
ការបោះប ន្ោ តចងុប្កាយដកឹនំាបោយអង្គនតីបិញ ្ញត ្បិៅ ចបាប់រដ្ឋសភា (Assembly Bill, AB) 1827 (សបំ�ី្បជាមត ិ2)
(ជពំកូ 41, លក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2018)

ព រ្ឹទ្ធសភា៖ បាទ/ចាស 35 ទទ 0

រដ្ឋសភា៖ បាទ/ចាស 72 ទទ 1
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សបំ�ី្បជាមតិ អនុញ្ញា តឲ្យប្រើរ័ណ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវធិើជំនួយលំបៅ 
ដ្ឋា នដដលមាន្រារ់ស្មារ់រុគ្គលដដលមានជំងឺផូ្វចិត្ត។ 
លក្ខន្តិកៈអង្គនើតិរញញាត្តិ។2

ចំណងបជើង និងបសចក្ដើសបង្ខរផូ្វការ  បានបរៀរចំបដ្យអគ្គបមធាវី

ជើវ្រវត្តិ
បោនធើបសវាសុខភាពផូ្វចិត្ត។ ទោនធើមានទំនួ
លខុសព្រូវចម្បងសពមាប់ការផ្ដល់ការថែទំាសុខ
ភា្ផ្លូវចិ្្សពមាប់អ្នកថដលខ្វះការធានារ៉ាប់រង
ឯក�ន។ ទោនធើផ្ដល់ការ្យាបាលផ្លូវចិ្្ ពបរឹកសា 
្យាបាលទៅមន្ើរទ្ទ្យ និងទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ
្្ទផសេងទទៀ្។ ទោនធើខ្វះក៏ទរៀបចំ�ំនួយ ើ្រពប
ទេទទផសេងគ្្ន សពមាប់អ្នកថដលមាន�ំងឺផ្លូវចិ្្—
ដលូចជាលំទៅដ្្ឋ ន ការ្យាបាលការរទំោេបំពានសារ
ធា្ុទ�ៀន និងទសវាកម្មការងារ។ 
្កមបសវាសុខភាពផូ្វចិត្ត។ ក្នុងឆ្្នំ  2004, 
អ្នកទបាវះទឆ្្ន ្ California បានអនុម័្ 
សំទណើ ពបជាម្ិ 63, ក៏បានសាគា ល់ថាជាពកម

ទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្។ ពកមផ្ដល់មលូលនិធិសពមា
ប់ទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្ទោនធើទផសេងៗទដ្យប
ទងកើន្ន្ធទលើពបាក់ចំណលូ លថដលបានបង់ទដ្យអ្ន
កថដលមានចំណលូ លទលើស ើ្ $1 ោនដុោ្រ។ 
្ន្ធទលើពបាក់ចំណលូ លទកើនទ�ើង ើ្ $1.5 ពាន់ោន 
ដល់ $2.5 ពាន់ោនដុោ្រ ក្នុងមួយឆ្្នំ ។ 
កម្មវធិើគ្្ម នកដន្ងណាដូចជាលំបៅដ្ឋា ន (No 
Place Like Home) ។ កាល ើ្ឆ្្នំ  2016 អងគានើ
្ិបញ្្ញ ្ិបានបទងកើ្កម្មវធិើគ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំ
ទៅដ្្ឋ ន ទដើម្បើកសាងលំទៅដ្្ឋ នស្ារនើ្ិសម្បទាស
ពមាប់អ្នកថដលមាន�ំងឺផ្លូវចិ្្ថដលគ្្ម នលំទៅដ្្ឋ ន 
ឬហានិេ័យននការគ្្ម នលំទៅដ្្ឋ ន។ គទពមាងរដ្ឋទដើម្បើ
ចំណាយសពមាប់លំទៅដ្្ឋ នទៅទដ្យខ្ើដល់ទៅ $2 
ពាន់ោនដុោ្រ។ រដ្ឋអាចខ្ើពបាក់ទនវះទដ្យការល

• ផ្ល់សច្ាប័នចបាប់ថដលមានពសាប់ បទងកើ្កម្មវធិើ  
No Place Like Home ថដលផ្ល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ 
ផ្វះអចិន្រន្យ៍សពមាប់បុគគាលថដលមាន�ំងឺផ្លូវចិ្្ 
ថដលគ្្ម នផ្វះសថម្បង ឬស្ិ្ក្នុង ហានិេ័យសពមាប់ 
ភា្គ្្ម នផ្វះសថម្បងរំុនរ ៉ាពសបទៅនរឹងចបាប់ Mental 
Services Health Services Act ថដលព្រូវបាន 
អនុម័្ទដ្យអងគាអ្នកទបាវះទឆ្្ន ្។

• ផ្ល់សច្ាប័នទលើកាទច�មលូលធនប័ព្ថដលមានទរឹក
ពបាក់រហលូ្ដល់ $2 ពាន់ោនដុោ្រ ក្នុងប័ណ្ណកម្ើ 
ថដលបានអនុម័្ ើ្មុន ទដើម្បើផ្ល់ហិរញ្ញប្បទាន 
ដល់កម្មវធិើ No Place Like Home។

• ថកថពបចបាប់ Mental Services Health 
Services Actទដើម្បើផ្ល់សិទ្ធិទផ្រពបាក់រហលូ

្ដល់ $140 ោនដុោ្រ ជាទរៀងរល់ឆ្្នំ  
ើ្មលូលនិធិទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្ 

ថដលមានពសាប់ទៅកាន់កម្មវធិើ No Place Like 
Home ថដលគ្្ម ន ការ្ទម្ើង្ន្ធទ�ើយ។ 

បសចក្តើសបង្ខរននការបា៉ា ន់្រមាណររស់ការវិ
ភាគអង្គនិតិរញញាត្តិននរដឋាសុទ្ធនិងផលរ៉ាះពាល់
រារបពើពន្ធររស់រដ្ឋា ភិបាលកុ្ងតំរន់៖
• អនុញ្្ញ ្ឱ្យរដ្ឋទពបើដល់ទៅ $140 ោនដុោ្រ ក្នុងមួ

យឆ្្នំ ននមលូលនិធិសុខភា្ផ្លូវចិ្្ទោនធើទដើម្បើសងដ
ល់ទៅ $2 ពាន់ោនដុោ្រក្នុងប័ណ្ណកម្ើ។ ប័ណ្ណកម្ើ
ទំាងទនវះនរឹងផ្ល់មលូលនិធិដល់លំទៅ ដ្្ឋ នសពមាប់អ្នក
ថដលមាន�ំងឺផ្លូវចិ្្ថដលគ្្ម នផ្វះសថម្បង។

ការវភិាគបដ្យអ្កវភិាគអង្គនើតិរញញាត្តិ

អត្ថរទននវធិានការបនះអាចរកប�ើញបៅបលើបគហទំព័រ’រដឋាបលោធិការបៅ  
http://voterguide.sos.ca.gov។



 ការវភិាគ | 19

វភិាគបដ្យអ្កវភិាគអង្គនិតិរញញាត្តិ  រន្ដ

ក់ប័ណ្ណកម្ើ ថដលអាចសងវ�ិជាមួយការពបាក់ជាង 
30 ឆ្្នំ  ទដ្យទពបើពបាក់ចំណលូ ល ើ្ពកមទសវាសុខ
ភា្ផ្លូវចិ្្។ ទនវះមានន័យថាមលូលនិធិ្ុចអាចរ
កបានសពមាប់ទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្ទោនធើទផសេ
ងទទៀ្។ មលូលនិធិពកមទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្មិន
ទលើស ើ្ $140 ោនដុោ្រអាចព្រូវទពបើសពមា
ប់គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នក្នុងឆ្្នំ ណា
មួយ។ ការបង់នែ្ប័ណ្ណកម្ើអាចពបថហលជា $120 
ោនដុោ្រឆ្្នំ ធម្មតា។
ត្មរូវការអនុម័តតុលាការស្មារ់
គ្្ម នកដន្ងណាដូចជាលំបៅដ្ឋា ន។ 
មុនទ្លអាចលក់ប័ណ្ណកម្ើទំាងទនវះ រដ្ឋព្រូវថ្ទស្នើឱ្យ
្ុោរការអនុម័្គទពមាងរបស់រដ្ឋទដើម្បើបង់នែ្គ្្ម នក
ថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ ន។ ្ុោរការព្រូវថ្សទពម
ចបញ្ហា រសំោន់ ើ្រ៖ 
• ថាទ ើ្ការទពបើដុោ្រពកមទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្ទដើម្បើបង់

នែ្គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នជាមួយអ្ើថដលអ្នក
ទបាវះទឆ្្ន ្ចង់បានទ្ល្ួកទគបានអនុម័្ពកមទសវា
សុខភា្ផ្លូវចិ្្។ 

• ថាទ ើ្អ្នកទបាវះទឆ្្ន ្ព្រូវការអនុម័្ប័ណ្ណកម្ើគ្្ម នកថន្
ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នទទ។ (រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ្ពមរូវឱ្យអ្ន
កទបាវះទឆ្្ន ្អនុម័្ទលើពបទេទខ្ើពបាក់រដ្ឋមួយចំនួន។) 

ការសទពមចចិ្្្ុោការទនវះគឺកំ្ុងរង់ចំា។ 

បសចក្តើបស្ើចបារ់
វធិានការអនុញ្្ញ ្ឱ្យរដ្ឋវនុវ្្គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជា
លំទៅដ្្ឋ នទទ។ ជា្ិទសស វធិានការ៖ 
• អនុម័តការប្រើមូលនិធិបសវាសុខភាពផូ្វចិត្តស្មា

រ់គ្្ម នកដន្ងណាដូចជាលំបៅដ្ឋា នបទ។ វធិានការនិ
យាយថាមលូលនិធិទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្អាចបានសពមា
ប់គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នទទ។ មលូលនិធិពកម
ទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្មិនទលើស ើ្ $140 ោនដុោ្រ
អាចព្រូវទពបើសពមាប់គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ ន
ក្នុងឆ្្នំ ណាមួយ។

• អនុញ្ញា តការខ្ើ $2 ពាន់លានដុល្ារ។ វធិានាការ
អនុញ្្ញ ្ឱ្យរដ្ឋលក់ប័ណ្ណកម្ើដល់ទៅ $2 ពាន់ោន
ដុោ្រសពមាប់គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នទទ។ 
ប័ណ្ណកម្ើ នរឹងព្រូវបង់នែ្ជាទពចើនឆ្្នំ ជាមួយមលូលនិធិពក
មទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្។ 

ជាមួយវធិានការទនវះ រដ្ឋនរឹងមិនព្រូវការការអនុម័្រប
ស់្ុោការទទៀ្ទលើបញ្ហា បាន្ិភាកសាោងទលើទដើម្បើ
អនុវ្្កម្មវធិើគ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នទទ។

ឥទ្ធិពលននរារបពើពន្ធ
ឥទ្ធិពលបលើរារបពើពន្ធអា្ស័យបលើការសប្មចចិ
ត្តតុលាការ។ ឥទ្ធិ្លទលើសារទ ើ្្ន្ធននវធិានការទដ្
យអាពស័យថាទ ើ្ ឬ្ុោការបានអនុម័្គទពមាងរប
ស់រដ្ឋទដើម្បើបង់នែ្សពមាប់គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំ
ទៅដ្្ឋ នទទ។ ពបសិនទបើ្ុោការបានអនុម័្គទពមាង
របស់រដ្ឋ វធិានាការមិនមានឥទ្ធិ្លទលើសារទ ើ្្ន្ធ្ិ
ច្ួច។ ទនវះទពពាវះរដ្ឋនរឹងបានទៅមុខជាមួយគ្្ម នកថន្
ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នទទទៅពគប់ករណើ  ។ ពបសិន
ទបើ្ុោការបានបដិទសធគទពមាងរបស់រដ្ឋ រដ្ឋនរឹងមិ
នអាចទៅមុខជាមួយគ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ
នទទ។ វធិានការនរឹងអនុញ្្ញ ្នរឹងអនុញ្្ញ ្ឱ្យរដ្ឋទធ្ើដលូ
ចទនវះ។
ចលូម�ើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ ស្មារ់រញ្ើ 
ននគណៈកមា្ម ធិការ ដដលរបងកើតប�ើងជាចម្បងបដើម្បើគំ្្ទ 
ឬជំទាស់វធិានការបនះ។ ចូលបមើល http://www.fppc.

ca.gov/transparency/top-contributors/nov-18-gen.
html បដើម្បើចូលប្រើអ្ករមួវភិាគទានកំពូលៗទំាង 10  

ររស់គណៈកមា្ម ធិការ។

្រសិនបរើអ្កចង់បានចបារ់ចម្ងននអត្ថរទបពញបលញននវធិា
នការរដឋា សូមទូរស័ព្ទមករដឋាបលោធិការ តាមបលខ  

(888) 345-4917 ឬអ្កអាចអុើដម៉ាល  
vigfeedback@sos.ca.gov បហើយចបារ់ចម្ងមួយនឹង្តរូវ

បានបផញើបៅអ្កបដ្យឥតគិតន្្។

អនញុ្្ញតឲ្យប្បីប័� ្ណកម្ីផ ្ដល់មលូនធិិដល់កម្មវធីិជនំយួលំបៅ
ោ្ឋ នដដលមាន្រាប់ស្មាប់បគុ ្គលដដលមានជងឺំផ្វូចតិ។្ 

លក្ខន ្កិៈអង្គនតីបិញ ្ញត ្។ិ

សបំ�ី្បជាមតិ
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