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សណំ�ើ ប្រជាមតិ បង្កើតស្្ដ ់ដារថ្ើសម្រាប់ការដាកឃំ់ា្សត្វកសិដាឋា នជាកល់ាក ់ 
ហាមឃាតក់ារលកផ់លិតផលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់។ 
លក្ខន្តិកៈផ្តតួច្ងផ្តើម។12

ចំ្ណ្ង�ើ្ និ្ងសច្ក្ដើសង្្ខបផ្លូវការ  ងរៀបចំ្ងដាយអគ្គងមធាវ ី

�ើវម្បវត្តិ
កសិកម្មគឺជាឧសសាហកម្មចម្បងមួយនៅរដ្ឋ California។ កេិដ្ឋា នជៅរដឋា 
California ផលិតចំណើ អាហារបានជ្ចើន—ដូចជា ផផលែជ�ើ បផនលែ 
្រាប់ធញ្ញជាតិ សាច់ និងេុ៊ត—ជាងជៅកុ្ងរដឋាជផសេងជ�ៀត។ ពលរដឋា 
California ក៏�ិញចំណើ អាហារផដលបានផលិតជៅកុ្ងរដឋាជផសេងជ�ៀតផង
ផដរ រមួមានជាអា�ិ៍ ភាគជ្ចើនននេុ៊ត និងសាច់្�រូកផដលពួកជគបរជិភាគ។ 
្កេួងចំណើ អាហារ និងកេិកម្មរដឋា California (CDFA) ��ួលបនុ្កកុ្ង
ការផសេព្វផសាយកេិកម្មរដឋា California និងជមើលការខុេ្តរូវេុខភាពេត្វ 
និងេុវត្ិភាពចំណើ អាហារផងផដរ។ 

ចបាប់រដ្ឋហាមឃាត់អំន�ើនឃារនៅចំនោះសត្វ។ 
រយៈកាលមួយេតវតសេរក៍នលែងមកជ�ើយ រដឋាមានចបាប់ផដលហាមឃាត់ការជធ្វើ
បាបេត្វ រមួទំាងេត្វកេិដ្ឋា ន។ ឧទា�រណ៍ �នណាម្ាក់ផដលរកសា�ុកេ
ត្វជៅកផនលែងបិ��ិត ្តរូវផ្ដល់�ើធ្លែ ហាត់្បាណដល់េត្វជោះ ្ពមទំាងផ្ដល់
ល�្ធភាព��ួលបាន�ើ�្មក ចំណើ អាហារ និង�ឹកផងផដរ។ �នណាម្ាក់អា
ចនឹង្តរូវបានរកជ�ើញថាមានជទាេប�ជល្មើេម�្មឹ ឬប�ឧ្កិដឋា អា្េរ័យ
ជលើការបំពានជលើលកខេខណ្ឌ ត្មរូវទំាងជនះ ផដលប�ជល្មើេមួយណាក៏អាច្តរូ
វបានដ្ក់ជទាេជដ្យការផាកពិនរ័យ ដ្ក់ពន្ធោរារ ឬទំាងពើរផងផដរ។

ការអនុវត្តសត្វកសិដ្្ឋ នកំ�ុងមានការផ្លា ស់ប្ដូរ។ មានកំជណើ នចំ
ណាប់អារម្មណ៍ពើសាធ្រណ�នជលើការ្ប្ពឹត្ចំជពាះេត្វកេិដ្ឋា ន។ 
ជដ្យផែក មានការេផម្ដងនូវក្ដើកង្វល់អំពើការរកសា�ុកេត្វកេិដ្ឋា ន
ជៅកុ្ង្� រុង និងឡំាង។ ជាការជ ល្ែើយតបមួយផផ្កជៅនឹងក្ដើកង្វល់ទំាង
ជនះ េមាគមកេិដ្ឋា នចិញ្ឹមេត្វជាជ្ចើនបានបជងកើតនូវជរាលការណ៍
ផណោំ និងការអនុវត្ន៍ល្អទំាងឡាយ ជដើម ើ្ផកលម្អការផែទំា និងការចា
ប់កាន់េត្វកុ្ងកេិដ្ឋា ន។ ជាការជ ល្ែើយតបជៅនឹងក្ដើកង្វល់ទំាងជនះផង
ផដរ ហាងលក់ឥវ៉ាន់ចាប់�ួយធំៗ ជភា�នើយដ្ឋា ន និង្ក រុម�ុ៊នជផសេងជ�ៀត 
បាន្បកាេថា ពួកជគកំពុងឈានជ ព្ ះជៅរកការត្មរូវឲ្យអ្កផ្គត់
ផ្គង់ចំណើ អាហាររបេ់ពួកជគ្តរូវផ្ដល់�ើធ្លែ បផនម្ដល់េត្វកេិដ្ឋា ន 
ជដើម ើ្ឲ្យវផាលែ េ់�ើជៅមក (ឧទា�រណ៍ ជដ្យការ�ិញេុ៊តផតពើកេិករណា
ផដលជ្បើជោង “រា្ម ន្� រុង” េ្មាប់មាន់ជមបុ៉ជណាណ ះ)។ 

សំន�ើ បបជាមតិ 2 (2008) បានបនងកើតស្តង់ដ្រសបមាប់ការន ្្វើនោងសត្វ
កសិដ្្ឋ នមួយចំនួន។ េំជណើ ្បជាមតិ 2 ជា�ូជៅ ហាមឃាត់កេិករជៅរដឋា 
California ពើការជធ្វើជោង្�រូកជផើម កូនជរាចិញ្ឹមយកសាច់ និងមាន់
ជមចិញ្ឹមយកពងជៅកុ្ង្� រុង ឬឡំាង ផដលមិនអនុញ្្ញ តឲ្យវផាលែ េ់�ើ
ជៅមកជដ្យជេរ ីជដក �រ និង្តដ្ងអវៈយវៈវបានជពញជលញ។ 
ជ្កាមេំជណើ ្បជាមតិ 2 អ្កផដលបំពានចបាប់ជនះ 
មានជទាេពើប�ជល្មើេម�្មឹ។ 

ចបាប់រដ្ឋបានហាមបបាមការលក់សុ៊តដដលមិនបំន�ញតាមស្តង់ដ្រនោង។ 
ចបាប់រដឋាផដលបានអនុមរ័តជ្កាយេំជណើ ្បជាមតិ 2 ចាត់�ុកជាការខុេចបា 
ប់ចំជពាះអា�ើវកម្មជៅកុ្ងរដឋា California ផដលលក់េុ៊តផដលពួកជគបាន
ដឹងថាមកពើមាន់ជមកុ្ងជោងផដលមិនបំជពញតាមេង់្ដ្រេ្មាប់មាន់ជម
ចិញ្ឹមយកពងរបេ់ េំជណើ ្បជាមតិ 2 ។ ចបាប់ជនះអនុវត្ចំជពាះេុ៊តផដ
លមកពើរដឋា California ឬរដឋាជផសេងជ�ៀត។ �នណាផដលបំពានចបាប់ជនះ 
មានជទាេប�ជល្មើេម�្មឹ។ (ចបាប់ជនះមិន្គប់ដណ្ដ ប់ជៅជលើេុ៊ត 
រាវ ផដលជាេុ៊តជលឿង និងេុ៊តេ ផដលបានយកជចញពើេំបកវ 
និងផកនច្េ្មាប់ដ្ក់លក់ជែើយ។) 

ងសច្ក្តើងសនើច្បាប់
បនងកើតស្តង់ដ្រថ្មើសបមាប់ការន ្្វើនោងសត្វកសិដ្្ឋ នមួយចំនួន។ 
វធិ្នការជនះ (េំជណើ ្បជាមតិ 12) បជងកើតលកខេខណ្ឌ ត្មរូវអប្ប
រមាែ្មើជៅជលើកេិករ ជដើម ើ្ផ្ដល់នូវ�ើធ្លែ បផនម្េ្មាប់មាន់ជមចិញ្ឹ
មយកពង ្�រូកជមចិញ្ឹមយកកូន និងកូនជរាចិញ្ឹមយកសាច់។ 
លកខេខណ្ឌ ត្មរូវទំាងជនះ ផដលអនុវត្ចំជពាះេត្វកេិដ្ឋា ន ចិញ្ឹមជៅកុ្ងរដឋា 
California នឹងចាប់ជផ្ដើមជ្បើ្បាេ់ជៅកុ្ង្ំ្ជ្កាយៗជាជ្ចើន្ំ្។ 
របូភាពជលខ 1 បង្ហា ញពើលកខេខណ្ឌ ត្មរូវជាក់លាក់េ្មាប់េត្វ ជពលផដល
វ្តរូវបានចាប់ជផ្ដើមជ្បើ្បាេ់ និងរជបៀបផដលវជ្បៀបជធៀបជាមួយនឹងចបា
ប់បចុ្ប្ន្។

ហាមឃាត់ការលក់ផលិតផលទំាងឡាយណាដដលមិនបំន�ញតា
មស្តង់ដ្រនោងថ្មើ។ វធិ្នការជនះ ក៏ចាត់�ុកជាអំជពើខុេចបាប់ផងផដរ 

• បជងកើតកិច្ត្មរូវ�ំ�ំកផនលែងអប្បរមាែ្មើេ្មាប់ការ�ំុ ឃំាងកូនជរា 
្�រូកបង្ក ត់ និងមាន់ញើអាច មានពង។

• តំរវូឱ្យចិញ្ឹមមាន់ញើផដលអាចមានពងជដ្យមិន 
បាច់ដ្ក់កុ្ង្� រុងជ្កាយនែងៃ�ើ 31 ផខធូ្្ំ្ 2021។

• ហាមឃាត់ការលក់ពាណិ�្ជកម្មមួយ្បជេ�ននសាច់ 
និងផលិផលេុ៊តមួយចំនួន មកពើេត្វផដល្តរូវ បានបង្ខេំ ងជដ្យមិនអ
នុវត្តាមចបាប់។

• ដ្ក់កំណត់្កមចំជពាះការរជំលាេបំពានជលើការលក់ជាការ្បកួត្បផ�
ងមិនយុតិ្ធម៌។

• បជងកើតការការពារដ៏ល្អេ្មាប់អ្កលក់ផដលពឹងផផ្អកជលើការបញ្្ជ ក់ជា
លាយលកខេណ៍អកសេរពើអ្កផ្គត់ផ្គង់ថាផលិតផលសាច់និងេុ៊តអនុជលាម
តាមេង់្ដ្ បង្ខេំ ងែ្មើៗ។

• ត្មរូវជអាយរដឋា California ឱ្យជចញប�បញ្្ជ អនុវត្។

ងសច្ក្តើសង្្ខបការវាយតមមម្នការវភិាគរបស់អ
្្គ នើតបិញ ្ញត្តមិនផលប៉ះពាល់សារង�ើ�ន្ធសទុ្ធមនរដាឋា  
ភបិាលមលូលដាឋា ន និ្រដឋា៖
• ការែយចុះ្បាក់ចំណូលពន្ធផដលអាចមានជលើចំណូលរដឋាពើអា�ើវកម្ម

កេិដ្ឋា ន�ំនងជាមិនមាន ជ្ចើនជាងចំនួនជ្ចើនលានដុលាលែ រកុ្ងមួយ 
្ំ្ជែើយ។

• រដឋាចំណាយ្បាក់រ�ូតដល់ $10 លានដុលាលែ រ កុ្ង មួយ្ំ្ជដើម ើ្អនុវត្
វធិ្នការជនះ។

ការវភិាគងដាយអនកវភិាគអ្្គនើតបិញ ្ញត្តិ

អត្ថបទននវធិានការននះអាចរកន�ើញនៅនលើនគហទំ�័រ របស់រដ្ឋនលខា្ិការតាមអាសយដ្្ឋ ន  
http://voterguide.sos.ca.gov។
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វភិាគងដាយអនកវភិាគអ្្គនិតបិញ ្ញត្ត ិ បន្ត

េ្មាប់អា�ើវកម្មទំាងឡាយជៅរដឋា California ផដលមានជចតោលក់េុ៊ត 
(រមួទំាងេុ៊តោវ) ឬសាច់្�រូក ឬសាច់ជរាមិនទាន់ចម្អិន ផដលមកពើេត្វកុ្ងជោ
ងផដលមិនបំជពញតាមលកខេខណ្ឌ ត្មរូវរបេ់វធិ្នការជនះ។ ការហា 
មឃាត់ចំជពាះការលក់ជនះ ្តរូវបានអនុវត្ចំជពាះផលិតផលមកពើេត្វផដលចិ
ញ្ឹមជៅកុ្ងរដឋា California ឬជ្រៅរដឋាជនះ។ ការហាមឃាត់ចំជពាះការលក់ជនះ 
ជា�ូជៅពំុ្តរូវបានអនុវត្ចំជពាះចំណើ អាហារទំាងឡាយណាផដលមានេុ៊ត 
សាច់្�រូក ឬសាច់ជរាជាជ្គឿងផសំេ ឬដ្ក់ពើជលើជែើយ (ដូចជា នំ cookie 
dough និងេើ�សា)។ ការបំពានលកខេខណ្ឌ ត្មរូវេ្មាប់ការជធ្វើជោង ឬ 
ការហាមឃាត់ចំជពាះការលក់ជនះ នឹងជាប�ជល្មើេម�្មឹមួយ ជ�ើយការបំពាន
ជលើការហាមឃាត់ចំជពាះការលក់ជនះ ក៏អាច្តរូវេ្ិតជ្កាមការផាកពិនរ័យជៅកុ្
ងតុលាការខាងរដឋាប្ជវណើ ផងផដរ។ វធិ្នការជនះ ក៏ត្មរូវឲ្យ CDFA និង្កេួ
ងេុខាេិបាលសាធ្រណៈកុ្ងរដឋា California ្តរូវផចងពើប�បញ្្ជ ទំាងឡាយជដើ
ម ើ្អនុវត្លកខេខណ្ឌ ត្មរូវទំាងជនះផងផដរ។

ផលប៉ះពាល់សារង�ើ�ន្ធ
តនមលាសបមាប់អ្នកនបបើបបាស់ទំនងជានឹងនកើនន�ើង។ វធិ្នកា
រជនះ�ំនងជានឹងបណា្ដ លឲ្យមានកំជណើ នតនមលែេ្មាប់េុ៊ត 
សាច់្�រូក និងសាច់ជរាជដ្យសារជ�តុផលពើរយ៉ង។ �ើមួយ វធិ្
នការជនះនឹងបណា្ដ លឲ្យកេិករជាជ្ចើន្តរូវផតរចោមូ៉ដែ្មើជែើងវញិ 
ឬេង់ជោងែ្មើមួយជ�ៀតេ្មាប់េត្វ—ដូចជា ដំជែើងជោងរា្ម ន្� រុងេ្មាប់
មាន់ជមជាជដើម។ ជៅកុ្ងករណើ ខលែះ ជោងជនះក៏អាចមានចំណាយកាន់ផតនែលែកុ្ង
ការដំជណើ រការជាបន្បោ្ប់ផងផដរ។ ភាគជ្ចើនននចំណាយផដលមានការជកើ
នជែើងជនះ �ំនងជា្តរូវបានរញុជៅឲ្យអ្កជ្បើ្បាេ់ ផដល�ិញផលិតផល។

�ើពើរ វអាចចំណាយជពលជាជ្ចើន្ំ្ជដើម ើ្ឲ្យមានកេិករ្គប់្រាន់ជៅរ
ដឋា California និងរដឋាជផសេងជ�ៀត កុ្ងការផាលែ េ់ប្ដូរ្បពរ័ន្ធជោង ជដើម ើ្បំជព
ញតាមលកខេខណ្ឌ ត្មរូវរបេ់វធិ្នការជនះ។ ្បេិនជបើជៅជពលអោគត 

កេិករមិនអាចផលិតេុ៊ត សាច់្�រូក និងសាច់ជរា
បាន្គប់្រាន់ជដើម ើ្បំជពញតាមត្មរូវការជៅរដឋា 
California បានជ�ជោះ ការធ្លែ ក់ចុះទំាងជនះនឹងប
ណា្ដ លឲ្យមានកំជណើ នតនមលែរ�ូតដល់កេិករអាចបំ
ជពញតាមត្មរូវការបាន។
ដូចផដលមានពិភាកសាពើខាងជលើ 
្ក រុម�ុ៊នជាជ្ចើនបាន្បកាេថា ពួកជគកំពុង
ឈានជ ព្ ះជៅរកការត្មរូវឲ្យអ្កផ្គត់ផ្គង់ចំណើ
អាហាររបេ់ពួកជគ្តរូវផ្ដល់�ើធ្លែ បផនម្ដល់េត្វ
កេិដ្ឋា ន ជដើម ើ្ឲ្យវផាលែ េ់�ើជៅមក (ឧទា�រណ៍ 
ជដ្យការ�ិញផតេុ៊តណាផដលជ្បើជោង 
“រា្ម ន្� រុង” បុ៉ជណាណ ះ)។ ចំជពាះវសិាលភាពផដលកា
រណ៍ជនះជកើតជែើងបាន កំជណើ នតនមលែមួយចំនួនផដ
លមានពណ៌ោខាងជលើ នឹងជកើតជែើងជៅ្ំ្អោគ
តជ�ៀតជាពំុខាន។
ការកាត់បន្ថយចំ�ដូ លរដ្្ឋ ភិបាលតិចតួច។ 
ជដ្យសារផតវធិ្នការជនះ នឹងបជងកើនចំណាយ
េ្មាប់កេិករមួយចំនួនជៅរដឋា California 
ផដលផលិតេុ៊ត សាច់្�រូក និងសាច់ជរាជោះ ពួ
កជគមួយចំនួនអាចនឹងជ្�ើេជរេីការ�ប់ផលិត 
ឬកាត់បនយ្ផលិតកម្មរបេ់ពួកជគ។ ចំជពាះវសិា
លភាពផដលការណ៍ជនះជកើតជែើងបាន អាចមាន 
្បាក់ចំណូលពើពន្ធចំណូលរដឋាពើអា�ើវកម្មកេិដ្ឋា ន

ទំាងជនះកាន់ផតតិចោជពលអោគត។ ការកាត់បនយ្�ូទំាងរដឋា �ំនងជានឹង
មិនមានចំនួនជ្ចើនជាងោប់លានដុលាលែ រជាជរៀងោល់្ំ្ជ�។
ចំណាយនលើការនមើលការខុសបតរូវរបស់រដ្ឋ។ CDFA នឹងបជងកើនបនុ្កការង្
រកុ្ងការ្បតិបតិ្វធិ្នការជនះ។ ឧទា�រណ៍ ្កេួងនឹង្តរូវពិនិត្យឲ្យដឹងថា 
ជតើកេិករជៅរដឋា California និងរដឋាជផសេងជ�ៀត ផដលលក់មកកាន់រដឋា 
California បានជ្បើ្បាេ់ជោងេត្វផដលបំជពញតាមលកខេខណ្ឌ ត្មរូវ
របេ់វធិ្នការជនះផដរឬជ�។ CDFA ក៏នឹង្តរូវជធ្វើឲ្យ្បាកដផងផដរថា 
ផលិតផលផដលលក់ជៅរដឋា California អនុជលាមតាមលកខេខ
ណ្ឌ ត្មរូវរបេ់វធិ្នការជនះ។ តនមលែ ននបនុ្កការងារបដន្ថមននះ 
អាចមានចំនួនរហដូតដល់ $10 លានដុលាលា រក្នុងមួយឆ្្នំ ។

ច្លូលងមើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់បញ្ើ 
មនគណៈកមក្ារ ដដលបង្កើតង�ើ្ ជាច្ម្ប្ងដើម្បើគំាម្ទ 

ឬ�ំទាស់វធិានការងនះ។ ច្លូលងមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/nov-18-gen.html 

ងដើម្បើទទតួលបានអនកច្លូលរ តួមវភិាគទានក�ំលូលៗទំា្  
10 របស់គណៈកមក្ារ។

ម្បសិនងបើអនកច្្់បានច្បាប់ច្ម្្ មនអត្ថបទង�ញងលញមនវធិានការ
រដឋា សលូមទលូរស័�្ទមករដឋាងលខាធិការ តាមងលខ  
(888) 345-4917 ឬអនកអាច្អុើដម៉ល  

vigfeedback@sos.ca.gov ង�ើយច្បាប់ច្ម្្ មតួយនឹ្ម្ត រូវបាន
ងផញើងៅអនកងដាយឥតគតិមថ។្

្រណ្កើតស្្ដ ់ដារថ ្ើសបរា្់រការដាកឃំ់ា្សត្វកសដិាឋា នជាកល់ាក ់ 
ហាមឃាតក់ារលកផ់លិតផលមិនអនវុត ្តតាមច្បា្់រ។ 

លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួច្ណផ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

12

រ លូបភា�ងលខ 1

តម្ម រូវការទើធ្ាអប្បបររាងម្កាម  
ច្បាប់បច្្បុ្បនន និ្សំងណើ ម្បជាមត ិ12
ហ៊វនុតកាលរេកននុងសតវមួយក្ា�

សត្វកនុ្ កសិដាឋា ន ច្បាប់បច្្បុ្បននa
សំងណើ ម្បជាមត ិ12a

ចាប់ងផ្ដើមងៅឆ្នំ  2020 ចាប់ងផ្ដើមងៅឆ្នំ  2022

រាន់ងមចិ្ញ្ឹមយក�្

 បត រូវតតអាច្្រ្្វិលខ្តួនណដាយណសរ ី 
ណេក ឈរ និ្ បតដា្អវៈ 
យវៈវាបានណេញណលញ។b

1 ហ៊ ្វតុកាណរ េននទើធ្្កបរាល ណោ្គ្្នបទ រ្ុ c

ម្� រូកងមចិ្ញ្ឹមយកកលូន — 24 ហ៊ ្វតុកាណរ េននទើធ្្កបរាល

កលូនងគាចិ្ញ្ឹមយកសាច់្ 43 ហ៊ ្វតុកាណរ េននទើធ្្កបរាល មិនតប្រប្ររួល  
(43 ហ៊ ្វតុកាណរ េ)

a ច្បា្់រ្រច្្្ុរ្បន ្ន និ្ សណំ�ើ ប្រជាមត ិ12 សទុ ្ធតតដាក្់រញ្ចូលការណលើកតល្មតួយច្នំតួនច្ណំោះតបម រូវការទើធ្្អ្រ្ប្រររា។ 
b ជាទចូណៅ ្រទ្រញ្ជា រេឋាតបម រូវឲ្យរាន 0.8 ហ៊ ្វតុកាណរ េននទើធ្្កបរាលសបរា្់រណមរានច់្ញិ ្ចឹមយកេ្មតួយកបាល។ េុរំាន្រទ្រញ្ជា បសណេៀ្គ្្ន ណនះ 

សបរា្់រប្ រូកណមច្ញិ ្ចឹមយកកចូន ឬកចូនណគ្ច្ញិ ្ចឹមយកសាច្ណ់�ើយ។
c គ្្នបទ រ្ុ  រ តួមរានជាអាទិ៍ ប្រេន័ ្ធណោ្ណៅក្នុ្ អគ្រ តេលផ្ដល់ 1 ណៅ 1.5 ហ៊ ្វតុកាណរ េននទើធ្្កបរាលសបរា្់ររានណ់មមតួយកបាល ណហើយអនញុ្ញាត ឲ្យរានណ់មផ្្សទ់ើណៅមកណៅក្នុ្ អគ្រ។ 


