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ចំណងធ�ើង និងធេចក្ើេធងខេបជាផ្ូវការ ធរៀបចំធោយអេ្គធមធាវ ី

�ើវបបវត្ិ
ការបោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California ។ ក្នុងឆំ្្ដែលមានជលខគូ 
រែ្ឋ California ជរៀបចំការជោះជឆ្្តទូទំាងរែ្ឋចំនួន
ពើរ គឺការជោះជឆ្្តបឋម និងការជោះជឆ្្តសាកល។ 
ក្នុងការជោះជឆ្្តនើមួយៗ អ្កជោះជឆ្្ត (1) មិនថាដតងតំាង 
ឬជ្�ើេជបកខេ�នេ្មាប់ ការយិាល័យរែ្ឋ និងេហព័ន្ធ 
និង (2) ពិចារណាជលើវធិានការេន្លឹកជឆ្្តទូទំាងរ
ែ្ឋ។ ជៅក្នុងការជោះជឆ្្តបឋម ដែលនលឹង្តរូវោនជរៀ
បចំក្នុងរែូវផ្កា រកី អ្កជោះជឆ្្តកំណត់ជបកខេ�នណាមួ
យនលឹង្តរូវ្បកួត្បដ�ងេ្មាប់ការយិាល័យជ្�ើេ 
តំាងជៅការជោះជឆ្្តសាកល។ ជៅក្នុងការជោះជឆ្្តសាក
លក្នុងដខវចិិ្ឆកា អ្កជោះជឆ្្តកំណត់អ្កឈះ្ការយិាល័យ
ជ្�ើេតំាង។ វធិានការេន្លឹកជឆ្្តទូទំាងរែ្ឋ អាច្តរូវោនពិ
ចារណាទំាងជៅក្នុងការជោះជឆ្្តបឋម និងការជោះជឆ្្ត 
សាកល។ ពើខាងជ្រៅវែ្ដរយៈជពលពើរឆំ្្ជនះ អភិោលអាច
អំពាវនាវការជោះជឆ្្តពិជេេមួយឲ្យបំជពញកដន្ងទំជនរ 

ក្នុងការយិាល័យជ្�ើេតំាងរែ្ឋ ឬកដន្ងទំជនរក្នុងេភាតំណាង
រា្េ្ដេហរែ្ឋអាជមរកិ។ បដនថែមជលើការជោះជឆ្្តរែ្ឋ រដ្្ឋ ភិោល 
មូលដ្្ឋ នជរៀបចំការជោះជឆ្្តេ្មាប់អ្កជោះជឆ្្តឲ្យជ្�ើេ
ជរេី អ្កកាន់តំដណងការយិាល័យមូលដ្្ឋ ន និងជែើម ើ្ពិចារ
ណាជលើវធិានការេន្លឹកជឆ្្តមូលដ្្ឋ ន។ ជាធម្មតា ការជោះជឆ្្
តមូលដ្្ឋ នជកើតជ�ើងក្នុងជពលែូចគ្្នលឹងការជោះជឆ្្តរែ្ឋ។
អភិោលកិច្ចការបោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California ។ មនន្ើជោះជឆ្្
តជខានធើ្គប់្គងចំនួនភាគជ្ចើនែ៏េជម ើ្មននការជោះជឆ្្តក្នុ
ងរែ្ឋ California ។ ជាដ្្កននការងារជនះ មនន្ើទំាងជនះរកសាប
ញ្ើអ្កជោះជឆ្្តដែលោនចនុះជ ្្ម ះ និង ្្ដល់ឯកសារជោះជឆ្្ត 
ែល់អ្កជោះជឆ្្តដែលោនចនុះជ ្្ម ះ ែូចជាេន្លឹកជឆ្្ត និងព័
ត៌មានរបេ់អ្កជោះជឆ្្តជ្សេងជទៀត។ ទើភ្ាក់ងាររែ្ឋខ្ះក៏មានទំ
នួលខនុេ្តរូវទាក់ទងនលឹងការជោះជឆ្្ត្ងដែរ។  
ឧទាហរណ៍ ការជោះជឆ្្តរែ្ឋជលខាធិការ្តរួតពិនិត្យ ដែលរមួមា
នការ ្្ដល់ប័ណ្ណចនុះជ ្្ម ះអ្កជោះជឆ្្ត និងការជ្បើ្ោេ់្បព័ន្ធ
ចនុះជ ្្ម ះអ្កជោះជឆ្្តជអ�ចិ្តរូនិច។

• រែ្ឋធម្មននុញ្ញននរែ្ឋ California ជៅបច្នុប្ន្ជនះអ
ននុញ្្ញ តឲ្យបនុគ្គលដែលមានអាយនុយា៉ា ងតិច 18 ឆំ្្ 
គិត្តលឹមន ង្ៃជោះជឆ្្ត អាចចូលរមួជោះជឆ្្តជនាះោន ។

• ជធវើវជិសាធនកម្មរែ្ឋធម្មននុញ្ញ ជែើម ើ្អននុញ្្ញ តឲ្យអ្កដែលមានអាយនុ 
17 ដែលនលឹងមានអាយនុយា៉ា ងតិច 18 ឆំ្្ 
ជហើយមានលកខេណេម្តិ្អាចជោះជឆ្្ត 
ជៅក្នុងការជោះជឆ្្តេកលបនាទា ប់ ជៅក្នុងការជោះជឆ្្តបឋម 
ឬពិជេេ ដែលជរៀបចំជធវើមនុនការជោះជឆ្្តេកលបនាទា ប់ ។

ធេចក្ើេធងខេបននការោ៉ា ន់បបមាណរបេ់អ្នកវភិាេ 
ចបាប់ េ្ើពើផលប៉ាះពាល់ោរធពើពនរ្បេ់រដ្ឋនិងរោ្ឋ ភិ
ោលមូលោ្ឋ ន៖
• បជងកាើនការចំណាយេ្មាប់ជខានធើនានា 
ទំនងជាចជន្ាះរាប់រយពាន់ែនុល្្រ និង  
$1 ល្នែនុល្្រជរៀងរាល់ពើរឆំ្្ម្ង ជែើម ើ្ជ ញ្ើ និងែំជណើ រ
ការេមាភា រៈជោះជឆ្្តជៅឲ្យអ្កដែលមានអាយនុ 17 ឆំ្្ 
ដែលោនចនុះជ ្្ម ះ និងមានលកខេណៈេម្តិ្្គប់្គ្ន់ ។

• បជងកាើតការចំណាយរបេ់រែ្ឋក្នុងមួយជលើក 
មានចំនួនរាប់ដេនែនុល្្រ ជែើម ើ្ជធវើបច្នុប្ន្ភាព្បព័ន្ធចនុះឈ្
ជមាះអ្កជោះជឆ្្តដែលមាន្សាប់ ។

ការវភិាេធោយអ្នកវភិាេអង្គនើតបិញ ្ញត្ិ

អត្ថបទនៃវធិាៃការបៃះអាចរកប�ើញបៅបលើបេហទំព័រ រដ្ឋបលខាធិការបៅ 
voterguide.sos.ca.gov។

ការណោះណ ន្ោ តចងុណ្កាយដកឹនំាណោយអង្គនើតបិញ ្ញត ្ណិៅ ACA 4 (សណំ�ើ ្បជាមត ិ18)
(ដណំោះ្រាយជពំកូ 30 លក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2020)
្ពលឹទ្ធេភា៖  ការគំ្្ទ 31 ការ្បឆំ្ង 7

រែ្ឋេភា៖  ការគំ្្ទ 56 ការ្បឆំ្ង 13
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ការវភិាេធោយអ្នកវភិាេអង្គនើតបិញ ្ញត្ ិ បន្

សិទិ្កនោនុងការបោប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California បនុគ្គលម្ាក់ជា 
ទូជៅអាចចនុះជ ្្ម ះ និងជោះជឆ្្តក្នុងរែ្ឋ California ្ប
េិនជបើបនុគ្គលជនះជាពលរែ្ឋអាជមរកិ ដែលមានអាយនុយា៉ា ង 
ជោចណាេ់ 18 ឆំ្្ និងជាអ្ករេ់ជៅក្នុងរែ្ឋ។ ចបាប់រែ្ឋោម
ឃាត់្បជា�នខ្ះមិនឲ្យជោះជឆ្្ត ដែលរាប់បញ្ូលទំាងអ្កដែ
លជៅក្នុងពន្ធនាគ្រ ឬកំពនុង ជដ្ះដលងឲ្យជៅជ្រៅឃនុំជដ្យមា
នលកខេខណ្ឌ ។ (េថែិតជ្កាមចបាប់បច្នុប្ន្ អ្កដែល្តរូវោនចនុះ
ជ ្្ម ះឲ្យជោះជឆ្្ត អាចឈរជ ្្ម ះោនេ្មាប់ការយិាល័យ) 
ជ្�ើេតំាង ែរាបណាពួកជគបំជពញោនតាមត្មរូវការភាពមា
នេិទ្ធិទទួលោន ដែលមាន្សាប់ជ្សេងជទៀតទំាងអេ់។ 
ការចនុះប ម្ ះជាមនុៃបដើម ើ្បោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California ។ 
បនុគ្គលម្ាក់ជាទូជៅអាចចនុះជ ្្ម ះជាមនុនជែើម ើ្ជោះជឆ្្តក្នុង
រែ្ឋ California ្បេិនជបើបនុគ្គលជនាះគឺជា ពលរែ្ឋអាជមរកិ 
ជហើយមានអាយនុ 16 ឆំ្្ ឬ 17 ឆំ្្។ ("ចបាប់ រែ្ឋោម
ឃាត់្បជា�នខ្ះមិនឲ្យចនុះជ ្្ម ះជាមនុនជែើម ើ្ជោះជឆ្្ត 
ដែលរាប់បញ្ូល ទំាងអ្កដែលជៅក្នុងពន្ធនាគ្រ ឬកំពនុង
ជដ្ះដលងឲ្យជៅជ្រៅឃនុំជដ្យមានលកខេខណ្ឌ ")។ ជៅជពល 
បនុគ្គលម្ាក់្តរូវោនចនុះជ ្្ម ះជាមនុនជែើម ើ្ជោះជឆ្្ត ពួក
ជគនលឹង្តរូវោនចនុះជ ្្ម ះឲ្យជោះជឆ្្ត ជដ្យេវ័យ្បវតិ្ 
ជៅជពលពួកជគមានអាយនុ 18 ឆំ្្។ ចាប់ពើន ង្ៃទើ 29 ដខមិ ន្ុនា 
ឆំ្្ 2020 មាន្បជា�នអាយនុ 17 ឆំ្្ ចំនួន 108,000 នាក់ត្
រវូោនចនុះជ ្្ម ះជាមនុនជែើម ើ្ជោះជឆ្្តក្នុងរែ្ឋ California ។

េំធណើ
អៃនុញ្ញា តឲ្យពលរដ្ឋអាយនុ 17 ន្ោំ ខ្ះឲ្យបោះប ន្ោ ត។ វធិានការ
ជនះអននុញ្្ញ តពលរែ្ឋដែលមានអាយនុ 17 ឆំ្្ដែលមាន 
េិទ្ធិនលឹង្គប់អាយនុ 18 ឆំ្្្តលឹមកាលបរជិច្ឆទដខវចិិ្ឆកាននកា
រជោះជឆ្្តសាកលបនាទា ប់ ឲ្យជោះជឆ្្ត។ ជនះមានន័យថា 
ពលរែ្ឋអាយនុ 17 ឆំ្្ទំាងជនះអាចជោះជឆ្្តក្នុងការជោះជឆ្្ត
ពិជេេ ឬការជោះជឆ្្ត បឋមទំាងឡាយដែលជកើត 
ជ�ើងមនុនការជោះជឆ្្តសាកលបនាទា ប់ោន។  (ជដ្យសារដត  
ចបាប់រែ្ឋបច្នុប្ន្អននុញ្្ញ តអ្កជោះជឆ្្ត ដែលោនចនុះជ ្្ម ះឲ្
យឈរជ ្្ម ះេ្មាប់ការយិាល័យ ជ្�ើេតំាងវធិានការជនះនលឹង
បណា្ដ លឲ្យពលរែ្ឋដែលមានអាយនុ 17 ឆំ្្ដែលនលឹង្គប់អាយនុ 
18 ឆំ្្្តលឹម កាលបរជិច្ឆទដខវចិិ្ឆកាននការជោះជឆ្្តសាកលប
នាទា ប់ ឲ្យជោះជឆ្្តោន្ងដែរ ្បេិនជបើពួកជគបំជពញោនតា
មត្មរូវការភាពមានេិទ្ធិទទួលោន ដែលមាន្សាប់ជ្សេងជទៀ
តទំាងអេ់េ្មាប់ការយិាល័យជ្�ើេតំាង។) 

ឥទ្ពិលននោរធពើពន្
ន្្ចំណាយបៃិ្ចបៃ្តួចសម្រាប់មនៃ្ើបោះប ន្ោ តបខាៃធើ។ វធិា
នការជនះនលឹងបជងកាើនចំនួន្បជា�នដែលមានេិទ្ធិជោះ ជឆ្្ត  
ក្នុងការជោះជឆ្្តបឋម និង ការជោះជឆ្្តពិជេេ។ ជនះនលឹងប
ជងកាើនការងារេ្មាប់មនន្ើជោះជឆ្្តជខានធើ។ មនន្ើជោះជឆ្្ត
នលឹងជ ញ្ើ និងែំជណើ រការេមាភា រៈជោះជឆ្្តជៅ
ឲ្យពលរែ្ឋអាយនុ 17 ឆំ្្ដែលមានេិទ្ធិទទួល 
ក្នុងការជោះជឆ្្តបឋម និងការជោះជឆ្្តពិជេេទំាងឡាយ 
មនុនជពលការជោះជឆ្្តសាកល។ ន្្ចំណាយននការ
ងារជកើនជ�ើងជនះនលឹងអា្េ័យជលើចំនួនពលរែ្ឋអាយនុ 
17 ឆំ្្ដែលមានេិទ្ធិទទួល ដែលចនុះជ ្្ម ះជោះជឆ្្ត 
មនុនជពលការជោះជឆ្្តបឋម និងការជោះជឆ្្តពិជេេ។ 
ការងារជកើនជ�ើងជនះនលឹងបជងកាើន ន្្ចំណាយបខាៃធើទូទំាងរដ្ឋ
កនោនុងវដ្ដការបោះប ន្ោ តបរៀងរាល់ពើរ ន្ោំ  ទំៃងដូចជាចប្្ះបើបតួ
ៃរយពាៃដនុល្្រៃិង $1 ល្ៃ។ 
ន្្ចំណាយរដ្ឋមតួយបពលបៃិ្ចបៃ្តួច។ វធិានការជនះនលឹងបជងកាើ
តការងារមួយជពលេ្មាប់រែ្ឋ ក្នុងការជធវើបច្នុប្ន្ភាព្បព័ន្ធ
ចនុះជ ្្ម ះអ្កជោះជឆ្្ត ដែលមាន្សាប់។ ន្្ចំណាយរដ្ឋមតួ
យបពលសម្រាប់ការងារបៃះទំ ៃងជាៃឹងរាៃចំៃតួៃម្បរាណ 
រាប់ពាៃ់ដនុល្្។ ជនះគឺតិចជាង 1 ភាគរយនន 
ការចំណាយមូលនិធិទូជៅរបេ់រែ្ឋបច្នុប្ន្។ 

ចលូធមើល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ េបមាប់បញ្ើ ននេណៈ 
កមា្ម ្ិការ ដដលបធងកើតធ�ើងជាចម្ងធដើម្ើគំាបទ 

ឬ�ំទាេ់វធិានការធនះ។

ចលូធមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ធដើម្ើចលូធបបើអ្នករមួបរចិ្ចា កទានកពំលូៗទំាង  

10 របូ េបមាប់ េណៈកម្មការ ។ 

បបេិនធបើអ្នកចង់ោនចបាប់ចមង្ននអត្ថបទធពញធល
ញននវធិានការរដ្ឋធនះ េមូទរូេ័ពទាមករដ្ឋធលខា្ិការ 

តាមធលខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាចអុើដម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ធ�ើយចបាប់ចមង្មួយនឹង 
បត រូវោនធផញើធៅអ្នកធោយឥតេតិន្។្

ណ្ វើវណិរា្នកម្មរដ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញ CALIFORNIA ណដើម្ើអនញុ្្ញតឲ្យអនោកដដលមានអាយ ុ17 ន្ោំ  ចលូរមួក នោងុការណោះណ ន្ោ តបឋម 
នងិពណិសស ្បសនិណបើពកួណេមានអាយុ្ េប់ 18 ន្ោំ  ណៅណពលការណោះណ ន្ោ តសកលទណូៅណលើកណ្កាយ ណ�ើយ 

ណបើមិនដណូច នោះណទ បនាទា ប់ពើណពលដដលពកួណេមានសទិ្ណិោះណ ន្ោ ត ។ វណិរា្នកម្មរដ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញនើតបិញ ្ញត ្ ិ។

សណំ�ើ

18


