ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបឋមសម្រា�ប់់

បេ�ក្ខខភាពប្រ�ធានាធិិបតីីប្រ�ចាំំ
រដ្ឋឋ California

ថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រទីី 3 ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ��

2020

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត បើ�ើកដំំណើ�ើរការពីីម៉ោ�ោ�ង 7:00 ព្រឹ�ឹក ដល់់ម៉ោ�ោ�ង 8:00 ល្ងាា�ច នៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត!

ឯកសារព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តផ្លូូ�វការ

លិិខិិតបញ្ជាា�ក់់ភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
យ�ើង Alex Padilla រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ California សូមបញ្ជាក់ថា

វិធានការដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងឯកសារនេះនឹងត្រូវដាក់ជូនអ្នកបោះឆ្នោត

California នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីដែលនឹងធ្វើឡ�ើង
នៅទូទាំងរដ្ឋនៅថ្ងៃទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ហ�ើយឯកសារណែនាំនេះត្រូវបានរ�ៀបចំត្រឹម

ត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់ ។ ហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំ និងត្រារដ្ឋ នៅ Sacramento California
ថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ។

Alex Padilla រដ្ឋលេខាធិការ
អ្នកអាចស្នើសុំឯកសារព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតបន្ថែមដោយទាក់ទងទៅមន្រ្តីបោះឆ្នោតក្នុងស្រុករបស់អ្នក ឬដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ (800) 345-VOTE (8683)

សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសសិិទ្ធិិ�ឯកត្តតជនរបស់់

អ្នកបោះឆ្នោត
អ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ដូូចខាងក្រោ��ម ៖
1

សិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដែ�លបាន
ចុះះ�បញ្ជីី�។ អ្ននកមានសិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជា ៖

6

• មានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ

• បច្ចុប្បន្នមិនជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ ឬត្រូវបានដោះ

7

លែ�ងមានលក្ខខខណ្ឌឌដោ�យត្រូ�ូវបានកាត់់ឱ្្យជាប់់ទោ�សឧក្រិ�ិដ្ឋឋ

2

8

សិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដែ�លបាន

អាសន្នន ។ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវរាប់់ជាសន្លឹឹ�ក

9

ឆ្នោ�ោ�តបានការប្រ�សិិនបើ�ើមន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តកំំណត់់ថា

3

4

សិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដោ�យសម្ងាា�ត់់ ដោ�យគ្មាា�នរដ្ឋឋលេ�ខាធិិការ

5

សិិទ្ធិិ�ទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តថ្មីី�ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគូូសច្រ�
ឡំំ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនទាន់់ទម្លាា�ក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តទេ� ។
អ្ននកអាច ៖

ពីីភាសាអង់់គ្លេ�េស ប្រ�សិិនបើ�ើមានមនុុស្្សគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នៅ�

សិិទ្ធិិ�សួួរសំំណួួរទៅ�មន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តអំំពីីនីីតិិវិិធីីបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត
និិងពិិនិិត្្យមើ�ើលដំំណើ�ើរការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ។

គាត់់ត្រូ�ូវបញ្ជូូ�នអ្ននកទៅ�អ្ននកដែ�លអាចឆ្លើ�ើ�យសំំណួួររបស់់អ្ននកបាន ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនិិយាយកាត់់ ពួួកគាត់់អាចឈប់់ឆ្លើ�ើ�យសំំណួួររបស់់
អ្ននកបាន ។

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបិិទ ។

ប្រា�ប់់អ្ននកអំំពីីរបៀ�ៀបបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ។

សិិទ្ធិិ�ទទួួលបានឯកសារបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តជាភាសាផ្សេ�េ�ងក្រៅ��

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដែ�លអ្ននកបានសួួរមិិនអាចឆ្លើ�ើ�យសំំណួួររបស់់អ្ននកបាន

អ្ននកមានសិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ។

សិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងជួួរនៅ�ពេ�ល

បំំពេ�ញរួួចនៅ�ស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តណាមួួយ នៅ�រដ្ឋឋ

មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកនិិយាយភាសានោះ�ះ ។

ចុះះ�បញ្ជីី� ទោះ�ះបីីអ្ននកគ្មាា�នឈ្មោះ�ះ��នៅ�លើ�ើបញ្ជីី� ។

អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដោ�យប្រើ��ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបណ្ដោះ�ះ��

សិិទ្ធិិ�ទម្លាា�ក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ដែ�ល

California ។

• មិនត្រូវបានតុលាការរកឃ�ើញថាមានស្មារតីមិនគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បី
ធ្វើ�ើ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

បស់់អ្ននក ពីីអ្ននកដែ�លអ្ននកបានជ្រើ��ើសរើើ�សលើ�ើកលែ�ង
តែ�និិយោ�ជករបស់់អ្ននក ឬតំំណាងសហជីីព ។

• ពលរដ្ឋអាមេរិករស់នៅរដ្ឋ California
• បានចុះឈ្មោះនៅកន្លែងដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ន

សិិទ្ធិិ�ទទួួលបានជំំនួួយក្នុុ�ងការបោះ�ះសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរ

10

សិិទ្ធិិ�រាយការណ៍៍សកម្មមភាពបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តខុុសច្្បាប់់
ឬបន្លំំ� ទៅ�មន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

ឬការិិយាល័័យលេ�ខាធិិការរដ្ឋឋ ។
នៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ www.sos.ca.gov

តាមទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ (800) 345-VOTE (8683)
តាមអ៊ីី�មែ�ល elections@sos.ca.gov

សុំំ�ឱ្្យមន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ផ្ដដល់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តថ្មីី� ។
ប្ដូូ�រសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍

ដើ�ើម្្បីីយកសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តថ្មីី�នៅ�ការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

ឬនៅ�ការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក ឬ បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដោ�យប្រើ��ើ
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបណ្ដោះ�ះ��អាសន្នន ។

ប្រសិនប�ើអ្នកជ�ឿថា អ្នកត្រូវបានបដិសេធសិទ្ធិទាំងនេះណាមួយ លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត
ឥតគិតថ្លៃ និងដោយសម្ងាត់របស់រដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ (800) 345-VOTE (8683) ។

2

តារាងមាតិិកា

ទំំព័័រ

ឯកសារយោ�ងរហ័័ស

5

សំំណើ�ើ

13

អនុុញ្ញាា�តឱ្្យសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ការជួួសជុុល សំំណង់់ និិងទំំនើ�ើបកម្មមទីីកន្លែ�ែង នៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ សាលារៀ�ៀនកម្រិ�ិត K–12
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�

10

ទិិដ្ឋឋភាពទូូទៅ�អំំពីីបំំណុុលសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណរដ្ឋឋ

18

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់ គណៈៈបក្្សនយោ�បាយ

24

អត្ថថបទច្្បាប់់ដែ�លបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើង

36

ព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត
សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិឯកត្តជនរបស់អ្នកបោះឆ្នោះ
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតី
សារលិខិតពីរដ្ឋលេខាធិការរ

ស្វែងរកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរបស់អ្នក
រប�ៀបបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី

សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិឯកត្តជននៃជំរ�ឿន 
ជំរ�ឿនឆ្នាំ 2020

ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California
អ្នករួមចំណែកចម្បងល�ើសំណ�ើ
ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត 

ព័ត៌មានឯកជនភានៃពការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត 
ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃតែមួយ 

សំខា

ន់
់

ល

គា្
កណ
ំ ត់សម

2
3
4
6
7
8
9
20
21
22
22
22

ពិនិត្យម�ើលស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកតាមអនឡាញ
ចុះឈ្មោះជាមុននៅអាយុដប់ប្រាំមួយឆ្នាំ

អ្នកបោះឆ្នោតជាយោធា និងនៅបរទេស
ការបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន 

ច្បាប់ស្ដីពីជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោត 
រប�ៀបបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍
តែមដែលបានបង់មុន 

ជំនួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានពិការភាព
សំណួរដែលគេ សួរញឹកញាប់

ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុក
កាលបរិច្ឆេទត្រូវចងចាំ

23
23
26
27
28
29
29
30
31
35
47

បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក

ព័័ត៌៌មានអំំពីីបេ�ក្ខខជនឈរឈ្មោះ�ះ��ជាប្រ�ធានាធិិបតីីនឹឹងមានបង្ហាា�ញជូូននៅ�លើ�ើវិិបសាយថ៍៍ឯកសារត៌៌

មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់រដ្ឋឋ លេ�ខាធិិការ ។ សូូមចូូលមើ�លគេ�ហទំ
ើ
ព័
ំ រ័ voterguide.sos.ca.gov សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មាន
៌
បន្ថែ�ែម ។

ថ្ងៃអង្គារទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020
ចងចាំថាត្រូវបោះឆ្នោត!
ការបោះឆ្នោតប�ើកដំណ�ើរការពីម�៉ោង 7:00
ព្រឹកដល់ម�៉ោង 8:00 ល្ងាច
ថ្ងៃទី 3 ខែកុម្ភៈ

ថ្ងៃដំបូងដែលត្រូវបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍

ខែកុម្ភៈ 18*

ថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចុងក្រោយ

ថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈ

ថ្ងៃចុងក្រោយដែលមន្ត្រីបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុក នឹងទទួលពាក្យសុំ

របស់អ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍ ។

For
additional
copies
of the
Voter
Information Guide
សម្រាប់
ឯកសារព័
ត៌មានអ្ន
កបោ
ះឆ្នោតបន្ថែមជាភាសាណា
in
anyសូofមទូ
the
languages, please call:
មួយ
រស័following
ព្ទ ៖
English: (800) 345-VOTE (8683)
TTY/TDD: (800) 833-8683
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682)
中文 /Chinese: (800) 339-2857
/Hindi: (888) 345-2692
/Japanese: (800) 339-2865
/Khmer: (888) 345-4917
/Korean: (866) 575-1558
Tagalog: (800) 339-2957
/Thai: (855) 345-3933
/Vietnamese: (800) 339-8163

Vote toVote
GOVOTE
(468683)
to find ដ�ើ
the
location
yourបោ
polling
place.
ផ្ញText
ើសារជាអក្សរ
ទៅ GOVOTE
(468683)
ម្បីស្វែ
ងរកទីតាof
ំងកន្លែង
ះឆ្នោតរបស់
អ្នក ។

* អ្នកនៅតែអាចចុះឈ្មោះ “ដោយមានលក្ខខណ្ឌ” និងបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នកនៅបន្ទាប់ពីថ្ងៃផុតកំណត់ចុះឈ្មោះអ
 ្នកបោះឆ្នោត 15 ថ្ងៃ ។
សូមពិនិត្យម�ើលស្ថានភាពចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកតាមរយៈវិបសាយថ៍ voterstatus.sos.ca.gov
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រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការ
ជូនចំពោះបងប្អូនពលរដ្ឋ California
សិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺជាមូលដ្ឋាននៃប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិក ។ សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកកំណត់ជោគវាសនានៃប្រ
ទេសជាតិរបស់យ�ើង រដ្ឋរបស់យ�ើង និងស
 ហគមន៍របស់អ្នក ។ ការចូលរួមរបស់អ្នកគឺជារ�ឿងសំខាន់ ។
ឯកសារណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតនេះជួយអ្នកឱ្យធ្វើសេចក្ដីសម្រេចដោយត្រឹមត្រូវ និងត្រៀម

សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ។
ឯកសារនេះរួមមានការវិភាគមិនលម្អៀង មិនប្រកាន់បក្សពួក និងជាទឡ្ហីករណ៍គាំទ្រ

និងជំទាស់សំណ�ើទូទាំងរដ្ឋ ។ អ្នកក៏អាចពិនិត្យម�ើលវិធានបោះឆ្នោតសំខាន់ និងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងនាម
ជាអ្នកបោះឆ្នោតររដ្ឋ California ផងដែរ ។

ឯកសារណែនាំនេះក៏មាននៅល�ើអនឡាញផងដែរ ដែលមានចំនួនដប់ភាសា នៅល�ើវិបសាយថ៍របស់រដ្ឋ
លេខាធិការដ្ឋ California voterguide.sos.ca.gov ។

ប្រសិប�ើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ឬការបោះឆ្នោតរបស់អ្នក សូមទំនាក់ទំ
នងការិយាល័យរដ្ឋលេខាធិការតាមទូស័ព្ទឥតគិតប្រាក់ 1-800-345-VOTE (8683) ។
អ្នកអាចចូលម�ើលគេហទំព័រ vote.ca.gov ដ�ើម្បីទទួលបានធនធាន និងមធ្យោបាយ
បោះឆ្នោតមានសារប្រយោជន៍ ។

កាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋរបស់យ�ើងមិនបញ្ចប់នៅបន្ទាប់ពីដំណ�ើរការបោះឆ្នោតបិទនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឡ�ើយ ។
នៅឆ្នាំ 2020 យ�ើងសូមឱ្យពលរដ្ឋ California ទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងជំរ�ឿនសហរដ្ឋអាមេរិក ។

ការរាប់ចំនួនប្រជាជនមួយទសវត្សរ៍ម្ដងនេះមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅល�ើសហគមន៍របស់អ្នក—ដោយកំ
ណត់មូលនិធិសហព័ន្ធដែលយ�ើងបានទទួលសម្រាប់សាលារ�ៀន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេវាថែទាំសុខភាព
និងសេវាសង្រ្គោះបន្ទាន់របស់យ�ើងសម្រាប់រយៈពេលដប់ឆ្នាំបន្ទាប់ ។ ការធ្វើជំរ�ឿនក៏នឹងបង្ហាញចំនួនតំ
ណាងសភា និងសន្លឹកឆ្នោតគណៈអ្នកបោះឆ្នោត ។

សូមអរគុណចំពោះការប្ដេជ្ញាល�ើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យ ។ ទោះអ្នកគ្រោងបោះឆ្នោតតាមប្រៃ សណីយ៍
ឬបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ សូមរ�ៀបចំផែនការដ�ើម្បីបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2020 ។សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក

មានសារសំខាន់ ។ រដ្ឋ California កាន់តែរឹងមាំនៅពេលពលរដ្ឋកាន់តែច្រើន—ដូចជារូបអ្នក—
ចូលរួមបោះឆ្នោត ។
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ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបឋមសម្រា�ប់់

បេ�ក្ខខភាពប្រ�ធានាធិិបតីីប្រ�ចាំំ
រដ្ឋឋ California

ថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រទីី 3 ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ��

2020

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត បើ�ើកដំំណើ�ើរការពីីម៉ោ�ោ�ង 7:00 ព្រឹ�ឹក ដល់់ម៉ោ�ោ�ង 8:00 ល្ងាា�ច
នៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត!

  

ឯកសារយោ�ងរហ័័ស  

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ពិិសេ�ស

សូមដកយកឯកសារយោងនេះ
រួចដាក់តាម
ខ្លួនទៅស្ថានីយបោះឆ្នោត!
ឯកសារយោងដកទុកនេះមាន
សេចក្ដីសង្ខេប និងព័ត៌មានទំនាក់
ទំនងសម្រាប់សេចក្ដីថ្លែងរដ្ឋ
ដែលមាននៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតថ្ងៃទី 3
ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ។

• ការិយាល័យបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមប�ើកពីម�៉ោង 7:00 ព្រឹកដល់ម�៉ោង 8:00 ល្ងាច
នៅថ្ងៃដែលបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតខោនធី ។

• ការណែនាំអំពីរប�ៀបបោះឆ្នោតអាចស្នើសុំពីបុគ្គលិក ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតឬ
មាននៅក្នុងឯកសារព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតខោនធីរបស់អ្នក ។

• អ្នកបោះឆ្នោតថ្មីអាចនឹងត្រូវស្នើឱ្យផ្ដល់ព័ត៌មាន

ឬឯកសារផ្សេងទ�ៀតស្របទៅតាមច្បាប់សហព័ន្ធ ។ អ្នកមាន សិទ្ធិបោះសន្លឹកឆ្នោត
បណ្ដោះអាសន្ន ទោះបីអ្នកមិនបានផ្ដល់ឯកសារក៏ដោយ ។

• មានតែអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះដែល
អាចបោះឆ្នោតបាន ។

• ការប៉ះពាល់ទៅដល់ឧបករណ៍បោះឆ្នោតគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ ។
ឯកសារយោងរហ័ស
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ឯកសារយោងរហ័ស
សំំ ណើ �ើ
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អនុុញ្ញាា�តឱ្្យសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ការជួួសជុុល សំំណង់់ និិងទំំនើ�ើបកម្មមទីីកន្លែ�ែង
នៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ សាលារៀ�ៀនកម្រិ�ិត K–12

មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�

សេ�ចក្ដីី�សង្ខេ�េប

ដំំណើ�ើរការសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តដោ�យអង្គគនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�

អនុញ្ញាតចំនួន 15 ពាន់លានដុល្លារជាសញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទូទៅប្រចាំរដ្ឋសម្រាប់
ការសាងសង់ និងធ្
 វើទំន�ើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំសាធារណៈ ។
ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធ ៖ បង្កើនចំណាយរដ្ឋដ�ើម្បីសងសញ្ញាប័ណ្ណដែលបានប៉ាន់
ស្មានប្រមាណ 740 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ (រួមទាំងការប្រាក់) ក្នុងរយៈពេល 35
ឆ្នាំបន្ទាប់ ។

អ្វីី�ដែ�លអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តគឺឺមានន័័យថា
គាំទ្រ ការបោះឆ្នោតគាំទ្រ

នៅល�ើវិធានការនេះគឺមានន័យថា ៖
រដ្ឋអាចលក់ 15 ពាន់លានដុល្លារជា
សញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទូទៅដ�ើម្បីផ្ដល់មូល
និធិដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលា
មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
និងសាកលវិទ្យាល័យ ។ ជាងនេះទៅទ�ៀត
កម្រងសាលា និងកម្រងមហាវិទ្យាល័យ
សហគមន៍នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យចេញសញ្ញា
ប័ណ្ណម
 ូលដ្ឋានបន្ថែមទ�ៀត ហ�ើយកម្រង
សាលានឹងមានដែនកំណត់ថ្មីទៅល�ើលទ្ធ
ភាពរបស់ខ្លួនដ�ើម្បីដកហូតថ្លៃអ្នកអភិវឌ្
ឍន៍ ។

ជំទាស់ ការបោះឆ្នោតជំទាស់

នៅល�ើវិធានការនេះគឺមានន័យថា ៖
រដ្ឋមិនអាចលក់ 15 ពាន់លានដុល្លារជា
សញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទូទៅដ�ើម្បីផ្ដល់មូល
និធិដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ ។
រដ្ឋក៏នឹងអាចធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះ
ដែនកំណត់កម្ចីមូលដ្ឋានដែល
មានស្រាប់របស់កម្រងសាលា
និងកម្រងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ឬវិធា
នដែលមានស្រាប់សម្រាប់កម្រងសាលាដ�ើ
ម្បីដកហូតថ្លៃអ
 ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ។

មូលនិធិដល់ការជួសជុលសំខាន់ដ�ើម្បី
ធ្វើឱ្យសាលាសាធារណៈរដ្ឋ California
កាន់តែមានស
 ុវត្ថិភាព និងសុខភាព។
ដកពុម្ព និងសារធាតុមិនឆេះដែលមាន
ជាតិពុលពីថ្នាក់រ�ៀនចាស់ ។ ហេដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធគុលានុបដ្ឋាយិកាសាលា
បន្ថែមទ�ៀត ។ ទឹកពិសារកាន់តែស្អាត ។
ការបង្កើនសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ
និងរញ្ជួយផែនដី ។
ការគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធរឹងមាំ ។ ត្រូវបាន
គាំទ្រដោយអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ វេជ្ជបណ្ឌិត
គិលានុបដ្ឋាយិកា និងគ្រូបង្រៀន ។
សម្រាប់កុមាររដ្ឋ California ។

គាំទ្រ

ពលរដ្ឋ California ដ�ើម្បីការសិក្សា
ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាព គាំទ្រ
សំណ�ើ 13

info@safeschoolsandhealthylearning.com
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បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុក ។ ស្វែ�ែងរកអាសយដ្ឋាា�នស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ឬទីីតាំំ
ងមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ក្នុុ�ងឯកសារណែ�នាំំព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តក្នុុ�ង

ស្រុកដែលអ្នកទទួលបានរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ។
អ្នកក៏អាចចូលម�ើលគេហទំព័ររបស់រដ្ឋលេខាធិការតាម

vote.ca.gov ឬទូរស័ព្ទទៅផ្នែកសេវាអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈលេខ
(800) 345-VOTE (8683) ។
អ្នកក៏អាចសរសេរសារជាអក្សរ Vote ផ្ញើទៅ GOVOTE (468683)
ដ�ើម្បីស្វែងរកទីតាំងនៃស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរបស់អ្នក ។

ប�ើសិនអ្នករស់នៅក្នុងស្រុក Amador, Butte, Calaveras, El

Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa,
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo,
Santa Clara ឬ Tuolumne អ្នកអាចបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌល

បោះឆ្នោតណាមួយក៏បានក្នុងស្រុករបស់អ្នក ។ សូមចូលទៅម�ើល

voterschoice.sos.ca.gov ឬម�ើលទំព័រ 28 នៃឯកសារណែនាំនេះ

លទ្ធធផលការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបឋមសម្រា�ប់់
បេ�ក្ខខភាពប្រ�ធានាធិិបតីី ។

គុណវិបត្តិ វិធានការនេះអនុញ្ញាតឱ្យ

មានទឹកប្រាក់ 15 ពាន់លានដុល្លារជាកម្ចី
ដែលធ្វើឱ្យអ្នកជាប់ពន្ធចំណាយ 27
ពាន់លានដុល្លារ រួមទាំងការប្រាក់
ដ�ើម្បីកសាង និងជួសជុលសាលា។ កម្ចី
មានចំនួនជិតស្មើពីរដងនៃការបង់ថ្លៃ
សម្រាប់ការសាងសង់សាលាពីថវិកា
ដែលមានអតិរេកយ៉ាងច្រើនចំនួន 21
ពាន់លានដុល្លារ ។ នេះគឺជាខ្ជះខ្ជាយ
ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទ�ៀត ។
បោះឆ្នោតជំទាស់ ។

YesonProp13.com

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម

ស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ឬមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យមន្រ្តី�ី�

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ។

ទឡ្ហីី�ករណ៍៍
គុណសម្បត្តិ គាំទ្រសំណ�ើ 13 ផ្ដល់

ស្វែ�ែងរកស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត
ឬមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក

ជំទាស់
Jon Coupal

សមាគមអ្នកជាប់ពន្ធ Howard Jarvis

921 11th St. #1201
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
info@hjta.org
www.hjta.org

ចង់ម�ើលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតី
ថ្ងៃទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 បន្ទាប់ពីដំណ�ើរការបោះឆ្នោត្រូវបានបិទម�៉ោង
8:00 យប់? ចូលម�ើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ
California តាមគេហទំព័រ electionresults.sos.ca.gov ។
គេហទំព័រលទ្ធផលបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរ�ៀងរាល់ប្រាំនាទី
នៅរាត្រីបោះឆ្នោតនៅពេលបណ្តាស្រុករាយការណ៍អំពីលទ្ធផលទៅរដ្ឋ
លេខាធិការ ។ មន្រ្តីបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុកបញ្ជូនលទ្ធផលបោះឆ្នោតពាក់
កណ្ដាលផ្លូវការទៅវិបសាយថ៍របស់រដ្ឋលេខាធិការបន្ទាប់ពីការិយាដំណ�ើ
រការបោះឆ្នោតបិទនៅម�៉ោង 8:00 យប់ និងបន្តបញ្ជូនលទ្ធផលថ្មីៗ
នៅរយៈពេលយ៉ាងតិចពីរម�៉ោងម្ដងរហូតដល់សន្លឹកឆ្នោតនៃថ្ងៃបោះឆ្នោត
ទាំងអស់ត្រូវបានរាប់ ។
ដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 5 ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមេសា ឆ្នាំ
2020 គេហទំព័រលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារ�ៀងរាល់
ថ្ងៃ នៅវេលាម�៉ោង 5:00 ល្ងាច នៅពេលបណ្តាស្រុករាប់សន្លឹកឆ្នោត
ដែលនៅសល់ ។
លទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយត្រឹមថ្ងៃទី 10 ខែមេសា ឆ្នាំ
2020 តាមរយៈ sos.ca.gov/elections ។

របៀ�ៀបបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តជ្រើ��ើសរើើ�ស

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

2020

ប្រ�ធានាធិិបតីី

បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តជា អ្ននកគ្មាា�ននិិន្នាា�ការនយោ�បាយលើ�ើគណបក្្សណាមួួយ*?

ក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះជា អ្នកគ្មាននិន្នាការនយោបាយល�ើគណបក្សណាមួយ
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បោះឆ្នោតជ្រើសរ�ើសប្រធានធិបតី អ្នកត្រូវស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតបឋមដែលមានបេក្ខជនប្រ
ធានធិបតីពីគណៈបក្សណាមួយដូចខាងក្រោម ៖

•
•
•

គណបក្សឯករាជ្យអាមេរិកាំង
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
គណបក្សសេរីនិយម

ប្រសិនប�ើអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ អ្នកនឹងត្រូវស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតនេះពីការិយាល័យបោះឆ្នោត
ប្រចាំស្រុករបស់អ្នក ។
ប្រសិនប�ើអ្នកបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត អ្នកអាចស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតនៅពេលចុះឈ្មោះ
ចូលកន្លែងបោះឆ្នោត ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណ�ើរការនេះ សូមចូលម�ើល HowToVoteForPresident.sos.ca.gov ។
ប្រសិនប�ើអ្នកបោះឆ្នោតឱ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបក្ស បៃតង សន្តិភាព និងសេរីភាព ឬ
សាធារណៈរដ្ឋ អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះឡ�ើងវិញជាមួយគណបក្សជាក់លាក់មួយនោះ ។ ដ�ើម្បីប្ដូរការចុះឈ្មោះ
បោះឆ្នោតរបស់អ្នក សូមចូលម�ើល registertovote.ca.gov ។

*អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានចុះឈ្មោះជាមួយគណៈបក្សនយោបាយគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកបោះឆ្នោតដែល

គ្មាននិន្នាការន

យោបាយល�ើគណបក្សណាមួយ ។

បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ជាមួួយគណៈៈបក្្សនយោ�បាយមានលក្ខខណៈៈសម្្បត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់?
ប្រសិនប�ើអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយគណៈបក្សនយោបាយមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ណាមួយ
ដូចខាងក្រោម អ្នកអាចបោះឆ្នោតឱ្យតែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សនយោបាយនោះប៉ុណ្ណោះ ៖

•
•
•
•
•
•

គណបក្សឯករាជ្យអាមេរិកាំង
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
គណៈបក្សបៃតង
គណបក្សសេរីនិយម
គណៈបក្សសន្តិភាពនិងសេរីភាព
គណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋ

ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បោះឆ្នោតឱ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សផ្សេង អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះ
ឡ�ើងវិញជាមួយគណបក្សជាក់លាក់មួយនោះ ។ ដ�ើម្បីប្ដូរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នក
សូមចូលម�ើល registertovote.ca.gov ។
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1. ត្រូវបានរាប់នៅក្នុងការធ្វើជំរ�ឿនឆ្នាំ 2020 ។
• ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California នៅថ្ងៃទ1
ី ខែមេសា ឆ្នាំ 2020 ទោះបីមានស្ថានភាពសញ្ជាតិដូចម្ដេចក៏ដោយ ត្រូវតែត្រូវ
បានរាប់នៅក្នុងការធ្វើជំរ�ឿន ។

2. ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើជំរ�ឿនសហព័ន្ធរយៈពេលដប់ឆ្នាំម្ដងដោយគ្មានការគំរាមកំហែង
ឬបំភិតបំភ័យ ។

3. ត្រូវមានភាពសម្ងាត់ និងឯកជនភាព ។
• យោងតាមច្បាប់សហព័ន្ធ (គន្ថីទី 13) ការិយាល័យជំរ�ឿនអាមេរិកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញចម្លើយជំរ�ឿនរបស់អ្នកជាមួយសាធារណៈ
ជន ឬជាមួយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទ�ៀត ដូចជាផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ ឬផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ឡ�ើយ ។

4. ត្រូវឆ្លើយសំណួរជំរ�ឿន តាមអនឡាញ តាមទូរស័ព្ទ ឬល�ើក្រដាស ។
5. ត្រូវស្នើសុំជំនួយផ្នែកភាសា ។
• ទម្រង់ឯកសារជំរ�ឿននឹងត្រូវផ្ដល់ជូនជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអេស្ប៉ាញ ។
• កម្រងសំណួរតាមអនឡាញ និងជំនួយតាមទូរស័ព្ទមានជាភាសាដូចខាងក្រោម ៖ អេស្ប៉ាញ ចិន វ�ៀតណាម កូរ៉េ រុស្ស៊ី អារ៉ាប់ តាកាឡុក
ប៉ូឡូញ បារាំង ហៃទី ក្រេអូល ព័រទុយហ្គាល់ និងជប៉ុន ។

• ឯកសារជំនួយភាសារបស់ការិយាល័យជំរ�ឿនសហរដ្ឋអាមេរិកមានផ្ដល់ជូនជាភាសាចំនួន 59 ដែលមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេស
រួមទាំងភាសាសញ្ញាអាមេរិកផងដែរ ។

6. ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណមន្រ្តីជំរ�ឿន ។
• ប្រសិនប�ើមន្រ្តីការិយាល័យជំរ�ឿនសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ផ្ទះរបស់អ្នក ឬទាក់ទងអ្នក អ្នកអាចសុំម�ើលប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនឬឈ្មោះ

របស់គាត់ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ថា ពួកគាត់ពិតជាអ្នកធ្វើការឱ្យការិយាល័យជំរ�ឿនប្រាកដមែន ។ អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
ដល់បុគ្គលដែលមកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកដោយគ្មានប័ណ្ណស
 ម្គាល់ខ្លួនសហព័ន្ធដែលបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គឺជាមន្រ្តីការិយាល័យជំរ�ឿនសហ
រដ្ឋអាមេរិក ។

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ពិិសេ�ស ៖
យោ�ងតាមច្្បាប់់ California បុុគ្គគលដែ�លធ្វើ�ើ�ទង្វើ�ើ�ណាមួួយខាងក្រោ��មគឺឺមានបទល្មើ�ើ�សមជ្្ឈិិម ដែ�លត្រូ�ូវដាក់់ទោ�សជាប់់ពន្ធធនាគារស្រុ�ុករយៈៈពេ�លមិិន
លើ�ើសពីីមួួយឆ្នាំំ�� ឬពិិន័័យជាទឹឹកប្រា�ក់់មិិនលើ�ើសពីីមួួយពាន់់ដុុល្លាា�រ ($1,000) ឬពិិន័័យទាំំងជាទឹឹកប្រា�ក់់ ឬជាប់់ពន្ធធនាគារ ។
• អះអាងដោយមិនត្រឹមត្រូវថា ពួកគេគឺជាអ្នកស្រង់ទិន្នន័យជំរ�ឿនដោយមានគោលបំណងជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណ�ើរការធ្វើជំរ�ឿន
ឬដោយមានគោលបំណងទទួលបានព័ត៌មាន ឬការយល់ព្រមឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវ ឬការរឹបអូសខុសច្បាប់ផ្សេងៗ ។

• ធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួន ឬទាំងអស់របស់អ្នកស្រង់ទិន្នន័យជំរ�ឿនដោយមានគោលបំណងជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណ�ើរការធ្វើជំរ�ឿន
ឬដោយមានគោលបំណងទទួលបានព័ត៌មាន ឬការយល់ព្រមឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវ ឬការរឹបអូសខុសច្បាប់ផ្សេងៗ ។
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ដោយបំពេញទម្រង់ជំរ�ឿនឆ្នាំ 2020 អ្នកនឹង
ជួយសហគមន៍របស់អ្នកឱ្យទទួលបានធនធាន
និងមូលនិធិដ�ើម្បី ៖

កសាងផ្លូវ និងសាលារ�ៀនកាន់តែល្អប្រស�ើរ
ផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីសហគមន៍សម្រាប់
មនុស្សចាស់ កុមារ និងគ្រួសារ

ជំរ�ឿន

2020
ចាប់ផ្តើម មេសា 2020!

californiacensus.org

កែលម្អលំនៅដ្ឋាន

កាលបរិិច្ឆេ�េទ សំំខាន់់ៗរបស់់ ការិិយាល័័យជំំរឿ�ឿនសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� 2020
ថ្ងៃទី 12–20 ខែមីនា
ថ្ងៃទី 26 ខែមីនា–ថ្ងៃទី 3 ខែមេសា

លិខិតអញ្ជើញឱ្យបំពេញកម្រងសំណួរជំរ�ឿនឆ្នាំ 2020 នឹងត្រូវផ្ញើជូន
តាមប្រៃសណីយ៍
លិខិតរំឭកនឹងត្រូវផ្ញើជូន តាមប្រៃសណីយ៍

ថ្ងៃទី 1 ខែមេសា

ថ្ងៃជំរ�ឿន

ថ្ងៃទី 8–16 ខែមេសា

លិខិតរំឭក និងកម្រងសំណួរ ល�ើក ទីពីរនឹងត្រូវផ្ញើជូន តាមប្រៃសណីយ៍

ថ្ងៃទី 20–27 ខែមេសា

លិខិតរំឭកចុងក្រោយនឹងត្រូវផ្ញើជូន តាមប្រៃសណីយ៍ នៅមុនការិ
យាល័យជំរ�ឿនចុះតាមដានដោយផ្ទាល់

ខែ� ឧសភា–ខែ� កក្កកដា

ដំណ�ើរការតាមដានបឋមចំពោះការមិនឆ្លើយតបចំពោះគ្រួសារដែល
មិនបានឆ្លើយតបដោយខ្លួនឯង ។

ទិន្នន័យជំរ�ឿនឆ្នាំ 2020 របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព និងត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់ ។ រដ្ឋ California
ប្ដេជ្ញាធានាថា ពលរដ្ឋ California ទាំងអស់នឹងត្រូវរាប់បានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវ ។
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អនុុញ្ញាា�តឱ្្យសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ការជួួសជុុល សំំណង់់ និិងទំំនើ�ើបកម្មមទីីកន្លែ�ែង
នៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ សាលារៀ�ៀនកម្រិ�ិត K–12
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�

សិិទ្ធិិ�ទទួួលផ្លូូ�វការ និិងសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េប

រៀ�ៀបចំំដោ�យអគ្គគមេ�ធាវីី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះ អាចរកបាននៅទំព័រ 36 និងវិបសាយថ៍របស់ រដ្ឋលេខាធិការ ដែលមានអសយដ្ឋាន
https://voterguide.sos.ca.gov ។
• អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ 15 ពាន់លានដុល្លារ ប័ណ្ណបំ

ណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅរបស់រដ្ឋ សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់
រំសាធារណៈ 9 ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់សាលាមត្តេយ្យនិង
K–12 (រួមញ្ចូល 5.2 ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើទំ
ន�ើបកម្ម 2.8 ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់ ការសាងសង់ថ្មី
500 លានដុល្លារ សម្រាប់សាលាដែលបានមូលនិធិ
ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋតែមានការគ្រប់គ្រងដោយឯករាជ្យ និង 500
លានដុល្លារសម្រាប់ការអប់រំបច្ចេកទេសអាជីព); 6
ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈ និង
មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ។

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�ការប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណរបស់់អ្ននកវិិភាគច្្បាប់់ស្តីី�
ពីីផលប៉ះះ�ពាល់់សារពើ�ើពន្ធធដុុលរបស់់រដ្ឋឋនិិងរដ្ឋាា�ភិិបាលមូូល
ដ្ឋាា�ន ៖
• ការចំណាយរបស់រដ្ឋបានក�ើនឡ�ើងដ�ើម្បីទូទាត់ប័ណ្ណ
បំណុលដែលបានប៉ាន់ស្មានមានប្រហែល 740
លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ (រួមទាំង ការប្រាក់) ក្នុងរយៈពេល
35 ឆ្នាំខាងមុខ ។
• ផលប៉ះពាល់ចម្រុះល�ើចំនួនប័ណ្ណបំណុលក្នុងតំបន់ ដែល

ចេញដោយសាលារ�ៀន និងកម្រងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
ហ�ើយទៅថ្ងៃក្រោយទំនងជាមានការកាត់បន្ថយនូវចំនួន
ទឹកប្រាក់នៃថ្លៃសេវារបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានប្រមូល
ដោយកម្រងសាលាមួយចំនួន ។

• គម្រោងនឹងធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវស្ថានភាព
សុខភាព / សុវត្ថិភាព (រួមទាំងការរញ្ជួយដី /

សុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យនិង ការច្រោះជាតិសំណចេញពីទឹក)
និងបង្កើនលំនៅដ្ឋានរបស់សិស្ស ដែលមានតំលៃសមរម្យ ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃការចំណាយរបស់រដ្ឋ

• កំណត់ការចំណាយរដ្ឋបាលត្រឹម 5% ។

កម្ចីថ្មី

• បែងចែកប្រាក់កាសពម
ី ូលនិធិទូទៅដ�ើម្បី

ប្រាក់ដ�ើម

បង់សងសញ្ញាប័ណ ។

ការប្រាក់

ការប៉ាន់ស្មានចំណាយសរុប

ការទូទាត់

ចំណាយប្រចាំឆ្នាំមធ្យម
រយៈពេលទូទាត់

ប្រភពដែលយកមកទូទាត់

15 ពាន់លានដុល្លារ
11 ពាន់លាន

26 ពាន់លានដុល្លារ
740 លានដុល្លារ
35 ឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណូលពន្ធល�ើមូលនិធិទូទៅ

សំលេងឆ្នោតចុងក្រោយ ដែលបោះដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិ ល�ើ AB 48 (សំណ�ើ 13)
(ជំពូក 530, លក្ខន្តិកៈឆ្នាំ 2019)
ព្រឹទ្ធសភា ៖

គាំទ្រ 35

ជំទាស់ 4

សភា ៖

គាំទ្រ 78

ជំទាស់ 1

ការវិិភាគដោ�អ្ននកវិិភាគផ្នែ�ែកច្្បាប់់

ប្រ�វត្តិិ�

រដ្ឋឋ California ផ្តតល់់ការអប់់រំំសាធារណៈៈដល់់សិិស្្សនិិស្្សិិតចំំ

នួួន 9.2 លាននាក់់ ។ រដ្ឋឋ California ផ្តតល់់ការអប់់រំំសាធារណៈៈ
ចាប់់ពីីសាលាមត្តេ�េយ្្យដល់់កម្រិ�ិត សាកលវិិទ្្យាល័័យ ។

សិិស្្សចំំនួួនពីីរភាគបីី ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ចូូលរៀ�ៀននៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យ
10 | សិទ្ធិទទួល និងសេចក្តីសង្ខេប / ការវិភាគ

បឋមសិិក្្សា ឬថ្នាា�ក់់មធ្្យមសិិក្្សា ។ បច្ចុុ�ប្្បន្ននរដ្ឋឋ California
មានប្រ�ភេ�ទសាលាទាំំងនេះ�ះប្រ�ហែ�ល 10,000
ដែ�លដំំណើ�ើរការដោ�យកម្រ�ងសាលាចំំនួួន 944 ។
(សាលាទាំំងនេះ�ះប្រ�មាណ 1,300 គឺឺជាសាលា ដែ�លបានមូូល
និិធិិឧបត្ថថម្ភភពីីរដ្ឋឋតែ�មានការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យឯករាជ្្យ
ដែ�លជាធម្មមតាបានការឯកភាពពីីកម្រ�ងសាលាដែ�លនៅ�

អនុុញ្ញាា�តឱ្្យសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ការជួួសជុុល សំំណង់់ និិងទំំនើ�ើបកម្មមទីីកន្លែ�ែង
នៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ សាលារៀ�ៀនកម្រិ�ិត K–12
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�
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ការវិិភាគដោ�យអ្ននកវិិភាគផ្នែ�ែកច្្បាប់់
ជិិតបំំផុុត ប៉ុុ�ន្តែ�ែដំំណើ�ើរការមានលក្ខខណៈៈឯករាជ្្យបន្តិិ�ច ។)
សិិស្្សនិិស្្សិិតមួួយភាគបីីទៀ�ៀត ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ចូូលរៀ�ៀនតាមមហាវិិទ្្យា
ល័័យសាធារណៈៈ ឬសាកលវិិទ្្យាល័័យ ។ ប្រ�ព័័ន្ធធមហាវិិទ្្យាល័័
យសហគមន៍៍នៃ�រដ្ឋឋ California (CCC) មានទីីតាំំងចំំនួួន 115
ដំំណើ�ើរការដោ�យស្រុ�ុកទាំំង 73 ។ រដ្ឋឋមានប្រ�ព័័ន្ធធសាកលវិិទ្្យា
ល័យសាធារណៈពីរ —សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California
(CSU) និង សាកលវិទ្យាល័យ California (UC) ។ ប្រព័ន្ធ
CSU មានទីតាំងសាលាចំនួន 23 កន្លែង ហ�ើយប្រព័ន្ធ UC
មាន 10 កន្លែង ។

រដ្ឋជួយទូទាត់ថ្លៃចំណាយល�ើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ
សាធារណៈ ។ តាមទម្លាប់ រដ្ឋជួយទូទាត់ថ្លៃចំណាយ
ល�ើការសាងសង់ ឬជួសជុលកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
សិក្សា ដូចជាថ្នាក់រ�ៀន មន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្រ្ត
និងកន្លែងអប់រំបច្ចេកទេសអាជីព (ដូចជា រោងជាងរថយន្ត
ជាដ�ើម) ។ ជាធម្មតា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មី ត្រូវកសាងឡ�ើង
នៅពេលមានកំណ�ើនចុះឈ្មោះសិស្សចូលរ�ៀន ។
គម្រោងជួសជុលកែលម្អ (ឬការធ្វើទំន�ើបកម្ម) ក៏ត្រូវធ្វើដែរ
នៅពេលសមាសភាពនៃអាគារ (ដូចជាប្រព័ន្ធភ្លើង
ទឹក ឬកំដៅ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់) មានភាពទ្រុឌទ្រោម
ហ�ើយលែងអាចទុកចិត្តបាន ឬគេរកឃ�ើញថាជាបញ្ហាសុវត្ថិ
ភាពជីវិត (ដូចជាតម្រូវការរ�ើទ្រង់ទ្រាយ ឬពង្រឹងសមត្ថភាព
អគារដ�ើម្បីទប់ទល់នឹងការរញ្ជួយដី) ។ តាមទម្លាប់ រដ្ឋមិន
ផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលាមត្តេយ្យទេ
ដោយសារកម្រងសាលា ជាអ្នកផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់គម្រោង
ទាំងនេះ ដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិមូលដ្ឋាន ។
រដ្ឋពិនិត្យម�ើលសំណ�ើសុំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ សម្រាប់
គម្រោងស្នើសុំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលា កម្រងសាលា
បញ្ជូនពាក្យស្នើសុំមូលនិធី ទៅកាន់ការិយាល័យទទួល
បន្ទុកសាងសង់សាលាសាធារណៈ ។ ការិយាល័យ
ធ្វើការពិនិត្យម�ើលពាក្យស្នើសុំ ហ�ើយយកពាក្យស្នើដែលបំ
ពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌទៅសុំការឯកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
វិភាចន៍រដ្ឋ ដោយឈរល�ើគោលការណ៍មកមុនបានមុន ។
សម្រាប់មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ និងសាកលវិទ្យាល័យ
សាលាទាំងនោះ ត្រូវបញ្ជូនសំណ�ើទៅកាន់ការិយាល័យប្រព័ន្ធ
របស់ពួកគេ ។ (ប្រព័ន្ធ CCC ត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សាភិ
បាល ប្រព័ន្ធ CSU ដោយ Board of Trustees និងប្រព័ន្ធ
UC ដោយ Board of Regents ។) បន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាភិ

សម្រាប់អត្ថបទពេញលេញនៃសំណ�ើ 13 សូមម�ើលទំព័រ 36 ។
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បាលនៃប្រព័ន្ធនីមួយៗ ចងក្រងសំណ�ើរបស់សាលាទាំងនេះ
ហ�ើយបញ្ជូនគម្រោងដែលបានជ្រើសរ�ើសរួច ទៅឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិ
និងអភិបាល ដ�ើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេច ។

រដ្ឋមានវិធានក្នុងការចែករំលែកថ្លៃចំណាយសម្រាប់គម្រោងជា
មួយសាលា ។ សម្រាប់កម្រងសាលា តាមទម្លាប់រដ្ឋទូទាត់ថ្លៃចំ
ណាយត្រឹមចំណែកស្តង់ដារមួយនៃគម្រោងស្នើសុំហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធដែលបានសម្រេចនីមួយៗ ។ ជាពិសេស រដ្ឋចេញឲ្យ 50
ភាគរយនៃថ្លៃចំណាយល�ើគម្រោងសាងសង់ថ្មី ហ�ើយ 60 ភាគ
រយនៃថ្លៃចំណាយនៃគម្រោងជួសជុលកែលម្អឡ�ើងវិញ ។
កម្រងសាលា ត្រូវបានគេរំពឹងថាត្រូវទូទាត់ថ្លៃចំណាយនៅសល់
ដោយប្រើមូលនិធិមូលដ្ឋាន ប�ើទោះជាកម្រងសាលាដែលមាន
ការលំបាកចេញចំណែករបស់ពួកគេ អាចមានសិទ្ធិទទួលបាន
មូលនិធិរដ្ឋបន្ថែម ។ សម្រាប់កម្រងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
និងសាកលវិទ្យាល័យនានា ជាញឹកញាប់រដ្ឋចែករំលែកថ្លៃចំ
ណាយគម្រោង ប�ើទោះជាច្បាប់មិនមានតម្រូវការបែងចែកថ្លៃចំ
ណាយស្តង់ដារក៏ដោយសម្រាប់ពួកគេ ។
ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត រដ្ឋបានប្រើប្រាស់សញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋមក
ផ្តល់មូលនិធិដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ ។ ជាធម្មតា
រដ្ឋប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបំណុល (ទម្រង់មួយនៃប្រាក់កម្)ចី មកទូទាត់
ចំណែកថ្លៃចំណាយល�ើគម្រោងរបស់ខ្លួន ។ ទូទាំងរដ្ឋ
សំលេងភាគច្រើននៃអ្នកបោះឆ្នោត ត្រូវតែស្របជាមួយនឹង
ប័ណ្ណបំណុលទាំងនេះ ។ អ្នកបោះឆ្នោត ផ្តល់ការអនុញ្ញាត
ឲ្យរដ្ឋលក់ប័ណ្ណបំណុលទាំងនេះទៅឲ្យវិនិយោគិន ។
ប័ណ្ណបំណុលទាំងនេះ ផ្តល់មូលនិធិ ដែលរដ្ឋប្រើប្រាស់សម្រាប់
គម្រោងនានា ។ បន្ទាប់មករដ្ឋ សងវិនិយោគិន ទាំងការប្រាក់
ដកចេញពីមូលនិធិទូទៅ ។ (មូលនិធិទូទៅ គឺជាគណនីសម្រាប់
ប្រតិបត្តិការសំខាន់របស់រដ្ឋ ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញ
បឋមមកពីពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលបុគ្គល ការលក់របស់រដ្ឋ
និងពន្ធល�ើការប្រើប្រាស់ និងពន្ធល�ើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ។)
ជាធម្មតា រដ្ឋសងទៅវិនិយោគិន ដោយបង់រ�ៀងរាល់ឆ្នាំ
ក្នុងរយៈពេលពីរបីទសវត្ស ។ ការសងប័ណ្ណបំណុល
ត្រូវបានធានាដោយ អំណាចពន្ធទូទៅរបស់រដ្ឋ ។ (សម្រាប់
ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបំណុលរបស់រដ្ឋ
សូមម�ើល “ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ”
ខាងក្រោមក្នុងឯកសារណែនាំនេះ ។)

ការវិភាគ
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អនុុញ្ញាា�តឱ្្យសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ការជួួសជុុល សំំណង់់ និិងទំំនើ�ើបកម្មមទីីកន្លែ�ែង
នៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ សាលារៀ�ៀនកម្រិ�ិត K–12
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�

ការវិិភាគដោ�យអ្ននកវិិភាគផ្នែ�ែកច្្បាប់់
រដ្ឋមាននៅសល់សិទ្ធិអំណាចល�ើប័ណ្ណបំណុលខ្លះ
ប៉ុន្តែភាគច្រើនត្រូវបានគេអនុវត្ត ។ រូបទី 1 បង្ហាញថាចាប់ពីឆ្នាំ
2002 ដល់ឆ្នាំ 2016 អ្នកបោះឆ្នោតឯកភាពល�ើវិធានការ
បួនក្នុងការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបំណុលសម្រាប់ហេដ្ឋរចនា
សម្ព័ន្ធអប់រំ ដែលបានផ្តល់ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប
45 ពាន់លានដុល្លារ នៅក្នុងមូលនិធិប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋ ។
វិធានការបីនៃប័ណ្ណបំណុល បានផ្តល់មូលនិធិទៅកម្រងសាលា
និងកម្រងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ និងសាកលវិទ្យាល័យ។
ផ្ទុយទៅវិញ វិធានការមួយ (សំណ�ើ 51 ក្នុងឆ្នាំ 2016)
ផ្តល់មូលនិធិតែសាលា និងកម្រងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
ប៉ុណ្ណោះ ។ ពីទឹកប្រាក់ 45 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមូលនិធិប័ណ្ណ
បំណុលដែលបានឯកភាព រដ្ឋបានលក់ប័ណ្ណបំណុលសរុប
37.2 ពាន់លានដុល្លារ ដែលក្នុងនោះ 7.8 ពាន់លានដុល្លារ
មិនទាន់បានលក់ទៅវិនិយោគិននៅឡ�ើយទេ ។
ជាក់ស្តែង ប័ណ្ណបំណុលទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានលក់
គឺបានមកពីមូលនិធិនៃសំណ�ើ 51 ដែលនៅសល់ ។
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រដ្ឋបានទទួលពាក្យស្នើ
សុំស្ទើរល�ើសអាជ្ញាធរដេលចេញប័ណ្ណបំណុលក្នុងសំ
ណ�ើ 51 សម្រាប់គម្រោងសាលា ។ (រដ្ឋកំពុងដំណ�ើរ
ការពាក្យស្នើសុំទាំងនេះ ។) រដ្ឋក៏បានអនុវត្តរួចហ�ើយ ប្រ
ហែលពីរភាគបីនៃមូលនិធិប័ណ្ណបំណុលក្នុងសំណ�ើ 51
សម្រាប់គម្រោងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ។ (ជាធម្មតា
ការមិនទាន់គ្រប់ចំនួន ចាប់ពីពេលដែលរដ្ឋអនុវត្តមូលនិធិបាន
ពីប័ណ្ណបំណុលសម្រាប់គម្រោងនានា រហូតដល់ពេលដែលរដ្ឋ
លក់ប័ណ្ណបំណុលដែលពាក់ព័ន្ធ ។) សំណងប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន
របស់រដ្ឋ ល�ើប័ណ្ណបំណុលសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលា
ដែលបានលក់ពីមុន គឺ 2.9 ពាន់លានដុល្លារ ។

ត

ដោយប្រើមូលនិធិដែលពួកគេទទួលពីរដ្ឋ ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះ
មានបំណងចង់ឲ្យ CSU និង UC មានការគ្រប់គ្រងឲ្យ
កាន់តែប្រស�ើរជាងមុន ល�ើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេ
ហ�ើយល�ើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយល�ើគម្រោង
នានា ។ ចាប់តាំងពីការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្តល់មូនិធិថ្មីនេះ CSU និង
UC នីមួយៗ បានទទួលទឹកប្រាក់ប្រហែល 2 ពាន់លានដុល្លារ
ក្នុងគម្រោងស្តារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យ
ដែលផ្តល់មូលនិធិតាមប័ណ្ណបំណុល ។
សាកលវិទ្យាល័យនានា ទូទាត់សំណងប្រចាំឆ្នាំសរុបប្រហែល
140 លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងទាំងនេះ ។

ជាធម្មតា ស្រុកនានាប្រមូលភាគហ៊ុនក្នុងមូលដ្ឋានរបស់
ពួកគេ ដោយបោះសញ្ញាប័ណ្ណមូលដ្ឋាន ។
កម្រងសាលា និងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ទំនងជាចេញ
ចំណែកហ៊ុនមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេសម្រាប់ការចំណាយ
ល�ើគម្រោង ដោយប្រើប័ណ្ណបំណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅមូល
ដ្ឋាន ។ ស្រុកនានា ត្រូវតែទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់
55 ភាគរយនៃអ្នកបោះឆ្នោតពួកគេ ដ�ើម្បីឯកភាពល�ើការ
លក់ប័ណ្ណបំណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅមូលដ្ឋាន ។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2002 អ្នកបោះឆ្នោតបានឯកភាពទឹកប្រាក់
154 ពាន់លានដុល្លារ ល�ើប័ណ្ណបំណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅ
មូលដ្ឋាន សម្រាប់គម្រោងស្តារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលា
និងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ ។
ច្បាប់រដ្ឋ បានដាក់កំណត់ល�ើការខ្ចីក្នុងមូលដ្ឋាន ។
ច្បាប់រដ្ឋ កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់នៃប័ណ្ណបំណុលមូលដ្ឋាន
ដែលកម្រងសាលា និងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
អាចបោះលក់ ។ ការកំណត់ គឺផ្អែកល�ើតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ
ដែលគេវាយតម្លៃ នៅក្នុងស្រុក ។ កម្រងសាលាបឋមសិក្សា
និងវិទ្យាល័យ អាចបោះប័ណ្ណបំណុល ស្មើនឹង 1.25 ភាគ

ឥឡូវនេះ រដ្ឋពឹងល�ើប័ណ្ណបំណុលរបស់សាកលវិទ្យាល័យ
ដ�ើម្បីយកទៅផ្តល់ឲ្យគម្រោងរបស់ CSU
រូបទី 1
និង UC ។ ក្នុងឆ្នាំ 2013 រដ្ឋបានបង្កើតវិ
ធីថ្មីមួយក្នុងការផ្តល់មូលនិធិ
ប័ណ្ណបំណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅរបស់រដ្ឋថ្មីៗសម្រាប់ការអប់រំ
ដល់គម្រោងសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
(គិតជា ពាន់លាន)
សាកលវិទ្យាល័យ ។ តាមរប�ៀបថ្មីនេះ
ចំនួនអនុញ្ញាត
បណ្តាសាកលវិទ្យាល័យ—
សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ សាកលវិទ្យាល័យ
មិនមែនរដ្ឋទេ—
សាលា
មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
California
California
ឆ្នាំ
សំណ�ើ
ជាអ្នកចេញប័ណ្ណបំណុល ។
2002
47
$11.4
$0.7
$0.5
$0.4
ខុសពីប័ណ្ណបំណុលទូទៅរបស់រដ្ឋ
2004
55
10.0
0.9
0.7
0.7
2006
1D
7.3
1.5
0.9
0.7
អ្នកបោះឆ្នោត មិនឯកភាពល�ើប័ណ្ណ
2016
51
7.0
2.0
—
—
បំណុលសាកលវិទ្យាល័យទេ ។
$35.7
$5.2
$2.1
$1.8
សរុប
សាកលវិទ្យាល័យ សងបំណុលត្រឡប់
មកវិញនៅល�ើប័ណ្ណបំណុលរបស់ពួកគេ
12 | ការវិភាគ

សរុប

$13.1
12.3
10.4
9.0
$44.8

អនុុញ្ញាា�តឱ្្យសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ការជួួសជុុល សំំណង់់ និិងទំំនើ�ើបកម្មមទីីកន្លែ�ែង
នៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ សាលារៀ�ៀនកម្រិ�ិត K–12
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�
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ការវិិភាគដោ�យអ្ននកវិិភាគផ្នែ�ែកច្្បាប់់

ត

រយនៃតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ ដែលបានវាយតម្លៃ ។
សម្រាប់កម្រងសាលា និងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
ដែលបានរួមរួមគ្នា ការកំណត់
មានកម្រិតខ្ពស់ជា—2.5 ភាគរយ—ប�ើសិនស្រុកគោរព
តាមលក្ខខណ្ឌខ្ចីមួយចំនួនទ�ៀត ។ កម្រងសាលា ដែល
គ្មានលទ្ធភាពប្រមូលឲ្យបានយ៉ាងតិច 5 លានដុល្លារ
តាមរយៈប័ណ្ណបំណុលមូលដ្ឋាន ក្រោមការដាក់កម្រិតទាំងនេះ
អាចដាក់ពាក្យសុំមូលនិធិរដ្ឋបន្ថែម ។ កម្រងសាលា ក៏អាច
ស្វែងរកការលះបង់ពីរដ្ឋដ�ើម្បីឲ្យបានល�ើសការដាក់កម្រិត
ទាំងនេះ ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010, 7 ភាគរយនៃកម្រងសាលា
បានទទួលការលះបង់ទាំងនេះ ។

កម្រងសាលា ក៏ប្រមូលមូលនិធិមូលដ្ឋាន
ពីកម្រៃឈ្នួលរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែរ ។
មិនដូចគ្នានឹងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
និងសាកលវិទ្យាល័យ កម្រងសាលា អាចប្រ
មូលនិធិសម្រាប់ស្តារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់
ពួកគេ ដោយវាយតម្លៃល�ើថ្លៃឈ្នួលមួយដង
ល�ើការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងលំនៅដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម
និងឧស្សាហកម្ម ។ ឧទាហរណ៍ កម្រងសាលាមួយ
អាចយកថ្លៃឈ្នួលមួយពីអ្នកអភិវឌ្ឍ នៃគម្រោង
សាងសង់លំនៅដ្ឋានក្នុងសហគមន៍
ប�ើសិនស្រុកអាចបង្ហាញថា ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនេះ
នឹងទាក់ទាញសិស្សនិស្សិតថ្មីមកស្រុកនេះ ។
ចំនួនពិតប្រាកដ ដែលកម្រងសាលាអាចយកថ្លៃ
គឺផ្អែកល�ើវិធាននានា ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋ ។
ស្រុក ប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលទៅជួយទូទាត់ថ្លៃ
សាងសង់សាលារ�ៀនថ្មីៗ ដែលស្ថិតនៅ
ក្នុងតំបន់នោះ ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2002 ប្រហែល
90 ភាគរយនៃកម្រងសាលា បានប្រមូលប្រាក់ចំ
ណូលខ្លះពីថ្លៃឈ្នួលអ្នក អភិវឌ្ឍន៍ ។
ក្នុងពេលនេះ កម្រងសាលា
បានប្រមូលបានទឹកប្រាក់សរុបប្រហែល
10 ពាន់លានដុល្លារ ពីថ្លៃឈ្នួលសេវាទាំងនេះ ។
ប�ើទោះជាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីថ្លៃ
ឈ្នួលសេវាល�ើអ្នកអភិវឌ្ឍន៍
មានចំណែកដ៏តិចតួច (ប្រហែល 5 ភាគរយ) នៃ
មូលនិធិសរុបសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលា
ក៏ថ្លៃឈ្នួលសេវាទាំងនេះ អាចចូលរួមចំណែកល�ើ
ថ្លៃចំណាយសាងសង់រហូតដល់ទៅពាក់កណ្តាល
សម្រាប់គម្រោងមួយចំនួន ។
សម្រាប់អត្ថបទពេញលេញនៃសំណ�ើ 13 សូមម�ើលទំព័រ 36 ។
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ស្នើមូលនិធិបានមកពីប័ណ្ណបំណុលសម្រាប់ហេដ្ឋារច
នាសម្ព័ន្ធអប់រំសាធារណៈ ។ ដូចដែលរូបទី 2 បង្ហាញ
វិធានការនេះ អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋធ្វើការលក់ប័ណ្ណបំណុលកាត
ព្វកិច្ចទូទៅ ដែលមានចំនួនសរុប 15 ពាន់លានដុល្លារ—
ដែល 9 ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់សាលាសាធារណៈ និង
6 ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំនៅឧត្តម
សិក្សា ។ មូលនិធិសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលា
គឺកំណត់សម្រាប់គម្រោងបួនប្រភេទ ៖ ការជួសជុលកែលម្អ
ការសាងសង់ថ្មី សាលាដែលបានមូលនិធិឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋតែមាន

រូបទី 2

ការប្រើប្រាស់មូលនិធិបានមកពីប័ណ្ណបំណុលដែលបានស្នើ
(គិតជា ពាន់លាន)
ចំនួន
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលាសាធារណៈ
ការជួសជុលកែលម្អ
ការសាងសង់ថ្មី
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំបច្ចេកទេសអាជីព
អាគារសាលាដែលបានមូលនិធិឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋតែមានការគ្រប់
គ្រងដោយឯករាជ្យ
សរុប
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃសាកលវិទ្យាល័យ California
សរុប

សរុបរួម

$5.2a,b
2.8a
0.5
0.5
$9.0

$2.0
2.0
2.0c
$6.0
$15.0d

a

10 ភាគរយនៃចំនួននេះ នឹងត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់កម្រងសាលា ដែលមានសិស្សចំនួន 2,500

b

150 លានដុល្លារនៃចំនួននេះ នឹងត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត និងចម្រាញ់សំណ

នាក់ ឬតិចជាងនេះ ។

ចេញពីទឹក នៅតាមសាលានានា ។

c ចំនួនខ្លះអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់

Hastings ដែលជាសាខារបស់សាកលវិទ្យាល័យ California ។

d រហូតដល់ទៅ 5 ភាគរយនៃមូលនិធិបានមកពីប័ណ្ណបំណុល អាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់

សម្រាប់គោលបំណងរដ្ឋបាល ។

ការវិភាគ
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អនុុញ្ញាា�តឱ្្យសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ការជួួសជុុល សំំណង់់ និិងទំំនើ�ើបកម្មមទីីកន្លែ�ែង
នៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ សាលារៀ�ៀនកម្រិ�ិត K–12
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�

ការវិិភាគដោ�យអ្ននកវិិភាគផ្នែ�ែកច្្បាប់់
ការគ្រប់គ្រងដោយឯករាជ្យ និងហេដ្ឋារចនាស
ម្ព័ន្ធអប់រំបច្ចេកទេសអាជីព ។ កម្រងសាលា
អាចស្វែងរកមូលនិធិបានមកពីប័ណ្ណបំ
ណុលខ្លះ សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
សាលាមត្តេយ្យរបស់ពួកគេ ។ ការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់
ឧត្តមសិក្សា គឺត្រូវបានគេបែងចែកដោយស្មើគ្នាក្នុង
ចំណោម CCC, CSU, និង UC ។ វិធានការនេះ
មានជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយច្បាប់ ដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួន
ទៅល�ើវិធានគ្រប់គ្រងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំសាធារណៈ
(ពិពណ៌នាខាងក្រោម) ។ ប�ើវិធានការនេះ ត្រូវបានគេអនុម័ត
ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងចូលជាធរមាន ។

កែតម្រូវវិធានសម្រាប់សាលា ។ ប�ើវិធានការ ត្រូវបានគេអនុម័ត
នឹងមានការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗចំនួនបីទៅល�ើវិធានសម្រាប់ហេដ្ឋារ
ចនាសម្ព័ន្ធសាលា ។ ទីមួយ ចំណែកថ្លៃចំណាយសម្រាប់
គម្រោងដែលមានស្រាប់របស់រដ្ឋ (50 ភាគរយសម្រាប់ការសាង
សង់ថ្មី និង 60 ភាគរយសម្រាប់ការជួសជុលកែលម្អ)
នឹងត្រូវជំនួសដោយមាត្រដ្ឋានរំកិល ។ ក្រោមមាត្រដ្ឋានរំកិល
កម្រងសាលា នឹងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មូលនិធិ
រដ្ឋ ស្មើនឹង ចន្លោះ 50 ភាគរាយ ទៅ 55 ភាគរយ
នៃថ្លៃសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ថ្មីៗ ហ�ើយចន្លោះពី
60 ទៅ 65 ភាគរយសម្រាប់គម្រោងជួសជុលកែលម្អ ។
ចំណែកបានពីរដ្ឋខ្ពស់ជាងមុន គឺសម្រាប់ស្រុកណាដែលមាន
សមត្ថភាពតិចជាង ក្នុងការប្រមូលមូលនិធិមូលដ្ឋាន និង
ចុះឈ្មោះសិស្សមានប្រាក់ចំណូលទាប ជំរុញយុវជននិង
អ្នករ�ៀនភាសាអង់គ្លេស ។ ទីពីរ រដ្ឋនឹងជំនួយយុទ្ធសាស្រ្តដែល
មានរួចហ�ើយ មកមុនបានមុន សម្រាប់ការពិនិត្យ
ម�ើលពាក្យស្នើសុំឡ�ើងវិញ ដោយប្រើវិធានថ្មី ។ វិធានថ្មី
កំណត់យកផ្នែកអាទិភាពមួយចំនួន ។ គម្រោងសុខភាព
និងសុវត្ថិភាពជីវិត នឹងទទួលបានអាទិភាពខ្ពស់បំផុត
បន្ទាប់មកគឺពាក្យស្នើសុំ ដែលបណ្តាស្រុកនានាបញ្ជូនមក
ដែលពួកគេមានការលំបាកប្រមូលភាគហ៊ុនមូលដ្ឋានរបស់
ពួកគេ និងគម្រោងនានា ដែលធ្វើតេស្តរក និងដោះស្រាយ
បញ្ហាជាតិបារតក្នុងទឹក នៅតាមទីតាំងសាលារបស់ពួកគេ
ក្នុងចំណោមផ្នែកដទៃទ�ៀត ។ នៅក្នុងផ្នែកអាទិភាពនីមួយៗ
ពាក្យស្នើសុំនឹងត្រូវបានគេផ្តល់អាទិភាពបន្ថែមទ�ៀត
ប�ើសិនស្រុកទាំងនោះ មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់កម្មករសំ
ណង់របស់សហជីព ។ ការផ្លាស់ប្តូរទីបី គឺថា កម្រងសាលានឹង
ត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យដាក់ផែនការមេរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ជាលក្ខខណ្ឌ
មួយជាថ្នូរនឹងការទទួលបានមូលនិធិបានមកពីប័ណ្ណបំណុល ។
បង្កើតក្តីរំពឹងទុកថ្មីៗសម្រាប់ជ្រើសរ�ើសចម្រាញ់យកគម្រោង
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សាកលវិទ្យាល័យ ។ រដ្ឋ ក៏នឹងប្រើវិធានថ្មីទាំងនេះ
សម្រាប់កំណត់អាទិភាពគម្រោងរបស់ CSU និង UC ។ ដ�ើម្បី
បំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាប់នឹងទទួលបានមូលនិធិបានមកពី
ប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋ Board of Trustees របស់ CSU និង
Board of Regents របស់ UC នឹងតម្រូវឲ្យកំណត់គម្រោង
អាទិភាពនានា ដែលដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពជីវិត
និងកង្វះខាតដទៃមួយចំនួនទ�ៀត ជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ដែលមានស្រាប់ ។ គេក៏តម្រូវឲ្យបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ
បង្កើតគម្រោងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ដ�ើម្បីពង្រីកជម្រើសលំនៅដ្ឋាន
ក្នុងតម្លៃសមរម្យ សម្រាប់និស្សិតរបស់ពួកគេ ។ គេក៏តម្រូវឲ្យក្រុម
ប្រឹក្សារបស់ប្រព័ន្ធ ធ្វើការពិចារណាល�ើគម្រោងលំនៅដ្ឋានទាំង
នេះ ជាកត្តាបន្ថែម ក្នុងការកំណត់អាទិភាពចំណោមគម្រោងស្តារ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់បរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ ។
ផ្លាស់ប្តូរវិធានផ្តល់មូលនិធិមូលដ្ឋានសម្រាប់បណ្តាលស្រុក ។
រដ្ឋក៏ចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបីសំខានៗ ទាក់ទងនឹងសមត្ថ
ភាពប្រមូលប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានរបស់កម្រងសាលា
និងកម្រងមហាវិទ្យាល័យ ។ ទីមួយ គេអនុញ្ញាតឲ្យស្រុកចេញ
ប័ណ្ណបំណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅក្នុងចំនួនមួយដែលខ្ពស់ជាង ។
ជាពិសេស សម្រាប់កម្រងអនុវិទ្យាលល័យ និងកម្រងវិទ្យាល័យ
ការដាក់កំណត់ គួរតែបង្កើនពី 1.25 ភាគរយ ទៅ 2 ភាគរយ
នៃតម្លៃទ្រព្យសម្បតិ្ត ដែលបានវាយតម្លៃហ�ើយ ។
សម្រាប់កម្រងសាលា និងកម្រងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
ដែលរួបរួមគ្នា ការកំណត់ នឹងបង្កើនពី 2.5 ភាគរយ ទៅ 4
ភាគរយនៃតម្លៃទ្រព្យដែលគេវាយតម្លៃ ។ ទីពីរ កម្រងសាលា
ដែលមិនមានលទ្ធភាពប្រមូលបាន 15 លានដុល្លារ
ក្រោមការកំណត់ថ្មីនេះ (ចាប់ពី 5 លាន
ដុល្លារដំបូង) អាចដាក់ពាក្យសុំមូលនិធិរដ្ឋបន្ថែម ។ ទីបី
រដ្ឋនឹងបង្កើតការកំណត់ថ្មីៗ ល�ើថ្លៃឈ្នួលសេវារបស់អ្នកអភិ
វឌ្ឍន៍ ។ ជាពិសេស កម្រងសាលានឹងត្រូវបានគេហាមពីការវា
យតម្លៃថ្លៃឈ្នួលអ្នកអភិវឌ្ឍ ន៍ ល�ើគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានស
ម្រាប់ពហុគ្រួសារ (ដូចជា អគារផ្ទះល្វែង) មានទីតាំងចម្ងាយក
ន្លះម៉ាល៍ពីចំណតមេ (ដូចជាស្ថានីយរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណ�ើរ) ។
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងលំនៅដ្ឋានសម្រាប់ពហុគ្រួ
សារផ្សេងទ�ៀត ដែលបច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតឲ្យកម្រិតថ្លៃឈ្នួល
ល�ើអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ នឹងត្រូវគេកាត់បន្ថយ ត្រឹម 20 ភាគរយ
គិតចាប់ពីពេលនេះតទៅ ។ ការកំណត់ទាំងនេះ
នឹងត្រូវអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 1 មករា 2026 ។

អនុុញ្ញាា�តឱ្្យសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ការជួួសជុុល សំំណង់់ និិងទំំនើ�ើបកម្មមទីីកន្លែ�ែង
នៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ សាលារៀ�ៀនកម្រិ�ិត K–12
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�
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ការវិិភាគដោ�យអ្ននកវិិភាគផ្នែ�ែកច្្បាប់់

ផលប៉ះះ�ពាល់់សារពើ�ើពន្ធធ

វិិធានការ នឹឹងបង្កើ�ើ�នការចំំណាយរដ្ឋឋក្នុុ�ងការសងប័័ណ្ណណបំំ
ណុុល ។ វិិធានការនេះ�ះ នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្្យរដ្ឋឋខ្ចីី�ទឹឹកប្រា�ក់់
15 ពាន់់លានដុុល្លាា�រ ដោ�យការលក់់ប័័ណ្ណណបំំណុុល
កាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ� ។ រដ្ឋឋនឹឹងទូូទាត់់សងប័័ណ្ណណបំំណុុល
ជាមួួយនឹឹងការប្រា�ក់់ ដោ�យដកពីីមូូលនិិធិិទូូទៅ� ។
តម្លៃ�ៃនៃ�ប័័ណ្ណណបំំណុុលទាំំងនេះ�ះ អាស្រ័�័យលើ�ើកត្តាា�ផ្សេ�េ�ងៗ
ដូូចជាអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើប័័ណ្ណណបំំណុុល នៅ�ពេ�លលក់់
និិងរយៈៈពេ�លដែ�លគេ�ត្រូ�ូវសង ។ យើ�ើងប៉ាា�ន់់ស្មាា�នឃើ�ើញថា
តម្លៃ�ៃនៃ�ការទូូទាត់់សងថ្លៃ�ៃប័័ណ្ណណបំំណុុល មានទឹឹកប្រា�ក់់សរុុប
26 ពាន់់លានដុុល្លាា�រ—15 ពាន់់លានដុុល្លាា�រសម្រា�ប់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម
បូូកនឹឹង 11 ពាន់់លានដុុល្លាា�រសម្រា�ប់់ការប្រា�ក់់ ។
រដ្ឋឋនឹឹងសងប័័ណ្ណណបំំណុុល ដោ�យបង់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��ចំំនួួន ប្រ�ហែ�ល
740 លានដុុល្លាា�រក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ��សម្រា�ប់់រយៈៈពេ�ល 35 ឆ្នាំំ�� ។
ចំំនួួននេះ�ះ គឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងមួួយភាគពីីរនៃ� 1 ភាគរយនៃ�ថវិិកាមូូលនិិធិិទូូ
ទៅ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននរបស់់រដ្ឋឋ ។
មិិនច្្បាស់់ថាតើ�ើវិិធានការនេះ�ះនឹឹងប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ
សាកលវិិទ្្យាល័័យដោ�យរបៀ�ៀបណា ។ សម្រា�ប់់គម្រោ��ង CSU
និិង UC ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�វិិធានការនេះ�ះ អាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើការ
សម្រេចនានានៅពេលអនាគត ។ ប�ើសិនរដ្ឋបានផ្តល់មូលនិធិ
សម្រាប់ប័ណ្ណបំណុលសាកលវិទ្យាល័យ បន្ថែមពីល�ើប័ណ្ណបំណុ
លរដ្ឋដែលបានស្នើ នោះគម្រោង CSU និង UC នឹងត្រូវអនុវត្ត
ហ�ើយការចំណាយរបស់រដ្ឋ នឹងមានចំនួនខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ស្មាន
ខាងល�ើ ។ ជំនួសមកវិញ ប�ើសិនប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋដែលបានស្នើ
ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជំនួសប័ណ្ណបំណុលសាកលវិទ្យាល័យ
នោះការចំណាយរដ្ឋ នឹងមិនខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ស្មានខាងល�ើនោះ
ទេ ។
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វិធានការ នឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្រុកតាមរប�ៀបជា
ច្រើន ។ កម្រងសាលា និងកម្រងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
ជាច្រើន អាចអនុវត្តគម្រោងស្តារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថែម
ទ�ៀត ដោយសារមានមូលនិធិបានមកពីប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋ
បន្ថែម និងសមត្ថភាពបន្ថែមក្នុងការបោះប័ណ្ណបំណុលមូល
ដ្ឋាន ។ ស្រុកផ្សេងទ�ៀត អាចសម្រេចអនុវត្តចំនួនគម្រោងដដែរ
ប�ើមិនដូច្នោះទេត្រូវរ�ៀបគម្រោង ប៉ុន្តែត្រូវមានចំណាយមូល
ដ្ឋានទាបជាង (ទទួលបានមូលនិធិបានមកពីប័ណ្ណ
បំណុលរដ្ឋ ប៉ុន្តែមិនបង្កើនកម្ចីមូលដ្ឋាន) ។
កម្រងសាលាពីរបី មុនគេគឺសាលា ដែលទទួលរងផលប៉ះ
ពាល់ដោយការដាក់កម្រិតថ្មីមកល�ើថ្លៃឈ្នួលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍
អាចអនុវត្តគម្រោងតិចជាងមុន ។

សូមចូលទៅម�ើល http://cal-access.sos.
ca.gov/campaign/measures/ សម្រាប់បញ្ជី
គណកម្មការ ដែលគេបង្កើតឡ�ើងពីដំបូងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ឬជំទាស់នឹងវិធានការនេះ ។
សូមចូលទៅម�ើល http://www.fppc.ca.gov/

transparency/top‑contributors.html

ដ�ើម្បីបានអ្នកចូលរួមកំពូលទាំង 10 របស់គណកម្មការ ។

https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/calaccess-resources/measure-contributions/2020ballot-measure-contribution-totals/
អត្ថបទចម្លងពេញលេញនៃវិធានការរដ្ឋនេះ
អាចរកបាននៅទំព័រ 36 នៃឯកសារណែនាំនេះ ។
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អនុុញ្ញាា�តឱ្្យសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ការជួួសជុុល សំំណង់់ និិងទំំនើ�ើបកម្មមទីីកន្លែ�ែង
នៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ សាលារៀ�ៀនកម្រិ�ិត K–12
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�
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សំណ�ើ លេខ 13 នឹងធ្វើឲ្យសាលា CALIFORNIA និងមហាវិទ្យាល័យកាន់តែមាន

សំណ�ើ លេខ 13 ជួសជុសឡ�ើងវិញរាល់សាលាដែលបានទទួលរងប៉ះពាល់ពីការឆេះ

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃអាគារសាលារ�ៀន California គឺមិនអាចទទួលយកបាន ។

សុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�សាលារៀ�ៀនក្នុុ�ងស្រុ�ុកគឺឺមានសារៈ�សំំខាន់់ជាងពេ�លណាៗទាំំងអស់់ ។

សុវត្ថិភាព និងប្រស�ើឡ�ើង ។

ទោះ�ះបីីជាការស្រា�វជ្រា�វបង្ហាា�ញថាសិិស្្សមានការសិិក្្សាកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរក្នុុ�ងថ្នាា�ក់់ដែ�លទំំនើ�ើប

និិងសុុវត្ថិិ�ភាព ក៏៏មានអាគារដែ�លខូូចខ្ទេ�េចខ្ទីី� គ្មាា�នសុុវត្ថិិ�ភាព និិងមិិនល្អអ ។ មនុុស្្សរាប់់ពាន់់
នាក់់ស្ថិិ�តក្នុុ�ងហានិិភ័័យពីីការឆេះ�ះព្រៃ�� និិងរញ្ជួួ�យដីី ។ ខ្លះះ�ទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានឆ្លលងដោ�យសារ

ធាតុសំណផ្សិតអាបស្តូសនិងវត្ថុធាតុដ�ើមគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទ�ៀត ។ ក្មេងៗនៅ California
សមនឹងទទួលបានភាពល្អប្រស�ើរ ។

សំណ�ើ លេខ 13 សាលារ�ៀនទូទាំងរដ្ឋដ៏រឹងមាំបំផុតដែលបានពីការលក់សញ្ញាប័ណ្ណ
ច្រើ��ើនបំំផុុត ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ត ធ្វើ�ើ�អោ�យអាគារសាលារៀ�ៀននៅ� California

កាន់់តែ�ល្អអប្រ�សើ�ើរ កាន់់តែ�មានសុុវត្ថិិ�ភាព និិងកាន់់តែ�អំំណោ�យផលដល់់ការសិិក្្សា ។ វា
ជាជំំហានចាំំបាច់់មួួយឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�មុុខដើ�ើម្្បីីការពារ និិងអប់់រំំកូូនៗរបស់់យើ�ើង ។

យោ�ងតាមវិិទ្្យាស្ថាា�នគោ�លនយោ�បាយសាធារណៈៈ នៃ�រដ្ឋឋ California 70%

នៃ�សាលារៀ�ៀនជាង 10,000 របស់់រដ្ឋឋ និិង 300,000 ថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន មានអាយុុកាលជាង

25 ឆ្នាំំ�� ។ 10% មានអាយុុកាលយ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់ 70 ឆ្នាំំ�� ។ សាលារៀ�ៀន
ទូូទាំំងរដ្ឋឋត្រូ�ូវបានគេ�គ្រោ��ងថវិិកាជាង 10O ពាន់់លានដុុល្លាា�រនៅ�ទសវត្្សបន្ទាា�ប់់

ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញតាមស្តតង់់ដារសុុខភាព សុុវត្ថិិ�ភាព និិងកម្មមវិិធីីសិិក្្សា ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែការចំំណាយ

សម្ភារៈសិក្សាក្នុងសិស្សម្នាក់នៅរដ្ឋ California មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីឆ្នាំ

2006 មក ។

សំំណើ�ើ លេ�ខ 13 ការជួួសជុុល និិងកែ�លម្អអសាលាសាធារណៈៈរបស់់រដ្ឋឋ

CALIFORNIA ។ សាលាជាច្រើ��ើនរងការប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារលក្ខខខណ្ឌឌ
អសុុវត្ថិិ�ភាពមួួយចំំនួួនដូូចជា បរិិយាកាល និិងគុុណភាពទឹឹកមិិនល្អអ និិង

ការចម្លលងរោ�គពីីផ្្សិិតនិិងអាបស្តូូ�ស ។ សំំណើ�ើ លេ�ខ 13 ផ្តតល់់មូូលនិិធីីដើ�ើម្្បីីជួួសជុុលអា
គារទ្រុ�ុឌទ្រោ��ម ជំំនួួសប្រ�ព័័ន្ធធទឹឹកចាស់់ ដោ�យទឹឹកផឹឹកស្អាា�ត និិងយកសម្ភាា�រៈ�ដែ�លអាបង្កក
គ្រោះថ្នាក់ចេញពីថ្នាក់រ�ៀនចាស់ៗ ។

សំណ�ើ លេខ 13 ដាក់បន្ថែមវិធានការសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗដល់សាលា ។

ផ្តល់ឲ្យសាលានូវធនធានដែលចាំបាច់ ដ�ើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់សិស្សដែលរាប់
បញ្ចូូ�លទាំំងការបង្កាា�រអគ្គីី�ភ័័យ និិងអំំពើ�ើហិិង្្សា ។ សំំណើ�ើ លេ�ខ 13 ផ្តតល់់
ឧបករណ៍៍បន្លឺឺ�សម្លេ�េងពេ�លមានផ្សែ�ែ�ង និិងអគ្គីី�ភ័័យ បង្កើ�ើ�នសុុវត្ថិិ�ភាពរូូបវន្តត

និិងការរញ្ជួួ�យដីីដែ�លហួួសពេ�លកំំណត់់ ។ នឹឹងបន្តតអភិិវឌ្្ឍទៅ�ដល់់សាលាមត្តេ�េយ្្យ
អ្ននកប្រឹ�ឹក្្សា និិងសាលាគលានុុប្្បដ្ឋាា�កផ្នែ�ែកថែ�ទាំំសុុខភាព និិងសុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តត ។

ព្រៃ រញ្ជួយដី និងគ្រោះមហន្តរាយដទៃទ�ៀត ។ ក្នុងភាពអាសន្ន ប្រតិបត្ដិការប្រកបដោយ
សំំណើ�ើ លេ�ខ 13 ផ្តតល់់នូូវជំំនួួយចាំំបាច់់និិងបន្ទាា�ន់់រួួមទាំំងសំំភារៈ�បណ្តោះ�ះ��អាសន្នននិិងម៉ាា�
ស៊ីី�នភ្លើ�ើ�ងដល់់សាលារៀ�ៀនដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យការឆេះ�ះព្រៃ��និិងគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ
ផ្សេងទ�ៀត ។

សំំណើ�ើ លេ�ខ 13 ការអប់់រំំជំំនាញបច្ចេ�េកទេ�សសម្រា�ប់់ការទ្រ�ទ្រ�ង់់ដល់់ទាហានជើ�ើងចា

ស់់ ។ សំំណើ�ើ លេ�ខ 13 អនុុញ្ញាា�តឲ្្យសាលាក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងមហាវិិទ្្យាល័័យក្នុុ�ងសហគមន៍៍
អាចពង្រី�ីកគុុណភាពការអប់់រំំជំំនាញផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�សដល់់ប្រ�ជាជនរដ្ឋឋ California
រាប់់បញ្ចូូ�លទាំំង ទាហានជើ�ើងចាស់់ ដែ�លបានបម្រើ��ើប្រ�ទេ�សរបស់់យើ�ើង
ត្រៀ��ៀមសម្រា�ប់់ការងារជំំនាញខ្ពពស់់ និិងប្រា�ក់់ខែ�ខ្ពពស់់ក្នុុ�ង
សេដ្ឋកិច្ចសម័យទំន�ើប ។

សំំណើ�ើ លេ�ខ 13 ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យទីីតាំំងមូូលដ្ឋាា�នលើ�ើរាល់់គម្រោ��ងទាំំងអស់់ ។ ផ្តតល់់មូូល
និិធិិដល់់សាលាក្នុុ�ងតំំបន់់ដើ�ើម្្បីីអភិិវឌ្្ឍគម្រោ��ង ដែ�លជាកន្លែ�ែងសហគមន៍៍ក្នុុ�ងតំំបន់់ និិង
អ្នកបង់ពន្ធអាចបញ្ចេញមតិក្នុងការសម្រេចចិត្តថាត�ើមូលនិធិគួរតែប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េច
ដ�ើម្បីជាអាទិភាពក្នុងការពង្រឹងសាលារ�ៀននៅតាមតំបន់ ។

សំណ�ើ លេខ 13 មានវិធានការតឹងរឹងច្រើនចំពោះគណនេយ្យភាពអ្នកបង់ពន្ធ ។

ទំនួលខុសត្រូវសារព�ើពន្ធ សំណ�ើ លេខ 13 រឹតបន្តឹងការចំណាយផ្នែករដ្ឋបាល ដ�ើម្បី

ឲ្យប្រាកដថាមូលនិធិត្រូវបានចំណាយដោយផ្ទាល់ល�ើសាលា មិនមែនការិយាធិបតេយ្យ

របស់់រដ្ឋាា�ភិិបាលទេ� ។ វាតម្រូ�ូវឲ្្យមានសវនកម្មមឯករាជ្្យតឹឹងរឹឹងនិិងបើ�ើកសវនាការជាសាធា
រណៈៈ ។

សំំណើ�ើ លេ�ខ 13 មានជំំនួួយឧបត្ថថម្ភភពីីការរួួបរួួម ។ វាត្រូ�ូវបានដាក់់លើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តដោ�យ
សមាជិិករដ្ឋឋសភាគាគច្រើ��ើនដែ�លមានចំំនួួនច្រើ��ើនលើ�ើសលប់់ ។ វាក៏៏ត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�ផងដែ�រ
ដោ�យក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្្យ គិិលានុុបដ្ឋាា�យិិកា អ្ននកពន្លលត់់អគ្គិិ�ភ័័យ និិងអតីីតយោ�ធិិន ។

វិវិទ្យាសាស្រ្តគឺច្បាស់លាស់—សុវត្ថិភាព អាគារសាលាដែលមានគុណភាពខ្ពស់បង្កើន
ការសិក្សា ។ ហ�ើយសិស្សនៅរដ្ឋ California មិនអាចទន្ទឹងរង់ចាំយូរបានទេ ។
សម្រាប់សុវត្ថិភាពក្មេងៗ និងអនាគតរបស់យ�ើងក្នុងរដ្ឋទាំងមូល
សូមចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត គាំទ្រសំណ�ើ លេខ 13 ។

BRIAN RICE, ប្រធាន

អ្នកជំនាញពន្លត់អគ្គីភ័យប្រចាំរដ្ឋ California

E. TOBY BOYD, ប្រធាន

សមាគមគ្រូបង្រៀនប្រចាំរដ្ឋ California

PAMELA KAHN, ប្រធាន

សមាគមគិលានុបដ្ឋាយិកាសាលា California

 មតិិផ្ទុុ�យចំំពោះ�ះទឡ្ហីី�ករណ៍៍គាំំទ្រ�សំំណើ�ើលេ�ខ 13
ម្ចាស់ផ្ទះ អ្នកជួល និងអ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់ត្រូវប្រយ័ត្នល�ើការតម្លើងពន្ធ!

អ្នកជាប់ពន្ធនឹងស្ថិតនៅល�ើពាក់កណ្តាលក្នុងការស្វែងរកប្រាក់កម្ចីនិងបំណុល!

ដោយមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងសំណ�ើលេខ 13 ក្នុងឆ្នាំនេះ គឺថាមានកម្រិតជិតទ្វេដង

ការខ្ចី 15 ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ និងជួសជុលសាលាមិនសមទេ

នៅ�ពេ�លដែ�លកម្រ�ងសាលាធ្វើ�ើ�ការខ្ចីី�លុុយ ពំំណុុលនោះ�ះគឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់វិិញ ទាំំងស្រុ�ុង

អ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះ គឺ 80% នៃចំណាយការប្រាក់ប៉ាន់ស្មាន

ផ្ទាា�ល់់តាមរយៈៈវិិក្កកយបត្រ�ពន្ធធអចលនទ្រ�ព្្យ ឬតាមរយៈៈថ្លៃ�ៃជួួលនិិងថ្លៃ�ៃដើ�ើមផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត ។

ផ្ទុយទៅវិញ សូមចំណាយលុយដែលយ�ើងមានដោយផ្ទាល់សម្រាប់ថ្នាក់រ�ៀន

ដែ�លកម្រ�ងសាលាក្នុុ�ងស្រុ�ុកអាចធ្វើ�ើ�ការខ្ចីី�បាន ។

ដោ�យពន្ធធអចលនទ្រ�ព្្យ! តើ�ើអ្ននកណាត្រូ�ូវបង់់ពន្ធធអចលនទ្រ�ព្្យ? យើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាា� បង់់
មិិនដូូចច្្បាប់់ដើ�ើម សំំណើ�ើលេ�ខ 13 ចាប់់ពីីឆ្នាំំ�� 1978 ។ សំំណើ�ើលេ�ខ 13

នេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្្យអ្ននកបង់់ពន្ធធទាំំងអស់់ស្ថិិ�តក្នុុ�ងហានិិភ័័យខ្ពពស់់ ។

ខណៈដែល California មានគម្រោងថវិកាល�ើស 22 ពាន់លានដុល្លារ ។
មានន័យថាពួកយ�ើងប្រាកដជានៅតម្លៃ 27 ពាន់លានដុល្លារតែម្តង ។
ដ�ើម្បីកំណត់ការធ្លាក់ចុះនៃពិន្ទុ និងអត្រាបោះបង់ការសិក្សា ។

មិនធានាល�ើសម្រាមនោះទេ!

កុំឲ្យមានអាទិភាពខុស និងការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ Sacramento ធ្វើឲ្យរដ្ឋ
California ជំពាក់បំណុលកាន់តែជ្រៅ ហ�ើយនាំឲ្យមានពន្ធក្នុងស្រុកខ្ពស់ ។

សំណួរមិនស្ថិតល�ើថាត�ើយ�ើងត្រូវថែរក្សាអាគារសិក្សាឲ្យបានល្អយ៉ាងណានោះទេ តែវា

បោះឆ្នោតជំទាស់ល�ើសំណ�ើលេខ 13!

ស្ថិិ�តលើ�ើថាតើ�ើត្រូ�ូវចំំណាយប្រា�ក់់យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច ថាតើ�ើការសន្្យាពីីមុុនត្រូ�ូវបានរក្្សាទុុ
កឬទេ� ។ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបានអនុុម័័តរួួចហើ�ើយ 9 ពាន់់លានដុុល្លាា�រ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� 2016

ដើ�ើម្្បីីសាងសង់់ និិងជួួសជុុលសាលារៀ�ៀន ។ បច្ចុុ�ប្្បន្ននពួួកគេ�ប្រា�ប់់យើ�ើងថាពួួកគេ�មិិនដែ�ល
បានជួួសជុុលទុុយោ�ទឹឹកដែ�លខូូច និិងយកអាបស្តូូ�សចេ�ញពីីបន្ទទប់់រៀ�ៀន? ម៉េ�េចបានជា

រថផ្លូវល�្បឿនល�ឿនទទួលបានមូលនិធិពេញលេញ ប៉ុន្តែសាលារ�ៀនបែរជាអត់?

16 | ទឡ្ហីី�ករណ៍៍
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JON COUPAL ប្រធាន
សមាគមអ្ននកបង់់ពន្ធធ Howard Jarvis
LARRY SAND, គ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តន៍

ទឡ្ហីី�ករណ៍៍ដែ�លមានក្នុុ�ងទំំព័័រនេះ�ះមតិិរបស់់អ្ននកនិិពន្ធធ ហើ�ើយមិិនទាន់់មានការពិិនិិត្្យសុុក្រិ�ិតភាពពីីភ្នាា�ក់់ងារផ្លូូ�វការនៅ�ឡើ�ើយទេ� ។

អនុុញ្ញាា�តឱ្្យសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់ការជួួសជុុល សំំណង់់ និិងទំំនើ�ើបកម្មមទីីកន្លែ�ែង
នៅ�សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ សាលារៀ�ៀនកម្រិ�ិត K–12
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ។ លក្ខខន្តិិ�កៈៈនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�

សំំណើ�ើ

13

 ទឡ្ហីី�ករណ៍៍ជំំទាស់់សំំណើ�ើលេ�ខ 13
សំណ�ើលេខ 13 ឆ្នាំនេះ គឺក្លែងក្លាយ!
កុំច្រឡំដោយចំណងជ�ើងបោកបញ្ឆោតនៃវិធានការចំណាយនេះថាជា “សំណ�ើ
លេខ 13 ។” មិនដូចទៅនឹងការការពារអ្នកបង់ពន្ធដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ 1978

សំណ�ើលេខ 13 សម្រាប់ឆ្នាំនេះ ផ្ទុយទៅវិញ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកបង់ពន្ធជាប់អន្ទាក់ 27
ពាន់លានដុល្លារ ។

គណិតវិទ្យាផ្នែកកាតឥណទានដោយអ្នកនយោបាយ SACRAMENTO

13

បានគេប្រើប្រាស់ទៅល�ើការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់ ។ លុយទាំងនេះនឹងប្រើប្រាស់ល�ើគម្រោង
សាងសង់ខ្ជះខ្ជាយដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់តែមនុស្សមួយក្រុម ។
កម្រងសាលាក្នុងស្រុកនឹងមានបំណុលកាន់តែច្រើន
ការផ្តល់់សំណ�ើកំបាំងនេះ នឹងជំរុញឲ្យកម្រងសាលាក្នុងតំបន់កាន់តែមានបំណុលក�ើន
ឡ�ើងជាង 60% ។ បំណុលសាលាក្នុងតំបន់ត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញជាមួយ

អត្រាពន្ធអចលនទ្រព្យខ្ពស់ ។ ពួកយ�ើងបានចំណាយប្រាក់សម្រាប់ការខ្ចីពីមុន

អ្នកនយោបាយគ្រោងខ្ចី 15 ពាន់លានដុល្លារពី Wall Street បន្ទាប់មកឲ្យ

ហ�ើយបញ្ហាមិនដែលបានគេដោះស្រាយនោះទេ ។

ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមនោះ នឹងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យសង ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវិក្កយបត្រ

មានតែវិមានរដ្ឋសភា តែមួយគត់ដែលអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តឧបត្ថម្ភធនដល់ក្រុមហ៊ុន

អ្នកបង់ពន្ធសងត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងការប្រាក់សរុប 80% ទ�ៀត ។ 12

27 ពាន់លានដុល្លារ ។

គណៈអភិបាល និងផ្នែកច្បាប់មិនបានចាត់ទុកសាលារ�ៀនជាអាទិភាពទេ
ផ្ទុយទៅវិញ ការចំណាយ 21 ពាន់លានដុល្លារជាងរបស់រដ្ឋ ក្នុងការកែលម្អសាលារ�ៀន
និងការផ្តល់ការអប់រំដែលមានគុណភាពសម្រាប់ក្មេងៗ គណៈអភិបាល និងផ្នែក

នីតិប្បញ្ញត្តិ កំពុងតែខ្ជះខ្ជាយលុយរបស់ពួកយ�ើងទៅល�ើគម្រោងសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួក

គេ ។ លុយដែលល�ើសគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យ�ើង — ទាំង
ការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់រ�ៀន និងសម្រាប់អាគារថ្មីៗ — ដោយគ្មានបំណុលថ្មី
ដែលកូនៗរបស់យ�ើងចាំបាច់សងសម្រាប់រយៈពេលបីទសវត្ស!
កម្រិតបំណុលខ្ពស់ នាំឲ្យពន្ធក�ើនកាន់តែខ្ពស់
ពួកយ�ើងបានឃ�ើញពីបញ្ហានេះពីមុន ពីអ្នកនយោបាយ Sacramento—

ដែលពួកគេចំណាយល�ើស ពួកគេបោះសញ្ញាប័ណ្ណ ហ�ើយតម្លើងពន្ធឡាន ពន្ធសាំង

និងពន្ធចំណូល ។ ការតំឡ�ើងពន្ធទាំងនោះ មិនដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ល�ើអ្វី
ដែលអ្នកនយោបាយទាំងនោះបាននិយាយឡ�ើយ—ក្រឡេកម�ើលទៅផ្លូវខូចខ្ទេចខ្ទី
ហ�ើយម�ើលទៅលុយរាប់លានដុល្លារដែលបានប្រើប្រាស់ទៅល�ើផ្លូវល�្បឿនល�ឿន!

រាប់ពាន់លានដូចបោះចោល មិនបានប្រើប្រាស់ទៅល�ើការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់រ�ៀនសោះ
ជាការខ្ជះខ្ជាយយ៉ាងធំធេងទៅល�ើការិយាធិបតេយ្យអប់រំ ខណៈដែលគ្មានមួយសេនត្រូវ

កិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្តល់ឲ្យតែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ មិនផ្តល់ឲ្យអ្នកដែលបានឆ្លើយតបមុន
អភិវឌ្ឍន៍ ខណៈដែល យ�ើងកំពុង កាត់ពន្ធទុកពីប៉ូលីសក្នុងតំបន់

និងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ ។ នោះគឺជាអ្វីដែលសំណ�ើអាចធ្វើបាន ។ អ្នកនយោបាយទាំ

ងនោះសង្ឃឹមថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹង ប៉ុន្តែពួកយ�ើងបានដឹងនិងចាប់បាននៅនឹង
មុខ ។

ពួកយ�ើងអាចធ្វើបានល្អជាងនេះសម្រាប់កូន និងចៅរបស់យ�ើង
សាលារ�ៀនរដ្ឋ California ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេជានិច្ចនៅក្នុងប្រទេស ។

ជាជាងការបោះលុយ 27 ពាន់លានដុល្លារចោលទៅល�ើគម្រោងសាងសង់សាលា
រ�ៀន រដ្ឋចាំបាច់មានដំណោះស្រាយដែលល្អ និងមានរយៈពេលយូរអង្វែង ដ�ើម្បី
ទទួលបានស្តង់ដារខ្ពស់ក្នុងការអាន សរសេរ និងគណិតវិទ្យា ។ វិធានការដែល
ចំណាយថវិកាច្រើននេះមិនបានជួយការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់ឲ្យមានភាពល្អប្រស�ើរ
ឬជួយកូនៗរបស់យ�ើងឲ្យរីកចម្រើននោះទេ ។

បោះឆ្នោតជំទាស់ល�ើសំណ�ើក្លែងក្លាយ លេខ 13 ។
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា BRIAN JONES
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JON COUPAL ប្រធាន
សមាគមអ្ននកបង់់ពន្ធធ Howard Jarvis
LARRY SAND, គ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តន៍

 មតិិផ្ទុុ�យចំំពោះ�ះទឡ្ហីី�ករណ៍៍ជំំទាស់់សំំណើ�ើលេ�ខ 13
កុំជ�ឿការវាយប្រហារមិនពិត ។
សំណ�ើលេខ 13 នឹងជួយជួសជុល និងកែលម្អសាលារ�ៀនសាធារណៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ

California ដែលគ្មានសុវត្ថិភាព ចាស់ ហ�ើយត្រូវការជួសជុល ។ វាត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាង
ពេញទំហឹងដោយគ្រូ នាយកសាលា អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ គ្រូពេទ្យនិងគិលានុបដ្ឋាយិកា
ហ�ើយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋ អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នក
ឯករាជ្យដូចគ្នា ។

សំណ�ើលេខ 13 ធ្វើឲ្យអាគារសាលាក្នុងស្រុកកាន់តែរឹងមាំ និងល្អ ។ ដកអាបស្តូស
ផ្សិតពុល និងវត្ថុធាតុដ�ើមដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចេញពីថ្នាក់រ�ៀនចាស់ៗ ។

យកបំពង់ចាស់ៗចេញ ដ�ើម្បីឲ្យក្មេងៗមានសុវត្ថិភាពក្នុងការផឹកទឹក ។ បន្ថែមកន្លែងថែ

ទាំសម្ភារៈបរិក្ខារសាលារ�ៀន ។ ធ្វើឲ្យសាលាកាន់តែមានសុវត្ថិភាពពីការឆេះព្រៃ រញ្ជួយដី
និងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗ ។ ការសិក្សាបង្ហាញថា អាគារសាលារ�ៀនដែលមានសុវត្ថិភាព
ធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្សកាន់តែល្អ ។

សំណ�ើលេខ 13 ក៏ធានាដែរថា រាល់ការចំណាយត្រូវមានគណនេយ្យភាព សវនកម្ម

និងតម្លាភាពចំពោះអ្នកបង់ពន្ធរដ្ឋ ។ វាចាំបាច់ត្រូវមានការកំណត់ល�ើការចំណាយផ្នែក
រដ្ឋបាល មិនឲ្យល�ើសពី 5% ត្រូវឲ្យប្រាកដថាមានមូលនិធិកាន់តែច្រើនដែលត្រូវវិនិ
យោគទៅល�ើសាលារ�ៀនជាងពេលណាៗទាំងអស់ ។
កុំយកសម្តីរបស់ពួកយ�ើងជាធំ ។ ស្តាប់អ្នកជំនាញ:

អ្នកជំនាញពន្លត់អគ្គីភ័យប្រចាំរដ្ឋ California លោកប្រធាន Brian Rice និយាយថា:

“សំណ�ើលេខ 13 និងមានមូលនិធីកាន់តែប្រស�ើរ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យសាលារ�ៀនកាន់តែមានសុ
វត្ថិភាព ។ សាលាកាន់តែមានសុវត្ថិភាព ធ្វើឲ្យសហគមន៍កាន់តែមានសុវត្ថិភាព ។ នោះ
ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពសាធារណៈគាំទ្រសំណ�ើ លេខ 13 ។”
លោកបណ្ឌិត Peter Bretan ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យរដ្ឋ California
ដែលជាមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេនៅរដ្ឋ California និយាយថា:

“សិស្សសមនឹងទទួលបានសាលាដែលល្អ ជាមួយនឹងទឹកស្អាត ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ
និងពេទ្យប្រចាំសាលា ។ អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពនៅរដ្ឋ California
គាំទ្រសំណ�ើលេខ13 ។”
សមាគមសាលាធុរកិច្ចនៃរដ្ឋ California នាយកប្រតិបត្តិ Molly McGee Hewitt

និយាយថា: “សញ្ញាប័ណ្ណសាលា បានបង្ហាញថាជាវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត
និងជាទំនួលខុសត្រូវសារព�ើពន្ធ ដល់មូលនិធិជួសជុលអាគារសាលាចាស់ៗ ។ គាំទ្រ
សំណ�ើលេខ 13!”

CELIA JAFFE, ប្រធាន

សមាគមគ្រូបង្រៀននិងមាតាបិតាសិស្សនៃយរដ្ឋ California

DR. LINDA KAMINSKI, ប្រធាន
សមាគមរដ្ឋបាលសាលារដ្ឋ California
PAMELA KAHN, ប្រធាន
សមាគមគិលានុបដ្ឋាយិកាសាលា California

ទឡ្ហីី�ករណ៍៍ដែ�លមានក្នុុ�ងទំំព័័រនេះ�ះមតិិរបស់់អ្ននកនិិពន្ធធ ហើ�ើយមិិនទាន់់មានការពិិនិិត្្យសុុក្រិ�ិតភាពពីីភ្នាា�ក់់ងារផ្លូូ�វការនៅ�ឡើ�ើយទេ� ។

ទឡ្ហីី�ករណ៍៍
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ទិិដ្ឋឋភាពទូូទៅ�នៃ�បំំណុុលសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណរដ្ឋឋ
ផ្នែកនេះពិពណ៌នាអំពីបំណុលសញ្ញាប័ណ្នរដ្ឋ ។ វាក៏
ពិភាក្សាផងដែរអំពីវិធីដែលសញ្ញាប័ណ្ណវាស់់វែងបំណុល
ល�ើសន្លឹកឆ្នោត (សំណ�ើលេខ13) ប�ើសិនជាមានការអនុ
ម័តពីអ្នកបោះឆ្នោត នឹងមានការប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋរាល់
ចំណាយថ្លៃដ�ើមក្នុងការសងបំណុលទៅវិញ ។

សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណរដ្ឋឋ និិងថ្លៃ�ៃដើ�ើម
ត�ើសញ្ញាប័ណ្ណជាអ្វី? សញ្ញាប័ណ្ណគឺជាមធ្យោបាយមួយ
ដែលរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនធ្វើការខ្ចីលុយ ។ រដ្ឋាភិបាល
ប្រើ��ើប្រា�ស់់សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណជាចម្្បងដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់ទៅ�
លើ�ើផែ�នការ ការសាងសង់់ និិងការជួួសជុុលគម្រោ��ងហេ�
ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធ ដូូចជាស្ពាា�ន ទំំនប់់ ពន្ធធធនាគារឧទ្្យាន
សាលារៀ�ៀន និិងអាគារការិិយាល័័យនានា ។ រដ្ឋឋលក់់សញ្ញាា�
ប័័ណ្ណណទៅ�ឲ្្យវិិនិិយោ�គិិនដើ�ើម្្បីីទទូូលបានមូូលនិិធិិ “ជាមុុន”
សម្រា�ប់់គម្រោ��ងទាំំងនេះ�ះ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកទូូទាត់់ទៅ�វិិនិិយោ�
គិិនវិិញជាមួួយការប្រា�ក់់ក្នុុ�ងរយៈៈនោះ�ះ ។
ហេតុអ្វីសញ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានគេប្រើប្រាស់?
មូលហេតុចំបងនៃការចេញសញ្ញាប័ណ្ណគ
 ឹដោយសារ
តែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាធម្មតាផ្តល់សេវាកម្មរយៈពេល
ជាច្រើនឆ្នាំ ។ ដូច្នេះហ�ើយ វាជាហេតុផលមួយសមរម្យ
សម្រាប់ប្រជាជន ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត
ដ�ើម្បីជួយធ្វើការទូទាត់ល�ើគម្រោង ។ ជាមួយគ្នាផងដែរ
ការចំណាយដ៏ធំនៃគម្រោងទាំងនេះអាចមានផលពិបាក
ក្នុងការទូទាត់ទាំងអស់វិញ ក្នុងពេលតែមួយ ។
ត�ើប្រភេទសំខាន់ៗនៃសញ្ញាប័ណ្ណមានអ្វីខ្លះ? ប្រភេទ
សំខាន់នៃសញ្ញាប័ណ្ណៗមានពីរដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់
ដោយរដ្ឋក្នុងនោះគឺ សញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទូទៅ
និងសញ្ញាប័ណ្ណចំណូល ។ មានភាពខុសគ្នាមួយរវាង
សញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទូទៅ និងសញ្ញាប័ណ្ណចំណូល
នោះគឺវិធីនៃការទូទាត់ ។ ចំពោះសញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទូ
ទៅរដ្ឋសងទូទាត់ដោយប្រើមូលនិធិទូទៅ (គណនីប្រតិ
បត្តិការសំខាន់របស់រដ្ឋ ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអប់រំ
ពន្ធធានាគារ ការថែទាំសុខភាព និងសេវាកម្មផ្សេងៗ) ។
មូលនិធិទូទៅត្រូវបានទ្រទ្រង់ជាចម្បងពីពន្ធល�ើចំណូល
និងចំណូលពន្ធពីការលក់ ។ រដ្ឋទូទាត់សញ្ញាប័ណ្ណ
ចំណូលពីមូលនិធិទូទៅ ប៉ុន្តែក៏រួមចំណែកពីផ្នែកផ្សេងៗ
ដូចជា កម្រៃដែលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់គម្រោងមូល
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រៀ�ៀបចំំដោ�យអ្ននកវិិភាគផ្នែ�ែកច្្បាប់់

និធ(ិ ដូចជាការលក់សំបុត្រឆ្លងកាត់ស្ពាន) ។ មាន
ភាពខុសគ្នាមួយទ�ៀតរវាងសញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទូ
ទៅ និងសញ្ញាប័ណ្ណចំណូល នោះគឺវិធីនៃការអនុម័ត ។
សញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទូទៅ
ចេញដោយរដ្ឋដែលអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោត ខណៈ
ដែលសញ្ញាប័ណ្ណចំណូលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នក
បោះ ឆ្នោតឡ�ើយ ។

ត�ើអ្វីជាថ្លៃដ�ើមនៃហិរញ្ញប្បទានសញ្ញាប័ណ្ណ? បន្ទាប់ពីបាន
ធ្វើការលក់សញ្ញាប័ណ្ណ រដ្ឋត្រូវធ្វើការទូទាត់យ៉ាងទ�ៀង
ទាត់ ជាទូទៅជាងពីរទសវត្សបន្ទាប់ រហូតដល់សញ្ញាប័ណ្ណត្
រូវបានគេទូទាត់អស់ ។ (នេះគឺមានភាពស្រដ�ៀងទៅនឹងគ្រូ
សារធ្វើការបង់រំលោះ ។) រដ្ឋធ្វើការទូទាត់
បន្ថែមខ្លះទ�ៀតសម្រាប់គម្រោងដែលខ្លួនផ្តល់មូលនិធិតាមរ
យៈសញ្ញាប័ណ្ណ ជាជាងគម្រោងដែលផ្តល់មូលនិធិមុន
ដោយសារតែការប្រាក់ ។ ចំនួនចំណាយបន្ថែម អាស្រ័យ
ជាចម្បងទៅល�ើអត្រាការប្រាក់ និងរយៈពេលដែលសញ្ញា
ប័ណ្ណត្រូវធ្វើការទូទាត់ត្រឡប់ទៅវិញ ។

ការចំំណាយរបស់់រដ្ឋឋទៅ�លើ�ើសញ្ញាាប័
� ណ្ណ
័ ណ
ចំនួនបំណុលនៃមូលនិធិទូទៅ ។ រដ្ឋមានប្រហែល 80
ពាន់លានដុល្លារនៃមូលនិធិទូទៅ-ទ្រទ្រង់
សញ្ញាប័ណ្ណដែលជួយក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ដ�ើម
និងការប្រាក់ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ ។ បន្ថែមពីនេះ អ្នកបោះឆ្នោត
និងអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានធ្វើការអនុម័តប្រហែល
42 ពាន់លានដុល្លារ នៃមូលនិធិទូទៅ-ទ្រទ្រង់សញ្ញាប័ណ្ណ
ដែលមិនទាន់បានលក់នៅឡ�ើយ ។ ភាគច្រើននៃសញ្ញា
ប័ណ្ណទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងត្រូវបានលក់ចេញ
នាឆ្នាំខាងមុខ ដោយសារគម្រោងបន្ថែមមួយចំនួនត្រូវការ
មូលនិធិ ។ បច្ចុប្បន្ន ពួកយ�ើងប៉ាន់ស្មានថា រដ្ឋកំពុងធ្វើការ
ទូទាត់ត្រឡប់ល�ើសញ្ញាប័ណ្ណ 6 ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងមួយ
ឆ្នាំដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិទូទៅ ។
សំណ�ើល�ើសន្លឹកឆ្នោតនេះ ។ មានសញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ច
ទូទៅមួយក្នុងសន្លឹកឆ្នោតនេះ ។ សំណ�ើ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ
13 អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋខ្ចី 15 ពាន់លានដុល្លា រ

សម្រាប់ការធ្វើទំន�ើបកម្ម និងការសាងសង់សាលាមត្តេយ្យ
K–12 និងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ។

ការជះឥទ្ធិពលនៃការបោះឆ្នោតទៅល�ើការសងបំណុល ។
ពួកយ�ើងប៉ាន់ស្មានថាចំណាយសរុប(រាប់បញ្ជូលទាំងការ
ប្រាក់)ដ�ើម្បីសងល�ើសញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចទូទៅ វាស់វែង
ក្នុងសន្លឹកឆ្នោតនេះប្រហែលជា 26 ពាន់លានដុល្លារ ។
ចំនួនសរុបជាមធ្យមប្រហែលស្មើនឹង 740 លានដុល្លារ
ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល 35 ឆ្នាំបន្ទាប់ ដែលប្រមាណជា
13 ភាគរយច្រើនជាអ្វីដែលររដ្ឋចំណាយបច្ចុប្បន្នពីមូលនិធិ
ទូទៅ ទៅល�ើបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណ ។ ចំណាយពិតប្រាកដ
អាស្រ័យទៅល�ើព័ត៌មានលម្អិតនៃការលក់សញ្ញាប័ណ្ណ ។
ការជះឥទ្ធិពលនៃការបោះឆ្នោតនេះល�ើភាគហ៊ុននៃចំ
ណូលរដ្ឋដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីទូទាត់បំណុល ។
សូចនាករមួយនៃស្ថានភាពបំណុលរបស់រដ្ឋគឺជាចំណែកនៃ
ចំណូលមូលនិធិទូទៅប្រចាំឆ្នាំ ដែលត្រូវបានកំណត់ទុកដ�ើ
រូបទី 1

ត

ម្បីទូទាត់បំណុលសញ្ញាប័ណ្ណ ។ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាអត្រា
សេវាកម្មបំណុលរបស់រដ្ឋ (DSR) ។ ដោយសារចំណូល
ទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីទូទាត់បំណុល ដែលមិន
អាចប្រើប្រាស់ក្នុងការចំណាយទៅល�ើកម្មវិធីផ្សេងៗបានទេ
ដូចជាប្រតិបត្តិការមហាវិទ្យាល័យ ឬផ្នែកថែទាំសុខភាព ។
ដូចដែលបង្ហាញក្នុងរូបទី 1 DSR បច្ចុប្បន្នប្រហែល
4 ភាគរយ ។ ប�ើសិនអ្នកបោះឆ្នោតមិនបានអនុម័ត
ល�ើសញ្ញាប័ណ្ណដែលបានស្នើក្នុងសន្លឹកឆ្នោតនេះទេ
ពួកយ�ើងគ្រោងថា DSR របស់រដ្ឋត្រូវបានអនុម័តរួចហ�ើយ
សញ្ញាប័ណ្ណនឹងមានការរីកលូតលាស់ក្នុងរយៈពីរបីឆ្នាំ
បន្ទាប—
់ ខ្ពស់បំផុតប្រហែល 4.1 ភាគរយក្នុងឆ្នាំ 202021—ហ�ើយបន្ទាប់មកមានការថយចុះ ។ ប�ើសិនជាអ្នក
បោះឆ្នោតអនុម័តល�ើសញ្ញាប័ណ្ណកាតព្វកិច្ចក្នុងសន្លឹកឆ្នោត
នេះ ពួកយ�ើងគ្រោងថាវាអាចនឹងក�ើន DSR តិចជាងមួយកន្លះភាគរយ ប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងអ្វីដែលធ្លាប់មានកន្លង
មក ។ DSR នាពេលអនាគតរបស់រដ្ឋ គួរតែខ្ពស់ជាងដែល
បានបង្ហាញនៅក្នុងដ្យាក្រាម ប�ើសិនជារដ្ឋ
និងអ្នកបោះឆ្នោត អនុម័តទៅល�ើសញ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមនាពេល
អនាគត ។

បំណុលមូលនិធិទូទៅ-អត្រាសេវាកម្ម

ភាគរយនៃចំណូលមូលនិធិទូទៅ ដែលបានចំណាយទៅល�ើសេវាកម្មបំណុល
7%
6
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ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California

ច្បាប់បោះឆ្នោតបឋមដោយប�ើកចំហសម្រាប់ជ្រើសរ�ើសបេក្ខជនកំពូលៗពីររូបតម្
 រូវឱ្យបេក្ខជនទាំងអស់

ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ការិយាល័យដែលបានជ្រើសរ�ើសដោយអ្នកបោះឆ្នោត ចុះឈ្មោះនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតតែ
 មួយ ។
ដោយកាលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការិយាល័យគាំទ្រគណបក្សនយោបាយ ការិយាល័យដែលបានជ្រើសរ�ើស

ដោយអ្នកបោះឆ្នោតរួមមានការិយាល័យនីតិប្បញ្ញត្តិរដ្ឋ ការិយាល័យសភាសហរដ្ឋអាមេរិក និងការិយាល័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។
នៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមដោយប�ើកចំហ និងការបោះឆ្នោតសកល អ្នកអាចបោះឆ្នោតឱ្យបេក្ខជនណាមួយក៏បាន
ដោយមិនគិតព
 ីនិន្នាការនយោបាយគណបក្សដែលអ្នកបានបង្ហាញនៅក្នុងទ
 ម្រង់ចុះឈ្មោះបោ
 ះឆ្នោត ។ នៅក្នុង

ការបោះឆ្នោតបឋម បេក្ខជនពីររូបដែលទទួលបានសន្លឺកឆ្នោតច្រ
 ើនជាងគេ—ដោយមិនគិតព
 ីនិន្នាការនយោបាយ

គណបក្ស—នឹងបន្តទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសកល ។ ប្រសិនប�ើបេក្ខជនណាមួយទ
 ទួលបានសន្លឹកឆ្នោតច្រ
 ើនជាងគេ

(យ៉ាងហោចណាស់ 50 ភាគរយ +1) ការបោះឆ្នោតសកលនៅតែត្រូវដំណ�ើរការដដែល ។

ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប
 ឋមដោយប�ើកចំហរបស់រដ្ឋ California មិនអនុវត្តចំពោះបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់
ប្រធានាធិបតីស
 ហរដ្ឋអាមេរិក គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលប្រចាំស្រុក ឬការិយាល័យក្នុងតំបន់ទេ ។

បេក្ខជនដែលគ្មានឈ្មោះនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតស
 ម្រាប់ការិយាល័យដែលបានជ្រើសរ�ើសដោយអ្នកបោះឆ្នោត នៅតែ

អាចឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមបានដដែល ។ ប៉ុន្តែ បេក្ខជនដែលគ្មានឈ្មោះនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតអា
 ចបន្ត

ទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសកលបាន លុះត្រាតែបេក្ខជននោះជាប់លំដាប់ថ្នាក់ជា
 អ្នកទទួលបា
 នសំឡេងឆ្នោតច្រើនជាងគេ
ពីររូបនៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋម ។ ក្រៅពីនេះ គ្មានដំណ�ើរការតែងតាំងឯ
 ករាជ្យស
 ម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលទេ ។

ប្រធានផ្នែកណែនាំសាធារណៈគឺជាការិយាល័យមិនលំអ�ៀងទៅគណបក្សន
 យោបាយណាមួយឡ�ើយ ។ ប្រសិនប�ើ

បេក្ខជនឈរឈ្មោះស
 ម្រាប់ប្រធានផ្នែកណែនាំសាធារណៈទទួលបានការបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេ (យ៉ាងហោចណាស់

50 ភាគរយ +1) នៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋម បេក្ខជននោះនឹងត្រូវបានជ្រើសរ�ើស ហ�ើយការបោះឆ្នោតសកលនឹង

មិនដំណ�ើរការទេ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការិយាល័យមិនលំអ�ៀងទៅគណបក្សនយោបាយអាចរកបាននៅខាងក្រោមនេះ ។
ច្បាប់របស់រដ្ឋ California តម្រូវឱ្យបោះពុមព
្ព ័ត៌មានខា
 ងក្រោមនៅក្នុងឯ
 កសារណែនាំនេះ ។

ការិិយាល័័យគាំំទ្រ�គណបក្្សនយោ�បាយ/ដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�សដោ�យគណបក្្ស
គណបក្សន
 យោបាយនានាអាចអាចតែងតាំងបេ
 ក្ខជនជាផ្លូវការសម្រាប់ការិយាល័យគាំទ្រគណបក្សន
 យោបាយ/

ដែលបានជ្រើសរ�ើសដោយគណបក្សនៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមបាន ។ បេក្ខជនដែលបានតែងតាំងន
 ឹងតំណាងឱ្យ

គណបក្សនោះក្នុងនាមជាបេក្ខជនផ្លូវការរបស់គណបក្សនោះសម្រាប់ការិយាល័យជាក់លាក់នៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតសកល
ហ�ើយការបោះឆ្នោតនោះនឹងបង្ហាញឱ្យឃ�ើញពីការចាត់តាំងផ្លូវការ ។ អ្នកទទួលបានសំឡេងឆ្នោតច្រើនជាគេនៅក្នុង
ការបោះឆ្នោតបឋមនឹងបន្តទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសកល ។ គណបក្សនានាក៏ជ្រើសរ�ើសមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការ
កណ្ដាលប្រចាំស្រុកនៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមនេះផងដែរ ។

អ្នកបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមរបស់គណបក្សន
 យោបាយដែលគាត់បានបង្ហាញការគាំទ្រ
នៅពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែគណបក្សន
 យោបាយអាចនឹងអ
 នុញ្ញាតឱ្យអ្នកដែលបានបដិសេធមិន
បង្ហាញការគាំទ្រគណបក្សអា
 ចបោះឆ្នោតនៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមរបស់គ
 ណបក្សនោ
 ះបាន ។
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ការិិយាល័័យដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�សដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត
គណបក្សន
 យោបាយនានាមិនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឱ្យតែងតាំងបេ
 ក្ខជនសម្រាប់កា
 រិយាល័យដែលបានជ្រើសរ�ើស

ដោយអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមទេ ។ បេក្ខជនដែលបានតែងតាំងស
 ម្រាប់ការិយាល័យដែលបានជ្រើសរ�ើស
ដោយអ្នកបោ
 ះឆ្នោតនៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមគឺជាបេ
 ក្ខជនដែលជ្រើសរ�ើសដោយប្រជាជន និងមិនមែនជា
 បេក្ខជនផ្លូវការ
របស់គណបក្សណា
 មួយនៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតសកលនោះទេ ។ បេក្ខជនដែលតែងតាំងនៅក្នុងកា
 រិយាល័យដែលបាន

ជ្រើសរ�ើសដោយអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតែមានការគាំទ្រគណបក្សដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនគាំទ្រគ
 ណបក្ស
ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដែលបានបញ្ជាក់នៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត ប៉ុន្តែកា
 រចាត់តាំងការគាំទ្រគណបក្សត្រូវ
បានជ្រើសរ�ើសដោយបេក្ខជនតែប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយវានឹងត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ព័ត៌មានអ
 ្នកបោះឆ្នោតតែ
 ប៉ុណ្ណោះ ។

នេះមិនមានន័យថា បេក្ខជនត្រូវបានតែងតាំងឬ
 យល់ព្រមដោយគណបក្សដែលបានចាត់តាំង ឬថាមានទំនាក់ទំនង
រវាងគណបក្សន
 ិងបេក្ខជនទេ ហ�ើយបេក្ខជនដែលបានជ្រើសរ�ើសដោយអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជា

បេក្ខជនដែលបានតែងតាំងជា
 ផ្លូវការរបស់គណបក្សន
 យោបាយណាមួយឡ�ើយ ។ នៅក្នុងឯ
 កសារ ការណែនាំព័ត៌មាន
សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតតាមស្រុក គណបក្សនានាអាចចុះឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់ការិយាល័យដែលបានជ្រើសរ�ើស
ដោយអ្នកបោ
 ះឆ្នោត ដែលបានទទួលកា
 រគាំទ្រជាផ្លូវការនៅក្នុងគ
 ណបក្សនោះ ។

អ្នកបោះឆ្នោតទាំងឡាយអាចបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជននានាសម្រាប់ការិយាល័យដែលបានជ្រើសរ�ើសដោយអ្នកបោះឆ្នោត

ប្រសិនប�ព
ើ ួកគេបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលចាំបាច់ សម្រាប់បោះឆ្នោតឱ្យការិយាល័យនោះ ។ អ្នកដែលទទួលបាន
សំឡេងឆ្នោតច្រើនជាគេនៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមនឹងប
 ន្តទៅកាន់កា
 របោះឆ្នោតសកលសម្រាប់ការិយាល័យដែលបាន

ជ្រើសរ�ើសដោយអ្នកបោះឆ្នោត ទោះបីជាបេក្ខជនទាំងពីររូបបា
 នបញ្ជាកកា
់ រចាត់តាំងការគាំទ្រគណបក្សតែមួយក៏ដោយ ។
គ្មានគណបក្សណាមួយមាន
 សិទ្ធិដាក់បេក្ខជនដែលមានការចាត់តាំងការគាំទ្រគណបក្សរបស់ខ្លួនឱ្
 យបន្តទៅកាន់

ការបោះឆ្នោតសកលបានទេ ល�ើកលែងតែបេក្ខជននោះគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត
ច្រើនជាងគេពីររូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម ។

ការិិយាល័័យមិិនលំំអៀ�ៀងទៅ�គណបក្្សនយោ�បាយ
គណបក្សន
 យោបាយនានាមិនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឱ្យតែងតាំងបេ
 ក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការិយាល័យមិនលំអ�ៀង

ទៅគណបក្សន
 យោបាយនៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមទេ ហ�ើយបេក្ខជននៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមមិនមែនជា
 បេក្ខជន
ផ្លូវការរបស់គណបក្សណាមួយស
 ម្រាប់ការិយាល័យជាក់លាក់នៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតទូទៅនោះទេ ។ បេក្ខជនដែល
តែងតាំងសម្រាប់កា
 រិយាល័យមិនលំអ�ៀងទៅគណបក្សន
 យោបាយមិនអាចចាត់តាំងគណបក្សដែលគាត់គាំទ្រ

ឬមិនគាំទ្រនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតបា
 នទេ ។ អ្នកដែលទទួលបា
 នសំឡេងឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងកា
 របោះឆ្នោតបឋមនឹងបន្ត
ទៅកាន់ការបោះឆ្នោតទូទៅសម្រាប់ការិយាល័យមិនលំអ�ៀងទៅគណបក្សនយោបាយ ។

អ្ននកចូូលរួួមចំំណែ�កចម្្បងលើ�ើបេ�ក្ខខជនរដ្ឋឋ និិងសំំណើ�ើ

នៅពេលគណៈកម្មាធិការ (បុគ្គល ឬក្រុមអ្នកដែលទទួល ឬចំណាយប្រាក់ដ�ើម្បីមានឥទ្ធិពលទៅល�ើអ
 ្នកបោះឆ្នោតឱ្យគាំទ្រ
ឬជំទាស់នឹងបេក្ខជន ឬសំណ�ើ) គាំទ្រ ឬជំទាស់នឹងស
 ំណ�ើ ឬបេក្ខជន និងរៃអង្គាសយ៉ាងតិច 1 លានដុល្លារ

នោះគណៈកម្មាធិការត្រូវរាយការណ៍អ្នកចូលរួមចំណែកកំពូលទាំង10 របស់ខ្លួនទៅគណៈកម្មការអនុវត្តនយោបាយ
ដោយយុត្តិធម៌ រដ្ឋ California (FPPC) ។ គណៈកម្មាធិការត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីលំដាប់កំពូលទាំង 10
នៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយ ។

បញ្ជីទាំងនេះមាននៅល�ើគេហទំព័ររបស់ FPPC គឺ

http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html ។

កំពូល
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ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

ប្រសិនប�ើអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហ�ើយ អ្នកមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះម្ដងទ�ៀតឡ�ើយ ប្រសិនប�ើ អ្នកមិនបានប្ដូរឈ្មោះ
អាសយដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន អាសយដ្ឋានសំបុត្រ ឬប្រសិនប�ើអ្នកចង់ប្ដូរ ឬជ្រើសរ�ើសគណៈបក្សនយោបាយ ។

អ្នកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមអនឡាញតាម registertovote.ca.gov ទូរស័ព្ទមកលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតការណ៍សម្រាប់អ្នកបោះ

ឆ្នោត ឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋលេខាធិការតាមរយៈលេខ (800) 345-VOTE (8683) ដ�ើម្បីឱ្យគេផ្ញើទម្រង់ជូនអ្នក ។

ទម្រង់ចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានផ្ដល់ជូននៅការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ភាគច្រើន បណ្ណាល័យ ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង និងស្រុក
ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុក និងការិយាល័យរបស់រដ្ឋលេខាធិការនៃ រដ្ឋ California ។

ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ថ្ងៃ�ៃតែ�មួួយ

តើ�ើអ្ននកភ្លេ�េចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�� ឬធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពបញ្ជីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកឬ? គ្មាា�នបញ្ហាា!� ច្្បាប់់ថ្មីី� អនុុញ្ញាា�តឲ្្យអ្ននកទៅ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ
ឆ្នោ�ោ�ត ហើ�ើយបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបានដល់់ម៉ោ�ោ�ង 8:00 ល្ងាា�ច នៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត នៅ�ការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ឬនៅ�មណ្ឌឌល

ឬស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តណាមួួយក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ។ គេ�ហៅ�ដំំណើ�ើរការនេះ�ះថា ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ (CVR)
ហើ�ើយដែ�លគេ�និិយាយជាទូូទៅ�ថា ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ថ្ងៃ�ៃតែ�មួួយ ។ ខាងក្រោ��មនេះ�ះ គឺឺជារបៀ�ៀបដំំណើ�ើរការ ៖

1
2
3
4

ទៅ�កាន់់ការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ឬស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តមួួយនៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ដែ�លគេ�
អាចរកបាននៅ�ក្នុុ�ងឯកសារព័័ត៌៌មានណែ�នាំំអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ឬទៅ�មើ�ើល vote.ca.gov ។
បំពេញប័ណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ។

គូសសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក មណ្ឌលបោះឆ្នោត ឬស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត ។

ពេលដែលមន្រ្តីបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក ដំណ�ើរការការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក ហ�ើយសម្រេចថាអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួម អ្នកនឹង
ត្រូវបានគេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ហ�ើយសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានគេរាប់ ។

ដ�ើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ដោយមានលក្ខខណ្ឌ សូមចូលម�ើល vote.ca.gov ។
មណ្ឌលបោះឆ្នោតមានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលរស់នៅក្នុងស្រុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno,
Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, និង
Tuolumne ។ សូមចូលម�ើល voterschoice.sos.ca.gov ឬម�ើលទំព័រទី 28 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីច្បាប់ជម្រើសរបស់អ្នកបោះ
ឆ្នោត និងមណ្ឌលបោះឆ្នោត ។

ព័័ត៌៌មានឯកជនភាពនៃ� ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

កម្មវិធីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្ងាត់មានសុវត្ថិភាពតាមផ្ទះ (Safe at Home)៖ អ្នកបោះឆ្នោតណាម្នាក់ដែលប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាព
គំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត (ដូចជា ជនរងគ្រោះ និងអ្នកនៅរស់រាននៃអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការឈ្លបចាប់ ការបំពារបំពានផ្លូវភេទ

ការជួញដូរមនុស្ស ការរំលោភបំពានមនុស្សពេញវ័យ ជាមនុស្សធំ/អ្នកក្នុងបន្ទុក) អាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាអ្នកបោះឆ្នោតសម្ងាត់ប្រសិន
ប�ើប�ើពួកគេជាសមាជិកសកម្មនៃកម្មវិធីសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះ (Safe at Home) ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងកម្មវិធី Safe at

Home របស់រដ្ឋលេខាធិការ ទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ (877) 322-5227 ឬចូលម�ើល sos.ca.gov/registries/safe-home ។

ឯកជនភាពព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត ៖ ព័ត៌មានអំពីលិខិតបញ្ជាក់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយមន្រ្តីបោះឆ្នោត

ដ�ើម្បផ្ញ
ី ើជូនអ្នកនូវព័ត៌មានផ្លូវការអំពីដំណ�ើរការបោះឆ្នោត ដូចជាទីតាំងកន្លែងបោះឆ្នោតរបស់អ្នក ព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗ និងបេក្ខជន
ដែលនឹងមាននៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត ។ ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនូវព័ត៌មានចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់

និងជាបទល្មើសមជ្ឈិម ។ ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតអាចផ្ដល់ជូនបេក្ខជនសម្រាប់ការិយាល័យ គណៈកម្មាធិការដាក់សំណ�ើ ឬបុគ្គលផ្សេង
ទ�ៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោត គោលបំណងសិក្សា សារព័ត៌មាន នយោបាយ ឬរដ្ឋាភិបាល ដូចដែលកំណត់ដោយ រដ្ឋលេខាធិការ ។

ប័ណ្ណប�ើកបរ លេខសន្តិសុខសង្គម ឬហត្ថលេខារបស់អ្នកដូចមានបង្ហាញនៅល�ើប័ណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកបោ
 ះឆ្នោតរបស់អ្នក មិនអាចបង្ហាញ

សម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះឡ�ើយ ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត ឬចង់រាយការណ៍អំពី
ករណីសង្ស័យអំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងនេះមិនត្រឹមត្រូវ សូមទូរស័ព្ទមកលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតការណ៍សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត ឥតគិត
ថ្លៃរបស់រដ្ឋលេខាធិការតាមរយៈលេខ (800) 345-VOTE (8683) ។
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ពិិនិិត្្យមើ�ើលស្ថាា�នភាពអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកតាមអនឡាញ
ស្ថានភាពអ្នកបោះ
ឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ

សូមចូលម�ើលទំព័រស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ (My Voter Status)
របស់រដ្ឋលេខាធិការតាមគេហទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov

ដែលអ្នកអាចពិនិត្យម�ើលស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នក ស្វែងរកកន្លែងបោះឆ្នោត
ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នក ឬព័ត៌មានផ្សេងៗជាច្រើនទ�ៀត ។

សូមប្រើប្រាស់ ស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ (My Voter Status) ដ�ើម្បី ៖

•
•
•
•

ពិនិត្យម�ើលថា អ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ហ�ើយប�ើបានចុះរួចហ�ើយ ត�ើស្រុកណា
ពិនិត្យម�ើលចំណូលចិត្តបក្សនយោបាយរបស់អ្នក
ស្វែងរកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរបស់អ្នក

ស្វែងរកមណ្ឌលបោះឆ្នោត (សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលរស់នៅក្នុងស្រុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los

Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, និង Tuolumne)
•
•

ស្វែងរកការបោះឆ្នោតខាងមុខនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក

ទទួលបានឯកសារព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋរបស់អ្នក (VIG) តាមអ៊ីមែលនៅមុនដំណ�ើរការបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋនីមួយៗ (សូមម�ើលផ្នែក
ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការមិនជ្រ
 ើសរ�ើស VIG)

•
•

ស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក។

ពិនិត្យម�ើលស្ថានភាពសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍ ឬសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ្នក

ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នក អ្នកត្រូវបញ្ចូលនាមត្រកូល នាមខ្លួន ប័ណ្ណប�ើកបរ California
ឬលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក លេខសន្តិសង្គមបួន (4) ខ្ទង់ចុងក្រោយនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណ�ើតរបស់អ្នក ។
អ្នកអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ My Voter Status ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសមិនទទួល VIG រដ្ឋ ។ ទោះបីយ៉ាងណា ប្រសិនប�ើអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះ
ឈ្មោះផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក ធ្វើការស្នើសុំឯកសារនេះតាមប្រៃសណីយ៍ នោះ VIG រដ្ឋនឹងត្រូវផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក ។

ប្រសិនប�ើអ្នកមិនជ្រើសរ�ើស ឬមិនទទួល VIG រដ្ឋតាមប្រៃសណីយ៍ នោះព័ត៌មានអំពីបេក្ខជនទូទាំងរដ្ឋ និងសំណ�ើនឹងនៅតែមាននៅល�ើគេហទំព័រ

VIG (voterguide.sos.ca.gov) នៅមុនការបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋនីមួយៗ ។
សូមចូលទៅ voterstatus.sos.ca.gov ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើម ។

ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ជាមុុននៅ�អាយុុដប់់ប្រាំ�ំមួួយឆ្នាំំ�� ។
បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�អាយុុដប់់ប្រាំ�ំបីីឆ្នាំំ� ។

ការចុះឈ្មោះជាមុនតាមអនឡាញនៅពេលនេះមានសម្រាប់អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ អាយុ 16 និង 17 ឆ្នាំតាមគេហទំព័រ

registertovote.ca.gov ឬតាមទម្រង់ក្រដាសចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ។ យុវជន California ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមុននឹងមានការចុះ
ឈ្មោះរបស់ខ្លួនរួចជាស្រេចនៅពេលពួកគេមានអាយុ 18 ឆ្នាំ ។
ការចុះឈ្មោះជាមុនមាន 4 ដំណាក់កាលងាយៗ ៖
1.

សូមចូលម�ើល registertovote.ca.gov

3.

នឹងត្រូវចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកមានអាយុ 18 ឆ្នាំ

2.
4.

សូមចុចប៊ូតុង “Pre-register to Vote (ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមុន)”
សូមទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត!

តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ជាការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តជាមុុន?

ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុ 16 ឬ 17 ឆ្នាំ និងមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌជាអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ នោះអ្នកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមុនតាមរយៈ

registertovote.ca.gov ។

គ្រាន់តែបំពេញពាក្យសុំបោះឆ្នោតជាមុនតាមអនឡាញ ហ�ើយនៅថ្ងៃខួបកំណ�ើតទី 18 របស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។
23

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍អំំពីីគោ�លបំំណងរបស់់គណបក្្សនយោ�បាយ
 គណបក្្សសាធារណរដ្ឋឋ
គណបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ

California ប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅមានភាពសមរម្យសម្រាប់
California ។
ការដឹកនាំដែលបរាជ័យនៅក្នុងរដ្ឋ California បានធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពរស់នៅមានតលៃ

យ�ើងជ�ឿជាក់ថា ក្មេងគ្រប់រូប សមទទួលបានការអប់រំកម្រិតពិភពលោក ផ្តល់ដោយគ្រូបង្រៀនដែល

យ�ើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំថ្មី

យ�ើងជ�ឿជាក់ថាពលរដ្ឋ

ទាំងអស់គ្នាក្នុងរដ្ឋ

ខ្ពស់កប់ពពក ចំនួនអ្នកគ្មានផ្ទះជ្រកកោនកាន់តែច្រើន និងសាលារ�ៀនដែលបរាជ័យ ។

—ប្រកបដោយទស្សនវិស័យថ្មី—ដែលនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ

ដែលរដ្ឋរបស់យ�ើងកំពុងប្រឈម ។

យ�ើងផ្តោតទៅល�ើការចូលរួម ហ�ើយស្តាប់កង្វល់របស់គ្រប់សហគមន៍ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់រដ្ឋ

California ក្លាយជាការពិតសម្រាប់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ ។ ភាពទីទៃនៃរដ្ឋ California គឺជា
កម្លាំងដែលអាចឲ្យយ�ើងកសាងរដ្ឋមួយសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យបានរុងរ�ឿង ។
យ�ើងចង់ប្រែក្លាយរដ្ឋ

California ឲ្យទៅជាទឹកដីសម្បូរទៅដោយឱកាសការងារ —

មានប្រសិទ្ធិភាព និងមានប្រាក់ខែខ្ពស់ ។

យ�ើងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែង អាចធ្វើទៅបាន និងល្អិតល្អន់សម្រាប់
ការរីករាលដាលនៃភាពគ្មានទីលំនៅជ្រកកោនរបស់រដ្ឋ

California ។
California មានសិទ្ធិទទួលសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ

សង្កាត់របស់ពួកគេ និងទូទាំងរដ្ឋ ។

ទ្វាររបស់យ�ើងប�ើកចំហសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ហ�ើយយ�ើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តជួយស្វែង
រកដំណោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋ
នៃរដ្ឋ

California ដោយចូលរួមជាមួយគណបក្សសាធារណរដ្ឋ
California ។ សូមចុលទៅម�ើល www.CAGOP.org ដ�ើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម ។

ការងារល្អៗមានប្រាក់ខែច្រើន ហ�ើយមានលំនៅដ្ឋានជ្រកកោនក្នុងតម្លៃសមរម្យ ។ យ�ើងជ�ឿជាក់ថា
ការខំប្រឹងធ្វើការ គួរតែទទួលបានមកវិញនូវកំណ�ើននៃឱកាសការងារ ។

California
1001 K Street, 4th Floor
Sacramento, CA 95814
គណបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ

(916) 448-9496
អ៊ីមែល ៖ Info@cagop.org
វិបសាយថ៍ ៖ www.cagop.org

 គណបក្្សប្រ�ជាធិិបតេ�យ្្យ
អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ

California ប្តេជ្ញាចិត្តតស៊ូដ�ើម្បីក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការ

ដោយមិនថាអ្នកជានរណា ឬនរណាអ្នកស្រលាញ់ឡ�ើយ ។ យ�ើងជ�ឿជាក់ថា បុគ្គលគ្រប់រូបសមនឹង
ទទួលបានការងារមួយ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនគេ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។
ពលរដ្ឋ

California គួរមានសិទ្ធិទទួលបានផ្ទះមានសុវត្ថិភាព និងមានតម្លៃសមរម្យ

ហ�ើយការថែទាំសុខភាពសកល និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។ យ�ើងជ�ឿជាក់ល�ើចលនាពលករ

និងសិទ្ធិចរចារួមសម្រាប់កម្មករ ។ យ�ើងចង់ពង្រីកឱកាសអប់រំ និងការថែទាំកុមារសម្រាប់យុវជន ។
ផែនដីរបស់យ�ើងកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុ ។ យ�ើងត្រូវតែមានវិធានការឥឡូវនេះដ�ើម្បីធា
នាអនាគតរបស់យ�ើង ។ យ�ើងនឹងដឹកនាំការតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ និង

ដ�ើម្បីសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ។ គ្រប់គ្នាគួរមានសិទ្ធិដកដង្ហើមស្រូបខ្យល់បរិសុទ្ធ
ទទួលទានទឹកស្អាត ហ�ើយរីករាយនឹងធនធានធម្មជាតិរបស់យ�ើង ។

យ�ើងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងការការពារផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសជិត
ខាង របស់យ�ើង ។ យ�ើងជ�ឿជាក់ល�ើសមភាពពេញបរិបូណ៌រវាងស្រ្តី និងបុគ្គលភេទ

LGBTQ ។

គ្មាននរណាម្នាក់ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ការវាយដំ ឬការរ�ើសអ�ើង

ដោយសារជាតិសាសន៍ ភេទ ឬអត្តសញ្ញាណភេទ ការតម្រង់ផ្លូវភេទ ពិការភាពខាងរាងកាយ

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ឬសាសនា ហ�ើយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ គួររស់នៅដោយមានការភ័យខ្លាចដោយ
សារអំព�ើហិង្សាអាវុធ ។

អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ

California កំពុងតស៊ូទាមទារឲ្យមានអនាគតរីកចម្រើន

និងបញ្ចូលគ្នា ។ យ�ើងសូមអញ្ជើញអ្នកឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យ�ើង
ដ�ើម្បីបន្តកសាងអនាគតមួយ ដែលរដ្ឋ

California សមនឹងទទួលបាន ។

(916) 442-5707
វិបសាយថ៍ ៖ www.cadem.org
Facebook ៖ facebook.com/cadems
Twitter ៖ @CA_Dem

Rusty Hicks, ប្រធាន

California
1830 9th Street
Sacramento, CA 95811
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ

 គណបក្្សសេ�រីីនិិយម
អ្នកសេរីនិយម តំណាងឲ្យអ្វីម្យ៉ាង ពោលគឺ ៖ ការគោរព និង សេរីភាព

យ�ើងជ�ឿជាក់ល�ើសេរីភាព ។ អស់រយៈពេល

ឬការបង្ខំពីរដ្ឋាភិបាល ។ យ�ើងប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កម្លាំង ប៉ុន្តែបង្កើនសុភមង្គល

សមភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជម្រើសសាលារ�ៀន សិទ្ធិកាន់កំភ្លើង ការប្រកួតប្រជែងល�ើការដឹកជញ្ជូន

ការគោរពចំពោះជីវិត និងសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយគ្មានការរប្រើកម្លាំង
សុខដុមរមនា និងភាពរុងរ�ឿងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ។

យ�ើងជ�ឿជាក់ថា សង្គមដែលមានសន្តិភាព ភាពរុងរ�ឿង មានយុត្តិធម៌សង្គម

និងការអត់ឱនឲ្យគ្នា គឺជាសង្គមមួយ ដែលដោះស្រាយបញ្ហាដោយគ្មានប្រើកម្លាំងរដ្ឋាភិ

បាល ។ យ�ើងជ�ឿជាក់ថា ទុក្ខសោកសង្គម ដូចជាការថែទាំសុខភាពដែលមិនមានលក្ខណៈ
សម្រួល ភាពយុត្តិធម៌សង្គមមិនគ្រប់គ្រាន់ លំនៅដ្ឋានមិនគ្រប់គ្រាន់ អស្ថេរភាពសេដ្ឋកិច្ច

និងវិសមភាពពូជសាសន៍ បណ្តាល និងប្រព្រឹត្តដោយមន្រ្តី ដែលចង់បង្កើនអំណាចរបស់ពួកគេ
ជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហា ។

Honor “Mimi” Robson, ប្រធាន
គណបក្សសេរីនិយមនៃរដ្ឋ California
770 L Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814

24 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលបំណងរបស់គណបក្សនយោបាយ

46 ឆ្នាំ គណបក្សសេរីនិយម

ស្ថិតនៅមុខគេក្នុងការអប់រំ នៅពេលដែលមានបញ្ហាធំដូចជា នីត្យានុកូលកម្មគ្រឿងញ�ៀន

និងការបញ្ចប់ការដាក់ទោសអប្បបរមាដែលត្រូវតែមាន និងច្បាប់លុបចោលទ្រព្យសម្បត្តិ ។

យ�ើងប្រឆាំងនឹងសង្រ្គាមនៅបរទេស ហ�ើយចង់ដកកងទ័ពពីបរទេសមកប្រទេសកំណ�ើតវិញ ។
យ�ើងចង់បញ្ឈប់ការផ្តល់លុយ និងអំណាចទៅឲ្យក្រុមមនុស្សដដែលៗដែលបានបណ្តាល
ឲ្យមានបញ្ហា ដែលយ�ើងប្រឈមសព្វថ្ងៃ ។

ដល់ពេលវេលាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំនេះហ�ើយ ។ ប�ើសិនអ្នកធុញទ្រាន់នឹងការបោះចោលសន្លឹកឆ្នោត
របស់អ្នក សូមផ្ញើសារ

— បោះឆ្នោតឲ្យ អ្នកសេរីនិយម!

(916) 446-1776
អ៊ីម៉ែល ៖ office@ca.lp.org
វិបសាយថ៍ ៖ https://ca.lp.org

លំដាប់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះ ត្រូវបានគេកំណត់ដោយការចាប់ឆ្នោតព្រាវៗ ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅល�ើទំព័រនេះ

ផ្តល់ដោយគណបក្សនយោបាយនានា ហ�ើយមិនទាន់បានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវ ដោយទីភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយឡ�ើយ ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលបំណងរបស់គណបក្សនយោបាយ
 គណបក្្សឯករាជ្្យអាមេ�រិិកាំំង

គណបក្សឯករាជ្យអាមេរិកាំង គឺជាគណបក្សមួយ ដែលមានសេរីភាពតឹងរឹងនៅក្នុងប្រជាជាតិ

យ�ើងជ�ឿជាក់ល�ើការការពារអាយុជីវិតមនុស្សទាំងអស់ ទោះខ្សោយ គ្មានការការពារ

តែង ។ យ�ើងជ�ឿជាក់ថា រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាកិច្ចសន្យាដែលប្រទេសអាមេរិកមានជាមួយខ្លួនឯង ។

និងឧស្សាហកម្ម ហ�ើយប្រកាសសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រួរសា ដ�ើម្បីប្រៀនប្រដៅ

មួយ ស្ថិតក្រោមព្រះជាម្ចាស់ ។ យ�ើងជ�ឿជាក់ល�ើការប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងច្បាប់ដែលបានតាក់

ការប្រាសចាកដោយចេតនារបស់ខ្លួន បាននាំឲ្យមានការរំលោភល�ើវិសោធនកម្មទីដប់របស់យ�ើង

ដែលបានធានាសិទ្ធិចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមានដែនកំណត់—ដែលតម្រូវឲ្យមានការយកពន្ធយ៉ាង

សង្កត់សង្កិន ដោយជ�ៀសមិនរួច ។ ការអនុវត្តដ៏ស្មោះត្រង់របស់ខ្លួន នឹងធ្វើឲ្យរួចផុតពីបន្ទុកនោះ ។
ដោយរួចផុតពីការសង្កត់សង្កិតដែលគ្មានច្បាប់នៃការដឹកនាំដែលគាំទ្រនយោបាយកែទម្រង់ យ�ើង

ប្រហែលជាអាចប្រើប្រាស់ដោយអស់ពីចិត្ត និងដោយយុត្តិធម៌នូវថាមពល និងភាពវៃឆ្លាតរបស់យ�ើង
ដ�ើម្បីផ្តល់ទៅឲ្យខ្លួនយ�ើង និងក្រុមគ្រួសាររបស់យ�ើង ។ បន្ទាប់មកយ�ើងនឹងអាចបង្កើតសហគ្រាស
ដែលមានសេរីភាពពិតប្រាកដ និងដោយទទួលខុសត្រូវ ហ�ើយបញ្ជាក់ឡ�ើងវិញពីសិទ្ធិមនុស្សមូល
ដ្ឋានទៅដល់សហគ្រាសនោះ ។

California
476 Deodara Street
Vacaville, CA 95688-2637
គណបក្សឯករាជ្យអាមេរិកាំងនៃរដ្ឋ

ឬអស់កម្លាំងចិត្ត ។ គាំទ្រគ្រួសារជាកំពែងដ៏ចាំបាច់នៃសេរីភាព សេចក្តីករុណា ការទទួលខុសត្រូវ
ដាក់ពិន័យ និងអប់រំដល់កូនៗរបស់ពួកគេ ។

យ�ើងគាំទ្រទាំងស្រុងនូវវិសោធនកម្មទីពីរដែលស្រុះស្រួលគ្នា ធានាសិទ្ធិបុក្នុងការទទួល
បានការការពារខ្លួន គួបផ្សំជាមួយនឹងការការពារទូទៅដ៏រឹងមាំ ដែលជាការការពារមួយ

តម្រូវឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពជាតិ មិនមែនបំផ្លាញដោយសន្ធិសញ្ញានានាដែលធ្វេសប្រហែសនោះ
ទេ ។ យ�ើងប្រឆាំងនឹងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ ។

យ�ើងគាំទ្រគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ និងព្រំប្រទល់សុវត្ថិភាព ដោយអញ្ជើញអ្នកល្អបំផុតនៅ
ល�ើពិភពលោកមកចូលរួមជាមួយយ�ើងដោយសេរីភាព ។

(707) 359-4884
អ៊ីម៉ែល ៖ markyavelli@gmail.com
វិបសាយថ៍ ៖ www.aipca.org

 គណបក្្សសន្តិិ�ភាព និិងសេ�រីីភាព
គណបក្សសន្តិភាព និងសេរីភាព ជាគណបក្សវណ្ណៈកម្មករនៅក្នុងប្រទេស ដែលដឹកនាំដោយ

បរិស្ថានៈ

យ�ើង ជីវភាពរស់នៅរបស់យ�ើង និងផែនដីរបស់យ�ើងសម្រាប់ផលចំណេញរបស់ពួកមហាសេដ្ឋី

និងការធ្វើទណ្ឌកម្មក្នុងគុក ។

និងសម្រាប់ក្រុមអភិជន និងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ។ យ�ើងមិនគួរត្រូវបរិច្ចាគសុខភាពរបស់
ឡ�ើយ ។ យកពន្ធពីពួកអ្នកមាន ដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ បានមកពីកម្មករ ដ�ើម្បីយកទៅចំ
ណាយសម្រាប់តម្រូវការរបស់មនុស្ស ។
គោលបំណងរបស់យ�ើង ៖

យុត្តិធម៌សង្គម និងសមភាពៈ

•ការថែទាំសុខភាពសកលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ។

•ការអប់រំឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ចាប់ពីសាលាមត្តេយ្យដល់សាកលវិទ្យាល័យ ។
•សិទ្ធិអន្តោប្រវេសន៍ពេញលេញ គ្មានការនិរទេស ។ •បញ្ចប់ភាពគ្មានទីលំនៅជ្រកកោន
មានផ្ទះស្នាក់នៅទាំងអស់គ្នា ។ •ការងារ ឬប្រាក់ចំណូល សិទ្ធិការងារសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ។
•បញ្ចប់ការរ�ើសអ�ើងពូជសាសន៍, LGBTQ និងការសង្កត់សង្កិនរបស់ស្រ្តី
និងគ្រប់ទង្វើរ�ើសអ�ើងទាំងអស់ ។ •សេវាកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ជនពិការ ។
គណបក្សសន្តិភាព និងសេរីភាព

•ទាញការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុថយក្រោយវិញ ។ •ស្តារ និងការពារបរិស្ថាន ។
•លុបបំបាត់ចោលនូវទោសប្រហារជីវិត ។ •បញ្ឈប់ការរំលោភរបស់ប៉ូលីស

កំណែទម្រង់យុត្តិធម៌ៈ
សន្តិភាពៈ

•គ្មានសង្គ្រាមអាមេរិក ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬរដ្ឋប្រហារ ។ •គ្មានមូលដ្ឋាននៅបរទេស ។
•លុបចោលច្បាប់បោះឆ្នោត “កំពូលពីរ” នៃរដ្ឋ California ។

ប្រជាធិបតេយ្យៈ

•អនុវត្តការតំណាងជាលក្ខណៈសមាមាត្រ ។

ខណៈដែលមូលធននិយម យកទ្រព្យសម្បត្តិជាចម្បង យ�ើងនឹងបន្តទទួលរងពីសង្គ្រាម

អំព�ើឃោឃៅរបស់ប៉ូលីស ប្រាក់ឈ្នួលទាប កន្លែងការងារគ្មានសុវត្ថិភាព និងការបំពុលបរិស្ថាន ។
យ�ើងអប់រំដល់ក្រុមសង្គមនិយមៈ កម្មសិទ្ធិ និងការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ច

ដោយប្រជាជន ។ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម និងធនធានធម្មជាតិរបស់យ�ើង យ�ើងអាចរីក
ចម្រើនសម្រាប់ទង្វើល្អជាទូទៅ ។

ចុះឈ្មោះជាមួយគណបក្សសន្តិភាព និងសេរីភាព!

(510) 465-9414
អ៊ីម៉ែល ៖ info@peaceandfreedom.org
វិបសាយថ៍ ៖ www.peaceandfreedom.org

P.O. Box 24764
Oakland, CA 94623

 គណបក្្សបៃ�តង
បោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្ស បៃតង ដ�ើម្បីដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់បញ្ហាប្រ
ឈមធំៗបំផុតរបស់យ�ើង ចាប់ពីបញ្ហាវិសមភាពរហូតដល់បញ្ហាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ ។

សកម្មភាពរបស់គណបក្សបៃតង ស៊ីជាមួយនឹងគុណតម្លៃរបស់យ�ើង ពីព្រោះយ�ើងបដិសេធចំពោះ
ការចូលរួមវិភាគទានរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ។

វិធានការចំពោះវិបត្តិអាកាសធាតុ

• អនុវត្តនូវថាមពលកែច្នៃឡ�ើងវិញ 100% តាមរយៈកម្មវិធីប្រសិទ្ធិភាព និងថាមពលស្អាតដែល
ជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈ

ថ្មីស្តីពីបរិស្ថាន ។ មានសមាជិកមកពីគណបក្សបៃតងនៃរដ្ឋ

• ការផ្លាស់ប្តូរពីប្រេងផូស៊ីល មកប្រើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈប្រើថាមពលស្អាត
• ការស្តារទឹកក្រោមដី និងទីជម្រាល
• ការដាំដ�ើមឈ�ើឡ�ើងវិញ កសិកម្មជាលក្ខណៈស្តារឡ�ើងវិញ

ដំបូងរបស់គណបក្សបៃតង បាននាំឲ្យយ�ើងទទួលបានជោគជ័យជាច្រើន រាប់បញ្ចូលទាំង

• បញ្ចប់ការជិះជាន់ ផ្អែកល�ើ ជាតិសាសន៍ ភេទ អត្តសញ្ញាណភេទ ការតម្រង់ផ្លូវភេទ ពិការភាព

ពលនុយគ្លែអ៊ែរចុងក្រោយរបស់រដ្ឋ

• ការការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ ដោយមានសិទ្ធិស្នាក់អាស្រ័យមួយរយៈពេល

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ

2010 បេក្ខជនមកពីគណបក្សបៃតង បានអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀង
California
ជាង 350 នាក់ បានចូលបម្រើការចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1990 ។ ទស្សនវិស័យនិងភាពដឹកនាំ
នីត្យានុកូលកម្មគ្រឿងញ�ៀន ការបិទដំណ�ើរការរោងចក្រអគ្គិសនីដ�ើរដោយថាម
សាធារណៈ ។

California និងការដាក់ឲ្យដំណ�ើរការនូវប្រព័ន្ធធនាគារ

បោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សបៃតង មានន័យថា ៖
យុត្តិធម៌សេដ្ឋកិច្ច

• ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវភាព ការងារមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន សិទ្ធិកម្មករ
• ការថែទាំសុខភាពសកល ការអប់រំនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឥតគិតថ្លៃ

លំនៅដ្ឋានដែលអាចទ្រទ្រង់បាន សុវត្ថិភាពស�្បៀងអាហារសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ។

• កែទម្រង់សំណ�ើ 13 ឲ្យបិទបញ្ចប់នូវល្បិចកលក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ស្តារសាវាកម្មសាលារ�ៀន
និងសេវាកម្មសាធារណៈ

• យកពន្ធពីពួកអ្នកមាន

California
P.O. Box 485
San Francisco, CA 94104
គណបក្សបៃតងនៃរដ្ឋ

សិទ្ធិមនុស្ស

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច

និងមាគ៌ាទៅរកសញ្ជាតិ

• Black Lives Matter, គណនេយ្យភាពប៉ូលីស
• ការគ្រប់គ្រង/សុវត្ថិភាពអាវុធ
• លុបបំបាត់ចោលនូវទោសប្រហារជីវិត បញ្ចប់ការដាក់ពន្ធនាគារឯកជន
កាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ

កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត

• ការបោះឆ្នោតដែលផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋ ដ�ើម្បីលុបបំបាត់លុយពីក្រុមហ៊ុន
• ការតំណាងជាលក្ខណៈសមាមាត្រ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរ�ើសតាមឋានៈ
• លុបចោលនូវប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជម្រុះឲ្យសល់បេក្ខជនពីរនាក់
ចុះឈ្មោះ ហ�ើយបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សបៃតង។

(916) 448-3437
អ៊ីម៉ែល ៖ gpca@cagreens.org
វិបសាយថ៍ ៖ www.cagreens.org
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមៈ @cagreens

លំដាប់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះ ត្រូវបានគេកំណត់ដោយការចាប់ឆ្នោតព្រាវៗ ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅល�ើទំព័រនេះ

ផ្តល់ដោយគណបក្សនយោបាយនានា ហ�ើយមិនទាន់បានត្រួតពិនិត្យម�ើលភាពត្រឹមត្រូវ ដោយទីភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយឡ�ើយ ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលបំណងរបស់គណបក្សនយោបាយ  |
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ការណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តជាយោ�ធា
និងនៅបរទេសនៃរដ្ឋ California

ការចូលរួមបោះឆ្នោតកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋ California ដែលបម្រើក្នុងយោធា

ឬរស់នៅក្រៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ដំបូង អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោតជាយោធា ឬអ្នកនៅបរទេស
និងទទួលឯកសារបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ ទូរសារ ឬអ៊ីមែល ។

•

ចាប់ផ្ដើមដំបូង ។ មន្រ្តីបោះឆ្នោតស្រុករបស់រដ្ឋ California ចាប់ផ្ដើមបញ្ចូនសន្លឹកឆ្នោតទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតរយៈពេល

60 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ។ បំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឱ្យបានមុនតាមរយៈគេហទំព័រ registertovote.ca.gov
ដ�ើម្បីធានាថា អ្នកទទួលបានឯកសារបោះឆ្នោតទាន់ពេលវេលា ។

•

ដឹងអំពីជម្រើសរបស់អ្នក ។ នៅពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាអ្នកបោះឆ្នោតយោធា ឬនៅបរទេស អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសទទួលសន្លឹក
ឆ្នោតតាមការផ្ញើសំបុត្រ ទូរសារ ឬអ៊ីមែល ។ អ្នកអាចប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតដែលបានគូសរួចត្រឡប់ទៅមន្រ្តីបោះឆ្នោតស្រុករបស់

អ្នកវិញតាមរយៈការផ្ញើសំបុត្រ ឬនៅក្នុងស្ថានមួយចំនួន តាមទូរសារ ។ ប្រសិនប�ើអ្នកបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដ�ើម្បីប្រគល់សន្លឹក
ឆ្នោតត្រឡប់វិញតាមរយៈទូរសារ នោះអ្នកត្រូវ ទូសារទម្រង់សម្បថអ្នកបោះឆ្នោត (អាចទទួលបានពីមន្រ្តីបោះឆ្នោតស្រុករបស់
អ្នក) ដោយលះបង់សិទ្ធិចំពោះសន្លឹកឆ្នោតសម្ងាត់ ។

•

បន្តទំនាក់ទំនង ។ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោតជាយោធា ឬអ្នកនៅបរទេស អ្នកនឹងបន្តទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត
និងឯកសារបោះឆ្នោតពីមន្រ្តីបោះឆ្នោតស្រុករបស់អ្នកនៅមុនការបោះឆ្នោតនីមួយៗ ។ យ�ើងសូមល�ើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកធ្វើ

បច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ ប្រសិនប�ើចាំបាច់ ប៉ុន្តែ អ្នក ត្រូវ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡ�ើងវិញប្រសិនប�ើ
អ្នកប្ដូរអាសយដ្ឋាន ឈ្មោះ ឬការគាំទ្របក្សនយោបាយរបស់អ្នក ឬប្រសិនប�ើអ្នកមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកល
ទូទាំងរដ្ឋចំនួនបួនជាប់ៗគ្នា ។ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-

overseas-voters ដ�ើម្បីទទួលបានធនធានបោះឆ្នោតបន្ថែមដែលរ�ៀបចំជាពិសេសសម្រាប់អ្នក ។
កាលបរិិច្ឆេ�េទត្រូ�ូវចងចាំំ ៖
ថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោត ។

ថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬប្ដូររប�ៀបដែលអ្នកចង់ទទួលសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក ។
ថ្ងៃទី 3 ខែមីនា៖ ថ្ងៃបោះឆ្នោត ។ សន្លឹកឆ្នោតដែលបានផ្ញើត្រូវបិទតែមប្រៃសណីយ៍នៅ ឬមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត និង ទៅដល់ការិយាល័យ
បោះឆ្នោតស្រុករបស់អ្នកមិនហួសពី ថ្ងៃទី 6 ខែមីនា ។ សន្លឹកឆ្នោតដែផ្ញើតាមទូសារត្រូវបញ្ជូនទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតស្រុករបស់
អ្នកត្រឹមពេលបិទស
 ្ថានីយបោះឆ្នោត មិនហួសពីម�៉ោង 8:00 យប់ ម�៉ោងប៉ាស៊ីហ្វិក នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ។
សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមទំំនាក់់ទំំនង ៖
រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ California
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កម្មវិធីជំនួយការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ

(800) 345-VOTE (8683)

(800) 438-VOTE (8683)

www.sos.ca.gov/elections/voterregistration/military-overseas-voters/

www.fvap.gov

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបណ្ដោះ�ះ��អាសន្នន

ប្រសិនប�ើគ្មានឈ្មោះរបស់អ្នកនៅល�ើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅកន្លែងបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌល
បោះឆ្នោតរបស់អ្នកទេ នោះអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន ។

តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ជាសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបណ្ដោះ�ះ��អាសន្នន?

សន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នគឺជាសន្លឹកឆ្នោតទូទៅដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងស្រោមសំបុត្រពិសេស
នៅមុនពេលដាក់នៅក្នុងហិបឆ្នោត ។

តើ�ើនរណាបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបណ្ដោះ�ះ��អាសន្នន?

សន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នគឺជាសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះដោយអ្នកបោះឆ្នោតដែលជ�ឿថា ខ្លួនត្រូវបាន

ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះបីឈ្មោះរបស់គាត់មិនមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅកន្លែងបោះឆ្នោត ឬ
មណ្ឌលបោះឆ្នោតក៏ដោយ ។

អ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍អាចនឹងត្រូវបោះឆ្នោតដោយប្រើសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន ប្រសិនប�ើអ្នក

បោះឆ្នោតចង់បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែមិនបានទទួលសន្លឹកឆ្នោត
ឬមិនមានសន្លឹកឆ្នោត ជាប់ខ្លួន ។

តើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបណ្ដោះ�ះ��អាសន្ននរបស់់ខ្ញុំំ��នឹឹងត្រូ�ូវរាប់់ជាសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបានការដែ�រឬទេ�?
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបណ្ដោះ�ះ��អាសន្ននរបស់់អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវរាប់់បន្ទាា�ប់់ពីីមន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបានបញ្ជាា�ក់់ថា អ្ននកត្រូ�ូវបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះ
ឆ្នោ�ោ�តនៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុកនោះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកមិិនទាន់់បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនោះ�ះ ។

អ្នកអាចបោះសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននៅកន្លែងបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយនៅក្នុងស្រុកដែល

អ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែមានតែការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតដែលអ្នកមាន
 សិទ្ធិបោះឆ្នោត
ឱ្យប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវរាប់ ។

តើ�ើអ្ននកអាចពិិនិិត្្យស្ថាា�នភាពសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបណ្ដោះ�ះ��អាសន្ននរបស់់អ្ននកបានដោ�យ
រប�ៀបណា?
អ្នកអាចពិនិត្យស្ថានភាពសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ្នកបានតាមរយៈគេហទំព័រ
voterstatus.sos.ca.gov ។
ជម្រើសមួយទ�ៀត គ្រប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលបោះឆ្នោតដោយប្រើសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នមានសិទ្ធិសាកសួរ
មន្រ្តីបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុកីរបស់ខ្លួនថាត�ើ សន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានរាប់ដែរឬទេ ប�ើមិនបានរាប់
ត�ើដោយសារមូលហេតុអ្វី ។

សូមចូលម�ើលគេហទំព័រ sos.ca.gov/elections/ballot-status សម្រាប់បញ្ជីទំនាក់ទំនងប្រចាំ
ស្រុក និងព័ត៌មានអំពីរប�ៀបពិនិត្យម�ើលស្ថានភាពសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ្នក ។
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ច្្បាប់់ស្តីី�ពីីជម្រើ��ើសរបស់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត
អនាគតនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California
បើ�ើសិិនអ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa,

Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬ Tuolumne អ្ននកអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តក្នុុ�ងមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តណាមួួយ
ក៏៏បានក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ។ សូូមចូូលទៅ�មើ�ើល voterschoice.sos.ca.gov ។ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លចូូលរួួម នឹឹងមានបីី ជម្រើ��ើស
សម្រា�ប់់របៀ�ៀបបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ៖

បោះឆ្នោតតាមតាមប្រៃសណីយ៍ៈ អ្នកអាចផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍នូវសន្លឹកឆ្នោតដែលបានគូសហ�ើយ ពេលអ្នកបានទទួលវាភ្លាម ។
មិនតម្រូវឲ្យបិទតែមទេ ។

ហិបឆ្នោតៈ អ្នកអាចា់យកសន្លឹកឆ្នោតដែលបានគូសហ�ើយរបស់អ្នកទៅដាក់តាមហិបឆ្នោតក្នុងស្រុកណាមួយ ពេលអ្នកបានទទួលវាភ្លាម ។
មិនតម្រូវឲ្យបិទតែមទេ ។

មណ្ឌលបោះឆ្នោតៈ បណ្តាមណ្ឌលបោះឆ្នោត នឹងជំនួសស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត ។ អ្នកអាចបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងស្រុក
របស់អ្នក ។ មណ្ឌលបោះឆ្នោត នឹងប�ើកទ្វាររយៈពេលយ៉ាងតិច 11 ថ្ងៃ រហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត និងរាប់បញ្ចូលទាំងថ្ងៃបោះឆ្នោត ។
នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗ អ្នកអាចៈ

•

បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់

•

ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

•

ដាក់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកដែលបានគូសហ�ើយ

•

សុំដូរសន្លឹកឆ្នោត

•

បោះឆ្នោតដោយប្រើម៉ាស៊ីនសម្រួលការបោះឆ្នោត

•

សុំជំនួយ និងឯកសារបោះឆ្នោតជាពហុភាសា

ហេ�តុុអ្វីី�ធ្វើ�ើ�ការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ?

ច្បាប់ស្តីពីជម្រើសអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ California បានក្លាយជាច្បាប់ធរមានក្នុងឆ្នាំ 2016 ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតកាន់តែមានភាពងាយស្រួល
និងអាចទទួលបាន ។ អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសពីរប�ៀប ពេលវេលា និងទីកន្លែងអ្នកបោះឆ្នោត ។

តើ�ើខ្ញុំំ��បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ពេ�លណា?

អ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក នៅក្នុងសប្តាហ៍ផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ មុនការបោះឆ្នោត ។ បន្ទាប់ពីគូសសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកហ�ើយ អ្នក

អាចផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ត្រឡប់មកវិញ ឬដាក់នៅតាមហិបឆ្នោតតាមតំបន់ណាមួយ ឬនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោត ។ មណ្ឌលបោះឆ្នោត នឹងប�ើកទ្វារ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ រយៈពេលយ៉ាងតិច 11 ថ្ងៃ រហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត និងរាប់បញ្ចូលទាំងថ្ងៃបោះឆ្នោត ។

តើ�ើខ្ញុំំ�រកហិិបឆ្នោ�ោ�ត ឬមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ឯណា?

អ្នកអាចរកហិបឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោត ក្នុងស្រុករបស់អ្នក sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations ។

ចុះះ�បើ�ើខ្ញុំំ��មិិនទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់ខ្ញុំំ?�

សូមទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយក្នុងស្រុករបស់អ្នក ឬទូរស័ព្ទទៅមន្រ្តីបោះឆ្នោតក្នុងស្រុករបស់អ្នក ដ�ើម្បីស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតជំនួស ។

ចុះះ�បើ�ើខ្ញុំំ��មិិនស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្រុ�ុកដែ�លចូូលរួួម?

ប�ើសិនអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកដែលមិនកំពុងចូលរួមក្នុងច្បាប់ស្តីពីជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោត អ្នកនឹងបន្តធ្វើការបោះឆ្នោត តាមប្រៃសណីយ៍
ឬនៅកន្លែងបោះឆ្នោត ។ សូមទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់រដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ (800) 345-VOTE (8683)
28

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ។

របៀ�ៀបបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍
តើ�ើអ្ននកណាអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តតាមប្រៃ��សណីីយ៍?៍

អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�� អាចបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ ។ អ្ននកអាចស្នើ�ើ�សុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ប់់បោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ពីី

មន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក យ៉ាា�ងតិិច 7 ថ្ងៃ�ៃ មុុនការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ឬអ្ននកអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ជាអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍អចិិន្រ្តៃ��ៃ
យ៍៍ ហើ�ើយសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត នឹឹងត្រូ�ូវគេ�ផ្ញើ�ើ�ទៅ�អ្ននកតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� មុុនពេ�លការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តម្តតងៗ ។

បើ�ើសិិនអ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Madera, Mariposa, Napa,

Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬស្រុ�ុក Tuolumne សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ប់់បោះ�ះតាមប្រៃ��ស
ណីីយ៍៍ នឹឹងត្រូ�ូវគេ�ផ្ញើ�ើ�ទៅ�អ្ននកដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� ។ សូូមមើ�ើល voterschoice.sos.ca.gov ឬមើ�ើលទំំព័័រ 28 នៃ�ឯកសារណែ�នាំំនេះ�ះ
សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម ។

របៀ�ៀបទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ប់់បោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍

អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្នើ�ើ�សុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ប់់បោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ មិិនឲ្្យយូូរជាងថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�ៃទីី 25 ខែ�កុុម្ភៈៈ� ។ នេះ�ះគឺឺជារបៀ�ៀប៖
បំំពេ�ញពាក្្យសុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ នៅ�ក្នុុ�ង ឯកសារព័័ត៌៌មានណែ�នាំំអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ។

ឬ
ចូូលទៅ�កាន់់ vote.ca.gov ហើ�ើយបំំពេ�ញពាក្្យសុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍

របៀ�ៀបផ្ញើ�ើ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍របស់់អ្ននកមកវិិញ

បន្ទាា�ប់់ពីីធ្វើ�ើ�ការជ្រើ��ើសរើើ�សនៅ�លើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ប់់បោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍រួួចហើ�ើយ ចូូរដាក់់វាក្នុុ�ងស្រោ��មសំំបុុត្រ� ដែ�លការិិយាល័័យ

បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននកផ្តតល់់ឲ្្យ ហើ�ើយបិិតវាឲ្្យជិិត ។ ស៊ីី�ញ៉េ�េ លើ�ើស្រោ��មសំំបុុត្រ�ត្រ�ង់់កន្លែ�ែងដែ�លគេ�កំំណត់់ ។ អ្ននកមានជម្រើ��ើស
ច្រើ��ើនសម្រា�ប់់ផ្ញើ�ើ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកមកវិិញ ។

ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រា�កដថា សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកមកដល់់តាមកាលកំំណត់់ សូូមផ្ញើ�ើ�វាត្រ�ឡប់់មកវិិញ ៖
តាមប្រៃ��សណីីយ៍—
៍ ត្រូ�ូវតែ�មានត្រា�ប្រៃ��សណីីយ៍៍ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃ ឬមុុនថ្ងៃ�ៃ 3 មីីនា ហើ�ើយការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក
ទទួួលបាន មិិនឲ្្យហួួសពីីថ្ងៃ�ៃ 6 មីីនា ។ មិិនតម្រូ�ូវឲ្្យបិិទតែ�មទេ�!
ដោ�យផ្ទាា�ល់់ — ដាក់់នៅ�ការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តណាមួួយ ឬកន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តក្នុុ�ងរដ្ឋឋ
California ឬទីីតាំំងហិិបឆ្នោ�ោ�តណាមួួយ មុុនការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបិិទនៅ�ម៉ោ�ោ�ង 8:00 ល្ងាា�ច 3 មីីនា ។
ច្្បាប់់រដ្ឋឋ ផ្តតល់់សេ�រីីភាពដល់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តក្នុុ�ងការឲ្្យនរណាម្នាា�ក់់ ដែ�លពួួកគេ�ជ្រើ��ើសរើើ�ស ប្រ�គល់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ប់់បោះ�ះ

តាមប្រៃ��សណីីយ៍៍របស់់ពួួកគេ� ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ យើ�ើងសូូមណែ�នាំំឲ្្យលោ�កអ្ននកស៊ីី�ញ៉េ�េប្រ�គល់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តដែ�លបានគូូសហើ�ើយរបស់់
អ្ននក ទៅ�អ្ននកណាដែ�លអ្ននកទុុកចិិត្តតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ។ ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវប្រ�គល់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍របស់់អ្ននកឲ្្យសោះ�ះ

បើ�ើសិិនអ្ននកមិិនបានបិិទ ហើ�ើយស៊ីី�ញ៉េ�េនៅ�លើ�ើខ្ននងនៃ�ស្រោ��មសំំបុុត្រ� ដែ�លផ្ញើ�ើ�ត្រ�ឡប់់មកការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ។
បើ�ើទោះ�ះជាអ្ននកបានទទួួលសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ និិងស្រោ��មសំំបុុត្រ� អ្ននកនៅ�តែ�អាចបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដោ�យផ្ទាា�ល់់

នៅ�តាមស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត នៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ។ សូូមយកសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ទៅ�កាន់់ស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

ហើ�ើយប្រ�គល់់វាទៅ�ឲ្្យមន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ដើ�ើម្្បីីប្តូូ�រយកសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ប់់បោះ�ះនៅ�ស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ។ បើ�ើសិិនអ្ននកមិិនមានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�ត

បោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ និិងស្រោ��មសំំបុុត្រ� អ្ននកត្រូ�ូវបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ដោ�យប្រើ��ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបណ្តោះ�ះ��អាសន្នន ។ នេះ�ះដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រា�កដថាអ្ននកមិិន
ទាន់់បានបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តទេ� ។ (សូូមមើ�ើលទំំព័័រ 27 នៃ�ឯកសារណែ�នាំំនេះ�ះ សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបណ្តោះ�ះ��អាសន្នន ។)

សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តមានតែ�មដែ�លបានបង់់មុុន

‘អត់់តែ�ម អត់់បញ្ហាា’� —ស្រោ��មសំំបុុត្រ�ទាំំងអស់់សម្រា�ប់់ផ្ញើ�ើ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California ឥឡូូវនេះ�ះមាន

តែ�មដែ�លបានបង់់មុុន ដើ�ើម្្បីីធានាថា ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ហើ�ើយងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត
ទាំំងអស់់នៅ�រដ្ឋឋ California ។ បន្ទាា�ប់់ពីីអ្ននកបានបំំពេ�ញសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍របស់់អ្ននករួួចហើ�ើយ សូូមដាក់់វាក្នុុ�ងស្រោ��ម
សំំបុុត្រ�សម្រា�ប់់ផ្ញើ�ើ�ត្រ�ឡប់់មកវិិញ បិិទស្រោ��មសំំបុុត្រ� ហើ�ើយស៊ីី�ញ៉េ�េនៅ�លើ�ើបន្ទាា�ត់់ដែ�លគេ�កំំណត់់ ហើ�ើយដាក់់វាទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�អប់់សំំបុុត្រ� ។
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ជំំនួួយសម្រា�ប់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដែ�លមានពិិការភាព
រដ្ឋ California ប្តេជ្ញាឲ្យបានក្នុងការធានាអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នា អាចបោះសន្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេដោយសម្ងាត់

និងដោយឯករាជ្យ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីជំនួយអ្វីខ្លះ ដែលស្រុករបស់អ្នកផ្តល់ឲ្យដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានពិការភាព សូមឆែក

ម�ើលឯកសារព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោត ក្នុងស្រុករបស់អ្នក ឬទាក់ទងមកស្រុករបស់អ្នក ។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងប្រចាំស្រុក
មាននៅល�ើទំព័រ 35 នៃឯកសារណែនាំនេះ ។

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ឬមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

ប�ើសិនអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការគូសសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសមនុស្សរហូតដល់ទៅពីរនាក់ ដ�ើម្បីជួយអ្នក ។
បុគ្គលនេះ អាចជា ៖

•

និយោជករបស់អ្នក ឬនរណាម្នាក់ ដែលបម្រើការងារជាមួយ

•

មេដឹកនាំសហជីពរបស់អ្នក ឬនរណាម្នាក់ ដែលបម្រើការក្នុងសហជីពរបស់អ្នក

ការបោះឆ្នោតនៅគែមផ្លូវ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចតនៅជិតបំផុតជាប់នឹងកន្លែងបោះឆ្នោត ។ មន្ត្រីបោះឆ្នោត នឹងយកឲ្យអ្នក
នូវបញ្ជីឈ្មោះឲ្យស៊ីញ៉េ សន្លឹកឆ្នោត និងសម្ភារៈបោះឆ្នោតដទៃទ�ៀត ដែលអ្នកអាចត្រូវការ មិនថាអ្នកស្ថិតនៅគែមផ្លូវ

ឬក្នុងឡាននោះទេ ។ ទាក់ទងទៅការិយាលល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក ដ�ើម្បីឆែកម�ើលថាត�ើមានរ�ៀបចំការបោះឆ្នោត
នៅគែមផ្លូវ នៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬអត់ ។

គ្រប់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត និងមណ្ឌលបោះឆ្នោត តម្រូវឲ្យមានផ្លូវសម្រួលសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានពិការភាព
ហ�ើយនិងម៉ាស៊ីនសម្រួលការបោះឆ្នោត ។

មណ្ឌលបោះឆ្នោត មានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត ដែលរស់នៅក្នុងស្រុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado,

Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa
Clara និងស្រុក Tuolumne ។ សូមម�ើលទំព័រ 28 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីច្បាប់ស្តីពីជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
និងមណ្ឌលបោះឆ្នោត ។

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�តាមគេ�ហដ្ឋាា�ន

ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍សម្រួ�ួលពីីចម្ងាា�យ (RAVBM) ផ្តតល់់ឲ្្យនូូវជម្រើ��ើសសម្រួ�ួលសម្រា�ប់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដែ�លមានពិិ

ការភាព ឲ្្យទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តនៅ�គេ�ហដ្ឋាា�ន ហើ�ើយគូូសជ្រើ��ើសរើើ�សដោ�យឯករាជ្្យ និិងដោ�យសម្ងាា�ត់់ មុុនផ្ញើ�ើ�ត្រ�ឡប់់មកមន្រ្តី�ី�
បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តវិិញ ។ ទាក់់ទងមកមន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុកសម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម ។

ឯកសារព័័ត៌៌មានណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តជាទម្រ�ង់់អូូឌីីយ៉ូូ� និិងបោះ�ះពុុម្ពពធំំៗ

ឯកសារណែនាំនេះ មានជាទម្រង់អូឌីយ៉ូ និងបោះពុម្ពធំៗ ។ ឯកសារណែនាំនេះ ផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ជាភាសាអង់គ្លេស
ចិន ហ៊ីនឌី ជប៉ុន ខ្មែរ កូរ៉េ អេស្ប៉ាញ តាកាឡុក ថៃ និងវ�ៀតណាម ។
ដ�ើម្បីកុំម៉ង់ ៖
ទូរស័ព្ទមកលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតការណ៍សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត ឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ (800)

345-VOTE (8683)

សូមចូលទៅម�ើល vote.ca.gov
ទាញយកទម្រង់អូឌីយ៉ូ MP3 តាមអាសយដ្ឋាន voterguide.sos.ca.gov/en/audio
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សំំណួួរដែ�លគេ�សួួរញឹឹកញាប់់
តើ�ើគេ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ខ្ញុំំ��ដើ�ើម្្បីីបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តឬ?

ដ�ើម្បីមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California អ្នកត្រូវតែ ៖

•

មានសញ្ជាតិអាមេរិក និងជាពលរដ្ឋ California

•

មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡ�ើង គិតត្រឹមថ្ងៃបោះឆ្នោត

•

មិនកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររដ្ឋ ឬរដ្ឋសហព័ន្ធ ឬទទួលបានការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌមុន ដោយត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋ
និង

•

មិនត្រូវបានតុលាការរកឃ�ើញថាមានស្មារតីមិនគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបោះឆ្នោត ។

ដើ�ើម្្បីីពិិនិិត្្យមើ�ើលស្ថាា�នភាពចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��របស់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត សូូមចូូលទៅ�មើ�ើល voterstatus.sos.ca.gov ។

ចុះះ�បើ�ើខ្ញុំំ��ភ្លេ�េចទៅ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ឬធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��របស់់ខ្ញុំំ?�

គ្មាា�នបញ្ហាា!� ច្្បាប់់ថ្មីី� អនុុញ្ញាា�តឲ្្យអ្ននកទៅ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ហើ�ើយបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបានដល់់ម៉ោ�ោ�ង 8:00 ល្ងាា�ច នៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត នៅ�ការិិយាល័័យបោះ�ះ
ឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ឬនៅ�មណ្ឌឌល ឬស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តណាមួួយក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ។ គេ�ហៅ�ដំំណើ�ើរការនេះ�ះថា ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌ (CVR) ហើ�ើយដែ�លគេ�និិយាយជាទូូទៅ�ថា ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ថ្ងៃ�ៃតែ�មួួយ ។
ខាងក្រោមនេះ គឺជារប�ៀបដំណ�ើរការ ៖

1. ទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក មណ្ឌលបោះឆ្នោត ឬស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងស្រុករបស់អ្នក ដែលគេអាចរកបាន
នៅក្នុងឯកសារព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក ឬទៅម�ើល vote.ca.gov ។
2. បំពេញប័ណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ។
3. គូសសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក មណ្ឌលបោះឆ្នោត ឬស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត ។
4. ពេលដែលមន្រ្តីបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក ដំណ�ើរការការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក ហ�ើយសម្រេចថាអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួម អ្នកនឹងត្រូវបានគេចុះ
ឈ្មោះបោះឆ្នោត ហ�ើយសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានគេរាប់ ។

5. ពិនិត្យម�ើលថាត�ើសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវបានគេរាប់ ដោយចូលទៅម�ើល voterstatus.sos.ca.gov ។ ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុក
មានរយៈពេលដល់ទៅ 60 ថ្ងៃ ក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត ដ�ើម្បីផ្តល់ជូនព័ត៌មាននេះ ។

តើ�ើខ្ញុំំ�អាចស្វែ�ែងយល់់ពីីបេ�ក្ខខជន និិងសំំណើ�ើផ្សេ�េ�ងៗនៅ�កន្លែ�ែងណា?

សូមពិនិត្យម�ើលឯកសារព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រចាំមូលដ្ឋាន
និងវិធានការផ្សេងៗ ។ នៅទំព័រទី 10 នៃឯកសារណែនាំនេះ អ្នកនឹងឃ�ើញព័ត៌មានអំពីសំណ�ើពេញរដ្ឋ ។
កម្រិតចំណាយល�ើយុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់រដ្ឋ California មិនអនុវត្តទៅល�ើបេក្ខជនសម្រាប់អណត្តិសហព័ន្ធឡ�ើយ រាប់ទាំង ប្រធានាធិបតី
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក និងសភាតំណាងរាស្រ្តសហរដ្ឋអាមេរិក ។ បេក្ខជនតំណាងរាស្រ្តសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ អាចជាវកន្លែងសម្រាប់ចុះ
ផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បេក្ខជននៅក្នុងឯកសារព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុក ។ ប៉ុន្តែបេក្ខជនខ្លះ ជ្រើសរ�ើសមិនជាវកន្លែង
សម្រាប់ចុះផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនោះទេ ។
បេ�ក្ខខជនដែ�លឈរឈ្មោះ�ះ��សភា និិងព្រឹ�ឹទ្ធធសភារដ្ឋឋ អាចជាវកន្លែ�ែងសម្រា�ប់់ចុះះ�ផ្្សាយសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់បេ�ក្ខខជន ក្នុុ�ងឯកសារព័័ត៌៌មាន
ណែ�នាំំអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុកនានា បើ�ើសិិនពួួកគេ�យល់់ព្រ�មរក្្សាការចំំណាយសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�យុុទ្ធធនាការឲ្្យស្ថិិ�តក្រោ��មចំំនួួនកំំណត់់មួួយ ។
បេ�ក្ខខជនឈរឈ្មោះ�ះ��ព្រឹ�ឹទ្ធធសភារដ្ឋឋ មានខ្ទទង់់ចំំណាយមិិនលើ�ើសពីី 930,000 ដុុល្លាា�រ ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបឋម ។ បេ�ក្ខខជនឈរឈ្មោះ�ះ��សភារដ្ឋឋ
មានខ្ទទង់់ចំំណាយមិិនលើ�ើសពីី 620,000 ដុុល្លាា�រ នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបឋម ។
ដ�ើម្បីស្វែងរកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតី សូមចូលទៅម�ើលវិបសាយថ៍របស់រដ្ឋលេខាធិការដែលមានអាសយដ្ឋាន
vote.ca.gov ។
ដើ�ើម្្បីីស្វែ�ែងរកវិិភាគទានចូូលរួួមយុុទ្ធធនាការសម្រា�ប់់បេ�ក្ខខជនឈរឈ្មោះ�ះ��ប្រ�ចាំំមូូលដ្ឋាា�ន និិងរដ្ឋឋ សូូមចូូលទៅ�មើ�ើលវិិបសាយថ៍៍របស់់រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការ
ដែ�លមានអាសយដ្ឋាា�ន powersearch.sos.ca.gov ។
ដើ�ើម្្បីីស្វែ�ែងរកវិិភាគទានចូូលរួួមយុុទ្ធធនាការសម្រា�ប់់បេ�ក្ខខជនឈរឈ្មោះ�ះ��ជាប្រ�ធានាធិិបតីី និិងសភា សូូមចូូលទៅ�មើ�ើលវិិបសាយថ៍៍របស់់ គណៈៈកម្មមការ
រៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តសហព័័ន្ធធ ដែ�លមានអាសយដ្ឋាា�ន www.fec.gov ។

31

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់

ត

នៅល�ើវិបសាយថ៍របស់រដ្ឋលេខាធិការ អ្នកក៏អាច ៖

•

ស្វែងរកវិភាគទានចូលរួមយុទ្ធនាការ និងសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូល

•

ម�ើលឯកសារណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតនេះជាភាសាផ្សេងទ�ៀត

•

ឆែកម�ើលស្ថានភាពចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងព័ត៌មានអំពីការចុះឈ្មោះ

•

ស្វែងរកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរបស់អ្នក ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត

•

ស្នើសុំព័ត៌មានអំពីសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍

•

អានព័ត៌មានមានសារប្រយោជន៍ សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតល�ើកដំបូង

•

ម�ើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ក្រោយការបោះឆ្នោតបិទ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត

•

សិក្សាស្វែងយល់អំពីការកែលម្អល�ើការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យរំភ�ើបចិត្ត នៅក្នុងស្រុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno,
Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara និងស្រុក

Tuolumne

ត�ើខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅឯណា?

គ្រប់ស្រុក មានស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតច្រើនប�ើកដំណ�ើរនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ។ ស្រុកជាច្រើនក៏មានទីកន្លែងបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់
និិងកន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តមុុនកាលកំំណត់់ផងដែ�រ ។ ដើ�ើម្្បីីស្វែ�ែងរកជម្រើ��ើសនានាក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់អ្ននក សូូមចូូលទៅ�មើ�ើល
vote.ca.gov ឬឆែ�កឯកសារព័័ត៌៌មានណែ�នាំំអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ។
អ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទទៅលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត ឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋលេខាធិការ តាមលេខ
(800) 345-VOTE (8683) ។
អ្ននកក៏៏អាចសរសេ�រសារជាអក្្សរ Vote ផ្ញើ�ើ�ទៅ� GOVOTE (468683) ដើ�ើម្្បីីស្វែ�ែងរកទីីតាំំងនៃ�ស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក ។
បើ�ើសិិនអ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa,
Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬ Tuolumne អ្ននកអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តក្នុុ�ងមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តណាមួួយក៏៏បានក្នុុ�
ងស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ។ សូូមចូូលទៅ�មើ�ើល voterschoice.sos.ca.gov ឬមើ�ើលទំំព័័រ 28 នៃ�ឯកសារណែ�នាំំនេះ�ះ សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម ។

ត�ើខ្ញុំបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ដោយរប�ៀបណា?

អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះ អាចបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ ។ អ្នកត្រូវតែស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍ ពីការិយាល័យបោះឆ្នោត
ប្រចាំស្រុករបស់អ្នក យ៉ាងតិចរយៈពេល 7 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត ។ សូមម�ើលទំព័រ 35 សម្រាប់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ស្រុក
អ្នក ។ អ្នកក៏អាចចុះឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍អចិន្រ្តៃយ៍បានផងដែរ ហ�ើយសន្លឹកឆ្នោត នឹងត្រូវគេផ្ញើដោយស្វ័យប្រវត្តិមកឲ្យអ្នក
មុនការបោះឆ្នោតម្តងៗ ។
បើ�ើសិិនអ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange,
Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬស្រុ�ុក Tuolumne សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ប់់បោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ នឹឹងត្រូ�ូវគេ�ផ្ញើ�ើ�ទៅ�អ្ននកដោ�យស្វ័័�យ
ប្រ�វត្តិិ� ។ សូូមចូូលទៅ�មើ�ើល voterschoice.sos.ca.gov ឬមើ�ើលទំំព័័រ 28 នៃ�ឯកសារណែ�នាំំនេះ�ះ សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម ។

ត�ើតែមមានតម្លៃប៉ុន្មានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ?៍

គ្មានតែម គ្មានបញ្ហា! តែមសម្រាប់ស្រោមសំបុត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ ត្រូវបានស្រុកបង់មុនរួចហ�ើយ និងឥតគិតប្រាក់សម្រាប់
អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ California ។
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សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់

ត

ត�ើខ្ញុំអាចផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍ត្រឡប់ទៅវិញដោយរប�ៀបណា?

បន្ទាប់ពីធ្វើការជ្រើសរ�ើសនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់បោះតាមប្រៃសណីយ៍រួចហ�ើយ ចូរដាក់វាក្នុងស្រោមសំបុត្រ ដែលការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំ
ស្រុករបស់អ្នកផ្តល់ឲ្យ ហ�ើយបិតវាឲ្យជិត ។ ស៊ីញ៉េល�ើស្រោមសំបុត្រត្រង់កន្លែងដែលគេកំណត់ ។ អ្នកមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់ផ្ញើសន្លឹកឆ្នោត
របស់អ្នកមកវិញ ។
ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកមកដល់តាមកាលកំណត់ សូមផ្ញើវាត្រឡប់មកវិញ ៖

•

តាមប្រៃសណីយ៍—ត្រូវតែមានត្រាប្រៃសណីយ៍ត្រឹមថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃ 3 មីនា ហ�ើយការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នកទទួលបាន
មិនឲ្យហួសពីថ្ងៃ 6 មីនា ។ មិនតម្រូវឲ្យបិទតែមទេ!

•

ដោយផ្ទាល់ —ដាក់នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក មណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយ ឬកន្លែងបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California
ឬទីតាំងហិបឆ្នោតណាមួយ មុនការបោះឆ្នោតបិទនៅម�៉ោង 8:00 ល្ងាច ថ្ងៃ 3 មីនា ។

•

ច្បាប់រដ្ឋ ផ្តល់សេរីភាពដល់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការឲ្យនរណាម្នាក់ ដែលពួកគេជ្រើសរ�ើស ប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់បោះមប្រៃសណីយ៍របស់
ពួកគេ ។ ប៉ុន្តែ យ�ើងសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកស៊ីញ៉េប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតដែលបានគូសហ�ើយរបស់អ្នក ទៅអ្នកណាដែលអ្នកទុកចិត្តប៉ុណ្ណោះ ។
មិនត្រូវប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកឲ្យសោះ ប�ើសិនអ្នកមិនបានបិទ ហ�ើយស៊ីញ៉េនៅល�ើខ្នងនៃស្រោមសំបុត្រ ដែលផ្ញើ
ត្រឡប់មកការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នកក ។

បើ�ើសិិនខ្ញុំំ��ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ហើ�ើយ តើ�ើខ្ញុំំ��នៅ�តែ�អាចទៅ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដោ�យ
ផ្ទាា�ល់់បានទេ�?
បើ�ើទោះ�ះជាអ្ននកបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ហើ�ើយក៏៏ដោ�យ អ្ននកនៅ�តែ�អាចបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដោ�យផ្ទាា�ល់់ នៅ�តាមស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក
នៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ។ សូូមយកសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ទៅ�កាន់់ស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ហើ�ើយប្រ�គល់់វាទៅ�ឲ្្យមន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ដើ�ើម្្បីីប្តូូ�រយក
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តសម្រា�ប់់បោះ�ះនៅ�ស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ។ បើ�ើសិិនអ្ននកមិិនមានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបោះ�ះតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ និិងស្រោ��មសំំបុុត្រ� អ្ននកត្រូ�ូវបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត
ដោ�យប្រើ��ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តបណ្តោះ�ះ��អាសន្នន ។ នេះ�ះដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រា�កដថាអ្ននកមិិនទាន់់បានបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តទេ� ។ (សូូមមើ�ើលទំំព័័រ 27 នៃ�ឯកសារណែ�នាំំនេះ�ះ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន ។)

ត�ើអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានពិការភាពអាចបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍បានទេ?

មន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុកទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានគេ�តម្រូ�ូវឲ្្យផ្តតល់់នូូវជម្រើ��ើសសម្រួ�ួលមួួយ ហៅ�ថា ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តតាមប្រៃ��សណីីយ៍៍សម្រួ�ួលពីី
ចម្ងាា�យ (RAVBM) ។ RAVBM អនុុញ្ញាា�តឲ្្យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដែ�លមានពិិការភាពអាចទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់ពួួកគេ� នៅ�គេ�ហដ្ឋាា�ន
ហើ�ើយគូូសដោ�យឯករាជ្្យ និិងសម្ងាា�ត់់ មុុនផ្ញើ�ើ�ត្រ�ឡប់់មកមន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តវិិញ ។ សូូមទាក់់ទងមកមន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក
ដើ�ើម្្បីីឆែ�កមើ�ើលថាតើ�ើជម្រើ��ើសនេះ�ះ មានផ្តតល់់ជូូនក៏៏អត់់នៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ។

ត�ើខ្ញុំដឹងថាស្រុកបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍របស់ខ្ញុំដោយរប�ៀបណា?
ពិិនិិត្្យមើ�ើលថាតើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបានគេ�រាប់់ ដោ�យចូូលទៅ�មើ�ើល voterstatus.sos.ca.gov ។ ការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុក
មានរយៈៈពេ�លដល់់ទៅ� 60 ថ្ងៃ�ៃ ក្រោ��យថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ជូូនព័័ត៌៌មាននេះ�ះ ។

ការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុកខ្លះះ� បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ស្នើ�ើ�សុំំ�កម្មមវិិធីីថ្មីី�របស់់រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការ ដើ�ើម្្បីីតាមដានមើ�ើលពីីសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននកដែ�លបោះ�ះតាម
ប្រៃ��សណីីយ៍៍ ។ សូូមចូូលទៅ�មើ�ើល vote.ca.gov ដើ�ើម្្បីីដឹឹងពីីរបៀ�ៀបតាមមើ�ើលសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ�តរបស់់អ្ននក ។

ត�ើខ្ញុំអាចសុំសម្រាកពីការងារដ�ើម្បីទៅបោះឆ្នោតបានទេ?

និិយោ�ជិិតទាំំងអស់់មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានពេ�លសម្រា�កមានប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត បើ�ើសិិនពួួកគេ�មិិនមានពេ�លវេេលាគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
នៅ�ក្រៅ��ម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�ការ ដើ�ើម្្បីីទៅ�ចូូលរួួមបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ។
គេ�អាចទុុកពេ�លវេេលាច្រើ��ើនតាមដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវការ ដើ�ើម្្បីីទៅ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�ទូូទាត់់ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លត្រឹ�ឹមតែ�ពីីរម៉ោ�ោ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ។ និិយោ�ជក
អាចតម្រូ�ូវឲ្្យនិិយោ�ជិិតជូូនដំំណឹឹងជាមុុនថាពួួកគេ�ត្រូ�ូវការម៉ោ�ោ�ងសម្រា�កបន្ថែ�ែមដើ�ើម្្បីីទៅ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ។ និិយោ�ជក
អាចតម្រូ�ូវឲ្្យប្រើ��ើម៉ោ�ោ�ងសម្រា�កនៅ�ដើ�ើម ឬក្រោ��យវេេនធ្វើ�ើ�ការរបស់់និិយោ�ជិិត ។
បើ�ើសិិនអ្ននកមានសំំណួួរ សូូមហៅ�ទៅ�លេ�ខទូូរស័័ព្ទទទាន់់ហេ�តុុការណ៍៍សម្រា�ប់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ឥតគិិតថ្លៃ�ៃរបស់់រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការ តាមលេ�ខ
(800) 345-VOTE (8683) ។
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សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់

ត

ត�ើខ្ញុំត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដ�ើម្បីបោះឆ្នោតឬ?

ករណីភាគច្រើន អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California មិនចាំបាច់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណមុនពេលពួកគេបោះឆ្នោតទេ ។
អ្នកអាចបង្ហាញទម្រង់មួយនៃអត្តសញ្ញាណ នៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត ប�ើសិនអ្នកទៅបោះឆ្នោតល�ើកដំបូង ក្រោយចុះឈ្មោះតាមប្រៃសណីយ៍
ឬតាមអនឡាញ ហ�ើយអ្នកមិនបានផ្តល់ឯកសារខាងក្រោម នៅល�ើពាក្យចុះឈ្មោះរបស់អ្នក ៖

•

ប័ណ្ណប�ើកបរចេញដោយរដ្ឋ ឬលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ

•

លេខបួនខ្ទង់ចុងក្រោយនៃប័ណ្ណរបបសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក

ខាងក្រោមនេះ គឺជាប្រភេទឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលគេទទួលយក យោងតាមច្បាប់រដ្ឋ និងរដ្ឋសហព័ន្ធ ៖

•

ប័ណ្ណប�ើកបរ ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចេញដោយរដ្ឋ

•

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិស្ស

•

លិខិតឆ្លងដែន

•

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្លឹបសុខភាព

•

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់បុគ្គលិក

•

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគម្រោងធានារ៉ាប់រង

•

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយោធា

•

កាតឥណទាន ឬកាតឥណពន្ធ

សម្រា�ប់់បញ្ជីី�ពេ�ញលេ�ញ សូូមមើ�ើល “តម្រូ�ូវការអត្តតសញ្ញាា�ណនៃ�ស្ថាា�នីីយ៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត” អាសយដ្ឋាា�ន sos.ca.gov/elections/hava-idstandards ។

ត�ើខ្ញុំអាចជួយអ្វីបាន?

ចូលរួមជា មន្រ្តីបោះឆ្នោត! ទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ ហ�ើយចូលរួមក្នុងតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុត និងតែមួយគត់នៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់យ�ើង
គឺការបោះឆ្នោត!
ដ�ើម្បីចូលបម្រើជាមន្រ្តីបោះឆ្នោត អ្នកត្រូវតែ ៖

•

មានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ឬជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ និងអចិន្រ្តៃយ៍ ឬ

•

ជាសិស្សវិទ្យាល័យដែលមានសិទ្ធិចូលរួម

មន្រ្តីបោះឆ្នោត ៖

•

រ�ៀបចំ និងបិទស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត

•

ជួយអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យយល់ពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ

•

ការពារសន្លឹកឆ្នោត និងសម្ភារៈបោះឆ្នោត

•

រកប្រាក់បន្ថែម (ចំនួនខុសគ្នាទៅតាមស្រុក)

•

ចូលរួមក្នុងសហគមន៍ ហ�ើយជួបជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេ

ដ�ើម្បីបម្រើជាមន្រ្តីបោះឆ្នោតចេញពីសិស្សវិទ្យាល័យ សិស្សត្រូវ ៖

•

មានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ឬពលរដ្ឋស្របច្បាប់ និងអចិន្រ្តៃយ៍

•

មានអាយុយ៉ាងតិច 16 ឆ្នាំ គិតត្រឹមថ្ងៃបោះឆ្នោត

•

ចូលរ�ៀនវិទ្យាល័យរដ្ឋ ឬឯកជន

•

មានពិន្ទុមធ្យមភាគទាបបំផុត 2.5

•

មានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្តាយ និងសាលារបស់ពួកគេ

•

ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីការក្លាា�យជាមន្រ្តី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត សូូមទាក់់ទងទៅ�ការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុករបស់់អ្ននក (សូូមមើ�ើល ទំំព័័រ 35
នៃ�ឯកសារណែ�នាំំនេះ�ះ) ទូូរស័័ព្ទទទៅ�លេ�ខរបស់់រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការនៃ�រដ្ឋឋ California ដែ�លមានលេ�ខ (800) 345-VOTE (8683) ឬចូូលទៅ�មើ�ើល
vote.ca.gov ។
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ការិិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តប្រ�ចាំំស្រុ�ុក
ស្រុក Alameda
(510) 272-6933
www.acvote.org

ស្រុក Madera
(559) 675-7720 ឬ (800) 435-0509
www.votemadera.com

ស្រុក San Luis Obispo
(805) 781-5228 ឬ (805) 781-5080
www.slovote.com

ស្រុក Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov/

ស្រុក Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org

ស្រុក San Mateo
(650) 312-5222
www.smcare.org

ស្រុក Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

ស្រុក Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections

ស្រុក Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

ស្រុក Butte
(530) 538-7761 ឬ (800) 894-7761
(ក្នុងស្រុក Butte )
www.buttevotes.net

ស្រុក Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

ស្រុក Santa Clara
(408) 299-8683 ឬ (866) 430-8683
www.sccvote.org

ស្រុក Calaveras
(209) 754-6376 ឬ (209) 754-6375
www.calaverasgov.us
ស្រុក Colusa
(530) 458-0500 ឬ (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections
ស្រុក Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us
ស្រុក Del Norte
(707) 465-0383 ឬ (707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us
ស្រុក El Dorado
(530) 621-7480 ឬ (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections
ស្រុក Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com
ស្រុក Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome
ស្រុក Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-VoterRegistration
ស្រុក Imperial
(442) 265-1060 ឬ (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters
ស្រុក Inyo
(760) 878-0224
http://elections.inyocounty.us/
ស្រុក Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com
ស្រុក Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com
ស្រុក Lake
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm
ស្រុក Lassen
(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/countyclerk-recorder/elections
ស្រុក Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

ស្រុក Merced
(209) 385-7541 ឬ (800) 561-0619
www.mercedelections.org
ស្រុក Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections
ស្រុក Mono
(760) 932-5537 ឬ (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

ស្រុក Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com
ស្រុក Shasta
(530) 225-5730 ឬ (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us
ស្រុក Sierra
(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections

ស្រុក Monterey
(831) 796-1499 ឬ (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

ស្រុក Siskiyou
(530) 842-8084 ឬ
(888) 854-2000 ext. 8084
www.sisqvotes.org

ស្រុក Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org

ស្រុក Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

ស្រុក Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

ស្រុក Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

ស្រុក Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com
ស្រុក Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com
ស្រុក Plumas
(530) 283-6256 ឬ (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home
ស្រុក Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net
ស្រុក Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net
ស្រុក San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us

ស្រុក Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com
ស្រុក Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections
ស្រុក Tehama
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/govdepartments/elections
ស្រុក Trinity
(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections
ស្រុក Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/
ស្រុក Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

ស្រុក San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

ស្រុក Ventura
(805) 654-2664
https://recorder.countyofventura.org/
elections/

ស្រុក San Diego
(858) 565-5800 ឬ (800) 696-0136
www.sdvote.com/

ស្រុក Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org

ស្រុក San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org

ស្រុក Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

ស្រុក San Joaquin
(209) 468-2890 ឬ (209) 468-2885
www.sjcrov.org
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អត្ថថបទច្្បាប់់ដែ�លបានស្នើ�ើ�

13

(a) ធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមសម្ភាា�រៈ�រូូបវ័័ន្តតក្នុុ�ងសាលាសាធារណៈៈ

សំំណើ�ើ 13

ច្្បាប់់នេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យសំំណើ�ើសភាលេ�ខ 48

នៃ�សម័័យប្រ�ជុំំ�សាមញ្្ 2019–20 (ជំំពូូក 530, លក្ខខន្តិិ�កៈៈឆ្នាំំ��

2019) ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ប្រ�ជាជនស្រ�បតាមខដែ�លមានចែ�ង
នៃ�មាត្រា� XVI នៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ California ។

ច្្បាប់់ស្នើ�ើ�នេះ�ះបន្ថែ�ែមវាក្្យខណ្ឌឌផ្សេ�េ�ងៗទៅ�លើ�ើក្រ�មអប់់រំំ។ ដូូច្នេះ�ះ�ខ

ដែ�លមានចែ�ងដែ�លគេ�ស្នើ�ើ�ឲ្្យដាក់់បញ្ចូូ�ល ត្រូ�ូវបានគេ�បោះ�ះពុុម្ពពជា

ទម្រ�ង់់អក្្សរទ្រេ��ត ដើ�ើម្្បីីបង្ហាា�ញថាចំំណុុចនោះ�ះថ្មីី� ។

ច្្បាប់់ដែ�លបានស្នើ�ើ�
វាក្្យខណ្ឌឌ 54  ផ្នែ�ែក 71 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 101200)

ត្រូ�ូវបន្ថែ�ែមទៅ�កថាខណ្ឌឌ 14 នៃ�គន្ថីី�ទីី 3 នៃ�ក្រ�មអប់់រំំ ត្រូ�ូវអាន ៖

ផ្នែ�ែក 71 សាលាមត្តេ�េយ្្យសាធារណៈៈ, K–12,
និិងច្្បាប់់ស្តីី�ពីីសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់សុុវត្ថិិ�ភាព
និិងសុុខភាពមហាវិិទ្្យាល័័យ ឆ្នាំំ�� 2020
ជំំពូូក 1 បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ទូូទៅ�
វាក្យខណ្ឌ 101200 ៖ ផ្នែកនេះ ត្រូវតែដឹង

ហ�ើយអាចដកស្រង់ ជាសាលាមត្តេយ្យសាធារណៈ,

K–12, និងច្បាប់ស្តីពីសញ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់សុវត្ថិភាព
និងសុខភាពមហាវិទ្យាល័យ ឆ្នាំ 2020 ។
វាក្្យខណ្ឌឌ 101201 ៖ ការចងក្រ�ង ឬការយោ�ងទៅ�លើ�ើខណា
មួួយនៃ�ច្្បាប់់រដ្ឋឋក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ រាប់់បញ្ចូូ�លច្្បាប់់ទាំំងអស់់ដែ�លធ្វើ�ើ�វិិ
សោ�ធនកម្មមតាម និិងដែ�លបំំពេ�ញបន្ថែ�ែម។

វាក្យខណ្ឌ 101202 ៖ សញ្ញាប័ណ្ណដែលមានចំនួនទឹក

ប្រា�ក់់សរុុបដប់់ប្រាំ�ំពាន់់លានដុុល្លាា�រ ($15,000,000,000)
មិិនគិិតបញ្ចូូ�លចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណដែ�លសង

វិិញ ដែ�លបានបោះ�ះលក់់ស្រ�បតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101230,

101251 និិង 101339 អាចត្រូ�ូវបានគេ�បោះ�ះ

ហើ�ើយលក់់សម្រា�ប់់គោ�លបំំណង ដែ�លកំំណត់់ក្នុុ�ងវាក្្យខណ្ឌឌ

101220, 101242, 101310 និិង 101320 ។
សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណទាំំងអស់់ នៅ�ពេ�លលក់់ បោះ�ះផ្្សាយ

និិងចែ�កចាយ ត្រូ�ូវតែ�មានកាតព្វវកិិច្ចចសងមករដ្ឋឋ California
ហើ�ើយភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងឥណទានចំំពោះ�ះរដ្ឋឋ California

ត្រូ�ូវបានសន្្យា ថានឹឹងទូូទាត់់សងឲ្្យបានទាន់់ពេ�លវេេលានូូវប្រា�ក់់
ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់នៃ�សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណ ពេ�លដល់់កាលកំំណត់់បង់់ ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101203 ៖ វាគឺឺជាបំំណងរបស់់ស្ថាា�ប័័ននីីតិិប្្បញ្ញញត្តិិ�
ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យវិិបត្តិិ�នៃ�សម្ភាា�រៈ�រូូបវ័័ន្តតតាមសាលាសម្រា�ប់់
សិិស្្សទាំំងអស់់ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ California ដែ�លចូូលរៀ�ៀននៅ�
សាលាមត្តេ�េយ្្យ, K–12, មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍
និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យ ដើ�ើម្្បីី ៖
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សម្រា�ប់់ពេ�លមានការរញ្ជួួ�យដីី និិងពេ�លអាសន្ននដទៃ�ទៀ�ៀត ។

(b) ផ្តល់មូលនិធិសង្រ្គោះបន្ទាន់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ
សាលាឡ�ើងវិញ ក្រោយមានគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរ
ដូចជាអគ្គីភ័យ ។

(c) ដកចេញនូវពុម្ព រូបធាតុមិនឆេះ និងសម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់ដទៃ

ទ�ៀតពីថ្នាក់រ�ៀន និងចម្រាញ់បារតចេញពីទឹកញ៉ាំនៅសាលា ។

(d) ជួសជុល និងដូរអគារសិក្សាសាធារណៈដែលចាស់ទ្រុឌ
ទ្រោម ។

(e) ផ្តល់កន្លែងសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាកយិកាតាមសាលារ�ៀន

និងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ដ�ើម្បីឲ្យសិស្សមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើន
ក្នុងការទទួលបាននូវសេវាថែទាំសុខភាព និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។

(f) ធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមការងារ អាជីីព និិងសម្ភាា�រៈ�បណ្តុះះ��បណ្តាា�ល

វិិជ្ជាា�ជីវៈ�
ី រាប់់ទាំង
ំ ទាហានជើ�ើងចាស់់ ដែ�លត្រ�ឡប់់មកពីីបំពេ�
ំ ញភារៈ�
កិិច្ចច ។

(g) តម្រូ�ូវឲ្្យមានសវនកម្មមឯករាជ្្យ និិងសវនការសាធារណៈៈ

ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់គណនេ�យ្្យភាពសម្រា�ប់់ដុុល្លាា�ររបស់់អ្ននកបង់់ពន្ធធ ។

(h) រក្សាកម្រិតចំណាយល�ើរដ្ឋបាល ត្រឹម 5 ភាគរយ ។
វាក្យខណ្ឌ 101204 ៖ យោងតាមផ្នែកនេះ

មូលនិធិដែលបានវិភាជន៍មិនល�ើសពី 5 ភាគរយ អាចយកទៅ
ប្រើប្រាស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ការចំណាយល�ើការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនា
នា ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់នេះ ។

ជំំពូូក 2 ៖ មត្តេ�េយ្្យសាលា-ថ្នាា�ក់់ទីី 12
មាត្រា� 1 ៖ ខអំំពីីកម្មមវិិធីីសម្ភាា�រៈ�រូូបវ័័ន្តតសាលាចាប់់ពីីសា
លាមត្តេ�េយ្្យដល់់ថ្នាា�ក់់ទីី 12

វាក្្យខណ្ឌឌ 101210 ៖ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញពីីសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណ

ដែ�លបានបោះ�ះលក់់ ស្រ�បតាមជំំពូូកនេះ�ះ មិិនរាប់់បញ្ចូូ�ល
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនៃ�សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណដែ�លសងណាមួួយ

ដែ�លបានបោះ�ះស្រ�បតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101230 ត្រូ�ូវតែ�ដាក់់
ចូូលក្នុុ�ងមូូលនិិធិិសម្រា�ប់់សម្ភាា�រសិិក្្សារូូបវ័័ន្តតសាលា រដ្ឋឋ

ឆ្នាំំ�� 2020 ដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មហិិរញ្ញិិ�ករដ្ឋឋ ក្រោ��មវាកខណ្ឌឌ

17070.415 ហើ�ើយត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�វិិភាជន៍៍ទៅ�ឲ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាវិិភាជន៍៍រដ្ឋឋ
ស្រ�បតាមជំំពូូកនេះ�ះ ។

វាក្យខណ្ឌ 101211 ៖ លុយទាំងអស់ ដែលបានដាក់ក្នុង

មូូលនិិធិិសាលារដ្ឋឋឆ្នាំំ�� 2020 សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ
ត្រូ�ូវមានដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ជំំនួួយទៅ�កម្រ�ងសាលា នាយកសាលា

ក្នុុ�ងស្រុ�ុក ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាអប់់រំំស្រុ�ុករបស់់រដ្ឋឋ ដោ�យអនុុលោ�មតាម
ច្្បាប់់ Leroy F. Greene School Facilities Act ឆ្នាំំ��

1998 (ជំំពូូក 12.5 (ចាប់់ពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 17070.10) នៃ�
ផ្នែ�ែក 10 នៃ�កថាខណ្ឌឌទីី 1 នៃ�គន្ថីី�ទីី 1) ដើ�ើម្្បីីផ្តត
ល់់មូូលនិិធិិទៅ�សងប្រា�ក់់ដែ�លបានបុុរេេប្រ�ទាន ឬឲ្្យខ្ចីី�

អត្ថបទច្បាប់ដែលបានស្នើ
ទៅ�ឲ្្យមូូលនិិធិិសាលារដ្ឋឋ ឆ្នាំំ�� 2020 វិិញ ស្ថិិ�តក្រោ��មច្្បាប់់នៃ�

អង្គគនីីតិិប្្បញ្ញញត្តិិ� ជាមួួយនឹឹងការប្រា�ក់់ ហើ�ើយតដើ�ើម្្បីីបង្វិិ�លមូូល

សំណ�ើ

13 ត

ស្រ�បតាមច្្បាប់់ Leroy F. Greene School Facilities

បត្រ�ចំំណាយទូូទៅ�ដែ�លយោ�ងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 16724.5

Act (ជំំពូូក 12.5 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 17070.10) នៃ�
ផ្នែ�ែក 10 នៃ�កថាខណ្ឌឌ 1 នៃ�គន្ថីី�ទីី 1) ត្រូ�ូវតែ�មានដើ�ើម្្បីីទ្រ�ទ្រ�ង់់

វាក្្យខណ្ឌឌ 101212 ៖ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញពីីការលក់់សញ្ញាា� ប័័ណ្ណណ

យោ�ងតាមច្្បាប់់ Leroy F. Greene School Facilities

នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល ។

ដែ�លបានបោះ�ះលក់់សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�វិិ
ភាជន៍៍ស្រ�បតាមតារាងខាងក្រោ��ម ៖

(a) (1) ចំនួនទឹកប្រាក់ ពីរពាន់ប្រាំបីរយលានដុល្លារ
($2,800,000,000) សម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធសាលា ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ ស្របតាមជំពូក

12.5 (ចាប់ផ្តើមពីវាក្យខណ្ឌ 17070.10) នៃផ្នែក 10
នៃកថាខណ្ឌ 1 នៃគន្ថីទី 1 ។
(2) រហូតដល់ទៅ 10 ភាគរយ នៃចំនួនដែលបាន
វីភាជន៍ក្រោមកថាខណ្ឌរងនេះ

ត្រូវមានសម្រាប់កម្រងសាលាតូចៗ ស្របតាមមាត្រា 11.5

(ចាប់ផ្តើមពីវាក្យខណ្ឌ 17078.40) នៃជំពូក 12.5 នៃផ្នែក
10 នៃកថាខណ្ឌ 1 នៃ គន្ថីទី 1 ។

ពាក្្យស្នើ�ើ�សុំំ�សម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធសាលា

Act (ជំំពូូក 12.5 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 17070.10)
នៃ�ផ្នែ�ែក 10 នៃ�កថាខណ្ឌឌ 1 នៃ�គន្ថីី�ទីី 1) មុុន ថ្ងៃ�ៃទីី 29 ខែ�កុុម្ភៈៈ�
ឆ្នាំំ�� 2020 ។
(4) ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានវិភាចន៍ក្រោមវាក្យខណ្ឌនេះ
ទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅមួយរយហាសិបលានដុល្លារ

($150,000,000) ត្រូ�ូវតែ�មានដើ�ើម្្បីីដោះ�ះស្រា�យលុុប
បំំបាត់់ជាតិិបារតចេ�ញពីីទឹឹក ស្រ�បតាមមាត្រា� 10.7
(ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 17077.60) នៃ�ជំំពូូក 12.5 នៃ�ផ្នែ�ែក
10 នៃ�កថាខណ្ឌឌ 1 នៃ�គន្ថីី�ទីី 1 ។
(c) ទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួនប្រាំ�ំរយលានដុុល្លាា�រ ($500,000,000)
អាចមានសម្រា�ប់់ផ្តតល់់ជាសម្ភាា�រៈ�សិិក្្សាដល់់សាលា

ដោ�យយោ�ងតាមធម្មមនុុញ្ញញនៃ� មាត្រា� 12 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ

(3) ក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ ដែលបានវិភាជន៍ក្នុងកថាខណ្ឌរងនេះ

17078.52) ជំំពូូក 12.5 ផ្នែ�ែកទីី 10 កថាខណ្ឌឌទីី 1
គន្ថីី�ទីី 1 ។

ដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ ដោ�យសារកង្វះះ�ខាតអាជ្ញាា�ធរពីីប័័ណ្ណណ

(d) ទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួនប្រាំ�ំរយលានដុុល្លាា�រ ($500,000,000)

ដែ�លគាំំទ្រ�សំំណង់់សាលាថ្មីី� ស្រ�បតាមច្្បាប់់ Leroy

ដោ�យអនុុលោ�មតាមមាត្រា� 13 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ

ចំនួនចាំបាច់ដែលត្រូវផ្តល់មូលនិធិទៅពាក្យស្នើសុំទាំងឡាយ
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បំំណុុលកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ� ដែ�លបានអនុុម័័តមុុនឆ្នាំំ�� 2018

អាចផ្តតល់់សម្រា�ប់់កម្មមវិិធីីអប់់រំំបច្ចេ�េកទេ�សវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�

F. Greene School Facilities Act (ជំំពូូក 12.5
(ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 17070.10) នៃ� ផ្នែ�ែក 10 នៃ�កថាខណ្ឌឌ
1 នៃ�គន្ថីី�ទីី 1) ត្រូ�ូវតែ�មានដើ�ើម្្បីីទ្រ�ទ្រ�ង់់ពាក្្យស្នើ�ើ�សុំំ�សំំណង់់សា
លាថ្មីី� ដែ�លបានដាក់់មក យោ�ងតាមច្្បាប់់ Leroy F. Greene
School Facilities Act (ជំំពូូក 12.5 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ
17070.10) នៃ�ផ្នែ�ែក 10 នៃ�កថាខណ្ឌឌ 1 នៃ�គន្ថីី�ទីី 1) មុុន
ថ្ងៃ�ៃទីី 29 ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�� 2020 ។

17078.70) ជំំពូូក 12.5 ផ្នែ�ែកទីី 10 កថាខណ្ឌឌ ទីី 1
គន្ថីី�ទីី 1 ។

(b) (1) ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ ប្រាំ�ំពាន់់ពីីររយលានដុុល្លាា�រ
($5,200,000,000) សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមហេ�ដ្ឋាា�រចនា
សម្ព័័�ន្ធធសាលា ស្រ�បតាមជំំពូូក 12.5 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ
17070.10) នៃ�ផ្នែ�ែក 10 នៃ�កថាខណ្ឌឌ 1 នៃ�គន្ថីី�ទីី 1 ។

មូលបត្រចំនួនប្រាំបួនពាន់លានដុល្លារ ($9,000,000,000)

មាត្រា� 2 ៖ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់សាលាមត្តេ�េយ្្យ
ដល់់ថ្នាា�ក់់ទីី 12

វាក្យខណ្ឌ 101220 ៖ (a) មូលបត្រដែលត្រូវបាន
អនុញ្ញាតនឹងត្រូវបានអនុម័ត និងបានលក់

ដោយយោងតាមជំពូកទី 1 (ចាប់ផ្តើមពីវាក្យខណ្ឌ 101200)
មិនរាប់បញ្ជូលចំនួនមូលបត្រប្រាក់

សំំណងដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យយោ�ងទៅ�តាមវាក្្យខណ្ឌឌ

101230 គួួរបានអនុុម័័តនិិងបានលក់់ ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់មូូលនិិធិិដែ�ល

(2) រហូូតដល់់ទៅ� 10 ភាគរយ នៃ�ចំំនួួនដែ�លបានវិិភាជន៍៍

ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់អនុុវត្តតគោ�លបំំណងដែ�លបានបង្ហាា�ញ

ស្រ�បតាមមាត្រា� 11.5 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 17078.40)

យោ�ងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 16724.5 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល ។

(3) ក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ ដែលបានវិភាជន៍ក្នុងកថាខណ្ឌរងនេះ

បានអនុុញ្ញាា�តដោ�យគណកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អគារសាលារដ្ឋឋ

ឡាយដែ�លបានទទួួលស្គាា�ល់់ ដោ�យសារកង្វះះ�ខាតអាជ្ញាា�ធ

នៅ�គ្រ�ប់់ពេ�លណាដែ�លចាំំបាច់់តម្រូ�ូវតាមចំំណែ�កផ្សេ�េ�ងៗ ។

2018 ដែ�លគាំំទ្រ�ការធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធសាលា

សាលារដ្ឋឋ ដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យយោ�ងតាម

ក្រោ��មកថាខណ្ឌឌរងនេះ�ះ ត្រូ�ូវមានសម្រា�ប់់កម្រ�ងសាលាតូូចៗ

នៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះ និិងដើ�ើម្្បីីបង្វិិ�លមូូលបត្រ�ចំំណាយទូូទៅ�ដែ�ល

នៃ�ជំំពូូក 12.5 នៃ�ផ្នែ�ែក 10 នៃ�កថាខណ្ឌឌ 1 នៃ� គន្ថីី�ទីី 1 ។

(b) អនុលោមតាមវាក្យខណ្ឌនេះ ហិរញ្ញិកគួរលក់មូលបត្រដែល

ចំនួនចាំបាច់ដែលត្រូវផ្តល់មូលនិធិទៅបញ្ជីពាក្យស្នើសុំទាំង

ដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យយោ�ងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 15909 ចំំណាយ

រពីីប័័ណ្ណណបំំណុុលកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ� ដែ�លបានអនុុម័័តមុុនឆ្នាំំ��

វាក្យខណ្ឌ 101221 ៖ គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុអគារ
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វាក្្យខណ្ឌឌ 15909 និិង មានសមាសភាពអភិិបាល

បាច់់ថារាល់់ការអនុុម័័តមូូលបត្រ�ត្រូ�ូវអនុុញ្ញាា�តអោ�យលក់់ចេ�ញក្នុុ�ង

អ្ននកតំំណាងដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់តាំំង ពួួកគេ�ទាំំងអស់់ត្រូ�ូវ

(b) សំណូមពររបស់ក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុករដ្ឋ ដោយអនុលោម
តាមផ្នែ�ែករង (a) នឹឹងត្រូ�ូវបានបញ្ជាា�ក់់ដោ�យ សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងអំំពីីការ

អ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ហិិរញ្ញិិ�ក នាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអគ្គគនាយកឬ
បម្រើនៅទីនោះដោយគ្មានសំណង និងភាគច្រើននៃពួកគាត់
ជាអ្ននកចាត់់ចែ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ត្រូ�ូវបានបន្តតធ្វើ�ើ�ជាគណកម្មាា�ធិិការ

ដូូចមានចែ�ងក្នុុ�ងច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�ចំំពោះ�ះមូូលបត្រ�
របស់់រដ្ឋឋ (ជំំពូូកទីី 4 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 16720)

នៃ�ផ្នែ�ែក 3 កថាខណ្ឌឌទីី 4 ក្នុុ�ងគន្ថីី�ទីី 2 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល)

សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ ។ ហិិរញ្ញិិ�កត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាប្រ�ធាន

គណកម្មាា�ធិិការ ។ សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធធសភាចំំនួនពី
ួ រី រូូបដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�
ងតាំំងដោ�យគណកម្មាា�ធិិការច្្បាប់់ស្តីី�ពីព្រឹ�
ី ទ្ធធ
ឹ សភានិិងសមាជិិក
រដ្ឋឋសភាពីីររូូបដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យប្រ�ធានរដ្ឋឋសភា

គួួរជួួបនិិងផ្តតល់់យោ�បល់់ដល់់គណកម្មាា�ធិិការនៅ�ក្នុុ�ងកំំរិិតដែ�លការ
ចូូលរួួមផ្តតល់់យោ�បល់់មិិនត្រូ�ូវគ្នាា�នឹឹងតួួនាទីីសមាជិិកនីីតិិប្្បញ្ញញត្តិិ� ។
សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះសមាជិិកនីីតិិប្្បញ្ញញត្តិិ�ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�ត
ជាគណកម្មាា�ធិិការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតបណ្តោះ�ះ��អាសន្ននលើ�ើប្រ�ធាន

ពេ�លតែ�មួួយនោះ�ះទេ� ។

បែ�ងចែ�កចំំណែ�កដែ�លបានធ្វើ�ើ�និិងសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងដែ�ល
មានចែ�ងក្នុុ�ងវាក្្យខណ្ឌឌ 101212 ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101224 ៖ នឹឹងមានការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យជារៀ�ៀង

រាល់់ឆ្នាំំ�� ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌដូូចគ្នាា�និិងពេ�លវេេលាស្រ�បគ្នាា�ទៅ�នឹឹងការ

ប្រ�មូូលចំំណូូលរដ្ឋឋផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ហើ�ើយបន្ថែ�ែមលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលធម្មម
តារបស់់រដ្ឋឋការបូូកបញ្ចូូ�លចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្្យបង់់ប្រា�ក់់

ដើ�ើមនិិងការប្រា�ក់់លើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុលក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ��ៗ ។ វាជាកាត
ព្វវកិិច្ចចរបស់់មន្រ្តី�ី�ទាំំងអស់់ ដែ�លត្រូ�ូវទទួួលបន្ទុុ�កកំំណត់់ដោ�យ

ច្្បាប់់ជាមួួយនឹង
ឹ កាតព្វវកិច្ចចណាមួ
ិ
យ
ួ ទាក់់ទងនឹឹងការប្រ�មូូលប្រា�ក់ចំ
់ ំ
ណូូលដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�និិងអនុុវត្តតរាល់់ សកម្មមភាពដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីី
ប្រ�មូូលផលបូូកបន្ថែ�ែម ។

បទនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះនិិងគណកម្មាា�ធិិការដែ�លមានអំំណាចនិិងភារកិិច្ចច

វាក្យខណ្ឌ 101225 ៖ ថ្វីប�ើវាក្យខណ្ឌ 13340

កហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវផ្តតល់់ជំំនួួយដល់់គណកម្មាា�ធិិការតាមការទាមទារ ។

ក្នុងរតនគារដ្ឋ, គោលដៅនៃជំពូកនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលស្មើ

វាក្យខណ្ឌ 101222 ៖ (a) មូលបត្រដែលត្រូវបាន

(a) ការបង់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចាំបាច់ត្រូវបង់ជាប្រាក់ដ�ើម និងការ

បង់់និិងលោះ�ះដូូចមានចែ�ងក្នុុ�ង ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�ចំំពោះ�ះ

នេះ�ះនៅ�ពេ�លដែ�លប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវដល់់ពេ�លកំំណត់់

ដែ�លបានកំំណត់់និិងវិិធានការរួួមនៃ�សភានិិងព្រឹ�ឹទ្ធធសភា ។ នាយ
អគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា�គឺឺជាទីីប្រឹ�ឹក្្សាច្្បាប់់នៃ�គណកម្មាា�ធិិការ ។

អនុុញ្ញាា�តដោ�យជំំពូូកនេះ�ះគួួរតែ�បានរៀ�ៀបចំំអនុុវត្តតអនុុម័័តលក់់

មូូលបត្រ�របស់់រដ្ឋឋ (ជំំពូូកទីី 4 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 16720)
ផ្នែ�ែកទីី 3 កថាខណ្ឌឌទីី 4 គន្ថីី�ទីី 2 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល) ។

បទប្្បញ្ញញត្តិិ�នៃ�ច្្បាប់់នោះ�ះ រួួមទាំំងរាល់់សកម្មមភាពដែ�លបានធ្វើ�ើ�វិិ
សោ�ធនកម្មមនិិងបន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ត្រូ�ូវអនុុវត្តតចំំពោះ�ះចំំណងដែ�ល

មានការអនុុញ្ញាា�តនឹឹងជំំពូូកនេះ�ះហើ�ើយត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ង

ជំំពូក
ូ នេះ�ះដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងជំំពូក
ូ នេះ�ះលើ�ើកលែ�ងតែ�ផ្នែ�ែករង (a)

និិង (b) នៃ�វាក្្យខណ្ឌឌ 16727 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាលមិិនត្រូ�ូវអនុុវត្តត
ចំំពោះ�ះមូូលបត្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យជំំពូូកនេះ�ះទេ� ។

(b) សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�ចំំពោះ�ះ

មូូលបត្រ�របស់់រដ្ឋឋ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាទទួួលបន្ទុុ�ករដ្ឋឋ ត្រូ�ូវបានកំំណត់ថា
់ ជា

“ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល” ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងគ្រ�ប់់គ្រ�ងមូូលនិិធិិសាលា
រដ្ឋឋឆ្នាំំ�� 2020 ។
វាក្្យខណ្ឌឌ 101223 ៖ (a) តាមការស្នើ�ើ�សុំំ�របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ទទួួលបន្ទុុ�ករដ្ឋឋគណកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អគារសាលារដ្ឋឋត្រូ�ូវកំំ

ណត់់ដំំណោះ�ះស្រា�យថាចាំំបាច់់ឬមិិនចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីចេ�ញមូូលបត្រ�
ដែ�លមានការអនុុញ្ញា�តស្រ�
ា
បតាមជំំពូក
ូ នេះ�ះដើ�ើម្្បីផ្តតល់
ី
មូ
់ លនិ
ូ
ធិ
ិ ដ
ិ ល់់
ការបែ�ងចែ�កចំំណែ�កដែ�លពាក់់ព័ន្ធធហើ
័ �ើយបើ�ដូ
ើ ច្នោះ�ះ��មែ�ន
ូ
ចំំនួន
ួ

មូូលបត្រ�នឹឹងត្រូ�ូវបានអនុុម័តចេ�
័
ញនិិងលក់់ ។ ការអនុុម័តចេ�
័
ញមូូ

លបត្រ�ជាបន្តតបន្ទាា�ប់់អាចត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញា�តនិ
ា ង
ិ លក់់ដើ�ម្្បី
ើ ផ្តតល់
ី
មូ
់ លនិ
ូ
ិ
ធិិដល់់ការបែ�ងចែ�កចំំណែ�កទាំំងនោះ�ះជាបណ្តើ�ើ�រៗហើ�ើយវាមិិនចាំំ
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សំណ�ើ

នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈការយល់ព្រមពីមូលនិធិទូទៅនៅ

នឹងចំនួនសរុបដូចខាងក្រោម ៖

ប្រា�ក់់លើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លបានចេ�ញ និិងលក់់ទៅ�តាមជំំពូូក
និងតាមដែលអាចបង់ទៅបាន ។

(b) ផលបូកសរុបចាំបាច់សម្រាប់អនុវត្តវាក្យខណ្ឌ 101228
សមស្របដោយមិនគិតពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធ ។

វាក្យខណ្ឌ 101226 ៖ ក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុករដ្ឋអាច

ស្នើសុំអោយក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគ បង្កើតកម្ចី

ពីគណនីវិនិយោគប្រាក់បញ្ចូលគ្នា រឺទម្រង់ហិរញ្ញប្បទាន
បណ្ដោះអាសន្នផ្សេងទ�ៀត ដែលត្រូវបានអនុម័តស្រប

តាមវាក្្យខណ្ឌឌ 16312 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាលសម្រា�ប់់គោ�ល
បំំណងអនុុវត្តតជំំពូូកនេះ�ះ ។ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�ការស្នើ�ើ�សុំំ�

មិិនត្រូ�ូវលើ�ើសពីីចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�មូូលបត្រ�ដែ�លមិិនទន់់
បានកំំណត់់ ដែ�លគណកម្មាា�ធិិការសម្រេ��ចចិិត្តតលក់់

សម្រា�ប់់គោ�លបំណ
ំ ងអនុុវត្តត ជំំពូក
ូ នេះ�ះដោ�យមិិនរាប់់បញ្ចូូ�លបណ្ណណ
សងប្រា�ក់់ដែ�លបានអនុុញ្ញាា�តយោ�ងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101230
ដែ�លតិិចជាងប្រា�ក់់កម្ចីី� និិងខ្ចីី�ហើ�ើយមិិនទាន់់ទូូទាត់់សង

អនុុលោ�មតាមវាក្្យខណ្ឌឌនេះ�ះហើ�ើយបានដកប្រា�ក់់ពីីមូូលនិិធិិទូូទៅ�
យោ�ងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101228 និិង

មិិនទាន់់បានសងត្រ�ឡប់់មកវិិញ ។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាទទួួលបន្ទុុ�ករដ្ឋឋ
ត្រូ�ូវប្រ�តិិបត្តិិ�រាល់់ឯកសារដែ�លតម្រូ�ូវដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាវិិនិិយោ�គ
ប្រា�ក់់បញ្ចូូ�លគ្នាា� ដើ�ើម្្បីីទទួួលនិិងសងប្រា�ក់់កម្ចីី� ។

ចំំនួួនប្រា�ក់់កម្ចីី�ដែ�លត្រូ�ូវបានខ្ចីី� និិង ត្រូ�ូវតម្កកល់់ទុុកនៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិ

អត្ថបទច្បាប់ដែលបានស្នើ

សំណ�ើ

13 ត

សាលារដ្ឋឋឆ្នាំំ�� 2020 ត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កដោ�យ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាទទួួល

វាក្្យខណ្ឌឌ 101230 ៖ មូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លបានចេ�ញ

វាក្យខណ្ឌ 101227 ៖ ទោះបីជាបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទ�ៀតនៃជំ

វិិញយោ�ងតាមមាត្រា� 6 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 16780)

រដ្ឋឋប្រ�សិិនបើ�ើហិិរញ្ញិិ�កលក់់មូូលបត្រ�ដែ�លអនុុលោ�មតាមជំំពូូកនេះ�ះ

នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាលដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ� ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�

បន្ទុុ�ករដ្ឋឋដោ�យផ្អែ�ែកតាមជំំពូូកនេះ�ះ ។

ពូកនេះឬ នៃ ច្បាប់ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចទូទៅចំពោះមូលបត្ររបស់

នៃ�ជំំពូូកទីី 4 នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 3 នៃ�កថាខណ្ឌឌទីី 4 នៃ�គន្ថីី�ទីី 2

ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់អំំពីីមូូលបត្រ�ចំំពោះ�ះផល

ចំំពោះ�ះមូូលបត្រ�របស់់រដ្ឋឋ ។ ការយល់់ព្រ�មពីីអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់រដ្ឋឋ

ប៉ះះ�ពាល់់ដែ�លការប្រា�ក់់លើ�ើមូូលបត្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបានដកចេ�ញពីី

ប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ល
ូ សរុុបសម្រា�ប់់គោ�លបំណ
ំ ងពន្ធធសហព័័ន្ធធ ។ ហិិរញ្ញិិ�ក
អាចរក្្សាហិិរញ្ញញប្្បទានផ្សេ�េ�ងគ្នាា�សម្រា�ប់់ការវិិនិិយោ�គមូូលបត្រ�

ប្រាក់ចំណេញនិងការវិនិយោគចំណូលទៅល�ើប្រាក់ចំណេញ ។
ហិរញ្ញិកអាចប្រើ ឬក៏ចាត់ចែងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណេញ

ឬក៏ចំណូលដ�ើម្បីបង់ប្រាក់បង្វិល ការពិន័យ ឬក៏ការចំណាយ

ផ្សេងៗដែលបញ្ជាដោយច្បាប់សហព័ន្ធ ឬក៏ចាត់វិធានការផ្សេង

ៗទៅ�តាមក្រ�មសីីលធម៌៌ចំំពោះ�ះការវិិនិិយោ�គទុុននិិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់
តម្រូ�ូវការមូូលប័័ត្រ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ ឬក៏៏ចំំណងក្រោ��មច្្បាប់់សហ

ព័័ន្ធធដើ�ើម្្បីីរក្្សា ការអនុុគ្រោះ��ះពន្ធធនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនិិងដើ�ើម្្បីីទទួួល
យកអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្សេ�េ�ងដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មច្្បាប់់សហព័័ន្ធធក្នុុ�ង
នាមមូូលនិិធិិរបស់់រដ្ឋឋនេះ�ះ ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101228 ៖ សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ការអនុុវត្តតន៍៍

ជំំពូូកនេ� នាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អាចជំំរុុញការដកប្រា�ក់់ពីីមូូលនិិធិិទូូទៅ�
នៃ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លមិិនលើ�ើសពីីចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�កិិច្ចចសន្្យា
ដែ�លមិិនមានរាប់់បញ្ចូូ�លនូូវមូូលបត្រ�សងប្រា�ក់់ដែ�លបាន

អនុុញ្ញាា�តយោ�ងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101230 តិិចជាងចំំនួួនប្រា�ក់់ក

សម្រា�ប់់ការចេ�ញមូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លបានពិិពណ៌៌នានៅ�ក្នុុ�ងជំំ
ពូូកនេះ�ះរួួមមានការយល់់ព្រ�មលើ�ើការចេ�ញមូូលបត្រ�បំំណុុលណា

មួួយដែ�លត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនដើ�ើម្្បីីសងប្រា�ក់់ដើ�ើមវិិញនូូវមូូលបត្រ�បំំ
ណុុលដែ�លបានចេ�ញដំំបូូងនៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះឬមូូលបត្រ�សង

ប្រា�ក់់ដែ�លបានចេ�ញពីីមុុន ។ រាល់់មូូលបត្រ�ដែ�លបង្វិិ�លមកវិិញ
ជាមួួយប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនៃ�មូូលបត្រ�បង្វិិ�លដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�ត

ដោ�យផ្នែ�ែកនេះ�ះអាចត្រូ�ូវបានការពារដោ�យស្រ�បច្្បាប់់តាមវិិសាល
ភាពដែ�លច្្បាប់់បានកំំណត់់និិង ចំំពោះ�ះវិិសាលភាពដែ�លមាន

ចែ�ងក្នុុ�ងដំំណោះ�ះស្រា�យ ដូូចបានកែ�ប្រែ��ពីីពេ�លមួួយទៅ�ពេ�លមួួយ
អនុុញ្ញាា�តដែ�លអាចបង្វិិ�លថវិិកា ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101231 ៖ ចំំណូូលពីីការលក់់មូូលបត្រ� ដែ�ល ត្រូ�ូវ
បានអនុុញ្ញាា�តដោ�យជំំពូូកនេះ�ះមិិនមែ�នជា “ប្រា�ក់់ចំំណូូលពន្ធធ” ដូូ
ចដែ�លពាក្្យនោះ�ះត្រូ�ូវបានប្រើ��ើក្នុុ�ងមាត្រា� XIII B នៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ

រដ្ឋ California ទេ ហ�ើយការចំណាយល�ើដ�ើមទុនទាំងនេះមិន
អាស្រ័យល�ើដែនកំណត់ដែលបានចែងក្នុងមាត្រានោះទេ ។
ជំំពូូក 3 ៖ គ្រឿ��ឿងបរិិក្ខាា�មហាវិិទ្្យាល័័យ
សហគមន៍នៅរដ្ឋ California

ម្ចីី�ហើ�ើយមិិនទាន់់សង ដោ�យអនុុលោ�មតាមវាក្្យខណ្ឌឌនេះ�ះ

មាត្រា� 1 ៖ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ទូូទៅ�

ហើ�ើយដកប្រា�ក់់ពីីមូូលនិិធិិទូូទៅ�យោ�ងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101226
ហើ�ើយមិិនទាន់់ ប្រ�គល់់មកវិិញ ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យ

គណកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អគារសាលារដ្ឋឋ ដើ�ើម្្បីីលក់់ក្នុុ�ងគោ�លបំំ

ណងអនុុវត្តតជំំពូក
ូ នេះ�ះ ។ ចំំនួនទឹ
ួ ក
ឹ ប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវដក នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចូូ�ល
ទៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិសាលារដ្ឋឋឆ្នាំំ�� 2020 និិងចាត់់ចែ�ងដោ�យ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ
ក្្សាទទួួលបន្ទុុ�ករដ្ឋឋដោ�យស្រ�បតាមជំំពូូកនេះ�ះ ។ រាល់់ប្រា�ក់់ដែ�ល

រកបាននៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវប្រ�គល់់ជូូនមូូលនិិធិិទូូទៅ�បូូកនឹឹងចំំ
នួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹងការប្រា�ក់់ដែ�លនឹឹងទទួួលបាននៅ�ក្នុុ�ង

គណនីីវិិនិិយោ�គប្រា�ក់់បញ្ចូូ�លពីីប្រា�ក់់ចំំណេ�ញដែ�លទទួួលបានពីី

ការលក់់មូល
ូ បត្រ�បំំណុល
ុ សម្រា�ប់់គោ�លបំណ
ំ ងអនុុវត្តតជំំពូក
ូ នេះ�ះ ។
វាក្យខណ្ឌ 101229 ។ ប្រាក់ទាំងអស់ដែលបាន

តម្កល់ទុកក្នុងមូលនិធិសាលារដ្ឋឆ្នាំ 2020 ដែលត្រូវ
បានដកស្រង់ពីប្រាក់ល�ើកទឹកចិត្ត និងការប្រាក់ថែម
ល�ើការ លក់ដោយអនុលោមស្របតាមជំពូកនេះ

នឹងត្រូវរក្សាទុកនៅ ក្នុងមូលនិធិហ�ើយនឹងអាចផ្ទេរទៅ មូល
និធិទូទៅជាឥណទានសម្រាប់ចំណាយល�ើការប្រាក់មូល

បត្រ�។ លើ�ើកលែ�ងតែ�ចំំនួួនដែ�លទទួួលបាន ពីីកម្រៃ��លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
អាចត្រូ�ូវបាន បម្រុ�ុងទុុកនិិងត្រូ�ូវបានប្រើ��ើដើ�ើម្្បីីបង់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ការ
ចេញមូលបត្របំណុលមុនពេលផ្ទេរទៅមូលនិធិទូទៅ ។

13

និិងលក់់ដោ�យអនុុលោ�មតាមជំំពូូកនេះ�ះអាចត្រូ�ូវបានសងប្រា�ក់់

វាក្យខណ្ឌ 101240 ៖ (a) មូលនិធិមូលបត្រ

មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍រដ្ឋ California ឆ្នាំ 2020

ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុង រតនាគាររបស់រដ្ឋសម្រាប់ប្រាក់
បញ្ញើពីមូលធននានានៃមូលបត្រ ដោយមិនរាប់បញ្ចូល
ប្រាក់ចំណេញនៃមូលបត្រ ដែលបានប្រគល់ជូន

ស្របតាមវាក្យខណ្ឌ 101251 ដែលបានចេញ
និងលក់សម្រាប់គោលបំណងនៃជំពូកនេះ ។

(b) គណកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នឧត្តតមសិិក្្សាដែ�លបាន
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 67353
ត្រូ�ូវបានបន្តតធ្វើ�ើ�ជាគណកម្មាា�ធិិការដូូចមានចែ�ងក្នុុ�ង ច្្បាប់់
ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�ចំំពោះ�ះមូូលបត្រ�របស់់រដ្ឋឋ ជំំពូូក 4

(ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 16720) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 3 កថាខណ្ឌឌ ទីី 4
គន្ថីី�ទីី 2 របស់់ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ
និិងដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ថវិិកា ជំំនួួយដល់់មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍រដ្ឋឋ

California ។

មាត្រា� 2 ៖ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�កម្មមវិិធីីមហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍
រដ្ឋឋ California
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វាក្្យខណ្ឌឌ 101241 ៖ (a) ពីីប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនៃ�មូូលបត្រ�

វាក្្យខណ្ឌឌ 101243 ៖ (a) មូូលបត្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបាន

(ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 101242) ការបូូកសរុុបចំំនួួន ២
ពាន់់លាន ដុុល្លាា�រ ($2,000,000,000) នឹឹងត្រូ�ូវតំំកល់់នៅ�ក្នុុ�ង
មូូលនិិធិិមូូលធនមហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍រដ្ឋឋ California ឆ្នាំំ��
2020 សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ ។ នៅ�ពេ�លរក្្សាទុុក

បង់់និិងលោះ�ះដូូចមានចែ�ងក្នុុ�ង ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�ចំំពោះ�ះ

ដែ�លបានចេ�ញនិិងលក់់ដោ�យ អនុុលោ�មតាមមាត្រា� 3

ប្រា�ក់់នេះ�ះត្រូ�ូវតែ�ប្រី�ីប្រា�ស់់បានសម្រា�ប់់ចំំណាយក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះ ។

(b) គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះរួួមមានការជួួយក្នុុ�ងការបំំពេ�ញ

តាមតម្រូ�ូវការហិិរញ្ញញប្្បទានខាងក្រៅ��នៃ�មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍
រដ្ឋឋ California ។

(c) ប្រាក់ចំណេញពីការលក់មូលបត្របំណុលដែលបានចេញ

និិងលក់់សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះអាចត្រូ�ូវបានប្រើ��ើដើ�ើម្្បីី

ផ្តតល់់មូូលនិិធិិដល់់ការសាងសង់់នៅ�តាមបរិិវេេណដែ�លមានស្រា�ប់់
រួួមទាំំងការសាងសង់់អាគារនិិងគ្រឿ��ឿងឧបករណ៍៍

ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធការសាងសង់់អគារ កន្លែ�ែងប្រ�សព្វវ ការជួួសជុុល
និិងការកសាងឡើ�ើងវិិញ។ ការបំំពាក់់បរិិក្ខាា�រថ្មីី� កែ�លម្អអ

ឬសាងសង់់ឡើ�ើងវិិញ ដែ�លឧបករណ៍៍នេះ�ះមានអាយុុកាលមធ្្យម

10 ឆ្នាំំ��ហើ�ើយដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់មូូលនិិធិិសម្រា�ប់់ការចំំណាយលើ�ើការ
ចំំណាយសាងសង់់ជាមុុនដែ�លមាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនកំំណត់់ចំំពោះ�ះ

ផែ�នការបឋមនិិងគំំនូូរការងារសម្រា�ប់់គ្រឿ��ឿងបរិិក្ខាា�រនានារបស់់
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍រដ្ឋឋ California ទេ� ។

(d) គោ�លបំំណងនៃ�ផ្នែ�ែកនេះ�ះគឺឺ “អន្តតរវិិស័័យ” គឺឺសំំដៅ�ទៅ�លើ�ើ

ការដែ�លត្រូ�ូវបានប្រី�ីប្រា�ស់់ច្រើ��ើនជាងមួួយផ្នែ�ែកនៃ�ឧត្តតមសិិក្្សាសា
ធារណៈៈ ។

មាត្រា� 3 ៖ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ស្តីី�ពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�

មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍រដ្ឋ California
វាក្្យខណ្ឌឌ 101242 ៖ (a) ក្នុុ�ងចំំនួួនមូូលបត្រ�

ដែ�លបានអនុុញ្ញាា�តក្នុុ�ងការចេ�ញសរុុបនិិងបានលក់់

យោ�ងទៅ�តាមជំំពូូកទីី 1 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មជាមួួយវាក្្យខណ្ឌឌ

101200) មូូលបត្រ�សរុុបចំំនួួនពីីពាន់់លាន ដុុល្លាា�រ
($2,000,000,000) មិិនរាប់់បញ្ចូូ�លនៅ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់

នៃ�បណ្ណណសងប្រា�ក់់ដែ�លបានប្រ�គល់់ជូូនស្រ�បតាមវាក្្យខណ្ឌឌ

101251 អាចនឹឹងត្រូ�ូវបានចេ�ញ និិងលក់់ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតតាម
គោ�លបំំណងដែ�លបានចែ�ងក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះនិិង

ដើ�ើម្្បីីសងសញ្ញាា�បណ្ណណ កាតព្វវកិិច្ចច បង្វិិ�លមូូលបត្រ�ចំំណាយយោ�
ងទៅ�តាមវាក្្យខណ្ឌឌ 16724.5 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល ។

(b) អនុុលោ�មទៅ�នឹឹងវាក្្យខណ្ឌឌនេះ�ះ ហិិរញ្ញិិ�ក គួួរលក់់មូូលបត្រ�បំំ

ណុុលដែ�លអនុុញ្ញាា�តដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន
ឧត្តតមសិិក្្សាយោ�ងទៅ�តាម វាក្្យខណ្ឌឌ 67353 នៅ�ពេ�លវេេលា
ផ្សេ�េ�ងៗគ្នាា�ដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ការចំំណាយលើ�ើសេ�វាកម្មមដែ�ល
តម្រូវតាមចំណែក ។
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អនុុញ្ញាា�តដោ�យជំំពូូកនេះ�ះគួួរតែ�បានរៀ�ៀបចំំអនុុវត្តតអនុុម័័តលក់់

មូូលបត្រ�របស់់រដ្ឋឋ (ជំំពូូកទីី 4 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 16720)
ផ្នែ�ែកទីី 3 កថាខណ្ឌឌទីី 4 គន្ថីី�ទីី 2 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល) ។

បទប្្បញ្ញញត្តិិ�នៃ�ច្្បាប់់នោះ�ះ រួួមទាំំងរាល់់សកម្មមភាពដែ�លបានធ្វើ�ើ�វិិ

សោ�ធនកម្មមនិិងបន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ត្រូ�ូវអនុុវត្តតចំំពោះ�ះចំំណងដែ�លមាន

ការអនុុញ្ញាា�តនឹឹងជំំពូូកនេះ�ះហើ�ើយត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះ
ដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះលើ�ើកលែ�ងតែ�ផ្នែ�ែករង (a) និិង

(b) នៃ�វាក្្យខណ្ឌឌ 16727 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាលមិិនត្រូ�ូវអនុុវត្តតចំំ
ពោះ�ះមូូលបត្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យជំំពូូកនេះ�ះទេ� ។

(b) ចំំពោះ�ះគោ�លបំំណងនៃ�ច្្បាប់់ស្តីី�ពីីមូូលបត្រ�

កាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�របស់់រដ្ឋឋ ភ្នាា�ក់់ងាររដ្ឋឋនីីមួួយៗដែ�លចាត់់ចែ�ងជា

មុុននៃ�ការចំំណាយដើ�ម
ើ ទុុនលើ�ប្រា�ក់
ើ
មូ
់ ល
ូ បត្រ�របស់់មហាវិិទ្្យាល័័យ
សហគមន៍៍ឆ្នាំំ�� 2020 ត្រូ�ូវកំំណត់់ថាជា “ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល”
សម្រា�ប់់គំំរោ�ងមូូលនិិធិិដោ�យយោ�ងទៅ�តាមជំំពូូកនេះ�ះ ។

(c) ចំំណូូលនៃ�មូូលបត្រ�ដែ�លបានចេ�ញនិិងលក់់យោ�ង

ទៅ�តាមជំំពូូកនេះ�ះនិិងមានសម្រា�ប់់ការផ្តតល់់ប្រា�ក់់ជំំនួួយទៅ�
មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍នៃ�រដ្ឋឋ California សម្រា�ប់់

ការសាងសង់់បរិិវេេណសាលា មជ្្ឈមណ្ឌឌលនៅ�ក្រៅ��បរិិវេេណសា
លានិិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់រួួមគ្នាា�ដូូចដែ�លបានចែ�ងនៅ�ជំំពូូកនេះ�ះ ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101244 ៖ គណកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន
ឧត្តតមសិិក្្សាត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មតាមវាក្្យខ

ណ្ឌឌ 67353 នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឱ្្យចេ�ញមូូលបត្រ�បំំណុុលក្រោ��ម

ជំំពូូកនេះ�ះ ក្នុុ�ងកំំរិិតចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់មូូលនិិធិិទៅ�ចំំណែ�កដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដែ�លបានពណ៌៌នានៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះ

ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យនីីតិិកម្មមទៅ�តាមគម្រោ��ងថវិិកា ។

ដោ�យអនុុវត្តតតាមច្្បាប់់នីតិ
ី ប
ិ ញ្ញញត្តិិ� គណកម្មាា�ធិិការត្រូ�ូវកំំណត់យ៉ាា�
់ ង

តឹឹងរឹឹងបើ�ើទោះ�ះបីីជាចាំំបាច់់ឬមិិនចាំបា
ំ ច់់ក្នុុ�ងការចេ�ញមូូលបត្រ�ដែ�ល
បានអនុុញ្ញា�តយោ�
ា
ងទៅ�តាមជំំពូក
ូ នេះ�ះដើ�ើម្្បីអ
ី នុុវត្តតទៅ�លើ�ើគោ�ល

បំំណងដែ�លបានពណ៌៌នានៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើដូូច្នោះ�ះ��ចំំនួួ
ននៃ�មូូលបត្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបានចេ�ញនិិងលក់់ ។ ការបន្តតចេ�ញ

ផ្្សាយនៃ�មូូលបត្រ�នឹឹងត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តរួួមទាំំងលក់់ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តត
សកម្មមភាពទាំំងនោះ�ះជាបណ្តើ�ើ�រៗហើ�ើយវាមិិនចាំំបាច់់ចំំពោះ�ះគ្រ�ប់់

មូូលបត្រ�ទាំំងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវអនុុញ្ញាា�តក្នុុ�ងការចេ�ញផ្្សាយនិិងលក់់
គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលានោះ�ះទេ� ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101245 ៖ នឹឹងមានការប្រ�មូូលរាល់់ឆ្នាំំ��តាមលក្ខខ

ខណ្ឌឌដដែ�លនិិងពេ�លវេេលាដដែ�លដូូចទៅ�នឹឹងការប្រ�មូូលប្រា�ក់់ចំំ

ណូូលរបស់់រដ្ឋឋផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត បន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលដើ�ើមរបស់់
រដ្ឋឋ រួួមទាំំងការបូូកបញ្ចូូ�លចំំនូូនប្រា�ក់់ដើ�ើមដែ�លត្រូ�ូវបង់់និិងការ

ប្រា�ក់់នៃ�មូូលបត្រ�បំំណុុលជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�� ។ វាជាកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់
មន្រ្តី�ី�ទាំំងអស់់ ដែ�លត្រូ�ូវទទួួលបន្ទុុ�កកំំណត់់ដោ�យច្្បាប់់ជាមួួយ
នឹឹងកាតព្វវកិិច្ចចណាមួួយទាក់់ទងនឹឹងការប្រ�មូូលប្រា�ក់់ចំំណូូល

អត្ថបទច្បាប់ដែលបានស្នើ

សំណ�ើ

13 ត

ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�និិងអនុុវត្តតរាល់់សកម្មមភាពដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីប្រ�មូូល

ឬក៏ចំណូលដ�ើម្បីបង់ប្រាក់បង្វិល ការពិន័យ ឬក៏ការចំណាយ

វាក្យខណ្ឌ 101246 ៖ ថ្វីប�ើវាក្យខណ្ឌ 13340

ទៅ�តាមក្រ�មសីីលធម៌៌ចំំពោះ�ះការវិិនិិយោ�គទុុននិិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់

នៅ�ក្នុុ�ងរតនគារដ្ឋឋ គោ�លដៅ�នៃ�ជំំពូូកនេះ�ះគឺឺចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�ល

ដើ�ើម្្បីីរក្្សាការអនុុគ្រោះ��ះពន្ធធនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនិិងដើ�ើម្្បីីទទួួលយក

ផលបូកបន្ថែម ។

នៃក្រមរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈការយល់ព្រមពីមូលមនិធិទូទៅ

តម្រូ�ូវការមូូលបត្រ�ប្រា�ក់់ចំណេ�
ំ
ញ ឬក៏៏ចំណ
ំ ងក្រោ��មច្្បាប់់សហព័័ន្ធធ

ស្មើ�ើ�នឹឹងចំំនួួនសរុុបដូូចខាងក្រោ��ម ៖

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្សេ�េ�ងដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មច្្បាប់់សហព័័ន្ធធក្នុុ�ងនាម

(a) ការបង់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចាំបាច់ត្រូវបង់ជាប្រាក់ដ�ើម និងការ

ប្រា�ក់់លើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លបានចេ�ញ និិងលក់់ទៅ�តាមជំំពូូក
នេះ�ះនៅ�ពេ�លដែ�លប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវដល់់ពេ�លកំំណត់់
និងតាមដែលអាចបង់ទៅបាន ។

(b) ផលបូូកចាំំបាច់់សម្រា�ប់់អនុុវត្តតវាក្្យខណ្ឌឌ 101249 ដែ�ល
សមស្រ�បដោ�យមិិនគិិតពីីឆ្នាំំ��សារពើ�ើពន្ធធ ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101247 ៖ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដែ�លបានកំំណត់់
នៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌរង (b) នៃ�វាក្្យខណ្ឌឌ 101243 អាចស្នើ�ើ�

សុំំ�ឱ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាវិិនិិយោ�គប្រា�ក់់រួួមបញ្ចូូ�លប្រា�ក់់កម្ចីី�ពីីគណនីីវិិនិិ
យោ�គប្រា�ក់់បណ្តុំំ��ឬទម្រ�ង់់នៃ�ការផ្តតល់់ហិិរញ្ញញប្្បទានបណ្តោះ�ះ��

អាសន្ននផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតស្រ�បតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 16312 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�
ភិិបាលសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ការអនុុវត្តតន៍៍ជំំពូូកនេះ�ះ ។ ចំំ

នួួនទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�ការស្នើ�ើ�សុំំ�នេះ�ះមិិនត្រូ�ូវលើ�ើសពីី ចំំនួួនមូូលបត្រ�

ដែ�លគណកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នឧត្តតមសិិក្្សា ដោ�យ
ដំំណោះ�ះស្រា�យបានអនុុញ្ញាា�តឱ្្យលក់់ក្នុុ�ងគោ�លបំំណង

ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតជំំពូូកនេះ�ះ ដោ�យមិិនរាប់់បញ្ចូូ�លចំំណងសងប្រា�ក់់
ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តស្រ�បតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101251 តិិច
ជាងចំំនួួនប្រា�ក់់កម្ចីី�ហើ�ើយមិិនទាន់់បានសងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ

នេះ�ះ និិងដកប្រា�ក់់ពីីមូូលនិិធិិទូូទៅ�ដោ�យអនុុលោ�មតាមវាក្្យ

ខណ្ឌឌ 101249 ហើ�ើយមិិនទាន់់បានសងមកវិិញនៅ�ឡើ�ើយ ។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដែ�លត្រូ�ូវបានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌរង (b)
នៃ�វាក្្យខណ្ឌឌ 101243 ត្រូ�ូវអនុុវត្តតតាមឯកសារណាមួួយ
បញ្ជាា�ដោ�យគណកម្មមការវិិនិិយោ�គប្រា�ក់់បញ្ចូូ�លគ្នាា�

មូូលនិិធិិរបស់់រដ្ឋឋនេះ�ះ ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101249 ៖ (a) ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតជំំ

ពូូកនេះ�ះនាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អាចផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ដកប្រា�ក់់ពីីមូូលនិិធិិទូូទៅ�

នៃ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លមិិនលើ�ើសពីីចំំនួួនមូូលបត្រ�ដែ�លមិិនមាន
រាប់់បញ្ចូូ�លនូូវមូូលបត្រ�សងប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តស្រ�ប

តាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101251 ចំំនួួនប្រា�ក់់កម្ចីី�ដែ�លបានខ្ចីី�ដែ�លតិិច

ជាង ហើ�ើយមិិនទាន់់បានសងតាមវាក្្យខណ្ឌឌនេះ�ះនិិងដកប្រា�ក់់ពីីមូូ
លនិិធិិទូូទៅ�យោ�ងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101247 និិងមិិនទាន់់ប្រ�

គល់់មកវិិញដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញា�តដោ�យ
ា
គណកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នៃ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នឧត្តតមសិិក្្សាដើ�ើម្្បីីលក់់សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងអនុុវត្តតជំំ

ពូូកនេះ�ះ ។ រាល់់ចំំនួួនប្រា�ក់់ដែ�លបានដកត្រូ�ូវតម្កកល់់នៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិ
ធិិមូូលធនមហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍ California ឆ្នាំំ�� 2020

ផ្អែ�ែកតាមជំំពូូកនេះ�ះ ។ រាល់់ប្រា�ក់់ដែ�លរកបាននៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះនឹឹង
ត្រូ�ូវប្រ�គល់់ជូូនមូូលនិិធិិទូូទៅ�បូូកនឹឹងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹង
ការប្រា�ក់់ដែ�លនឹឹងទទួួលបាននៅ�ក្នុុ�ងគណនីីវិិនិិយោ�គប្រា�ក់់

បញ្ចូូ�លពីីប្រា�ក់់ចំំណេ�ញដែ�លទទួួលបានពីីការលក់់មូូលបត្រ�
បំំណុុលសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងអនុុវត្តតជំំពូូកនេះ�ះ ។

(b) រាល់់សំណើ�
ំ
ដែ�ល
ើ
បានបញ្ជូូ�នទៅ�ស្ថាា�ប័ននី
័ តិ
ី ប្្
ិ បញ្ញញត្តិិ�និង
ិ

ក្រ�សួួងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ថវិកា
ិ ពីីការចេ�ញមូូលបត្រ�សម្រា�ប់់ការចំំ
ណាយសម្រា�ប់់គោ�លបំណ
ំ ងដែ�លបានពិិពណ៌៌នាក្នុុ�ងជំំពូក
ូ នេះ�ះ
ដោ�យមហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍រដ្ឋឋ California នឹឹងត្រូ�ូវអម

ដោ�យផែ�នការបង្ហាាញ
� ដើ�ើមទុុនរយៈៈពេ�ល ៥ ឆ្នាំំ��ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីី

តម្រូ�ូវការនិិង អាទិិភាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធមហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍និង
ិ ត្រូ�ូវ
បានផ្តតល់់អាទិិភាពនៅ�លើ�ើមូលដ្ឋាា�នទូ
ូ
ទាំ
ូ ង
ំ រដ្ឋឋ ។ ការស្នើ�ើ�សុំំ�ត្រូ�ូវរាប់់

ដើ�ើម្្បីីទទួួលបាននិិងសងប្រា�ក់់កម្ចីី� ។ រាល់់ចំំនួួនប្រា�ក់់កម្ចីី�

បញ្ចូូ�លកាលវិិភាគដែ�លផ្តតល់់អាទិិភាពដល់់ការរញ្ជួួ�យដីីដែ�លចាំំ

ល័័យសហគមន៍៍ California ឆ្នាំំ�� 2020 ដែ�លត្រូ�ូវចែ�ងដោ�យ

ល័័យជាក់់លាក់់គ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់នៃ�ការរញ្ជួួ�យដីីនៅ�ក្នុុ�ងអគារដែ�លត្រូ�ូវ

ដែ�លត្រូ�ូវបានខ្ចីី�នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិមូូលធនមហាវិិទ្្យា
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលស្រ�បតាមជំំពូូកនេះ�ះ ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101248 ៖ ទោះ�ះបីីជាបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនៃ�ជំំពូក
ូ

នេះ�ះឬនៃ�ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�ចំំពោះ�ះមូូលបត្រ�របស់់រដ្ឋឋប្រ�សិិន
បើ�ើហិិរញ្ញិិ�កលក់់មូូលបត្រ�ដែ�លអនុុលោ�មតាមជំំពូូកនេះ�ះដែ�លរួួម

បញ្ចូូ�លទាំំងការប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់អំំពីីមូូលបត្រ�ចំំពោះ�ះផលប៉ះះ�ពាល់់

ដែ�លការប្រា�ក់់លើ�មូ
ើ ល
ូ បត្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបានដកចេ�ញពីីប្រា�ក់ចំ
់ ណូ
ំ ល
ូ
សរុុបសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងពន្ធធសហព័័ន្ធធ ។ ហិិរញ្ញិិ�កអាចរក្្សា
ហិិរញ្ញញប្្បទានផ្សេ�េ�ងគ្នាា�សម្រា�ប់់ការវិិនិិយោ�គមូូលបត្រ�

ប្រាក់ចំណេញនិងការវិនិយោគចំណូលទៅល�ើប្រាក់ចំណេញ ។
ហិរញ្ញិកអាចប្រើ ឬក៏ចាត់ចែងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណេញ
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ផ្សេ�េ�ងៗដែ�លបញ្ជាា�ដោ�យច្្បាប់់សហព័័ន្ធធ ឬក៏៏ចាត់់វិិធានការផ្សេ�េ�ងៗ

បាច់់ដើ�ម្្បី
ើ កា
ី ត់់បន្ថថយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនៅ�ក្នុុ�ងការវិិនិច្ឆ័័�យនៃ�
ិ
មហាវិិទ្្យា
បានកំំណត់់ថាជាអាទិិភាពខ្ពពស់់ដោ�យមហាវិិទ្្យាល័័យ ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101250 ៖ ថវិិកាទាំំងអស់់ដែ�លតម្កកល់់ក្នុុ�ងមូូលនិិ

ធិិមូូលធនមហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍រដ្ឋឋ California ឆ្នាំំ�� 2020
ដែ�លទទួួលបានពីីបុុព្វវលាភនិិងការប្រា�ក់់ដែ�លទទួួលបានពីីការ
លក់់ដែ�លអនុុលោ�មតាមជំំពូូកនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវរក្្សាទុុកក្នុុ�ងមូូលនិិធិិ

ហើ�ើយនឹឹងអាចផ្ទេ�េរទៅ�មូូលនិិធិិទូូទៅ�ដែ�លជាឥណទានសម្រា�ប់់ចំំ
ណាយសម្រា�ប់់ ការប្រា�ក់់មូូលបត្រ�លើ�ើកលែ�ងតែ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់

ដែ�លទទួួលបានពីីបុុព្វវលាភរ៉ាា�ប់់រងអាចត្រូ�ូវបានបម្រុ�ុងទុុកនិិងប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ដើ�ើម្្បីីទូូទាត់់ថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ការចេ�ញមូូលបត្រ�បំំណុុលមុុនពេ�ល
ផ្ទេ�េរទៅ�មូូលនិិធិិទូូទៅ� ។

| 41

អត្ថបទច្បាប់ដែលបានស្នើ
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វាក្្យខណ្ឌឌ 101251 ៖ មូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លបានចេ�ញនិិង

(2) ការរួួមបញ្ចូូ�លនៃ�មហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings ទៅ�ផ្នែ�ែក

វិិញយោ�ងតាមមាត្រា� 6 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 16780)

ដើ�ើម្្បីីសម្គាា�ល់់ការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រការអនុុញ្ញាា�តមូូលនិិធីីបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យ

លក់់ដោ�យអនុុលោ�មតាមជំំពូូកនេះ�ះអាចត្រូ�ូវបានសងប្រា�ក់់
នៃ�ជំំពូូកទីី 4 នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 3 នៃ�កថាខណ្ឌឌទីី 4 នៃ�គន្ថីី�ទីី 2

នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាលដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ� ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�

ចំំពោះ�ះមូូលបត្រ�របស់់រដ្ឋឋ ។ ការយល់់ព្រ�មពីីអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់រដ្ឋឋ
សម្រា�ប់់ការចេ�ញមូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លបានពិិពណ៌៌នានៅ�ក្នុុ�ងជំំ
ពូូកនេះ�ះរួួមមានការយល់់ព្រ�មលើ�ើការចេ�ញមូូលបត្រ�បំំណុុលណា

មួួយដែ�លត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនដើ�ើម្្បីីសងប្រា�ក់់ដើ�ើមវិិញនូូវមូូលបត្រ�បំំ
ណុុលដែ�លបានចេ�ញដំំបូូងនៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះឬមូូលបត្រ�សង

ប្រា�ក់់ដែ�លបានចេ�ញពីីមុុន ។ រាល់់មូូលបត្រ�ដែ�លបង្វិិ�លមកវិិញ
ជាមួួយប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនៃ�មូូលបត្រ�បង្វិិ�លដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�ត

ដោ�យផ្នែ�ែកនេះ�ះអាចត្រូ�ូវបានការពារដោ�យស្រ�បច្្បាប់់តាមវិិសាល
ភាពដែ�លច្្បាប់់បានកំំណត់់និិង ចំំពោះ�ះវិិសាលភាពដែ�លមាន

ចែ�ងក្នុុ�ងដំំណោះ�ះស្រា�យ ដូូចបានកែ�ប្រែ��ពីីពេ�លមួួយទៅ�ពេ�លមួួយ
អនុុញ្ញាា�តដែ�លអាចបង្វិិ�លថវិិកា ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101252 ៖ ចំំណូលពី
ូ
កា
ី រលក់់មូល
ូ បត្រ� ដែ�ល ត្រូ�ូវ

បានអនុុញ្ញា�តដោ�យជំ
ា
ពូ
ំ ក
ូ នេះ�ះមិិនមែ�នជា “ប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ល
ូ ពន្ធធ” ដូូច
ដែ�លពាក្្យនោះ�ះត្រូ�ូវបានប្រើ��ើក្នុុ�ងមាត្រា� XIII B នៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញរដ្ឋឋ

California ទេ� ហើ�ើយការចំំណាយលើ�ើដើ�ើមទុុនទាំំងនេះ�ះមិិន
អាស្រ័យល�ើដែនកំណត់ដែលបានចែងក្នុងមាត្រានោះទេ ។
ជំំពូូក 4 ៖ គ្រឿ��ឿងបរិិក្ខាា�រសាកលវិិទ្្យាល័័យ
មាត្រា� 1 ៖ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ទូូទៅ�

វាក្្យខណ្ឌឌ 101300 ៖ (a) ប្រ�ព័័ន្ធធនៃ�សាកលវិិទ្្យាល័័យសាធា
រណៈៈនានានៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋនេះ�ះរួួមមានសាកលវិិទ្្យាល័័យ California
មហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings និិង សាកលវិិទ្្យាល័័យ

California និិងមជ្្ឈមណ្ឌឌលនៅ�ក្រៅ��សាលារៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ។
(b) មូូលនិិធិិសញ្ញាា�សំំគាល់់មូូលធននីីយកម្មមសាកលវិិទ្្យាល័័យឆ្្
នាំំ 2020 ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងរតនាគាររដ្ឋឋសម្រា�ប់់ការ
ដាក់់ប្រា�ក់់ពីីដើ�ើមទុុននៃ�កិិច្ចចសន្្យាដោ�យមិិនរាប់់បញ្ចូូ�លនូូវប្រា�ក់់ចំំ

នេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ពីីបំំណងទាក់់ទងនីីតិិកម្មម និិងមិិនមែ�នមានបំំណង

វាក្្យខណ្ឌឌ 67354 ដូូចបានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ងមូូលបត្រ�

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នឧត្តតមសិិក្្សានៃ�ឆ្នាំំ��1986 ឬតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 67334
ដូូចបានកំំណត់់ក្នុុ�ងគម្រោ��ងមូូលបត្រ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នឧត្តតមសិិក្្សា
នៃឆ្នាំ 1988 ។

មាត្រា� 2 ៖ កម្មមវិិធីីអនុុវត្តតដែ�លសមស្រ�បទៅ�សកលវិិទ្្យា
ល័័យ California និិងមហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings

វាក្យខណ្ឌ 101310 ៖

(a) ចេញពីប្រាក់ចំណូលនៃការចេញផ្សាយ និងទិញមូលបត្រ
អនុុលោ�មតាមមាត្រា� 4 (ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាមួួយវាក្្យខណ្ឌឌ 101330)
ចំំនួួនប្រា�ក់់ពីីរពាន់់លានដុុល្លាា�រ ($2,000,000,000) ត្រូ�ូវតែ�
តម្កកល់់នៅ�ក្នុុ�ងសកលវិិទ្្យាល័័យចំំណាយដើ�ើមទុុនប្រា�ក់់មូូលបត្រ�

2020 ដែ�លជាគោ�លបំំណងនៃ�ជំំពូូកនេះ�ះ ។ នៅ�ពេ�លរក្្សាទុុក
ប្រាក់នេះត្រូវតែប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ចំណាយក្នុងជំពូកនេះ ។

(b) គោ�លបំំណងក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លការឧបត្ថថម្ភភឆ្លើ�ើ�យ

តបនឹឹងការចំំណាយដើ�ើមទុុនហិិរញ្ញាា�កិិច្ចចនៃ�សកលវិិទ្្យាល័័យ

California និិងមហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings ។

(c) ប្រា�ក់់ចំណេ�
ំ
ញនៃ�ការចេ�ញផ្្សាយ និិងទិិញមូូលបត្រ�អនុុលោ�ម
តាមជំំពូូកនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�មានប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ករណីីណាមួួយ ៖

(1) ការស្ថាា�បនា ការស្ថាា�បនាឡើ�ើងវិិញ និិងការកែ�
លម្អអឡើ�ើងវិិញនៃ�ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធដែ�លមាន ឬថ្មីី�

រួួមបញ្ចូូ�លការស្ថាា�បនានៃ�អាគារ និិងការទិិញឧបករណ៍៍បរិិក្ខាា�របំំពាក់់
អាគារ ។

(2) ការបំពាក់ថ្មី ជួសជុល ឬស្ថាបនាអាគារឡ�ើងវិញ ។
(3) ការបង់់នៃ�តម្លៃ�ៃស្ថាា�បនាជាមុុន បានរួួមបញ្ចូូ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�ន
ចាំំបាច់់កំំណត់់តាមគម្រោ��ងបឋម និិងការរចនាប្លលង់់ ។

(4) ការជួសជុល និងការស្ថាបនាឡ�ើងវិញនៃអាគារ ។

ណេ�ញនៃ�មូូលបត្រ�បំំណុុលសងប្រា�ក់់វិិញដែ�លបានចេ�ញស្រ�ប

(5) ការស្ថាា�បនា ឬការធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានការប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងវិិញនៃ�បរិិវេេណ

គោលបំណងជំពូក ។

California បានយល់់ព្រ�មដោ�យប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�សកលវិិទ្្យា
ល័័យ California រួួមបញ្ចូូ�លការទិិញនៃ�ទីីតាំំងដែ�លអាគារទាំំ

តាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101339 ដែ�លបានចេ�ញនិិងលក់់សម្រា�ប់់

(c) (1) គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា
ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យអនុុឡោ�មតាមវាក្្យខណ្ឌឌ

67353 ត្រូ�ូវបានបន្តតធ្វើ�ើ�ជាគណៈៈកម្មាា�ធិិការដូូចដែ�លបានកំំណ
ត់់នៅ�ក្នុុ�ង ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�ចំំពោះ�ះមូូលបត្រ�របស់់រដ្ឋឋ

(ជំំពូូកទីី 4 (ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាមួួយវាក្្យខណ្ឌឌ 16720) នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 3
នៃ�កថាខណ្ឌឌទីី 4 នៃ�គន្ថីី�ទីី 2 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល) ក្នុុ�ងគោ�លបំំ
ណងផ្ដដល់់ជាប្រា�ក់់ជំំនួួយដល់់សកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ California
មហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ
California ។
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សំណ�ើ

សាលាខាងក្រៅ�� និិងក្នុុ�ងបរិិវេេណសាលានៃ�សកលវិិទ្្យាល័័យ

ងនេះ�ះត្រូ�ូវបានសាងសង់់ ។

មាត្រា� 3 ៖ កម្មមវិិធីីអនុុវត្តតដែ�លសមស្រ�ប
ទៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California

វាក្យខណ្ឌ 101320 ៖

(a) ចេញពីប្រាក់ចំណូលនៃការចេញផ្សាយ និងទិញ
មូលបត្រអនុលោមតាមមាត្រា 4 (ចាប់ផ្ដើមជាមួយ
វាក្យខណ្ឌ 101330) ចំនួនប្រាក់ពីរពាន់លានដុល្លារ
($2,000,000,000) ត្រូវតែតម្កល់នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ

អត្ថបទច្បាប់ដែលបានស្នើ

សំណ�ើ

13 ត

ចំណាយដ�ើមទុនប្រាក់មូលបត្រ 2020

ធ្វើ�ើ�របាយការណ៍៍ការស្វែ�ែងរករបស់់ពួួកគេ�ទៅ�គណកម្មាា�ធិិការថវិិកា

ត្រូវតែប្រីប្រាស់បានសម្រាប់ចំណាយក្នុងជំពូកនេះ ។

(2) សំំរាប់់គោ�លបំំណងនៃ�កថាខណ្ឌឌរងនេះ�ះ “អន្តតរវិិស័័យ” អាច

ចំពោះគោលបំណងនៃជំពូកនេះ ។ នៅពេលរក្សាទុក ប្រាក់នេះ

(b) គោ�លបំំណងក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លការឧបត្ថថម្ភភដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យ
តបការចំំណាយដើ�ើមទុុនហិិរញ្ញាា�កិិច្ចចនៃ�សកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ

California ។

(c) ប្រា�ក់់ចំំណូូលនៃ�ការចេ�ញផ្្សាយ និិងទិិញមូូលបត្រ�អនុុលោ�ម
តាមជំំពូូកនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�មានប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ករណីីណាមួួយ ៖

ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ច្រើ��ើននៅ�តាមផ្នែ�ែកនៃ�ឧត្តតមសិិក្្សាសាធារណៈៈ ។
វាក្យខណ្ឌ 101331 ៖ (a) មូលបត្រដែលត្រូវបាន

អនុុញ្ញាា�តដោ�យជំំពូូកនេះ�ះគួួរតែ�បានរៀ�ៀបចំំអនុុវត្តតអនុុម័័តលក់់

បង់់និិងលោះ�ះដូូចមានចែ�ងក្នុុ�ង ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�ចំំពោះ�ះ
មូូលបត្រ�របស់់រដ្ឋឋ (ជំំពូូកទីី 4 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ16720)

(1) ការស្ថាា�បនា ការស្ថាា�បនាឡើ�ើងវិិញ និិងការកែ�លម្អអឡើ�ើងវិិញ

ផ្នែ�ែកទីី 3 កថាខណ្ឌឌទីី 4 គន្ថីី�ទីី 2 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល) ។

និិងការទិិញឧបករណ៍៍បរិិក្ខាា�របំំពាក់់អាគារ ។

សោ�ធនកម្មមនិិងបន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ត្រូ�ូវអនុុវត្តតចំំពោះ�ះចំំណងដែ�លមាន

នៃ�ហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធដែ�លមាន ឬថ្មីី� រួួមបញ្ចូូ�លការស្ថាា�បនានៃ�អាគារ

(2) ការបំពាក់ថ្មី ជួសជុល ឬស្ថាបនាអាគារឡ�ើងវិញ ។
(3) ការបង់់នៃ�តម្លៃ�ៃស្ថាា�បនាជាមុុន បានរួួមបញ្ចូូ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�ន
ចាំំបាច់់កំំណត់់តាមគម្រោ��ងបឋម និិងការរចនាប្លលង់់ ។

(4) ការជួសជុល និងការស្ថាបនាឡ�ើងវិញនៃអាគារ ។
(5) ការស្ថាបនាឬការធ្វើឲ្យមានការប្រស�ើរឡ�ើងវិញនៃខាងក្រៅ
បរិិវេេណសាលានិិងក្នុុ�ងបរិិវេេណសាលានៃ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ

California បានយល់់ព្រ�មដោ�យប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�សាកលវិិទ្្យា
ល័័យ California មបញ្ចូូ�លការទិិញនៃ�ទីីតាំំងដែ�លអាគារទាំំង
នេះ�ះត្រូ�ូវបានសាងសង់់ ។

មាត្រា� 4 ៖ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ
វាក្យខណ្ឌ 101330 ៖ (a) ចំនួនមូលបត្រសរុប

អនុុញ្ញាា�តឲ្្យចែ�កចាយ និិងលក់់អនុុលោ�មតាមជំំពូូក 1

(ចាប់់ផ្តើ�ើ�មជាមួួយវាក្្យខណ្ឌឌ 101200) ចំំនួួនមូូលបត្រ�
បួួនពាន់់លានដុុល្លារ�ា ($4,000,000,000) មិិនរួម
ួ បញ្ចូូ�លចំំនួន
ួ
នៃ�សំំណងមូូលបត្រ�ចែ�កចាយក្នុុ�ងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួយវាក្្យ

ខណ្ឌឌ 101339 អាចចែ�កចាយ និិងលក់់ដើ�ើម្្បីីផ្ដដល់់ប្រា�ក់់ប្រើ��ើ
សម្រា�ប់់អនុុវត្តតតាមគោ�លបំំណងដែ�លបានបញ្ជាា�ក់់ក្នុុ�ងជំំពូូក

នេះ�ះនិិងសងវិិញទៅ�កាតព្វវកិិច្ចចមូូលបត្រ� ប្រា�ក់់បង្វិិ�លចំំណាយ
អនុុលោ�មតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 16724.5 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល ។

(b) អនុុលោ�មតាមវាក្្យខណ្ឌឌនេះ�ះ ហិិរញ្ញិិ�កត្រូ�ូវលក់់មូូល

បត្រ�អនុុញ្ញាា�តតាមគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នឧត្តតមសិិក្្សា

បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 67353 នៅ�ពេ�លវេេលាខុុសគ្នាា�
ណាមួួយដែ�លចាំំបាច់់ចំំពោះ�ះការចំំណាយសេ�វាកម្មមដែ�លត្រូ�ូវការ
ដោ�យកាបែ�ងចែ�កចំំណែ�ក ។

(c) (1) នេះ�ះគឺឺជាគោ�លបំំណងនៃ�នីីតកម្មមដែ�លសាកលវិិទ្្យាល័័យ
California និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ California ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��
ពិិចារណាការបញ្ចូូ�លអាគារអន្តតរវិិស័័យជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ដំំណើ�ើរ

ការគម្រោ��ងចំំណាយដើ�ើមទុុនប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��របស់់អង្គគភាព និិងនោះ�ះ

នៅ�ចំំឬមុុនថ្ងៃ�ៃទីី 15 ខែ�ឧសភានៃ�ឆ្នាំំ��នីីមួួយៗ អង្គគភាពទាំំងនោះ�ះ

13

នៃ�សភានីីតិិកម្មម ។

បទប្្បញ្ញញត្តិិ�នៃ�ច្្បាប់់នោះ�ះ រួួមទាំំងរាល់់សកម្មមភាពដែ�លបានធ្វើ�ើ�វិិ

ការអនុុញ្ញាា�តនឹឹងជំំពូូកនេះ�ះហើ�ើយត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះ
ដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះលើ�ើកលែ�ងតែ�ផ្នែ�ែករង (a) និិង

(b) នៃ�វាក្្យខណ្ឌឌ 16727 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាលមិិនត្រូ�ូវអនុុវត្តតចំំ
ពោះ�ះមូូលបត្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យជំំពូូកនេះ�ះទេ� ។

(b) សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ច្្បាប់់ស្តីី�ពីីមូូលបត្រ�កាតព្វវកិិច្ចចទូូ

ទៅ�របស់់រដ្ឋឋ ទីីភ្នាា�ក់់ងាររដ្ឋឋនីីមួួយៗគ្រ�ប់់គ្រ�ងការធ្វើ�ើ�ឱ្្យសមស្រ�ប

នៃ�មូូលនិិធិិសម្រា�ប់់មូូលធននៃ�សាកលវិិទ្្យាល័័យនៅ�ឆ្នាំំ�� 2020

ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាជា “ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល”សម្រា�ប់់គម្រោ��ងដែ�ល
ទទួួលបានមូូលនិិធិិស្រ�បតាមជំំពូូកនេះ�ះ ។

(c) ចំំណូូលនៃ�មូូលបត្រ�ដែ�លបានចេ�ញនិិងលក់់ដោ�យអនុុលោ�ម
តាមជំំពូក
ូ នេះ�ះអាចរកបានសម្រា�ប់់គោ�លបំណ
ំ ងនៃ�ការផ្តតល់់ជំនួ
ំ យ
ួ
ដល់់សាកលវិិទ្្យាល័័យ California មហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់

Hastings និិងសាកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ California សម្រា�ប់់សាង
សង់់នៅ�លើ�ើបរិិវេេណដែ�លមានស្រា�ប់់ ឬថ្មីី�ហើ�ើយមជ្្ឈមណ្ឌឌល
ក្រៅ��បរិិវេេណរបស់់ពួួកគេ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ននិិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់រួួមគ្នាា�និិង
អាគារអន្តតរវិិស័័យដូូចមានចែ�ងក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះ ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101332 ៖ គណៈៈកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន
ឧត្តតមសិិក្្សាត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មតាមវាក្្យ

ខណ្ឌឌ 67353 បានអនុុញ្ញាា�តឱ្្យចេ�ញមូូលបត្រ�ក្រោ��មជំំពូូកនេះ�ះ
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់មូូលនិិធិិសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងដែ�ល
បានពណ៌៌នានៅ�ក្នុុ�ងជំំពូក
ូ នេះ�ះដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញា�តដោ�យច្្
ា
បាប់់
នៅ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ងថវិិកាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�� ។ ដោ�យអនុុលោ�មតាមទិិសដៅ�

នីីតិិបញ្ញញត្តិិ� គណកម្មាា�ធិិការនឹឹងកំំណត់់ថាតើ�ើចាំំបាច់់ឬមិិនចាំំបាច់់
ក្នុុ�ងការចេ�ញមូូលបត្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យអនុុលោ�ម

តាមជំំពូូកនេះ�ះដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតគោ�លបំំណងដែ�លបានពណ៌៌នានៅ�ក្នុុ�ង
ជំំពូូកនេះ�ះហើ�ើយបើ�ើដូូច្នេះ�ះ�ចំំនួួនមូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លត្រូ�ូវចេ�ញនិិង
បានលក់់ ។ ការបន្តតចេ�ញផ្្សាយនៃ�មូូលបត្រ�នឹឹងត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញា�ត
ា

រួួមទាំំងលក់់ដើ�ម្្បី
ើ អ
ី នុុវត្តតសកម្មមភាពទាំំងនោះ�ះជាបណ្តើ�ើ�រៗហើ�ើយវាមិិ
នចាំំបាច់់ចំំពោះ�ះគ្រ�ប់់មូូលបត្រ�ទាំំងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវអនុុញ្ញាា�តក្នុុ�ងការ
ចេ�ញផ្្សាយនិិងលក់់គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលានោះ�ះទេ� ។
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វាក្្យខណ្ឌឌ 101333 ៖ នឹឹងមានការប្រ�មូូលរាល់់ឆ្នាំំ��តាមលក្ខខ

ប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ល
ូ សំំរាប់់ការវិិនិយោ�
ិ
គលើ�ើចំណូ
ំ លទាំ
ូ
ង
ំ នោះ�ះ ។ អ្ននកគ្រ�

ណូូលរបស់់រដ្ឋឋផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត បន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលដើ�ើមរបស់់

ទាំំងនោះ�ះលើ�ើប្រា�ក់ទាំ
់ ង
ំ នោះ�ះដើ�ើម្្បីី បង់់រំំលោះ�ះការពិិន័័យឬការទូូទាត់់

ខណ្ឌឌដដែ�លនិិងពេ�លវេេលាដដែ�លដូូចទៅ�នឹឹងការប្រ�មូូលប្រា�ក់់ចំំ
រដ្ឋឋ រួួមទាំំងការបូូកបញ្ចូូ�លចំំនូូនប្រា�ក់់ដើ�ើមដែ�លត្រូ�ូវបង់់និិងការ

ប្រា�ក់់នៃ�មូូលបត្រ�បំំណុុលជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�� ។ វាជាកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់

មន្រ្តី�ី�ទាំំងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលបន្ទុុ�កដោ�យ ច្្បាប់់ដែ�លមានកា
តព្វវកិិច្ចចទាក់់ទងនឹឹងការប្រ�មូូលប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�និិងអនុុ
វត្តតរាល់់សកម្មមភាពដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្្បីីប្រ�មូូលផលបូូកបន្ថែ�ែម ។

ប់់គ្រ�ងថវិិកាជាតិិអាចប្រើ��ើឬដឹឹកនាំំការប្រើ��ើប្រា�ស់ឬ
់ ប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ល
ូ

ផ្សេ�េ�ងៗដែ�លតំំរូវូ តាមច្្បាប់់សហព័័ន្ធធឬចាត់់វិធា
ិ នការណាមួួយផ្សេ�េ�ង
ទៀ�ៀតទាក់់ទងនឹឹងការវិិនិិយោ�គនិិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់មូូលបត្រ�ទាំំង

នោះ�ះដែ�លតំំរូូវរឺឺក្រោ��មការចង់់បានពីីច្្បាប់់សហព័័ន្ធធដើ�ើម្្បីីរក្្សាស្ថាា�

នភាពលើ�ើកលែ�ងពន្ធធនៃ�មូូលបត្រ�ទាំំងនោះ�ះនិិងដើ�ើម្្បីីទទួួលបាន

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតក្រោ��មច្្បាប់់សហព័័ន្ធធក្នុុ�ងនាមមូូលនិិធិិរ

វាក្្យខណ្ឌឌ 101334 ៖ ថ្វីី�បើ�ើវាក្្យខណ្ឌឌ 13340

បស់់រដ្ឋឋនេះ�ះ ។

ក្នុុ�ងរតនគារដ្ឋឋ, គោ�លដៅ�នៃ�ជំំពូូកនេះ�ះគឺឺចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លស្មើ�ើ�

អនុុវត្តតន៍៍ជំំពូូកនេះ�ះនាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អាចផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ដកប្រា�ក់់

នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាល តាមរយៈៈការយល់់ព្រ�មពីីមូូលមនិិធិិទូូទៅ�នៅ�

វាក្យខណ្ឌ 101337 ៖ (a) សម្រាប់គោលបំណងនៃការ

នឹឹងចំំនួួនសរុុបដូូចខាងក្រោ��ម ៖

ពីីមូូលនិិធិិទូូទៅ�នៃ�ចំំនួួនដែ�លមិិនលើ�ើសពីីមូូលបត្រ�ដែ�ល

(a) ការបង់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចាំបាច់ត្រូវបង់ជាប្រាក់ដ�ើម និងការ

មិិនមានការរាប់់បញ្ចូូ�លការសងប្រា�ក់់មកវិិញនូូវមូូលបត្រ�

នេះ�ះនៅ�ពេ�លដែ�លប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងការប្រា�ក់់ត្រូ�ូវដល់់ពេ�លកំំណត់់

ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យ គណៈៈកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�

ប្រា�ក់់លើ�ើមូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លបានចេ�ញ និិងលក់់ទៅ�តាមជំំពូូក

ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តយោ�ងតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101339

និងតាមដែលអាចបង់ទៅបាន ។

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នឧត្តតមសិិក្្សាត្រូ�ូវបានលក់់សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ការ

(b) ផលបូូកចាំំបាច់់សម្រា�ប់់អនុុវត្តតវាក្្យខណ្ឌឌ 101337 ដែ�ល
សមស្រ�បដោ�យមិិនគិិតពីីឆ្នាំំ��សារពើ�ើពន្ធធ ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101335 ៖ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដែ�លបានកំំណត់់

នៅ�ក្នុុ�ងកថាខណ្ឌឌរង (b) នៃ�វាក្្យខណ្ឌឌ 101331 អាចស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យ្
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាវិិនិយោ�
ិ
គដើ�ើម្្បីប
ី ង្កើ�ើ�ត ប្រា�ក់់កម្ចីី�ពីីប្រា�ក់វិ់ និ
ិ យោ�
ិ
គឬទម្រ�

ង់់នៃ�ការផ្តតល់់ហិរិ ញ្ញញប្្បទានបណ្តោះ���ះ អាសន្ននផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតស្រ�បតាមវា
ក្្យខណ្ឌឌ 16312 នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាលក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដើ�ើម្្បីអ
ី នុុ

វត្តតជំំពូក
ូ នេះ�ះ ។ ចំំនួនទឹ
ួ ក
ឹ ប្រា�ក់់នៃ�ការស្នើ�ើ�សុំំ�មិិនត្រូ�ូវលើ�ើសពីីចំនួ
ំ ន
ួ
មូូលបត្រ�ដែ�លគណកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នឧត្តតមសិិក្្សា

ដោ�យដំំណោះ�ះស្រា�យត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញា�ត
ា ឱ្្យលក់់ក្នុុ�ងគោ�លបំំណង

អនុុវត្តតជំំពូក
ូ នេះ�ះដោ�យមិិនរាប់់បញ្ចូូ�លប័័ណ្ណស
ណ ងប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវបាន
អនុុញ្ញា�តស្រ�
ា
បតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 101339 ។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ដែ�លបានកំំណត់នៅ�ក្នុុ�
់
ងកថាខណ្ឌឌរង (b) នៃ�វាក្្យខណ្ឌឌ 101331

អនុុវត្តតន៍៍ជំំពូូកនេះ�ះ ។ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវដកនឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចូូ�ល
ទៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិមូូលធន នៃ�សាកលវិិទ្្យាល័័យឆ្នាំំ�� 2020

ស្រ�បតាមជំំពូូកនេះ�ះ ។ រាល់់ប្រា�ក់់ដែ�លរកបាននៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ

នឹឹងត្រូ�ូវប្រ�គល់់ជូូនមូូលនិិធិិទូូទៅ�បូូកនឹឹងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លស្មើ�ើ�
នឹឹងការប្រា�ក់់ដែ�លនឹឹងទទួួលបាននៅ�ក្នុុ�ងគណនីីវិិនិិយោ�គប្រា�ក់់
បញ្ចូូ�លពីីប្រា�ក់់ចំំណេ�ញដែ�លទទួួលបានពីីការលក់់មូូលបត្រ�
បំំណុុលសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងអនុុវត្តតជំំពូូកនេះ�ះ ។

(b) រាល់់សំំណើ�ើដែ�លបានបញ្ជូូ�នទៅ�ស្ថាា�ប័័ននីីតិិប្្បញ្ញញត្តិិ�
និិងក្រ�សួួងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ថវិិកាពីីបញ្ហាា�

មូូលបត្រ�នេះ�ះសម្រា�ប់់ចំំណាយក្នុុ�ង គោ�លបំំណងដែ�លបាន

ពណ៌៌នាក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះដោ�យសាកលវិិទ្្យាល័័យ California
មហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings ឬសាកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ

California នឹឹងត្រូ�ូវអមដោ�យទាំំងពីីរដូូចខាងក្រោ��ម ៖

ត្រូ�ូវអនុុវត្តតតាម ឯកសារណាមួួយដែ�លក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្្សាវិិនិយោ�
ិ
គដើ�ើម្្បីី

(1) ផែ�នការរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំឆ្នាំំ��នៃ�ការបង្កើ�ើ�តដើ�ើមទុុនរបស់់សាកលវិិ

តម្កកល់ទុ
់ ក
ុ ក្នុុ�ងមូូលនិធិ
ិ មូ
ិ ល
ូ ធននៃ�សាកលវិិទ្្យាល័័យនៅ�ឆ្នាំំ�� 2020

នៃ�ជំំពូូកនេះ�ះឬនៃ�ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�ចំំពោះ�ះមូូលបត្រ�របស់់

(2) កាលវិិភាគនៃ�គម្រោ��ងនានាស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការនៃ�វាក្្យ
ខណ្ឌឌ 89776 សម្រា�ប់់សាកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ California
ឬវាក្្យខណ្ឌឌ 92170 សម្រា�ប់់សាកលវិិទ្្យាល័័យ
California ។ កាលវិិភាគនៃ�គម្រោ��ងត្រូ�ូវរាប់់បញ្ចូូ�លការពិិ

ជំំពូូកនេះ�ះដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់អំំពីីមូូលបត្រ�ចំំ

និិងសុុវត្ថិិ�ភាពអាយុុជីីវិិត គម្រោ��ងដែ�លដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា� រញ្ជួួ�យ

ពីីប្រា�ក់់ចំំណូូលសរុុបសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងពន្ធធសហព័័ន្ធធក្រោ��ម

ខាន់់ ។

ពន្ធធពីីសហព័័ន្ធធហិិរញ្ញញប្្បទានអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងថវិិកាជាតិិអាចរក្្សា

កលវិិទ្្យាល័័យចំំណាយដើ�ើមទុុនប្រា�ក់់មូូលបត្រ� 2020 ដែ�លត្រូ�ូវ

ទទួួលនិង
ិ សងប្រា�ក់់កម្ចីី� ។ រាល់់ចំនួ
ំ នប្រា�ក់
ួ
ក
់ ម្ចីី�ដែ�លត្រូ�ូវខ្ចីី�នឹឹងត្រូ�ូវ
ដើ�ើម្្បីចា
ី ត់់ចែ�ងដោ�យ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលស្រ�បតាមជំំពូក
ូ នេះ�ះ ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101336 ៖ ទោះ�ះបីីជាមានបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត
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ទ្្យាល័័យឬមហាវិិទ្្យាល័័យជាក់់លាក់់ ។

រដ្ឋឋទេ�ប្រ�សិិនបើ�អ្នន
ើ កទទួួលបន្ទុុ�កថវិិកាលក់់មូល
ូ បត្រ�អនុុលោ�មតាម

ចារណាលើ�ើគម្រោ��ងនានាដែ�លដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�អគ្គីី�ភ័័យ

ពោះ�ះផលប៉ះះ�ពាល់់ដែ�លការប្រា�ក់់លើ�ើមូូលបត្រ�ត្រូ�ូវបានដកចេ�ញ

ដីីនិិងគម្រោ��ងនានាដែ�លដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�ពន្្យារពេ�លថែ�ទាំំដ៏៏សំំ

លក្ខខខណ្ឌឌដែ�លបានកំំនត់់រឺឺមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

វាក្្យខណ្ឌឌ 101338 ៖ ប្រា�ក់់តម្កកល់់ទាំំងអស់់ដាក់់នៅ�ក្នុុ�ងសា

គណនីីដាច់់ដោ�យឡែ�កសម្រា�ប់់ការវិិនិិយោ�គលើ�ើសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណនិង
ិ

បានទាញយកពីីការបង់់ប្រា�ក់់ធានា និិង ការកើ�ើនឡើ�ើងការប្រា�ក់់

អត្ថបទច្បាប់ដែលបានស្នើ

សំណ�ើ
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លើ�ើមូូលបត្រ�ដែ�លបានលក់់យោ�ងទៅ�តាមជំំពូូកនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបាន

ច្្បាប់់ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត រាប់់បញ្ចូូ�លប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមានកំំណត់់ សវនកម្មមធ្វើ�ើ�

ទៅ�មូូលនិិធិិទូូទៅ�ជាឥណទានដើ�ើម្្បីីចំំណាយសម្រា�ប់់មូូលបត្រ�

ទុុកថាបំំពេ�ញតម្រូ�ូវការប្រ�យោ�គទីី (1) ។

បម្រុ�ុងទុុកនៅ�ក្នុុ�ងមូូលនិិធិិនិិងអាចមានសម្រា�ប់់ការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់

ការប្រា�ក់់ លើ�ើកលែ�ងតែ�ចំំនួួនដែ�លបានមកពីីការបង់់ប្រា�ក់់ធានា

ដែ�លត្រូ�ូវបានបម្រុ�ុងទុុកនិិងបានប្រើ��ើដើ�ើម្្បីីបង់់ថ្លៃ�ៃនៃ�ការចេ�ញមូូល
បត្រ�បំំណុុលមុុនពេ�លផ្ទេ�េរទៅ�មូូលនិិធិិទូូទៅ� ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101339 ៖ មូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លបានចេ�ញនិិង
លក់់ដោ�យអនុុលោ�មតាមជំំពូូកនេះ�ះអាចត្រូ�ូវបានសងប្រា�ក់់
វិិញយោ�ងតាមមាត្រា� 6 (ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីវាក្្យខណ្ឌឌ 16780)
នៃ�ជំំពូូកទីី 4 នៃ�ផ្នែ�ែកទីី 3 នៃ�កថាខណ្ឌឌទីី 4 នៃ�គន្ថីី�ទីី 2

នៃ�ក្រ�មរដ្ឋាា�ភិិបាលដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ� ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីមូូលបត្រ�

កាតព្វវកិិច្ចចទូូទៅ�របស់់រដ្ឋឋ ។ ការយល់់ព្រ�មពីីអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តរបស់់រដ្ឋឋ
សម្រា�ប់់ការចេ�ញមូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លបានពិិពណ៌៌នានៅ�ក្នុុ�ងជំំ
ពូូកនេះ�ះរួួមមានការយល់់ព្រ�មលើ�ើការចេ�ញមូូលបត្រ�បំំណុុលណា

មួួយដែ�លត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនដើ�ើម្្បីីសងប្រា�ក់់ដើ�ើមវិិញនូូវមូូលបត្រ�បំំ

(3) លទ្ធធផលនៃ�ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមណាមួួយទាមទារដោ�យកថាខ
ណ្ឌឌរងនេះ�ះគួួរត្រូ�ូវបិិទផ្្សាយលើ�ើគេ�ហទំំព័័រអ៊ីី�នធឺឺណេ�តនៃ�កម្រ�ង

សាលាស្ដែ�ែលអាចអនុុវត្តតបាន កម្រ�ង មហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍
ការិិយាល័័យអប់់រំំស្រុ�ុក សាលាសាកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ

California សាកលវិិទ្្យាល័័យ California
មហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings ។

(b) (1) (A) មុុននឹឹងឯកភាពគម្រោ��ងមួួយ ឬគម្រោ��ងច្រើ��ើន

ស្វែ�ែងរកថវិិកាពីីផ្នែ�ែកនេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�សាលាស្រុ�ុកមួួយ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាស្រុ�ុកអប់់រំំ ឬស្ថាា�ប័័នគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាលាត្រូ�ូវបើ�ើកសវនាការ
ជាសាធារណៈៈយ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់មួួយដើ�ើម្្បីីស្នើ�ើ�សុំំ�ការចូូលរួួមពីី
សមាជិិកសាធារណៈៈពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគម្រោ��ងមួួយ ឬគម្រោ��ងច្រើ��ើន

ណុុលដែ�លបានចេ�ញដំំបូូងនៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកនេះ�ះឬមូូលបត្រ�សង

ត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�សម្រា�ប់់ការស្នើ�ើ�សុំំ� ។

ជាមួួយប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនៃ�មូូលបត្រ�បង្វិិ�លដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�ត

មួួយឬគម្រោ��ងច្រើ��ើន ដោ�យនីីតិិកម្មមដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបានផ្តតល់់មូូលនិិធិិ

ប្រា�ក់់ដែ�លបានចេ�ញពីីមុុន ។ រាល់់មូូលបត្រ�ដែ�លបង្វិិ�លមកវិិញ

(B) មុុនពេ�លអនុុម័័តសំំណើ�ើសម្រា�ប់់ការពិិចារណាលើ�ើគម្រោ��ង

ដោ�យផ្នែ�ែកនេះ�ះអាចត្រូ�ូវបានការពារដោ�យស្រ�បច្្បាប់់តាមវិិសាល

ដោ�យប្រា�ក់់ចំំណូូលនៃ�មូូលបត្រ�ផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ដោ�យផ្នែ�ែកនេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ

ភាពដែ�លច្្បាប់់បានកំំណត់់និិង ចំំពោះ�ះវិិសាលភាពដែ�លមាន

ចែ�ងក្នុុ�ងដំំណោះ�ះស្រា�យ ដូូចបានកែ�ប្រែ��ពីីពេ�លមួួយទៅ�ពេ�លមួួយ
អនុុញ្ញាា�តដែ�លអាចបង្វិិ�លថវិិកា ។

វាក្្យខណ្ឌឌ 101340 ៖ ចំំណូូលពីីការលក់់មូូលបត្រ� ដែ�ល ត្រូ�ូវ
បានអនុុញ្ញាា�តដោ�យជំំពូូកនេះ�ះមិិនមែ�នជា “ប្រា�ក់់ចំំណូូលពន្ធធ” ដូូ
ចដែ�លពាក្្យនោះ�ះត្រូ�ូវបានប្រើ��ើក្នុុ�ងមាត្រា� XIII B នៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ

រដ្ឋ California ទេ ហ�ើយការចំណាយល�ើដ�ើមទុនទាំងនេះមិន
អាស្រ័យល�ើដែនកំណត់ដែលបានចែងក្នុងមាត្រានោះទេ ។

ជំំពូូក 5 ៖ បទប្្បញ្ញញអំំពីីត្តិិ�តម្លាា�ភាពនិិងគណនេ�យ្្យភាព
វាក្្យខណ្ឌឌ 101350 ៖ (a) (1) ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�សាលា
ស្រុ�ុកមួួយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�មហាវិិទ្្យាល័័យស្រុ�ុកសហគមន៍៍
ស្ននងការស្រុ�ុកនៃ�សាលារៀ�ៀន ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�សាលា ក្រុ�ុម
ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សាកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ

ក្្សាភិិបាលនៃ�មហាវិិទ្្យាល័័យស្រុ�ុកសហគមន៍៍យ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់
ត្រូ�ូវបើ�ើកសវនាការជាសាធារណៈៈមួួយដើ�ើម្្បីីស្នើ�ើ�សុំំ�ការចូូលរួួមពីីស
មាជិិកសាធារណៈៈទាក់់ទងនឹឹងគំំរោ�ងមួួយឬ

គំរោងច្រើនដែលត្រូវបានស្នើសុំអោយពិចារណា ។

(2) ការបើ�ើកសវនាការជាសាធារណៈៈតម្រូ�ូវឲ្្យតម្រូ�ូវតាមប្រ�យោ�គ
ទីី (1) ត្រូ�ូវ ៖
(A) កើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងសវនាការសាធារណៈៈតែ�មួួយដដែ�ល ដែ�លក្នុុ�ង
នោះ�ះក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលឬស្ថាា�ប័័នដែ�លអាចអនុុវត្តតបានអនុុម័័ត
គម្រោ��ងមួួយឬគម្រោ��ងច្រើ��ើនស្វែ�ែងរកមូូលនិិធិិពីីផ្នែ�ែកនេះ�ះ ។

(B) ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�សវនាការដែ�លបានគ្រោ��ង

ទុុកនិិងមានការជូូនដំំណឹឹងជាសាធារណៈៈអំំពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ឬអង្គគភាពពាក់់ព័័ន្ធធ ។

California សាកលវិិទ្្យាល័័យ California ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
នៃ�នាយកមហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings ត្រូ�ូវធានាលេី�ី សវន

(3) (A) កម្រ�ងសាលាមួួយ ការិិយាល័័យអប់់រំំស្រុ�ុក

ទាំំងមូូលឬក្នុុ�ងផ្នែ�ែកបានពីីប្រា�ក់់ចំំណូូលនៃ�មូូលបត្រ�ដែ�លបានអ

មូូលនិិធិិពីីផ្នែ�ែកនេះ�ះដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យគណអភិិបាលឬ

មូូលនិធិ
ិ ដែ�ល
ិ
អាចអនុុវត្តតបានត្រូ�ូវបានពិិនិត្្
ិ យឡើ�ើងវិិញសម្រា�ប់់ការចំំ

(B) ព័ត៌មានរបស់គម្រោងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅល�ើគេហទំព័រ
អ៊ីី�នធឺឺណេ�តអនុុលោ�មតាមអនុុប្រ�យោ�គ (A) រួួមបញ្ចូូ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន

សាលាឯកជន ឬមហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍គួរួ តែ�ប្រ�កាសព័័ត៌មាន
៌

កម្មមការអនុុវត្តតឯករាជ្្យនៃ�គម្រោ��ងណាមួួយដែ�លបានផ្តតល់់មូូលនិិធិិ

ទាក់់ទងនឹឹងគម្រោ��ងមួួយឬគម្រោ��ងច្រើ��ើនក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកឬស្នើ�ើ�សុំំ�

នុុញ្ញាា�តដោ�យចំំណែ�កនេះ�ះគឺឺធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីធានាការប្រើ��ើប្រា�ស់់

ស្ថាា�ប័័នដែ�លមាននៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រអ៊ីី�នធឺឺណិិតសាធារណៈៈ ។

ណាយថេ�រជាមួួយនឹឹងតម្រូ�ូវការនៃ�ច្្បាប់់អនុុវត្តតទាំំងអស់់ ។

(2) សវនកម្មមការអនុុវត្តតធ្វើ�ើ�សម្រា�ប់់គម្រោ��ងណាមួួយដែ�លបាន

ផ្តតល់់មូូលនិិធិិទាំំងមូូលឬដោ�យផ្នែ�ែកបានពីីប្រា�ក់់ចំំណូូលនៃ�មូូល
បត្រ�ដែ�លបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យចំំណែ�កនេះ�ះនិិងទាមទារដោ�យ

13

ឡើ�ើងដោ�យអនុុលោ�មតាមវាក្្យខណ្ឌឌ 41024 ត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់

ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ចំំពោះ�ះទីីតាំំងនៃ�គម្រោ��ងមួួយឬគម្រោ��ងច្រើ��ើន ការ
ប៉ាា�ន់់ស្មាា�នតម្លៃ�ៃគម្រោ��ងនិិងពេ�លវេេលាដែ�លបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន
សម្រា�ប់់ការបំំពេ�ញគម្រោ��ងមួួយឬគម្រោ��ងច្រើ��ើន ។
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(4) (A) កម្រ�ង សាលាស្រុ�ុក ការិិយាល័័យអប់់រំំនៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុក

សំណ�ើ

13 ត

សាលាឯកជនឬមហាវិិទ្្យាល័័យសហគមន៍៍គួួរតែ�រក្្សាគណនីី

(3) (A) សាកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ California សាកលវិិទ្្យាល័័យ
California និិងមហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings គួួរតែ�ប្រ�កាស

សវនកម្មមដោ�យអនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌរង (a) ។

រាប់់ការដាក់់ស្នើ�ើ�ដោ�យអង្គគភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លអាចអនុុវត្តត

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឯកសារនិិងកំំណត់់ត្រា�ចាំំបាច់់ទាំំងអស់់សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�

ព័័ត៌៌មានទាក់់ទងនឹឹងគម្រោ��ងឬគម្រោ��ងដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័តសម្្

(B) សម្រាប់គោលបំណងនៃប្រយោគនេះ កម្រងសាលា
ការិយាល័យអប់រំក្នុងស្រុក សាលាឯកជន, ឬ

បាននៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រអ៊ីី�នធឺឺណិិតសាធារណៈៈរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ។

ដោ�យអនុុលោ�មតាមច្្បាប់់រដ្ឋឋនិិងសហព័័ន្ធធដែ�លអាចអនុុវត្តត

ត្រូ�ូវបានកំំណត់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះទីីតាំង
ំ នៃ�គម្រោ��ងមួួយ ឬគម្រោ��ងច្រើ��ើន ការ

មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ អាចរក្សាកំណត់ត្រាអេឡិចត្រូនិច

(B) ព័័ត៌មាន
៌
របស់់គម្រោ��ងដែ�លត្រូ�ូវបានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងនៅ�លើ�ើគេ�ហទំំ
ព័័រអ៊ីីនធឺ
� ណេ�ត
ឺ
អនុុលោ�មតាមអនុុប្រ�យោ�គ (A) រួួមមានប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន

បាន ។

ប៉ាា�ន់់ស្មាា�នតម្លៃ�ៃគម្រោ��ងនិិងពេ�លវេេលាដែ�លបានប៉ាា�ន់់ស្មាា�នសម្រា�ប់់

(c) (1) មុុននឹង
ឹ អនុុម័តលើ�
័
សំ
ើ ណើ�
ំ
សុំំ�
ើ ការពិិចារណាលើ�ើគម្រោ��ង
មួួយឬគំំរោ�ងច្រើ��ើននានាដោ�យនិិតិិកម្មមដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវទទួួលថវិិ

ការបញ្ចចប់់គម្រោ��ងមួួយឬគម្រោ��ងច្រើ��ើន ។

កាពីីប្រា�ក់់ចំំណូូលនៃ�មូូលបត្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យ

(4) (A) សាកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ California សាកលវិិទ្្យាល័័យ
California និិងមហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings ឬសាខារ

វិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ California គណគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ

ចាំំបាច់់ទាំំងអស់់សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដែ�លទាមទារដោ�យ

ផ្នែ�ែកនេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សាកល

California ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�នាយកមហាវិិទ្្យាល័័យ
ច្្បាប់់ Hastings យ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់ត្រូ�ូវបើ�ើកសវនាការជាសា

ធារណៈៈមួួយដើ�ើម្្បីីស្នើ�ើ�សុំំ�ការចូូលរួួមពីីសមាជិិកសាធារណៈៈទាក់់
ទងនឹឹងគម្រោ��ងមួួយឬគម្រោ��ងច្រើ��ើនដែ�លត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្្យពិិចា
រណា ។

(2) ការបើ�ើកសវនាការជាសាធារណៈៈតម្រូ�ូវឲ្្យតម្រូ�ូវតាមប្រ�យោ�គ
ទីី (1) ត្រូ�ូវ ៖
(A) កើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងសវនាការសាធារណៈៈតែ�មួួយដដែ�ល ដែ�ល

ក្នុុ�ងនោះ�ះអង្គគភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងអនុុម័័តលើ�ើការដាក់់ស្នើ�ើ�គម្រោ��ងមួួយ
ឬគម្រោ��ងច្រើ��ើនដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ។

(B) ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�សវនាការដែ�លបានគ្រោ��ង

ទុុកនិិងមានការកត់់សម្គាា�ល់់ជាសាធារណៈៈអំំពីអ
ី ង្គគភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ង ។
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បស់់វាត្រូ�ូវរក្្សាទុុកគណនីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឯកសារនិិងកំំណត់់ត្រា�
អនុុលោ�មតាមកថាខណ្ឌឌរង(a) ។

(B) ចំំពោះ�ះគោ�លបំំណងនៃ�ប្រ�យោ�គនេះ�ះ សាកលវិិទ្្យាល័័យរដ្ឋឋ
California សាកលវិិទ្្យាល័័យ California
និិងមហាវិិទ្្យាល័័យច្្បាប់់ Hastings ឬបរិិវេេណសាលាដែ�លអាច
អនុុវត្តតបានអាចរក្្សាកំំណត់់ត្រា�អេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិចដោ�យអនុុលោ�ម
តាមច្្បាប់់រដ្ឋឋនិិងសហព័័ន្ធធដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។

កាលបរិិច្ឆេ�េទត្រូ�ូវចងចាំំ!

ចងចាំំថាត្រូ�ូវបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត!

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត បើ�ើកដំំណើ�ើរការពីីម៉ោ�ោ�ង 7:០០ ព្រឹ�ឹក ដល់់ម៉ោ�ោ�ង 8:០០ ល្ងាា�ច នៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត!

3 កុម្ភៈ 2020

កុម្ភៈ
អា

ច

អ

ព

ថ្ងៃបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ដំបូង

ព្រ
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8
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18 កុម្ភៈ 2020
ថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចុងក្រោយ

អ្នកអាចចុះឈ្មោះ “ដោយមានលក្ខខណ្ឌ”

ហ�ើយបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត
ប្រចាំស្រុក ឬទីតាំងបោះឆ្នោត ក្រោយ

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ចុះឈ្មោះអ្នកបោះ
ឆ្នោត ។

25 កុម្ភៈ 2020
ថ្ងៃចុងក្រោយដែលមន្ត្រីបោះឆ្នោតប្រចាំ

ស្រុក នឹងទទួលពាក្យសុំរបស់អ្នកបោះឆ្នោត

សម្រាប់សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍ ។

មីនា
អា

ច

1

2

8

អ

3

ព

ព្រ

សុ

ស

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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26

27

28

29

30

31

3 មីនា 2020
ថ្ងៃបោះឆ្នោត!
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ជំររឿន
CALIFORNIA

ទាំងអស់គ្នា

20

20

ជំំរឿ�ឿន 2020

ជំរ�ឿន

2020
ចាប់ផ្តើម មេសា 2020!

californiacensus.org

ពលរដ្ឋឋ California ទាំំងអស់់ ហើ�ើយយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រា�កដថា សមាជិិកគ្រួ�ួសារទាំំងអស់់ ដោ�យមិិនគិិតស្ថាា�នភាពសញ្ជាា�តិិ
ត្រូ�ូវបានគេ�រាប់់ក្នុុ�ងជំំរឿ�ឿន 2020! រាប់់ទាំំងទារក អ្ននកជួួលផ្ទះះ� សមាជិិកគ្រួ�ួសារ និិងអ្ននកក្រៅ��សមាជិិកគ្រួ�ួសារ
ដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ងអាសយដ្ឋាា�នរបស់់អ្ននក ។ សូូមស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែមអំំពីីជំំរឿ�ឿន 2020 អាសយដ្ឋាា�ន californiacensus.org ។

សំបុត្រអំពីជំរ�ឿន 2020 នឹងចែកចាយ ចាប់ពីខែ ថ្ងៃ 12 មីនា 2020 ។

សូមឲ្យប្រាកដថាត្រូវបំពេញបែបបទជំរ�ឿនរបស់អ្នកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី 30 មេសា 2020 ។
KHMER
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