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ធ្វើវសិ ោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញ CALIFORNIA ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានអាយុ 17 ឆ្នាំ ចូលរ ួមកងការបោះឆ្នោ
តបឋម
្នុ
និងពិសេស ប្រសិនប�ើពក
ួ គេមានអាយុគ្រប់ 18 ឆ្នាំ នៅពេល ការបោះឆ្នោ តសកលទូទៅល�ើកក្រោយ ហ�ើយ
ប�ើមិនដូច្នេះទេ បន្ទា ប់ ពីពេលដែលពួកគេមានសិទធិប្ ោះឆ្នោ ត ។ វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ ។

ចំណងជ�ើង និងសេចក្តីសង្ប
ខេ ជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
• រដ្ឋធម្មនុញន្ញ ៃរដ្ឋ California នៅបច្ចុប្បន្ននេះអ
នុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្ំនា
គិតត្រឹមថ្ងៃបោះឆ្នោ ត អាចចូលរ ួមបោះឆ្នោ តនោះបាន ។
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ិ គ
សេចក្តីសង្ប
ខេ នៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
្ន វភា
ច្បាប់ ស្តីពផ
ី លប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋា ភិ
បាលមូលដ្ឋា ន៖

ិ ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ដ�
• ធ្វើវសោ
្ញ ើ ម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានអាយុ 
• បង្កើ នការចំ ណាយសម្រាប់ ខោនធី នានា
17 ដែលនឹ ងមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្ំនា
ទំនងជាចន្លោះរាប់ រយពាន់ ដុល្លារ និ ង
ហ�ើយមានលក្ខណសម្បត្តិអាចបោះឆ្នោ ត
$1 លានដុល្លាររ�ៀងរាល់ ពីរឆ្ំនា ម្តង ដ�ើ ម្បីផ្ើ ញ និ ងដំ ណ�ើរ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោ តសកលបន្ទាប់  នៅក្នុងការបោះឆ្នោ តបឋម
ការសម្ភារៈបោះឆ្នោ តទៅឲ្យអ្នកដែលមានអាយុ 17 ឆ្ំនា
ឬពិសេស ដែលរ�ៀបចំ ធ្ើ វមុនការបោះឆ្នោ តសកលបន្ទាប់ ។
ដែលបានចុះឈ្មោះ និ ងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ។

• បង្កើ តការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋក្នុងមួយល�ើ ក
មានចំ នួនរាប់ សែនដុល្លារ ដ�ើ ម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធចុះឈ្
មោះអ្នកបោះឆ្នោ តដែលមានស្រាប់ ។

ការបោះឆ្នោ តចុងក្រោយដឹកនាំដោយអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិនៅ ACA 4 (សំណ�ើប្រជាមតិ 18)
(ដំណោះស្រាយជំពក
ូ 30 លក្ខនក
តិ ្ ៈឆ្នាំ 2020)
ព្រឹទ្ធសភា៖

ការគាំទ្រ 31

ការប្រឆាំង 7

រដ្ឋសភា៖

ការគាំទ្រ 56

ការប្រឆាំង 13

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

ការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California ។ ក្នុងឆ្ំនា ដែលមានលេខគូ
រដ្ឋ California រ�ៀបចំ ការបោះឆ្នោ តទូទាំងរដ្ឋចំនួន
ពីរ គឺការបោះឆ្នោ តបឋម និ ងការបោះឆ្នោ តសាកល។
ក្នុងការបោះឆ្នោ តនី មួយៗ អ្នកបោះឆ្នោ ត (1) មិ នថាតែងតាំង
ឬជ្រើ សបេក្ខជនសម្រាប់ ការិយាល័ យរដ្ឋ និ ងសហព័ន្ធ
ិ នការសន្លឹកឆ្នោ តទូទាំងរ
និ ង (2) ពិចារណាល�ើ វធា
ដ្ឋ។ នៅក្នុងការបោះឆ្នោ តបឋម ដែលនឹ ងត្រូវបានរ�ៀ
បចំ ក្នុងរដូវផ្ការីក អ្នកបោះឆ្នោ តកំណត់បេក្ខជនណាមួ
យនឹ ងត្រូវប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ ការិយាល័ យជ្រើ ស 
តាំងនៅការបោះឆ្នោ តសាកល។ នៅក្នុងការបោះឆ្នោ តសាក
លក្នុងខែវិចិកា
្ឆ អ្នកបោះឆ្នោ តកំណត់អ្នកឈ្នះការិយាល័ យ
ជ្រើ សតាំង។ វិធានការសន្លឹកឆ្នោ តទូទាំងរដ្ឋ អាចត្រូវបានពិ
ចារណាទាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោ តបឋម និ ងការបោះឆ្នោ ត
សាកល។ ពីខាងក្រៅវដ្ដរយៈពេលពីរឆ្ំនា នេះ អភិបាលអាច
អំ ពាវនាវការបោះឆ្នោ តពិសេសមួយឲ្យបំ ពេញកន្លែងទំនេរ
34 | ចំ ណងជ�ើ ង និ ងសេចក្តីសង្ខេប / ការវិភាគ

ក្នុងការិយាល័ យជ្រើ សតាំងរដ្ឋ ឬកន្លែងទំនេរក្នុងសភាតំណាង
រាស្ដ្រសហរដ្ឋអាមេរិក។ បន្ថែមល�ើ ការបោះឆ្នោ តរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល
មូលដ្ឋានរ�ៀបចំ ការបោះឆ្នោ តសម្រាប់ អ្នកបោះឆ្នោ តឲ្យជ្រើ ស
រ�ើស អ្នកកាន់ តំណែងការិយាល័ យមូលដ្ឋាន និ ងដ�ើ ម្បីពិចារ
ិ នការសន្លឹកឆ្នោ តមូលដ្ឋាន។ ជាធម្មតា ការបោះឆ្នោ
ណាល�ើ វធា
តមូលដ្ឋានក�ើតឡ�ើងក្នុងពេលដូចគ្នានឹ ងការបោះឆ្នោ តរដ្ឋ។

អភិ បាលកិ ច្ចការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California ។ មន្ត្រីបោះឆ្នោ
តខោនធីគ្រប់ គ្រងចំ នួនភាគច្រើ នដ៏ សម្បើមនៃការបោះឆ្នោ តក្នុ
ងរដ្ឋ California ។ ជាផ្នែកនៃការងារនេះ មន្ត្រីទាំងនេះរក្សាប
ញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោ តដែលបានចុះឈ្មោះ និ ងផ្ដល់ឯកសារបោះឆ្នោ ត
ដល់ អ្នកបោះឆ្នោ តដែលបានចុះឈ្មោះ ដូចជាសន្លឹកឆ្នោ ត និ ងព័
ត៌មានរបស់ អ្នកបោះឆ្នោ តផ្សេងទ�ៀត។ ទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋខ្លះក៏មានទំ
នួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹ ងការបោះឆ្នោ តផងដែរ។
ឧទាហរណ៍ ការបោះឆ្នោ តរដ្ឋលេខាធិ ការត្រួតពិនិត្យ ដែលរ ួមមា
នការផ្ដល់ប័ណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោ ត និ ងការប្រើ ប្រាស់ប្រព័ន្ធ
ចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោ តអេឡិចត្រូនិច។

ធ្វើវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
តបឋម
ុ ្ញ CALIFORNIA ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានអាយុ 17 ឆ្នាំ ចូលរ ួមកងការបោះឆ្នោ
្នុ
និងពិសេស ប្រសិនប�ើពក
ួ គេមានអាយុគ្រប់ 18 ឆ្នាំ នៅពេលការបោះឆ្នោ តសកលទូទៅល�ើកក្រោយ ហ�ើយ
ប�ើមិនដូច្នេះទេ បន្ទា ប់ពីពេលដែលពួកគេមានសិទធិប្ ោះឆ្នោ ត ។ វ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ ។
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	
សិ ទធិ្ក្នុងការបោឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California បុគ្គលម្នា ក់ជា
ទូទៅអាចចុះឈ្មោះ និ ងបោះឆ្នោ តក្នុងរដ្ឋ California ប្រ
សិ នប�ើ បុគ្គលនេះជាពលរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានអាយុយ៉ាង
ហោចណាស់ 18 ឆ្ំនា និ ងជាអ្នករស់ នៅក្នុងរដ្ឋ។ ច្បាប់ រដ្ឋហាម
ឃាត់ប្រជាជនខ្លះមិ នឲ្យបោះឆ្នោ ត ដែលរាប់ បញ្ចូលទាំងអ្នកដែ
លនៅក្នុងពន្ធនាគារ ឬកំពុង ដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមា
នលក្ខខណ្ឌ។ (ស្ថិតក្រោមច្បាប់ បច្ចុប្បន្ន អ្នកដែលត្រូវបានចុះ
ឈ្មោះឲ្យបោះឆ្នោ ត អាចឈរឈ្មោះបានសម្រាប់ ការិយាល័ យ)
ជ្រើ សតាំង ដរាបណាពួកគេបំ ពេញបានតាមតម្រូវការភាពមា
នសិ ទ្ធិទទួលបាន ដែលមានស្រាប់ ផ្សេងទ�ៀតទាំងអស់ ។

ការចុ ះឈ្មោះជាមុនដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California ។
បុគ្គលម្នា ក់ជាទូទៅអាចចុះឈ្មោះជាមុនដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោ តក្នុង
រដ្ឋ California ប្រសិ នប�ើ បុគ្គលនោះគឺជា ពលរដ្ឋអាមេរិក
ហ�ើយមានអាយុ 16 ឆ្ំនា ឬ 17 ឆ្ំនា ។ ("ច្បាប់ រដ្ឋហាម
ឃាត់ប្រជាជនខ្លះមិ នឲ្យចុះឈ្មោះជាមុនដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោ ត
ដែលរាប់ បញ្ចូល ទាំងអ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារ ឬកំពុង
ដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ")។ នៅពេល
បុគ្គលម្នា ក់ត្វរូ បានចុះឈ្មោះជាមុនដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោ ត ពួក
គេនឹ ងត្រូវបានចុះឈ្មោះឲ្យបោះឆ្នោ ត ដោយស្វ័យប្រវត្តិ 
នៅពេលពួកគេមានអាយុ 18 ឆ្ំនា ។ ចាប់ ពីថ្ងៃទី 29 ខែមិ ថុនា
ឆ្ំនា 2020 មានប្រជាជនអាយុ 17 ឆ្ំនា ចំ នួន 108,000 នាក់ត្
រ ូវបានចុះឈ្មោះជាមុនដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោ តក្នុងរដ្ឋ California ។

សំណ�ើ

អនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋ អាយុ 17 ឆ្នាំ ខ្លះឲ្យបោះឆ្នោត។ វិធានការ
នេះអនុញ្ញាតពលរដ្ឋដែលមានអាយុ 17 ឆ្ំនា ដែលមាន
សិ ទ្ធិនឹងគ្រប់ អាយុ 18 ឆ្ំនា ត្រឹមកាលបរិច្ឆេទខែវិចិកា
្ឆ នៃកា
របោះឆ្នោ តសាកលបន្ទាប់ ឲ្យបោះឆ្នោ ត។ នេះមានន័ យថា
ពលរដ្ឋអាយុ 17 ឆ្ំនា ទាំងនេះអាចបោះឆ្នោ តក្នុងការបោះឆ្នោ ត
ពិសេស ឬការបោះឆ្នោ ត បឋមទាំងឡាយដែលក�ើត
ឡ�ើងមុនការបោះឆ្នោ តសាកលបន្ទាប់ បាន។  (ដោយសារតែ 
ច្បាប់ រដ្ឋបច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតអ្នកបោះឆ្នោ ត ដែលបានចុះឈ្មោះឲ្
យឈរឈ្មោះសម្រាប់ ការិយាល័ យជ្រើ សតាំងវិធានការនេះនឹ ង
បណ្ដា លឲ្យពលរដ្ឋដែលមានអាយុ 17 ឆ្ំនា ដែលនឹ ងគ្រប់ អាយុ 
18 ឆ្ំនា ត្រឹម កាលបរិច្ឆេទខែវិចិកា
្ឆ នៃការបោះឆ្នោ តសាកលប
ន្ទាប់ ឲ្យបោះឆ្នោ តបានផងដែរ ប្រសិ នប�ើ ពួកគេបំ ពេញបានតា
មតម្រូវការភាពមានសិ ទ្ធិទទួលបាន ដែលមានស្រាប់ ផ្សេងទ�ៀ
តទាំងអស់ សម្រាប់ ការិយាល័ យជ្រើ សតាំង។)

បន្ត

ឥទ្ព
ធិ លនៃសារព�ព
ើ ន្ធ

ថ្លៃចំណាយបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ មន្ត្រីបោះឆ្នោតខោនធី ។ វិធា
នការនេះនឹ ងបង្កើ នចំ នួនប្រជាជនដែលមានសិ ទ្ធិបោះ ឆ្នោ ត
ក្នុងការបោះឆ្នោ តបឋម និ ង ការបោះឆ្នោ តពិសេស។ នេះនឹ ងប
ង្កើ នការងារសម្រាប់ មន្ត្រីបោះឆ្នោ តខោនធី ។ មន្ត្រីបោះឆ្នោ ត
នឹ ងផ្ញើ និ ងដំ ណ�ើរការសម្ភារៈបោះឆ្នោ តទៅ
ឲ្យពលរដ្ឋអាយុ 17 ឆ្ំនា ដែលមានសិ ទ្ធិទទួល
ក្នុងការបោះឆ្នោ តបឋម និ ងការបោះឆ្នោ តពិសេសទាំងឡាយ
មុនពេលការបោះឆ្នោ តសាកល។ ថ្លៃចំណាយនៃការ
ងារក�ើនឡ�ើងនេះនឹ ងអាស្រ័យល�ើ ចំនួនពលរដ្ឋអាយុ 
17 ឆ្ំនា ដែលមានសិ ទ្ធិទទួល ដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត
មុនពេលការបោះឆ្នោ តបឋម និ ងការបោះឆ្នោ តពិសេស។
ការងារក�ើនឡ�ើងនេះនឹ ងបង្កើ ន ថ្លៃចំណាយខោនធី ទូទាំងរដ្ឋ
ក្នុងវដ្ដការបោះឆ្នោតរ�ៀងរាល់ ពីរឆ្នាំ ទំ នងដូ ចជាចន្លោះបី បួ
នរយពានដុ ល្លារនិ ង $1 លាន។
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ថ្លៃចំណាយរដ្ឋ មួយពេលបន្តិចបន្តួច។ វិធានការនេះនឹ ងបង្កើ
តការងារមួយពេលសម្រាប់ រដ្ឋ ក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ
ចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោ ត ដែលមានស្រាប់ ។ ថ្លៃចំណាយរដ្ឋ មួ
យពេលសម្រាប់ ការងារនេះទំ នងជានឹ ងមានចំ នួនប្រមាណ
រាប់ ពាន់ ដុល្លា។ នេះគឺតិចជាង 1 ភាគរយនៃ
ការចំ ណាយមូលនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋបច្ចុប្បន្ន។

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�ើ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
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