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ជើវ្រវត្តិ
ពលរដ្ឋ California ទទួលបានទឹកពីប្រភពជាចបរីន។ 
ទឹកភាគជ្ចើនដែលជ្បើេ្រាប់ផឹក និងជ វ្ើកេិកម្មជៅរែ្ឋ 
California បានមកពើទឹកជ ល្ៀង និងការរលាយ្ពិល។ 
ទឹកជ ល្ៀង និង្ពិលរលាយហូរចូលជៅក្នុងេ្ឹង បឹង និ
ងទជនលដែលភាគជ្ចើនរាន្ប្ពជចញមកពើ្ំ្។ 
តំបន់ដែលជា្ប្ពរបេ់េ្ឹង បឹង និងទជនលទំាងជនះត្
រវូបានចាត់ទនុកថាជា "ទើ�្រាល"។ រែ្ឋ California 
បានសាងេង់ទំនប់ អាងេ្នុកទឹក និង្បឡាយនានា 
ជែើម ើ្រកសាទឹក និងបញូ្នទឹកជៅ�នុំវញិរែ្ឋ។ 
ទឹក្តរូវបានបូមជចញពើជ្កាមែើ (ដែលជគជៅថា 
"ទឹកជ្កាមែើ") ជាពិជេេក្នុងឆំ្្ដែលេ្ងួតដែលមិនរានជ ល្ៀង 
និង្ពិលធ្ល ក់ជ្ចើន។ មងួយចំដណកតូចមងួយននទឹករបេ់រែ្ឋបា
នមកពើ្ប្ពជផសេងជទៀត ែូចជាការេរាអា ត និងជ្បើជ�ើងវញិ
នូវទឹកេំណល់ដែល្គរួសារ និងអា�ើវកម្មបងូ្រចូលជៅក្នុងលូ 
(ដែលជគជៅថាជា "ការដកន្្ទឹក") ។
ការរំណាយចលីទឹកភាគចបរីនគឺច វ្ីច�ីងចោយរោ្ឋ
ភិបាលមូលោ្ឋ ន។ ទើភ្ាក់ងាររដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ ន-
ជាទូជៅទើភ្ាក់ងារទឹករបេ់េងាកា ត់ ្ក រុង និងជោន ើ្-ផ្ល់
មូលនិ្ិែល់គជ្រាងភាគជ្ចើនដែលផ្ល់ទឹកសាអា តេ្រា
ប់្បជា�នទទងួលទាន ផ្គត់ផ្គង់ទឹកេ្រាប់ការងារកេិក

ម្ម និងការពារេហគមន៍ពើទឹក�ំនន់។ ទើភ្ាក់ងារទំាងជនះចំ
ណាយ្បាក់្បដហល $25 ពាន់លានែនុលាល រជាជរៀងរាល់ឆំ្្ 
ជលើ្បជ្ទននេកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកទំាង
ជនះ។ ្បជាពលរែ្ឋបង់ន ល្មងួយដផ្ក្ំជលើការចំណាយជនះ 
ជៅជពលដែលពងួកជគបង់វក័ិយប័្តទឹក និងទឹកេមអានុយ។ 
រដ្ឋក៏រំណាយចលីទឹកដដរ បពមទំាងគចបរោង្ររសិ្ថា នច្សេងៗ។ 
រែ្ឋផ្ល់្បាក់�ំនងួយ និង្បាក់កម្ើែល់ភ្ាក់ងាររដ្្ឋ ្ិបាល
មូលដ្្ឋ នជែើម ើ្�ងួយចំណាយដផ្កខលះននគជ្រាងទឹករបេ់ពងួ
កជគ។ រែ្ឋក៏ចំណាយជលើគជ្រាងដកលមអាបរសិាថា ន្ម្មជាតិ 
រ ងួមទំាងការការពារទើ�្មក្តើ បកសេើ និងេតវន្ពជផសេងៗជទៀត។ 
ក្នុងករណើ ជាជ្ចើន រែ្ឋជាជាងរដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ ន 
ផ្ល់្វកិាភាគជ្ចើន េ្រាប់គជ្រាងបរសិានទំាងនះ។ ជពល
ខលះនាយកដ្្ឋ នរបេ់រែ្ឋអននុវត្គជ្រាងបរសិាថា នជដ្យខលងួនឯង 
ជហើយជពលខលះពងួកជគផ្ល់្បាក់�ំនងួយែល់រដ្្ឋ ្ិបាលមូលែ្
ឋាន អង្គការមិនដេវងរក្បាក់ចំជណញ និងអង្គការជផសេងជទៀត 
េ្រាប់គជ្រាងទំាងជនះ។ ជៅប៉នុនា្ម នឆំ្្្្មើៗជនះ 
រែ្ឋបានចំណាយ្វកិា្បដហល $4 ពាន់លានែនុលាល រក្នុងមងួយឆំ្្ 
ជែើម ើ្គំា្ទគជ្រាងទឹកសាអា ត និងបរសិាថា ន។ 
្័រណ្ណកមី្ដដលអនុម័តចោយអ្នកចបាះច ្្ន តគឺជាប្រភពទូចៅមួ
យននការ ្្តល់មូលនិ្ិរ្រស់រដ្ឋសបរោ្់រគចបរោងទំាងចនះ។ រែ្ឋ
ជ្ចើនដតជ្បើប័ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូជៅ និងមូលនិ្ិទូជៅរបេ់រ
ែ្ឋជែើម ើ្ទូទាត់គជ្រាងទឹក និងបរសិាថា ន។ ប័ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូ

• អននុញ្ញា តឱ្យជ្បើប័ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូជៅរបេ់រែ្ឋចំ
នងួន $8.877 ពាន់លានែនុលាល រ េ្រាប់គជ្រាងជហ
ដ្្ឋ រចនាេម័្ន្ធជផសេងៗ រ ងួមរាន $3.03 ពាន់លានែនុ
លាល រេ្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាអា ត និងគនុណភាពទឹក 
$2.895 ពាន់លានែនុលាល រេ្រាប់ការជលើកកំពេ់ទើ
ក�្រាល និង្នធ្ន�លផល $940 លានែនុលាល រ 
េ្រាប់ការការពារទើ�្មក$855 លានែនុលាល រ 
េ្រាប់ការបញូ្នលំហូរទឹក និង $685 លានែនុលាល រ 
េ្រាប់និរន្រភាពទឹកជ្កាមែើ / ការេ្នុកទនុក និង $472 
លានែនុលារេ្រាប់ការ�ងួេ�នុលហាងេ្នុកទឹក/ទំនប់ទឹក។

• អននុប្ទាន្បាក់ពើមូលនិ្ិទូជៅ ជែើម ើ្េងប័ណ្ណកម្ើ។  
• ត្មរូវឱ្យរានគជ្រាងមងួយចំនងួន
ជែើម ើ្ផ្ល់មូលនិ្ិដែលផ្គូផ្គងពើ
្ប្ពជ្រៅពើរែ្ឋ។ ផ្ល់អាទិភាព 
ែល់េហគមន៍្កើ្ក។

បសចក្តើសបង្ខរពនការបា៉ា ន់្ររោណររស់ការវភិាគអង្គ
និតរិញ ញាត្តពិនរ�្ឋសទុ្ធ និងផលរ៉ាះពាល់សារបពើពន្ធររ
ស់រោ្ឋ ភបិាលក្ងុតរំន់៖
• ការចំណាយរបេ់រែ្ឋជកើនជ�ើងជែើម ើ្េងប័ណ្ណក 
ម្ើ ដែលជាម្្យម្បដហល $430 លានែនុលាល រក្នុងមងួយឆំ្្ 
ក្នុងរយៈជពល 40 ឆំ្្ោងមនុខ។

• ្បាក់េនសំេរបេ់រដ្្ឋ ្ិបាលមូលែ្
ឋាន ដែលទំនងរានចំនងួនជាម្្យម ពើរ-
បើរយលានែនុលាល រក្នុងមងួយឆំ្្ ក្នុងរយៈជពលពើរ-បើ 
ទេវតសេរោ៍ងមនុខជនះ។

ការវភិាគបោយអក្វភិាគអង្គនើតរិញ ញាត្តិ

អតថា្រទននវធិានការចនះអាររកច�ីញចៅចលីចគហទំព័ររដ្ឋចលខា្ិការចៅ  
http://voterguide.sos.ca.gov ។

ការបា៉ា ន់ស្មា នរំណាយចលី្័រណ្ណកមី្រ្រស់រដ្ឋ
បានអននុញ្ញា តជលើការខ្ើ្្មើ $8.9 ពាន់លានែនុលាល រ
ន ល្្បចំាឆំ្្ជាម្្យម េ្រាប់បង់េងប័ណ្ណកម្ើ $430 លានែនុលាល រ
អំ�នុងជពលននការេងវញិទំនងជា 40 ឆំ្្
្ប្ពននការេងវញិ ចំណូលពន្ធដែលរកជ�ើញជាទូជៅ
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ជៅគឺជាវិ្ ើមងួយជែើម ើ្ខ្ើ្បាក់។ អ្កជបាះជឆ្្តផ្ល់ការអននុញ្ញា ត
ែល់រែ្ឋជែើម ើ្លក់ប័ណ្ណកម្ើែល់អ្កវនិិជោគ ជហើយរែ្ឋជនះជ្បើប្
រាេ់្បាក់ជនាះជា្វកិាបនុជរ្បទានេ្រាប់គជ្រាង។ បន្ាប់មក 
រែ្ឋនឹងេងជៅអ្កវនិិជោគវញិរ ងួមទំាងការ្បាក់ ជាបជណ្ើ រៗ 
ជដ្យជ្បើមូលនិ្ិទូជៅ - គណនើ្បតិបតិ្ការជមរបេ់រែ្ឋ ដែ
លមូលនិ្ិជនះក៏្តរូវចំណាយេ្រាប់ការអប់រ ំពន្ធនាគារ 
ការដ្ទំាេនុខភាព និងជេវាជផសេងៗជទៀត។ (េ្រាប់ព័ត៌រានបដនថា
មអំពើការជ្បើប័ណ្ណកម្ើរបេ់រែ្ឋ េូមជមើល "ទិែ្ឋភាពទូជៅននបំណនុ
លប័ណ្ណកម្ើរបេ់រែ្ឋ" ជៅជផ្កោងជ្កាយក្នុងមគ្គជទេក៍ជនះ។ ) 
ចាប់តំាងពើឆំ្្ 2000 មក អ្កជបាះជឆ្្តបានអននុម័តប័
ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូជៅ ្បរាណ $31 ពាន់លានែនុលាល រ 
ជៅក្នុងការជបាះជឆ្្តទូទំាងរែ្ឋ ជែើម ើ្ចំណាយជលើ្បជ្ទជផសេ
ងៗននគជ្រាងទឹក និងបរសិាថា ន។ ជៅរានទឹក្បាក់្បដហល
មងួយភាគបើននចំនងួនទឹក្បាក់ជនះ េ្រាប់ទូទាត់គជ្រាង្្មើៗ 
គិត្តឹមដខមិ ន្ុនា ឆំ្្ 2018 ។ ជនះរ ងួមបញ្ូលទំាង្វកិាចំនងួន 
$4 ពាន់លានែនុលាល រ ដែល្តរូវបានអននុម័តជដ្យអ្កជបាះជឆ្្ត 
តាមរយៈេំជណើ ្បជាមតិជលខ 68 ជៅក្នុងដខមិ ន្ុនា ឆំ្្ 2018 ។

បសចក្តើបស្ើចបារ់
្័រណ្ណកមី្រំនួន 8.9 ពាន់លានដុលាលា រសបរោ្់រគចបរោងទឹក 
និង្ររសិ្ថា ន។ េំជណើ ្បជាមតិជនះអននុញ្ញា តឱ្យរែ្ឋលក់
ប័ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូជៅ្្មើចំនងួន $8.9 ពាន់លានែនុលាល រ 
េ្រាប់គជ្រាងទឹក និងបរសិាថា ននានា។ 
មូលនិ្ិទំាងនះេថាិតក្នុង្បជ្ទ្ំៗចំនងួន ្បំាមងួយែូចបានបង្ាញក្នុងរបូទើ 1 ។
ជៅក្នុង្បជ្ទ្ំៗទំាងជនះ េំជណើ ្ប
ជាមតិជនះរ ងួមបញ្ូល្បជ្ទរងចំនងួន្ប
ដហល 100 េ្រាប់រជបៀបដែល 
្តរូវចំណាយ្វកិាក្នុងចំនងួនជាក់លាក់ 
ជៅជលើជគាលជៅជាក់លាក់ណាមងួយរបេ់រែ្ឋ 
ឬជលើគជ្រាងជាក់លាក់។ ្បជ្ទចំណា
យ្ំៗននេំជណើ ្បជាមតិជនះរ ងួមរាន៖ 

• ដីតំ្រន់ជបរោល ($2.5 ពាន់លានដុលាលា រ)។ ្បជ្
ទជនះផ្ល់្វកិាែល់គជ្រាងនានា ជែើម ើ្ដកលមអាសាថា
នភាពែើជៅតំបន់ទើ�្រាល ដែលរ ងួមរានន្ពជ�ើ 
វាលជ ្្ម  តំបន់ែើជេើម និងតំបន់ដែលជៅ�ិតទជនល។ 
គជ្រាងដែលទទងួលបាន្វកិា្តរូវដតការពារ 
ឬជលើកកម្េ់ការផ្គត់ផ្គង់ និងគនុណភាពទឹកដែល
បានមកពើតំបនប់ទំាងជនះ។ គជ្រាងជាជ្ចើនក្នុង
ចំជណាមគជ្រាងទំាងជនះនឹងរានអតថ្ា បជោ�ន៍
ដផ្កបរសិាថា ន ែូចជាការដកលមអា�្មកេ្រាប់្តើ 
និងេតវន្ព ឬបនថាយហានិ្័យននការជ្ះន្ព។ ្បជ្
ទ្វកិាជនះរ ងួមបញ្ូលទំាង្បជ្ទរងចំនងួន្បដហល 
50 ដែលរានត្មរូវការពិជេេ រ ងួមទំាងការចំណាយ
ក្នុងចំនងួនជាក់លាក់ជៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់របេ់រែ្ឋ។ 
ឧទាហរណ៍ េំជណើ ្បជាមតិជនះផ្ល់្វកិាចំនងួន 250 
លានែនុលាល រេ្រាប់ន្ពជ�ើជៅក្នុង្ំ្ Sierra Nevada 
និង $200 លានែនុលាល រេ្រាប់េមនុ្ទ Salton ជៅរែ្ឋ 
California ភាគោងត្ូង។

• ការ ្្គត់ ្្គង់ទឹក ($2.1 ពាន់លានដុលាលា រ) ។ ្វកិាជនះ
គឺេ្រាប់គជ្រាងដែលនឹងបជងកាើនបររិាណទឹកដែលអា
ចរកបានេ្រាប់្បជា�នជ្បើ្បាេ់។ វារ ងួមបញ្ូលទំាង
្វកិាេ្រាប់ការ្បមូល និងេរាអា តទឹកជ ល្ៀង ($550 
លានែនុលាល រ) ការេរាអា តទឹកផឹក ($500 លានែនុលាល រ) 
និងការដកនច្ទឹកេំណល់ ($400 លានែនុលាល រ) ។ េំ

អនញុ្ញាតឱ្យណប្រើ្័រ� ្ណកម្ើណ�ើម្ើផ ្តល់ថវកិា�ល់គណបរោងសបរោ្់រការផ្គត់
ផ ្គង់ទកឹ នងិគ�ុភាពទកឹ ទើជបរោល ធនធានបតើ សត្វពបព លំហរូទកឹ 
បពមទំាងនរិន្តរភាពទកឹណបកាម�ើ នងិការស្តកុទកុ។ លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួចណផ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

3

ររូភាពបលខ 1

ការប្រើ្បាស់មូលនិធិរ័ណ ្ណកម្ើសំបណើ ្រជាមតបិលខ 3
(ខ្ទង�់ាន)
្របភទ សកម្មភាពចម្ង ចំនតួន

តរំន់ទើជ្រោល ការពារ ស្ដា រ នងិណលើកកម្ពសស់ខុភាពពនទើជបរោលក្ងុត្ំរនជ់ាកល់ាករ់
្រសរ់�្ឋណ�ើម្ើ្រណង កើន្រររិោ� នងិគ�ុភាពទកឹ។

$2,495 

ការផ្គតផ់្គង់ទកឹ កកលម្អ នងិ្រណងកើន៖ ការផ្គតផ់ ្គង់ទកឹស្្អ ត នងិប្របពតឹ ្តកម្មទកឹស�ំល់ 
ការកកពចទ្កឹ ការប្រមលូ នងិការសរោ្អ តទកឹណ្លៀង នងិការអ្រិក្សទកឹ។ 

2,130

ជ្មក្តើ 
និងសត្វព្ព

កកលម្អជបមកសបរោ្់របតើ នងិសត្វពបព រ តួមទំាងការស្ដា រណ�ើងវញិនវូស្ងឹ 
្ឹរង នងិត្ំរន�់ើណសើម ឱ្យស្តិក ្ងុស្្នភាពធម្មជាតកិានក់តប្រណសើរ។ 

1,440

ការកកលម្អររកិា្ខ ទកឹ ណធ ្វើការតភាជា ្់រ នងិជតួសជលុទនំ្់រទកឹ ប្រឡាយ 
នងិអាងស្តកុទកឹក�លរោនបស្្់រ។

1,227

ទកឹប្កាម�ើ សរោ្អ ត ្រញ្លូទកឹណៅណបកាម�ើវញិ នងិបគ្់របគងទកឹណបកាម�ើ។ 1,085

ការការពារទកឹជំនន់ កាត្់រនយ្ហានិ្ យ័ទកឹជនំន ់រ តួមទំាងការពបងើកត្ំរនល់ិចទកឹ 
នងិការជតួសជលុអាងស្តកុទកឹ។

500

  សររុ $8,877
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ការវភិាគបោយអក្វភិាគចបារ់ រន្ត

សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនញុ្ញាតឱ្យណប្រើ្័រ� ្ណកម្ើណ�ើម្ើផ ្តល់ថវកិា�ល់គណបរោងសបរោ្់រការផ្គត់
ផ ្គង់ទកឹ នងិគ�ុភាពទកឹ ទើជបរោល ធនធានបតើ សត្វពបព លំហរូទកឹ 
បពមទំាងនរិន្តរភាពទកឹណបកាម�ើ នងិការស្តកុទកុ។ លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួចណផ្តើម។3

ជណើ ្បជាមតិជនះក៏ផ្ល់្វកិាេ្រាប់េកម្មភាពអ្ិរ 
កសេទឹកដែលបនថាយបររិាណជ្បើ្បាេ់ទឹក  
($300 លានែនុលាល រ) ផងដែរ។ ជនះអាចរ ងួមបញ្ូលទំាង
ការចំណាយមងួយចំនងួនេ្រាប់្បជា�នក្នុងការែំជ�ើង
បង្គន់ដែលជ្បើទឹកតិច ឬផ្ល េ់បូ្រជ ្្ម ដំ្របេ់ពងួកជគជៅ
រ នុកខេជាតិដែលជ្បើទឹកតិច។

• សតវនបពបតី និងជបមកសតវនបព ($1.4 ពាន់លានដុលាលា រ)។  
្បជ្ទជនះផ្ល់្វកិាែល់គជ្រាងនានាជែើម ើ្ដកលមអា
�្មក្តើ និងេតវន្ព។ ្បជ្ទននគជ្រាងទំាងជនះ
អាចរាប់បញ្ូលទំាងការបជងកាើនបររិាណទឹកដែលហូរ
ជៅតំបន់ែើជេើម ឬទជនល ក៏ែូចជាការទិញែើគា្ម នែើដែ
លមិនបានអ្ិវឌ្ឍន៍ ជែើម ើ្រកសាវាទនុកឱ្យជៅក្នុងសាថា
នភាព្ម្មជាតិ។ េំជណើ ្បជាមតិជនះជផ្្តជៅជលើ
ការផ្ល់្វកិាមងួយចំនងួនេ្រាប់គជ្រាង ជែើម ើ្�ងួយ
ែល់្បជ្ទេតវមងួយចំនងួនរ ងួមទំាង្តើ ជៅក្នុងតំបន់ 
Central Valley ($400 លានែនុលាល រ) ្តើសាល់ម៉នុន 
និង្តើទឹកសាប Steelhead ($300 លានែនុលាល រ) 
និងបកសេើដែលផ្ល េ់ទើ($280 លានែនុលាល រ) ។

• ការដកលម្អ្ររកិាខា ទឹក ($1.2 ពាន់លានដុលាលា រ)។ ្វិ
កាជនះេ្រាប់គជ្រាងជាក់លាក់ចំនងួនបងួន ជែើម ើ្ដកល
មអាលទ្ធភាពទទងួលបានទឹកជៅក្នុងតំបន់មងួយចំនងួនរបេ់រ
ែ្ឋ។ គជ្រាងទំាងជនះរ ងួមរាន៖ (1) ការ�ងួេ�នុល្បឡាយ 
Madera និង Friant-Kern ដែលជាកម្មេិទ្ធរបេ់េហ
ព័ន្ធជៅក្នុងតំបន់ Central Valley ($750 លានែនុលាល រ) 
(2) ការកសាង្បឡាយ និង្បជ្ទគជ្រាងជផសេងៗជទៀត
ដែលតភ្ាប់អាងេ្នុកទឹកជៅនឹងេហគមន៍ក្នុងតំបន់តំប
ន់ San Francisco Bay ($250 លានែនុលាល រ)  
(3) ការ�ងួេ�នុលទំនប់ Oroville ដែលជាកម្មេិទ្ធិរបេ់រ
ែ្ឋជៅក្នុងជោន ើ្ Butte ($200 លានែនុលាល រ) និង  
(4) ការជ វ្ើដផនការដកលមអាេ្រាប់ North Bay 
Aqueduct ដែលបជ្មើែល់ទើ្ក រុង Solano និងជោន ើ្ 
Napa ($5 លានែនុលាល រអាជមរកិ) ។

• ទឹកចបកាមដី ($1.1 ពាន់លានដុលាលា រ) ។ ្បជ្ទជនះផ្
ល់្វកិាែល់គជ្រាងនានាដែលទាក់ទងនឹងការរកសាទឹ
កជ្កាមែើ ជែើម ើ្ធ្នាថាទឹកជ្កាមែើនឹងបន្រានជៅក្នុ
ងឆំ្្ោងមនុខ។ វារ ងួមបញ្ូលេកម្មភាពជែើម ើ្េរាអា តទឹក
ជ្កាមែើ ជដ្យយកសារធ្តនុអំបិលជចញ ជែើម ើ្ឱ្យវាអា
ចជ្បើបានកាន់ដត្បជេើរ ($400 លានែនុលាល រ) ។ ្វកិា
ក៏នឹង្តរូវបានជ្បើេ្រាប់គជ្រាងដែល�ងួយឱ្យទឹក្ជាប
ចូលជៅក្នុងែើវញិ ជែើម ើ្ឱ្យវាអាចជ្បើជៅជពលអនាគត 
(ដែលជគសា្គ ល់ថាជា "ការបញ្ូលទឹកជៅជ្កាមែើវញិ") ។

• ការការពារទឹកជំនន់ ($500 លានដុលាលា រ) មូលនិ្ិ
ជនះគឺេ្រាប់គជ្រាងដែលកាត់បនថាយហានិ្័យពើទឹ
ក�ំនន់។ គជ្រាងទំាងជនះអាចរ ងួមបញ្ូលទាមងការព

្ងើកតំបន់លិចទឹក (ដែលជាតំបន់លាតេន្ធឹងែ៏្ំេ
្រាប់រជំដ្ះទឹក�ំនន់ ជដ្យមិនបងកាជ្គាះថ្ាក់ជ្ចើន) 
និង�ងួេ�នុលអាងេ្នុកទឹក។ គជ្រាងទំា
ងជនះមងួយចំនងួននឹងផ្ល់ផល្បជោ�ន៍
ជផសេងជទៀត ែូចជាការដកលមអា�្មក្តើ 
និងេតវន្ព ការបជងកាើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
និងការបជងកាើនឱកាេដកកមសាន្។ មូលនិ្ិមងួយ
ជនះចំនងួនគឺេ្រាប់គជ្រាងជៅក្នុងតំបន់ជាក់លា
ក់របេ់រែ្ឋ ដែលរ ងួមរានតំបន់ Central Valley 
($200 លានែនុលាល រ) និងតំបន់ San Francisco Bay 
($200 លានែនុលាល រ)។

ដ្រងដរកថវកិាភាគចបរីនបតរូវបានដ្រងដរកតាមរយៈបបា
ក់ជំនួយ។ េំជណើ ្បជាមតិជនះផ្ល់្វកិាែល់ែប់ពើរនាយ
កដ្្ឋ នជផសេងៗគ្ារបេ់រែ្ឋ។ េំជណើ ្បជាមតិជនះបានបន្
ជ្បើ្វកិាប័ណ្ណកម្ើេ្រាប់នាយកដ្្ឋ នជផសេងៗគ្ាទំាងជនះ 
ដែលខនុេពើប័ណ្ណកម្ើដផ្កទឹក និងបរសិាថា នភាគជ្ចើន។ ជនះ 
រានន័យថារែ្ឋេភានឹងមិនចំណាយ្វកិាជនះជៅក្នុង្វកិា្ប
ចំាឆំ្្របេ់រែ្ឋជទ។ ផ្នុយជៅវញិ នាយកដ្្ឋ នទំាងជនះនឹងទទងួល
បាន្វកិាជដ្យេវ័យ្បវតិ្ ជៅជពលពងួកជគជ្តៀមខលងួនរ ងួច 
រាល់ជែើម ើ្ចំណាយ។ នាយកដ្្ឋ ននឹងចំណាយ្វកិា 
មងួយចំនងួនជែើម ើ្អននុវត្គជ្រាងជដ្យខលងួនឯង។ 
ជទាះជាោ៉ងណាក៏ជដ្យ ្វកិាជេ្ើរដតទំាងអេ់នឹង្តរូវបា 
នផ្ល់ជា�ំនងួយែល់ទើភ្ាក់ងាររដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ ន 
កនុលេម័្ន្ធឥណាឌា  អង្គការមិនដេវងរក្បាក់ចំជណញ 
និង្ក រុមហ៊នុនទឹកឯក�ន េ្រាប់គជ្រាងជាក់លាក់នានា។ 
េ្រាប់្បជ្ទរងនន្វកិាមងួយចំនងួន - ជាពិជេេ្បជ្ទដែ
លទាក់ទងនឹងការបជងកាើន ឬការពារការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អ្កទទងួល 
្បាក់�ំនងួយនឹង្តរូវផ្ល់្បាក់ោ៉ងជហាចណាេ់ $1 ែនុលាល រពើ
ក្នុង្វកិាមូលដ្្ឋ នេ្រាប់ $1 ែនុលាល រដែលពងួកជគទទងួលបាន។ 

្្តល់ថវកិាដល់ "សហគមន៍ ដែល�ងួបការលំបាក"។ េំជណើ
្បជាមតិជនះរានត្មរូវការជាជ្ចើនជែើម ើ្�ងួយែល់េហគមន៍
ដែល�ងួបការលំបាក (អ្កដែលរាន្បាក់ចំណូលម្្យមក្មិត
ទាប) ។ េ្រាប់្បជ្ទរងននការចំណាយមងួយចំនងួន េំជណើ
្បជាមតិជនះត្មរូវឱ្យជ វ្ើការចំណាយ្វកិាជលើគជ្រាងដែល
ផ្ល់អតថ្ា បជោ�ន៍ែល់េហគមន៍ទំាងជនះ។ ែូចគ្ាជនះដែរ 
ក្នុងករណើ ជាជ្ចើន េហគមន៍ដែល�ងួបការលំបាកដែលទទងួល
បាន្បាក់�ំនងួយ នឹងមិនចំាបាច់បង់ចំដណកននការចំណាយ 
ែូចដែលបានជរៀបរាប់ោងជលើជនះជទ។

្្តល់នូវមូលនិ្ិឧសមា័ន្្ះកញក់្ (GHG) 
សបរោ្់រគចបរោងទឹក។ ជ្រៅពើប័ណ្ណកម្ើ  
$8.9 ពាន់លានែនុលាល រជនះ េំជណើ ្បជាមតិក៏ផ្ល េ់បូ្ររ
ជបៀបដែលរែ្ឋ្តរូវចំណាយ្វកិាដែលរាន្សាប់មងួយចំ
នងួន ទាក់ទងនឹងនិ្ិ GHGs ។ រែ្ឋបានអននុម័តចបាប់ជែើម្
បើកាត់បនថាយការជ�ើងកំជៅដផនែើ ជដ្យកំណត់ចំនងួននិ្ិ 
GHGs ដែល្តរូវបានបជញញ្ជៅក្នុងរែ្ឋ California។ 
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កិច្ខិតខំ្បឹងដ្បងទំាងជនះ រ ងួមបញ្ូលទំាងកម្មវ ិ្ ើ 
"កំហិតការបំភាយ និង ពាណិ�្កម្ម" ដែលត្មរូវឱ្យ្ក រុមហ៊នុន 
និងទើភ្ាក់ងាររដ្្ឋ ្ិបាលមងួយចំនងួនទិញការអននុញ្ញា តិពើរែ្ឋជែើ 
ម ើ្បជញញ្ GHG ។ កម្មវ ិ្ ើជនះបណ្ាលឱ្យទើភ្ាក់ងារទឹកមងួយ
ចំនងួន្តរូវបង់ន ល្អគ្គើេនើខ្េ់ជាងមនុន ក្នុងការែំជណើ រការដផ្ក
ខលះនន្បព័ន្ធដចកចាយទឹករបេ់ពងួកជគ ែូចជារ៉ាេនុើនបូមទឹក 
និងជរាងច្ក្ប្ពឹត្កម្មទឹក។ េំជណើ ្បជាមតិជនះត្មរូវឱ្យផ្
ល់្វកិាមងួយដផ្កដែលរែ្ឋទទងួលបានពើការលក់លិខិតអននុញ្
ញាត ជៅឱ្យទើភ្ាក់ងារទឹកចំនងួនបងួន គឺ្កេងួង្នធ្នទឹករបេ់រែ្ឋ 
ទើភ្ាក់ងារទឹក្ក រុងនន California ភាគោងត ង្ួង 
ទើភ្ាក់ងារទឹក Contra Costa Water និងអាជាញា ្រទឹក 
San Luis និង Delta Mendota ។ ចំនងួន្វកិាជនះជេ្មើនឹ
ងការចំណាយបដនថាមជលើន ល្អគ្គិេនើដែលទាក់ទងនឹងកម្មវ ិ
ើ្របេ់រែ្ឋជែើម ើ្កាត់បនថាយ GHGs បេ់ភ្ាក់ងារនើមងួយៗ។ 
ជយើងប៉ាន់្បរាណថាការចំណាយទំាងជនះអាចរានេរ នុប 
រាប់េិបលាន ែនុលាល រជាជរៀងរាល់ឆំ្្។ (ជៅក្នុងឆំ្្កនលងជៅជនះ 
រែ្ឋបានទទងួល្វកិាចំនងួន $3 ពាន់លានែនុលាល រពើការលក់
លិខិតអននុញ្ញា ត) ។ ភ្ាក់ងារទំាងជនាះ្តរូវបានត្មរូវឱ្យចំ
ណាយ្វកិាដែលពងួកជគទទងួលបានជលើេកម្មភាពនានា 
ែូចជាកម្មវ ិ្ ើអ្ិរកសេទឹកជាជែើម។ ែូច្ះ រែ្ឋនឹងដលងរាន្វកិា
ទំាងនះជែើម ើ្ចំណាយជលើេកម្មភាពជផសេងជទ។ 

ផលរ៉ាះពាល់សារបពើពន្ធ
នថលា្័រណ្ណកមី្រដ្ឋ។ េំជណើ ្បជាមតិជនះនឹងអននុញ្ញា តឱ្យរ
ែ្ឋខ្ើ្បាក់ចំនងួន $8.9 ពាន់លានែនុលាល រ តាមរយៈការល
ក់ប័ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូជៅបដនថាមែល់អ្កវនិិជោគ។ អ្
កវនិិជោគទំាងជនះនឹង្តរូវបានេងរ ងួមទំាង្បាក់ ជដ្យ
ជ្បើ្បាក់ចំណូលពន្ធរបេ់មូលនិ្ិទូជៅរបេ់រែ្ឋ។ ការចំ
ណាយននប័ណ្ណកម្ើជនះអា្េ័យជលើកត្ាជផសេងៗ ែូចជា 
អ្តាការ្បាក់ជៅជពលលក់ ជពលជវលាននការលក់ប័ណ្ណកម្ើ 
និងរយៈជពលដែល្តរូវទូទាត់េង។ ជយើងប៉ាន់សា្ម  
នថាការចំណាយជៅឱ្យអ្កបង់ពន្ធរបេ់រែ្ឋជែើម ើ្ទូទាត់ 
េងប័ណ្ណកម្ើជនះនឹងរានទឹក្បាក់េរ នុបចំនងួន  
$17.3 ពាន់លានែនុលាល រ ដែល្តរូវេងទំាង្បាក់ជែើម  
($8.9 ពាន់លានែនុលាល រ) និងការ្បាក់ ($8.4 ពាន់លានែនុលាល រ) 
។ វានឹងនំាឱ្យរានការចំណាយជាម្្យម ប្ររោណ 
$430 លានដុលាលា រ ជាចរៀងរាល់ ្្នំ  ក្នុងរយៈចពល 40 

្្នំ ខាងមុខចនះ។ ចំនងួនជនះគឺ្បដហលមងួយភាគបើនន្វកិា  
1 ភាគរយ នន្វកិាទូជៅបច្នុប្ន្របេ់រែ្ឋ។
រំណាយក្នុងបស រុក និងការសនសំេចដីម្ី្រញ្់្រគចបរោង។ ភាគ
ជ្ចើនននមូលនិ្ិប័ណ្ណកម្ើជនះនឹង្តរូវបានជ្បើ េ្រាប់គ 

អនញុ្ញាតឱ្យណប្រើ្័រ� ្ណកម្ើណ�ើម្ើផ ្តល់ថវកិា�ល់គណបរោងសបរោ្់រការផ្គត់
ផ ្គង់ទកឹ នងិគ�ុភាពទកឹ ទើជបរោល ធនធានបតើ សត្វពបព លំហរូទកឹ 
បពមទំាងនរិន្តរភាពទកឹណបកាម�ើ នងិការស្តកុទកុ។ លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួចណផ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

3

ជ្រាងរដ្្ឋ ្ិបាលក្នុង្េ រុក។ ការផ្ល់្វកិារបេ់រែ្ឋេ្រាប់គ
ជ្រាងក្នុងមូលដ្្ឋ ននឹងរានឥទ្ធិពលជលើ្វកិាផ្្ល់ខលងួនរបេ់
រដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ នក្នុងការចំណាយជលើគជ្រាងទំាងជនះ។ 
ក្នុងករណើ ជាជ្ចើន ប័ណ្ណកម្ើរែ្ឋនឹងកាត់បនថាយការចំណាយក្នុង
មូលដ្្ឋ ន។ ឧទាហរណ៍ វានឹងជកើតជ�ើងក្នុងករណើ ដែលប័ណ្ណ
កម្ើរែ្ឋបាន�ំនងួេ្បាក់ដែលរដ្្ឋ ្ិបាលក្នុងតំបន់នឹងចំណាយ
ជលើគជ្រាងនានា។
ជទាះោ៉ងណាក៏ជដ្យ ក្នុងករណើ មងួយចំនងួន ្វកិារែ្ឋ
អាចបជងកាើនការចំណាយេរ នុបជៅជលើគជ្រាងជដ្យរដ្្ឋ
្ិបាលមូលដ្្ឋ ន។ ឧទាហរណ៍ រដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ នមងួ
យចំនងួនអាចនឹងេជ្មចចិត្សាងេង់គជ្រាងបដនថាម 
ឬគជ្រាង្ំជាងមនុខោលំ ង ្បេិនជបើពងួកជគរាន្វកិារែ្ឋ។ 
ចំជពាះគជ្រាងទំាងជនះមងួយចំនងួន - ែូចជាជៅជពលដែលប័ណ្ណ
កម្ើត្មរូវឱ្យរានចំដណកននការចំណាយរបេ់រដ្្ឋ ្ិបាលមូល
ដ្្ឋ ន - រដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ ននឹងទទងួលបានការចំណាយបដនថាម
មងួយចំនងួន។
ជៅជលើេមតនុល្យ ជយើងប៉ាន់្បរាណថាេំជណើ ្បជាមតិជនះនឹ
ងនំាឱ្យរានការេនសំេ្បាក់ែល់រដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ នជែើម ើ្បំជព
ញគជ្រាងដែលទទងួលបានការឧបតថាម្ភពើមូលប័្តជនះ។ ការេ
នសំេទំាងជនះអាចរានជាម្្យមពើររយលានែនុលាល រជាជរៀងរាល់ 
ឆំ្្ ក្នុងរយៈជពលពើរបើទេវតសេរោ៍ងមនុខជនះ។ ចំនងួនទឹក្បាក់
ពិត្បាកែនឹងអា្េ័យជលើគជ្រាងជាក់លាក់ដែលរដ្្ឋ ្ិបាល
មូលដ្្ឋ នជ្�ើេជរ ើេ និងចំដណកននការចំណាយជលើគជ្រាងរ
បេ់ពងួកជគ។

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

ballot-measure-contribution-totals/ ស្រោរ់
រញ្ើពនគណៈករោ្ម ធិការក�លរបងកើតប�ើងជាចម្ងប�ើម្ើគំា្ទ 
ឬជំទាស់វធិានការបនះ។ សមូចលូបៅ http://www.fppc.

ca.gov/transparency/top-contributors/nov-18-gen.
html ប�ើម្ើបមើលអក្ផ្តល់វភិាគទានកពំលូចំនតួន 10  

ររស់គណករោ្ម ធិការបនះ។

្រសិនបរើអក្ចង់បានចបារ់ចមង្ពនអត្ថរទបពញបលញពនវធិានការ
រ�្ឋ សមូទរូស័ព្ទមករ�្ឋបលខាធិការ តាមបលខ  

(888) 345-4917   
ឬអក្អាចអុើកម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov បហើយចបារ់ចម្

ងមតួយនឹង្ត រូវបានបផញើបៅអក្បោយឥតគតិពថ។្


