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បញ ្ញតតាផិ តាួែលផតាើម៖22

ែំណងលជើងនិងលសែកតាើសលងខេបជាផ្ជូវការ លរៀបែំលោយអគ្គលមធាវ ី

សាវតា
ការជិះនិងការដឹកជញ្ជូន ដោយដ្រើកម្មវធិើក្នុងទជូរស័ព្ទដដ។ កក រុមហុ៊នខ្លះ 
អនុញ្ញា តឲ្យអតិថិ�ន�ួលការ�ិលះ ឬបញ្ជា ទិញអាហារជោយជកបើកម្មវធិើជលើទូរ
េ័ព្ទ។ កក រុមហុ៊នទំាងជោលះតតងកតរូវបានជៅថា កក រុមហុ៊នតចករតំលក 
ការ�ិលះនិងការដឹក�ញជាូន។ កក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូន
ភាគជកចើនមានទើស្នា ក់ការជៅរដ្ឋ California។ ជាេរបុកក រុមហុ៊នទំាងជោលះ 
មានតមម្ជកចើនជេ្មើនឹងកក រុមហុ៊ន Ford, General Motors, និង Fiat 
Chrysler រមួបញ្ូលគ្នា ។
្ក រុមហ៊នុនចែករំចែកការជិះនិងការដឹកជញ្ជូនជួែ អ្កដរើកររជាអ្ក 
ដ ៅ៉ ការឯករាជ្យ។ អនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ គឺជាអនាកតដលជធវើការឲ្យ
អា�ើវកម្មមួយបៅុតន្មិនតមនជាបុគ្គលិករបេ់អា�ើវកម្មជោលះជទ។ 
អនាកជបើកបរជអាយកក រុមហុ៊ន តចករតំលកការ�ឹលះ និងការដឹក�ញជាូនជក�ើេជរ ើេ 
ជពលជវលាទើកតន្ង និងទំហំការងារ។ អនាកជបើកបរជកបើកបាេ់រថយន្ផ្្ទ ល់ខួ្ន 
និងបង់មថ្ការចំណាយ ផ្្ទ ល់ខួ្ន។
អ្កដរើកររភាគដ្ែើន ដធវើការ ដ្រៅដ ៅ៉ ង។ អនាកជបើកបរភាគជកចើន 
ជធវើការជករៅជមាៅ ង ជហើយអនាកជបើកបរជាជកចើនជធវើការតតមួយ រយខ្ើ 
ឬម្ដងមាកា ល។ កក រុមហុ៊ន តចករតំលកការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូនជបើកកបាក់ឈនាលួ 
ឲ្យអនាកជបើកបរមួយចំតណកមនមថ្�ិលះឫមថ្ដឹក�ញជាូនតដលអតិថិ�នបង់ 
េកមាប់ការជកបើជេវាកម្ម តាមកម្មវធិើកនាុងទូរេ័ព្ទ។ អនាកជបើកបរចំណាយជពល 
កបតហលមួយភាគបើ រង់ចំាការ�ិលះនិងការដឹក�ញជាូន 
ជហើយមិនទទួលបានកបាក់ ឈនាលួកនាុងអំឡុងជពលជនលះជទ។ 
អនាកជបើកបរភាគជកចើនរកកបាក់បាន កបតហល $11 និង $16 កនាុងមួយជមាៅ ង
ជោយគិតទំាងជមាៅ ងរង់ចំា និងការចំណាយជលើការជបើកបរ។

រដ្ឋនិយាយថា្ក រុមហ៊នុនចែករំចែកការជិះ និងការដឹកជញ្ជូន្្រូវច្ជួែ 
អ្កដរើកររជារនុគ្គែិក។ ថ្មើៗជនលះរដ្ឋបានអនុម័តចបាប់តដល កំណត់កពំតដន
លទ្ធភាពរបេ់កក រុមហុ៊ន កនាុងការ�ួលបុគ្គលិកជាអនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ។ អគ្គជម
ធាវើកបចំារដ្ឋនិយាយថាចបាប់ជោលះមានន័យថាកក រុមហុ៊ន តចករតំលកការ�ិលះ និងកា
រដឹក�ញជានូកតរូវតត�ួលអនាកជបើកបរជាបុគ្គលិក។ កក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និងកា
រដឹក�ញជានូមិនយល់កពមថាចបាប់រដ្ឋថ្មើជធវើ ឲ្យអនាកជបើកបររបេ់ពួកជគក្ាយជាបុគ្
គលិកជទ។ កក រុមហុ៊នបន្�ួលអនាកជបើកបរ ជាអនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ។ ថ្មើៗ ជនលះអគ្គជមធា
វើបានប្ដឹងកក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះពើរ ជដើម ើ្បងខេំពួកជគឲ្យ�ួលអនាកជបើកបរជាបុគ្គ
លិក។ កបេិនជបើតុលាការយល់កេបជាមួយ នឹង អគ្គជមធាវើកក រុមហុ៊នកតរូវតតយ
ល់កពម�ួលអនាកជបើកបរជាបុគ្គលិក។

ក្នុងភាពជារនុគ្គែិក អ្កដរើកររនឹងទទួែបានអ ្្ថ្រដយាជន៍ និង  
ការការពារតាមស្តង់ោរ។ កនាុងភាពជាបុគ្គលិក អនាកជបើកបរនឹងទទួលបាន 
អត្ថកបជយា�ន៍ ការងារនិងការការពារតាមេង់្ោរ តដលអនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ 
មិនទទួលបាន។ ឧទាហរណ៍បុគ្គលិកកតរូវតតទទួលបានកបាក់ឈ្
នួល យាៅ ងជហាចណាេ់ជេ្មើនឹង កបាក់ឈនាលួអប្បរមាបូកនឹងកបាក់ប
តន្ថម ជៅជពលជធវើការជករៅជមាៅ ង។ បុគ្គលិកក៏មានេិទ្ធិឈប់េកមាក 
និងទទួលបានកបាក់ឈនាលួជៅជពលឈឺ។ ទន្ទឹមនឹងជនលះតដរ 
កនាុងោមជាបុគ្គលិកអនាកជបើកបរ នឹង មាន�ជកមើេតិចជាងអំពើជពលជវលាទើកន្
តលង និងបរមិាណការងារ តដលកតរូវជធវើ។ 

• ចាត់ចំណាត់ថានា ក់អនាកជបើកបរេកមាប់កក រុមហុ៊នដឹក�ញជាូន (rideshare) 
និងកក រុមហុ៊នដឹកតចកចាយជោយជកបើកបាេ់កម្មវធិើ បជច្កវទិយា
ជៅកនាុងទូរេ័ព្ទមដទំជនើប ជា “អនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ” មិន តមនជា 
“បុគ្គលិកនិជយា�ិត” លុលះណាតតកក រុមហុ៊ន កំណត់ជមាៅ ងឲ្យអនាកជបើកបរ 
តកមរូវឲ្យទទួលយកេំជណើ រេំុ�ិលះ ឬដឹក�ញជាូនជាក់លាក់ ឬកំណត់មិនឲ្
យជធវើការឲ្យកក រុមហុ៊នជ្សេង ។

• អនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យមិនកតរូវបានការពារជោយចបាប់ការងាររដ្ឋជ្សេង
ៗជឡើយ —រាប់ទំាង កបាក់ឈនាលួអប្បរមា កបាក់ជធវើការតថមជមាៅ ង 
ធាោរា៉ាប់រងជពលគ្្ម នការងារ និងេំណងរបេ់បុគ្គលិកនិជយា�ិត។

• ្្ទុយមកវញិ អនាកជបើកបរតដលអនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ 
នឹងទទួលបានេំណងដមទជទៀត —រមួមាន កបាក់ចំណូលអប្បរមា 
�ំនួយតថទំាេុខភាព និងធាោរា៉ាប់រងយានយន្។

• ហាមឃាត់បទបញ្ជា មូលោ្ឋ នមួយចំនួនមនអនាកជបើកបរតដលជកបើកបាេ់កម្ម
វធិើ បជច្កវទិយាជៅកនាុងទូរេ័ព្ទមដទំជនើប។

• ្្ោ្ទ ជទាេចំជពាលះការជធវើពុតរបេ់អនាកជបើកបរ។

លសែកតាើសលងខេបដនការរា៉ា ន់កបមាណរបស់អក្វភិាគែបាប់សតាើពើ
ផ�ប៉ាះពា�់សារលពើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរោ្ឋ ភរិា�មជូ�ោ្ឋ ន៖
• ការជកើនជឡើងតិចតួចជលើពន្ធកបាក់ចំណូលរដ្ឋ តដលបានបង់ជោយអនាកជបើ

កបររបេ់កក រុមហុ៊នដឹក�ញជាូននិងដឹកតចកចាយ និងអនាកវនិិជយាគទុន។

ការវភិាគលោយអក្វភិាគអង្គនើតបិញ ្ញតតាិ

អ ្្ថរទដនវធិានការដនះអាែរកដ�ើញដៅដែើដគហទំព័រ រដ្ឋដែខាធិការដៅ  
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគលោយអក្វភិាគអង្គនើតបិញ ្ញតតាិ បនតា

សំលណើ
ដធវើឲ្យអ្កដរើកររកាលា យជាអ្កដ ៅ៉ ការឯករាជ្យ។ វធិានការជនលះជធវើឲ្យ អនាក
ជបើកបរកក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូនក្ាយជាអនាកជ ៅ៉ កា
រ ឯករា�្យ។ ចបាប់រដ្ឋថ្មើតដលោក់កកមិតលទ្ធភាព កក រុមហុ៊នកនាុងការ�ួល 
អនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ នឹងមិនអនុវត្ចំជពាលះអនាកជបើកបរជទ។ 
ផ្ដែ់អ ្្ថ្រដយាជន៍ជាក់លាក់ដែ់អ្កដរើកររ។ វធិានការជនលះតកមរូវឲ្យកក រុម
ហុ៊នតចករតំលកការ�ឹលះ និងការដឹក�ញជាូន ្្ដល់អត្ថកបជយា�ន៍ជាក់លាក់៖

• ្បាក់ែំណជូ ែអរ្បររ៉។ វធិានការជនលះតកមរូវឲ្យកក រុមហុ៊នបង់កបា
ក់ 120 ភាគរយមនកបាក់ឈនាលួអប្បរមា កនាុងមូលោ្ឋ នេកមាប់ 
ជមាៅ ងនើមួយៗ តដលអនាកជបើកបរចំណាយកនាុងការជបើកបរ 
បុតន្មិនេកមាប់ ជមាៅ ងតដលបានចំណាយកនាុងការរង់ចំាជទ។

• ្បាក់ធានារា៉ារ់រងសនុខភាព។ េកមាប់អនាកជបើកបរតដលជាធម្មតា 
ជធវើការជលើេពើ 15 ជមាៅ ងកនាុងមួយេប្្ដ ហ៍ (មិនគិតជមាៅ ង 
រង់ចំា) វធិានការជនលះតកមរូវឲ្យកក រុមហុ៊ន�ួយបង់មថ្ធាោរា៉ាប់រង 
េុខភាព។ 

• រង់ដ ល្ាែំណាយដៅដពែអ្កដរើកររ៉នររួស ដៅដពែដធវើការ។ 
វធិានការជនលះតកមរូវឲ្យកក រុមហុ៊នបង់ មថ្ពយាបាល�ំងឺនិង�ំនួេកបាក់ 
ចំណូលតដលបាត់បង់ខ្លះ ជៅជពលតដលអនាកជបើកបរមានរបួេ 
ខណៈជពលកំពុងជបើកបរឬរង់ចំា។

• ដោែការណ៍ស្ដើពើការស្៉ក។ វធិានការជនលះហាមអនាកជបើកបរពើកា
រជធវើការជលើេពើ 12 ជមាៅ ងកនាុងរយៈជពល24 ជមាៅ ងេកមាប់ កក រុមហុ៊ន
តចករតំលកការ�ិលះនិងការដឹក�ញជាូនមួយ។ 

• ែក្ខខណ្ឌ ្្មរូវដផសេងដទៀ្។ វធិានការជនលះហាមការជរ ើេជអើង 
ជៅកតន្ងជធវើការងារ និងតកមរូវឲ្យកក រុមហុ៊ន៖  
(1) បជងកាើតជគ្លការណ៍ការ ជបៀតជបៀន្ូ្វជេទ (2) ជធវើការពិនិត្យ 
ស្វតាបទជល្មើេនិង (3) កតរូវមានការបណ្ដុ លះបណា្ដ លេុវត្ថិភាព 
េកមាប់អនាកជបើកបរ។

កំណ្់ចដនែទ្ធភាពរោ្ឋ ភិបាែ ក្នុងមជូែោ្ឋ ន 
ក្នុងការោក់ដែញរទរញ្្រចន្ថម។ វធិានការជនលះកំណត់តដនលទ្ធភាព 
មនកក រុងឬជោនធើ កនាុងការោក់ជចញបទបញ្ជា បតន្ថមជលើកក រុមហុ៊នតចករតំលក
ការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូន។

ផ�ប៉ាះពា�់សារលពើពន្ធ
ថាជតើអនាកជបើកបរកក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូនគឺជាបុគ្គលិក 
ឬ អនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ គឺជៅកំពុងកតរូវបានជធវើជេចក្ើេជកមចកនាុងតុលាការ ។ 
្លបៅលះពាល់ស្រជពើពន្ធោងជកកាមេន្មតថា តុលាការយល់កេបជាមួយនឹង 
រដ្ឋថាអនាកជបើកបរ គឺជាបុគ្គលិកជៅជកកាមចបាប់រដ្ឋថ្មើ។ 

្ក រុមហ៊នុន ចែករំចែកការជិះ និងការ ដឹកជញ្ជូន ចដែ៉ន ការែំណាយ 
្ិែ និង ែំដណញខ្ពស់។ វធិានការជនលះអនុញ្ញា តឲ្យកក រុមហុ៊នតចករតំលក
ការ�ិលះ និងការដឹក�ញជាូន�ួល អនាកជបើកបរជាអនាកជ ៅ៉ ការឯករា�្យ ជាជាង 
បុគ្គលិក។ កក រុមហុ៊ន នឹងមិនចំាបាច់បង់មថ្ចំណាយជលើការ ្្ដល់  
អត្ថកបជយា�ន៍ បុគ្គលិកនិងការការពារតាមេង់្ោរជទ 
តដលជាធម្មតា ជេ្មើនឹង 20 ភាគរយមនការចំណាយជលើបុគ្គលិក។ 
ជនលះនឹងអនុញ្ញា តឲ្យ កក រុមហុ៊នគិតមថ្�ិលះនិងមថ្ដឹក�ញជាូនជថាកជាង។ 
ជាមួយនឹងតមម្ទាបជាងមុនអតិថិ�ន នឹង�ឹលះកាន់តតជកចើននិងកុមៅ ្មង់កាន់តត
ជកចើន។ ជនលះអាចបជងកាើន កបាក់ចំណូលរបេ់កក រុមហុ៊ន។ ការចំជណញកាន់តតច្
ជរ ើននឹងបជងកាើនតមម្ហុ៊ន របេ់កក រុមហុ៊ន។
អ្កដរើកររ និង ច៉ា ស់ភាគហ៊នុន នឹង រង់ពន្ធ្បាក់ែំណជូ ែកាន់ច្ដ្ែើន។ 
ជោយស្រ មនុេសេនឹង�ិលះ ជហើយនិងបញ្ជា ទិញកាន់តតជកចើន អនាកជបើ
កបរជាកក រុមនឹងរកកបាក់ចំណូលបានកាន់តតជកចើន។ ជនលះមានន័យថា 
ពន្ធជលើកបាក់ចំណូលរដ្ឋតដលបង់ ជោយអនាកជបើកបរនឹងជកើនជឡើង។ ពលរដ្ឋ 
California តដលជាម្ាេ់ភាគហុ៊នកក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និងការ ដឹ
ក�ញជានូក៏អាចនឹងរកកបាក់បានកាន់តតជកចើនជៅជពល ពួកជគលក់ភាគហុ៊ន។ 
ពួកជគនឹងបង់ពន្ធកបាក់ចំណូលរដ្ឋ ជៅជលើកបាក់ចំជណញតដលជកើនជឡើង 
ទំាងជនលះ។ ទឹកកបាក់មនពនំ្ណូលផ្្ទ ល់ខួ្នរដ្ឋតដលជកើនជឡើងតដលកតរូវបានបង់ជោយ
អនាកជបើកបរនិងម្ាេ់ភាគហុ៊ន គឺមិនអាចដឹងបានជទ បៅុតន្ទំនងជាមាន ចំនួនតិច។

លសែកតាើសលងខេបដនផ�ប៉ាះពា�់សារលពើពន្ធ
វធិានការជនលះ នឹង មាន ្លបៅលះពាល់ស្រជពើពន្ធ ដូចតជៅ៖

• ការជកើនជឡើងតិចតួចជលើពន្ធកបាក់ចំណូលរដ្ឋ តដលបានបង់ជោ
យអនាកជបើកបររបេ់កក រុមហុ៊នតចករតំលកការ�ិលះ និង ដឹក�ញជាូន 
និងអនាកវនិិជយាគទុន។

ែជូ�លមើ�http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/សកមាប់បញ្ើដនគណៈ
កមា្ម ធិការលដ�បលងកើតល�ើងជាែម្បងលដើម្បើគំាកទ្

ឬជំទាស់វធិានការលនះ។

ែជូ�លមើ�http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html
លដើម្បើែជូ�លកបើអក្រមួបរចិាចេ កទានកពំជូ�ៗទំាង

10រ ជូបសកមាប់គណៈកម្មការ។

កបសិនលបើអក្ែង់រានែបាប់ែមង្ដនអត្ថបទ្លពញល�
ញដនវធិានការរដ្ឋលនះសជូមទ្ជូរស័ព្ទមករដ្ឋល�ខាធិការ

តាមល�ខ(888)345-4917
ឬអក្អាែអុើលម៉ា�vigfeedback@sos.ca.gov

លហើយែបាប់ែមង្មួយនឹង
កត រូវរានលផញើលៅអក្លោយឥតគតិដ្។្

ណ�ើកល�ងបណ្តា កក រុមហ៊នុដកឹជញ្ជូននងិកក រុមហ៊នុដកឹលែកចាយណោយណកបើករាសក់ម្មវធិើ
  បណែចេកវទិ្យាណៅក្ងុទ្ជូរសព័ ្ទដដទ្ណំនើប ពើការផតា�់អត ្ថកបណោជនប៍គុ ្គ�ិកណៅដ�់អក្ណបើកបរមយួែនំនួ។

 បញ ្ញត តាផិ តាែួណផ តាើម ៖
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