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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ផ្តល់ការអនុញ្ញា តប័ណ្ណកម្ចីដ�ចីម្ចីផ្តល់មូលនិធិ�ល់កម្មវធិចីជំនួយលំដៅ
ដ្ឋា នជាកល់ាក។់
លក្ខន្តិកៈអង្គនចីតបិញ ញាត្ត។ិ1

ចំណងដជចីង និងដេចក្តចីេដង្ខបផ្ូវការ  បានដរៀបចំដដ្យអគ្គដមធាវ ី

ជចីវបបវត្តិ
លំនៅដ្ឋា នគឺមានតម ល្ៃម ល្ៃនៅ California។ 
លំជៅដ្ឋា នជៅ California មានតម ល្ៃម ល្ៃជាងភា
គជ្ចើនមន្បជេេជ្សេងជេៀតជាយូរ្កជ�ើយ។  
ខណៈជេលដែលកត្្ជាជ្ចើនមានតួនាេើក្នុងកា
រចំណាយជលើលំជៅដ្ឋា នខ្ពេ់របេ់ California 
អ្ើដែលេំខាន់បំ ន្ុតជនាះគឺការខ្ះ 

ខាតលំជៅដ្ឋា នជាេិជេេជៅក្នុងេ�គ្
ន៍ជ្្រេ ន្ុ្េ។ កង្ះខាតលំជៅដ្ឋា នមានន័យ
ថា្គរួសារដែលមានបំណងចង់រេ់ជៅក្នុងរែឋា
ជនះ្បកួត្បដ�ងេ្មាប់លំជៅដ្ឋា នដែលមា
នកំណត់។ ការ្បកួត្បដ�ងជនះបជងកើនតម ល្ៃ
្្ះ និងការ�ួល។ េេ្ម ង្ៃ្្ះជា្ធ្យ្របេ់ 
California មានតម ល្ៃ 2.5 ែងជា្ធ្យ្។ 

• អននុញ្ញា តឱ្យជ្បើប័ណ្ណក្្ើកាតេ្កិច្េូជៅចំនួន $4 ពា
ន់លានែនុលាលៃ រជែើ្ ើ្្្ល់្ូលនិធិែល់ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា ន
ដែលមាន្សាប់។

• រាប់បញ្ូល $1.5 ពាន់លានែនុលាលៃ រេ្មាប់ក្្មវធិើ 
លំជៅដ្ឋា នេ្មាប់េ�នុ្គរួសារ (Multifamily 
Housing Program) ដែលមាន្រាក់ ចំណូលទាប 
ចំនួន $1 ពាន់លានែនុលាលៃ រេ្មាប់ ្រាក់ក្្ើ ជែើ្ ើ្ 
�ួយែល់អតើតយនុេ្ធ�នេិញ កេិដ្ឋា ននិងលំជៅដ្ឋា ន 
ចំនួន $450 លានែនុលាលៃ រ េ្មាប់គជ្មាងសាងេង់ លំ
ជៅដ្ឋា នដែលមានលំជៅដ្ឋា នជា្តង់េនុើតចំនួន $300 
លានែនុលាលៃ រេ្មាប់ ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា នរបេ់ កេិករ 
(farmworker housing program) និង ចំនួន $300 
លានែនុលាលៃ រេ្មាប់្្ះ្លិត និង្្ះចល័ត។

• ្្ល់�ំនួយលំជៅដ្ឋា នេ្្
រាប់អ្កេិញ �ិរញញាប្ទាន 
ជ�ដ្ឋា រចនាេ ្្ព័ន្ធ 
និង�ំនួយ្ូ្្្ងជែើ្ ើ្េ្ងើក េ្នុក
លំជៅដ្ឋា នដែលមានតម ល្ៃេ្រ្្យ។

• អននុប្ទាន្រាក់ចំណូលេើ្ូលនិធិេូជៅជែើ្ ើ្េង 
បំណនុ លក្្ើ េ្មាប់ក្្មវធិើដែលមាន្សាប់ដែល 
គ្្ម ន្រាក់ចំណូល ឬ្រាក់ចំណូល្ិន្គប់្គ្ន់។

ដេចក្តចីេដង្ខបននការបា៉ា ន់បបមាណរបេ់ការវភិាគអង្គ
និតបិញ ញាត្តនិនរ�ឋាេទុ្ធ និងផលប៉ាះពាល់សារដ�ចី�ន្ធរប
េ់រដ្ឋា ភបិាលក្ងុតបំន់៖
• បជងកើនតម ល្ៃមនការបង់ េងប័ណ្ណក្្ើរែឋា ជា្ធ្យ្ 
្បដ�ល $170 លានជាជរៀងរាល់ឆំ្្ជលើេេើ 35 
ឆំ្្។ ្ូលនិធិប័ណ្ណក្្ើទំាងជនះនឹង្តរូវរានជ្បើជែើ្ ើ្្្
ល់លំជៅដ្ឋា នមានតម ល្ៃេ្រ្្យ។

ការវភិាគដដ្យអក្វភិាគអង្គនចីតបិញ ញាត្តិ

ការណោះណ ន្ោ តចងុណបកាយដកឹនំាណោយអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្ណិៅ ចបា្់រប្ទឹ ្ធសភា (Senate Bill, SB) 3 (សណំ�ើ ប្រជាមត ិ1)
(ជំ្ កូ 365, លក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2017)

្េឹេ្ធេភា៖  រាេ/ចាេ 30 ជេ 8

រែឋាេភា៖  រាេ/ចាេ 56 ជេ 21

អត្ថបទមនវធិានការននះអាចរកន�ើញនៅនលើនគហទំព័រ’រដឋានលខាធិការនៅ  
http://voterguide.sos.ca.gov  ។

ការប៉ា ន់ស្មា នចំណាយនលើប័ណ្ណក្្ើរបស់រដឋា
រានអននុញ្ញា តជលើការខ្ើ្្មើ $4 ពាន់លានែនុលាលៃ រ
ម ល្ៃ្បចំាឆំ្្ជា្ធ្យ្ េ្មាប់បង់េងប័ណ្ណក្្ើ $170 លានែនុលាលៃ រ
អំឡនុងជេលមនការេងវញិេំនងជា 35 ឆំ្្
្បភេមនការេងវញិ ្រាក់ចំណូលេន្ធេូជៅ
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វភិាគដដ្យអក្វភិាគអង្គនិតបិញ ញាត្ត ិ បន្ដ

ការ�ួល្បចំាដខជា្ធ្យ្ជៅCalifornia 
គឺ្បដ�ល 50 ភាគរយខ្ពេ់ជាងជៅេូទំា 
ង្បជេេ។ 
ការកស្ងលំនៅដ្ឋា ន្ួយចំនួន
្ូលនិធិក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នរបស់រ
ដឋា។ ក្នុងរយៈជេលជាជ្ចើនឆំ្្មាន្្ះ 
និង្្ះដលង្្បដ�ល 100,000 
្តរូវរានសាងេង់ជៅ California។ ភាគជ្ចើ
នមនលំជៅដ្ឋា នទំាងជនះ្តរូវរានសាងេង់ទំា
ង្េ រុងជដ្យ្រាក់ែនុលាលៃ រឯក�ន។ ក៏ប៉នុដន្ អ្
កខលៃះេេួលរាន�ំនួយ�ិរញញាវត្នុេើរដ្ឋា ភិរាល 
េ�េ័ន្ធ រែឋា ឬរដ្ឋា ភិរាល្ូលដ្ឋា ន។ ក្នុងក
រណើ ទំាងជនះរែឋា្្ល់�ូនរដ្ឋា ភិរាល្ូលដ្ឋា ន 
្ិនរក្រាក់ចំជណញ និងអ្កអភិវឌ្ឍន៍ឯក�ន
ដែលមាន�ំនួយឥតេំណងឬ្រាក់ក្្ើដែល
មានតម ល្ៃទាបជែើ្ ើ្្្ល់្ូលនិធិែល់ដ្្ក្ួយ
មន ម ល្ៃជែើ្សាងេង់របេ់្្ះេដ្្ង។ ជាេូជៅ
លំជៅដ្ឋា នដែលរានសាងេង់ជា្ួយនឹង្ូល
និធិទំាងជនះ្តរូវដតលក់ ឬ�ួលឱ្យេលរែឋារេ់ជៅ 
California ដែលមាន្រាក់ចំណូលទាប។ ដ្្ក
្ួយមន្្ះេដ្្ងដែលរានកសាងជដ្យ្ូលនិ
ធិរែឋា្តរូវរានេនុកជចា
លេ្មាប់េលរែឋារ
េ់ជៅ California។ 
ខណៈជេលដែលរែឋា
ជា្បវតិ្សា្េ្្ ិនរា
ន្្ល់្ូលនិធិបន្េ 

្មាប់ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា នទំាងជនះ California 
េេួលរាន្បដ�ល$2 ពាន់លាន ែនុលាលៃ រជាជរៀង
រាល់ឆំ្្េើរដ្ឋា ភិរាលេ�េ័ន្ធជែើ្ ើ្គំ្្េែល់គ 
ជ្មាងទំាងជនះ។
ក្មាវធិើឥណទានលំនៅដ្ឋា នសម្មាប់អតើតយុទ្ធ
ជន។ ក្្មវធិើក្្ើឥណទានលំជៅដ្ឋា ន អតើតយនុ
េ្ធ�ន្្ល់្រាក់ក្្ើេិញ្្ះែល់អតើតយនុេ្ធ�នដែ
លមានេិេ្ធិ រ ួ្ ទំាងអតើតយនុេ្ធ�នដែល្ិនអាច
មានលកខេណៈេ្្តិ្្គប់្គ្ន់េ្មាប់្រាក់ក
្្ើេិញ្្ះ។ ជ្កា្ក្្មវធិើជនះ រែឋាលក់ប័ណ្ណក្្ើេូ
ជៅែល់វនិិជោគិនជ�ើយជ្បើ្រាេ់្ូលនិធិជែើ 
្ ើ្្្ល់្រាក់ក្្ើែល់អតើតយនុេ្ធ�នជែើ្ ើ្េិញ្្ះ 
។ អតើតយនុេ្ធ�នចូលរ ួ្ េូទាត់េងរែឋាេ្មាប់ 
្រាក់ក្្ើេិញ្្ះទំាងជនះ។ ្ូលនិធិទំាងជនះ្តរូវ
រានជ្បើជែើ្ ើ្េងប័ណ្ណក្្ើ។ 

ដេចក្តចីដេ្ចីចបាប់
ប័ណ្ណក្្ើកាតព្វកិច្ទូនៅ ម្ាើសម្មាប់លំនៅដ្ឋា ន។ 
វធិានការជនះអននុញ្ញា តឱ្យរែឋាលក់ប័ណ្ណក្្ើកាតេ្
កិច្េូជៅចំនួន $4 ពាន់លានែនុលាលៃ រេ្មាប់ក្្មវ ិ
ធើលំជៅដ្ឋា នជ្សេងៗ។ (េ្មាប់េ័ត៌មានបដន្្ អំ

ផល្់ការអនញុ្្ញត្័រ� ្ណកម្ើណដើម្ើផល្់មលូនធិិដល់កម្មវធិើជនំយួលំណៅ
ោឋា នជាកល់ាក។់ 

លក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

1

របូភាពនលខ 1

ការនសនើសំុនម្បើម្បស់្ូលនិធិប័ណ្ណក្្ើ
(ខ្ទង�់ាន)
ម្បនេទ ចំនួន

ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នរដឋា 
ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា នេ�នុ្គរួសារតម ល្ៃេ្រ្្យ  $1,800
ក្្មវធិើជ�ដ្ឋា រចនាេ ្្ព័ន្ធ  450

ក្្មវធិើម្ាេ់លំជៅដ្ឋា ន  450

ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា នរបេ់កេិករ  300

  េរ នុបរង ($3,000)

ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នអតើតយុទ្ធជន 
្រាក់ក្្ើេិញអតើតយនុេ្ធ�ន  $1,000

សរបុ $4,000
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ផល្់ការអនញុ្្ញត្័រ� ្ណកម្ើណដើម្ើផល្់មលូនធិិដល់កម្មវធិើជនំយួលំណៅ
ោឋា នជាកល់ាក។់
លក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្។ិ1

េើការជ្បើប័ណ្ណក្្ើរបេ់រែឋាេូ្ជ ើ្ល "េិែឋាភាេេូ
ជៅមនបំណនុ លប័ណ្ណក្្ើរបេ់រែឋា" ជៅជ្្កខាង 
ជ្កាយក្នុង្គ្ជេេក៍ជនះ។ ) 

ការដបបចីមូលនិធិ
ែូចរានបង្ហា ញក្នុងរបូភាេេើ 1, វធិានការជនះ្្
ល់នូវការ្្ល់្ូលនិធិប័ណ្ណក្្ើេ្មាប់ក្្មវធិើ 
្្ះជាជ្ចើន ដែល្តរូវរានេិេណ៌នាែូចខាងជ្កា
្ជៅក្នុងល្ិ្តបដន្្ ជេៀត។
ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នរដឋា។ វធិានការជនះ្្ល់ $3 
ពាន់លានែនុលាលៃ រេ្មាប់ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា នរែឋាជា
ជ្ចើន។ ែំជណើ រការេើការលក់ប័ណ្ណក្្ើនឹង្តរូវ ្្ដ
ល់�ូនអ្កជេ្ើេនុំក្្មវធិើ—រដ្ឋា ភិរាល្ូលដ្ឋា ន 
អង្ការ្ិនដេង្រក្រាក់ចំជណញ 
និងអ្កអភិវឌ្ឍឯក�ន—ត្្រយៈត្្រយៈែំ
ជណើ រការ្បកួត្បដ�ង្គប់្គងជដ្យរែឋា។ 

• ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នពហុម្គរួស្រដដលមា
នតម ល្ៃស្រ្្យ។ វធិានការជនះ្្ល់្រាក់ 
$1.8 ពាន់លានែនុលាលៃ រជែើ្ ើ្សាងេង់ 
ឬ�ួេ�នុលគជ្មាងលំជៅដ្ឋា ន�ួល។ 
ែូចជាេំណង់អាផាត្ិន។ ក្្មវធិើទំាងជនះ
ជាេូជៅ្្ល់ឱ្យរដ្ឋា ភិរាល្ូលដ្ឋា នអង្ការ
្ិនដេង្រក្រាក់ចំជណញ និងអ្កអភិវឌ្ឍ
ន៍ឯក�នដែលមាន្រាក់ក្្ើការ្រាក់ទាប
ជែើ្ ើ្្្ល់្ូលនិធិដ្្កមនការចំណាយជលើ
ការសាងេង់។ ជាការផាលៃ េ់បូ្រ គជ្មាង្តរូ
វរកសាេនុនេ្មាប់្គរួសារដែលមានចំណូល
ទាបេ្មាប់រយៈជេល្ួយ 55 ឆំ្្។ 

• ក្មាវធិើនហដ្ឋា រចនាស្័្ន្ធ។ 
វធិានការជនះ្្ល់្រាក់ចំនួន $450 លា
នែនុលាលៃ រែល់ក្្មវធិើដែលកសាងលំជៅ
ដ្ឋា នជៅត្្តំបន់េើ្ក រុងដែលមាន្សា
ប់ និងជៅដក្រការែឹក�ញូ្នសាធារណៈ។ 
្ូលនិធិជនះក៏នឹង្្ល់្រាក់ក្្ើនិង�ំ
នួយឥតេំណងេ្មាប់គជ្មាងជា

ជ្ចើនដែលគំ្្េែល់លំជៅដ្ឋា នែូច
ជាេួនចបារ និងេឹក្បេ័ន្ធលូបងហាូរេឹក 
និងជ�ដ្ឋា រចនាេ ្្ព័ន្ធែឹក�ញូ្ន។

• ក្មាវធិើម្ាស់ផ្ះ។ វធិានការជនះ្្ល់ឱ្យចំនួន 
$450 លានែនុលាលៃ រជែើ្ ើ្ជលើកេឹកចិត្ម្ា
េ់្្ះេ្មាប់អ្កេិញ្្ះដែលមាន្រាក់ចំ
ណូលទាប និង្ធ្យ្។ ភាគជ្ចើនមន្វកិា
្តរូវរានជ្បើជែើ្ ើ្្្ល់�ំនួយេូទាត់ែល់អ្
កេិញ្្ះជលើកែំបូងត្្រយៈការ្រាក់ក្្ើ 
ឬ្រាក់�ំនួយទាប។ ជលើេេើជនះជេៀតវធិាន
ការជនះ្្ល់្វកិាជែើ្ ើ្�ួយ្គរួសារដែលមា
ន្រាក់ចំណូលទាប និង្ធ្យ្ជែើ្ ើ្សាង
េង់្្ះផ្ាល់ខលៃួន។ 

• ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នរបស់កសិករ។ 
វធិានការជនះ ្្ដល់ $300 លានែនុលាលៃ រនិង�ំ
នួយឥតេំណង្រាក់ក្្ើជែើ្ ើ្សាងេង់លំ
ជៅដ្ឋា នេ្មាប់កេិករ។ ្ូលនិធិក្្មវធិើគួ
រដតជ្បើេ្មាប់ទំាងការ�ួល និង្្ះដែលកា
ន់កាប់ជដ្យម្ាេ់្្ះ។

ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នអតើតយុទ្ធជន។ 
វធិានការជនះក៏ ្្ដល់ $1 ពាន់លានែនុលាលៃ រេ្មា
ប់�ំនួយ្រាក់ក្្ើេិញ្្ះែល់អតើតយនុេ្ធ�ន។ 
អតើតយនុេ្ធចនេូជៅជ្បើក្្ើទំាងជនះជែើ្ ើ្េិញលំ
ជៅដ្ឋា ន្គរួសារ ខនុនែូ កេិដ្ឋា ន និង្្ះចល័ត។ 

ឥទ្ធ�ិលននសារដ�ចី�ន្ធ
តម ល្ៃប័ណ្ណក្្ើសម្មាប់ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នរដឋា។  
វធិានការជនះនឹងអននុញ្ញា តឱ្យរែឋាខ្ើ្រាក់រ�ូតែល់
ជៅ $3 ពាន់លានែនុលាលៃ រជដ្យលក់ប័ណ្ណក្្ើកា
តេ្កិច្េូជៅែល់វនិិជោគិន ដែលនឹង្តរូវេង
ជដ្យការ្រាក់េើ្ូលនិធិេូជៅរបេ់រែឋា។ តម ល្ៃប័
ណ្ណក្្ើទំាងជនះនឹងអា្េ័យជលើកត្្ជ្សេងៗ 
—ែូចជាអ្ត្ការ្រាក់ក្នុង្បេិេ្ធ  
ភាេជៅជេលដែលេួកជគ្តរូវរានលក់ 
ជេលជវលាមនការលក់ប័ណ្ណក្្ើ 



  ការវភិាគ | 15

វភិាគដដ្យអក្វភិាគអង្គនិតបិញ ញាត្ត ិ បន្ដ

និងរយៈជេលដែល្តរូវេងេួកជគ។ ជយើ
ងរ៉ាន់សា្ម នថាការចំណាយចំជពាះអ្កបង់
េន្ធជែើ្ ើ្េងបំណនុ លនឹងមានជា្ធ្យ្ 
ម្បដហល $170 លានដុលាលៃ រជានរៀងរាល់
ឆ្នំ សម្មាប់រយៈនពល 35 ឆ្នំ —េរ នុបចំនួន 
$5,9 ពាន់លានែនុលាលៃ រជែើ្ ើ្េងទំាងជែើ្ 
($3 ពាន់លានែនុលាលៃ រ) និងការ្រាក់ ($2,9 
ពាន់លានែនុលាលៃ រ)។ ចំនួនេឹក្រាក់ជនះគឺ្បដ�
ល្ួយភាគែប់មន 1 ភាគរយមន្ូលនិធិ្វកិាេូ
ជៅរបេ់រែឋា។ 
តម ល្ៃប័ណ្ណក្្ើសម្មាប់ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នអតើត
យុទ្ធជន។ វធិានការជនះនឹងអននុញ្ញា តឱ្យរែឋាខ្ើរ�ូ
តែល់ $1 ពាន់លានែនុលាលៃ រជដ្យលក់បំណនុ ល
កាតេ្កិច្េូជៅែល់វនិិជោគិន។ អតើតយនុេ្ធ�ន
ចូលរ ួ្ ក្នុងក្្មវធិើក្្ើេិញ្្ះនឹងជធ្ើឱ្យការេូទាត់
្បចំាដខែល់រែឋា។ អននុញ្ញា តឱ្យរែឋាេងបំណនុ ល។ 
ការេូទាត់ទំាងជនះដតងដត្គបែណ្ប់ចំនួនេឹក 
្រាក់ដែល�ំពាក់ជលើតម ល្ៃប័ណ្ណ មានន័យថាក្្មវ ិ
ធើជនះដតងដតែំជណើ រការជដ្យគ្្ម នការចំណាយ
ជដ្យផ្ាល់ែល់រែឋា។
នតើ្នុស្សប៉ាុនាមា ននាក់ដដលវធិានការអា
ចជួយបន? ្វកិាេើវធិានការជនះជាេូជៅ
នឹង្តរូវរានជ្បើរ ួ្ គ្្ជា្ួយ្រាក់រដ្ឋា ភិរា
លែមេជេៀតជែើ្ ើ្្្ល់�ំនួយលំជៅដ្ឋា ន។ 
ក្នុងករណើ ជាជ្ចើន វធិានការជនះនឹងអននុញ្ញា
តឱ្យរែឋាេេួលរាន្ូលនិធិបដន្្ េើេ�េ័ន្ធ

ផល្់ការអនញុ្្ញត្័រ� ្ណកម្ើណដើម្ើផល្់មលូនធិិដល់កម្មវធិើជនំយួលំណៅ
ោឋា នជាកល់ាក។់ 

លក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

1

េ្មាប់ លំជៅដ្ឋា នដែលមានតម ល្ៃេ្រ្្យ។ 
េរ នុបជៅ ្ូលនិធិប័ណ្ណក្្ើ ជនះនឹង្្ល់ការឧប
ត្្ ្ភធន្បចំាឆំ្្ែល់្គរួសារកេិករច្្ រុះរ�ូតែ
ល់ 30,000 និង្គរួសារកេិករចំនួន 7,500 
្គរួសារ។ ្ូលនិធិក៏នឹង្្ល់នូវ�ំនួយេូទាត់អ្ក
េិញ្្�្បដ�ល 15,000 នាក់ និង្រាក់ក្្ើេិ
ញ្្ះែល់អតើតយនុេ្ធ�ន្បដ�ល 3,000 នាក់។ 
ក្នុងករណើ ្ួយចំនួនែូចជាេ្មាប់ក្្មវធិើ្្ល់ប្
រាក់ក្្ើចនុះេលរែឋារេ់ជៅ California អាចចាប់
ជ្្ើ្េេួលរាន្ល្បជោ�ន៍ោ៉ងឆ្ប់រ�័េេើ
្ូលនិធិប័ណ្ណក្្ើ។ ក្នុងករណើ ជ្សេងជេៀតែូចជា
េ្មាប់ការសាងេង់លំជៅដ្ឋា នេ�នុ 
្គរួសារដែលមានតម ល្ៃេ្រ្្យវាអាចចំណាយជេ
លជ្ចើនឆំ្្េ្មាប់េលរែឋារេ់ជៅ California 
េេួលរាន្បជោ�ន៍េើវធិានការជនះ។
ចលូដមចីល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/

cal-access-resources/measure-contributions/ 
2018-ballot-measure-contribution-totals/ េបមា
ប់បញ្ចីននគណៈកមា្ម ធិការដ�លបដងកចីតដ�ចីងជាចម្ងដ�ចីម្ចីគំាបទ 

ឬជំទាេ់វធិានការដនះ។ ចលូដមចីល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/nov-18-gen.html 

ដ�ចីម្ចីចលូដបបចីអក្រមួវភិាគទានក�ំលូៗទំាង 10 របេ់គណៈកមា្ម ធិការ។

បបេិនដបចីអក្ចង់បានចបាប់ចមង្ននអត្ថបទដ�ញដលញននវធិានការរ�ឋា 
េមូទរូេ័�្ទមករ�ឋាដលខាធិការ តាមដលខ (888) 345-4917  

ឬអក្អាចអុចីដម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov ដ�ចីយចបាប់ចម្
ងមួយនឹងបត រូវបានដផញចីដៅអក្ដដ្យឥតគតិន្។្


