O. Box #2600
Menlo Park, CA 94026

ទូរស័ ព្ទ៖ (650) 315-4956
អ៊ីមែល៖ greg@gregconlon.com
www.gregconlon.com
Facebook.com/gregconlonforstatetreasurer

Fiona Ma | ប្រជាធិ បតេយ្យ
ក្នុងនាមជា CPA ម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ អំពីច្បាប់ ពន្ធ និ ងនៅក្នុងតុល្យភាពថវិកា ខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់
គ្រាន់ ដ�ើ ម្បីបម្រើការជាហេរញ្ញិករដ្ឋចាប់ ពីថ្ងៃទី 1 ហ�ើយនឹ ងអាចគ្រប់ គ្រងការវិនិយោគរបស់ រដ្ឋ California
ដោយគណនេយ្យភាពពេញលេញ និ ងតម្លាភាព។ ខ្ញុំបានធ្វើជាគណនេយ្យករជំនាញ (CPA) តាំងពីឆ្នាំ 1992, ហ�ើយមាន
B.S. ផ្នែកគណនេយ្យ, M.S. ផ្នែកពន្ធដារ និង MBA ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ខ្ញុំតំណាងឲ្យ ការត្រួតម�ើល & ថ្លឹងអំណាច
និងគណនេយ្យភាពសាធារណៈ។ នោះហ�ើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនាំឲ្យមានការផ្លាស់ បតូ្រដ៏ ធំមួយ ដ�ើម្បីស្តា រមកវិញនូវទំនុក
ចិ ត្តនៅក្នុងគណៈកម្មការសមភាពរបស់ រដ្ឋ។ ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពថវិកានៅថ្នាក់មូលដ្ឋា ន នៅថ្នាក់រដ្ឋ
ិ ី ទិញ
អំ ឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំ ហ�ើយបានត្រួតពិនិត្យការប្រមូលចំ ណូលរដ្ឋចំនួន $60 ពាន់ លាន។ ខ្ញុំនឹងបង្កើតកម្មវធ
ផ្ទះជាល�ើកដំ បូងដ៏ មាំមួន ដ�ើម្បីឱ្យមានលំ នៅដ្ឋា នកាន់ តែងាយស្រួលសម្រាប់ ប្រជាពលរដ្ឋកាលី ហ្វូញ៉ាទាំងអស់ ។ ខ្ញុំនឹងធ្វើការ
សម្រួលប្រាក់កម្ចីបំណុលខ្ពស់ដល់ សិស្ស។ ខ្ញុំក�ើតមកមានបញ្ហាសុខភាពពីមុនស្រាប់ ហ�ើយខ្ញុំយល់ អំពីតម្វរូ ការបន្ទា ន់ ដោយ
ផ្ទាល់ ផ្នែកការថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាព មានលទ្ធភាពទទួលបាន និ ង មានលទ្ធភាពចំណាយបាន។ ដោយសារស្វា មី
ខ្ញុំជាអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ ខ្ញុំដឹងជាមុននូវសារៈសំ ខាន់ នៃការវិនិយោគល�ើក្ រុមសង្រ្គ ោះដំ បូងរបស់ យ�ើ ង។ ក្នុងនាមជាហិរញ្ញិករដ្ឋ
ខ្ញុំនឹងម�ើលការខុសត្រូវការវិនិយោគនៅក្នុង ផ្ទះសម្បែងដែលមានលទ្ធភាពចំណាយបាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សាលារ�ៀន
មន្ទីរពេទ្យ កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងគមនាគមន៍។ ខ្ញុំនឹងបន្តការពារលុយពន្ធរបស់ យ�ើ ង វិនិយោគដោយភាពឆ្លាតវៃដ�ើម្បីធា
នានូវការទាញចំ ណូលវិជ្ជមាន និ ងធ្វើឲ្យប្រាកដថារដ្ឋា ភិបាលធ្វើការប្រកបដោយ គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាព។ ខ្ញុំមានមោ
ទនភាពដែលមានការគាំទ្រពី សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Kamala Harris, សមាគមគ្រូបង្រៀនរដ្ឋ California,
អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអាជីពរដ្ឋ California និងសមាគមអាជីវកម្មខ្នាតតូចរដ្ឋ California។ ខ្ញុំនឹងមានកិតតិ្យសណាស់ កនុ្ងការទទួ
លបានការបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក។ អរគុណសំ រាប់ ការពិចារណារបស់ អ្នក។
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លំដាប់លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺត្រូវបានកំណត់ដ�ោយការចាប់ឈ្មោះដ�ោយព្រាវៗ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ន�ៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដ�ោយបេក្ខជន ហ�ើយមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវ
ឡ�ើយ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ជូន និងបង់ប្រាក់ដ�ោយស្ម័គ្រចិត្តពីបេក្ខជន។ បេក្ខជន ដែលមិនបានដាក់ស្នើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបង្ហាញន�ៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត។

80 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ បេក្ខជន

សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
អគ្គមេធាវ ី

• ក្នុងនាមជាប្រធានមន្រ្តីច្បាប់ របស់ រ
ដ្ឋ ធានាថាច្បាប់ រដ្ឋត្រូវបានអនុវត្ត 
និ ងស�៊ើ បអង្កេតសកម្មភាពក្លែងបន្លំ ឬខុសច្បាប់ ។

• ដឹ កនាំក្រសួងយុត្តិធម៌  ដែលផ្តល់សេវាកម្មច្បាប់ ដល់ រដ្ឋាភិបាលរ
បស់ រដ្ឋ ហ�ើយតំណាងឱ្យរដ្ឋក្នុងសំណុំរ�ឿងក្តីតុលាការរដ្ឋប្បវេណី 
និ ងព្រហ្មទណ្ឌ។

• ម�ើលខុសត្រូវភ្នា ក់ងារប្រតិបត្តិច្បាប់ រ ួមមានដូចជាមេធាវី
និ ងនគរបាលស្ រុកខោនធី ។

Steven Bailey | សាធារណរដ្ឋ
ក្នុងនាមជាចៅក្រមចូលនិ វត្តន៍ នៃតុលាការកំពូលរដ្ឋ California ខ្ញុំដឹងពីរប�ៀបរក្សាឲ្យពលរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា មានសុវត្ថិភាព
ពីបទឧក្រិដ្ឋ ហិង្សា ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានការក�ើនឡ�ើងដោយសារតែច្បាប់ គ្រោះថ្នា ក់ចំនួនបីដែលបានអនុម័តនៅ
ក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនេះ—សំណ�ើ ប្រជាមតិ 47, 57 និ ង AB 109 ។ ការពិសោធន៍ ដ៏គ្រោះថ្នា ក់ទាំ ងនេះ នាំទៅរកការដោះ
លែងជនល្មើសផ្លូវភេទមុនកាលកំណត់ កាត់បន្ថយទណ្ឌកម្មសម្រាប់ បទល្មើសជាច្រើន និ ងកាត់បន្ថយ ឬលុបបំ បា
ត់ឧបករណ៍សំខាន់ ៗដែលប្រើប្រាស់ ដោយចៅក្រមដ�ើម្បីរក្សាឲ្យបទឧក្រិដ្ឋគ្រោះថ្នា ក់—រ ួមទាំ ងសមាជិ កជនពាល
និ ងជនល្មើសដដែលៗ—នៅឆ្ងាយពីផ្ទះ និ ងភូមិសង្កាត់របស់ យ�ើ ង។ ស្ត្រី មនុស្សចាស់ និ ងយុវជន មានកំណ�ើ នក្លា យជា
ជនរងគ្រោះបទឧក្រិដ្ឋហិង្សា—បញ្ហានេះត្រូវតែបញ្ចប់។ អាទិភាពចម្បងរបស់ ខញុំ្កនុ្ងនាមជាអគ្គមេធាវី គឺសុវត្ថិភាព និ ងស
ន្តិសុខរបស់ ពលរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា ទាំ ងអស់ ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ អ្នកតស៊ូមតិជនរងគ្រោះពីបទឧក្រិដ្ឋ និ ងក្ រុមប្រតិបត្តិច្បាប់
រ ួមមាន សហជនរងគ្រោះបទឧក្រិដ្ឋរដ្ឋ CA សម្ព័ន្ធការពារប៉ូលីស Los Angeles សមាគមនគរបាលរង Los Angeles
សមាគមមន្ត្រីសន្តិភាពរដ្ឋ California នគរបាលខោនធី និ ងមេធាវីមណ្ឌល គាំទ្រខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអគ្គមេធាវីបន្ទាប់ របស់ រដ្ឋ
California ។ ក្នុងនាមជាចៅក្រមតុលាការកំពូលម្នា ក់ ខ្ញុំឃ�ើញជាមុន នៅពេលដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ឧក្រិដ្ឋកម្មមានប្រសិ ទ្ធ
ភាព ហ�ើយឥឡូវនេះវាធ្វើឲ្យយ�ើងខកចិ ត្ត។ ខ្ញុំដឹងច្បាស់ អំពីអ្វីដែលត្រូវតែធ្វើដ�ើម្បីការពារពលរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា ពីបទឧក្រិដ្ឋហិង្សា
រ ួមមាន ការធានាថាមនុស្សជាប់ បទឧក្រិដ្ឋលែងមានលទ្ធភាពទទួលបានអាវ ុធ និ ងស្ដា រសុវត្ថិភាពជូនគ្រប់ ភូមិសង្កាត់។ អគ្គមេ
ធាវីត្រូវតែស្ថិតនៅខាងល�ើការប្រកាន់ បក្សពួក។ នេះមិ នមែនជាចម្លើយអំ ពីលទ្ធិប្រជាធិ បតេយ្យ ឬចម្លើយអំ ពីសាធារណរដ្ឋទេ—
វាគឺជាចម្លើយអំ ពីសិ ទ្ធិកនុ្ងការធានាថា ពលរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា គ្រប់ រ ូប អាចមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅតាមដងផ្លូវ
នៅកន្លែងធ្វើការ និ ងនៅតាមផ្ទះរបស់ ពួកគេ។ ខ្ញុំមានកិតតិ្យសណាស់ កនុ្ងការទទួលបានការបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក។
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Xavier Becerra | ប្រជាធិ បតេយ្យ
ក្នុងនាមជាអគ្គមេធាវី និ ងជាប្រធានមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់ របស់ អ្នក ខ្ញុំនឹងប្រយុទប្ធ ្រឆាំង—និងយកឈ្នះ—ជូនពលរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា
និ ងគុណតម្លៃរបស់ យ�ើ ង។ ខ្ញុំនឹងប្រឆាំងអ្នកជួញដូរផ្លូវភេទ សមាគម NRA, Big Oil, ធនាគារធំ ៗ និ ងរដ្ឋបាល Trump ។ ខ្ញុំនឹ
ងកាត់ទោសជនពាលហិង្សាតាមដងផ្លូវ និ ងដកហូតយកកាំភ្លើងរាប់ ពាន់ ដ�ើ មចេញពីដងផ្លូវរបស់ យ�ើ ង។ ខ្ញុំនឹងប្រយុទប្ធ ្រឆាំង
មហាវិទ្យាល័ យរកចំ ណូលតាមបែបជញ្ជក់ឈាមដែលលួចពីនិស្សិតរបស់ យ�ើ ង។ ខ្ញុំបានប្ដឹង—Trump និងឈ្នះ—ដ�ើម្បីបញ្ឈប់
លោកពីការកាត់បន្ថយកិច្ចការពារគុណភាពខ្យល់ របស់ យ�ើ ង និ ងការរឹតត្បឹតលទ្ធភាពទទួលបានការពន្យារកំណ�ើតរបស់
ស្ត្រី។ ខ្ញុំបានប្រយុទប្ធ ្រឆាំង និងឈ្នះ ដ�ើម្បីការពា Dreamers—ជនអន្តោ ប្រវេសន៍ ដែលត្រូវបាននាំមកកាន់ សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងនាមជាកុមារតូច។ ហ�ើយខ្ញុំនៅក្នុងតុលាការដ�ើម្បីការពារសិ ទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពរបស់ ពលរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា។ ខ្ញុំ
ប្រយុទប្ធ ្រឆាំងនឹ ងសមរភូមិទាំ ងនេះដ�ើម្បីពលរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា ក្នុងនាមជាកូនប្ រុសជនអន្តោ ប្រវេសន៍ ជាមនុស្សដំ បូងក្នុងគ្រួ
សារខ្ញុំដែលបញ្ចប់ការសិ ក្សាពីសាកលវិទ្យាល័ យ ពីព្រោះ ពលរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា ទាំងអស់ សមតែនឹ ងទទួលបានឱកាសទទួលបា
នជោគជ័ យ។ បន្ទាប់ ពីសាលាច្បាប់ ខ្ញុំបានធ្វើការជាមេធាវីជំនួយផ្នែកច្បាប់ ដែលការពារក្ដីជូនអ្នកជំ ងឺផ្លូវចិ ត្ត ហ�ើយបន្ទាប់ មក
បម្រើជាអគ្គមេធាវីរងនៅក្នុងការិយាល័ យដំ បូងបំ ផុតដែលខ្ញុំដឹកនាំបច្ចុប្បន្ន។ បន្ទាប់ មកខ្ញុំបានទៅសភាដ�ើម្បីដឹ កនាំការប្រយុ
ិ ខ្ញុំ 
ទ្ធប្រឆាំងដ�ើម្បីការពារសន្តិសុខសង្គម និ ងមេឌី ឃារ។ ខ្ញុំកំពុងប្រយុទប្ធ ្រឆាំងដ�ើម្បីគុណតម្លៃរដ្ឋ California ពេញមួយជី វត
ហ�ើយខ្ញុំនឹង មិន ដកការទាមទារវិញឡ�ើយ ទោះបី វាជាអ្នកជួញដូរផ្លូវភេទ, Big Oil, សមាគម NRA, ឬ រដ្ឋបាលTrump
ក៏ដោយ។ ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលទទួលបានការគាំទ្រពីលោកអភិបាល Brown, គណបក្សប្រជាធិ បតេយ្យ, ស៊ា ររ៉ាបក្លឹប
California, ភាពជាឪពុកម្តា យដែលបានគ្រោងទុក (Planned Parenthood), សមមាគមប្រតិបត្តិច្បាប់ រដ្ឋ California
និ ងគិលានុប្បដ្ឋាករដ្ឋ California, គ្រូបង្រៀន និ ងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ។ ខ្ញុំមានកិតតិ្យសណាស់ ក្នុងការទទួលបានការបោះឆ្នោតរ
បស់ អ្នក។

777 South Figueroa Street,
Suite 4050
Los Angeles, CA 90017

ទូរស័ ព្ទ៖ (213) 250-3400
អ៊ីមែល៖ Info@XavierBecerra.com
XavierBecerra.com
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លំដាប់ លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺត្រូវបានកំណត់ដោយការចាប់ ឈ្មោះព្រាវៗ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដោយបេក្ខជន ហ�ើយមិ នត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវឡ�ើយ។
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ន
ជូ និងបង់ប្រាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយបេក្ខជន។ បេក្ខជនដែលមិនបានដាក់ស្ើសន េចក្តីថ្លែងការណ៍អាចមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ដ�ើម្បីបង្ហាញនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត។
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សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
ស្នងការធានារ៉ាប់រង

• ដឹ កនាំក្រសួងធានារ៉ាប់រង ដែលអនុវត្តច្បាប់ ធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ
California និ ងប្រកាន់ ខ្ជាប់ នូវបទបញ្ញតតិដ�ើ
្ ម្បីអនុវត្តច្បាប់ ។

• ផ្ដល់អាជ្ញាប័ ណ្ណ ធ្វើនិយ័តកម្ម និ ងពិនិត្យក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

• ឆ្លើយសំ ណួរសាធារណៈ និ ងពាក្យបណតឹ្ ងអំ ពីឧស្សាហកម្មធានា
រ៉ាប់រង។

Ricardo Lara | ប្រជាធិ បតេយ្យ
ជូនចំ ពោះពលរដ្ឋ California, ខ្ញុំសរសេរដ�ើម្បីចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវជំ ន�ឿស្នូល និ ងសាមញ្ញរបស់ ខ្ញុំ ពោលគឺអ្វីដែលយ�ើ
ងមានដូចគ្នាគឺសំខាន់ ជាងអ្វីដែលបែងចែកពួកយ�ើង។ ម្ដា យខ្ញុំគឺជាជាងកាត់ដេរ។ ឪពុកខ្ញុំគឺជាកម្មកររោងចក្រ។ ពួកគាត់ជ�ឿ
ជាក់ល�ើ គុណតម្លៃនៃការមានការធានារ៉ាប់រងល�ើផ្ទះដ៏ សមរម្យដែលពួកគាត់ខិតខំធ្វើការដ�ើម្បីទិញ និ ងល�ើរថយន្តដែលដឹ កពួ
កគាត់ទៅកាន់ កន្លែងការងារពួកគាត់។ ខណៈដែលពួកគាត់មានអាយុកាន់ តែច្រើ ន ពួកគាត់បានលះបង់ បន្តិចទ�ៀត ដ�ើម្បីទិ
ិ ។ ពួកគាត់បានទិញវា ពីព្រោះពួកគាត់ដឹងថាពួកគាត់មិនចង់ ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ អគ្គីភ័យ ការចូលលួច
ញការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវត
ជំ ងឺធ្ងន់ធ្ងរ មកបំ ផ្លា ញអ្វី ៗគ្រប់ យ៉ាងដែលពួកគាត់បានធ្វើការលះបង់ នោះទេ។ ជារ�ឿងក្រៀមក្រំ អស់ រយៈពេលជាច្រើនឆ្ំនា ពួក
គាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ កូនៗពួកគាត់បានឡ�ើយ។ ក្នុងនាមជាសមាជិ កព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ
California, ខ្ញុំបានចែងច្បាប់ ដ�ើ ម្បីផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់ ក្មេងចំ នួន 250,000 នាក់ ដែលពុំមានវា ដ�ើម្បីកំុឲ្យ
ឪពុកម្ដា យពួកគេប្រឈមនឹ ងភាពក្ស័យធន ប្រសិ នប�ើក្មេងនោះទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬមានជំ ងឺស្មុគស្មា ញអ្វី មួយ។ ខ្ញុំ
មានសេចក្ដីសោមនស្សយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំ ពោះសន្តិសុខដែលប្រជាជនត្រូវការ។ ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងដែលមាន
សុខភាពល្អ ស្មោះត្រង់ និ ងមានការប្រកួតប្រជែង គឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងចំ ណោមមធ្យោបាយសំ ខាន់ បំផុតក្នុងការផ្ដល់ស
ន្តិសុខដែលពួកយ�ើងទាំងអស់ គ្នាត្រូវការ។ ការងាររបស់ ស្នងការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ California គឺមានពីរយ៉ាង ពោលគឺធ្វើឲ្យ
ប្រាកដថា ការធានារ៉ាប់រងមានតម្លៃសមរម្យ ហ�ើយប្រសិ នប�ើយ�ើងត្រូវការប្រើប្រាស់ វា ការទាមទារសំ ណងរបស់ យ�ើ ង
នឹ ងត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងសមរម្យ។ ខ្ញុំមិនមានលុយធ្វើយុទនា
្ធ ការច្រើនដូចបេក្ខជនផ្សេងទ�ៀតទេ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំសូមអរគុណដ
ល់ អ្នកដែលអ្នកចំ ណាយពេលវេលាអានសារលិ ខិតនេះ និ ងពិចារណាអំ ពីបេក្ខភាពរបស់ ខ្ញុំ។ ដោយក្ដីស្មោះស្ម័គ្រ,
Ricardo Lara
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Steve Poizner | គ្មានគណបក្សអាទិភាព
ចាប់ ពីឆ្ំនា 2007-2011 ខ្ញុំបានបម្រើការជាស្នងការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ California ហ�ើយខ្ញុំកំពុងស្វែងរកការគាំទ្ររបស់ លោកអ្នក
សម្រាប់ អាណត្តិទី 2 នៃសេវាសាធារណៈ។ ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជាអ្នកឯករាជ្យ៖ ស្នងការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ California គឺជានិ យ័តក
រដែលទាមទារឲ្យមានឯករាជ្យភាពពីក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និ ងនយោបាយគណបក្សបក្សព័ន្ធ។ ជាមួយការគាំទ្ររបស់ លោកអ្នក
ខ្ញុំនឹងជាបេក្ខជនឯករាជ្យដំ បូងគេដែលត្រូវបានបោះឆ្នោ តជ្រើសតាំងទូទាំងរដ្ឋនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋ California។ វានឹ ងត្រួ
សត្រាយផ្លូវសម្រាប់ អ្នកដទៃទ�ៀតដែលធុញទ្រាន់ នឹងការឈ្លោះប្រកែក និ ងទាស់ ទែងគ្នារបស់ បក្សព័ន្ធ។ ខ្ញុំក៏នឹងបដិ សេធចំ
ិ គទានពីឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ យុទនា
ពោះការផ្ដល់វភា
្ធ ការរបស់ ខ្ញុំ ដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងអាណត្តិទីមួយរបស់
ខ្ញុំផងដែរ។ សាវតាខ្៖ញុំ ខ្ញុំមានកំណត់ត្រាតាមដានដែលបង្ហាញពីភាពជោគជ័ យរបស់ ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យឯកជន ដែលចាប់ ផ្ដើ ម
និ ងដឹ កនាំក្ រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេអស់ រយៈពេល 35 ឆ្ំនា នៅរដ្ឋ California (ឧ. ក្ រុមហ៊ុន SnapTrack របស់ ខ្ញុំ
បានបង្កើត GPS សម្រាប់ ទូរស័ ព្ទចល័ ត) ហ�ើយបច្ចុប្បន្ននេះ ខ្ញុំជាស្ថាបនិ កនៃក្ រុមហ៊ុនមិ នរកប្រាក់ចំណេញដែលផ្ដោត
ល�ើការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចច្នៃប្រឌិ តនៅរដ្ឋ California ភាគខាងត្បូង។ ហេតុអ្វីបានជាឥឡូវនេះឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទ�ៀត?
ពលរដ្ឋកាលី ហ្វូញ៉ា ប្រឈមនឹ ងបញ្ហាបន្ទា ន់ ៖ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានការធានារ៉ាប់រងមិ នគ្រប់ គ្រាន់ បានប្រឈមនឹ ងការក�ើតឡ�ើ
ងនូវចំ នួនភ្លើងឆេះព្រៃ និ ងទឹកជំ នន់ ការក�ើនឡ�ើងប្រាក់បុព្វលាភជាបន្តបន្ទា ប់ នៅក្នុងទីផ្សារធានារ៉ាប់រងសុខភាព និ ងការ
ក�ើនឡ�ើងនៃការគំរាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ី នធឺ ណិត។ កំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាស្នងការធានារ៉ាប់រង៖
យ�ើងបានសង្គ្រោះអ្នកប�ើកបរ និ ងម្ចាស់ ផ្ទះក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ជិត $2 ពាន់ លាន ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាធានារ៉ាប់រងទាបជាងមុន
ស្ដា របាន $30 លាន សម្រាប់ ជនរងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃដែល ថែមលុយខ្វះដោយក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង; សង្គ្រោះអ្នកបង់ ពន្ធ
$17 លាន ដោយកាត់ជាអចិ ន្ត្រៃយ៍ 13% នៃថវិកា (នោះគឺជាល�ើ កដំ បូង និ ងគ្មានការបញ្ឈប់ បុគ្គលិក!); ចាប់ មនុស្សជាង
2500 នាក់សម្រាប់ ការគៃបន្លំធានារ៉ាប់រង (កំណត់ត្រា!); និ ងស្ដា រធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ អតិថិជនស្លូតត្រង់ បន្ទា ប់ ពីក្ រុមហ៊ុនធា
នារ៉ាប់រងសុខភាពបានលុបចោលគោលនយោបាយដោយខុសច្បាប់ ។

អ៊ីមែល៖ StevePoizner@gmail.com
www.StevePoizner.com
លំដាប់ លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺត្រូវបានកំណត់ដោយការចាប់ ឈ្មោះព្រាវៗ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដោយបេក្ខជន ហ�ើយមិ នត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវឡ�ើយ។
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ន
ជូ និងបង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយបេក្ខជន។ បេក្ខជនដែលមិ នបានដាក់ស្ើសន េចក្តីថ្លែងការណ៍អាចមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ដ�ើម្បីបង្ហាញនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត។
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គណៈកមកា
្ម រនៃមណ្ឌលសមកមរ្ម បស់រដ ្ឋ CALIFORNIA
ខោនធីនៅក្នុងគណៈកម្មការនៃមណ្ឌលសមភាព
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
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Shasta
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Humboldt

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

Tehama
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Mendocino

Butte

Glenn

Sierra
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en
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cr
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មណ្ឌល 3
Los Angeles, San Bernardino, Ventura
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Sa
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មណ្ឌល 4
Imperial, Orange, Riverside,
San Bernardino, San Diego

Tuolumne

Mariposa

Sta

Madera

Merced

Santa Cruz

San
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Inyo

Fresno
Tulare
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Santa Barbara
Ventura

មណ្ឌល 1
មណ្ឌល 2
មណ្ឌល 3
មណ្ឌល 4

Los Angeles

Riverside

Orange

San Diego

Imperial

គណៈកម្មការនៃមណ្ឌលសមភាព
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សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
គណៈកម្មការពន្ធដារសមភាព

បម្រើ ការឱ្យគណៈកម្មការពន្ធដារសមភាព គណៈកម្មការពន្ធដារជាប់
ឆ្នោតរបស់ រដ្ឋដែល៖
• វាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ផលូ្វរថភ្លើងនិ យ័ត
និ ងសេវាសាធារណៈជាក់លាក់ និ ងវាយតម្លៃ និ ងប្រមូលពន្ធពីរថ
យន្តប�ើកបរល�ើផ្លូវរថភ្លើងសាធារណៈ។

• ម�ើលការខុសត្វរូ ការអនុវត្តការវាយតម្លៃរបស់ អ្នកវាយតម្លៃខោន
ធី ទាំង 58 របស់ រដ្ឋ។
• វាយតម្លៃ និ ងប្រមូលពន្ធល�ើភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់ កុល និ ងរ ួម
គ្នាគ្រប់ គ្រងពន្ធល�ើ អ្នកធានារ៉ាប់រង។

មណ្ឌល 1

Ted Gaines | សាធារណរដ្ឋ
ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរបស់ អ្នកនៅគណៈកម្មការពន្ធដារសមភាព ខ្ញុំនឹងធ្វើការដ�ើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ របស់ អ្នកបង់ ពន្ធទាំ
ងអស់ រក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ យ�ើ ងឱ្យរឹងមាំ និ ងបង្កើតការងារ។ ចំ ពោះក្ រុមគ្រួសារដែលពិបាកធ្វើការច្រើនពេក ក្តីសុបិនរបស់ រដ្ឋ
California ត្រូវបានប្រែក្លា យទៅជាសុបិន្តអាក្រក់មួយដោយអ្នកនយោបាយ Sacramento ដែលមានការវិនិចឆ័ យ
្ មិនល្អ
និ ងអាទិភាពខុសឆ្គង។ ប្រាក់រាប់ ពាន់ លានដុល្លា របានចំ ណាយប្រាក់ច្រើនល�ើគម្រោងឆ្កួតៗ ដូចជា San Francisco-to-L.A
។ រថភ្លើងល�ឿនបង្ហាញថាគ្មាននរណាម្នា ក់នៅក្នុង Sacramento កំពុងស្វែងរកអ្នកបង់ ពន្ធឡ�ើយ។ ខ្ញុំទទួលបានការគាំទ្រ
ពីសមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis ពីព្រោះខ្ញុំការពារសំ ណ�ើប្រ.មតិ 13 យ៉ាងមុតមាំ។ ខ្ញុំនឹងក្លា យជាអ្នកឃ្ំលា ម�ើលរប
ស់ អ្នកហ�ើយនឹ ងប្រយុទប្រឆា
្ធ
ំ ងដ�ើម្បីលុបចោលនូវពន្ធឧស្ម័ន និ ងរថយន្តថ្មីដែលហួសចំ ណាប់ អារម្មណ៍ដែលបានប៉ ះពាល់
ដល់ ហោប៉ៅរបស់ គ្សា
រួ រដែលមានជី វភាពមធ្យម។ ក្នុងនាមជាម្ចាស់ អាជី វកម្មខ្នា តតូចគ្រួសារអាជី វកម្មរបស់ ខញុំ្ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវ
បទពិសោធន៍ ផ្ទាល់ ជាមួយបទប្បញ្ញតិ្តរបស់ រដ្ឋាភិបាល។ ក្នុងនាមជាអ្នកតស៊ូមតិអ្នកបង់ ពន្ធខញុំធ្
្ ើ វការ ដ�ើម្បីបន្ថយវិក្កយបត្រ
ពន្ធរបស់ អ្នកកែតម្រូវបទបញ្ជា និ ងលុបចោលការបិទផ្លូវទៅកាន់ ការរីកចម្រើ នការងារហ�ើយនឹ ងបន្តធ្វើដូច្នេះនៅគណៈក
ម្មការពន្ធដារសមភាព។ ខ្ញុំនឹងប្រយុទប្រឆា
្ធ
ំ ងដ�ើម្បីលុបបំ បាត់កាកសំ ណល់ របស់ រដ្ឋាភិបាល កាត់បន្ថយថវិកា និ ងបញ្ឈប់
ការដំ ឡ�ើងពន្ធដែលក្លែងបន្លំដូចជាថ្លៃឈល
្នួ ។ ខ្ញុំជាពលរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា ជំ នាន់ ទីប្រាំ ប្តី និ ងឪពុក។ ខ្ញុំចង់ ឱ្យកូនៗរបស់ ខញុំ្
និ ងរបស់ អ្នកអាចមានលទ្ធភាពរស់ នៅ ធ្វើការ និ ងចិ ញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ ពួកគេនៅទីនេះ។ ខ្ញុំនឹងមានកិតតិ្យសណាស់ ក្នុងការទ
ទួលបាន ការបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក ហ�ើយសន្យាថានឹ ងតស៊ូដ�ើម្បីអ្នកដែលជាអ្នកបង់ ពន្ធ។ ចូលម�ើល www.tedgaines.com
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែម និ ងដឹ ងពីមូលហេតុដែលក្ រុមអ្នកបង់ ពន្ធ និ ងអតីតអ្នកតស៊ូមតិអ្នកបង់ ពន្ធនៅគណៈកម្មការពន្ធដារសម
ភាពគាំទ្រខ្ញុំ។ សូមអរគុណ។

1911 Douglas Blvd.
Ste. 85-122
Roseville, CA 95661

ទូរស័ ព្ទ៖ (916) 827-6115
អ៊ីមែល៖ ted@tedgaines.com
tedgaines.com

Tom Hallinan | ប្រជាធិ បតេយ្យ
គណៈកម្មការពន្ធដារសមភាពលែងចាំបាច់ ទ�ៀតហ�ើយ។ ខ្ញុំនឹងធ្វើការដ�ើម្បីបិទទ្វា រវា។ ប្រសិនប�ើអ្នកយល់ ស្រប
ខ្ញុំនឹងអបអរការពិចារណារបស់ អ្នក។ សូមអរគុណ, Tom Hallinan www.tomhallinan.com

P.O. Box 2145
Ceres, CA 95307

ទូរស័ ព្ទ៖ (209) 324-6205
អ៊ីមែល៖ tom4boe@gmail.com
www.tomhallinan.com

លំដាប់ លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺត្រូវបានកំណត់ដោយការចាប់ ឈ្មោះដោយព្រាវៗ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដោយបេក្ខជន ហ�ើយមិ នត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវ
ឡ�ើយ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ន
ជូ និងបង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយបេក្ខជន។ បេក្ខជន ដែលមិ នបានដាក់ស្ើសន េចក្តីថ្លែងការណ៍អាចមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ ដ�ើម្បីបង្ហាញនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត។

84 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ បេក្ខជន

សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
គណៈកម្មការពន្ធដារសមភាព
មណ្ឌល 2

Malia Cohen | ប្រជាធិ បតេយ្យ
កំពុងតែដំ ណ�ើ រការសម្រាប់ គណៈកម្មការពន្ធដារសមភាព ដ�ើម្បីដាក់ការប្រាក់សម្រាប់ ប្រជាជនមុនការប្រាក់ពិសេស។ ក្នុងនា
មជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យទីក្ រុង San Francisco ខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកតស៊ូមតិដែលមិនចេះភ័យខ្លា ចសម្រាប់ ប្រជាជ
នដែលកំពុងធ្វើការ ការពារប្រាក់ឈល
្នួ អប្បបរមា $15, វិនិយោគនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងដែលមានលទ្ធភាពចំ ណាយ ប្រយុទប្រ
្ធ
ឆាំងដ�ើម្បីសិទ្ធិបង្កើតកូន, និ ងតស៊ូមតិដ�ើម្បីផ្ដល់ជូនគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលទាបជាមួយនឹ ងការថែទាំសុខភាព។ ខ្ញុំគឺជាបេ
ក្ខជនតែមួយរ ូបគត់នៅក្នុងការប្រណា
ំ ងប្រជែងនេះ ដែលមានបទពិសោធន៍ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវការដ�ើម្បីទទួលលទ្ធផល។
ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការថវិកា និ ងហិរញ្ញវត្ថុ ខ្ញុំម�ើ លការខុសត្វរូ ថវិកា $11 ពាន់ លាន និ ងគ្រប់ គ្រងវិធានការពន្ធ
ថ្លៃឈល
្នួ ប្រាក់ចំណូល ការអភិវឌ្ឍឡ�ើងវិញ និ ងអចលនទ្រព្យរបស់ ទីក្ រុង។ ប្រសិនប�ើជាប់ ឆ្នោត, ខ្ញុំនឹងនាំមកនូវ តម្លាភាព
គណេនយ្យភាព និងភាពយុតតិធ
្ ម៌ ជូនគណៈកម្មការពន្ធដារសមភាព និ ងជំ រ ុញខ្លាំ ងក្លាដ�ើម្បីបង្កើតនូវស្តង់ ដារ និ ងបទប
ញ្ជាដែលទប់ ស្កា ត់ការកេងប្រវ ័ញប្រ
្ច ព័ន្ធពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យរបស់ យ�ើ ង។ ជាមួយនឹ ងបទពិសោធន៍ ជាងបីទសវត្សរ៍ផ្នែក
សេវាសាធារណៈ ខ្ញុំមានកំណត់ត្រាតាមដានបង្ហាញភ័សតុតា
្ ងអំ ពីការប្រាក់ពិសេស។ ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបាននាំមុខ
គេផ្នែកនី តិកម្មក្នុងការហាមប្រាមផលិ តផលមានជាតិថ្នាំ ជក់នៅទីក្ រុង San Francisco យកឈ្នះល�ើក្ រុមហ៊ុនថ្នាំ ជក់ធំៗ
Big Tobacco ដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយវិសមាមាត្រទៅកាន់ យុវជន សហគមន៍ ស្បែកខ្មៅ និ ងបុគ្គលដែលជា
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer, LGBTQ+)។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាខ្ញុំត្វរូ បានការគាំទ្រ
ពី សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Kamala Harris, គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ California, អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអាជីពរដ្ឋ
California, សហព័នគ្រូ
្ធ បង្រៀនរដ្ឋ California, សមាគមគិលានុប្បដ្ឋាករដ្ឋ California, AFSCME California, Equality
California, និ ងមេដឹ កនាំទូទាំងរដ្ឋ។ នៅក្នុងឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រនេះភាពជាអ្នកដឹ កនាំដ៏ រង
ឹ មាំគឺសំខាន់ ជាងពេលណាទាំងអ
ស់ ។ ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរ ួចជាស្រេចដ�ើម្បីទទួលយកបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់ ដែលប្រជាពលរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា កំពុងជួបប្រទះ និ ងប្រយុទប្រ
្ធ
ឆាំងសម្រាប់ ក្ រុមគ្រួសារដែលកំពុងធ្វើការ។ ស្វែងយល់ បន្ថែមនៅ www.electmalia.com ។

2201 Broadway St., Suite M-2
Oakland, CA 94612

Tel: (415) 769-6285
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Mark Burns | សាធារណរដ្ឋ
វាគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់ស្ថា នភាពដដែលនៃ ‘ពន្ធកាន់ តែច្រើននឹ ងកែខៃបញ្ហារបស់ យ�ើ ង។’ អ្នកបង់ ពន្ធរដ្ឋ California
មានបន្ទុកខ្ពស់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រដ៏ ស្មោះត្រង់ និ ងរយៈពេលវែងនៃសំ ណ�ើប្រជាមតិ 13
និ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិ 60 & 90 (ការផ្ទេរមូលដ្ឋា នពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យសម្រាប់ ព្រឹទ្ធាចារ្យ) ខ្ញុំនឹងធ្វើការដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយ�ើ ង
កាន់ តែមានយុតតិ្ធម៌ សម្រាប់ អ្នកទាំងអស់ គ្នា។ អស់ រយៈពេល 32 ឆ្នាំ កន្លងមកហ�ើយ ខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងអាជី វកម្មអចលន
ទ្រព្យលំ នៅដ្ឋា ននៅ Silicon Valley និ ងម�ើលឃ�ើញថាពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ និ ងពន្ធល�ើ ការលក់ឈានដល់ កម្រិតដែលគួរតែ
គាំទ្រដល់ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ California បានល្អនៅពេលអនាគត និ ងដាក់បញ្ចូលអតិរេក និ ងធនបម្ រុង។ ផ្ទុយមកវិញ យ�ើងឃ�ើ
ិ
ញពីកិច្ចប្រឹ ងប្រែងជាប់ ជានិ ច្ចក្នុងការដំ ឡ�ើងពន្ធបន្ថែម និ ងដោយគ្មានគោលបំ ណងសំ ខាន់ ក្រៅតែពីដកយកមូលនិ ធិមកវញ
ដោយបានចំ ណាយក�ើនឡ�ើង និ ងមានការប្ដេជ្ញា ចិ ត្តជ្ រុលហួសហេតុពីតំណាងរាស្ត្រ និ ងអ្នកធ្វើច្បាប់ ។ ខ្ញុំនឹងប្រយុទដ�ើម្បីកែ
ល
្ធ
ម្អគណនេយ្យភាព និ ងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងគណៈកម្មការពន្ធដារសមភាព។ ខ្ញុំបានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការម�ើលការខុសត្វរូ
ពលរដ្ឋសម្រាប់ មណ្ឌលសិក្សាធិ ការថ្នា ក់ K–8 និ ងថ្នា ក់ទី 9–12 នៅក្នុងសហគមន៍ ខញុំ្អស់ រយៈពេលជិ តមួយទសវត្សរ៍កន្លងម
កហ�ើយ។ ខ្ញុំបានប្រយុទប្រឆា
្ធ
ំ ង (ពីរដង) នៅក្នុងខោនធី កំណ�ើ តខ្ញុំផ្ទាល់ ដ�ើម្បីអភិរក្ស សំ ណ�ើប្រ.មតិ 90 សម្រាប់ ព្រឹទ្ធាចារ្យ។
ខ្ញុំទទួលបន្ទុកពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ និ ងផលប៉ ះពាល់ របស់ វាទៅល�ើគ្រួសារ និ ងបុគ្គលជារ�ៀងរាល់ ថ្ងៃ។ លទ្ធភាពចំ ណាយល�ើ
ផ្ទះសម្បែងប៉ ះពាល់ ទៅល�ើមនុស្សគ្រប់ គ្នា និ ងមួយផ្នែកធំ នៃពន្ធ ល�ើអចលនទ្រព្យ។ វាគឺជាពេលដែលត្រូវជ្រើសរ�ើសនរណាម្នា
ក់ដែលយល់ ពីបញ្ហា ហ�ើយនឹ ងខិតខំគ្រប់ បែប យ៉ាងដ�ើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកដែលយ�ើងទាំងអស់ គ្នាប្រឈមនៅក្នុងការរស់ នៅរដ្ឋ
California។ សូមចូលម�ើល www.burnsforboe2018.com សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម។

1601 So. De Anza Blvd.,
Suite 150
Cupertino, CA 95014

ទូរស័ ព្ទ៖ (408) 777-9997
អ៊ីម៉េល៖ mark@markburns.com
www.burnsforBOE2018.com

លំដាប់ លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺត្រូវបានកំណត់ដោយការចាប់ ឈ្មោះដោយព្រាវៗ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដោយបេក្ខជន ហ�ើយមិ នត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវ
ឡ�ើយ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ន
ជូ និងបង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយបេក្ខជន។ បេក្ខជន ដែលមិ នបានដាក់ស្ើសន េចក្តីថ្លែងការណ៍អាចមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ ដ�ើម្បីបង្ហាញនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត។
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Tony Vazquez | ប្រជាធិ បតេយ្យ
គ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ បេក្ខជនទេ។

G. Rick Marshall | សាធារណរដ្ឋ
ខ្ញុំជា CFO នៃបណ្ដា ញសកម្មភាពអ្នកបង់ ពន្ធរដ្ឋ California ។ កិច្ចប្រឹ ងប្រែងរបស់ យ�ើ ងបានសង្គ្រោះលុយអ្នកបង់ ពន្ធ
ដែលមិនបានប្រាប់ ដោយជី កកកាយរកភាពខ្ជះខ្ជា យ និ ងអំ ព�ើពុករលួយនៅក្នុងការចំ ណាយសាធារណៈ។ នៅពេលជាប់
ឆ្នោតជាគណៈកម្មការពន្ធដារសមភាពរដ្ឋ (BOE) ខ្ញុំនឹងធ្វើការដោយថ្លៃថ្នូរដ�ើម្បីការងារលុយអ្នកបង់ ពន្ធរបស់ យ�ើ ងពីភាព
ខ្ជះខ្ជា យ និ ងអំ ព�ើពុករលួយស្រដ�ៀងគ្នានេះ។ ខ្ញុំគឺជាស្វាមី ឪពុក និ ងស្នងការផែនការ។ សំ ខាន់ ជាងគេបំ ផុត ដូចអ្នកដែរ
ខ្ញុំគឺជាអ្នកបង់ ពន្ធម្នា ក់។ ការការពារសុចរិតភាពនៃ BOE របស់ យ�ើ ងគឺខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។ ក្នុងនាមជាសមាជិ ក BOE
មួយរ ូប មូលដ្ឋា ននៃសេវារបស់ ខញុំ្នឹងជា “សេវាសាធារណៈ” មិនមែនជា “សេវាផ្ទាល់ ខ្លួនឯង” ឡ�ើយ។ វាដឹ កនាំខ្ញុំនៅពេលរៃអ
ង្គាសមូលនិ ធិសម្រាប់ Muscular Dystrophy ផ្ដល់អំណោយជូនកូនអ្នកជាប់ ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែល
និ ងត្រួតពិនិត្យបុរស និ ងស្ត្រីវ ័យក្មេងតាមរយៈ Junior Achievement ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ទាំងអស់ របស់ ខញុំន្ ៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមូល
ដ្ឋា ន ដែលសេវាដំ បូងគឺជាស្នងការទឹក ហ�ើយបន្ទាប់ មកទ�ៀតជាស្នងការផែនការ ខ្ញុំមិ ន ដែល ធ្លា ប់ ស្ថិ តក្រោមការស
ង្ស័យដោយការស�៊ើ បអង្កេតដោយរដ្ឋ និ ង/ឬ សហព័ន្ធឡ�ើយ។ ខ្ញុំមិ នធ្លា ប់ ជា គោលដៅនៃការស�៊ើ បអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម
ឡ�ើយ។ ភាពស្មោះត្រង់។ សុចរិតភាព។ តម្លាភាព។ សេវាសាធារណៈ។ វាគឺជាអ្វីដែល Rick Marshall សន្យាជូនអ្នក។ ខ្ញុំ
គាំទ្រការលុបបំ បាត់ពន្ធល�ើហ្កាស និ ងប្រឆាំងពន្ធល�ើ កញ្ចប់ទឹកភ្លៀងព្រិល។ ខ្ញុំនឹងការពារ និ ងគាំទ្រសំ ណ�ើប្រ.មតិ 13។
ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជា PAC នៃសមាគមអ្នកបង់ ប្រាក់ Howard Jarvis បានផ្ដល់កិតតិ្យសដល់ ខញុំ្ជាមួយនឹ ងការគាំទ្ររបស់
ពួកគេ។ ចំ ណាត់ថ្នា ក់នយោបាយបានធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័ យ។ ប្រសិនប�ើអ្នកឈឺ ដោយសារតែនយោបាយជាធម្មតា ជាមួយរដ្ឋាភិបា
លដែលខ្ជះខ្ជា យលុយពន្ធរបស់ អ្នក—គិតពន្ធថ្លៃពេក ប៉ុន្តែដោះស្រាយបានតិចតួច—បោះឆ្នោតគាំទ្រ G. Rick Marshall ធ្វើ
ជាគណៈកម្មការពន្ធដារសមភាពរដ្ឋ។ ត�ើខ្ញុំអាចសុំការបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកបានទេ?
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លំដាប់ លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺត្រូវបានកំណត់ដោយការចាប់ ឈ្មោះដោយព្រាវៗ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដោយបេក្ខជន ហ�ើយមិ នត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវ
ឡ�ើយ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ន
ជូ និងបង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយបេក្ខជន។ បេក្ខជន ដែលមិ នបានដាក់ស្ើសន េចក្តីថ្លែងការណ៍អាចមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ ដ�ើម្បីបង្ហាញនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត។
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Mike Schaefer | ប្រជាធិ បតេយ្យ
ជួប Mike Schaefer មានការសិក្សាល្អបំផុត មានបទពិសោធន៍ ច្រើនបំ ផុត មានការអប់ រំ UC Berkeley, Notre Dame,
USC, San Diego State និ ង Georgetown មន្រ្តីច្បាប់ នៃរដ្ឋាភិបាលក្ រុង ខោនធី រដ្ឋ និ ងសហព័ន្ធពីព្រះរាជអាជ្ញាសមាជិ
កក្ រុមប្រឹក្សាដល់ គណៈកម្មការមូលប័ ត្រ និ ងជួញដូរ (SEC) និ ង California ស�៊ើ បអង្កេតមូលបត្រសមាជិ កគណៈកម្មកា
រសុខាភិបាលសាធារណៈ, គូប្រជែងដែលមានបទពិសោធន៍ ទទួលបានជោគជ័ យក្នុងការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅចំ ពោះ
គណៈកម្មការពន្ធដារសមភាព។ ត្រូវបានគាំទ្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមុនដោយមន្រ្តីនគរបាលសមាគមមន្រ្តីនគរបាលខោន
ធី ។ គាំទ្រ សមាគមអ្នកបង់ពន្ធ Howard Jarvis ដែលការពារយ�ើងទាំងអស់ គ្នាពីការក�ើនឡ�ើងដោយអយុតតិ្ធម៌ នៅក្នុងព
ន្ធដារណាមួយរបស់ យ�ើ ង។ អ្នកដ�ើមកំណ�ើ តនៃ San Diego ដែលជាអ្នកជំ នួញដ៏ មានការប្រកួតប្រជែងម្នា ក់ដឹងពីរប�ៀប
ដែលត្រូវប្ រុងប្រយ័ ត្នថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់ ជាន់ ថ្នា ក់គោរពម្ចាស់ ផ្ទះ និ ងអ្នកជំ នួញតូចតាច។ វាគ្មិនញឹ កញាប់ នៅក្ រុមពលរដ្ឋ។
មេដឹ កនាំកាតូលិកសកម្ម។ កូនប្ រុសជោគជ័ យ Derek នៅក្នុងការគ្រប់ គ្រងមហោស្រពតន្ត្រី Coachella (ជួបជាមួយក្ រុម
Beatle និ ង Rolling Stones)។ Mike បានធ្វើការជាមួយមេដឹ កនាំមកពី Dr. Seuss រហូតដល់ Dr. Salk, លោកអភិបាល
Brown & Brown រហូតដល់ Reagan; អ្នកសម្ដែងចាប់ ពី Bob Hope រហូតដល់ គំរ ូអ្នកប្រដាល់ Archie Moore,
LL Cool J, មិត្តរ ួមថ្នា ក់ Frank Zappa, Debbie Reynolds។ ទទួលស្គា ល់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ យុតតិ្ធម៌ ក្នុងច្បាប់ បោះ
ឆ្នោតដែលទទួលខុសត្វរូ ចំ ពោះការចុះបញ្ជីឈ្មោះមិ នតាមលំ ដាប់ អក្សរក្រម នៃបេក្ខជននៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតរដ្ឋ California
តម្រូវឱ្យមានសមរភូមិលេងស្មើគ្នា។ អ្នកគាំទ្រ, San Diego បេសកកម្មសង្គ្រោះសត្វ។

4494 Mentone St. #12
San Diego, CA 92107

ទូរស័ ព្ទ៖ (213) 479-6006
អ៊ីម៉េល៖ oz.blueman@yahoo.com
equalization4.org

Joel Anderson | សាធារណរដ្ឋ
ចូលម�ើល taxpayersforanderson.com សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម។ នៅឆ្នាំ 1978, Howard Jarvis បានសរសេរ
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 13, ហ�ើយបន្ទាប់ ពីវាត្រូវបានអនុម័ត លោកបានបង្កើតសមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis
ដ�ើម្បីការពារសំ ណ�ើប្រ.មតិ 13 និ ងអ្នកបង់ ពន្ធពីគោលនយោបាយយកពន្ធដោយបំ ពាន។ (hjta.org) Joel Anderson ទទួ
លបានការគាំទ្រពីអ្នកការពារសំ ណ�ើប្រ.មតិ 13 ឈានមុខគេរបស់ រដ្ឋ California, សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis ។
Anderson នឹ ងបន្តការពារសិទ្ធិសំ ណ�ើប្រ.មតិ13 របស់ យ�ើ ង និ ងចូលរ ួមជាមួយគ្រួសារដែលកំពុងធ្វើការប្រ
ឆាំងនឹ ងកំណ�ើ នពន្ធ ពីព្រោះបុគ្គលគ្រប់ រ ូបសមតែនឹ ងទទួលបានការប្រព្រឹត្តជាមួយដោយស្មើភាព។ គេហៅលោកថា
“ដួងតារាសម្រាប់អ្នកបង់ពន្ធ” ដោយប្រធានសមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis ហ�ើយទទួលបានចំ ណាត់ថ្នា ក់ច្បា
ប់ ខ្ពស់បំផុតរបស់ ក្ រុម។ ល�ោកដឹកនាំការប្រឆាំងនឹងកំណ�ើនពន្ធល�ើហ្កាស ពីព្រោះវាគឺជារ�ឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើ—ដ�ើ
ម្បីក្រោកឈរតំណាងឲ្យប្រជាជនដែលប្រឆាំងនឹ ងការផ្ដល់មូលនិ ធិចំពោះការប្រាប់ អាថ៌ កំបាំងការប្រាក់ពិសេស។ លោ
កទទួលបានចំ ណាត់ថ្នា ក់កិតតិ្យសខ្ពស់បំផុតពីសមាគមអ្នកបង់ ពន្ធរដ្ឋ California, សហព័ន្ធអាជីវកម្មឯករាជ្យជាតិនិង
សភាពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ California សម្រាប់ ការងាររបស់ លោកក្នុងការជួយឲ្យការងារ និ ងសេដ្ឋកិច្ចរក
ី ចម្រើ ន។
លោកទទួលបានឈ្មោះថា “អ្នកធ្វើច្បាប់ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ California ប្រចាំឆ្នាំ” ដោយ សមាគមអាជីវកម្មខ្នាតតូចរដ្ឋ California
និ ង តុមូលអាជីវកម្មខ្នាតតូចរដ្ឋ California សម្រាប់ ភាពជាអ្នកដឹ កនាំរបស់ លោកដែលធ្វើការដ�ើម្បីជំ រ ុញអាជី វកម្មខ្នា តតូច
និ ងបង្កើតឱកាសអាជី ព។ លោកមានការទទួលស្គា ល់ ជាមួយនឹ ងពានរង្វា ន់ កិតតិ្យសផ្នែក “អ្នកធ្វើច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំ” ចំនួនប្រាំមួយ
ពី អតីតយុទ្ធជនអាមេរិក, ទាហានអាមេរិក, ក្រុមប្រឹក្សាអតីតយុទ្ធជនមេបញ្ជាការរដ្ឋ California, នាយកដ្ឋានអតីតយុទ្ធជនស
ង្គ្រាមក្រៅប្រទេសរដ្ឋ California, អតីតយុទ្ធជនអាមេរិកន�ៅវ�ៀតណាម, និ ង សមាគមមន្ត្រីយ�ោធាអាមេរិក
ក្ រុមប្រឹក្សាធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ California ដ�ើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍ អតីតយុទជ
្ធ ន និ ងការពារពួកគេពីពន្ធអយុតតិ្ធម៌ ។ លោកទទួ
លបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័ យពហុបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ California, Pomona ខណៈពេលធ្វើកា
រពេញម៉ោ ងជាអ្នកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ សមាគម ប្រាក់សន្សំ និ ងប្រាក់កម្ចីសហព័ន្ធទីមួយ Pomona ។ ការអប់ រំ &
បទពិសោធន៍ —បេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិពេញលេញបំ ផុតសម្រាប់ ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលពន្ធដារសមកម្ម ជាមួយនឹ ងបទ
ពិសោធន៍ អាជី វកម្មរាប់ ទសវត្សរ៍ និ ងកំណត់ត្រាសាធារណៈដែលការពារអ្នកបង់ ពន្ធ។

ទូរស័ ព្ទ៖ (619) 204-2200
អ៊ីម៉េល៖ ande434@cox.net
taxpayersforanderson.com
លំដាប់ លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺត្រូវបានកំណត់ដោយការចាប់ ឈ្មោះដោយព្រាវៗ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដោយបេក្ខជន ហ�ើយមិ នត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវ
ឡ�ើយ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ន
ជូ និងបង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយបេក្ខជន។ បេក្ខជន ដែលមិ នបានដាក់ស្ើសន េចក្តីថ្លែងការណ៍អាចមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ ដ�ើម្បីបង្ហាញនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត។
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សេចកថតី ្ ្ង
លែ ការណ៍របស់បេកជ
្ខ ន
ស្នងការអប់រំសាធារណៈ (ការិយាល័យគ្មា នបក្សព័ន)្ធ

• ក្នុងឋានៈជានាយកសាលាសាធារណៈរបស់ រដ្ឋ ផ្តល់នូវទិសដៅគោលន
យោបាយអប់ រដ
ំ ល់ សាលារ�ៀនក្នុងមូលដ្ឋាន ហ�ើយធ្វើការជាមួយសហគ
មន៍ អប់ រដ�ើ
ំ ម្បីបង្កើនការបំ ពេញការងារផ្នែកអប់ រ។
ំ

• ដឹ កនាំនាយកដ្ឋានអប់ រំ និ ងអនុវត្តគោលនយោបាយដែលកំណត់ដោយ
ក្ រុមប្រឹក្សាអប់ ររំ បស់ រដ្ឋ។
• បម្រើជាអតីតសមាជិ កពេញច្បាប់ នៃក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃប្រព័ន្ធអប់ រជា
ំ
ន់ ខ្ពស់របស់ រដ្ឋ។

Tony K. Thurmond
ខ្ញុំកំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់ អ្នកម�ើលការខុសត្រូវរដ្ឋនៃការបង្រៀនសាធារណៈ ពីព្រោះខ្ញុំជ�ឿថា សាលារ�ៀនសាធារណៈដែលមាន
ិ របស់ ខញុំ្ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យ
គុណភាពខ្ពស់គឺជាគន្លឹះទៅនឹ ងអនាគតរបស់ California។ ការអប់ របា
ំ នសង្គ្រោះជី វត
ខ្ញុំយកឈ្នះល�ើ ការចាប់ ផ្ើ ដមបន្ទា បខ្លួន។ ខ្ញុំត្វរូ បានចិ ញ្ចឹមដោយអ្នកម្តា យតែម្នា ក់ឯងដែលបានធ្វើនិរប្រវេសន៍ ពីប្រទេស
ប៉ា ណាម៉ា ឱ្យក្លា យជាគ្រូបង្រៀនម្នា ក់។ គាត់បាត់បង់ ការតស៊ូរបស់ គាត់ទៅនឹ ងជម្ងឺមហារីក នៅពេលខ្ញុំមានអាយុទ�ើបតែ 6
ឆ្ំនា ដូច្នេះខ្ញុំបានធំ ធាត់ដោយគិតថា មហាវិទ្យាល័ យគឺមិនអាចឈានទៅដល់ ឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែជាមួយជំ នួយរបស់ គ្ប
រូ ង្រៀន
គាំទ្រ និ ងការអប់ រសា
ំ ធារណៈដ៏ រង
ឹ មាំ ខ្ញុំបានក្លា យជាប្រធានក្ រុមនិ ស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័ យរបស់ ខញុំ្ និ ងបានបន្តរកបា
ិ សម្រាប់ យុវជន និ ងគ្រួសារ ខ្ញុំបានចំ ណាយពេៈល
នសញ្ញាប័ ត្រអនុបណឌិ្ តចំ នួនពីរ។ ក្នុងនាមជាអ្នកគាំពារពេញមួយជី វត
ិ បន្ទា ប់ ពីសាលារ�ៀន និ ងប្រឹក្សាយុវជនដែ
12 ឆ្ំនា ធ្វើការនៅសាលារ�ៀន និ ងបានចាប់ ផ្តើ មអាជីពរបស់ ខញុំ្ដំណ�ើ រការកម្មវធី
លស្ថិតក្នុងហានិ ភ័យ។ ខ្ញុំមានមោទនភាពបម្រើល�ើក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលមណ្ឌលសិ ក្សាធិ ការរ ួបរ ួម West Contra Costa,
ក្ រុមប្រឹក្សាក្ រុង Richmond ហ�ើយឥឡូវនេះក្នុងសភារដ្ឋ California។ ក្នុងនាមជាអ្នកម�ើលការខុសត្រូវ ខ្ញុំនឹងធ្វើការដ�ើម្បីធា
នាថាកុមារនៅ California មានការចូលទៅកាន់ សាលារ�ៀននៅសង្កា ត់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ដ�ើម្បីសម្រេចបានការនោះ
ខ្ញុំនឹង៖ 1) ធ្វើទន�
ំ ើបកម្មកម្មវិធីសិក្សារបស់យ�ើង ដ�ើម្បីរ�ៀបចំ សិស្សសម្រាប់ ការងារក្នុងការលូតលាស់ ឆាប់ រហ័សរបស់ យ�ើ ង
ិ យាសាស្រ្ត
នៅសេដ្ឋកិច្ចសហវត្សទី 21 នេះ —2) ធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងដល់ការអប់រំ បណតុះ
្ បណ្តា លការងារវិជ្ជាជី វៈ ការបញ្ជាក់វទ្
បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម សិ ល្បៈ និ ងគណិតវិទ្យា—3) វិនិយ�ោគល�ើគ្រូបង្រៀនរបស់យ�ើង ដោយដំ ឡ�ើងប្រាក់ឈលរបស់
ពួកគេ
្នួ
ដោយផ្តល់ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជី វៈ និ ងដោយផ្តល់ឱ្យគ្រូបង្រៀននូវលំ នៅដ្ឋានដែលល្មមអាចចំ ណាយបាន ដ�ើម្បីឱ្យពួកគេអាចល្មមចំ
ណាយបានក្នុងការរស់ នៅក្នុងបណ្តាសហគមន៍ កន្លែងដែលពួកគេបង្រៀន—4) ផ្តល៉អាទិភាពដល់ការគិតហ្មត់ចត់មិនមែនប
ង្រៀនសម្រាប់ ការធ្វើតេស្តឡ�ើយ និ ង—5) ប្រយុទ្ធប្រឆាំងដ�ើម្បីបញ្ឈប់រប�ៀបវារៈប្រឆាំងនឹងការអប់រំរបស់ Betsy
DeVos ពីក្មេងៗ California ដែលរងគ្រោះថ្នាក់។ ខ្ញុំត្វរូ បានគាំទ្រដោយ ព្រឹទ្ធបុរសសហរដ្ឋអាមេរិក Kamala Harris,
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ California, អ្នកម�ើលការខុសត្រូវបច្ចុប្បន្ន Tom Torlakson, សម្ព័ន្ធភាពជាឳពុកម្តាយ California
ដែលបានគ្រោងទុក, Sierra Club, សមភាព California, Los Angeles Times, Sacramento Bee, គ្រូបង្រៀន,
គិលានុបដ្ឋាយិកា, អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនិ ងច្រើនបន្ថែមទ�ៀត។

P.O. Box 2145
Richmond, CA 94802

ទូរស័ ព្ទ៖ (510) 859-3241
អ៊ីមែល៖ tony@tonythurmond.com
TonyThurmond.com
facebook.com/Tony.Thurmond

Marshall Tuck
ក្នុងនាំជាកូនប្ រុសរបស់ គ្ប
រូ ង្រៀនសាលារ�ៀនសធារណៈ ផលិ តផលរបស់ សាលារ�ៀនសាធារណៈ
និ ងឳពុកម្តា យសាលារ�ៀនសាធារណៈ ខ្ញុំជ�ឿយ់ា ងមុតមាំល�ើអំ ណាចសាលារ�ៀនសាធារណៈ។ ប៉ុន្តែសាលារ�ៀនសាធារណៈ
រដ្ឋ California ត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធេង ដ�ើម្បីផ្តល់ឱ្យសិ ស្ស ទាំងអស់ នូវការអប់ រដែ
ំ លពួកគេសមនឹ ងទទួលបាន។ ខ្ញុំកំ
ពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់ អ្នកម�ើលការខុសត្រូវរដ្ឋ ពីព្រោះខ្ញុំបានដឹ កនាំប្រព័ន្ធសាលារ�ៀនសាធារណៈដែលបានផ្តល់ជូនលទ្ធ
ផលពិតប្រាកដសម្រាប់ កូនៗ។ ធ្វើការជាមួយគ្រូបង្រៀន និ ងឪពុកម្តា យ យ�ើងបានដាក់ប្រាក់មូលនិ ធិបន្ថែមទៅបន្ទប់រ�ៀន
កាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យ ហ�ើយបានត្រៀមបម្ រុងសិ ស្សច្រើនទ�ៀតសម្រាប់ មហាវិទ្យាល័ យ និ ងអាជីព។ ខ្ញុំបានជួយបង្កើត
10 សាលាវិទ្យាល័ យសាធារណៈថ្មីៗក្នុងសង្កា ត់ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ហ�ើយ 8 សាលាក្នុងចំ ណោមវាត្រូវបានផ្តល់ចំ
ណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំ ណោមសាលាវិទ្យាល័ យកំពូលៗនៅអាមេរិកដោយ ព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក និងរបាយការណ៍ពិភពល�ោក។
នៅពេលខ្ញុំដឹកនាំកិច្ចប្រឹ ងប្រែងដ�ើម្បីបង្វែរសាលារ�ៀនសាធារណៈដែលកំពុងតស៊ូនៅទីក្ រុង Los Angeles យ�ើង បានល�ើ
កកម្ពស់អត្រាបញ្ចប់ការសិក្សាឱ្យបានច្រើនជាង 60% ហ�ើយមានការរីកចំរ�ើនផ្នែកសិក្សាធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធសាលាធំៗ ន�ៅរដ្ឋ
California។ "មហាវិទ្យាល័ យមាតាបិ តា" របស់ យ�ើ ង បានក្លា យជាគំរ ូទូទាំងរដ្ឋសម្រាប់ ឲ្យឪពុកម្តា យចូលរ ួមកាន់ តែច្រើ ននៅ
ក្នុងការអប់ រក
ំ ូនៗរបស់ ពួកគេ។ ក្នុងនាមជាស្នងការអប់ ររំ ដ្ឋ ខ្ញុំនឹងក្រោកឈរតតាំងនឹ ងអ្នកនយោបាយនៅ Sacramento និង
Washington, DC ហ�ើយធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ សិស្សានុសិ ស្ស។ អាទិភាពរបស់ ខញុំ្គឺ៖ (1) ទទួលបានមូលនិ ធិបន្ថែមទៅ
ក្នុងថ្នាក់រ�ៀនក្នុងមូលដ្ឋាន និ ងកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យ និ ងកាកសំ ណល់ (2) ផ្តល់អំណាចដល់ គ្ប
រូ ង្រៀន និ ងឳពុកម្តា យ
ដ�ើម្បីធ្វើការសម្រេចចិ ត្តល�ើការអប់ រប
្ បណ្តា លអាជីព និ ងរ�ៀបចំ មហាវិទ្យាល័ យដ�ើម្បីធានាថា សិ ស្
ំ ន្ថែម (3) ពង្រីកការបណតុះ
សទាំងអស់ ត្វរូ បានរ�ៀបចំ ឱ្យជោគជ័ យក្នុងសហវត្សទី 21 ។ សូមអានផែនការពេញលេញរបស់ ខញុំ្ នៅ MarshallTuck.com ។
តោះយ�ើងផ្តល់ឱ្យកុមារ ទាំងអស់ ក្នុង California នូវសាលារ�ៀនសាធារណៈដែលពួកគេសមនឹ ងទទួលបាន។

20 Galli Drive, Suite A
Novato, CA 94949

ទូរស័ ព្ទ៖ (657) 229-3579
អ៊ីមែល៖ marshalltuck@marshalltuck.com
www.MarshallTuck.com
www.facebook.com/TuckforCalifornia/

លំដាប់ លេខរ�ៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺត្រូវបានកំណត់ដោយការចាប់ ឈ្មោះព្រាវៗ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅល�ើទំព័រនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់ដោយបេក្ខជន ហ�ើយមិ នត្រូវបានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវឡ�ើយ។
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗត្រូវបានបញ្ន
ជូ និងបង់យ៉ាងស្ម័គ្រចិត្តដោយបេក្ខជន។ បេក្ខជនដែលមិនបានដាក់ស្ើសន េចក្តីថ្លែងការណ៍ អាចមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ដ�ើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត។
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ចៅក្រមតុលាការជាន់ខស
្ព ់
សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមអំ ពីចៅក្រមយុតតិ្ធម៌ ជាន់ ខ្ពស់ និ ងនៃចៅក្រមយុតតិ្ធម៌ ឧទ្ធរណ៍ ចូលម�ើល www.voterguide.sos.ca.gov ឬ www.courts.ca.gov
ឬហៅទូរស័ ព្ទ ឥតគិថ្លៃ ខ្សែបណ្តា ញអ្នកបោះឆ្នោត តាមលេខ (888) 345-4917។

ិ ីនៃការបោះឆ្នោត
នីតវិ ធ

ស្ថិតក្រោមធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ California, យុតតិ្ធម៌ នៃតុលាការជាន់ ខ្ពស់ និ ងតុលាការឧទ្ធរណ៍គឺទទួលយកតាម ការបញ្ជាក់ដោយអ្នកបោះឆ្នោត។
សាធារណជនបោះឆ្នោត “គាំទ្រ” ឬ “ប្រឆាំង” ល�ើថាត�ើរក្សាទុកចៅក្រមម្នា ក់ ៗឬយ៉ាងណា។
ការិយាល័ យយុត្ថា ធិ កាគឺគ្មា នបក្សព័ន្ធ។
មុនពេលបុគ្គលម្នា ក់អាចក្លា យជាចៅក្រមតុលាការខាងឧទ្ធរណ៍ រដ្ឋា ភិបាលត្រូវតែប្រគល់ ឈ្មោះបេក្ខជនទៅកាន់ គណៈកម្មការវាយតម្លៃបេក្ខជននៃតុលា
ការ ដែលរ ួមមានសមាជិកសាធារណៈ និ ងមេធាវី។ គណៈកម្មការដឹ កនាំការពិនិត្យឡ�ើងវិញហ្មត់ចត់ល�ើ សាវតារ និ ងលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ របស់ បេក្ខជន
ជាមួយការបញ្ចូលព័ត៌មានសហគមន៍ បន្ទា ប់ មកបញ្ជូនបន្តការវាយតម្លៃរបស់ ខ្លួនល�ើបេក្ខជនទៅកាន់ អភិបាលខេត្ត។

បន្ទា ប់ មកអភិបាលខេត្តពិនិត្យឡ�ើងវិញការវាយតម្លៃរបស់ គណៈកម្មការ និ ងជ្រើសតាំងបេក្ខជនជាផ្លូវការ ដែលលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ របស់ ពួ
កគេ គឺប្រែប្ល
រួ តាមមតិយោបល់ សាធារណជន មុនពេលការប្រឡង និ ងការពិនិត្យឡ�ើងវិញដោយគណៈកម្មការល�ើការតែងតាំងខាងតុលាការ។
គណៈកម្មការនោះរ ួមមាន ប្រធានអ្នកកាន់ អំណាចតុលាការ California, អគ្គមេធាវី California, និ ងមន្ត្រីជាន់ ខ្ពស់ដែលគ្រប់ គ្រងល�ើចៅក្រមនៃតុលាការឧ
ទ្ធរណ៍។ គណៈកម្មការតែងតាំងតុលាការ បន្ទា ប់ មក ត្រូវបញ្ជាក់ ឬបដិសេធការជ្រើសតាំង។ តែប្រសិ នប�ើបានបញ្ជាក់ ទ�ើបបេក្ខជនក្លា យជាអ្នកបម្រើការក្នុង
ចៅក្រម។

បន្ទា ប់ ពីការបញ្ជាក់ អ្នកកាន់ អំណាចតុលាការត្រូវបានស្បថចូលក្នុងការិយាល័ យ ហ�ើយអាស្រ័យល�ើការអនុម័តរបស់ អ្នកបោះឆ្នោតនៅការ
បោះឆ្នោតចៅហ្វាយខេត្តបន្ទា ប់ និ ងនៅពេលបញ្ចប់នៃអាណត្តិនីមួយៗ។ អាណត្តិដែលបានចេញដោយ ធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ California សម្រាប់ អ្ន
កកាន់ អំណាចតុលាការនៃតុលាការជាន់ ខ្ពស់ និ ងតុលាការឧទ្ធរណ៍ គឺ 12 ឆ្នាំ ។ ចៅក្រមត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយគណៈកម្មការល�ើការតែងតាំង
ខាងតុលាការ តែរហូតដល់ ការបោះឆ្នោតចៅហ្វាយខេត្តបន្ទា ប់  ដែលពេលវេលាណាមួយដែលពួកគេឈរឈ្មោះសម្រាប់ ការរក្សាទុកនៃផ្នែក
នៅសល់ នៃអាណត្តិ ប�ើមាន នៃអ្នកកាន់ តំណែងមុខរបស់ ពួកគេ ដែលនឹ ងមានរយៈពេលបួន ឬប្រាំបី ឆ្នាំ ។ (ក្រមបោះឆ្នោត ភាគ 9083។)

Carol A. Corrigan, សហការីចៅក្រម, តុលការជាន់ខ្ពស់ California
ិ ជា ជី វៈមេធាវី៖ 1975
ការទទួលស្គាល់ វជ្

ការអប់ រំ៖ J.D. សាកលវិទ្យាល័ យ California, មហាវិទ្យាល័ យច្បាប់ Hastings 1975; B.A., មហាវិទ្យាល័ យ Holy Names 1970។

ិ ជា ជី វៈ មេធាវីមណ្ឌលរងនៃខោនធី Alameda (1975–1985), រងជាន់ ខ្ពស់ (1985–1987); សាស្រ្តចារ្យច្បាប់ បន្ទា ប់ បន្សំ៖
សាវតារច្បាប់ វជ្

សាកលវិទ្យាល័ យ Notre Dame (2016–បច្ចុប្បន្ន); U.C. សាលារ�ៀនច្បាប់ Berkeley (1984–1987 & 1989–1994); U.C. មហាវិទ្យាល័ យច្បាប់
Hastings (1981–1987 & 1989–1991); សាកលវិទ្យាល័ យ San Francisco សាលារ�ៀនច្បាប់ (1987–1988); សាកលវិទ្យាល័ យ Puget
Sound សាលារ�ៀនច្បាប់ (1981)។

សាវតារខាងតុ លាការ៖ សហការីអ្នកកាន់ អំណាចតុលាការ, តុលការជាន់ ខ្ពស់ California, 2006–បច្ចុប្បន្ន;

សហការីអ្នកកាន់ អំណាចតុលាការ តុលាការឧទ្ធរណ៍ California, 1994–2006; ចៅក្រម, តុលការជាន់ ខ្ពស់ ខោនធី Alameda,
1991–1994; ចៅក្រម, តុលាការក្ រុង Oakland-Emeryville-Piedmont, 1987–1991; មហាវិទ្យាល័ យ, មហាវិទ្យាល័ យចៅក្រម
California, 1989–បច្ចុប្បន្ន។

Leondra R. Kruger, សហការីចៅក្រមតុលាការ, តុលការជាន់ ខ្ពស់ California
ិ ជា ជី វៈមេធាវី៖ 2002
ការទទួលស្គាល់ វជ្

ការអប់ រំ៖ សាលារ�ៀនច្បាប់ Yale, J.D., 2001; សាកលវិទ្យាល័ យ Harvard, A.B., 1997។

សាវតារផ្នែកច្បាប់ អាជី ព៖ ជំ នួយការរងអគ្គមេធាវី, ការិយាល័ យផ្តល់យោបល់ ផ្នែកច្បាប់ , ក្រសួងយុតតិ្ធម៌ សហរដ្ឋអាមេរិក, 2013–2014;

ជំ នួយការអគ្គអ្នកដ�ើរស្នើ និ ងអគ្គអ្នកដ�ើរស្នើគោលការណ៍រងស្តីទី, ការិយាល័ យអគ្គអ្នកដ�ើរស្នើ, ក្រសួងយុតតិ្ធម៌ សហរដ្ឋអាមេរិក, 2007–2013;
ជំ នួយការសាស្រ្តា ចារ្យវីសី៊ត, សាកលវិទ្យាល័ យនៃសាលារ�ៀនច្បាប់ Chicago ឆ្នាំ 2007; សហការី, Wilmer, Cutler, Pickering, Hale និ ង Dorr
LLP, 2004–2006; ស្មៀនច្បាប់ ទៅនឹ ងអ្នកកាន់ អំណាចតុលាការនៃ តុលាការជាន់ ខ្ពស់ John Paul Stevens, 2003–2004; ស្មៀនច្បាប់ ទៅនឹ ងចៅ
ក្រមតុលាការឧទ្ធរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិក David S. Tatel, 2002–2003; សហការី, Jenner និ ង Block LLP, 2001–2002។

សាវតារខាងតុ លាការ៖ សហការីចៅក្រមតុលាការ, តុលាការជាន់ ខ្ពស់ California, 2015–បច្ចុប្បន្ន (ដែលបានតែងតាំងដោយ អភិបាលខេត្ត 
Jerry Brown និ ងដែលបានបញ្ជាក់ដោយគណៈកម្មការល�ើការតែងតាំងខាងតុលាការ)។

អ្នកកាន់ អំណាចតុលាការនៃតុលាការជាន់ ខ្ពស់
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ច្បាប់ បោះឆ្នោតបឋមដោយប�ើ កចំ ហរសម្រាប់ បេក្ខជនកំពូលពីរនាក់ តម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះបេក្ខជនទាំងពីរសម្រាប់ ដំណែងតែងតាំងដោយអ្នក
បោះឆ្នោត នៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោតតែមួយ។ ពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ ថាជាការិយាល័ យប្រកាន់ បកព័ន្ធ ការិយាល័ យដែលត្រូវតែងតាំងដោយអ្នក
បោះឆ្នោត គឺការិយាល័ យអង្គនិតិបញ្ញតតិ្របស់ រដ្ឋ ការិយាល័ យសភាសហរដ្ឋអាមេរិក និ ងការិយាល័ យធម្មនុញរ្ញ បស់ រដ្ឋ។
ទាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដោយប�ើ កចំ ហរ និ ងការបោះឆ្នោតទូទៅ អ្នកអាចបោះឆ្នោតជ្រើ សរ�ើសបេក្ខជនណាមួយ ដោយមិ នគិតពីគ
ណបក្សអាទិភាពដែលអ្នកបានកំណត់យកនៅល�ើ ទម្រង់ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកទេ។ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម បេក្ខជនពីររ ូបដែលទ
ទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើ នជាងគេ - មិ នគិតពីគណបក្សអាទិភាព - នឹ ងបន្តទៅប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅ។ ទោះបី ជាបេក្ខជនណាម្នា ក់ទ
ទួលបានសំ ឡេងភាគច្រើ ន (យ៉ាងហោចណាស់ 50 ភាគរយ +1) ក៏ដោយ ការបោះឆ្នោតទូទៅនៅតែត្រូវធ្វើ។
ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបឋមដោយចំ ហរបស់ រដ្ឋ California មិ នអនុវត្តចំ ពោះបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ ប្រធានាធិ បតីអាមេរិក
គណៈកម្មា ធិ ការកណ្តា លនៃខោនធី ឬការិយាល័ យក្នុងមូលដ្ឋា នទេ។
បេក្ខជនដែលគេសរសេរបញ្ចូលឈ្មោះក្នុងសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ ការិយាល័ យដែលត្រូវតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែអាចឈរឈ្មោះនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បេក្ខជនដែលគេសរសរបញ្ចូលឈ្មោះក្នុងសន្លឹកឆ្នោតអាចបន្តទៅការបោះឆ្នោតទូទៅ
បានតែក្នុងករណីដែលបេក្ខជននោះស្ថិតក្នុងចំ ណោមបេក្ខជនពីររ ូបដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើ នជាងគេក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនោះ។
ល�ើ សពីនេះទ�ៀត មិ នមានដំ ណ�ើរការតែងតាំងឯករាជ្យសម្រាប់ ការបោះឆ្នោតទូទៅទេ។
ស្នងការអប់ រសា
្ន ការអប់ រសា
ំ ធារណៈគឺជាការិយាល័ យមិ នមែនបក្សព័ន្ធ។ ប្រសិ នប�ើ បេក្ខជនសម្រាប់ សង
ំ ធារណៈទទួលបានសម្លេងភាគច្រើ ន
(យ៉ាងហោចណាស់ 50 ភាគរយ +1) នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនោះ បេក្ខជននោះនឹ ងត្រូវបានជាប់ ឆ្នោត ហ�ើយគ្មានធ្វើការបោះឆ្នោតទូទៅ
ទ�ៀតទេ។ អ្នកអាចរកព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការិយាល័ យគ្មានបក្សព័ន្ធនៅខាងក្រោម។
ច្បាប់ រដ្ឋ California តម្រូវឱ្យបោះពុម្ពព័ត៌មានដូចខាងក្រោមនៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ។

ការយា
ិ ល័យដែលត្ រូវតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោត

គណបក្សនយោបាយមិ នមានសិ ទ្ធិតែងតាំងបេក្ខជនផ្លូវការសម្រាប់ ការិយាល័ យដែលត្រូវតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋ
មឡ�ើយ។ បេក្ខជនដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ ការិយាល័ យដែលតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម គឺជាអ្នកដែល
ត្រូវបានតែងតាំងរបស់ ពលរដ្ឋ ហ�ើយមិ នមែនជាបេក្ខជនជាផ្លូវការនៃគណបក្សណាមួយ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនោះទេ។ បេក្ខជនស
ម្រាប់ ការតែងតាំងទៅការិយាល័ យដែលតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីគណបក្សអាទិភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រ
ប់ គ្រាន់ ឬការខ្វះគណបក្សអាទិភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ របស់ ខលួ្ន នៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោត ប៉ុន្តែការកំណត់គណបក្សអាទិភាពត្រូ
វតែជ្រើ សរ�ើសដោយបេក្ខជន ហ�ើយត្រូវបង្ហាញសម្រាប់ តែជាព័ត៌មាននៃអ្នកបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិ នមានន័ យថាបេក្ខជនត្រូវតែងតាំង
ឬគាំទ្រដោយគណបក្សដែលបានកំណត់ទេ ឬថាមានទំនាក់ទំនងរវាងគណបក្ស និ ងបេក្ខជន ហ�ើយគ្មានបេក្ខជនណាដែលត្រូវតែងតាំងដោ
យអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបេក្ខជនដែលត្រូវតែងតាំងជាផ្លូវការរបស់ គណបក្សនយោបាយណាមួយឡ�ើយ។ នៅក្នុងមគ្គុទេសក៍ព័
ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងខោនធី គណបក្សអាចចុះបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ ការិយាល័ យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានទទួ
លការយល់ ព្រមជាផ្លូវការពីគណបក្ស។
អ្នកបោះឆ្នោតណាមួយអាចបោះឆ្នោតជ្រើ សរ�ើសបេក្ខជនណាមួយសម្រាប់ ការិយាល័ យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោតប្រសិ
នប�ើ ពួកគេបំ ពេញតាមលក្ខណសម្បត្តិផ្សេងទ�ៀតដែលតម្រូវឱ្យបោះឆ្នោតសម្រាប់ ការិយាល័ យនោះ។ អ្នកទទួលសម្លេងឆ្នោតពីររ ូបកំពូ
លក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម បន្តទៅការបោះឆ្នោតសកលសម្រាប់ ការិយាល័ យដែលត្រូវតែងតាំងដោយអ្នកបោះឆ្នោត ប�ើ ទោះបី ជាបេក្ខជន
ទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីគណបក្សអាទិភាពដូចគ្នាក៏ដោយ។ គ្មានគណបក្សណាមានសិ ទ្ធិឱ្យបេក្ខជនដែលកំណត់គណបក្សអាទិភាពរបស់
ខ្លួន បន្តទៅការបោះឆ្នោតទូទៅបានទេ ល�ើ កលែងតែបេក្ខជននោះស្ថិក្នុងចំ ណោមបេក្ខជនពីររ ូបដែលទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតច្រើ នជាងគេ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម។

ការយា
ិ ល័យគ្មា នបក្សពន
័ ្ធ

គណបក្សនយោបាយមិ នមានសិ ទ្ធិតែងតាំងបេក្ខជនសម្រាប់ ការិយាល័ យគ្មានបក្សព័ន្ធ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមទេ ហ�ើយបេក្ខជននៅ
ឯការបោះឆ្នោតបឋមមិ នមែនជាបេក្ខជនជាផ្លូវការសម្រាប់ គណបក្សណាមួយសម្រាប់ ការិយាល័ យជាក់លាក់នៅការបោះឆ្នោតសកល
ទេ។ បេក្ខជនសម្រាប់ ការតែងតាំងឱ្យទៅការិយាល័ យគ្មានបក្សព័ន្ធអាចមិ នកំណត់គណបក្សអាទិភាព ឬខ្វះគណបក្សអាទិភាពរបស់ ខលួ្ន
នៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោត។ បេក្ខជនពីររ ូបដែលទទួលសម្លេងឆ្នោតច្រើ នជាងគេក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម នឹ ងបន្តទៅការបោះឆ្នោតទូទៅ
សម្រាប់ ការិយាល័ យគ្មានបក្សព័ន្ធ។
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ខោនធី Alameda

ខោនធី Madera

San Joaquin ខោនធី

(510) 272-6933
www.acgov.org/rov/index.htm

(559) 675-7720 ឬ (800) 435-0509
www.votemadera.com

(209) 468-2890 ឬ (209) 468-2885
www.sjcrov.org

(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

(415) 473-6456
marinvotes.org

(805) 781-5228 ឬ (805) 781-5080
www.slovote.com

(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

(650) 312-5222
www.smcare.org

ខោនធី Alpine

ខោនធី Amador

(209) 223-6465
http://www.co.amador.ca.us/government/
recorder-clerk

ខោនធី Butte

ខោនធី Marin

ខោនធី Mariposa

ខោនធី Mendocino

(530) 538-7761 or (800) 894-7761
(នៅក្នុងខោនធី Butte)
www.buttevotes.net

(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

(209) 754-6376 ឬ (209) 754-6375
www.calaverasgov.us

(209) 385-7541 ឬ (800) 561-0619
www.mercedelections.org

(530) 458-0500 ឬ (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

ខោនធី Calaveras
ខោនធី Colusa

ខោនធី Contra Costa

ខោនធី Merced
ខោនធី Modoc
ខោនធី Mono

(925) 335-7800
www.contracostacore.us

(760) 932-5537 ឬ (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

(707) 465-0383 ឬ (707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

(831) 796-1499 ឬ (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

(530) 621-7480 ឬ (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

(707) 253-4321
www.countyofnapa.org

ខោនធី Del Norte

ខោនធី El Dorado
ខោនធី Fresno

(559) 600-8683
www.fresnovote.com

ខោនធី Glenn

ខោនធី Monterey
ខោនធី Napa

ខោនធី Nevada

(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

ខោនធី Orange

(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/elections

(530) 886-5650
www.placerelections.com

ខោនធី Humboldt
ខោនធី Imperial

(714) 567-7600
www.ocvote.com

ខោនធី Placer

ខោនធី Plumas

(442) 265-1060 ឬ (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us

(530) 283-6256 ឬ (844) 676-VOTE
www.countyofplumas.com

(760) 878-0224
http://elections.inyocounty.us/

(951) 486-7200
www.voteinfo.net

ខោនធី Inyo

ខោនធី Kern

(661) 868-3590
www.kernvote.com

ខោនធី Kings

(559) 852-4401
www.countyofkings.com

ខោនធី Lake

(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

ខោនធី Lassen

(530) 251-8217
www.lassencounty.org/dept/registrar-voterselections

ខោនធី Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

ខោនធី Riverside

ខោនធី Sacramento

(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

San Benito ខោនធី
(831) 636-4016
sbcvote.us

San Bernardino ខោនធី

(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

San Diego ខោនធី

(858) 565-5800 ឬ (800) 696-0136
www.sdvote.com/

San Francisco ខោនធី
(415) 554-4375
sfelections.org

San Luis Obispo ខោនធី
San Mateo ខោនធី

Santa Barbara ខោនធី
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

Santa Clara ខោនធី

(408) 299-8683 ឬ (866) 430-8683
www.sccvote.org

Santa Cruz ខោនធី

(831) 454-2060
www.votescount.com

Shasta ខោនធី

(530) 225-5730 ឬ (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

Sierra ខោនធី

(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov

Siskiyou ខោនធី

(530) 842-8084 ឬ (888) 854-2000
ext. 8084
www.sisqvotes.org

Solano ខោនធី

(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

Sonoma ខោនធី

(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

Stanislaus ខោនធី

(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

Sutter ខោនធី

(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

Tehama ខោនធី

(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us

Trinity ខោនធី

(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/index.aspx?page=58

Tulare ខោនធី

(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/

Tuolumne ខោនធី

(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Ventura ខោនធី

(805) 654-2664
www.venturavote.org

Yolo ខោនធី

(530) 666-8133
yoloelections.org

Yuba ខោនធី

(530) 749-7855
www.yubaelections.org
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ការចះុ ឈ្មោះអក
្ន បោះឆ្នោត

ប្រសិ នប�ើ អ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរ ួចហ�ើយ អ្នកមិ នចាំបាច់ ចុះឈ្មោះម្តងទ�ៀតឡ�ើយ ល�ើ កលែងតែ អ្នកផ្លាស់ ប្តូរឈ្មោះ
អាស័ យដ្ឋានផ្ទះ អាស័ យដ្ឋានប្រៃសនី យ ឬប្រសិ នប�ើ អ្នកចង់ ផ្លាស់ ប្តូរ ឬ ប្រសិ នប�ើ អ្នកចង់ ផ្លាស់ ប្តូរបក្សនយោបាយមួយ។
អ្នកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតល�ើ បណ្
តា ញនៅ RegisterToVote.ca.govឬទូរស័ ព្ទទៅខ្សែបណ្
តា ញអ្នកបោះ
ឆ្នោតឥតគិតថ្លៃរបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ តាមលេខ (888) 345-4917 ដ�ើ ម្បីឱ្យគេផ្ញើសំបុត្រនូវពាក្យសុំមួយទៅអ្នក។
ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតអាចរកបាននៅការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ ភាគច្រើ ន បណ្ណាល័ យ ក្ រុង
និ ងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលខោនធី ការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធី និ ងការិយាល័យរដ្ឋលេខាធិ ការ California។

ការចុះឈ្ម ោះអ្នកបោះឆ្នោតមានលក្ខខណ្ឌ

ត�ើអ្នកបានភ្លេចចុះឈ្មោះឬ? កុំបារម្ភអី! ត�ើអ្នកដឹ ងថា អំ ឡុងរយៈពេលនៃ 14 ថ្ងៃ មុនពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតរហុតដល់
និ ងរ ួមទាំងថ្ងៃបោះឆ្នោត អ្នកអាចទៅកាន់ ការិយាល័យរបស់ មន្រ្តីខោនធី របស់ អ្នក ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតដ�ើ ម្បីចុះឈ្មោះមានលក្ខខ
ណ្ឌដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោត? ដំ ណ�ើរការនេះមានឈ្មោះថាការចុះឆ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានលក្ខខណ្ឌ ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានល័ ក្ខខ័ណ្ឌ
(CVR)។ នេះគឺជារប�ៀបដែលវាមានដំ ណ�ើរការ៖

1. ចូលទៅកាន់ ការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធី របស់ អ្នក ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោត—បញ្ជីពេញលេញនៃព័ត៌មានទំនាក់ទំន
ងខោនធី អាចរកបាននៅទីនេះ៖
http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/
2. បំ ពេញប័ ណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ឬចុះឈ្មោះល�ើ បណ្
តា ញល�ើ RegisterToVote.ca.gov

3. បោះឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន CVR នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធី ឬមជ្ឈមណ្ឌលបោះ
ឆ្នោតរបស់ អ្នក

កាលណាមន្ត្រីការបោះឆ្នោតខោនធី ដំ ណ�ើរការលិ ខិតបញ្ជាក់អំពីការចុះឈ្មោះ សម្រេចថាអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ដ�ើ
ម្បីនឹងចុះឈ្មោះ និ ងបញ្ជាក់អះអាងព័ត៌មានរបស់ អ្នក ការចុះឈ្មោះក្លាយទៅជាអចិ ន្ត្រៃយ ហ�ើយសន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន CVR
នឹ ងត្រូវបានរាប់ ។
ដ�ើ ម្បីស្វែងយល់ បន្ម
ថែ ទ�ៀត សូមចូលទៅ http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/
មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតគឺអាចរកបានសម្រាប់ អ្នកបោះឆ្នោតដែលកំពុងរស់ នៅក្នុងខោនធី Madera, Napa, Nevada,
Sacramento និ ង San Mateo។ ចូលម�ើ ល VotersChoice.sos.ca.gov ឬម�ើ លទំព័រ 93 សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមនៅល�ើ
ក្រមស្តីពី ជម្រើ សរបស់ អ្នកបោះឆ្នោត និ ងមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោត។

ពត
្ន បោះឆ្នោត
័ មា
៌ នស្តីឯកជនភាពចុះឈ្ម ោះរបស់អក

ិ ី ការចុ ះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតសម្ងាត់ នៅផ្ទះ អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំ នួនដែលកំពុងប្រឈមនឹ ងដំ ណោះ
មានសុវត្ថិភាពនៅកម្មវធ
ិ (ឧទា. អំ ព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ជនរងគ្រោះពីការឈ្លបចាប់ ) អាចមានលក្ខណសម្ប
ស្រាយដែលគម្រាមកំហែងដល់ អាយុជីវត
ត្តិគ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ ស្ថា នភាពអ្នកបោះឆ្នោតសម្ងា ត់។ សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម ទាក់ទងផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ
ិ ី តាមលេខ (877) 322-5227 ឬចូលម�ើ ល www.sos.ca.gov/registries/safe-home/។
នៅទូរស័ ព្ទឥតគិតថ្លៃរបស់ កម្មវធ
ឯកជនភាពនៃព័ ត៌មានអ្ន កបោះឆ្នោត៖ ព័ត៌មានអំ ពីសំបុត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកនឹ ងត្រូវបានប្រើ ដោយមន្រ្តី
បោះឆ្នោតដ�ើ ម្បីផ្ញើឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានផ្លូវការអំ ពីដំណ�ើរការបោះឆ្នោត ដូចជាទីតាំងនៃកន្លែងបោះឆ្នោត និ ងបញ្ហា និ ងបេក្ខជននានា
ដែលនឹ ងលេចឡ�ើងល�ើ សន្លឹកឆ្នោត។ ការប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មានការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ ពាណិជ្ជកម្ម គឺត្វរូ បានហាមឃាត់
ដោយច្បាប់ និ ងមានទោសកម្រិតមជ្ឈឹម។ ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែលជាត្រូវបានផ្តល់ទៅបេក្ខជនសម្រាប់ មុខតំណែង គណៈក
ម្មា ធិ ការវិធានការសន្លឹកឆ្នោត ឬជនដទៃទ�ៀតសម្រាប់ ការបោះឆ្នោត សម្រាប់ គោលបំណងមានខ្លឹមសារ នយោបាយ និ ង រដ្ឋាភិបាល
ដូចបានសម្រេចដោយរដ្ឋលេខាធិ ការ។ ប័ ណ្ណប�ើ កបរ លេខសន្តិសុខសង្គម ឬ ហត្ថលេខារបស់ អ្នក ដូចដែលបានបង្ហាញល�ើ ប័ណ្ណចុះ
ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក មិ នត្រូវអាចបញ្ចេញសម្រាប់ គោលបំណងទាំងនេះទេ។ ប្រសិ នប�ើ អ្នកមានសំ ណួរណាមួយអំ ពីការ
ប្រើ ប្រាស់ នូវព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត ឬចង់ រាយការណ៍ពីការប្រើ ខុសដែលសង្ស័យនៃព័ត៌មានបែបនេះ សូមទូរស័ ព្ទទៅខ្សែបណ្
តា ញអ្ន
កបោះឆ្នោតរបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ តាមលេខ (888) 345-4917។
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អនាគតនៃការបោះឆ្នោតកង
នុ ្ California

ចាប់ ផ្តើមនៅឆ្ំនា 2018 អ្នកបោះឆ្នោ តដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់ ក្នុងខោនធី Madera, Napa, Nevada, Sacramento, និ ង
San Mateo នឹ ងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោ តរបស់ ពួកគេតាមសំ បុត្រ ក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលពេលបោះឆ្នោ ត។ អ្នកបោះឆ្នោ តនៅក្នុង
ខោនធី ដែលចូលរ ួមនឹ ងមានជម្រើ ស 3 សម្រាប់ រប�ៀបបោះឆ្នោ ត៖
បោះឆ្នោតតាមសំ បុត្រ៖ អ្នកអាចផ្ញើសន្លឹកឆ្នោ តដែលបានបំ ពេញរបស់ អ្នកឱ្យបានឆាប់ តាមដែលអ្នកទទួលបាន។
ប្រអប់ ទម្លាក់ ៖ អ្នកអាចទម្លា ក់សន្លឹកឆ្នោ តដែលបានបំ ពេញរ ួចរបស់ អ្នកនៅប្រអប់ ទម្លា ក់ខោនធី ទាំងឡាយ
ឱ្យឆាប់ ៗនៅពេលអ្នកទទួលបានវា។ មិ នចាំបាច់ ត្រូវមានតែមនៅប្រអប់ ទម្លា ក់ឡ�ើយ។

មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោត៖ មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោ តនឹ ងប្តូរទីកន្លែងបោះឆ្នោ ត។ អ្នកអាចបោះឆ្នោ តដោយខ្លួនឯងនៅមជ្ឈមណ្ឌល
បោះឆ្នោ តណាមួយនៅក្នុងខោនធី របស់ អ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោ តនឹ ងប�ើ កសម្រាប់ រយៈពេល 11 ថ្ងៃអប្បបរមា រហូតដល់
និ ងរ ួមបញ្ចូលទាំងថ្ងៃបោះឆ្នោ ត។
នៅមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោ តនី មួយៗ អ្នកអាច៖

•
•
•
•
•
•

បោះឆ្នោ តដោយផ្ទាល់

ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះរបស់ អ្នក
ទម្លា ក់សន្លឹកឆ្នោ តដែលបានបំ ពេញរបស់ អ្នក
ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោ តជំ នួស

បោះឆ្នោ តដោយប្រើ ម៉ា ស៊ីនបោះឆ្នោ តដែលអាចចូលប្រើ បាន
ទទួលបានជំ នួយ និ ងសម្ភារៈបោះឆ្នោ តជាពហុភាសា

ហេតុអវីមា
្ នការផ្លាស់បតូរ?
្

ក្រមស្ដីពីជម្រើ សរបស់ អ្នកបោះឆ្នោ តរដ្ឋ California បានក្លា យជាច្បាប់ នៅក្នុងឆ្ំនា 2016 ដ�ើ ម្បីធ្វើឱ្យការបោះឆ្នោ តមានភាពងាយស្រួលនិ ង
អាចចូលដំ ណ�ើរការបាន។ អ្នកអាចជ្រើ សរ�ើសរប�ៀប នៅពេល និ ងទីកន្លែងដែលអ្នកបោះឆ្នោ ត។

ត�ើខ្តុំញ ្ រូវបោះឆ្នោតនៅពេលណា?

អ្នកនឹ ងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោ តរបស់ អ្នកនៅសំ បុត្រ នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោ ត។ បន្ទាប់ ពីបំពេញសន្លឹកឆ្នោ តរបស់ អ្នក
រ ួច អ្នកអាចប្រគល់ វាត្រឡប់ តាមសំ បុត្រ ឬនៅប្រអប់ ទម្លា ក់ខោនធី ឬមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោ តទាំងឡាយ។ មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោ ត
នឹ ងប�ើ កសម្រាប់ អប្បរមារយៈពេល 11 ថ្ងៃរហូតដល់ និ ងរ ួមបញ្ចូលថ្ងៃបោះឆ្នោ ត។

ត�ើខ្សុំញ ្វែងរកប្រអប់ទម្លាក់ ឬមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឯណា?
VotersChoice.sos.ca.gov

ចុះប�ើខ្ម
ុំញ ិ នទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ?ុំញ ្

ទៅកាន់ មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោ តទាំងឡាយក្នុងខោនធី របស់ អ្នក ឬទូរស័ ព្ទទៅមន្រ្តីការបោះឆ្នោ តខោនធី របស់ អ្នកដ�ើ ម្បីស្នើ សំុការប្តូរ។

ចុះដូចម្តេចប�ើខ្ម
ុំញ ិ ននៅក្ងខោនធ
ីដែលចូលរ ួម?
នុ

ប្រសិ នប�ើ អ្នករស់ នៅក្នុងខោនធី មួយដែលបច្ចុប្បន្នមិនបានចូលរ ួមក្នុងច្បាប់ សដី ព
្ ីជម្រើ សរបស់ អ្នកបោះឆ្នោ ត
អ្នកនឹ ងបន្តបោះឆ្នោ តដោយអ៊ីម៉ែល ឬនៅកន្លែងបោះឆ្នោ ត។ ទាក់ទងតាមលេខសម្រាប់ អ្នកបោះឆ្នោ តឥតគិតថ្លៃរបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ
តាមលេខ (888) 345-4917 សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម។
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អត្ថបទនៃសំ ណ�ើច្បាប់ គឺ មិ ន ត្រូវបានបោះពុ មចេ
្ភ ញផ្សាយ
ក្នុងមគ្គុទេ្ទសក៍ នេះទេ។

ខាន់
សំ

ណ
ន
ូ ដំ ឹ ង

ទោះបី ជាយ៉ាងណា អត្ថបទឥឡូវអាចម�ើ លបាននៅល�ើ អ៊ីន
ធឺ ណិតតាម http://voterguide.sos.ca.gov ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ បានសំ ណៅនៃអត្ថបទដែលបានបោះ
ពុ មចេ
្ភ ញផ្សាយ៖
សូមអ៊ីមែលទៅរដ្ឋ លេខាធិ ការ
vigfeedback@sos.ca.gov

េសចកី្តជ

សូមទាក់ ទងខ្សែរទូរស័ ព្ទអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ រដ្ឋ
លេខាធិ ការលេខ (888) 345-4917។

ជំនួយសម្រាប់អក
្ន បោះឆ្នោតមានពកា
ិ រភាព

ពន
្ន
ិ ិត្យម�ើលមគ្ទ្ទេ
័ មា
៌ នអ្នកបោះឆ្នោតរខោនធីរបស់អក
៍ ម្រាប់ពត
គុ សកស
មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោ តខោនធី របស់ អ្នកនឹ ង៖

•
•

ិ ីដែលបុគ្គលមានពិការភាព អាចបោះឆ្នោ តជាឯកជន និ ងដោយឯករាជ្យ
ពិពណ៌នាអំ ពីវធ

បិ ទសញ្ញាកៅអីមានកង់ ប្រសិ នប�ើ កន្លែងបោះឆ្នោ ត គឺអាចចេញចូលបានដោយអ្នកបោះឆ្នោ តមានពិការភាព

មគ្ទ្ទេ
័ មា
៌ នអ្នកបោះឆ្នោតជាសំឡេង និងអក្សរពុម្ពធំៗ
៍ ម្រាប់ពត
គុ សកស

ស�ៀវភៅមគ្គុទេសក៍ទាំងនេះគឺអាចរកបានដោយឥតគិតថ្លៃជាភាសាអង់ គ្លេស ចិ ន ហិណឌី្ ជប៉ុន ខ្មែរ កូរ៉ េ អេស្ប៉ាញ តាហ្គាឡុក ថៃ
និ ងវ�ៀតណាម។ ដ�ើ ម្បីដាក់បញ្ជាសុំ៖

សូមទាក់ទងតាមខ្សែរទូរស័ ព្ទអ្នកបោះឆ្នោ តរបស់ រដ្ឋ
លេខាធិ ការលេខ (888) 345-4917

ទាញយកកំណែ MP3 អូ ឌីយ៉ូ នៅ
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/kh

ចូលម�ើ ល http://voterguide.sos.ca.gov

ិ សាយលទផ
វប
្ធ លការបោះឆ្នោតរដ ្ឋ

ចង់ ឃ�ើញថ្ងៃទី 6 ខែវិចឆិ កា
្ ឆ្ំនា 2018 លទ្ធផលការបោះឆ្នោ តសាកល បន្ទាប់ ពីការបោះឆ្នោ ត បិ ទនៅម៉ោង 8:00 យប់ ?
ឹ ៉ សាយលទ្ធផលការបោះឆ្នោ តរបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ California នៅ https://vote.sos.ca.gov/ ។
ចូលម�ើ ល វប
វិបសាយលទ្ធផលការបោះឆ្នោ តគឺត្រូវបានអាប់ ដេតរ�ៀងរាល់ ប្រាំនាទីនៅយប់ បោះឆ្នោ ត ជាលទ្ធផលរាយការណ៍ខោនធីទៅ រដ្ឋលេខាធិ ការ។
មន្រ្តីបោះឆ្នោ តខោនធីផ្ញើលទ្ធផលបោះឆ្នោ តពាក់កណ្
តា លផ្លូវការទៅ វិបសាយរបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ បន្ទាប់ ពីការិយាល័ យបោះឆ្នោ តបិ ទនៅម៉ោង
8:00 យប់ ហ�ើយបន្តផ្ញើការអាប់ ដេតនានានៅរ�ៀងរាល់ ពីរម៉ោងយ៉ា ងតិចបំ ផុត រហូតទាល់ សន្លឹកឆ្នោ តនៅថ្ងៃបោះឆ្នោ តត្រូវបានរាប់ អស់ ។
ដោយច្បាប់ ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 8 ខែវិចិ្ឆកា រហូតដល់ ថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ ឆ្ំនា 2018 វិបសាយលទ្ធផលបោះឆ្នោ តនឹ ងអាប់ ដេតរ�ៀងរាល់ ថ្ងៃនៅម៉ោង 5:00
ល្ងាច នៅពេលខោនធី រាប់ សន្លឹកឆ្នោ តនៅសល់ ។
លទ្ធផលបោះឆ្នោ តផ្លូវការនឹ ងត្រូវបានផ្សាយត្រឹមថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូ ឆ្ំនា 2018 នៅ www.sos.ca.gov/elections/
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កាលបរច្ឆេ
ិ ទត្វរូ ចងចាំ!

ត្រូវចាំថា ទៅបោះឆ្នោ ត!

កន្លែងបោះឆ្នោតប�ើកទ្វារពីម៉ោង 7:00 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8:00
យប់ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត!
ថ្ងៃទី 8 ខែតុ លា ឆ្ំ នា 2018

ខែតុលា
អាទិត្យ

ថ្ងៃទម
ី ួយ ដ�ើម្បីបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ។
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ពុធ	ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ	សៅរ៍

ថ្ងៃទី 22 ខែតុ លា ឆ្ំ នា 2018

ថ្ងៃចុងក្រោយដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
អ្នកអាចចុះឈ្មោះក្រោម “លក្ខខណ្ឌ” និង
បោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធី
របស់អ្នក ក្រោយពី 15-ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ទ
ឆេ
ផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត។

ថ្ងៃទី 30 ខែតុ លា ឆ្ំ នា 2018

ថ្ងៃចុងក្រោយដែលមន្ត្រីបោះឆ្នោតខោនធី
នោះនឹងទទួលការដាក់សំស
ុ ម្រាប់ ការបោះ
ឆ្នោតតាមសំបុត្ររបស់អ្នកបោះឆ្នោតណា
ម្នា ក់។

ិ ិ កា
ខែវច
្ឆ
អាទិត្យ

ច័ន្ទ

អង្គារ

ពុធ	ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ	សៅរ៍
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ិ ិ កា
ថ្ងៃអង្គារ ទី 6 ខែវច
្ឆ ឆ្ំ នា 2018
ថ្ងៃបោះឆ្នោ ត!
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ការបោះឆ្នោតសាកល

ពិ និត្យម�ើ លស្ថានភាពបោះឆ្នោតល�ើ អ៊ិនធឺ ណែតរបស់ អ្នកបោះឆ្នោតនៅ voterstatus.sos.ca.gov

មគ្ទេ្ទ
័ មា
៌ នអ្នកបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ
គុ សក៍ពត

ិ ិកា
ថ្ងៃអង្គារ ទី 6 ខែវច
្ឆ ឆ្នាំ 2018

ត្រូវចាំថា ទៅបោះឆ្នោ ត!
កន្លែងបោះឆ្នោ តប�ើកទ្វា រពីម៉ោង 7:00
ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8:00 យប់

ថ្ងៃទី 8 ខែតុលា

ថ្ងៃទម
ួ ដ�ើម្បីបោះឆ្នោ តតាមសំបតុ ្រ។
ី យ

ថ្ងៃទី 22 ខែតុលា*

ថ្ងៃចង
ុ ក្រោយដ�ើម្បីចះុ ឈ្ម ោះបោះឆ្នោ ត។

ថ្ងៃទី 30 ខែតុលា

ថ្ងៃចង
ុ ក្រោយដែលមន្ត្រីបោះឆ្នោ តខោនធីនឹង
ទទួលយកពាក្យសុអ
្ន បោះឆ្នោ តណាមួយសម្រាប់សន្លឹកឆ្នោ តបោះ
ំ ក
ឆ្នោ តតាមសំបតុ ្រ។

សម្រាប់ច្បាប់ចម្លងបន្ថែមនៃមគ្ទេ្ទ
័ មា
៌ នអ្នកបោះ
គុ សក៍សម្រាប់ពត
ឆ្នោត ជាភាសាណាមួយខាងក្រោម សូមទូរស័ពទ្ទ ៅ៖
English: (800) 345-VOTE (8683)
TTY/TDD: (800) 833-8683
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682)
/Chinese: (800) 339-2857
/Hindi: (888) 345-2692
/Japanese: (800) 339-2865
/Khmer: (888) 345-4917
/Korean: (866) 575-1558
Tagalog: (800) 339-2957
/Thai: (855) 345-3933
/Vietnamese: (800) 339-8163

សូមសរសេរអត្ថបទ Vote ទៅ GOVOTE (468683) ដ�ើ ម្បីស្វែងរកទីតាំងនៃកន្លែងបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក។

អ្នកនៅតែអាចចុះឈ្ម ោះក្រោម “លក្ខខណ្ឌ” និងបោះឆ្នោ តនៅការ ិយាល័យបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់អក
្ន 15-ថ្ងៃក្រោយពីផត
ុ កំណត់ការចុះឈ្ម ោះអ្នកបោះឆ្នោ ត។
កងកិ
្ច រឹងប្រែងដ�ើម្បីកាត់បនយ
្ថ ថ្លៃចណា
ំ យការបោះឆ្នោ ត រដ្ឋសភារដ្ឋបានផ្តល់សទ
ិ ដ
ធិ ្ ល់រដ្ឋ និងបណ្តាខោនធីដ�ើម្បីផ្ញើ
្នុ ចប្
សំបតុ ្រតែមគ្ទ្ទេ
ស
ក៍
ម
យ
ប៉ុ
ណ្
ោះទៅដល់
គ្
សា
របោះឆ្នោ
តនីមួ
យ
ៗ។
អ្ន
ក
អាចទទួ
ល
បានសំ
ណៅបន្ថែមដោយទាក់ទងម
ួ
ណ
រួ
គុ
ន្ត្រីបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់អក
្ន ដោយទូរស័ពទ្ទ ៅលេខ (888) 345-4917។
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