សំណ�ើ

16

អនុញ្ញាតឲ្យមានចម្ រុះភាព ជាកត្តា មួយក្ងការសម្រេចចិ
ត ្តល�ើការងាររដ្ឋ
នុ
ការអប់រំ និងការសម្រេចចិត ្តធ្ើកា
វ រសម្រេចចិត ្តធ្ើក
វ ច
្ច ន្យា ។
ិ ស
វសិ ោធនកម្មការផ្តល់រដ្ឋធមន
្ម ុញ ្ញនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ ។

ចំណងជ�ើង និងសេចកស
្តី ង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
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• អនុញ្ញាតឲ្យគោលនយោបាយសម្រេចចិ ត្តរបស់ រដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិ
ចារណាអំ ពីពូជសាសន៍  ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជាតិពន្ធ ឬដ�ើ មកំណ�ើត 
ដ�ើ ម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្រុះភាព ដោយលុបចោលមាត្រា I,
ប្រការ 31, នៃរដ្ឋធម្មនុញន្ញ ៃរដ្ឋ California
ដែលបានដាក់បញ្ចូលដោយ សំ ណ�ើ 209 ក្នុងឆ្ំនា 1996 ។
• ជាទូទៅ សំ ណ�ើ 209 ហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋ និ ង
មូលដ្ឋានពីការរ�ើសអ�ើងប្រឆាំង ឬការប្រព្រឹត្តដោយលំ អ�ៀង
ទៅល�ើ បុគ្គល ឬក្ រុមមនុស្ស ដោយឈរល�ើ មូលដ្ឋានពូជសាសន៍
ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជាតិពន្ធ ឬដ�ើ មកំណ�ើត ក្នុងដំ ណ�ើរការការងាររដ្ឋ
វិស័យអប់ រំ និ ងកិច្ចសន្យា ។

• មិ នផ្លាស់ បតូ្រច្បាប់ រដ្ឋ និ ងសហព័ន្ធ ដោយធានានូវការការពារដោយ
ស្មើ ភាពគ្នា និ ងការហាមឃាត់ការរ�ើសអ�ើងដែលមិ នស្របច្បាប់ ។

សេចកស
្ន វិភាគច្បាប់ស្តីពផ
្តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
ី
លប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ៖
• មិ នមានផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធដោយផ្ទាល់ ល�ើអង្គភាពរដ្ឋ
និ ងមូលដ្ឋាន ពីព្រោះវិធានការមិ នតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ បតូ្រណា
ិ ី បច្ចុប្បន្នឡ�យ
មួយចំ ពោះគោលនយោបាយ ឬកម្មវធ
ើ ។
• ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធដែលអាចមាន អាស្រ័យល�ើ ការ
សម្រេចចិ ត្តនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ អង្គភាពរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋាន
ិ ី នានា
ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ ឬកម្មវធ
ដែលពិចារណាអំ ពីពូជសាសន៍  ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជាតិពន្ធ
ឬដ�ើ មកំណ�ើត នៅក្នុងការវិស័យអប់ រសា
ំ ធារណៈ ការងាររដ្ឋ
និ ងកិច្ចសន្យាសាធារណៈ ។ ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធទាំងនេះ
មានភាពមិ នច្បាស់ លាស់ ខ្ំលា ង ។

ការបោះឆ្នោ តចុងក្រោយដឹកនាំដោយអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិនៅ ACA 5 (សំណ�ើប្រជាមតិ 16)
(ដំណោះស្រាយ ជំពក
ូ ទី 23, លក្ខនក
តិ ្ ៈឆ្នាំ 2020)
ព្រឹទស
្ធ ភា៖

Ayes 30

Noes 10

រដ្ឋសភា៖

Ayes 60

Noes 14

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

រដ្ឋ ធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ និ ងសហព័ ន្ធតម្រូវឲ្យមានការការពារស្មើ ភាពគ្នា។
រ ដ្ឋធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ និ ងសហព័ន្ធផ្ដល់ដល់ ប្រជាជនទាំងអស់ នូវការ
ការពារស្មើ ភាពគ្នា ដែលជាទូទៅមានន័ យថា ប្រជាជនក្នុងស្ថានភា
ពស្រដ�ៀងគ្នាគឺត្រូវបានប្រព្រឹត្តល�ើស្រដ�ៀងគ្នាក្រោមច្បាប់ ។

ក្នុងឆ្ំ នា 1996, អ្ន កបោះឆ្នោ តនៅរដ្ឋ California ត្រូវបានហាមឃា
ត់ ដោយពិ ចារណាល�ើ ពូជសាសន៍ ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជនជាតិ ឬប្
ិ ី សាធារណៈ។ ក្នុងឆ្ំនា 1996,
រភពដ�ើ មជាតិ សាសន៍ ក្នុងកម្មវធ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California បានអនុម័តសំណ�ើប្រជាមតិ 209
ដែលបានបន្ថែមផ្នែកថ្មីមួយទៅល�ើ រដ្ឋធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ—ផ្នែកទី 31
នៃមាត្រាទី I ។ ភាគថ្មីនេះជាទូទៅបានហាមឃាត់ការពិចារណាល�ើ ពូ
ជសាសន៍  ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជនជាតិ ឬប្រភពដ�ើ មជាតិសាសន៍
ក្នុងការងារសាធារណៈ ការអប់ រសា
ំ ធារណៈ
និ ងក្ រុមហ៊ុនធ្វើកិច្ចសន្យាសាធារណៈក្នុងរដ្ឋ California ។
មានការល�ើ កលែងខ្លះទៅល�ើ សំណ�ើប្រជាមតិ 209 ។
អង្គភាពរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋាន អាចពិចារណាល�ើ ភេទ នៅពេ
លវាចាំបាច់ ជាផ្នែកនៃប្រតិបត្តិការធម្មតា។ ឧទាហរណ៍
រដ្ឋអាចពិចារណាល�ើ ភេទរបស់ និយោជិ ត នៅពេលជ្រើ សរ� ើ
សបុគ្គលិកសម្រាប់ ការពារជាក់លាក់ នៅក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋ
ដែលវាចាំបាច់ សម្រាប់ បុគ្គលិក និ ងអ្នកទោសឲ្យមានភេទដូចគ្នា។
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បន្ថែមល�ើ សនេះ អង្គភាពរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋានអាចពិចារណាល�ើ បុ
គ្គលិកលក្ខណៈដែលបានបញ្ជាក់ នៅពេលវាតម្រូវឲ្យទទួលបា
នមូលនិ ធិសហព័ន្ធ។ ឧទាហរណ៍ រដ្ឋត្រូវបានតម្រូវឲ្យកំណត់
គោលដៅសម្រាប់ សមាមាត្រនៃកិច្ចសន្យា ដែលបានផ្ដល់ទៅ
ឲ្យក្ រុមជាក់លាក់នានាសម្រាប់ គម្រោងមធ្យោបាយដឹ កជញ្ជូន
ដែលបានផ្ដល់មូលនិ ធិដោយសហព័ន្ធ ដូចជាអាជីវកម្មនានាដែល
ជាម្ចាស់ ដោយស្រ្តី និងប្រជាជនដែលមានពណ៌សម្បុរផ្សេង។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 209 បានជះឥទ្ធិពលល�ើ គោលនយោបាយ
ិ ី សាធារណៈ។ មុនពេលសំ ណ�ើប្រជាមតិ 209 អង្គភាពរដ្ឋ
និ ងកម្មវធ
ិ ី ដែលមានបំ ណងចង់ ប
និ ងមូលដ្ឋានមានគោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
ង្កើនឱកាសផ្សេងៗ និ ងជាតំណាងសម្រាប់ ប្រជាជនដែលបាន
ប្រឈមនឹ ងអសមភាពជាលទ្ធផលនៃពូជសាសន៍  ភេទ ពណ៌សម្បុរ
ិ ី ទាំ
ជនជាតិ ឬប្រភពដ�ើ មជាតិសាសន៍ របស់ ពួកគេ។ ប្រភេទកម្មវធ
ិ ី “ចំ ណាត់ការជាវិជ្ជមាន”។
ងនេះជារ�ឿងៗត្រូវបានហៅថាកម្មវធ
ឧទាហរណ៍ សាកលវិទ្យាល័ យសាធារណៈរបស់ រដ្ឋមួយចំ នួន
បានពិចារណាល�ើ ពូជសាសន៍ និ ងជនជាតិជាកត្ដានៅពេល
ិ ីផ្សេងៗដ�ើម្បី
ធ្វើសេចក្ដីសម្រេចអនុញ្ញាត និ ងបានផ្ដល់កម្មវធ
គាំទ្រដល់ សមិ ទផ
្ធ លសិ ក្សារបស់ សិស្សទាំងនោះ។ អង្គភាពរដ្ឋ
និ ងមូលដ្ឋានមានគោលនយោបាយការងារ និ ងជ្រើ សរ�ស
ើ បុគ្គលិកថ្មី 
ដែលមានបំ ណងចង់ បង្កើនការជួលមនុស្សមានពណ៌សម្បុរខុសគ្
ិ ីផ្សេងៗដ�ើម្បីបង្កើនការចូល
នា និ ងជាស្រ្តីភេទ។ រដ្ឋក៏បានបង្កើតកម្មវធ

អនុញ្ញាតឲ្យមានចម្ រុះភាព ជាកត្តា មួយកងការសម្រេចចិ
ត ្តល�ើការងាររដ្ឋ
្នុ
ការអប់រំ និងការសម្រេចចិត ្តធ្ើកា
វ រសម្រេចចិត ្តធ្ើកវ ច
្ច ន្យា ។
ិ ស
វ ិសោធនកមកា
្ម រផ្តល់រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ ។

សំណ�ើ

16

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	
រ ួមនូវអាជីវកម្ម ដែលជាម្ចាស់ កម្មសិទ្ធិដោយស្រ្តី និងជនជាតិភាគតិ
ចក្នុងកិច្ចសន្យាសាធារណៈ។ រដ្ឋបានកំណត់គោលដៅសម្រាប់ ស
មាមាត្រនៃកិច្ចសន្យារដ្ឋ ដែលត្រូវបានផ្ដល់ដល់ ប្រភេទអាជីវកម្មទាំ
ងនោះ។ បន្ទាប់ ពីអ្នកបោះឆ្នោតបានអនុម័តសំណ�ើប្រជាមតិ 209,
ិ ី ទាំងនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ ឬកែប្រែ លុះត្
គោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
រាតែពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់  សម្រាប់ មួយក្នុងចំ ណោម
ករណីល�ើ កលែងនានា។

ិ ី នានាដែលពិ
ច្បាប់ សហព័ ន្ធអនុ ញ្ញាតគោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
ចារណាល�ើ បុគ្គលិកលក្ខណៈជាក់ លាក់ នៅក្នុងការកម្រិតផ្សេងៗ។
ិ ី រដ្ឋ
មុនពេលសំ ណ�ើប្រជាមតិ 209, គោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
និ ងមូលដ្ឋានដែលបានពិចារណាល�ើ ពូជសាសន៍  ភេទ ពណ៌សម្បុរ
ជនជាតិ ឬប្រភពដ�ើ មជាតិសាសន៍  នៅតែត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ សហ
ព័ន្ធ។ ច្បាប់ សហព័ន្ធបង្កើតសិទ្ធិចំពោះ
ការការពារស្មើ ភាពគ្នា ហ�ើយជាលទ្ធផលមានការកម្រិតល�ើ ការ
ប្រើ នៃការពិចារណាទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍ ក្រោមច្បាប់ សហព័ន្ធ
បណ្ដាសាកលវិទ្យាល័ យអាចពិចារណាល�ើ បុគ្គលិកលក្ខណៈជា
កត្តា មួយក្នុងចំ ណោមកត្តា មួយចំ នួន នៅពេលធ្វើសេចក្ដីសម្រេ
ចអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចប្រឹ ងប្រែង ដ�ើ ម្បីធ្វើឲ្យបរិវេណរបស់ ពួកគេកា
ន់ តែមានភាពខុសប្លែក។ ដ�ើ ម្បីធានាអនុលោមភាពតាមច្បាប់ ស
ិ ី ទាំងនេះត្រូវតែបំ ពេញបាន
ហព័ន្ធ គោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
តាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នានា ដែលដាក់កម្រិតការពិចារណានៃបុគ្គ
លិ កលក្ខណៈទាំងនេះ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺត្រូវបានបម្ រុងទុកដ�ើ ម្
បី បង្កា រការរ�ើសអ�ើង ដែលបំ ពានដល់ ការការពារស្មើ ភាពគ្នា។ ច្បាប់ រដ្ឋ
ក៏មានមាត្រាប្រឆាំងនឹ ងការរ�ើសអ�ើងមួយចំ នួនផងដែរ ដែលស្រដ�ៀ
ងគ្នានឹ ងមាត្រាទាំងនោះនៅក្នុងច្បាប់ សហព័ន្ធ។

ិ ី នានាបានបង្កើតឡ�ើង
គោលការណ៍ និ ងកម្មវធ
ឬបានកែប្រែបន្ទាប់ ពីសំណ�ើប្រជាមតិ 209 ។ បន្ទាប់ ពីអ្នកបោះឆ្នោ
តបានអនុម័តសំណ�ើប្រជាមតិ 209, អង្គភាពសាធារណៈខ្លះក្នុងរដ្ឋ
California បានបង្កើត ឬបានកែប្រែគោលនយោបាយ និ
ិ ី នានាដ�ើ ម្បីជំ នួសឲ្យការពិចារណាល�ើ បុគ្គលិកលក្ខ
ងកម្មវធ
ណៈ ដែលមិ នបានហាមឃាត់ដោយសំ ណ�ើប្រជាមតិ 209
ិ ី ផ្សព្វផ្សាយ
។ ឧទាហរណ៍ សាកលវិទ្យារដ្ឋជាច្រើ នផ្ដល់កម្មវធ
និ ងគាំទ្រដល់ សិស្សដែលដំ បូងឡ�ើយ នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ ពួក
ិ យាល័ យ។ បរិវេណសាកលវិទ្យាល័ យជាច្
គេឲ្យចូលរ ួមមហាវទ្
ិ យាល័ យ
រ�ើនក៏ពិចារណាកន្លែង ដែលសិ ស្សបានចូលរ�ៀនថ្នាក់វទ្
និ ងកន្លែងដែលពួកគេរស់ នៅ នៅពេលធ្វើសេចក្ដីសម្រេចអនុញ្ញាត។
សាកលវិទ្យាល័ យនានាម�ើ លគោលនយោបាយ
ិ ី ទាំងនេះជាវិធី ក្នុងការបង្កើនភាពខុសគ្នាដោយមិ នបំ ពាន
និ ងកម្មវធ
ដល់ សំណ�ើប្រជាមតិ 209 ។

សំណ�ើ

លុបចោលការហាមឃាត់ ល�ើ ការពិ ចារណានៃបុ គ្គលិកលក្ខ
ណៈជាក់ លាក់ ល�ើ ការអប់ រំសាធារណៈ ការការពារសាធារណៈ
និ ងក្ រុមហ៊ុនធ្វើកិច្ចសន្យាសាធារណៈ។ ប�ើ បានអនុម័ត 
វិធានការនេះនឹ ងនិ រាករណ៍សំ ណ�ើ 209—ភាគ 31 នៃមាត្រា I

បន្ត

នៃរដ្ឋធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ California ។ នេះនឹ ងលុបចោលហាម
ឃាត់ល�ើការពិចារណាល�ើ ពូជសាសន៍  ភេទ ពណ៌សម្បុរ
ជនជាតិ ឬប្រភពដ�ើ មជាតិសាសន៍ ល�ើការអប់ រសា
ំ ធារណៈ
ការងារសាធារណៈ និ ងក្ រុមហ៊ុនធ្វើកិច្ចសន្យាសាធារណៈ។
ជាលទ្ធផល អង្គភាពរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋានអាចបង្កើតគោលនយោបាយ
ិ ី ជាច្រើ នខុសៗគ្នា ដរាបណាពួកវាស្របគ្នាតាមច្បាប់ សហ
និ ងកម្មវធ
ព័ន្ធ និ ងរដ្ឋដែលទាក់ទងនឹ ងការការពារស្មើ ភាពគ្នា។
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ឥទព
្ធិ លនៃសារព�ព
ើ ន្ធ

ឥទ្ធិពលនៃសារព�ើ ពន្ធមិនផ្ទាល់ ល�ើ អង្គភាពសាធារណៈ។
វិធានការនេះនឹ ងមានឥទ្ធិពលនៃសារព�ើពន្ធមិនផ្ទាល់ ល�ើអង្គភា
ពរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋាន ដោយសារតែវិធានការនេះនឹ ងមិ នតម្រូវឲ្យ
ិ ី បច្ចុប្បន្ន។
មានការផ្លាស់ ប្ដូរណាល�ើ គោលនយោបាយ ឬកម្មវធ
ជំ នួសមកវិញ ឥទ្ធិពលនៃសារព�ើពន្ធណាមួយនឹ ងអាស្រ័យ
ល�ើ ជម្រើស នាពេលអនាគតដោយអង្គភាពរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋាន
ិ ី ដែលពិចារណាល�ើ ពូជសាសន៍
ដ�ើ ម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយ ឬកម្មវធ
ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជនជាតិ ឬប្រភពដ�ើ មជាតិសាសន៍ ល�ើការអប់ រសា
ំ
ធារណៈ ការងារសាធារណៈ និ ងការចុះកិច្ចសន្យាសាធារណៈ។

ិ ីដែ
ឥទ្ធិពលនៃសារព�ើ ពន្ធជាសក្ដានុ ពលនៃការអនុ វត្តកម្មវធ
លមិ នច្បាស់ លាស់ ខ្លាំ ង។ អង្គភាពរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋានអាចធ្វើសេ
ិ ី 
ចក្ដីសម្រេចមួយចំ នួនណាមួយអំ ពីគោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
ដែលពិចារណាល�ើ ពូជសាសន៍  ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជនជាតិ
ឬប្រភពដ�ើ មជាតិសាសន៍ ។ ដោយសារតែជម្រើ សជាក់លាក់ដែលអ
ង្គភាពរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋាននឹ ងធ្វើ ប្រសិ នប�ើ អ្នកបោះឆ្នោតបានអនុម័ត
ិ នការនេះ គឺមិនត្រូវបានស្គាល់  នោះឥទ្ធិពលនៃសារព�ើពន្ធជា
ល�ើ វធា
សក្ដា នុពលគឺមិនសូវជាក់លាក់។

ចូលម�ើ ល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សម្រាប់បញ្ជី នៃគណៈ
កម្មាធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។
ឬជំទាស់វធា
ចូលម�ើ ល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors.html
ដ�ើម្បីចូលប្រើអក
្ន រ ួមបរិច្ចាកទានកំពូលៗទាំង
10 រ ូបសម្រាប់គណៈកម្មការ។

ប្រសិនប�ើអក
្ន ចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេ
ិ នការរដ្ឋនេះ សូមទូរស័ពម
ញនៃវធា
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ
តាមលេខ (888) 345-4917
ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល vigfeedback@sos.ca.gov
ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹង
ត្ រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។
ការវិភាគ
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