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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�ើ

16


