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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
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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។
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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
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