
វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ជា ក់ភាពត្ររឹមត្ររូវ

ខ្ញុំ Alex Padilla រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ California សមូបញ្ជា ក់ថាវធិាៃការ ដដេបាៃ 
ដាក់បញ្េូលៅទលីៃះៃឹងត្រូវបាៃដាក់បញជាៃូ លៅអ្នកលបាះល ្្ន ្នៃរដ្ឋ California 
លៅ ក្នញងការលបាះល ្្ន ្សាកេ ដដេៃឹងត្រូវលធវីល� ីទទូាុំ ងរដ្ឋលៅន្ងៃទ ី3 ដខវចិ្ិកា ្្នុំ  
2020 ល�យីថាមគ្ញលទទេសក៍លៃះត្រូវបាៃលរៀបចុំយ៉ា ងត្ឹមត្រូវតាមចបាប់។ �្្ថលេខាៃិង 
តតារបស់រដ្ឋលធវីលៅ Sacramento រដ្ឋ California លៅន្ងៃទ ី10 ដខសីហា ្្នុំ  2020។

Alex Padilla, រដ្ឋលេខាធិការ

មណ្ឌ េលោះល ន្ោ ្រលបើកទ្វា រពើល ោ៉ ង 7:00 តពរឹករហូ្រដេ់ល ោ៉ ង 8:00 យប់លៅថ ង្ៃលោះល ន្ោ ្រ!

អ្នកអាចស្្នើ្ ុសំ្ចក្ើចម្លងបន្ ថែមន្មគ្សុ្ ទ្េ កព៍ត័ម៌ា្ អ្នកសោះស ្្ន តផ្លលូវការសោយទាក់្ ងមកមន្្ើសោះស ្្ន ត បបចំាសោ្ធើរប្អ់្នកឬ សោយ្លូរ្ព័ទេសៅ (888) 345-4917 ★★

ការបោះប ន្ោ តសាកលបៅរដ្ឋ California
ថ្ ងៃអង្គា រ ទ ី3 ខែ វចិ ្ឆិកា ្ នោំ  2020

អ្នកបោះប ្្ន តទំាងអសបៅរដ្ឋ California ដដលោនចះុប ម្ ះរចួ នឹងទទលួ 
សន្ឹកប ្្ន តបោះតាមសំបុតត បៅក្នងុការបោះប ្្ន តសាកល ។ ដសវែងយល់បដនថែមអំព ី

ការផ្្ស់ប្ដូរបលីការ បោះប ្្ន តបៅខាងក្នងុ។

★  ★  ★  ★  ★  មគ្គុទ ទ្េសក៍ព័ត៌មានអ្នកទោះទ ្្ន តផ្លូវការ  ★  ★  ★  ★  ★

េ�ះេឆា� តេដាយសុវត�ិភាពេ�រដ�
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អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន តដែ�លអាចបោះ�ះបោះ�ន តតាមសំំបុុត្រត នឹឹងជួួយធានានូឹវការរកាគម្លាា តរាងកាយសុំវតិ�ភាពបោះ�ទីីតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត។ 
ការយិាល័យបោះប ន្ោ តប្រចំាបោនធីនឹងចា្់រប ដ្ីម្រញ្ជូនសនឹ្កប ន្ោ តបោះតាមសំ្ុរបត បៅអនោកបោះប ន្ោ តបៅរដ្ឋ California ចា្់រពី
 ថ ង្ៃទីី 5 ដែែតុលា �នំ  2020 តបៅ។ សនឹ្កប ន្ោ តប ញ្ីរមកវញិតាមសំ្ុរបតបតរូវមានតតមសមាគា ល់ថាប ញ្ីតាមបប្រសណីយ៍បៅបតឹម 
ថ ង្ៃទីី 3 ដែែ វចិ្�កា �នំ  2020។ សនឹ្កប ន្ោ តតដលប្រគល់មកតាមប្រអ្់រទម្ាក់សនឹ្កប ន្ោ តសុវត្ថិភាព បតរូវប ញ្ីមកបតឹម បោះម្លាោ ង 
8:00 p.m. បោះ�ថ ង្ៃទីី 3 ដែែ វចិ្�កា �នំ  2020។

បញ្ជីី�ត្រួ��ួពិនិិិ�យសុវុ� ិភិាពិទី�តាំងំបោះ�ះបោះ�ោ �
ពាក់ម្លាោ សំ បៅបពលបៅទីតាងំបោះប ន្ោ ត។

រកាចម្លាងៃ យត្របុដែវង 2 ថ� ពីអនោកដបទ។

លាងថ� មុននថិងបបកាយចូជូលកតន្ងបោះប ន្ោ ត។

បោះត្របីុត្រ�ស់ំទឹីកសំម្លាា ប់ុបោះមបោះរាគ បបកាយបពល្រះះទ្វាា រ ឬឧ្រករណ៍បោះប ន្ោ ត។

យកបិុ�ចមកតាមែាួនឹ បដីមីីប�ៀសវាងការ្រះះប ៃ្ តដលមានការ្រះះពាល់បបចីូន។

ចង់�នឹព័ត៌ម្លានឹបុដែនិឹមអំ្នពី របោះបុៀបុរកាសុំវតិ�ភាពបោះ�បោះពលបោះ�ះបោះ�ន តឬ?
អានប�លការណ៍តណនាំរំ្រស់ម�ឈមណឌ លសបមា្់រការបគ្់របគង នថិង្រង្កាា រ�ំងឺតាម  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html

បោះ�ះបោះ�ោ �បោះ�យសុវុ�ិភិាពិបោះ�ទី�តាំងំបោះ�ះបោះ�ោ �មុុនិបោះពិលកំណំ�់

រំលងការតត្រមង់ជួួរ។
អនោកអាចូប្រគល់សនឹ្កប ន្ោ តតដលោន្ំរបពញរចួូ តាមសំំបុុត្រត ប�យមថិនចាោំច់ូបោះបតា បៅតាម  
ត្របុអ្នប់ុទីម្លាា ក់សំនឹាឹកបោះ�ន តសុវត្ថិភាព ឬបៅតាម ទីីតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត។ ទីតាងំបោះប ន្ោ តនឹងមាន�ួរ
�ច់ូប�យត�ក សបមា្់រអនោកបោះប ន្ោ តទម្ាក់សនឹ្កប ន្ោ តតដលោន ្ំរបពញ រចួូ។

តសាងរកប្រអ្់រទម្ាក់សនឹ្កប ន្ោ តតដលបៅ�ថិត រទីឺតំាងបោះប ន្ោ តបៅ CAEarlyVoting.sos.ca.gov

បោះ�ះបោះ�ន តមុនឹបោះពលកំណត់។
ប្រសថិនប្ីរអនោកបៅទីតាងំបោះប ន្ោ តប�យផ្ទាៃ ល់ សូំមបោះ�មុនឹថ ង្ៃបោះ�ះបោះ�ន ត បដីមីី�ួយដល់ការរកាគម្ាត
រាងកាយ។ ទីតាងំបោះប ន្ោ តមួយ ឬ បបចីូនបៅកនោុងបោនធីជាបបចីូននឹងប្ីរកសបមា្់ររយៈបពល យ៉ាោ ងត�ច
បួុនឹថ ង្ៃ ចា្់រប ដ្ីមបៅប�ៃប�រមុ៍នប�ៃបោះប ន្ោ ត។

អ្ននុឹវតតតាមទីត្រមង់ការសុំវតិ�ភាព។
ការពារសុខភាពរ្រស់អនោកនថិងសុខភាពរ្រស់អនោកបោះប ន្ោ តប្េងបទៀត នថិង្ុរគគាលថិកបោះប ន្ោ តបៅទីតាងំ
បោះប ន្ោ តប�យការប្រងុប្រយ័តនោដជូចូោងបបកាម៖

ទីតំាងបោះប ន្ោ តមុនបពលកំណត់មួយ ឬបបចីូននឹងអាចូបប្ីរបោស់ោនបៅកនោុងបោនធីជាបបចីូនសបមា្់ររយៈបពល យ៉ាោ ងត�ចបួុនឹថ ង្ៃ 
ចា្់រប ដ្ីមបៅប�ៃប�រមុ៍នការបោះប ន្ោ ត ថ ង្ៃទីី 3 ដែែវចិ្�កា �នំ  2020។ ទីតំាងបោះប ន្ោ តនឹង ដ្ល់�ជូនការចុូះប ម្ ះអនោកបោះប ន្ោ ត 
សនឹ្កប ន្ោ ត�ំនួស មាះ សីុនបោះប ន្ោ តសបមា្់រ�នពថិការ នថិង�ំនួយត ន្ោកភាសា។ 

អ្ននកអាចជួួយរកាទីីតាងំបោះ�ះបោះ�ន តឲ្យយម្លានឹសុំវតិ�ភាព សបមា្់រអនោកបោះប ន្ោ តនថិង្ុរគគាលថិកបោះប ន្ោ តតាមវធីិទ្វាងំ្ីរបនះ ៖
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បោះប ន្ោ តបោយសវុត្ថិភាពជាមួយនឹងសន្ឹកប ន្ោ តបោះតាមសំបុតតរបស់អនោក
អ្នកបោះប ្្ន តទំាងអស់បៅរដ្ឋ California នឹងទទួលសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុតតសតរាប់ការបោះប ្្ន ត បៅ ថ ង្ៃទី 3 ខែ វចិ្ឆិកា 
ឆ្នាំ  2020។ ការយិាល័យបោះប ្្ន តបោនធីរបស់អ្នក នឹងចាប់ប ដ្ីមប ញ្ីរសនឹ្កប ្្ន តតសបដៀងនឹងរបូថតមួយ ោង បតកាមចាប់ពី 
ថ ង្ៃទី 5 ខែតុលា ឆ្នាំ  2020 តទៅ។

អនាកទោះទឆ្នា តខែលអាចទោះទឆ្នា តតាមសំបុតតនឹងជួយធានាការរកសាចម្ងៃ យរាងកាយទោយសុវត្ឆិភាព 
ទៅទីតំាងទោះទឆ្នា ត។ ទីតំាងបោះប ្្ន តនឹងអាចបតបីតោស់ោន បៅក្នុងបោនធីទំាងអស់បៅមុនថថងៃបោះប ្្ន ត។ ទីតំាងបោះប ្្ន ត
នឹង ដ្ល់ជូនការចុះប ម្ ះ អ្នកបោះប ្្ន ត សនឹ្កប ្្ន តជំនួស រា៉ា សីុនបោះប ្្ន តសតរាប់ជនពិការ និង ជំនួយផ ្្នកភាសា។

ការបោះប ន្ោ តតាមសំបុតតគ ឺសវុត ្ថិភាព នថិង ងាយតសរួល។
បតកាយបពលគូសជបតមីសរបស់អ្នកបៅបលីសនឹ្កប ្្ន តអ្នកតរាន់ផត៖

បឆិទទតរោមសំបុតត។
ដាក់សនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នក បៅោងក្នុងបតសាមសំបុតតពីការយិាល័យបោះប ្្ន តបោនធីរបស់អ្នក។

ចុះហត្ទលខាទលីវា។
តតរូវតោកដថា ហតប្លខាបៅបលើបតរោមសំបុតតសន្ឹកប ន្ោ តរបស់អនោកតត រូវគ្នោ  បៅនឹងហត្ថបលោ បៅបលីប័ណ្ណបបីកបរ 
California របស់អ្នក ឬ ប័ណ្ណថអឌីតបចំារដ្ឋរបស់អ្នកឬ ហត្ថបលោផដលអ្នកោន ដ្ល់ បៅបពលចុះប ម្ ះ។ 
ការយិាល័យបោះប ្្ន ត តបចំាបោនធីរបស់អ្នកនឹង បតបៀបបធៀបហត្ថបលោទំាងបោះ បដីម្ីការពារ សនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នក។

តាមោនទមីលវា។
អ្នក អាច ចុះប ម្ ះ បៅតាម អាសយដា្ឋ ន wheresmyballot.sos.ca.gov ឬ សំុការជូនដំណឹង 
តាមសារអក្សរ (SMS) អីុផម៉ាល ឬ ការបៅទូរសព្ទជាសំបេង អំពីសា្ថ នភាព ថនសនឹ្កប ្្ន តបោះតាម 
សំបុតតរបស់អ្នក។

ទ ញ្ីរវាមកវញិ។
តាមសំបុតត—សូមតោកដថាសនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្ន
កតតរូវោនសរាគា ល់ថាប ញ្ីតាមថតបសណីយ៍ បៅតតឹម 
ថ ង្ៃទី 3 ខែវចិ្ឆិកា ឆ្នាំ  2020។ 
មិនចំាោច់បិទផតមបទ!

បដាយផ្្ទ ល់ខួ្ន—ទរ្ាក់សនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នកបៅតបអប់ទ
រ្ាក់សនឹ្កប ្្ន តបដាយសុវត្ថិភាព ទីកផន្ងបោះប ្្ន ត 
មជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ្្ន ត ឬ ការយិាល័យបោះប ្្ន ត 
តបចំាបោនធីបៅតតឹមបរា៉ា ង 8:00 យប់ ទៅថ ង្ៃទី 3 ខែ វចិ្ឆិកា 
ឆ្នាំ  2020។

 

ឬ

Vote-by-mail  
Official ballot 
សនឹ្កប ្្ន ត្ូ្វការ 
បោះតាម សំបុតត

Franklin County 
Elections Department 
4321 Franklin Avenue 
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Valentina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Franklin, HN 99999 –1278
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ប្រសិនប្រើអ្នកប�ឿថាអ្នកប្ រូវបាន្រដិបសធ ចំបោះសិទ្ណិាមួយក្ននុងចំបណាមសិទ្ទំិាងបនះ សមូទរូសព័្ទទៅបណ្តា ញទានទ់េតកុារណ៍សម្រាប់
អ្នកទោះទ ្្ន តទោយសរាងា តឥ់តគតិថ្ លៃរបសរ់ដ្ឋទេខាធិការ តាមទេខ (888) 345-4917

កម្រងសិទ្ិ

អ្នកបបាះប ្្ន ្
អ្នកមានសិទ្ដិចូខាងបបរោម៖

 1 សិទិ្បោះប ន្ោ ត ប្រសិនប្រើអនោកជាអនោកបោះប ន្ោ តដែ
លោនចុះប ម្ ះ។ អ្នកមានលក្ខណៈស្រ្បតិ្អាច
បោះប ្្ន តោន ម្រសិនប្រើអ្នក៖
• ជាពលរដ្ឋអាប្ររកិដដលរស់បៅរដ្ឋ California
• យ៉ា ងបោចណាស់មានអាយុ 18 ្្នំ
• ោនចុះប ម្ ះបៅកដនលែងដដលអ្នកកំពុងរស់បៅ្រចុ្្រ្បន្ន
• ្រចុ្្រ្បន្ន្ិរនស្តិក្នងុពន្នាគាររដ្ឋ ឬពន្នាគារសហព័ន្ ឬត្

រវូោនបោះដលង្របណ្ាះអាសន្នបោយសារបោស្រទឧមកិ
ដ្ឋណា្ួរយ

• ្រចុ្្រ្បន្នតុលាការ្ិរនោនរកប�ើញថាអស្រតភ្ាពផលែវូចិត្ក្
នុងការបោះប ្្ន ត

 2 សិទិ្កនោងុការបោះប ន្ោ តប្រសិនប្រើអនោកជាអនោកបោះឆ្
បោតោនចុះប ម្ ះរចួប�ើយ បោះ្រើជាប ម្ ះរ្រស់
អនោកមិនមានបៅកនោងុ្រញ្ើ។ អ្នកនឹងបោះប ្្ន តបោយ
បម្រើសនលែកឹប ្្ន ត្របណ្ាះអាសន្ន។ សនលែកឹប ្្ន តរ្រស់អ្ន
កនឹងមតរូវោនរា្់រ្រញ្លូ ម្រសិនប្រើ្រនន្ើបោះប ្្ន តកំ
ណត់ថាអ្នកមាន លក្ខណៈស្រ្បតិ្បដើ្រ្បើបោះប ្្ន ត។

 3 សិទិ្កនោុងការបោះប ន្ោ ត ប្រសិនប្រើអនោកបៅ
ដតស្ិតបៅកនោុងជួររង់ចំាបៅបេលដែល 
ការយិាល័យបោះប ន្ោ តបតរូវ្ិរទ។

 4 សិទិ្បោះប ន្ោ តបោយសន្លឹកប ន្ោ តសមាងា ត់ បោយ 
្ិរនមាននរណារខំានអ្នក ឬមោ្់រអ្នកអំពើរប្រៀ្រ 
បោះប ្្ន ត។

 5 សិទិ្ទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តថមើ  
ប្រសិនប្រើអនោកោន្របងកើតកំ�ុស 
ម្រសិនប្រើអ្នក្ិរនោន់ោន បោះប ្្ន តរចួ។ អ្នកអាច៖

បសនោើសំុមនន្ើបោះប ន្ោ តបៅកដន្ងបោះប ន្ោ តរក 
សនលែឹកប ្្ន តថមើ
្្រដូរ សន្លឹកប ន្ោ តបោះតាមសំ្ុរបតរ្រស់អនោក រក 
សនលែឹកប ្្ន តថមើ្ួរយបៅការយិល័យ បោះប ្្ន ត ឬកដនលែង 
បោះប ្្ន តរ្រស់អ្នក ឬ  
បោះប ន្ោ តបោយការបប្រើសន្លឹកប ន្ោ ត្រប្្ះ អាសននោ។

 6 សិទិ្ទទួលោនជំនួយកនោុងការបោះសន្លឹកប ន្ោ ត 
រ្រស់អនោកពើនរណាមា្ន ក់ ដដលអ្នកបមរើសបរ ើស 
បលើកដលងដតពើនិបយរក ឬ តំណាងសហរើព 
រ្រស់អ្នក។

 7 សិទិ្ទម្ាក់សន្លឹកប ន្ោ ត បោះតាមសំ្ុរបតរ្រស់អនោក 
ដែលោន្ំរបេញ រចួបៅកដន្ងបោះប ន្ោ ត 
្មួយបៅក្នងុរដ្ឋ California។

 8 សិទិ្ទទួលោនឯកសារបោះប ន្ោ តជាភាសាមួយ 
បបរៅេើភាសាអង់ប្្ស ម្រសិនប្រើមាន្រនុស្ស 
ម្រ្់រមគាន់ បៅក្នងុ្រណ្ឌ លបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នក 
និយយភាសាបនាះ។

 9 សិទិ្កនោងុការសួរសំណួរបៅមនន្ើបោះប ន្ោ ត 
អំេើនើតិវធិើ បោះប ន្ោ ត និងប្រើល ពើដំបណើ រការ 
បោះប ្្ន ត។ ម្រសិនប្រើ្រនុស្សដដលអ្នកសួរ្ិរន
អាចប ល្ែើយត្រនឹងសំណួររ្រស់អ្នកោនពួកប្រត្
រវូដត្រញូ្នអ្នកបៅ្រនុស្សដដលស្រមស្របដើ្រ្បើ
ទទួលោនចប្រលែើយ។ ម្រសិនប្រើអ្នក្រង្កការរខំាន 
ពួកប្រអាចឈ្់រប ល្ែើយនឹងអ្នក។

 10 សិទិ្រាយការណ៍អំេើសកមមភាេបោះប ន្ោ ត 
ខុសចបា្់រ ឬដក្ង្រនំ្បៅ្រនន្ើបោះប ្្ន ត ឬ 
ការយិល័យរដ្ឋបលខាធិការ។
	បៅបលើប្រហទំព័រ www.sos.ca.gov
✆	 តា្រទូរស័ព្ទបលខ (888) 345-4917
	តា្រអុើដ្រ៉ាល elections@sos.ca.gov
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មគ្គុទេសក�៍ទោង�ពត័ម៌ាន�រហស័� 7

សំទ�ើ

14	 អនុញ្ញា តឲ្យប័ណ្ណបំណុលយកទៅបន្តការស្រាវស្រាវអំពីទកាសិកាទ�ីម	។	បញញាត្តផិ្តតួចទផ្តមី	៖			  16
15	 បទ ក្ីនស្បភពមូលនិធិសស្រាប់រាលាទរៀនរបស់រ�្ឋ	មហាវទិ្យាល័យសហគមន៍	និ្ទសវាកម្មរដ្្ឋ ភិបាល	

មូលដ្្ឋ ន	ទដ្យការផ្លា ស់ប្តរូការវាយតមមលាពន្ធមនស្ទ្ព្យសម្បត្តពិាណិជ្ជកម្ម	និ្ឧសសាហកម្ម។	ការទផ្តមីស្បរាសិទ្្ធវិទិរាធនកម្មរ�្ឋធម្មនុញញា	។		  22
16	 អនុញ្ញា តឲ្យរានចស្ម រុះភាព	រាកត្្ត មតួយកុ្្ការសទស្មចចិត្តទលីការផ្តល់ការងារ	ការអប់រ	ំនិ្ការចុុះកិច្ចសនយារបស់រ�្ឋ។	វទិរាធនកម្មធម្មនុញញានីតិបញញាត្តិ	។		  26
17	 រា្ត រទ�ី្ វញិនូវសិទ្្ធទិបាុះទ្្តបន្ទា ប់ពីបញ្ចប់ការរាប់ពន្ធន្គារ។	វទិរាធនកម្មធម្មនុញញានីតិបញញាត្ត។ិ		  30
18	 ទធវីវទិរាធនកម្មរ�្ឋធម្មនុញញារ�្ឋ	California	ទ�ីម្ីបអនុញ្ញា តឲ្យអ្កដ�លរានអាយុ	17	្ំ្	ចូលរ តួមកុ្្ការទបាុះទ្្តបឋម	

និ្ពិទសស	ស្បសិនទបីពតួកទគរានអាយុស្គប់	18	្ំ្	ទៅទពល	ការទបាុះទ្្តសកលទលីកទស្កាយ	ទហីយ	ទបីមិន�ូទច្ុះទទ្	បន្ទា ប់	
ពីទពលដ�លពតួកទគរានសិទ្្ធទិបាុះទ្្ត	។	វទិរាធនកម្មធម្មនុញញានីតិបញញាត្ត។ិ		  34

19	 ផ្លា ស់ប្តរូចបាប់ប្់ពន្ធស្ទ្ព្យសម្បត្តមិតួយចំនតួន។	វទិរាធនកម្មធម្មនុញញានីតិបញញាត្តិ	។		  38
20	 ដ្ក់កស្មិតទលីការទដ្ុះដល្បទ ្្ត ុះអាសនស្ស្រាប់បទ្ទល្មសីមតួយចំនតួន	ដ�លបច្ចបុ្បន្ស្តរូវបានចាត់ទុ្កថាបទ្ទល្មសីមិនដមនហិ្សា។	

	អនុញ្ញា តឲ្យរានការកាត់ទោសបទ្ឧស្កិ�្ឋសស្រាប់បទ្ទល្មសីមតួយចំនតួន	ដ�លបច្ចបុ្បន្ស្តរូវបានចាត់ទុ្កថារា	បទ្មជ្មិ	។	បញញាត្តផិ្តតួចទផ្តមី។		  44
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ស្បសិនទបីអ្ករស់ទៅកុ្្ទខានធី	Amador,	Butte,	Calaveras,	El	Dorado,	Fresno,	Los	Angeles,	Madera,	Mariposa,	Napa,	Nevada,	Orange,	
Sacramento,	San	Mateo,	Santa	Clara,	ឬ	Tuolumne	អ្កអាចទបាុះទ្្តទៅកុ្្មណ្ឌ លទបាុះទ្្ត្មតួយក៏បាន	ទៅកុ្្ទខានធីរបស់អ្ក។	ចូលទៅកាន់	
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រដ្ឋលេខាធិការ
ជូនចំពោះបងបូ្នដែលរស់ពៅរែ្ឋ California 
ការពោះព ន្ោ តពោយពសរ ីនិងយុតិ្ធម៌គឺជាមូលោ្ឋ នគគរះ ននលទ្ិគបជាធិបពតយ្យរបស់គបពទស 
អាពមរកិ។ ពៅកនោុងគបវតិ្សាគសន្នជាតិពយើងទំាងមូល ពយើងធ្លា ប់ោនពរៀបចំការ ពោះព ន្ោ
តកនោុងអំឡុងពេលមានសនិ្ភាេ និងពេលមានសង្រ្គា មកនោុងអំឡុងពេលពសែ្ឋកិច្ចល ្និង 
កនោុងពេលមានវបិតិ្ពសែ្ឋកិច្ច និង សូម ើ្ដតមុនពេលមានជំងឺរាតតបាត។
កនោុង ន្ោំ  2020 មង្ន្ើពរៀបចំការពោះព ន្ោ តរែ្ឋ California កំេុងខិតខំពោះគសាយបញ្ហា គបឈម 
ពោយសារជំងឺ COVID-19។

• អនោកពោះព ន្ោ តទំាងអស់ដែលោនចុះព ម្ ះ រចួនរងទទួលោនសនលារកព ន្ោ តពោះតាមសំបុគត។
• អនោកពោះព ន្ោ តទំាងអស់ដែលោនចុះព ម្ ះ រចួអាចចុះព ម្ ះពែើម ើ្ទទួលោនការតាមោនសនលារកព ន្ោ ត 

ពោះតាមសំបុគតតាមរយៈសារជាអក្សរ (SMS) អុើដមែល ឬ ការពៅទូរស័េ្ទជាសំពឡង។
• វធិើសាគសអ្នាម័យបដនថែមនិងវធិ្នការរកសា គមាលា តេើគ្នោ នរងយកមកពគបើគោស់ ពៅតាមទើតំាងពោះព ន្ោ ត 

ទំាងអស់។
អនោកអាចពមើល vote.ca.gov សគមាប់េ័ត៌មាននិងឧបករណ៍មានគបពោជន៍ បដនថែមពទៀតសគមាប់  
ការពោះព ន្ោ តពៅ ន្ោំ ពនះ។
គបសិនពបើអនោកមានសំណួរណាមួយ អំេើការចុះព ម្ ះ ឬ ការពោះព ន្ោ តរបស់អនោកពៅសរទរែូវពនះ អនោក 
អាចទាក់ទងពៅការោិល័យរបស់រែ្ឋពលខាធិការតាម ទូរសេ្ទឥតគិតន ល្ា (888) 345-4917។
កនោងុនាមជារែ្ឋពលខាធិការពបសកកមមរបស់ខំុ្ គឺពែើម ើ្ជួយែល់េលរែ្ឋគគប់របូឲ្យពោះព ន្ោ តោន គបកប 
ពោយសុវតថែភិាេនិងសនិ្សុខ - បែដុន្ខំុ្គតរូវការជំនួយេើអនោកទំាងអស់គ្នោ ។
ពោយសារជំងឺ COVID-19 ែូពចនោះអាចនរងមានទើតំាងពោះព ន្ោ តពោយ ផ្្ទ ល់តិចជាងធមមតាពៅកនោុ
ងពខានធើរបស់អនោក។ អនោកអាចជួយសហគមន៍របស់អនោក ពោយការពោះព ន្ោ តឲ្យោនមុនកនោុង ន្ោំ ពនះ 
តាម រយៈសំបុគត ឬ ពៅពោយផ្្ទ ល់។ ហ្ូងមនុស្សតិចតួច និងការតគមង់ជួរខលាើពៅន ង្ៃពោះព ន្ោ ត នរង 
ជួយ ឲ្យមង្ន្ើពោះព ន្ោ តរកសាោនទើតំាងពោះព ន្ោ ត ដែលមានផ្សុកភាេល ្និងអនុញ្ញា តឲ្យបុគគាលិក 
ពោះព ន្ោ តកាន់ដតរ្យបពគមើការជូនអនោកពោះព ន្ោ ត ដែលគតរូវការជំនួយ — រមួមានអនោកជិតខាងពយើង 
ដែលជាជនេិការអនោក ដែលគតរូវការជំនួយដ ន្ោកភាសា ឬ អនោកដែលគតរូវការសនលារកព ន្ោ តជំនួស។
សូមពធ្ើដ្នការឥឡូវពនះសគមាប់ការពោះព ន្ោ តរបស់អនោកពៅសរទរែូវពនះ។ 
ការចូលរមួេើសំណាក់គបជាេលរែ្ឋ ែូចជារបូអនោកគឺជាអ្ើ ដែលពធ្ើឲ្យលទ្ិគបជាធិបពតយ្យរបស់ពយើង 
េិតជាមានភាេ រងឹមំា។



មណ្ឌ លបោះប ន្ោ តប�ើកទ្វា រពើប ោ៉ ង 7:00 ពពរឹករហូតដល់ប ោ៉ ង 8:00 យ�់បៅថ ង្ៃបោះប ន្ោ ត!

★  ★  ★  ★  ★  មគ្គុទ្សក៍ទោងព័ត៌មានរហ័ស  ★  ★  ★  ★  ★

ការបោះប ន្ោ តសាកលរដ្ឋ California
ថ្ ងៃអង្គា រ ទ ី3 ខែ វចិ ្ឆិកា ្ នោំ  2020

េ�ះេឆា� តេដាយសុវត�ិភាពេ�រដ�

បេចក្ើ ជូន ដំណរឹ ង ពិបេេ

• មណ្ឌ លបោះប ន្ោ តប�ើកទ្វា រពើប ោ៉ ង 7:00 ពពរឹករហូតដល់ប ោ៉ ង  
8:00 យ�់បៅថ ង្ៃបោះប ន្ោ ត!

• ការណណនំាអំពើរប�ៀ�បោះប ន្ោ តអាចប្នោើ្ំុពើ�ុគ្គលិក ស្ថា នើយ៍បោះប ន្ោ តឬ 
៉នបៅកនោុងឯកស្រព័ត៌៉នអនោកបោះប ន្ោ តបោនធើរ�្់អនោក ។

• អនោកបោះប ន្ោ ត្្ើអាចនរឹងពតរូវប្នោើឱ្យផ្ដល់ព័ត៌៉ន ឬឯកស្របផសេងប�ៀតព្�
បៅតាមចោ�់្ហព័ន្ធ។ អនោក៉ន ្ិ�្ធិបោះ្ន្រឹកប ន្ោ ត �ប ្្ដ ះអា្ននោ
បទ្ះ�ើអនោកមិនោនផ្ដល់ឯកស្រក៏បោយ ។

• ៉នណតអនោកបោះប ន្ោ តណដល៉នលក្ខណៈ្ម�តិ្ពគ�់ពរាន់�ោុណ្ះណដល 
អាចបោះប ន្ោ តោន ។

• ការ�ោះពាល់បៅដល់ឧ�ករណ៍បោះប ន្ោ តគឺជា�បងវាើខុ្ចោ�់ ។

ដកយកមគ្គុបេេ ក៍  
បោងបនះបចញ 
បហើយដាក់វា តាមខ្លួន 
អនោកបៅកាន់កនន្ង បោះប ន្ោ ត!
មគ្គុប�្ក៍ បោងតាមខ្លួនបនះ 
៉ន ប្ចក្ើ្បង្ខ� និង ព័ត៌៉ន 
�ំនាក់�ំនង្ព៉�់្ំបណើ រដ្ឋនើមលួយៗ 
ណដលនរឹងបលចប�ើងបៅបលើ ្ន្រឹកប ន្ោ ត 
ថ ង្ៃ�ើ 3 ណខវចិ្ិកា ន្ោំ  2020។
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មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងរហស័
េំបណើ អនគុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណបំណគុ លយកទៅបន្តការស្រាវស្រាវអំពទីកាសិកាទ�ីម ។ 

បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖ 14
សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
អនុញ្ញា តឲ្យ៉នមូល�័ពតកាតពវាកិច្ចរដ្ឋ�ូបៅ ចំនលួន $5.5 ពាន់លាន់ ្ព៉�់៖ 
ការពស្វពជាវអំពើបកា្ិកាបដើម និងការពស្វពជាវបវជ្ជស្ព្ដ្ថ�ប�ៀត 
រា�់�ញ្ចូលទំ្ងការ�ណុ្ះ�្្ល ការកស្ងមនទេើរពស្វពជាវ និងការចំ្យោងរដ្ឋោលណដលពា
ក់ព័ន្ធ ។ រកសា�ុក្វកិាចំនលួន $1.5 ពាន់លាន្ព៉�់ជមងៃឺខលួរកបាល។ �ពម រុង្វកិារមូលនិធិ�ូបៅ្ម្
រា�់្ងប្វាកម�័្ណ្�ំណុលពោក់កម្ចើ ។ ពពងើកកមវ្ធិើនានា។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ ការចំ
្យរ�្់រដ្ឋោនបកើនប�ើងបដើម ើ្�ូទ្ត់�័ណ្�ំណុលនានាណដលោនោោ ន់ស្្ន៉នព�ណហល 
$260 លានកនោុងមលួយ ន្ោំ  កនោុងរយៈបពលជាង 30 ន្ោំ ោងមុខ ។

ខាងគំាព� ្ំបណើ  14 
ផ្ដល់មូលនិធិ្ព៉�់ ការ 

អភិវឌ្ឍ�ណនថាមបលើការពយាោលនិងថ្នោំ ្ព៉�់ ជំងឺរា៉ាំ
ថរ ៉ាគំរាមកំណហងដល់អាយុជើវតិដូចជាជំងឺ មហារកីជំ
ងឺោត់�ង់ការចង់ចំាជំងឺប�ះដូង ជំងឺ�រឹកបនាមណផអែម 
ជំងឺផាគើន្ុន ជំងឺ តពមងបនាម។ 
�ន្នូវរ�កគំបហើញ បវជ្ជស្ព្ ចំ្នលួន 2,900 �បងកើ
នការចូលបព�ើពោ្់និងល�្ធភាព��លួលោន្ព៉
�់អនោកជំងឺជំរញុប្ដ្ឋកិច្ច រដ្ឋ California ធានាភា
ព��លួលខុ្ពតរូវណដលមឺុង ោ៉ ត់។ បវជ្ជ�ណ្ឌិ តអនោកវ�ិ្
ោស្ព្ ព្ានរង្វា ន់ណូណ�ល អង្គការត្ូ៊មតិ
ឈានមុខ្ព៉�់អនោកជំងឺ ជាង 70   អង្គការ 
ជំរញុ ឲ្យបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ្ ំបណើ  14។

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ រដ្និអា

ចលក់�័ណក ម្ចើកាតពវាកិច្ច�ូបៅ $5.5  ពាន់ 
លាន់ដុល្ារ ជា�ឋម្ព៉�់ការ ពស្វពជាវ 
បលើបកា្ិកាបដើម និងការអភិវឌ្ឍការពយាោល
បវជ្ជស្ព្ ្្ ្ើ  បៅកនោងុរដ្ឋ California ប�។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្ ៖ 

រដ្ឋអាចលក់�័ណ្កម្ចើ $5.5 ពាន់លាន  
បៅកនោងុ កាតពវាកិច្ច�ូបៅ ជា�ឋម្ព៉
�់ការពស្វពជាវបលើបកា្ិកាបដើម និង 
ការអភិវឌ្ឍការពយាោលបវជ្ជស្ព្ ្្ ្ើ  
បៅកនោងុ រដ្ឋ California។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សស្រាប់
ការរំាព�បលើ្ំបណើ  14: ពលរដ្ឋ 
California ្ព៉�់ ការពស្វពជាវ 
បកា្ិកាបដើម និងការ 
ពយាោលនិងថ្នោំ ពយាោល

P.O. Box 20368
Stanford, CA 94309
(888) 307-3550
YESon14@CAforCures.com
www.YESon14.com

ស្បឆំាង
John Seiler
P.O. Box 25683
Santa Ana, CA 92799
(714) 376-0109
writejohnseiler@gmail.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

េំបណើ បទងកីនស្បភពមូលនិធិសស្រាប់រាលាទរៀនរបស់រ�្ឋ មហាវិ្ យាល័យសហគមន៍ 
និងទសវាកម្មរដ្្ឋ ភបិាលមូលដ្្ឋ ន ទដ្យផ្លា ស់ប្តូរការវាយតមមលាពន្ធរបស់ស្្ព្យសម្ប
ត្តពិាណិជ្ជកម្ម និងឧសសាហកម្ម ។ ការ ទផ្តីម ស្បរាសិ្្ធ ិវទិរាធន កម្ម រ�្ឋ ធម្មនគុញ ញា ។ 15

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
យកពន្ធបលើព�ព្យ្ម្តិ្បោយណផអែកបលើតថម្�ើផសារ�ច្ចុ�្ននោ ជាជាងតថម្�ិញ ។ ផល 
�ោះពាល់ ស្របពើពន្ធ ៖ ដំប�ើងពន្ធព�ព្យ្ម្តិ្បលើអចលព�ព្យពាណិជ្ជកមទំ្្ងឡាយ្ 
ណដល៉នតថម្បលើ្ពើ $3 លាន បោយផ្ល់ឲ្យរោ្ឋ ភិោលមូលោ្ឋ ន 
និងស្លាបរៀននូវមូលនិធិ្្ើ ណដល៉ន�រឹកពោក់ពើ $6.5 ពាន់លាន បៅ $11.5 
ពាន់លាន ។

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ តជំទ្្់នរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ ពន្ធ ព�

ព្យ ម្តិ្បៅបលើព�ព្យ ម្តិ្ ពាណិជ្ជកម ្
នរឹង�ន្បៅដណដល។ រោ្ឋ ភិោលនិង ស្លា 
បរៀន កនោងុមូលោ្ឋ ន នរឹងមិន��លួលោន 
ការផ្ដល់្វកិា្្ើប�។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ ពន្ធ 

ព�ព្យ ម្តិ្ បលើព�ព្យ ម្តិ្ពាណិជ្ជកម ្
ភាគបពចើនណដល៉នតថម្បលើ្ ពើ $3 លាន 
នរឹងបកើនប�ើង បដើម ើ្ផ្ដល់មូលនិធិ្្ើបៅដល់ 
រោ្ឋ ភិោល និងស្លាបរៀនកនោងុមូលោ្ឋ ន។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

ស្បឆំាង
ការជំទ្្់បលើ្ំបណើ  15—�ញ្ឈ�់ 

ការយកពន្ធព�ព្យ្ម្តិ្ កាន់ណតខ្ព្់ និង 
រកសា ្ំបណើ  13

(916) 538-0376
info@NOonProp15.org
www.NOonProp15.org

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ ព�.មតិ 
15 គឺជាការ�បងកើន ពន្ធ 

ព�ព្យ ម្តិ្ $12.5 ពាន់លាន ណដល�បងកើន 
ការចំ្យបលើការរ្់បៅរ�្់បយើង និងបធវាើ 
ឲ្យអវាើៗ ណដល បយើង�ិញដូចជាអាហារបព�ង 
�រឹកបភ្ើងការណ្ទំ្កូនបពលថ ង្ៃ 
និងការណ្ទំ្្ុខភាពកាន់ណតថ្្ប�ើង។ 
្ំបណើ ព�.មតិ 15 
លុ�បចាលនូវការការពារអនោក�ង់ពន្ធ បៅកនោងុ 
្ំបណើ  13។ �ដិប្ធ្ំបណើ  15!

ខាងគំាព� ្ំបណើ ព�.មតិ 15 គឺ 
ជាកំណណ�ពមង់ពតរឹមពតរូវ 

និង៉នតុល្យភាព ណដល�ិ�ចបន្ាះព�បហាង 
ពន្ធព�ព្យ ម្តិ្ ណដលផ្ដល់ព�បោជន៍ដល់ 
ស្ជើវកម ្រ�្់អភិជនកាត់ពន្្ធ ព៉�់ 
អាជើវកមោ្នោ តតូច ការពារ ្៉ច ្់ផទេះ និង អនោកជលួ
លតពមរូវឲ្យ៉នត៉្ភាពបពញបលញ និង ទ្រ
យកមកវញិនូវ�រឹកពោក់រា�់ពាន់លាន 
ដុល្ារ្ព៉�់ស្លាបរៀននិង្ហគមន៍ 
កនោងុមូលោ្ឋ ន។ រំាព�បោយគិលានុ�្ោ្ឋ ក ពគរូ
�បពងៀន ្៉ច ្់អាជើវកមោ្នោ តតូចអនោកត្ូ៊មតិលំ
បៅោ្ឋ នតថម្្មរម្យនិង អង្គការ្ហគមន៍។

ខាងបដិប្ធ 
ជំទ្្់បលើ្ ំបណើ ព�.

មតិ 14។ នរឹង ្នយា�រឹកពោក់ 
$7.8 ពាន់លាន ណដលបយើងមិនអាច៉ន 
ល�្ធភាពកនោងុអំ�ុងបពលវ�ិតិ្ប្ដ្ឋកិច្ច និង 
្វកិាបនះ។ ផ្ដល់្វកិាដល់ភានោ ក់ង្ររដ្ឋ 
ណដល៉ន�ញ្ហា ព�ឈមណផនោកពគ�់ពគង និង 
ល�្ធផលមិនលអែបពកាយពើោនចំ្យពោក់ 
$3 ពាន់លានរ លួចបហើយបនាះ។ ការបោះ 
ពស្យ�ំណុលបៅកនោងុ្ំបណើ ព�.មតិ 14 អា
ច�បងកើន្ ្៉ព ធ្ព៉�់ពន្ធកាន់ណតខ្្ព ់ ឬ កា
រ�ញ្ឈ�់ការង្រចំបពាះគិលានុ�្ោ្ឋ ក 
អនោក្ប្ង្្គ ះ�ឋម និង�ុគ្គលិកស្ធារណៈ 
បផសេងប�ៀត។

សស្រាប់
Tracy Zeluff
ស្លាបរៀន និង ្ហគមន៍ជាចម្ង—

រំាព�បលើ្ំបណើ ព�.មតិ 15
731 South Spring St.
Los Angeles, CA 90014
(213) 935-8009
info@schoolsandcommunitiesfirst.org
yes15.org
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េំបណើ អនគុញ្ញាតឲ្យរានចស្ម រុះភាព រាកត្្ត មតួយក្គុងការសទស្មចចិត្តទលីការងាររ�្ឋ 
ការអប់រំ និងការសទស្មចចិត្តទធវីការសទស្មចចិត្តទធវីកចិ ្ចសនយា ។ វទិរាធនកម្ម 
ការផ្តល់រ�្ឋធម្មនគុញ ញា នីតបិញ ញាត្ត ិ។16

មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងរហស័
េំបណើ រា្ត រសិ្ិ ្ធទ�ីម្បទីបាុះទឆ្ាត បន្ទេ ប់ពរី តួចផគុតពកីាររាប់ពន្ធន្គារ ។ វទិរាធនកម្ម 

រ�្ឋធម្មនគុញ ញា នីតបិញ ញាត្ត ិ។ 17

ខាងបដិប្ធ អនោកនបោោយ 
ចង់ រ�ឹអូ្យក 

រដ្ឋធមនុ្ញញា រ�្់បយើង ណដលហាមឃាត់  
ការបរ ី្ បអើង និងការព�ពពរឹត្ ណដលលបមអែៀង 
បោយស្រពូជស្្ន៍ បភ� ពណ៌្ម្ុរ 
ជាតិពន្ធុ ឬ បដើមកំបណើ ត។ ពលួកបគចង់បធវាើតាម 
អវាើណដលពលួកបគចូលចិត្។ ព�្ិនប�ើ៉ន អវាើមលួយ 
ណដលគលួរណតជាមូលោ្ឋ នពគរឹះបៅកនោងុ 
្ង្គមរ�្់បយើងបនាះ វាគឺជាការណដលរដ្ឋ 
គលួរណតព�ពពរឹត្ចបំពាះពលរដ្ឋបៅ California 
ទំ្ងអ្់ប្្ើៗ រានោ ។ បោះប ន្ោ តជំទ្្់។

ខាងគំាព�្ំបណើ ព�.មតិ 16 
ពពងើកឱកា្ប្្ើរានោ  

ដល់ពលរដ្ឋ California ទំ្ងអ្់ ណដល�
បងកើនល�្ធភាព��លួលោនពោក់ឈនោលួលពតរឹមត្
រវូ ការង្រលអែ និងស្លាបរៀន 
៉នគុណភាព ្ព៉�់មនុ្សេពគ�់រានោ ។ 
្ំបណើ .ព�.មតិ 16 ព�យុ�្ធព�្ំងនរឹង 
ការបរ ី្ បអើងណផនោកពោក់ឈនោលួល និង 
ការបរ ី្ បអើងពូជស្្ន៍ជាព�ព័ន្ធ ណដលប�ើ
កឱកា្្ព៉�់ព្្ើនិងមនុ្សេពគ�់ពណ៌
្ម្ុរ។ ពតរូវោនរំាព�បោយ្ម្ព័ន្ធ  
ថនអនោកបោះប ន្ោ តជាព្ ្ើថនរដ្ឋ California, 
្ហព័ន្ធ ពគរូ�បពងៀនរដ្ឋ California, 
្៉គមជំនលួញជនជាតិភាគតិច និង 
អនោកដរឹកនំាឧត្ម្ិកសារដ្ឋ។ 
VoteYesOnProp16.org

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធ ការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖  

ការហាមឃាត់ បពល�ច្ច�ុ្ននោ បលើ 
ការពិចារ្អំពើពូជស្្ន៍ បភ� 
ពណ៌្ម្ុរជាតិពន្ធ 
និងបដើមកំបណើ តកនោងុវ ិ្ យ័ អ�់រសំ្ធារណៈ 
ការង្ររដ្ឋការចុះកិច្្ច នយាជាមលួយរដ្ឋ 
នរឹងបៅជាធរ៉ន។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ 

អង្គភាពរដ្ឋ និងកនោុងមូលោ្ឋ នអាចពិចារ្ 
បលើ ពូជស្្ន៍ បភ� ពណ៌្ម្ុរ ជាតិពន្ធ 
និងបដើមកំបណើ ត កនោុងវិ្ ័យ 
អ�់រសំ្ធារណៈ ការង្ររដ្ឋការចុះកិច្ច្នយា 
ជាមលួយរដ្ឋ តាមល�្ធភាពណដលអនុញ្ញា ត 
បពកាមចបា�់្ហព័ន្ធ និងចបា�់រដ្ឋ។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ ត�ដិប្ធនរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ អនោក 

ណដល��លួលោនការបោះណលង៉ន លក្ខខណ្ឌ រ
ដ្ឋនរឹង�ន្អាចបោះប ន្ោ តោន បៅកនោងុ រដ្ឋ 
California ។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ អនោក 

ណដល��លួលោនការ បោះណលង៉ន 
លក្ខខណ្ឌ រដ្ឋ ណដលជាពលរដ្ឋ អាបមរកិ 
អនោករ្់បៅកនោងុរដ្ឋ California 
និង៉នអាយុោោ ងបហាច្្់ 18 ន្ោំ  
នរឹងអាច បោះប ន្ោ តោន 
ព�្ិនប�ើពលួកបគចុះបឈ្ាះបោះប ន្ោ ត។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សេចក្ដីេអំា្

ខាងបដិប្ធ បោះប ន្ោ តជំទ្្់ 
បលើ ្ំបណើ ព�ជាមតិ  

17 បពពាះថ្វា ៖ • បធវាើវបិស្ធនកមប្លើធមនុ្ញញា 
រ�្់រដ្ឋ California កនោងុការផ្ដល់ដល់ 
ឧពកិដ្ឋជនហិងសា នូវ្ិ�្ធបិោះប ន្ោ ត មុនបពល 
ការ�ញ្ច�់ការជា�់បទ្្រ�្់ពលួកបគ រ លួមទំ្ង  
ការបោះណលង៉នលក្ខខណ្ឌ ។ • អនុញ្ញា តឲ្យ 
ឧពកិដ្ឋជន ណដលជា�់បទ្្ពើ��ឃាតកម ្
របំលាភប្ព្នទេវៈ និងការប�ៀតប�ៀនកុ៉រអាច 
បោះប ន្ោ តោនមុនការ្ង�ំណុល 
រ�្់ពលួកបគដល់្ង្គម។  
• �ដិប្ធភាពយុតិ្ធម៌ចំបពាះ 
ជនរងបពរាះបោយស្រឧពកិដ្ឋកម។្

ខាងគំាព�្ំបណើ ព�.មតិ 17 
ស្្ដ រ្ិ�្ធរិ�្់ 

ព�ជាពលរដ្ឋបដើម ើ្បោះប ន្ោ ត  �នាទេ �់ 
ពើពលួកបគោន�ញ្ច�់ការ ជា�់ពន្ធនារាររ លួច 
ណដល្ពម�រដ្ឋ California 
ជាមលួយនរឹងរដ្ឋបផសេងៗប�ៀតណដរ។ រោយការណ៍ 
ពើ គណៈកមក្ារការបោះណលង៉នលក្ខខណ្ឌ
្្ើៗ បនះោនរកប�ើញថ្ពលរដ្ឋ ណដលោន 
�ញ្ច�់ការជា�់ពន្ធនារារនិង ណដលពតរូវោន 
ស្្ដ រ្ិ�្ធបិោះប ន្ោ តប�ើងវញិ គឺ�ំនងជានរឹង 
មិនព�ពពរឹត្��បល្ើ្ ប�ៀតប� បៅ 
បពលអនាគត។ 
រំាព� បលើ្ ំបណើ ព�.មតិ 17 ។

ស្បឆំាង
Ruth Weiss
Election Integrity Project  
California

27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
ruthweiss@eip-ca.com
www.eip-ca.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សស្រាប់
Dana Williamson
ផ្ល់ប្រភីាពដល់្ន្រឹកប ន្ោ តរំាព�បលើ  

្ំបណើ ព�.មតិ 17
1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
YesonProp17@gmail.com
Yeson17.vote

សស្រាប់
រំាព�បលើ្ំបណើ  16 ឱកា្្ព៉�់ 

្ម្ព័ន្ធភាពទំ្ងអ្់
1901 Harrison Street, Suite 1550
Oakland, CA 94612
(323) 347-1789
info@voteyesonprop16.org
VoteYesOnProp16.org

ស្បឆំាង
Ward Connerly, ព�ធាន
Gail Heriot និង Manuel Klausner, 

្ហព�ធាន
Californians for Equal Rights 

�ដិប្ធបលើ្ំបណើ  16
P.O. Box 26935
San Diego, CA 92196
info@californiansforequalrights.org
https://californiansforequalrights.org/

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយអ្្គនដីតបិញ ្ញត ្ិ
អនុញ្ញា តឲ្យបរាលនបោោយ្បពមចចិត្រ�្់រោ្ឋ ភិោលបធវាើការពិចារ្អំពើពូជស្្ន៍ បភ� 
ពណ៌្ម្ុរ ជាតិពន្ធ ឬបដើមកំបណើ ត បដើម ើ្បោះពស្យ�ញ្ហា ចពម រុះភាព បោយលុ�បចាលនូវ 
���ញញាតិ្ធមនុ្ញញ្ា ណដល ៉ ន ហាមឃាត់បរាលនបោោយណ��បនះ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ 
មិន៉នផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធបោយផាទេ ល់បលើអង្គភាពរដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន។ ផល�ោះពាល់ស្របពើ 
ពន្ធ អាព្័យបលើការ្បពមចចិត្បៅថ ង្ៃអនាគតរ�្់អង្គភាពរដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន បហើយ 
ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធទំ្ងបនះ ៉នភាពមិនចបា្់លា្់ោំ្ង ។

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយអ្្គនដីតបិញ ្ញត ្ិ
ស្្រ្ិ�្ធិបោះប ន្ោ តដល់�ុគ្គលទំ្ងឡាយ្ ណដលោនដក្ិ�្ធិ បពលពលួកបគកំពុងជា�់ពន្ធនារារ 
បៅបពល ពលួកបគ�ញ្ច�់ការជា�់ពន្ធនារារភ្ាម ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ �បងកើនការចំ្យព�ចំា ន្ោំ រ�
្់បោនធើ �ំនងជា៉នចំនលួនរា�់ណ្នដុល្ារ�ូទំ្ងរដ្ឋ ្ព៉�់ការចុះបឈ្ាះអនោកបោះប ន្ោ ត 
និង្ ភ៉ា របោះប ន្ោ ត ។ �បងកើនការចំ្យរ�្់រដ្ឋកនោុងមលួយបលើក �ំនងជា៉នចំនលួនរា�់ណ្នដុល្ារ 
បដើម ើ្បធវាើ�ច្ចុ�្ននោភាពកាត និងព�ព័ន្ធចុះបឈ្ាះអនោកបោះប ន្ោ ត ។
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មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងឆាប់រហស័
េំបណើ

ទធវីវទិរាធនកម្មរ�្ឋធម្មនគុញ ញា CALIFORNIA ទ�ីម្បអីនគុញ្ញាតឲ្យអក្ដ�លរានអាយគុ  
17 ឆំ្ា ចលូរ តួមក្គុងការទបាុះទឆ្ាតបឋម និងពទិសស ស្បសិនទបីពតួកទគរានអាយគុស្គប់ 
18 ឆំ្ា ទៅទពល ការទបាុះទឆ្ាតសកល្ទូៅទលីកទស្កាយ ទហយី ទបីមិន�ទូចុ្ះទ្ បន្ទេ ប់ 
ពទីពលដ�លពតួកទគរានសិ្្ធទិបាុះទឆ្ាត ។ វទិរាធនកម្មរ�្ឋធម្មនគុញ ញានីតបិញ ញាត្ត ិ។18

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយអ្្គនដីតបិញ ្ញត ្ិ
ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ �បងកើនការចំ្យ្ព៉�់បោនធើនានា 
�ំនងជាចបន្ាះរា�់រយពាន់ ដុល្ារ និង $1 លានដុល្ារ បរៀងរាល់ពើរ ន្ោំ ម្ង ។ �បងកើតការចំ
្យរ�្់រដ្ឋកនោុងមលួយបលើក ៉នចំនលួនរា�់ណ្នដុល្ារ ។

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយអ្្គនដីតបិញ ្ញត ្ិ
អនុញ្ញា តឲ្យ ្៉ច ្់ផទេះណដល៉នអាយុបលើ្ 55 ន្ោំ  ពិការធងៃន់ធងៃរ ឬផទេះរ�្់ពលួកបគពតរូវោន�ំផ្ា
ញបោយបភ្ើងបេះថពព ឬបពរាះមហន្រាយ បធវាើការបផទេរតថម្មូលោ្ឋ នពន្ធព�ព្យ្ម្តិ្លំបៅោ្ឋ ន
�ឋម បៅលំបៅោ្ឋ នជំនលួ្ ។ ផ្ា្់�ូ្រពន្ធ្ព៉�់ការបផទេរអចលនព�ព្យរវាង្៉ជិកពគរួស្រ 
។ �បងកើតមូលនិធិប្វាកមក្ារពារបពរាះអគ្គើភ័យ ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ ៖ រោ្ឋ ភិោលមូល
ោ្ឋ នអាចចំបណញរា�់្ិ�លានដុល្ារបលើចំណូលពន្ធព�ព្យ្ម្តិ្កនោុងមលួយ ន្ោំ  
អាចបកើនប�ើងតាមបពលបវលា រហូតដល់បៅពើរ�ើរាយលានដុល្ារកនោុងមលួយ ន្ោំ  ។ ស្លាបរៀន
អាចចំបណញពន្ធព�ព្យ្ម្តិ្ព្បដៀងរានោ បនះ ។

េំបណើ ការផ្លា ស់ប្តូរចបាប់បង់ពន្ធស្្ព្យសម្បត្តមិតួយចំនតួន ។ 
វទិរាធនកម្មមនចបាប់រ�្ឋធម្មនគុញ ញា ។19

ស្បឆំាង
្៉គម អនោក�ង់ពន្ធ Howard Jarvis
921 11th St #1201
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
(213) 384-9656
info@hjta.org
www.HJTA.org

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សស្រាប់
រំាព� បលើ ្ំបណើ  19
(916) 492-5210
info@Yeson19.vote
www.Yeson19.vote.

សស្រាប់
្៉ជិករដ្ឋ្ភា Kevin Mullin
info@caprop18.com
CAprop18.com

ស្បឆំាង
Ruth Weiss
Election Integrity Project 
California

27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
(661) 313-5251
info@eip-ca.com
www.eip-ca.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

ខាងបដិប្ធ វ�ិយាស្ព្  ្
និង ភាព ្ថាតិប្ថារ ណផនោ

កចបា�់តពមរូវឲ្យ៉នការបោះប ន្ោ តព�្ំង 
នរឹង្ំបណើ ព�.មតិ 18 ។ ចបា�់ហាមពោម 
យុវជនពើការជក់ោរ ីផរឹកបពគឿងព្ វងឹ 
និង្ូម ើ្ណតការបរាលពណ៌ណ្្កបពពាះ  
ការពស្វពស្វោន�ង្ហា ញថ្ ណផនោកតកកនិង 
្ុភនិច្យ័ថនខលួរកបាលរ�្់ពលួកបគ មិនទ្ន់ 
អភិវឌ្ឍោនបពញបលញប�។ ្មតថាភាពទំ្ង
បនះគឺ្ំោន់�ំផុតចំបពាះការបោះប ន្ោ ត 
ព�ក�បោយការ��លួលខុ្ពតរូវ។ បយើងមិន 
ពតរូវ�នថាយអាយុបោះប ន្ោ តប�។

ខាងគំាព�្ំបណើ ព�.មតិ 18 
នរឹងអនុញ្ញា តឲ្យ អនោកបោះេ្

បនាតបលើកដំ�ូងអាចចូលរ លួមកនោងុ 
វដ្បោះប ន្ោ តបពញបលញឲ្យណតពលួកបគ៉ន 
អាយុ 18 ន្ោំ បៅថ ង្ៃបោះប ន្ោ តស្កល។ 
វធិានការបនះគឺចំាោច់ ្ព៉�់ការជំរញុ  
ការចូលរ លួមរ�្់យុវជនបៅកនោងុ  
ការបោះប ន្ោ តរ�្់បយើងនិង�បងកើត  
ការចូលរ លួមបពញមលួយជើវតិកាន់ណតបពចើន 
បៅកនោងុដំបណើ រការ្ំោន់�ំផុតថន 
ល�្ធពិ�ជាធិ�បតយ្យ។

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធ ការបោះប ន្ោ ត ជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

រ្ាននរ្ ណដល៉ន អាយុបពកាម 18 ន្ោំ  
អាច ចូលរ លួមកនោងុការ បោះប ន្ោ ត ្មលួយ 
ោនប�។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

អនោក៉នអាយុ 17 ន្ោំ  ណដល៉ន លក្ខណៈ 
្ម្តិ្ ណដលនរឹង៉នអាយុ 18 

ន្ោំ បៅបពលបោះប ន្ោ ត 
ស្កល�នាទេ �់អាចបោះប ន្ោ តោនបៅកនោងុការ
បោះប ន្ោ ត�ឋម និង បៅកនោងុការ បោះប ន្ោ តពិ
ប្្្មលួយមុនបពលបោះប ន្ោ ត ស្កល។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

ប�ិប្ធ ការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

្៉ច ្់ផទេះទំ្ងខ្ះ ណដល៉នអាយុ បលើ្  55 ន្ោំ  
(ឬ ណដល�ំបពញោនតាមលក្ខខណ្ឌ បផសេង 
ប�ៀត) នរឹង�ន្៉ន្ិ�្ធិ ្ព៉�់ការ្នសំេពោក់
ពន្ធអចលនព�ព្យ បៅបពលពលួកបគផ្ា្់ 
�ើលំបៅ។ ព�ព្យ ម្តិ្ណដលជាបករមរតកទំ្ងអ
្់នរឹង�ន្៉នលក្ខណៈ្ ម្តិ្ ្ព៉�់ 
ការ្នសំេពោក់ពន្ធអចលនព�ព្យ។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

្៉ច ្់ផទេះទំ្ងអ្់ ណដល៉នអាយុ បលើ្   
55 ន្ោំ  (ឬ ណដល �ំបពញ 
ោនតាមលក្ខខណ្ឌ បផសេងប�ៀត) 
នរឹង៉នលក្ខណៈ្ ម្តិ្ ្ព៉�់ការ្នសំេពោ
ក់ពន្ធអចលនព�ព្យ 
បៅបពលពលួកបគផ្ា្់�ើលំបៅ។ 
៉នណតព�ព្យ ម្តិ្បករមរតក ណដលពតរូវោន 
បព�ើជា�ើលំបៅ�ឋម ឬ ក្ិោ្ឋ នណត�ោបុ្្ះ 
ណដលនរឹង៉នលក្ខណៈ្ ម្តិ្្ព៉�់  
ការ្នសំេពោក់ពន្ធអចលនព�ព្យ។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សេចក្ដីេអំា្

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ ព�.មតិ 19 
គឺ ជាការ បកើនប�ើង ពោក់

ពន្ធរា�់ពាន់លានដុល្ារបៅបលើពគរួស្រ។ 
វាដកយកបចញ នូវឧ�ករណ៍ដ៏លអែ�ំផុតមលួយ 
ណដល ឳពុក ្៉ដ យ៉ន្ព៉�់ជលួយកូនៗ 
រ�្់ពលួកបគ ណដល 
ជា្ិ�្ធណិចងបៅកនោងុរដ្ឋធមនុ្ពញដ្ឋ California 
តំាងពើ្ នោំ  1986 បដើម ើ្�នសេល់�ុក ផទេះ និងព�ព្យ
្ម្តិ្បផសេងប�ៀតរ�្់ពលួកបគ បោយមិន៉នការ
បកើនប�ើងពន្ធអចលនព�ព្យ។ 
បោះប ន្ោ តជំទ្្់បលើ ្ំបណើ  19 ។

ខាងគំាព�្ំបណើ ព�.មតិ 19 
កំណត់ពពំណដនពន្ធបលើ 

មនុ្សេចា្់ជរា ្៉ច ្់ផទេះ ណដលជាជនពិការធងៃ
ន់ធងៃរនិងជនរងបពរាះបោយ បភ្ើងបេះថពព។ 
�ិ�ព�បហាងពន្ធមិនពតរឹមពតរូវ ណដលបព�ើពោ្់ 
បោយ អនោកវនិិបោគធូរធារមកពើោងបពរៅរដ្ឋ 
និងការពារពោក់្នសំេកនោងុ្ំបណើ ព�.មតិ 13 
។ ចូលរ លួមជាមលួយនរឹងអនោកត្ូ៊មតិ ្ព៉�់ 
្ិ�្ធជិនពិការ មនុ្សេចា្់និងលំបៅោ្ឋ ន 
អនោកពន្ត់អគ្គភ័ិយ អនោក្ប្ង្្គ ះ�ឋម អនោក 
ជំនលួញនិងពលករអនោកព�ជាធិ�បតយ្យ និង 
ស្ធារណរដ្ឋ។ ��លួលោនព័ត៌៉ន�ណនថាម បៅ 
YESon19.vote ។
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មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងឆាប់រហស័
េំបណើ

ដ្កក់ស្មិតការទដ្ុះដលងទដ្យរានលក្ខខណ្ឌ សស្រាប់ប្ទល្មីសមតួយចំនតួន ទដ្យបច្ចគុប្បន្
បានចាត់្ គុកថារាជនទល្មីសចបាប់ដ�លមិនទស្បីហងិសា ។ អនគុញ្ញាតឲ្យរានការកាតទ់ោសប្ឧ
ស្ក�ិ្ឋសស្រាប់ប្ទល្មីសមតួយចំនតួន ដ�លបច្ចគុប្បនស្្ត រូវបានទគចាត់្ គុកថារា ប្ទល្មីសមជ្ឈឹម ។ 
បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖ 20

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
កំណត់្ិ�្ធិ��លួលោនកមវ្ធិើបោះណលងបោយ៉នលក្ខខណ្ឌ  ណដលោន�បងកើនប�ើង្ព៉�់
ជនបល្ើ្ណដលមិនបព�ើហិងសា ណដលោន�ំបពញរយៈបពលជា�់បទ្្ដំ�ូងរ�្់ពលួកបគ 
បោយលុ��ំោត់នូវ្ិ�្ធិ��លួលោន ្ព៉�់��បល្ើ្មលួយចំនលួន ។ 
ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ �បងកើនការចំ្យបលើមនទេើរណកណព�រដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន និង ការ អនុវត្ 
ចបា�់ ណដល�ំនងជា៉នរា�់្ិ�លានដុល្ារកនោុងមលួយ ន្ោំ  អាព្័យ បលើ ការ ព�តិ�តិ្។

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ ព�.មតិ 20 
គឺជា ការ បោកពោ្់ការចំ

្យណផនោកពន្ធនារារ។ រដ្ឋ California ៉ន 
ការោក់បទ្្ណដលធងៃន់ធងៃរ និងរយៈបពលណវង 
ពស្�់បហើយ—រ លួមទំ្ងការជា�់ពន្ធនារារអ្់ 
មលួយជើវតិ—្ព៉�់ឧពកិដ្ឋកម ្ធងៃន់ធងៃរនិង 
ហិងសា។ អតថាព�បោជន៍ពិប្្បៅពន្ធនារារគឺ 
ចង់�ន្ាចអនោកឲ្យចំ្យពោក់ រា�់្ិ� លាន 
បលើពន្ធនារារណដលអាច�ង្ខំឲ្យ៉នការ 
កាត់ោោ ងធងៃន់ធងៃរចំបពាះការស្្ដ រ 
នើតិ្ម្ទ្រស្លា បរៀន្ុខភាពផូ្វចិត្និង 
ភាពរ្ានផទេះ្ណម្ង។

ខាងគំាព�្ំបណើ ព�.មតិ 20 
�ិ�ចបន្ាះព�បហាង ណដល

ឥ�វបនះអនុញ្ញា តឲ្យ�ណ្ឌិ ត�ំពានផូ្វបភ�កុ៉
រជនបល្ើ្ ផូ្វបភ� និង �ណ្ឌិ ត ថនឧពកិដ្ឋកម្
ហិងសាបផសេងប�ៀតពតរូវោន 
បោះណលងពើពន្ធនារារមុនកំណត់។ ្ំបណើ  
ព�.មតិ 20 ក៏ពពងើកការព�មូល DNA បដើម ើ្ 
ជលួយបោះពស្យ��បល្ើ្  របំលាភ 
ប្ព្ន្ធវៈ ឃាតកមនិ្ង��បល្ើ្ ធងៃន់ធងៃរ 
បផសេងប�ៀត និងពពងរឹងការោក់បទ្្ព�្ំង 
នរឹង បចារណដល�៉្�់លលួចបពចើនដង។

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធ ការបោះប ន្ោ ត �ដិប្ធនរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

ការោក់បទ្្ មនុ្សេ ណដល ព�ពពរឹត្ 
��បល្ើ្  បចារកមម្លួយចំនលួន នរឹង មិន ពតរូវ 
ោន �បងកើន ប�។ នរឹង មិន ៉ន ការផ្ា្់�្ដរូ 
បលើ ដំបណើ រការរ�្់ រដ្ឋ ្ព៉�់ ការ 
បោះណលង អនោកបទ្្ មលួយ ចំនលួន ពើពន្ធនារារ 
មុន កំណត់ប�។ ការ អនុវត្ ចបា�់ នរឹង 
�ន្តពមរូវឲ្យ ព�មូល ្ំ្ក DNA ពើ 
មនុ្សេ បពញវយ័ ណត កនោងុ ករណើ  ណដល 
ពលួកបគ ពតរូវ ោន ឃាត់ខ្លួន ចំបពាះ �� 
ពពហ�្ណ្ឌ  ឬ ណដល តពមរូវ ឲ្យ ចុះ បឈ្ាះ 
កនោងុនាមជាជន បល្ើ្  ផូ្វបភ� ឬ �ងក 
អគ្គភ័ិយ។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ អនោក 

ណដល ព�ពពរឹត្ ��បល្ើ្  បចារកម ្មលួយចំនលួន 
(ដូចជា ការ លលួច�ំនិញតាម ហាង បពចើន ដង) 
អាច ��លួល ការ ពិន័យ �ណនថាម (ដូចជា ការ 
ជា�់ ពន្ធនារារ កាន់ណតយូរ)។ កត្ា�ណនថាម នរឹង 
ពតរូវោន ពិចារ្ ្ព៉�់ ដំបណើ រការ 
រ�្់ រដ្ឋ កនោងុ ការ បោះណលង អនោកបទ្្ មលួយ 
ចំនលួន ពើពន្ធនារារ មុន កំណត់។ ការ អនុវត្ 
ចបា�់ នរឹងពតរូវោន តពមរូវ បដើម ើ្ ព�មូល 
្ំ្ក DNA ពើ មនុ្សេ បពញ វយ័ ណដល 
ជា�់ បទ្្ ពើ ��មជ្ឈមិ មលួយ ចំនលួន។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
អនុញ្ញា តឲ្យរោ្ឋ ភិោលថ្នោ ក់មូលោ្ឋ នអាច�បងកើតការពតរួតពិនិត្យបលើការជលួលអចលនព�ព្យជា
លំបៅោ្ឋ ន ណដល៉នអាយុកាលបលើ្ពើ 15 ន្ោំ  ។ ការកំណត់អពតាបកើនប�ើងបៅមូលោ្ឋ ន 
អាចខុ្ពើការកំណត់បៅ�ូទំ្ងរដ្ឋ ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ ៖ ជារ លួម បលើពោក់ចំណូល
្ព៉�់រដ្ឋបលើពោក់ចំណូល្ព៉�់រដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន ណដល៉នចំនលួនបលើ្រា�់្ិ�លាន
ដុល្ារកនោុងមលួយ ន្ោំ ៗ បៅតាមបពលបវលា ។ អាព្័យបលើ�បងវាើរ�្់្ហគមន៍កនោុងមូលោ្ឋ ន 
ការោត់�ង់ពោក់ចំណូល អាចតិចជាង ឬបពចើនជាងបនះ ។

ប�ិប្ធ ការបោះប ន្ោ ត ជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

ចបា�់រដ្ឋ នរឹង រកសា ណដន កំណត់ �ច្ច�ុ្ននោ បលើ 
ចបា�់ ពគ�់ពគង ការជលួលផទេះ ណដល ពក រុង និង 
បោនធើ អាច អនុវត្។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ រដ្ឋ 

នរឹង អនុញ្ញា ត ឲ្យ �ើពក រុង និង បោនធើ អនុវត្ 
ការ ពគ�់ពគង ផទេះជលួល កាន់ណត បពចើន ព�បភ� 
បលើ អចលនព�ព្យ កាន់ណតបពចើន បៅ បពកាម 
ចបា�់ �ច្ច�ុ្ននោ។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

េំបណើ ពស្ងីក សិ្្ធអំិណាច រដ្្ឋ ភបិាល មូលដ្្ឋ ន ទ�ីម្ប ីអនគុម័ត ទលីការស្គប់ស្គងទលីម្លាឈ្តួលផទេុះ 
ស្្ព្យសម្បត្តលំិទៅដ្្ឋ នរាលំទៅដ្្ឋ ន ។ បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ។21

ស្បឆំាង
info@noonprop21.vote
https://noonprop21.vote/

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សស្រាប់
រំាព� ្ំបណើ  21—អនោកជលួលផទេះ និង 

្៉ច ្់ផទេះ រ លួមរានោ បដើម ើ្ រកសា ពគរួស្រ ឲ្យបៅ 
កនោុងផទេះពលួកបគ

6500 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
(323) 962-0140
contact@YesOn21CA.org
www.YesOn21CA.org

សេចក្ដីេអំា្

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ ព�.មតិ 21 
នរឹង បធវាើ ឲ្យ វ�ិតិ្ 

លំបៅោ្ឋ ន កនោងុរដ្ឋ Califonia កាន់ណត 
អាពកក់ប�ើង។ ្ំបណើ ព�.មតិ 21 បធវាើ ឲ្យ ខូច 
ចបា�់ពគ�់ពគង ការ ជលួលផទេះ �ូទំ្ង រដ្ឋ ណដល 
រងឹ៉ំ�ំផុត បៅ កនោងុ ព�ប�្ បធវាើ �ោះពាល់ការង្រ 
កាត់�នថាយ តថម្ ផទេះ �ញ្ឈ�់ ការស្ង្ង់ផទេះ 
្្ើៗ  និងលុ��ំោត់ ការ ការពារ ដល់ ្៉ច ្់ផទេះ 
ខណៈបពល ណដល មិន ផ្ដល់ ការការពារ ្ព៉�់ 
អនោក ជលួល មនុ្សេ ចា្់ អតើតយុ�្ធជន ឬ 
ជនពិការ។

ខាងគំាព� ្ំបណើ ព�.មតិ 21 
គឺជាការ ផ្ា្់�្ដរូ ណដល 

បយើង ពតរូវ ការ បដើម ើ្ បោះពស្យ ភាព រ្ាន 
ផទេះ ្ណម្ង។ ការ បោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
្ំបណើ  21 គឺជាការ បោះប ន្ោ ត បដើម ើ្ រកសា 
ពគរួស្រ ឲ្យ ្ថាតិ បៅ កនោងុ ផទេះ រ�្់ ពលួកបគ។ 
្ម្ព័ន្ធភាពដ៏រងឹ៉ំ ថនអនោក ដរឹកនំា 
ណដលជា�់ប ន្ោ ត អនោកផ្ដល់ប្វាកម ្លំបៅោ្ឋ ន 
តថម្្មរម្យ និងអនោកត្ូ៊មតិ្ព៉�់ មនុ្សេ 
ចា្់ អតើតយុ�្ធជន និង អនោករ្ាន �ើជពមក 
យល់ព្ �ថ្ ្ំបណើ ព�.មតិ 21 នរឹង ជលួយ 
�ង្ក រ ភាពរ្ាន �ើជពមក។

សស្រាប់
Nina Salarno Besselman,  

អនោក ជំទ្្់
រំាព� បលើ ្ំបណើ  20—រកសា រដ្ឋ 
California ឲ្យ៉ន ្ុវតថាិភាព

YesOn20.org

ស្បឆំាង
Dana Williamson
�ញ្ឈ�់ ការបោកពោ្់ ការចំ្យ 

ណផនោកពន្ធនារារ។ �ដិប្ធបលើ ្ំបណើ  20
1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
NoOnProp20@gmail.com
NoProp20.vote

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម
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មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងរហស័
េំបណើ

ទលីកដលងបណា្ត ស្ក រមហ៊គុន�ឈឹកជញ្ជនូនិងស្ក រមហ៊គុន�ឈឹកដចកចាយទដ្យទស្បីស្បាស់កម្ម
វធីិ បទច្ចកវ ិ្ យាទៅក្គុង្រូស័ពទេម�្ទំនីប ពកីារផ្តល់អត្ថស្បទោជន៍បគុគលិ្កទៅ�ល់អ្
កទបីកបរមតួយចំនតួន ។ បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖22

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
ចាត់ចំ្ត់ថ្នោ ក់អនោកប�ើក�របោយបព�ើពោ្់កមវ្ធិើ ជា “អនោកប ោ៉ ការឯករាជ្យ” ជំនលួ្ឲ្យ  
“�ុគ្គលិក និបោជិត” លុះ្ណតពក រុមហុ៊ន កំណត់ប ោ៉ ងឲ្យអនោកប�ើក�រតពមរូវឲ្យ��លួលយក្ំបណើ រ
្ំុជិះ ឬដរឹកជញ្ជូនជាក់លាក់ ឬកំណត់មិនឲ្យបធវាើការឲ្យពក រុមហុ៊នបផសេង ។ បហើយផ្ល់ជូនអនោក 
ប�ើក�រណដលជា អនោកប ោ៉ ការឯករាជ្យ នូវ្ំណងដថ�ប�ៀត បលើកណលងណត៉នលក្ខណៈវនិិច្័យមលួ
យចំនលួនណដលពតរូវណតោនឤបយបពញជាក់លាក់ ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ ៖ 
ការបកើនប�ើងតិចតលួចបលើពន្ធពោក់ចំណូលរដ្ឋ ណដលោន�ង់បោយអនោកប�ើក�ររ�្់ពក រុមហុ៊នដរឹក
ជញ្ជូននិងដរឹកណចកចាយ និងអនោកវនិិបោគ�ុន ។ 

ខាងបដិប្ធ ការ�ដិប្ធបលើ 
្ំបណើ  22 �ញ្ឈ�់ ពក រុ

មហុ៊នណដលបព�ើកមវ្ធិើរា�់ពាន់លានដុល្ារ 
ដូចជា Uber, Lyft, និង DoorDash ពើការ 
្រប្រការបលើកណលងផាទេ ល់ខ្លួន រ�្់បគ 
បៅបលើចបា�់រដ្ឋ California និងការយក 
ចំបណញ ពើវា។ ្ំបណើ  22 
�ដិប្ធអនោកប�ើក�ររ�្់ពលួកបគ 
នូវ្ិ�្ធអិនោកប�ើក�រ និងការការពារ្ុវតថាភិាព 
ណដលពលួកបគ្ម នរឹង��លួលោនដូចជាការ្ម្
រាកបពលឈឺថ្ក ត់ការណ្ទំ្្ុខភាព 
និងភាពអត់ការង្រ បធវាើ។ 
ពក រុមហុ៊នោនចំបណញបហើយ អនោក 
ប�ើក�រណដលពតរូវោនបគ បកងព�វញ័្ចោត់�ង់ 
្ិ�្ធនិិងការការពារ។ បោះប ន្ោ តជំទ្្់។

ខាងគំាព�រំាព�បលើ្ ំបណើ  22 
ការពារជបពមើ្ រ�្់អនោក 

ប�ើក�រណផអែកបលើកមវ្ធិើ�ូរ្័ពទេថដ កនោងុការបធវាើជា 
អនោកប ោ៉ ការឯករាជ្យ—ពតរឹមពោក់ចំបណញ 4:1 
ដល់អនោកប�ើក�ររំាព�ឯករាជ្យភាព! • ជលួយ 
្ប្ង្្គ ះការបធវាើដំបណើ ររ លួមរានោ  ប្វាកម ្ដរឹកជញ្ជនូ 
និង រា�់ណ្នការង្រ ។ • ផ្ដល់អតថាព�បោជន៍ ្្ើ 
និងការ ធានា បលើពោក់ចំណូលដល់ 
អនោកប�ើក�រ • ពពងរឹង ្ុវតថាភិាពស្ធារណៈ  
• ពតរូវោនរំាព� បោយ 
ភាគបពចើនបលើ្ ល�់ថនពក រុមអនោកប�ើក�រ 
្ហគមន៍ ្ុវតថាភិាពស្ធារណៈ និងអាជើវកម ្
ោនោ តតូច • VoteYesProp22.com

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិ ប្ធការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ 

ពក រុមហុ៊នដរឹកជញ្ជនូ និងដរឹកអនោកដំបណើ រ ណផអែក
បលើកមវ្ធិើកនោងុ�ូរ្័ពទេថដនរឹងពតរូវណត 
ជលួលអនោកប�ើក�រជា�ុគ្គលិក ព�្ិនប�ើ 
តុលាការនិោយថ្ ចបា�់រដ្ឋនាបពល្្ើៗ បនះ 
ជលួលអនោកប�ើក�រកនោងុនាមជា�ុគ្គលិក។ 
អនោកប�ើក�រនរឹង៉នជបពមើ្ តិចជាងមុន អំពើ 
បពល្�ើកណន្ង្ និង បពចើន�ោនុ្បដើម្
�ើបធវាើការ�ោណុន្នរឹង��លួលោន  
អតថាព�បោជន៍្ង់្ោរ និងការការពារ ណដល 
អាជើវកម ្ពតរូវណតផ្ដល់ដល់�ុគ្គលិក។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

ពក រុមហុ៊នដរឹកជញ្ជនូ និងដរឹកអនោកដំបណើ រ ណផអែក
បលើកមវ្ធិើកនោងុ�ូរ្័ពទេថដអាចជលួល 
អនោកប�ើក�រកនោងុនាមជាអនោក ប ោ៉ ការឯករាជ្យ។ 
អនោកប�ើក�រអាច្បពមចចិត្ថ្បធវាើការបៅបពល
្�ើកណន្ង្ និងបពចើន�ោនុ្ �ោណុន្នរឹងមិ
ន��លួលោនអតថាព�បោជន៍ ្ង់្ោរ 
និងការការពារណដលអាជើវកមព្តរូវ 
ផ្ដល់ដល់�ុគ្គលិកប�។ 

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
តពមរូវឲ្យ៉នពគរូបព�្យ គិលានុ�ោ្ឋ យិកាជំនាញណផនោក្មលួយ ឬជំនលួយការពគរូបព�្យ ព�ចំាកា
រកនោុងបពល៉នការពយាោលការលាងឈាមតាមតពមងបនាម ។ 
ហាមគ្ើនិកមិនឲ្យកាត់�នថាយប្វាកមន្ានាបោយរ្ានការឯកភាពពើរដ្ឋប�ើយ ។ ហាមឃា
ត់គ្ើនិកពើការ�ដិប្ធមិនពយាោលអនោកជំងឺបោយណផអែកបលើព�ភព�ង់ពោក់។ 
ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ ៖ �បងកើនការចំ្យរ�្់រោ្ឋ ភិោលរដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន �ំនងជា៉
នចំនលួនតិចជាងរា�់្ិ�លានដុល្ារជាបរៀងរាល់ ន្ោំ  ។

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ គ្ើនិក 

លាងឈាមអនោកជំងឺរា៉ាំ ថរ ៉ា នរឹងមិនពតរូវោនតពមរូវ
ឲ្យ៉នបវជ្ជ�ណ្ឌិ តព�ចំាការ កនោងុអំ�ុងប ោ៉ ងព្
ោោលអនោកជំងឺទំ្ងអ្់ប�។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ វធិានការ 
បនះ ៉នន័យថ្៖ គ្ើនិក 

លាងឈាមអនោកជំងឺរា៉ាំ ថរ ៉ា នរឹងពតរូវោនតពមរូវឲ្យ
៉នបវជ្ណ្ឌិ តព�ចំាការ កនោងុអំ�ុងប ោ៉ ង 
ពយាោលអនោកជំងឺទំ្ងអ្់។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

េំបណើ
បទងកីតតស្ម រូវការរ�្ឋសស្រាប់មនទេីរពយាបាលលាងឈាមត្មតស្មងទន្ម។  
តស្ម រូវឲ្យរានអក្ជំន្ញទវជ្ជរាស្ស្តទៅនឈឹងកដនលាង។ 
បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖23

ស្បឆំាង
ជំទ្្់ ្ំបណើ  23—�ញ្ឈ�់ ្ំបណើ ព�.

មតិណដលថ្ការលាងឈាម 
៉នបពរាះថ្នោ ក់ និង ចំ្យខ្ព្់

(888) 424-0650
info@NoProposition23.com
www.NoProposition23.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សស្រាប់
រំាព� ្ំបណើ ព�.មតិ 23: ការណ្ទំ្ 

កាន់ណតលអែ ្ព៉�់ អនោកជំងឺលាងឈាម
(888) 251-5367
info@YesOnProp23.com
www.YesOnProp23.com

សេចក្ដីេអំា្

ខាងបដិប្ធ 
្៉គមគិលានុ�្ោ្ឋ ក 

អាបមរកិ/California, ្៉គមបវជ្ជស្ព្  ្
California, អនោកត្ូ៊មតិ្ព៉�់អនោកជំងឺ 
ជំរញុោោ ងោំ្ងឲ្យជំទ្្់បលើ្ ំបណើ  23! 
្ំបណើ ព�.មតិ 23 នរឹង�ង្ខំគ្ើនិកលាងឈាម 
តាម្ហគមន៍ជាបពចើនឲ្យ�ិ�ណដលគំរាម 
កំណហងដល់អាយុជើវតិអនោកជំងឺ  
80,000 នាក់បៅរដ្ឋ California 
ណដលពតរូវការការលាងឈាមបដើម ើ្រ្់។ 
្ំបណើ ព�.មតិ 23 �បងកើនថ្្ចំ្យណ្ទំ្្ុខ
ភាពរា�់រយ លានដុល្ារកនោងុមលួយ ន្ោំ ណដលបធវាើឲ្យខវាះ 
បវជ្ជ�ណ្ឌិ ត បហើយភាពចបងអែៀតណណនបៅកណន្ង 
្ប្ង្្គ ះ�នាទេ ន់ នរឹងកាន់ណតអាពកក់។ 
NoProposition23.com

ខាងគំាព�ព�្ំងនរឹងការខវាះអនា
ម័យបៅគ្ើនិកលាងឈា

មបោយការតពមរូវឲ្យ៉នការរាយការណ៍ 
អំពើការេ្ងបរាគ។ ណកលមអែការចាត់ណចង�ុគិ្ក 
រ លួម៉នការតពមរូវឲ្យ៉នបវជ្ណ្ឌិ ត បៅកនោងុ 
គ្ើនិកអំ�ុងបពលពយាោល។ �ញ្ឈ�់ការ បរ ី្
បអើងណផអែកបលើធានារា៉ា�់រងរ�្់អនោកជំងឺ។ 
អនុវត្ការណកលមអែ ចំបពាះគ្ើនិកទំ្ងអ្់ 
មិនថ្បៅកនោងុតំ�ន់អនោក៉ន ឬ អនោកពក�ើពក រុង 
ឬ ោច់ព្ ោល្ហគមន៍ណ្្កប្្ ឬ 
បតានោ ត។ អនោកជំងឺអនោកជំនាញណ្ទំ្្ុខភាព អតើ
តយុ�្ធជនអនោកដរឹកនំាស្្នាយល់ព្ �៖ 
YesOnProp23.com

សស្រាប់
រំាព�្ំបណើ  22—្ប្ង្្គ ះ ការង្រ និង 

ប្វាកមណ្ដលណផអែកបលើ កមវ្ធិើកនោុង�ូរ្័ពទេ
(877) 581-8711
info@protectdriversandservices.com
www.VoteYesProp22.com

ស្បឆំាង
ជំទ្្់្ំបណើ ព�.មតិ 22 ចា�់ 

ពហាវាំ ងបៅបលើ Uber, Lyft និង 
DoorDash

600 Grand Avenue #410
Oakland, CA 94610
(213) 537-4863
info@nooncaprop22.com
nooncaprop22.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម



 មគ្គុប�ទ្េ ក៍បោង រហ័្ | 13

មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងរហស័
េំបណើ

ទធវីវទិរាធនកម្មចបាប់ស្តីពឯីកជនភាពរបស់អក្ទស្បីស្បាស់ ។ បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖24
សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
អនុញ្ញា តអនោកបព�ើពោ្់បដើម ើ្ ៖ ការពារអាជើវកមន្ានាមិនឲ្យណចករណំលកព័ត៌៉នផាទេ ល់ខ្លួន 
ណកណព�ព័ត៌៉នផាទេ ល់ខ្លួនណដលមិនពតរឹមពតរូវ បហើយោក់កពមិតការបព�ើពោ្់រ�្់អាជើវកមទំ្្
ងបនាះចំបពាះ “ព័ត៌៉នផាទេ ល់ខ្លួនណដលរប ើ្�” រា�់�ញ្ចូលទំ្ង�ើតំាងភូមិស្ព្ជ្ាក់ណ្ង្ 
ពូជស្្ន៍ ជាតិពន្ធ និងព័ត៌៉ន្ុខភាព ។ �បងកើត�ើភានោ ក់ង្ររដ្ឋការពារឯកជនភាព 
California ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ �បងកើនការចំ្យរដ្ឋោោ ងតិច $10 លាន 
ដុល្ារបរៀងរាល់ ន្ោំ  �ោុណន្ �ំនងជាមិនបលើ្ពើបពកាមលានដុល្ារបរៀងរាល់ ន្ោំ  បដើម ើ្អនុវត្ការ
ពពងើកចបា�់ឯកជនភាពរ�្់អនោកបព�ើពោ្់ ។ 
ការចំ្យខ្ះនរឹងពតរូវ�ូទ្ត់បោយការផាកពិន័យតាមរយៈការរបំលាភបលើចបា�់ទំ្ងបនះ។

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ   
24 កាត់�នថាយ 

្ិ�្ធឯិកជនភាព រ�្់អនោកបៅកនោងុរដ្ឋ 
California ។ ្ំបណើ ព�.មតិ 24 អនុញ្ញា ត 
គបព៉ង “�ង់ពោក់្ព៉�់ឯកជនភាព” បធវាើ 
ឲ្យ�ុគ្គលិករង់ចំាបពចើន ន្ោំ បដើម ើ្ដរឹង ថ្បតើ និ
បោជកព�មូលព័ត៌៉ន្ ង៉ៃ ត់អវាើខ្ះ 
ពើ�ុគ្គលិក បហើយបធវាើឲ្យវាកាន់ណតពិោក បដើម ើ្�
ញ្ឈ�់យកសេ�បច្ចកវ�ិយាទំ្ងឡាយ ពើការលក់ 
ព័ត៌៉នរ�្់អនោក។ ្ំបណើ ព�.មតិ 24 ពតរូវ 
ោន្រប្របៅកនោងុ�នទេ�់�ិ�ទ្វា រជិត បោយ 
៉នមតិបោ�ល់ពើស្ជើវកម�្ ្្ដ ញផសេពវាផ្
ស្យ ្ង្គម។

ខាងគំាព�រំាព�បលើ្ ំបណើ  24 
បដើម ើ្ពពងរឹង្ិ�្ធឯិកជន

ភាព៉តា�ិតាព�ព័ន្ធផសេពវាផសាយ្មព្ �, 
California NAACP និងអនោកប្ដ្ឋកិច្ចជា�់
ពានរង្វា ន់ណូណ�លនិោយថ្ 
បោះប ន្ោ តរំាព�ដល់្ំបណើ ព�.មតិ 24 ។ បធវាើ 
ឲ្យចបា�់ឯកជនភាពកាន់ណតរងឹ៉ំប�ើង! 
ការពារកូនៗបៅបលើអុើនធឺណិត! ពពងរឹងចបា�់ឯ
កជនភាពនិងឲ្យស្ជើវកម�្�លួលខុ្ពតរូវ 
បៅបពលពលួកបគរបំលាភ�ំពាន 
បលើ្ �ិ្ធជិាមូលោ្ឋ នរ�្់អនោក។ 
រំាព�បលើ្ ំបណើ ព�.មតិ 24!

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ អាជើវក

មន្រឹង�ន្ពតរូវោនតពមរូវឲ្យអនុវត្ 
តាមចបា�់ឯកជនភាព�ិននោន័យអនោកបព�ើពោ្់ 
ណដល៉នពស្�់។ អនោកបព�ើពោ្់នរឹង�ន្ ៉ន 
្ិ�្ធឯិកជនភាព�ិននោន័យណដល៉នពស្�់។ ពក

ល្ួងយុតិ្ធម៌រ�្់រដ្ឋនរឹង�ន្ពតរួតពិនិត្យបមើល
និងអនុវត្ចបា�់ទំ្ងបនះ។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ តរំាព� បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

ចបា�់និង្ិ�្ធឯិកជនភាព �ិននោន័យអនោកបព�ើពោ
្់ណដល៉នពស្�់ នរឹងពតរូវោនពពងើក។ អាជើវ
កមណ្ដលពតរូវ�ំបពញតាមលក្ខខណ្ឌ  
ឯកជនភាព នរឹង៉នការផ្ា្់�្ដរូ។ �ើភានោ ក់ង្ររ
ដ្្ឋ ្ើនិងពក ល្ួងយុតិ្ធម៌រ�្់រដ្ឋ នរឹងណចក 
រណំលកការ��លួលខុ្ពតរូវរានោ ្ព៉�់ ការពិនិត្យ
បមើលនិងការអនុវត្ចបា�់ឯកជនភាពអនោកបព�ើ�្
រា្់រ�្់រដ្ឋ។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
ការបោះប ន្ោ ត «រំាព�» ៉នន័យថ្ឯកភាព បហើយការបោះប ន្ោ ត «ជំទ្្់» ៉នន័យថ្ 
�ដិប្ធ ចបា�់ណដលជំនលួ្ព�ព័ន្ធការោក់ការោក់ពោក់ធានា 
បលើការកំណត់រ�្់្ុវតថាិភាពស្ធារណៈ និងហានិភ័យ ថនការបហាះបហើរ ។ 
ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ ៖ �បងកើនការចំ្យណដលអាច៉នចំនលួនពាក់ក្្លរយលានដុ
ល្ារបរៀងរាល់ ន្ោំ  ្ព៉�់ដំបណើ រការ្្ើមលួយបនះ្ព៉�់ការបោះណលងមនុ្សេពើពន្ធនារារ 
មុនបពលកាត់ក្ើ ។ កាត់�នថាយការចំ្យបលើពន្ធនារារតាមបោនធើ ណដលអាចបលើ្រា�់្ិ
�លានដុល្ារបរៀងរាល់ ន្ោំ  ។

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ ត�ដិប្ធនរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ អនោកខ្ះ 

នរឹង�ន្�ង់ពោក់ធានា បដើម ើ្ពតរូវោនបោះណលង
ពើពន្ធនារារមុនបពលកាត់ក្ដើ។ 
អនោកខ្ះប�ៀតនរឹង�ន្��លួលោន ការបោះ 
ណលងបោយមិន�ង់ពោក់ធានា។ ថ្្ ឈនោលួលអា
ច�ន្ពតរូវោនគិតថ្្បដើម ើ្  
ជាលក្ខខណ្ឌ ថនការបោះណលង។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ 

មិន៉ននរ្ ន៉ោ ក់ នរឹង�ង់ពោក់ធានាបដើម ើ្ត្
រវូោនបោះណលង ពើពន្ធនារារមុនបពល 
កាត់ក្ដើប�។ ផទេយុបៅវញិមនុ្សេនរឹងពតរូវោន 
បោះណលងបោយ្វាយ័ព�វតិ្ ឬ អាព្ យ័បលើ 
ហានិភ័យណដលពតរូវោនវាយតថម្រ�្់ពលួកបគ 
ថនការព�ពពរឹត្ ��បល្ើ្ មលួយប�ៀត ឬការមិន�
ង្ហា ញខ្លួនបៅតុលាការព�្ិនប�ើបោះ 
ណលង។ មិន៉ននរ្ ន៉ោ ក់ពតរូវោនគិតពោក់ 
ជាលក្ខខណ្ឌ  ថនការបោះណលងប�។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

េំបណើ ការទធវីស្បរាមតចំិទពាុះចបាប់ដ�លបានជំនតួសស្បាកធ់ាន្ទដ្យស្បពន័្ធមតួយ 
ទដ្យដផអែកទលីសគុវត ្ថភិាពរាធារណៈ និងហានិភយ័មនការទហាុះទហរី ។25

ស្បឆំាង
ជំទ្្់្ំបណើ  25—�ញ្ឈ�់្ំបណើ ព�.

មតិការបោះប ន្ោ ត ណដលមិនពតរឹមពតរូវ 
មិន៉ន្ុវតថាិភាព និងចំ្យខ្ព្់

(916) 209-0144
info@stopprop25.com
StopProp25.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សស្រាប់
រំាព� បលើ្ំបណើ ព�.មតិ 25 

�ញ្ឈ�់ការ�ង់ពោក់ធានា
1130 K Street, Suite 300
Sacramento, CA 95814
(213) 373-5225
info@yesoncaprop25.com
yesoncaprop25.com

សេចក្ដីេអំា្

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ ព�.មតិ 
25 ពតរូវ ោន 

្រប្របោយអនោកនបោោយ Sacramento 
បដើម ើ្ដកយកបចញជបពមើ្  ពគ�់ោោ ងរ�្់ 
ពលរដ្ឋ California កនោងុការ�ង់ពោក់ធានា 
និង ជំនល្ួ ្ិ�្ធបិនះបោយព�ព័ន្ធ បរ ី្ បអើង្្ើ ថន
ការកំណត់�ពមង់បោយបព�ើកំុព្ូយ�័រពគ�់ពគង
បោយ ការោិធិ�បតយ្យរ�្់រោ្ឋ ភិោល 
—ណដលបចញ ថ្្បោយអនោក�ង់ពន្ធ 
រា�់រយលាន ដុល្ារកនោងុមលួយ ន្ោំ ។ ្ំបណើ ព�.
មតិ 25 គឺមិនពតរឹមពតរូវមិន៉ន្ុវតថាភិាព 
និងចំ្យបពចើន។ បោះប ន្ោ ត 
ជំទ្្់បលើ្ ំបណើ  25 ។

ខាងគំាព� រំាព�្ំបណើ  25 
ជំនល្ួ ពោក់ធានាបោយ 

ដំបណើ រការកាន់ណតពតរឹមពតរូវ 
៉ន្ុវតថាភិាពជាងនិងមិន្ូវចំ្យថ្្។ 
�ច្ច�ុ្ននោ ព�្ិនប�ើមនុ្សេ ន៉ោ ក់អាច៉នល�្ធភាព 
�ង់ពោក់ឲ្យពក រុមហុ៊ន�័ណ្កម្ចើពោក់ធានា 
ពលួកបគនរឹង៉នប្វភីាព រហូតដល់ថ ង្ៃកាត់ក្ដើ។ 
ព�្ិនប�ើ ពលួកបគមិនអាច៉ន ល�្ធភាព�ង់ោន 
ប�ើបទ្ះ�ើជាពលួកបគមិន៉នបទ្្ក៏បោយពលួកបគនរឹ
ងបៅកនោងុពន្ធនារារ។ បនាះគឺជាការបរ ី្ បអើងចបា្់ 
ពកណ�ត។ បោះប ន្ោ តរំាព�។

សស្រាប់
Robin Swanson
ពលរដ្ឋ California ្ព៉�់ឯកជនភាព 

អនោកបព�ើពោ្់
1020 16th Street #31
Sacramento, CA 95814
(916) 440-0424
info@caprivacy.org
www.caprivacy.org

ស្បឆំាង
ពលរដ្ឋ Californian ្ព៉�់ ឯកជនភាព 

ពិតពោកដ
CaliforniansForRealPrivacy.org
mail@RealPrivacyNoOn24.org
(415) 634-0335

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម



ការចំណាយពេលត រ្ឹមត្េីរពៅបីនាទីព�ីម្ីព ល្ីយ សំណួរងាយៗចំនួន 9 អាចជួយកំណ្់ 
ថវកិាត�លតទតទង់កម្មវធីិសំខាន់ៗសតរាប់រយៈពេល 10 ឆ្នាំ ខាងមុខ។

ជំររឿនរនះផ្តល់ប្រាក់រាប់រោដិដុល្លា ររដើម ើ្ជួយគំាប្្ររសវាកម្មសហគមន៍សំខាន់ៗ រមួមាន៖

សហគមន៍ទំាងអស់សមនរឹងទទួលបានឱកាសព�ីម្ីចពតមីនលូ្
លាស់ និងផ្គ្់ផ្គង់តគរួសាររបស់េួកពគ។

សមូបំពេញជំព�ឿនឲ្យបានមុនថ្ងៃទ ី30 ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ  2020។

ត្ រូវបានរាប់
CALIFORNIA

ជំររឿន
2020

មនទេទីរថែទំាសគុខភាព 
និងទសវាកម្មសទ្គ្្ះបន្ទេ ន់

តាមការទផញទីតាមប្បសណទី យ៍  
សូមបំរេញ និងរផញើរ្រប្មង់បបបប្រ

ជំររឿនរបស់អ្នកប្្រលប់មកវញិ!

តាម ល្ូរស័ពទេទេខ  
844-330-2020

តាមអនឡាញទៅ  
my2020census.gov

ការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ច 
និងការបទងកទីតការគ្រ

កម្មវធិទីេំទៅដ្្ឋ ន 
និងការអប់រំ

កម្មវធិទីអាហារ លូបត្ថមកគុមារ

េលរ�្ឋ California អាចជួយឱ្យសពតមចឲ្យបាននូវការរាប់ត�ល 
ពេញពលញ ពោយការចូលរមួតាមវធីិមួយកនាុងចំពណាមវធីិទំាងបី៖

ទិននាន័យជំពរឿនឆ្នាំ  2020 របស់អនាកគឺរានសុវ្្ិភាេ ត្រូវបានការពារ និងរកសាការសរាងា ្់។

CaliforniaCensus.org @CACensus

សមូបំពេញជំព�ឿនឆ្នាំ   
2020 នាថ្ងៃពនះ!

14

ជំររឿន

ទំាងអស់គ្នា
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េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?
េតី សនលឹ�េឆា�  ត ខ�ុំ  េ� ឯណា?

រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ	California	បច្ចុប្បៃ្នលៃះ	កំពចុងផ្តេ់ជូៃអ្នកលោះល ្្ន តៃូវមលធយោោយថ្មីមួយលដមីម្បមី
តាមដាៃ	ៃិងទទួេោៃការជូៃដំណឹងអំពមីស្ថា ៃភាពការលោះល ្្ន តតាម	សំបចុតត។	ឧបករណ៍	“លតមីសៃឹ្
កល ្្ន តរបស់ខ្ចុំលៅកនៃ្ងណា?”	អាចឲ្យអ្នកលោះល ្្ន តដឹងថាលតមីសៃឹ្កល ្្ន តរបស់ពួគលគលៅកនៃ្ងណា	
ស្ថា ៃភាពសៃឹ្កល ្្ន ត	ៃិងតគប់ជំហាៃទំាងអស់។	ចចុះល្្ះតាម	WheresMyBallot.sos.ca.gov។

លៅលពេអ្នកចចុះល្្ះ	“លតមីសៃឹ្កល ្្ន តរបស់ខ្ចុំលៅកនៃ្ងណា?”	អ្នកៃឹងទទួេោៃបច្ចុប្បៃ្នភាពនានា
លដាយស្វ័យតបវត្តិ	លៅលពេការយិាេវ័យលោះល ្្ន តតបចំាលខាៃធមីរបស់អ្នក៖

• លផ្មីសៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នកតាមនតបសណមី យ៍
• ទទួេោៃសៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នក
• រាប់សៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នក	ឬ
• តបសិៃលបមីមាៃបញ្ហា ជាមួយសៃឹ្កល ្្ន តរបស់អ្នក។
អ្នកលោះល ្្ន ត	នដេចចុះល្្ះតាម	WheresMyBallot.sos.ca.gov	អាចលតជមីសលរើសទទួេោៃបច្ចុប្ប
ៃ្នភាពនានាលដាយស្វ័យតបវត្តិតាម៖

• អចុមីនមែេ
• ស្រជាអក្សរ	(SMS)
• ការលៅទូរសវ័ព្ទជាសំលេង

ការតាមដានសន្លឹកឆ ន្ោ តរបស់អនោក
— ឆៅឆេលសន្លឹកឆ ន្ោ តតត រូវបានឆ្ញើតាមបតបសណើ យ៍ 

ទទលួបាន និងរាប់—
មិនធ្្ប់ងាយតសរួលជាងឆនះឆទៀតឆទ។ 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

ត�ើ សន្លឹកត ន្ោ � 
ខ្ញុំ  តៅ ឯណា?
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16  |  ចំណងជ�ើង និងជេចក្ើេជងខេប / ការវភិាគ

សណំ�ើ អនុញ្ញា តឲ្យប័ណ ្ណបំណុលយកទៅបន្តការស្រាវស្រាវអំពទីកាសិកាទ�ីម ។ 
បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖14

ចំណងទ�ីង និងទសចក្តសីទងខេបរាផ្លូវការ ទរៀបចំទោយអគ្គទមធាវ ី

�ីវស្បវត្តិ
អ្នកស្រាវស្រាវបស្រើបោសិោរប�ើមប�ើម ើ្សិកសា 
និងព្យាបាលជំងឺរាបស្រើន។ ជកាេិកាជ�ើមគឺជាបបជេទជា
ក់លាក់ននជកាេិកាមួយចំនួនដ�លមានជៅក្នុងខួ្នមននុ
េ្ស។ អ្កបរាវបជាវចាប់អារម្មណ៍ជលើជកាេិកាជ�ើមជោយ
រារេក្ាននុពលរបេ់វាក្នុងការបជងកើតជកាេិការារជាថ្
មើ ជាលិកា និងេររីាង្គ ដ�ល�ួយពយាបាល�ំងឺមួយចំនួនបា
នយ៉ា ងមានបបេិទ្ធភាព។ បក រុមអ្កបរាវបជាវដ�លចូលរមួ
ក្នុង “កម្មវធិើជវ�្ជរាបេរ្្ារជកាេិកាជ�ើងវញិ” កំពនុងជ្្
តជលើការជោះបរាយ�ំងឺជាជបចើន រមួមាន�មឺ្វជងវេងរា្ម រតើ 
�ំងឺជអ�េ៍ �ំងឺោច់េរនេឈាមខួរកបាល ទឹកជោមដ អ្ែម 
និង�ំងឺមហារកី។ 
អ្នកបបាះប ្្ន តបានអនុម័តរាមុននូវវធិានោរបបាះ
ប ្្ន តគំាស្្របោសិបោប�ើម។ ជៅក្នុងឆំ្្ 2004 អ្
កជបាះជឆ្្តបានអននុម័តេំជណើ បបជាមតិ 71 

ដ�លបដនថែមមាបរា ជៅក្នុងរ�្ឋធម្មននុញ្ញរ�្ឋ ដ�លបញ្្ជ ក់ពើ
េិទ្ធិរបេ់អ្កបរាវបជាវជៅរ�្ឋ California ជ�ើម ើ្ជធវេើកា
របរាវបជាវជកាេិកាជ�ើម។ វធិានការជនះក៏បានបជងកើតនូ
វវទិយារាថែ នជវ�្ជរាបេរ្្ារជកាេិកាជ�ើងវញិ (CIRM) 
រ�្ឋ California ក្នុងជោលបំណងចម្ង្្ល់�ំនួយ�
ល់រាកលវទិយាល័យ និងអង្គភាព�នទជទៀតជៅក្នុងរ�្ឋ 
California ជ�ើម ើ្ោំបទ�ល់ការបរាវបជាវជកាេិកា
ជ�ើម ការអេិវឌ្ឍការពយាបាលថ្មើៗ ការរាកល្ងពយាបាល 
កដន្ងបរាវបជាវថ្មើៗ និងេកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជ្្សងជទៀត។ 
វធិានការជនះក៏បានបជងកើត្ងដ�រនូវ 
(1) បក រុមបបឹកសាេិបាលបគប់បគងមួយ ជ�ើម ើ្អននុម័ត 
ជោលនជយបាយ CIRM និងដបងដចកមូលនិធិ�ំនួយ 
(2) បក រុមការងារបបឹកសាជយបល់ចំនួន ជ�ើម ើ្�ួយ្្ល់ជយប
ល់�ល់បក រុមបបឹកសាេិបាលបគប់បគងជលើបញ្ហា មួយចំនួន និង 
(3) គណៈកមា្ម ធិការបតរួតពិនិត្យឯករា�្យ�ួយជ�ើម ើ្ពិនិត្យជមើល
ជ�ើងវញិនូវហិរញ្ញវតថែនុរបេ់ CIRM ។

• អននុញ្្ញ តឲ្យមានមូលប័បតកាតពវេកិច្ចរ�្ឋទូជៅ 
ចំនួន $5.5 ពាន់លាន ជ�ើម ើ្្្ល់មូលនិធិោោពើ 
វទិយារាថែ នជវ�្ជរាបេប្នុនភាវករ California ជៅ�ល់រាថែ ប័នអប់រ ំ
មិនរកបបាក់ចំជណញ និងឯក�នោោេបមាប់៖ 
ការបរាវបជាវអំពើជកាេិកាជ�ើម និងការបរាវបជាវជវ�្ជរាបេ្
�នទជទៀត រាប់បញ្ចូលទំាងការបណ្នុ ះបណ្្ល ការអេិវឌ្ឍន៍ 
និងការ្្ល់ការពយាបាលជកាេិកាជ�ើម ការករាងមន្ើរបរាវបជាវ 
និងការចំណ្យខាងរ�្ឋបាលដ�លពាក់ព័ន្ធ ។

• រកសាទនុកថវកិាចំនួន $1.5 ពាន់លានេបមាប់ការបរាវបជាវ 
និងពយាបាល�មឺ្វជងវេងរា្ម រតើ �មឺ្ញ័រេរនេរាច់�នុំ 
�មឺ្ោច់េរនេឈាមខួរកបាល �មឺ្េកន់ ឬឆកួតប�រូក 
និង�មឺ្ខួរកបាល ឬបបព័ន្ធេរនេបបរាទជ្្សងជទៀត ។

• បបម រុងថវកិាមូលនិធិទូជៅេបមាប់េងជេវាកម្មប័ណ្ណបំណនុ
លបបាក់កម្ចើ។

• ពបងើកកម្មវធិើោោ ជោយជលើកកម្ពេ់ការបរាវ�្ 
រាវអំពើជកាេិកាជ�ើម និងការបរាវបជាវជវ�្ជរាបេ ្
�នទជទៀត ការអេិវឌ្ឍន៍ និងការ្្ល់ការពយាបាល 
កម្មវធិើបណ្នុ ះបណ្្ល និងអាហារបូករណ៍េបមាប់េិេ្សនិ
េ្ិសត និងបគរូជពទ្យ ។

ទសចក្តសីទងខេបននការប៉ា ន់ស្បមាណរបស់អ្នកវភិាគចបា
ប់ ស្តីពផីលប៉ាះពាល់រារទពពីន្ធរបស់រ�្ឋនិងរោ្ឋ ភបិ
លមលូលោ្ឋ ន៖
• ការចំណ្យរបេ់រ�្ឋបានជកើនជ�ើងជ�ើម ើ្ទូទាត់ប័ណ្ណ
កម្ចើោោ ដ�លបានបា៉ា ន់រា្ម នមានបបដហល $260 
លានក្នុងមួយឆំ្្ ក្នុងរយៈជពលជាង 30 ឆំ្្ខាងមនុខ ។

ការវភិាគទោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្តិ

អត្ថរ្រននវធិានោរបនះអាររកបានបៅបលើ្ំរព័្រ្រើ 89 និងបលើបេហ្ំរព័្រររស់រ�្ឋបលខាធិោរ  
voterguide.sos.ca.gov.

បសរក្ើសបងខេរននន ល្ៃរំណាយររស់រ�្ឋ
កម្ីថ ្ី
ប្រាកណ់�ើម	 $5.5	ពានល់ាន		
ការប្រាក	់ 		2.3	ពានល់ាន		
	 ការប៉ា ន់រ្ានចំណាយសរបុ   $7.8 ពាន់លាន
ការទលូទាត់
ចណំាយប្្រចំាឆ្នាំ មធ្យម	 $260	លាន	
រយៈណេលទទូាតដ់�លណេសន្មត	 30	ឆ្នាំ 	
ប្្រភេដ�លយកមកទទូាត	់ ជាច្ំរងណចញេើ	ប្រាកច់�ូំល	
																																			េន្ធដ�លមានណៅកនានុងមនូធិិទណូៅ
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ការវភិាគទោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្ត ិ បន្ត

វធិានោរបនះបានអនុញ្ញា តឲ្យរ�្ឋបរញរ័ណ្ណរំណុលោ
តព្្វកិរ្ច្ូរបៅ។ េំជណើ បបជាមតិ 71 បានអននុញ្្ញ តឲ្យរ
�្ឋលក់ប័ណ្ណបំណនុ លកាតពវេកិច្ចទូជៅចំនួន $3 ពាន់លាន 
ដ�លជាទបមង់ននបបាក់កម្ចើ ។ រ�្ឋបានលក់ប័ណ្ណកម្ចើ�
ល់វនិិជយគិន ជហើយបបាក់ដ�លបានមកពើការលក់ទំាង
ជនះបាន ្្គត់ ្្គង់ថវកិា�ល់បបតិបតិ្ការរបេ់ CIRM ។ 
បោ្ប់ពើលក់ប័ណ្ណកម្ចើជហើយ រ�្ឋបាននឹង កំពនុងេងការបបា
ក់�ល់វនិិជយគិនអេ់រយៈជពលជាជបចើនឆំ្្។ �ូចោ្នឹងករ
ណើ ននប័ណ្ណកម្ចើទំាងជនះ រ�្ឋបានបង់នថ្បំណនុ លភាគជបចើនពើ
មូលនិធិទូជៅ ដ�លជាគណជនយ្យបបតិបតិ្ការេំខាន់របេ់រ
�្ឋ េបមាប់ចំណ្យជលើការអប់រ ំពន្ធោោរការដថទំាេនុខភាព 
និងជេវាកម្មរាធារណៈជ្្សងៗជទៀត។ វធិានការជនះតបមរូវឲ្
យមានការបង់ការបបាក់បនិ្ចបនួ្ចជោយមូលនិធិពើការលក់ប័
ណ្ណកម្ចើ។ (េបមាប់ព័ត៌មានបដនថែមអំពើការជបបើប័ណ្ណកម្ចើរបេ់រ�្ឋ 
េូមជមើល "ទិ�្ឋភាពទូជៅននបំណនុ លប័ណ្ណកម្ចើរបេ់រ�្ឋ" ជៅជ្្
កខាងជបកាយក្នុងមគ្គជទេក៍ជនះ។ )

ជំនួយបានផ្ល់្វោិក្នុងបគាលរំណងមួយរំនួន។ 
របូភាពទើ 1 បងាហា ញពើរជបៀបដ�ល CIRM បានជបបើបបាេ់មូលនិ
ធិ�ំនួយរបេ់ខួ្ន។ គជបមាង ដ�លទទួលបានការ ្្គត់ ្្គង់ថវកិា 
បានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការ�ឹកោំការបរាវបជាវវទិយារាេ្
បតមូលោ្ឋ ន (�ូចជា ការបរាវបជាវក្នុងមន្ើរពិជរាធន៍អំ
ពើជកាេិកាជ�ើម) ការអេិវឌ្ឍការពយាបាលដ�លមានេក្ា
ននុពល និងការរាកល្ងពយាបាល។ មូលនិធិ�ំនួយក៏បា
នោំបទ�ល់េកម្មភាពជ្្សងជទៀត រមួមានការរាងេង់
កដន្ងបរាវបជាវថ្មើៗ និងកម្មេិកសាបរាវបជាវេបមាប់និ
េ្ិសតមហាវទិយាល័យ។ រាកលវទិយាល័យ California 
បានទទួលថវកិា�ំនួយជបចើនបំ ន្ុត បោ្ប់មកគឺរាកលវទិ្
យល័យឯក�នមិនរកបបាក់ចំជណញ និងរាថែ ប័ន�នទៗជទៀត 
(�ូចជារាកលវទិយាល័យ Stanford ជាជ�ើម)។ 
បដនថែមជលើការទទួលបាន�ំនួយពើ CIRM អង្គភាពទទួល�ំ
នួយជាជបចើនទទួលបានថវកិាបដនថែមពើ បបេពជ្្សងជទៀតេ
បមាប់គជបមាងរបេ់ពួកជគ។ បបេពមូលនិធិទូជៅជ្្សងជទៀ
តគឺបានមកពើវភិាគទានឧេសាហកម្ម ការបរចិា្ច គឯក�ន 
និង�ំនួយេហព័ន្ធ។ 

អននុញ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណ្ំរ�នុ លយកណៅ្រន្តការប្រាវប្ជាវអំេើណកាសកិាណ�ើម	។	
្រញ ញាត ្តផិ ្តតួចណផ្តើម	៖

សណំ�ើ
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$2.7 �ន់�នដុ�� រ �តវូ �ន ផ�ល់ ងំ ពី��  ំ2004
េសចក�ីសេង�ប ៃន សំេណី 71 ស�ីពី ��ក់ ជំនួស ស��ប់ េ�សិ� េដីម

របូ	ព 1

�រ ��វ��វ �មូល�� ន

�ម កម�វធីិ �ម អ�ក ទទួល មូលនិធិ
�កល
វទិ�ល័យ 
California និង
 អង�	ព ��រ
ណៈ េផ�ង េទៀត

អ�រ និង
 េហ�� រច�េផ�
ង  េទៀត

គំនិត
ផ�ួចេផ�ីម
 ស��ប់ 
�រ អប់រំ

�រ អភិវឌ� 
និង�រ
 ព��ល �
កល�ង េលី 
�រ ព��
ល ថ�ី

អង�	ព
រក��ក់ចំេណញ

�� ប័ន
មិនរក��ក់ចំ
េណញឯកជន
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ការវភិាគទោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្ត ិ បន្ត

សណំ�ើ អននុញ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណ្ំរ�នុ លយកណៅ្រន្តការប្រាវប្ជាវអំេើណកាសកិាណ�ើម	។	
្រញ ញាត ្តផិ ្តតួចណផ្តើម	៖14

អង្គភាព្្រ្ួរលជំនួយតស្មរូវឲ្យចរករំចលករំណូលទាក់្រងនឹ
ងោររបងកើត្្ើរាមួយរ�្ឋ។ ការបរាវបជាវជកាេិកាជ�ើមមួយចំ
នួនអាចោំឲ្យមានការបជងកើតថ្មើ រមួមានបជច្ចកវទិយាជវ�្ជរាបេនិ្
ងការពយាបាលថ្មើៗ។ េំជណើ បបជាមតិ 71 ទាមទារឲ្យអង្គភាព
ទទួល�ំនួយដ�លទទួលអាជាញា ប័ណ្ណ ឬលក់ការបជងកើតថ្មើរបេ់
ពួកជគក្នុងការដចកចំដណកននបបាក់ចំណូលជាមួយរ�្ឋ។ ចំដណ
កននចំណូលរបេ់រ�្ឋបតរូវបានបញ្ចូលជៅក្នុងមូលនិធិទូជៅ ជហើ
យអាចបតរូវបានជបបើជ�ើម ើ្ោំបទកម្មវធិើរ�្ឋណ្មួយ។ ក្នុងរយៈ
ជពលប៉ានុោ្ម នឆំ្្កន្ងមកជនះ បក រុមបបឹកសាេិបាលបគប់បគងរបេ់ 
CIRM បានបជងកើតចបាប់េ្ើពើរជបៀបដ�លបបាក់ចំណូលដចក
ជាមួយរ�្ឋ។ រ�្ឋបានចាប់ជ្្ើមទទួលបានបបាក់ចំណូលពើកា
របជងកើតថ្មើដ�លោំបទថវកិាជោយ CIRM ក្នុងឆំ្្ 2017។ 
រហូតមក�ល់បច្ចនុប្ន្ជនះ ការបជងកើតថ្មើទំាងជនះបាន្្ល់ថវកិា
េរ នុបបបមាណ $350,000 �ល់រ�្ឋ ។
CIRM បានរំណាយ្វោិច�លមានបសទើរចតទំាងអស់។ 
គិតបតឹមដខមិថនុោឆំ្្ 2020 CIRM បានចំណ្យថវកិាភាគជបចើ
ននន�ំនួយេំជណើ បបជាមតិ 71 របេ់ខួ្ន។ ជយងរាម CIRM 
ថវកិាបបដហលជា $30 លានជៅេល់េបមាប់្្ល់�ំនួយ។ ជៅ
ជពល�ិតមក�ល់ចនុងបញ្ចប់ននមូលនិធិរបេ់ខួ្ន CIRM បាននឹ
ងកំពនុងកាត់បនថែយបនុគ្គលិករបេ់ខួ្ន។ បច្ចនុប្ន្ជនះ វទិយារាថែ នមា
នបនុគ្គលិកជពញជមា៉ា ងចំនួន 35 ោក់ ជាចំនួនដ�លចនុះពើចំនួនបនុ
គ្គលិកជពញជមា៉ា ងជាង 50 ោក់។ វទិយារាថែ នជបោងនឹងរកសាបនុគ្គ
លិកមួយចំនួនេបមាប់រយៈជពលពើរបើឆំ្្ខាងមនុខ ជៅជពលដ�ល
គជបមាងដ�លជៅេល់បតរូវបានបញ្ចប់។

សំទណី
អនុញ្ញា តឲ្យមានរ័ណ្ណកម្ចើ្្ើសស្មារ់សកមភ្ាព្ស្រាវស្រា
វបោសិោប�ើម ។ េំជណើ បបជាមតិ 14 អននុញ្្ញ តឲ្យរ�្ឋល
ក់ប័ណ្ណបំណនុ លកាតពវេកិច្ចទូជៅចំនួន $5.5 ពាន់លាន។ 
ប័ណ្ណកម្ចើនឹង ្្គត់ ្្គង់ជាចម្ងនូវថវកិា�ំនួយបដនថែម 
ជ�ើម ើ្ោំបទ�ល់ការបរាវបជាវ និងការអេិវឌ្ឍនន ការពយាបាល 
(រមួទំាងការរាកល្ងពយាបាល) េបមាប់�ំងឺជាជបចើន។ េំជណើ
បបជាមតិជនះកំណត់បបាក់ជោយដ�កយ៉ា ងជហាចណ្េ់ $1.5 
ពាន់លាន�នុល្ារ ជ�ើម ើ្បរាវបជាវ និងអេិវឌ្ឍការពយាបាល�ំងឺ
ដ�លប៉ាះពាល់�ល់ខួរកបាល និងបបព័ន្ធេរនេបបរាទកណ្្ល 
(�ូចជា�មឺ្ វជងវេងរា្ម រតើ និង�មឺ្ញ័រេរនេរាច់�នុំ) ។ 
េំជណើ បបជាមតិជនះចងអែនុលបងាហា ញ CIRM ក្នុងការដប
ងដចកចំដណកថវកិា�ំនួយមួយដ្្កតូចេបមាប់ ឱកា
េបណ្នុ ះបណ្្ល�ល់និេ្ិសតជៅរាកលវទិយាល័យរ�្ឋ 
California និងមហាវទិយាល័យេហគមន៍រ�្ឋ California 

ក៏�ូចជារមួចំដណក មួយដ្្កតូចេបមាប់�ួយបជងកើត និង
ោំបទកដន្ងដ�លជ្្តជលើការបរាវបជាវ និងការរាកល្ង 
ពយាបាល។ េបមាប់បបជេទ�ំនួយមួយចំនួនជទៀត CIRM 
នឹងបតរូវបានទាមទារឲ្យធាោថា អ្កទទួល�ំនួយមានជៅ 
ទូទំាងរ�្ឋ និង្្ល់អាទិភាព�ល់អ្កោក់ពាក្យ ដ�
លរាកេមទទួលបាន្្ល់មូលនិធិទំាងជនះ។ 
េំជណើ បបជាមតិជនះអននុញ្្ញ តឲ្យ CIRM ចំណ្យមិនជលើេពើ 
7.5 ភាគរយននមូលនិធិប័ណ្ណបំណនុ ល ជលើនថ្រ�្ឋបាល។ 
របងកើតវធិានមួយរំនួនទាក់្ិរននឹងរ័ណ្ណកម្ចើ។ េំជណើ បបជាមតិ
ជនះកំណត់ចំនួនប័ណ្ណកម្ចើដ�លរ�្ឋអាចលក់បាន�ល់ជៅ  
$540 លានក្នុងមួយឆំ្្ជោយអាចពបងើកការលក់ប័ណ្ណ
បំណនុ លទំាងជនះក្នុងរយៈជពលយ៉ា ងតិច 11 ឆំ្្ជទៀត។ 
ក្នុងរយៈជពលបបំាឆំ្្�ំបូង បោ្ប់ពើេំជណើ បបជាមតិត្
រវូបានអននុម័ត រ�្ឋនឹងជធវេើការបង់នថ្ការបបាក់ ជោយ 
ជបបើមូលនិធិពើការលក់ប័ណ្ណបំណនុ ល ជោយអាចកាត់បនថែយបរិ
មាណមូលនិធិប័ណ្ណកម្ចើ ដ�លមានេបមាប់គជបមាងបរាវបជាវ។ 
ចាប់ពើនថ្ទើ 1 ដខមករាឆំ្្ 2026 រ�្ឋដលងជបបើបបាេ់មូលនិធិពើការ
លក់ប័ណ្ណកម្ចើជ�ើម ើ្បង់នថ្ការបបាក់តជៅជទៀតជហើយ។ ្្នុយជៅវញិ 
រ�្ឋនឹងបង់នថ្បំណនុ លដ�លជៅេល់ពើមូលនិធិទូជៅ។ 
បធ្វើឲ្យមានោរផ្លៃ ស់រូ្ររាបស្រើន�ល់ CIRM។ អវេើដ�លគួរ
ជអាយកត់េំោល់បំ ន្ុតជោះគឺេំជណើ បបជាមតិជធវេើឲ្យមាន
ការ្្េ់បូ្រជាជបចើនដ�លមានជោលបំណងជធវេើជអាយបប
ជេើរជ�ើងនូវលទ្ធភាពរបេ់អ្ក�ំងឺក្នុងការទទួលបានកា
រពយាបាលជកាេិកាជ�ើម។ េំជណើ បបជាមតិជនះអននុញ្្ញ តឲ្យ 
CIRM �ួលបនុគ្គលិកជពញជមា៉ា ងរហូត�ល់ 15 ោក់ 
ជាពិជេេ ជ្្តជលើការអេិវឌ្ឍជោលនជយបាយ និងកម្មវធិើ
ោោទាក់ទងនឹងការដកលមអែលទ្ធភាពទទួលបាន និងលទ្ធភា
ពននការពយាបាលេបមាប់អ្ក�ំងឺ។ (វទិយារាថែ នជនះនឹងបតរូវបា
នអននុញ្្ញ តឲ្យ�ួល បនុគ្គលិកជពញជមា៉ា ងរហូត�ល់ជៅ 70 ោ
ក់េបមាប់ជោលបំណងបបតិបតិ្ការជ្្សងជទៀត។) បក រុមអ្
ក�ំោញ្្ល់បបឹកសាថ្មើជនះនឹង�ួយោំបទបក រុមបបឹកសាេិបាល
បគប់បគង CIRM ក្នុងបញ្ហា ទំាងជនះ។ ជលើេពើជនះជទៀត 
រាល់ចំណូលទាក់ទងនឹងការបជងកើតថ្មើ ដ�លបតរូវបានោក់ជៅ
ក្នុងមូលនិធិទូជៅ នឹងបតរូវបានជបបើជ�ើម ើ្�ួយបង់ការចំណ្យ 
េបមាប់ការពយាបាលអ្ក�ំងឺជោយជវ�្ជរាបេរ្្ារជកាេិកាជ�ើ
ងវញិ។ ក្នុងចំជណ្មការ្្េ់បូ្រជ្្សងៗជទៀត េំជណើ បបជាម
តិក៏បជងកើនចំនួនេមា�ិកជៅជលើបក រុមបបឹកសាេិបាលបគប់បគងរប
េ់ CIRM ពើ 29 �ល់ 35



14

សម្រាប់អត្ថបទទំាងម្ស រុងនៃសំណ�ើ ម្បជាមតិ 14 សូមណមើលទំព័រទើ 89។  ការវភិាគ  |  19

ការវភិាគទោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្ត ិ បន្ត

ផលប៉ាះពាល់រារទពពីន្ធ។
តនមលៃបា៉ា ន់រ្ានសររុររស់រ�្ឋមានរំនួន $7.8 ពាន់លាន។ នថ្ 
ជ�ើមជ�ើម ើ្េងប័ណ្ណកម្ចើដ�លបតរូវបានអននុញ្្ញ តជោ
យេំជណើ បបជាមតិជនះ អាបេ័យជលើករ្ាជ្្សងៗ 
�ូចជាអបរាការបបាក់ជលើប័ណ្ណកម្ចើ 
និងរយៈជពលដ�លនថ្ជ�ើមបតរូវេង។ ជយើងបា៉ា ន់រា្ម នតនម្េរ នុបជ�ើ
ម ើ្េងប័ណ្ណកម្ចើ នឹងមានចំនួន $7.8 ពាន់លាន  
$5.5 ពាន់លានេបមាប់បបាក់ជ�ើម និងបបាក់  
$2.3 ពាន់លានេបមាប់ការបបាក់។ នថ្ចំណ្យរបេ់រ
�្ឋមានជាមធ្យមបបដហល $260 លាន�ុលាលៃ រក្នុងមួយ ្្នំ  
ក្នុងរយៈបព្លស្រចហល 30 ្្នំ ។ ចំនួនជនះតិចជាង 1 ភាគរយនន
ថវកិាមូលនិធិទូជៅរបេ់រ�្ឋ។
ពិ្បាកបា៉ា ន់ស្រមាណស្បាក់រំណូលទាក់្រងនឹងោររបងកើត្្ើ  ច�
លអាររកបានសស្មារ់ន ល្ៃព្យាបាលររស់អ្នកជំងឺ។ ចំនួនបបាក់ចំ
ណូលដ�លទទួលបានពើការបជងកើតថ្មើ ដ�លអាចរកបានេបមាប់រ�្ឋ 
ក្នុងការ�ួយជលើការចំណ្យជលើការពយាបាលអ្ក�ំងឺ ជោយជវ�្ជ
រាបេរ្្ារជកាេិកាជ�ើងវញិគឺទាន់មិនបបាក�បបជាជៅជ�ើយ។ 
ជាជបចើន�ងការបរាវបជាវមិនោំជៅរកការបជងកើតថ្មើ 
ជទ។ គួរបញ្្ជ ក់្ងដ�រចំនួនជពលជវលា�៏េំខាន់ជាធម្មរា ឆ្
ងកាត់ពើការចាប់ជ្្ើមគជបមាងបរាវបជាវមួយរហូត�ល់ការ
្្ល់អាជាញា ប័ណ្ណឬការលក់ការបជងកើតថ្មើពាក់ព័ន្ធ�នទជទៀត។ 
រហូតមក�ល់បច្ចនុប្ន្ជនះ រ�្ឋបានបបមូលបបាក់ចំណូលពើនមភៃ 
ជៅរាបេិបមនុឺន�នុល្ារ ដ�លទាក់ទងនឹងការបជងកើតថ្មើ។ 
ជទាះយ៉ា ងណ្ក្ើ ការបបមូលបបាក់ចំណូលោជពលកន្ងមក បប
ដហលជាមិនអាចពយាករណ៍ពើបបាក់ចំណូលោជពលអោគតជទ។ 

អននុញ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណ្ំរ�នុ លយកណៅ្រន្តការប្រាវប្ជាវអំេើណកាសកិាណ�ើម	។	
្រញ ញាត ្តផិ ្តតួចណផ្តើម	៖

សណំ�ើ
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ផលរ៉ាះពាល់រារបព្ើព្ន្ធអារបកើតមានបផសេងប្រៀត។ េំជណើ
បបជាមតិជនះអាចបណ្្លឲ្យមាន្លប៉ាះពាល់ជោយបបជយ
លជាជបចើនជៅជលើរ�្ឋនិង រោ្ឋ េិបាល មូលោ្ឋ ន។ ឧទាហរ
ណ៍បបេិនជបើេំជណើ បបជាមតិជនះបណ្្លឲ្យមានការពយាបា
លថ្មើ តនម្របេ់រ�្ឋ និងរោ្ឋ េិបាលមូលោ្ឋ នេបមាប់កម្មវធិើ
មួយចំនួន�ូចជា Medi-Cal ជាកម្មវធិើដថទំាេនុខភាពឧបតថែ
មភៃធនរបេ់រ�្ឋេបមាប់បបជា�នដ�លមានបបាក់ចំណូលទាប 
អាចរង្លប៉ាះពាល់។ ្លប៉ាះពាល់រារជពើពន្ធេនុទ្ធនន្លប៉ាះ
ពាល់ ជោយបបជយលននេំជណើ បបជាមតិជនះមិនទាន់បតរូវបាន
ជគ�ឹងជៅជ�ើយជទ។

ចលូលទមីល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សស្មាប់បញ្ី ននគណៈ 
កម្ាធិការ ដ�លបទងកីតទ�ងីរាចម្បងទ�ីម្បគំីាស្ទ 

ឬ�ំទាស់វធិានការទនះ។

ចលូលទមីល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ទ�ីម្បចីលូលទស្បីអ្នករ តួមបរច្ិ្កទានកពំលូលៗទំាង  

10 រ លូប សស្មាប់ គណៈកមក្ារ ។ 

ចបាប់ចមង្ននអត្ថបទទំាងស្ស រុងននវធិានការរ�្ឋទនះអាច 
រកបនទៅទលីទពំរ័ទ ី89 ននទសៀវទៅដណនំាទនះ។
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20  |  ទឡ្ហីករណ៍  ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពុម្ពបៅបលហីទំព័របនះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ប�ហីយមិនត្រូវបានពិនិ្្យរកភាពត រ្ឹមត្រូវ បោយភា្ន ក់ងារផ្លូវការណាមួយបទ។ 

សណំ�ើ អនញុ្ញាតឲ្យប័� ្ណបំ�ុលយកណៅបន្តការស្រាវស្រាវអំពើណកាសកិាណ�ើម ។ 
បញ ញាត ្តផិ ្តតួចណផ្តើម ៖14

★  សេចក្តីេំអាងគំាទ្រដល់េំស�តី ទ្រជាមត ិ14  ★

★  ការស្លតីយត្រសៅនឹងសេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ14  ★

បោះប ន្ោ តមិនគំាទទប�ហីសំបណហី ទ្រ.មតិ 14

ថ ល្ៃចំណាយធំ
ដូចដដ�អនោកអាចបមហី�ប�ហីញពហីការអានបសចក្ហីសំអាងប�ហីសនលៃលឹកប ន្ោ តខាងប�ហី អនោកគំាទទកំពុងពយា
យាមកាត់្រន្ថយការចំណាយប�ហីគំនិតផ្តួចបផ្ហីមបនះ។
ការថ ល្ៃចំណាយសរ្ុរគឺពិតជា $7.3 ពាន់លាន ដដ�ជាផ�្ូរកដ៏បទចហីន 
កនោុងបព�មានវ្ិរតិ្បសដ្ឋកិច្ច ជាមតួយនលឹងភាពអត់ការងារបធវហីដដ�កំពុងដតបកហីនបឡហីង 
និងកងវះ្វកិា។
ការសនយាដដ�មិនោន្ំរបពញ
អនោកគំាទទកំពុងបធវហីការសនយាទបទអំពហីទោក់ចំណូ� និងការងារ។
កា�្រ្បវត្ ននទហីតក រុង San Francisco ោនពិនិត្យបមហី�ការសនយាទសបដៀងគានោ  ដដ�ោនបធវហីបឡហីង
ចំបពាះអនោកបោះប ន្ោ តរដ្ឋ California កា�ពហី្ុ៉រន្មា ន ន្ោំ មុន ប�ហីយោនសននោិដ្្ឋ នអំពហី “ការឈនោះបដ្
យថចដន្យដដ�ោនទ្រមាណទុកជាមុនមិនោនបកហីតបឡហីងបទ។”
អនោកជំន្ញឯករាជ្យ និងសារព័ត៌មាន ោនសាកសតួរអំពហីការទគ្់រទគង និងកំណត់ត្
រាអំពហីតមាលៃ ភាពថនការយិាធិ្របតយ្យរ្រស់រដ្ឋ ដដ�នលឹងចំណាយទោក់រា្់រពាន់លាន 
ដដ�ទតរូវោនអនុញ្ញា តបដ្យសំបណហី ទ្រ.មតិ 14.

មានដតការពយាោ�ដដ�អនុម័តបដ្យស�ព័ន្ធមតួយចំនតួនតូច្ុ៉របណាណ ះ 
ដដ�ោនបកហីតបចញពហី្វកិា $3 ពាន់លាន ដដ�ការយិាធិ្របតយ្យរ្រស់រដ្ឋោនចំណាយ 
មកទ�់នលឹងបព�បនះ។
មិនដមនជាចបមលៃហីយ
ការទសាវទជាវដផនោកបវជ្ជសាទសគឺ្មានសារៈសំខាន់។ បយហីងទំាងអស់គានោ ឯកភាពថា ចំាោចទតរូវមានត
ទមរូវការកនោុងការរកថានោំ ពយាោ� និងការពយាោ�ជំងឺ ដដ�កំពុងបធវហីទុក្ខ្ុរកបមនោញមនុស្សជាបទចហីន។
្ុ៉រដន្សំបណហី ទ្រ.មតិ 14 មិនដមនជាចបមលៃហីយ។
រដ្ឋភិោ�ស�ព័ន្ធ និងអនោកបធវហីវនិិបយាគឯកជនកំពុងចំណាយទោក់រា្់រពាន់លានបដហីម្បហីរក្្
នំ្ និងវធិហីពយាោ�។
អនោកជា្់រពន្ធរដ្ឋ California ោនបធវហីទគា្់រទគាន់ប�ហីយ។
បោះប ន្ោ តមិនគំាទទប�ហីសំបណហី ទ្រ.មតិ 14។
VINCENT FORTANASCE, M.D.
PATRICK JAMES BAGGOT, M.D.

សំបណហី តបជាម្ិ 14៖ ការពយាបាលបោយបតបហីបកាសិកាបែហីម ការពយាបាល និងការសប្ងារ ះអាយុជហីវ ិ្ ។  
បសទហីរដ្មានតក រុមតគរួសារចំនួនពាក់កណាតា លននចំនួនតគរួសារទំាងអស់ក្នងុរែ្ឋ California 
រាប់បញ្លូលទំាងកុមារ ឬនហី្ិជន ដែលមានសាថា នភាពសុខភាព អាចទទួលបានអ្ថាតបបោជន៍ពហីការតសា
វតជាវបកាសិកាបែហីម និងការពយាបាល។
សំបណហី ទ្រ.មតិ 14 ផ្�់្វកិា្រន្បដហីម្បហីអភិវឌ្ឍការពយាោ� ជទម រុញការពយាោ�សាក�្បង 
និងសបទមចោននូវរ្រកគំប�ហីញវទិយាសាទស្្ មាហីៗសទមា្់រអនោកជំងឺ រដ្ឋ California ដដ�មាន 
ជំងឺមហារកី ទលឹកបន្មដផអែម ជំងឺប្រះដូង ជំងឺវបងវងសាមា រតហីជំងឺញ័រសរថសសាច់ដំុជំងឺ�ុហីវ/
បអដស៍ ជំងឺសវិតសាច់ដំុបដ្យសារ្៉រះពា�់ប�ហីសរថសទ្រសាទ្រញ្្ជ ច�ន្ (ALS) ជំងឺ 
ជំងឺពិការភាពខតួរកបា� (MS) ជំងឺបកាសិកាទក�មមានរាងកបណដ ៀវ ជំងឺសតួត ជំងឺខូចតទមងបន្ម 
ជំងឺខវះភាពសំុាពហីកំបណហី តរ្រស់កុមារ ជំងឺងងលឹតតាមអាយុ និងពាក់ព័ន្ធនលឹងដ�្សន ជំងឺឆ្តួតទជរូក 
ជំងឺដ្ច់សរថសឈាមកនោុងខតួរកបា� ជំងឺវកិ�ចរតិ ជំងឺអូទហីសលឹម ជំងឺទាក់ទិនសុខភាពផលៃូវចិត្ 
និងសុខភាពខតួរកបា� និងជំងឺឆលៃង COVID-19។
ការកសាងនូវភាពបជាគជ័យជា្រន្្រន្ទា ្់រ៖ ការពយាោ�សាក�្បងដដ�ទតរូវោនអនុម័ត
បដ្យ FDA ចំនតួន 92 ដង/ការរកប�ហីញដផនោកបវជ្ជសាទស ្2,900 ករណហី  រ�ូតដ�់ស
ពវថ ង្ៃបនះ៖’មូ�និធិ្វកិាដំ្ូរងរ្រស់រដ្ឋ California សទមា្់រការទសាវទជាវបកាសិកាបដហីម 
ដដ�នលឹងដំបណហី រការបៅ ន្ោំ បនះ ោនឈានបៅកាន់វឌ្ឍនភាពគតួរឲ្យកត់សម្ា�់កនោុងការអភិវឌ្
ឍការពយាោ� រ តួមមានការពយាោ�សាក�្បងដដ�ទតរូវោនអនុម័តបដ្យ FDA ចំនតួន 92 
ដងសទមា្់រជំងឺរំាថរ និងការរងរ្រតួស ការរកប�ហីញដផនោកបវជ្ជសាទសជ្ាង 2,900 ករណហី  និងអត្ថ
ទ្របយាជន៍ជាក់ដសង្សទមា្់រអនោកជំងឺ និងការទសាវទជាវប�ហីជំងឺរា៉ាំ ថរ ៉ាន្ន្រ តួមមាន៖ ជំងឺមហារកី 
ជំងឺទលឹកបន្មដផអែម ជំងឺប្រះដូង ពិការដភនោក ជំងឺបអដស៍ ជំងឺសវិតសាច់ដំុបដ្យសារ្៉រះពា�់ប�ហីសរ
ថសទ្រសាទ្រញ្្ជ ច�ន្ (ALS) និងកុមារកងវះទ្រព័ន្ធសា៊ាំ  ជំងឺខវិន និងជំងឺតទមងបន្ម។
បរឿងរា៉ាវរ្រស់អនោកជំងឺដដ�ពយាោ�ទទតួ�ោនបជាគជ័យកនោុងរដ្ឋ CALIFORNIA មានដូចខាង 
បទកាម៖  • សិស្សវទិយា�័យមានោ ក់ពិការកនោុងឧ្រ្បតិ្ប�តុមុជទលឹក បដ្យមុខងាររាងកាយដផនោ
កខាងប�ហីោនវ�ិទតឡ្់រមកសភាពបដហីមវញិ។ • ម្ាយពិការដភនោកបដ្យសារជំងឺតំណពូជ 
បដ្យទទតួ�ោនការបមហី�ប�ហីញបឡហីងវញិ។ 
 • ការពយាោ�ទតរូវោនរកប�ហីញសទមា្់រជំងឺដដ�បទគាះថានោ ក់ដ�់ជហី
វតិ ដដ�្រណ្ា�ឲ្យកុមារបកហីតមកបដ្យ មិនដំបណហី រការទ្រព័ន្ធភាពសា៊ាំ ។ 
• ការពយាោ�ដដ�ទតរូវោនអនុម័តបដ្យ FDA សទមា្់រជំងឺមហារកីឈាមដដ�មានបទគាះថានោ ក់
ដ�់ជហីវតិពហីរទ្របភទ។ សទមា្់រព័ត៌មាន្រដន្ថមស្ហីពហីអនោកជំងឺសូមចូ�កនោុងបគ�ទំព័រ  
www.YESon14.com/successes

គំាទទបដ្យអង្ការតស៊ាូមតិសទមា្់រអនោកជំងឺជាង 70 ការបោះប ន្ោ តគំាទទប�ហីសំបណហី  
ទ្រជាមតិ។ 14 ទតរូវោនយ�់ទពមបដ្យសាក�វទិយា�័យ California 
ទក រុមអនោកឈនោះរងាវ ន់ណូដ្រ� (NOBEL PRIZE) អនោកតស៊ាូមតិដផនោកវទិយាសាទសប្វជ្ជសាទស្
�្បហីៗ និងអង្ការតស៊ាូមតិសទមា្់រអនោកជំងឺជាង 70 រ តួមមានសមាគមន៍ទសាវទជាវជំងឺមហា
រកីអាបមរកិ • សមាគមន៍ជំងឺទលឹកបន្មដផអែមអាបមរកិ • អង្ការសង្មជំងឺមហារកីឈាម 
និងជំងឺមហារកីកូនកណុ្រ (Leukemia & Lymphoma Society) • មូ�និធិទសាវទជាវទលឹក
បន្មដផអែមអនហីតិជន (Juvenile Diabetes Research Foundation) •មូ�និធិទសាវទជាវ
ជំងឺញ័រសរថសសាច់ដំុ Michael J. Fox  • ស�គមន៍ជំងហី ALS, Golden West Chapter 
• CURE—ស�ព�រដ្ឋរ តួ្រសទមា្់រការទសាវទជាវប�ហីជំងឺឆ្តួតទជរូក (Citizens United for 

Research in Epilepsy) • អង្ការ One Mind • មូ�និធិសទមា្់រកងវះភាពសា៊ាំ បៅនលឹងជំ
ងឺ (Immune Deficiency Foundation) • ច�ន្ថនជំងឺបភលៃចភាលៃំ ងរ្រស់ទស្ហី (Women's 
Alzheimer's Movement) • Alzheimer’s Los Angeles • មូ�និធិសទមា្់រជំងឺខវិន 
Christopher និង Dana Reeve • Cystic Fibrosis Research, Inc. 
• មូ�និធិដផនោកជំងឺរលាកសន្លៃ ក់ (Arthritis Foundation) • មូ�និធិជំងឺបកាសិកាទក�ម
មានរាងកបណដ ៀវថនរដ្ឋ California • មូ�និធហីទ្រយុទ្ធទ្រ្ំងភាពខាវ ក់ (Foundation for 
Fighting Blindness) • មូ�និធហីជំងឺបអដស៍ទហីទក រុង San Francisco (San Francisco 
AIDS Foundations)
“សំបណហី ទ្រ.មតិ 14 កសាងវឌ្ឍនភាពរ្រស់រដ្ឋ California រ�ូតមកដ�់្រច្ចុ្រ្បននោបនះ កនោុ
ងការជតួយពបនលៃឿនរ្រកគំប�ហីញដផនោកបវជ្ជសាទសព្ហីមនទាហីរពិបសាធន៍បៅកាន់ការសាក�្បងពយា
ោ� ដដ�ជាសកមមាភាពអាចជតួយបធវហីឲ្យទ្របសហីរបឡហីង និងជតួយសប្ង្ាះអាយុជហីវតិអនោកជំងឺ
ោន។”—Dr. Adriana Padilla, Fresno

្របងកហីន�ទ្ធភាព និង�ទ្ធភាពពយាោ�រ្រស់អនោកជំងឺ។  ្របងកហីនអនោកជំន្ញ 
“ទក រុមការងារផ្�់�ទ្ធភាព និងមបធយាោយទទតួ�ោនការពយាោ�” បដហីម្បហីពទងហីក�ទ្ធភាពទទតួ�
ោនការសាក�្បងពយាោ� និងការពយាោ�្មាហីៗ បធវហីឲ្យការពយាោ�មានតថមលៃសមរម្យសទមា្់រទ្រ
ជាជនរដ្ឋ California និងផ្�់ជំនតួយ�ិរញញាវត្ថុដ�់អនោកជំងឺ ទក រុមទគរួសារ និងអនោកដ្ទំា។
កញ្ច្់រ្វកិាស្ារបសដ្ឋកិច្ច និងការងារ  ទោក់ចំណូ�្មាហីសកមមាភាពបសដ្ឋកិច្ច និងការងារទតរូវោន
្របងកហីតបដ្យមូ�និធិបនះ ដដ�នលឹងរ តួមចំដណកដ�់ការស្ារបសដ្ឋកិច្ចរ្រស់រដ្ឋ។ មិនមាន 
ការ្រង់ថ ល្ៃ្័រណណកម្ចហីរ្រស់រដ្ឋកនោុងអំឡុងបព�ទោំ ន្ោំ ដំ្ូរងបទ ប�ហីយការគំាតទកម្មវធិហីបកាសិកាបែហីមរប
ស់រែ្ឋ California នរឹងត្រូវបធវហីឲ្យរែ្ឋចំណាយត រ្ឹមជាមធ្យម្ិចជាង $5 ែុល្្រ បុ៉បណាណ ះសតមាប់មនុ
ស្សមា្ន ក់ជាបរៀងរាល់ឆ្្នំ ។
ធាន្នូវតមាលៃ ភាពនិងទំនតួ�ខុសទតរូវយ៉ាង�មាត់ចត់។  អនោកទតរួតពិនិត្យទំនតួ�ខុសទតរូវថន
រដ្ឋ California ជាទ្រធានថនគណៈកមាមា ការទតរួតពិនិត្យទំនតួ�ខុសទតរូវ�ិរញញាវត្ថុព�រ
ដ្ឋ ដដ�ពិនិត្យបឡហីងវញិនូវសវនកមមាដដ�ឯករាជ្យ �ិរញញាវត្ថុ ថនវទិយាសា្ថ នផ្�់មូ�និធិ។ 
វទិយាសា្ថ នបនះអនុបលាមតាមចបា្់រ Open Meetingរ្រស់រដ្ឋ California ចបា្់រ Public 
Records Act និងចបា្់រកំដណទទមង់នបយាោយ។
ជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ា លក្ខខណ្ឌ បផ្សងៗនិងការរងរបួសនានា កំពុងកា្់បនថាយអាយុជហីវ ិ្  ប�ហីយបធវហីឲ្យតបជាជន 
California រាប់ពាន់ល្ននាក់ចំណាយបលហីន្្សុខភាព។ បយហីងត្រូវដ្បនតាការវនិិបោគរបស់បយហីង 
ការអភិវឌ្ឍការពយាបាលបកាសិកាបែហីម បែហីម្ហីបលហីកកម្ពស់សុខភាព និងកា្់បនថាយទុក្ខលំបាករបស់ប្
រជាជន California រាប់ល្ននាក់។
បោះប ន្ោ ត គំាទទ/ទ្រ្ំង បៅថ ង្ៃទហី 14  វាអាចសប្ងារ ះជហីវ ិ្ របស់អ្នក ឬជហីវ ិ្ របស់នរណាមា្ន ក់ដែ
លអ្នកតសឡាញ់។  www.YESon14.com

ANTONI RIBAS, M.D., Ph.D., ទ្រធាន
សមាគមន៍ទសាវទជាវជំងឺមហារកីអាបមរកិ
CYNTHIA E. MUÑOZ, Ph.D., MPH, ទ្រធាន
សមាគមន៍ជំងឺទលឹកបន្មដផអែមអាបមរកិ - Los Angeles

ROBERT A. HARRINGTON, M.D., ទ្រធាន
មហាវទិយា�័យបវជ្ជសាទស ្សក�វទិយា�័យ Standford 
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សណំ�ើ

14
★  សេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ14  ★

★  ការស្លតីយត្រសៅនឹងសេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ14  ★

អនោកទសាវទជាវបវជ្ជសាទសដ្ដ�ឈនោះពានរងាវ ន់ណូដ្រ� បវជ្ជ្រណិ្ត និង 
អង្ការតស៊ាូមតិទំាង 70 ោនសិកសាអំពហីសំបណហី ទ្រ.មតិ 14 និងជទម រុញឲ្យបោះប ន្ោ តគំាទទ។
• ការទសាវទជាវបកាសិកាបដហីមគឺជាដផនោកសំខាន់មតួយថនការបជឿនប�ឿនដផនោកបវជ្ជ
សាទស ្ដដ�កំពុងរកប�ហីញរ្រកគំប�ហីញថនថានោំ ពយាោ� និងការពយាោ�ប�ហីជំងឺ 
និងការរងរ្រតួសដដ�មិនអាចពយាោ�ោន ន្បព�្រច្ចុ្រ្បននោ។
• វទិយាសា្ថ នសុខាភិោ�ជាតិស�រដ្ឋអាបមរកិ (NIH) ោនស�ការជាមតួយវទិយាសា្ថ នផ្�់មូ�និធិស្
រាវទជាវ បកាសិកាបដហីមរ្រស់រដ្ឋ California បដហីម្បហីពបនលៃឿនការពយាោ� បដ្យសារដតកំណត់ទតាបជាគ
ជ័យរ្រស់រ្រស់រដ្ឋ California។
• ការផ្�់្វកិាទសាវទជាវសទមា្់រថានោំ ពយាោ� និងការពយាោ�្មាហីៗ គឺមកពហី្័រណណកម្ចហី 
មិនដមនមកពហីពន្ធបទ។ ការចំណាយជាមធ្យមបៅរដ្ឋបសមាហីនលឹងតិចជាង $5 សទមា្់រ មនុស្សមានោ ក់ 
ជាបរៀងរា�់ ន្ោំ  បដ្យមិនមានការ្រង់ទោក់បៅរដ្ឋរ�ូតដ�់ ន្ោំ  2026 ដដ�ជា ន្ោំ ទហី 6 ថនការស្ារ
បសដ្ឋកិច្ចរ្រស់រដ្ឋរដ្ឋ California។
• ថានោំ ពយាោ� និងការពយាោ�្មាហីៗទំាងបនះ អាចជតួយស្ារសុខភាព និងកាត់្រន្ថយថ ល្ៃបដហីមប�ហីការ
ដ្ទំាសុខភាពសទមា្់រទ្រជាជន California។
• ្វកិារដ្ឋ California គឺមានសារសំខាន់ណាស់។ ការផ្�់្វកិាពហីទហីទក រុង Washington, DC 
គឺមិនអាចទ្រមាណទុកជាមុនោន និងមិនអាចបជឿទុកចិត្ោនបទ។
ទក រុមអនោកទ្រ្ំងមិនបអហីបពហីនលឹងរយៈបព�រា្់រ ន្ោំ ថនភាពរកីចបទមហីនរ្រស់វទិយាសា្ថ នផ្�់ជំនតួយ ការរ តួម 
ទំាងការរកប�ហីញដផនោកបវជ្ជសាទសជ្ាង 2,900 ករណហី  និងការសាក�្បងពយាោ�ដដ�អនុម័ត
បដ្យ FDA ទំាង 92 ករណហី  និងការទទតួ�ោនពិនទាុខ្ពស់ពហីគណៈកមាមា ធិការទតរួតពិនិត្យទំនតួ�ខុស 
ទតរូវ�ិរញញាវត្ថុរ្រស់ទ្រជាជន ដដ�ដលឹកនំ្បដ្យអនោកទតរួតពិនិត្យថនរដ្ឋ California។
ការជទម រុញការស្ារការងារបសដ្ឋកិច្ចបឡហីងវញិ — ទ្រវតិ្សាទសដ្ដ�ោនលាតទតដ្ង
មជ្ឈមណ្� Schaeffer សទមា្់របគា�នបយាោយសុខភាព និងបសដ្ឋកិច្ច 
ថនសាក�វទិយា�័យរដ្ឋ California ខាងត្បតួង ោនបចញរោយការណ៍ ន្ោំ  2019 ដដ�
្រញ្្ជ ក់ពហីទោក់ចំណូ�្មាហីរា្់ររយលានដុលាលៃ រ ទោក់សទមា្់រជទម រុញដផនោកបសដ្ឋកិច្ចចំនតួន 
$10.7 ពាន់លានដុលាលៃ រ និងការងារ្មាហីៗរា្់រពាន់ការងារ ដដ�្របងកហីតបដ្យមូ�និធិ 

បកាសិកាបដហីមរ្រស់រដ្ឋ California។ ទ្រវតិ្សាទសប្នះ្រង្ាញនូវសំបណហី ទ្រ.មតិ 14 នលឹង្រ
ង្ាញនូវការជទម រុញការស្ារការងារបសដ្ឋកិច្ចបឡហីងវញិ
គំាទទបដ្យអង្ការតស៊ាូមតិទំាង 70 សាក�វទិយា�័យ California 
និងអនោកវទិយាសាទសជ្ាបទចហីនន្ក់ រ តួមមាន៖  សមាគមន៍ទសាវទជាវជំងឺមហារកីអាបមរកិ 
• សមាគមន៍ជំងឺទលឹកបន្មដផអែមអាបមរកិ • អង្ការដផនោកជំងឺមហារកីឈាម និងជំងឺមហារកីកូនកណុ្រ 
(Leukemia & Lymphoma Society) • មូ�និធិទសាវទជាវទលឹកបន្មដផអែមអនហីតិជន (Juvenile 
Diabetes Research Foundation) • ស�គមន៍ជំងហី ALS, Golden West Chapter 
• CURE—ព�រដ្ឋរ តួ្ររ តួមគានោ សទមា្់រការទសាវទជាវប�ហីជំងឺឆ្តួតទជរូក (Citizens United for 
Research in Epilepsy) • អង្ការ One Mind • មូ�និធិសទមា្់រកងវះភាពសា៊ាំ បៅនលឹងជំងឺ 
(Immune Deficiency Foundation) • �តួសពហីទ្របភទ I • ច�ន្ថនជំងឺបភលៃចភាលៃំ ងរ្រស់ទស្ហី 
(Women's Alzheimer's Movement) • Alzheimer’s Los Angeles  
• មូ�និធិសទមា្់រជំងឺខវិន Christopher & Dana Reeve • Cystic Fibrosis Research, 
Inc. • មូ�និធិដផនោកជំងឺរលាកសន្លៃ ក់ (Arthritis Foundation) • មូ�និធិជំងឺបកាសិកាទក
�មមានរាងកបណដ ៀវថនរដ្ឋ California • មូ�និធហីទ្រយុទ្ធទ្រ្ំងភាពខាវ ក់ (Foundation for 
Fighting Blindness) • មូ�និធហីជំងឺបអដស៍ទហីទក រុង San Francisco (San Francisco AIDS 
Foundations)។
បោះប ន្ោ ត គំាទទ/ទ្រ្ំង បៅថ ង្ៃទហី 14  វាអាចសប្ងារ ះជហីវ ិ្ របស់អ្នក ឬជហីវ ិ្ របស់នរណាមា្ន ក់ដែល
អ្នកតសឡាញ់។
TODD SHERER, Ph.D., CEO (ទ្រធានន្យកទ្រតិ្រតត្ិ)
មូ�និធិទសាវទជាវជំងឺញ័រសរថសសាច់ដំុ Michael J. Fox 
LAWRENCE GOLDSTEIN, Ph.D., សាទស្ាចារ្យកតិ្យស
មជ្ឍមណ្�ទសាវទជាវជំងឺបភលៃចភាលៃំ ងសាមា រតហីរ្រស់ Shiley—Marcos

សាក�វទិយា�័យរដ្ឋ California, ទហីទក រុង San Diego 
TRACY GRIKSCHEIT, M.D., ទ្រធានដផនោកវះកាត់កុមារ
មនទាហីរបពទ្យកុមារទហីទក រុង Los Angeles 

បយហីងមិនអាចខ្ជះខា្ជ យ�ុយរា្់រពាន់លានោនបទ
បៅពាក់កណ្ា�ថនវ្ិរតិ្បសដ្ឋកិច្ច ដដ�្រញ្្និកមមាភាពកំពុងបកហីនបឡហីង ជាមតួយគានោ នលឹងកងវះ្វកិា
រា្់រពាន់លានបន្ះ បយហីងមិនមាន�ុយបដហីម្បហីដុតបចា�បទ។
បយហីងមិនអាចថ��កការផ្�់�ុយ $5 ពាន់លានដ�់អនោកគំាទទ14 ដដ�កំពុងបធវហីការបសនោហីសំុបន្ះបទ។
ប�ហីយ្រដន្ថមប�ហី្វកិាជិត $3 ពាន់លាន ដដ�ទហីភានោ ក់ងាររដ្ឋោនចំណាយកនោុងរយៈបព�ជាង  
15  ន្ោំ កនលៃងមកបនះ — បដ្យ�ទ្ធផ�មិន�អែបន្ះបទ។
្រន្ទា ្់រពហី “ការវភិាគសុហីជបទរៅ” អំពហីការចំណាយរ្រស់ទហីភានោ ក់ងាររដ្ឋ ដដ�ដចកជំនតួយដដ�បទ្រហីទលឹក្រ្
រាក់រា្់រពាន់លានប�ហីយ សារព័ត៌មាន San Francisco Chronicle ោនបធវហីការសននោិដ្្ឋ ន 
ថា៖ “បជាគជ័យថនការទទតួ�ទោក់ចំណូ� បដ្យមិនោនរពំលឹងទុកមិនោនបកហីតបឡហីងបទ” មានដត 
ការពយាោ�ដដ�អនុម័តបដ្យស�ព័ន្ធមតួយចំនតួនតូច្ុ៉របណាណ ះោនផ្�់ជា�ទ្ធផ�។
កំុបជឿប�ហីចំនតួនថន “ផ�្៉រះពា�់ខាងដផនោកបសដ្ឋកិច្ច” ពហីអនោកគំាទទថនសំបណហី ទ្រជា.មតិ 14.
ជារ តួម “ផ�្៉រះពា�់បន្ះ” រ តួមមាន៖
ទោក់ជំនតួយជាង $100 លានបៅឲ្យទក រុម�៊ាុនឯកជន ដដ�មានសានោ ក់ការបៅតាម្រណ្ារដ្ឋ 
បផ្សងបទៀត។
ទោក់ប្រៀវត្សជាង $2.4 លានកា�ពិមតួយទសវត្សកនលៃងមក ឲ្យបៅ អនុតបធាន ទក រុមទ្រលឹកសាភិោ� 
បទរៅបម៉ាង ដដ�ជាអតហីតអនោកចបា្់ររដ្ឋ California ដដ�មិនដមនជាបវជ្ជ្រណិ្ត ឬអនោកវទិយាសាទស្
ដផនោកបវជ្ជសាទស។្
�តួសប�តុបពក។
សំបណហី ទ្រ.មតិ 14 ផ្�់មូ�និធិដ�់ការយិាធិ្របតយ្យដដ�មាន្រញ្្ធងៃន់ធងៃរ
អនោកខលៃះោនបចាទសតួរអំពហី “សុចរតិភាព និងឯករាជ្យភាព” រ្រស់ទហីភានោ ក់ងាររដ្ឋ ដដ�មានតតួន្ទហីទតរួត
ពិនិត្យ្វកិាទំាងបនះ។
គណ:កមមាការ Little Hoover ោនដ្ក់បឈាមា ះបលាក Robert Klein ដដ�ជាអតហីតទ្រធានទក រុម 
ទ្រលឹកសាភិោ�រ្រស់ទហីភានោ ក់ងារបនះថាជា “អនោករងការបកាះបៅចំបពាះការអំពាវន្វឲ្យមានទំនតួ�ខុស
ទតរូវ្រដន្ថមបទៀត។”
មជ្ឈមណ្�សទមា្់រសង្ម និងបសបណទិក បៅកនោុងទហីទក រុង Berkeley ោនសននោិដ្្ឋ នថា គាមា នកំ�ុ
សណាមតួយបៅកនោុងការផ្តួចបផ្ហីមរកបកាសិកាបដហីម ទតរូវោនបដ្ះទសាយបៅកនោុងសំបណហី ទ្រ.មតិ 

 14 បទ ជាការពិតណាស់ ពតួកបគោនសននោិដ្្ឋ នថា ្រញ្្គឺរតឹដតធងៃន់ធងៃរជាងបនះ។

អនោកបផ្សងអាចបធវហីការងារបនះោនទ្របសហីរជាង
វទិយាសា្ថ នសុខាភិោ�ជាតិផ្�់ជំនតួយ $1.5 ពាន់លានកនោុងមតួយ ន្ោំ  បដហីម្បហីផ្ត់ផ្ង់្វកិាដ�់ 
ការទសាវទជាវទ្របភទដូចគានោ ។ 
វនិិបយាគិនឯកជន និងទក រុម�៊ាុនដថទបទៀត រ តួមទំាងទក រុម�៊ាុនជាបទចហីនបៅរដ្ឋ California ោន
ទ្រលឹងដទ្រងយ៉ាងខាលៃំ ងកនោុងការបទ្រហីបកាសិកាបដហីមបដហីម្បហីពយាោ�ជំងឺ - បដ្យបទ្រហីមូ�និធិឯកជន 
មិនដមនជាទោក់ពន្ធបទ។
ប�ហីយមិនទតរូវ្ំរភាន់បដ្យការផ្�់ជំនតួយមតួយចំនតួនតូច ដដ�ទហីភានោ ក់ងារបនះោនបធវហី កនោុងរយៈ 
បព�្ុ៉រន្មា នដខចុងបទកាយបនះ ដ�់អនោកទសាវទជាវដដ�កំពុងទសាវទជាវ COVID-19។ 
វាគឺជាការ្ុ៉រន្៉រងជាក់ដសង្—្រន្ទា ្់រពហីចំណាយ�ុយរា្់រពាន់លានប�ហីអាទិភាពបផ្សងបទៀត—
បដហីម្បហីដលឹកនំ្អនោកបោះប ន្ោ តទំាងខុស បៅកនោុងពាក់កណ្ា�ថនជំងឺរាតតបាតបនះ។
សំបណហី ទ្រ.មតិ 14 មាន័យថាអទតាពន្ធខ្ពស់ ការ្រញ្ឍ្់រការងារ —ឬទំាងពហីរ
សូមអានបសចក្ហីសបង្ខ្រដដ�បៅជិតបនះ ដដ�ដកទសង់ការោ៉ន់សាមា នបដ្យអនោក 
វភិាគនិតិ្រញញាតិ្គាមា ន ្រក្ស ព័ន្ធ៖ “ថ ល្ៃចំណាយរ្រស់រដ្ឋចំនតួន $7.8 ពាន់លាន 
បដហីម្បហីសងផ្្ច់ទោក់បដហីម ($5.5 ពាន់លាន) និង ការទោក់ ($2.3 ពាន់លាន) 
ដដ�ជា្់រប�ហី្័រណណ្ំរណុ�។”
ការទូទាត់សងសំបណហី ទ្រ.មតិ 14 ចំនតួន $7.8 ពាន់លានអាចមានន័យថាជាការ្របងកហីនពន្ធដ៏ធំ
មតួយ—ចំបព�ដដ�បសដ្ឋកិច្ចកំពុងធាលៃ ក់ចុះ។
ឬការ្រញ្ឍ្់រការងារគិលានុ្រដ្្ឋ ករា្់រពាន់អនោក និងអនោកមានសានោ ថដបផ្សងបទៀត ដដ�្ំរបពញការងារ
ពិតទោកដកនោុងការបធវហីឲ្យរដ្ឋ California ជារដ្ឋដដ�មានសុខភាព�អែ។
បោះប ន្ោ តមិនគំាទទប�ហីសំបណហី ទ្រ.មតិ 14. 
បយហីងមិនអាចចាយវាយបដ្យខ្ជះខា្ជ យ�ុយរា្់រពាន់លានោនបទ
VINCENT FORTANASCE, M.D.
PATRICK JAMES BAGGOT, M.D.



15

22  |  ចំណងជ�ើង និងជេចក្ើេជងខេប / ការវភិាគ

សណំ�ើ បង្កើនបបភពមូលនិធិសបរាប់សាលាង�ៀនសាធា�ណៈ មហាវទិ្យាល័យសហគមន៍ 
និ្ងសវាកម្ម�ដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា ន ងដ្យផ្លា ស់ប្ូ�កា�វាយតមមលាពន្ធ�បស់បទ្ព្យសម្បត្ិ
ពាណិជ្ជកម្ម និ្ឧសសាហកម្ម ។ កា�ង្្ើមបបជាសិទ្្ធវិងិសាធនកម្ម�ដឋាធម្មនុញ ្ញ ។15

ចំណ្ងជើ្ និ្ងសចក្ើសង្ខេបជា្លាូវកា� ង�ៀបចំងដ្យអគ្គងមធាវ ី

ជើវបបវត្ិ
ទ្រព្យសម្បត្តិពន្ធរដ្ឋា ភតិបាលមូលដ្ឋា ន។ បណ្ដា ទើកក រុង 
California ជោនធើ សាលាជរៀន និងមណ្ឌ លពិជេេៗ  
(ដូចជាមណ្ឌ លការពារអគ្ើភ័យ) កបមូលពន្ធកទព្យេម្បតិ្ពើ
ម្ចា េ់កទព្យេម្បតិ្ផ អ្ែកជលើតមមលៃមនកទព្យេម្បតិ្របេ់ពួកជគ។ 
ពន្ធកទព្យេម្បតិ្ជកើនជ�ើងកបម្ណ $65 ពាន់លាន ជរៀងរាល់
ឆ្នាំ េកម្ប់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នទំាងជនះ។ ជារមួ កបផែល 60 
ភាគរយមនពន្ធកទព្យេម្បតិ្ បានជៅជលើបណ្ដា ទើកក រុង ជោនធើ 
និងមណ្ឌ លពិជេេៗ។ 40 ភាគជ្សេងជទៀតបានជៅជលើសាលាជរៀន 
និងមហាវទិយាល័យេែគមន៍។ ចំផណកទំាងជនះគឺខុេគ្នា កនាុងជោ
នធើខុេគ្នា ។ 
ទ្រព្យសម្បត្តិរមួមាន ដី អគារ គទរឿងយន្ នតិងគទរឿងបរកិ្ខា រ។ 
ពន្ធកទព្យេម្បតិ្អនុវត្ជៅជលើកទព្យេម្បតិ្ជាជកចើន 
កបជភទ។ ដើ និងអគ្រជាប់ពន្ធ។ អា�ើវកម្មជ្សេងៗក៏កតរូវប
ង់ពន្ធកទព្យេម្បតិ្ជលើវត្ុជ្សេងជទៀតភាគជកចើនផដលពួក
ជគជាម្ចា េ់។ ជនះរាប់បញចាូលទំាងជកគឿងបរកិាខេ រ ជកគឿងយន្ 
កំុព្ូយទ័រ និងជកគឿងេង្ហា រមឹ។ ជយើងជៅវត្ុទំាងជនះ 
“ជកគឿងបរកិាខេ រអា�ើវកម្ម។” 
គតីវកិ្កយបទតពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិទតរូវបានរណនាដូចគមដេច?  វកិ្ក
យបកតពន្ធកបចំាឆ្នាំ របេ់ម្ចា េ់កទព្យេម្បតិ្នើមួយៗ គឺជេ្មើជៅ
នឹងតមមលៃកទព្យេម្បតិ្របេ់ពួកជគផដលជាប់ពន្ធគុណនឹងអករា
ពន្ធកទព្យេម្បតិ្របេ់ពួកជគ។ ជាធម្មរាអករាពន្ធអចលនកទព្
យរបេ់ម្ចា េ់កម្មេិទ្ធិគឺ 1.1 ភាគរយ។ 
តមមលៃដីនតិងអគារជាប់ពន្ធរឺផ អ្ែកគលីតមមលៃក្រ្រតិញគដីម។ 
កនាុងឆ្នាំ ផដលដើមួយកផនលៃង ឬអគ្រមួយខនាងកតរូវបានទិញ ជា

ធម្មរាតមមលៃផដលជាប់ពន្ធរបេ់វាគឺជាតមមលៃការទិញរបេ់វា។ 
រាល់ឆ្នាំ បន្ទា ប់ពើជពលជន្ះមក តមមលៃផដលជាប់ពន្ធរបេ់កទព្យ
េម្បតិ្គឺកតរូវបានមលតកមរូវ េកម្ប់អតិ្រណ្ជដ្យជកើនដល់ 
2 ភាគរយ។ ជៅជពលកទព្យេម្បតិ្កតរូវបានលក់មដាងជទៀត 
តមមលៃជាប់ពន្ធរបេ់វាគឺកតរូវបានកំណត់ជ�ើងវញិជៅតមមលៃទិ
ញថ្មើរបេ់វា។ តមមលៃជាប់ពន្ធមនដើ និងអគ្រភាគជកចើនគឺតិច
ជាងតមមលៃផដលពួកជគអាចកតរូវបានលក់េកម្ប់។ ជនះគឺជដ្
យសារផតតមមលៃផដលកទព្យេម្បតិ្ភាគជកចើនអាចលក់បាន 
គឺជកើនជ�ើងរែ័េជាង 2 ភាគរយកនាុងមួយឆ្នាំ ។
តមមលៃគទរឿងបរកិ្ខា រអាជីវកម្មជាប់ពន្ធរឺផ អ្ែកគលីចំនួនម ល្ៃ
បុ៉ណ្ណា ផដលវាអាចលក់បាន។ មិនដូចដើ និងអគ្រជកគឿង 
បរកិាខេ រអា�ើវកម្មគឺកតរូវបានបង់ពន្ធផ អ្ែកជលើតមមលៃមថលៃបុ៉ណ្ណា  
ផដលវាអាចលក់បានកនាុងមថងៃជនះ។
គោនធីនានាទរប់ទរងពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ។ អនាកវាយតមមលៃ
របេ់ជោនធើកំណត់ពើតមមលៃកទព្យេម្បតិ្ផដលជាប់ពន្ធ។ 
អនាកកបមូលពន្ធជោនធើ ជចញវកិ្កយបកតជៅឲ្យម្ចា េ់កទព្យេម្
បតិ្។ សាវនករជោនធើផចកចាយកបាក់ចំណូលពន្ធជៅឲ្យរដ្ឋា
ភិបាលមូលដ្ឋា ន។ ទូទំាងរដឋា ជោនធើន្ន្ចំណ្យកបផែល 
$800 លាន រាល់ឆ្នាំ ជលើេកម្មភាពទំាងជនះ។

សំងណើ
ពន្ធដី នតិងអគារពាណតិ ជ្ជកម្ម នតិងឧសសាហក
ម្មផ អ្ែកគលីតមមលៃម ល្ៃបុ៉ណ្ណា ផដលវាទតរូវអាចលក់
បាន។ វធិានការជនះតកមរូវឲ្យដើ និងអគ្រពាណិ�្ជកម្ម 
និងឧេសាែកម្ម (បន្ទា ប់ពើជនះេំជៅយ៉ងសាមញ្ញជា 

• បជង្កើនកបភពមូលនិធិេកម្ប់សាលាជរៀនកកមិត K-12 
មហាវទិយាល័យេែគមន៍ និងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ជដ្
យតកមរូវឲ្យម្នការយកពន្ធជលើកទព្យេម្បតិ្ពាណិ�្ជ
កម្មនិងឧេែកម្ម ជដ្យផ អ្ែកជលើតមមលៃទើ្សារបចចាុប្បននា 
ជាជាងតមមលៃទិញ ។

• ជលើកផលងពើការផ្លៃ េ់បូ្រពន្ធ៖ កទព្យលំជៅដ្ឋា នដើកេិកម្ម 
និងម្ចា េ់កទព្យេម្បតិ្ពាណិ�្ជកម្ម និងឧេសេែកម្មផដលម្
នតមមលៃបញចាូលគ្នា ចំនួន $3 លាន ឬតិចជាងជនះ ។ 

• ការ្្ល់មូលនិធិអប់របំផនម្ណ្មួយ នឹងបំជពញការធាន្
មនការ្្ល់មូលនិធិសាលាផដលម្នកសាប់ ។ 

• ជលើកផលងអា�ើវកម្មោនា តតូចឲ្យរចួពើពន្ធកទព្យេម្បតិ្
ផ្ទា ល់ខលៃួន ។ េកម្ប់អា�ើវកម្មដមទជទៀត ្្ល់ការជលើក 
ផលងចំនួន $500,000 ។

ងសចក្ើសង្ខេបមនកា�បា៉ា ន់បបរាណ�បស់អ្នកវ ិ
ភាគចបាប់ស្ើពើ្ លប៉ាះពាល់សា�ងពើពន្ធ�បស់�ដឋា 
និ្�ដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា ន ៖
• បជង្កើនពន្ធកទព្យេម្បតិ្ជលើអចលកទព្យពាណិ
�្ជកម្មទំាងឡាយណ្ ផដលម្នតមមលៃជលើេពើ 
$3 លាន ជដ្យ្្ល់ឲ្យរដឋាភិបាលមូលដ្ឋា ន 
និងសាលាជរៀននូវមូលនិធិថ្មើ ផដលម្នទឹកកបាក់ពើ  
$6.5 ពាន់លាន ជៅ $11.5 ពាន់លាន ។

កា�វភិាគងដ្យអ្នកវភិាគអ្្គនើតបិញ ្ញត្ិ

អត្ថប្រមនវធិានក្រគនះអាចរកគ�ីញគៅគលីគរហ្ំរព័ររដឋាគលោធតិក្រគៅ  
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“ពាណិ�្ជកម្ម”) បង់ពន្ធ ផ អ្ែកជលើតមមលៃមថលៃបុ៉ណ្ណា ផដលវាអា
ចលក់បាន �ំនួេឲ្យតមមលៃទិញជដើមរបេ់វា។ ការផ្លៃ េ់បដាូរ
ជនះកតរូវបានដ្ក់�ំនួេជដ្យចាប់ជ ដ្ាើមកនាុងឆ្នាំ  2022។ កា
រផ្លៃ េ់បដាូរមិនចាប់ជ ដ្ាើមមុនឆ្នាំ  2025 េកម្ប់កទព្យេម្
បតិ្ផដលកតរូវបានជកបើជដ្យអា�ើវកម្មជៅរដឋា California 
ផដលបំជពញបានរាមវធិានជាក់លាក់ន្ន្ និងម្ននិជយ�ិត 
50 ន្ក់ ឬតិចជាងែនាឹង។ ដើលំជៅដ្ឋា ន និងដើកេិកម្មបន្គិត
ពន្ធផ អ្ែកជលើតមមលៃទិញជដើមរបេ់វា។
ទ្រព្យសម្បត្តិតមមលៃទាបជាងមួយចំនួនមតិនទតរូវបានរាប់បញ្ូល។ 
ការផ្លៃ េ់បដាូរជនះមិនអនុវត្ ជបើម្ចា េ់ម្នដើ និងអគ្រពាណិ�្ជកម្មតមមលៃ 
$3 លាន ឬតិចជាងែនាឹងជៅកនាុងរដឋា California (កតរូវបានមលតកមរូវ
េកម្ប់អតិ្រណ្ជរៀងរាល់ពើរឆ្នាំ មដាង)។ កទព្យេម្បតិ្ទំាងជនះបន្គិ
តពន្ធផ អ្ែកជលើតមមលៃទិញជដើមរបេ់វា។ 

ក្ត់បន្ថយពន្ធគលីគទរឿងបរកិ្ខា រអាជីវកម្ម។ វធិានការជនះ
កាត់បនយ្តមមលៃជាប់ពន្ធគឺជកគឿងបរកិាខេ ររបេ់អា�ើវកម្មនើ
មួយៗបាន $500,000 ជដ្យចាប់ជ ដ្ាើមកនាុងឆ្នាំ  2024។ 
អា�ើវកម្មតិចជាង $500,000 មនជកគឿងបរកិាខេ រ មិនបាច់បង់ព
ន្ធអ្ើជ�ើយជលើទំនិញទំាងជន្ះ។ ពន្ធកទព្យេម្បតិ្ទំាងអេ់ជលើ
ជកគឿងបរកិាខេ រអា�ើវកម្ម គឺកតរូវបានលុបជចាលេកម្ប់អា�ើវកម្ម
ជៅរដឋា California ផដលបំជពញបានរាមវធិានជាក់លាក់ន្ន្ 
និងម្ននិជយ�ិត 50 ន្ក់ ឬតិចជាងែនាឹង។ 

ឥទ្្ធពិលមនសា�ងពើពន្ធ
ពន្ធគកីនគ�ីងគលីដី នតិងអគារពាណតិ ជ្ជកម្ម។ ម្ចា េ់ដើ 
និងអគ្រពាណិ�្ជកម្មភាគជកចើន ផដលម្នតមមលៃជលើេពើ 
$3 លាន នឹងកតរូវបង់ពន្ធកទព្យេម្បតិ្ខ្ពេ់ជាង។ ផតម្ចា េ់កទព្
យេម្បតិ្ខលៃះកនាុងចំជណ្មម្ចា េ់កទព្យេម្បតិ្ទំាងជនះបុ៉ជណ្ណា ះ នឹ
ងចាប់ជ ដ្ាើមបង់ពន្ធខ្ពេ់ជាងកនាុងឆ្នាំ  2022 ។ កតឹមឆ្នាំ  2025 
ម្ចា េ់កទព្យេម្បតិ្ទំាងជនះភាគជកចើននឹងបង់ពន្ធខ្ពេ់ជាង។ 
ជដ្យចាប់ជ ដ្ាើមកនាុងឆ្នាំ  2025 ពន្ធជលើកទព្យេម្បតិ្េរបុចាប់ពើដើ 
និងអគ្រពាណិ�្ជកម្ម កបផែលនឹងម្នចំនួន $8 ពាន់លានដល់ 
$12.5 ពាន់លាន ខ្ពេ់ជាងឆ្នាំ ភាគជកចើន។ តមមលៃកទព្យេម្បតិ្ពា
ណិ�្ជកម្មអាចផ្លៃ េ់បដាូរជាជកចើនពើមួយឆ្នាំ ជៅមួយឆ្នាំ ។ ជនះម្នន័
យថាចំនួនពន្ធកទព្យេម្បតិ្ជកើនជ�ើង ក៏អាចផ្លៃ េ់បដាូរជកចើនពើមួយ
ឆ្នាំ ជៅមួយឆ្នាំ ផដរ។ 
បានក្ត់បន្ថយពន្ធគលីគទរឿងបរកិ្ខា រអាជីវកម្ម។ ពន្ធកទព្យេ
ម្បតិ្ជលើជកគឿងបរកិាខេ រអា�ើវកម្ម កបផែលនឹងម្នបើបួនរយលា
នដុលាលៃ រទាបជាងរាល់ឆ្នាំ ។ 
ទបាក់ផដលបានកំណត់គដ្យផ�កគដីម្ីបបង់ម ល្ៃចំណ្យមនវិ
ធានក្រគនះ។ វធិានការជនះកតរូវបានកំណត់កបាក់ជដ្យផ�ក 

េកម្ប់មថលៃចំណ្យជ្សេងៗផដលបជង្កើតជ�ើងជដ្យវធិានការ
ជនះ។ ជនះរាប់បញចាូលទំាងការ ដ្ាល់ ទបាក់បីបួនរយលានដុលាលៃ រ
កុ្ងមួយឆំ្្ ជៅដល់បណ្ដា ជោនធើ ជដើម្បើបង់កបាក់ជលើមថលៃចំណ្
យមនការបំជពញវធិានការជនះ។ វធិានការជនះនឹងបជង្កើនចំនួនកា
រង្រផដលអនាកវាយតមមលៃរបេ់ជោនធើជធ្ើ និងអាចតកមរូវឲ្យផ្លៃ េ់បដាូ
រជលើរជបៀបផដលពួកជគជធ្ើការង្ររបេ់ពួកជគ។ ជោនធើន្ន្អា
ចម្នមថលៃចំណ្យពើវធិានការជនះ មុនជពលកបាក់ថ្មើអាចរកបាន
េកម្ប់កគបដណដា ប់ជលើមថលៃចំណ្យទំាងជនះ។ រដឋានឹង ដ្ាល់កមចាើដ
ល់ជោនធើន្ន្ជដើម្បើកគបដណដា ប់ជលើមថលៃចំណ្យដំបូងទំាងជនះ 
រែូតទាល់កបាក់ចំណូលពន្ធកទព្យេម្បតិ្ថ្មើគឺអាចម្ន។ 
មូលនតិធតិ ្្មីសទមាប់រដ្ឋា ភតិបាលមូលដ្ឋា ន នតិងសាលាគរៀន។ 
ជារមួ កបាក់ $6.5 ពាន់លាន ដល់ $11.5 ពាន់លាន កនាុ
ងមួយឆ្នាំ ជលើពន្ធកទព្យេម្បតិ្ថ្មើនឹងបានជៅដល់រដ្ឋា ភិបា
លមូលដ្ឋា ន។ 60 ភាគរយនឹងបានជៅដល់បណ្ដា ទើកក រុង 
ជោនធើ និងមណ្ឌ លពិជេេៗ។ ចំផណកទឹកកបាក់របេ់ទើកក រុង 
ជោនធើ ឬមណ្ឌ លពិជេេនើមួយៗ ផ អ្ែកជលើវត្ុមួយចំនួន 
រមួម្នចំនួនទឹកកបាក់ពន្ធថ្មើៗ ផដលបានបង់ជដ្យអចល
នកទព្យពាណិ�្ជកម្មកនាុងេែគមន៍ជន្ះ។ រដ្ឋា ភិបាលមិនទំា
ងអេ់ជន្ះជទនឹងកតរូវបានធាន្ពើកបាក់ថ្មើជនះ។ រដ្ឋា ភិបាល 
ខលៃះកនាុងតំបន់�នបទអាចបញចាប់ជដ្យោតបង់កបាក់ ជដ្
យសារផតពន្ធជលើជកគឿងបរកិាខេ រអា�ើវកម្មទាបជាង។ 40 
ភាគជ្សេងជទៀត នឹងបជង្កើនមូលនិធិេកម្ប់សាលាជរៀន 
និងមហាវទិយាល័យេែគមន៍។ ចំផណកកបាក់របេ់សាលាជរៀន 
ឬមហាវទិយាល័យេែគមន៍នើមួយៗ គឺភាគជកចើនផ អ្ែកជលើចំនួ
នេិេសេជកចើនបុ៉ណ្ណា  ផដលពួកជគម្ន។ 

ចលូងមើល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សបរាប់បញ្ជើ មនគណៈ 
ករា្ម ធិកា� ដដលបង្កើតង�ើ្ ជាចម្ប្ងដើម្បើគំាបទ្ 

ឬជំទាស់វធិានកា�ងនះ។

ចលូងមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ងដើម្បើចលូងបបើអ្នក�មួប�ចិ្ចា កទានកពំលូៗទំា្  

10 �បូ សបរាប់ គណៈកម្មកា� ។ 

បបសិនងបើអ្នកច្់បានចបាប់ចមល្ា មនអត្ថបទ្ងពញងល
ញមនវធិានកា��ដឋាងនះ សមូទ្�ូស័ព្ទមក�ដឋាងលខាធិកា� 

តាមងលខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាចអុើដម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ងហើយចបាប់ចមល្ា មួយនឹ្ 
បត រូវបានង្ញើងៅអ្នកងដ្យឥតគតិម្លា។

បណ្កើនបបភពមលូនធិិសបរាប់សាលាណ�ៀនសាធា��ៈ មហាវទិ្យាល័យសហគមន៍
 និ្ ណសវាកម្ម�ដ្ឋា ភបិាលមលូដ្ឋា ន ណដ្យផ្លា សប់្�ូកា�វាយតមមលាពន្ធ�បសប់ទ្ព្យសម្បត្ិ

ពា�ិជ្ជកម្ម និ្ ឧសសាហកម្ម ។ កា�ណ្្ើមបបជាសទិ្្ធវិណិសាធនកម្ម�ដឋាធម្មនញុ ្ញ ។

សណំ�ើ

15
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សណំ�ើ បណ្ កើនបបភពមលូនធិិសបរាប់សាលាណ�ៀនសាធា��ៈ មហាវទិ្យាល័យសហគមន ៍
និ្ ណសវាកម្ម�ដ្ឋា ភបិាលមលូដ្ឋា ន ណដ្យផ្លា សប់្�ូកា�វាយតមមលាពន្ធ�បសប់ទ្ព្យសម្បត្ ិពា�ិជ្ជកម្ម និ្ ឧសសាហកម្ម ។ កា�ណ្្ើមបបជាសទិ្្ធវិណិសាធនកម្ម�ដឋាធម្មនញុ ្ញ ។15

★  ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ15  ★

★  ការណ្លហីយ្រដិណសធណ�ហីទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ15  ★

សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ ពលរដ្ឋ CALIFORNIA ទំាងអស់នឹង្រង់បរាក់ណលហីការណកហីនណឡហីងពន្ធណលហី 
អចលនបទព្យ ដ៏ណបចហីន្ំរផុតកុ្ងប្រវតិ្សាបសរ្ដ្ឋ!
និយាករណ៍ការការពាររ្រស់ សំណណហី ប្រជាមតិ 13

សំណណហី ប្រជាមតិ 13 ដាក់កបមិតកំណណហី នពន្ធណលហី អចលនបទព្យ បតឹម 2% ប្រចំាឆំ្្ ណដាយផ្ដល់នូវ 
ភាពបរាកដប្រជាដល់ម្ចា ស់ផ្ទះ និងអាជហីវកម្មខ្្តតូច ដដលពួកណេអាចលលលក្រង់ពន្ធរ្រស់ពួកណេកុ្
ងណពលអនាេតរាន។ អ្កតសូ៊មតិនូវសំណណហី ប្រជាមតិ 15 សារភាពថា ពួកណេនឹងតាមដាន ពហីណបកា
យការការពាររ្រស់សំណណហី ប្រជាមតិ 13 សបម្្់រពន្ធផ្ទះ្រន្ា្់រ។ ណនទះម្នន័យថាពន្នឹង ណកហីតណឡហីង
ជាលំដា្់រសបម្្់រម្ចា ស់ផ្ទះ! 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ ្រណងកហីនល ល្ៃចំណាយរស់ណៅរ្រស់ណយហីង និងណ វ្ហីឲ្យអសមភាពបរាក់ចំណូលកា
ន់ដតអាបកក់ណឡហីង
បរាក់រា្់រពាន់លានណលហីពន្ធខ្ពស់នឹងបតរូវរានណផ្រណៅឲ្យអាជហីវកម្មខ្្តតូចរ្រស់ California 
កុ្ងទបមង់លនជា ការ ណកហីនណឡហីង ល ល្ៃឈ្លួ ដដល្រងំ្ឲ្យអាជហីវកម្មនានាដដលកំពុងដតដុនដា្រ្រញ្ឈ្់រ
និណយាជិត និងណឡហីងល ល្ៃ។ ល ល្ៃចំណាយខ្ពស់ជាងសបម្្់រមូ្្រអាហារ និងតបមរូវការប្រចំាល ល្ៃ្៉រទះពាល់ 
ពួកណយហីងទំាងអស់ និងបក រុមបេរួសារដដលម្នបរាក់ចំណូលទា្រខ្លៃំ ង្ំរផុត។ ណយហីងមិនអាចលលលក 
ចំណាយរានណលហីការណកហីនណឡហីងល ល្ៃចំណាយរស់ណៅរ្រស់ណយហីងណឡហីយ។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ មិនរានណដាទះបសាយវ្ិរតិ្្វកិា្រចចាុ្រ្បន្រ្រស់ណយហីងណឡហីយ សំណប្រជាមតិ 
15 នឹងមិនណដាទះបសាយឱនភាព្វកិាណៅល ង្ៃណនទះណឡហីយ។ អ្កវភិាេនហីតិ្រញ្ញត្ិគ្្ម ន្រក្ស

ពួក និយមនិយាយថា មូលនិ្ិភាេណបចហីននឹងមិនបតរូវរានផ្ល់ជូន រហូតដល់ឆំ្្ 2025 ។ 
្រដនថែមណលហីសណនទះ សម្េមរ្រស់ អ្កវាយតលមលៃ California និយាយថា សំណណហី ប្រជាមតិ 15 
នឹងេិតល ល្ៃណបចហីនជាង $1 ពាន់លាន កុ្ងការអនុវត្ ដដលម្នន័យថាជាការកាត់្រនថែយកាន់ដតណបចហីន 
ឮជាងមុនណៅណលហីកញចា្់រ្វកិារជាតិ ដដលបតរូវរានរតឹ្រណឹ្ងរចួណៅណហហីយ។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ ការដឹកនំាខុស និងកងវទះខ្តការទទួលខុសបតរូវ
អ្ក តសូ៊មតិសំណណហី ប្រជាមតិ 15 និយាយថាវាេឺអំពហីបរាក់កាន់ដតណបចហីនសបម្្់រការអ្់ររ ំ្ុ៉រដន្សឹងដត 
70% លនបរាក់ពន្ធមិនរាន ណៅដល់សាលាណរៀនណឡហីយ។ អ្កនណយារាយអាច្រដងវរបរាក់ពន្ធរដា្ឋ ភិរា
លមូលដា្ឋ នសបម្្់រណគ្ល្ំរណងដលទណទៀត េឺដូចគ្្ណៅនឹងអវហីដដលពួកណេកំពុងណ វ្ហីជាមួយពន្ធ 
ឧស្ម័នអុហីចឹងដដរ។ 
ណរាទះណឆ្្តជំទាស់ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ។ www.NOonProp15.org 
JON COUPAL, ប្រធាន 
សម្េមអ្ក្រង់ពន្ធ Howard Jarvis 
ALICE HUFFMAN, ប្រធាន 
សនិ្សហីទ NAACP រដ្ឋ California 
BETTY JO TOCCOLI, ប្រធាន 
សម្េមអាជហីវកម្មខ្្តតូច California

ណយហីងទំាងអស់គ្្នឹងម្នភាពប្រណសហីរជាងមុន ណៅណពលដដលបេ្់រគ្្្រង់ចំដណកពន្ធស្
ណមហីៗ គ្្ រ្រស់ពួកណេ។ ្ុ៉រដន្រដ្ឋ California កំពុងផ្ដល់បរាក់រា្់រពាន់លានដុលាលៃ រណលហីការ្ំរដ្រ
កពន្ធអចលនបទព្យ ណៅណលហីសាជហីវកម្្ម ូធារ។ ទឹក់បរាក់រា្់រពាន់លានទំាងណនទះអាចណប្រហីជំនួ
សឲ្យការណដាទះបសាយជាមួយនឹងការណកហីនណឡហីងនូវ ភាពអសម្ម៌ ភាពបកហីបកជាអចិល្តន្យ៍ 
ភាពអត់ការងារណ វ្ហី លំណៅដា្ឋ នដដលម្នតលមលៃហួសប្រម្ណ ភាពគ្្ម នផ្ទះសដម្បង 
និងសាលាណរៀនដដលខវទះមូលនិ្ិ។
ខណៈណពលដដលសាជហីវកម្មដ៏្ូរធារ្ំរផុតណជៀសវាង ការទូទាត់ចំដណកណស្មហីភាពរ្រស់ពួកណេ សាលា
ណរៀនរ្រស់ណយហីងម្នថ្ាក់ណរៀនដដលចណងអៀត្ំរផុតកុ្ងប្រណទស និង្រណា្ដ សហេមន៍មូលដា្ឋ នរ្រស់ណយហី
ងេឺកំពុងដតតសូ៊ណ ល្ៃហីយត្រនឹងផល្៉រទះពាល់ COVID-19។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 េឺជាកំដណទបមង់ណស្មហីភាពមួយ និងម្នតុល្យភាពដដល៖ 
• ្រញ្ឈ្់រល្ិបចណេចពន្ធបស្រចបា្់រណលហីអចលនបទព្យ ដដលផ្ដល់អតថែប្រណយាជន៍ដល់សាជហីវកម្្ម ូរធារ 
• កាត់្រនថែយពន្ធណលហីអាជហីវកម្មតូចៗ
• ទាមទារណឡហីងវញិនូវបរាក់រា្់រពាន់លានដុលាលៃ រ ណដហីម្បហីណ វ្ហីវនិិណយាេណលហីសាលាណរៀន 
និង្រណា្ដ សហេមន៍មូលដា្ឋ នរ្រស់ណយហីង។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹង៖ 
បញ្ឈប់ល្ចិបគចពន្ធតសបចបាប់៖ សាជហីវកម្្ម ូរធារណជៀសពហីការវាយតលមលៃណឡហីងវញិណដាយជួល 
ណមធាវ ីនិងេណណនយ្យករពន្ធដដលម្នតលមលៃណសវាខ្ពស់ ណដហីម្បហីណកងប្រវញ័ចាណេចពន្ធបស្រចបា្់រ។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ្រញ្ឈ្់រល្ិបចណេចពន្ធបស្រចបា្់រណដាយតបមរូវឲ្យវាយតលមលៃអចលនបទព្យ 
ពាណិជ្ជកម្ម អនិវាសជនបស្រតាមតលមលៃទហីផសារបតឹមបតរូវ។ 
• កំពុល លនអចលនបទព្យ អនិវាសជនដ៏ម្ន តលមលៃ្ំរផុត 10% ណស្ហីរ 92% 
លនអចលនបទព្យសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណនទះ។ 
មិនប៉ះពាល់ែល់ម្ចា ស់ផ្ះ និងអ្នកជួលផ្ះបឡហីយ៖ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណលហីកដលងចំណពាទះ 
អចលនបទព្យនិវាសជនទំាងអស់ បក រុមប្រតិ្រតិ្ការពាណិជ 13 ណពញណលញសបម្្់រម្ចា ស់ផ្ទះ 
និងអ្កជួល។ 
កា្់បន្ថយពន្ធបលហីអាជហីវកម្្ម លូចៗ៖ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ការពារអាជហីវកម្មតូចៗ 
និងកាត់្រនថែយពន្ធរ្រស់ពួកណេណដាយ៖ 
• ណលហីកដលងចំណពាទះ អាជហីវកម្មដដលណ វ្ហីប្រតិ្រតិ្ការណៅផ្ទះ និង្រណា្ដ អាជហីវកម្មដដលម្នតលមលៃ 
$3,000,000 ឬតិចជាងអចលនបទព្យពាណិជ្ជកម្មនិវាសជន
• ណដាយកាត់្រនថែយពន្ធអចលនបទព្យផ្្ល់ខលៃួនលនអាជហីវកម្មណលហីណបេឿង្ររក្ិារ ម៉្សុហីនកំុព្ូយទ័រ 
និងចលនបទព្យតំាងភា្ជ ្់រ។ 
ស្ដា រសម្ុល្យបឡហីងវញិចំបពាះពន្ធបលហីអចលនតទព្យ ៖ ចា្់រតំាងពហីសំណណហី ប្រជាមតិ 13 រាន
អនុម័តពន្ធណលហីអចលនបទព្យរ្រស់និវាសជនរានណកហីនណឡហីងយ៉ាងេំហុកពហី 55% ដល់ 72% 

ណហហីយចំដណកពាណិជ្ជកម្មនិវាសជន រានធាលៃ ក់ចុទះ។ ទនឹ្មនឹងណនទះដដរណយហីងកំពុងទូទាត់ណបចហីនជាង
ណលហីកលបមការផ្កពិន័យ និងពន្ធដលទណទៀត។ សំណណហី ប្រជាមតិ 
15 រកសាតុល្យភាពណឡហីងវញិនូវម្បតដា្ឋ ននានា។ 
បបងកហីនមលូលនិធិសតម្ប់ស្លាបរៀន និងមហាវទិយាល័យស�គមន៍៖ រាល់មណ្ឌ លសាលាណរៀន និង 
មហាវទិយាល័យសហេមន៍នហីមួយៗ នឹងទទួលរានមូលនិ្ិ្រដនថែមណលហី និងណលហីសពហីការធានាមូលនិ្ិ
ដដលម្នបសា្់រ។ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 មូលនិ្ិណៅណដាយផ្្ល់ណៅកាន់ការអ្់ររ ំណហហីយអ្កនណយា
រាយរដ្ឋមិនអាចដកវាណចញរានណឡហីយ។ 
វនិិបោគបលហីកម្មករនិបោជិ្ចំាបាច់ និងបសវាកម្មមលូលោឋា ន៖ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ផ្ដល់សហេម
ន៍មូលដា្ឋ ននូវ្នធានដដលបតរូវការជាខ្លៃំ ង ដូណច្ទះណសវាកម្មចំារាច់ និងកម្មករនិណយាជិតជួរមុខអាច
ណ ល្ៃហីយត្រណៅនឹងការប្រឈម្រចចាុ្រ្បន្ និងណរៀ្រចំសបម្្់រវ្ិរតិ្នាណពលអនាេត មិនថាណភលៃហីងណ្ទះលបព 
ជមងៃឺរាតតបាត ឬណបគ្ទះរញ្ជួយដហីណនាទះណទ។ 
គំាតទសមភាពបសែឋាកិចចា និងពលូជស្សន៍៖ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណ វ្ហីឲ្យបរាកដថាសាលាណរៀននានា
ដដលម្ន តបមរូវការខ្លៃំ ង្ំរផុតទទួលរានជំនួយណបចហីន្ំរផុត និងផ្ដល់សហេមន៍មូលដា្ឋ ននូវ្
នធានដដលបតរូវការជាចំារាច់ ណដហីម្បហីណដាទះបសាយជាមួយផល្៉រទះពាល់មិនណស្មហីគ្្លនជមងៃឺកូវដី-19 
ភាពគ្្ម នការងារណ វ្ហី និងល ល្ៃលំណៅដា្ឋ នណលហីសហេមន៍ដដលម្នពណ៌សម្ុបរខុសគ្្។ 
ផដាល់អាទិភាពែល់្ម្្ភាព និងទំនួលខុសត្រូវបពញបលញ ណដាយតបមរូវឲ្យសាលាណរៀន និងរដា្ឋ ភិរា
លមូលដា្ឋ ន្រង្ាញជាសាធារណៈនូវបរាក់ចំណូល្្មហីៗទំាងអស់ដដលពួកណេទទួលរាន និងរណ្រៀ្រដដ
លបរាក់ទំាងណនាទះបតរូវរានចំណាយ។ 
ការពារែហីកសិកម្ម៖ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 មិនណ វ្ហីការផ្លៃ ស់្រ្ដូរណៅណលហីចបា្់រដដលម្នបសា្់រដដលជទះឥ
ទ្ធិពលណលហីពន្ធដារ ឬការអភិរកសានូវដហីកសិកម្មណឡហីយ។ 
ណយហីងមិនអាចលលលកចំណាយណលហីអាជហីវកម្មតាម្ម្មតារានណឡហីយ។ សំណណហី ប្រជាមតិ 
15  រកសាតុល្យភាពណឡហីងវញិនូវម្បតដា្ឋ នណផ្សងៗណដាយ្រញ្ឈ្់រល្ិបចណេចពន្ធបស្រចបា្់រ 
និងគំ្បទសាលាណរៀនរ្រស់ណយហីង សហេមន៍មូលដា្ឋ ន និងអាជហីវកម្មខ្្តតូច។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ឈានមួយជំហានដ៏្ំណៅរកអនាេតលអប្រណសហីរសបម្្់រពលរដ្ឋ California 
ទំាងអស់។ វាបតរូវរានដាក់ណលហីសនលៃឹកណឆ្្តណដាយហតថែណលខ្រ្រស់អ្កណរាទះណឆ្្តជាង 1,700,000 
ដដលចង់ឲ្យសាជហីវកម្្ម ូរធារ្រង់ល ល្ៃចំដណកណស្មហីភាពរ្រស់ពួកណេ។ 
សូម្រដនថែមសំណឡងរ្រស់អ្កណៅកាន់សំណឡងរ្រស់ពួកណេ៖ ណរាទះណឆ្្តគំ្បទសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ។ 
TONY THURMOND, អ្កណមហីលការខុសបតរូវការអ្់ររសំាធារណៈរដ្ឋ California 
JACQUELINE MARTINEZ, ប្រធាននាយកប្រតិ្រតិ្
Latino Community Foundation 
SASHA CUTTLER, េិលានុ្រដា្ឋ យិកាសុខ្ភិរាលសាធារណៈ
បកសួងសុខ្ភិរាលសាធារណៈ San Francisco
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★  ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ15  ★

★  ការណ្លហីយ្រដិណសធណៅណ�ហីទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ15  ★

សំណណហី ប្រជាមតិ 15 េឺជាកំដណទបមង់ណស្មហីភាពមួយ និងម្នតុល្យភាពដដល៖ - ្រញ្ឈ្់រល្ិប
ចណេចពន្ធបស្រចបា្់រលនពន្ធណលហីអចលនបទព្យដដលផ្ដល់អតថែប្រណយាជន៍ដល់សាជហីវកម្្ម ូរធារ - 
កាត់្រនថែយពន្ធអាជហីវកម្មខ្្តតូច - មិន្់រទះពាល់ដល់ម្ចា ស់ផ្ទះ និងអ្កជួល - ទាមទារណឡហីងវញិនូវបរា
ក់រា្់រពាន់លានដុលាលៃ រសបម្្់រសាលាណរៀន និងសហេមន៍មូលដា្ឋ ន 
រដ្ឋ California បតរូវដតចាត់វធិានការទំាងណនទះឥឡូវណនទះណដហីម្បហីរកសាសុវតថែិភាពអនាេតលអប្រណសហីរមួយ
សបម្្់រណយហីងទំាងអស់គ្្។ 
ម្ចា ស់បទព្យសម្បតិ្អាជហីវកម្មល ល្ៃ្ំរផុត 10% ដដល្ូរធារ ទទួលនូវផល 92% 
ពហីបរាក់ចំណូលលនសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណនទះ។ 
អ្កតសូ៊មតិសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ បេរូ្រណបងៀន េិលានុ្រដា្ឋ យិកា ម្ចា ស់អាជហីវកម្មខ្្តតូច ្ុរពវជិត អ្
កតសូ៊មតិលំណៅដា្ឋ នតលមលៃសមរម្យល្មម និងអង្គការសហេមន៍ដដលចង់្រញ្ឈ្់រល្ិបចណេចពន្ធបស្រច្
រា្់រលនពន្ធសាជហីវកម្ម និងរកសាតុល្យភាពណឡហីងវញិនូវម្បតដា្ឋ ននានា។ 
អ្កជំទាស់សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ សាជហីវកម្មដដល្ូរធារ និងអ្កវនិិណយាេណបរៅរដ្ឋដដលពយាយាម្រន្
្ំរពានពន្ធរ្រស់ពួកណេណដាយណប្រហីបរាស់តិចនិច្ំរភ័យណដហីម្បហីណ វ្ហីឲ្យភាន់បចលំ្រញ្្ណនទះ។ 
ចូរអានវធិានការណនទះសបម្្់រខលៃួនអ្កផ្្ល់ និងចងចំាថា សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖  
• ដ្ទំាសំណណហី ប្រជាមតិ 13 ណពញណលញសបម្្់រម្ចា ស់ផ្ទះ និងអ្កជួល។ • កាត់្រនថែយព
ន្ធណលហីអាជហីវកម្មខ្្តតូច និងណលហីកដលងជាពិណសសណលហីអាជហីវកម្មណៅផ្ទះទំាងអស់ និងណលហីក
ដលងអាជហីវកម្មខ្្តតូចដដលម្នតលមលៃ $3,000,000 ឬតិចជាងណលហីបទព្យសម្បតិ្អាជហីវក
ម្ម។ • ធានារាននូវតម្លៃ ភាព និងការទទួលខុសបតរូវ ណដាយតបមរូវឲ្យម្នការ្រង្ាញជាសា
ធារណៈណពញណលញនូវបរាក់ចំណូល្្មហីទំាងអស់ និងរណ្រៀ្រដដលពួកវាបតរូវរានចំណាយ។ 

•  រកសាដដនកំណត់ 1% ទា្ររ្រស់សំណណហី ប្រជាមតិ 13 ដូណច្ទះពន្ធណលហីបទព្យសម្បតិ្អាជហីវក
ម្មរ្រស់រដ្ឋ California នឹងណៅដតណបកាមរដ្ឋភាេណបចហីន។ 
សិកសា្រដនថែមណៅ scaretactics15.org។ 
ណៅណពលណយហីងកសាងណឡហីងវញិពហីការ្ំររាត់ជមងៃឺកូវដី-19 និងណរៀ្រចំសបម្្់រការប្រឈមខ្ងមុខ អា
ជហីវកម្មតាម្ម្មតានឹងមិនណ វ្ហីដូណច្ទះណឡហីយ។ វាេឺជាណពលដដលណយហីងវនិិណយាេណលហីអាជហីវកម្មខ្្តតូច 
សិស្ស បក រុមបេរួសារដដល្ូរធារ និងសងាក ត់ម្នសុវតថែិភាព។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 េឺជាកំដណទបមដដលម្នតុល្យភាពមួយ ដដល្រញ្ឈ្់រល្ិបចណេចពន្ធបស្រចបា
្់ររ្រស់សាជហីវកម្មដដលទទួលផលប្រណយាជន៍ 10% កំពូល និងសា្ដ រណឡហីងវញិនូវបរាក់រា្់រពាន់លាន
សបម្្់រសាលាណរៀន និងសហេមន៍រ្រស់អ្ក—ណរាទះណឆ្្តគំ្បទសំណណហី ប្រជាមតិ Prop. 15 ។ 
E. TOBY BOYD, ប្រធាន
សម្េមបេរូ្រណបងៀនរដ្ឋ California 
CAROL MOON GOLDBERG, ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្កណរាទះណឆ្្តជាបស្ហី 
TARA LYNN GRAY, ប្រធាននាយកប្រតិ្រតិ្
សភាពាណិជ្ជកម្ម Fresno Metro Black 

សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹងជាការណកហីនណឡហីងពន្ធណលហីអចលនបទព្យ ប្រចំាឆំ្្ណបចហីន្ំរផុតកុ្ងប្រវតិ្សាបសរ្
ដ្ឋ CALIFORNIA—ណឡហីងរហុតដល់ $12.5 ពាន់លានកុ្ងមួយឆំ្្! 
ការណកហីនណឡហីងដ៏សណម្បហីមរ្រស់សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណលហីពន្ធអចលនបទព្យប្រចំាឆំ្្ នឹងម្នផល្៉រទះ
ពាល់ណសដ្ឋកិចចាយ៉ាង ង្ៃន់ ង្ៃរ្ំរផុតសបម្្់រពលរដ្ឋ California ម្្ក់ៗ េឺចា្់រពហីអាជហីវកម្មខ្្តតូច 
និងអ្កណប្រហីបរាស់ រហូតដល់កសិករ និងម្ចា ស់ផ្ទះ។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 និរាករណ៍ការការពារអ្ក្រង់ពន្ធកុ្ងសំណណហី ប្រជាមតិ 13

ការការពារអ្ក្រង់ពន្ធរ្រស់សំណណហី ប្រជាមតិ 13 រានរកសាពន្ធណលហីបទព្យសម្បតិ្ឲ្យអាចម្នតលមលៃតលមលៃ
សមរម្យល្មមរានណដាយដាក់ហួសកបមិត្រនិ្ចណលហីពន្ធបទព្យសម្បតិ្ និងដាក់កបមិតកំណណហី នប្រចំាឆំ្្ 
ណដាយផ្ដល់ជូនអ្ក្រង់ពន្ធនូវភាពបរាកដប្រជា ដដលពួកណេអាចលលលក្រង់ពន្ធណលហីអចលនបទព្យ 
រ្រស់ពួកណេរានឥឡូវណនទះ និងណៅកុ្ងណពលអនាេត។ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 លុ្រណចាលភាពបរាកដ្រ្
រជាណនាទះសបម្្់រអ្ក្រង់ពន្ធរា្់រលាននាក់។ 
•  “សំណណហី ប្រជាមតិ 15 េឺជាការេបម្មកំដហងណដាយផ្្ល់ណៅដល់ម្ចា ស់ផ្ទះ។ អ្កតសូ៊មតិការ
ណកហីនណឡហីងពន្ធរានសារភាពណដាយណ្រហីកចំហថា ណនទះេឺបគ្ន់ដតជាជំហានដំ្ូរងកុ្ងការដកណចញទំា
ងបស រុងនូវសំណប្រជាមតិ 13 ដដលអ្កណរាទះណឆ្្តរានអនុម័តឲ្យ្រញ្ឈ្់រពន្ធណលហីអចលនបទព្យ 
ដដលណកហីនណឡហីងបសឺតៗ។”—Jon Coupal តបធាន សម្គមអ្នកបង់ពន្ធ Howard Jarvis 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណ វ្ហីឲ្យណកហីនណឡហីងល ល្ៃរស់ណៅរ្រស់ណយហីង 
ការណកហីនណឡហីងពន្ធរ្រស់ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹង្រណងកហីនល ល្ៃចំណាណលហីអវហីបេ្់រយ៉ាងដដលប្រជា
ជនទិញ រា្់រ្រញចាូលទំាងណបេឿងណទស ណប្រងឥន្ធនៈ ណសវាសាធារណៈ ការដ្ទំាណៅណពលល ង្ៃ 
និងការដ្ទំាសុខភាព។ 
•  “បក រុមបេរួសារជាណបចហីនបតរូវរានណចញពហីសងាក ត់រ្រស់ពួកណេ ណដាយសារដតល ល្ៃចំណាយណលហីការរស់ណៅ
ណកហីនណឡហីងហួសប្រម្ណ។ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹង្រណងកហីនល ល្ៃចំណាយណលហីការរស់ណៅសបម្្់រពលរ
ដ្ឋ California ណឡហីងរហូតដល់ $960 ណហហីយនឹងណ វ្ហីឲ្យ្៉រទះពាល់ដល់្រណា្ដ សហេមន៍ដដលម្នបរា
ក់ចំណូលទា្រ។”—Alice Huffman តបធាន សន្និសហីទ NAACP រែឋា California 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ្ំរផ្លៃ ញការងារ និងអាជហីវកម្មខ្្តតូច 
ពលរដ្ឋ California បរំាពហីរលាននាក់ណ វ្ហីការឲ្យអាជហីវកម្មខ្្តតូច។ ពលរដ្ឋ California រា្់រលាននា
ក់កំពុងដាក់ពាក្យសបម្្់រភាពអត់ការងារណ វ្ហី និងសថែិតកុ្ងហានិភ័យលនការរាត់្រង់អវហីៗបេ្់រយ៉ាង។ 
គ្្ម នអវហីណឡហីយកុ្ងសំណប្រជាមតិ 15 ្រញ្ឈ្់រពន្ធពហីការបតរូវរានដាក់ណៅណលហីម្ចា ស់ផ្ទះលនអាជហីវកម្មខ្្ត
តូច។ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹងណ វ្ហីឲ្យវ្ិរតិ្ណសដ្ឋកិចចាកាន់ដតអាបកក់ណឡហីង ណដាយ្ំរផ្លៃ ញអាជហីវកម្មខ្្ត
តូចរា្់រ្រញចាូលទំាងណភាជនហីយដា្ឋ ន ហាងកាត់សក់ និងហាងណរាកអុ៊តសងៃួតកុ្ងសងាក ត់រ្រស់ណយហីង។ 

•  “អាជហីវកម្មខ្្តតូចភាេណបចហីនជួលអចលនបទព្យ ដដលពួកណេណ វ្ហីប្រតិ្រតិ្ការ។ ពន្ធណលហី
បទព្យសម្បតិ្ខ្ពស់ជាងរ្រស់សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ពន្ធណលហីអចលនបទព្យ ណកហីនណឡហីងខ្ពស់ 
ម្នន័យថា ណពលណាមួយ ណយហីងនឹងដលងម្នលទ្ធភាពជួលវា។ ”—Jot Condie តបធាន 
សម្គមបភាជនហីយោឋា ន California 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ្រណងកហីនពន្ធសបម្្់រកសិករជាបេរួសារ ដដល្រណា្ដ លឲ្យម្នល ល្ៃចំណាយណកហីនណឡហី
ងខ្ពស់ណលហីមូ្្រអាហារ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹង្រណងកហីនពន្ធណលហីអចលនបទព្យ ណលហីកសិដា្ឋ ន រា្់រ្រញចាូលទំាងជបង រុក ណបេឿងណ វ្ហី
ពហីទឹកណដាទះណគ្ណរាងចបកដំណណហី រការ និងសូម្បហីដតដផលៃណឈហី និងបគ្្់រណដហីមណឈហី។ 
•  “កសិករជាបេរួសារដដលរងការឈឺចា្់រពហីសំណណហី ប្រជាមតិ 15 និងណយហីងទំាងអស់គ្្នឹង្រញចា្់រ
ណដាយបតរូវ្រង់ល ល្ៃការចំណាយខ្ពស់ជាងសបម្្់រណបេឿងណទស រមួទំាងទឹកណដាទះណគ្ សុ៊ត និងសាច់។” 
—Jamie Johansson, តបធាន, ការោិល័យស�ព័ន្ធកសិោឋា ន California 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 កងវទះការ ទទួល ខុសបតរូវ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹងេិតល ល្ៃពហីអ្ក្រង់ពន្ធ $1 ពាន់លានណរៀងរាល់ឆំ្្ណលហីការចំណា
យការយិាល័យ ណហហីយអ្កនណយារាយអាចចំណាយបរាក់ចំណូលពហីពន្ធណលហីអចលនបទ
ព្យ ណលហីអវហីមួយដដលពួកណេបតរូវការ រមួទំាងល ល្ៃចំណាយរដ្ឋរាល អ្កប្ឹរកសាណយា្រល់ខ្ងណបរៅ 
និង្រង់ល ល្ៃណកហីនណឡហីង។ 
•  “សំណណហី ប្រជាមតិ 15 អនុញ្្ញ តឲ្យ អ្កនណយារាយ្រដងវរ បរាក់ចំណូល ពន្ធដ៏ខ្ពស់ណៅណលហី អវហីមួ
យណផ្សងដដលជាការចង់រានរ្រស់ពួកណេ ដូចណៅនឹងអវហីដដលពួកណេកំពុងដតណ វ្ហីជាមួយពន្ធឧស្ម័នអុហី
ចឹង។”—Marilyn Markham សម្ជិកតក រុមតបរឹកសាភិបាល សម្ព័ន្ធអ្នកគំាពារមនុស្សចាស់ជរារែឋា 
California

អ្កឯករាជ្យ អ្កប្រជា្ិ្រណតយ្យ និងអ្កសាធារណរដ្ឋយល់បពម—
ណរាទះណឆ្្តជំទាស់ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ។ 
ឥឡូវណនទះវាមិនដមនជាណពលដដលបតរូវ្រណងកហីនពន្ធណលហីអចលនបទព្យ កុ្ងរដ្ឋ CALIFORNIA ណឡហីយ។ 
ROBERT GUTIERREZ, ប្រធាន 
សម្េមអ្ក្រង់ពន្ធរដ្ឋ California 
ALICE HUFFMAN, ប្រធាន 
សនិ្សហីទ NAACP រដ្ឋ California 
BETTY JO TOCCOLI, ប្រធាន 
សម្េមអាជហីវកម្មខ្្តតូច California 
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សណំ�ើ អនុញ្ញា តឲ្យមានចម្ រុះភាព ជាកត្តា ្ួយក្ងុការសមម្ចចិតតាម�ើការងាររដ្ឋ 
ការអប់រំ និងការសមម្ចចិតតាម្វើការសមម្ចចិតតាម្វើកចិ ្ចសនយា ។ 
វមិោ្នក្្មការផតា�់រដ្្ឋ ្្មនុញ ញានើតបិញ ញាតតា ិ។ 16

ចំណងម�ើង និងមសចកតាើសមងខេបជាផ្លូវការ មរៀបចំមោយអគ្គម្ធាវ ី

�ើវមបវតតាិ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ និងសហព័ន្ធតមមរូវឲ្យមានការការពារសស្មើភាពគ្នា ។ 
រ ដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ និងេហព័ន្ធផ្ដល់ដល់បបជា�នទំាងអេ់នូវការ 
ការពារជេ្មើភាពគ្នា  ដដលជាទូជៅមានន័យថា បបជា�នកនាុងស្ថា នភា
ពបេជដៀងគ្នា គឺប្រូវបានបបបពរឹ្្ជលើបេជដៀងគ្នា ជបកាមចបាប់។ 
កនាុងឆ្នាំ  1996, អនាកសោះសឆ្នា តសៅរដ្ឋ California មតរូវោនហាមឃា
ត់សោយពិចារណាស�ើពូជសាសន៍ សេទ ពណ៌សម្ុរ ជនជាតិ ឬប្
រេពសដើមជាតិសាសន៍កនាុងកម្មវធិើសាធារណៈ។ កនាុងឆ្នាំ  1996, 
អនាកជបាះជឆ្នា ្ជៅរដ្ឋ California បានអនុម័្េំជណើ បបជាម្ិ 209 
ដដលបានបដនថាមដផនាកថ្មើមួយជៅជលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ—ដផនាកទើ 31 
ននមាបរាទើ I ។ ភាគថ្មើជនះជាទូជៅបានហាមឃា្់ការពិចារណាជលើពូ
�ស្េន៍ ជេទ ពណ៌េម្ុរ �នជា្ិ ឬបបេពជដើមជា្ិស្េន៍ 
កនាុង ការងារ ស្ធារណៈ ការអប់រសំ្ធារណៈ 
និងបក រុមហុ៊នជធវើកិច្ចេនយា ស្ធារណៈកនាុងរដ្ឋ California ។ 
មានការស�ើកល�ងខ្ះសៅស�ើសំសណើ មបជាមតិ 209 ។ 
អង្គភាពរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន អាចពិចារណាជលើជេទ ជៅជព
លវាចំាបាច់ជាដផនាកននបប្ិប្ិ្ការធម្មរា។ ឧទាហរណ៍ 
រដ្ឋអាចពិចារណាជលើជេទរបេ់និជោ�ិ្ ជៅជពលជប�ើេជរ ើ
េបុគ្គលិកេបមាប់ការពារជាក់លាក់ ជៅកនាុងពន្ធនាគ្ររដ្ឋ 
ដដលវាចំាបាច់េបមាប់បុគ្គលិក និងអនាកជទាេឲ្យមានជេទដូចគ្នា ។ 

បដនថាមជលើេជនះ អង្គភាពរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ នអាចពិចារណាជលើបុ
គ្គលិកលកខេណៈដដលបានបញ្ជា ក់ ជៅជពលវា្បមរូវឲ្យទទួលបា
នមូលនិធិេហព័ន្ធ។ ឧទាហរណ៍ រដ្ឋប្រូវបាន្បមរូវឲ្យកំណ្់
ជគ្លជៅេបមាប់េមាមាប្ននកិច្ចេនយា ដដលបានផ្ដល់ជៅ
ឲ្យបក រុមជាក់លាក់នានាេបមាប់គជបមាងមជធយាបាយដរឹក�ញជាូន 
ដដលបានផ្ដល់មូលនិធិជដ្យេហព័ន្ធ ដូចជាអា�ើវកម្មនានាដដល
ជាមា្ច េ់ជដ្យបេ្ើ និងបបជា�នដដលមានពណ៌េម្ុរជផសេង។ 
សំសណើ មបជាមតិ 209 ោនជះឥទ្ធិព�ស�ើសគ្�នសោោយ 
និងកម្មវធិើសាធារណៈ។ មុនជពលេំជណើ បបជាម្ិ 209 អង្គភាពរដ្ឋ 
និងមូលដ្្ឋ នមានជគ្លនជោបាយ និងកម្មវធិើដដលមានបំណងចង់ប
ជងកើនឱកាេជផសេងៗ និងជា្ំណាងេបមាប់បបជា�នដដលបាន 
បបឈមនរឹងអេមភាពជាលទ្ធផលននពូ�ស្េន៍ ជេទ ពណ៌េម្ុរ 
�នជា្ិ ឬបបេពជដើមជា្ិស្េន៍របេ់ពួកជគ។ បបជេទកម្មវធិើទំា
ងជនះជាជរឿងៗប្រូវបានជៅថាកម្មវធិើ “ចំណា្់ការជាវ�ិជាមាន”។ 
ឧទាហរណ៍ ស្កលវទិយាល័យស្ធារណៈរបេ់រដ្ឋមួយចំនួន
បានពិចារណាជលើពូ�ស្េន៍ និង�នជា្ិជាករា្ដ ជៅជពល
ជធវើជេចក្ដើេជបមចអនុញ្្ញ ្ និងបានផ្ដល់កម្មវធិើជផសេងៗជដើម ើ្
គំ្បទដល់េមិទ្ធផលេិកសារបេ់េិេសេទំាងជនាះ។ អង្គភាពរដ្ឋ 
និងមូលដ្្ឋ នមានជគ្លនជោបាយការងារ និងជប�ើេជរ ើេបុគ្គលិកថ្មើ 
ដដលមានបំណងចង់បជងកើនការ�ួលមនុេសេមានពណ៌េម្ុរខុេគ្
នា និងជាបេ្ើជេទ។ រដ្ឋក៏បានបជងកើ្កម្មវធិើជផសេងៗជដើម ើ្បជងកើនការចូល

• អនុញ្្ញ ្ឲ្យជគ្លនជោបាយេជបមចចិ្្របេ់រដ្្ឋ េិបាលជធវើការពិ
ចារណាអំពើពូ�ស្េន៍ ជេទ ពណ៌េម្ុរ ជា្ិពន្ធ ឬជដើមកំជណើ ្ 
ជដើម ើ្ជដ្ះបស្យបញ្ហា ចបម រុះភាព ជដ្យលុបជចាលមាបរា I,  
បបការ 31, ននរដ្ឋធម្មនុញ្ញននរដ្ឋ California 
ដដលបានដ្ក់បញ្ចូលជដ្យ េំជណើ  209 កនាុងឆ្នាំ  1996 ។

• ជាទូជៅ េំជណើ  209 ហាមឃា្់រដ្្ឋ េិបាលថានា ក់រដ្ឋ និង 
មូលដ្្ឋ នពើការជរ ើេជអើងបបឆំ្ង ឬការបបបពរឹ្្ជដ្យលំជអៀង 
ជៅជលើបុគ្គល ឬបក រុមមនុេសេ ជដ្យឈរជលើមូលដ្្ឋ នពូ�ស្េន៍ 
ជេទ ពណ៌េម្ុរ ជា្ិពន្ធ ឬជដើមកំជណើ ្ កនាុងដំជណើ រការការងាររដ្ឋ 
វេ័ិយអប់រ ំនិងកិច្ចេនយា ។

• មិនផ្លា េ់បូ្រចបាប់រដ្ឋ និងេហព័ន្ធ ជដ្យធានានូវការការពារជដ្យ
ជេ្មើភាពគ្នា  និងការហាមឃា្់ការជរ ើេជអើងដដលមិនបេបចបាប់ ។

មសចកតាើសមងខេបននការប៉ា ន់មបមាណរបស់អក្វភិាគចបាប់សតាើពើផ
�ប៉ាុះពា�់ោរមពើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរោ្ឋ ភបិ� ល្ូ�ោ្ឋ ន ៖
• មិនមានផលប៉ះពាល់ស្រជពើពន្ធជដ្យផ្ទា ល់ជលើអង្គភាពរដ្ឋ 
និងមូលដ្្ឋ ន ពើជបពាះវធិានការមិន្បមរូវឲ្យមានការផ្លា េ់បូ្រណា 
មួយចំជពាះជគ្លនជោបាយ ឬកម្មវធិើបច្ចុប្ននាជ�ើយ ។ 

• ផលប៉ះពាល់ស្រជពើពន្ធដដលអាចមាន អាបេ័យជលើការ
េជបមចចិ្្ជៅនថងៃអនាគ្របេ់អង្គភាពរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន 
កនាុងការអនុវ្្ជគ្លនជោបាយ ឬកម្មវធិើនានា 
ដដលពិចារណាអំពើពូ�ស្េន៍ ជេទ ពណ៌េម្ុរ ជា្ិពន្ធ 
ឬជដើមកំជណើ ្ ជៅកនាុងការវេ័ិយអប់រសំ្ធារណៈ ការងាររដ្ឋ 
និងកិច្ចេនយាស្ធារណៈ ។ ផលប៉ះពាល់ស្រជពើពន្ធទំាងជនះ 
មានភាពមិនចបាេ់លាេ់ខ្លាំ ង ។

ការវភិាគមោយអក្វភិាគអង្គនើតបិញ ញាតតាិ

អត្ថបទននវធិានការសនះអាចរកស�ើញសៅស�ើសេហទំព័ររដ្ឋស�ខាធិការសៅ  
voterguide.sos.ca.gov។

ការណោះណ ន្ោ តចងុណ្កាយដកឹនំាណោយអង្គនើតបិញ ្ញត ្ណិៅ ACA 5 (សណំ�ើ ្បជាមត ិ16)
(ដណំោះ្រាយ ជពំកូទើ 23, លក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2020)

បពរឹទ្ធេភា៖  Ayes 30 Noes 10

រដ្ឋេភា៖  Ayes 60 Noes 14
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ការវភិាគមោយអក្វភិាគអង្គនើតបិញ ញាតតា ិ បនតា

រមួនូវអា�ើវកម្ម ដដលជាមា្ច េ់កម្មេិទ្ធិជដ្យបេ្ើ និង�នជា្ិភាគ្ិ
ចកនាុងកិច្ចេនយាស្ធារណៈ។ រដ្ឋបានកំណ្់ជគ្លជៅេបមាប់េ
មាមាប្ននកិច្ចេនយារដ្ឋ ដដលប្រូវបានផ្ដល់ដល់បបជេទអា�ើវកម្មទំា
ងជនាះ។ បនាទា ប់ពើអនាកជបាះជឆ្នា ្បានអនុម័្េំជណើ បបជាម្ិ 209, 
ជគ្លនជោបាយ និងកម្មវធិើទំាងជនះប្រូវបានបញ្ឈប់ ឬដកដបប លុះ្្
រាដ្ពួកជគមានលកខេណៈេម្្ិ្បគប់បគ្ន់ េបមាប់មួយកនាុងចំជណាម
ករណើ ជលើកដលងនានា។
ចបាប់សហព័ន្ធអនុញ្្ញ តសគ្�នសោោយ និងកម្មវធិើនានាលដ�ពិ
ចារណាស�ើបុេ្គ�ិក�ក្ខណៈជាក់លាក់ សៅកនាុងការកមមិតស្សេងៗ។ 
មុនជពលេំជណើ បបជាម្ិ 209, ជគ្លនជោបាយ និងកម្មវធិើរដ្ឋ 
និងមូលដ្្ឋ នដដលបានពិចារណាជលើពូ�ស្េន៍ ជេទ ពណ៌េម្ុរ 
�នជា្ិ ឬបបេពជដើមជា្ិស្េន៍ ជៅដ្ប្រូវអនុវ្្រាមចបាប់េហ
ព័ន្ធ។ ចបាប់េហព័ន្ធបជងកើ្េិទ្ធិចំជពាះ 
ការការពារជេ្មើភាពគ្នា  ជហើយជាលទ្ធផលមានការកបមិ្ជលើការ
ជបបើននការពិចារណាទំាងជនះ។ ឧទាហរណ៍ ជបកាមចបាប់េហព័ន្ធ 
បណា្ដ ស្កលវទិយាល័យអាចពិចារណាជលើបុគ្គលិកលកខេណៈជា
ករ្ាមួយកនាុងចំជណាមករ្ាមួយចំនួន ជៅជពលជធវើជេចក្ដើេជបម
ចអនុញ្្ញ ្កនាុងកិច្ចបបរឹងដបបង ជដើម ើ្ជធវើឲ្យបរជិវណរបេ់ពួកជគកា
ន់ដ្មានភាពខុេដបលាក។ ជដើម ើ្ធានាអនុជលាមភាពរាមចបាប់េ
ហព័ន្ធ ជគ្លនជោបាយ និងកម្មវធិើទំាងជនះប្រូវដ្បំជពញបាន 
រាមលកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់នានា ដដលដ្ក់កបមិ្ការពិចារណាននបុគ្គ
លិកលកខេណៈទំាងជនះ។ លកខេខណ្ឌ ទំាងជនះគឺប្រូវបានបបម រុងទុកជដើម្
បើបងាក រការជរ ើេជអើង ដដលបំពានដល់ការការពារជេ្មើភាពគ្នា ។ ចបាប់រដ្ឋ
ក៏មានមាបរាបបឆំ្ងនរឹងការជរ ើេជអើងមួយចំនួនផងដដរ ដដលបេជដៀ
ងគ្នា នរឹងមាបរាទំាងជនាះជៅកនាុងចបាប់េហព័ន្ធ។ 
សគ្�ការណ៍ និងកម្មវធិើនានាោនបសងកើតស�ើង 
ឬោនលកលមបបនាទា ប់ពើសំសណើ មបជាមតិ 209 ។ បនាទា ប់ពើអនាកជបាះជឆ្នា
្បានអនុម័្េំជណើ បបជាម្ិ 209, អង្គភាពស្ធារណៈខលាះកនាុងរដ្ឋ 
California បានបជងកើ្ ឬបានដកដបបជគ្លនជោបាយ និ
ងកម្មវធិើនានាជដើម ើ្�ំនួេឲ្យការពិចារណាជលើបុគ្គលិកលកខេ
ណៈ ដដលមិនបានហាមឃា្់ជដ្យេំជណើ បបជាម្ិ 209 
។ ឧទាហរណ៍ ស្កលវទិយារដ្ឋជាជបចើនផ្ដល់កម្មវធិើផសេពវផសាយ 
និងគំ្បទដល់េិេសេដដលដំបូងជ�ើយ ជៅកនាុងបគរួស្ររបេ់ពួក
ជគឲ្យចូលរមួមហាវទិយាល័យ។ បរជិវណស្កលវទិយាល័យជាច្
ជរ ើនក៏ពិចារណាកដនលាង ដដលេិេសេបានចូលជរៀនថានា ក់វទិយាល័យ 
និងកដនលាងដដលពួកជគរេ់ជៅ ជៅជពលជធវើជេចក្ដើេជបមចអនុញ្្ញ ្។ 
ស្កលវទិយាល័យនានាជមើលជគ្លនជោបាយ 
និងកម្មវធិើទំាងជនះជាវធិើ កនាុងការបជងកើនភាពខុេគ្នា ជដ្យមិនបំពាន
ដល់េំជណើ បបជាម្ិ 209 ។ 

សំមណើ
�ុបសចា�ការហាមឃាត់ស�ើការពិចារណាននបុេ្គ�ិក�ក្ខ
ណៈជាក់លាក់ ស�ើការអប់រំសាធារណៈ ការការពារសាធារណៈ 
និងមក រុមហុ៊នសធវើកិច្ចសនយាសាធារណៈ។ ជបើបានអនុម័្ 
វធិានការជនះនរឹងនិរាករណ៍េំជណើ  209—ភាគ 31 ននមាបរា I  

ននរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California ។ ជនះនរឹងលុបជចាលហាម
ឃា្់ជលើការពិចារណាជលើពូ�ស្េន៍ ជេទ ពណ៌េម្ុរ 
�នជា្ិ ឬបបេពជដើមជា្ិស្េន៍ជលើការអប់រសំ្ធារណៈ 
ការងារស្ធារណៈ និងបក រុមហុ៊នជធវើកិច្ចេនយាស្ធារណៈ។ 
ជាលទ្ធផល អង្គភាពរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ នអាចបជងកើ្ជគ្លនជោបាយ 
និងកម្មវធិើជាជបចើនខុេៗគ្នា  ដរាបណាពួកវាបេបគ្នា រាមចបាប់េហ
ព័ន្ធ និងរដ្ឋដដលទាក់ទងនរឹងការការពារជេ្មើភាពគ្នា ។

ឥទ្ធពិ�ននោរមពើពន្ធ
ឥទ្ធិព�ននសារសពើពន្ធមិនផ្ទា �់ស�ើអង្គភាពសាធារណៈ។  
វធិានការជនះនរឹងមានឥទ្ធិពលននស្រជពើពន្ធមិនផ្ទា ល់ជលើអង្គភា
ពរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន ជដ្យស្រដ្វធិានការជនះនរឹងមិន្បមរូវឲ្យ
មានការផ្លា េ់ប្ដូរណាជលើជគ្លនជោបាយ ឬកម្មវធិើបច្ចុប្ននា។ 
�ំនួេមកវញិ ឥទ្ធិពលននស្រជពើពន្ធណាមួយនរឹងអាបេ័យ
ជលើ�ជបមើេ នាជពលអនាគ្ជដ្យអង្គភាពរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន 
ជដើម ើ្អនុវ្្ជគ្លនជោបាយ ឬកម្មវធិើដដលពិចារណាជលើពូ�ស្េន៍ 
ជេទ ពណ៌េម្ុរ �នជា្ិ ឬបបេពជដើមជា្ិស្េន៍ជលើការអប់រសំ្
ធារណៈ ការងារស្ធារណៈ និងការចុះកិច្ចេនយាស្ធារណៈ។ 
ឥទ្ធិព�ននសារសពើពន្ធជាសកាដា នុព�ននការអនុវត្តកម្មវធិើលដ
�មិនចបាស់លាស់ខំ្ាង។ អង្គភាពរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ នអាចជធវើជេ
ចក្ដើេជបមចមួយចំនួនណាមួយអំពើជគ្លនជោបាយ និងកម្មវធិើ 
ដដលពិចារណាជលើពូ�ស្េន៍ ជេទ ពណ៌េម្ុរ �នជា្ិ 
ឬបបេពជដើមជា្ិស្េន៍។ ជដ្យស្រដ្�ជបមើេជាក់លាក់ដដលអ
ង្គភាពរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ននរឹងជធវើ បបេិនជបើអនាកជបាះជឆ្នា ្បានអនុម័្
ជលើវធិានការជនះ គឺមិនប្រូវបានស្្គ ល់ ជនាះឥទ្ធិពលននស្រជពើពន្ធជា
េកា្ដ នុពលគឺមិនេូវជាក់លាក់។ 

ចលូ�ម ើ្� http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សមមាប់បញ្ើ ននគណៈ 
កមា្ម ្ិការ ដដ�បមងកើតម�ើងជាច្្បងមដើ្្បើគំាមទ 

ឬ�ំទាស់វធិានការមនុះ។

ចលូ�ម ើ្� http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
មដើ្្បើចលូ�មមបើអក្រ ួ្ បរចិ្្ច កទានកពំលូ�ៗទំាង  

10 រ លូប សមមាប់ គណៈក្្មការ ។ 

មបសិនមបើអក្ចង់បនចបាប់ច្ង្ននអត្ថបទមពញម�
ញននវធិានការរដ្ឋមនុះ សល្ូ ទលូរស័ព្្ទ ករដ្ឋម�ខា្ិការ 

ត្្ម�ខ (888) 345-4917 
ឬអក្អាចអុើដ ៉្ា� vigfeedback@sos.ca.gov 

ម�ើយចបាប់ច្ង្្ួយនឹង 
មត រូវបនមផញើមៅអក្មោយឥតគតិន្។្

អនញុ្្ញតឲ្យមានច្ម រះភាព ជាកត្្មយួកនោងុការសណ្មចចតិណ្លើការងាររដ្ឋ
 ការអប់រ ំនងិការសណ្មចចតិណ្្វើការសណ្មចចតិណ្្វើកចិ ្ចសនយា ។ 

វណិរា្នកម្មការផល្់រដ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញនើតបិញ ្ញត ្ ិ។ 

សណំ�ើ
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28  |  ទឡ្ហីករណ៍  ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពុម្ពបៅបលហីទំព័របនះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ប�ហីយមិនត្រូវបានពិនិ្្យរកភាពត រ្ឹមត្រូវបោយភា្ន ក់ងារផ្លូវការណាមួយបទ។ 

សណំ�ើ អនញុ្ញាតឲ្យមានចម្ រុះភាព ជាកត្តា ្យួក្ងុការសណម្ចចតិ តាណ�ើការងាររដ្ឋ
ការអប់រ ំនងិការសណម្ចចតិ តាណ្ វើការសណម្ចចតិ តាណ្ វើកចិ ្ចសនយា ។ 
វណិោ្នក្្មការផតា�់រដ្្ឋ ្ ្មនញុ ញានើតបិញ ញាត តា ិ។ 16

★  សេចក្ដីេំអាងគំាទ្រេំស�ដី  16  ★

★  ការតបតនឹងសេចក្ដីេំអាងគំាទ្រេំស�ដី  16  ★

TOM CAMPBELL: “សំណណហី ណេះេឹងអេុញ្ញា តឲ្យសាកលវទិយាល័យរដ្ឋណៅរដ្ឋ California 
ទុកសិស្សណោលណៅខាងណ្រៅ ណោយសារតតពូជសាសេ៍របស់ពួកណេ ណដហីម ហ្ីសិស្សតដល 
មាេ  ពូជសាសេ៍ណ្្សងណទៀត អាចចូលណរៀេ។ ណោះេឺខុសចបាប់ ោណពលបចុ្ប្េ្ន។ 
សាលាពាណិជ្ជកម្ម Berkeley ្តរូវបាេណេណ វ្ហីចំណាត់អា្រា ថាស្ិតណៅក្នុងចំណណា
មសាលាណរៀេល្អបំ្ុត ស្មាប់ការណ្ជហីសណរ ើសយកសិស្សជេជាតិភាេតិចមកណ វ្ហីការ 
ណ�ហីយណយហីងមិេ តដលណ្បហី្បាស់ពូជសាសេ៍ណទ។ ណយហីងក៏មិេមាេការលណម្អៀងណៅរកកូេ
ម្ាស់ជំេួយអតហីតសិស្ស ឬអ្នកេណោបាយតដរ។ ណយហីងណ ត្ោ តតណលហីលក្ខណៈសម្តតោិតតបុ៉ណ្
ណណាះ។ ណោះជារណបៀបតដលណយហីងេួរបេតោអេុវតតោ។ (ខំុ្មិេលណម្អៀងណៅរកបក្ស្បជា្ិបណតយ្យ 
ឬសាធារណៈរដ្ឋណទ។)” 
LEO TERRELL: “ខំុ្ជាមេុស្ស្ប រុសតស្កណ ្្ម  ណមធាវើសិទ្ិពលរដ្ឋអស់រយៈណពល 30 ឆ្្នំ  
ជាអ្នក្បជា្ិបណតយ្យអស់មួយជហីវតិឥឡូវណេះខំុ្ឯករាជ្យ។ សំណណហី  16 េឺជាការណបាក្បាស់ 
ណដហីម ហ្ីណ្បហី្បាស់លុយរោ្ឋ ភិបាល ណដហីម ហ្ី ្្ដល់្បណោជេ៍ដល់អ្នកចុះកិច្សេយាក្មិតខ្ពស់
តដលមាេទំោក់ទំេងត ្្នកេណោបាយ តដលេួរតតជា ‘មេុស្សមួយ្ក រុមតូច’ ឬតដលជួល 
‘មេុស្សមួយ្ក រុមតូច’ ជា្ចកណចញ។ អ្នកបង់ពេ្្តរូវបាេណ្បហីជាឈ្្ន េ់។ ទេឹ្មណេះ 
ណយហីងពិតជាមិេ ្តរូវការលណម្អៀងណៅរកពូជសាសេ៍មួយណទ ណៅក្នុងការងាររោ្ឋ ភិបាល 
ការដំណឡហីងឋាេៈ ឬការបញ្ឈប់ពហីការងារ។ ណ�ហីយស្មាប់ការអប់រ ំចូរណយហីងជួយអ្នកតដល្តរូវ
ការការអប់រ ំណោះជាជាតិសាសេ៍អវហីក៏ណោយ!” 

KALI FONTANILLA: “ឳពុករបស់ខំុ្េឺជាជេអណោតោ ្បណវសេ៍មកពហីោមហីកា បុ៉តេតោ្តរូវបាេចិ
ញ្ឹមណៅក្នុងភាព្កហី្ក ណោយមា្ដ យណមម៉ាយរបស់ខំុ្។ ប្ដហីរបស់ខំុ្េឺជាជេជាតិមិកសុហីកូ/តព

 តូរ ើកា៖ ណយហីងមាេណមាទេភាពតដលមាេជាតិសាសេ៍ច្ម រុះ។ ជាសិស្សណៅសាកលវទិយាល័យ 
California តដលមាេបរញិ្ញា ប្តណ្ចហីេណោយកិតតោិយស ខំុ្បាេបណ្ងៀេសិស្សតស្កណ ្្ម ណៅ 
Compton ណ�ហីយឥឡូវខំុ្ជួយសិស្សឡាទហីេឲ្យចូលណរៀេណៅ UC ណោយសារលក្ខណសម្តតោិ 
(ដូចខំុ្តដរ) មិេតមេណោយសារកូរាណទ! សំណណហី  16 តដលជាជំហាេថយណ្កាយោ៉ង្ំ 
េឹងប៉ះពាល់ដល់សិស្សោំងអស់ តដលណយហីងចង់ជួយ។ មិេោំបាច់បោ្បសតោង់ោរណទ! ខំុ្ចូល
ចិតតោការបណ្ងៀេបុ៉តេតោសំណណហី 16 េឹងរខំាេដល់កម្មវ ិ្ ហី K–12 ។
កំុបំដបកបំបាក់ពួកបយហីង។ បតងរួបបតងរួមពួកបយហីង។ បបាះប ្្ន ្ជំទាស់!
TOM CAMPBELL, អតហីត្ពឹទបុ្រស
Haas School of Business, University of California, Berkeley

LEO TERRELL, ណមធាវើសិទ្ិពលរដ្ឋ
KALI FONTANILLA, ្េរូបណ្ងៀេណៅសាលារដ្ឋ

គំា្ទណលហីសំណណហី  16 មាេេ័យថាឱកាសណស្មហីគា្ន ស្មាប់ពលរដ្ឋោំងអស់រស់ណៅរដ្ឋ 
California ។
ណយហីងោំងអស់គា្ន សមេឹងទទួលបាេឱកាសណស្មហីៗគា្ន  ណដហីម ហ្ីរ ើកចណ្មហីេជាមួយេឹង្បាក់ 
ឈ្នលួសមរម្យ ការងារល្អ េិងសាលាណរៀេតដលមាេេុណភាព។
ណោះបហីរស់ណៅក្នុងរដ្ឋតដលមាេភាពច្ម រុះបំ្ុតណៅក្នុង្បណទស បុ៉តេតោមេុស្សណៅតត្តរូវ
បាេ្បឈមោ៉ងខាលាំ ងខាងត ្្នកអចលេ្ទព្យ េិងអំណាចណៅក្នុងរដ្ឋ California ។ 
ណោះបហីជា្សតោហី ជាពិណសស្សតោហីតដលមាេពណ៌សម្ុរណ្្សង កំពុងណ វ្ហីការណៅជួរមុខណដហីម ហ្ីណ ល្ាហី
យតបេឹងជំងឺ COVID-19 បុ៉តេតោពួកណេមិេបាេទទួលរងាវ េ់ចំណពាះការលះបង់របស់ពួកណេ
ណឡហីយ។ ្សតោហីេួរតតមាេឱកាសណជាេជ័យដូចបុរសតដរ។
បចុ្ប្េ្ន កិច្សេយាសាធារណៈណស្ហីរតតោំងអស់ េិងការងារពាក់ព័េ្េឹងកិច្សេយា
ណោះ បាេណៅណលហី្ក រុម�ុ៊េ្ំៗ តដលដំណណហី រការណោយបុរសតស្កសវយ័ចំណាស់។ 
្សតោហីតស្កសរក្បាក់បាេ 80¢ ណៅណលហី្បាក់ដុលាលា រ។ េមាលា ត្បាក់ឈ្នលួេឺកាេ់តតអា្កក់តថម
ណទៀតស្មាប់្សតោហីតដលមាេពណ៌តស្ក េិងមា្ដ យណោល។ ជាលទ្្ ល មេុស្សលំោប់ខ្ពស់មួ
យ្ក រុមតូចអាច្បមូល ្្ដុំបាេអចលេ្ទព្យោំងអស់ ជាជាងវេិិណោេមកក្នុងស�េមេ៍វញិ។ 
សំណណហី  16 ណបហីកចំ�ឱកាសកិច្សេយាស្មាប់្សតោហី មេុស្សតដលមាេពណ៌តស្ក។
ណយហីងដឹងថាអាជហីវកម្មខា្ន តតូចេឺជា ្្អឹងខ្នងនេណសដ្ឋកិច្របស់ណយហីង។ 
បុ៉តេតោអាជហីវកម្មណៅរាម ល្ាូវ្ំៗ តដលជាកម្មសិទ្ិរបស់្សតោហីេិងមេុស្សតដលមាេព
ណ៌សម្ុរ បាេបាត់បង់ជាង $1,100,000,000 ណៅក្នុងកិច្សេយារោ្ឋ ភិបាល 
ណរៀងរាល់ឆ្្នំ ណោយសារតតចបាប់ 
បចុ្ប្េ្ន។ ណយហីង្តរូវគំា្ទអាជហីវកម្មខា្ន តតូចោំងណោះ ជាពិណសសណៅណពល 
ណយហីង កសាង ណឡហីង វញិណោយសារជំងឺ COVID-19 ។ ្ទព្យសម្តតោិេឹង្តរូវបាេវេិិណោេម
កក្នុងស�េមេ៍ណយហីងវញិ។
គំា្ទណលហីសំណណហី  16 ជួយកសាងរដ្ឋ California ឲ្យកាេ់តតខាលាំ ងណឡហីងវញិ ជាមួយេឹងឱកា
ស្តឹម្តរូវស្មាប់្េប់គា្ន ។
គំា្ទណលហីសំណណហី  16 មាេេ័យថា៖
• ការគំា្ទ្សតោហី េិង្សតោហីមាេសម្ុរតស្ក តដលបណ្មហីការងារោ៉ងណលហីសលុប 
ក្នុងោមជាអ្នកតថោំោំបាច់ ឬបុេ្គលិកជួរមុខក្នុងណពលមាេជំងឺ COVID-19

• ការព្ងហីកលទភ្ាពទទួលបាេ្បាក់ឈ្នលួរងឹមំា ការងារល្អ េិងសាលាណរៀេមាេេុណ
ភាពស្មាប់ពលរដ្ឋោំងអស់រស់ណៅរដ្ឋ California ណោយមិេេិតអំពហីណភទ ពូជសាសេ៍ 
ឬជាតិពេុ្
• ការបណងកហីតឱកាសស្មាប់្សតោហី េិងមេុស្សតដលមាេពណ៌តស្កឲ្យទទួលបាេកិច្សេយា
សាធារណៈ តដលពួកណយហីងេួរទទួលបាេ។

• ការតកលម្អលទភ្ាពទទួលបាេការអប់រំ្ បកបណោយេុណភាព ោំងសាលាណរៀេមណតតោយ្យ
រ�ូតដល់ថា្ន ក់ទហី 12 េិងឧតតោមសិកសា ស្មាប់កូេៗោំងអស់តដលរស់ណៅក្នុងរដ្ឋ របស់រដ្ឋ 
California

• ការោត់វធិាេការបងាក រការណរ ើសណអហីង េិងធាោេូវឱកាសណស្មហីគា្ន ស្មាប់ោំងអស់គា្ន
• ការកសាងណឡហីងវញិណសដ្ឋកិច្តដល្ប្ពឹតចំណពាះមេុស្ស្េប់របូណស្មហីៗគា្ន
• ការវេិិណោេ្ទព្យសម្តតោិចូលមកក្នុងស�េមេ៍ណយហីង ជាជាងបេតោអេុញ្ញា តឲ្យអ្នកមាេ
កាេ់តតមាេសតោុកសតោំណឡហីង
• ចបាប់រងឹមំាតដល្បឆំ្ងេឹងការណរ ើងណអហីងណៅតតមាេបេតោអាេុភាព
• កូរាណៅតត្តរូវបាេហាមឃាត់
ណយហីងរស់ណៅពាក់កណា្ដ លណពលណវលា្បវតតោិសា្សតោមិេេួរឲ្យណជឿ។ ណៅក្នុងឆ្្នំ  2020 
ណយហីងបាេណ�ហីញពលរដ្ឋ California ណ្ចហីេពំុតដលធាលា ប់ជួប្បទះ ោត់វធិាេការ្បឆំ្ងេឹង 
ការណរ ើសណអហីងពូជសាសេ៍ជា្បព័េ្ េិងបណញញ្សំណឡងគំា្ទស្មាប់ការ ល្ា ស់ប្ដូរពិត 
្បាកដ។
ទេឹ្មេឹងណេះតដរ េុណតនមលារមួរបស់ណយហីង្តរូវបាេវាយ្បហារណោយណគាលេណោបាយរដ្ឋ
បាលរបស់ណលាក Trump ។ ណយហីងកំពុងណ�ហីញការណកហីេណឡហីងនេការណរ ើសណអហីងណបហីក 
ចំ�៖ ជេលំោប់ខ្ពស់តស្កសណដហីរលបាត ការណថាក លណោសរាល់នថងៃ 
ណលហីជេអណោតោ ្បណវសេ៍ឡាទហីេ ជេតស្កណ ្្ម ្តរូវបាេបាញ់ណៅរាម ល្ាូវ បទឧ្កិដ្ឋនេការស្អ
ប់ណខ្ពហីប្បឆំ្ងជេជាតិអាសុហីកំពុងណកហីេណឡហីងសិទ្ិោរើកំពុងរងការវាយ្បហារ ណ�ហីយជំងឺ 
COVID-19 កំពុងបងកការឈឺោប់ដល់ស�េមេ៍ជេជាតិណដហីម។
រាមរយៈការណបាះណឆ្្ន តគំា្ទណលហីសំណណហី  16, ពលរដ្ឋ California អាចោត់វធិាេការណដហីម ហ្ីរញុ ្ោ
េ្បឆំ្ងេឹងរណបៀបវារៈ្បកាេ់ពូជសាសេ៍របស់រដ្ឋបាលណលាក Trump វញិ។
រាមរយៈការណបាះណឆ្្ន តគំា្ទណលហីសំណណហី  16, ពលរដ្ឋ California អាចោត់វធិាេការរញុ្ោេ
្បឆំ្ងេឹងការ្បកាេ់ពូជសាសេ៍ ការ្បកាេ់ណភទ េិងបណងកហីតរដ្ឋតដលកាេ់តត្តឹម្តរូវ េិងយុតតោិ
្ម៌ស្មាប់្េប់គា្ន វញិ។
ឱកាសណស្មហីគា្ន េឺសំខាេ់ណាស់។ គំា្ទណលហីសំណណហី  16 ។
VoteYesOnProp16.org

CAROL MOON GOLDBERG, ្បធាេ
សម្ព័េ្អ្នកណបាះណឆ្្ន ត្សតោហីនេរដ្ឋ California

THOMAS A. SAENZ, ្បធាេ
មូលេិ្ិការងារត ្្នកចបាប់មិុចសុហីកូអាណមរកិ េិងការអប់រំ
EVA PATERSON, ្បធាេ
សង្គមយុតតោិ្ម៌សមភាព
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អនញុ្ញាតឲ្យមានចម្ រុះភាព ជាកត្តា ្យួក្ងុការសណម្ចចតិ តាណ�ើការងាររដ្ឋ
 ការអប់រ ំនងិការសណម្ចចតិ តាណ្ វើការសណម្ចចតិ តាណ្ វើកចិ ្ចសនយា ។ 

វណិោ្នក្្មការផតា�់រដ្្ឋ ្ ្មនញុ ញានើតបិញ ញាត តា ិ។ 

សណំ�ើ

16
★  សេចក្ដីេំអាងទបឆំាងេំស�ដី  16  ★

★  ការតបតនឹងសេចក្ដីេំអាងទបឆំាងនឹងេំស�ដី  16  ★

ឈរបែហីម្ហីគុណ្មម្ California របស់បយហីង។ ឈរតប្ំងនរឹងការបរ ើសបអហីង។
ពលរដ្ឋ California យល់្ពមថា មេុស្ស្េប់របូសមេឹងទទួលបាេឱកាសណស្មហីគា្ន ណដហីម្
បហីណជាេជ័យ—ណោយមិេេិតអំពហីណភទ អាការៈខាងណ្រៅ ឬទហីកតេលាងតដលពួកណេបាេណកហីត។ 
ណយហីងយល់្ពមថា ្សតោហីេួរតតទទួលបាេ្បាក់ឈ្នលួដូចបុរស ថាកុមារោំងអស់ 
ណោយមិេេិតអំពហីសាវរា ឬពណ៌តស្ក េួរមាេលទភ្ាពចូលណរៀេណៅសាលាណរៀេល្អ។

អ្នក្បឆំ្ងណ្បហី្បាស់ភាសាណបាក្បាស់ណដហីម ហ្ីអះអាងថា ពួកណេខវល់អំពហីអោេតរបស់ 
California។ រាមការពិត វិ្ ហីសា្សតោរបស់ពួកណេេឹងោញណយហីងថយណ្កាយវញិណទ។

អាជហីវកម្មតដលជាកម្មសិទ្ិរបស់្សតោហី េិងអ្នកមាេពណ៌តស្ក បាេខាតបង់  
$1.1 ពាេ់លាេដុលាលា ររាល់ឆ្្នំ  ណោយសារកិច្សេយាចំណណញ្បាក់ណ្ចហីេ្តរូវបាេប្
រេល់ណៅឲ្យអ្នកមាេមួយ្ក រុមតូច។ ្សតោហីរកបាេ 80 ណសេ ណលហីទឹក្បាក់មួយដុលាលា រ 
ណ�ហីយ្សតោហីតដលមាេពណ៌តស្ក រកបាេកាេ់តតតិចជាងណេះណៅណទៀត។

វិ្ ហីតតមួយេត់ណដហីម ហ្ីណ វ្ហីឲ្យ California ណឆ្្ព ះណៅមុខេឺ អេុម័តណលហីសំណណហី ្បជាមតិ 16— 

ការព្ងហីកឱកាសណស្មហីគា្ន  ស្មាប់ការរមួគា្ន ្បឆំ្ងេឹងការណរ ើសណអហីងពូជសាសេ៍លក្ខណៈជា្បព័េ្។

តាមរយៈការអនុម័្បលហីសំបណហី  16 ពលរែ្ឋ California អាច៖
• ណោះ្សាយបាេរាល់ទ្មង់នេការណរ ើសណអហីង ការដកណចញឧបសេ្គចំណពាះឱកាសណស្មហីគា្ន
• ្បយុទ្្ បឆំ្ងេឹងការណរ ើសណអហីង្បាក់ឈ្នលួណោយសារណភទ
• ្្ដល់ឲ្យ្សតោហីមាេពណ៌តស្កេូវការដំណឡហីងមុខតំតណងណស្មហីគា្ន  េិងមុខតំតណងដឹកោំ
• ព្ងហីកអាជហីពេិងឱកាសការងារក្នុងវស័ិយវទិយាសា្សតោ េិងបណច្កវទិយាស្មាប់កុមារើ

California អាចចលូលរមួជាមួយរែ្ឋ 42 បផ្សងបទៀ្ក្នងុការចា្់វធិានការប ្្ព ះបៅរកឱកាសបសមហីគ្្ន  
សតរាប់តគប់គ្្ន  បោយការបបាះប ្្ន ្គំ្តទបលហីសំបណហី  16។
ក្នុងោមជាពលរដ្ឋ California ណយហីងឲ្យតនមលាណលហីភាពច្ម រុះ េិងភាព្តឹម្តរូវ ណយហីងដឹងថា 
ការបញប់្ការណរ ើសណអហីង េិងការណលហីកកម្ពស់សមភាពេឺជាកិច្ការ្តឹម្តរូវតដល្តរូវណ វ្ហី។
ក្នុងណពលមិេចបាស់លាស់នេជំងឺ COVID-19 ណយហីងអាចកសាងអោេត California តដ
ល ល្ាុះបញំ្្ងអំពហីេុណតនមលារបស់ណយហីងរាមរយៈ ការបបាះប ្្ន ្គំ្តទសំបណហី  16។
ទទួលបានព័្៌រានបដនថែមបៅ VoteYes0nProp16.org

E. TOBY BOYD, ្បធាេ
សមាេម្េរូបណ្ងៀេរដ្ឋ California

NORMA CHAVEZ-PETERSON, ោយក្បតិបតតោិ
ACLU េ ហ្ី San Diego េិង Imperial

DR. BERNICE A. KING, CEO
The Martin Luther King, Jr. Center

រដ្ឋសភា California ចង់ឲ្យបណញញ្ពាក្យសម្ដហីោំងណេះពហីរដ្ឋ្ម្មេុញញារដ្ឋណយហីង៖ 
“រែ្ឋមិនត្រូវបរ ើសបអហីងចំបោះ ឬផ្ដល់ការតបតពរឹ្ិ្លបមអៀងបៅរកមនុស្ស ឬតក រុមណាមួយ 
បោយសារដ្ជា្ិសាសន៍ បេទ ពណ៌សម្រុ ជា្ិពន្ធ ុឬតបេពកំបណហី ្បទ 
បៅបពលតប្ិប្ិ្ការការងារសាធារណៈ ការអប់រសំាធារណៈ ឬការចុះកិច្ចសនយាសាធារណៈ។”
កំុប វ្ហីែលូបចា្ន ះ! សលូមបបាះប ្្ន ្ តប្ំង។
ពាក្យោំងណោះ តដល្តរូវបាេអេុម័តណោយអ្នកណបាះណឆ្្ន ត California កាលពហីឆ្្នំ  1996 
ជាសំណណហី  209 េួរតតបេតោអេុវតតោណោយមឺុងម៉ាត់។ មាេតតការ្ប្ពឹតតោិចំណពាះមេុស្ស្េប់គា្ន
ណោយណស្មហីភាពបុ៉ណណាណ ះ ណទហីបរដ្ឋអាចមាេភាពច្ម រុះណកលាៀវកាលា  ក្នុងោមជារដ្ឋ California ណដហីម្
បហី្តឹម្តរូវស្មាប់មេុស្ស្េប់របូបាេ។

ការយកចបាប់បនះបចញ គឺជាការបបាះជំហានថយបតកាយ
ការណរ ើសណអហីង្បណភទណេះេឺពិសពុល។ វាេឹងបំតបកបំបាក់ពួកណយហីងណៅណពល តដលណយហី
ងកំពុង្តរូវការការរបួរមួគា្ន បំ្ុត។ អ្នកេណោបាយចង់ ្្ដល់ឲ្យណយហីងេូវការ្ប្ពឹតតោិល
ណម្អៀងណៅណលហី្ក រុម តដលពួកណេលណម្អៀងណៅរក។ ពួកណេេិតថា ពួកណេអាច “ជួសជុល” 
ការណរ ើសណអហីងពូជសាសេ៍កាលពហីអតហីតកាល ចំណពាះពូជសាសេ៍មួយចំេួេតូច េិង្សតោហី 
ណោយការណរ ើសណអហីង្បឆំ្ងេឹង បផ្សងបទៀ្ េិងបុរសតដលមិេមាេកំ�ុសអវហីមួយ។ កា
រោក់ទណ្ឌ កម្មចំណពាះមេុស្សឥតណោសេឹងបងករឲ្យមាេវដតោនេការអេ់ចិតតោមិេណចះចប់។ 
រានដ្ការបញ្ឈប់ការបរ ើសបអហីងបុ៉បណាណ ះ ដែលអាចបញ្ឈប់ការបរ ើសបអហីងបាន។
ជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយពិ្តបាកែ
មិេតមេជេជាតិអាណមរកិអាសុហី ឬតស្កសសុទត្តមាេភ័ពវវាសោណោះណទ។ 
មិេតមេ្េប់ឡាទហីេ ឬតស្កណ ្្ម  សុទត្តោញ់ណ្បៀបណេណោះណទ។ រដ្ឋរបស់ណយហីងមាេបុរស 
េិង្សតោហីណជាេជ័យមកពហី្េប់ពូជសាសេ៍ េិង្េប់ជាតិពេុ្។ ចូរណយហីងកំុឲ្យ្ជាបចូលេូវការណរ ើ
សណអហីង តដលថា ្សតោហីមិេអាចណ វ្ហីបាេ លុះ្រាតត ្្ដល់អាទិភាពពិណសសដល់ពួកណេ។

ទេឹ្មណេះ រដ្ឋរបស់ណយហីងក៏មាេបុរស េិង្សតោហី—្េប់ជាតិសាសេ៍ េិងជាតិពេុ្—តដល
អាចណ្បហីការស្មាកបេតោិចតថមណទៀត។ ចបាប់បចុ្ប្េ្នអេុញ្ញា តឲ្យមាេ “វធិាេការវជិ្ជមាេ” 
្បណភទណេះ ឲ្យតតវាមិេបងករការណរ ើសណអហីង ឬ ្្ដល់ការ្ប្ពឹតលណម្អៀងណោយសារពូជសាសេ៍ 
ណភទ ពណ៌សម្ុរ ជាតិពេុ្ ឬ្បភពកំណណហី ត។ ឧោ�រណ៍ សាកលវទិយាល័យរដ្ឋអាច ្្ដល់
ការជួយគំា្ទដល់សិស្ស មកពហី្េរួសារចំណូលោប ឬសិស្សតដលជាសមាជិក្េរួសារដំបូង
ចូលណរៀេណៅមហាវទិយាល័យ។ រដ្ឋអាចជួយអាជហីវកម្មខា្ន តតូចតដលបាេោប់ណ ្្ដហីមណោយអ្នក
មាេចំណូលោប ឬជួយអ្នកមាេចំណូលោបណដហីម ហ្ីមាេឱកាសការងារ។

បុ៉តេតោ្បសិេណបហីពាក្យោំងណេះ ណចញមកពហី្ម្មេុញញានេរដ្ឋណយហីង ណោះសាកលវទិយាល័យ 
California េឹងមាេណសរើភាពក្នុងការ ្្ដល់ឲ្យកូេណមធាវើ្ ូរធារេូវភាពលណម្អៀងស្មាប់ការចូ
លណរៀេ មុេកូេ្សហីអ្នកចំការណោយសារគាត់មកពហី្ក រុមអ្នកតដលមិេមាេ “មាេណេសា្គ ល់” ។ 
បោះគឺអយុ្ិ្្ម៌។
ផ្ដល់ការសតរាកែល់អ្នកបង់ពន្ធ
មុេណពលមាេសំណណហី  209, រដ្ឋ California េិងរោ្ឋ ភិបាលក្នុងមូលោ្ឋ េជាណ្ចហីេ
មាេការោិ្ិបណតយ្យតដលចំណាយ្បាក់ណ្ចហីេ តដល្តរូវមាេការ្ប្ពឹតតោិលណម្អៀង 
ណៅក្នុងការចុះកិច្សេយាសាធារណៈ អា្ស័យណលហីពូជសាសេ៍ ណភទ 
ឬជាតិពេុ្របស់ម្ាស់អាជហីវកម្ម។ អ្នកណដញនថលាមាេលក្ខណសម្តតោិេិង ្្ដល់តនមលាោបបំ្ុត 
អាច្តរូវបាេបដិណស្។ ការសិកសាណោយ្ប រុង្បយ័ត្ន ណោយមាេការ្តរួតពិេិត្យណោយក្
រមុការងារ ណ វ្ហីណឡហីងណោយអ្នកណសដ្ឋកិច្សាកលវទិយាល័យ California បាេរកណ�ហីញថា 
កិច្សេយា CalTrans ្េប់្េងណោយសំណណហី  209 បាេជួយសណ្ងា្គ ះ 5.6% 
ណលហីកិច្សេយាមិេតមេ 209 ក្នុងរយៈណពលពហីរឆ្្នំ ណ្កាយណពលវាចូលជា្រមាេ។ ្បសិេណបហី
ការសេ្ំស្បាក់ស្មាប់កិច្សេយារោ្ឋ ភិបាលណ្្សងណទៀត េឺណៅជិតណោះ ការដកណចញមា្រា
្ម្មេុញញាណេះអាចណ វ្ហីឲ្យអ្នកបង់ពេ្្តរូវបង់ បតចហីនោន់លានែុល្ារ។
សិទ្ធិបសមហីគ្្ន គឺជាមលូលោ្ឋ នតគរឹះ
ការហាមឃាត់ការ្ប្ពឹតតោិលណម្អៀងណោយសារពូជសាសេ៍ ណភទ ពណ៌សម្ុរ ជាតិពេុ្ 
ឬ្បភពកំណត់ េឺជាត ្្នកដ៏សំខាេ់នេជំណេឿរបស់អាណមរកិ។ វាណៅទហីណោះ ណៅក្នុង្ម្មេុញញា
របស់ណយហីងស្មាប់ណយហីងោំងអស់គា្ន ។...  ជំោេ់ណេះ េិងស្មាប់ជំោេ់ណ្កាយណទៀត។ 
កំុបបាះបង់វាបចាល។ 
សូមណបាះណឆ្្ន ត ្បឆំ្ង។
WARD CONNERLY, ្បធាេ
ពលរដ្ឋណៅរដ្ឋ California ស្មាប់សិទ្ិណស្មហីគា្ន
GAIL HERIOT, សា្សាតោ ោរ្យចបាប់
BETTY TOM CHU, អតហីតស្នងការកំតណ្ម្មេុញញា California
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ការបោះប ន្ោ តចងុប្កាយបោយរដ្ឋសភាស្ដីពដី ACA 6 (សបំ�ដី  17)
(បសចក្ដីសប្រេចជពំកូ 24, បញ ្ញត ្តិ 2020)
ព រ្ឹទ្ធសភា៖ ការគំាពទ 28 ការព្រឆំាង 9

រដ្ឋសភា៖ ការគំាពទ 54 ការព្រឆំាង 19

30 | ចំណងជ�ើង និងជសចក្ើសជងខេ្រ / ការវភិាគ

សបំ�ដី ស្តា រសិទិ ្ធដ�ើម្ើដោះដ ន្ោ ត បន្ទា ប់ពើរចួផុតពើការជាប់ពន្ធន្គារ ។ 
វដិស្ធនកម្មរ�្ឋធម្មនុញ ្ញនើតបិញ ្ញតតា ិ។17

ចំណងដ�ើង និងដសចកតាើសដងខេបជាផ្លូវការ ដរៀបចំដោយអគ្គដមធាវ ី

�ើវបបវតតាិ
អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ ឬដោះលែងដោយមានែក្ខខណ្ឌ  
មិនអាចដោះដ ្្ន តោនដេ។ ធម្មនុញ្ញរ្រស់ 
រដ្ឋអនុញ្្ញ តឲ្យ្លរដ្ឋអាជមរកិភាគជពចើន
ដដលជាអ្នករស់ជៅក្នុងរដ្ឋ California 
និងមានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆា្នំ ជដើម ើ្ជោះជឆា្ន ត 
ព្រសិនជ្រើ្ួកជគចុះជ ្្ម ះជោះជឆា្ន ត។ 
(ជៅជពកាមចបា្់ររដ្ឋ្រចុ្្រ្ន្ន អ្នកដដលោនចុះជ ្្ម ះជោះ
ជឆា្ន តក៏អាចឈរជ ្្ម ះ សពមា្់រការយិល័យជោះជឆា្ន ត
ដដល្ួកជគមានលកខេណៈសម្តិ្ោនដដរ។) អ្នកដដលមា
នលកខេណៈសម្តិ្ចុះជ ្្ម ះជោះជឆា្ន តរមួមានដូចជាអ្នក
ដដលស្ិតជៅក្នុង្ន្ធនាគារព្រចំាជោនធើ  ឬពតរួត្ិនិត្
យជោយការសាកល្ងព្រចំាជោនធើជៅក្នុងសហគមន៍។ 
ជោះយ៉ា ងណា ធម្មនុញ្ញរ្រស់រដ្ឋ្រង្កា រមនុស្សខ្ះ ើ្ 

ការចុះជ ្្ម ះជោះជឆា្ន ត រមួមានអ្នកដដលជៅក្នុង្ន្ធនា
គារព្រចំារដ្ឋ ឬការជោះដលងជោយមានលកខេខណ្ឌ ព្រចំា
រដ្ឋ។ (មនុស្សដដលជៅជពកាមការពតរួត្ិនិត្យជោយសហ
គមន៍ ឬជោយរដ្ឋ ជោយការជោះដលងជោយមានលកខេខ
ណ្ឌ ព្រចំារដ្ឋ សពមា្់ររយៈជ្លជពកាយជ្លោនជា្់រ្ន្ធ
នាគារព្រចំារដ្ឋជោយសារ្រទជល្មើសកពមិតធ្ងន់ ឬហិងសា។ 
្រចុ្្រ្ន្ន មានមនុស្សព្រដហល 50,000 នាក់ដដលជៅក្នុ
ងការជោះដលងជោយមានលកខេខណ្ឌ ព្រចំារដ្ឋ។) 
ភ្្ន ក់ងារបបចំាដោនធី និងរដ្ឋ មានបន្ទុកការងារពាក់ព័
ន្ធនឹងការដោះដ ្្ន ត។ មនន្ើជោះជឆា្ន តព្រចំាជោនធើ  
ពគ្់រពគងការជោះជឆា្ន តភាគជពចើនជៅក្នុង California ។ 
ជាដ ្្នកមួយននកិច្ការជនះ មនន្ើោំងជនះរកសា្រញ្ើអ្នកចុះ 
ជ ្្ម ះជោះជឆា្ន ត និងលុ្រជចាលការចុះជ ្្ម ះរ្រស់អ្ន
កដដលមិនអាចជោះជឆា្ន តោន—រមួមានអ្នកដដលជា

• ជធវើវជិសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋជដើម ើ្ស្ារសិទ្ធិជោះឆ្
ជនាតដល់្ុរគ្គលោំងឡាយណា ដដលោនដកសិទ្ធិ 
ជ្ល្ួកជគកំ្ុងជា្់រ្ន្ធនាគារ ជៅជ្ល្ួកជគ្រញ្
្់រការជា្់រ្ន្ធនាគារភ្ាម ។

ដសចកតាើសដងខេបននការោ៉ា ន់បបមាណរបស់អនោកវភិាគច្
ោប់សតាើពើផលប៉ាះពាល់ស្រដពើពន្ធរបស់រ�្ឋនិងរោ្ឋ ភោិ
លមលូលោ្ឋ ន ៖
• ្រជងកាើនការចំណាយព្រចំាឆា្នំ រ្រស់ជោន

ធើ ទំនងជាមានចំនួនរា្់រដសនដុល្្រទូោំ
ងរដ្ឋ សពមា្់រការចុះជ ្្ម ះអ្នកជោះជឆា្ន ត 
និងសមាភា រជោះជឆា្ន ត ។

• ្រជងកាើនការចំណាយរ្រស់រដ្ឋក្នុងមួយជលើក  
ទំនងជាមានចំនួនរា្់រដសនដុល្្រ 
ជដើម ើ្ជធវើ្រចុ្្រ្ន្នភា្កាត 
និងព្រ្័ន្ធចុះជ ្្ម ះអ្នកជោះជឆា្ន ត ។

ការវភិាគដោយអនោកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញតតាិ

អត្ថបេននវធិានការដនះអាចរកដ�ីញដៅដែីដេហេំព័រ រដ្ឋដែោធិការដៅ  
voterguide.sos.ca.gov។



17

 ការវភិាគ | 31

ការវភិាគដោយអនោកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញតតា ិ បនតា

្់រ្ន្ធនាគារព្រចំារដ្ឋ ឬជៅក្នុងការជោះដលងជោយមា
នលកខេខណ្ឌ ព្រចំារដ្ឋ។ ជលើស ើ្ជនះ មនន្ើោំងជនាះ ្្ដ
ល់សមាភា រសន្រឹកជឆា្ន តជដើម ើ្ចុះជ ្្ម ះអ្នកជោះជឆា្ន ត។ 
ទើភា្ន ក់ង្រខ្ះជៅក្នុងរដ្ឋ ក៏មាន្រនុ្កការង្រពាក់្័ន្ធនរឹង
ការជោះជឆា្ន តដដរ។ ឧោហរណ៍ រដ្ឋជលោធិការ ្្ដល់កាត
ចុះជ ្្ម ះជោះជឆា្ន ត និងព្រតិ្រតិ្ការជលើព្រ្័ន្ធចុះជ ្្ម ះ
ជោះជឆា្ន តជអឡចិពតរូនិក។

សំដណើ
អនទុញ្ញា តឲ្យអ្នកលដែេេួែោនការដោះលែង ដោ
យមានែក្ខខណ្ឌ បបចំារដ្ឋអាចចទុះដ ម្ ះដោះដ ្្ន ត។ 
សំជណើ ព្រជាមតិ 17 ផ្្ស់្រ្ដូរធម្មនុញ្ញព្រចំារដ្ឋជដើម ើ្អ
នុញ្្ញ តឲ្យអ្នកដដលទទួលោនការជោះដលងជោយមា
នលកខេខណ្ឌ ព្រចំារដ្ឋអាចចុះជ ្្ម ះជោះជឆា្ន ត។ (ជោ
យសារចបា្់ររដ្ឋ្រចុ្្រ្ន្នអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកចុះជ ្្ម ះជោះ
ជឆា្ន ត ឈរជ ្្ម ះសពមា្់រការយិល័យជោះជឆា្ន ត វធិា
នការជនះនរឹងជធវើឲ្យអ្នកដដលទទួលោនការជោះដល
ងជោយមានលកខេខណ្ឌ អាចជធវើដូជចា្ន ះោនដដរ ព្រសិ
នជ្រើ្ួកជគ្ំរជ្ញលកខេណសម្តិ្ដដលមានពសា្់រ 
ដូចជាមិនជា្់រជោស ើ្្រទស្ថ្ំរពាន ឬសុើសំណូក។ 

ផលប៉ាះពាល់ស្រដពើពន្ធ
ការចំណាយបបចំាដោនធីលដែដចះលតបន្តដកីនដ�ីង។ 
សំជណើ  17 នរឹង្រជងកាើនចំនួនមនុស្សដដលអាចចុះជ ្្ម ះ
ជោះជឆា្ន ត និងជធវើការជោះជឆា្ន ត។ ជនះនរឹង្រជងកាើនទម្ងន់
ការង្រជា្រន្្រន្ា្់រសពមា្់រមនន្ើជោះជឆា្ន តព្រចំាជោនធើ 
តាមរជ្រៀ្រ ើ្រយ៉ា ង។ ទើមួយ មនន្ើជោះជឆា្ន តពតរូវដតដំជណើ រការ
ជលើ្រញ្ើអ្នកជោះជឆា្ន ត ដដលមានការជោះដលងជោយមានល
កខេខណ្ឌ ព្រចំារដ្ឋ ដដលចុះជ ្្ម ះជោះជឆា្ន ត។ ទើ ើ្រ មនន្ើជោះឆ្
ជនាតនរឹងពតរូវ្រញូ្នសមាភា រសន្រឹកជឆា្ន តជៅអ្នក ដដលពតរូវោន
ជោះដលងជោយមានលកខេខណ្ឌ ព្រចំារដ្ឋដដលោនចុះជ ្្ម ះ
ជោះជឆា្ន ត។ ជយើងោ៉ា ន់សា្ម នថា ការចំណាយបបចំាដោនធី
ជាបបចំា ្្នំ សបមាប់េម្ងន់ការងារដនះ មានតនមលៃរាប់លសនដទុ
ល្លៃ រេូទំាងរដ្ឋ។ ការចំណាយ្ិតពោកដនរឹងអាពស័យជលើចំនួ
នអ្នក ដដលពតរូវោនជោះ ដលងជោយមានលកខេខណ្ឌ ព្រចំារដ្ឋ 
ដដលជព�ើសជរ ើសចុះ ជ ្្ម ះជោះជឆា្ន ត ជហើយការចំណាយជាក់
ល្ក់ននការ ្្ដល់សមាភា រសន្រឹកជឆា្ន តដល់្ួកជគក្នុងជ្លជោះ
ជឆា្ន ត។ 

ោនបដងកីនការចំណាយរបស់រដ្ឋលតមួយដែីក។ 
សំជណើ  17 នរឹង្រជងកាើតទម្ងន់ការង្រដតមួយជលើកស
ពមា្់រ រដ្ឋ ជដើម ើ្ជធវើ្រចុ្្រ្ន្នភា្្័រណ្ណចុះជ ្្ម ះជោះ
ជឆា្ន ត និងព្រ្័ន្ធដដលឆុ្ះ្រញំ្្ងថា អ្នកដដលទទួ
លោនការជោះដលងជោយមានលកខេខណ្ឌ ព្រចំារ
ដ្ឋ អាចចុះជ ្្ម ះជោះជឆា្ន តោន។ ជយើងោ៉ា ន់សា្ម នថា 
ទម្ងន់ការង្រជនះ នរឹងជធវើឲ្យមានការចំណាយមួយជលើ
ករ្រស់រដ្ឋ លដែមានតនមលៃបបលហែរាប់លសនដទុល្លៃ រ។ 
ទរឹកពោក់ជនះគឺតិចជាង 1 ភាគរយននថវកិាមូលនិធិទូជៅ
្រចុ្្រ្ន្នរ្រស់រដ្ឋ។ 

ចលូលដមើល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សបមាប់បញ្ើ ននគណៈ 
កមា្ម ធិការ ដ�លបដងកើតដ�ើងជាចម្ងដ�ើម្ើគំាបទ 

ឬ�ំទាស់វធិានការដនះ។

ចលូលដមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ដ�ើម្ើចលូលដបបើអនោករមួបរចិ្ចា កទានកពំលូលៗទំាង  

10 រ លូប សបមាប់ គណៈកម្មការ ។ 

បបសិនដបើអនោកចង់ោនចបាប់ចមង្ននអត្ថបទដពញដល
ញននវធិានការរ�្ឋដនះ សលូមទលូរស័ពទាមករ�្ឋដលខាធិការ 

តាមដលខ (888) 345-4917 
ឬអនោកអាចអុើដម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ដ�ើយចបាប់ចមង្មួយនឹង 
បត រូវោនដផញើដៅអនោកដោយឥតគតិន្។្

ស្្រសតិទតិ ្ធបដដីរេ្ដីបោះប ន្ោ ត បន្ទា ប់ពដីរចួផតុពដីការជាប់ពន្ធន្គារ ។
 វបិស្ធនករេ្មរដ្ឋធរេ្មនញុ ្ញនដីតតិបញ ្ញត ្តិ ។

សបំ�ដី

17



17

32 | ទឡ្ហីករណ៍	 ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលហីទពំរ័បនះ គជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ហីយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណហី ស្តា រសទិិ ្ធបែហីម្ហីបបាះប ្្ន ្ បន្ទា ប់ពហីរចួផុ្ ពហីការជាប់ពន្ធន្គារ ។ 
វបិស្ធនកម្មរែ្ឋធម្មនញុ ្ញនហ្ី បិញ ្្ញ តា ិ។17

★  សេចក្ដីេំអាងគំាទ្រេំស�ដី ទ្រជាមត ិ17  ★

★  ការត្រតនឹងសេចក្ដីេំអាងគំាទ្រេំស�ដី ទ្រជាមត ិ17  ★

អ្នកជំទាស់អះអាងថាសំណណហី ប្រជាមតិ	17	នឹងស្ដា រទណិ្តប្រហ្មទណ្ឲ្យ
មានសិទ្ិណោះណ ្្ន តវញិ“ណៅណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគាររ្រស់្ួរកណេ។”	
ណនះជាការខុស។
ការ្ិរតេឺ៖	ណៅ	California,	ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្េឺជាល ្្នក
បស្រច្បា្់រននការជា្់រ្រន្នាគារ	ណហហីយទណិ្តបតរូវលត្រញ្ច្់រការណោះលលង
ណោយមានលក្ខខណ្ណោយណជាេជ័យ	ណៅណ្រលណោះលលង្រហីការកាត់ណទាស	
ណ�ហីម ហ្ីឲ្យការជា្់រ្រន្នាគារោនច្្់រ	ណហហីយអាច្ស្ដា រសិទ្ិណោះណ ្្ន តណេណឡហីងវញិ
ោន។	សំណ�ើ ប្រជាមតិ 17 នឹងលុ្រ្ំរបាត់លក្ខខ�្ឌ តបមរូវដ៏សំខាន់ណនះ។
អ្នកជំទាស់មិនបោ្់រអ្នកណទថា	រ�្ឋ	30	តបមរូវណបច្ហីនជាងការ្រញ្ច្់រការជា្់រឃំុ	មុន
ណេលដដលសិទ្ិណបាះណ ន្ោ តអាចស្ដា រណ�ើងវញិបានដល់ឧបកិដ្ឋករ។	រ�្ឋភាេណបច្ហីនតបមរូ
វឲ្យមានការ្រញ្ច្់រការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្	ណហហីយរ�្ឋ	
ខ្ះណទៀតបតរូវមានវធិានការប្រតិ្រតិ្្រលនថែម។
ណទាះ្រហីជាអ្នកជំទាស់ោនណលហីកណឡហីងណរឿងទំាង្រហីរអំ្រហីឧបកិ�្ឋជនល�លោនណោះ
លលង	“Richard”	និង	“Andrew,”	្ួរកណេមិនលច្ករលំលកអំ្រហីប្រវតិ្ឧបកិ�្ឋកម្មរ្រ
ស់្ួរកណេណទ—ថាណតហីជាករណហី គាស់ចូ្ល្្ះ	្្រន់ណោយប្រោ្់រអាវធុ	ឃាតកម្ម	និង
ការរណំោភ្ំរពានណលហីកុមារេឺ�ូច្គា្ន ។	មិនមានអ្ើអាចលាក់ ង្ា យេើការេិតបានណទ។
ការ្ិរតេឺ៖	សបមា្់រ	“Richard”	ឬ	“Andrew”	មាន	“Robert”	ឬ	“Scott”	
ល�លប្រប្ឹរតឧបកិ�្ឋកម្មហិងសាណៅណ្រលណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្។	
សំណណហី ប្រជាមតិ	17	ស្ដា រណឡហីងវញិសិទ្ិណោះណ ្្ន តមុនណ្រល្រញ្ច្់រណទាសប្រហ្មទ

ណ្	ណនះជាការជា្់រឃំុណោយណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្�៏ចំាោច់្។
ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្េឺជាការនលតបមរូវណ្រលណវោណៅណ្រល	ល�លឧ
បកិ�្ឋជនប្រហ្មទណ្ហិងសា្រង្្ញថា	្ួរកណេលលងជាការេំរាមកំលហងហិងសា		
ចំ្ណពាះជនឥតណទាសល�លរស់ណៅក្នុងសង្គមសុហីវលិណទៀតណហហីយ។	បេ្់រច្លនារ្រ
ស់្ួរកណេបតរូវោនតាមោន	និងបតរួត្ិរនិត្យណោយមនន្ហីរ�្ឋល�លមានជំនាញ។
ចំ្ណុច្សំខាន់េឺ៖	សំណណហី ប្រជាមតិ	17	នឹងអនុញ្ញា តឲ្យទណិ្ត្រហី្រទឃាតកម្ម	
រណំោភ	ណ្រៀតណ្រៀនកុមារ	និងឧបកិ�្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរ	និងហិងសាណ្សេងណទៀត	អាច្ណោះ	
ណ ្្ន តមុនណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រឃំុ	រមួទំាងការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្។
សំណ�ើ ប្រជាមតិ 17 មិនដមនជាយុតិ្ធម៌ណទ។	ណោះណ ្្ន តជំទាស់សំណណហី ប្រជាមតិ	17
HARRIET SALARNO,	ស្ថែ ្រនិក
ជនរងណបគាះណោយឧបកិ�្ឋកម្ម	រ្ួររមួននរ�្ឋ	California
JIM NIELSEN,	សមាជិកសភាននរ�្ឋ	California
RUTH WEISS,	អនុប្រធាន
េណបមាងសុច្រតិភា្រននការណោះណ ្្ន តរ�្ឋ	California	

ណោះណ ្្ន តគំាបទសំណណហី ប្រជាមតិ	17

សំណណហី ប្រជាមតិ	17	េឺស្មញញា—វាស្ដា រណឡហីងវញិសិទ្ិរ្រស់មនុសសេក្នុងការណោះឆ្
ណនាតណបកាយណ្រល្រញ្ច្់ររយៈ	ណ្រលជា្់រ្រន្នាគារ។
• ណៅណ្រលមនុសសេមា្ន ក់រចួ្្ុត្រហីការជា្់រ្រន្នាគាររ្រស់្ួរកណេណហហីយ		
្ួរកណេេួរបតរូវោនណលហីកទឹកចិ្ត្ឲ្យចូ្លក្នុងសង្គមវញិ	និង	
ជួយ្រណបមហី�ល់សហេមន៍រ្រស់្ួរកណេ។	ការស្ដា រសិទ្ិណោះណ ្្ន តរ្រស់្ួរកណេេឺណធវហី
�ូណចា្ន ះ។	ការចូ្លរមួរ្រស់ប្រជា្រលរ�្ឋេឺមានទំនាក់ទំនងនឹងអបតាមិនរាងចាល
ទា្រ។	ណៅណ្រលមនុសសេមានអារម្មណ៍ថា	្ួរកណេជាសមាជិកមានតនម្ណៅក្នុងស
ហេមន៍រ្រស់្ួរកណេ	ណនាះ្ួរកណេនឹងមិនច្ង់វលិបតឡ្់រណៅ្រន្នាគារវញិណទ។
• រ�្ឋ	19	ណ្សេងណទៀតអនុញ្ញា តឲ្យមនុសសេណោះណ ្្ន ត	ណៅណ្រល្ួរកណេ្រញ្ច្់រ	
ការជា្់រ្រន្នាគារណោយណជាេជ័យ។	វាជាណ្រលណវោសបមា្់រ	California	
ល�លបតរូវណធវហី�ូច្គា្ន ល�រ។
• ការសិកសាមួយណៅរ�្ឋ	Florida	ោនរកណឃហីញថា	
មនុសសេល�ល្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ	និងោនស្ដា រសិទ្ិណោះណ ្្ន តរ្រស់្ួរកណេ
ណហហីយ	មិនសូវច្ង់ប្រប្ឹរត្រទណល្មហីសណៅណ្រលអនាេតណទៀតណទ។
• ្រលរ�្ឋ	California	ជិត	50,000	នាក់ល�លោន្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ	
រ្រស់្ួរកណេ	ោន្រង់្រន្ណៅកបមិតមូលោ្ឋ ន	រ�្ឋ	និងសហ្័រន្។	ណទាះយ៉ា ងណា	
្ួរកណេមិនអាច្ណោះណ ្្ន តណៅកបមិតណាមួយននរោ្ឋ ភិោលោនណទ។
សំណណហី ប្រជាមតិ	17	នឹងមានឥទ្ិ្រលជហីវតិ្ិរតបោក�—ស្ដា រ្រហី្រលរ�្ឋ	
CALIFORNIA	ល�លោន្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ
ណបកាយ	ណ្រលេណៈកម្មការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ ដ្ាល់�ល់
ណោក	Richard	នូវណសរភីា្ររ្រស់គាត់	គាត់រន្ត់ចិ្ត្ល�លោន�ឹងថា	
គាត់ណៅលតមិនអាច្ណោះណ ្្ន តណៅក្នុង	California	ោន។	ជាង	20	 ្្នំ 	ចុ្ង	ណបកាយ		
ណនះ	Richard	ោនក្ាយណៅជាអវហីល�លគាត់្ររយិយថាជា	
“មនុសសេកស្ងសបមា្់រអ្នក�នទ”—ជួយអភិវឌ្ឍកម្មវធិហីប្ឹរកសាណយ្រល់អំ្រហីណបេឿង
ណញៀន	និងណបេឿងបសវងឹ	ខណៈណ្រលណៅក្នុង្រន្នាគារ	ណហហីយោនតសូ៊មតិសបមា

្់រណគាលនណយោយយុតិ្ធម៌ប្រហ្មទណ្កាន់លតល្អ។	Richard	ោននិយយថា	
“ខំុ្ខំប្ឹរងណធវហីការ	្រណបមហីសហេមន៍រ្រស់ខំុ្្រង់្រន្	 ដ្ាល់បតឡ្់រណៅវញិ	ណហហីយខំុ្ណៅ
លតជា្រលរ�្ឋននប្រណទសណនះ”។	“ខំុ្ណជឿថា	ណនាះជួយឲ្យខំុ្មានលក្ខណសម្តិ្ណ�ហីម ហ្ី
មានសិទ្ិណោះណ ្្ន តណឡហីងវញិ។”
Andrew	េឺជាអតហីតកងទ័្រណជហីងទឹកល�លោន្រណបមហីប្រណទសរ្រស់គាត់		
្រ៉ាុលន្	ោនមាន្រញ្្្ឹកណបេឿងបសវងឹ	និងោនណធវហីកំហុស�៏ធំ	
ល�លនំាឲ្យគាត់ចូ្ល្រន្នាគារ។	គាត់ទទួលោនការណោះលលងណោយមានលក្ខ
ខណ្ណោយការណធវហីការណ ព្ ះណៅរកការស្្រនហីតិសម្ទារ្រស់គាត់	ណហហីយការជា
្់រ្រន្នាគាររ្រស់គាត់បេ្់រណ្រលណហហីយ	គាត់កំ្ុរងកស្ងជហីវតិថ្មហីជាអតហីតយុទ្
ជនល�លណរៀនរមួចំ្លណកសបមា្់រសហេមន៍រ្រស់គាត់។	Andrew	និយយថា	
“ខំុ្ណជឿណលហីការខំណធវហី	ការសបមា្់រអវហីល�លទទួលោនណៅក្នុងជហីវតិ	ណហហីយខំុ្ណជឿថា	
ខំុ្ោនទទួលសិទ្ិណោះណ ្្ន ត	ណ�ហីម ហ្ីខំុ្អាច្ជាសមាជិកណ្រញណលញណៅក្នុងសហេ
មន៍រ្រស់ខំុ្។”
ណោះណ ្្ន តគំាបទសំណណហី ប្រជាមតិ	17 ការណោះ	លលងណោយមានលក្ខខណ្
ណធវហី	ណឡហីង	ណ�ហីម ហ្ីជារយៈណ្រលណធវហីសមាហរណកម្មណឡហីងវញិណៅក្នុងស
ហេមន៍។	អ្នកល�លទទួលោនការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្	
ល�លោន្រញ្ច្់រលក្ខខណ្្រន្នាគារ	អាច្ចិ្ញ្ចឹមបេរួស្រ	មានការង្រណធវហី	
្រង់្រន្	និងរមួចំ្លណក�ល់សង្គមតាមវធិហីណ្សេងៗ។	ការស្ដា រលក្ខណសម្
តិ្សបមា្់រណោះណ ្្ន តរ្រស់មនុសសេមា្ន ក់	េឺជាការ�កណច្ញនូវការមាក់ង្យ	
និងជួយ្សារភាជា ្់រ្ួរកណេណៅសហេមន៍។
Yeson17.vote	#FreetheVote
CAROL MOON GOLDBERG,	ប្រធាន
សមព័ន្អ្នកណោះណ ្្ន តបស្ហីននរ�្ឋ	California
JAY JORDAN,	នាយកប្រតិ្រតិ្
្រលរ�្ឋ	California	សបមា្់រសុវតថែិភា្រ	និងយុតិ្ធម៌
KEVIN MCCARTY,	សមាជិកសភា
សំណណហី ប្រជាមតិ	17	អ្នកនិ្រន្
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ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលហីទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ហីយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 	 ទឡ្ហីករណ៍ | 33

ស្តា រសទិិ ្ធបែហីម្ហីបបាះប ្្ន ្ បន្ទា ប់ពហីរចួផុ្ ពហីការជាប់ពន្ធន្គារ ។
 វបិស្ធនកម្មរែ្ឋធម្មនញុ ្ញនហ្ី បិញ ្្ញ តា ិ។

សបំណហី

17
★  សេចក្ដីេំអាងទ្រឆំាងេំស�ដី ទ្រជាមត ិ17  ★

★  ការត្រតនឹងសេចក្ដីេំអាងទ្រឆំាងនឹងេំស�ដី ទ្រជាមត ិ17  ★

ណោះណ ្្ន តគំាបទណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ	17

ការជំទាស់សំណណហី ប្រជាមតិ	17	េឺជាការណប្រហីបោស់តិកនិកេួរឲ្យខ្ាច្ណ�ហីម ហ្ី្រយា
យម	និង្រញ្ឈ្់រអ្នក្រហីការជួសជុលណគាលនណយោយណោះណ ្្ន តចាស់េំរលិអាយុ
ជិត	5O	 ្្នំ ។
ការ្ិរតេឺ៖
• សំណណហី ប្រជាមតិ	17	នឹងបគាន់	លតស្ដា រសិទ្ិណោះណ ្្ន តរ្រស់្រលរ�្ឋណៅ	
ណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រណទាស	ឲ្យ	បស្រ	ជាមួយច្បា្់ររ្រស់	California	និង		
19	រ�្ឋណ្សេងណទៀត	ល�លណធវហី�ូណច្្នះរចួ្ណហហីយ។
• ណបកាយ្រហីច្បា្់របសណ�ៀងណនះមួយបតរូវោនផ្្ស់្រដាូរណៅរ�្ឋ	Florida	
ការសិកសារ្រស់េណៈកម្មការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ោ
នរកណឃហីញថា	ការសិកសាមួយណៅរ�្ឋ	Florida	ោនរកណឃហីញថា	
មនុសសេល�ល្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ	និងោនស្ដា រសិទ្ិណោះណ ្្ន តរ្រស់្ួរកណេ
ណហហីយ	មិនសូវចង់ប្របេឹត្្រទណលមើសណៅណេលអនាគតណទៀតណទ។
• ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ណធវហីណឡហីងណ�ហីម ហ្ីជារយៈណ្រលណធវហីសមាហ
រណកម្មណឡហីងវញិណៅក្នុងសហេមន៍។	្រលរ�្ឋល�លទទួលោនការណោះលលង
ណោយមានលក្ខខណ្ល�លោនរចួ្្ុត្រហីការជា្់រ្រន្នាគារ	អាច្្រហីោច់្បេរួស្រ	

មានការង្រណធវហី	្រង់្រន្	និងរមួចំ្លណក�ល់សង្គមតាមវធិហីណ្សេងៗ។
• ្រលរ�្ឋ	California	ជិត	50,000	នាក់ល�លោន្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ	
រ្រស់្ួរកណេ	ោន្រង់្រន្ណៅកបមិតមូលោ្ឋ ន	រ�្ឋ	និងសហ្័រន្	្រ៉ាុលន្ណៅលតមិនអា
ច្ណោះណ ្្ន តណៅកបមិតរោ្ឋ ភិោលោន។
កំុណជឿណលហីអ្នកជំទាស់	និងតាក់ទិកេួរឲ្យខ្ាច្រ្រស់្ួរកណេ។	អ្នកប្រជាធិ្រណតយ្យ	
និងស្ធារណរ�្ឋ	គំាបទ�ល់សំណណហី ប្រជាមតិ	17

• ជាង្រហីរភាេ្រហីននរ�្ឋសភា្រប្រចំារ�្ឋ—ប្រជាធិ្រណតយ្យនិងស្ធារណរ�្ឋោនគំាបទ
�ល់ការណស្នហីសំុអ្នកណោះណ ្្ន តណៅ	California	្ិរចារណាណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ	17។
• សំណណហី ប្រជាមតិ	17	មិនណធវហីអវហីណ�ហីម ហ្ីផ្្ស់្រដាូររយៈណ្រលជា្់រណទាសរ្រស់នរណា
មា្ន ក់ណទ	រមួទំាងអ្នកល�លជា្់រណទាស្រហីឧបកិ�្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរ	និងហិងសា។
ណោះណ ្្ន តគំាបទណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ	17!
CAROL MOON GOLDBERG,	ប្រធាន
សមព័ន្អ្នកណោះណ ្្ន តបស្ហីននរ�្ឋ	California
JAY JORDAN,	នាយកប្រតិ្រតិ្
្រលរ�្ឋ	California	សបមា្់រសុវតថែិភា្រ	និងយុតិ្ធម៌
ABDI SOLTANI,	នាយកប្រតិ្រតិ្
សហជហី្រណសរភីា្រ្រលរ�្ឋអាណមរកិ	(ACLU)—California	ភាេខាងណជហីង	

សំណណហី ប្រជាមតិ	17	នឹងអនុញ្ញា តឲ្យទណិ្ត្រហី្រទឃាតកម្ម	រណំោភការ្ំរណ្រៀន	
្ូ្វណភទកុមារ	ការចា្់រជំរតឹការវាយប្រហារ	ឧបកិ�្ឋកម្មថា្ម ន់កំាណភ្ហីងណជហីងកាង		
ការជួញ�ូរមនុសសេ	អាច្ណោះណ ្្ន តមុនណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រឃំុ	រមួទំាងការណោះ	
លលងណោយមានលក្ខខណ្ប្រចំារ�្ឋ។
កាល្រហី ្្នំ 1974,	អ្នកណោះណ ្្ន តណៅរ�្ឋ	California	ោនអនុម័តណលហីការស្ដា រសិ
ទ្ិណោះណ ្្ន តរ្រស់ទណិ្ត	ណៅណ្រល្ួរកណេ្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ	(រមួទំាង	
ការណោះ	លលងណោយមានលក្ខខណ្)។	ថ្មហីៗណនះ	វធិានការកំលណទ
បមង់្រន្នាគារននរ�្ឋ	California	ោនផ្្ស់្រដាូរទហីតំាងទំាងអស់	
ណលហីកលលងលតឧបកិ�្ឋជនស្ហាវ្ំរ្ុត	ណច្ញ្រហី្រន្នាគារ	និងចូ្លណៅក្នុ
ង្រន្នាគារក្នុងមូលោ្ឋ ន។	ទណិ្តនន្រទឧបកិ�្ឋល�លមិនមានច្រតឹហិងសា	
�ូច្ជាណចារលួច្រថយន្	ឬជួញ�ូរណបេឿងណញៀន	បតរូវោនឃំុណៅក្នុង្រន្នាគាររ្រស់
ណខានធហី	ណ�ើយមានសិទ្ិណបាះណ ន្ោ តណៅណេលកំេុងស្ិតកនោងុការជា្់រឃំុរ្រស់េួកណគ។	
សបមា្់រ្ួរកណេ	មិនមានការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ណទ។
ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ណៅរ�្ឋ	CALIFORNIA	េឺសបមា្់រ	
ឧបកិ�្ឋជនធ្ងន់ធ្ងរ	និងហិងសា។
ឧបកិ�្ឋជនណៅក្នុង្រន្នាគារបតរូវោនកាត់ណទាសជាទណិ្តណោយឃាតកម្ម	
ឬសម្ា្់រមនុសសេ	ការ្្រន់	ការរណំោភ	ការណ្រៀតណ្រៀនកុមារ	និង្រទណល្មហីសធ្ងន់ធ្ងរនិ
ងហិងសាណ្សេងណទៀត	និង្រទណល្មហីស្ូ្វណភទ។	្ួរកណេោនណធវហីឲ្យក្ាយជាជនរងណបគាះ	
ចំ្ណពាះជនស្ូតបតង់	្រលរ�្ឋណគារ្រច្បា្់រ	ល�លបតរូវោន្្ន្ាជហីវតិឲ្យណៅ
្ិរនិត្យ	ណមហីលណឃហីញឧបកិ�្ឋកម្មទំាងណនាះណឡហីងវញិ	ណៅណរៀងរាល់យ្់រ។	
សំណឡង	កិ្នខ្ះៗ	និង្រទ្ិរណស្ធន៍រាល់នថ្ងនឹងបតឡ្់រមកក្នុង្ូ្វចិ្ត្រ្រ
ស់្ួរកណេវញិ	ណហហីយកដាុកកដាួលចំ្ណពាះកលន្ងណកហីតណហតុណហហីយសបមា្់រ្ួរកណេ	
មិនមានទហី្រញ្ច្់រននការកាត់ណទាសណទ។	ណោយ�ឹងថាអ្នកល�លណធវហីឲ្យ្ួរកណេ
ក្ាយជាជនរងណបគាះនឹងមានសមភា្រ	ណៅក្នុងសង្គមជាមួយ្ួរកណេ	មុនណ្រ
ល្ួរកណេបតរូវោនស្ដា រនហីតិសម្ទារណ្រញណលញ	វាជាការ្រលនថែមការឈឺចា្់រ	
និងទុក្ខណស្កអស់មួយជហីវតិ។
ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្	េឺណ�ហីម ហ្ី ដ្ាល់ការស្ដា រនហីតិសម្ទារមុនណ្រល	
មានណសរភីា្រណ្រញណលញ	រមួទំាងសិទ្ិណោះណ ្្ន ត	បតរូវោនស្ដា រណឡហីងវញិ។
ជនណល្មហីសល�លបតរូវោនណោះលលង្រហី្រន្នាគារណបកាយណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នា
គារ	សបមា្់រ្រទណល្មហីសធ្ងន់ធ្ងរ	និងហិងសា	បតរូវ្រញ្ច្់រការណោះលលងណោយមានលក្ខ
ខណ្សិន	(ជាធម្មតា្រហី ្្នំ )	ជាល ្្នកមួយននការជា្់រណទាសរ្រស់្ួរកណេ។		
ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្េឺជារយៈណ្រលលកតបមរូវណៅណ្រលល�លឧបកិ�្ឋ
ជនហិងសា	្រង្្ញអំ្រហី្ំរណងរ្រស់្ួរកណេ	ក្នុងការលកលប្រអាក្រ្កិរយិសមរម្យ

ណៅក្នុងសង្គមណសរ។ី	បេ្់រច្លនារ្រស់្ួរកណេបតរូវោនតាមោន	និងបតរួត្ិរនិត្យ
ណោយមនន្ហីរ�្ឋល�លមានជំនាញ។	ប្រសិនណ្រើរដ្ឋមិនទុកចិត្េួកណគកនោងុការណបរើសណរ ើ
សកដនលែងដដលេួកណគរស់ណៅ ឬណធ្ើដំណ�ើ រ ឬចំណោះអនោកដដលេួកណគណធ្ើការជាមួយ 
ដូណចនោះមិនអាច ទុក ចិត្េួកណគចំណោះការសណបមចចិត្ ដដលនឹង្៉រះោល់ដល់រើវតិនិង
�ិរញ្ញវត្ុរ្រស់សមារិកទំាងអស់ណ្សេងណទៀតណៅកនោងុសង្គមណទ។	
ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ភាេណបច្ហីនជួ្រ្រញ្្	ណហហីយ	50% េឺបតរូវោន
ជា្់រណទាសនឹង្រទណល្មហីសថ្មហី។	
គួរឲ្យណស្កស្ដា យ ប្រដ�លោក់កណ្ដា លននការណោះដលងណោយមានលក្ខខ�្ឌ  
ប្របេឹត្្រទណលមើសថមើកនោងុរយៈណេល្រើ ន្ោំ ណបកាយណេលណោះដលង។	ច្បាស់ណាស់	
្ួរកណេមិនទាន់ណបតៀមខួ្នរចួ្រាល់	ក្នុងការចូ្លរមួណៅក្នុងសង្គមនន្រលរ�្ឋណគា
រ្រច្បា្់រណៅណឡហីយ។	រង្វ ន់	និងឯកសិទ្ិណៅក្នុងជហីវតិបតរូវលតលសវងរកណោយខួ្
នឯង	និងសមនឹងទទួលណោយខួ្នឯង។	ការ ដ្ាល់សិទ្ិ�ល់ឧបកិ�្ឋជនហិង្
ស្ណ�ហីម ហ្ីណោះណ ្្ន ត	មុនណ្រល្ួរកណេ្រញ្ច្់រការជា្់រណទាសណោយណជាេជ័យ	រមួ
មានទំាងរយៈណ្រលណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្	េឺ�ូច្ជាការ ដ្ាល់សញ្ញា
្័របតឲ្យសិសសេណៅណ្រលណរៀនណទហី្រលត�ល់ថា្ន ក់ទហី�្់រយ៉ា ងអញ្ចឹង។	វាមិនសម	
ណហហីយវា្រ៉ាះពាល់�ល់អនាេតរ្រស់្ួរកណេ	និងមនុសសេបេ្់រគា្ន ណៅក្នុងសង្គម។	
យុតិ្ធម៌ទាមទារការជំទាស់សំណណហី ប្រជាមតិ	17។	
ជនរងណបគាះណោយ្រទណល្មហីសសមនឹងទទួលយុតិ្ធម៌។	ការ ដ្ាល់�ល់ឧបកិ�្ឋជនហិ
ងសានូវសិទ្ិណោះណ ្្ន តមុនណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រណទាស	មិនលមនជាយុតិ្ធម៌	
ណទ។	ជនណល្មហីសក៏សមនឹងទទួលយុតិ្ធម៌ល�រ។	ការណគារ្រខួ្នឯងរ្រស់្ួរកណេ	
េឺអាបស័យណលហីការ�ឹងថា	្ួរកណេោនណធវហី្រ�ិទានណ្រញណលញសបមា្់រ្រទណល្មហី
សរ្រស់្ួរកណេ	និងោនលសវងរកឱកាសជាណលហីកទហី្រហីរ។	្រលរ�្ឋ	California	
សមនឹងទទួលោនប្រ្័រន្យុតិ្ធម៌	ណៅណ្រលល�លជនណល្មហីស្រង់នថ្សបមា
្់រ្រទណល្មហីសរ្រស់្ួរកណេ	្រង្្ញនូវការស្ដា រលទភ្ា្រ្រលកម្មរ្រស់្ួរកណេ	
ណហហីយណបកាយណ្រលណធវហី�ូណចា្ន ះ	្ួរកណេនឹងបតរូវោនស្វ េមន៍ចូ្លក្នុងសង្គមសុហីវលិ
វញិ។	សំណណហី ប្រជាមតិ	17	មិនលមនជាយុតិ្ធម៌ណទ។	
ណោះណ ្្ន តជំទាស់សំណណហី ប្រជាមតិ	17
HARRIET SALARNO,	ស្ថែ ្រនិក
ជនរងណបគាះណោយឧបកិ�្ឋកម្ម	រ្ួររមួននរ�្ឋ	California
JIM NIELSEN,	ប្រធាន
េណៈកម្មការ	California	ននអាណ្ណតិ្្រន្នាគារ	(ណយង)
RUTH WEISS,	អនុប្រធាន
េណបមាងសុច្រតិភា្រននការណោះណ ្្ន តរ�្ឋ	California	
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សណំ�ើ ធ្វើវធិោ្នកម្មរដ្្ឋ ម្មនុញ ្ញ CALIFORNIA ធដើម្ើអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកដដលមានអាយ ុ17 ឆ្្នំ  ចលូរមួក្នងុការធោះធឆ្្ន តបឋម 
និងពធិេេ បបេិនធបើពកួធេមានអាយបុេប់ 18 ឆ្្នំ  ធៅធពល ការធោះធឆ្្ន តេកលទធូៅធលើកធបកាយ ធ�ើយ 
ធបើមិនដធូច្នះធទ បន្ទា ប់ ពើធពលដដលពកួធេមានេិទ្ធិោះធឆ្្ន ត ។ វធិោ្នកម្មរដ្្ឋ ម្មនុញ ្ញនើតបិញ ្ញត្ ិ។18

ចំណងធ�ើង និងធេចក្ើេធងខេបជាផ្ូវការ ធរៀបចំធោយអេ្គធមធាវ ី

�ើវបបវត្ិ
ការបោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California ។ ក្នុងឆំ្្ដែលមានជលខគូ 
រែ្ឋ California ជរៀបចំការជោះជឆ្្តទូទំាងរែ្ឋចំនួន
ពើរ គឺការជោះជឆ្្តបឋម និងការជោះជឆ្្តសាកល។ 
ក្នុងការជោះជឆ្្តនើមួយៗ អ្កជោះជឆ្្ត (1) មិនថាដតងតំាង 
ឬជ្�ើេជបកខេ�នេ្មាប់ ការយិាល័យរែ្ឋ និងេហព័ន្ធ 
និង (2) ពិចារណាជលើវធិានការេន្លឹកជឆ្្តទូទំាងរ
ែ្ឋ។ ជៅក្នុងការជោះជឆ្្តបឋម ដែលនលឹង្តរូវោនជរៀ
បចំក្នុងរែូវផ្កា រកី អ្កជោះជឆ្្តកំណត់ជបកខេ�នណាមួ
យនលឹង្តរូវ្បកួត្បដ�ងេ្មាប់ការយិាល័យជ្�ើេ 
តំាងជៅការជោះជឆ្្តសាកល។ ជៅក្នុងការជោះជឆ្្តសាក
លក្នុងដខវចិិ្ឆកា អ្កជោះជឆ្្តកំណត់អ្កឈះ្ការយិាល័យ
ជ្�ើេតំាង។ វធិានការេន្លឹកជឆ្្តទូទំាងរែ្ឋ អាច្តរូវោនពិ
ចារណាទំាងជៅក្នុងការជោះជឆ្្តបឋម និងការជោះជឆ្្ត 
សាកល។ ពើខាងជ្រៅវែ្ដរយៈជពលពើរឆំ្្ជនះ អភិោលអាច
អំពាវនាវការជោះជឆ្្តពិជេេមួយឲ្យបំជពញកដន្ងទំជនរ 

ក្នុងការយិាល័យជ្�ើេតំាងរែ្ឋ ឬកដន្ងទំជនរក្នុងេភាតំណាង
រា្េ្ដេហរែ្ឋអាជមរកិ។ បដនថែមជលើការជោះជឆ្្តរែ្ឋ រដ្្ឋ ភិោល 
មូលដ្្ឋ នជរៀបចំការជោះជឆ្្តេ្មាប់អ្កជោះជឆ្្តឲ្យជ្�ើេ
ជរេី អ្កកាន់តំដណងការយិាល័យមូលដ្្ឋ ន និងជែើម ើ្ពិចារ
ណាជលើវធិានការេន្លឹកជឆ្្តមូលដ្្ឋ ន។ ជាធម្មតា ការជោះជឆ្្
តមូលដ្្ឋ នជកើតជ�ើងក្នុងជពលែូចគ្្នលឹងការជោះជឆ្្តរែ្ឋ។
អភិោលកិច្ចការបោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California ។ មនន្ើជោះជឆ្្
តជខានធើ្គប់្គងចំនួនភាគជ្ចើនែ៏េជម ើ្មននការជោះជឆ្្តក្នុ
ងរែ្ឋ California ។ ជាដ្្កននការងារជនះ មនន្ើទំាងជនះរកសាប
ញ្ើអ្កជោះជឆ្្តដែលោនចនុះជ ្្ម ះ និង ្្ដល់ឯកសារជោះជឆ្្ត 
ែល់អ្កជោះជឆ្្តដែលោនចនុះជ ្្ម ះ ែូចជាេន្លឹកជឆ្្ត និងព័
ត៌មានរបេ់អ្កជោះជឆ្្តជ្សេងជទៀត។ ទើភ្ាក់ងាររែ្ឋខ្ះក៏មានទំ
នួលខនុេ្តរូវទាក់ទងនលឹងការជោះជឆ្្ត្ងដែរ។  
ឧទាហរណ៍ ការជោះជឆ្្តរែ្ឋជលខាធិការ្តរួតពិនិត្យ ដែលរមួមា
នការ ្្ដល់ប័ណ្ណចនុះជ ្្ម ះអ្កជោះជឆ្្ត និងការជ្បើ្ោេ់្បព័ន្ធ
ចនុះជ ្្ម ះអ្កជោះជឆ្្តជអ�ចិ្តរូនិច។

• រែ្ឋធម្មននុញ្ញននរែ្ឋ California ជៅបច្នុប្ន្ជនះអ
ននុញ្្ញ តឲ្យបនុគ្គលដែលមានអាយនុយា៉ា ងតិច 18 ឆំ្្ 
គិត្តលឹមន ង្ៃជោះជឆ្្ត អាចចូលរមួជោះជឆ្្តជនាះោន ។

• ជធវើវជិសាធនកម្មរែ្ឋធម្មននុញ្ញ ជែើម ើ្អននុញ្្ញ តឲ្យអ្កដែលមានអាយនុ 
17 ដែលនលឹងមានអាយនុយា៉ា ងតិច 18 ឆំ្្ 
ជហើយមានលកខេណេម្តិ្អាចជោះជឆ្្ត 
ជៅក្នុងការជោះជឆ្្តេកលបនាទា ប់ ជៅក្នុងការជោះជឆ្្តបឋម 
ឬពិជេេ ដែលជរៀបចំជធវើមនុនការជោះជឆ្្តេកលបនាទា ប់ ។

ធេចក្ើេធងខេបននការោ៉ា ន់បបមាណរបេ់អ្នកវភិាេ 
ចបាប់ េ្ើពើផលប៉ាះពាល់ោរធពើពនរ្បេ់រដ្ឋនិងរោ្ឋ ភិ
ោលមូលោ្ឋ ន៖
• បជងកាើនការចំណាយេ្មាប់ជខានធើនានា 
ទំនងជាចជន្ាះរាប់រយពាន់ែនុល្្រ និង  
$1 ល្នែនុល្្រជរៀងរាល់ពើរឆំ្្ម្ង ជែើម ើ្ជ ញ្ើ និងែំជណើ រ
ការេមាភា រៈជោះជឆ្្តជៅឲ្យអ្កដែលមានអាយនុ 17 ឆំ្្ 
ដែលោនចនុះជ ្្ម ះ និងមានលកខេណៈេម្តិ្្គប់្គ្ន់ ។

• បជងកាើតការចំណាយរបេ់រែ្ឋក្នុងមួយជលើក 
មានចំនួនរាប់ដេនែនុល្្រ ជែើម ើ្ជធវើបច្នុប្ន្ភាព្បព័ន្ធចនុះឈ្
ជមាះអ្កជោះជឆ្្តដែលមាន្សាប់ ។

ការវភិាេធោយអ្នកវភិាេអង្គនើតបិញ ្ញត្ិ

អត្ថបទនៃវធិាៃការបៃះអាចរកប�ើញបៅបលើបេហទំព័រ រដ្ឋបលខាធិការបៅ 
voterguide.sos.ca.gov។

ការណោះណ ន្ោ តចងុណ្កាយដកឹនំាណោយអង្គនើតបិញ ្ញត ្ណិៅ ACA 4 (សណំ�ើ ្បជាមត ិ18)
(ដណំោះ្រាយជពំកូ 30 លក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2020)
្ពលឹទ្ធេភា៖  ការគំ្្ទ 31 ការ្បឆំ្ង 7

រែ្ឋេភា៖  ការគំ្្ទ 56 ការ្បឆំ្ង 13
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ការវភិាេធោយអ្នកវភិាេអង្គនើតបិញ ្ញត្ ិ បន្

សិទិ្កនោនុងការបោប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California បនុគ្គលម្ាក់ជា 
ទូជៅអាចចនុះជ ្្ម ះ និងជោះជឆ្្តក្នុងរែ្ឋ California ្ប
េិនជបើបនុគ្គលជនះជាពលរែ្ឋអាជមរកិ ដែលមានអាយនុយា៉ា ង 
ជោចណាេ់ 18 ឆំ្្ និងជាអ្ករេ់ជៅក្នុងរែ្ឋ។ ចបាប់រែ្ឋោម
ឃាត់្បជា�នខ្ះមិនឲ្យជោះជឆ្្ត ដែលរាប់បញ្ូលទំាងអ្កដែ
លជៅក្នុងពន្ធនាគ្រ ឬកំពនុង ជដ្ះដលងឲ្យជៅជ្រៅឃនុំជដ្យមា
នលកខេខណ្ឌ ។ (េថែិតជ្កាមចបាប់បច្នុប្ន្ អ្កដែល្តរូវោនចនុះ
ជ ្្ម ះឲ្យជោះជឆ្្ត អាចឈរជ ្្ម ះោនេ្មាប់ការយិាល័យ) 
ជ្�ើេតំាង ែរាបណាពួកជគបំជពញោនតាមត្មរូវការភាពមា
នេិទ្ធិទទួលោន ដែលមាន្សាប់ជ្សេងជទៀតទំាងអេ់។ 
ការចនុះប ម្ ះជាមនុៃបដើម ើ្បោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California ។ 
បនុគ្គលម្ាក់ជាទូជៅអាចចនុះជ ្្ម ះជាមនុនជែើម ើ្ជោះជឆ្្តក្នុង
រែ្ឋ California ្បេិនជបើបនុគ្គលជនាះគឺជា ពលរែ្ឋអាជមរកិ 
ជហើយមានអាយនុ 16 ឆំ្្ ឬ 17 ឆំ្្។ ("ចបាប់ រែ្ឋោម
ឃាត់្បជា�នខ្ះមិនឲ្យចនុះជ ្្ម ះជាមនុនជែើម ើ្ជោះជឆ្្ត 
ដែលរាប់បញ្ូល ទំាងអ្កដែលជៅក្នុងពន្ធនាគ្រ ឬកំពនុង
ជដ្ះដលងឲ្យជៅជ្រៅឃនុំជដ្យមានលកខេខណ្ឌ ")។ ជៅជពល 
បនុគ្គលម្ាក់្តរូវោនចនុះជ ្្ម ះជាមនុនជែើម ើ្ជោះជឆ្្ត ពួក
ជគនលឹង្តរូវោនចនុះជ ្្ម ះឲ្យជោះជឆ្្ត ជដ្យេវ័យ្បវតិ្ 
ជៅជពលពួកជគមានអាយនុ 18 ឆំ្្។ ចាប់ពើន ង្ៃទើ 29 ដខមិ ន្ុនា 
ឆំ្្ 2020 មាន្បជា�នអាយនុ 17 ឆំ្្ ចំនួន 108,000 នាក់ត្
រវូោនចនុះជ ្្ម ះជាមនុនជែើម ើ្ជោះជឆ្្តក្នុងរែ្ឋ California ។

េំធណើ
អៃនុញ្ញា តឲ្យពលរដ្ឋអាយនុ 17 ន្ោំ ខ្ះឲ្យបោះប ន្ោ ត។ វធិានការ
ជនះអននុញ្្ញ តពលរែ្ឋដែលមានអាយនុ 17 ឆំ្្ដែលមាន 
េិទ្ធិនលឹង្គប់អាយនុ 18 ឆំ្្្តលឹមកាលបរជិច្ឆទដខវចិិ្ឆកាននកា
រជោះជឆ្្តសាកលបនាទា ប់ ឲ្យជោះជឆ្្ត។ ជនះមានន័យថា 
ពលរែ្ឋអាយនុ 17 ឆំ្្ទំាងជនះអាចជោះជឆ្្តក្នុងការជោះជឆ្្ត
ពិជេេ ឬការជោះជឆ្្ត បឋមទំាងឡាយដែលជកើត 
ជ�ើងមនុនការជោះជឆ្្តសាកលបនាទា ប់ោន។  (ជដ្យសារដត  
ចបាប់រែ្ឋបច្នុប្ន្អននុញ្្ញ តអ្កជោះជឆ្្ត ដែលោនចនុះជ ្្ម ះឲ្
យឈរជ ្្ម ះេ្មាប់ការយិាល័យ ជ្�ើេតំាងវធិានការជនះនលឹង
បណា្ដ លឲ្យពលរែ្ឋដែលមានអាយនុ 17 ឆំ្្ដែលនលឹង្គប់អាយនុ 
18 ឆំ្្្តលឹម កាលបរជិច្ឆទដខវចិិ្ឆកាននការជោះជឆ្្តសាកលប
នាទា ប់ ឲ្យជោះជឆ្្តោន្ងដែរ ្បេិនជបើពួកជគបំជពញោនតា
មត្មរូវការភាពមានេិទ្ធិទទួលោន ដែលមាន្សាប់ជ្សេងជទៀ
តទំាងអេ់េ្មាប់ការយិាល័យជ្�ើេតំាង។) 

ឥទ្ពិលននោរធពើពន្
ន្្ចំណាយបៃិ្ចបៃ្តួចសម្រាប់មនៃ្ើបោះប ន្ោ តបខាៃធើ។ វធិា
នការជនះនលឹងបជងកាើនចំនួន្បជា�នដែលមានេិទ្ធិជោះ ជឆ្្ត  
ក្នុងការជោះជឆ្្តបឋម និង ការជោះជឆ្្តពិជេេ។ ជនះនលឹងប
ជងកាើនការងារេ្មាប់មនន្ើជោះជឆ្្តជខានធើ។ មនន្ើជោះជឆ្្ត
នលឹងជ ញ្ើ និងែំជណើ រការេមាភា រៈជោះជឆ្្តជៅ
ឲ្យពលរែ្ឋអាយនុ 17 ឆំ្្ដែលមានេិទ្ធិទទួល 
ក្នុងការជោះជឆ្្តបឋម និងការជោះជឆ្្តពិជេេទំាងឡាយ 
មនុនជពលការជោះជឆ្្តសាកល។ ន្្ចំណាយននការ
ងារជកើនជ�ើងជនះនលឹងអា្េ័យជលើចំនួនពលរែ្ឋអាយនុ 
17 ឆំ្្ដែលមានេិទ្ធិទទួល ដែលចនុះជ ្្ម ះជោះជឆ្្ត 
មនុនជពលការជោះជឆ្្តបឋម និងការជោះជឆ្្តពិជេេ។ 
ការងារជកើនជ�ើងជនះនលឹងបជងកាើន ន្្ចំណាយបខាៃធើទូទំាងរដ្ឋ
កនោនុងវដ្ដការបោះប ន្ោ តបរៀងរាល់ពើរ ន្ោំ  ទំៃងដូចជាចប្្ះបើបតួ
ៃរយពាៃដនុល្្រៃិង $1 ល្ៃ។ 
ន្្ចំណាយរដ្ឋមតួយបពលបៃិ្ចបៃ្តួច។ វធិានការជនះនលឹងបជងកាើ
តការងារមួយជពលេ្មាប់រែ្ឋ ក្នុងការជធវើបច្នុប្ន្ភាព្បព័ន្ធ
ចនុះជ ្្ម ះអ្កជោះជឆ្្ត ដែលមាន្សាប់។ ន្្ចំណាយរដ្ឋមតួ
យបពលសម្រាប់ការងារបៃះទំ ៃងជាៃឹងរាៃចំៃតួៃម្បរាណ 
រាប់ពាៃ់ដនុល្្។ ជនះគឺតិចជាង 1 ភាគរយនន 
ការចំណាយមូលនិធិទូជៅរបេ់រែ្ឋបច្នុប្ន្។ 

ចលូធមើល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ េបមាប់បញ្ើ ននេណៈ 
កមា្ម ្ិការ ដដលបធងកើតធ�ើងជាចម្ងធដើម្ើគំាបទ 

ឬ�ំទាេ់វធិានការធនះ។

ចលូធមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ធដើម្ើចលូធបបើអ្នករមួបរចិ្ចា កទានកពំលូៗទំាង  

10 របូ េបមាប់ េណៈកម្មការ ។ 

បបេិនធបើអ្នកចង់ោនចបាប់ចមង្ននអត្ថបទធពញធល
ញននវធិានការរដ្ឋធនះ េមូទរូេ័ពទាមករដ្ឋធលខា្ិការ 

តាមធលខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាចអុើដម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ធ�ើយចបាប់ចមង្មួយនឹង 
បត រូវោនធផញើធៅអ្នកធោយឥតេតិន្។្

ណ្ វើវណិរា្នកម្មរដ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញ CALIFORNIA ណដើម្ើអនញុ្្ញតឲ្យអនោកដដលមានអាយ ុ17 ន្ោំ  ចលូរមួក នោងុការណោះណ ន្ោ តបឋម 
នងិពណិសស ្បសនិណបើពកួណេមានអាយុ្ េប់ 18 ន្ោំ  ណៅណពលការណោះណ ន្ោ តសកលទណូៅណលើកណ្កាយ ណ�ើយ 

ណបើមិនដណូច នោះណទ បនាទា ប់ពើណពលដដលពកួណេមានសទិ្ណិោះណ ន្ោ ត ។ វណិរា្នកម្មរដ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញនើតបិញ ្ញត ្ ិ។

សណំ�ើ

18
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36  |  ទឡ្ហីករណ៍  ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលហីទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈ របសអ់្នកនពិន្ធ ប�ហីយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណហី ប្ វហីវបិោ្នកម្មរែ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញ CALIFORNIA បែហីម្ហីអនញុ្្ញ្ឲ្យអ្នកដែលមានអាយ ុ17 ឆ្្នំ  ចលូលរមួក ្នងុការបបាះបឆ្្ន ្បឋម  
នងិពបិសស តបសនិបបហីពកួបគមានអាយតុគប់ 18 ឆ្្នំ  បៅបពល ការបបាះបឆ្្ន ្សកលទលូបៅបលហីកបតកាយ ប�ហីយ 
បបហីមិនែលូបច ្នះបទ បន្ទា ប់ ពហីបពលដែលពកួបគមានសទិ្ធបិបាះបឆ្្ន ្ ។ វបិោ្នកម្មរែ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញនហ្ី បិញ ្្ញ ្ ិ។18

★  ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ18  ★

★  ការណ្លហីយ្រដិណសធណ�ហីទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ18  ★

សេចក្ហីថ ល្ែងការណ៍ថែល “េឹងថែពាក់កណ្្ល” នៃរែ្ឋអៃុញ្ញា ែឲ្យ មៃុេ្សអាយុ 
17 ឆ្នាំ ឲ្យសោះសឆ្នា ែកនាុង ការសោះសឆ្នា ែបឋមគឺមិៃស ម្ ះតែង់សឡហីយ។ ពលរែ្ឋ 18 
ឆ្នាំ បុ៉ថៃតែទទួលោៃការអៃុញ្ញា ែ ស�ហីយការសោះសឆ្នា ែបឋមរបេ់ពួកសគគឺ 
ខុេគ្នា ពហីអ្ហីថែលស្្ហី សៅកនាុងរែ្ឋ California ។ សោយ្រថែេំសណហី តបជាមែិ 
13 ៃិង 218, ពលរែ្ឋ California មាៃេិទ្ិសោះសឆ្នា ែសលហីេំសណហី តបជាមែិព
ៃ្, ថែលជាសរឿយៗសៅសលហីេៃលែឹកសឆ្នា ែបឋម។ មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ  សេទហីរថែគ្ម ៃ
បទពិស្្ៃ៍ជាមួយការរកតោក់ចិញ្ឹមជហីវែិ ៃិងការបង់ពៃ្សឡហីយ។ បទពិស្្
ៃ៍កនាុងជហីវែិពិែគឺេំខាៃ់ណ្េ់េតមាប់ការសោះសឆ្នា ែ។ ការផ្ល់សោបល់ថា វាគឺ 
“េមស�ែុផលបុ៉សណ្ណ ះ” េតមាប់មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ គួរថែសោះសឆ្នា ែកនាុងការ
សោះសឆ្នា ែ បឋម តបេិៃសបហីពួកសគៃឹងសៅសោះសឆ្នា ែកនាុងការសោះសឆ្នា ែ្កល 
គឺជាការផ្ល់ស�ែុផលែ៏អាតកក់។
សោយ្រថែការសោះសឆ្នា ែបឋមរបេ់រែ្ឋ California 
តែរូវោៃផ្លែ េសៅែល់សែហីមថខមហីនា េំសណហី តបជា មែិ 18 ៃឹងផ្ល់អៃហីែិជៃថានា ក់វិ
ទយាល័យថែលសទហីបថែអាយុ 17 ឆ្នាំ  ៃូវេិទ្ិសោះសឆ្នា ែជា្មមតាសោយ្រថែពួក
សគៃឹងតគប់អាយុ 18 ឆ្នាំ  កនាុងសពលតោំបហីថខសតកាយ។
មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ គឺជាអៃហីែិជៃ េតមាប់ស�ែុផលមួយចំៃួៃខាងសតកាម៖
• អនាកវទិយា្តេតែអះអាងថា ការផ្ល់ស�ែុផល ៃិងថផនាកឡូជិកនៃខួរកបាលរបេ់
ពួកសគគឺមិៃតែរូវោៃ អភិវឌ្ឍសពញសលញតាមជហីវវទិយាសៅសឡហីយ។

• ពួកសគគឺជាទេ្សៃិកជៃថែលជក់ចិែតែ (5+ សម៉ាងកនាុងមួយន ង្ៃ, 5 ន ង្ៃកនាុងមួយ 
េប្្�៍) សៅសលហីតគរូបសតងៀៃថែលពួកសគអាតេ័យសលហីេតមាប់ភាពសជាគជ័យសព
លបចុ្ប្បៃនា ៃិងនាសពលអនាគែ ថែលស្្ហីឲ្យពួកសគងាយរងសតគ្ះសៅៃឹងឥទ្ិពល
ថែលលសមអៀង។
• ពួកសគមិៃមាៃបទពិស្្ៃ៍ពិភពពិែតោកែសឡហីយ។ ភាគសតចហីៃមិៃចំាោច់ស្្ហី
ការសែហីម្បហីចិញ្ឹមខលែួៃឯងសឡហីយឬក៏ រកេុហីតាមវិ្ ហីរបេ់ពួកសគ សែហីម្បហីបង់ពៃ្ជួលផទះ 
ទិញមូ្បអាហារជាសែហីម។ល។ ពួកសគមិៃមាៃតកបខ័ណ្ឌ នៃអំណះអំណ្ៃកនាុងការ
ស្្ហីការេសតមចចិែតែចំាោច់ថែលអនាកសោះសឆ្នា ែស្្ហី េតមាប់ខលែួៃពួកសគ ៃិងេមាជិក
សផ្សងសទៀែទំាងអេ់របេ់េង្គម សៅសពលពួកសគសោះសឆ្នា ែ។
មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ អាចចង់ែឹងចង់សោះសឆ្នា ែ បុ៉ថៃតែពួកសគមិៃទាៃ់សតែៀមខលែួៃរចួ
សៅសឡហីយសទ។ េូមសោះសឆ្នា ែជំទាេ់សលហីេំសណហី តបជាមែិ 18 ។
RUTH WEISS, អៃុតបធាៃ
គសតមាងេុចរែិភាពការសោះសឆ្នា ែនៃរែ្ឋ California
JON COUPAL, តបធាៃ
េមាគមអនាកបង់ពៃ្ Howard Jarvis
LARRY SAND, តគរូបសតងៀៃចូលៃិវែតែៃ៍

េំសណហី តបជាមែិ 18 ៃឹងអៃុញ្ញា ែឲ្យអនាកថែលៃឹងមាៃអាយុ 18 ឆ្នាំ តែឹម 
សពលសោះសឆ្នា ែ្កលឲ្យចូលរមួកនាុង ការសោះសឆ្នា ែបឋមនៃឆ្នាំ សនាះ 
តបេិៃសបហីពួកសគមាៃអាយុ 17 ឆ្នាំ តែឹមសពលនៃការសោះសឆ្នា ែបឋម។ 
កំថណទតមង់សោះ សឆ្នា ែេំខាៃ់សៃះៃឹងមិៃតែឹមថែអៃុញ្ញា ែ ឲ្យអនាកសោះសឆ្នា ែសលហី
កែំបូងឲ្យចូលរមួកនាុង វែ្សោះសឆ្នា ែសពញសលញសនាះសទ បុ៉ថៃតែថ្មទំាងមាៃេក្ា
ៃុពលសពលជំរញុការចូលរមួរបេ់យុវជៃកនាុង ការសោះសឆ្នា ែរបេ់សយហីងផងថែរ។
សយហីងតែរូវការេំសឡងរបេ់យុវជៃឲ្យសគែំណ្ងសៅតបអប់េៃលែឹកសឆ្នា ែ។ 
ការអៃុញ្ញា ែមៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ ខលែះឲ្យសោះសឆ្នា ែកនាុងការសោះសឆ្នា ែបឋម 
ៃិងថែតបេិៃសបហីពួកសគៃឹងមាៃ អាយុ 18 ឆ្នាំ តែឹមការ សោះសឆ្នា ែ្កលគឺជាវិ្ ហី
ែ៏្មញញាមួយកនាុងការពតងឹកកមាលែំ ងេំសឡងរបេ់ អនាកសោះសឆ្នា ែវយ័សកមងទូទំាងរែ្ឋ 
California ស�ហីយៃឹងនំាសៅរកែំសណហី រការការសោះសឆ្នា ែកាៃ់ថែយល់ចបាេ់ 
េតមាប់រែ្ឋរបេ់សយហីងជារមួ។
រែ្ឋ California គឺសៅសតកាយកំសណ្ង សៅសពលវាមកែល់បញ្្សៃះ។ រែ្ឋកនាុង 
េ�រែ្ឋអាសមរកិេឹងថែពាក់កណ្្ល ោៃអៃុញ្ញា ែឲ្យមៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ ឲ្យចូ
លរមួកនាុងការសោះសឆ្នា ែបឋម ៃិងការតបជំុរបេ់គណបក្សៃសោោយរចួស�ហីយ។ 
តបេិៃសបហីបុគ្គលមានា ក់មាៃគសតមាងចង់ចូលរមួ កនាុងការសោះសឆ្នា ែ្កលជាអនាក
សោះសឆ្នា ែសលហីកែំបូង វាេមស�ែុផល េតមាប់ពួកសគកនាុងការទទួលោៃឱកាេ 
េសតមចចិែតែ ថែលៃឹងបង្ាញសៅ សលហីេៃលែឹកសឆ្នា ែតាមរយៈការចូលរមួសោះសឆ្នា ែ
បឋម។ េំសណហី តបជាមែិ 18 ែភាជា ប់ការចូលរមួរបេ់មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ សៅអា
យុនៃមៃុេ្សភាគសតចហីៃសោយែតមរូវឲ្យបុគ្គលសនាះតគប់អាយុ 18 ឆ្នាំ តែឹមសពលសវ
លានៃការសោះសឆ្នា ែ្កលមកែល់។

សោយសោងតាមការត្វតជាវ ថែលោៃស្្ហីសឡហីងសោយគសតមាងចូលរមួេុហីវ ិ
លរែ្ឋ California កនាុងការសោះសឆ្នា ែ បឋមឆ្នាំ  2020 កនាុងរែ្ឋ California, 
អនាកសោះសឆ្នា ែជាយុវជៃ (អនាកថែលមាៃអាយុចសនាលែ ះ 18 ឆ្នាំ  ៃិង 24 ឆ្នាំ ) 
មាៃ ចំៃួៃរ�ូែែល់ 14.5% នៃចំៃួៃតបជាជៃថែលមាៃេិទ្ិសោះសឆ្នា ែទំា
ងអេ់។ បុ៉ថៃតែមាៃថែចំៃួៃ 6% បុ៉សណ្ណ ះ ថែលចូលរមួកនាុងការសោះសឆ្នា ែជាក់
ថេតែង។ យុវជៃមិៃតែរូវោៃែំណ្ងសៅកនាុងការសោះសឆ្នា ែសៃះសទ សទាះបហីជាពួ
កសគគឺជាអនាករងឥទ្ិពលែ៏្ំពហី សគ្លៃសោោយ ថែលតែរូវោៃបសងកហីែសឡហីង 
តាមរយៈការសោះសឆ្នា ែសៃះក៏សោយ។
ការត្វតជាវមិៃតែឹមថែបង្ាញថា ចំៃួៃយុវជៃចូលរមួកនាុងការសោះ
សឆ្នា ែមាៃកតមិែទាបបំផុែ បុ៉សណ្ណ ះសទ បុ៉ថៃតែវាថ្មទំាងបង្ាញថា 
អនាកសៅសោះសឆ្នា ែគឺស្្ហីតាមទមាលែ ប់។ សៅសពលថែលមៃុេ្សសៅចូលរមួ កនាុង កា
រសោះសឆ្នា ែមតែងសគៃឹងស្្ហីថបបសៃះមតែងសទៀែ។ ការចូលរមួមុៃសពលកនាុងែំសណហី
រការសោះសឆ្នា ែេតមាប់អនាកសោះសឆ្នា ែសលហីកែំបូង គួរថែជាអាទិភាពខ្ពេ់មួយ 
េតមាប់ស�ែុផលសៃះ។
េំសណហី តបជាមែិ 18 គឺជាឱកាេមួយកនាុងការផ្ល់អំនាចែល់អនាកសោះសឆ្នា ែ
ថែលសកមងបំផុែរបេ់រែ្ឋ California ៃិងសលហីកទឹកចិែតែពួកសគឲ្យកាលែ យជាអនាកចូ
លរមួសពញមួយជហីវែិកនាុងេកមមភាពជាមូលោ្ឋ ៃតគឹះ បំផុែនៃតបជា្ិបសែយ្យ។ 
េូមគំ្តទេំសណហី តបជាមែិ 18 ។
KEVIN MULLIN, េមាជិកេភា
េភា CA មណ្ឌ លទហី 22
EVAN LOW, េមាជិកេភា
េភា CA មណ្ឌ លទហី 28 



18
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ប្ វហីវបិោ្នកម្មរែ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញ CALIFORNIA បែហីម្ហីអនញុ្្ញ្ឲ្យអ្នកដែលមានអាយ ុ17 ឆ្្នំ  ចលូលរមួក ្នងុការបបាះបឆ្្ន ្បឋម  
នងិពបិសស តបសនិបបហីពកួបគមានអាយតុគប់ 18 ឆ្្នំ  បៅបពលការបបាះបឆ្្ន ្សកលទលូបៅបលហីកបតកាយ ប�ហីយ 

បបហីមិនែលូបច ្នះបទ បន្ទា ប់ពហីបពលដែលពកួបគមានសទិ្ធបិបាះបឆ្្ន ្ ។ វបិោ្នកម្មរែ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញនហ្ី បិញ ្្ញ ្ ិ។

សបំណហី

18
★  ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ18  ★

★  ការណ្លហីយ្រដិណសធណៅណ�ហីទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ18  ★

មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ ស្្ហីការរចួស�ហីយ ៃិងបង់ពៃ្ 
ស�ហីយពួកសគអាចចុះបញជាហីកនាុងសោធា។ តបេិៃសបហីមៃុេ្សវយ័សកមងកនាុងអាយុសៃះកំ
ពុងេម័តគចិែតែោក់អាយុជហីវែិរបេ់ពួកសគសៅជួរមុខ េតមាប់សខាៃ ហ្ី របេ់សយហីង 
ៃិងកំពុងរមួចំថណកជា�ិរញញាវែ្ុែល់េង្គម ពួកសគគួរថែអាចចូលរមួកនាុងវែ្
សោះសឆ្នា ែសពញសលញសៅឆ្នាំ ថែលពួកសគតគប់អាយុ 18 ឆ្នាំ ។ េំសណហី តបជាមែិ 
18 អៃុញ្ញា ែអនាកមៃុេ្សមាៃអាយុ 17 ឆ្នាំ ឲ្យសោះសឆ្នា ែកនាុងការសោះសឆ្នា ែបឋម 
តបេិៃសបហីពួកសគតគប់អាយុ 18 ឆ្នាំ តែឹមការសោះសឆ្នា ែ្កល។ 
ការសោះត្យរសបៀបសោះសឆ្នា ែ កថៃលែងសោះសឆ្នា ែ ៃិងអ្ហីតែរូវមាៃសលហីេៃលែឹកសឆ្នា ែ 
គឺជាែំសណហី រការសលហីកែំបូង ែ៏លំោកមួយ។ ការផ្ល់ឲ្យមៃុេ្សសពញវយ័
ៃូវសពលេិកសាថេង្យល់សរឿងសៃះសៅឆ្នាំ ថែលពួកសគតគប់អាយុ 18 ឆ្នាំ  
ធានាែល់ បទពិស្្ៃ៍សោះសឆ្នា ែសលហីកែំបូងែ៏សជាគជ័យ។ ការបថៃម្ឱកាេ 
’ែល់មៃុេ្សសពញវយ័ឲ្យចូលរមួ កនាុងកិច្ការេុហីវលិអាចធានាថា 
យុវជៃជំនាៃ់សតកាយរបេ់សយហីង ៃឹងមាៃទមាលែ ប់កនាុងការសោះសឆ្នា ែោៃសលឿ
ៃជាងសៃះ ស�ហីយពួកសគអាច តបកាៃ់ភាជា ប់ទមាលែ ប់សៃះ សៅែល់មហាវទិយាល័យ 
សៅសពលចូលរមួកនាុងជួរកងទ័ព ឬក៏ចូលរមួកនាុងកិច្ការសផ្សងៗ។ 
កនាុងការសោះសឆ្នា ែបឋមនាថខមហីនា ឆ្នាំ  2020 ោៃបង្ាញឲ្យស�ហីញថាការសោះ 

សឆ្នា ែសតចហីៃបំផុែ សៅកនាុងការសោះសឆ្នា ែបឋមតបធានា្បែហីរែ្ឋ California អនា
កសោះសឆ្នា ែថែលមាៃេិទ្ិសោះសឆ្នា ែមាៃថែ38% បុ៉សណ្ណ ះ។ សយហីងមាៃបញ្្
ការចូលរមួកិច្ការេុហីវលិ ស�ហីយសយហីងតែរូវការបសងកហីែវប្ប្ម៌មួយនៃការសោះឆ្
សនាែ េតមាប់អនាកជំនាៃ់សតកាយឲ្យកាៃ់ថែសលឿៃជាង។ ការសោះសឆ្នា ែកនាុងការ
សោះសឆ្នា ែមួយអាចបសងកហីៃលទភ្ាពនៃការសោះសឆ្នា ែ កនាុងការសោះសឆ្នា ែបនាទ ប់ 
សោយសលហីេពហី 25%។ បញ្្សផ្សងៗ ែូចជាវបិែតែិអាកាេធាែុ បំណុលេិេ្ស 
ការថ្ទំាេុខភាព ៃិងអនាគែសេែ្ឋកិច្របេ់សយហីង ៃឹងជះឥទ្ិពលែល់មៃុេ្
េវយ័សកមងឲ្យោៃសតចហីៃបំផុែ ស�ហីយវាគឺជាទំៃួយខុេតែរូវរបេ់សយហីងកនាុងការផ្
ល់ឲ្យ ពួកសគៃូវឱកាេតគប់តគ្ៃ់សែហីម្បហីបសងកហីៃទមាលែ ប់សោះសឆ្នា ែសពញមួយជហីវែិ។ 
ការសោះសឆ្នា ែគំ្តទេំសណហី តបជាមែិ 18 គឺជាការសោះសឆ្នា ែមួយេតមាប់តបជា្ិ
បសែយ្យរបេ់សយហីង។ 
MARY CREASMAN, តបធាៃនាយកតបែិបែតែិ
េម្ព័ៃ្អនាកសោះសឆ្នា ែអភិរក្សរែ្ឋ California (CLCV) 
សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា RICHARD D. ROTH, ឧែតែមសេៃហីយ៍សទា
USAF (ោៃចូលៃិវែតែៃ៍) 
សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា THOMAS J. UMBERG, វរសេៃហីយ៍ឯក
កងទ័ពេ�រែ្ឋអាសមរកិ (ោៃចូលៃិវែតែៃ៍) 

សូមបោះប ន្ោ តជំទាស់ប�ើសំប�ើ ប្រជាមតិ 18

“ពៃ្ជាសតចហីៃសកហីៃសឡហីង ៃិងវធិាៃការបំណុលប័ណណកម្ហីគឺតែរូវោៃេសតម
ចសៅសលហីេៃលែឹកសឆ្នា ែ ការសោះសឆ្នា ែបឋម ៃិងការសោះសឆ្នា ែពិសេេ។ 
សនាះជាមូលស�ែុថែលមាៃ ថែមៃុេ្សសពញវយ័បុ៉សណ្ណ ះគួរថែសោះសឆ្នា ែ។” 
—Jon Coupal, ប្រធាន, សមាគមអនោក្រង់ពន្ធ Howard Jarvis 
មនុស្សអាយុ 17 ន្ោំ គឺមិនមមនជាមនុស្សបពញវយ័បស្រច្បា្់រប�ើយ 

ទំាងរោ្ឋ ភិោលេ�ព័ៃ្ ៃិងរោ្ឋ ោលភិោលរែ្ឋ California ោៃកំណែ់អាយុ
នៃទំៃួលខុេតែរូវតេបចបាប់សៅអាយុ 18 ឆ្នាំ ។ សៅរែ្ឋ California, បុគ្គលមានា ក់ 
បទាះ្រើជាមួយថ ង្ៃមានអាយុបកមេងជាង 18 ឆ្នាំ  ក៏មិៃអាចចូលខលែួៃកនាុងកិច្េៃយាតេ
បចបាប់ ឬេូម្បហីថែមិៃអាចសតបហី្ឡៃបូ្រពណ៌ទង់ថែង។ មនុស្សអាយុដ្់របោំពើរ
ន្ោំ មិនអាច្សូម្ើមតចូ្�រមួកនោងុដំប�ើ រចុ្ះដ�់ទើតំាងរ្រស់សាលាបរៀន សោយគ្ម ៃ
េៃលែឹកអៃុញ្ញា ែថែលោៃចុះ�ែស្លខាសោយឳពុកម្ាយ ឬអាណ្ពយាោល។
ចបាប់ California ោក់វធិាៃ ៃិងោក់កំ�ិែបថៃម្សលហីប័ណណសបហីកបរនៃមៃុេ្ស
អាយុ 16 ៃិង 17 ឆ្នាំ  សោយ្រថែក្ហីកង្ល់អំពហី ភាពចាស់ទំុ និងការវនិិច្្័យ។ 
ការោក់កំ�ិែសលហីអាជាញា ប័ណណលិចោែ់សៅ យ៉ា ងច្បាស់ សៅន ង្ៃកំសណហី ែទហី 18, 
មិនមមនមុនបព�។
ចបាប់រែ្ឋ California ឆលែុះបញំ្្ងពហីភេតែុតាងវទិយា្តេតែថា ការអភិវឌ្ឍខួរកបា
លថែលទាក់ទងៃឹងអាយុគឺតែរូវ ោៃភាជា ប់សៅេមែភ្ាពផ្ល់ស�ែុផល វភិាគ 
ៃិងយល់ែឹងអំពហីស�ែុ ៃិងផលប៉ះពាល់។ អាយុថែលសព 
លយល់តពមនៃស�ែុផល ទំាងទូទំាងរែ្ឋ ៃិងថានា ក់ជាែិ គឺ 18 ឆ្នាំ ។
មនុស្សអាយុ 17 ន្ោំ គឺជាទស្សនិកជនមដ�ជក់ចិ្ត្តប�ើសាលាបរៀន 

អនាក សោះ សឆ្នា ែមាៃេិទ្ិ្្ប់ បគ្់រម្នោកទំាងអស់ថន្រញ្ហា  
សែហីម្បហីស្្ហីសេចក្ហីេសតមចចិែតែ មដ�ោនជបមា្រជូន ។ មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ ភា
គសតចហីៃសរៀៃថានា ក់វទិយាល័យសៅសឡហីយ ពឹងថផអកសលហីតគរូបសតងៀៃេតមាប់ចំណ្ែ់
ថានា ក់ ៃិងលិខិែផ្ល់អៃុ្េៃ៍េំខាៃ់ៗថែលចំាោច់េតមាប់អនាគែរបេ់
ពួកសគ។ ពួកសគគឺជា ទស្សនិកជនមដ�ជក់ចិ្ត្តមួយ តោំន ង្ៃកនាុងមួយេប្្�៍ 
ជាមួយសតគឿងជំរញុទឹកចិែតែែ៏ រងឹមំាឲ្យស្្ហីអ្ហីក៏សោយថែលតគរូបសតងៀៃ ៃិង 
អនាកតបឹកសាសោបល់ផ្ល់អៃុ្េៃ៍។
េៃលែឹកសឆ្នា ែបឋមរបេ់រែ្ឋ California ជាសរឿយៗរាប់បញ្ូលទំាង ពន្ធសាលាបរៀន 
និងវធិានការ្័រ�្ណកម្ើ េតមាប់ការអៃុម័ែសោយអនាកសោះសឆ្នា ែ។ មិៃែូចៃឹងអនាក
សោះសឆ្នា ែជាមៃុេ្សសពញវយ័ មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ ថែលសៅសរៀៃថានា ក់វទិយាល័យសៅ

សឡហីយ គឺទំៃងជា្្ប់ឮថែមួយចំស�ៀងបុ៉សណ្ណ ះនៃបញ្្ទំាងសៃះ។ ឧទា�រណ៍ 
កនាុងឆ្នាំ  2019 មណ្ឌ លេិកសា្ិការរបួរមួ Los Angeles ោៃចូលរមួកនាុងយុទន្ាការ 
“ផ្ល់ព័ែ៌មាៃ” មួយសែហីម្បហីអៃុម័ែការបសងកហីៃពៃ្ថែលោៃសេនាហីេំុ វធិាៃការ 
EE, កនាុងការសោះសឆ្នា ែពិសេេមួយ។ ្លាសរៀៃោៃបិទបោ្ំៗសៅបរសិវណ 
ោៃថចកចាយខិែតែប័ណណ ៃិងអក្សរ្តេតែសៅឲ្យេិេ្សសែហីម្បហី យកសៅផទះ ស�ហីយេូម្បហី
ថែោៃថចកចាយការផ្សព្ផសាយកនាុងបណ្្េង្គមគំរសូផ្សងៗ កនាុងកិច្តបឹងថតបងកនាុង

 ការជះឥទ្ិពលសលហីេិេ្ស ៃិងតក រុមតគរ្ួ ររបេ់ពួកសគ។
តបេិៃមៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ តែរូវោៃអៃុញ្ញា ែឲ្យសោះសឆ្នា ែកនាុងការសោះសឆ្នា ែប
ឋម ៃិងការសោះសឆ្នា ែ ពិសេេ តបថ�លេូម្បហីថែការបំសពញេៃលែឹកសឆ្នា ែតាមេំ
បុតែនតបេណហី យ៍ឲ្យតែឹមតែរូវកនាុងថានា ក់សរៀៃ េិេ្សទំាងសៃះអាច  ្្ដ�់កបមិតប�អៀង
កនោងុការអនុម័ត្ំរ�ុ� និងពន្ធ្មេើមដ�នឹងដាក់សមាពា ធយ៉ា ងបបច្ើនដ�់ឳពុកមា្ដ យរ
្រស់ពួកបគ និងអនោក្រង់ពន្ធទំាងអស់។
ការចូ្�រមួនបយោយគឺប្រើកចំ្ហសបមា្់រអនោកទំាងអស់គ្នោ ; 
ការបោះប ន្ោ តគឺខុសគ្នោ
អនាករាល់គ្នា មាៃេិទ្ិបង្ាញពហីគំៃិែមួយ គំ្ពារសលហីបញ្្សផ្សងៗ 
សរៀបចំមៃុេ្សថែលមាៃចិែតែចូលចិែតែ ៃិងអនាកេម័តគចិែតែសលហីយុទន្ាការសផ្សងៗ។  
សទាះបហីជាោ៉ងណ្ក៏សោយ េិទ្ិសោះសឆ្នា ែគឺតែរូវោៃរកសាេតមាប់ពលរ
ែ្ឋ ថែលជាអនាករេ់ សៅកនាុងរែ្ឋ ថែលមិៃថមៃជា ឧតកិែ្ឋជៃកនាុងពៃ្នាគ្រ 
ៃិងថែលមាៃអាយុោ៉ងែិចណ្េ់ 18 ឆ្នាំ សៅន ង្ៃសោះសឆ្នា ែ។
ការសោះសឆ្នា ែគឺជាទំៃួលខុេតែរូវែ៏ ង្ៃៃ់ ង្ៃរមួយ។ កនាុងការសោះសឆ្នា ែ 
California អនាកសោះសឆ្នា ែេសតមចចិែតែថាៃរណ្ថែលៃឹងរកសាអំណ្ចសែហីម្បហីស្្ហី 
ៃិងោក់ឲ្យអៃុវែតែចបាប់ មិៃថាអៃុម័ែបំណុល្មហី ៃិងអនាកបង់ពៃ្ៃឹងតែរូវោៃបង់ប្
រាក់ៃឹងតែរូវបង់មិៃថាសកហីៃសឡហីងពៃ្ ៃិងបញ្្េមគុ ម្ ញសផ្សងសទៀែជាសតចហីៃ។
សេចក្ហីេសតមចេំខាៃ់ៗតែរូវថែោៃស្្ហីសោយអនាកសោះសឆ្នា ែថែលជាមៃុេ្សសពញវ ័
យតេបចបាប់ មិៃថមៃតែឹមជាអៃហីែិជៃថានា ក់វទិយាល័យ។
សូមបោះប ន្ោ តជំទាស់ប�ើសំប�ើ ប្រជាមតិ 18 ។
RUTH WEISS, េ�្្បៃិក
គសតមាងេុចរែិភាពការសោះសឆ្នា ែនៃរែ្ឋ California
JON COUPAL, តបធាៃ
េមាគមអនាកបង់ពៃ្ Howard Jarvis
LARRY SAND, តគរូបសតងៀៃចូលៃិវែតែៃ៍ 
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សណំ�ើ ការផ្លា ស់ប្តូរច្បាប់បង់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំ្នួន ។ 
វសិោធនកម្មននច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ ្ញ ។19

ចំ្ណងស�ើង នតិងសសច្ក្ើសសងខេបជាផលាតូវការ សរៀបចំ្សោយអគ្គសមធាវ ី

�ើវទបវត្តិ
ទ្រព្យសម្បត្តិពន្ធរដ្ឋា ភតិបាលមូលដ្ឋា ន។ បណ្ដា ទើកក រុង 
California ជោនធើ សាលាជរៀន និងមណ្ឌ លពិជេេៗ 
(ដូចជាមណ្ឌ លការពារអគ្ើភ័យ) កបមូលពន្ធអចលនកទព្យពើ
ម្ចា េ់អចលនកទព្យផ អ្ែកជលើតមមលៃអចលនកទព្យរបេ់ពួកជគ។ 
ពន្ធជលើ អចលនកទព្យជកើនជ�ើងកបម្ណ $65 ពាន់លាន 
ជរៀងរាល់ឆ្នាំ េកម្ប់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នទំាងជនះ។

តតើវកិ្កយបទតពន្ធតលើ អចលនទ្រព្យទតរូវបានគណនា
យ៉ា ងដូចតម្ច? វកិ្កយបកតពន្ធកបចំាឆ្នាំ របេ់ម្ចា េ់កទព្
យេម្បតិ្នើមួយៗគឺជេមើជៅនឹងតមមលៃអចលនកទព្យរបេ់
ពួកជគ ផដលជាប់ពន្ធគុណនឹងអករាពន្ធអចលនកទព្យរ
បេ់ពួកជគ។ ពន្ធជលើអចលនកទព្យរបេ់ម្ចា េ់អចលនទ្
រព្យធមមរាគឺ 1.1 ភាគរយ។ កនាុងឆ្នាំ ផដលម្ចា េ់ថមើជធវើជា
ម្ចា េ់កមមេិទ្ធិអចលនកទព្យមួយកផនលៃង ជាធមមរាតមមលៃ
ជាប់ពន្ធគឺជាតមមលៃមន ការទិញរបេ់អចលនកទព្យជោះ។ 
រាល់ឆ្នាំ បោទា ប់ពើជពលជោះមក តមមលៃផដលជាប់ពន្ធរបេ់

• អនុញ្ញា តឲ្យម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នអាយុជលើេ 55 
ឆ្នាំ  ពិការធ្ងន់ធ្ងរ ឬ ទ្ាះរបេ់ពួកជគកតរូវបានបំផ្លៃ
ញជដ្យជភលៃើងជេះមកព ឬជករះមហន្រាយ ជធវើកា
រជ ទ្ារតមមលៃមូលដ្ឋា នពន្ធកទព្យេម្បតិ្លំជៅដ្ឋា នប
ឋម ជៅលំជៅដ្ឋា ន�ំនួេ កនាុងតមមលៃណ្ក៏ជដ្យ 
កនាុងទើកផនលៃងណ្ក៏ជដ្យកនាុងរដឋា ។

• កកមិតអត្ថកបជោ�ន៍ពន្ធេកម្ប់ការជ ទ្ារអចលនកទព្យ
រវាងេម្�ិកកគរួសារ ។

• ពកងើកអត្ថកបជោ�ន៍ពន្ធេកម្ប់ការជ ទ្ារកេិដ្ឋា នលកខេ
ណៈកគរួសារ ។

• វភិាចន៍កបាក់ចំណូល និងកបាក់េន្ំរដឋា (ជបើម្ន) 
ជៅជេវាកមមការពារអគ្ើភ័យ ជហើយេងរដ្ឋា ភិបាលមូល
ដ្ឋា នេកម្ប់ការផ្លៃ េ់បូ្រោោផដលពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធ ។

សសច្ក្ើសសងខេបននការប៉ា ន់ទបមាណរបស់អ្នកវភិាគច្្
បប់ស្ើពើផលប៉ាះពាល់ោរសពើពន្ធរបស់រដ្ឋនតិងរោ្ឋ ភតិប
លមតូលោ្ឋ ន ៖
• រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នអាចចំជណញរាប់េិបលានដុលាលៃ
រជលើចំណូលពន្ធកទព្យេម្បតិ្កនាុងមួយឆ្នាំ  ។ទំាងជនះ 
អាចជកើនជ�ើងរាមជពលជវលា រហូតដល់ជៅពើរបើរាយ
លានដុលាលៃ រកនាុងមួយឆ្នាំ  ។

• សាលាជរៀនអាចចំជណញរាប់េិបលានដុលាលៃ រជលើ
ចំណូលពន្ធកទព្យេម្បតិ្កនាុងមួយឆ្នាំ  ។ទំាងជនះ 
អាចជកើនជ�ើងរាមជពលជវលា រហូតដល់ជៅពើរបើរាយ
លានដុលាលៃ រកនាុងមួយឆ្នាំ  ។

• កបាក់ចំណូលពើពន្ធជ្្ងៗជទៀត 
អាចជកើនជ�ើងរាប់េិបលានដុលាលៃ រ កនាុងមួ 
យឆ្នាំ េកម្ប់ទំាងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន 
និងរដឋា ។ ភាគជកចើនមនកបាក់ចំណូលរដឋាថមើជនះ 
នឹងអាចចំណ្យជលើការការពារអគ្ើភ័យ ។

ការវភិាគសោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ

អត្ថប្រននវធិានការតនះអាចរកត�ើញតៅតលើតគហ្ំរព័រ រដឋាតលខាធតិការតៅ  
voterguide.sos.ca.gov។

ការណោះណ ន្ោ តចងុណ្កាយដកឹនំាណោយអង្គនើតបិញ ្ញត ្ណិៅ ACA 11 (សណំ�ើ ្បជាមត ិ19)
(ដណំោះ្រាយ ជពំកូ 31, លក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2020)
កពឹទ្ធេភា៖  ការរំកទ 29 ការកបឆំ្ង 5

រដឋាេភា៖  ការរំកទ 56 ការកបឆំ្ង 5
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ការវភិាគសោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

អចលនកទព្យគឺកតរូវបានមលតកមរូវេកម្ប់អតិ្រណ្ 
ជដ្យជកើនដល់ 2 ភាគរយ។ ជៅជពលផដលអចលនកទព្យត្
រវូបានផ្លៃ េ់បូ្រម្ចា េ់កមមេិទ្ធិម្ងជទៀត តមមលៃជាប់ពន្ធរបេ់
វាគឺកតរូវបានកំណត់ជ�ើងវញិជៅរាមតមមលៃទិញថមើរបេ់វា។
ពន្ធតលើអចលនទ្រព្យតកើនត�ើង តៅតពលដដលអចលនទ្រព្យ
ទតរូវបានផ្លា ស់បូ្រម្ចា ស់កម្មសតិ្រ្ធតិថ្មើ។ តមមលៃជាប់ពន្ធអចលនកទព្យ 
ភាគជកចើនគឺតិចជាងតមមលៃផដលអចលនកទព្យជោះកតរូវបាន
លក់ជចញ។ ជនះគឺជដ្យសារផតតមមលៃផដលអចលនកទព្យ 
ភាគជកចើនអាចលក់បាន គឺជកើនជ�ើងរហ័េជាង  
2 ភាគរយកនាុងមួយឆ្នាំ ។ ជដ្យសារផតចំនុនជនះ ជៅជពល
ផដលអចលនកទព្យមួយផ្លៃ េ់បដាូរម្ចា េ់កមមេិទ្ធិ តមមលៃជាប់ពន្ធ
របេ់វាជាជរឿយៗកំណត់ជ�ើង វញិជៅចំនួនខ្ពេ់ជាងមុន។ 
ជនះបណ្្លឲ្យម្នវកិ្កយបកតពន្ធជកើនជ�ើងខ្ពេ់ជាងមុន 
េកម្ប់អចលនកទព្យជោះ។ ជនះម្នន័យថា អនាកផដលផតងផត
ផ្លៃ េ់ទើលំជៅនឹងកតរូវ បង់ពន្ធជលើអចលនកទព្យថមើរបេ់ពួកជគខ្ព
េ់ជាង ពន្ធជលើតមមលៃអចលនកទព្យចាេ់។ 
វធិានពតិតសសសទម្ប់ម្ចា ស់ផ្ះមួយចំនួន។ កនាុងករណើ ខលៃះ 
វធិានពិជេេអនុញ្ញា តឲ្យម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្ន ទ្ាះកសាប់ ផ្លៃ
េ់ជៅលំជៅដ្ឋា នជ្្ងជដ្យមិនចំាបាច់បង់ពន្ធអចល
នកទព្យខ្ពេ់ជាងមុន។ វធិានពិជេេទំាងជនះអនុវត្ចំ
ជពាះម្ចា េ់អចលនកទព្យផដលម្នអាយុជលើេពើ 55 ឆ្នាំ  
ឬម្នពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬអចលនកទព្យរបេ់ពួកជគបា
នរង្លប៉ះពាល់ ឬការខូចោតជដ្យជករះធមមជាតិ។ 
ជយើងេំជៅដល់មនុេ្ទំាងជនះជា 
“ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្ធិ”។ ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្ធិអាចផ្លៃ
េ់ទើជៅកនាុងជោនធើដូចរនា  និងបន្ការបង់ពន្ធ អចលនកទព្យ 
កនាុងចំនួនដផដល កនាុងករណើ ផដល ទ្ាះថមើរបេ់ពួកជគ 
មិនម្នតមមលៃមថលៃជាង ទ្ាះចាេ់។ ជលើេពើជនះ ជោ
នធើជាក់លាក់មួយចំនួនអនុញ្ញា តឱ្យវធិានទំាង
ជនះអនុវត្ ជៅជពលម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្ធិផ្លៃ
េ់លំជៅដ្ឋា ន ពើជោនធើមួយជ្្ងជទៀតពើជោនធើ
របេ់ពួកជគ។ ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នអាយុជលើេពើ 
55 ឆ្នាំ  ឬជាទូជៅជា�នពិការធ្ងន់ធ្ងរ 
អាចជកបើវធិានពិជេេទំាងជនះបានផត មដាងបុ៉ជណ្ណ ះកនាុ
ងមួយ�ើវតិរបេ់ពួកជគ។ ការដ្ក់កកមិតជនះកតរូវ បាន 
អនុវត្ជៅជលើ អចលនកទព្យ ផដល រង្លប៉ះពាល់ជដ្យគ្
ជរាះមហន្រាយធមមរា ឬការចមលៃងជមជរាគ។

វធិានពតិតសសៗសទម្ប់ការ ស្នងមរតក អចលនទ្រព្យ 
វធិាន។ ពិជេេៗអនុញ្ញា តឱ្យជ ទ្ារអចលនកទព្យ រវា
ងឳពុកម្ដា យជៅកូនៗជដ្យរម នការបជង្កើនពន្ធជលើ 
វកិ្កយបកតអចលនកទព្យ។ វធិានទំាងជនះក៏កតរូវបានអនុ
វត្ជៅជលើ�ើដូន�ើរានិងជៅៗ កបេិនជបើឳពុកម្ដា យរប
េ់ជៅៗបានទទួលមរណភាព។ ជយើងជៅអចលនកទព្យ 
ផដលកតរូវបានជ ទ្ាររវាងឳពុកម្ដា យជៅកូនៗ 
ឬ�ើដូន�ើរាជៅជៅៗ ថាជា “អចលនកទព្យេនាងមរត”។ 
វធិានោោអនុវត្ជៅជលើ ទ្ាះរបេ់ ឪពុកម្្យនិងម្នកំណត់ 
ចំជពាះកបជភទអចលនកទព្យជ្្ងៗ។ 
តខានធើនានាទគប់ទគងពន្ធតលើ 
អចលនទ្រព្យទ្រព្យសម្បត្តិ។ អនាកវាយតមមលៃកបចំា
ជោនធើកំណត់តមមលៃអចលនកទព្យផដលជាប់ពន្ធ។ 
អនាកកបមូលពន្ធជោនធើ ជចញវកិ្កយបកតជៅឱ្យម្ចា
េ់អចលនកទព្យ សាវនករជោនធើផចកចាយកបាក់
ចំណូលពន្ធជៅឱ្យរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន។ ទូទំាងរដឋា 
ជោនធើោោចំណ្យកបផហល $800 លានជាជរៀងរាល់
ឆ្នាំ ជលើេកមមភាពទំាងជនះ។ 
មូលនតិធតិសាសាតរៀនតចញមកពើទំាងពន្ធតលើ 
អចលនទ្រព្យមូលដ្ឋា ន នតិងពន្ធរដឋា។ សាសាជរៀនទទួ
លបានមូលនិធិទំាងមកពើពន្ធកទព្យេម្បតិ្មូលដ្ឋា ន 
និងពន្ធរដឋា។ ចបាប់រដឋានិោយថា សាលាជរៀនកតរូវផតទទួល
បានចំនួនអប្បបរម្មនមូលនិធិេរបុពើពើរកបភពជនះ។ 

សំសណើ
វធិានជនះជធវើការផ្លៃ េ់បដាូរជៅជលើវធិានពិជេេៗេកម្ប់
ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្ធិ និងកទព្យេម្បតិ្េនាងមរតក។ 
វធិានពតិតសសៗដដលបដន្ថមសទម្ប់ម្ចា ស់ផ្ះដដលម្ន
សតិ្រ្ធតិ។ ចាប់ជ ដ្ាើមពើមថ្ងទើ 1 ផខជមសា ឆ្នាំ  2021, វធិានការ
ជនះបផន្ថមវធិានពិជេេៗេកម្ប់ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្
ធិ។ ជាពិជេេ វធិានជនះ៖

• អនុញ្ញា តឲ្យផ្លា ស់្រើតៅកដនលាងណាក៏បាន 
តៅក្នុងរដឋា។ ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្ធិអាចរកសាវកិ្ក
យបកតពន្ធជលើអចលនកទព្យទាបជាងរបេ់ជគបាន 
ជៅជពលផ្លៃ េ់លំជៅដ្ឋា នជៅ  ទ្ាះមួយជ្្ងជៅកផនលៃ
ងណ្ក៏ជដ្យកនាុងរដឋា។ 

ការផ្លា សប់្រូចបាប់បង់ពន្្ធ ្រព្យសម្បត្មិយួចនំនួ ។ 
 វណិរាធនកម្មននចបាប់រដ្ឋធម្មនញុ ្ញ ។

សណំ�ើ
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ការវភិាគសោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

សណំ�ើ ការផ្លា សប់្រូចបាប់បង់ពន្្ធ ្រព្យសម្បត្មិយួចនំនួ ។ 
វណិរាធនកម្មននចបាប់រដ្ឋធម្មនញុ ្ញ ។19

• អនុញ្ញា តឲ្យ្រតិញផ្ះដដលនថលាជាងមុន។ ម្ចា េ់្្
ទះផដលម្នេិទ្ធិអាចជកបើវធិានពិជេេៗ ជដើម្បើផ្លៃ
េ់ទើជៅ ទ្ាះផដលម្នតមមលៃមថលៃជាងមុន។ វកិ្កយបត្
រពន្ធជលើអចលនកទព្យរបេ់ពួកជគនឹងជៅផតជកើ
នជ�ើង បុ៉ផន្មិនជ�ើងោលៃំ ងដូចកំជណើ នេកម្ប់ 
អនាកទិញ ទ្ាះជ្្ងជទៀតជ�ើយ។ 

• បតង្កើនចំនួនដងដដលម្ចា ស់ផ្ះអាចតទបើវធិានពតិ
តសសៗ។ ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នអាយុជលើេពើ 55 ឆ្នាំ  
ឬ�នពិការអាចជកបើវធិានពិជេេទំាងជនះបានបើ
ដង កនាុងមួយ�ើវតិរបេ់ពួកជគ។

តធវើឱ្យតូចត�ើងនូវវធិានពតិតសសៗសទម្ប់ទ្រព្យសម្បត្តិ
ស្នងមរតក។ ចាប់ជ ដ្ាើមពើមថ្ងទើ 16 ផខកុមៈ្ ឆ្នាំ   
2021 វធិានជនះជធវើឲ្យវធិានពិជេេៗ េកម្ប់ 
អចលនកទព្យេនាងមរតកតូចជាងមុន។ 
ជាពិជេេវធិានជនះ៖

• បញចាប់វធិានពតិតសសៗសទម្ប់អចលនទ្រព្យ 
ដដលមតិនតទបើទបាស់ជាផ្ះ ឬសទម្ប់កសតិដ្ឋា ន។ វ ិ
ធានពិជេេៗនឹងអនុវត្ផតជៅជលើពើរកបជភទមនអច
លនកទព្យេនាងមរតកបុ៉ជណ្ណ ះ។ ដំបូង វធិាន  
ជនះនឹងអនុវត្ជៅជលើអចលនកទព្យផដលបា
នជកបើជា ទ្ាះចម្បងជដ្យកូន ឬជៅ។ ទើពើរ 
វធិានជនះនឹងអនុវត្ជៅជលើកេិដ្ឋា ន។ កទព្យេម្បតិ្
ផដលបានជកបើេកម្ប់ជរលបំណងជ្្ងជទៀតមិន
អាចជកបើវធិានពិជេេៗជនះបានជទៀតជទ។ 

• តទមរូវឱ្យម្នវកិ្កយបទតពន្ធតដើម្បើត�ើងតាមផ្
្រះ នតិងកសតិដ្ឋា នស្នងមរតកដដលម្នតនមលាខ្ពស់។ 
វកិ្កយបកតពន្ធជលើ អចលនកទព្យេកម្ប់ ទ្ាះ ឬ 
កេិដ្ឋា នេនាងមរតកនឹងជកើនជ�ើង កបេិនជបើ
តមមលៃផដលអចលនកទព្យកតរូវអាចលក់បាន ជលើ
េពើតមមលៃជាប់ពន្ធរបេ់អចលនកទព្យជដ្យច្
ជរ ើនជាង $1 លាន (បានមលតកមរូវេកម្ប់អ
តិ្រណ្ជរៀងរាល់ពើរឆ្នាំ មដាង)។ កនាុងករណើ ជនះ 
តមមលៃពន្ធនឹងជកើនជ�ើង បុ៉ផន្វាមិនជកើនជ�ើងោលៃំ ងជេមើរ 
នឹងតមមលៃពន្ធជលើអចលនកទព្យ កបេិនជបើវាកតរូវបាន
លក់ជៅឲ្យភាគើជ្្ងជោះជទ។ 

ចំណាយទបាក់មួយចំនួនជាក់លាក់សទម្ប់ការការពា
រអគ្ើភ័យ។ វធិានជនះ បាន្្ល់មូលនិធើថមើេកម្ប់រដឋា។ 
ជយើងពិភាកសាមូលនិធិជនះកនាុងផ ន្ាកបោទា ប់។ វធិានការជនះ
តកមរូវថាមូលនិធិថមើៗបំ្ុតកតរូវបានចំណ្យជលើ 
ការការពារអគ្ើភ័យ។ ជលើេពើជនះ វធិានការជនះតកមរូវឲ្យ
្្ល់កញចាប់ថវកិារតូច ផដលជាផ ន្ាកមួយមនកញចាប់ថវកិារ
ថមើជនះ ជៅដល់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន។ 

ឥ្រ្ធតិពលននោរសពើពន្ធ
ពន្ធតលើអចលនទ្រព្យតកើនត�ើង ពើវធិានការពន្ធអចល
នទ្រព្យស្នងមរតកតូច។  ការជធវើឱ្យតូច នូវវធិាន 
ពិជេេៗេកម្ប់អចលនកទព្យ េនាងមរត
កនឹងោំជៅរកពន្ធជលើអចលនកទព្យខ្ពេ់
ជាង េកម្ប់អចលនកទព្យេនាងមរតកខលៃះ។ 
ជនះនឹងបជង្កើនពន្ធជលើអចលនកទព្យ 
េកម្ប់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន និងសាលាជរៀន។
ពន្ធតលើអចលនទ្រព្យកាត់បន្ថយពើវធិាន ដដ
លបានបដន្ថមសទម្ប់ម្ចា ស់ផ្ះដដលម្នសតិ
្រ្ធតិ។ ការបផន្ថមវធិានពិជេេៗេកម្ប់ម្ចា េ់្្
ទះ ផដលម្នេិទ្ធិអាចផ្លៃ េ់បដាូរការកបមូលពន្ធជលើ
អចលនកទព្យ ពើរបើវធិើ។ ករណើ េំោន់បំ្ុតគឺថា 
ម្ចា េ់ ទ្ាះកាន់ផតជកចើនអាចទទួលបាន 
ការេន្ំ េំមចពន្ធជលើអចលនកទព្យ ជៅជព
លផ្លៃ េ់ទើពើ ទ្ាះមួយជៅ ទ្ាះមួយជ្្ងជទៀត។ 
ជនះនឹងកាត់បន្ថយពន្ធជលើអចលនកទព្យ េកម្ប់រដ្ឋា ភិបា
លមូលដ្ឋា ននិងសាលាជរៀន។
ជារមួ ពន្ធតលើអចលនទ្រព្យ កាន់ដតតទចើនសទម្ប់រដ្ឋា ភតិ
បាលមូលដ្ឋា ន នតិងសាលាតរៀន។  
ផ ន្ាកខលៃះមនវធិានការជនះនឹងបជង្កើនពន្ធជលើ 
អចលនកទព្យ។ ផ ន្ាកជ្្ងជទៀតនឹងបន្ថយពួកវា។ 
ជារមួ ពន្ធជលើអចលនកទព្យេកម្ប់រដ្ឋា ភិបាលមូ
លដ្ឋា ន និងសាលាជរៀនកបផហលជានឹងជកើនជ�ើង។ 
កនាុងពើរបើឆ្នាំ ដំបូង រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នអាចទទួលបា
នកបាក់រាប់ជកាដិដុលាលៃ រកនាុងមួយឆ្នាំ ។ មួយរយៈជកកាយ 
ការទទួលកបាក់ចំណូលទំាងជនះ អាចជកើនជ�ើងដល់រាប់រ
យលានដុលាលៃ រកនាុងមួយឆ្នាំ ។ សាលាជរៀនអាចចំជណញពន្ធ
ជលើអចលនកទព្យកេជដៀងរនា ជនះផដរ។ 
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ការវភិាគសោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

ការកាត់បន្ថយអាចតៅរចួតលើនថលាចំណាយ
របស់រដឋាសទម្ប់សាលាតរៀនក្នុងឆ្្នំ ខលាះ។ 
កនាុងសា្ថ នភាពម្នផដនកំណត់ជ្្ងៗ មូលនិធិសាលាជរៀ
នេរបុពើពន្ធជលើអចលនកទព្យ និងពន្ធរបេ់រដឋា អាចកប
ផហលជាដូចរនា កនាុងឆ្នាំ ខលៃះ ជទាះបើជាម្នការទទួលបានព
ន្ធជលើអចលនកទព្យរបេ់សាលាជរៀនក៏ជដ្យ។ ជនះគឺជដ្
យសារផតចបាប់រដឋាផដលម្នកសាប់ អាចបណ្ដា លឱ្យមូល
និធិរដឋាេកម្ប់សាលាជរៀនថយចុះជដ្យចំនួន ទឹកកបាក់ប្
រផហលជាដូចរនា ជៅនឹងកបាក់ទទួលបានពើពន្ធជលើអចល
នកទព្យរបេ់ពួកជគ។ កបេិនជបើការជនះជកើតជ�ើង រដឋានឹង
ទទួលបានការេន្ំេំមចមថលៃចំណ្យកនាុងឆ្នាំ ទំាងជោះ។ 
ការេន្ំេំមចទំាងជនះនឹងម្នចំនួនកេជដៀងរនា ជៅនឹ
ងកបាក់ទទួលបាន ពើពន្ធជលើអចលនកទព្យសាលាជរៀន។ 
វធិានការជនះនិោយថា កបាក់េន្ំទំាងជនះភាគជកចើននឹ
ងកតរូវផតបានចំណ្យជលើការការពារអគ្ើភ័យ។ 
ការផ្លា ស់បូ្រតូចជាងតផសេងត្រៀតតលើការទបមូលពន្ធ។ វ ិ
ធានការជនះអនុញ្ញា តឱ្យមនុេ្កាន់ផតជកចើនទិញ និង
លក់ ទ្ាះជដ្យមិនកបឈមនឹងវកិ្កយបកតពន្ធជលើអចលន
កទព្យជកើនជ�ើង។ ជដ្យសារផតការជនះ វធិានការជនះនឹ
ងបជង្កើនចំនួន ទ្ាះផដលកតរូវបានលក់រាល់ឆ្នាំ ។ ជនះនឹងប
ជង្កើនកបាក់ចូលជៅកនាុងរដ្ឋា ភិបាលរដឋា និងមូលដ្ឋា នពើចំនួ
នពន្ធជ្្ងជទៀតផដលបានកបមូលជលើ ការលក់ ទ្ាះ។ កា
រជកើនជ�ើងទំាងជនះនឹងម្នចំនួនរាប់ជកាដិដុលាលៃ រកនាុងមួ
យឆ្នាំ ។ វធិានការជនះនិោយថា ការជកើនជ�ើងជនះភាគច្
ជរ ើនជលើកបាក់ចំណូលពន្ធរដឋានឹងកតរូវផតបានចំណ្យជលើ 
ការការពារអគ្ើភ័យ។ 

ការផ្លា សប់្រូចបាប់បង់ពន្្ធ ្រព្យសម្បត្មិយួចនំនួ ។
 វណិរាធនកម្មននចបាប់រដ្ឋធម្មនញុ ្ញ ។

សណំ�ើ
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នថលាចំណាយខ្ពស់ជាងសទម្ប់បណ្ាតខានធើ ។ បណ្ដា
ជោនធើកបផហលនឹងកតរូវការ�ួលបុគ្លិកថមើ និងជធវើ
ការដំជ�ើង�ំោន់កំុព្ូយទ័រជដើម្បើបំជពញវធិានការជនះ។ 
ជនះនឹងបជង្កើនមថលៃចំណ្យេកម្ប់បណ្ដា ជោនធើបាន 
រាប់តកាដតិដុលាលា រក្នុងមួយឆ្្នំ ។ 

ច្តូលសមើល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សទមាប់បញ្ើ ននគណៈ 
កមា្ម ធតិការ ដដលបសងកើតស�ើងជាច្ម្បងសដើម្បើគំាទ្រ 

ឬ�ំទាស់វធិានការសនះ។

ច្តូលសមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
សដើម្បើច្តូលសទបើអ្នករមួបរចិ្ចា កទានកពំតូលៗទំាង  

10 រ តូប សទមាប់ គណៈកម្មការ ។ 

ទបសតិនសបើអ្នកច្ង់បនច្បាប់ច្មលាងននអត្ថប្រសពញសល
ញននវធិានការរដ្ឋសនះ សតូម្រតូរស័ព្ទមករដ្ឋសលខាធតិការ 

តាមសលខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាច្អុើដម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ស�ើយច្បាប់ច្មលាងមួយនឹង 
ទត រូវបនសផញើសៅអ្នកសោយឥតគតិតន្លា។
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42  |  ទឡ្ហីករណ៍  ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលហីទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ហីយមិន ត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណហី ការផ្្សប់្លូរច្បាប់បង់ពន្ធតទព្យសម្ប្្មិយួច្នំនួ ។ 
វបិោធនកម្មននច្បាប់រែ្ឋធម្មនញុ ្ញ ។19

★  សេចក្តីេំអាងគំាទ្រដល់េំស�តី ទ្រជាមត ិ19  ★

★  ការស្លតីយត្រសៅនឹងសេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ19  ★

សំណណហី ប្រ.មតិ 19 លុ្រ្ំរបាត់ឧ្រករណ៍ដ៏ល្អ្ំរផុតមួយ ដដលមាតា្ិរតាអាចជួយដល់កូនៗ 
រ្រស់ពួកណេបាន។
ណោះេឺជាសិទ្ិមួយ ដដលបានដាក់្រញ្ូលកុ្ងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរ្រស់រដ្ឋ California តំាងពហីឆំ្្ 
1986 ណដហីម ហ្ីណផទេរកម្មសិទផ្ទេះរ្រស់ពួកណេ និងអចលនបទព្យណផសេងណទៀត រហូតដល់  
$1 លាន ណដាយមិនចំាបាច់្ូ្ររសំំណណហី ប្រ.មតិ ណឡហីយ។ 13 ការវាយតមមលៃពន្។ ការវា
យតមមលៃណឡហីងវញិអាច្រណ្្លឲ្យមានកំណណហី នពន្ដារធ្ងន់ធ្ងរ។ ដូណច្ះ ការណផទេរកម្មសិទ្
ផទេះពហីឪពុកម្ាយណៅកូន និងអចលនបទព្យណផសេងណទៀត ដដលបានកំណត់ទុកដូចជាអា
ជហីវកម្មខ្្តតូច បតរូវបានការពារពហីការវាយតមមលៃណឡហីងវញិណដាយសំណណហី រប្រជាមតិ 58 
ដដលបានអនុម័តណដាយសំណឡងណឆ្្តគំាបទ 76% កុ្ងឆំ្្ 1986 ។
សំណណហី ប្រជាមតិ 19 លុ្រ្ំរបាត់សំណណហី ប្រជាមតិ 58។ ការណផទេរលំណៅដា្ឋ នបេរួសារនឹងបតរូវ 
បានវាយតមមលៃណដាយស្័យប្រវតិ្ ណលហីកដលងដតកុមារណ្ម្ាក់ផ្លៃ ស់ចូលមករស់ណៅកុ្ងលំណៅ
ដា្ឋ នកុ្ងរយៈណពលមួយឆំ្្។
សំណណហី ប្រ.មតិ 19 នឹងប្រមូលពន្ថ្មហី ណៅណពលបេរួសារប្រជាជន California បតរូវបាន្រងំ្ ឲ្យ
លក់អចលនបទព្យរ្រស់ពួកណេណដាយសារការ្រង់ពន្ខ្ពស់ជាងមុន។ អ្កគំាបទរ្រស់ខលៃួនសនយា
ផ្ល់បបាក់សបមា្់រកម្មវធិហីបេ្់រប្រណេទ។ បេ្់រយ៉ា ងដដលអ្កគំាបទសំណណហី ប្រ.មតិ 19 និយយ 
វានឹង្រង់មថលៃពន្ដដលកំពុងណកហីនណឡហីងណលហីការណផទេរបទព្យបេរួសារពហីឪពុកម្ាយណៅកូន។

អ្កគំាបទសំណណហី ប្រជាមតិ 19 និយយថា “ផទេះរា្់រមឺុនរា្់រពាន់ខ្ង” នឹងអាចរកបានសបមា្់រ
្រណងកហីតឱកាសមនភាពជាម្ាស់ផទេះ។ អ្កគំាបទសំណណហី ប្រ.មតិ 19 រពឹំងថា វានឹងជបម រុញការល
ក់ផទេះលក្ណៈបេរួសារឲ្យបានណបចហីន។ ណោះេឺេួរឲ្យតក់សលៃុតណ្ស់!
ឪពុកម្ាយសព្មថ្ងមានឧ្រករណ៍តិចតួចណ្ស់ ណៅកុ្ងប្រអ្់រឧ្រករណ៍ណដហីម ហ្ីជួយផ្គត់ផ្គង់
ហិរញ្ញវត្ុ ដល់កូនៗរ្រស់ពួកណេ។ ណោះណៅកុ្ងស្ានភាពល្អក៏ណដាយ វាណៅដតពិបាកសបមា្់រក្
ណមងជំោន់ណបកាយ ណដហីម ហ្ីមានបបាក់កមបមសបមា្់ររស់ណៅកុ្ងរដ្ឋ California ដដលជាកដនលៃង្រហី
ដូចជាផទេះរ្រស់ពួកណេ។
សំណណហី ប្រជាមតិ 19 េឺមិនជាចំាបាច់ណទ។ វាេឺជាការរងនូវសមា្ព ធដ៏ខ្លៃំ ងមួយណៅណលហី សមត្
ភាពរ្រស់ឪពុកម្ាយបេ្់ររ្ូរណៅកុ្ងរដ្ឋ California កុ្ងការណមហីលដថោំកូនៗរ្រស់ពួកណេ។
ណបាះណឆ្្តប្រឆំ្ង ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ 19។
សមាជិកសភា KEN COOLEY, មណ្ឌ ល 8
សមាជិកបពឹទស្ភា PATRICIA BATES, មណ្ឌ ល 36

JON COUPAL, ប្រធាន
សមាេមអ្ក្រង់ពន្ Howard Jarvis 

គំាបទណៅណលហី 19។ បបាក់សនសំេពហីការ្រង់ពន្ និងជំនួយសណ្គ្្គ ះជាលំណៅដា្ឋ នសបមា្់រ 
មនុសសេចាស់ ជនរងណបគាះណដាយណេលៃហីងណេះមបព និងអ្កមានពិការភាព។ សំណណហី ប្រជាមតិ 19 
ការពារប្រជាជន California ដដលគ្យរងណបគាះ ្ំរបាត់មណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រដដ
លអយុតិ្ធម៌ និង្រណងកហីតបបាក់ចំណូលដដលចំាបាច់សបមា្់រ្រគ្ក រអេ្គិេ័យ និងការណេលៃហីយត្រ
ខ្ងណវជ្ជសាបស្្រោទេ ន់។
1) កំណត់ការ្រង់ពន្អចលនបទព្យសបមា្់រមនុសសេចាស់ ជនរងណបគាះណដាយណេលៃហីងណេះមបព 
និងអ្កណៅផទេះដដលមានពិការភាព។ សំណណហី ប្រជាមតិ 19៖ • លុ្រណចាលការរតឹ្រនឹ្ងស្ហីពហី
ការផ្លៃ ស់្ូ្ររទហីលំណៅញឹកញា្់រ ដដលមិនបតឹមបតរូវ កុ្ងចបា្់រ្រចុ្្រ្ន្ ណដហីម ហ្ីឲ្យអ្កតំាងទហីលំណៅ 
ដូចជាមនុសសេចាស់ជរា ជនពិការ ឬជនរងណបគាះណដាយសារណេលៃហីងណេះមបព អាចណផទេរសំណណហី
ប្រជាមតិមនណេហដា្ឋ នរ្រស់ពួកណេបាន។ 13 បបាក់សនសំេពហីការ្រង់ពន្សបមា្់រការផ្លៃ ស់
ណៅផទេះសង់ជំនួសកុ្ងកដនលៃងណ្មួយណៅកុ្ងរដ្ឋ California។ • ផ្ល់ជំនួយសណ្គ្្គ ះជា
លំណៅដា្ឋ នសបមា្់រមនុសសេចាស់រា្់រលានោក់ ដដលពួកណេភាេណបចហីនមានអារម្មណ៍ថាជា
្់រឃំុណៅកុ្ងផទេះ ដដលពួកណេមិនអាចដថរកសាបាន ណដាយមានជណណ្ហី រណឡហីងណបចហីនកំាណពក 
មានទហីតំាងណៅឆ្្ង យពហីបក រុមបេរួសារ ឬការដថោំណវជ្ជសាបស ្ដដលណធ្ហីឲ្យកាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរជាងណនះ
ណដាយហានិេ័យសុខភាព្រងកណដាយណមណរាេកូរ ៉ណូ្។ • ្រណងកហីតឱកាសណធ្ហីជាម្ាស់ផទេះសបមា្់រអ្
កជួលនិងម្ាស់ផទេះថ្មហីណៅទូោំងរដ្ឋ ខណៈណពលដដលផទេះរា្់រមឺុននឹងបតរូវបានដាក់ឲ្យណប្រហីជាណលហីក
ដំ្ូរង ណៅកុ្ងរយៈណពលជាណបចហីនទសវតសេ។ • “្រោទេ ្់រពហីណេលៃហីងណេះមបពចំនួនពហីរបាន្ំរផលៃិច្ំរផ្លៃ ញ
ផទេះចំនួន 15,555 ខ្ង ជនរងណបគាះោំងណោះ បានប្រឈមនឹងការដំណឡហីងពន្យ៉ា ងណបចហីន សម្
រា្់រការផ្លៃ ស់ទហីលំណៅណៅចមា្ង យប្រមាណពហីរ្រហីមា៉ា យល៍ពហីណនះ។ សំណណហី ប្រ.មតិ 19 លុ្រណចាល
ការរតឹ្រណឹ្ងស្ហីពហីការផ្លៃ ស់្ូ្ររទហីលំណៅដដលអយុតិ្ធម៌ ណដហីម ហ្ីកាត់្រនយ្ការដំណឡហីងពន្ភាលៃ មៗ 
ណដហីម ហ្ីអាចឲ្យជនរងណបគាះណដាយសារណេលៃហីងណេះមបពអាចណរ ើណៅផទេះដដលសង់ជំនួសណៅកដនលៃងណ្មួ
យកុ្ងរដ្ឋ California។”—Kristy Militello, ជាអ្នករចួជីវតិពីភ ល្ីងភេះព្ព Tubbs

2) ្ំរបាត់ណចាលមណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រដដលអយុតិ្ធម៌ ដដលបតរូវបានណប្រហីបបា
ស់ណដាយវនិិណយេិនដ្រ៉ាកណេ្រខ្ងណកហីត ជនល ហ្ីណ ្្ម ះោោ និងអ្កដដលបេងមរតកមូ
លធនអាណតិ្ពយាបាលភាពមនផទេះលំដហកាយ និងផទេះជួល។ • របាយការណ៍ព័ត៌មាន 
និងកំណត់បតាអចលនបទព្យ បានលាតបតដាងនូវចបា្់រ ណធ្ហីណឡហីងណដហីម ហ្ីកំណត់ពន្ណលហីលំណៅ
ដា្ឋ នដំ្ូរងលក្ណ:បេរួសារ ដដលចបា្់រណនះបតរូវបានរណំលាេណដាយអ្កឯកណទសរស់ណៅណបរៅរដ្ឋ 
ជនល ហ្ីលបាញោោ និងអ្កដដលបេងមរតកមហាសាល ណដហីម ហ្ីណជៀសផុតពហីការ្រង់ពន្បស្រ
ចបា្់រណលហីផទេះលំដហនិងផទេះជួល។ [Los Angeles Times, 8/17/18]  
• ការណកងប្រវញ័ម្ណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រ បាន្រណ្្លឱ្យបាត់្រង់ចំណូលរា្់រពាន់លា
នដុលាលៃ រសបមា្់រសាលាណរៀន និងណខ្នធហី ណដាយ្រងំ្ឱ្យម្ាស់ផទេះណៅរដ្ឋ California ្រង់មថលៃពន្ 
10 ដងខ្ពស់ជាងផទេះជួលណៅតំ្រន់រស់ណៅដតមួយ ដដលកាន់កា្់រណដាយអ្កណបគាងមរតក 
ដដលភាេណបចហីនរស់ណៅទហីបក រុង Florida ឬទហីបក រុង New York។
សំណណហី ប្រ.មតិ 19 ការពារលំណៅដា្ឋ នលក្ណៈបេរួសារ —និងអបតាការបបាក់ោ្រ—

សបមា្់រកុមារ ដដលទទួលមរតក និងរស់ណៅកុ្ងលំណៅដា្ឋ នដំ្ូរងដដល្របម រុងទុកណបកាមចបា្់រ 

លុ្រ្ំរបាត់មណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រណលហីផទេះណ្ដដល្ូ្ររជាផទេះជួល. . .  ណដាយសារដត្រ្
រាក់ចំណូលពហីការជួលអាចបេ្រដណ្្់រណលហីកំណណហី នពន្អចលនបទព្យយ៉ា ងគ្យ។
3) ្រណងកហីនការ្រគ្ក រអេ្គិេ័យ ការណេលៃហីយត្រ្រោទេ ន់ និងការផ្គត់ផ្គង់ថវកិាដល់សាលាណរៀន
ណដាយ៖  • ្រណងកហីតមូលនិធិ្រគ្ក រអេ្គហីេ័យ និងការផ្ល់មូលនិធហីណេលៃហីយត្រតបមរូវការណវជ្ជសាបស្
្រោទេ ន់៖ បបាក់ចំណូលណដាយដឡកមួយសបមា្់រអេ្គហីេ័យ កុ្ងបស រុកណៅតាមសហេមន៍ជន្រទ 
និងទហីបក រុង ណដហីម ហ្ីណដាះបសាយភាពមិនណស្មហីគ្ា ដដលេំរាមកំដហងដល់ណពលណវលាណេលៃហីយត្រមន
ការសណ្គ្្គ ះជហីវតិចំណពាះណេលៃហីងណេះមបព និងការសណ្គ្្គ ះដផ្កណវជ្ជសាបស្្រោទេ ន់។ • ផ្ល់នូវការ
ជបម រុញដផ្កណសដ្ឋកិច្ដល់សាលាណរៀន និងណខ្នធហីោោ ដដលកំពុងប្រយុទត្សូ៊កុ្ងការណធ្ហី
ឲ្យថវកិាមានតុល្យភាពណដាយសារណមណរាេកូរ ៉ណូ្ ជាមួយនឹងបបាក់ចំណូលយូរអដង្ងសម្
រា្់រការណេលៃហីយត្រ្រោទេ ន់ ការផ្ល់លំណៅដា្ឋ នមានតមមលៃសមរម្យ កម្មវធិហីសបមា្់រជនអោថា 
ទំដហោំសុខភាព និងណសវាកម្មកុ្ងមូលដា្ឋ នណផសេងណទៀត។ • ្រណងកហីតបបាក់ចំណូលរា្់ររយ
លានដុលាលៃ រសបមា្់រសាលាណរៀន និងរដា្ឋ េិបាលមូលដា្ឋ ន ដដល្រណ្្លមកពហីការលក់ផទេះ 
និងការលុ្រ្ំរបាត់មណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រណលហីមរតកអចលនបទព្យ 
ដដលមិនបានណប្រហីជាលំណៅដា្ឋ នដំ្ូរង។
4) អ្កប្រជាធិ្រណតយ្យ និងអ្កសាធារណរដ្ឋគំាបទនូវសំណណហី ប្រ.មតិ 19៖ “សំណណហី ប្រ.
មតិ 19 ការពារបបាក់សនសំេពហីការ្រង់ពន្ និងអតប្្រណយជន៍ោោសបមា្់រប្រជា
ជន Californian ដដលគ្យរងណបគាះ រមួមានមនុសសេចាស់ ម្ាស់ផទេះដដលពិការភាព 
និងជនរងណបគាះណដាយណេលៃហីងណេះមបព។”—Jim Brulte, អតីត្្រធានគណ្រក្សសាធារណរ
ដ្ឋមកពីរដ្ឋ CA

“ណបាះណឆ្្តឲ្យសមាជិកមកពហីេណ្រកសេប្រជាធិ្រណតយ្យ ណៅមូលដា្ឋ នណដហីម ហ្ីលុ្រ្ំរបាត់មណធយា
បាយណេចពន្បស្រចបា្់រ ដដលអយុតិ្ធម៌ និងផ្ល់ជំនួយសណ្គ្្គ ះជាលំណៅដា្ឋ នដល់មនុសសេ
ចាស់ និងបក រុមបេរួសារដដលណធ្ហីការ។”—Alexandra Rooker, អតីត្្រធានគណ្រក្ស្្រជា
ធិ្រភតយ្យមកពីរដ្ឋ CA

សូមចូលរមួជាមួយភ្ាក់គ្រពនលៃត់អេ្គហីេ័យ បក រុមអ្កណេលៃហីយត្រ្រោទេ ន់ 
បក រុមសិទ្ិមនុសសេសបមា្់រជនពិការ និងមនុសសេចាស់ សភាពាណិជ្ជកម្មដស្កណ ្្ម  
CALIFORNIA សភាពាណិជ្ជកម្មអាសុហីបាសុហីហ្ិកប្រចំារដ្ឋ CALIFORNIA 

(CALASIAN) សភាពាណិជ្ជកម្មណអសបា៉ាញ សមាជិកសភាេណ្រកសេប្រជាធិ្រណតយ្យ និង 
េណ្រកសេសាធារណរដ្ឋ។
YESon19.vote

BRIAN RICE, ប្រធាន
អ្កពនលៃត់អេ្គហីេ័យអាជហីពរដ្ឋ California

KATHLEEN BARAJAS, ប្រធាន
ពលរដ្ឋ California ណដហីម ហ្ីសិទ្ិពិការភាព
GEORGE MOZINGO, សមាជិកបក រុមប្ឹរកសាេិបាល
សម្ព័ន្អ្កគំាពារមនុសសេចាស់ California 
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ការផ្្សប់្លូរច្បាប់បង់ពន្ធតទព្យសម្ប្្មិយួច្នំនួ ។ 
វបិោធនកម្មននច្បាប់រែ្ឋធម្មនញុ ្ញ ។

សបំណហី

19
★  សេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ19  ★

★  ការស្លតីយត្រសៅនឹងសេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ19  ★
ចូរកំុភជឿភរឿង្្រឌិតដដលបានភបាះពុម្ភខាងភលីក្នងុន័យ ្រភ្មី្្រភោជន៍ផ្ទា ល់ខលួនឲ្យភសាះ
បតរូវទទួលយកការពិត៖
ការពិត៖  សំណណហី ប្រ.មតិ 19 ផ្ល់នូវការកំណត់ពន្ និងជំនួយសណ្គ្្គ ះជាលំណៅដា្ឋ ន 
សបមា្់រមនុសសេចាស់។ ការពិត៖  សំណណហី ប្រ.មតិ 19 លុ្រ្ំរបាត់មណធយាបាយណេចពន្ស្
រ្រចបា្់រ ដដលណប្រហីបបាស់ណដាយ វនិិណយេិន រស់ណៅណបរៅរដ្ឋ។ ការពិត៖  សំណណហី ប្រ.មតិ 
19 ការពារសំណណហី ប្រ.មតិ។ 13 សបមា្់រម្ាស់លំណៅដា្ឋ ន។ ការពិត៖  សំណណហី ប្រ.មតិ 19 
ការពារជហីវតិ/លំណៅដា្ឋ នពហីណេលៃហីងណេះមបព។
សូមអានេំនិតផួ្ចណផ្ហីមណនះណដាយខលៃួនអ្កផ្ទេ ល់៖  • “ភាពបតឹមបតរូវស្ហីពហីពន្ណលហីអចលន
បទព្យសបមា្់រមនុសសេចាស់ ជនមានពិការធ្ងន់ធ្ងរ និងជនរងណបគាះណដាយសារណេលៃហីងណេះមបព 
និងណបគាះមហន្រាយធម្មជាតិ” [សំភណី្្រ.មតិ 19, ដ្្នក 2.1(b)]។ 
• “ការការពារសិទ្ិរ្រស់ឪពុកម្ាយ និងជហីដូនជហីតាកុ្ងការណផទេរលំណៅដា្ឋ នបេរួសារដល់
កូនៗរ្រស់ពួកណេ” [សំភណី្្រ.មតិ 19, ដ្្នក 2.1(a)(2)]។ • “លុ្រ្ំរបាត់មណធយាបា
យណេចពន្បស្រចបា្់រដដលអយុតិ្ធម៌ ដដលបតរូវបានណប្រហីណដាយវនិិណយេិនដ្រ៉ាកណេ្រខ្ង
ណកហីត ជនល ហ្ីលបាញ ពលរដ្ឋដដលមិនរស់ណៅរដ្ឋ California និងអ្កណបគាងមរតកមូល
ធនអាណតិ្ពយាបាលភាពណដហីម ហ្ីណជៀសផុតពហីការចំដណក្រង់ពន្អចលនបទព្យបតឹមបតរូវ
ណ្មួយ។” [សំភណី្្រ.មតិ 19, ដ្្នក 2.1(a)(2)]។ • “កំណត់ការរងការខូចខ្តពហី
ណេលៃហីងណេះមបពណៅណលហីផទេះតាមរយៈការផ្ល់មូលនិធិណដាយដឡកសបមា្់រការ្រគ្ក រអេ្គិេ័យ 
និងការណេលៃហីយត្រជា្រោទេ ន់” [សំភណី្្រ.មតិ 19, ដ្្នក 2.1(a)(1)]។
សូមអាន្រដនម្ណៅទហីណនះ៖ www.sos.ca.gov/elections/ballot-measures/qualified-
ballot-measures

ភតីការពិតណាខលះដដល្ក រុម្្រឆំាងមិនងាយលាត្តដាង? • អ្កនណយបាយម្ាក់មានផទេះ 
3 ណហហីយថ្មហីៗណនះ សារភាពថា បានណកងប្រណយជន៍ ពហីមណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រដូ
ចគ្ា សំណណហី ប្រ.មតិ . 19 លុ្រ្ំរបាត់ [សុនទារកថាភៅវមិានកាពីតូល ព ង្ៃទី 6/26/20] 
• អ្កនណយបាយម្ាក់ណទៀត ដដលណប្រហីមណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រ បាន្រង់ពន្ចំនួន 
$2,034 ណលហីផទេះជួលរា្់រលានដុលាលៃ រ — តិចជាងដល់ណៅ $10,000 ណលហីការ
្រង់ពន្ដូចគ្ាណលហីផទេះជួលប្រហាក់ប្រដហលគ្ា។ [កំណត់្រាសាធារណៈ, ភខានធី 
San Diego] • ណមធាវើការបបាក់ពិណសសណលាក Jon Cupal បានសារភាពថា អ្ក
ណបាះណឆ្្តមិនមានណចតោណ្មួយផ្ល់ការកាត់ពន្សបមា្់រអ្កណបគាងមរតកណបរៅរ
ដ្ឋ ណលហីការជួលផទេះរា្់រលានដុលាលៃ រណទ។ [Los Angeles Times] • “បក រុម Jarvis វវិត្ 
ណៅជាមា៉ា សុហីនេិតលុយ  .  .  .   ណលាក Coupal ណៅកុ្ងអាជហីវកម្មមនការណលហីកកម្ពស់េំនិតផួ្
ចណផ្ហីម និងណដហីមណហតុ។” [អ្កសរណសរកាដសត Sacramento Bee]

ឈរជាមួយជនចាស់ជរារា្់រលានោក់ ម្ាស់លំណៅដា្ឋ នដដលមានពិការភាព 
ជនរងណបគាះពហីណេលៃហីងណេះមបព បក រុមពនលៃត់អេ្គហីេ័យ បក រុមណេលៃហីយត្រោទេ ន់ បេរួសារកសិករ 
និងប្រជាជនរដ្ឋ CALIFORNIA ដដលណធ្ហីការគ្រធ្ងន់ធ្ងរ។
www.YESon19.vote

KRISTY MILITELLO, អ្ករចួជហីវតិពហីណេលៃហីងណេះមបព Tubbs

DAVID WOLFE, អតហីតោយកដផ្កនហីតិ្រញ្ញតិ្,
សមាេមអ្ក្រង់ពន្ Howard Jarvis

SALENA PRYOR, ប្រធាន
សមាេមអាជហីវកម្មខ្្តតូចរដស្កដខ្មររដ្ឋ California 

ណបាះណឆ្្តប្រឆំ្ង ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ19។
“សំណណហី ប្រជាមតិ 19 េឺជាការ្រ៉ាងបបាថ្ារ្រស់អ្កនណយបាយរដ្ឋ Sacramento 
ណដហីម ហ្ី្រណងកហីនពន្ណលហីអចលនបទព្យ ណដាយដកណចញកិច្ការពារចំនួន 2 សបមា្់រអ្ក្រង់ពន្ 
ដដលអនុម័តណដាយអ្កណបាះណឆ្្តពហីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរ្រស់រដ្ឋ។ វធិានការណនះតបមរូវឱ្យ មានកា
រវាយតពមលភ�ងីវញិភៅភលីតពមលទី្សារ មនអចលនបទព្យដដលណផទេរពហីឪពុកម្ាយណៅកូន ៗ 
និងពហីជហីដូនជហីតារហូតដល់ណៅ។”—Jon Coupal, ្្រធាន, សមាគមអ្នក្រង់ពន្ធ  
Howard Jarvis

សំណណហី ប្រជាមតិ 19 ដកណចញសំណណហី ប្រជាមតិ 13 ស្ហីអំពហីការ្រគ្ក រដដលពាក់ព័ន្ 
ដដលបេរួសារកុ្ងរដ្ឋ California មាន ណៅណបកាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរ្រស់រដ្ឋ 
ណហហីយជំនួសសំណណហី ោំងណោះវញិណដាយ ការតភមលីងពន្ធ។ ណបាះណឆ្្តប្រឆំ្ង 
ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ 19។
ភោងរាមចបា្់រ្រចុ្្រ្បន្ន ការណផទេរអចលនបទព្យណ្មួយរវាងឪពុកម្ាយ
និង កូនបតរូវបានដកណចញពហីការវាយតមមលៃណឡហីងវញិ ណពាលេឺ លិខិតភស្នីភលីការ 
្រង់ពន្ធភលីអចលន្ទព្យស្ិតភៅដដដល ្រោទេ ្់រពហីអចលនបទព្យបតរូវបានណផទេរ។ វាអនុវត្ដូចគ្ា
ដដរសបមា្់រការណផទេរណ្មួយរវាងជហីដូនជហីតានិងណៅ។ 
អ្កណបាះណឆ្្តបាន្រដនម្្រញ្ញតិ្ដដលណពញនិយមដ៏ណលហីសលុ្រោំងណនះណៅ កុ្ងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ 
ជាមួយនឹងសំណណហី ប្រជាមតិ 58 កុ្ងឆំ្្ 1986 និងសំណណហី រប្រជាមតិ 193 ណៅឆំ្្ 1996។
ណបកាមសំណណហី ប្រ.មតិ 58 ឪពុកម្ាយអាចណផទេរលំណៅដា្ឋ ន ដដលមានតមមលៃណ្មួយនិង 
លំណៅដា្ឋ នដដលមានតមមលៃរហូតដល់ $1 លានមនតមមលៃអចលនបទព្យណផសេងណទៀតដដលបាន
វាយតមមលៃ ដល់កូនៗ រ្រស់ពួក ណេណដាយមិនមានការដំណឡហីងពន្ណលហីអចលនបទព្យណឡហីយ។ 
ប្រសិនណ្រហីណយហីងបាត់្រង់សំណណហី ប្រជាមតិ 58 ណក្មងៗអាចបតរូវបាន ្រងំ្លក់អចលន្ទព្យ្គរួ
សាររ្រស់ពួកភគភដាយសារការ្រង់ពន្ធខ្ពស់ ដូចជាអាជហីវកម្មខ្្តតូច ដដលបានផ្ល់ឱ្យបេរួសា
រនូវសុវត្ិភាពដផ្កហិរញ្ញវត្ុ និងផទេះលក្ណៈបេរួសារ ដដលមានអាយុកាលយូរអដង្ង ប្រសិន
ណ្រហីពួកណេមិនអាចផ្លៃ ស់ចូលណៅណៅបានយ៉ា ងឆ្្់ររហ័សណោះ។
សំណណហី ប្រជាមតិ 19 ដកណចញសំណណហី ប្រជាមតិ 58 ណ្រហីណោះជាវាបតរូវបានអនុម័តណដាយសំណឡ
ងណឆ្្ត 75.7% ក៏ណដាយ!
សំណណហី ប្រជាមតិ 19 បតរូវបានដាក់ណលហីសនលៃឹកណឆ្្តតាមរយៈកិច្បពមណបពៀងសមា្ង ត់ណៅោទហី
ចុងណបកាយមនអង្គនហីតិ្រញ្ញតិ្ ណោះ្រហីមានការប្រឆំ្ងពហីសំណ្ក់េណ្រកសេប្រជាធិ្រណតយ្យ 
និងសាធារណរដ្ឋក៏ណដាយ។
សំណណហី ប្រជាមតិ 19 នឹងជបម រុញ ឲ្យមានការវាយតពមលភ�ងីវញិភៅភលីតពមលទី្សារ មនបទព្យសម្
្រតិ្ដដលបានណផទេរណៅកុ្ងបេរួសារ ណលហីកដលងដតបតរូវបានណប្រហីជាលំណៅដា្ឋ នចម្ងរ្រស់ម្ាស់ថ្មហី។

សំណណហី ប្រជាមតិ 19 េឺជាតណមលៃហីងមថលៃពន្រា្់រលានដុលាលៃ រយ៉ា ងណបចហីនសនឹ្កសោ្្់រណៅណលហីបេរួ
សារនហីមួយៗកុ្ងរដ្ឋ CALIFORNIA។
ការយិល័យរ្រស់អ្កវភិាេនហីតិ្រញ្ញតិ្ ដដលមិន្រកសេព័ន្ពយាករណ៍ថា សំណណហី ប្រជាមតិ 19 
អាចនឹងណធ្ហីឱ្យបេរួសារកុ្ងរដ្ឋ California ្រង់ពន្អចលនបទព្យខ្ពស់ជាងមុនប្រមាណ  
$2 ពាន់លាន ជាណរៀងរាល់ឆំ្្។
្រញ្ញតិ្ស្ហីពហីការណផទេរកុ្ងសំណណហី ប្រជាមតិ 19 បតរូវបចានណចាលោំងបស រុងណដាយអ្កណបាះណឆ្្ត។
ចបា្់រ្រចុ្្រ្ន្ (សំណណហី ប្រជាមតិ 60 និង 90) អនុញ្្ញ តឲ្យម្ាស់លំណៅដា្ឋ នអាយុចា្់រពហី  
55 ឆំ្្ណឡហីងណៅ អាចណរ ើណៅណៅផទេះជំនួសថ្មហី និងណផទេរការវាយតមមលៃពន្អចលនបទព្យឆំ្្មូល
ដា្ឋ ន ពហីលំណៅដា្ឋ នរស់ណៅពហីមុន ណៅកាន់លំណៅដា្ឋ នថ្មហី។ ចបា្់រ្រចុ្្រ្ន្អនុញ្្ញ តឱ្យមាន
ការណផទេរដតមួយដងណទ ណៅកុ្ងណខ្នធហីដតមួយ ឬណៅណខ្នធហីដដលទទួលយកការណផទេរណនះ 
ណហហីយលុះបតាដតផទេះជំនួសណោះមានតមមលៃណស្មហី ឬតិចជាង។ កុ្ងឆំ្្ 2018 អ្កណបាះណឆ្្
តបតរូវបាន្រគ្្ញជាមួយនឹងសំណណហី ប្រជាមតិ 5 ដដលនឹងអនុញ្្ញ តឱ្យមានឱកាសផ្
ណទរកាន់ដតណបចហីន ្រ៉ាុដន្អ្កណបាះណឆ្្តបានសណបមចថា ប្រព័ន្្រចុ្្រ្ន្មានភាពយុតិ្ធម៌ 
ណហហីយពួកណេបាន្រដិណសធសំណណហី ប្រជាមតិ 5 យ៉ា ងណពញទំហឹង។
ឥឡូវណនះ អ្កនណយបាយទហីបក រុង Sacramento បានផ្ល់សំណណហី ណនះម្ងណទៀត ្រ៉ាុដន្ណពលណនះ 
ពួកណេបាន្រដនម្ ការតភមលីងពន្ធោ៉ា ងខាលំ ង ណលហីអចលនបទព្យដដលជាមរតក។ វាេឺជាដំណណ្ះ
បសាយយ៉ា ងអាបកក់មួយសបមា្់របេរួសារកុ្ងរដ្ឋ California។
អ្កណបាះណឆ្្តកុ្ងរដ្ឋ California បាននិយយយ៉ា ងចបាស់ថា ពួកណេមិនចង់បានអចលនបទ
ព្យដដលបតរូវបានវាយតមមលៃណឡហីងវញិ កុ្ងតមមលៃទហីផសារ ណៅណពលបតរូវបានណផទេររវាងឪពុកម្ាយណៅ
កូន ឬប្រសិនណ្រហីឪពុកម្ាយបតរូវទទួលមរណភាពណោះ  
បតរូវមានការណផទេររវាងជហីដូនជហីតាណៅណៅ។
ឥឡូវណនះ អ្កនណយបាយទហីបក រុង Sacramento កំពុងពយាយមយកកិច្គំាពារោំ
ងណនះណចញពហីបេរួសារកុ្ងរដ្ឋ California ណដហីម ហ្ីឲ្យពួកណេអាចតណមលៃហីងពន្ម្ងណទៀត។ 
សូមកំុទុកឲ្យវាណកហីតណឡហីង។
ណបាះណឆ្្ត ណទ ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ19។
JON COUPAL, ប្រធាន
សមាេមអ្ក្រង់ពន្ Howard Jarvis

សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា PATRICIA BATES, មណ្ឌ ល 36

សមាជិកសភា KEN COOLEY, មណ្ឌ ល 8 
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សណំ�ើ ដាកក់ម រ្ិតការដដាះលែងដដាយមានែក្ខខណ្ឌ សមមាប់បទដែមើស្ួយចំនួន ដដាយបច្ចុប្បន្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនដែមើសចបាប់លែែ រ្ិនដមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញា តឲ្យមានការកាតដ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ
ដែមើស្ួយចំនួន លែែបច្ចុប្បន្នមត រូវបានដេចាតទ់ចុកថាជា បទដែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត្រិផ្ួចដផ្ើ្ ៖20

ចំណងដជើង នរិងដសចក្ើសដង្ខបជាផ្លូវការ ដរៀបចំដដាយអេ្គដ្ធាវ ី

ទរិែ្ឋភាពទលូដៅ
េំជណើ បបជាមតិ 20 មានបទបញ្ញតិ្ចម្បងចំនួនបួន។ វា៖

• ផ្លា េ់ប្ដូរចបាប់រដ្ឋជដើម្បើបជងកើនការដាក់ជោេបញ្ញតិ្ព្
រហ្មទណ្ឌ េបមាប់បទជ្្មើេដដ្ោក់ទងនឹងជោរ
កម្មមួយចំនួន។ 

• ផ្លា េ់ប្ដូររជបៀបដដ្មនុេ្សដដ្បតរូវបានជដាះដ្ង
ជចញពើពន្ធនាគាររដ្ឋបតរូវបានបតរួតពិនិត្យជៅកុ្ង 
េហគមន៍។ 

• ជ វ្ើការផ្លា េ់ប្ដូរមួយចំនួនជៅជ ើ្ដំជណើ រការដដ្ បតរូវបានបជងកើតជ�ើងជដាយេំជណើ បបជាមតិ 57 
(2016) េបមាប់ការពិោរណាការជដាះដ្ងអ្ក
ជោេជចញពើពន្ធនាគារ។ 

• តបមរូវឲ្យភ្ាក់ងារអនុវត្ចបាប់រដ្ឋ និងកុ្ងមដូ្ដា្ឋ ន 
បបមដូ្ DNA ពើមនុេ្សជពញវយ័ដដ្បតរូវបានផ្
នាទា ជោេពើបទជ្្មើេមួយចំនួន។ 

ខាងជបកាមជនះ ជយើងពិភាកសាអំពើបទបញ្ញតិ្នើមួយៗកុ្ងចំ
ជណាមបទបញ្ញតិ្ចម្បងៗោំងជនះ និងបរយិាយអំពើផ្
ប៉ះពា្់សារជពើពន្ធននេំជណើ បបជាមតិជនះ។ 

ដោសបញ ញាត្រិមពហមទណ្ឌ សមមាប់បទដែមើស
្ួយចំនួនលែែោកទ់ងនឈឹងដចារក្ម
ជើវមបវត្រិ
បទឧបកិដ្ឋ គឺជាបបជេទ ្្ងន់ ្្ងរបំផុតននបទជ្្មើេ។ 
ចបាប់រដ្ឋ កំណត់និយមន័យបទឧបកិដ្ឋខលាះថាមាន្
កខេណៈ “ហិងសា” ឬ “ ្្ងន់ ្្ងរ” ឬោំងពើរ។ ឧោហរ
ណ៍ននបទឧបកិដ្ឋដដ្បតរូវបានកំណត់និយមន័យ
ថាហិងសា និង ្្ងន់ ្្ងររមួមានមនុេ្សឃាតការបលាន់និ
ងការរជំោេជេពេន្ថវៈ។ បទឧបកិដ្ឋដដ្មិនបតរូវ 
បានកំណត់និយមន័យថាហិងសា ឬ ្្ងន់ ្្ងរ 
រមួមានការ�ួញដដូរមនុេ្ស និងការ្ក់ជបគឿងជញៀន។ 

• កំណត់េិទ្ធិទទួ្បានកម្មវ ិ្ ើជដាះដ្ង
ជដាយមាន្កខេខណ្ឌ  ដដ្បានបជងកើនជ�ើ
ងេបមាប់�នជ្្មើេដដ្មិនជបបើហិងសា 
ដដ្បានបំជពញរយៈជព្ជាប់ជោេដំបដូង 
របេ់ពួកជគ ជដាយ្ុបបំបាត់នដូវេិទ្ធិទទួ្បាន 
េបមាប់បទជ្្មើេមួយចំនួន។

• ផ្លា េ់ប្ដូរេង់្ដារ និងតបមរូវការនានា ដដ្បគប់បគង
ការេជបមចជ ើ្ការជដាះដ្ងជដាយមាន្កខេខណ្ឌ  
ជបកាមកម្មវ ិ្ ើជនះ។

• អនុញ្្ញ តឲ្យមានការជោទបបកាន់ពើបទឧបកិដ្ឋ 
េបមាប់ជោរកម្មជាក់ោក់ ដដ្បចុ្ប្បន្អាចជោទបបកាន់
បានដតបទជ្្មើេម�្មឹ រាប់បញ្ដូ្ោំងអំជពើជោរកម្មមួយ
ចំនួន ដដ្មានតនមលាចជមាលា ះពើ $250 ជៅ $950។

• តបមរូវឲ្យបុគ្គ្ដដ្ជាប់ជោេពើបទម�្មឹជាក់ោក់
ណាមួយ ជ វ្ើការបញ្ដូនេំណាក DNA េបមាប់រកសាទុ
កកុ្ងបបព័ន្ធទិន្ន័យរដ្ឋ។

ដសចក្ើសដង្ខបននការបា៉ា ន់មបមាណ 
របស់អ្នកវភិាេចបាប់ស្ើពើផែ ប៉ាះពាែ់សារដពើពន្ធរប
ស់រែ្ឋនរិងរដា្ឋ ភរិបាែ ល្ូែដា្ឋ ន ៖
• បជងកើនការចំណាយជ ើ្មនទាើរដកដបបរដ្ឋ និងមដូ្ដា្ឋ ន ដដ
្ទំនងជាមានរាប់េិបោនដុោលា រកុ្ងមួយឆំ្្ េំខា
ន់ជដាយមដូ្ជហតុកំជណើ នអ្កជាប់ពន្ធនាគារកុ្ងជខាន
ើ្ និងកបមិតបតរួតពិនិត្យរបេ់េហគមន៍។

• បជងកើនការចំណាយដដ្ោក់ទង នឹងតុោការដ្ឋ 
និងមដូ្ដា្ឋ ន  ដដ្ អាចមានចំនួនជាងពើរបើោន 
ដុោលា រកុ្ងមួយឆំ្្។

• បជងកើនការចំណាយជ ើ្ទើភ្ាក់ងារ អនុវត្ន៍ចបាប់រដ្ឋ 
និងមដូ្ដា្ឋ ន មិន ទំនងជាជ ើ្េពើពើរបើោ
នដុោលា រកុ្ងមួយឆំ្្ ោក់ទងនឹងការបបមដូ្  
និងដំជណើ រការេំណាក DNA។

ការវភិាេដដាយអ្នកវភិាេអង្គនើតរិបញ ញាត្រិ

អត្ថបទនៃវធិាៃការនៃះអាចរកន�ើញនៅន�ើនេហទំព័ររដ្ឋន�ខាធិការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
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បទម�្មិ គឺជាបទជ្្មើេដដ្មាន្កខេណៈមិន
េដូវ ្្ងន់ ្្ងរ។ បទម�្មិ រមួមានបទជ្្មើេដដូចជា 
ការបងករបួេស្ាម និងការបេវងឹជៅទើសាធារណៈ។
ការសន្រេចផ្ដន្ទា នោសបទឧ្កិដ្ឋ។ �នជ្្មើេដដ្បា
នបបបពឹត្បទឧបកិដ្ឋ អាចបតរូវបានកាត់ជេចក្ើដដូចខាងក្
ជរាម៖

• ពៃ្ធន្គាររដ្ឋ។ �នដដ្ការផ្នាទា ជោេជព្
បចុ្ប្បន្ ឬពើអតើតកា្របេ់ពួកជគរមួមាន 
បទជ្្មើេ ្្ងន់ ្្ងរ ហិងសា ឬផលាដូវជេទ អាចបតរូវបានេម្
ជរចផ្នាទា ជោេឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររដ្ឋ។ 

• ពៃ្ធន្គារនៃនខាៃធើៃិង/ឬការដាក់ឲ្យស្ថិតន្កា
រេការ្តរួតពិៃិត្យនៅក្នុងសហេរេៃ៍។ �នដដ្ពំុ
មានការផ្នាទា ជោេបចុ្ប្បន្ ឬពើអតើតកា្េបមា
ប់បទជ្្មើេកបមិត ្្ងន់ ្្ងរ ហិងសា ឬផលាដូវជេទ ជាទដូជៅ
បតរូវបានកាត់ជោេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជខាន ើ្ ឫបតរូវ
បានបតរួតពិនិត្យជដាយមនន្ើបគប់បគងការជដាះដ្ង
សាក្្បងននជខាន ើ្ជៅកុ្ងេហគមន៍ ឬោំងពើរ។ 

ការកាត់នោសបទរេជ្ិរេ។ �នជ្្មើេដដ្បតរូវបាន
ផ្នាទា ជោេពើបទម�្មិ អាចបតរូវបានកាត់ជោេឲ្យជា
ប់ពន្ធនាគារននជខាន ើ្ ការដាក់ឲ្យេ្ថិតជបកាមការបតរួត
ពិនិត្យជៅកុ្ងេហគមន៍បបោំជខាន ើ្ ការផ្កពិន័យ 
ឬរមួបញ្ដូ្គ្ាោំងបើជនះ។ ជាទដូជៅ �នជ្្មើេោំងជនះ
បតរូវបានផ្នាទា ជោេបសា្ជាង�នជ្្មើេបទឧបកិដ្ឋ។ 
ឧោហរណ៍ បទម�្មិបតរូវផ្នាទា ជោេដាក់ពន្ធនាគារអ
តិបរមាមួយឆំ្្ រឯី�នជ្្មើេ ននបទឧបកិដ្ឋអាចបតរូវដាក់
ជោេជាប់ពន្ធនាគារយដូរជាងជនះ។ បដន្ថមពើជនះជទៀត 
�នជ្្មើេដដ្បានបបបពឹត្បទម�្មិ ជាទដូជៅបតរូវបានដា
ក់ឲ្យេ្ថិតជបកាមការបតរួតពិនិត្យជៅកុ្ងេហគមន៍រយៈជព
្តិចឆំ្្ជាង ជហើយអាចមិនបតរូវបានបតរួតពិនិត្យជាប់ោ
ប់ជពកជដាយមនន្ើបគប់បគងការជដាះដ្ងសាក្្បងជទ។
ការសន្រេចផ្ដន្ទា នោសពើបទWobbler។ បចុ្ប្បន្ជនះ 
បទជ្្មើេមួយចំនួន—ដដូចជាការ្ួចអត្េញ្្ញ ណ—
អាចបតរូវបានដាក់ជោេដដូចគ្ានឹងបទឧបកិដ្ឋ 
ឬបទម�្មិដដរ។ បទជ្្មើេោំងជនះជៅថា “wobbler”។ 
ជាទដូជៅ ជេចក្ើេជបមចគឺដផអែកជៅជ ើ្ភាពជាក់ោក់ននឧក្
រដិ្ឋកម្ម និងបបវតិ្បទជ្្មើេរបេ់�នណាម្ាក់។ 
សំន�ើ ្បជារេតិ47ការស្រា�នោសស្រាប់បទន�មើ
សរួេយចំៃួៃ។ កា្ពើដខវចិ្ិកា ឆំ្្ 2014 អ្កជបាះជឆ្្

តបានអនុម័តេំជណើ បបជាមតិ 47 ដដ្បណ្ា្ឲ្យមា
នបទជ្្មើេោក់ទងនឹងជោរកម្មមួយចំនួន ដដ្បតរូវបាន
ផ្នាទា ជោេជាបទម�្មិ�ំនួេឲ្យបទឧបកិដ្ឋ។ ឧោហរណ៍ 
ជបកាមេំជណើ បបជាមតិ 47 ជោរកម្មដដ្ពាក់ព័ន្ធនឹ
ងបទព្យេម្បតិ្ ដដ្មានតនមលា $950 ឬតិចជាងជនះ 
ជាទដូជៅបតរូវបានោត់ទុកថាជាជោរកម្មកបមិតបសា្ 
ជហើយបតរូវបានផ្នាទា ជោេជាបទម�្មិ—ជាជាងបទឧបកិដ្ឋ 
ដដ្ជព្ខលាះកា្ពើមុនអាចបតរូវផ្នាទា ជោេជាជោរក
ម្មកបមិត ្្ងន់ (ដដូចជា បបេិនជបើរថយន្មានជគ្ួច)។ 
េំជណើ បបជាមតិ 47 ជាទដូជៅក៏តបមរូវផងដដរថា 
ការ្ួចឥវា៉ាន់កុ្ងហាងដដ្មានតនមលា $950 
ឬតិចជាងជនះ អាចបតរូវបានផ្នាទា ជោេជាបទម�្មិ—
ជាជាងបទឧបកិដ្ឋ ដដ្កា្ពើមុនអាចបតរូវបានផ្នាទា ជោ
េជាបទឧបកិដ្ឋ។

សំដណើ
បនងកើៃនោសទ�្ឌ ស្រាប់បទន�មើសរួេយចំៃួៃដដ�ពា
ក់ព័ៃ្ធៃឹងនោរករេម។ េំជណើ បបជាមតិ 20 បជងកើតបទ 
ជ្្មើេពាក់ព័ន្ធនឹងជោរកម្មថ្មើចំនួនពើរ៖ 

• នោរករេមនសៀនរៀ�។ �នជ្្មើេណាម្ាក់ដដ្
មានការផ្នាទា ជោេពើមុនចំនួនពើរដង ឬជបចើន
ជាងជនះេបមាប់បទជ្្មើេមួយចំនួនដដ្ពា
ក់ព័ន្ធនឹងជោរកម្ម (ដដូចជាការ្បចដូ្្ួច 
ការផ្ិតបកដាេបបាក់ដកលាងកាលា យ ឬការបលាន់ឡាន) 
ដដ្បតរូវបានរកជ�ើញថាមានកំហុេពើបទ្ួចឥ
វា៉ាន់កុ្ងហាង ឬជោរកម្មខ្ាតតដូច ដដ្ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្
រព្យេម្បតិ្មានតនមលាជ ើ្េពើ $250 អាចបតរូវបាន
ជោទបបកាន់ពើបទជោរកម្មជេៀជរៀ្។

• នោរករេមនៅហាង�ក់រាយនដាយរាៃការន្តៀរេទនុក។  
�នណាម្ាក់ដដ្ចដូ្នដចដូ្ជ�ើងជាមួយ�នដនទជទៀតដដ
្បបបពឹត្អំជពើជោរកម្មខ្ាតតដូច ឬ្ួចឥវា៉ាន់កុ្ងហាងពើរដង 
ឬជបចើនជាងជនះ ដដ្តនមលាេរបុននបទព្យេម្បតិ្ដដ្បាន
្ួចកុ្ងរយៈជព្ 180 នថ្ង ជ ើ្េពើ $250 អាចបតរូវបាន
ជោទបបកាន់ពើបទជោរកម្មជៅហាង្ក់រាយជដាយមានកា
រជបតៀមទុក។

បទជ្្មើេថ្មើោំងពើរជនះ អាចជាបទជ្្មើេ wobblers ដដ
្បតរូវផ្នាទា ជោេជដាយដាក់ពន្ធនាគារកុ្ងជខាន ើ្រហដូត
ដ្់បើឆំ្្ជោះបើជា�នជ្្មើេជនាះមានការផ្នាទា ជោេពើមុ

ដាកក់ម រ្ិតការណដាះលែងណដាយមានែក្ខខ�្ឌ សមមាប់បទណែមើស្យួចនំនួ ណដាយបច្ចុប្បន ្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនណែមើសចបាប់លែែ រ្ិនណមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញាតឲ្យមានការកាតណ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ

ណែមើស្យួចនំនួ លែែបច្ចុប្បន ្នមត រូវបានណេចាតទ់ចុកថាជា បទណែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត ្រិផ ្ចួណផ ្ើ្  ៖

សណំ�ើ
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សណំ�ើ ដាកក់ម រ្ិតការណដាះលែងណដាយមានែក្ខខ�្ឌ សមមាប់បទណែមើស្យួចនំនួ ណដាយបច្ចុប្បន ្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនណែមើសចបាប់លែែ រ្ិនណមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញាតឲ្យមានការកាតណ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ
ណែមើស្យួចនំនួ លែែបច្ចុប្បន ្នមត រូវបានណេចាតទ់ចុកថាជា បទណែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត ្រិផ ្ចួណផ ្ើ្  ៖20

នមកេបមាប់បទជ្្មើេដដ្មាន្កខេណៈ ្្ងន់ ្្ងរ ហិងសា 
ឬផលាដូវជេទក៏ជដាយ។
បដន្ថមពើជ ើ្ជនះជទៀត េំជណើ បបជាមតិ 20 អនុញ្្ញ តឲ្យ
បទជ្្មើេដដ្ពាក់ព័ន្ធនឹងជោរកម្មដដ្មានបសាប់ោំ
ងឡាយ ដដ្ជាទដូជៅបតរូវបានផ្នាទា ជោេជាបទម�្មិ
ជបកាមេំជណើ បបជាមតិ 47 បតរូវបានផ្នាទា ជោេជាបទ
ឧបកិដ្ឋវញិ។ ឧោហរណ៍ អនុជោមតាមចបាប់បចុ្ប្បន្ 
ជោរកម្មបទព្យេម្បតិ្ោំងអេ់ដដ្មានតនមលាតិចជាង 
$950 ពើហាងណាមួយ ជាទដូជៅតបមរូវឲ្យផ្នាទា ជោេជា
បទម�្មិ។ អនុជោមតាមេំជណើ បបជាមតិ 20 �ន
ជ្្មើេដដ្្ួចបទព្យេម្បតិ្មានតនមលាតិចជាង $950 
ដដ្មិនដមនេបមាប់ដាក់្ក់ (ដដូចជា ម៉ាេុើនគិតបបាក់) 
ពើហាងណាមួយ អាចទទួ្បានការកាត់ជោេជាបទ 
ឧបកិដ្ឋ។ េំជណើ ជនះអាចបជងកើនជថរជវោដដ្�ន 
ជ្្មើេបតរូវបានផ្នាទា ជោេពើបទជ្្មើេោំងជនះ។ 
ឧោហរណ៍ ជាជាងការទទួ្ជោេរហដូតដ្់បបំាមួ
យដខជៅកុ្ងពន្ធនាគារននជខាន ើ្ ពួកជគអាចនឹងទ
ទួ្ជោេរហដូតដ្់បើឆំ្្ជៅកុ្ងពន្ធនាគារជខាន ើ្ 
ឬពន្ធនាគាររបេ់រដ្ឋ។ 
ជយើងប៉ាន់សា្ម នថា មនុេ្សបបមាណពើរបើពាន់នាក់អាច
រងផ្ប៉ះពា្់ពើការផ្លា េ់ប្ដូរខាងជ ើ្ជាជរៀងរា្់ឆំ្្។ 
ជោះជាយ៉ាងណា ការប៉ាន់សា្ម នជនះដផអែកជៅជ ើ្ទិន្ន័យរ
កបានដដ្ជៅមានកបមិត ជហើយចំនួនមនុេ្សជាក់ដេង្
ដដ្រងផ្ប៉ះពា្់ នឹងអាបេ័យជៅជ ើ្�ជបមើេោំងឡា
យដដ្ជ វ្ើជ�ើងជដាយរដ្ឋអាជាញា  ឬជៅបកម។ ជា្ទ្ធផ្ 
ចំនួនជាក់ដេង្អាចនឹងជកើនជ�ើង ឬថយចុះខាលាំ ង។

ការអនចុវតក្ារដាកឲ់្យស្រិតដមកា្ការមត រួត
ពរិនរិត្យដៅក្នចុងសហេ្ន៍
សាវតា
�នជ្្មើេដដ្បតរូវបានជដាះដ្ងពើពន្ធនាគាររដ្ឋ ជបកាយ 
ពើបានទទួ្ជោេបទជ្្មើេដដ្មាន្កខេណៈ ្្ងន់្្
ងរ ឬហិងសា បតរូវដាក់ឲ្យេ្ថិតជបកាមការបតរួតពិនិត្យមួយរយៈ
ជៅកុ្ងេហគមន៍ជដាយទើភ្ាក់ងារបគប់បគងការជដាះ ដ្
ងជៅជបរៅ�ំុមាន្កខេខណ្ឌ របេ់រដ្ឋ។ �នជ្្មើេដដ្បតរូវ
បានជដាះដ្ងពើពន្ធនាគាររដ្ឋ ជបកាយពើបានទទួ្ជោេ
េបមាប់បទជ្្មើេជផ្សងៗ ជា្ម្មតាបតរូវបានដាក់ឲ្យេ្ថិតក្

ជរាមការបតរួតពិនិត្យជៅកុ្ងេហគមន៍ជដាយមនន្ើបគប់បគ
ងការជដាះដ្ងសាក្្បងបបោំជខាន ើ្—ជាទដូជៅជៅថា 
ការដាក់ឲ្យេ្ថិតជបកាមការបតរួតពិនិត្យជៅកុ្ងេហគមន៍ក្
ជរាយការជដាះដ្ង (PRCS)។ ជៅជព្�នជ្្មើេដដ្
េ្ថិតជបកាមការជដាះដ្ងមាន្កខេខណ្ឌ រដ្ឋ ឬ PRCS បំ
ពានវធិានោំងឡាយដដ្តបមរូវឲ្យជគារពតាមអំ�ុងជព
្េ្ថិតជបកាមការបតរួតពិនិត្យ—ជៅថា ការបំពាន “្កខេ
ខណ្ឌ ននការបតរួតពិនិត្យរបេ់ពួកជគ”—ភ្ាក់ងារបគប់បគង
ការជដាះដ្ងមាន្កខេខណ្ឌ របេ់រដ្ឋ ឬមនន្ើបគប់បគងការ
ជដាះដ្ងសាក្្បងននជខាន ើ្ អាចជប�ើេជរេីជ វ្ើការជេ្ើ
េំុឲ្យជៅបកមផ្លា េ់ប្ដូរ្កខេខណ្ឌ ននការបតរួតពិនិត្យរបេ់ពួ
កជគ។ េំជណើ ជនះអាចបណ្ា្ឲ្យមាន្កខេខណ្ឌ  ឬការ
ដាក់ពន្ធនាគារជខាន ើ្កាន់ដតជឃារជៅ។ 

សំដណើ
ផ្លា ស់ប្ដដូរការអៃនុវត្តការ្តរួតពិៃិត្យនៅក្នុងសហេរេៃ៍។ 
េំជណើ បបជាមតិជនះ ជ វ្ើការផ្លា េ់ប្ដូរជាជបចើនជៅជ ើ្ការអ
នុវត្ការជដាះដ្ងជៅជបរៅ�ំុមាន្កខេខណ្ឌ របេ់រដ្ឋ និង 
PRCS ។ ឧោហរណ៍ វាតបមរូវឲ្យមនន្ើបគប់បគងការជដាះ
ដ្ងសាក្្បងជេ្ើឲ្យជៅបកមផ្លា េ់ប្ដូរ្កខេខណ្ឌ ននការបតរួ
តពិនិត្យេបមាប់�នជ្្មើេដដ្កំពុងេ្ថិតជបកាម PRCS 
បបេិនជបើពួកជគបានបំពានជាជ ើ្កទើបើ។ បដន្ថមពើជ ើ្ជនះជទៀត 
េំជណើ បបជាមតិជនះតបមរូវឲ្យនាយកដា្ឋ នបគប់បគងការជដាះដ្
ងជៅជបរៅ�ំុមាន្កខេខណ្ឌ រដ្ឋ និងដផ្កបគប់បគងការជដាះដ្ង
សាក្្បងជដាះដដូរព័ត៌មានបដន្ថមអំពើ�នជ្្មើេដដ្ពួកជគបតរួ
តពិនិត្យ។

សំដណើ មបជា្តរិ 57 
ែំដណើ រការពរិចារណាដែើការដដាះលែង
សាវតា
�នជ្្មើេជៅកុ្ងពន្ធនាគារ 
បតរូវបានផ្នាទា ជោេពើបទជ្្មើេបឋម។ ជាទដូជៅ ជនះគឺ
ជាបទជ្្មើេដដ្ពួកជគបតរូវទទួ្ជោេជៅកុ្ងពន្ធនា
គាររយៈជព្យដូរបំផុត។ ជាជរឿយៗ ពួកជគទទួ្ជោេ
កុ្ងរយៈជព្បដន្ថមជៅតាមអង្គជហតុននជរឿងក្ើរបេ់ពួ
កជគ (ដដូចជា បបេិនជបើពួកជគបានជបបើបបាេ់កំាជេលាើង) 
ឬេបមាប់អង្គជហតុជផ្សងជទៀត បទជ្្មើេតិចជាងជនះ ដដ
្ពួកជគបតរូវបានផ្នាទា ជោេជៅកុ្ងជព្ដដូចគ្ាជនាះ។ 
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ការវភិាេដដាយអ្នកវភិាេអង្គនើតរិបញ ញាត្រិ បន្

ឧោហរណ៍ �នជ្្មើេដដ្ពើមុនមកបតរូវបានផ្នាទា ជោេ
ពើបទជ្្មើេដដ្មាន្កខេណៈ ្្ងន់ ្្ងរ ឬហិងសា ជាទដូជៅត្
រ ដូវដតទទួ្ជោេរយៈជព្យដូរជាងពើរដងេបមាប់បទឧ
បកិដ្ឋថ្មើណាមួយដដ្ពួកជគបបបពឹត្។
កា្ពើដខវចិ្ិកា ឆំ្្ 2016 អ្កជបាះជឆ្្តបានអនុម័តេំជណើ
បបជាមតិ 57 ដដ្ផ្លា េ់ប្ដូររដ្ឋ្ម្មនុញ្ញរបេ់រដ្ឋ ជដើម្បើជ វ្ើឲ្
យអ្កជោេកុ្ងពន្ធនាគារ ដដ្បតរូវបានផ្នាទា ជោេពើបទឧក្
រដិ្ឋអហិងសា មានេិទ្ធិទទួ្បានការពិោរណាឲ្យជដាះដ្ង
ជបកាយពើបានទទួ្ជោេេបមាប់បទជ្្មើេបឋមរបេ់ពួក
ជគរចួ។ អ្កជោេ បតរូវបានពិោរណាេបមាប់ការជដាះដ្ង
ជដាយគណៈេវនាការជដាះដ្ងជៅជបរៅ�ំុជដាយមាន្កខេខ
ណ្ឌ  (BPH) របេ់រដ្ឋ។ ជាពិជេេ េមា�ិកបុគ្គ្ិក BPH 
ពិនិត្យជ�ើងវញិជៅជ ើ្ព័ត៌មានជផ្សងៗជៅកុ្ងេំណំុឯកសា
ររបេ់អ្កជោេដដ្ជៅជាមួយគ្ាដដូចជា បបវតិ្បទជ្្មើេ 
និងអាកប្បកិរយិាជៅកុ្ងពន្ធនាគារ ជដើម្បើកំណត់ថាជតើអ្ក
ជោេដដ្ជៅជាមួយគ្ាជនាះនឹងបតរូវបានជដាះដ្ងដដរឬ
ជទ។ BPH ក៏ពិោរណាជៅជ ើ្រា្់្ិខិតោំងឡាយណា
ដដ្បានដាក់ជេ្ើជដាយរដ្ឋអាជាញា  ទើភ្ាក់ងារអនុវត្ចបាប់ 
និង�នរងជបគាះអំពើអ្កជោេផងដដរ។ បកេួងដកដបប 
និងស្ារនើតិេម្បោរដ្ឋ California (CDCR) ោក់ទង�នរងគ្
ជរាះដដ្បានចុះបញ្ើជាមួយរដ្ឋ ជដើម្បើ�ដូនដំណឹងដ្់ពួកជគថា 
ពួកជគអាចដាក់ជេ្ើ្ិខិតោំងជនះបាន។ អ្កជោេ 
បតរូវបានជដាះដ្ង ជ ើ្កដ្ងដត BPH េជបមចថា អ្កជោ
េជនាះបងកហានិេ័យននអំជពើហិងសាដដ្មិនេមជហតុផ្។ 
បបេិនជបើមិនបតរូវបានជដាះដ្ងជទជនាះ អ្កជោេអាចជេ្ើេំុ
ការពិនិត្យជ�ើងវញិជៅជ ើ្ជេចក្ើេជបមច។ អ្កជោេដដ្
បតរូវបានបដិជេ្ការជដាះដ្ង បតរូវបានពិោរណាជ�ើងវញិ
ជៅឆំ្្បនាទា ប់ ជោះបើជាជរឿយៗពួកជគបំជពញការកាត់ជោេរ
បេ់ពួកជគ ជហើយបតរូវបានជដាះដ្ងមុនជព្ជនាះក៏ជដាយ។ 
ជៅឆំ្្ 2019 BPH បានពិោរណាជៅជ ើ្អ្កជោេចំនួន�ិត 
4,600 នាក់ ជហើយបានអនុម័តបបដហ្ 860 (19 ភាគរយ) 
េបមាប់ការជដាះដ្ង។

សំដណើ
ផ្លា ស់ប្ដដូរសំន�ើ ្បជារេតិ57
ដំន�ើ រការពិោរណាន�ើការនដាះដ�ង។
េំជណើ បបជាមតិ 20 ជ វ្ើការផ្លា េ់ប្ដូរជាជបចើនជៅជ ើ្ដំ
ជណើ រការពិោរណាការជដាះដ្ងកុ្ងេំជណើ បបជាមតិ 
57។ ការផ្លា េ់ប្ដូរចម្បងៗគឺ៖

ដាកក់ម រ្ិតការណដាះលែងណដាយមានែក្ខខ�្ឌ សមមាប់បទណែមើស្យួចនំនួ ណដាយបច្ចុប្បន ្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនណែមើសចបាប់លែែ រ្ិនណមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញាតឲ្យមានការកាតណ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ

ណែមើស្យួចនំនួ លែែបច្ចុប្បន ្នមត រូវបានណេចាតទ់ចុកថាជា បទណែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត ្រិផ ្ចួណផ ្ើ្  ៖
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• ដកអ្កជោេមួយចំនួនជចញពើដំជណើ រការ—
ដដូចជា អ្កជោេដដ្បតរូវបានផ្នាទា ជោេប្
រជេទមួយចំនួនដដ្ជាការបងករបួេស្ាម 
និងអំជពើហិងសាកុ្ងបគរួសារ។ 

• តបមរូវឲ្យ BPH បដិជេ្ការជដាះដ្ងអ្កជោេ 
ដដ្បងកហានិេ័យមិនេមជហតុផ្ននការបបបពឹត្
បទឧបកិដ្ឋដដ្បណ្ា្ឲ្យមាន�នរងជបគាះ ជាជា
ងបគាន់ដតជដាះដ្ងអ្កជោេដដ្បងកហានិេ័យមិ
នេមជហតុផ្ននអំជពើហិងសា។ 

• តបមរូវឲ្យ BPH ពិោរណាជ ើ្បញ្ហា បដន្ថមដដូចជា  
ឥរយិាបថរបេ់អ្កជោេអំពើបទជ្្មើេរបេ់ពួកជគ 
ជៅជព្េជបមចថាជតើបតរូវជដាះដ្ងពួកជគដដរឬជទ។ 

• តបមរូវឲ្យអ្កជោេ ដដ្បតរូវបានបដិជេ្ការជដាះដ្ង 
រង់ោំរយៈជព្ពើរឆំ្្ (ជាជាងមួយឆំ្្) 
មុនជព្ទទួ្បានការពិោរណាជ�ើង វញិជដាយ 
BPH។

• អនុញ្្ញ តឲ្យរដ្ឋអាជាញា ជេ្ើេំុឲ្យ BPH ជ វ្ើការពិនិត្យ
ជ�ើងវញិជៅជ ើ្ជេចក្ើេជបមចអំពើការជដាះដ្ង។ 

• តបមរូវឲ្យ CDCR 
ពយាយាមកំណត់រកទើតំាង�នរងជបគាះ ជដើម្បើ�ដូនដំ
ណឹងដ្់ពួកជគអំពើការពិនិត្យជ�ើងវញិ េដូម្បើដតពួ
កជគពំុបានចុះជ ្្ម ះជាមួយរដ្ឋក៏ជដាយ។

ការមប ល្ូែ DNA

សាវតា
ជៅ California េំណាក DNA បតរូវដតផ្្់ជដាយ  
(1) មនុេ្សជពញវយ័ដដ្បតរូវបានោប់ ខលាួន 
ជោទបបកាន់ ឬផ្នាទា ជោេពើបទឧបកិដ្ឋ (2) 
យុវ�នដដ្បានបបបពឹត្បទឧបកិដ្ឋ និង (3) �ន
ដដ្បតរូវបានតបមរូវឲ្យចុះជ ្្ម ះថាជា�នជ្្មើេផលាដូវ
ជេទ ឬដុតបំផ្លា ញបទព្យេម្បតិ្។ េំណាកោំងជនះ 
បតរូវបានបបមដូ្ជដាយទើភ្ាក់ងារអនុវត្ចបាប់រដ្ឋ 
និងកុ្ងមដូ្ដា្ឋ ន និងដាក់�ដូនបកេួងយុតិ្្ម៌រដ្ឋ 
California (DOJ) េបមាប់ការដំជណើ រការ។ DOJ 
បចុ្ប្បន្ជនះ ទទួ្បានេំណាក DNA បបមាណ 
100,000 ជាជរៀងរា្់ឆំ្្។ DOJ រកសាទុកបបវតិ្ 
DNA ជៅកុ្ងមដូ្ដា្ឋ នទិន្ន័យ DNA ទដូោំងរដ្ឋ 
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ការវភិាេដដាយអ្នកវភិាេអង្គនើតរិបញ ញាត្រិ បន្

សណំ�ើ ដាកក់ម រ្ិតការណដាះលែងណដាយមានែក្ខខ�្ឌ សមមាប់បទណែមើស្យួចនំនួ ណដាយបច្ចុប្បន ្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនណែមើសចបាប់លែែ រ្ិនណមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញាតឲ្យមានការកាតណ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ
ណែមើស្យួចនំនួ លែែបច្ចុប្បន ្នមត រូវបានណេចាតទ់ចុកថាជា បទណែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត ្រិផ ្ចួណផ ្ើ្  ៖20

និងដាក់�ដូនវាជៅកាន់មដូ្ដា្ឋ នទិន្ន័យជាតិ។ 
មដូ្ដា្ឋ នទិន្ន័យោំងជនះ បតរូវបានជបបើបបាេ់ជដាយទើភ្ា
ក់ងារអនុវត្ចបាប់ជដើម្បើជេ៊ើបអជងកតបទជ្្មើេ។ 

សំដណើ
ព្ងើកការ្បរេដូ�DNA។ េំជណើ បបជាមតិជនះ តម្
រ ដូវឲ្យទើភ្ាក់ងារអនុវត្ន៍ចបាប់រដ្ឋ និងកុ្ងមដូ្ដា្ឋ ន 
បបមដូ្េំណាក DNA ផងដដរពើមនុេ្សជពញវយ័
ដដ្បតរូវបានផ្នាទា ជោេពើបទម�្មិមួយចំនួន។ 
បទជ្្មើេោំងជនះរមួមាន ការ្ួចឥវា៉ាន់កុ្ងហាង 
ការដកលាងបនលាំបកដាេបបាក់ និងបទជ្្មើេហិងសាកុ្ងបគរួសា
រមួយចំនួន។

ផែប៉ាះពាែ់សារដពើពន្ធ
េំជណើ បបជាមតិជនះ នឹងមានផ្ប៉ះពា្់សារជពើពន្ធ
ជាជបចើនជៅជ ើ្រដា្ឋ េិបា្ថ្ាក់រដ្ឋ និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ ន។  
ជោះជាយ៉ាងណា ទំហំជាក់ោក់ននផ្ប៉ះពា្់ដដ្ពិ
ភាកសាខាងជបកាមជនះ នឹងអាបេ័យជៅជ ើ្កត្ាជាជបចើន។ 
កត្ាេំខាន់មួយ អាចជាជេចក្ើេជបមចោំងឡាយដដ
្បតរូវបានជ វ្ើជ�ើងជដាយតុោការ និងដផ្កដនទជទៀត 
(ដដូចជា នាយកដា្ឋ នបគប់បគងការជដាះដ្ងសាក្្បងនន
ជខាន ើ្ និងរដ្ឋអាជាញា ) អំពើរជបៀបដដ្េំជណើ បបជាមតិនឹ
ងបតរូវបានអនុវត្។ ឧោហរណ៍ េំជណើ បបជាមតិដេវងរ
កការផ្លា េ់ប្ដូរេិទ្ធិរដ្ឋ្ម្មនុញ្្ញ មួយចំនួនរបេ់អ្កជោេ 
ឲ្យទទួ្បានការពិោរណាេបមាប់ការជដាះដ្ងជបកាម
េំជណើ បបជាមតិ 57 ជដាយពំុមានការផ្លា េ់ប្ដូររដ្ឋ្ម្មនុ
ញ្ញរបេ់រដ្ឋ។ បបេិនជបើេំជណើ បបជាមតិបតរូវ�ួបបញ្ហា បប
ឈមជៅកុ្ងតុោការជនាះ ជៅបកមអាចកាត់ជេចក្ើថា 
បទបញ្ញតិ្មួយចំនួនមិនអាចដាក់ចដូ្ជា្រមានបា
នជ�ើយ។ ការប៉ាន់សា្ម នរបេ់ជយើងខាងជបកាមអំពើ
ផ្ប៉ះពា្់សារជពើពន្ធជៅជ ើ្រដា្ឋ េិបា្ថ្ាក់រដ្ឋ 
និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ នេន្មតថា េំជណើ បបជាមតិជនះបតរូវបាន
អនុវត្យ៉ាងជពញជ្ញ។ េរបុមក កំជណើ នបតរូវបានប៉ា
ន់សា្ម នអំពើបនទាុកចំណាយរបេ់រដ្ឋឆលាុះបញំ្្ងឲ្យជ�ើញតិច
ជាងមួយភាគរយននកញប់្ថវកិាមដូ្និ្ិទដូជៅបចុ្ប្បន្រប
េ់រដ្ឋ។ (មដូ្និ្ិទដូជៅគឺជាគណនើបបតិបតិ្ការចម្បងរប

េ់រដ្ឋដដ្វាជបបើបបាេ់កុ្ងការទដូោត់េបមាប់វេ័ិយអប់រ ំ
ពន្ធនាគារ ការដថោំេុខភាព និងជេវាកម្មជផ្សងៗ។)
បៃទានុកចំណាយដកដ្បនៅថ្្ក់រដ្ឋៃិងថ្្ក់រេដូ�ដា្ឋ ៃ។ 
េំជណើ បបជាមតិជនះនឹងបជងកើនបនទាុកចំណាយដកដបបជៅ
ថ្ាក់រដ្ឋ និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ នតាមវិ្ ើបើយ៉ាង។ 

• ទើមួយ កំជណើ នជោេបញ្ញតិ្េបមាប់
បទជ្្មើេដដ្ពាក់ព័ន្ធនឹងជោរកម្ម 
អាចនឹងបជងកើនការចំណាយដកដបប ភាគជបចើនជដាយ
ការបជងកើនចំនួនអ្កជាប់ពន្ធនាគារជខាន ើ្ និងកបមិ
តននការបតរួតពិនិត្យជៅកុ្ងជខាន ើ្េបមាប់មនុេ្ស
មួយចំនួន។

• ទើពើរ ការផ្លា េ់ប្ដូរជៅជ ើ្ការអនុវត្ការបតរួតពិនិត្
យជៅកុ្ងេហគមន៍ អាចនឹងបជងកើនបនទាុកចំណា
យថ្ាក់រដ្ឋ និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ នតាមវិ្ ើជាជបចើន។ 
ឧោហរណ៍ ការតបមរូវដដ្មនន្ើបគប់បគងការជដាះ
ដ្ងសាក្្បងននជខាន ើ្ដេវងរកការផ្លា េ់ប្ដូរ្កខេ
ខណ្ឌ ននការបតរួតពិនិត្យេបមាប់�នជ្្មើេដដ្េ្ថិត
ជៅជ ើ្ PRCS ដដ្បានបំពានវាជាជ ើ្កទើបើ អាច
នឹងបជងកើនចំនួនអ្កជាប់ពន្ធនាគារជខាន ើ្ បបេិន
ជបើ្កខេខណ្ឌ ជនះបណ្ា្ឲ្យមាន�នជ្្មើេកាន់ដត
ជបចើនបតរូវបានដាក់កុ្ងពន្ធនាគារ។ 

• ទើបើ ការផ្លា េ់ប្ដូរដដ្បានជ វ្ើជ�ើងជៅជ ើ្េំ
ជណើ ដំជណើ រការពិោរណាការជដាះដ្ងកុ្ងប្
រជាមតិ 57 នឹងបជងកើននដូវបនទាុកចំណាយថ្ា
ក់រដ្ឋ ជដាយការកាត់បន្ថយចំនួនអ្កជោេ 
ដដ្បតរូវបានជដាះដ្ងជចញពើពន្ធនាគារ ជហើយជាទដូ
ជៅជដាយការបជងកើនការចំណាយននដំជណើ រការជនះ។ 

ជយើងប៉ាន់សា្ម នថា មនុេ្សជាជបចើនពាន់នាក់ នឹងរងកា
រប៉ះពា្់ជដាយេំជណើ បបជាមតិជនះជាជរៀងរា្់ឆំ្្។ 
ជា្ទ្ធផ្ ជយើងប៉ាន់សា្ម នថា កំជណើ នបនទាុកចំណាយ 
នៅថ្្ក់រដ្ឋៃិងថ្្ក់រេដូ�ដា្ឋ ៃទំៃងជាៃឹងស្ថិតក្នុងចំៃួ
ៃរាប់សិបលាៃដនុលាលា រក្នុងរួេយឆំ្្។ កំជណើ នជាក់ដេង្ 
នឹងអាបេ័យជៅជ ើ្កត្ាមិនជាក់ោក់ជាជបចើនដដូចជា ចំ
នួនជាក់ោក់ននមនុេ្សដដ្រងការប៉ះពា្់ជដាយេំ
ជណើ របបជាមតិជនះ។ 
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ដាកក់ម រ្ិតការណដាះលែងណដាយមានែក្ខខ�្ឌ សមមាប់បទណែមើស្យួចនំនួ ណដាយបច្ចុប្បន ្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនណែមើសចបាប់លែែ រ្ិនណមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញាតឲ្យមានការកាតណ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ

ណែមើស្យួចនំនួ លែែបច្ចុប្បន ្នមត រូវបានណេចាតទ់ចុកថាជា បទណែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត ្រិផ ្ចួណផ ្ើ្  ៖

សណំ�ើ

20
ការវភិាេដដាយអ្នកវភិាេអង្គនើតរិបញ ញាត្រិ បន្

បៃទានុកចំណាយដដ�ពាក់ព័ៃ្ធៃឹងតនុលាការថ្្ក់រ
ដ្ឋៃិងថ្្ក់រេដូ�ដា្ឋ ៃ។ េំជណើ បបជាមតិ នឹងបជងកើ
នបនទាុកចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងតុោការជៅថ្ាក់រដ្ឋ 
និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ ន។ ជនះគឺជដាយសារដតវានឹងបណ្ា្ឲ្
យមាន�នជ្្មើេមួយចំនួន ដដ្បតរូវបានផ្នាទា ជោេពើប
ទឧបកិដ្ឋជដាយសារបទជ្្មើេពាក់ព័ន្ធនឹងជោរកម្មមួយចំ
នួន �ំនួេឲ្យបទម�្មិ។ ជដាយិសារបទឧបកិដ្ឋចំណយ
ជព្ជវោេបមាប់ឲ្យតុោការជដាះបសាយយដូរជាងបទ
ម�្មិ បនទាុកការងារេបមាប់តុោការ រដ្ឋអាជាញា ននជខាន ើ្ 
និងអ្កការពារក្ើសាធារណៈ និងនគរបា្ជខាន ើ្ 
(ដដ្ផ្្់េនិ្េុខកុ្ងតុោការ) នឹងជកើនជ�ើង។ 
បដន្ថមពើជ ើ្ជនះ ការតបមរូវឲ្យមនន្ើបគប់បគងការជដាះ 
ដ្ងសាក្្បងជេ្ើេំុឲ្យជៅបកមផ្លា េ់ប្ដូរ្កខេខណ្ឌ ននកា
របតរួតពិនិត្យេបមាប់�នជ្្មើេដដ្េ្ថិតជបកាម PRCS 
បនាទា ប់ពើការបំពានជាជ ើ្កទើបើ នឹងបណ្ា្ឲ្យមានប
នទាុកការងារតុោការបដន្ថមជទៀត។ ជយើងប៉ាន់សា្ម នថា 
បនទាុកចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងតុោការ ោំងនៃះអាចន�ើ
សពើបើបួៃលាៃដនុលាលា រក្នុងរួេយឆំ្្អាបេ័យជៅជ ើ្ចំនួន
ជាក់ដេង្ននមនុេ្សដដ្រងការប៉ះពា្់ជដាយេំជណើ បប
ជាមតិជនះ។ 
បៃទានុកចំណាយន�ើទើភ្្ក់ងារអៃនុវត្តចបាប់ថ្្ក់រដ្ឋ
ៃិងថ្្ក់រេដូ�ដា្ឋ ៃ។ េំជណើ បបជាមតិជនះ នឹងបជងកើនប
នទាុកចំណាយជ ើ្ទើភ្ាក់ងារអនុវត្ន៍ចបាប់ថ្ាក់រដ្ឋ និងថ្ា
ក់មដូ្ដា្ឋ នជដាយការពបងើកចំនួនមនុេ្សដដ្បតរូវបាន
តបមរូវឲ្យផ្្់េំណាក DNA អាចនឹងជកើនជ�ើងរាប់េិ
បពាន់នាក់កុ្ងមួយឆំ្្។ ជយើងប៉ាន់សា្ម នថា កំជណើ ន 
បៃទានុកចំណាយន�ើទើភ្្ក់ងារអៃនុវត្តចបាប់ថ្្ក់រដ្ឋ
ៃិងថ្្ក់រេដូ�ដា្ឋ ៃទំៃងជាៃឹងរិេៃន�ើសពើពើរបើលាៃដនុ
លាលា រក្នុងរួេយឆំ្្ន�ើយ។ 

ផ�ប៉ះពា�់សារនពើពៃ្ធនផសេងៗ។ អាចនឹងមា
នផ្ប៉ះពា្់សារជពើពន្ធដដ្មិនបានដឹង 
ជៅជ ើ្រដា្ឋ េិបា្ថ្ាក់រដ្ឋ និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ នជដាយសា
រេំជណើ បបជាមតិជនះ។ ឧោហរណ៍ បបេិនជបើកំជណើ ន
ជោេបញ្ញតិ្កាត់បន្ថយបទជ្្មើេជនាះ បនទាុកចំណាយប្
រព័ន្ធយុតិ្្ម៌បពហ្មទណ្ឌ មួយចំនួនអាចជចៀេវាងបាន។ 
កបមិតដដ្ផ្ប៉ះពា្់ជនះ ឬផ្ប៉ះពា្់ជផ្សងៗនឹង
ជកើតជ�ើងពំុបតរូវបានដឹងជ�ើយ។ 

ចលូែដ ើ្ែ http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សមមាប់បញ្ើ ននេណៈ 
កមាម ធរិការ លែែបដងកើតដ�ើងជាច្្បងដែើ្្បើគំាមទ 

ឬជំោស់វធិានការដនះ។

ចលូែដ ើ្ែ http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ដែើ្្បើចលូែដមបើអ្នករ ួ្ បរច្ិាកោនកពំលូែៗោំង  

10 រ លូប សមមាប់ េណៈក្មការ ។ 

មបសរិនដបើអ្នកចង់បានចបាប់ច្ង្ននអតប្ទដពញដែ
ញននវធិានការរែ្ឋដនះ សល្ូ ទលូរស័ព្្ទ ករែ្ឋដែខាធរិការ 

តា្ដែខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាចអចុើល ៉្ាែ vigfeedback@sos.ca.gov 

ដហើយចបាប់ច្ង្្ួយនឈឹង 
មត រូវបានដផញើដៅអ្នកដដាយឥតេរិតន្។្
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េសំ�តី ោកក់តមិ្ការសោះដលងសោយមានលក្ខខ�្ឌ េតមាប់បទសលមតីេមយួចនំនួ សោយបច្បុ្បន ្នបានចា្់
ទកុថាជាជនសលមតីេចបាប់ដែលមិនសតបតី�ងិសា ។ អនញុ្ញា្ឲ្យមានការកា្ស់ោេបទឧតកែិ្ឋេតមាប់បទ
សលមតីេមយួចនំនួ ដែលបច្បុ្បន ្នត្ រូវបានសគចា្ទ់កុថាជា បទសលមតីេមជ្រឹម។ បញ ញ្ា ្ផិ ្ចួសផ ្តីម ៖20

★  សេចក្ដីេំអាងគំាទ្រេំស�ដី ទ្រជាមត ិ20  ★

★  ការ ្រដិសេធនឹង សេចក្ដីេំអាងដដល គំាទ្រ េំស�ដី ទ្រជាមត ិ20  ★

ជំទាេ់េំស�តី  20—វាជាការសោកប្ោេ់ការចំណាយផ ន្ែកពន្ធនាគារ 
សយតីងខ្ញំជាប្ពរះរាជអាជ្ា និងអនែកសៅរេ់រានមានជតីវតិពតីឧប្កិដ្ឋកម្មហិងសា។ 
អនែកគំាប្្រេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 គឺខញេសហតីយការពិតគឺដូសចនែរះ៖ 
ចបា្់រដាក់សទាេេប្មា្់រ្រ្រស្្មតីេហិងសា គឺចបាេ់លាេ់និងរងឹមំា
អនែកប្្រប្ពរឹត្្រ្រស្្មតីេហិងសា្រ្ួរ្សទាេធ្ងន់ធ្ងរ និងរយៈសព្ផវង សហតីយជាសរឿយៗជា្់រពន្ធធនាគារអ
េ់មួយជតីវតិ។ សនារះមិនផមនជាអត្ថន័យននេំស�តី ប្្រមតិ 20 ស្រ។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 សធវតីឲ្យខ្រះខ្្យប្ោក់រា្់រពាន់លានដញលាលា ររ្រេ់អនែក្រង់ពន្ធ សៅស ត្ី ពន្ធនាគារ
អនែកវភិាគអង្គនតីតិ្រញ្ញតិ្គា្ម ន្រក្សនិយមនិយាយថា េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 នរឹងសធវតីឲ្យខ្ត្រង់ប្ោក់ 
“រា្់រេិ្រលានដញលាលា រ” រា្់ឆ្នែំ  ផដ្្រងំ្ឲ្យមានការកាត់ ថវកិាយា៉ា ងសប្ចតីនសៅស ត្ី ៖ 
• ការស្ដា រនតីតិេម្បទាសៅកនែញងពន្ធនាគារ េប្មា្់រមនញេ្សផដ្ប្តរូវសដារះផ្ង 
• កម្មវធិតីេញខភាព ល្ាវូចិត្ផដ្្រង្ហា ញថា ោនជួយកាត់្រន្ថយ្រ្រស្្មតីេប្ចំផដ្ 
• ស្លាសរៀន ្ំសៅដា្ឋ ន និង ភាពគា្ម ន្រតីជប្មក 
• ជំនួយេប្មា្់រ ជនរងសប្គារះ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 គឺប្ជ រ្ុ និយម
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 មានន័យថាការ្ួចតូចតាច—ការ្ួចកង់—អាចប្តរូវោនសោ្រប្្រកាន់ថាជា
្រ្រឧប្កិដ្ឋ។ សនារះគឺខញេពតីរដ្ឋដន្រស្រៀតសហតីយ មានន័យថាយញវវយ័ និងជនជាតិផេ្បកស ្្ម  ឡា្រតីន 
និងអនែកមានចំ�ូ្ទា្រ អាចប្តរូវោនជា្់រឃញំរា្់រឆ្នែំ សដាយស្រ្រ្រស្្មតីេកប្មិតទា្រអហិងសា។ 

េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 ទាញសយតីងថយសប្កាយ
ព្រដ្ឋ California ោនសោរះសឆ្នែ តយា៉ា ងសប្ចតីនស ត្ីេ្្់រ សដតីម្បតីកាត់្រន្ថយការចំណាយដ៏ខ្រះខ្
ជាយ សៅពន្ធនាគារ។ េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 សធវតីឲ្យដំស�តី រការសនារះសដតីរថយសប្កាយ។ ការស្ដា រនតីតិេម្បទា 
មនញេ្សមញនសព្សដារះផ្ង ពតីពន្ធនាគារគឺជាវធិតីមានប្្រេិ្រ្ធភាព្ំរ ញ្ត សដតីម្បតីផក្ម្អេញវត្ថិភាព 
ស្ធារ�ៈ។ េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 អាច ញ្្រ្ំរោត់ថវកិាេប្មា្់រអវតី ផដ្មានប្្រេិ្រ្ធភាពនិងខ្រះខ្្យ 
ញ្យ សៅស ត្ីពន្ធនាគារកាន់ផតសប្ចតីនផដ្សយតីងមិនប្តរូវការ។ 

អនែកដរឹកនំាការអនញវត្ចបា្់រ អនែកជំនាញផ ន្ែកថវកិាអនែកផក្រប្មង់ យញតិ្ធម៌ប្ពហ្ម្រ�្ឌ ប្ពរះរាជអាជ្ា និង 
ជនរងសប្គារះសដាយឧប្កិដ្ឋកម្ម េញ្រ្ធផតជំទាេ់នរឹងការសោកប្ោេ់ កនែញងការចំណាយសៅពន្ធនាគារសនរះ។ 
NoProp20.Vote 
DIANA BECTON, សមធាវមី�្ឌ ្
សខ្នធតី Contra Costa 
RENEE WILLIAMS, នាយកប្្រតិ្រតិ្
មជ្ឈម�្ឌ ្ជាតិ េប្មា្់រ ជនរងសប្គារះសដាយ ឧប្កិដ្ឋកម្ម 
TINISCH HOLLINS, នាយករដ្ឋ California
អនែករេ់រានពតីឧប្កិដ្ឋកម្មសដតីម្បតី េញវត្ថិភាព និង យញតិ្ធម៌ 

Terra Newell ផដ្ោនរេ់រានពតីការវាយប្្រហារ សដាយកូនកំា្ិរតសដាយអនែកសកតីតសរាគចិត្ស ្្ម រះ 
Dirty John ោននិយាយថា “គាត់ោនយកកូនកំា្ិរតោក់ខ្ញំ សហតីយពយាយាមេមាលា ្់រខ្ញំ,” ។ “វា ជា 
អំសពតីនប្ពន្្សនិងគួរឲ្យរន្ធត់—្រ៉ាញផន្សៅកនែញងរដ្ឋ California ការវាយប្្រហាររ្រេ់គាត់មិនផមនជាឧប្កិដ្ឋ
កម្មហិងសាស្រ។” 
តាមចបា្់ររដ្ឋ California ការវាយប្្រហារសដាយអាវ ញធពិឃាតប្តរូវោន ោត់ចូ្ជា្រ្រស្្មតីេ 
“អហិងសា” —ប្ពមជាមួយនរឹងការរសំលាភសដាយនដគូ ការ្ក់កូនេប្មា្់រ ល្ាូវសភ្រនិង្រ្រស្្មតីេ 19 ្្
សេងស្រៀតផដ្ជាឧប្កិដ្ឋកម្មហិងសាយា៉ា ងចបាេ់។ 
ទំាងអេ់សនរះគឺ “អហិងសា” សៅសប្កាមចបា្់រ។ 
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 សដារះប្ស្យ្រញ្ហា សនរះ។ 
ឧប្កិដ្ឋកម្ម “អហិងសា” សៅកនែញងរដ្ឋ California រមួមានអំសពតីហិងសាកនែញងប្គរួស្រការ្ំរ្្ញរះប្គា្់រផ្រក  ការោញ់ចូ្កនែញង្្រះកនែញងសចតនាេមាលា ្់រ ឬ ្រង្ករ្ួរេស្នែ មដ្់មនញេ្សការរសំលាភមនញេ្ស មិនដរឹងខលាួន 
និងការវាយកញមារផដ្្រណាដា ្ឲ្យេនលា្់រ ឬស្លា ្់រ។
អនែកជួញដូរ ល្ាូវសភ្រផតងវាយសធវតីោ្ររសំលាភ និងដាក់ថានែំ ជនរងសប្គារះ មញនសព្្ក់ពួកសគសអាយ្រសប្មតី 
ល្ាូវសភ្រ។ ្រ៉ាញផន្សៅរដ្ឋ California ការជួញដូរគឺជា្រ្រស្្មតីេ “អហិងសា” ។ េូម្បតីផតឧប្កិដ្ឋកម្មនន 
ការេ្អ្់រសខពតីមក៏ប្តរូវោនោត់្រញកជា “អហិងសា ។” 
ជា្្រ្្ធ ្ជនស្្មតីេរា្់រពាន់នាក់ ផដ្ជា្់រសទាេនរឹង្រ្រស្្មតីេហិងសាទំាង 22 សនរះរមួទំាងជន 
ស្្មតីេ ល្ាូវសភ្រនិងអនែកស្រៀតស្រៀន កញមារក៏មានេិ្រ្ធិប្តរូវោនសដារះផ្ងពតីពន្ធនាគារមញនកំ�ត់សដាយ 
មិន្រ្ួរ្សទាេសពញស្ញ និងសដាយមិនប្ពមានឲ្យជនរងសប្គារះដរឹងស�តីយ។ 
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 ្រង្្ក រការសដារះផ្ងជនស្្មតីេ ហិងសា និងជនស្្មតីេខ្ង ល្ាូវសភ្រមញនកំ�ត់ 
សដាយការោត់្រញក្រ្រស្្មតីេហិងសាទំាង 22 សនរះថាជា “ហិងសា” សៅសប្កាមចបា្់រ និងតប្មរូវឲ្យជន 
រងសប្គារះ្រ្ួរ្ការជូនដំ�រឹ ង សៅសព្ជននដដ្់ប្តរូវោនសដារះផ្ង។ 
ការ្្្់  “ការជា្់រសទាេសពញស្ញ” សៅកនែញងេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 អនញវត្ផត ចំសពារះអនែកសទាេ ហិង្
ស្ផដ្្រង្កហានិភ័យចំសពារះេញវត្ថិភាពស្ធារ�ៈ សដាយមិនគិតពូជស្េន៍ ឬជាតិពន្ធ 
ស�តីយ។  វាមិនអនញវត្ចំសពារះ ជនស្្មតីេសប្គឿងសញៀន និង្រ្រស្្មតីេតូចតាច សហតីយវាមិន្រញូ្នមនញេ្
េសប្ចតីនផថមស្រៀតសៅពន្ធនាគារស្រ។ 
Michele Hanisee ប្្រធានេមាគមសមធាវអីនញម�្ឌ ្ោននិយាយថា “ការអរះអាងថា  
េំស�តី  20 នរឹងសធវតីឲ្យសពញពន្ធនាគារសដាយស្រ អនែកជា្់រឃញំថ្មតីរា្់រពាន់នាក់គឺមិនពិតស�តីយ” ។ . 
“វាមិន្រញូ្នមនញេ្សថ្មតីសៅពន្ធនាគារស្រ។" វាប្គាន់ផតតប្មរូវឲ្យជនស្្មតីេហិងសា និងជនស្្មតីេ ល្ាូវសភ្រ 
្ំរសពញតាមការ្្ន្ាសទាេ សពញស្ញរ្រេ់ពួកសគ្រ៉ាញសណាណ រះ។” 
ផ្រ្រសនរះគឺជួយការពារជនរងសប្គារះ និង ដ្ា្់ឲ្យជនស្្មតីេនូវ្្រ្ធភាពកាន់ផតយូរ កនែញងការ្រ្ួរ្ោន 
ការប្្ររឹកសាការប្គ្់រប្គងកំហរឹង និងកម្មវធិតីស្ដា រនតីតិេម្បទាស្្សងស្រៀត។ 

ស្្ថ ្រនិកមូ្និធិកញមារ Klaas សលាក Marc Klaas និយាយថា “េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 ការពារកញមា
រប្្រឆំ្ងនរឹងការរសំលាភ្ំរពាន ល្ាូវកាយ និងការសកងប្្រវញ័្្ច លាូវសភ្រ”។ “ការជួញដូរកញមារសៅ្រតី្ំរ ញ្តនរឹង 
ប្តរូវោន្រ្ួរ្ស្្គ ្់ថាជា្រ្រស្្មតីេហិងសា ។” 
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20  ដ្ា្់ការការពារ្រផន្ថមប្្រឆំ្ងនរឹង្រ្រស្្មតីេហិងសាតាមរយៈការអនញញ្្ញ តឲ្យ្រ្
រមូ្ DNA ពតីមនញេ្សផដ្ប្តរូវោនកាត់សទាេពតី្រ្រសោរកម្ម ឬ ្រ្រស្្មតីេសប្គឿងសញៀនផដ្ការ 
េិកសាជាសប្ចតីន្រង្ហា ញថាជួយសដារះប្ស្យ ្រ្រស្្មតីេធ្ងន់ធ្ងរនិងហិងសាសប្ចតីនផថមស្រៀតដូចជា 
ការរសំលាភសេពេន្ធវៈការ្រលាន់ និងឃាតកម្ម។ 
រដ្ឋ California ោនកាត់្រន្ថយការដាក់សទាេស ត្ីសោរកម្មកា្ពតីឆ្នែំ  2014។ តំាងពតីសព្ 
សនារះមកសោរកម្មធំៗោនសកតីនស�តីង 25% ផដ្្រង្កការខ្ត្រង់ដ្់អនែក្ក់សប្គឿងស្រេ មា្ច េ់អា
ជតីវកម្មខ្នែ តតូចអនែក្ក់រាយមា្ច េ់្្រះនិងអនែកសប្្រតីប្ោេ់កនែញង្ររឹកប្ោក់រា្់រពាន់លាន

 ដញលាលា ។ ការ ្ួចតាមហាងោនកាលា យជាេកម្មភាពសកតីតស�តីង ជាធម្មតាសពកផដ្កប្មប្តរូវោនរា
យការ�៍ណាេ់។ 
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 ពប្ងរឹង្រ�្ឌ កម្មប្្រឆំ្ងនរឹងការ្ួចដផដ្ៗ សដាយជនស្្មតីេផដ្មាន្រមាលា ្់រ 
ប្្រប្ពរឹត្—សដតីម្បតីជួយ្រញ្ឈ្់រការ្ួចគាេ់រថយន្ ការ្ួចតាមហាងការគាេ់ចូ្្្រះ 
និងសោរកម្មធំៗស្្សងៗស្រៀត។ 
វ្ិរតិ្សញៀនថានែំ សៅរដ្ឋ California កំពញងជំរ ញញសោរកម្មឲ្យសកតីនស�តីងយា៉ា ងឆ្្់ររហ័េ។ តាម 
រយៈការពប្ងរឹង្រ�្ឌ កម្មប្្រឆំ្ង នរឹងសោរកម្មេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 ជួយយកអនែកសញៀនថានែំ   
(ផដ្មានចំនួនសេ្មតីនរឹង 75% ននប្្រជាជនគា្ម ន្រតីជប្មកសៅរដ្ឋ California) 
សចញពតីតាមដង ល្ាូវ និង ចូ្ សៅ កនែញង កម្មវធិតីអនែកសប្្រតីប្ោេ់ សប្គឿងសញៀន និង េញខភាព  ល្ាូវ 
ចិត្ ផដ្ ពួកសគ ប្តរូវការ យា៉ា ង ខ្លាំ ង។ 
ការសោរះសឆ្នែ ត “គំាប្្រ” ស ត្ីេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 គឺជាការសោរះសឆ្នែ តប្្រឆំ្ងនរឹងការេ្អ្់រសខពតីម 
និងអំសពតីហិងសា។ 
វាជាការសោរះសឆ្នែ តេប្មា្់រកញមារជនរងសប្គារះ និងអនែកសៅរេ់រានមានជតីវតិ ។
វាជាការសោរះសឆ្នែ តេប្មា្់រយញតិ្ធម៌ផដ្សេ្មតីគានែ  និងរដ្ឋ California ផដ្កាន់ផតមានេញវត្ថិភាព។ 
PATRICIA WENSKUNAS, ស្្ថ ្រនិក
Crime Survivors, Inc. 
NINA SALARNO BESSELMAN, ប្្រធាន
ជនរងសប្គារះសដាយ ឧប្កិដ្ឋកម្ម រ្ួររមួ នន រដ្ឋ California 
CHRISTINE WARD, នាយក
េមព័ន្ធ ជនរងសប្គារះសដាយ ឧប្កិដ្ឋកម្ម 
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20
★  សេចក្ដី េំអាង ទ្រឆំាងនឹង េំស�ដី ទ្រជាមត ិ20  ★

★  ការស្លដីយត្រសៅនឹង្រឡ្ដីករ�៍ទ្រឆំាងនឹងេំស�ដី ទ្រជាមត ិ20  ★

អនែកជំទាេ់មិនសអតីសពតីរនរឹងអត្ថន័យពិតននេំស�តី  20 ស្រ —វា្រង្្ក រជនស្្មតីេស្រៀតស្រៀនកញមារ 
ជនស្្មតីេ ល្ាូវសភ្រ និងអនែកសទាេហិងសាស្្សងស្រៀត ពតីការសដារះផ្ងពតីពន្ធនាគារមញនកំ�ត់។
សប្កាមចបា្់រ្រច្ចញ្រ្បននែអនែកសទាេទំាងសនរះ ឥ�ូវមាន្ក្�ៈេម្បតិ្េប្មា្់រការសដារះផ្ង មញនកំ�ត់
ពតីសប្ពារះផត្រ្រស្្មតីេហិងសារ្រេ់ពួកសគ ប្តរូវោនោត់ថានែ ក់ថាជា “អហិងសា។”
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 ្ិរ្រចសនាលា រះប្្រសហាងសនរះសធវតីឲ្យឧប្កិដ្ឋកម្ម ដូចជាការរសំលាភនដគូ ការជួញ 
ដូរកញមារការវាយ្្រតីប្្រពន្ធ និងការវាយប្្រហារសដាយអាវ ញធពិឃាតជា្រ្រស្្មតីេ “ហិងសា” 
សៅសប្កាមចបា្់រ។
Michael Rushford ប្្រធានមូ្និធិចបា្់រយញតិ្ធម៌ប្ពហ្ម្រ�្ឌ និយាយថា “េំស�តី ប្្រជាមតិ 
20 មិន ្រញូ្នមនញេ្សថ្មតីសៅពន្ធនាគារស្រ។” “វាមិនផ្រងផចកថវកិាេប្មា្់រពន្ធនាគារថ្មតីស្រ 
សហតីយក៏មិនកាត់ មូ្និធិេប្មា្់រកម្មវធិតីេញខភាព  ល្ាូវចិត្និងស្ដា រនតីតិេម្បទាផដរ។ ទំាងសនរះជាសេ
ចកដាតីេំអាងផដ្មិនពិត។”
អនែកជំទាេ់អរះអាងថាេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 សធវតីឲ្យការ្ួចតូចតាចកាលា យជា “្រ្រឧប្កិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ” សហតីយ 
ថាជនស្្មតីេ “អាចប្តរូវោនឃញំឃំាងសៅកនែញងពន្ធនាគាររដ្ឋរា្់រឆ្នែំ ។”
ការអរះអាងទំាងពតីរគឺមិនពិតស្រ។
អានការ ដ្ាួចស ដ្ាតីមគំនិត។ េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 កំ�ត់សគា្សៅយា៉ា ងជាក់លាក់ស ត្ីសោរ 
ផដ្្រមាលា ្់រ្ួចប្ចំផដ្។ សហតីយវាហាមឃាត់យា៉ា ងជាក់លាក់ចំសពារះជនស្្មតីេ 
ផដ្ប្តរូវោនកាត់សទាេ ពតីការ ្រញូ្នសៅពន្ធនាគាររដ្ឋ។ ្្ញយសៅវញិពួកសគនរឹងប្តរូវោន្រញូ្នសៅព
ន្ធនាគារ កនែញងមូ្ដា្ឋ ន ឬកម្មវធិតីស្ដា រនតីតិេម្បទា។

តាមរយៈការកំ�ត់មញខេញ្្ញ ផតស ត្ីជនស្្មតីេ ហិងសានិងឧប្កិដ្ឋជនជា្រមាលា ្់រេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 
ការពារ ព្រដ្ឋ California ទំាងអេ់រមួទំាងមនញេ្សផដ្មានព�៌ផេ្បក ផដ្ការេិកសា្រង្ហា ញ 
ថារងសប្គារះយា៉ា ងខ្លាំ ង សដាយស្រ្រ្រស្្មតីេហិងសា។ 
សយតីងទំាងអេ់គានែ ចង់ផក្រប្មង់ប្្រព័ន្ធយញតិ្ធម៌រ្រេ់សយតីង។ ្រញផន្ការអនញញ្្ញ តឲ្យជនស្្មតីេហិង្
ស្ សចញពតីពន្ធនាគារមញនកំ�ត់ មិនផមនជាកំផ�្រប្មង់ស្រ។ វាជាការគំរាមកំផហងដ្់េញវត្ថិភាព 
ស្ធារ�ៈ។ 
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 គឺជា កំផ�្រប្មង់ពិតប្ោកដផដ្ការពារ ជនរងសប្គារះនិងធានានូវយញតិ្ធម៌ 
សេ្មតីភាពគានែ ។
សោរះសឆ្នែ តគំាប្្រេំស�តី ប្្រជាមតិ 20។ 
FRANK LEE, ប្្រធាន
អង្គការសដតីម្បតីយញតិ្ធម៌និង េមភាព 
ERIC R. NUÑEZ ប្្រធាន
េមាគមសម្រញ្្ការ្រ៉ាូ្ិេរដ្ឋ California 
PATRICIA WENSKUNAS ស្្ថ ្រនិក
Crime Survivors Inc. 

្រញ្ឈ្់រការសោកប្ោេ់ចំណាយផ ន្ែកពន្ធនាគារ—សោរះសឆ្នែ តជំទាេ់នរឹង េំស�តី ប្្រ.មតិ 20!
California មានការកាត់សទាេរយៈសព្ផវង និងការដាក់្រ�្ឌ កម្មដ៏តរឹងរ ញងឹ រចួសហតីយ េម្
រា្់រ្រ្រស្្មតីេធ្ងន់ធ្ងរនិងហិងសា។ អនែកគំាប្្រេំស�តី ប្្រ.មតិ 20 កំពញងពយាយាម្ំរភ័យ អនែ
កឲ្យសដតីរថយសប្កាយវញិស ត្ីកំផ�្រប្មង់ យញតិ្ធម៌ប្ពហ្ម្រ�្ឌ ផដ្កំពញងមានប្្រេិ្រ្ធភា
ពផដ្អនែកស្រតី្រផតអនញម័ត សដតីម្បតីោយ ញ្យរា្់រេិ្រលានដញលាលា រ ពតីអនែក្រង់ពន្ធរ្រេ់អនែក 
សៅស ត្ីពន្ធនាគារ។ 
កញំោញ់សោកពួកសគ។ រា្់ឆ្នែំ មនញេ្សរា្់រពាន់នាក់ប្តរូវោន កាត់សទាេពតី្រ្រឧប្កិដ្ឋឲ្យជា្់រពន្ធនា
គារ រយៈសព្យូរ។ ្រញ្ហា មិនផមនពាក់ព័ន្ធនរឹងការកាត់សទាេស្រ ្រញ្ហា គឺជាអវតីផដ្កំពញងសកតីតស�តីង 
សៅ ពន្ធនាគារកនែញងការសរៀ្រចំមនញេ្សសដតីម្បតីសដារះផ្ង។ េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 អាចកាត់កម្មវធិតីពយាោ្ 
េញខភាព ល្ាូវចិត្និងស្ដា រនតីតិេម្បទា—ផដ្ជាយញ្រ្ធស្ប្េម្ានប្្រេិ្រ្ធភាព កនែញងការកាត់្រន្ថយ 
្រ្រស្្មតីេប្ចំផដ្។ សនារះនរឹងសធវតីឲ្យសយតីងផ្ងេូវមានេញវត្ថិភាព។ 
ជនរងសប្គារះសដាយស្រ្រ្រស្្មតីេ អនែកដរឹកនំាការអនញវត្ចបា្់រក៏ដូចជាអនែកជំនាញថវកិា និង ស្ដា រ 
នតីតិេម្បទាជំទាេ់នរឹងេំស�តី ប្្រ.មតិ 20 ពតីសប្ពារះវាខ្រះខ្្យប្ោក់រា្់រេិ្រលានដញលាលា រ ស ត្ីពន្ធនាគារ 
ខ�ៈសព្ផដ្ប្តរូវកាត់្រន្ថយប្ោក់ េប្មា្់រកម្មវធិតីស្ដា រនតីតិេម្បទា និងជំនួយេប្មា្់រជន 
រងសប្គារះសដាយស្រ ឧប្កិដ្ឋកម្ម។ េំស�តី  ប្្រ.មតិ 20 គឺជាការសោកប្ោេ់ចំណាយផ ន្ែកពន្ធនាគារ 
ផដ្ទាញសយតីងថយសប្កាយវញិ។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 ខ្រះខ្្យប្ោក់រ្រេ់អនែកសៅស ត្ីពន្ធនាគារ។
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 នរឹង ចំណាយប្ោក់រា្់រេិ្រលានដញលាលា ររ្រេ់អនែក្រង់ពន្ធ ផដ្ជា ញ្យរ្រេ់អនែក 
សៅស ត្ីពន្ធនាគារ។ California កំពញងប្្រឈមមញខនរឹងកាត់ថវកិាជាសប្ចតីនសៅស ត្ី ស្លាសរៀន 
ការផថទំាេញខភាព និងសេវាកម្មេំខ្ន់ៗ ស្្សងស្រៀត។ ការចំណាយប្ោក់រា្់រេិ្រលានដញលាលា រស ត្ី 
ពន្ធនាគារ សៅសព្សនរះគឺជាការសោកប្ោេ់ផដ្ខ្រះខ្្យ។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 មិនសអតីសពតីចំសពារះភាពគា្ម ន្រតីជប្មក ស្លាសរៀន កម្មវធិតីេញខភាព ល្ាូវចិត្ 
និង្ំសៅដា្ឋ នស្រ។
សយតីងប្តរូវផតសធវតីកិច្ចការសប្ចតីនស្រៀត សដតីម្បតីសដារះប្ស្យឧប្កិដ្ឋកម្ម ្រ៉ាញផន្េំស�តី  20 នរឹងសធវតីឲ្យ្រញ្ហា  
កាន់ផតអាប្កក់ស�តីង។ េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 ខ្រះខ្្យប្ោក់រា្់រេិ្រលានដញលាលា ររ្រេ់អនែក្រង់ពន្ធ សៅ 
ស ត្ីពន្ធនាគារផដ្វា នរឹងប្្រសេតីរជាង ប្្រេិនស្រតីចំណាយសៅស ត្ីស្លាសរៀន កម្មវធិតីជួយអនែកឥត ្រតីជម្
រកការពយាោ្េញខភាព ល្ាូវចិត្ និង្ំសៅដា្ឋ នតនមលាេមរម្យ។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 គឺប្ជ រ្ុ និយម។
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 មានន័យថាការ្ួចផដ្មានតនមលាសប្ចតីនជាង $250 អាចប្តរូវោនសោ្រប្្រ
កាន់ថាជា្រ្រឧប្កិដ្ឋ។ សនារះគឺប្ជ រ្ុ និយម សហតីយខញេពតីរដ្ឋដន្រស្រៀត សហតីយមានន័យថាយញវវយ័ 
និងជនជាតិផេ្បកស ្្ម  ឡា្រតីន និងអនែកមានចំ�ូ្ទា្រអាចប្តរូវោនជា្់រឃញំរា្់រ 
ឆ្នែំ សដាយស្រ្រ្រស្្មតីេ កប្មិត ទា្រអហិងសា។ 

េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 កាត់ការសប្្រតីប្ោេ់កម្មវធិតីស្ដា រនតីតិេម្បទា—ផដ្សធវតីឲ្យសយតីងមិនេូវមាន 
េញវត្ថិភាព។
ការស្ដា រនតីតិេម្បទាគឺជាយញ្រ្ធស្ប្េ ្ផដ្ប្តរូវោន្រង្ហា ញឲ្យសឃតីញថាអាចកាត់្រន្ថយ្រ្រស្្មតីេ 
ប្ចំផដ្ ដូសចនែរះមនញេ្សនរឹងកាន់ផតកាលា យជាព្រដ្ឋ សគារពចបា្់រមាន្្ិតភាពនិង្រង់ពន្ធ។  
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 អាចកាត់ថវកិាស្ដា រនតីតិេម្បទា—មានន័យថាមនញេ្សកាន់ផតតិច នរឹងសប្តៀមខលាួន 
រចួរា្់សដតីម្បតីចូ្សៅកនែញងេង្គមវញិ សៅសព្ពួកសគប្តរូវោនសដារះផ្ង ផដ្អាច្រង្កអន្រាយដ្់េញ
វត្ថិភាពស្ធារ�ៈ។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 កាត់្រន្ថយជំនួយផដ្ោំោច់ េប្មា្់រជនរងសប្គារះសដាយឧប្កិដ្ឋកម្ម។
ខ�ៈសព្ផដ្ចំណាយហួេសហតញសៅស ត្ី ពន្ធនាគារ េំស�តី  20 នរឹងកាត់ជំនួយផ ន្ែកហិរញ្ញវត្ថញផដ
្មាន សដតីម្បតីជួយជនរងសប្គារះឧប្កិដ្ឋកម្ម ឲ្យជាេរះសេ្បតីយពតីការ្រ៉ារះ្រង្គិច។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 ទាញសយតីងថយសប្កាយ។
រដ្ឋ California មានការរកីចសប្មតីនមានកំផ�្រប្មង់េមរម្យ ផដ្ោនអនញម័តសដាយប្្រ រុងប្្រយ័តនែ 
សដតីម្បតីកាត់្រន្ថយការចំណាយខ្រះខ្្យ សៅពន្ធនាគារនិងពប្ងតីកការស្ដា រនតីតិេម្បទា និងជសប្មតីេ 
ស្្សងស្រៀតផដ្ោន្រង្ហា ញថា មានប្្រេិ្រ្ធភាព កនែញងការចំណាយេប្មា្់រកាត់្រន្ថយ និង្រ្់រស្្ក ត់ 
្រ្រស្្មតីេ។ ប្្រជាជនកំពញងទាមទារការផ្លា េ់្រដាូរ សប្ចតីនស្រៀតសដតីម្បតីសដារះប្ស្យ សគា្នសយាោយ 
អយញតិ្ធម៌ ផដ្្រង្កអន្រាយយា៉ា ងសប្ចតីនដ្់ប្្រជាជនប្កតីប្ក និងប្្រជាជនព�៌ផេ្បក។ េំស�តី  
ប្្រ.មតិ 20 នរឹង  ញ្្រសោ្នូវវឌ្ឍនភាព ផដ្សយតីងោនកស្ងសហតីយទាញសយតីងសដតីរថយសប្កាយ 
សឆ្ព រះសៅរកសគា្នសយាោយ ផដ្្ររាជ័យខ្រះខ្្យ និងអយញតិ្ធម៌កា្ពតីអតតីតកា្។ 
អនែកជំនាញេដាតីពតីឧប្កិដ្ឋកម្មការចំណាយប្ោក់ និងយញតិ្ធម៌ប្ពហ្ម្រ�្ឌ យ្់ប្េ្រ។
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 នរឹងមិនសធវតីឲ្យេហគមន៍ សយតីងកាន់ផតមានេញវត្ថិភាពស្រ។ េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 នរឹង 
ខ្រះខ្្យរា្់រេិ្រលានដញលាលា រពតី ប្ោក់្រង់ពន្ធរ្រេ់អនែកសៅស ត្ីពន្ធនាគារ—្រណាដា ្ឲ្យមានការកាត់សៅ
ស ត្ីសេវាកម្មេំខ្ន់ៗ ផដ្ប្្រជាជនប្តរូវការ។ 
្រញ្ឈ្់រការសោកប្ោេ់ការចំណាយស ត្ីពន្ធនាគារ។ សោរះសឆ្នែ តជំទាេ់េំស�តី  20! 
NoProp20.vote

#StopthePrisonSpendingScam 
TINISCH HOLLINS នាយករដ្ឋ CALIFORNIA 
អនែករេ់រានពតីឧប្កិដ្ឋកម្មសដតីម្បតី េញវត្ថិភាព និង យញតិ្ធម៌ 
WILLIAM LANDSDOWNE, នាយនគរោ្ (ចូ្និវត្) 
្រតីប្ក រុង San Diego 
MICHAEL COHEN នាយកហិរញ្ញវត្ថញ (អតតីត) 
រដ្ឋ California 
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សណំ�ើ ពង រ្ីកសិទ្អំិណាចរដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា នដ�រីម្រីអនុម័តដលរីការង្រប់ង្រ្ដលរីថ្លៃឈ្នួលផទ្ះ
ងទព្យសម្ត្លំិដៅដ្ឋា នជាលំដៅដ្ឋា ន។បញ ្ញត្ផិ ្នួចដផ្រីម៖21

ចំណ្ដ�រី្និ្ដសចក្រីសដ្ខេបជាផលៃូវការ ដរៀបចំដដ្យអ្រ្គដមធាវ ី

សាវតា
ការជួលផ្ទះគឺថ ល្ៃនៅក្នុងរដ្ឋ California។ អ្នក�ួលផ្ទះជៅរដ្ឋ California 
ជាធម្មតាតែងបង់ប្រាក់ 50 ភាគរយេប្រាប់ការ�ួលផ្ទះជប្ចើនជាងអ្នក�ួល 
ជៅក្ននុងរដ្ឋជផសេងៗជ�ៀែ។ ក្ននុងែំបន់ខ្ទះននរដ្ឋែនម្�ួលគឺជប្ចើនជាងពើរដងននែ
នម្មធ្យមថ្្ន ក់ជាែិ។ ន្្�ួលគឺខ្ពេ់ក្ននុងរដ្ឋ California ពើជប្រទះរដ្ឋមិនរានលំ
ជៅដ្្ឋ នប្គប់ប្រាន់េប្រាប់អ្នកទំាងអេ់រា្ន  តដលចង់រេ់ជៅ�ើជនទះ។ ប្បជា�
នតដលចង់រេ់ជៅ�ើជនទះប្ែរូវតែប្បកួែប្បត�ង ជដើម ើ្�ិញផ្ទះតដលនំាឲ្យន្្ឈ្នួ
លជកើនជ�ើង។

ទីកក រុងជានករីនមានរបាប់កគប់កគងថ ល្ៃជួល។ �ើប្ក រុងជាជប្ចើនក្ននុងរដ្ឋ 
California—រមួទំាង Los Angeles, San Francisco និង San 
Jose—រានចបាប់ តដលកំណែ់ប្ពំតដនថ្ រាចា េ់ផ្ទះអាចបជងកើនប្រាក់ឈ្នលួផ្
�ទះជប្ចើនប៉នុណ្ណា ក្ននុងមួយឆ្្នំ ។ ចបាប់ទំាងជនទះជាញឹកញាប់ប្ែរូវរានជគជៅថ្ការគ្
រប់ប្គងន្្�ួល។ ប្បតែល 1 ភាគ 5 ននប្បជា�នរដ្ឋ California រេ់ជៅក្ននុ
ង�ើប្ក រុងតដលរានការប្គប់ប្គងន្្�ួល។ គណៈកម្មការ ផ្ទះ�ួល ក្ននុងមូលដ្្ឋ
នអននុវែ្ការប្គប់ប្គងន្្ឈ្នលួ។ គណៈកម្មការទំាងជនាទះ ប្ែរូវ រានបង់ប្រាក់
ជដ្យន្្ឈ្នលួជៅជលើរាចា េ់ផ្ទះ។

នេរកី្េនករេររបេ់តនុលាការកំណត់ការកគប់កគងថ ល្ៃជួលតារេរូេលដ្្ឋ ន។  
ែនុលាការរានេជប្មចថ្ ចបាប់ប្គប់ប្គងន្្�ួលប្ែរូវតែអននុញ្ញា ែឲ្យរាចា េ់ផ្
�ទះ ��ួលរាន “អប្តាចំណូលេមរម្យ។” ជនទះរានន័យថ្រាចា េ់ផ្ទះប្ែរូវតែរាន 
េិ�្ិបជងកើនឈ្នលួផ្ទះ ល្មមេប្រាប់ចំជណញខ្ទះ ក្ននុង មួយ ឆ្្នំ ។

របាប់រដ្ឋកំណត់ការកគប់កគងថ ល្ៃជួលតារេរូេលដ្្ឋ ន។ ចបាប់រដ្ឋ 
តដលជគស្គា ល់ថ្ ជាចបាប់លំជៅដ្្ឋ ន�ួល Costa-Hawkins 
(Costa-Hawkins) ដ្ក់កប្មិែចបាប់ប្គប់ប្គង ន្្�ួលតាមមូលដ្្ឋ ន។ 
Costa-Hawkins បជងកើែតដនកំណែ់ចម្ងបើ។ �ើមួយការប្គប់ប្គងន្្�ួល
មិនអាចអននុវែ្ចំជរទះផ្ទះប្គរួស្រជទាលរានជ�។ �ើពើរការប្គប់ប្គងន្្�ួលមិន
អាចអននុវែ្ចំជរទះលំជៅដ្្ឋ ន្្មើតដលរានស្ងេង់រចួជៅន ង្ៃ�ើ 1 តខកនុមៈ្ ឆ្្នំ  
1995 ឬជប្កាយន ង្ៃជនទះរានជ�។ �ើបើចបាប់ប្គប់ប្គងន្្�ួលមិនអាចប្រាប់រាចា
េ់ផ្ទះថ្ជែើពួកជគអាចគិែន្្ឈ្នលួប៉នុនា្ម នដល់អ្នក�ួល្្មើ ជៅជពលតដលពួក
ជគជ�ើបចូលមកជៅដំបូងជនាទះជ�។

របាប់ រដ្ឋ ដ្ក់កំហិត ការ បនងកីន ថ ល្ៃឈួ្ល។ ជលើេពើជនទះ ចបាប់ប្គប់ប្គង្្
នល�ួលតាមមូលដ្្ឋ ន តដលរានអននុញ្ញា ែជដ្យ  
Costa-Hawkins  គឺជាចបាប់រដ្ឋ្្មើ តដលកំណែ់ប្ពំតដនននការបជងកើនប្រាក់ 
ឈ្នលួេប្រាប់ លំជៅដ្្ឋ ន�ួលភាគជប្ចើនជៅរដ្ឋ California ។ រាចា េ់ 
ផ្ទះមិនអាចបជងកើនឈ្នលួផ្ទះជលើេពើ 5 ភាគរយបូកនឹងអែិផរណ្ក្ននុងមួយ 
ឆ្្នំ ឬ 10 ភាគរយ ជ�ើយ�ជប្មើេណ្មួយតដលទាបជាង។ ជនទះអននុវែ្ 
ចំជរទះលំជៅដ្្ឋ នភាគជប្ចើន តដលរានអាយនុជលើេពើ 15 ឆ្្នំ ។ 
ចបាប់ជនទះអននុវែ្រែូែដល់ន ង្ៃ�ើ 1 តខមករា ឆ្្នំ  2030។

ករាក់រំណូលពន្ធរដ្្ឋ ភិរាលថ្្ក់រដ្ឋ និងថ្្ក់រូេលដ្្ឋ ន។ ពន្បើ គឺជា 
ប្បភពធំបំផនុែ ននចំណូលពើពន្េប្រាប់រដ្្ឋ ភិរាលរដ្ឋ និង ក្ននុងមូលដ្្ឋ នជៅ 
California—ពន្ជលើប្រាក់ចំណូលផ្្ល់ខួ្នពន្អចលនប្�ព្យ និងពន្ជលើ 
ការលក់។ រដ្ឋប្បមូលពន្ចំណូលផ្្ល់ខួ្នជលើប្រាក់ចំណូល—រមួទំាងន្្�ួ
លតដលរាន��ួលជដ្យរាចា េ់ផ្ទះ—តដលរករានជៅក្ននុងរដ្ឋជនទះផងតដរ។ 
រដ្្ឋ ភិរាលក្ននុងមូលដ្្ឋ នប្បមូលពន្អចលន ប្�ព្យ ពើរាចា េ់អចលនប្�ព្យ ជដ្
យតផអែកជលើែនម្ននអចលនប្�ព្យរបេ់ពួកជគ។ រដ្្ឋ ភិរាលមូលដ្្ឋ នប្បមូលព
ន្ការលក់ជលើការលក់រាយនន�ំនិញ។

សំដណរី
អននុញ្ញា ត ការពកងីក ថនការកគប់កគង ថ ល្ៃជួល។ 
វធិានការជនទះតកែប្មរូវ តដនកំណែ់ចម្ងបើនន Costa-Hawkins 
តដលអននុញ្ញា ែឲ្យ�ើប្ក រុងនិងជោនធើ អននុវែ្ការប្គប់ប្គង ន្្�ួលជៅជលើ 
អចលនប្�ព្យរានជប្ចើនជាងជៅជប្កាម ចបាប់បចចានុប្ន្ន។ ជាពិជេេ�ើប្ក រុងនិង 
ជោនធើអាចអននុវែ្ការប្គប់ប្គង ន្្�ួលជលើលំជៅដ្្ឋ នភាគជប្ចើន 
តដលរានអាយនុជលើេពើ 15 ឆ្្នំ ។ ជនទះ មិនរាប់បញចាូល ផ្ទះប្គរួស្រ ជទាល 
តដលជាកម្មេិ�្ិរបេ់អ្នកតដលរាន អចលនប្�ព្យ ពើរ ឫែិចជាងជនទះជ�។ 
ជលើេពើជនទះ�ើប្ក រុងនិង ជោនធើអាចកំណែ់ថ្ រាចា េ់ ផ្ទះអាចបជងកើនន្្ឈ្នលួ 
ជប្ចើនប៉នុណ្ណា ជៅជពល អ្នក�ួល្្មើចូលស្្ន ក់ជៅ។ េែគមន៍តដលជធវើ
ដូជ ្្ន ទះប្ែរូវតែអននុញ្ញា ែ ឲ្យរាចា េ់ផ្ទះបជងកើនឈ្នលួផ្ទះ រែូែដល់ 15 
ភាគរយក្ននុងរយៈជពលបើឆ្្នំ ដំបូង ជប្កាយជពល អ្នក�ួល្្មើចូលស្្ន ក់ជៅ។

• ជធវើវជិស្នកម្មចបាប់រដ្ឋជដើម ើ្អននុញ្ញា ែឲ្យរដ្្ឋ ភិរាលថ្្ន ក់មូលដ្្ឋ ន
អាចបជងកើែការប្ែរួែពិនិែ្យជលើការ�ួលអចលនប្�ព្យជាលំជៅដ្្ឋ ន 
តដលរានអាយនុកាលជលើេពើ 15 ឆ្្នំ  ។ អននុញ្ញា ែឲ្យរានការកំណែ់កំ
ជណើ នន្្�ួលប្ប្ំឆ្្នំ  ឲ្យខនុេពើការកំណែ់�ូទំាងរដ្ឋជពលបចចានុប្ន្ន ។

• អននុញ្ញា ែឲ្យរានការដំជ�ើងន្្�ួលជលើអចលនប្�ព្យតដលរាន
ការប្ែរួែពិនិែ្យរែូែដល់ជៅ 15 ភាគរយ រយៈជពលជាងបើឆ្្នំ  
ជៅជពល្ប់ជផ្ើមកាន់កាប់្្មើ (ការដំជ�ើងោងជលើ ប្ែរូវរានការអននុញ្ញា ែ
ជដ្យបញញាែ្មូលដ្្ឋ ន) ។ 

• ជលើកតលងបនុគគាលតដលរានលំជៅដ្្ឋ នមិនជលើេពើពើរ ពើជរាលនជោរា
យប្ែរួែពិនិែ្យន្្�ួល្្មើជនទះ។

• អននុជលាមតាមចបាប់រដ្ឋ California ហាមមិនឲ្យរានការប្គប់ប្គងជលើន្្
ឈ្នលួផ្ទះ ពើការរជំលាភេិ�្ិរបេ់រាចា េ់លំជៅដ្្ឋ នជលើការចំជណញែិរញញា
វែ្នុជដ្យយនុែិ្ធម៌។

ដសចក្រីសដ្ខេបថនការបា៉ា ន់ងបមាណរបស់អក្វភិា្រចបាប់ស្រីពរី
ផលប៉ាទះពាល់សារដពរីពនរ្បស់រ�ឋានិ្រដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា ន៖
• ជារមួ ជលើប្រាក់ចំណូលេប្រាប់រដ្ឋជលើប្រាក់ចំណូលេប្រាប់រដ្ឋ 

និងមូលដ្្ឋ ន តដលរានចំនួនជលើេរាប់េិបលានដនុល្ារក្ននុងមួយឆ្្នំ ៗ 
ជៅតាមជពលជវលា។ អាប្េ័យជលើ�ជងវើរបេ់េែគមន៍ក្ននុងមូលដ្្ឋ ន 
ការរាែ់បង់ប្រាក់ចំណូលអាចែិចជាង ឬជប្ចើនជាងជនទះ។

ការវភិា្រដដ្យអក្វភិា្រអ្្គនរីតបិញ ្ញត្ិ

អត្ថបទថនវធិានការននទះអាររកន�ីញនៅនលីនគហទំព័រ រដ្ឋនលខាធិការនៅ 
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិា្រដដ្យអក្វភិា្រអ្្គនរីតបិញ ្ញត្ិ បន្

តករេរូវឱ្យមានអកតាករាក់រំនណញ េរេររេ្យ។ វធិានការជនទះែប្មរូវឱ្យចបាប់ 
ប្គប់ប្គងន្្�ួលអននុញ្ញា ែ ឱ្យរាចា េ់ផ្ទះ��ួលរានអប្តាប្រាក់ចំណូលតដលប្ែឹ
មប្ែរូវ។ ជនទះជធវើឱ្យល�ផ្លននជេចក្ើេជប្មចរបេ់ែនុលាការកន្ងមកក្ាយ
ជាចបាប់របេ់រដ្ឋ។

ផលប៉ាទះពាល់សារដពរីពន្
ផលប៉ទះពាល់នេដ្ឋកិរ្ច។ ប្បេិនជបើេែគមន៍ជ្្ើយែបនឹង វធិានការជនទះ 
ជដ្យការពប្ងើកចបាប់ប្គប់ប្គងន្្�ួល របេ់ពួកជគជលើេពើការការររ 
តដលរានប្ស្ប់ េប្រាប់អ្នក�ួលវានឹងនំាជៅរកផលប៉ទះរល់ជេដ្ឋកិចចាជាច្
ជរ ើន។ ផលប៉ទះរល់ភាគជប្ចើនគឺ៖

• ជដើម ើ្ជចៀេវាងប�បញញាែិ្ន្្�ួល រាចា េ់ផ្ទះមួយចំនួន នឹងលក់ផ្ទះ�ួ
លរបេ់ពួកជគជៅឲ្យរាចា េ់្្មើតដលនឹងរេ់ជៅ�ើជនាទះ។

• ែនម្ផ្ទះ�ួលនឹងធ្ាក់ចនុទះជប្រទះរាចា េ់ផ្ទះជាេក្ាននុពលមិនចង់ចំណ្
យប្រាក់ជប្ចើនេប្រាប់អចលនប្�ព្យទំាងជនទះ។

• អ្នក�ួលមួយចំនួននឹងចំណ្យែិចជលើការ�ួល ជែើយរាចា េ់ផ្ទះមួយ
ចំនួននឹង��ួលរានចំណូលពើការ�ួលែិច។

• អ្នក�ួលមួយចំនួននឹងមិនេូវជរ ើផ្ទះ។ ឧទាែរណ៍ 
អ្នក�ួលែិចជាងមនុន នឹងបូ្រកតន្ងស្្ន ក់ជៅ ជប្រទះ តែ ន្្ឈ្នលួផ្ទះ 
របេ់ពួកជគ ជកើនជ�ើង។ 

�ំែំននការប៉ទះរល់ទំាងជនទះ នឹងអាប្េ័យជលើថ្ ជែើេែគមន៍ប៉នុនា្ម នអននុម័ែ 
ចបាប់្្មើថ្ ជែើវាប្គប់ដណ្ដ ប់ជលើអចលនប្�ព្យប៉នុនា្ម ននិងថ្ ជែើន្្�ួលប៉នុនា្ម ន
តដលប្ែរូវរានកំណែ់។
ការផ្លៃ េ់បូ្រនៅក្នុងរំណូលថ្្ក់រដ្ឋ និងថ្្ក់រូេលដ្្ឋ ន។ ផលប៉ទះរ
ល់ជេដ្ឋកិចចារបេ់វធិានការជនទះ នឹង�ទះឥ�្ិពលដល់ពន្អចលនប្�ព្យ 
ពន្ការលក់និងពន្ជលើប្រាក់ចំណូល។ ផលប៉ទះរល់ធំបំផនុែ 
និងអាចជកើែជ�ើងភាគជប្ចើនគឺ៖

• ពន្ធអរលនកទព្យតិរជាងរេនុន ដដលបង់នដ្យមា្ច េ់ផ្ទះ។ ការធ្ា
ក់ចនុទះែនម្អចលនប្�ព្យ�ួលនឹងនំាជៅរកការ្យចនុទះ ការបង់ពន្ 
អចលនប្�ព្យពើរាចា េ់អចលនប្�ព្យទំាងជនាទះ ជៅជពលោងមនុខ។ 
ការរាែ់បង់ពន្អចលនប្�ព្យទំាងជនទះ នឹងប៉ទះបូ៉វជដ្យតផ្នកជដ្យ 
ការបង់ពន្អចលនប្�ព្យ ខ្ពេ់ជាងមនុនមកពើការលក់ផ្ទះ�ួល។ 
ជនទះគឺជដ្យស្រការលក់ អចលនប្�ព្យជាជរឿយៗ 
បងកឲ្យរានចបាប់ ពន្អចលនប្�ព្យ ជដើម ើ្កំណែ់ជ�ើងវញិឲ្យជៅ
កប្មិែខ្ពេ់ជាងមនុន។ ការរាែ់បង់ចំណូលពើែនម្អលនប្�ព្យ 
តដលទាបជាងមនុននឹងរាន បររិាណធំជាងចំណូល 
តដលរានមកពើការលក់តដលជកើនជ�ើង។ ជដ្យជែែនុជនទះ 
វធិានការជនទះ នឹង កាែ់បនយ្ពន្អចលនប្�ព្យជារមួ។

• ពន្ធនលីការលក់នករីនជាងរេនុន ដដលបង់នដ្យអ្កជួល។ អ្នក�ួល
តដលចំណ្យជលើន្្�ួលែិចនឹងជប្បើប្រាេ់ប្រាក់េនសំេមួយចំនួនរប
េ់ពួកជគជដើម ើ្�ិញ�ំនិញជាប់ពន្។

• ការផ្លៃ េ់បូ្រពន្ធនលីករាក់រំណូលដដលបង់នដ្យមា្ច េ់ផ្ទះជួល។ 
ការបង់ពន្ជលើប្រាក់ចំណូលរបេ់រាចា េ់ផ្ទះ�ួល នឹងផ្្េ់ប្ដូរតាម 
ជប្ចើនរជបៀបរានទំាងចនុទះនិងជ�ើង។ ផលប៉ទះរល់ជារមួជលើចំណូល�
�ួលរានពើពន្ប្រាក់ ចំណូលរដ្ឋ គឺមិនចបាេ់លាេ់ជ�។ 

ជារមួវធិានការជនទះ�ំនងជា នឹងកាែ់បនយ្ចំណូលរបេ់រដ្ឋនិងមូលដ្្ឋ ន 
ជៅជពលោងមនុខ។ ផលប៉ទះរល់ធំបំផនុែ នឹង េ្ិែជៅជលើពន្ 
អចលនប្�ព្យ។ ចំនួនននប្រាក់ចំណូលតដលរាែ់បង់គឺអាប្េ័យជលើកត្ាជា
ជប្ចើន តដលេំោន់បំផនុែថ្ជែើរានេែគមន៍ចំនួនប៉នុនា្ម នជ្្ើយែបចំជរទះ
វធិានការជនទះ។ ឧទាែរណ៍ ប្បេិនជបើេែគមន៍តដលរានការប្គប់ប្គង្្
នល�ួលប្ស្ប់ពប្ងើកវធិានរបេ់ពួកជគ ជដើម ើ្ដ្ក់បញចាូលផ្ទះ្្មើជាងជនទះ និង 
ផ្ប្គរួស្រជទាលជនាទះការរាែ់បង់ ចំណូលអាចនឹងខ្ពេ់ជាងរាប់េិបលាន 
ដនុល្ារក្ននុងមួយឆ្្នំ ។ ប្បេិនជបើេែគមន៍បជងកើែវធិានប្គប់ប្គង ន្្�ួល្្មើ 
ជនាទះការរាែ់បង់ចំណូល នឹងកាន់តែធំ។ ប្បេិនជបើេែគមន៍ចំនួនែិចជធវើ
ការផ្្េ់បូ្រការរាែ់បង់ប្រាក់ចំណូលនឹងរានែិចែួច។
បន្នុករំណាយរបេ់រដ្្ឋ ភិរាល ក្នុងរូេលដ្្ឋ នដដលនកីនន�ីង។ 
ប្បេិនជបើ�ើប្ក រុង ឬ ជោនធើបជងកើែចបាប់ប្គប់ប្គងន្្�ួល្្មើ ឬពប្ងើកចបាប់ 
តដលរានប្ស្ប់ ជនាទះគណៈកម្មការផ្ទះ�ួលក្ននុងមូលដ្្ឋ ននឹងរានការចំ
ណ្យ ជកើនជ�ើង។ អាប្េ័យជលើ�ជប្មើេរបេ់រដ្្ឋ ភិរាលក្ននុងមូលដ្្ឋ ន 
ការចំណ្យទំាងជនាទះអាច មានចាប់ពីតិរតួរបំផនុតរហូតដល់រាប់េិបលា
នដនុលាលៃ រ ក្នុងរួេយឆំ្្។ ការចំណ្យទំាងជនទះ�ំនងជានឹងប្ែរូវរានបង់ជដ្យ្្
នលឈ្នលួពើរាចា េ់ផ្ទះ�ួល។ 

ចលូដមរីលhttp://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/សងមាប់បញ្រីថន្រណៈ
កមាមា ធិការដ�លបដ្ករីតដ�រ្ី ជាចម្្ដ�រីម្រីគំាងទ

ឬ�ំទាស់វធិានការដនទះ។

ចលូដមរីលhttp://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html
ដ�រីម្រីចលូដងបរីអក្រ នួមបរចិ្ចា កទានកពំលូៗទំា្

10របូសងមាប់្រណៈកមមាការ។

ងបសិនដបរីអក្ច្់បានចបាប់ចមល្ៃ ថនអត្ថបទដពញដល
ញថនវធិានការរ�ឋាដនទះសមូទរូស័ពម្ករ�ឋាដលខាធិការ

តាមដលខ(888)345-4917
ឬអក្អាចអុរីដម៉ាលvigfeedback@sos.ca.gov

ដ�រីយចបាប់ចមល្ៃ មនួយនឹ្
ងត រូវបានដផញរីដៅអក្ដដ្យឥត្រតិថ្លៃ។

ពង ើ្កសទិ ្អំិណាចរដ្ឋា ភបិាលមលូដ្ឋា នណ�ើម្ើអនម័ុតណលើការង្រប់ង្រ្ណលើថ្ លៃឈ្នួលផទ្ះងទព្យសម្ត្លិំណៅដ្ឋា នជាលំណៅដ្ឋា ន។បញ ្ញត ្ផិ ្នួចណផ្ើម៖
សណំ�ើ
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សបំណើ ពតងើក សទិ ្ធអំិណាច រោឋា ភបិាល មលូលោឋា ន បែើម្ើ អនម័ុ្ បលើការតគប់តគងបលើថ្ឈ្ ្នលួផះ្  តទព្យសម្្្លិំបៅោឋា នជាលំបៅោឋា ន។ បញ ្្ញ ្ផិ ្ចួបផ ្ើម៖21
★  អំណះអំណាងគំាទ្រ សំណណើ ទ្រជាមត ិ21  ★

★  ការ្រដិណសធនឹងអំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ21  ★
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 នឹង ណ វ្ើ ឲ្យ វ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នកាន់តតអាប្រ្់រណ�ើង
ជាមួយមនុស្ស រា្់រលាននា្់រតែលឥតការងារណ វ្ើ និងបតរូវតសូ៊លំបា្របរាន់តត្រន្ណៅ្ុ្រងផ្
ទះ រ្រស់ពួ្រណេ្ិរច្ចការចុងណបកាយ តែលណយើងេួរណ វ្ើេឺការលុ្រចបា្់រណោលការការពារការជួលផ្ះ 
ណៅរែឋា California តែលមិនមានែំណណាះបរាយ។ 
ណនះជាមូលណេតុតែលអ្្រែឹ្រនំាសិទ្ិពលរែឋា អ្្រតសូ៊តមិលំណៅដ្ឋា នតមមលៃសមរម្យមនុស្សោស់ 
អតើតយុទជ្ន និង សម្ព័ន្ទូលំទូលាយមនអាជើវ្រម្ម និងអង្គការពល្រម្មជំទាស់នឹងសំណណើ  
ប្រ.មតិ 21 ។ 
“សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ណលើ្រទឹ្រចិត្ែល់មា្ច ស់ផ្ះឲ្យ្រណណដេ ញអ្្រជួលណចញ ណេើយនឹងនំាឲ្យមាន 
ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ះជួលតិចជាងមុនម ល្ៃលំណៅដ្ឋា នខ្ស់ជាងមុន និងភាពរា្ម នទើជបម្រកាន់តត 
ណបចើន។”—Alice Huffman, ប្រធាន, សន្និសីទ រដ្ឋ California នន NAACP 
មូលណេតុតែលបតរូវណបាះណ្្តជំទាស់ណលើសំណណើ  21 
ពលរែឋា California េួរតត្រែិណស្ណបរាងការណ៍ណនះ តែលណ វ្ើឲ្យវ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នកាន់តត 
្្ងន់ ្្ងរ។ សំណណើ ប្រ.មតិ 21: • ណ វ្ើឲ្យខូចចបា្់របេ្់របេងម ល្ៃជួលទូទំាង 
រែឋាតែលរងឹមំា្ំរផុតណៅ្ុ្រងប្រណទស • ណ វ្ើឲ្យបាត់្រង់ការងារ និង្រញ្ឈ្់រការ្ររាងលំណៅដ្ឋា នតម្
មលសមរម្យ • ែ្រណចញការការពារមា្ច ស់ផ្ះជាមូលដ្ឋា ន • នឹងកាត់្រន្ថយតមមលៃផ្ះ រេូតែល់  
20 ភាេរយ • មិនផដេល់ការការពារសបមា្់រមនុស្សោស់អតើតយុទជ្ន ឬ ជនពិការ។ • មិនមា
នប្រការណែើម ើ្កាត់្រន្ថយម ល្ៃឈ្លួផ្ះ ឬ ្រញ្ឈ្់រភាពរា្ម នទើជបម្រ • អនុញ្ញា តឲ្យេណៈ្រម្មការ 
តែលមិនបានជា្់រណ្្ត ដ្្់រការបេ្់របេងតមមលៃបជ រុលេួសណេតុ • កាត់្រន្ថយមូលនិ្ិរែឋា និង
មូលដ្ឋា នរា្់រសិ្រលានែុលាលៃ រ្ុ្រងមួយ្ំ្ សបមា្់រអាទិភាពែូចជារាលាណរៀន និងសុវត្ថិភាព 
អេ្គិភព័យ្ុ្រងមូលដ្ឋា ន 

សំណណើ ប្រ.មតិ 21 បតរូវបានជំទាស់ណដ្យអ្្រែឹ្រនំាពេុ្រ្រ្ស និង អង្គការនានា
អ្្រប្រ្ំង រមួមាន៖ • សនិ្សើទរែឋា California មន NAACP • ប្រ រុមប្ឹរ្រសារែឋា California 
សបមា្់រលំណៅដ្ឋា នតមមលៃសមរម្យ • សម្ព័ន្មនមា្ច ស់អចលនបទព្យជួលខ្្តតូច • អង្គកា
រអតើត្រងទព័ពអាណមរ្ិរនាយ្រដ្ឋា នរែឋា California • សភាពាណិជ្ជ្រម្មរែឋា California 
• សម្ព័ន្អតើតយុទន្ារ ី• សេជើព្ុ្រងមូលដ្ឋា នជិត 50 • ការណបាះណ្្តឡាទើណូរ្ួររមួ 
• សមាេមអ្្រ្រង់ពន្រែឋា California។ 
ទាមទារែំណណាះបរាយពិតបបា្រែ
អ្្រណបាះណ្្តយ៉ា ងណលើសល្់របានបោនណោលណបរាងការណ៍ ្ររាជព័យែតែលណនះ 
កាលពើពើរ្ំ្មុន។ ណបាះណ្្តជំទាស់សំណណើ  21 និង ទាមទារ ែំណណាះបរាយ ពិតបបា្រែចំ
ណពាះវ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នរ្រស់ណយើង ែូចជាការដ្្់រប្រជាជនឲ្យចូលណ វ្ើការវញិ តាមរយៈការ្រណងកើត 
លំណៅដ្ឋា នតមមលៃសមរម្យនិងសបមា្់រវណ្ៈ្រណាដេ ល។ ទទួលបានណេតុការណ៍ពិតណៅ 
NoOnProp21.vote

ALICE HUFFMAN ប្រធាន 
សនិ្សើទរែឋា California មន NAACP 
MARILYN MARKHAM សមាជិ្រ ប្រ រុមប្ឹរ្រសា
សម្ព័ន្អ្្ររំាពារមនុស្សោស់រែឋា California

ROBERT GUTIERREZ ប្រធាន 
សមាេមអ្្រ្រង់ពន្រែឋា California 

ណបាះណ្្តរំាបទសំណណើ ប្រជាមតិ 21! រ្រសាប្រ រុមបេរួរារណៅ្ុ្រងផ្ះរ្រស់ពួ្រណេរ្រសាលំណៅដ្ឋា ន តម្
មលសមរម្យ្រញ្ឈ្់រភាពរា្ម នទើជបម្រ និងជួយសន្ំសបបា្់រអ្្រ្រង់ពន្។ 
ណតើប្រជាជនេួរតតរស់ណៅទើណា្ុ្រង រែឋា California? វ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នណ្រើតណ�ើងពាសណពញ 
ណដ្យរារតតម ល្ៃជួលផ្ះតែលណ្រើនណ�ើង និងបបា្់រចំណូលតែលណៅបទឹងណ វ្ើឲ្យមនុស្ស ជាណបចើន 
បតរូវបានណបាះ្រង់ណោល។ មនុស្សបេ្់ររ្ា បតរូវបាន្រ៉ាះពាល់ណដ្យផលវបិា្រណនះ។ អ្្រជិតខ្ង
បតរូវបាន្រងំ្ឲ្យោ្រណចញពើសេេមន៍ អ្្រជួលផ្ះជួ្រប្រទះនឹងភាពមិនបបា្រែប្រជា ណេើយ
ប្រជាជនតែលងាយរងណបរាះ្ំរផុតបតរូវ ធាលៃ ្់រខលៃួនរស់ណៅតាមែងផលៃូវ។ អាជើវ្រម្មខ្្តតូចបតរូវមា
នសម្ា្ណដ្យរារអ្្រជួលផ្ះោយលុយ តិចជាងមុនណៅ្ុ្រងសេេមន៍រ្រស់ពួ្រណេណេើយ 
អ្្រណ វ្ើការបតរូវ ណ វ្ើែំណណើ រកាន់តត ្្ង យ។ 
ការរ្របបា្់របានសបមា្់រតតមួយរស់ៗ ណ វ្ើឲ្យមានការលំបា្រសបមា្់របេរូ្រណបងៀន្ុរេ្គលិ្រ 
តាម ហាងនិងេិលានុ្រ្ដ្ឋា ្រ ្ុ្រងការមានលទភ្ាព្រង់លំណៅដ្ឋា នណៅ្ុ្រងសេេមន៍ 
តែលពួ្រណេ ្រណបមើការខណៈណពលតែលបតរូវមានបបា្់របេ្់របរាន់សបមា្់រទិញ ណបេឿងណទស រំាង 
និងណមើលត្្ូរន។ ការេ្់រណ�ើងម ល្ៃមនម ល្ៃឈ្លួផ្ះ ណ វ្ើណអាយមនុស្សតែលរា្ម នទើជបម្រជាង 
150,000 នា្់រ រស់ណៅតាមែងផលៃូវ។ 
វ្ិរតិ្ណនះនឹងកាន់តតអាប្រ្់រណ�ើង។ ណរាេរាតតបាតមនណមណរាេ្ូររ ៉ណូាបានណ វ្ើឲ្យ្រម្ម្រររា្់រលាន 
នា្់រ មិនមានការងារណ វ្ើនិងជួ្រហានិភព័យ មនការបាត់្រង់ផ្ះរ្រស់ពួ្រណេ។ ណយងតាមការសិ្រសា 
រ្រស់ UCLA ណយើង្ំរពុងជួ្រប្រទះនឹងការណ្រើនណ�ើងមនភាពរា្ម នទើជបម្រ។ 
តាមរយៈការណដ្ះបរាយមួយ ្ុ្រងចំណណាមឬសេល់ទំាងឡាយមនវ្ិរតិ្ណនះសំណណើ  
ប្រ.មតិ 21: 
• សន ស្ំបរាក់ អ្ក្រង់ពន្ធ
ការសិ្រសាកាលពើ្ំ្ 2017 បានរ្រណ�ើញថាការណ្រើនណ�ើងបតឹមតត 5 ភាេរយមនឈ្លួផ្ះនឹងរ ុ
ញបោនមនុស្ស 2,000 នា្់រ តែលរស់ណៅទើប្រ រុង Los Angeles ធាលៃ ្់រ្ុ្រងភាពរា្ម នទើ 
ជបម្រ។ ្រនុ្្រមនការណ្រើនណ�ើង ភាពរា្ម នទើជបម្រណៅរែឋា California 
បតរូវបាន្រង់ម ល្ៃណដ្យអ្្រ្រង់ពន្។ ការចំណាយណលើភាពរា្ម នទើជបម្រ 
តែលបតរូវបានបា៉ា ន់រា្ម នថាមានចំនួន $35,000 ណៅ $45,000 ្ុ្រងមួយ្ំ្សបមា្់រអ្្រ
ឥតទើជបម្រម្ា្់រេឺមិនមាននិរន្រភាពណទ។ សំណណើ  ប្រ.មតិ 21 ធានាថាមនុស្សតិចជាងមុន 
បាត់្រង់ផ្ះរ្រស់ពួ្រណេ ណេើយជួយសន្ំសបបា្់រអ្្រ្រង់ពន្។ 
• រកសា ប្រួសារ ឲ្យ នៅ ក្នុងផ្ទះ រ្រស់ ពួកន្ 
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 នឹងជួយ្ុរមារឳពុ្រមាដេ យមនុស្សោស់ និង្រម្ម្ររោំបាច់ឲ្យណៅ្ុ្រងផ្ះរ្រស់ 
ពួ្រណេ។ ណៅណពលណនះ្ុរមារ 
បតរូវបាន្រងំ្ឲ្យណចញពើរាលាណរៀនរ្រស់ពួ្រណេ ឳពុ្រមាដេ យបតរូវបាន្រងំ្ឲ្យណ វ្ើែំណណើ រយូរ 
ណេើយ មនុស្សោស់បតរូវបានប្រឈមនឹង ម ល្ៃឈ្លួផ្ះ តែលមិនអាចមានលទភ្ាព្រង់បាន។ 

មនុស្សណបចើនណ�ើងៗ ្ំរពុងបតរូវបានរញុឲ្យណៅរស់ណៅតាមផលៃូវ។ សំណណើ ប្រ.
មតិ 21 ផដេល់នូវការ្រណងកើន ឈ្លួផ្ះតែលសមរម្យនិងអាចទស្សន៍ទាយបាន 
សបមា្់រសមាជិ្រមនសេេមន៍រ្រស់ណយើង។ 
• នាសំ មកនូវនសថេរភាពដល់មននុស្ចាស់ ននិង អតីតយនុទ្ធជន 
មនុស្សោស់ និងអតើតយុទជ្ន្ំរពុងជួ្រការលំបា្រ ណដ្យរារឈ្លួផ្ះខ្ស់េួសណេតុ 
តែលណ វ្ើឲ្យណៅណសសសល់បបា្់រតិចតួច សបមា្់រអាហារ ការត្ទំាសុខភាព 
និងសមាភា រៈោំបាច់ណផ្សងៗណទៀត។ សំណណើ ប្រ.មតិ 21 អនុញ្ញា តឲ្យសេេមន៍្ុ្រងមូលដ្ឋា
ន្ំរណត់បពំតែន មនការ្រណងកើនម ល្ៃជួលផ្ះ និងរ្រសាលំណៅដ្ឋា នតែលមានតមមលៃសមរម្យ។ 
វាជួយមនុស្សោស់ និងអតើតយុទជ្នឲ្យ រ្ា្់រណៅ ្ុ្រងផ្ះរ្រស់ពួ្រណេ។ 
• ការពារម្ចា ស់ផ្ទះ ដដលជាប្រួសារនោល 
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ណលើ្រតលងមា្ច ស់ផ្ះ តែលជាបេរួរារណទាល។ ប្រសិនណ្រើអ្្រមិនណៅ្ុ្រង 
អាជើវ្រម្មផ្ះជួលណទ អ្្រនឹងមិន្រ៉ាះពាល់ណដ្យសំណណើ ប្រ.មតិ 21 ណទ។ 
• រកសាតនមលៃលសំនៅដ្្ឋ នឲ្យនៅោ្រ 
ប្រ រុមបេរួរារ បេរូ្រណបងៀន និង េិលានុ្រ្ដ្ឋា ្រ្ំរពុងជួ្រការលំបា្រ ្ុ្រងការតសវងរ្រលំណៅដ្ឋា ន 
ណដ្យរារម ល្ៃឈ្លួតែលណ�ើង្រ្់រពព្រ។ សំណណើ ប្រ.មតិ 21 អនុញ្ញា តឲ្យសេេមន៍រ្រស់ 
ណយើងរ្រសាលំណៅដ្ឋា នតមមលៃសមរម្យ និងណលើ្រទឹ្រចិត្ឲ្យមានសំណង់ផ្ះ្្មើៗ។ ណនះនឹងណ វ្ើឲ្យលំណៅ
ដ្ឋា នមានតមមលៃសមរម្យសបមា្់របេ្់ររ្ា។ 
• ធានាបរាក់ចសំនេញសបម្្់រម្ចា ស់ផ្ទះ 
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ធានាបបា្់រចំណណញ សបមា្់រមា្ច ស់ផ្ះ។ វាេឺជាការបតឹមបតរូវែល់មា្ច ស់ផ្ះ ជា 
្រដេើប្រពន្និងអ្្រជួលែូចរ្ា។ 
ការរំាបទណលើសំណណើ ប្រ.មតិ 21 បតរូវបានរំាបទណដ្យសម្ព័ន្េណៈ្រម្មការ មនមនន្ើ 
ជា្់រណ្្តសេជើពពល្ររ អង្គការសង្គមសុើវលិ ប្រ រុមយុតិ្្ម៌សង្គមជាតិ សេជើព 
អ្្រជួល្ុ្រងមូលដ្ឋា ន និង អង្គការជំនួយតផ្្រចបា្់រ។ សំណណើ  21 ជួយបេរួរារ្ុរមារ 
មនុស្សោស់និងអតើតយុទជ្ន ្រន្ណៅ្ុ្រងផ្ះរ្រស់ពួ្រណេ។ តសវងយល់្រតន្ថមណៅ 
yeson21ca.org។ 
DOLORES HUERTA ប្រធាន
មូលនិ្ិ Dolores Huerta 
KEVIN DE LEÓN, President pro Tempore Emeritus
បពឹទស្ភា មន រែឋា California 
CYNTHIA DAVIS ប្រធាន ប្រ រុមប្ឹរ្រសា នាយ្រ
មូលនិ្ិត្ទំាសុខភាព ណមណរាេណអែស៍ 
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★  អំណះអំណាង ទ្រឆំាងនឹង សំណណើ ទ្រជាមត ិ21  ★

★  ការ ្រដិណសធ នឹង អំណះអំណាង ទ្រឆំាង នឹង សំណណើ ទ្រជាមត ិ21  ★

សំណណើ ប្រ.មតិ 21—ការផ្លៃ ស់្រដេូរ តែល ណយើង បតរូវការ ណែើម ើ្ ណដ្ះបរាយ ភាព រា្ម ន ទើជបម្រ 
ការ ណបាះណ្្ត រំាបទ ណលើ សំណណើ  21 េឺជាការ ណបាះណ្្ត ណែើម ើ្ រ្រសា បេរួរារ ឲ្យ ស្ថិត ណៅជួ្រជំុរ្ា។ 
សម្ព័ន្ែ៏ រងឹមំា មនអ្្រ ែឹ្រនំា តែលជា្់រណ្្ត អ្្រផដេល់ណសវា លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃសមរម្យ 
និងអ្្រតសូ៊មតិសបមា្់រ មនុស្ស ោស់ អតើតយុទជ្ន និង អ្្ររា្ម ន ទើជបម្រ យល់បស្រថា 
សំណណើ ប្រជាមតិ 21 នឹង រ្រសា បេរួរារ ឲ្យ ណៅ ្ុ្រង ផ្ះ រ្រស់ ពួ្រណេ។ សំណណើ ប្រ.មតិ 21: 
• ការពារ មនុស្សោស់ អតើតយុទជ្ន និង បេរួរារ ្រម្ម្ររ រា្់រ លាននា្់រ • សន្ំសបបា្់រ 
អ្្រ្រង់ពន្ ណដ្យ ការ ្រងាក រ ភាពរា្ម នទើជបម្រ • រ្រសា លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃសមរម្យ • ការពារ 
មា្ច ស់ផ្ះ តែលជា បេរួរារ ណទាល 
“សំណណើ ប្រជាមតិ 21 ជួយ មនុស្ស ោស់ ឲ្យ រ្ា្់រណៅ ្ុ្រង ផ្ះ រ្រស់ ពួ្រណេ។ វាការពារ ពួ្រណេ 
ពើការ កាលៃ យ ជា មនុស្ស ឥត ទើជបម្រ និង ឲ្យ ពួ្រណេ រស់ណៅ ្ុ្រង ណសច្រដេើ ម ល្ៃ្ូ្រ ណៅជិត បេរួរារ 
និង មិត្ភ្ិ្រ។”—Ernie Powell ការងារ សង្គមកនិចចារដ្ឋ California 
“សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ផដេល់ ែល់ សេេមន៍ រ្រស់ ណយើង នូវ ឧ្រ្ររណ៍ ្រតន្ថម ណែើម ើ្រ្រសា បេរួរារ 
តែលងាយរងណបរាះ ណៅ ្ុ្រង ផ្ះ រ្រស់ ពួ្រណេ។ សំណណើ ប្រជាមតិ 21 នឹង ជួយ មនុស្ស ោស់ 
អតើតយុទជ្ន និង្រម្ម្ររ។”—Ben Allen សម្ជនិក បពរឹទ្ធសភា រដ្ឋ California 
“អតើតយុទជ្ន កាន់តតណបចើន នឹងកាលៃ យ ជាមនុស្ស រា្ម នទើជបម្រ ណរៀងរាល់ ្ំ្ ណដ្យរារ 
តមមលៃលំណៅដ្ឋា នខ្ស់។ សំណណើ ប្រជាមតិ 21 នឹងជួយ រ្រសា អតើតយុទជ្ន ពើការកាលៃ យ ណៅជា 
មនុស្ស រា្ម ន ទើជបម្រ។”—Jillynn Molina-Williams ប្រធាន បក រុម អតីតយនុទ្ធជន នន 
្េ្រក្ ប្រជាធនិ្រនតយ្យ រដ្ឋ California ។ 

“្ិរច្ចការសំខ្ន់្ំរផុត តតមួយ តែល អ្្រ អាច ណ វ្ើ ណែើម ើ្ជួយ េិលានុ្រ្ដ្ឋា ្រ បេរូ្រណបងៀន 
អ្្រពនលៃត់អេ្គភិព័យ ្ុរេ្គលិ្រហាង ណបេឿង ណទស ្ុរេ្គលិ្រ សណាឋា រារ ឲ្យ ស្ថតិណៅ្ុ្រង ផ្ះ 
រ្រស់ ពួ្រណេេឺ បតរូវណបាះណ្្ត រំាបទ សំណណើ ប្រជាមតិ 21។”—Ada Briceño សហប្រធាន 
UNITE HERE Local 11 
“ភាពរា្ម នទើជបម្រ ណ វ្ើ ឲ្យ ខ្ត្រង់្វកិារែឋា រា្់រពាន់លាន ែុលាលៃ រ។ ្រនុ្្រចំណាយណនះ េឺ 
បតរូវធាលៃ ្់រណៅណលើ  អ្្រ្រង់ពន្។ សំណណើ ប្រ.មតិ 21 សន្ំសបបា្់រ អ្្រ្រង់ពន្ណដ្យ រ្រសា បេរួរារ 
រ្រស់ ពួ្រណេ ណៅ្ុ្រងផ្ះ រ្រស់ពួ្រណេ។”—Jamie Court ប្រធាន ដផក្ឃ្លៃសំ នមីល អ្កនប្ីរបរាស់ 
CALIFORNIA បតរូវការ សំណណើ ប្រ.មតិ 21 
ណបាះណ្្ត រំាបទ ណលើ សំណណើ ប្រជាមតិ 21 ណែើម ើ្ រ្រសា បេរួរារ ឲ្យ ស្ថិត ណៅ ្ុ្រង ផ្ះ រ្រស់ 
ពួ្រណេ! 
តសវង យល់ ្រតន្ថម ណៅ Yeson21CA.org។ 
DAVID CAMPOS ប្រធាន
េណ្រ្រ្ស ប្រជា្ិ្រណតយ្យ San Francisco 
ERNIE POWELL 
ការងារ សនិ្សុខ សង្គម 
JAMIE COURT ប្រធាន
ភ្ា្់រងារឃ្លៃំ ណមើល អ្្រណប្រើបបាស់

សំណណើ ប្រ.មតិ 21 េឺជា ណបរាងការណ៍ តែលណពារណពញណៅណដ្យេុណវ្ិរតិ្យ៉ា ង បជាលណបរៅ 
តែល នឹង ្រណងកើន ការចំណាយណលើលំណៅដ្ឋា ន និង ណ វ្ើឲ្យ្រ៉ាះពាល់ ែល់ ការ ណងើ្រណ�ើង វញិ តផ្្រ 
ណសែឋា្ិរច្ច រ្រស់ CALIFORNIA 
ប្រសិនណ្រើសំណណើ ប្រ.មតិ 21 េឺហា្់រែូចជាណយើងធាលៃ ្់ររា្គ ល់ វាេឺណដ្យរារតត ជិត 60% មន 
អ្្រ ណបាះណ្្តណៅ California បាន បោនណោល ណបរាងការណ៍ តែលមាន ្ំរេុស ែតែលណនះ 
កាលពើ្ំ្ 2018។ 
មនុស្ស ោស់ អតើតយុទជ្ន និង អ្្រជំនាញ លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃសមរម្យ សុទត្ត ជំទាស់ 
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ណដ្យរារ វា ណ វ្ើ ឲ្យ លំណៅដ្ឋា ន កាន់តត ពិបា្ររ្រ និង កាន់តត 
មិនសូវមានតមមលៃសមរម្យ ណៅណពលតែល ពលរែឋារា្់រលាននា្់រណៅ California ្ំរពុង 
ជួ្រការលំបា្រ ្ុ្រងការ បត�្់រណៅ ណ វ្ើការវញិ និងរ្រសាែំ្ូរលបជ្រណកាន។ 
ប្រ រុមប្ឹរ្រសា រែឋា California ណែើម ើ្ លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃ សមរម្យ ណៅសំណណើ ប្រ.មតិ 21 ថាជា 
“េំនិតតែលមាន្ំរេុស។” ណនះជា រណ្រៀ្រ តែលសំណណើ ប្រ.មតិ 21 នឹងណ វ្ើឲ្យ ្រញ្ហា  កាន់តត 
អាប្រ្់រណ�ើង៖ 
លុ្រណោលចបា្់រលំណៅដ្ឋា នណដ្យ មិនមាន ែំណណាះបរាយ
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 មិនណ វ្ើអវើ ណែើម ើ្ណដ្ះបរាយ ្រងវះខ្ត លំណៅដ្ឋា ន ណៅ California។ 
ផុ្យណៅវញិ វា ណ វ្ើឲ្យខូច ចបា្់របេ្់របេង ម ល្ៃជួល ទូទំាង រែឋា តែល រងឹមំា្ំរផុត ណៅ ្ុ្រង ប្រណទស 
តែលបានចុះេត្ថណលខ្ណដ្យ រដ្ឋា ភិបាល។ Newsom ណទើ្រតត អនុមព័ត កាលពើ្ំ្មុន 
ណដ្យមិនមានតផនការណែើម ើ្រាងសង់ លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃសមរម្យ និងសបមា្់រ វណ្ៈ្រណាដេ ល ឬ 
ណដ្ះបរាយ ជាមួយ នឹង ្រញ្ហា ឥតទើជបម្រ តែល្ំរពុងណ្រើនណ�ើង តាមែង ផលៃូវ រ្រស់ ណយើង ណទ។ 
លុ្រ្ំរបាត់ការការពារ ែល់ មា្ច ស់ផ្ះ
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ែ្រណចញ នូវ ការការពារ ជាមូលដ្ឋា ន សបមា្់រ មា្ច ស់ ផ្ះ និង អនុញ្ញា ត 
ឲ្យ និយត្ររ បបា្់រ មា្ច ស់ ផ្ះ តែលជា បេរួរារ ណទាល ថាណតើ ពួ្រណេ អាច េិត ម ល្ៃណបចើន្រ៉ាុណ្ា 
ណែើម ើ្ជួល្ុ្រងមួយ ្រន្្់រ។ មា្ច ស់ ផ្ះ រា្់រលាននា្់រនឹង បតរូវ បាន ោត់ទុ្រែូចជា មា្ច ស់ 
ផ្ះល្្រណៈ រាជើវ្រម្ម តែរ ណេើយ បតរូវ ស្ថិត ណៅណបកាម ្រទ្រញញាតិ្ និង ការបេ្់របេង តមមលៃ 
តែលអនុមព័តណដ្យ ប្រ រុមប្ឹរ្រសា តែល មិនជា្់រណ្្ត។ 
កាត់្រន្ថយ តមមលៃផ្ះ រេូត ែល់ 20%

អ្្របរាវបជាវមិនមានប្រ រុម្រ្រ្ស ណៅ MIT បា៉ា ន់រា្ម ន ថា វធិានការ បេ្់របេង ម ល្ៃជួល 
ត្រ្របជ រុល និយម ែូណច្ះ នឹង នំាម្រនូវ ការកាត់ ្រន្ថយ តមមលៃផ្ះ ជា ម្្យម រេូត ែល់ 20%។ 
ណនាះេឺជាការខ្ត្រង់តមមលៃ រេូត ែល់ $115,000 សបមា្់រ មា្ច ស់ ផ្ះម្្យម។ ពលរែឋា 
California មិនអាច មានលទភ្ាពទទួលយ្រផល ្រ៉ាះពាល់មួយណទៀត ជាមួយនឹងការ 
ែួលរលំណសែឋា្ិរច្ច តែល េំរាម ្ំរតេង ែល់ តមមលៃផ្ះ និង បបា្់រសន្ំសបបា្់រ សបមា្់រ 
ជិវតិរ្រស់ពួ្រណេ បានណទ។ 
មិនផដេល់ ការ ការពារ សបមា្់រ មនុស្ស ោស់ អតើតយុទជ្ន ឬ ជនពិការ

សំណណើ ប្រ.មតិ 21 មិនមានការការពារ សបមា្់រ មនុស្ស ោស់ អតើតយុទជ្ន ឬ ជនពិការ 
ណេើយ មិនមាន ប្រការ តែលនឹង កាត់្រន្ថយ តមមលៃជួលណទ។ អតើតយុទជ្ន មនុស្ស ោស់ 
អង្គការ យុតិ្្ម៌ សង្គម និង អង្គការអតើត្រងទព័ពអាណមរ្ិរ នាយ្រដ្ឋា នរែឋា California យល់ 
បស្រថា វាេឺជា ្ិរច្ចការចុងណបកាយ តែល ណយើង បតរូវការ ណៅណពលណនះ។ 
អនុញ្ញា ត ្រទ្រញញាតិ្ តែលបជ រុលនិយម
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 អនុញ្ញា ត ឲ្យ រដ្ឋា ភិបាល ្ុ្រង មូលដ្ឋា ន ្រណងកើត ្រទ្រញញាតិ្ បជ រុលនិយម និង 
អចិមនន្យ៍ណៅណលើ ណស្ើរតត បេ្់រ ទិែឋាភាព មន លំណៅដ្ឋា ន។ ឧទាេរណ៍ សូម ើ្តតណបកាយណពល 
អ្្រជួលណរណីចញ ណេើយ ្៏រណដ្យ មា្ច ស់ អចលនបទព្យ នឹង មិន អាច្រណងកើត ម ល្ៃជួល តាម អបតា 
ទើផសារ ឬ ្រង់ម ល្ៃ សបមា្់រ ការ វនិិណយេ ណលើ ការ ជួសជុល ឬ ត្រលម្អបានណទ។ វា ពិតជា 
េួសណេតុណព្រ។ 
ណ វ្ើ ឲ្យ វ្ិរតិ្ លំណៅដ្ឋា នកាន់តត អាប្រ្់រណ�ើង
ពលរែឋា California ្ំរពុង ជួ្រប្រទះ វ្ិរតិ្  ្្ងន់ ្្ងរ មនលទភ្ាព ្រង់ បបា្់រ ណលើ លំណៅដ្ឋា ន ណៅ 
្ុ្រង ភាព អាសន្ ណសែឋា្ិរច្ច និង សុខភាព រាធារណៈ ែ៏អាប្រ្់រ្ំរផុតណៅ ្ុ្រង ជើវតិ រ្រស់ 
ណយើង។ ្ិរច្ចការ ចុងណបកាយ តែល ណយើង េួរ ណ វ្ើ េឺ អនុមព័ត ណលើ េំនិត ផដេួចណផដេើម តែល នឹង 
្រញ្ឈ្់រ លំណៅដ្ឋា ន ្្មើ ពើការ រាងសង់ ការ បាត់្រង់ការងារ និងការ្រ៉ាះពាល់ ការ រាដេ រណ�ើង វញិ 
តផ្្រ ណសែឋា្ិរច្ច។ 
បតរូវបានប្រ្ំង ណដ្យ សម្ព័ន្ ពេុ្រ្រ្សពព័ន្ ែ៏្ំ
អ្្រប្រជា្ិ្រណតយ្យ និង រាធារណរែឋា យល់បស្រថា សំណណើ ប្រ.មតិ 21 នឹង ណ វ្ើ ឲ្យ វ្ិរតិ្ 
លំណៅដ្ឋា នកាន់តត អាប្រ្់រណ�ើង។ អ្្រប្រ្ំង រមួមាន៖ ប្រ រុមប្ឹរ្រសា រែឋា California ណែើម ើ្ 
លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃ សមរម្យ • អតើតយុទជ្ន អាណមរ្ិរ ពិការ នាយ្រដ្ឋា នរែឋា California • ប្រ រុម 
ទើ ភ្ា្់រងារ លំណៅដ្ឋា នរែឋា California • អតើតយុទជ្ន អាណមរ្ិរ ណៅ ណវៀតណាម ប្រ រុមប្ឹរ្រសា រែឋា 
California • សភា ពាណិជ្ជ្រម្មរែឋា California 
ទាមទារ ែំណណាះបរាយ ពិតបបា្រែ 
ណយើងេួរតត ណបាះណ្្ត “ជំទាស់” ណលើ សំណណើ ប្រ.មតិ 21 និង ទាមទារ រ្រ ែំណណាះបរាយ 
ពិតបបា្រែ។ 
ណបាះណ្្តប្រ្ំង សំណណើ ប្រជាមតិ 21 
តសវង យល់ ្រតន្ថម ណៅ NoOnProp21.vote 
EDWARD J. GRIMSLEY ណម្រញ្្ជ ការ រែឋា
អង្គការអតើត្រងទព័ពអាណមរ្ិរ នាយ្រដ្ឋា នរែឋា California 
LORRAINE J. PLASS ណម្រញ្្ជ ការ រង ទើ 3
AMVETS នាយ្រដ្ឋា នរែឋា California 
PATRICK SABELHAUS នាយ្រប្រតិ្រតិ្
ប្រ រុមប្ឹរ្រសា រែឋា California ណែើម ើ្ លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃ សមរម្យ
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សណំ�ើ ល�ើកល�ងបណ្តា កក រុមហ៊នុដឹកជញ្ជូននិងកក រុមហ៊នុដឹកលែកចាយលោយលកបើករាស់កម្មវធិើបលែចេកវទិ្យាលៅក្ងុទ្ជូរស័ព្ទដដទ្លំនើបពើការផតា�់អត្ថកបលោជន៍បុគ្គ�ិកលៅដ�់អក្លបើកបរមួយែំនួន។
បញ ្ញតតាផិ តាួែលផតាើម៖22

ែំណងលជើងនិងលសែកតាើសលងខេបជាផ្ជូវការ លរៀបែំលោយអគ្គលមធាវ ី

សាវតា
ការជិះនិងការដឹកជញ្ជូន ដោយដ្រើកម្មវធិើក្នុងទជូរស័ព្ទដដ។ កក រុមហុ៊នខ្លះ 
អនុញ្ញា តឲ្យអតិថិ�ន�ួលការ�ិលះ ឬបញ្ជា ទិញអាហារជោយជកបើកម្មវធិើជលើទូរ
េ័ព្ទ។ កក រុមហុ៊នទំាងជោលះតតងកតរូវបានជៅថា កក រុមហុ៊នតចករតំលក 
ការ�ិលះនិងការដឹក�ញជាូន។ កក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូន
ភាគជកចើនមានទើស្នា ក់ការជៅរដ្ឋ California។ ជាេរបុកក រុមហុ៊នទំាងជោលះ 
មានតមម្ជកចើនជេ្មើនឹងកក រុមហុ៊ន Ford, General Motors, និង Fiat 
Chrysler រមួបញ្ូលគ្នា ។
្ក រុមហ៊នុនចែករំចែកការជិះនិងការដឹកជញ្ជូនជួែ អ្កដរើកររជាអ្ក 
ដ ៅ៉ ការឯករាជ្យ។ អនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ គឺជាអនាកតដលជធវើការឲ្យ
អា�ើវកម្មមួយបៅុតន្មិនតមនជាបុគ្គលិករបេ់អា�ើវកម្មជោលះជទ។ 
អនាកជបើកបរជអាយកក រុមហុ៊ន តចករតំលកការ�ឹលះ និងការដឹក�ញជាូនជក�ើេជរ ើេ 
ជពលជវលាទើកតន្ង និងទំហំការងារ។ អនាកជបើកបរជកបើកបាេ់រថយន្ផ្្ទ ល់ខួ្ន 
និងបង់មថ្ការចំណាយ ផ្្ទ ល់ខួ្ន។
អ្កដរើកររភាគដ្ែើន ដធវើការ ដ្រៅដ ៅ៉ ង។ អនាកជបើកបរភាគជកចើន 
ជធវើការជករៅជមាៅ ង ជហើយអនាកជបើកបរជាជកចើនជធវើការតតមួយ រយខ្ើ 
ឬម្ដងមាកា ល។ កក រុមហុ៊ន តចករតំលកការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូនជបើកកបាក់ឈនាលួ 
ឲ្យអនាកជបើកបរមួយចំតណកមនមថ្�ិលះឫមថ្ដឹក�ញជាូនតដលអតិថិ�នបង់ 
េកមាប់ការជកបើជេវាកម្ម តាមកម្មវធិើកនាុងទូរេ័ព្ទ។ អនាកជបើកបរចំណាយជពល 
កបតហលមួយភាគបើ រង់ចំាការ�ិលះនិងការដឹក�ញជាូន 
ជហើយមិនទទួលបានកបាក់ ឈនាលួកនាុងអំឡុងជពលជនលះជទ។ 
អនាកជបើកបរភាគជកចើនរកកបាក់បាន កបតហល $11 និង $16 កនាុងមួយជមាៅ ង
ជោយគិតទំាងជមាៅ ងរង់ចំា និងការចំណាយជលើការជបើកបរ។

រដ្ឋនិយាយថា្ក រុមហ៊នុនចែករំចែកការជិះ និងការដឹកជញ្ជូន្្រូវច្ជួែ 
អ្កដរើកររជារនុគ្គែិក។ ថ្មើៗជនលះរដ្ឋបានអនុម័តចបាប់តដល កំណត់កពំតដន
លទ្ធភាពរបេ់កក រុមហុ៊ន កនាុងការ�ួលបុគ្គលិកជាអនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ។ អគ្គជម
ធាវើកបចំារដ្ឋនិយាយថាចបាប់ជោលះមានន័យថាកក រុមហុ៊ន តចករតំលកការ�ិលះ និងកា
រដឹក�ញជានូកតរូវតត�ួលអនាកជបើកបរជាបុគ្គលិក។ កក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និងកា
រដឹក�ញជានូមិនយល់កពមថាចបាប់រដ្ឋថ្មើជធវើ ឲ្យអនាកជបើកបររបេ់ពួកជគក្ាយជាបុគ្
គលិកជទ។ កក រុមហុ៊នបន្�ួលអនាកជបើកបរ ជាអនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ។ ថ្មើៗ ជនលះអគ្គជមធា
វើបានប្ដឹងកក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះពើរ ជដើម ើ្បងខេំពួកជគឲ្យ�ួលអនាកជបើកបរជាបុគ្គ
លិក។ កបេិនជបើតុលាការយល់កេបជាមួយ នឹង អគ្គជមធាវើកក រុមហុ៊នកតរូវតតយ
ល់កពម�ួលអនាកជបើកបរជាបុគ្គលិក។

ក្នុងភាពជារនុគ្គែិក អ្កដរើកររនឹងទទួែបានអ ្្ថ្រដយាជន៍ និង  
ការការពារតាមស្តង់ោរ។ កនាុងភាពជាបុគ្គលិក អនាកជបើកបរនឹងទទួលបាន 
អត្ថកបជយា�ន៍ ការងារនិងការការពារតាមេង់្ោរ តដលអនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ 
មិនទទួលបាន។ ឧទាហរណ៍បុគ្គលិកកតរូវតតទទួលបានកបាក់ឈ្
នួល យាៅ ងជហាចណាេ់ជេ្មើនឹង កបាក់ឈនាលួអប្បរមាបូកនឹងកបាក់ប
តន្ថម ជៅជពលជធវើការជករៅជមាៅ ង។ បុគ្គលិកក៏មានេិទ្ធិឈប់េកមាក 
និងទទួលបានកបាក់ឈនាលួជៅជពលឈឺ។ ទន្ទឹមនឹងជនលះតដរ 
កនាុងោមជាបុគ្គលិកអនាកជបើកបរ នឹង មាន�ជកមើេតិចជាងអំពើជពលជវលាទើកន្
តលង និងបរមិាណការងារ តដលកតរូវជធវើ។ 

• ចាត់ចំណាត់ថានា ក់អនាកជបើកបរេកមាប់កក រុមហុ៊នដឹក�ញជាូន (rideshare) 
និងកក រុមហុ៊នដឹកតចកចាយជោយជកបើកបាេ់កម្មវធិើ បជច្កវទិយា
ជៅកនាុងទូរេ័ព្ទមដទំជនើប ជា “អនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ” មិន តមនជា 
“បុគ្គលិកនិជយា�ិត” លុលះណាតតកក រុមហុ៊ន កំណត់ជមាៅ ងឲ្យអនាកជបើកបរ 
តកមរូវឲ្យទទួលយកេំជណើ រេំុ�ិលះ ឬដឹក�ញជាូនជាក់លាក់ ឬកំណត់មិនឲ្
យជធវើការឲ្យកក រុមហុ៊នជ្សេង ។

• អនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យមិនកតរូវបានការពារជោយចបាប់ការងាររដ្ឋជ្សេង
ៗជឡើយ —រាប់ទំាង កបាក់ឈនាលួអប្បរមា កបាក់ជធវើការតថមជមាៅ ង 
ធាោរា៉ាប់រងជពលគ្្ម នការងារ និងេំណងរបេ់បុគ្គលិកនិជយា�ិត។

• ្្ទុយមកវញិ អនាកជបើកបរតដលអនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ 
នឹងទទួលបានេំណងដមទជទៀត —រមួមាន កបាក់ចំណូលអប្បរមា 
�ំនួយតថទំាេុខភាព និងធាោរា៉ាប់រងយានយន្។

• ហាមឃាត់បទបញ្ជា មូលោ្ឋ នមួយចំនួនមនអនាកជបើកបរតដលជកបើកបាេ់កម្ម
វធិើ បជច្កវទិយាជៅកនាុងទូរេ័ព្ទមដទំជនើប។

• ្្ោ្ទ ជទាេចំជពាលះការជធវើពុតរបេ់អនាកជបើកបរ។

លសែកតាើសលងខេបដនការរា៉ា ន់កបមាណរបស់អក្វភិាគែបាប់សតាើពើ
ផ�ប៉ាះពា�់សារលពើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរោ្ឋ ភរិា�មជូ�ោ្ឋ ន៖
• ការជកើនជឡើងតិចតួចជលើពន្ធកបាក់ចំណូលរដ្ឋ តដលបានបង់ជោយអនាកជបើ

កបររបេ់កក រុមហុ៊នដឹក�ញជាូននិងដឹកតចកចាយ និងអនាកវនិិជយាគទុន។

ការវភិាគលោយអក្វភិាគអង្គនើតបិញ ្ញតតាិ

អ ្្ថរទដនវធិានការដនះអាែរកដ�ើញដៅដែើដគហទំព័រ រដ្ឋដែខាធិការដៅ  
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគលោយអក្វភិាគអង្គនើតបិញ ្ញតតាិ បនតា

សំលណើ
ដធវើឲ្យអ្កដរើកររកាលា យជាអ្កដ ៅ៉ ការឯករាជ្យ។ វធិានការជនលះជធវើឲ្យ អនាក
ជបើកបរកក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូនក្ាយជាអនាកជ ៅ៉ កា
រ ឯករា�្យ។ ចបាប់រដ្ឋថ្មើតដលោក់កកមិតលទ្ធភាព កក រុមហុ៊នកនាុងការ�ួល 
អនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ នឹងមិនអនុវត្ចំជពាលះអនាកជបើកបរជទ។ 
ផ្ដែ់អ ្្ថ្រដយាជន៍ជាក់លាក់ដែ់អ្កដរើកររ។ វធិានការជនលះតកមរូវឲ្យកក រុម
ហុ៊នតចករតំលកការ�ឹលះ និងការដឹក�ញជាូន ្្ដល់អត្ថកបជយា�ន៍ជាក់លាក់៖

• ្បាក់ែំណជូ ែអរ្បររ៉។ វធិានការជនលះតកមរូវឲ្យកក រុមហុ៊នបង់កបា
ក់ 120 ភាគរយមនកបាក់ឈនាលួអប្បរមា កនាុងមូលោ្ឋ នេកមាប់ 
ជមាៅ ងនើមួយៗ តដលអនាកជបើកបរចំណាយកនាុងការជបើកបរ 
បុតន្មិនេកមាប់ ជមាៅ ងតដលបានចំណាយកនាុងការរង់ចំាជទ។

• ្បាក់ធានារា៉ារ់រងសនុខភាព។ េកមាប់អនាកជបើកបរតដលជាធម្មតា 
ជធវើការជលើេពើ 15 ជមាៅ ងកនាុងមួយេប្្ដ ហ៍ (មិនគិតជមាៅ ង 
រង់ចំា) វធិានការជនលះតកមរូវឲ្យកក រុមហុ៊ន�ួយបង់មថ្ធាោរា៉ាប់រង 
េុខភាព។ 

• រង់ដ ល្ាែំណាយដៅដពែអ្កដរើកររ៉នររួស ដៅដពែដធវើការ។ 
វធិានការជនលះតកមរូវឲ្យកក រុមហុ៊នបង់ មថ្ពយាបាល�ំងឺនិង�ំនួេកបាក់ 
ចំណូលតដលបាត់បង់ខ្លះ ជៅជពលតដលអនាកជបើកបរមានរបួេ 
ខណៈជពលកំពុងជបើកបរឬរង់ចំា។

• ដោែការណ៍ស្ដើពើការស្៉ក។ វធិានការជនលះហាមអនាកជបើកបរពើកា
រជធវើការជលើេពើ 12 ជមាៅ ងកនាុងរយៈជពល24 ជមាៅ ងេកមាប់ កក រុមហុ៊ន
តចករតំលកការ�ិលះនិងការដឹក�ញជាូនមួយ។ 

• ែក្ខខណ្ឌ ្្មរូវដផសេងដទៀ្។ វធិានការជនលះហាមការជរ ើេជអើង 
ជៅកតន្ងជធវើការងារ និងតកមរូវឲ្យកក រុមហុ៊ន៖  
(1) បជងកាើតជគ្លការណ៍ការ ជបៀតជបៀន្ូ្វជេទ (2) ជធវើការពិនិត្យ 
ស្វតាបទជល្មើេនិង (3) កតរូវមានការបណ្ដុ លះបណា្ដ លេុវត្ថិភាព 
េកមាប់អនាកជបើកបរ។

កំណ្់ចដនែទ្ធភាពរោ្ឋ ភិបាែ ក្នុងមជូែោ្ឋ ន 
ក្នុងការោក់ដែញរទរញ្្រចន្ថម។ វធិានការជនលះកំណត់តដនលទ្ធភាព 
មនកក រុងឬជោនធើ កនាុងការោក់ជចញបទបញ្ជា បតន្ថមជលើកក រុមហុ៊នតចករតំលក
ការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូន។

ផ�ប៉ាះពា�់សារលពើពន្ធ
ថាជតើអនាកជបើកបរកក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូនគឺជាបុគ្គលិក 
ឬ អនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ គឺជៅកំពុងកតរូវបានជធវើជេចក្ើេជកមចកនាុងតុលាការ ។ 
្លបៅលះពាល់ស្រជពើពន្ធោងជកកាមេន្មតថា តុលាការយល់កេបជាមួយនឹង 
រដ្ឋថាអនាកជបើកបរ គឺជាបុគ្គលិកជៅជកកាមចបាប់រដ្ឋថ្មើ។ 

្ក រុមហ៊នុន ចែករំចែកការជិះ និងការ ដឹកជញ្ជូន ចដែ៉ន ការែំណាយ 
្ិែ និង ែំដណញខ្ពស់។ វធិានការជនលះអនុញ្ញា តឲ្យកក រុមហុ៊នតចករតំលក
ការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូន�ួល អនាកជបើកបរជាអនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ ជាជាង 
បុគ្គលិក។ កក រុមហុ៊ន នឹងមិនចំាបាច់បង់មថ្ចំណាយជលើការ ្្ដល់  
អត្ថកបជយា�ន៍ បុគ្គលិកនិងការការពារតាមេង់្ោរជទ 
តដលជាធម្មតា ជេ្មើនឹង 20 ភាគរយមនការចំណាយជលើបុគ្គលិក។ 
ជនលះនឹងអនុញ្ញា តឲ្យ កក រុមហុ៊នគិតមថ្�ិលះនិងមថ្ដឹក�ញជាូនជថាកជាង។ 
ជាមួយនឹងតមម្ទាបជាងមុនអតិថិ�ន នឹង�ឹលះកាន់តតជកចើននិងកុមៅ ្មង់កាន់តត
ជកចើន។ ជនលះអាចបជងកាើន កបាក់ចំណូលរបេ់កក រុមហុ៊ន។ ការចំជណញកាន់តតច្
ជរ ើននឹងបជងកាើនតមម្ហុ៊ន របេ់កក រុមហុ៊ន។
អ្កដរើកររ និង ច៉ា ស់ភាគហ៊នុន នឹង រង់ពន្ធ្បាក់ែំណជូ ែកាន់ច្ដ្ែើន។ 
ជោយស្រ មនុេសេនឹង�ិលះ ជហើយនិងបញ្ជា ទិញកាន់តតជកចើន អនាកជបើ
កបរជាកក រុមនឹងរកកបាក់ចំណូលបានកាន់តតជកចើន។ ជនលះមានន័យថា 
ពន្ធជលើកបាក់ចំណូលរដ្ឋតដលបង់ ជោយអនាកជបើកបរនឹងជកើនជឡើង។ ពលរដ្ឋ 
California តដលជាម្ាេ់ភាគហុ៊នកក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និងការ ដឹ
ក�ញជានូក៏អាចនឹងរកកបាក់បានកាន់តតជកចើនជៅជពល ពួកជគលក់ភាគហុ៊ន។ 
ពួកជគនឹងបង់ពន្ធកបាក់ចំណូលរដ្ឋ ជៅជលើកបាក់ចំជណញតដលជកើនជឡើង 
ទំាងជនលះ។ ទឹកកបាក់មនពនំ្ណូលផ្្ទ ល់ខួ្នរដ្ឋតដលជកើនជឡើងតដលកតរូវបានបង់ជោយ
អនាកជបើកបរនិងម្ាេ់ភាគហុ៊ន គឺមិនអាចដឹងបានជទ បៅុតន្ទំនងជាមាន ចំនួនតិច។

លសែកតាើសលងខេបដនផ�ប៉ាះពា�់សារលពើពន្ធ
វធិានការជនលះ នឹង មាន ្លបៅលះពាល់ស្រជពើពន្ធ ដូចតជៅ៖

• ការជកើនជឡើងតិចតួចជលើពន្ធកបាក់ចំណូលរដ្ឋ តដលបានបង់ជោ
យអនាកជបើកបររបេ់កក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និង ដឹក�ញជាូន 
និងអនាកវនិិជយាគទុន។

ែជូ�លមើ�http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/សកមាប់បញ្ើដនគណៈ
កមា្ម ធិការលដ�បលងកើតល�ើងជាែម្បងលដើម្បើគំាកទ្

ឬជំទាស់វធិានការលនះ។

ែជូ�លមើ�http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html
លដើម្បើែជូ�លកបើអក្រមួបរចិាចេ កទានកពំជូ�ៗទំាង

10រ ជូបសកមាប់គណៈកម្មការ។

កបសិនលបើអក្ែង់រានែបាប់ែមង្ដនអត្ថបទ្លពញល�
ញដនវធិានការរដ្ឋលនះសជូមទ្ជូរស័ព្ទមករដ្ឋល�ខាធិការ

តាមល�ខ(888)345-4917
ឬអក្អាែអុើលម៉ា�vigfeedback@sos.ca.gov

លហើយែបាប់ែមង្មួយនឹង
កត រូវរានលផញើលៅអក្លោយឥតគតិដ្។្

ណ�ើកល�ងបណ្តា កក រុមហ៊នុដកឹជញ្ជូននងិកក រុមហ៊នុដកឹលែកចាយណោយណកបើករាសក់ម្មវធិើ
  បណែចេកវទិ្យាណៅក្ងុទ្ជូរសព័ ្ទដដទ្ណំនើប ពើការផតា�់អត ្ថកបណោជនប៍គុ ្គ�ិកណៅដ�់អក្ណបើកបរមយួែនំនួ។

 បញ ្ញត តាផិ តាែួណផ តាើម ៖

សណំ�ើ
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58  |  អំណះអំណាង  អំណះអំណាងដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលើទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ើយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណើ បលើកដលងបណាតា តក រុម�៊នុែរឹកជញ្លូននងិតក រុម�៊នុែរឹកដែកចាយបោយបតបើតបាសក់ម្មវធិើ
បបែចេកវទិយាបៅក្នងុទលូរសព័ ្ទដែទបំនើប ពើការផតាល់អ្ ្ថតបបោជនប៍គុ ្គលិកបៅែល់អ្នកបបើកបរមយួែនំនួ។
បញ ្្ញ តាផិ តាែួបផ តាើម ៖22

★  អំណះអំណាងគំាទ្រដល់សំណណើ ទ្រជាមត ិ22  ★

★  ការ្រដិណសធណៅនឹងអំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ22  ★

ខ្ញំឈ ម្ ះ Jerome Gage។ ខ្ញំជាអ្នកឈ�ើក�រ Lyft អស់រយៈឈេល 5 ឆ្្នំ ឈ�ើយ។ 
ខ្ញំចូលចិត្តភាេ�ត់ប�ន។ មញនឈេលមានជំងឺកូវដី-19 ខ្ញំឈ�ើក�រ 40 ឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍។ ខ្ញំឈ�ើក
�រតិចជាងមញនក្នញងឈេល�ច្ញ�្បន្ន �ោញបន្តក៏យល់េើមូលឈ�តញបដរ។ 
អ្ើបដលខ្ញំមិនយល់គឺឈ�តញអ្ើបានជា Uber និង Lyft មិនពេមចាត់ទញកខ្ញំជា�ញគ្គលិកមា្ន ក់ 
េើឈពរះវាគឺជាចបា�់រ�ស់រដ្ឋ California។ 
ឥឡូវឈនះ ពក រុម�៊ញនទំាងឈោះមិនបានឈ�ើកពបាក់ឈ្នលួអ�្ប�រមា ឬពបាក់ឈ្្ើការឈលើសឈមាោ ងឈទ។ េួក
ឈគមិនផ្តល់ពបាក់ឈ្នលួឈេលសពមាកឈឺថ្កា ត់ឈទ។ េួកឈគផ្លា ស់�្តូរ�ន្ញកចំណាយននការឈ្្ើជំនួញម
កឈលើេួកឈយើង។ ទឈង្ើឈនះគឺខញស។ 
ឈបាះឈឆ្្ន ត ជំទាស់ ឈលើសំឈណើ ព�.មតិ 22។ 
េួកឈគក៏មិនគិតបដរថ្ ខ្ញំសមនឹងទទួលបានតំប�ទំាសញខភាេ ឬការការររជានិឈោជិត “សំខាន់” 
មា្ន ក់បដរ។ ឈៅឈេលបដលជំងឺកូវដី-19 វាយលញក េួកឈគមិនអាចសូម្បើបត�ង់ន ល្ាធាោរ៉ា�់រងភាេគ្ម
នការងារឈ្្ើរ�ស់ខ្ញំបានផង។ 
�ោញបន្ត េួគឈគបានចំណាយ $5,000,000 ឈដើម្បើដាក់សំឈណើ ព�ជាមតិ 22 
ឈៅឈលើសនលាឹកឈឆ្្ន តឈៅវញិ។ ឈ�ើយេួកឈគនិោយថ្េួកឈគនឹងចំណាយលញយមួយរយលាន 
ឈដើម្បើអនញម័តវា។ 

អ្នកឈ�ើក�រដូចខ្ញំព�ប�លអាចឈព�ើលញយឈោះឈដើម្បើទិញឧ�ករណ៍ការររខលាួន (PPE) ឬ ឧ�ករណ៍
ដាក់ទឹកលាងសមាអា តនដឈពចើនឈទៀតឈដើម្បើការររឈយើងទំាងអស់គ្្ន  និងអតិ្ិជនរ�ស់ឈយើងឲ្យមាន
សញវត្ិភាេ។ ព�សិនឈ�ើឈយើងឈឺ ឈយើងចង់បានការប្ទំាសញខភាេ។ 
ពក រុម�៊ញន Uber និង Lyft អះអាងថ្ ខ្ញំចង់បាន “ភាេឯករជ្យ។” អ្ើបដលខ្ញំេិតជាចង់បានគឺសញវត្ិ
ភាេ និងទទួលបានពបាក់បខបដលអាចរស់បាន។ ទំាងឈនះនឹងអាចឲ្យខ្ញំនូវភាេឯករជ្យបាន។ 
ការសិកសាក្នញងឈេល្មើៗឈនះ�ងាហា ញថ្ 70% ននអ្នកឈ�ើក Uber និង Lyft ឈ្្ើការេើ  
30 ឈមាោ ងឈឡើងឈៅក្នញងមួយសប្្ត �៍ - គឺដូចខ្ញំបដរ - ឈ�ើយពបាក់ឈ្នលួរ�ស់ឈយើងនឹងអាចធាលា ក់ចញះ
កាន់បតទា� ឈពកាមសំឈណើ ព�.មតិ 22។ ឈតើវាយញត្តិ្ម៌ឈដាយរឈ�ៀ�ណា? 
ពក រុម�៊ញនបដលមានទញនរ�់រន់លានដញលាលា រមិនគួរមានជំឈរសីឈពជើសយកចបា�់បដលេួកឈគឈគ្រេ
តាម ឬតាក់បតងចបា�់ឈដាយខលាួនឯង ដូចសំឈណើ ព�.មតិ 22 ឈោះឈទ។ 
សូមចូលរមួជាមួយខ្ញំ និងពក រុមអ្នកឈ�ើក�រ បដលតំណាងឲ្យអ្នកឈ�ើក�រជាង 50,000 ោក់៖ 
ឈបាះឈឆ្្ន ត ជំទាស់ ឈលើសំឈណើ ព�.មតិ 22។ 
JEROME GAGE អ្នកឈ�ើក�រ LYFT 

�ញ្ហា ៖ ចបា�់្មើដ៏តឹងបតងគំរមឈ្្ើឱ្យវាមិនពស�ចបា�់សពមា�់អ្នកឈ�ើក�របផអាកឈលើកមមវ ិ្ ើក្នញងទូរស័េ្ 
ឈដើម្បើឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ។
ោឈេល្មើៗឈនះ អ្នកនឈោបាយទើពក រុង Sacramento បានអនញម័តចបា�់បដលគំរមកំប�ងចង់លញ
��ំបាត់សមតភ្ាេរ�ស់ព�ជាជនរដ្ឋ California ក្នញងការឈពជើសឈរសីការងារជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ 
បដលផ្តល់ឈសវាបចករបំលកការជិះ ការដឹកជញូ្នមហាូ�អាហារ និងឈពគឿងឈទសតាមកមមវ ិ្ ើទូរស័េ្។
ក្នញងមាោ រជើន 4:1 ការសង់្មតិឯករជ្យ�ងាហា ញថ្ អ្នកឈ�ើក�របផអាកឈលើកមមវ ិ្ ើទូរស័េ្
ទ ភាគច្រើនច�ើស�ប់រូ�រិត្ត ឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ មិនបមនជានិឈោជិត ឈឡើយ។ អ្នកឈ�ើក
�រទំាងឈនះមានការងារឈផសេងឈទៀត មានកាតេ្កិច្ពគរួសារ ឬ�ញ្ហា សញខភាេ ឈ�ើយពតរូវការភាេ�ត់
ប�នឈដើម្បើ�ន្តការងារឈនះ និងពបាក់ចំណូល�បនម្ឈដើម្បើផ្គត់ផ្គង់ពគរួសាររ�ស់េួកឈគ។ 
ការហាមឃាត់ការងារជា�់កិច្សនយាឯករជ្យដល់អ្នកឈ�ើក�រឈព�ើកមមវ ិ្ ើ នឹងលញ��ំបាត់ការងារអ
ស់រ�់រយរន់។ 
“ការលញ��ំបាត់សមតភ្ាេរ�ស់ អ្នកឈ�ើក�រក្នញងការឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ នឹង�ញ�់្ភាេ
�ត់ប�នបដលអ្នកឈ�ើក�រភាគឈពចើនពតរូវការ បដលឈ្្ើឱ្យខូចខាតោោ ង ្្ងន់ ្្ងរដល់រឈ�ៀ�ផ្តល់ឈសវាក
មមតាមតពមរូវការដ៏មានព�សិទ្ិភាេ បដលអាចផ្គូរផ្គងអតិ្ិជន ជាមួយនិងអ្នកឈ�ើក�របានោោ ងឆ្
�់រ�័ស។ លទផ្លនឹងពតរូវឈព�ើឈេលរង់ចំាយូរជាងឈនះ តនមលាទំនិញឈកើនឈឡើងខ្ពស់ និងការ�ិទឈសវា
កមមជាអចិន្តន្តយ៍ឈៅក្នញងតំ�ន់ជាឈពចើន - បដលនឹងលញ��ំបាត់ការងាររ�់រយរន់។”— William 
Hamm អតើតអ្នកវភិាគអង្គនើតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ ដដ�គ្មា នបក្ស
ដំឈណាះពសាយ៖ គំ្ពទ ឈៅឈលើសំឈណើ ព�.មតិ 22 ការររសមតភ្ាេរ�ស់អ្នកឈ�ើក�រក្នញងការឈ្្ើជា
អ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ និងផ្តល់អតព្�ឈោជន៍្មើ 
គំ្ពទ ឈលើសំឈណើ  22៖ 
1.  ការពារ ជឈពមើសរ�ស់អ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើឈដើម្បើឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ  
— ការសឈ្តងា្គ ះការងារក្នញងរដ្ឋ CALIFORNIA ឈៅឈេលបដលព�ជាជនរ�់លានោក់កំេញងជួ��
ញ្ហា �ិរញ្ញវត្ញ។ 
2.  ដក�ម្អ ការងារបដលបផអាកឈលើកមមវ ិ្ ើក្នញងទូរស័េ្នដ ឈដាយតពមរូវឱ្យពក រុម�៊ញនផ្តល់នូវអតព្�ឈោជ
ន៍្មើៗ រមួមាន៖ ការធាោនូវពបាក់ចំណូលអ�្ប�រមា • ការផ្តល់មូលនិ្ិសពមា�់ការធាោរ៉ា�់រងសញ
ខភាេ • ការធាោរ៉ា�់រងបផ្នកឈវជ្សាពស្ត និងេិការភាេ សពមា�់ការរងរ�ួសក្នញងឈេលកំេញង�ំឈេញ
ការងារ • ការការររ�បនម្ព�ឆំ្ងនឹងការឈ�ៀតឈ�ៀន និងភាេឈរសីឈអើង។ 
3.  បចងកើត ការការររសញវត្ិភាេសាធារណៈទូលំទូលាយ រមួមាន៖ ការតពមរូវឲ្យមានការពតរួតេិនិត្
យជើវព�វត្តិ ជា�ន្តនិងវគ្គ�ណ្តញ ះ�ណា្ត លស្តើេើសញវត្ិភាេ • គ្ម នការអត់ឱនចំឈរះ�ទឈលមើសឈពគឿង
ឈញៀន និងឈពគឿងពសវងឹ • ការដាក់ឈទាសពេ�មទណ្ឌ ចំឈរះការបកលាង�នលាំអត្តសញ្្ញ ណអ្នកឈ�ើក�រ។ 
គំ្ពទ ឈលើសំឈណើ  22៖ ក្នញងមាោ រជើន 4:1 អ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើចង់មានភាេឯករជ្យ 
អ្នកឈ�ើក�រជាង 80% ឈ្្ើការតិចជាង 20 ឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍ មានការងារ 

ឬទំនួលខញសពតរូវឈផសេងឈទៀត ឈ�ើយមិនអាចឈ្្ើការបានតាមឈវនការងារបដលបានកំណត់ក្នញងោម
ជានិឈោជិតបានឈទ៖ • ឪេញកមា្ត យបដលឈ្្ើការ ខណៈឈេលកូនឈៅក្នញងសាលាឈរៀន • សមាជិកពគរួ
សារបដលឈ្្ើការឈមាោ ងខញស្មមតា ឈដើម្បើអាចឲ្យេួកឈគមានឈេលសពមា�់ឈមើលប្ទំាឪេញកមា្ត យចា
ស់ជរ ឬមនញសសេជាទើពសឡាញ់ឈផសេងឈទៀត។ • ពគរួសារអ្នកឈ្្ើការ និវត្តន៍ជន និងសិសសេបដលពតរូវកា
រចំណូល�បនម្។ 
“ខ្ញំគឺជាអតើតយញទជ្នបដលេិការ ឈ�ើយខ្ញំនឹងពតឡ�់ឈៅចូលឈរៀនវញិឈដើម្បើឈពតៀមខលាួនសពមា
�់អាជើេការងារ្មើ។ ខ្ញំគំ្ពទោោ ងឈេញទំ�ឹងនូវសំឈណើ ព�.មតិ 22 េើឈពរះវាការររភាេ�
ត់ប�នបដលខ្ញំពតរូវការ ឈដើម្បើឈ្្ើការឈដាយមានឈេលឈវលាសពមា�់ការណាត់ជួ�ជាមួយឈេទ្យ 
និងសពមា�់ការសិកសារ�ស់ខ្ញំ។”—Matthew Emerson, នាវកិរូ�និវត្តន៍ និងអ្នកចបើកបរដឹកជ
ញ្ូនមូ្បអាហារ 
“ខ្ញំគឺជាមា្ត យបដលមានកូនពបំាោក់ និងមានការងារឈេញឈមាោ ង។ ខ្ញំពតរូវការងារឯករជ្យ 
បដលអាច�ត់ប�នបាន បដលឈ្្ើបតេើរ�ើឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍ ឈដើម្បើរកពបាក់ចំណូល�បនម្។ 
ឈ�ើមិនដូឈចា្ន ះឈទ ពក រុមពគរួសាររ�ស់ខ្ញំនឹងមិនមានពបាក់ពគ្�់ពគ្ន់សពមា�់ការរស់ឈៅឈឡើយ។” 
—Brenda Vela ជាម្្ត យ និងអ្នកចបើកបរការជិះដរករដំ�ក
គំ្ពទ ឈលើសំឈណើ ព�.មតិ 22 រកសាឲ្យឈសវាការជិះបចករបំលក និងដឹកជញូ្នមហាូ�អាហារ 
ឈៅដំឈណើ រការ មានតនមលាសមរម្យ និងមានសញវត្ិភាេ
សំឈណើ ព�.មតិ 22 រកសាឈសវាកមមដឹកជញូ្នអាហារ បដល�ច្ញ�្បន្នឈនះ 
មនញសសេរ�់លានោក់េឹងបផអាកឈលើ ក្នញងការោំយកឈពគឿងឈទស ថ្្នំ េយាបាល និងអាហារឈ ្្ត ៗ 
ឈៅដល់ផ្ះ និងឈសវាបចករបំលកការជិះ បដលជួយឲ្យការចល័តទើមានភាេលអាព�ឈសើរ និងទ�់សាកា ត់ 
អ្នកឈ�ើក�រពសវងឹឈៅតាមផលាូវរ�ស់ឈយើ់ង។
គំ្ពទឈលើសំឈណើ  22៖ ពតរូវបានគំ្ពទឈដាយអ្នកឈ�ើក�រ អាជើវកមមខា្ន តតូច 
អ្នកតសូ៊មតិយញតិ្ត្ម៌សង្គម អ្នកដឹកោំសញវត្ិភាេសាធារណៈ និងឈផសេងឈទៀត
ពតរូវបានគំ្ពទឈដាយភាគឈពចើនឈលើសល�់ននអ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើ  
• សមាគមអាជើវកមមខា្ន តតូចរដ្ឋ California • NAACP ព�ចំារដ្ឋ California  
• សមាគមម្តន្តើសន្តិភាេរដ្ឋ California • ពក រុមព�ឹកសាជាតិអ្នកនិោយឈអសបា៉ាញស្តើេើភាេចាស់ជា
រ • សម្ព័ន្អ្នកគំ្ររមនញសសេចាស់រដ្ឋ California • អង្គការឈផសេងឈទៀតជាង 100 អង្គការ។
www.VoteYesProp22.com 
BETTY JO TOCCOLI ព�ធាន
សមាគមអាជើវកមមខា្ន តតូចរដ្ឋ California 
JIM PYATT ព�ធាន
សម្ព័ន្អ្នកឈ�ើក�រឯករជ្យននរដ្ឋ California 
MINNIE HADLEY-HEMPSTEAD ព�ធាន
NAACP Los Angeles 
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សបំណើ

22
★  អំណះអំណាងទ្រឆំាងនឹងសំណណើ ទ្រជាមត ិ22  ★

★  ការ្រដិណសធណៅនឹងអំណះអំណាងទ្រឆំាងនឹងសំណណើ ទ្រជាមត ិ22  ★

អ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើ ភាគឈពចើនឈលើសល�់គំ្ពទសំឈណើ ព�ជាមតិ 22 
ក្នញងមាោ រជើន 4:1 ការសង់្មតិ�ងាហា ញថ្ អ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើចង់ឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯក
រជ្យ។ ប�ោតសិ�ភាគរយឈ្្ើការឈពកាម 20 ឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍ ឈ�ើយភាគឈពចើនឈ្្ើការឈពកាម 
10 ឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍។ ឪេញកមា្ត យ បដលចង់បានការងារបដលអាច�ត់ប�នបាន
តាម កាលវភិាគរ�ស់ កូន អ្នកបដលពតរូវការចំណូល�បនម្ ពគរួសារបដលឈមើលប្អ្នកជំងឺ 
ឬមនញសសេជាទើពសឡាញ់បដលចាស់ជរ និងសិសសេបដលពតរូវការលញយសិកសា។ 
�ោញបន្តអ្នកនឈោបាយ និងផលព�ឈោជន៍េិឈសសឈៅេើឈពកាយការព�ឆំ្ងនឹងសំឈណើ ព�.មតិ 22 
អះអាងឈដាយឥតឈអៀនខាម ស់ថ្ េួកឈគដឹងអំេើអ្ើបដលលអា�ំផញតសពមា�់អ្នកឈ�ើក�រ។ េួកឈគបាន 
អនញម័តចបា�់�ញ្ញត្តិរ�ស់រដ្ឋ បដលគំរមកំប�ង រង់ច វ្ើឲ្យវាមិន្សបរបាប់ សពមា�់អ្នកឈ�ើក�រក្នញង
ការឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ។ 
ឈោះគឺជាមូលឈ�តញបដលអ្នកឈ�ើក�រគំ្ពទសំឈណើ រព�.មតិ 22—ឈដើម្បើការររឱកាសរកពបាក់ 
ចំណូលបដលអាច�ត់ប�នបានរ�ស់េួកឈគ និង សច្គ្្គ ះការគ្ររាប់រយពាន់។ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 សឈ្តងា្គ ះការងារ និងឈសវាកមមបដលឈព�ើកមមវ ិ្ ើ
សំឈណើ ព�.មតិ 22 ការររជឈពមើសរ�ស់ អ្នកឈ�ើក�រក្នញងការឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ។   
សំឈណើ ព�.មតិ 22 �ន្តរកសាឈសវាដឹកជញូ្ន បដលមនញសសេរ�់លានោក់េឹងបផអាកឈលើ 
ឈដើម្បើទទួលបានមហាូ�អាហារ និងឈពគឿងឈទសបដលមានសញវត្ិភាេ និងឈសវាដឹកជញូ្នអ្នកដំឈណើ រ បដ
លជួយឲ្យការចល័តទើមានភាេលអាព�ឈសើរ និងទ�់សាកា ត់អ្នកឈ�ើក�រពសវងឹឈៅតាមផលាូវរ�ស់ឈយើ់ង។ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 តពមរូវឲ្យពក រុម�៊ញនផ្តល់ជូនអ្នកឈ�ើក�រនូវអតព្�ឈោជន៍្មើៗជាព�វត្តិសាពស្ត 

• ការធាោនូវពបាក់ឈ្នលួោោ ងឈហាចណាស់ $21 ក្នញងមួយឈមាោ ង។ 
• អតព្�ឈោជន៍ការប្ទំាសញខភាេ 15 ឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍។ 
• ធាោរ៉ា�់រងសពមា�់ការរងរ�ួសក្នញងឈេល�ំឈេញការងារ។ 
• ការេពងឹងការការររព�ឆំ្ងនឹងភាេឈរសីឈអើង និងការឈ�ៀតឈ�ៀន។ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 �បនម្ការការររសញវត្ិភាេអតិ្ិជនដ៏តឹងរ ញងឹ្មើ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 ផ្តល់សពមា�់៖ ការពតរួតេិនិត្យព�វតិ្តរ�ូអ្នកឈ�ើក�រជា�ន្តោោ ងតឹងរ ញងឹ • គ្ម ន 
ការអត់ឱនចំឈរះ�ទឈលមើសឈពគឿងឈញៀន និងឈពគឿងពសវងឹ • ឈ្្ើឲ្យវាជា�ទឈលមើសឧពកិដ្ឋកមមក្នញង 
ការបកលាងអត្តសញ្្ញ ណអ្នកឈ�ើក�រ។ 
ចូលរមួជាមួយអ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើ អ្នកដឹកោំយញត្តិ្ម៌សង្គម អាជើវកមមខា្ន តតូច និង 
សញវត្ិភាេសាធារណៈ ៖ គំ្ពទឈលើសំឈណើ  22! 
VoteYesProp22.com 
JIM PYATT ព�ធាន
សម្ព័ន្អ្នកឈ�ើក�រឯករជ្យននរដ្ឋ California 
FREDDYE DAVIS ព�ធាន
ឈខាន ើ្ Alameda ភាគខាងត្ូបងព�ចំាទើពក រុង Hayward NAACP 
JULIAN CANETE ព�ធាន
សភារណិជ្កមមអ្នកនិោយភាសាឈអសបា៉ាញននរដ្ឋ California

Uber, Lyft, និង DoorDash បាន�ង់ពបាក់ឈដើម្បើដាក់សំឈណើ ព�ជាមតិ 22 ឈៅឈលើសនលាឹកឈឆ្្ន ត
ឈៅក្នញងបខវចិ្ិកា។ េួកឈគបានជួលឈមធាវឈីដើម្បើសរឈសរគំនិតផ្តួចឈផ្តើម�ំន ល្ា�ំភាន់ឈនះ និងបានផ្តល់
លញយរ�់លានដល់ភា្ន ក់ងារនឈោបាយឈដើម្បើព�មូល�តឈ្លខាអ្នកឈបាះឈឆ្្ន តបដលចំាបាច់។ 
ឈ�តញអ្ើ? 
ឈដើម្បើ�ឈងកាើតការឈលើកបលងេិឈសសសពមា�់ខលាួនឈគ បដលនឹង�ដិឈស្ឈដាយពស�ចបា�់នូវសិទ្ិ 
ជាមូលដា្ឋ នរ�ស់អ្នកឈ�ើក�រ និងការការររឈៅកបនលាងឈ្្ើការ ដូចជាចបា�់សពមាកឈឺមានពបាក់ឈ្
នួល សំណងរ�ស់ កមមករនិឈោជិត ឬការធាោរ៉ា�់រងនិកមមភាេ។ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 អនញវត្តចំឈរះបតពក រុម�៊ញន Uber, Lyft, DoorDash, និងដឹកអ្នកដំឈណើ រ និងដឹ
កជញូ្នទំនិញឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើឈផសេងឈទៀត�ោញឈណាណ ះ។ ឈគ្លឈៅរ�ស់េួកឈគគឺពបាក់ចំឈណញ។ មាន
បតពក រុម�៊ញនទំាងឈនះឈទបដលទទួលបានពបាក់ចំឈណញេើការឈលើកបលងេិឈសសឈនះ។ 
ចបា�់�ច្ញ�្បន្នទាមទារឲ្យ Uber, Lyft, និង DoorDash ផ្តល់ពបាក់បខអ�្ប�រមាដល់
អ្នកឈ�ើក�ររ�ស់េួកឈគ ការប្ទំាសញខភាេ ពបាក់ឈ្នលួឈេលសពមាកឈឺ និកមមភាេ 
និងការរ៉ា�់រងសំណង�ញគ្គលិក ដូចនឹងអាជើវកមមក្នញងរដ្ឋ California ដនទឈទៀតបដរ។ 
្មើៗឈនះ អគ្គ ឈមធាវបីាន�្តឹងេួកឈគេើ�ទរឈំលា្�ំរនចបា�់ និងេើ�ទឈគចេើការទទួ
លខញសពតរូឥតឈ�់ឈរឈលើ�ញគ្គលិកឈ�ើក�ររ�ស់េួកឈគអស់រយៈឈពចើនឆ្្នំ មកឈ�ើយ។ 
អ្នកអាចជួយឲ្យេួកឈគ�ញ្ឍ�់បាន ជាមួយនឹងសនលាឹកឈឆ្្ន តរ�ស់អ្នក! ឈបាះឈឆ្្ន ត 
ជំទាស់នឹឈលើសំឈណើ ព�.មតិ 22។ 
ឈ�តញអ្ើឈបាះឈឆ្្ន ត ជំទាស់ ឈលើសំឈណើ ព�ជាមតិ 22? 
• សំឈណើ ព�.មតិ 22 �ឈងកាើតការឈលើកបលងេិឈសសមួយបដលលញ��ំបាត់អតព្�ឈោជន៍ជាមូល
ដា្ឋ នឈៅកបនលាងឈ្្ើការ និងជំនួសអតព្�ឈោជន៍ទំាងឈោះជាមួយនឹង “ការធាោពបាក់ចំឈណញ” 
្មើទា�ជាងមញន និងការ�ង់ “ពបាក់ឧ�តម្សញខភាេ” បដលពតរូវបានរចោឈឡើងឈដើម្បើសនសំេលញយឲ្យ
ពក រុម�៊ញន។ 
• សំឈណើ ព�.មតិ 22 រមួមានរក្យឈបាកពបាស់ឈដើម្បើេយាោម�ញ្ញះ�ញ្ូលឈយើងឈដាយឥតឈអៀន
ខាម ស់ឲ្យឈជឿថ្ េួកឈគកំេញងេពងឹងការការររអ្នកឈ�ើក�រ។ ការេិតគឺថ្ Uber និង Lyft ពតរូវបានតម្
រវូរចួជាឈពសចឈ�ើយឲ្យអនញវត្តការពតរួតេិនិត្យព�វត្តិរ�ូ ឈ�ើយមាពតា្មើឈនះនឹងលញ��ំបាត់ 
ការ�ណ្តញ ះ�ណា្ត លស្តើេើការឈ�ៀតឈ�ៀនផលាូវឈ្ទបដលចំាបាច់ និងកាតេ្កិច្ឈលើ Uber និង Lyft ឈដើ
ម្បើឈស៊ើ�អឈងកាត�ណ្តឹ ងទាមទារេើ�ទឈ�ៀតឈ�ៀនផលាូវឈ្ទរ�ស់ អតិ្ិជននិង អ្នកឈ�ើក�រ។ 
• ចំណញ ចសំខាន់៖ សំឈណើ ព�.មតិ 22 គឺនិោយបតអំេើលញយ។ វាមិននិោយអំេើការជួយអ្នកឈ�ើ
ក�របដលអ្នកជួ�ឈោះឈទ ព�សិនឈ�ើអ្នកឈព�ើកមមវ ិ្ ើទំាងឈនះ។ 
ការផ្ញះឈឡើងននជំងឺកូវដី-19 �ងាហា ញរតឹបតចបាស់េើភាេ�ដិឈស្រ�ស់ពក រុម�៊ញនទំាងឈនះក្នញង ឈមើល
ប្អ្នកឈ�ើក�រេួកឈគឲ្យបានពតឹមពតរូវ។ 
្ក រុម្បឹកសាភិបា�ដ្្នកវចិារណកថារបស់សារព័ត៌ម្ន The New York Times 

្មើៗឈនះបានសរឈសរថ្ ពក រុម�៊ញនទំាងឈនះ “បាន�រជ័យក្នញងការេពងឹងវធិានការសញវត្ិភាេឲ្យបាន
ជា�់លា�់ក្នញងអំឡញងឈេលននជំងឺរតតបាតឈនះ រមួមាន ការផ្តល់ចំនួនមាោ ស់ឲ្យបានពគ�់ពគ្ន់ ឬការ
បណោំអំេើគមាលា តសញវត្ិភាេសង្គម ខណៈឈេលកំេញង�ងំ្ឲ្យ�ញគ្គលិក�ំឈេញតពមរូវការឈកើនឈឡើងនន
ការ�ញ្្ទិញមហាូ�អាហារ ក្នញងចំនួនកាន់បតឈពចើនសនឹ្កសោ្�់។” 
អ្នកឈ�ើក�រទំាងឈនះ បដល 78% ននេួកឈគមានេណ៌សម្បញរ គឺសំខាន់ណាស់។ េួកឈគបានជួយរដ្ឋ 
California ឆលាងកាត់ស្ានភាេននជំងឺរតតបាត ឈ�ើយេួកឈគសាកសមនឹងទទួលអ្ើបដលព�ឈសើរ
ជាងឈនះ។ 
ឈយើងឈជឿថ្ អ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើ ភាគឈពចើនជាជនជាតិអាឈមរកិឡាទើន បស្បកឈ ម្  ឬ 
មកេើស�គមន៍បដលមានេណ៌សម្បញរខញសគ្្ន  គួរបតមានចបា�់សពមាកឈឺមានពបាក់ឈ្នលួ 
ការប្ទំាសញខភាេ អតព្�ឈោជន៍និកមមភាេ និងការ�ត់ប�នក្នញងកាលវភិាគឈ្្ើការរ�ស់េួកឈគ។ 
ដូឈច្នះ សូមកញំ�ឈណា្ត យឲ្យ Uber, Lyft, និង DoorDash �ំន ល្ា�ំភាន់ឈលើ�ញ្ហា ឈនះឲ្យឈសាះ។ 
េួកឈគអះអាងថ្ ឈនះគឺនិោយេើ “ភាេអាច�ត់ប�នបាន” សពមា�់ “អ្នកឈ�ើក�រ” ឈព្ឈមាោ ង។ 
ឈទាះជាោោ ងណាក្តើ ចបា�់�ច្ញ�្បន្នមិនបានកំណត់ភាេ�ត់ប�នរ�ស់អ្នកឈ�ើក�រឈឡើយ។ 
ការេិតឈៅ ការសិកសារ�ស់សាកលវទិយាល័យរដ្ឋ California បាន�ងាហា ញថ្ ភាគឈពចើនននអ្នកឈ�ើក
�រមិនបមនជាអ្នកឈ្្ើការឈព្ឈមាោ ងឈទ ឈ�ើយជាង 70 ភាគរយននអ្នកឈ�ើក�រឲ្យពក រុម�៊ញន Uber និង 
Lyft ទំាងឈោះឈ្្ើការេើ 30 ឈមាោ ងឈឡើងឈលើ ក្នញងមួយសប្្ត �៍។ 
សូមកញំឈជឿរក្យរ�ស់ឈយើង។ ចូរអានឈដាយខលាួនឯងឈៅទើឈនះ 
transform.ucsc.edu/on-demand-and-on-the-edge។ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 ពតរូវបានសរឈសរឈដាយពក រុម�៊ញន Uber, Lyft, និង DoorDash សពមា�់ 
Uber, Lyft, និង DoorDash មិនបមនសពមា�់អ្នកឈ�ើក�ររ�ស់េួកឈគឈទ។ ឈោះគឺជាមូលឈ�តញ
បដលអ្នកឈ�ើក�ររ�់សិ�រន់ោក់បានចូលរមួជាមួយេួកឈយើងឈដើម្បើជពម រុញឲ្យមានការឈបាះឈឆ្្ន ត 
ជំទាស់ ។ 
សូមកញំ�ឈណា្ត យឲ្យពក រុម�៊ញន Uber, Lyft, និង DoorDash សរឈសរចបា�់េិឈសសឈដាយខលាួនេួក
ឈគឲ្យឈសាះ។ 
ឈបាះឈឆ្្ន ត ជំទាស់ ឈលើសំឈណើ ព�ជាមតិ 22។ 
NOonCAProp22.com 
ALVARO BOLAINEZ អ្នកឈ�ើក�រ UBER 
NOURBESE FLINT ោយកព�តិ�ត្តិ
គឈពមាងពស្តើបស្បកឈ ម្ ឈដើម្បើសកមមភាេសញខភាេ 
ART PULASKI ឈលខាព�តិ�ត្តិ-�ិរញ្ញឹក
ស�េ័ន្ការងាររដ្ឋ California
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សណំ�ើ បង្កើតតម្ រូវការរដ្ឋសមរាប់្ន្ើរព្យាបាលលា្ឈា្តា្តម្្ងោ្ ។  
តម្ រូវ ឲ្យរានអ្នកជំោញងវជ្ជសាមស្តងៅនឹ្កននល្ែ ។  
បញ ្ញត្តតិផ្តតួចងផ្តើ្ ៖23

ចំណ្ងជើ្ នតិ្ងសចក្តើសង្ខេបជាផលែលូវការ  ងរៀបចំងោយអគ្គង្ធាវ ី

សាវតា
ការព្យាបាលដោយការលាងឈាម
ខូចតមមងដោម។ តម្រងជោ្រដែលមានេុខភាពល្អ 
ជមរោះ ឈា្ររបេ់្រនុេ្សជែើ្រ ើ្យកកាកេំណល់ 
និងសារធាតុរាវដែល្ិរនរំបាច់ជចញ។ �ំងឺតម្រងជោ្រេំ
ជៅជលើជពលដែលតម្រងជោ្ររបេ់្រនុេ្សែំជណើ រការ្ិរនល្អ។ 
យូរៗជៅ ្រនុេ្សមានា ក់អាចវវិត្ជៅជាជកើត�ំងឺខូចតម្រងជោ្រ 
ដែលមតរូវបានជគសាគា ល់ថាជា "�ំងឺតម្រងជោ្រែំណាក់កាលចុងក្
ជរាយ។" ការណ៍ជនោះមានន័យថា តម្រងជោ្រដលងែំជណើ រការល្អមគ
ប់មរាន់េមមាប់ឲ្យ្រនុេ្ស ជែើ្រ ើ្រេ់ជៅជោយរាមា នការវោះកាត់បូ្រតម្រ
ងជោ្រ ឬការពយាបាលជាបន្បោទា ប់ដែលជៅថា “ការលាងឈា្រ” 
ជ�ើយ។
ការលាងឈាមដ វ្ើមរាប់រាមមុខងារតមមងដោម្ម្មរា។ ការលាង
ឈា្របំជពញតា្រដបបេិប្និ្រមាិតនូវ្ុរខងារធ្រមាតារបេ់្រម្រងជោ
្រដែលមានេុខភាពល្អ។ ្រនុេ្សភាគជមចើនដែលកំពុងលាងឈា្រ 
មតរូវទទួលការបំដបកធាតុជលាហិត។ ទម្រង់ននការលាងឈា្រជនោះ 
យកឈា្រជចញពើរាងកាយ ជមរោះវាតា្ររយៈមា៉ា េុើន្ួរយជែើ្រ ើ្យក
កាកេំណល់ និងវត្ុរាវដែលជលើេជចញ បោទា ប់្រកបញូ្នវាមត�ប់
ជៅកាន់រាងកាយវញិ។ ការពយាបាល្ួរយជលើកចំណាយជពលមបដហ
លបួនជមា៉ា ង ជហើយជធវើជ�ើងមបដហលបើែងកនាុង្ួរយេប្ដា ហ៍។
អ្នកជងឺដែលមតរូវលាងឈាមភាគដមចើនទទួលការព្យា
បាលដៅគ្ើនិក។ ថវើជបើ្រនុេ្ស្ួរយចំនួនអាចនឹងទទួល
ការលាងឈា្រជៅ្រនទាើរជពទ្យកដាើ ឬជៅផទាោះរបេ់ពួកជគកដាើ 
្រនុេ្សភាគជមចើនដែលខូចតម្រងជោ្រ ទទួលការលាងឈា្រជៅគ្ើនិ

កលាងឈា្ររា៉ាំ នរ ៉ា (CDC)។ គ្ើនិក CDCs មានអាជាញា ប័ណ្ណមបដហល 
600 កដន្ងជៅរែ្ឋ California ផដាល់�ូនការលាងឈា្រែល់អនាក�ំ
ងឺមបមាណ 80,000 ោក់កនាុង្ួរយដខ។ ជោយសារដតភាពញឹកញា
ប់ដែលអនាក�ំងឺមតរូវការលាងឈា្រ និងរយៈជពលយូរននការពយាបាល 
ជាជរឿយៗគ្ើនិកដតងដតផដាល់�ូនជេវាក្រមា មបំា្ួរយនថងៃកនាុង្ួរយេប្ដា ហ៍ 
ជហើយជាជរឿយៗជបើកទ្វ របជម្រើជេវាជមរៅជមា៉ា ងជធវើការធ្រមាតា។ 

ដវជ្ជបណិ្តផ្ទា ល់ខួ្នរបស់អ្នកជំងឺដមើលការខុសមតរូវដលើ
ការព្យាបាល។ ជៅជពលអនាក�ំងឺខូចតម្រងជោ្រ ជវ�្បណិ្
តរបេ់អនាក�ំងឺបជងកើតដផនការដថទំ្្ួរយ ដែលអាចរ្ួរប
ញ្ូលទំ្ងការបញូ្នឲ្យជៅទទួលការលាងឈា្រផងដែរ។ 
ជវ�្បណិ្តរបេ់អនាក�ំងឺ ជរៀបចំដផនការពយាបាលលាងឈា្រ 
រ្ួរមានទំ្ងទិែ្ឋភាពជាក់លាក់ែូចជា ភាពញឹកញាប់ ជថរជវលា 
និងឱេថដែលពាក់ព័ន្ធ។ គ្ើនិក CDCs អនុវត្ការពយាបាល។ ជវ�្ប
ណិ្តរបេ់អនាក�ំងឺបន្ជ្រើលការខុេមតរូវជលើការដថទំ្ 
អនាក�ំងឺ។ អនុជលា្រតា្រវធិានេហព័ន្ធ ជវ�្បណិ្តមតរូវដត�ួ
បអនាក�ំងឺអំ�ុងជពលពយាបាលលាងឈា្រជៅឯគ្ើនិក CDC 
យ៉ា ងជោចណាេ់្ួរយដខ្រដាង។
អង្គភាព្ជាដមចើនកាន់កាប់ និងមបតិបតិ្ការគ្ើនិក CDCs 
ដោយមានអង្គភាព្ព្ើរកាន់កាប់/មបតិបតិ្ការគ្ើនិកទំាងដនះ
ភាគដមចើន។ មក រុ្រហុ៊នឯក�នដេវងរកមបាក់ចំជណញចំនួនពើរ
គឺមក រុ្រហុ៊ន DaVita, Inc. និង Fresenius Medical Care 
គឺជា “អងគាភាពមគប់មគង” ជលើ�ិតបើភាគបួនននគ្ើនិក CDCs 
ដែលមានអាជាញា ប័ណ្ណជៅរែ្ឋ California ។ (វធិានការេំជៅជៅជលើ
អងគាភាពមគប់មគងថាជាអងគាភាពដែលកាន់កាប់ និងមបតិបតិ្ការគ្ើនិក 
CDC។) គ្ើនិក CDCs ជផ្សងៗមតរូវបានកាន់កាប់ និងមបតិបតិ្ការ

• តម្ររូវឲ្យមានមគរូជពទ្យដែលមានអាជាញា ប័ណ្ណមបរំការយ៉ា ងតិ
ចមានា ក់កនាុងជពលមានការពយាបាលអនាក�្រងៃឺ្ិរនេមមាក ជៅ
ទិននាន័យ�្រងៃឺឆ្ងដែលទ្ក់ទងនឹងការលាងឈា្រតា្រត្រ្
រងជោ្រ ។ អនុញ្ញា តឲ្យ្រនទាើរេុខាភិបាលសាធារណៈរែ្ឋ 
California ឲ្យជលើកដលងគ្ើនិកោោពើតម្ររូវការជនោះ ជបើេិ
នមានកងវោះខាតមគរូជពទ្យដែលមានគុណវឌុ្ឍ និងអាជាញា ប័ណ្ណ 
ជហើយគ្ើនិកមាន គិលានុបោ្ឋ យិកា�ំោញដផនាកណា្ួរយ 
ឬ�ំនួយការមគរូជពទ្យយ៉ា ងតិចមានា ក់ ជៅមបរំការ។

• តម្ររូវឲ្យគ្ើនិកទំ្ងអេ់រាយការណ៍ពើទិននាន័យ�្រងៃឺទ្ក់ទងនឹ
ងការជមរោះ ្រកឲ្យរោ្ឋ ភិបាល និងរែ្ឋេហព័ន្ធ។

• ោ្រគ្ើនិក្ិរនឲ្យបិទ ឬកាត់បនយ្ជេវាក្រមាោោជោយរាមា
នការឯកភាពពើរែ្ឋជ�ើយ។

• ោ្រឃាត់ គ្ើនិក ពើ ការ បែិជេធ ្ិរន ពយាបាល អនាក �ំងឺ ជោយ 
ដផ្អក ជលើ មបភព បង់មបាក់េមមាប់ការជ្រើលដថទំ្។

ងសចក្តើសង្ខេបននការបា៉ា ន់មបរាណរបស់អ្នកវភិាគចបាប់ស្តើព្ើ
ផលប៉ាះពាល់សារងព្ើព្ន្ធរបស់រដ្ឋនតិ្រោ្ឋ ភតិបាល ល្ូលោ្ឋ ន ៖
• បជងកើនការចំណាយរបេ់រោ្ឋ ភិបាលរែ្ឋ និង្ូរលោ្ឋ ន ទំនង

ជាមានចំនួនតិចជាងរាប់េិបលានែុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ការវភិាគងោយអ្នកវភិាគអ្្គនើតតិបញ ្ញត្តតិ

អត្ថបទននវធិានការដនះអាចរកដ�ើញដៅដលើដគហទំព័្រ រែ្ឋដលខា្ិការដៅ
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគងោយអ្នកវភិាគអ្្គនើតតិបញ ្ញត្តតិ  បន្ត

ជោយអងគាភាពមគប់មគង្ិរនដេវងរកមបាក់ចំជណញ និងដេវងរកប្
រាក់ចំជណញជាជមចើនមបជភទ។ ភាគជមចើនននអងគាភាពមគប់មគងទំ្
ងជនោះជផ្សងជទៀតមានគ្ើនិក CDCs ជាជមចើនជៅរែ្ឋ California 
ចំដណក្ួរយចំនួនតូចកាន់កាប់ ឬមបតិបតិ្ការគ្ើនិក CDC 
ដត្ួរយ។ បចុ្ប្ននាជនោះ ភាគជមចើនននចំណូលរបេ់គ្ើនិក CDCs 
ជលើេពើបនទាុកចំណាយ ចំដណក្ួរយភាគតូចននគ្ើនិក CDCs 
មបតិបតិ្ការទំ្ងខាតបង់។ អងគាភាពមគប់មគងដែលកាន់កាប់ 
ឬមបតិបតិ្ការគ្ើនិក CDCs ជាជមចើន អាចជមបើមបាេ់គ្ើនិក CDCs 
របេ់ខួ្នដែលរកចំណូលបានខ្ពេ់ជាង ជែើ្រ ើ្�ួយែល់គ្ើនិក CDCs 
របេ់ខួ្នដែលមបតិបតិ្ការទំ្ងខាតបង់។

ការប្់មបាកស់មរាប់ការលា្ឈា្ 
ការបង់មបាក់សមមាប់ការលាងឈាមបានមកព្ើមបភព្
សំខាន់ៗមួយចំនួន។ ជយើងបា៉ា ន់សាមា នថា គ្ើនិក CDCs 
មានមបាក់ចំណូលេរបុជមចើនជាង $3 ពាន់លាន កនាុង្ួរយឆ្នាំ ពើមបតិ
បតិ្ការរបេ់ខួ្នជៅរែ្ឋ California។ មបាក់ចំណូលទំ្ងជនោះរ្ួរមាន 
ការបង់មបាក់េមមាប់ការលាងឈា្របាន្រកពើមបភពេំខាន់ៗ្ួរយចំ
នួន ឬ “អនាកបង់មបាក់”៖

• Medicare ក្រមាវធិើដែលឧបត្្រ្ភ្ូរលនិធិជោយរែ្ឋេហព័ន្ធ
ជនោះ ផដាល់�ូនការរា៉ាប់រងេុខភាពែល់្រនុេ្សភាគជមចើនដែ
លមានអាយុរប់ពើ 65 ឆ្នាំ ជ�ើងជៅ និង្រនុេ្សដែលមាន
អាយុជកមាងជាងជនោះ្ួរយចំនួនដែលមានពិការភាព។ ចបាប់
េហព័ន្ធជាទូជៅអនុញ្ញា តឱ្យ្រនុេ្សដែលមាន�ំងឺខូចតម្រ
ងជោ្រមានេិទ្ធិទទួលបានការធាោរា៉ាប់រងពើ Medicare 
ជោយ្ិរនគិតពើអាយុ ឬស្ានភាពពិការភាពជ�ើយ។ 
Medicare បង់នថ្ពយាបាលជោយការលាងឈា្រេមមា
ប់ ្រនុេ្សភាគជមចើនដែលមាន�ំងឺមតរូវលាងឈា្រជៅរែ្ឋ 
California។

• Medi-Cal ក្រមាវធិើ Medicaid របេ់េហព័ន្ធ-រែ្ឋ ជៅថា 
Medi-Cal ជៅរែ្ឋ California ផដាល់�ូនការរា៉ាប់រងេុខភា
ពែល់ពលរែ្ឋដែលមានចំណូលទ្ប។ រោ្ឋ ភិបាលថានា ក់រែ្ឋ 
និងថានា ក់េហព័ន្ធ រ្ួរចំដណកបនទាុកចំណាយនន Medi-Cal។ 
ពលរែ្ឋ្ួរយចំនួនមានលកខេណៈេ្រ្តិ្មគប់មរាន់េមមាប់
ទំ្ង Medicare និង Medi-Cal ។ េមមាប់ពលរែ្ឋទំ្ងជនោះ 
Medicare រា៉ាប់រងភាគជមចើនននការបង់មបាក់េមមាប់ការលា
ងឈា្រកនាុងោ្រជាអនាកបង់មបាក់ច្រ្ង ជហើយ Medi-Cal 
រា៉ាប់រងចំណាយដែលជៅេល់។ េមមាប់ពលរែ្ឋដែលបានចុោះ
ជឈាមា ោះដតជៅកនាុងក្រមាវធិើ Medi-Cal ជោោះក្រមាវធិើ Medi-Cal 
មតរូវទទួលខុេមតរូវដតឯងកនាុងការបង់មបាក់េមមាប់ការលាង
ឈា្រ។

• ការធាោរ៉ាប់រងសុខភាព្ជាមក រុម និងជាបុគ្គល។ 
ពលរែ្ឋភាគជមចើនជៅកនាុងរែ្ឋជនោះ មានការរា៉ាប់រងជលើ
ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រតា្ររយៈនិជយ�ក 
ឬអងគាការ្ួរយជផ្សងជទៀត (ែូចជា េហ�ើពជាជែើ្រ)។ ពលរ

ែ្ឋជផ្សងជទៀតទិញការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាបុគគាល។ ជៅជព
លបុគគាលដែលមតរូវបានធាោរា៉ាប់រងមាន�ំងឺខូចតម្រងជោ្រ 
បុគគាលជោោះអាចបូ្រជៅទទួលការធាោរា៉ាប់រង Medicare 
វញិបាន។ ចបាប់េហព័ន្ធតម្ររូវឲ្យមក រុ្រហុ៊នបង់ធាោរា៉ា
ប់ រងជាមក រុ្រជៅដតជាអនាកបង់មបាក់ច្រ្ងេមមាប់ការពយា
បាលលាងឈា្រេមមាប់ “កំ�ុងជពលេម្របេម្ររួល” 
ដែលមានរយៈជពល 30 ដខ។

រោ្ឋ ភិបាលរែ្ឋ California មបព័ន្ធសាកលវទិយាល័យរែ្ឋចំនួនពើររប
េ់រែ្ឋ និងរោ្ឋ ភិបាលថានា ក់្ូរលោ្ឋ នជាជមចើនជៅកនាុងរែ្ឋ California 
បានផ្ល់ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រេមមាប់បុគគាលិករបេ់ពួក
ជគ បុគគាលិកចូលនិវត្ន៍ដែលមានេិទ្ធិ និងមក រុ្រមគរួសាររបេ់ពួកជគ។ 

ជា្ម្មរាមក រុមហុ៊នធាោរ៉ាប់រងសុខភាព្ជាមក រុម និងបុគ្គលដត
ងដតបង់ន្្ក្នុងអាមរាខ្ពស់ សមមាប់ការលាងឈាមជាងកម្មវិ

ើ្របស់រោ្ឋ ភិបាល។ អមតាដែល Medicare និង Medi-Cal 
ទូទ្ត់េមមាប់ការពយាបាលលាងឈា្រ �ិតជេមាើនឹងបនទាុកចំណាយ
ជា្រធ្យ្រេមមាប់ឲ្យគ្ើនិក CDCs ផដាល់�ូនការព្យបាលលាងឈា្រ។ 
អមតាទំ្ងជនោះ មតរូវបានកំណត់ភាគជមចើនជោយបទបញញាតិ្។ 
ផទាុយ្រកវញិ មក រុ្រហុ៊នធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រ និងជាបុគគាល 
ចររររានា ជា្ួរយគ្ើនិក CDCs និងអងគាភាពមគប់មគងរបេ់ពួកជគកនាុ
ងការកំណត់អមតាតំនល។ អមតាដែលបានឯកភាពរានា  ្ួរយភាគធំ
គឺអាមេ័យជៅជលើចំនួន្រនុេ្សដែលអនាកធាោរា៉ាប់រងជធវើការរា៉ាប់រង 
និងចំនួន្រនុេ្សដែលគ្ើនិក CDCs របេ់អងគាភាពមគប់មគងជធវើការ 
ពយាបាល។ ជា្រធ្យ្រ អនាកធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រ និងជាបុគគាល
បង់មបាក់ជមចើនែងជលើេអវើដែលក្រមាវធិើរបេ់រោ្ឋ ភិបាលបង់នថ្េមមា
ប់ការពយាបាលលាងឈា្រ។

រងបៀបនដល CDC ត្ រូវ បានកណំតប់ទបញ ្ញត្តតិ
ោយកោ្ឋ នសុខភាព្សាធារណៈរែ្ឋ California (CDPH) 
ផ្ដល់អាជាញា ប័ណ្ណ និងវញិ្ញា បនបមតជូនគ្ើនិកលាងឈាម។ 
CDPH ទទួលខុេមតរូវចំជពាោះការផដាល់អាជាញា ប័ណ្ណ�ូនគ្ើ
និក CDCs ជែើ្រ ើ្មបតិបតិ្ការជៅរែ្ឋ California ។ CDPH 
ក៏ផដាល់វញិ្ញា បនបមត�ូនគ្ើនិក CDCs កនាុងោ្រជារោ្ឋ ភិបាលេហ
ព័ន្ធផងដែរ ដែលអនុញ្ញា តឲ្យគ្ើនិក CDCs ទទួលការបង់មបាក់ពើ 
Medicare និង Medi-Cal ។ បចុ្ប្ននាជនោះ រែ្ឋ California ពឹងដផ្អ
កជាច្រ្ងជៅជលើបទបញញាតិ្េហព័ន្ធ ជា្ូរលោ្ឋ នេមមាប់ក្រមាវធិើផដា
ល់អាជាញា ប័ណ្ណរបេ់ខួ្ន។
បទបញញាតិ្សហព័្ន្ធតមមរូវឲ្យមានោយកដវជ្ជសាមស្មួយរបូ
ដៅរាមគ្ើនិក CDC នើមួយៗ។ បទបញញាតិ្េហព័ន្ធតម្ររូវឲ្យគ្ើ
និក CDC នើ្ួរយៗមតរូវមានោយកជវ�្សាមេ្ួ្រយរបូ ដែលជាមគរូ
ជពទ្យមានការទទួលសាគា ល់ជោយមក រុ្រមបឹកសា។ ោយកជវ�្សាមេ ្
ទទួលខុេមតរូវចំជពាោះការធាោគុណភាព ការអប់រនិំងការបណ្
ែុោះបណាដា លបុគគាលិក និងការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្ជរាលការណ៍ 
និងនើតិវធិើគ្ើនិក។ បទបញញាតិ្េហព័ន្ធ ្ិរនតម្ររូវឲ្យោយកជវ�្សាេ្
មតចំណាយជពលជាក់លាក់ណា្ួរយជៅឯគ្ើនិក CDC ជ�ើយ ប៉ាុដន្

បណ្កើតលក្ខខ�្ឌ តម្ រូវថ្នា ករ់ដ្ឋសមរាប់្ន្ើរព្យាបាលលា្ឈា្តា្តម្្ណោ្។
 តម្ រូវឲ្យរានអនាកជោំញណវជ្ជសាមស្តមបចំាការណៅនឹ្ កនន ល្ែ ។

 បញ ្ញត ្តតិផ ្តតួចណផ្តើ្  ៖

សណំ�ើ
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ការវភិាគងោយអ្នកវភិាគអ្្គនើតតិបញ ្ញត្តតិ  បន្ត

សណំ�ើ បណ្ កើតលក្ខខ�្ឌ តម្ រូវថ្នា ករ់ដ្ឋសមរាប់្ន្ើរព្យាបាលលា្ឈា្តា្តម្្ណោ្។
តម្ រូវឲ្យរានអនាកជោំញណវជ្ជសាមស្តមបចំាការណៅនឹ្ កនន ល្ែ ។
បញ ្ញត ្តតិផ ្តតួចណផ្តើ្  ៖23

ជរាលការណ៍ដណោំេហព័ន្ធចង្អុលបងាហា ញថា ទំនួលខុេមតរូវរបេ់
ោយកជវ�្សាមេឆុ្្ោះបញំ្្ងមបដហល្ួរយភាគបួននន្ុរខតំដណង 
ជពញជមា៉ា ង្ួរយ។ 

គ្ើនិក CDCs មតរូវដតរយការណ៍ព័្ត៌មានពាក់ព័្ន្ធនឹងការឆ្ង
ដមដរគដៅបណ្្ដ ញថ្្ន ក់ជាតិ។ ជែើ្រ ើ្ទទួលបានការបង់មបាក់ពើ 
Medicare គ្ើនិក CDCs មតរូវដតរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើការឆ្ងជ្រ
ជរាគដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងឈា្រ�ូនបណាដា ញេុវត្ិភាពដថទំ្
េុខភាពថានា ក់ជាតិ ជៅឯ្រ�្ឈ្រណ្លទទួលបនទាុកការមគប់មគង�ំងឺនន
េហព័ន្ធ។ ឧទ្ហរណ៍ គ្ើនិក CDCs មតរូវដតរាយការណ៍ជៅជពល
ដែលអនាក�ំងឺណាមានា ក់ជកើត�ំងឺឆ្ងជ្រជរាគកនាុងេរនេឈា្រ និង្ូរល
ជហតុដែលគួរឲ្យេង្័សយននការឆ្ងជ្រជរាគជោោះ។

សំងណើ
វធិានការជនោះ រ្ួរបញ្ូលនូវបទបញញាតិ្ជាជមចើនដែលប៉ាោះពាល់ែល់គ្ើ
និក CDCs ែូចមានពិភាកសាជៅខាងជមកា្រ។ វាផដាល់នូវភារកិច្�ូន 
CDPH ជែើ្រ ើ្អនុវត្ និងមគប់មគងវធិានការ រ្ួរមានែូចជា  
ការអនុ្័រតបទបញញាតិ្កនាុងរយៈជពល្ួរយឆ្នាំ  ជមកាយពើចបាប់ចូលជាធរ 
មាន។ មបេិនជបើ CDPH ្ិរនអាចបំជពញតា្រកាលកំណត់ជទជោោះ 
មកេួងជនោះអាចជចញបទបញញាតិ្មរាអាេននាខណៈដែលខួ្នបំជពញែំ
ជណើ រការជាជទៀងទ្ត់្ួរយ។ 

តមមរូវឲ្យគ្ើនិក CDC និមួយៗមានដវជ្ជបណិ្តមួយរបូមបចំាកា
រដៅនឹងកដន្ងអំឡុងដមាោ ងព្យាបាលទំាងអស់។ វធិានការជនោះ 
តម្ររូវឲ្យគ្ើនិក CDC នើ្ួរយៗជមបើចំណាយរបេ់ខួ្នកនាុងការរកសាយ៉ា
ងតិចជវ�្បណិ្ត្ួរយរបូជៅនឹងកដន្ងអំ�ុងជមា៉ា ងទំ្ងអេ់ដែលអនាក
�ំងឺទទួលការពយាបាលជៅគ្ើនិក CDC ។ ជវ�្បណិ្តទទួលខុេមតរូវ
ចំជពាោះេុវត្ិភាពអនាក�ំងឺ មព្រទំ្ងការផដាល់�ូន និងគុណភាពននកា
រដថទំ្ជវ�្សាមេ។្ គ្ើនិក CDC អាចជេនាើេំុឲ្យមានការជលើកដលងពើ 
CDPH មបេិនជបើមានកងវោះខាតជវ�្បណិ្តមតឹ្រមតរូវ
ជៅកនាុងតំបន់របេ់គ្ើនិក CDC ។ មបេិនជបើ CDPH 
យល់មព្រចំជពាោះការជលើកដលងជោោះ គ្ើនិក CDC អាចបំជពញតា្រត
ម្ររូវការជា្ួរយអនាកអនុវត្វជ្ិា�ើវៈគិលានុប្ោ្ឋ ក ឬ�ំនួយការមគរូជពទ្យ 
ជាជាងជវ�្បណិ្ត។ ការជលើកដលងជនោះមានរយៈជពល្ួរយឆ្នាំ ។
តមមរូវឲ្យគ្ើនិក CDCs រយការណ៍ព័្ត៌មានពាក់ព័្ន្ធនឹងការឆ្ង
ជំងឺជូន CDPH ។ វធិានការជនោះ តម្ររូវឲ្យគ្ើនិក CDC នើ្ួរយៗ 
ឬអងគាភាពមគប់មគងរបេ់ខួ្ន រាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើការឆ្ងជ្រជរា
គពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងឈា្រ�ូន CDPH រាល់បើដខ្្រង។ CDPH 
មតរូវដតបញ្្ក់ឲ្យចបាេ់ថាជតើព័ត៌មាន្ួរយណាដែលគ្ើនិក CDCs 
គួរដតរាយការណ៍ និងជោយរជបៀបណា ជហើយជពលណាដែលមតរូវរា
យការណ៍ព័ត៌មានជោោះ។ CDPH មតរូវដតមបកាេផសាយព័ត៌មានរប
េ់គ្ើនិក CDC អំពើការឆ្ងជ្រជរាគ ជៅជលើជគហទំព័ររបេ់ CDPH  
រ្ួរទំ្ងជឈាមា ោះអងគាភាពមគប់មគងរបេ់គ្ើនិក CDC។ 

ោក់ដទាសបញញាតិ្ មបសិនដបើគ្ើនិក CDCs ពំុ្បានរយការ
ណ៍ព័្ត៌មានពាក់ព័្ន្ធនឹងការឆ្ងដមដរគ។ មបេិនជបើគ្ើនិក 
CDC ឬអងគាភាពមគប់មគងរបេ់ខួ្នពំុបានរាយការណ៍ព័ត៌

មានអំពើការឆ្ង�ំងឺ ឬមបេិនជបើព័ត៌មានជោោះ្ិរនមានភា
ពេុមកឹត CDPH អាចោក់ជទ្េបញញាតិ្្ួរយមបឆំ្ងនឹង
គ្ើនិក CDC ជោោះ។ ជទ្េបញញាតិ្អាចមានចំនួនរហូតែល់ 
$100,000 អាមេ័យជៅជលើភាពធងៃន់ធងៃរននការបំពានជោោះ។ 
គ្ើនិក CDC អាចជេនាើេំុេវោការ្ួរយ មបេិនជបើខួ្ន�ំទ្េ់
នឹងជទ្េបញញាតិ្ជោោះ។ រាល់ការផាកពិន័យដែលបានមប្ូរល 
នឹងមតរូវបានជមបើមបាេ់ជោយ CDPH កនាុងការអនុវត្ និងរតឹបនឹ្ងចបា
ប់ទំ្ងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្ើនិក CDCs ។
តមមរូវឲ្យ CDCs ជូនែំណឹង និងទទួលបានទមមង់ដប
បបទការយល់មព្មព្ើ CDPH មុនដព្លមានការបិទ 
ឬកាត់បន្ថយដសវាកម្មសំខាន់ៗ។ មបេិនជបើគ្ើនិក CDC 
មានដផនការបិទ ឬកាត់បនយ្ជេវាក្រមារបេ់ខួ្នយ៉ា ងជមចើនជោោះ 
វធិានការជនោះតម្ររូវឲ្យគ្ើនិក CDC ឬអងគាភាពមគប់មគងរបេ់ខួ្ន�ូន
ែំណឹងែល់ CDPH ជាលាយលកខេណ៍អក្សរ និងទទួលការយល់មព
្រជាលាយលកខេណ៍អក្សររបេ់ CDPH ។ វធិានការជនោះ អនុញ្ញា តឲ្យ 
CDPH កំណត់ថាជតើមតរូវយល់មព្រ ឬ្ិរនយល់មព្រ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យ 
CDPH ដផ្អកជេចកដាើេជម្រចរបេ់ខួ្នជៅជលើព័ត៌មានដបបជនោះ ដែល
ជាធនធានហិរញញាវត្ុរបេ់គ្ើនិក CDC និងដផនការរបេ់គ្ើនិក CDC 
េមមាប់ធាោឲ្យអនាក�ំងឺមានការដថទំ្លាងឈា្រជោយរាមា នការរំ
ខាន។ គ្ើនិក CDC អាច�ំទ្េ់នឹងជេចកដាើេជម្រចរបេ់ CDPH 
ជោយជេនាើេំុេវោការ្ួរយ។ 

ហាមឃាត់គ្ើនិក CDCs មិនឲ្យបែិដស្ការដ្ទំាជូនអ្នកជំងឺ 
ដោយដផអែកដលើថ្ដតើនរណ្ជាអ្នកបង់មបាក់សមមាប់ការព្យាបា
លអ្នកជំងឺរបូដោះ។ អនុជលា្រតា្រវធិានការជនោះ គ្ើនិក CDCs 
និងអងគាភាពមគប់មគងរបេ់ពួកជគ មតរូវដតផដាល់ការដថទំ្មានគុណភា
ពជេមាើរានា �ូនអនាក�ំងឺទំ្ងអេ់។ ពួកជគ្ិរនអាចបែិជេធ្ិរនផដាល់ឲ្យ 
ឬផដាល់ការដថទំ្ែល់អនាក�ំងឺជោយដផ្អកជលើថាជតើនរណា
ជាអនាកបង់មបាក់េមមាប់ការពយាបាលអនាក�ំងឺបានជ�ើយ។ 
អនាកបង់មបាក់អាចជាអនាក�ំងឺ អងគាភាពឯក�ន អនាកធាោរា៉ាប់រងេុខភា
ពរបេ់អនាក�ំងឺ Medi-Cal, Medicaid ឬ Medicare ។ 

ផលប៉ាះពាល់សារងព្ើព្ន្ធ
កងំណើ នបន្ទុកចំណាយសមរាប់គលែើនតិកលា្ឈា្ប៉ាះ
ពាល់ដល់បន្ទុកចំណាយថ្្ន កជ់ាតតិ នតិ្ ថ្្ន ក់្ លូលោ្ឋ ន
រដបៀបដែលវធិានការដនះបដងកើនបនទាុកចំណ្យសមមាប់គ្ើនិក 
CDCs។ ជារ្ួរ បទបញញាតិ្របេ់វធិានការជនោះ នឹងបជងកើនបនទាុកចំណា
យេមមាប់គ្ើនិក CDCs ។ ជោយដ�ក តម្ររូវការរបេ់វធិានការជនោះ 
ដែលថាគ្ើនិក CDC នើ្ួរយៗមតរូវមានជវ�្បណិ្ត្ួរយរបូជៅនឹងកដន្
ងអំ�ុងជមា៉ា ងពយាបាលទំ្ងអេ់ នឹងបជងកើនបនទាុកចំណាយរបេ់គ្ើនិក 
CDC នើ្ួរយៗ ជបើគិតជា្រធ្យ្រគឺមានចំនួនជមចើនរយពាន់ែុល្ារកនាុង
្ួរយឆ្នាំ ។ តម្ររូវការជផ្សងៗរបេ់វធិានការជនោះ នឹង្ិរនបជងកើនបនទាុកចំ
ណាយរបេ់គ្ើនិក CDC ខំ្ាងជទ។ 
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ការវភិាគងោយអ្នកវភិាគអ្្គនើតតិបញ ្ញត្តតិ  បន្ត

គ្ើនិកអាចដឆ្ើយតបដៅនឹងន្្ចំណ្យដែលខ្ពស់ជាងមុនរាមវិ
ើ្ជាដមចើន។ បនទាុកចំណាយកនាុងការមានជវ�្បណិ្ត្ួរយរបូជៅនឹងក

ដន្ង នឹងប៉ាោះពាល់ែល់គ្ើនិក CDCs នើ្ួរយៗខុេៗរានា អាមេ័យជៅ
ជលើហិរញញាវត្ុរបេ់ពួកជគ។ គ្ើនិក CDCs ភាគជមចើនមបតិបតិ្ការជមកា
្រអងគាភាពមគប់មគង្ួរយដែលកាន់កាប់/មបតិបតិ្ការគ្ើនិក CDCs 
ជាជមចើន ជែើ្រ ើ្ឲ្យអងគាភាពមគប់មគងអាចដបងដចកបនទាុកចំណាយជៅ
ទូទំ្ងទើតំាងជាជមចើន។ អងគាភាពមគប់មគងអាចជឆ្ើយតបតា្រវធិើ្ួរយ 
ឬជមចើនែូចតជៅ:

• ចរចារដលើតនម្ដែលដកើនដឡើងជាមួយអ្នកបង់មបាក់។ ែំបូង 
អងគាភាពមគប់មគងអាចសាកល្ងចរររជលើតន្្រខ្ពេ់ជាងពើអ
ងគាភាពដែលបង់មបាក់េមមាប់ការពយាបាលលាងឈា្រ ជែើ្រ្
បើរា៉ាប់រងជៅជលើនថ្ចំណាយ្ួរយចំនួនដែលោក់បនទាុកជោយវិ
ធានការជនោះ។ ជាពិជេេ អងគាភាពមគប់មគងអាចចរររជលើអ
មតាខ្ពេ់ជាងជា្ួរយមក រុ្រហុ៊នធាោរា៉ាប់រងពាណិ�្ក្រមាឯក�ន 
និងកនាុងកម្ិរត្ួរយទ្បជាង ជា្ួរយដផនការដថទំ្មានការមគ
ប់មគងរបេ់ Medi-Cal ។ 

• បន្មបតិបតិ្ការបចុ្ប្បន្ន បោុដន្ជាមួយនឹងមបាក់ចំដណ
ញទាបជាងមុន។ េមមាប់អងគាភាពមគប់មគង្ួរយចំនួន 
បនទាុកចំណាយខ្ពេ់ជាង្ុរនជោយសារដតវធិានការជនោះ 
អាចបនយ្មបាក់ចំជណញរបេ់ពួកជគ ប៉ាុដន្ពួកជគអាចបន្មបតិ
បតិ្ការជៅកម្ិរតបចុ្ប្ននាជោយពំុរំបាច់បិទទ្វ រគ្ើនិកជ�ើយ។

• បិទទាវ រគ្ើនិកមួយចំនួន។ ពើជមពាោះដតមានបនទាុកចំណាយខ្ពេ់
ជាង្ុរនជោយសារវធិានការជនោះ អងគាភាពមគប់មគង្ួរយចំនួន 
ជាពិជេេអងគាភាពដែលមានគ្ើនិកតិចតួច អាចនឹងេជម្រចចិ
ត្បិទទ្វ រគ្ើនិក្ួរយចំនួន។ 

វធិានការអាចបដងកើនបនទាុកចំណ្យដលើការដ្ទំាសុខភាព្សមមា
ប់រោ្ឋ ភិបាលថ្្ន ក់រែ្ឋនិងថ្្ន ក់មូលោ្ឋ នដក្បររប់សិបលានែុល្ារក្នុ
ងមួយឆ្្នំ ។ អនុជលា្រតា្រវធិានការជនោះ បនទាុកចំណាយ Medi-Cal 
របេ់រែ្ឋ និងបនទាុកចំណាយការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពេមមាប់និវត្ន៍
�ននិជយ�ិករែ្ឋ និងកនាុង្ូរលោ្ឋ ន និងអាចជកើនជ�ើងជោយសារដត៖ 

• អងគាភាពមគប់មគងដែលចរររអមតាបង់មបាក់ខ្ពេ់ជាង្ុរន។ 

• អនាក�ំងឺដែលមតរូវការពយាបាលជៅទើកដន្ងដែលមាននថ្ចំណាយ
ជមចើនែូចជា ្រនទាើរជពទ្យ (ជោយសារមានគ្ើនិក CDCs តិច)។ 

ជារ្ួរ ស្ានភាពដែលទំនងបំផុតជោោះគឺថា គ្ើនិក CDCs និង 
អងគាភាពមគប់មគងរបេ់ពួកជគ ជាទូជៅនឹង: (1) អាចចរររជា 
្ួរយអនាកបង់មបាក់្ួរយចំនួន ឲ្យទទួលអមតាបង់មបាក់ខ្ពេ់ជាង្ុរន 
ជែើ្រ ើ្រា៉ាប់រងជៅជលើការចំណាយថមាើៗ្ួរយចំនួនដែលោក់បនទាុកជោយ
វធិានការជនោះ និង (2) បន្មបតិបតិ្ការ (ជា្ួរយនឹងចំណូលថយចុោះ) 

បណ្កើតលក្ខខ�្ឌ តម្ រូវថ្នា ករ់ដ្ឋសមរាប់្ន្ើរព្យាបាលលា្ឈា្តា្តម្្ណោ្។
 តម្ រូវឲ្យរានអនាកជោំញណវជ្ជសាមស្តមបចំាការណៅនឹ្ កនន ល្ែ ។

 បញ ្ញត ្តតិផ ្តតួចណផ្តើ្  ៖

សណំ�ើ
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ជា្ួរយនឹងការបិទទ្វ រគ្ើនិក CDC និ្ួរយៗដែលមានកម្ិរត។ សា្ថ
នភាព្ដនះនឹងបណ្្ដ លឲ្យមានកំដណើ នបនទាុកចំណ្យសមមាប់រោ្ឋ
ភិបាលថ្្ន ក់រែ្ឋ និងថ្្ន ក់មូលោ្ឋ ន ទំនងដក្បររប់សិបលានែុល្ារ
ក្នុងមួយឆ្្នំ ។ តួរជលខជនោះតំណាងឲ្យកំជណើ នតិចតួចនូវចំណាយេ
របុរបេ់រែ្ឋជៅជលើ Medi-Cal និងចំណាយេរបុរបេ់រោ្ឋ ភិបាល
ថានា ក់រែ្ឋ និងថានា ក់្ូរលោ្ឋ នជៅជលើការរា៉ាប់រងេុខភាព�ូននិជយ�ិក 
និងនិវត្ន៍�ន។ បនទាុកចំណាយជនោះ តំណាងឲ្យតិចជាង 1 ភាគរយ
ននចំណាយ្ូរលនិធិទូជៅរបេ់រែ្ឋ។ កនាុងករណើ ្ិរន េូវទំនងដែលថា 
មានចំនួនគ្ើនិកបិទទ្វ រកាន់ដតជមចើនជោោះ រោ្ឋ ភិបាលថានា ក់រែ្ឋ 
និងថានា ក់្ូរលោ្ឋ ន អាចមានបនទាុកចំណាយបដន្្រកនាុងរយៈជពល
ខ្ើ។ បនទាុកចំណាយបដន្្រទំ្ងជនោះ អាចនឹងជមចើនេន្ធឹកេោ្ធ ប់ 
ប៉ាុដន្ពិតជា្ិរនចបាេ់លាេ់ជទ។

កងំណើ នបន្ទុកចំណាយរដ្ឋបាលសមរាប់ CDPH នដល
រ ៉ាប់រ្ងោយមបាកក់នម្របស់គលែើនតិក CDC។
វធិានការជនោះោក់បនទាុកទំនួលខុេមតរូវបទបញញាតិ្ថមាើៗជលើ CDPH ។ ្ ្
នលចំណ្យមបចំាឆ្្នំ ននទំនួលខុសមតរូវ ្្មើៗទំាងដនះ ទំនឹងជានឹងមិន
ដលើសព្ើដក្បររប់លានែុល្ារក្នុងមួយឆ្្នំ ដទ។ វធិានការជនោះតម្ររូវឲ្យ 
CDPH នលតម្ររូវកនម្រផដាល់អាជាញា ប័ណ្ណមបរំឆ្នាំ ដែលបង់ជោយគ្ើនិក 
CDCs ជែើ្រ ើ្រា៉ាប់រងជៅជលើបនទាុកចំណាយទំ្ងជនោះ។

ចលូលង ើ្ល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សមរាប់បញ្ជើ ននគណៈ 
ករាមា ធតិការ នដលបង្កើតង�ើ្ ជាច្្ប្ងដើ្្បើគំាមទ 

ឬជំទាស់វធិានការងនះ។

ចលូលង ើ្ល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ងដើ្្បើចលូលងមបើអ្នករ ត្ួ បរចិ្ចា កទានកពំ្លូលៗទំា្  

10 រ លូប សមរាប់ គណៈក្មាការ ។ 

មបសតិនងបើអ្នកច្់បានចបាប់ច្ល្ែ ននអត្ថបទងព្ញងល
ញននវធិានការរដ្ឋងនះ សល្ូ ទលូរស័ព្្្ ករដ្ឋងលខាធតិការ 

តា្ងលខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាចអទុើន ៉្ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ង�ើយចបាប់ច្ល្ែ ត្ួយនឹ្ 
មត រូវបានងផញើងៅអ្នកងោយឥតគតិតន្លែ។
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64 | អំណះអំណាង អំណះអំណាងដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលើទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ើយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណើ បបង កើ្្តម រូវការរែ្ឋសតរាប់មន្ើរពយាបាលលាងឈាមតាម្តមងបោម ។  
្តម រូវឲ្យរានអ្នកជោំញបវជ្ជសាតស្តបៅនរឹងកដនង្ ។ 
បញ ្្ញ ្តផិ ្តចួបផ ្តើម ៖23

★  អំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ23  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធណ�ើអំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ23  ★

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 គឺជាវធិានការដែលមានណបរះថ្នា ក់ និងចំណាយខ្ពស់ដែលបតរូវបានផ្តល់មូ
លនិធិណោយ បក រុមមានចំណា្់រអារម្មណ៍ពិណសសមួយ ដែលមិនមានជំនាញដផនាកលាងឈាម។ 
អង្គការឈានមុខជាង 100 អង្គការណធវើការជំរញុយ៉ា ងមុតមំា៖ ្រែិណសធណលើសំណណើ ប្រជាមតិ 23។ 

• សមាគមគិលានុ្រ្បោឋា យិកាអាណមរកិរែឋា CALIFORNIA បានបពមានអំពើសំណណើ ប្រជាមតិ 
23 ថ្វាមានណបរះថ្នា ក់៖ “ពលរដ្ឋ California ជិត 80.000 នាក់ដដល 
មានជំងឺខូចតំរងននាមពឹងដ្អែកនលើការ លាងឈាម នដើម្ើរស់។ សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 
្រដនថែមនូវតបមរូវការដដលមិនចំាបាច់ និងតបមរូវការដដលមានថ ល្ៃចំណាយខ្ពស់ ដដលអាច
្រណាតា លឲ្យគលៃើនិកលាងឈាមរា្់ររយកដនលៃង្ិរទទ្វា រ—ដដលកាត់ ្រនថែយយ៉ា ងនបរោះថ្នា់ នូវ 
ការទទួលបានការដ្ទំ្ និង ន វ្ាើឲ្យអនាកជំងឺងាយរងនបរោះរា្់រមឺ៉ននាក់សថែិតកនាង៉ហានិភ័យ ្្ងន់ ្្ងរ។” 

• សមាគមណវជ្ជសាបស្តរែឋា California ជំរញុការ្រែិណសធណលើសំណណើ ប្រជាមតិ 23 ៖ 
“សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 នឹងនំាឲ្យបាត់្រង់នវជ្ជ្រ�ិ្តរា្់រពាន់ នាក់ពើ មន្ើរនពទ្យ និងគលៃើនិក—
ជាកដនលៃងពួកនគមានតបមរូវការ ន�ើយនំាឱ្យពួកនគនៅន វ្ាើការ ខាងការយិ្ិ្រនតយ្យនៅគលៃើនិកលាងឈា
ម ដដលពួកនគ មិនមានតបមរូវការ។ សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 ន វ្ាើឱ្យមានកងវាោះខាតបគរូនពទ្យកាន់ដត ្្ងន់ ្្ងរ 
ន�ើយន វ្ាើឱ្យនយើងទំ្ ងអស់រនា រង់ចំាជួ្របគរូនពទ្យកាន់ដតយូរ។” 

• ពលរែឋាដែលជាអនាកជំងឺលាងឈាម អង្គការតសូ៊មតិអនាកជំងឺមួយ ដែលតំណាងឲ្យអនាកជំងឺ 
28.000 នាក់៖ “សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 គំរាមកំដ�ងដល់ការទទួលបាន ការដ្ទំ្ 
ន វ្ាើឱ្យអនាកជំងឺលាង ឈាមមានហានិភ័យថនការស្លៃ ្់រកាន់ដតខ្ពស់នោយស្រខកខាន ការ 
ពយាបាល។” 

• NAACP CALIFORNIA៖ “ជំងឺតំរងននាម្រ៉ាោះពាល់នោយមិននសមើភាពរនា ដល់
មន៉ស្ស មានព�៌សម្រ៉។ សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 ្រ៉ាោះពាល់អនាកជំងឺជនជាតិភាគតិច 
និងអនាកនៅស�គមន៍ដដលជួ្រការលំបាក ខាលៃំ ងជាងនគ្ំរ្៉ត។” 

• គណៈកមា្ម ធិការការពារអនាក្រង់ពន្ធ California ៖ “សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 នឹង្រនងកើនការចំ
ណាយនលើការដ្ទំ្ស៉ខភាពចំនួន 320,000,000 ដ៉លាលៃ រ ជានរៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ការនកើនន�ើងដ៏
នលើសល៉្រននោះនឹង្រ៉ាោះពាល់ដល់ពលរដ្ឋ California ដដលកំព៉ងជួ្រការលំបាកដ្នាក�ិរញ្ញវតថែ៉រចួ
នៅន�ើយននាោះ។” 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 មិនសមណេតុផលណេ 

អនាកជំងឺលាងឈាមមានា ក់ៗស្ិតណៅណបកាមការដែទំារ្រស់បគរូណពេ្យតំរងណនាមផ្ទា ល់ខួ្នរចួណៅណេើយ។ 
ណេើយការពយាបាលលាងឈាមបតរូវបានណធវើណ�ើងណោយគិលានុ្រោឋា យិកា និងអនាក្រណចចេកណេស 
ដែលេេួលការ្រណ្តុ ះ ្រណា្ត ល ពិណសស ។ ណលើសពើណនះ រោឋា ភិបាលសេព័ន្ធ និងរែឋា 
ណចញ្រេ្រញ្ញត្តិ យ៉ា ងេូលំេូលាយណៅណលើគ្ើនិកលាងឈាម និងគ្ើនិកណៅ California ដែលណធវើ 
បានល្អប្រណសើរជាងរែឋាែទេណេៀតកនាុងគុណភាពគ្ើនិក។ 

ចូលរមួជាមួយណវជ្ជ្រណិ្ត គិលានុ្រោឋា យិកា អនាកតសូ៊មតិយុត្តិធម៌សង្គម និងអនាកជំងឺ៖ 
្រែិណសធមិនរំបេសំណណើ ប្រជាមតិ 23!
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MARKETA HOUSKOVA, DNP RN, នាយក ប្រតិ្រត្តិ 
សមាគមគិលានុ្រ្បោឋា យិកាអាណមរកិ\California 

DEWAYNE COX អនាកជំងឺលាងតំរងណនាម 

PETER N. BRETAN, MD ប្រធាន 
សមាគមណវជ្ជសាបស្តរែឋា California

ការផ្លៃ ស់្រតាូរដដលអាចជួយសន្ងារ ោះអាយ៉ជើវតិ សបមា្់រអនាកជំងឺលាងឈាម
ជាណរៀងរាល់្រើែងកនាុងមួយសប្្ត េ៍ ប្រជាជនរែឋា California ចំនួន 80,000 នាក់ដែលមានជំងឺតំរ
ងណនាមែំណាក់កាលចុងណបកាយណៅមជ្ឈមណ្លមួយកនាុងចំណនាមជាង 600 មជ្ឈមណ្លលាងឈា 
មឯកជនណៅ កនាុង រែឋាដែល ពួកណគចំណាយណពល្រើ ណៅ្ួរនណមា៉ា ង ភា្ជ ្់រ ណៅនឹងមា៉ា សុើនដែល្ូរម 
ឈាមរ្រស់ពួកណគណចញ រចួលាងសំអាតវា ណេើយ្រញ្ជូនវាណៅកនាុងខួ្ន រ្រស់ ពួកណគ វញិ។ 
ការលាងឈាម គឺជាអវើដែលណធវើឱ្យពួកណគ្រន្តមានជើវតិ ណេើយពួកណគ បតរូ វដត្រន្តការពយាបាលណពញមួ
យជើវតិរ្រស់ពួកណគ ឬរេូតទាល់ដតណគ េេួលបានការវះកាត់្រ្តូរ តំរងណនាម។
ណោយសារដតជើវតិរ្រស់្រង្រ្អូនណៅរែឋា California ទំាងណនះ ពឹងដផ្អក យ៉ា ងខំ្្ងណៅណលើការលា
ងឈាមដែលបតរូវបានណធវើណ�ើងទំាងប្រក្រណោយសុវត្ិភាព និងប្រសិេ្ធិភាព ណយើងផ្តល់ការរំបេ 
យ៉ា ងណពញេំេឹងរ្រស់ណយើងែល់ ចបា្់រការពារអាយ៉ជើវតិ អនាកជំងឺលាងឈាម ដែល ជាការផ្តួចណផ្តើម
ដែលនឹងណលចណ�ើងណលើសនឹ្កណ ន្ា ត ណៅទែងៃេើ 3 ដខវចិ្ិកា ។ គំនិតផ្តួចណផ្តើមណនះនឹងណធវើឱ្យប្រណសើរណ�ើង
នូវការយល់ែឹងេូណៅចំណពាះការពយាបាលណោយការលាងឈាម ដែលនឹងការពារមនុស្សដែលងាយរ
ងណបរះខ្ងដផនាកណវជ្ជសាបស្តមួយចំនួនណៅកនាុងសង្គមរ្រស់ណយើង។
គំនិតផ្តួចណផ្តើមណនះ នឹងណធវើណរឿងធំៗចំនួន្ួរន៖
ទើមួយ វាតបមរូវណអាយបគរូណពេ្យ ឬអនាកជំនាញគិ លានុ្រ្បោឋា យិកា ស្ិតណៅកនាុងគ្ើនិករាល់ណពល
ដែលអនាកជំងឺកំពុងេេួលការពយាបាលដែល្រចចេុ្រ្បននាណនះមិនទាន់បតរូវបានតបមរូវណៅណ�ើយណេ។ 
ការលាងឈាម គឺជាែំណណើ ការែ៏ណបរះថ្នា ក់មួយ ណេើយប្រសិនណ្រើមានអវើមិនប្របកតើ បគរូណពេ្យ ឬគិលា
នុ្រោឋា យិកាដែលមានការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លខ្ពស់គួរដតណៅដក្បរ។
ទើពើរ អនាកជំងឺលាងឈាមគឺងាយនឹងមានការឆ្ងណរាគពើការពយាបាលដែលអាចនំាឱ្យមានជំងឺធងៃន់ធងៃរ 
ឬរេូតែល់ស្ា្់រ។ គំនិតផ្តួចណផ្តើមណនះតបមរូវណអាយគ្ើនិករាយការណ៍ពើេិននាន័យបតឹមបតរូវស្តើពើការឆ្ង
ណរាគណៅកាន់រោឋា ភិបាលថ្នា ក់រែឋា និងសេព័ន្ធ ែូណចនាះ្រញ្ហា អាចបតរូវបានរកណ�ើញនិងណោះបសាយណែើ
ម្បើការពារអនាកជំងឺ។
ទើ្រើ ែូចជាមនទាើរដែទំាសុខភាពែទេដែលជួយសណ្ងា្គ ះជើវតិមនុស្សដែរ ការផ្តួចណផ្តើមណនះនិយយ 
ថ្សាជើវកម្មលាងឈាម មិនអាច្ិរេ គ្ើនិក ឬកាត់្រនយ្ណសវាកម្មរ្រស់ពួកណគបាន
ណេ ណលើកដលងដតមាន ការយល់ បពម ពើរែឋា។ ណនះក៏បតរូវបានរចនាណ�ើងណែើម្បើការពារអនាកជំងឺ 

ជាពិណសសអនាក ណៅតាម សេគមន៍ជន្រេ ណែើម្បើណធវើឱ្យបបាកែថ្ពួកណគេេួលបានការពយាបាល 
លាងឈាម និងណែើម្បើ្រញ្ឈ្់រសាជើវកម្ម លាង ឈាមបកេមពើការណប្រើបបាស់ការ្ិរេណែើម្បើ្រណងកើនការ
ចំណនញរ្រស់ពួកណគ។
ទើ្ួរន វាហាមឃាត់គ្ើនិកមិនឱ្យណធវើ ការណរ ើសណអើងចំណពាះអនាកជំងឺណោ យសារ 
ដតប្រណភេធានារា៉ា្់ររងដែលពួកណគមាន ណេើយវាការពារអនាកជំងឺ ណៅបគ្់រគ្ើនិកទំាងអស់។ មិន
ថ្ពួកណគស្ិតណៅកនាុងតំ្រន់អនាកមាន ឬ បកើបកជន្រេ ដស្បកណ ្្ម  ឬដស្បកណតានា តណេ គ្ើនិកទំាងអ
ស់នឹងតបមរូវឱ្យមានបគរូណពេ្យ ឬគិលានុ្រ្បោឋា យិការជំនាញណៅនឹងកដន្ង គ្ើនិកទំាងអស់នឹងបតរូវ 
រាយការណ៍ ពើអបតាឆ្ងរ្រស់ពួកណគណៅកាន់រោឋា ភិបាលថ្នា ក់រែឋា និងរសេព័ន្ធ ណេើយសាជើវកម្ម 
លាងឈាមទំាងអស់ នឹងបតរូវបានវហាមឃាត់មិនឱ្យណរ ើសណអើងអនាកជំងឺណោយសារដតប្រណភេធានារា៉ា្់រ
រងដែលពួកណគមាន ណនាះណេ។
កំុសា្ត ្់រណៅណពលឧសសាេកម្មលាងឈាម អះអាងថ្ការផ្តួចណផ្តើមណនះ 
នឹង្រណងកើត្រនទាុកចំណាយែ្មើណ�ើង ឬនិយយថ្អនាកជំងឺនឹងអាចជួ្រអន្តរាយ ឬអះអាងថ្វានឹង
ណធវើឲ្យមានភាពកងវះណវជ្ជ្រណិ្ត - េ�ហាើករណ៍ដក្ងក្ាយទំាងណនាះ បរន់ដតបតរូ វបានណរៀ្រចំណ�ើង 
ណែើម្បើណប្រើបបាស់អនាកជំងឺ និងណប្រើស្ានភាពទនការរាតតបាត ឆ្ងវើរសុកូរ ៉ាណូាណនះ ជាវធិើសាបស្ត្ំរភ័យ 
កនាុងយុេ្ធនាការេំនាក់េំនងសាធារណៈដែលមិនណសា្ម ះបតង់រ្រស់ពួកណគ្រ៉ាុណណាណ ះ។ ការពិតគឺថ្ 
សាជើវកម្មទំាងណនះ អាចណធវើការផ្្ស់្រ្តូរទំាងណនះបានយ៉ា ង ងាយបសរួល ណេើយណៅដតអាចរកចំណូល
បានរា្់ររយលានែុល្ារ 
កនាុង្មយួ ន្ាំ ណោយមិនណធវើឱ្យរខំ្នែល់ប្រព័ន្ធដែទំាសុខភាពរ្រស់ណយើងណ�ើយ។
សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹងណធវើការផ្្ស់្រ្តូរ ដែលណយើងបតរូវការ ណែើម្បើការពារ 
អនាកជំងឺលាងឈាមយ៉ា ងពិតបបាកែ។ ណយើងសូមជបម រុញឱ្យណលាកអនាកណបាះណ ន្ា តរំបេ!

MEGALLAN HANDFORD គិលានុ្រោឋា យិកាដផនាកលាងឈាមដែលចុះ្រញ្ជើ 
គ្រ្ូ ង្វា ល WILLIAM D. SMART, JR.
សននាិសើេថ្នា ក់ែឹកនំាអនាកកាន់សាសនាបគិស្តភាគខ្ងត្ូបង California

CARMEN CARTAGENA អនាកជំងឺលាងឈាម
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បបងកើ្្តម រូវការរែ្ឋសតរាប់មន្ើរពយាបាលលាងឈាមតាម្តមងបោម ។  
្តម រូវឲ្យរានអ្នកជោំញបវជ្ជសាតស្តបៅនរឹងកដនង្ ។  
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★  អំណះអំណាងទ្រឆំាងសំណណើ ទ្រជាមត ិ23  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធណៅណ�ើអំណះអំណាងទ្រឆំាងសំណណើ ទ្រជាមត ិ23  ★

សារជើវកម្មលាងឈាមចង់ការពាផលប្រណយជន៍រ្រស់ពួកណគ 

កនាុង ន្ាំ  2018 ណនះឧសសាេកម្មលាងឈាម ណៅ California បានចំណាយជាកំណត់បតា ខ្ពស់្ំរផុត 
$11O លាន  ណែើម្បើយកឈនាះ ការផ្តួចណផ្តើមមួយណែើម្បើដកលំអលក្ខខណ្កនាុងគ្ើនិកលាងឈាម 
និងការពារអនាកជំងឺពើ ការ្រង់វកិកយ្័របតដែលបតរូវបាន្ំរណបា៉ា ង។ 

ណេតុអវើបានជាពួកណគចំណាយណបចើនដ្រ្រណនះ? នដើម្ើការពារបបាក់ចំននញ 468 លានដ៉លាលៃ រ 
ដ៏នបចើនសនឹ្ករ្រស់ពួកនគ នៅរដ្ឋ California កនាង៉ឆ្នាំ  2018។ 

ចំណពាះអនាកជំងឺ ការលាងឈាម គឺជាការសណ្ងា្គ ះជើវតិ។ ្រ៉ាុដន្តចំណពាះអនាកប្រតិ្រត្តិកនាុងឧសសាេក
ម្ម វាជាអនាករកលុយែ៏ណបចើន ែូណចនាះពួកណគបានរកណធវើវាម្តងណេៀតណេើយ ដែល្រងកការភ័យខ្្ចណោយ 
គំរាមកំដេង្ិរេគ្ើនិក ប្រសិនណ្រើសំណណើ ប្រជាមតិ 23 អនុម័តណេើយពួកណគបតរូវេេួលខុសបតរូវចំ
ណពាះស្តង់ោរខ្ពស់ណនាះ។ ជាែ្មើម្តងណេៀត ពួកណគកំពុងណប្រើអនាកជំងឺលាងឈាមដែលមានជំងឺយ៉ា ងធងៃន់ធងៃ
រណែើម្បើការពារផលប្រណយជន៍ និងបបាក់ដខរា្់រលានែុល្ាររ្រស់ពួកណគ។ 

ពួកណគអះអាងទំាងមានកំេុស ថ្ការផ្តួចណផ្តើមណនះនឹងណធវើឱ្យពួកណគចំណាយលុយយ៉ា ងណបចើន នោយ 
ដ្អែកនៅនលើការសិកសាដ៏គួរឱ្យសង្័សយ “មួយ ដដលពួកនគ” បាននចញថ ល្ៃនៅនលើ។ 

ពួកណគអះអាងថ្បគរូណពេ្យប្រ្ំងនឹងវា ្រ៉ា៉ដនតាបគរូនពទ្យជានបចើនកនាង៉ចំនណាមពួកនគន្រើកបបាក់ដខ
នៅនលើវា។ 

ពួកណគនិយយថ្វានឹង្រណា្ត លឱ្យមានកងវះខ្តបគរូណពេ្យនិង្រនទា្់រសណ្ងា្គ ះ្រនាទា ន់ចណង្អៀត ្រ៉ា៉ដនតាបគរូនពទ្យ
តំរងននាមមិនន វ្ាើការនៅកនាង៉ ្រន្្់រសន្ងារ ោះ្រន្ាន់ នទ។ 

ពួកណគនិយយថ្គ្ើនិកលាងឈាមមានការបគ្់របគងកំរតិខ្ពស់រចួណៅណេើយ ្រ៉ា៉ដនតាពួកនគប្រ
ឈមនឹងការន វ្ាើអ្ិការកិច្ចតិចជាងម�្លស៉ខភាពដថទនទៀត ន�ើយសូម្ើដតដូនចានា ោះក៏នោយ 
កងវាោះខាតជានរឿយៗបតរូវបានរកន�ើញ។
សំណណើ ប្រជាមតិ 23 ណធវើការដកលំអណោយ សមណេតុសមផល ណែើម្បើការពារអាយុជើវតិ អនាកជំងឺ 
ែូចជាការមាន ណវជ្ជ្រណិ្តណៅប្រចំាការ ណែើម្បើណោះបសាយជាមួយនឹងភាពអាសននា ដែលតបមរូវឱ្យ
មជ្ឈមណ្លរាយការណ៍ពើេិននាន័យ ទនការឆ្ងណមណរាគការ្រញ្ឈ្់រការណរ ើសណអើងប្រ្ំង នឹងអនាកជំងឺ 
មួយ ចំនួនណោយដផ្អកណលើប្រណភេធានារា៉ា្់ររងដែលពួកណគមាន និង ការតបមរូវឱ្យរែឋា ណធវើការយល់ 
បពមណលើការ្ិរេគ្ើនិក ែូណចនាះអនាកជំងឺមិនបតរូវបានេុកណចាល ណោយរ្ម នការពយាបាលណ�ើយ។ 

ម្តងនិងចុងណបកាយ ពលរែឋា California  អាចការពារអនាកជំងឺលាងឈាមដែលងាយខូចរងណបរះណោ
យការណបាះណ ន្ា ត Yes0nProp23.com។ 

EMANUEL GONZALES អនាក្រណចចេកណេសខ្ងលាងឈាម 
គ្រ្ូ ង្វា ល WILLIAM D. SMART, JR. 
សននាិសើេថ្នា ក់ែឹកនំាអនាកកាន់សាសនាបគិស្ត California ភាគខ្ងត្ូបង 

ROBERT VILLANUEVA អនាកជំងឺលាងឈាម

គិលានុ្រ្បោឋា ក ណវជ្ជ្រណិ្ត និង អនាកជំងឺ ជំរញុណអាយមានការ្រែិណសធសំណណើ  ប្រជាមតិ 23 ដែល
ជាសំណណើ ការលាងឈាមប្រក្រណោយណបរះថ្នា ក់ និងចំណាយណបចើន—

ពលរែឋា California ជិត 80.000 នាក់ដែលមានជំងឺខូចតំរងណនាម េេួលការពយាបាលណោយ  
ការលាងឈាម្រើទែងៃ កនាុងមួយសប្្ត េ៍ណែើម្បើ្រន្តជើវតិរស់ណៅ។ ការពយាបាលលាងឈាម 
ណែើរតួនាេើែូចជាតបមងណនាម ណោយការយក ជាតិ ពុ លណចញពើរាងកាយ។ 
ការខកខ្នការពយាបាលដតមួយែង ្រណងកើនហានិភ័យសបមា ្់រ អនាកជំងឺែល់ស្ា្់រ ែល់ណៅ 30 %។ 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 ណធវើឱ្យអន្តរាយយ៉ា ងធងៃន់ធងៃរែល់សិេ្ធិេេួល បានការដែទំាសបមា្់រពលរែឋា 
California រា្់រមឺុននាក់ដែលបតរូវការការលាងឈាមណែើម្បើរស់ណៅ។ ណនាះណេើយជាមូលណេតុដែលសមាគ
មគិលានុ្រោឋា យិកាអាណមរចិ\California សមាគមណវជ្ជសាបស្តរែឋា California និងអនាកតសូ៊មតិរ្រស់អនាកជំ
ងឺប្រ្ំងសំណណើ ប្រជាមតិ 23។ 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹង្រណា្ត លឲ្យគ្ើនិកលាងឈាមកនាុងសេគមន៍កាត់្រនយ្ណសវាកម្ម 
និង្ិរេទាវ រ - ដែលណធវើ្រ៉ាះពាល់ែល់អាយុជើវតិរ្រស់មនុស្ស ជាណបចើន 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹង្រង្ខំឲ្យគ្ើនិកលាងឈាមបតរូវមានបគរូណពេ្យ ណៅនឹងកដន្ងបគ្់រណពល ណទាះ
្រើពួកណគមិនណមើលដែអនាកជំងឺក៏ណោយ។ អនាកជំងឺលាងឈាមនើមួយៗស្ិតណៅណបកាមការណមើលដែរ្រ
ស់បគរូណពេ្យតំរងណនាមផ្ទា ល់ខួ្នរ្រស់ពួកណគរចួណៅណេើយ ណេើយការពយាបាលណោយការលាងឈាមត្
រវូបានណធវើណ�ើងណោយគិលានុ្រោឋា យិកា និងអនាក្រណចចេកណេស ដែលមានជំនាញខ្ងលាងឈាម។ 

ការោក់្រញ្ញត្តិការយិធិ្រណតយ្យដែលរ្ម នប្រណយជន៍ដ្រ្រណនះ នឹង្រណងកើន្រនទាុកចំណាយគ្ើនិករា្់ររ
យលានកនាុងមួយ ន្ាំ  ដែលណធវើឱ្យពាក់កណា្ត លទនគ្ើនិក ទំាងអស់ប្រឈមនឹងការ្ិរេទាវ រ។ 

“សំណណើ ប្រជាមតិ 23 កាត់្រនយ្យ៉ា ងណបរះថ្នា ក់នូវការេេួលបានការដែទំា ដែលណធវើឱ្យអនាកជំងឺលា
ងឈាមជួ្រហានិភ័យធងៃន់ធងៃរ។”—Marketa Houskova, នវជ្ជ្រ�ិ្តថន គិលាន៉្រោ្ឋ យិកាច៉ោះកមម 
សិកសា, RN, សមាគមគិលាន៉្រោ្ឋ យិកាអានមរកិ\California 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹងណធវើឲ្យមានការខវះខ្តបគរូណពេ្យកាន់ដតណបចើនណៅ និង្រណា្ត លឲ្យមាន 
 ការកកសទាះ ណៅ្រនទា្់រសណ្ងា្គ ះ្រនាទា ន់ 

“សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹងណធវើឲ្យបាត់ណវជ្ជ្រណិ្តរា្់រពាន់នាក់ពើមនទាើរណពេ្យ និងគ្ើនិកដែលពួកណគបតរូ
វការជាចំាបាច់ ណេើយោក់ពួកណគឱ្យ ណៅណធវើការខ្ងការយិធិ្រណតយ្យណៅគ្ើនិកលាងឈាមដែលពួ
កណគមានមិនមានតបមរូវការ។ ណនះមិនដមនជាណពលណវលាដែលណធវើឱ្យកងវះខ្តបគរូណពេ្យរ្រស់ណយើងកា
ន់ដតធងៃន់ធងៃរណនាះណេ។”—នលាក្រ�ិ្ត Peter N. Bretan, MD ប្រធាន, សមាគមនវជ្ជស្បសតារដ្ឋ 
California 

ណវជ្ជ្រណិ្ត្រនទា្់រសណ្ងា្គ ះ្រនាទា ន់ប្រ្ំងយ៉ា ងោច់ខ្តណលើសំណណើ ប្រជាមតិ 23។ វានឹង្រង្ខំឱ្យ 
គ្ើនិក លាងឈាម្ិរេទាវ រ —្រញ្ជូនអនាកជំងឺដែលងាយ រងណបរះ រា្់រមឺុន 
នាក់ណៅ្រនទា្់រសណ្ងា្គ ះ្រនាទា ន់ ្រណងកើត ការរង់ចំាយូរជាង ណនះ និងកាត់្រនយ្សមតភ្ាពកនាុងការេ្់រេ
ល់នឹងភាពអាសននាធងៃន់ធងៃរ។ 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹង្រណងកើនការចំណាយណលើការដែទំាសុខភាពរា្់ររយលានែុល្ារ 
ណយងតាមការសិកសារ្រស់បក រុមបសាវបជាវ Berkeley សំណណើ ប្រជាមតិ 23 
នឹង្រណងកើនទែ្ដែទំាសុខភាពចំនួន 320 លានែុល្ារ ជាណរៀងរាល់ ន្ាំ ។ ការណកើនណ�ើងែ៏ណលើស
ល្់រណនះនឹងណធវើឱ្យខូចខ្តជាពិណសស ណៅណពលដែល ពលរែឋា California ជាណបចើនជួ្រ្រញ្ហា  
ដផនាកេិរញ្ញវត្ុ។ 

គ្ើនិកលាងឈាម បតរូវបានបតរួតពិនិត្យណោយយកចិត្តេុកោក់្ំរផុត និងផ្តល់នូវការដែទំាដែលប្រក
្រគុណភាពខ្ពស់។ 

រោឋា ភិបាលសេព័ន្ធ និងរែឋាបគ្់របគង្រេ្រញ្ញត្តិយ៉ា ងេូលំេូលាយចំណពាះ គ្ើនិកលាងឈាម។ ណយង
តាមមជ្ឈមណ្លសេព័ន្ធសបមា្់រណសវាកម្ម Medicare និង Medicaid គ្ើនិក លាងឈាម 
ណវជ្ជសាបស្តរែឋា California ណធវើបានល្អប្រណសើរ ជាងរែឋាែទេណេៀត ទំាងគុណភាពគ្ើនិក និងការណពញ 
ចិត្តរ្រស់អនាកជំងឺ។ 

“អនាកជំងឺេឹកណនាមដផ្អមទំាងអស់ ស្ិតណៅណបកាមការ ដែទំា ពើបគរូណពេ្យជំនាញខ្ងតំរងណនាម 
ណេើយការពយាបាល ណោយការលាង ឈាម បតរូវបានបគ្់របគង ណោយគិលានុ្រោឋា យិកានិងអនាក្រណចចេ
កណេស ដែលេេួលការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លពិណសស ។ វាមិនសមណេតុផលណេដែលតបមរូវឱ្យមានអនាករែឋា
បាលបគរូណពេ្យណៅប្រចំាការណពញ ណមា៉ា ង ណៅនឹងកដន្ង។”—នវជ្ជ្រ�ិ្ត Jeffrey A. Perlmutter, 
MD, ប្រធាន, ប្រធានសមាគមបគរូនពទ្យតំរងននាម ដដល តំណាងឱ្យបគរូនពទ្យដ្នាក តំរងននាមចំនួន 
3,500 នាក់ 

ការ្ំរពានផលប្រណយជន៍ពិណសស មួយណេៀត ណលើប្រព័ន្ធភាពផ្តួចណផ្តើមរ្រស់ណយើង 

បក រុមែដែលណនាះ ដែលផ្សពវផសាយសំណណើ ប្រជាមតិ 23 បានចំណាយបបាក់ 20,000,000 
ែុល្ារ កនាុ ងការណបាះណ ន្ា តកាល ណលើ កមុន ដែលជំរញុឱ្យមានវធិានការណ៍បសណែៀងរនា ណនះដែល 
អនាកណបាះណ ន្ា ត បាន្រែិណសធ។ ពួកណគបាន្រងាហា ញវាម្តងណេៀតណេើយ ណោយជំរញុឱ្យមានសំណណើ  
ប្រជាមតិ ណលើការពយាបាលលាងឈាម ែ៏ណបរះថ្នា ក់មួយណេៀត។ 

ណវជ្ជ្រណិ្ត គិលានុ្រ្បោឋា យិកា និងអនាកតសូ៊មតិអនាកជំងឺ ៖ ្រែិណសធមិនរំបេសំណណើ ប្រជាមតិ 23។ 

• សមាគមគិលានុ្រ្បោឋា យិកាអាណមរកិ\California • សមាគមណវជ្ជសាបស្តរែឋា California 
• សម្ព័ន្ធរ្ួររមួជំងឺរា៉ាំ ទរ ៉ា • NAACP California • សមាគមជំងឺេឹកណនាមដផ្អមជនជាតិឡាេើន 
• សម្ព័ន្ធនារើអតើតយុេ្ធជន • វេិយាស្ានសុខភាពជនជាតិភាគតិច 

www.NoProposition23.com 

MARKETA HOUSKOVA, DNP, RN, នាយកប្រតិ្រត្តិ
សមាគមគិលានុ្រ្បោឋា យិកាអាណមរកិ\California 

LETICIA PEREZ អនាកជំងឺលាងឈាមតំរងណនាម 

PETER N. BRETAN, MD, ប្រធាន 
សមាគមណវជ្ជសាបស្តរែឋា California
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ចំ្ណងធជើង នតិងធសច្ក្ើសធងខេបជាផ្លូវការ ធរៀបចំ្ធោយអគ្គធមធាវ ី

ោវតា
អាជើវកម្្ម បមលូល នតិងធ្បើ្រាស់ទតិន្នន័យអ្នកធ្បើ្រាស់
អា�ើវកម្មបបមូលទិន្នន័យអំពើអ្នកជបបើបរាេ់ពើបបភពជ្សេងៗគ្្ន ។ 
ទំាងជនះរមួមាន (1) បបភពសាធារណៈ (2) អ្នកជបបើបរាេ់ខួ្នឯង (ដូ
ចជាជពលអ្នកជបបើបរាេ់បជងកើតគណនើ) ឬ (3) អា�ើវកម្មជ្សេងជទៀត 
(ដូចជាតាមរយៈការទិញទិន្នន័យ) ។ អា�ើវកម្មជបបើទិន្នន័យតា
មវធិើជ្សេងៗគ្្ន  ដូចជាជធវើឱ្យការលក់ ឬជេវាកម្មអតិថិ�ន រាន
កាន់តតល្អបបជេើរជ�ើង។ អា�ើវកម្មក៏អាចជបបើទិន្នន័យជដើម ើ្្្ល់
ជេវាកម្មដល់អា�ើវកម្មជ្សេងជទៀត្ងតដរ។ ឧទាហរណ៍ បក រុមហុ៊
នអុើនធឺណិតមួយចំនួន្្ល់ជេវាកម្មឥតគិតថថ្ និងបបមូលទិន្ន
ន័យពើអ្នកជបបើបរាេ់តដលជបបើវា។ បន្ទា ប់មក បក រុមហុ៊នទំាងជនះ 
ជបបើទិន្នន័យជដើម ើ្កំណត់ជគ្លជៅ ការ្សេពវ ្សាយជៅកាន់
អ្នកជបបើបរាេ់េបមាប់អា�ើវកម្មជ្សេងជទៀត។ ចុងបញ្ចប់ អា�ើ
វកម្មជពលខ្ះជបបើទិន្នន័យជដើម ើ្ជធវើការពយាករណ៍អំពើទេសេនៈ 
និងចំណូលចិត្របេ់អ្នកជបបើបរាេ់ (ដូចជារជបៀបរេ់ជៅរបេ់ពួកជគ)។ 

អាជើវកម្មជាកល់ាក់្ ត រូវតតបំធពញតាមលកខេខណ្ឌ ឯកជនភាព
ទតិន្នន័យអ្នកធ្បើ្រាស់
ជៅជបកាមចបាប់របេ់រដ្ឋ អា�ើវកម្មជាក់លាក់តដលបបតិបតិ្ការជៅរដ្ឋ 
California និងបបមូលទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន បតរូវតតបំជពញតាមលកខេខណ្ឌ  
ភាពឯក�នទិន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់។ (ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នរមួមានព័ត៌មាន
ដូចជាជ ្្ម ះ េកម្មភាពអិុនធឺណិត ឬការទិញ និងការពយាករណ៍អំពើអ្នក
ជបបើបរាេ់។) អា�ើវកម្មទំាងជនះជាទូជៅ (1) រកចំណូលរានជបចើនជាង 25 
លានដុល្ារ ជាបរាក់ចំណូលបបចំាឆ្្នំ ។ (2) ទិញ លក់ ឬតចកចាយទិន្នន័យ 
ផ្ទា ល់ខួ្ន របេ់អ្នកជបបើបរាេ់ បក រុមបគរួសារ ឬឧបករណ៍ចំនួន 
50,000 ឬជបចើនជាង ជនះជាជរៀងរាល់ឆ្្នំ  ឬ (3) រករាន 50 ភាគរយ 
ឬជបចើនជាងជនះ ថនបរាក់ចំណូលបបចំាឆ្្នំ ពើការលក់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន។ 

ជាពិជេេ អា�ើវកម្មទំាងជនះបតរូវតត៖
• ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើ្រាស់អំពើការ្រមូលទិន្នន័យ។  
អា�ើវកម្មជាទូជៅបតរូវតតបរាប់អ្នកជបបើបរាេ់ 
បបេិនជបើពួកជគបបមូល ឬលក់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន។ ពួកជគក៏បតរូ
វតតបរាប់អតិថិ�នពើរជបៀបតដលពួកជគនឹងជបបើបរាេ់ទិន្នន័យ។

• អនុញ្ញា តអ្នកជបបើបរាេ់ជដើម ើ្៖(1)ការពារអា�ើវកម្មន្ន្មិនឲ្យតចក
រតំលកព័ត៌មានផ្ទា ល់ខួ្ន(2)តកតបបព័ត៌មានផ្ទា ល់ខួ្នតដលមិនបតឹមត្
រវូជហើយ(3)ដាក់កបមិតការជបបើបរាេ់របេ់អា�ើវកម្មទំាងជន្ះចំជពាះ
“ព័ត៌មានផ្ទា ល់ខួ្នតដលរជេើប”—រាប់បញ្ចូលទំាងទើតំាងភូមិសាបេជ្ា
ក់តេង្ពូ�សាេន៍ជាតិពន្ធនិងព័ត៌មានេុខភាព។

• បជងកើតទើភា្ន ក់ងាររដ្ឋការពារឯក�នភាពCalifornia
ជដើម ើ្ពបងឹងបតនថែមនិងអនុវត្ចបាប់ឯក�នភាពរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់
ជហើយជធវើការផ្កពិន័យន្ន្។

• ផ្្េ់បូ្រលកខេណៈវនិិច្័យេបមាប់អា�ើវកម្មតដលបតរូវជគ្រពតាមចបា
ប់ជនះ។

• ហាមឃាត់ការរកសាទុករបេ់អា�ើវកម្មន្ន្នូវព័ត៌មានផ្ទា ល់ខួ្នមិនឲ្យ
មានរយៈជពលជលើេពើការចំារាច់េមជហតុេម្លជ�ើយ។

• ដាក់ពិន័យមួយគុណជាបើចំជពាះការរជំលាភបំពានន្ន្ទាក់ទងនឹងអ្ន
កជបបើបរាេ់ជបកាមអាយុ16ឆ្្នំ ។

• អនុញ្ញា តឲ្យមានការដាក់ជទាេរដ្ឋប្ជវណើ េបមាប់ជចារកម្មនូវព័ត៌មាន
ចូលជបបើបរាេ់ដូចរានបញ្ជា ក់។

ធសច្ក្ើសធងខេបននការរា៉ា ន់្បមាណរបស់អ្នកវភិាគច្បាប់ស្ើពើ
ផលប៉ាះពាល់ោរធពើពន្ធរបស់រដ្ឋនតិងរោ្ឋ ភតិរាលមលូលោ្ឋ ន ៖
• បជងកើនការចំណាយរដ្ឋយ៉ា ងតិច$10លានដុល្ារជរៀងរាល់ឆ្្នំ 
េបមាប់ទើភា្ន ក់ងាររដ្ឋថ្មើជដើម ើ្បតរួតពិនិត្យនិងអនុវត្ចបាប់ឯក�ន
ភាពរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់។

• បជងកើនការចំណាយរដ្ឋទំនងជាមិនជលើេពើជបកាមលាន
ដុល្ារជរៀងរាល់ឆ្្នំ េបមាប់ការបជងកើនទំហំការពារពបងឹង
វេ័ិយតុលាការនិងបកេួងយុតិ្ធម៌។ការចំណាយខ្ះ
ឬទំាងអេ់នឹងបតរូវទូទាត់ជដាយការផ្កពិន័យ
តដលបបមូលរានតាមរយៈការរជំលាភ
ជលើចបាប់ឯក�នភាពរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់។

• ្លប៉ាះពាល់តដលមិនដឹងមកជលើបរាក់ចំណូលពន្ធ
រដ្ឋនិងមូលដា្ឋ នជដាយសារ្លប៉ាះពាល់ជេដ្ឋកិច្ច
តដលបណ្ាលមកពើតបមរូវការថ្មើជនះមកជលើអា�ើវកម្មន្ន្ជដើម ើ្
ការពារទិន្នន័យរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់។

ការវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ

អត្ថរទននវធិានការបនះអាចរកប�ើញបៅបលើបេហទំព័ររដ្ឋបលខាធិការបៅ  
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

• អនុបោមតាមសិទិ្ឯកជនភាពទិន្នន័យផ្ទា ល់ខ្លួន។ ចបាប់
រដ្ឋ្្ល់�ូនអ្នកជបបើបរាេ់នូវេិទ្ធិជាក់លាក់តដលអា�ើវកម្មបតរូវ
ជគ្រពតាម។ ឧទាហរណ៍ អតិថិ�នអាចជេ្នើេំុររាយការណ៍ 
ឥតគិតថថ្ជលើ ទិន្នន័យ ផ្ទា ល់ ខួ្ន របេ់ពួកជគតដលបតរូវរា
នបបមូលឬលក់ជដាយអា�ើវកម្ម។ អ្នកជបបើបរាេ់ជាទូជៅក៏
អាចបរាប់អា�ើវកម្មឱ្យលុបទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់ពួកជគ្ង
តដរ (ដូចជាជ ្្ម ះ ឬថ្្ន ក់េិេសេ និងលទ្្ធ លការជធវើជតេ)្ ។ 
ចុងជបកាយ អ្នកជបបើបរាេ់អាចបរាប់អា�ើវកម្មមិនឲ្យលក់ទិន្ន
ន័យផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់ពួកជគ។ អា�ើវកម្មបតរូវតតបរាប់អ្នកជបបើបរា
េ់អំពើេិទ្ធិទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់ពួកជគ។ 

• មិន្រ្ពឹត្តចំបោះអ្នកប្រើ្រាស់ដដលប្រើសិទិ្ររស់ពលួកបេ 
ខុសគ្្ន ។ ឧទាហរណ៍ អា�ើវកម្មមិនអាចគិតថថ្ខុេៗគ្្ន  
ឬ្្ល់កបមិតជេវាកម្មខុេៗគ្្ន ដល់អ្នកជបបើបរាេ់
តដលជបបើេិទ្ធិទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់ពួកជគជ�ើយ។ 
ជទាះជាយ៉ា ងណាក៏ជដាយ អា�ើវកម្មអាចជលើកទឹកចិត្អ្នកជបបើប្
រាេ់ឱ្យអនុញ្ញា តឱ្យពួកជគបបមូល និងលក់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន 
ដូចជាតាមរយៈ ការ្្ល់ឱ្យ អតិថិ�ននូវការបង់បរាក់ 
ឬការបញ្ចុះតថម្។ 

អា�ើវកម្មអាចបបឈមនឹងការពិន័យរហូតដ
ល់ $2,500  ដុល្ារចំជពាះរាល់ការរជំលាភបំពាន 
ជលើលកខេខណ្ឌ ទំាងជនះ។ ការផ្កពិន័យជកើនជ�ើងដល់ 
$7,500 េបមាប់ការបំពានជដាយជចតន្។  
ការដាក់ពិន័យអាចបតរូវរានអនុវត្បបេិនជបើអា�ើវកម្មខកខានមិ
នរានជដាះបសាយការរជំលាភបំពានក្នុងរយៈជពល 30 ថថងៃបន្ទា ប់ 
ពើបតរូវរានជគបរាប់ អំពើការបំពានជន្ះ។ មានតតបកេួងយុតិ្ធម៌រដ្ឋ 
California (DOJ) ប៉ាុជណាណ ះ តដលអាច ដាក់ ការពិន័យ ទំាងជនះ។ 
បរាក់ចំណូលពើការពិន័យជាទូជៅបតរូវរានតមកល់ទុកជៅក្នុងមូលនិ
ធិឯក�នភាពអ្នកជបបើបរាេ់ (CPF) របេ់រដ្ឋ។ បរាក់ចំណូលរបេ់ 
CPF ជាដំបូងបតរូវតតជបបើ ជដើម ើ្ចំណាយ េបមាប់តុលាការកាត់ជេច
ក្ើរបេ់រដ្ឋ និងថថ្ចំណាយ DOJ ទាក់ទង នឹងចបាប់ឯក�នភាពជា
ក់លាក់របេ់អ្នកជបបើបរាេ់។ អង្គនើតិបញញាតិ្អាចតបងតចកមូលនិធិតដ
លជៅេល់េបមាប់ជគ្លបំណងជ្សេងៗជទៀត។ 

អាជើវកម្្ម ត រូវតតបំធពញតាមលកខេខណ្ឌ តបកធ្ាយទតិន្នន័យ
ការតបកធ្ាយទិន្នន័យជកើតជ�ើងជៅជពលមនុេសេចូលជបបើព័ត៌មាន
ដូចជាទិន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់ ជដាយគ្្ម នការអនុញ្ញា ត។ ចបាប់រដ្ឋត
បមរូវឱ្យអា�ើវកម្មចាត់វធិានការេមជហតុ្លជដើម ើ្ការពារទិន្នន័យ
អ្នកជបបើបរាេ់ ពើការតបកធ្ាយ។ អា�ើវកម្មក៏បតរូវតតបរាប់បបជា�ន្
ងតដរថ្ជតើទិន្នន័យរបេ់ពួកជគបតរូវរានចូលជបបើក្នុងការតបកធ្ាយ
ទិន្នន័យ។ ការតបកធ្ាយថនទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នជាក់លាក់អាចបណ្ា
លឱ្យមានការផ្កពិន័យពើ $100 ជៅ $750 េបមាប់អ្នកជបបើបរា
េ់មា្ន ក់ក្នុងមូយបពឹតិ្ការណ៍ ឬមួយសាថែ នភាពខូចខាតជាក់តេង្ - 
ណាមួយតដលធំជាង។ អ្នកជបបើបរាេ់តដលរង្លប៉ាះពាល់ពើការរំ
ជលាភបំពានតបបជនះអាចតេវងរកការបបមូលបរាក់ពិន័យទំាងជនះបប

េិនជបើអា�ើវកម្មខកខានមិនរានជដាះបសាយការបំពានជនះក្នុងរយៈ
ជពល 30 ថថងៃបន្ទា ប់ពើបតរូវរានជគបរាប់ឱ្យជធវើ។ DOJ ជាទូជៅក៏អាច
តេវងរកការពិន័យចំជពាះការតបកធ្ាយទិន្នន័យ្ងតដរ។ មួយចំនួន
ថនបរាក់ពិន័យទំាងជនះអាចបតរូវរានតមកល់ទុកជៅក្នុង CPF ។ 

DOJ ព្ងរឹងឯកជនភាពរបស់អ្នកធ្បើ្រាស់ 
នតិងច្បាប់រំធលាភបំពានទតិន្នន័យ
DOJ ពបងឹងឯក�នភាពរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់ និងការតបកធ្ាយ
ទិន្នន័យជដាយវធិើពើរយ៉ា ង។ ទើមួយ DOJ បជងកើតបទប្ញញាតិ្តដល
្្ល់ព័ត៌មានលម្អិតបតនថែមអំពើ រជបៀប តដលអា�ើវកម្ម និងអ្នកជបបើប្
រាេ់បតរូវតតជគ្រពចបាប់។ ឧទាហរណ៍ បទប្ញញាតិ្ទំាងជនះរមួបញ្ចូ
លទំាងវធិានេបមាប់រជបៀបតដលអា�ើវកម្មបតរូវជដាះបសាយេំជណើ
ជដើម ើ្មិនលក់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន។ ទើពើរ DOJ កាត់ជទាេឧបកិដ្ឋកម្ម 
(ដូចជាការលួចអត្េញ្ញា ណ) ឬដាក់ពាក្យបណឹ្ងជៅក្នុងតុលាការ
�ំនំុ�បមះរដ្ឋបបឆំ្ងនឹងអ្នកតដលរជំលាភចបាប់ទំាងជនះ។ 

ធសច្ក្ើធស្នើច្បាប់
េំជណើ  បបជា មតិ 24 (1) ផ្្េ់បូ្រចបាប់តដលមានបសាប់េ្ើពើឯ
ក�នភាព ទិន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់ (2) ្្ល់េិទ្ធិឯក�នដល់អ្នក
ជបបើបរាេ់ថ្មើ (3) ផ្្េ់បូ្រទណ្ឌ កម្មតដលមានបសាប់ និងដាក់កបមិតកា
រជបបើបរាេ់ថនចំណូលផ្កពិន័យជហើយ (4) បជងកើតទើភា្ន ក់ងាររដ្ឋថ្មើជដើ
ម ើ្បតរួតពិនិត្យ និងអនុវត្ចបាប់ ទិន្នន័យឯក�នរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់។ 
បបេិនជបើមានការយល់បពម ភាគជបចើនថនេំជណើ  បបជាមតិ
ជនះនឹងចូលជាធរមានជៅតខមករាឆ្្នំ  2023 ។ ត ្្នកខ្ះថនេំជណើ  
បបជាមតិជនះ ដូចជាការបជងកើតទើភា្ន ក់ងាររដ្ឋថ្មើ និងលកខេខណ្ឌ េបមាប់
ការអភិវឌ្ឍបទបញ្ជា ថ្មើនឹងចូលជាធរមានភ្ាមៗ។ 

ផ្្ស់ប្លូរច្បាប់ឯកជនភាពទតិន្នន័យអ្នកធ្បើ្រាស់តដលមាន
្ោប់
ផ្្ស់រ្តូរ្របេទអាជើវកម្មដដល្តរូវរំបពញតាមលក្ខខណ្ឌ ភាពឯក
ជនភាពទិន្នន័យ។ េំជណើ  បបជា មតិជនះផ្្េ់បូ្រថ្ជតើអា�ើវកម្មមួ
យណាបតរូវរានតបមរូវឲ្យបំជពញតាមលកខេខណ្ឌ 
ឯក�នភាពទិន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់។ ការផ្្េ់បូ្រទំាងជនះជា
ទូជៅនឹងកាត់បនថែយចំនួនអា�ើវកម្មតដលតបមរូវជអាយបំជពញ
តាមលកខេខណ្ឌ ទំាងជនះ។ ឧទាហរណ៍ តំរវូការឯក�នភាពទិ
ន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់បច្ចុប្ន្នអនុវត្ចំជពាះអា�ើវកម្មតដលទិញ 
លក់ ឬតចកចាយេបមាប់ជគ្លបំណងអា�ើវកម្មនូវទិន្នន័យ
ផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់អ្នកជបបើបរាេ់ បក រុមបគរួសារ និងឧបករណ៍ចំនួន 
50,000 ឬជបចើនជាងជនះជាជរៀងរាល់ឆ្្នំ ។ េំជណើ  បបជា 
មតិជនះ (1) តលងរាប់បញ្ចូលឧបករណ៍ ជហើយ (2) បជងកើនកបមិត 
បបចំាឆ្្នំ ដល់ អ្នកជបបើបរាេ់ 100,000 បគរួសារឬជបចើនជាងជនះ។ 

ណ្ វើវណិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបសអ់្នកណ្បើ្រាស ់។ 
 បញ ្ញត ្តិផ ្តួច្ណផ្ើម ៖

សណំ�ើ
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ការវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

សណំ�ើ ណ្វើវណិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបសអ់្នកណ្បើ្រាស ់។  
បញ ្ញត ្តិផ ្តួច្ណផ្ើម ៖24

ការផ្្ស់រ្តូរលក្ខខណ្ឌ ឯកជនភាពទិន្នន័យអ្នកប្រើ្រាស់ 
ដដលមាន្រារ់។ េំជណើ បបជាមតិជនះផ្្េ់បូ្រលកខេខណ្ឌ ឯក�នភា
ពទិន្នន័យ អ្នកជបបើបរាេ់ តដលអា�ើវកម្មបតរូវតតបំជពញ។ ក្នុងករណើ
ខ្ះវាបតនថែមលកខេខណ្ឌ ថ្មើ។ ឧទាហរណ៍េំជណើ បបជាមតិតបមរូវឱ្យអា
�ើវកម្មឥ�ូវជនះ�ូន ដំណឹងដល់អតិថិ�នអំពើរយៈជពលតដលពួ
កជគនឹងរកសាទុកទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្ន។ ក្នុងករណើ ជ្សេងជទៀតវាដក
ជចញនូវលកខេខណ្ឌ ។ ឧទាហរណ៍អា�ើវកម្មអាចបដិជេធមិនលុបពិនទាុ
េិេសេ ឬព័ត៌មានជ្សេងជទៀតជបកាមលកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់។ 

ផល់្សតិទ្ធតិឯកជនភាពដល់អ្នកធ្បើ្រាស់ថ្មើ
េំជណើ  បបជា មតិជនះ្្ល់�ូនអ្នកជបបើបរាេ់នូវេិទ្ធិឯក�នភាព
ទិន្នន័យថ្មើ។ េិទ្ធិទំាងជនះរមួមានេិទ្ធិក្នុងការ៖

• ដាក់ក្មិតការដចករំដលកទិន្នន័យផ្ទា ល់ខ្លួន។ អ្នកជបបើបរាេ់
អាចបងា្គ ប់អា�ើវកម្មមិនឱ្យតចករតំលកទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នរបេ់
ពួកជគ។

• បធវើកំដណទិន្នន័យផ្ទា ល់ខ្លួន។ អ្នកជបបើបរាេ់អាចបងា្គ ប់អា�ើវ
កម្មឱ្យខិតខំបបឹងតបបងជដាយេមជហតុ្លជដើម ើ្តកទិន្នន័យ
ផ្ទា ល់ខួ្នតដលពួកជគមាន។ 

• កំណត់ការប្រើ្រាស់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខ្លួន “របសើរ” ។ េំជណើ
បបជាមតិជនះកំណត់ត ្្នកជាក់លាក់ថនទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នថ្
ជាការេមាងៃ ត់។ ឧទាហរណ៍ រមួមានជលខេនិ្េុខេង្គម 
ការចូលគណនើជាមួយពាក្យេមាងៃ ត់ និងទិន្នន័យេុខភាព។ 
អ្នកជបបើបរាេ់អាចបងា្គ ប់អា�ើវកម្មជអាយកំណត់កា
រជបបើបរាេ់ទិន្នន័យផ្ទា ល់ខួ្នេមាងៃ ត់របេ់ពួកជគបតឹ
មតតជដើម ើ្ (1) ្្ល់ជេវាកម្មឬទំនិញតដលរានជេ្នើ
េំុ និង (2) បំជពញជគ្លបំណងអា�ើវកម្មេំខាន់ៗ 
(ដូចជាការ្្ល់ជេវាកម្មអតិថិ�ន) ។ 

ផ្្ស់ប្លូរការផ្កពតិន័យតដលមាន្ោប់ នតិងោកក់ណំតក់ារ
ធ្បើ្រាស់្រាកព់តិន័យ
េំជណើ បបជាមតិជនះអនុញ្ញា តឱ្យមានការពិន័យថ្មើរហូតដល់ 
$7,500 ចំជពាះការរជំលាភជលើេិទ្ធិឯក�នភាពអ្នកជបបើបរាេ់របេ់
អនើតិ�ន។ េំជណើ បបជាមតិជនះក៏លុបបំរាត់នូវេមតថែភាពរបេ់អា
�ើវកម្មក្នុងការជ�ៀេវាងការដាក់ពិន័យ ជដាយការជដាះបសាយការរំ
ជលាភបំពានក្នុងរយៈជពល 30 ថថងៃបន្ទា ប់ពើបតរូវរានបរាប់អំពើការបំ
ពាន។ ជលើេពើជនះជទៀត េំជណើ បបជាមតិដាក់ឱ្យការតបកធ្ាយទិន្ន
ន័យ ថនអាេយដា្ឋ នអុើតម៉ាលរមួជាមួយព័ត៌មានតដលអាចអនុញ្ញា តឱ្យ
ចូលជបបើគណនើ (ដូចជាពាក្យេមាងៃ ត់) េថែិតជៅជបកាមការផ្កពិន័យ។ 
េំជណើ បបជាមតិជនះក៏បញ្ជា ក់្ងតដរថ្អា�ើវកម្មទំាងឡាយណា 
តដលរងការតបកធ្ាយទិន្នន័យ ពើជបពាះនើតិវធិើេនិ្េុខតដលេម 
ជហតុ្លមិនបតរូវរានបជងកើតជ�ើង តលងអាចជចៀេវាងការដាក់ពិន័យ
ជដាយការជដាះបសាយក្នុងរយៈជពល 30 ថថងៃបន្ទា ប់ពើមានការរជំលាភបំ
ពានរានជទៀតជហើយ។ 

ជលើេពើជនះជទៀត េំជណើ បបជាមតិជនះកំណត់េមតថែភាព
របេ់នើតិប្ញញាតិ្ក្នុងការជបបើបរាេ់បរាក់ចំណូល CPF 
េបមាប់ជគ្លបំណងជបរៅពើភាព ឯក�ន របេ់អតិថិ�ន។ បន្ទា ប់ពើ
ការចំណាយេបមាប់តុលាការកាត់ជេចក្ើរបេ់រដ្ឋ និងការចំណាយ 
DOJ ជាជរៀងរាល់ឆ្្នំ េំជណើ  បបជា មតិរតបមរូវឱ្យមានចំនួន 
91 ភាគរយថន ថវកិាតដលជៅេល់បតរូវរានវនិិជយគជដាយរដ្ឋជដា
យមានការបរាក់ ឬបរាក់ ចំណូលតដលរានជ ញ្ើជៅមូលនិធិទូជៅរប
េ់រដ្ឋ។ ថវកិា 9 ភាគរយតដលជៅេល់នឹ ងគំ្បទដល់ការអប់រសំា 
ធារណៈជលើភាពឯ ក� ន របេ់អ្នកជបបើបរាេ់ និងការបបយុទ្ធបបឆំ្ង 
នឹងការជរាកបរាេ់តដល បណ្ាល មកពើការតបកធ្ាយ ទិន្នន័យ។ 

បធងកើតទើភា្ន កង់ារព្ងរឹងការអនុវតរ្ដ្ឋថ ្មើ
េំជណើ  បបជា មតិ ជនះបជងកើតទើភា្ន ក់ងាររដ្ឋថ្មើមួយគឺទើភា្ន ក់ងារ
ការពារ ឯក�នភាពរដ្ឋ California (CPPA) ជដើម ើ្បតរួតពិនិត្យ 
និងអនុវត្ចបាប់ឯក�ន ភាពអ្នកជបបើបរាេ់របេ់រដ្ឋ។ CPPA នឹ
ងបតរូវរានបគប់បគងជដាយបក រុមបបឹកសាតដលមានេមា�ិកបរំាន្ក់ 
និងមានទំនួលខុេបតរូវជាជបចើន។ ឧទាហរណ៍ទើភា្ន ក់ងារជនះនឹងជេ៊ើប
អជងកតជលើការបំពាន វាយតថម្ការផ្កពិន័យ និងបជងកើតបទប្ញញាតិ្។ 
រាល់ជេចក្ើេំជរចរបេ់ CPPA ទាក់ទងនឹងបណឹ្ងបបឆំ្ងនឹងអា�ើ
វកម្ម ឬការពិន័យអាចបតរូវរានពិនិត្យជដាយតុលាការ�ំនំុ�បមះរដ្ឋ។ 
េំជណើ  បបជា មតិជនះ្្ល់ថវកិារចំនួន $10 លានជាជរៀងរាល់ឆ្្នំ  
(បតរូវរានតកេបមរួលតាមជពលជវលា) ពើមូលនិធិទូជៅរបេ់រដ្ឋជដើម ើ្គំ្បទ 
ដល់បបតិបតិ្ការរបេ់ទើភា្ន ក់ងារ។ ទំនួលខុេបតរូវខ្ះរបេ់ DOJ ន្ជព
លបច្ចុប្ន្ននឹងបតរូវផ្្េ់បូ្រជៅ CPPA ដូចជាបទប្ញញាតិ្កំពុងអភិវឌ្ឍ។ 
េំជណើ  បបជា មតិជនះតបមរូវឱ្យមានការបជងកើតបទបញញាតិ្ថ្មើជាជបចើន។ 
ឧទាហរណ៍ ជនះរមួបញ្ចូលទំាងវធិានេបមាប់ការតកទិន្នន័យផ្ទា ល់ខ្
លួន របេ់អ្នកជបបើបរាេ់ និងការកំណត់ថ្ជតើអា�ើវកម្មបតរូវតតអនុវត្ការ
ពិនិត្យជ�ើងវញិនូវេមតថែភាពរបេ់ពួកជគក្នុងការការពារទិន្នន័យឫជទ។ 
ជទាះយ៉ា ងណា DOJ ជៅតតអាចពបងឹងអនុវត្ចបាប់េ្ើពើឯក�នភាពទិ
ន្នន័យ អ្នកជបបើបរាេ់ជដាយការកាត់ជទាេឧបកិដ្ឋកម្ម និងការដាក់ពាក្យ 
បណឹ្ង ជៅក្នុងតុលាការ�ំនំុ�បមះរបេ់រដ្ឋ។ បបេិនជបើ DOJ 
ជប�ើេជរ ើេចាត់វធិានការតបបជនះ ឬបន្ការជេ៊ើបអជងក ត ជន្ះ DOJ 
អាចដាក់បញ្ជា  CPPA ជអាយបញ្ឈប់រាល់ការជេ៊ើបអជងកត ឬេកម្មភាព
អនុវត្តដលទើភា្ន ក់ងារជនះអាចនឹងកំពុងបន្ក្នុងជពលតតមួយ។ 

ផលប៉ាះពាល់ោរធពើពន្ធ
េំជណើ  បបជា មតិទើ 24 នឹងប៉ាះពាល់ដល់ការចំណាយរបេ់រដ្ឋ 
និងចំណូលពន្ធមូលដា្ឋ ន និងរដ្ឋ។ ប៉ាុតន្ទំហំពិតបរាកដថន្ល
ប៉ាះពាល់ទំាងជនះមិនបរាកដបបជាជទ ជហើយវាពឹងត ្្អកយ៉ា ងខំ្ា
ងជៅជលើរជបៀបតដលអ្នកជបបើបរាេ់ អា�ើវកម្ម និងរដា្ឋ ភិរាលជ្្ើ
យតបនឹងេំជណើ បបជាមតិជនះ។ ឧទាហរណ៍ វាមិនចបាេ់ជទ
ថ្ជតើអា�ើវកម្មនឹងផ្្េ់បូ្របបតិបតិ្ការរបេ់ពួកជគយ៉ា ងដូចម្
ជតច ជហើយថ្ជតើការរជំលាភបំពានចំនួនប៉ាុន្្ម នជលើេំជណើ  បបជា 
មតិជនះនឹងបតរូវរានជេ៊ើបអជងកត និងនំ្ឱ្យមានការដាក់ពិន័យជន្ះ។
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ការវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

រនទាុកចំណាយរដ្ឋដដលបកើនប�ើងស្មារ់ទើភា្ន ក់ងារថ្មើ។ 
ដូចតដលរានពិភាកសាខាងជលើ េំជណើ  បបជា មតិជនះបជងកើតទើភា្ន ក់
ងាររដ្ឋថ្មើជដើម ើ្បតរួតពិនិត្យ និងពបងឹងការអនុវត្ចបាប់ឯក�នភាពអ្ន
កជបបើបរាេ់។ ខណៈជពលតដលបនទាុកការងារមួយចំនួននឹងផ្្េ់បូ្
រពើ DOJ ការចំណាយរបេ់រដ្ឋក៏នឹងជកើនជ�ើងជដាយសារតតបនទាុក
ការងារថ្មើ ឬតដលបតរូវរានពបងើក។ េំជណើ  បបជា មតិជនះ្្ល់�ូន
ពើមូលនិធិទូជៅរបេ់រដ្ឋយ៉ា ងជហាចណាេ់ $10 ោនក្នុងមលួយឆ្្នំ  
(តកេបមរួលតាមជពលជវលា) ជដើម ើ្គំ្បទដល់ការចំណាយរបេ់រដ្ឋតដ
លជកើនជ�ើងេបមាប់បបតិបតិ្ការ CPPA ។ ចំនួនជនះតិចជាង 1 ភា
គរយថនថវកិាមូលនិធិទូជៅជពលបច្ចុប្ន្នរបេ់រដ្ឋ។ ជដាយជយង
ជៅតាមរជបៀបតដលទើភា្ន ក់ងារអនុវត្ការទំនួលខុេបតរូវរបេ់ខួ្ន វា
អាចជៅរចួតដលថ្ថថ្ចំណាយបនទាុកការងារជាក់តេង្របេ់ CPPA 
អាចខ្ពេ់ជាងជនះ។

រនទាុកចំណាយបលើ DOJ និងតុោការរដ្ឋដដលបកើនប�ើង។ 
េំជណើ  បបជា មតិជនះនឹងមាន្លប៉ាះពាល់ដល់ទំាងបនទាុកការងារ 
DOJ និងតុលាការរដ្ឋ។ បនទាុកការងាររបេ់ DOJ អាចជកើនជ�ើង 
បបេិនជបើវាជប�ើេជរ ើេការជេ៊ើបអជងកត និង/ឬដាក់បណឹ្ងករណើ
ជាជបចើនជទៀតបបឆំ្ងនឹងអា�ើវកម្មតដលមិនបំជពញតាមចបាប់ឯក
�នភាពទិន្នន័យអ្នកជបបើបរាេ់។ ជទាះជាយ៉ា ងណាក៏ជដាយបនទាុក
ការងារជនះអាចបតរូវរានទូទាត់ជដាយត ្្នកឬជពញជលញជដាយការ
កាត់បនថែយបនទាុកការងារពើការផ្្េ់បូ្រទំនួលខុេបតរូវពើ DOJ ជៅ 
CPPA ។ ជលើេពើជនះជទៀត បនទាុកការងាររបេ់តុលាការរដ្ឋអាច
ជកើន ជ�ើង បបេិនជបើេំជណើ បបជាមតិជនះ្្ល់លទ្្ធ លជាេំណំុជរឿ
ងជៅតុលាការកាន់តត ជបចើន។ ការចំណាយជលើបនទាុកការងារតដល
ជកើនជ�ើងនឹងអាបេ័យជលើចំនួនថនការជេ៊ើបអជងកតតដលរានចាប់្្
ជតើម និងបបជភទថនជរឿងក្ើតដលរានបឹ្ងជៅ ក្នុងតុលាការរដ្ឋ។ ជាេរបុ 
ថថ្ចំណាយរដ្ឋតដលជកើនជ�ើងជៅជលើ DOJ និងតុលាការកាត់ ក្ើទំន
ងជាមិនជលើេពើរាប់លានដុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្្នំ ជទ។ ថថ្ចំណាយខ្ះឬ
ទំាងអេ់នឹងបតរូវរានបង់ជដាយបរាក់ចំណូលតដលជកើនជ�ើងពើការផ្
កពិន័យតដលបបមូលរានពើអា�ើវកម្មតដលបំពានចបាប់ឯក�នភាពរ
បេ់អ្នកជបបើបរាេ់។ 

ណ្ វើវណិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបសអ់្នកណ្បើ្រាស ់។  
បញ ្ញត ្តិផ ្តួច្ណផ្ើម ៖
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ផលរ៉ះោល់សកា្ត នុពលបលើ្រាក់ចំណូលពន្។ េំជណើ បបជាមតិជនះ
នឹងមាន្លប៉ាះពាល់ជ្សេងៗជលើអា�ើវកម្ម និងអ្នកជបបើបរាេ់ តដលបន្ទា
ប់មកអាចប៉ាះពាល់ដល់ចំណូលពន្ធរដ្ឋ និងមូលដា្ឋ ន។ ម៉ាយាងវញិជទៀត 
េំជណើ  បបជា មតិជនះអាចកាត់បនថែយចំណូលពន្ធ។ វានឹងជកើតជ�ើងបប
េិនជបើតថម្ថនការបំជពញតាមលកខេខណ្ឌ របេ់េំជណើ  បបជាមតិដូចជា
ជដើម ើ្តកទិន្នន័យអតិថិ�នកាត់បនថែយបរាក់ចំជណញតដលរករានជដា
យអា�ើវកម្ម។ ជាលទ្្ធ លអា�ើវកម្មនឹងបង់ពន្ធតិចជាងមុនដល់
រដ្ឋ និងរដា្ឋ ភិរាលមូលដា្ឋ ន។ ទ្ាុយជៅវញិ េំជណើ បបជាមតិជនះ
អាចបជងកើនបរាក់ចំណូលពន្ធ។ ឧទាហរណ៍េំជណើ បបជាមតិជនះ
អាចកាត់បនថែយភាពធងៃន់ធងៃរឬចំនួន ថនការតបកធ្ាយទិន្នន័យ។ បប
េិនជបើករណើ ជនះបណ្ាលឱ្យអា�ើវកម្ម និងអតិថិ�នខាតបង់បរា
ក់ចំណូលពន្ធនឹងជកើនជ�ើង បបេិនជបើអ្នកជបបើបរាេ់ចំណាយជលើ
ទំនិញ តដលជាប់ពន្ធអាករ និង/ឬអា�ើវកម្មរកបរាក់ចំណូលរាន
កាន់តតជបចើន។ ្លប៉ាះពាល់េុទ្ធជៅជលើជេដ្ឋកិច្ច និងចំណូលរដ្ឋ 
និងមូលដា្ឋ ន មិនបតរូវ រាន ជគដឹងជៅជ�ើយជទ។

ច្លូលធមើល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ ស្មាប់បញ្ើ ននគណៈ 
កមា្ម ត្ិការ តដលបធងកើតធ�ើងជាច្ម្បងធដើម្បើគំា្ទ 

ឬជំទាស់វធិានការធនះ។

ច្លូលធមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ធដើម្បើច្លូលធ្បើអ្នករ តួមបរចិ្ចា កទានកពំលូលៗទំាង  

10 រ លូប ស្មាប់ គណៈកម្មការ ។ 

្បសតិនធបើអ្នកច្ង់រានច្បាប់ច្មង្ននអត្ថបទធពញធល
ញននវធិានការរដ្ឋធនះ សលូមទលូរស័ព្ទមករដ្ឋធលខា ត្ិការ 

តាមធលខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាច្អុើតម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ធ�ើយច្បាប់ច្មង្មតួយនរឹង 
្ត រូវរានធផញើធៅអ្នកធោយឥតគតិតនថ។្
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70 | អំណះអំណាង អំណះអំណាងដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលើទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ើយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណើ ប្ វើវបិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបសអ់្នកបតបើតបាស ់។  
បញ ្្ញ ្ផិ ្ចួ្បផ ្ើម ៖24

★  អំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ24  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធនឹង អំណះអំណាង គំាទ្រ សំណណើ ទ្រជាមត ិ24  ★

យ�ើងយ វ្ើការរាល់ថ ង្ៃ យ�ើម ើ្ការពារសិទ្ិរបស់ពលរ�្ឋ California ទំាងអស់គ្នា ។ យ�ើងបបឆំាង 
សំយណើ បបជាមតិ 24 យបពាះវាបន្ថែមការគំ្បទ�ល់សាជើវកម្ម បយ ច្េកវទិយា្ំៗ ្ិងកាត់ប្ថែ� 
សិទ្ិឯកជ្ភាពរបស់យ�ើង។ 

បបសិ្យបើសំយណើ បបជាមតិ 24 ពិតជាពបងរឹងការពារឯកជ្ភាពរបស់យ�ើង 
ពិតនម្យ�ើង រ្ឹងបប�ុទយ្�ើម ើ្វា។ បុ៉ន ត្ែការពិតគឺឯកសារ 52 ទំព័ររបស់វាយពារយពញយៅយោ�
ការបបគល់អំណា្ យៅពួក�ក្សបណាដា ញសង្គម ្ិង បយ ច្េកវទិយា។ 

អនាកផដាល់មូល្ិ្ិសបរាប់សំយណើ បបជាមតិ 24 សង រ្ឹមថាអនាក រ្ឹងមិ្អា្យស្កតែើលមិ្ត
តូ្ៗរបស់វាយោះយទ។ បបសិ្យបើអនាកយ វ្ើ�ូយ ន្ា ះ អនាក រ្ឹងយ�ើញថាវាកាត់ប្ថែ�សិទ្ិរបស់
អនាកយៅយបកាម្បាប់ប ច្េុប្្នាយោ�ការផដាល់ឲ្យអាជើវកម្មបយ ច្េកវទិយា ្ំៗ ្ូវវ ិ្ ើសាបសត្ែ ្មើ 
យ�ើម ើ្បបមូលព័ត៌រា្ ឯកជ្របស់អនាក�ូ្ជាទិ្នា្័� ពើកម្មវ ិ្ ើសុខភាព ្ិងហិរញ្ញវតថែុ 
្ិងតាមោ្ថាអនាកយៅណាខ្ះ។ 

សំយណើ បបជាមតិ 24 សំុឲ្យអនាក�ល់បពម “បង់បរាក់សបរាប់ឯកជ្ភាព” យោ� អ្ុ
ញ្្ញ តឲ្យបក រុមហុ៊្គិតថ្្កា្់នតយប ើ្្ យ�ើម ើ្ការពារព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្របស់អនាក។ វាពិរា
កបគប់បគ្្់យហើ�សបរាប់ពលរ�្ឋ California ន�លកំពុងជួបបញ្ហា ហិរញ្ញវតថែុ យ�ើម ើ្ 
យបបើបរាស់អុើ្្ឺណិតយល្ឿ្យលឿ្ សបរាប់យសវាកម្្ម ំ រា្់ ការន្ទំាសុខភាព ្ិងការ
យរៀ្សូបតកនាុងយពលរា្យរាគរាតតបាត។ ការបង់ថ្្សបរាប់ឯកជ្ភាពគឺជាផលប៉ះពាល់
យរ ើសយអើងជាតិសាស្៍ ន�លមិ្ឲ្យតថម្យ៉ងខំ្្ង្ំយពាះកម្មករ ម្ុស្ស្ស់ បក រុមបគរួសារ 
នស្កយ ្្ម  ្ិងឡាទើ្ពលរ�្ឋ California ទំាងអស់ សម រ្ឹងទទួលរា្ឯកជ្ភាពមិ្នម
្សបរាប់នត អនាករា្បុ៉យណាណ ះយទ។ 

សំយណើ បបជាមតិ 24 រតឹត្ិតពលរ�្ឋ California ពើការអ្ុវតតែសិទ្ិឯកជ្ភាពផ្ទា ល់ខួ្្រប
ស់ អនាកយៅកនាុងតុលាការ។ វា្ង់ឲ្យអនាកទុក្ិតតែទើភានា ក់ងារ្្មើ ន�លរា្បយងកើតយ�ើងកនាុងយពលរា្ 
វបិតតែិ្វកិា យ�ើម ើ្ការពារសិទ្ិរបស់អនាក។ 

សំយណើ បបជាមតិ 24 បតរូវរា្សរយសរ យៅកនាុងប ទ្ាប់សរាងៃ ត់ជាមួ� រ្ឹងគំ្ិតយយបល់ ពើបណាដា  
បក រុមហុ៊្បយ ច្េកវទិយា�ន�ល ន�លរា្បបវតតែិយកង�ក្ំយណញ ពើព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្របស់អនាក 
តាមវិ្ ើមិ្បតរឹមបតរូវ ្ិងយរ ើសយអើង។ វាផដាល់អំណា្កា្់នតយប ើ្្យៅកនាុងថ�ថ្បក រុមហុ៊្ 
បយ ច្េកវទិយា�ូ្ជា Facebook ន�លរា្អំណា្យប ើ្្បជ រុលបសាប់យៅយហើ�។ វាការពារ 
អាជើវកម្មបយ ច្េកវទិយា្ំៗ មិ្នម្ការពារម្ុស្សយទ។ យរាះយឆានា តជំទាស់សំយណើ បបជាមតិ 24។ 

KEVIN BAKER ោ�ក
មជ្ឈមណ្ឌ លសបរាប់ការតសូ៊មតិ ្ិង យគ្ល្យយរា� សហជើព យសរើភាព ពលរ�្ឋ អាយមរកិ 
(ACLU) ថ្ រ�្ឋ California 

NAN BRASMER បបធា្ 
សម័្្្រ�្ឋ California សបរាប់ពលរ�្ឋអាយមរកិន�ល្ូល្ិវតតែ្៍ 

JOHN MATHIAS អ្ុបបធា្ �ុទោ្ការ សបរាប់ ម្ុស្ស ្ស់ 
Color of Change

សាជើវកម្្ម ំៗបំផុតកនាុងពិភពយលាកកំពុងបបមូល�កព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្ ្ិងឯកជ្យ៉ងយបរៅអំ
ពើយ�ើងទំាងអស់គ្នា ។  គួរឲ្យយសាកសាដា �្បាប់ប ច្េុប្ ន្ារបស់យ�ើងមិ្រងឹរំាបគប់បគ្្់ យ�ើម ើ្កា
រពារពួកយ�ើងឬបគរួសារយ�ើងពើអនាក  ន�ល្ង់រយំលាភបំពា្ព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្សំខ្្់បំផុតរបស់
យ�ើងយទ។
កាលពើឆានាំ  2018 រ�្ឋសភារា្អ្ុម័ត្បាប់ឯកជ្ភាពអនាកយបបើបរាស់ California។ បុ៉ន ត្ែ 
តំាងពើយពលយោះមកឧសសាហកម្មរា្ពយាយម�ន�លៗ យ�ើម ើ្យ វ្ើឲ្យវា្ុះយខសា�្ិងកំណត់ 
បពំន�្យលើការអ្ុវតតែ្បាប់យ្ះ។ 

អនាកយបបើបរាស់បតរូវការការពារ ន�លរងឹរំាជាងយ្ះ។ យោះជាមូលយហតុន�លយ�ើងរា្នណោំឲ្យ
យបបើបរាស់្បាប់ឯកជ្ភាពរ�្ឋ California ឆានាំ  2020 យ�ើម ើ្ពបងរឹង្បាប់ឯកជ្ភាព 
ប ច្េុប្ ន្ា។
បន្ថែមយលើការបតរួតពិ្ិត្យកូ្ៗរបស់យ�ើង សាជើវកម្មជាយប ើ្្តាមោ្យលើយ�ើង
ជាប់ជាបប្ំ តំាងពើកន្្ងហាត់បរាណ រហូត�ល់ការយិល័�រហូត�ល់គ្ើ្ិក។ 
ពួកយគសា្គ ល់មិតតែភកតែិរបស់យ�ើង ការងារទមងៃ្់កន្្ងន�លយ�ើងញំ៉្ិង
យល្ឿ្ ន�លយ�ើងកំពុងយបើកបរការបសាវបជាវ ឯកជ្របស់យ�ើង្ិងអវើ 
ន�លយ�ើងយមើលយៅយលើអុើ្្ឺណិត។ ពួកយគក៏តាមោ្្ិងលក់ ព័ត៌រា្សរាងៃ ត់�ូ្ជាពូជសា
ស្៍្ិោនា ការផូ្វ យភទ ្ិង សាសោរបស់យ�ើង។ 

យ�ើងយជឿថាយ�ើងគួរនតបគប់បគងព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្របស់យ�ើង ្ិងរា្សិទ្ិបញ្ឈប់ការយបបើ បរាស់ 
ព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្សរាងៃ ត់បំផុតរបស់យ�ើង។ 

ព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្របស់យ�ើង—្ិងកូ្របស់យ�ើង—កំពុងបតរូវរា្រយំលាភបំពា្៖ 

សាជើវកម្ម�ក្សរកបរាក់រា្រាប់ពា្់លា្�ុល្ារ យោ�ការទិញ្ិងការលក់
ព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្ របស់យ�ើង —កម្មវ ិ្ ើទូរស័ពទា ្ិងរ្� ត្ែលក់ទើតំាងរបស់
យ�ើងជាបប្ំ។ ្បាប់សិទ្ិឯកជ្ភាពរ�្ឋ California ផដាល់ឲ្យអនាក្ូវអំណា្ 
យ�ើម ើ្បញ្ឈប់អាជើវកម្មន�លតាមោ្ អនាកយ៉ង ជាក់លាក់�ូ្ជាការលក់ថាយតើអនាកយៅហាត់បរា
ណបុ៉ោ្ម ្�ង ឬ យៅហាងអាហារយលឿ្បុ៉ោ្ម ្�ង រហូត�ល់ការយៅបក រុមហុ៊្ធាោរា៉ាប់រងសុខ
ភាព—យោ�អនាកមិ្�រឹងខួ្្ ឬ មិ្រា្ផតែល់ការអ្ុញ្្ញ ត។
កា្់នតអាបកក់ជាងយ្ះសាជើវកម្មទំាងយ្ះ មិ្រកសាព័ត៌រា្របស់អនាកឲ្យរា្សុវតថែិភាពយទ។  
កាលពើឆានាំ  2018 រា្ការនបកធ្ា�ទិ្នា្័�្ំ្ួ្ 1,244,000,000 យៅសហរ�្ឋអាយមរកិ 
យោ�កនាុងយោះ កំណត់យហតុជាង 446,000,000 បតរូវរា្យគយមើលយ�ើញ្ិងោំឲ្យរា្ 
ការលួ្អតតែសញ្្ញ ណយ៉ងយប ើ្្។ វធិា្ការយ្ះយ វ្ើឲ្យសាជើវកម្្ម ំៗ ទទួលខុសបតរូវយោ� 
ការោក់ពិ្័� ង្ៃ្់ ង្ៃរ បបសិ្យបើពួកយគយ វ្សបបនហស ្ិងមិ្រកសាព័ត៌រា្សុខភាព ឬយលខ 
ស ត្ែិសុខសង្គមរបស់អនាក្ិងកូ្អនាកឲ្យរា្សុវតថែិភាព។ 

្បាប់សិទ្ិឯកជ្ភាពរ�្ឋ CALIFORNIA រ្ឹង៖
1. ការពារព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្បំផុតរបស់អនាក យោ�ការអ្ុញ្្ញ តឲ្យអនាកបងាក រអាជើវកម្មពើ 
ការយបបើបរាស់ ឬន្ករនំលកព័ត៌រា្សរាងៃ ត់ អំពើសុខភាព ហិរញ្ញវតថែុ ពូជសាស្៍ ជាតិ ព្្ ្ិង 
ទើតំាង ជាក់លាក់របស់អនាក។

2. ការពារម្ុស្សវ�័យក្មងយោ�ការោក់ពិ្័� គុណ រ្ឹងបើសបរាប់ការរយំលាភបំពា្ពាក់ព័្្ 
រ្ឹងព័ត៌រា្កុរារ។ 

3. ោក់ន�្កំណត់្្មើយៅយលើការបបមូលព័ត៌រា្ ្ិងការយបបើបរាស់ព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្របស់ 
យ�ើងយោ�បក រុមហុ៊្។ 

4. បយងកើតបក រុមពបងរឹងការអ្ុវតតែ្បាប់—ទើភានា ក់ងារការពារឯកជ្ភាពរ�្ឋ California—យ�ើម ើ្ 
ការពារសិទ្ិទំាងយោះ ្ិងឲ្យបក រុមហុ៊្ទទួលខុសបតរូវ ្ិងពបងើកការអ្ុវតតែ្បាប់រមួរា្  
ការោក់យទាសយលើការយ វ្សបបនហស ន�លបងកឲ្យរា្ការលួ្អុើនម៉ល ្ិងពាក្យសរាងៃ ត់របស់ 
អនាកយបបើបរាស់។
5. យ វ្ើឲ្យពិរាកកា្់នតខំ្្ង កនាុងការយ វ្ើឲ្យទ្់យខសា�ឯកជ្ភាពយៅ California ោយពល អោ
គតយោ�ការបងាក រផលបបយយជ្៍ពិយសស ្ិងអនាក្យយរា�ពើការបំផ្្ញសិទ្ិឯកជ្ភា
ពរបស់ពលរ�្ឋ California កនាុងយពលន�លអ្ុញ្្ញ តឲ្យរ�្ឋសភាយ វ្ើវយិសា្្កម្្ម បាប់ យ�ើម ើ្ 
ប ត្ែយគ្លយៅ្ម្ងថ្ការពបងរឹង ឯកជ្ភាពរបស់អនាកយបបើបរាស់ យ�ើម ើ្ការពាររា្កា្់នតល ្
្ំយពាះអនាក្ិងកូ្របស់អនាក �ូ្ជាការយបជើសយរ ើសអ្ុញ្្ញ តការយបបើបរាស់ទិ្នា្័� ប ត្ែការការពារ 
សបរាប់អ ើ្តិជ្ន�លងា�រងយបគ្ះខំ្្ង ្ិងផដាល់អំណា្កា្់នតយប ើ្្សបរាប់បុគ្គល យ�ើម ើ្ 
ឲ្យអនាករយំលាភបំពា្ទទួលខុសបតរូវ។ 

យរាះយឆានា តគំ្បទយលើសំយណើ បប.មតិ 24 យ�ើម ើ្គំ្បទ្បាប់សិទ្ិឯកជ្ភាពរ�្ឋ CALIFORNIA ៖ 

រ�្ឋ California រា្ោំមុខយគកនាុង បបយទសយលើការអ្ុម័តសិទ្ិឯកជ្ភាព បុ៉ន ត្ែសាជើវកម្ម ្ំៗ 
កំពុង្ំណា�បរាក់រាប់លា្�ុល្ារ យ�ើម ើ្បញចេុះបញចេូលយ វ្ើឲ្យ្បាប់របស់យ�ើងទ្់

 យខសា�។ ជំ្ួសមកវញិយ�ើងបតរូវយ វ្ើឲ្យ្បាប់ឯកជ្ភាពរបស់យ�ើង កា្់នតរងឹរំាយ�ើង។ យ�ើង 
្ំរា្់បតរូវការពារ ្ំយពាះកិ ច្េការពារឯកជ្ភាពរបស់យ�ើង ្ិងឲ្យសាជើវកម្មទទួលខុសបតរូវ 
យៅយពលពួកយគរយំលាភបំពា្ យលើសិទ្ិជាមូលោ្ឋ ្របស់យ�ើង។ 

សបរាប់ព័ត៌រា្បន្ថែមសូម្ូលយៅកា្់៖ www.caprivacy.org។
សូម្ូលរមួជាមួ�យ�ើង ខំុ្្ិងយរាះយឆានា តគំ្បទសំយណើ បប.មតិ 24។
JAMES P. STEYER បបធា្ោ�កបបតិបតតែិ
Common Sense Media

ALICE A. HUFFMAN បបធា្
California NAACP

CELINE MACTAGGART ោ�ក
ពលរ�្ឋ California យ�ើម ើ្ឯកជ្ភាពអនាកយបបើបរាស់
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អំណះអំណាងដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលើទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ើយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។  អំណះអំណាង | 71

ប្ វើវបិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបសអ់្នកបតបើតបាស ់។  
បញ ្្ញ ្ផិ ្ចួ្បផ ្ើម ៖

សបំណើ

24
★  អំណះអំណាង ទ្រឆំាង សំណណើ ទ្រជាមត ិ24  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធ នឹង អំណះអំណាង ទ្រឆំាង នឹង សំណណើ ទ្រជាមត ិ24  ★

អនាក�រឹកោំ សហគម្៍ គំ្បទ សំយណើ បបជាមតិ 24 

សំយណើ  24 អ្ុញ្្ញ ត ឲ្យ រ�្ឋសភា អ្ុម័ត ្បាប់ ឯកជ្ភាព កា្់នត រងឹរំា រមួរា្ ការ 
ហាម ឃាត់ កាត់នត តរឹងនតង យលើ បក រុមហុ៊្ ន�ល បបបពរឹតតែ យលើ អនាកយបបើបរាស់ ខុសៗគ្នា  
សបរាប់ ជយបមើស ឯកជ្ភាព ខុសគ្នា ។
យរាះយឆានា ត គំ្បទ យលើ សំយណើ  24 យ�ើម ើ្ បញ្ឈប់ ការយ វ្ើ ឲ្យ ឯកជ្ភាព ្ុះយខសា� 

“ខំុ្រា្យ�ើញ ការបុ៉្ប៉ង ជាយប ើ្្ កនាុងការយ វ្ើ ឲ្យ ្បាប់ ឯកជ្ភាព California ្ុះយខសា� 
យោ� បក រុម ន�លរា្យ ្្ម ះនបបនក្ងប្ំ្។ សំយណើ  24 ការពារ ព័ត៌រា្ ផ្ទា ល់ខួ្្ សរាងៃ ត់ 
ឯកជ្ភាព របស់ កុរារ ្ិង ជួ� បញ្ឈប់ ការ លួ្ អតតែសញ្្ញ ណ។ វាកា្់នត រងឹរំាជាង 
្បាប់ឯកជ្ភាព អនាកយបបើបរាស់រ�្ឋ California យៅយទៀត។ សូមយរាះយឆានា ត គំ្បទសំយណើ បប.
មតិ 24.”—សមាជិក ព រ្ឹទ្ធសភា Robert M. Hertzberg អ្នកនិ្ន្ធរមួនន ច្បាប់ ឯកជនភា្ 
អ្នកបពបើពរាស់ រដ្ឋ California 

គំ្បទសំយណើ បបជាមតិ 24 យ�ើម ើ្ គំ្បទ ភាព បតរឹមបតរូវ នផនាក យស�្ឋកិ ច្េ 
“អាជើវកម្ម ផ្ដា ្់មុខ �ូ្ជា Facebook ្ិង Google រកបរាក់ ្ំយណញយ៉ង ស្្រឹកសោ្ប់ 
យោ� ការ យបបើបរាស់ព័ត៌រា្ ឯកជ្ របស់ អនាក យ�ើម ើ្ បតរួតបតា អវើ ន�ល អនាកយមើលយៅយលើ 
អុើ្្ឺណិត។ យរាះយឆានា តគំ្បទសំយណើ  24 យ�ើម ើ្ �យណដាើ ម�កវញិ ្ូវ ការ បគប់បគង យលើ 
កម្មសិទ្ិ �៏រា្ តថម្ របស់ អនាក៖ ព័ត៌រា្ ផ្ទា ល់ ខួ្្ របស់ អនាក។”—Paul Romer អ្នកឈ្ននះ
រង្វា ន់ណូបបលប្្នកបសដ្ឋកិច្្ច 
គំ្បទសំយណើ បបជាមតិ 24 យ�ើម ើ្ បញ្ឈប់ ការ កំណត់ មុខសញ្្ញ  ពូជសាស្័ យៅយលើ អុើ្្ឺណិត 

“សំយណើ បប.មតិ 24 អ្ុញ្្ញ ត ឲ្យ អនាក យបបើបរាស់ បញ្ឈប់ បក រុមហុ៊្ ពើ ការ យបបើបរាស់ការ 
កំណត់មុខសញ្្ញ  ពូជសាស្៍ យៅយលើ អុើ្្ឺណិត យ�ើម ើ្ យរ ើសយអើង បបឆំាង រ្ឹង ពួកយគ។”

—Alice Huffman ពបធាន California NAACP 

គំ្បទ យលើ សំយណើ  24 យ�ើម ើ្ ការពារ ទិ្នា្័� សុខភាព 

“បញ្ឈប់អាជើវកម្ម ន�ល យបបើបរាស់ ព័ត៌រា្ សុខភាព ផ្ទា ល់ខួ្្ បំផុត របស់ អនាក យោ� 
មិ្រា្ការអ្ុញ្្ញ ត។ យរាះយឆានា ត គំ្បទ សំយណើ  បប.មតិ 24.”—Brad Jacobs បេជ្ជបណិ្ត 
និង អតើតពបធាន បណិ្ត សភា សុខភា្ សមាហរណកម្ម និង បេជ្ជសាពស្ត
គំ្បទ យលើ សំយណើ  24 យ�ើម ើ្ ពបងរឹង ្បាប់ ឯកជ្ភាព CALIFORNIA

“យ�ើង រ ើករា� ន�ល ្បាប់ សិទ្ិ ឯកជ្ភាពរ�្ឋ California រ្ឹង បិទ ្យោ្ះបបយហាង ពបងរឹង 
ការអ្ុវតតែ ្បាប់ ្ិង ជួ� បងាក រ ើ្តិបញ្ញតតែិ ពើការ យ វ្ើ ឲ្យ វធិា្ ការ ្ុះយខសា�។”  
—Maureen Mahoney, PhD ររាយការណ៍ អ្នកបពបើពរាស់
គំ្បទ យលើ សំយណើ បបជាមតិ 24 យ�ើម ើ្ការពារ កុរារ យលើអុើ្្ឺណិត
“កុរារ កំពុង ្ំណា�យពល យ៉ងយប ើ្្ យលើ អុើ្្ឺណិតឆានាំ យ្ះ! ការពារ ពួកយគ 
តាម រ�ៈ ការយរាះយឆានា ត គំ្បទ យលើ សំយណើ បប.មតិ 24 ន�ល ផ្កពិ្័�គុណ រ្ឹងបើ 
សបរាប់ ការ រយំលាភបំពា្ យលើឯកជ្ភាព របស់ កុរារ។”—Alex Traverso ពបធាន 
Theodore Judah PTA

JAMES P. STEYER បបធា្ ោ�កបបតិបតតែិ
Common Sense Media 

ALICE A. HUFFMAN បបធា្
California NAACP 

CELINE MACTAGGART ោ�ក
ពលរ�្ឋ California យ�ើម ើ្ឯកជ្ភាព អនាកយបបើបរាស់

យរាះយឆានា ត ជំទាស់សំយណើ បបជាមតិ 24 ពើយបពាះវា បតរូវ រា្ សរយសរ យោ� សរាងៃ ត់ ជាមួ� 
រ្ឹង គំ្ិតយយបល់ ពើសាជើវកម្ម បយ ច្េកវទិយា�ក្សន�លបបមូល ្ិង យបបើបរាស់ ខុសឆ្គង យលើ 

ព័ត៌រា្ ផ្ទា ល់ខួ្្ របស់ យ�ើង—កនាុងយពល ន�ល អនាក ឧបតថែម្ភ របស់វធិា្ការរា្ ប្្យ្ល 
សំយណើ សំុយសទាើរនតទំាងអស់ ពើបក រុមសិទ្ិឯកជ្ភាព ្ិង បក រុម អនាកយបបើបរាស់្ំ្ួ្ 11 ។ សំយណើ  
24 កាត់ប្ថែ� ការការពារ ឯកជ្ភាព យោ�ការយ វ្ើឲ្យ ្ុះយខសា�យ៉ង ង្ៃ្់ ង្ៃរ ្ូវ សិទ្ិ របស់ 
យ�ើង យៅយបកាម ្បាប់រ�្ឋ California ប ច្េុប្ ន្ា។ 

កំុយ វ្ើខុស—ឯកជ្ភាព របស់ ពលរ�្ឋ California បគប់គ្នា កំពុងជួបយបគ្ះថានា ក់យហើ�! 

អនាក ឈនាះពិតបរាក� ជាមួ� រ្ឹង សំយណើ បបជាមតិ 24 គឺជា បបព័្្ បណាដា ញ សង្គម ្ំបំផុត 
បក រុមហុ៊្ បយ ច្េកវទិយា �ក្ស ្ិង សាជើវកម្ម រា�ការ ណ៍ ឥណទា្ ន�ល ទទួលរា្ 
យសរើភាព កា្់នតយប ើ្្កនាុងការ ្្្ពា្ យលើ ឯកជ្ភាព កម្មករ ្ិង អនាក យបបើបរាស់ យហើ� 
ប ត្ែន្ករនំលក ទិ្នា្័� ឥណទា្ របស់ អនាក។ យ្ះជាអវើន�លពួកយគ រ្ឹង មិ្បរាប់ អនាកអំពើ 
52 ទំព័រ ថ្ព័ត៌រា្លមិ្តតូ្ៗយោះយទ៖ 

សំយណើ  24 សំុ ឲ្យ អនា ក អ្ុញ្្ញ ត យលើយបគ្ងការណ៍ “បង់បរាក់ សបរាប់ ឯកជ្ភាព” យលើ 
អិុ្្ឺណិត។ អនាក ន�ល មិ្បង់បរាក់បន្ថែម រ្ឹង ទទួលរា្ យសវាកម្ម អ្់ជាងយគ—ការភាជា ប់ 
មិ្ ល ្ការទាញ�ក �ឺត ្ិង ការផសា�ពាណិជជាកម្ម យលាតយ�ើង កា្់ នតយប ើ្្។ 
វាគឺជាកំនណ ្្មើ នបបយអ�ិ្ បតរ្ូ ិកថ្ផូ្វ យល្ឿ្ យលឿ្ សបរាប់ អនាក្ូរធារ យហើ� 
សទាះ្រា្រណ៍ សបរាប់ អនាក បគប់គ្នា យផ្សងយទៀត។ 

ប ច្េុប្ ន្ា ្ិយយជក អា្ ទទួលរា្ ព័ត៌រា្ ផ្ទា ល់ខួ្្ បគប់ បបយភទ អំពើ បុគ្គលិក របស់ 
ពួកយគ ្ិងសូម ើ្នត អំពើយបក្ខជ្ោក់ពាក្យរមួ រា្ �ូ្ជា ការ យបបើបរាស់ កម្មវ ិ្ ើ តាម ោ្ 
ការ រា្ ថផទាយពាះ កន្្ង ន�ល អនាកយៅថាវ � បង្គំ ឬ បបសិ្យបើ អនាក ្ូលរមួ កនាុង រាតុកម្ម 
្យយរា� ឬ យទ។ សំយណើ  បបជាមតិ 24 អ្ុញ្្ញ ត ឲ្យ ្ិយយជក ប ត្ែ បបមូល ព័ត៌រា្ យ្ះ 
យោ� សរាងៃ ត់ យៅ យប ើ្្ ឆានាំ  ខ្ងមុខ យទៀត ន�លរា្ ជ័�ជំ្ះ យលើ ្បាប់ ្្មើន�ល អ្ុញ្្ញ ត 
ឲ្យ បុគ្គលិក�រឹងថា ព័ត៌រា្ ឯកជ្ សរាងៃ ត់ អវើខ្ះ ន�ល បបធា្ របស់ ពួកយគរា្ ្ប់ពើថ ង្ៃទើ 
1 នខមករា ឆានាំ  2021 តយៅ។ 

យៅយបកាម្បាប់ California សិទ្ិឯកជ្ភាព របស់ អនាក យ វ្ើ�ំយណើ រយៅតាមអនាក បគប់ទើកន្្ង 
ន�ល អនាកយៅ។ បុ៉ន ត្ែ ជាមួ� រ្ឹង សំយណើ បបជាមតិ 24 ោទើ ន�ល អនាក យ វ្ើ �ំយណើ រយ្ញពើរ�្ឋ 
ជាមួ� រ្ឹង ទូរស័ពទា ឧបករណ៍ ពាក់តាមខួ្្ ឬកំុព្ូយទ័រ បក រុមហុ៊្ បយ ច្េកវទិយា ្ំៗ រា្សិទ្ិ 
្ប់ �ក ព័ត៌រា្ សរាងៃ ត់ អំពើ សុខភាព ហិរញ្ញវតថែុ ្ិង ព័ត៌រា្យផ្សង យទៀត ន�ល អនាក 
រកសាទុក យៅយលើ ឧបករណ៍ របស់ អនាក។ 

អនាកក៏អា្ កំណត់ កម្មវ ិ្ ើយមើលវបិ ្ិង ទូរស័ពទា ្ល័ត របស់ អនាក ឲ្យ យផ្ើសញ្្ញ  យៅ យគហទំព័រ 
ើ្មួ�ៗ ន�ល អនាក ្ូលយមើល ្ិង កម្មវ ិ្ ើ ន�ល អនាកយបបើបរាស់ យ�ើម ើ្ បញ្ឈប់ ការលក់ 

ទិ្នា្័� ផ្ទា ល់ខួ្្ របស់ អនាក �ូយ ន្ាះ អនាក មិ្ ្ំរា្់គិត អំពើ វា រាល់យពល យទ។ សំយណើ  24 
រ្ឹង អ្ុញ្្ញ ត ឲ្យ បក រុមហុ៊្ ប្្យ្ល យស្កតែើនណោំ ទំាងយោះ ្ិង បងវិលប ទ្ាុក មក 

អនាកវញិយ�ើម ើ្ ជូ្ �ំណរឹ ង �ល់ បគប់ យគហទំព័រ ្ិងកម្មវ ិ្ ើ យ�ើម ើ្ ការពារ ទិ្នា្័� របស់អនាក។ 

ទើភានា ក់ងារ អ្ុវតតែ្បាប់ របស់ សំយណើ បបជាមតិ 24សាដា ប់ យមើលយៅ �ូ្ជា លណ្ាស់ បុ៉ន ត្ែ 
យៅយពល សាជើវកម្ម បយ ច្េកវទិយា បតរូវ រា្ ្ប់ ពើបទ រយំលាភបំពា្ យលើ ឯកជ្ភាព របស់ 
អនាក យគរា្ អវើន�លពួកយគបតរូវយ វ្ើគឺបគ្្់នត សហការ ជាមួ� ទើភានា ក់ងារ យហើ� ទណ្ឌ កម្ម 
របស់ ពួកយគ គឺ បគ្្់នតជាការផ្កពិ្័��៏បសាលមួ�បុ៉យណាណ ះ។ 

្បាប់ ឯកជ្ភាព ្្មើ របស់រ�្ឋ California យទើបនត ្ូល ជា្ររា្ យៅ ឆានាំ យ្ះ។ អាជើវកម្ម 
តូ្ៗ រា្ ្ំណា� លុ� យ៉ងយប ើ្្ យ�ើម ើ្ អ្ុវតតែតាម បទបញ្ញតតែិ ្្មើ។ តំាងពើមុ្ រ្ឹងយ�ើង 
រា្�រឹង ពើ រយបៀប �ំយណើ រការ ថ្្បាប់្្មើយ្ះ សំយណើ បបជាមតិ 24 សរយសរ វា យ�ើងវញិ 
ន�ល បង្ខំ អាជើវកម្ម តូ្ៗ ឲ្យ បសរូប�កប ទ្ាុក ្ំណា� កា្់នតយប ើ្្ យៅកនាុង យពល ន�ល 
ការធ្ាក់្ុះយស�្ឋកិ ច្េ យ វ្ើឲ្យ អាជើវកម្ម ជាយប ើ្្ ជិត�ល់យពល បិទទាវ រយៅយហើ�។ 

សំយណើ បបជាមតិ 24 បតរូវ រា្ សរយសរ យ�ើម ើ្ ជួ� �ល់ បបព័្្ផ្សពវផសា�សង្គម ្ំៗ ្ិង 
បក រុមហុ៊្ អុើ្្ឺណិត្ិងបយ ច្េកវទិយាន�ល ្ំណា� បរាក់រាប់សិប លា្ �ុល្ារ កនាុងមួ� ឆានាំ  
យ�ើម ើ្ បញចេុះបញចេូល រោ្ឋ ភិរាល បគប់ កបមិត យ�ើម ើ្ យគ្យវស ពើ្បាប់ ន�ល ប៉ះពាល់ �ល់ 
បរាក់ ្ំយណញ របស់ ពួកយគ។ សំយណើ  24 គឺជា លាភសំណាង សបរាប់ ពួកយគ ្ិងជាការ 
យ�ើរ្�យបកា� មួ�ជំហា្្ំ សបរាប់ ឯកជ្ភាព អនាកយបបើបរាស់។ សូមយរាះយឆានា ត ជំទាស់ 
សំយណើ បបជាមតិ 24។ 

www.CaliforniansForRealPrivacy.org 

TRACY ROSENBERG បបធា្ 

ពលរ�្ឋ California យ�ើម ើ្ ឯកជ្ភាព ឥ�ូវយ្ះ 

RICHARD HOLOBER បបធា្ 

សហព័្្ អនាកយបបើបរាស់រ�្ឋ California 

DOLORES HUERTA អនាក�រឹកោំ សិទ្ិពលកម្ម ្ិង សិទ្ិ ពលរ�្ឋ
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ធោយប្រព័ន្ធមួយ ធោយដ អ្ែកធលើសុវតិ្ភាពសាធារណៈ 
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ចំណងជ�ើង និងជេចក្ើេជងខេបជាផ្លូវការ ជរៀបចំជោយអគ្គជេធាវ ី

សាវតា
ការជោះលែងពើពន្ធនាគារេុនការកាតក់្ើអាចជកើតជ�ើងតាេ
ពើររជបៀប
ការោក់កុ្ងពន្ធនាគារ ធបកាយធពល ចា្់រខួ្ន។ �នដែលត្រូវបាន 
ជោទតបកាន់ជោយបទជលមើេត្រូវដ្ចូលរមួក្នុងនើ្ិវធិើ ន្ុលាការ�
តមរះក្ើមនុនជេលជធវើេវនការជាក់ដេង្ជៅក្នុង ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះ។ 
នើ្ិវធិើ ន្ុលាការែំបូង—ដែលជគស្គា ល់ថាជាការនំាខូ្នជៅ ន្ុលាការ—
ពាក់េ័ន្ធនឹង ន្ុលាការដែលតបាប់�នជនារះអំេើការជោទតបកាន់ដែលបា
នជធវើជ�ើងតបឆំាងនឹងខួ្ននិងការដ្ងតំាងជមធាវតីបេិនជបើោំបាច់។អ្ក
ដែលត្រូវបានោប់ខួ្នខ្រះត្រូវបានយកជៅោក់ក្នុងេន្ធនាគារជោនធើមនុ
នជេលបញូ្នជៅ ន្ុលាការ។ នគរបាលជោនធើដែលែំជណើ រការេន្ធនា
គារអាចជត�ើេជរេីជោរះដលង�នជនារះភ្ាមៗ ឬោក់ បនុគគាលជនារះជៅក្នុង 
េន្ធនាគារ។ 

ការធោះដលង ពើពន្ធនាគារមុនធពល ជំនំុជបមះ។ ជៅជតកាម 
ធមមននុញ្ញ របេ់ រែ្ឋ មននុេ្ស ដែលត្រូវ បាន ោប់ខួ្ន និង ោក់ ក្នុង 
េន្ធនាគារជោនធើ—ជលើកដលង ដ្ បទឧតកិែ្ឋមួយចំនួន—មាន េិទ្ធិ 
ជអាយជោរះដលង មនុន ការកា្់ក្ើ។ ធមមននុញ្ញ បញ្្ក់ថា �នទំាងជនរះ 
នឹងត្រូវ បានជោរះដលង ជោយ មាន លកខេខណ្ឌ  ដែល មិន ហួេ ជហ ន្ុ 
ជេក។ ជៅជេល ជធវើការ េជតមចចិ្្ ទាក់ទង នឹង ការ ជោរះដលង មននុេ្ស 
មនុន �ំននុំ�តមរះ ន្ុលាការ �ំននុំ�តមរះ ត្រូវ េិោរណា អំេើ (1) ភាេ ធ្ងន់ធ្ងរ 
នន បទជលមើេ ដែល �នជនារះត្រូវ បាន ជោទ (2) តបវ្ិ្ បទជលមើេ 
កាលេើមនុន របេ់ �នជនារះ និង (3) លទ្ធភាេ ដែល �នជនារះ អាច នឹង 
បង្ហា ញ ខួ្ន ជៅ ក្នុង ន្ុលាការ។ ន្ុលាការ អាច នឹង ជតបើតបាេ់ េ័្៌មាន 
ជ្្សងៗគ្ា រមួមាន ឧបករណ៍ វាយ្នម្ ហានិភ័យ (មាន េិភាកសា លមិ្្ 
ជៅោងជតកាម) ជែើម ើ្�ួយ ជធវើការ េជតមចចិ្្ ទំាងជនរះ។ 

ជៅជតកាមចបាប់រែ្ឋជាទូជៅតបជា�នត្រូវបានជោរះដលងេើេន្ធនាគារមនុន 
ការកា្់ក្ើតាមវធិើមួយ ឬេើរែូចោងជតកាម៖

• ការ ទទួលសាគា ល់ខួ្នឯង។ ន្ុលាការ�តមរះក្ើអាចជោរះដលង 
�នជនារះជោយ “ការទទួលស្គា ល់ខួ្នឯង” (ឬ) ដែលជាទូជៅ 
េំជៅជលើការេនយារបេ់បនុគគាលជនារះថា នឹងបង្ហា ញខួ្នជៅឯនើ
្ិវធិើ ន្ុលាការដែលត្រូវបាន្តមរូវជៅជេលអនាគ្ ។ នគរបាល 
ជោនធើដែលែំជណើ រការេន្ធនាគារក៏អាចជោរះដលង តបជា�ន 
ឬជោរះដលងជោយមានលកខេខណ្ឌ ្ងដែរ។ 

• បបាក់ធានា។ តបជា�នអាចត្រូវបានជោរះដលងជោយមានតបាក់ធា
នា។តបាក់ធានាេំជៅជលើការធានាដ្្កហិរញ្ញវ្្នុថា�នជនារះនឹងប
ង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការតាមការ្តមរូវ។

ឧ្រករណ៍វាយតនម្ហានិភ័យមុនការកាត់ក្ើ។ ជែើម ើ្�ួយេជតមចចិ្្ 
ថាជ ើ្អាចជោរះដលងមននុេ្សមនុនការកា្់ក្ើបានឬជទ ន្ុលាការនិង
ជោនធើភាគជតចើនជតបើតបាេ់ឧបករណ៍ ជែើម ើ្បា៉ា ន់តបមាណហានិភ័យ (ឬ 
លទ្ធភាេ) ដែល�នដែលត្រូវបានជោរះដលងជនារះ នឹងតបតេឹ្្បទជលមើេ 
ថមើ ឬមិនតេមបង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការឬជទ។ ឧបករណ៍ទំាងជនរះត្រូវ 
បានបជងកើ្ជ�ើងជោយដ្្ក ជលើការតស្វតជាវដែលបង្ហា ញថាមននុេ្ស ដែ
លមានលកខេណៈនិេ្័សយជាក់លាក់មួយចំនួន (ែូចជាការជៅវយ័ជកមង) 
គឺទំនងជានឹងអាចតបតេឹ្្បទជលមើេថមើឬមិនមកបង្ហា ញខួ្នជៅ 

ន្ុលាការ។ ឧបករណ៍ជនរះ្្ល់េិន្នុអាតេ័យជលើ លកខេណៈនិេ្័សយ 
របេ់មននុេ្ស។ ឧទាហរណ៍មួយោក់េិន្នុជតចើនជាងចំជពារះមននុេ្ស 
ដែលមានអាយនុជតកាម 22 ឆំ្ាជោយស្រេួកជគអាចនឹងតបតេឹ្្បទជលមើ
េជតចើន ជាងមននុេ្សោេ់ជាងជនារះ។ ែូចគ្ាជនរះដែរ អ្កដែលមិនតេម
បង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការជតចើនែងកាលេើអ ើ្្កាល គឺទំនងជានឹងមិន 
បង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការជៅជេលអនាគ្ ជហើយនឹងទទួលបានេិន្នុ 
ជតចើន។ កតមិ្ហានិភ័យរបេ់មននុេ្សម្ាក់ត្រូវបានកំណ្់ ជោយចំនួន 
េិន្នុេរ នុបដែលទទួលបាន។ កតមិ្ហានិភ័យជនរះ បន្ាប់មកត្រូវ 

ការ ជបារះ ជឆ្ា្ «គំាតទ» មាន ន័យ ថា ឯកភាេ ជហើយ ការ ជបារះ ជឆ្ា្ 
«�ំទាេ់» មាន ន័យ ថា បែិជេធចំជពារះ ចបាប់ឆំ្ា 2018  មួយ ដែល ៖
• �ំនួេតបេ័ន្ធការោក់តបាក់ធានា (ជែើម ើ្បានការជោរះដលងេើេន្ធនាគារ

មនុនជេលកា្់ក្ើ) ជោយតបេ័ន្ធមួយ ដែលដ្្កជលើការកំណ្់របេ់េនុវ
្្ិភាេស្ធារណៈ និងហានិភ័យ ននការជហារះជហើរ ។

• ោក់កតមិ្ការឃនុំឃំាងបនុគគាលក្នុងេន្ធនាគារ មនុនកា្់ក្ើេតមាប់បទម�្
ឈឹមភាគជតចើន ។

ជេចក្ើេជងខេបននការប៉ា ន់បបមាណរបេ់អ្នកវភិាគចបាប់េ្ើពើផ
ែប៉ាះពាែ់សារជពើពន្ធរបេ់រដ្ឋនិងរោ្ឋ ភបិែេលូែោ្ឋ ន ៖
• បជងកើនការចំណាយរបេ់រែ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន ដែលអាចមានចំនួនពាក់

កណ្ាលរយលានែនុល្ារជរៀងរាល់ឆំ្ា េតមាប់ែំជណើ រការថមើមួយជនរះ
េតមាប់ការជោរះដលងមននុេ្សេើេន្ធនាគារ មនុនជេលកា្់ក្ើ ។ មិនប្
រាកែថាជ ើ្ការជកើនជ�ើងននការចំណាយរបេ់រែ្ឋខ្រះ នឹងអាចទូទា
្់កា្់កងជាមួយមូលនិធិមូលោ្ឋ ន ដែលចំណាយនាជេលបច្នុប្ន្ 
េតមាប់តបជភទទំហំការង្រជនរះ ។

• កា្់បនយ្ការចំណាយជលើេន្ធនាគារតាមជោនធើ ដែលអាចជលើេរា
ប់េិបលានែនុល្ារជរៀងរាល់ឆំ្ា ។

• ្លប៉ារះពាល់េនុរបដែលជគមិនែឹង មកជលើតបាក់ចំណូលេន្ធរែ្ឋ 
និងមូលោ្ឋ ន ដែលជាទូជៅពាក់េ័ន្ធជាមួយមននុេ្ស 
ដែលចំណាយលនុយមកជលើទំនិញ ជាជាងការបង់តបាក់ជែើម ើ្បានការ
ជោរះដលងេើេន្ធនាគារមនុនកា្់ក្ើ ។

ការវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្ិ

អត្្រទននវធិានការធនះអាចរកធ�ើញធៅធលើធេ�ទំព័រ រែ្ឋធលខា្ិការធៅ
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្ ិ បន្

បានជតបើតបាេ់ ជែើម ើ្�ួយេជតមចចិ្្ថាជ ើ្�នជនារះគួរត្រូវបានជោរះ
ដលង និងជតកាមលកខេខណ្ឌ អវើ។ 

ការជោះលែងជោយមានបបកធ់ានា
ចំនួនទឹកបបាក់ធានាបតរូវបានកំណត់ធោយតុលាការជំនំុជបមះនើមួយៗ។  
ចបាប់រែ្ឋ្តមរូវថា ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះជៅក្នុងជោនធើនើមួយៗ អននុវ្្តាម 
កមមវធិើតបាក់ធានា។ កមមវធិើជនរះជធវើបញ្ើចំនួនទឹកតបាក់ធានា ដែលត្រូវការ 
េតមាប់ការជោរះដលងបទជលមើេនើមួយៗ។ កមមវធិើតបាក់ធានាជាទូជៅអាច 
ខនុេគ្ាជៅតាមជោនធើ ប៉ានុដន្្តមរូវជអាយមានតបាក់ធានា កាន់ដ្ជតចើន 
េតមាប់បទជលមើេកាន់ដ្ធ្ងន់ធ្ងរ។ ឧទាហរណ៍កមមវធិើតបាក់ធានាជោនធើ 
Los Angeles ជេលបច្នុប្ន្ត្រូវការ $20,000 េតមាប់បទឆជបាក និង 
$250,000 េតមាប់ការលួចែនុ្្្រះ។
បបាក់ធានាបតរូវបាន ្្ដល់តាមពើររធ្រៀ្រ។ វធិើទំាងជនរះគឺ៖

• ្្ដល់ធោយជនធនាះធៅតុលាការ។ �នជនារះអាច្្ល់ស្ច់ 
តបាក់តទេ្យេម្្ិ្ ឬេមាភា រៈជ្្សងជទៀ្ជៅ ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះ 
ដែលជេមើនឹងទឹកតបាក់ធានាោំបាច់ េតមាប់ការជោរះដលង។ តបា
ក់ជនរះជាទូជៅត្រូវបានតបគល់ជៅ�នជនារះវញិ តបេិនជបើ�នជនារះ
បង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការតាមការ្តមរូវ។ 

• ្្ដល់ធោយភ្ាក់ងារបបាក់ធានា។ បនុគគាលម្ាក់អាចបង់កនតមជេវា
ដែលមិនអាចែកយកវញិបានជៅភ្ាក់ង្រតបាក់ធានាជែើម ើ្ទិញ 
ប័ណ្ណកម្ើតបាក់ធានាដែលគំាតទជោយតក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រង។ កម្
នរជេវាជនរះជាធមមតាមមិនជលើេេើ10ភាគរយននតបាក់ធានារប
េ់�នជនារះជទ។ ជោយការ្្ល់ប័ណ្ណកម្ើភ្ាក់ង្រតបាក់ធានាយល់
តេមបង់តបាក់ធានាជេញជលញតបេិនជបើ�នជនារះមិនបង្ហា ញខួ្ន
ជៅ ន្ុលាការតាមការ្តមរូវ។ តបេិនជបើករណើ ជនរះជកើ្ជ�ើងភ្ាក់
ង្រតបាក់ធានាអាចដេវងរកការេងតបាក់េើបនុគគាលជនារះ។

ការមិន្រងាហា ញខួ្នកបមនំាមកនូវការ្រង់បបាក់ធានាធព
ញធលញ ណាស់។ តបេិនជបើមននុេ្សម្ាក់មិនបង្ហា ញខ្
លួន ជៅ ន្ុលាការតាមការ្តមរូវជទ ន្ុលាការអាចេជតមចថា 
តបាក់ធានាជនារះគឺត្រូវបាន�ំពាក់។ ចបាប់រែ្ឋកំណ្់ថាជ ើ្ជេលណា 
ដែលតបាក់ធានាជេញជលញត្រូវដ្ បានបង់ឧទាហរណ៍តបាក់ធា
នាមិនត្រូវបានបង់ តបេិនជបើ�នជនារះត្�ប់មកជាប់ឃនុំតាមកា
រអននុវ្្ចបាប់ ឬជោយបនុគគាលិកស្្រតបាក់ធានា (ជេល ខ្រះជៅថា 
“អ្កតបមាញ់បំណនុ ល”) ក្នុងរយៈជេល 180 នថ្ងោប់េើនថ្ង 
ជេចក្ើេតមចរបេ់ ន្ុលាការ ។ តបាក់ធានាក៏មិនត្រូវបានបង់ជៅក្នុ
ងករណើ ជ្្សងជទៀ្ែូចជា តបេិនជបើ ន្ុលាការមិន�ូនែំណឹងបានត្ឹ
មត្រូវ ែល់តក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រងថា តបាក់ធានាជនារះត្រូវដ្បានបង់។ 
ជាលទ្្ធ លតបាក់ធានាត្រូវបានបង់េិ្តបាកែដ្មួយចំនួន្ូ
ចនន ករណើ  ដ្ប៉ានុជណា្ណ រះ។ ជោនធើនិងទើតក រុងទទួលតបាក់ធានា 
ដែលបានបានបង់ជនរះ។ 

ឧសសា�កម្ម្័រណ្ណកម្ើបបាក់ធានាបតរូវបានបេ្់របេងធោយរែ្ឋ។ ជនរះ
រមួមានការ្្ល់អាជាញា ប័ណ្ណែល់ភ្ាក់ង្រតបាក់ធានាតបដហល 2,500 
ភ្ាក់ង្រនិងការត្រ្ួ េិនិ្្យតបាក់ជេវា ដែលបានគិ្េតមាប់ប័ណ្ណ 
បំណនុ លតបាក់ធានាដែលបានកំណ្់ ជោយតក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រង 
តបដហល 20 ដែលគំាតទែល់ប័ណ្ណកម្ើទំាងជនារះ។ រែ្ឋក៏ជេ៊ើបអជងគា្និង
អាចជោរះតស្យបណឹ្ងតាមដបបរែ្ឋបាល្ងដែរតបឆំាងនឹងភ្ាក់ង្រ ប្
រាក់ធានានិងតក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រង។ ជលើេេើជនារះរែ្ឋជធវើការ ជាមួយរ

ោ្ឋ ភិបាលក្នុងមូលោ្ឋ នជែើម ើ្កា្់ជទាេ ការរជំលាភបំពាន តេហមទណ្ឌ  
ជោយភ្ាក់ង្រតបាក់ធានា និងជោយតក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រងជៅក្នុង 

ន្ុលាការ។ រែ្ឋគិ្កនតមជេវាជែើម ើ្�ួយែល់ការចំណាយដ្្ក 
បញ្្ញ ្ិកមម។ 

កាលេើឆំ្ា 2018 ឧេសាហកមមតបាក់ធានាបានជចញប័ណ្ណកម្ើតបាក់ធានាដែ
លមានទឹកតបាក់តបដហល $6 ពាន់លាននិងបានតបមូលនថ្កនតមជេវាប័ណ្ណក
ម្ើតបាក់ធានាតបដហល $560 លាន។ តក រុមហ៊នុនធានារា៉ាប់រងត្រូវបាន្តមរូវឲ្យ
បង់ 2.4 ភាគរយេតមាប់ជាេន្ធធានា រា៉ាប់រងចូលរែ្ឋជលើនថ្ជេវាទំាងជនារះ—
តបដហល $13 លានកាលេើឆំ្ា 2018។ 

ការជោះលែងពើពន្ធនាគារអាចជកើតជ�ើង ជៅក្នងុជពែ 
ជផសេងគា្ន េុនជពែ�ំនំុ�បេះ 
ែំធណើ រការធោះដលងមុនធពល ្រញូ្នខួ្នធៅតុលាករ។ មននុេ្សអាច 
ត្រូវបានជោរះដលងេើេន្ធនាគារ មនុនជេលបញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការ 
ជតកាយេើការ្្ល់តបាក់ធានា ែូចជៅក្នុងកមមវធិើតបាក់ធានាេម្
រាប់បទជលមើេជាក់លាក់។ ជៅក្នុងជោនធើខ្រះ ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះ 
អាចអននុញ្្ញ ្ឲ្យ ស្្ប័នជ្្សងជទៀ្ (ែូចជានាយកោ្ឋ នការជោរះដលង
ស្កល្ងជោយ មានលកខេខណ្ឌ ) ជែើម ើ្ជោរះដលងមននុេ្សជាក់លាក់ 
ឬមនុនជេលបញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការ។ មននុេ្សទំាងជនារះអាចត្រូវបា
ន្តមរូវជអាយជគារេ លកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ (ែូចជាការជៅ�ួបជា
តបោំជាមួយបនុគគាលិកដ្្កជោរះដលងស្កល្ងតបោំជោនធើ)។ 
អ្កដែលមិន្្ល់តបាក់ធានា ឬ ដែលមិនត្រូវបានជោរះដលង ឬត្រូវបាន
ឃនុំខួ្នរហូ្ែល់បញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការ។
ែំធណើ រការធោះដលងធបកាយធពល្រញូ្នខួ្នធៅតុលាការ។ ជៅជេល 
ការបញូ្នខួ្ន ន្ុលាការេជតមចចិ្្ថាជ ើ្ត្រូវ (1) រកសា�នជនារះជៅ 
ក្នុងមន្ើរឃនុំឃំាង (2) ផ្្េ់បូ្រចំនួនទឹកតបាក់ធានាេតមាប់ការជោរះ
ដលង ឬ (3) ជោរះដលង�នជនារះជោយមានការទទួលស្គា ល់ខួ្នឯង។ 
អ្កដែល មិនត្រូវបានជោរះដលង ឬនិងមិនអាច្្ល់តបាក់ធានាដែលត្រូ
វបាន្តមរូវជាទូជៅត្រូវោក់ជៅមន្ើរឃនុំឃំាងតបោំជោនធើ។ ន្ុលាការអា
ច្តមរូវឲ្យអ្កដែលត្រូវបានជោរះដលងជគារេតាមលកខេខណ្ឌ មួយ 
ចំនួន។ ក្នុងករណើ ខ្រះ �នជនារះត្រូវបានគិ្កនតមជេវាពាក់េ័ន្ធនឹង  
ការជោរះដលងមនុនការកា្់ក្ើ។ ឧទាហរណ៍មននុេ្សម្ាក់អាចនឹងត្រូវ 
បានគិ្តបាក់េតមាប់នថ្តាមោន 
ជោយតបេ័ន្ធជអ�ចិត្រូនិកដែលអាចជា 
លកខេខណ្ឌ ជចញជោយ ន្ុលាការ។ ន្ុលាការអាចដក្តមរូវ  
ជេចក្ើេជតមចទំាងជនរះ រហូ្ែល់នថ្ងកា្់ក្ើ ឬរហូ្ែល់េំណនុំ ជរឿង 
ត្រូវបានជោរះតស្យរចួ។ 

អត្ថបទននបបកធ់ានាថ្ើនិងចបាប់បុជរ�ំនំុ�បេះកាែពើឆ្
នំា 2018
កាលេើឆំ្ា 2018 រែ្ឋេភាបានអននុម័្ ជហើយអភិបាលបានចនុរះ 
ហ្ជ្លោជលើចបាប់—ចបាប់តេឹទ្ធេភា (SB) 10—ជែើម ើ្លនុបបំបា្់ 
តបាក់ធានានិង ផ្្េ់បូ្រែំជណើ រការេតមាប់ការទទួលបាន ការជោរះ 
ដលងេើមន្ើរឃនុំឃំាងមនុនជេល�ំននុំ�តមរះ។ ចបាប់ជនរះោប់ជ្្ើមចូលជា 
ធរមានជៅនថ្ងទើ 1 ដខ ន្ុលា ឆំ្ា 2019។ ជទារះយ៉ា ងណាវាមិនបាន 
ជកើ្ជ�ើងជទ ជតពារះដ្តបជាម្ិេ្ើេើ SB 10 មានលកខេណៈេម្្ិ្េ
តមាប់េនឹ្កជឆ្ា្ជនរះ កាលេើដខមករា ឆំ្ា 2019។ ជៅជតកាមធមមននុ

ការណ្វើប្រជាមតចិណំោះចបា្់រដែលបានជនំសួបបាកធ់ានា 
ណោយប្រពន័ ្ធមយួ ណោយដ្អែកណលើសវុត ្ភិាពសាធារ�ៈ 

 នងិហានភិយ័ននការណហាះណ�ើរ ។

សណំ�ើ

25



25
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ការវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្ ិ បន្

សណំ�ើ ការណ្វើប្រជាមតចិណំោះចបា្់រដែលបានជនំសួបបាកធ់ានា 
ណោយប្រពន័ ្ធមយួ ណោយដ្អែកណលើសវុត ្ភិាពសាធារ�ៈ 
នងិហានភិយ័ននការណហាះណ�ើរ ។25

ញ្ញរែ្ឋជៅជេលតបជាម្ិេ្ើេើចបាប់ថមើមាន គនុណេម្្ិ្េតមាប់េនឹ្កឆ្
ជនា្ចបាប់ជនារះនឹងត្រូវេ្ួយរទនុករហូ្ ែល់ជេលអ្កជបារះជឆ្ា្កំណ្់ថា 
ជ ើ្ត្រូវោក់វាចូលជាធរមានឬជទ។ 

េំជណើ
កំណត់ថាធតើបបាក់ធានាថ្មើនិងចបា្់រ្ុរធរជំនំុជបមះចូលជា្រមានឬ 
ធទ។ េំជណើ  25 គឺជាតបជាម្ិេ្ើេើ SB 10 ជហើយនឹងកំណ្់ថាជ ើ្ 
ចបាប់នឹងចូលជាធរមានឬជទ។ ការជបារះជឆ្ា្ “គំាតទ” មានន័យថា 
SB 10 នឹងចូលជាធរមាន ជហើយការជបារះជឆ្ា្ “បែិជេធ” នឹង 
តោនជោល SB 10។ និយយឲ្យជាក់លាក់ការយល់តេមចំជពារះ 
េំជណើ ជនរះនឹង (1) លនុបបំបា្់ការជោរះដលងជោយតបាក់ធានា (2) 
បជងកើ្ែំជណើ រការថមើ េតមាប់ការជោរះដលងមនុនបញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការ 
និង (3) ផ្្េ់បូ្រែំជណើ រការដែលមានតស្ប់េតមាប់ការជោរះដលងជៅ 
ជេលបញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការ។ 

ែបុបំបតក់ារជោះលែងជោយមានបបកធ់ានា
េំជណើ  25 លនុបបំបា្់ការជោរះដលងេើមន្ើរឃនុំឃំាងជោនធើជោយតបាក់
ធានាមនុនជេលការកា្់ក្ើ។ 

បជងកើតដំជណើ រការថ្ើេបមាប់ការជោះលែងេុនជពែបញ្លូនខ្លួ
នជៅតលុាការ 
តបមរូវឲ្យមានការធោះដលងធោយសវ័យប្រវតិ្ សបមា្់រ្រទធល្មើស 
មជ្ិមភាេធបចើន។ េំជណើ ជនរះ្តមរូវឲ្យមននុេ្សេ្ិ្ជៅក្នុងមន្ើរឃនុំ
ឃំាងជោនធើ េតមាប់បទជលមើេម�្មិភាគជតចើនដែលជាបទល្
ជមើេ មិនេូវ ធ្ងន់ធ្ងរឲ្យជោរះដលង ជោយេវ័យតបវ្ិ្ក្នុងរយៈជេល 
12 ជមា៉ា ងជតកាយឃនុំខួ្ន។ មននុេ្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានឃនុំខួ្ន 
ជោយបទម�្មិែូចជា �នដែលត្រូវបានោក់ ជៅក្នុងមន្ើរឃនុំឃំាងេតមា
ប់អំជេើហិងសា ក្នុង តគរួស្រឬអ្កដែលមិនតេមបង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការជតចើន
ជាងេើរែង កាលេើឆំ្ាមនុននឹងមិនត្រូវបានជោរះដលងជោយេវ័យតបវ្ិ្ជទ។ 

ការធោះដលងសបមា្់រករណើ ្រទឧបកិែ្ឋនិង្រទមជ្ិមខ្ះតបមរូវឲ្យមា
នការវាយតនម្។ េំជណើ តបជាម្ិជនរះ្តមរូវថា អ្កដែលត្រូវបានោ
ក់ជៅក្នុងមន្ើរឃនុំឃំាងជោយស្រ (1) បទឧតកិែ្ឋ និង (2) បទម�្មិ 
ដែលមិនមានេិទ្ធិទទួលបានការជោរះដលង ជោយេវ័យតបវ្ិ្ត្រូវ 
ទទួលការវាយ្នម្ជលើហានិភ័យ របេ់េួកជគក្នុងការតបតេឹ្្ បទ
ជលមើេថមើឬការមិនបង្ហា ញខួ្នជៅ ន្ុលាការ តបេិនជបើជោរះដលង។ 
បនុគគាលិកវាយ្នម្ នឹងតបមូលេ័្៌មានមួយចំនួនរមួមានកតមិ្ហានិភ័
យរបេ់បនុគគាលម្ាក់ៗតាមការកំណ្់ ជោយឧបករណ៍វាយ្នម្ហានិភ័
យមនុនជេល�ំននុំ�តមរះ។ ជាទូជៅបនុគគាលិកត្រូវបាន្តមរូវជអាយជោរះដលង 
មននុេ្ស តបេិនជបើរកជឃើញថាមានហានិភ័យទាប។ អាតេ័យជលើវធិាន 
ដែលបានកំណ្់ជោយ ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះនិមួយៗ មននុេ្សដែលមាន
ហានិភ័យមធ្យមក៏ត្រូវបានជោរះដលង្ងដែរ ជោយបនុគគាលិកវាយ្នម្ 
ឬជោយជៅតកម ។ មននុេ្សដែលត្រូវជោរះដលងត្រូវដ្ជគារេតាមលកខេខ
ណ្ឌ ជាក់លាក់។ លកខេខណ្ឌ ទំាងជនរះអាច រមួមានការត្រ្ួ េិនិ្្យែូចជា 
ការជៅ�ួបជាជទៀងទា្់ជាមួយ បនុគគាលិកដ្្កជោរះដលងស្កល្ង

ក្នុងជោនធើ ឬការតាមោនជោយជអ�ចិត្រូនិក។ ជទារះជាយ៉ា ងណា 
លកខេខណ្ឌ  េតមាប់មននុេ្សដែលមានហានិភ័យទាបមិនរមួបញួ្ល  
ការត្រ្ួ េិនិ្្យជទ។ ន្ុលាការអាចផ្្េ់បូ្រលកខេខណ្ឌ បា
ន តបេិនជបើ ជាមូលជហ ន្ុល។្ មិនែូចជាចបាប់បច្នុប្ន្ជទ 
វាមិនមានការគិ្កនតមជេវា ជាលកខេខណ្ឌ  ននការជោរះដលងជ�ើយ។ 
មននុេ្សដែលមានហានិភ័យខ្ពេ់ហានិភ័យមធ្យមដែលមិនត្រូវបានជោរះ
ដលង និងអ្កមួយចំនួនជទៀ្  
(ែូចជាអ្កដែលត្រូវបានជោទេើបទឧតកិែ្ឋឌធ្ងន់ធ្ងរ ែូចជាឃា្កមមឬ 
ែនុ្្្រះ) នឹងជៅដ្ជាប់មន្ើរឃនុំឃំាងជោនធើ រហូ្ែល់ជេលបញូ្នខួ្ន 
ជៅ ន្ុលាការ។ ការវាយ្នម្និងការជោរះដលងណាមួយនឹងោំបាច់ត្រូវ 
បញប់្មិនជលើេេើ 36 ជមា៉ា ងេើជេលដែល�នជនារះត្រូវបានោក់ក្នុង 
មន្ើរឃនុំឃំាងជ�ើយ។
តុលាការជំនំុជបមះទទួលខុសបតរូវសបមា្់រការវាយតនម្មុនជំនំុ 
ជបមះ។ េំជណើ  25 ជធវើឲ្យ ន្ុលាការកា្់ក្ើតបោំរែ្ឋទទួលខនុេត្រូវ
េតមាប់ការវាយ្នម្មនុន�ំននុំ�តមរះ។ ជនរះរមួមានេកមមភាេជ្្សងៗ 
ែូចជា ៖ (1) ការកំណ្់កតមិ្ហានិភ័យជោយជតបើឧបករណ៍បា៉ា
ន់តបមាណហានិភ័យបនុជរ�ំននុំ�តមរះ (2) ការតបមូលេ័្៌មានបដនម្ 
ទាក់ទងនឹងហានិភ័យរបេ់មននុេ្ស (3) ការជោរះដលងមននុេ្ស ជាក់លា
ក់អាតេ័យជលើកតមិ្ហានិភ័យរបេ់េួកជគ និង (4) ការ្្ល់ ជយបល់
អំេើលកខេខណ្ឌ ននការជោរះដលងមនុន�ំននុំ�តមរះ�ូនជៅ 

ន្ុលាការ។ ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះអាចជតបើតបាេ់បនុគគាលិក ន្ុលាការ ជា 
បនុគគាលិកវាយ្នម្ ឬចនុរះកិច្េនយាជាមួយទើភ្ាក់ង្រស្ធារណៈក្នុងមូល
ោ្ឋ ន (ែូចជានាយកោ្ឋ នជោរះដលង ជោយមានលកខេខណ្ឌ តបោំជោនធើ) 
ជែើម ើ្អននុវ្្េកមមភាេទំាងជនរះ។ តបេិនជបើទំាង ន្ុលាការ ឬ ទើភ្ាក់
ង្រស្ធារណៈក្នុងមូលោ្ឋ នមិនចង់ ឬមិនអាចជធវើែូជច្រះបានជទ ន្ុលា
ការអាចចនុរះកិច្េនយាជាមួយទើភ្ាក់ង្រស្ធារណៈ ក្នុងមូលោ្ឋ នថមើ 
ដែលបានបជងកើ្ជ�ើង េតមាប់ដ្អននុវ្្េកមមភាេជនរះបាន។

ផ្្េ់ប្លូរដំជណើ រការេបមាប់ការជោះលែងជពែបញ្លូនខ្លួន
ជៅតលុាការ
ជៅជេលបញូ្នខួ្នអ្កជាប់ឃនុំអាចត្រូវបានជោរះដលង ជោយមាន  
ការទទួលស្គា ល់ខួ្នឯង។ ជមធាវមីណ្ឌ លអាចជេ្ើេនុំេវនការ ជែើម ើ្
ឃនុំខួ្នមននុេ្សក្នុងមន្ើរឃនុំឃំាង រហូ្ែល់ជេលកា្់ក្ើ ជទារះេួកជគត្រូវ 
បានជោរះដលងេើមនុនរចួជហើយក៏ជោយ។ មននុេ្សនឹងត្រូវជោរះដលងដ្ក្នុ
ងកាលៈជទេៈជាក់លាក់ដ្ប៉ានុជណា្ណ រះ—ែូចជាតបេិនជបើ ន្ុលាការបាន 
េជតមចថាមិនមានលកខេខណ្ឌ  ដែលអាចធានាថាេួកជគនឹងមិន 
តបតេឹ្្បទជលមើេ ឬមិនបង្ហា ញខួ្នជៅក្នុង ន្ុលាការ។ អ្កដែលត្រូវ បា
នជោរះដលងអាចត្រូវបាន្តមរូវឲ្យអននុវ្្តាមលកខេខណ្ឌ ជាក់លាក់ ប៉ានុដន្ 
មិនអាចត្រូវបានគិ្កនតមជេវាជាលកខេខណ្ឌ  ននការជោរះដលង 
ជទ។ ជតកាយជេលបញូ្នខួ្នជៅ ន្ុលាការជមធាវមីណ្ឌ ល ឬអ្កការពារ 
ក្ើស្ធារណៈអាចជេ្ើេនុំេវនការឃនុំខួ្ន ជៅក្នុងកាលៈជទេៈជាក់លាក់ 
ែូចជាតបេិនជបើមានភេ្នុតាងថមើ ជៅក្នុងេំណនុំ ជរឿង។ ន្ុលាការអាច
ដក្តមរូវការេជតមចចិ្្ចំជពារះការទទួលស្គា ល់ខួ្នឯង និង លកខេខណ្ឌ  
ននការជោរះដលងជៅក្នុងកាលៈជទេៈ ជាក់លាក់ែូចជាតបេិនជបើ 
េ័្៌មានថមើ ត្រូវបាន្្ល់ជោយបនុគគាលិកវាយ្នម្បនុជរ�ំននុំ�តមរះ។ 
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ការវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្ ិ បន្

ផែប៉ាះពាែ់សារជពើពន្ធ
េំជណើ  25នឹងប៉ារះពាល់ជលើការចំណាយទំាងថ្ាក់រែ្ឋនិងមូលែ្
ឋាន។        ទំហំនន្លប៉ារះពាល់េិ្តបាកែ គឺមិនចបាេ់លាេ់ជទជហើយនឹង 
អាតេ័យជលើរជបៀប ដែលេំជណើ ជនរះត្រូវបានបកតស្យនិងអននុវ្្។ 
ឧទាហរណ៍វាមិនទាន់ចបាេ់ថាជ ើ្មននុេ្សប៉ានុនាម ននាក់ ដែល ន្ុលាការ នឹង 
ជោរះដលងមនុនជេល�ំននុំ�តមរះ ជហើយនឹងត្រូវបំជេញលកខេខណ្ឌ អវើខ្រះ។ 
ែូជច្រះឥទ្ធិេលអាចនឹងខ្ពេ់ជាង ឬទាបជាងការបា៉ា ន់ស្ម នោងជតកាម។
្រនុ្កចំណាយធលើការធោះដលងមុនជំនំុជបមះថ្ាក់រែ្ឋនិងថ្ាក់មូលោ្ឋ
នដែលធកើនធ�ើង។ ែំជណើ រការននការជោរះដលងមនុន�ំននុំ�តមរះថមើ នឹងប
ជងកើនបន្នុកការង្រេតមាប់ ន្ុលាការ�ំននុំ�តមរះ តបោំរែ្ឋក៏ែូចជាជមធាវមី
ណ្ឌ លជោនធើនិងអ្កការពារក្ើស្ធារណៈ។ ឧទាហរណ៍នឹង មានបន្នុក
ការង្រពាក់េ័ន្ធនឹងេវនការឃនុំខួ្នថមើ។ វានឹងបជងកើនបន្នុកការង្រដែល
អាចត្រូវបានកា្់កង ជោយការកា្់បនយ្បន្នុកការង្រ ជ្្សងជទៀ្។ 
ឧទាហរណ៍បន្នុកការង្រេើេវនការ អំេើចំនួនទឹកតបាក់ ធានាដែលោំ
បាច់នឹងត្រូវបានលនុបបំបា្់ជោល។ 

ជលើេេើជនរះការចំណាយរបេ់រែ្ឋនឹងជកើនជ�ើង ជោយស្រ ន្ុលាការ �ំ
ននុំ�តមរះតបោំរែ្ឋនឹងទទួលខនុេត្រូវ ជលើការវាយ្នម្បនុជរ�ំននុំ�តមរះ។ 
រែ្ឋក៏ទំនងជានឹងមានការជកើនជ�ើងនូវ ការចំណាយជលើការត្រ្ួ េិនិ្្យ 
ែូចជា ជោយស្រដ្ការជកើនជ�ើងននចំនួនមននុេ្សត្រូវេ្ិ្ជតកាម 
ការត្រ្ួ េិនិ្្យ បន្ាប់េើជោរះដលងជៅមនុនជេល�ំននុំ�តមរះ។
េរ នុបមក ការចំណាយដែលធកើនធ�ើងធពលមុនជំនំុជបមះថ្ាក់រែ្ឋនិ
ងមូលោ្ឋ នអាចមានចំនួនោក់កណ្ាលរា្់ររយលានែុល្ារកុ្ងមួយ
ឆំ្្។ ទឹកតបាក់ជនរះគឺ្ិចជាង 1 ភាគរយននថវកិាមូលនិធិទូជៅបច្នុប្
ន្របេ់រែ្ឋ។ទំហំេិ្តបាកែននការជកើននថ្ចំណាយនឹងអាតេ័យជលើក
ត្ាជាជតចើន។ កត្ាធំៗរមួមានចំនួនមននុេ្សដែលត្រូវបានជោរះដលងមនុ
ន�ំននុំ�តមរះលកខេខណ្ឌ ននការជោរះដលងេួកជគ (ែូចជាត្រូវមានការត្រ្ួ  
េិនិ្្យជតចើនប៉ានុនណា) និងនថ្ចំណាយជលើលកខេខណ្ឌ ទំាងជនរះ។ វាមិនទា
ន់ចបាេ់ជទថាជ ើ្ការចំណាយមួយចំនួនរបេ់រែ្ឋដែលជកើនជ�ើងជនរះនឹង
ត្រូវទូទា្់ជោយការចំណាយរបេ់រោ្ឋ ភិបាលក្នុងមូលោ្ឋ ន ដែលមានេ្
រាប់េតមាប់បន្នុកការង្រមនុនជេល�ំននុំ�តមរះឬយ៉ា ងណា។ 

ការចំណាយធលើមន្ើរ�ំុឃំាងប្រចំាធខាន ើ្ ដែលថយចុះ។ េំជណើ ជនរះ 
នឹងកា្់បនយ្ចំនួនមននុេ្សក្នុងមន្ើរឃនុំឃំាងជោនធើ។ ជនរះភាគជតចើនគឺ 
ជោយស្រដ្មននុេ្សកាន់ដ្ជតចើន ទំនងជានឹងត្រូវបានជោរះដលង 
មនុនជេល�ំននុំ�តមរះជោយការស្រ ការទទួលស្គា ល់ខួ្នឯងជាជាងបន្
ជៅជាប់ឃនុំ។ ឧទាហរណ៍មននុេ្សខ្រះ ដែលនឹងមិនអាចបង់តបាក់ធានា នឹ
ងត្រូវជោរះដលងជៅជតកាមែំជណើ រការមនុន�ំននុំ�តមរះថមើ។ ជទារះយ៉ា ងណា  
ការធ្ាក់ចនុរះខ្រះជនរះននចំនួនមននុេ្ស ក្នុងេន្ធនាគារអាចត្រូវបាន 

ការណ្វើប្រជាមតចិណំោះចបា្់រដែលបានជនំសួបបាកធ់ានា 
ណោយប្រពន័ ្ធមយួ ណោយដ្អែកណលើសវុត ្ភិាពសាធារ�ៈ 
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ប៉ារះប៉ាូវជោយកត្ាជ្្សងជទៀ្។ ឧទាហរណ៍មននុេ្សខ្រះ—
ដែលជបើេនុំជនារះជស្្ ត្រូវបានជោរះដលងជោយតបាក់ធានា—
អាចនឹងត្រូវឃនុំខួ្ន រហូ្ែល់ ជេល�ំននុំ�តមរះ។ 
ចំនួនជាក់ដេង្ជយើងបា៉ា ន់ស្ម នថា ការកា្់បនយ្ ចំនួនអ្កជាប់ឃនុំ 
នឹងបនយ្ការចំណាយជៅមន្ើរឃនុំឃំាងតបោំជោនធើក្នុងមូល
ោ្ឋ ន ដែលអាចមាន្នម្រាប់េិបលានែនុល្ារ ក្នុងមួយ ឆំ្ា។ 
ការថយចនុរះជាក់ដេង្ នឹងអាតេ័យជលើចំនួនមននុេ្សជាប់ឃនុំ 
ក៏ែូចជាការេជតមចចិ្្ជោរះដលង ជោយ ន្ុលាការ។ ធនធានទំាងជនរះ 
អាចនឹងត្រូវបដងវរជៅរកេកមមភាេជ្្សងជទៀ្ជៅក្នុងជោនធើ។ 

្ល្៉រះោល់ធលើចំណូលពន្ធថ្ាក់រែ្ឋនិងថ្ាក់មូលោ្ឋ ន។ េំជណើ ជនរះ នឹ
ងប៉ារះពាល់ទំាងចំណូលេន្ធថ្ាក់រែ្ឋ និងថ្ាក់មូលោ្ឋ ន។ មយា៉ាងជទៀ្ វានឹ
ងកា្់បនយ្ចំណូលថ្ាក់រែ្ឋនិងថ្ាក់មូលោ្ឋ ន។ ឧទាហរណ៍ តក រុមហ៊នុន
ធានារា៉ាប់រងនឹងដលងបង់េន្ធ ជលើប័ណ្ណកម្ើតបាក់ធានា។ ្្នុយជៅវញិចំ
ណូលេន្ធថ្ាក់រែ្ឋនិងថ្ាក់មូលោ្ឋ នអាចនឹងជកើន 
ជ�ើង។ ឧទាហរណ៍មននុេ្សអាចទិញទំនិញ ជាមួយនឹងលនុយដែលជគមិ
នបង់ជៅជលើនថ្ប័ណ្ណកម្ើតបាក់ធានា។ តបេិនជបើទំនិញទំាងជនរះត្រូវប
ង់េន្ធេើការលក់  ជនារះវានឹងបជងកើនចំណូលថ្ាក់រែ្ឋ និងថ្ាក់មូលោ្ឋ ន។ 
្លប៉ារះពាល់េរ នុបជលើចំណូលថ្ាក់រែ្ឋ និងថ្ាក់មូលោ្ឋ នគឺ 
មិនទាន់ែឹងជទ។

ចលូែជេើែ http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ េបមាប់បញ្ើ ននគណៈ 
កម្ាធិការ លដែបជងកើតជ�ើងជាចេ្បងជដើេ្បើគំាបទ 

ឬ�ំទាេ់វធិានការជនះ។

ចលូែជេើែ http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ជដើេ្បើចលូែជបបើអ្នករ លួេបរចិ្ចា កទានកពំលូែៗទំាង  

10 រ លូប េបមាប់ គណៈកេក្ារ ។ 

បបេិនជបើអ្នកចង់បនចបាប់ចេង្ននអត្ថបទជពញជែ
ញននវធិានការរដ្ឋជនះ េលូេទលូរេ័ព្ទេករដ្ឋជែខាធិការ 

តាេជែខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាចអុើលេ៉ាែ vigfeedback@sos.ca.gov 

ជ�ើយចបាប់ចេង្េលួយនឹង 
បត រូវបនជផញើជៅអ្នកជោយឥតគតិនថ។្
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76 | អំណះអំណាង អំណះអំណាងដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលើទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ើយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណើ ការប្វើតបជាម្ចិបំោះចបាប់ដែលបានជនំសួតបាកធ់ានាបោយតបពន័ ្ធមយួ  
បោយដផអែកបលើសវុ្ ្ភិាពសាធារណៈ  
នងិហានភិយ័ននការបហាះប�ើរ ។25

★  អំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ25  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធនឹងអំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ25  ★

សំណណើ ប្រ.មតិ 25៖ គ្មា នយុតិ្ធម៌ គ្មា នសុវត្ិភាព និងចំណាយណបចើន
សរណសរណោយអ្នកនណោបាយ Sacramento សំណណើ ប្រជាមតិ 25 លុ្រ្ំរបាត់ជណបមើសក្នុងកា
រោក់បបាក់ធានាសបរា្់រពលរដ្ឋ California ប្រ្់ររ្ូរ និងជំនួសបបាក់ធានាណនះណោយ
ប្រព័ន្ធមួយ ដដលប្រ្់រប្រងណោយណោនធើ ដដលជាការបរាវបជាវប្រវតិ្រ្ូរតាមកំុព្ូទ័រ ណដើម ើ្កំ
ណត់ថាណតើនរណាបតរូវរានណសរភីាព ណ�ើយនរណាបតរូវស្ិតណៅក្នុងពន្ធនាគ្ររង់ចំា
សវនាការ។ សូមអានអំពើមូលណ�តុដដលបក រុមសិទ្ធិពលរដ្ឋ អ្នកតសូ៊មតិសបរា្់រជនរងណបគ្ះឧ
បកិដ្ឋកមមា អាជាញា ធរអនុវត្ចបា្់រ និងមនន្ើថា្ន ក់មូលោ្ឋ នទំាងអស់សុទ្ធដតជំទាស់នឹងសំណណើ ប្រជា
មតិ 25។ 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 គ្មា នយុតិ្ធម៌ណ�ើយ 

ការណមើលប្រវតិ្រ្ូរតាមកំុព្ូទ័ររ្រស់សំណណើ ប្រ.មតិ 25បាន្រង្ហា ញឲ្ណ�ើញថាណរសីណអើងប្រឆំា
ងនឹងជនជាតិភា្រតិច និងអ្នកដដលមកពើតំ្រន់ជិតោង ដដលប្រមូលផំុ្ណៅណោយជនអណន្ា្រ្
រណវសន៍ និងពលរដ្ឋរានបបាក់ចំណូលទា្រ ហេតុដូហ្នេះហេើយបានជាក្ រុមសិទ្ិពលរដ្ឋដូ្ជា 
NAACP និងឡាទើនរមួ ហបាេះហ ន្ តបដិហសធសំហ�ើ កបជាមតិ 25។ 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 គ្មា នសុវត្ិភាពណ�ើយ 

បបាក់ធានា្ឺរជាសិទ្ធិរដ្ឋធមមានុញ្ញដ៏សំោន់មួយ ណ�ើយធានាថាចុងណចាទណពញចិត្នឹង
លក្ខខណ្ឌ ននការណោះដលងពើពន្ធនាគ្ររ្រស់ពួកណ្រ ណ�ើយ្រង្ហា ញខួ្នណៅសវនាការ 
និងឲ្ពួកណ្រទទួលខុសបតរូវ ប្រសិនណ្រើពួកណ្រមិន្រង្ហា ញខួ្ន។ ការដកពិណរាធន៍ថមាើៗរ្រស់រដ្ឋ 
California ជាមួយនឹង “ការគ្មា នបបាក់ធានា” អំ�ុងណពលរាតតបាតននវរីសុកូរ ៉ណូា្ឺរជាម�ន្

រាយ ដដលរានចុងណចាទជាណបចើនបតរូវបានចា្់រខួ្ន ណោះដលង និងចា្់រខួ្នម្ដងណទៀតជាណបចើនណលើ
កណបចើនរារក្នុងមួយនថងៃ។ សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹងណធវើឲ្គ្មា នបបាក់ធានាជាអចិននន្យ៍ ហេតុដូហ្នេះ
ហេើយបានជាអាជាញា ធរអនុវត្ត្បាប់ និងក្ រុមសិទ្ិជនរងហករេះ មិនរំកទសំហ�ើ កបជាមតិ 25។ 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 រានចំណាយណបចើន 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹងតបមរូវឲ្រានសវនការតុលាការ្រដនម្ណដើម ើ្ប្រ្រសង្កត់ណៅណលើណស
ចក្ដើសណបមចណោយកំុព្ូទ័រដដល្រង្កឲ្រានការពនយារណពល្រដនម្ណៅក្នុងតុលាការដដល្រ
ញ្ើកិច្ចការណៅកកមិនទាន់ណធវើណ�ើយណនាះ។ ខណៈដដលទើបក រុង និងណោនធើទំាងឡាយប្រឈ
មនឹងកងវះោតថវកិាជាប្រវតិ្រាបស ្និងការកាត់្ំរផ្្ញនូវណសវាសំោន់ៗជាណបចើនណនាះ 
សំណណើ ប្រជាមតិ 25 នឹងណធវើឲ្រោ្ឋ ភិបាលថា្ន ក់មូលោ្ឋ ន និងរដ្ឋ California បតរូវចំណាយរា
្់ររយលានដុល្ារដថមណទៀតក្នុងមួយឆា្នំ  ណដើម ើ្ករាង និងប្រ្់រប្រងការោិល័យធិ្រណតយ្ថមាើ
មួយ—ហេតុដូហ្នេះហេើយបានមនន្តើថ្ន ្់មូលដ្្ឋ ន និងអន្តសូ៊មតិសករាប់អន្បង់ពន្មិនរំកទ
សំហ�ើ កបជាមតិ 25។ 

ណបាះណឆា្ន ត្រដិណសធសំណណើ ប្រ.មតិ 25! 

ALICE HUFFMAN ប្រធាន
California State Conference of the NAACP 

CHRISTINE WARD នាយកប្រតិ្រតិ្ 
Crime Victims Alliance 

JOE COTO ប្រធាន 
United Latinos Vote

ឥ�ូវណនះ្ឺរជាណពលណវលាដដលបតរូវជំនួសប្រព័ន្ធ្រង់បបាក់ធានារ្រស់រដ្ឋ California ណោយ
ប្រព័ន្ធមួយដដលដផអែកណលើសុវត្ិភាព និងយុតិ្ធម៌។ 

្រញ្ច្់រការ្រង់បបាក់ធានា។ ណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25 ណដើម ើ្ប្រព័ន្ធដដលរានសុវត្ិ
ភាពជាងមុន យុតិ្ធម៌ជាងមុន និងចំណាយតិចជាងមុន។ 

បបាក់ធានាគ្មា នយុតិ្ធម៌ណ�ើយ៖ 
ស្ិតណបកាមប្រព័ន្ធបបាក់ធានា្រច្ចុ្រ្ន្ន ប្រសិនណ្រើអ្នករានលទ្ធភាព្រង់បបាក់ធានា អ្នកនឹងរាន
ណសរភីាពរ�ូតដល់ណពលសវនាការរ្រស់អ្នក។ ប្រសិនណ្រើអ្នកគ្មា នលទ្ធភាព្រង់បបាក់ធានាណទ
ណនាះ អ្នកបតរូវដតរា្ន ក់ណៅក្នុងពន្ធនាគ្រ។ ដូណច្នះ អ្នករានអាចរានណសរភីាព សូម ើ្ដតណៅណពលរ
ងការណចាទប្រកាន់ពើ្រទណលមាើស�ិងសាធងៃន់ធងៃរក៏ណោយ ចំដណកជនបកើបកបតរូវជា្់រពន្ធនាគ្រ
សូម ើ្ដតណៅណពលគ្មា នកំ�ុស ឬរងការណចាទប្រកាន់ពើ្រទណលមាើសអ�ិងសាកបមិតទា្រក៏ណោយ។ 
បបាក់ធានាពំុណធវើឲ្ណយើងរានសុវត្ិភាពជាងមុនណ�ើយ ណ�ើយវា្រណា្ដ លឲ្រានភាពអយុតិ្ធ
ម៌ទំាងបស រុង។ 

បគ្ន់ដតជាឧទា�រណ៍មួយ្ុ៉រណណាណ ះ ពលរដ្ឋវយ័ចំណាស់រា្ន ក់ណ ម្ា ះ Kenneth Humphrey 
បតរូវបានណចាទប្រកាន់ពើ្រទលួចបបាក់ $5 និងទឹកអ្់រមួយដ្រ។ គ្ត់បតរូវបាន្រង្ខំឲ្រង់ចំាណៅក្នុង
ពន្ធនាគ្រជិតមួយឆា្នំ មុននថងៃណ�ើងតុលាការរ្រស់គ្ត់ មិនដមនណោយរារដតគ្ត់ជាមនុស្សណបគ្ះ
ថា្ន ក់ណ�ើយ ្ុ៉រដន្្ឺរណោយរារដតគ្ត់ពំុអាច្រង់បបាក់ធានាបាន។ តុលាការឧទ្ធរណ៍រដ្ឋ California 
បានណចញរាលបកមសណបមចថាណលាក Humphrey បតរូវ “ជា្់រពន្ធនាគ្រណោយរារដតភាពបកើបក
ដតមយា៉ាង្រត់។” ជាអកុសល រានណរឿងរាវ៉ដ្រ្រណនះរា្់រពាន់ណរឿង។ 

បបាក់ធានាគ្មា នសុវត្ិភាពណ�ើយ៖ 
សំណណើ ប្រជាមតិ 25 រានន័យថា ណសចក្ដើសណបមចនឹងបតរូវដផអែកណៅណលើហានិភ័យចំណពាះ
សុវត្ិភាពរ្រស់ណយើង ពំុដមនសមតភ្ាពរ្រស់្ុរ្រ្គលណារា្ន ក់ក្នុងការ្រង់បបាក់ណ�ើយ។ 
ណៅបកមនឹងកំណត់ថាណតើជនណារា្ន ក់អាច្រង្កហានិភ័យននការប្របពឹត្្រទណលមាើសថមាើៗ 
ឬរត់ណ្រចខួ្នឫណទ ណៅណពលសណបមចថាណតើជនណារា្ន ក់នឹងបតរូវកាត់ណសចក្ដើមុន—ណសចក្ដើសបម
ចនឹងមិនបតរូវបានណធវើណ�ើងណោយដផអែកណៅណលើទំ�ំននកា្ូរ្រលុយរ្រស់ជនណនាះណ�ើយ។ 

សំណណើ ប្រជាមតិ 25 ណធវើឲ្ស�្រមន៍រ្រស់ណយើងរានសុវត្ិភាពជាងមុន ណោយធានាថារាន
ការ្របម រុងទុកទើកដន្ងក្នុងពន្ធនាគ្រសបរា្់រជនដដលពិតជាប្រក្រណោយណបគ្ះថា្ន ក់ 
ណ�ើយមិន្ួររបតរូវបានណោះដលងណ�ើយ ជំនួសឲ្ជនបកើបក។ 

បបាក់ធានារានការចំណាយណបចើន៖ 
សំណណើ ប្រជាមតិ 25 នឹងសន្ំសសំនចជូនអ្នក្រង់ពន្ធរា្់រសិ្រលានដុល្ារក្នុងមួយឆា្នំ ។ ណបកាម
ប្រព័ន្ធ្រច្ចុ្រ្ន្នណនះ ពលរដ្ឋ California ប្ររាណ 46,000 នាក់ កំពុងរង់ចំាសវនាការ 
ឬការកាត់ណទាសណៅក្នុងពន្ធនាគ្រក្នុងមូលោ្ឋ ន ពើណបពាះពួកណ្រគ្មា នលទ្ធភាព្រង់បបាក់ធានា
បាន ដដលោក់្រនុ្កចំណាយណលើអ្នក្រង់ពន្ធ $5 លានជាណរៀងរាល់នថងៃ។ 

ណតាះណយើង្រញ្ច្់របបាក់ធានា។ ណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25 ណដើម ើ្ប្រព័ន្ធមួយដដល
រានសុវត្ិភាពជាងមុន រានយុតិ្ធម៌ជាងមុន ចំណាយតិចជាងមុន។ 

មនុស្សគ្មា នកំ�ុសរងការឈឺចា្់រ៖ 
ប្រព័ន្ធបបាក់ធានា អាច្រង្ខំឲ្ជនគ្មា នកំ�ុសរារភាពណទាសកំ�ុសចំណពាះ្រទណលមាើស
ដដលពួកណ្រមិនបានប្របពឹត្។ 

ណៅណពលជនគ្មា នកំ�ុសគ្មា នលទ្ធភាព្រង់បបាក់ដដលមិនអាចដកយកវញិបានចំនួន 
$5,000 ឬណបចើនជាងណនះណៅឲ្បក រុម�ុ៊ន្័រណណកម្ចើធានា ្ុ៉រដន្ក៏គ្មា នលទ្ធភាពស្ិតណៅក្នុង
ពន្ធនាគ្រ ដដល្រង្កហានិភ័យដល់មុខរ្ររ ឬផ្ះសដម្ងរ្រស់ពួកណ្រ ខណៈណពលដដលពួកណ្រ
កំពុងរង់ចំាសវនាការរ្រស់ពួកណ្រ ពលរដ្ឋខ្ះនឹងរារភាពណទាសកំ�ុស ដដល្រណា្ដ លឲ្រាន
កំណត់បតា្រទណលមាើសជាអចិននន្យ៍។ ណៅក្នុងពន្ធនាគ្រ មនុស្សភា្រណបចើននឹងទទួលបាន
ការដថទំាសុខភាពផូ្វចិត្តិចតួច ឬគ្មា នទាល់ដតណរាះ ការោក់ក្នុងពន្ធនាគ្រនឹងណធវើឲ្រ្ាន
ភាពរានបរា្់ររ្រស់ពួកណ្រកាន់ដតោ៉្់រយឺនដថមណទៀត។ 

ការណបាះណឆា្ន តគំ្បទជួយធានាឲ្ជនគ្មា នកំ�ុសដលងបតរូវបាន្រង្ខំឲ្ក្ាយណៅជាអា្់រឱនណៅ
ក្នុងពន្ធនាគ្រ ឬរារភាពណទាសកំ�ុសចំណពាះ្រទណលមាើសដដលពួកណ្រពំុបានប្របពឹត្។ 

ណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25។ 

ឧសសា�កមមាបបាក់ធានាជញ្ក់្មណ្រមិនខវល់អំពើស�្រមន៍រ្រស់ណយើងណ�ើយ៖ 
្ុ៉រដន្សូមកំុរពឹំងថាឧសសា�កមមាបបាក់ធានាណៅណសងៃៀមរាងៃ ត់ឲ្ណរាះ។ វា្ឺរជាឧសសា�កមមាដសវង
រកបបាក់ចំណណញ $2 ពាន់លានដុល្ារ ដដលដឹកនំាណោយរាជើវកមមាធានារា្់៉ររង្័រណណកម្ចើធា
នាជញ្ក់្មដដលរានបានណលើខ្នងអ្នកបក។ សំណណើ ប្រជាមតិ 25 ្រញ្ច្់រប្រព័ន្ធគ្មា នយុតិ្ធ
ម៌ដដលណ្្ៀតយកចំណណញពើអ្នកគ្មា នការង្រណធវើ ដូណច្នះណ�ើយបានជាឧសសា�កមមាបបាក់ធានាកំ
ពុងដតចំណាយលុយរា្់រលានដុល្ារណដើម ើ្ប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងវធិានការណនះ។ 

សុវត្ិភាព្ួររដតជាណគ្លការណ៍ដណនំារ្រស់ណយើង មិនដមនទំ�ំននកា្ូរ្រលុយរ្រស់ជនណា
រា្ន ក់ណ�ើយ។ 

ណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25។ 

www.YesOnCAProp25.com 

LENORE ANDERSON ប្រធាន 
ពលរដ្ឋ California ណដើម ើ្សុវត្ិភាព និងយុតិ្ធម៌ 

DIANA BECTON ណមធាវបីស រុកណោនធើ CONTRA COSTA 

HEIDI L. STRUNK ប្រធាន
Mental Health America of California
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ការប្វើតបជាម្ចិបំោះចបាប់ដែលបានជនំសួតបាកធ់ានាបោយតបពន័ ្ធមយួ  
បោយដផអែកបលើសវុ្ ្ភិាពសាធារណៈ  

នងិហានភិយ័ននការបហាះប�ើរ ។

សបំណើ

25
★  អំណះអំណាងជំទាស់នឹងសំណណើ ទ្រជាមត ិ25  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធនឹងអំណះអំណាងទ្រឆំាងសំណណើ ទ្រជាមត ិ25  ★

បបាក់ធានា្ឺរជាប្រព័ន្ធមួយដដលណរសីណអើង និងមិន្ួររឲ្ណជឿជាក់។ 

ជួយណយើងខញាុំក្នុងការ្រញ្ច្់រវា។ ណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25 ។ 

្រច្ចុ្រ្ន្នណនះ អ្នករានអាច្រង់បបាក់ធានា និងណចញពើពន្ធនាគ្រ មិនថា្រទណលមាើសដដល
បានណចាទប្រកាន់ណនាះរាន�ិងសាកបមិតណាណ�ើយ។ បបាក់ធានាមិនណសមាើភាពគ្្ន  
និងគ្មា នយុតិ្ធម៌ណ�ើយ។ 

ណ�តុអវើបានជាជនបកើបក្ួររដតបតរូវបានកាត់ណទាសឲ្ណៅក្នុងពន្ធនាគ្រណោយរារ្រទមជ្មិអ
�ិងសា ចំដណកអ្នករានអាចរចួខួ្នបាន ឬក៏ណោយរារដតពួកណ្រគ្មា នលទ្ធភាព្រង់បបាក់ធានា
បាន? ពួកណ្រមិន្ួររអញ្ចឹងដ្រ្រណនាះណទ។ បបាក់ធានាបគ្ន់ដតជា “សិទ្ធិ” មួយសបរា្់រអ្នកដដ
លរានលទ្ធភាពអាច្រង់វាបាន្ុ៉រណណាណ ះ។ ពួកណ្រមិនអាចទទួលបានបបាក់ធានារ្រស់ពួកណ្រវិ
ញណ�ើយ ប្រសិនណ្រើពួកណ្រគ្មា នកំ�ុស ឬ្រទណចាទប្រកាន់បតរូវបានទរ្ាក់ណចាល។ 

ឧសសា�កមមាបបាក់ធានាោ្ន តធំ រមួរានដូចជាបក រុម�ុ៊ន Bankers Insurance Company 
និង Lexington National Insurance Corporation កំពុងដតចំណាយបបាក់រា្់រពាន់លា
នដុល្ារណដើម ើ្ការពារបបាក់ចំណណញរ្រស់ពួកណ្រ និងរកសាទុកប្រព័ន្ធដដលខូច និងរាន
ការណរសីណអើង។ ពួកណ្រប្រឆំាងនឹងសំណណើ ប្រជាមតិ 25 ណោយរារដតភាពណលាភលន់។ អ្នកអា
ចណមើលណ�ើញរណ្រៀ្រដដលពួកណ្រឧ្រតម្្ភដល់យុទ្ធនាការប្រឆំាងរ្រស់ពួកណ្រតាមរយៈ  
http://cal-access.sos.ca.gov/Campaign/Measures។ 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ជំនួសបបាក់ធានាណោយប្រព័ន្ធមួយ ដដលណៅបកមណធវើការសណបមចចិត្
ណោយដផអែកណលើសុវត្ិភាព។ វធិើណោះបរាយ្រញ្ហា តាមកំុព្ូទ័រមិនណធវើណសចក្ដើសណបមចណ�ើយ 
ណៅបកមជាអ្នកណធវើ។ 

ណោងតាមបក រុមប្ឹរកសាយុតិ្ធម៌រដ្ឋ California សំណណើ ប្រជាមតិ25 “នឹងប្រមូលព័ត៌រាន  
ណ�ើយផ្ដល់របាយការណ៍ណដើម ើ្ជួយដល់ណៅបកមក្នុងការសណបមចណសចក្ដើអំពើថាណតើចុងណចាទរាន
ហានិភ័យចំណពាះរាធារណជន ឬទំនងជានឹងវលិបត�្់រមកកាន់តុលាការវញិដដរឬណទ ប្រសិ
នណ្រើពួកណ្របតរូវបានណោះដលងមុនសវនាការ។” 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ក៏្រដនម្នូវតរ្ាភាព និងការពិនិត្ណ�ើងវញិជារាធារណៈផងដដរ 
ណដើម ើ្លុ្រ្ំរបាត់ភាពលណមអែៀង និងភាពខុសគ្្ន ដផ្នកជាតិរាសន៍។ 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 គ្មា នអវើមួយដដលបតរូវណធវើជាមួយនឹង “ការគ្មា នបបាក់ធានា” ដដលជា
ការណ្្ើយត្រដផ្នកសុោភិបាលរាធារណៈ្រណណា្ដ ះអាសន្នចំណពាះ COVID-19 ណ�ើយ។ 

ណដើម ើ្កំដណទបមង់យុតិ្ធម៌សង្គមពិតបបាកដ—ណៅទើ្រញ្ច្់រ—សូមជួយផ្្ស់្រ្ដូរប្រព័ន្ធណនះ
ណចញណោយណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25។ 

ណតាះណយើង្រញ្ច្់របបាក់ធានាដតម្ដង និងសបរា្់រណយើងទំាងអស់គ្្ន ! 
STEVEN BRADFORD អនុប្រធាន
កិច្ចប្រជំុជនជាតិដស្កណ ម្ា ស្ដើពើនើតិ្រញ្ញតិ្រដ្ឋ California 
LESLI CALDWELL ប្រធានការពារក្ដើរាធារណៈប្រចំាណោនធើ បានចូលនិវត្ន៍ 
JESSICA BARTHOLOW អ្នកតសូ៊មតិណគ្លនណោបាយ
Western Center on Law & Poverty

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 លុ្រ្ំរបាត់នូវសិទ្ធិោក់បបាក់ធានាសបរា្់រពលរដ្ឋ CALIFORNIA ប្រ្់ររ្ូរ

ប្រព័ន្ធយុតិ្ធម៌រដ្ឋ Californiaធានាថា ជនជា្់រណចាទពើ្រទណលមាើសអ�ិងសារា
នជណបមើសធានាសុវត្ិភាពការណោះដលងរ្រស់ពួកណ្រណោយការោក់បបាក់ធានា 

ឬណោយដើការ្រស់ណៅបកមមួយរ្ូរ។ ្ុ៉រដន្សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ជំនួសសិទ្ធិណនះណោយប្រព័ន្ធសវ័
យប្រវតិ្ននមូ៉ដដលទស្សន៍ទាយ្រណង្កើតណោយកំុព្ូទ័រណៅណលើវធិើណោះបរាយ្រញ្ហា តាម្រណិត
វទិយា ដដលប្រ្់រប្រងណោយណោនធើចំនួន 58 ខុសៗគ្្ន ។ សូមអានមូលណ�តុដដលអ្នកដឹកនំា
សិទ្ធិពលរដ្ឋ អាជាញា ធរអនុវត្ចបា្់រ បក រុមសិទ្ធិជនរងណបគ្ះ និងមនន្ើណោនធើមិនគំ្បទសំណណើ ប្រ
ជាមតិ 25។ 

បក រុមសិទ្ធិពលរដ្ឋបពរានថា៖ សំណណើ ប្រ.មតិ 25 កាន់ដតលណមអែៀងចំណពាះជនជាតិភា្រតិច 

និងជនបកើបក

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ្រង្ខំឲ្ប្រព័ន្ធណោះបរាយ្រញ្ហា តាមកំុព្ូទ័រណធវើណសចក្ដើសណបមចយុតិ្ធម៌អំពើ
្រទណលមាើសសំោន់ៗ។ បក រុមសិទ្ធិពលរដ្ឋដូចជា NAACP ប្រឆំាងនឹងសំណណើ ប្រជាមតិ 25 ពើ
ណបពាះវានឹង្រណង្កើតឲ្រានលទ្ធផលកាន់ដតលណមអែៀងចំណពាះពលរដ្ឋដស្កណ ម្ា  និងពលរដ្ឋដដលម
កពើតំ្រន់មិនសូវរានអតប្្រណោជន៍ដផ្នកណសដ្ឋកិច្ច។ 

• “សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹងកាន់ដតណរសីណអើងចំណពាះជនជាតិអាណមរកិណដើមកំណណើ តអាប�វិក 

ឡាទើន និងជនជាតិភា្រតិចដនទណទៀត។ មូ៉ដដលកំុព្ូទ័រអាចនឹងលអែសបរា្់រការដណនំា្រទចម្
ណរៀង និងដខ្សភាពយន្ ្ុ៉រដន្ការណប្រើវធិើបរាវបជាវប្រវតិ្រ្ូរទំាងណនះក្នុងការសណបមចថាណតើនរណា
ខ្ះបតរូវបានណោះដលងពើពន្ធនាគ្រ ឬនរណាខ្ះទទួលបានបបាក់កម្ចើ បតរូវបាន្រង្ហា ញឲ្ណ�ើញ
ថា្រង្កការឈឺចា្់រចំណពាះស�្រមន៍ពណ៌សម្ុរ។”—Alice Huffman កបធាន សន្និសើទរដ្ឋ 
California នន NAACP 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25៖ ណធវើឲ្ស�្រមន៍កាន់ដតគ្មា នសុវត្ិភាព

ការដកពិណរាធន៍រ្រស់រដ្ឋ Californiaជាមួយនឹង “ការគ្មា នបបាក់ធានា” អំ�ុងណពលរាត
តបាតននវរីសុកូរ ៉ណូាផ្ល់លទ្ធផលដ៏ម�ន្រាយ ណោយរារចុងណចាទជាណបចើនបតរូវបានចា្់រ
ខួ្ន—ណោះដលងម្ដងណទៀតណៅតាមដងផូ្វ និងប្របពឹត្្រទណលមាើសថមាើៗក្នុងរយៈណពលដត្ុ៉រនាមា ន
ណរ៉ាង—និង្រន្ា្់រមកចា្់រខួ្នម្ដងណទៀតណៅនថងៃដដដលណនាះ។ សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹងណធវើឲ្ 
“ការគ្មា នបបាក់ធានា” ក្ាយជាអចិននន្យ៍ ណ�តុដូណច្នះណ�ើយបានជាអាជាញា ធរអនុវត្ចបា្់រទូទំា
ងរដ្ឋប្រឆំាងនឹងវា។ 

• “សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹង្រង្កណបគ្ះថា្ន ក់ដល់សុវត្ិភាពរាធារណៈ ណ�ើយណធវើឲ្វាកាន់ដតលំ
បាកដថមណទៀតសបរា្់រដផ្នក្ូ៉រលើស និងន្ររបាលក្នុងការណធវើការង្ររ្រស់ណយើង។” 

—Chad Bianco នគរបាលហោនធើ Riverside 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25៖ ្រដិណសធយុតិ្ធម៌
ប្រព័ន្ធ្រច្ចុ្រ្ន្នរ្រស់រដ្ឋ California ផ្ដល់ជូនយុតិ្ធម៌ណោយធានាថាជនជា្់រណចាទពើ្រទ
ណលមាើសនឹង្រង្ហា ញខួ្នណៅសវនាការ និងឲ្ចុងណចាទទទួលខុសបតរូវចំណពាះទណងវើរ្រស់ខួ្ន 
ប្រសិនណ្រើពួកណ្រមិន្រង្ហា ញខួ្ន។ 

• “សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ្ំរផ្្ញឧ្រករណ៍ដ៏លអែមួយដដលស�្រមន៍រ្រស់ណយើងរានណដើម ើ្ណធវើ
ឲ្បបាកដថាចុងណចាទនឹង្រង្ហា ញខួ្ន ណ�ើយប្រឈមនឹងនថងៃរ្រស់ពួកណ្រណៅឯតុលាការ។” 
—Christine Ward នាយ្កបតិបត្តិ សម្ព័ន្ជនរងហករេះហដ្យឧក្ិដ្ឋ្ម្ម 
សំណណើ ប្រ.មតិ 25៖ ណធវើឲ្អ្នក្រង់ពន្ធបតរូវចំណាយរា្់ររយលានដុល្ារក្នុងមួយឆា្នំ
សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ្រង្ខំឲ្ណោនធើបតរូវ្រណង្កើតនូវការោិល័យធិ្រណតយ្ថមាើមួយ ណដើម ើ្កំ
ណត់ថាណតើនរណាបតរូវបានណោះដលង និងមិនបតរូវបានណោះដលងណពលរង់ចំាសវនការ។ 
អាណតិ្រដ្ឋថមាើណនះ នឹងណធវើឲ្អ្នក្រង់ពន្ធបតរូវចំណាយរា្់ររយលានដុល្ារក្នុងការអនុវត្ណៅណពល
ដដលថវកិារ្រស់រដ្ឋ និងណោនធើកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ថវកិាជាប្រវតិ្រាបសណ្ោយរារដតវី
រសុកូរ ៉ណូាណ�ើយណនាះ។ 

• “សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹងណធវើឲ្រោ្ឋ ភិបាលថា្ន ក់រដ្ឋ និងថា្ន ក់មូលោ្ឋ នបតរូវចំណាយណបចើនរ
យលានដុល្ារក្នុងមួយឆា្នំ ។ កត្ាណនះនឹង្រង្ខំឲ្ណយើងបតរូវកាត់ណសវាកមមារាធារណៈសំោន់ៗ 
ឬដំណ�ើងពន្ធ ដដលជាអវើដដលស�្រមន៍មូលោ្ឋ នរ្រស់ណយើងរានលទ្ធភាព្រង់ក្នុងណពល្រច្ចុ្រ្ន្នណនះ។”—Sue Frost អន្កតរួតពិនិត្យហោនធើ Sacramento 
សំណណើ ប្រ.មតិ 25៖ ោក់្រនុ្ក្រដនម្ណៅណលើតុលាការដដលរានករណើ ណបចើន�ួសណពកណៅ
ណ�ើយណនាះ 
សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ជំនួសប្រព័ន្ធបបាក់ធានាដដលរានដំណណើ រការលអែដដលអ្នក្រង់ពន្ធណស្ើរដត
មិនចំាបាច់ចំណាយណោយប្រព័ន្ធថមាើមួយ ដដលតបមរូវឲ្រានសវនាការតុលាការ្រដនម្ណដើម ើ្ប្រ
្រសង្កត់ណៅណលើណសចក្ដើសណបមចណោយកំុព្ូទ័រដដល្រង្កឲ្រានការពនយារណពលរតឹដតយូរណៅក្នុង
ប្រព័ន្ធយុតិ្ធម៌រាន្រញ្ើកិច្ចការកកសះ្រ្រស់ណយើង។ 

• “បសនមថា ្រ្ដើប្រពន្ធ កូនប្រ រុស កូនបសើ ឬមិត្ភក្ដិជិតស្និទ្ធណារា្ន ក់ជា្់រពន្ធនាគ្រណោយ
រារដតកំុព្ូទ័រ និងការោិល័យធិ្រណតយ្ ជំនួសឲ្ការរានជណបមើសភ្ាមៗក្នុងការណចញពើពន្ធ
នាគ្រណោយោក់បបាក់ធានា ឬសមតភ្ាពក្នុងការនិោយណោយផ្្ល់ជាមួយនឹងណៅបកម។” 
—Quentin L. Kopp ហៅក្ម្ូលនិវត្តន៍ននតុលាការ្ំពូលរដ្ឋCalifornia 
ណបាះណឆា្ន តប្រឆំាងសំណណើ ប្រ.មតិ 25! 

ALICE HUFFMAN ប្រធាន
សន្និសើទរដ្ឋ California ននNAACP 

CHRISTINE WARD នាយកប្រតិ្រតិ្ 
សម័្ន្ធជនរងណបគ្ះណោយឧបកិដ្ឋកមមា
QUENTIN L. KOPP ណៅបកមចូលនិវត្ន៍ននតុលាការកំពូលរដ្ឋ CALIFORNIA
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ផ ន្ែកទៃះពណ៌នាអំពចីបំណុលប័ណ្ណកម្ចីរបស់រដ្ឋ។ ផ ន្ែក
ទៃះក៏ពិភាកសា្ងផដរពចីរទបៀបផដលវធិាៃការបំណុលទៅ
ទលចីសៃ្លឹកទ ន្ែ ត  អាចប៉ះពាល់ដល់ន្្ចំណាយរបស់រដ្ឋ
កនែុងការសងប័ណ្ណកម្ចីវញិ បបសិៃទបចីបតរូវបាៃយល់បពម
ទោយអនែកទបាះទ ន្ែ ត។

ប័ណ ្ណកម្ចីរដ្ឋ 
និងការចំណាយល�ចីប័ណ ្ណកម្ចី
ត�ើអ្ើជាប័ណ្ណកម្ើ? ប័ណ្ណកម្ចី គឺជាវធិចីមួយផដល
រោ្ឋ ភិបាល ៃិងបក រុមហុ៊ៃខ្ចីបបាក់។ រដ្ឋលក់
ប័ណ្ណកម្ចីដល់វៃិិទោគិៃទដចីម ច្ីទទួលបាៃមូ
លៃិធិ “ជាមុៃ” សបរាប់គទបរាងទំាងទៃះ 
ទហចីយបនាទា ប់មកសងវៃិិទោគិៃទោយ
រាៃការបបាក់កនែុងរយៈទពលមួយ។ រោ្ឋ ភិបាលថ្នែ ក់រដ្ឋ
ទបបចីប័ណ្ណកម្ចីជាចម្ងទដចីម ច្ីចំណាយសបរាប់ការទធវចីផ្
ៃការ ការសាងសង់ ៃិងផកលម្អគទបរាងទហោ្ឋ រចនាស
ម័្ៃ្ធ ដូចជាស្ាៃ ទំៃប់ ពៃ្ធនាគារ ឧទយាៃ សាលាទរៀៃ 
ៃិងអគារការោិល័យ។ 

តេ�ុអ្ើបានជាប័ណ្ណកម្ើត�រូវបានតតបើ? មូលទហតុ
ចម្ងសបរាប់ការទចញប័ណ្ណកម្ចីគឺថ្ទហោ្ឋ រចនា
សម័្ៃ្ធ ជាធម្មតា ្្តល់ទសវាកម្មកនែុងរយៈទពលទបចចីៃ
ន្ែំ ។ ទហតុដូទចនែះ វាសមទហតុ្លសបរាប់បបជាជៃ 
ទំាងកនែុងទពលបចុ្ប្ៃនែ ៃិងអនាគត កនែុងការជួយបង់ន្្
ទលចីគទបរាងទំាងទៃះ។ ដូចគានែ ទៃះ្ងផដរ វាអាចជាការលំ
បាកកនែុងការបង់បបាក់ទំាងអស់កនែុងទពលផតមួយ សបរាប់
ការចំណាយដ៏ធំនៃគទបរាងទំាងទៃះ។

ត�ើតបតេទសំខាន់ៗននប័ណ្ណកម្ើមានអ្ើខ្លះ? ប័ណ្ណក
ម្ចីផដលរដ្ឋទបបចីរាៃពចីរបបទភទធំៗគឺប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិ
ច្ទូទៅ ៃិងប័ណ្ណកម្ចីបបាក់ចំណូល។ ភាពខុសគានែ មួ
យរវាងប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ ៃិងប័ណ្ណកម្ចីចំណូ
លគឺរទបៀបសងបណ្ណកម្ចីទំាងពចីរ។ រដ្ឋបង់សងប័ណ្ណ
កម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ ទោយទបបចីមូលៃិធិទូទៅរបស់រដ្ឋ 
(គណៃចីបបតិបត្តិការចម្ងរបស់រដ្ឋ ផដលបតរូវបាៃទបបចី
ទដចីម ច្ីបង់ន្្ទលចីការអប់រ ំពៃ្ធធនាគារ តំផហទំាសុខភាព 
ៃិងទសវាកម្មទ្សេងៗទទៀត)។  
មូលៃិធិទូទៅបតរូវបាៃគំាបទជាចម្ងទោយពៃ្ធបបា
ក់ចំណូល ៃិងចំណូលពៃ្ធបាៃពចីការលក់។ រដ្ឋបង់
សងប័ណ្ណកម្ចីចំណូលពចីមូលៃិធិទូទៅ បុ៉ផៃ្តក៏បាៃ

មកពចីបបភពទ្សេងទទៀត្ងផដរ ដូចជា កនបមទសវា
បង់ទោយអនែកទបបចីបបាស់គទបរាងផដលទទួលបាៃមូ
លៃិធិ (ដូចជាពចីបញ្ជរបង់លុយទៅទលចីស្ាៃ)។ ភា
ពខុសគានែ មួយទទៀតរវាងប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ 
ៃិងប័ណ្ណកម្ចីចំណូលរបស់រដ្ឋ គឺជារទបៀបផដលប័ណ្ណទំាង
ទៃះបតរូវបាៃអៃុម័ត។ ប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅផដលទចញ
ទោយរដ្ឋបតរូវរាៃការយល់បពមទោយអនែកទបាះទ ន្ែ តរឯីប័
ណ្ណកម្ចីចំណូលជាទូទៅ មិៃចំាបាច់បតរូវការអៃុម័តទទ។

ត�ើអ្ើជាការចំណាយត�ើន្្ផ្ត�់េិរញ្ញប្បទានប័ណ្ណក
ម្ើ? បនាទា ប់ពចីការលក់ប័ណ្ណកម្ចី រដ្ឋបតរូវបង់ឲ្យបាៃទទៀង
ទាត់កនែុងរយៈទពលនមភៃ ឬសាមសិប ន្ែំ ទៅមុខទទៀត រហូ
តដល់ប័ណ្ណកម្ចីទំាងទនាះបតរូវបាៃសងរចួ។(បតង់ទៃះ
គឺបសទដៀង គានែ ៃលឹងរទបៀបផដលបគរួសារមួយបតរូវបង់សងបំ
ណុលផដរ។) រដ្ឋចំណាយខ្ស់សបរាប់គទបរាងផដលខួ្ៃ
្្តល់មូលៃិធិឲ្យតាមរយៈប័ណ្ណកម្ចី ជាងគទបរាងផដលខួ្ៃ
្្តល់មូលៃិធិទោយផ្ទា ល់ពចីទបពាះផតការបបាក់។ ន្្ចំណា
យបផៃថែមជាចម្ងអាបស័យទៅទលចីអបតាការបបាក់ ៃិងរ
យៈទពលផដលប័ណ្ណកម្ចីបតរូវបាៃសង។ 

ប័ណ ្ណកម្ចី និងការចំណាយរបស់រដ្ឋ
ចំនួនបំណុ�មូ�និធិទូតៅ។ រដ្ឋរាៃបបផហលជា 
$80 ពាៃ់លាៃនៃប័ណ្ណកម្ចីផដលគំាបទទោយមូ
លៃិធិទូទៅ ផដលរដ្ឋៃលឹងតបមរូវឲ្យបង់ៃូវបបាក់ទដចីម 
ៃិងការបបាក់បបចំា ន្ែំ ។ ទលចីសពចីទៃះទទៀត អនែកទបាះទ ន្ែ ត 
ៃិងរដ្ឋសភាបាៃអៃុម័តបបផហលជា $38 ពាៃ់
លាៃនៃប័ណ្ណកម្ចីផដលគំាបទទោយមូលៃិធិទូទៅ 
ផដលមិៃទាៃ់បាៃលក់ទចញ។ ភាគទបចចីៃនៃប័ណ្ណកម្ចីទំាង
ទៃះបតរូវបាៃទគរពំលឹងថ្ៃលឹងបតរូវបាៃលក់ទៅកនែុងបុ៉នា្ម ៃ ន្ែំ ខា
ងមុខទៃះ ទបពាះគទបរាងបផៃថែមទទៀតបតរូវការ្វកិា។ ្្មចីៗទៃះ 
ទយចីងប៉ាៃ់សា្ម ៃថ្ រដ្ឋកំពុងបង់បបផហលជា $7 ពាៃ់លាៃ 
កនែុងមួយ ន្ែំ ពចីមូលៃិធិទូទៅទដចីម ច្ីសងប័ណ្ណកម្ចី។

សំតណើ តបជាម�ិតៅត�ើសន្លឹកត ន្ោ �តនលះ។ រាៃវធិា
ៃការប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ែ ត
ទៃះ។ សំទណចី បបជាមតិ 14 ៃលឹងអៃុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋខ្ចីបបាក់ 
$5.5 ពាៃ់លាៃ ជាបឋមទលចីការបសាវបជាវទកាសិការទដចីម 
ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ការពយាបាលទវជ្ជសាបស្្ត ្មចីកនែុងរដ្ឋ 
California។
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ផ�ប៉លះពា�់ននការតបាលះត ន្ោ �តនលះត�ើការសង
តបាក់បំណុ� ។ ទយចីងប៉ាៃ់សា្ម ៃថ្ តនម្សរបុ 
(រមួទំាងការបបាក់) ទដចីម ច្ីបង់សងវធិាៃការប័ណ្ណកម្ចីកា
តពវកិច្។ទូទៅទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ែ តទៃះគឺបបផហលជា 
$7.8 ពាៃ់លាៃចំៃួៃសរបុទៃះៃលឹងទស្មចីជាមធ្យមបបផហ
លជា $260 ពាៃ់លាៃ កនែុងមួយ ន្ែំ សបរាប់រយៈទពលបប
ផហល 30 ន្ែំ  ផដលរាៃចំៃួៃបបរាណ 4 ភាគរយ ទបចចីៃ
ជាងចំៃួៃផដលរដ្ឋចំណាយកនែុងទពលបចុ្ប្ៃនែពចីមូលៃិធិទូ
ទៅទលចីបំណុលប័ណ្ណកម្ចីរបស់ខួ្ៃ។ ការចំណាយជាក់លា
ក់ៃលឹងអាបស័យទលចីព័ត៌រាៃលំអិតនៃការលក់ប័ណ្ណកម្ចី។ 

ផ�ប៉លះពា�់ននការតបាលះត ន្ោ �តនលះត�ើភាគេុ៊នននតបាក់
ចំណូ�រដ្ឋដដ�ត�រូវបានតតបើតបាស់តដើម្បើសងបំណុ�។ 
សូចនាករមួយនៃសាថែ ៃភាពបំណុលរបស់រដ្ឋគឺជាចំផណក
នៃចំណូលមូលៃិធិទូទៅបបចំា ន្ែំ របស់រដ្ឋ ផដលបតរូវកាត់
ទុកទដចីម ច្ីទូទាត់បំណុលប័ណ្ណកម្ចី។ ទៃះបតរូវបាៃទគសាគា ល់
ថ្សរារាបតទសវាកម្មបំណុលរបស់រដ្ឋ (DSR)។ ទោយ
សារផតបបាក់ចំណូលទំាងទៃះបតរូវផតបតរូវបាៃទបបចីទដចីម ច្ីស
ងបំណុល វាមិៃរាៃសបរាប់ចំណាយទលចី

កម្មវធិចីរដ្ឋដនទទទៀត ដូចជាបបតិបត្តិការមហាវទិយាល័យ 
ឬបង់ន្្ទសវាផ្ទំាសុខភាពទទ។ 

ដូចបាៃបង្ហា ញកនែុងរបូភាពទចី1 DSR 
ឥឡូវទៃះគឺបបផហលជា 4 ភាគរយ។ បបសិៃទបចីអនែក
ទបាះទ ន្ែ តមិៃយល់បពមទលចីប័ណ្ណកម្ចីផដលបាៃទសនែចីសំុ
ទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ែ តទៃះទទ ទនាះទយចីងពយាករណ៍ទុកថ្ 
DSR របស់រដ្ឋស្តចីពចីប័ណ្ណកម្ចីផដលបាៃអៃុម័តរចួ
ទហចីយ ៃលឹងទកចីៃទឡចីងកនែុងរយៈទពលពចីរបចី ន្ែំ ខាងមុខទទៀត 
ទពាលគឺទកចីៃទឡចីងដល់បបផហល 4.7 ភាគរយទៅ ន្ែំ  
2021-22 ទហចីយបនាទា ប់មកចាប់ទ ្្តចីម្យចុះ។  
បបសិៃទបចីអនែកទបាះទ ន្ែ តយល់បពមទលចីប័ណ្ណកម្ចីកា
តពវកិច្ទូទៅផដលបាៃទសនែចីសំុទលចីសៃ្លឹកទ ន្ែ តទៃះ 
ទយចីងពយាករណ៍ទុកថ្ វាៃលឹងបទងកចីៃ DSR បាៃបបផហល
មួយភាគបបំានៃពិៃទាុមួយភាគរយ ទបចីទបបៀបទធៀបទៅៃលឹងអវចី
ផដលវាៃលឹងអាចរាៃកនែុងរយៈទពលពចីរបចី ន្ែំ ខាងមុខទទៀត។ 
DSR របស់រដ្ឋនាទពលអនាគតៃលឹងខ្ស់ជាងអវចីផដលបាៃ
បង្ហា ញទៅកនែុងតួទលខទៃះ បបសិៃទបចីរដ្ឋ ៃិងអនែកទបាះ
ទ ន្ែ តយល់បពមទលចីប័ណ្ណកម្ចីបផៃថែមនាទពលអនាគត។
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ប័ណ�កម�ីែដល�នលក់រចួ
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ការបោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California
ច្បាប់បោះប ន្ោ តបឋមបោយបបើកចំ្ហរសម្រាប់បបក្ខជនកំពូលពើរនាក់ តម្មរូវថាបបក្ខជនទំាងអស់សម្រាប់ដំណែងកនោនុង
ការយិាល័យណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តម្តរូវណតច្នុះប ម្ ះបៅបលើសន្លឹកប ន្ោ តណតមួយ។ កាលពើមនុនម្តរូវោនបេស្គា ល់
ថាជាការយិាល័យបក្សព័ន្ធ ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តរមួរានការយិាល័យច្បាប់រដ្ឋ ការិ
យាល័យសភាសហរដ្ឋអាបមរកិនិងការយិាល័យរដ្ឋធមមននុញ្ញរបស់រដ្ឋ។

ទំាងបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមបោយបបើកចំ្ហ និងការបោះប ន្ោ តសកល អនោកអាច្បោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសបបក្ខជនណា
មួយ បោយមិនេិតពើេែបក្សអាទិភាព ណដលអនោកោនកំែត់យកបៅ បលើទម្មង់ច្នុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តរបស់អនោក។ 
បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម បបក្ខជនពើររបូណដលទទួលោនសបម្ងប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេ - មិនេិតពើេែបក្សអាទិភាព 
- នលឹងបន្តបៅម្បកួតកនោនុងការបោះប ន្ោ តសកល។ ម្បសិនបបើបបក្ខជនទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តភាេបម្ច្ើន (យា៉ា ងតិច្ 
50 ភាេរយ + 1) ការបោះប ន្ោ តសកល បៅណតម្តរូវបធវើប�ើង។

ម្បព័ន្ធបោះប ន្ោ តបឋមបបើកចំ្ហរបស់រដ្ឋ California មិនអននុវត្តចំ្បោះបបក្ខជនណដលឈរប ម្ ះ 
ជាម្បធានាធិបតើសហរដ្ឋអាបមរកិ េែៈកមមធិការកណាដា លម្បចំាបោនធើ ឬ ការយិាល័យកនោនុងតំបន់បទ។

បបក្ខជនណដលបេសរបសរបញ្ូលប ម្ ះ កនោនុងសន្លឹកប ន្ោ តសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះ
 ប ន្ោ ត បៅណតអាច្ឈរប ម្ ះបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម។ ប៉ានុណន្ត បបក្ខជនណដលបេសរសរបញ្ូលប ម្ ះកនោនុងសន្លឹកប ន្ោ ត

អាច្បន្តបៅការបោះប ន្ោ តទូបៅោនណតកនោនុងករែើ ណដលបបក្ខជនបនាះ ស្ិតកនោនុងចំ្បណាមបបក្ខជនណារានោ ក់ននបបក្ខជនពើរ
របូណដលទទួលោនសបម្ងប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមបនាះ។ បលើសពើបនះបទៀត មិនរានដំបែើ រការណតង
តំាងឯករាជ្យសម្រាប់ការបោះប ន្ោ តទូបៅបទ។

ច្បាប់រដ្ឋ California តម្មរូវឱ្យបោះពនុម្ពព័ត៌រានដូច្ោងបម្កាមបៅកនោនុងមេគានុបទទេសក៍បនះ។

ការយិាល័យតត រូវោនតតងតំាងបោយគណបក្ស/ការយិាល័យបក្សពន័្ធ
េែបក្សនបយាោយអាច្ណតងតំាងបបក្ខជនជាផូ្វការសម្រាប់ការយិាល័យម្តរូវោនណតងតំាងបោយ េែបក្ស/
ការយិាល័យបក្សព័ន្ធបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម។ បបក្ខជនណដលទទួលោនការណតងតំាងនលឹងបធវើជាតំណាងេែ
បក្សបនាះ ជាបបក្ខជនផូ្វការសម្រាប់ ការយិាល័យជាក់លាក់ បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តទូបៅ បហើយសន្លឹកប ន្ោ តនលឹង
ឆ្នុះបញំ្្ងចំ្បោះ ការកំែត់ ជាផូ្វការ។ អនោកណដលទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តបម្ច្ើនបំផនុត សម្រាប់េែបក្សនើមួយ
បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម នលឹងបន្តបៅម្បកួតកនោនុងការបោះប ន្ោ តសកល។ េែបក្សក៏បោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសមនន្តើ 
ននេែៈកមមធិការកណាដា លម្បចំាបោនធើ បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ ត បឋមផងណដរ។

អនោកបោះប ន្ោ តអាច្បោះប ន្ោ តោនណត បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមននេែបក្សនបយាោយ ណដលខួ្នោន 
បង្ហា ញអាទិភាពបម្កាយបពល ច្នុះប ម្ ះបដើម ើ្បោះប ន្ោ តណតប៉ានុបណាណ ះ។ បទាះយា៉ា ងណា េែបក្សនបយាោយអាច្ 
អននុញ្្ញ ត ឲ្យបនុេគាលរានោ ក់ ណដលោនបដិបសធការបង្ហា ញ អាទិភាពេែបក្សបោះប ន្ោ តោន បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម 
របស់េែបក្សបនាះ។

បសច្ក្តើណ្្ងការស្តើពើការបោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសម្បធានា
ធិបតើសហរដ្ឋអាបមរកិអាច្រកោនតាមអនឡាញបៅ 
voterguide.sos.ca.gov
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ការយិាល័យតដលតត រូវតតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត
េែបក្សនបយាោយមិនរានសិទ្ធិណតងតំាងបបក្ខជនផូ្វការសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោក
បោះប ន្ោ តកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមប�ើយ។ បបក្ខជនណដលម្តរូវោនណតងតំាងសម្រាប់ការយិាល័យ ណដលណតងតំាងបោយ
អនោកបោះប ន្ោ តកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម េឺជាអនោកណដលម្តរូវោនណតងតំាងរបស់ពលរដ្ឋ បហើយមិនណមនជាបបក្ខជនជាផូ្វកា
រននេែបក្សណាមួយ បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តសកលបនាះបទ។ បបក្ខជនសម្រាប់ការណតងតំាងបៅការយិាល័យណដលម្តរូវ
ណតងតំាង បោយអនោកបោះប ន្ោ តម្តរូវរានការបញ្ជា ក់ពើេែបក្សអាទិភាព ណដលរានលក្ខែសម្ត្តិម្េប់ម្រាន់ ឬកងវះេ
ែបក្សអាទិភាពណដលរានលក្ខែសម្ត្តិម្េប់ម្រាន់របស់ខួ្ន បៅបលើសន្លឹកប ន្ោ ត ប៉ានុណន្តការកំែត់េែបក្សអាទិភា
ពម្តរូវណតបម្ជើសបរ ើសបោយបបក្ខជន បហើយម្តរូវោនបង្ហា ញសម្រាប់ណតជាព័ត៌រានននអនោកបោះប ន្ោ តណតប៉ានុបណាណ ះ។ វាមិនរា
នន័យថាបបក្ខជនម្តរូវោនណតងតំាង ឬរំាម្ទបោយេែបក្សណដលោនកំែត់បទ ឬថារានទំនាក់ទំនងរវាងេែបក្ស 
និងបបក្ខជន បហើយរាម នបបក្ខជនណាណដល ម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តម្តរូវោនចាត់ ទនុកថាជាបបក្ខជនណដល
ម្តរូវោនណតងតំាងជាផូ្វការ របស់េែបក្សនបយាោយណាមួយប�ើយ។ បៅកនោនុងមេគានុបទសក៍ព័ត៌រានអនោកបោះប ន្ោ តកនោនុង
បោនធើ េែបក្សអាច្ច្នុះបញជាើបបក្ខជនសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត ណដលោនទ
ទួលការយល់ម្ពមជាផូ្វការពើេែបក្ស។

អនោកបោះប ន្ោ តណាមួយអាច្បោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសបបក្ខជនណាមួយសម្រាប់ការយិាល័យ ណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោ
យអនោកបោះប ន្ោ តម្បសិនបបើពួកបេបំបពញតាមលក្ខែសម្ត្តិបផ្សងបទៀត ណដលតម្មរូវឱ្យបោះប ន្ោ តសម្រាប់ការយិាល័
យបនាះ។ អនោកទទួលសបម្ងប ន្ោ តពើររបូកំពូលកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម បន្តបៅការបោះប ន្ោ តសកលសម្រាប់ការយិា
ល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត វ្ើបបើជាបបក្ខជនទំាងពើរោនបញ្ជា ក់ពើេែបក្សអាទិភាពដូច្រានោ ក៏
បោយ។ រាម នេែបក្សណារានសិទ្ធិឱ្យបបក្ខជនណដលកំែត់េែបក្សអាទិភាពរបស់ខួ្នបន្តបៅការបោះប ន្ោ តទូ
បៅោនបទ បលើកណលងណតបបក្ខជនណារានោ ក់ស្ិតកនោនុងចំ្បណាមបបក្ខជនពើររបូណដលទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេ 
បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋម។

ការយិាល័យគ្មា នបក្សពន័្ធ
េែបក្សនបយាោយមិនរានសិទ្ធិណតងតំាងបបក្ខជនសម្រាប់ការយិាល័យរាម នបក្សព័ន្ធ បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមបទ 
បហើយបបក្ខជនបៅឯការបោះប ន្ោ តបឋមមិនណមនជាបបក្ខជនជាផូ្វការ សម្រាប់េែបក្សណាមួយសម្រាប់ការយិាល័
យជាក់លាក់បៅការបោះប ន្ោ តសកលបទ។ បបក្ខជនសម្រាប់ការណតងតំាងឱ្យបៅការយិាល័យ រាម នបក្សព័ន្ធអាច្មិនកំ
ែត់េែបក្សអាទិភាព ឬខវះេែបក្សអាទិភាពរបស់ខួ្ន បៅបលើសន្លឹកប ន្ោ ត។ បបក្ខជនពើររបូណដលទទួលសបម្ង ប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេកនោនុងការបោះប ន្ោ តបឋមនលឹងបន្តបៅការបោះប ន្ោ តសកលសម្រាប់ការយិាល័យរាម នបក្សព័ន្ធ។

អ្នកបរចិ្ចា គកំពូលៗទៅទលើ ទបក្ខជនរដ្ឋ និងវធិានការសន្លឹកទ ្្ន ត
បៅបពលេែៈករាម ធិការ (មននុស្ស ឬម្ក រុមមននុស្ស ណដលទទួល ឬចំ្ណាយលនុយកនោនុងបរាលបំែងជះឥទ្ធិពលដល់អនោក
បោះប ន្ោ តបដើម ើ្រំាម្ទ ឬម្ប្ំងនលឹងបបក្ខជន ឬវធិានការសន្លឹកប ន្ោ ត) រំាម្ទ ឬម្ប្ំងវធិានការសន្លឹកប ន្ោ ត ឬបបក្ខជន 
និងនរអង្គា សម្ោក់យា៉ា ងតិច្ $1 លានដនុល្ារ េែៈករាម ធិការម្តរូវរាយការែ៍ពើ អនោកបរចិាឆា េកំពូលៗទំាង 10 របស់
ខួ្នបៅេែៈកមមការអននុវត្តនបយាោយយនុត្តិធម៌ននរដ្ឋ California (California Fair Political 
Practices Commission, FPPC)។ េែៈករាម ធិការម្តរូវបធវើបច្្នុប្ននោភាពបញជាើប ម្ ះកំពូលទំាង 10 
បៅបពលរានការផ្្ស់ប្តូរ។
បញជាើទំាងបនះអាច្រកោនបៅបលើបេហទំព័ររបស់ FPPC នៅ 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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ការចះុឈ ម្ ះអ្នកឈោះឈ ្្ន ត
ប្រសិនប្រើអ្នកបានចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តរចួប�ើយ អ្នកមិនចំាបាច់ចុះប ម្ ះសារជាថមើបេ ល�ើកល�ងលែ អ្នក្្រតូរប ម្ ះ អាសយដ្ឋា នផ្ះ 
អាសយដ្ឋា នអុើមមលរ្រស់អ្នក ឬប្រសិនប្រើអ្នកចង់ ្្រតូរ ឬបបរើសបរ ើសគណ្រក្សនបោបាយណាមួយ។.

អ្នកអាចចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តតាមអនឡាញបៅ registertovote.ca.gov ឬ េតូរស័ព្បៅ្រណ្ាញទាន់ប�តុការណ៍ 
អ្នកបបាះប ្្ន តឥតគិតថថលៃរ្រស់រដឋាបលខាធិការតាមបលខ (888) 345-4917 បដើម ើ្ឲ្យបគបផញើេបមង់ម្រ្រ្រេមកអ្នកតាមថប្រសណើ យ៍។
ពាក្យសំុចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តអាចរកបានបៅការោិល័យថប្រសណើ យ៍ភាគបបចើន ្រណាណា ល័យ ការោិល័យរដ្ឋា ភិបាលបក រុង និងបខានធើ 
ការោិល័យបបាះប ្្ន តបខានធើ និងការោិល័យរដឋាបលខាធិការ រដឋា California។

ការចុះល ម្ ះអ្នកលោះល ្្ន ែមាន�ក្ខខណ្ឌ
ក្នងុអំឡុងបពល 14 ថថងៃ មុនថថងៃបបាះប ្្ន ត និងរា្់រ្រញ្តូលទំាងថថងៃបបាះប ្្ន ត អ្នកអាចបៅការោិល័យមនន្ើបបាះប ្្ន តប្រចំាបខានធើរ្រស់
អ្នក មណ្ឌ លបបាះប ្្ន ត ឬកមនលៃងបបាះប ្្ន តបដើម ើ្ចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តបដ្យមានលក្ខខណ្ឌ ប�ើយបៅបបាះប ្្ន ត។ បដើម ើ្មសវែងយល់្រមនថែម 
សតូមចតូលបៅ sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/។

ចះុឈ ម្ ះទកុជាមុនឈៅអាយដុប់ប្ោំមួយ ្្នំ ។ 
ឈោះឈ ្្ន តឈៅអាយដុប់ប្ោំបី ្្នំ ។
ការចុះប ម្ ះជាមុនអាចរកបានតាមអនឡាញសបមា្់រអ្នកមានអាយុ 16 ្្នំ និង 17 ្្នំ មដលមានសិេ្បិៅបគ�េំព័រ  
registertovote.ca.gov ឬតាមរយៈេបមង់ម្រ្រ្រេចុះប ម្ ះជាបកដ្ស។ យុវរនរដឋា California មដលបានចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តជាមុន  
នឹងបធវែើឱ្យការចុះប ម្ ះរ្រស់ពួកបគសកមមបឡើងវញិ បៅបពលពួកបគមានអាយុ 18 ្្នំ ។

ចុះប ម្ ះជាមុន ក្នងុរំហាន 4 ោ៉ា ងងាយបសរួល៖
1. ចតូលបៅកាន់ registertovote.ca.gov។
2. ចុច្៊រតូតុង “ចុះប ម្ ះជាមុនបដើម ើ្បបាះប ្្ន ត”។
3. កាលៃ យជាអ្នកបានចុះប ម្ ះបដ្យសវែយ័ប្រវតិ្បៅថថងៃកំបណើ តគំរ្់រ 18 ្្នំ រ្រស់អ្នក។
4. បធវែើការបបាះប ្្ន តបៅថថងៃបបាះប ្្ន ត!

ឈតកីារចះុឈ ម្ ះជាមុនគជឺាអ្ី?
ប្រសិនប្រើអ្នកមានអាយុ 16 ឬ 17 ្្នំ  ប�ើយ្ំរបពញបគ្់រលក្ខខណ្ឌ សិេ្អិ្នកបបាះប ្្ន តបផ្សងបេៀត អ្នកអាចចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តជាមុនបៅ 
registertovote.ca.gov។

បរាន់មត្ំរបពញពាក្យសំុចុះប ម្ ះជាមុនតាមអនឡាញ ប�ើយបៅចំថថងៃកំបណើ តគំរ្់រ 18 ្្នំ រ្រស់អ្នក អ្នកនឹងបតរូវបានចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន ត
បដ្យសវែយ័ប្រវតិ្។

ពត័ម៌ានស្ីពឯីកជនភាពការចះុឈ ម្ ះអ្នកឈោះឈ ្្ន ត
កមមវធិើចុះល ម្ ះអ្នកលោះល ្្ន ែជាសមាងា ែ់លៅផ្ះលោយមានសុវែ្ថិភាព៖ អ្នកបបាះប ្្ន តមួយចំនួនមដលកំពុងប្រឈមនឹងសាថែ នភាពគំរាមកំ
ម�ងដល់អាយុរើវតិ (បពាលគឺរនរងបបរាះ និងអ្នករស់រានពើអំបពើ�ិងសាក្នងុបគរួសារ ការឈលៃ្រចា្់រ ការប្រៀតប្រៀនផលៃតូវបភេ ការរួញដតូរមនុស្ស 
ការរបំោភ្ំរពានមនុស្សចាស់/មនុស្សបពញវយ័ក្នងុ្រនុ្ក) អាចមានគុណសម្តិ្បរា្់របរាន់សបមា្់រឋានៈជាអ្នកបបាះប ្្ន តសមាងៃ ត់ ប្រសិនប្រើ
ពួកបគជាសមារិកសកមមថនកមមវធិើសុវតថែភិាពបៅផ្ះ។ សបមា្់រព័ត៌មាន្រមនថែម សតូមទាក់េងកមមវធិើសុវតថែភិាពបៅផ្ះរ្រស់រដឋាបលខាធិការតាម
បលខេតូរស័ព្មិនគិតថថលៃ(877) 322-5227 ឬចតូលបៅកាន់sos.ca.gov/registries/safe-home/។
ឯកជនភាពននព័ែ៌មានអ្នកលោះល ្្ន ែ៖ ព័ត៌មានអំពើសំ្ុរបត្រញ្ជា ក់ការចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តរ្រស់អ្នកនឹងបតរូវបានបប្រើបដ្យមនន្ើបបាះ
ប ្្ន តបដើម ើ្បផញើឱ្យអ្នកនតូវព័ត៌មានផលៃតូវការអំពើដំបណើ រការបបាះប ្្ន ត ដតូចជាេើតំាងថនកមនលៃងបបាះប ្្ន ត និង្រញ្ហា  និងប្រក្ខរននានាមដលនឹង
បលចបឡើងបលើសនលៃកឹប ្្ន ត។ ការបប្រើបបាស់ព័ត៌មានការចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តសបមា្់រពាណិរជាកមម គឺបតរូវបានហាមឃាត់ បដ្យចបា្់រ 
និងមានបទាសកបមិតមរ្មិ។ ព័ត៌មានអ្នកបបាះប ្្ន តប្រម�លជាបតរូវបានផ្ល់បៅប្រក្ខរនសបមា្់រមុខតំមណង គណៈកមាម ធិការវធិានការសនលៃឹ
កប ្្ន ត ឬរនដថេបេៀតសបមា្់រការបបាះប ្្ន ត សបមា្់របរាល្ំរណងលក្ខណៈសិកសាបសាវបជាវ សារព័ត៌មាននបោបាយ ឫរដ្ឋា ភិបាល ដតូច
មដលបតរូវបានសបបមចបដ្យរដឋាបលខាធិការ។ ្័រណណាប្រើក្ររ បលខសនិ្សុខសង្គម ឬ �តថែបលខារ្រស់អ្នក ដតូចមដលបាន្រងាហា ញបលើ្័រណណាចុះឈ្
បមាះអ្នកបបាះប ្្ន តរ្រស់អ្នក មិនបតរូវអាច្របញញ្សបមា្់របរាល្ំរណងទំាងបនះបេ។ ប្រសិនប្រើអ្នកមានសំណួរទាក់េងនឹងការបប្រើបបាស់ព័ត៌
មានអ្នកបបាះប ្្ន ត ឬមាន្ំរណងចង់រាយការណ៍អំពើការបប្រើបបាស់ខុសបលើព័ត៌មានទំាងបនះ មដលគួរបអាយសង្័សយ សតូមេតូរស័ព្បៅ្រណ្ាញ
ទាន់ប�តុការណ៍អ្នកបបាះប ្្ន តឥតគិតថថលៃរ្រស់រដឋាបលខាធិការតាមបលខ (888) 345-4917។
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	រប�ៀ�បោះប ន្ោ តតាមសំ�ុតតបត�សណីយ៍
បតនីរណាខះ្អាចបោះប ន្ោ តតាមបត�សណីយ៍ោន?
អ្នកបោះប ្្ន តគ្រប់របូដែលោនចុះប ម្ ះរចួ នឹងទទួលោនសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមបគបសណីយ៍មួយសនឹ្កសគរាប់ការបោះប ្្ន តជាសាកលប ង្ៃ
ទី 3 ដែវចិ្ឆិកា ្្នំ  2020។ មននី្បោះប ្្ន តគបចំាបោនធី នឹងចាប់ប ដ្ីមប ញ្ីសនឹ្កប ្្ន តតាមបគបសណីយ៍បៅកាន់អ្នកបោះប ្្ន តឲ្យោនមុន
ប ង្ៃទី 5 ដែតុលា ្្នំ  2020។ គបសឆិនបបីអ្នកមឆិនទទួលោនសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមបគបសណីយ៍របស់អ្នក ឬគតរូវការបស្នីសំុការជំនួស្មី សូម
ទាក់ទងការយិាល័យបោះប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នក។ ព័ត៌រានទំនាក់ទំនងការយិាល័យបោះប ្្ន តគបចំាបោនធី អាចរកប�ីញបៅទំព័រ 110 
បនបសៀវបៅម្ុ្របទ្ទសក៍បនះ។

រប�ៀ��ញ្ជូនសន្លឹកប ន្ោ តបោះប ន្ោ តតាមបត�សណីយ៍រ�ស់អនោកតតឡ�់មកវញិ
បនា្ទ ប់ពីោន្ូរសជបគមីសរបស់អ្នកបៅបលីសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុគតរបស់អ្នករចួរាល់ប�ីយ សូមដាក់វាបៅក្នុងបគសាមសំបុគត្ូ្វការដែល
ដ្ល់ជូនបដាយការយិាល័យបោះប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នក រចួបឆិទវាឲ្យជឆិត។ ចុះហត្ថលេខា បលីបគសាមសំបុគតបៅបពលគតរូវោនដណនំា។  
អ្នករានជបគមីសជាបគចីនសគរាប់បញូ្នសនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នកគតឡប់មកវញិ។

បែីម្ីធានាសនឹ្កប ្្ន តរបស់អ្នកមកែល់តាមកាលកំណត់ សូមបញូ្នវាគតឡប់មកវញិ៖

តាមបគបសណីយ៍—គតរូវដតវាយគតាបគបសណីយ៍បលីសំបុគតបៅប ង្ៃទី ឬមុនប ង្ៃទី 3 ខែវចិ្ឆិកា នឆិងោនទទួលបដាយការយិាល័យបោះ
ប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នកមឆិនឲ្យយឺតជាងប ង្ៃទី 20 ខែវចិ្ឆិកា។ មឆិនតមមរូវឲ្យមានថ ល្ៃខតមថមរៃសណីយ៍ល�ីយ!

បដាយផ្្ទ ល់—យកមកដាក់បៅការយិាល័យបោះប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នក ឬបៅមណ្ឌ លបោះប ្្ន ត កដន្ងបោះប ្្ន ត ឬទីតំាង
ទរ្ាក់សនឹ្កប ្្ន តបៅរែ្ឋ California មុនបពលការយិាល័យបោះប ្្ន តបឆិទទាវា របៅបរាោ ង 8:00 យប់ បៅប ង្ៃទី 3 ដែវចិ្ឆិកា។

ចបាប់រែ្ឋ ដ្ល់បសរភីាពែល់អ្នកបោះប ្្ន តក្នុងការចាត់តំាងនរណារា្ន ក់តាមការបគជីសបរសីរបស់ពួកប្រឲ្យបញូ្នសនឹ្កប ្្ន តបោះប ្្ន តតាមសំបុគត
របស់ពួកប្រមកវញិ។ បទាះជាយាោ ងណា បយីងសូមដណនំាឲ្យអ្នកគរាន់ដតចុះ�ត្ថបលោបលីសនឹ្កប ្្ន តដែលោនបំបពញរចួរបស់អ្នក ប�ីយ
គប្រល់ឲ្យនរណារា្ន ក់ដែលអ្នកបជឿទុកចឆិត្។ ប�ីយមឆិនគតរូវគប្រល់សនឹ្កប ្្ន តបោះប ្្ន តតាមសំបុគតរបស់អ្នកបទ គបសឆិនបបីអ្នកមឆិនទាន់ោនបឆិទជឆិត 
នឆិងចុះ�ត្ថបលោបៅបលីែ្នងបគសាមសំបុគតដែល ដ្ល់ជូនបដាយការយិាល័យបោះប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នក។

បទាះបីជាអ្នកោនទទួលសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុគត នឆិងបគសាមសំបុគតរបស់អ្នកក៏បដាយ អ្នកបៅដតអាចបោះប ្្ន តបដាយផ្្ទ ល់បៅ
កដន្ងបោះប ្្ន តរបស់អ្នកបៅប ង្ៃបោះប ្្ន ត។ យកសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុគតរបស់អ្នកមកកាន់កដន្ងបោះប ្្ន ត ប�ីយឲ្យវាបៅបុ្្រលឆិក
ការយិាល័យបោះប ្្ន តបែីម្ីបដាះែូរជាមួយនឹងសនឹ្កប ្្ន តបៅកដន្ងបោះប ្្ន ត។ គបសឆិនបបីអ្នកមឆិនរានសនឹ្កប ្្ន តបោះតាមសំបុគត 
នឆិងបគសាមសំបុគតរបស់អ្នកបទបនាះ អ្នកអាចនឹងបោះប ្្ន តបដាយបគបីសនឹ្កប ្្ន តបបណាដ ះអាសន្នោន។ បនះធានាថា អ្នកបៅមឆិនទាន់ោនបោះ
ប ្្ន តរចួបៅបឡយីបទ។

បោនធីទំាងអស់ ដ្ល់ជបគមីសដែលអាចទទួលយកោនមួយបៅថាការបោះប ្្ន តតាមសំបុគតដែលអាចយកោនពីចរាងៃ យ (RAVBM)។ 
RAVBM អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបោះប ្្ន តដែលជាជនពឆិការទទួលោនសនឹ្កប ្្ន តរបស់ពួកប្របៅ ្្ទះ នឆិង្ូរសបគជីសបរសីបដាយឯករាជ្យ 
នឆិងឯកជន មុនបពលប ញ្ីវាគតឡប់មកកាន់មននី្បោះប ្្ន តវញិ។ សូមទាក់ទងមននី្បោះប ្្ន តគបចំាបោនធីរបស់អ្នកសគរាប់ព័ត៌រានបដន្ថម។

ចង់ប�ីញលទ្្ធ លបនការបោះប ្្ន តជាសាកលបៅប ង្ៃទី 3 ដែវចិ្ឆិកា ្្នំ  2020 
បនា្ទ ប់ពីការយិាល័យបោះប ្្ន តបឆិទទាវា របៅបរាោ ង 8:00 យប់ដែរឬបទ? ចូលបៅ
កាន់ប្រ�ទំព័រគបកាសលទ្្ធ លបោះប ្្ន តរបស់រែ្ឋបលោធឆិការរែ្ឋ California 
តាម electionresults.sos.ca.gov។

ប្រ�ទំព័រគបកាសលទ្្ធ លការបោះប ្្ន ត្ឺរគតរូវោនបធវាីបចុ្ប្ន្នភាពបរៀងរាល់គោំនាទីបៅយប់ប ង្ៃបោះប ្្ន ត បៅបពលបោនធីរាយ
ការណ៍លទ្្ធ លបៅរែ្ឋបលោធឆិការ។ មននី្បោះប ្្ន តគបចំាបោនធីប ញ្ីលទ្្ធ លបោះប ្្ន តពាក់កណាដ ល្ូ្វការបៅកាន់ប្រ�ទំព័ររបស់រែ្ឋបលោធឆិការ បនា្ទ ប់ពីការយិាល័យបោះប ្្ន តបឆិទទាវា របៅបរាោ ង 8:00 យប់ នឆិងបន្ប ញ្ីរការបធវាីបចុ្ប្ន្នភាពយាោ ងបោច
ណាស់បរៀងរាល់ពីរបរាោ ងមដង រ�ូតទាល់ដតសនឹ្កប ្្ន តបៅប ង្ៃបោះប ្្ន តគតរូវោនរាប់អស់។

ចាប់ប ដ្ីមបៅប ង្ៃទី 5 ដែវចិ្ឆិកា រ�ូតែល់ប ង្ៃទី 3 ដែធ្នូ ្្នំ  2020 ប្រ�ទំព័រគបកាសលទ្្ធ លបោះប ្្ន តនឹងបធវាីបចុ្ប្ន្នភាពជាបរៀងរាល់ប ង្ៃបៅបរាោ ង 5:00 លាងៃ ច ែណៈដែលបោនធីរាប់សនឹ្កប ្្ន តដែលបៅបសសសល់។

លទ្្ធ លជា្ូ្វការបនការបោះប ្្ន តនឹងគតរូវោនគបកាស្សាយបៅគតឹមប ង្ៃទី 11 ដែធ្នូ ្្នំ  2020 តាម sos.ca.gov/elections/។
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ជំនួយសម្រាប់អ្នកបោះប ្្ន តជាជនពកិារ
រដ្ឋ California ប ត្េជ្ញា ចិតតេធានាថា អ្នកបោះប ្្ន តគ្រ្់រ ូ្ អាចបោះប ្្ន តោនគ្ក្បោយឯកជនភាព 
និងឯករាជ្យភាព។ 

សគរា្់ព័ត៌រានលមិ្ត្ននថែមប�ៀតអំពីជំនួយ នដលបោនធីរ្ស់អ្នកផតេល់ជូនអ្នកបោះប ្្ន តជ្ជនពិការ សូម 
ពិនិត្យបមីលម្្រគុប�ទេសក៍ព័ត៌រានអ្នកបោះប ្្ន តក្នគុងបោនធីរ្ស់អ្នក ឬទាក់�ងបោនធីរ្ស់អ្នក។ ព័ត៌រាន�ំនាក់
�ំនងបោនធីរានបៅ�ំព័រ 110 ននម្្រគុប�សក៍បនះ។ 

ការបោះប ្្ន តបៅកននលែងបោះប ្្ន ត ឬមណ្ឌ លបោះប ្្ន ត
គ្សិនប្ីអ្នកគតរូវការជំនួយ្ូរសសន្លឹកប ្្ន តរ្ស់អ្នក អ្នកអាចបគជីសយករហូតដល់មនគុស្សពីរនាក់ 
បដីម្ីជួយអ្នក។ គ្ុ្្រលបនះមិនអាចជ្៖

• និបោជករ្ស់អ្នក ឬនរណារា្ន ក់ នដលបធវីការឱ្យនិបោជករ្ស់អ្នកប�យី
• បមដលឹកនំាសហជីពកម្មកររ្ស់អ្នក ឬនរណារា្ន ក់ នដលបធវីការឱ្យសហជីពការងាររ្ស់អ្នក

ការបោះប ន្ោ តបៅចិប្ចើមផ្លូវ អាចឱ្យអ្នកចតបៅជិតកនន្ងបោះប ្្ន ត្ំផគុតតាមនដលអាចបធវីបៅោន។ មននតេបីោះឆ្
បនាតនលឹងយក្ញី្ប ្្ម ះឲ្យអ្នកចគុះហតថែបលោ សន្លឹកប ្្ន តមួយ និងសរាភា រៈបោះប ្្ន តឯប�ៀត នដលអ្នកគតរូវការ មិ
នថាអ្នកបៅនក្រន្រមចំណតឬបៅក្នគុងឡានកតេ។ី សូមទាក់�ងមកការោិល័យបោះប ្្ន តរ្ស់អ្នក បដីម្ីសាកសួ
រថាបតីរានការផ្ដល់ជូនការបោះប ្្ន តបលីចិបញចមីផូ្វបៅ�ីកនន្ងឬមជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ្្ន តរ្ស់អ្នកឫប�។ 

គ្រ្់កនន្ងបោះប ្្ន ត និងមណ្ឌ លបោះប ្្ន តទំាងអស់ តគមរូវឲ្យរានការ្ង្កលក្ខណៈងាយគសរួលសគរា្់ 
ជនពិការអាចចូលបៅបោះប ្្ន តោន បហីយនលឹងរានរា៉ា សគុនីបោះប ្្ន តនដលអាចចូលបគ្ីោន។

ការបោះប ្្ន តបៅផះ្
គ្ព័ន្ធបោះប ្្ន តតាមសំ គ្ុគតពីចរាងា យ (RAVBM) ផតេល់នូវ ជបគមីសអាចបធវីោនសគរា្់អ្នកបោះប ្្ន តជ្ជនពិ
ការ បដីម្ី��ួលសន្លឹកប ្្ន តរ្ស់ខួ្នបៅឯលំបៅោ្ឋ ន បហីយ្ូរសវាបោយឯករាជ្យ និង បោយឯកជន មគុននលឹង
បផញាីវាបៅមននតេនីផ្នកបោះប ្្ន ត។ សូមទាក់�ងមននតេបីោះប ្្ន តគ្ចំាបោនធីរ្ស់អ្នកសគរា្់ព័ត៌រាន្ននថែម។

បសៀវបៅមគ្គុបេសកព៍ត័រ៌ានអ្នកបោះប ្្ន តបោះពគុម ្ភជាអក្សរធំៗ ឬជាសបមលែង
បសៀវបៅម្្រគុប�សក៍បនះអាចរកោនជ្�គមង់បោះពគុមភាអក្សរធំៗ និងជ្សបម្ង។ បសៀវបៅម្្រគុប�សក៍បនះក៏
អាចរកោនបោយមិន្ិរតន្្ជ្ភាសាអង់ប្្រសភាសាចិន ភាសាហិណ្ឌី  ភាសាជ ៉្ាគុន ភាសានខ្មរ ភាសាកូបរ េ 
ភាសាបអស្ប៉ាញ ភាសាតាហ្្�ូក ភាសាន្ និងភាសាបវៀតណាមផងនដរ។ 

បដីម្ីបស្នសីគុ៖ំ

សូម�ូរស័ពទេបៅ្ណាតេ ញទាន់បហតគុការណ៍អ្នកបោះប ្្ន តបោយមិន្ិរតន្្រ្ស់រដ្ឋបលោធិការតាមបលខ 
(888) 345-4917

ចូលបៅកាន់ voterguide.sos.ca.gov

ទាញយក�គមង់ជ្សំបលង MP3 បៅ voterguide.sos.ca.gov/audio/km
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សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់
ត ើ្ខ្ញំត្រូវបានចញះត ម្ ះតបាះត ន្ោ ្ដែរតេ?
ដ�ើម ើ្អាចមានសិទ្ិចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ តកនោុងរ�្ឋ California ោន អនោកតតរូវតត៖

• ជាពលរ�្ឋអាដមរកិ និងជាអនោករស់ដៅរ�្ឋ California 

• មានអាយុចាប់ពើ 18 ន្ោំ ដ�ើងដៅដៅថ ង្ៃដោះដ ន្ោ ត
• បចុ្ប្ននោមិនស្ិតកនោុងពន្នាគាររ�្ឋឬសហព័ន្ឬដៅដលើលក្ខខណ្ឌ ដោះតលងសតមាប់ការផ្តនាទា ដោសបទឧតកិ�្ឋ និង
• បចុ្ប្ននោមិនតតរូវោនរកដ�ើញថាអសមតភ្ាពផ្លូវចិត្តកនោុងការដោះដ ន្ោ តដោយតុលាការ។

ដ�ើម ើ្ពិនិត្យដមើលស្្នភាពថនការចុះដ ម្ ះជាអនោកដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក សលូមចលូលដៅដេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov។

ត ើ្មានអ្ើតកើ្ត�ើងតបសិនតបើខ្ញំត ល្េចចញះត ម្ ះតបាះត ន្ោ ្ ឬត្្ើបច្ញប្បននោភាពការ
ចញះត ម្ ះរបស់ខ្ញំ?
កំុោរម្ភអើ! តបសិនដបើអនោកខកខានដៅថ ង្ៃទើ 19 តខ តុលា ន្ោំ  2020 ត�លជាថ ង្ៃផុតកំណត់ថនការចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ តដនាះ ចបាប់រ�្ឋ 
California អនុញ្ញា តឱ្យអនោកចុះដ ម្ ះដ�ើម ើ្ដោះដ ន្ោ ត និងដោះដ ន្ោ តោនរហលូត�ល់ដមាោ ង 8:00 លាងៃ ច ដៅថ ង្ៃដោះដ ន្ោ តដៅការយិាល័យដោះ 
ដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោក ឬដៅទើតំាងដោះដ ន្ោ តណាមួយកនោុងដខានធើរបស់អនោក។ �ំដណើ រការដនះតតរូវដេដៅថា ការចុះដ ម្ ះអនោកដោះដ ន្ោ តមាន
ល័ក្ខខ័ណ្ឌ  ដហើយតតរូវោនដេសំដៅជាទលូដៅថាជាការចុះដ ម្ ះអនោកដោះដ ន្ោ តដៅថ ង្ៃតតមួយ។ 

ដនះេឺជារដបៀបត�លវា�ំដណើ រការ៖
1. ដៅកាន់ការយិាល័យដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើ មណ្ឌ លដោះដ ន្ោ ត ឬកតន្ងដោះដ ន្ោ តដៅកនោុងដខានធើរបស់អនោក - ទើតំាងអាចរកោនដៅកនោុង

ដសៀវដៅមេុ្ដទសក៍ព័ត៌មានអនោកដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោក ឫតាមដេហទំព័រ vote.ca.gov។
2. បំដពញប័ណ្ណចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ ត។
3. ដោះដ ន្ោ តដលើសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកដៅការយិាល័យដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើ មណ្ឌ លដោះដ ន្ោ ត ឬកតន្ងដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក។
4. ដៅដពលត�លមនន្តើដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើ�ំដណើ រការការចុះដ ម្ ះរបស់អនោក ដហើយកំណត់ថា អនោកមានសិទ្ិ 

អនោកនលឹងតតរូវោនចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ ត ដហើយសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកនលឹងតតរូវោនរាប់។
5. ពិនិត្យដមើលថាដតើសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកតតរូវោនរាប់ឬអត់ ដោយចលូលដមើលដេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov។ ការយិាល័យដោះ 

ដ ន្ោ តកនោុងដខានធើមានរហលូត�ល់ 60 ថ ង្ៃ បនាទា ប់ពើថ ង្ៃដោះដ ន្ោ ត ដ�ើម ើ្ផ្តល់ព័ត៌មានដនះ។

ត ើ្ខ្ញំអាចសិកសាអំពើតបក្ខជន និងសំតណើ តបជាម្ិតៅកដនលេងណា?
ពិនិត្យដមើលដសៀវដៅមេុ្ដទសក៍ព័ត៌មានអនោកដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោកសតមាប់ព័ត៌មានអំពើដបក្ខជន និងវធិានការកនោុងមលូលោ្ឋ នរបស់អនោក។ 
ចាប់ដផ្តើមដៅទំព័រទើ 16 ថនដសៀវដៅមេុ្ដទសក៍ដនះ អនោកនលឹងដ�ើញព័ត៌មានអំពើសំដណើ  តបជាមតិទលូោំងរ�្ឋ។
ដ�ើម ើ្តសវែងរកដសចក្តើត្្ងការណ៍ពើដបក្ខជនតបធានាធិបតើ សលូមចលូលដមើលដេហទំព័ររបស់រ�្ឋដលខាធិការ vote.ca.gov។
ដ�ើម ើ្តស្វតជាវការដធវែើវភិាេោនដលើយុទន្ាការសតមាប់ដបក្ខជនរ�្ឋ និងមលូលោ្ឋ នចលូលដៅកាន់ដេហទំព័ររបស់រ�្ឋដលខាធិការដៅ 
powersearch.sos.ca.gov។
ដ�ើម ើ្តស្វតជាវការដធវែើវភិាេោនដលើយុទន្ាការសតមាប់ដបក្ខជនតបធានាធិបតើ និងសមាជិកសភាចលូលដៅកាន់ដេហទំព័ររបស់េណៈកមមការដរៀ
បចំការដោះដ ន្ោ តសហព័ន្ដៅ www.fec.gov។

ត ើ្មានឧបករណ៍អ្ើខលេះដែលអាចរកបានតៅតលើតេហេំព័ររបស់រែ្ឋតលខា្ិការ?
ចលូលដៅកាន់ vote.ca.gov ដ�ើម ើ្រកឧបករណ៍សតមាប់ជួយអនោក៖
• ពិនិត្យព័ត៌មានចុះដ ម្ ះអនោកដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក 

• ចុះដ ម្ ះ ឬចុះដ ម្ ះដ�ើងវញិដ�ើម ើ្ដោះដ ន្ោ ត
• ចុះដ ម្ ះសតមាប់ការតាមោនសន្លឹកដ ន្ោ តត�លដោះតាមសំបុតត
• តសវែងរកកតន្ងដោះដ ន្ោ ត ឬមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក

• ោក់ទងការយិាល័យដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោក
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ត ើ្ខ្ញំតបាះត ន្ោ ្តៅកដនលេងណា?
ដខានធើនើមួយៗមានកតន្ងដោះដ ន្ោ ត ឬមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ ត ដបើកដៅថ ង្ៃដោះដ ន្ោ ត។ ដខានធើោំងអស់ក៏នលឹងមានកតន្ងដោះដ ន្ោ តមុន 
និងដោយផ្ទា ល់មួយ ឬដតចើន។ ដ�ើម ើ្តសវែងរកទើតំាងដោះដ ន្ោ តមុនរបស់អនោក សលូមចលូលដៅដេហទំព័រ vote.ca.gov ឬពិនិត្យដមើលដសៀវដៅ 
មេុ្ដទទាសក៍ព័ត៌មានអនោកដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោក។ 

អនោកក៏អាចទលូរស័ពទាមកបណា្ត ញោន់ដហតុការណ័អនោកដោះដ ន្ោ ត ឥតេិតថ្្ របស់រ�្ឋដលខាធិការដលខ (888) 345-4917 ោនផងត�រ។

អនោកក៏អាចដផញើស្រពាក្យថា “Vote” ដៅ GOVOTE (468683) ដ�ើម ើ្រកទើតំាងថនកតន្ងដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក។

តបសិនដបើអនោករស់ដៅកនោុងដខានធើមួយថនដខានធើោំងដនះ៖ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, 
Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, ឬ Tuolumne អនោកអាចដោះដ ន្ោ តដៅ
មណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តណាមួយកនោុងដខានធើរបស់អនោក។ ចលូលដៅដេហទំព័រ voterschoice.sos.ca.gov។

ត ើ្ខ្ញំតបាះត ន្ោ ្តាមសំបញត្បតបសណើ យ៍តោយរតបៀបណា?
សតមាប់ការដោះដ ន្ោ តដនះ រាល់អនោកដោះដ ន្ោ តត�លោនចុះដ ម្ ះោំងអស់ ដៅរ�្ឋ California នលឹងទទួលោនសន្លឹកដ ន្ោ តសតមាប់ដោះ
តាមសំបុតត។ ការយិាល័យដោះដ ន្ោ តកនោុងដខានធើរបស់អនោកនលឹងដផញើសន្លឹកដ ន្ោ តតាមថតបសណើ យ៍ ចាប់ដផ្តើមពើថ ង្ៃទើ 5 តខតុលា ន្ោំ  2020 ។ 
សតមាប់ព័ត៌មានបតនម្សលូមដមើលទំព័រ 83 ដសៀវដៅមេុ្ដទសក៍ដនះ។

ត ើ្ត្រូវការដ្ម្បមលេប៉ញន្ម នតែើម្បើត្្ើត្�ប់តៅវញិនូវសនលេឹកត ន្ោ ្តបាះតាមសំបញត្របស់ខ្ញំ?
គាម នតតម គាម នបញ្ហា ! ការបិទតតមដលើដតស្មសំបុតតសន្លឹកដ ន្ោ តតាមសំបុតត តតរូវោនបង់តោក់ជាមុនដោយដខានធើ និងឥតេិតថ្្សតមាប់ 
អនោកដោះដ ន្ោ តោំងអស់ដៅរ�្ឋ California។

ត ើ្ខ្ញំអាចត្្ើសនលេឹកត ន្ោ ្តបាះតាមសំបញត្របស់ខ្ញំតៅវញិតោយរតបៀបណា?
បនាទា ប់ពើោនេលូសជដតមើសរបស់អនោកដៅដលើសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមសំបុតតរបស់អនោករចួរាល់ដហើយ សលូមោក់វាដៅកនោុងដតស្មសំបុតតផ្លូវការត�ល
ផ្ដល់ជលូនដោយការយិាល័យដោះដ ន្ោ តដខានធើរបស់អនោក និងបិទវា។ ចុះហតដ្លខា ដលើដតស្មសំបុតតតតង់កតន្ងត�លតតរូវោនតណនំា។  
អនោក មានជដតមើសជាដតចើនសតមាប់បញ្លូនសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកតត�ប់មកវញិ។

ដ�ើម ើ្ធានាថាសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកមក�ល់តាមកាលកំណត់ សលូមបញ្លូនវាតត�ប់មកវញិ៖

• តាមថតបសណើ យ៍—តតរូវតតោនវាយតតាដលើសំបុតតដៅថ ង្ៃទើ ឬមុនថ ង្ៃទើ 3 តខវចិ្ិកា និងតតរូវោនទទួលដោយការយិាល័យដោះដ ន្ោ តតបចំា
ដខានធើរបស់អនោកមិនឲ្យយឺតជាងថ ង្ៃទើ 20 តខវចិ្ិកាដ�ើយ។ មិនតតមរូវឲ្យមានថ្្តតមថតបសណើ យ៍ដ�ើយ!

• ដោយផ្ទា ល់—យកមកោក់ដៅការយិាល័យដោះដ ន្ោ តតបចំាដខានធើរបស់អនោក ឬដៅមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ ត ឫកតន្ងដោះដ ន្ោ តកនោុងរ�្ឋ 
California ឬទើតំាងទម្ាក់សន្លឹកដ ន្ោ ត ឬតបអប់ទម្ាក់ណាមួយ មុនដពលការយិាល័យដោះដ ន្ោ តបិទោវែ រដៅដមាោ ង 8:00 យប់ ដៅថ ង្ៃទើ 
3 តខវចិ្ិកា។

• ចបាប់រ�្ឋផ្ដល់ដសរភីាព�ល់អនោកដោះដ ន្ោ តកនោុងការចាត់តំាងនរណាមានោ ក់តាមការដតជើសដរសីរបស់ពួកដេឲ្យបញ្លូនសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាម
សំបុតតថតបសណើ យ៍របស់ពួកដេមកវញិ។ ដោះជាយាោ ងណា ដយើងសលូមតណនំាឲ្យអនោកតគាន់តតចុះហតដ្លខាដលើសន្លឹកដ ន្ោ តត�លោន
បំដពញរចួរបស់អនោក ដហើយតបេល់ឲ្យនរណាមានោ ក់ត�លអនោកដជឿទុកចិត្ត។ មិនតតរូវតបេល់សន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមថតបសណើ យ៍របស់អនោកដទ 

តបសិនដបើអនោកមិនោន់ោនបិទជិត និងចុះហតដ្លខាដៅដលើខនោងដតស្មសំបុតតត�លផ្ដល់ជលូនដោយការយិាល័យដោះដ ន្ោ តដខានធើរបស់អនោក។

ត ើ្ខ្ញំអាចតៅតបាះត ន្ោ ្តោយផ្ទា ល់កនោញងការតបាះត ន្ោ ្តនះបានតេ?
ខណៈដពលត�លដយើងតណនំាឱ្យអនោកដោះដ ន្ោ តដតបើសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមសំបុតត អនោកនលឹងដៅតតមានជដតមើសដោះដ ន្ោ តដោយផ្ទា ល់ដៅតេប់ដខា
នធើោន ។ យកសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមសំបុតតដៅកាន់ការយិាល័យដោះដ ន្ោ តតបចំាដខានធើរបស់អនោក ឬដៅទើតំាងដោះដ ន្ោ ត ដហើយតបេល់វា
ដៅឲ្យមនន្តើដោះដ ន្ោ តដ�ើម ើ្ផ្្ស់ប្តលូរយកសន្លឹកដ ន្ោ តសតមាប់កតន្ងដោះដ ន្ោ តផ្ទា ល់។ តបសិនដបើអនោកមិនមានសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមថតបសណើ យ៍ 

និងដតស្មសំបុតតរបស់អនោកដទដនាះ អនោកអាចនលឹងដោះដ ន្ោ តដោយដតបើសន្លឹកដ ន្ោ តបដណា្ដ ះអាសននោោន។ ដនះធានាថា អនោកដៅមិនោន់ោនដោះ
ដ ន្ោ តរចួដៅដ�ើយដទ។

សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់ បន្ត
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ត ើ្អនោកតបាះត ន្ោ ្ដែលជាជនពិការអាចតបាះត ន្ោ ្តាមសំបញត្បានតេ?
ការយិាល័យដោះដ ន្ោ តដខានធើោំងអស់តតរូវោនតតមរូវដអាយផ្តល់ជលូននលូវជដតមើសត�លអាចដតបើដោយជនពិការោន ត�លដៅថាការដោះ 
ដ ន្ោ តតាមសំបុតតត�លអាចដធវែើោនពើចមាងៃ យ(RAVBM)។ RAVBM អនុញ្ញា តឲ្យអនោកដោះដ ន្ោ តជាជនពិការទទួលោនសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់ 
ពួកដេដៅផទាះ និងេលូសដតជើសដរសីដោយឯករាជ្យ និងឯកជន មុនដពលដផញើវាតត�ប់មកកាន់មនន្តើដោះដ ន្ោ តវញិ។ សតមាប់ថ ង្ៃទើ 3 តខវចិ្ិកា ន្ោំ  
2020 ការដោះដ ន្ោ តសកល អនោកចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ តោំងអស់ អាចដតបើជដតមើស RAVBM ោន។ ដ�ើម ើ្ចុះដ ម្ ះសតមាប់ RAVBM 
សលូមចលូលដៅដេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov។

ត ើ្ខ្ញំែឹងតោយរតបៀបណាថា តខាន ើ្េេួលបានសនលេឹកត ន្ោ ្តបាះតាមសំបញត្របស់ខ្ញំ?
អនោកដោះដ ន្ោ តអាចទទួលោនការជលូន�ំណលឹ ងស្តើពើស្្នភាពថនសន្លឹកដ ន្ោ តដផញើតាមសំបុតតរបស់ពួកដេដោយចុះដ ម្ ះសតមាប់ដតបើតោស់ឧបករ
ណ៍ “ដតើសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់ខញុំដៅឯណា?”។ ចុះដ ម្ ះតាមដេហទំព័រ wheresmyballot.sos.ca.gov ដ�ើម ើ្ទទួលោនបចុ្ប្ននោភាពអំពើស្្ន
ភាពថនសន្លឹកដ ន្ោ តដោះតាមសំបុតតរបស់អនោកតាមរយៈស្រជាអក្សរ (SMS) អុើតមោល ឬការដៅជាសំដ�ង។
ដៅដពលអនោកចុះដ ម្ ះ “ដតើសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់ខញុំដៅឯណា?” អនោកនលឹងទទួលោនបចុ្ប្ននោភាពនានាដោយសវែ័យតបវត្តិ ដៅដពលការយិាល័យ
ដោះដ ន្ោ តតបចំាដខានធើរបស់អនោក៖

• ដផញើសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោកតាមថតបសណើ យ៍

• ទទួលោនសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោក

• រាប់សន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោក ឬ

• រកដ�ើញបញ្ហា ជាមួយសន្លឹកដ ន្ោ តរបស់អនោក។

ត ើ្ខ្ញំអាចឈប់សតមាកពើការងារតែើម្បើតបាះត ន្ោ ្បានតេ?
និដយាជិកោំងអស់មានសិទ្ិឈប់សតមាកដ�ើម ើ្ដៅដោះដ ន្ោ ត តបសិនដបើពួកដេមិនមានដពលតេប់តគាន់ដតរៅពើដមាោ ងដធវែើការដ�ើម ើ្ដោះដ ន្ោ តដនាះ។ 

និដយាជិកអាចតតរូវោនផ្តល់ដពលដវលាដតចើនតាមត�លពួកដេតតរូវការ ដ�ើម ើ្ដោះដ ន្ោ ត បោុតន្តទទួលោនការេិតតោក់ឈនោលួអតិបរមាតតពើរដមាោ ង
បោុដណា្ណ ះ។ និដយាជកអាចតតមរូវឱ្យនិដយាជិកជលូន�ំណលឹ ងជាមុនថា ពួកដេនលឹងតតរូវការដពលសតមាកបតនម្ដ�ើម ើ្ដៅដោះដ ន្ោ ត។ និដយាជកអាច
តតមរូវឱ្យមានការឈប់សតមាកតតដៅមុន ឬចុងបញប់្ថនដវនដធវែើការរបស់និដយាជិកតតបោុដណា្ណ ះ។
តបសិនដបើអនោកមានសំណួរ ទលូរស័ពទាមកបណា្ត ញោន់ដហតុការណ៍អនោកដោះដ ន្ោ ត ឥតេិតថ្្ របស់រ�្ឋដលខាធិការតាមដលខ (888) 345-4917។

ត ើ្ខ្ញំត្រូវការបងាហា ញអ ្្តសញ្ញា ណប័ណ្ណតែើម្បើតបាះត ន្ោ ្តេ?
កនោុងករណើ ភាេដតចើន អនោកដោះដ ន្ោ តកនោុងរ�្ឋ California មិនចំាោច់បង្ហា ញអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ មុនដពលពួកដេដោះដ ន្ោ តដទ។ 

អនោកតបតហលជាតតរូវបង្ហា ញទតមង់មួយថនអត្តសញ្ញា ណ ដៅកតន្ងដោះដ ន្ោ ត តបសិនដបើអនោកដោះដ ន្ោ តដលើក�ំបលូង បនាទា ប់ពើការចុះដ ម្ ះតាមសំបុតត 
ឬតាមអនឡាញ ដហើយអនោកមិនោនផ្តល់នលូវឯកស្រ�លូចខាងដតកាមដៅដលើពាក្យសំុរបស់អនោក (ឬអត្តសញ្ញា ណដផ្សងដទៀត)៖

• ប័ណ្ណដបើកបរ ឬដលខអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណត�លដចញដោយរ�្ឋ ឬ 

• ដលខបួនខទាង់ចុងដតកាយថនដលខសន្តិសុខសង្មរបស់អនោក។ 

ខាងដតកាមដនះជាតបដេទមួយចំនួនថនអត្តសញ្ញា ណ ត�លអាចទទួលយកោន ដយាងដៅតាមចបាប់រ�្ឋ និងចបាប់សហព័ន្៖ 

• ប័ណ្ណដបើកបរ ឫប័ណ្ណអត្តសញ្ញា ណត�លដចញដោយរ�្ឋ
• លិខិតឆ្ងត�ន
• ប័ណ្ណអត្តសញ្ញា ណនិដយាជិក
• ប័ណ្ណអត្តសញ្ញា ណដយាធា

• ប័ណ្ណអត្តសញ្ញា ណសិស្ស ឬនិស្ិសត
• ប័ណ្ណចលូលក្លឹបសុខភាព
• ប័ណ្ណតផនការធានារា៉ាប់រង
• កាតឥណោន ឬកាតឥណពន្

សតមាប់បញ្ើដពញ សលូមចលូលដមើល “លក្ខខណ្ឌ តតមរូវឲ្យមានអត្តសញ្ញា ណទើកតន្ងដោះដ ន្ោ ត” តាម sos.ca.gov/elections/hava-id-standards។

សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់ បន្ត
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ត ើ្ខ្ញំអាចជួយអ្ើបានខលេះ?
ចលូលរមួជាបុេ្លិកដោះដ ន្ោ ត! ទទួលោនបទពិដស្ធន៍ជាក់តស្តង និងចលូលរមួដៅកនោុងតផនោកសំខាន់តតមួយេត់ថនលទ្ិតបជាធិបដតយ្យរបស់ ដយើងេឺ - ការដោះដ ន្ោ ត! 

ដ�ើម ើ្ដធវែើជាបុេ្លិកដោះដ ន្ោ ត អនោកតតរូវតត៖
• ជាពលរ�្ឋអាដមរកិ ឬអនោកមានទើលំដៅអចិថនន្តយ៍តសបចបាប់ ឬ
• ជាសិស្សវទិយាល័យត�លមានលក្ខណៈសម្ត្តិតេប់តគាន់។

បុេ្លិកដោះដ ន្ោ ត៖
• ដរៀបចំដបើកនិងបិទកតន្ងដោះដ ន្ោ ត
• ជួយអនោកដោះដ ន្ោ តឱ្យយល់ពើសិទ្ិរបស់ពួកដេ
• ការពារសន្លឹកដ ន្ោ ត និងដតេឿងបរកិា្ខ ដោះដ ន្ោ ត
• រកោនតោក់បតនម្ (ចំនួនទលឹកតោក់ខុសគានោ តាមដខានធើ)
• ចលូលរមួចំតណក�ល់សហេមន៍របស់ពួកដេនិងជួបអនោកជិតខាង 

ដ�ើម ើ្បដតមើកនោុងនាមជាបុេ្លិកដោះដ ន្ោ តសិស្សវទិយាល័យ សិស្សតតរូវតត៖
• ជាពលរ�្ឋអាដមរកិ ឬអនោកមានទើលំដៅអចិថនន្តយ៍តសបចបាប់
• មានអាយុយាោ ងតិច 16 ន្ោំ ដៅថ ង្ៃដោះដ ន្ោ ត
• ចលូលដរៀនដៅវទិយាល័យរ�្ឋ ឬឯកជន
• មានពិនទាុមធ្យមភាេយាោ ងដោចណាស់ 2.5

• ទទួលោនការអនុញ្ញា តពើឪពុកមា្ត យនិងស្លាដរៀន
• ចលូលរមួវេ្បណ្តុ ះបណា្ត ល

សតមាប់ព័ត៌មានបតនម្អំពើការក្ាយជាបុេ្លិកដោះដ ន្ោ ត សលូមោក់ទងការយិាល័យដោះដ ន្ោ តតបចំាដខានធើរបស់អនោក ឬចលូលដៅដេហទំព័រ 
vote.ca.gov។

សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់ បន្ត

ពិនិ្្យតមើលស្ថា នភាពអនោកតបាះត ន្ោ ្របស់អនោកតាមអនឡាញ
ចលូលដមើលទំព័រអំពើស្្នភាពអនោកដោះដ ន្ោ តររបស់ខញុំ របស់រ�្ឋដលខាធិការដៅដលើ 
voterstatus.sos.ca.gov ត�លជាកតន្ងត�លអនោកអាចពិនិត្យស្្នភាពអនោកដោះដ ន្ោ តរ
បស់អនោក តសវែងរកកតន្ងដោះដ ន្ោ ត ឬមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក និងមានដតចើនដទៀត។

ដតបើ ស្ថា នភាពអនោកតបាះត ន្ោ ្របស់ខ្ញំ ដ�ើម ើ្៖
• ដមើលថាដតើអនោកតតរូវោនចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ ត និងដបើ�លូដចនោះ កនោងុដខានធើណាមួយ
• ពិនិត្យដមើលេណបក្សនដយាោយត�លតសលាញ់ចលូលចិត្តរបស់អនោក
• រកកតន្ងដោះដ ន្ោ ត ឬមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក
• តសវែងរកតពលឹត្តកិារណ៍ដោះដ ន្ោ តនាដពលខាងមុខដៅកនោងុមលូលោ្ឋ នរបស់អនោក
• ទទួលោនមេុ្ដទសក៍ព័ត៌មានអនោកដោះដ ន្ោ ត តាមរយៈអុើតមលមុនការដោះដ ន្ោ តទលូោំងរ�្ឋមួលដលើកៗ (សលូមដមើលខាងដតកាម 

សតមាប់ព័ត៌មានបតនម្ចំដពាះការ�កជដតមើស VIG ដចញ។)
• តសវែងរកព័ត៌មានោក់ទងសតមាប់ការយិាល័យការដោះដ ន្ោ តដខានធើរបស់អនោក
• ពិនិត្យដមើលស្្នភាពដោះដ ន្ោ តតាមសំបុតត ឬ សន្លឹកដ ន្ោ តបដណា្ត ះអាសននោរបស់អនោក

ដ�ើម ើ្ពិនិត្យដមើលស្្នភាពអនោកដោះដ ន្ោ តរបស់អនោក អនោកតតរូវបញ្លូលនាមខួ្ន នាមតតកលូល ប័ណ្ណដបើកបររ�្ឋ California 
ឬដលខអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ ដលខបួនខទាង់ចុងដតកាយថនដលខសន្តសុិខសង្មរបស់អនោក និងថ ង្ៃតខ ន្ោំ កំដណើ តរបស់អនោក។ 

អនោកអាចដតបើឧបករណ៍ស្្នភាពអនោកដោះដ ន្ោ តរបស់ខញុំ ដ�ើម ើ្ដតជើសដរសី�កដចញពើការទទួល VIG រ�្ឋ។ បោតុន្ត តបសិនដបើអនោកដោះដ ន្ោ តចុះ
ដ ម្ ះមានោ ក់ដទៀត ដៅកនោងុតក រុមតេរួស្ររបស់អនោកដសនោើសំុដ�ើម ើ្ទទួលវា តាមថតបសណើ យ៍ VIG រ�្ឋនលឹងដៅតតរូវោនដផញើរដៅអាស័យោ្ឋ នរបស់ 
អនោក។ តបសិនដបើអនោកោនដតជើសដរសីមិនដតបើ និងមិនទទួលយក VIG តាមសំបុតតដនាះដទ ព័ត៌មានអំពើដបក្ខជនទលូោំងរ�្ឋ និងវធិានការ
ដោះដ ន្ោ តនលឹងដៅតតអាចរកោនដៅដលើដេហទំព័រ VIG (voterguide.sos.ca.gov) មុនដពល�ំដណើ រការដោះដ ន្ោ តទលូោំងរ�្ឋនើមួយៗ។
ចលូលដៅដេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov ដ�ើម ើ្ចាប់ដផ្តើម។
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ៃិងជំងឺ្ុខភាពផ្លូវចិត្តែលូចជា ែលូចជាជំងឺវកិលចរកិ ការធ្្ក់ទឹកចិត្ត 
ៃិងជំងឺកង្វះបបសាទកបាល។

(d) បក រុមអនកបសាវបជាវដែលឧបត្ថម្ភថវកិាសោយវទិយាសា្ថ ៃ កំពុង 
សជឿៃសលឿៃគួរឲ្យកត់្ម្គា ល់កនុង ការពយាបាល ជំងឺែ៏សាហាវជាសបចើៃរា
ប់ចាប់ពើការពយាបាលជំងឺមហារកី រហលូតែល់ការជួយរកវធិើពយាបាលជំងឺ 
“bubble baby” ដែលបាៃជួយ្ស្គ្គា វះជើវតិកុម្រជាសបចើៃរចួសៅ
សហើយ បុ៉ដៃ្តគសបម្ងជាសបចើៃ បតរូវការថវកិាបដៃ្ថម សែើម ើ្សផទេរពើែំណាក់កា
លបសាវបជាវសៅគ្ើៃិក។

(e) ការពយាបាលបតរូវបាៃបសងកើតស�ើងសោយម្ៃការគំាបទពើ វទិយាសា្ថ ៃ្្
រាវបជាវសកា្ិកាសែើមរែ្ឋ California កំពុងផ្្្់ប្តលូរជើវតិ។ 

ល្ូមអរគុណចំសោវះការបសាវបជាវសៃវះ ្ិ្្សវទិយាល័យម្ន ក់ដែលពិការកនុ
ងសបគាវះថ្ន ក់ហក់ចលូលអាងទឹក 
អាចម្ៃមុខគ្រចលនាែលូចសែើមវញិសហើយបៃ្តសៅមហាវទិយាល័យ; ម្្ត
យដែលពិការដ ន្កពើជំងឺតាមពលូជបាៃសមើលស�ើញស�ើងវញិ; សហើយការព្
យាបាលបតរូវបាៃរកស�ើញ្បម្ប់ជំងឺ ដែលបណា្ត លឲ្យស្ាប់ទារក។

(f) តាមរយៈឆ្នំ  2018 គសបម្ងបសាវបជាវដែលផ្តល់មលូលៃិធិសោយ វទិយាសា្ថ
ៃបតរូវបាៃប៉ាៃ់បបម្ណថ្ បាៃបសងកើត មលូលៃិធិផគាលូរផគាងជាង  $3 ោៃ់លាៃ 
ដែលបសងកើតការគ្របាៃសពញសម៉្ងជាង 55,000 សៅរែ្ឋ California 
ដែលជាលទ្ធផលបាៃមកពើចំណលូ លពៃ្ធរែ្ឋ ៃិងមលូលោ្ឋ ៃបបម្ណ $641 
លាៃ។ ការសកើៃស�ើងចំៃួៃ $10.7 ោៃ់លាៃនៃ្កម្មភាពស្ែ្ឋកិច្ច 
សៅរែ្ឋ California ។ វទិយាសា្ថ ៃ បសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរប្់រែ្ឋ 
California បាៃទាក់ទាញអនកបសាវបជាវសបរៅរែ្ឋរាប់រយរ លូប 
ៃិងបក រុមហុ៊ៃជាសបចើៃសៅរែ្ឋ California សធ្ើឲ្យរែ្ឋ California 
ក្ាយជាអនកនំាមុខសគសៅទលូទំាងពិ្ពសលាក។ ថវកិាដែលបតរូវគាន ជាង $3 ោ
ៃ់លាៃដែលបតរូវបាៃបសងកើតសោយគសបម្ងទំាងសៃវះម្ៃ្ុពលភាពែល់ តម្
នលនៃការ្សបមចចិត្តរប្់អនកសបាវះសឆ្ន តកនុងការវៃិិសយាគ កនុងការបសាវបជាវ 
ៃិងការពយាបាលសែើម ើ្ពយាបាល ៃិងពយាបាលជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ា ៃិងរបួ្។

(g) សទាវះបើវទិយាសា្ថ ៃផ្តល់មលូលៃិធិបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរប្់ រែ្ឋ 
California ទទួលបាៃលទ្ធផលល្អក៏សោយ 
ការគ្រជាសបចើៃសៅដតបតរូវសធ្ើ។ 
ជាមួយៃឹងការរតឹត្ិតថ្មើរប្់្ហព័ៃ្ធសលើការបសាវបជាវ្ំខាៃ់ៗរសបៀប
វារៈបបឆំ្ងៃឹងវទិយាសាប្្តដែលកំពុង សកើៃស�ើង ៃិងការគំរាមកំដហងកា
ត់បៃ្ថយថវកិារបសាវបជាវ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍៃ៍្ហព័ៃ្ធរែ្ឋ California 
ជាថ្មើម្តង សទៀត បតរូវដតនំាមុខសែើម ើ្ធ្នាថ្តំបៃ់បសាវបជាវែ៏សជាគជ័យ
សៃវះសៅដតបៃ្ត ៃិងសែើម ើ្ជំរញុគសបម្ងពើ 
ការបសាវបជាវែំណាក់កាលសៅគ្ើៃិក។

(h) សបើគា្ម ៃថវកិាបដៃ្ថមសទគសបម្ងបសាវបជាវ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍៃ៍ដែលម្ៃសជាគ
ជ័យទំាងសៃវះៃឹងបតរូវបងំ្ ឲ្យបញ្ឈប់ការគ្រសលើការពយាបាលដែលអាចផ្្្់ប្តលូរជើ
វតិបាៃ។ វទិយាសា្ថ ៃបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរប្់រែ្ឋ California 
បតរូវការមលូលៃិធិបដៃ្ថមសែើម ើ្ជួយ នំាមកៃលូវ ការរកស�ើញបបកបសោយសជាគជ័យ 
តាមរយៈែំសណើ រការអ្ិវឌ្ឍៃ៍រមួទំាងការសាកល្ងពយាបាល សោយម្ៃសគាល
សៅសធ្ើឲ្យការពយាបាលម្ៃ្បម្ប់អនកជំងឺរែ្ឋ California 
ដែលម្ៃជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ាៃិងរងរបួ្។

ភាគ. 3. សគាលបំណង ៃិងបំណង។

កនុងការផ្តួចសផ្តើមគំៃិតសៃវះវាគឺជាសគាលបំណង 
ៃិងបំណងរប្់បបជាជៃនៃរែ្ឋ California 
សែើម ើ្បៃ្តគំាបទែល់ការបសាវ បជាវសកា្ិកាសែើមសែើម ើ្កាត់បៃ្ថយ 
ឬពយាបាលជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ា ៃិងការរងរបួ្សហើយសោយសហតុសៃវះអាចកាត់បៃ្
ថយ ឬកាត់បៃ្ថយការរងទុក្រប្់មៃុ្្ស ៃិងតនម្នៃការដថទំា 

្ំសណើ  14
វធិ្ៃការផ្តួចសផ្តើមសៃវះបាៃោក់ជលូៃបបជាជៃ 
សោយអៃុសលាមសៅតាមម្បតានៃភាគ 8 ម្បតា II នៃធម្មៃុញ្ញរែ្ឋ 
California។

វធិ្ៃការផ្តួចសផ្តើមសៃវះសធ្ើវសិសាធៃកម្មរែ្ឋ California ៃិង បដៃ្ថមដផនក
សៅកនុងកលូែ្ុខភាពៃិង្ុវតិ្ថភាព ែលូសចនវះម្បតាដែលម្ៃបសាប់ ដែល
បាៃស្នើឲ្យលុបសចាលបតរូវបាៃសបាវះពុម្ពកនុង អក្សរឆលូតសចាល  សហើយម្ត្
រាថ្មើៗដែលបតរូវបាៃោក់បញ្ចលូលបតរូវបាៃសបាវះពុម្ពជា អក្សរទ្រេត 
សែើម ើ្បគ្ហា ញថ្វាថ្មើ។

្ំសណើ ច្បាប់ 
ការផ្តួចសផ្តើមការបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរែ្ឋ  

California ៃិងការពយាបាល ថ្នំ ពយាបាល ឆ្នំ  2020

ភាគ 1. ចំណងសជើង

វធិ្ៃការសៃវះបតរូវបាៃសគែឹងសហើយអាចបតរូវបាៃសលើកស�ើងែលូចជា 
“ការបសាវបជាវបសាវបជាវសែើម ការពយាបាល 
ៃិងការពយាបាលសកា្ិកាសែើមរប្់រែ្ឋ California សៅឆ្នំ  2020 ។”

ភាគ. 2. ការរកស�ើញ ៃិងស្ចក្តើបបកា្។
បបជាជៃនៃរែ្ឋ California រកស�ើញ ៃិងបបកា្ែលូចខាងសបកាម៖

(a) សៅឆ្នំ  2004 អនកសបាវះសឆ្ន តរែ្ឋ California បាៃបចាៃសចាលកិច្ច ប្
រងឹដបបងរប្់រោ្ឋ ្ិបាល្ហព័ៃ្ធកនុងការកំៃត់ការបសាវបជាវសកា្ិកាសែើ
មសោយបសងកើតវទិយាសា្ថ ៃបសាវបជាវសកា្ិកា ៃិង 
ការពយាបាលសោយសកា្ិកាសែើមផ្ទេ ល់ខួ្ៃ សធ្ើឲ្យរែ្ឋ California បាៃក្ា
យជានំាមុខសគទលូទំាងពិ្ពសលាកកនុងវិ្ ័យបសាវបជាវសកា្ិកាសែើម។

(b) ចាប់តំាងពើសពលសនាវះមកវទិយាសា្ថ ៃសវជ្ជសាប្្តបសងកើតថ្មើរប្់រែ្ឋ 
California (វទិយាសា្ថ ៃបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរប្់រែ្ឋ California) 
ដែលបាៃបសងកើតស�ើងសោយអនកសបាវះសឆ្ន តរែ្ឋ California 
បាៃផ្តល់មលូលៃិធិែល់គសបម្ងបសាវបជាវជាង 1,000 សៅតាមវទិយាសា្ថ ៃ 
ៃិងអាជើវកម្មចំៃួៃ 70 សៅទលូទំាង រែ្ឋ ដែលបាៃនំាឲ្យម្ៃការបសាវ 
បជាវបសាវបជាវសវជ្ជសាប្្តជាង 2,500 រ លូបរមួទំាងការរកស�ើញ ដែ លបា
ៃរមួចំដណកែល់ការសាកល្ងគ្ើៃិករប្់មៃុ្្សជាង 70 
នាក់កនុងសគាលបំណងដ្ង្រកការពយាបាល ៃិងការពយាបាល្បម្ប់ការរ
ងរបួ្រា៉ាំ នរ ៉ា ៃិងជំងឺ។ របកគំសហើញជាសបចើៃសទៀតកំពុង្្ថិត សៅកនុងបំពង់
បកដបបដែលរង់ចំាថវកិាបដៃ្ថម សែើម ើ្រកិំលពួកសគសឆ្្ព វះសៅរកការសាកល្
ងពយាបាល។ រហលូតមកែល់បច្ចុប្ៃនសៃវះម្ៃអនកជំងឺបបម្ណ 2,000 
នាក់បតរូវបាៃសគរពឹំងថ្ៃឹងបតរូវបាៃពយាបាល សៅកនុងការសាកល្ងគ្ើៃិក
ដែលផ្តល់មលូលៃិធិសោយវទិយាសា្ថ ៃ ឬមជ្ឈមណ្ឌ លឧត្តមភាពរប្់វទិយា
សា្ថ ៃសហើយអនកជំងឺជាង 4,000 នាក់ បតរូវបាៃសគរពឹំងថ្ៃឹងបតរូវចុវះឈ្
សម្វះ។ សៅកនុងការសាកល្ងគ្ើៃិករប្់មៃុ្្សដែលវទិយាសា្ថ ៃបសាវបជាវ
សកា្ិកាសែើមនៃរែ្ឋ California បាៃផ្តល់ថវកិាែល់ ការបសាវបជាវ 
ឬការពយាបាលសោយការពយាបាល ឬសៅវទិយាសា្ថ ៃនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឧត្តម
ភាព។

(c) បក រុមអនកបសាវបជាវដែលឧបត្ថម្ភថវកិាសោយវទិយាសា្ថ ៃបសាវបជាវសកា
្ិកាសែើមរែ្ឋ California កំពុងសធ្ើការសែើម ើ្អ្ិវឌ្ឍ ៃិងពយាបាលជំងឺ 
ៃិងរបួ្ដែលបំផិ្ចបំផ្្ញរមួម្ៃ សោយមិៃកំណត់ជំងឺមហារកី 
ជំងឺទឹកសនាមដផ្អម ជំងឺសបវះែលូង ជំងឺផ្លូវែសងហាើមទាប តំរងសនាម 
ជំងឺវសង្ងវគ្្ៃ់ ជំងឺផ្ក�ើៃសាៃ់ របួ្ខួរឆ្អឹងខនង ខ្ាក់ដ ន្ក 
ជំងឺបកិៃ្រន្ឈាមអាល់តលូប្្តលូក ជំងឺសអែ្៍/ហុើវ ជំងឺបកិៃសបចើៃកដៃ្ង 
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ៃិងសលើកកម្ព្់្ុខភាព ៃិងផលិតភាពរប្់បបជាជៃរែ្ឋ California 
សោយ៖

(a) ការផ្តល់ថវកិាប័ណ្ណ កម្ចើចំៃួៃ $5.5 ោៃ់លាៃ សែើម ើ្អៃុញ្្ញ តឲ្យវិ
ទយាសា្ថ ៃបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរប្់រែ្ឋ California 
បៃ្តផ្តល់ថវកិាែល់សកា្ិកាសែើម ៃិងការបសាវបជាវ្ំខាៃ់ៗែនទសទៀត 
សែើម ើ្អ្ិវឌ្ឍការពយាបាល ៃិងពយាបាលជំងឺដែលម្ៃសា្ថ ៃភាពធ្ងៃ់ធ្ងរ 
ែលូចជាជំងឺទឹកសនាមដផ្អម ជំងឺមហារកី ហុើវ/ជំងឺសអែ្៍ ជំងឺសបវះែលូង ខិ្ៃ 
ខ្ាក់ដ ន្ក សខសោយតំរងសនាម ជំងឺផ្លូវែសងហាើម ៃិងជំងឺជាសបចើៃសទៀត។

(b) ដញកទុកថវកិាចំៃួៃ $1.5 ោៃ់លាៃ 
្បម្ប់ការគំាបទការបសាវបជាវ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍនៃការពយាបាលជំងឺ 
ៃិងលក្ខណ្ឌ នៃខួរកបាល ៃិងបបព័ៃ្ធ្រន្បបសាទកណា្ត ល 
ែលូចជាជំងឺវសង្ងសា្ម រតើ ជំងឺ្រន្បបសាទ ជំងឺផ្ក�ើៃសាៃ់ ជំងឺោច់
្រន្ឈាមខួរកបាលវសង្ងវគ្្ៃ់ ជំងឺឆគាួតបជរូក ជំងឺធ្្ក់ទឹកចិត្ត 
ជំងឺមហារកីខួរកបាល ជំងឺវកិលចរកិ ជំងឺកង្វះបបាសាទកបាល 
ៃិងជំងឺែនទសទៀត ៃិងសា្ថ ៃភាពខួរកបាល។

(c) ការសលើកកម្ព្់ភាពគ្យប្រួល ៃិងលទ្ធភាពនៃការពយាបាល 
ៃិងការពយាបាលសោយធ្នាថ្ បបជាជៃរែ្ឋ California កាៃ់ដត ម្ៃឱ
កា្ចលូលរមួកនុងការសាកល្ងពយាបាល្បម្ប់ការ្ៃយាពយាបាលថ្មើ 
្បម្ប់ជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ា ៃិងការរងរបួ្ការពបងើកចំៃួៃ ៃិងទើតំា ង ល្ូមិសាប្្ត
នៃគ្ើៃិកដែលការពយាបាល ៃិងការពយាបាលឯកសទ្អាច ផ្តល់ជលូៃរមួទំា
ងមជ្ឈមណ្ឌ លល្អបបស ើ្រ ែលូចជាគ្ើៃិកសកា្ិកាអាល់ហ្ា ៃិងមជ្ឈមណ្ឌ
លដថទំា្ហគមៃ៍នៃឧត្តមភាព ដែលគំាបទការសាកល្ងគ្ើៃិកសហើយៃឹ
ងបសបមើជាមលូលោ្ឋ ៃបគឹវះ្បម្ប់ការផ្តល់ការពយាបាលនាសពលអនាគត 
ៃិងតាមរយៈការជួយអនកជំងឺរែ្ឋ California ទទួលបាៃការពយាបាល ៃិ
ងការពយាបាលដែលសកើតស�ើងពើមលូលៃិធិដែលគំាបទសោយវទិយាសា្ថ ៃ 
ការបសាវបជាវ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍៃ៍។

(d) ការទាមទារឲ្យម្ៃភាពទទួលខុ្បតរូវ ៃិងតម្្ភាពតឹងរងឹរមួទំាង ជំ
សលាវះតឹង្រន្កោក់គាន នៃចបាប់កំណត់អបតាការបបាក់ ដែលបតរូវបាៃ 
សធ្ើបច្ចុប្ៃនភាពសរៀងរាល់បួៃឆ្នំ ម្តង ចំៃួៃកំណត់នៃចំៃួៃៃិសយាជិកដែល 
វទិយាសា្ថ ៃសៃវះ អាចជួល ៃិងការផ្តល់ថវកិារែ្ឋបាល្បម្ប់ វទិយាសា្ថ ៃ 
សែើម ើ្ធ្នាថ្យ៉ាងសហាចណា្់ 92.5 ភាគរយ ចំណលូ លនៃប័ណ្ណ 
កម្ចើបតរូវបាៃចំណាយ សៅសលើការបសាវបជាវ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍ 
ៃិងការផ្តល់ការពយាបាល ៃិងការជា្វះស្ ើ្យពើជំងឺ។

(e) ការបសងកើតការគ្រកមំ្្ងពលកម្មចំាបាច់ សែើម ើ្ធ្នាថ្ការបសាវ 
បជាវដែលម្ៃការរកីចសបមើៃ បតរូវបាៃសជឿៃសលឿៃែល់គ្ើៃិក សហើយថ្កា
រពយាបាលជាលទ្ធផលបតរូវបាៃបសងកើតស�ើង ្បម្ប់អនកជំងឺសៅរែ្ឋ 
California ។

(f) ពបងឹងមុខគ្ររែ្ឋ California កនុងឋាៃៈជាអនកែឹកនំាពិ្ពសលាកកនុង
ការអ្ិវឌ្ឍ ការពយាបាលសកា្ិកាសែើម ៃិងពយាបាលអនកជំងឺ។

(g) ការសលើកកម្ព្់ការវៃិិសយាគឯកជៃសៅកនុងគសបម្ង ដែលផ្តល់មលូល
ៃិធិសោយវទិយាសា្ថ ៃសែើម ើ្ផ្តល់ មលូលៃិធិែល់វទិយាសា្ថ ៃ ែលូសចនវះការ បសាវជ្
រាវែ៏្ំខាៃ់សៃវះអាចជំរញុការពយាបាលថ្មើឲ្យសលឿៃជាងមុៃសឆ្្ព វះសៅរក
សគាលសៅសធ្ើឲ្យពួកសគអាចរកបាៃ្បម្ប់អនកជំងឺសៅរែ្ឋ California ។

(h) ការោរមលូលៃិធិទលូសៅសោយពៃយារការ ចំណាយមលូលៃិធិទលូសៅ 
សលើប័ណ្ណកម្ចើ ្បម្ប់រយៈសពលបបំាឆ្នំ ែំបលូង សោយោក់កបមិត 
សលើការសចញប័ណ្ណកម្ចើ កនុងរយៈសពលមួយឆ្នំ មិៃសលើ្ពើកៃ្វះ 
ភាគរយនៃ ចំៃួៃទឹកបបាក់្របុរប្់រែ្ឋនៃប័ណ្ណកម្ចើ កាតព្កិច្ច 
ៃិងម្ៃការអៃុញ្្ញ តជាទលូសៅ្របុ គិតបតឹមនថ្ងទើ 1 ដខមករាឆ្នំ  2020 
ដែលតបមរូវឲ្យលក់ប័ណ្ណកម្ចើ កនុងរយៈសពលមិៃតិចជាង 10 ឆ្នំ  
ៃិងសធ្ើឲ្យនថ្សែើមនៃប័ណ្ណកម្ចើ សកើៃស�ើងកនុងរយៈ សពលមួយ។ 

រហលូតែល់សៅ 40 ឆ្នំ  ែលូសចនវះ្ំណងៃឹងបតរូវគាន សៅៃឹង រយៈសពល 
ដែលអនកជំងឺសៅរែ្ឋ California រពឹំងថ្ៃឹងទទួលបាៃអត្ថបបសយាជៃ៍ពើ
ការបសាវបជាវ ដែលឧបត្ថម្ភសោយវទិយាសា្ថ ៃ។

ភាគ. 4. ភាគ 125290.72 បតរូវបាៃបដៃ្ថមសៅបកម្ុខភាព 
ៃិង្ុវត្ថិភាពសែើម ើ្អាៃ៖

125290.72 ។ ព្ រ្ីកកម្មវធិរីគ្រីនិកទោសិោទ�រីមអាល់ផា និ្ បទ្ករីត
មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍ននកម្មវធិរីឧត្តមភាព
(a) វរិេយាស្ថា នទនះនឹ្ព្ រ្ីកកម្មវធិរីគ្រីនិកអាល់ផាថសទែម 
និ្បទ្ករីតមជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍នន កម្មវធិរីឧត្តមភាពទ�រីម្រី ផ្តល់មូ
លនិធិ�ល់ោរបទ្ករីតមជ្ឈមណ្ឌ លឧត្តមភាពថ�លោរស្កល្្ពយាបាល
្តរូវ បានទធវរីទ�រ្ី ទហរីយោរពយាបាល និ្ោរពយាបាលអាចរកបានស្រាប់
អ្នកជំ្ឺទំា្អស់។ ទោលទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍ននកម្មវធិរី
ឧត្តមភាពគឺទ�រីម្រីព្ រ្ីកសមតថាភាពរបស់កម្មវធិរីគ្រីនិកទោសិោអាល់ហ្វ ទ�រី
ម្រីទលរីកកម្ពស់លរេ្ធភាពរេរួេលបានោរស្កល្្គ្រីនិករបស់មនុស្ស 
និ្លរេ្ធភាព រេរួេលបានោរពយាបាល និ្ោរពយាបាលថ�លទករីតទ�រ្ី ពរី
ោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្តល់មូលនិធិ ទោយវរិេយាស្ថា នស្រាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ 
California ទោយបទ្ករីតភាពច្ម រះតាមភូមិស្្ស្ត។ 
មជ្ឈមណ្ឌ លននឧត្តមភាព ទ�រីម្រីទធវរីោរស្កល្្គ្រីនិក 
និ្ទ�រីម្រីថសវ្ រកវធិរីពយាបាល និ្ពយាបាលឲ្យបានរូេលំរូេលាយ�ល់អ្នកជំ
្ឺទៅរ�្ឋ California ។
(b) វរិេយាស្ថា ន្តរូវផ្តល់អារិេភាព�ល់ោរទស្នរីសំុែវោិ ស្រាប់មជ្ឈមណ្ឌ លថែ
ទំាសហគមន៍ននឧត្តមភាព សហគមន៍ ថ�លទលរីកកម្ពស់ោរថចកចាយរេរីតំា
្ភូមិស្្ស្ត ននមជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍ននឧត្តមភាពទៅរូេទំា្រ�្ឋ ទោ
យពិចារណាទលរីរេរីតំា្គ្រីនិកទោសិោអាល់ហ្វ  ទ�រីម្រីទលរីកកម្ពស់ោរចូលទៅ
ោន់អ្នកជំ្ឺ។ វរិេយាស្ថា ន្តរូវផ្តល់អារិេភាព�ល់កម្មវធិរីគ្រីនិកទោសិោអាល់
ហ្វ  និ្មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍ននឧត្តមភាព ថ�លផ្តល់ែវោិផូ្រផ្្ 
ឬោរោំ្រេរា្បទភរេ ថ�ល្តរូវោ្ន នឹ្ស្្ត ់ោរទវជ្ជស្្ស្តខ្ពស់បំផុត�ូចថ�ល 
បានបទ ក្រីតទ�រ្ី ទោយគណៈ្គប់្គ្ននវរិេយាស្ថា ន។
(c) ពាក្យសំុស្រាប់គ្រីនិកទោសិោទ�រីមអាល់ហ្វ  និ្មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំា
សហគមន៍ននឧត្តមភាព្តរូវតំរវូទអាយ 
រាប់បញ្ូលគំទរា្សំរាប់បទ្ករីនលរេ្ធភាពរេរួេលបានោរស្កល្្ពយាបា
លសំរាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California និ្ទធវរីោរពយាបាល  និ្ពយាបាលថ�
លទករីតទចញពរីោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្តល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា នថ�ល 
អាចរកបានសំរាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California ។ 
រមួទំា្ោរទោះ្ស្យអំពរីរទបៀប ថ�លអ្នកោក់ពាក្យនឹ្ 
ជួយ�ល់មនទែរីរទពរេ្យបទណា្ត ះអាសន្ន និ្ោរចំណាយទលរីអ្នកជំ្ឺថ�លចូល
រមួក្នុ្ ោរស្កល្្ពយាបាល ទ�រីម្រីបទ្ករីនលរេ្ធភាព រេរួេលបានោរស្ក
ល្្ស្រាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California ទោយមិនគិតពរី 
មទធយាបាយទស�្ឋកិច្ និ្រេរីតំា្ភូមិស្្ស្ត។
(d) គ្រីនិកទោសិោទ�រីមអាល់ហ្វ   និ្មជ្ឈមណ្ឌ លថែរកសាសហគមន៍នន 
ពានរង្វ ន់ឧត្តមភាព្តរូវទធវរីទ�រ្ី តាមនរីតិវធិរីថ�លរានថច្ ក្នុ្ រា្តា  1 
(ចាប់ទផ្តរីមពរីភាគ 125290.10) ននជំពូក 3 ននថផ្នករេរី  5 
នននាយកោ្ឋ ន 106 ។
ភាគ. 5. ភាគ 125290.73 បតរូវបាៃបដៃ្ថមសៅកលូែ្ុខភាព 
ៃិង្ុវត្ថិភាពសែើម ើ្អាៃ៖

125290.73. កម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត លវរិេយាស្្ស្ត និ្ទវជ្ជស្្ស្ត 
និ្អាហ្របូករណ៍
(a) វរិេយាស្ថា ន្តរូវបទ្ករីតកម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត ល និ្អាហ្របូករណ៍។ 
ទោលទៅននកម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត ល និ្អាហ្របូករណ៍គឺទ�រីម្រី៖

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(B) វរិេយាស្ថា នទនះអាចបទ្ករីតកម្មវធិរីមួយទ�រីម្រីផ្តល់សិរេ្ធិអំណាច�ល់ស
រាជិកទ�រីម្រីទធវរីោរទៅក្នុ្  គ្រីនិកទោសិោទ�រីមអាល់ហ្វ  និ្មជ្ឈមណ្ឌ ល
ថែទំាសហគមន៍ននឧត្តមភាពថ�លរាថផ្នកមួយនន ោរចូលរមួ របស់ពួក
ទគទៅក្នុ្ កម្មវធិរីអាហ្របូករណ៍។
(c) ទសចក្រីសទ្មចផ្ល់រង្វ ន់របស់កម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត ល និ្អាហ្របូក
រណ៍្តរូវទធវរីទ�រ្ី ្សបតាមនរីតិវធិរី ថ�លរានថច្ក្នុ្ រា្តា 1 
(ចាប់ទផ្តរីមពរីភាគ 125290.10) ននជំពូក 3 ននថផ្នករេរី 5 
នននាយកោ្ឋ ន 106 ។
ភាគ. 6. ភាគ 125290.74 បតរូវបាៃបដៃ្ថមសៅបកម្ុខភាព 
ៃិង្ុវត្ថិភាពសែើម ើ្អាៃ៖

125290.74 . កម្មវធិរីមនទែរីរពិទស្ធន៍្ស្វ្រាវថ�លបានថចករថំលក
(a) វរិេយាស្ថា ន្តរូវបទ ក្រីតកម្មវធិរីមនទែរីរពិទស្ធន៍្ស្វ្រាវរមួោ្ន ទ�រីម្រីផ្តល់ែវ ិ
ោ�ល់ស្ថា ប័ន្ស្វ្រាវ និ្មិនថសវ្ រក្បាក់ចំទណញទៅរ�្ឋ 
California ស្រាប់ឧបករណ៍ឯកទរេសោរផ្ត់ផ្្់បណា្ត ញទោសិោស
រាភា រៈវប្ធម៌ និ្ោរថណនំា និ្បណ្តុ ះបណា្ត លក្នុ្ វធិរីស្្ស្ត 
និ្បទច្កទរេស្ស្វ្រាវ។ អ្នករេរួេលរង្វ ន់រារឹេក្បាក់ស្រាប់ោរ ្ ស្វជ្
រាវទៅមនទែរីរពិទស្ធន៍ថ�លបានថចករថំលកនឹ្្តរូវត្មរូវឲ្យទ្បរីមនទែរីរពិទស្ធ
ន៍្ស្វ្រាវ�ល់អ្នកទស៊រីបអទ ក្តថ�លទធវរីោរ្ស្វ្រាវទៅស្ថា ប័ន្បគល់រ
ង្វ ន់ និ្ផ្តល់នូវថផនោរចូល�ំទណរី រោរសម្សប ស្រាប់ស្ថា ប័ន្ស្វជ្
រាវថ�លទៅជិតខា្ និ្ផ្តល់ោរបណ្តុ ះបណា្ត ល 
និ្ឱោសបណ្តុ ះបណា្ត ល�ល់និស្ិសត និ្អ្នកទស៊រីបអទ ក្តទៅស្ថា ប័នផ្ត
ល់រង្វ ន់ និ្ផ្តល់នូវថផនោរចូល�ំទណរី រោរ សម្សបស្រាប់ស្ថា ប័នស្
រាវ្រាវថ�ល្សទ�ៀ្ោ្ន ។
(b) វរិេយាស្ថា ន្តរូវផ្តល់អារិេភាព�ល់ោរផ្តល់មូលនិធិននពាក្យសំុ  ថ�ល
ទលរីកកម្ពស់ោរថចកចាយភូមិស្្ស្ត ននមនទែរីរពិទស្ធន៍្ស្វ្រាវថ�លបា
នថចករថំលកទៅរូេទំា្រ�្ឋ និ្ពាក្យសំុថ�លផ្តល់មូលនិធិផូ្រផ្្ 
ឬោរោំ្រេរា្បទភរេ។
(c) រង្វ ន់កម្មវធិរី្ស្វ្រាវមនទែរីរពិទស្ធន៍ថ�លបានថចករថំលកនឹ្្តរូវទធវរី
ទៅតាមនរីតិវធិរីថ�លរាន ថច្ក្នុ្ រា្តា 1 (ចាប់ទផ្តរីមពរីភាគ 
125290.10) ននជំពូករេរី 3 ននថផ្នករេរី 5 ភាគទៅ 106 ។
ភាគ. 7. ភាគ 125290.75 បតរូវបាៃបដៃ្ថមសៅបកម្ុខភាព 
ៃិង្ុវត្ថិភាពសែើម ើ្អាៃ៖

125290.75 ។ ោរពយាបាល និ្ោរពយាបាលភាពង្យ្សរួល 
និ្្ក រមោរង្រថ�លអាចរេរួេលយកបាន
(a) សរាជិកភាព
្ក រមោរង្រ ននោរពយាបាល និ្ថ្្នំ ពយាបាល្បកបទោយភាពង្យ្សរួ
លក្នុ្ ោររេរួេលបាន និ្រានតនម្សមរម្យ ្តរូវរានសរាជិក 17 របូ 
ថ�ល្តរូវបានថត្តំា្ទោយ្បធាន ឬអនុ្បធាន និ្្តរូវបានអនុម័ត
ទោយ្ក រម្បឹកសាភិបាល �ូចតទៅ៖
(1) សរាជិក្បំារបូនន ICOC (្ក រម្បឹកសាភិបាល) ថ�លរាន 
សរាជិកយ៉ា ្តិចពរីរ របូក្នុ្ ចំទណាម សរាជិកទំា្ទនាះ្តរូវបាន�កទច
ញពរីោរថត្តំា្ ទោយអនុទលាមតាមកថ្ខណ្ឌ  (3) (4) (5) ឬ (6) 
ននអនុថផ្នក (a) ននភាគ 125290.20 ។
(2) បុគ្លថ�លរានបរេពិទស្ធន៍ក្នុ្ វស័ិយឯកជនក្នុ្ លក្ខខណ្ឌ ននោរពយា
បាលទោយ ោរពយាបាល្បកបទោយលក្ខណៈនច្្ន បឌិតលក្ខណៈវនិិច្័យ និ
្�ំទណរី រោរស្រាប់ោររូេទាត់សំណ្រមួរាន ្បសិនទបរីអាចទធវរីទៅបានរា
នបរេពិទស្ធន៍ ក្នុ្ ោរចរចារ្គប�ណ្ត ប់រាមួយ្ក រមហុ៊នធានារា៉ាប់រ្ឯកជ
នអ្្ោរ្គប់្គ្សុខភាព ឬគទ្រា្ធានារា៉ាប់រ្ទោយខួ្នឯ្។

(1) ធានាថ្រ�្ឋ California រានករំ្ា្ពលកម្មចំាបាច់ទ�រីម្រីផ្ាស់រេរី ោរ
រកទ�រីញែ្មរីៗពរី�ំណាក់ោល្ស្វ្រាវទៅគ្រីនិក។ 

(2) ពទន្ឿនភាពង្យ្សរួលននោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយ ពរីជំ្ឺ 
និ្ទធវរីឲ្យោរពយាបាលទំា្ទនះនិ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺថ�លទករីតទ�រ្ី
ពរីោរ្ស្វ្រាវ ថ�លផ្តល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា នអាចរកបានស្រាប់ 
អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California ។ 

(3) ទរៀបចំនិស្ិសតថ្្ន ក់បរញិ្ញា ប្តទៅរ�្ឋ California និ្និស្ិសតថ្្ន ក់ 
អនុបណ្ឌិ តស្រាប់អាជរីពក្នុ្ ោរ្ស្វ្រាវទោសិោទ�រីម 
និ្ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀត និ្ក្នុ្ ោរអភិវឌ្ឍ 
និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺ។
(4) ោំ្រេ�ល់និស្ិសតបញប់្ោរសិកសានិស្ិសតទ្ោ យមហ្វរិេយាល័យ និ
្និស្ិសតទវជ្ជស្្ស្តរមួបញ្ូលថតមិនរានកំណ ត់ចំទពាះអ្នកហ្ត់ោរ 
អ្នករស់ទៅ និ្និស្ិសតបញប់្ោរសិកសាថ�លទធវរីោរទៅក្នុ្ វស័ិយទោសិ
ោទ�រីម និ្ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀត និ្ក្នុ្ ោរអភិវឌ្ឍ 
និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល និ្ ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺថ�ល 
រានអាហ្របូករណ៍។
(b) (1) (A) កម្មវធិរីទនះនឹ្ផ្តល់រង្វ ន់�ល់មហ្វរិេយាល័យសហគមន៍ស
ហគមន៍រ�្ឋ California និ្ស្ខាស្កលវរិេយាល័យរ�្ឋ California ទ�រី
ម្រីបទ្ករីតកម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត លទ�រីម្រីទរៀបចំថ្្ន ក់បរញិ្ញា ប្ត និ្ផ្តល់អា
ហ្របូករណ៍ស្រាប់និស្ិសតបញប់្ោរសិកសាថ្្ន ក់អនុបណ្ឌិ ត 
ស្រាប់សញ្ញា ប្តក្មិតខ្ពស់ និ្ 
អាជរីពបទច្កទរេសក្នុ្ ោរ្ស្វ្រាវទោសិោទ�រីម និ្ឱោស្ស្វ្រាវ 
សំខាន់ៗ�នរេទរេៀត និ្ោរអភិវឌ្ឍ និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល និ្ោរពយា
បាលរមួទំា្ោរបណ្តុ ះបណា្ត ល និ្ោរអប់រកំ្នុ្ ោរ្ស្វ្រាវទោសិោ
ទ�រីម និ្ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀត និ្ក្នុ្ ោរអភិវឌ្ឍ 
និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺ។ 
ោរចូលរមួរបស់អ្នកជំ្ឺទោយផាទែ ល់ និ្សកម្មភាពផ្សពវផសាយថ�លចូលរ ួ
មសហគមន៍រ�្ឋ California សហគមន៍ទ�រីម្រីធានាថ្សហគមន៍ទំា្អ
ស់បាន�ឹ្ និ្រេរួេលបានោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺថ�ល
ផ្តល់មូលនិធិ�ល់វរិេយាស្ថា នគឺរាលរេ្ធផលអារិេភាពននកម្មវធិរីទនះ។ វរិេយា
ស្ថា ន្តរូវផ្តល់អារិេភាព�ល់ោរផ្តល់មូលនិធិននពាក្យសំុនានាពរីស្ថា ប័ននា
នាថ�លទលរីកកម្ពស់ ោរបណ្តុ ះបណា្ត លថផ្នកភូមិស្្ស្តទៅរូេទំា្រ�្ឋ 
និ្ភាពច្ម រះនន ទស�្ឋកិច្ស្ម្ និ្កម្មវធិរីថ�លផ្តល់ែវោិផូ្រផ្្ 
ឬបានបញ្្ជ ក់រាជំនួយោំ្រេ។
(B) វរិេយាស្ថា នអាចបទ្ករីតោរោក់្បាក់ឧបតថាម�ល់សិស្សថ�លរាថផ្នកមួ
យននកម្មវធិរីបណ្តុ ះបណា្ត ល ក្នុ្ ទោលបំណ្ទ�រីម្រីផ្តល់មូលនិធិ�ល់វរិេ្
យស្ថា ន និ្បទ្ករីតឱោសោរង្រ�ល់និស្ិសតក្នុ្  មុខជំនាញបទច្កទរេ
សថ�លជំរញុវស័ិយទោសិោទ�រីម និ្ ឱោស្ស្វ្រាវ 
សំខាន់ៗ�នរេទរេៀត និ្ោរអភិវឌ្ឍ និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល 
និ្ោរពយាបាល។

(2) (A) កម្មវធិរីអាហ្របូករណ៍ទនះនឹ្ផ្តល់រង្វ ន់�ល់ស្ថា ប័ន្ស្វ្រាវថផ្ន
កសិកសា និ្មិនរក្បាក់ចំទណញទៅរ�្ឋ California ទ�រីម្រ្ី គប់្គ្ទសច
ក្រីសទ្មចផ្ល់រង្វ ន់អាហ្របូករណ៍�ល់និស្ិសតបញប់្ោរសិកសា 
និ្ទ្ោយឧត្តមសិកសា និ្និស្ិសតទវជ្ជស្្ស្តរមួទំា្ ប៉ាុថន្តមិនកំណត់ចំ
ទពាះកម្មសិកសាអ្នករស់ទៅ និ្និស្ិសតបញប់្ោរសិកសាថ�លបានចូលរមួ 
ទៅក្នុ្ ោរ្ស្វ្រាវទោសិោទ�រីម និ្ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀត 
និ្ោរអភិវឌ្ឍ និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺ។ ទស
ចក្រីសទ្មចផ្ល់រង្វ ន់អាហ្របូករណ៍អាចរាោរបនំ្ ឬបថនថាម្បភព 
ែវោិទផ្ស្ទរេៀត។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(2) សូមផ្តល់អនុស្សន៍�ល់ទោលនទយបាយ និ្កម្មវធិរីនានា របស់ក្
រមុ្បឹកសាភិបាលទ�រីម្រីជួយ្បរាជន California ឲ្យរេរួេលបានោរស្ក
ល្្គ្រីនិករបស់មនុស្ស និ្ទធវរីោរពយាបាល និ្ពយាបាលថ�ល ទករីតទ�រី
្ពរីោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្តល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា ន ថ�លអាចរកបានស
្រាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California រូេទំា្រ�្ឋ California ។
(3) សូមផ្តល់អនុស្សន៍�ល់ទោលនទយបាយ និ្កម្មវធិរីនានា របស់ក្
រមុ្បឹកសាភិបាលទ�រីម្រីជួយ្បរាជន California ឲ្យចូលរមួក្នុ្ ោរស្ក
ល្្ពយាបាលមនុស្ស និ្ទធវរីោរពយាបាល និ្ពយាបាល ថ�លទករីតទ�រ្ី ពរី 
ោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្តល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា ន 
ថ�លរានតំនលសមរម្យស្រាប់អ្នកជំ្ឺ California ទោយមិនគិតពរីមធ្
ទយបាយហិរញញាវតថាុរបស់ពួកទគ។
(4) ទធវរីោររាមួយគ្រីនិកទោសិោអាល់ហ្វ ថសទែម និ្មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាស
ហគមន៍ននឧត្តមភាព និ្ស្ថា ប័នថែទំាសុខភាពរ�្ឋ California 
ទផ្ស្ទរេៀត និ្អ្នកផ្តល់ទសវាថែទំាសុខភាពរមួទំា្ អ្នកធានារា៉ាប់រ្ឯក 
ជនកម្មវធិរីរោ្ឋ ភិបាល និ្មូលនិធិទ�រីម្រីអភិវឌ្ឍកម្មវធិរីគំរ ូនិ្គំរ ូ្ គប�
ណ្ត ប់ទ�រីម្រីទលរីកកម្ពស់ោររេរួេលបាន និ្ លរេ្ធភាពននោរពយាបាល និ្
ោរពយាបាលថ�លទករីតទ�រ្ី ពរីោរ្ស្វ្រាវ ថ�លឧបតថាមភាែវោិទោយវរិេយា
ស្ថា នស្រាប់អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California 
ទោយមិនគិតពរីមទធយាបាយហិរញញាវតថាុ ឬជំ្ឺោររ្របួស 
ឬស្ថា នភាពសុខភាពថ�លពួកទគរេរួេលរ្។
(5) ផ្តល់ទយបល់�ល់្ក រម្បឹកសាភិបាលទាក់រេ្នឹ្លក្ខណៈ 
វនិិច្័យ្គប�ណ្ត ប់ និ្�ំទណរី រោរស្រាប់ោររូេទាត់សំណ្ននោរពយា
បាល និ្ោរពយាបាលថ�លទករីត ទ�រ្ី ពរី 
ោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្តល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា ន និ្អាចរកបានស្រាប់
អ្នកជំ្ឺតាមរយៈកម្មវធិរី ថ�លផ្តល់មូលនិធិរាស្ធារណៈ ឬឯកជនទៅរ�្ឋ 
California ក្នុ្ ទោលបំណ្ព្ រ្ីកលរេ្ធភាព និ្លរេ្ធភាព។
ភាគ. 8. ភាគ 125290.76 បតរូវបាៃបដៃ្ថមសៅបកម្ុខភាព 
ៃិង្ុវត្ថិភាពសែើម ើ្អាៃ៖

125290.76. ្ក រមោរង្រ្បឹកសាទយបល់
(a) សរាជិកភាព
្បធាន និ្្បធានាធិបតរីអាចថត្តំា្្ក រមោរង្រ្បឹកសាទយបល់មួយ 
ឬទ្ចរីនរបូទ�រីម្រីផ្តល់ោរថណនំាអ្នកជំនាញ 
ទ�រីម្រីទោះ្ស្យទោលបំណ្រាក់លាក់ ទៅក្នុ្ តំបន់ថ�លសថាិតទ្ោមយុ
តា្ត ធិោររបស់វរិេយាស្ថា នរមួរាន៖ វរិេយាស្្ស្តទោលនទយបាយសរីលធម៌ហិរ
ញញាវតថាុ និ្បញ្ហា បទច្កទរេស។ ្បធាន និ្្បធាន្តរូវថត្តំា្សរាជិកទស្មរី 
ៗ ោ្ន ថ�លរានជំនាញក្នុ្ តំបន់ ឬតំបន់ថ�ល្តរូវថសវ្ រក�ំបូនា្ម នរមួទំា្
សរាជិកយ៉ា ្តិចរា្ន ក់ថ�លរានរេស្សនៈតសូ៊មតិរបស់អ្នកជំ្ឺ។
(b) មុខង្រ
្ក រមោរង្រ្បឹកសា្តរូវថណនំា្ក រម្បឹកសាភិបាលតាមរយៈ្បធាន 
និ្្បធានាធិបតរីទាក់រេ្ទៅនឹ្បញ្ហា  វរិេយាស្្ស្តទោលនទយបាយហិរ
ញញាវតថាុហិរញញាវតថាុ្កមសរីលធម៌ និ្បទច្កទរេសថ�លសថាិតទៅទ្ោមយុតា្ត ធិ
ោររបស់វរិេយាស្ថា ន។
(c) ្បតិបត្តិោរ
(1) ្ក រមោរង្រ្បឹកសាទយបល់្តរូវទធវរីរាអ្នក្បឹកសាថតប៉ាុទណាណ ះទហរីយ 
្បតិបត្តិោររបស់ពួកទគ្តរូវ អនុវត្តតាមត្មរូវោរថ�ល្តរូវអនុវត្តចំទពាះក្
រមុោរង្រទោយអនុទលាមតាមភាគ 125290.50 ថ�លផ្តល់ឲ្យថ្្ក រមប្
រកឹសាទយបល់្តរូវជួបរាស្ធារណៈទៅទពលពួកទគទបាះទ ្្ន តទលរីអនុស្
សន៍ ទោលនទយបាយ។

(3) អ្នកជំនាញ ឬបុគ្លថ�លរានចំទណះ�ឹ្ខ្ពស់ថ�លរានបរេពិទស្ធ
ន៏ ក្នុ្ ោរ្គប�ណ្ត ប់ ោរពយាបាល ទោយសហព័ន្ធលក្ខណៈសម្ត្តិ និ្
�ំទណរី រោរស្រាប់ោរផ្តល់សំណ្រមួទំា្ ្បសិនទបរីអាច ទធវរីទៅបាន 
បរេពិទស្ធន៍រាមួយមជ្ឈមណ្ឌ លសហព័ន្ធ ស្រាប់ទសវាកម្ម 
Medicare និ្ Medicaid ។
(4) អ្នកជំនាញ ឬបុគ្លថ�លរានចំទណះ�ឹ្ខ្ពស់ ថ�លរានបរេពិទស្
ធន៏ទៅក្នុ្ កម្មវធិរីធានារា៉ាប់រ្ ស្ធារណៈរបស់រ�្ឋ California 
(Covered California, ថ�លបាន្គប�ណ្ប់ទលរីរ�្ឋ California) 
ោរ្គប�ណ្ត ប់ លក្ខណៈសម្ត្តិ និ្�ំទណរី រោរសំណ្ស្រាប់ោរពយា
បាលថបបនច្្ន បឌិតែ្មរី។
(5) អ្នកតំណា្ពរីររបូមកពរីមនទែរីរទពរេ្យក្នុ្ រ�្ឋ California ថ�លចូលរមួ 

ក្នុ្ ោរស្កល្្ពយាបាលទោសិោទ�រីម ឬថ�លកំពុ្ពយាបាលអ្នកជំ្ឺ
ទោយរ�្ឋបាលចំណរី អាហ្រ និ្ឪសែសហព័ន្ធ 
បានយល់្ពមទលរីោរពយាបាលទោសិោទ�រីម ឬោរពយាបាលតាមពូជ។
(6) អ្នកតំណា្មកពរីអ្ោ្រសប្រុសធម៌មួយថ�លរានបរេពិទស្ធន៍ជួ
យអ្នកជំ្ឺថ�លរានលរេ្ធភាព ពយាបាលស្កល្្ និ្រានតំនលសមរម្យ 
ឬរានលរេ្ធភាពរេរួេលបានោរពយាបាល្បកបទោយ ភាពនច្្ន បឌិត។
(7) អ្នកតំណា្ពរីររបូមកពរីអ្ោ្រតសូ៊មតិអ្នកជំ្ឺថ�លរានជំនាញបទច្
កទរេស ឬបរេពិទស្ធន៍ក្នុ្ ោរ្គប�ណ្ត ប់គុណវឌុ្ិឍ និ្�ំទណរី រោរសំ
ណ្ស្រាប់ោរពយាបាលថបបនច្្ន បឌិត។
(8) ទស�្ឋវរូិេថផ្នកថែទំាសុខភាពថ�លរានបរេពិទស្ធន៍ក្នុ្ ោរផ្តល់ទយ
បល់ ឬចរចារាមួយ្ក រមហ៊នុធានារា៉ាប់រ្ឯកជន្ក រមហ៊នុធានារា៉ាប់រ្រោ្ឋ
ភិបាល ឬកម្មវធិរីធានារា៉ាប់រ្ទោយខួ្នឯ្ទលរី្ក រមហ៊នុ  ស្រាប់ោរធា
នារា៉ាប់រ្ស្រាប់ោរពយាបាល ឬោរទធវរីទតស្តស្កល្្ថ�លរានលក្ខ
ណៈនច្្ន បឌិតរបស់មនុស្សរមួទំា្បរេពិទស្ធន៍ក្នុ្ ោរជួយ�ល់មនទែរីរទព
រេ្យ និ្គ្រីនិកក្នុ្ ោរោរពារធានារេល់នឹ្គរ្ាតហិរញញាវតថាុក្នុ្ ោរធានារា៉ាប់
រ្។ ោរចំណាយទោយផាទែ ល់ និ្ទោយ្បទយលននោរពយាបាល្បកប
ទោយភាពនច្្ន បឌិត។
(9) កម្មវធិរីថសវ្ រកអ្នកផ្ល់ទសវាសុខភាព ទអាយអ្នកជំ្ឺ្បកបទោយោ
របណ្តុ ះបណា្ត ល និ្បរេពិទស្ធន៍ជួយអ្នកជំ្ឺរេរួេលបាន 
ោរោំ្រេហិរញញាវតថាុពរី្ក រមហ៊នុធានារា៉ាប់រ្ឯកជនោរោំ្រេ ពរីស្ធារណៈ  
ឬោរោំ្រេមិនថសវ្ រក្បាក់ចំទណញ និ្ជួយអ្នកជំ្ឺរេរួេលបានោរោំរេ្
រថផ្នកទសវាកម្ម ស្ម្ទ�រីម្រីជួយស្មរួល�ល់ោរចូលរមួរបស់ពួកទគទៅ 
ក្នុ្ រ�្ឋបាលចំណរី អាហ្រ និ្ឱសែសហព័ន្ធថ�លបានអនុម័តោរស្ក
ល្្មនុស្ស ឬគុណសម្តិ្តរបស់ពួកទគស្រាប់រេរួេលបាន 
និ្ជំនួយហិរញញាវតថាុស្រាប់ ោរពយាបាល្បកប ទោយភាពនច្្ន បឌិត។
(10) ្បធាន និ្អនុ្បធានននគណៈអភិបាល។
(b) មុខង្រ
្ក រមោរង្រថ�លអាចរេរួេលបានោរពយាបាល និ្ភាពង្យ្សរួលរានមុ
ខង្រ�ូចខា្ទ្ោម៖
(1) ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍ និ្ជួយក្នុ្ ោរអនុវត្តគំរហិូរញញាវតថាុទ�រីម្រីបទ្ករីនភាព
ង្យ្សរួល និ្លរេ្ធភាពនន ោរពយាបាល និ្ោររាសះទស្រីយពរីជំ្ឺថ�
លទករីតទ�រ្ី ពរីោរ្ស្វ្រាវថ�លឧបតថាមភាែវោិទោយវរិេយាស្ថា នស្រាប់ 
្បរាជនទៅរ�្ឋ California និ្ទ�រីម្រីបទ្ករីនលរេ្ធភាពរេរួេលបានោរស្
កល្្ពយាបាល រមួទំា្ជទ្មរីសជំនួសសំណ្ស្រាប់នែ្ទ�រីមថ�លរាន
សមតថាភាព�ល់អ្នកជំ្ឺ។ ជួយសទ្មចបាននូវទោលបំណ្ថ�ល ោរស
្សំណ្វញិ្គប�ណ្ត ប់ទលរីោរចំណាយរបស់អ្នកជំ្ឺ 
រាប់បញ្ូលទំា្ោរចំណាយថផ្នកទវជ្ជស្្ស្ត កថន្្ស្្ន ក់ទៅ អាហ្រ និ្
ោរទធវរី�ំទណរី រស្រាប់អ្នកចូលរមួ្ស្វ្រាវនិ្អ្នកថែទំាពួកទគ។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(C) អងគាភាពោណិជ្ជកម្មវទិយាសាប្្តជើវតិសៅរែ្ឋ California ដែលមិៃ
បាៃចលូលរមួយ៉ាង្កម្មកនុងការបសាវបជាវ ឬអ្ិវឌ្ឍការពយាបាល 
ឬោរផ្តល់ោរពយាបាលទោយវធិរី សោយម្ៃសកា្ិកាសែើម 
ឬអនកពយាបាលសកា្ិកា ឬោរពយាបាលទវជ្ជស្្ស្តតាមពូជ ដែលម្ៃ
សាវតារកនុងការអៃុវត្តវធិើពយាបាលសវជ្ជសាប្្តពិសសាធៃ៏ សជាគជ័យ 
ឬកំពុ្ អ្ិវឌ្ឍៃ៍ពយាបាលពិសសាធៃ៍សវជ្ជសាប្្ត រមួទំា្ោរទធវរីពិទស្ធន៍
គ្រីនិកមនុស្ស ដែលមិៃបាៃទទួលរគ្្ៃ់ ឬោក់ោក្យស្នើ្ំុមលូលៃិធិសោ
យវទិយាសា្ថ ៃសៅសពលណាត់ជួប។ ្ម្ជិកបក រុមបបឹកសោ្ិបាលនៃអងគាភា
ពសនាវះ ថ�លរារូេទៅរានលក្ខណៈសម្ត្តិ�ូចោ្ន  ដែលម្ៃបបវត្តិសជាគជ័
យកនុងការពយាបាលពយាបាលបបកបសោយភាពនចនបបឌិត 
ជំៃួ្ឲ្យម្ៃ្តើបបតិបត្តិ។

(D) ម្ៃ្ម្ជិកដតម្ន ក់គត់ ដែលបតរូវបាៃដតងតំាងពើសាកលវទិយាល័
យសា្ថ ប័ៃ ឬអងគាភាពដតមួយ ស្រាប់ទោលបំណ្កថ្ខណ្ឌ  (2)។ មៃ្
រ្ ើបបតិបត្តិនៃសាកលវទិយាល័យ California ដែលជាសា្ថ ប័ៃបសាវ 
បជាវមិៃរកបបាក់ចំសណញ ឬអងគាភាពោណិជ្ជកម្មវទិយាសាប្្តជើវតិដែលត្
រ លូវបាៃដតងតំាងជា្ម្ជិកអាចសផទេរភារកិច្ចទំាងសនាវះសៅម្ៃ្តើបបតិបត្តិនៃ
អងគាភាព ឬនាយកសាលាសវជ្ជសាប្្តបប្ិៃសបើអាចអៃុវត្តបាៃ។

(3) អ្ិបាលអ្ិបាលរងសលាកសទសា្ិបាលហិរញ្ញិក ៃិងអនកបតរួតពិៃិ
ត្យៃឹងចាត់តំាង្ម្ជិកពើបក រុមតំណាងកនុងតំបៃ់នៃរែ្ឋ California 
នៃរែ្ឋ California ឬបក រុមត្៊លូមតិបបឆំ្ងៃឹងជំងឺជាតិ 
ែលូចបក រុមខាងសបកាម៖

(A) អ្ិបាលបតរូវដតងតំាង្ម្ជិក ពើរ បរី រ លូប ដែលម្ន ក់ពើបក រុមត្៊លូមតិ
ជំងឺែលូចខាងសបកាម៖ របួ្ខួរឆ្អឹងខនង; ៃិង ជំងឺវសង្ងសា្ម រតើ; 
និ្ស្ថា នភាពសុខភាពផូ្វចិត្ត។
(B) អ្ិបាលរងៃឹងដតងតំាង្ម្ជិក ពើរ បរី ដែលម្ៃ្ម្ជិកម្ន ក់ម
កពើបក រុមគំាបទជំងឺែលូចខាងសបកាម៖ ជំងឺទឹកសនាមដផ្អមបបស្ទទើ II; ៃិង 
ជំងឺបកិៃសបចើៃកដៃ្ង ឬជំងឺបកិៃ្រន្ឈាម; 
និ្ស្ថា នភាពសុខភាពផូ្វចិត្ត។
(C) ហិរញ្ញិកៃឹងចាត់តំាង្ម្ជិកពើររ លូប ដែលម្ន ក់មកពើបក រុមៃើមួយៗែលូ
ចខាងសបកាម៖ ជំងឺទឹកសនាមដផ្អម បបស្ទទើ I ៃិងជំងឺសបវះែលូង។

(D) អនកបតរួតពិៃិត្យៃឹងចាត់តំាង្ម្ជិកពើររ លូប ដែលម្ន ក់មកពើបក រុមៃើមួ
យៗែលូចខាងសបកាម៖ ជំងឺមហារកី ៃិងជំងឺផ្ក�ើៃសាៃ់ ។

(4) អនកនំាោក្យនៃ្ភា បតរូវដតងតំាង្ម្ជិកម្ន ក់កនុងចំសណាមអនកតំ
ណាងសាប្្តនៃរែ្ឋ California កនុងតំបៃ់ California រែ្ឋ 
ឬជំងឺ្ុខភាពផ្លូវចិត្តថ្ន ក់ជាតិ ឬស្ថា នភាពសុខភាពផូ្វចិត្ត 
បក រុមត្៊លូមតិ។

(5) បបធ្ៃដែលគំាបទបសណាដ វះអា្ៃនរប្់បពឹទ្្ធ ភាៃឹងដតងតំាង 
្ម្ជិកមួយរ លូបកនុងចំសណាមតំណាងសាប្្តរែ្ឋ California កនុងតំបៃ់ 
រែ្ឋ California ឬបក រុមត្៊លូមតិបបឆំ្ងៃឹងជំងឺសអែ្៍/ហុើវជាតិ។

(6) ទហរញញាិក និ្អ្នក្តរួតពិនិត្យ ្តរូវថត្តំា្គិលានុបោ្ឋ យិោមួយ របូ
ថ�លរានបរេពិទស្ធន៍ក្នុ្ ោរ្គប់្គ្គ្រីនិក ឬទោសិោទ�រីម 
ឬោរផ្តល់ោរពយាបាលទោយតាមពូជ។
(6) (7) បបធ្ៃ ៃិងអៃុបបធ្ៃមួយរ លូប ដែលៃឹងបតរូវសបាវះសឆ្ន តសបជើ្
សរ ី្ សោយ្ម្ជិក ICOC ។ ម្ៃ្តើរែ្ឋធម្មៃុញ្ញៃើមួយៗបតរូវចាត់តំាងសប
ក្ជៃជាបបធ្ៃ ៃិងម្ន ក់សទៀតជាអៃុបបធ្ៃ។ បបធ្ៃ 
ៃិងអៃុបបធ្ៃៃើមួយៗ បតរូវបាៃសបជើ្តំាង ្បម្ប់មួយអាណត្តិរយៈសព
លបបំាមួយឆ្នំ ។ បបធ្ៃ ៃិងអៃុបបធ្ៃនៃ ICOC 
បតរូវសធ្ើជាៃិសយាជិកសពញសម៉្ង ឬសបរៅសម៉្ងនៃវទិយាសា្ថ ៃ សហើយបតរូវបំសព
ញតាមលក្ណៈវៃិិច្័យែលូចតសៅ៖

(2) សរាជិកនន្ក រម្បឹកសាទយបល់្តរូវរានរំេនាស់ផល្បទយជន៍ 
ថ�ល្តរូវអនុវត្តចំទពាះសរាជិកនន ្ក រមោរង្រ្បសិនទបរី្ក រមផ្តល់្បឹកសា
មិន្តរូវពិនិត្យទយបល់ផ្តល់ទយបល់ ឬរានយុតា្ត ធិោរទលរីោរផ្តល់្បាក់
កម្រីបុគ្ល ឬោរយល់្ពមទលរី្បាក់កម្រី។ ។
ភាគ. 9. ភាគ 125290.20 នៃបកម្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាព បតរូវ
បាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសែើម ើ្អាៃ៖

125290.20. ICOC ្ម្ជិកភាព; ការណាត់ជួប; 
លក្ខណ្ឌ ការយិាល័យ

(a) ្ម្ជិកភាពរប្់ ICOC

ICOC ម្ៃ្ម្ជិក 29 35 រ លូបដែលបតរូវបាៃដតងតំាងែលូចខាងសបកាម៖

(1) សាកលវទិយាធិការនៃសាកលវទិយាល័យ California សៅសាលា San 
Francisco, Davis, San Diego, Los Angeles ៃិង Irvine និ្ 
Riverside ៃឹងបតរូវដតចាត់តំាង នាយកបបតិបត្តិពើសាលារប្់គាត់។ ទលរី
សពរីទនះទរេៀតស្កលវរិេយាធិោរននស្កលវរិេយាល័យ California ទៅស្ 
San Francisco (UCSF)  ក៏្តរូវថត្តំា្សរាជិកមហ្វរិេយាល័យ្គរូទព
រេ្យ/អ្នកវរិេយាស្្ស្តអ្នក្ស្វ្រាវ ឬមនន្តរី ្បតិបត្តិពរីបរទិវណស្កលវរិេយាល័យ 
UCSF Fresno/Clovis ទ�រីម្រីទលរីកកម្ពស់ភាពច្ម រះ និ្ភូមិស្្ស្ត។
(2) អ្ិបាលអ្ិបាលរងសលាកសទសា្ិបាលហិរញ្ញិក ៃិងអនកបតរួត ពិៃិ
ត្យម្ន ក់ៗបតរូវចាត់តំាងម្ៃ្តើបបតិបត្តិចាប់ពើបបស្ទបើខាងសបកាម៖

(A) សាកលវទិយាល័យ California មួយសោយមិៃរាប់បញ្ចលូលទើតំាង 
សាខា ទំាងបបំា ្បំាពរីរ នៃសាកលវទិយាល័យ California 
ដែលបាៃពិពណ៌នាកនុងកថ្ខណ្ឌ  (1) ដែលបាៃបគ្ហា ញពើភាពសជាគជ័យ 
ៃិងភាពជាអនកែឹកនំាកនុងការបសាវបជាវសកា្ិកាសែើម 
ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀត ោរអភិវឌ្ឍោរពយាបាល 
ឬោរផ្តល់ោរពយាបាល សហើយដែលម្ៃ៖

(i) មៃទេើរសពទ្យបសាវបជាវ ៃិងសាលាសវជ្ជសាប្្តលំោប់ថ្ន ក់ជាតិ; លក្
ណៈវៃិិច្័យសៃវះៃឹងអៃុវត្តចំសោវះដតការដតងតំាងពើរ 
កនុងចំសណាមបួៃបុ៉សណា្ណ វះ។

(ii) បបវតដិសាប្ដដែលបាៃបញ្្ជ ក់ថ្មើៗសៃវះកនុងការបគប់បគងជំៃួយបសាវជ្
រាវ ៃិងវទិយាសាប្្ត ៃិង/ឬការបសាវបជាវសវជ្ជសាប្ដ កនុងចសន្ាវះបបចំាឆ្នំ ជា
មធ្យមសលើ្ពើមួយរយលាៃែុល្ារ ($100,000,000) ។

(iii) ចំណាត់ថ្ន ក់មួយកនុងរយៈសពលបបំាឆ្នំ ចុងសបកាយសៃវះសៅកនុងសាកលវទិ្
យាល័យកំពលូល ៗ ទំាង 10 រប្់្ហរែ្ឋអាសមរកិដែលម្ៃចំៃួៃប៉ាតង់វទិ្
យាសាប្្តជើវតិខ្ព្់បំផុត ឬដែលម្ៃការបសាវបជាវ ឬមហាវទិយាល័យសវជ្ជ
សាប្្តដែលជា្ម្ជិកនៃបណ្ឌិ ត្យ្ភាវទិយាសាប្្តជាតិ។

(iv) ស្រាប់ទោលបំណ្នន្បទភរេទនះអភិបាលអាចថត្តំា្មនន្តរី ្បតិ
បត្តិពរី្បព័ន្ធស្កលវរិេយាល័យរ�្ឋ California ថ�លរានសញ្ញា ប្តក្មិ
តខ្ពស់ថផ្នកវរិេយាស្្ស្តជរីវវរិេយា។
(B) សា្ថ ប័ៃបសាវបជាវ ៃិងមិៃរកបបាក់ចំសណញសៅរែ្ឋ California ដែ
លមិៃដមៃជាដផនកមួយនៃសាកលវទិយាល័យ California 
ដែលបាៃបគ្ហា ញពើភាពសជាគជ័យ ៃិងភាពជាអនកែឹកនំាកនុងការបសាវជ្
រាវសកា្ិកាសែើម ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់ៗ�នរេទរេៀតោរអភិវឌ្ឍោរពយា
បាល ឬោរថចកចាយោរពយាបាល សហើយវាម្ៃៈ

(i) មៃទេើរសពទ្យបសាវបជាវថ្ន ក់ជាតិ ឬដែលម្ៃការបសាវបជាវ ឬមហាវទិយាល័
យសវជ្ជសាប្្តដែលជា្ម្ជិកនៃបណ្ឌិ ត្យ្ភាវទិយាសាប្្តជាតិ។

(ii) បបវត្តិសាប្្តដែលបាៃបគ្ហា ញកនុងរយៈសពលបបំាឆ្នំ ចុងសបកាយនៃការ
បគប់បគងថវកិាបសាវបជាវ ដផនកវទិយាសាប្្តជើវតិសលើ្ពើនម្ភលាៃ ែុល្ារ 
($20,000,000) ្្នំ រាទរៀ្រាល់ ្្នំ ។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(2) បប្ិៃការឈប់្ំរាកណាមួយសកើតស�ើងកនុងរយៈសពលមួយ ថ្ន ក់
សលើចាត់តំាងៃឹងចាត់តំាង្ម្ជិកជំៃួ្កនុងរយៈសពល 30 
90 នថ្ងសែើម ើ្បសបមើែល់រយៈសពលសៅ្ល់។

(3) សៅសពលផុតកំណត់្ិទ្ធិអំណាចដតងតំាងៃឹងដតងតំាង្ម្ជិកកនុ
ងរយៈសពល 30 90 នថ្ង។ ្ម្ជិករប្់ ICOC បតរូវបៃ្តបសបមើ រហលូតែ
ល់ការផ្្្់ប្តលូរមុខតំដណងរប្់ពួកសគ។

(4) ទទាះយ៉ា ្ណាក៏ទោយកថ្ខណ្ឌ  (1) សិរេ្ធិអំណាចថត្តំា្អាចជំនួ
សសរាជិករា្ន ក់ទ្រៅពរី្បធាន ឬអនុ្បធានថ�លបានបទ្មរីោរគិតចាប់ពរី
ោលបរទិចរ្េថ�លរាន្បសិរេ្ធិភាពននោរបថនថាមកថ្ខណ្ឌ ទនះ យ៉ា ្ទហ្
ចណាស់ពាក់កណា្ត លអាណត្តិបចុ្ប្ន្នរបស់សរាជិក 
ទោយថត្តំា្សរាជិកែ្មរី 
រា្ន ក់ថ�លនឹ្រានសិរេ្ធិទ�រីម្រីបទ្មរីទពញអាណត្តិ។ 
ោរថត្តំា្ទំា្ទនះនឹ្្តរូវទធវរីទ�រ្ី ក្នុ្ រយៈទពល 90 នែងៃគិតចាប់ពរីនែងៃ
ចាប់ទផ្តរីមននោរបញ្ូលគំនិត បថនថាមនូវក្នុ្ កថ្ខណ្ឌ ទនះ។

(5) ICOC អាចទបាះទ ្្ន ត 60 ភាគរយននកូរ ៉ាមុមួយ 
បានផ្តល់អនុស្សន៍ឲ្យ�កសរាជិករា្ន ក់ទចញ ទោយសរាជិកថ�លរាន
សិរេ្ធិអំណាចក្នុ្ ោរថត្តំា្សរាជិក ឬក្នុ្ ករណរី ្បធាន 
និ្អនុ្បធាន អំណាចថត្តំា្ ឬអារាញា ធរថត្តំា្ទបរីរានរ�្ឋធម្មនុញញា
ទលរីសពរីមួយបានថត្តំា្្បធាន ឬអនុ្បធាន។ សិរេ្ធិអំណាចថត្តំា្ 
ឬោរផ្តល់សិរេ្ធ ឬសិរេ្ធិអំណាចក្នុ្ ករណរី ្បធាន និ្អនុ្បធាន 
រានសិរេ្ធិ�ក សរាជិក្បធាន ឬអនុ្បធានទចញទៅទពលរេរួេលបានអនុ
ស្សន៍ពរី ICOC ។ ទបរីរានមនន្តរីរ�្ឋធម្មនុញញាទលរីសពរីមួយរបូបានថត្តំា្
្បធាន ឬអនុ្បធានទនាះពួកទគរា្ន ក់ៗ្តរូវថតយល់ ្ពមទ�រីម្រី�ក្បធាន 
ឬអនុ្បធាន។
ភាគ. 10. ភាគទើ 125290.30 អំពើ្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាព បតរូវ
បាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសែើម ើ្អាៃ៖

125290.30. ្្តង់ោរគណសៃយ្យភាពសាធ្រណៈ ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ
(a) របាយការណ៍សាធ្រណៈបបចំាឆ្នំ

វទិយាសា្ថ ៃៃឹងសចញរបាយការណ៍បបចំាឆ្នំ ែល់សាធ្រណៈជៃ 
ដែលកំណត់្កម្មភាពរប្់ខួ្ៃជំៃួយ ដែលទទួលបាៃជំៃួយឥត្ំ
ណងដែលកំពុងែំសណើ រការលទ្ធផលបសាវបជាវ 
ៃិងទិ្សៅកម្មវធិើនាសពល អនាគត។ របាយការណ៍បបចំាឆ្នំ ៃើមួយៗបតរូវ
រាប់បញ្ចលូល បុ៉ដៃ្តមិៃកំណត់ែលូចតសៅសៃវះ៖ ចំៃួៃតួសលខ ៃិងចំៃួៃ 
ែុល្ារនៃជំៃួយបសាវបជាវ ៃិង្ម្្ភ រៈបរក្ិារ 
អនកទទួលបបាក់្បម្ប់ឆ្នំ មុៃ ចំណាយសលើការបគប់បគងរែ្ឋបាលរប្់វិ
ទយាសា្ថ ៃ។ ការវាយតំនលនៃភាពអាចរកបាៃ នៃការផ្តល់ថវកិា្បម្ប់
ការបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមពើបប្ពសផ្សងសទៀត សបរៅពើវទិយាសា្ថ ៃស្ចក្តើ
្សង្បនៃលទ្ធផលបសាវបជាវរមួទំាងសជាគជ័យសលើវិ្ ័យបសាវបជាវថ្មើៗ 
ការវាយតំនលនៃទំនាក់ទំៃងរវាងវទិយាសា្ថ ៃ ៃិងយុទ្ធសាប្្តទំាងមលូលនៃ
កម្មវធិើបសាវបជាវរប្់ខួ្ៃ ៃិងរបាយការណ៍រប្់វទិយាសា្ថ ៃ ដផៃការ 
បសាវបជាវ ៃិងដផៃការហិរញ្ញវត្ថុជាយុទ្ធសាប្្តរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(b) ្វៃកម្មហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យ្បម្ប់ការពិៃិត្យស�ើងវញិសោយអនកបតរួ
តពិៃិត្យ

ជាសរៀងរាល់ឆ្នំ  វទិយាសា្ថ ៃៃឹងសធ្ើ្វៃកម្មហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យពើ្កម្មភា
ពរប្់ខួ្ៃពើបក រុមហុ៊ៃ គណសៃយ្យ សាធ្រណៈដែលម្ៃវញិ្្ញ បៃបបត 
ដែលៃឹងបតរូវផ្តល់ជលូៃសៅអនកបតរួតពិៃិត្យដែលសធ្ើការបតរួតពិៃិត្យ្វៃ 
កម្ម សហើយសចញរបាយការណ៍សាធ្រណៈនៃការបតរួតពិៃិត្យសនាវះជាសរៀង
រាល់ឆ្នំ ។

(A) លក្ណៈវៃិិច្័យចំាបាច់ជាបបធ្ៃ

(i) បាៃចងបកងឯកសារជាបបវត្តិសាប្្តកនុងការបសាវ 
បជាវសកា្ិកាសែើមសោយសជាគជ័យ ឬឱោស្ស្វ 
្រាវ�៏សំខាន់�នរេទរេៀតក្នុ្ ោរអភិវឌ្ឍោរពយាបាល ឬោរតសូ៊មតិនន 
ផ្តល់ការពយាបាល។

(ii) ម្ៃបទពិសសាធៃ៍ជាមួយែំសណើ រការៃើតិប្ញ្ញត្តិរប្់រែ្ឋ ៃិង ្ហ
ព័ៃ្ធដែលបតរូវរមួបញ្ចលូលបទពិសសាធៃ៍ខ្វះជាមួយការអៃុម័តចបាប់សវជ្ជសា្្
រន្ៃ្្តង់ោរ ៃិង/ឬថវកិា។

(iii) ម្ៃលក្ណៈ្ម្ត្តិបគប់បគាៃ់្បម្ប់ការដតងតំាងសោយ 
អៃុសលាមតាមកថ្ខណ្ឌ  (3) (4) ឬ (5) នៃអៃុដផនក (a) ។

(iv) មិៃអាចម្ៃការគ្រណាសផ្សងែំណាលគាន  ឬឈប់្បម្កពើ 
សា្ថ ប័ៃទទួលបបាក់កម្ចើ ឬជំៃួយហិរញ្ញប្ទាៃសៅរែ្ឋ California ។

(B) លក្ណៈវៃិិច្័យបដៃ្ថម្បម្ប់ការពិចារណា៖

(i) ម្ៃបទពិសសាធៃ៍ជាមួយទើភាន ក់គ្ររោ្ឋ ្ិបាល ឬសា្ថ ប័ៃនានា 
(ទំាងតំដណងនាយកបបតិបត្តិ ឬបក រុមបបឹកសោ្ិបាល) ។

(ii) ម្ៃបទពិសសាធៃ៍ជាមួយៃឹងែំសណើ រការបសងកើត្្តង់ោរ 
ៃិងៃើតិវធិើរោ្ឋ ្ិបាល។

(iii) បទពិសសាធៃ៍ភាគចបាប់ជាមួយៃឹងការបតរួតពិៃិត្យភាគចបាប់នៃ្ិទ្ធិ
អំណាចរោ្ឋ ្ិបាល ្មប្ប្បម្ប់ការអៃុវត្តទើភាន ក់គ្ររោ្ឋ ្ិបាល 
ឬអំណាចសា្ថ ប័ៃរប្់រោ្ឋ ្ិបាល។

(iv) ចំសណវះែឹង ៃិងបទពិសសាធៃ៍ផ្ទេ ល់កនុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្ទាៃ្ញ្្ញ
ប័ណ្ណ។

អៃុបបធ្ៃបតរូវបំសពញបបការ (i) (iii) ៃិង (iv) នៃអៃុកថ្ខណ្ឌ  (A) ។ 
អៃុបបធ្ៃបតរូវបាៃសបជើ្សរ ី្  សចញពើកនុងចំសណាមបុគគាលដែលម្ៃគុ
ណ្ម្ត្តិ ៃិងបទពិសសាធៃ៍បំសពញបដៃ្ថមសៅៃឹងបបធ្ៃដែលជាលក្
ណៈពិស្្នៃលក្ណៈវៃិិច្័យដែលមិៃបតរូវបាៃតំណាង 
សោយគុណ្ម្ត្តិ ៃិងបទពិសសាធៃ៍រប្់បបធ្ៃ។

(b) ការដតងតំាង្ម្ជិក ICOC

(1) រាល់ការដតងតំាងទំាងអ្់បតរូវសធ្ើកនុងរយៈសពល 40 នថ្ង នៃកាលបរចិ្
សឆទដែលម្ៃបប្ិទ្ធភាពនៃ្កម្មភាពសៃវះ។ កនុងករណើ ដែលការដតង
តំាងណាមួយមិៃបតរូវបាៃបញ្ចប់កនុងរយៈសពលដែលបាៃអៃុញ្្ញ ត 
ICOC ៃឹងបៃ្ត បបតិបត្តិការជាមួយការណាត់ជួប ដែលបាៃ 
ផ្តល់ឲ្យយ៉ាងសហាចណា្់ 60 ភាគរយ នៃការដតងតំាងបតរូវ 
បាៃសធ្ើស�ើង។

(2) ដ្្ិបបបំានថ្ងបនាទេ ប់ពើកាលបរសិចទ្បប្ិទ្ធិភាពនៃ 
វធិ្ៃការណ៍បដៃ្ថមជំពលូកសៃវះ ចបាប់ទនះ អនកបតរួតពិៃិត្យ ៃិងហិរញ្ញិក 
ឬបប្ិៃសបើម្ៃដតម្ន ក់ កនុងរយៈសពល 45 នថ្ង ្ម្ជិក សផ្សងសទៀត 
ៃឹងសកាវះបបជំុ្ម្ជិករប្់ ICOC សែើម ើ្សបជើ្សរ ី្ បបធ្ៃ 
ៃិងអៃុបបធ្ៃពើ កនុងចំសណាមអនកដែលដតងតំាងសោយម្ៃ្តើធម្មៃុញ្ញ
សយាងតាមកថ្ខណ្ឌ  (6) (7) នៃអៃុដផនក (a) ។

(c) លក្ខណ្ឌ ការយិាល័យជា្ម្ជិករប្់ ICOC

(1) ្ម្ជិកដែលបតរូវបាៃដតងតំាងសោយអៃុសលាមតាមកថ្ខណ្ឌ  
(1), (3), (4), (5), ៃិង (6)នៃអៃុដផនក (a) ៃឹងបតរូវបំសពញការគ្ររ
យៈសពលបបំាបើឆ្នំ សហើយ្ម្ជិកែនទសទៀតបតរូវបំសពញមុខគ្ររយៈសពលប្
រំាមួយឆ្នំ ។ ្ម្ជិកៃឹងបតរូវបសបមើឲ្យអតិបរមិ្ពើរអាណតិ្ត ទលរីកថល្ថត
រានោរ�កហតូទោយអនុទលាមតាមកថ្ខណ្ឌ  (5)។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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កិច្ច្ៃយាកនុងការបបជំុសាធ្រណៈ សហើយបតរូវទទួលយករាល់ 
សគាលការណ៍ អ្ិបាលកិច្ច វទិយាសាប្្តសវជ្ជសាប្្ត ៃិងបទប្ញ្ញត្តិសៅកនុ
ងការបបជំុសាធ្រណៈ។

(3) ICOC អាចសធ្ើវគគាបិទដែលបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តិ សោយចបាប់កិច្ចបបជំុសបើក
ចំហបាកសខៃសណ សបកាមភាគ 11126 នៃកលូែរោ្ឋ ្ិបាល។ សលើ្ពើសៃវះ 
ICOC អាចៃឹងសបើកវគគាបិទសៅសពលវាបបជំុសែើម ើ្ពិចារណា ឬពិភាកសោ៖

(A) បញ្ហា ដែលោក់ព័ៃ្ធៃឹងព័ត៌ម្ៃទាក់ទងៃឹងអនកជំងឺ ឬបបធ្ៃបទសវ
ជ្ជសាប្្តការបគ្ហា ញព័ត៌ម្ៃទំាងសៃវះ ៃឹងក្ាយជាការលុកលុយសោយ
គា្ម ៃការយល់បពមពើឯកជៃភាពផ្ទេ ល់ខួ្ៃ។

(B) បញ្ហា ដែលទាក់ទងៃឹងកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ្ម្្ង ត់ ឬផលិតផលការគ្រ 
សទាវះបើម្ៃប៉ាតង់ ឬមិៃម្ៃ រាប់បញ្ចលូលបុ៉ដៃ្តមិៃម្ៃកំណត់ចំសោវះ 
រ លូបមៃ្ត ដផៃការ លំនំា ែំសណើ រការ ឧបករណ៍ យៃ្តការ ្ម្្ធ្តុ 
ៃើតិវធិើ ទិៃនៃ័យ ផលិតកម្ម ឬការចងបកងព័ត៌ម្ៃដែល មិៃម្ៃប៉ាតង់
ដែលបតរូវបាៃសគសាគា ល់ចំសោវះដតបុគគាលជាក់លាក់មួយចំៃួៃដែលកំពុងប្
សរសីែើម ើ្បបឌិត ផលិត ឬផ្ំសអត្ថបទោណិជ្ជកម្ម 
ឬស្វាកម្មដែលម្ៃតនម្ោណិជ្ជកម្ម 
សហើយដែលផ្តល់ឲ្យអនកសបបើបបា្់ៃលូវ ឱកា្សែើម ើ្ទទួលបាៃអត្ថបបសយា
ជៃ៍អាជើវកម្មជាងគលូបបដជងដែលមិៃែឹអំពើវា ឬសបបើវា។

(C) បញ្ហា ដែលោក់ព័ៃ្ធៃឹងការសធ្ើឲ្យបបស ើ្រការបសាវបជាវវទិយាសាប្្ត 
ឬទិៃនៃ័យ្ម្្ង ត់។

(D) បញ្ហា ទាក់ទងៃឹងការដតងតំាង ការគ្រ ការ្ដម្តង 
ការទលូទាត់្ំណង ឬការបសណ្ត ញម្ៃ្តើវទិយាសា្ថ ៃ ៃិងៃិសយាជិក។ 
្កម្មភាពសលើការទលូទាត់្ំណងនៃ ម្ៃ្តើ ៃិងៃិសយាជិករប្់វទិយាសា្ថ ៃ 
ៃឹងបតរូវចាត់វធិ្ៃការដតកនុងសពលសបើកវគគាបុ៉សណា្ណ វះ។

(4) កិច្ចបបជំុដែលតបមរូវសោយកថ្ខណ្ឌ  (2) នៃអៃុដផនក (b) នៃភាគ 
125290.20 បតរូវបាៃចាត់ទុកថ្ជាការបបជំុពិស្្មួយ្បម្ប់សគា
លបំណងនៃភាគទើ 11125.4 នៃកលូែរោ្ឋ ្ិបាល។

(g) កំណត់បតាសាធ្រណៈ

(1) ចបាប់កំណត់បតាសាធ្រណៈរែ្ឋ California ម្បតា 1 
(ចាប់សផ្តើមពើភាគទើ 6250) នៃជំពលូក 3.5 នៃដផនកទើ 7 នៃចំណងសជើងទើ 
1 នៃបកមរោ្ឋ ្ិបាលបតរូវអៃុវត្តចំសោវះកំណត់បតាទំាងអ្់រប្់វទិយា្្
ថ្ៃ សលើកដលងដតម្ៃដចងសៅកនុងភាគសៃវះ។

(2) គា្ម ៃអ្ើសៅកនុងភាគសៃវះ ៃឹងបតរូវបកបសាយសែើម ើ្តបមរូវឲ្យម្ៃការប
គ្ហា ញឯកសារណាមួយដែល ម្ៃែលូចខាងសបកាមសៃវះ៖

(A) ឯកសារបុគគាលិក សវជ្ជសាប្្ត ឬឯកសារប្សែៀងគាន  
ការបគ្ហា ញឯកសារទំាងសៃវះ ៃឹងក្ាយជាការលុកលុយសោយគា្ម ៃការធ្
នាសលើភាពឯកជៃផ្ទេ ល់ខួ្ៃ។

(B) កំណត់បតាដែលម្ៃ ឬឆុ្វះបញ្្ចំ ងពើកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ្ំគ្ត់ 
ឬផលិតផលការគ្រ សទាវះបើម្ៃប៉ាតង់ ឬគា្ម ៃ រាប់បញ្ចលូល 
បុ៉ដៃ្តមិៃម្ៃកំណត់ចំសោវះ រ លូបមៃ្ត ដផៃការ លំនំា ែំសណើ រការ 
ឧបករណ៍ យៃ្តការ ្ម្្ធ្តុ ៃើតិវធិើ ទិៃនៃ័យ ផលិតកម្ម 
ឬការចងបកងព័ត៌ម្ៃ ដែលមិៃម្ៃប៉ាតង់ដែល បតរូវបាៃសគសាគា ល់ចំ
សោវះដតបុគគាលជាក់លាក់មួយចំៃួៃដែលកំពុងសបបើវាសែើម ើ្បបឌិត ផលិត 
ឬផ្ំសអត្ថបទ ោណិជ្ជកម្ម ឬស្វាកម្មដែលម្ៃតនម្ោណិជ្ជកម្មសហើយ
ដែលផ្តល់ឲ្យអនកសបបើបបា្់ៃលូវឱកា្សែើម ើ្ទទួលបាៃ អត្ថបបសយាជៃ៍អា
ជើវកម្មជាងនែគលូបបកួតបបដជងមិៃសាគា ល់វា ឬសបបើវា។

(C) ឯកសារវទិយាសាប្្តការគ្រ ឬទិៃនៃ័យបសាវបជាវ រមួទំា្ 
ប៉ាុថន្តមិនរានកំណត់ កម្មវធិរី និ្របាយោរណ៍វឌ្ឍនភាព។

(c) ការសធ្ើ្វៃកម្មសលើការអៃុវត្តការគ្របតរូវសធ្ើស�ើង សោយ វទិយាសា្ថ ៃ
សរៀងរាល់បើឆ្នំ ម្តងសោយចាប់សផ្តើម ពើការសធ្ើ្វៃកម្្ម បម្ប់ឆ្នំ សារសពើព
ៃ្ធ 2010-11 ។ ការសធ្ើ្វៃកម្ម លទ្ធផលដែលអាចបតរូវបាៃអៃុវត្ត 
សោយការយិាល័យ្វៃកម្មរែ្ឋៃឹងពិៃិត្យមុខគ្របបតិបត្តិការបបព័ៃ្ធបគប់
បគង ៃិងសគាលៃសយាបាយ ៃិងៃើតិវធិើរប្់វទិយាសា្ថ ៃសែើម ើ្វាយតនម្ថ្ 
សតើវទិយាសា្ថ ៃកំពុង្សបមចបាៃៃលូវស្ែ្ឋកិច្ច ្មត្ថភាព ៃិងបប្ិទ្ធភាព
កនុងការគ្រដែលម្ៃធៃធ្ៃ។ 
ការសធ្ើ្វៃកម្មសលើការអៃុវត្តបតរូវសធ្ើស�ើង ប្បតាម្្តង់ោរ្វៃកម្មរ
ប្់រោ្ឋ ្ិបាល ៃិងរមួបញ្ចលូលការពិៃិត្យសមើលថ្សតើវទិយាសា្ថ ៃសៃវះអៃុវត្ត
តាមសគាលៃសយាបាយ ៃិងៃើតិវធិើរប្់ ICOC ។ 
ការសធ្ើ្វៃកម្មមិៃតបមរូវឲ្យ 
ម្ៃការពិៃិត្យស�ើងវញិនៃការអៃុវត្តវទិយាសាប្្តសទ។ 
ការសធ្ើ្វៃកម្មសលើការអៃុវត្តែំបលូង រមួម្ៃបុ៉ដៃ្តមិៃកំណត់ 
ែលូចខាងសបកាមទំាងអ្់៖

(1) សគាលៃសយាបាយ ៃិងៃើតិវធិើ្បម្ប់ការសចញកិច្ច្ៃយា 
ៃិងជំៃួយ ៃិងការពិៃិត្យសមើលគំរ លូតំណាងកិច្ច្ៃយាជំៃួយ ៃិងបបាក់កម្ចើ
ដែលផ្តល់សោយវទិយាសា្ថ ៃ។

(2) សគាលៃសយាបាយ ៃិងៃើតិវធិើទាក់ទងៃឹងការការោរ ឬការការោរ
កម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ដែលជាប់ទាក់ទងៃឹងការបសាវបជាវដែលផ្តល់មលូលៃិធិ 
ឬការផ្តល់មលូលៃិធិសោយវទិយាសា្ថ ៃ។

(d) រាល់ចំណាយរែ្ឋបាលនៃ្វៃកម្មដែលតបមរូវសោយអៃុដផនក (b) 
ៃិង (c) បតរូវបង់សោយវទិយាសា្ថ ៃ។

(e) គណៈកម្មការ បតរួតពិៃិត្យគណសៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរប្់បបជា ពលរែ្ឋ
ៃឹងម្ៃគណៈកម្មការ បតរួតពិៃិត្យគណសៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរប្់ពលរ
ែ្ឋដែលម្ៃតួនាទើជាគណៈបគប់បគង។ គណៈកម្្ម ធិការសៃវះបតរូវពិៃិត្យ
ស�ើងវញិ ៃលូវរបាយការណ៍្វៃកម្មហិរញ្ញវត្ថុបបចំាឆ្នំ  របាយការណ៍ ៃិ
ងការវាយតំនលរប្់អនកបតរួតពិៃិត្យនៃ្វៃកម្មសនាវះ ៃិងការអៃុវត្តហិរ
ញ្ញវត្ថុរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។ អនកបតរួតពិៃិត្យ ហិរញ្ញិក បបធ្ៃគំាបទបពឹទ្្ធ ភា 
បពឹទ្្ធ ភា បបធ្ៃ្ភា ៃិងជាបបធ្ៃ ICOC បតរូវដតងតំាង្ម្ជិកសា
ធ្រណៈនៃគណៈកម្មការ ៃើមួយៗ។ ្ម្ជិកគណៈកម្មការ 
បតរូវម្ៃបបវត្តិសវជ្ជសាប្្ត ឬ្បវត្តិរបស់អ្នកជំ្ឺ ៃិងបបវត្តិ ៃិងចំសណវះែឹង
ទាក់ទងៃឹងបញ្ហា ហិរញ្ញវត្ថុោក់ព័ៃ្ធ។ គណៈកម្្ម ធិការបតរូវផ្តល់អៃុសា
្ៃ៍សលើការអៃុវត្ត ៃិងបបតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។ អនកបតរួត
ពិៃិត្យបតរូវផ្តល់ការគំាបទែល់បុគគាលិក។ គណៈកម្្ម ធិការបតរូវសបើកការបបជំុ
ជាសាធ្រណៈសោយម្ៃការជលូៃែំណឹង្មប្ប ៃិងម្ៃរយៈសពលផ្ត
ល់សយាបល់ជាផ្លូវការ។ គណៈកម្្ម ធិការបតរូវវាយតំនលសយាបល់សាធ្រ
ណៈ ៃិងរមួបញ្ចលូលស្ចក្តើ្សង្ប្មប្បសៅកនុងរបាយការណ៍បបចំា
ឆ្នំ រប្់ខួ្ៃ។ ICOC ៃឹងផ្តល់ថវកិា្បម្ប់នថ្ចំណាយទំាងអ្់ ដែល
ទាក់ទងៃឹងការចំណាយបបាក់ឧបត្ថម្ភរប្់ ្ម្ជិកគណៈកម្មការ ៃិង
្បម្ប់ការសបាវះពុម្ពផសោយរបាយការណ៍បបចំាឆ្នំ ។

(f) ចបាប់បបជំុសាធ្រណៈ

(1) ICOC បតរូវសរៀបចំការបបជំុជាសាធ្រណៈយ៉ាងតិច ពើរ បួន�្ កនុងមួ
យឆ្នំ ដែលមួយកនុងចំសណាមសនាវះៃឹងបតរូវបាៃកំណត់ជា កិច្ចបបជំុបបចំា
ឆ្នំ រប្់វទិយាសា្ថ ៃ។ ICOC អាចៃឹងម្ៃការបបជំុបដៃ្ថមសទៀត 
សៅសពលដែលវាកំណត់ថ្ចំាបាច់ ឬ្មរម្យ។

(2) ចបាប់កិច្ចបបជំុសបើកចំហបាកសខៃសណ (Bagley-Keene Open 
Meeting Act) ម្បតា 9 (ចាប់សផ្តើមពើភាគ 11120) នៃជំពលូកទើ 1 
នៃភាគទើ 1 នៃដផនកទើ 3 នៃចំណងសជើង 2 នៃបកមរែ្ឋប្សវណើ បតរូវអៃុវត្ត
ចំសោវះការបបជំុទំាងអ្់រប្់ ICOC សលើកដលងដតម្ៃដចងសៅកនុងចបា
ប់កនុងភាគសៃវះ។ ICOC ៃឹងបបគល់រាល់បបាក់កម្ចើ ៃិង 

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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ឬមិៃបំសពញមុខគ្រនៃ្ម្ជិក ICOC កនុងនាមជាអនកតំណាង 
ឬៃិសយាជិកនៃអងគាភាពសា្ថ ប័ៃ ឬអងគាភាពសនាវះ។

(3) ភាគ 1090 នៃកលូែ រោ្ឋ  ្ិបាលមិៃបតរូវអៃុវត្តចំសោវះការផ្តល់បបាក់
ឧបត្ថម្ភ បបាក់កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយាដែលបសងកើតស�ើងសោយ ICOC សលើកដល
ងដតលក្ខណ្ឌ ទំាងពើរបតរូវបាៃបំសពញែលូចខាងសបកាម៖

(A) ការផ្តល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ បបាក់កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយាម្ៃទាក់ទងសោយផ្ទេ
ល់សៅៃឹងស្វាកម្ម ដែលបតរូវផ្តល់ សោយ្ម្ជិកណាមួយរប្់ ICOC 
ឬអងគាភាពដែល្ម្ជិកសនាវះតំណាង ឬផ្តល់អត្ថ បបសយាជៃ៍ភាគ 
ហិរញ្ញវត្ថុែល់្ម្ជិក ឬអងគាភាពដែលខួ្ៃតំណាង។

(B) ្ម្ជិកខកខាៃមិៃបាៃសធ្ើចលូលរមួកនុងការសធ្ើ ឬតាមមសធយាបាយ
ណាមួយដែលពយាយាមសបបើឋាៃៈ 
ជាផ្លូវការរប្់ខួ្ៃសែើម ើ្ជវះឥទ្ធិពលែល់ការ្សបមចចិត្តសលើជំៃួយហិរញ្ញ
ប្ទាៃ កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយា។

(j) បបាក់កំនរប៉ាតង់ ៃិងចំណលូ លអាជាញា ប័ណ្ណបាៃបង់សៅរែ្ឋ California

(1) ICOC អាយបតរូវបសងកើត្្តង់ោរដែលតបមរូវឲ្យរាល់ជំៃួយឥត្ំណង 
ៃិងបបាក់កម្ចើបតរូវ្្ថិតសបកាម កិច្ចបពមសបពៀងកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ដែលម្ៃតុល្យ
ភាពរវាងរែ្ឋ California សែើម ើ្ទទួលបាៃអត្ថបបសយាជៃ៍ពើ ប៉ាតង់ 
្ិទ្ធិ្ួយសារ ៃិងអាជាញា ប័ណ្ណដែលបាៃមកពើការបសាវបជាវមលូលោ្ឋ ៃការអ
្ិវឌ្ឍពយាបាល ៃិងការសាកល្ងពយាបាលសោយតបមរូវការសែើម ើ្ធ្នាថ្
ការបសាវបជាវសវជ្ជសាប្្្ត ំខាៃ់ៗមិៃបតរូវបាៃរារំាង សោយមិៃ្មសហតុផ
លសោយកិច្ចបពមសបពៀងកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ។ រាល់ ្បាក់សួយ ស្រអាករ ដែល
ទទួលបាៃតាមរយៈកិច្ចបពមសបពៀងកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ដែលបាៃ បសងកើតស�ើង
សោយអៃុសលាមតាមអៃុដផនកសៃវះ ៃឹងបតរូវបញ្ចលូលសៅកនុង 
គណនរីថ�លរានោរ្បាក់ ទៅក្នុ្  មលូលៃិធិទលូសៅ និ្តាមរំេហំថ�លបានអ
នុញ្ញា តតាមចបាប់ ចំនួនរឹេក្បាក់ថ�ល បានតមកល់ និ្ោរ្បាក់នឹ្្តរូវបា
នទគយកទៅទ្បរី្បាស់ស្រាប់ទោលបំណ្រូេទាត់នែ្ពយាបាល និ្ោរពយា
បាលថ�លទករីតទ�រ្ី ពរីោរ្ស្វ្រាវថ�លឧបតថាមភាែវោិទោយវរិេយាស្ថា ន�ល់
អ្នកជំ្ឺទៅរ�្ឋ California ថ�លមិនរានមទធយាបាយ្គប់្ោន់ក្នុ្ ោររិេញ 
ោរពយាបាល ឬ ោរពយាបាលថបបទនះរាប់បញ្ូលសំណ្របស់អ្នកជំ្ឺ នែ្
ទ�រីមថ�ល្តរូវបានបញ្្ជ ក់ស្រាប់អ្នកចូលរមួ្ស្វ្រាវ។
(2) បទោ្ឋ ៃទំាងសៃវះរមួម្ៃ យ៉ាងតិចៃលូវតបមរូវការមួយដែលអនកផ្តល់ជំ
ៃួយ CIRM សបរៅពើអនកទទួលបបាក់កម្ចើ ៃិងអនកផ្តល់ជំៃួយទទួលបាៃកៃ្
ដលងដចករដំលក ចំដណកមួយភាគនៃបបាក់ចំណលូ ល ដែលពួកសគ 
ទទួលបាៃពើការផ្តល់អាជាញា ប័ណ្ណ ឬសធ្ើោណិជ្ជកម្មសោយខួ្ៃឯងៃលូវការប
សងកើតថ្មើ ឬបសច្ចកវទិយាដែលសកើតស�ើងពើមលូលៃិធិបសាវបជាវសោយ CIRM 
ែលូចម្ៃដចងខាងសបកាម។ 
បបាក់ចំណលូ លដែលទទួលបាៃសោយអៃុសលាមតាមកថ្ខណ្ឌ សៃវះ ឬបទ
ប្ញ្ញត្តិដែលបតរូវបាៃអៃុម័តសែើម ើ្ អៃុវត្តកថ្ខណ្ឌ សៃវះៃឹងបតរូវតមកល់ទុ
កសៅកនុងមលូលៃិធិទលូសៅ ្បម្ប់ការសបបើបបា្់ប្បតាមភាគ 202 (c) 
(7) នៃចំណងសជើង 35 នៃកលូែ្ហរែ្ឋអាសមរកិ 
បប្ិៃសបើអាចអៃុវត្តបាៃ។

(A) (i) អនកទទួលបបាក់ដែលផ្តល់្ិទ្ធិែល់ការបសងកើតថ្មើ 
ឬបសច្ចកវទិយាដែលសកើតស�ើងពើ  កម្មវធិើបសាវបជាវ កម្មវធិរី 
ដែលផ្តល់មលូលៃិធិសោយ CIRM ទោយមិនគិតពរីចំនួនជំនួយថ�ល បានផ្ត
ល់ឲ្យ�ល់កម្មវធិរី្ស្វ្រាវ បតរូវបង់ 25 ភាគរយនៃចំណលូ លដែលខួ្ៃទទួល
សលើ្ពើបបំារយោៃ់ែុល្ារ ($500,000) ្របុែុល សៅមលូលៃិធិទលូសៅ។ ចំ
ៃួៃទឹកបបាក់បបំារយោៃ់ែុល្ារ ($500,000) ៃឹងបតរូវបាៃដក្ំរលួជាសរៀ
ងរាល់ឆ្នំ សោយបបភាគមួយដែលដបងជា្ៃទេ្្សៃ៍នថ្ទំៃិញសបបើបបា្់ អនកប្
សរបីបា្់ទើបក រុងទំាងអ្់រប្់របរទំាងអ្់ (San Francisco-Oakland-
San Jose; 1982–84=100) ដែលសរៀបចំសោយការយិាល័យ្្ថិតិការគ្

(3) វទិយាសា្ថ ៃៃឹងរាប់បញ្ចលូលរាល់របាយការណ៍បបជំុបលូក្របុលទ្ធផល
នៃការសបាវះសឆ្ន ត ៃិងការបគ្ហា ញពើ្ម្ជិកបក រុមបបឹកសោ្ិបាលម្ន ក់ៗ 
្ំស�ងសបាវះសឆ្ន ត ៃិងពិៃិត្យស�ើងវញិសលើរាល់្កម្មភាព។

(h) ការសែញនថ្បបកួតបបដជង

(1) វទិយាសា្ថ ៃបតរូវ សលើកដលងដតម្ៃដចងសៅកនុងភាគសៃវះ ដែលបតរូវបគប់
បគងសោយតបមរូវការសែញនថ្ ដែលម្ៃការបបកួតបបដជងអៃុវត្តសៅសា
កលវទិយាល័យ California ែលូចម្ៃដចងកនុងជំពលូក 2.1 
(ចាប់សផ្តើមពើភាគ 10500) នៃភាគទើ 2 នៃដផនកសាធ្រណៈ 2 
សលខកលូែកិច្ច្ៃយា។

(2) ចំសោវះកិច្ច្ៃយាទំាងអ្់រប្់វទិយាសា្ថ ៃ ICOC បតរូវអៃុវត្តតាមៃើតិវ ិ
ធើដែលតបមរូវសោយ អនកចុវះបញ្ជើសោយជំពលូក 2.1 (ចាប់សផ្តើមពើភាគ 
10500) នៃភាគទើ2 នៃដផនកទើ 2 នៃបកមកិច្ច្ៃយា 
សាធ្រណៈទាក់ទងៃឹងកិច្ច្ៃយាដែលអៃុញ្្ញ តសោយសាកលវទិយាល័យ 
California ។

(3) តបមរូវការនៃភាគសៃវះមិៃបតរូវអៃុវត្តចំសោវះជំៃួយ ឬបបាក់កម្ចើដែលត្
រ លូវបាៃអៃុម័តសោយ ICOC ។

(4) សលើកដលងដតម្ៃដចងកនុងភាគសៃវះបកមកិច្ច្ៃយាសាធ្រណៈមិៃបតរូ
វអៃុវត្តចំសោវះកិច្ច្ៃយា ដែលអៃុញ្្ញ តសោយវទិយាសា្ថ ៃស�ើយ។

(i) ទំនា្់ផលបបសយាជៃ៍

(1) ចបាប់កំដណទបមង់ៃសយាបាយ ចំណងសជើង 9 (ចាប់សផ្តើមពើភាគ 
81000) នៃកលូែរោ្ឋ ្ិបាលបតរូវអៃុវត្ត ចំសោវះ វទិយាសា្ថ ៃ ៃិង ICOC 
សលើកដលងដតម្ៃដចងកនុងភាគសៃវះ ៃិងកនុងអៃុដផនក (ង) នៃភាគ 
125290.50 ។

(A) គា្ម ៃ្ម្ជិកណាម្ន ក់នៃ ICOC ៃឹងសធ្ើ ចលូលរមួកនុងការសធ្ើ 
ឬតាមមសធយាបាយណាមួយដែលពយាយាម សបបើ ឥទ្ធិពលតាមរយៈឋាៃៈ
ជាផ្លូវការរប្់ខួ្ៃ សលើការ្សបមចចិត្តសែើម ើ្អៃុម័ត ឬផ្តល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ 
បបាក់កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយាសៅៃិសយាជករប្់គាត់សទ 
បុ៉ដៃ្ត្ម្ជិកអាចចលូលរមួ កនុងការ្សបមចចិត្ត កនុងការអៃុម័ត 
ឬផ្តល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ បបាក់កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយាសៅ មិៃរកបបាក់ចំសណញ 
មួយ កនុងវិ្ ័យដតមួយជាមួយៃិសយាជករប្់គាត់។

(B) ្ម្ជិកនៃ ICOC អាចចលូលរមួកនុងការ្សបមចចិត្តកនុងការអៃុម័ត 
ឬផ្តល់បបាក់ឧបត្ថម្ភ បបាក់កម្ចើ ឬកិច្ច្ៃយាសៅឲ្យអងគាភាពមួយ្បម្ប់
សគាលបំណងនៃការបសាវបជាវ ទាក់ទងៃឹងជំងឺដែលពើ្ម្ជិកម្ន ក់ 
ឬ្ម្ជិករប្់គាត់ ភ្ាមៗ បគរួសាររងសបគាវះ ឬកនុងសនាវះ្ម្ជិកម្ៃ
ការចាប់អារម្មណ៍ កនុងនាមជាតំណាងអងគាការត្៊លូមតិជំងឺ។

(C) ការអៃុម័តបទោ្ឋ ៃ រមួទំា្ប៉ាុថន្តមិនកំណត់ចំទពាះថផនោរយុរេ្ធស្ស្
្តថផនោរគំនិត និ្ែវោិ្ស្វ្រាវ មិៃដមៃជាបបធ្ៃបទនៃការ្សបម
ចចិត្តសលើភាគសៃវះសទ។

(2) ស្វាកម្មកនុងនាមជា្ម្ជិកនៃ ICOC 
សោយ្ម្ជិកនៃមហាវទិយាល័យ ឬរែ្ឋបាលនៃបបព័ៃ្ធណាមួយ 
នៃសាកលវទិយាល័យ California ៃឹងមិៃបតរូវបាៃចាត់ទុកថ្មិៃបតរូវគាន  
មិៃប្បគាន កនុងទំនា្់ជាមួយ ឬមិៃសគារពតាមមុខគ្រ រប្់្ម្ជិក 
ICOC ជា្ម្ជិកនៃមហាវទិយាល័យ ឬបបព័ៃ្ធរែ្ឋបាលណាមួយនៃ 
សាកលវទិយាល័យ California សហើយៃឹងមិៃបណា្ត លឲ្យម្ៃវិ្ ្សមកា
លសោយ ្្័យបបវត្តិ នៃ ការយិាល័យដបបសៃវះស�ើយ។ 
ស្វាកម្មជា្ម្ជិករប្់ ICOC សោយអនកតំណាង 
ឬៃិសយាជិកនៃអងគាការគំាបទជំងឺ សា្ថ ប័ៃបសាវបជាវ ៃិងមិៃដ្ង្រក 
បបាក់ចំសណញ ឬអងគាភាពោណិជ្ជកម្មវទិយាសាប្្តជើវតិមិៃបតរូវបាៃចាត់
ទុកថ្មិៃ្ុើគាន  ភាពមិៃ្ុើគាន  ទំនា្់ជាមួយ 

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត



 អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ | 97

14
(3) ICOC ម្ៃ្ិទ្ធិអំណាចកនុងការអៃុម័តបទប្ញ្ញត្តិនានាសែើម ើ្អៃុវត្តអៃុ 
ដផនកសៃវះ។ ICOC ក៏ម្ៃ្ិទ្ធិអំណាចកនុងការដកដបបរ លូបមៃ្តដែលបាៃបញ្្ជ ក់
សៅកនុងកថ្ខណ្ឌ កថ្ខណ្ឌ  (A) ៃិង (B) នៃកថ្ខណ្ឌ  (2) 
តាមរយៈបទប្ញ្ញត្តិបប្ិៃសបើ ICOC កំណត់សោយអៃុសលាមតាមកថ្ខណ្ឌ  
(1) ដែលការដកដបបបតរូវបាៃតបមរូវសែើម ើ្ធ្នាការចំាបាច់ចំសោវះការបសាវបជាវ
ភាគសវជ្ជសាប្្ត ដែលរមួម្ៃការអ្ិវឌ្ឍការពយាបាល ៃិងការផ្តល់ការពយាបា
លយ៉ាងទលូលំទលូលាយែល់អនកជំងឺ មិៃបតរូវបាៃរារំាងសោយមិៃ្មសហតុផល 
ឬសែើម ើ្ធ្នាថ្រែ្ឋ California ម្ៃឱកា្ទទួលបាៃ 
អត្ថបបសយាជៃ៍ពើប៉ាតង់ ្ួយសារ ៃិងអាជាញា ប័ណ្ណដែលបាៃមក 
ពើការបសាវបជាវមលូលោ្ឋ ៃ ការអ្ិវឌ្ឍពយាបាល ៃិងការសាកល្ងពយាបាល។ 
ICOC បតរូវជលូៃែំណឹងែល់គណៈកម្មការសារសពើពៃ្ធ ៃិងសគាល 
ៃសយាបាយរប្់រែ្ធ្ភា 10 នថ្ងបបតិទិៃ មុៃសពលអៃុវត្ត្ិទ្ធិ 
អំណាចរប្់ខួ្ៃ សែើម ើ្សបាវះសឆ្ន តសលើការដកដបបរ លូបមៃ្តដែលបាៃបញ្្ជ ក់ 
សៅកនុងកថ្ខណ្ឌ រង (A) ៃិង (B) នៃកថ្ខណ្ឌ  (2) ។ 
ោរទធវរីវទិស្ធនកម្មទលរីអនុថផ្នកទនះ មិនរានបំណ្ប៉ាះពាល់�ល់អារាញា ធររាន
សមតថាកិច្វរិេយាស្ថា ន ក្នុ្ ោរថកថ្បបរេប្ញញាត្តិថ�លរានថច្ក្នុ្ អនុថផ្នកទោ
យអនុទលាមតាមកថ្ខណ្ឌ ទនះ ប៉ាុថន្តមិនកំណត់ចំទពាះ 
ោរថកថ្បណាមួយថ�លបានទករីតទ�រ្ី មុនោលបរទិចរ្េរាន្បសិរេ្ធភាពននោរ
ផ្តួចទផ្តរីមទធវរីវទិស្ធនកម្មទលរីអនុថផ្នកទនះ។
(k) ចំណលូ លចិត្ត្បម្ប់អនកផគាត់ផគាង់រែ្ឋ California

ICOC បតរូវបសងកើត្្តង់ោរសែើម ើ្ធ្នាថ្អនកទទួលការទិញទំៃិញ 
ៃិងស្វាកម្មពើអនកផគាត់ផគាង់រែ្ឋ California កនុងកំរតិដែលអាចសធ្ើសៅបាៃ
កនុងការខិតខំសោយសសា្ម វះបតង់សែើម ើ្្សបមចបាៃសគាលសៅសលើ្ពើ 50 
ភាគរយនៃការទិញដបបសៃវះពើអនកផគាត់ផគាង់រែ្ឋ California

(l) ត្មរូវោរគណទនយ្យភាពបថនថាម
ទ�រីម្រីធានាគណទនយ្យភាព និ្តរ្ាភាពយ៉ា ្តឹ្រ ឹ្ រមួទំា្រំេនាស់ផលប្
រទយជន៏យ៉ា ្តឹ្រ ឹ្  បរេោ្ឋ ន្ស្វ្រាវ 
និ្ោរពយាបាល្បកបទោយ្កមសរីលធម៌ និ្សវនកម្មហិរញញាវតថាុឯករា
ជ្យទរៀ្រាល់បួន ្្នំ ម្ត្ ICOC ្តរូវទធវរីបចុ្ប្ន្នភាព 
តាមោរសទ្មចចិត្តរបស់ខួ្ន ទលរីបរេោ្ឋ នទាក់រេ្នឹ្ 
រំេនាស់ផល្បទយជន៍ោរ្ស្វ្រាវ 
និ្ោរពយាបាល្បកបទោយ្កមសរីលធម៍ និ្ោរទធវរីសវន 
កម្មហិរញញាវតថាុឯករាជ្យ ទ�រីម្រីឲ្យ្សបទៅនឹ្ស្្ត ់ោរថ�លបានអនុម័តទោ
យបណ្ឌិ ត្យសភាវរិេយាស្្ស្តរាតិក្នុ្  ក្មិតថ�លស្្ត ់ោរទំា្ទនាះ្សប
នឹ្ត្មរូវោរថ�លរានថច្ក្នុ្ រ�្ឋធម្មនុញញា និ្លក្ខន្តិកៈថ�ល 
អនុវត្តចំទពាះវរិេយាស្ថា ន។
ភាគ. 11. ភាគទើ 125290.35 នៃកលូែ្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាព បតរូ
វបាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសែើម ើ្អាៃ៖

125290.35. ្្តង់ោរគណសៃយ្យភាពសវជ្ជសាប្្ត ៃិងវទិយាសាប្្ត
(a) បទោ្ឋ ៃសវជ្ជសាប្្ត
សែើម ើ្សចៀ្វាងការចម្ង ឬជសម្្វះសៅកនុងបទោ្ឋ ៃបសច្ចកសទ្្បម្ប់កា
របសាវបជាវវទិយាសាប្្ត ៃិងសវជ្ជសាប្្តជាមួយៃឹងកម្មវធិើរែ្ឋជំៃួ្វទិយាសា្ថ
ៃៃឹងបសងកើត្្តង់ោរវទិយាសាប្្ត ៃិងសវជ្ជសាប្្តផ្ទេ ល់ខួ្ៃសែើម ើ្អៃុវត្តការ
បតរួតពិៃិត្យជាក់លាក់ ៃិងសចតនានៃ្កម្មភាព សទាវះ បើជាមិៃម្ៃ 
អៃុដផន ក (b) នៃភាគ ភាគ 125300 ភាគ 125320, 125118, 
125118.5, 125119, 125119.3 ៃិង

125119.5  ឬចបាប់ ឬបទប្ញ្ញត្តិរែ្ឋនាបច្ចុប្ៃន 
ឬអនាគតដែលោក់ព័ៃ្ធៃឹងការ្ិកសោ 
ៃិងបសាវបជាវសកា្ិកាសែើមដែលរកីសាយ ឬសកា្ិកាសែើម 
ឬឱកា្បសាវបជាវ្ំខាៃ់ៗែនទសទៀត សលើកដលងភាគ 125315 ។ 
គណៈកម្មការ ការគ្រ ICOC ៃិងអនកទទួលជំៃួយរប្់ខួ្ៃបតរូវបគប់បគ

រនៃបក្ួងការគ្រ្ហរែ្ឋអាសមរកិ ៃិងសបាវះពុម្ពផសោយ្បម្ប់ដខតុលា ឆ្នំ  
2009 សហើយភាគយកដែលជា្ៃទេ្្សៃ៍ដែលបតរូវបាៃសបាវះពុម្ព្បម្ប់ដខ
ដែលអនកទទួលជំៃួយ ទទួលយកជំៃួយសៃវះ។ 
ស្រាប់រង្វ ន់ថ�លទធវរីទ�រ្ី ទៅ ឬទ្ោយនែងៃរេរី 5 ថខវចិ្ិោ ្្នំ  2020 ចំនួនរឹេ
ក្បាក់្បំារយពាន់�ុល្ារ ($500,000) នឹ្្តរូវថកត្មរូវរាទរៀ្រាល់ ្្នំ  ទោ
យ្បភាគរាទ្ចរីនថ�លរាភាគថប្ថ�លរាសនទែស្សន៍នែ្រំេនិញ អ្នកទ្បរី្បា
ស់រំេនិញក្នុ្ រេរី្ក រ្ ទំា្អស់ រំេនិញទំា្អស់ (San Francisco-Oakland-
San Jose; 1982–84 = 100) ថ�ល្តរូវបានទរៀបចំទោយោរយិល័យ
សថាិតិោរង្រនន្កសួ្ោរង្រសហរ�្ឋអាទមរកិ និ្ផ្សពវផសាយស្រាប់ 
ថខតុលា ្្នំ  2020 និ្ចំនួនថ�ល្តរូវបានទបាះពុម្ពស្រាប់ថខថ�លអ្នករេរួេ
លយល់្ពមរេរួេល។
(ii) បប្ិៃសបើបប្ពផ្តល់មលូលៃិធិសបរៅពើ CIRM 
បាៃចលូលរមួចំដណកសោយផ្ទេ ល់ែល់ការបសងកើតការនចនបបឌិត ឬ បសច្ចកវិ
ទយាសនាវះការវលិបត�ប់សៅមលូលៃិធិទលូសៅបតរូវបាៃគណនាែលូចខាងសបកាម៖ 
ចំៃួៃទឹកបបាក់នៃការផ្តល់មលូលៃិធិ CIRM ្បម្ប់ការបសងកើត ឬបសច្ចកវិ
ទយាសៃវះបតរូវដបងដចកសោយថវកិា ្របុដែលផ្តល់សោយបប្ពទំាងអ្់ 
សហើយបបភាគសនាវះបតរូវគុណៃឹង 25 ។ សលខសនាវះគឺជាភាគរយសោយសា
រមលូលៃិធិទលូសៅ។

(B) (i) អនកទទួលដែលសធ្ើោណិជ្ជកម្មសោយខួ្ៃឯងៃលូវផលិតផលដែលបា
ៃមកពើការបសងកើតថ្មើ ឬបសច្ចកវទិយាដែលបាៃមកពើការបសាវបជាវដែលផ្តល់សោ
យមលូលៃិធិ CIRM ៃឹងបង់ចំៃួៃទឹកបបាក់ សៅមលូលៃិធិទលូសៅស្្មើៃឹងបើែងនៃ
ចំៃួៃ្របុរប្់ជំៃួយ CIRM ឬជំៃួយដែលបាៃទទួលសោយ អនកទទួលជំ
ៃួយកនុងការគំាបទែល់ការបសាវបជាវដែលបាៃចលូលរមួចំដណកកនុងការបសងកើតផ
លិតផល។ អបតានៃការ្ងបតលប់រប្់្ួយសារអាករ គឺម្ៃអបតា 3 ភា
គរយនៃបបាក់ចំណលូ ល្ុទ្ធបបចំាឆ្នំ ដែលទទួលបាៃពើអនកទទួលបបាក់ពើផលិត
ផល។

(ii) បដៃ្ថមសលើការទលូទាត់តាមបបការ (i) 
ជាសលើកែំបលូងដែលបបាក់ចំណលូ លោណិជ្ជកម្្ម ុទ្ធរកបាៃសោយអនកទទួ
លបាៃពើផលិតផលសលើ្ពើពើររយហា្ិបលាៃែុល្ារអាសមរកិ 
($250,000,000) កនុងឆ្នំ បបតិទិៃ អនកទទួលជំៃួយបតរូវបង់បបាក់ម្តង
សៅមលូលៃិធិទលូសៅដែលស្្មើៃឹងបើែងនៃចំៃួៃទឹកបបាក់្របុរប្់ជំៃួយ 
ឬជំៃួយផ្តល់ជលូៃសោយ CIRM ែល់អនកផ្តល់ជំៃួយកនុងការគំា បទែល់
ការបសាវបជាវដែលបាៃរមួចំដណកែល់ការបសងកើតផលិតផល។

(iii) បដៃ្ថមសលើការបង់បបាក់ដែលបាៃតបមរូវសោយបបការ (i) ៃិង (ii) 
ជាសលើកែំបលូងដែលបបាក់ចំណលូ លោណិជ្ជកម្្ម ុទ្ធរកបាៃសោយអនកទទួ
លបាៃពើផលិតផលសលើ្ពើបបំារយលាៃែុល្ារអាសមរកិ 
($500,000000) កនុងឆ្នំ បបតិទិៃ អនកទទួលជំៃួយបតរូវបង់បបាក់ម្តង,
សៅមលូលៃិធិទលូសៅដែលស្្មើៃឹងបើែងនៃចំៃួៃទឹកបបាក់្របុរប្់ជំៃួយ 
ឬជំៃួយផ្តល់ជលូៃសោយ CIRM ែល់អនកផ្តល់ជំៃួយកនុងការគំា បទែល់
ការបសាវបជាវដែលបាៃរមួចំដណកែល់ការបសងកើតផលិតផល។

(iv) បដៃ្ថមសលើការបង់បបាក់ដែលបាៃតបមរូវសោយបបការ (i) (ii) ៃិង (iii) 
ជាសលើកែំបលូងដែលបបាក់ចំណលូ លោណិជ្ជកម្្ម ុទ្ធរកបាៃសោយអនកទទួល
បាៃពើផលិតផលស្្មើ ឬសលើ្ពើបបំារយលាៃែុល្ារអាសមរកិ 
($500,000,000) កនុងមួយឆ្នំ បបតិទិៃអនកទទួលបបាក់បតរូវបង់មលូ
លៃិធិទលូសៅ 1 ភាគរយ បបចំាឆ្នំ នៃបបាក់ចំសណញោណិជ្ជកម្្ម ុទ្ធសលើ្
ពើបបំារយលាៃែុល្ារអាសមរកិ ($500,000,000) ្បម្ប់ប៉ាតង់ណាដែ
លទាក់ទងៃឹងការបសងកើតថ្មើ ឬបសច្ចកវទិយាបប្ិៃសបើអនកទទួលបាៃប៉ាតង់កា
រនចនបបឌិត ឬបសច្ចកវទិយារប្់ខួ្ៃសហើយបាៃទទួលជំៃួយផ្តល់ជលូៃសោយ 
CIRM ឬជំៃួយដែលម្ៃចំៃួៃសបចើៃជាងបបំាលាៃែុល្ារ 
($5,000,000) សែើម ើ្គំាបទែល់ការបសាវបជាវដែលបាៃរមួចំដណកែល់
ការបសងកើតផលិតផល។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(8) បរេោ្ឋ នទវជ្ជស្្ស្តស្រាប់ោរពយាបាល និ្ោរ្ស្វ្រាវតាមពូជ

ស្្ត ់ោរស្រាប់ោរ្ស្វ្រាវទាក់រេ្នឹ្ោរពយាបាលទវជ្ជស្្ស្តតាមពូ
ជថ�លទយ្ទៅតាមោរវនិិច្័យរបស់ ICOC ថផអែកទលរីស្្ត ់ោរថ�ល្តរូវ
បានអនុម័តទោយបណ្ឌិ ត្យសភាវរិេយាស្្ស្តរាតិ។

ភាគ. 12. ភាគ 125290.40 នៃបកម្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាព បតរូវ
បាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសែើម ើ្អាៃ៖

125290.40. មុខគ្រ ICOC

ICOC បតរូវបំសពញមុខគ្រែលូចខាងសបកាម៖

(a) បតរួតពិៃិត្យបបតិបត្តិការរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(b) សរៀបចំដផៃការបសាវបជាវដផៃការយុទ្ធសាប្្តរយៈសពលដវង 
ៃិងបបចំាឆ្នំ  ៃិងដផៃការហិរញ្ញវត្ថុ្បម្ប់វទិយាសា្ថ ៃ។

(c) សធ្ើការ្សបមចចិត្តចុងសបកាយសលើ្្តង់ោរបសាវបជាវ 
ៃិងការផ្តល់រគ្្ៃ់សៅរែ្ឋ California ឆ្្ោត់ោរ្ស្វ្រាវ 
និ្ោរអភិវឌ្ឍោរពយាបាល និ្វសិ្លគមននោរថចកចាយ 
ចាប់ពរីោរ្ស្វ្រាវរបកគំទហរីញទោសិោទ�រីម  និ្ោរអភិវឌ្ឍ�ំបូ្រហូ
ត�ល់ោរស្កល្្ពយាបាល និ្ោរផ្តល់ោរពយាបាល។

(d) ធ្នាបាៃៃលូវការបញ្ចប់ៃលូវការសធ្ើ្វៃកម្មហិរញ្ញវត្ថុបបចំាឆ្នំ រប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(e) សចញរបាយការណ៍ជាសាធ្រណៈ្្តើពើ្កម្មភាពរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(f) បសងកើត អភិវឌ្ឍន៍ និ្អនុវត្តកម្មវធិរីនានាទ�រីម្រីទលរីកកម្ពស់លរេ្ធភាពរេ
រួេលបានោរពយាបាល និ្ពយាបាលទោសិោថ�លរានតំនលសម 
រម្យតាមរយៈមនទែរីរទពរេ្យរ�្ឋ និ្គ្រីនិក និ្បទ្ករីតទ�រ្ី នូវទោលោរណ៍ ទា
ក់ទងៃឹងកម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ដែលបាៃមកពើការបសាវបជាវ 
ផ្តល់មលូលៃិធិសោយវទិយាសា្ថ ៃសៃវះ។

(g) បទ ក្រីត និ្្តរួតពិនិត្យវរិេយាស្ថា ន្ស្វ្រាវ ោរអភិវឌ្ឍោរពយាបាល 
និ្កម្មវធិរីផ្តល់ោរពយាបាល រមួបញ្ូល ប៉ាុថន្តមិនរានកំណត់ 
គ្រីនិកទោសិោអាល់ហ្វ ថសទែម និ្មជ្ឈមណ្ឌ លថែទំាសហគមន៍ននឧត្តមភាព 
បណ្តុ ះបណា្ត ល និ្អាហ្របូករណ៍ និ្កម្មវធិរីមនទែរីរពិទស្ធន៍្ស្វ្រាវរមួ។

(h) បទ្ករីត និ្ឃំ្្ទមរីលោរអភិវឌ្ឍទោលនទយបាយ និ្កម្មវធិរីទ�រីម្រីជួ
យទធវរីឲ្យោរពិនិត្យ និ្ោរពយាបាលថ�លទករីតទ�រ្ី ពរីោរ្ស្វ្រាវថ�លផ្ត
ល់មូលនិធិទោយវរិេយាស្ថា នអាចរកបាន និ្រានតំនលសមរម្យស្រាប់អ្ន
កជំ្ឺរ�្ឋ California តាមរយៈោរចូលរមួរាមួយអ្នកផ្តល់ 
ទសវាថែទំាសុខភាព ស្ថា ប័ន្ស្វ្រាវ និ្ពយាបាលជំ្ឺ អាជរីវកម្ម 
ភា្ន ក់ង្ររោ្ឋ ភិបាល សប្រុសជន មូលនិធិ និ្្ក រមតសូ៊មតិអ្នកជំ្ឺ និ្ផ្
ថអកទលរីោរថណនំាថ�លទធវរីទ�រ្ី ្ក រមោរង្រ ននោរពយាបាល និ្ថ្្នំ ពយា
បាល្បកបទោយភាពង្យ្សរួល និ្រានតនម្សមរម្យ។

(g) (i) បសងកើតចបាប់ ៃិងសគាលការណ៍ដណនំា្បម្ប់បបតិបត្តិការរប្់ 
ICOC ៃិងបក រុមការគ្រ។

(h) (j) អៃុវត្តរាល់្កម្មភាពចំាបាច់ ឬចំាបាច់កនុងការអៃុវត្តអំណាច
្ិទ្ធិអំណាច ៃិងយុតា្ត ធិការរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(j) (k)  សបជើ្សរ ី្ ្ម្ជិកនៃបក រុមការគ្រ។

(j) (l) អៃុម័ត ដកដបប ៃិងលុបសចាលចបាប់ ៃិងបទបញ្ញត្តិនានាសែើម ើ្អៃុវត្ត
សគាលបំណង ៃិងបទប្ញ្ញត្តិនានានៃជំពលូកសៃវះ ៃិងសែើម ើ្បគប់បគងៃើតិវធិើរប្់ 
ICOC ។ សលើកដលងដតម្ៃដចងកនុងអៃុដផនក (k) (m) បទបញ្្ជ  
ៃិងបទប្ញ្ញត្តិទំាងសៃវះ បតរូ វអៃុម័តប្បតាម Administrative Procedure 
Act (កលូែ រោ្ឋ  ្ិបាល ចំណងសជើង 2 ដផនកទើ 3 ដផនកទើ 1 ជំពលូក 4.5 3.5 
ភាគ 11371 11340 សហើយ ែំសណើ រការ សបកាយ មក) ។

ងសោយបទប្ញ្ញត្តិនៃ្កម្មភាពសៃវះ កនុងការបសងកើត្្តង់ោរការផ្តល់ជំ
ៃួយ ៃិងការអៃុវត្តៃ៍ជំៃួយដែលទទួលបាៃប្បតាម្កម្មភាពសៃវះ។

(b) ICOC បតរូវបសងកើត្្តង់ោរែលូចខាងសបកាម៖

(1) ការបពមសបពៀងព័ត៌ម្ៃ

្្តង់ោរ្បម្ប់ការទទួលបាៃការបពមសបពៀងដែលបាៃជលូៃែំណឹងពើអនក
ផ្តល់ជំៃួយបសាវបជាវ អនកជំងឺ ឬអនកចលូលរមួដែលជាទលូសៅបតរូវដផ្អកសលើ្្ត
ង់ោរដែលបាៃកំណត់សៅនថ្ងទើ 1 ដខមករា ឆ្នំ  2003 ្បម្ប់ការបសា
វបជាវទំាងអ្់ដែលផ្តល់មលូលៃិធិសោយវទិយាសា្ថ ៃ្ុខភាពជាតិ 
ជាមួយៃឹងការដកដបបសែើម ើ្ ្បមបខួ្ៃសៅៃឹងសប្កកម្ម 
ៃិងសគាលបំណងរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(2) ការបគប់បគងសលើការបសាវបជាវដែលទាក់ទងៃឹងមៃុ្្ស

្្តង់ោរ្បម្ប់ការពិៃិត្យស�ើងវញិនៃការបសាវបជាវទាក់ទងៃឹងបបធ្ៃ
បទមៃុ្្សដែលែំបលូងស�ើយជាទលូសៅបតរូវដផ្អកសលើ្្តង់ោរបក រុមបបឹកសោ្ិបា
លបតរួតពិៃិត្យសា្ថ ប័ៃដែលបបកា្សោយវទិយាសា្ថ ៃ្ុខភាពជាតិ 
ៃិងចលូល ជាធរម្ៃសៅនថ្ងទើ 1 ដខមករា ឆ្នំ  2003 
ជាមួយៃឹងការដកដបបសែើម ើ្្បមបខួ្ៃសៅៃឹងសប្កកម្ម 
ៃិងសគាលបំណងរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(3) ការហាមឃាត់សលើ្ំណង

បទោ្ឋ ៃហាមឃាត់ការផ្តល់្ំណងែល់ម្្ច ្់ជំៃួយបសាវបជាវ 
ឬអនកចលូលរមួ ខណៈសពលដែលអៃុញ្្ញ តឲ្យម្ៃ 
ការទលូទាត់្ំណងនៃការចំណាយ។

(4) ោររូេទាត់សំណ្ថ�លបានអនុញ្ញា ត
ស្្ ់ោរថ�លអនុញ្ញា តឲ្យរានោររូេទាត់សំណ្ស្រាប់ោរចំណាយថ�ល
រមួបញ្ូលប៉ាុថន្តមិនរានកំណត់ ចំទពាះោរចំណាយភាគទវជ្ជស្្ស្ត 
និ្កថន្្ស្្ន ក់ទៅអាហ្រ និ្ោរចំណាយស្រាប់ោរទធវរី�ំទណរី រស្រាប់ 
អ្នកចូលរមួ្ស្វ្រាវ និ្អ្នកថែទំាទ�រីម្រីធានាបាននូវោរទ្បរី្បាស់មុខង្រ
ទតសស្្កល្្ពយាបាលជំ្ឺ។ ស្រាប់ទោលបំណ្ននកថ្ខណ្ឌ ទនះ 
“អ្នកថែទំា” រមួរានសរាជិក្គរួស្រ មិត្តភក្តិ និ្ អ្នកថែទំាអាជរីពថ�ល 
ផ្តល់ោរោំ្រេ។
(4) (5) ចបាប់ឯកជៃភាពរប្់អនកជំងឺ

បទោ្ឋ ៃសែើម ើ្ធ្នាការអៃុសលាមតាមចបាប់ភាពឯកជៃរប្់អនកជំងឺរែ្ឋ 
ៃិង្ហព័ៃ្ធ។

(5) (6) ដែៃកំណត់សលើការទលូទាត់្បម្ប់សកា្ិកា

កបមិតកំណត់នៃការបង់បបាក់្បម្ប់ការទិញសកា្ិកាសែើម 
ឬដខ្សសកា្ិកាសែើម សែើម ើ្ទលូទាត់បបាក់ ្មរម្យ្បម្ប់ការែកយកសចញ 
ការែំសណើ រ ការការរកសោទុក ការដថរកសោ ការបតរួតពិៃិត្យគុណភាព 
ការរកសោទុកការប្តលូរតំរង ឬការផសោ ំឬ នថ្ ្បតិបតិ្ តាមចបាប់ 
ស្ចក្តើ្សបមចនថ្សែើម ឬការចំណាយរែ្ឋបាលសផ្សងសទៀតដែលទាក់ទង
ៃឹង ៃើតិវធិើសវជ្ជសាប្្តទំាងសៃវះ ៃិងជាពិស្្រមួទំាង 
ការបង់បបាក់ដែលបតរូវការ្បម្ប់បសច្ចកវទិយាសវជ្ជសាប្្ត ឬវទិយាសាប្្ត 
ផលិតផល ឬែំសណើ រការ្បម្ប់ បបាក់្ួយសារ ប៉ាតង់ ឬនថ្អាជាញា ប័ណ្ណ 
ឬនថ្ឈនលួអាជាញា ប័ណ្ណ ឬនថ្សែើមសផ្សងសទៀត្បម្ប់កម្្ម ិទ្ធិបញ្្ញ ។

(6) (7) ដែៃកំណត់សពលសវលា្បម្ប់ការទទួលសកា្ិកា

បទោ្ឋ ៃកំណត់ដែៃកំណត់សលើសពលសវលាដែលសកា្ិកាអាចបតរូវបាៃែ
កប្ង់សចញពើប្្្់្្តលូ្ុើ្ ដែលែំបលូងៃឹងបតរូវម្ៃ 8 ទ�រ្ី ទៅ 12 ថ្
នងបនាទេ ប់ពើការចាប់សផ្តើមដបងដចកសកា្ិកា 
សោយមិៃរាប់សពលប្្្់្្តលូ្ុើ្ ៃិង/ ឬសកា្ិកាបតរូវបាៃរកសោទុកកក។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(1) វទិយាសា្ថ ៃអាចបដឹងៃិងបតរូវបាៃសគបដឹង។

(2) សោយដផ្អកសលើ្្តង់ោរ ICOC វទិយាសា្ថ ៃធ្នាមិៃឲ្យម្ៃការខលូចខាត 
ឬធ្នាៃិងមិៃបសណាដ យឲ្យ វទិយាសា្ថ ៃរងការប៉វះោល់ ៃិង 
ការបាត់បង់ណាមួយការទាមទារ ការខលូចខាត ការចំណាយ ឬ ការទទួល 
ខុ្បតរូវរមួម្ៃនថ្ស្វា សមធ្វ ីដែលសកើតស�ើងសោយសារការបសាវបជាវ 
ដែលបាៃសធ្ើស�ើងសោយអនកទទួលមលូលៃិធិ 
ប្បសៅតាមជំៃួយឥត្ំណងសហើយ /ឬ អនកទទួលមលូលៃិធិបតរូវោក់សឈា្ម វះ 
វទិយាសា្ថ ៃជាការធ្នាបដៃ្ថម ៃិង ោក់ឯកសារធ្នារា៉ាប់រងផងដែរ។

(3) អាប្័យសោយលក្ណៈវទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត ៃិង 
បសច្ចកសទ្នៃបញ្ហា  ដែលកំពុងបបឈម ចំសោវះ ICOC ៃិងភាគ 
11042 នៃបកមរប្់រោ្ឋ ្ិបាលវទិយាសា្ថ ៃបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តឲ្យម្ៃបក រុ
មបបឹកសោ ខាងសបរៅ សៅសពល ICOC កំណត់ថ្វទិយាសា្ថ ៃបតរូវការស្វាក
ម្មជំនាញ ដែលមិៃផដល់ឲ្យសោយ ការយិាល័យអគគាសមធ្វ។ី

(4) វទិយាសា្ថ ៃអាចចុវះកិច្ច្ៃយា ឬម្ៃកាតព្កិច្ចដែលបតរូវបាៃអៃុញ្
ញាត ឬបបគល់្ិទ្ធិសោយចបាប់។

(b) បុគគាលិក

(1) ICOC ពើមួយសពលសៅមួយសពល បតរូវកំណត់អំពើចំៃួៃបុគគាលិក្របុ 
ដែលម្ៃការបបគល់្ិទ្ធិ ្បម្ប់សធ្ើការឲ្យវទិយាសា្ថ ៃ 
ថ�លចំនួនទនាះមិន្តរូវទលរីសពរី 70 នាក់ទរេ (ទស្មរីនឹ្ បុគ្លិកទពញទរា៉ា ្)
សោយមិៃរាប់បញ្ចលូល្ម្ជិកនៃបក រុមការគ្រ ៃិង្ម្ជិក របស់ ICOC ដែ
លមិៃបតរូវបាៃចាត់ទុកជាបុគគាលិករប្់វទិយាសា្ថ ៃនិ្មិនរាប់បញ្ូលរហូត�
ល់បុគ្លិកវរិេយាស្ថា ន បថនថាមរហូត�ល់ 15 នាក់ 
(ទស្មរីនឹ្បុគ្លិកទពញទរា៉ា ្) ទ�រីម្រីោំ្រេ�ល់ោរបទ ក្រីតទោលនទយបាយ 
និ្កម្មវធិរី ទ�រីម្រីជួយទធវរីោរពយាបាលថ�លទករីតរាន ទៅទពល្ស្វ្រាវទ្ោម 
មូលនិធិវរិេយាស្ថា នថ�លអាចទ្បរី្បាស់បាន និ្ថ�លរានតនម្សមរម្យស្រា
ប់ពលរ�្ឋ California ។ ែវោិទលរីបុគ្លិកមិន្តរូវទ្បរី្បាស់ទលរីបុគ្លិក 
ថ�លរេរួេលមូលនិធិតាម្បភពទផ្ស្ទរេៀត ទ្រៅពរី �ំទណរី រោរប័ណណបំណុល 
ឬ មូលនិធិរូេទៅទរេ។ ICOC បតរូវសបជើ្សរ ី្ បបធ្ៃអៃុបបធ្ៃ ៃិងនាយក
ដែលបតរូវសបបើបបា្់រាល់អំណាច ដែលបាៃបបគល់ សៅ ពួកសគសោយ ICOC 
។ មុខគ្រខាងសបកាមសៃវះអៃុវត្តសៅសលើបបធ្ៃ អៃុបបធ្ៃ ៃិង នាយក៖

(A) ភារកិច្ចទទួលខុ្បតរូវចម្ងរប្់បបធ្ៃ គឺបតរូវបគប់បគងរសបៀបវារៈ 
ICOC ៃិង លំហលូរ ការគ្ររមួម្ៃការវាយតនម្ ៃិងការអៃុម័តទំាងអ្់
រប្់បក រុមការគ្រ មលូលៃិធិ បបាក់កម្ចើ អគារ ៃិង 
ការវាយតនម្សលើ្្តង់ោរ វទិយាសាប្្ត ៃិងសវជ្ជសាប្្ត 
ៃិងបតរូវពិៃិត្យសមើលរាល់របាយការណ៍ បបចំាឆ្នំ  ៃិងលក្ខណ្ឌ តបមរូវគ
ណសៃយ្យភាពសាធ្រណៈ បតរូវបគប់បគងៃិងបសងកើៃបប្ិទ្ធភាពដផៃការ 
ហិរញ្ញប្ទាៃ ប័ណ្ណបំណុលៃិងដផៃការ លំហលូរសាច់បបាក់ 
មលូលៃិធិរប្់ វទិយាសា្ថ ៃបតរូវសធ្ើ ទំនាក់ទំៃងជាមួយរែ្ឋ្ភា 
California ្ម្ជ្ហរែ្ឋអាសមរកិ បបព័ៃ្ធ្ុខភាពរែ្ឋ California 
ៃិង សាធ្រជៃ California; បតរូវបសងកើៃបប្ិទ្ធភាពរាល់ឱកា្ 
សលើកកម្ព្់ តនម្ ហិរញ្ញវត្ថុទំាងអ្់្បម្ប់ វទិយាសា្ថ ៃ 
រាអារេិ៍រមួរានោរបទ្ករីតោរផូ្រផ្្ ឬមូលនិធិបថនថាមតាមរយៈោរសហោ
ររាមួយរ�្ឋ ទផ្ស្ទរេៀត ្បទរេសទផ្ស្ទរេៀត ថ�ន�រីទផ្ស្ទរេៀត 
ឬស្ថា ប័នទផ្ស្ទរេៀត ៃិងបតរូវែឹកនំាការចរចា ្បម្ប់កិច្ចបពមសបពៀង 
បទព្យ កម្្ម ិទ្ធ បញ្្ញ  សគាលៃសយាបាយ ៃិង លក្ខណ្ឌ នៃកិច្ច្ៃយា។ 
បបធ្ៃក៏បតរូវ បសបមើជា្ម្ជិកនៃបក រុមការគ្រ លរេ្ធភា ព 
រេរួេលបានោរពយាបាល និ្ តនម្ សមរម្យ បក រុមការគ្រ 
្្តង់ោរគណសៃយ្យភាពវទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ៃិង បក រុមការគ្រ្្
រាវបជាវវទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ៃិងជា្ម្ជិកពើការយិាល័យ ្ម្
រាប់បក រុមការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត។ 

(k) (m) សទាវះបើជាមិៃម្ៃចបាប់ៃើតិវធិើរែ្ឋបាល (APA) 
ៃិងសែើម ើ្្បមរួលែល់ ការចាប់សផ្តើម នៃការបសាវបជាវភ្ាមៗដែលម្ៃដច
ងកនុងជំពលូកសៃវះ ICOC អាចទទួលយកបទប្ញ្ញត្តិបសណា្ត វះអា្ៃន សោ
យគា្ម ៃការអៃុសលាមតាមៃើតិវធិើដែលម្ៃដចងសៅកនុង APA។ បទប្ញ្ញ
ត្តិបសណា្ត វះអា្ៃនៃឹងសៅដតម្ៃបប្ិទ្ធិភាព្បម្ប់ 270 
នថ្ងសលើកដលងដតម្ៃ ការជំៃួ្សោយវធិ្ៃមុៃដែលអៃុសលាមតាម 
APA។ ស្រាប់ទោលបំណ្ននអនុថផ្នក (l) ោរទស្នរីសំុ 
ពាក្យទស្នរីសំុោរ្បោសកម្មវធិរី និ្ទសចក្តរីជូន�ំណឹ្អំពរី រង្វ ន់មិន្តរូវចា
ត់រុេករាបរេបញញាត្តិទ�រីយ។
(l) (n) ស្នើ្ំុការសចញប័ណ្ណ កម្ចើពើគណៈកម្មការ 
បសាវបជាវសកា្ិកាសែើមរែ្ឋ California ៃិងគណៈកម្្ម ការហិរញ្ញវត្ថុ 
ៃិងពយាបាល ៃិងបបាក់កម្ចើពើបក រុមបបឹកសោវៃិិសយាគបបាក់រមួ ។

(m) (o) សរៀងរាល់ឆ្នំ អាចដក្បមរួលកម្មវធិើហិរញ្ញប្ទាៃ 
ៃិងហិរញ្ញវត្ថុរប្់ខួ្ៃ សែើម ើ្បសងកើៃបប្ិទ្ធភាព្មត្ថភាពរប្់វទិយា្្
ថ្ៃ សែើម ើ្្សបមចសគាលសៅ្កម្មភាពរប្់ខួ្ៃ 
បបាក់ចំណលូ លវជិ្ជម្ៃ្បម្ប់រែ្ឋ California កនុងកំ�ុងសពលបបតិបត្តិ
ការបបំាឆ្នំ ែំបលូងរប្់ខួ្ៃ សោយមិៃសធ្ើឲ្យអៃ្តរាយែល់វឌ្ឍៃភាពនៃកម្មវ ិ
ធើបសាវបជាវភាគសវជ្ជសាប្្ត ៃិងវទិយាសាប្្្ត នលូលរប្់ខួ្ៃ។

(n) (p) សទាវះបើជាម្ៃភាគ 11005 នៃបកម រោ្ឋ  ្ិបាល 
ទទួលយកបបាក់ចំណលូ លបដៃ្ថម ៃិងបទព្យ្ម្ត្តិពិត ៃិងបទព្យ្ម្ត្តិផ្ទេ
ល់ខួ្ៃក៏សោយ បុ៉ដៃ្តមិៃម្ៃកំណត់ចំសោវះ អំសណាយ ្ួយសារអាករ 
ការបបាក់ ៃិងភាព្មប្បដែលអាចបតរូវបាៃសបបើសែើម ើ្បដៃ្ថមមលូលៃិធិ
ជំៃួយការបសាវបជាវបបចំាឆ្នំ  ៃិងបបតិបត្តិការរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។

(o) សបកាមការដណនំារប្់ ICOC វទិយាសា្ថ ៃៃឹងបសងកើតដផៃការសផទេរតំ
ដណងបៃ្តសោវះបសាយការផ្្្់ប្តលូរ ថ្ន ក់ែឹកនំា នៃវទិយាសា្ថ ៃ ៃិង ICOC 
បាៃសរៀបចំស�ើងសែើម ើ្កាត់បៃ្ថយការរខំាៃ ៃិងផលប៉វះោល់អវជិ្ជម្ៃ 
ែល់្កម្មភាពរប្់វទិយាសា្ថ ៃ។ 
ចបាប់ចម្ងនៃដផៃការសផទេរតំដណងបៃ្តបតរូវសផញាើសៅរោ្ធ ្ិបាល 
អនកបតរួតពិៃិត្យ ៃិងរែ្ធ្ភាកនុងរយៈសពល 30 នថ្ងបនាទេ ប់ពើការបញ្ចប់។ 
ដផៃការសផទេរតំដណងគួរដតរមួបញ្ចលូល បុ៉ដៃ្តមិៃបតរូវបាៃកំណត់ចំសោវះ៖

(1) ការវាយតនម្អំពើតបមរូវការរប្់អនកែឹកនំាមុៃសពលចាប់សផ្តើមដ្ង្រក។

(2) ស្ចកដើ្សង្បអំពើៃើតិវធិើ្នងតំដណង។

(3) យុទ្ធសាប្្ត សែើម ើ្ ធ្នា ៃលូវ ការ សផទេរ ចំសណវះែឹង សោយ 
សជាគជ័យ។

(q) អា្ស័យទលរីោររតឹបន្តឹ្ ថ�លបានកំណត់ទៅក្នុ្ រា្តាទនះ 
្តរូវបទ្ករីតស្្ត ់ោររំេនាស់ ផល្បទយជន៍ និ្តាមោរវនិិច្័យរបស់ខួ្ន ត្
រវូពិទ្ោះទយបល់រាមួយបណ្ឌិ តសភារាតិនន វរិេយាស្្ស្ត 
និ្្ក រមោរង្រស្្ត ់ោរ គណទនយ្យភាពថផ្នកវរិេយាស្្ស្ត និ្ 
ទវជ្ជស្្ស្តស្រាប់ោរ ពិចារណាទលរីោរផ្ល់មូលនិធិ 
អា្ស័យទលរីោរអនុវត្តលអែបំផុត ថ�លបានបទ្ករីតទោយបណ្ឌិ តសភារាតិ 
ននវរិេយាស្្ស្ត ទ�រីម្រីបង្ក ររំេនាស់ផល្បទយជន៍ទៅក្នុ្ ោរផ្ល់មូលនិធិ
្ស្វ្រាវ និ្ទធវរីបចុ្ប្ន្នភាព ស្្ត ់ោរក្នុ្ រយៈទពលតិចរា្បួន ្្នំ ម្្ 
តាមោរវនិិច្័យរបស់ ICOC ថ�លរារូេទៅ្សបតាម ស្្ត ់ោរ  ថ�លអនុ
ម័តទោយបណ្ឌិ តសភារាតិននវរិេយាស្្ស្ត ្សបតាមលក្ខខណ្ឌ ត្មរូវរប
ស់រ�្ឋធម្មនុញញា និ្ លក្ខន្តិកៈថ�លអនុវត្តចំទពាះ វរិេយាស្ថា នទនះ។
ភាគ 13. ភាគ 125290.45 នៃបកម្ុខភាពៃិង្ុវត្ថិភាព 
បតរូវបាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសៅជា៖

125290.45. បបតិបត្តិការ ICOC

(a) វធិ្ៃការផ្លូវចបាប់ៃិងការទទួលខុ្បតរូវ

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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125290.50. បក រុមការគ្រ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត—ទលូសៅ

(a) វទិយាសា្ថ ៃបតរូវម្ៃៃិងបាៃបសងកើតបក រុមការគ្របើសៅបួៃបក រុម សោយ
ដ�កពើគាន ្បម្ប់សផនកវទិយាសាប្្តៃិងសវជ្ជសាប្្ត   ែលូចខាងសបកាម៖

(1) បក រុម ការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត។

(2) បក រុមការគ្រ្្តង់ោរគណសៃយ្យភាពទយាសាប្្តសវជ្ជសាប្្ត។

(3) បក រុម ការគ្រអគារបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត។

(4) ្ក រមោរង្រ លរេ្ធភាព រេរួេលបានោរពយាបាល និ្ តនម្ សមរម្យ។
(b) ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ

(1) ការ ដតងតំាង ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត 
បតរូវ សធ្ើស�ើង សោយ ្ំស�ង សឆ្ន ត ភាគសបចើៃ នៃ កលូរ ៉ាមុ រប្់ ICOC 
កនុង រយៈសពល 30 នថ្ង សបកាយ ពើការសបាវះសឆ្ន ត ដតងតំាង ្ម្ជិក 
ICOC ែំបលូង។ អាណ្ណត្តិ រប្់ ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ គឺ បបំាមួយ ឆ្នំ  
សលើកដលងដតថ្ សបកាយ សពល រយៈសពលបបំាមួយ ឆ្នំ ែំបលូង អាណ្ណត្តិ 
រប្់ ្ម្ជិក ៃឹង បតរូវ កំណត់ ជា ែំណាក់ៗ សែើម ើ្ ឲ្យ ្ម្ជិក 
មួយ ភាគបើបតរូវ បាៃ សបជើ្តំាង ្បម្ប់ អាណ្ណត្តិ ដែល ផុត កំណត់ 
កនុង រយៈសពល ពើរឆ្នំ  បនាទេ ប់ សហើយមួយ ភាគបើ នៃ ្ម្ជិកបតរូវ បាៃ 
សបជើ្តំាង ្បម្ប់ អាណ្ណត្តិ ដែល ផុត កំណត់ កនុង រយៈសពល បួៃឆ្នំ  
សបកាយ សហើយ ្ម្ជិក មួយ ភាគបើ សទៀត បតរូវ សបជើ្តំាង ្បម្ប់ 
អាណ្ណត្តិ ដែល ផុត កំណត់ សៅ រយៈសពល បបំាមួយ ឆ្នំ  សបកាយសទៀត។ 
អាណ្ណត្តិ សបកាយៗ សទៀត ម្ៃ រយៈសពល បបំា មួយ ឆ្នំ ។ ្ម្ជិក បក រុម 
ការគ្រ អាច បសបមើការ យ៉ាងសបចើៃ បតឹម ពើរ អាណ្ណិ ត ជាប់គាន ្បសិនទបរី 
ICOC ទបាះទ ្្ន ត ោំ្រេ ទោយ រាន សំទ�្ ពរីរភាគបរី នន កូរ ៉ាមុ ក្នុ្ ោរ 
ថត្តំា្ទ�រ្ី វញិ ទលរី សរាជិក ្ក រម ោរង្រ ថ�ល មិនថមនរា 
សរាជិកICOC ទ�រីម្រី បទ្មរីោរទ្ចរីន រា្ ពរីរ អាណណិ ត។

(2) ោរ ថត្តំា្ សរាជិក ្ក រម ោរង្រ លរេ្ធភាព រេរួេល ោរ ពយាបាល 
និ្ តនម្ សមរម្យ ្តរូវ បទ ក្រីត ទ�រ្ី  ទោយ សំទ�្ ទ ្្ន ត ភាគទ្ចរីន នន 
កូរ ៉ាមុ របស់ ICOC ក្នុ្  រយៈទពល 90 នែងៃ នន ោលបរទិចរ្េ រាន 
្បសិរេ្ធភាព ននគំនិតផួ្ចទផ្រីម ថ�លបថនថាមទលរី កថ្ខណ្ឌ ទនះ។ អាណណត្តិ 
របស់ សរាជិក ្ក រម ោរង្រ គឺ ្បំា មួយ ្្នំ  ទហរីយ សរាជិក អាច 
បទ្មរីោរ យ៉ា ្ទ្ចរីន ្តឹម ពរីរ អាណណិ ត រាប់ោ្ន  ្បសិនទបរី ICOC 
ទបាះទ ្្ន ត ោំ្រេ ទោយ រាន សំទ�្ ពរីរភាគបរី នន កូរ ៉ាមុ ក្នុ្ ោរ 
ថត្តំា្ទ�រ្ី វញិ ទលរី សរាជិក ្ក រម ោរង្រ ថ�ល មិនថមនរា សរាជិក 
ICOC ទ�រីម្រី បទ្មរីោរទ្ចរីន រា្ ពរីរ អាណត្តិ។
(3) ICOC អាច ថត្តំា្សរាជិក ទបាះទ ្្ន ត ពិទសស ទៅទលរី ្ក រម 
ោរង្រ នរីមួយៗ តាម ោរ ចំាបាច់ ទ�រីម្រី រេរួេលបាន ជំនាញស្រាប់ វគ្ 
ពិនិត្យ អ្នក ជំនាញ រាក់លាក់ ថ�ល មិនទលរីស ពរីបរីនាក់ ស្រាប់ វគ្ 
ពិនិត្យ អ្នក ជំនាញ មួយ។
(c) ការ បបជំុ រប្់ បក រុម ការគ្រ

បក រុម ការគ្រវទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត បតរូវ បបជំុ យ៉ាងតិច បួៃែង 
កនុង មួយ ឆ្នំ  ដែល ការ បបជំុមួយ ចាត់ទុកជា ្ៃនិបាត 
បបចំាឆ្នំ ្បសិនទបរី វរិេយាស្ថា នមិន កំណត់ ផទែុយ ពរីទនះទរេ។

(d) អៃុសា្ៃ៍ រប្់ បក រុមការគ្រ សៅកាៃ់ ICOC

អៃុសា្ៃ៍ នៃ គណៈកម្មការ នៃ  បក រុម ការគ្រ ៃើមួយៗ អាច បតរូវ 
បាៃ បញ្ជលូៃ បៃ្ត សៅ ICOC ដត កនុង ករណើ ម្ៃ ្ំស�ង សឆ្ន ត 
ភាគសបចើៃ នៃ កលូរ ៉ាមុ កនុង គណៈកម្មការ នៃ ្ក រម ោរង្រ ទនាះ 
ដតបុ៉សណា្ណ វះ។ បប្ិៃសបើ 35 ភាគរយនៃ ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ 
ណាមួយ ចលូលួម ជាមួយ គាន  សៅកនុង ជំហរ ភាគតិច គណៈកម្មោរ 
ោក់ពិនទែុ ទៅក្នុ្  ជួរ មូលនិធិ សនាវះ របាយការណ៍ អៃុសា្ៃ៍ 

ភារកិច្ចទទួលខុ្បតរូវ ចម្ងរប្់អៃុបបធ្ៃគឺបតរូវគំាបទែល់បបធ្ៃកនុង
រាល់តួនាទើ ៃិង អៃុវត្ត តួនាទើទំាងសនាវះ សពលបបធ្ៃអវត្តម្ៃ។

(B) ភារកិច្ចទទួលខុ្បតរូវចម្ងរប្់នាយក គឺបតរូវបសបមើជានាយក 
បបតិបត្តិនៃវទិយាសា្ថ ៃបតរូវ សបជើ្សរ ី្ មៃុ្្ស ដែលម្ៃសទពសកា្ 
ល្យខ្ព្់បំផុត ដផនកវទិយាសាប្្តៃិង សវជ្ជសាប្្តសៅកនុង្ហរែ្ឋ 
អាសមរកិសែើម ើ្បសបមើ ការសៅកនុងវទិយាសា្ថ ៃសៅសលើបក រុមការគ្រ បតរូវបសបមើវ ិ
ទយាសា្ថ ៃជាមួយៃឹងបក រុមការគ្រ បតរូវែឹកនំាបុគគាលិក ICOC ៃិងចលូលរមួ
កនុងែំសណើ រការគំាបទែល់តបមរូវការរប្់បក រុមការគ្រ សែើម ើ្ អ្ិវឌ្ឍអៃុ
សា្ៃ៍សលើបបាក់ជំៃួយមលូលៃិធិអគារ ៃិង្្តង់ោរ ក៏ែលូចជាបតរូវែឹកនំា 
ៃិង គំាបទែល់ ែំសណើ រការ ICOC កនុងការវាយតនម្ៃិងចាត់វធិ្ៃការសលើ
អៃុសា្ៃ៍ទំាងសនាវះ ការអៃុវត្ត 
ការ្សបមចចិត្តទំាងអ្់សៅសលើបញ្ហា ទំាងសៃវះៃិងបញ្ហា ទលូសៅរប្់ 
ICOC ។ បតរូវជួលែឹកនំាៃិងបគប់បគងបុគគាលិក 
រប្់វទិយាសា្ថ ៃបតរូវសលើកថវកិា ៃិងកម្មវធិើបគប់បគងការចំណាយរប្់វទិ្
យាសា្ថ ៃ; បតរូវបគប់បគងការ អៃុវត្តតាមវធិ្ៃៃិងបទបញ្ញត្តិទំាងអ្់រប
្់ ICOC រមួម្ៃការបបតិបត្តិនៃអនកទទួលជំៃួយទំាងអ្់; ៃិងបតរូវបគ
ប់បគងៃិងអៃុវត្តកិច្ចបពមសបពៀងបទព្យកម្្ម ិទ្ធិ បញ្្ញ  ៃិង 
កិច្ច្ៃយាទំាងអ្់ោក់ព័ៃ្ធ ៃឹង វទិយាសា្ថ ៃ ឬ 
ការបសាវបជាវដែលវទិយាសា្ថ ៃផដល់មលូលៃិធិ។

(2) ្ម្ជិក ម្ន ក់ៗ សៅ កនុង ICOC សលើកដលងដត បបធ្ៃ អៃុបបធ្ៃ 
ៃិង នាយក សរាជិក ថ�ល ្តរូវ បាន ថត្តំា្ តាម កថ្ខណ្ឌ  (3), 
(4), (5) និ្ (6) នន អនុថផ្នក (a) នន ភាគ 125290.20 ថ�ល្តរូវ 
រេរួេល បាន ោរ រូេទាត់្បាក់ ្សបតាម កថ្ខណ្ឌ  (3) បតរូវ ទទួលបបាក់ 
ឧបត្ថម្ភ បបចំា នថ្ង មួយរយ ែុល្ារ ($100) កនុង មួយ នថ្ង (នលលក ការ 
ចំណាយ កនុងការរ្់សៅ បបចំា ឆ្នំ ) ្បម្ប់ បបាក់ដែលបាៃ ចំណាយ 
បបចំា នថ្ង កនុងការ បំសពញ ការគ្រ រប្់ ្ម្ជិករមួទំាង នថ្ 
សធ្ើែំសណើ រ្មរម្យ ៃិង ចំាបាច់ ៃិងការ ចំណាយ សផ្សង សទៀត ដែល សធ្ើ 
ស�ើង កនុងការ បំសពញ តួនាទើ ជា ្ម្ជិក។

(3) ICOC បតរូវ បសងកើត អបតា ពិសបគាវះ សយាបល់ បបចំា នថ្ង ៃិង្្តង់ោរ 
នៃការ ទលូទាត់ ្ងសលើ ការ ចំណាយ្បម្ប់ ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ 
ទំាងអ្់ រមួ ទំា្ សរាជិក របស់ ICOC ថ�ល ្តរូវ បាន ថត្ តំា្ 
តាម កថ្ខណ្ឌ  (3), (4), (5) និ្ (6) នន អនុថផ្នក (a) នន ភាគ 
125290.20។ អ្តា ពិទ្ោះទយបល់ ្បចំានែងៃ ្តរូវ រមួ បញ្ូល ទពល 
ទវលា ថ�លបាន ចំណាយក្នុ្ ោរ ទរៀបចំ និ្ោរ ចូលរមួ ទៅ ក្នុ្  
វរិេយាស្ថា ន ្ក រមោរង្រ និ្ោរ ្បជំុ ICOC ទហរីយ ្តរូវ រមួ បញ្ូល ោរ 
រូេទាត់ ្បាក់ និ្ោរ រូេទាត់ស្ ោរ ចំណាយស្រាប់ អ្នកថែទំា 
ទៅទពល ចំាបាច់ ទ�រីម្រី ជួយ ស្មរួល ោរ ចូលរមួ របស់ សរាជិកទៅ 
ក្នុ្  ោរ ្បជំុ ទោយស្រ ស្ថា នភាប សុខភាព ទ្ោយទពលចូលរមួ ្បជំុ។

(4) សទាវះម្ៃដចង កនុង ភាគ 19825 នៃបកម រោ្ឋ ្ិបាល ក៏សោយ ក៏ 
ICOC បតរូវ កំណត់ ការ ទលូទាត់បបាក់ ្បម្ប់ បបធ្ៃ អៃុបបធ្ៃ ៃិង 
នាយក ៃិង ម្ៃ្តើ សផ្សង សទៀត ៃិង បុគគាលិក វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត 
បសច្ចកសទ្ ៃិង រែ្ឋបាល នៃ វទិយាសា្ថ ៃ សៅតាម លំោប់ កបមិត នៃ 
ការ ទលូទាត់បបាក់ ្បម្ប់ ម្ៃ្តើ បបតិបត្តិ បុគគាលិក វទិយាសាប្្ត 
សវជ្ជសាប្្ត បសច្ចកសទ្ ៃិង រែ្ឋបាលនៃ សាលា សវជ្ជសាប្្ត សៅ កនុង 
បបព័ៃ្ធ សាកលវទិយាល័យ California ៃិង វទិយាសា្ថ ៃ អប់រ ំ
ៃិងបសាវបជាវ ដែល មិៃ រក បបាក់ ចំសណញ ែលូចម្ៃ ដចង កនុង 
កថ្ខណ្ឌ  (2) នៃ អៃុដផនក (a) នៃភាគ 125290.20 និ្ អ្តា 
រូេទាត់ស្ ោរចំណាយ ទធវរី�ំទណរី រ និ្ោរ ផ្ាស់រេរី និ្ 
ថ�នកំណត់ននោរ ចំណាយ ផ្ាស់រេរីលំទៅ។

ភាគ 14. ភាគ 125290.50 នៃ បកម ្ុខភាព ៃិង ្ុវត្ថិភាពបតរូវ 
បាៃ សធ្ើ វសិសាធៃកម្ម សៅជា៖

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត



 អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ | 101

14
(4) បបធ្ៃ ICOC ។

(b) មុខគ្រ

បក រុម ការគ្រ្្តង់ោរ គណសៃយ្យភាព វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត បតរូវ 
ម្ៃ មុខគ្រែលូច ែលូចខាងសបកាម៖

(1) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ្្តង់ោរ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត 
ៃិង បកម ើ្លធម៌។

(2) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ្្តង់ោរ្បម្ប់ បគប់ ទិែ្ឋភាព 
សវជ្ជសាប្្ត ស្ែ្ឋកិច្ច ្ងគាម ៃិង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ ការ ពយាបាល 
សាកល្ង ៃិងការពយាបាល អនក ជំងឺ រមួទំាងកនុង ចំសណាម អនកែនទ 
ៃលូវ ្្តង់ោរ ្ុវត្ថិភាព ៃិង ទបមង់ការ បកម ើ្លធម៌្បម្ប់ ការ 
ទទួលបាៃ ្ម្្ភ រ ៃិង សកា្ិកា បសាវបជាវ ៃិង កិច្ចបបឹងដបបង 
ពយាបាលសាកល្ង សឆ្្ព វះសៅរក ការ ពយាបាល្មរម្យ នៃ អនក 
្្ម័បគចិត្ត សៅកនុង ការ បសាវ បជាវ សវជ្ជសាប្្ត ប្បតាម កថ្ខណ្ឌ  (2) 
នៃ អៃុដផនក (b) នៃ ភាគ 125290.35 ៃិង ធ្នាការ អៃុសលាម 
ប្បតាម ចបាប់ ឯកជៃភាព រប្់ អនក ជំងឺ។
(3) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ការដក្បមរួល ្្តង់ោរ ែលូច 
ម្ៃ សរៀបរាប់ សៅ កនុងកថ្ខណ្ឌ  (1) ៃិង (2) តាមការ ចំាបាច់។

(4) សលើក អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ទ្្សៃៈ យល់ស�ើញ អំពើ ការ 
បសាវបជាវ ដែល បាៃ ទទួល មលូលៃិធិ សែើម ើ្ធ្នា ៃលូវ ការ អៃុសលាម 
តាម ្្តង់ោរ ដែលបាៃ សរៀបរាប់ សៅ កនុង កថ្ខណ្ឌ  (1) ៃិង (2)។

(5) ផដល់ សយាបល់ែល់ ICOC បក រុម ការគ្រ មលូលៃិធិ បសាវបជាវ 
វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ៃិង បក រុម ការគ្រ អគារ បសាវបជាវ 
វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ជាបបចំា អំពើ បញ្ហា  ោក់ព័ៃ្ធ ៃឹង 
បកម ើ្លធម៌ ៃិង បទបញ្ញត្តិ។
ភាគ 16. ភាគ 125290.60 នៃ បកម ្ុខភាព ៃិង ្ុវត្ថិភាពបតរូវ 
បាៃ សធ្ើ វសិសាធៃកម្ម សៅជា៖

125290.60. បក រុម ការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត 
សវជ្ជសាប្្ត

(a) ្ម្ជិកភាព

បក រុម ការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត បតរូវ ម្ៃ 
្ម្ជិកយ៉ាងតិច 23 នាក់ ែលូចខាងសបកាម៖

(1) ្ម្ជិក ICOC បបំាពើរនាក់ មកពើបក រុមត្៊លូមតិ អំពើជំងឺ ទំាង 10 
12 ែលូចម្ៃ សរៀបរាប់ សៅកនុង កថ្ខណ្ឌ (3), (4)ៃិង (5) នៃ អៃុដផនក 
(a) នៃ ភាគ 125290.20 ឬ មកពរី សរាជិក �ូចរាន ទរៀបរាប់ ទៅ 
ក្នុ្  កថ្ខណ្ឌ  (6) នន អនុថផ្នក (a) នន ភាគ 125290.20។

(2) អនក វទិយាសាប្្ត យ៉ាងសហាចណា្់ 15 នាក់ ដែល ទទួល សាគា ល់ 
សោយ ថ្ន ក់ជាតិកនុង វ ិ្ ័យបសាវបជាវ អំពើ សកា្ិកាសែើម ឬ ឱោស 
្ស្វ្រាវ សំខាន់ បំផុត ទផ្ស្ ទរេៀត 15 នាក់ ថ�ល ្តរូវ ថត្តំា្ ឲ្យ 
បទ្មរី ោរ ទៅ ក្នុ្  ្ក រម ្បឹកសា ពិនិត្យ អ្នកជំនាញ នរីមួយៗ។

(3) បបធ្ៃ ICOC ។

(b) មុខគ្រ

បក រុម ការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត បតរូវបំសពញ 
មុខគ្រែលូច ែលូចខាងសបកាម៖

(1) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ លក្ណៈ វៃិិច្័យ 
បសណាដ វះអា្ៃន ៃិង ចុងសបកាយ ្្តង់ោរ ៃិង លក្ខណ្ឌ តបមរូវ ្បម្ប់ 
ការ ពិចារណា អំពើ ការស្នើ្ំុ មលូលៃិធិ ៃិងការផដល់ បបាក់ ជំៃួៃ ៃិង 
បបាក់កម្ចើ ្បម្ប់ការបសាវបជាវ។

មតិភាគតិច  រមួទំា្ ទសចក្រីសទ្្ខប នន ចំណុច ខំ្ា្ និ្ ចំណុច 
ទខសាយនន ោរ អនុវត្ត និ្ោរ តបត ទលរី អនុស្សន៍ មតិភាគទ្ចរីន ្តរូវ 
អាច បតរូវ បាៃ ោក់ បញ្ជលូៃ សៅ ICOC ។ ICOC បតរូវ ពិចារណា សលើ 
អៃុសា្ៃ៍ រប្់ បក រុម ការគ្រកនុងការ សធ្ើការ ្សបមចិត្ត សលើ ការ 
អៃុវត្ត ្បម្ប់ បបាក់ ជំៃួយ បសាវបជាវ ៃិង អគារ ៃិង ការ ផដល់ 
បបាក់កម្ចើ ៃិងកនុងការ បៃសោ ំ្្តង់ោរ បទបញ្ញត្តិ ទោលនទយបាយ 
និ្កម្មវធិរី។ បក រុម ការគ្រ ៃើមួយៗ បតរូវ ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សលើ វធិ្ៃ 
រប្់ ICOC ទបមង់ការ ៃិង ការអៃុវត្ត ្បម្ប់ បក រុម ការគ្រ សនាវះ។

(e) ទំនា្់ ផលបបសយាជៃ៍

(1) ICOC បតរូវ បៃសោ ំវធិ្ៃ្ដើពើ ទំនា្់ ផលបបសយាជៃ៍  ដផ្អកសលើ 
្្តង់ោរ ដែលអាច អៃុវត្តបាៃ ចំសោវះ្ម្ជិក គណៈកម្្ម ធិការ បតរួត 
ពិៃិត្យ វទិយាសាប្្ត នៃ វទិយាសា្ថ ៃ ្ុខភាព ជាតិ សែើម ើ្ អ្ិបាល សលើ ការ 
ចលូលរមួ រប្់ ្ម្ជិក បក រុម ដែល មិៃដមៃ មក ពើ lCOC ។

(2) ICOC បតរូវ ដតងតំាង ម្ៃ្តើ បកម ើ្លធម៌ ពើ កនុង ចំសណាម 
បុគគាលិក វទិយាសា្ថ ៃ។

(3) សោយ សារ បក រុម ការគ្រ គឺ បគាៃ់ដត ផដល់ បបឹកសោ ៃិងមិៃម្ៃ 
្ិទ្ធិ្សបមចចុងសបកាយ សទ ែលូសចនវះ្ម្ជិក បក រុម ការគ្រ មិៃ បតរូវ បាៃ 
ចាត់ ទុក ជា ម្ៃ្តើ សាធ្រណៈ បុគគាលិក ឬ អនក ពិសបគាវះសយាបល់ 
្បម្ប់ សគាលបំណង នៃ ចបាប់ កំដណទបមង់ ៃិសយាបាយសទ 
(ចំណងសជើង 9 [ចាប់សផដើម ពើ ភាគ 81000] នៃ បកម រោ្ឋ ្ិបាល) 
ភាគ 1090 ៃិង 19990 នៃ បកមរោ្ឋ ្ិបាល ៃិង ភាគ 10516 ៃិង 
10517 នៃ បកម កិច្ច្ៃយា សាធ្រណៈ។

(f) កំណត់សហតុ បក រុម ការគ្រ

កំណត់សហតុ ទំាងអ្់ រប្់ បក រុមការគ្រ ដែល បតរូវ បាៃ ោក់ 
បញ្ជលូៃជាដផនកមួយ នៃ អៃុសា្ៃ៍ រប្់ បក រុម ការគ្រ ជលូៃសៅ ICOC 
្បម្ប់ ការ ឯកភាព បតរូវ ្្ថិត សៅ សបកាម ចបាប់ ្ដើពើ កំណត់ សហតុ 
សាធ្រណៈ។ សលើកដលងដត ម្ៃផដល់ សៅ កនុង អៃុដផនក សៃវះ បក រុម 
ការគ្រមិៃបតរូវ ្្ថិត សៅ សបកាម ខឹ្មសារ នៃ ម្បតា 9 (ចាប់សផដើម 
ជាមួយ ៃឹង ភាគ 11120) នៃ ជំពលូក 1 ចំដណក 1 នៃដផនក 3 នៃ 
ចំណងសជើង 2 នៃបកម រោ្ឋ ្ិបាល ឬម្បតា 1 (ចាប់សផដើម ជាមួយ ភាគ 
6250) នៃ ជំពលូក 3.5 នៃ ដផនក 7 នៃ ចំណងសជើង 1 នៃ 
បកមរោ្ឋ ្ិបាល។

ភាគ 15. ភាគ 125290.55 នៃ បកម ្ុខភាព ៃិង ្ុវត្ថិភាពបតរូវ 
បាៃ សធ្ើ វសិសាធៃកម្ម សៅជា៖

125290.55. បក រុម ការគ្រ្្តង់ោរ គណសៃយ្យភាព វទិយាសាប្្ត 
សវជ្ជសាប្្ត។

(a) ្ម្ជិកភាព

បក រុម ការគ្រ្្តង់ោរ គណសៃយ្យភាព វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត បតរូវ 
ម្ៃ ្ម្ជិក 19 នាក់ ែលូចខាងសបកាម៖

(1) ្ម្ជិក ICOC បបំានាក់ មកពើបក រុម ទំាង 10 ដែល សផ្ដ ត សលើ 
វ ិ្ ័យ ជាក់លាក់ ៃឹង ជំងឺ ែលូចម្ៃ សរៀបរាប់ សៅកនុង កថ្ខណ្ឌ  (3) 
(4) ៃិង (5) នៃ អៃុដផនក (a) នៃ ភាគ 125290.20 ឬ មកពរី 
សរាជិក ថ�ល ថត្តំា្ ្សប ទៅតាម កថ្ខណ្ឌ  (6) នន អនុថផ្នក 
(a) នន ភាគ 125290.20។

(2) អនក វទិយាសាប្្ត ៃិង អនក ពយាបាល បបំាបួៃ រ លូប ដែល ទទួល 
សាគា ល់សោយ ថ្ន ក់ជាតិ សៅកនុង វ ិ្ ័យ បសាវបជាវ អំពើ សកា្ិការ មិៃ 
ទាៃ់ សពញវយ័ ៃិងសកា្ិការ បប្ព កំសណើ ត។

(3) អនក ជំនាញ បកម ើ្លធម៌ សវជ្ជសាប្្ត បួៃនាក់។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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ការ បសាវបជាវ សកា្ិកា សែើម កំសណើ ត ដែល មិៃ អាច ឬ បបដហលជា 
មិៃ ទទួល មលូលៃិធិ ទាៃ់សពល ឬ បគប់បគាៃ់ ពើ្ហព័ៃ្ធ ជួប ឧប្គគា 
សោយ ដែៃ កំណត់ ដែល រខំាៃ ែល់ ការ បសាវបជាវ។ សៅ កនុង ៃ័យ 
សៃវះ បបស្ទ សផ្សង សទៀត នៃ ការ បសាវបជាវ ដែល ផដល់ មលូលៃិធិ សោយ 
វទិយាសា្ថ ៃ ្ុខភាព ជាតិ មិៃ បតរូវ ទទួល មលូលៃិធិ សោយ វទិយាសា្ថ ៃសទ 
លុះ្តា ថត ោរ្ស្វ្រាវទនាះ មិន មក ទាន់ទពល ឬ មិន ្គប់្ោន់។

(4) សទាវះម្ៃ ដចង កនុង កថ្ខណ្ឌ  (3) ក៏សោយ ការបសាវបជាវ 
វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត ៃិង បសច្ចក វទិយា ៃិង / ឬ ្ំសណើ  បសាវបជាវ 
សកា្ិកា សែើម ដែល មិៃ ផដល់ មលូលៃិធិ សោយ វទិយាសា្ថ ៃ សៅ សបកាម 
កថ្ខណ្ឌ  (3) អាច បតរូវ បាៃ ទទួល មលូលៃិធិ សោយ វទិយាសា្ថ ៃ បាៃ 
បប្ិៃសបើ យ៉ាងសហាចណា្់ ពើរ ភាគបើ នៃ កលូរ ៉ាមុ នៃ ្ម្ជិក 
បក រុមការគ្រ មលូលៃិធិ បសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ផដល់ 
អៃុសា្ៃ៍ ែល់ ICOC ឬ ្បសិនទបរី មតិភាគទ្ចរីន នន កូរ ៉ាមុ សរាជិក 
របស់ ICOC កំណត់ ថ្ ្ំសណើ បសាវបជាវសនាវះ គឺ ជា ឱកា្ 
បសាវបជាវ ្ំខាៃ់ ខំ្ាង។

ភាគ 17. ភាគ 125290.70.5 បតរូវ បាៃ បដៃ្ថម សៅ កនុង បកម 
្ុខភាព ៃិង ្ុវត្ថិភាព សៅជា៖

125290.70.5. ោរ វភិាជន៍ និ្ោរ ថប្ថចក មូលនិធិ
(a) ្បាក់ ទៅ ក្នុ្  ោរ ្ស្វ្រាវ ទោសិោ ទ�រីម និ្ មូលនិធិពយាបាល 
នន រ�្ឋ California ្តរូវ ថប្ថចក �ូចខា្ទ្ោម៖
(1) (A) មិន តិចរា្ 95.5 ភាគរយនន្បាក់ ចំទណញ 
ពរីប័ណណបំណុលថ�ល បាន អនុញ្ញា  ត ្សបតាម ភាគ 125291.110 
្បាក់ចំទណញសុរេ្ធ ពរីប័ណណបំណុល ថ�ល ្តរូវ បាន ថប្ថចក ទៅតាម 
ទោលបំណ្ ថ�ល បាន ទរៀបរាប់ ទៅ ក្នុ្  កថ្ខណ្ឌ  (4) និ្ (5) នន 
អនុថផ្នក (a) នន ភាគ 125291.100 ្តរូវ បាន ទ្បរី្បាស់ ្បាក់ 
មូលនិធិ និ្ោរពិនិត្យទមរីល មូលនិធិ �ូចរាន ផ្ល់ទៅ ក្នុ្  ជំពូកទនះ។
(B) មិន តិចរា្ 98 ភាគរយ នន ្បាក់ចំទណញពរីប័ណណបំណុល ្តរូវ 
បាន ទ្បរី្បាស់ ស្រាប់ មូលនិធិ ្តរូវ ទ្បរី្បាស់ ស្រាប់ ោរ ្ស្វ្រាវ 
ោរ អភិវឌ្ឍ រទបៀប ពយាបាល និ្ោរ ពយាបាល មិនទលរីសពរី ចំនួន 
រឹេក្បាក់ខា្ទ្ោម �ូចរាន ថច្ ទៅខា្ទ្ោម នឹ្្តរូវ សនយាផ្ល់ 
ជូន ស្រាប់ រយៈទពល 10 ្្នំ  �ំបូ្ បនាទែ ប់ ពរីោលបរទិចរ្េ ចូល 
រាធររាន ននគំនិត ផួ្ចទផ្រីម បថនថាម ពរីទលរី អនុកថ្ខណ្ឌ ទនះ រាមួយ 
នឹ្ ោរ សនយា ផ្ល់ មូលនិធិ ្បចំា ្្នំ ថ�ល ្តរូវ ផ្ល់ ទៅទពលខា្មុខ 
រយៈ ទពល មួយ ទៅ ្បំាពរីរ ្្នំ  ទលរីកថល្ថត មូលនិធិ ថ�ល មិន្តរូវ 
បាន សនយា អាច ទយ្ ទៅមួយ ឬ ទ្ចរីន ្្នំ  បនាទែ ប់។ ចំនួន រឹេក្បាក់ 
អតិបររា នន មូលនិធិ ្ស្វ្រាវ ថ�ល្តរូវ ថប្ថចក រា្បចំា ្្នំ  គឺ 
�ូចខា្ទ្ោម៖ ្្នំ រេរី 1 11 ភាគរយ; ្្នំ រេរី 2 11 ភាគរយ; ្្នំ រេរី 3 
រហតូ�ល់ ្្នំ រេរី 10 9 ភាគរយ; ទហរីយ ្្នំ រេរី 11 តទៅ 6 ភាគរយ 
រាបន្តបនាទែ ប់។ ទ�រីម្រី សទ្មច ទោលទៅ នន ភាគ 125290.75 រហតូ 
�ល់ 2 ភាគរយ នន រឹេក្បាក់ ថ�ល អាច ផ្ល់បាន ស្រាប់ 
មូលនិធិអាច នឹ្ ្តរូវ បានទ្បរី្បាស់ ស្រាប់ ោរ ពិទ្ោះទយបល់ 
្ស្វ្រាវ ទៅ ក្នុ្  ោរ ោំ្រេ �ល់ លរេ្ធភាព រេរួេលបាន និ្ តនម្ 
សមរម្យ ោរ ពយាបាល ថ�លទករីតរាន ក្នុ្ ទពល ្ស្វ្រាវ 
និ្វធិរីពយាបាល ទ្ោម មូលនិធិ ពរី វរិេយាស្ថា ន �ូចបាន កំណត់ ទោយ 
្ក រម្បឹកសា ភិបាល របស់ វរិេយាស្ថា ន អំពរី អនុស្សន៍ ននោរ ពយាបាល 
ថ�ល បាន ទលរីកទ�រ្ី ទោយ ្ក រមោរង្រ លរេ្ធភាព រេរួេលបាន និ្ តនម្ 
សមរម្យ ននោរ ពយាបាល និ្ ទោយ នាយក។
(C) មិន ទលរីស ពរី 3 ភាគរយ នន្បាក់ចំទណញ ពរី ប័ណណបំណុល 
ថ�លបាន អនុញ្ញា ត ទោយ ភាគ 125291.110 អាច ្តរូវ បាន 
ទ្បរី្បាស់ ទោយ វរិេយាស្ថា ន ស្រាប់ ោរ ្ស្វ្រាវ និ្ោរ ចំណាយ 

(2) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ្្តង់ោរ ្បម្ប់ 
ការយល់ស�ើញ អំពើការ ផដល់ មលូលៃិធិ ្បម្ប់ ការ បសាវបជាវ 
វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត។

(3) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើការដកតបមរូវ លក្ណៈ វៃិិច្័យ 
្្តង់ោរ ៃិង លក្ខណ្ឌ  តបមរូវ ែលូច ម្ៃ សរៀបរាប់ សៅ កនុងកថ្ខណ្ឌ  
(1) ៃិង (2) ខាងសលើ តាមការ ចំាបាច់។

(4) ពិៃិត្យសមើល ការស្នើ្ំុ មលូលៃិធិ ៃិង បបាក់កម្ចើ សោយ ដផ្អកសលើ 
លក្ណៈ វៃិិច្័យ លក្ខណ្ឌ តបមរូវ ៃិង ្្តង់ោរ ដែល អៃុម័ត សោយ 
ICOC ៃិងផដល់ អៃុសា្ៃ៍ ែល់ ICOC ្បម្ប់ ការផដល់ មលូលៃិធិ 
្បម្ប់ ការ បសាវបជាវ ការ ពយាបាល ៃិង ការពយាបាលសាកល្ង 
និ្មូលនិធិ និ្ ្បាក់កម្រីស្រាប់ ផដល់ ការ ពយាបាល។

(5) សធ្ើការ បតរួត ពិៃិត្យសមើល កនុងចំសណាម បក រុមការគ្រ ្ក រម 
អ្នកជំនាញ និ្ ការ ពិៃិត្យសមើល វឌ្ឍៃភាព នៃ អនក ទទួល មលូលៃិធិ 
សែើម ើ្ធ្នាការ អៃុសលាម តាម លក្ខណ្ឌ  នៃការ ផដល់ មលូលៃិធិ ៃិង 
រាយការណ៍ សៅ ICOC អំពើ អៃុសា្ៃ៍ ណាមួយ ្បម្ប់ វធិ្ៃការ 
បនាទេ ប់។

(6) ផដល់អៃុសា្ៃ៍ សៅ ICOC អំពើ ្្តង់ោរ ្បម្ប់ ការវាយតនម្ 
អនក ទទួល មលូលៃិធិ សែើម ើ្ធ្នាថ្ ពួកសគ អៃុវត្តតាម លក្ខណ្ឌ តបមរូវ 
ទំាងអ្់។ ្្តង់ោរ ទំាងសនាវះ តបមរូវ ឲ្យ ម្ៃការ រាយការណ៍ ជា បបចំា 
សោយ អនក ទទួល មលូលៃិធិ សហើយ បតរូវអៃុញ្្ញ ត ឲ្យ បក រុមការគ្រ មលូលៃិធិ 
បសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត សធ្ើ្វៃកម្ម សលើ អនក ទទួល 
មលូលៃិធិ ៃិង បញ្ជលូៃ អៃុសា្ៃ៍ ្បម្ប់ ្កម្មភាព សៅ ICOC ។

(7) ផដល់ អៃុសា្ៃ៍ អំពើ ការ ផដល់ មលូលៃិធិ សលើក ែំបលូង កនុងរយៈសពល 
60 នថ្ង សបកាយ សពល សចញ ្្តង់ោរ បសណាដ វះ អា្ៃន ។

(c) អៃុសា្ៃ៍ ្បម្ប់ ការ ផដល់ មលូលៃិធិ

អៃុសា្ៃ៍ អំពើ ការផដល់ មលូលៃិធិ បតរូវ អាប្័យ សលើ ការវាយតនម្ 
ដបប បបកួត បបដជង ែលូចខាងសបកាម៖

គណៈកម្មការបតរួតពិៃិត្យសោយ ្ហការ ី្តរួត ពិនិត្យ ទោយ អ្នក 
ជំនាញ បតរូវ ម្ៃ ទំាង អនក វទិយាសាប្្ត ៃិង សមធ្វ ីអនក ជំងឺ។ បតរូវ ម្ៃ 
អនក វទិយាសាប្្ត 15 នាក់់ សៅកនុង គណៈកម្មការ ពិៃិត្យ សោយ្ហការ ី
អ្នកជំនាញ ។ ម្ៃដត ្ម្ជិក ដែល ជា អនក វទិយាសាប្្ត នៃ បក រុម 
ការគ្រមលូលៃិធិបសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត បុ៉សណា្ណ វះ សទើបអាច 
ោក់ ពិៃទេុ សលើ ោក្យ ស្នើ្ំុ មលូល ៃិធិ ៃិង បបាក់ កម្ចើ ្បម្ប់ 
គុណ្ម្ត្តិ លក្ណៈ វទិយាសាប្្ត។ ការ ោក់ ពិៃទេុ ែលូសចាន វះ បតរូវ 
អាប្័យ សលើ គុណ្ម្ត្តិ លក្ណៈ វទិយាសាប្្ត កនុង ចំណាត់ថ្ន ក់ បើ 
ោច់ សោយដ�ក ពើគាន —ការបសាវបជាវ ការអ្ិវឌ្ឍ ការពយាបាល ៃិងការ 
ពយាបាល សាកល្ង សលើ លក្ណៈ វៃិិច្័យ ែលូចខាងសបកាម៖

(1) កំណត់សហតុ ្មិទ្ធផល ដែលបាៃ បគ្ហា ញ សៅកនុង ដផនក 
សកា្ិកាសែើម មិៃទាៃ់ សពញវយ័ ៃិង ជើវវជិា្ជ  សកា្ិកា បប្ព កំសណើ ត ៃិង 
សវជ្ជសាប្្ត សលើកដលងដត ការបសាវបជាវ បតរូវ បាៃ កំណត់ ថ្ជា ឱកា្ 
បសាវបជាវជាអាយុជើវតិ ឬ ឱោស ្ស្វ្រាវ អាយុជរីវតិ ទផ្ស្ ទរេៀត។

(2) គុណភាព នៃ្ំសណើ ការ បសាវបជាវ ្កាដ ៃុពល ្បម្ប់ ការ 
្សបមចបាៃ ការបសាវបជាវ ធំៗ ឬ លទ្ធផល នៃការ ពយាបាល 
សាកល្ង កាលវភិាគ ្បម្ប់ ការ ទទួលបាៃ លទ្ធផល ធំៗ ែលូសចាន វះ 
សារៈ ្ំខាៃ់ នៃ វត្ថុបំណង នៃការ បសាវបជាវ ៃិងភាពនចនបបឌិត នៃ 
ការបសាវបជាវ ដែលបាៃ ស្នើ្ំុ។

(3) សែើម ើ្ ធ្នាថ្ មលូលៃិធិរប្់វទិយាសា្ថ ៃ មិៃ បតរួតគាន  ឬ ជាៃ់ ពើសលើ 
មលូលៃិធិ ដែលម្ៃបសាប់ សគោក់ អាទិភាព ខ្ព្់ សៅសលើ ការផដល់ 
មលូលៃិធិ ្បម្ប់ ការ បសាវបជាវសកា្ិកាសែើម មិៃ ទាៃ់ សពញវយ័ ៃិង 

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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មូលនិធិ ពរី មូលនិធិ រូេទៅ របស់ រ�្ឋ ស្រាប់ រាោរប្់ ្បាក់ទ�រីម និ្ 
ោរប្់ោរ្បាក់ ស្រាប់ ្បំា ្្នំ  ្បតិរិេន �ំបូ្។
(c) វរិេយាស្ថា ន ្តរូវ កំណត់ យ៉ា ្ទហ្ចណាស់មួយ ពាន់្បំារយ 
លាន�ុល្ារ ($1,500,000,000) នន្បាក់ ចំទណញ ពរីប័ណណបំណុល 
ថ�លបាន អនុញ្ញា ត ្សបតាម ភាគ 125291.110 ទ�រីម្រី រុេករា 
្បាក់ មូលនិធិ ស្រាប់ ោរ ្ស្វ្រាវ ោរ អភិវឌ្ឍោរពយាបាល 
និ្ោរផ្ល់ ោរ ពយាបាល ស្រាប់ ជំ្ឺ និ្ ស្ថា នភាព នន ខួរ កបាល 
និ្ ្បព័ន្ធ ក្វះ្បស្រេកបាល កណ្ាល រមួរាន �ូចរា ជំ្ឺបាត់ប្់ 
ោរ ច្ចំាជំ្ឺផាគរីនសុនទ្ោះថ្្ន ក់ ទលរី សរនសឈាម ខួរកបាល ជំ្ឺ 
ចាស់ វទ្វ្  ជំ្ឺ សកន់ ជំ្ឺ ថបក គំនិត ោរ ធ្ាក់រឹេកចិត្ត របួសប៉ាះរេ្្ិច 
ខួរកបាល មហ្រកីខួរ កបាល ជំ្ឺ កំទស្យ ្បារាញា  និ្ ស្រាប់ ោរ 
ពិនិត្យ ទមរីល ្បាក់ មូលនិធិ និ្ ោរ ចំណាយ រ�្ឋបាល រូេទៅពាក់ព័ន្ធ 
នឹ្ មូលនិធិ ទំា្ទនះ និ្ ្បាក់កម្រី សថាិតទៅទ្ោម ថ�ន កំណត់ ក្នុ្  
អនុកថ្ខណ្ឌ  (C) ននកថ្ខណ្ឌ  (1) និ្ អនុកថ្ខណ្ឌ  (A) 
ននកថ្ខណ្ឌ  (2) នន អនុថផ្នក(a)។
(d) ោរ ថប្ថចក ្បាក់ ចំទណញ ពរី ប័ណណបំណុលថ�លបា ន 
អនុញ្ញា ត្សបតាម ភាគ 125291.30 ្តរូវ បន្ត សថាិតទៅទ្ោម 
អភិបាលនន ភាគ 125290.70។
ភាគ 18. ភាគ 125291.15 នៃ បកម ្ុខភាព ៃិង ្ុវត្ថិភាពបតរូវ 
បាៃ សធ្ើ វសិសាធៃកម្ម សៅជា៖

125291.15. ែលូចម្ៃ សបបើ សៅ កនុង ម្បតា សៃវះ 
ចបាប់ស្តរីពរីោរ្ស្វ្រាវ ទោសិោនិ្ ប័ណណបំណុលពយាបាលននរ�្ឋ 
California (California Stem Cell Research and Cures 
Bond Act) ្្នំ  2004 ម្ៃ ខឹ្មសារ ែលូចខាងសបកាម៖

(a) “ចបាប់” ្ំសៅ សៅសលើ ការបសាវបជាវសកា្ិកាសម ៃិង 
ប័ណ្ណបំណុល ពយាបាលនៃរែ្ឋ California ដែល ជាធម្មៃុញ្ញ ជំពលូក 3 
(ចាប់សផដើម ជាមួយ ៃឹង ភាគ 125290.10) នៃ ចំដណកទើ 5 នៃ ដផនក 
106។

(b) “បក រុមបបឹកសោ” ឬ “វទិយាសា្ថ ៃ” ្ំសៅសលើ វទិយាសា្ថ ៃ នៃ រែ្ឋ 
California ្បម្ប់ សវជ្ជសាប្្ត លលូតលា្់ស�ើង វញិ ដែលបាៃ 
កំណត់ ប្បតាម អៃុដផនក (b) នៃ ភាគ 125291.40។

(c) “គណៈកម្្ម ធិការ” ្ំសៅសលើ គណៈកម្្ម ធិការ បសាវបជាវ 
សកា្ិកា សែើម ៃិង ហិរញ្ញវត្ថុ ពយាបាល នៃរែ្ឋ California ដែលបាៃ 
បសងកើតស�ើង ប្បតាម អៃុដផនក (a) នៃ ភាគ 125291.40។

(d) “មលូលៃិធិ” ្ំសៅសលើ គណៈកម្្ម ធិការ បសាវបជាវ សកា្ិកា សែើម 
ៃិង ហិរញ្ញវត្ថុ ពយាបាល នៃរែ្ឋ California ដែលបាៃ បសងកើតស�ើង 
ប្បតាម 125291.25។

(e) “បំណុលបសណាដ វះអា្ៃន” ្ំសៅសលើ បបាក់ កម្ចើ បសណាដ វះអា្ៃន 
ណាមួយ ប្បតាម អៃុដផនក (b) នៃ 125290.70 ៃិង ភាគ 
125291.60 ៃិង 125291.65 ប័ណ្ណបំណុលរយៈសពលខ្ើ ឬ ប័ណ្ណ
បំណុលរយៈសពលខ្ើដែលគា្ម ៃ្ុវត្ថិភាពដែលបាៃសចញផសោយ សែើម ើ្សធ្ើ
ការកក់បបាក់សៅកនុងមលូលៃិធិ ៃិងដែលៃឹងបតរូវបាៃបង់ពើបបាក់ ចំសណញ 
ពើប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃសចញប្បតាមម្បតាសៃវះ។

ភាគ 19. ភាគ 125291.35 នៃបកម្ុខភាពៃិង្ុវត្ថិភាពបតរូវ 
បាៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសៅជា៖

125291.35. ប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃអៃុញ្្ញ តសោយម្បតាសៃវះ បតរូ
វបាៃសរៀបចំអៃុវត្តសចញផសោយលក់ទលូទាត់ ៃិងបដលូរយកវញិែលូចម្ៃ ផដល់ 
សៅកនុងចបាប់ប័ណ្ណបំណុលកាតព្កិច្ចទលូសៅបបចំារែ្ឋ (ជំពលូក 4  
(ចាប់សផដើមជាមួយៃឹងភាគ 16720) នៃចំដណក 3 នៃដផនក 4 នៃ 

ទលរីោរ អនុវត្ត ោរ្ស្វ្រាវ រមួរាន ទំា្ោរ អភិវឌ្ឍ រ�្ឋបាល និ្ោរ 
ពិនិត្យទមរីល �ំទណរី រោរ ននោរ ផ្ល់ មូលនិធិ។
(2) (A) មិនទលរីសពរី 3.5 ភាគរយ នន ្បាក់ ចំទណញ ពរីប័ណណបំណុល 
ថ�លបាន អនុញ្ញា ត ្សបតាមភាគ 125291.110 ្តរូវ បាន 
ទ្បរី្បាស់ ស្រាប់ ោរ ចំណាយ ទលរី រ�្ឋបាល រូេទៅ នន វរិេយាស្ថា ន។
(B) មិន ទលរីសពរី 1 ភាគរយ នន ្បាក់ ចំទណញ ពរីប័ណណបំណុល ្តរូវ 
បាន អនុញ្ញា ត ្សបតាម ភាគ 125291.110 អាច ្តរូវ បាន 
ទ្បរី្បាស់ ទោយ វរិេយាស្ថា ន ទ�រីម្រី ប្់នែ្ ចំណាយ ទលរី បុគ្លិក 
ទពញទរា៉ា ្ រហតូ �ល់ 15 នាក់ ក្នុ្  រយៈទពល 10 ទៅ 15 ្្នំ ទ�រ្ី  
រាអាែិ៍ រមួរានោរ ចំណាយ ថផ្នក ោំ្រេ រ�្ឋបាល ោរចំណាយ ទលរី 
អោរ ្បាក់ថខ អតថ្ា បទយជន៍ ោររូេទាត់ស្ នែ្ទធវរី �ំទណរី រ និ្ោរ 
ចំណាយ ទលរីោរ ្បជំុ ទ�រីម្រី ោំ្រេ �ល់ កិច្ោរ របស់ វរិេយាស្ថា ន ទ�រីម្រី 
ទរៀបចំ ទោលនទយបាយ និ្កម្មវធិរី ស្រាប់ ជួយពលរ�្ឋ California 
ឲ្យ រាន លរេ្ធភាព រេរួេល ោរ ពយាបាលស្កល្្ទលរី មនុស្ស 
ោរពយាបាល ោរ ោត់ បនថាយ ោរ ពយាបាលថ�ល ទករីតទ�រ្ី  ក្នុ្ ទពល 
្ស្វ្រាវ ទ្ោម មូលនិធិ របស់ វរិេយាស្ថា ន និ្ ស្រាប់ ទលរីក កម្ពស់ 
លរេ្ធភាព រេរួេលបាន និ្ តនម្ សមរម្យ នន ោរ ពយាបាល ស្កល្្ 
ទលរី មនុស្ស ោរ ពយាបាល ស្រាប់ ពលរ�្ឋ California ។
(3) ទៅ ក្នុ្  ្្នំ  ទទាល ណាមួយ មូលនិធិ្ស្វ្រាវ ែ្មរីណាមួយ 
ថ�លផ្ល់ទៅ អ្នករេរួេលទទាល ណាមួយ ស្រាប់ ្្នំ  កម្មវធិរី ណាមួយ 
្តរូវ កំណត់ មិន ឲ្យ ទលរីសពរី 1 ភាគរយ នន ប័ណណបំណុល សរបុ 
ថ�លបាន អនុញ្ញា ត ្សបតាម ភាគ 125291.110។ ោរ កំណត់ 
ទនះ ្តរូវ ពិចារណា ោច់ ទោយ ថ�ក ស្រាប់ សំទណរី  ែ្មរី ទោយ មិន 
បូក បញ្ូល រាមួយ ោរ អនុញ្ញា ត ោល ពរី ្្នំ  មុនៗ ថ�ល អាច នឹ្ 
ផ្ល់ មូលនិធិ �ល់ សកម្មភាព ្ស្វ្រាវ។ លក្ខខណ្ឌ  ត្មរូវ ទនះ្តរូវ 
កំណត់ ទលរីកថល្ថត 65 ភាគរយនន កូរ ៉ាមុរបស់ ICOC អនុម័ត ឲ្យរាន 
ថ�ន កំណត់ ខ្ពស់រា្ទនះ ស្រាប់ អ្នក រេរួេល មូលនិធិទនាះ។
(4) រហតូ�ល់ 1.5 ភាគរយនន្បាក់ ចំទណញ ពរីប័ណណបំណុល 
ថ�លបាន អនុញ្ញា ត ្សបតាម ភាគ 125291.110 ោរ ចំណាយ 
សុរេ្ធ ថ�លបាន ទរៀបរាប់ ទៅ ក្នុ្ កថ្ខណ្ឌ  (2) (4) និ្ (5) នន 
អនុថផ្នក (a) នន ភាគ 125291.100 នឹ្ ្តរូវ កំណត់ រុេក ស្រាប់ 
្បាក់ មូលនិធិ ទ�រីម្រី កស្្ បំពាក់ ឬ ្បតិបត្តិោរ មូលនិធិ ទោយ 
មជ្ឈមណ្ឌ ល ឧត្តមភាព ននោរ ថែទំា សហគមន៍ និ្ រហតូ�ល់ កន្ះនន 
1 ភាគរយ ្តរូវ បាន កំណត់ រុេក ទ�រីម្រី កស្្ ឬ បំពាក់ មនទែរីរ 
ពិទស្ធន៍ រមួ ក្នុ្  ទោលបំណ្ ទធវរី ្បតិបត្តិោរ ទៅក្នុ្  ្បំា ្្នំ  �ំបូ្ 
បនាទែ ប់ ពរី ោលបរទិចរ្េចូលរាធររាន នន គំនិត ផួ្ចទផ្រីម បថនថាម ទលរី 
ភាគទនះ។ ្បាក់ មូលនិធិ ថ�ល រេរួេល ទោយអ្នក រេរួេល ពរី វរិេយាស្ថា ន 
ស្រាប់ ោរ ស្្ស្់ ្តរូវ សថាិត ទៅ ទ្ោម ចបាប់ 
្បាក់ឈ្នលួរាធររាន។
(5) វរិេយាស្ថា ន ថ�ល កំណត់ ោរ ចំណាយ ្បទយល ទៅ ចំនួន 
មិនទលរីសពរី 25 ភាគរយ ននោរ ផ្ល់ មូលនិធិ ្ស្វ្រាវ មិន រាប់ 
បញ្ូលចំនួន រឹេក្បាក់ ថ�ល បាន បញ្ូល ទៅ ក្នុ្  ោរផ្ល់ មូលនិធិ 
ស្រាប់ អោរ ទលរីកថល្ថត ោរ កំណត់ នែ្ ្បទយល អាច នឹ្ ្តរូវ 
បាន បទ្ករីន ទោយ ចំនួន រឹេក្បាក់ ថ�ល អ្នក រេរួេល មូលនិធិ ផ្ល់ 
ស្រាប់ មូលនិធិ ផួ្រផ្្ ទៅក្នុ្  ចំនួន ទលរីសពរី 20 ភាគរយ នន 
រឹេក្បាក់ ផ្ល់ មូលនិធិ។
(b) កម្មវធិរី ផ្ល់ មូលនិធិ របស់ វរិេយាស្ថា ន្តរូវ បានទរៀបចំទ�រ្ី  ទ�រីម្រី 
បទ ក្រីត ចរន្ត ចំណូល ពន្ធ វជិ្ជរានស្រាប់ រ�្ឋ California ក្នុ្  រយៈទពល 

្្នំ  ្បតិរិេន ្បំា ្្នំ �ំបូ្ បនាទែ ប់ ពរី រាន ោរ យល់្ពម ទោយ អ្ន 
កទបាះទ ្្ន ត ទលរី គំនិត ផួ្ចទផ្រីម បថនថាម ទលរី ភាគទនះ ទោយ មិ ន �ក 

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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125291.75. ប័ណ្ណបំណុល ដែលបានចេញនិងបានលក់ស្របតាម 
មាសតាចនះ អាចតតរូវបាៃផ្ដល់មូលៃិធិស�ើងវញិ ត្បតាមមាតតា 6 (ចាប់ 
សផ្ដើមជាមួយៃឹងភាគ 16780) នៃជំពូក 4 នៃចំដណក 3 នៃដផនក 4 
នៃចំណងសជើង 2 នៃតកមរដ្ឋា ភិបាលដែលជាដផនកមួយនៃចបាប់ ប័ណ្ណ 
បំណុលកាតព្វកិច្ចទូសៅតបចំារែឋា។ ការអៃុម័តសដ្យអនកសបាះស ន្ តនៃរែឋា 
្តមាប់ការសចញប័ណ្ណបំណុល ែូចមាៃសរៀបរាប់សៅកនុងមាតតាសៃះ រមួ 
មាៃការអៃុម័តសលើ ការសចញប័ណ្ណបំណុលណាមួយដែលតតរូវបាៃសចញ 
សែើម ើ្ផ្ដល់មូលៃិធិស�ើងវញិ សលើប័ណ្ណបំណុលដែលសចញពើែំបូង 
សៅសតកាមមាតតាសៃះ ឬសចញកាលពើមុៃសែើម ើ្ផ្ដល់មូលៃិធិស�ើងវញិ សលើ 
ប័ណ្ណបំណុល។ ប័ណ្ណបំណុលណាមួយ ដែលស្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិច�ើងវ ិ
ញជាមួយនឹង សបាក់េំចណញននការផ្ដល់មូលនិធិច�ើងវញិ ចលើ ប័ណ្ណបំណុ
លែូេបានអនុញ្ញា ្ចោយភាគចនះ អាេស្រូវបានចមាឃៈ ចោយ ស្របេបា
ប់ចៅតាមការអនុញ្ញា ្ចោយេបាប់ ក្ងុរចបៀបនិងក្ងុកសមិ្ 
ដែលបានដេងចៅក្ងុច្រេក្ដើ្រចសមេ ែូេបានចធវើវចិោធនកម្មពើមួយចពល 
ចៅមួយចពល ដែលអនុញ្ញា ្ឲ្យផ្ដល់មូលនិធិចលើប័ណ្ណបំណុលចោះច�ើង 
វញិ។
ភាគ 24. មាតតា 2.5 (ចាប់សផ្ដើមជាមួយៃឹងភាគ 125291.90) 
តតរូវបាៃបញ្ចូលសៅកនុងជំពូក 3 នៃចំដណក 5 នៃដផនក 106 តកម 
្ុខភាពៃិង ្ុវត្ថិភាពសៅជា៖

មាសតា 2.5. េបាប់ប័ណ្ណបំណុល្រសមាប់ការសោវសជាវចកា្ិរកាចែើម 
និងការពយាបាលននរែ្ឋ California ឆំ្្ 2020

125291.90. មាសតាចនះស្រូវោគា ល់ ឬអាេចៅថាជាេបាប់ប័ណ្ណ បំ
ណុល្រសមាប់ការសោវសជាវចកា្ិរកាចែើម និងការពយាបាលននរែ្ឋ 
California ឆំ្្ 2020។
125291.95. ពាក្យចសបើសបា្់រចៅក្ងុមាសតាចនះស្រូវមានអ្្ថន័យ 
ែូេខាងចសកាម៖
(a) “េបាប់” ្ំរចៅចលើេបាប់សោរសជាវចកា្ិរកាចែើម និងការពយាបាល 
ស្របតាមជំពូកចនះ ែូេបានចធវើវចិោធនកម្មចោយគំនិ្ផ្ដួេចផ្ដើម 
្រសមាប់ ការសោវសជាវចកា្ិរកាចែើម និងការពយាបាលននរែ្ឋ California 
ឆំ្្ 2020។
(b) “សក រុមសបឹកសាភិបាល” ឬ “វទិ្យាោ្ថ ន” ្ំរចៅចលើវទិ្យាោ្ថ នននរែ្ឋ 
California ្រសមាប់ចវជ្ជោស្រ្តលូ្លា្់រច�ើងវញិ ដែលបានកំណ្់ 
ស្របតាមអនុដផក្ (b) ននភាគ 125291.120។
(c) “គណៈកមា្ម ធិការ” ្ំរចៅចលើគណៈកមា្ម ធិការសោវសជាវចកា្ិរកា 
ចែើម និង ហិរញញាវ្្ថុពយាបាលននរែ្ឋ California ដែលបានបចងកើ្ច�ើង 
ស្របតាមអនុដផក្ (a) ននភាគ 125291.40 និង ហិរញញាវ្្ថុពយាបាល 
ននរែ្ឋ California ដែលបានបចងកើ្ច�ើង ស្របតាមអនុដផក្ (a) នន 
ភាគ 125291.120។
(d) “មូលនិធិ” ្ំរចៅចលើគណៈកមា្ម ធិការសោវសជាវចកា្ិរកាចែើម និង 
ហិរញញាវ្្ថុពយាបាលននរែ្ឋ California ឆំ្្ 2020 ដែលបានបចងកើ្ច�ើង 
ស្របតាម 125291.105។
(e) “បំណុលបចណា្ដ ះអា្រន”្ ្ំរចៅចលើសបាក់កម្ើ បចណា្ដ ះអា្រន ្
ណាមួយ ស្របតាមភាគ 125291.140 និង 125291.145 
ប័ណ្ណបំណុលរយៈចពលខ្ើ ឬ ប័ណ្ណបំណុលរយៈចពលខ្ើដែលគ្្ម ន្ុរវ្្ថិភា
ពដែលបានចេញផសាយ ចែើម្ើចធវើការកក់សបាក់ចៅក្ងុមូលនិធិ និងដែលនឹ
ងស្រូវបានបង់ពើសបាក់េំចណញ ពើប័ណ្ណបំណុលដែលបាន 
ចេញស្របតាមមាសតាចនះ។
125291.100. (A) ចោះបើជាមានភាគ 13340 ននសកមរោ្ឋ ភិបាល 
ឬបញញ្ា ្តិចផសេងចទ្ៀ្ននេបាប់សបាក់ ចៅក្ងុមូលនិធិស្រូវបានវភិាជន៍ ចោយ 

ចំណងសជើង 2 នៃតកមរដ្ឋា ភិបាល) ៃិងរាល់តបការនៃចបាប់សោះ ែូេបាន 
ចធវើវចិោធនកម្មពើមួយចពល ចៅមួយចពល សលើកដលងដត អនុដផក្ (a) 
និង (b) នន ភាគ 16727 ននសកមរោ្ឋ ភិបាល អៃុវត្តសលើប័ណ្ណបំណុល 
ៃិងមាតតាសៃះ ស�ើយតតរូវបាៃបញ្ចូលគ្ន  សៅកនុងមាតតាសៃះែូចមាៃដចង
សពញសលញសៅកនុងមាតតាសៃះ។

ភាគ 20. ភាគ 125291.60 នៃតកម្ុខភាពៃិង្ុវត្ថិភាពតតរូវ 
បាៃសធ្វើវសិោធៃកម្មសៅជា៖

125291.60. ្រសមាប់ចគ្លបំណងននការអនុវ ្្ត មាសតាចនះ 
ោយក�ិរញ្ញវត្ថុអាចតបគល់្ិទ្ិ ការែកមូលៃិធិទូសៅៃូវចំៃួៃ ទឹក 
តបាក់មួយដែលមិៃសលើ្ ពើទឹកតបាក់នៃប័ណ្ណបំណុលដែលមិៃបាៃ 
លក់ ដែលបាៃអៃុម័តសដ្យគណៈកមា្ម ធិការ សែើម ើ្លក់កនុង 
សគ្លបំណងអៃុវត្តមាតតាសៃះ ចោយមិនរាប់បញ្ូលការផ្ដល់មូលនិធិ 
ច�ើងវញិចលើប័ណ្ណបំណុល ដែលអនុញ្ញា ្ស្របតាមភាគ 125291.75 
ដែលកា្់ចេញទឹ្កសបាក់ណាមួយ ដែលបានផ្ដល់កម្ើស្របតាមភាគ 
125291.65 និងមិនោន់បាន្រងនិងទឹ្កសបាក់ ដែលបានែកចេញពើ 
មូលនិធិទូ្ចៅស្របតាមភាគចនះ ចហើយមិនោន់បានសបគល់ចៅមូលនិធិ 
ទូ្ចៅវញិ។ ទឹកតបាក់ណាមួយដែលបាៃែកតតរូវបាៃដ្ក់ចូល សៅកនុង 
មូលៃិធិ ។ ទឹកតបាក់ណាមួយដែលអាចសតបើតបា្់បាៃ សៅសតកាមភាគ
សៃះៃឹងតតរូវតបគល់មកកនុងមូលៃិធិទូសៅវញិ បូកៃឹងទឹកតបាក់ស្្មើៃឹង កា
រតបាក់ដែលតបាក់សោះៃឹងអាចរកបាៃ សៅកនុងគណៃើវៃិិសោគរមួពើ តបា
ក់ដែលបាៃទទួលពើការលក់ប័ណ្ណបំណុល កនុងសគ្លបំណងអៃុវត្ត 
មាតតាសៃះ។

ភាគ 21. ភាគ 125291.65 នៃតកម្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាពតតរូវ 
បាៃសធ្វើវសិោធៃកម្មសៅជា៖

125291.65. វទិយាោ្ថ ៃអាចស្នើ្ំុសៅគណៈកមា្ម ធិការវៃិិសោគតបាក់ 
រមួ សែើម ើ្ផ្ដល់តបាកកម្ចើពើគណៃើ វៃិិសោគតបាក់ រមួត្បតាមភាគ 16312 
នៃតកមរដ្ឋា ភិបាល ្តមាប់សគ្លបំណងនៃការអៃុវត្តតាមមាតតាសៃះចលើកដល
ងដ្ការផ្ដល់មូលនិធិប័ណ្ណបំណុលច�ើងវញ ដែលអនុញ្ញា ្ ស្រប តាមភាគ 
125291.75 ចោយកា្់ចេញសបាក់ ដែលបានខ្ើស្របតាមភាគចនះនិង 
ដែលមិនោន់្រង និងទឹ្កសបាក់ណាមួយដែលបានែកពើមូលនិធិទូ្ចៅស្របតា
មភាគ 125291.60 និងមិនោន់បានបងវិលមកមូលនិធិទូ្ចៅវញិ។ 
ទឹកតបាក់នៃ្ំសណើ មិៃតតរូវ សលើ្ពើចំៃួៃទឹកតបាក់នៃប័ណ្ណបំណុល ដែល មិៃ
ទាៃ់បាៃលក់ដែលគណៈកមា្ម ធិការបាៃ្សតមចអៃុញ្្ញ តឲ្យលក់ កនុង 
សគ្លបំណងអៃុវត្តមាតតាសៃះ។ វទិយាោ្ថ ៃតតរូវអៃុវត្តតាមឯកោរណាមួយ 
ដែលបាៃតតមរូវសដ្យគណៈកមា្ម ធិការវៃិិសោគតបាក់រមួ សែើម ើ្ទទួលបាៃ ៃិង 
្ងតបាក់កម្ចើ។ ទឹកតបាក់ណាមួយដែលបាៃខ្ចើ តតរូវដ្ក់សៅកនុងមូលៃិធិវញិ 
សែើម ើ្ដបងដចកសដ្យវទិយាោ្ថ ៃត្បតាមមាតតាសៃះ។

ភាគ 22. ភាគ 125291.70 នៃតកម្ុខភាពៃិង្ុវត្ថិភាពតតរូវ 
បាៃសធ្វើវសិោធៃកម្មសៅជា៖

125291.70. ទឹកតបាក់ដែលបាៃបង់សៅកនុងមូលៃិធិ 
ដែលមាៃតបភពមកពើតបាក់បុព្វលាភ 
ៃិងការតបាក់បង្គរសៅសលើប័ណ្ណបំណុល ដែលបាៃលក់តតរូវបតម រុងទុក សៅ
កនុងមូលៃិធិស�ើយតតរូវអាចសតបើតបា្់បាៃ 
្តមាប់ការសផទេរសៅមូលៃិធិទូសៅ ជាឥណទាៃ្តមាប់ការចំណាយសលើ 
ការតបាក់ប័ណ្ណបំណុល ចលើកដលងដ្ទឹ្កសបាក់ចោះមានសបភពមកពើ សបា
ក់បុពវលាភអាេស្រូវបានបសម រុងទុ្ក និងចសបើសបា្់រចែើម្ើបង់ន្្ ្រសមាប់ 
ការចេញមុនការចផទេរចៅមូលនិធិទូ្ចៅ។

ភាគ 23. ភាគ 125291.75 នៃតកម្ុខភាព ៃិង្ុវត្ថិភាពតតរូវ
បាៃសធ្វើវសិោធៃកម្មសៅជា៖

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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បាច់អាចនឹ្្តរូវបានទចញ និ្ លក់ទ�រីម្រីផ្ល់មូលនិធិស្រាប់ទ្បរី្បាស់ 
ក្នុ្ ោរអនុវត្តទោលបំណ្ ថ�លបានបញ្្ជ ក់ទៅក្នុ្ រា្តាទនះ 
ទ�រីម្រីទ្បរី្បាស់និ្លក់ស្រាប់ អនុវត្តទោលបំណ្ននភាគ 
125291.100 និ្រូេទាត់ស្មូលនិធិ 
ប្វិល្បាក់ចំណាយននប័ណណបំណុល ោតពវកិច្រូេទៅ ្សបតាមភាគ 
16724.5 នន្កមរោ្ឋ ភិបាល។ ប័ណណបំណុលទៅទពលលក់្តរូវថតបទ្ករី
តរាោតពវកិច្រានសុពលភាព និ្ោតពវកិច្អនុវត្តននរ�្ឋ និ្ 
ទោយរានជំទនឿទពញទលញ និ្ កិត្តិយសរបស់រ�្ឋ ថ�ល្តរូវបានសច្ា 
ស្រាប់ោរប្់ទរេៀ្ទាត់ទំា្្បាក់ទ�រីម និ្ោរ្បាក់ប័ណណបំណុលរាប្
រាក់ទ�រីម និ្ោរ្បាក់ោ្យរា�ល់ទពលកំណត់្តរូវស្។
125291.115. ប័ណណបំណុលថ�លបានអនុញ្ញា ត ទោយរា្តាទនះ 
្តរូវបានទរៀបចំអនុវត្តទចញផសាយលក់ រូេទាត់ និ្បូ្រយកវញិ �ូចរាន ផ្
ល់ទៅក្នុ្ ចបាប់ប័ណណបំណុលោតពវកិច្រូេទៅ ្បចំារ�្ឋ (ជំពូក 4 [ចាប់ 
ទផ្រីមរាមួយនឹ្ភាគ 16720] ននចំថណក 3 ននថផ្នក 4 ននចំណ្ទជរី្ 2 
នន្កមរោ្ឋ ភិបាល) និ្រាល់្បោរននចបាប់ទនាះ �ូចបានទធវរីវទិស្ធនកម្មពរី
មួយទពលទៅមួយទពលទលរីកថល្ថតអនុថផ្នក (a) និ្ (b) ននភាគ 
16727 អនុវត្តទលរីប័ណណបំណុលនិ្រា្តាទនះ ទហរីយ្តរូវបានបញ្ូលោ្ន
ទៅក្នុ្ រា្តាទនះ �ូចរានថច្ទពញទលញទៅក្នុ្ រា្តាទនះ។
125291.120. (a) ថតក្នុ្ ទោលបំណ្ស្រាប់ោរអនុញ្ញា តទលរី 
ោរទចញផសាយនិ្ោរលក់្សបតាមចបាប់ោតពវកិច្រូេទៅរបស់រ�្ឋ (ជំពូក 
4 [ចាប់ទផ្រីមរាមួយនឹ្ភាគ 16720] ននចំថណក 3 ននថផ្នក 4 
ននចំណ្ទជរី្ 2 នន្កមរោ្ឋ ភិបាល) ននប័ណណបំណុលនិ្បំណុលបទណ្ាះ
អាសន្ន ថ�លអនុញ្ញា តទោយរា្តាទនះ ទនាះគណៈករា្ម ធិោរ 
ហិរញញាវតថាុ្ស្វ្រាវទោសិោទ�រីម និ្ោរពយាបាលននរ�្ឋ California 
ថ�លបានបទ ក្រីតទ�រ្ី ្សបតាមភាគ 125291.40 ្តរូវបានកំណត់រា  
“គណៈករា្ម ធិោរ” �ូចថ�លពាក្យទនាះ្តរូវបានទ្បរី្បាស់ ទៅក្នុ្ ចបាប់ ប័
ណណបំណុលោតពវកិច្រូេទៅរបស់រ�្ឋ។
(b) ស្រាប់ទោលបំណ្ននចបាប់ប័ណណបំណុល ោតពវកិច្រូេទៅរបស់ 
រ�្ឋវរិេយាស្ថា នននរ�្ឋ California ស្រាប់គណៈករា្ម ធិោរ្គប់្គ្  
ទវជ្ជស្្ស្តលូតលាស់ទ�រ្ី វញិ ្តរូវបានថត្តំា្រា “្ក រម្បឹកសា។”

125291.125. (a) គណៈករា្ម ធិោរ្តរូវកំណត់ថ្ ទតរីចំាបាច់្តរូវ 
ទចញប័ណណបំណុល ថ�លអនុញ្ញា ត ្សបតាមរា្តាទនះឬទរេ ទ�រីម្រីអនុវត្ត
វធិានោរថ�លបានបញ្្ជ ក់ ទៅក្នុ្ រា្តាទនះទហរីយ្បសិនទបរី ចំាបាច់ទតរីប័
ណណបំណុល្តរូវទចញនិ្លក់ក្នុ្ តនម្ប៉ាុនា្ម ន។ រតនាោរកិ្តរូវទ្បរី្បាស់ោ
រខិតខំសមទហតុផល ទ�រីម្រីលក់ប័ណណបំណុលរាមួយនឹ្ោរកំណត់តនម្ 
�ូចោ្ន  ឬលអែរា្និ្្តរូវប្់នែ្ទចញផសាយទចញ ពរី្បាក់បុពវលាភ 
្បសិនទបរីអាចទធវរីបាននិ្ទ�រីម្រីរា ឧត្តម្បទយជន៍របស់រ�្ឋទៅតាម 
ោរវនិិច្័យរបស់រតនាោរកិ។ 
ោរទចញប័ណណកម្រីរាបន្តបនាទែ ប់អាច្តរូវបានអនុញ្ញា តនិ្លក់ ទ�រីម្រីអនុវ
ត្តសកម្មភាពទំា្ទនាះរាបន្តបនាទែ ប់ ទហរីយវាមិនថមនរាចំាបាច់ថ�លរាល់
ប័ណណកម្រី ថ�ល្តរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យទចញ្តរូវបានលក់ក្នុ្ ទពលណាមួយ
ទ�រីយ។ ប័ណណបំណុលអាចរានោរ្បាក់ ថ�លអាចោក់បញ្ូលបានទៅក្នុ
្ចំណូល�ុលស្រាប់ ទោលបំណ្ ននពន្ធទលរី្បាក់ចំណូលសហព័ន្ធ 
្បសិនទបរីគណៈករា្ម ធិោរកំណត់ថ្ ោរទធវរី�ូទចា្ន ះគឺចំាបាច់ទ�រីម្រី ផ្ល់មូ
លនិធិស្រាប់ទោលបំណ្ននចបាប់។ 
ោរចំណាយស្រាប់ោរទចញផសាយប័ណណកម្រីនរីមួយៗ ថ�លលក់ទៅថខ 
ឬទ្ោយថខរេរី 61 ទ្ោយពរី រា្តាទនះចូលរាធររាន នឹ្្តរូវអា្ស័យ
ទលរីោរវនិិច្័យរបស់រតនាោរកឹ ទហរីយអាចនឹ្្តរូវបាន 
ស្រទំលាះបំណុល ក្នុ្  រយៈទពលរហូត�ល់ 40 ្្នំ ។
(b) ចំនួនរឹេក្បាក់សរបុននប័ណណបំណុល ថ�លបានអនុញ្ញា តទោយភាគ 
125291.110 ថ�លអាច្តរូវ បានទចញផសាយទៅក្នុ្ ្្នំ  

មិនគិតអំពរី ្្នំ ស្រទពរីពន្ធ ទៅឲ្យវរិេយាស្ថា ន ស្រាប់ទោលបំណ្�ូចខា្ 
ទ្ោម៖
(1) ទធវរី្បាក់មូលនិធិឬ្បាក់កម្រី ទ�រីម្រីផ្ល់មូលនិធិ�ល់ោរ្ស្វ្រាវ 
និ្ស្្ស្់អោរ ស្រាប់ោរ្ស្វ្រាវ�ូចរានទរៀបរាប់្សបតាម 
ភាគ 125290.70.5។
(2) ោរចំណាយនែ្រ�្ឋបាលរូេទៅននវរិេយាស្ថា ន (មិនទលរីសពរី 3.5 
ភាគរយ្សបតាមអនុកថ្ខណ្ឌ  [A] ននកថ្ខណ្ឌ  [2] ននអនុថផ្នក [a] 
ននភាគ 125290.70.5)។
(3) ោរប្់នែ្រ�្ឋបាល្បចំា ្្នំ ននបំណុល ឬ ប័ណណបំណុល បទណ្ាះ 
អាសន្នណាមួយ ទ្ោយនែងៃរេរី 31 ថខធ្ន ូនន ្្នំ ្បតិរិេនទពញទលញ រេរី្បំា 
ទ្ោយភាគទនះចូលរាធររាន។
(4) ោរប្់នែ្ទចញបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន 
ោរប្់នែ្រ�្ឋបាល្បចំា ្្នំ ទលរីបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន 
រហតូ�ល់ទពលបញ្ូល ទៅនែងៃរេរី 31 ថខធ្ន ូនន ្្នំ ្បតិរិេនទពញទលញរេរី្បំា 
ទ្ោយទពលភាគទនះ ចូលរាធររាននិ្ 
ោរប្់ោរ្បាក់ទលរីបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន ្បសិនទបរីបំណុលបទណ្ាះ 
អាសន្នទនាះទករីតទ�រ្ី ឬ ទចញទៅមុននែងៃរេរី 31 ថខធ្ន ូនន ្្នំ  ្បតិរិេន 
ទពញទលញរេរី្បំា ទ្ោយទពលភាគទនះចូលរាធររាន។
(5) ប្់នែ្ទចញប័ណណបំណុលោរប្់នែ្រ�្ឋបាល្បចំា ្្នំ នន ប័ណណ 
បំណុល រហតូ�ល់ទពលបញ្ូលទៅ នែងៃរេរី 31 ថខធ្ន ូនន ្្នំ ្បតិរិេនទពញ 
ទលញរេរី្បំា ទ្ោយទពលភាគទនះ ចូលរាធររាននិ្ោរប្់ោរ្បាក់ 
ទលរី ប័ណណបំណុលថ�លបានប្រ្ទៅ ឬមុននែងៃ 31 ថខធ្ននូន ្្នំ ្បតិរិេន 
ទពញទលញរេរី្បំា ទ្ោយទពលភាគទនះ ចូលរាធររានទលរីកថល្ថត  
ោរកំណត់ថ�ន�ូទចា្ន ះមិនអនុវត្តទលរីបុពវលាភ និ្ោរ្បាក់ប្រ្ �ូចរាន 
ផ្ល់ទៅក្នុ្ ភាគ 125291.150។
(b) ្បាក់ទៅក្នុ្ មូលនិធិទផ្ស្ទរេៀត ឬ្បាក់ចំទណញពរីោរលក់ 
ប័ណណបំណុល ថ�លអនុញ្ញា ត ទោយរា្តាទនះអាច្តរូវបានទ្បរី្បាស់ 
ទ�រីម្រីប្់្បាក់ទ�រីម ្បាក់ស្្រតនម្ទ�រ្ី វញិរមួទំា្ោរ្បាក់ប្រ្ ឬ ្បា
ក់បុពវលាភទៅទលរីបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន ថ�លបានទចញមុន
ោរទចញទលរីក�ំបូ្ ថ�លអនុញ្ញា តទោយរា្តាទនះ។ 
្បាក់ថ�លបានោក់ទៅក្នុ្ មូលនិធិពរី្បាក់ចំទណញ 
ននបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន អាច ្តរូវបានទ្បរី្បាស់ទ�រីម្រីប្់នែ្រ�្ឋបាលរូេ
ទៅរបស់វរិេយាស្ថា ន ទោយមិន គិត�ល់្បាក់កំណត់្តឹម 3.5 ភាគរយ 
ថ�លបានថច្ទៅក្នុ្  កថ្ខណ្ឌ  (2) ននអនុថផ្នក (a) ឲ្យថត្បាក់ 3.5 
ភាគរយៈទនាះ រាន លក្ខណសម្ត្តិស្រាប់ោរទចញប័ណណបំណុល។
(c) ោរស្្បាក់ទ�រីមនិ្ោរ្បាក់ទលរី្បាក់កម្រី ថ�លបានប្់ទោយ វរិេយា
ស្ថា ន្សបតាមរា្តាទនះ្តរូវប្់ទៅ ក្នុ្ មូលនិធិនិ្ទ្បរី្បាស់ស្រាប់ 
ទោលបំណ្ននភាគ 125290.70.5 រមួទំា្នែ្រ�្ឋបាលរបស់វរិេយាស្ថា ន 
ឬ ស្រាប់ប្់ោរចំណាយរាបន្តបនាទែ ប់ ននរ�្ឋបាល្បចំា ្្នំ ទលរី ប័ណណ 
បំណុលថ�លទៅជំពាក់។
125291.105. ្បាក់ចំទណញពរីបំណុលបទណ្ាះអាសន្នថ�លបាន
ទចញ និ្បានលក់្សបតាមរា្តាទនះ នឹ្្តរូវោក់ទៅក្នុ្ រតនាោររ�្ឋ 
ស្រាប់រាមូលនិធិ ស្រាប់ោរ្ស្វ្រាវទោសិោទ�រីម និ្ោរពយាបាល 
ននរ�្ឋ California ្្នំ  2020 ថ�ល្តរូវបានបទ្ករីតទ�រ្ី  ទៅក្នុ្  
រតនាោររ�្ឋ ទលរីកថល្ថត្បាក់ចំទណញ ពរីោរទចញប័ណណបំណុល្តរូវ 
បានទ្បរី្បាស់ទោយផាទែ ល់ ទ�រីម្រីស្បំណុលបទណ្ាះអាសន្ន។
125291.110. ប័ណណបំណុលថ�លរានរឹេក្បាក់សរបុ 
្បំាពាន់្បំារយលាន�ុល្ារ ($5,500,000,000) 
មិនរាប់បញ្ូលរឹេក្បាក់ ប័ណណ បំណុល ថ�លប្វិលមកមូលនិធិវញិ 
ថ�លបានទចញ្សបតាមភាគ 125291.155 ឬទ្ចរីនតាមរឹេក្បាក់ចំា
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125291.145. វរិេយាស្ថា នអាចទស្នរីសំុគណៈកម្មោរ វនិិទយគ្បាក់រមួ 
ទ�រីម្រីទធវរី្បាក់កម្រីពរីគណនរី វនិិទយគ្បាក់រមួ្សបតាមភាគ 16312 
នន្កមរោ្ឋ ភិបាល ស្រាប់ទោលបំណ្ ននោរអនុវត្តរា្តាទនះ។ 
ចំនួនរឹេក្បាក់កម្រីមិន ្តរូវទលរីសពរីរឹេក្បាក់ននប័ណណបំណុល 
ថ�លមិនទាន់បានលក់ថ�លតាម ទសចក្រី សទ្មចរបស់គណៈករា្ម ធិោរ
បានអនុញ្ញា ត ទ�រីម្រីលក់ស្រាប់ទោលបំណ្ននោរអនុវត្ត តាម រា្តា
ទនះទោយមិនរាប់បញ្ូលោរប្វិល្បាក់មូលនិធិប័ណណបំណុល 
ថ�លអនុញ្ញា ត្សបតាមភាគ 125291.155 ទោយោត់ទចញ្បាក់ 
ថ�លបានខ្រី្សបតាមភាគទនះ និ្ថ�លមិនទាន់ស្និ្រឹេក្បាក់ 
ណាមួយ ថ�លបាន�កពរីមូលនិធិរូេទៅ្សបតាមភាគ 125291.140 
និ្មិនទាន់បានប្វិលមកមូលនិធិ រូេទៅ វញិ។ វរិេយាស្ថា ន្តរូវអនុវត្តតាម
ឯកស្រណាមួយ ថ�លបានត្មរូវទោយគណៈករា្ម ធិោរ 
វនិិទយគ្បាក់រមួ ទ�រីម្រីរេរួេលបាននិ្ស្្បាក់កម្រី។ រឹេក្បាក់ណាមួយ
ថ�លបានខ្រី្តរូវោក់ទៅក្នុ្ មូលនិធិវញិ ទ�រីម្រីថប្ថចកទោយវរិេយាស្ថា ន 
្សបតាម រា្តាទនះ។
125291.150. រឹេក្បាក់ថ�លបានប្់ទៅក្នុ្ មូលនិធិ ថ�លរាន 
្បភពមកពរី្បាក់បុពវលាភ និ្ោរ្បាក់ប្រ្ទៅទលរីប័ណណបំណុល 
ថ�លបានលក់្តរូវប្ម រ្ រុេក ទៅក្នុ្ មូលនិធិទហរីយ្តរូវអាចទ្បរី្បាស់
បាន ស្រាប់ោរទផទែរទៅមូលនិធិរូេទៅរាឥណទាន 
ស្រាប់ោរចំណាយទលរីោរ្បាក់ប័ណណ បំណុល 
ទលរីកថល្ថតរឹេក្បាក់ទនាះរាន ្បភពមក ពរី្បាក់បុពវលាភអាច្តរូវបាន
ប្ម រ្ រុេក និ្ ទ្បរី្បាស់ ទ�រីម្រីប្់នែ្ស្រាប់ោរទចញមុនោរទផទែរទៅមូ
លនិធិរូេទៅ។
125291.155. ប័ណណបំណុលថ�លបានទចញ និ្បានលក់្សបតាម
រា្តាទនះអាច្តរូវបានផ្ល់ មូលនិធិទ�រ្ី វញិ ្សបតាមរា្តា 6 
(ចាប់ទផ្រីម រាមួយនឹ្ភាគ 16780) ននជំពូក 4 ននចំថណក 3 នន ថផ្នក 4 
ននចំណ្ ទជរី្ 2 នន្កមរោ្ឋ ភិបាល ថ�លរាថផ្នកមួយននចបាប់ប័ណណបំណុល 
ោតពវកិច្ រូេទៅ្បចំារ�្ឋ។ ោរអនុម័តទោយអ្នកទបាះទ ្្ន ត ននរ�្ឋស្រាប់ 
ោរទចញប័ណណបំណុល�ូចរានទរៀបរាប់ ទៅក្នុ្ រា្តាទនះ រមួរាន 
ោរ អនុម័តទលរីោរទចញ ប័ណណបំណុលណាមួយថ�ល្តរូវបានទចញ ទ�រីម្រីផ្
ល់មូលនិធិទ�រ្ី វញិទលរីប័ណណបំណុល ថ�លទចញពរី�ំបូ្ទៅទ្ោមរា្តាទនះ 
ឬទចញោលពរីមុនទ�រីម្រីផ្ល់មូលនិធិទ�រ្ី វញិ ទលរីប័ណណបំណុល។ 
ប័ណណបំណុលណាមួយថ�ល្តរូវបានផ្ល់ មូលនិធិទ�រ្ី វញិរាមួយនឹ្ ្បា
ក់ចំទណញននោរផ្ល់មូលនិធិទ�រ្ី វញិ ទលរីប័ណណបំណុល�ូចបាន អនុញ្ញា ត 
ទោយភាគទនះអាច្តរូវបានទរា�ៈ ទោយ្សបចបាប់ទៅតាម 
ោរអនុញ្ញា តទោយចបាប់ក្នុ្ រទបៀប និ្ក្នុ្ ក្មិតថ�លបានថច្ទៅក្នុ្  ទស
ចក្រីសទ្មច�ូចបានទធវរីវទិស្ធនកម្ម ពរីមួយទពលទៅមួយទពល ថ�ល អនុ
ញ្ញា តឲ្យផ្ល់មូលនិធិទលរីប័ណណបំណុលទនាះទ�រ្ី វញិ។
125291.160. ទទាះបរីរារាន្បោរននរា្តទនះឬចបាប់ ប័ណណបំណុ
លោតពវកិច្រូេទៅរបស់រ�្ឋ (ជំពូក 4 [ចាប់ទផ្រីមរាមួយនឹ្ ភាគ 
16720] នន ចំថណក 3 ននថផ្នក 4 ននចំណ្ទជរី្ 2 នន្កម 
រោ្ឋ ភិបាល) ្បសិនទបរីរតនាោរកិលក់ប័ណណបំណុល ្សបតាមរា្តាទនះ
ថ�លរមួបញ្ូលទយបល់្ក រម្បឹកសាប័ណណ បំណុលរហតូ�ល់ក្មិត 
ថ�លោរ្បាក់ទៅទលរីប័ណណបំណុល ្តរូវបានមិនរាប់បញ្ូលពរី ចំណូល�ុ
លស្រាប់ទោលបំណ្ពន្ធសហព័ន្ធ ទៅទ្ោមលក្ខខណ្ឌ ថ�លបានកំ
ណត់រតនាោរកិអាចរកសាគណនរី 
ទោយថ�កស្រាប់ោរវនិិទយគនន្បាក់ ចំទណញ ពរីោរលក់ប័ណណបំណុ
លនិ្្បាក់ចំណូល ពរីោរវនិិទយគទៅទលរីោរលក់ ទំា្ទនាះ។ 
រតនាោរកិអាចទ្បរី្បាស់ ឬ �ឹកនំាោរទ្បរី្បាស់្បាក់ចំទណញ ឬ 
្បាក់រកបានទំា្ទនាះ ទ�រីម្រីប្់ ្បាក់ប្វិលស្ភ្ាម្បាក់ពិន័យ ឬ 
ោរប្់្បាក់ទផ្ស្ទរេៀត ថ�លចំាបាច់ទៅទ្ោមចបាប់សហព័ន្ធ ឬ ចាត់វិ

្បតិរិេនណាមួយចាប់ទផ្រីមពរី ្្នំ  2021 តទៅមិន្តរូវទលរីសពរីចំនួន្បំារយ 
ថសសិបលាន�ុល្ារ ($540,000,000) ទរេ។ ្បសិនទបរីចំនួនតិចរា្
រឹេក្បាក់ប័ណណបំណុល ននក្នុ្ ្្នំ ណាមួយរឹេក្បាក់ទៅសល់ថ�ល្តរូវបាន 
អនុញ្ញា តអាច្តរូវបានទយ្ទៅមួយ ឬទ្ចរីន ្្នំ ទ្ោយៗ ទរេៀតបាន។ 
្សបតាមភាគ 125291.140 
នាយកហិរញញាវតថាុអាចរានោរវនិិច្័យអនុញ្ញា តឲ្យរាន្បាក់កម្រី ពរី មូលនិ
ធិរូេទៅទៅឲ្យវរិេយាស្ថា នទៅ្តឹម ឬ ទៅទ្ោយោលបរទិចរ្េចូលរាធររាន
ននរា្តាទនះ។
(c) រហតូ�ល់នែងៃរេរី 31 ថខធ្ន ូនន ្្នំ ្បតិរិេនទពញទលញរេរី្បំា 
ទ្ោយពរីភាគទនះចូលរាធររានរាល់ 
ោរ្បាក់ទៅទលរីបំណុលបទណ្ាះអាសន្ន ឬ ប័ណណបំណុលថ�លទចញ 
ផសាយទៅទ្ោមរា្តាទនះ នឹ្្តរូវ ប្់ទចញពរី្បាក់ចំទណញពរីោរលក់បំ
ណុល ឬ ប័ណណបំណុលបទណ្ាះអាសន្នទំា្ទនាះ ្សបតាមទោល 
បំណ្ននោរផួ្ចទផ្រីមគំនិត ននោរទជៀសវា្ោរប្់ទសវា 
បំណុលណាមួយ ទោយមូលនិធិរូេទៅទំា្្បាក់ទ�រីម និ្ោរ្បាក់ក្នុ្ រ
យៈទពល�ំបូ្ននោរ្ស្វ្រាវ និ្ពយាបាលរាមូលោ្ឋ នបនាទែ ប់ពរី 
ោលបរទិចរ្េចូលរាធររានននភាគទនះ។
125291.130. ្តរូវ្បមូលរាល់ ្្នំ និ្តាមរទបៀប�ូចោ្ន  និ្ទៅក្នុ្ ទព
ល�ូចោ្ន នឹ្ោរ្បមូល្បាក់ ចំណូលរបស់រ�្ថនថាមពរីទលរី្បាក់ចំណូលធម្ម
តាននរ�្ឋរារឹេក្បាក់សរបុ ថ�ល្តរូវប្់្បាក់ទ�រីមនិ្ោរ្បាក់ ទៅ ទពល ប័
ណណបំណុល�ល់ទពលកំណត់ក្នុ្ ្្នំ នរីមួយៗ។ 
វាគឺរាភារកិច្របស់មនន្តរីទំា្អស់ថ�ល្តរូវបានទចារេ្បោន់ 
ទោយចបាប់ទោយរានោតពវកិច្ណាមួយ 
ទាក់រេ្នឹ្ោរ្បមូល្បាក់ចំណូលទ�រីម្រីទធវរី 
និ្អនុវត្ត្គប់ចបាប់ថ�លចំាបាច់ ទ�រីម្រ្ី បមូល្បាក់ចំនួនសរបុបថនថាម។
125291.135. ទទាះបរីរារានភាគ 13340 នន្កមរោ្ឋ ភិបាល ក៏
រានោរប្ម រ្ រុេក្បាក់ពរីមូលនិធិ រូេទៅ ទៅក្នុ្ រតនាោររ�្ឋ ស្រាប់ទោ
លបំណ្ននរា្តាទនះនូវចំនួនរឹេក្បាក់ថ�លនឹ្ទស្មរីនឹ្ រឹេក្បាក់ 
សរបុ�ូចខា្ទ្ោម៖
(a) រឹេក្បាក់សរបុ្បចំា ្្នំ ចំាបាច់ ស្រាប់ប្់្បាក់ទ�រីមោរ្បាក់ប័ណណបំ
ណុល ថ�លបានទចញផសាយ និ្ថ�លបានលក់ ្សបតាមរា្តាទនះ ទំា
្្បាក់ទ�រីមនិ្ោរ្បាក់�ល់កំណត់្តរូវ ប្់។
(b) រឹេក្បាក់ចំាបាច់ស្រាប់អនុវត្តភាគ 125291.140 
ថ�លបានវភិាជន៍ទោយ មិនគិតអំពរី ្្នំ  ស្រទពរីពន្ធ។
125291.140. ស្រាប់ទោលបំណ្ននោរអនុវត្តរា្តាទនះ នាយក
ហិរញញាវតថាុអាច្បគល់សិរេ្ធិោរ�ក មូលនិធិរូេទៅនូវចំនួនរឹេក្បាក់មួយ ថ�ល
មិនទលរីសពរីរឹេក្បាក់ននប័ណណបំណុល ថ�លមិនបានលក់ ថ�ល 
បានអនុម័តទោយគណៈករា្ម ធិោរ ទ�រីម្រីលក់ក្នុ្ ទោលបំណ្អនុវត្តរា្តា
ទនះ ទោយមិនរាប់ បញ្ូលោរផ្ល់មូលនិធិទ�រ្ី វញិ ទលរីប័ណណ បំណុល 
ថ�លអនុញ្ញា ត្សបតាមភាគ 125291.155 ថ�ល 
ោត់ទចញរឹេក្បាក់ណាមួយ ថ�លបានផ្ល់កម្រី្សបតាមភាគ 
125291.145 និ្មិនទាន់បានស្និ្ រឹេក្បាក់ 
ថ�លបាន�កទចញពរីមូលនិធិរូេទៅ ្សបតាមភាគទនះ 
ទហរីយមិនទាន់បាន្បគល់ទៅមូលនិធិ រូេទៅ វញិ។ រឹេក្បាក់ណាមួយថ�ល
បាន�ក្តរូវបានោក់ចូលទៅក្នុ្ មូលនិធិ ។ រឹេក្បាក់ណាមួយថ�លអាចប្
ទរ ី្ បាស់បាន ទៅទ្ោមភាគទនះ នឹ្្តរូវ្បគល់មកក្នុ្ មូលនិធិរូេទៅវញិ 
បូកនឹ្រឹេក្បាក់ទស្មរីនឹ្ោរ្បាក់ ថ�ល្បាក់ទនាះ 
នឹ្អាចរកបានទៅក្នុ្ គណនរី វនិិទយគ រមួពរី្បាក់ 
ថ�លបានរេរួេលពរីោរលក់ប័ណណបំណុល ក្នុ្ ទោលបំណ្អនុវត្តរា្តាទនះ។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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(h) (j) “មលូលៃិធិ” ្ំសៅសលើគណៈកម្្ម ធិការបសាវបជាវសកា្ិកាសែើម 
ៃិងហិរញ្ញវត្ថុពយាបាលនៃរែ្ឋ California 
ដែលបាៃបសងកើតស�ើងប្បតាម 125291.25។

(i) (k) “បបាក់មលូលៃិធិ” សយាង្ំសៅសលើមលូលៃិធិ បបាក់កម្ចើ ឬ អនក 
ទទួលមលូលៃិធិ។

(j) (l) “អនកទទួលមលូលៃិធិ” ្ំសៅសលើអនកទទួលបបាក់មលូលៃិធិពើ 
វទិយាសា្ថ ៃ។ សា្ថ ប័ៃទទួលមលូលៃិធិទំាងអ្់នៃសាកលវទិយាល័យ 
California បតរូវបាៃចាត់ទុកជាសា្ថ ប័ៃទទួល 
មលូលៃិធិសោយដ�កៃិងបុគគាល។

(k) (m) “ការសធ្ើក្លូៃបៃ្តពលូជមៃុ្្ស” ្ំសៅសលើការអៃុវត្តនៃការបសងកើត 
ឬការបុ៉ៃប៉ងសែើម ើ្បសងកើតមៃុ្្ស សោយការសផទេរនណ្យ៉លូពើសកា្ិកាមៃុ្្ស 
សៅកនុងសកា្ិកា្ុ៊តដែលែក នណ្យ៉លូសចញ 
កនុងសគាលបំណងបណដុ វះផលិតផលថ្មើ សៅកនុង្ ល្ូៃ សែើម ើ្សធ្ើឲ្យចាប់សផដើម
ការម្ៃនផទេសោវះ។

(l) (n) “ការចំណាយបបសយាល” ្ំសៅសលើការចំណាយរប្់អនក 
ទទួលមលូលៃិធិសលើការរែ្ឋបាល គណសៃយ្យចំណាយរែ្ឋបាលទលូសៅ ៃិង 
ការចំណាយគំាបទទលូសៅ ្បម្ប់ការអៃុវត្តបបាក់មលូលៃិធិ ឬ 
បបាក់កម្ចើពើវទិយាសា្ថ ៃ។ ៃិយមៃ័យរប្់ NIH 
្ដើពើការចំណាយបបសយាល ៃឹងបតរូវបាៃសបបើបបា្់ជាមលូលោ្ឋ ៃមួយ 
សោយ បក រុម ការគ្រ្្តង់ោរបសាវបជាវវទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត សែើម្
បើបសងកើតសគាលការណ៍ដណនំា្បម្ប់អនក 
ទទួលមលូលៃិធិសៅសលើៃិយមៃ័យសៃវះជាមួយ ៃឹងការដក្បមរួល សែើម ើ្ 
ឆុ្វះបញ្្ជំ ងអំពើកាែឹកនំាសោយ ICOC ៃិងចបាប់សៃវះ។

(m) (o) “វទិយាសា្ថ ៃ” ្ំសៅសលើ វទិយាសា្ថ ៃ California ្បម្ប់ 
សវជ្ជសាប្្តលលូតលា្់ស�ើងវញិ។

(n) (p) “្្តង់ោរបសណាដ វះអា្ៃន” ្ំសៅសលើ្្តង់ោរដែលសបបើបបា្់ 
មុខគ្រែលូចគាន ៃឹង “បទបញ្ញត្តិកនុងភាពអា្ៃន” 
សៅសបកាមចបាប់ៃើតិវធិើរែ្ឋបាល (បកមរែ្ឋ ្ិបាលចំណងសជើង 2 ដផនក  3 
ចំដណក 1 ជំពលូក 4.5 3.5 ភាគ 11340 សហើយ ែំសណើ រការ សបកាយ 
មក) សលើកដលង ដតសែើម ើ្ផដល់ឱកា្កាៃ់ដតធំ្បម្ប់មតិសាធ្រណៈ 
សៅសលើបទបញ្ញត្តិអចិន្ៃ្តយ៍ ៃឹងបៃ្តម្ៃ បប្ិទ្ធភាពរយៈសពល  270 
នថ្ងជាជាង 180 នថ្ង។ 

(o) (q) “សា្ថ ប័ៃោណិជ្ជកម្មវទិយាសាប្្តជើវតិ” ្មដើសលើបក រុមហុ៊ៃឬ 
អងគាការដែលម្ៃសាន ក់ការកណាដ លសៅរែ្ឋ California ដែលម៉លូដែល 
អាជើវកម្មរមួម្ៃការផលិតៃិងការ សធ្ើោណិជ្ជកម្ម ជើវសវជ្ជសាប្្ត ឬ 
ជើវបសច្ចកវទិយា។

(p) (r) “បកម ើ្លធម៌ សវជ្ជសាប្្ត” ្ំសៅសលើបុគគាលដែលម្ៃ  
ការ បណដុ វះបណាដ លកបមិតខ្ព្់ខាងដផនកបកម ើ្លធម៌ដែលម្ៃកបមិត 
បណ្ឌិ តអៃុបណ្ឌិ ត ឬ ការបណដុ វះបណាដ ល ដែលម្ៃតនម្ស្្មើ 
ក្នុ្ វរិេយាស្្ស្តជរីវវរិា្ជ  ឬ វស័ិយទវជ្ជស្្ស្តពយាបាល ឬ ្កមសរីលធម៌ 
ពយាបាល ៃិងដែលចំណាយសពល ឬបាៃចំណាយសពលសវលាជាសបចើៃ 
(1) បសាវបជាវ ៃិង ្រស្រ អំពើបញ្ហា បកម ើ្លធម៌ទាក់ទងៃឹង 
សវជ្ជសាប្្ត ៃិង (2)សធ្ើការគ្រការោរដផនកបកម ើ្លធម៌ កនុង 
ែំសណើ រការនៃការពយាបាលសាកល្ង ជាពិស្្តាមរយៈ ស្វាកម្្ម ដើ
ពើគណៈកម្មការពិៃិត្យសា្ថ ប័ៃ។

(q) (s) “សកា្ិកាមិៃទាៃ់សពញវយ័” សយាង្ំសៅសលើសកា្ិកាដែល 
ម្ៃ្មត្ថភាពលលូតលា្់ស�ើងវញិ សោយខួ្ៃឯងៃិងម្ៃ្កា្ត ៃុពលភាព
ទលូលំទលូលាយ កនុងការបំដបក សៅជាបបស្ទសកា្ិកាសពញវយ័សផ្សងគាន ជាច្
សរៃី។ សកា្ិកាសែើមមិៃទាៃ់សពញវយ័អាចបតរូវបាៃែកសចញ 
ពើការសផទេរនណ្យ៉លូសកា្ិកាលលូតលា្់ ឬ ពើ ផលិតផលសលើ្សៅកនុងការសធ្ើឲ្

ធានោរណាមួយទផ្ស្ទរេៀតពាក់ព័ន្ធ នឹ្ោរវនិិទយគនិ្ោរទ្បរី្បាស់ប្
រាក់ចំទណញ ពរីោរលក់ ប័ណណបំណុលថ�លចំាបាច់ ឬ 
ថ�លអំទណាយផលទៅទ្ោមចបាប់សហព័ន្ធ ទ�រីម្រីរក្សស្ថា នភាព 
ទលរីកថល្ពន្ធននប័ណណបំណុលទំា្ទនាះ និ្ទ�រីម្រីរេរួេលបាន្បទយជន៍ផ្
ទស្ទរេៀត ទៅទ្ោមចបាប់សហព័ន្ធ ជំនួសឲ្យមូលនិធិរបស់រ�្ឋទនះ។
125291.165. ្បាក់ចំទណញពរីោរលក់ ប័ណណបំណុលថ�លបានអ
នុញ្ញា តទោយរា្តាទនះ មិនថមនរា “្បាក់ចំទណញននពន្ធ” 
�ូចរាពាក្យថ�លបានទ្បរី្បាស់ ទៅក្នុ្ រា្តា XIII B នន 
ធម្មនុញញារបស់រ�្ឋ California ទរេ ទហរីយោរទបរីកផ្ល់្បាក់ចំទណញទំា្
ទនះ មិន្តរូវសថាិតទៅទ្ោម ោរកំណត់ថ�លបាន 
ទធវរីទ�រ្ី ទោយរា្តាទនាះទ�រីយ។
ភាគ 25. ភាគ 125292.10 នៃបកម្ុខភាពៃិង្ុវត្ថិភាពបតរូវបា
ៃសធ្ើវសិសាធៃកម្មសៅជា៖

125292.10. និយមន័យ
ោក្យដែលម្ៃសបបើសៅកនុងជំពលូកសៃវះ ៃិងសៅកនុងម្បតា XXXV 
នៃធម្មៃុញ្ញនៃរែ្ឋ California បតរូវម្ៃ អត្ថៃ័យែលូចខាងសបកាម៖

(a) “ចបាប់” ្ំសៅសៅសលើការបសាវបជាវសកា្ិកាសម 
ៃិងប័ណ្ណបំណុលពយាបាលនៃរែ្ឋ California ដែលជាធម្មៃុញ្ញជំពលូក 3 
(ចាប់សផដើមជាមួយៃឹង ភាគ 125290.10) នៃចំដណកទើ 5 នៃដផនក 
106 នៃបកម្ុខភាពៃិង ្ុវត្ថិភាព។

(b) “សកា្ិកាសែើមមៃុ្្សសពញវយ័” 
គឺជាសកា្ិកាដែលមិៃម្ៃភាពខុ្គាន  ដែលបាៃ 
រកស�ើញសៅកនុងជាលិកាខុ្គាន  សៅកនុង្ររីាងគាមៃុ្្សសពញវយ័ 
ដែលអាចលលូតលា្់ស�ើងវញិ សោយ ខួ្ៃឯងកនុងដែលកំណត់ជាក់លាក់ 
សធ្ើឲ្យម្ៃភាពខុ្គាន កនុងការបងកឲ្យម្ៃបបស្ទសកា្ិកាជំនាញនៃ  
ជាលិកា ដែលវាបាៃសកើតសចញមក ទោយរមួទំា្ទោសិោ 
ថ�ល្តរូវបានកំណត់ឲ្យបទ ក្រីតទោសិោ រានមុខង្រទំា្អស់ននរាលិោ ឬ 
សររីា្្ថ�លវារស់ទៅនិ្លូតលាស់ទ�រ្ី វញិ ប៉ាុថន្តវាមិនខុសោ្ន ទរេ។

(c) “ោរ្ស្វ្រាវរាមូលោ្ឋ ន” គឺរាោរទស៊រីបអទ្ត្ទលរីយន្តោររាមូល
ោ្ឋ នរបស់ ជរីវវរិា្ជ ទោសិោទ�រីមភាពបត់បានននទោសិោ 
ោរបទ្ករីតភាពខុសោ្ន ននទោសិោនិ្ឱោស្ស្វ្រាវ 
សំខាន់បំផុតទផ្ស្ទរេៀត។
(c) (d) “ការបបាក់មលូលធៃ” គឺជាការបបាក់ដែលបាៃទទួលមកពើបបាក់ 
ចំសណញពើការលក់ប័ណ្ណបំណុល។

(d) (e) “គណៈកម្្ម ធិការ” ្ំសៅសលើគណៈកម្្ម ធិការបសាវបជាវ 
សកា្ិកាសែើម ៃិងហិរញ្ញវត្ថុពយាបាលនៃរែ្ឋ California 
ដែលបាៃបសងកើតស�ើងប្បតាមអៃុដផនក (a) នៃ ភាគ 125291.40។

(e) (f) “ម្ៃ្តើធម្មៃុញ្ញ” គឺជាអ្ិបាល អ្ិបាលរងរតនាគារកឹ ៃិងអនក 
បតរួតពិៃិត្យនៃរែ្ឋ California ។

(g) “ោរ អភិវឌ្ឍ �ំបូ្” គឺរារបកគំទហរីញននបទច្កវរិេយា្ស្វ្រាវទោ
សិោទ�រីមែ្មរី ថ�លអាចបក្ស្យទ�រីម្រីព្ រ្ីកោរទ្បរី្បាស់ និ្ថកលមអែ
ោរថែទំាអ្នកជំ្ឺបានយ៉ា ្ខំ្ា្។
(f) (h) “អគារ” ្ំសៅសលើអគារ ឬការជួលអគារ ឬ ឧបករណ៍ 
មលូលធៃ។

(g) (i) “ប័ណ្ណបំណុលដែលម្ៃអបតាការបបាក់អដណដ ត” ្ំសៅសលើ 
ប័ណ្ណបំណុល ដែលមិៃម្ៃអបតាការបបាក់សថរ 
រហលូតែល់កាលបរសិចទ្សពញវយ័រប្់វា រមួទំាងប័ណ្ណបំណុលរយៈសពល
ខ្ើដែលគា្ម ៃ្ុវត្ថិភាព។

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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ៃិងអគារនៃវទិយាសា្ថ ៃដែល ធំជាងស្វាកម្មបំណុល សៅសលើប័ណ្ណបំណុ
លរែ្ឋដែលបាៃបង់ជាក់ដ្ដង សោយមលូលៃិធិទលូសៅសៅ កនុង ឆ្នំ ែលូចគាន ។

(x) (aa) “សកា្ិកាសែើម” ្ំសៅសលើសកា្ិកាមិៃជំនាញ ដែលម្ៃ 
្មត្ថភាពបំដបកខួ្ៃ សៅកនុងការបណដុ វះ ៃិងសធ្ើឲ្យម្ៃភាពខុ្គាន សៅ
ជាសកា្ិកាសពញវយ័សបចើៃ ដថមសទៀតជាមួយៃឹងមុខគ្រជំនាញ។

(ab) “ោរ្ស្វ្រាវរបកគំទហរីញទោសិោទ�រីម” 
សំទៅទលរីោរ្ស្វ្រាវរាមូលោ្ឋ ន ោរអភិវឌ្ឍ�ំបូល និ្របកគំទហរីញ 
ោរវាយតនម្ ឬោរថកលមអែឧបករណ៍ និ្បទច្កវរិេយាទៅក្នុ្ វស័ិយ 
្ស្វ្រាវ ទោសិោទ�រីម និ្ ទសទណរិេក និ្ឱោស្ស្វ្រាវសំខាន់បំ
ផុតទផ្ស្ទរេៀត។
(y) (ac) “ឱកា្បសាវបជាវ្ំខាៃ់បំផុត” ្ំសៅសលើការបសាវបជាវ 
ៃិង បសច្ចកវទិយា វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្តរាអាែ៍រមួរានទសទណរិេក 
ទវជ្ជស្្ស្ត លក្ខណៈ បុគ្ល និ្ អាយុ ទោយស្រ ជំ្ឺ ៃិង/ឬ 
ការបសាវបជាវ សកា្ិកា សែើម សផ្សង សទៀត មិៃបតរូវ បាៃ ផដល់ មលូលៃិធិ 
សោយ វទិយាសា្ថ ៃ សៅ សបកាម អៃុកថ្ខណ្ឌ  (C) នៃកថ្ខណ្ឌ  (1) 
កថ្ខណ្ឌ  (3) នៃអៃុដផនក (c) នៃភាគ 125290.60 ដែលផដល់ឱកា
្បសាវបជាវកបមិតខ្ព្់ខំ្ាង សហើយ្ំខាៃ់បំផុតសែើម ើ្ 
បសងកើៃវទិយាសាប្្ត សវជ្ជសាប្្ត 
តាមការកំណត់សោយ្ំស�ងគំាបទយ៉ាងតិច ពើរភាគបើនៃកលូរ ៉ាមុ្ម្ជិក 
បក រុមការគ្រមលូលៃិធិ បសាវបជាវ វទិយាសាប្្ត ៃិង សវជ្ជសាប្្ត ៃិងបតរូវបា
ៃផដល់អៃុសា្ៃ៍សោយបក រុម ការគ្រសៅ ICOC ឬតាមោរកំណត់ទោ
យសំទ�្ទ ្្ន តភាគទ្ចរីន ននកូរ ៉ាមុសរាជិករបស់ ICOC។ 
ការក្លូៃការបៃ្តពលូជមៃុ្្សមិៃដមៃជាឱកា្បសាវបជាវចំាបាច់បំផុតសទ។

ភាគ 26. វសិសាធៃកម្ម។

បបការនៃការផដួចសផដើមគំៃិតសៃវះ សលើកដលងដតបបការនៃប័ណ្ណបំណុល 
មិៃអាចសធ្ើវសិសាធៃកម្មមុៃ វធិ្ៃការបតរូវបាៃអៃុម័តសោយអនកសបាវះសឆ្ន ត។ 
បបការនៃគំៃិតផ្តួចសផដើមសៃវះអាចសធ្ើវសិសាធៃកម្មបាៃ បនាទេ ប់ពើម្ៃការអៃុម័
តសោយអនកសបាវះសឆ្ន ត សោយ អនកសបាវះសឆ្ន តសោយលក្ៃ្តិកៈ ដែលបតរូវ 
បាៃអៃុម័តសោយ្ំស�ងសឆ្ន ត 70 ភាគរយនៃ្ម្ជិកនៃ ្ភាៃើមួយៗ 
ៃិងចុវះហត្ថសលខាសោយអ្ិបាលឲ្យ ដតវសិសាធៃកម្មសនាវះប្បសៅតាម 
ៃិងបៃ្តតាម សគាលបំណងនៃកម្មវធិើមលូលៃិធិ ៃិងបបាក់កម្ចើដែលបាៃបសងកើត
សោយគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ។

ភាគ 27. បបការស្្្ល់

បប្ិៃសបើបបការណាមួយនៃគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ 
ឬដផនកណាមួយនៃគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ ឬការអៃុវត្តបបការ ណាមួយ 
ឬដផនកនៃបុគគាល ឬកាលៈសទ្ៈណាមួយសោយសហតុផលណាមួយ 
បតរូវបាៃរកស�ើញថ្ មិៃម្ៃ្ុពលភាពបបការសៅស្្្ល 
ឬការអៃុវត្តនៃបបការសផ្សងសទៀត មិៃបតរូវរងការប៉វះោល់សទ បុ៉ដៃ្ត បតរូវបៃ្ត
អាចអៃុវត្តបាៃយ៉ាងសពញសលញ សហើយកនុងៃ័យសៃវះ 
បបការស្្្ល់សៅដត បៃ្តអៃុវត្ត។ 
បប្ិៃសបើតុលាការបតរូវបាៃរកស�ើញ សៅកនុងការវៃិិច្័យសា្ថ ពរមិៃអាច
តវា៉ាបាៃថ្ ការមិៃរាប់បញ្ចលូល បុគគាលមួយ ឬសបចើៃ 
ឬ្កម្មភាពមួយពើលទ្ធភាពអៃុវត្ត សៅសលើគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ សោយថ្ 
គំៃិតផដួចសផដើមសនាវះមិៃបតឹមបតរូវ 
តាមរែ្ឋធម្មៃុញ្ញបបការសលើកដលងសផ្សងសទៀត ៃឹងបតរូវបៃ្តអៃុវត្ត 
សហើយគំៃិត ផដួចសផដើមគួរអាចអៃុវត្តបាៃចំសោវះអងគាភាព ឬ្កម្មភាពដែ
លធ្្ប់បាៃសលើកដលងពើគំៃិតផដួចសផដើម។ 
វាជាសចតនារប្់អនកសបាវះសឆ្ន តដែថ្ គំៃិតផដួចសផដើមសៃវះៃឹងបតរូវបាៃអៃុ

យបងកកំសណើ តសលើ្សៅកនុងមៃទេើរពិសសាធៃ៍ សៅសពលដែលផលិតផល 
សនាវះបតរូវបាៃបរចិា្ច គ សោយសបកាមទបមង់ការយល់បពមសោយបាៃទទួលព័ត៌
ម្ៃ្មរម្យ។ សកា្ិកាសលើ្ទំាងមកពើការបងកកំណត់ កនុងមៃទេើរពិសសាធៃ៍
ទំាងសៃវះៃឹងបតរូវបាៃបចាៃសចាល បប្ិៃសបើ មិៃសបបើបបា្់ការបសាវបជាវសវជ្ជ
សាប្្ត។

(r) (t) “សកា្ិកាសែើមកំណត់” ្ ំសៅសលើសកា្ិកាម្ៃ្មត្ថភាពខ្ព្់ 
ឬបប្ពសែើមដែលម្ៃភាពខុ្គាន សោយដផនក 
បុ៉ដៃ្តសៅដតរកសោបាៃ្មត្ថភាព កនុងបំដបកខួ្ៃៃិងសកើៃ ស�ើងសៅ 
ជាសកា្ិកាសផ្សងៗគាន ។

(s) (u) “កលូរ ៉ាមុ” ្ំសៅសលើ្ម្ជិកយ៉ាងតិច 65 ភាគរយ 
ដែលម្ៃ្ិទ្ធិសបាវះសឆ្ន ត។

(t) (v) “អនកបរចិា្ច គបសាវបជាវ” ្ំសៅសលើមៃុ្្សដែលបរចិា្ច គ្ម្្ភ រ 
ជើវសាប្្ត ្បម្ប់សគាលបំណងបសាវបជាវ សបកាយសពលម្ៃការបគ្ហា ញ 
ៃិងការយល់បពម សពញសលញ។

(u) (w) “លទ្ធផលនៃការបសាវបជាវ” រមួម្ៃលទ្ធផលលក្ណៈ 
វទិយាសាប្្តអៃ្តរវៃ័ិយ ៃិងសវជ្ជសាប្្្ត បម្ប់ ការបសាវបជាវជាមលូលោ្ឋ ៃ 
្គប់�ំណាក់ោល ននោរ្ស្វ្រាវរាអាែិ៍រមួរានោរ្ស្វ្រាវ របកគំទហរីញ 
ទោសិោទ�រីម ោរបទ ក្រីត �ំណាក់ោល�ំបូ្ ោរ្ស្វ្រាវបក្ស្យ ការប
សងកើតរសបៀបពយាបាលៃិងការបសងកើតលក្ណៈឱ្ថវទិយា ៃិង 
ការពយាបាលសោយសធ្ើការពយាបាលសាកល្ងរាអាែិ៍រមួរានោររូេទាត់ស្
ោរចំណាយ ទលរី អ្នកជំ្ឺថ�លរានលក្ខណៈសម្ត្តិ ស្រាប់អ្នកចូលរមួក្នុ្
ោរ្ស្វ្រាវនិ្អ្នកថែទំារបស់ពួកទគ ្សបតាមកថ្ខណ្ឌ  (4) ននអនុថផ្នក 
(b) ននភាគ 125290.35 ្បតិបត្តិោររបស់្ក រមោរង្ររមួទំា្ោរចំ
ណាយ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ោរពិនិត្យ ទោយអ្នកជំនាញទលរីោរោក់ពាក្យសំុោរចំ
ណាយរបស់្ក រម្បឹកសាទយបល់ និ្ រេរី្បឹកសាថ�លបានបទ ក្រីតទ�រ្ី  ឬ 
ថ�លបានថសវ្ រកទ�រីម្រីមកវាយតនម្ និ្ផ្ល់ទយបល់�ល់ 
្ក រម្បឹកសាភិបាល ្ក រមោរង្រ និ្អ្នករេរួេល្បាក់មូលនិធិ និ្ 
សន្និសរីរេ្ស្វ្រាវ។ សៅសពលដែលបបាក់មលូលៃិធិ ឬបបាក់កម្ចើ្បម្ប់អគារ
មិៃបតរូវបាៃផដល់ឲ្យ ្បម្ប់គំាបទែល់ បគប់ដផនកនៃការបសាវបជាវការអ្ិវឌ្ឍ
រសបៀបពយាបាល ៃិង/ឬការពយាបាលសាកល្ងសទ ការផដល់មលូលៃិធិ បសាវជ្
រាវបតរូវោក់បញ្ចលូលបបាប់ឧបត្ថម្ភ ្បម្ប់ទលូទាត់្ងការជួលអគារតាមអបតា
ទើផសោរ។ កនុងបគប់ករណើ ចំណាយបបតិបត្តិការសលើអគារ ជាអាថិ៍ រមួម្ៃប
ណា្ណ ល័យស្វាកម្មបបាប្័យទាក់ទង ស្វាកម្មសាធ្រណៈ ការដថទំា 
ស្វាកម្មរប្់ជាង ៃិង្ៃ្តិ្ុខបតរូវរមួម្ៃនថ្ចំណាយមលូលៃិធិ 
បសាវបជាវផ្ទេ ល់។ ការចំណាយផ្លូវចបាប់រប្់វទិយាសា្ថ ៃដែលបាៃសធ្ើស�ើង 
សែើម ើ្ចរចាអំពើ្្តង់ោរជាមួ រោ្ឋ ្ិបាល ្ហព័ៃ្ធ ៃិងរែ្ឋ ៃិងសា្ថ ប័ៃបសាវជ្
រាវការចំណាយសោវះបសាយ វវិាទ ៃិង/ឬការចំណាយ្បម្ប់អៃុវត្ត 
្កម្មភាពសផ្សងសទៀតដែលចំាបាច់ សែើម ើ្ការោរៃិង/ឬសធ្ើឲ្យសជឿៃសលឿៃែ
ល់សប្កកម្មរប្់វទិយាសា្ថ ៃបតរូវចាត់ទុកជាការចំណាយបបាក់មលូលៃិធិបសាវ
បជាវផ្ទេ ល់។

(v) (x) “អនកចលូលរមួកនុងការបសាវបជាវ” ្ំសៅសលើមៃុ្្សដែលបាៃ 
ចុវះសឈា្ម វះជាមួយៃឹងការបគ្ហា ញ ៃិងការយល់បពមសពញសលញ 
ៃិងការចលូលរមួកនុងការពយាបាល សាកល្ង។

(y) “កម្មវធិរី្ស្វ្រាវ” សំទៅទលរីគទ្រា្្ស្វ្រាវ ថ�លទរៀបចំ ទ�រ្ី
ទ�រីម្រីសទ្មចទោលទៅចុ្ទ្ោយ�ូចោ្ន  
តាមភាពបន្តននោរ្ស្វ្រាវនិ្ ថ�លទធវរីទ�រ្ី ទោយ 
អ្នកទស៊រីបអទ្ត្�ថ�ល ឬសទែួនោ្ន ។
(w) (z) “ចំណលូ លវជិ្ជម្ៃ” ្ំសៅសលើបបាក់ចំណលូ លពៃ្ធរែ្ឋទំាងអ្់ 
ដែលបបមលូលបាៃសោយផ្ទេ ល់ ឬសោយបបសយាលតាមរយៈការបសាវបជាវ 

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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ភាគ 29. ជំហរ

សទាវះបើជាម្ៃបបការសផ្សងសទៀតនៃចបាប់ បប្ិៃសបើរែ្ឋ ឬម្ៃ្តើរប្់ខួ្ៃប
រាជ័យកនុងការការោរ ភាព បតឹម បតរូវតាមរែ្ឋធម្មៃុញ្ញនៃ 
គំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ សបកាយពើម្ៃការសបាវះសឆ្ន ត 
គំាបទទើភាន ក់គ្ររោ្ឋ ្ិបាលនៃ រែ្ឋសផ្សងសទៀត បតរូវម្ៃ្ិទ្ធិអំណាចអៃ្តរា
គមៃ៍សៅកនុងការតវា៉ា សៅកនុងវធិ្ៃការតុលាការអំពើភាព បតឹម 
បតរូវតាមរែ្ឋធម្មៃុញ្ញ នៃគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ 
កនុងសគាលបំណងការោរភាពបតឹមបតរូវ តាមរែ្ឋធម្មៃុញ្ញនៃគំៃិត 
ផដួចសផដើមសៃវះ សទាវះបើជា្កម្មភាពសនាវះ្្ថិត សៅកនុងតុលាការ្ហព័ៃ្ធ ឬ 
តុលាការជំៃំុជបមវះបបចំារែ្ឋ តុលាការឧទ្ធរណ៍ ឬ 
ការបតរួតពិៃិត្យសោយការវៃិិច្័យ សោយតុលាការកំពលូលនៃរែ្ឋ 
California ៃិង/ឬ តុលាការកំពលូលនៃ្ហរែ្ឋអាសមរកិ។ នថ្ស្វាកម្ម 
ៃិងការចំណាយ្មរម្យ នៃការការោរ្កម្មភាពៃឹងបតរូវគិតសៅសលើមលូ
លៃិធិ ដែលបាៃ សធ្ើវភិាជៃ៍សៅបក្ួងយុត្តិធម៌ដែលបតរូវបង់ជាបបញា
ប់។

ភាគ 30. ការសាង្ង់ស្រភីាព

គំៃិតផដួចសផដើមសៃវះបតរូវចាត់ទុកថ្ ម្ៃស្រភីាព ៃិងម្ៃបប្ិទ្ធភាពតា
មសគាលបំណងរប្់វា។

ម័ត សោយមិៃគិតថ្សតើបបការ អ្ុពលភាពបតរូវបាៃោក់បញ្ចលូល សហើ
យម្ៃការបសងកើតការអៃុវត្តដែលអ្ុពលភាពស�ើយ។

ភាគ 28. គំៃិតផដួចសផដើមដែលម្ៃទំនា្់

(a) កនុងករណើ ដែលគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ ៃិងវធិ្ៃការមួយសទៀតកនុងការ
សោវះបសាយការបសាវបជាវ សវជ្ជសាប្្ត ឬ 
ការអ្ិវឌ្ឍវធិើពយាបាលបតរូវបាៃបគ្ហា ញ សៅសលើ្ៃឹ្កសឆ្ន តែលូចគាន ទលូទំាង
រែ្ឋ បបការនៃ វធិ្ៃការសផ្សងសទៀតៃឹងបតរូវចាត់ទុកថ្ 
ម្ៃទំនា្់ៃឹងវធិ្ៃការសៃវះ។ កនុងករណើ ដែលគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះ ទទួល
បាៃ្ំស�ងសឆ្ន តគំាបទសបចើៃជាងវធិ្ៃការមួយដែលចាត់ ទុក 
ថ្ម្ៃទំនា្់ជាមួយវា បបការនៃគំៃិតផដួចសផដើម 
សៃវះៃឹងបតរូវឈនវះទំាងប្ រុង សហើយវធិ្ៃការ សផ្សងសទៀត 
ៃឹងបតរូវចាត់ទុកជាសម្�ៈ។

(b) បប្ិៃសបើគំៃិតផដួចសផដើមសៃវះបតរូវបាៃអៃុម័តសោយ្ំស�ងសឆ្ន ត 
បុ៉ដៃ្តបតរូវបាៃជំៃួ្សោយចបាប់ សោយម្ៃវធិ្ៃការទំនា្់សផ្សងសទៀត 
ដែលអៃុម័តសោយ្ំស�ងសឆ្ន តសបចើៃជាងសៅ កនុងការសបាវះសឆ្ន តែលូចគាន  
សហើយវធិ្ៃការ្ៃឹ្កសឆ្ន ត ដែលម្ៃទំនា្់សៅសពលសបកាយ 
បតរូវបាៃរកស�ើញថ្មិៃម្ៃ្ុពលភាពសនាវះ គំៃិតផដួចសផដើមសៃវះៃឹងបតរូវប្
រតិបត្តិសោយខួ្ៃឯង ៃិងចលូលជាធរម្ៃសពញសលញ។

អត្តបទនៃ្ំសណើ ច្បាប់
តាមការតបមរូវសោយចបាប់អត្ថបទនៃ ្ំសណើ  14 បតរូវបាៃោក់ប
ញ្ចលូលសៅកនុងមគគាុសទ្ក៏សៃវះ ពើសបោវះវាជាវធិ្ៃការប័ណ្ណបំណុល។ 
អត្ថបទនៃចបាប់ដែលបាៃស្នើ្បម្ប់ 
រាល់្ំសណើ សផ្សងសទៀតទំាងអ្់ គឺអាចរកសមើលបាៃសៅសលើ 
អុើៃធឺណិតតាមអា្យោ្ឋ ៃ voterguide.sos.ca.gov។

បប្ិៃសបើអនកចង់បាៃឯកសារសបាវះពុម្ពនៃ្ំសណើ  15–25៖

ល្ូមអុើដម៉លសៅរែ្ឋសលខាធិការ vigfeedback@sos.ca.gov

ទាក់ទងសៅទលូរ្ពទេការយិាល័យរែ្ឋសលខាធិការតាមសលខ (888) 345-4917

អត្ថបទនៃប័ណ្ណបំណុលដែលបាៃស្នើ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 14 ្រន្ត
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ការយិាល័យបោះប ន្ោ តកនោនុងបោនធី
ខោនធី Alameda
(510) 272-6933
www.acvote.org

ខោនធី Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

ខោនធី Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

ខោនធី Butte
(530) 538-7761 or (800) 894-7761  
www.buttevotes.net
ខោនធី Calaveras
(209) 754-6376
www.calaverasgov.us

ខោនធី Colusa
(530) 458-0500 ឬ (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

ខោនធី Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us

ខោនធី Del Norte
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

ខោនធី El Dorado
(530) 621-7480 ឬ (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

ខោនធី Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

ខោនធី Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

ខោនធី Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-
Registration

ខោនធី Imperial
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

ខោនធី Inyo
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us

ខោនធី Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com

ខោនធី Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com

ខោនធី Lake
(707) 263-2372
www.lakecountyca.gov/Government/
Directory/ROV.htm

ខោនធី Lassen
(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/county-
clerk-recorder/elections

ខោនធី Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

ខោនធី Madera
(559) 675-7720 ឬ (800) 435-0509
www.votemadera.com

ខោនធី San Mateo
(650) 312-5222
www.smcacre.org

ខោនធី Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

ខោនធី Santa Clara
(408) 299-8683 ឬ (866) 430-8683
www.sccvote.org

ខោនធី Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com

ខោនធី Shasta
(530) 225-5730 ឬ (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

ខោនធី Sierra
(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections

ខោនធី Siskiyou
(530) 842-8084 or 
(888) 854-2000 ext. 8084
www.sisqvotes.org

ខោនធី Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

ខោនធី Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

ខោនធី Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

ខោនធី Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

ខោនធី Tehama
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/gov-
departments/elections

ខោនធី Trinity
(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections

ខោនធី Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections

ខោនធី Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

ខោនធី Ventura
(805) 654-2664
https://recorder.countyofventura.org/
elections

ខោនធី Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org

ខោនធី Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

ខោនធី Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org

ខោនធី Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections

ខោនធី Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

ខោនធី Merced
(209) 385-7541 ឬ (800) 561-0619
www.mercedelections.org

ខោនធី Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

ខោនធី Mono
(760) 932-5537 ឬ (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

ខោនធី Monterey
(831) 796-1499 ឬ (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us

ខោនធី Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org

ខោនធី Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

ខោនធី Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com

ខោនធី Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com

ខោនធី Plumas
(530) 283-6256 ឬ (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home

ខោនធី Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

ខោនធី Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

ខោនធី San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us

ខោនធី San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

ខោនធី San Diego
(858) 565-5800 ឬ (800) 696-0136
www.sdvote.com

ខោនធី San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org

ខោនធី San Joaquin
(209) 468-2890 ឬ (209) 468-2885
www.sjcrov.org

ខោនធី San Luis Obispo
(805) 781-5228 ឬ (805) 781-5080
www.slovote.com



	 111

ថ ង្ៃទី	5	ខែតុលា	ឆ្នាំ 	2020
ខោនធីនឹងចាប់ខ្តីមខ្ញីតាមប្បសណីយ៍នូវ
សន្ឹកខ ន្ោ តស្រាប់ខោះខ ន្ោ តតាមសំបុ្ត។

ថ ង្ៃទី	19	ខែ	តុលា	ឆ្នាំ 	2020
ប្ងៃចុងខ្រោយខ�ីម្ចុីះខ ម្ ះខោះខ ន្ោ ត។ 
អនោកអាចចុះខ ម្ ះ “ខោយរានលក្ខខណ្ឌ ” 
និងខោះខ ន្ោ តខៅតាមរោរយិាល័យខោះ 
ខ ន្ោ តកនោងុខោនធី ឬទតំីាងខោះខ ន្ោ ត បន្ទា
ប់ពីប្ង្ៃ ុតកំណត់ចុះខ ម្ ះអនោកខោះ 
ខ ន្ោ តដ�លរានរយៈខពល 15 ប្ងៃ។ 

ថ ង្ៃទី	3	ខែវចិ្ឆិកា	ឆ្នាំ 	2020
ថ ង្ៃបោះបឆ្នា ត!

តតរូវចំាថាបៅបោះបឆ្នា ត!
កដនង្ខោះខ ន្ោ តខបីកទ្វា រពីខរាោ ង 7:00 ្ពឹករហតូ�ល់ខរាោ ង  
8:00 យប់ខៅប្ងៃខោះខ ន្ោ ត!

ខែតុលា

 អាទ ិ ច័នទា អង្គ ពុធ ្ពហ សុ្ ក ខៅរ៍

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

ខែវចិឆិក្ា

កាលបរបិចទ្តតរូវចងចំា!

 អាទ ិ ច័នទា អង្គ ពុធ ្ពហ សុ្ ក ខៅរ៍

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30
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All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the 
November 3, 2020, election. Learn more inside. 
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral 
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de 
2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número 
a continuación. 
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

所有加州選民將收到用於 2020 年 11 月 3 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文 /Chinese: (800) 339-2857

すべてのカリフォルニア州有権者には 2020 年 11 月 3 日選挙の
郵便投票用紙が送られます。お問 い合わせまたは有権者の支
援に関しては、以下 の番号までお電話ください。 

 /Japanese: (800) 339-2865

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para 
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa 
Nobyembre 3, 2020. Para sa mga katanungan o tulong sa 
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba. 
Tagalog: (800) 339-2957

 /Vietnamese: (800) 339-8163

 /Korean: (866) 575-1558

모든 캘리포니아 유권자는 2020년 11월 3일 선거를 위한 
우편 투표지 받게 됩니다.  문의 사항  또는  유권자  지원을 
원하시면, 아 래  전화번호로 연락해주십시오.

3 2020

 /Thai: (855) 345-3933 /Hindi: (888) 345-2692
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All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the 
November 3, 2020, election. Learn more inside. 
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral 
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de 

2020년 11월 3일

 /Khmer: (888) 345-4917
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