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ស្តា រសិទដិ ្ធ �ើម្បីបោះឆ្នោត បន្ទាប់ពរី ួចផុតពីការជាប់ពន្ធនាគារ ។
ិ ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញនីតប
វសោ
ិ ញ ្ញត្តិ ។

ចំណងជ�ើង និងសេចកស
្តី ង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើគេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
ិ ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋដ�ើម្បីស្តា រសិ ទ្ធិបោះឆ្
• ធ្វើវសោ
នោតដល់ បុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលបានដកសិ ទ្ធិ
ពេលពួកគេកំពុងជាប់ ពន្ធនាគារ នៅពេលពួកគេបញ្ច
ប់ ការជាប់ ពន្ធនាគារភ្លា ម ។
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• បង្កើ នការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋក្នុងមួយល�ើ ក
ទំនងជាមានចំ នួនរាប់ សែនដុល្លារ
ដ�ើ ម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាត
និ ងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោ ត ។

ិ គច្
សេចកស
្ន វភា
្តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
បាប់ស្តីពផ
ី លប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋា ភិបា
លមូលដ្ឋា ន ៖
• បង្កើ នការចំ ណាយប្រចាំឆ្នាំ របស់ ខោន
ធី ទំនងជាមានចំ នួនរាប់ សែនដុល្លារទូទាំ
ងរដ្ឋ សម្រាប់ ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោ ត
និ ងសម្ភារបោះឆ្នោ ត ។

ការបោះឆ្នោ តចុងក្រោយដោយរដ្ឋសភាស្ព
ដី ី ACA 6 (សំណ�ើ 17)
(សេចក្ស
ម្រេចជំ
ព
ក
24,
បញ
្ញត្តិ 2020)
ូ
ដី
ព្រឹទស
្ធ ភា៖

ការគាំទ្រ 28

ការប្រឆាំង 9

រដ្ឋសភា៖

ការគាំទ្រ 54

ការប្រឆាំង 19

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

អ្ន កជាប់ ពន្ធនាគារ ឬដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ
មិ នអាចបោះឆ្នោតបានទេ។ ធម្មនុញរ្ញ បស់ 
រដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើ ន
ដែលជាអ្នករស់ នៅក្នុងរដ្ឋ California
និ ងមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ ដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោ ត
ប្រសិ នប�ើ ពួកគេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត។
(នៅក្រោមច្បាប់ រដ្ឋបច្ចុប្បន្ន អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះ
ឆ្នោ តក៏អាចឈរឈ្មោះ សម្រាប់ ការិយាល័ យបោះឆ្នោ ត
ដែលពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិបានដែរ។) អ្នកដែលមា
នលក្ខណៈសម្បត្តិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ តរ ួមមានដូចជាអ្នក
ដែលស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រចាំខោនធី ឬត្រួតពិនិត្
យដោយការសាកល្បងប្រចាំខោនធីនៅក្នុងសហគមន៍ ។
ទោះយ៉ាងណា ធម្មនុញរ្ញ បស់ រដ្ឋបង្ការមនុស្សខ្លះពី
30 | ចំ ណងជ�ើ ង និ ងសេចក្តីសង្ខេប / ការវិភាគ

ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត រ ួមមានអ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនា
គារប្រចាំរដ្ឋ ឬការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌប្រចាំ
រដ្ឋ។ (មនុស្សដែលនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយសហ
គមន៍ ឬដោយរដ្ឋ ដោយការដោះលែងដោយមានលក្ខខ
ណ្ឌប្រចាំរដ្ឋ សម្រាប់ រយៈពេលក្រោយពេលបានជាប់ ពន្ធ
នាគារប្រចាំរដ្ឋដោយសារបទល្មើ សកម្រិតធ្ងន់ ឬហិង្សា។
បច្ចុប្បន្ន មានមនុស្សប្រហែល 50,000 នាក់ដែលនៅក្នុ
ងការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌប្រចាំរដ្ឋ។)

ភ្នាក់ ងារប្រចាំខោនធី និ ងរដ្ឋ មានបន្ទុកការងារពាក់ ព័
ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត។ មន្ត្រីបោះឆ្នោ តប្រចាំខោនធី
គ្រប់ គ្រងការបោះឆ្នោ តភាគច្រើ ននៅក្នុង California ។
ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការនេះ មន្ត្រីទាំងនេះរក្សាបញ្ជីអ្នកចុះ
ឈ្មោះបោះឆ្នោ ត និ ងលុបចោលការចុះឈ្មោះរបស់ អ្ន
កដែលមិ នអាចបោះឆ្នោ តបាន—រ ួមមានអ្នកដែលជា

ស្តា រសិទដ�ើម
ិ ្ធ ្បីបោះឆ្នោ ត បន្ទា ប់ពរី ួចផុតពីការជាប់ពន្ធនាគារ ។
វ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ ។
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	

ប់ ពន្ធនាគារប្រចាំរដ្ឋ ឬនៅក្នុងការដោះលែងដោយមា
នលក្ខខណ្ឌប្រចាំរដ្ឋ។ ល�ើ សពីនេះ មន្ត្រីទាំងនោះផ្ដ
ល់ សម្ភារសន្លឹកឆ្នោ តដ�ើ ម្បីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោ ត។
ទីភ្នា ក់ងារខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋ ក៏មានបន្ទុកការងារពាក់ព័ន្ធនឹង
ការបោះឆ្នោ តដែរ។ ឧទាហរណ៍ រដ្ឋលេខាធិ ការផ្ដល់កាត
ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត និ ងប្រតិបត្តិការល�ើ ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះ
បោះឆ្នោ តអេឡិចត្រូនិក។

សំណ�ើ

អនុ ញ្ញាតឲ្យអ្ន កដែលទទួលបានការដោះលែង ដោ
យមានលក្ខខណ្ឌប្រចាំរដ្ឋ អាចចុ ះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 17 ផ្លាស់ ប្ដូរធម្មនុញប្ញ ្រចាំរដ្ឋដ�ើម្បីអ
នុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលទទួលបានការដោះលែងដោយមា
នលក្ខខណ្ឌប្រចាំរដ្ឋអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត។ (ដោ
យសារច្បាប់ រដ្ឋបច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះបោះ
ឆ្នោ ត ឈរឈ្មោះសម្រាប់ ការិយាល័ យបោះឆ្នោ ត វិធា
នការនេះនឹ ងធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលបានការដោះលែ
ងដោយមានលក្ខខណ្ឌអាចធ្វើដូច្នោះបានដែរ ប្រសិ
នប�ើ ពួកគេបំ ពេញលក្ខណសម្បត្តិដែលមានស្រាប់
ដូចជាមិ នជាប់ ទោសពីបទស្បថបំ ពាន ឬស៊ីសំណូក។

ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ

ការចំ ណាយប្រចាំខោនធី ដែលចេះតែបន្តក�ើ នឡ�ើង។
សំ ណ�ើ 17 នឹ ងបង្កើ នចំ នួនមនុស្សដែលអាចចុះឈ្មោះ
បោះឆ្នោ ត និ ងធ្វើការបោះឆ្នោ ត។ នេះនឹ ងបង្កើ នទម្ងន់
ការងារជាបន្តបន្ទាប់ សម្រាប់ មន្ត្រីបោះឆ្នោ តប្រចាំខោនធី
តាមរប�ៀបពីរយ៉ាង។ ទីមួយ មន្រ្តីបោះឆ្នោ តត្រូវតែដំ ណ�ើរការ
ល�ើ បញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោ ត ដែលមានការដោះលែងដោយមានល
ក្ខខណ្ឌប្រចាំរដ្ឋ ដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត។ ទីពីរ មន្ត្រីបោះឆ្
នោតនឹ ងត្រូវបញ្ជូនសម្ភារសន្លឹកឆ្នោ តទៅអ្នក ដែលត្រូវបាន
ដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌប្រចាំរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះ
បោះឆ្នោ ត។ យ�ើ ងប៉ាន់ ស្មា នថា ការចំ ណាយប្រចាំខោនធី
ជាប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់ ទម្ងន់ការងារនេះ មានតម្លៃរាប់ សែនដុ
ល្លារទូទាំងរដ្ឋ ។ ការចំ ណាយពិតប្រាកដនឹ ងអាស្រ័យល�ើ ចំនួ
នអ្នក ដែលត្រូវបានដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌប្រចាំរដ្ឋ
ដែលជ្រើ សរ�ើសចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត ហ�ើយការចំ ណាយជាក់
លាក់នៃការផ្ដល់សម្ភារសន្លឹកឆ្នោ តដល់ ពួកគេក្នុងពេលបោះ
ឆ្នោ ត។

បន្ត

បានបង្កើនការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋ តែមួ យល�ើក។
សំ ណ�ើ 17 នឹ ងបង្កើ តទម្ងន់ការងារតែមួយល�ើ កស
ម្រាប់ រដ្ឋ ដ�ើ ម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប័ ណ្ណចុះឈ្មោះបោះ
ឆ្នោ ត និ ងប្រព័ន្ធដែលឆ្លុះបញ្ំ ចា ងថា អ្នកដែលទទួ
លបានការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌប្រចាំរ
ដ្ឋ អាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ តបាន។ យ�ើ ងប៉ាន់ ស្មា នថា
ទម្ងន់ការងារនេះ នឹ ងធ្វើឲ្យមានការចំ ណាយមួយល�ើ
ករបស់ រដ្ឋ ដែលមានតម្លៃប្រហែលរាប់ សែនដុ ល្លារ។
ទឹកប្រាក់នេះគឺតិចជាង 1 ភាគរយនៃថវិកាមូលនិ ធិទូទៅ
បច្ចុប្បន្នរបស់ រដ្ឋ។
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ចូលម�ើ ល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សម្រាប់បញ្ជី នៃគណៈ
កម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។
ឬជំទាស់វធា
ចូលម�ើ ល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors.html
ដ�ើម្បីចល
ូ ប្រើអក
្ន រ ួមបរិច្ចាកទានកំពល
ូ ៗទាំង
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

|

31

