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�ចីវបបវត្ិ
មន្ទីរពេទ្យកុមារ។ ចបាប់រដ្ឋកំណត់អត្េញ្ញា
ណមន្ើរជេទ្យមិនសេវែងរកប្រាក់ចំជណញឯក�
នចំនួនប្រំាបើ និងកម្មវធិើេប្រាប់កុរារជៅទើតំា
ងម�្ឈមណ្ឌ លជវ�្ជសាប្េេិ្កសារបេ់សាកល
វទិយាល័យ University of California (UC) 
ថាជា “មន្ើរជេទ្យកុរារ។” មន្ើរជេទ្យកុរារជ ដ្ោ ត
ជលើការេយារាលទារក និងកុរារសដលរាន�ំងឺ 
ឬរបួេធ្ងន់ធ្ងរ ឬសាថា នភាេេុខភាេរ៉ាំ ររ ៉ាេ្មគុ
សា្ម ញ សដលប្តរូវការការសែទំាឯកជទេ។ កុរារ
ជាជប្ចើនសដលទទួលជេវាជៅកុ្ងមន្ើរជេទ្យទំាង

ជនះ េុទ្ធសតមកេើប្គរួសារសដលរានប្រាក់ចំណូ
លទាប។ មន្ើរជេទ្យកុរារទទួលមូលនិធិេើប្បភ
េនានាជាជប្ចើន។ មួយភាគធំរនមូលនិធិរបេ់
មន្ើរជេទ្យកុរារ រានមកេើកម្មវធិើ Medicaid 
របេ់េហេ័ន្ធ-រដ្ឋ (ជៅថា Medi-Cal ជៅរដ្ឋ 
California) សដលផដោល់ការជចញរែលៃសែទំាេុខភា
េ�ូនកុរាររានប្រាក់ចំណូលទាបជៅកុ្ងរដ្ឋ។ 
មន្ើរជេទ្យកុរារក៏ទទួលមូលនិធិេើការជចញរែលៃធា
នារ៉ាប់រងេុខភាេលកខេណៈពាណិ�្ជកម្ម កម្មវធិើ
ជចញរែលៃសែទំាេុខភាេជផសេងៗរបេ់រដ្្ឋ ភិរាល 
និងការផដោល់វភិាគទានេើឯក�នផងសដរ។

• អនុញ្ញា តចំនួន $1.5 
ពាន់លានដុលាលៃ រកុ្ងប័ណ្ណកម្ើ ប្តរូវបង់េងមក
វញិេើមូលនិធិទូជៅរបេ់រដ្ឋជដើម ើ្ផដោល់មូលនិ
ធិេប្រាប់ការសាងេង់ ការេប្ងើក �ួល�ុល 
លំអ និងបំពាក់េរាភា រៈមន្ើរជេទ្យកុរារសដលរា
នគុណេម្តិ្ប្គប់ប្រាន់។

• កំណត់ 72 ភាគរយរនមូលនិធិជៅឲ្យមន្ើរជេ
ទ្យរានគុណេម្តិ្សដលមិនសេវែងរកប្រាក់ចំ
ជណញឯក�ន សដលផដោល់ជេវាទូលំទូលាយដ
ល់កុរារសដលរានេិទ្ធិទទួលរានកម្មវធិើរដ្្ឋ
ភិរាល និងកុរារសដលរានតប្មរូវការេុខភា
េេិជេេ សដលរានេិទ្ធិទទួលរានជេវាកម្ម 
កម្មវធិើកុរាររដ្ឋ California 
(California Children’s 
Services Program),  
18 ភាគរយរនមូលនិធិជៅ
កាន់មន្ើរជេទ្យសែទំាកុរារ
ចំារាច់ទូជៅជៅសាកលវិ
ទយាល័យ California, និង 

10 ភាគរយ រនមូលនិធិជៅឲ្យមន្ើរជេទ្យ 
មិនសេវែងរកប្រាក់ចំជណញសាធារណៈ និង
ឯក�នសដលផដោល់ជេវាដល់កុរារសដលរាន
េិទ្ធិទទួលរានជេវាេប្រាប់កម្មវធិើកុរាររដ្ឋ 
California។

ពសចក្ដចីសពង្ខប ការប៉ា ន់សាមា នរបស់អ្នកវភិាគ 
ចបាប់ អំេចីផលប៉ាះពាល់សារពេចីេន្ធសទុ្ធននរោឋា
ភបិលមូលោឋា ន និងរដឋា៖
• បជងកើនចំណាយរនការបង់ 
េងប័ណ្ណកម្ើរដ្ឋ ជាមធ្យម ប្បសហល $80 
លានប្បចំាឆំ្្កុ្ងរយៈជេល 35 ឆំ្្ជប្កាយ។

ការវភិាគពោយអ្នកវភិាគចបាប់

អត្ថបទននវធិានការពនះ អាចរកបានពៅព�ទីវ ុបឹនៃយត៍របៃ់រដ្ឋព�ខាធិការតាមអាៃយដ្្ឋ ន 
 http://voterguide.sos.ca.gov។

ការបា៉ា ន់ស្មា នន ល្ៃប័ណ្ណកម្ទីរដ្ឋ
រានអនុញ្ញា តនូវការខ្ើែ្មើ $1.5 ពាន់លានដុលាលៃ រ

រែលៃប្បចំាឆំ្្ជាមធ្យម េប្រាប់បង់េងប័ណ្ណកម្ើ $80 លានដុលាលៃ រ

អំឡុងជេលរនការេងវញិទំនងជា 35 ឆំ្្

ប្បភេរនការេងវញិ ចំណូលេន្ធទូជៅ
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ការវភិាគពោយអ្នកវភិាគចបាប់  បន្

កមមាវធិទីពៃវាកមមាកុមាររដ្ឋ California (CCS)។ 
កម្មវធិើ CCS គឺជាកម្មវធិើជចញរែលៃសែទំាេុ 
ខភាេថ្ាក់រដ្ឋ-មូលដ្្ឋ ន សដលបង់រែលៃ 
េប្រាប់ការេយារាលឯកជទេ និងជេវា 
ជផសេងៗេប្រាប់កុរារសដលរានសាថា នភាេេុ
ខភាេរ៉ាំ ររ ៉ាេ្មគុសា្ម ញ រមួរានជាអាទិ៍ កុរា
រជាជប្ចើនសដលទទួលការេយារាលជៅមន្ើរ
ជេទ្យកុរារ។ (កុរារភាគជប្ចើនជៅកុ្ងកម្មវធិើ 
CCS ក៏ប្តរូវរានចុះជ ្្ម ះជៅកុ្ង Medi-Cal 
ផងសដរ។) រដ្ឋអនុញ្ញា តឲ្យមន្ើរជេទ្យ និងអ្កផដោល់
ជេវាជវ�្ជសាប្េជ្ផសេងជទៀតទទួលការបង់រែលៃេ 
ប្រាប់ការេយារាលកុរារជៅកុ្ងកម្មវធិើ CCS។
មន្ទីរពេទ្យព្សេងពទៀតក៏េយាបា�កុមារដដរ។ 
មន្ើរជេទ្យជផសេងជទៀតជៅរដ្ឋ California សដ
លេំុប្តរូវរានកំណត់អត្េញ្ញា ណជាេិជេេ
ថាជាមន្ើរជេទ្យកុរារជៅកុ្ងចបាប់រដ្ឋ ក៏ជ ដ្ោ ត
ជលើការជធវែើឲ្យរានកប្មិតខុេសបលៃករ្ាជៅជលើកា
រសែទំាេុខភាេកុរារផងសដរ។ ឧទាហរណ៍ 
មន្ើរជេទ្យមួយចំនួនរានប្ក រុម ឬម�្ឈមណ្ឌ ល
សដលរានឯកជទេកុ្ងការេយារាលកុរារ។ 
មន្ើរជេទ្យទំាងជនះ សតងសតទទួលរានការអនុញ្ញា
តឲ្យេយារាលកុរារជៅកុ្ងកម្មវធិើ CCS ។
ប័ណ្ណកម្ទីកាតេ្វកិច្ជាទូពៅ។ រដ្ឋខ្ើប្រាក់
ជដើម ើ្បង់រែលៃគជប្រាងទុនរយៈជេលសវង ជដ្
យជចញប័ណ្ណកម្ើកាតេវែកិច្ជាទូជៅ។ 
ការបង់េងប័ណ្ណកម្ើទំាងជនះ ប្តរូវរានធានាជដ្
យអំណាចេន្ធជាទូជៅរបេ់រដ្ឋ។ រដ្ឋបង់េងប័
ណ្ណកម្ើកាតេវែកិច្ជាទូជៅេើមូលនិធិទូជៅ សដល
ជាគណនើប្បតិបតិ្ការចម្ងរបេ់រដ្ឋ។ (េប្រាប់
េ័ត៌រានបសនថាមអំេើការជប្បើប្រាេ់ប័ណ្ណកម្ើរបេ់រ
ដ្ឋ េូមជមើល “ទិដ្ឋភាេទូជៅរនបំណុលប័ណ្ណកម្ើ
របេ់រដ្ឋ” បនិ្ចជទៀតជៅកុ្ងមគុ្ជទេ្ក៍ជនះ។)
វធិានការប័ណ្ណកម្ទីរបៃ់មន្ទីរពេទ្យកុមារេទីមុន
មក។ េើមុនមក អ្កជរាះជឆ្្តរានអនុម័តវធិាន
ការេើរទូទំាងរដ្ឋ សដលអនុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋជចញប័ណ្ណ

កម្ើកាតេវែកិច្ជាទូជៅ ជដើម ើ្បង់រែលៃគជប្រាងទុន
ជៅមន្ើរជេទ្យកុរារ។ ប័ណ្ណកម្ើទំាងជនះ  
ប្តរូវរានជប្បើប្រាេ់េប្រាប់គជប្រាងជផសេងៗជា
ជប្ចើន រមួរានជាអាទិ៍ ការសាងេង់អរារែ្មើៗ 
និងការសកលម្អអរារសដលរានប្សាប់។ ជៅឆំ្្ 
2004 េំជណើ ប្បជាមតិ 61 រានផដោល់មូលនិធិ 
$750 លាន ជៅកុ្ងប័ណ្ណកម្ើ។ ជៅឆំ្្ 2008 
េំជណើ ប្បជាមតិ 3 រានផដោល់ $980 លាន 
ជៅកុ្ងប័ណ្ណកម្ើ។ រានមន្ើរជេទ្យប្តរឹមសត 
13 បុ៉ជណា្ណ ះ សដលប្តរូវរាន កំណត់អត្េញ្ញា ណ
ជាេិជេេថាជាមន្ើរជេទ្យកុរារជៅកុ្ងចបាប់រដ្ឋ 
សដលរានេិទ្ធិទទួលមូលនិធិជប្កាមវធិានការទំា
ងជនះេើមុនមក។ គិតប្តរឹមសខឧេភា ឆំ្្ 2018 
ភាគជប្ចើនរនការផដោល់មូលនិធិេើវធិានការេើរេើមុន
មក ប្តរូវរានជប្បើប្រាេ់េប្រាប់គជប្រាងនានា សដ
លមូលនិធិជេេេល់ប្តរូវរានរេំរឹងថានរឹងជប្បើ 
ប្រាេ់ជេញជលញជៅប្តរឹមចុងរដូវជ ដ្ោ ឆំ្្ 2018។ 

សំពណចី
អនុញ្ញា តប័ណ្ណកម្ទីបដន្ថមៃម្មាប់មន្ទីរពេទ្យកុ
មារ។ វធិានការជនះអនុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋលក់ប័ណ្ណកម្ើ
កាតេវែកិច្ជាទូជៅ $1.5 ពាន់លានបសនថាមជទៀត 
េប្រាប់គជប្រាងសកលម្អទុនជៅ (1) 
មន្ើរជេទ្យកុរារចំនួន 13  និង (2) មន្ើ
រជេទ្យមិនសេវែងរកប្រាក់ចំជណញសាធា
រណៈ និងឯក�នជផសេងជទៀត សដលេយា
រាលកុរារសដលរានេិទ្ធិទទួលរានក
ម្មវធិើ CCS ។ ដូចរានបង្ហា ញជៅកុ្ង 
របូភាេជលខ 1, វធិានការជនះផដោល់ 
72 ភាគរយរនមូលនិធិប័ណ្ណកម្ើ—ប្បសហល 
$1.1 ពាន់លាន—�ូនមន្ើរជេទ្យកុរារមិន
សេវែងរកប្រាក់ ចំសណកឯក�នចំនួនប្រំាបើ។ 
មន្ើរជេទ្យនើមួយៗកុ្ងចំជណាមមន្ើរជេទ្យទំា
ងប្រំាបើជនះ អាចដ្ក់ពាក្យេំុចំសណកជេ្មើ
រ្ារនមូលនិធិជនះ។ វធិានការជនះផដោល់ 18 
ភាគរយរនមូលនិធិប័ណ្ណកម្ើ—$270 លាន—

អនញុ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់ការសាងសង់មន្ើរណេទ្យ 
ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន ្កិៈផ ្តួចណផ្ើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

4
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនញុ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់ការសាងសង់មន្ើរណេទ្យ 
ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន ្កិៈផ ្តួចណផ្ើម។4

�ូនមន្ើរជេទ្យកុរារចំនួនប្រំារបេ់ UC ។ 
មន្ើរជេទ្យនើមួយៗរបេ់ UC អាចដ្ក់ពាក្យេំុចំ
សណកជេ្មើរ្ារនមូលនិធិជនះ។ វធិានការជនះ ជធវែើ 
ឲ្យរានលទ្ធភាេជប្បើប្រាេ់រាននូវមូលនិធិប័ណ្ណ
កម្ើ 10 ភាគរយសដលជៅជេេេល់ 
—$150 លាន—�ូនមន្ើរជេទ្យមិ
នសេវែងរកប្រាក់ចំជណញសាធារណៈ 
ឬឯក�នជផសេងជទៀតប្បសហល 150 មន្ើរជេទ្យ 

សដលផដោល់ជេវា�ូនកុរារសដ
លរានេិទ្ធិទទួលរានកម្មវធិើ 
CCS។ វធិានការជនះេំុសបងសចក
ជដ្យសឡកនូវចំសណកជាក់លា
ក់រនចំសណករនមូលនិធិប័ណ្ណក
ម្ើជនះេប្រាប់មន្ើរជេទ្យនើមួយៗ
ជឡើយ។
ការពម្បទីម្បាៃ់មូ�និធិ។ 
វធិានការជនះអនុញ្ញា តឲ្យរាន 
ការររអង្្េលុយេើការល 
ក់ប័ណ្ណកម្ើ សដលនរឹងប្តរូវ 
ជប្បើេប្រាប់ជរាលបំ 
ណងជផសេងៗជាជប្ចើន 
រមួរានជាអាទិ៍ 
“ការសាងេង់ ការេប្ងើក 
ការជធវែើមូ៉សដលែ្មើ ការសកលម្អ 
ការបំពាក់ជប្គឿងេង្ហា រមឹ 
ការបំពាក់ជប្គឿងបរកិាខេ រ 
ការផដោល់ហិរញញាប្ទាន ឬការផដោ
ល់ហិរញញាប្ទានសារជឡើងវញិេ
ប្រាប់មន្ើរជេទ្យសដលរានេិទ្ធិ
ជៅកុ្ងរដ្ឋ។” វធិានការជនះ 
តប្មរូវថាមូលនិធិសដល 
រានផដោល់�ូន មិនប្តរូវជលើេេើចំ
ណាយេរបុរនគជប្រាងជឡើយ 
ជហើយគជប្រាងសដលរានទទួល
មូលនិធិប្តរូវសតបញប់្ជៅកុ្ង 

“រយៈជេលេមប្េប។”
ដំពណទី រការដ្ក់ពាក្យៃំុ។ មន្ើរជេទ្យកុរារសដល
រានេិទ្ធិទទួលរានមូលនិធិប័ណ្ណកម្ើជប្កាមវធិា
នការជនះ នរឹងដ្ក់ពាក្យេំុមូលនិធិជៅកាន់អា
ជាញា ធរហិរញញាប្ទានេរាភា រៈរបូវន្័េុខាភិរាលរដ្ឋ 
California (CHFFA) សដលជាទើភ្ាក់ង្ររាន 
ប្សាប់របេ់រដ្ឋ។ CHFFA នរឹងេជប្មចថាជតើ ប្តរូវ
ផដោល់�ំនួយឥតេំណងជដ្យសផ្អកជលើកត្ាជាជប្ចើ

របូភាេពលខ 1

មន្ចីរពេទ្យដដលមានសិទ្ធទិទតួលបនមូលនិធិប័ណ ្ណកម្ចី
(កននុងចំនួនរាប់�ាន)

មន្ចីរពេទ្យកមុារមិនដសវែងរកបបកចំ់ពណញឯក�ន—72 ភាគរយននមូលនិធិ $1,080

មន្ើរណេទ្យកមុារ នងិមជ្ឈម�្ឌ លបសាវបជាវ, Oakland $135

មន្ើរណេទ្យកមុារ Los Angeles 135

មន្ើរណេទ្យកមុារណោនធើ Orange 135

មន្ើរណេទ្យកមុារ Earl and Loraine Miller (Long Beach) 135

មន្ើរណេទ្យកមុារ្រសស់ាកលវទិយាល័យ Loma Linda University 135

មន្ើរណេទ្យកមុារ Lucile Packard ណៅ Stanford 135

មន្ើរណេទ្យកមុារ Rady, San Diego 135

មន្ើរណេទ្យកមុារ Valley (Madera) 135

មន្ចីរពេទ្យកមុាររបស់សាកលវទិយាល័យ University of California—18 
ភាគរយននមូលនិធិ

$270

មន្ើរណេទ្យកមុារ Mattel ណៅសាកលវទិយាល័យ University of California, Los 
Angeles

$54

មន្ើរណេទ្យកមុាររ្រសស់ាកលវទិយាល័យ University of California, Irvine 54

University of California, មន្ើរណេទ្យកមុារ Davis 54

University of California, មន្ើរណេទ្យកមុារ San Diego 54

University of California, មន្ើរណេទ្យកមុារ San Francisco 54

មន្ចីរពេទ្យពផសេងពទៀត—10 ភាគរយននមូលនិធិ $150

មន្ើរណេទ្យមិនដសវែងរកបរាកច់ណំ�ញសាធារ�ៈ ឬឯកជនប្រដែល 150 មន្ើរណេទ្យ ដដលផ្ដ
ល់ណសវាជនូកមុារដដលមានសទិ្ទិទតួលរានកម្មវធិើ ណសវាកមុាររដ្ឋ California។

$150

ចំនតួនសរបុ $1,500
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នសដរឬយ៉ងណា។ កត្ាមួយចំនួនទំាងជនះរមួរា
នជាអាទិ៍ ថាជតើ៖

• �ំនួយឥតេំណងនរឹងរមួចំសណកជឆ្ព ះ 
ជៅរកការេប្ងើក ឬការសកលម្អលទ្ធភា
េទទួលរានការសែទំាេុខភាេេប្រា
ប់កុរារសដលរានេិទ្ធិទទួលរានកម្ម
វធិើធានារ៉ាប់រងេុខភាេរដ្្ឋ ភិរាល 
ឬអ្កសដលរានប្រាក់ចំណូលទាប 
មិនទាន់រាន 
ឬមិនរានការធានារ៉ាប់រងសដរឬជទ។ 

• �ំនួយឥតេំណងនរឹងរមួចំសណកដល់ការ
សកលម្អលទ្ធផលរនការសែទំាេុខភាេកុរារ 
ឬអ្ក�ំងឺសដលជាកុរារសដរឬជទ។ 

• មន្ើរជេទ្យសដលដ្ក់ពាក្យេំុ 
នរឹងជលើកកមពេ់កម្មវធិើបជប្ងៀន ឬប្សាវប្ជាវ
វជិា្ជ ជេទ្យកុរារសដរឬជទ។

ផលប៉ាះពាល់សារពេចីេន្ធ
ចំណាយបង់ៃងប័ណ្ណកម្ទីរដ្ឋ។ វធិានការជនះ 
នរឹងអនុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋខ្ើប្រាក់ $1.5 ពាន់លាន ជដ្
យលក់ប័ណ្ណកម្ើកាតេវែកិច្ជាទូជៅ�ូនអ្កវនិិ
ជយគ សដលនរឹងទទួលរានការបង់េងវញិជា
ការប្រាក់ ជដ្យជប្បើចំណូលេន្ធទូជៅរបេ់រដ្ឋ។ 
ចំណាយរនប័ណ្ណកម្ើទំាងជនះ នរឹងអាប្េ័យ
ជៅជលើកត្ាជផសេងៗជាជប្ចើន—ដូចជា អប្តា
ការប្រាក់សដលរានប្បេិទ្ធភាេជៅជេលល
ក់វា ការកំណត់ជេលជវលារនការលក់ប័ណ្ណ

អនញុ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់ការសាងសង់មន្ើរណេទ្យ 
ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន ្កិៈផ ្តួចណផ្ើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

4

កម្ើ និងជែរជវលាសដលប្តរូវបង់េងមកវញិ។ 
ជយើងរ៉ាន់សា្ម នថា ចំណាយេប្រាប់អ្កជាប់
េន្ធកុ្ងការបង់េងប័ណ្ណកម្ើនរឹងរានចំនួនេ
របុ $2.9 ពាន់លាន ជដើម ើ្បង់ ដ្ោ ច់ប្រាក់ជដើម 
($1.5 ពាន់លាន) និងការប្រាក់  
($1.4 ពាន់លាន)។ ការជនះនរឹងបណាដោ លឲ្យរាន
ចំណាយបង់េងវញិជាមធ្យម ម្បដែ�  
$80 លាន ម្បចំាឆ្នាំ  កនាុងរយៈពេ�  
35 ឆ្នាំ ពម្កាយ។ ចំនួនទរឹកប្រាក់ជនះតិចជាង
មួយភាគដប់រន 1 ភាគរយរនែវកិាមូលនិ
ធិទូជៅបចុ្ប្ន្របេ់រដ្ឋ។ ចំណាយរដ្ឋរាល 
សដលបង់េើមូលនិធិប័ណ្ណកម្ើ នរឹងប្តរូវរាន
កំណត់ឲ្យជេ្មើនរឹងចំណាយជាក់សេដោងរបេ់ 
CHFFAឬ 1 ភាគរយរនមូលនិធិប័ណ្ណកម្ើ 
សដលជទាះជាយ៉ងណាគឺតិចជាង។
ចលូពមចីល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សបមាប់បញ្ចី 
ននគណៈកមាមា ធិការ ដដលបពងកចីតព�ចីងជាចម្បងពដចីម្បចីគំាបទ 

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

ពដចីម្បចីទទតួលបនអ្នកចលូរ តួមវភិាគទានកេំលូៗទំាង  
10 របស់គណៈកមាមា ធិការ។

បបសិនពបចីអ្នកចង់បនចបាប់ចមង្ននអត្ថបទពេញពលញននវធិានការ
រដឋា សមូទរូស័េម្ករដឋាពលខាធិការ តាមពលខ  
(888) 345-4917  ឬអ្នកអាចអុចីដម៉ាល  

vigfeedback@sos.ca.gov ព�ចីយចបាប់ចមង្មតួយនឹងបត រូវបន
ពផញចីពៅអ្នកពោយឥតគតិនែ។្


