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សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនុលោមល ោ៉ ងសន្សំពន្លឺថ្ងៃលៅរដ្ឋ CALIFORNIA លៅនឹងច្បាប់សហពន័្ធ។ 
អនុញ្ញា តឲ្យអង្គនីតបិញ ញាត្បិ ្ដូររយៈលពលល ោ៉ ងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ។ 
លក្ខន្ិកៈអង្គនីតបិញ ញាត្។ិ7

ច្សំណងល�ីង និងលសច្ក្សីលង្ខបជាផ្ដូវការ លរៀបច្សំលោយអគ្គលមធាវ ី

សាវតា
ច្បាប់សហព័ន្ធបង ក្ើតង ោ៉ ្សន ស្ំពន្លឺថ ង្ៃសម្៉
ប់ផ ន្ែកថនឆ្នែសំ ។ ចបាប់េហព័ន្ធបជងកើតតំបន់ជ ោ៉
ងេ្ដង់ដារេម្៉ប់តំបន់នើមួយៗននេហរដ្ឋ។ 
ឧទាហរណ៍ រដ្ឋ California រដ្ឋជ្សេងជ�ៀតជៅភា
គខាងលិចេ្ិតក្នុងក្នុងតំបន់ជ ោ៉ ងេ្ដង់ដារបោ េនុើ
ហ្ិក។ ចបាប់េហព័ន្ធតម្មរូវឲ្យជ ោ៉ ងេ្ដង់ដារននរដ្ឋ
នើមួយៗជដើរមនុនគ្្មួយជ ោ៉ ង ចាប់ពើជដើមខែមើនា 
ដល់ជដើមខែវចិ្ិកា—កំឡនុងជពលខដលជគស្គា ល់
ថាជាជ ោ៉ ងេនសំេពន្លឺន ង្ៃ (DST)។ អំឡនុងជពលនន 
DST ម្ពរះអា�ិត្យររះ និងម្ពរះអា�ិត្យលិចជកើត

ជឡើងយលឺតជាងធម្មតាមួយជ ោ៉ ង។ បច្នុប្បន្ជនរះ 
ចបាប់េហព័ន្ធ ពនុំអននុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋអននុម័ត DST 
ជពញមួយឆំ្្ជឡើយ។ ជទារះជាយោ ងណា ចបាប់េ
ហព័ន្ធអននុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋជម្�ើេជរ ើេ DST និងជៅ
ខតេ្ិតជលើជ ោ៉ ងេ្ដង់ដារជពញមួយឆំ្្ ដូចគ្្នឹង
បច្នុប្បន្ជនរះ៉នករណើ ជៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និង 
Hawaii។
រដ្ឋ California បានងបាះងឆ្នែ តង�ើ DST 
ម្បផហ� 70 ឆ្នែសំ  កន្្មកងហើយ។ ជៅឆំ្្ 
1949 អ្កជបរះជឆ្្តជៅរដ្ឋ California 
បនអននុម័តវធិានការ ្្ដួចជ ្្ដើមមួយ 

• បជងកើតតំបន់ជពលជវលា 
កំណត់ជដាយចបាប់េហព័ន្ធ 
ជា "ជ ោ៉ ងេង់្ដារបោ េនុើហ្ិក" 
ជាជពលជវលាេង់្ដារ ជៅក្នុងរដ្ឋ 
California។

• ្្ល់�ូនថាជ ោ៉ ងេនសំេពន្លឺន ង្ៃជៅរដ្ឋ 
California ចាប់ជ្្ើមជៅជ ោ៉ ង 2 ម្ពឹកជៅន ង្ៃ 
អា�ិត្យ�ើពើរននខែមើនាជហើយបញប់្ជៅជ ោ៉ ង 2 
ម្ពឹកជៅន ង្ៃអា�ិត្យដំបូងននខែវចិ្ិកាម្េបតាម
ចបាប់េហព័ន្ធបច្នុប្បន្។

• អននុញ្ញា តឱ្យអងគានើតិបញញាតិ្ជដាយការជបរះជឆ្្ត 
ពើរភាគបើ ជដើម្បើជធ្ើការផ្្េ់បូ្រនាជពលអនា
គត ជលើរយៈជពលជ ោ៉ ងេនសំេពន្លឺន ង្ៃរបេ់រដ្ឋ 

California រមួបញ្ូលទំាងការអននុវត្ម្បចំាឆំ្្
របេ់ែួ្ន ម្បេិនជបើការផ្្េ់បូ្រគលឺម្េបតាម

 ចបាប់េហព័ន្ធ។

លសច្ក្សីលង្ខបការវាយតថមថ្នការវភិាគរបស់
អង្គ នីតបិញ ញាត្ថិនផលបោះពាល់សារលពពីន្ធសទុ្ធ
ថនរោ្ឋ  ភបិាលមដូលោ្ឋ ន និងរដ្ឋ៖
• វធិានការជនរះមិន៉នឥ�្ធិពល
ស្រជពើពន្ធជដាយផ្ទា ល់ជ�ជដាយ
ស្រខតការបូ្រ ជ ោ៉ ងេនសំេពន្លឺន ង្ៃ 
អាម្េ័យជលើេកម្មភាពនាជពល 
អនាគតជដាយ អងគានើតិបញញាតិ្និងរដា្ឋ ភិបល
េហព័ន្ធ។

ការវភិាគលោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្ិ

ការណោះណ ន្ោ តសណបមចណោយអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្ណិៅណ�ើ AB 807 (សណំ�ើ ប្រជាមត ិ7)
(ជពំកូ 60, �ក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2018)

ម្ពឹ�្ធេភា៖  ការគំ្ម្� 26 ការម្បឆំ្ង 9

រដ្ឋេភា៖  ការគំ្ម្� 68 ការម្បឆំ្ង 6

អត្ថបទថនវធិានការងនះអាច្រកង�ើញងៅង�ើងេហទសំព័រ របស់រដ្ឋង�ខាធិការតាមអាសយដ្្ឋ ន 
 http://voterguide.sos.ca.gov ។
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ការវភិាគលោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្ ិ បន្

ខដលបនបជងកើត DST ជៅរដ្ឋ California។ អងគា
នើតិបញញាតិ្អាចជធ្ើការផ្្េ់ប្ដូរជលើវធិានការ ្្ដួចជ ្្ដើ
មជនារះខតតាមរយៈការដាក់ជេ្ើការផ្្េ់ប្ដូរទំាង
ជនារះ�ូនអ្កជបរះជឆ្្តជដើម្បើជេ្ើេនុំការអននុម័តពើ
ពួកជគបោនុជណាណ រះ។ 

លសច្ក្លីស្នីច្បាប់
េំជណើ ម្បជាមតិ 7 អននុញ្ញា តឲ្យអងគានើតិបញញា
តិ្ខដល៉នេំជឡងជឆ្្តពើរភាគបើជធ្ើការផ្្
េប្ដូរ DST (ដូចជា តាមរយៈការេ្ិតជៅជលើ 
DST ជពញមួយឆំ្្) ឲ្យខតការផ្្េ់ប្ដូរជនារះ
ម្តរូវបនអននុញ្ញា តជដាយចបាប់េហព័ន្ធ។ 
ជៅជពល៉នការផ្្េ់ប្ដូរជនារះ រដ្ឋ California 
នឹងរកសាកំឡនុងជពល DST បច្នុប្បន្។

ឥទ្ធពិលលលីសារលពពីន្ធ
ពុសំ៉នឥទ្ធិព�ថនសារងពើពន្ធផ្ទា �់ងៅង�ើ
រដ្ឋ និ្រដ្្ឋ ភិបា�ថ្នែ ក់មូ�ដ្្ឋ នង�ើយ។ 
វធិានការជនរះ 
នឹងពនុំ៉នឥ�្ធិពលផ្ទា ល់ជៅជលើចំណាយ 
ឬចំណូលរបេ់រដ្ឋ 
និងរដា្ឋ ភិបលថ្ាក់មូលដា្ឋ នជឡើយ។ 
ជនរះគលឺជដាយស្រខតរាល់ការបោរះពាល់ នឹងអា 
ម្េ័យជៅជលើចំណាត់ការនាជពលអនាគតជដា
យអងគានើតិបញញាតិ្—ជហើយជាេកា្ដ ននុពលគលឺ 
រដា្ឋ ភិបលេហព័ន្ធ—ជធ្ើការផ្្េ់ប្ដូរ DST។
្�បោះពា�់ផដ�អាច្ងកើត៉នងដ្យសារកា
រផ្្ស់បូ្រ DST។ ម្បេិនជបើអងគានើតិបញញាតិ្ផ្្
េ់ប្ដូរ DST អាច៉នឥ�្ធិពលជ្សេងៗជាជម្ចើន។ 
ឧទាហរណ៍ ម្បេិនជបើអងគានើតិបញញាតិ្អននុម័ត 

DST ជពញមួយឆំ្្ជនារះ 
ម្ពរះអា�ិត្យររះ និងម្ពរះអា�ិត្យលិច 
នឹងជកើតជឡើងមួយជ ោ៉ ងបនាទា ប់ ចជន្ារះខែវចិ្ិកា 
និងខែមើនា។ ការផ្្េ់ប្ដូរជនរះ អាចបោរះពា
ល់ដល់បរិ៉ ណថាមពលេនុ�្ធខដលជម្បើម្ប
េ់េម្៉ប់បំភ្លឺ កជ ្្ដ  និងជធ្ើឲ្យម្តជាក់ជៅ
អំឡនុងខែទំាងជនារះ។ បខនម្ពើជលើជនរះជ�ៀត 
ម្បព័ន្ធបច្នុប្បន្នន DST អំឡនុងខ្្កននឆំ្្ �ំន
ងជាបោរះពាល់ដល់បរិ៉ ណននការ��ួលទានដំ
ជណករបេ់ម្បជា�នមួយចំនួនជៅជពលប្ដូរពើ
ជ ោ៉ ងេ្ដង់ដារ និង DST ពើរដងក្នុងមួយឆំ្្។ 
ការជនរះបោរះពាល់អាចជកើត៉នជៅជលើអ្ើៗ
ដូចជា ្លិតភាពរបេ់កម្មករនិជយ�ិក 
និងចំនួនជម្គ្រះថ្ាក់។ DST ជពញមួយឆំ្្ 
នឹងលនុបបំបត់ឥ�្ធិពលទំាងជនរះ។ ឥ�្ធិពល
េនុ�្ធននការផ្្េ់ប្ដូរទំាងជនរះជៅជលើហិរញញា
វត្នុរបេ់រដ្ឋ និងរដា្ឋ ភិបលថ្ាក់មូលដា្ឋ ន 
ពនុំ៉នភាពចបាេ់លាេ់ជ� 
បោនុខន្�ំនងជា៉នតិចតួច។
ច្ដូលលមីល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សម្៉ប់បញ្ី 
ថនគណៈក ម៉ា ធិការ ដដលបលងកីតល�ងីជាច្ម្បងលដីម្បគីាសំ ម្ទ 

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

លដីម្បទីទលួបានអ្នកច្ដូលរមួវភិាគទានកសំពដូលៗទាសំ ង 
 10 របស់គណៈក ម៉ា ធិការ។

ម្បសិនលបីអ្នកច្ង់បានច្បាប់ច្មង្ថនអត្ថបទលពញលលញថនវធិានការ
រដ្ឋ សដូមទដូរស័ព្ទមករដ្ឋលលខាធិការ តាមលលខ  
(888) 345-4917  ឬអ្នកអាច្អីុដមោល  

vigfeedback@sos.ca.gov លហយីច្បាប់ច្មង្មួយនឹងម្ត រូវបាន
លផញីលៅអ្នកលោយឥតគតិថ្។្

អនណុោមណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃណៅរដ្ឋ CALIFORNIA ណៅនងឹចបា្់រសហពន័្ធ។ 
អនញុ្្ញតឲ្យអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្្ិរ ្រូរយៈណព�ណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃ។ 

�ក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្។ិ
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