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50  |  សេចក្តីេំអាង  សេចក្តីេអំាងដែលបានសបាះពមុ្ពសៅសលតីទពំរ័សនះគជឺាទេ្សនៈរបេអ់្នកនពិន្ធ ស�តីយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវសោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួសទ។ 

េសំ�តី ោកក់តមិ្ការសោះដលងសោយមានលក្ខខ�្ឌ េតមាប់បទសលមតីេមយួចនំនួ សោយបច្បុ្បន ្នបានចា្់
ទកុថាជាជនសលមតីេចបាប់ដែលមិនសតបតី�ងិសា ។ អនញុ្ញា្ឲ្យមានការកា្ស់ោេបទឧតកែិ្ឋេតមាប់បទ
សលមតីេមយួចនំនួ ដែលបច្បុ្បន ្នត្ រូវបានសគចា្ទ់កុថាជា បទសលមតីេមជ្រឹម។ បញ ញ្ា ្ផិ ្ចួសផ ្តីម ៖20

★  សេចក្ដីេំអាងគំាទ្រេំស�ដី ទ្រជាមត ិ20  ★

★  ការ ្រដិសេធនឹង សេចក្ដីេំអាងដដល គំាទ្រ េំស�ដី ទ្រជាមត ិ20  ★

ជំទាេ់េំស�តី  20—វាជាការសោកប្ោេ់ការចំណាយផ ន្ែកពន្ធនាគារ 
សយតីងខ្ញំជាប្ពរះរាជអាជ្ា និងអនែកសៅរេ់រានមានជតីវតិពតីឧប្កិដ្ឋកម្មហិងសា។ 
អនែកគំាប្្រេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 គឺខញេសហតីយការពិតគឺដូសចនែរះ៖ 
ចបា្់រដាក់សទាេេប្មា្់រ្រ្រស្្មតីេហិងសា គឺចបាេ់លាេ់និងរងឹមំា
អនែកប្្រប្ពរឹត្្រ្រស្្មតីេហិងសា្រ្ួរ្សទាេធ្ងន់ធ្ងរ និងរយៈសព្ផវង សហតីយជាសរឿយៗជា្់រពន្ធធនាគារអ
េ់មួយជតីវតិ។ សនារះមិនផមនជាអត្ថន័យននេំស�តី ប្្រមតិ 20 ស្រ។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 សធវតីឲ្យខ្រះខ្្យប្ោក់រា្់រពាន់លានដញលាលា ររ្រេ់អនែក្រង់ពន្ធ សៅស ត្ី ពន្ធនាគារ
អនែកវភិាគអង្គនតីតិ្រញ្ញតិ្គា្ម ន្រក្សនិយមនិយាយថា េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 នរឹងសធវតីឲ្យខ្ត្រង់ប្ោក់ 
“រា្់រេិ្រលានដញលាលា រ” រា្់ឆ្នែំ  ផដ្្រងំ្ឲ្យមានការកាត់ ថវកិាយា៉ា ងសប្ចតីនសៅស ត្ី ៖ 
• ការស្ដា រនតីតិេម្បទាសៅកនែញងពន្ធនាគារ េប្មា្់រមនញេ្សផដ្ប្តរូវសដារះផ្ង 
• កម្មវធិតីេញខភាព ល្ាវូចិត្ផដ្្រង្ហា ញថា ោនជួយកាត់្រន្ថយ្រ្រស្្មតីេប្ចំផដ្ 
• ស្លាសរៀន ្ំសៅដា្ឋ ន និង ភាពគា្ម ន្រតីជប្មក 
• ជំនួយេប្មា្់រ ជនរងសប្គារះ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 គឺប្ជ រ្ុ និយម
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 មានន័យថាការ្ួចតូចតាច—ការ្ួចកង់—អាចប្តរូវោនសោ្រប្្រកាន់ថាជា
្រ្រឧប្កិដ្ឋ។ សនារះគឺខញេពតីរដ្ឋដន្រស្រៀតសហតីយ មានន័យថាយញវវយ័ និងជនជាតិផេ្បកស ្្ម  ឡា្រតីន 
និងអនែកមានចំ�ូ្ទា្រ អាចប្តរូវោនជា្់រឃញំរា្់រឆ្នែំ សដាយស្រ្រ្រស្្មតីេកប្មិតទា្រអហិងសា។ 

េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 ទាញសយតីងថយសប្កាយ
ព្រដ្ឋ California ោនសោរះសឆ្នែ តយា៉ា ងសប្ចតីនស ត្ីេ្្់រ សដតីម្បតីកាត់្រន្ថយការចំណាយដ៏ខ្រះខ្
ជាយ សៅពន្ធនាគារ។ េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 សធវតីឲ្យដំស�តី រការសនារះសដតីរថយសប្កាយ។ ការស្ដា រនតីតិេម្បទា 
មនញេ្សមញនសព្សដារះផ្ង ពតីពន្ធនាគារគឺជាវធិតីមានប្្រេិ្រ្ធភាព្ំរ ញ្ត សដតីម្បតីផក្ម្អេញវត្ថិភាព 
ស្ធារ�ៈ។ េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 អាច ញ្្រ្ំរោត់ថវកិាេប្មា្់រអវតី ផដ្មានប្្រេិ្រ្ធភាពនិងខ្រះខ្្យ 
ញ្យ សៅស ត្ីពន្ធនាគារកាន់ផតសប្ចតីនផដ្សយតីងមិនប្តរូវការ។ 

អនែកដរឹកនំាការអនញវត្ចបា្់រ អនែកជំនាញផ ន្ែកថវកិាអនែកផក្រប្មង់ យញតិ្ធម៌ប្ពហ្ម្រ�្ឌ ប្ពរះរាជអាជ្ា និង 
ជនរងសប្គារះសដាយឧប្កិដ្ឋកម្ម េញ្រ្ធផតជំទាេ់នរឹងការសោកប្ោេ់ កនែញងការចំណាយសៅពន្ធនាគារសនរះ។ 
NoProp20.Vote 
DIANA BECTON, សមធាវមី�្ឌ ្
សខ្នធតី Contra Costa 
RENEE WILLIAMS, នាយកប្្រតិ្រតិ្
មជ្ឈម�្ឌ ្ជាតិ េប្មា្់រ ជនរងសប្គារះសដាយ ឧប្កិដ្ឋកម្ម 
TINISCH HOLLINS, នាយករដ្ឋ California
អនែករេ់រានពតីឧប្កិដ្ឋកម្មសដតីម្បតី េញវត្ថិភាព និង យញតិ្ធម៌ 

Terra Newell ផដ្ោនរេ់រានពតីការវាយប្្រហារ សដាយកូនកំា្ិរតសដាយអនែកសកតីតសរាគចិត្ស ្្ម រះ 
Dirty John ោននិយាយថា “គាត់ោនយកកូនកំា្ិរតោក់ខ្ញំ សហតីយពយាយាមេមាលា ្់រខ្ញំ,” ។ “វា ជា 
អំសពតីនប្ពន្្សនិងគួរឲ្យរន្ធត់—្រ៉ាញផន្សៅកនែញងរដ្ឋ California ការវាយប្្រហាររ្រេ់គាត់មិនផមនជាឧប្កិដ្ឋ
កម្មហិងសាស្រ។” 
តាមចបា្់ររដ្ឋ California ការវាយប្្រហារសដាយអាវ ញធពិឃាតប្តរូវោន ោត់ចូ្ជា្រ្រស្្មតីេ 
“អហិងសា” —ប្ពមជាមួយនរឹងការរសំលាភសដាយនដគូ ការ្ក់កូនេប្មា្់រ ល្ាូវសភ្រនិង្រ្រស្្មតីេ 19 ្្
សេងស្រៀតផដ្ជាឧប្កិដ្ឋកម្មហិងសាយា៉ា ងចបាេ់។ 
ទំាងអេ់សនរះគឺ “អហិងសា” សៅសប្កាមចបា្់រ។ 
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 សដារះប្ស្យ្រញ្ហា សនរះ។ 
ឧប្កិដ្ឋកម្ម “អហិងសា” សៅកនែញងរដ្ឋ California រមួមានអំសពតីហិងសាកនែញងប្គរួស្រការ្ំរ្្ញរះប្គា្់រផ្រក  ការោញ់ចូ្កនែញង្្រះកនែញងសចតនាេមាលា ្់រ ឬ ្រង្ករ្ួរេស្នែ មដ្់មនញេ្សការរសំលាភមនញេ្ស មិនដរឹងខលាួន 
និងការវាយកញមារផដ្្រណាដា ្ឲ្យេនលា្់រ ឬស្លា ្់រ។
អនែកជួញដូរ ល្ាូវសភ្រផតងវាយសធវតីោ្ររសំលាភ និងដាក់ថានែំ ជនរងសប្គារះ មញនសព្្ក់ពួកសគសអាយ្រសប្មតី 
ល្ាូវសភ្រ។ ្រ៉ាញផន្សៅរដ្ឋ California ការជួញដូរគឺជា្រ្រស្្មតីេ “អហិងសា” ។ េូម្បតីផតឧប្កិដ្ឋកម្មនន 
ការេ្អ្់រសខពតីមក៏ប្តរូវោនោត់្រញកជា “អហិងសា ។” 
ជា្្រ្្ធ ្ជនស្្មតីេរា្់រពាន់នាក់ ផដ្ជា្់រសទាេនរឹង្រ្រស្្មតីេហិងសាទំាង 22 សនរះរមួទំាងជន 
ស្្មតីេ ល្ាូវសភ្រនិងអនែកស្រៀតស្រៀន កញមារក៏មានេិ្រ្ធិប្តរូវោនសដារះផ្ងពតីពន្ធនាគារមញនកំ�ត់សដាយ 
មិន្រ្ួរ្សទាេសពញស្ញ និងសដាយមិនប្ពមានឲ្យជនរងសប្គារះដរឹងស�តីយ។ 
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 ្រង្្ក រការសដារះផ្ងជនស្្មតីេ ហិងសា និងជនស្្មតីេខ្ង ល្ាូវសភ្រមញនកំ�ត់ 
សដាយការោត់្រញក្រ្រស្្មតីេហិងសាទំាង 22 សនរះថាជា “ហិងសា” សៅសប្កាមចបា្់រ និងតប្មរូវឲ្យជន 
រងសប្គារះ្រ្ួរ្ការជូនដំ�រឹ ង សៅសព្ជននដដ្់ប្តរូវោនសដារះផ្ង។ 
ការ្្្់  “ការជា្់រសទាេសពញស្ញ” សៅកនែញងេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 អនញវត្ផត ចំសពារះអនែកសទាេ ហិង្
ស្ផដ្្រង្កហានិភ័យចំសពារះេញវត្ថិភាពស្ធារ�ៈ សដាយមិនគិតពូជស្េន៍ ឬជាតិពន្ធ 
ស�តីយ។  វាមិនអនញវត្ចំសពារះ ជនស្្មតីេសប្គឿងសញៀន និង្រ្រស្្មតីេតូចតាច សហតីយវាមិន្រញូ្នមនញេ្
េសប្ចតីនផថមស្រៀតសៅពន្ធនាគារស្រ។ 
Michele Hanisee ប្្រធានេមាគមសមធាវអីនញម�្ឌ ្ោននិយាយថា “ការអរះអាងថា  
េំស�តី  20 នរឹងសធវតីឲ្យសពញពន្ធនាគារសដាយស្រ អនែកជា្់រឃញំថ្មតីរា្់រពាន់នាក់គឺមិនពិតស�តីយ” ។ . 
“វាមិន្រញូ្នមនញេ្សថ្មតីសៅពន្ធនាគារស្រ។" វាប្គាន់ផតតប្មរូវឲ្យជនស្្មតីេហិងសា និងជនស្្មតីេ ល្ាូវសភ្រ 
្ំរសពញតាមការ្្ន្ាសទាេ សពញស្ញរ្រេ់ពួកសគ្រ៉ាញសណាណ រះ។” 
ផ្រ្រសនរះគឺជួយការពារជនរងសប្គារះ និង ដ្ា្់ឲ្យជនស្្មតីេនូវ្្រ្ធភាពកាន់ផតយូរ កនែញងការ្រ្ួរ្ោន 
ការប្្ររឹកសាការប្គ្់រប្គងកំហរឹង និងកម្មវធិតីស្ដា រនតីតិេម្បទាស្្សងស្រៀត។ 

ស្្ថ ្រនិកមូ្និធិកញមារ Klaas សលាក Marc Klaas និយាយថា “េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 ការពារកញមា
រប្្រឆំ្ងនរឹងការរសំលាភ្ំរពាន ល្ាូវកាយ និងការសកងប្្រវញ័្្ច លាូវសភ្រ”។ “ការជួញដូរកញមារសៅ្រតី្ំរ ញ្តនរឹង 
ប្តរូវោន្រ្ួរ្ស្្គ ្់ថាជា្រ្រស្្មតីេហិងសា ។” 
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20  ដ្ា្់ការការពារ្រផន្ថមប្្រឆំ្ងនរឹង្រ្រស្្មតីេហិងសាតាមរយៈការអនញញ្្ញ តឲ្យ្រ្
រមូ្ DNA ពតីមនញេ្សផដ្ប្តរូវោនកាត់សទាេពតី្រ្រសោរកម្ម ឬ ្រ្រស្្មតីេសប្គឿងសញៀនផដ្ការ 
េិកសាជាសប្ចតីន្រង្ហា ញថាជួយសដារះប្ស្យ ្រ្រស្្មតីេធ្ងន់ធ្ងរនិងហិងសាសប្ចតីនផថមស្រៀតដូចជា 
ការរសំលាភសេពេន្ធវៈការ្រលាន់ និងឃាតកម្ម។ 
រដ្ឋ California ោនកាត់្រន្ថយការដាក់សទាេស ត្ីសោរកម្មកា្ពតីឆ្នែំ  2014។ តំាងពតីសព្ 
សនារះមកសោរកម្មធំៗោនសកតីនស�តីង 25% ផដ្្រង្កការខ្ត្រង់ដ្់អនែក្ក់សប្គឿងស្រេ មា្ច េ់អា
ជតីវកម្មខ្នែ តតូចអនែក្ក់រាយមា្ច េ់្្រះនិងអនែកសប្្រតីប្ោេ់កនែញង្ររឹកប្ោក់រា្់រពាន់លាន

 ដញលាលា ។ ការ ្ួចតាមហាងោនកាលា យជាេកម្មភាពសកតីតស�តីង ជាធម្មតាសពកផដ្កប្មប្តរូវោនរា
យការ�៍ណាេ់។ 
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 ពប្ងរឹង្រ�្ឌ កម្មប្្រឆំ្ងនរឹងការ្ួចដផដ្ៗ សដាយជនស្្មតីេផដ្មាន្រមាលា ្់រ 
ប្្រប្ពរឹត្—សដតីម្បតីជួយ្រញ្ឈ្់រការ្ួចគាេ់រថយន្ ការ្ួចតាមហាងការគាេ់ចូ្្្រះ 
និងសោរកម្មធំៗស្្សងៗស្រៀត។ 
វ្ិរតិ្សញៀនថានែំ សៅរដ្ឋ California កំពញងជំរ ញញសោរកម្មឲ្យសកតីនស�តីងយា៉ា ងឆ្្់ររហ័េ។ តាម 
រយៈការពប្ងរឹង្រ�្ឌ កម្មប្្រឆំ្ង នរឹងសោរកម្មេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 ជួយយកអនែកសញៀនថានែំ   
(ផដ្មានចំនួនសេ្មតីនរឹង 75% ននប្្រជាជនគា្ម ន្រតីជប្មកសៅរដ្ឋ California) 
សចញពតីតាមដង ល្ាូវ និង ចូ្ សៅ កនែញង កម្មវធិតីអនែកសប្្រតីប្ោេ់ សប្គឿងសញៀន និង េញខភាព  ល្ាូវ 
ចិត្ ផដ្ ពួកសគ ប្តរូវការ យា៉ា ង ខ្លាំ ង។ 
ការសោរះសឆ្នែ ត “គំាប្្រ” ស ត្ីេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 គឺជាការសោរះសឆ្នែ តប្្រឆំ្ងនរឹងការេ្អ្់រសខពតីម 
និងអំសពតីហិងសា។ 
វាជាការសោរះសឆ្នែ តេប្មា្់រកញមារជនរងសប្គារះ និងអនែកសៅរេ់រានមានជតីវតិ ។
វាជាការសោរះសឆ្នែ តេប្មា្់រយញតិ្ធម៌ផដ្សេ្មតីគានែ  និងរដ្ឋ California ផដ្កាន់ផតមានេញវត្ថិភាព។ 
PATRICIA WENSKUNAS, ស្្ថ ្រនិក
Crime Survivors, Inc. 
NINA SALARNO BESSELMAN, ប្្រធាន
ជនរងសប្គារះសដាយ ឧប្កិដ្ឋកម្ម រ្ួររមួ នន រដ្ឋ California 
CHRISTINE WARD, នាយក
េមព័ន្ធ ជនរងសប្គារះសដាយ ឧប្កិដ្ឋកម្ម 
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សលមតីេមយួចនំនួ ដែលបច្បុ្បន ្នត្ រូវបានសគចា្ទ់កុថាជា បទសលមតីេមជ្រឹម។ បញ ញ្ា ្ផិ ្ចួសផ ្តីម ៖
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20
★  សេចក្ដី េំអាង ទ្រឆំាងនឹង េំស�ដី ទ្រជាមត ិ20  ★

★  ការស្លដីយត្រសៅនឹង្រឡ្ដីករ�៍ទ្រឆំាងនឹងេំស�ដី ទ្រជាមត ិ20  ★

អនែកជំទាេ់មិនសអតីសពតីរនរឹងអត្ថន័យពិតននេំស�តី  20 ស្រ —វា្រង្្ក រជនស្្មតីេស្រៀតស្រៀនកញមារ 
ជនស្្មតីេ ល្ាូវសភ្រ និងអនែកសទាេហិងសាស្្សងស្រៀត ពតីការសដារះផ្ងពតីពន្ធនាគារមញនកំ�ត់។
សប្កាមចបា្់រ្រច្ចញ្រ្បននែអនែកសទាេទំាងសនរះ ឥ�ូវមាន្ក្�ៈេម្បតិ្េប្មា្់រការសដារះផ្ង មញនកំ�ត់
ពតីសប្ពារះផត្រ្រស្្មតីេហិងសារ្រេ់ពួកសគ ប្តរូវោនោត់ថានែ ក់ថាជា “អហិងសា។”
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 ្ិរ្រចសនាលា រះប្្រសហាងសនរះសធវតីឲ្យឧប្កិដ្ឋកម្ម ដូចជាការរសំលាភនដគូ ការជួញ 
ដូរកញមារការវាយ្្រតីប្្រពន្ធ និងការវាយប្្រហារសដាយអាវ ញធពិឃាតជា្រ្រស្្មតីេ “ហិងសា” 
សៅសប្កាមចបា្់រ។
Michael Rushford ប្្រធានមូ្និធិចបា្់រយញតិ្ធម៌ប្ពហ្ម្រ�្ឌ និយាយថា “េំស�តី ប្្រជាមតិ 
20 មិន ្រញូ្នមនញេ្សថ្មតីសៅពន្ធនាគារស្រ។” “វាមិនផ្រងផចកថវកិាេប្មា្់រពន្ធនាគារថ្មតីស្រ 
សហតីយក៏មិនកាត់ មូ្និធិេប្មា្់រកម្មវធិតីេញខភាព  ល្ាូវចិត្និងស្ដា រនតីតិេម្បទាផដរ។ ទំាងសនរះជាសេ
ចកដាតីេំអាងផដ្មិនពិត។”
អនែកជំទាេ់អរះអាងថាេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 សធវតីឲ្យការ្ួចតូចតាចកាលា យជា “្រ្រឧប្កិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ” សហតីយ 
ថាជនស្្មតីេ “អាចប្តរូវោនឃញំឃំាងសៅកនែញងពន្ធនាគាររដ្ឋរា្់រឆ្នែំ ។”
ការអរះអាងទំាងពតីរគឺមិនពិតស្រ។
អានការ ដ្ាួចស ដ្ាតីមគំនិត។ េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 កំ�ត់សគា្សៅយា៉ា ងជាក់លាក់ស ត្ីសោរ 
ផដ្្រមាលា ្់រ្ួចប្ចំផដ្។ សហតីយវាហាមឃាត់យា៉ា ងជាក់លាក់ចំសពារះជនស្្មតីេ 
ផដ្ប្តរូវោនកាត់សទាេ ពតីការ ្រញូ្នសៅពន្ធនាគាររដ្ឋ។ ្្ញយសៅវញិពួកសគនរឹងប្តរូវោន្រញូ្នសៅព
ន្ធនាគារ កនែញងមូ្ដា្ឋ ន ឬកម្មវធិតីស្ដា រនតីតិេម្បទា។

តាមរយៈការកំ�ត់មញខេញ្្ញ ផតស ត្ីជនស្្មតីេ ហិងសានិងឧប្កិដ្ឋជនជា្រមាលា ្់រេំស�តី ប្្រជាមតិ 20 
ការពារ ព្រដ្ឋ California ទំាងអេ់រមួទំាងមនញេ្សផដ្មានព�៌ផេ្បក ផដ្ការេិកសា្រង្ហា ញ 
ថារងសប្គារះយា៉ា ងខ្លាំ ង សដាយស្រ្រ្រស្្មតីេហិងសា។ 
សយតីងទំាងអេ់គានែ ចង់ផក្រប្មង់ប្្រព័ន្ធយញតិ្ធម៌រ្រេ់សយតីង។ ្រញផន្ការអនញញ្្ញ តឲ្យជនស្្មតីេហិង្
ស្ សចញពតីពន្ធនាគារមញនកំ�ត់ មិនផមនជាកំផ�្រប្មង់ស្រ។ វាជាការគំរាមកំផហងដ្់េញវត្ថិភាព 
ស្ធារ�ៈ។ 
េំស�តី ប្្រជាមតិ 20 គឺជា កំផ�្រប្មង់ពិតប្ោកដផដ្ការពារ ជនរងសប្គារះនិងធានានូវយញតិ្ធម៌ 
សេ្មតីភាពគានែ ។
សោរះសឆ្នែ តគំាប្្រេំស�តី ប្្រជាមតិ 20។ 
FRANK LEE, ប្្រធាន
អង្គការសដតីម្បតីយញតិ្ធម៌និង េមភាព 
ERIC R. NUÑEZ ប្្រធាន
េមាគមសម្រញ្្ការ្រ៉ាូ្ិេរដ្ឋ California 
PATRICIA WENSKUNAS ស្្ថ ្រនិក
Crime Survivors Inc. 

្រញ្ឈ្់រការសោកប្ោេ់ចំណាយផ ន្ែកពន្ធនាគារ—សោរះសឆ្នែ តជំទាេ់នរឹង េំស�តី ប្្រ.មតិ 20!
California មានការកាត់សទាេរយៈសព្ផវង និងការដាក់្រ�្ឌ កម្មដ៏តរឹងរ ញងឹ រចួសហតីយ េម្
រា្់រ្រ្រស្្មតីេធ្ងន់ធ្ងរនិងហិងសា។ អនែកគំាប្្រេំស�តី ប្្រ.មតិ 20 កំពញងពយាយាម្ំរភ័យ អនែ
កឲ្យសដតីរថយសប្កាយវញិស ត្ីកំផ�្រប្មង់ យញតិ្ធម៌ប្ពហ្ម្រ�្ឌ ផដ្កំពញងមានប្្រេិ្រ្ធភា
ពផដ្អនែកស្រតី្រផតអនញម័ត សដតីម្បតីោយ ញ្យរា្់រេិ្រលានដញលាលា រ ពតីអនែក្រង់ពន្ធរ្រេ់អនែក 
សៅស ត្ីពន្ធនាគារ។ 
កញំោញ់សោកពួកសគ។ រា្់ឆ្នែំ មនញេ្សរា្់រពាន់នាក់ប្តរូវោន កាត់សទាេពតី្រ្រឧប្កិដ្ឋឲ្យជា្់រពន្ធនា
គារ រយៈសព្យូរ។ ្រញ្ហា មិនផមនពាក់ព័ន្ធនរឹងការកាត់សទាេស្រ ្រញ្ហា គឺជាអវតីផដ្កំពញងសកតីតស�តីង 
សៅ ពន្ធនាគារកនែញងការសរៀ្រចំមនញេ្សសដតីម្បតីសដារះផ្ង។ េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 អាចកាត់កម្មវធិតីពយាោ្ 
េញខភាព ល្ាូវចិត្និងស្ដា រនតីតិេម្បទា—ផដ្ជាយញ្រ្ធស្ប្េម្ានប្្រេិ្រ្ធភាព កនែញងការកាត់្រន្ថយ 
្រ្រស្្មតីេប្ចំផដ្។ សនារះនរឹងសធវតីឲ្យសយតីងផ្ងេូវមានេញវត្ថិភាព។ 
ជនរងសប្គារះសដាយស្រ្រ្រស្្មតីេ អនែកដរឹកនំាការអនញវត្ចបា្់រក៏ដូចជាអនែកជំនាញថវកិា និង ស្ដា រ 
នតីតិេម្បទាជំទាេ់នរឹងេំស�តី ប្្រ.មតិ 20 ពតីសប្ពារះវាខ្រះខ្្យប្ោក់រា្់រេិ្រលានដញលាលា រ ស ត្ីពន្ធនាគារ 
ខ�ៈសព្ផដ្ប្តរូវកាត់្រន្ថយប្ោក់ េប្មា្់រកម្មវធិតីស្ដា រនតីតិេម្បទា និងជំនួយេប្មា្់រជន 
រងសប្គារះសដាយស្រ ឧប្កិដ្ឋកម្ម។ េំស�តី  ប្្រ.មតិ 20 គឺជាការសោកប្ោេ់ចំណាយផ ន្ែកពន្ធនាគារ 
ផដ្ទាញសយតីងថយសប្កាយវញិ។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 ខ្រះខ្្យប្ោក់រ្រេ់អនែកសៅស ត្ីពន្ធនាគារ។
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 នរឹង ចំណាយប្ោក់រា្់រេិ្រលានដញលាលា ររ្រេ់អនែក្រង់ពន្ធ ផដ្ជា ញ្យរ្រេ់អនែក 
សៅស ត្ីពន្ធនាគារ។ California កំពញងប្្រឈមមញខនរឹងកាត់ថវកិាជាសប្ចតីនសៅស ត្ី ស្លាសរៀន 
ការផថទំាេញខភាព និងសេវាកម្មេំខ្ន់ៗ ស្្សងស្រៀត។ ការចំណាយប្ោក់រា្់រេិ្រលានដញលាលា រស ត្ី 
ពន្ធនាគារ សៅសព្សនរះគឺជាការសោកប្ោេ់ផដ្ខ្រះខ្្យ។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 មិនសអតីសពតីចំសពារះភាពគា្ម ន្រតីជប្មក ស្លាសរៀន កម្មវធិតីេញខភាព ល្ាូវចិត្ 
និង្ំសៅដា្ឋ នស្រ។
សយតីងប្តរូវផតសធវតីកិច្ចការសប្ចតីនស្រៀត សដតីម្បតីសដារះប្ស្យឧប្កិដ្ឋកម្ម ្រ៉ាញផន្េំស�តី  20 នរឹងសធវតីឲ្យ្រញ្ហា  
កាន់ផតអាប្កក់ស�តីង។ េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 ខ្រះខ្្យប្ោក់រា្់រេិ្រលានដញលាលា ររ្រេ់អនែក្រង់ពន្ធ សៅ 
ស ត្ីពន្ធនាគារផដ្វា នរឹងប្្រសេតីរជាង ប្្រេិនស្រតីចំណាយសៅស ត្ីស្លាសរៀន កម្មវធិតីជួយអនែកឥត ្រតីជម្
រកការពយាោ្េញខភាព ល្ាូវចិត្ និង្ំសៅដា្ឋ នតនមលាេមរម្យ។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 គឺប្ជ រ្ុ និយម។
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 មានន័យថាការ្ួចផដ្មានតនមលាសប្ចតីនជាង $250 អាចប្តរូវោនសោ្រប្្រ
កាន់ថាជា្រ្រឧប្កិដ្ឋ។ សនារះគឺប្ជ រ្ុ និយម សហតីយខញេពតីរដ្ឋដន្រស្រៀត សហតីយមានន័យថាយញវវយ័ 
និងជនជាតិផេ្បកស ្្ម  ឡា្រតីន និងអនែកមានចំ�ូ្ទា្រអាចប្តរូវោនជា្់រឃញំរា្់រ 
ឆ្នែំ សដាយស្រ្រ្រស្្មតីេ កប្មិត ទា្រអហិងសា។ 

េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 កាត់ការសប្្រតីប្ោេ់កម្មវធិតីស្ដា រនតីតិេម្បទា—ផដ្សធវតីឲ្យសយតីងមិនេូវមាន 
េញវត្ថិភាព។
ការស្ដា រនតីតិេម្បទាគឺជាយញ្រ្ធស្ប្េ ្ផដ្ប្តរូវោន្រង្ហា ញឲ្យសឃតីញថាអាចកាត់្រន្ថយ្រ្រស្្មតីេ 
ប្ចំផដ្ ដូសចនែរះមនញេ្សនរឹងកាន់ផតកាលា យជាព្រដ្ឋ សគារពចបា្់រមាន្្ិតភាពនិង្រង់ពន្ធ។  
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 អាចកាត់ថវកិាស្ដា រនតីតិេម្បទា—មានន័យថាមនញេ្សកាន់ផតតិច នរឹងសប្តៀមខលាួន 
រចួរា្់សដតីម្បតីចូ្សៅកនែញងេង្គមវញិ សៅសព្ពួកសគប្តរូវោនសដារះផ្ង ផដ្អាច្រង្កអន្រាយដ្់េញ
វត្ថិភាពស្ធារ�ៈ។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 កាត់្រន្ថយជំនួយផដ្ោំោច់ េប្មា្់រជនរងសប្គារះសដាយឧប្កិដ្ឋកម្ម។
ខ�ៈសព្ផដ្ចំណាយហួេសហតញសៅស ត្ី ពន្ធនាគារ េំស�តី  20 នរឹងកាត់ជំនួយផ ន្ែកហិរញ្ញវត្ថញផដ
្មាន សដតីម្បតីជួយជនរងសប្គារះឧប្កិដ្ឋកម្ម ឲ្យជាេរះសេ្បតីយពតីការ្រ៉ារះ្រង្គិច។ 
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 ទាញសយតីងថយសប្កាយ។
រដ្ឋ California មានការរកីចសប្មតីនមានកំផ�្រប្មង់េមរម្យ ផដ្ោនអនញម័តសដាយប្្រ រុងប្្រយ័តនែ 
សដតីម្បតីកាត់្រន្ថយការចំណាយខ្រះខ្្យ សៅពន្ធនាគារនិងពប្ងតីកការស្ដា រនតីតិេម្បទា និងជសប្មតីេ 
ស្្សងស្រៀតផដ្ោន្រង្ហា ញថា មានប្្រេិ្រ្ធភាព កនែញងការចំណាយេប្មា្់រកាត់្រន្ថយ និង្រ្់រស្្ក ត់ 
្រ្រស្្មតីេ។ ប្្រជាជនកំពញងទាមទារការផ្លា េ់្រដាូរ សប្ចតីនស្រៀតសដតីម្បតីសដារះប្ស្យ សគា្នសយាោយ 
អយញតិ្ធម៌ ផដ្្រង្កអន្រាយយា៉ា ងសប្ចតីនដ្់ប្្រជាជនប្កតីប្ក និងប្្រជាជនព�៌ផេ្បក។ េំស�តី  
ប្្រ.មតិ 20 នរឹង  ញ្្រសោ្នូវវឌ្ឍនភាព ផដ្សយតីងោនកស្ងសហតីយទាញសយតីងសដតីរថយសប្កាយ 
សឆ្ព រះសៅរកសគា្នសយាោយ ផដ្្ររាជ័យខ្រះខ្្យ និងអយញតិ្ធម៌កា្ពតីអតតីតកា្។ 
អនែកជំនាញេដាតីពតីឧប្កិដ្ឋកម្មការចំណាយប្ោក់ និងយញតិ្ធម៌ប្ពហ្ម្រ�្ឌ យ្់ប្េ្រ។
េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 នរឹងមិនសធវតីឲ្យេហគមន៍ សយតីងកាន់ផតមានេញវត្ថិភាពស្រ។ េំស�តី ប្្រ.មតិ 20 នរឹង 
ខ្រះខ្្យរា្់រេិ្រលានដញលាលា រពតី ប្ោក់្រង់ពន្ធរ្រេ់អនែកសៅស ត្ីពន្ធនាគារ—្រណាដា ្ឲ្យមានការកាត់សៅ
ស ត្ីសេវាកម្មេំខ្ន់ៗ ផដ្ប្្រជាជនប្តរូវការ។ 
្រញ្ឈ្់រការសោកប្ោេ់ការចំណាយស ត្ីពន្ធនាគារ។ សោរះសឆ្នែ តជំទាេ់េំស�តី  20! 
NoProp20.vote

#StopthePrisonSpendingScam 
TINISCH HOLLINS នាយករដ្ឋ CALIFORNIA 
អនែករេ់រានពតីឧប្កិដ្ឋកម្មសដតីម្បតី េញវត្ថិភាព និង យញតិ្ធម៌ 
WILLIAM LANDSDOWNE, នាយនគរោ្ (ចូ្និវត្) 
្រតីប្ក រុង San Diego 
MICHAEL COHEN នាយកហិរញ្ញវត្ថញ (អតតីត) 
រដ្ឋ California 


