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សណំ�ើ ដាកក់ម រ្ិតការដដាះលែងដដាយមានែក្ខខណ្ឌ សមមាប់បទដែមើស្ួយចំនួន ដដាយបច្ចុប្បន្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនដែមើសចបាប់លែែ រ្ិនដមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញា តឲ្យមានការកាតដ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ
ដែមើស្ួយចំនួន លែែបច្ចុប្បន្នមត រូវបានដេចាតទ់ចុកថាជា បទដែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត្រិផ្ួចដផ្ើ្ ៖20

ចំណងដជើង នរិងដសចក្ើសដង្ខបជាផ្លូវការ ដរៀបចំដដាយអេ្គដ្ធាវ ី

ទរិែ្ឋភាពទលូដៅ
េំជណើ បបជាមតិ 20 មានបទបញ្ញតិ្ចម្បងចំនួនបួន។ វា៖

• ផ្លា េ់ប្ដូរចបាប់រដ្ឋជដើម្បើបជងកើនការដាក់ជោេបញ្ញតិ្ព្
រហ្មទណ្ឌ េបមាប់បទជ្្មើេដដ្ោក់ទងនឹងជោរ
កម្មមួយចំនួន។ 

• ផ្លា េ់ប្ដូររជបៀបដដ្មនុេ្សដដ្បតរូវបានជដាះដ្ង
ជចញពើពន្ធនាគាររដ្ឋបតរូវបានបតរួតពិនិត្យជៅកុ្ង 
េហគមន៍។ 

• ជ វ្ើការផ្លា េ់ប្ដូរមួយចំនួនជៅជ ើ្ដំជណើ រការដដ្ បតរូវបានបជងកើតជ�ើងជដាយេំជណើ បបជាមតិ 57 
(2016) េបមាប់ការពិោរណាការជដាះដ្ងអ្ក
ជោេជចញពើពន្ធនាគារ។ 

• តបមរូវឲ្យភ្ាក់ងារអនុវត្ចបាប់រដ្ឋ និងកុ្ងមដូ្ដា្ឋ ន 
បបមដូ្ DNA ពើមនុេ្សជពញវយ័ដដ្បតរូវបានផ្
នាទា ជោេពើបទជ្្មើេមួយចំនួន។ 

ខាងជបកាមជនះ ជយើងពិភាកសាអំពើបទបញ្ញតិ្នើមួយៗកុ្ងចំ
ជណាមបទបញ្ញតិ្ចម្បងៗោំងជនះ និងបរយិាយអំពើផ្
ប៉ះពា្់សារជពើពន្ធននេំជណើ បបជាមតិជនះ។ 

ដោសបញ ញាត្រិមពហមទណ្ឌ សមមាប់បទដែមើស
្ួយចំនួនលែែោកទ់ងនឈឹងដចារក្ម
ជើវមបវត្រិ
បទឧបកិដ្ឋ គឺជាបបជេទ ្្ងន់ ្្ងរបំផុតននបទជ្្មើេ។ 
ចបាប់រដ្ឋ កំណត់និយមន័យបទឧបកិដ្ឋខលាះថាមាន្
កខេណៈ “ហិងសា” ឬ “ ្្ងន់ ្្ងរ” ឬោំងពើរ។ ឧោហរ
ណ៍ននបទឧបកិដ្ឋដដ្បតរូវបានកំណត់និយមន័យ
ថាហិងសា និង ្្ងន់ ្្ងររមួមានមនុេ្សឃាតការបលាន់និ
ងការរជំោេជេពេន្ថវៈ។ បទឧបកិដ្ឋដដ្មិនបតរូវ 
បានកំណត់និយមន័យថាហិងសា ឬ ្្ងន់ ្្ងរ 
រមួមានការ�ួញដដូរមនុេ្ស និងការ្ក់ជបគឿងជញៀន។ 

• កំណត់េិទ្ធិទទួ្បានកម្មវ ិ្ ើជដាះដ្ង
ជដាយមាន្កខេខណ្ឌ  ដដ្បានបជងកើនជ�ើ
ងេបមាប់�នជ្្មើេដដ្មិនជបបើហិងសា 
ដដ្បានបំជពញរយៈជព្ជាប់ជោេដំបដូង 
របេ់ពួកជគ ជដាយ្ុបបំបាត់នដូវេិទ្ធិទទួ្បាន 
េបមាប់បទជ្្មើេមួយចំនួន។

• ផ្លា េ់ប្ដូរេង់្ដារ និងតបមរូវការនានា ដដ្បគប់បគង
ការេជបមចជ ើ្ការជដាះដ្ងជដាយមាន្កខេខណ្ឌ  
ជបកាមកម្មវ ិ្ ើជនះ។

• អនុញ្្ញ តឲ្យមានការជោទបបកាន់ពើបទឧបកិដ្ឋ 
េបមាប់ជោរកម្មជាក់ោក់ ដដ្បចុ្ប្បន្អាចជោទបបកាន់
បានដតបទជ្្មើេម�្មឹ រាប់បញ្ដូ្ោំងអំជពើជោរកម្មមួយ
ចំនួន ដដ្មានតនមលាចជមាលា ះពើ $250 ជៅ $950។

• តបមរូវឲ្យបុគ្គ្ដដ្ជាប់ជោេពើបទម�្មឹជាក់ោក់
ណាមួយ ជ វ្ើការបញ្ដូនេំណាក DNA េបមាប់រកសាទុ
កកុ្ងបបព័ន្ធទិន្ន័យរដ្ឋ។

ដសចក្ើសដង្ខបននការបា៉ា ន់មបមាណ 
របស់អ្នកវភិាេចបាប់ស្ើពើផែ ប៉ាះពាែ់សារដពើពន្ធរប
ស់រែ្ឋនរិងរដា្ឋ ភរិបាែ ល្ូែដា្ឋ ន ៖
• បជងកើនការចំណាយជ ើ្មនទាើរដកដបបរដ្ឋ និងមដូ្ដា្ឋ ន ដដ
្ទំនងជាមានរាប់េិបោនដុោលា រកុ្ងមួយឆំ្្ េំខា
ន់ជដាយមដូ្ជហតុកំជណើ នអ្កជាប់ពន្ធនាគារកុ្ងជខាន
ើ្ និងកបមិតបតរួតពិនិត្យរបេ់េហគមន៍។

• បជងកើនការចំណាយដដ្ោក់ទង នឹងតុោការដ្ឋ 
និងមដូ្ដា្ឋ ន  ដដ្ អាចមានចំនួនជាងពើរបើោន 
ដុោលា រកុ្ងមួយឆំ្្។

• បជងកើនការចំណាយជ ើ្ទើភ្ាក់ងារ អនុវត្ន៍ចបាប់រដ្ឋ 
និងមដូ្ដា្ឋ ន មិន ទំនងជាជ ើ្េពើពើរបើោ
នដុោលា រកុ្ងមួយឆំ្្ ោក់ទងនឹងការបបមដូ្  
និងដំជណើ រការេំណាក DNA។

ការវភិាេដដាយអ្នកវភិាេអង្គនើតរិបញ ញាត្រិ

អត្ថបទនៃវធិាៃការនៃះអាចរកន�ើញនៅន�ើនេហទំព័ររដ្ឋន�ខាធិការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាេដដាយអ្នកវភិាេអង្គនើតរិបញ ញាត្រិ បន្

បទម�្មិ គឺជាបទជ្្មើេដដ្មាន្កខេណៈមិន
េដូវ ្្ងន់ ្្ងរ។ បទម�្មិ រមួមានបទជ្្មើេដដូចជា 
ការបងករបួេស្ាម និងការបេវងឹជៅទើសាធារណៈ។
ការសន្រេចផ្ដន្ទា នោសបទឧ្កិដ្ឋ។ �នជ្្មើេដដ្បា
នបបបពឹត្បទឧបកិដ្ឋ អាចបតរូវបានកាត់ជេចក្ើដដូចខាងក្
ជរាម៖

• ពៃ្ធន្គាររដ្ឋ។ �នដដ្ការផ្នាទា ជោេជព្
បចុ្ប្បន្ ឬពើអតើតកា្របេ់ពួកជគរមួមាន 
បទជ្្មើេ ្្ងន់ ្្ងរ ហិងសា ឬផលាដូវជេទ អាចបតរូវបានេម្
ជរចផ្នាទា ជោេឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររដ្ឋ។ 

• ពៃ្ធន្គារនៃនខាៃធើៃិង/ឬការដាក់ឲ្យស្ថិតន្កា
រេការ្តរួតពិៃិត្យនៅក្នុងសហេរេៃ៍។ �នដដ្ពំុ
មានការផ្នាទា ជោេបចុ្ប្បន្ ឬពើអតើតកា្េបមា
ប់បទជ្្មើេកបមិត ្្ងន់ ្្ងរ ហិងសា ឬផលាដូវជេទ ជាទដូជៅ
បតរូវបានកាត់ជោេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជខាន ើ្ ឫបតរូវ
បានបតរួតពិនិត្យជដាយមនន្ើបគប់បគងការជដាះដ្ង
សាក្្បងននជខាន ើ្ជៅកុ្ងេហគមន៍ ឬោំងពើរ។ 

ការកាត់នោសបទរេជ្ិរេ។ �នជ្្មើេដដ្បតរូវបាន
ផ្នាទា ជោេពើបទម�្មិ អាចបតរូវបានកាត់ជោេឲ្យជា
ប់ពន្ធនាគារននជខាន ើ្ ការដាក់ឲ្យេ្ថិតជបកាមការបតរួត
ពិនិត្យជៅកុ្ងេហគមន៍បបោំជខាន ើ្ ការផ្កពិន័យ 
ឬរមួបញ្ដូ្គ្ាោំងបើជនះ។ ជាទដូជៅ �នជ្្មើេោំងជនះ
បតរូវបានផ្នាទា ជោេបសា្ជាង�នជ្្មើេបទឧបកិដ្ឋ។ 
ឧោហរណ៍ បទម�្មិបតរូវផ្នាទា ជោេដាក់ពន្ធនាគារអ
តិបរមាមួយឆំ្្ រឯី�នជ្្មើេ ននបទឧបកិដ្ឋអាចបតរូវដាក់
ជោេជាប់ពន្ធនាគារយដូរជាងជនះ។ បដន្ថមពើជនះជទៀត 
�នជ្្មើេដដ្បានបបបពឹត្បទម�្មិ ជាទដូជៅបតរូវបានដា
ក់ឲ្យេ្ថិតជបកាមការបតរួតពិនិត្យជៅកុ្ងេហគមន៍រយៈជព
្តិចឆំ្្ជាង ជហើយអាចមិនបតរូវបានបតរួតពិនិត្យជាប់ោ
ប់ជពកជដាយមនន្ើបគប់បគងការជដាះដ្ងសាក្្បងជទ។
ការសន្រេចផ្ដន្ទា នោសពើបទWobbler។ បចុ្ប្បន្ជនះ 
បទជ្្មើេមួយចំនួន—ដដូចជាការ្ួចអត្េញ្្ញ ណ—
អាចបតរូវបានដាក់ជោេដដូចគ្ានឹងបទឧបកិដ្ឋ 
ឬបទម�្មិដដរ។ បទជ្្មើេោំងជនះជៅថា “wobbler”។ 
ជាទដូជៅ ជេចក្ើេជបមចគឺដផអែកជៅជ ើ្ភាពជាក់ោក់ននឧក្
រដិ្ឋកម្ម និងបបវតិ្បទជ្្មើេរបេ់�នណាម្ាក់។ 
សំន�ើ ្បជារេតិ47ការស្រា�នោសស្រាប់បទន�មើ
សរួេយចំៃួៃ។ កា្ពើដខវចិ្ិកា ឆំ្្ 2014 អ្កជបាះជឆ្្

តបានអនុម័តេំជណើ បបជាមតិ 47 ដដ្បណ្ា្ឲ្យមា
នបទជ្្មើេោក់ទងនឹងជោរកម្មមួយចំនួន ដដ្បតរូវបាន
ផ្នាទា ជោេជាបទម�្មិ�ំនួេឲ្យបទឧបកិដ្ឋ។ ឧោហរណ៍ 
ជបកាមេំជណើ បបជាមតិ 47 ជោរកម្មដដ្ពាក់ព័ន្ធនឹ
ងបទព្យេម្បតិ្ ដដ្មានតនមលា $950 ឬតិចជាងជនះ 
ជាទដូជៅបតរូវបានោត់ទុកថាជាជោរកម្មកបមិតបសា្ 
ជហើយបតរូវបានផ្នាទា ជោេជាបទម�្មិ—ជាជាងបទឧបកិដ្ឋ 
ដដ្ជព្ខលាះកា្ពើមុនអាចបតរូវផ្នាទា ជោេជាជោរក
ម្មកបមិត ្្ងន់ (ដដូចជា បបេិនជបើរថយន្មានជគ្ួច)។ 
េំជណើ បបជាមតិ 47 ជាទដូជៅក៏តបមរូវផងដដរថា 
ការ្ួចឥវា៉ាន់កុ្ងហាងដដ្មានតនមលា $950 
ឬតិចជាងជនះ អាចបតរូវបានផ្នាទា ជោេជាបទម�្មិ—
ជាជាងបទឧបកិដ្ឋ ដដ្កា្ពើមុនអាចបតរូវបានផ្នាទា ជោ
េជាបទឧបកិដ្ឋ។

សំដណើ
បនងកើៃនោសទ�្ឌ ស្រាប់បទន�មើសរួេយចំៃួៃដដ�ពា
ក់ព័ៃ្ធៃឹងនោរករេម។ េំជណើ បបជាមតិ 20 បជងកើតបទ 
ជ្្មើេពាក់ព័ន្ធនឹងជោរកម្មថ្មើចំនួនពើរ៖ 

• នោរករេមនសៀនរៀ�។ �នជ្្មើេណាម្ាក់ដដ្
មានការផ្នាទា ជោេពើមុនចំនួនពើរដង ឬជបចើន
ជាងជនះេបមាប់បទជ្្មើេមួយចំនួនដដ្ពា
ក់ព័ន្ធនឹងជោរកម្ម (ដដូចជាការ្បចដូ្្ួច 
ការផ្ិតបកដាេបបាក់ដកលាងកាលា យ ឬការបលាន់ឡាន) 
ដដ្បតរូវបានរកជ�ើញថាមានកំហុេពើបទ្ួចឥ
វា៉ាន់កុ្ងហាង ឬជោរកម្មខ្ាតតដូច ដដ្ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្
រព្យេម្បតិ្មានតនមលាជ ើ្េពើ $250 អាចបតរូវបាន
ជោទបបកាន់ពើបទជោរកម្មជេៀជរៀ្។

• នោរករេមនៅហាង�ក់រាយនដាយរាៃការន្តៀរេទនុក។  
�នណាម្ាក់ដដ្ចដូ្នដចដូ្ជ�ើងជាមួយ�នដនទជទៀតដដ
្បបបពឹត្អំជពើជោរកម្មខ្ាតតដូច ឬ្ួចឥវា៉ាន់កុ្ងហាងពើរដង 
ឬជបចើនជាងជនះ ដដ្តនមលាេរបុននបទព្យេម្បតិ្ដដ្បាន
្ួចកុ្ងរយៈជព្ 180 នថ្ង ជ ើ្េពើ $250 អាចបតរូវបាន
ជោទបបកាន់ពើបទជោរកម្មជៅហាង្ក់រាយជដាយមានកា
រជបតៀមទុក។

បទជ្្មើេថ្មើោំងពើរជនះ អាចជាបទជ្្មើេ wobblers ដដ
្បតរូវផ្នាទា ជោេជដាយដាក់ពន្ធនាគារកុ្ងជខាន ើ្រហដូត
ដ្់បើឆំ្្ជោះបើជា�នជ្្មើេជនាះមានការផ្នាទា ជោេពើមុ

ដាកក់ម រ្ិតការណដាះលែងណដាយមានែក្ខខ�្ឌ សមមាប់បទណែមើស្យួចនំនួ ណដាយបច្ចុប្បន ្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនណែមើសចបាប់លែែ រ្ិនណមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញាតឲ្យមានការកាតណ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ

ណែមើស្យួចនំនួ លែែបច្ចុប្បន ្នមត រូវបានណេចាតទ់ចុកថាជា បទណែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត ្រិផ ្ចួណផ ្ើ្  ៖

សណំ�ើ
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ការវភិាេដដាយអ្នកវភិាេអង្គនើតរិបញ ញាត្រិ បន្

សណំ�ើ ដាកក់ម រ្ិតការណដាះលែងណដាយមានែក្ខខ�្ឌ សមមាប់បទណែមើស្យួចនំនួ ណដាយបច្ចុប្បន ្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនណែមើសចបាប់លែែ រ្ិនណមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញាតឲ្យមានការកាតណ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ
ណែមើស្យួចនំនួ លែែបច្ចុប្បន ្នមត រូវបានណេចាតទ់ចុកថាជា បទណែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត ្រិផ ្ចួណផ ្ើ្  ៖20

នមកេបមាប់បទជ្្មើេដដ្មាន្កខេណៈ ្្ងន់ ្្ងរ ហិងសា 
ឬផលាដូវជេទក៏ជដាយ។
បដន្ថមពើជ ើ្ជនះជទៀត េំជណើ បបជាមតិ 20 អនុញ្្ញ តឲ្យ
បទជ្្មើេដដ្ពាក់ព័ន្ធនឹងជោរកម្មដដ្មានបសាប់ោំ
ងឡាយ ដដ្ជាទដូជៅបតរូវបានផ្នាទា ជោេជាបទម�្មិ
ជបកាមេំជណើ បបជាមតិ 47 បតរូវបានផ្នាទា ជោេជាបទ
ឧបកិដ្ឋវញិ។ ឧោហរណ៍ អនុជោមតាមចបាប់បចុ្ប្បន្ 
ជោរកម្មបទព្យេម្បតិ្ោំងអេ់ដដ្មានតនមលាតិចជាង 
$950 ពើហាងណាមួយ ជាទដូជៅតបមរូវឲ្យផ្នាទា ជោេជា
បទម�្មិ។ អនុជោមតាមេំជណើ បបជាមតិ 20 �ន
ជ្្មើេដដ្្ួចបទព្យេម្បតិ្មានតនមលាតិចជាង $950 
ដដ្មិនដមនេបមាប់ដាក់្ក់ (ដដូចជា ម៉ាេុើនគិតបបាក់) 
ពើហាងណាមួយ អាចទទួ្បានការកាត់ជោេជាបទ 
ឧបកិដ្ឋ។ េំជណើ ជនះអាចបជងកើនជថរជវោដដ្�ន 
ជ្្មើេបតរូវបានផ្នាទា ជោេពើបទជ្្មើេោំងជនះ។ 
ឧោហរណ៍ ជាជាងការទទួ្ជោេរហដូតដ្់បបំាមួ
យដខជៅកុ្ងពន្ធនាគារននជខាន ើ្ ពួកជគអាចនឹងទ
ទួ្ជោេរហដូតដ្់បើឆំ្្ជៅកុ្ងពន្ធនាគារជខាន ើ្ 
ឬពន្ធនាគាររបេ់រដ្ឋ។ 
ជយើងប៉ាន់សា្ម នថា មនុេ្សបបមាណពើរបើពាន់នាក់អាច
រងផ្ប៉ះពា្់ពើការផ្លា េ់ប្ដូរខាងជ ើ្ជាជរៀងរា្់ឆំ្្។ 
ជោះជាយ៉ាងណា ការប៉ាន់សា្ម នជនះដផអែកជៅជ ើ្ទិន្ន័យរ
កបានដដ្ជៅមានកបមិត ជហើយចំនួនមនុេ្សជាក់ដេង្
ដដ្រងផ្ប៉ះពា្់ នឹងអាបេ័យជៅជ ើ្�ជបមើេោំងឡា
យដដ្ជ វ្ើជ�ើងជដាយរដ្ឋអាជាញា  ឬជៅបកម។ ជា្ទ្ធផ្ 
ចំនួនជាក់ដេង្អាចនឹងជកើនជ�ើង ឬថយចុះខាលាំ ង។

ការអនចុវតក្ារដាកឲ់្យស្រិតដមកា្ការមត រួត
ពរិនរិត្យដៅក្នចុងសហេ្ន៍
សាវតា
�នជ្្មើេដដ្បតរូវបានជដាះដ្ងពើពន្ធនាគាររដ្ឋ ជបកាយ 
ពើបានទទួ្ជោេបទជ្្មើេដដ្មាន្កខេណៈ ្្ងន់្្
ងរ ឬហិងសា បតរូវដាក់ឲ្យេ្ថិតជបកាមការបតរួតពិនិត្យមួយរយៈ
ជៅកុ្ងេហគមន៍ជដាយទើភ្ាក់ងារបគប់បគងការជដាះ ដ្
ងជៅជបរៅ�ំុមាន្កខេខណ្ឌ របេ់រដ្ឋ។ �នជ្្មើេដដ្បតរូវ
បានជដាះដ្ងពើពន្ធនាគាររដ្ឋ ជបកាយពើបានទទួ្ជោេ
េបមាប់បទជ្្មើេជផ្សងៗ ជា្ម្មតាបតរូវបានដាក់ឲ្យេ្ថិតក្

ជរាមការបតរួតពិនិត្យជៅកុ្ងេហគមន៍ជដាយមនន្ើបគប់បគ
ងការជដាះដ្ងសាក្្បងបបោំជខាន ើ្—ជាទដូជៅជៅថា 
ការដាក់ឲ្យេ្ថិតជបកាមការបតរួតពិនិត្យជៅកុ្ងេហគមន៍ក្
ជរាយការជដាះដ្ង (PRCS)។ ជៅជព្�នជ្្មើេដដ្
េ្ថិតជបកាមការជដាះដ្ងមាន្កខេខណ្ឌ រដ្ឋ ឬ PRCS បំ
ពានវធិានោំងឡាយដដ្តបមរូវឲ្យជគារពតាមអំ�ុងជព
្េ្ថិតជបកាមការបតរួតពិនិត្យ—ជៅថា ការបំពាន “្កខេ
ខណ្ឌ ននការបតរួតពិនិត្យរបេ់ពួកជគ”—ភ្ាក់ងារបគប់បគង
ការជដាះដ្ងមាន្កខេខណ្ឌ របេ់រដ្ឋ ឬមនន្ើបគប់បគងការ
ជដាះដ្ងសាក្្បងននជខាន ើ្ អាចជប�ើេជរេីជ វ្ើការជេ្ើ
េំុឲ្យជៅបកមផ្លា េ់ប្ដូរ្កខេខណ្ឌ ននការបតរួតពិនិត្យរបេ់ពួ
កជគ។ េំជណើ ជនះអាចបណ្ា្ឲ្យមាន្កខេខណ្ឌ  ឬការ
ដាក់ពន្ធនាគារជខាន ើ្កាន់ដតជឃារជៅ។ 

សំដណើ
ផ្លា ស់ប្ដដូរការអៃនុវត្តការ្តរួតពិៃិត្យនៅក្នុងសហេរេៃ៍។ 
េំជណើ បបជាមតិជនះ ជ វ្ើការផ្លា េ់ប្ដូរជាជបចើនជៅជ ើ្ការអ
នុវត្ការជដាះដ្ងជៅជបរៅ�ំុមាន្កខេខណ្ឌ របេ់រដ្ឋ និង 
PRCS ។ ឧោហរណ៍ វាតបមរូវឲ្យមនន្ើបគប់បគងការជដាះ
ដ្ងសាក្្បងជេ្ើឲ្យជៅបកមផ្លា េ់ប្ដូរ្កខេខណ្ឌ ននការបតរួ
តពិនិត្យេបមាប់�នជ្្មើេដដ្កំពុងេ្ថិតជបកាម PRCS 
បបេិនជបើពួកជគបានបំពានជាជ ើ្កទើបើ។ បដន្ថមពើជ ើ្ជនះជទៀត 
េំជណើ បបជាមតិជនះតបមរូវឲ្យនាយកដា្ឋ នបគប់បគងការជដាះដ្
ងជៅជបរៅ�ំុមាន្កខេខណ្ឌ រដ្ឋ និងដផ្កបគប់បគងការជដាះដ្ង
សាក្្បងជដាះដដូរព័ត៌មានបដន្ថមអំពើ�នជ្្មើេដដ្ពួកជគបតរួ
តពិនិត្យ។

សំដណើ មបជា្តរិ 57 
ែំដណើ រការពរិចារណាដែើការដដាះលែង
សាវតា
�នជ្្មើេជៅកុ្ងពន្ធនាគារ 
បតរូវបានផ្នាទា ជោេពើបទជ្្មើេបឋម។ ជាទដូជៅ ជនះគឺ
ជាបទជ្្មើេដដ្ពួកជគបតរូវទទួ្ជោេជៅកុ្ងពន្ធនា
គាររយៈជព្យដូរបំផុត។ ជាជរឿយៗ ពួកជគទទួ្ជោេ
កុ្ងរយៈជព្បដន្ថមជៅតាមអង្គជហតុននជរឿងក្ើរបេ់ពួ
កជគ (ដដូចជា បបេិនជបើពួកជគបានជបបើបបាេ់កំាជេលាើង) 
ឬេបមាប់អង្គជហតុជផ្សងជទៀត បទជ្្មើេតិចជាងជនះ ដដ
្ពួកជគបតរូវបានផ្នាទា ជោេជៅកុ្ងជព្ដដូចគ្ាជនាះ។ 
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ការវភិាេដដាយអ្នកវភិាេអង្គនើតរិបញ ញាត្រិ បន្

ឧោហរណ៍ �នជ្្មើេដដ្ពើមុនមកបតរូវបានផ្នាទា ជោេ
ពើបទជ្្មើេដដ្មាន្កខេណៈ ្្ងន់ ្្ងរ ឬហិងសា ជាទដូជៅត្
រ ដូវដតទទួ្ជោេរយៈជព្យដូរជាងពើរដងេបមាប់បទឧ
បកិដ្ឋថ្មើណាមួយដដ្ពួកជគបបបពឹត្។
កា្ពើដខវចិ្ិកា ឆំ្្ 2016 អ្កជបាះជឆ្្តបានអនុម័តេំជណើ
បបជាមតិ 57 ដដ្ផ្លា េ់ប្ដូររដ្ឋ្ម្មនុញ្ញរបេ់រដ្ឋ ជដើម្បើជ វ្ើឲ្
យអ្កជោេកុ្ងពន្ធនាគារ ដដ្បតរូវបានផ្នាទា ជោេពើបទឧក្
រដិ្ឋអហិងសា មានេិទ្ធិទទួ្បានការពិោរណាឲ្យជដាះដ្ង
ជបកាយពើបានទទួ្ជោេេបមាប់បទជ្្មើេបឋមរបេ់ពួក
ជគរចួ។ អ្កជោេ បតរូវបានពិោរណាេបមាប់ការជដាះដ្ង
ជដាយគណៈេវនាការជដាះដ្ងជៅជបរៅ�ំុជដាយមាន្កខេខ
ណ្ឌ  (BPH) របេ់រដ្ឋ។ ជាពិជេេ េមា�ិកបុគ្គ្ិក BPH 
ពិនិត្យជ�ើងវញិជៅជ ើ្ព័ត៌មានជផ្សងៗជៅកុ្ងេំណំុឯកសា
ររបេ់អ្កជោេដដ្ជៅជាមួយគ្ាដដូចជា បបវតិ្បទជ្្មើេ 
និងអាកប្បកិរយិាជៅកុ្ងពន្ធនាគារ ជដើម្បើកំណត់ថាជតើអ្ក
ជោេដដ្ជៅជាមួយគ្ាជនាះនឹងបតរូវបានជដាះដ្ងដដរឬ
ជទ។ BPH ក៏ពិោរណាជៅជ ើ្រា្់្ិខិតោំងឡាយណា
ដដ្បានដាក់ជេ្ើជដាយរដ្ឋអាជាញា  ទើភ្ាក់ងារអនុវត្ចបាប់ 
និង�នរងជបគាះអំពើអ្កជោេផងដដរ។ បកេួងដកដបប 
និងស្ារនើតិេម្បោរដ្ឋ California (CDCR) ោក់ទង�នរងគ្
ជរាះដដ្បានចុះបញ្ើជាមួយរដ្ឋ ជដើម្បើ�ដូនដំណឹងដ្់ពួកជគថា 
ពួកជគអាចដាក់ជេ្ើ្ិខិតោំងជនះបាន។ អ្កជោេ 
បតរូវបានជដាះដ្ង ជ ើ្កដ្ងដត BPH េជបមចថា អ្កជោ
េជនាះបងកហានិេ័យននអំជពើហិងសាដដ្មិនេមជហតុផ្។ 
បបេិនជបើមិនបតរូវបានជដាះដ្ងជទជនាះ អ្កជោេអាចជេ្ើេំុ
ការពិនិត្យជ�ើងវញិជៅជ ើ្ជេចក្ើេជបមច។ អ្កជោេដដ្
បតរូវបានបដិជេ្ការជដាះដ្ង បតរូវបានពិោរណាជ�ើងវញិ
ជៅឆំ្្បនាទា ប់ ជោះបើជាជរឿយៗពួកជគបំជពញការកាត់ជោេរ
បេ់ពួកជគ ជហើយបតរូវបានជដាះដ្ងមុនជព្ជនាះក៏ជដាយ។ 
ជៅឆំ្្ 2019 BPH បានពិោរណាជៅជ ើ្អ្កជោេចំនួន�ិត 
4,600 នាក់ ជហើយបានអនុម័តបបដហ្ 860 (19 ភាគរយ) 
េបមាប់ការជដាះដ្ង។

សំដណើ
ផ្លា ស់ប្ដដូរសំន�ើ ្បជារេតិ57
ដំន�ើ រការពិោរណាន�ើការនដាះដ�ង។
េំជណើ បបជាមតិ 20 ជ វ្ើការផ្លា េ់ប្ដូរជាជបចើនជៅជ ើ្ដំ
ជណើ រការពិោរណាការជដាះដ្ងកុ្ងេំជណើ បបជាមតិ 
57។ ការផ្លា េ់ប្ដូរចម្បងៗគឺ៖

ដាកក់ម រ្ិតការណដាះលែងណដាយមានែក្ខខ�្ឌ សមមាប់បទណែមើស្យួចនំនួ ណដាយបច្ចុប្បន ្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនណែមើសចបាប់លែែ រ្ិនណមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញាតឲ្យមានការកាតណ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ

ណែមើស្យួចនំនួ លែែបច្ចុប្បន ្នមត រូវបានណេចាតទ់ចុកថាជា បទណែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត ្រិផ ្ចួណផ ្ើ្  ៖

សណំ�ើ
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• ដកអ្កជោេមួយចំនួនជចញពើដំជណើ រការ—
ដដូចជា អ្កជោេដដ្បតរូវបានផ្នាទា ជោេប្
រជេទមួយចំនួនដដ្ជាការបងករបួេស្ាម 
និងអំជពើហិងសាកុ្ងបគរួសារ។ 

• តបមរូវឲ្យ BPH បដិជេ្ការជដាះដ្ងអ្កជោេ 
ដដ្បងកហានិេ័យមិនេមជហតុផ្ននការបបបពឹត្
បទឧបកិដ្ឋដដ្បណ្ា្ឲ្យមាន�នរងជបគាះ ជាជា
ងបគាន់ដតជដាះដ្ងអ្កជោេដដ្បងកហានិេ័យមិ
នេមជហតុផ្ននអំជពើហិងសា។ 

• តបមរូវឲ្យ BPH ពិោរណាជ ើ្បញ្ហា បដន្ថមដដូចជា  
ឥរយិាបថរបេ់អ្កជោេអំពើបទជ្្មើេរបេ់ពួកជគ 
ជៅជព្េជបមចថាជតើបតរូវជដាះដ្ងពួកជគដដរឬជទ។ 

• តបមរូវឲ្យអ្កជោេ ដដ្បតរូវបានបដិជេ្ការជដាះដ្ង 
រង់ោំរយៈជព្ពើរឆំ្្ (ជាជាងមួយឆំ្្) 
មុនជព្ទទួ្បានការពិោរណាជ�ើង វញិជដាយ 
BPH។

• អនុញ្្ញ តឲ្យរដ្ឋអាជាញា ជេ្ើេំុឲ្យ BPH ជ វ្ើការពិនិត្យ
ជ�ើងវញិជៅជ ើ្ជេចក្ើេជបមចអំពើការជដាះដ្ង។ 

• តបមរូវឲ្យ CDCR 
ពយាយាមកំណត់រកទើតំាង�នរងជបគាះ ជដើម្បើ�ដូនដំ
ណឹងដ្់ពួកជគអំពើការពិនិត្យជ�ើងវញិ េដូម្បើដតពួ
កជគពំុបានចុះជ ្្ម ះជាមួយរដ្ឋក៏ជដាយ។

ការមប ល្ូែ DNA

សាវតា
ជៅ California េំណាក DNA បតរូវដតផ្្់ជដាយ  
(1) មនុេ្សជពញវយ័ដដ្បតរូវបានោប់ ខលាួន 
ជោទបបកាន់ ឬផ្នាទា ជោេពើបទឧបកិដ្ឋ (2) 
យុវ�នដដ្បានបបបពឹត្បទឧបកិដ្ឋ និង (3) �ន
ដដ្បតរូវបានតបមរូវឲ្យចុះជ ្្ម ះថាជា�នជ្្មើេផលាដូវ
ជេទ ឬដុតបំផ្លា ញបទព្យេម្បតិ្។ េំណាកោំងជនះ 
បតរូវបានបបមដូ្ជដាយទើភ្ាក់ងារអនុវត្ចបាប់រដ្ឋ 
និងកុ្ងមដូ្ដា្ឋ ន និងដាក់�ដូនបកេួងយុតិ្្ម៌រដ្ឋ 
California (DOJ) េបមាប់ការដំជណើ រការ។ DOJ 
បចុ្ប្បន្ជនះ ទទួ្បានេំណាក DNA បបមាណ 
100,000 ជាជរៀងរា្់ឆំ្្។ DOJ រកសាទុកបបវតិ្ 
DNA ជៅកុ្ងមដូ្ដា្ឋ នទិន្ន័យ DNA ទដូោំងរដ្ឋ 
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ការវភិាេដដាយអ្នកវភិាេអង្គនើតរិបញ ញាត្រិ បន្

សណំ�ើ ដាកក់ម រ្ិតការណដាះលែងណដាយមានែក្ខខ�្ឌ សមមាប់បទណែមើស្យួចនំនួ ណដាយបច្ចុប្បន ្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនណែមើសចបាប់លែែ រ្ិនណមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញាតឲ្យមានការកាតណ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ
ណែមើស្យួចនំនួ លែែបច្ចុប្បន ្នមត រូវបានណេចាតទ់ចុកថាជា បទណែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត ្រិផ ្ចួណផ ្ើ្  ៖20

និងដាក់�ដូនវាជៅកាន់មដូ្ដា្ឋ នទិន្ន័យជាតិ។ 
មដូ្ដា្ឋ នទិន្ន័យោំងជនះ បតរូវបានជបបើបបាេ់ជដាយទើភ្ា
ក់ងារអនុវត្ចបាប់ជដើម្បើជេ៊ើបអជងកតបទជ្្មើេ។ 

សំដណើ
ព្ងើកការ្បរេដូ�DNA។ េំជណើ បបជាមតិជនះ តម្
រ ដូវឲ្យទើភ្ាក់ងារអនុវត្ន៍ចបាប់រដ្ឋ និងកុ្ងមដូ្ដា្ឋ ន 
បបមដូ្េំណាក DNA ផងដដរពើមនុេ្សជពញវយ័
ដដ្បតរូវបានផ្នាទា ជោេពើបទម�្មិមួយចំនួន។ 
បទជ្្មើេោំងជនះរមួមាន ការ្ួចឥវា៉ាន់កុ្ងហាង 
ការដកលាងបនលាំបកដាេបបាក់ និងបទជ្្មើេហិងសាកុ្ងបគរួសា
រមួយចំនួន។

ផែប៉ាះពាែ់សារដពើពន្ធ
េំជណើ បបជាមតិជនះ នឹងមានផ្ប៉ះពា្់សារជពើពន្ធ
ជាជបចើនជៅជ ើ្រដា្ឋ េិបា្ថ្ាក់រដ្ឋ និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ ន។  
ជោះជាយ៉ាងណា ទំហំជាក់ោក់ននផ្ប៉ះពា្់ដដ្ពិ
ភាកសាខាងជបកាមជនះ នឹងអាបេ័យជៅជ ើ្កត្ាជាជបចើន។ 
កត្ាេំខាន់មួយ អាចជាជេចក្ើេជបមចោំងឡាយដដ
្បតរូវបានជ វ្ើជ�ើងជដាយតុោការ និងដផ្កដនទជទៀត 
(ដដូចជា នាយកដា្ឋ នបគប់បគងការជដាះដ្ងសាក្្បងនន
ជខាន ើ្ និងរដ្ឋអាជាញា ) អំពើរជបៀបដដ្េំជណើ បបជាមតិនឹ
ងបតរូវបានអនុវត្។ ឧោហរណ៍ េំជណើ បបជាមតិដេវងរ
កការផ្លា េ់ប្ដូរេិទ្ធិរដ្ឋ្ម្មនុញ្្ញ មួយចំនួនរបេ់អ្កជោេ 
ឲ្យទទួ្បានការពិោរណាេបមាប់ការជដាះដ្ងជបកាម
េំជណើ បបជាមតិ 57 ជដាយពំុមានការផ្លា េ់ប្ដូររដ្ឋ្ម្មនុ
ញ្ញរបេ់រដ្ឋ។ បបេិនជបើេំជណើ បបជាមតិបតរូវ�ួបបញ្ហា បប
ឈមជៅកុ្ងតុោការជនាះ ជៅបកមអាចកាត់ជេចក្ើថា 
បទបញ្ញតិ្មួយចំនួនមិនអាចដាក់ចដូ្ជា្រមានបា
នជ�ើយ។ ការប៉ាន់សា្ម នរបេ់ជយើងខាងជបកាមអំពើ
ផ្ប៉ះពា្់សារជពើពន្ធជៅជ ើ្រដា្ឋ េិបា្ថ្ាក់រដ្ឋ 
និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ នេន្មតថា េំជណើ បបជាមតិជនះបតរូវបាន
អនុវត្យ៉ាងជពញជ្ញ។ េរបុមក កំជណើ នបតរូវបានប៉ា
ន់សា្ម នអំពើបនទាុកចំណាយរបេ់រដ្ឋឆលាុះបញំ្្ងឲ្យជ�ើញតិច
ជាងមួយភាគរយននកញប់្ថវកិាមដូ្និ្ិទដូជៅបចុ្ប្បន្រប
េ់រដ្ឋ។ (មដូ្និ្ិទដូជៅគឺជាគណនើបបតិបតិ្ការចម្បងរប

េ់រដ្ឋដដ្វាជបបើបបាេ់កុ្ងការទដូោត់េបមាប់វេ័ិយអប់រ ំ
ពន្ធនាគារ ការដថោំេុខភាព និងជេវាកម្មជផ្សងៗ។)
បៃទានុកចំណាយដកដ្បនៅថ្្ក់រដ្ឋៃិងថ្្ក់រេដូ�ដា្ឋ ៃ។ 
េំជណើ បបជាមតិជនះនឹងបជងកើនបនទាុកចំណាយដកដបបជៅ
ថ្ាក់រដ្ឋ និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ នតាមវិ្ ើបើយ៉ាង។ 

• ទើមួយ កំជណើ នជោេបញ្ញតិ្េបមាប់
បទជ្្មើេដដ្ពាក់ព័ន្ធនឹងជោរកម្ម 
អាចនឹងបជងកើនការចំណាយដកដបប ភាគជបចើនជដាយ
ការបជងកើនចំនួនអ្កជាប់ពន្ធនាគារជខាន ើ្ និងកបមិ
តននការបតរួតពិនិត្យជៅកុ្ងជខាន ើ្េបមាប់មនុេ្ស
មួយចំនួន។

• ទើពើរ ការផ្លា េ់ប្ដូរជៅជ ើ្ការអនុវត្ការបតរួតពិនិត្
យជៅកុ្ងេហគមន៍ អាចនឹងបជងកើនបនទាុកចំណា
យថ្ាក់រដ្ឋ និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ នតាមវិ្ ើជាជបចើន។ 
ឧោហរណ៍ ការតបមរូវដដ្មនន្ើបគប់បគងការជដាះ
ដ្ងសាក្្បងននជខាន ើ្ដេវងរកការផ្លា េ់ប្ដូរ្កខេ
ខណ្ឌ ននការបតរួតពិនិត្យេបមាប់�នជ្្មើេដដ្េ្ថិត
ជៅជ ើ្ PRCS ដដ្បានបំពានវាជាជ ើ្កទើបើ អាច
នឹងបជងកើនចំនួនអ្កជាប់ពន្ធនាគារជខាន ើ្ បបេិន
ជបើ្កខេខណ្ឌ ជនះបណ្ា្ឲ្យមាន�នជ្្មើេកាន់ដត
ជបចើនបតរូវបានដាក់កុ្ងពន្ធនាគារ។ 

• ទើបើ ការផ្លា េ់ប្ដូរដដ្បានជ វ្ើជ�ើងជៅជ ើ្េំ
ជណើ ដំជណើ រការពិោរណាការជដាះដ្ងកុ្ងប្
រជាមតិ 57 នឹងបជងកើននដូវបនទាុកចំណាយថ្ា
ក់រដ្ឋ ជដាយការកាត់បន្ថយចំនួនអ្កជោេ 
ដដ្បតរូវបានជដាះដ្ងជចញពើពន្ធនាគារ ជហើយជាទដូ
ជៅជដាយការបជងកើនការចំណាយននដំជណើ រការជនះ។ 

ជយើងប៉ាន់សា្ម នថា មនុេ្សជាជបចើនពាន់នាក់ នឹងរងកា
រប៉ះពា្់ជដាយេំជណើ បបជាមតិជនះជាជរៀងរា្់ឆំ្្។ 
ជា្ទ្ធផ្ ជយើងប៉ាន់សា្ម នថា កំជណើ នបនទាុកចំណាយ 
នៅថ្្ក់រដ្ឋៃិងថ្្ក់រេដូ�ដា្ឋ ៃទំៃងជាៃឹងស្ថិតក្នុងចំៃួ
ៃរាប់សិបលាៃដនុលាលា រក្នុងរួេយឆំ្្។ កំជណើ នជាក់ដេង្ 
នឹងអាបេ័យជៅជ ើ្កត្ាមិនជាក់ោក់ជាជបចើនដដូចជា ចំ
នួនជាក់ោក់ននមនុេ្សដដ្រងការប៉ះពា្់ជដាយេំ
ជណើ របបជាមតិជនះ។ 
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ដាកក់ម រ្ិតការណដាះលែងណដាយមានែក្ខខ�្ឌ សមមាប់បទណែមើស្យួចនំនួ ណដាយបច្ចុប្បន ្នបានចាត់
ទចុកថាជាជនណែមើសចបាប់លែែ រ្ិនណមបើហរិងសា ។ អនចុញ្ញាតឲ្យមានការកាតណ់ោសបទឧមករិែ្ឋសមមាប់បទ

ណែមើស្យួចនំនួ លែែបច្ចុប្បន ្នមត រូវបានណេចាតទ់ចុកថាជា បទណែមើស្ជ្ឈ្ឹ ។ បញ ញាត ្រិផ ្ចួណផ ្ើ្  ៖

សណំ�ើ

20
ការវភិាេដដាយអ្នកវភិាេអង្គនើតរិបញ ញាត្រិ បន្

បៃទានុកចំណាយដដ�ពាក់ព័ៃ្ធៃឹងតនុលាការថ្្ក់រ
ដ្ឋៃិងថ្្ក់រេដូ�ដា្ឋ ៃ។ េំជណើ បបជាមតិ នឹងបជងកើ
នបនទាុកចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងតុោការជៅថ្ាក់រដ្ឋ 
និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ ន។ ជនះគឺជដាយសារដតវានឹងបណ្ា្ឲ្
យមាន�នជ្្មើេមួយចំនួន ដដ្បតរូវបានផ្នាទា ជោេពើប
ទឧបកិដ្ឋជដាយសារបទជ្្មើេពាក់ព័ន្ធនឹងជោរកម្មមួយចំ
នួន �ំនួេឲ្យបទម�្មិ។ ជដាយិសារបទឧបកិដ្ឋចំណយ
ជព្ជវោេបមាប់ឲ្យតុោការជដាះបសាយយដូរជាងបទ
ម�្មិ បនទាុកការងារេបមាប់តុោការ រដ្ឋអាជាញា ននជខាន ើ្ 
និងអ្កការពារក្ើសាធារណៈ និងនគរបា្ជខាន ើ្ 
(ដដ្ផ្្់េនិ្េុខកុ្ងតុោការ) នឹងជកើនជ�ើង។ 
បដន្ថមពើជ ើ្ជនះ ការតបមរូវឲ្យមនន្ើបគប់បគងការជដាះ 
ដ្ងសាក្្បងជេ្ើេំុឲ្យជៅបកមផ្លា េ់ប្ដូរ្កខេខណ្ឌ ននកា
របតរួតពិនិត្យេបមាប់�នជ្្មើេដដ្េ្ថិតជបកាម PRCS 
បនាទា ប់ពើការបំពានជាជ ើ្កទើបើ នឹងបណ្ា្ឲ្យមានប
នទាុកការងារតុោការបដន្ថមជទៀត។ ជយើងប៉ាន់សា្ម នថា 
បនទាុកចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងតុោការ ោំងនៃះអាចន�ើ
សពើបើបួៃលាៃដនុលាលា រក្នុងរួេយឆំ្្អាបេ័យជៅជ ើ្ចំនួន
ជាក់ដេង្ននមនុេ្សដដ្រងការប៉ះពា្់ជដាយេំជណើ បប
ជាមតិជនះ។ 
បៃទានុកចំណាយន�ើទើភ្្ក់ងារអៃនុវត្តចបាប់ថ្្ក់រដ្ឋ
ៃិងថ្្ក់រេដូ�ដា្ឋ ៃ។ េំជណើ បបជាមតិជនះ នឹងបជងកើនប
នទាុកចំណាយជ ើ្ទើភ្ាក់ងារអនុវត្ន៍ចបាប់ថ្ាក់រដ្ឋ និងថ្ា
ក់មដូ្ដា្ឋ នជដាយការពបងើកចំនួនមនុេ្សដដ្បតរូវបាន
តបមរូវឲ្យផ្្់េំណាក DNA អាចនឹងជកើនជ�ើងរាប់េិ
បពាន់នាក់កុ្ងមួយឆំ្្។ ជយើងប៉ាន់សា្ម នថា កំជណើ ន 
បៃទានុកចំណាយន�ើទើភ្្ក់ងារអៃនុវត្តចបាប់ថ្្ក់រដ្ឋ
ៃិងថ្្ក់រេដូ�ដា្ឋ ៃទំៃងជាៃឹងរិេៃន�ើសពើពើរបើលាៃដនុ
លាលា រក្នុងរួេយឆំ្្ន�ើយ។ 

ផ�ប៉ះពា�់សារនពើពៃ្ធនផសេងៗ។ អាចនឹងមា
នផ្ប៉ះពា្់សារជពើពន្ធដដ្មិនបានដឹង 
ជៅជ ើ្រដា្ឋ េិបា្ថ្ាក់រដ្ឋ និងថ្ាក់មដូ្ដា្ឋ នជដាយសា
រេំជណើ បបជាមតិជនះ។ ឧោហរណ៍ បបេិនជបើកំជណើ ន
ជោេបញ្ញតិ្កាត់បន្ថយបទជ្្មើេជនាះ បនទាុកចំណាយប្
រព័ន្ធយុតិ្្ម៌បពហ្មទណ្ឌ មួយចំនួនអាចជចៀេវាងបាន។ 
កបមិតដដ្ផ្ប៉ះពា្់ជនះ ឬផ្ប៉ះពា្់ជផ្សងៗនឹង
ជកើតជ�ើងពំុបតរូវបានដឹងជ�ើយ។ 

ចលូែដ ើ្ែ http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សមមាប់បញ្ើ ននេណៈ 
កមាម ធរិការ លែែបដងកើតដ�ើងជាច្្បងដែើ្្បើគំាមទ 

ឬជំោស់វធិានការដនះ។

ចលូែដ ើ្ែ http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ដែើ្្បើចលូែដមបើអ្នករ ួ្ បរច្ិាកោនកពំលូែៗោំង  

10 រ លូប សមមាប់ េណៈក្មការ ។ 

មបសរិនដបើអ្នកចង់បានចបាប់ច្ង្ននអតប្ទដពញដែ
ញននវធិានការរែ្ឋដនះ សល្ូ ទលូរស័ព្្ទ ករែ្ឋដែខាធរិការ 

តា្ដែខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាចអចុើល ៉្ាែ vigfeedback@sos.ca.gov 

ដហើយចបាប់ច្ង្្ួយនឈឹង 
មត រូវបានដផញើដៅអ្នកដដាយឥតេរិតន្។្


