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សតរាប់អ្្ថបទយពញយេញនៃសំយែើ 13 សូមយមើេទំព័រ 36 ។ ការវិភាគ | 11

ការវិភាគូល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់ ត

ជិ្បំផ្ដុ្ ប៉ុដៃ្ដំយែើរការរាៃេក្ខែៈឯករាជជាយបៃ្ិច ។) 
សិសជាសៃិសជាសិ្មួ�ភាគបីយទៀ្ ចុះយ្មជាះចូេយរៀៃតាមមហាវិទជាយា
េ័�សាធារែៈ ឬសាកេវិទជាយាេ័� ។ តបព័ៃិមហាវិទជាយាេ័
�ស�គមៃ៍នៃរដ្ឋ California (CCC) រាៃទីតាំងចំៃួៃ 115 
ដំយែើរការយដា�តសុកទាំង 73 ។ រដ្ឋរាៃតបព័ៃិសាកេវិទជាយា
េ័�សាធារែៈពីរ —សាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California 
(CSU) ៃិង សាកេវិទជាយាេ័� California (UC) ។ តបព័ៃ ិ
CSU រាៃទីតាំងសាលាចំៃួៃ 23 កដៃលៃង យ�ើ�តបព័ៃ ិUC 
រាៃ 10 កដៃលៃង ។ 

រដ្ឋ�ួយទីូទាត់ថ្ងៃ�ឹចំណាយលលិើលហ័�្�រចនាសម្័ន្អប់រំ
ស្ថាធារ�ៈ ។ តាមទរាាជាប ់រដ្ឋជួ�ទូទា្់ន្លៃចំ��
យេើការសាងសង ់ឬជួសជុេដកេម្យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិ
សិកជាសា ដូចជាថានជាក់យរៀៃ មៃ្ទីរពិយសាធៃ៍វិទជាយាសានស ្
ៃិងកដៃលៃងអប់រំបយច្កយទសអាជីព (ដូចជា យរាងជាងរ្�ៃ ្
ជាយដើម) ។ ជាធមីតា យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិ្ីី ត្រូវកសាងយ�ើង 
យៅយពេរាៃកំយែើៃចុះយ្មជាះសិសជាសចូេយរៀៃ ។ 
គយតរាងជួសជុេដកេម ្(ឬការយធវើទំយៃើបកម)ី ក៏ត្រូវយធវើដដរ 
យៅយពេសរាសភាពនៃអាគារ (ដូចជាតបព័ៃិយភលៃើង 
ទឹក ឬកំយៅ ៃិងរា៉ជាសុីៃត្ជាក)់ រាៃភាពតទុឌយតទាម 
យ�ើ�ដេងអាចទុកចិ្្បាៃ ឬយគរកយ�ើញថាជាបញាជាសុវ្្ថិ
ភាពជីវិ្ (ដូចជា្តមរូវការយរ�តទង់តទា� ឬពតងឹងសម្្ថភាព
អគារយដើមជាបីទប់ទេ់ៃឹងការរញូជួ�ដ)ី ។ តាមទរាាជាប ់រដ្ឋមិៃ
ផ្ដ្េ់មូេៃិធិសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលាមយ្្�ជាយយទ 
យដា�សារកតមងសាលា ជាអ្កផ្ដ្េ់មូេៃិធិសតរាប់គយតរាង
ទាំងយៃះ យដា�យតបើតបាស់មូេៃិធិមូេដា្ជាៃ ។ 

រដ្ឋពិនិត�យលមើលិសំល�ើសះំលហ័�្�រចនាសម្័ន ្។ សតរាប់
គយតរាងយស្ើសុំយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា កតមងសាលា
បញូចូៃពាកជាយយស្ើសុំមូេៃិធ ីយៅកាៃ់ការិយេ័�ទទួេ
បៃ្ទនុកសាងសង់សាលាសាធារែៈ ។ ការិយេ័� 
យធវើការពិៃិ្ជាយយមើេពាកជាយយស្ើសុំ យ�ើ��កពាកជាយយស្ើដដេបំ
យពញតគប់េក្ខែែឌយៅសុំការឯកភាពពីតកុមតបឹកជាសាភិបាេ
វិភាចៃ៍រដ្ឋ យដា�ឈរយេើយគាេការែ៍មកមុៃបាៃមុៃ ។ 
សតរាប់មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័� 
សាលាទាំងយនាះ ត្រូវបញូចូៃសំយែើយៅកាៃ់ការិយេ័�តបព័ៃិ
របស់ពួកយគ ។ (តបព័ៃ ិCCC ត្រួ្ពិៃិ្ជាយយដា�តកុមតបឹកជាសាភិ
បាេ តបព័ៃ ិCSU យដា� Board of Trustees ៃិងតបព័ៃ ិ
UC យដា� Board of Regents ។) បនា្ជាប់មកតកុមតបឹកជាសាភិ

បាេនៃតបព័ៃិៃីមួ�ៗ ចងតកងសំយែើរបស់សាលាទាំងយៃះ  
យ�ើ�បញូចូៃគយតរាងដដេបាៃយតជើសយរ�សរួច យៅឲជាយអង្គៃី្ិបញញ្្ ិ
ៃិងអភិបាេ យដើមជាបីពិៃិ្ជាយ ៃិងសយតមច ។ 

រដ្ឋ�នវិធានក់្ន�ងការខែចក់រំខែលិក់ថ្ងៃ�ឹចំណាយសត្រឹ�ប់គូលត្រឹ�ងជា
មួយស្ថាល្ងា ។ សតរាប់កតមងសាលា តាមទរាាជាប់រដ្ឋទូទា្់ន្លៃចំ
��ត្ឹមចំដែកស្ង់ដារមួ�នៃគយតរាងយស្ើសុំយ�ដា្ជារចនា
សម្័ៃិដដេបាៃសយតមចៃីមួ�ៗ ។ ជាពិយសស រដ្ឋយចញឲជាយ 50  
ភាគរ�នៃន្លៃចំ��យេើគយតរាងសាងសង់្ីី យ�ើ� 60 ភាគ
រ�នៃន្លៃចំ��នៃគយតរាងជួសជុេដកេម្យ�ើងវិញ ។ 
កតមងសាលា ត្រូវបាៃយគរំពឹងថាត្រូវទូទា្់ន្លៃចំ��យៅសេ់ 
យដា�យតបើមូេៃិធិមូេដា្ជាៃ យបើយទាះជាកតមងសាលាដដេរាៃ
ការេំបាកយចញចំដែករបស់ពួកយគ អាចរាៃសិទិិទទួេបាៃ
មូេៃិធិរដ្ឋបដៃ្ថម ។ សតរាប់កតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�នានា ជាញឹកញាប់រដ្ឋដចករំដេកន្លៃចំ
��គយតរាង យបើយទាះជាចជាបាប់មិៃរាៃ្តមរូវការដបងដចកន្លៃចំ
��ស្ង់ដារក៏យដា�សតរាប់ពួកយគ ។ 

ជាត្រឹបវតីិស្ថាន្រ្តីសី រដ្ឋ�នលត្រឹបើត្រឹ�ស់សញ្ជាា�ប័�ណរដ្ឋមក់
�ីលិ់មូលិនិធិដលិ់លហ័�្�រចនាសម្័ន្អប់រ ំ។ ជាធមីតា 
រដ្ឋយតបើតបាស់ប័ែណបំែុេ (ទតមង់មួ�នៃតបាក់កម្)ី មកទូទា្់
ចំដែកន្លៃចំ��យេើគយតរាងរបស់ែលៃជួៃ ។ ទូទាំងរដ្ឋ 
សំយេងភាគយតចើៃនៃអ្កយបាះយ្នជា្ ត្រូវដ្តសបជាមួ�ៃឹង
ប័ែណបំែុេទាំងយៃះ ។ អ្កយបាះយ្នជា្ ផ្ដ្េ់ការអៃុញាជា្
ឲជាយរដ្ឋេក់ប័ែណបំែុេទាំងយៃះយៅឲជាយវិៃិយយគិៃ ។ 
ប័ែណបំែុេទាំងយៃះ ផ្ដ្េ់មូេៃិធ ិដដេរដ្ឋយតបើតបាស់សតរាប់
គយតរាងនានា ។ បនា្ជាប់មករដ្ឋ សងវិៃិយយគិៃ ទាំងការតបាក ់
ដកយចញពីមូេៃិធិទូយៅ ។ (មូេៃិធិទូយៅ គឺជាគែៃីសតរាប់
តប្ិប្្ិការសំខាៃ់របស់រដ្ឋ ដដេទទួេបាៃតបាក់ចំយែញ
បឋមមកពីពៃិយេើតបាក់ចំែូេបុគ្គេ ការេក់របស់រដ្ឋ 
ៃិងពៃិយេើការយតបើតបាស់ ៃិងពៃិយេើតកុម�ីុៃសាជីវកម ី។) 
ជាធមីតា រដ្ឋសងយៅវិៃិយយគិៃ យដា�បង់យរៀងរាេ់្នជាំ 
ក្នុងរ�ៈយពេពីរបីទសវ្ជាស ។ ការសងប័ែណបំែុេ 
ត្រូវបាៃធានាយដា� អំ�ចពៃិទូយៅរបស់រដ្ឋ ។ (សតរាប់
ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីការយតបើតបាស់ប័ែណបំែុេរបស់រដ្ឋ  
សូមយមើេ “ទិដ្ឋភាពទូយៅនៃបំែុេសញាជាប័ែណរដ្ឋ” 
ខាងយតកាមក្នុងឯកសារដែនាំយៃះ ។) 

អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 

មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ

សំយែើ
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ការវិភាគូល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់ ត

សំយែើ អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍ ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ13

រដ្ឋ�នល�សលិ់សិទី្ិអំណាចលលិើប័�ណបំ�ុលិខិឹះ 
បះះខែនីភាគូលត្រឹចើនត្រឹតូវ�នលគូអនះវត ី។ រូបទ ី1 បង្ហាាជាញថាចាប់ពី្នជា ំ
2002 ដេ់្នជាំ 2016 អ្កយបាះយ្នជា្ឯកភាពយេើវិធាៃការ
បួៃក្នុងការយតបើតបាស់ប័ែណបំែុេសតរាប់យ�ដ្ឋរចនា
សម្័ៃិអប់រ ំដដេបាៃផ្ដ្េ់ចំៃួៃទឹកតបាក់សរុប 
45 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ យៅក្នុងមូេៃិធិប័ែណបំែុេរដ្ឋ ។ 
វិធាៃការបីនៃប័ែណបំែុេ បាៃផ្ដ្េ់មូេៃិធិយៅកតមងសាលា 
ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ 
ផ្ដ្ទនុ�យៅវិញ វិធាៃការមួ� (សំយែើ 51 ក្នុង្នជា ំ2016) 
ផ្ដ្េ់មូេៃិធិដ្សាលា ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍
ប៉ុយ�ណជាះ ។ ពីទឹកតបាក ់45 ពាៃ់លាៃដុលាាជារក្នុងមូេៃិធិប័ែណ
បំែុេដដេបាៃឯកភាព រដ្ឋបាៃេក់ប័ែណបំែុេសរុប 
37.2 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ដដេក្នុងយនាះ 7.8 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ 
មិៃទាៃ់បាៃេក់យៅវិៃិយយគិៃយៅយ�ើ�យទ ។  
ជាក់ដស្ង ប័ែណបំែុេទាំងអស់ដដេមិៃទាៃ់បាៃេក ់ 
គឺបាៃមកពីមូេៃិធិនៃសំយែើ 51 ដដេយៅសេ់ ។ 
យទាះបីជាយ៉ជាង�ក៏យដា� រដ្ឋបាៃទទួេពាកជាយយស្ើ
សុំយស្ទើរយេើសអាជា្ជាធរយដេយចញប័ែណបំែុេក្នុងសំ
យែើ 51 សតរាប់គយតរាងសាលា ។ (រដ្ឋកំពុងដំយែើរ
ការពាកជាយយស្ើសុំទាំងយៃះ ។) រដ្ឋក៏បាៃអៃុវ្្រួចយ�ើ� តប
ដ�េពីរភាគបីនៃមូេៃិធិប័ែណបំែុេក្នុងសំយែើ 51 
សតរាប់គយតរាងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍។ (ជាធមីតា 
ការមិៃទាៃ់តគប់ចំៃួៃ ចាប់ពីយពេដដេរដ្ឋអៃុវ្្មូេៃិធិបាៃ
ពីប័ែណបំែុេសតរាប់គយតរាងនានា រ�ូ្ដេ់យពេដដេរដ្ឋ
េក់ប័ែណបំែុេដដេពាក់ព័ៃ ិ។) សំែងតបចាំ្នជាំបច្នុបជាបៃ្
របស់រដ្ឋ យេើប័ែណបំែុេសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
ដដេបាៃេក់ពីមុៃ គ ឺ2.9 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ។

ឥឡំ�វលនះ រដ្ឋពឹងលលិើប័�ណបំ�ុលិរបស់ស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យ 
លដើម�បីយក់ល��ីលិ់ឲ�យគូលត្រឹ�ងរបស ់CSU 
និង UC ។ ក្នុង្នជា ំ2013 រដ្ឋបាៃបយងកើ្វិ
ធី្ីីមួ�ក្នុងការផ្ដ្េ់មូេៃិធិ
ដេ់គយតរាងសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិ
សាកេវិទជាយាេ័� ។ តាមរយបៀប្ីីយៃះ 
ប�ះជាសាកេវិទជាយាេ័�—
មិៃដមៃរដ្ឋយទ—
ជាអ្កយចញប័ែណបំែុេ ។ 
ែុសពីប័ែណបំែុេទូយៅរបស់រដ្ឋ 
អ្កយបាះយ្នជា្ មិៃឯកភាពយេើប័ែណ
បំែុេសាកេវិទជាយាេ័�យទ ។ 
សាកេវិទជាយាេ័� សងបំែុេត្�ប់
មកវិញយៅយេើប័ែណបំែុេរបស់ពួកយគ 

យដា�យតបើមូេៃិធិដដេពួកយគទទួេពីរដ្ឋ ។ ការផាជាស់ប្ចូរយៃះ 
រាៃបំែងចង់ឲជាយ CSU ៃិង UC រាៃការតគប់តគងឲជាយ
កាៃ់ដ្តបយសើរជាងមុៃ យេើយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិរបស់ពួកយគ  
យ�ើ�យេើកទឹកចិ្្ឲជាយពួកយគកា្់បៃ្ថ�ន្លៃចំ��យេើគយតរាង
នានា ។ ចាប់តាំងពីការបយងកើ្តបព័ៃិផ្ដ្េ់មូៃិធិ្ីីយៃះ CSU ៃិង 
UC ៃីមួ�ៗ បាៃទទួេទឹកតបាក់តបដ�េ 2 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ 
ក្នុងគយតរាងសាតជារយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាកេវិទជាយាេ័�
ដដេផ្ដ្េ់មូេៃិធិតាមប័ែណបំែុេ ។ 
សាកេវិទជាយាេ័�នានា ទូទា្់សំែងតបចាំ្នជាំសរុបតបដ�េ 
140 លាៃដុលាាជារសតរាប់គយតរាងទាំងយៃះ ។

ជាធមីតា ត្រឹសះក់នានាត្រឹបមូលិភាគូហ័៊ះនក់្ន�ងមូលិ�្�នរបស់
ពួក់លគូ ល�យល�ះសញ្ជាា�ប័�ណមូលិ�្�ន ។
កតមងសាលា ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ទំៃងជាយចញ
ចំដែក�ីុៃមូេដា្ជាៃរបស់ពួកយគសតរាប់ការចំ��
យេើគយតរាង យដា�យតបើប័ែណបំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅមូេ
ដា្ជាៃ ។ តសុកនានា ត្រូវដ្ទទួេបាៃយ៉ជាងយហាច�ស់ 
55 ភាគរ�នៃអ្កយបាះយ្នជា្ពួកយគ យដើមជាបីឯកភាពយេើការ
េក់ប័ែណបំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅមូេដា្ជាៃ ។ 
ចាប់តាំងពី្នជា ំ2002 អ្កយបាះយ្នជា្បាៃឯកភាពទឹកតបាក់ 
154 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ យេើប័ែណបំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅ
មូេដា្ជាៃ សតរាប់គយតរាងសាតជារយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍។ 

ច�បាប់រដ្ឋ �ន�ក់់ក់ំ�ត់លលិើការខិ្ីក់្ន�ងមូលិ�្�ន ។  
ចជាបាប់រដ្ឋ កំែ្់ចំៃួៃទឹកតបាក់នៃប័ែណបំែុេមូេដា្ជាៃ  
ដដេកតមងសាលា ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
អាចយបាះេក់ ។ ការកំែ្ ់គឺដផ្ដ្កយេើ្នមលៃតទពជាយសមជាប្្ ិ
ដដេយគវា�្នមលៃ យៅក្នុងតសុក ។ កតមងសាលាបឋមសិកជាសា 
ៃិងវិទជាយាេ័� អាចយបាះប័ែណបំែុេ យសីើៃឹង 1.25 ភាគ

រូបទី ី1

ប័�ណបំ�ុលិកាតពែក់ិច្ទីូល�របស់រដ្ឋ�ីីៗសត្រឹ�ប់ការអប់រំ
(គិ្ជា ពាៃ់លាៃ)

�ោ�ំ សំល�ើ

ចំនួនអនះញ្ជាា�ត

ស្ថាល្ងា មហាវិទី�យាលិ័យសហ័គូមន៍
ស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យរដ្ឋ 

California
ស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យ 

California សរះប

2002 47 $11.4 $0.7 $0.5 $0.4 $13.1
2004 55 10.0 0.9 0.7 0.7 12.3
2006 1D 7.3 1.5 0.9 0.7 10.4
2016 51 7.0 2.0 — — 9.0

 សរះប $35.7 $5.2 $2.1 $1.8 $44.8
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ការវិភាគូល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់ ត

រ�នៃ្នមលៃតទពជាយសមជាប្្ិរបស់ពួកយគ ដដេបាៃវា�្នមលៃ ។ 
សតរាប់កតមងសាលា ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ដដេបាៃរួមរួមគានជា ការកំែ្់
រាៃកតមិ្ែ្ស់ជា—2.5 ភាគរ�—យបើសិៃតសុកយគារព
តាមេក្ខែែឌែ្ីមួ�ចំៃួៃយទៀ្ ។ កតមងសាលា ដដេ
គាមជាៃេទិភាពតបមូេឲជាយបាៃយ៉ជាង្ិច 5 លាៃដុលាាជារ 
តាមរ�ៈប័ែណបំែុេមូេដា្ជាៃ យតកាមការដាក់កតមិ្ទាំងយៃះ 
អាចដាក់ពាកជាយសុំមូេៃិធិរដ្ឋបដៃ្ថម ។ កតមងសាលា ក៏អាច
ដសវងរកការេះបង់ពីរដ្ឋយដើមជាបីឲជាយបាៃយេើសការដាក់កតមិ្
ទាំងយៃះ ។ ចាប់តាំងពី្នជា ំ2010, 7 ភាគរ�នៃកតមងសាលា 
បាៃទទួេការេះបង់ទាំងយៃះ ។ 

ក់ត្រឹមងស្ថាល្ងា ក់៏ត្រឹបមូលិមូលិនិធិមូលិ�្�ន
ពីក់ថ្ងៃត្រឹមឈ្នលួលិរបស់អ្នក់អភិវឌ�ឍន៍ខែដរ ។ 
មិៃដូចគានជាៃឹងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ៃិងសាកេវិទជាយាេ័� កតមងសាលា អាចតប
មូេៃិធិសតរាប់សាតជារយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិរបស់
ពួកយគ យដា�វា�្នមលៃយេើន្លៃឈ្ជួេមួ�ដង 
យេើការអភិវឌជាឍៃ៍គយតរាងេំយៅដា្ជាៃ ពាែិជូកម ី
ៃិងឧសជាសា�កម ី។ ឧទា�រែ ៍កតមងសាលាមួ� 
អាច�កន្លៃឈ្ជួេមួ�ពីអ្កអភិវឌជាឍ នៃគយតរាង
សាងសង់េំយៅដា្ជាៃក្នុងស�គមៃ៍ 
យបើសិៃតសុកអាចបង្ហាាជាញថា ការអភិវឌជាឍៃ៍្ីីយៃះ 
ៃឹងទាក់ទាញសិសជាសៃិសជាសិ្្ីីមកតសុកយៃះ ។ 
ចំៃួៃពិ្តបាកដ ដដេកតមងសាលាអាច�កន្លៃ 
គឺដផ្ដ្កយេើវិធាៃនានា ដដេរាៃដចងក្នុងចជាបាប់រដ្ឋ ។ 
តសុក យតបើតបាស់តបាក់ចំែូេយៅជួ�ទូទា្់ន្លៃ
សាងសង់សាលាយរៀៃ្ីីៗ ដដេស្ថិ្យៅ
ក្នុង្ំបៃ់យនាះ ។ ចាប់តាំងពី្នជា ំ2002 តបដ�េ 
90 ភាគរ�នៃកតមងសាលា បាៃតបមូេតបាក់ចំ
ែូេែលៃះពីន្លៃឈ្ជួេអ្ក អភិវឌជាឍៃ ៍។
ក្នុងយពេយៃះ កតមងសាលា 
បាៃតបមូេបាៃទឹកតបាក់សរុបតបដ�េ 
10 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ពីន្លៃឈ្ជួេយសវាទាំងយៃះ ។ 
យបើយទាះជាតបាក់ចំែូេដដេបាៃមកពីន្លៃ
ឈ្ជួេយសវាយេើអ្កអភិវឌជាឍៃ ៍
រាៃចំដែកដ៏្ិច្ួច (តបដ�េ 5 ភាគរ�) នៃ
មូេៃិធិសរុបសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
ក៏ន្លៃឈ្ជួេយសវាទាំងយៃះ អាចចូេរួមចំដែកយេើ
ន្លៃចំ��សាងសង់រ�ូ្ដេ់យៅពាក់ក�ះជាេ 
សតរាប់គយតរាងមួ�ចំៃួៃ ។

 សំល�ើ
លស្នើមូលិនិធិ�នមក់ពីប័�ណបំ�ុលិសត្រឹ�ប់លហ័�្�រច
នាសម្័ន្អប់រំស្ថាធារ�ៈ ។  ដូចដដេរូបទ ី2 បង្ហាាជាញ 
វិធាៃការយៃះ អៃុញាជា្ឲជាយរដ្ឋយធវើការេក់ប័ែណបំែុេកា្
ពវកិច្ទូយៅ ដដេរាៃចំៃួៃសរុប 15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ— 
ដដេ 9 ពាៃ់លាៃដុលាាជារសតរាប់សាលាសាធារែៈ ៃិង  
6 ពាៃ់លាៃដុលាាជារសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់រំយៅឧ្្ម
សិកជាសា ។ មូេៃិធិសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
គឺកំែ្់សតរាប់គយតរាងបួៃតបយភទ ៖ ការជួសជុេដកេម្ 
ការសាងសង់្ី ីសាលាដដេបាៃមូេៃិធិឧប្្ថម្ភពីរដ្ឋដ្រាៃ

រូបទី ី2

ការលត្រឹបើត្រឹ�ស់មូលិនិធិ�នមក់ពីប័�ណបំ�ុលិខែដលិ�នលស្នើ
(គិ្ជា ពាៃ់លាៃ)

ចំនួន

លហ័�្�រចនាសម្័ន្ស្ថាល្ងាស្ថាធារ�ៈ

ការជួសជុេដកេម្ $5.2a,b

ការសាងសង់្ីី 2.8a

យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់រំបយច្កយទសអាជីព 0.5

អាគារសាលាដដេបាៃមូេៃិធិឧប្្ថម្ភពីរដ្ឋដ្រាៃការតគប់
តគងយដា�ឯករាជជាយ

0.5

 សរះប $9.0

លហ័�្�រចនាសម្័ន្ក់ត្រឹមិតឧតីមសិក់�សាស្ថាធារ�ៈ

យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍ $2.0

យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិនៃសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California 2.0

យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិនៃសាកេវិទជាយាេ័� California 2.0c

 សរះប $6.0

សរះបរួម $15.0d

a 10ភាគរ�នៃចំៃួៃយៃះ ៃឹងត្រូវរកជាសាទុកសតរាប់កតមងសាលា ដដេរាៃសិសជាសចំៃួៃ 2,500 
នាក ់ឬ្ិចជាងយៃះ ។

b 150លាៃដុលាាជារនៃចំៃួៃយៃះ ៃឹងត្រូវរកជាសាទុកសតរាប់ការយធវើយ្ស ្ៃិងចតរាញ់សំែ
យចញពីទឹក យៅតាមសាលានានា ។

c ចំៃួៃែលៃះអាចត្រូវបាៃយគយតបើតបាស់សតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិយៅមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់
Hastings ដដេជាសាខារបស់សាកេវិទជាយាេ័� California ។

d រ�ូ្ដេ់យៅ 5ភាគរ�នៃមូេៃិធិបាៃមកពីប័ែណបំែុេ អាចត្រូវបាៃយគយតបើតបាស់
សតរាប់យគាេបំែងរដ្ឋបាេ ។

អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 

មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ

សំយែើ

13
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14

ការវិភាគូល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់ ត

ការតគប់តគងយដា�ឯករាជជាយ ៃិងយ�ដា្ជារចនាស
ម្័ៃិអប់រំបយច្កយទសអាជីព ។ កតមងសាលា 
អាចដសវងរកមូេៃិធិបាៃមកពីប័ែណបំ
ែុេែលៃះ សតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃ ិ
សាលាមយ្្�ជាយរបស់ពួកយគ ។ ការផ្ដ្េ់មូេៃិធិសតរាប់
ឧ្្មសិកជាសា គឺត្រូវបាៃយគដបងដចកយដា�យសីើគានជាក្នុង
ចំយ�ម CCC, CSU, ៃិង UC ។ វិធាៃការយៃះ 
រាៃជាប់ទំនាក់ទំៃងជាមួ�ចជាបាប ់ដដេយធវើការផាជាស់ប្ចូរមួ�ចំៃួៃ
យៅយេើវិធាៃតគប់តគងគយតរាងយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់រំសាធារែៈ 
(ពិពែ៌នាខាងយតកាម) ។ យបើវិធាៃការយៃះ ត្រូវបាៃយគអៃុម័្ 
ការផាជាស់ប្ចូរទាំងយៃះ ៃឹងចូេជាធររាៃ ។

ខែក់តត្រឹមូវវិធានសត្រឹ�ប់ស្ថាល្ងា ។  យបើវិធាៃការ ត្រូវបាៃយគអៃុម័្ 
ៃឹងរាៃការផាជាស់ប្ចូរសំខាៃ់ៗចំៃួៃបីយៅយេើវិធាៃសតរាប់យ�ដា្ជារ
ចនាសម្័ៃិសាលា ។ ទីមួ� ចំដែកន្លៃចំ��សតរាប់
គយតរាងដដេរាៃតសាប់របស់រដ្ឋ (50 ភាគរ�សតរាប់ការសាង
សង់្ី ីៃិង 60 ភាគរ�សតរាប់ការជួសជុេដកេម្) 
ៃឹងត្រូវជំៃួសយដា�រាត្ដា្ជាៃរំកិេ ។ យតកាមរាត្ដា្ជាៃរំកិេ 
កតមងសាលា ៃឹងរាៃេក្ខែៈតគប់តគាៃ់សតរាប់មូេៃិធិ
រដ្ឋ យសីើៃឹង ចយនាាជាះ 50 ភាគរា� យៅ 55 ភាគរ�
នៃន្លៃសតរាប់គយតរាងសាងសង់្ីីៗ យ�ើ�ចយនាាជាះព ី
60 យៅ 65 ភាគរ�សតរាប់គយតរាងជួសជុេដកេម ្។ 
ចំដែកបាៃពីរដ្ឋែ្ស់ជាងមុៃ គឺសតរាប់តសុក�ដដេរាៃ
សម្្ថភាព្ិចជាង ក្នុងការតបមូេមូេៃិធិមូេដា្ជាៃ ៃិង
ចុះយ្មជាះសិសជាសរាៃតបាក់ចំែូេទាប ជំរុញ�ុវជៃៃិង 
អ្កយរៀៃភាសាអង់យគលៃស ។ ទីពីរ រដ្ឋៃឹងជំៃួ��ុទិសានស្ដដេ
រាៃរួចយ�ើ� មកមុៃបាៃមុៃ សតរាប់ការពិៃិ្ជាយ
យមើេពាកជាយយស្ើសុំយ�ើងវិញ យដា�យតបើវិធាៃ្ី ី។ វិធាៃ្ី ី
កំែ្់�កដផ្ដ្កអាទិភាពមួ�ចំៃួៃ ។ គយតរាងសុែភាព 
ៃិងសុវ្្ថិភាពជីវិ្ ៃឹងទទួេបាៃអាទិភាពែ្ស់បំផ្ដុ្ 
បនា្ជាប់មកគឺពាកជាយយស្ើសុ ំដដេប�ះជាតសុកនានាបញូចូៃមក 
ដដេពួកយគរាៃការេំបាកតបមូេភាគ�ីុៃមូេដា្ជាៃរបស់
ពួកយគ ៃិងគយតរាងនានា ដដេយធវើយ្ស្រក ៃិងយដាះតសា�
បញាជាជា្ិបារ្ក្នុងទឹក យៅតាមទីតាំងសាលារបស់ពួកយគ 
ក្នុងចំយ�មដផ្ដ្កដនទយទៀ្ ។ យៅក្នុងដផ្ដ្កអាទិភាពៃីមួ�ៗ 
ពាកជាយយស្ើសុំៃឹងត្រូវបាៃយគផ្ដ្េ់អាទិភាពបដៃ្ថមយទៀ្ 
យបើសិៃតសុកទាំងយនាះ រាៃកិច្តពមយតពៀងយតបើតបាស់កមីករសំ
ែង់របស់ស�ជីព ។ ការផាជាស់ប្ចូរទីប ីគឺថា កតមងសាលាៃឹង
ត្រូវបាៃយគ្តមរូវឲជាយដាក់ដផ្ដៃការយមរ�ៈយពេតបាំ្នជាំ ជាេក្ខែែឌ
មួ�ជា្្ចូរៃឹងការទទួេបាៃមូេៃិធិបាៃមកពីប័ែណបំែុេ ។

បលងកើតក់ីីរំពឹងទីះក់�ីីៗសត្រឹ�ប់លត្រឹ�ើសលរ�សចត្រឹ�ញ់យក់គូលត្រឹ�ង

ស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យ ។  រដ្ឋ ក៏ៃឹងយតបើវិធាៃ្ីីទាំងយៃះ
សតរាប់កំែ្់អាទិភាពគយតរាងរបស ់CSU ៃិង UC ។ យដើមជាបី
បំយពញេក្ខែែឌតគប់តគាប់ៃឹងទទួេបាៃមូេៃិធិបាៃមកពី
ប័ែណបំែុេរដ្ឋ Board of Trustees របស់ CSU ៃិង 
Board of Regents របស់ UC ៃឹង្តមរូវឲជាយកំែ្់គយតរាង
អាទិភាពនានា ដដេយដាះតសា�បញាជាសុវ្្ថិភាពជីវិ្ 
ៃិងកងវះខា្ដនទមួ�ចំៃួៃយទៀ្ ជាមួ�ៃឹងយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិ
ដដេរាៃតសាប់ ។ យគក៏្តមរូវឲជាយបរិយវែសាកេវិទជាយាេ័� 
បយងកើ្គយតរាងរ�ៈយពេតបាំ្នជាំ យដើមជាបីពតងីកជយតមើសេំយៅដា្ជាៃ
ក្នុង្នមលៃសមរមជាយ សតរាប់ៃិសជាសិ្របស់ពួកយគ ។ យគក៏្តមរូវឲជាយតកុម
តបឹកជាសារបស់តបព័ៃ ិយធវើការពិចារ�យេើគយតរាងេំយៅដា្ជាៃទាំង
យៃះ ជាកតាតជាបដៃ្ថម ក្នុងការកំែ្់អាទិភាពចំយ�មគយតរាងសាតជារ
យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិរបស់បរិយវែសាកេវិទជាយាេ័� ។ 

ផា�ស់បី�រវិធាន�ីលិ់មូលិនិធិមូលិ�្�នសត្រឹ�ប់បណាះ�លិត្រឹសះក់ ។
រដ្ឋក៏ចង់យធវើការផាជាស់ប្ចូរបីសំខាៃៗ ទាក់ទងៃឹងសម្្ថ
ភាពតបមូេតបាក់ចំែូេមូេដា្ជាៃរបស់កតមងសាលា 
ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័� ។ ទីមួ� យគអៃុញាជា្ឲជាយតសុកយចញ
ប័ែណបំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅក្នុងចំៃួៃមួ�ដដេែ្ស់ជាង ។ 
ជាពិយសស សតរាប់កតមងអៃុវិទជាយាេេ័� ៃិងកតមងវិទជាយាេ័� 
ការដាក់កំែ្ ់គួរដ្បយងកើៃព ី1.25 ភាគរ� យៅ 2 ភាគរ�
នៃ្នមលៃតទពជាយសមជាប្ិ ្ដដេបាៃវា�្នមលៃយ�ើ� ។ 
សតរាប់កតមងសាលា ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ដដេរួបរួមគានជា ការកំែ្ ់ៃឹងបយងកើៃព ី2.5 ភាគរ� យៅ 4 
ភាគរ�នៃ្នមលៃតទពជាយដដេយគវា�្នមលៃ ។ ទីពីរ កតមងសាលា 
ដដេមិៃរាៃេទិភាពតបមូេបាៃ 15 លាៃដុលាាជារ 
យតកាមការកំែ្់្ីីយៃះ (ចាប់ព ី5 លាៃ
ដុលាាជារដំបូង) អាចដាក់ពាកជាយសុំមូេៃិធិរដ្ឋបដៃ្ថម ។ ទីប ី
រដ្ឋៃឹងបយងកើ្ការកំែ្់្ីីៗ យេើន្លៃឈ្ជួេយសវារបស់អ្កអភិ
វឌជាឍៃ ៍។ ជាពិយសស កតមងសាលាៃឹងត្រូវបាៃយគហាមពីការវា
�្នមលៃន្លៃឈ្ជួេអ្កអភិវឌជាឍ ៃ ៍យេើគយតរាងអភិវឌជាឍេំយៅដា្ជាៃស
តរាប់ព�ុតគរួសារ (ដូចជា អគារផ្ដ្ទះដេវង) រាៃទីតាំងចរា្ជា�ក
ៃលៃះរា៉ជាេ៍ពីចំែ្យម (ដូចជាសា្ជាៃី�រ្យភលៃើងដឹកអ្កដំយែើរ) ។ 
សតរាប់ការអភិវឌជាឍៃ៍គយតរាងេំយៅដា្ជាៃសតរាប់ព�ុតគរួ
សារយផ្ដជាសងយទៀ្ ដដេបច្នុបជាបៃ្អៃុញាជា្ឲជាយកតមិ្ន្លៃឈ្ជួេ
យេើអ្កអភិវឌជាឍៃ ៍ៃឹងត្រូវយគកា្់បៃ្ថ� ត្ឹម 20 ភាគរ� 
គិ្ចាប់ពីយពេយៃះ្យៅ ។ ការកំែ្់ទាំងយៃះ 
ៃឹងត្រូវអៃុវ្្រ�ូ្ដេ់ន្ងៃទ ី1 មករា 2026 ។ 

សំយែើ អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍ ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ13
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ការវិភាគូល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់ ត

 �លិបះះពាលិ់ស្ថារលពើពន្
វិធានការ នឹងបលងកើនការចំណាយរដ្ឋក់្ន�ងការសងប័�ណបំ
�ុលិ ។  វិធាៃការយៃះ ៃឹងអៃុញាជា្ឲជាយរដ្ឋែី្ទឹកតបាក ់
15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ យដា�ការេក់ប័ែណបំែុេ
កា្ពវកិច្ទូយៅ ។ រដ្ឋៃឹងទូទា្់សងប័ែណបំែុេ 
ជាមួ�ៃឹងការតបាក់ យដា�ដកពីមូេៃិធិទូយៅ ។ 
្នមលៃនៃប័ែណបំែុេទាំងយៃះ អាតស័�យេើកតាតជាយផ្ដជាសងៗ 
ដូចជាអតតាការតបាក់យេើប័ែណបំែុេ យៅយពេេក់ 
ៃិងរ�ៈយពេដដេយគត្រូវសង ។ យ�ើងបា៉ជាៃ់សាមជាៃយ�ើញថា 
្នមលៃនៃការទូទា្់សងន្លៃប័ែណបំែុេ រាៃទឹកតបាក់សរុប 
26 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ—15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារសតរាប់តបាក់យដើម 
បូកៃឹង 11 ពាៃ់លាៃដុលាាជារសតរាប់ការតបាក់ ។ 
រដ្ឋៃឹងសងប័ែណបំែុេ យដា�បង់តបចាំ្នជាំចំៃួៃ ត្រឹបខែហ័លិ 
740 ល្ងានដះល្ងាា�រក់្ន�ងមួយ�ោ�ំសត្រឹ�ប់រយៈលពលិ 35 �ោ�ំ ។ 
ចំៃួៃយៃះ គឺយសីើៃឹងមួ�ភាគពីរនៃ 1 ភាគរ�នៃ្វិកាមូេៃិធិទូ
យៅបច្នុបជាបៃ្របស់រដ្ឋ ។ 

មិនច�បាស់ថាលតើវិធានការលនះនឹងបះះពាលិ់ដលិ់លហ័�្�រចនាសម្័ន្
ស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យល�យរលបៀបណា ។  សតរាប់គយតរាង CSU 
ៃិង UC ផ្ដេប៉ះពាេ់នៃវិធាៃការយៃះ អាតស័�យៅយេើការ
សយតមចនានាយៅយពេអនាគ្ ។ យបើសិៃរដ្ឋបាៃផ្ដ្េ់មូេៃិធិ
សតរាប់ប័ែណបំែុេសាកេវិទជាយាេ័� បដៃ្ថមពីយេើប័ែណបំែុ
េរដ្ឋដដេបាៃយស្ើ យនាះគយតរាង CSU ៃិង UC ៃឹងត្រូវអៃុវ្ ្
យ�ើ�ការចំ��របស់រដ្ឋ ៃឹងរាៃចំៃួៃែ្ស់ជាងការបា៉ជាៃ់សាមជាៃ
ខាងយេើ ។ ជំៃួសមកវិញ យបើសិៃប័ែណបំែុេរដ្ឋដដេបាៃយស្ើ 
ត្រូវបាៃយគយតបើតបាស់ជំៃួសប័ែណបំែុេសាកេវិទជាយាេ័� 
យនាះការចំ��រដ្ឋ ៃឹងមិៃែ្ស់ជាងការបា៉ជាៃ់សាមជាៃខាងយេើយនាះ
យទ ។ 

វិធានការ នឹងអាច�ន�លិបះះពាលិ់ដលិ់ត្រឹសះក់តាមរលបៀបជា
លត្រឹចើន ។ កតមងសាលា ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍
ជាយតចើៃ អាចអៃុវ្្គយតរាងសាតជារយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិដ្ម
យទៀ្ យដា�សាររាៃមូេៃិធិបាៃមកពីប័ែណបំែុេរដ្ឋ
បដៃ្ថម ៃិងសម្្ថភាពបដៃ្ថមក្នុងការយបាះប័ែណបំែុេមូេ
ដា្ជាៃ ។ តសុកយផ្ដជាសងយទៀ្ អាចសយតមចអៃុវ្្ចំៃួៃគយតរាងដដដរ 
យបើមិៃដូយចានជាះយទត្រូវយរៀបគយតរាង ប៉ុដៃ្ត្រូវរាៃចំ��មូេ
ដា្ជាៃទាបជាង (ទទួេបាៃមូេៃិធិបាៃមកពីប័ែណ
បំែុេរដ្ឋ ប៉ុដៃ្មិៃបយងកើៃកម្ីមូេដា្ជាៃ) ។ 
កតមងសាលាពីរប ីមុៃយគគឺសាលា ដដេទទួេរងផ្ដេប៉ះ
ពាេ់យដា�ការដាក់កតមិ្្ីីមកយេើន្លៃឈ្ជួេអ្កអភិវឌជាឍៃ ៍
អាចអៃុវ្្គយតរាង្ិចជាងមុៃ ។

សូមចូលិល�លមើលិ http://cal-access.sos.
ca.gov/campaign/measures/ សត្រឹ�ប់បញ្ជីីី 

គូ�ក់មីការ ខែដលិលគូបលងកើតលឡំើងពីដំបូងលដើម�បីគ្មាំត្រឹទី 
ឬ�ំទាស់នឹងវិធានការលនះ ។

សូមចូលិល�លមើលិ http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html 

លដើម�បី�នអ្នក់ចូលិរួមក់ំពូលិទាំង 10 របស់គូ�ក់មីការ ។ 
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-
access-resources/measure-contributions/2020-

ballot-measure-contribution-totals/

អតិបទីចមឹងលពញលលិញថ្ងៃនវិធានការរដ្ឋលនះ 
អាចរក់�នល�ទីំព័រ 36 ថ្ងៃនឯក់ស្ថារខែ�នាំលនះ ។

អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 

មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ

សំយែើ
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