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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ្រណ្ កើតស្្ដ ់ដារថ ្ើសបរា្់រការដាកឃំ់ា្សត្វកសដិាឋា នជាកល់ាក ់ 
ហាមឃាតក់ារលកផ់លិតផលមិនអនវុត ្តតាមច្បា្់រ។ 
លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួច្ណផ្តើម។12

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 12 ★

★ ការណ្លហីយចំណោះទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 12 ★
សំល�ើបបជាមតិល�ខ12 គឺជាអំលពើក្ត់សតវ និងអនកល្ោះល្នោតដ៏ល�ោរល�ៅ
ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	
គឺណោណេញណោយភាេមិនច្បាស់លាស់	ណ�ហីយេយាយាមមិននិយាយអំេហីស�គ
មន៍អ្នកផេិតសុ៊ត	(United	Egg	Producers)	ការទទួេយកការ្រន្តណទ្រហីទទ រុង
យា៉ា ងណោច្ណាស់រ�ូតដេ់ឆ្្នំ 	2022	ណោយអនុញ្ញា តឱ្យណទ្រហីទទ រុងដដេមានទំ
�ំដតមួយ�្ូតកាណរ េសទមា្់រណមមាន់នហីមួយៗ	ឬេយាយាមមិននិយាយចំ្ណុច្ជាក់
លាក់ដដេគំនិតផ្តួច្ណផ្តហីមណនះនឹងណ្្ហី។
អាច្និយាយម៉ាយាងណទៀតបានថា	អង្គការសង្គមមនុស្ស្៌មស�រដ្ឋអាណមរកិដដេណោរ
ណេញណោយណរឿងអាទសរូវទតេ្់រណៅណទ្រហីេ្ិច្ចាស់រ្រស់ណគវញិណ�ហីយ។
ទក រុមដដដេដដេេហីមុននិយាយថាមាន់ណៅរដ្ឋ	California	នឹងមិនទតរូវបានោ
ក់ទទ រុងណទណៅដំណាច់្ឆ្្នំ 	2015	ដដេ	Michael	Vick	គឺជាអ្នកចិ្ញ្ឹមសត្ដ៏
េ្អដដេគំាទទទក រុម�ុ៊ន	SeaWorld	និងបានខាត្រង់ទបាក់រា្់រលានដុលាលា រណៅ
ក្នុង្រណ្តឹ ងច្បា្់រ	Racketeer	Influenced	and	Corrupt	Organizations	
ឥឡូវណនះបានទតឡ្់រមកវញិណ�ហីយ។
ជាថ្ហីម្តងណទៀត	សង្គមមនុស្សណៅស�រដ្ឋអាណមរកិ (Humane Society of the 
United States, HSUS)	កំេុងសនយាថានឹងោមឃាត់ការណទ្រហីទទ រុងឧសសា�ក
មសុ៊្ត	ណោះ្រហីជាវាបានចំ្ណាយណេេណេញមួយទសវត្សអះអាងថាេួកណគបានណ្្ហី
វារចួ្ណ�ហីយក៏ណោយ!	
ទនឹ្មនឹងណនះដដរេួកណគកំេុងវាយទ្រោរអ្នកដដេរាយការណ៍េ័ត៌មានអំេហីេួកណគ។
ណយហីងដឹងណៅណេេដដេអង្គការស្រ្ុរស្ម៌មួយ្ររាជ័យក្នុងការ្ំរណេញកាតេ្កិ

ច្្មូេោ្ឋ ន្ំរផុតននទំនុកចិ្ត្តរ្រស់ខណោះ។ ជាជាងការវាយបបហារលទៅល�ើ 
បស្ីដដ�ទទួ�រងការរំល�ោភបំពាន HSUS គួរដតផ្ាស់ប្លូរវប្ធម៌របស់ខ្ដួន។ - 
អង្គការជាតិបស្ី
ណៅណេេទស្តហីបានទ្រមូេផំុ្គា្ន ទ្រឆំ្ងនឹងវ្រ្្ម៌េឹសេុេរ្រស់	HSUS	វាណកហីត
ណច្ញេហីការណចាទទ្រកាន់ជាណទច្ហីនអំេហីការណ្រៀតណ្រៀនផលាូវណេទ	និងការទ្រទេឹត្តិខុសទ្រ
ឆំ្ងនឹងស្ថា ្រនិករ្រស់សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	ដដេជាអតហីតោយកទ្រតិ្រត្តិ	
គឺណលាក	Wayne	Pacelle	។	ការណ ល្ាហីយត្រដំ្ូរងរ្រស់	HSUS	
គឺណចាទសួរសុច្្រតិភាេរ្រស់ទស្តហី។
យុទ្ធស្ទស្តណនះទតរូវបានណទ្រហីទបាស់ទ្រឆំ្ងនឹងអ្នកតសូ៊មតិសទមា្់រសត្ដដេទ្រឆំ្
ងនឹងសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	។
ការេិតដដេមិនអាច្ទ្រដកកបានណោះគឺ៖	ទ្រសិនណ្រហីមិនដមនណោយស្រដតភាេខ្ហី
ខ្ារ្រស់	HSUS	ណទណោះ	មាន់ណៅរដ្ឋ	California	នឹងមិនទតរូវបាន្រង្ខាំ ងក្នុងទទ រុង
ណនះណៅវោិទហីណនះ។	ណយហីងមិនធ្លា ក់ក្នុងេ្ិច្កេដដដេណនះជាណេហីកទហីេហីរណទ។
www.StopTheRottenEggInitiative.org
MARK EMERSON សមាជិកទក រុមទ្ឹរកសាេិបាេ
េេរដ្ឋ	California	ទ្រឆំ្ងនឹងភាេណឃារណៅ	ការោក់ទទ រុង	និងការដកលាង្រនលាំ
ERIC MILLS អ្នកសំរ្រសំរេួ
សកមភ្ាេសទមា្់រសត្
PETER T. BROWN សមាជិកទក រុមទ្ឹរកសាេិបាេ
មិត្តសត្

គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12—្រញ្ឈ្់រភាេណឃារណៅណេហីសត្
	អង្គការសង្គមមនុស្សធ៌មសហរដ្ឋអាលមរិក អង្គការ សមាគមអាលមរិចសបមាប់
ការការពារភាពសាហាវល�ោរល�ៅចំលពោះសតវ (American Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA)	និងណេទ្យសត្ជតិ	500 
នាក់លនៅរដ្ឋ California	គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12។
ការណបាះណឆ្្ន តគំាទទ	គឺការោរកំុឱ្យណគញាត់កូនណគាចិ្ញ្ឹមយកស្ច់្	ណមទជរូក	
និងណមមាន់ចិ្ញ្ឹមយកេងចូ្េណៅក្នុងទទ រុងដ៏តូច្ច្ណង្អៀតអស់មួយជហីវតិ។	
វានឹងេុ្រ្ំរបាត់ផេិតផេអមនុស្ស្ម៌	និងគ្ានសុវតថាិភាេេហីសត្ដដេ
ទតរូវបានរណំលាេ្ំរោនោំងណនះេហីទហីផសាររដ្ឋ	California	។	ការណបាះណឆ្្ន ត
គំាទទកាត់្រនថាយោនិេ័យរ្រស់ទ្រជាជនដដេឈឺណោយការេុេអាោរ	
និងការ្ំរេុេណៅកសិោ្ឋ នណរាងច្ទក	និងជួយទក រុមទគរួស្រកសិករ។
ណបាះណឆ្្ន តគំាទទ	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	ណដហីម ហ្ី៖
្រង្កា រភាេណឃារណៅណេហីសត្។	វាណឃារណៅណាស់ក្នុងការ្រង្ខាំ ងកូនណគាេ
ណៅក្នុងទទ រុងតូច្ច្ណង្អៀត។	យកវាណច្ញឆ្ងា យេហីណមណទកាយវាណកហីតភាលា ម្រង្ខាំ ងវា
ទ្រក្រណោយភាេ្ំរោនរ�ូតោេ់វាទតរូវបាន្រញូ្នណៅសត្ឃាតោ្ឋ ន—
អាយុទតឹមដត្ួរនដខ្រ៉ាុណណាណ ះ។
ណមទជរូកមិនគួរទតរូវបានចាក់ណស្ក្នុងទទ រុងដដកតូច្ច្ណង្អៀត	
កដនលាងដដេោងេិបាកផ្លា ស់ទហីណោះណទ។	ោងទតរូវបានជា្់រអោ្ក់	ទតរូវបាន្រងខាំឱ្យរ
ស់ណៅក្នុងកដនលាងមានទំ�ំតូច្សទមា្់រណេេ	ជិតបួន្នា។ំ
វាគឺខុស ្្គងក្នុងការញាត់មាន់យា៉ា ងតឹងក្នុងទទ រុងដខ្សច្ណង្អៀតសទមា្់រណេញអាយុកា
េរ្រស់ោង។	ោងទតរូវបាន្រងខាំឱ្យញំុា	ណដក	និងជំុ	និងណោម	និងទកា្រេងក្នុងទហី
តំាងតូច្ដូច្គា្ន ណរៀ្ររាេ់នថងាដតម្តង។
ការោរទគរួស្ររ្រស់ណយហីងេហីការ្ំរេុេមូ្្រអាោរ	
និងការ្ំរេុេកសិោ្ឋ នណរាងច្ទក។	។កបាេេហីសត្មាន់ដដេមាន់ណោយស្រដតេួ
កណគបានស្លា ្់រ	Salmonella,	ការសិកសាវទិយាស្ទស្តជាណទច្ហីនបានរកណ�ហីញថាកា
រណវច្ខ្្់រសត្ណៅក្នុងទទ រុងតូច្ៗណ្្ហីណអាយមានោនិេ័យននការេុេអាោរ។	សូម ហ្ី	
ពិភពសតវបក្ស,ី	ការណបាះេុម្ភផសាយឧសសា�កមសុ៊្តឈានមុខណគបានទទួេស្្គ
េ់,	“Salmonella បបលឹងដបបងលនៅកននុង�ំលនៅដ្ឋានដដ�ដាក់កននុងបទុង។”
ណ�តុណនះណ�ហីយ	បានជាោំង	មជ្ឈម�្ឌ�សបមាប់សុវត្ថិភាពម្លូបអាហារ	
និងសម័្ន្ធអ្នកណទ្រហីទបាស់ជាតិ		គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12។
សមាគមសុខាភិ្ ា�សាធារ�ៈអាលមរិក	បានអំោវោវឱ្យផ្្អ កការវះកាត់សត្
ស្លាំ ងថ្ហី	ណោយស្រដតេួកណគ្ំរេុេខ្យេ់និងដហីទឹក	និង្រនថាយគុណភាេជហីវតិស	
ទមា្់រម្ាស់ផ្ះជិតៗណោះ។

ជួយកសិករទគរួស្រ	និង្រណងកាហីនណសដ្ឋកិច្្កាេហី�្័រញា៉ា ។	កសិោ្ឋ នទគរូស្រណមោ្គ
ដដេសត្ទទ រុងបានកាត់្រនថាយទជ រុងនិងជំរញុកសិករទគរួស្រណច្ញេហីអាជហីវកម។្	
ណោយការណបាះណឆ្្ន តបាទ	/	ចាសណៅណេហីណេស	12	ណយហីងអាច្្រណងកាហីតស្តង់ោរស
មរម្យដដេរកសាកសិករក្នុងអាជហីវកម—្និងអនុញ្ញា តឱ្យេយកណគ្ំធ្ត់។	ណោ
យស្រដតកសិោ្ឋ នឥតគិតនថលាណទ្រហីទបាស់កមក្រកាន់ដតណទច្ហីន	វធិ្នការនឹង្រណងកាហីត	
ការងារកានដ់តលបចើន	សទមា្់រទក រុមទគរួស្រកសិោ្ឋ នខឹតខំណ្្ហីការ។
អាទស័យណ�តុណនះ	កសិករបគួសារ California	និង	កម្ករកសិកររួបរួម	គំាទទ	
សំណណហី ទ្រជាមតិ	12	ណនះ។
កំដណទទមង់ទូណៅ
• ណសច្ក្តហីទ្រកាសណេខ	12	បានេទងឹងច្បា្់រណឃារណៅសត្នទេអាយុមួយទសវ
ត្សរណ៍�ហីយផ្តេ់នូវណេេណវលាេ្អសទមា្់រអ្នកផេិតណដហីម ហ្ី្រ្តូរណៅអនុវត្តមិនមាន	ទទ រុង។
• ទក រុម�ុ៊នអាោរ្ំ	ៗ	ជាង	200	ណផ្សងណទៀតដូច្ជា	បកុមហ៊ុន Walmart, 
McDonald’s, Taco Bell, Burger King, Safeway, និង	Dollar Tree	បាន
ណ្រ្តជាញា ណទ្រហីទបាស់ផេិតផេដដេមិនមានទទ រុង។
• រដ្ឋចំ្នួន	12	បានអនុម័តច្បា្់រោក់ទងនឹងការ្រង្ខាំ ងសត្កសិកម។្
• ការណបាះណឆ្្ន តដដេទតរូវបានអនុម័តណោយ	ពួកលមដលឹកនាំកាត�ូិកកាត�ូិក, 
បពវជិតសាស្ា, បគលឹស្សាសនា, លមតូឌីស, ជវីហវ, បពវជិតភាព, បគលឹស្សាសនា, 
លមតូឌីស,	និង	ជ្ហី�,្	អ្នកផសាយដំណឹងេ្អ,	និង	ជទមកសត្នទេ	
លនៅទូទាំងរដ្ឋកា�ីហវ័រញ៉ា។
ណយហីងនឹងមិន្រងខាំដ ក្ា	ឬឆ្្រ្រស់ណយហីងឱ្យរស់ណៅក្នុងទទ រុងតូច្មួយដ៏កខ្ក់អស់មួយ
ជហីវតិរ្រស់ោង។	ណយហីងមិនគួរអនុញ្ញា តឱ្យសត្ណាមួយសូ៊ទោំការរងទុកខាដ្រ្រណនះ
ណឡហីយ។	សត្ោំងអស់រមួោំងសត្កសិកមស្មនឹងទទួេបានការការោរេហីភាេ
ស្ោវណឃារណៅ	និងការរណំលាេ្ំរោន។
www.Yes0n12CA.com
CRYSTAL MORELAND,	ោយករដ្ឋ	California
Humane Society of the United States
បណ្ឌិ ត JAMES REYNOLDS DVM, MPVM, DACAW, 
ស្ទស្្ត ចារ្យដផ្នកឱសថ្ំ	ៗ	និងសុខុមាេភាេមោវទិយាេ័យណវណហី វាសោនន
ស្កេវទិយាេ័យណវណស្ហីន
ANDREW	DECORIOLIS	ោយក នៃកម្មវធីិ កមវ្ិ្ ហីយុទ្ធស្ទស្តនិងការចូ្េរមួ		
ការណ្្ហីកសិកមណ្ៅមុខ
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្រណ្កើតស្្ដ ់ដារថ ្ើសបរា្់រការដាកឃំ់ា្សត្វកសដិាឋា នជាកល់ាក ់ 
ហាមឃាតក់ារលកផ់លិតផលមិនអនវុត ្តតាមច្បា្់រ។ 

លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួច្ណផ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

12
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ12 ★

★ ការណ្លហីយចំណោះទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 12 ★
គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	ណដហីម ហ្ី្រញ្ឈ្់រអំណេហីណឃាណៅ	
និងអមនុស្ស្ម៌ណេហីសត្កសិកម។្	ដូណច្្នះ	ស្ថា ្័រនោោដដេណគណជឿទុកចិ្ត្ត្ំរផុ
តោក់ទងនឹងភាេស្ោវណឃារណៅណេហីសត្	ការណ្្ហីកសិកមក្ារទ្រក្រណោយនិ
រន្តភាេ	និងសុវតថាិភាេអាោរ	គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12៖	ណេទ្យសត្ជិត	
500	ោក់	កសិករេកខាណៈទគរួស្រណៅរដ្ឋ	California	កដនលាងផ្តេ់ជទមកសត្រដ្ឋ	
California	អង្គការ	ASPCA	អង្គការសង្គមមនុស្ស្៌មស�រដ្ឋអាណម
រកិ	មជ្ឈមណ្ឌ េសទមា្់រសុវតថាិភាេអាោរ	ស�ជហីេអ្នកណ្្ហីការង្រកសិកម	្
និងសម័្ន្ធអ្នកណទ្រហីទបាស់ជាតិ។
ទក រុមមួយកា្ត ្់រតូច្ដដេទ្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	ដដេណគស្្គ េ់
ថាជាសមាគមកសិកមម្នុស្ស្ម៌—មានទ្រវត្តិអាទកក់ចូ្េរមួជាមួយកសិោ្ឋ
នចិ្ញ្ឹមសត្ដ៏្ំរេុេ	ក្នុងការទ្រឆំ្ងនឹងច្បា្់រស្តហីេហីភាេណឃាណៅណេហីសត្	និ
ងទតរូវបានគំាទទណោយអ្នក្រញ្េ់សត្	ដដេមានការណបាះេុម្ផសាយសមាងា ត់
មួយអួតអាងថាការវាយទ្រោររ្រស់	HFA	ណៅណេហីអង្គការស្រ្ុរស្ម៌សត្	
បានជួយដេ់អ្នកជេ់មាន់!”
ការេិត:	កាេេហី	10	ឆ្្នំ មុនទ្រជាជនកាេហី�្័រនហីញា៉ា បានអនុម័តច្បា្់រមួយដដេ
ផ្តេ់ឱ្យសត្កសិកមណ្ទច្ហីនកដនលាង។	វាបានោំអ្នកផេិតសុ៊ត	និងស្ច់្ទជរូកជាណទច្ហី
នឱ្យចាកណច្ញេហីការណទ្រហីទទ រុង	ណ�ហីយទក រុម�ុ៊ន	McDonald	ទក រុម�ុ៊ន	Safeway	
ទក រុម�ុ៊ន	Burger	King	និងទក រុម�ុ៊នដនទណទៀតរា្់ររយទក រុម�ុ៊ន	បានចា្់រណផ្តហីម	
ណទ្រហីផេិតផេសត្ដដេមិនោក់ទទ រុង។
្រ៉ាុដន្តកសិោ្ឋ នរ្រស់ណរាងច្ទកមួយចំ្នួន—គ្ានអ្នកដដេទ្រឆំ្ង	

សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12—បានរកណ�ហីញវិ្ ហីណៅជំុវញិច្បា្់រណ�ហីយណៅដតកំណត់
សត្ណៅក្នុងទទ រុង។	លនោះគឺពិតប្ាកដ�ាស់លហតុអវី្ានជាសំល�ើបបជាមតិល�ខ 
12 បតូវ្ានលគបតូវការ។
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	ពបងលឹង	ច្បា្់រស្តហីេហីភាេណឃារណៅណោយផ្តេ់ការការោរ
កាន់ដតទ្រណសហីរ	រមួោំងេកខាខណ្ឌ ការរស់ណៅេ្អ	េកខាខណ្ឌ អ្រ្្ររមាេំ�រ	និងក
ដនលាងរស់ណៅណោយគ្ានទទ រុងណោយមានកាេវភិាគចា្់រណផ្តហីមអនុវត្តដដេការោរក
សិករេកខាណៈទគរួស្រ។
ដូច្ដដេភាស្ក្នុងសនលាឹកណឆ្្ន តបាន្រង្្ញច្បាស់	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	្រង្កា
រការ្រង្ខាំ ងណឃាណៅណេហីមាន់ចិ្ញ្ឹមយកសុ៊ត	ទេមោំងកូនណគា	និងទជរូក។	សតវទាំង
លនះសមនលឹងទទួ�្ានការការពារពីការរំល�ោភបំពាន។
គំាទទការអនុវត្តមនុស្ស្ម៌ណេហីសត្កសិកម។្	គំាទទសទមា្់រសុវតថាិភាេអាោរ។	
គំាទទសទមា្់រកសិករេកខាណៈទគរួស្រ។	ទគំាទទសទមា្់រក្ហីណមតា្ត 	និងសុេវនិិច្្័យ។
www.Yes0n12CA.com
DR. BARBARA HODGES, DVM, MBA,	អ្នកផ្តេ់ទ្ឹរកសាខាងណេទ្យសត្
សមាគមណវជ្ស្ទស្តណេទ្យសត្ននសង្គមមនុស្ស្ម៌
JEFF PETERSON អ្នកទគ្់រទគងទូណៅ
Central	Valley	Eggs
BROOKE HAGGERTY ោយកទ្រតិ្រត្តិ
សម័្ន្ធការការោរ	និងសណ្ង្្គ ះសត្

ការល្ោះល្នោតល�ខ: ទប់ស្កាត់ការល�ោរល�ៅ, បទុងនិងការបន្ំ។
អង្គការសង្គមមនុស្ស្៌មស�រដ្ឋអាណមរកិ	(HSUS)	ដដេមានមូេោ្ឋ នណៅ
ទហីទក រុងវាេសុហីនណតាន	DC	បានដសង្រកវិ្ ហីជាថ្ហីម្តងណទៀតណដហីម ហ្ីយក្រញ្្ណនះោ
ក់ណេហីសនលាឹកណឆ្្ន តរ្រស់រដ្ឋ	California	ណោយណបាក្រណញ្្តអ្នកណបាះណឆ្្ន ត	
និយាយទតឡ្់រទតឡនិអំេហីទទ រុង	ណ�ហីយ្រន្តណេហីកណឡហីងេហីការរងទុកខាណវទោរ្រស់ណម
មាន់	រាប់�ាននាក់ក្ា� ។
ណស្យផ្សេ្ផសាយខុសេហីការេិតថាជាវធិ្នការ	“មិនោក់ទទ រុង”	
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12ការេិត		យា៉ា ងណាស់នឹងណ្្ហីឱ្យទស្រច្បា្់រដេ់ការ្រន្ត
ណទ្រហីទទ រុងណរាងច្ទកផេិតសុ៊តសទមា្់ររយៈណេេណទច្ហីនឆ្្នំ ណៅមុខណទៀត។
សំណណហី ណេខ	12	គឺជាេទ្ធផេននសម័្ន្ធភាេស្ធ្រណៈរវាង	HSUS	និងស�
គមន៍ោណិជ្កមជ្ាតិស�គមន៏ននសមាគមផេិតសុ៊ត។
ណៅឯការចំ្ណាយរ្រស់អ្នកជា្់រេន្ធេួកណគកំេុងដតណទ្រហីទបាស់គំនិតផ្តួច្ណផ្តហីមរ្រស់
រដ្ឋកាេហី�្័រនហីញា៉ា ជំនួសឱ្យការជំនួសច្បា្់រេំណៅឋានរ្រស់េួកណគណោយមានការ
ដណោំេហីអ្នកផេិតសុ៊តយូ។
សលំ�ើបបជាមតិល�ខ 12 លធវើឱ្យបសបច្ាប់នូវការលបបើបទុងដ៏ល�ោល�ៅ ដដ�ព�រដ្ឋ 
California ភាគលបចើនល្ោះល្នោតហាម�ាត់កា�ពីដប់្ នាំមុន។
ច្បា្់រ្រចុ្្្រ្ន្នរ្រស់រដ្ឋ	California	(សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	2)	ដច្ងថាទតរូវផ្តេ់
េំ�រទគ្់រទគាន់សទមា្់រមាន់ចិ្ញ្ឹមយកេងណដហីម ហ្ី៖
“. . . វាអាច�ាស្ាបទាំងសងខាង្ានលពញល�ញលដោយមិនប៉ះជញ្ចាំងបទុង 
ឬប៉ះលមមាន់លផ្សងលទៀតលទ។”
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	នឹង	និរាករ�៍	ច្បា្់រដដេបានអនុម័តណោយអ្នកណបាះ
ណឆ្្ន ត	ណដហីម ហ្ីអនុញ្ញា តឱ្យណរាងច្ទកផេិតសុ៊ណទ្រហីទទ រុង	ឬេំ�ទតឹមដត	1 ហវលូតកាលរេ 
្រ៉ាុណណាណ ះ	សទមា្់រណមមាន់នហីមួយៗ។
សំល�ើបបជាមតិល�ខ 12 គឺជាការល្ោកបលញឆោតដ៏ល�ោរល�ៅល�ើសតវកសិកម្ 
និងល�ើអនកល្ោះល្នោតលនៅរដ្ឋ California ។
ណោយស្រដតការណ្្ហីេទង្ង	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	2	ដ៏ខ្ហីខ្ាណៅឆ្្នំ 	2008ណមមា
ន់ចិ្ញ្ឹយកេងរា្់រលានកបាេណៅ្រន្តរងណទគាះក្នុងទទ រុងណរាងច្ទកផេិតសុ៊តណៅទូ
ោំងរដ្ឋ	California		។
ណោះជាយា៉ា ងណាក៏ណោយ	ស្ធ្រណៈជនដដេទិញសុ៊តទតរូវបានណគទបា្់រជាណទច្ហី
នណេហីកណទច្ហីនស្រថា	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	2	បានោមឃាត់ការណទ្រហីទបាស់ទទ រុង
ោំងណោះណោយណជាគជ័យ		។	សទមា្់ររយៈណេេមួយទសវត្សរ	៍ណោះគឺជាោក្យអះ
អាងក្នុងការផ្សេ្ផសាយ្ំ្ំរផុតរ្រស់	HSUS	។
ឥេូវណនះ	មិនសូវមានការអះអាងអ្ហីណទច្ហីនណទ	ដតអនកគាំបទការអះអាងដដ�្ារដ្ឋ 
California គួរលធវើជារដ្ឋដដ�មិនលបបើបទុងមុនដំ�ាច់្នាំ 2015បានទតឡ្់រមកវិ
ញជាមួយការសនយាណបាកទបាស់មួយណផ្សងណទៀតណ�ហីយ។

ទគាន់ដតណេេណនះ	េួកណគនិយាយថាទ្រជាជន	California	នឹងទតរូវរង់ចំាដេ់ឆ្្នំ 	
2022!	ណ�ហីយសូម ហ្ីដតកាេ្ររណិច្ទ្ណោះគឺមិនច្បាស់ដដរ។	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	
ទតរូវបានសរណសរច្បាស់ថាអនុញ្ញា តឱ្យសភាណ្្ហីការដកដទ្រណៅណេេណាក៏បាន	ណោយគ្ា
នការយេ់ទេមេហីអ្នកណបាះណឆ្្ន ត		។
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	មិនជួយអ្ហីណទដេ់ទជរូក	ឬកូនណគា។
ចំ្ណោះការកុ�កោំងណនះ	ទក រុមមនុស្សដដដេដដេ្រណងកាហីតសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ		
2	ណនះ	ណ�ហីយដដេសនយាថារដ្ឋ	California	នឹងជារដ្ឋមិនណទ្រហីទទ រុងណៅដំណាច់្ឆ្្នំ 		
2015	ឥឡូវណនះកំេុងអះអាងថា	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	នឹងកំណត់ការអនុវត្ត
ន៍រ្រស់អ្នកផេិតស្ច់្ទជរូក	និងស្ច់្ណគា	លបកៅរដ្ឋ	។	មិនគួរមានអ្នកណាចាញ់ណបាក
ឧបាយកេណោះណទ។
វាទំនងជាមិនអាច្ណៅរចួ្ណទដដេ្រញញាតិដដេទបាកចាកេហីរដ្ឋ្មនុ្ញញារ្រស់សំណណហី ទ្រ
ជាមតិណេខ	១២	អាច្ណជៀសផុតេហី្រញ្្ទ្រឈមដផ្នកច្បា្់រដដេណជៀសមិនផុត	(ការកា
រោរសំណណហី ទ្រជាមតិណនះនឹងោក់សម្ា្ណេហីការចំ្ណាយរ្រស់អ្នក្រង់េន្ធ)	ដតណោះជា
ក្នុងករណហី ដដរវាអាច្ណៅរចួ្ក៏ណោយ	សភាកំេុងដតដំណណហី រការច្បា្់រណដហីម ហ្ីណ្្ហីណមា�ភាេ
្រញញាតិដដេមានណៅណទច្ហីនរដ្ឋោំងណនះ។
ណ�ហីយទនឹ្មនឹងការអះអាងថានឹងកំណត់្រញញាតិសទមា្់រ	រដ្ឋ	ណផ្សងណទៀត	
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	អនុញ្ញា តឱ្យមានការ្រង្ខាំ ងណគាចិ្ញចឹ្មយកទឹកណោះ	
ដ៏ណឃារណៅ	ណៅរដ្ឋ	California	ណនះ!	
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	គឺជាការណកងទ្រវញ័ដដេគ្ានណកាតដទកងណេហីដំណណហី
រការផ្តួច្ណផ្តហីមរ្រស់រដ្ឋ	California	ដដេមិនទតឹមដតណ្្ហីឱ្យ្រ៉ាះោេ់ដេ់សត្ក
សិកម្្រ៉ាុណណាណ ះណទ	្រ៉ាុដន្តក៏្រងកាណទគាះថា្ន ក់ដ៏្ំណ្ងផងដដរដេ់អ្នកណទ្រហីទបាស់	សត្	
និងច្បា្់រការោរ្ររសិ្ថា ន។
គំនិតផ្តួច្ណផ្តហីមដ៏េឹសេុេណនះគួរដតទតរូវបាន្រដិណស្ណចាេជាោច់្ខាត។
ដសង្យេ់ថាណ�តុអ្ហីបានជាអង្គការទ្រជាជនណដហីម ហ្ីការេយាបាេសត្	
អង្គការមិត្តសត្	សមាគមកសិកមម្នុស្ស្ម៌	អង្គការេេរដ្ឋ	California	
ទ្រឆំ្ងនឹងភាេណឃារណៅ	ការោក់ទទ រុង	និងការដកលាង្រនលាំ	និងទក រុមណផ្សងណទៀតជា	
ណទច្ហីនណទៀតទ្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	។
សូមចូ្េណមហីេ៖	www.NoOnProposition12.org
BRADLEY MILLER ទ្រធ្ន
សមាគមកសិោ្ឋ នមនុស្ស្ម៌	(HFA)
PETER T. BROWN សមាជិកទក រុមទ្ឹរកសាេិបាេ
អង្គការមិត្តសត្	(FoA)
LOWELL FINLEY �ិរញញាិក
េេរដ្ឋ	California	ទ្រឆំ្ងនឹងភាេណឃារណៅ	ការោក់ទទ រុង	និងការដកលាង្រនលាំ


