
ការបោះ�ះបោះ�ោ ត
ទូូបោះ�
ថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ ទីី 8 ខែ� វិចិិ្ឆិ�កា ឆំ្នាំ � 2022

មគ្គុុ� ទេ្ទ�ទសក៍ស៍ម្រា� 
ប់ព់័ត័៌�៌ន

អ្ននក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ជា
ផ្លូូ� វការ

កំុំ�បង្អអង់្អយូូរ បោះ�ះបោះ�ោ តថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ!
រយៈៈពេ�លពេ�ះពេ�ោ តតាមសនឹ្លឹ�កពេ�ោ តពេ�ើ�តាមសបុំុត្រតរសួរាន្លឹគ់ឺឺ
ចាបុ�់�ថ្ងៃ�ៃទី� 11 ខែ�តុលាដលថ់្ងៃ�ៃទី� 8 ខែ�វិចិិ្ឆិ�កា �ោ  ំ2022។

កខែនឹ្លឹងពេ�ះពេ�ោ តពេបុ�កទ្វាា រចាបុ�់�ពេ�ោ ង 7:00 ត្រ��ក រហូូតដល់
ពេ�ោ ង 8:00 យៈបុ ់ពេ�ថ្ងៃ�ៃទី� 8 ខែ�វិចិិ្ឆិ�កា �ោ  ំ2022 ពេ�ថ្ងៃ�ៃ
ពេ�ះពេ�ោ ត!

អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន តដែ�ល�ន
ចុះះះបោះ�ះ ះគ្រ�ប់គ់្នាន បោះ�កនះងរ�ឋ
កាលហី្វ័័�រញ៉ាា  នងឹទទួល�ន
សនឹកឹបោះ�ន តបោះ�ះបោះ�ន តតាម
សបំ់ះ គ្រត។
សនឹកឹបោះ�ន តបោះ�ះបោះ�ន តតាម
សបំ់ះ គ្រតគ្រតវូបោះ�ើបីោះ� ឬមះនថ្ងៃ�ៃទ ី
10 ដែ�តះលា។
សនឹកឹបោះ�ន តបោះ�ះបោះ�ន តតាម
សបំ់ះ គ្រត អាចុះបោះ�័កីារបោះ�ះបោះ�ន ត 
នងិប់ញ្ជូូ�នគ្រតឡប់ម់កវញិភឹ្លាម
ៗបោះ�បោះ�លទទួល�ន។
គ្រប់អ្នប់ទ់មឹ្លាកស់នឹកឹបោះ�ន តតាម
សបំ់ះ គ្រតនងឹបោះប់កីបោះ�ថ្ងៃ�ៃទ ី 
11 ដែ�តះលា។
ជបោះគ្រមសីបោះ�ះបោះ�ន តបោះ�យ
ផ្ទាា លន់ងឹអាចុះរក�នបោះ�គ្រ�ប់់
បោះ�ន�។ី
ស�មដែសង័យលប់់ដែនែមបោះទៀត
បោះ��ងកនះង។

បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�យ
សុុវតិ�ភាពបោះ�រដ្ឋឋ
កាលីហី្វ័័�រញ៉ាា

វិញិ្ញាា បនបត្រ�បញ្ញាា ក់ភ់ាពត្រ�មឹត្រ�វូិ
ខ្ញុំំ� �, Shirley N. Weber រដ្ឋឋលេ�ខាធិកិារ
នៃ�រដ្ឋឋកា�ហី្វ័័�រញ៉ាា  លេ�យលេហ្វ័តុ�លេ�ះ សូូម
បញ្ជាា ក់ថ់ា ព័�តុម៌ា�ដែដ្ឋ�បា�រមួបញ្ចូូូ�
លេ�ទីលីេ�ះ�ងឹត្រូតូុវបា��ក់ល់េសូើលីេ�
អ្នើក់លេបាះលេ�ើ តុនៃ�រដ្ឋឋកា�ហី្វ័័�រញ៉ាា លេ�
ការលេបាះលេ�ើ តុសាក់� ដែដ្ឋ��ងឹត្រូតូុវការ
លេបាះលេ�ើ តុទូីលេ�នៃ�ៃទី ី8 ដែខ្ញុំវចិ្ឆិិកិា �ើ � 
2022 លេ�ទូីទាំ �ងរដ្ឋ្ លេហ្វ័យីថាមគ្គុុ� លេទីេសូក់៍
លេ�ះ ត្រូតូុវបា� លេរៀបច្ឆិ�យ៉ាា ងត្រូតុមឹត្រូតូុវលេ�យ
លេយ៉ាងតាមច្ឆិ�ប។់ ហ្វ័តុថលេ�ខា �ងិត្រូតា
របសូរ់ដ្ឋឋ លេធិ័លីេ� Sacramento នៃ�រដ្ឋឋ
កា�ហី្វ័័�រញ៉ាា  លេ�នៃ�ៃទី ី15 ដែខ្ញុំសូហីា �ើ � 
2022។

Shirley N. Weber, Ph.D. 
រដ្ឋឋលេ�ខាធិកិារ

អ្ននកអាចស្នើ�ន��ំ �ស្នើ�ចកី�ចម្លលងបន្ថែ�ែម្លនៃ�ម្លគ្គុុំ ស្នើ�េ�កព៍័ត័៌ម៌ា�អ្ននកស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌ផ្លូល� វការ ស្នើ�យទាក�់ងម្លកម្លន្រ្តី�ី�ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌ប្របចាំ �ស្នើ��ធី�រប�អ់្ននក ឬស្នើ�យស្នើ���រ�ព័័េស្នើ�កា�ស់្នើ�ខ (888) 345-4917។ ★★
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ទេ្ទប់ើសនិអ្ននក៍ទេ្ទ�ឿថា អ្ននក៍ម្រាត៌វូ�នទេ្ទគ្គុប់ដិទិេ្ទសធចំទំេ្ទ�ះស�ិិណិាមួយទាំងំអ្នសទ់េ្ទនះ សូូមហៅ�ទូូរសូព័្ទទហៅ�ហៅ�ខសូម្ងាា ត់រ់បសូក់ារយិា�យ័រដ្ឋឋហៅ�ខាធិកិារ 

ហៅ�យឥត់គិតិ់ថ្លៃ�ៃបណ្ដាា ញទូូរសូព័្ទទទាន់ហ់ៅ�តុ់ការណ៍៍អ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់តាមហៅ�ខ (888) 345-4917។

កម្រ�ងសិទិ្ធិិនិៃ�

អ្នោកពេ�ះពេ�ោ ត
អ្ននក៍�នស�ិិដិិ� ចំខាងទេ្ទម្រាកាម៖

 1 ស�ទិី�ពេ�ះពេ�ោ ត ពេបុ�ស�ន្លឹអ្នោកជាអ្នោកពេ�ះពេ�ោ ត
ខែដល�ន្លឹចុ្ឆិះពេ�ះ ះ។ អ្ននកមានលកខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�អាចបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ន បោះ�ើស�នអ្ននក៖
• ជាពលរដ្ឋឋអាបោះម្បរកិាំងំដែដ្ឋលរសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
• យ៉ាា ងបោះ�ចណាសម់ានអាយុុ 18 �ន ំ
• �នចុះបោះ�ះ ះបោះ�កដែនែងដែដ្ឋលអ្ននកកពុំងរសប់ោះ��ចុុ �បនន
• �ចុុ �បននបោះនះម្ប�នជា�ក់នុងពនធនាគាររដ្ឋឋ ឬសហ្វ័ព�នធ

សម្រាមា�ក់ាំរផ្តនិាា បោះ�ស�ទឧម្រាក�ដ្ឋឋ ន�ង
• �ចុុ �បននតុ្តិលាកាំរម្ប�ន�នរកបោះ�ើញថាអ្នសម្បត្តិថភាព

ផ្តែ� វច�ត្តិកិនុ ងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ

 2 ស�ទិី�កោុ ងការពេ�ះពេ�ោ ត ពេបុ�ស�ន្លឹអ្នោកជាអ្នោកពេ�ះពេ�ោ ត
�ន្លឹចុ្ឆិះពេ�ះ ះរចួ្ឆិពេហូ�យៈ ពេទ្វាះបុ�ជាពេ�ះ ះរបុសអ់្នោកម�ន្លឹ
�ន្លឹពេ�កោុ ងបុញី្ជី�កព៏េ�យៈ។ អ្ននកនងឹបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុ
បោះម្រា�ើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ�បោះណិាះអាសនន។ សនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក
នងឹម្រាតូ្តិវ�នរា��់ញ្ចូុ�ល បោះ�ើស�នម្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកណំៈត្តិថ់ា 
អ្ននកមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ� បោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។

 3 ស�ទិី�កោុ ងការពេ�ះពេ�ោ ត ពេបុ�ស�ន្លឹអ្នោកពេ�ខែតសិ�តពេ�កោុ ង
ជួួររង់ចាពំេ�ពេ�លខែដលការយិាលយ័ៈពេ�ះ ពេ�ោ តត្រតូវិ
បុ�ទី។

 4 ស�ទិី�កោុ ងការពេ�ះសនឹ្លឹ�កពេ�ោ តស�ៃ ត ់បោះ�យុគាះ ន
នរណារខំានអ្ននក ឬម្រា��អ់្ននកពើរបោះ�ៀ�បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។

 5 ស�ទិី�ទីទួីល�ន្លឹសនឹ្លឹ�កពេ�ោ ត�ះ� ពេបុ�ស�ន្លឹអ្នោក�ន្លឹពេ�ា��ុស 
បោះ�ើស�នអ្ននកម្ប�ន�ន�់នបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះទ។ អ្ននកអាច៖

ពេសោ�មន្ត្រីនី្លឹ�ពេ�ះពេ�ោ តពេ�កខែនឹ្លឹងពេ�ះពេ�ោ តសុំ
សនែកឹបោះ�ន ត្តិថ្មីះើមួ្បយុ
បូីុរសនឹ្លឹ�កពេ�ោ តពេ�ះតាមសបុំុត្រតរបុសអ់្នោកយុក
សនែកឹបោះ�ន ត្តិថ្មីះើបោះ�ឯកាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬបោះ�ឯ
កដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក ឬ
ពេ�ះពេ�ោ តពេ�យៈពេត្របុ�សនឹ្លឹ�កពេ�ោ តបុពេ�ីះអាសន្លឹោ។

 6 ស�ទិី�កោុ ងការទីទួីល�ន្លឹជួនួំ្លឹយៈពេ�ះសនឹ្លឹ�កពេ�ោ តរបុស់
អ្នោក ពើនរណាមាន កដ់ែដ្ឋលអ្ននកបោះម្រាើើសបោះរ ើស បោះលើកដែលងដែត្តិ
ន�បោះយ៉ាើក ឬត្តិណំាងសហ្វ័ើើពរ�សអ់្ននក។

 7 ស�ទិី�ពេដ�មី �ទី�ឹកស់នឹ្លឹ�កពេ�ោ តពេ�ះតាមសបុំុត្រតខែដល
�ន្លឹបុពំេ�ញរបុសអ់្នោក ពេ�ឯកខែនឹ្លឹងពេ�ះពេ�ោ ត កនុងរដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។

 8 ស�ទិី�កោុ ងការយៈកឯកសារពេ�ះពេ�ោ តជាភាសាពេ�េង
ពេត្រ���ភាសាអ្នង់ពេគឹឺសម្រា�ស�នបោះ�ើមានម្បនុសសម្រា��ម់្រាគាន់
បោះ�កនុងម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកន�យ៉ាយុភាសា
បោះនាះ។

 9 ស�ទិី�កោុ ងការសួរសណួំួរពេ�មន្ត្រីនី្លឹ�ពេ�ះពេ�ោ តអំ្ន��ន្លឹ�ត�វិ�ិ�
ពេ�ះពេ�ោ ត ន�ងបោះម្បើលពើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ បោះ�ើស�ន
�ុ�គលដែដ្ឋលអ្ននកសួរម្ប�នអាចបោះ�ែើយុត្តិ�នងឹសណួំៈររ�ស់
អ្ននក�ន បោះនាះពួកបោះ�ម្រាតូ្តិវដែត្តិ�ញ្ចូូ�នអ្ននកបោះ�កាំន�ុ់�គល
ដែដ្ឋលអាចបោះ�ែើយុ�ន បោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ែើយុសណួំៈររ�សអ់្ននក។ 
បោះ�ើស�នអ្ននក�ងកកាំររខំាន បោះនាះពួកបោះ�អាចឈ�ប់ោះ�ែើយុ
សណួំៈរអ្ននក។

 10 ស�ទិី�កោុ ងការរាយៈការណ៍ួនូ្លឹវិសកមះភា�ពេ�ះពេ�ោ ត
�ុសច្ឆិ�បុ ់ឬខែកឹងបុនឹ្លឹ�ំមួយៈបោះ�កាំនម់្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ 
ឬកាំរយិ៉ាល�យុរ�សរ់ដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរ។

	បោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រ www.sos.ca.gov
✆	 តាម្បទ� រស�ពាបោះលខ (888) 345-4917
	តាម្បអុ្នើដែម្បល elections@sos.ca.gov
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មគ្គុុ� ទេ្ទ�ទសក៍ទ៍េ្ទ�ងរហ័ស័ 5

សទំេ្ទ�ើ

1 ស�ទធ �ធិម្បះ នុញ្ចូញ ភាពបោះដ្ឋើម្បប ើបោះសរ ើភាព�និ ព� ើ។ វបិោះសាធិនកម្បះ រដ្ឋឋ ធិម្បះ នុញ្ចូញ អ្នងគនើត្តិ��ញ្ចូញ ត្តិិ�។   12
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27 អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរភាន លក់ើឡាតាម្បអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន�ងទ� រស�ពាចល�ត្តិបោះ�បោះម្រា�ត្តិ�ំនកុ់លសម្ប័�នធ។
កាំរបោះផ្តិើម្បម្រា�ជាស�ទ�ធ វបិោះសាធិនកម្បះ រដ្ឋឋ ធិម្បះ នុញ្ចូញ ន�ងច��។់   22

28 ផ្តដ លម់្ប� លន�ធិ��ដែនថ ម្បសម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើកនុងសាលាសាធារណៈៈ។ លកខនិ�កៈបោះផ្តិើម្បម្រា�ជាស�ទធ �។   28
29 ត្តិម្រាមូ្ប វឱ្យយមានអាជាា ��ណៈណ វជូិា ើើវៈបោះវើូ សាម្រាសិ បោះ�នងឹកដែនែ ងបោះ��ែើន�កព��លើងឺំត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប ន�ង

លកខខណៈឌ ត្តិម្រាមូ្ប វបោះផ្តសងបោះទៀត្តិរ�សរ់ដ្ឋឋ។ លកខនិ�កៈបោះផ្តិើម្បម្រា�ជាស�ទធ �។   32
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អ្ន�ុំងបោះពលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិតាម្បស�ុំម្រាត្តិរសួរាន ់  124
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ចុះបោះ�ះ ះទុកជាមុ្បនបោះ�អាយុុដ្ឋ�ម់្រា�មួំ្បយុ�ន  ំ  125
កាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកនុងបោះខានធិើ   126
កាំល�របិោះចេទដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវចងចាំ ំ  127

អ្ននក៍ចំ�លរមួចំថំ្លែ�ក៍ក៍ពំ័�លចំទំេ្ទ�ះទេ្ទប់ក៍ខ�នរដិឋ នងិវធិានការសនូ�ក៍ទេ្ទ�ន ត៌
បោះ�បោះពលដែដ្ឋល�ណៈៈកម្បះកាំរ (�ុ�គល ឬម្រាកមុ្បម្បនុសសដែដ្ឋលទទួល ឬចណំាយុម្រា�កស់ម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងមានឥទធ�ពលម្បកបោះលើ
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិឱ្យយគាមំ្រាទ ឬម្រា��ងំបោះ�កខើន ឬវធិានកាំរសនែកឹបោះ�ន ត្តិ) ព្រៃរអ្នង្គាគ សម្រា�ក�់នយ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់$1 លាន បោះនាះម្រាតូ្តិវដែត្តិ
រាយុកាំរណ៍ៈពើអ្ននកច�លរមួ្បចដំែណៈកកពំ�ល�ងំ 10 រ�សខ់ែួ នបោះ�កាំន�់ណៈៈកម្បះកាំរអ្ននុវត្តិនិបោះយ៉ា�យុបោះ�យុយុុត្តិិ�ធិម្បព៌្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  (FPPC)។ �ណៈៈកម្បះកាំរម្រាតូ្តិវដែត្តិបោះធ័ិើ�ចុុ �បននភាព�ញ្ចូូើបោះ�បោះពលមានកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រណាមួ្បយុ។

�ញ្ចូូើ�ំងបោះនះ�អឺាចរក�នបោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រ FPPC តាម្ប 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html។ 

បោះដ្ឋើម្បប ើម្រាសាវម្រាជាវកាំររមួ្បចដំែណៈកកនុងយុុទធនាកាំរសម្រាមា�ប់ោះ�កខើន ឬវធិានកាំរសនែកឹបោះ�ន ត្តិ ស�ម្បច�លបោះ�កាំនប់ោះ�ហ្វ័ទពំ�ររ�ស់
រដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរតាម្ប powersearch.sos.ca.gov។ 

កំពូលទាងំ
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រដ្ឋឋលេ�ខាធិ�ការ
ជូូ�ចំពំោះ�ះបងបូូ�ដែ�លរសិព់ោះ�រ�ឋកាលហ័ី្វ័�រញ៉ាា

ពោះ�ះភាពពោះជូឿ�ពោះលឿ�ដែ�លជាជូ�យជូ�ះះ�ខំ៏្លាំងំកំាជាពោះម្រចំ�ីចំពំោះ�ះសិទិ្ធិិពិោះ�ះពោះ�ះ តម្រតូវ��បញ្ជូូូ�ម្រតឡប�់កវញិពោះ�កះ�ងរ�ឋពោះ�េងពោះទ្ធិៀត
កព៏ោះ�យ រ�ឋកាលហ័ី្វ័�រញ៉ាា ពោះ�ដែតពោះបេជាា ចំតិេកះ� ងការពម្រងកីសិទិ្ធិិកិះ� ងការពោះ�ះពោះ�ះ តពោះ�យពោះ�័ឱី្យយការពោះ�ះពោះ�ះ តតា�សិបំ� ម្រតជាសាកលមា�
ជាអចំនិៃ��េយ ៍បពោះងើ�ីចំ�ួំ�ជូពោះម្រ�សីិនៃ�ការពោះ�ះពោះ�ះ តពោះ�យផ្ទាា លព់ោះ�យ�េលជូ់ូ�ការចំ� ះពោះ�ះ ះ �ងិការពោះ�ះពោះ�ះ តបពោះ�េ ះអាសិ�ះកះ�ងនៃ�ៃ
ដែត�ួយ �ងិបដែ�ែ�ចំ�ួំ�នៃ�ៃដែ�លអាចំពោះ�ះពោះ�ះ ត��។ 

ពោះ�យសារដែតការវាយម្របហារពោះលកីារពោះ�ះពោះ�ះ ត �ងិសិទិ្ធិិពិោះ�ះពោះ�ះ តពោះ�ដែតប�េពោះកតីពោះឡីង ពោះយងីកពំ�ងពងឹដែ�កូពោះលអីះកឱ្យយពោះ�ះពោះ�ះ តពោះលអ័ីី
ដែ�លសិខំ្លាំ�ស់ិម្រមាបអ់ះក�ងិម្រក�ុម្រ�ួសាររបសិអ់ះក ពោះ�ះពោះ�ះ តពោះ��ីីតីម្រ�ូវការសិហ្វ័���រ៍បសិអ់ះក �ងិពោះ�ះពោះ�ះ តពោះ��ីីសីាែ �ភាពនៃ�
លទ្ធិិមិ្របជា�បិពោះតយយរបសិព់ោះយងី។ 

��ុ� ពោះទ្ធិាសិកស៍ិម្រមាបព់�តម៌ា�អះកពោះ�ះពោះ�ះ តពោះ�ះអាចំជួូយអះកពោះ�័កីារសិពោះម្រ�ចំចំតិេអពំពីោះបកខជូ� �ងិបញ្ហាា ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ តទូ្ធិ�ងំរ�ឋសិម្រមាប់
ការពោះ�ះពោះ�ះ តទូ្ធិពោះ�នៃ�ៃទ្ធិ ី8 ដែ�វចិំិកិា �ះ  ំ2022។ បដែ�ែ�ពពីោះលពី�តម៌ា�អពំរីពោះបៀបពោះ�ះពោះ�ះ តរបសិអ់ះក ��ុ� ពោះទ្ធិាសិកព៍ោះ�ះរ�ួបញ្ជូូូល�ងំ
ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍របសិព់ោះបកខជូ�ទូ្ធិ�ងំរ�ឋ ព�តម៌ា�អពំសីិពំោះណី៍របសិរ់�ឋ �ងិសិទិ្ធិិរិបសិអ់ះកជាអះកពោះ�ះពោះ�ះ តពោះ�រ�ឋកាលហ័ី្វ័�រញ៉ាា �ងដែ�រ។ 

ខ្លាំងពោះម្រកា�ពោះ�ះជាព�តម៌ា�ដែ�ល�ា� ចំំងរ់ពំោះលចំជូូ�អះក៖ 

សទំេ្ទ�ើ  - �ងំពោះ�ះ�ជឺាពោះ�ល�ពោះ��យរបសិរ់�ឋដែ�លម្រតូវ���កព់ោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត �ូពោះចំះះអះកពោះ�ះពោះ�ះ តមា�ឱ្យកាសិពោះ�ះពោះ�ះ តឱ្យយ ឬ
ពោះ�ះពោះ�ះ តម្រប�ងំ�ងឹពួកពោះ�។ សាែ ប��រ�ឋសិភាមា�សិ�តែភាពកះ�ងការ�កវ់ពិោះសា��ក�ះរ�ឋ��ះ��ញ្ជូញ វធិា�ការបណ៍ណក�ូ ី�ងិការផំ្ទាសិប់េូ រ
ចំ�បដ់ែ�ល��ពោះសិះពីោះឡីងពោះ�េងពោះទ្ធិៀតពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត �ណ៍ៈពោះពលដែ�លអះកពោះ�ះពោះ�ះ តរ�ឋកាលហ័ី្វ័�រញ៉ាា អាចំបញ្ជូូូល��ំតិ�េួ ចំពោះ�េ�ី ឬការ
ពោះ�័មី្របជា�តពិោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត��។ 

ពោះ�កះ�ងទ្ធិពំ�រខ្លាំងពោះម្រកា� អះក�ងឹពោះ�ញីពោះសិចំកេសីិពោះងខបនៃ�សិពំោះណី៍��ួីយៗ រ�ួជា�ួយ�ងឹអណំ៍ះអ�ំង�មំ្រទ្ធិ �ងិម្រប�ងំ�ងឹ
វធិា�ការ �ងិព�តម៌ា�ទ្ធិនំាកទ់្ធិ�ំងសិម្រមាបអ់ះក�មំ្រទ្ធិ �ងិ�ូម្របដែជូង។ អះកកអ៏ាចំដែសិង័រកព�តម៌ា�ពោះ�ះ���ងដែ�រ ពោះ�ពោះ�ហ្វ័ទ្ធិពំ�ររបសិ់
រ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារ៖ voterguide.sos.ca.gov។ 

ឥឡូ� វទេ្ទនះ ការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌តាមសបំ់� ម្រាត៌�នជាអ្នចំនិៃ�នីយ ៍ប់ុ� ថ្លែនីអ្ននក៍ទេ្ទ�ថ្លែត៌�ន�ទេ្ទម្រាមើសទេ្ទ�យផ្ទាទ ល!់—រ�ឋសិភា��អ����ត AB 37 កះ�ង�ះ  ំ
2021 ដែ�លធានាថារាលអ់ះកពោះ�ះពោះ�ះ តដែ�ល��ចំ� ះពោះ�ះ ះសិក�ះ�ងឹទ្ធិទួ្ធិល��សិ�ំកឹពោះ�ះ តពោះ�ះតា�សិបំ� ម្រត រ�ួជា�ួយ�ងឹជូពោះម្រ�សីិ
កះ�ងការម្រប�លស់ិ�ំកឹពោះ�ះ តរបសិពួ់កពោះ��កវញិតា�សិបំ� ម្រត ពោះ�យផ្ទាា ល ់ឬតា�រយៈម្របអបទ់្ធិមំាកស់ិ�ំកឹពោះ�ះ តដែ�លមា�សិ�វតែភិាព។ 
��ិថាអះកពោះម្រជូសីិពោះរ ើសិជូពោះម្រ�សីិ�កព៏ោះ�យ ក� ពំោះ�ំចំចំ� ះហ្វ័តែពោះលខ្លាំ �ងិបទិ្ធិ�ូតិសិ�ំកឹពោះ�ះ តរបសិអ់ះក ���ពោះពលអះកម្រប�លវ់ាម្រតឡប�់កវញិ! 

តាម�នសនូ�ក៍ទេ្ទ�ន ត៌រប់សអ់្ននក៍—តា���សិ�ំកឹពោះ�ះ តពោះ�ះពោះ�ះ តតា�សិបំ� ម្រតរបសិអ់ះកពោះ�យចំ� ះពោះ�ះ ះតា�  
WheresMyBallot.sos.ca.gov ពោះ��ីីទី្ធិទួ្ធិល��ការម្រ�ប�់ណឹំ៍ងពសីាែ �ភាពតា�សារជាអកេរ អ� ដីែ�ល ឬសិពំោះឡង។ 

�នកានថ់្លែត៌ទេ្ទម្រាចំើននៃ�ៃ �នវធិើកានថ់្លែត៌ទេ្ទម្រាចំើនក៍ន�ងការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ទេ្ទ�ក៍ន�ងទេ្ទខានធើនៃនម្រាក៍�ត៌យ�ទេ្ទម្រាមើសរប់សអ់្ននក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌— ឥឡូវពោះ�ះមា�  
27 ពោះខ្លាំ��នីៃ�ម្រកតឹយជូពោះម្រ�សីិរបសិអ់ះកពោះ�ះពោះ�ះ ត (VCA)។ សិម្រមាបព់�តម៌ា�បដែ�ែ� សូិ�ចូំលពោះ�លី 
www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act។ 

ទេ្ទរៀប់ចំថំ្លែផ្លូនការទេ្ទដិើមី ើទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ - ការពោះរៀបចំដំែ��ការ�ងឹពោះ�័ឱី្យយអះកទ្ធិ�ំងជា�ងឹពោះ�ះពោះ�ះ ត។ ពោះតអីះក�ងឹម្រប�លស់ិ�ំកឹពោះ�ះ តរបសិអ់ះក
ម្រតឡបត់ា�សិបំ� ម្រតដែ�រឬពោះទ្ធិ? ទ្ធិមំាកវ់ាពោះ�ម្របអបទ់្ធិមំាកស់ិ�ំកឹពោះ�ះ ត? ឬពោះ�ះពោះ�ះ តពោះ�យផ្ទាា លព់ោះ�កដែ�ងំពោះ�ះពោះ�ះ តកះ�ងសិង្កាើ ត ់ឬ�ណ៍ឌ ល
ពោះ�ះពោះ�ះ ត? ម្រសាវម្រជាវ��ំតិរបសិអ់ះក ពោះហ្វ័យីពោះ�័ដីែ��ការពោះ�នៃ�ៃពោះ�ះ! 

សូិ�អរ��ណ៍ចំពំោះ�ះការរក�លទ្ធិិមិ្របជា�បិពោះតយយរបសិព់ោះយងីឱ្យយរងឹមា!ំ
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សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ិ ស�ិិធិមមន�ញ្ញញភាព័ទេ្ទដិើមី ើទេ្ទសរភីាព័ប់នីព័� �។
វទិេ្ទ�ធនក៍មមរដិឋធមន�ញ្ញញនៃនអ្នងនុតិ៌បិ់ញ្ញញត៌ី។ិ1

បោះសចកិើសបោះងខ� �កប់ោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�យុអ្នងគនើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ�
បោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រមួ្ប�ញ្ចូុ�លយ៉ាា ងច�សល់ាសន់� វស�ទធ �ជា
ម្ប�ល�ឋ នរ�ស�ុ់�គលមាន កច់បំោះ�ះបោះសរ ើភាព�និព�ើ ដែដ្ឋលរមួ្ប�ញ្ចូុ�លស�ទធ �ជាម្ប�ល�ឋ ន
កនុងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើសរលំ�ត្តិក�ន ន�ងស�ទធ �ជាម្ប�ល�ឋ នកនុងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើស ឬ�ដ្ឋ�បោះសធិកាំរ
ពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។ វបិោះសាធិនកម្បះម្ប�ន�ម្រាងួម្ប ឬកណំៈត្តិស់�ទធ �ដែដ្ឋលមានម្រាសា�ក់នុងភាព
ឯកើន ន�ងកាំរកាំរ�របោះសះើៗ គាន បោះ�បោះម្រាកាំម្បរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះទ។  
�លបុោះពាលស់ារពេ���និ្លឹ៖ ម្ប�នមានផ្តល�ាះ�លស់ារបោះពើពនធបោះ�យុផ្ទាា លប់ោះទ ពើបោះម្រា�ះ
ស�ទធ ��និព�ើម្រាតូ្តិវ�នកាំរ�របោះ�យុច��រ់ដ្ឋឋរចួបោះហ្វ័ើយុ។

ប់ដិទិេ្ទសធិ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�
បោះលខ 1 �ជឺាច��់

ធិៃនធ់ិៃរដែដ្ឋលអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយរលំ�ត្តិក�នដែដ្ឋល
មានអាយុុបោះម្រាចើនកនុងកាំរចណំាយុរ�ស់
អ្ននក�ង់ពនធរហ្វ័� ត្តិដ្ឋលប់ោះពលសម្រាមាល 
បោះ�ះ�ើជា�រកមានសុខភាពលអ បោះហ្វ័ើយុ
សុខភាពរ�សមិ់ាយុម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ន
�រំាម្បកដំែហ្វ័ងកប៏ោះ�យុ។ ច��រ់ដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  �ចុុ �បនន�នធានាស�ទធ �រ�សម់្រាសិើ
កនុ ងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើសរចួបោះហ្វ័ើយុ បោះ�យុបោះធ័ិើឱ្យយ
សបំោះណៈើ ដ្ឋព៏្រៃថ្មីែថាែ �ផុំ្តត្តិបោះនះម្ប�នចាំ�ំច។់

ការគាំ ំម្រាទ គាមំ្រាទបោះលើចណំាត្តិថ់ាន ក់
ទើ 1 ដែដ្ឋលជាស�ទធ �

ម្ប�ល�ឋ នកនុងកាំររលំ�ត្តិក�ន ន�ងស�ទធ �
ម្ប�ល�ឋ នកនុងកាំរពន�រកបំោះណៈើ ត្តិបោះ�កនុង
រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ។ គាមំ្រាទបោះលើចណំាត្តិថ់ាន កទ់ើ 1 
ើួយុកាំរ�រើបោះម្រាម្បើស�ុ�គលសដើពើកាំរដែថ្មី� ំ
�និព�ើ ន�ងស�ទធ �កនុ ងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើសរលំ�ត្តិ
ក�ន បោះ�យុរក�កាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិដិែផ្តនក
បោះវើសូាម្រាសថិាពួកបោះ�ជាកម្បះស�ទធ �—រវាង
អ្ននកើងឺំ ន�ងអ្ននកផ្តដលប់ោះសវារ�សពួ់កបោះ�។ 
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បោះសចកិើសអំាង

ទេ្ទ� កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើ
វធិានកាំរបោះនះមានន�យុថា៖ 

ធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  នងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ
�នផ្ទាែ ស�់ិ� របោះដ្ឋើម្បប ើរមួ្ប�ញ្ចូុ�លស�ទធ �ដែដ្ឋល
មានម្រាសា�ច់បំោះ�ះបោះសរ ើភាព�និព�ើបោះទ។ 
បោះ�ះយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ ស�ទធ ��ងំបោះនះនងឹ
�និមានបោះ�បោះម្រាកាំម្បច��រ់ដ្ឋឋដ្ឋព្រៃទបោះទៀត្តិ។

��/ចាំស ៎កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
គាមំ្រាទបោះលើវធិានកាំរបោះនះ

មានន�យុថា៖ ធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
នងឹម្រាតូ្តិវ�នផ្ទាែ ស�់ិ� របោះដ្ឋើម្បប ើរមួ្ប�ញ្ចូុ�ល
ស�ទធ � ដែដ្ឋលមានម្រាសា�ច់បំោះ�ះបោះសរ ើភាព
�និព�ើ—ដ្ឋ�ចជាស�ទធ �កនុ ងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើស
ថា បោះត្តិើម្រាតូ្តិវរលំ�ត្តិក�ន ឬអ្នត្តិ ់ន�ងបោះម្រា�ើថាន ំ
ពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។

បោះត្តិើសបំោះ�ងបោះ�ន ត្តិអ្ននកមានន�យុយ៉ាា ងណា

មគ្គុុ� ទេ្ទ�ទសក៍ទ៍េ្ទ�ងរហ័ស័

បោះសចកដើសបោះងខ� �កប់ោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�យុហ្វ័ត្តិថបោះលខា�ម្ប�រ
ដែថ្មីម្ប�ងំអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ៖ កាំរភាន លក់ើឡាបោះ�ផ្តែ� វម្រា�ណាងំបោះសះមួ្បយុចនួំន �ណឹិៈង
ឯកើនបោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិចិ��ដ់ែលបងសុើសងមួ្បយុចនួំន។ ដ្ឋកឹនាចំណំៈ� លបោះ�ម្ប�លន�ធិ�
ទ� បោះ� កម្បះវធិិើដែលបងសុើសងកាំរអ្ននុវត្តិចិ��។់ �លបុោះពាលស់ារពេ���និ្លឹ៖ កាំរ
បោះកើនបោះ�ើងម្រា�កច់ណំៈ� លរដ្ឋឋ ដែដ្ឋលអាច�នដ្ឋលរ់ា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រកនុងមួ្បយុ�ន ំៗ ។ 
ម្រា�កច់ណំៈ� ល�ងំបោះនះមួ្បយុចនួំននងឹគាមំ្រាទដ្ឋលក់ាំរ�បោះងកើន�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�រ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងកាំរ
ចណំាយុបោះលើកាំរអ្ននុវត្តិចិ��ដ់ែដ្ឋលអាច�នដ្ឋលក់ម្រាម្ប�ត្តិ��រា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រកនុង
មួ្បយុ�ន ។ំ

ទេ្ទ� កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើ
វធិានកាំរបោះនះមានន�យុថា៖ 

កាំរភាន លក់ើឡានងឹ�និខុសច��ប់ោះ�កនុង 
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ កាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ
នងឹ�និម្ប�នអាចផ្តលិើ់�នរ ូ�ដែ�ត្តិ ន�ងបោះហ្វ័គម្ប
ដែដ្ឋលបោះលងជាមួ្បយុម្រាគា��ុ់កឡាក។់ គាះ ន
កាំរផ្ទាែ ស�់ដ� រណាដែដ្ឋលនងឹបោះធ័ិើបោះអាយុវធិិើ 
ដែដ្ឋលច��ប់ោះលងដែលបងសុើសងរ�សរ់ដ្ឋឋ
ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិបិោះនាះបោះទ។

��/ចាំស ៎កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
គាមំ្រាទបោះលើវធិានកាំរបោះនះ

មានន�យុថា៖ ទើលានម្រា�ណាងំចនួំន�ួន
អាចផ្តលិក់ាំរភាន លក់ើឡាបោះ�យុផ្ទាា ល។់ 
ទើលានម្រា�ណាងំនងឹ�ង់ម្រា�កប់ោះអាយុរដ្ឋឋ 
ន� វភា�ហ្វ័ុុ នព្រៃនកាំរភាន លក់ើឡាដែដ្ឋល�ន
បោះធ័ិើបោះ�ើង។ កាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធអាចផ្តលិ់
ើ�នកាំរភាន លក់ើឡាបោះ�យុផ្ទាា លម់ាន រ ូ�
ដែ�ត្តិ ន�ងបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលបោះលងជាមួ្បយុម្រាគា�់
�ុកឡាក ់(ដ្ឋ�ចជា កិាំម្ប) ម្រា�ស�នបោះ�ើ
ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀង
ដែលបងកុលសម្ប័�នធលកខណៈៈ�ុ�គលជាមួ្បយុ
រដ្ឋឋ។ កុលសម្ប័�នធនងឹត្តិម្រាមូ្បវបោះអាយុើួយុ
គាមំ្រាទកាំរចណំាយុបោះលើ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃន
កាំរភាន លក់ើឡារ�សរ់ដ្ឋឋបោះ�កាំសុើណៈ� ។ 
ម្រា�ជាើន ន�ង�ណាដ អ្នងគភាពនងឹ មាន 
វធិិើថ្មីះើបោះដ្ឋើម្បប ើបោះសនើសុ ំកាំរអ្ននុវត្តិចិ��ប់ោះលើ 
ដែលបងសុើសងរ�សរ់ដ្ឋឋ មួ្បយុចនួំន។

បោះត្តិើសបំោះ�ងបោះ�ន ត្តិអ្ននកមានន�យុយ៉ាា ងណា

សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ិ អ្នន�ញ្ញាញ ត៌ឱ្យយ�នរ ូ�ថ្លែឡូត៌ផ្ទាទ លខួូ់្ពន ទេ្ទហ័មុម្រាគាំប់ឡ់ូ� ក៍ឡាក៍ ់ថ្លែលីងក៍ើឡាទេ្ទ�ទេ្ទលើ 
��ក៍ដិើក៍�លសមពនិ័។ វទិេ្ទ�ធនក៍មមរដិឋធមមន�ញ្ញញ នងិចំ�ប់ផ់្លូីួ ចំទេ្ទផ្លូីើមម្រាប់ជាស�ិិ។ិ 26

បោះសចកិើសអំាង

ម្រាប់� ំង សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ�បោះលខ 26 
ជាកពម្រាងើកដែលបងសុើសងដ្ឋ៏

ធិ ំCON Prop. 26 �ជឺាកាំរពម្រាងើក
ដ្ឋធ៏ិពំ្រៃនដែលបងដែដ្ឋលនងឹនាបំោះ�រកកាំរ
បោះលងដែលបងសុើសង ន�ងបោះញៀនកាំនដ់ែត្តិ
បោះម្រាចើន។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ�បោះលខ 26 ម្រាតូ្តិវ
�នឧ�ត្តិថម្បភបោះ�យុពួកបោះលងដែលបងសុើសង 
ដែដ្ឋលមានម្រាទពយសម្បបត្តិិ�ដែដ្ឋលចង់ពម្រាងើក
ផ្ទាដ ចមុ់្បខបោះលើដែលបងសុើសងបោះដ្ឋើម្បប ើ�ញ្ចូុ�ល
កាំរភាន លក់ើឡា។ កនុងបោះពលជាមួ្បយុគាន
បោះនះ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ�បោះលខ 26 នងឹ�ផំ្តែ�ច
�ផំ្ទាែ ញសហ្វ័�ម្បនើ៍នជាត្តិ�ដែសបកបោះ�ះ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ �ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.
ម្បត្តិ� 26

គាំមំ្រា� គាមំ្រាទបោះលើបោះលខ 26 អ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
ឱ្យយភាន លក់ើឡាបោះ�យុផ្ទាា លប់ោះ�

កាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ។ កាំរ�កក់ហំ្វ័�ត្តិបោះលើ
កាំរភាន កក់ើឡាចបំោះ�ះដែត្តិម្បនុសសបោះពញវ �យុ
ដែត្តិ�ាុ បោះណាណ ះ។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ�បោះលខ 26 
គាមំ្រាទដ្ឋលក់ាំរពឹងដែផ្តអកបោះលើខែួ នឯងរ�ស់
ឥណាឌ បោះ�យុផ្តលិម់្រា�កច់ណំៈ� លសម្រាមា�់
កាំរអ្ន�រ់កុំលសម្ប័�នធ កាំរដែថ្មី�សុំខភាព 
ន�ងបោះសវាកម្បះសខំាន់ៗ បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ កាំរ
គាមំ្រាទបោះលខ 26 បោះលើកកម្បស័សុ់វត្តិថ�ភាព 
កាំរបោះលងដែលបងសុើសងដែដ្ឋលមានទនួំល
ខុសម្រាតូ្តិវ ន�ងើួយុ�ញ្ចូឈ� ់ន�ងរារាងំ
ដែលបងសុើសងខុសច��។់ ឈរបោះ�ជា
មួ្បយុកុលសម្ប័�នធ៖ គាមំ្រាទបោះលើសបំោះណៈើ  26។

សម្រា�ប់់
គាមំ្រាទបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1, កាំរ�រ
ស�ទធ �រលំ�ត្តិក�ន

(916) 238-8392
info@YESon1CA.com
YESon1CA.com

ម្រាប់�ងំ
K. Reid
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រមួ្បគាន  �ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើ
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1

P.O. Box 13813 
Sacramento, CA 95853 
(916) 484-4008
info@NoProposition1.com
www.NoProposition1.com

សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប

ម្រាប់�ងំ
�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើ 26—អ្ននក�ង់ពនធ
ម្រា��ងំនងឹកាំរផិ្ទាចមុ់្បខកាំរម្រា�ក់
ព�បោះសស 

(916) 237-7398
lnfo@VoteNoOnProp26.org
www.VoteNoOnProp26.org

សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប

សម្រា�ប់់
Coalition បោះដ្ឋើម្បប ើសុវត្តិថ �ភាព,  
កាំរបោះលងដែលបងសុើសងដែដ្ឋលមាន
ទនួំលខុសម្រាតូ្តិវ

1017 L Street #408
Sacramento, CA 95814-3805
(888) 256-8602
info@YesOn8.com
YESon26.com
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សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ិ អ្នន�ញ្ញាញ ត៌ឱ្យយ�នការភាន លក់៍ើឡាតាមអ្ន� ើនធ�ិឺត៌ នងិ�� រសព័ទចំលត័៌
ទេ្ទ�ទេ្ទម្រា���ក៍ដិើក៍�លសមពនិ័។ វទិេ្ទ�ធនក៍មមរដិឋធមមន�ញ្ញញ នងិចំ�ប់ទ់េ្ទផ្លូីើម
ម្រាប់ជាស�ិិ។ិ27

បោះសចកដើសបោះងខ� �កប់ោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�យុហ្វ័ត្តិថបោះលខា�ម្ប�រ
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកុលសម្ប័�នធឥណាឌ  ន�ងអាើើវកម្បះដែដ្ឋល�កព់�នធបោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកើឡាតាម្ប
អុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ/ទ� រស�ពាចល�ត្តិ បោះ�យុភាន លប់ោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើកុលសម្ប័�នធ។ ដ្ឋកឹនា ំ
ម្រា�កច់ណំៈ� លចបំោះ�ះកាំរចណំាយុបោះលើ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� កម្បះវធិិើភាពគាះ នទើើម្រាម្បក កុលសម្ប័�នធ
ដែដ្ឋលម្ប�នច�លរមួ្ប។�លបុោះពាលស់ារពេ���និ្លឹ៖ ម្រា�កច់ណំៈ� លរដ្ឋឋ�នបោះកើនបោះ�ើង 
ម្រា�ដែហ្វ័លជារា�រ់យុលានដុ្ឋលាែ រ �ាុ ដែនិទនំងជាម្ប�នបោះលើសពើ $500 លានកនុងមួ្បយុ�ន ំ
ៗបោះទ។ ម្រា�កច់ណំៈ� លមួ្បយុចនួំននងឹគាមំ្រាទដ្ឋលក់ាំរចណំាយុដែផ្តនកច��រ់�សរ់ដ្ឋឋ ដែដ្ឋល
អាច�នដ្ឋល�់កក់ណិាលរា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ

ម្រាប់� ំង សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ជឺា
�បោះម្រាមាងបោះ�ក�បោះញ្ញាេ ត្តិ

ដែដ្ឋលផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�បោះ�យុសាើើវកម្បះ
ដែលបងសុើសងបោះម្រា�រដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើបោះអាយុ
ម្រាស�ច��ក់នុងកាំរពម្រាងើកដ្ឋធ៏ិពំ្រៃន
ដែលបងភាន លក់ើឡាតាម្បអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន�ង
តាម្បទ� រស�ពា។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 
ម្ប�នដែម្បនជា “ដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុ” ចបំោះ�ះ
ភាពគាះ នទើើម្រាម្បកបោះទ។ ម្រា�កច់បំោះណៈញ 
90% នងឹ�នបោះ�សារើើវកម្បះ
បោះម្រា�រដ្ឋឋ។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 ម្រាតូ្តិវ
�នម្រា��ងំបោះ�យុកុលសម្ប័�នធ 
បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  50+។ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ 
ម្រា��ងំបោះលើ 27។

គាំ�ំរ្ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 ម្រាតូ្តិវ
�នគាមំ្រាទបោះ�យុកុលសម្ប័�នធ 

ន�ងអ្ននកគាះ នទើើម្រាម្បកបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ន�ងអ្ននកើនំាញសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ។ិ 
សម្រាមា� ់បោះលើកដ្ឋ�ំ�ង, សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 
27 ផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ជាអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុប៍ោះលើលបំោះ�
�ឋ ន សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរព��ល
កាំរបោះញៀនថាន បំោះ�យុកាំរម្រា��ម់្រា�ង ន�ង
កាំរ�ង់ពនធបោះលើកាំរភាន លក់ើឡាតាម្បអ្នន
ឡាញ។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 មានច��់
ដ្ឋត៏្តិងឹរងឹកនុងកាំរកាំរ�រអ្ននើត្តិ�ើន 
សវនកម្បះបោះទៀង�ត្តិ ់ន�ងកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ
បោះ�យុអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ។

បោះសចកិើសអំាង

ទេ្ទ� កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើ
វធិានកាំរបោះនះមានន�យុថា៖ 

កាំរភាន លក់ើឡានងឹ�និខុសច��ប់ោះ�កនុង
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ គាះ នកាំរផ្ទាែ ស�់ដ� រ
ណាដែដ្ឋលនងឹបោះធ័ិើបោះអាយុវធិិើ ដែដ្ឋលច��់
បោះលងដែលបងសុើសងរ�សរ់ដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុវត្តិបិោះនាះបោះទ។

��/ចាំស ៎កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
គាមំ្រាទបោះលើវធិានកាំរបោះនះ៖ 

កុលសម្ប័�នធ ឬម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នដែលបងដែដ្ឋលមាន
អាជាា ��ណៈណអាចផ្តលិក់ាំរភាន លក់ើឡាអ្នន
ឡាញតាម្បអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន�ងឧ�ករណ៍ៈ
ចល�ត្តិដ្ឋលម់្បនុសសដែដ្ឋលមានអាយុុចាំ�ព់ើ  
21 �ន បំោះ�ើងបោះ�បោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើដែដ្ឋល
ម្ប�នដែម្បនជាកុលសម្ប័�នធកនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា ។ កាំរភាន លក់ើឡាតាម្បអ្ននឡាញ
ដែដ្ឋល�នផ្តដលើ់�ន�ងំបោះនាះ ត្តិម្រាមូ្បវបោះអាយុ
�ង់ច�លរដ្ឋឋន� វភា�ហ្វ័ុុ នព្រៃនអាើើវកម្បះ
ភាន លក់ើឡាដែដ្ឋល�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើង
បោះនាះ។ អ្នងគភាពរដ្ឋឋថ្មីះើនងឹម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិ
បោះ�ើង បោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន លក់ើឡា
តាម្បអ្ននឡាញ។ នងឹមានវធិិើថ្មីះើៗ កនុ ង
កាំរកាំត្តិ�់នថយុកាំរភាន លក់ើឡាតាម្បអ្នន
ឡាញខុសច��។់

បោះត្តិើសបំោះ�ងបោះ�ន ត្តិអ្ននកមានន�យុយ៉ាា ងណា

មគ្គុុ� ទេ្ទ�ទសក៍ទ៍េ្ទ�ងរហ័ស័

បោះសចកដើសបោះងខ� �កប់ោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�យុហ្វ័ត្តិថបោះលខា�ម្ប�រ
ផ្តដលម់្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បម្បកពើម្ប�លន�ធិើទ� បោះ�រ�សរ់ដ្ឋឋសម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើ
បោះ�ម្រា��ថ់ាន ក ់K-12 ព្រៃន សាលារដ្ឋឋ (រមួ្ប�ងំសាលាធិម្បះនុញ្ចូញ)។ �លបុោះពាល់
សារពេ���និ្លឹ៖ កាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋ�នបោះកើនបោះ�ើងម្រា�ដែហ្វ័ល $1 �នល់ានជា
បោះរៀងរាល�់ន  ំបោះ�យុចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះ��ន បំោះម្រាកាំយុ សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈបោះ�កនុងសាលា
សាធារណៈៈ។

ទេ្ទ� កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើ
វធិានកាំរបោះនះមានន�យុថា៖ កាំរ

ផ្តលិម់្រា�កស់ម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈនងឹ�និ
បោះ��នអាម្រាស�យុបោះលើកាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិបិោះលើ
ថ្មីវកិាំរដ្ឋឋ ន�ងកនុងត្តិ�ំន។់

��/ចាំស ៎កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
គាមំ្រាទបោះលើវធិានកាំរបោះនះ

មានន�យុថា៖ រដ្ឋឋ នងឹផ្តដលម់្ប�លន�ធិើ
�ដែនថម្បជាព�បោះសសសម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ ំ
ស�លបៈបោះ�កនុងសាលាសាធារណៈៈ។ 
ចនួំនទកឹម្រា�កប់ោះនះនងឹ បោះលើស ចនួំន
ទកឹម្រា�កដ់ែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ  
សម្រាមា�ស់ាលារដ្ឋឋ ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុ
សហ្វ័�ម្បន។៍

បោះត្តិើសបំោះ�ងបោះ�ន ត្តិអ្ននកមានន�យុយ៉ាា ងណា

សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ិ
ផ្លូដលម់�នធិបិ់ថ្លែនថមសម្រា�ប់ក់ារអ្នប់រ់សំលិី� នងិត៌�នីើក៍ន�ង�លា�ធារ��។ 
លក៍ខនីកិ៍�ផ្លូីួ ចំទេ្ទផ្លូីើម។28

បោះសចកិើសអំាង

ម្រាប់� ំង គាះ នទ�ីើករណ៍ៈម្រា��ងំនងឹ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 28 ម្រាតូ្តិវ

�ន�កម់្បកបោះទ។

គាំ�ំ្រ សងឹដែត្តិម្ប�នដ្ឋលមួ់្បយុកនុងចំ
បោះនាម្បសាលារដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  

�ងំម្រា�ដំែដ្ឋលមានកម្បះវធិិើស�លបៈ ឬត្តិន្ត្រីនិើ 
បោះពញបោះមាា ង។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 28 ផ្តដល់
ម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បបោះដ្ឋើម្បប ើធានាថារាលស់�សស
បោះ�ថាន ក ់PK–12 ព្រៃនសលាសាធារណៈៈ
មានស�ទធ �ទទួល�នកាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ង
ត្តិន្ត្រីនិើ—បោះ�យុម្ប�ន�ច�់ង់ពនធ។ កាំរ�រ
កាំរផ្តដលម់្រា�កស់ម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ដំែដ្ឋល
មានម្រាសា�។់ រមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ណៈបោះនយុយភាព
ន�ង ត្តិមាែ ភាពដ្ឋត៏្តិងឹរងឹ។ ើនួំយុគាមំ្រាទដ្ឋល់
ឪពុកមាដ យុ ម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន ន�ងកុមារ។

សម្រា�ប់់
https://yestoprop27.com

ម្រាប់�ងំ
�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27
1017 L Street #408
Sacramento, CA 95814-3805 
(888) 256-8602 
info@NoProp27.com
NoProp27.com;
FinePrint27.com

សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប

ម្រាប់�ងំ
សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប

សម្រា�ប់់
គាមំ្រាទបោះលើ 28—ម្រា�ជាើនបោះ�រដ្ឋឋកាំ
លើហ័្វ័�រនើញ៉ាា សម្រាមា�ស់�លបៈ ន�ង
ត្តិន្ត្រីនិើបោះ�សាលា 

info@voteyeson28.org
voteyeson28.org
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សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ិ ត៌ម្រាមូវឱ្យយ�នអាជាា ប់�័ណវជិាា �ើវ�ទេ្ទវ�ា�ម្រាសទីេ្ទ�ន�ងក៍ថ្លែនូង ទេ្ទ�គ្គុូើនកិ៍
ព័ា�ល�ងំតឺ៌ម្រាមងទេ្ទ�មនងិការប់ទេ្ទងើើត៌ត៌ម្រាមូវការរដិឋទេ្ទផ្លូេងទេ្ទ�ៀត៌។ លក៍ខនីកិ៍�
ផ្លូីួ ចំទេ្ទផ្លូីើម.29

បោះសចកដើសបោះងខ� �កប់ោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�យុហ្វ័ត្តិថបោះលខា�ម្ប�រ
�ម្ប�រម្រា�ូបោះពទយ ម្រា�ូបោះពទយ��លានុ��ឋ យុ�កាំ ឬើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយបោះ�នងឹកដែនែង 
អ្ន�ុំងបោះពលព��ល។ �ម្ប�រ�ែើន�កបោះដ្ឋើម្បប ើ៖ �ងី្គាញពើផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនក៍ម្បះស�ទធ �រ�ស់
ម្រា�ូបោះពទយ; រាយុកាំរណ៍ៈទ�ននន�យុ�ែង។ �លបុោះពាលស់ារពេ���និ្លឹ៖ កាំរបោះកើនបោះ�ើងព្រៃនកាំរ
ចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លកនុងត្តិ�ំនទ់នំងជា រា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រកនុងមួ្បយុ�ន ំ
ៗ។

ម្រាប់�ងំ ច�លរមួ្បជាមួ្បយុអ្ននកើងឺំ
លាង�ម្ប សមា�ម្ប

��លានុ��ឋ យុ�កាំអាបោះម្បរកិ\រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  សមា�ម្បបោះវើសូាម្រាសរិដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ន�ងអ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ�សម្រាមា�អ់្ននកើងឺំ៖NO 
on 29—សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះលើកាំរលាង
�ម្បម្រា�ក�បោះ�យុបោះម្រាគាះថាន កប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ! 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 នងឹ��ទ�ែើន�កលាង
�ម្ប ន�ង�រំាម្បកដំែហ្វ័ងដ្ឋលអ់ាយុុើើវតិ្តិ
អ្ននកើងឺំ 80,000 នាកប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរកាំរលាង�ម្បបោះដ្ឋើម្បប ើ
រស។់ អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
�ន�ដ្ឋ�បោះសធិយ៉ាា ងបោះម្រាចើនបោះលើសល�ន់� វ
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះលើកាំរលាង�ម្ប
ម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន  
ពើរដ្ឋង។ ម្ប�ន�ន�់ញ្ចូឈ�ស់បំោះណៈើ លាង �ម្បដ្ឋប៏ោះម្រាគាះថាន កមួ់្បយុបោះទៀត្តិបោះ�បោះ�ើយុ។ 
NoProp29.com

គាំ�ំរ្ អ្ននកើងឺំលាង�ម្ប សម្បនងឹ
ទទួល�នកាំរកាំរ�របោះម្រាកាំម្ប

ច��។់ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 នងឹើួយុ
ធានាថាពួកបោះ�ទទួល�នកាំរព��ល
ម្រា�ក�បោះ�យុសុវត្តិថ�ភាពបោះ�កនុង�ែើន�ក
លាង�ម្ប បោះម្រាកាំម្បកាំរបោះម្បើលដែថ្មីរ�ស់
បោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ ឬបោះពទយ�ែើន�កដែដ្ឋល�ន
ទទួលកាំរ�ណុិៈះ�ណិាលខ័សប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ 
កនុងករណៈើ មានអាសនន បោះ�យុគាះ ន
�ន���យុព្រៃនកាំរ�ែងបោះម្បបោះរា� ន�ងបោះ�យុ
គាះ នកាំរបោះរ ើសបោះអ្នើង។

បោះសចកិើសអំាង

ទេ្ទ� កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើ
វធិានកាំរបោះនះមានន�យុថា៖ 

�ែើន�កលាង�ម្បអ្ននកើងឺំរុាពំ្រៃរនុងឹម្ប�ន
ត្តិម្រាមូ្បវឲ្យយមានបោះពទយ ��លានុ��ឋ យុ�កាំ ឬ
ើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយម្រា�ចាំកំាំរ កនុងអ្ន�ុំង
បោះមាា ងព��លអ្ននកើងឺំ�ងំអ្នស។់

��/ចាំស ៎កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
គាមំ្រាទបោះលើវធិានកាំរ

បោះនះ មានន�យុថា៖ �ែើន�កលាង
�ម្បអ្ននកើងឺំរុាពំ្រៃរនុងឹត្តិម្រាមូ្បវឲ្យយមាន
បោះពទយ ��លានុ��ឋ យុ�កាំ ឬើនួំយុកាំរ
ម្រា�ូបោះពទយម្រា�ចាំកំាំរ កនុងអ្ន�ុំងបោះមាា ង
ព��លអ្ននកើងឺំ�ងំអ្នស។់

បោះត្តិើសបំោះ�ងបោះ�ន ត្តិអ្ននកមានន�យុយ៉ាា ងណា

មគ្គុុ� ទេ្ទ�ទសក៍ទ៍េ្ទ�ងរហ័ស័

បោះសចកដើសបោះងខ� �កប់ោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�យុហ្វ័ត្តិថបោះលខា�ម្ប�រ
ដែ�ងដែចកម្រា�កច់ណំៈ� លពនធបោះ�យុកាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិបិោះលើកាំរទ�ញរថ្មីយុនិដែដ្ឋលគាះ នកាំរ�ំ
ភាយុឧសះ�ន សាថ ន�យុ សាកអ្ន�គ�នើរថ្មីយុនិ ន�ងកាំរកាំរ�របោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ �លបុោះពាល់
សារពេ���និ្លឹ៖ ចណំៈ� លពនធរដ្ឋឋបោះកើនបោះ�ើងចាំ�ព់ើ $3.5 �នល់ាន ដ្ឋល ់$5 �នល់ាន
ជាបោះរៀងរាល�់ន  ំជាមួ្បយុនងឹម្ប�លន�ធិ�ថ្មីះើដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើបោះដ្ឋើម្បប ើគាមំ្រាទដ្ឋលក់ម្បះវធិិើយ៉ានយុនិ
គាះ នកាំរ�ភំាយុកម្រាម្ប�ត្តិស�នយ ន�ងសកម្បះភាពបោះ�ែើយុត្តិ� ន�ងកាំរកាំរ�របោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។

ទេ្ទ� កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើ
វធិានកាំរបោះនះមានន�យុថា៖ 

គាះ នកាំរផ្ទាែ ស�់ដ� រ នងឹម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង 
ចបំោះ�ះពនធ បោះលើម្រា�កច់ណំៈ� លផ្ទាា លខ់ែួ ន
បោះលើសពើ $2 លាន ជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ

��/ចាំស ៎កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
គាមំ្រាទបោះលើវធិានកាំរ

បោះនះមានន�យុថា៖ អ្ននក�ង់ពនធនងឹ
�ង់ពនធ�ដែនថម្បចនួំន 1.75 ភា�រយុ
បោះលើម្រា�កច់ណំៈ� លផ្ទាា លខ់ែួ នបោះលើស
ពើ $2 លាន ជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ 
ម្រា�កច់ណំៈ� លដែដ្ឋលម្រា�ម្ប�ល�នពើពនធ
�ដែនថម្បបោះនះនងឹគាមំ្រាទដ្ឋលក់ម្បះវធិិើយ៉ានយុនិ
គាះ នកាំរ�ភំាយុកម្រាម្ប�ត្តិស�នយ ន�ង
សកម្បះភាពបោះ�ែើយុត្តិ� ន�ងកាំរ�របោះ�ែើង
បោះ�ះព្រៃម្រាព។

បោះត្តិើសបំោះ�ងបោះ�ន ត្តិអ្ននកមានន�យុយ៉ាា ងណា

សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ិ ផ្លូដលម់�លនធិសិម្រា�ប់ក់៍មមវធិើទេ្ទដិើមី ើកាត៌ប់់នថយការប់ពំ័� លខ្ពយល ់នងិ�ប់�់ើ ត៌់
ទេ្ទ�ូើងទេ្ទ�ះនៃម្រាព័ ទេ្ទ�យប់ទេ្ទងើើនព័និ ទេ្ទលើម្រា�ក៍ច់ំ�ំ� លផ្ទាទ លខួូ់្ពនទេ្ទលើសព័ើ $2 
លាន។ ប់ញ្ញញត៌ីផិ្លូីួ ចំទេ្ទផ្លូីើម៖30

បោះសចកិើសអំាង

ម្រាប់� ំង សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 ត្តិ
បោះម្រាម្បើងពនធបោះ�ើងរហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់

$90 �នល់ាន សម្រាមា�រ់យុៈបោះពល 
20 �ន ,ំបោះ�យុ�បោះងកើនកាំរចណំាយុ
សម្រាមា�ព់លរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រនើញ៉ាា ម្រា��រ់��។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 នងឹបោះធ័ិើបោះអាយុ�ាះ�ល់
យ៉ាា ងធិៃនធ់ិៃរដ្ឋល�់ណិាញអ្ន�គ�សនើ 
ដែដ្ឋលកពុំងើួ�កាំរល�ំករ�សប់ោះយុើង
ដែដ្ឋលមាន �ន���យុព្រៃន កាំរ�ចច់រនិ
អ្ន�គ�សនើ។ ច�លរមួ្បជាមួ្បយុអ្ននក�ង់ពនធ 
ម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន ន�ងអាើើវកម្បះត្តិ�ចៗ បោះដ្ឋើម្បប ើ
ម្រា��ងំនងឹកាំរដ្ឋបំោះ�ើងពនធម្ប�នចាំ�ំច។់ 
�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30!

គាំ�ំ្រ បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពកពុំង�ផំ្តែ�ច
�ផំ្ទាែ ញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 ពនធ សម្រាមា�ដ់ែត្តិ 
ម្រា�ជាើនបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រនើញ៉ាា �ាុ បោះណាណ ះ
—ម្រា�កច់ណំៈ� លម្រា�ចាំ�ំន ជំាង $2 លាន
—បោះដ្ឋើម្បប ើ ផ្តដលម់្រា�កស់ម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើកាំរ
កាំរ�របោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ន�ងកម្បះវធិិើខយលស់ាអ ត្តិ
�រសុិទធ។ ផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលក់ាំរម្រា��ម់្រា�ង
ព្រៃម្រាពបោះឈើ អ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុ ន�ងឧ�ករណ៍ៈ
ជាបោះម្រាចើនបោះទៀត្តិ។ ើួយុអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស់
មានលទធភាពទ�ញយ៉ានយុនិគាះ នកាំរ�ំ
ភាយុកម្រាម្ប�ត្តិស�នយ; �បោះងកើត្តិ�ណិាញសាក
អ្ន�គ�សនើទ��ងំរដ្ឋឋ។ �ណៈនើយុភាពត្តិងឹរងឹ
—សវនកម្បះ, កាំរព�ន�យុ។ ើួយុគាមំ្រាទ
អ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុរ�សរ់ដ្ឋឋ ម្រាកមុ្ប�រសិាថ ន 
អ្ននកើនំាញថាម្បពល។

គាំមំ្រា�
Suzanne Jimenez
ពលរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ
កាំរ�រអ្ននកើងឺំលាង�ម្ប
ត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប—គាមំ្រាទបោះលើ 29។ 
ឧ�ត្តិថម្បភបោះ�យុសហ្វ័ើើពអ្ននិរជាត្តិ�
ន�បោះយ៉ាើ�ត្តិដែផ្តនកបោះសវាកម្បះ- សហ្វ័
�ុ�គល�កដែថ្មី�សុំខភាពភា�
ខាងល�ច

777 S. Figueroa Street, 
Suite 4050, Los Angeles,  
CA 90017
(323) 888-8286
info@YesOn29.org
http://www.YesOn29.org

ម្រាប់�ងំ
�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើសបំោះណៈើ  29—ម្ប�ន�ន់
�ញ្ចូឈ�ស់បំោះណៈើ លាង�ម្បដ្ឋ៏
បោះម្រាគាះថាន កមួ់្បយុបោះទៀត្តិបោះ�បោះ�ើយុ។ 

(800) 578-7350
info@NoProp29.com
NoProp29.com

សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប

ម្រាប់�ងំ
�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើសបំោះណៈើ  30
(916) 209-0323

សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប

សម្រា�ប់់
ខយលស់ាអ ត្តិ�រសុិទធបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា
www.Yeson30.org
info@yeson30.org
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សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ិ
ការទេ្ទធើើម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលើចំ�ប់�់ន  ំ2020 ថ្លែដិលន�ងហាមឃាត៌ក់ារលក៍រ់ាយ ន� វ
ផ្លូលតិ៌ផ្លូលថាន �ំក៍ថ់្លែដិល�នរសជាត៌មួិយចំនួំន។31

បោះសចកដើសបោះងខ� �កប់ោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�យុហ្វ័ត្តិថបោះលខា�ម្ប�រ
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ “�ទ/ចាំស” គាមំ្រាទ បោះហ្វ័ើយុកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ “បោះទ” �ដ្ឋ�បោះសធិច���់ន  ំ
2020 �ម្បម្រា�ម្បកាំរលករ់ាយុផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំករ់សជាត្តិ�មួ្បយុចនួំន។ �លបុោះពាល់
សារពេ���និ្លឹ៖ ម្រា�កច់ណំៈ� លពនធថាន ើំករ់�សរ់ដ្ឋឋ�នថ្មីយុចុះចាំ�ព់ើរា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រ
ជាបោះរៀងរាល�់ន មំ្បកបោះ�ម្បដុ  ំ$100 លាន ជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ

ម្រាប់� ំង សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 31 �ជឺា
�ម្បម្រា�ម្បម្បនុសសបោះពញវ �យុ។ 

វាជាទបោះង័ើខុសច��រ់ចួបោះ�បោះហ្វ័ើយុកនុង
កាំរលកផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកណ់ាមួ្បយុ រមួ្ប
�ងំ វាបូោះ�ា ដ្ឋលន់រណាមាន កដ់ែដ្ឋលមាន
អាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន ។ំ សបំោះណៈើ ម្រា�.
ម្បត្តិ� 31 បោះធ័ិើបោះអាយុអ្ននក�ង់ពនធចណំាយុ
អ្នស ់$1 �នល់ាន ជា�ួន�ន មំ្បកបោះនះ 
ម្រាស�បោះពលដែដ្ឋលម្រាកមុ្បឧម្រាក�ដ្ឋឋើនទទួល
�នផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនប៍ោះ�យុកាំរម្រា��ម់្រា�ង
កាំរបោះកើនបោះ�ើងព្រៃនកាំររត្តិព់នធ ន�ងទើផ្ត�រ
លួចលាក ់ដែដ្ឋលនាឱំ្យយមានឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះកនុង
សង្គាក ត្តិក់ាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន។ កាំរ�ម្បឃាត្តិ់
ម្ប�នដែដ្ឋលមានម្រា�ស�ទធភាពបោះទ។ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 31។

គាំ�ំរ្ គាមំ្រាទបោះលើសបំោះណៈើ  31 កាំរ�រ
កុមារបោះ�យុកាំរ�ញ្ចូ�ុក់ាំរលក់

ថាន ើំកដ់ែដ្ឋលមានរសជាត្តិ�សករម្រាគា� ់រមួ្ប
�ងំ�រ ើបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ច ន�ង�រ ើ minty-
menthol ។ កុមារ 80% ដែដ្ឋល�ន
បោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាន ើំក�់នចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះម្រា�ើជាមួ្បយុ
នងឹផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកដ់ែដ្ឋលមានរសជាត្តិ�។ 
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះលើសបំោះណៈើ  31 នងឹ
សបោះន្ត្រីង្គាគ ះើើវតិ្តិ ន�ងើួយុសនសសំពំ្រៃចថ្មីវកិាំ
អ្ននក�ង់ពនធបោះ�យុកាំរ�រកាំរចណំាយុបោះលើ
កាំរដែថ្មី�សុំខភាព�កទ់ងនងឹថាន ើំក។់

បោះសចកិើសអំាង

ទេ្ទ� កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ដ្ឋ�បោះសធិបោះលើ
វធិានកាំរបោះនះមានន�យុថា៖ 

�ងលកប់ោះ�យុម្បនុសសផ្ទាា ល ់ន�ងមាា សុើន
ជាអ្ននកលកអ់ាច�និលកផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក់
ដែដ្ឋលមានរសជាត្តិ� ន�ងឧ�ករណ៍ៈ�បោះងកើន
រសជាត្តិ�ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�ន
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�បោះម្រាកាំម្បច��ស់ហ្វ័ព�នធ រដ្ឋឋ 
ន�ងម្ប�ល�ឋ នបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។

��/ចាំស ៎កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
គាមំ្រាទបោះលើវធិានកាំរបោះនះ

មានន�យុថា៖ �ងលកប់ោះ�យុម្បនុសស
ផ្ទាា ល ់ន�ងមាា សុើនជាអ្ននកលកម់្ប�នអាច
លកផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកដ់ែដ្ឋលមានរសជាត្តិ� 
ន�ងឧ�ករណ៍ៈ�បោះងកើនរសជាត្តិ�ផ្តល�ត្តិផ្តល
ថាន ើំក�់នបោះម្រាចើន�ផុំ្តត្តិបោះទ។

បោះត្តិើសបំោះ�ងបោះ�ន ត្តិអ្ននកមានន�យុយ៉ាា ងណា

សម្រា�ប់់
គាមំ្រាទបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31, 
�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រ 
កុមារបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  

555 Capitol Mall, Suite 400
Sacramento, CA 95814 
Info@YesonProp31.com 
VoteYeson31.com

ម្រាប់�ងំ
VoteNoOnProp31.com

សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប

មនិចាំ�ំចំ�់នថ្លែត៌មទេ្ទ�!
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិតាម្បស�ុំម្រាត្តិបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ងំអ្នស ់រមួ្បមានបោះម្រាសាម្ប
ស�ុំម្រាត្តិបោះផ្តាើម្រាត្តិ��ម់្បកវញិ ជាមួ្បយុនងឹព្រៃថ្មីែដែត្តិម្ប�ង់ម្រា�កជ់ាមុ្បន។ បោះនះ
សបោះអាយុបោះ�ើញថាកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�យុបោះសរ ើ ន�ងង្គាយុម្រាសលួ
សម្រាមា�អ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ងំអ្នស។់ �នាា �ព់ើអ្ននក
�ន�បំោះពញកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិតាម្បស�ុំម្រាត្តិរចួ ស�ម្ប�កវ់ាកនុងបោះម្រាសាម្ប
ស�ុំម្រាត្តិបោះផ្តាើម្រាត្តិ��ម់្បកវញិ ��ទបោះម្រាសាម្បស�ុំម្រាត្តិ ចុះហ្វ័ត្តិថបោះលខាបោះលើ�នាា ត្តិ់
ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិ ់បោះហ្វ័ើយុ�កវ់ាកនុងម្រា�អ្ន�ស់�ុំម្រាត្តិ ឬម្រា�អ្ន�ទ់លំាក់
ដែដ្ឋលមានសុវត្តិថ�ភាព ឬ�ញ្ចូូ�នវាបោះ�កាំន ់ម្បនាើរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្បណៈឌ ល
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬកាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើចបោះនាែ ះព្រៃថ្មីៃទើ 11 ដែខតុ្តិលា 
ដ្ឋលព់្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ �ន  ំ2022 ម្រាត្តិមឹ្បបោះមាា ង 8:00 p.m.

ថ្លែសើងរក៍ក៍ថ្លែនូងទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ ឬ
ម�ឌ លទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌រប់សអ់្ននក៍
កដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ន�ងម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�យុ
ម្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើ។ ស�ម្បរកបោះម្បើលទើតាងំកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬ
ទើតាងំម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកបោះ�កនុង ម្ប�គុ បោះទាសកព៍�ត្តិម៌ាន
សម្រាមា�អ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សប់ោះខានធិើ ដែដ្ឋលអ្ននកទទួល�នបោះ�កនុង
ស�ុំម្រាត្តិ�ាុនាះ នសបិ្តាហ្វ័មុ៍្បនព្រៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។

អ្ននកកអ៏ាចចុលបោះម្បើលបោះ�ហ្វ័ទពំ�ររ�សរ់ដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរបោះ�  
vote.ca.gov ឬបោះៅទ� រស�ពាម្បក�ណិាញ�នប់ោះហ្វ័តុ្តិកាំរណ៍ៈ
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះ�យុឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែបោះលខ (888) 345-4917។

អ្ននកកអ៏ាចបោះផ្តាើសារជាអ្នកសរ “Vote” បោះ�កាំន ់GOVOTE 
(468683) ផ្តងដែដ្ឋរបោះដ្ឋើម្បប ើដែសង័រកទើតាងំព្រៃនកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�ស់
អ្ននក ឬម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលបោះ�ើ�ត្តិ�ផុំ្តត្តិ។

លទធផ្តលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិសម្រាមាកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
ទ� បោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ �ន  ំ2022�នាា �ព់ើ 
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ��ទបោះ�បោះមាា ង 8:00 p.m. 
បោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រលទធផ្តលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�ស់
រដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  � ឺ 
https://electionresults.sos.ca.gov។

លទធផ្តលនងឹចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប�បោះងី្គាះបោះ�បោះមាា ង 
8:00 p.m. ន�ងម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើ�ចុុ �បននភាព
បោះពញមួ្បយុយុ�ព់្រៃនកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ បោះ�

ព្រៃថ្មីៃ�នាា � ់លទធផ្តលនងឹបោះធ័ិើ�ចុុ �បននភាពបោះ�បោះមាា ង 5:00 p.m. 
បោះរៀងរាលព់្រៃថ្មីៃបោះពលព�ន�ត្តិយបោះ�ន ត្តិ ខណៈៈដែដ្ឋលបោះខានធិើរា�ស់នែកឹបោះ�ន ត្តិ
ដែដ្ឋលបោះ�សល។់ 

លទធផ្តលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះចញផ្តែ� វកាំរនងឹម្រាតូ្តិវ�នផ្ត�យុម្រាត្តិមឹ្បព្រៃថ្មីៃទើ  
14 ដែខធិន�  �នំ  2022 បោះ� www.sos.ca.gov/elections។

ការេ�ះេឆា� តេកាះ
េ�ហ�ូបឺេនធរ�យ៉ា
ល រដ�កាលីហ�ូញ៉ា

លទ�ផល

មគ្គុុ� ទេ្ទ�ទសក៍ទ៍េ្ទ�ងរហ័ស័
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ក៍� បំ់ងអងយ់� រ ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌នៃ�ៃទេ្ទនះ!
ម្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើនងឹចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះផ្តាើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិបោះ�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្ប�នឱ្យយបោះលើសពើព្រៃថ្មីៃទើ  
10 ដែខតុ្តិលា �ន  ំ2022 បោះ�ើយុ។ 

រយុៈបោះពលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិតាម្បសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បភាែ ម្បៗបោះ�បោះពលដែដ្ឋលសនែកឹបោះ�ន ត្តិមានបោះ�កនុងស�ុំម្រាត្តិ។ �បោះញ្ចូញុម្បត្តិ�
រ�សអ់្ននកឱ្យយ�នរសួរាន!់ ម្រា��លស់នែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិ�សអ់្ននកម្រាត្តិ��ម់្បកវញិកនុងអ្ន�ុំងបោះពលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិព្រៃថ្មីៃទើ 11 ដែខតុ្តិលា 
រហ្វ័� ត្តិដ្ឋលក់ាំរ��ទកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ។ 

ការពេ�ះពេ�ោ តតាមសបុំុត្រតគឺងឺាយៈត្រសួល។ 
លទធ�ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយពឹងដែផ្តអកបោះលើអ្ននកបោះហ្វ័ើយុ! ស�ម្បអ្ននុវត្តិតិាម្បើ�ំនង្គាយុៗ�ងំម្រា�បំោះនះ បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិសិ�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក៖

គូឺសបុពំេ�ញវា។
��សើបោះម្រាម្បើសរ�សអ់្ននកបោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិរ�សអ់្ននក។
បុ�ទីវាភី្ជិ�ត។ 
ធានាថាសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកបោះ�កនុងបោះម្រាសាម្បស�ុំម្រាត្តិម្រា��លស់នែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិម្រាត្តិ��ម់្បកវញិ ដែដ្ឋលអ្ននក�នទទួលពើ
កាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្ននក។
ចុ្ឆិះហូតិពេលខាពេល�វា។ 
ចុះហ្វ័ត្តិថបោះលខាបោះ�ខាងបោះម្រា�បោះម្រាសាម្បស�ុំម្រាត្តិម្រា��លស់នែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិម្បកវញិរ�សអ់្ននក។
ម្រាតូ្តិវម្រា�កដ្ឋថាហ្វ័ត្តិថបោះលខារ�សអ់្ននកម្រាតូ្តិវគាន នងឹ��ណៈណបោះ�ើក�រ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រ�សអ់្ននក/ឯកសារអ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈរដ្ឋឋ ឬឯកសារ
អ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈដែដ្ឋលអ្ននក�នផ្តលិប់ោះ�បោះពលចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ កាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្ននកនងឹបោះម្រា�ៀ�បោះធិៀ�
ហ្វ័ត្តិថបោះលខាបោះនាះ មុ្បនបោះពលពួកបោះ�រា�ស់នែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក។
ត្របុគឺលវ់ាត្រតឡបុម់កវិញិ។ 
តាម្បម្រា�អ្ន�ទ់មាែ កស់នែកឹបោះ�ន ត្តិ - ទមាែ កស់នែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិដែដ្ឋល�ន��សរចួរ�សអ់្ននកបោះ�កនុងម្រា�អ្ន�ទ់មាែ ក់
សនែកឹបោះ�ន ត្តិផ្តែ� វកាំរដែដ្ឋលមានសុវត្តិថ�ភាពបោះ�កនុងបោះខានធិើរ�សអ់្ននក�នម្រា��ប់ោះពលបោះ�ចបោះនាែ ះព្រៃថ្មីៃទើ 11 ដែខតុ្តិលា រហ្វ័� ត្តិដ្ឋលព់្រៃថ្មីៃ��ទ
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ។
តាម្បស�ុំម្រាត្តិ—ស�ម្បម្រា�កដ្ឋថាបោះម្រាសាម្បស�ុំម្រាត្តិម្រា��លស់នែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិម្បកវញិរ�សអ់្ននកម្រាតូ្តិវ�នសមាគ លថ់ាបោះផ្តាើតាម្ប
ព្រៃម្រា�សណៈើ យុ ៍ម្រាត្តិមឹ្បព្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ។ ម្ប�នចាំ�ំចម់ានដែត្តិម្បបោះទ!
បោះ�យុផ្ទាា ល ់- ទមាែ កស់នែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិដែដ្ឋល�ន��សរ�សអ់្ននកបោះ�កនុងម្រា�អ្ន�ទ់មាែ កស់នែកឹបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលមាន
សុវត្តិថ�ភាព កដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬកាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចាំបំោះខានធិើ ម្រាត្តិមឹ្បបោះមាា ង 8:00 យុ� ់បោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 
8 ដែខវចិេ �កាំ។ ទើតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត្តិនងឹមានបោះ�ម្រា��ប់ោះខានធិើ�ងំអ្នសមុ់្បនព្រៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ ទើតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត្តិផ្តលិើ់�នកាំរចុះបោះ�ះ ះ
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ សនែកឹបោះ�ន ត្តិើនួំស មាា សុើនបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលអាចច�លបោះម្រា�ើ�ន ន�ងើនួំយុដែផ្តនកភាសា។
តាម�ន្លឹវា។ 
ចុះបោះ�ះ ះតាម្ប WheresMyBallot.sos.ca.gov បោះដ្ឋើម្បប ើទទួល�នព�ត្តិម៌ានថ្មីះើៗ អ្នពំើសាថ នភាពព្រៃនសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្ប
ស�ុំម្រាត្តិរ�សអ់្ននកតាម្បរយុៈសារជាអ្នកសរ (SMS), អុ្នើដែម្បល ឬកាំរបោះៅទ� រស�ពាជាសបំោះ�ង។

Vote-by-mail 
Official ballot

ទ្ទេ�ះទ្ទេ�ោ តតាមសបំុ� ត្រត  
សន្លឹឹ�ក៍ទ្ទេ�ោ តផ្លូឹ� វការ

Franklin County 
Elections Department 
4321 Franklin Avenue 
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Valentina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Franklin, HN 99999 –1278
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ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ទេ្ទ�យផ្ទាទ លរ់ហ័�ត៌ដិល ់
10 នៃ�ៃ ម�ននៃ�ៃទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌
• Alameda

• Amador

• Butte

• Calaveras

• El Dorado

• Fresno

• Kings

• Los Angeles

• Madera

• Marin

• Mariposa

• Merced

• Napa

• Nevada

• Orange

• Riverside

• Sacramento

• San Benito

• San Diego

• San Mateo

• Santa Clara

• Santa Cruz

• Sonoma

• Stanislaus

• Tuolumne

• Ventura

• Yolo

ក៍ន�ងរដិឋកាលើហ័ើរ័ញុ៉ា អ្ននក៍ន�ង��ួល�នសនូ�ក៍ទេ្ទ�ន ត៌ទេ្ទ�យសើយ័ម្រាប់វត៌ី ិម�នទេ្ទព័ល
ទេ្ទរៀងរាលក់ារទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌។ ការរសូហ់ៅ�កនុងហៅខាន់ធិកី្រឹកតឹ់យជហៅក្រឹមសីូរបសូអ់្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់ 

(VCA) ម្ងាន់ន់យ័ថាជហៅក្រឹមសីូកាន់ត់ែត់ហៅក្រឹើនី់ ហៅ�ហៅព្ទ�ការហៅ�ះហៅ�ន ត់មកដ្ឋ�។់

ចូ្ឆិ លពេម�ល CAEarlyVoting.sos.ca.gov ឬពេ�ទូី រស�័ទ ពេ� (888) 345-4917 ពេដ�មី �ស�ក�បុខែនិ្លឹ ម។

VCA.SOS.CA.GOV

�នកានថ់្លែត៌ទេ្ទម្រាចំើននៃ�ៃ �នវធិើកានថ់្លែត៌ទេ្ទម្រាចំើនក៍ន�ងការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ 
ជាមួយម្រាក៍�ត៌យ�ទេ្ទម្រាមើសរប់សអ់្ននក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌រដិឋកាលើហ័ើរ័ញុ៉ា

ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌តាមសបំ់� ម្រាត៌៖
ម្រា��លស់នែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក
តាម្បស�ុំម្រាត្តិ ភូាមៗទេ្ទ�ទេ្ទព័ល

អ្ននក៍��ួល�នវា!

ទេ្ទម្រាប់ើម្រាប់អ្នប់�់�ូក៍៖់
ម្រា��លម់្រាត្តិ��ស់នែកឹបោះ�ន ត្តិរ�ស់
អ្ននក បោះ�កាំនទ់ើតាងំទមាែ ក�់ន

ស� វត៌ថភិាព័ រហ័�ត៌ដិល ់28 នៃ�ៃ ម�ន
ទេ្ទព័លការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌។

ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ទេ្ទ�យផ្ទាទ ល៖់
 • បោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុផ្ទាា ល់

បោះ�កដែនែងណាក�៏នកនុង
បោះខានធិើ រហ័�ត៌ដិល ់10 នៃ�ៃ 
ម�នទេ្ទព័លការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌។

 • ចុះបោះ�ះ ះបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ 
បោះហ្វ័ើយុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ព្រៃថ្មីៃ
ដ្ឋដែដ្ឋល។

 • ទមាែ កស់នែកឹបោះ�ន ត្តិរ�ស់
អ្ននក។
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រដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ឥ�� វបោះនះផ្តដលើ់�នអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិន� វវធិិើមួ្បយុបោះដ្ឋើម្បប ើតាម្ប�ន ន�ងទទួល
�នកាំរើ�នដ្ឋណឹំៈងបោះផ្តសងៗបោះលើសាថ នភាពព្រៃនកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិតាម្បស�ុំម្រាត្តិរ�សពួ់កបោះ�។ “Where’s My 
Ballot? (បោះត្តិើសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សខ់ាុ បំោះ�ទើណា?)” អាចឱ្យយអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដ្ឋងឹថា បោះត្តិើសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�ស់
ពួកបោះ�បោះ�ទើណា សាថ នភាពរ�សស់នែកឹបោះ�ន ត្តិ ន�ងម្រា��ដ់្ឋណំាកក់ាំល�ងំអ្នស។់ ចុះបោះ�ះ ះតាម្ប 
WheresMyBallot.sos.ca.gov។

បោះ�បោះពលអ្ននកចុះបោះ�ះ ះ “បោះត្តិើសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សខ់ាុ បំោះ�ឯណា?” អ្ននកនងឹទទួល�ន�ចុុ �បននភាពនានាបោះ�យុ
ស័�យុម្រា�វត្តិិ� បោះ�បោះពលកាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចាំបំោះខានធិើរ�សអ់្ននក៖

 • បោះផ្តាើសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកតាម្បព្រៃម្រា�សណៈើ យុ៍
 • ទទួល�នសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក
 • រា�ស់នែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក
 • ដែសង័រក�ញី្ញាជាមួ្បយុសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក

អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ដែដ្ឋលចុះបោះ�ះ ះតាម្ប WheresMyBallot.sos.ca.gov អាច
បោះម្រាើើសបោះរ ើសទទួល�ន�ចុុ �បននភាពនានាបោះ�យុស័�យុម្រា�វត្តិិ�តាម្ប៖

 • អុ្នើដែម្បល
 • សារជាអ្នកសរ (SMS)

 • កាំរបោះៅទ� រស�ពាជាសបំោះ�ង

ការតាមដាន្លឹសន្លឹឹ�ក៍ទ្ទេ�ោ តរបុសអ់្នោក៍ 
—ទ្ទេ�ទ្ទេ�លទ្ទេគ្គុ�ន្លឹទ្ទេផ្លូើ� ��ួល ន្លឹងិរាបុស់ន្លឹឹ�ក៍ទ្ទេ�ោ តតាមបុុ�ស៍�— 

វាមនិ្លឹងាយត្រសលួទ្ទេ�ះទ្ទេ�។ 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

េតីសន�ឹកេឆា� តរបស់ខ�ុំ

េ�ឯណា?
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12 | ចណំៈងបោះើើង ន�ងបោះសចកិើសបោះងខ� / កាំរវភិា�

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ស�ិិធិមមន�ញ្ញញភាព័ទេ្ទដិើមី ើសរភីាព័ប់នីព័� � ។ 
វទិេ្ទ�ធនក៍មមនៃនចំ�ប់រ់ដិឋធមមន�ញ្ញញ។ 
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ចំ�ំងទេ្ទ�ើង នងិទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់ផ្លូូ� វការ ទេ្ទ រ ៀ ប់ ចំំ ទេ្ទ � យ អ្ន គ្គុុ ទេ្ទ ម ធា វ ី

�វតា
ចំ�ប់ស់ហ័ព័និ័ 

ពេ�យៈសារសណំុំួពេរឿងតុលាការ�ះ�ៗពេន្លឹះ ស�ទិី�កោុ ងការ
រលូំតកូន្លឹ ខែលង ត្រតូវិ�ន្លឹការពារពេ�យៈរដឋ�មះនុ្លឹញ្ជីញ
សហូរដឋអាពេមរកិតពេ�ពេទីៀតពេហូ�យៈ។ កាំលពើមុ្បន តុ្តិល
កាំរជានខ័់សរ់�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ �នរកបោះ�ើញថា 
រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ជាទ� បោះ�កាំរ�រស�ទធ �កនុ ង
កាំររលំ�ត្តិក�ន។ ជាលទធផ្តល រដ្ឋឋមានលទធភាពមានកម្រាម្ប�ត្តិ
កនុងកាំររតឹ្តិត្តិប �ត្តិបោះលើកាំររលំ�ត្តិក�ន។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណា
កប៏ោះ�យុ បោះ�ដែខម្ប�ថុ្មីនា �ន  ំ2022 តុ្តិលាកាំរជានខ័់ស់
រ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ�នសបោះម្រាម្បចថារដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរ�ស់
សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិម្ប�នកាំរ�រស�ទធ �កនុ ងកាំររលំ�ត្តិក�នបោះនាះ
បោះទ។ ដ្ឋ�ចបោះនះ រដ្ឋឋនានាឥ�� វបោះនះមានភាព�ត្តិដ់ែ�នកាំនដ់ែត្តិ
បោះម្រាចើន កនុងកាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិថិាបោះត្តិើម្រាតូ្តិវអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ �កក់ម្រាម្ប�ត្តិ ឬ

�ម្បឃាត្តិក់ាំររលំ�ត្តិក�ន។ 

ច្ឆិ�បុស់ហូ�័និ្លឹការងារស�ទិី�កោុ ងការ�ន្លឹ�រកពំេណួ� ត។ 
តុ្តិលាកាំរជានខ័់សរ់�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ�នរកបោះ�ើញថា 
រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិកាំរ�រស�ទធ � កនុងកាំរទ�ញ
ន�ងបោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាន ពំន�រកបំោះណៈើ ត្តិ (ដ្ឋ�ចជាបោះម្រាសាម្បអ្ននាម្ប�យុ 
ថាន ពំន�រកបំោះណៈើ ត្តិ ន�ងផ្តល�ត្តិផ្តលម្រា��ម់្រា�ងពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ)។ បោះលើសពើបោះនះ ច��ស់ហ្វ័ព�នធត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ
ដែផ្តនកាំរធានារូា�រ់ងសុខភាពភា�បោះម្រាចើនចណំាយុបោះលើកាំរ
ពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។ 

ចំ�ប់រ់ដិឋ 
ច្ឆិ�បុរ់ដឋ�ីលស់�ទិី�ឯកជួន្លឹភា�បុនី្លឹ�ូជួ។ រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ
ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ធានាអ្ននកម្រា��គ់ាន ន� វស�ទធ �ឯកើន
ភាព �ាុ ដែនិម្ប�នកណំៈត្តិថ់ាបោះត្តិើស�ទធ �បោះនះរមួ្ប�ញ្ចូុ�លអ័្នើខែះ។ 
បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ តុ្តិលាកាំរជានខ័់សព់្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ស�ទធ �ឯកើនភាពបោះនះរមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ងំស�ទធ �កនុ ងកាំរបោះធ័ិើកាំរ

 • ច��រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �និព�ើផ្ទាា លខ់ែួ នរ�សពួ់កបោះ�ដែដ្ឋល
រមួ្ប�ញ្ចូុ�លស�ទធ �ជាម្ប�ល�ឋ នកនុងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើស រលំ�ត្តិក�ន 
ន�ងស�ទធ �ជាម្ប�ល�ឋ នកនុងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើស ឬ�ដ្ឋ�បោះសធិកាំរ
ពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។ 

 • វធិានកាំរបោះនះនងឹបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើរមួ្ប�ញ្ចូុ�លស�ទធ �ជាម្ប�ល�ឋ ន�ងំបោះនះយ៉ាា ង
ច�ស ់ន�ង�ម្បឃាត្តិរ់ដ្ឋឋពើកាំរ�ដ្ឋ�បោះសធិ ឬបោះម្រាើៀត្តិដែម្រាើក
ជាមួ្បយុបោះសរ ើភាព�និព�ើរ�ស�ុ់�គលមាន កប់ោះ�កនុង
កាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិើិ�ត្តិសន�ទធ�ផុំ្តត្តិរ�សពួ់កបោះ�។ 

 • កាំរបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះបោះនះមានបោះគាល�ណំៈង�និស�ទធ �កនុ ង
រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលមានម្រាសា�ច់បំោះ�ះ
ភាពឯកើន ន�ងកាំរកាំរ�របោះសះើៗ គាន  បោះហ្វ័ើយុម្ប�ន�ម្រាងួម្ប 
ឬកណំៈត្តិស់�ទធ ��ងំបោះនះបោះទ។ 

ទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់នៃនការ�ុនម់្រាប់��រប់សអ់្ននក៍វភិាគ្គុចំ�ប់ ់សីើព័ើ
ផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និរ�ឋ ��ិលថាន ក៍រ់ដិឋ នងិម�ល�ឋ ន៖ 

 • ម្ប�នមានផ្តល�ាះ�លស់ារបោះពើពនធបោះ�យុផ្ទាា លប់ោះទ ពើបោះម្រា�ះ
ស�ទធ ��និព�ើម្រាតូ្តិវ�នកាំរ�របោះ�យុច��រ់ដ្ឋឋរចួបោះហ្វ័ើយុ។ 

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ

ពេគឺអាច្ឆិរកពេ��ញអ្នតិបុទីថ្ងៃន្លឹវិធិាន្លឹការពេន្លឹះពេ�ទី�័ំរ 77 ន្លឹ�ងពេគឺហូទី�័ំររបុសរ់ដឋពេលខា��ការតាមរយៈៈ
voterguide.sos.ca.gov។

ការហៅ�ះហៅ�ន ត់ើុងហៅក្រឹកាយដ្ឋកឹនាំហំៅ�យអ្នងគន់តី់បិញ្ញ ញត់ិហិៅ� SCA 10 (សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ ិ1)
(ជពូំ្ទក 97, �កខន់ិកិៈ�ន  ំ2022)

ម្រាពឹទធសភា៖ កាំរគាមំ្រាទ 29 កាំរ�ដ្ឋ�បោះសធិ 8

រដ្ឋឋសភា៖ កាំរគាមំ្រាទ 58 កាំរ�ដ្ឋ�បោះសធិ 17



1

សម្រាមា�អ់្នត្តិថ�ទ�ំងម្រាសងុព្រៃនសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 ស�ម្បបោះម្បើលទពំ�រទើ 77។ កាំរវភិា� | 13

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

បោះម្រាើើសបោះរ ើសកាំរ�និព�ើ ដ្ឋ�ចជាថាបោះត្តិើម្រាតូ្តិវរលំ�ត្តិក�ន ឬម្ប�ន
រលំ�ត្តិ ឬបោះម្រា�ើវធិិើពន�រកបំោះណៈើ ត្តិជាបោះដ្ឋើម្ប។ បោះលើសពើបោះនះ ច��់
រដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រស�ទធ ��ងំបោះនះយ៉ាា ងច�ស។់ 

ច្ឆិ�បុរ់ដឋ�កក់ត្រម�តមួយៈច្ឆិនួំ្លឹន្លឹពេល�ការរលូំតកូន្លឹ។ 
បោះ�យុសារដែត្តិវធិិើដែដ្ឋលតុ្តិលាកាំររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ន
�កម្រាសាយុអ្នពំើស�ទធ �ឯកើនភាព រដ្ឋឋអាចរតឹ្តិត្តិប �ត្តិបោះលើកាំរ
រលំ�ត្តិក�ន�នដែត្តិបោះ�បោះពលដែដ្ឋលចាំ�ំច ់បោះដ្ឋើម្បប ើ�បំោះពញ
ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនរ៍ដ្ឋឋមួ្បយុចនួំន ដ្ឋ�ចជាសុខភាពសាធារណៈៈ 
ន�ងសុវត្តិថ�ភាពជាបោះដ្ឋើម្ប។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ ច��រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ត្តិម្រាមូ្បវបោះអាយុអ្ននកផ្តដលប់ោះសវាកាំររលំ�ត្តិក�នម្រាតូ្តិវមានអាជាា ��ណៈណ
ម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។ បោះលើសពើបោះនះ កាំររលំ�ត្តិក�នអាចបោះធ័ិើបោះ�ើងដែត្តិបោះលើ
�រកកនុងសប�នដែដ្ឋលបោះ�រស ់ម្រា�ស�នបោះ�ើកាំរមាន��ប៌ោះធ័ិើ
ឱ្យយសុខភាព ឬើើវតិ្តិរ�ស�ុ់�គលដែដ្ឋលមានព្រៃផ្តាបោះ�ះមាន
�ន���យុ។ បោះ�បោះម្រាកាំម្បច��រ់ដ្ឋឋ �រកម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កថា
បោះ�មានើើវតិ្តិ ម្រា�ស�នបោះ�ើ�រកទនំងជាអាចរស�់នបោះ�
ខាងបោះម្រា�សប�ន។ 

រដិឋ�ួយប់ងម់្រា�ក៍ទ់េ្ទលើការថ្លែ�ទាំសំ�ខ្ពភាព័សម្រា�ប់ម់្រាប់ជា�នទេ្ទ�
រដិឋកាលើហ័ើរ័ញុ៉ាជាទេ្ទម្រាចំើន។ 

រដឋកាល�ហូា័រញ៉ាោ  �ដលក់ារខែ�ទ្វាសុំ�ភា�ដលត់្របុជាជួន្លឹ
ពេ�រដឋកាល�ហូា័រញ៉ាោ ខែដល�ន្លឹច្ឆិណូំួលទ្វាបុជាពេត្រច្ឆិ�ន្លឹ។ 
កម្បះវធិិើ Medicaid រ�សស់ហ្វ័ព�នធ-រដ្ឋឋ បោះៅថា 
Medi-Cal បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   ផ្តដលើ់�នកាំររូា�រ់ង
សុខភាពដ្ឋលព់លរដ្ឋឋបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ដែដ្ឋលមាន
ចណំៈ� ល��។ បោះសវាកាំរដែថ្មី�សុំខភាពដែដ្ឋលរូា�រ់ងបោះ�យុ 
Medi-Cal រមួ្បមានកាំររលំ�ត្តិក�ន ន�ងកាំរពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។ 
រដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លសហ្វ័ព�នធចណំាយុរមួ្បគាន បោះលើបោះសវា 
Medi-Cal ភា�បោះម្រាចើន រមួ្ប�ងំថាន ពំន�រកបំោះណៈើ ត្តិផ្តងដែដ្ឋរ។ 
បោះ�ះយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ រដ្ឋឋ�ង់ព្រៃថ្មីែបោះពញបោះលើកាំររលំ�ត្តិក�ន 
ដែដ្ឋល�នផ្តលិត់ាម្បរយុៈ Medi-Cal។ 

ត្របុជាជួន្លឹពេ�រដឋកាល�ហូា័រញ៉ាោ ជាពេត្រច្ឆិ�ន្លឹ�ន្លឹទី�ញ
ធានារាាបុរ់ងសុ�ភា�តាមរយៈៈ Covered California។ 
ម្រា�ជាើនបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រចនួំន 2 លាននាក ់ទ�ញ
�បោះម្រាមាងធានារូា�រ់ងសុខភាពតាម្បរយុៈចរ�សរ់ដ្ឋឋ ដែដ្ឋល
បោះៅថា Covered California។ បោះសវាកាំរដែថ្មី� ំ
សុខភាពដែដ្ឋលរូា�រ់ងបោះ�យុ Medi-Cal រមួ្បមានកាំរ
រលំ�ត្តិក�ន ន�ងកាំរពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។ សម្រាមា�ម់្រា�ជាើន
ភា�បោះម្រាចើន�នចុះបោះ�ះ ះកនុងទើផ្ត�រធានារូា�រ់ងសុខភាព 
Covered California, រដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លសហ្វ័ព�នធើួយុ
�ង់ម្រា�កយ់៉ាា ងបោះ�ចណាសក់ាំរចណំាយុខែះបោះលើកាំរទ�ញ
�បោះម្រាមាង�ងំបោះនះ។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ រដ្ឋឋដែត្តិឯងជា

អ្ននកចណំាយុបោះលើព្រៃថ្មីែ�បោះម្រាមាងនានា បោះដ្ឋើម្បប ើរូា�រ់ងកាំររលំ�ត្តិក�ន
សម្រាមា�ម់្បនុសស�ងំបោះនះ។ 

ទេ្ទសចំក៍ីើទេ្ទសនើចំ�ប់ ់ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�ទើ 1 ផ្ទាែ ស�់ដ� រធិម្បះនុញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ដែដ្ឋលដែចងថារដ្ឋឋម្ប�នអាច�ដ្ឋ�បោះសធិ ឬបោះម្រាើៀត្តិដែម្រាើកកនុង
បោះសរ ើភាព�និព�ចរ�សន់រណាមាន កប់ោះទ ន�ងដែចងថាម្រា�ជាើន
មានស�ទធ �ជាម្ប�ល�ឋ ន កនុងកាំរបោះម្រាើើស បោះរ ើស៖ 

 • ថាបោះត្តិើមាន ឬម្ប�នមានកាំររលំ�ត្តិក�ន។  

 • ថាបោះត្តិើម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើ ឬម្ប�នម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើកាំរពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។ 

ផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និ 
គ្មាះ ន្លឹឥទិី��លថ្ងៃន្លឹសារពេ���និ្លឹពេ�យៈផ្ទាទ លព់េទី សបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ�ទើ 1 នងឹផ្ទាែ ស�់ដ� រ ធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើ
�ញូ្ញាកយ់៉ាា ងច�សអ់្នពំើស�ទធ � ដែដ្ឋលមានម្រាសា�ច់បំោះ�ះ
បោះសរ ើភាព�និព�ើ។ បោះ�យុសារដែត្តិស�ទធ ��ងំបោះនះមាន
រចួបោះហ្វ័ើយុបោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�នងឹ
ម្ប�នមានឥទធ�ពលព្រៃនសារបោះពើពនធបោះ�យុផ្ទាា លប់ោះទ។ បោះ�ះ
យ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ ថាបោះត្តិើតុ្តិលាកាំរអាច�កម្រាសាយុសបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ� បោះដ្ឋើម្បប ើពម្រាងើកស�ទធ ��និព�ើបោះលើសពើច��ដ់ែដ្ឋល
មានម្រាសា�ប់ោះនាះ �មឺ្ប�នច�សល់ាសប់ោះនាះបោះទ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើ
តុ្តិលាកាំររកបោះ�ើញថាសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�ពម្រាងើកស�ទធ ��ងំបោះនះ 
បោះនាះវាអាចមានឥទធពលព្រៃនសារបោះពើពនធដ្ឋលរដ្ឋឋ។

ចំ�លទេ្ទមើល http://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2018-ballot-measure-contribution-
totals/ សម្រា�ប់ប់់ញ្ញាើ នៃនគ្គុ��ក៍មមការ ថ្លែដិលប់ទេ្ទងើើត៌
ទេ្ទឡូើងជាចំមីងទេ្ទដិើមី ើគាំមំ្រា� ឬ�ទំាំសវ់ធិានការទេ្ទនះ។

ចំ�លទេ្ទ�កាន ់http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors.html ទេ្ទដិើមី ើទេ្ទមើល អ្ននក៍ទេ្ទធើើវភិាគ្គុទាំន

សខំានប់់ផំ្លូ�ត៌ទាំងំ10 រប់សគ់្គុ��ក៍�ម ធកិារ។ 

សូទិូិធិិមមនុ់ញ្ញ ញភាព្ទហៅដ្ឋមីីសីូរភីាព្ទបន់ពូិ្ទជ។ 
វិហិៅ�ធិន់កមមថ្លៃន់ើ�បរ់ដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ។

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

1



1

14 | បោះសចកិើសអំាង ហៅសូើកិសីូអំាង តែដ្ឋ�ហៅ�ះពុ្ទមពហៅ�ទីូពំ្ទរ័ហៅន់ះគិជឺាគិនំ់តិ់របសូអ់្ននកន់ពិ្ទន់ ិហៅ�យីមនិ់ក្រឹត់វូិ�ន់ព្ទនិ់តិ់យហៅអាយ�ន់ក្រឹត់មឹក្រឹត់វូិហៅ�យភាន កង់ារផ្លូៃូ វិការណ្ដាម្ងាន កហ់ៅ�យី។ 

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ សូទិូិធិិមមនុ់ញ្ញ ញភាព្ទហៅដ្ឋមីីសីូរភីាព្ទបន់ពូិ្ទជ។ 
វិហិៅ�ធិន់កមមថ្លៃន់ើ�បរ់ដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ។1

★	 �ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ1	 ★

★	 ការប់ដិទិេ្ទសធចំទំេ្ទ�ះទេ្ទសចំក៍ីើសអំាងថ្លែដិលគាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ1	 ★

សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 ម្ប�នចាំ�ំចក់នុងកាំរកាំរ�រស�ទធ �រលំ�ត្តិក�នបោះទ។ ដែត្តិវានងឹ
បោះធ័ិើបោះអាយុអ្ននក�ង់ពនធបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ចណំាយុអ្នសរ់ា�ល់ាន។ 
“ច��រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  អ្ននុញ្ញាញ ត្តិរចួបោះហ្វ័ើយុឲ្យយមានកាំររលំ�ត្តិក�ន ន�ង
ពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ” បោះនះបោះ�ើតាម្បម្រា�សាសនរ៍�សប់ោះម្បធាវ ើធិម្បះនុញ្ចូញភាព Heather 
Hacker។ “�ាុ ដែនិម្ប�នដ្ឋ�ចច��រ់ដ្ឋឋ ដែដ្ឋល�កក់ម្រាម្ប�ត្តិកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិបោះទ 
លុះម្រាតាដែត្តិចាំ�ំចដ់ែផ្តនកបោះវើសូាម្រាសសិបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 ម្ប�នមានកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិ
បោះលើកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិបោះទ។” 
ដ្ឋ�ចវបិោះសាធិនកម្បះរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញបោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋរ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 នងឹ
ម្រា�ឈម្បមុ្បខនងឹកាំរ�ិងឹផ្តលិ ់ន�ង�ញី្ញាម្រា�ឈម្បរ�សតុ់្តិលាកាំរជាបោះម្រាចើន ដែដ្ឋល
ទុកឱ្យយបោះជា�វាសនារ�សវ់ាសថ�ត្តិបោះ�បោះម្រាកាំម្បកាំរ�កម្រាសាយុរ�សតុ់្តិលាកាំរ។ 
បោះត្តិើបោះយុើងព�ត្តិជាចង់កាំត្តិក់ដើបោះ�យុសបោះម្រាម្បចបោះលើ�ញី្ញាបោះនះឬ? 
សម្បភាពម្ប�នព�ត្តិ�ជឺាកាំរអ្នះអាងដែដ្ឋលថាសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 �កក់ម្រាម្ប�ត្តិកាំរ
រលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិ ។ វាម្ប�នដែម្បនបោះទ។ 
ស�ម្បអាន សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 សម្រាមា�ខ់ែួ នឯង។ វាម្ប�នមានភាសាណាកនុង
កាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិបោះទ បោះហ្វ័ើយុកម៏្ប�នកាំរ�រម្រា�កព់នធពើកាំរបោះម្រា�ើ
ម្រា�សប់ោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលក់ាំររលំ�ត្តិក�នដែដ្ឋរ។ 
រដ្ឋឋសភា�ន�បោះងកើនកាំរផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�ក់ាំររលំ�ត្តិក�នរចួបោះហ្វ័ើយុ�មឺ្រាត្តិមឹ្ប
ចនួំន $200 លានបោះ��ន បំោះនះ។ �ាុ ដែនិអ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ�ព្រៃនសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 
ដែថ្មីែងថាអាចនងឹម្ប�នម្រា��ម់្រាគានប់ោះទ។ តាម្បយុៈ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 ចនួំនអ្ននក
ដែសង័រកកាំររលំ�ត្តិក�នពើរដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិនងឹបោះកើនបោះ�ើង បោះ�យុបោះធ័ិើបោះអាយុមានកាំរ

ចណំាយុពើអ្ននក�ង់ពនធបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ បោះនះជាបោះរឿងអ្នយុុត្តិិ�ធិម្បណ៌ាស។់  
បោះយ៉ាងបោះ�តាម្ប ពត្តិម៌ាន The San Jose Mercury News, �ែើន�កបោះ� 
សានឌើបោះ�គ , ត្តិ�ំន ់Riverside ន�ង Imperial �នបោះ�ើញរចួបោះហ្វ័ើយុន� វកាំរ
បោះកើនបោះ�ើង 1,246% ព្រៃនម្រាសិើដែដ្ឋលកពុំងដែសង័រកកាំររលំ�ត្តិក�ន - បោះនះម្រាត្តិមឹ្បដែត្តិ
ម្បកពើ រដ្ឋឋ អារ ើហ្វ័ស� ណា �ាុ បោះណាណ ះ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 �ជឺាកាំរខះូខូាយុលុយុពនធជាបោះម្រាចើនលានដុ្ឋលាែ រដែដ្ឋល
ម្ប�នចាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�របោះសរ ើភាព�និព�ើរ�សម់្រាសដើ។ វាអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយរលំ�ត្តិ
ក�នយុតឺ្តិបោះ�យុគាះ នកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិ បោះហ្វ័ើយុនងឹ�បោះញ្ចូេះកាំរម្រា�យុុទធតាម្បផ្តែ� វច��់
ដែដ្ឋលអ្ន� ស�នាែ យុបោះពលបោះម្រាចើន�ន  ំន�ងចណំាយុអ្នសរ់ា�ល់ាន។ 
បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រអ្ននកជា�ព់នធ ន�ងស�ទធ �រលំ�ត្តិក�នដែដ្ឋលមានម្រាសា� ់ន�ង
បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលបោះលើកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិ ស�ម្ប
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ“�ដ្ឋ�បោះសធិ” បោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1។ 
Allison Martinez, នាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  Alliance of Pregnancy Care 
Brad Dacus, ម្រា�ធាន 
Pacific Justice Institute 
Dr. Vansen Wong, បោះពទយដែផ្តនកបោះរា�ម្រាសដើ

បោះ�ះបោះ�ន ត្តិយុលម់្រាពម្បបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1។ 
វា�សឺាម្បញ្ចូញ៖ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 នងឹ�ញូ្ញាកអ់្នពំើស�ទធ �ម្ប�ល�ឋ នកនុងកាំររលំ�ត្តិ
ក�ន ន�ងស�ទធ �ម្ប�ល�ឋ នកនុងកាំរពន�រកបំោះណៈើ ត្តិបោះ�កនុងរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា ។ 
អ្នសរ់យុៈបោះពលើ�ត្តិ 50 �នំ ម្បកបោះហ្វ័ើយុើនជាត្តិ�អាបោះម្បរកិ�នពឹងដែផ្តអកបោះលើ
បោះគាលកាំរណ៍ៈច��ដ់ែដ្ឋល�នដែចងបោះ�យុ Roe v. Wade ដែដ្ឋលអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
ឱ្យយ�ុ�គលបោះធ័ិើកាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិបិោះលើសុខភាព�និព�ើរ�សពួ់កបោះ�បោះ�យុសមាៃ ត្តិ។់ 
កាំរទទួល�នស�ទធ �រលំ�ត្តិក�នដែលងម្រាតូ្តិវ�នកាំរ�របោះ�យុសហ្វ័ព�នធត្តិបោះ�បោះទៀត្តិ
បោះហ្វ័ើយុ ន�ងកពុំងរងកាំរវាយុម្រា��របោះ�ទ��ំងម្រា�បោះទស។ 
យុលម់្រាពម្បបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1 កាំរ�រស�ទធ �បោះដ្ឋើម្បប ើបោះសរ ើភាព�និព�ើ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1 បោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះបោះលើរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើ
�ម្បឃាត្តិយ់៉ាា ងច�សល់ាសន់� វកាំរបោះម្រាើៀត្តិដែម្រាើកជាមួ្បយុើបោះម្រាម្បើស�ុ�គលអ្នពំើ
សុខភាព�និព�ើ។ វាធានាន� វស�ទធ �ម្ប�ល�ឋ នកនុងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើសកាំររលំ�ត្តិក�ន 
ន�ងកាំរ�រស�ទធ �ទទួល�នថាន ពំន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។ ស�ទធ ��ងំបោះនះម្រាស�គាន ជាមួ្បយុ
ស�ទធ �រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរ�សរ់ដ្ឋឋដែដ្ឋលមានម្រាសា�ច់បំោះ�ះស�ទធ �ឯកើនភាព ន�ងកាំរកាំរ
�របោះសះើៗ គាន បោះ�ចបំោះ�ះមុ្បខច��។់ 
យុលម់្រាពម្បបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1 នងឹធានាន� វើបោះម្រាម្បើសកនុងកាំរដែសង័រក
កាំរដែថ្មី�សុំខភាព�និព�ើដ្ឋទ៏�លទំ�លាយុ រមួ្ប�ងំកាំររលំ�ត្តិក�ន នងឹដែត្តិងដែត្តិម្រាតូ្តិវ
�នកាំរ�របោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 
ម្បនុសសរា�ល់ាននាកប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋដ្ឋព្រៃទបោះទៀត្តិ�ន�ត្តិ�់ង់ស�ទធ �រ�សពួ់កបោះ�
ចបំោះ�ះកាំររលំ�ត្តិក�ន។ បោះ�កនុងរដ្ឋឋ�ងំបោះនាះ ឪពុកមាដ យុអាចម្រាតូ្តិវ�នចាំ�់
�ញ្ចូូ�នច�ល�ុកសម្រាមា�ក់ាំរដែសង័រកកាំររលំ�ត្តិក�នបោះ�ើបោះ�ះ�ើកនុងករណៈើ ដ្ឋបំោះណៈើ រ
រល�ត្តិក�នកប៏ោះ�យុ។ បោះហ្វ័ើយុភា�បោះម្រាចើននងឹម្រាតូ្តិវ�នរារាងំម្ប�នបោះអាយុមានកាំរ
រលំ�ត្តិក�ន បោះ�ើបោះ�ះ�ើជាកនុងករណៈើ ចាំ�រ់បំោះលា� ឬ សា�យុសះនជ់ាមួ្បយុ
សាចស់ាបោះលាហ្វ័�ត្តិដែត្តិមួ្បយុកប៏ោះ�យុ។ អ្ននកផ្តដលប់ោះសវាដែថ្មី�សុំខភាពរ�ស់
ពួកបោះ�កអ៏ាចទទួល�នាុកម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ ផ្តងដែដ្ឋរ។ 
បោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ ��លានុ��ឋ យុ�កាំ ន�ងអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាសុខភាព�ងំអ្នស់
យុលម់្រាពម្ប។ 
យុលម់្រាពម្បបោះលើ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1 �ចឺាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើរក�កាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិដិែផ្តនក
បោះវើសូាម្រាស�ិនិព�ើបោះ�កដែនែង ដែដ្ឋលពួកបោះ�ជាកម្បះស�ទធ �—បោះ�យុមាន�ុ�គល 
ន�ងអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាដែថ្មី�សុំខភាពរ�សពួ់កបោះ� បោះ�យុដែផ្តអកបោះលើអ្នងគបោះហ្វ័តុ្តិ
វទិ�សាម្រាស ិម្ប�នដែម្បនជារបោះ�ៀ�វារៈនបោះយ៉ា�យុបោះទ។ 

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1 កន៏ងឹកាំរ�រពើរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋល�ុ�គលមាន កស់បោះម្រាម្បចច�ត្តិិ
បោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាន ពំន�រកបំោះណៈើ ត្តិ ន�ង�បោះងកើត្តិរ�ងំកាំរ�រដែដ្ឋលអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ
�ុ�គលបោះធ័ិើកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើសបោះ�យុខែួនឯងអ្នពំើរបោះ�ៀ�បោះម្រា�ើម្រា�ស ់ឬ�ដ្ឋ�បោះសធិថាន ំ
ពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ បោះ�យុដែផ្តអកបោះលើត្តិម្រាមូ្បវកាំរផ្ទាា លខ់ែួ នរ�សពួ់កបោះ�។ 
បោះយុើងម្ប�នអាច—ន�ង�ចខ់ាត្តិម្ប�នម្រាតូ្តិវ—បោះដ្ឋើរថ្មីយុបោះម្រាកាំយុបោះទ។ 
មុ្បន�ន  ំ1973 ម្រាសិើដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរកាំរដែថ្មី�សុំខភាព�និព�ើចាំ�ំចជ់ាបោះរឿយុ
ៗម្រាតូ្តិវ�ន�ងខំឱ្យយបោះធ័ិើដ្ឋបំោះណៈើ រផ្តែ� វ�ៃ យុ ឬ�ងខំបោះអាយុបោះធ័ិើកាំរដែសង័រកកាំរដែថ្មី� ំ
ខុសច�� ់ស�ម្បប ើដែត្តិកនុងករណៈើ ធិៃនធ់ិៃរ�ផុំ្តត្តិកប៏ោះ�យុ។ 
កុមារធិធំាត្តិប់ោះ�ើងសព័ព្រៃថ្មីៃបោះនះ��ប ើម្ប�ន�ួរមានស�ទធ �ត្តិ�ចជាើើដ្ឋ�នើើតារ�សពួ់កបោះ�
បោះទ។ ដែត្តិលុះម្រាតាដែត្តិបោះយុើង�ែងកាំត្តិ ់សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1, ស�ទធ �រ�សប់ោះយុើងបោះ�កនុង
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  អាចមាន�ន���យុ។ 
កាំរទទួល�នកាំរដែថ្មី�សុំខភាព�និព�ើដ្ឋទ៏�លទំ�លាយុដែដ្ឋលមានត្តិព្រៃម្បែ
សម្បរម្បយ រមួ្ប�ងំកាំររលំ�ត្តិក�ន អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយម្បនុសសបោះរៀ�ចដំែផ្តនកាំរើើវតិ្តិរ�ស់
ពួកបោះ� ន�ងសបោះម្រាម្បច�នន� វកិើសុ��នរ�សពួ់កបោះ�។ យុលម់្រាពម្បបោះលើ សបំោះណៈើ ម្រា�.
ម្បត្តិ� 1 កាំរ�រស�ទធ �ទទួល�នកាំរដែថ្មី�ដំែដ្ឋលនងឹផ្តលិឱ់្យយ�ុ�គល ន�ងម្រាកមុ្ប
ម្រា�ួសារន� វបោះសរ ើភាពបោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើស�ងំបោះនាះ។ 
សមា�ម្បបោះវើសូាម្រាសរិដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  Planned Parenthood មាតា��តា
ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងLeague of Women Voters រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
គាមំ្រាទសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1 ពើបោះម្រា�ះម្ប�នខ័លថ់ាអ្ននកណា ឬ�ណៈ�កសនបោះយ៉ា�យុ
ណាដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ងរ�ឋ ���ល បោះនាះស�ទធ �រ�ស�ុ់�គលមាន កក់នុងកាំររលំ�ត្តិក�ន ឬ
បោះម្រា�ើថាន ពំន�រកបំោះណៈើ ត្តិ��ប ើ�ួរម្រាតូ្តិវ�នកាំរ�របោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 
បោះយុើងម្រាតូ្តិវដែត្តិនាផំ្តែ� វបោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាអ្ននកដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរស�ទធ �កនុ ងកាំរទទួល�នកាំរ
ដែថ្មី�អំាចទទួល�នបោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 
ដែសង័យុល�់ដែនថម្បបោះ� YESon1CA.com។ 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិយុលម់្រាពម្បបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1។ 
Shannon Udovic-Constant, M.D., ម្រា�ធានម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល
សមា�ម្បបោះវើសូាម្រាសរិដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   
Jodi Hicks, ម្រា�ធាន
Planned Parenthood ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   
Carol Moon Goldberg, ម្រា�ធាន
League of Women Voters ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
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សូទិូិធិិមមនុ់ញ្ញ ញភាព្ទហៅដ្ឋមីីសីូរភីាព្ទបន់ពូិ្ទជ។ 
វិហិៅ�ធិន់កមមថ្លៃន់ើ�បរ់ដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ។

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

1
★	 �ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ1	 ★

★	 �ឡីូើក៍រ�៍ត៌ប់ត៌ ទេ្ទដិើមី ើម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 1	 ★

សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 ធានា�នន� វកាំរដែថ្មី�សុំខភាព�និព�ើ—រមួ្ប�ងំស�ទធ �
កនុ ងកាំររលំ�ត្តិក�ន—ម្រាតូ្តិវ�នកាំរ�របោះ�កនុងរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ។ វបិោះសាធិនកម្បះបោះនះ
មានដែចងយ៉ាា ងច�សប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញថា ម្បនុសសមានបោះសរ ើភាពកនុងកាំរ
ទទួល�នស�ទធ �រលំ�ត្តិក�ន ន�ងកាំរពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។ ម្រា�កាំរបោះនះនងឹរារាងំ
ស�ទធ ��ងំបោះនាះពើកាំរម្រាតូ្តិវ�នដ្ឋកហ្វ័� ត្តិពើពលរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដ្ឋ�ចដែដ្ឋលវាម្រាតូ្តិវ
�នដ្ឋកហ្វ័� ត្តិនាបោះពលថ្មីះើៗ បោះនះបោះ�យុតុ្តិលាកាំរជានខ័់សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ
អ្ន��រកសន�យុម្ប។ 
កុបំោះអាយុ�� ម្រា�ដែើងបោះ�ក�បោះញ្ញាេ ត្តិ�នបោះអាយុបោះសាះ។ បោះយុើងម្ប�នអាចម្រាត្តិ��់
បោះម្រាកាំយុ�នបោះទ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1 ម្ប�នផ្ទាែ ស�់ដ� ររបោះ�ៀ� ឬបោះពលបោះវលាដែដ្ឋលម្បនុសសមាន កអ់ាច
មានស�ទធ �ទទួល�នកាំររលំ�ត្តិក�នបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ 
ច��រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលមានម្រាសា�ដ់ែចងថាម្រាសិើមានស�ទធ �បោះម្រាើើសបោះរ ើសកាំរ
រលំ�ត្តិក�ន មុ្បនបោះពលមានលទធភាពផ្តដលក់បំោះណៈើ ត្តិ ឬបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រអាយុុើើវតិ្តិ ឬ
សុខភាពរ�សម់្រាសដើ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 នងឹម្ប�នផ្ទាែ ស�់ដ� របោះរឿងបោះនាះបោះទ។ 
កុចំាំញល់ប �ចកល�� ម្រា�ដែើងបោះអាយុបោះសាះ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1 ម្រាគានដ់ែត្តិបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញបោះដ្ឋើម្បប ើ�ម្បឃាត្តិក់ាំរ
បោះម្រាើៀត្តិដែម្រាើកជាមួ្បយុើបោះម្រាម្បើស�ុ�គលបោះលើកាំរដែថ្មី�សុំខភាព�និព�ើ ន�ងស�ទធ �
ម្ប�ល�ឋ នកនុងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើសកាំររលំ�ត្តិក�ន។ 
កាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិអិ្នពំើកាំររលំ�ត្តិក�ន ន�ងកាំរពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ�ជឺាបោះរឿងផ្ទាា លខ់ែួ ន
សុទធសាត្តិ។ ពួកបោះ�ម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងយ៉ាា ងលអ�ផុំ្តត្តិជាមួ្បយុអ្ននកផ្តលិប់ោះសវា

ដែថ្មី�សុំខភាព ដែដ្ឋលអាចផ្តលិក់ាំរដែណៈនាពំើអ្ននកើនំាញ ន�ងម្រាតូ្តិវ�នចងម្រាកង
បោះ�យុសង់ិ�រវជូិាើើវៈ ន�ងម្រាកម្បសើលធិម្ប។៌ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1 កាំរ�រស�ទធ �។
កុបំោះអាយុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះដ្ឋើរថ្មីយុបោះម្រាកាំយុ។ ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋល 
តុ្តិលាកាំរជានខ័់សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ �ន�ដែងរ័កាំរគាមំ្រាទរ�សខ់ែួ នដែផ្តនកវទិ�
សាម្រាសដ សុវត្តិថ�ភាព ន�ងសម្បភាពជាមួ្បយុនងឹកាំរដែម្រា�ម្រាកឡាសព់ើ Roe v. 
Wade, សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1 ធានា�នន� វើបោះម្រាម្បើសដែសង័រកកាំរដែថ្មី�សុំខភាព
�និព�ើដ្ឋទ៏�លទំ�លាយុនងឹម្រាតូ្តិវទទួល�ន កាំរកាំរ�របោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
ជាន�ច។ុ 
កាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិដិែផ្តនកបោះវើសូាម្រាស�ិនិព�ើ�ួរដែត្តិ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង ជាមួ្បយុអ្ននកផ្តលិ់
បោះសវាដែថ្មី�សុំខភាព បោះ�យុដែផ្តអកបោះលើអ្នងគបោះហ្វ័តុ្តិវទិ�សាម្រាស ិបោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើ
នបោះយ៉ា�យុ។ 
YESon1CA.com 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិយុលម់្រាពម្បបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 1។ 
Sandy Reding, R.N., ម្រា�ធាន
សមា�ម្ប��លានុ��ឋ យុ�កាំបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
Kelly McCue, M.D., ម្រា�ធានម្បណៈឌ លបោះលខ IX 
ម្ប�វទិ�ល�យុសម្បភព ន�ងបោះរា�ម្រាសិើអាបោះម្បរកិ 
Cary Franklin, J.D., នាយុកម្ប�វទិ�ល�យុ
ម្បើឈម្បណៈឌ ល UCLA សដើពើសុខភាព ច�� ់ន�ងបោះគាលនបោះយ៉ា�យុ�និព�ើ  

ពួកបោះយុើងដែដ្ឋលចុះហ្វ័ត្តិថបោះលខាបោះលើបោះសចកដើសអំាងបោះនះមានទសសនៈខុសៗគាន បោះលើ
�ញី្ញាជាបោះម្រាចើន រមួ្ប�ងំកាំររលំ�ត្តិក�នផ្តងដែដ្ឋរ។ 
ដែត្តិបោះយុើង�ងំអ្នសគ់ាន យុលម់្រាស�នងឹ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 �ជឺាកាំរខះូខូាយុ
លុយុពនធដ្ឋខ៏ាែ ងំ ព្រៃថ្មីែ ន�ងគាះ នន�យុ ដែដ្ឋលនងឹអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិ
បោះ�យុគាះ នដែដ្ឋនកណំៈត្តិ ់ដែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះអាយុអ្ននក�ង់ពនធចណំាយុអ្នសរ់ា�ល់ាន។ 
បោះនះម្ប�នដែម្បនជាចបោះម្បែើយុបោះទ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 ម្រាតូ្តិវ�នបោះ��កប់ោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិសម្រាមា�ប់ោះហ្វ័តុ្តិផ្តលមួ្បយុ
�បឺោះដ្ឋើម្បប ើរកព�នាុ ដែផ្តនកនបោះយ៉ា�យុ ម្ប�នដែម្បនបោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើត្តិបោះគាលកាំរណ៍ៈធិៃនធ់ិៃរបោះទ។ 
ម្រាសដើមានស�ទធ �រចួជាបោះម្រាសចកនុងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើស បោះ�បោះម្រាកាំម្បច��រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
�ចុុ �បនន។ កាំរដ្ឋកឹនារំ�សតុ់្តិលកាំរជានខ័់សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិថ្មីះើៗ បោះនះម្ប�ន�ន 
ន�ងម្ប�នផ្ទាែ ស�់ដ� រ�ញី្ញាបោះនះបោះទ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 ម្ប�នចាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រ
សុខភាពរ�សម់្រាសដើ ឬស�ទធ ��និព�ើរ�សពួ់កបោះ�។ 
កាំររលំ�ត្តិក�ន�មឺ្រាស�ច��រ់ចួបោះ�បោះហ្វ័ើយុបោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ជាមួ្បយុនងឹ
កាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលបោះលើកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
ម្រា�ស�នបោះ�ើចាំ�ំចដ់ែផ្តនកបោះវើសូាម្រាស ិបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រអាយុុើើវតិ្តិ ឬសុខភាពរ�ស់
មិាយុ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 នងឹ�ផំ្ទាែ ញតុ្តិលយភាពដ្ឋស៏ខំានប់ោះនះ ន�ង�បោះងកើត្តិច��រ់លំ�ត្តិ
ក�នខាែ ងំ�ផុំ្តត្តិដែដ្ឋលអាចបោះធ័ិើបោះ��នបោះ�កនុងរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរ�សរ់ដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង។ 
សបំោះណៈើ រទើ 1 នងឹអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយរលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិដែដ្ឋលជាកាំរចណំាយុរ�សអ់្ននក
�ង់ពនធ បោះ�យុគាះ នកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិសម្រាមា�ប់ោះហ្វ័តុ្តិផ្តលណាមួ្បយុម្រា��ប់ោះពល
រហ្វ័� ត្តិដ្ឋលប់ោះពលសម្រាមាល ស�ម្បប ើដែត្តិបោះ�បោះពលដែដ្ឋលអាយុុើើវតិ្តិរ�សម់ាដ យុម្ប�ន
សថ�ត្តិកនុងបោះម្រាគាះថាន ក ់ស�ម្បប ើដែត្តិបោះ�បោះពល�រកដែដ្ឋលមានសុខភាពលអអាចរសប់ោះ�
�នបោះ�បោះម្រា�សប�ន។ 
ើនួំសឱ្យយកាំររក�កាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិម្រា�ក�បោះ�យុកដើបោះម្បតិា ន�ងតុ្តិលយភាពបោះ�យុ
ម្រា�ងុម្រា�យុ�ត្តិនរ�សរ់ម្រាដ្ឋ�សប់ោះយុើងបោះលើកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 
នងឹើរំញុឱ្យយរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ៃ យុហួ្វ័សពើចរនិសខំាន។់ សព័ព្រៃថ្មីៃបោះនះ រដ្ឋឋ
ភា�បោះម្រាចើន ន�ងម្រា�បោះទសចនួំន 47 បោះ�អ្នរឺ ូ�ុ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិ រមួ្ប
�ងំរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ផ្តងដែដ្ឋរ។ កាំរសាង់ម្បត្តិ�រ�ស ់Harris ថ្មីះើៗ បោះនះ�នរក
បោះ�ើញថា 90% ព្រៃនើនជាត្តិ�អាបោះម្បរកិគាមំ្រាទកាំរកណំៈត្តិប់ោះលើកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិ។ 
ដ្ឋ�ចគាន បោះនះដែដ្ឋរ កាំរសាង់ម្បត្តិ�នាបោះពលថ្មីះើៗ បោះនះ�ងី្គាញថា អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�រដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ភា�បោះម្រាចើនគាមំ្រាទកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិបោះលើកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិផ្តងដែដ្ឋរ។ 
បោះ�យុអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះអាយុមានកាំររលំ�ត្តិក�នបោះ�យុគាះ នកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិ សបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 នងឹដែម្រា�កាំែ យុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�ជា “រដ្ឋឋជាើម្រាម្បក” សម្រាមា�់

អ្ននកដែសង័រកកាំររលំ�ត្តិក�នម្បកពើរដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិរា��់នន់ាក ់អាចច�លរា�ល់ាន
នាក ់ជាមួ្បយុនងឹកាំរចណំាយុដ្ឋ�ួ៏រឱ្យយភាា កប់ោះផ្តអើលចបំោះ�ះអ្ននក�ង់ពនធ។ 
វទិ�សាថ ន Guttmacher ដែដ្ឋលគាមំ្រាទកាំររលំ�ត្តិក�ន�ន�ា នម់្រា�មាណៈថារដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា អាចបោះ�ើញកាំរបោះកើនបោះ�ើងើ�ត្តិ 3,000% ព្រៃនចនួំនម្បនុសសម្បក
ពើរដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋលកពុំងដែសង័រកកាំររលំ�ត្តិក�នបោះ�ទើបោះនះ បោះ�យុម្បនុសសជា
បោះម្រាចើនម្បកបោះដ្ឋើម្បប ើកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិដែដ្ឋលមានត្តិព្រៃម្បែព្រៃថ្មីែជាង។ បោះយ៉ាងតាម្ប
រ�យុកាំរណ៍ៈ តួ្តិបោះលខអ្ននកើងឺំបោះម្រា�រដ្ឋឋម្រា�ចាំ�ំន រំ�ស ់រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  អាច
បោះ�ើងពើ 46,000 នាកក់នុងមួ្បយុ�ន រំហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់1.4 លាននាក។់ 
បោះ�យុគាះ នកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិបោះលើកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 នងឹ
ើរំញុឱ្យយតួ្តិបោះលខ�ងំបោះនះកាំនដ់ែត្តិខ័ស ់បោះ�យុបោះធ័ិើឱ្យយខាត្តិ�ង់ពនធរា�ល់ាន
ដុ្ឋលាែ រ បោះ�បោះពលដែដ្ឋលអ្ននក�ង់ពនធកពុំងើួ��ញី្ញាអ្នត្តិ�ផ្តរណា ន�ងត្តិព្រៃម្បែឧសះ�ន
ខ័សក់�ព់ពក។ 
រដ្ឋឋសភា�នសន�ផ្តដលន់� វ $200 លាន កនុង�ន បំោះនះ បោះដ្ឋើម្បប ើពម្រាងើកបោះសវា
រលំ�ត្តិក�ន ន�ងបោះសវា�និព�ើ រមួ្ប�ងំរា�ស់��លាន បោះដ្ឋើម្បប ើចណំាយុសម្រាមា�់
អ្ននកដែសង័រកកាំររលំ�ត្តិក�នម្បកពើរដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ ជាមួ្បយុនងឹកាំរបោះកើនបោះ�ើង 
3,000% ព្រៃនចនួំនម្រា�ជាើនម្បកពើរដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋលចង់រលំ�ត្តិក�នបោះនាះ 
បោះនាះបោះ�នងឹម្រាតូ្តិវកាំរម្រា�ករ់ា�ល់ានដុ្ឋលាែ រ�ដែនថម្បបោះទៀត្តិបោះដ្ឋើម្បប ើ�បំោះពញត្តិម្រាមូ្បវកាំរ
បោះកើនបោះ�ើង។
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 �ជឺាសបំោះណៈើ ដ្ឋព៏្រៃថ្មីែ�ផុំ្តត្តិ ដែដ្ឋលម្ប�នមានអ័្នើើរំញុសុខភាព
រ�សម់្រាសដើ ឬស�ទធ �រ�សពួ់កបោះ�បោះដ្ឋើម្បប ើបោះម្រាើើសបោះរ ើស។ វា�កទ់ណៈឌ កម្បះអ្ននក�ង់ពនធ 
ន�ងលុ���ំត្តិក់ាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិ�ងំអ្នសប់ោះលើកាំររលំ�ត្តិក�នយុតឺ្តិ បោះ�យុម្ប�ន
បោះគារពអ័្នើដែដ្ឋលអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិភា�បោះម្រាចើនចង់�ន។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1 �ជឺាកាំរ�ង្គាអ កដ់ែផ្តនកនបោះយ៉ា�យុឥត្តិបោះអ្នៀនខាះ ស ់ដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ�ន�កប់ោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះដ្ឋើម្បប ើរកព�នាុ នបោះយ៉ា�យុ ម្ប�នដែម្បន�បោះងកើត្តិ
បោះគាលនបោះយ៉ា�យុសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលបោះនាះបោះទ។ តាម្បធិម្បះតា អ្ននក�ង់ពនធនងឹ
�ង់ព្រៃថ្មីែ។ 
បោះយុើងើរំញុឱ្យយមានកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ “�ដ្ឋ�បោះសធិ” បោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 1។ វា
សម្បដែត្តិទទួល�រាើ�យុ។ 
Dr. Anne Marie Adams, បោះពទយខាងបោះរា�ម្រាសដើ
Tak Allen, ម្រា�ធាន
សម្ប័�នធដែផ្តអកបោះលើើបំោះនឿអ្ននិរជាត្តិ�
ស��កិ៍សភា Jim Patterson 
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សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ អ្នន�ញ្ញាញ ត៌ឱ្យយ�នរ ូ�ថ្លែឡូត៌ផ្ទាទ លខួូ់្ពន ថ្លែលីងម្រាគាំប់ឡ់ូ� ក៍ឡាក៍ ់ការភាន លក់៍ើឡាទេ្ទ�ទេ្ទលើ��ក៍
ដិើក៍�លសមពន័។ ការទេ្ទផ្លូដើមម្រាប់ជាស�ិិវិទិេ្ទ�ធនក៍មមរដិឋធមមន�ញ្ញញ នងិចំ�ប់។់26

ចំ�ំងទេ្ទ�ើង នងិទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់ផ្លូូ� វការ  � ន ទេ្ទ រ ៀ ប់ ចំំ ទេ្ទ � យ អ្ន គ្គុុ ទេ្ទ ម ធា វ ី

�ើវម្រាប់វត៌ីិ
ខែលីងសុ�សងពេ�រដឋកាល�ហូា័រញ៉ាោ ។ ធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ន�ងច��រ់ដ្ឋឋកណំៈត្តិក់ាំរបោះលងដែលបងសុើសងបោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា ។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ ច��រ់ដ្ឋឋ�ម្បម្រា�ម្បកាំរភាន លក់ើឡា រ ូ�ដែ�ត្តិ 
ន�ងបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមានម្រាគា��ុ់កឡាក ់(ដ្ឋ�ចជាក�ន�ុកឡាក)់។ បោះ�ះ
យ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ វាអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយបោះលងដែលបងសុើសងមួ្បយុចនួំន។ 
បោះនះរមួ្បមាន៖ 

 • ពេ�ោ តរដឋ។ ម្រា�ដែហ្វ័ល 23,000 �ងបោះ�ទ��ងំ  
58 ម្រាសកុ �ងំអ្នស ់លកប់ោះហ្វ័គម្បបោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋ។ កាំរលកប់ោះ�ន ត្តិ
—�នាា �ព់ើម្រា�ករ់ង័្គាន ់ន�ងកាំរចណំាយុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ—
គាមំ្រាទកាំរអ្ន�រ់។ំ ម្រា�កច់ណំៈ� លបោះ�ន ត្តិម្រា�ដែហ្វ័ល  
$1.9 លាន �នគាមំ្រាទកាំរអ្ន�រ់កំាំលពើ�ន មុំ្បន។ 

 • បុន្លឹទបុក់ាត។ �ចុុ �បននបោះនះ 84 �នា�ក់ាំត្តិបោះ�កនុង 
 32 បោះខានធិើ អាចផ្តលិប់ោះហ្វ័គម្បបោះ�ៀមួ្បយុចនួំន (ដ្ឋ�ចជាដែលបង
ផ្តក��រ)។ កែ�ឹកាំត្តិ�ង់ព្រៃថ្មីែ ន�ងពនធរដ្ឋឋ ន�ងកនុងម្ប�ល�ឋ ន។ 
ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ �នា�ក់ាំត្តិ�ង់ឱ្យយរដ្ឋឋម្រា�ដែហ្វ័ល $24 លាន ជា
បោះរៀងរាល�់ន  ំ(ម្រា�ចាំ�ំន )ំ ជាទ� បោះ�សម្រាមា�ក់ាំរចណំាយុបោះលើ
�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�។ �នា�ក់ាំត្តិ កច៏ណំាយុម្រា�ដែហ្វ័ល  
$100 លានដុ្ឋលាែ រ ជាបោះរៀងរាល�់ន បំោះ�កាំនទ់ើម្រាកងុ 
ដែដ្ឋលពួកបោះ�សថ�ត្តិបោះ�។

 • ការភាោ លត់្របុ�ងំពេសះ។ ទើលានម្រា�ណាងំដែដ្ឋល
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�យុឯកើនចនួំន�ួន កដ៏្ឋ�ចជាព�ព�រណ៍ៈចនួំន 
29 កដែនែងម្រា�ណាងំដែដ្ឋលដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរជាសាធារណៈៈ ន�ង
កដែនែងបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះ�កនុង 17 បោះខានធិើ ផ្តលិើ់�នកាំរភាន ល់
បោះលើកាំរម្រា�ណាងំបោះសះ។ ឧស�ហ្វ័កម្បះម្រា�ណាងំបោះសះ�ង់ព្រៃថ្មីែ 
ន�ងពនធរដ្ឋឋ ន�ងកនុងម្ប�ល�ឋ ន។ កាំលពើ�ន មុំ្បន ឧស�ហ្វ័កម្បះ
បោះនះ�ន�ង់ព្រៃថ្មីែរដ្ឋឋម្រា�ដែហ្វ័ល $18 លាន ជាចម្បបងសម្រាមា�់
ព្រៃថ្មីែម្រា��ម់្រា�ងរដ្ឋឋ។ 

 • កាសុ�ណូួកុលសម័និ័្លឹ។ កុលសម្ប័�នធដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរកាំសុើណៈ�
ចនួំន 66 បោះ�កនុង 28 ម្រាសកុ បោះម្រាកាំម្បក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀង
ជាកល់ាករ់វាងកុលសម្ប័�នធមួ្បយុចនួំន ន�ងរដ្ឋឋ (ព�ភាក�
ខាងបោះម្រាកាំម្ប)។ កាំសុើណៈ� �ងំបោះនះផ្តលិើ់�នន� វមាា សុើនសែុត្តិ 
បោះហ្វ័គម្បបោះ�ន ត្តិ ន�ងដែលបងបោះ�ៀបោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើកុលសម្ប័�នធ។ 
កាំលពើ�ន មុំ្បន កុលសម្ប័�នធ�នចណំាយុម្រា�កម់្រា�ដែហ្វ័ល 
$65 លាន បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុដ្ឋលក់ម្បះវធិិើកាំរបោះញៀនដែលបង ន�ង
�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�រដ្ឋឋ។ កុលសម្ប័�នធក�៏ង់ម្រា�ករ់ា�ស់��លាន
ដុ្ឋលាែ រ ដ្ឋលរ់�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ នកនុង�ន នំើមួ្បយុៗផ្តង
ដែដ្ឋរ។ បោះលើសពើបោះនះ កុលសម្ប័�នធដែដ្ឋលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកាំសុើណៈ�
ធិជំាងចណំាយុម្រា�កើ់�ត្តិ $150 លាន កនុងមួ្បយុ�ន ដំ្ឋល់
កុលសម្ប័�នធដែដ្ឋលម្ប�នដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរកាំសុើណៈ�  ឬមានមាា សុើន
សែត្តិត្តិ�ចជាង 350 ។ 

 • អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកុលសម្ប័�នធឥណាឌ ដែដ្ឋលទទួលសាគ លប់ោះ�យុ
សហ្វ័ព�នធដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរដែ�ត្តិ បោះហ្វ័គម្បម្រាគា��ុ់កឡាក ់ន�ងកាំរភាន ល់
កើឡាបោះ�នងឹកដែនែងបោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើព្រៃនកុលសម្ប័�នធ ម្រា�ស�នបោះ�ើ
មានកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិពើបោះហ្វ័គម្បត្តិ�ចដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុរដ្ឋឋ។ 

 • អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរភាន លក់ើឡាបោះ�ផ្តែ� វម្រា�ណាងំបោះសះ ដែដ្ឋល
មានអាជាា ��ណៈណកនុងម្រាសកុចនួំន�ួនសម្រាមា�ម់្បនុសសអាយុុចាំ�ព់ើ 
21 �ន បំោះ�ើងបោះ� ន�ង�កព់នធ 10% បោះលើម្រា�កច់បំោះណៈញភាន ល់
កើឡាបោះ�ផ្តែ� វ�ងំបោះនះ។ ដ្ឋកឹនាមំ្រា�កច់ណំៈ� លបោះ�ម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�
រ�សរ់ដ្ឋឋ (70%) កម្បះវធិិើបោះលងដែលបងដែដ្ឋលមាន�ញី្ញា (15%) 
ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិ ិ(15%)។ 

 • �ម្បទើផ្ត�រភាន លក់ើឡាដ្ឋលម់្បនុសសអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន ។ំ 

 • អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ�ណឹិៈងឯកើនអ្ននុវត្តិចិ��ដ់ែលបងសុើសង
មួ្បយុចនួំន។ 

ទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់នៃនការ�ុនម់្រាប់��រប់សអ់្ននក៍វភិាគ្គុចំ�ប់់
សដើព័ើផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និរ�ឋ ��ិលថាន ក៍រ់ដិឋ នងិ
ម�ល�ឋ ន៖ 
 • ចណំៈ� លរដ្ឋឋបោះកើនបោះ�ើង ដែដ្ឋលអាច�នដ្ឋលរ់ា�ស់��លាន

ដុ្ឋលាែ រកនុងមួ្បយុ�ន  ំពើទើលានម្រា�ណាងំ ន�ងកាំរទ��ត្តិក់ាំរភាន ល់
កើឡាកាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ ន�ងកាំរព�ន�យុបោះលើកាំរបោះលងដែលបង
សុើសង។ ម្រា�កច់ណំៈ� ល�ងំបោះនះខែះជាកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រពើចណំៈ� ល
រដ្ឋឋដែដ្ឋលមានម្រាសា�។់ 

 • កាំរ�បោះងកើនកាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋបោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន លក់ើឡា
បោះ�យុផ្ទាា ល ់ដែដ្ឋលអាច�នដ្ឋលក់ម្រាម្ប�ត្តិ��រា�ស់��លាន
ដុ្ឋលាែ រជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ កាំរចណំាយុ�ងំបោះនះខែះ ឬ�ងំអ្នស់
នងឹម្រាតូ្តិវ�នទ��ត្តិប់ោះ�យុកាំរបោះកើនបោះ�ើងព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លរដ្ឋឋ។ 

 • កាំរ�បោះងកើនកាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋកនុងកាំរអ្ននុវត្តិចិ��់
ដែលបងសុើសង ដែដ្ឋលទនំងជាម្ប�នបោះលើសម្រា�ករ់ា�ល់ានដុ្ឋលាែ រ
កនុងមួ្បយុ�ន ំៗ ។ កាំរចណំាយុ�ងំបោះនះខែះ ឬ�ងំអ្នសន់ងឹម្រាតូ្តិវ
�នទ��ត្តិប់ោះ�យុកាំរបោះកើនបោះ�ើងព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លរដ្ឋឋ។ 

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ

អ្នតិបុទីថ្ងៃន្លឹវិធិាន្លឹការពេន្លឹះអាច្ឆិរកពេ��ញពេ�ទី�័ំរ 77 ន្លឹ�ងពេគឺហូទី�័ំររបុសរ់ដឋពេលខា��ការពេ�  
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

ការត្រ�មពេត្រ�ៀងរដឋកុលសម័និ័្លឹ។ កុលសម្ប័�នធើនជាត្តិ�បោះដ្ឋើម្បអាបោះម្បរកិ 
មានស�ទធ �ជាកល់ាក ់បោះ�បោះម្រាកាំម្បច��ស់ហ្វ័ព�នធកនុងកាំរម្រា��ម់្រា�ង
ខែួ នឯង ដ្ឋ�ចជាស�ទធ �មួ្បយុចនួំនកនុងកាំរផ្តលិដ់ែលបងសុើសង។ បោះនះ
មានន�យុថា រដ្ឋឋជាទ� បោះ�ម្ប�នអាចម្រា��ម់្រា�ងកាំរបោះលងដែលបងសុើសង
រ�សកុ់លសម្ប័�នធ�នបោះទ បោះលើកដែលងដែត្តិម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុ 
(1) ច��ស់ហ្វ័ព�នធ ន�ង (2) ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុសហ្វ័ព�នធ រវាងកុលសម្ប័�នធ ន�ងរដ្ឋឋ (ដែដ្ឋលបោះ�សាគ ល់
ថាជាក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងរដ្ឋឋកុលសម្ប័�នធ)។ បោះ�បោះពលដែដ្ឋលកុលសម្ប័�នធ
មួ្បយុចង់ផ្តលិក់ាំរបោះលងដែលបងសុើសងបោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើរ�សខ់ែួ ន ច��់
សហ្វ័ព�នធត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយរដ្ឋឋចរចាំកាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធ។ 
ម្រា�ស�នបោះ�ើកុលសម្ប័�នធ ន�ងរដ្ឋឋម្ប�នអាចយុលម់្រាពម្ប�ន រ�ឋ ���ល
សហ្វ័ព�នធអាចបោះចញកាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងមួ្បយុើនួំសវញិ។ បោះ� រដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ
ផ្តលិម់ាា សុើនសែុត្តិ ន�ងបោះហ្វ័គម្បបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើកុលសម្ប័�នធ។ 
កាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀង�ងំបោះនះ�ងី្គាញពើរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋលកាំរបោះលងដែលបង
នងឹម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ង។ ពួកបោះ�ក�៏ម្ប�រកាំរទ��ត្តិជ់ាកល់ាក់
ផ្តងដែដ្ឋរ ដ្ឋ�ចជាបោះ�កាំនរ់ដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ ន។ រដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  �ចុុ �បននមានកាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងជាមួ្បយុ 79 កុលសម្ប័�នធ។ 
កុលសម្ប័�នធអាចបោះសនើសុកំាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងឱ្យយម្រាតូ្តិវ�នផ្ទាែ ស�់ិ� រ ដ្ឋ�ចជា
បោះ�បោះពលដែដ្ឋលដែលបងម្រា�បោះ�ទថ្មីះើៗ កាំែ យុជាម្រាស�ច��ប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋ។ 

ការអ្ននុ្លឹវិតីច្ឆិ�បុខ់ែលីងសុ�សងរបុសរ់ដឋ ន្លឹ�ងមូល�ឋ ន្លឹ។ ច��់
ដែលបងសុើសងម្ប�ល�ឋ ន ន�ងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិិ
តាម្បវធិិើបោះផ្តសងៗ។ ជាឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ ភាន កង់្គារន�យុត្តិកម្បះអាចដ្ឋក
អាជាា ��ណៈណ បោះចញកាំរផ្ទាកព�ន�យុ ឬដែសង័រកកាំរព�ន�យុតាម្បរយុៈ
�ណឹិៈងរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ដែដ្ឋល�ន�កក់នុងតុ្តិលាកាំរកាំត្តិក់ិើរ�សរ់ដ្ឋឋ។ 
នាយុក�ឋ នយុុត្តិិ�ធិម្បរ៌ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  (DOJ) បោះម្បធាវ ើម្រាសកុ ន�ង
បោះម្បធាវ ើម្រាកងុអាច�កស់ណំុំៈបោះរឿងម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ បោះ�កនុងតុ្តិលាកាំរ
កាំត្តិក់ិើរ�សរ់ដ្ឋឋម្រា��ងំនងឹអ្ននកដែដ្ឋល��ំនច��ដ់ែលបងសុើសង
មួ្បយុចនួំន។ 

ការច្ឆិ�ំយៈពេល�ការអ្នបុរ់តំ្របុចា�ំោ ខំែដលត្រតូវិការ។ ធិម្បះនុញ្ចូញ
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយរដ្ឋឋចណំាយុម្រា�កអ់្ន�ប�រមាបោះលើ
សាលាបោះរៀន K–12 ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុ សហ្វ័�ម្បនជ៍ាបោះរៀងរាល់
�ន ។ំ ចនួំនអ្ន�ប�រមាបោះនះបោះកើនបោះ�ើងតាម្បបោះពលបោះវលា បោះ�យុ
ដែផ្តអកបោះលើកបំោះណៈើ នព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លពនធរដ្ឋឋ បោះសដ្ឋឋក�ច ុន�ងកាំរច�លរមួ្ប
រ�សន់�សស �ត្តិ។ ថ្មីវកិាំ�ចុុ �បននរ�សរ់ដ្ឋឋ រមួ្ប�ញ្ចូុ�ល $110 �ន់
លាន បោះដ្ឋើម្បប ើ�បំោះពញត្តិម្រាមូ្បវកាំរបោះនះ។ �ចុុ �បនន ម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�រ�ស់
រដ្ឋឋផ្តលិប់ោះម្រាចើនជាង $80 �នល់ាន ដ្ឋលច់នួំនបោះនះ។ (ម្ប�លន�ធិ�
ទ� បោះ��ជឺា�ណៈនើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរចម្បបងរ�សរ់ដ្ឋឋ ដែដ្ឋលចណំាយុ
សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ ំពនធនាគារ កាំរដែថ្មី�សុំខភាព ន�ងបោះសវា
សាធារណៈៈបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។) ពនធបោះលើអ្នចលនម្រាទពយកនុងត្តិ�ំនក់ម៏្រាតូ្តិវ
�នបោះម្រា�ើម្រា�សផ់្តងដែដ្ឋរ បោះដ្ឋើម្បប ើ�បំោះពញចនួំនអ្ន�ប�រមាបោះនះ។ 

ទេ្ទសចំក៍ីើទេ្ទសនើចំ�ប់ ់
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរភាន លក់ើឡាបោះ�យុ
ផ្ទាា លប់ោះ�ទើលានម្រា�ណាងំ ន�ងកាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ។ វាត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ
ទើលានម្រា�ណាងំ ន�ងកាំសុើណៈ� ដែដ្ឋលផ្តលិក់ាំរភាន លក់ើឡាបោះធ័ិើកាំរ
ទ��ត្តិជ់ាកល់ាកដ់្ឋលរ់ដ្ឋឋ - ដ្ឋ�ចជាបោះដ្ឋើម្បប ើគាមំ្រាទកាំរចណំាយុបោះលើ
�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�រ�សរ់ដ្ឋឋ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះកអ៏្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមាន
ដែលបងសុើសង�ដែនថម្បផ្តងដែដ្ឋរ ដ្ឋ�ចជារ ូ�ដែ�ត្តិ — បោះ�កាំសុើណៈ�
កុលសម្ប័�នធ។ ជាចុងបោះម្រាកាំយុ វា�ដែនថម្បវធិិើថ្មីះើមួ្បយុបោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិចិ��់
ដែលបងសុើសងរ�សរ់ដ្ឋឋមួ្បយុចនួំន។ 

អ្ននុ្លឹញ្ញាញ តការភាោ លក់�ឡាពេ�យៈផ្ទាទ លព់េ�ទី�លាន្លឹត្របុ�ងំ 
ន្លឹ�ងកាសុ�ណូួកុលសម័និ័្លឹ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 ផ្ទាែ ស�់ិ� រ
ធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងច��រ់ដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយផ្តែ� វម្រា�ណាងំ
ដែដ្ឋលដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�យុឯកើនរ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងកាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ
បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិក់ាំរភាន លក់ើឡា។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ សបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ��ម្បឃាត្តិក់ាំរភាន លប់ោះលើកើឡាមួ្បយុចនួំន—ដ្ឋ�ចជាបោះហ្វ័គម្ប
វទិ�ល�យុ ន�ងបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលម្រាកមុ្បម្ប�វទិ�ល�យុរដ្ឋឋ California 
ច�លរមួ្ប។ រ��ភាពទើ 1 �ងី្គាញពើទើតាងំដែដ្ឋលអាចបោះម្រាើើសបោះរ ើសផ្តលិ់
កាំរភាន លក់ើឡា�ន។ 

 • តត្រមូវិការពេ�ពេល�ទី�លាន្លឹត្របុ�ងំ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�
បោះនះអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយទើលានម្រា�ណាងំ ដែដ្ឋលដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ
ជាឯកើនចនួំន�ួនរ�សរ់ដ្ឋឋ ផ្តលិើ់�នកាំរភាន លក់ើឡា
ដ្ឋលម់្បនុសស ដែដ្ឋលមានអាយុុចាំ�ព់ើ 21 �ន បំោះ�ើងបោះ�។ 
កាំរភាន ល�់ងំអ្នសម់្រាតូ្តិវដែត្តិបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�យុផ្ទាា លប់ោះ�បោះលើផ្តែ� វ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�កត៏្តិម្រាមូ្បវឱ្យយអ្ននកម្រា�ណាងំម្រាតូ្តិវ�ង់ម្រា�កឱ់្យយ
រដ្ឋឋ 10 ភា�រយុព្រៃនកាំរភាន លក់ើឡាដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើបោះ�ើងជា
បោះរៀងរាលព់្រៃថ្មីៃ—�នាា �ព់ើដ្ឋកម្រា�ករ់ង័្គានណ់ាមួ្បយុ។ កាំរ
ទ��ត្តិ�់ងំបោះនះនងឹច�លបោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�ភាន លក់ើឡារដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  ថ្មីះើ (CSWF)។ 

 • តត្រមូវិការពេ�ពេល�កាសុ�ណូួកុលសម័និ័្លឹ។ សបំោះណៈើ បោះនះ
រមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ងំត្តិម្រាមូ្បវកាំរជាកល់ាកស់ម្រាមា�ក់ាំសុើណៈ�
កុលសម្ប័�នធ ដែដ្ឋលបោះម្រាើើសបោះរ ើសផ្តលិក់ាំរភាន លក់ើឡា។ 
ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ កាំរភាន លក់ើឡាអាចម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិើ់�នបោះ�
បោះលើទកឹដ្ឋើកុលសម្ប័�នធ�ន លុះម្រាតាដែត្តិកុលសម្ប័�នធផ្ទាែ ស�់ិ� រ
កាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងរ�សខ់ែួ នជាមួ្បយុរដ្ឋឋបោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុញ្ញាញ ត្តិវា។ 
កាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងរ�សកុ់លសម្ប័�នធនើមួ្បយុៗនងឹ�កប់ោះចញ 
ន� វត្តិម្រាមូ្បវកាំរដែដ្ឋលវាម្រាតូ្តិវដែត្តិអ្ននុវត្តិតិាម្ប។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ 
កាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងអាច�ញូ្ញាកអ់ាយុុអ្ន�ប�រមាបោះដ្ឋើម្បប ើភាន ល ់
កាំរ�ង់ម្រា�កត់្តិម្រាមូ្បវឱ្យយរដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លកនុងម្ប�ល�ឋ ន ន�ង
ថាបោះត្តិើកាំរទ��ត្តិកុ់លសម្ប័�នធនងឹច�លបោះ�កនុង CSWF ថ្មីះើ
ដែដ្ឋរឬបោះទ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើកាំរទ��ត្តិម់្ប�នច�លបោះ�កនុង CSWF 
ថ្មីះើ សបំោះណៈើ ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយកុលសម្ប័�នធយ៉ាា ងបោះ�ចណាស�់ង់រដ្ឋឋ
សម្រាមា�ក់ាំរចណំាយុបោះលើកាំរម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន លក់ើឡាបោះ�
កាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ។ 

អ្ននុ់ញ្ញាញ ត់ឱ្យយម្ងាន់រ ូតូែ�ត់ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ ហៅ�គមក្រឹ�ប�ុ់កឡាក ់តែ�ីងកឡីាហៅ�ហៅ�ទីូឹ
 កដ្ឋកុី�សូមពន័់។ិ ការផ្លូហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិវិិហិៅ�ធិន់កមមរដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ ន់ងិើ�ប។់

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ
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ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ អ្ននុ់ញ្ញាញ ត់ឱ្យយម្ងាន់រ ូតូែ�ត់ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ ហៅ�គមក្រឹ�ប�ុ់កឡាក ់តែ�ីងកឡីាហៅ�ហៅ�ទីូកឹ
 ដ្ឋកុី�សូមពន័់។ិ ការផ្លូហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិវិិហិៅ�ធិន់កមមរដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ ន់ងិើ្26

តត្រមូវិឱ្យយ�ន្លឹការពេត្របុ�ត្រ�សជ់ាកល់ាកថ់្ងៃន្លឹត្រ�កច់្ឆិណូំួល 
CSWF ។ សបំោះណៈើ  26 ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយម្រា�កច់ណំៈ� ល CSWF ម្រាតូ្តិវ
�នចាំត្តិទុ់កថាជាចណំៈ� លពនធរ�សរ់ដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ណៈនាចនួំន
អ្ន�ប�រមាព្រៃនកាំរចណំាយុបោះលើសាលា K–12 ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុ
សហ្វ័�ម្បនជ៍ាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ បោះនះមានន�យុថាម្រា�ក ់CSWF នងឹ
ម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើជាដ្ឋ�ំ�ងបោះដ្ឋើម្បប ើើួយុ�បំោះពញកម្រាម្ប�ត្តិចណំាយុដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរ
បោះនះបោះលើកាំរអ្ន�រ់។ំ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយបោះម្រា�ើម្រា�សម់្រា�ក់
�នាា �ប់ោះទៀត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើគាមំ្រាទកាំរចណំាយុបោះលើកាំរម្រា��ម់្រា�ងរដ្ឋឋ។ លុយុ
ដែដ្ឋលបោះ�បោះសសសលន់ងឹម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើជា�ើវធិិើ៖ (1) 15 ភា�រយុ
សម្រាមា�ក់ាំរបោះញៀនដែលបង ន�ងកម្បះវធិិើសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងើនួំយុ 
(2) 15 ភា�រយុសម្រាមា�ក់ាំរភាន លក់ើឡា ន�ងព្រៃថ្មីែអ្ននុវត្តិកិាំរ
បោះលងដែលបង ន�ង (3) 70 ភា� រយុដ្ឋលម់្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�រ�សរ់ដ្ឋឋ។ 

អ្ននុ្លឹញ្ញាញ តឱ្យយពេលងខែលីងសុ�សងបុខែនិ្លឹម
ពេ�កាសុ�ណូួកុលសម័និ័្លឹ។ សបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 ផ្ទាែ ស�់ិ� រធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយបោះលងរ ូ�
ដែ�ត្តិ ន�ងបោះហ្វ័គម្បជាមួ្បយុម្រាគា��ុ់កឡាក់
បោះ�កាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ។ មុ្បនបោះពលផ្តលិ់
បោះហ្វ័គម្ប�ងំបោះនះ កាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងកុលសម្ប័�នធ
ជាមួ្បយុរដ្ឋឋនងឹម្រាតូ្តិវកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រ បោះដ្ឋើម្បប ើ
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយពួកបោះ�បោះធ័ិើដ្ឋ� បោះចនះ។ 

បុខែនិ្លឹមវិ�ិ�សាត្រសីការអ្ននុ្លឹវិតីច្ឆិ�បុ�់ះ�។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 �ដែនថម្បវធិិើថ្មីះើមួ្បយុ 
បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិចិ��ដ់ែលបងសុើសងរ�សរ់ដ្ឋឋ
មួ្បយុចនួំន ដ្ឋ�ចជាច���់ម្បឃាត្តិម់្រា�បោះ�ទ
បោះហ្វ័គម្បបោះ�ៀមួ្បយុចនួំន។ ជាព�បោះសស វា
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយម្បនុសស ឬអ្នងគភាពដែដ្ឋលបោះើឿ
ថា នរណាមាន កក់ពុំង��ំនច���់ងំបោះនះ 
បោះដ្ឋើម្បប ើ�ក�់កយ�ណៈដឹ ងរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ បោះ�កនុង
តុ្តិលាកាំរកាំត្តិក់ិើរ�សរ់ដ្ឋឋ។ �ណឹិៈងបោះនះ
អាច�ម្ប�រឲ្យយមានកាំរព�ន�យុរហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់
$10,000 កនុងមួ្បយុកាំរ��ំន។ វា
កអ៏ាចបោះសនើសុឱំ្យយតុ្តិលាកាំរ�ញ្ចូឈ�អ់ាក�ប
ក�រយិ៉ាផ្តងដែដ្ឋរ។ �ណឹិៈងរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ
�ងំបោះនះនងឹម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិលុះម្រាតាដែត្តិ
�ុ�គល ឬអ្នងគភាពដែដ្ឋល�ក�់កយ�ណឹិៈង
ដ្ឋ�ំ�ងបោះសនើសុឱំ្យយ DOJ បោះធ័ិើសកម្បះភាព 
បោះហ្វ័ើយុ�ងំ (1) DOJ ម្ប�ន�ិងឹបោះ�
តុ្តិលាកាំរកនុងរយុៈបោះពល 90 ព្រៃថ្មីៃ ឬ  
(2) តុ្តិលាកាំរ�ដ្ឋ�បោះសធិសណំុំៈបោះរឿងដែដ្ឋល
�ិងឹបោះ�យុ DOJ ន�ងម្ប�ន�ម្បឃាត្តិ ់វា
ម្បកពើកាំរ�ិងឹសារជាថ្មីះើ។ កាំរព�ន�យុដែដ្ឋល
ម្រា�ម្ប�ល�ននងឹច�លបោះ�កនុង CSWF 
សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងដែដ្ឋល�ន�ក់
ខាងបោះលើ។ 

ឥ�ិពិ័លនៃន�រទេ្ទព័ើព័និ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 នងឹ�ាះ�លដ់្ឋលម់្រា�កច់ណំៈ� ល ន�ង
កាំរចណំាយុរ�សរ់�ឋ ���លរដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ ន។ បោះ�ះ
យ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ ទហំ្វ័ពំ�ត្តិម្រា�កដ្ឋព្រៃនឥទធ�ពល�ងំបោះនះ�មឺ្ប�ន
ច�សល់ាស ់បោះហ្វ័ើយុអាម្រាស�យុបោះលើរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋលសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�
បោះនះម្រាតូ្តិវ�ន�កម្រាសាយុ ន�ងអ្ននុវត្តិ។ិ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ វាម្ប�នច�ស់
បោះទថាបោះត្តិើកាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងរដ្ឋឋកុលសម្ប័�នធម្រាតូ្តិវ�នផ្ទាែ ស�់ិ� រ បោះដ្ឋើម្បប ើ
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរភាន ល ់កើឡានងឹត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានកាំរ�ង់ម្រា�ក់
�ដែនថម្បដ្ឋលរ់�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ ន។ ផ្តល�ាះ�លស់ារបោះពើពនធក៏
អាម្រាស�យុបោះ�បោះលើចនួំនម្បនុសស ដែដ្ឋលបោះម្រាើើសបោះរ ើសបោះធ័ិើកាំរភាន ល់
កើឡា ន�ងថាបោះត្តិើវធិិើសាម្រាសអិ្ននុវត្តិចិ��សុ់ើវលិថ្មីះើម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស់
ញកឹញ៉ា��់ាុណាណ ។ 

រូបភាព 1

ទតីាងំៃនទលីាន្របណាងំ នងិកាសុណូីកុលសម�ន័�
អាចផ�លក់ារភា� លក់ឡីា�ន
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សម្រាមា�អ់្នត្តិថ�ទបោះពញបោះលញព្រៃនសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26, ស�ម្បបោះម្បើលទពំ�រ 77។ កាំរវភិា� | 19

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

�ន្លឹបុពេងើ�ន្លឹត្រ�កច់្ឆិណូំួលរដឋ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 នងឹ
�បោះងកើនម្រា�កច់ណំៈ� លរដ្ឋឋពើកាំរ�ង់ម្រា�កភ់ាន លក់ើឡាម្រា�ណាងំ 
ន�ងកុលសម្ប័�នធ ម្រាពម្ប�ងំកាំរព�ន�យុរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ។ ទហំ្វ័ពំ្រៃនកាំរ
បោះកើនបោះ�ើងបោះនះម្ប�នម្រា�កដ្ឋម្រា�ជាបោះទ �ាុ ដែនិអាច�នដ្ឋលរ់ា�់
ស��លានដុ្ឋលាែ រកនុងមួ្បយុ�ន ។ំ មួ្បយុចនួំនព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លបោះនះ
នងឹមានលកខណៈៈថ្មីះើ។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ រដ្ឋឋ�ចុុ �បននម្ប�នទទួល�ន
ចដំែណៈកព្រៃនកាំរភាន លក់ើឡាខុសច��ដ់ែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះនាះបោះទ។ បោះនះ
មានន�យុថារដ្ឋឋនងឹទទួល�នម្រា�កច់ណំៈ� លថ្មីះើ បោះ�បោះពលដែដ្ឋល
ម្បនុសសបោះធ័ិើកាំរភាន លក់ើឡាបោះ�យុម្រាស�ច�� ់ជាជាងខុសច��។់ 
បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ ម្រា�កច់ណំៈ� លមួ្បយុចនួំនបោះនះនងឹម្ប�នថ្មីះើ
បោះទ។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ �ចុុ �បននរដ្ឋឋទទួល�នម្រា�កច់ណំៈ� ល បោះ�បោះពល
ដែដ្ឋលម្បនុសសចណំាយុម្រា�កប់ោះលើរ�សមួ់្បយុចនួំន ដ្ឋ�ចជាបោះហ្វ័គម្បបោះ�ន ត្តិ 
ឬកាំរបោះដ្ឋើរទ�ញទនំ�ញ។ បោះនះមានន�យុថារដ្ឋឋអាចនងឹម្ប�នទទួល�ន
ម្រា�កច់ណំៈ� លថ្មីះើបោះទ បោះ�បោះពលដែដ្ឋលម្បនុសសចណំាយុត្តិ�ចបោះលើរ�ស់
�ងំបោះនាះ ដ្ឋ� បោះចនះពួកបោះ�អាចបោះធ័ិើកាំរភាន លក់ើឡា�ន។ 

ម្រា�កច់ណំៈ� លបោះកើនបោះ�ើងមួ្បយុចនួំននងឹច�លបោះ�កនុង CSWF។ 
វានងឹនាឱំ្យយមានកាំរចណំាយុអ្ន�ប�រមាខ័សប់ោះលើសាលាបោះរៀន 
K–12 ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុសហ្វ័�ម្បនជ៍ាងកាំរ�ម្ប�រ។ 
ម្រា�ដែហ្វ័ល 40 ភា�រយុព្រៃនម្រា�ក ់CSWF ទនំងជានងឹម្រាតូ្តិវ�ន 
បោះម្រា�ើ បោះដ្ឋើម្បប ើ�បំោះពញចនួំនចណំាយុអ្ន�ប�រមាខ័សជ់ាងបោះនះ។  
60 ភា�រយុ ដែដ្ឋលបោះ�សលន់ងឹម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើសម្រាមា�ក់ាំរភាន ល់
កើឡា ន�ងកាំរចណំាយុ�កទ់ងនងឹកាំរបោះលងដែលបងសុើសង 
កដ៏្ឋ�ចជាអាទ�ភាពព្រៃនកាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 

ឥទិី��លពេល�ត្រ�កច់្ឆិណូំួលរបុសរ់�ឋ ភ្ជិ��លមូល�ឋ ន្លឹ។ សបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 អាច�ាះ�លដ់្ឋលម់្រា�កច់ណំៈ� លរ�សរ់រ�ឋ ���ល
ម្ប�ល�ឋ ន។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ �ណាណ គារអាចរកចណំៈ� ល�នត្តិ�ច 
ម្រា�ស�នបោះ�ើពួកបោះ�ម្រាតូ្តិវ�ន�ាះ�លអ់្នវើិមូាន បោះ�យុវធិិើសាម្រាសអិ្ននុវត្តិិ
ច��សុ់ើវលិថ្មីះើ។ បោះនះអាចកាំត្តិ�់នថយុពនធ ន�ងព្រៃថ្មីែបោះសវាដែដ្ឋលពួកបោះ�
�ង់បោះ�ទើម្រាកងុដែដ្ឋលពួកបោះ�សថ�ត្តិបោះ�។ ឥទធ�ពលបោះលើរ�ឋ ���លកនុង
ត្តិ�ំនភ់ា�បោះម្រាចើនទនំងជាម្ប�នធិបំោះទ។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ វា
អាចមានផ្តល�ាះ�លធ់ិជំាងបោះនះបោះ�បោះលើរ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ ន
មួ្បយុចនួំន ដែដ្ឋល�នទទួលចដំែណៈកដ្ឋធ៏ិពំ្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លរ�ស់
ពួកបោះ�ពើ�នា�ប់ោះ�ៀរ។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ ទើម្រាកងុមួ្បយុ �ា នម់្រា�មាណៈថា
កាំរទ��ត្តិក់ាំត្តិ�មឺ្រា�ដែហ្វ័ល 70 ភា�រយុ ព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លម្ប�លន�ធិ�
ទ� បោះ�រ�សវ់ា។ កនុងបោះពលជាមួ្បយុគាន បោះនះ កាំរ�ម្រាងមួ្បរដ្ឋឋកុលសម្ប័�នធ
�នផ្ទាែ ស�់ិ� របោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរភាន លក់ើឡាអាច�ម្ប�រកាំរ
ទ��ត្តិកុ់លសម្ប័�នធ�ដែនថម្បដ្ឋលរ់�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ ន។ 

�ន្លឹបុពេងើ�ន្លឹថ្ងៃ�ឹច្ឆិ�ំយៈបុទីបុញ្ជីញតី�រដឋ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 
នងឹ�បោះងកើត្តិកាំរង្គារ�ដែនថម្បបោះទៀត្តិសម្រាមា�ទ់ើភាន កង់្គាររដ្ឋឋ (ដ្ឋ�ចជា 
DOJ) បោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន លក់ើឡា។ ចនួំនកាំរង្គារនងឹពឹងដែផ្តអក
ភា�បោះម្រាចើនបោះ�បោះលើរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋលកាំរភាន លក់ើឡាម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ង 
ដ្ឋ�ចជាកាំរភាន លម់្រា�បោះ�ទណាដែដ្ឋលម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ។ កាំរ
ចណំាយុសរ�ុសម្រាមា�ក់ាំរង្គារ�ដែនថម្បបោះនះអាច�នដ្ឋល់
�កក់ណិាលរា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រកនុងមួ្បយុ�ន ។ំ កាំរចណំាយុ
�ងំបោះនះខែះ ឬ�ងំអ្នសន់ងឹម្រាតូ្តិវ�នទ��ត្តិប់ោះ�យុម្រា�កច់ណំៈ� ល 
CSWF ន�ងកាំរទ��ត្តិកុ់លសម្ប័�នធដ្ឋលរ់ដ្ឋឋដែដ្ឋលម្ប�នច�លបោះ�កនុង 
CSWF។ 

អ្ននុ់ញ្ញាញ ត់ឱ្យយម្ងាន់រ ូតូែ�ត់ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ ហៅ�គមក្រឹ�ប�ុ់កឡាក ់តែ�ីងកឡីាហៅ�ហៅ�ទីូកឹ
 ដ្ឋកុី�សូមពន័់។ិ ការផ្លូហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិវិិហិៅ�ធិន់កមមរដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ ន់ងិើ្

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ
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�ន្លឹបុពេងើ�ន្លឹថ្ងៃ�ឹច្ឆិ�ំយៈអ្ននុ្លឹវិតីន្លឹច៍្ឆិ�បុរ់ដឋ។ វធិិើសាម្រាសអិ្ននុវត្តិនិ៍
ច��សុ់ើវលិថ្មីះើនងឹ�បោះងកើត្តិកាំរង្គារ�ដែនថម្បបោះទៀត្តិសម្រាមា� ់DOJ ន�ង
តុ្តិលាកាំររដ្ឋឋ។ DOJ នងឹម្រាតូ្តិវព�ន�ត្តិយបោះ�ើងវញិ ន�ងបោះ�ែើយុត្តិ�បោះ�នងឹ
កាំរអ្នះអាង ដែដ្ឋលថាច��ដ់ែលបងកពុំងម្រាតូ្តិវ�នខ�ច។ តុ្តិលាកាំរ
រដ្ឋឋកន៏ងឹម្រាតូ្តិវដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�ណឹិៈងរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ណាមួ្បយុដែដ្ឋល
�ន�ិងឹ។ កាំរចណំាយុបោះលើកាំរអ្ននុវត្តិរិដ្ឋឋសរ�ុនងឹពឹងដែផ្តអក 
យ៉ាា ងធិបំោះ�បោះលើថាបោះត្តិើញកឹញ៉ា��់ាុណាណ  វធិិើសាម្រាសអិ្ននុវត្តិចិ��់
សុើវលិថ្មីះើម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស។់ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ ការ
ច្ឆិ�ំយៈពេក�ន្លឹពេឡ�ងទ្វាងំពេន្លឹះ ទីនំ្លឹងជាម�ន្លឹពេល�ស��តថ្ងៃមឹទ្វាបុ
រាបុល់ាន្លឹដុលឹារជាពេរៀងរាល�់ោ ពំេទី។ ចនួំនទកឹម្រា�កប់ោះនះ�តឺ្តិ�ច
ជាងមួ្បយុកនែះព្រៃន 1 ភា�រយុព្រៃនថ្មីវកិាំម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�សរ�ុរ�ស់
រដ្ឋឋ។ ព្រៃថ្មីែចណំាយុ�ងំបោះនះខែះ�ងំបោះនះនងឹម្រាតូ្តិវ�នទ��ត្តិប់ោះ�យុ
ម្រា�កច់ណំៈ� ល CSWF។ 

ឥទិី��លថ្ងៃន្លឹសារពេ���និ្លឹពេ�េងពេទីៀត។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 
អាច�ណិាលឱ្យយមានឥទធ�ពលព្រៃនសារបោះពើពនធបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះលើ
រ�ឋ ���លរដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ ន។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ ម្រា�កច់ណំៈ� លរដ្ឋឋ ន�ង
ម្ប�ល�ឋ នអាចបោះកើនបោះ�ើងពើម្បនុសសដែដ្ឋលម្បកពើបោះម្រា�រដ្ឋឋបោះដ្ឋើម្បប ើភាន ល់
កើឡា ន�ងកាំរចណំាយុបោះម្រាចើនជាងពួកបោះ�នងឹចណំាយុបោះលើបោះរឿង
បោះផ្តសងបោះ�បោះទៀត្តិ។ បោះលើសពើបោះនះ រ�ឋ ���លរដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ នអាច
មានកាំរចណំាយុបោះកើនបោះ�ើង។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ ម្បនុសសកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន
បោះ�បោះលងទើលានម្រា�ណាងំ ឬកាំសុើណៈ� អាច�បោះងកើនកាំរចណំាយុ
បោះលើកាំរអ្ននុវត្តិចិ��រ់�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ ន។ ឥទធ�ពលសុទធព្រៃនផ្តល
�ាះ�លខ់ាងបោះលើបោះ�បោះលើរ�ឋ ���លរដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ ន�មឺ្ប�ន�ន់
ដ្ឋងឹបោះ�បោះ�ើយុបោះទ។  

ចំ�លទេ្ទមើល https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals សម្រា�ប់ប់់ញ្ញាើ នៃនគ្គុ��ក៍មមការ ថ្លែដិលប់ទេ្ទងើើត៌
ទេ្ទឡូើងជាចំមីងទេ្ទដិើមី ើគាំមំ្រា� ឬ�ទំាំសវ់ធិានការទេ្ទនះ។

ចំ�លទេ្ទមើល https://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors.html ទេ្ទដិើមី ើចំ�លទេ្ទ�កានអ់្ននក៍ចំ�លរមួ

ចំថំ្លែ�ក៍ 10 �ក៍រ់ប់សគ់្គុ��ក៍�ម ធកិារទេ្ទនះ។ 
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20 | ទ�ីើករណ៍ៈ ទូ�ីកីរណ៍៍តែដ្ឋ��ន់ហៅ�ះពុ្ទមពហៅ�ហៅ�ទីូពំ្ទរ័ហៅន់ះគិជឺាទូសូសន់ៈរបសូអ់្ននកន់ពិ្ទន់ ិហៅ�យីមនិ់ក្រឹត់វូិ�ន់ព្ទនិ់តិ់យរកភាព្ទក្រឹត់មឹក្រឹត់វូិ ហៅ�យភាន កង់ារផ្លូៃូ វិការណ្ដាម�យហៅទូ។ 

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ អ្ននុ់ញ្ញាញ ត់ឱ្យយម្ងាន់រ ូតូែ�ត់ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ ហៅ�គមក្រឹ�ប�ុ់កឡាក ់តែ�ីងកឡីាហៅ�ហៅ�ទីូកឹ
 ដ្ឋកុី�សូមពន័់។ិ ការផ្លូហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិវិិហិៅ�ធិន់កមមរដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ ន់ងិើ្26

★	 �ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ26	 ★

★	 ការទេ្ទ�ូើយប់ដិទិេ្ទសធទេ្ទលើ�ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ26	 ★

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ៖ កាំរភាន លក់ើឡាម្រាស�ច�� ់ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 �ជឺាកាំរពម្រាងើកដ្ឋធ៏ិពំ្រៃនដែលបងសុើសងបោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋល
ឧ�ត្តិថម្បភបោះ�យុកាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធអ្ននកមានចនួំន 5 ដែដ្ឋលមានបោះគាលបោះ�ពម្រាងើកភាពផិ្ទាច់
មុ្បខរ�សពួ់កបោះ�បោះលើដែលបងសុើសង�ងំអ្នស ់ន�ងបោះធ័ិើឱ្យយកាំរភាន លក់ើឡាម្រាស�ច��ប់ោះលើបោះហ្វ័គម្ប
បោះ�ម្ប�វទិ�ល�យុ ន�ងអាើើព។
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 នងឹនាបំោះ�រកកាំរបោះលងដែលបងសុើសង ន�ងកាំរបោះញៀនម្ប�នម្រា��អ់ាយុុ
កាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ៖ ពម្រាងើកកាំរបោះលងដែលបងសុើសងដែដ្ឋលម្ប�ន�នកណំៈត្តិ ់អ្ននកឧ�ត្តិថម្បភ
រ�ស ់សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 អ្នះអាងថាវានងឹនាឱំ្យយមាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�កាំនដ់ែត្តិម្រា�បោះសើរបោះ�ើងព្រៃន
ដែលបង �ាុ ដែនិពួកបោះ�ម្ប�នសថ�ត្តិបោះ�បោះម្រាកាំម្បច��រ់ដ្ឋឋភា�បោះម្រាចើនតាងំពើដ្ឋ�ំ�ងបោះ�ើយុ។
កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បដ្ឋ�ចគាន មួ្បយុចនួំនបោះនះ ដែថ្មីម្ប�ងំ�ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នបោះគារពតាម្បច��រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  រមួ្ប�ងំ៖
•  ច���ុ់ណៈភាព�រសិាថ នរ�សប់ោះយុើង •  ច��ម់្រា��ងំកាំរបោះរ ើសបោះអ្នើង ន�ង
កាំរបោះ�ៀត្តិបោះ�ៀនផ្តែ� វបោះ�ទរ�សប់ោះយុើង •  ច��ម់្រា�កឈ់នួលអ្ន�ប�រមារ�សប់ោះយុើង
អ្ននកខែះ�ម្ប�ុ�គល�កម្ប�នបោះអាយុច�លសហ្វ័ើើព បោះហ្វ័ើយុខែះបោះទៀត្តិអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយបោះកះងអាយុុ
ដ្ឋ�ម់្រា��ំើ�ន បំោះលងដែលបងសុើសង! 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ៖ �ផំ្ទាែ ញកាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង  
អ្ននកឧ�ត្តិថម្បភរ�ស ់សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 រក�នម្រា�កច់បំោះណៈញដ្ឋធ៏ិដំែដ្ឋលបោះ�បោះ�ើកចហំ្វ័
កនុងអ្ន�ុំងបោះពល COVID ខណៈៈដែដ្ឋលកាំរម្រា�កួត្តិកែ�ឹកាំត្តិរ�សពួ់កបោះ�ម្រាតូ្តិវ��ទ។ ឥ�� វបោះនះ 

ពួកបោះ�ចង់�កក់ែ�ឹកាំត្តិដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណ ន�ងម្រា��ម់្រា�ង បោះចញពើអាើើវកម្បះ បោះ�យុផ្តលិ់
ឱ្យយបោះម្បធាវ ើកាំរើនុំើំម្រាម្បះឯកើនន� វអ្នណំាចអ្ននុវត្តិចិ�� ់ដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ 
បោះដ្ឋើម្បប ើកចំាំត្តិក់ែ�ឹកាំត្តិជាមួ្បយុនងឹ�ណឹិៈងម្ប�នសម្បរម្បយ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 �ាះ�លដ់្ឋលស់ហ្វ័�ម្បនប៍ោះផ្តសងបោះទៀត្តិព្រៃនពណ៌ៈ ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកឧ�ត្តិថម្បភ 
រ�សស់បំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 អាច�កក់ាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើងកែ�ឹកាំត្តិរ�សពួ់កបោះ�បោះចញពើ
អាើើវកម្បះ រដ្ឋឋនងឹ�ត្តិ�់ង់កាំរង្គារចនួំន 32,000 ន�ងម្រា�កច់ណំៈ� លម្រា�ចាំ�ំន ចំនួំន 
$500 លាន កនុងម្ប�ល�ឋ នដែដ្ឋលផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋល�់ា�លើស អ្ន�គើ��យុ កាំរដែថ្មី�សុំខភាព 
ន�ងកម្បះវធិិើបោះម្រាកាំយុសាលា - បោះ�យុម្ប�នសមាមាម្រាត្តិបោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បនើ៍នជាត្តិ�ដែសបកបោះ�ះ ។ 
អាម្រាកកជ់ាងបោះនះបោះ�បោះទៀត្តិសហ្វ័�ម្បនប៍ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  នងឹ�ត្តិ�់ង់ម្រា�កឈ់នួលចនួំន 
$1.6 �នល់ាន។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ព�ត្តិជាអាម្រាកកណ់ាស ់កុលសម្ប័�នធឥណាឌ នភា�បោះម្រាចើនព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  កម៏្ប�នគាមំ្រាទវាដែដ្ឋរ។ 
ដែសង័យុល�់ដែនថម្បបោះ� VoteNoOnProp26.org។
Floyd Meshad, ម្រា�ធាន
ម្ប�លន�ធិ�អ្នត្តិើត្តិយុុទធើនជាត្តិ� 
George Mozingo, ម្រា�ធាន
សម្ប័�នធអ្ននកគា�ំរម្បនុសសចាំសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   
Shavon Moore-Cage, សមាើ�ក
សហ្វ័ព�នធរដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ, បោះខានធិើ ន�ងើពំ�កម្រា��ម់្រា�ង 36 ម្ប�ល�ឋ នន�បោះយ៉ាើ�ត្តិម្រាកងុ 

កុលសម្ប័�នធឥណាឌ ន រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ស�ទធ �សុើវលិ អាើើវកម្បះ អ្ននកដ្ឋកឹនាសុំវត្តិថ�ភាព
សាធារណៈៈ ើរំញុ៖ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 អ្នសរ់យុៈបោះពលជាងពើរ
ទសសវត្តិសម្បកបោះហ្វ័ើយុ អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �នឈរជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធឥណាឌ
ន បោះ�យុផ្តលិឱ់្យយពួកបោះ�ន� វស�ទធ � កនុងកាំរដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរដែលបងដែដ្ឋលមានកាំរម្រា��ម់្រា�ងខ័សប់ោះ�
បោះលើទកឹដ្ឋើកុលសម្ប័�នធ។ បោះហ្វ័គម្បឥណាឌ ន�នើួយុបោះលើកកុលសម្ប័�នធបោះចញពើភាពម្រាកើម្រាក បោះ�យុ
�បោះងកើត្តិកាំរង្គារ ន�ងផ្តលិម់្រា�កច់ណំៈ� លសម្រាមា�ប់ោះសវាកម្បះកុលសម្ប័�នធសខំាន់ៗ  រមួ្ប�ងំ
កាំរអ្ន�រ់ ំកាំរដែថ្មី�សុំខភាព លបំោះ��ឋ ន សុវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈ កាំរអ្ន��រកសវ�បធិម្ប ៌ន�ង
បោះម្រាចើនបោះទៀត្តិ។
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 នងឹ�និបោះករដ្ឋដំែណៈលបោះនះបោះ�យុអ្ននុញ្ញាញ ត្តិកាំរភាន លក់ើឡា បោះ�យុផ្ទាា ល ់ 
បោះ�កាំសុើណៈ� ឥណាឌ នដែដ្ឋលមានកាំរម្រា��ម់្រា�ងខ័សស់ម្រាមា�ម់្បនុសសបោះពញវ �យុដែដ្ឋលមាន
អាយុុចាំ�ព់ើ 21 �ន បំោះ�ើងបោះ� ន�ងអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកាំសុើណៈ� ឥណាឌ នផ្តលិប់ោះហ្វ័គម្ប�ដែនថម្បដ្ឋ�ចជា 
រ ូ�ដែ�ត្តិ ន�ងម្រាគា��ុ់កឡាកជ់ាបោះដ្ឋើម្ប។
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 បោះលើកកពំសក់ាំរពឹងដែផ្តអកបោះលើខែួ នឯងរ�សឥ់ណាឌ នសម្ប័�នធ
ទ�លទំ�លាយុព្រៃនកុលសម្ប័�នធឥណាឌ  រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  គាមំ្រាទ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ពើបោះម្រា�ះវា
នងឹបោះលើកកម្បស័ក់ាំរពឹងដែផ្តអកបោះលើខែួ នឯងសម្រាមា�កុ់លសម្ប័�នធ�ងំអ្នស ់រមួ្ប�ងំកុលសម្ប័�នធ
ត្តិ�ចៗ ន�ងកុលសម្ប័�នធដែដ្ឋលម្ប�នដែម្បនជាបោះហ្វ័គម្ប។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 នងឹ�បោះងកើនម្ប�លន�ធិ�
សម្រាមា�ក់�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងដែចករដំែលកម្រា�កច់ណំៈ� លដែដ្ឋលផ្តលិរ់ា�ស់��លានជាបោះរៀងរាល�់ន ំ
ដ្ឋលកុ់លសម្ប័�នធឥណាឌ នដែដ្ឋលត្តិ�ចជាង ន�ងម្រាកើម្រាកជាងបោះ�រដ្ឋឋរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
“ខាុ �ំនបោះ�ើញបោះ�យុផ្ទាា លព់្រៃដ្ឋ ពើផ្តល�ាះ�ល�់ដំែរ�រំលួដែដ្ឋលកាំរដែចករដំែលកម្រា�កច់ណំៈ� ល
បោះហ្វ័គម្បរ�សឥ់ណាឌ នមានម្បកបោះលើម្រា�ជាើនរ�សប់ោះយុើង បោះ�យុើួយុកុលសម្ប័�នធត្តិ�ចរ�ស់
បោះយុើងចណំាយុសម្រាមា�ស់ាលាបោះរៀន �ែើន�កសុខភាព ន�ងបោះសវាបោះ�ែើង។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 
26 នងឹ�និបោះលើកកុលសម្ប័�នធដ្ឋ�ចជាពួកបោះយុើងបោះចញពើភាពម្រាកើម្រាក បោះហ្វ័ើយុអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយបោះយុើង
កាំែ យុជា ភាពពឹងដែផ្តអកបោះលើខែួ នឯង” កាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន។—Thomas Tortez, ម្រា�ធាន
កុលសម្ប័�នធ, ើនជាត្តិ�ឥណាឌ ន Torres Martinez Desert Cahuilla
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 �ជឺាវធិិើសាម្រាសដិែដ្ឋលមានទនួំលខុសម្រាតូ្តិវ�ផុំ្តត្តិកនុងកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិសំ
បោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ�
កាំរភាន លក់ើឡា។ 26 នងឹបោះធ័ិើឱ្យយកាំរភាន លក់ើឡាម្រាស�ច��ក់នុងលកខណៈៈម្រា��ម់្រា�ងបោះ�
កាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ ដែដ្ឋលមាន កាំរម្រា��ម់្រា�ងខ័ស ់ន�ងកដែនែងម្រា�ណាងំបោះសះដែដ្ឋល
មានអាជាា ��ណៈណ។ ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយភាន លក់ើឡា បោះ�យុផ្ទាា ល ់ផ្តលិន់� វកាំរកាំរ�រកាំរបោះផ្តាៀងផ្ទាា ត្តិ់
អាយុុដ្ឋរ៏ងឹមា�ំផុំ្តត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រកាំរបោះលងដែលបងម្ប�ន�នម់្រា��អ់ាយុុ ន�ងកាំរកាំរ�រ
ម្រា��ងំនងឹកាំរបោះលងដែលបងដែដ្ឋលមាន�ញី្ញា។ ម្ប�ាងវញិបោះទៀត្តិ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 នងឹ
បោះធ័ិើឱ្យយដែលបងសុើសងកើឡា អ្ននឡាញ ន�ងទ� រសពាចល�ត្តិ ម្រាស�ច��ប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  បោះ�យុ�ដែងរ័បោះសាើរដែត្តិម្រា��ទ់� រសពាព្រៃដ្ឋ បោះថ្មីបោះ�ែត្តិ ន�ងកុពំយ� ទ�រយួុរព្រៃដ្ឋ បោះ�ជាឧ�ករណ៍ៈ
បោះលងដែលបង ដែដ្ឋល�បោះងកើន�ន���យុព្រៃនកាំរបោះលងដែលបងម្ប�ន�នម់្រា��អ់ាយុុ ន�ងមាន
�ញី្ញា។ បោះយុើងបោះសនើបោះ�យុបោះគារពឱ្យយអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ន�ង 
ើ�ំសប់ោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27។

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26. អ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន�៍ងំអ្នសព់្រៃន CALIFONIA 
កាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធរ�ស ់រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ជាបោះរៀងរាល�់ន �ំបោះងកើត្តិ�ន $26.9 �ន់
លានសម្រាមា�ប់ោះសដ្ឋឋក�ចរុដ្ឋឋ គាមំ្រាទកាំរង្គារជាង 150,000 ម្រា�កឈ់នួល $12.4 �ន់
លានន�ងរមួ្បចដំែណៈកើ�ត្តិ $1.7 �នល់ានកនុងម្រា�កច់ណំៈ� លដ្ឋលរ់�ឋ ���លរដ្ឋឋ ន�ង
ម្ប�ល�ឋ ន។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 នងឹ�បោះងកើត្តិកាំរង្គារ ន�ងឱ្យកាំសបោះសដ្ឋឋក�ចកុាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន
សម្រាមា�កុ់លសម្ប័�នធឥណាឌ ន ន�ងម្រា�ជាើនបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ងំអ្នស។់
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 គាមំ្រាទសាលាបោះរៀនសាធារណៈៈ ន�ងអាទ�ភាពរ�សរ់ដ្ឋឋ
បោះ�យុបោះយ៉ាងតាម្បអ្ននកវភិា�នើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ� ដែដ្ឋលគាះ ន�កសព�នធ, សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 នងឹ
រកម្រា�ក�់នរា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រជាបោះរៀងរាល�់ន សំម្រាមា�ប់ោះសវាកម្បះសខំាន់ៗ ដ្ឋ�ចជា 
សាលាបោះរៀន សាធារណៈៈ កម្បះវធិិើគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ងសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិកាំរកាំរ�របោះ�ែើង
បោះ�ះព្រៃម្រាព បោះសវាកម្បះសម្រាមា�ម់្បនុសសចាំស ់ន�ងអាទ�ភាពបោះផ្តសងបោះទៀត្តិរ�សរ់ដ្ឋឋ។
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 មាន�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិចិ��ដ់ែលបងសុើសងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
ន�ងទ�ស់ាក ត្តិស់កម្បះភាពឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះ
ច�� ់រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ម្បម្រា�ម្បដែលបងបោះ�ៀរតាម្បធិនាគារ ដ្ឋ�ចជាបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលរកបោះ�ើញ
បោះ�កនុងកាំសុើណៈ�  ណាវា�ូ ។ បោះ�ះ�ើជាយ៉ាា ងបោះនះកិើ កាំសុើណៈ� កាំត្តិ�នា�មួ់្បយុចនួំន 
ន�ងធិនាគារហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រ�សពួ់កបោះ��នន�ងកពុំងដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរដែលបងបោះ�ៀដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
�ម្បឃាត្តិ�់ងំបោះនះ ដែដ្ឋលកពុំងដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរដែលបងសុើសងខុសច�� ់ន�ង��ំនច��់
រដ្ឋឋបោះ�យុឥត្តិលាកប់ោះលៀម្ប។ ដែលបងសុើសងខុសច��ន់ាបំោះ�រកកាំរលាងលុយុកខ័ក ់
កាំរដែកែង�នែ ំន�ងសកម្បះភាពឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះ។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 នងឹពម្រាងឹងកាំរអ្ននុវត្តិិ
ច��ប់ោះហ្វ័គម្បរ�សរ់ដ្ឋឋ California បោះដ្ឋើម្បប ើ�ន្ត្រីង្គាក �ដែលបងសុើសងខុសច�� ់ន�ងទ�ស់ាក ត្តិ់
សកម្បះភាពឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះបោះនះ។
�ទ/ចាំស ៎បោះលើ 26 ៖ គាមំ្រាទបោះ�យុកុលសម្ប័�នធឥណាឌ ន បោះម្បដ្ឋកឹនាសំ�ទធ �ពលរដ្ឋឋ អាើើវកម្បះ 
ន�ងសុវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈ បោះម្បធាវ ើកាំរ�រកិើ  
• សភា�ណៈ� ើកូម្បះឥណាឌ នអាបោះម្បរកិ • សមា�ម្បជាត្តិ�បោះដ្ឋើម្បប ើភាពបោះើឿនបោះលឿនព្រៃនម្រា�ជាើន
ដែដ្ឋលមានពណ៌ៈសម្បបុរ (NAACP) ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  • សមា�ម្បបោះម្បធាវ ើម្រាសកុ រដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  • Yolo សមា�ម្បម្រា�ធានអ្ន�គើ��យុបោះខានធិើ • សមា�ម្បម្បន្ត្រីនិើ�ា�លើស San Diego 
• La Raza តុ្តិម្ប�លព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  • សមា�ម្បបោះហ្វ័គម្បម្រា�ជាើនឥណាឌ នព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  • ម្ប�លន�ធិ�អ្នត្តិើត្តិយុុទធើន Gold Coast • �ទើសា សនន�សើទថាន ករ់ដ្ឋឋម្បន្ត្រីនិើព្រៃន ទើម្រាកងុ
�� សបោះអ្ននចបឺោះ�ស ន�ង រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខាងត្តិប�ង
www.YesProp26.com
Beth Glasco, អ្ននុម្រា�ធានកុលសម្ប័�នធ
ម្រាកមុ្បត្តិន្ត្រីនិើ Barona ព្រៃនបោះ�សកកម្បះឥណាឌ ន 
Tracy Stanhoff, ម្រា�ធាន
សភា�ណៈ� ើកូម្បះឥណាឌ នអាបោះម្បរកិ 
Greg Sarris, ម្រា�ធានកុលសម្ប័�នធ
សហ្វ័ព�នធឥណាឌ នព្រៃន Graton Rancheria 
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អ្ននុ់ញ្ញាញ ត់ឱ្យយម្ងាន់រ ូតូែ�ត់ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ ហៅ�គមក្រឹ�ប�ុ់កឡាក ់តែ�ីងកឡីាហៅ�ហៅ�ទីូកឹ
 ដ្ឋកុី�សូមពន័់។ិ ការផ្លូហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិវិិហិៅ�ធិន់កមមរដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ ន់ងិើ្

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

26
★	 �ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ26	 ★

★	 ការទេ្ទ�ូើយប់ដិទិេ្ទសធទេ្ទ�ទេ្ទលើ�ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ26	 ★

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរភាន លក់ើឡា បោះ�យុផ្ទាា ល ់បោះលើទកឹដ្ឋើកុលសម្ប័�នធ
អ្នសរ់យុៈបោះពលជាងពើរទសវត្តិសរម៍្បកបោះហ្វ័ើយុ អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �នម្រា��ល់
ឱ្យយកុលសម្ប័�នធអាបោះម្បរកិបោះដ្ឋើម្បកបំោះណៈើ ត្តិបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ឱ្យយដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរដែលបងដែដ្ឋល
មានសុវត្តិថ�ភាព ន�ងម្រា��ម់្រា�ងខ័សប់ោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើកុលសម្ប័�នធរ�សពួ់កបោះ�។ សបំោះណៈើ ម្រា�.
ម្បត្តិ� 26 អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកុលសម្ប័�នធឥណាឌ នផ្តលិើ់�នកាំរភាន លក់ើឡាបោះ�យុផ្ទាា ល ់រ ូ�ដែ�ត្តិ ន�ង
បោះហ្វ័គម្បម្រាគា��ុ់កឡាកប់ោះ�កាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ។ ដែផ្តនក 3 ព្រៃនសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 �ងី្គាញ
ជាព�បោះសសពើបោះចត្តិនារ�សខ់ែួ នកនុងកាំរកណំៈត្តិក់ាំរភាន លក់ើឡាដ្ឋល ់”អ្ននកដែដ្ឋលមានអាយុុ
ចាំ�ព់ើ 21 �ន បំោះ�ើងបោះ� បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រម្រា��ងំនងឹកាំរបោះលងដែលបងម្ប�នម្រា��អ់ាយុុ។”
“កាំសុើណៈ� ឥណាឌ នរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ងយ៉ាា ងរងឹមា ំន�ង�ន
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរកាំរបោះលងបោះហ្វ័គម្បម្រា�ក�បោះ�យុសុវត្តិថ�ភាព ន�ងម្រា�ក�បោះ�យុកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ
អ្នសរ់យុៈបោះពលជាងពើរទសវត្តិសរម៍្បកបោះហ្វ័ើយុ។”—Richard Schuetz, អ្នត្តិើត្តិសនងកាំរ, 
�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រា��ម់្រា�ងកាំរបោះលងដែលបងបោះ�រដ្ឋឋ California  
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 បោះលើកសាួយុកាំរពឹងបោះលើខែួ នឯងរ�សើ់នជាត្តិ�ឥណាឌ នសំ
បោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 នងឹ�បោះងកើត្តិម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្ប បោះដ្ឋើម្បប ើគាមំ្រាទកាំរអ្ន�រ់ ំលបំោះ��ឋ ន 
កាំរដែថ្មី�សុំខភាព ន�ងបោះសវាកម្បះបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បនកុ៍លសម្ប័�នធ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 កន៏ងឹផ្តលិម់្រា�កច់ណំៈ� លរា�ស់��លានជាបោះរៀងរាល�់ន  ំ
កាំរដែចករដំែលកសម្រាមា�កុ់លសម្ប័�នធដែដ្ឋលម្ប�នដែម្បនជាបោះហ្វ័គម្បត្តិ�ចៗ។
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកាំសុើណៈ� �នា�ក់ាំត្តិ កពុំងដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរយុុទធនាកាំរបោះ�ក�បោះញ្ញាេ ត្តិម្រា��ងំនងឹកុល
សម្ប័�នធឥណាឌ ន ន�ង សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកាំសុើណៈ� �នា�ក់ាំត្តិ ន�ងធិនាគារកិភាន លដ់ែលបងរ�សពួ់កបោះ�ផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋល់
កាំរវាយុម្រា��របោះលើ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ម្រាតូ្តិវ�នព�ន�យុជាម្រា�ករ់ា�ល់ានសម្រាមា�់

កាំរ��ំនច��ម់្រា��ងំកាំរលាងលុយុកខ័ក ់ន�យុត្តិករ�ភំាន ់ន�ងដែលបងសុើសង
ខុសច��។់ �ាុ ដែនិមានកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយរដ្ឋឋត្តិ�ចតួ្តិច�ផុំ្តត្តិព្រៃនកាំសុើណៈ� �នា�ក់ាំត្តិ។ តួ្តិអ្នងគ
អាម្រាកក�់ងំបោះនះកពុំងដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរយុុទធនាកាំរបោះ�កម្រា�សម់្រា��ងំនងឹសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 
បោះដ្ឋើម្បប ើបោះើៀសវាងកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ើួយុ�ញ្ចូឈ� ់ន�ងទ�ស់ាក ត្តិក់ាំរបោះលងដែលបងសុើសងខុសច��់
កាំរបោះលងដែលបងសុើសងខុសច��ជ់ាបោះរឿយុៗម្រាតូ្តិវ�នផ្ត�រភូា�ជ់ាមួ្បយុនងឹកាំរើួញដ្ឋ� រ
បោះម្រា�ឿងបោះញៀន កាំរលាងលុយុកខ័ក,់ កាំរលួចខុើម្រា�ក ់ន�ងឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះហ្វ័�ង�។ សបំោះណៈើ ម្រា�.
ម្បត្តិ� 26 �បោះងកើត្តិដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរសម្រាម្បួលជាមួ្បយុនាយុក�ឋ នយុុត្តិិ�ធិម្ប ៌បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុ�ញ្ចូឈ� ់ន�ង
ទ�ស់ាក ត្តិដ់ែលបងសុើសងខុសច��។់ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 នងឹម្ប�ន��ទអាើើវកម្បះម្រាស�ច��់
ដែត្តិមួ្បយុបោះទ។
គាមំ្រាទកាំរពឹងដែផ្តអកបោះលើខែួ នឯង ន�ងសុវត្តិថ�ភាពរ�សឥ់ណាឌ ន កាំរបោះលងបោះហ្វ័គម្បម្រា�ក�បោះ�យុ
កាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ៖ �ទ/ចាំស ់បោះលើ 26 ៖  
YESon26.com 
Maxine Littlejohn, សមាើ�កម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�កុលសម្ប័�នធ
ម្រាកមុ្ប Santa Ynez ព្រៃនើនជាត្តិ�ឥណាឌ ន Chumash 
Anthony Roberts, ម្រា�ធានកុលសម្ប័�នធ
Yocha Dehe Wintun Nation 
Olin Jones, អ្នត្តិើត្តិនាយុក
កាំរយិ៉ាល�យុក�ចកុាំរអាបោះម្បរកិើនជាត្តិ�បោះដ្ឋើម្បបោះ�នាយុក�ឋ នយុុត្តិិ�ធិម្បរ៌ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 �ជឺាកាំរពម្រាងើកន� វដែលបងសុើសងយ៉ាា ងខាែ ងំកាំែ កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ដែដ្ឋលនងឹបោះធ័ិើឱ្យយកាំរភាន លប់ោះលើកើឡាដែ��អាើើព ម្ប�វទិ�ល�យុ ន�ងអ្ននកម្ប�នដែម្បនអាើើព
ម្រាស�ច��។់ កាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធអ្ននកមានចនួំនម្រា�កំពុំងដែត្តិឧ�ត្តិថម្បភសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ�  
26 បោះដ្ឋើម្បប ើពម្រាងើកភាពផ្ទាដ ចមុ់្បខរ�សពួ់កបោះ�បោះលើកាំរបោះលងដែលបងសុើសងបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ដ្ឋ� បោះចនះពួកបោះ�រក�នរា�ស់���នលាន�ដែនថម្បបោះទៀត្តិបោះលើម្រា�កច់បំោះនញ ន�ង�និបោះលងតាម្ប
អុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិបោះ�យុគាះ នអ័្នើបោះ�កនុងពនធរដ្ឋឋបោះ�ើយុ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ៖ ដែលបងសុើសងដែដ្ឋលម្ប�ន�នម់្រា��អ់ាយុុ ន�ងកាំរបោះញៀនកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន 
បោះ�ះ�ើជាមានច��រ់ដ្ឋឋដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយវាខុសច��ស់ម្រាមា�អ់្ននកដែដ្ឋលមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន ំ
កនុងកាំរបោះលងដែលបងកប៏ោះ�យុ កអ៏្ននកឧ�ត្តិថម្បភមាន កក់នុ ងចបំោះណាម្បអ្ននកឧ�ត្តិថម្បភរ�សស់បំោះណៈើ ម្រា�.
ម្បត្តិ� 26 អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយបោះកះងអាយុុ 18 �ន បំោះលងដែលបងជាបោះទៀង�ត្តិ ់បោះហ្វ័ើយុគាះ នអ័្នើបោះ�កនុង
វធិានកាំររ�សពួ់កបោះ�រារាងំអ្ននកបោះលងដែលបងដែដ្ឋលម្ប�ន�នម់្រា��អ់ាយុុពើកាំរភាន លប់ោះលើកើឡា
ម្ប�វទិ�ល�យុ ន�ងអាើើពបោះ�កនុងកាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធបោះនាះបោះទ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ៖ ទុកឱ្យយអ្ននកបោះធ័ិើកាំរម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នកាំរ�រ
អ្ននកឧ�ត្តិថម្បភ រ�សស់បំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 �ន�ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកម្បះកររ�សពួ់កបោះ�
ច�លរមួ្បសហ្វ័ើើព ឬច�លរមួ្បកនុងកាំរចរចាំជាសម្ប�ហ្វ័ភាព បោះហ្វ័ើយុ�នអ្នះអាងថា ពួកបោះ�ម្ប�ន
ម្រាតូ្តិវ�នត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ង់ម្រា�កឈ់នួលអ្ន�ប�រមារ�សរ់ដ្ឋឋបោះនាះបោះទ ស�ម្បប ើដែត្តិកាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិឱិ្យយ
ន�បោះយ៉ាើ�ត្តិឱ្យយបោះ� Medi-Cal ជាជាង�ង់ព្រៃថ្មីែធានារូា�រ់ងសុខភាពរ�សពួ់កបោះ�។ 
អាម្រាកកជ់ាងបោះនះបោះ�បោះទៀត្តិ ពួកបោះ�មានម្រា�វត្តិិ��ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នអ្ននុវត្តិតិាម្ប 
កាំរម្រា��ងំកាំរបោះរ ើសបោះអ្នើង ន�ងច��ប់ោះ�ៀត្តិបោះ�ៀនផ្តែ� វបោះ�ទរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ កាំសុើណៈ�
កុលសម្ប័�នធមួ្បយុបោះ�ពើបោះម្រាកាំយុ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 �នសន�ថា ខែួ ននងឹលះ�ង់អ្ន��យុ
ឯកស�ទធ �អ្នធិ��បោះត្តិយុយសម្រាមា��់ណឹិៈងកាំរបោះ�ៀត្តិបោះ�ៀនផ្តែ� វបោះ�ទ ជាថ្មីន� រនងឹកាំរ�ដែនថម្បមាា សុើន
សែត្តិ�ដែនថម្បបោះទៀត្តិ។ �ាុ ដែនិបោះ�បោះពលដែដ្ឋលន�បោះយ៉ាើ�ត្តិរ�សខ់ែួ នមាន ក�់ន�ិងឹពើ�ទរបំោះលា�
ផ្តែ� វបោះ�ទ បោះ�តុ្តិលាកាំរសហ្វ័ព�នធ កាំសុើណៈ� �ន�ម្ប�រអ្ន��យុឯកស�ទធ � បោះហ្វ័ើយុ�នបោះសនើសុំ
បោះ�ម្រាកម្បឱ្យយបោះ�ះ�ង់កាំរ�ម្ប�រកាំរបោះ�ៀត្តិបោះ�ៀនផ្តែ� វបោះ�ទ។ 
“សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 26 ទុកឱ្យយកម្បះករម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នកាំរ�រពើសុវត្តិថ�ភាពកម្បះករ ម្រា�កឈ់នួល 
ន�ងបោះមាា ង កាំរបោះ�ៀត្តិបោះ�ៀន ន�ងច��ម់្រា��ងំកាំរបោះរ ើសបោះអ្នើងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ ស�ម្ប
ច�លរមួ្បជាមួ្បយុពួកបោះយុើងកនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិើ�ំសប់ោះលើ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26.”—
Shavon Moore-Cage, សមាើ�ក, សហ្វ័ព�នធរដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ, បោះខានធិើ ន�ងើពំ�កម្រា��ម់្រា�ង 
36 ម្ប�ល�ឋ នន�បោះយ៉ាើ�ត្តិម្រាកងុ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ៖ �កក់ែ�ឹកាំត្តិបោះចញពើអាើើវកម្បះ ន�ងបោះធ័ិើឱ្យយសហ្វ័�ម្បនព៍ណ៌ៈសម្បបុរ
ឈចឺាំ� ់ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ម្រាតូ្តិវ�នឧ�ត្តិថម្បភបោះ�យុកាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធកុលសម្ប័�នធភា�ខាងត្តិប�ង
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលមានម្រាទពយសម្បបត្តិិ�ចនួំន 5 ដែដ្ឋលរក�នម្រា�កច់បំោះណៈញដ្ឋធ៏ិដំែដ្ឋល
�និបោះ�ើកកនុងអ្ន�ុំងបោះពលក� វ ើដ្ឋ ខណៈៈដែដ្ឋលរដ្ឋឋ�ន�ងខំកាំរម្រា�កួត្តិកែ�ឹកាំត្តិរ�សពួ់កបោះ�ឱ្យយ

��ទ។ ឥ�� វបោះនះ កាំសុើណៈ� ដ្ឋ�ចគាន �ងំបោះនាះចង់ពម្រាងើកភាពផិ្ទាចមុ់្បខរ�សពួ់កបោះ� ន�ង�ក់
កែ�ឹបោះ�ៀរ�ងំម្រាសងុបោះ�យុកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� ររដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរ�សរ់ដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិឱ់្យយបោះម្បធាវ ើឯកើន
ន� វអ្នណំាចអ្ននុវត្តិចិ��រ់�សអ់្ន�គបោះម្បធាវ ើ បោះដ្ឋើម្បប ើកចំាំត្តិក់ែ�ឹកាំត្តិជាមួ្បយុនងឹ�ណឹិៈងម្ប�ន
សម្បរម្បយ។ 
ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកឧ�ករណ៍ៈរ�ស ់26 ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ�កក់ែ�ឹកាំត្តិបោះចញពើអាើើវកម្បះ 
សហ្វ័�ម្បនដ៍ែដ្ឋលរងបោះម្រាគាះខាែ ងំជាងបោះ�រ�សរ់ដ្ឋឋមួ្បយុចនួំននងឹ�ត្តិ�់ង់ចណំៈ� លពនធកនុង
ម្រាសកុចនួំន $500 លាន ដែដ្ឋល�ង់ព្រៃថ្មីែបោះសវាសខំាន់ៗ ដ្ឋ�ចជា �ា�លើស បោះ�ែើង កាំរដែថ្មី� ំ
សុខភាព ន�ងបោះសវាបោះម្រាកាំយុសាលាបោះរៀន។ សហ្វ័�ម្បន�៍ងំបោះនាះ នងឹ�ត្តិ�់ង់កាំរង្គារចនួំន 
32,000 កដែនែង, ម្រា�កឈ់នួល $1.6 �នល់ាន ន�ងទ�ននផ្តលបោះសដ្ឋឋក�ច ុ$5.6 �ន់
លាន។ 
“បោះយុើងគាមំ្រាទស�ទធ �រ�សអ់ាបោះម្បរកិើនជាត្តិ�បោះដ្ឋើម្បឱ្យយមានភាពម្រា��ម់្រាគានប់ោះ�យុខែួនឯង �ាុ ដែនិ
បោះយុើងម្រា��ងំនងឹសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ពើបោះម្រា�ះវានងឹ�ផំ្តែ�ច�ផំ្ទាែ ញសហ្វ័�ម្បនប៍ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ
ដែដ្ឋលមានពណ៌ៈសម្បបុរបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។”—Julian Canete, ម្រា�ធាន ន�ងជានា
យុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� សភា�ណៈ� ើកូម្បះន�យ៉ាយុភាសាបោះអ្នស�ាញបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ៖ ពម្រាងើកកាំរបោះលងដែលបងសុើសងបោះ�កដែនែងចាំកប់ោះសះម្រា�ណាងំ  
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26 ម្រាតូ្តិវ�នរចនាបោះ�ើងយ៉ាា ង�ែ ត្តិព្រៃវ បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុសបោះន្ត្រីង្គាគ ះឧស�ហ្វ័កម្បះ
ម្រា�ណាងំបោះសះ បោះ�យុពម្រាងើកកាំរភាន លក់ើឡាបោះ�កាំនទ់ើលានម្រា�ណាងំបោះសះើុវំញិរដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលផ្តលិឱ់្យយពួកបោះ�ន� វម្រា�កច់ណំៈ� លថ្មីះើរា�ល់ានបោះដ្ឋើម្បប ើើួយុសបោះន្ត្រីង្គាគ ះឧស�ហ្វ័កម្បះ
ដែដ្ឋលសាែ �ប់ោះ�យុបោះម្រា�ឿងបោះញៀន កាំររបំោះលា���ំន ន�ងសមាែ �ប់ោះសះពើមួ្បយុ�ន បំោះ�
មួ្បយុ�ន ។ំ 
ស�ម្បច�លរមួ្បជាមួ្បយុពួកបោះយុើង បោះហ្វ័ើយុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិើ�ំសប់ោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 26។ 
Madeline Bernstein, ម្រា�ធាន
សងគម្បសម្រាមា�ក់ាំរទ�ស់ាក ត្តិអ់្នបំោះពើបោះឃារបោះ�ចបំោះ�ះសត្តិ ័ទើម្រាកងុ �� សបោះអ្ននចបឺោះ�ស 
(spcaLA) 
Jay King, ម្រា�ធាន
សភា�ណៈ� ើកូម្បះដែសបកបោះ�ះ  រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
Floyd Meshad, ម្រា�ធាន
ម្ប�លន�ធិ�អ្នត្តិើត្តិយុុទធើនជាត្តិ� 
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សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ អ្នន�ញ្ញាញ ត៌ឱ្យយ�នការភាន លត់ាមអ្ន� ើនធ�ិឺត៌ នងិ�� រសព័័ទចំលត័៌ទេ្ទ�ទេ្ទម្រា�ត៌បំ់ន់
ក៍�លសមពនិ័។ ការទេ្ទផ្លូដើមម្រាប់ជាស�ិិវិទិេ្ទ�ធនក៍មមរដិឋធមមន�ញ្ញញ នងិចំ�ប់។់27

ចំ�ំងទេ្ទ�ើងនងិទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់ផ្លូូ� វការ  � ន ទេ្ទ រ ៀ ប់ ចំំ ទេ្ទ � យ អ្ន គ្គុុ ទេ្ទ ម ធា វ ី

�ើវម្រាប់វត៌ី ិ
ការភាោ លក់�ឡា។ �ចុុ �បនន ច��រ់ដ្ឋឋ�ម្បឃាត្តិក់ាំរភាន ល់
កើឡាបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ បោះ�ះយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ ច��់
រដ្ឋឋអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឲ្យយបោះលងដែលបងសុើសងមួ្បយុចនួំន ដ្ឋ�ចជា
ដែលបងកុលសម្ប័�នធ បោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋ បោះ�ៀរ ន�ងកាំរភាន លក់ាំរ
ម្រា�ណាងំបោះសះ។ 
ខែលីងសុ�សងកុលសម័និ័្លឹ។ កុលសម្ប័�នធើនជាត្តិ�បោះដ្ឋើម្ប
អាបោះម្បរកិ មានស�ទធ �ជាកល់ាកប់ោះ�បោះម្រាកាំម្បច��ស់ហ្វ័ព�នធ 
កនុងកាំរម្រា��ម់្រា�ងខែួ នឯង ដ្ឋ�ចជាស�ទធ �មួ្បយុចនួំនកនុងកាំរ
ផ្តលិដ់ែលបងសុើសង។ បោះនះមានន�យុថា រដ្ឋឋជាទ� បោះ�ម្ប�ន
អាចម្រា��ម់្រា�ងកាំរបោះលងដែលបងសុើសងរ�សកុ់លសម្ប័�នធ
�នបោះទ បោះលើកដែលងដែត្តិម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុ (1) ច��់
សហ្វ័ព�នធ ន�ង (2) ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ
បោះ�យុសហ្វ័ព�នធ រវាងកុលសម្ប័�នធ ន�ងរដ្ឋឋ (ដែដ្ឋលបោះ�
សាគ លថ់ាជាក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងរដ្ឋឋកុលសម្ប័�នធ)។ បោះ�បោះពល
ដែដ្ឋលកុលសម្ប័�នធមួ្បយុចង់ផ្តលិក់ាំរបោះលងដែលបងសុើសង
បោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើរ�សខ់ែួ ន ច��ស់ហ្វ័ព�នធត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយរដ្ឋឋចរចាំ
កាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើកុលសម្ប័�នធ 
ន�ងរដ្ឋឋម្ប�នអាចយុលម់្រាពម្ប�ន រ�ឋ ���លសហ្វ័ព�នធអាច

បោះចញកាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងមួ្បយុើនួំសវញិ។ បោះ�កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
កាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធផ្តលិ់
មាា សុើនសែុត្តិ ន�ងបោះហ្វ័គម្បបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើកុលសម្ប័�នធ។ 
កាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀង�ងំបោះនះ�ងី្គាញពើរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋលកាំរ
បោះលងដែលបងនងឹម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ង។ ពួកបោះ�ក�៏ម្ប�រកាំរ
ទ��ត្តិជ់ាកល់ាកផ់្តងដែដ្ឋរ ដ្ឋ�ចជាបោះ�កាំនរ់ដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���ល
ម្ប�ល�ឋ ន។ កុលសម្ប័�នធអាចបោះសនើសុកំាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងឱ្យយម្រាតូ្តិវ
�នផ្ទាែ ស�់ិ� រ ដ្ឋ�ចជាបោះ�បោះពលដែដ្ឋលដែលបងម្រា�បោះ�ទថ្មីះើៗ
កាំែ យុជាម្រាស�ច��ប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋ។ 

រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ចុុ �បននមានកាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងជាមួ្បយុ 79 
កុលសម្ប័�នធ។ �ចុុ �បននកុលសម្ប័�នធដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ 66 កាំសុើណៈ�  
បោះ�កនុង 28 បោះខានធិើ។ កាំលពើ�ន មុំ្បន កុលសម្ប័�នធ�ន
ចណំាយុម្រា�កម់្រា�ដែហ្វ័ល $65 លាន បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុដ្ឋលព់្រៃថ្មីែ
ចណំាយុបោះលើកម្បះវធិិើ កាំរបោះញៀនដែលបង ន�ង�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�រដ្ឋឋ។ 
កុលសម្ប័�នធក�៏ង់ម្រា�ករ់ា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រ ដ្ឋលរ់�ឋ ���ល
ម្ប�ល�ឋ នកនុង�ន នំើមួ្បយុៗ (ម្រា�ចាំ�ំន )ំ ផ្តងដែដ្ឋរ។ បោះលើសពើបោះនះ 
កុលសម្ប័�នធដែដ្ឋលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកាំសុើណៈ� ធិជំាងចណំាយុម្រា�ក់
ើ�ត្តិ $150 លាន កនុងមួ្បយុ�ន ដំ្ឋលកុ់លសម្ប័�នធដែដ្ឋលម្ប�ន
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរកាំសុើណៈ�  ឬមានមាា សុើនសែត្តិត្តិ�ចជាង 350 ។ 

 • បោះធ័ិើឱ្យយម្រាស�ច��ក់ាំរភាន លក់ើឡាតាម្បអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន�ង
ទ� រសពាចល�ត្តិសម្រាមា�ម់្បនុសសដែដ្ឋលមានអាយុុ 21 �ន ំ
បោះ�ើងបោះ�។ 

 • កាំរភាន លដ់ែ��បោះនះអាចម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិើ់�នបោះ�យុកុលសម្ប័�នធ
ឥណាឌ  ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នទទួលសាគ លប់ោះ�យុសហ្វ័ព�នធ ន�ង
អាើើវកម្បះដែដ្ឋលមានស�ទធ �ដែដ្ឋលចុះក�ចសុន�ជាមួ្បយុ
ពួកបោះ�។ 

 • �ុ�គលដែដ្ឋលភាន លម់្រាតូ្តិវដែត្តិសថ�ត្តិបោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ង
ម្ប�នមានទើតាងំបោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើកុលសម្ប័�នធ។ 

 • �ម្ប�រព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណ ន�ង�កព់នធ 10% បោះលើចណំៈ� ល
ពើកាំរភាន លក់ើឡា។ 

 • ដ្ឋកឹនាចំណំៈ� លពនធ ន�ងអាជាា ��ណៈណជាដ្ឋ�ំ�ងចបំោះ�ះកាំរ
ចណំាយុបោះលើ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ� �នាា �ម់្បកបោះ�សលប់ោះ�កម្បះវធិិើ
ើនអ្ននាថា (85%) ន�ងកុលសម្ប័�នធដែដ្ឋលម្ប�នច�លរមួ្ប 
(15%)។ 

 • �ញូ្ញាកអ់្នពំើអាជាា ��ណៈណ ន�យុត្តិកម្បះ កាំរកាំរ�រអ្ននកបោះម្រា�ើ
ម្រា�ស ់ន�ងសង់ិ�រសុចរតិ្តិភាពព្រៃនកាំរភាន លស់ម្រាមា�់
កាំរភាន លក់ើឡា។ 

ទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់នៃនការ�ុនម់្រាប់��រប់សអ់្ននក៍វភិាគ្គុចំ�ប់់
សីើព័ើផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និរប់សរ់ដិឋ នងិរ�ឋ ��ិល
ម�ល�ឋ ន៖
 • ម្រា�កច់ណំៈ� លរដ្ឋឋបោះកើនបោះ�ើង ម្រា�ដែហ្វ័លរា�រ់យុលាន

ដុ្ឋលាែ  �ាុ ដែនិទនំងជាម្ប�នបោះលើសពើ $500 លានជា
បោះរៀងរាល�់ន  ំពើកាំរទ��ត្តិភ់ាន លក់ើឡា ន�ងកាំរព�ន�យុ។ 
ម្រា�កច់ណំៈ� ល�ងំបោះនះខែះជាកាំរផ្ទាែ ស�់ដ� រពើចណំៈ� លរដ្ឋឋ
ដែដ្ឋលមានម្រាសា�។់ 

 • កាំរ�បោះងកើនកាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋបោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន ល់
កើឡាបោះលើអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិដែដ្ឋលអាច�នដ្ឋលក់ម្រាម្ប�ត្តិម្បធិយម្ប
រា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ កាំរចណំាយុ
�ងំបោះនះខែះ ឬ�ងំអ្នសន់ងឹម្រាតូ្តិវ�នទ��ត្តិប់ោះ�យុ
ម្រា�កច់ណំៈ� លបោះកើនបោះ�ើង។ 

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ

អ្នតិបុទីថ្ងៃន្លឹវិធិាន្លឹការពេន្លឹះអាច្ឆិរកពេ��ញពេ�ទី�័ំរ 82 ន្លឹ�ងពេគឺហូទី�័ំររបុសរ់ដឋពេលខា��ការពេ�  
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

កមះវិ�ិ�រដឋសត្រ�បុល់ពំេ��ឋ ន្លឹ ជួនួំ្លឹយៈ ន្លឹ�ងការការពារ
ខែដលគ្មាះ ន្លឹ�ទះសខែមីង (HHAPP)។ HHAPP ផ្តលិ់
ម្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលអ់្នងគភាពម្ប�ល�ឋ ន (ដ្ឋ�ចជា�ណាដ ទើម្រាកងុ) ន�ង
កុលសម្ប័�នធ បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុពួកបោះ�សបោះម្រាម្បច�នន� វបោះគាលបោះ�រ�ស់
ពួកបោះ� �កទ់ងនងឹកាំរបោះ�ះម្រាសាយុភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង។ 
�ចុុ �បននបោះនះ, 80 ភា�រយុព្រៃនម្ប�លន�ធិ� HHAPP បោះ�កាំន់
អ្នងគភាពម្ប�ល�ឋ នជាទ� បោះ�ដែផ្តអកបោះលើចដំែណៈករ�សពួ់កបោះ�ព្រៃន
ម្រា�ជាើនដែដ្ឋលគាះ នផ្តាះសដែម្បបងរ�សរ់ដ្ឋឋ, 2 ភា�រយុចបំោះ�ះ
កុលសម្ប័�នធ ន�ង 18 ភា�រយុដ្ឋលរ់ដ្ឋឋបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្រា�ករ់ង័្គាន់
�ដែនថម្ប ដ្ឋលអ់្នងគភាព ន�ងកុលសម្ប័�នធកនុងម្រាសកុដែដ្ឋល�បំោះពញ
បោះគាលបោះ�រ�សពួ់កបោះ�។ កម្បះវធិិើបោះនះ�នទទួលម្ប�លន�ធិ�រដ្ឋឋ
ចនួំន $1 �នល់ាន កនុង�ន បំោះនះ។ 

ទេ្ទសចំក៍ីើទេ្ទសនើចំ�ប់ ់
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកុលសម្ប័�នធ ឬម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន
ដែលបងសុើសង ផ្តលិើ់�នកាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញ។ វាត្តិម្រាមូ្បវ
ឱ្យយម្រាកមុ្បកុលសម្ប័�នធ ន�ងម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នដែលបងសុើសង ដែដ្ឋលផ្តលិ់
កាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញបោះធ័ិើកាំរ�ង់ម្រា�កមួ់្បយុចនួំនដ្ឋល់
រដ្ឋឋសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងជាកល់ាក ់ដ្ឋ�ចជាើួយុដ្ឋលក់ាំរ
ចណំាយុបោះលើ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�រ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុភាព
គាះ នផ្តាះសដែម្បបងជាបោះដ្ឋើម្ប។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះក�៏បោះងកើត្តិ
អ្នងគភាព�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�កាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញថ្មីះើមួ្បយុផ្តងដែដ្ឋរ។ 
ជាចុងបោះម្រាកាំយុ វាផ្តលិន់� វវធិិើថ្មីះើៗ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុកាំរភាន ល់
កើឡាអ្ននឡាញខុសច��។់ 

អ្ននុ្លឹញ្ញាញ តឱ្យយកុលសម័និ័្លឹ ឬត្រកមុហុុូន្លឹខែលីងសុ�សង �ីល់
ជូួន្លឹការភាោ លក់�ឡាអ្នន្លឹឡាញ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�  
27 ផ្ទាែ ស�់ិ� រធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងច��រ់ដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើ
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញ តាម្បអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ 
ន�ងតាម្បឧ�ករណ៍ៈចល�ត្តិ។ ម្បនុសសដែដ្ឋលមានអាយុុ 21 �ន ំ
បោះ�ើងបោះ� កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលម្ប�នដែម្បនបោះ�បោះលើទកឹ
ដ្ឋើកុលសម្ប័�នធ នងឹអាច�កក់ាំរភាន ល�់ន ម្ប�នបោះលើសពើ
ដែខកញ្ញាញ  �ន  ំ2023 ។ សបំោះណៈើ បោះនះអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរ
ភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈអ្នត្តិពិល�ក (ដ្ឋ�ចជាបោះហ្វ័គម្ប�ល�់ត្តិ)់ 
ន�ងម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈម្ប�នដែម្បនអ្នត្តិពិល�កមួ្បយុចនួំន (ដ្ឋ�ចជាកម្បះវធិិើ
ផ្តលិរ់ង័្គាន ់ន�ងកាំរម្រា�កួត្តិវ ើបោះដ្ឋអ្ន� បោះហ្វ័គម្ប)។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណា
កប៏ោះ�យុ វា�ម្បម្រា�ម្បកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈមួ្បយុចនួំន
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដ្ឋ�ចជាបោះហ្វ័គម្បវទិ�ល�យុ ន�ងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ 

សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយម្រាកមុ្បខាងបោះម្រាកាំម្ប
�ក�់កយសុអំាជាា ��ណៈណរយុៈបោះពលម្រា��ំន  ំបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិ់
កាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញ៖ 

 • កុលសម័និ័្លឹខែដល�ន្លឹការត្រ�មពេត្រ�ៀងរដឋ
កុលសម័និ័្លឹ។ កុលសម្ប័�នធដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណ ឬ
អ្ននកចុះក�ចសុន�រ�សពួ់កបោះ�អាចផ្តលិក់ាំរភាន លក់ើឡា
បោះម្រាកាំម្បបោះ�ះ ះរ�សកុ់លសម្ប័�នធ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�
បោះនះត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយកុលសម្ប័�នធបោះ�ះ�ង់ស�ទធ �មួ្បយុចនួំន
រ�សពួ់កបោះ� បោះ�បោះម្រាកាំម្បច��ស់ហ្វ័ព�នធបោះដ្ឋើម្បប ើទទួល
�នអាជាា ��ណៈណ។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ កុលសម្ប័�នធម្រាតូ្តិវដែត្តិ
យុលម់្រាពម្បចបំោះ�ះចនួំនជាកល់ាកព់្រៃន�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�រ�ស់
រដ្ឋឋ។ 

 • ត្រកមុហុុូន្លឹខែលីងសុ�សងមួយៈច្ឆិនួំ្លឹន្លឹ។ ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន
ដែលបងសុើសងដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណអាចផ្តលិ់
កាំរភាន លក់ើឡាបោះម្រាកាំម្បបោះ�ះ ះ ឬយុើបោះ�ផ្ទាា លខ់ែួ នរ�ស់
ពួកបោះ�។ ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន�ងំបោះនះម្រាតូ្តិវដែត្តិចាំ�ព់្រៃដ្ឋ��ជាមួ្បយុ
កុលសម្ប័�នធ ដែដ្ឋលមានកាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងរដ្ឋឋកុលសម្ប័�នធ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះកណំៈត្តិអ់ាជាា ��ណៈណដ្ឋលម់្រាកមុ្ប
ហ្វ័ុុ នធិំៗ  ដ្ឋ�ចជាម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណភាន ល់
កើឡាអ្ននឡាញបោះ�កនុងរដ្ឋឋ ឬដែដ្ឋនដ្ឋើសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ
យ៉ាា ងបោះ�ចណាសដ់្ឋ�។់

ទ្វាមទ្វារការបុង់ត្រ�កព់េ�រដឋ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 
27 �ម្ប�រកាំរ�ង់ម្រា�កភ់ាន លក់ើឡាបោះផ្តសងៗបោះ�រដ្ឋឋ។ 
ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ កុលសម្ប័�នធ ន�ងម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នដែលបងសុើសង
ដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណភាន លក់ើឡាម្រាតូ្តិវដែត្តិ�ង់ 10 ភា�រយុ
ព្រៃនកាំរភាន លក់ើឡាដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះរៀងរាលដ់ែខបោះ�រដ្ឋឋ 
�នាា �ព់ើដ្ឋកកាំរចណំាយុបោះផ្តសងៗ។ កាំរចណំាយុ�ងំបោះនះ
រមួ្បមាន៖ (1) កាំរភាន លណ់ាមួ្បយុដែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�យុ
ឥណៈ�នពើកាំរផ្តលិើ់�នព�បោះសស, (2) កាំរ�ង់ម្រា�ករ់ង័្គាន ់
ន�ង (3) ពនធបោះលើដែលបងសុើសងសហ្វ័ព�នធ។ កាំរខាត្តិ�ង់
ដែដ្ឋលជាលទធផ្តលបោះ�បោះពលដែដ្ឋលកាំរចណំាយុ�បឺោះម្រាចើនជាង
កាំរភាន ល ់អាចម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះដ្ឋើម្បប ើទ��ត្តិក់ាំរ�ង់ម្រា�ក់
�ងំបោះនះ។ ដែផ្តនកមួ្បយុព្រៃនកាំរ�ង់ម្រា�កម់្រា�ចាំដំែខ�ងំបោះនះម្រាតូ្តិវដែត្តិ
បោះធ័ិើបោះ�ើងជាមុ្បន បោះ�បោះពលដែដ្ឋលអាជាា ��ណៈណភាន លក់ើឡាម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុម្ប�ត្តិ ឬ�និជាថ្មីះើ។ បោះនះកាំត្តិ�់នថយុចនួំនព�ត្តិម្រា�កដ្ឋ
ដែដ្ឋលើ�ំកម់្រា�ចាំដំែខ។ ជាព�បោះសស កុលសម្ប័�នធមួ្បយុម្រាតូ្តិវ
�ង់ម្រា�ក ់$10 លាន បោះ�បោះពលដែដ្ឋលអាជាា ��ណៈណរយុៈបោះពល
ម្រា��ំន រំ�សខ់ែួ នម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ។ បោះ�កម៏្រាតូ្តិវ�ង់ម្រា�ក ់ 
$1 លានផ្តងដែដ្ឋរ រាលប់ោះពលដែដ្ឋលអាជាា ��ណៈណរ�សខ់ែួ ន
ម្រាតូ្តិវ�ន�និជាថ្មីះើ។ ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នដែលបងសុើសងម្រាតូ្តិវដែត្តិ�ង់ម្រា�ក ់
$100 លាន បោះ�បោះពលដែដ្ឋលអាជាា ��ណៈណរយុៈបោះពល 5 �ន ំ
រ�សខ់ែួ នម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ។ បោះ�កម៏្រាតូ្តិវ�ង់ម្រា�ក ់$10 លាន
ផ្តងដែដ្ឋរ រាលប់ោះពលដែដ្ឋលអាជាា ��ណៈណរ�សខ់ែួ នម្រាតូ្តិវ�ន�និ
ជាថ្មីះើ។ 

អ្ននុ់ញ្ញាញ ត់ឱ្យយម្ងាន់ការភាន �ត់ាមអុ្ននី់ធិណិឺ៍ត់ ន់ងិទូូរសូព័្ទទើ�ត័់ហៅ�ហៅក្រឹ�ត់បំន់់
 កុ�សូមពន័់។ិ ការហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិវិិហិៅ�ធិន់កមមរដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ ន់ងិើ�ប។់

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

27
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ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ អ្ននុ់ញ្ញាញ ត់ឱ្យយម្ងាន់ការភាន �ត់ាមអុ្ននី់ធិណិឺ៍ត់ ន់ងិទូូរសូព័្ទទើ�ត័់ហៅ�ហៅក្រឹ�ត់បំន់់
 កុ�សូមពន័់។ិ ការហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិវិិហិៅ�ធិន់កមមរដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ ន់ងិើ�ប។់27

បុពេងើ�តមូលន្លឹ����ះ�។ កាំរ�ង់ម្រា�កខ់ាងបោះលើបោះ�រដ្ឋឋនងឹច�ល
បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�ម្រាត្តិសឹកិាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញ រដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  ថ្មីះើ (COSBTF)។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 ត្តិម្រាមូ្បវ
ឱ្យយម្រា�កច់ណំៈ� ល COSBTF ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើជាដ្ឋ�ំ�ងសម្រាមា�់
កាំរចណំាយុបោះលើ�ញ្ចូញត្តិិ�រដ្ឋឋ។ បោះ�សលន់ងឹបោះម្រា�ើសម្រាមា�់
បោះគាល�ណំៈងធិំៗ ពើរ៖ 

• 85 ភា�រយុបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង 
ន�ងសម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើបោះញៀនដែលបងសុើសង។ ម្រា�ក់
សម្រាមា�ប់ោះ�ះម្រាសាយុភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបងនងឹម្រាតូ្តិវ
�នផ្តលិើ់�នអ្នងគភាពម្ប�ល�ឋ នជាទ� បោះ� តាម្បរបោះ�ៀ�
ដ្ឋ�ចគាន នងឹកាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�រ�ស ់HHAPP ដែដ្ឋរ។ 

• 15 ភា�រយុសម្រាមា�កុ់លសម្ប័�នធដែដ្ឋលម្ប�ន�កព់�នធនងឹ
កាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញ។ កុលសម្ប័�នធអាចបោះម្រា�ើម្រា�ស់
ម្ប�លន�ធិ��ងំបោះនះសម្រាមា�រ់�ឋ ���លកុលសម្ប័�នធ 
សុខភាព កាំរអ្ន��វឌឍបោះសដ្ឋឋក�ច ុឬបោះគាល�ណំៈង
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 

ពេល�កខែលងត្រ�កច់្ឆិណូំួល��ខែដន្លឹកណំួតក់ារច្ឆិ�ំយៈ
របុសរ់ដឋ ន្លឹ�ងកត្រម�តច្ឆិ�ំយៈពេល�ការអ្នបុរ់អំ្នបុីបុរ�។ 
ធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រមួ្ប�ញ្ចូុ�លច��ប់ោះផ្តសងៗដែដ្ឋល
�ាះ�លដ់្ឋលថ់្មីវកិាំរដ្ឋឋ។ ច���់ងំបោះនះរមួ្បមានកាំរកណំៈត្តិ់
កាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ង�ម្ប�រចនួំនអ្ន�ប�រមាព្រៃនកាំរ
ចណំាយុបោះលើសាលាបោះរៀន K–12 ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុ
សហ្វ័�ម្បនជ៍ាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 ផ្ទាែ ស់
�ិ� រធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើបោះលើកដែលងម្រា�កច់ណំៈ� ល
ពើកាំរភាន លក់ើឡាពើច���់ងំបោះនះ។ 
បុពេងើ�តអ្នងគភា�បុទីបុញ្ជីញតី�ការភាោ លក់�ឡាតាមអ្នន្លឹឡាញរ
ដឋ�ះ�។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 �បោះងកើត្តិអ្នងគភាពថ្មីះើមួ្បយុបោះ�កនុង
ម្រាកសួងយុុត្តិិ�ធិម្បរ៌ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន ល់
កើឡាអ្ននឡាញ។ អ្នងគភាពបោះនះនងឹកណំៈត្តិត់្តិម្រាមូ្បវកាំរបោះដ្ឋើម្បប ើ
ទទួល�នអាជាា ��ណៈណ។ វាកន៏ងឹសបោះម្រាម្បចថាបោះត្តិើម្រា�បោះ�ទម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈ ន�ងកាំរភាន លដ់ែ��ណាដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ។ 
បោះលើសពើបោះនះ អ្នងគភាពបោះនះនងឹបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិសកម្បះភាព
ខុសច�� ់(ដ្ឋ�ចជា “កាំរើួសើុល” ព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ)។ បោះ�ះ
យ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ��កក់ម្រាម្ប�ត្តិនានាបោះលើ
អ្នងគភាព។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ អ្នងគភាពម្ប�នអាចកណំៈត្តិច់នួំន
ឥណៈ�នផ្តសព័ផ្ត�យុដែដ្ឋលផ្តលិើ់�នអ្ននកភាន ល�់នបោះទ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះក�៏បោះងកើត្តិម្រាកមុ្បដែដ្ឋលមានសមាើ�កចនួំន 
17 នាក ់បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិដ់្ឋ�ំ�នាះ ន ន�ងអ្ននុសាសនដ៍្ឋលអ់្នងគភាព 
រមួ្ប�ងំម្បត្តិ�ជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរបោះលើ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋលមាន
សកិាំនុពលណាមួ្បយុ។ 

�ីលនូ់្លឹវិវិ�ិ��ះ�ៗពេដ�មី �កាតប់ុនិ្លឹយៈការភាោ លក់�ឡាអ្នន្លឹឡាញ
�ុសច្ឆិ�បុ។់ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 �បោះងកើត្តិវធិិើថ្មីះើៗ បោះដ្ឋើម្បប ើ
កាំត្តិ�់នថយុកាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញខុសច��។់ បោះ�បោះពល
ដែដ្ឋលម្បនុសស�កភ់ាន លក់ើឡាអ្ននឡាញជាមួ្បយុនងឹអ្នងគភាព
ដែដ្ឋលគាះ នអាជាា ��ណៈណ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយម្បនុសស
�ងំបោះនាះ�ង់ព�ន�យុបោះ�រដ្ឋឋ។ កាំរព�ន�យុបោះនះបោះសះើនងឹ  
15 ភា�រយុព្រៃនចនួំនទកឹម្រា�កដ់ែដ្ឋលពួកបោះ�ភាន ល។់ សបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះកអ៏្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរផ្ទាកព�ន�យុចនួំន 
$1,000 សម្រាមា�មួ់្បយុព្រៃថ្មីៃដែដ្ឋលម្រា�កប់ោះនះម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ន�ង់
ផ្តងដែដ្ឋរ។ កាំរ�ង់ម្រា�ក�់ងំបោះនះនងឹច�លបោះ�កនុង COSBTF 
។ �ដែនថម្បបោះលើសបោះនះ អ្នងគភាព�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ថ្មីះើរ�សរ់ដ្ឋឋអាច
ចាំត្តិវ់ធិានកាំរអ្ននុវត្តិជិាកដ់ែសងិ។ សកម្បះភាព�ងំបោះនះអាច
រា��់ញ្ចូុ�ល�ងំកាំរត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយអ្នងគភាពដែដ្ឋលគាះ នអាជាា ��ណៈណ
ផ្តលិប់ោះ�ះ ះអ្ននកភាន លជ់ាមួ្បយុពួកបោះ� ន�ងកាំរទ�ស់ាក ត្តិក់ាំរ
ច�លបោះម្រា�ើតាម្បអ្ននឡាញបោះ�កាំនអ់្នងគភាព�ងំបោះនះ។ 

ឥ�ិពិ័លនៃន�រទេ្ទព័ើព័និ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 នងឹ�ាះ�លដ់្ឋលម់្រា�កច់ណំៈ� ល ន�ង
កាំរចណំាយុរ�សរ់�ឋ ���លរដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ ន។ បោះ�ះ
យ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ ទហំ្វ័ពំ�ត្តិម្រា�កដ្ឋព្រៃនឥទធ�ពល�ងំបោះនះ�ឺ
ម្ប�នច�សល់ាស ់បោះហ្វ័ើយុអាម្រាស�យុបោះលើរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋលសបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះម្រាតូ្តិវ�ន�កម្រាសាយុ ន�ងអ្ននុវត្តិ។ិ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះពម្រាងើកដែលបងសុើសងម្រាស�ច��។់ ជា
កាំរបោះ�ែើយុត្តិ� វាម្ប�នច�សប់ោះទថាបោះត្តិើកុលសម្ប័�នធនងឹបោះសនើសុំ
កាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រចបំោះ�ះកាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងរដ្ឋឋកុលសម្ប័�នធ រ�ស់
ពួកបោះ� (ដ្ឋ�ចជាកាំត្តិ�់នថយុចនួំនដែដ្ឋល�ន�ង់បោះ�ឱ្យយ
រ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ ន) បោះដ្ឋើម្បប ើ�ែុ ះ�ញុ្ញាងំពើ ឥទធ�ពលសកិាំ
នុពល បោះលើកាំសុើណៈ� កុលសម្ប័�នធ។ ឥទធ�ពលព្រៃន សារបោះពើ ពនធ
កន៏ងឹអាម្រាស�យុបោះលើចនួំនអ្នងគភាពដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណ
ផ្តលិក់ាំរភាន លក់ើឡា ន�ងចនួំន ព្រៃនកាំរចណំាយុដែដ្ឋលពួកបោះ�
ដ្ឋកបោះចញពើចនួំនម្រា�ចាំដំែខដែដ្ឋលើ�ំករ់ដ្ឋឋ។ ជាចុងបោះម្រាកាំយុ 
ឥទធ�ពលព្រៃន សារបោះពើ ពនធនងឹអាម្រាស�យុបោះលើចនួំនម្បនុសសដែដ្ឋល
បោះម្រាើើសបោះរ ើសភាន លក់ើឡា។ 
�ន្លឹបុពេងើ�ន្លឹត្រ�កច់្ឆិណូំួលរដឋ។ សបំោះណៈើ  ម្រា�ជា ម្បត្តិ� 27 នងឹ
�បោះងកើនម្រា�កច់ណំៈ� លរដ្ឋឋពើកាំរទ��ត្តិក់ាំរភាន លក់ើឡា ន�ង
កាំរព�ន�យុ។ ទហំ្វ័ពំ្រៃនកាំរបោះកើនបោះ�ើងបោះនះ�មឺ្ប�នច�សល់ាស់
បោះនាះបោះទ។ កាំរបោះកើនបោះ�ើងបោះនះអាចមានចនួំនរា�រ់យុលាន
ដុ្ឋលាែ រកនុងមួ្បយុ�ន  ំ�ាុ ដែនិទនំងជាម្ប�នបោះលើសពើ $500 លាន 
កនុងមួ្បយុ�ន បំោះនាះបោះទ។ មួ្បយុចនួំនព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� ល បោះនះ នងឹ 
មាន លកខណៈៈ ថ្មីះើ។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ រដ្ឋឋ�ចុុ �បននម្ប�នទទួល�ន
ចដំែណៈកព្រៃនកាំរភាន លក់ើឡាខុសច��ដ់ែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះ�ើងតាម្ប
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ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

អ្ននឡាញបោះនាះបោះទ។ បោះនះមានន�យុថារដ្ឋឋនងឹទទួល�ន
ម្រា�កច់ណំៈ� លថ្មីះើ បោះ�បោះពលដែដ្ឋលម្បនុសសបោះធ័ិើកាំរភាន លក់ើឡា
បោះ�យុម្រាស�ច�� ់ជាជាងខុសច��។់ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណា
កប៏ោះ�យុ ម្រា�កច់ណំៈ� លមួ្បយុចនួំនបោះនះនងឹម្ប�នថ្មីះើបោះទ។ 
ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ �ចុុ �បននរដ្ឋឋទទួល�នម្រា�កច់ណំៈ� ល បោះ�បោះពល
ដែដ្ឋលម្បនុសសចណំាយុម្រា�កប់ោះលើរ�សមួ់្បយុចនួំន ដ្ឋ�ចជា
បោះហ្វ័គម្បបោះ�ន ត្តិ ឬកាំរបោះដ្ឋើរទ�ញទនំ�ញ។ បោះនះមានន�យុថារដ្ឋឋអាច
នងឹម្ប�នទទួល�នម្រា�កច់ណំៈ� លថ្មីះើបោះទ បោះ�បោះពលដែដ្ឋលម្បនុសស
ចណំាយុត្តិ�ចបោះលើរ�ស�់ងំបោះនាះ ដ្ឋ� បោះចនះពួកបោះ�អាចបោះធ័ិើកាំរ
ភាន លក់ើឡា�ន។ 
ម្រា�កច់ណំៈ� លរដ្ឋឋពើកាំរ�ង់ម្រា�កភ់ាន លក់ើឡា ន�ងកាំរព�ន�យុ
បោះផ្តសងៗ នងឹច�លបោះ�កនុង COSBTF ។ លុយុដ្ឋ�ំ�ងនងឹម្រាតូ្តិវ
�នបោះម្រា�ើម្រា�សស់ម្រាមា�ក់ាំរចណំាយុបោះលើ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ� រដ្ឋឋ។ បោះ�សលន់ងឹគាមំ្រាទ (1) កម្បះវធិិើគាះ នផ្តាះសដែម្បបង,  
(2) កម្បះវធិិើបោះញៀនដែលបងសុើសង ន�ង (3) កាំរអ្ន��វឌឍ
បោះសដ្ឋឋក�ចកុុលសម្ប័�នធ ន�ងបោះគាល�ណំៈងបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 
�ន្លឹបុពេងើ�ន្លឹថ្ងៃ�ឹច្ឆិ�ំយៈបុទីបុញ្ជីញតី�រដឋ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 
27 នងឹ�បោះងកើត្តិកាំរង្គារសម្រាមា�រ់ដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន ល់
កើឡាអ្ននឡាញ។ ចនួំនកាំរង្គារនងឹពឹងដែផ្តអកភា�បោះម្រាចើន
បោះ�បោះលើរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋលកាំរភាន លក់ើឡាម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ង។ 
ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈសខំាន់ៗ ព្រៃនកាំរបោះនះរមួ្បមា៖ ចនួំនអាជាា ��ណៈណ
ភាន លក់ើឡាដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ ម្រា�បោះ�ទ ន�ងចនួំនព្រៃន
ើបោះម្រាម្បើសភាន ល ់ន�ងម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែដ្ឋល�នផ្តលិើ់�ន ន�ងចនួំន
កាំរអ្ននុវត្តិរិ�សរ់ដ្ឋឋ។ កាំរចណំាយុសរ�ុសម្រាមា�ក់ាំរង្គារ
បោះនះអាច�នដ្ឋល�់កក់ណិាលរា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រកនុង
មួ្បយុ�ន ។ំ ព្រៃថ្មីែចណំាយុ�ងំបោះនះខែះ ឬ�ងំអ្នសន់ងឹម្រាតូ្តិវ�ន
ទ��ត្តិប់ោះ�យុម្រា�កច់ណំៈ� ល COSBTF ។ 

អ្ននុ់ញ្ញាញ ត់ឱ្យយម្ងាន់ការភាន �ត់ាមអុ្ននី់ធិណិឺ៍ត់ ន់ងិទូូរសូព័្ទទើ�ត័់ហៅ�ហៅក្រឹ�ត់បំន់់
 កុ�សូមពន័់។ិ ការហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិវិិហិៅ�ធិន់កមមរដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ ន់ងិើ�ប។់

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

27

ឥទិី��លថ្ងៃន្លឹសារពេ���និ្លឹពេ�េងពេទីៀត។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 
អាច�ណិាលឱ្យយមានឥទធ�ពលព្រៃនសារបោះពើពនធបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះលើ
រ�ឋ ���លរដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ ន។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ ម្រា�កច់ណំៈ� ល
រដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ នអាចបោះកើនបោះ�ើងពើម្បនុសសដែដ្ឋលម្បកពើបោះម្រា�
រដ្ឋឋបោះដ្ឋើម្បប ើភាន លក់ើឡា ន�ងកាំរចណំាយុបោះម្រាចើនជាងពួកបោះ�នងឹ
ចណំាយុបោះលើបោះរឿងបោះផ្តសងបោះ�បោះទៀត្តិ។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណា
កប៏ោះ�យុ ម្រា�កច់ណំៈ� លម្ប�ល�ឋ នមួ្បយុចនួំន ឬ�ងំអ្នស់
ដែដ្ឋលបោះកើនបោះ�ើងបោះនះអាចនងឹម្រាតូ្តិវ�នទ��ត្តិ។់ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ 
កុលសម្ប័�នធអាចបោះសនើសុកំាំរម្រាពម្បបោះម្រាពៀងរដ្ឋឋកុលសម្ប័�នធរ�ស់
ពួកបោះ� បោះដ្ឋើម្បប ើ�ម្ប�រកាំរ�ង់�ា�កត់្តិ�ចជាងបោះ�រ�ឋ ���ល
ម្ប�ល�ឋ ន បោះដ្ឋើម្បប ើ�ែុ ះ�ញុ្ញាងំពើឥទធ �ពលជាសកាំដ នុពល
កាំរភាន លក់ើឡាមានបោះលើបោះលើកាំសុើណៈ� រ�សពួ់កបោះ�។ បោះលើស
ពើបោះនះ រ�ឋ ���លរដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ នអាចមានកាំរចណំាយុ
បោះកើនបោះ�ើង។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ កាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញអាច
បោះធ័ិើឱ្យយអ្ននកបោះញៀនដែលបងសុើលងកាំនដ់ែត្តិព��កបោះចៀសវាង
កាំរភាន ល។់ បោះនះអាច�បោះងកើនចនួំនម្រា�ជាើនដែដ្ឋលម្រា�ដែហ្វ័លជា
ម្រាតូ្តិវកាំរើនួំយុពើរ�ឋ ���ល។ ឥទធ�ពលសុទធព្រៃនផ្តល�ាះ�ល់
ខាងបោះលើបោះ�បោះលើរ�ឋ ���លរដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ ន�មឺ្ប�ន�នដ់្ឋងឹ
បោះ�បោះ�ើយុបោះទ។ 

ចំ�លទេ្ទមើល https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals សម្រា�ប់ប់់ញ្ញាើ នៃនគ្គុ��ក៍មមការ ថ្លែដិលប់ទេ្ទងើើត៌
ទេ្ទឡូើងជាចំមីងទេ្ទដិើមី ើគាំមំ្រា� ឬ�ទំាំសវ់ធិានការទេ្ទនះ។

ចំ�លទេ្ទមើល https://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors.html ទេ្ទដិើមី ើចំ�លទេ្ទ�កានអ់្ននក៍ចំ�លរមួ

ចំថំ្លែ�ក៍ 10 �ក៍រ់ប់សគ់្គុ��ក៍�ម ធកិារទេ្ទនះ។ 
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26 | ទ�ីើករណ៍ៈ ទូ�ីកីរណ៍៍តែដ្ឋ��ន់ហៅ�ះពុ្ទមពហៅ�ហៅ�ទីូពំ្ទរ័ហៅន់ះគិជឺាទូសូសន់ៈរបសូអ់្ននកន់ពិ្ទន់ ិហៅ�យីមនិ់ក្រឹត់វូិ�ន់ព្ទនិ់តិ់យរកភាព្ទក្រឹត់មឹក្រឹត់វូិហៅ�យភាន កង់ារផ្លូៃូ វិការណ្ដាម�យហៅទូ។ 

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ អ្ននុ់ញ្ញាញ ត់ឱ្យយម្ងាន់ការភាន �ត់ាមអុ្ននី់ធិណិឺ៍ត់ ន់ងិទូូរសូព័្ទទើ�ត័់ហៅ�ហៅក្រឹ�ត់បំន់់
 កុ�សូមពន័់។ិ ការហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិវិិហិៅ�ធិន់កមមរដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ ន់ងិើ�ប។់27

★	 �ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ27	 ★

★	 ការទេ្ទ�ូើយប់ដិទិេ្ទសធទេ្ទលើ�ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ27	 ★

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 ម្រាតូ្តិវ�នសរបោះសរ ន�ង�ង់ម្រា�កស់ម្រាមា�ស់ាើើវកម្បះដែលបងអ្ននឡាញបោះម្រា�រដ្ឋឋ
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ជឺាបោះម្រាគាងកាំរណ៍ៈបោះ�ក�បោះញ្ញាេ ត្តិដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នផ្តសព័ផ្ត�យុបោះ�យុសា
ើើវកម្បះបោះម្រា�រដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើឱ្យយម្រាស�ច��ន់� វកាំរពម្រាងើកដ្ឋធ៏ិពំ្រៃនកាំរបោះលងដែលបងកើឡាតាម្ប
អុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន�ងទ� រស�ពាបោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ សាើើវកម្បះ�ងំបោះនះ�នច�លរមួ្បចដំែណៈក
បោះម្រាចើនជាង $100,000,000 បោះដ្ឋើម្បប ើលកស់បំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ�.27។ ពួកបោះ� ម្ប�នចណំាយុ
ម្រា�កប់ោះនាះបោះដ្ឋើម្បប ើើួយុរដ្ឋឋ California បោះនាះបោះទ។ ពួកបោះ�កពុំងបោះធ័ិើវាបោះដ្ឋើម្បប ើពម្រាងឹងខែួ នឯង។ 
កុលសម្ប័�នធ ឥណាឌ ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រា��ងំយ៉ាា ងខាែ ងំ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27
កុលសម្ប័�នធ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះម្រាចើនជាង 50 ម្រា��ងំយ៉ាា ងខាែ ងំចបំោះ�ះ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27។ 
វា�ជឺាកាំរវាយុម្រា��របោះ�យុផ្ទាា លប់ោះ�បោះលើកាំរបោះលងបោះហ្វ័គម្បកុលសម្ប័�នធ ន�ងកាំរពឹងដែផ្តអក
បោះលើខែួ នឯងរ�សឥ់ណាឌ ដែដ្ឋលនងឹបោះធ័ិើឱ្យយ�ាះ�លដ់្ឋលក់ាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� ដែដ្ឋលរ�ឋ ���ល
កុលសម្ប័�នធបោះម្រា�ើម្រា�សស់ម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ ំកាំរដែថ្មី�សុំខភាព កាំរកាំរ�រអ្ន�គើ��យុន�ង
បោះសវាកម្បះសខំាន់ៗ បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 ម្ប�នដែម្បនជា “ ដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុ”ចបំោះ�ះភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបងបោះនាះបោះទ
ជាបោះម្រាចើនទសវត្តិសរមុ៍្បន ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នបោះហ្វ័គម្ប�ន�ែងកាំត្តិប់ោះ�ន ត្តិ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ជាមួ្បយុនងឹ
កាំរសន�ដែ��បោះ�ក�បោះញ្ញាេ ត្តិព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លថ្មីះើដ្ឋធ៏ិសំម្រាមា�ស់ាលាបោះរៀន។ ឥ�� វបោះនះ 
សាើើវកម្បះបោះលងដែលបងបោះម្រា�រដ្ឋឋកពុំងបោះម្រា�ើនុយុ ន�ងលប �ចម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តសព័ផ្ត�យុសំ
បោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27. 
កាំរកាំរ�រអ្ននក�ង់ពនធរ�សស់បំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 រមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ងំចបោះនាែ ះម្រា�បោះ�ង
ដែដ្ឋលលាកទុ់កដែដ្ឋលនងឹផ្តលិម់្រា�កច់បំោះណៈញយ៉ាា ងបោះម្រាចើនដ្ឋលអ់្ននកឧ�ត្តិថម្បភសាើើវកម្បះរ�ស់
ខែួ ន ខណៈៈដែដ្ឋលទុកដែត្តិពើរ�ើកាំកក់នុងមួ្បយុដុ្ឋលាែ រសម្រាមា�រ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្ប 

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27, 90% ព្រៃនម្រា�កច់បំោះណៈញនងឹច�លសាើើវកម្បះបោះម្រា�រដ្ឋឋ បោះហ្វ័ើយុត្តិ�ចតួ្តិច 
ម្រា�ស�នបោះ�ើមានអ័្នើនងឹបោះ�សាលារដ្ឋឋ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 អ្ននកផ្តសព័ផ្ត�យុមានម្រា�វត្តិិ�ព្រៃនអ្នបំោះពើអាម្រាកក ់ន�ងកាំរម្ប�នបោះគារពសន�
ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នឧ�ត្តិថម្បភថ្មីវកិាំដ្ឋលម់្ប�លន�ធិ�ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 ម្រាតូ្តិវ�នព�ន�យុជាម្រា�ករ់ា�ល់ានដុ្ឋលាែ រ
សម្រាមា�ក់ាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយបោះលងដែលបងសុើសងន�ងកាំរបោះធ័ិើទើផ្ត�រកុមារម្ប�ន�នម់្រា��អ់ាយុុ។ 
បោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋល�នអ្ននុម្ប�ត្តិច��ដ់្ឋ�ចជាម្រា�.ម្បត្តិ� 27, កាំរសន�បោះធ័ិើសមាភ រកម្បះ
លុយុធិ�ំន�រាើ�យុ។ បោះយុើង’ម្ប�នអាចបោះើឿទុកច�ត្តិបិោះលើកាំរសន�ម្ប�នព�ត្តិរ�សស់ាើើវកម្បះបោះម្រា�
រដ្ឋឋ�ងំបោះនះ�នបោះទ។ 
�ដ្ឋ�បោះសធិសាើើវកម្បះបោះម្រា�រដ្ឋឋ’យុុទធនាកាំរបោះ�កម្រា�ស។់ ស�ម្បបោះ�ះបោះ�ន ត្តិើ�ំសប់ោះលើ 27 ។  
James Siva, ម្រា�ធាន
សមា�ម្បបោះហ្វ័គម្បឥណាឌ ព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   
Robert McElroy, នាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
�បោះម្រាមាងអាល�័់សម្រាមា�ើ់នអ្ននាថា 
Claudia Brundin, ម្រា�ធានកុលសម្ប័�នធ
�ងឹបោះខៀវ Rancheria ព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  

ស�ម្បបោះ�ះបោះ�ន ត្តិើ�ំសប់ោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 
ដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុស៍ម្រាមា�ភ់ាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិកាំរបោះញៀន ន�ង 
កាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�កុលសម្ប័�នធ 
បោះម្បដ្ឋកឹនាមំ្ប�នរកម្រា�កច់បំោះណៈញ អ្ន���លម្រាកងុ ន�ងកុលសម្ប័�នធរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  គាមំ្រាទ
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 បោះម្រា�ះវានងឹផ្តលិរ់ា�រ់យុលានដុ្ឋលាែ រជាដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ៍
ចបំោះ�ះភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរបោះញៀនបោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ 
ម្ប�លន�ធិ��ងំអ្នសន់ងឹសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ន�ងសវនកម្បះយ៉ាា ងត្តិងឹរុងឹ បោះដ្ឋើម្បប ើធានា
បោះអាយុ�នថាវាម្រាតូ្តិវ�នចណំាយុម្រា�ក�បោះ�យុម្រា�ស�ទធភាព។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 កន៏ងឹផ្តលិអ់្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើនដ៍្ឋលម់្រា��កុ់លសម្ប័�នធរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ជាព�បោះសសកុលសម្ប័�នធដែដ្ឋលើួ�កាំរល�ំកដែផ្តនកបោះសដ្ឋឋក�ច ុបោះ�តាម្បើន�ទដែដ្ឋលម្ប�នមាន’កាំ
សុើណៈ� ធិំៗ ។ 
តាម្បរយុៈកាំរ�ង់ពនធ ន�ងម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញម្រា�ក�បោះ�យុសុវត្តិថ�ភាព ន�ង
ទនួំលខុសម្រាតូ្តិវសម្រាមា�ម់្បនុសសបោះពញវ �យុដែដ្ឋលមានអាយុុចាំ�ព់ើ 21 �ន បំោះ�ើងបោះ� រដ្ឋ្ 
ឋCalifornia អាចើួយុបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ងផ្តលិក់ាំរដែថ្មី�សុំខភាព
ផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរព��លកាំរបោះញៀនដ្ឋលម់្រា�ជាើន កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រា��់នន់ាក។់ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 ផ្តលិន់� វដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុបោះម្រាចើន�ផុំ្តត្តិសម្រាមា�រ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ៖ 
 • សូហំៅណី៍ក្រឹប.មត់ ិ27 ការពារអ្នន់តី់ជិន់ ន់ងិការពារយាា ងត់ងឹរ ុ �ងអ្ននកតែដ្ឋ�ម្ងាន់អាយុ

ហៅក្រឹកាម 21 �ន ពំ្ទកីារភាន �។់  
 • សូហំៅណី៍ក្រឹប.មត់ ិ27 ត់ក្រឹមវូិឱ្យយហៅធិើសីូវិន់កមមជាចាំ�ំើ ់ហៅដ្ឋមីីធីានាំថា ភាព្ទ�ម ន់

ផ្លូទះសូតែមីង ន់ងិមូ�ន់ធិិសុិូខភាព្ទផ្លូៃូ វិើតិ់កិ្រឹត់វូិ�ន់ើណំ្ដាយយាា ងម្ងាន់ក្រឹបសូទិូភិាព្ទ។  
 • សូហំៅណី៍ក្រឹប.មត់ ិ27 គិជឺាវិធិាន់ការភាន �ក់ឡីាតែត់ម�យគិត់ត់ែដ្ឋ�ន់ងឹផ្លូ�ិមូ់�ន់ធិិដិ្ឋ 

�ក់ារ�ម ន់ផ្លូទះសូតែមីងជាអ្នើថិ្លៃ�ន់យិ ៍ន់ងិដ្ឋហំៅណ្ដាះក្រឹ�យសុូខភាព្ទផ្លូៃូ វិើតិ់។ិ  
 • សូហំៅណី៍ក្រឹប.មត់ ិ27 �ជឺាវធិានកាំរដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិដ់ែដ្ឋលធានាកាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� សម្រាមា�់

កុលសម្ប័�នធដែដ្ឋលើួ�កាំរល�ំក។  
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 នងឹផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�រា�រ់យុលានដុ្ឋលាែ រកនុងមួ្បយុ�ន ំៗ កនុងទើើរំក លបំោះ�
�ឋ ន កាំរព��លកាំរបោះញៀន ន�ងើនួំយុសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិសិម្រាមា�ម់្រា�ជាើនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរវាជាងបោះ��ផុំ្តត្តិ។ 
Ricardo Flores អ្ននកដ្ឋកឹនាមំ្ប�នរកម្រា�កច់បំោះណៈញ ន�ងជាអ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ�ដែផ្តនកលបំោះ��ឋ ន អ្នពំើ
ម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលអ្នងគកាំររ�សគ់ាត្តិគ់ាមំ្រាទសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 ៖
“វ�ិត្តិិ�គាះ នផ្តាះសដែម្បបងរ�សរ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ’�ជឺាម្រាគាអាសននទ��ងំរដ្ឋឋ។ រដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង
ម្ប�នដែដ្ឋលទទួល�នវនិ�បោះយ៉ា�បោះពញបោះលញ បោះ�កនុងដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុប៍ោះដ្ឋើម្បប ើ�ញ្ចូ�ុ់
ភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបងបោះនាះបោះទ។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្នងគកាំរដ្ឋ�ចជាអ្នណិៈ� ងដែរ ូ
មានម្រា��ពចណំៈ� ល �និ�នាា �ប់ោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលប់ោះសវាកម្បះដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរចាំ�ំចដ់្ឋ�ចជា៖ 
ទើើម្រាម្បក លបំោះ��ឋ ន ន�ងកាំរគាមំ្រាទ។ �ងំអ្នសជ់ាមួ្បយុនងឹសវនកម្បះដ្ឋត៏្តិងឹរុងឹបោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា
រាលក់ាំរចណំាយុមួ្បយុកាំក ់ម្រាតូ្តិវ�នចណំាយុម្រា�ក�បោះ�យុម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។ គាះ នសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�

ភាន លក់ើឡាបោះផ្តសងបោះទៀត្តិនងឹ�បោះងកើត្តិម្រា�កច់ណំៈ� លយ៉ាា ងសខំាន ់សម្រាមា�ប់ោះសវាសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិ
ន�ងើនអ្ននាថាបោះនាះបោះទ។” 
Tamera Kohler, នាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ព្រៃនត្តិ�ំន ់’ម្រាកមុ្បកាំរង្គារម្រា�ចាំតំ្តិ�ំនស់ិើពើភាពគាះ ន
ផ្តាះសដែម្បបងរ�ស ់San Diego ព្រៃនសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 ៖ 
“ម្រា�ជាើនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  មាន កក់នុងចបំោះណាម្បម្រា�មួំ្បយុនាកើួ់�ម្រា�ទះនងឹើងឺំផ្តែ� វច�ត្តិ។ិ 
វា’ វ�ិត្តិិ �ដែដ្ឋល�ាះ�លដ់្ឋលម់្រា�ួសារបោះសាើរដែត្តិ�ងំអ្នស។់ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 នងឹើួយុរក
ម្រា�ករ់ា�រ់យុលានដុ្ឋលាែ រជាបោះរៀងរាល�់ន  ំបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលក់ាំរព��លសុខភាព
ផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុចបំោះ�ះភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ងកាំរបោះញៀន។ បោះ�យុ�ែងកាំត្តិ់
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�. 27, បោះយុើងអាចផ្តលិឱ់្យយម្បនុសសកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើនន� វកាំរដែថ្មី�ដំែដ្ឋលពួកបោះ�
ម្រាតូ្តិវកាំរ ន�ងកិើសងឹមឹ្បដែដ្ឋលពួកបោះ�សម្បនងឹទទួល�ន។” 
ម្រា�ធាន Jose “Moke” Simon ព្រៃន Middletown Rancheria ព្រៃន ើនជាត្តិ�ឥណាឌ
នន Pomo ព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , សដើពើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 ៖
“កុលសម្ប័�នធរ�សខ់ាុ �ំនដ្ឋកបោះចញពើបោះយុើងបោះម្រាចើនណាស—់ទកឹដ្ឋើរ�សប់ោះយុើង ព�ធិើរ�ស់
បោះយុើង វ�បធិម្បរ៌�សប់ោះយុើង—បោះហ្វ័ើយុអ្នធិ��បោះត្តិយុយភាពរ�សប់ោះយុើងម្រាតូ្តិវរងកាំរវាយុម្រា��រ
ឥត្តិឈ�ឈ់រ។ ម្ប�នដ្ឋ�ចកុលសម្ប័�នធដែដ្ឋលមានកាំសុើណៈ� ធិបំោះទ កុលសម្ប័�នធរ�សខ់ាុ តំ្តិសុ� បោះដ្ឋើម្បប ើ
ផ្តលិត់្តិម្រាមូ្បវកាំរម្ប�ល�ឋ នសម្រាមា�ម់្រា�ជាើនរ�សប់ោះយុើង។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ជឺាសបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ�ដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិដ់ែដ្ឋលើួយុកុលសម្ប័�នធ ដែដ្ឋលើួ�កាំរល�ំកដ្ឋ�ចជាកុលសម្ប័�នធរ�សខ់ាុ  ំ
ន�ងម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 �ជឺាសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� ដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិដ់ែដ្ឋលធានារាលអ់្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើនព៍្រៃន
កុលសម្ប័�នធរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ 
“កុ’ំបោះើឿកាំរវាយុម្រា��រម្ប�នព�ត្តិបោះ�បោះលើម្រា�.ម្បត្តិ� 27។ តាម្បរយុៈកាំរ�ង់ពនធ ន�ងម្រា��ម់្រា�ង
កាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញសម្រាមា�ម់្បនុសសបោះពញវ �យុ ដែដ្ឋលមានអាយុុបោះលើសពើ 21 �ន  ំ
ទើ�ផុំ្តត្តិបោះយុើងអាចបោះ�ះម្រាសាយុភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបងបោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខណៈៈបោះពល
ដែដ្ឋលកាំរ�រអ្នធិ��បោះត្តិយុយភាពកុលសម្ប័�នធ។” 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27—ពនធ ន�ងម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញម្រា�
ក�បោះ�យុសុវត្តិថ�ភាព ន�ងកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ គាមំ្រាទម្រាកមុ្បកុលសម្ប័�នធ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះហ្វ័ើយុ
ចុងបោះម្រាកាំយុបោះធ័ិើអ័្នើមួ្បយុបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរបោះញៀន
បោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
YEStoProp27.com 
Tamera Kohler, នាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ម្រាកមុ្បកាំរង្គារម្រា�ចាំតំ្តិ�ំន ់San Diego សិើពើភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង
Jose “Moke” Simon, ម្រា�ធាន
Middletown Rancheria ព្រៃនើនជាត្តិ�ឥណាឌ  Pomo ព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
Ricardo Flores, នាយុក ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
សាើើវកម្បះគាមំ្រាទ�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បកនុងម្រាសកុ (LISC) San Diego 
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ទូ�ីកីរណ៍៍តែដ្ឋ��ន់ហៅ�ះពុ្ទមពហៅ�ហៅ�ទីូពំ្ទរ័ហៅន់ះគិជឺាទូសូសន់ៈរបសូអ់្ននកន់ពិ្ទន់ ិហៅ�យីមនិ់ក្រឹត់វូិ�ន់ព្ទនិ់តិ់យរកភាព្ទក្រឹត់មឹក្រឹត់វូិហៅ�យភាន កង់ារផ្លូៃូ វិការណ្ដាម�យហៅទូ។  អ្នណំៈះអ្នណំាង | 27

អ្ននុ់ញ្ញាញ ត់ឱ្យយម្ងាន់ការភាន �ត់ាមអុ្ននី់ធិណិឺ៍ត់ ន់ងិទូូរសូព័្ទទើ�ត័់ហៅ�ហៅក្រឹ�ត់បំន់់
 កុ�សូមពន័់។ិ ការហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិវិិហិៅ�ធិន់កមមរដ្ឋឋធិមមនុ់ញ្ញ ញ ន់ងិើ�ប។់

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ
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★	 �ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ27	 ★

★	 ការទេ្ទ�ូើយប់ដិទិេ្ទសធទេ្ទ�ទេ្ទលើ�ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ27	 ★

បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ �ទ/ចាំស សម្រាមា�ដ់្ឋបំោះណាះម្រាសាយុអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ ៍សម្រាមា��់ញី្ញាគាះ នផ្តាះសដែម្បបង 
សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរបោះញៀន។ 
អ្ននកម្រា��ងំសបំោះណៈើ ម្រា�ើ.ម្បត្តិ� 27 �ខុឺស។ �ងំបោះនះ�ជឺាអ្នងគបោះហ្វ័តុ្តិ៖ 
ឃាែ បំោះម្បើលរដ្ឋឋ៖ មានដែត្តិសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ��ាុ បោះណាណ ះ 27 ផ្តលិដ់្ឋបំោះណាះម្រាសាយុអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ៍
សម្រាមា��់ញី្ញាគាះ នផ្តាះសដែម្បបង
ជាបោះលើកដ្ឋ�ំ�ងកនុងម្រា�វត្តិិ�សាម្រាសរិដ្ឋឋ សហ្វ័�ម្បនម៍្ប�ល�ឋ ននងឹទទួល�នម្ប�លន�ធិ�ម្រា�ចាំ�ំន  ំ
បោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើត្តិដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុស៍ម្រាមា��់ញី្ញាគាះ នផ្តាះសដែម្បបង។ សាថ ��នឃាែ បំោះម្បើល
ថ្មីវកិាំឯករាើយរ�សរ់ដ្ឋឋ’�នរកបោះ�ើញដែត្តិសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 នងឹរកម្រា�ក�់នរា�រ់យុ
លានដុ្ឋលាែ រកនុងមួ្បយុ�ន ំៗ  បោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាគាះ នផ្តាះសដែម្បបង សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរ
បោះញៀន។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27’s ម្ប�លន�ធិ�ម្រាតូ្តិវដែត្តិចណំាយុបោះលើកាំរ�បោះងកើត្តិលបំោះ��ឋ ន ន�ងកាំរ
ផ្តលិប់ោះសវាដ្ឋ�ចជា សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរព��លកាំរបោះញៀន។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ម្ប�របោះអាយុមានភាពត្តិងឹរុងឹបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រអ្ននើត្តិ�ើន
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ជឺាសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�ដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិ ់ដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ
�រវត្តិិ� ន�ងសាថ នភាពព្រៃនស�លបៈ�បោះចកុវទិ� បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រអ្ននើត្តិ�ើន ន�ងធានាថាពួកបោះ�’ម្ប�ន
�កភ់ាន ល។់ 23 រដ្ឋឋ�នបោះធ័ិើឱ្យយម្រាស�ច��ន់� វកាំរភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញបោះ�យុសុវត្តិថ�ភាព 
បោះ�យុ�ងី្គាញកាំរផ្តលិក់ាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ខណៈៈដែដ្ឋល�បោះងកើត្តិម្ប�លន�ធិ�រដ្ឋឋសខំាន់ៗ ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ជឺា�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិ ់ដែដ្ឋលើួយុកុលសម្ប័�នធដែដ្ឋលរងបោះម្រាគាះ
កុលសម្ប័�នធគាមំ្រាទសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 បោះម្រា�ះកុលសម្ប័�នធនើមួ្បយុៗនងឹទទួល�នអ្នត្តិថ
ម្រា�បោះយ៉ាើន។៍ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ជឺាសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�ដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិដ់ែដ្ឋលលះ�ង់កាំរផ្តលិ់
ម្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលកុ់លសម្ប័�នធដែដ្ឋលើួ�កាំរល�ំកដែផ្តនកបោះសដ្ឋឋក�ច—ុបោះម្រាចើនជាងកាំរ�បោះងកើនចនួំន
ថ្មីវកិាំដែដ្ឋលកុលសម្ប័�នធត្តិ�ចៗ�ងំបោះនះទទួល�នជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ 

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ម្ប�រកាំរបោះធ័ិើសវនកម្បះម្រា�ចាំ�ំន  ំន�ងកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយសុវត្តិថ�ភាពយ៉ាា ង
ត្តិងឹរងឹ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 �ម្ប�រឱ្យយមានសវនកម្បះម្រា�ចាំ�ំន  ំន�ងកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយយ៉ាា ងត្តិងឹរុងឹ 
បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាថ្មីវកិាំម្រាតូ្តិវ�នចណំាយុម្រា�ក�បោះ�យុម្រា�ស�ទធភាព។ សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បសបំោះណៈើ ម្រា�. 
ម្បត្តិ� 27, អ្ន�គបោះម្បធាវ ើនងឹម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន លក់ើឡាយ៉ាា ងត្តិងឹរុងឹ បោះដ្ឋើម្បប ើធានា�នន� វកាំរ
បោះលងដែលបងម្រា�ក�បោះ�យុសុវត្តិថ�ភាព ន�ងកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ។ 
ច�លរមួ្បជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  អ្ននកដ្ឋកឹនាកំនុង�ញី្ញាគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ង
កាំរដែថ្មី�សុំខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិ�ុ�គល�កសងគម្ប អ្ននកដ្ឋកឹនាើំបំោះនឿ ន�ងម្រាកមុ្បស�ទធ �សុើវលិ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ 
�ទ/ចាំស បោះ�បោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27។ 
YesToProp27.com 
Gloria Baxter, អ្ននកដ្ឋកឹនាដំែផ្តនកសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិម្ប�នរកម្រា�កច់បំោះណៈញ 
Phillip Gomez, ម្រា�ធាន
ម្រាកមុ្បត្តិន្ត្រីនិើ Big Valley ព្រៃនម្រា�ជាើនឥណាឌ ន Pomo ព្រៃន Big Valley Rancheria រដ្ឋឋ 
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
Leo Sisco, ម្រា�ធាន
កុលសម្ប័�នធ Santa Rosa Ranchera Tachi Yokut 

ច�លរមួ្បជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធឥណាឌ  កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  អាណាព��ល ម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន អ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ�
ើនគាះ នផ្តាះសដែម្បបង អ្ននកដ្ឋកឹនាសុំវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈ៖ ម្ប�នបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�បោះលើសបំោះណៈើ  27 
— សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�អ្នពំើសាើើវកម្បះដែលបងអ្ននឡាញ
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ជឺាកាំរសរបោះសរបោះម្រាគាងកាំរណ៍ៈបោះ�ក�បោះញ្ញាេ ត្តិ បោះហ្វ័ើយុផ្តសព័ផ្ត�យុ
បោះ�យុសាើើវកម្បះបោះម្រា�រដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើឱ្យយកាំរបោះលងដែលបងកើឡាតាម្បអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន�ងទ� រស�ពា
ម្រាស�ច��ប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ វានងឹម្ប�នអាចបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាគាះ នផ្តាះសដែម្បបង
�នបោះទ �ាុ ដែនិវានងឹដែម្រា�កាំែ យុបោះសាើរដែត្តិម្រា��ទ់� រសពាព្រៃដ្ឋ បោះថ្មីបោះ�ែត្តិ ន�ងកុពំយ� ទ�រយួុរព្រៃដ្ឋ បោះ�ជា
ឧ�ករណ៍ៈបោះលងដែលបង។
អ្ននកត្តិសុ� ម្រា��ងំកពុំងបោះ�ក�បោះញ្ញាេ ត្តិទើផ្ត�រម្រា�.ម្បត្តិ� 27 ជា“ដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុ”ចបំោះ�ះ
�ញី្ញាគាះ នផ្តាះសដែម្បបង។ �ាុ ដែនិដ្ឋ�ចបោះពលដែដ្ឋលបោះយុើងម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ម្រា��ថ់ា បោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋនងឹ
កាំែ យុជាដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុសម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំាធារណៈៈ បោះយុើងម្ប�នអាចបោះើឿកាំរសន�ម្ប�ន
ព�ត្តិ�ងំបោះនះបោះទ។ ទើបោះនះជាម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលសម្ប័�នធភាពទ�លទំ�លាយុរ�សប់ោះយុើងើរំញុឱ្យយ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27. 
សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27, សាើើវកម្បះបោះម្រា�រដ្ឋឋឈនះ - �ាុ ដែនិម្រា�ជាើនបោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ជាអ្ននកចាំញ់
សាើើវកម្បះដែលបងអ្ននឡាញបោះម្រា�រដ្ឋឋ�នសរបោះសរសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន៍
ខែួ នឯង។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 នងឹផ្តលិឱ់្យយសាើើវកម្បះ�ងំបោះនះម្រា��ម់្រា�ងបោះលើកាំរភាន លក់ើឡា
អ្ននឡាញ។ បោះ�ស��ភា�រយុ (90%) ព្រៃនម្រា�កច់បំោះណៈញនងឹ�ញ្ចូ�ុប់ោះ�កនុងបោះ�បោះ�ា ព្រៃន
សាើើវកម្បះបោះម្រា�រដ្ឋឋបោះ�យុម្ប�ន�បោះងកើត្តិកាំរង្គារ ឬកាំរវនិ�បោះយ៉ា�ព�ត្តិម្រា�កដ្ឋបោះ�កនុងរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង
បោះនាះបោះទ។ ម្ប�នស�ម្បប ើដែត្តិមួ្បយុកាំកន់ងឹផ្តលិហ់្វ័�រញ្ចូញ�ប�នអាទ�ភាពរ�សរ់ដ្ឋឋ ដ្ឋ�ចជាសាលារដ្ឋឋ 
កាំរពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុ ឬស�ម្បប ើដែត្តិកម្បះវធិិើទ�ស់ាក ត្តិ�់ញី្ញាដែលបងសុើសង។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 ម្ប�នដែម្បនជា“ដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុ” ចបំោះ�ះភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបងបោះនាះបោះទ
រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �នចណំាយុជាង $30 �នល់ានបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាគាះ ន
ផ្តាះសដែម្បបងកនុងរយុៈបោះពល 5 �ន ចុំងបោះម្រាកាំយុបោះនះ �ាុ ដែនិអ័្នើៗ កាំនដ់ែត្តិអាម្រាកកប់ោះ�ៗ។ រ�យុ
កាំរណ៍ៈថ្មីះើៗ  បោះ�យុសវនកររដ្ឋឋឯករាើយ�នន�យ៉ាយុថាកាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ’បោះលើភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង�“ឺម្ប�នជា��់កព់�នធ”ន�ង “ម្ប�ន�ន�បំោះពញទនួំលខុសម្រាតូ្តិវដ្ឋ៏
សខំាន�់ផុំ្តត្តិរ�សវ់ាបោះនាះបោះទ។.” ជាជាងបោះធ័ិើឱ្យយម្រាស�ច��ន់� វកាំរពម្រាងើកដ្ឋធ៏ិពំ្រៃនដែលបងអ្ននឡា
ញបោះនះ បោះយុើង�ួរដែត្តិម្រា��ម់្រា�ងឱ្យយមានម្រា�ស�ទធភាព ជាងរា��់នល់ានដែដ្ឋលរដ្ឋឋកពុំងចណំាយុ
រចួបោះហ្វ័ើយុ កដ៏្ឋ�ចជាម្ប�លន�ធិ�ថ្មីះើដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរនាបោះពលអ្ននា�ត្តិ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �បឺោះ�របោះពញបោះ�យុចបោះនាែ ះម្រា�បោះ�ងដែដ្ឋលផ្ទាែ ស�់ិ� រខែើរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 ម្រា�កច់ណំៈ� លបោះ�កម្បះវធិិើម្រាត្តិមឹ្បដែត្តិកាំកមួ់្បយុដុ្ឋលាែ រព្រៃនអ័្នើដែដ្ឋលសាើើវកម្បះ
ដែលបងអ្ននឡាញនងឹ�បោះងកើត្តិ។ �នាែ បោះ�កនុងសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ជឺា“ កាំរផ្តសព័ផ្ត�យុ
កាំរភាន ល”់ ចបោះនាែ ះម្រា�បោះ�ង។ រដ្ឋឋដែដ្ឋលអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានចបោះនាែ ះម្រា�បោះ�ងដ្ឋ�ចគាន បោះនះ�ន
បោះម្បើលបោះ�ើញថា ម្រា�កច់ណំៈ� លធាែ កចុ់ះ��ជាងអ័្នើដែដ្ឋល�នសន�។ សាើើវកម្បះបោះហ្វ័គម្បធិំៗ ក៏

ន�យ៉ាយុដែដ្ឋរថាពួកបោះ�នងឹ�ង់ព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណ។ តាម្បព�ត្តិសាើើវកម្បះអាចកាំត្តិ�់នថយុពនធរ�ស់
ពួកបោះ�មួ្បយុដុ្ឋលាែ រសម្រាមា�រ់ាលម់្រា�កដុ់្ឋលាែ រ ដែដ្ឋលពួកបោះ��ង់ចបំោះ�ះព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណ។ ម្រា�ក់
�ដែនថម្បសម្រាមា�ពួ់កបោះ� ម្រា�កត់្តិ�ចតួ្តិចសម្រាមា�អ់្ននកគាះ នផ្តាះសដែម្បបង។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 �ងី្គាញឱ្យយកុមារបោះ�ើញអ្នពំើ�ញី្ញាកាំរបោះលងដែលបងអ្ននឡាញ។
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 នងឹបោះធ័ិើឱ្យយម្រាស�ច��ន់� វកាំរពម្រាងើកដែលបងសុើសងដ្ឋធ៏ិ�ំផុំ្តត្តិបោះ�កនុង
ម្រា�វត្តិិ�សាម្រាសរិដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ាុ ដែនិវាម្ប�នមានត្តិម្រាមូ្បវកាំរ�ញូ្ញាកអ់ាយុុរ�សម់្បនុសសមាន
ក់ៗ  បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រអ្ននើត្តិ�ើនពើកាំរបោះលងដែលបងសុើសងបោះនាះបោះទ។ កាំរស�ក��ងី្គាញថា 
កាំរបោះលងដែលបងតាម្បអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន�ងកាំរបោះលងដែលបងតាម្បទ� រស�ពា�មឺានភាព�ក�់ញ
ជាព�បោះសសចបំោះ�ះយុុវើន ន�ងអ្ននកដែដ្ឋលង្គាយុនងឹបោះញៀនដែលបងដែដ្ឋលអ្នត្តិម់្ប�ន�ន។ 
កុលសម្ប័�នធឥណាឌ  កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ើ�ំសយ់៉ាា ងខាែ ងំសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 27 
“សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 �ជឺាកាំរវាយុម្រា��របោះ�យុផ្ទាា លប់ោះ�បោះលើស�ទធ �បោះលងដែលបង
កុលសម្ប័�នធ ន�ងកាំរពឹងដែផ្តអកបោះលើខែួ នឯង។ តាម្បព�ត្តិបោះ� វាដែថ្មីម្ប�ងំ�ម្បឃាត្តិក់ាំរភាន ល់
កើឡាអ្ននឡាញបោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើកុលសម្ប័�នធបោះទៀត្តិផ្តង។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ�.27 បោះធ័ិើឱ្យយបោះម្រាគាះថាន ក់
ដ្ឋលកុ់លសម្ប័�នធដែដ្ឋលផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�យ៉ាា ងសខំានក់នុងកាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិល់បំោះ�
�ឋ ន កាំរដែថ្មី�សុំខភាព បោះសវាពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុ កាំរអ្ន�រ់ ំន�ងបោះសវាកម្បះបោះផ្តសងបោះទៀត្តិសម្រាមា�់
សហ្វ័�ម្បនរ៍�សប់ោះយុើង។.”—Lynn Valbuena, ម្រា�ធាន, សម្ប័�នធកុលសម្ប័�នធព្រៃន
អ្នធិ��បោះត្តិយុយភាពម្រា�ជាជាត្តិ�ឥណាឌ
ស�ម្បច�លរមួ្បជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធឥណាឌ  អាណាព��ល ម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន សុវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈ 
យុុត្តិិ�ធិម្បស៌ងគម្ប ន�ងអ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ�គាះ នផ្តាះសដែម្បបង៖ �ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នគាមំ្រាទសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 
27។ 
• សម្ប័�នធកុលសម្ប័�នធព្រៃនអ្នធិ��បោះត្តិយុយភាពម្រា�ជាជាត្តិ�ឥណាឌ  • បោះម្រាចើនជាង 50 កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
កុលសម្ប័�នធឥណាឌ ន • NAACP រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  • សម្ប័�នធរដ្ឋ្ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ព្រៃនសហ្វ័
ម្រា�ជាើនអាបោះម្បរកិឡាទើន • សមា�ម្បបោះម្បធាវ ើម្រាសកុព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   • សភា�ណៈ� ើកូម្បះ 
CalAsian • Goodwill រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខាងត្តិប�ង • អ្នត្តិើត្តិយុុទធើនព្រៃននាយុក�ឋ ន
សន្ត្រីង្គាគ ម្ប�របោះទសព្រៃន រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិើ�ំសប់ោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 27 
Lynn Valbuena, ម្រា�ធាន
សម្ប័�នធកុលសម្ប័�នធព្រៃនអ្នធិ��បោះត្តិយុយភាពម្រា�ជាជាត្តិ�ឥណាឌ ន 
Sara Dutschke Setshwaelo, ម្រា�ធាន
ម្រាកមុ្បត្តិន្ត្រីនិើ Ione ព្រៃន Miwok ឥណាឌ  
Steven Pinckney, អ្ននកម្រា��ម់្រា�ងអាើើវកម្បះ
កងទ�ពសបោះន្ត្រីង្គាគ ះព្រៃនទើម្រាកងុ San Bernardino 
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សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ិ ផ្លូដលម់�លនធិបិ់ថ្លែនថមសម្រា�ប់ក់ារអ្នប់រ់សំលិី� នងិត៌�នីើក៍ន�ង�លា
�ធារ��។ លក៍ខនីកិ៍�ទេ្ទផ្លូដើមម្រាប់ជាស�ិិ។ិ28

ចំ�ំងទេ្ទ�ើង នងិទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់ជាផ្លូូ� វការ ទេ្ទរៀប់ចំទំេ្ទ�យអ្នគ្គុទុេ្ទមធាវ ី

�ើវម្រាប់វត៌ី ិ
ត្របុ�័និ្លឹសាលារពេរៀន្លឹធារណួៈរបុសរ់ដឋ។ សាលាបោះរៀនធារណៈៈរ�ស់
រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ចុុ �បននមានស�សសម្រា�ដែហ្វ័ល 6 លាននាកច់ាំ�ព់ើថាន ក់
ម្បបោះត្តិយិុយដ្ឋលថ់ាន កទ់ើ 12 ។ ម្រា�ដែហ្វ័ល 60 ភា�រយុព្រៃនស�សសសាលា
បោះរៀនធារណៈៈ �មឺ្បកពើម្រា�ួសារដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល��។ �ងំបោះនះ
�ជឺាស�សសដែដ្ឋលមានស�ទធ �ទទួល�នអា�រសាលាបោះ�យុឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែ ឬ
កាំត្តិ�់នថយុត្តិព្រៃម្បែបោះម្រាកាំម្បកម្បះវធិិើអា�រ��ត្តិថម្បភរ�សស់ហ្វ័ព�នធ។ រដ្ឋឋកផ៏្តលិ់
បោះអាយុសាលាម្បបោះត្តិយិុយសាធារណៈៈដ្ឋលកុ់មារអាយុុ 3 ន�ង 4 �ន ខំែះម្បកពើ
ម្រា�ួសារដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល��ផ្តងដែដ្ឋរ។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ 
ចនួំនម្ប�លន�ធិ�រ�សរ់ដ្ឋឋ�ចុុ �បននម្ប�នម្រា��ម់្រាគាន ់សម្រាមា��់បោះម្រាម្បើកុមារដែដ្ឋល
មានស�ទធ ��ងំអ្នសប់ោះនាះបោះទ។ សាលាបោះរៀនធារណៈៈម្រាតូ្តិវ�នដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ
ជាចម្បបង បោះ�យុសាលាបោះរៀនតាម្បសង្គាក ត្តិ ់ន�ងសាលាបោះរៀនធារណៈៈ
ឯករាើយ បោះម្រាកាំម្បកាំរម្រា��ម់្រា�ងរ�ស�់ណៈៈអ្ន���លម្ប�ល�ឋ ន។ 

ការច្ឆិ�ំយៈពេល�ការអ្នបុរ់តំ្របុចា�ំោ ខំែដលត្រតូវិការ។ រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋ កាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា  ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយរដ្ឋឋកណំៈត្តិច់នួំនអ្ន�ប�រមាព្រៃនម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�រ�សរ់ដ្ឋឋ 
ន�ងចណំៈ� លពនធបោះលើអ្នចលនម្រាទពយកនុងត្តិ�ំនជ់ាបោះរៀងរាល�់ន  ំ(ម្រា�ចាំ�ំន )ំ 
សម្រាមា�ស់ាលាបោះរៀនធារណៈៈ ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុសហ្វ័�ម្បន។៍ 
(ម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ��ជឺា�ណៈនើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរចម្បបងរ�សរ់ដ្ឋឋ ដែដ្ឋលចណំាយុ
សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ ំពនធនាគារ កាំរដែថ្មី�សុំខភាព ន�ងបោះសវាសាធារណៈៈ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។) កនុងរយុៈបោះពលជាបោះម្រាចើន�ន បំោះនះ រដ្ឋឋម្រាតូ្តិវផ្តលិម់្រា�ដែហ្វ័ល  
40 ភា�រយុព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ� បោះដ្ឋើម្បប ើ�បំោះពញត្តិម្រាមូ្បវកាំរ
បោះនះ។ ថ្មីវកិាំ�ចុុ �បននរ�សរ់ដ្ឋឋ រមួ្ប�ងំ $110 �នល់ាន បោះដ្ឋើម្បប ើ�បំោះពញ
ត្តិម្រាមូ្បវកាំរបោះនះ។ កនុងចនួំន $95.5 �នល់ាន បោះនះ�ជឺាព�បោះសសសម្រាមា�់
សាលាបោះរៀនធារណៈៈ។ ម្ប�លន�ធិ�សាលាភា�បោះម្រាចើនម្រាតូ្តិវ�នដែចកចាំយុ បោះ�
សាលាបោះរៀនតាម្បរយុៈរ��ម្បនិស�សសមាន ក់ៗ ។ រ��ម្បនិបោះនះកផ៏្តលិឱ់្យយសាលា
ន� វម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្ប បោះ�យុដែផ្តអកបោះលើចដំែណៈកព្រៃនស�សសរ�សពួ់កបោះ�ដែដ្ឋលមាន
ម្រា�កច់ណំៈ� ល�� អ្ននកបោះរៀនភាសាអ្នង់បោះ�ែស ឬអ្ននកសថ�ត្តិកនុងកាំរដែថ្មី�។ំ 
ជាមួ្បយុនងឹកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិពើរភា��ើព្រៃនសភានើមួ្បយុៗព្រៃនអ្នងគនើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ� រដ្ឋឋ
អាចផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ត្តិ�ចសម្រាមា�ស់ាលាបោះរៀន ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុសហ្វ័�ម្បន៍
ជាជាងត្តិម្រាមូ្បវកាំរសម្រាមា��់ន បំោះនាះ។

ការអ្នបុរ់សំ�លីៈពេ�សាលាបុឋមស�ក� ន្លឹ�ងម�យមស�ក�។ ច��់
រ�សរ់ដ្ឋឋត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយសាលាបោះរៀនផ្តលិក់ាំរដែណៈនាអំ្នពំើស�លបៈ ន�ងកាំរសដែម្បងិ
បោះ�យុផ្ទាា ល ់(រមួ្ប�ងំត្តិន្ត្រីនិើ) ដ្ឋលស់�សស�ងំអ្នសប់ោះ�ថាន កទ់ើ 1 ដ្ឋលទ់ើ 
6 ។ ច��រ់ដ្ឋឋកត៏្តិម្រាមូ្បវឱ្យយសាលាបោះរៀនផ្តលិវ់�គស�ក�ដែ��បោះនះបោះ�ថាន កទ់ើ 
7 ន�ងទើ 8 ជាើបោះម្រាម្បើស។ វ�គស�ក�ជាកល់ាក ់ន�ងចនួំនព្រៃនអ្ន�រ់មំ្រាតូ្តិវ�ន
កណំៈត្តិប់ោះ�យុ�ណៈៈអ្ន���លម្ប�ល�ឋ ននើមួ្បយុៗ។ សាលាបោះរៀនកអ៏ាច
ផ្តលិក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈតាម្បរយុៈកម្បះវធិិើមុ្បន/បោះម្រាកាំយុសាលា ន�ងរដ្ឋ� វបោះ�ិផ្តង
ដែដ្ឋរ។ រដ្ឋឋផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ចនួំនពើរ�នាា �ព់ើកម្បះវធិិើសាលាបោះរៀន�ចុុ �បននសរ�ុ
ើ�ត្តិ $5 �នល់ាន កនុងមួ្បយុ�ន ។ំ កម្បះវធិិើ�ងំបោះនះ�ម្ប�រសមាសធាតុ្តិ
ស�ក� (ដ្ឋ�ចជាកាំរ�បោះម្រាងៀន) ន�ងសមាសធាតុ្តិពម្រាងឹង (ដ្ឋ�ចជាកម្បះវធិិើ
ស�លបៈ ឬកាំយុសម្បប�)។ 

ការអ្នបុរ់សំ�លីៈពេ�វិទិី�លយ័ៈ។ស�សសម្រាតូ្តិវដែត្តិ�ញ្ចូ�ុវ់�គស�ក�ជាកល់ាក់
មុ្បនបោះពលពួកបោះ�អាច�ញ្ចូ�ុក់ាំរស�ក�បោះ�វទិ�ល�យុ។ រដ្ឋឋត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ
ស�សស�ញ្ចូ�ុមុ់្បខវជូិាស�ក�សន�លមួ្បយុចនួំន ដ្ឋ�ចជាភាសាអ្នង់បោះ�ែស 
ម្រា�វត្តិិ�សាម្រាស/ិវទិ�សាម្រាសសិងគម្ប �ណៈ� ត្តិវទិ� ន�ងវទិ�សាម្រាស។ិ រដ្ឋឋក៏
ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយស�សស�ញ្ចូ�ុក់ាំរស�ក�រយុៈបោះពលមួ្បយុ�ន មំ្ប�នថា (1) ស�លបៈ
បោះម្បើលបោះ�ើញ ឬស�លបៈសដែម្បងិ (2) ភាសា�របោះទស ឬ (3) កាំរអ្ន�រ់ ំ
�បោះចកុបោះទសអាើើព (CTE) ។ �ណៈៈអ្ន���លកនុងត្តិ�ំនអ់ាច�ដែនថម្ប
ត្តិម្រាមូ្បវកាំរបោះផ្តសងបោះទៀត្តិសម្រាមា�ក់ាំរ�ញ្ចូ�ុក់ាំរស�ក�ថាន កវ់ទិ�ល�យុ។ 
កាំរសាង់ម្បត្តិ��ន  ំ2017 �នរកបោះ�ើញថាម្រា�ដែហ្វ័ល�កក់ណិាលព្រៃន
សាលាបោះរៀនរ�សរ់ដ្ឋឋបោះ�តាម្បសង្គាក ត្តិក់ណំៈត្តិត់្តិម្រាមូ្បវកាំរ�ញ្ចូ�ុក់ាំរស�ក�
អ្ន�ប�រមារ�សពួ់កបោះ�បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តគ� ផ្តគងត្តិម្រាមូ្បវកាំរវ�គស�ក�សម្រាមា�ក់ាំរ
ច�លបោះរៀនបោះ�សាកលវទិ�ល�យុសាធារណៈៈរ�សរ់ដ្ឋឋ។ បោះ�បោះម្រាកាំម្ប
លកខខណៈឌ �ងំបោះនះ ស�សសម្រាតូ្តិវចណំាយុបោះពលមួ្បយុ�ន ពំ្រៃនស�លបៈដែដ្ឋល
បោះម្បើលបោះ�ើញ ន�ងស�លបៈសដែម្បងិ ដែដ្ឋលម្ប�នអាច�បំោះពញ�នជាមួ្បយុនងឹ
ភាសា�របោះទស ឬវ�គស�ក� CTE ។ បោះ�កនុង�ន សំ�ក�ថ្មីះើៗ សម្រាមា�់
ទ�ននន�យុដែដ្ឋលអាចរក�ន វទិ�ល�យុបោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �នផ្តលិ់
វ�គស�ក�ស�លបៈម្រា�ដែហ្វ័ល 150,000 ។ វទិ�ល�យុកអ៏ាចផ្តលិើ់�ន
�នាា �ព់ើកម្បះវធិិើសាលាស�លបៈផ្តងដែដ្ឋរ។

 • ផ្តដលម់្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បសម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើកនុងសាលា
សាធារណៈៈ K-12 �ងំអ្នស ់(រមួ្ប�ងំសាលាឈនួល) បោះ�យុ
កាំរដែ�ងដែចកម្រា�ចាំ�ំន ពំើម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�រ�សរ់ដ្ឋឋន� វចនួំនទកឹម្រា�ក់
ដែដ្ឋលបោះសះើនងឹ1% ព្រៃនកាំរផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�រដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ នដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរ
សម្រាមា�ស់ាលាធារណៈៈ។

 • ដែ�ងដែចកសមាមាម្រាត្តិកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើនព្រៃនម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បដ្ឋលស់ាលាបោះរៀន 
ដែដ្ឋល�បោះម្រាម្បើដ្ឋលស់�សសដែដ្ឋលើួ�កាំរល�ំកដែផ្តនកបោះសដ្ឋឋក�ច។ុ

 • សាលាបោះរៀនដែដ្ឋលមានស�សសចាំ�ព់ើ 500 នាក ់ឬបោះម្រាចើនជាងបោះនះ
ម្រាតូ្តិវចណំាយុយ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់80% ព្រៃនម្ប�លន�ធិ�បោះដ្ឋើម្បប ើើួល
ម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន បោះហ្វ័ើយុបោះ�សលប់ោះលើកាំរ�ណុិៈះ�ណិាល កាំរផ្តគត្តិផ់្តគង់ ន�ង
ភាពជាព្រៃដ្ឋ��អ្ន�រ់។ំ

 • ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានសវនកម្បះ ន�ងកណំៈត្តិក់ាំរចណំាយុរដ្ឋឋ�លដ្ឋល ់1% ព្រៃន
ម្ប�លន�ធិ�។

ទេ្ទសចំក៍ដើសទេ្ទងខប់នៃនការ�ុនម់្រាប់��រប់សអ់្ននក៍វភិាគ្គុចំ�ប់់
សដើព័ើផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និរ�ឋ ��ិលថាន ក៍រ់ដិឋ នងិ
ម�ល�ឋ ន៖
 • កាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋ�នបោះកើនបោះ�ើងម្រា�ដែហ្វ័ល $1 �នល់ាន ជា

បោះរៀងរាល�់ន  ំបោះ�យុចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះ��ន បំោះម្រាកាំយុ សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ
បោះ�កនុងសាលាសាធារណៈៈ។

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ

អ្នតិបុទីថ្ងៃន្លឹវិធិាន្លឹការពេន្លឹះអាច្ឆិរកពេ��ញពេ�ទី�័ំរ 105 ន្លឹ�ងពេគឺហូទី�័ំររបុសរ់ដឋពេលខា��ការពេ�  
voterguide.sos.ca.gov។
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សទំេ្ទ�ើ
�ីលមូ់លន្លឹ���បុខែនិ្លឹមសត្រ�បុក់ារអ្នបុរ់សំ�លីៈ ពេ�កោុ ងសាលាពេរៀន្លឹ
សាធារណួៈ។ ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បពើ�ន បំោះម្រាកាំយុបោះ�សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 28 ត្តិម្រាមូ្បវ
ឱ្យយរដ្ឋឋផ្តលិម់្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បបោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើនកាំរ�បោះម្រាងៀនស�លបៈ ន�ង/ឬកម្បះវធិិើ
ស�លបៈបោះ�កនុងសាលាបោះរៀនធារណៈៈ។ ចនួំនទកឹម្រា�កដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរជា
បោះរៀងរាល�់ន នំងឹបោះសះើនងឹ 1 ភា�រយុព្រៃនថ្មីវកិាំរដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ នដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវ
បោះ�យុរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ ដែដ្ឋលសាលារដ្ឋឋ�នទទួលកាំលពើ�ន មុំ្បន។ ម្ប�លន�ធិ�
បោះនះនងឹម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កថាជាកាំរទ��ត្តិប់ោះលើសពើចនួំនថ្មីវកិាំ ដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវ
បោះ�យុរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញសម្រាមា�ស់ាលាបោះរៀនធារណៈៈ ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុ
សហ្វ័�ម្បន។៍ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយរដ្ឋឋសភាកាំត្តិ�់នថយុកាំរ
ផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� ដែដ្ឋលផ្តលិប់ោះ�យុសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះសម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ ំ
ស�លបៈកនុងមួ្បយុ�ន បំោះ�បោះពល ដែដ្ឋលសាថ ��ននើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ�ផ្តលិត់្តិ�ចជាង
ត្តិម្រាមូ្បវកាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ។ កនុងករណៈើ បោះនះ កាំរកាំត្តិ�់នថយុ
កាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ម្ប�នអាចបោះលើសពើកាំរ�នថយុ
ភា�រយុព្រៃនម្ប�លន�ធិ�សរ�ុដ្ឋលស់ាលាបោះរៀនធារណៈៈ ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុ
សហ្វ័�ម្បនប៍ោះនាះបោះទ។
ខែច្ឆិកចាយៈមូលន្លឹ���ពេ�យៈខែ�ែកពេល�របូុមនី្លឹ។សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 28 
ដែចកចាំយុថ្មីវកិាំ�ដែនថម្បដ្ឋលស់ាលាបោះរៀនធារណៈៈបោះ�យុដែផ្តអកបោះលើកាំរ
ចុះបោះ�ះ ះច�លបោះរៀនបោះ�ម្បបោះត្តិយិុយស�ក� ន�ង K–12 ។ កនុងចបំោះណាម្បចនួំន
សរ�ុ 70 ភា�រយុនងឹច�លបោះ�សាលាបោះរៀន បោះ�យុដែផ្តអកបោះលើចដំែណៈក
ព្រៃនកាំរចុះបោះ�ះ ះច�លបោះរៀនបោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋ។ 30 ភា�រយុដែដ្ឋលបោះ�សល់
នងឹច�លបោះ�សាលាបោះរៀន បោះ�យុដែផ្តអកបោះលើចដំែណៈករ�សពួ់កបោះ�ព្រៃនស�សស
ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល��ដែដ្ឋល�នចុះបោះ�ះ ះបោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋ។ �ណៈៈ
អ្ន���លកនុងត្តិ�ំនអ់ាចបោះម្រា�ើម្រា�សរ់ហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់1 ភា�រយុព្រៃនម្ប�លន�ធិ�ថ្មីះើបោះនះ
សម្រាមា�ក់ាំរចណំាយុរដ្ឋឋ�ល។ ម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋលបោះ�បោះសសសលម់្រាតូ្តិវដែត្តិ
ដែចកចាំយុបោះ�ម្រា��ក់ដែនែងស�ក� បោះ�យុដែផ្តអកបោះលើកាំរចុះបោះ�ះ ះស�សសរ�ស់
ពួកបោះ�។
ទ្វាមទ្វារឱ្យយ�ន្លឹមូលន្លឹ���ពេដ�មី �ពេត្របុ�ជាច្ឆិមីងសត្រ�បុជួ់ួលបុុគឺគល�ក
ស�លីៈ�ះ�។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 28 ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយបោះម្រា�ើម្រា�សម់្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�់
កម្បះវធិិើអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយសាលាបោះរៀន�ញូ្ញាកថ់ា ថ្មីវកិាំ�ងំបោះនះ
ម្រាតូ្តិវ�នចណំាយុ�ដែនថម្បបោះលើម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋលមានម្រាសា�ស់ម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើ
អ្ន�រ់សំ�លបៈ។ បោះនះអាចរមួ្ប�ញ្ចូុ�លមុ្បខវជូិាជាបោះម្រាចើនបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ រមួ្ប�ងំ
រ� ំស�លបៈម្រា�ព�នធផ្តសព័ផ្ត�យុ ត្តិន្ត្រីនិើ ភាពយុនិ ន�ងម្រា�បោះ�ទបោះផ្តសងៗព្រៃន
ស�លបៈបោះម្បើលបោះ�ើញ (រមួ្ប�ងំកាំរថ្មីត្តិរ�� ស�លបៈស��បកម្បះ កាំរសរបោះសរ
ក�ដ្ឋកុពំយ� ទ�រ ន�ងកាំររចនាម្រាកាំហ័្វ័�ក)។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះក�៏ម្ប�រ
យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់80 ភា�រយុព្រៃនម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើបោះដ្ឋើម្បប ើើួល
�ុ�គល�ក។ (សាលាបោះរៀនតាម្បសង្គាក ត្តិ ់ន�ងសាលាបោះរៀនធារណៈៈឯករាើយ
ដែដ្ឋលមានស�សសត្តិ�ចជាង 500 នាកន់ងឹម្ប�ន�ចម់្រាតូ្តិវ�បំោះពញតាម្ប
ត្តិម្រាមូ្បវកាំរបោះនះបោះទ។ ) ថ្មីវកិាំដែដ្ឋលបោះ�បោះសសសលអ់ាចម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស ់
សម្រាមា�ក់ាំរ�ណុិៈះ�ណិាល កាំរផ្តគត្តិផ់្តគង់ ន�ងសមាភ រៈ ន�ងសម្រាមា�់
កម្បះវធិិើភាពជាព្រៃដ្ឋ��អ្ន�រ់សំ�លបៈ។ នាយុក�ឋ នអ្ន�រ់រំដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
(CDE) អាចយុលម់្រាពម្បបោះលើសបំោះណៈើ ពើសាលាបោះរៀន បោះដ្ឋើម្បប ើចណំាយុត្តិ�ចបោះលើ
�ុ�គល�ក។ សាលាបោះរៀននងឹមានបោះពល�ើ�ន  ំបោះដ្ឋើម្បប ើចណំាយុថ្មីវកិាំដែដ្ឋល
ពួកបោះ�ទទួល�នជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ CDE នងឹបោះរៀ�ចបំោះ�ើងវញិន� វម្ប�លន�ធិ� 
ដែដ្ឋលម្ប�ន�នចណំាយុដ្ឋលស់ាលាបោះរៀន�ងំអ្នសក់នុង�ន �ំនាា �។់

អ្ននុ្លឹញ្ញាញ តឱ្យយនាយៈកសាលាកណំួត�់�រពេបុៀបុខែដល�វិកិាត្រតូវិ�ន្លឹ
ច្ឆិ�ំយៈ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 28 ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយនាយុកសាលា (ឬនាយុក
កម្បះវធិិើសាលាម្បបោះត្តិយិុយ) បោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើត្តិដែផ្តនកាំរសម្រាមា�ក់ាំរចណំាយុ
ម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋលពួកបោះ�ទទួល�ន។ នាយុកសាលា ឬនាយុកកម្បះវធិិើនងឹ
កណំៈត្តិព់ើរបោះ�ៀ�ពម្រាងើកវសិាលភាពកាំរអ្ន�រ់អំ្នពំើកម្បះវធិិើ ន�ង/ឬ ស�លប។
ទ្វាមទ្វាររ�យៈការណ៍ួទី�ន្លឹោន្លឹយ័ៈត្របុចា�ំោ ។ំ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 28 ត្តិម្រាមូ្បវ
ឱ្យយ�ណៈៈអ្ន���លកនុងត្តិ�ំន�់ញូ្ញាកជ់ាបោះរៀងរាល�់ន ថំា ម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋល
សាលារ�សពួ់កបោះ�ទទួល�នម្រាតូ្តិវ�នចណំាយុបោះលើកាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ។ 
បោះលើសពើបោះនះ �ណៈៈអ្ន���លកនុងត្តិ�ំនម់្រាតូ្តិវដែត្តិម្រា�កាំស បោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រ
រ�សពួ់កបោះ�ន� វរ�យុកាំរណ៍ៈអ្នពំើរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋលថ្មីវកិាំម្រាតូ្តិវ�នចណំាយុ។ 
រ�យុកាំរណ៍ៈបោះនះម្រាតូ្តិវដែត្តិរមួ្ប�ញ្ចូុ�លម្រា�បោះ�ទព្រៃនកម្បះវធិិើអ្ន�រ់សំ�លបៈ ដែដ្ឋល
�នផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� ចនួំន�ុ�គល�ក ដែដ្ឋលបោះធ័ិើកាំរ ចនួំនស�សសដែដ្ឋល�បោះម្រាម្បើកាំរ 
ន�ងចនួំនកដែនែងស�ក�ដែដ្ឋលផ្តលិក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈជាមួ្បយុនងឹម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋល
ទទួល�ន។ រ�យុកាំរណ៍ៈបោះនះកម៏្រាតូ្តិវដែត្តិ�កើ់�ន CDE ន�ងផ្តសព័ផ្ត�យុ
ជាសាធារណៈៈបោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�ររ�សន់ាយុក�ឋ នផ្តងដែដ្ឋរ។

ផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និ
ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បពើ�ន បំោះម្រាកាំយុបោះ� សពំេណួ� ត្របុជាមត� 28 ន្លឹ�ងបុពេងើ�ន្លឹការ
ច្ឆិ�ំយៈរបុសរ់ដឋត្របុខែហូល $1 ពាន្លឹល់ាន្លឹ ជាពេរៀងរាល�់ោ ។ំ ចនួំន
ទកឹម្រា�កប់ោះនះ�តឺ្តិ�ចជាងមួ្បយុកនែះព្រៃន 1 ភា�រយុព្រៃនថ្មីវកិាំម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�
សរ�ុរ�សរ់ដ្ឋឋ។ ម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បនងឹម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កថាជាកាំរទ��ត្តិ់
បោះលើសពើចនួំនថ្មីវកិាំ ដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញសម្រាមា�ស់ាលាបោះរៀនធា
រណៈៈ ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុសហ្វ័�ម្បន។៍

ចំ�លទេ្ទមើល https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals សម្រា�ប់ប់់ញ្ញាើ នៃនគ្គុ��ក៍មមការ ថ្លែដិលប់ទេ្ទងើើត៌
ទេ្ទឡូើងជាចំមីងទេ្ទដិើមី ើគាំមំ្រា� ឬ�ទំាំសវ់ធិានការទេ្ទនះ។

ចំ�លទេ្ទមើល https://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors.html ទេ្ទដិើមី ើចំ�លទេ្ទ�កានអ់្ននក៍ចំ�លរមួ

ចំថំ្លែ�ក៍ 10 �ក៍រ់ប់សគ់្គុ��ក៍�ម ធកិារទេ្ទនះ។ 

ផ្លូា�មូ់�ន់ធិិបិតែន់ែមសូក្រឹម្ងាបក់ារអ្នបរ់សំូ�ិីៈ ន់ងិត់�ន់ិកីនុង�លា
 �ធារណ៍ៈ។ �កខន់ិកិៈហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិ។ិ

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

28
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30 | ទ�ីើករណ៍ៈ ទូ�ីកីរណ៍៍តែដ្ឋ��ន់ហៅ�ះពុ្ទមពហៅ�ហៅ�ទីូពំ្ទរ័ហៅន់ះគិជឺាទូសូសន់ៈរបសូអ់្ននកន់ពិ្ទន់ ិហៅ�យីមនិ់ក្រឹត់វូិ�ន់ព្ទនិ់តិ់យរកភាព្ទក្រឹត់មឹក្រឹត់វូិហៅ�យភាន កង់ារផ្លូៃូ វិការណ្ដាម�យហៅទូ។ 

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ផ្លូា�មូ់�ន់ធិិបិតែន់ែមសូក្រឹម្ងាបក់ារអ្នបរ់សំូ�ិីៈ ន់ងិត់�ន់ិកីនុង�លា
 �ធារណ៍ៈ។ �កខន់ិកិៈហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិ។ិ28

★	 �ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ28	 ★

�ទ/ចាំស ៎បោះលើ 28៖ ធានា�នន� វស�ទធ �ច�លបោះ�កាំនក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ង
ត្តិន្ត្រីនិើបោះ�កនុងសាលាបោះរៀនសាធារណៈៈ បោះ�យុម្ប�នដ្ឋបំោះ�ើងពនធ 
កាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះដ្ឋើរតួ្តិនាទើយ៉ាា ងសខំានក់នុងកាំរើួយុកុមារឱ្យយស�ក� 
អ្ន��វឌឍ ន�ងសបោះម្រាម្បច�នបោះ�កនុងសាលាបោះរៀន ន�ងបោះ�បោះពលបោះម្រាកាំយុបោះ�កនុង
ើើវតិ្តិ។ ជាមួ្បយុនងឹកាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើ ស�សស៖
 • បោះរៀន�ណៈ� ត្តិវទិ� អ្ននំាន ន�ងមុ្បខវជូិាបោះផ្តសងៗបោះទៀត្តិកាំនដ់ែត្តិម្រា�បោះសើរ។ 
 • បោះរៀន��ត្តិម្រា�ក�បោះ�យុភាពព្រៃចនម្រា�ឌ�ត្តិ ន�ងយ៉ាា ងបោះកែៀវកាំែ ។ 
 • មានកាំរច�លរមួ្បកាំនដ់ែត្តិម្រា�បោះសើរ មានទនុំកច�ត្តិបិោះលើខែួ នឯង ន�ងសុខភាព

ផ្តែ� វច�ត្តិ។ិ
�ាុ ដែនិបោះ�កនុងសាលាបោះរៀនសាធារណៈៈរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�ញ៉ាា  កម្បះវធិិើស�លបៈ 
ន�ងត្តិន្ត្រីនិើជាបោះរឿយុៗជាកម្បះវធិិើមុ្បនបោះ�ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នកាំត្តិប់ោះចញ។ ដ្ឋ� បោះចនះបោះហ្វ័ើយុ 
ឥ�� វបោះនះ បោះសាើរដែត្តិ 1 កនុងចបំោះណាម្ប សាលាបោះរៀនសាធារណៈៈចនួំន 5 មាន
ម្រា�ូ�បោះម្រាងៀនដែផ្តនកស�លបៈ ឬត្តិន្ត្រីនិើបោះពញបោះមាា ង ដែដ្ឋលមានន�យុថាស�សសរា�ល់ាន
នាកម់្ប�នមានឱ្យកាំសច�លរមួ្បបោះនាះបោះទ។
បោះនះ�ងអត្តិស់�សសបោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន� វកម្បះវធិិើស�ក�ដែផ្តនកវទិ�សាម្រាស ិ
�បោះចកុវទិ� វសិក័ម្បះ ស�លបៈ ន�ង�ណៈ� ត្តិវទិ� (STEAM) ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈ
ទ�លទំ�លាយុ បោះហ្វ័ើយុមានន�យុថាវាព��កកនុងកាំរបោះរៀ�ចពួំកបោះ�សម្រាមា�ក់ាំរង្គារ
ដែដ្ឋលមានម្រា�កដ់ែខលអបោះ�កនុងបោះសដ្ឋឋក�ចរុ�សរ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ 
ក�ន ៗ រ�សប់ោះយុើងសម្បនងឹទទួល�នកាំនដ់ែត្តិម្រា�បោះសើរ។ 
ម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បសម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះ�យុម្ប�នដ្ឋបំោះ�ើងពនធ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 28, វធិានកាំរស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះ�កនុងសាលាបោះរៀន
សាធារណៈៈ បោះម្រាគាង�ម្រាម្បងុទុកបោះសាើរដែត្តិ $1 �នល់ាន កនុងមួ្បយុ�ន កំនុ ងកាំរ
ផ្តលិម់្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បសម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះ�កនុងសាលាបោះរៀន
សាធារណៈៈ Pre-K-12 បោះ�យុម្ប�នដ្ឋបំោះ�ើងពនធ។ សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 
28 ៖ 
 • ម្រា��ស់ាលាបោះរៀនសាធារណៈៈបោះ�ម្បណៈឌ លស�ក�ធិ�កាំរនើមួ្បយុៗនងឹទទួល

�នម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្ប សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើ ដ្ឋ� បោះចនះស�សសម្រា��រ់��
ទទួល�នអ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន។៍ 
 • សាលាបោះរៀនដែដ្ឋល�បោះម្រាម្បើកុមារបោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បន ៍ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល

��ម្រាតូ្តិវ�នដែ�ងដែចកម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរ�ដែនថម្ប។ 
 • ម្ប�លន�ធិ�ម្រាតូ្តិវដែត្តិចណំាយុបោះលើកាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើ - បោះលើម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន 

សមាភ រផ្តគត្តិផ់្តគង់ ភាពជាព្រៃដ្ឋ��ស�លបៈ កាំរ�ណុិៈះ�ណិាល ន�ងឯកសារនានា។
វធិានកាំរបោះនះរមួ្បមានកាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�ថ់ាន កស់�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើម្រា�ព្រៃពណៈើ  
ដ្ឋ�ចជាបោះលាខ ន រ� ំម្រាកមុ្បត្តិន្ត្រីនិើ �នំ� រផ្ទាត្តិ ់ន�ង�នំ� រ ន�ងសម្រាមា�ស់�លបៈ
សហ្វ័សម្ប�យុ ដ្ឋ�ចជាកាំររចនាម្រាកាំហ័្វ័�ក ម្រាកាំហ័្វ័�កកុពំយ� ទ�រ ន�ងភាពយុនិ ន�ង
វ ើបោះដ្ឋអ្ន� ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 28 កាំរ�រម្ប�លន�ធិ�អ្ន�រ់ដំែដ្ឋលមានម្រាសា�—់ន�ងម្ប�នដ្ឋបំោះ�ើង
ពនធ។ 

�ញ្ចូញត្តិិ��ណៈបោះនយុយភាព ន�ងត្តិមាែ ភាពដ្ឋត៏្តិងឹរងឹ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 28 មានកាំរកាំរ�រសខំាន់ៗ  បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាម្ប�លន�ធិ�ម្រាតូ្តិវ�ន
ចណំាយុដ្ឋ�ច�ណំៈង៖
 • �ម្បម្ប�នឱ្យយរដ្ឋឋសភា ឬម្បណៈឌ លស�ក�ធិ�កាំរពើកាំរបោះម្រា�ើម្រា�សម់្ប�លន�ធិ�កនុង

បោះគាល�ណំៈងបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 
 • ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានសវនកម្បះម្រា�ចាំ�ំន ពំ្រៃនម្ប�លន�ធិ�។ 
 • ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយសាលាបោះរៀនបោះ�ះពុម្បរ័�យុកាំរណ៍ៈម្រា�ចាំ�ំន អំ្នពំើរបោះ�ៀ� ដែដ្ឋលពួកបោះ�

ចណំាយុម្ប�លន�ធិ� រមួ្ប�ងំកម្បះវធិិើជាកល់ាក ់ន�ងរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋលស�សសទទួល�ន
អ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន។៍
កាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះធ័ិើបោះអាយុម្រា�បោះសើរបោះ�ើងន� វសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរ
អ្ន��វឌឍសងគម្ប
កាំរម្រាសាវម្រាជាវ�ន�ងី្គាញថា កាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើផ្តលិអ់្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន៍
ដ្ឋលសុ់ខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរអ្ន��វឌឍសងគម្បរ�សកុ់មារ។ កាំរធានាថាកុមារ
�ងំអ្នសម់ានលទធភាពទទួល�នកាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើមានសារៈសខំាន់
ជាព�បោះសសដែដ្ឋលបោះកើត្តិបោះចញពើើងឺំរាត្តិត្តិ�ត្តិ ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឲ្យយកុមារជាបោះម្រាចើនបោះ�
�ចប់ោះ�យុដែ�ក បោះ�យុម្ប�នមានលទធភាពទទួល�នអ្ននិរកម្បះសងគម្ប។ 
ើួយុបោះរៀ�ចសំ�សសសម្រាមា�ក់ាំរង្គារលអៗ បោះ�កនុងបោះសដ្ឋឋក�ចរុ�សរ់ដ្ឋឋ  
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
បោះសដ្ឋឋក�ចពុ្រៃចនម្រា�ឌ�ត្តិរ�សរ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ផ្តលិក់ាំរង្គារដ្ឋលម់្បនុសសើ�ត្តិ  
3 លាននាកប់ោះ�កនុងដែខសភាពយុនិ ត្តិន្ត្រីនិើ ស�លបៈ �នំ� រើើវចល ទ� រទសសន ៍
ម្បបោះ�ម្រាស� ន�ងបោះម្រាចើនបោះទៀត្តិ។ កាំរធានា�នន� វលទធភាពទទួល�នកាំរអ្ន�រ់ ំ
ដែផ្តនកស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើផ្តលិឱ់្យយកុមារន� វើនំាញសខំាន់ៗ  ដែដ្ឋលពួកបោះ�ម្រាតូ្តិវកាំរ
បោះដ្ឋើម្បប ើទទួល�នបោះជា�ើ�យុ ន�ងផ្តលិឱ់្យយបោះសដ្ឋឋក�ចរុ�សប់ោះយុើងជាមួ្បយុនងឹកមាែ ងំ
កាំរង្គារ ដែដ្ឋល�នទទួលកាំរ�ណុិៈះ�ណិាលយ៉ាា ងលអដែដ្ឋលរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ម្រាតូ្តិវកាំរបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ដែត្តិជាអ្ននកដ្ឋកឹនាពំ��ពបោះលាក។ 
“តាម្បរយុៈកាំរវនិ�បោះយ៉ា�បោះលើកាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើសម្រាមា�ក់�នៗរ�ស់
បោះយុើង បោះយុើងអាច�បោះងកើត្តិកមាែំ ងកាំរង្គារចម្រាម្បះុដ្ឋល៏អសម្រាមា�ព់្រៃថ្មីៃដែសអក។”—
Tracy Hernandez, ម្រា�ធាននាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ព្រៃនសហ្វ័ព�នធ�ណៈ� ើកូម្បះបោះខាន
ធិើ �� សបោះអ្ននចបឺោះ�ស 
អ្ននា�ត្តិដ្ឋ�៏ែស័ឺាងសម្រាមា�ក់�នៗរ�សប់ោះយុើង 
ស�ម្បច�លរមួ្បជាមួ្បយុម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន មាតា��តា អ្ននកើនំាញដែផ្តនកអ្ន�រ់ ំន�ងអ្ន��វឌឍន៍
កុមារ អ្ននកមានវជូិាើើវៈ សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិសហ្វ័ម្រា��ន ន�ងអ្ននកដ្ឋកឹនាសំហ្វ័�ម្បន៍
ទ��ងំរដ្ឋឋ ន�ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ �ទ/ចាំស ៎បោះលើ 28 ។ 
VoteYesonProp28.org 
Austin Beutner, ម្រា�ធាន 
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  សម្រាមា�ស់�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះ�កនុងសាលាបោះរៀនសាធារណៈៈ 
E. Toby Boyd, ម្រា�ធាន 
សមា�ម្បម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
Carol Green, ម្រា�ធាន 
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  PTA
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ផ្លូា�មូ់�ន់ធិិបិតែន់ែមសូក្រឹម្ងាបក់ារអ្នបរ់សំូ�ិីៈ ន់ងិត់�ន់ិកីនុង�លា
 �ធារណ៍ៈ។ �កខន់ិកិៈហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិ។ិ

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

28
★	 �ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ28	 ★

ទូ�ីកីរណ៍៍តែដ្ឋ��ន់ហៅ�ះពុ្ទមពហៅ�ហៅ�ទីូពំ្ទរ័ហៅន់ះគិជឺាទូសូសន់ៈរបសូអ់្ននកន់ពិ្ទន់ ិហៅ�យីមនិ់ក្រឹត់វូិ�ន់ព្ទនិ់តិ់យរកភាព្ទក្រឹត់មឹក្រឹត់វូិហៅ�យភាន កង់ារផ្លូៃូ វិការណ្ដាម�យហៅទូ។  បោះសចកដើសអំាង | 31

គាំម ន�ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំន�ង
សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ28 ម្រាត៌វូ�ន�ក៍ទ់េ្ទសនើទេ្ទឡូើយ
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សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ត៌ម្រាមូវឱ្យយ�នអាជាា ប់�័ណវជិាា �ើវ�ទេ្ទវ�ា�ម្រាសដទេ្ទ�ន�ងក៍ថ្លែនូងទេ្ទ�ក៍ន�ងការលាង 
ស�អ ត៌ត៌ម្រាមងទេ្ទ�មគ្គុូើនកិ៍ នងិប់ទេ្ទងើើត៌ត៌ម្រាមូវការរដិឋទេ្ទផ្លូេងទេ្ទ�ៀត៌។ ប់ញ្ញញត៌ីផិ្លូដួ ចំទេ្ទផ្លូដើម។29

ចំ�ំងទេ្ទ�ើង នងិទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់ផ្លូូ� វការ  � ន ទេ្ទ រ ៀ ប់ ចំំ ទេ្ទ � យ អ្ន គ្គុុ ទេ្ទ ម ធា វ ី

�ើវម្រាប់វត៌ី ិ
ការព័ា�លទេ្ទ�យការលាងឈាម
�ូច្ឆិតត្រមងពេនាម។ ត្តិម្រាម្បងបោះនាម្បដែដ្ឋលមានសុខភាពលអយុក
កាំកសណំៈល ់ន�ងសារធាតុ្តិរាវបោះលើសបោះចញពើ�ម្បរ�ស់
ម្បនុសស។ ើងឺំត្តិម្រាម្បងបោះនាម្បបោះកើត្តិបោះ�ើងបោះ�បោះពល ដែដ្ឋលត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប
រ�សម់្បនុសសបោះធ័ិើកាំរម្ប�ន�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។ យុ�រៗបោះ� ម្បនុសសអាច
វវិត្តិបិោះ�ជាើងឺំបោះខ�យុត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប។ បោះនះមានន�យុថា ត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប
ដែលងដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�នលអម្រា��ម់្រាគាន ់សម្រាមា�ម់្បនុសសរសប់ោះ�បោះ�យុ
គាះ នកាំរវះកាំត្តិ�់ិ� រត្តិបោះម្រាមាងបោះនាម្ប ឬកាំរព��ល�និដែដ្ឋលបោះៅថា 
កាំរលាង�ម្បបោះនាះបោះទ។
ការលាង�មពេ�ា�តាម�មះតាដូច្ឆិអ្នា�ខែដលតត្រមងពេនាមពេ�ា�
អ្នញី្ជី�ងខែដរ។ កាំរលាង�ម្បចម្បែងន� វអ័្នើដែដ្ឋលត្តិម្រាម្បងបោះនាម្បមាន
សុខភាពលអបោះធ័ិើដ្ឋ�ចគាន ។ ម្បនុសសភា�បោះម្រាចើនដែដ្ឋលកពុំងលាង
�ម្ប ម្រាតូ្តិវទទួលកាំរ�ដំែ�កធាតុ្តិបោះលាហ្វ័�ត្តិ។ ទម្រាម្បង់ព្រៃនកាំរលាង
�ម្បបោះចញពើរាងកាំយុបោះនះ វាបោះម្រាចាំះតាម្បមាា សុើន បោះដ្ឋើម្បប ើយុក
កាំកសណំៈល ់ន�ងសារធាតុ្តិរាវ�ដែនថម្ប �នាា �ម់្បក�ញ្ចូូ�នវាម្បក
រាងកាំយុវញិ។ កាំរព��លមួ្បយុបោះលើកចណំាយុបោះពលម្រា�ដែហ្វ័ល
�ួនបោះមាា ង បោះហ្វ័ើយុបោះធ័ិើបោះ�ើងម្រា�ដែហ្វ័ល�ើដ្ឋងកនុងមួ្បយុសប្តាដ ហ្វ័។៍
អ្នោកជួងឺខែដលត្រតូវិលាង�មភាគឺពេត្រច្ឆិ�ន្លឹទីទួីលការ���ល
ពេ�គឹឺ�ន្លឹ�ក។ ម្បនុសសភា�បោះម្រាចើនដែដ្ឋលមានើងឺំបោះខ�យុត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប
ទទួលកាំរលាង�ម្ប បោះ��ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូ(�ែើន�ក) 
បោះ�ះ�ើជាអ្ននកខែះអាចទទួលកាំរលាង�ម្បបោះ�ម្បនាើរបោះពទយ ឬបោះ�
ផ្តាះរ�សពួ់កបោះ�កប៏ោះ�យុ។ �ែើន�កដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណម្រា�ដែហ្វ័ល 
650 បោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ផ្តលិក់ាំរលាង�ម្បដ្ឋលអ់្ននកើងឺំ
ម្រា�ដែហ្វ័ល  80,000 នាក ់ បោះរៀងរាលដ់ែខ។ បោះ�យុយុលប់ោះ�ើញ

ថាអ្ននកើងឺំម្រាតូ្តិវកាំរលាង�ម្បញកឹញ៉ា� ់ន�ងបោះ�យុកាំរព��ល
មានរយុៈបោះពលយុ�រ �ែើន�កដែត្តិងដែត្តិផ្តលិក់ាំរព��លរយុៈបោះពល
ម្រា�មួំ្បយុព្រៃថ្មីៃកនុងមួ្បយុសបិ្តាហ្វ័ ៍បោះហ្វ័ើយុជាបោះរឿយុៗម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ើកបោះម្រា�
បោះមាា ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរធិម្បះតា។ 

ត្រគូឺពេ�ទីយផ្ទាទ ល�ួឹ់ន្លឹរបុសអ់្នោកជួងឺំត្រតួត��ន្លឹ�តយការ���ល។ 
បោះ�បោះពលដែដ្ឋលអ្ននកើងឺំមាន�ញី្ញាបោះខ�យុត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប ម្រា�ូបោះពទយ
រ�សអ់្ននកើងឺំ�បោះងកើនដែផ្តនកាំរដែថ្មី� ំដែដ្ឋលអាចរមួ្ប�ញ្ចូុ�លកាំរលាង
�ម្បផ្តងដែដ្ឋរ។ ម្រា�ូបោះពទយបោះរៀ�ចដំែផ្តនកាំរព��លលាង�ម្ប រមួ្ប
�ងំទ�ដ្ឋឋភាពជាកល់ាកដ់្ឋ�ចជា ភាពញកឹញ៉ា� ់រយុៈបោះពល ន�ងថាន ំ
ដែដ្ឋល�កព់�នធ។ �ែើន�កអ្ននុវត្តិកិាំរព��ល។ ម្រា�ូបោះពទយ�និបោះម្បើលដែថ្មី
�អំ្ននកើងឺំយ៉ាា ងដ្ឋ�ត្តិដ្ឋល។់ បោះម្រាកាំម្បច��ស់ហ្វ័ព�នធ ម្រា�ូបោះពទយម្រាតូ្តិវបោះ�
ើួ�អ្ននកើងឺំកនុងអ្ន�ុំងបោះពលព��លលាង�ម្ប បោះ��ែើនើកយ៉ាា ង 
បោះ�ចណាសម់្បងិកនុងមួ្បយុដែខ។
អ្នងគភា�ពេ�េងៗ ន្លឹ�ងដំពេណួ� រការគឹឺ�ន្លឹ�កលាង�ម។ ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន
ឯកើនរកម្រា�កច់បំោះណៈញចនួំនពើរ—DaVita, Inc.  ន�ង 
Fresenius Medical Care—ជាមុាស ់ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរើ�ត្តិ 
75 ភា�រយុព្រៃន�ែើន�កដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណបោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា ។ អ្នងគកាំរម្ប�នរកម្រា�កច់បំោះណៈញបោះផ្តសងៗ ន�ងម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន
រកម្រា�កច់បំោះណៈញជាកម្បះស�ទធ � ឬដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�ែើន�កបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 
ភា�បោះម្រាចើនព្រៃនមុាស ់ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ�ងំបោះនះមាន�ែើន�ក
ជាបោះម្រាចើនបោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខណៈៈដែដ្ឋលមួ្បយុចនួំនត្តិ�ច
ជាមុាស ់ឬដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�ែើន�កដែត្តិមួ្បយុ។ កនុងរយុៈបោះពល�ាុនាះ ន�ន ំ
ចុងបោះម្រាកាំយុបោះនះ ម្រា�កច់ណំៈ� លរ�ស�់ែើន�កភា�បោះម្រាចើនបោះលើសកាំរ
ចណំាយុ ខណៈៈដែដ្ឋល�ែើន�កត្តិ�ចដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�យុខាត្តិ�ង់។ មុាស ់
ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករមួ្បយុចនួំនដែដ្ឋលមាន�ែើន�កបោះម្រាចើនអាចបោះម្រា�ើម្រា�ស់
�ែើន�កដែដ្ឋលរកចណំៈ� ល�នខ័សរ់�សពួ់កបោះ� បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុគាមំ្រាទ
ដ្ឋល�់ែើន�ករ�សពួ់កបោះ�ដែដ្ឋលដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�យុកាំរ�ត្តិ�់ង់បោះនាះ
ផ្តងដែដ្ឋរ។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ មុាស ់ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអាច

 • �ម្ប�រម្រា�ូបោះពទយ ម្រា�ូបោះពទយ��លានុ��ឋ យុ�កាំ ឬើនួំយុកាំរ
ម្រា�ូបោះពទយដែដ្ឋលមាន�ទព�បោះសាធិន�៍កព់�នធរយុៈបោះពលម្រា�មួំ្បយុ
ដែខ បោះ�នងឹកដែនែងអ្ន�ុំងបោះពលព��លបោះ��ែើន�កលាង�ម្ប
ត្តិម្រាម្បងបោះនាម្បអ្ននកើងឺំបោះម្រា�អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរបោះលើកដែលង
ចបំោះ�ះកងះ័�ុ�គល�ក ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកើនំាញដែផ្តនកបោះវើសូាសដ្
រមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគានអ់ាចរក�នតាម្បរយុៈកាំរដែថ្មី� ំ
សុខភាពពើចមាៃ យុ។

 • �ម្ប�រ�ែើន�ក�ងី្គាញដ្ឋលអ់្ននកើងឺំ ម្រា�ូបោះពទយ�ងំអ្នសដ់ែដ្ឋល
មានផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនមុ៍ាស�់ែើន�ក ចាំ�ព់ើម្រា�ភំា�រយុ ឬ
បោះម្រាចើនជាងបោះនះ។

 • �ម្ប�រ�ែើន�កបោះដ្ឋើម្បប ើរាយុកាំរណ៍ៈទ�ននន�យុកាំរ�ែងបោះម្បបោះរា� ដែដ្ឋល
�កទ់ងនងឹកាំរលាង�ម្បបោះ�រដ្ឋឋ។

 • �ម្ប�ែើន�កម្ប�នឱ្យយ��ទ ឬកាំត្តិ�់នថយុបោះសវាយ៉ាា ងបោះម្រាចើនបោះ�យុ
គាះ នកាំរយុលម់្រាពម្បពើរដ្ឋឋ។

 • �ម្ប�ែើន�កម្ប�នឱ្យយ�ដ្ឋ�បោះសធិកនុងកាំរព��លអ្ននកើងឺំបោះ�យុ
ដែផ្តអកបោះលើម្រា��ពព្រៃនកាំរទ��ត្តិ។់

ទេ្ទសចំក៍ដើសទេ្ទងខប់នៃនការ�ុនម់្រាប់��រប់សអ់្ននក៍វភិាគ្គុចំ�ប់់
សដើព័ើផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និរ�ឋ ��ិលថាន ក៍រ់ដិឋ នងិ
ម�ល�ឋ ន៖
 • កាំរបោះកើនបោះ�ើងព្រៃនកាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លកនុង

ត្តិ�ំនទ់នំងជារា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រកនុងមួ្បយុ�ន ំៗ ។

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ

អ្នតិបុទីថ្ងៃន្លឹវិធិាន្លឹការពេន្លឹះអាច្ឆិរកពេ��ញពេ�ទី�័ំរ 108 ន្លឹ�ងពេគឺហូទី�័ំររបុសរ់ដឋពេលខា��ការពេ�  
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

ទនំងជារក��ែើន�កឱ្យយបោះ�ើកកនុងរយុៈបោះពលយុ�រជាងបោះនះ ម្រា�ស�នបោះ�ើ�ែើ
ន�បោះនាះទនំងជាបោះ�ដែត្តិ�និម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�យុកាំរ�ត្តិ�់ង់។

ការប់ងម់្រា�ក៍ស់ម្រា�ប់ក់ារលាងឈាម 
ត្របុភ្ជិ�សខំាន្លឹ់ៗ មួយៈច្ឆិនួំ្លឹន្លឹសត្រ�បុច់្ឆិ�ំយៈកោុ ងការលាង
�ម។ បោះយុើង�ា នម់្រា�មាណៈថា�ែើន�កមានម្រា�កច់ណំៈ� លសរ�ុ
ម្រា�ដែហ្វ័ល $3.5 �នល់ានកនុងមួ្បយុ�ន  ំ(ម្រា�ចាំ�ំន )ំ ពើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំររ�សពួ់កបោះ�បោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ ម្រា�កច់ណំៈ� ល�ងំបោះនះ
រមួ្បមានកាំរទ��ត្តិស់ម្រាមា�ក់ាំរលាង�ម្ប ពើម្រា��ពសខំាន់ៗ
មួ្បយុចនួំន ឬអ្ននក�ង់ម្រា�ក៖់

• Medicare។ កម្បះវធិិើដែដ្ឋលឧ�ត្តិថម្បភម្ប�លន�ធិ�បោះ�យុរដ្ឋឋ
សហ្វ័ព�នធបោះនះ ផ្តដលើ់�នកាំររូា�រ់ងសុខភាពដ្ឋលម់្បនុសស
ភា�បោះម្រាចើន ដែដ្ឋលមានអាយុុចាំ�ព់ើ 65 �ន បំោះ�ើងបោះ� ន�ង
ម្បនុសសដែដ្ឋលមានអាយុុបោះកះងជាងបោះនះមួ្បយុចនួំនដែដ្ឋល
មានព�កាំរភាព។ ច��ស់ហ្វ័ព�នធជាទ� បោះ�អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ
ម្បនុសសដែដ្ឋលមានើងឺំខ�ចត្តិម្រាម្បងបោះនាម្បមានស�ទធ �ទទួល
�នកាំរធានារូា�រ់ងពើ Medicare បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើ
អាយុុ ឬសាថ នភាពព�កាំរភាពបោះ�ើយុ។ Medicare �ង់ព្រៃថ្មីែ
ព��លបោះ�យុកាំរលាង�ម្បសម្រាមា�ម់្បនុសសភា�បោះម្រាចើន 
ដែដ្ឋលមានើងឺំម្រាតូ្តិវលាង�ម្បបោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។

• Medi-Cal។ Medicaid រ�សរ់ដ្ឋឋសហ្វ័ព�នធ ដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ�នបោះ�សាគ លថ់ាជា Medi-Cal បោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ផ្តលិក់ាំរធានារូា�រ់ងសុខភាពដ្ឋលអ់្ននកដែដ្ឋលមាន
ស�ទធ �រសប់ោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល
��។ រ�ឋ ���លថាន ករ់ដ្ឋឋ ន�ងថាន កស់ហ្វ័ព�នធ រមួ្បចដំែណៈក
�នាុកចណំាយុព្រៃន Medi-Cal។ ពលរដ្ឋឋមួ្បយុចនួំនមាន
លកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគានស់ម្រាមា��់ងំ Medicare ន�ង 
Medi-Cal ។ សម្រាមា�ម់្បនុសស�ងំបោះនះ Medicare 
រូា�រ់ងបោះលើកាំរ�ង់ម្រា�កភ់ា�បោះម្រាចើនសម្រាមា�ក់ាំរលាង�ម្ប 
ជាអ្ននក�ង់ម្រា�កច់ម្បបង បោះហ្វ័ើយុ Medi-Cal ម្រា��ដ្ឋណិៈ�់
បោះលើម្រា�កដ់ែដ្ឋលបោះ�សលផ់្តងដែដ្ឋរ។ កម្បះវធិិើ Medi-Cal 
ចណំាយុបោះលើកាំរលាង�ម្បសម្រាមា�ម់្បនុសសដែដ្ឋល�ន
ចុះបោះ�ះ ះកនុង Medi-Cal ដែត្តិ�ាុ បោះណាណ ះ។

 • ការធានារាាបុរ់ងសុ�ភា�ជាត្រកមុ ន្លឹ�ងជាបុុគឺគល។ 
ម្បនុសសជាបោះម្រាចើនបោះ�កនុងរដ្ឋឋមានកាំរធានារូា�រ់ងសុខភាព
ជាម្រាកមុ្បតាម្បរយុៈន�បោះយ៉ាើក ឬអ្នងគភាពបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ (ដ្ឋ�ចជា
សហ្វ័ើើព)។ ពលរដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិទ�ញកាំរធានារូា�រ់ង
សុខភាពជា�ុ�គល។ បោះ�បោះពល�ុ�គលដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
ធានារូា�រ់ងមានើងឺំខ�ចត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប �ុ�គលបោះនាះអាច�ិ� រ
បោះ�ទទួលកាំរធានារូា�រ់ង Medicare វញិ�ន។ ច��់
សហ្វ័ព�នធត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយអ្ននកធានាជាម្រាកមុ្បជាអ្ននក�ង់ម្រា�កច់ម្បបង
សម្រាមា�ក់ាំរព��លកាំរលាង�ម្បសម្រាមា�រ់យុៈបោះពល 
30 ដែខដ្ឋ�ំ�ងព្រៃនកាំរព��ល។

រ�ឋ ���លរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រា�ព�នធសាកលវទិ�ល�យុរដ្ឋឋចនួំនពើរ
រ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លថាន កម់្ប�ល�ឋ នជាបោះម្រាចើនបោះ�កនុងរដ្ឋឋ

 កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �នផ្តលិក់ាំរធានារូា�រ់ងសុខភាពជាម្រាកមុ្បសម្រាមា� ់

�ុ�គល�ករ�សពួ់កបោះ� �ុ�គល�កច�លន�វត្តិនិដ៍ែដ្ឋលមានស�ទធ �  
ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�ួសាររ�សពួ់កបោះ�។ 

ជា�មះតាត្រកមុហុុូន្លឹធានារាាបុរ់ងសុ�ភា�ជាត្រកមុ ន្លឹ�ងបុុគឺគល
ខែតងខែតបុង់ថ្ងៃ�ឹកោុ ងអាត្រតា�័ស ់សត្រ�បុក់ារលាង�ម
ជាងកមះវិ�ិ�របុសរ់�ឋ ភ្ជិ��ល។ អ្នម្រាតាដែដ្ឋល Medicare ន�ង 
Medi-Cal �ង់សម្រាមា�ក់ាំរព��លលាង�ម្ប�ើឺ�ត្តិបោះសះើ
បោះ�នងឹត្តិព្រៃម្បែម្បធិយម្បសម្រាមា��់ែើន�កបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិក់ាំរព��លលាង
�ម្ប។ �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�រ�សរ់�ឋ ���លភា�បោះម្រាចើនសបោះម្រាម្បចថាអ័្នើជា
អ្នម្រាតា�ងំបោះនះ។ ផ្តាុយុបោះ�វញិ អ្ននកធានាសុខភាពជាម្រាកមុ្ប ន�ងជា
�ុ�គលចរចាំជាមួ្បយុមុាស�់ែើន�ក ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករបោះដ្ឋើម្បប ើកណំៈត្តិអ់្នម្រាតា
កាំរម្រា�ក។់ ជាម្បធិយម្ប អ្ននកធានារូា�រ់ងសុខភាពជាម្រាកមុ្ប ន�ងជា
�ុ�គល�ង់ម្រា�កប់ោះម្រាចើនដ្ឋងបោះលើសអ័្នើដែដ្ឋលកម្បះវធិិើរ�សរ់�ឋ ���ល
�ង់ព្រៃថ្មីែសម្រាមា�ក់ាំរព��លលាង�ម្ប។

គ្គុូើនកិ៍លាងឈាមរា� នំៃរមូ្រាត៌វូ�នម្រាគ្គុប់ម់្រាគ្គុងទេ្ទ�យរទេ្ទប់ៀប់
នាយៈក�ឋ ន្លឹសុ�ភា�សាធារណួៈរដឋ កាល�ហូា័រញ៉ាោ  (CDPH) 
�ដលអ់ាជាើ បុណ័ួណ ន្លឹ�ងវិញិ្ញាញ បុន្លឹបុត្រតជូួន្លឹគឹឺ�ន្លឹ�កលាង�ម។ 
CDPH ផ្តលិអ់ាជាា ��ណៈណ�ែើន�កឱ្យយដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
CDPH ក�៏ញូ្ញាក�់ែើន�កកនុងនាម្បរ�ឋ ���លសហ្វ័ព�នធផ្តងដែដ្ឋរ។ 
វញិ្ញាញ �ន��ម្រាត្តិអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ�ែើន�កទទួល�នកាំរទ��ត្តិព់ើ Medicare 
ន�ង Medi-Cal ។ �ចុុ �បននបោះនះរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ពឹងដែផ្តអក
ជាចម្បបងបោះ�បោះលើ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�សហ្វ័ព�នធ ជាម្ប�ល�ឋ នសម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើ
ផ្តដលអ់ាជាា ��ណៈណរ�សខ់ែួ ន។
បុទីបុីញ្ជីញតី�របុសស់ហូ�័និ្លឹតត្រមូវិឱ្យយនាយៈកពេ�ទីយ ពេ�គឹឺ�ន្លឹ�ក
លាង�មន្លឹ�មួយៈៗ។ �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�រ�សស់ហ្វ័ព�នធត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ែើន�កនើ
មួ្បយុៗមាននាយុកបោះវើសូាម្រាស ិដែដ្ឋលជាម្រា�ូបោះពទយដែដ្ឋលទទួលសាគ ល់
បោះ�យុម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល។ នាយុកបោះវើសូាម្រាស ិទទួលខុសម្រាតូ្តិវ
ចបំោះ�ះកាំរធានា�ុណៈភាព កាំរអ្ន�រ់នំ�ងកាំរ�ណៈដុ ះ�ណាដ ល
�ុ�គល�ក ន�ងកាំរអ្ន��វឌឍ ន�ងអ្ននុវត្តិបិោះគាលកាំរណ៍ៈ ន�ងនើត្តិ�វធិិើ
�ែ ើន�ក។ �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�រ�សស់ហ្វ័ព�នធម្ប�នត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយនាយុកបោះវើសូាម្រាសិ
ចណំាយុបោះពលបោះវលាកណំៈត្តិប់ោះ��ែើន�កបោះនាះបោះទ។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណា
កប៏ោះ�យុ បោះគាលកាំរណ៍ៈដែណៈនារំ�សស់ហ្វ័ព�នធ ព�ចាំរណាអ្នពំើ
ដ្ឋដំែណៈងបោះដ្ឋើម្បប ើ�ែុ ះ�ញុ្ញាងំអ្នពំើមួ្បយុភា��ួនព្រៃនមុ្បខត្តិដំែណៈងបោះពញ
បោះមាា ង។ 

គឹឺ�ន្លឹ�កលាង�មត្រតូវិខែតរាយៈការណ៍ួ�័ត�៌ន្លឹទ្វាកទ់ីងន្លឹ�ងការ
ឆឹ្លងពេមពេរាគឺពេ�បុ�ីញជាត�។ បោះដ្ឋើម្បប ើទទួល�នកាំរ�ង់ម្រា�ក់
ពើ Medicare �ែើន�កម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈព�ត្តិម៌ានជាកល់ាកអ់្នពំើកាំរ
�ែងបោះម្បបោះរា�ដែដ្ឋល�កទ់ងនងឹកាំរលាង�ម្បបោះ�កាំន�់ណិាញ
សុវត្តិថ�ភាពដែថ្មី�សុំខភាពជាត្តិ� បោះ�ម្បើឈម្បណៈឌ លសហ្វ័ព�នធសម្រាមា�់
កាំរម្រា��ម់្រា�ង ន�ងកាំរ�រើងឺំ។ ជាឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ �ែើនើកម្រាតូ្តិវដែត្តិ
រាយុកាំរណ៍ៈបោះ�បោះពលដែដ្ឋលអ្ននកើងឺំមានកាំរ�ែងបោះម្បបោះរា�កនុង
ចរនិ�ម្ប ន�ងម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិសងស �យុព្រៃនកាំរ�ែង។

ត់ក្រឹមវូិឱ្យយម្ងាន់អាជាា បណ័៍ ណវិជិាា ជវីិៈហៅវិជា�ក្រឹសូាហៅ�ន់ងឹកតែន់ៃងហៅ�កនុងការលាង សូម្ងាា ត់ត់ក្រឹមងហៅនាំមគិៃនី់កិ ន់ងិបហៅងើតី់ត់ក្រឹមវូិការរដ្ឋឋហៅផ្លូសងហៅទូៀត់។ បញ្ញញត់ិផិ្លូា�ើហៅផ្លូាមី។
សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ
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ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ត់ក្រឹមវូិឱ្យយម្ងាន់អាជាា បណ័៍ ណវិជិាា ជវីិៈហៅវិជា�ក្រឹសូាហៅ�ន់ងឹកតែន់ៃងហៅ�កនុងការលាង សូម្ងាា ត់ត់ក្រឹមងហៅនាំមគិៃនី់កិ ន់ងិបហៅងើតី់ត់ក្រឹមវូិការរដ្ឋឋហៅផ្លូសងហៅទូៀត់។ បញ្ញញត់ិផិ្លូា�ើហៅផ្លូាមី។29

សទំេ្ទ�ើ
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 29 រមួ្បមានត្តិម្រាមូ្បវកាំរមួ្បយុចនួំនដែដ្ឋល�ាះ�ល់
ដ្ឋល�់ែើន�ក ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នព�ភាក�ខាងបោះម្រាកាំម្ប។ វាផ្តលិភ់ារក�ចុ
ដ្ឋល ់CDPH បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិនិ�ងម្រា��ម់្រា�ងសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� រមួ្ប
�ងំកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�កនុ ងរយុៈបោះពលមួ្បយុ�ន �ំនាា �ព់ើច��់
ច�លជាធិរមាន។ 

តត្រមូវិឱ្យយគឹឺ�ន្លឹ�កលាង�មន្លឹ�មួយៈៗ�ន្លឹត្រគូឺពេ�ទីយ 
គឺ�លានុ្លឹបុ�ឋ យៈ�កា ឬជួនួំ្លឹយៈការត្រគូឺពេ�ទីយពេ�ន្លឹ�ងកខែនឹ្លឹង 
កោុ ងអំ្នឡុងពេ�លពេ�ោ ង���លទ្វាងំអ្នស។់ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 
29 ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ែើន�កនើមួ្បយុៗមាន យ៉ាា ងបោះ�ចណាសម់្រា�ូបោះពទយ
មាន ក ់��លានុ��ឋ យុ�កាំ ឬើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយបោះ�នងឹកដែនែង 
កនុងអ្ន�ុំងបោះពល�ងំអ្នសដ់ែដ្ឋលអ្ននកើងឺំទទួលកាំរព��លបោះ�
�ែើន�កបោះនាះ។ �ុ�គលដ្ឋ�ចបោះនះម្រាតូ្តិវមាន�ទព�បោះសាធិនយ៍៉ាា ងត្តិ�ច
ម្រា�មួំ្បយុដែខកនុងកាំរផ្តលិក់ាំរដែថ្មី�ដំ្ឋលអ់្ននកើម្បៃតឺ្តិបោះម្រាមាងបោះនាម្ប 
ន�ងទទួលខុសម្រាតូ្តិវចបំោះ�ះសុវត្តិថ�ភាពអ្ននកើងឺំ ន�ងកាំរផ្តលិ ់ន�ង
�ុណៈភាពព្រៃនកាំរដែថ្មី�បំោះវើសូាម្រាស។ិ �ែើន�កអាចបោះសនើសុ ំCDPH ឱ្យយ
ផ្តលិក់ាំរបោះលើកដែលងពើត្តិម្រាមូ្បវកាំរបោះនះ ម្រា�ស�នបោះ�ើម្ប�នមានម្រា�ូបោះពទយ 
��លានុ��ឋ យុ�កាំ ឬើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយម្រា��ម់្រាគានប់ោះ�ទើតាងំព្រៃន
�ែើន�កបោះនាះ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើ CDPH យុលម់្រាពម្បបោះលើករណៈើ បោះលើកដែលង
បោះនះ �ែើន�កអាច�បំោះពញតាម្បត្តិម្រាមូ្បវកាំរតាម្បរយុៈ �បោះចកុវជូិាបោះសវា
ដែថ្មី�សុំខភាពពើចមាៃ យុ (ទ� រសុខភាព)។ កាំរបោះលើកដែលងបោះនះមាន
រយុៈបោះពលមួ្បយុ�ន ។ំ
តត្រមូវិឱ្យយគឹឺ�ន្លឹ�កលាង�មរាយៈការណ៍ួ�័ត�៌ន្លឹទ្វាកទ់ីងន្លឹ�ង
ការឆឹ្លងពេមពេរាគឺពេ� CDPH។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 29 ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ
�ែើន�ករាយុកាំរណ៍ៈព�ត្តិម៌ានអ្នពំើកាំរ�ែងបោះម្បបោះរា� ដែដ្ឋល�កទ់ងនងឹ
កាំរលាង �ម្បបោះ�កាំន ់CDPH បោះរៀងរាល�់ើដែខម្បងិ។ CDPH 
ម្រាតូ្តិវដែត្តិ�ញូ្ញាកអ់្នពំើព�ត្តិម៌ានដែដ្ឋល�ែើន�ក�ួររាយុកាំរណ៍ៈ របោះ�ៀ� ន�ង
បោះពលណាដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈពើព�ត្តិម៌ានបោះនាះ។ CDPH ម្រាតូ្តិវដែត្តិ
�បោះងី្គាះព�ត្តិម៌ានអ្នពំើកាំរ�ែងបោះម្បបោះរា�រ�ស�់ែើន�កនើមួ្បយុៗ បោះ�បោះលើ
បោះ�ហ្វ័ទពំ�រ CDPH រមួ្ប�ងំបោះ�ះ ះរ�សមុ់ាស�់ែើន�ក ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ
ផ្តងដែដ្ឋរ។ 

តត្រមូវិឱ្យយគឹឺ�ន្លឹ�កលាង�មន្លឹ�យាយៈ���ា សគឹ់ឺ�ន្លឹ�កពេនាះជា
ន្លឹរ�។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 29 ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ែើន�កផ្តលិឱ់្យយអ្ននកើងឺំ
ន� វ�ញ្ចូូើបោះ�ះ ះម្រា�ូបោះពទយ�ងំអ្នសដ់ែដ្ឋលមានយ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់
5 ភា�រយុព្រៃន�ែើន�ក។ �ែើន�កម្រាតូ្តិវដែត្តិផ្តលិឱ់្យយអ្ននកើងឺំន� វ�ញ្ចូូើបោះនះ 
បោះ�បោះពលដែដ្ឋលអ្ននកើងឺំកពុំងចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បកាំរព��ល ជាបោះរៀងរាល់
�ន �ំនាា �ព់ើបោះនាះ ឬម្រា��ប់ោះពលដែដ្ឋលអ្ននកើងឺំ (ឬអ្ននកើងឺំព�បោះសស) 
បោះសនើសុវំា។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះកត៏្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ែើន�ករាយុកាំរណ៍ៈបោះ� 
CDPH បោះរៀងរាល�់ើដែខម្បងិ អ្ននកដែដ្ឋលកាំនក់ាំ�យ់៉ាា ងបោះ�ចណាស ់
5 ភា�រយុព្រៃន�ែើន�ក។ �ងំ CDPH ន�ង�ែើន�ក (ឬមុាស ់ឬ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កររ�សពួ់កបោះ�) ម្រាតូ្តិវដែត្តិ�បោះងី្គាះព�ត្តិម៌ានបោះនះបោះ�បោះលើ
បោះ�ហ្វ័ទពំ�ររ�សពួ់កបោះ�។

ត្របុស�ន្លឹពេបុ�គឹឺ�ន្លឹ�កលាង�មម�ន្លឹរាយៈការណ៍ួ�័ត�៌ន្លឹចា�ំច្ឆិ់
ពេនាះពេទី �ួកពេគឺន្លឹ�ងទីទួីលការផ្ទាក��ន្លឹយ័ៈ។  ម្រា�ស�នបោះ�ើ�ែើន�ក 
ឬមុាស ់ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កររ�សខ់ែួ នម្ប�នរាយុកាំរណ៍ៈព�ត្តិម៌ានដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវកាំរ ឬរាយុកាំរណ៍ៈព�ត្តិម៌ានម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវបោះនាះ CDPH អាច
បោះចញកាំរផ្ទាកព�ន�យុរហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់$100,000 ម្រា��ងំនងឹ�ែើន�ក
បោះនាះ។ �ែើន�កអាចបោះសនើសុបំោះអាយុមានសវនាកាំរ ម្រា�ស�នបោះ�ើពួកបោះ�
ម្ប�នយុលម់្រាស�នងឹកាំរព�ន�យុបោះនាះ។ រាលក់ាំរព�ន�យុដែដ្ឋលម្រា�ម្ប�ល
�ននងឹម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះ�យុ CDPH បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិ ិន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ច���់កទ់ងនងឹ�ែើន�ក។
តត្រមូវិឱ្យយគឹឺ�ន្លឹ�កលាង�មពេដ�មី �ជូួន្លឹដំណួ� ង ន្លឹ�ងទីទួីល�ន្លឹការ
យៈលត់្រ�ម�� CDPH មុន្លឹពេ�លបុ�ទី ឬកាតប់ុនិ្លឹយៈពេសវារបុស់
�ួកពេគឺ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើ�ែើន�កមាន�បោះម្រាមាង��ទ ឬកាំត្តិ�់នថយុបោះសវាកម្បះ
រ�សខ់ែួ ន សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 29  �ម្ប�រឱ្យយ�ែើន�ក ឬមុាស ់ឬ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កររ�សខ់ែួ នើ�នដ្ឋណឹំៈងដ្ឋល ់CDPH ជាលាយុលកខណ៍ៈ
អ្នកសរ ន�ងទទួល�នកាំរយុលម់្រាពម្បជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរ
ពើ CDPH ។ សបំោះណៈើ អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ CDPH កណំៈត្តិថ់ាបោះត្តិើម្រាតូ្តិវ
យុលម់្រាពម្បឬអ្នត្តិ។់ វាអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ CDPH ដែផ្តអកបោះលើកាំរសបោះម្រាម្បច
ច�ត្តិរិ�សខ់ែួ នបោះលើព�ត្តិម៌ានដ្ឋ�ចជាធិនធានហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រ�ស�់ែើន�ក ន�ង
ដែផ្តនកាំររ�ស�់ែើន�កសម្រាមា�ក់ាំរបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�កដ្ឋថាអ្ននកើងឺំមានកាំរ
ដែថ្មី�លំាង�ម្បបោះ�យុម្ប�នមានកាំររខំាន។ �ែើន�កអាចើ�ំស់
នងឹកាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិរិ�ស ់CDPH បោះ�យុបោះសនើសុសំវនាកាំរ។ 

ហាមគឹឺ�ន្លឹ�កលាង�ម��ការបុដ�ពេស�ការខែ�ទ្វាដំលអ់្នោកជួងឺំ
ពេ�យៈខែ�ែកពេល�អ្នោក�ខែដលត្រតូវិច្ឆិ�ំយៈពេល�ការ���ល
អ្នោកជួងឺំ។ បោះ�បោះម្រាកាំម្បសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 29 �ែើន�កម្រាតូ្តិវ�ន
�ម្ប�របោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិន់� វ�ុណៈភាពព្រៃនកាំរដែថ្មី�ដំ្ឋ�ចគាន ដ្ឋលអ់្ននកើងឺំ
�ងំអ្នស។់ �ែើន�កម្ប�នអាច�ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នផ្តលិ ់ឬផ្តលិក់ាំរដែថ្មី� ំ
ដ្ឋលអ់្ននកើងឺំបោះ�យុដែផ្តអកបោះលើថាបោះត្តិើអ្ននកណាដែដ្ឋលចណំាយុបោះលើកាំរ
ព��លអ្ននកើងឺំបោះនាះបោះទ។ អ្ននក�ង់ម្រា�កអ់ាចជាអ្ននកើងឺំ អ្នងគភាព
ឯកើន អ្ននកធានារូា�រ់ងសុខភាពរ�សអ់្ននកើងឺំ Medi-Cal ឬ 
Medicare។ 

ផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និ
ក៍ទំេ្ទ�ើ ន ប់នទ� ក៍ចំណំាយសម្រា�ប់គ់្គុូ ើនកិ៍លាងឈាមប់ះុ�ល់
ដិលប់់នទ� ក៍ចំណំាយថាន ក៍ជ់ាត៌ ិនងិ ថាន ក៍ម់�ល�ឋ ន
សពំេណួ� ត្របុជាមត� 29 បុពេងើ�ន្លឹការច្ឆិ�ំយៈសត្រ�បុគឹ់ឺ�ន្លឹ�កលាង
�ម។ ជារមួ្ប សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះនងឹ�បោះងកើនកាំរចណំាយុ
សម្រាមា��់ែើន�ក។ ជាព�បោះសស ត្តិម្រាមូ្បវកាំរព្រៃនសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�ដែដ្ឋល
�ែើន�កនើមួ្បយុៗមានម្រា�ូបោះពទយ ��លានុ��ឋ យុ�កាំ ឬើនួំយុកាំរ
ម្រា�ូបោះពទយ បោះ�នងឹកដែនែង កនុងអ្ន�ុំងបោះពលបោះមាា ងព��ល�ងំអ្នស់
នងឹ�បោះងកើនកាំរចណំាយុរ�ស�់ែើន�កនើមួ្បយុៗជាបោះម្រាចើនរយុ�ន់
ដុ្ឋលាែ រជាបោះរៀងរាល�់ន ជំាម្បធិយម្ប។ ត្តិម្រាមូ្បវកាំរបោះផ្តសងបោះទៀត្តិព្រៃនសបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ�នងឹម្ប�ន�បោះងកើនត្តិព្រៃម្បែចណំាយុ�ែើន�កខាែ ងំបោះនាះបោះទ។ 
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ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

គឹឺ�ន្លឹ�កអាច្ឆិពេឆឹ្ល�យៈតបុពេ�ន្លឹ�ងថ្ងៃ�ឹច្ឆិ�ំយៈខែដល�័សជ់ាង
មុន្លឹតាមវិ�ិ�ជាពេត្រច្ឆិ�ន្លឹ។ កាំរចណំាយុកនុងកាំរមានម្រា�ូបោះពទយ 
��លានុ��ឋ យុ�កាំ ឬើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយបោះ�នងឹកដែនែងនងឹ�ាះ�ល់
ដ្ឋល�់ែើន�កនើមួ្បយុៗខុសៗគាន  អាម្រាស�យុបោះលើហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រ�ស់
ពួកបោះ�។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ កាំរចណំាយុ�ដែនថម្បអាច�ណិាលឱ្យយ�ែើន�ក
មួ្បយុចនួំនដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�យុកាំរខាត្តិ�ង់ ឬខាត្តិ�ង់បោះម្រាចើនជាង
មុ្បន។ ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នកត្តិស់មាគ លមុ់្បនបោះនះ មុាស ់ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអាច
អាចើួយុដ្ឋល�់ែើន�ក�ងំបោះនះជាមួ្បយុនងឹ�ែើន�កដែដ្ឋលរកចណំៈ� ល
�នខ័សជ់ាង។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ មុាស ់ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ
ម្រា�ដែហ្វ័លជាម្ប�នមាន�នាៈ ឬម្ប�នអាចបោះធ័ិើវា�នកនុងរយុៈបោះពលដែវង
ជាងបោះនះបោះនាះបោះទ។ មុាស ់ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអាចបោះ�ែើយុត្តិ�បោះ�នងឹ
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះលខ 29 តាម្បវធិិើមួ្បយុចនួំនដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖

 • ច្ឆិរចារតពេមឹ�ងថ្ងៃ�ឹជាមួយៈអ្នោកបុង់ត្រ�ក។់ មុាស ់ន�ង
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអាចព�យ៉ាម្បចរចាំត្តិព្រៃម្បែខ័សជំ់ាងបោះនះពើ
អ្ននក�ង់ម្រា�ក ់បោះដ្ឋើម្បប ើរូា�រ់ងកាំរចណំាយុមួ្បយុចនួំន។ 
ជាព�បោះសស មុាស ់ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអាចនងឹចរចាំអ្នម្រាតា
កាំរម្រា�កខ័់សជ់ាមួ្បយុម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នធានារូា�រ់ង�ណៈ� ើកូម្បះ
ឯកើន ន�ងកនុងកម្រាម្ប�ត្តិត្តិ�ចជាងបោះនះ ជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកាំរ
ដែថ្មី�ដំែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុ Medi-Cal ។ 

 • បុនី្លឹត្របុត�បុតី�ការបុច្ឆិាុ បុីន្លឹោ បុោុ ខែនី្លឹជាមួយៈន្លឹ�ងត្រ�កច់្ឆិពំេណួញ
ទ្វាបុជាងមុន្លឹ។ សម្រាមា�មុ់ាស ់ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករមួ្បយុចនួំន 
កាំរចណំាយុខ័សន់ងឹកាំត្តិ�់នថយុម្រា�កច់បំោះណៈញរ�សពួ់កបោះ� 
�ាុ ដែនិពួកបោះ�បោះ�ដែត្តិអាចដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរកនុងកម្រាម្ប�ត្តិ�ចុុ �បននបោះ�យុ
ម្ប�ន��ទ�ែើន�ក។

 • បុ�ទីទ្វាា រគឹឺ�ន្លឹ�កមួយៈច្ឆិនួំ្លឹន្លឹ។ បោះ�យុសារកាំរចណំាយុខ័ស់
ដែដ្ឋល�ែើន�កនងឹម្រាតូ្តិវម្រា�ឈម្ប មុាស ់ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករមួ្បយុចនួំន
អាចសបោះម្រាម្បចច�ត្តិដិែសង័រកកាំរយុលម់្រាពម្បពើ CDPH បោះដ្ឋើម្បប ើ
��ទ�ែើន�កមួ្បយុចនួំនរ�សពួ់កបោះ�ដែដ្ឋលកពុំងដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ
បោះ�យុកាំរខាត្តិ�ង់។ 

សពំេណួ� ត្របុជាមត� 29 អាច្ឆិបុពេងើ�ន្លឹថ្ងៃ�ឹពេសវាខែ�ទ្វាសុំ�ភា�
សត្រ�បុរ់ដឋ ន្លឹ�ងរដឋមូល�ឋ ន្លឹ។ ចបំោះ�ះសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះ 
កាំរចណំាយុបោះលើ Medi-Cal រ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ង�ុ�គល�ករដ្ឋឋ ន�ង
ម្ប�ល�ឋ ន ន�ងព្រៃថ្មីែធានារូា�រ់ងសុខភាពច�លន�វត្តិនិអ៍ាចបោះកើនបោះ�ើង
បោះ�យុសារដែត្តិ៖ 

 • មុាស ់ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករចរចាំអ្នម្រាតាកាំរម្រា�កខ័់សជ់ាង។ 

 • អ្ននកើងឺំមួ្បយុចនួំន�ម្ប�រកាំរព��លកណំៈត្តិព់្រៃថ្មីែ ដ្ឋ�ចជា
ម្បនាើរបោះពទយ ម្រា�ស�នបោះ�ើ�ែើន�កមួ្បយុចនួំន�ន��ទជាកាំរ
បោះ�ែើយុត្តិ�បោះ�នងឹសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះ។ 

សរ�ុម្បក បោះយុើងសនះត្តិថា មុាស�់ែើន�ក ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករជាទ� បោះ�
នងឹ៖ (1) អាចចរចាំជាមួ្បយុអ្ននក�ង់ម្រា�កមួ់្បយុចនួំនបោះដ្ឋើម្បប ើ
ទទួល�នអ្នម្រាតាកាំរម្រា�កខ័់សជ់ាងមុ្បន បោះដ្ឋើម្បប ើរូា�រ់ងកាំរ
ចណំាយុថ្មីះើមួ្បយុចនួំនដែដ្ឋលកណំៈត្តិប់ោះ�យុសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះ 
ជាព�បោះសសម្រា�ស�នបោះ�ើម្ប�នដ្ឋ� បោះចនះបោះទ�ែើន�កជាបោះម្រាចើននងឹម្រាតូ្តិវ��ទ ។ 

ត់ក្រឹមវូិឱ្យយម្ងាន់អាជាា បណ័៍ ណវិជិាា ជវីិៈហៅវិជា�ក្រឹសូាហៅ�ន់ងឹកតែន់ៃងហៅ�កនុងការលាង សូម្ងាា ត់ត់ក្រឹមងហៅនាំមគិៃនី់កិ ន់ងិបហៅងើតី់ត់ក្រឹមវូិការរដ្ឋឋហៅផ្លូសងហៅទូៀត់។ បញ្ញញត់ិផិ្លូា�ើហៅផ្លូាមី។
សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ
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(2) �និដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�ែើន�កមួ្បយុចនួំនដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល
កាំត្តិ�់នថយុ។ ន�ង (3) ��ទ�ែើន�កមួ្បយុចនួំន បោះ�យុមាន
កាំរយុលម់្រាពម្បពើ CDPH ។ បោះសណារ ើយុា� បោះនះនងឹនាបំោះ�ដ្ឋល ់ការ
ច្ឆិ�ំយៈពេក�ន្លឹពេឡ�ងសត្រ�បុរ់ដឋ ន្លឹ�ងរដឋ�លមូល�ឋ ន្លឹខែដល
ទីនំ្លឹងជាត្របុ�ណួរាបុស់�បុលាន្លឹដុលឹារជាពេរៀងរាល�់ោ ។ំ 
(�ចុុ �បននរដ្ឋឋ ន�ងរដ្ឋឋ�លម្ប�ល�ឋ នចណំាយុបោះម្រាចើនជាង  
$65 �នល់ានបោះលើ Medi-Cal ន�ងធានារូា�រ់ងសុខភាព
ន�បោះយ៉ាើ�ត្តិ ន�ងអ្ននកច�លន�វត្តិនិ។៍) ចនួំនទកឹម្រា�កប់ោះនះ�តឺ្តិ�ចជាង
មួ្បយុកនែះព្រៃន 1 ភា�រយុព្រៃនកាំរចណំាយុម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�សរ�ុរ�ស់
រដ្ឋឋ។ (ម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ��ជឺា�ណៈនើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរចម្បបងរ�សរ់ដ្ឋឋ ដែដ្ឋល
ចណំាយុសម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ ំពនធនាគារ កាំរដែថ្មី�សុំខភាព ន�ង
បោះសវាសាធារណៈៈបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។)

កនុងករណៈើ ដែដ្ឋល�ែើន�កមួ្បយុចនួំនធិនំងឹ��ទបោះ�យុសារសបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះ បោះ�យុទទួល�នកាំរយុលម់្រាពម្បពើ CDPH រដ្ឋឋ ន�ង
រដ្ឋឋ�លម្ប�ល�ឋ នអាចមានកាំរចណំាយុ�ដែនថម្បកនុងរយុៈបោះពលខែើ។ 
កាំរចណំាយុ�ដែនថម្ប�ងំបោះនះ�មឺានភាពម្ប�នច�សល់ាសខ័់ស។់

ការប់ទេ្ទងើើននៃ�ូរដិឋ�លសម្រា�ប់ ់CDPH ម្រាគ្គុប់ដិ�ីប់ទ់េ្ទ�យនៃ�ូ
ទេ្ទសវាគ្គុូើនកិ៍លាងឈាម
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 29 កណំៈត្តិក់ាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�
ថ្មីះើបោះលើ CDPH ។ កាំរចណំាយុម្រា�ចាំ�ំន ពំ្រៃនទនួំលខុសម្រាតូ្តិវថ្មីះើ
�ងំបោះនះ ទនំងជានងឹម្ប�នបោះលើសពើត្តិព្រៃម្បែរា�ល់ានដុ្ឋលាែ រកនុងមួ្បយុ
�ន ំៗ បោះនាះបោះទ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ CDPH ដែកត្តិម្រាមូ្បវ
ព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណម្រា�ចាំ�ំន ដំែដ្ឋល�ង់បោះ�យុ�ែើន�កបោះដ្ឋើម្បប ើរូា�រ់ងកាំរ
ចណំាយុ�ងំបោះនះ។

ចំ�លទេ្ទមើល https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals សម្រា�ប់ប់់ញ្ញាើ នៃនគ្គុ��ក៍មមការ ថ្លែដិលប់ទេ្ទងើើត៌

ទេ្ទឡូើងជាចំមីងទេ្ទដិើមី ើគាំមំ្រា� ឬ�ទំាំសវ់ធិានការទេ្ទនះ។
ចំ�លទេ្ទមើល https://www.fppc.ca.gov/transparency/

top-contributors.html ទេ្ទដិើមី ើចំ�លទេ្ទ�កាន់
អ្ននក៍ចំ�លរមួចំថំ្លែ�ក៍ 10 �ក៍រ់ប់ស ់

គ្គុ��ក៍�ម ធកិារទេ្ទនះ។ 
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សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ត់ក្រឹមវូិឱ្យយម្ងាន់អាជាា បណ័៍ ណវិជិាា ជវីិៈហៅវិជា�ក្រឹសូាហៅ�ន់ងឹកតែន់ៃងហៅ�កនុងការលាង សូម្ងាា ត់ត់ក្រឹមងហៅនាំមគិៃនី់កិ ន់ងិបហៅងើតី់ត់ក្រឹមវូិការរដ្ឋឋហៅផ្លូសងហៅទូៀត់។ បញ្ញញត់ិផិ្លូា�ើហៅផ្លូាមី។29
★�ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ ិ29	 ★

★	 ការទេ្ទ�ូើយប់ដិទិេ្ទសធទេ្ទលើ�ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ ិ29	 ★

ច�លរមួ្បជាមួ្បយុអ្ននកើងឺំលាង�ម្ប ��លានុ��ឋ  ម្រា�ូបោះពទយ ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�ួសារ៖ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះលខ 29—អ្នពំើកាំរលាង�ម្ប  ដ្ឋប៏ោះម្រាគាះថាន កប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ
ម្ប�ន�នម់ានបោះ�បោះ�ើយុបោះទ 
ពលរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   ើ�ត្តិ 80,000 នាកដ់ែដ្ឋលមានើងឺំបោះខ�យុត្តិរំងបោះនាម្ប
�នទទួលកាំរព��លបោះ�យុកាំរលាង�ម្ប�ើព្រៃថ្មីៃ កនុងមួ្បយុសបិ្តាហ្វ័ប៍ោះដ្ឋើម្បប ើ
�និើើវតិ្តិរសប់ោះ�។ កាំរខកខានកាំរព��លលាង�ម្បស�ម្បប ើដែត្តិមួ្បយុដ្ឋង 
អាចបោះធ័ិើឱ្យយអ្ននកើងឺំបោះកើន �ន���យុព្រៃនកាំរសាែ � ់30% ។
ត្តិម្រាមូ្បវកាំរកាំរយិ៉ាធិ��បោះត្តិយុយរ�ស ់សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះលខ 29 នងឹ�ងខំឱ្យយ�ែើន�ក
លាង�ម្បទ��ងំរដ្ឋឋកាំត្តិ�់នថយុបោះសវា ឬ��ទ�័រ ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយវាកាំនដ់ែត្តិព��ក
សម្រាមា�អ់្ននកើងឺំកនុងកាំរទទួល�នកាំរព��លរ�សពួ់កបោះ�បោះធ័ិើឱ្យយើើវតិ្តិរ�ស់
ពួកបោះ�សថ�ត្តិកនុង�ន���យុធិៃនធ់ិៃរ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�សបំោះណៈើ បោះលខ 29 �មឺ្ប�នចាំ�ំចប់ោះនាះបោះទ បោះហ្វ័ើយុនងឹ�ងក
បោះម្រាគាះថាន ក—់ម្ប�នម្រា�បោះសើរបោះ�ើង—កាំរដែថ្មី�លំាង�ម្ប 
�ែើន�កលាង�ម្បរ�សរ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  មានកាំរវាយុត្តិព្រៃម្បែខ័សស់ម្រាមា�់
កាំរដែថ្មី�មំ្រា�ក�បោះ�យុ�ុណៈភាព ន�ងកាំរបោះពញច�ត្តិរិ�សអ់្ននកើងឺំ។ អ្ននកើងឺំ
លាង�ម្បនើមួ្បយុៗបោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �សឺថ�ត្តិបោះ�បោះម្រាកាំម្បកាំរដែថ្មី�ពំើ
ម្រា�ូបោះពទយើនំាញខាងត្តិរំងបោះនាម្បផ្ទាា លរ់�សពួ់កបោះ� បោះហ្វ័ើយុកាំរព��លម្រាតូ្តិវ
�នបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�យុ��លានុ��ឋ យុ�កាំ ន�ងអ្ននក�បោះចកុបោះទសដែដ្ឋលទទួល�នកាំរ
�ណុិៈះ�ណិាលព�បោះសស។ វាគាះ នន�យុបោះទកនុងកាំរ�ម្ប�រអ្ននកម្រា��ម់្រា�ង
ម្រា�ូបោះពទយ បោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�របោះពញបោះមាា ងដែដ្ឋលនងឹម្ប�នច�លរមួ្បកនុងកាំរផ្តលិ់
កាំរដែថ្មី�។ំ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 នងឹើរំញុកាំរចណំាយុបោះលើកាំរដែថ្មី�សុំខភាព

បោះ�យុម្ប�នចាំ�ំច ់�ងខំ�ែ ើន�កលាង�ម្បឱ្យយ��ទ ន�ងមាន�ន���យុដ្ឋលើ់ើវតិ្តិ
អ្ននកើងឺំ។
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�នម្រាចាំនបោះចាំលសបំោះណៈើ កាំរលាង�ម្បម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន បោះនះ ពើរ
ដ្ឋងបោះហ្វ័ើយុ! 
បោះនះជាបោះលើកទើ�ើបោះហ្វ័ើយុកនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិជាបោះម្រាចើនដែដ្ឋល 
មានកាំរចាំ�អ់ារម្បះណ៍ៈព�បោះសស �ន�កស់បំោះណៈើ លាង�ម្បម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន បោះ�
បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ។ ហុ្វ័កស���ើភា�រយុ (63%) ព្រៃនអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋ កាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  �នម្រាចាំនបោះចាំលយ៉ាា ងបោះម្រាចើនបោះលើសល� ់23—ជាវធិានកាំរវាសស់ាង់
បោះសាើរដែត្តិដ្ឋ�ចគាន —បោះទើ�ដែត្តិបោះ�ះបោះ�ន ត្តិចុងបោះម្រាកាំយុ។ 
ម្រា��ម់្រាគាន�់មឺ្រា��ម់្រាគាន។់ ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនព៍�បោះសសម្រាតូ្តិវបោះគារព�នាៈរ�ស់
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ន�ង�ញ្ចូឈ�ក់ាំរើរំញុសបំោះណៈើ លាង�ម្បដ្ឋប៏ោះម្រាគាះថាន ក�់ងំបោះនះ 
ដែដ្ឋល�រំាម្បកដំែហ្វ័ងដ្ឋលអ់ាយុុើើវតិ្តិរ�សអ់្ននកើងឺំលាង�ម្បចនួំន  
80,000 នាក។់
កាំរ�រអ្ននកើងឺំលាង�ម្ប។ ស�ម្បបោះ�ះបោះ�ន ត្តិើ�ំសប់ោះលើ 29!
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Marketa Houskova, DNP, RN, នាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� 
សមា�ម្ប��លានុ�ប�ឋ យុ�កាំអាបោះម្បរកិ\រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   
Margarita Mendoza, អ្ននកើងឺំលាង�ម្បត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប 
Robert E. Wailes, M.D., ម្រា�ធាន 
សមា�ម្បបោះវើសូាម្រាសរិដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   

កាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រសបោះន្ត្រីង្គាគ ះើើវតិ្តិសម្រាមា�អ់្ននកើងឺំលាង�ម្ប 
�ើដ្ឋងបោះរៀងរាលមួ់្បយុសបិ្តាហ្វ័,៍ ម្រា�ជាើនបោះ� California ចនួំន 80,000 
នាកដ់ែដ្ឋលមានើងឺំត្តិរំងបោះនាម្បដ្ឋណំាកក់ាំលចុងបោះម្រាកាំយុបោះ�ម្បើឈម្បណៈឌ លមួ្បយុ
កនុងចបំោះនាម្បជាង 600 ម្បើឈម្បណៈឌ លលាង�ម្ប�ណៈ� ើកូម្បះកនុងរដ្ឋឋ ដែដ្ឋល
ពួកបោះ�ចណំាយុបោះពល�ើ បោះ��ួនបោះមាា ង ភូា�ប់ោះ�នងឹមាា សុើនដែដ្ឋល��ម្ប�ម្ប
រ�សពួ់កបោះ�បោះចញ �ម្បសអំាត្តិវា បោះហ្វ័ើយុ�ញ្ចូូ�នវាបោះ�ឱ្យយខែួ នរ�សពួ់កបោះ�
វញិ។ កាំរលាង�ម្ប �ជឺាអ័្នើដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយពួកបោះ��និមានើើវតិ្តិ បោះហ្វ័ើយុពួកបោះ� 
ម្រាតូ្តិវដែត្តិ�និកាំរព��លបោះពញមួ្បយុើើវតិ្តិរ�សពួ់កបោះ� ឬរហ្វ័� ត្តិ�លដ់ែត្តិបោះ� ទទួល
�នកាំរវះកាំត្តិ�់ិ� រ ត្តិរំងបោះនាម្ប។ 
បោះ�យុសារដែត្តិើើវតិ្តិរ�សអ់្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋ California �ងំបោះនះពឹងដែផ្តអក
យ៉ាា ងខាែ ងំបោះ�បោះលើកាំរលាង�ម្ប ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង�ងំម្រា�ក�បោះ�យុ
សុវត្តិថ�ភាព ន�ងមានម្រា�ស�ទធ �ភាព, បោះយុើងផ្តលិក់ាំរគាមំ្រាទយ៉ាា ងបោះពញទហំ្វ័ងឹរ�ស់
បោះយុើងដ្ឋល ់ច��ក់ាំរ�រអាយុុើើវតិ្តិអ្ននកើងឺំលាង�ម្ប បោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ
បោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ។ �នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�បោះសើរបោះ�ើង ន� វកាំរយុលដ់្ឋងឹ
សុ�ន�ចេ �យុចបំោះ�ះកាំរព��លលាង�ម្ប បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រម្រា�ជាើនកាំលើហ័្វ័�
រនើញ៉ាា មួ្បយុចនួំន ដែដ្ឋលង្គាយុរងបោះម្រាគាះ�ផុំ្តត្តិដែផ្តនកបោះវើសូាម្រាស ិ។ 
�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះធ័ិើបោះរឿងសខំានម់្រា�យំ៉ាា ង៖ 
ទើមួ្បយុ, វា�ម្ប�រឱ្យយម្រា�ូបោះពទយ ��លានុ��ឋ យុ�កាំ ឬើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយបោះ�កនុង
�ែើន�ក បោះ�ម្រា�ចាំកំាំរបោះពលណាដែដ្ឋលអ្ននកើងឺំកពុំងម្រាតូ្តិវ�នព��ល ដែដ្ឋល
�ចុុ �បននម្ប�នត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមាន។ កាំរលាង�ម្ប�ជឺានើត្តិ�វធិិើដ្ឋប៏ោះម្រាគាះថាន កមួ់្បយុ 
បោះហ្វ័ើយុម្រា�ស�នបោះ�ើមានអ័្នើមួ្បយុខុសម្រា�ម្រាកត្តិើ បោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ ឬម្រា�ូបោះពទយដែដ្ឋល�ន
ទទួលកាំរ�ណុិៈះ�ណិាលខ័ស�ួ់រដែត្តិបោះ�ើ�ត្តិបោះនាះ។ 
ទើពើរ, បោះ�យុសារអ្ននកើងឺំលាង�ម្បង្គាយុនងឹ�ែងដែដ្ឋលអាចនាឱំ្យយមានើងឺំ
ធិៃនធ់ិៃរ ឬអាចសាែ ��់ន វា�ម្ប�រឱ្យយ�ែើន�ករាយុកាំរណ៍ៈទ�ននន�យុអ្នពំើកាំរ�ែង
បោះ�រដ្ឋឋ ដ្ឋ� បោះចនះ�ញី្ញាអាចម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិ ់ន�ងបោះ�ះម្រាសាយុបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រអ្ននកើងឺំ
ឱ្យយកាំនដ់ែត្តិម្រា�បោះសើរបោះ�ើង។ 
ទើ�ើ, ជាកដែនែងដែថ្មី�សុំខភាពសបោះន្ត្រីង្គាគ ះើើវតិ្តិ វា�ម្ប�រឱ្យយសាើើវកម្បះលាង
�ម្ប បោះដ្ឋើម្បប ើទទួល�នកាំរយុលម់្រាពម្បពើរដ្ឋឋ មុ្បនបោះពល��ទ�ែើន�ក ឬកាំត្តិ�់នថយុ
បោះសវា។ វធិិើបោះនះនងឹកាំរ�រលទធភាពទទួល�នកាំរព��លលាង�ម្ប 
ជាព�បោះសសសម្រាមា�អ់្ននកើងឺំបោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បនប៍ោះ�តាម្បើន�ទ។ 

ទើ�ួន, វា�ម្បឃាត្តិ�់ែើន�កពើកាំរបោះរ ើសបោះអ្នើងអ្ននកើងឺំ បោះ�យុសារម្រា�បោះ�ទព្រៃន
កាំរធានារូា�រ់ងរ�សពួ់កបោះ� ន�ងកាំរ�រអ្ននកើងឺំបោះ�ម្រា���់ែើន�ក។ ម្ប�នថា
បោះ�កនុងសង្គាក ត្តិអ់្ននកមាន ឬអ្ននកម្រាក តាម្បើន�ទ សហ្វ័�ម្បនដ៍ែសបកបោះ�ះ  ឬ
ពណ៌ៈបោះតាន ត្តិបោះទ �ែើន�ក�ងំអ្នសន់ងឹម្រាតូ្តិវត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានបោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ ឬម្រា�ូបោះពទយ
ដែដ្ឋល�នទទួលកាំរ�ណុិៈះ�ណិាលខ័សប់ោះ�នងឹកដែនែង បោះហ្វ័ើយុរាយុកាំរណ៍ៈ
អ្នពំើអ្នម្រាតា�ែងរ�សពួ់កបោះ� បោះហ្វ័ើយុសាើើវកម្បះលាង�ម្ប�ងំអ្នសន់ងឹម្រាតូ្តិវ
�ន�ម្បឃាត្តិម់្ប�នឱ្យយមានកាំរបោះរ ើសបោះអ្នើងចបំោះ�ះអ្ននកើងឺំដែផ្តអកបោះលើម្រា�បោះ�ទ
ធានារូា�រ់ង។ 
ទើម្រា�,ំ វា�បោះងកើនត្តិមាែ ភាព ន�ងើួយុអ្ននកើងឺំបោះធ័ិើកាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិដិែដ្ឋលមាន
ព�ត្តិម៌ានសម្រាមា�ក់ាំរដែថ្មី�រំ�សពួ់កបោះ� បោះ�យុត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ែើន�ក ន�ងសាើើវកម្បះ
លាង�ម្ប�បោះញ្ចូញុបោះចញន� វព�ត្តិម៌ានអ្នពំើកម្បះស�ទធ �។ បោះ�បោះពលដែដ្ឋលកាំរ
�ណិាកទុ់នរមួ្បគាន រវាង�ែើន�កលាង�ម្ប ន�ងបោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិកាំែ យុជាបោះរឿងធិម្បះតា 
ភាពម្រា�បោះសើរបោះ�ើងព្រៃនត្តិមាែ ភាព�ចឺាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើឱ្យយភា�ើ�កព់�នធ ន�ងអ្ននក�បោះងកើត្តិ
បោះគាលនបោះយ៉ា�យុស�ក�ពើផ្តល�ាះ�លព់្រៃនភាពជាមុាសរ់�សម់្រា�ូបោះពទយ។ 
កុធំាែ កច់បំោះ�ះកាំរអ្នះអាងរ�សស់ាើើវកម្បះលាង�ម្បធិំៗ  ដែដ្ឋល�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្ប
បោះនះនងឹ�បោះងកើត្តិកាំរចណំាយុថ្មីះើដ្ឋធ៏ិ ំ�ងកបោះម្រាគាះថាន កដ់្ឋលអ់្ននកើងឺំ ឬមានកាំរ
ខ័ះខាត្តិម្រា�ូបោះពទយ - ទ�ីើករណ៍ៈដែកែងកាំែ យុ�ងំបោះនាះ�មឺ្រាគានដ់ែត្តិជាយុុទធសាម្រាសិ
��ំ�យុបោះ�កនុងយុុទធនាកាំរទនំាកទ់នំងសាធារណៈៈ ដែដ្ឋលម្ប�នបោះសាះ ះម្រាត្តិង់រ�ស់
ពួកបោះ�។ កាំរព�ត្តិ�ថឺាសាើើវកម្បះ�ងំបោះនះអាចបោះធ័ិើកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� របោះរឿង�ងំបោះនះ�ន
យ៉ាា ងង្គាយុម្រាសលួ បោះហ្វ័ើយុបោះ�ដែត្តិទទួល�នម្រា�កច់បំោះណៈញរា�រ់យុលានដុ្ឋលាែ រ
កនុងមួ្បយុ�ន  ំបោះ�យុម្ប�នរខំានដ្ឋលម់្រា�ព�នធដែថ្មី�សុំខភាពរ�សប់ោះយុើង។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះលខ 29 នងឹបោះធ័ិើកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រដែដ្ឋលបោះយុើងម្រាតូ្តិវកាំរកាំរ�រអ្ននក
ើម្បៃលឺាង�ម្បយ៉ាា ងព�ត្តិម្រា�កដ្ឋ។ បោះយុើងស�ម្បើម្រាម្បញុឱ្យយបោះលាកអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
គាមំ្រាទ! 
Emanuel Gonzales, អ្ននក�បោះចកុបោះទសដែថ្មី�អំ្ននកើងឺំលាង�ម្ប 
ទេ្ទលាក៍ Kisheen W. Tulloss, ម្រា�ធាន
សនន�សើទរដ្ឋឋម្បន្ត្រីនិើ�ទើសា ព្រៃនទើម្រាកងុ �� សបោះអ្ននចបឺោះ�ស 
Cecilia Gomez-Gonzalez, អ្ននកើួយុកាំរ�រអ្ននកើងឺំលាង�ម្ប
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ត់ក្រឹមវូិឱ្យយម្ងាន់អាជាា បណ័៍ ណវិជិាា ជវីិៈហៅវិជា�ក្រឹសូាហៅ�ន់ងឹកតែន់ៃងហៅ�កនុងការលាង សូម្ងាា ត់ត់ក្រឹមងហៅនាំមគិៃនី់កិ ន់ងិបហៅងើតី់ត់ក្រឹមវូិការរដ្ឋឋហៅផ្លូសងហៅទូៀត់។ បញ្ញញត់ិផិ្លូា�ើហៅផ្លូាមី។
សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

29
★	 �ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ ិ29	 ★

★	 ★ការទេ្ទ�ូើយប់ដិទិេ្ទសធទេ្ទ�ទេ្ទលើ�ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់.មត៌ ិ29	 ★★

សាើើវកម្បះលាង�ម្បធិំៗ  ចង់កាំរ�រម្រា�កច់បំោះណៈញរ�សពួ់កបោះ� ម្ប�នដែម្បន
អ្ននកើងឺំបោះទ 
កនុង�ន  ំ2020 ឧស�ហ្វ័កម្បះលាង�ម្បកនុងរដ្ឋឋ California �នចណំាយុ
បោះម្រាចើនជាង $100 លាន បោះដ្ឋើម្បប ើកមុាត្តិ�់នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះដ្ឋើម្បប ើដែកលម្បអលកខខណៈឌ
សម្រាមា�អ់្ននកើងឺំបោះ�កនុង�ែើន�កលាង�ម្ប។ បោះហ្វ័តុ្តិអ័្នើ�នជាពួកបោះ�ចណំាយុ
បោះម្រាចើនដែ��បោះនះ? បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រ ម្រា�កច់បំោះណៈញដ្ឋស៏បោះម្បប ើម្បរ�សពួ់កបោះ� $561 
លានដុ្ឋលាែ របោះ�រដ្ឋឋ California កនុង�ន  ំ2020។ 
ចបំោះ�ះអ្ននកើងឺំ កាំរលាង�ម្ប �ជឺាកាំរសបោះន្ត្រីង្គាគ ះើើវតិ្តិ។ �ាុ ដែនិចបំោះ�ះ
អ្ននកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កនុ ងឧស�ហ្វ័កម្បះ វាជាអ្ននករកលុយុដ្ឋប៏ោះម្រាចើនដ្ឋ� បោះចនះពួកបោះ��នរក
បោះធ័ិើវាម្បងិបោះទៀត្តិ បោះ�យុ�ងកកាំរ��យុខាែ ចបោះ�យុ�រំាម្ប��ទ�ែើន�ក ម្រា�ស�នបោះ�ើសំ
បោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 �ន�កប់ោះចញ បោះហ្វ័ើយុពួកបោះ�ទទួលខុសម្រាតូ្តិវចបំោះ�ះសង់ិ�រ
ខ័ស។់ ជាថ្មីះើម្បងិបោះទៀត្តិ ពួកបោះ�កពុំងបោះម្រា�ើអ្ននកើងឺំលាង�ម្ប ដែដ្ឋលមានើងឺំ
យ៉ាា ងធិៃនធ់ិៃរបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ន�ងម្រា�កដ់ែខរា�ល់ានដុ្ឋលាែ ររ�ស់
ពួកបោះ�។ 
ពួកបោះ�អ្នះអាងបោះ�យុម្ប�នព�ត្តិថា�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះនងឹបោះធ័ិើឱ្យយអ្ននកើងឺំឈចឺាំ�។់ 
ពួកបោះ�អ្នះអាងថា បោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ ន�ង��លានុ��ឋ យុ�កាំ លាង�ម្បម្រា��ងំនងឹ
វា �ាុ ដែនិអ្ននក�ងំបោះនាះ�ជឺាបោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ ន�ង��លានុ��ឋ យុ�កាំដែដ្ឋលទទួល�ន

ម្រា�កដ់ែខពើពួកបោះ�។ 
ពួកបោះ�ន�យ៉ាយុថា�ែើន�កលាង�ម្បមានករំតិ្តិខ័សរ់ចួបោះ�បោះហ្វ័ើយុ �ាុ ដែនិពួកបោះ�
ម្រា�ឈម្បនងឹកាំរបោះធ័ិើអ្នធិ�កាំរក�ចតុ្តិ�ចជាងម្បណៈឌ លសុខភាពដ្ឋព្រៃទបោះទៀត្តិ បោះហ្វ័ើយុ
ស�ម្បប ើដែត្តិកងះ័ខាត្តិកប៏ោះម្រាចើនម្រាតូ្តិវ�នរកបោះ�ើញដែដ្ឋរ។
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 បោះធ័ិើឱ្យយម្រា�បោះសើរបោះ�ើងបោះ�យុសម្បបោះហ្វ័តុ្តិសម្បផ្តលបោះដ្ឋើម្បប ើ
កាំរ�រអាយុុើើវតិ្តិរ�សអ់្ននកើងឺំ ដ្ឋ�ចជាមានបោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ ឬ��លានុ��ឋ យុ�កាំ
បោះ�ម្រា�ចាំកំាំរបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុជាមួ្បយុនងឹភាពអាសនន ដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ
ម្បើឈម្បណៈឌ លរាយុកាំរណ៍ៈពើទ�ននន�យុព្រៃនកាំរ�ែងបោះម្បបោះរា�, �ញ្ចូឈ�ក់ាំរបោះរ ើសបោះអ្នើង
ម្រា��ងំនងឹអ្ននកើងឺំមួ្បយុចនួំនបោះ�យុដែផ្តអកបោះលើម្រា�បោះ�ទធានារូា�រ់ងដែដ្ឋលពួកបោះ�
មាន ន�ង ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយរដ្ឋឋយុលម់្រាពម្បបោះលើកាំរ��ទ�ែើន�កណាមួ្បយុ ដ្ឋ� បោះចនះអ្ននកើងឺំ
ម្ប�ន�នចាំកបោះចញបោះ�យុគាះ នកាំរព��លបោះ�ើយុ។ 
ម្បងិចុងបោះម្រាកាំយុ ពលរដ្ឋឋ California អាចកាំរ�រអ្ននកើងឺំលាង�ម្បដែដ្ឋល
ង្គាយុខ�ចបោះ�យុកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះលើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29។ 
Shama Aslam, អ្នត្តិើត្តិអ្ននកើងឺំលាង�ម្ប 
Richard Elliott, អ្ននកើងឺំលាង�ម្ប 
Ruben Tadeo, អ្ននកើងឺំលាង�ម្ប

អ្ននកើងឺំលាង�ម្បើ�ំសយ់៉ាា ងខាែ ងំ។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 បោះម្រា�ះវាបោះធ័ិើឲ្យយ
ើើវតិ្តិបោះយុើងមាន�ន���យុ 
“បោះនះជាបោះលើកទើ�ើបោះហ្វ័ើយុ ដែដ្ឋលកាំរចាំ�អ់ារម្បះណ៍ៈព�បោះសស �ន�កស់បំោះណៈើ បោះ�
បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឲ្យយើើវតិ្តិខាុ  ំន�ងើើវតិ្តិអ្ននកើម្បៃលឺាង�ម្ប 80,000 
នាកប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ សថ�ត្តិកនុង�ន���យុ។ អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�នម្រាចាំនបោះចាំលសបំោះណៈើ
ដ្ឋប៏ោះម្រាគាះថាន ក�់ងំបោះនះពើដ្ឋងបោះហ្វ័ើយុ។ ស�ម្បម្រាចាំសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 បោះដ្ឋើម្បប ើ�ញ្ចូឈ�់
សបំោះណៈើ កាំរលាង�ម្បដ្ឋប៏ោះម្រាគាះថាន កមួ់្បយុបោះទៀត្តិ  ។”—Angel De Los 
Santos, អ្ននកើងឺំលាង�ម្ប, Los Angeles 
“ខាុ �ំនបោះធ័ិើកាំរលាង�ម្បអ្នសរ់យុៈបោះពលពើរ�ន បំោះហ្វ័ើយុ។ កាំរលាង�ម្ប
�ើឺនួំយុើើវតិ្តិរ�សខ់ាុ ។ំ ខាុ ខំងឹខាែ ងំណាសដ់ែដ្ឋលកាំរចាំ�អ់ារម្បះណ៍ៈព�បោះសស
បោះនះ កពុំងើរំញុសបំោះណៈើ បោះលើកទើ�ើដែដ្ឋលបោះធ័ិើឲ្យយើើវតិ្តិខាុ មំ្រា�ឈម្បនងឹ�ន���យុ។ 
ស�ម្បបោះម្បតិាកាំរ�រអ្ននកើងឺំដ្ឋ�ចខាុ ផំ្តង។ . . ជាថ្មីះើម្បងិបោះទៀត្តិ. កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
បោះលខ 29”—Rachel Sprinkle-Strong, អ្ននកើងឺំលាង�ម្ប, 
Sacramento 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 នងឹ�ងខំឱ្យយ�ែើន�កព�ន�ត្តិយ�ម្បកនុងសហ្វ័�ម្បន ៍កាំត្តិ�់នថយុ
បោះសវាកម្បះ ឬ��ទ�័រ—ើើវតិ្តិអ្ននកើងឺំដែដ្ឋលមាន�ន���យុ 
អ្ននកើងឺំលាង�ម្ប ��លានុ��ឋ យុ�កាំ ន�ងបោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិម្រា��ងំនងឹសបំោះណៈើ ម្រា�.
ម្បត្តិ� 29។ ពលរដ្ឋឋ California  ើ�ត្តិ 80,000 នាកដ់ែដ្ឋលមានើងឺំ
បោះខ�យុត្តិរំងបោះនាម្ប�នទទួលកាំរព��លបោះ�យុកាំរលាង�ម្ប�ើព្រៃថ្មីៃ កនុង
មួ្បយុសបិ្តាហ្វ័ប៍ោះដ្ឋើម្បប ើ�និើើវតិ្តិរសប់ោះ�។ កាំរខកខានកាំរព��លលាង�ម្ប
ស�ម្បប ើដែត្តិមួ្បយុដ្ឋង អាចបោះធ័ិើឱ្យយអ្ននកើងឺំបោះកើន�ន���យុព្រៃនកាំរសាែ �ដ់្ឋល ់30%។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 29 នងឹ�ងខំឱ្យយ�ែើន�កលាង�ម្បមានអ្ននកម្រា��ម់្រា�ងថ្មីះើបោះ�នងឹ
កដែនែងម្រា��ប់ោះពល បោះ�ះ�ើជាពួកបោះ�ម្ប�នផ្តលិក់ាំរដែថ្មី�អំ្ននកើងឺំបោះ�យុផ្ទាា ល់
កប៏ោះ�យុ។ ត្តិម្រាមូ្បវកាំរដែដ្ឋលម្ប�នចាំ�ំចប់ោះនះនងឹម្រាតូ្តិវចណំាយុអ្នសរ់ា�រ់យុលាន
ជាបោះរៀងរាល�់ន  ំបោះ�យុ�ងខំឱ្យយ�ែើន�កលាង�ម្បបោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋកាំត្តិ�់នថយុបោះសវា 
ឬ��ទ�័រ ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយវាកាំនដ់ែត្តិព��កសម្រាមា�អ់្ននកើងឺំកនុងកាំរទទួល�នកាំរ
ព��លរ�សពួ់កបោះ� ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយើើវតិ្តិរ�សពួ់កបោះ�សថ�ត្តិកនុង�ន���យុ។ 
�ែើន�កលាង�ម្បម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ងយ៉ាា ងត្តិងឹរុងឹ ន�ងផ្តលិក់ាំរដែថ្មី� ំ
ម្រា�ក�បោះ�យុ�ុណៈភាពខ័ស ់
�ែើន�កលាង�ម្បរ�សរ់ដ្ឋឋ California  ម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុសហ្វ័ព�នធ 
ន�ងទើភាន កង់្គាររដ្ឋឋ បោះហ្វ័ើយុមានកាំរវាយុត្តិព្រៃម្បែខ័សស់ម្រាមា�ក់ាំរដែថ្មី�មំ្រា�ក�បោះ�យុ
�ុណៈភាព ន�ងកាំរបោះពញច�ត្តិរិ�សអ់្ននកើងឺំ។ អ្ននកើងឺំលាង�ម្បនើមួ្បយុៗបោះ�
រដ្ឋឋ California  �សឺថ�ត្តិបោះ�បោះម្រាកាំម្បកាំរដែថ្មី�អំ្ននកឯកបោះទសខាងត្តិរំងបោះនាម្ប
ផ្ទាា លរ់�សពួ់កបោះ� បោះហ្វ័ើយុកាំរព��លកាំរលាង�ម្បម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង
បោះ�យុ��លានុ��ឋ យុ�កាំដែដ្ឋលទទួល�នកាំរ�ណុិៈះ�ណិាលព�បោះសស  ន�ង
អ្ននក�បោះចកុបោះទសដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណ។ វាគាះ នន�យុបោះទកនុងកាំរ�ម្ប�រឱ្យយមាន

អ្ននកម្រា��ម់្រា�ងម្រា�ូបោះពទយបោះ�នងឹកដែនែងបោះពញបោះមាា ង ដែដ្ឋលនងឹម្ប�នច�លរមួ្បកនុងកាំរ
ផ្តលិក់ាំរដែថ្មី�។ំ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 នងឹបោះធ័ិើឱ្យយកងះ័ខាត្តិកម្បះករ ដែថ្មី�សុំខភាពរ�សប់ោះយុើង
កាំនដ់ែត្តិយ៉ាា �យុ់ុនឺ បោះហ្វ័ើយុនាឱំ្យយ�នា�ស់បោះន្ត្រីង្គាគ ះ�នាា នក់ាំនដ់ែត្តិចបោះងអៀត្តិ�ដែនថម្ប
បោះទៀត្តិ 
“សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 នងឹចណំាយុបោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ ើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយ ន�ង
��លានុ��ឋ យុ�កាំរា��់នន់ាកប់ោះចញពើម្បនាើរបោះពទយ ន�ង�ែើន�ក—កដែនែង
ដែដ្ឋលពួកបោះ�’ម្រាតូ្តិវកាំរ—បោះហ្វ័ើយុបោះអាយុពួកបោះ�បោះធ័ិើកាំរង្គាររដ្ឋឋ�លបោះ�
�ែើន�កលាង�ម្បដែដ្ឋលពួកបោះ�ម្ប�នមាន។"—Marketa Houskova, 
បោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ ��លានុ��ឋ យុ�កាំម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�, RN, នាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ព្រៃនសមា�ម្ប
��លានុ��ឋ យុ�កាំអាបោះម្បរកិ\រដ្ឋឋ California ។
“សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 នងឹបោះធ័ិើឱ្យយកាំរខ័ះខាត្តិម្រា�ូបោះពទយរ�សប់ោះយុើងកាំនដ់ែត្តិ
បោះម្រាចើនបោះ�ើង ន�ងកាំនដ់ែត្តិធិៃនធ់ិៃរបោះ�យុកាំរយុកបោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិបោះចញពើម្បនាើរបោះពទយ 
ន�ង�ែើន�កដែដ្ឋលពួកបោះ�ម្រាតូ្តិវកាំរ �បោះងកើនបោះពលបោះវលាព្រៃនកាំររង់ចំាំ ន�ងកាំត្តិ�់នថយុ
សម្បត្តិថភាពបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុជាមួ្បយុនងឹភាពអាសននដែផ្តនកបោះវើសូាម្រាសិ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។”—Robert E. Wailes, M.D., ម្រា�ធាន, សមា�ម្ប
បោះវើសូាម្រាសរិដ្ឋឋ California 
កាំររបំោះលា�បោះលើកាំរចាំ�អ់ារម្បះណ៍ៈព�បោះសសបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 
បោះនះជាបោះលើកទើ�ើបោះហ្វ័ើយុដែដ្ឋលកាំរចាំ�អ់ារម្បះណ៍ៈព�បោះសសបោះនះ �ន�កវ់ធិានកាំរ
លាង�ម្បម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ។ អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋ California 
�ន ម្រាចាំនបោះចាំលកាំរវាសស់ាង់បោះនះយ៉ាា ងបោះលើសល� ់ពើរដ្ឋងបោះហ្វ័ើយុ។ 
ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនព៍�បោះសសម្រាតូ្តិវបោះគារព�នាៈរ�សអ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ន�ង�ញ្ចូឈ�ក់ាំរ
�រំាម្បកដំែហ្វ័ងដ្ឋលើ់ើវតិ្តិអ្ននកើងឺំលាង’ �ម្ប។ 
ច�លរមួ្បជាមួ្បយុអ្ននកើងឺំលាង�ម្ប ម្រាកមុ្បម្រា�ួសារ ��លានុ��ឋ យុ�កាំ ន�ង
ម្រា�ូបោះពទយ៖ �ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នគាមំ្រាទសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 29 ើ�ំសប់ោះ�យុ៖ • អ្ននកើងឺំលាង�ម្ប ន�ងម្រា�ួសារ
រា�មុ់្បនឺនាក ់• សមា�ម្ប��លានុ�ប�ឋ យុ�កាំអាបោះម្បរកិ\រដ្ឋឋ California  
• ើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយដែផ្តនកើងឺំសរព្រៃសម្រា�សាទព្រៃន�ណៈឌ� ត្តិសភាអាបោះម្បរកិ 
• ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋអ្ននកើម្បៃទឺកឹបោះនាម្បដែផ្តអម្ប ត្តិណំាងឱ្យយអ្ននកើងឺំរា��់នន់ាក។់ 
• សមា�ម្បបោះវើសូាម្រាស ិCalifornia ត្តិណំាងឱ្យយម្រា�ូបោះពទយរដ្ឋឋ California  
40,000នាក ់• បោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិដែផ្តនក�នា�ស់បោះន្ត្រីង្គាគ ះ�នាា ន់
www.N0Prop29.com 
Anthony Hicks, អ្ននកើងឺំលាង�ម្បត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប 
Angelic Nicole Gant, អ្ននកើងឺំលាង�ម្បត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប 
Gregory Ridgeway, អ្ននកើងឺំលាង�ម្បត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប

ទូ�ីកីរណ៍៍តែដ្ឋ��ន់ហៅ�ះពុ្ទមពហៅ�ហៅ�ទីូពំ្ទរ័ហៅន់ះគិជឺាទូសូសន់ៈរបសូអ់្ននកន់ពិ្ទន់ ិហៅ�យីមនិ់ក្រឹត់វូិ�ន់ព្ទនិ់តិ់យរកភាព្ទក្រឹត់មឹក្រឹត់វូិហៅ�យភាន កង់ារផ្លូៃូ វិការណ្ដាម�យហៅទូ។  ទ�ីើករណ៍ៈ | 37
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សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ផ្លូដលម់�លនធិសិម្រា�ប់ក់៍មមវធិើទេ្ទដិើមី ើកាត៌ប់់នថយការប់ពំ័� លខ្ពយល ់នងិ�ប់�់ើ ត៌ទ់េ្ទ�ូើង
 ទេ្ទ�ះនៃម្រាព័ ទេ្ទ�យប់ទេ្ទងើើនព័និទេ្ទលើម្រា�ក៍ច់ំ�ំ� លផ្ទាទ លខួូ់្ពនទេ្ទលើសព័ើ $2 លាន។  

លក៍ខក៍នីកិ៍�ទេ្ទផ្លូដើមម្រាប់ជាស�ិិ។ិ30
ចំ�ំងទេ្ទ�ើង នងិទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់ជាផ្លូូ� វការ ទេ្ទ រ ៀ ប់ ចំំ ទេ្ទ � យ អ្ន គ្គុុ ទេ្ទ ម ធា វ ី

�ើវម្រាប់វត៌ី ិ
�និ្លឹពេល�ត្រ�កច់្ឆិណូំួលផ្ទាទ ល�ួឹ់ន្លឹរបុសរ់ដឋ  
កាល�ហូា័រញ៉ាោ ។ កាល�ហូា័រញ៉ាោ  រដ្ឋឋម្រា�ម្ប�លពនធបោះលើ
ម្រា�កច់ណំៈ� លផ្ទាា លខ់ែួ នដែដ្ឋលទទួល�នកនុងរដ្ឋឋ។ កាំលពើ
�ន មុំ្បន ពនធបោះលើម្រា�កច់ណំៈ� លផ្ទាា លខ់ែួ ន�ន�បោះងកើន
ម្រា�កច់ណំៈ� លជាង $130 �នល់ាន។ ម្រា�កច់ណំៈ� ល
ភា�បោះម្រាចើនើួយុ�ង់ព្រៃថ្មីែអ្ន�រ់ ំពនធនាគារ កាំរដែថ្មី�សុំខភាព 
ន�ងបោះសវាសាធារណៈៈបោះផ្តសងៗបោះទៀត្តិ។
កមះវិ�ិ�រ�យៈនី្លឹខែដលគ្មាះ ន្លឹការបុភំាយៈឧសះន័្លឹ រដ្ឋឋ
មានបោះគាលបោះ�កណំៈត្តិក់ាំរ�ភំាយុឧសះ�នផ្តាះកញ្ចូកុ់
ដែដ្ឋលរមួ្បចដំែណៈក ដែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះអាយុមានកាំរដែម្រា�ម្រា�ួល
អាកាំសធាតុ្តិ ដ្ឋ�ចជាកាំ��នឌើអុ្នកសុើត្តិពើកាំរដុ្ឋត្តិឥនធនៈហ័្វ័�
សុើលជាបោះដ្ឋើម្ប។ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះអាយុដ្ឋលប់ោះគាលបោះ��ងំបោះនះ រដ្ឋឋ
មានកម្បះវធិិើបោះលើកកម្បស័យ់៉ានើនំ�ះគាះ នកាំរ�ភំាយុឧសះ�ន
ពុល (ZEV) ឬយ៉ានើនំ�ះដែដ្ឋលម្ប�ន�បោះញ្ចូញុជាត្តិ�ពុលពើ
�ពំង់ដែផ្តសង។ ឧ�ហ្វ័រណ៏ៈ ZEV រមួ្បមានរថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ 
ន�ងរថ្មីយុនិបោះម្រា�ើឥនធនៈអុ្នើម្រាដូ្ឋដែសន។ រដ្ឋឋត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន
ដែចករដំែលកកាំរើ�ះ (ដ្ឋ�ចជា Uber ន�ង Lyft) បោះដ្ឋើម្បប ើ
បោះម្រា�ើម្រា�សច់នួំន ZEV ដែដ្ឋលកពុំងបោះកើនបោះ�ើងសម្រាមា�់
បោះសវាកម្បះរ�សពួ់កបោះ�។ រដ្ឋឋកផ៏្តលិថ់្មីវកិាំមួ្បយុចនួំនបោះដ្ឋើម្បប ើ
ើួយុម្រា�ួសារ អាើើវកម្បះ ន�ងភាន កង់្គាររ�ឋ ���លដែដ្ឋលទ�ញ

រថ្មីយុនិ ZEV ថ្មីះើ ន�ងដ្ឋបំោះ�ើងបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធចាំកស់ាងំ 
ដ្ឋ�ចជាសាថ នើយុស៍ាកថ្មីះសម្រាមា�រ់ថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ។ 
កមះវិ�ិ�ពេឆឹ្ល�យៈតបុ ន្លឹ�ងទីបុស់ាើ តព់េភឹ្ជិ�ងពេឆ្លះថ្ងៃត្រ�។ រដ្ឋឋមាន
ទនួំលខុសម្រាតូ្តិវចម្បបងសម្រាមា�ស់កម្បះភាពបោះ�ែើយុត្តិ�នងឹ
បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះ�សាគ លជ់ាទ� បោះ�ថាជា កាំរ
ពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុ បោះ�បោះលើព្រៃផ្តាដ្ឋើម្រា�ដែហ្វ័លមួ្បយុភា��ើព្រៃនរដ្ឋឋ 
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ (រ�ឋ ���លសហ្វ័ព�នធ ន�ងភាន កង់្គារកនុង
ត្តិ�ំនម់ានទនួំលខុសម្រាតូ្តិវចម្បបង សម្រាមា�ក់ាំរបោះ�ែើយុត្តិ�
ចបំោះ�ះបោះ�ែើងអ្ន�គើបោះ�ះព្រៃម្រាពបោះ�ម្រា��ទ់ើកដែនែងកនុងរដ្ឋឋ កាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  ។) សកម្បះភាពបោះ�ែើយុត្តិ�នងឹបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពើួយុ
កម្រាម្ប�ត្តិកាំររ ើករាល�លព្រៃនបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពដ្ឋធ៏ិ ំន�ង�ញ្ចូឈ�់
វាពើកាំរ�ផំ្ទាែ ញសហ្វ័�ម្បន ៍ន�ង�ងកបោះម្រាគាះថាន កដ់្ឋលអ់្ននក
រសប់ោះ�កនុងត្តិ�ំន។់ រដ្ឋឋកដ៏្ឋបំោះណៈើ រកាំរកម្បះវធិិើ�ង្គាក របោះ�ែើងបោះ�ះ
ព្រៃម្រាពផ្តងដែដ្ឋរ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុឱ្យកាំសដែដ្ឋលបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព
នងឹអាចបោះកើត្តិមាន ន�ងកណំៈត្តិក់ាំរ�ផំ្តែ�ច�ផំ្ទាែ ញដែដ្ឋល�ងក
បោះ�បោះពលមានបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពបោះកើត្តិបោះ�ើង។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈខែះព្រៃន
សកម្បះភាពកាំរ�របោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព រមួ្បមានកាំរដ្ឋកបោះដ្ឋើម្បបោះឈើ
បោះចញពើព្រៃម្រាពដែដ្ឋលដុ្ឋះ�សបោះពញ បោះហ្វ័ើយុកាំរឈ�ស�យុ
ព្រៃម្រាពបោះឈើដែដ្ឋលង្គា�់ៗ  ដែដ្ឋលទនំងជាអាចបោះ�ះបោះ�កនុងត្តិ�ំន់
ដែកបរអ្នគារ។ 

 • �បោះងកើនពនធបោះលើម្រា�កច់ណំៈ� លផ្ទាា លខ់ែួ នបោះលើសពើ 
$2 លានបោះ�យុ 1.75% សម្រាមា��ុ់�គល ន�ង��
ស័ាម្បើ�រយិ៉ាដែដ្ឋលបោះរៀ�កាំររចួ បោះហ្វ័ើយុដែ�ងដែចកចណំៈ� ល
ពនធថ្មីះើដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ (1) 45% សម្រាមា�ក់ាំរ�ង័�ល
សង ន�ងកាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិបិោះផ្តសងបោះទៀត្តិសម្រាមា�ក់ាំរទ�ញ
យ៉ានយុនិដែដ្ឋលគាះ នកាំរ�ភំាយុឧសះ�ន ន�ង 35% 
សម្រាមា�ស់ាថ នើយុសាកថ្មីះសម្រាមា�យ់៉ានយុនិដែដ្ឋល
គាះ នកាំរ�ភំាយុឧសះ�ន បោះ�យុយ៉ាា ងបោះ�ចណាស់
�កក់ណិាលព្រៃនម្ប�លន�ធិ�បោះនះម្រាតូ្តិវផ្តលិប់ោះ�យុផ្ទាា ល់
បោះ�ម្រា�ួសារ ដែដ្ឋ លមានចណំៈ� ល�� ន�ងសហ្វ័�ម្បន;៍ 
ន�ង (2) 20% សម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើ�ង្គាក រ ន�ងពនែត្តិប់ោះ�ែើង
បោះ�ះព្រៃម្រាព បោះ�យុផ្តលិអ់ាទ�ភាពដ្ឋលក់ាំរើួល ន�ង
�ណុិៈះ�ណិាលអ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុ។

 • �ម្ប�រសវនកម្បះព្រៃនកម្បះវធិិើ ន�ងកាំរចណំាយុ។

ទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់នៃនការ�ុនម់្រាប់��រប់សអ់្ននក៍វភិាគ្គុ
ចំ�ប់ ់សីើព័ើផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និរ�ឋ ��ិលថាន ក៍់
រដិឋ នងិម�ល�ឋ ន៖
 • ចណំៈ� លពនធរដ្ឋឋ�នបោះកើនបោះ�ើងពើ $3.5 �នល់ាន

ដ្ឋល ់$5 �នល់ាន ជាបោះរៀងរាល�់ន  ំជាមួ្បយុនងឹ
ម្ប�លន�ធិ�ថ្មីះើដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើបោះដ្ឋើម្បប ើគាមំ្រាទកម្បះវធិិើរថ្មីយុនិ 
ដែដ្ឋលគាះ នកាំរ�ភំាយុឧសះ�ន  (80 ភា�រយុ) ន�ង
សកម្បះភាពបោះ�ែើយុត្តិ� ន�ងកាំរកាំរ�របោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព  
(20 ភា�រយុ) ។

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ

អ្នតិបុទីថ្ងៃន្លឹវិធិាន្លឹការពេន្លឹះអាច្ឆិរកពេ��ញពេ�ទី�័ំរ 111 ន្លឹ�ងពេគឺហូទី�័ំររបុសរ់ដឋពេលខា��ការពេ�  
voterguide.sos.ca.gov។
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សទំេ្ទ�ើ
ប់ទេ្ទងើើត៌ព័និ�មើទេ្ទលើអ្ននក៍ជាប់ព់័និ
ថ្លែដិល�នម្រា�ក៍ច់ំ�ំ� លខ្ពពស។់
ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បពើដែខម្បករា �នំ  2023 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 30 ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ
អ្ននកជា�ព់នធដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល
បោះលើសពើ $2 លានកនុងមួ្បយុ�នំ  
(ម្រា�ចំាំ�នំ ) �ង់ពនធ�ដែនថម្ប 
1.75 ភា�រយុបោះលើចដំែណៈកព្រៃន
ម្រា�កច់ណំៈ� លរ�សពួ់កបោះ�បោះលើស
ពើ $2 លាន។ ពនធ�ដែនថម្បបោះនះនងឹ
�ញ្ចូ�ុម់្រាត្តិមឹ្បដែខម្បករា �នំ  2043។ 
ពនធបោះនះអាច�ញ្ចូ�ុ�់ាុនាះ ន�នំ មុ្បន 
ម្រា�ស�នបោះ�ើរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  អាច
ទមាែ កក់ាំរ�ភំាយុឧសះ�នផ្តាះកញ្ចូកុ់
ទ� �ំងរដ្ឋឋរ�សខ់ែួ នឱ្យយ��ជាង
កម្រាម្ប�ត្តិជាកល់ាកមុ់្បនបោះនាះ។

ទេ្ទម្រាប់ើម្រា�សម់្រា�ក៍ច់ំ�ំ� លទេ្ទដិើមី ើព័ម្រាងើក៍ក៍មមវធិើ ZEV នងិ
សក៍មមភាព័ទេ្ទ�ូើងទេ្ទ�ះនៃម្រាព័
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 30 ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយចណំៈ� លពើពនធថ្មីះើបោះនះ 
សបំោះ�បោះលើកាំរ�បោះងកើនម្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើ ZEV ន�ង
សកម្បះភាពបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ដ្ឋ�ច�ងី្គាញកនុងតួ្តិបោះលខទើ 1។ 
ថ្មីវកិាំច�លបោះ�កនុងភាន កង់្គាររដ្ឋឋមួ្បយុចនួំន បោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��ម់្រា�ង
កម្បះវធិិើ ន�ងសកម្បះភាព។
កមះវិ�ិ� ZEV (80 ភាគឺរយៈ) ។ ម្រា�ដែហ្វ័ល 80 ភា�រយុ
ព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លសរ�ុ�សឺម្រាមា�ម់្រា�បោះ�ទកម្បះវធិិើ ZEV 
ចនួំនពើរ៖ 

 • ការបុង់ត្រ�កព់េដ�មី �ជួួយៈទី�ញយាន្លឹយៈនី្លឹ�ះ�។
 ភា�បោះម្រាចើនព្រៃនម្រា�កប់ោះនះម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះដ្ឋើម្បប ើ
ើួយុម្រា�ួសារ អាើើវកម្បះ ន�ងរ�ឋ ���លចណំាយុ
សម្រាមា�ដ់ែផ្តនកមួ្បយុព្រៃនត្តិព្រៃម្បែ ZEV សម្រាមា�់
អ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រថ្មីះើ (ដ្ឋ�ចជារថ្មីយុនិ ឡានដ្ឋកឹទនំ�ញ ន�ង
រថ្មីយុនិ�ើកអា�)់។ ម្រា�កដ់ែដ្ឋលបោះ�សលន់ងឹមាន
សម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ �ំងបោះនះរមួ្ប�ញ្ចូុ�ល
កាំរ�ង់ម្រា�កដ់្ឋលអ់ាើើវកម្បះ ន�ងរ�ឋ ���លបោះដ្ឋើម្បប ើ
ើួយុទ�ញ ZEV ធិំៗ  (ដ្ឋ�ចជាឡានដ្ឋកឹទនំ�ញ ន�ង

ឡានម្រាកងុ) បោះហ្វ័ើយុកម្បះវធិិើដែដ្ឋលបោះលើកទកឹច�ត្តិឱិ្យយ
មានកាំរបោះ�ើក�រត្តិ�ច ន�ងដែកលម្បអ�ុណៈភាពខយលក់នុង
ត្តិ�ំន។់ 

 • សិាន្លឹ�យៈស៍ាក�ះ។ ម្រា�កប់ោះនះនងឹម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស់
បោះដ្ឋើម្បប ើដ្ឋបំោះ�ើង ន�ងដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរសាថ នើយុស៍ាកថ្មីះ ន�ង
សាថ នើយុប៍ោះម្រា�ងឥនធនៈរ�ស ់ZEV បោះ�កដែនែងដ្ឋ�ចជា
អ្នគារអាផ្ទាត្តិម្ប�ន ផ្តាះសម្រាមា�ម់្រា�ួសារ ន�ងត្តិ�ំន់
សាធារណៈៈ។ 

សម្រាមា�ម់្រា�បោះ�ទនើមួ្បយុៗខាងបោះលើ យ៉ាា ងបោះ�ចណាស់
�កក់ណិាលព្រៃនម្រា�កម់្រាតូ្តិវដែត្តិចណំាយុបោះលើ�បោះម្រាមាង ដែដ្ឋល
ផ្តលិអ់្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើនដ៍្ឋលម់្រា�ជាើនដែដ្ឋលរសប់ោះ�កនុង 
ឬបោះ�ើ�ត្តិសហ្វ័�ម្បនដ៍ែដ្ឋលមានកាំរ�ពុំលខាែ ងំ ន�ង/ឬ
ម្រា�កច់ណំៈ� ល��។ ម្រា�កដ់ែដ្ឋលបោះ�បោះសសសលអ់ាចម្រាតូ្តិវ
�នចណំាយុបោះលើ�បោះម្រាមាងម្រា��ទ់ើកដែនែងកនុងរដ្ឋឋ។
សកមះភា�ពេឆឹ្ល�យៈតបុ ន្លឹ�ងទីបុស់ាើ តព់េភឹ្ជិ�ងពេឆ្លះថ្ងៃត្រ�  
(20 ភាគឺរយៈ)។ ម្រា�ដែហ្វ័ល 20 ភា�រយុព្រៃន
ម្រា�កច់ណំៈ� លសរ�ុម្រាតូ្តិវដែត្តិចណំាយុបោះលើសកម្បះភាព
បោះ�ែើយុត្តិ� ន�ងទ�ស់ាក ត្តិប់ោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ ជាទ� បោះ� រដ្ឋឋ
នងឹម្រាតូ្តិវផ្តលិអ់ាទ�ភាពបោះលើកាំរចណំាយុបោះដ្ឋើម្បប ើើួល 
�ណុិៈះ�ណិាល ន�ងរក�ទុកអ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុរ�ស់
រដ្ឋឋ។ ថ្មីវកិាំដែដ្ឋលបោះ�បោះសសសលអ់ាចម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស់

ផ្លូា�មូ់�ន់ធិិសិូក្រឹម្ងាបក់មមវិធិិហីៅដ្ឋមីីកីាត់ប់ន់ែយការបពុំ្ទ�ខយ� ់ន់ងិទូប�់ើ ត់ហ់ៅ�ៃងី
 ហៅ�ះថ្លៃក្រឹព្ទ ហៅ�យបហៅងើនី់ព្ទន់ហិៅ�កី្រឹ�កើ់ណូំ៍�ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ហៅ�សីូព្ទ ី$2 លាន់។  

�កខកន់ិកិៈហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិ។ិ

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

30

សា� នយីស៍ាកអគ�សិនី
35%

ការបង់្រ�កេ់ដមី្បជួីយ
ទញិយានយន�ថ�ី។

45%

ការេឆ�យីតប នងិការ
ការពារេភ�ងីេឆះៃ្រព 

20%

កម�វ �ធ ីZEV 

ZEV = យានជនំះិគា� នការបភំាយឧស�ន័

របូ 1

សេំណី្របជាមត ិ30 េ្រប្ីរ�ស្់រ�កច់ណូំលែដលេកនីេឡងី
ស្រមាបក់ម�វ �ធ ីZEV នងិសកម�ភាពេភ�ងីេឆះៃ្រព

ផ្លូា�មូ់�ន់ធិិសិូក្រឹម្ងាបក់មមវិធិិហីៅដ្ឋមីីកីាត់ប់ន់ែយការបពុំ្ទ�ខយ� ់ន់ងិទូប�់ើ ត់ហ់ៅ�ៃងី
 ហៅ�ះថ្លៃក្រឹព្ទ ហៅ�យបហៅងើនី់ព្ទន់ហិៅ�កី្រឹ�កើ់ណូំ៍�ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ហៅ�សីូព្ទ ី$2 លាន់។  

�កខកន់ិកិៈហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិ។ិ



30

40 | កាំរវភិា�

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ផ្លូា�មូ់�ន់ធិិសិូក្រឹម្ងាបក់មមវិធិិហីៅដ្ឋមីីកីាត់ប់ន់ែយការបពុំ្ទ�ខយ� ់ន់ងិទូប�់ើ ត់ហ់ៅ�ៃងី
 ហៅ�ះថ្លៃក្រឹព្ទ ហៅ�យបហៅងើនី់ព្ទន់ហិៅ�កី្រឹ�កើ់ណូំ៍�ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ហៅ�សីូព្ទ ី$2 លាន់។  

�កខកន់ិកិៈហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិ។ិ30

សម្រាមា�ស់កម្បះភាពបោះ�ែើយុត្តិ� ន�ងទ�ស់ាក ត្តិប់ោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 

ផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និ
ការបុពេងើ�ន្លឹត្រ�កច់្ឆិណូំួល�និ្លឹរដឋ���និ្លឹ�ះ�សត្រ�បុ់
កមះវិ�ិ� ZEV ន្លឹ�ងសកមះភា�ពេភឹ្ជិ�ងពេឆ្លះថ្ងៃត្រ�។ ពនធថ្មីះើបោះលើ
អ្ននកជា�ព់នធដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� លខ័សជ់ាធិម្បះតានងឹ
�បោះងកើនពើ $3.5 �នល់ាន ដ្ឋល ់$5 �នល់ាន ជា
បោះរៀងរាល�់ន  ំដែដ្ឋលបោះកើនបោះ�ើងតាម្បបោះពលបោះវលា។ ចនុំចបោះនះ
�ែុ ះ�ញុ្ញាងំពើកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រម្រា�កច់ណំៈ� លរ�សអ់្ននកជា�ព់នធ 
ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� លខ័ស។់ ម្រា�កច់ណំៈ� លរ�សពួ់កបោះ�
ជាបោះរឿយុៗផ្ទាែ ស�់ិ� រយ៉ាា ងខាែ ងំបោះ�យុសារដែត្តិកាំរដែម្រា�ម្រា�ូល 
បោះ�កនុងបោះសដ្ឋឋក�ចនុ�ងទើផ្ត�រភា�ហ្វ័ុុ ន។ បោះ�យុដែផ្តអកបោះលើ
ត្តិម្រាមូ្បវកាំរចណំាយុបោះ�កនុងម្រា�ជាម្បត្តិ� 30 ម្ប�លន�ធិ�បោះនះនងឹ
គាមំ្រាទ៖

 • កមះវិ�ិ� ZEV ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះនងឹ�បោះងកើន
ម្ប�លន�ធិ�រដ្ឋឋសម្រាមា� ់ZEV ពើ $2.8 �នល់ាន
ដ្ឋល ់$4 �នល់ានជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ រដ្ឋឋជា
ធិម្បះតាចណំាយុរា�រ់យុលានដុ្ឋលាែ រជាបោះរៀងរាល់
�ន បំោះលើកម្បះវធិិើ ZEV បោះហ្វ័ើយុថ្មីះើៗ បោះនះក�៏នបោះ�ជិាា ច�ត្តិិ
ចណំាយុម្រា�ដែហ្វ័ល $10 �នល់ានកនុងរយុៈបោះពល 
ម្រា� ំ�ន បំោះលើកម្បះវធិិើ�ងំបោះនះផ្តងដែដ្ឋរ។ 

 • សកមះភា�ពេឆឹ្ល�យៈតបុ ន្លឹ�ងទីបុស់ាើ តព់េភឹ្ជិ�ងពេឆ្លះថ្ងៃត្រ�។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះនងឹ�បោះងកើនថ្មីវកិាំរដ្ឋឋសម្រាមា�់
សកម្បះភាពបោះ�ែើយុត្តិ� ន�ងទ�ស់ាក ត្តិប់ោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពពើ 
$700 លាន ដ្ឋល ់$1 �នល់ាន ជាបោះរៀងរាល់
�ន ។ំ ជាធិម្បះតារដ្ឋឋចណំាយុម្រា�ដែហ្វ័ល $2 �ន់
លាន បោះ� $4 �នល់ាន ជាបោះរៀងរាល�់ន បំោះលើស
កម្បះភាពបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ដែដ្ឋលភា�បោះម្រាចើនបោះលើកាំរពនែត្តិ់
អ្ន�គើ��យុ។

រដឋសកីានុ្លឹ�ល ខែដលរង�លបុោះពាលក់ោុ ងតបំុន្លឹ់
��ការពេក�ន្លឹពេឡ�ងថ្ងៃន្លឹការច្ឆិ�ំយៈ ZEV ។ កាំរផ្តលិ់
ម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បសម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើ ZEV បោះម្រាកាំម្បសបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ� 30 បោះនះ អាចើះឥទធ�ពលដ្ឋលច់នួំនរថ្មីយុនិ 
ZEV កដ៏្ឋ�ចជារថ្មីយុនិដែដ្ឋលបោះម្រា�ើសាងំ ឬបោះម្រា�ងមាា សុ�ត្តិ
ដែដ្ឋលកពុំងម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ើក�របោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ 
បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ ម្រា�ស�ទធ �ភាពជាកដ់ែសងិដែដ្ឋល
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនះ នងឹមាន�មឺ្ប�នច�សល់ាសស់ម្រាមា�់
បោះហ្វ័តុ្តិផ្តលបោះផ្តសងៗ។ �ួរកត្តិស់គំាល�់ផុំ្តត្តិ ខណៈៈបោះពល
ដែដ្ឋលកាំរវភិា�បោះនះកពុំងម្រាតូ្តិវ�នសរបោះសរ រដ្ឋឋ�នកពុំង
ព�ចាំរណាត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នរថ្មីយុនិលកភ់ា�ហ្វ័ុុ នដែដ្ឋល

បោះកើនបោះ�ើងព្រៃន ZEV កនុងរយុៈបោះពល�ាុនាះ ន�ន ខំាងមុ្បខ
រហ្វ័� ត្តិដ្ឋល�់ន  ំ2035 បោះ�បោះពលដែដ្ឋលពួកបោះ�អាចលក់
�នដែត្តិ ZEV �ាុ បោះណាណ ះ។ (រដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិប់ោះពលបោះដ្ឋើម្បប ើ
សបោះម្រាម្បចបោះលើត្តិម្រាមូ្បវកាំរបោះនះបោះ�ដែខសើ� �ន  ំ2022។) 
ត្តិម្រាមូ្បវកាំរបោះនះើួនកាំលម្រាតូ្តិវ�នបោះ�បោះៅថា "អាណៈត្តិិ� 
ZEV" ។ ផ្តល�ាះ�លស់ារបោះពើពនធ�កទ់ងនងឹកាំរដ្ឋកឹ
ើញ្ចូូ�នសកិាំនុពលរ�សស់បំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះលើ រដ្ឋឋ ន�ង
រ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ ន អាម្រាស�យុបោះលើថាបោះត្តិើអាណៈត្តិិ� ZEV 
ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិឬអ្នត្តិ។់

 • ម្រា�ស�នបោះ�ើរដ្ឋឋ អ្ននុម្ប�ត្តិ អាណៈត្តិិ� ZEV បោះនាះ កាំរ
ផ្តលិម់្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បពើសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុ
ទ�ញ ZEV ថ្មីះើនងឹម្ប�នមានឥទធ�ពលបោះម្រាចើនបោះលើចនួំន
សរ�ុព្រៃន ZEV ដែដ្ឋលើរំញុបោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
បោះនាះបោះទ។ បោះនះ�បឺោះ�យុសារដែត្តិអាណៈត្តិិ� ZEV នងឹ
ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានកាំរបោះកើនបោះ�ើង�ួរឱ្យយកត្តិស់មាគ លព់្រៃន
ចនួំនព្រៃនកាំរលក ់ZEV បោះ�ើបោះ�ះ�ើជាម្ប�នមានកាំរ
ចណំាយុ�ដែនថម្បកប៏ោះ�យុ។ ផ្តាុយុបោះ�វញិ ឥទធ�ពល
ចម្បបងរ�សស់បំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ��កឺាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រថា បោះត្តិើន
រណាជាអ្ននក�ង់ម្រា�កស់ម្រាមា� ់ZEV ។ បោះនាះកាំរ
ចណំាយុកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើននងឹម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ដ្ឋណិៈ� ់
បោះ�យុម្រា�កច់ណំៈ� លពើពនធថ្មីះើបោះលើអ្ននក�ង់ពនធដែដ្ឋល
មានម្រា�កច់ណំៈ� លខ័សើ់នួំសឱ្យយអ្ននកលកយ់៉ានយុនិ 
ន�ង/ឬអ្ននកទ�ញ។ បោះនះនងឹម្ប�នមានឥទធ�ពលបោះម្រាចើន
ដ្ឋលហ់្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រដ្ឋឋ ន�ងត្តិ�ំនប់ោះនាះបោះទ។ 

 • ម្រា�ស�នបោះ�ើរដ្ឋឋ ម្ប�នយុលម់្រាពម្ប អាណៈត្តិិ� ZEV បោះនាះ 
កាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ពើសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុទ�ញ 
ZEV ថ្មីះើនងឹ�បោះងកើនចនួំន ZEV — ន�ងកាំត្តិ�់នថយុ
ចនួំនរថ្មីយុនិដែដ្ឋលបោះម្រា�ើសាងំ ឬមាា សុ�ត្តិ ដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ�នើរំញុបោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ ជា
លទធផ្តល �រមិាណៈបោះម្រា�ងសាងំដែដ្ឋលបោះម្រា�ើនងឹត្តិ�ច
ជាង។ កនុងរយុៈបោះពលដែវង កាំរផ្ទាែ ស�់ិ� របោះនះអាច
ើះឥទធ �ពលសារបោះពើពនធបោះផ្តសងៗគាន ជាបោះម្រាចើនបោះលើរដ្ឋឋ 
ន�ងរ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ ន រមួ្ប�ងំម្រា�កច់ណំៈ� លពនធ
��ព្រៃនបោះម្រា�ងសាងំដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�សស់ម្រាមា�់
�បោះម្រាមាងដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន ម្រា�កច់ណំៈ� លខ័សព់ើពនធអ្ន�គ�សនើ 
ន�ងផ្តល�ាះ�លប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ�កទ់ងនងឹកាំរ�ពុំល
ខយលត់្តិ�ច។ ឥទធ�ពលសារបោះពើពនធសុទធព្រៃនកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រ
�ងំបោះនះ�មឺ្ប�នច�សល់ាស ់�ាុ ដែនិទនំងជាត្តិ�ចតួ្តិចបោះ�ើ
បោះម្រា�ៀ�បោះធិៀ�បោះ�នងឹរា�រ់យុ�នល់ានដុ្ឋលាែ រដែដ្ឋល
រដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ នចណំាយុជាបោះរៀងរាល់
�ន បំោះលើសកម្បះភាព�ងំអ្នស។់ 
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ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

សកីានុ្លឹ�លធឹាកចុ់្ឆិះថ្ងៃន្លឹរដឋ ន្លឹ�ងការច្ឆិ�ំយៈកោុ ង
មូល�ឋ ន្លឹសត្រ�បុក់ារពេឆឹ្ល�យៈតបុ ន្លឹ�ងការសាដ រពេឡ�ងវិញិ
ថ្ងៃន្លឹពេភឹ្ជិ�ងពេឆ្លះថ្ងៃត្រ�។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 30 អាចកាំត្តិ�់នថយុ
កាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ នមួ្បយុចនួំន
�កទ់ងនងឹកាំរពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុ កាំរសមាអ ត្តិ ន�ងកាំរសិារ
បោះ�ើងវញិ ម្រា�ស�នបោះ�ើម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្បសម្រាមា�ស់កម្បះភាព
បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព�ញ្ចូ�ុប់ោះ�យុកាំត្តិ�់នថយុភាពធិៃនធ់ិៃរព្រៃនបោះ�ែើង
បោះ�ះព្រៃម្រាពនាបោះពលអ្ននា�ត្តិ។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ 
កាំរកាំត្តិ�់នថយុកាំរចណំាយុណាមួ្បយុនងឹអាម្រាស�យុ
បោះលើ (1) សកម្បះភាពបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពជាកល់ាកណ់ាដែដ្ឋល
�ញ្ចូ�ុប់ោះ�យុទទួល�នម្ប�លន�ធិ� (2) ម្រា�ស�ទធភាពព្រៃន
សកម្បះភាព�ងំបោះនះកាំត្តិ�់នថយុភាពធិៃនធ់ិៃរព្រៃនបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព 
ន�ង (3) ភាពធិៃនធ់ិៃរព្រៃនបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពដែដ្ឋលនងឹបោះកើត្តិបោះ�ើង
កនុង�ន ជំាកល់ាកណ់ាមួ្បយុ។ កតិា�ងំអ្នសប់ោះនះម្ប�ន
ច�សល់ាស ់ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឲ្យយទហំ្វ័ពំ្រៃនផ្តល�ាះ�លស់ារបោះពើពនធ
ដែដ្ឋលអាចបោះកើត្តិមានបោះលើរដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ នម្ប�ន
ច�សល់ាស។់ 
កាតប់ុនិ្លឹយៈត្រ�កច់្ឆិណូំួលរដឋសត្រ�បុស់កមះភា�
ពេ�េងពេទីៀត។ អ្ននកជា�ព់នធមួ្បយុចនួំនម្រា�ដែហ្វ័លជានងឹ
ចាំត្តិវ់ធិានកាំរបោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុចនួំនពនធបោះលើម្រា�កច់ណំៈ� ល
ដែដ្ឋលពួកបោះ�ើ�ំក។់ បោះនះនងឹកាំត្តិ�់នថយុចណំៈ� លរដ្ឋឋ
ដែដ្ឋលមានម្រាសា� ់ដែដ្ឋលបោះម្រា�ើសម្រាមា�ច់ណំាយុសម្រាមា�់
សកម្បះភាពដែដ្ឋលម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�បោះ�យុសបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ� 30។ កម្រាម្ប�ត្តិដែដ្ឋលនងឹបោះកើត្តិបោះ�ើង ន�ងចនួំន
ចណំៈ� លរដ្ឋឋអាចនងឹ�ត្តិ�់ង់ជាលទធផ្តលម្ប�ន�នដ់្ឋងឹបោះទ។

ផ្លូា�មូ់�ន់ធិិសិូក្រឹម្ងាបក់មមវិធិិហីៅដ្ឋមីីកីាត់ប់ន់ែយការបពុំ្ទ�ខយ� ់ន់ងិទូប�់ើ ត់ហ់ៅ�ៃងី
 ហៅ�ះថ្លៃក្រឹព្ទ ហៅ�យបហៅងើនី់ព្ទន់ហិៅ�កី្រឹ�កើ់ណូំ៍�ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ហៅ�សីូព្ទ ី$2 លាន់។  

�កខកន់ិកិៈហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិ។ិ

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

30

ការកាតប់ុនិ្លឹយៈសកីានុ្លឹ�លច្ឆិពំេពាះកមះវិ�ិ�រដឋពេ�េងពេទីៀត
ពេដ�មី �អ្ននុ្លឹពេលាមតាម ខែដន្លឹកណំួតច់្ឆិ�ំយៈរបុស់
រដឋ។ ជាមួ្បយុនងឹករណៈើ បោះលើកដែលងមួ្បយុចនួំន ដ្ឋ�ចជា
កាំរបោះ�ែើយុត្តិ�បោះ�នងឹភាពអាសនន ន�ងកាំរកសាង
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
កណំៈត្តិថ់ាបោះត្តិើរដ្ឋឋអាចចណំាយុ�ាុនាះ ន។ កនុង�ាុនាះ ន�ន ថំ្មីះើៗ
បោះនះ កាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋ�ន�នដ្ឋលក់ម្រាម្ប�ត្តិបោះនះ។ 
កាំរចណំាយុមួ្បយុចនួំនដែដ្ឋល�ម្ប�របោះ�យុ សបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ� 30ទនំងជាចនួំនទកឹម្រា�កច់ាំ�ព់ើ ម្រា�ដែហ្វ័ល 
$1.5 �នល់ានដ្ឋល ់$3 �នល់ានជាបោះរៀងរាល�់ន ំ
—នងឹរា��់ញ្ចូុ�លបោះ�កនុងដែដ្ឋនកណំៈត្តិប់ោះនះ។ ជាលទធផ្តល 
បោះ�បោះពលដែដ្ឋលកាំរចណំាយុរ�សរ់ដ្ឋឋ�នដ្ឋលក់ម្រាម្ប�ត្តិ
កណំៈត្តិ ់សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�នងឹត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយរដ្ឋឋកាំត្តិ�់នថយុកាំរ
ចណំាយុបោះសះើគាន ពើកម្បះវធិិើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើ "បោះធ័ិើឱ្យយមាន
ចបោះនាែ ះ" សម្រាមា�ក់ាំរចណំាយុថ្មីះើបោះលើកម្បះវធិិើ ZEV ន�ង
សកម្បះភាពបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។

ចំ�លទេ្ទមើល https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals សម្រា�ប់ប់់ញ្ញាើ នៃនគ្គុ��ក៍មមការ ថ្លែដិលប់ទេ្ទងើើត៌
ទេ្ទឡូើងជា ចំមីង ទេ្ទដិើមី ើគាំមំ្រា� ឬ�ទំាំសវ់ធិានការទេ្ទនះ។

ចំ�លទេ្ទមើល https://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors.html ទេ្ទដិើមី ើចំ�លទេ្ទ�កានអ់្ននក៍ចំ�លរមួ

ចំថំ្លែ�ក៍ 10 �ក៍រ់ប់សគ់្គុ��ក៍�ម ធកិារទេ្ទនះ។ 
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42 | ទូ�ីកីរណ៍៍ ទូ�ីកីរណ៍៍តែដ្ឋ��ន់ហៅ�ះពុ្ទមពហៅ�ហៅ�ទីូពំ្ទរ័ហៅន់ះគិជឺាទូសូសន់ៈរបសូអ់្ននកន់ពិ្ទន់ ិហៅ�យីមនិ់ក្រឹត់វូិ�ន់ព្ទនិ់តិ់យរកភាព្ទក្រឹត់មឹក្រឹត់វូិហៅ�យភាន កង់ារផ្លូៃូ វិការណ្ដាម�យហៅទូ។ 

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ផ្លូា�មូ់�ន់ធិិសិូក្រឹម្ងាបក់មមវិធិិហីៅដ្ឋមីីកីាត់ប់ន់ែយការបពុំ្ទ�ខយ� ់ន់ងិទូប�់ើ ត់ហ់ៅ�ៃងី
 ហៅ�ះថ្លៃក្រឹព្ទ ហៅ�យបហៅងើនី់ព្ទន់ហិៅ�កី្រឹ�កើ់ណូំ៍�ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ហៅ�សីូព្ទ ី$2 លាន់។  

�កខកន់ិកិៈហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិ។ិ30
★	 �ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ30	 ★

★	 ការទេ្ទ�ូើយប់ដិទិេ្ទសធទេ្ទលើ�ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ30	 ★

ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រសម្បនងឹទទួល�នខយលអ់ាកាំស�រសុិទធ។ បោះនាះ
បោះហ្វ័ើយុ’ជាម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ចណំាយុបោះម្រាចើនជាង $50 
�នល់ានសម្រាមា�ក់ាំរវនិ�បោះយ៉ា�អាកាំសធាតុ្តិរយុៈបោះពលបោះម្រាចើន�ន  ំរមួ្ប
�ងំ$10 �នល់ាន បោះដ្ឋើម្បប ើពបោះនែ�នកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រសម្រាមា�យ់៉ានើនំ�ះគាះ ន
កាំរ�ភំាយុឧសះ�ន (ZEV)។ រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កពុំងបោះធ័ិើកាំរបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រ
សង្គាក ត្តិ ់កស��ឋ ន ន�ងសហ្វ័�ម្បនរ៍�សប់ោះយុើងពើផ្តល�ាះ�លព់្រៃនកាំរដែម្រា�ម្រា�ួល
អាកាំសធាតុ្តិ ម្រា�យុុទធម្រា��ងំនងឹកាំរ�ពុំល ន�ងទ�ស់ាក ត្តិប់ោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ 
ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រា�ឈម្បមុ្បខនងឹអ្នម្រាតាអ្នត្តិ�ផ្តរណាជា
ម្រា�វត្តិិ�សាម្រាស។ិ បោះយុើងម្ប�នចាំ�ំចម់្រា�ឈម្បមុ្បខនងឹពនធខ័សជ់ាងបោះនះរា��់ន់
លានបោះទ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 30 បោះផិ្ទាត្តិអារម្បះណ៍ៈត្តិ�ចចបោះងអៀត្តិ�កម់្រា�អ្ន�់
ចាំកប់ោះសាកាំរម្រា�កព់�បោះសសបោះលើពនធបោះលើម្រា�កច់ណំៈ� លថ្មីះើ�ងំបោះនះ—ជាធិម្បះតាជា
ម្រា��ពម្ប�លន�ធិ�ដ្ឋធ៏ិ�ំផុំ្តត្តិសម្រាមា�ស់ាលា K–12 រ�ស ់រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ង
ម្ប�វទិ�ល�យុសហ្វ័�ម្បន ៍បោះធ័ិើឱ្យយពួកវាម្ប�នមានបោះ�បោះពលអ្ននា�ត្តិ។ ពនធបោះនះ
ម្ប�នផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�ក់ាំរដែថ្មី�សុំខភាព សុវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈ កស�កម្បះ 
ឬបោះសវាកម្បះសម្រាមា�ម់្បនុសសចាំស ់ន�ងអ្ននកគាះ នផ្តាះសដែម្បបងបោះនាះបោះទ។ បោះហ្វ័ើយុ
បោះធ័ិើកាំរើួយុត្តិ�ចតួ្តិចបោះដ្ឋើម្បប ើរដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ ន សនសសំម្រាមា�អ់្ននា�ត្តិ។
ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល��ម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នធានា
ថា ZEV នងឹមានត្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយបោះនាះបោះទ។ ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋលម្រា�ជាពលរដ្ឋឋ 

កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ជាបោះម្រាចើនកពុំងើួ�កាំរល�ំកកនុងកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែើួល ន�ងអា�រ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 ម្ប�នធានាថាម្រា�ួសារដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល��នងឹអាច
ទ�ញ ZEV �នបោះនាះបោះទ។ ZEV ភា�បោះម្រាចើនម្រាតូ្តិវ�នទ�ញបោះ�យុអ្ននកមាន ន�ង
វណៈណៈកណិាលព្រៃនម្រា�ជាពលរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 ម្ប�ន’�ន
បោះ�ះម្រាសាយុវសិម្បភាពដ្ឋប៏ោះម្រា�បោះនះបោះទ។
ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លធិនធានអាកាំសបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �នម្រា��ម់្រា�ង�ណាដ ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន
ផ្តដលប់ោះសវាបោះធ័ិើដ្ឋបំោះណៈើ ររមួ្បគាន  រមួ្ប�ងំ LYFT ម្រាតូ្តិវដែត្តិទទួល�នកាំរគាះ ន�ភំាយុឧសះ�ន 
90% ម្រាត្តិមឹ្ប�ន  ំ2030។ ជាជាង�ង់ហ្វ័ុុ នបោះ�យុយុុត្តិិ�ធិម្បរ៌�សខ់ែួ ន LYFT �ន
�ញ្ចូុុ ះ�ញ្ចូុ�លរដ្ឋឋឱ្យយ�ង់ម្រា�កស់ម្រាមា�ប់ោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ZEV ន�ងកាំរឧ�ត្តិថម្បភ
ជាម្រា�កស់ាើើវកម្បះ។
ឥ�� វបោះនះ LYFT �នចណំាយុបោះម្រាចើនជាង $15 លាន បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 30។ បោះហ្វ័តុ្តិអ័្នើ? ដ្ឋ� បោះចនះអ្ននក�ង់ពនធនងឹយុកត្តិព្រៃម្បែរា��់នល់ាន
ដុ្ឋលាែ របោះ�កនុង ZEV បោះធ័ិើឱ្យយម្រា�បោះសើរបោះ�ើងន� វត្តិម្រាមូ្បវកាំរ LYFT។ 
ស�ម្បបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ម្រា��ងំ។ 
E. Toby Boyd, ម្រា�ធាន
សមា�ម្បម្រា�ូ�បោះម្រាងៀនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
Jack O’Connell, អ្ន�គនាយុករដ្ឋឋកាំរអ្ន�រ់សំាធារណៈៈ, Ret.

ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   សម្បនងឹទទួល�នខយលអ់ាកាំស�រសុិទធ កាំរដែម្រា�ម្រា�ួល
អាកាំសធាតុ្តិកពុំងើរំញុឱ្យយមានកបំោះ�ខាែ ងំ បោះម្រាគាះរាងំសៃួត្តិ ន�ងបោះម្រាគាះម្បហ្វ័និរាយុបោះ�ែើង
បោះ�ះព្រៃម្រាព ដែដ្ឋលកពុំង�កយ់ុកើើវតិ្តិ �ផំ្ទាែ ញផ្តាះសដែម្បបង ន�ងបោះធ័ិើឱ្យយបោះសដ្ឋឋក�ចរុ�សរ់ដ្ឋឋ កាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខាត្តិ�ង់រា�ស់���នល់ានដុ្ឋលាែ រ។ 
អ្ន�គើ��យុអាចបោះកើត្តិមានបោះពញមួ្បយុ�នំ ។ �ុណៈភាពខយលប់ោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �អឺាម្រាកក់
�ផុំ្តត្តិបោះ�កនុងម្រា�បោះទស(រ�យុកាំរណ៍ៈសមា�ម្បសួត្តិអាបោះម្បរកិ�នំ  2022)។ ខយលពុ់ល 
ន�ងបោះអាយុបោះយុើងពុល - ជាព�បោះសសកុមារ ន�ងម្បនុសសចាំស ់- �បោះងកើន�ន���យុ
សុខភាពដ្ឋ�ចជាើងឺំ ហ្វ័តឺ្តិ គំាងបោះ�ះដ្ឋ�ង ម្ប�រ ើកសួត្តិ ន�ងើងឺំ�ចស់រព្រៃស�ម្ប
ខួរក�ល។ 
កម្បះវធិិើដែដ្ឋលមានម្រាសា��់មឺ្ប�នម្រា��ម់្រាគាន ់បោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុកាំរ�រំាម្បកដំែហ្វ័ង ដែដ្ឋល
កពុំងបោះកើនបោះ�ើងបោះនះចបំោះ�ះបោះសដ្ឋឋក�ច ុ�រសិាថ ន ន�ងសុខភាពសាធារណៈៈរ�សរ់ដ្ឋឋ កាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ បោះយុើងម្រាតូ្តិវដែត្តិបោះធ័ិើសកម្បះភាពជា�នាា ន ់បោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុម្រា��ពសខំានព់ើរ ព្រៃន
កាំរ�ពុំល�រយិ៉ាកាំស ន�ងឧសះ�នផ្តាះកញ្ចូកុប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ៖ បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព 
ន�ងយ៉ានើនំ�ះ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 នងឹកាំត្តិ�់នថយុម្បហ្វ័និរាយុបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ន�ងកាំរ�ពុំលខយលព់ើ
យ៉ានើនំ�ះ
សបំោះណៈើ  ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 ផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�បោះដ្ឋើម្បប ើដែកលម្បអ�ុណៈភាពខយលរ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
បោះ�យុ៖ 
• កាំរ�ង្គាក រ ន�ងកាំរពនែត្តិប់ោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ • កាំរផ្តលិម់្រា�ក�់ង័�លើ�នអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស់
បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុពួកបោះ�ទ�ញរថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើដែដ្ឋលសាអ ត្តិគាះ នកាំរ�ភំាយុឧសះ�ន។ • �បោះងកើត្តិ
�ណិាញទ��ងំរដ្ឋឋព្រៃនសាថ នើយុស៍ាកថ្មីះដែដ្ឋលង្គាយុម្រាសលួ ន�ងត្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយសម្រាមា�់
រថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ។ 
វធិានកាំរបោះនះម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�បោះ�យុកាំរដ្ឋបំោះ�ើងពនធ 1.75% បោះលើម្រា�ជាើន
រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រា�ដែហ្វ័ល 35,000 នាកដ់ែដ្ឋលរក�នបោះម្រាចើនជាង $2 លានកនុង
មួ្បយុ�ន ។ំ ម្រា�កច់ណំៈ� លផ្ទាា លខ់ែួ នខាងបោះម្រាកាំម្ប $2 លាន ម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ន�ង់ពនធបោះទ។ 
មានដែត្តិអ្ននកមាន�ផុំ្តត្តិ 0.2% �ាុ បោះណាណ ះដែដ្ឋលរងផ្តល�ាះ�ល។់ ម្រា�កច់ណំៈ� ល
អាើើវកម្បះខាន ត្តិត្តិ�ចម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ន�ង់ពនធបោះទ។
កាំរទ�ស់ាក ត្តិប់ោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ន�ងកាំរកាំរ�រផ្តាះសដែម្បបង សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� ម្ប�លន�ធិ�ចនួំន 
30 ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរជាចាំ�ំច ់បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�របោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពដ្ឋម៏្បហ្វ័និរាយុ ន�ងកាំរ�រ
ផ្តាះសដែម្បបង រមួ្ប�ងំ៖ 
• កាំរម្រា��ម់្រា�ងព្រៃម្រាពបោះឈើ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុបោះម្រាគាះរាងំសៃួត្តិ ដែដ្ឋល�ងកជាបោះ�ែើងបោះ�ះ
ព្រៃម្រាពខាែ ងំ។ • កាំរដែកលម្បអកដែនែងកាំរ�របោះ�ើុវំញិផ្តាះសដែម្បបង ន�ងអាើើវកម្បះ បោះដ្ឋើម្បប ើ
កាំត្តិ�់នថយុ�ន���យុបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពរាល �លតាម្បសហ្វ័�ម្បន។៍ • កាំរើួល ន�ង
�ណុិៈះ�ណិាលអ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុរ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ង�បោះងកើនឧ�ករណ៍ៈពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុ បោះដ្ឋើម្បប ើ
�ញ្ចូឈ�ប់ោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព មុ្បនបោះពលដែដ្ឋលពួកវាម្ប�នអាចម្រា��ម់្រា�ង�ន។

អ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុរ�សប់ោះយុើង�ន�កើ់ើវតិ្តិរ�សពួ់កបោះ�បោះ�បោះលើដែខស�នាា ត្តិប់ោះដ្ឋើម្បប ើ
កាំរ�របោះយុើង—ពួកបោះ�សម្បនងឹទទួល�នើនួំយុ�ដែនថម្បបោះទៀត្តិ បោះ�បោះពលដែដ្ឋលពួកបោះ�
ម្រា�ឈម្បមុ្បខនងឹបោះ�ែើងដ្ឋប៏ោះម្រាគាះថាន កក់ាំនដ់ែត្តិខាែ ងំបោះ�ើង។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 ៖ �ណៈបោះនយុយភាពត្តិងឹរុងឹ  
• ចណំាយុរដ្ឋឋ�ល។ • �ម្ប�រឱ្យយមានសវនកម្បះឯករាើយបោះ�យុសវនកររដ្ឋឋន�ង
អ្ននកម្រា��ម់្រា�ងរដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាថ្មីវកិាំម្រាតូ្តិវ�នចណំាយុដ្ឋ�ច�ណំៈង។ • �ម្បម្ប�នឱ្យយ
សាថ ��ននើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ�បោះរៀ�ចមំ្ប�លន�ធិ�កនុងបោះគាល�ណំៈងបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ • ផ្តលិក់ាំរព�ន�យុ
ម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ  ន�ងហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុសម្រាមា�ក់ាំរបោះម្រា�ើម្រា�សម់្ប�លន�ធិ�ខុស។
កាំរ�បោះងកើត្តិរថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើជាើបោះម្រាម្បើសដែដ្ឋលមានត្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយជាង  
�គ ស�ពឺ្រៃថ្មីែបោះពក។ អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សច់ង់�នើបោះម្រាម្បើស �ាុ ដែនិម្បនុសសជាបោះម្រាចើនម្ប�នអាច
មានលទធភាពទ�ញរថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ�នបោះទ។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 ផ្តលិក់ាំរ�ង័�ល
សងម្រា�កប់ោះ�យុផ្ទាា ល ់ន�ងើនួំយុហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុដ្ឋលអ់្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�កដ្ឋ
ថាម្រា�ួសារដែដ្ឋលមានចណំៈ� ល�� ន�ងម្បធិយម្បដែដ្ឋលចង់�នរថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើអាច
មានលទធភាពទ�ញ�ន។ ឡានម្រាកងុសាលា សមាភ រៈកស�កម្បះ ន�ងឡានដ្ឋកឹទនំ�ញធិំៗ ក៏
មានស�ទធ �កនុ ងកាំរើួយុកាំត្តិ�់នថយុកាំរ�ពុំលបោះម្រា�ងមាា សុ�ត្តិផ្តងដែដ្ឋរ។ 
កាំរពម្រាងើកបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធសាកថ្មីះបោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋ  
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 �បោះងកើត្តិ�ណិាញសាថ នើយុស៍ាកថ្មីះ ដែដ្ឋលមានត្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយទ��ងំរដ្ឋឋ
ដែដ្ឋលបោះយុើងម្រាតូ្តិវកាំរ �បោះងកើត្តិកាំរង្គារព្រៃ�ត្តិងដែដ្ឋលមានម្រា�កដ់ែខលអរា��់ន។់ ផ្តាះ អាផ្ទាត្តិ
ម្ប�ន អាើើវកម្បះ ន�ងរ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ នមានស�ទធ �ធានាថា កាំរសាករថ្មីយុនិមានភាព
ង្គាយុម្រាសលួជាងកាំរទ�ញ�គ ស៖ មានបោះ�កដែនែងបោះធ័ិើកាំរ ផ្តាះ ន�ងកដែនែង�ណៈ� ើកូម្បះ 
ន�ងទើសាធារណៈៈ។ វធិានកាំរបោះនះនងឹបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�បោះសើរបោះ�ើងន� វ�ណិាញអ្ន�គ�សនើ បោះដ្ឋើម្បប ើ
ធានា�នន� វភាពបោះើឿជាក ់ដ្ឋ�ចដែដ្ឋលបោះយុើងផ្ទាែ ស�់ិ� របោះ�បោះម្រា�ើយ៉ានយុនិអ្ន�គ�សនើកាំនដ់ែត្តិ
បោះម្រាចើន។ 
ក�នៗរ�សប់ោះយុើងសម្បនងឹទទួល�នខយលអ់ាកាំស�រសុិទធនាបោះពលអ្ននា�ត្តិ  
ជាមួ្បយុនងឹសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 បោះយុើងអាចកាំត្តិ�់នថយុបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពខាែ ងំ ន�ងបោះធ័ិើឱ្យយមាន
ខយលអ់ាកាំស�រសុិទធបោះ�ើងវញិដ្ឋលរ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ ស�ម្បច�លរមួ្បជាមួ្បយុអ្ននកពនែត្តិ់
អ្ន�គើ��យុរដ្ឋឋ ��លានុ��ឋ យុ�កាំ បោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ អ្ននកវទិ�សាម្រាស ិម្រាកមុ្ប�រសិាថ ន ន�ងគាមំ្រាទ
អាើើវកម្បះទ��ងំរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។ 
www.Yeson30.org 
Tim Edwards, ម្រា�ធាន 
អ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុរដ្ឋឋ CalFire 
David Tom Cooke, M.D., FACS 
សមា�ម្បសួត្តិអាបោះម្បរកិ 
Sherry Jackman, អ្ននុម្រា�ធាន 
សម្ប័�នធបោះដ្ឋើម្បប ើខយល�់រសុិទធ 



30
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ផ្លូា�មូ់�ន់ធិិសិូក្រឹម្ងាបក់មមវិធិិហីៅដ្ឋមីីកីាត់ប់ន់ែយការបពុំ្ទ�ខយ� ់ន់ងិទូប�់ើ ត់ហ់ៅ�ៃងី
 ហៅ�ះថ្លៃក្រឹព្ទ ហៅ�យបហៅងើនី់ព្ទន់ហិៅ�កី្រឹ�កើ់ណូំ៍�ផ្ទាទ �ខ់ៃ�ន់ហៅ�សីូព្ទ ី$2 លាន់។  

�កខកន់ិកិៈហៅផ្លូាមីក្រឹបជាសូទិូិ។ិ

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ

30
★	 �ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ30	 ★

★	 ការទេ្ទ�ូើយប់ដិទិេ្ទសធទេ្ទ�ទេ្ទលើ�ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ30	 ★

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 ៖ បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពត្តិ�ចតួ្តិច ខយលអ់ាកាំស�រសុិទធ។ ផ្តលិ់
ម្ប�លន�ធិ�បោះ�យុកាំរ�ង់ពនធពើម្ប�បោះសដ្ឋឋើ។
�ដែម្រាម្ប�ម្រាមួ្បលអាកាំសធាតុ្តិកពុំង�បោះញ្ចូេះបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពដ្ឋម៏្បហ្វ័និរាយុ ដែដ្ឋល�ងក
កាំរ�រំាម្បកដំែហ្វ័ងកាំនដ់ែត្តិខាែ ងំបោះ�ើងដ្ឋលើ់ើវតិ្តិ ម្រាទពយសម្បបត្តិិ� ន�ងបោះសដ្ឋឋក�ចរុ�ស់
បោះយុើង។ បោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខយលម់្រាតូ្តិវ�ន�ពុំល ដែដ្ឋល�រំាម្បកដំែហ្វ័ងដ្ឋល់
សុខភាពរ�សប់ោះយុើង។
រ�ឋ ���លរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើងម្ប�នដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរម្រា��ម់្រាគានប់ោះទ—បោះ�ះ�ើជាមានចនួំន
បោះលើសព្រៃនថ្មីវកិាំរដ្ឋឋកប៏ោះ�យុ!
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 បោះសនើឱ្យយអ្ននកមាន�ផុំ្តត្តិ 0.2% �ង់ចដំែណៈកហ្វ័ុុ នរ�ស់
ពួកបោះ�សម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�របោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ន�ងកាំត្តិ�់នថយុកាំរ�ពុំល
ខយល—់ដ្ឋ� បោះចនះម្រា�ជាពលរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  មានខយលអ់ាកាំស�រសុិទធសម្រាមា�់
ដ្ឋកដ្ឋបោះងីើម្ប។
បោះនះ�ជឺាកាំរព�ត្តិអ្នពំើសបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30៖
ពនធបោះលើម្រា�កច់ណំៈ� លផ្ទាា លខ់ែួ នបោះលើសពើ $2 លាន�ាុ បោះណាណ ះ។ អ្ននកជា�ព់នធ
ដែដ្ឋលរកចណំៈ� ល�នត្តិ�ចជាង $2 លានកនុងមួ្បយុ�នំ  នងឹម្ប�ន�ង់ពនធខ័ស ់ឬ
ព្រៃថ្មីែបោះដ្ឋើម្បបោះ�ើយុ។ [ដែផ្តនក 2, 17044(a).]
បោះធ័ិើបោះអាយុម្រា�បោះសើរបោះ�ើងន� វភាពបោះើឿជាកព់្រៃន�ណិាញអ្ន�គ�សនើ  
• ផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�រា��់នល់ានសម្រាមា�ក់ាំរបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�បោះសើរបោះ�ើងន� វ�ណិាញ 
ន�ងបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ បោះដ្ឋើម្បប ើធានា�នន� វភាពបោះើឿជាក។់ • �ម្បឃាត្តិ់
សកម្បះភាពណាដែដ្ឋលអាចសម្រាម្ប�សម្រាមួ្បល�ណិាញ។ [ដែផ្តនក 1, 80211] 
“រថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើរក�ទុកថាម្បពលអ្ន�គ�សនើដែដ្ឋលអាច�ក ់ម្រាត្តិ��ម់្បកវញិ បោះ�
បោះលើ�ណិាញបោះ�បោះពលដែដ្ឋលវាមានភាពតានត្តិងឹ ើួយុ កាំរ�រ �ចប់ោះ�ែើង។” 
—Ethan Elkind នាយុកកម្បះវធិិើអាកាំសធាតុ្តិ , សាលាម្បើឈម្បណៈឌ លច�� ់
សម្រាមា�ច់�� ់UC Berkeley ថាម្បពល ន�ង�រសិាថ ន 

សនសមំ្រា�កអ់្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះលើរថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ  
កាំរស�ក�រ�យុកាំរណ៍ៈអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស�់ន  ំ2020 �នរកបោះ�ើញថាអ្ននកបោះម្រា�ើ
ម្រា�សស់នស�ំន $6,000–$10,000 បោះលើព្រៃថ្មីែដែថ្មី� ំន�ងព្រៃថ្មីែសាងំ��
ជាងអាយុុើើវតិ្តិរ�សរ់ថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ បោះ�ើបោះម្រា�ៀ�បោះធិៀ�បោះ�នងឹរថ្មីយុនិដែដ្ឋ
លបោះម្រា�ើ�គ ស។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 ើួយុអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សម់ានលទធភាពទ�ញ
រថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ ដ្ឋ� បោះចនះពួកបោះ�អាចសនសមំ្រា�កប់ោះលើ�គ ស ន�ងកាំរដែថ្មី�។ំ  
[ដែផ្តនក 1, 80221] 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 ៖ គាមំ្រាទបោះ�យុអ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុរ�សរ់ដ្ឋឋ ម្រាតូ្តិវ�នើ�ំស់
បោះ�យុម្ប�បោះសដ្ឋឋើ  
ម្ប�បោះសដ្ឋឋើ ន�ងនាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� ដែដ្ឋលបោះ�ពើបោះម្រាកាំយុកាំរម្រា��ងំនងឹន�យ៉ាយុ
អ័្នើមួ្បយុ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះើៀសវាងកាំរយុកពនធខ័ស—់ស�ម្បប ើដែត្តិបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ន�ង
ខយលអ់ាកាំស�រសុិទធ។ 
ទទួលយុកកាំរព�ត្តិ បោះហ្វ័ើយុសបោះម្រាម្បចច�ត្តិបិោះ�យុខែួនឯង៖  
www.Yeson30.org/getthefacts 
ច�លរមួ្បជាមួ្បយុអ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុរដ្ឋឋ ម្រាកមុ្ប�រសិាថ ន អ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ�អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់
ន�ងអ្ននកើនំាញថាម្បពល៖ �ទ/ចាំស ៎បោះលើ 30 ។
Mary Creasman, នាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� 
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�រសិាថ នរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
Max Baumhefner, បោះម្បធាវ ើជានខ័់សដ់ែផ្តនកអាកាំសធាតុ្តិ ន�ងថាម្បពលសាអ ត្តិ 
ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�កាំរ�រធិនធានធិម្បះជាត្តិ�
Dr. Jose Pablo Ortiz Partida, អ្ននកវទិ�សាម្រាសអិាកាំសធាតុ្តិជានខ័់ស ់
សហ្វ័ភាពអ្ននកវទិ�សាម្រាសដិែដ្ឋលមានកាំរម្រាពួយុ�រម្បភ

សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 នងឹ�បោះងកើនពនធរហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់20 �ន  ំយ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់
$30 �នល់ាន ន�ងបោះម្រាចើនជាង $90 �នល់ាន ដែដ្ឋលើរំញុកាំរចណំាយុ
សម្រាមា�រ់ាលម់្រា�ជាពលរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។  
ម្រា�ួសារបោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កពុំងមានអារម្បះណ៍ៈធាែ កចុ់ះពើអ្នត្តិ�ផ្តរណាខ័ស ់
ន�ងកាំរបោះកើនបោះ�ើងត្តិព្រៃម្បែឧសះ�ន អា�រ ន�ងផ្តាះ។ ចនុំចចុងបោះម្រាកាំយុដែដ្ឋលបោះយុើង
ម្រាតូ្តិវកាំរនាបោះពលបោះនះ�ពឺនធខ័ស ់ជាព�បោះសសម្រា�ស�នបោះ�ើវ�ិត្តិិ �បោះសដ្ឋឋក�ចដុែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ�នព�ករណ៍ៈបោះ�យុអ្ននកបោះសដ្ឋឋក�ចជុាបោះម្រាចើន�ាះ�លដ់្ឋលម់្រា�ួសារ ន�ង
�រំាម្បកដំែហ្វ័ងដ្ឋលើ់ើវភាពរ�សពួ់កបោះ�។ 
ម្រា�ជាើនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ន�ង់ពនធបោះលើម្រា�កច់ណំៈ� លរដ្ឋឋខ័ស�់ផុំ្តត្តិរចួបោះហ្វ័ើយុ 
ន�ងពនធឧសះ�នខ័ស�់ផុំ្តត្តិ ដែដ្ឋលជាពនធបោះលើកាំរលកខ័់ស�់ផុំ្តត្តិមួ្បយុ បោះហ្វ័ើយុ
ម្រាតូ្តិវចណំាយុម្រា�ចាំពំ្រៃថ្មីៃ ជាមួ្បយុនងឹត្តិព្រៃម្បែខ័ស�់ផុំ្តត្តិព្រៃនកាំររសប់ោះ� បោះ�កនុង
ម្រា�បោះទស។ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 នងឹកាំែ យុជាកាំរដ្ឋបំោះ�ើងពនធដ្ឋធ៏ិ�ំផុំ្តត្តិបោះ�កនុងរដ្ឋឋ 
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កនុងរយុៈបោះពលជាងមួ្បយុទសវត្តិសរ—៍ខណៈៈដែដ្ឋលអ្នម្រាតាបោះម្រា�ើម្រា�ស់
�នហ្វ័កប់ោះ�ើងខ័សស់ម្រាមា�មុ់ាសផ់្តាះ ន�ងអាើើវកម្បះខាន ត្តិត្តិ�ច បោះហ្វ័ើយុអ្ននកបោះម្រា�ើ
ម្រា�សម់្រាតូ្តិវ�ង់ពនធកាំនដ់ែត្តិខ័ស។់ 
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 នងឹបោះធ័ិើឱ្យយស�ំធិអ្ន�គ�សនើដែដ្ឋលកពុំងើួ�កាំរល�ំក
យ៉ាា ងធិៃនធ់ិៃរ ម្រា�ឈម្បនងឹ�ន���យុព្រៃនកាំរ�ចច់រនិអ្ន�គ�សនើ។  
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 នងឹ�ដែនថម្បរថ្មីយុនិគាះ នកាំរ�ភំាយុឧសះ�នថ្មីះើដ្ឋលប់ោះ� �ើ 
លានបោះម្រា�ឿងបោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កនុងរយុៈបោះពលដ្ឋ��់ន ខំាងមុ្បខ ដែដ្ឋល
មានន�យុថារដ្ឋឋនងឹម្រាតូ្តិវកាំរ�បោះងកើនសម្បត្តិថភាព�ណិាញអ្ន�គ�សនើ�ចុុ �បននបោះដ្ឋើម្បប ើ
បោះ�ះម្រាសាយុកាំរបោះកើនបោះ�ើងដ្ឋធ៏ិបំោះនះ។ កាំរចណំាយុបោះនះម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នរា��់ញ្ចូុ�ល
កនុងសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះនាះបោះទ 30 អាចម្រាតូ្តិវ�ន�ង់បោះ�យុអ្ននក�ង់ព្រៃថ្មីែបោះម្រា�ើម្រា�ស់
ជាម្រា�ចាំ(ំដែដ្ឋល�ង់អ្នម្រាតាខ័ស�់ផុំ្តត្តិមួ្បយុចនួំនបោះ�កនុងម្រា�បោះទស)។ ព្រៃថ្មីែបោះម្រា�ើម្រា�ស់
អាចហ្វ័កប់ោះ�ើងខ័ស ់បោះហ្វ័ើយុអ្ននក�ង់ព្រៃថ្មីែបោះម្រា�ើម្រា�សអ់ាច�ង់ព្រៃថ្មីែអ្ន�គ�សនើខ័សជ់ា
បោះរៀងរាលដ់ែខ។ 
�ណិាញអ្ន�គ�សនើរ�សរ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   មានភាពតានត្តិងឹបោះរៀងរាលរ់ដ្ឋ� វបោះ�ិ
—កាំលពើពើរ�ន មុំ្បន ម្រា�ជារដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ជាបោះម្រាចើន�នទទួលរងកាំរ�ចច់រនិ
អ្ន�គ�សនើ។ �ណិាញអ្ន�គ�សនើរ�សប់ោះយុើង�សឺថ�ត្តិបោះ�កនុងដែដ្ឋនកណំៈត្តិរ់ចួបោះហ្វ័ើយុ
បោះ�កនុងរដ្ឋ� វបោះ�ិ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 30 នងឹ�បោះងកើនត្តិម្រាមូ្បវកាំរ ដ្ឋ� បោះចនះ�ន���យុព្រៃន
កាំរ�ចច់រនិអ្ន�គ�សនើនងឹកាំនដ់ែត្តិអាម្រាកកប់ោះ�ៗ។ 

រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ចុុ �បននកពុំងចណំាយុម្រា�ករ់ា��់នល់ានដុ្ឋលាែ បោះ�កនុង
កម្បះវធិិើរថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ។
ចណំៈ� លពនធថ្មីះើ�ដែនថម្បបោះទៀត្តិ�មឺ្ប�នចាំ�ំចប់ោះនាះបោះទ។ ចនួំនបោះលើសព្រៃនថ្មីវកិាំរដ្ឋឋ
�នបោះកើនបោះ�ើងដ្ឋល ់$97.5 �នល់ានបោះ��ន បំោះនះ។ រដ្ឋឋ�ន�បោះងកើត្តិដែផ្តនកាំរ
ចណំាយុរចួបោះហ្វ័ើយុ បោះដ្ឋើម្បប ើធានា�នន� វកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិយ៉ាា ង��រ់ហ្វ័�សន� វ
យ៉ានើនំ�ះគាះ នកាំរ�ភំាយុឧសះ�នបោះ�យុម្ប�នដ្ឋបំោះ�ើងពនធ ន�ងម្ប�ន�រំាម្បកដំែហ្វ័ង
ដ្ឋលស់ថ�រភាពព្រៃន�ណិាញអ្ន�គ�សនើ បោះហ្វ័ើយុ�នបោះរៀ�ចថំ្មីវកិាំ $10 �នល់ាន 
បោះដ្ឋើម្បប ើសបោះម្រាម្បច�នន� វបោះគាលបោះ��ងំបោះនះ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រាតូ្តិវកាំរម្ប�លន�ធិ��ដែនថម្ប
បោះទៀត្តិ ចនួំនបោះលើសព្រៃនថ្មីវកិាំរដ្ឋឋ’អាចម្រាតូ្តិវ�ន�ញយុក—ើនួំសឱ្យយកាំរ�បោះងកើន
ពនធថ្មីះើ�ដែនថម្បបោះទៀត្តិ។ 
កាំរចណំាយុកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើនបោះលើកាំរកាំរ�របោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព អាចម្រាតូ្តិវ�ន�ង់យ៉ាា ង
ង្គាយុម្រាសលួបោះ�យុបោះម្រា�ើចនួំនបោះលើសព្រៃនថ្មីវកិាំរដ្ឋឋ។
�ចុុ �បននរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   �នចណំាយុម្រា�ករ់ា��់នល់ានដុ្ឋលាែ រជា
បោះរៀងរាល�់ន  ំបោះលើកាំរកាំរ�រ ន�ងពនែត្តិប់ោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ បោះ�យុបោះម្រា�ើម្រា�សច់នួំន
បោះលើសព្រៃនថ្មីវកិាំរដ្ឋឋមួ្បយុដែផ្តនក $97.5 �នល់ាន។ �ន បំោះនះចណំាយុើ�ត្តិ  
$4 �នល់ាន បោះលើកាំរកាំរ�របោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព—ជាមួ្បយុនងឹមុ្បខត្តិដំែណៈងអ្ននក
ពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុថ្មីះើជាងមួ្បយុ�នន់ាក។់ �នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះនងឹបោះធ័ិើឱ្យយមានកាំរ
បោះកើនបោះ�ើងត្តិ�ចតួ្តិចចបំោះ�ះថ្មីវកិាំរ�សពួ់កបោះ� ដែដ្ឋលជាចនួំនបោះនះង្គាយុម្រាសលួ
ទទួល�នម្ប�លន�ធិ�ពើចនួំនបោះលើសព្រៃនថ្មីវកិាំរដ្ឋឋ’។
ច�លរមួ្បជាមួ្បយុអ្ននក�ង់ពនធ ម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន ន�ងអ្ននកើនួំញត្តិ�ចតាច បោះដ្ឋើម្បប ើ�ដ្ឋ�បោះសធិ
កាំរដ្ឋបំោះ�ើងពនធដែដ្ឋលម្ប�នចាំ�ំចប់ោះនះ ដែដ្ឋលអាចបោះធ័ិើបោះអាយុ�ណិាញអ្ន�គ�សនើ
រ�សប់ោះយុើងមាន�ន���យុ! 
Jon Coupal, ម្រា�ធាន
សមា�ម្បអ្ននក�ង់ពនធ Howard Jarvis 
Betty Jo Toccoli, ម្រា�ធាន
សមា�ម្បអាើើវកម្បះខាន ត្តិត្តិ�ចរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
Joe Coto, ម្រា�ធាន
អ្នងគកាំរ United Latinos Action 
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សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ការទេ្ទធើើម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលើចំ�ប់�់ន  ំ2020 ថ្លែដិលន�ងហាមឃាត៌ក់ារ
លក៍រ់ាយន� វផ្លូលតិ៌ផ្លូលថាន �ំក៍ថ់្លែដិល�នរសជាត៌មួិយចំនួំន។31

ចំ�ំងទេ្ទ�ើង នងិទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់ជាផ្លូូ� វការ ទេ្ទ រ ៀ ប់ ចំំ ទេ្ទ � យ អ្ន គ្គុុ ទេ្ទ ម ធា វ ី

�វតារ 
ផ្លូលតិ៌ផ្លូលថាន �ំក៍ ់
ម្រា�ជាើនបោះម្រា�ើម្រា�សផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកម់្រា�បោះ�ទបោះផ្តសងៗគាន
រមួ្បមាន៖ 

 • �រ។ី កាំរើក�់រ ើ�ជឺាម្បបោះធិ��យុទ� បោះ�កនុង
កាំរបោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាន ើំក។់ បោះម្រា�ពើរសជាត្តិ�ថាន ើំក់
ដែដ្ឋលបោះកើត្តិបោះ�ើងតាម្បធិម្បះជាត្តិ� �រ ើអាចជារសជាត្តិ�
ម្បាង់តុ្តិល។ 

 • ម្រាប់ព័និ័ថ្លែចំក៍ចាំយជាត៌និើក៍��ើនទេ្ទអ្នឡូចិំម្រាត៌នូចិំ 
(ENDS)។ ឧ�ករណ៍ៈដែដ្ឋលដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�យុ
ថ្មីះព�ល�ងំបោះនះ (ដ្ឋ�ចជា�រ ើបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ច សុើ�គ
បោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ច �រ ើបោះវ� បោះម្បៅ ធុិង ម្បា�ដ្ឋ) ផ្ទាែ ស់
�ិ� រសារធាតុ្តិរាវព�បោះសស ដែដ្ឋលមានជាត្តិ�នើក�ទើន
បោះ�ជាសារធាតុ្តិដ្ឋណំៈកទ់កឹ។ អ្ននកបោះម្រា�ើម្រាសូ�យុក
សារធាតុ្តិដ្ឋណំៈកទ់កឹ។ វត្តិថុរាវអាចមានរសជាត្តិ�
ម្ប�នដ្ឋ�ចជាថាន ើំក ់ដ្ឋ�ចជាដែផ្តែបោះឈើ ឬរសជាត្តិ�ើើ
អ្នង្គាក ម្ប។ អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សក់អ៏ាច�ដែនថម្បរសជាត្តិ�
�ចប់ោះ�យុដែ�ក�នដែដ្ឋរ។

 • ផ្លូលតិ៌ផ្លូលថាន �ំក៍ទ់េ្ទផ្លូេងទេ្ទ�ៀត៌។ ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក់
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិអាចម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើបោះ�យុកាំរើក�់រ ើ 
កាំរហ្វ័តឺ្តិច�ល កាំរទ�ំរ ឬវធិិើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 
ផ្តល�ត្តិផ្តល�ងំបោះនះរមួ្បមាន�រ ើសុើ�គ  ថាន ើំក់
សែកឹរលុង ថាន ើំក ់shisha (បោះម្រា�ើជាធិម្បះតា
បោះ�កនុងទពំកដ់ែដ្ឋលជាម្រា�បោះ�ទទកឹ) ថាន ើំកគ់ាះ ន
ដែផ្តសង ថាន ើំកក់បំោះ� ន�ង�ពំង់ជាត្តិ�នើក�ទើន។ 
ម្រាសបោះដ្ឋៀងនងឹ ENDS ដែដ្ឋរ ផ្តល�ត្តិផ្តល�ងំបោះនះ
អាចមានរសជាត្តិ�ម្ប�នដ្ឋ�ចថាន ើំក។់

ការទេ្ទម្រាប់ើម្រា�សថ់ាន �ំក៍ទ់េ្ទ�រដិឋ កាលើហ័ើរ័ញុ៉ា
បោះយ៉ាងតាម្បទ�ននន�យុកាំរសាង់ម្បត្តិ� ម្រា�ដែហ្វ័ល  
10 ភា�រយុព្រៃនម្បនុសសបោះពញវ �យុ ន�ង យុុវើនបោះ�
រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះម្រា�ើម្រា�ស ់ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់។ 
កាំរសាង់ម្បត្តិ��ន�ងី្គាញថា ម្បនុសសបោះពញវ �យុទនំងជា
បោះម្រាចើនជាងយុុវើនើក�់រ ើជាម្រា�ចាំ ំខណៈៈដែដ្ឋលយុុវើន
ទនំងជាមានបោះម្រាចើនជាងម្បនុសសបោះពញវ �យុដែដ្ឋលបោះម្រា�ើ
ផ្តល�ត្តិផ្តល ENDS ជាម្រា�ចាំ។ំ កនុងចបំោះណាម្បអ្ននក
ើក�់រ ើកាំរសាង់ម្បត្តិ��ន�ងី្គាញថា ម្រា�ដែហ្វ័ល  
20 ភា�រយុព្រៃនម្បនុសសបោះពញវ �យុ ន�ង ម្រា�ដែហ្វ័ល  
50 ភា�រយុព្រៃនយុុវើនបោះម្រា�ើម្រា�ស�់រ ើរសជ់ាត្តិ�ម្បាង់

កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ “�ទ” អ្ននុម្ប�ត្តិ (ន�ងអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឲ្យយ
ច�លជាធិរមាន) ច��ដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុ
ច��រ់ដ្ឋឋកនុង�ន  ំ2020 ថា៖
 • �ម្បឃាត្តិក់ាំរលករ់ាយុផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំករ់សជាត្តិ�
មួ្បយុចនួំន (រា��់ញ្ចូុ�ល�ងំ�រ ើ �រ ើបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ក 
កាំរទ�ំរថាន ើំក ់ន�ងថាន ើំក)់ ន�ងថាន �ំបោះងកើនរសជាត្តិ�
ថាន ើំក។់

 • ម្ប�នរា��់ញ្ចូុ�លកាំរ�ម្បឃាត្តិ�់រ ើបោះធ័ិើបោះ�យុព្រៃដ្ឋ
ព�បោះសសមួ្បយុចនួំន ថាន ើំកស់ែកឹរលុង (ម្ប�ន
មាន�ណំៈងសម្រាមា�ប់ោះធ័ិើ�រ ើ) ន�ងផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់
shisha (ម្រា�ស�នបោះ�ើលកប់ោះ�យុអ្ននកលករ់ាយុថាន ើំក ់
hookah �បំោះពញលកខខណៈឌ ដែដ្ឋល�ន�ញូ្ញាក)់។

កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ "បោះទ" ម្រាចាំនបោះចាំលច�� ់ន�ងរារាងំម្ប�ន
ឱ្យយច�លជាធិរមាន។

ទេ្ទសចំក៍ីើសទេ្ទងខប់នៃនការ�ុនម់្រាប់��រប់សអ់្ននក៍វភិាគ្គុ
ចំ�ប់ស់ីើព័ើផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និរ�ឋ ��ិលថាន ក៍់
រដិឋ នងិម�ល�ឋ ន៖
 • ចណំៈ� លពនធថាន ើំករ់�សរ់ដ្ឋឋ�នថ្មីយុចុះចាំ�ព់ើរា�់
ស��លានដុ្ឋលាែ រជាបោះរៀងរាល�់ន មំ្បកបោះ�ម្បដុ  ំ$100 
លានជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ

អ្នតិបុទីថ្ងៃន្លឹវិធិាន្លឹការពេន្លឹះអាច្ឆិរកពេ��ញពេ�ទី�័ំរ 122 ន្លឹ�ង ពេគឺហូទី�័ំររបុសរ់ដឋមន្ត្រីនី្លឹ�ត្រកសួងការបុរពេទីសពេ�
តាមអាសយៈ�ឋ ន្លឹ

voterguide.sos.ca.gov ។
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សម្រាមា� ់អ្នត្តិថ�ទ បោះពញបោះលញ ព្រៃន សបំោះណៈើ  ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 ស�ម្បបោះម្បើល ទពំ�រ 122 ។ កាំរវភិា� | 45

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

តុ្តិល។ កាំរសាង់ម្បត្តិ��ន�ងី្គាញថាអ្ននកបោះម្រា�ើ ENDS 
ភា�បោះម្រាចើន (�ងំម្បនុសសបោះពញវ �យុ ន�ងយុុវើន) បោះម្រា�ើ
ផ្តល�ត្តិផ្តលដែដ្ឋលមានរសជាត្តិ�។ 

ប់�ប់ីញ្ញញត៌ីនិៃនថាន �ំក៍់
កាំរបោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាន ើំក ់ន�ងដែផ្តសង�រ ើទើពើរ�បោះងកើន�ន���យុ
ព្រៃន�ញី្ញាសុខភាពជាបោះម្រាចើនដ្ឋ�ចជា ើងឺំម្ប�រ ើក 
ើងឺំបោះ�ះដ្ឋ�ង ើងឺំ�ចស់រព្រៃស�ម្បខួរក�ល ើងឺំ
ផ្តែ� វដ្ឋបោះងីើម្ប ន�ងផ្តលវ�ិកអ្ន�ុំងបោះពលមានព្រៃផ្តាបោះ�ះ។ រ�ឋ
សហ្វ័ព�នធ រដ្ឋឋ ន�ងរ�ឋ ���លកនុងម្ប�ល�ឋ ន�នអ្ននុវត្តិិ
ច�� ់ន�ង�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�បោះផ្តសងៗដែដ្ឋលមានបោះគាល�ណំៈង
កាំរ�រសាធារណៈើនពើផ្តល�ាះ�លសុ់ខភាពដែដ្ឋល�ងក
បោះម្រាគាះថាន កប់ោះ�យុសារថាន ើំក។់
រ�ឋ ��ិលសហ័ព័និ័ទេ្ទធើើនយិត័៌ក៍មមម្រាគ្គុប់ម់្រាគ្គុងផ្លូលតិ៌ផ្លូល
ថាន �ំក៍។់ ច��ស់ហ្វ័ព�នធដែដ្ឋល�នអ្ននុម្ប�ត្តិកាំលពើ�ន  ំ
2009 ផ្តលិអ់្នណំាចដ្ឋលរ់ដ្ឋឋ�លចណំៈើ អា�រ ន�ង 
ឱ្យសថ្មី ( FDA ) សហ្វ័ព�នធ បោះដ្ឋើម្បប ើកណំៈត្តិក់ាំរផ្តល�ត្តិ 
កាំរដែសង័រកទើផ្ត�រ កាំរលក ់ន�ងកាំរដែចកចាំយុ
ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក។់ ច��ស់ហ្វ័ព�នធ កត៏្តិម្រាមូ្បវឲ្យយ FDA 
ព�ន�ត្តិយ ន�ង អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឲ្យយផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកថ់្មីះើ ដ្ឋ�ចជា 
ENDS មុ្បនបោះពលពួកបោះ�អាចលកប់ោះ�យុម្រាស�ច��។់ 
�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�រ�សស់ហ្វ័ព�នធដែដ្ឋល�ាះ�លជ់ាព�បោះសស
ដ្ឋលផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំករ់សជាត្តិ�រមួ្បមាន៖

 • ចំ�ប់ស់ហ័ព័និ័�នហាមឃាត៌�់រថី្លែដិល�ន
រសជាត៌ ិទេ្ទលើក៍ថ្លែលងថ្លែត៌មុ�ងត៌�ល។ ច��ស់ហ្វ័ព�នធ
�ន�ម្បឃាត្តិ�់រ ើដែដ្ឋលមានជាត្តិ�ម្ប�នដែម្បនជាត្តិ�
ថាន ើំក ់បោះលើកដែលងដែត្តិម្បាុងតុ្តិល ចាំ�ព់ើ�ន  ំ2009 ។ 

• FDA �មើៗ ទេ្ទនះ�នទេ្ទសនើចំ�ប់ហ់ាមឃាត៌ម់ុ�ងត៌�លព័ើ
�រ។ី កាំលពើដែខបោះម្បសា �ន  ំ2022 FDA �ន
បោះសនើឲ្យយ ( 1 ) �ម្បឃាត្តិ�់រ ើដែដ្ឋលមានរសជ់ាត្តិ�
ម្បាុងតុ្តិល ន�ង ( 2 ) �ម្បឃាត្តិម់្ប�នឲ្យយសុើ�គ មា
នរសជាត្តិ�ម្ប�នដែម្បនថាន ើំក។់ ឥ�� វបោះនះ  FDA 
កពុំងសបោះម្រាម្បចច�ត្តិថិាបោះត្តិើម្រាតូ្តិវ�ញ្ចូ�ុក់ាំរ�ម្បឃាត្តិ់
�ងំបោះនះឬយ៉ាា ងណា។

• FDA ប់នីព័និតិ៌យទេ្ទមើល�ក៍យស�លំក៍ផ់្លូលតិ៌ផ្លូល
ថាន �ំក៍�់មើទេ្ទ�យម្រាសប់ចំ�ប់។់ ��ត្តិម្រាត្តិមឹ្បដែខម្ប�ថុ្មីនា �ន  ំ
2022 FDA �នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឲ្យយផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក់
ថ្មីះើចនួំន 42 មុ្បខ បោះ�ល�ផឺ្តល�ត្តិផ្តល ENDS 
ចនួំន 23 មុ្បខ (រសជាត្តិ�ថាន ើំក ់ឬម្ប�នរសជាត្តិ�) 
ន�ងផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកច់នួំន 19 បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ 

(ម្បាុងតុ្តិល ើើអ្នង្គាក ម្ប ឬរសជាត្តិ�រង្គារ ឬម្ប�នមាន
រសជាត្តិ�)។ វា�ន�ដ្ឋ�បោះសធិផ្តល�ត្តិផ្តល ENDS 
ដែដ្ឋលម្ប�នដែម្បនរសជាត្តិ�ជាង 1 លានផ្តល�ត្តិផ្តល។

• FDA �នចាំត៌វ់ធិានការមួយចំនួំនទេ្ទដិើមី ើក៍ម្រាមតិ៌
ទេ្ទម្រាប់ើផ្លូលតិ៌ផ្លូល ENDS កាំលពើ�ន  ំ2020 FDA 
�នចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បពម្រាងឹងកាំរអ្ននុវត្តិកិាំរម្រា��ងំនងឹ
ផ្តល�ត្តិផ្តល ENDS ដែដ្ឋលម្ប�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ រមួ្ប
�ងំ  ផ្តល�ត្តិផ្តល ENDS ដែដ្ឋលមានបោះគាលបោះ�
បោះ�័ះបោះ�បោះលើយុុវើន។ 

រ�ឋ ��ិលរដិឋ នងិថាន ក៍ម់�ល�ឋ នអាចំ�នវធិានប់ថ្លែនថម
សម្រា�ប់ថ់ាន �ំក៍។់ ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋលពួកបោះ�ម្ប�នអាច
ផ្ទាែ ស�់ិ� រសង់ិ�រផ្តល�ត្តិផ្តល រ�ឋ ���លរដ្ឋឋន�ង
ម្ប�ល�ឋ នអាចមានច��ត់្តិងឹរងឹ�ដែនថម្បសម្រាមា�ថ់ាន ើំក។់ 
ជាឧ�ហ្វ័រណ៍ៈរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ន�បោះងកើនអាយុុ
អ្ន�ប�រមាសម្រាមា�ក់ាំរទ�ញថាន ើំក ់ពើ 18 �ន  ំបោះ� 
21 �ន  ំកាំលពើ�ន  ំ2016 ពើរ�ើ�ន មុំ្បនបោះពលដែដ្ឋល
រ�ឋ ���លសហ្វ័ព�នធ�នបោះធ័ិើដ្ឋ� បោះចនះទ��ងំម្រា�បោះទស
កាំលពើ�ន  ំ2019។ 
រ�ឋ ��ិលក៍ន�ងម្រាសកុ៍ជាទេ្ទម្រាចំើន�នហាមឃាត៌ក់ារ
លក៍ផ់្លូលតិ៌ផ្លូលថាន �ំក៍ថ់្លែដិល�នរសជាត៌មួិយចំនួំន។ 
ម្រា�ដែហ្វ័លមួ្បយុភា��ើ ព្រៃនម្រា�ជាើន កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រស ់
បោះ� កនុង ត្តិ�ំនដ់ែដ្ឋល មានច���់ម្បឃាត្តិ ់កាំរលក ់
ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់ដែដ្ឋលមានរសជាត្តិ�។ ភា�បោះម្រាចើន
ព្រៃន បោះគាលនបោះយ៉ា�យុកនុងម្រាសកុ�ងំបោះនះ រមួ្បមាន កាំរ
�ម្បឃាត្តិក់ាំរលក�់រ ើ មាន ជាត្តិ� ម្បាុងតុ្តិល។ 

ចំ�ំ� លព័និទេ្ទលើ ការ លក៍ ់ថាន �ំក៍ម់្រាប់ចាំ ំទេ្ទ� ក៍ន�ង រដិឋ
ចំ�ំ� លព័ើព័និថាន �ំក៍ ់រប់សរ់ដិឋ ផ្លូដល ់ម�លនធិ ិដិល ់ក៍មមវធិើ
ទេ្ទផ្លូេងៗគាំន ។ រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ��ត្តិព្រៃថ្មីែពនធថាន ើំកប់ោះលើ�រ ើ 
ENDS ន�ងផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ កាំល ពើ �ន  ំ
មុ្បន ពនធ ថាន  ំើក ់រ�ស ់រដ្ឋឋ �ន ដ្ឋបំោះ�ើង ម្រា�ដែហ្វ័ល  
$2 �នល់ាន ។ សបំោះណៈើ  ម្រា�ជា ម្បត្តិ� សនែកឹបោះ�ន ត្តិមុ្បន 
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន អ្ននុម្ប�ត្តិ បោះ�យុអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ដ្ឋកឹនាមំ្រា�ក ់
ចណំៈ� លភា�បោះម្រាចើន បោះ�កម្បះវធិិើ ជាកល់ាក។់ រ��ភាពទើ 
1 រាយុ�ញ្ចូូើត្តិ�ំនក់ម្បះវធិិើសខំាន ់ៗ ដែដ្ឋលផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�
បោះ�យុម្រា�កច់ណំៈ� ល�ងំបោះនះ។
ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�ន�ងី្គាញបោះ�កនុងរ��ភាព ម្រា�កច់ណំៈ� ល
ពនធថាន ើំករ់�សរ់ដ្ឋឋភា�បោះម្រាចើន � ឺបោះ�កនុង កម្បះវធិិើដែថ្មី� ំ
សុខភាព។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ ពនធថាន ើំក�់ជឺាម្រា��ពមួ្បយុ 
កនុងចបំោះណាម្បម្រា��ពថ្មីវកិាំជាបោះម្រាចើន សម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើ 

ការហៅធិើកី្រឹបជាមត់ហិៅ�ើី�ប�់ន  ំ2020 តែដ្ឋ�ន់ងឹហាមឃាត់ក់ារ
�ករ់ាយនូ់វិផ្លូ�តិ់ផ្លូ�ថាន ជំកត់ែដ្ឋ�ម្ងាន់រសូជាត់មិ�យើនំ់�ន់។

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ
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ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ការហៅធិើកី្រឹបជាមត់ហិៅ�ើី�ប�់ន  ំ2020 តែដ្ឋ�ន់ងឹហាមឃាត់ក់ារ
�ករ់ាយនូ់វិផ្លូ�តិ់ផ្លូ�ថាន ជំកត់ែដ្ឋ�ម្ងាន់រសូជាត់មិ�យើនំ់�ន់។31

Medi-Cal ។ (កម្បះវធិិើ Medicaid រ�សរ់ដ្ឋឋសហ្វ័ព�នធ
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះ�សាគ លថ់ា Medi-Cal បោះ� រដ្ឋឋ កាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា ផ្តលិក់ាំរធានារូា� ់រងសុខភាពដ្ឋលម់្រា�ជាើន 
រដ្ឋឋដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ដែដ្ឋលមានស�ទធ �ទទួល
�ន) ។ ពនធថាន ើំកក់ ៏ម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិថ់្មីវកិាំដ្ឋលក់�ចខុ�ត្តិខំ
ម្រា�ងឹដែម្រា�ង ម្រា��ម់្រា�ងថាន ើំកដ់្ឋ�ចជា កាំរកាំរ�រកាំរលក់
ថាន ើំក ់ដ្ឋលយុ់ុវើន។

ក៍ចិំចខ្ពតិ៌ខ្ពមំ្រាប់�ងថ្លែម្រាប់ង�មើៗ  ទេ្ទដិើមី ើហាមឃាត៌ថ់ាន �ំក៍ថ់្លែដិល
�ន រសជាត៌ិ
កនុង�ន  ំ2020 អ្នងគនើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ��ន អ្ននុម្ប�ត្តិបោះហ្វ័ើយុ
អ្ន���ល�នចុះហ្វ័ត្តិថបោះលខាបោះលើច��មួ់្បយុ - ច��់
ម្រាពឹទធសភាច�� ់(SB) 793 -- បោះដ្ឋើម្បប ើ�ម្ប ឃាត្តិ់
�ង ផ្ទាា ល ់ន�ងមាា សុើន លក ់ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំករ់សជាត្តិ�
ភា�បោះម្រាចើន ន�ងសារធាតុ្តិ �បោះងកើនរសជាត្តិ� ផ្តល�ត្តិផ្តល
ថាន ើំក។់ ច��ប់ោះនះម្ប�ន�នច�លជាធិរមានបោះ�ើយុ 
បោះម្រា�ះ កាំរបោះធ័ិើម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះលើច��ដ់ែដ្ឋល មានលកខណៈៈ
ម្រា��ម់្រាគាន ់សរំា�ស់នែកឹបោះ�ន ត្តិបោះនះ។ បោះ�បោះពលកាំរ
បោះធ័ិើម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះលើច��រ់ដ្ឋឋថ្មីះើមានលកខណៈៈម្រា��ម់្រាគាន ់
សម្រាមា�ស់នែកឹបោះ�ន ត្តិច��ប់ោះនះ ម្រាតូ្តិវ�នរក�ទុក
រហ្វ័� ត្តិដ្ឋលអ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ សបោះម្រាម្បចច�ត្តិថិាបោះត្តិើម្រាតូ្តិវ
ច�លជាធិរមានឬ យ៉ាា ងណា។ 

សទំេ្ទ�ើ
សបំោះណៈើ  31 � ឺជា កាំរបោះធ័ិើ ម្រា�ជា ម្បត្តិ� បោះលើ SB 793 ព្រៃន 
2020 ។ 

ទេ្ទត៌ើអ្នើ ើទេ្ទ�ជាការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ “គាំមំ្រា�” នងិ “�ទំាំស”់ ។
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ “គាមំ្រាទ” បោះលើកាំរបោះធ័ិើម្រា�ជាម្បត្តិ�
បោះនះមានន�យុថា SB 793 ច�លជាធិរមាន។ 
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ“ បោះទ” មានន�យុថា SB 793 ម្ប�ន
ច�លជាធិរមាន។ SB 793 ម្រាតូ្តិវ�នព�ពណ៌ៈនាលម្បអ�ត្តិ
�ដែនថម្បបោះទៀត្តិដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប។ 

ប់�ប់ីញ្ញញត៌ីចិំមីងនៃនសទំេ្ទ�ើ  ចំ�ប់ ់31 (SB 793)
ហាមឃាត៌ក់ារលក៍ផ់្លូលតិ៌ផ្លូលថាន �ំក៍ភ់ាគ្គុទេ្ទម្រាចំើន នងិភាព័
ម្រាប់ទេ្ទសើរទេ្ទឡូើងរសជាត៌ផិ្លូលតិ៌ ផ្លូលថាន �ំក៍។់ សបំោះណៈើ  31 
( SB 793 ) �ម្បឃាត្តិ ់�ង ផ្ទាា ល ់ខែួ ន ន�ងមាា សុើន
លក ់ពើកាំរលក ់ផ្តល�ត្តិ ផ្តល ថាន  ំើក ់រសជាត្តិ� ភា�បោះម្រាចើន 
ឬ សារធាតុ្តិ �ដែនថម្ប រសជ់ាត្តិ� ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន  ំើក ់។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាត្តិ� ម្បត្តិ� បោះនះម្ប�ន�ម្បឃាត្តិថ់ាន ើំក ់shisha 
(hookah) ដែដ្ឋល�នលក ់ន�ងបោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះ��ង សុើ
�គ  ន�ងថាន ើំកស់ែកឹរលុងបោះទ ។ 
ក៍�ំត៌ផ់្លូលតិ៌ផ្លូលថាន �ំក៍រ់សជាត៌។ិ សបំោះណៈើ  31 កណំៈត្តិ ់
ផ្តល�ត្តិ ផ្តល ថាន  ំើក ់រសជាត្តិ� ថា ជា ផ្តល�ត្តិ ផ្តលដែដ្ឋល
រសជាត្តិ�បោះម្រា�ពើ រសជាត្តិ� ថាន  ំើក ់ធិម្បះតា។ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ
រសជាត្តិ�អាចរមួ្បមានដែផ្តែបោះឈើ ើើ អ្នង្គាក ម្ប ម្បាុងតុ្តិល 
ទកឹ�ះុ  ំស�ក�ឡា ឬវានូើឡា។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជា ម្បត្តិ�បោះនះ 
កណំៈត្តិថ់ា សារធាតុ្តិ �ដែនថម្បរសជាត្តិ�ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន  ំើក ់
� ឺជា ផ្តល�ត្តិ ផ្តល មួ្បយុ បោះ� បោះពល �ដែនថម្ប បោះ�បោះលើ ផ្តល�ត្តិ 
ផ្តលថាន  ំើក ់។
ទេ្ទចាំ� ម្រាប់កាន ់ការព័និយ័ $250 ចំទំេ្ទ�ះការរទំេ្ទលា�ប់�ំន
នើមួយៗ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 ម្រាតូ្តិវផ្ទាកព�ន�យុ  
$250 បោះ�បោះលើ �ង ន�ង មុាសម់ាា សុើនលក ់សម្រាមា� ់
កាំររបំោះលា���ំន បោះលើ លកខខណៈឌ  ដែដ្ឋល �ន បោះរៀ�រា�់
ខាងបោះលើ។

រូបភាព 1

្របេភទកម�វ �ធែីដលផ�លមូ់លនធិេីដាយ
្រ�កច់ណូំលពន�ថា� ជំករ់ដ�
្របេភទកម�វ �ធី ភាគហុ៊នៃន្រ�ក់ចំណូលកាលពីឆា� មុំន   

ការែថទាសុំខភាព 56%
កម�វ �ធីមេតយ្យសិក� 21
ការ្រគប្់រគងថា� ជំក់ 12
ការសកិ�្រសាវ្រជាវែផ�កេវជ�សា្រស� 4

េផ្សងៗ 7
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សម្រាមា� ់អ្នត្តិថ�ទ បោះពញបោះលញ ព្រៃន សបំោះណៈើ  ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 ស�ម្បបោះម្បើល ទពំ�រ 122 ។ កាំរវភិា� | 47

ការវភិាគ្គុទេ្ទ�យអ្ននក៍វភិាគ្គុអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ ប់ នី

 ផ្លូលប់ះុ�ល�់រទេ្ទព័ើព័និ
ចំ�ំ� លព័និទេ្ទលើ ថាន �ំក៍ទ់ាំប់។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 
ទនំងជានងឹ កាំត្តិ ់�នថយុ ចណំៈ� ល ពនធ ថាន  ំើក ់រ�ស ់រដ្ឋឋ 
ចាំ�ព់ើរា�ស់��លាន ដុ្ឋលាែ រ បោះ�ម្រា�ដែហ្វ័លជា $100 
លានជាម្រា�ចាំ�ំន  ំ។ (កាំលពើ�ន មុំ្បន ម្រា�កច់ណំៈ� ល
ពនធថាន ើំករ់�សរ់ដ្ឋឋមានម្រា�ដែហ្វ័ល $2 �នល់ាន។) 
កាំរ�ត្តិ ់�ង់ ម្រា�ក ់ចណំៈ� លបោះនះ នងឹកាំត្តិ�់នថយុថ្មីវកិាំ
សម្រាមា�ម់្រា�បោះ�ទ កម្បះ វធិិើដែដ្ឋល �នរាយុ កនុង រ�� ភាព ទើ 1 
ដ្ឋ�ចជា កាំរ ដែថ្មី� ំសុខ ភាពជា បោះដ្ឋើម្ប។
ទហំ្វ័ពំ្រៃន កាំរខាត្តិ�ង់ម្រា�ក ់ចណំៈ� លបោះនះ ភា�បោះម្រាចើន 
ពឹងដែផ្តអកបោះ�បោះលើរបោះ�ៀ� ដែដ្ឋលអ្នត្តិ�ថ្មី�ើ នបោះ�ែើយុត្តិ�ចបំោះ�ះ
សបំោះណៈើ បោះនះ។ កាំរបោះ�ែើយុត្តិ�ខែះ ដ្ឋ�ចជាអ្នត្តិ�ថ្មី�ើន �ិ� រពើ
រសជាត្តិ�បោះ�ជាផ្តល�ត្តិផ្តល ដែដ្ឋលម្ប�នមានរសជាត្តិ�អាច 
មានឥទធ�ពលត្តិ�ចតួ្តិច បោះលើ ម្រា�ក ់ចណំៈ� ល ពនធថាន ើំក។់ 
កាំរបោះ�ែើយុត្តិ� មួ្បយុចនួំនបោះទៀត្តិដ្ឋ�ចជា អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់
�ញ្ចូឈ�ក់ាំរបោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាន ើំក�់ងំម្រាសងុន ឹងកាំត្តិ�់នថយុ
ចណំៈ� លពនធថាន ើំក។់ ម្រា�ស�នបោះ�ើកាំរបោះ�ែើយុត្តិ�ម្រា�បោះ�ទ
ទើពើរបោះនះជាបោះរឿងធិម្បះតា បោះនាះកាំរ�ត្តិ�់ង់ម្រា�កច់ណំៈ� ល
អាចមានម្រា�ដែហ្វ័ល $100 លានជា បោះរៀងរាល�់ន ។ំ 
ម្រា�ស�នបោះ�ើវា ម្ប�នស� វ ជាបោះរឿង ធិម្បះតាបោះទ  បោះនាះកាំរ�ត្តិ�់ង់
ម្រា�កច់ណំៈ� ល អាចមាន ចនួំនរា�ស់��លាន ដុ្ឋលាែ រ
��ជា បោះរៀង រាល�់ន ។ំ របោះ�ៀ�ដែដ្ឋលអ្នត្តិ�ថ្មី�ើននងឹ
បោះ�ែើយុត្តិ�ចបំោះ�ះសបំោះណៈើ បោះនះ �មឺ្ប�នច�សប់ោះទ ដែដ្ឋលវា
នាឱំ្យយមានកាំរ�ត្តិ�់ង់ម្រា�កច់ណំៈ� លយ៉ាា ងបោះម្រាចើន។ 
(ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នកត្តិស់មាគ លព់ើមុ្បន FDA �នបោះសនើ
�ម្ប ឃាត្តិ�់រ ើម្បាុងតុ្តិល ន�ង�រ ើដែដ្ឋលមានរសជាត្តិ�។ 
ម្រា�ស�នបោះ�ើ FDA �ញ្ចូ�ុក់ាំរ�ម្បឃាត្តិរ់�សខ់ែួ នបោះនាះ 
កាំរ�ត្តិ�់ង់ម្រា�កច់ណំៈ� ល បោះ�យុសារដែត្តិសបំោះណៈើ បោះនះ នងឹ
ត្តិ�ចជាងមុ្បន។ )

ការហៅធិើកី្រឹបជាមត់ហិៅ�ើី�ប�់ន  ំ2020 តែដ្ឋ�ន់ងឹហាមឃាត់ក់ារ 
�ករ់ាយនូ់វិផ្លូ�តិ់ផ្លូ�ថាន ជំកត់ែដ្ឋ�ម្ងាន់រសូជាត់មិ�យើនំ់�ន់។

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ
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ការផូ្ទាសប់់ី� រ មនិចំ�សល់ាសទ់េ្ទ�ក៍ន�ង នៃ�ូថ្លែ�ទាំសំ�ខ្ពភាព័ 
រប់សរ់ដិឋ នងិរ�ឋ ��ិលក៍ន�ងម�ល�ឋ ន។ រ�ឋ ���លថាន ក ់
រដ្ឋឋ ន�ងថាន កម់្ប�ល�ឋ ន ចណំាយុម្រា�ក ់សម្រាមា�ក់ាំរ ដែថ្មី� ំ
សុខភាព សម្រាមា�ន់�បោះយ៉ាើ�ករ�សពួ់កបោះ� ន�ងសម្រាមា�់
ម្រា�ជាើន ដែដ្ឋលមាន ម្រា�កច់ណំៈ� ល��។ សបំោះណៈើ
ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 ទនំងជានងឹកាំត្តិ�់នថយុកាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស់
ថាន ើំក ់ដែដ្ឋល នា ំឲ្យយ មាន សុខ ភាពម្រា�បោះសើរបោះ�ើង។ 
កនុងរយុៈបោះពលខែើ សុខភាពលអម្រា�បោះសើរ បោះ�ើង ទនំងជា
កាំត្តិ�់នថយុ កាំរចណំាយុបោះលើកាំរដែថ្មី� ំសុខភាពមួ្បយុ 
ចនួំន សម្រាមា� ់រ�ឋ ���លថាន ក ់រដ្ឋឋ ន�ងថាន ក ់ម្ប�ល�ឋ ន។ 
ចនួំន ទកឹម្រា�កព់្រៃនកាំរ សនស ំ�មឺ្ប�នម្រា�កដ្ឋម្រា�ជាបោះទ។ 
យុ�រ ៗ បោះ� សុខភាពលអម្រា�បោះសើរជាងមុ្បន អាចពន�រ
អាយុុើើវតិ្តិម្បនុសសមួ្បយុចនួំន ដែដ្ឋលអាច�បោះងកើនព្រៃថ្មីែ ដែថ្មី� ំ
សុខភាព។ បោះ�យុសារសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� បោះនះអាច
�ណិាល ឱ្យយ�ងំកាំរសនសកំាំរដែថ្មី�សុំខភាព ន�ងកាំរ
បោះកើនបោះ�ើងព្រៃថ្មីែដែថ្មី�សុំខភាព សម្រាមា� ់រ�ឋ ���ល ន�ង
រ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ នបោះ� រយុៈបោះពលដែវង បោះហ្វ័ើយុ លទធផ្តល 
ព្រៃនកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រ សុទធ រយុៈ បោះពល ដែវង បោះ� កនុង ព្រៃថ្មីែដែថ្មី� ំ
សុខភាព រ�សរ់�ឋ ���លថាន ក ់រដ្ឋឋ ន�ងថាន ក ់ម្ប�ល�ឋ ន �ឺ
ម្ប�នម្រា�កដ្ឋម្រា�ជាបោះទ។

ចំ�លទេ្ទ�កានទ់េ្ទគ្គុហ័�ពំ័រ័ https://www.sos.ca.gov/
campaign-lobbying/cal-access-resources/

measure-contributions/2022-ballot-measure-
contribution-totals សម្រា�ប់ ់ប់ញ្ញាើគ្គុ��ក៍�ម ធកិារ 
ថ្លែដិលម្រាត៌វូ�ន ប់ទេ្ទងើើត៌ទេ្ទឡូើងជាចំមីង ទេ្ទដិើមី ើគាំមំ្រា� ឬ

ម្រាប់�ងំ ន�ងវធិានការទេ្ទនះ។

�សេ� https://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors.html ទេ្ទដិើមី ើ ចំ�ល ទេ្ទ� ទេ្ទមើល អ្ននក៍ ចំ�ល 

រមួចំថំ្លែ�ក៍ ធំៗ ជាងទេ្ទគ្គុទាំងំ 10 រប់ស ់គ្គុ��ក៍�ម ធកិារទេ្ទនះ។ 
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48 | អ្នណំៈះអ្នណំាង អ្នណំ៍ះអ្នណំ្ដាងតែដ្ឋ��ន់ហៅ�ះពុ្ទមព ហៅ�ហៅ�ទីូពំ្ទរ័ហៅន់ះគិជឺាទូសូសន់ៈរបសូអ់្ននកន់ពិ្ទន់ ិហៅ�យីមនិ់ក្រឹត់វូិ�ន់ព្ទនិ់តិ់យរកភាព្ទក្រឹត់មឹក្រឹត់វូិហៅ�យភាន កង់ារផ្លូៃូ វិការណ្ដាម�យហៅទូ។  

សូហំៅណី៍ក្រឹបជាមត់ិ ការហៅធិើកី្រឹបជាមត់ហិៅ�ើី�ប�់ន  ំ2020 តែដ្ឋ�ន់ងឹហាមឃាត់ក់ារ
�ករ់ាយនូ់វិផ្លូ�តិ់ផ្លូ�ថាន ជំកត់ែដ្ឋ�ម្ងាន់រសូជាត់មិ�យើនំ់�ន់។31

★	 �ឡីូើក៍រ�៍គាំមំ្រា�សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ31	 ★

★	 ការត៌ប់ត៌ន�ង�ឡីូើក៍រ�៍ចំទំេ្ទ�ះការគាំមំ្រា�ន�ងសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ31	 ★

សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 �ជឺាកាំរ�ម្បឃាត្តិ ់ន�ងកាំរ�ម្បឃាត្តិម់្ប�នដែដ្ឋល
មានម្រា�ស�ទធភាពបោះទ 
បោះយុើង�ងំអ្នសគ់ាន អាចយុលម់្រាស�ថាកុមារម្ប�ន�ួរបោះម្រា�ើថាន ើំកប់ោះទ។ បោះនាះជា
ម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលវាខុសច��ប់ោះ�បោះហ្វ័ើយុ បោះ�កនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កនុងកាំរលក់
ថាន ើំក—់រមួ្ប�ងំថាន ើំកត់ាម្បបោះខសៀ—ដ្ឋលន់រណាមាន កដ់ែដ្ឋលមានអាយុុត្តិ�ចជាង 
21 �ន ។ំ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 �ជឺាកាំរ�ម្បឃាត្តិម់្បនុសសបោះពញវ �យុ បោះហ្វ័ើយុកាំរ
�ម្បឃាត្តិម់្ប�នដែដ្ឋលមានម្រា�ស�ទធភាពបោះទ—វាម្ប�នដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�នជាមួ្បយុនងឹ
បោះម្រា�ឿងម្រាសវងឹ ឬកញ្ញាេ បោះទ បោះហ្វ័ើយុវានងឹម្ប�នដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�បោះពលបោះនះបោះទ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 នងឹបោះធ័ិើឱ្យយអ័្នើៗ កាំនដ់ែត្តិអាម្រាកកប់ោះ�ៗ 
អ្ននកគាមំ្រាទអ្នះអាងថាសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�  31 នងឹកាំត្តិ�់នថយុកាំរបោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាន ើំក់
រ�សយុ់ុវើន �ាុ ដែនិ�ទព�បោះសាធិន�៍ងី្គាញថាវាអាចនងឹមានផ្តលអាម្រាកកប់ោះ�វញិ។ 
បោះ�បោះពលដែដ្ឋល San Francisco �នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះលើកាំរ�ម្បឃាត្តិម់្រាសបោះដ្ឋៀងគាន
បោះនះ �នាា �ព់ើសន�កាំត្តិ�់នថយុកាំរបោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាន ើំករ់�សយុ់ុវើន កាំរស�ក�
រ�សស់ាកលវទិ�ល�យុ Yale �នរកបោះ�ើញថាមានកាំរបោះកើនបោះ�ើង�ួរឱ្យយ
កត្តិស់មាគ លព់្រៃនកាំរើក�់រ ើកនុងចបំោះណាម្បស�សសវទិ�ល�យុ។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 នងឹនាឱំ្យយមានឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះ�ដែនថម្បបោះទៀត្តិ 
កាំរម្រាសាវម្រាជាវ�ងី្គាញថាើ�ត្តិ�កក់ណិាលព្រៃន�រ ើដែដ្ឋលើក�់រ ើបោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  �មឺ្បកពើម្រា��ពខុសច��។់ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 នងឹ�បោះងកើនកាំររត្តិព់នធ
ខុសច�� ់ន�ងទើផ្ត�រដែកែងកាំែ យុ បោះហ្វ័ើយុ�ងខំឱ្យយមានកាំរលកថ់ាន ើំកក់ាំនដ់ែត្តិ
បោះម្រាចើនបោះ�កនុងទើផ្ត�រលួចលាក ់ដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុម្រាកមុ្បឧម្រាក�ដ្ឋឋើនដែដ្ឋលមាន

អ្នងគកាំរចាំត្តិត់ាងំ។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 នងឹើរំញុឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះឲ្យយបោះកើនបោះ�ើង— 
ជាព�បោះសសបោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បនដ៍ែដ្ឋលជាកដែនែងច�លច�ត្តិសិារធាតុ្តិម្បាុងតុ្តិល។ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 នងឹកាំត្តិ�់នថយុម្រា�កច់ណំៈ� លពនធ ន�ងកាំត្តិ�់នថយុ
បោះសវាកម្បះសខំាន់ៗ  
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�  31 នងឹកាំត្តិ�់នថយុចណំៈ� លពនធរដ្ឋឋចនួំន 1 �នល់ានដុ្ឋលាែ រ
កនុងរយុៈបោះពល�ួន�ន  ំ�នាា �—់ដែដ្ឋលកាំត្តិ�់នថយុម្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�ក់ាំរដែថ្មី� ំ
សុខភាព កាំរអ្ន�រ់មំ្បនុសសចាំស ់ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិចិ��។់ 
កាំរអ្ន�រ់សំាធារណៈៈ�មឺ្រា�បោះសើរជាងសបំោះណៈើ រម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 
ច�� ់ន�ងយុុទធនាកាំរអ្ន�រ់សំាធារណៈៈ�ចុុ �បនន កពុំងដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ។ កាំរហ្វ័តឺ្តិ
�រ ើដែផ្តសងកពុំងធាែ កចុ់ះ 59% បោះ�កនុងរយុៈបោះពល�ើ�ន ចុំងបោះម្រាកាំយុបោះនះ បោះហ្វ័ើយុ
កាំរើក�់រ ើរ�សយុ់ុវើនមានកម្រាម្ប�ត្តិ�� រហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់1.9% បោះនះ បោះ�ើបោះយ៉ាងតាម្ប
ម្បើឈម្បណៈឌ លម្រា��ម់្រា�ង ន�ង�ង្គាក រើងឺំ ន�ង FDA ។ 
កាំរ�ង្គាក រម្ប�នដែដ្ឋលមានម្រា�ស�ទធភាពបោះទ។ ច� របោះយុើងកុបំោះធ័ិើខុសដ្ឋដែដ្ឋលៗ។ 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា��ងំនងឹ  31 
Yasha Nikitin ម្បន្ត្រីនិើ�ា�លើស រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
Clint Olivier ម្រា�ធាននាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� 
សហ្វ័ព�នធ�ណៈ� ើកូម្បះ ម្រាើលង�នកំណិាល 
Pat Fong Kushida ម្រា�ធាន
សភា�ណៈ� ើកូម្បះ CalAsian

គាមំ្រាទបោះលើ 31 ។ American Cancer Society Cancer Action 
Network, American Lung Association បោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ង 
American Heart Association គាមំ្រាទដ្ឋលក់ាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះលើបោះលខ 
31 បោះម្រា�ះវានងឹសបោះន្ត្រីង្គាគ ះើើវតិ្តិ។ 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះលើ 31 កាំរ�រកុមារបោះ�យុ�ញ្ចូ�ុក់ាំរលកផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក់
មាន�ដែនថម្បរសជាត្តិ�សករម្រាគា� ់រមួ្ប�ងំ�រ ើបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ច ន�ង�រ ើ រសជាត្តិ�ហ្វ័�ល
ន�ងម្បាុងតុ្តិល។ ថាន ើំកធ់ិបំោះម្រា�ើផ្តល�ត្តិផ្តលរសជាត្តិ�សករម្រាគា�ប់ោះដ្ឋើម្បប ើកណំៈត្តិប់ោះគាលបោះ�
បោះលើកុមារ — រមួ្បមានសករម្រាគា�ក់��ស ស�ក�ឡា ម្រាសបិោះ�រុ ើ ន�ងហ្វ័�លម្បាុងតុ្តិល— 
បោះហ្វ័ើយុ�ក�់ញពួកបោះ�ឱ្យយបោះញៀនជាត្តិ�នើក�ទើនបោះពញមួ្បយុើើវតិ្តិ។ 
តាម្បព�ត្តិ កុមារចនួំន 4 នាកក់នុងចបំោះណាម្ប 5 នាកដ់ែដ្ឋល�នបោះម្រា�ើថាន ើំក ់�ន
ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹផ្តល�ត្តិផ្តល�ដែនថម្បរសជាត្តិ�។ 
ទទួល�នព�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្បបោះ� VoteYesOn31.com ។ 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគំាម្រាទបោះលើ 31 កាំរ�រកុមារពើកាំរទទួលជាត្តិ�នើក�ទើនដែដ្ឋលមានកាំរ
បោះញៀនខ័ស ់
ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នថាន ើំកប់ោះម្រា�ើម្រា�សរ់សជាត្តិ�សករម្រាគា� ់បោះដ្ឋើម្បប ើលាកន់� វកាំរវាយុម្រា��រ
ដ្ឋខ៏ាែ ងំរ�សន់ើក�ទើនដែដ្ឋលជាថាន  ំបោះញៀនខ័ស ់ដែដ្ឋលមានបោះម្រាគាះថាន ក ់ជាព�បោះសស
សម្រាមា�កុ់មារ ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឲ្យយបោះម្រាគាះថាន កដ់្ឋលក់ាំរអ្ន��វឌឍខួរក�ល ន�ង�ាះ�ល់
ដ្ឋលស់ាត្តិ�អារម្បះណ៍ៈ ន�ងកាំរម្រា��ម់្រា�ងខែួ នរ�សពួ់កបោះ�។ ជាមួ្បយុនងឹ
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះ�បោះលើ 31 បោះយុើងអាច�ញ្ចូឈ�ថ់ាន ើំកធ់ិពំើកាំរបោះម្រា�ើរសជាត្តិ�
បោះដ្ឋើម្បប ើឱ្យយកុមារ�ក�់ញជាត្តិ�នើក�ទើន ន�ងទទួល�នកាំរចបំោះណៈញពើកាំរបោះញៀន 
ើងឺំ ន�ងកាំរសាែ �។់ 
 • បោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស�់រ ើបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ចបោះ�តាម្បវទិ�ល�យុ

បោះសាើរដែត្តិ�ងំអ្នសច់�លច�ត្តិផិ្តល�ត្តិផ្តល�ដែនថម្បរសជាត្តិ�។ 
 • សព័ព្រៃថ្មីៃបោះនះ-ស�សសថាន កម់្បធិយម្បស�ក� ន�ងថាន កវ់ទិ�ល�យុជាង 2 លាននាក ់

បោះ�ទ��ងំម្រា�បោះទសបោះម្រា�ើម្រា�ស�់រ ើបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ច។ 
American Lung Association បោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�យ៉ាយុថា 
“កាំរបោះម្រា�ើម្រា�សរ់សជាត្តិ�សកម្រាគា� ់បោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ក�បោះញ្ញាេ ត្តិកុមារឲ្យយសាកលបង
បោះម្រា�ើម្រា�សន់ើក�ទើន �ជឺាម្ប�ល�ឋ នម្រា�ះឹរ�សម់្បា� ដែដ្ឋលអាើើវកម្បះដ្ឋប៏ោះម្រាគាះថាន ក�់ផុំ្តត្តិ
រ�ស ់ថាន ើំកធ់ិ។ំ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះលខ 31 នងឹសបោះន្ត្រីង្គាគ ះើើវតិ្តិម្បនុសស— 
កាំរ�រកុមារពើកាំរទទួលថាន ើំកដ់ែដ្ឋល�កអ់្ននាា កប់ោះ�កដែនែងដ្ឋ�ំ�ង។” 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគំាម្រាទបោះលើបោះលខ 31 ើួយុសបោះន្ត្រីង្គាគ ះើើវតិ្តិ ន�ងម្រា�ករ់�សអ់្ននក�ង់ពនធ 
ថាន ើំក�់ជឺាម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលអាច�ង្គាក រ�ន#1 កនុងកាំរ�ង្គាក រកាំរសាែ �រ់�ស់
ម្បនុសសបោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលជាកដែនែងើងឺំ�កទ់ងនងឹថាន ើំកស់មាែ �់
ម្បនុសស 40,000 នាកជ់ាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ កាំរើក�់រ ើបោះធ័ិើឲ្យយម្បនុសសសាែ �់
បោះម្រាចើនជាងសុរា ើងឺំបោះអ្នដ្ឋស ៍បោះម្រាគាះថាន កច់រាចរណ៍ៈរថ្មីយុនិ បោះម្រា�ឿងបោះញៀន
ខុសច�� ់ឃាត្តិកម្បះ ន�ងកាំរបោះធ័ិើអ្នត្តិឃិាត្តិរមួ្ប�ញ្ចូុ�លគាន ។ កនុងចបំោះណាម្បកុមារ

�ងំអ្នសដ់ែដ្ឋលកាំែ យុជាអ្ននកើក�់រ ើថ្មីះើជាបោះរៀងរាល�់ន  ំបោះសាើរដែត្តិមួ្បយុភា��ើនងឹ
សាែ �ប់ោះ�យុសារថាន ើំក។់
រាលប់ោះពលដែដ្ឋល ថាន ើំកធ់ិ ំ�ងកកាំរបោះញៀនដ្ឋលកុ់មារមួ្បយុើនំានប់ោះទៀត្តិ ពួកបោះ��ក់
អ្ននក�ង់ពនធ ន� វទពំកស់ម្រាមា�ម់្រា�ករ់ា��់នល់ានដុ្ឋលាែ រ បោះ�កនុងកាំរចណំាយុ
បោះលើកាំរដែថ្មី�បំោះ�យុសារកាំរបោះម្រា�ើថាន ើំក ់ម្ប�នថាពួកបោះ�ើក�់រ ើឬអ្នត្តិប់ោះនាះបោះទ។
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគំាម្រាទបោះលើ 31 រារំាង BIG TOBACCO ពើកាំរ�ងកអ្ននិរាយុកាំនដ់ែត្តិ
បោះម្រាចើនដ្ឋលស់ហ្វ័�ម្បនដ៍ែសបកបោះ�ះ
ថាន ើំកធ់ិ ំសុើជាចណំៈើ បោះលើត្តិ�ំនើ់នជាត្តិ�ដែសបកបោះ�ះ  បោះ�យុចណំាយុម្រា�ករ់ា��់ន់
លានដុ្ឋលាែ រ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ញ្ចូុុ ះ�ញ្ចូុ�ល ផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះ ន�ងលក�់រ ើរសជាត្តិ�ហ្វ័�ល 
ន�ងម្បាុងតុ្តិល-�រ ើរសជាត្តិ�សករម្រាគា�ប់ោះដ្ឋើម្ប។ បោះ�ទសវត្តិស�ន  ំ1950 ើនជាត្តិ�
អាបោះម្បរកិាំងំដែសបកបោះ�ះ ត្តិ�ចជាង 10% ដែដ្ឋលើក�់រ ើ �នបោះម្រា�ើរសជាត្តិ�ហ្វ័�ល 
ន�ងម្បាុងតុ្តិល។ សព័ព្រៃថ្មីៃបោះនះ ពួកបោះ� 85% បោះម្រា�ើរសជាត្តិ�បោះនះ។ 
NAACP ន�យ៉ាយុថា “ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នថាន ើំកប់ោះម្រា�ើបោះម្រា�ើម្រា�សរ់សជាត្តិ�ហ្វ័�ល ន�ង
ម្បាុងតុ្តិលបោះដ្ឋើម្បប ើ��ទ�ងំរសជាត្តិ�ដ្ឋប៏ោះឃារបោះ�រ�សថ់ាន ើំក ់ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយកាំរ
ើក�់រ ើង្គាយុម្រាសលួចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប ន�ងព��កឈ�។់ �នាា �ព់ើ�នបោះផិ្ទាត្តិបោះលើ
ើនជាត្តិ�អាបោះម្បរកិអាម្រាហ័្វ័�កអ្នសរ់យុៈបោះពលជាបោះម្រាចើនទសវត្តិស ថាន ើំកធ់ិ ំកពុំងរក
ម្រា�កច់បំោះណៈញយ៉ាា ងខាែ ងំ—ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋលអ្នម្រាតាព្រៃនើងឺំបោះ�ះដ្ឋ�ង�កទ់ង
នងឹថាន ើំក ់ើងឺំ�ចស់រព្រៃស�ម្បខួរក�ល ន�ងើងឺំម្ប�រ ើកបោះ�ើងខ័ស។់ 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះលើ 31 នងឹយុកឧ�ករណ៍ៈរសជាត្តិ�សករម្រាគា�រ់�ស ់ថាន ើំកធ់ិំ
ដែដ្ឋលបោះម្រា�ើម្រា�ស�់ងកកាំរបោះញៀន បោះចញពើសហ្វ័�ម្បនរ៍�សប់ោះយុើង ើួយុសបោះន្ត្រីង្គាគ ះ
ើើវតិ្តិ ន�ង�បោះងកើនសុខភាពសាធារណៈៈ ។”
កាំរ�រកុមារ។ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគំាម្រាទបោះលើ 31 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះលើ 31 នងឹកាំរ�រកុមារពើកាំរើក�់រ ើ ដែដ្ឋលម្ប�នធាែ �ម់ាន 
បោះហ្វ័ើយុើួយុឱ្យយអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សឈ់�ើ់ក�់រ ើ— សនសមំ្រា�ករ់ា�រ់យុលានដុ្ឋលាែ រ
រ�សអ់្ននកជា�ព់នធជាបោះរៀងរាល�់ន  ំន�ងើួយុសបោះន្ត្រីង្គាគ ះើើវតិ្តិម្បនុសសរា�ម់្ប�នអ្នស។់ 
ម្រា�ស�នបោះ�ើបោះយុើងអាចើួយុសបោះន្ត្រីង្គាគ ះើើវតិ្តិស�ម្បប ើើើវតិ្តិម្បនុសសដែត្តិពើរ�ើនាកក់ប៏ោះ�យុ 
បោះ�យុកាំរ�ញ្ចូ�ុក់ាំរលកថ់ាន ើំកដ់ែដ្ឋលមានរសជាត្តិ�សករម្រាគា�ប់ោះនាះកវ៏ានងឹ
មានត្តិព្រៃម្បែដែដ្ឋរ។ 
Karmi Ferguson, នាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
American Academy of Pediatrics, រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
Kathy Rogers អ្ននុម្រា�ធានម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
American Heart Association 
Jose Ramos សមាើ�កម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លជាត្តិ�
American Cancer Society Cancer Action Network
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★	 �ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំសទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ31	 ★

★	 ការត៌ប់ត៌ន�ង �ឡីូើក៍រ�៍ម្រាប់�ងំ ន�ង សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ31	 ★

បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទ បោះលើ 31៖ កាំរ�រកុមារពើ ថាន ើំកធ់ិ ំ។ 
រាល�់កយ ដែដ្ឋលអ្ននក បោះទើ�ដែត្តិ�នអានពើយុុទធនាកាំរ “ម្រា��ងំ” ម្រាតូ្តិវ �ន ទ��ត្តិ ់ 
ន�ង សរបោះសរ បោះ�យុ  ថាន ើំកធ់ិ ំ។ កុធំាែ ក ់បោះ�កនុង កាំរកុហ្វ័ក រ�ស ់ថាន ើំកធ់ិ។ំ 
ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន ថាន  ំើក ់�ន បោះម្រា�ើម្រា�ស ់រសជាត្តិ� សករ ម្រាគា� ់បោះដ្ឋើម្បប ើ �បោះញ្ញាេ ត្តិកុមារ រា� ់លាន 
នាក ់ឲ្យយ សាកលបង បោះម្រា�ើម្រា�សស់ារធាតុ្តិ នើក�ទើន ដែដ្ឋល បោះញៀន បោះ�យុ �បោះងកើត្តិ កាំរ រ ើក 
រាល �ល ព្រៃន �រ ើ បោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ច រ�ស ់យុុវើន ។ ឥ�� វបោះនះ ថាន ើំកធ់ិ ំចង់�បោះញ្ញាេ ត្តិ 
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ឱ្យយបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ម្រា��ងំ។ 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ គាមំ្រាទ បោះលើ 31 �ជឺាបោះគាល នបោះយ៉ា�យុ ដ្ឋម៏ានម្រា�ស�ទធ ភាព ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�ន�ងី្គាញថា កាំត្តិ�់នថយុកាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះ�យុកុមារ បោះ�យុកាំរ កាំត្តិ ់ថាន  ំើក ់
�ដែនថម្ប រសជាត្តិ� បោះចញពើបោះធិន ើរ ព្រៃន �ង។
ថាន ើំកធ់ិ ំម្ប�នខ័លអ់្នពំើ“បោះសរ ើភាព រ�ស ់អ្ននកបោះទ។” ថាន ើំកធ់ិ ំខ័លដ់ែត្តិចបំោះ�ះកាំរ
បោះធ័ិើឲ្យយញ៉ាន ជាត្តិ�នើក�ទើនដ្ឋល ់ម្បនុសស ើនំានប់ោះម្រាកាំយុ ដែត្តិ �ាុ បោះណាណ ះ។ កាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស់
រសជាត្តិ� សករម្រាគា�ប់ោះដ្ឋើម្បប ើ�ក�់ញកុមារ ឱ្យយកាំែ យុជាអ្នត្តិ�ថ្មី�ើន បោះពញមួ្បយុើើវតិ្តិ �ជឺា
របោះ�ៀ� ដែដ្ឋលម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន ថាន ើំករ់កម្រា�កច់បំោះណៈញ ធិ ំ ខណៈៈបោះពល ដែដ្ឋល�ងកឱ្យយមាន 
កាំរបោះញៀន ើងឺំ ន�ងកាំរសាែ �។់ 
បោះនាះជារបោះ�ៀ� ដែដ្ឋល សមា�ម្ប American Lung Association, 
American Heart Association, American Cancer Society 
Cancer Action Network, ម្រា�ូ, ��លានុ��ឋ យុ�កាំសាលា, ន�ងម្រា�ូបោះពទយ
កុមារ ម្រាតូ្តិវ�នបោះសនើសុឱំ្យយអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទ បោះលើ សបំោះណៈើ  31។ ថាន ើំកធ់ិ ំកពុំង
ចណំាយុ ម្រា�ករ់ា�ល់ាន បោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ក�បោះញ្ញាេ ត្តិអ្ននក ឱ្យយបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ើ�ំស ់។

កាំរ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ គាមំ្រាទ បោះលើ សបំោះណៈើ  31 កាំរ�រ សហ្វ័�ម្បន ៍ើនជាត្តិ�ភា�ត្តិ�ច ពើទើ
ផ្ត�របោះ�កម្រា�ស ់រ�ស ់ថាន ើំកធ់ិ។ំ ថាន ើំកធ់ិ ំសុើជាចណំៈើ  បោះលើ ត្តិ�ំន ់ើនជាត្តិ� 
ដែសបក បោះ�ះ  បោះ�យុ ចណំាយុម្រា�ករ់ា��់នល់ានដុ្ឋលាែ រ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ញ្ចូុុ ះ�ញ្ចូុ�ល 
ផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះ ន�ងលក ់�រ ើ រស ជាត្តិ� ហ្វ័�ល ន�ង ម្បាុងតុ្តិល— �រ ើរស ជាត្តិ�
សករម្រាគា�ប់ោះដ្ឋើម្ប— បោះ� បោះលើ យុុវើន ដែសបក បោះ�ះ ។ បោះ�ទសវត្តិស�ន  ំ1950 ើនជាត្តិ�
អាបោះម្បរកិាំងំដែសបកបោះ�ះ ត្តិ�ចជាង 10% ដែដ្ឋល ើក�់រ ើ �នបោះម្រា�ើរស ជាត្តិ� ម្បាុង
តុ្តិល។ សព័ព្រៃថ្មីៃបោះនះ ចនួំនបោះនះ�នបោះកើនបោះ�ើងយ៉ាា ងខាែ ងំដ្ឋល ់85% ។ 
កុបំោះើឿ កាំរកុហ្វ័ក រ�ស ់ថានំ ើកធ់ិ។ំ ទទួល �ន ព�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប បោះ� 
VoteYesOn31.com ។ 
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិគំាម្រាទ បោះលើ 31។
Rick L. Callender  ម្រា�ធាន
សនន�សើទរដ្ឋឋ�ព្រៃវរូដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   NAACP 
Robert E. Wailes , M.D., ម្រា�ធាន
សមា�ម្បបោះវើសូាម្រាសរិដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
Sheri Coburn នាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� 
អ្នងគកាំរ ��លានុ��ឋ យុ�កាំ សាលាកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា

អ្ននកនបោះយ៉ា�យុដែដ្ឋលសរបោះសរសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 ន�យ៉ាយុថា វានងឹ
កាំត្តិ�់នថយុកាំរបោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាន ើំកប់ោះ�បោះម្រាកាំម្បអាយុុ —�ាុ ដែនិ វាជាកាំរខុសច��់
រចួបោះ�បោះហ្វ័ើយុ កនុងកាំរលកផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកណ់ាមួ្បយុបោះ�នរណាដែដ្ឋលមាន
អាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន  ំកនុងរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  មានកាំរព�ន�យុយ៉ាា ងធិសំម្រាមា�់
កាំររបំោះលា���ំនបោះលើច��។់
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 �ជឺាកាំរ�ម្បឃាត្តិម់្បនុសសបោះពញវ �យុ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 អ្ននុម្ប�ត្តិបោះលើកាំរសមាអ ត្តិបោះលើកាំរ�ម្បឃាត្តិថ់្មីះើបោះលើ�រ ើ
មានជាត្តិ�ម្បាុងតុ្តិល ថាន ើំកដ់ែដ្ឋលគាះ នដែផ្តសងមានរសជាត្តិ� ន�ងផ្តល�ត្តិផ្តលនើក�ទើន 
ដែដ្ឋលម្ប�នមានថាន ើំក�់រ ើ�ដែនថម្បរសជាត្តិ�បោះផ្តសងបោះទៀត្តិសម្រាមា�ម់្បនុសសបោះពញវ �យុ
ដែដ្ឋលមានអាយុុបោះលើសពើ 21 �ន ។ំ កាំរ�ម្បឃាត្តិម់្ប�នដែដ្ឋលមានម្រា�ស�ទធភាព
បោះទ—វាម្ប�នដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�នជាមួ្បយុនងឹបោះម្រា�ឿងម្រាសវងឹ ឬកញ្ញាេ បោះទ បោះហ្វ័ើយុវានងឹម្ប�ន
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�បោះពលបោះនះបោះទ។
បោះហ្វ័ើយុកាំរ�ម្បឃាត្តិរ់�សស់បំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 នងឹមានផ្តល�ាះ�លដ់្ឋល់
ត្តិ�ំនើ់នជាត្តិ�ភា�ត្តិ�ចកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន បោះ�យុ�កប់ោះ�សម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ បោះលើកាំរលក់
�រ ើមានជាត្តិ�ម្បាុងតុ្តិល ដែដ្ឋលជាចម្បបង�ជឺាើបោះម្រាម្បើសរ�សអ់្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាន ើំក់
សម្រាមា�ម់្បនុសសបោះពញវ �យុបោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បន�៍ងំបោះនះ។
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 នងឹ�បោះងកើនឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះ
បោះសាើរដែត្តិ�កក់ណិាលព្រៃន�រ ើ�ងំអ្នសប់ោះ�រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រាតូ្តិវ�នលក់
បោះ�កនុងទើផ្ត�រលួចលាកដ់ែដ្ឋលរត្តិព់នធពើរដ្ឋឋឬម្រា�បោះទសបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដ្ឋ�ចជាច�ន 
ន�ងមុ្ប�កសុ�ក។ សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 នងឹើរំញុកាំរលកក់ាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើនបោះ�
លួចលាកព់ើអ្ននកលករ់ាយុបោះ�តាម្បត្តិ�ំន ់ដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណ បោះ�ដ្ឋលម់្រាកមុ្ប
បោះើើងកាំង ន�ងឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះដែដ្ឋលមានអ្នងគកាំរចាំត្តិត់ាងំ។ អ័្នើដែដ្ឋលអាម្រាកកជ់ាងបោះនាះ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 ម្ប�ន�ដែនថម្បមួ្បយុកាំកប់ោះ�បោះលើកាំរអ្ននុវត្តិចិ��ប់ោះដ្ឋើម្បប ើម្រា�យុុទធ
នងឹ�ទបោះលះើសហ្វ័�ង�ដែដ្ឋលនងឹបោះកើត្តិមាន។ 
“សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 �មឺ្ប�នអាចអ្ននុវត្តិ�ិនបោះទ។ វានងឹបោះធ័ិើឱ្យយឧម្រាក�ដ្ឋឋើន
ទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ន�ង�ដំែលងទើផ្ត�រថានំ ើកដ់ែដ្ឋលមាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ខ័ស ់បោះ�ជាទើផ្ត�រ
ឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះដែដ្ឋលម្ប�នមានច��ទ់មាែ � ់បោះ�យុ�បោះងកើត្តិអ្ននិរកម្បះរ�ស�់ា�លើសដែដ្ឋល
ម្ប�នចំាំ�ចន់�ងមានបោះម្រាគាះថាន ក។់”—Edgar Hampton ម្បន្ត្រីនិើ�ា�លើសម្រា�ចំាំរដ្ឋឋ 
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋល�នច�លន�វត្តិនិ។៍ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 នងឹបោះធ័ិើឲ្យយអ្ននក�ង់ពនធ�ង់ព្រៃថ្មីែ 
កាំរវភិា�ដែផ្តនកច���់នរកបោះ�ើញថាសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�  31 នងឹនាឱំ្យយ “�ត្តិ�់ង់
ម្រា�កច់ណំៈ� លជាបោះម្រាចើន" ដែដ្ឋលនងឹបោះលើសពើ $1 �នល់ាន បោះ�កនុងរយុៈបោះពល
�ួន�ន �ំនាា �។់ បោះនាះមានន�យុថា មានម្រា�កត់្តិ�ចតួ្តិចសម្រាមា�ក់ាំរដែថ្មី� ំ
សុខភាព កាំរអ្ន�រ់ ំកម្បះវធិិើសម្រាមា�ម់្បនុសសចាំស ់ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិចិ��។់ 
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 �ម្បឃាត្តិផ់្តល�ត្តិផ្តលបោះម្រាគាះថាន កដ់ែដ្ឋល�នកាំត្តិ�់នថយុ
កាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុ FDA បោះហ្វ័ើយុអាច�បោះងកើនកាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស�់រ ើកនុងចបំោះណាម្ប
យុុវើន

រដ្ឋឋ�លចណំៈើ អា�រ ន�ងឱ្យសថ្មី (FDA) ឥ�� វបោះនះ មានស�ទធ �អ្នណំាចបោះលើ
ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់ន�ងផ្តល�ត្តិផ្តលច�ំយុ បោះហ្វ័ើយុ�ន�ម្បឃាត្តិផ់្តល�ត្តិផ្តល
ថាន ើំក�់ដែនថម្បរសជាត្តិ�ជាបោះម្រាចើនរចួបោះ�បោះហ្វ័ើយុ �ាុ ដែនិសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� 31 បោះ�
�ៃ យុម្រាើលុ —បោះ�យុ�ម្បឃាត្តិក់ាំរលកផ់្តល�ត្តិផ្តល�ដែនថម្បរសជាត្តិ� កាំត្តិ�់នថយុ
�ន���យុ ម្ប�នមានដែផ្តសង ដែដ្ឋល�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុ FDA “សម្បម្រាស�
សម្រាមា�ក់ាំរកាំរ�រសុខភាពសាធារណៈ” សម្រាមា�ម់្បនុសសបោះពញវ �យុដែដ្ឋលមាន
អាយុុចាំ�ព់ើ 21 �ន បំោះ�ើង។
បោះ�បោះពលអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សដ់ែដ្ឋលជាម្បនុសសបោះពញវ �យុ ម្រាតូ្តិវ�ន�ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នឱ្យយ
បោះម្រា�ើម្រា�សផ់្តល�ត្តិផ្តលដែដ្ឋលមានបោះម្រាគាះថាន កត់្តិ�ចជាង ដែដ្ឋលទទួល�នកាំរ
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិពើ FDA ពួកបោះ��និជាមួ្បយុ�រ ើម្រា�ព្រៃពណៈើ ដែដ្ឋលផ្តល�ត្តិដែផ្តសងទើពើរ ។ កាំរ
�ម្បឃាត្តិក់ាំរ�ករ់សជាត្តិ�បោះ�រដ្ឋឋ San Francisco �ជឺាឧ�ហ្វ័រណ៍ៈដ្ឋល៏អ
ព្រៃនផ្តលើះបោះលើយុុវើនផ្តងដែដ្ឋរ៖ កាំរស�ក�បោះ�សាកលវទិ�ល�យុ Yale �ន
រកបោះ�ើញថា មានកាំរបោះកើនបោះ�ើងយ៉ាា ងខាែ ងំបោះលើកាំរើក�់រ ើកនុងចបំោះណាម្បស�សស
វទិ�ល�យុ—ដែដ្ឋលជាលទធផ្តលផ្តាុយុពើអ័្នើដែដ្ឋលអ្ននកនបោះយ៉ា�យុ�នសន�។
កាំរអ្ន�រ់សំាធារណៈៈ�មឺ្រា�បោះសើរជាងសបំោះណៈើ រម្រា�ជាម្បត្តិ� 31
រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �នដ្ឋកឹនាមំ្រា�បោះទសបោះនះកនុងកាំរ�បោះងកើនអាយុុបោះដ្ឋើម្បប ើទ�ញថាន ើំក់
ដ្ឋលប់ោះ� 21 �ន ,ំ សថ�ត្តិបោះ�កនុងចបំោះណាម្បច��ម់្រា��ងំថាន ើំកដ់ែដ្ឋលត្តិងឹ�ផុំ្តត្តិ
បោះ�កនុងម្រា�បោះទស បោះហ្វ័ើយុ ចណំាយុអ្នសជ់ាង $140 លាន កនុងមួ្បយុ�ន  ំបោះដ្ឋើម្បប ើ
ើួយុម្រា�ជាើនឲ្យយឈ�ប់ោះម្រា�ើថាន ើំក ់ន�ង�ញ្ចូឈ�កុ់មារពើកាំរចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បបោះម្រា�ើ។ 
លទធផ្តល�ចឺ�ស៖់ កាំរហ្វ័តឺ្តិដែផ្តសងកពុំងធាែ កចុ់ះ 59% បោះ�កនុងរយុៈបោះពល�ើ
�ន ចុំងបោះម្រាកាំយុបោះនះ បោះហ្វ័ើយុកាំរើក�់រ ើរ�សយុ់ុវើនមានកម្រាម្ប�ត្តិ��រហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់
1.9% បោះនះ បោះ�ើបោះយ៉ាងតាម្បម្បើឈម្បណៈឌ លម្រា��ម់្រា�ង ន�ង�ង្គាក រើងឺំ ន�ងរដ្ឋឋ�ល
ចណំៈើ អា�រន�ងឱ្យសថ្មី។ រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្ប�ន�ួរបោះ�ះ�ង់បោះចាំលន� វអ័្នើដែដ្ឋល
កពុំងបោះធ័ិើកាំរយ៉ាា ងច�ស ់បោះហ្វ័ើយុើនួំសវាបោះ�យុបោះគាលនបោះយ៉ា�យុដែដ្ឋល
�រាើ�យុកាំលពើអ្នត្តិើត្តិកាំលបោះ�ើយុ—បោះ�ល�កឺាំរ�ម្បឃាត្តិប់ោះនះ—ដែដ្ឋលនងឹ
�បោះងកើនឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះ កាំរចណំាយុបោះ�យុអ្ននក�ង់ពនធ ន�ង�ផំ្ទាែ ញសហ្វ័�ម្បនដ៍ែដ្ឋល
បោះយុើងកពុំងព�យ៉ាម្បកាំរ�រ។
ស�ម្បច�លរមួ្បជាមួ្បយុបោះយុើង បោះហ្វ័ើយុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា��ងំសបំោះណៈើ រម្រា�ជាម្បត្តិ�។ 31.
Michael Genest,  អ្នត្តិើត្តិនាយុក
នាយុក�ឋ នហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
Julian Canete  ម្រា�ធាន
សភា�ណៈ� ើកូម្បះអ្ននកន�យ៉ាយុភាសាបោះអ្នស�ាញព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
Tom Hudson  ម្រា�ធាន
�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរកាំរ�រអ្ននក�ង់ពនធរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
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ព័ត័៌�៌នអ្នពំ័ើទេ្ទសចំក៍ដើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
បោះសៀវបោះ�ម្ប�គុ បោះទសកអ៍្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះនះរួម្បមានបោះសចកដើដែថ្មីែ ងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើនពើម្រាពឹទធសភាសហ្វ័រដ្ឋឋ ន�ងបោះ�កខើន
កាំរយិ៉ាល�យុធិម្បះ នុញ្ចូញ ភាពទ� �ងំរដ្ឋឋ ដែដ្ឋលចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះ�ទពំ�រទើ 52 ព្រៃនបោះសៀវបោះ�ម្ប�គុ បោះទសកប៍ោះនះ។

ម្រាព័��សិភាសហ័រដិឋ
កាំរយិ៉ាល�យុម្រាពឹទធសភាសហ្វ័រដ្ឋឋ នងឹមានកាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង�ចព់ើគាន ចនួំនពើរបោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិព្រៃនកាំរកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
ទ� បោះ�ព្រៃថ្មីៃ ទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ �ន  ំ2022 ។ អ្ននកអាចបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�បោះលើ�ងំពើរ។

កាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើងទើមួ្បយុ �ជឺាកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិធិម្បះតាសម្រាមា�ប់ោះពញអាណៈត្តិិ�រយុៈបោះពល 6 �ន ពំ្រៃនកាំរយិ៉ាល�យុបោះ�យុ
ច��ប់ោះផ្តដើម្បបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 3 ដែខម្បករា �ន  ំ2023 (បោះពញអាណៈត្តិិ�)។
កាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើងទើពើរ�ជឺាកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិត្តិដំែណៈងទបំោះនរព�បោះសសមួ្បយុ បោះ�យុសារដែត្តិម្បន្ត្រីនិើកាំរយិ៉ាល�យុ�ចុុ �បនន �កឺពុំងដែត្តិ�បំោះពញត្តិដំែណៈងទបំោះនរជា�បោះណាដ ះអាសនន សម្រាមា�ប់ោះពលបោះ�សលព់្រៃនអាណៈត្តិិ�ដែដ្ឋល�ញ្ចូ�ុប់ោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ  
3 ដែខម្បករា �ន  ំ2023 (អាណៈត្តិិ�ម្ប�នបោះពញបោះលញ/ម្ប�ន�នផុ់្តត្តិកណំៈត្តិ)់។

បោះ�កខើនម្រាពឹទធសភាសហ្វ័រដ្ឋឋ អាចទ�ញកដែនែងសម្រាមា�ប់ោះសចកដើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈបោះ�កខើនរ�សពួ់កបោះ�កនុងបោះសៀវបោះ�ម្ប�គុ បោះទសក៍
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះនះ។ ដែត្តិបោះ�ះជាយ៉ាា ងណា បោះ�កខើនខែះបោះម្រាើើសបោះរ ើសម្ប�នទ�ញកដែនែងសម្រាមា�ចុ់ះផ្ត�យុបោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈ
បោះទ។ 

ត្រ��ទិី សភាសហូរដឋ (ពេ�ញអ្នណួតី�)
Mark P. Meuser សាធារណៈរដ្ឋឋ
Alex Padilla ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

ត្រ��ទិីសភាសហូរដឋ (អាណួតី�ម�ន្លឹពេ�ញពេលញ/ម�ន្លឹទ្វាន្លឹ�ុ់តកណំួត)់
Mark P. Meuser សាធារណៈរដ្ឋឋ
Alex Padilla ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

ការ�ិលយ័រដិឋធមមន�ញ្ញញ�� ទំាំងរដិឋ
ច��រ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រួម្បមាន�ងំដែដ្ឋនកណំៈត្តិព់្រៃនកាំរចណំាយុសះ�ម្រា�ច�ត្តិិសម្រាមា�ប់ោះ�កខើន ដែដ្ឋលកពុំងឈរបោះ�ះ ះ
សម្រាមា�ក់ាំរយិ៉ាល�យុរដ្ឋឋ ដែដ្ឋលបោះម្រាើើសបោះរ ើសរក�កាំរចណំាយុបោះលើយុុទធ នាកាំររ�សពួ់ កបោះ� បោះ�បោះម្រាកាំម្បចនួំ នជាម្រា�កដុ់្ឋលាែ រ
ជាកល់ាក។់ បោះ�កខើនកាំរយិ៉ាល�យុរដ្ឋឋ ធិម្បះ នុញ្ចូញ ទ� �ងំរដ្ឋឋ អាចទ�ញកដែនែ ងសម្រាមា�ប់ោះសចកដើដែថ្មីែ ងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើន 
(រហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់250 �កយ) កនុងបោះសៀវបោះ�ម្ប�គុ បោះទសកអ៍្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះនះ។
ដែដ្ឋនកណំៈត្តិព់្រៃនកាំរចណំាយុបោះ�យុសះ�ម្រា�ច�ត្តិិសម្រាមា�ក់ាំរយិ៉ាល�យុខាងបោះម្រាកាំម្ប សម្រាមា�ក់ាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ទ� បោះ�ព្រៃថ្មីៃ ទើ  
8 ដែខវចិេ �កាំ �ន  ំ2022 ៖

• អ្ន���លបោះខត្តិិ —$16,212,000

• អ្ន���លបោះខត្តិិ រង រដ្ឋឋ បោះលខាធិ�កាំរ អ្នន កម្រា��ម់្រា�ង ហ្វ័�រញ្ចូញ�ក អ្ន�គ បោះម្បធាវ ើ អ្ននិរកាំរ ើធានារូា�រ់ង អ្នន កបោះម្បើលកាំរខុសម្រាតូ្តិ វ
ព្រៃនកាំរដែណៈនាសំាធារណៈៈ—$9,728,000

• សមាើ�កម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លសម្បភាព—$2,432,000
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កនុង�ញ្ចូូើបោះ�កខើនខាងបោះម្រាកាំម្បសញ្ញាញ ផ្ទាក យុ (*) បោះម្រាើើសតាងំបោះ�កខើនកាំរយិ៉ាល�យុរដ្ឋឋ ធិម្បះ នុញ្ចូញ ទ� �ងំរដ្ឋឋ ដែដ្ឋល�ន
ទទួ លដែដ្ឋនកណំៈត្តិក់ាំរចណំាយុបោះលើយុុទធ នាកាំរសះ�ម្រា�ច�ត្តិ ិបោះហ្វ័ើយុដ្ឋ� បោះចនះមានើបោះម្រាម្បើសកនុងកាំរទ�ញទើតាងំទបំោះនរសម្រាមា�់
បោះសចកិើដែថ្មីែ ងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើនមួ្ប យុ កនុងបោះសៀវបោះ�ម្ប�គុ បោះទសកអ៍្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះនះ។
បោះ�កខើនដែដ្ឋលម្ប�ន�នទទួ លយុកដែដ្ឋនកណំៈត្តិព់្រៃនកាំរចណំាយុសម្រាមា�យុ់ុទធ នាកាំរសះ�ម្រា�ច�ត្តិិ ម្ប�នមានស�ទធ �ទ�ញកដែនែ ង
សម្រាមា�ប់ោះសចកិើដែថ្មីែ ងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើនបោះនាះបោះទ។
បោះលើសពើបោះនះ បោះ�កខើនមួ្ប យុចនួំ នដែដ្ឋល�នទទួ លយុកដែដ្ឋនកណំៈត្តិព់្រៃនកាំរចណំាយុសម្រាមា�យុ់ុទធ នាកាំរសះ�ម្រា�ច�ត្តិិ អាច
បោះម្រាើើសបោះរ ើសម្ប�នទ�ញកដែនែ ងសម្រាមា�ប់ោះសចកិើដែថ្មីែ ងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើន។

អ្នភ្ជិ��លពេ�តី 
Brian Dahle* សាធារណៈរដ្ឋឋ
Gavin Newsom ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

អ្នភ្ជិ��លពេ�តីរង 
Eleni Kounalakis* ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ
Angela E. Underwood 
 Jacobs សាធារណៈរដ្ឋឋ

រដឋពេលខា��ការ 
Rob Bernosky* សាធារណៈរដ្ឋឋ
Shirley N. Weber* ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

អ្នោកត្រតួត��ន្លឹ�តយ 
Lanhee J. Chen* សាធារណៈរដ្ឋឋ
Malia M. Cohen* ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

ហូ�រញ្ជីញ�ក 
Jack M. Guerrero* សាធារណៈរដ្ឋឋ
Fiona Ma* ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

អ្នគឺគពេមធាវិ ី
Rob Bonta* ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ
Nathan Hochman* សាធារណៈរដ្ឋឋ

សោងការធានារាាបុរ់ង 
Robert Howell* សាធារណៈរដ្ឋឋ
Ricardo Lara* ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

អ្នគឺគសោងការថ្ងៃន្លឹការអ្នបុរ់សំាធារណួៈ 
Lance Ray 
 Christensen* គាះ ន�កសព�នធ
Tony K. Thurmond* គាះ ន�កសព�នធ

ត្រកមុត្របុ�ក�ភ្ជិ��លសមភា� មណួឌ ល 1 
Jose S. Altamirano* ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ
Ted Gaines* សាធារណៈរដ្ឋឋ

ត្រកមុត្របុ�ក�ភ្ជិ��លសមភា� មណួឌ ល 2 
Sally J. Lieber* ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ
Peter Coe Verbica* សាធារណៈរដ្ឋឋ

ត្រកមុត្របុ�ក�ភ្ជិ��លសមភា� មណួឌ ល 3 
Y. Marie Manvel  គាះ ន�ណៈ�កសដែដ្ឋល

បោះពញច�ត្តិិ
Tony Vazquez ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

ត្រកមុត្របុ�ក�ភ្ជិ��លសមភា� មណួឌ ល 4 
David Dodson* ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ
Mike Schaefer* ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនបោះសៀវបោះ�ម្ប�គុ បោះទសកប៍ោះនះ បោះ�កខើនដែដ្ឋលម្រាតូ្តិ វ�នរាយុ�ញ្ចូូើថាមាន “គាះ ន�ណៈ�កសដែដ្ឋល
បោះពញច�ត្តិិ ” �នបោះម្រាើើសបោះរ ើសយុកើបោះម្រាម្បើសបោះនាះ ឬម្ប�ន�នបោះធ័ិើកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើសណាមួ្ប យុ បោះ�បោះពលចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។



52 | បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើន

ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
ម្រាព័��សិភាសហ័រដិឋ—ទេ្ទព័ញអា�ត៌ីិ
 • �បោះម្រាម្បើជាសមាើ�កម្រាពឹទធសភាមាន កក់នុងចបំោះណាម្បពើរនាកដ់ែដ្ឋលត្តិណំាងឱ្យយផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនរ៍�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�កនុងសភាសហ្វ័រដ្ឋឋ។
 • �កប់ោះសនើ ន�ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះលើច��ជ់ាត្តិ�ថ្មីះើ។
 • កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះលើកាំរ�ញូ្ញាកទ់ទួលយុកបោះ�ម្រាកម្បសហ្វ័ព�នធ បោះ�ម្រាកម្បតុ្តិលាកាំរជានខ័់សរ់�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ន�ងកាំរដែត្តិងតាងំកម្រាម្ប�ត្តិខ័សរ់�ស់

ម្រា�ធានាធិ��ត្តិើជាបោះម្រាចើនចបំោះ�ះមុ្បខត្តិដំែណៈងសុើវលិន�ងបោះយ៉ាធា។
 • នងឹ�បោះម្រាម្បើអ្នណៈត្តិិ�កាំរយិ៉ាល�យុ 6 �ន  ំបោះ�យុចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 3 ដែខម្បករា �ន  ំ2023។

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាប់
ភាពម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បល់
របសិក់ារ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��សិះ�ម្រ�ចំតិេបញ្ជូូូ� �ងិបងន់ៃ�ំពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ អាចំមា�លកខណ៍ៈ
ម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។
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កនុងនបោះយ៉ា�យុ កាំរន�យ៉ាយុ�មឺានត្តិព្រៃម្បែ�� �ាុ ដែនិសកម្បះភាព�ងី្គាញឱ្យយបោះ�ើញច�សជ់ាង�កយសម្បដើ។ កនុងនាម្បជា
បោះម្បធាវ ើ ខាុ សំថ�ត្តិបោះ�ើួរមុ្បខម្រា�យុុទធម្រា��ងំបោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើរក�កាំរ�រស�ទធ �រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរ�សប់ោះយុើង។ បោះ�បោះពលអ្ន���លបោះខត្តិិ
��ទទើកដែនែងសកាំក រៈ��ជា ខាុ �ំនម្រា�យុុទធម្រា��ងំសម្រាមា�ស់�ទធ �ខាងសាសនា វបិោះសាធិនកម្បះបោះលើកដ្ឋ�ំ�ងរ�សប់ោះយុើង។ 
បោះ�បោះពលគាត្តិ�់�ទសាលាបោះរៀន ខាុ �ំនម្រា�យុុទធម្រា��ងំសម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់រំ�សក់�នៗរ�សប់ោះយុើង។ បោះ�បោះពល
ម្រា�ធានាធិ��ត្តិើ�នព�យ៉ាម្ប�ងខំឱ្យយមុាសអ់ាើើវកម្បះផ្តដលវ់ាកូស់ាងំដ្ឋល�ុ់�គល�ក ខាុ �ំនម្រា�យុុទធម្រា��ងំសម្រាមា�ប់ោះសរ ើភាព
បោះវើសូាម្រាសរិ�សប់ោះយុើង។ កនុងនាម្បជាសមាើ�កម្រាពឹទធសភា ខាុ នំងឹយុកកាំរម្រា�យុុទធម្រា��ងំសម្រាមា�ស់�ទធ �រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ
រ�សអ់្ននកពើសាលាកាំត្តិក់ដើ បោះ�វមិានរដ្ឋឋសភា។ អ្ននកកាំរយិ៉ាល�យុដែដ្ឋលម្ប�នជា�ប់ោះ�ន ត្តិបោះ� វាសុូើនបោះតាន ឌើ.សុើ. ម្ប�ន
�ួរមាន�កយបោះពចនប៍ោះម្រាចើនបោះ�បោះលើអាយុុើើវតិ្តិរ�សអ់្ននកជាងរ��អ្ននកបោះ�ើយុ។ ខាុ នំងឹម្រា�យុុទធម្រា��ងំបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តដលើ់�នអ្ននកន� វ
កាំរម្រា��ម់្រា�ងកនុងត្តិ�ំនប់ោះម្រាចើនបោះទៀត្តិបោះ�បោះលើកាំរអ្ន�រ់កំ�នរ�សអ់្ននក។ ឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះ�បឺោះ��និបោះកើនបោះ�ើង បោះហ្វ័ើយុម្រា�ជាើនម្ប�ន
មានសុវត្តិថ�ភាពបោះ�កនុង�ណាដ ទើម្រាកងុរ�សប់ោះយុើង។ បោះ�បោះពលអ្ននកនបោះយ៉ា�យុ�ដ្ឋ�បោះសធិកាំរ�កឱ់្យយអ្ននុវត្តិចិ�� ់វាបោះធ័ិើឱ្យយ

ឧម្រាក�ដ្ឋឋើន�ុនម្រា�ម្រាពឹត្តិ។ិ ខាុ នំងឹម្រា�យុុទធម្រា��ងំបោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា ផ្តែ� វថ្មីនលរ់�សប់ោះយុើង�មឺានសុវត្តិថ�ភាព។ បោះយុើងម្រាតូ្តិវកាំររក�តុ្តិលយភាពថ្មីវកិាំរ�សប់ោះយុើង ន�ង
�ញ្ចូ�ុអ់្នត្តិ�ផ្តរណាដែដ្ឋលម្ប�នសថ�ត្តិបោះសថរ។ បោះយុើងម្រាតូ្តិវដែត្តិ�ញ្ចូឈ�អ់្ននកនបោះយ៉ា�យុពើកាំរម្រា��ពួ់កបោះយុើងថានរណា�ចឺាំ�ំច ់បោះហ្វ័ើយុនរណា�មឺ្ប�នចាំ�ំច។់ ខាុ ំ
នងឹម្រា�យុុទធម្រា��ងំសម្រាមា�ស់�ទធ �រ�សអ់្ននកបោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើកាំររសប់ោះ�។ អ្ននកដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើឲ្យយមានើងឺំើងឺំរាត្តិត្តិ�ត្តិ ក� វ ើដ្ឋ-19 ន�ងដែដ្ឋលផ្តលិជ់ាលទធផ្តលន� វកាំរ
��ទខា�ដ់្ឋអ៏្នសម្បត្តិថភាព ម្រាតូ្តិវដែត្តិទទួលខុសម្រាតូ្តិវ។ ម្រាកមុ្បចណំា�អ់ារម្បះណ៍ៈព�បោះសសដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិរ់�សខ់ាុ �ំ ឺអ្ននក។ ខាុ នំងឹម្រា�យុុទធម្រា��ងំជាន�ចបុោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រក�ន
ៗរ�សប់ោះយុើង សង្គាក ត្តិរ់�សប់ោះយុើង ន�ងវធិិើរសប់ោះ�រ�សប់ោះយុើង។

Mark P. Meuser | សាធារណៈរដ្ឋឋ

ខណៈៈដែដ្ឋលរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងម្រា�បោះទសរ�សប់ោះយុើង�នម្រា�ឈម្បមុ្បខនងឹ�ញី្ញាដែដ្ឋលម្ប�នធាែ �ម់ានពើមុ្បនម្បក—ពើកាំរ
សិារបោះ�ើងវញិរ�សប់ោះយុើងពើើងឺំរាត្តិត្តិ�ត្តិ ក� វ ើដ្ឋ-19 បោះ�ជាវ�ិត្តិិ�អាកាំសធាតុ្តិកាំនដ់ែត្តិអាម្រាកកប់ោះ�ើង ន�ងកាំរបោះកើនបោះ�ើង
ព្រៃនកាំរវាយុម្រា��របោះលើលទធ�ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយរ�សប់ោះយុើង—ខាុ �ំនម្បកដ្ឋលម់្រាពឹទធសភាសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិរចួរាលប់ោះហ្វ័ើយុ
បោះដ្ឋើម្បប ើចាំត្តិវ់ធិានកាំរ។ ខាុ �ំនខ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង�បោះញ្ចូញុសកម្បះភាពចបំោះ�ះ�ញី្ញាអាកាំសធាតុ្តិយ៉ាា ងកាំែ �នចាំ�ព់ើ
ព្រៃថ្មីៃដ្ឋ�ំ�ង។ ខាុ មំានបោះមាទនភាពកនុងកាំរើួយុសិារភាពជាអ្ននកដ្ឋកឹនាបំោះលើ�ញី្ញាអាកាំសធាតុ្តិរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
បោះ�ើងវញិបោះ�យុសាដ រសង់ិ�រខយលស់ាអ ត្តិដ្ឋត៏្តិងឹរុងឹរ�សប់ោះយុើង ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នលុ�បោះចាំលបោះ�យុ Trump។ ខាុ �ំន
ទទួលម្ប�លន�ធិ�បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធសខំាន់ៗ សម្រាមា�ខ់យលស់ាអ ត្តិ ន�ងទកឹសាអ ត្តិ។ បោះ�បោះពលសើតុ្តិណីៈភាពដែដ្ឋលមានកាំរ
បោះកើនបោះ�ើង�រំាម្បកដំែហ្វ័ងដ្ឋលអ់្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា រា�ល់ាននាក—់ខាុ �ំនធានាន� វសាចម់្រា�ករ់ា��់នល់ាន
�ដែនថម្បបោះទៀត្តិបោះដ្ឋើម្បប ើើួយុបោះយុើងបោះរៀ�ចសំម្រាមា�ម់្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈអាកាំសធាតុ្តិធិៃនធ់ិៃរ តាម្បរយុៈកាំរវនិ�បោះយ៉ា�ដែដ្ឋលនងឹកាំរ�រ
ដ្ឋលក់ាំរ�ចប់ោះ�ែើង ម្រា�យុុទធនងឹបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ន�ងពម្រាងឹង�ណិាញអ្ន�គ�សនើរ�សប់ោះយុើង។ បោះ�យុមានកាំរវាយុម្រា��រ
កាំនដ់ែត្តិខាែ ងំបោះ�ើងម្បកបោះលើលទធ�ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយរ�សប់ោះយុើង ខាុ �ំនត្តិសុ� បោះ�យុម្ប�នបោះនឿយុហ្វ័ត្តិប់ោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រស�ទធ �

បោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សប់ោះយុើង ដ្ឋកឹនាកំាំរត្តិសុ�ជាត្តិ�សម្រាមា�ក់ដំែណៈទម្រាម្បង់ស�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិសហ្វ័ព�នធ ន�ង�ម្ប�រឱ្យយមាន�ណៈបោះនយុយភាពពើអ្ននកដែដ្ឋលចង់�ផំ្ទាែ ញ
លទធ�ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយរ�សប់ោះយុើង។
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ម្រាព័��សិភាសហ័រដិឋ—អា�ត៌ីមិនិទេ្ទព័ញទេ្ទលញ/មនិទាំនផ់្លូ�ត៌ក៍�ំត៌់
 • �បោះម្រាម្បើជាសមាើ�កម្រាពឹទធសភាមាន កក់នុងចបំោះណាម្បពើរនាកដ់ែដ្ឋលត្តិណំាងឱ្យយផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនរ៍�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�កនុងសភាសហ្វ័រដ្ឋឋ។
 • �កប់ោះសនើ ន�ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះលើច��ជ់ាត្តិ�ថ្មីះើ។
 • កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះលើកាំរ�ញូ្ញាកទ់ទួលយុកបោះ�ម្រាកម្បសហ្វ័ព�នធ បោះ�ម្រាកម្បតុ្តិលាកាំរជានខ័់សរ់�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ន�ងកាំរដែត្តិងតាងំកម្រាម្ប�ត្តិខ័សរ់�ស់

ម្រា�ធានាធិ��ត្តិើជាបោះម្រាចើនចបំោះ�ះមុ្បខត្តិដំែណៈងសុើវលិន�ងបោះយ៉ាធា។
 • នងឹ�បោះម្រាម្បើបោះពលបោះ�សលព់្រៃនអាណៈត្តិិ��ចុុ �បននដែដ្ឋល�ញ្ចូ�ុប់ោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 3 ដែខម្បករា �ន  ំ2023។

ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាបភ់ាព
ម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បលរ់បសិ់
ការ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��សិះ�ម្រ�ចំតិេបញ្ជូូូ� �ងិបងន់ៃ�ំពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ ពោះ�ះ�ា ង�ពោះ�ដែតអាចំ
មា�លកខណ៍ៈម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

777 S. Figueroa Street, Suite 4050, Los Angeles, CA 90017 | អ្ន� �ម៉ែមលុ៖ info@alex-padilla.com | alex-padilla.com 
Facebook: https://www.facebook.com/alexpadilla4ca | Twitter: @AlexPadilla4CA | Instagram: @alexpadilla4ca

9070 Irvine Center Drive #150, Irvine, CA 92618 | �� រស�័េ៖ (209) 763-8737 | អ្ន� �ម៉ែមលុ៖ contact@markmeuser.com 
www.markmeuser.com | Facebook: https://www.facebook.com/markpmeuser | Twitter: https://twitter.com/MarkMeuser

ខាុ ជំាក�នម្រា�សុដែដ្ឋលមានបោះមាទនភាពរ�សើ់នអ្នបោះនិាម្រា�បោះវសន ៍ជាក�នម្រា�សុដែដ្ឋលមានបោះមាទនភាពបោះ�រដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះហ្វ័ើយុខាុ មំានក�ត្តិិ �យុសជាើនជាត្តិ�ឡាទើនដ្ឋ�ំ�ងបោះ�ដែដ្ឋលត្តិណំាងឱ្យយរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើងបោះ�កនុងម្រាពឹទធសភា
សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។ ខាុ �ំនបោះកើត្តិ ន�ងធិធំាត្តិប់ោះ�ើងបោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បនអ៍្ននកបោះធ័ិើកាំរដែដ្ឋលមានបោះមាទនភាពបោះ� 
Pacoima។ អ្នសរ់យុៈបោះពលរា�ទ់សសវត្តិសរ ៍ឪពុករ�សខ់ាុ �ំជឺាចុងបោះ�មុ្បខម្បី����រ់ហ្វ័�ស បោះហ្វ័ើយុមាដ យុរ�សខ់ាុ ំ
�អឺ្ននកសមាអ ត្តិតាម្បផ្តាះ។ ខាុ យំុលព់ើកាំរត្តិសុ� រ�សម់្រា�ួសារដែដ្ឋលមានកាំរង្គារបោះធ័ិើ បោះ�យុសារខាុ �ំនរសប់ោះ�ជាមួ្បយុ
ពួកបោះ�។ ខាុ កំពុំងបោះធ័ិើកាំរត្តិសុ� បោះ�កនុងម្រាពឹទធសភាសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ បោះដ្ឋើម្បប ើទទួល�នអ្ននា�ត្តិកាំនដ់ែត្តិម្រា�បោះសើរបោះ�ើង
សម្រាមា�អ់្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ងំអ្នស—់ចាំ�ព់ើកាំរកាំរ�រ�រសិាថ នរ�សប់ោះយុើង រហ្វ័� ត្តិដ្ឋលក់ាំរធានាថា
សុ��នអាបោះម្បរកិ បោះ�ដែត្តិអាចសបោះម្រាម្បច�នបោះ�យុនងឹផ្តដលត់្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយ កាំរអ្ន�រ់ ំលបំោះ�ឋាន ន�ងកាំរដែថ្មី�សុំខភាព។ 
ខណៈៈដែដ្ឋលខាុ ខំ�ត្តិខបំោះធ័ិើកាំរផ្តដលើ់�នអ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខាុ នំងឹ�និរក�ត្តិព្រៃម្បែរ�សប់ោះយុើងបោះ�កនុងម្រាពឹទធសភា 
ជាព�បោះសសបោះ�បោះពលដែដ្ឋលពួកបោះ�សថ�ត្តិបោះ�បោះម្រាកាំម្បកាំរវាយុម្រា��រដែដ្ឋលម្ប�នធាែ �ម់ានពើមុ្បនម្បក។ ខណៈៈដែដ្ឋលតុ្តិលាកាំរ

ជានខ័់សក់ពុំងបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាស�ទធ ��និព�ើ ខាុ នំងឹត្តិសុ�កាំរ�របោះ�ថាន កជ់ាត្តិ� បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រស�ទធ �ទទួល�នសុវត្តិថ�ភាពកនុងកាំររលំ�ត្តិក�ន ន�ងបោះសវា
ពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។ បោះហ្វ័ើយុបោះ�បោះពលដែដ្ឋលកុមារ ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�ួសាររ�សប់ោះយុើង�និរសប់ោះ�បោះម្រាកាំម្បកាំរ�រំាម្បកដំែហ្វ័ងបោះ�យុអ្នបំោះពើហ្វ័�ង�បោះ�យុកាំបំោះ�ែើង—ខាុ នំងឹ
�និត្តិសុ� បោះដ្ឋើម្បប ើកដំែណៈទម្រាម្បង់សុវត្តិថ�ភាពសដើពើកាំបំោះ�ែើងថាន កជ់ាត្តិ� ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយសហ្វ័�ម្បនរ៍�សប់ោះយុើងកាំនដ់ែត្តិមានសុវត្តិថ�ភាពជាងមុ្បន។ បោះ�យុស�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ 
ន�ងលទធ�ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បកាំរវាយុលុកបោះ�ទ��ងំម្រា�បោះទស ខាុ នំងឹ�និបោះធ័ិើជាអ្ននកដែកទម្រាម្បង់ដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើឱ្យយកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា មាន
លកខណៈៈរមួ្ប�ញ្ចូុ�លបោះម្រាចើន�ផុំ្តត្តិបោះ�កនុងម្រា�បោះទស—កដំែណៈទម្រាម្បង់ដែដ្ឋលខាុ �ំនអ្ននុវត្តិកិនុងនាម្បជារដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ ខាុ បំោះម្រាត្តិៀម្បខែួ នជាបោះម្រាសចកនុង
កាំរ�និកាំរត្តិសុ� បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងសម្រាមា�អ់្ននា�ត្តិព្រៃនលទធ�ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយរ�សប់ោះយុើង។ ខាុ សំ�ម្បបោះសនើសុកំាំរគាមំ្រាទពើអ្ននកបោះ�យុបោះសចកិើ
បោះគារព។

Alex Padilla | ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

ខាុ មំានក�ត្តិិ �យុសណាស ់ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិឱ្យយខាុ �ំងំបោះពញអាណៈត្តិិ� ន�ងម្ប�នបោះពញអាណៈត្តិិ�សម្រាមា�ម់្រាពឹទធសភា
សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិឱ្យយខាុ មំ្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកចង់�ននរណាមាន កដ់ែដ្ឋលត្តិសុ�ឱ្យយអ្ននកជាជាងត្តិសុ� បោះដ្ឋើម្បប ើ
ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនព៍�បោះសស។ ដ្ឋលប់ោះពលដែដ្ឋលអ្ននកនបោះយ៉ា�យុម្រាតូ្តិវ��ត្តិ��ដ្ឋលម់្រា�ជាពលរដ្ឋឋជាធិបំោះហ្វ័ើយុ។ ខាុ នំងឹម្រា�យុុទធ
ម្រា��ងំនងឹកាំរម្រា��ម់្រា�ងកាំរចណំាយុរ�សស់ហ្វ័ព�នធ បោះដ្ឋើម្បប ើទ�ទ់លន់ងឹអ្នត្តិ�ផ្តរណា។ ខាុ នំងឹត្តិសុ��ម្ប�រឯករាើយ
សម្រាមា�ថ់ាម្បពលរ�សអ់ាបោះម្បរកិ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ញ្ចូុុ ះត្តិព្រៃម្បែបោះម្រា�ងសាងំ។ ខាុ នំងឹម្រា�យុុទធម្រា��ងំអ្ននកនបោះយ៉ា�យុដែដ្ឋលគាមំ្រាទ
ឧម្រាក�ដ្ឋឋើន បោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើឲ្យយផ្តែ� វថ្មីនលរ់�សប់ោះយុើងមានសុវត្តិថ�ភាពម្បដងបោះទៀត្តិ។ ម្រាកមុ្បចណំា�អ់ារម្បះណ៍ៈព�បោះសសដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិ់
រ�សខ់ាុ �ំអឺ្ននក។ 

Mark P. Meuser | សាធារណៈរដ្ឋឋ
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គាះ នបោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើនបោះទ។

Gavin Newsom | ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

54 | បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើន

ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
អ្ន��ិលទេ្ទខ្ពត៌ី
 • កនុងនាម្បជានាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�រ�សរ់ដ្ឋឋ ដែដ្ឋលម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយបោះលើម្រាកសួង ន�ងភាន កង់្គាររដ្ឋឋភា�បោះម្រាចើន ន�ងដែត្តិងតាងំបោះ�ម្រាកម្ប។
 • បោះសនើច��ថ់្មីះើ អ្ននុម្ប�ត្តិច�� ់ន�ងបោះធ័ិើបោះមា�ភាពច�� ់�កប់ោះសនើថ្មីវកិាំម្រា�ចាំ�ំន រំ�សរ់ដ្ឋឋបោះ�រដ្ឋឋសភា។
 • ម្រា�ម្ប�លផ្តិុ  ំន�ងម្រា��ម់្រា�ងធិនធានរ�សរ់ដ្ឋឋកនុងម្រាគាអាសនន។

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាបភ់ាព
ម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បលរ់បសិ់
ការ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��សិះ�ម្រ�ចំតិេបញ្ជូូូ� �ងិបងន់ៃ�ំពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ ពោះ�ះជា�ា ង�ពោះ�ដែត
អាចំមា�លកខណ៍ៈម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

បោះត្តិើបោះពលបោះនះអ្ននកម្រា�បោះសើរជាងកាំលពើ�ួន�ន មុំ្បនឬបោះទ? បោះត្តិើអ្ននកអាចម្រា�មំ្រាទរយុៈបោះពល�ួន�ន បំោះទៀត្តិចបំោះ�ះអ្នម្រាតាត្តិព្រៃម្បែ
បោះ�ែើងអ្ន�គ�សនើខ័ស�់ផុំ្តត្តិ ន�ងត្តិព្រៃម្បែសាងំខ័ស�់ផុំ្តត្តិកនុងម្រា�បោះទស�នបោះទ? ព្រៃថ្មីែចណំាយុខ័សប់ោះលើសាងំ ន�ងម្បី��អា�រ
បោះធ័ិើឱ្យយបោះយុើង�ងំអ្នសគ់ាន ទទួលរងកាំរឈចឺាំ�។់ រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្ប�នចាំ�ំចស់ថ�ត្តិកនុងសាថ នភាពវ�ិត្តិិ�ឥត្តិឈ�ឈ់រ
បោះនាះបោះទ។ កាំរដ្ឋកឹនាដំែផ្តនកនបោះយ៉ា�យុដែដ្ឋល�រាើ�យុកពុំង�ផំ្ទាែ ញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�ួសាររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា ទទួលរងកាំរឈចឺាំ�។់ ដ្ឋលប់ោះពលបោះធ័ិើកាំរផ្ទាែ ស�់ដ� របោះហ្វ័ើយុ។ បោះនាះបោះហ្វ័ើយុជាម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលខាុ គំាមំ្រាទកាំរពយួរពនធ
បោះលើសាងំ 54 បោះសនកនុងមួ្បយុ�គ �ុងរ�សរ់ដ្ឋឋដែដ្ឋលនងឹើួយុសនសសំពំ្រៃចម្រា�ួសារជាម្បធិយម្បបោះលើសពើ $1500 កនុង
មួ្បយុ�ន ។ំ រដ្ឋឋ�នចណំាយុម្រា�ករ់ា��់នល់ានបោះ�បោះលើម្បនុសសគាះ នផ្តាះសដែម្បបង �ាុ ដែនិវ�ិត្តិិ �ម្បនុសសគាះ នផ្តាះសដែម្បបង
កាំនដ់ែត្តិអាម្រាកកជ់ាងមុ្បនបោះ�បោះទៀត្តិ។ បោះយុើងម្រាតូ្តិវបោះផិ្ទាត្តិបោះលើធិនធានរ�សប់ោះយុើងបោះលើកាំរនាមំ្បនុសសឱ្យយចាំកបោះចញពើបោះលើ
ផ្តែ� វថ្មីនល ់ន�ងផ្តដលើ់នួំយុដែដ្ឋលពួកបោះ�ម្រាតូ្តិវកាំរ។ កាំរបោះធ័ិើឱ្យយសង្គាក ត្តិព់្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា មានសុវត្តិថ�ភាពជាងបោះនះ�មឺាន
សារៈសខំានណ់ាស។់ បោះនាះបោះហ្វ័ើយុជាម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលខាុ នំងឹ�ម្រាញុ្ញាសបោះគាលនបោះយ៉ា�យុដែដ្ឋលម្ប�នទទួលបោះជា�ើ�យុ 

ដែដ្ឋល�នបោះ�ះដែលងអ្ននកម្រា�ម្រាពឹត្តិអិ្នបំោះពើហ្វ័�ង�ដ្ឋដែដ្ឋលៗរា��់នន់ាកប់ោះចញពើពនធនាគារ ន�ងើួសើុលច��ដ់ែដ្ឋល�កដ់ែ�ក ដែដ្ឋលអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយឧម្រាក�ដ្ឋឋើន
ម្រា�ម្រាពឹត្តិិ�បោះចាំរកម្បះបោះ�យុម្ប�នមានកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ។ រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា កពុំងបោះដ្ឋើរបោះ�បោះលើផ្តែ� វខុស។ ម្បនុសសើនំានប់ោះម្រាកាំយុកពុំងពឹងដែផ្តអកបោះលើបោះយុើងបោះដ្ឋើម្បប ើ
ដែកដែម្រា�សាថ នកាំរណ៍ៈបោះនះបោះ�ើងវញិ។ ខាុ ជំាមុាសអ់ាើើវកម្បះ សមាើ�កម្រាពឹទធសភារដ្ឋឋ ន�ងជាកស�ករដែដ្ឋលនងឹសហ្វ័កាំរជាមួ្បយុ�ណៈ�កសម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ 
�ណៈ�កសឯករាើយ ន�ង�ណៈ�កសសាធារណៈរដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើកសាងអ្ននា�ត្តិឱ្យយ�នម្រា�បោះសើរបោះ�ើង។ មានកិើសងឹមឹ្បសម្រាមា�រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ស�ម្បនាកំិើសុ��ន
រ�សក់ាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្បកវញិ។ បោះត្តិើខាុ អំាចពឹងដែផ្តអកបោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក�នបោះទ? www.briandahle.com

Brian Dahle | សាធារណៈរដ្ឋឋ
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ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាប់
ភាពម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បល់
របសិក់ារ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��បញ្ជូូូ� �ងិបងម់្រ�កព់ោះ�យសិះ�ម្រ�ចំតិេពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ អាចំមា�
លកខណ៍ៈម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
អ្ន��ិលទេ្ទខ្ពត៌រីង
 • ច�លកាំនដ់្ឋដំែណៈង ន�ងទទួលភារក�ចជុាអ្ន���លបោះខត្តិ ិកនុងករណៈើ ដ្ឋកហ្វ័� ត្តិត្តិដំែណៈង កាំរសាែ � ់កាំរលាដែលងពើត្តិដំែណៈង កាំរដ្ឋកបោះចញពើដ្ឋដំែណៈង  

ឬអ្នវត្តិមិានពើរដ្ឋឋ។
 • �បោះម្រាម្បើជាម្រា�ធានម្រាពឹទធសភារ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងមានសបោះម្បែងបោះ�ន ត្តិសបោះម្រាម្បចសម្រាមា��់ដំែ�កសបំោះ�ងបោះ�ន ត្តិបោះសះើគាន ។
 • ជាម្រា�ធាន�ណៈៈកម្បះកាំរអ្ន��វឌឍនប៍ោះសដ្ឋឋក�ច ុជាសមាើ�កព្រៃន�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរដ្ឋើធិែើរ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លកាំរ�រម្ប�សមុ្បម្រាទ ន�ងជាសមាើ�

ក�ណៈៈកម្បះកាំរនាយុកព្រៃនម្រា�ព�នធសាកលវទិ�ល�យុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
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គាះ នបោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើនបោះទ។
Angela E. Underwood Jacobs | សាធារណៈៈរដ្ឋឋ

ខាុ មំានក�ត្តិិ �យុស ន�ង�នាា �ខែួ នកនុងកាំរ�បោះម្រាម្បើជាអ្ន���លបោះខត្តិរិងរ�សអ់្ននក ខណៈៈដែដ្ឋលបោះយុើងបោះធ័ិើកាំរជាមួ្បយុគាន
បោះដ្ឋើម្បប ើ�ែងកាំត្តិម់្រាគាល�ំក�ងំបោះនះ។ កនុងនាម្បជាអ្ន���លបោះខត្តិខិាុ ជំាសមាើ�កព្រៃនម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល�ងំ�ើសម្រាមា�់
ម្ប�វទិ�ល�យុ ន�ងសាកលវទិ�ល�យុសាធារណៈៈរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ ខាុ �ំនត្តិសុ� ម្រា��ងំនងឹកាំរបោះកើនបោះ�ើង
ព្រៃថ្មីែស�ក� ន�ង�នគាមំ្រាទ�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើនកាំរច�លបោះរៀនបោះ�ម្ប�វទិ�ល�យុ ដ្ឋ� បោះចនះម្បនុសសើនំានប់ោះម្រាកាំយុ
មានឱ្យកាំសសបោះម្រាម្បច�នកិើម្រាសព្រៃម្បរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។  បោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុកងះ័លបំោះ�ឋានរ�សប់ោះយុើង 
ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរ�សប់ោះយុើង�នអ្ននុម្ប�ត្តិដែម្រា�ថ្មីះើជាង 30,000 បោះ�បោះលើ�របិោះវណៈសាកលវទិ�ល�យុសាធារណៈៈ
រ�សប់ោះយុើង។ បោះ�បោះពលរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើងម្រា�ឈម្បមុ្បខនងឹបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ន�ងបោះម្រាគាះរាងំសៃួត្តិជាម្រា�វត្តិិ�សាម្រាស ិខាុ មំាន
បោះមាទនភាពកនុងកាំរដ្ឋកឹនា�ំណៈៈម្រា�ត្តិ��� រ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�កាំនស់នន�សើទសិើពើ�ដែម្រាម្ប�ម្រាម្បួលអាកាំសធាតុ្តិ
រ�សអ់្នងគកាំរសហ្វ័ម្រា�ជាជាត្តិ� បោះដ្ឋើម្បប ើ�ងី្គាញពើកាំរព្រៃចនម្រា�ឌ�ត្តិរ�សរ់ដ្ឋឋបោះយុើង ន�ងើរំញុព��ពបោះលាកឱ្យយម្រា�យុុទធម្រា��ងំ
នងឹផ្តល�ាះ�លដ់្ឋស៏ា�វព្រៃន�ដែម្រាម្ប�ម្រាម្បួលអាកាំសធាតុ្តិ។ កនុងនាម្បជាម្រា�ធាន�ណៈៈកម្បះកាំរដែផ្តនកដ្ឋើធិែើរដ្ឋឋ ខាុ ំ

បោះម្បើលកាំរខុសម្រាតូ្តិវបោះលើកាំរ��ទអ្នណិៈ� ងបោះម្រា�ងបោះ�បោះ�នរសមុ្បម្រាទរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះហ្វ័ើយុ�នើួយុធានាម្ប�នឲ្យយមានកាំរអ្ន��វឌឍបោះម្រា�ងបោះ�បោះ�នរសមុ្បម្រាទថ្មីះើ។ ខណៈៈ
បោះពលដែដ្ឋលស�ទធ �ម្រាសិើកពុំងរងកាំរវាយុម្រា��របោះ�ទ��ងំម្រា�បោះទស ខាុ �ំនត្តិសុ��ម្ប�រច��ថ់្មីះើបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រម្រាសិើពើកាំររបំោះលា�ផ្តែ� វបោះ�ទ 
ន�ងពម្រាងើកស�ទធ ��និព�ើ។ កនុងនាម្បជាឯកអ្ន�គរដ្ឋឋទ�ត្តិបោះសដ្ឋឋក�ចរុ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខាុ �ំនបោះផិ្ទាត្តិបោះលើកាំរ�បោះងកើត្តិកាំរង្គារដែដ្ឋលមានម្រា�កដ់ែខលអសម្រាមា�់
ពលរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ បោះនាះបោះហ្វ័ើយុជាម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលខាុ �ំនដ្ឋកឹនា�ំណៈៈម្រា�ត្តិ��� បោះ�មុ្ប�កសុ�ក ឥណាឌ  ន�ងអាបោះម្បនើ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះផិ្ទាត្តិបោះលើក�ចសុហ្វ័ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ
�រសិាថ ន ន�ងកាំរអ្ន��វឌឍបោះសដ្ឋឋក�ច។ុ ខាុ មំានបោះមាទនភាពចបំោះ�ះកាំរង្គាររ�សប់ោះយុើងរហ្វ័� ត្តិម្បកដ្ឋលប់ោះពលបោះនះ �ាុ ដែនិបោះយុើងបោះ�សលក់ាំរង្គារបោះម្រាចើនបោះទៀត្តិដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើ។ ខាុ ពំ�ត្តិជាមានក�ត្តិិ�យុសណាសដ់ែដ្ឋលមានកាំរគាមំ្រាទ ន�ងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក។

Eleni Kounalakis | ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ



�នាា �ព់ើម្រាតូ្តិវ�ន�ញូ្ញាកប់ោះ�យុអ្ននាម្ប�កជារដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរកនុង�ន  ំ2021 បោះ�យុមានកាំរគាមំ្រាទរមួ្ប�កស�ងំពើរ ខាុ ំ
�នបោះម្បើលកាំរខុសម្រាតូ្តិវបោះលើកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិទ��ងំរដ្ឋឋដែដ្ឋលមានសុវត្តិថ�ភាព សនិ�សុខ ន�ងបោះ�យុរល�នបោះ�យុមាន
កាំរច�លរមួ្បជាកណំៈត្តិម់្រាតា ម្រាពម្ប�ងំខ�ត្តិខបំោះធ័ិើកាំរង្គារបោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើឱ្យយកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិតាម្បស�ុំម្រាត្តិជាសាកលមានលកខណៈៈ
ជាអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ។៍ ខាុ �ំនចណំាយុបោះពលបោះលើអាើើពរ�សខ់ាុ មំ្រា�យុុទធម្រា��ងំរកយុុត្តិិ�ធិម្បក៌នុងសងគម្ប ន�ងព�ើសាសន ៍
ម្រាពម្ប�ងំពម្រាងើកលទធភាពទទួល�នសនែកឹបោះ�ន ត្តិសម្រាមា�ព់លរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��រ់�� 
ន�ងនាមំ្បកន� វ�ទព�បោះសាធិនស៍ងឹដែត្តិ 50 �ន  ំជាសាម្រាសចិាំរយ អ្ននកគា�ំរ ន�ងអ្ននក�បោះងកើត្តិច��ច់បំោះ�ះកាំរង្គារ
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិព្រៃនរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង។ ម្រា�ស�នបោះ�ើជា�ប់ោះ�ន ត្តិ ខាុ នំងឹ (1) ពម្រាងឹងបោះគាលនបោះយ៉ា�យុសនិ�សុខ
តាម្បអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សប់ោះយុើងម្រាតូ្តិវ�នកាំរ�រពើកាំរ�ាុន�ាង កនុងកាំរបោះធ័ិើឱ្យយអ្ននិរាយុដ្ឋល់
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយរ�សប់ោះយុើង (2) បោះធ័ិើឱ្យយត្តិមាែ ភាពកនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សប់ោះយុើងមានភាពម្រា�បោះសើរបោះ�ើង 
កាំរចុះបោះ�ះ ះអ្ននក�ញ្ចូុុ ះ�ញ្ចូុ�ល ន�ងម្រា�ព�នធហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ យុុទធនាកាំរ (3) ពម្រាងឹង ន�ងពម្រាងើកកដំែណៈទម្រាម្បង់បោះជា�ើ�យុដែដ្ឋល

�ននាឱំ្យយមានចនួំនអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិជាកណំៈត្តិម់្រាតាកនុង�ន  ំ2020 ន�ង 2021 ន�ង (4) �និរ�ួរមួ្បសាម្ប�គើបោះករ ៍�បោះ�ះ ះរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កនុងនាម្បជា
អ្ននកដ្ឋកឹនាថំាន កជ់ាត្តិ�បោះលើកាំរពម្រាងើកស�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ ឳពុកមាដ យុរ�សខ់ាុ មំ្រាតូ្តិវ�ន�ដ្ឋ�បោះសធិស�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�កនុង Jim Crow South ជាកដែនែងដែដ្ឋលខាុ ំ
បោះកើត្តិ ន�ង�នម្បកកាំនរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះដ្ឋើម្បប ើដែសង័រកើើវតិ្តិដ្ឋម៏្រា�បោះសើរមួ្បយុ។ ពួកគាត្តិ�់នើរំញុទកឹច�ត្តិដិ្ឋលក់ាំរបោះគារពរ�សខ់ាុ សំម្រាមា� ់ន�ងកាំរបោះ�ដជាា ច�ត្តិិ
ចបំោះ�ះម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយពើអាយុុវ �យុបោះកះង រមួ្ប�ងំកាំរដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិពើ�នា�ទ់ទួលបោះ�ាៀវរ�សប់ោះយុើងបោះ� �� ស បោះអ្ននបោះើើបោះ�សខាងត្តិប�ង។ កាំរ
ម្រា�យុុទធម្រា��ងំបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រស�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ន�ងពម្រាងើកលទធភាពទទួល�នសនែកឹបោះ�ន ត្តិ�ជឺាក�ចកុាំររ�សខ់ាុ ផំ្ទាា ល។់ ខាុ នំងឹម្ប�នរាថ្មីយុ បោះហ្វ័ើយុខាុ នំងឹម្ប�នបោះធ័ិើ
ឱ្យយអ្ននកខកច�ត្តិបិោះ�ើយុ។ ស�ម្បបោះ�ះបោះ�ន ត្តិើ�ន Dr. Shirley N. Weber ឱ្យយបោះធ័ិើជារដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរ។ ច�លបោះម្បើល  
www.DrShirleyWeber.com បោះដ្ឋើម្បប ើដែសង័យុល�់ដែនថម្ប។
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ខាុ នំងឹបោះផិ្ទាត្តិបោះលើកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវរ�សក់ាំរយិ៉ាល�យុរដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរ បោះហ្វ័ើយុគាះ នរបោះ�ៀ�វារៈបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះទ។ កាំរើួល
សម្រាម្បួលដ្ឋលក់ាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើសអ្ននកដ្ឋកឹនា ំបោះដ្ឋើម្បប ើម្រា�យុុទធម្រា��ងំនងឹត្តិព្រៃម្បែបោះម្រា�ងសាងំ ន�ងម្បី��អា�រដែដ្ឋលមានត្តិព្រៃម្បែ
ខ័ស ់មានសាលាបោះរៀនដែដ្ឋលមាន�ុណៈភាពខ័ស ់ន�ងមានសុវត្តិថ�ភាព �កឧ់ម្រាក�ដ្ឋឋើនបោះ�កនុងពនធនាគារ ន�ងបោះធ័ិើឱ្យយ
ទើម្រាកងុរ�សប់ោះយុើងម្រាសសស់ាអ ត្តិម្បងិបោះទៀត្តិ�ជឺាអ័្នើដែដ្ឋលខាុ នំងឹបោះធ័ិើ។ កាំរបោះធ័ិើឱ្យយរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា កាំនដ់ែត្តិមានភាពលអម្រា�បោះសើរ
ចបំោះ�ះអាើើវកម្បះ ន�ងកាំរ�បោះងកើត្តិកាំរង្គារដែដ្ឋលមានម្រា�កដ់ែខខ័ស�់មឺានសារៈសខំានខ់ាែ ងំណាស ់បោះហ្វ័ើយុខាុ នំងឹើួយុ
បោះធ័ិើក�ចកុាំរបោះនះ។ ខាុ មំានភារក�ចបុោះធ័ិើឱ្យយម្រា�កដ្ឋថា�ញ្ចូូើស�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សប់ោះយុើងម្ប�នមានកហុំ្វ័ស បោះហ្វ័ើយុធានារាល់
សនែកឹបោះ�ន ត្តិម្រាតូ្តិវ�នរា��់នយ៉ាា ងម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។ កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិឱ្យយ Robert Bernosky �ជឺាកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះដ្ឋើម្បប ើសាដ រ
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�ើងវញិ។ ទសសនវជូិារ�សខ់ាុ �ំ៖ឺ បោះត្តិើរ�ឋ ���លម្ប�ន�ួរផ្តលិម់្បបោះធិ��យុដ្ឋលប់ោះយុើងកនុងកាំរមានទកឹ
ម្រា��ម់្រាគាន ់�កឧ់ម្រាក�ដ្ឋឋើនបោះ�កនុងពនធនាគារ មានសាលាបោះរៀនលអ សាងសង់ផ្តែ� វលអ ន�ងផ្តលិសុ់វត្តិថ�ភាពដ្ឋលប់ោះយុើង
បោះទឬ? អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយម្បនុសសច�លកាំនត់្តិដំែណៈងដែដ្ឋលនងឹបោះធ័ិើកាំរង្គារឱ្យយអ្ននក បោះ�យុគាះ នរបោះ�ៀ�វារៈបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ បោះយុើង
អាចបោះធ័ិើកាំរង្គារបោះនះរមួ្បគាន ។

Rob Bernosky | សាធារណៈរដ្ឋឋ

P.O. Box 2200, Hollister, CA 95024 | ទ� រសពា: (831) 801-5823 | អុ្នើដែម្បល: rob@votebernosky.com | www.votebernosky.com 
Facebook: @votebernoskySoS | Twitter: @votebernosky

Shirley N. Weber | ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

56 | បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើន

ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
រដិឋទេ្ទលខាធកិារ

 • កនុងនាម្បជាម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�មុ្បខរ�សរ់ដ្ឋឋ ម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិទ��ងំរដ្ឋឋ ន�ងផ្តលិល់ទធភាពដ្ឋលស់ាធារណៈៈើនឱ្យយទទួល�នព�ត្តិម៌ាន
សិើពើយុុទធនាកាំរ ន�ងព�ត្តិម៌ានហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រ�សម់្រាកមុ្បអ្ននក�ញ្ចូុុ ះ�ញ្ចូុ�ល។

 • ដែថ្មីរក�ឯកសារអាើើវកម្បះ �ញូ្ញាកភ់ាពម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវព្រៃនន�ម្ប�ត្តិសិញ្ញាញ  កណំៈត្តិ�់ញ្ចូញត្តិ�សារកាំរ ើ ន�ងអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមុាស�់ណុំៈលដែដ្ឋលមានកាំរធានាកាំរ�រ
ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនហ៍្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រ�សពួ់កបោះ�។

 • កាំរ�រម្រា�វត្តិិ�សាម្រាសរិ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា តាម្បរយុៈកាំរទ�ញ កាំរកាំរ�រ ន�ងកាំរដែចករដំែលករត្តិនសម្បបត្តិដ�ម្រា�វត្តិិ�សាម្រាសរិ�សរ់ដ្ឋឋ។

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាបភ់ាព
ម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បលរ់បសិ់
ការ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��បញ្ជូូូ� �ងិបង�់ា ងសិះ�ម្រ�ចំតិេពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ អាចំមា�លកខណ៍ៈ
ម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។
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ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
អ្ននក៍ម្រាត៌តួ៌ព័និតិ៌យ
 • កនុងនាម្បជាម្បន្ត្រីនិើសារបោះពើពនធម្រា�មុ្បខរ�សរ់ដ្ឋឋ �បោះម្រាម្បើកាំរជា�ណៈបោះនយុយករ ន�ងជាអ្ននកកត្តិម់្រាតា�ញ្ចូូើ�ណៈបោះនយុយសម្រាមា�ម់្ប�លន�ធិ�សាធារណៈៈ�ងំអ្នស់

រ�សរ់ដ្ឋឋ។
 • ម្រា��ម់្រា�ងម្រា�ព�នធម្រា�កប់ោះ�ៀវត្តិសរ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងច��ស់ិើពើអ្នចលនម្រាទពយដែដ្ឋលម្ប�ន�ន�់នជាកម្បះស�ទធ � ម្រាពម្ប�ងំបោះធ័ិើសវនកម្បះ ន�ងព�ន�ត្តិយបោះម្បើលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ

រ�សរ់ដ្ឋឋ។
 • ជាសមាើ�កម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លពនធ�របោះសះើរភាពរដ្ឋឋ ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លម្រា��ម់្រា�ង ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល ន�ង�ណៈៈកម្បះកាំរដ្ឋព្រៃទបោះទៀត្តិ។

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាប់
ភាពម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បល់
របសិក់ារ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��បញ្ជូូូ� �ងិបងម់្រ�កព់ោះ�យសិះ�ម្រ�ចំតិេពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ អាចំមា�
លកខណ៍ៈម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ួរដែត្តិជាទើកដែនែងដែដ្ឋលអ្ននករាលគ់ាន អាចដែសង័រកកាំរង្គារលអ ន�ងលបំោះ�ឋានដែដ្ឋលលះម្បអាច
ចណំាយុ�ន។ អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយរ�សរ់ដ្ឋឋ�នាា �រ់�សអ់្ននកនងឹបោះម្បើលកាំរខុសម្រាតូ្តិវបោះលើកាំរចណំាយុសខំាន់ៗ  បោះដ្ឋើម្បប ើ
បោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញានានាដ្ឋ�ចជា ភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ងកាំរបោះកើនបោះ�ើងត្តិព្រៃម្បែព្រៃនកាំររសប់ោះ�—បោះយុើងម្រាតូ្តិវកាំរអ្ននកដែដ្ឋល
មាន�ទព�បោះសាធិន ៍ន�ង�ុណៈត្តិព្រៃម្បែបោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើកាំរង្គារបោះនះ។ ខាុ �ំន��ជាអាើើពរ�សខ់ាុ ចំបំោះ�ះបោះសវាសាធារណៈៈ ដែដ្ឋល
បោះផ្ទាដ ត្តិបោះលើកាំរបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�កជ់ា�ព់នធរ�សប់ោះយុើងបោះធ័ិើកាំរឱ្យយបោះយុើង�ងំអ្នសគ់ាន ។ កនុងនាម្បជាម្រា�ធានម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ
សម្បភាព ខាុ �ំបោះម្រាម្បើកាំរជាអ្ននកឃាែ បំោះម្បើលម្រា�កជ់ាង $80 �នល់ានដុ្ឋលាែ រព្រៃនហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រដ្ឋឋ ខ�ត្តិខផំ្តដលក់ាំរ�នធ� រ�នថយុ
ពនធសម្រាមា�អ់្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលកពុំងចាំកបោះចញពើើងឺំរាត្តិត្តិ�ត្តិ ខណៈៈ�និឱ្យយសាើើវកម្បះទទួលខុសម្រាតូ្តិវ
បោះលើកាំរទ��ត្តិច់ដំែណៈកបោះសះើភាពរ�សពួ់កបោះ�។ ខាុ កំក៏ាំត្តិ�់នថយុកាំរចណំាយុខះូខូាយុ ន�ង�នចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប�នំ�ត្តិផ្តដួ ចបោះផ្តដើម្ប
បោះធ័ិើទបំោះនើ�កម្បះពនធបោះលើអ្នចលនម្រាទពយ បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា រដ្ឋឋម្រា��ម់្រា�ងពនធបោះលើអ្នចលនម្រាទពយកាំនដ់ែត្តិមានម្រា�ស�ទធភាព ន�ង
បោះ�យុបោះសះើភាពគាន ។ បោះ�ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លព្រៃនអ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ San Francisco ខាុ �ំនដ្ឋកឹនាកំ�ចមុ្រា�ងឹដែម្រា�ង

បោះដ្ឋើម្បប ើដ្ឋកបោះចញម្ប�លន�ធិ�បោះសាធិនន�វត្តិនិរ៍�សម់្រាកងុពើបោះម្រា�ងឥនធនៈហ័្វ័� សុើល �នម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិថ្មីវកិាំ $11 �នល់ានដុ្ឋលាែ រ ន�ង �ន
ម្រា�យុុទធម្រា��ងំបោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើនម្រា�កឈ់នួលអ្ន�ប�រមា។ យុុទធនាកាំររ�សប់ោះយុើងម្រាតូ្តិវ�នគាមំ្រាទបោះ�យុអ្ននកដ្ឋកឹនា ំន�ងអ្ននកបោះធ័ិើកាំរបោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ចាំ�ព់ើអ្ននកម្រា��ម់្រា�ងរដ្ឋឋ Betty Yee ន�ង�ណៈ�កសម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រហ្វ័� ត្តិដ្ឋល�់�លានុ��ឋ យុ�កាំ ម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន អ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គ���យុ ន�ង 
Planned Parenthood ដែដ្ឋល�នបោះម្រាគាងទុក។ បោះ�បោះពលជា�ប់ោះ�ន ត្តិ ខាុ នំងឹសថ�ត្តិកនុងចបំោះណាម្បមាដ យុដែដ្ឋលបោះធ័ិើកាំរដ្ឋ�ំ�ងបោះ�រ�សរ់ដ្ឋឋ កនុងកាំរ�បោះម្រាម្បើជា 
CFO ដែដ្ឋលជា�ទព�បោះសាធិនស៍ខំាន ់ខណៈៈដែដ្ឋលរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រា�ឈម្បមុ្បខនងឹកងះ័កាំរដែថ្មី�កុំមារកនុងចបំោះណាម្បឪពុកមាដ យុដែដ្ឋលមានកាំរង្គារបោះធ័ិើ។ 
កនុងនាម្បជាអ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ខាុ នំងឹធានាឱ្យយ�នថាម្រា�កជ់ា�ព់នធរ�សប់ោះយុើងបោះ�ះម្រាសាយុវ�ិត្តិិ�បោះលើភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង កាំរ�រ�រសិាថ នរ�សប់ោះយុើង ន�ង
ផ្តលិស់�ទធ �ទទួល�នកាំរដែថ្មី�សុំខភាព ន�ងបោះសរ ើភាព�និព�ើ។ ច� របោះយុើងកសាងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ឱ្យយកាំែ យុជាកដែនែងដែដ្ឋលម្បនុសសម្រា��គ់ាន រ ើកចបោះម្រាម្បើន។ 
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អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយរដ្ឋឋ�ួរដែត្តិជាអ្ននកឃាែ បំោះម្បើលឯករាើយរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�កដ្ឋថាម្រា�ករ់�សប់ោះយុើង
�មឺ្រាតូ្តិវ�នចណំាយុបោះ�យុម្រា�ងុម្រា�យុ�ត្តិន។ �ាុ ដែនិម្បងិបោះហ្វ័ើយុម្បងិបោះទៀត្តិ អ្ននកផ្តដលព់�ត្តិម៌ានខាងកនុង Sacramento 
�នបោះធ័ិើឱ្យយបោះយុើងទទួល�រាើ�យុ។ បោះយុើងខះូខូាយុម្រា�ករ់ា��់នល់ានជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ ឧ�ហ្វ័រណ៍ៈ បោះ�បោះពល
ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះកើត្តិមានើងឺំរាត្តិត្តិ�ត្តិ រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �នម្រា��លអ់្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើនស៍ម្រាមា�អ់្ននកគាះ នកាំរង្គារបោះធ័ិើដែកែង�នែំ
ជាង $20 �នល់ាន។ ចនួំនទកឹម្រា�កប់ោះនាះអាច�ង់រាលព់នធបោះម្រា�ងសាងំរដ្ឋឋរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �នរយុៈបោះពល
ជាងពើរ�ន  ំឬសម្រាមា�ម់្រា�កដ់ែខម្រា�ូថ្មីះើចនួំន 236,000 នាក!់ ខាុ កំពុំងឈរបោះ�ះ ះជាអ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ បោះដ្ឋើម្បប ើត្តិសុ�ឱ្យយ
អ្ននក�ង់ពនធ។ ខាុ មំានដែផ្តនកាំរជាកល់ាកមួ់្បយុបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិត់្តិមាែ ភាព ន�ង�ម្ប�រឱ្យយមាន�ណៈបោះនយុយភាពសម្រាមា�់
រាលក់ាំរចណំាយុរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង។ ខាុ មំ្រាតូ្តិវ�នគាមំ្រាទបោះ�យុកាំដែសត្តិជាងដ្ឋ�ប់ោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រមួ្ប�ងំ
កាំដែសត្តិ Los Angeles Times ដែដ្ឋល�នបោះៅខាុ ថំាជា "ើបោះម្រាម្បើសដ្ឋល៏អ�ផុំ្តត្តិសម្រាមា�មុ់្បខត្តិដំែណៈងបោះនះ" បោះម្រា�ះខាុ ំ
ជា "អ្ននក��ត្តិ���នលអ�ត្តិលអនដ់ែដ្ឋលមាន�ទព�បោះសាធិនក៍នុងកាំរវភិា�ម្រា�ព�នធហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុធិំៗ  បោះហ្វ័ើយុបោះ�យុសារដែត្តិអ្ននកម្រាតួ្តិត្តិ
ព�ន�ត្តិយ�ួរដែត្តិឯករាើយពើ�កសកាំនអ់្នណំាចតាម្បដែដ្ឋលអាចបោះធ័ិើបោះ��ន”។ ខាុ មំ្ប �នដែម្បនជាអ្ននកនបោះយ៉ា�យុអាើើពបោះទ �ាុ ដែនិ

�នចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បអាើើវកម្បះ ដែណៈនាអំ្ននក�បោះងកើត្តិបោះគាលនបោះយ៉ា�យុ ន�ង�បោះម្រាងៀនបោះ�សាកលវទិ�ល�យុ Stanford។ ខាុ �ំន�បោះម្រាម្បើម្រា�ធានពើភា�ើ�ងំពើរ 
បោះ�យុ�ន�បោះម្រាម្បើកាំរង្គារសនសសំពំ្រៃចសនិ�សុខសងគម្ប ន�ងបោះធ័ិើឱ្យយកាំរដែថ្មី�សុំខភាពកាំនដ់ែត្តិមានត្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយ។ ខាុ �ំនធិដំ្ឋងឹកដើបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ភា�
ខាងត្តិប�ងកនុងនាម្បជាក�នម្រា�សុរ�សើ់នអ្នបោះនិារម្រា�បោះវសន ៍�នច�លបោះរៀនបោះ�វទិ�ល�យុរដ្ឋឋកនុងត្តិ�ំនរ់�សខ់ាុ  ំបោះហ្វ័ើយុ�ន�និទទួល�នសញ្ញាញ ��ម្រាត្តិ�ួន
ពើសាកលវទិ�ល�យុ Harvard រមួ្ប�ងំ Ph.D រ�សខ់ាុ ផំ្តងដែដ្ឋរ �រយិ៉ា ក�នៗ ន�ងខាុ ឥំ�� វរសប់ោះ�ត្តិ�ំនឈ់�ងសមុ្បម្រាទ។ Sacramento ម្ប�នអាច�និ
ខះូខូាយុម្រា�កដ់ែដ្ឋលរក�នបោះ�យុល�ំករ�សប់ោះយុើងជាបោះម្រាចើនដែ��បោះនះ�នបោះទ។ បោះយុើងម្រាតូ្តិវកាំរចណំាយុឱ្យយ�ែ ត្តិជាងបោះនះ។ ខាុ នំងឹបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�កដ្ឋថាបោះយុើង
បោះធ័ិើ�ន។ 
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ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
ទេ្ទហ័រញ្ញញកិ៍

 • កនុងនាម្បជាធិនាគាររកិរ�សរ់ដ្ឋឋ ម្រា��ម់្រា�ងកាំរវនិ�បោះយ៉ា�រ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងម្រា��ម់្រា�ងកាំរលក�់ណៈណកម្បុើរដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល��ម្រាត្តិ។
 • �បោះម្រាម្បើកាំរកនុង�ណៈៈកម្បះកាំរជាបោះម្រាចើន ដែដ្ឋលភា�បោះម្រាចើន�កទ់ងនងឹកាំរបោះធ័ិើទើផ្ត�រម្ប�ល��ម្រាត្តិ�ណុំៈល។
 • �ង់ម្ប�លន�ធិ�រ�សរ់ដ្ឋឋបោះ�បោះពលចណំាយុបោះ�យុអ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ន�ងភាន កង់្គាររដ្ឋឋដ្ឋព្រៃទ។

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាបភ់ាព
ម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បលរ់បសិ់
ការ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��សិះ�ម្រ�ចំតិេបញ្ជូូូ� �ងិបងន់ៃ�ំពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ ពោះ�ដែតអាចំមា�លកខណ៍ៈ
ម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

បោះត្តិើអ្ននកស��យុច�ត្តិជិាមួ្បយុនងឹបោះម្រា�ងសំាងត្តិព្រៃម្បែ $7 អ្នត្តិ�ផ្តរណាជាកណំៈត្តិម់្រាតា កាំរយុកពនធបោះម្រាចើនបោះលើសលុ� ន�ង
�ុណៈភាពើើវតិ្តិកាំនដ់ែត្តិយ៉ាា �យុ់ុនឺដែម្បនបោះទ? វ�ិត្តិិ �ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ជឺាផ្តលវ�ិកបោះ�យុសារកាំរម្រា��ម់្រា�ង
ខុសយ៉ាា ងធិៃនធ់ិៃរ ន�ងកាំរដ្ឋកឹនំាម្ប�នលអរ�សអ់្ននកនបោះយ៉ា�យុដែដ្ឋលម្ប�នមានកាំរម្រា�ងុម្រា�យុ�ត្តិន។ ពួកបោះ�ម្ប�នខ័លអ់្នពំើ
ចណំាត្តិថ់ាន កឥ់ណៈ�នដ្ឋអ៏ាម្រាកករ់�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ណុំៈលបោះសាធិនន�វត្តិនិដ៍ែដ្ឋលម្ប�នមានកាំរផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�
បោះលើសពើ $1 លានលាន កាំរទ��ត្តិក់ាំរម្រា�កខ័់ស ់ន�ង "ចនួំនបោះលើស" ថ្មីវកិាំដែកែងកាំែ យុបោះនាះបោះទ។ ផ្តាុយុបោះ�វញិ 
ពួកបោះ�កណំៈត្តិត់្តិព្រៃម្បែពនធបោះម្រាចើនបោះលើសលុ� ព្រៃថ្មីែបោះសវាហួ្វ័សបោះហ្វ័តុ្តិ ន�ងអ្នត្តិ�ផ្តរណាដែដ្ឋលើរំញុបោះ�យុរ�ឋ ���ល។ ម្រាគា�់
ម្រាគានប់ោះហ្វ័ើយុដែម្បនបោះទ? ខាុ បំោះ�ះ ះ Jack Guerrero បោះហ្វ័ើយុខាុ អំាចើួយុបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រ�សរ់ដ្ឋឋ�ន។ 
ខាុ �ំជឺាក�នម្រា�សុរ�សឪ់ពុកមិាយុអ្នបោះនិាម្រា�បោះវសនក៍ាំត្តិ�ល�កមុ្ប�កសុ�កដែដ្ឋលខ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ងបោះធ័ិើកាំរ បោះហ្វ័ើយុដែដ្ឋល�ន
�ណុិៈះ�ុណៈត្តិព្រៃម្បែម្រា�ួសារដ្ឋរ៏ងឹមំា ន�ងមានកាំរ�នាា �ខែួ នបោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះម្រាម្បើអ្ននកដ្ឋព្រៃទបោះ�យុបោះសាះ ះម្រាត្តិង់។ ដ្ឋ�ចឪពុកខាុ អំាយុុ 
83 �នំ ន�យ៉ាយុ៖ “¡Ya basta! Necesitamos un gobierno honesto, justo, y transparente.” ខាុ ំ
នំាម្បកន� វកណំៈត្តិម់្រាតាបោះជា�ើ�យុមួ្បយុកនុងនាម្បអ្ន���លម្រាកងុ, សមាើ�កម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�, �ណៈបោះនយុយករសាធារណៈៈដែដ្ឋល

មានវញិ្ញាញ �ន�ម្រាត្តិ, ន�សស �ត្តិ�ញ្ចូ�ុក់ាំរស�ក�ដែផ្តនកបោះសដ្ឋឋក�ចពុើ Stanford, MBA ពើសាកលវទិ�ល�យុ Harvard, អ្ននកើនំាញដែផ្តនករត្តិនាគារ ន�ង
ជាទើម្រា�កឹ�ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន Fortune 500។ កនុងអាើើពដ្ឋ�ំ�ងរ�សខ់ាុ  ំខាុ �ំនបោះធ័ិើសវនកម្បះទើភាន កង់្គារសហ្វ័ព�នធ ន�ងសាលាម្រាកងុ កនុងនាម្បជាអ្ននកើនំាញដែផ្តនក
�ណៈបោះនយុយរ�សរ់�ឋ ���ល បោះដ្ឋើម្បប ើដែសង័រកកាំរម្រា��ម់្រា�ងម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវឱ្យយ�នយ៉ាា ង��រ់ហ្វ័�ស ន�ងម្រា�ក�បោះ�យុម្រា�ស�ទធភាព! កនុងនាម្បជាអ្ន���លម្រាកងុ 
ម្រាសកុកបំោះណៈើ ត្តិរ�សខ់ាុ  ំ(បោះខានធិើ �� ស បោះអ្ននបោះើើបោះ�ស) ខាុ �ំនបោះធ័ិើឱ្យយមានតុ្តិលយភាពព្រៃនថ្មីវកិាំ កាំត្តិ�់នថយុពនធ បោះធ័ិើឱ្យយសាលាបោះរៀនរដ្ឋឋមាន�ណៈបោះនយុយ
ភាព ន�ង�នបោះធ័ិើកាំរជាមួ្បយុអ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើ�ងី្គាញពើកាំរចណំាយុខះូខូាយុ ន�ងខុសច��ន់� វទកឹម្រា�ករ់ា�ល់ានដុ្ឋលាែ រ។ ខាុ មំាន
បោះមាទនភាពចបំោះ�ះកណំៈត្តិម់្រាតាបោះលើសម្ប�ទធផ្តលបោះនះកនុងនាម្បជាម្បន្ត្រីនិើជា�ប់ោះ�ន ត្តិពើ�ណៈ�កសសាធារណៈរដ្ឋឋដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិប់ោះ�កនុងត្តិ�ំនដ់ែដ្ឋលមានអ្ននកន�យ៉ាយុ
ភាសាបោះអ្នស�ាញ 98% ន�ងជាម្បនុសសម្បកពើ�ណៈ�កសម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយដ្ឋប៏ោះលើសល�។់ ើួយុខាុ នំំាយុកវនិ�យុដ្ឋ�ចគាន បោះនះបោះ�កាំន ់Sacramento 
ពើបោះម្រា�ះអ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រនើញ៉ាា ដែដ្ឋលខ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ងបោះធ័ិើកាំរ ម្ប�នអាចទទួលយុកបោះគាលនបោះយ៉ា�យុ�រាើ�យុបោះនះ�ួន�នំ ត្តិបោះ�បោះទៀត្តិបោះទ។
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ខាុ កំពុំងដែត្តិឈរបោះ�ះ ះសម្រាមា�ក់ាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ើងវញិជាបោះហ្វ័រញ្ចូញ�ករដ្ឋឋ បោះ�យុសារដែត្តិភាពរងឹមាពំ្រៃនបោះសដ្ឋឋក�ចរុ�ស់
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានអ្ននកបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាជាកដ់ែសងិដែដ្ឋលមានកណំៈត្តិម់្រាតាតាម្ប�នកាំរសបោះម្រាម្បច�ន
សាន ព្រៃដ្ឋនានា។ ខាុ នំងឹ�និម្រា�យុុទធម្រា��ងំសម្រាមា�ម់្រា�ជាពលរដ្ឋឋទ��ងំរដ្ឋឋដ្ឋអ៏្នសុារយរ�សប់ោះយុើង បោះ�យុវនិ�បោះយ៉ា�
បោះលើលបំោះ�ឋាន សាលាបោះរៀន ម្បនាើរបោះពទយ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ អ្ននកើួយុសបោះន្ត្រីង្គាគ ះ�ឋម្ប ក�ចកុាំរ�រ�រសិាថ ន 
ថាម្បពលព្រៃ�ត្តិង ន�ងម្បបោះធិ�យុ�យុដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន។ កនុងអាណៈត្តិិ�ទើមួ្បយុរ�សខ់ាុ  ំបោះយុើងបោះរៀ�ចហំ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ��ណៈណកម្បុើរដ្ឋឋ
បោះ�ើងវញិ បោះដ្ឋើម្បប ើសនសសំពំ្រៃចដ្ឋលអ់្ននក�ង់ពនធ�នបោះម្រាចើនជាង $5 �នល់ានកនុងរយុៈបោះពល 20 �ន �ំនាា �។់ នើត្តិ��ុ�គល
ពើ�ណៈ�កស�ងំពើរ�នបោះលើកសរបោះសើរដ្ឋលក់ាំរបោះម្បើលបោះម្រា�ម្រាើះរ�សប់ោះយុើងចបំោះ�ះម្ប�លន�ធិ� ក� វ ើដ្ឋ-19 ដែដ្ឋល�នកាំរ
�រម្រា�ករ់ា�ស់��លានដុ្ឋលាែ រពើកាំរដែកែង�នែ ំន�ងកាំរ��ំនដែដ្ឋលអាចនងឹបោះកើត្តិមាន។ កាំលពើ�ន មុំ្បន បោះយុើង�ន
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរម្រា�ក ់$3.2 លានលាន កនុងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរធិនាគារ ន�ង�នម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយថ្មីវកិាំដែដ្ឋលបោះលើសជាកណំៈត្តិម់្រាតា
ចនួំន $85 �នល់ាន ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើកនុងកាំរ�បោះងកើត្តិកាំរង្គារថ្មីះើៗ បោះ�យុផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋល�់បោះម្រាមាងព្រៃចន�បោះងកើត្តិថ្មីះើ។ 
បោះយុើង�នអ្ននុម្ប�ត្តិម្រា�បោះ�ទលបំោះ�ឋានដែដ្ឋលលះម្បអាចចណំាយុ�នកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើនជាងម្ប�នធាែ �ម់ាន បោះ�កនុងម្រា�វត្តិិ�

សាម្រាសរិដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង ន�ង�ន�បោះងកើនកម្បះវធិិើអ្ននកទ�ញផ្តាះបោះលើកដ្ឋ�ំ�ងរ�សប់ោះយុើងសម្រាមា��់ណាដ ម្រាកមុ្បម្រា�ួសារ ន�ងអ្នត្តិើត្តិយុុទធើន។ បោះយុើង�នើួយុពលរដ្ឋឋ
ដែដ្ឋលរសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា កាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើនសនសសំពំ្រៃចសម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើម្ប�វទិ�ល�យុ/កម្បះវធិិើបោះរៀនើនំាញ ន�ងកាំរច�លន�វត្តិនិ។៍ �ន បំោះនះ បោះយុើងនងឹបោះ�ើក
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ CalKIDS បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុកុមាររ�សប់ោះយុើងឱ្យយរ ើកចបោះម្រាម្បើនបោះ�យុ�បោះងកើនលទធភាពច�លថាន កឧ់ត្តិដម្បស�ក�។ ខាុ បំោះធ័ិើកាំរជា�ណៈបោះនយុយកររដ្ឋឋមានវញិ៉ា
�ន��ម្រាត្តិចាំ�ត់ាងំពើ�ន  ំ1992 ន�ងកាំន�់រញិ្ញាញ ��ម្រាត្តិ B.S. បោះលើមុ្បខវជូិា�ណៈបោះនយុយ, M.S. បោះលើមុ្បខវជូិាពនធ�រ ន�ង MBA បោះលើមុ្បខវជូិាហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ។ ខាុ ំ
មានចបំោះណៈះដ្ឋងឹ ន�ង�ទព�បោះសាធិនដ៍ែផ្តនកហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថារដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ��និជាបោះរាងចម្រាកថាម្បពលខាងបោះសដ្ឋឋក�ចដុ្ឋដែដ្ឋល ខណៈៈដែដ្ឋល�និ
បោះ�័ះបោះ�រកអ្ននា�ត្តិដែដ្ឋលអាចម្រាទម្រាទង់�ន ន�ងកាំនដ់ែត្តិអាចព្រៃលលកចណំាយុ�ន�ដែនថម្បបោះទៀត្តិសម្រាមា�អ់្ននករសប់ោះ��ងំអ្នសទ់��ងំរដ្ឋឋ។ ខាុ នំងឹ�និកាំរ
�ររពនធជាម្រា�កដុ់្ឋលាែ រ�សប់ោះយុើង វនិ�បោះយ៉ា�បោះ�យុ�ែ ត្តិព្រៃវ ន�ងបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�កដ្ឋថារ�ឋ ���លបោះធ័ិើកាំរបោះ�យុ�ណៈបោះនយុយភាព ន�ងត្តិមាែ ភាព។ ខាុ នំងឹមាន
ក�ត្តិិ �យុសកនុងកាំរទទួល�នកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទរ�សអ់្ននក។ ស�ម្បអ្នរ�ុណៈ។
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ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
អ្នគ្គុទុេ្ទមធាវ ី

 • កនុងនាម្បជាម្រា�ធានម្បន្ត្រីនិើច��រ់�សរ់ដ្ឋឋ ធានាថាច��រ់ដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិ ិន�ងបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិសកម្បះភាពដែកែង�នែ ំឬខុសច��។់
 • ម្រា�ធានម្រាកសួងយុុត្តិិ�ធិម្ប ៌ដែដ្ឋលផ្តលិប់ោះសវាផ្តែ� វច��រ់�សរ់�ឋ ���លរដ្ឋឋ ន�ងត្តិណំាងឱ្យយរដ្ឋឋកនុងសណំុំៈបោះរឿងរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ  ន�ងម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ ។
 • បោះម្បើលខុសម្រាតូ្តិវទើភាន កង់្គារអ្ននុវត្តិចិ�� ់រមួ្បមានដ្ឋ�ចជាបោះម្បធាវ ើ ន�ងន�រ�លម្បណៈឌ លបោះខានធិើ។

ល�ំ�ប់ោះលខបោះរៀងព្រៃនបោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈ�មឺ្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុកាំរចាំ�ប់ោះ�ះ ះព្រៃចដ្ឋនយ។ បោះសចកដើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈបោះ�បោះលើទពំ�របោះនះម្រាតូ្តិវ�នផ្តដលប់ោះ�យុបោះ�កខើន ន�ងម្ប�ន�នម់្រាតូ្តិវ�នព�ន�ត្តិយសម្រាមា�់
ភាពម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវបោះ�យុទើភាន កង់្គារផ្តែ� វកាំរណាមួ្បយុបោះ�បោះ�ើយុបោះទ។ ទសសនៈ ន�ងម្បត្តិ�បោះយ៉ា�លដ់ែដ្ឋលបោះ�កខើន�ងី្គាញ�ជឺាម្បត្តិ�បោះយ៉ា�លផ់្ទាា លខ់ែួ ន បោះហ្វ័ើយុម្ប�នត្តិណំាងជាចាំ�ំចឱ់្យយទសសនៈន�ងម្បត្តិ�បោះយ៉ា�ល់
រ�សក់ាំរយិ៉ាល�យុរដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរបោះ�ើយុ។ បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈនើមួ្បយុៗម្រាតូ្តិវ�នសះ�ម្រា�ច�ត្តិ�ិញ្ចូូ�ន ន�ង�ង់ព្រៃថ្មីែបោះ�យុបោះ�កខើន។ បោះ�កខើនដែដ្ឋលម្ប�ន�ន�កប់ោះសនើបោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈ បោះ�ដែត្តិអាចមាន
លកខណៈៈម្រា��ម់្រាគានប់ោះដ្ឋើម្បប ើ�ងី្គាញខែួនបោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ។

កនុងនាម្បជាជាអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ ន�ងជាម្រា�ធានម្បន្ត្រីនិើអ្ននុវត្តិចិ��រ់�សអ់្ននក ខាុ តំ្តិសុ� បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រស�ទធ � បោះសរ ើភាព ន�ងសុវត្តិថ�ភាព
រ�សព់លរដ្ឋឋព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ងំអ្នស។់ បោះ�បោះពលដែដ្ឋលតុ្តិលាកាំរជានខ័់ស�់នដ្ឋកហ្វ័� ត្តិស�ទធ �បោះម្រាើើសបោះរ ើស
រ�សម់្រាសិើ កាំរយិ៉ាល�យុរ�សខ់ាុ កំពុំងដ្ឋកឹនាមំ្រា�បោះទសកនុងកាំរកាំរ�រស�ទធ �រលំ�ត្តិក�ន។ ម្រាកមុ្បដែដ្ឋលគាមំ្រាទើបោះម្រាម្បើសដ្ឋ�ចជា 
Planned Parenthood ជាបោះដ្ឋើម្បន�យ៉ាយុថា កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិឱ្យយខាុ បំោះ�ើងវញិ�ជឺាើ�ំនដ្ឋស៏ខំាន�់ផុំ្តត្តិមួ្បយុដែដ្ឋល
ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា អាចអ្ននុវត្តិ�ិន បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រដ្ឋលប់ោះសរ ើភាពកនុងកាំរ�និព�ើ។ បោះម្រាកាំម្បកាំរដ្ឋកឹនា ំ
រ�សខ់ាុ  ំកាំរយិ៉ាល�យុរ�សខ់ាុ �ំនកាំរ�រច��សុ់វត្តិថ�ភាពកាំបំោះ�ែើងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្ប�នឱ្យយមានកាំរធាែ កចុ់ះ�ន
បោះ�យុបោះជា�ើ�យុ។ បោះយុើង�នដ្ឋកយុកកាំបំោះ�ែើងខុសច��រ់ា��់នប់ោះដ្ឋើម្បបោះចញពើផ្តែ� វថ្មីនលរ់�សប់ោះយុើង ន�ងបោះចញពើព្រៃដ្ឋ
ើនបោះលះើស ន�ងអ្ននកបោះម្រា�ើអ្នបំោះពើហ្វ័�ង�កនុងលបំោះ�ឋាន។ �ងំសាថ ��នអាជាា ធិរអ្ននុវត្តិចិ�� ់ន�ងអ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ�សម្រាមា�ស់�ទធ �
ើនរងបោះម្រាគាះ �នបោះកាំត្តិសរបោះសើរចបំោះ�ះសកម្បះភាពព្រៃនកាំរយិ៉ាល�យុរ�សខ់ាុ កំនុ ងកាំរកាំរ�រសុវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈ 
ន�ងឱ្យយើនបោះលះើសច��ទ់ទួលខុសម្រាតូ្តិវ។ ខាុ �ំនបោះ�ើកដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរម្រាកមុ្បបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិព�បោះសសថ្មីះើ បោះដ្ឋើម្បប ើចាំ�ខ់ែួ នអ្ននក
ើួញដ្ឋ� រផ្តែ� វបោះ�ទ បោះហ្វ័ើយុខាុ កំពុំង�ម្រាង្គា�ម្រាកមុ្បឧម្រាក�ដ្ឋឋើនតាម្បដ្ឋងផ្តែ� វ។ ខាុ �ំនធានាកាំរកាំត្តិប់ោះ�ស�ទឧម្រាក�ដ្ឋឋបោះ�កនុង

កាំរ�ន្ត្រីង្គាក �អ្នបំោះពើបោះចាំរកម្បះបោះលើទនំ�ញលករ់ាយុដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះរៀ�ចបំោះ�ើងដ្ឋធ៏ិ�ំផុំ្តត្តិ កនុងម្រា�វត្តិិ�សាម្រាសដរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះហ្វ័ើយុខាុ �ំនគាមំ្រាទដ្ឋលក់ាំរ�បោះងកើន
ថ្មីវកិាំព្រៃនកម្បះវធិិើ�ា�ល�សសហ្វ័�ម្បន ៍កាំរកាំត្តិប់ោះ�សឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះហ្វ័�ង� ន�ងយុុទធសាម្រាសទិ�ស់ាក ត្តិឧ់ម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះនានាដ្ឋ�ចជាកាំរព��លកាំរបោះញៀនថាន  ំន�ងកាំរ
ព��លសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ។ិ តាម្បកាំរដែណៈនារំ�សខ់ាុ  ំកាំរយិ៉ាល�យុរ�សខ់ាុ �ំនចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បក�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ងបោះដ្ឋើម្បប ើ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិឱ្យយអ្ននក�ពុំល ន�ងម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន
ឱ្យសថ្មីធិំៗ ទទួលខុសម្រាតូ្តិវចបំោះ�ះកាំរ��ំនច��រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ ខាុ មំានបោះមាទនភាពកនុងកាំរទទួល�នកាំរគាមំ្រាទពើ Planned Parenthood ន�ង
��លានុ��ឋ យុ�កាំ ម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន អ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គ���យុ ថាន កដ់្ឋកឹនាពំ្រៃនអាជាា ធិរអ្ននុវត្តិចិ�� ់ន�ងអ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ��កទ់ងនងឹសុវត្តិថ�ភាពកាំបំោះ�ែើងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា ។ ឪពុកមិាយុរ�សខ់ាុ �ំន�សប់ោះត្តិឿនខាុ ថំា កាំរើួយុអ្ននកដ្ឋព្រៃទ�ជឺាអ្នបំោះពើលអដ្ឋខ័៏ង់ខ័ស�់ផុំ្តត្តិរ�សប់ោះយុើង។ កនុងនាម្បជាអ្ន�គបោះម្បធាវ ើរ�សអ់្ននក ខាុ មំាន
ឯកស�ទធ �កនុ ងកាំរ�បោះម្រាម្បើឱ្យយរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះហ្វ័ើយុនងឹមានក�ត្តិិ�យុស�ផុំ្តត្តិកនុងកាំរទទួល�នសបំោះ�ងបោះ�ន ត្តិពើអ្ននក។ www.robbonta.com
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បោះត្តិើអ្ននកមានអារម្បះណ៍ៈថាមានសនិ�សុខ ន�ងសុវត្តិថ�ភាពកនុងបោះពល�ចុុ �បននជាងកាំលពើ 2, 4, 6 ឬ 8 �ន មុំ្បនដែដ្ឋរ
បោះទ? ខាុ កំពុំងឈរបោះ�ះ ះជាអ្ន�គបោះម្បធាវ ើរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះម្រា�ះខាុ បំោះើឿថា ចបោះម្បែើយុសម្រាមា�ព់លរដ្ឋឋព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា �ងំអ្នស ់� ឺ“�ដ្ឋ�បោះសធិ។” មានដែត្តិថាន កដ់្ឋកឹនាថំ្មីះើបោះទដែដ្ឋលបោះយុើងអាចសងឹមឹ្បថានងឹបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាល�ំក
�ផុំ្តត្តិបោះ�រដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង៖ ឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះដែដ្ឋលកពុំងបោះកើនបោះ�ើងដែដ្ឋល�រំាម្បកដំែហ្វ័ងដ្ឋលម់្រា�ួសារន�ងសហ្វ័�ម្បនរ៍�ស់
បោះយុើង ភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបងដែដ្ឋលម្ប�នមានកាំរម្រា��ម់្រា�ង ន�ងកាំររ ើករាល�លព្រៃនសារធាតុ្តិបោះហ័្វ័នតានើល ន�ង
បោះម្រា�ឿងបោះញៀនដែដ្ឋល�កយ់ុកើើវតិ្តិពលរដ្ឋឋព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើនជាបោះរៀងរាលព់្រៃថ្មីៃ។ ម្រា�វត្តិិ� �ទព�បោះសាធិន ៍
ឯករាើយភាព ន�ងបោះគាលនបោះយ៉ា�យុសុទ�ដ្ឋឋ�ន�យុម្បរ�សខ់ាុ នំងឹផ្តលិន់� វភាពជាអ្ននកដ្ឋកឹនាថំ្មីះើបោះនាះ ន�ងសាដ រសុវត្តិថ�ភាព
បោះ�ើងវញិជាស�ទធ �ជាម្ប�ល�ឋ នរ�សព់លរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រា��រ់��។ �នាា �ព់ើ�ន�ញ្ចូ�ុក់ាំរស�ក�ពើសាលាច�� ់
Stanford ន�ងជាបោះសះៀនសម្រាមា�ប់ោះ�ម្រាកម្បសហ្វ័ព�នធ ខាុ �ំនចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បអាើើពរ�សខ់ាុ ជំារដ្ឋឋអាជាា សហ្វ័ព�នធ - ផ្តលិ់
យុុត្តិិ�ធិម្បដ៌្ឋលឧ់ម្រាក�ដ្ឋឋើន ដ្ឋ�ចជាម្បន្ត្រីនិើរ�ឋ ���លពុករលួយុ អ្ននកើួញដ្ឋ� របោះម្រា�ឿងបោះញៀន សមាើ�កម្រាកមុ្បហ្វ័ងឹ� ន�ងអ្ននក
�ពុំល�រសិាថ ន។ បោះម្រាកាំយុម្បកខាុ �ំនបោះធ័ិើជាើនួំយុកាំរអ្ន�គបោះម្បធាវ ើរ�សម់្រាកសួងយុុត្តិិ�ធិម្បស៌ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ �នដែត្តិងតាងំ

បោះ�យុម្រា�ធានាធិ��ត្តិើ ន�ង�ញូ្ញាកជ់ាឯកចេ�នាបោះ�យុម្រាពឹទធសភាសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។ បោះ�យុបោះម្បើលកាំរខុសម្រាតូ្តិវដែផ្តនកពនធ�រ ខាុ �ំនដ្ឋកឹនាមំ្រាកមុ្បបោះម្បធាវ ើជាង 
350 នាក ់បោះហ្វ័ើយុ�ននាយំុកសណំុំៈបោះរឿងបោះ�យុបោះជា�ើ�យុទ��ងំម្រា�បោះទស។ បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខាុ �ំន�និម្រា��ងំនងឹអ្នបំោះពើពុករលួយុកនុងនាម្បជា
ម្រា�ធាន�ណៈៈកម្បះកាំរសើលធិម្បទ៌ើម្រាកងុ �� ស បោះអ្ននបោះើើបោះ�ស។ បោះ�កនុងវសិ�យុឯកើន ខាុ ទំទួល�នបោះករ ៍�បោះ�ះ ះជាបោះម្បធាវ ើដែផ្តនកយុុត្តិិ�ធិម្បម៌្រាពហ្វ័ះទណៈឌ �នមុ្បខ
បោះ�រ�សម់្រា�បោះទសបោះនះ បោះ�យុកាំរ�រស�ទធ �រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរ�ស�ុ់�គលម្រា��ងំនងឹម្រា�ត្តិ�កម្បះហួ្វ័សបោះហ្វ័តុ្តិរ�សរ់�ឋ ���ល។ ខាុ មំានកាំរដ្ឋងឹ�ុណៈចបំោះ�ះកាំរគាមំ្រាទ
ពើសម្ប័�នធបោះទភ័ា�ើព្រៃនថាន កដ់្ឋកឹនាដំែផ្តនកសុវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈរមួ្ប�ងំសមាើ�ក�ណៈ�កយម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយដ្ឋ�ចជា អ្នត្តិើត្តិបោះម្បធាវ ើម្បណៈឌ ល �� ស បោះអ្ននបោះើើបោះ�ស 
បោះលាក Jackie Lacey ន�ង�ុ�គលឯករាើយដ្ឋ�ចជា បោះម្បធាវ ើម្បណៈឌ លបោះខានធិើ Sacramento �អឺ្ននកនាង Anne Marie Schubert ជាបោះដ្ឋើម្ប។ ខាុ មំាន
ក�ត្តិិ �យុសណាសក់នុងកាំរទទួល�នកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទពើបោះលាកអ្ននក។ ស�ម្ប�កទ់ងម្បកខាុ មំ្រា�ស�នបោះ�ើមានសណួំៈរនានាតាម្ប៖

Nathan Hochman | �ធារណ៍រដ្ឋឋ

អុ្នើដែម្បល: info@nathanhochman.com | www.NathanHochman.com | Facebook: /NathanHochmanAG 
Twitter: @NathanHochmanAG | Instagram: @nathanhochmanforag

Rob Bonta | ក្រឹបជាធិបិហៅត់យយ



60 | បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើន

ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
សនងការធា�រូាប់រ់ង

 • ដ្ឋកឹនាមំ្រាកសួងធានារូា�រ់ង ដែដ្ឋលអ្ននុវត្តិចិ��ធ់ានារូា�រ់ងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងម្រា�កាំនខូ់ា�ន់� វ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិចិ��។់
 • ផ្តដលអ់ាជាា ��ណៈណ បោះធ័ិើន�យុ�ត្តិកម្បះ ន�ងព�ន�ត្តិយម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នធានារូា�រ់ង។
 • បោះ�ែើយុសណួំៈរសាធារណៈៈ ន�ង�កយ�ណឹិៈងអ្នពំើវសិ�យុធានារូា�រ់ង។

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាបភ់ាព
ម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បលរ់បសិ់
ការ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��សិះ�ម្រ�ចំតិេបញ្ជូូូ� �ងិបងន់ៃ�ំពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ ពោះ�ដែតអាចំមា�លកខណ៍ៈ
ម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

កនុងនាម្បជាសនងកាំរធានារូា�រ់ងរ�សអ់្ននក ខាុ កំពុំងនាយំុក�ទព�បោះសាធិនក៍ាំរង្គារជាបោះម្រាចើន�ន  ំបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុ
�ញី្ញាសខំាន់ៗ �ផុំ្តត្តិមួ្បយុចនួំនរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ចាំ�ព់ើកាំរើួយុអ្ននករសរ់ានមានើើវតិ្តិពើបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព 
រហ្វ័� ត្តិដ្ឋល�់កក់ម្រាម្ប�ត្តិឱ្យយម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នធានារូា�រ់ងមានកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ។ បោះហ្វ័ើយុបោះ�យុសារស�ទធ ��និព�ើកពុំងរង
កាំរវាយុម្រា��របោះ�ទ��ងំម្រា�បោះទស ន�ងកនុងរដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ខាុ មំានកាំរបោះ�ជិាា ច�ត្តិបិោះម្រាចើនជាងបោះពលណាៗ�ងំអ្នស់
កនុងកាំរត្តិសុ� បោះដ្ឋើម្បប ើសម្បភាពសម្រាមា�ើ់បោះម្រាម្បើសព្រៃនកាំរដែថ្មី�សុំខភាពបោះ�ទើបោះនះកនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ �ទព�បោះសាធិន៖៍ 
ខាុ �ំនើួ�ផ្ទាា លជ់ាមួ្បយុម្បនុសសរា��់នន់ាកក់នុងបោះខានធិើជាបោះម្រាចើនរ�� ដែដ្ឋលរងផ្តល�ាះ�លប់ោះ�យុបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព 
បោះដ្ឋើម្បប ើសិា�ផ់្ទាា លព់ើអ្ននកបោះ�រសរ់ានមានើើវតិ្តិ។ ជាលទធផ្តល ខាុ កំពុំងចាំត្តិវ់ធិានកាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� �ម្ប�រកាំរ�ញ្ចូុុ ះត្តិព្រៃម្បែ
ធានារូា�រ់ងសម្រាមា�ផ់្តាះដែដ្ឋលមានសុវត្តិថ�ភាពជាងមុ្បន ន�ងឧ�ត្តិថម្បភនើត្តិ�កម្បះ សម្រាម្បួលដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរសម្រាមា�អ់្ននករសរ់ាន
មានើើវតិ្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើទទួល�នអ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន។៍ សកម្បះភាពរ�សខ់ាុ �ំនរក�កាំរធានារូា�រ់ងសម្រាមា�ម់្រា�ជាើនកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា ជាង 4 លាននាក ់ខណៈៈផ្តលិអ់ាទ�ភាពដ្ឋលក់ាំរកាំរ�រអាកាំសធាតុ្តិ។ �ណៈបោះនយុយភាព៖ កនុងអ្ន�ុំងបោះពល
បោះកើត្តិបោះ�ើងើងឺំរាត្តិត្តិ�ត្តិដ្ឋអ៏ាម្រាកក�់ផុំ្តត្តិ អ្ននកបោះ�ើក�រកនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ន�ង់ព្រៃថ្មីែបោះពញសម្រាមា�ក់ាំរធានារូា�រ់ង

រថ្មីយុនិ បោះ�ះ�ើជាពួកបោះ�ម្ប�នបោះធ័ិើដ្ឋបំោះណៈើ របោះលើដ្ឋងផ្តែ� វកប៏ោះ�យុ។ បោះនាះបោះហ្វ័ើយុជាម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលខាុ ដំែណៈនាមំ្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នធានារូា�រ់ងឱ្យយផ្តលិក់ាំរ�នធ� រ�នថយុ
�ុព័លា�រូា�រ់ង ើួយុសបោះន្ត្រីង្គាគ ះអ្ននកបោះ�ើក�របោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័� $2 �នល់ាន �នល់ានដុ្ឋលាែ រ។ កាំរបោះ�ជិាា ច�ត្តិ៖ិ ខាុ ដំែត្តិងដែត្តិជាអ្ននកគាមំ្រាទចបំោះ�ះលទធភាព
ទទួល�នកាំរដែថ្មី�សុំខភាពម្រា�ក�បោះ�យុ�ុណៈភាព។ កនុងនាម្បជាសនងកាំរធានារូា�រ់ង ខាុ �ំនត្តិសុ�ម្បត្តិ�សម្រាមា��់នំ�ត្តិព្រៃចនម្រា�ឌ�ត្តិថ្មីះើៗ  ដ្ឋ�ចជាច��ដ់ែថ្មី� ំ
សុខភាពឪពុកមាដ យុ បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្ននកកាំនប់ោះគាលនបោះយ៉ា�យុរមួ្ប�ញ្ចូុ�លឪពុកមិាយុដែដ្ឋលមានវ �យុចណំាស ់បោះ�កនុងដែផ្តនកាំរសុខភាពរ�ស់
ពួកបោះ�។ ខាុ នំងឹបោះ�ខាងអ្ននកជាន�ច ុត្តិសុ� បោះដ្ឋើម្បប ើស�ទធ �បោះសះើគាន សម្រាមា��់ងំអ្នសគ់ាន  ស�ទធ ��និព�ើ ទើផ្ត�រធានារូា�រ់ងយុុត្តិិ�ធិម្ប ៌ន�ងបោះម្រាកាំកឈរបោះ�ើងសម្រាមា�អ់្ននក
រសរ់ានមានើើវតិ្តិពើបោះម្រាគាះធិម្បះជាត្តិ�។ ខាុ មំានបោះមាទនភាពដែដ្ឋលមានកាំរគាមំ្រាទពើអ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គ���យុើនំាញ អ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ�អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់��លានុ��ឋ យុ�កាំ ន�ង
ម្រា�ូ�បោះម្រាងៀនបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ ខាុ ទំទ�ចសុឲំ្យយបោះលាកអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិឲ្យយរ��ខាុ ។ំ www.RicardoLara.com

555 Capitol Mall, Suite 400, Sacramento, CA 95814 | ទ� រសពា: (916) 442-2952 | អុ្នើដែម្បល: Ricardo@RicardoLara.com 
RicardoLara.com | Facebook: www.Facebook.com/RicardoLara4CA | Twitter: @RicardoLara4CA

អ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា សម្បនងឹទទួល�នដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុធានារូា�រ់ងព�ត្តិម្រា�កដ្ឋ បោះហ្វ័ើយុម្ប�នដែម្បនជា�កយសម្បដើ
ម្ប�នច�សល់ាសខ់ាងនបោះយ៉ា�យុបោះទ។ Robert Howell �ជឺាអ្ននកើនួំញឯករាើយដែដ្ឋលន�យ៉ាយុច�សល់ាស ់
ដែដ្ឋលនងឹត្តិណំាងឱ្យយ "ម្រា�ជាើន"។ កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិឱ្យយ Robert Howell មានន�យុថា កាំរព��លម្រា�ក�បោះ�យុ
សម្បធិម្ប ៌ន�ងយុុត្តិិ�ធិម្បស៌ម្រាមា�អ់្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ំងអ្នស។់ គាត្តិន់ងឹម្រា��ំងនងឹអ្នបំោះពើពុករលួយុ 
ន�ងបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាដែដ្ឋល�បោះងកើនអ្នម្រាតាត្តិព្រៃម្បែធានារូា�រ់ងរ�សប់ោះយុើង។ Robert Howell ម្ប�នដែម្បនជា
អ្ននកនបោះយ៉ា�យុដែដ្ឋលព�យ៉ាម្បចង់�នមុ្បខត្តិដំែណៈងដែដ្ឋលមានម្រា�កដ់ែខខ័សប់ោះនាះបោះទ។ គាត្តិ�់ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នយុក
ម្រា�កព់ើម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នធានារូា�រ់ង។ Robert Howell បោះ�ជិាា ច�ត្តិយិ៉ាា ងមុ្បត្តិមំាកនុងកាំរើួយុើនរងបោះម្រាគាះបោះ�យុបោះ�ែើង
បោះ�ះព្រៃម្រាពរា�មុ់្បនឺនាកប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ ស�ម្បប ើដែត្តិម្បនុសសកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន�នើួ�ម្រា�ទះកាំរបោះ�ើងព្រៃថ្មីែយ៉ាា ង�ហុំ្វ័ក ឬ
កាំរធានារូា�រ់ងពើមុាសផ់្តាះរ�សពួ់កបោះ�ម្រាតូ្តិវ�នលុ�បោះចាំលភាែ ម្បៗបោះ�យុគាះ នកាំរពនយលស់ម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលណាមួ្បយុ
បោះ�ើយុ។ Robert Howell នងឹ�ញ្ចូ�ុទ់មាែ � ់"បោះរ ើសបោះអ្នើង" ម្រា�កាំនព់�ើសាសន�ំ៍ងបោះនះ។ ព�ត្តិម៌ានលម្បអ�ត្តិ�ដែនថម្ប
អាចរក�នបោះ�កនុងរ�យុកាំរណ៍ៈបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិរ�ស ់ConsumerWatchdog.org នាបោះពលថ្មីះើៗ បោះនះ—“Up in 

Smoke: How Insurance Companies and the Insurance Commissioner Burn Wildfire Victims”។ Robert Howell 
ជាមុាស ់ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�កបោះជា�ើ�យុបោះ� Silicon Valley។ គាត្តិម់ាន�ុ�គល�កលអរា�ស់��នាក ់ផ្តល�ត្តិ�នន� វផ្តល�ត្តិផ្តល
ដែដ្ឋល�បោះងកើត្តិបោះ�យុអាបោះម្បរកិដ្ឋអ៏្នសុារយ ន�ងទទួល�នកណំៈត្តិម់្រាតាសុវត្តិថ�ភាពដ្ឋអ៏្នសុារយ។ កនុងនាម្បជាស័ាម្បើ ឪពុក ន�ងើើតា បោះលាក Robert Howell 
យុលថ់ា បោះយុើង�ំងអ្នសគ់ាន មានម្រា�ួសារដ្ឋម៏ានត្តិព្រៃម្បែដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរ�រ។ អ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា រា�រ់យុ�នន់ាក�់នបោះ�ៀសខែួនបោះចញពើរដ្ឋឋ រដ្ឋឋ
បោះ�គ លដ្ឋ�ន រ�សប់ោះយុើងរចួបោះហ្វ័ើយុ បោះ�យុសារអ្នត្តិ�ផ្តរណា ត្តិព្រៃម្បែផ្តាះខ័ស ់ន�ងត្តិព្រៃម្បែបោះម្រា�ងសំាង $6 កនុងមួ្បយុ�គ �ុង។ កនុងនាម្បជាសនងកាំរធានារូា�រ់ង
�នាា �រ់�សអ់្ននក Robert Howell នងឹ�បោះម្រាម្បើកាំរជាអ្ននកឃាែំ បោះម្បើលផ្ទាា លខ់ែួ នរ�សអ់្ននក បោះ�យុបោះមាទនភាពកាំរ�រម្ប�នឱ្យយមានកាំរខះូខូាយុ កាំរដែកែង�នែ ំ
ន�ងកាំរ�បំោះ�ា ងត្តិព្រៃម្បែ�ុព័លា�រូា�រ់ងបោះ�យុ��ំន។ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិឱ្យយអ្ននកដ្ឋកឹនំាឯករាើយ ដែដ្ឋលអ្ននកអាចទុកច�ត្តិ�ិន! Robert Howell ឱ្យយបោះធ័ិើជាសនងកាំរ
ធានារូា�រ់ង។ 

Robert Howell | សាធារណៈរដ្ឋឋ

117 Bernal Road, Suite 300, San Jose, California 95119 | ទ� រសពា: (408) 596-9869 | អុ្នើដែម្បល: watchdog@electroberthowell.com 
ElectRobertHowell.com | CRA កម្រាម្បងព�ត្តិម៌ានបោះ�កខើន: roberthowell.cragop.org

Ricardo Lara | ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ



ម្រាក៍មុម្រាប់�ក៍���ិលម�ឌ លសមភាព័រប់សរ់ដិឋកាលើហ័ើរ័ញុ៉ា

មណ� ឌល 1
មណ� ឌល 2
មណ� ឌល 3
មណ� ឌល 4

Del
Norte

Siskiyou
Modoc

Humboldt
Trinity

Shasta
Lassen

Mendocino

Plumas

Butte
Glenn

Nevada

Placer

S
ut

te
r

Sonoma
Napa

Colusa

Alpine
El Dorado

Sac
ra

m
en

to

Lake

Solano
Marin

Contra
Costa

San
Joaquin

Alameda

Amador

Cala
vera

s

San Francisco

San Mateo

Santa Cruz

Tuolumne

Merced

Mariposa

Madera

Stan
isla

us

Fresno

Monterey

Mono

Tulare

Inyo

Kings

Kern

San Bernardino

Santa Barbara

Ventura Los Angeles

Riverside

San Diego Imperial

Orange

Sierra

Tehama

Y
ub

a

Yolo

Santa
Clara

San
Benito

San Luis
Obispo

ទេ្ទខានធើទេ្ទ�ក៍ន�ងម្រាក៍មុម្រាប់�ក៍���ិលម�ឌ លសមភាព័នើមួយៗ

ម�ឌ ល 1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, El Dorado, 
Fresno, Glenn, Inyo, Kern, Kings, Lassen, Madera, 
Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, 
Plumas, Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, 
Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Stanislaus, Sutter, 
Tehama, Tulare, Tuolumne, Yolo, Yuba

ម�ឌ ល 2
Alameda, Contra Costa, Del Norte, Humboldt, Lake, 
Marin, Mendocino, Monterey, Napa, San Benito, 
San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, 
Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Sonoma, 
Trinity, Ventura

ម�ឌ ល 3
Los Angeles

ម�ឌ ល 4 
Imperial, Orange, Riverside, 

San Bernardino, San Diego
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�បោះម្រាម្បើកាំរឱ្យយម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លសម្បភាព �ណៈៈកម្បះកាំរពនធ�រជា�ប់ោះ�ន ត្តិរ�សរ់ដ្ឋឋដែដ្ឋល៖
 • វាយុត្តិព្រៃម្បែម្រាទពយសម្បបត្តិិ�រ�សផ់្តែ� វរថ្មីបោះ�ែើងន�យុ�ត្តិ ន�ងបោះសវាសាធារណៈៈជាកល់ាក ់ន�ងវាយុត្តិព្រៃម្បែ ន�ងម្រា�ម្ប�លពនធពើរថ្មីយុនិបោះ�ើក�របោះលើផ្តែ� វរថ្មីបោះ�ែើង

សាធារណៈៈ។
 • បោះម្បើលកាំរខុសម្រាតូ្តិវកាំរអ្ននុវត្តិកិាំរវាយុត្តិព្រៃម្បែរ�សអ់្ននកវាយុត្តិព្រៃម្បែម្រា�ចាំបំោះខានធិើ�ងំ 58 រ�សរ់ដ្ឋឋ។
 • វាយុត្តិព្រៃម្បែ ន�ងម្រា�ម្ប�លពនធបោះលើបោះ�សើៈូមានជាត្តិ�ម្រាសា ន�ងរមួ្បគាន ម្រា��ម់្រា�ងពនធបោះលើអ្ននកធានារូា�រ់ង។

62 | បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើន

ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
ម្រាក៍មុម្រាប់�ក៍���ិលសមភាព័

ម�ឌ ល 1

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាបភ់ាព
ម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បលរ់បសិ់
ការ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��សិះ�ម្រ�ចំតិេបញ្ជូូូ� �ងិបងន់ៃ�ំពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ ពោះ�ដែតអាចំមា�លកខណ៍ៈ
ម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

បោះហ្វ័តុ្តិអ័្នើ�នជារដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ទទួល�រាើ�យុ ខណៈៈដែដ្ឋលរដ្ឋឋមានអ្នត្តិ�បោះរកថ្មីវកិាំ $97 �ុើលាន? វា�បឺោះ�យុសារដែត្តិ
អ្ននកនបោះយ៉ា�យុបោះ� Sacramento ខ័លប់ោះម្រាចើនបោះពកអ្នពំើរ�ឋ ���ល ន�ងម្ប�នខ័លម់្រា��ម់្រាគានអ់្នពំើអ្ននក�ងំអ្នសគ់ាន ។ ខាុ ំ
ម្ប�នវាសដ់ែវងភាពបោះជា�ើ�យុរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា តាម្បទហំ្វ័ថំ្មីវកិាំរដ្ឋឋបោះនាះបោះទ។ ខាុ វំាសវ់ាបោះ�បោះលើថាបោះត្តិើម្រាកមុ្បម្រា�ួសាររ�ស់
បោះយុើងរសប់ោះ�បោះ�យុរបោះ�ៀ�ណា បោះហ្វ័ើយុថាបោះត្តិើអាើើវកម្បះរ�សប់ោះយុើងកពុំងផ្តដលក់ាំរង្គារ�ដែនថម្បឬអ្នត្តិ។់ បោះនាះបោះហ្វ័ើយុជា
ម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលខាុ �ំនចណំាយុបោះពលអាើើពរ�សខ់ាុ ជំាអ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ�សម្រាមា�អ់្ននក�ង់ពនធរ�សអ់្ននក ខ�ត្តិខបំោះធ័ិើកាំរបោះដ្ឋើម្បប ើ
បោះធ័ិើឱ្យយើើវតិ្តិរ�សអ់្ននកកាំនដ់ែត្តិម្រា�បោះសើរបោះ�ើង ន�ងម្ប�នពម្រាងើករ�ឋ ���លពើម្រា�កច់ណំាយុរ�សអ់្ននកបោះ�ើយុ។ កនុងនាម្បជា
អ្ននកឃាែ បំោះម្បើលរ�សអ់្ននកបោះ�ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លសម្បភាព ខាុ នំងឹ�និម្រា�យុុទធម្រា��ងំ បោះធ័ិើអ័្នើម្រា��យ់៉ាា ងដែដ្ឋលខាុ អំាចបោះធ័ិើ�ន 
បោះដ្ឋើម្បប ើលុ���ំត្តិព់នធថ្មីះើៗ  ន�ងលុ���ំត្តិ�់បោះម្រាមាងខះូខូាយុថ្មីវកិាំ ដ្ឋ�ចជាផ្តែ� វដែដ្ឋកបោះលប�នបោះលឿនជាបោះដ្ឋើម្ប។ ខាុ នំងឹកាំរ�រ
សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 13 ដ្ឋ� បោះចនះពនធបោះលើអ្នចលនម្រាទពយរ�សអ់្ននកម្ប�នបោះ�ើងព្រៃថ្មីែបោះទ បោះហ្វ័ើយុម្បនុសសចាំសម់្ប�នជា�ព់នធផ្តាះរ�ស់
ពួកបោះ�បោះទ។ តាម្បព�ត្តិខាុ ទំទួល�នកណំៈត្តិម់្រាតាកម្រាម្ប�ត្តិ "A" ពើសមា�ម្បនអ៍្ននក�ង់ពនធ Howard Jarvis ជាបោះរៀងរាល់
�ន បំោះ�កនុងរដ្ឋឋសភា។ ខាុ នំងឹខ�ត្តិខបំោះធ័ិើឱ្យយឧម្រាក�ដ្ឋឋើនម្បកម្រា�ឈម្បមុ្បខនងឹច�� ់បោះដ្ឋើម្បប ើសាលាបោះរៀន សង្គាក ត្តិ ់ន�ងអាើើវកម្បះ

កាំនដ់ែត្តិមានសុវត្តិថ�ភាព។ ខាុ នំងឹគាមំ្រាទបោះគាលនបោះយ៉ា�យុអ្ននកគាះ នផ្តាះសដែម្បបងម្រា�ក�បោះ�យុម្រា�ស�ទធភាព ដែដ្ឋលនងឹសមាអ ត្តិផ្តែ� វថ្មីនលរ់�សប់ោះយុើង ន�ង�ម្ប�រ
យុកកដែនែងសាធារណៈៈរ�សប់ោះយុើងបោះ�ើងវញិ។ បោះហ្វ័ើយុចាំ�ព់ើសាងំរហ្វ័� ត្តិដ្ឋលផ់្តាះ ន�ងអ្ន�គ�សនើ ខាុ នំងឹខ�ត្តិខបំោះធ័ិើឱ្យយរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ផ្តដលើ់�នន� វត្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយ
ជាងមុ្បន ដ្ឋ� បោះចនះម្រា�ជាពលរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើងម្ប�នព��កចណំាយុបោះលើត្តិម្រាមូ្បវកាំរសម្រាមា�ើ់ើវតិ្តិបោះ�ើយុ។ ខាុ ជំាអ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ើនំានទ់ើម្រា� ំន�ងជា
មុាសអ់ាើើវកម្បះខាន ត្តិត្តិ�ចដែដ្ឋលមានក�ន ន�ងបោះ� ដែដ្ឋលកសាងើើវតិ្តិរ�សពួ់កបោះ�បោះ�ទើបោះនះផ្តងដែដ្ឋរ។ ខាុ �ំនវនិ�បោះយ៉ា�យ៉ាា ងបោះពញបោះលញបោះ�កនុងអ្ននា�ត្តិ
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលបោះយុើងអាចនងឹរ ើកចបោះម្រាម្បើនដ្ឋ�ចជាអ័្នើដែដ្ឋលសមាើ�កភា�បោះម្រាចើនកនុងចបំោះណាម្បពួកបោះយុើង�នបោះធ័ិើកាំលពើអ្នត្តិើត្តិកាំលដែដ្ឋលគាះ ន�� បោះម្រា�ៀ�
បោះ�កនុងរដ្ឋឋ។ ច�លរមួ្បជាមួ្បយុខាុ ។ំ ច�លបោះ�កាំន ់www.tedgaines.com
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ខាុ ចំង់អ្នរ�ុណៈអ្ននក�ងំអ្នសគ់ាន ដែដ្ឋល�នើួយុខាុ ឱំ្យយ�ន�នម្បកដ្ឋលទ់ើបោះនះ។ ឥ�� វបោះនះ ជាថ្មីះើម្បដងបោះទៀត្តិ ខាុ សំ�ម្ប
លឱំ្យនកាំយុបោះសនើសុសំនែកឹបោះ�ន ត្តិពើអ្ននក បោះដ្ឋើម្បប ើត្តិណំាងឱ្យយអ្ននកបោះ�កនុងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លសម្បភាព។ សម្រាមា�រ់យុៈបោះពល 
32 �ន មំ្បកបោះនះ ខាុ �ំនបោះធ័ិើកាំរបោះ�ម្ប�លន�ធិ�ធានារូា�រ់ងបោះសាធិនន�វត្តិនិរ៍ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះ�យុើួយុដ្ឋលមុ់ាសអ់ាើើវកម្បះ
�កទ់ងនងឹបោះសចកដើម្រាតូ្តិវកាំរធានារូា�រ់ងរ�សក់ម្បះករន�បោះយ៉ាើ�ត្តិរ�សពួ់កបោះ� ដ្ឋ�ំ�ងជាអ្ននកម្រា��ម់្រា�ងកាំរចុះបោះ�ះ ះធានា 
�នាា �ម់្បកជាើនួំយុកាំរអ្ននកម្រា��ម់្រា�ងកម្បះវធិិើ, VP �បោះណាដ ះអាសននព្រៃនម្បើឈម្បណៈឌ លបោះសវា�បោះម្រាម្បើអ្នត្តិ�ថ្មី�ើន ន�ងថ្មីះើៗ បោះនះ
ជាអ្ននកម្រា��ម់្រា�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះសវាអាើើវកម្បះ។ តួ្តិនាទើនើមួ្បយុៗកនុងចបំោះណាម្បតួ្តិនាទើ�ងំបោះនាះ�ន�បោះម្រាងៀនខាុ នំ� វលកខណៈៈ
ព�បោះសសព្រៃនបោះសវាសាធារណៈៈ ន�ងទនុំកច�ត្តិពិើសាធារណៈើន បោះ�បោះពលមានភាព�កព់�នធនងឹម្រា�កអ់្ននក�ង់ពនធរ�ស់
អ្ននក។ ខាុ �ំនច�លរមួ្បកនុងសហ្វ័�ម្បនរ៍�សខ់ាុ ជំាសនងកាំរជាមួ្បយុម្រាកងុ West Sacramento, ជាម្រា�ធានម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�
���លទើម្រា�កឹ�សហ្វ័�ម្បនសុ៍ខភាព UC Davis ន�ងជាសមាើ�កម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល, Sacramento Cottage 
Housing Inc., ដែដ្ឋលជាអ្នងគភាពម្ប�នរកម្រា�កក់ព្រៃម្រាម្បបោះ�យុើួយុដ្ឋលក់ាំរផ្ទាែ ស�់ដ� រ�ុ�គល ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�សួារពើភាព
គាះ នផ្តាះសដែម្បបងបោះ�ជាភាពអាចស័�យុម្រាទម្រាទង់�ន។ កាំរអ្ន�រ់រំ�សខ់ាុ �ំជឺាដ្ឋបំោះណៈើ រដ្ឋអ៏្នសុារយ។ ខាុ �ំជឺាផ្តល�ត្តិផ្តលដ្ឋ៏

មានបោះមាទនភាពរ�សម់្បណៈឌ លស�ក�ធិ�កាំររ�ួរមួ្ប �� ស បោះអ្ននបោះើើបោះ�ស បោះ��ន  ំ1994 ខាុ �ំន�ដ� រទើតាងំបោះ�កាំនរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ភា�ខាងបោះើើង ជាកដែនែង
ដែដ្ឋលខាុ រំក�ន AA/AS រ�សខ់ាុ ពំើម្ប�វទិ�ល�យុ Sierra, B.S. ខាងបោះសដ្ឋឋក�ចអុ្ននុវត្តិនិរ៍�សខ់ាុ ពំើសាកលវទិ�ល�យុ San Francisco ន�ង MBA 
ខាងហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  ពើសាកលវទិ�ល�យុ Drexel។ ម្រា�សួាររ�សខ់ាុ  ំន�ងអាយុុើើវតិ្តិរ�សខ់ាុ �ំន�សប់ោះត្តិឿនបោះលើម្រាកម្បសើលធិម្បផ៌្ទាា លខ់ែួនដែដ្ឋល�នកសាងបោះលើ
�ុណៈភាពព្រៃនភាពមានយុុត្តិិ�ធិម្ប ៌សម្បធិម្ប ៌ន�ងរមួ្ប�ញ្ចូុ�លើនម្រា��រ់��។ កនុងនាម្បជាពលរដ្ឋឋន�យ៉ាយុភាសាឡាទើនដ្ឋ�ំ�ងបោះ�ដែដ្ឋល�បោះម្រាម្បើម្បណៈឌ លទើ 1 កនុងនាម្ប
ជាសមាើ�ករ�ស�់ណៈ�កសម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ ខាុ បំោះម្រាត្តិៀម្បខែួនរចួរាលក់នុងកាំរនាកំាំរបោះ�ដជាា ច�ត្តិ ិន�ងកាំរលះ�ង់ដ្ឋ�ចគាន បោះនះបោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះម្រាម្បើដ្ឋលអ់្ននក�ង់ពនធ�ងំអ្នស។់ 
ខាុ បំោះសនើសុកំាំរគាមំ្រាទរ�សអ់្ននក ន�ងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកម្បដងបោះទៀត្តិបោះដ្ឋើម្បប ើគាមំ្រាទ Jose Altamirano ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លសម្បភាព ម្បណៈឌ លទើ 1។

Jose S. Altamirano | ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ
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ម�ឌ ល 2

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាប់
ភាពម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បល់
របសិក់ារ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��សិះ�ម្រ�ចំតិេបញ្ជូូូ� �ងិបងន់ៃ�ំពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ អាចំមា�លកខណ៍ៈ
ម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

Peter Coe Verbica �ជឺាអ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ទ� បោះ�ដែដ្ឋលគាមំ្រាទបោះ�យុសមា�ម្បនអ៍្ននក�ង់ពនធ Howard 
Jarvis PAC។ បោះ�ះដ្ឋ�ងព្រៃនឧទ�នរដ្ឋឋ Henry Coe (ឥ�� វជាឧទ�នរដ្ឋឋធិទំើពើររ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ) ទទួល
�នកាំរ�រចុិាំ�ពើម្រា�សួាររ�សគ់ាត្តិ ់- បោះ�យុសារដែត្តិកាំរដ្ឋងឹ�ុណៈឥត្តិឈ�ឈ់រចបំោះ�ះឧទ�នបោះនះសម្រាមា��់ងំទើធាែ
បោះ�ខាងបោះម្រា� ន�ង�រសិាថ នដ្ឋអ៏្នសុារយ។  បោះ�យុមានទនួំលខុសម្រាតូ្តិវដែផ្តនកសារបោះពើពនធ Peter បោះើឿថាពនធបោះម្រា�ងសាងំ 
ព្រៃថ្មីែបោះសវា DMV ន�ងពនធបោះលើកាំរលកអ់ា�រ�ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ�នកាំត្តិ�់នថយុ បោះហ្វ័ើយុម្រា�កច់ណំៈ� លរ�សរ់ដ្ឋឋ�ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ�ន
បោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះដ្ឋើម្បប ើម្រា�យុុទធនងឹអ្ន�គ���យុ ដែកលម្បអធិនធានទកឹ ន�ងសមាអ ត្តិផ្តែ� វថ្មីនល ់ផ្តែ� វដែដ្ឋក ន�ងបោះ�នររ�សប់ោះយុើង។ �ន
ទទួលកាំរ�ណុិៈះ�ណិាលដែផ្តនកធុិរក�ច ុអ្នចលនម្រាទពយ ច�� ់ន�ងជាអ្ននកបោះរៀ�ចដំែផ្តនកាំរហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ ដែដ្ឋលមានវញិ្ញាញ �ន
��ម្រាត្តិ�ញូ្ញាក®់ Peter នាមំ្បកន� វ�ទព�បោះសាធិនវ៍ជូិាើើវៈយ៉ាា ងទ�លទំ�លាយុដ្ឋលម់្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លសម្បភាព។ គាត្តិ់
យុលថ់ាមុាសភ់ា�ហ្វ័ុុ នបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ចង់�នពនធ�� កាំរង្គារដែដ្ឋលមានម្រា�កដ់ែខលអ សង្គាក ត្តិម់ានសុវត្តិថ�ភាព 
ត្តិព្រៃម្បែលបំោះ�ឋានសម្បរម្បយ ន�ងសាលាបោះរៀន�ុណៈភាពខ័ស។់ Peter �នគាមំ្រាទយ៉ាា ងសកម្បះដ្ឋលក់ាំរអ្ន�រ់ ំបោះសវាកម្បះ
បោះយ៉ាធា�ងំ�ុរសន�ងម្រាសិើ រ��ំបោះ�សម្រាមា�យុ់ុវវ �យុ កាំរបោះម្រាចៀងសុើម្បហ័្វ័� នើ វ�បធិម្បអ៌ាសុើ-អាបោះម្បរកិ ន�ងឧទ�នរដ្ឋឋកាំ

លើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ ឪពុកដែដ្ឋលមានក�នម្រាសើ�ួននាក ់ជាក�នចបង�ផុំ្តត្តិកនុងចបំោះណាម្បពួកបោះ��ន�បោះម្រាម្បើកាំរកនុងកងនាវាចរអាបោះម្បរកិ Peter បោះើឿជាកប់ោះលើកាំរ�បោះម្រាម្បើ
ដ្ឋលស់ហ្វ័�ម្បន ៍ន�ងម្រា�បោះទស។ គាត្តិ�់ជឺាអ្នត្តិើត្តិម្រា�ធាន�ណៈៈកម្បះកាំរដែថ្មី�បំោះយ៉ាធា ដែដ្ឋល�នផ្តលិក់ញ្ចូ�ុដ់ែថ្មី�រំា�រ់យុដ្ឋលន់ាវកិ ន�ងកងមាា រ ើនអាបោះម្បរកិ។ 
Peter �ជឺាន�សស �ត្តិ�ញ្ចូ�ុក់ាំរស�ក�បោះ� Bellarmine, សាកលវទិ�ល�យុ Santa Clara ន�ង MIT។ គាត្តិ�់ជឺាអ្ននកន�ពនធដែដ្ឋលមានសាន ព្រៃដ្ឋបោះ�ះពុម្ប ័
ដែដ្ឋលសាន ព្រៃដ្ឋរ�សគ់ាត្តិម់ានបោះ�បោះលើជាង 40 កម្រាម្បងកវ ើន�ពនធ។ គាត្តិ�់ជឺាសមាើ�កព្រៃនម្រាពះវ�ិរ Episcopal Saint Francis។ Peter បោះើឿជាកប់ោះលើ
វធិិើសាម្រាសដិ្ឋច៏�សល់ាស ់មានម្រា�ស�ទធភាព ន�ងយុុត្តិិ�ធិម្បច៌បំោះ�ះអ្ន���លក�ច ុន�ងសារៈសខំានព់្រៃនកាំរយិ៉ាល�យុត្តិសុ�ម្បត្តិ�ស�ទធ �អ្ននក�ង់ពនធរ�ស ់BOE ជា
កដែនែងដ្ឋស៏ខំានស់ម្រាមា�អ់្ននកជា�ព់នធដែដ្ឋលើួ�នងឹ�ញី្ញា។ សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប ស�ម្បច�លបោះ�កាំន ់www.peterverbica.com។
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ខាុ ជំាបោះ�កខើនដែដ្ឋលម្ប�នមានម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នសាើើវកម្បះ ដែដ្ឋលកពុំងឈរបោះ�ះ ះបោះដ្ឋើម្បប ើត្តិណំាងឱ្យយអ្ននកបោះ�កនុងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�
���លសម្បភាព ជាទើភាន កង់្គារដែដ្ឋលម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយបោះលើកាំរម្រា�ម្ប�លពនធបោះលើអ្នចលនម្រាទពយដែដ្ឋលផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋល់
សាលាបោះរៀន ន�ងរ�ឋ ���លកនុងត្តិ�ំនប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង។-- កនុងនាម្បជាសមាើ�កម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល ខាុ នំងឹ
ធានាថា ម្បត្តិ�រ�សម់្រា�ជាើនទ� បោះ�ម្រា��រ់��មានកាំរយុកច�ត្តិទុិក�កប់ោះលើ; ថាម្រា�ព�នធពនធរ�សប់ោះយុើង�មឺានត្តិមាែ ភាព 
ន�ងមានសម្បធិម្បស៌ម្រាមា�មុ់ាសផ់្តាះ អ្ននកើួល អ្នត្តិើត្តិយុុទធើន ម្បនុសសដែដ្ឋលរសប់ោះ�ជាមួ្បយុព�កាំរភាព អាើើវកម្បះខាន ត្តិ
ត្តិ�ច ន�ង�ណាដ សហ្វ័�ម្បនព៍្រៃនពណ៌ៈសម្បបុរ; ថាបោះសវាបោះម្រា�ើម្រា�សទ់កឹបោះ�ែើងដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុវនិ�បោះយ៉ា��ន ន�ងម្រាកមុ្ប
រកផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនម៍្រា�កធ់ិំៗ បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ�ង់ព្រៃថ្មីែចដំែណៈកបោះសះើភាពរ�សពួ់កបោះ� ន�ងថាទើភាន កង់្គាររដ្ឋឋនើមួ្បយុៗខ�ត្តិខំ
បោះធ័ិើកាំរបោះដ្ឋើម្បប ើម្រា�យុុទធម្រា��ងំនងឹ�ដែម្រាម្ប�ម្រាម្បួលអាកាំសធាតុ្តិ។ ខាុ នំងឹកាំរ�រអ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើនស៍បំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 13 
សម្រាមា�មុ់ាសផ់្តាះជាន�ច។ុ ខាុ ជំាបោះ�កខើនដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិក់នុងកាំរម្រា�កួត្តិបោះនះដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើឱ្យយថ្មីវកិាំមានតុ្តិលយភាព ន�ង
កាំត្តិ�់នថយុកាំរចណំាយុដែដ្ឋលខះូខូាយុ�ងំបោះ�ថាន ករ់ដ្ឋឋ ន�ងថាន កម់្ប�ល�ឋ ន។ កនុងរដ្ឋឋសភារដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខាុ ំ
ផ្តដលអ់្នណំាចដ្ឋលន់ើត្តិ�កម្បះដែដ្ឋល�ន�បោះងកើនម្រា�កឈ់នួលអ្ន�ប�រមាបោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋ �ន�បោះងកើត្តិក�ចកុាំរ�រ�រសិាថ ន

ថ្មីះើ ន�ង�បោះងកើត្តិអា�រ��ករណ៍ៈ Cal Grant �ដែនថម្បដែដ្ឋលអាចរក�នសម្រាមា��់បោះម្រាម្បើដ្ឋលន់�សស �ត្តិម្ប�វទិ�ល�យុ។ កនុងនាម្បជាសមាើ�កម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�
���លកនុងត្តិ�ំន ់ន�ងអ្ន���លម្រាកងុ ខាុ �ំនើួយុសាងសង់លបំោះ�ឋានដែដ្ឋលមានត្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយសម្រាមា�ម់្រា�ូ�បោះម្រាងៀន �នទ�ស់ាក ត្តិម់្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន ថាន ើំកធ់ិ ំពើ
កាំរផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះបោះ�ើ�ត្តិសាលាបោះរៀន �នបោះ�ើកបោះសវាកម្បះដែថ្មី�កុំមារ ន�ងម្បនុសសចាំសថ់្មីះើសម្រាមា�ម់្រា�ួសារដែដ្ឋលបោះធ័ិើកាំរ ន�ង�នខ�ត្តិខបំោះធ័ិើកាំរ�បោះងកើន
ក�ចកុាំរ�រដ្ឋលយុ់ុវើនបោះ�កនុងបោះសវាដែថ្មី�ចំ�ញ្ចូុមឹ្ប។ ខាុ មំានបោះមាទនភាពដែដ្ឋលកាំរង្គាររ�សខ់ាុ បំោះ�កនុងសភានើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ�រដ្ឋឋទទួល�នចណំាត្តិថ់ាន កប់ោះពញ
មួ្បយុើើវតិ្តិ 100% ពើ Planned Parenthood, កែ�ឹ Sierra, សភាជានខ័់សព់្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងសម្បភាពរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ; បោះហ្វ័ើយុបោះ�យុ
ខាុ មំ្រាតូ្តិវ�នគាមំ្រាទបោះ�យុអ្ន���ល Gavin Newsom, �ណៈ�កសម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , សមា�ម្ប��លានុ��ឋ យុ�កាំរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , 
សមា�ម្បម្រា�ូ�បោះម្រាងៀនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , កម្បះករន�បោះយ៉ាើ�ត្តិ SEIU ន�ង AFSCME ន�ងអ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គ���យុវជូិាើើវៈរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ �ាុ ដែនិម្រាតាអ្ននុម្ប�ត្តិ
សខំាន�់ផុំ្តត្តិ�មឺ្បកពើរ ��អ្ននក។ ខាុ សំ�ម្បបោះសនើសុសំនែកឹបោះ�ន ត្តិពើអ្ននកបោះ�យុបោះសចកិើបោះគារព។

Sally J. Lieber | ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ
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64 | បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើន

ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាបភ់ាព
ម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បលរ់បសិ់
ការ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��សិះ�ម្រ�ចំតិេបញ្ជូូូ� �ងិបងន់ៃ�ំពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ ពោះ�ដែតអាចំមា�លកខណ៍ៈ
ម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

គាះ នបោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើនបោះទ។

គាះ នបោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើនបោះទ។

Y. Marie Manvel | គាះ ន�ណៈ�កសដែដ្ឋលបោះពញច�ត្តិិ

Tony Vazquez | ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

ម្រាក៍មុម្រាប់�ក៍���ិលសមភាព័
ម�ឌ ល 3
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ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
ម្រាក៍មុម្រាប់�ក៍���ិលសមភាព័

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាបភ់ាព
ម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បលរ់បសិ់
ការ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��សិះ�ម្រ�ចំតិេបញ្ជូូូ� �ងិបងន់ៃ�ំពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ ពោះ�ដែតអាចំមា�លកខណ៍ៈ
ម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

ម�ឌ ល 4

ជាមួ្បយុ�ទព�បោះសាធិន ៍30 �ន កំនុ ងកាំរវាយុត្តិព្រៃម្បែពនធបោះលើម្រាទពយសម្បបត្តិិ�បោះ� BOE ន�ងអ្ននកម្រា��ម់្រា�ងម្រា�ចាំកំាំរយិ៉ាល�យុ
ត្តិ�ំនរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ខាងត្តិប�ង ខាុ �ំជឺាបោះ�កខើនមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគានដ់ែដ្ឋលស�កដ�សម្ប�ផុំ្តត្តិ។ ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�
���លម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយម្រា�ព�នធពនធបោះលើអ្នចលនម្រាទពយរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ ខាុ បំោះ�ដជាា បោះម្រា�ើម្រា�សច់បំោះណៈះដ្ឋងឹរ�សខ់ាុ កំនុ ង
វសិ�យុជាឯកបោះទសបោះនះបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រស�ទធ �រ�សអ់្ននក ម្រា�យុុទធម្រា��ងំទលន់ងឹលប �ចបោះ�ចពនធ ន�ងបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញា
ម្រា�ឈម្បនានា។ ខាុ នំងឹផ្តដល�់ទព�បោះសាធិនច៍ាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើត្តិដែម្រាម្បត្តិម្រាម្បង់ដ្ឋលក់ាំរដែកដែម្រា�ច��ព់នធ។ ផ្តាះ�ជឺាម្រា��ពមួ្បយុ
កនុងចបំោះណាម្បម្រា�កច់ណំៈ� លពើរ�ើបោះទៀត្តិសម្រាមា�ម់្រាកមុ្បម្រា�ួសារបោះដ្ឋើម្បប ើកសាងម្រាទពយធិន។ ខាុ នំងឹបោះធ័ិើកាំរផ្ទាែ ស�់ដ� រជាវើិមូាន
បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ #USCG
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ខាុ បំោះ�ះ ះ Mike Schaefer, “អ្ននកសម្បធិម្ប។៌” ខាុ មំានបោះមាទនភាពកនុងកាំរ�បោះម្រាម្បើជាអ្ននកត្តិសុ�ម្បត្តិ�អ្ននកជា�ព់នធ
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រាើើសបោះរ ើសបោះ�យុអ្ននក ន�ងកនុងនាម្បជាអ្ននុម្រា�ធានម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លសម្បភាពរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 
10 លាននាកក់នុងចបំោះណាម្បអ្ននក សមាើ�កព្រៃនម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សខ់ាុ  ំកនុង�ណាដ បោះខានធិើ San Diego, Orange, 
Riverside, Imperial, ន�ង San Bernardino ពឹងដែផ្តអកបោះលើខាុ បំោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះម្រាម្បើជាអ្ននកឃាែ បំោះម្បើលសារបោះពើពនធរដ្ឋឋរ�ស់
អ្ននក បោះ�យុបោះម្រា�ើទនួំលខុសម្រាតូ្តិវកនុងកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយរ�សខ់ាុ សំម្រាមា�ម់្រា�ព�នធពនធបោះលើអ្នចលនម្រាទពយ $77 �នល់ានរ�ស់
បោះយុើង ដែដ្ឋលផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលស់ាលាបោះរៀន ន�ងបោះសវារ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ នដែដ្ឋលសងឹមឹ្បបោះលើអ្ននក។ បោះ�បោះពលអ្ននក�ន
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិើ�នខាុ កំនុ ង�ន  ំ2019 ខាុ �ំនកាំែ យុជាម្បន្ត្រីនិើរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញថ្មីះើបោះថាះ ងដែដ្ឋលមានវ �យុចណំាសជ់ាងបោះ�បោះ�កនុងម្រា�វត្តិិ�
រដ្ឋឋ។ បោះ�បោះពលើងឺំរាត្តិត្តិ�ត្តិ�នម្បកដ្ឋល ់ខាុ �ំនបោះធ័ិើកាំរជាមួ្បយុអ្ន���លបោះខត្តិ ិNewsom បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តដួ ចបោះផ្តដើម្បដ្ឋើកាំរម្រា�ត្តិិ�
�ត្តិិ�មួ្បយុដែដ្ឋល�នើួយុដ្ឋលអ់ាើើវកម្បះខាន ត្តិត្តិ�ច បោះ�យុពន�របោះពលកណំៈត្តិប់ោះលើកាំរ�កព់�ន�យុសម្រាមា�រ់�យុកាំរណ៍ៈ
ពនធបោះលើអ្នចលនម្រាទពយបោះ�យុើួយុរក�អាើើវកម្បះឱ្យយដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�នកនុងអ្ន�ុំងរយុៈបោះពលម្រា�ឈម្ប�ងំបោះនះ។ ខាុ ំ
�នដ្ឋកឹនារំមួ្បគានន� វកងកមាែ ងំក�ច ុCOVID-19 ទ��ងំរដ្ឋឋដែដ្ឋលមានសមាើ�កចនួំន 50 នាក ់ដែដ្ឋល�ន�បោះងកើត្តិ

ដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុពនធផ្តដួ ចបោះផ្តដើម្បដែដ្ឋល�ន�បោះងកើត្តិបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រ សបំោះណៈើ ម្រា�.ម្បត្តិ� 13, អ្នត្តិើត្តិយុុទធើន �ុ�គលមាន ក់ៗ  ម្រាកមុ្បម្រា�ួសារ ន�ងម្បនុសសចាំស។់ 
�ទព�បោះសាធិន ៍ន�ងកាំរអ្ន�រ់៖ំ សញ្ញាញ ��ម្រាត្តិ�ណៈ� ើកូម្បះពើសាកលវទិ�ល�យុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , Berkeley ន�ងសញ្ញាញ �ម្រាត្តិច��ព់ើសាកលវទិ�ល�យុ 
Georgetown។ អ្ននកបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិ ន�ងអ្ននកវភិា�ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុសម្រាមា�ម់្ប�ល��ម្រាត្តិ ន�ង�ណៈៈកម្បះកាំរបោះវទ�កាំើួញដ្ឋ� រសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិកនុង Washington, 
D.C; សមាើ�កម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�ម្រាកងុ San Diego។ អាើើពម្រាស�ច��រ់�សខ់ាុ �ំនចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បបោះ�កនុងកាំរយិ៉ាល�យុរ�សប់ោះម្បធាវ ើម្រាកងុ San Diego មុ្បន
បោះពលច�លបោះ�វជូិាើើវៈឯកើន ន�ងកាំែ យុជាបោះើើងឯកសម្រាមា�ច់��ប់ោះ�ះបោះ�ន ត្តិមានត្តិមាែ ភាព ន�ងមានសម្បធិម្ប។៌ ខាុ មំានបោះមាទនភាពដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នគាមំ្រាទ
បោះ�យុ�ណៈ�កសម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , អ្ននកម្រា��ម់្រា�ងរដ្ឋឋ Betty Yee, រត្តិនាគាររដ្ឋឋ Fiona Ma, ម្រា�ធានម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លសម្បភាព
រដ្ឋឋ Malia Cohen ន�ងសមាើ�កសភា Chris Ward ដែដ្ឋលច�លរមួ្បជាមួ្បយុអ្ននក�ង់ពនធ ន�ងម្រា�ួសារដែដ្ឋលមានកាំរង្គារបោះធ័ិើកនុងកាំរគាមំ្រាទកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
បោះ�ើងវញិរ�សខ់ាុ ។ំ ខាុ មំានក�ត្តិិ �យុសកនុងកាំររក�នសបំោះ�ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិពើអ្ននក បោះហ្វ័ើយុនងឹ�និម្រា�យុុទធម្រា��ងំសម្រាមា�យុ់ុត្តិិ�ធិម្ប ៌ន�ងសម្បធិម្បប៌ោះ�យុកាំរ�រ
ម្រា�កជ់ា�ព់នធដែដ្ឋលរក�នបោះ�យុល�ំករ�សអ់្ននក។ ច�លបោះម្បើល www.MikeFightsForUs.com

Mike Schaefer | ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ

បោះលខទ� រស�ពា៖ (858) 264-6711 | អុ្នើដែម្បល៖ MikeSchaefer2022@gmail.com | MikeFightsForUs.com |  
Facebook: BoEMemberSchaefer

David Dodson | ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយ



66 | បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈរ�សប់ោះ�កខើន

ទេ្ទសចំក៍ីើថ្លែ�ូងការ�៍រប់សទ់េ្ទប់ក៍ខ�ន
អ្នគ្គុសុនងការអ្នប់រ់�ំធារ�� (ការ�ិលយ័គាំម នប់ក៍េព័និ័)

 • កនុងនាម្បជាម្រា�ធានសាលាសាធារណៈៈរ�សរ់ដ្ឋឋ ផ្តលិទ់�សបោះ�បោះគាលនបោះយ៉ា�យុអ្ន�រ់ដំ្ឋលស់ាលាបោះរៀនកនុងម្បណៈឌ ល ន�ងបោះធ័ិើកាំរជាមួ្បយុសហ្វ័�ម្បន៍
អ្ន�រ់បំោះដ្ឋើម្បប ើដែកលម្បអកាំរអ្ននុវត្តិកិាំរស�ក�។

 • ដ្ឋកឹនាមំ្រាកសួងអ្ន�រ់ ំន�ងអ្ននុវត្តិបិោះគាលនបោះយ៉ា�យុដែដ្ឋលកណំៈត្តិប់ោះ�យុម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�អ្ន�រ់រំ�សរ់ដ្ឋឋ។
 • �បោះម្រាម្បើជាអ្នត្តិើត្តិសមាើ�កបោះពញច��រ់�សម់្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លព្រៃនម្រា�ព�នធឧត្តិមិ្បស�ក�រ�សរ់ដ្ឋឋ។

ល�ំបព់ោះល�ពោះរៀងនៃ�ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍�មឺ្រតូវ��កណំ៍តព់ោះ�យការចាបព់ោះ�ះ ះនៃចំ��យ។ ពោះសិចំកីដីែ�ំងការណ៍៍ពោះ�ពោះលទី្ធិពំ�រពោះ�ះម្រតូវ���ីលព់ោះ�យពោះបកខជូ� �ងិ��ិ��ម់្រតូវ��ព�ិតិយសិម្រមាបភ់ាព
ម្រត�ឹម្រតូវពោះ�យទ្ធិភីាះ កង់្ការ�ំូ វការ��ួយពោះ�ពោះឡីយពោះទ្ធិ។ ទ្ធិសិេ�ៈ �ងិ�តពិោះ�បលដ់ែ�លពោះបកខជូ�បង្កាា ញ�ជឺា�តពិោះ�បលផ់្ទាា ល�ួំ់� ពោះហ្វ័យី��ិត�ំងជាចា�ំចំឱ់្យយទ្ធិសិេ�ៈ�ងិ�តពិោះ�បលរ់បសិ់
ការ�ិល�យរ�ឋពោះលខ្លាំ�កិារពោះឡីយ។ ពោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍��ួីយៗម្រតូវ��បញ្ជូូូ� �ងិបងន់ៃ�ំ�ា ងសិះ�ម្រ�ចំតិេពោះ�យពោះបកខជូ�។ ពោះបកខជូ�ដែ�ល��ិ���កព់ោះសិះពីោះសិចំកេដីែ�ំងការណ៍៍ ពោះ�ះជា�ា ង�
កព៏ោះ�យអាចំមា�លកខណ៍ៈម្រ�បម់្រ��ព់ោះ��ីីបីង្កាា ញ�ួំ�ពោះ�ពោះលសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត។

សាលាបោះរៀនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា កពុំង�រាើ�យុបោះ�យុសារវធិានកាំរ�ងំអ្នស។់  ក�នៗរ�សប់ោះយុើងបោះរៀ�ចខំែួ នម្ប�ន�ន
លអសម្រាមា�ប់ោះសដ្ឋឋក�ចសុត្តិវត្តិសរទ៍ើ 21 បោះ�ះ�ើជាចណំាយុ $23,893 សម្រាមា�ស់�សសន�សស �ត្តិសាលាសាធារណៈៈ
បោះ��ន បំោះនះកប៏ោះ�យុ។ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ជា�ច់ណំាត្តិថ់ាន កទ់ើ 50 កនុងដែផ្តនកអ្នកខរកម្បះ។ ស�សសថាន កទ់ើម្រា��ំើកពុំងបោះរៀនស�ម្រាត្តិ
�ណៈ� ត្តិវទិ�ថាន កទ់ើម្រា�។ំ កនុងអ្ន�ុំងបោះពល��ទខា� ់សាលាបោះរៀនបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�ដែត្តិ��ទយុ�រជាងរដ្ឋឋដ្ឋព្រៃទបោះទៀត្តិ 
បោះហ្វ័ើយុស�សសន�សស �ត្តិើ�ត្តិ 300,000 នាក�់នចាំកបោះចញពើសាលាសាធារណៈៈរ�សប់ោះយុើង។ ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន៍
ព�បោះសសដែដ្ឋល�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើង ម្ប�នយុកច�ត្តិទុិក�កច់បំោះ�ះឪពុកមិាយុ ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋលផ្តលិអ់ាទ�ភាពដ្ឋលក់ាំរ
�បោះម្រាងៀនដែដ្ឋលម្ប�នទទួល�នបោះជា�ើ�យុ ន�ងទទួលយុកកម្បះវធិិើស�ក�បោះពញបោះលញ។ សកម្បះភាពបោះនះ�មឺ្រាតូ្តិវដែត្តិ�ញ្ចូឈ�។់ 
កនុងនាម្បជាឪពុកដែដ្ឋលមានក�ន 5, ជាអ្នត្តិើត្តិម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន នាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�បោះគាលនបោះយ៉ា�យុអ្ន�រ់ ំន�ងជាអ្ននក�បោះងកើត្តិ
បោះសចកិើម្រា�ង�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បើបោះម្រាម្បើសសាលាបោះរៀន ខាុ នំងឹយុក�ទព�បោះសាធិនរ៍យុៈបោះពលពើរទសវត្តិសរព៍្រៃនបោះគាលនបោះយ៉ា�យុ 
នើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� ន�ង�ទព�បោះសាធិនដ៍ែផ្តនកថ្មីវកិាំរ�សខ់ាុ  ំបោះហ្វ័ើយុ�ដែនថម្បឪពុកមិាយុបោះ�កនុងសម្បើកាំរអ្ន�រ់។ំ ខាុ នំងឹ�ម្ប�រ

ឱ្យយមានឧត្តិមិ្បភាពពើម្បណៈឌ លស�ក�ធិ�កាំរកនុងត្តិ�ំនរ់�សប់ោះយុើង ន�ងើរំញុឱ្យយមានកាំរដែកទម្រាម្បង់កាំរអ្ន�រ់ដំែដ្ឋលផ្តលិផ់្តលម្រា�បោះយ៉ាើនដ៍្ឋលស់�សសន�សស �ត្តិ 
ម្ប�នដែម្បនផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនព៍�បោះសសបោះទ។ បោះយុើងម្រាតូ្តិវដែត្តិកាំរ�រក�នៗរ�សប់ោះយុើងបោះ�កនុងថាន កប់ោះរៀន។ ខាុ នំងឹផ្តលិអ់ាទ�ភាពដ្ឋលស់ាលាដែដ្ឋលមានសុវត្តិថ�ភាព។ 
ខាុ ពំ�ត្តិជាមានក�ត្តិិ�យុសដែដ្ឋលទទួល�នសនែកឹបោះ�ន ត្តិពើអ្ននកកនុងនាម្បជាអ្ន�គសនងកាំរព្រៃនកាំរអ្ន�រ់សំាធារណៈៈ�នាា �។់ ខាុ បំោះ�ជិាា ថានងឹបោះធ័ិើឱ្យយកាំរអ្ន�រ់បំោះ�រដ្ឋឋកាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�ើងវញិដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយព��ពបោះលាកម្រាចដែណៈន។

P.O. Box 516, Wheatland, CA 95692 | បោះលខទ�រស�ពា៖ (916) 572-8298 | អុ្នើដែម្បល៖ contact@lancechristensen.com 
lancechristensen.com | Facebook: https://www.facebook.com/Lance4CASuper | Twitter: https://twitter.com/Lance4CASuper 
Instagram: https://www.instagram.com/lance4casuper/

ស�សសន�សស �ត្តិរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ន�ែងកាំត្តិប់ោះពលបោះវលាដ្ឋល៏�ំក�ាុនាះ ន�ន ចុំងបោះម្រាកាំយុបោះនះ។ កនុងនាម្ប
ជាអ្ន�គសនងកាំររដ្ឋឋរ�សអ់្ននក ខាុ �ំនដ្ឋកឹនាកំ�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង បោះដ្ឋើម្បប ើដ្ឋកឹនាសំាលាបោះរៀន�ែងកាំត្តិើ់ងឺំរាត្តិត្តិ�ត្តិ រមួ្ប�ងំ
កាំរធានាឱ្យយមានកុពំយ�ទ�រមួ្បយុលានបោះម្រា�ឿង ន�ងថ្មីវកិាំរា��់នល់ាន បោះដ្ឋើម្បប ើ��ទ�មាែ ត្តិអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន�ងផ្តលិធ់ិនធានបោះដ្ឋើម្បប ើ
រក�សាលាបោះរៀនរ�សប់ោះយុើងឱ្យយបោះ�បោះ�ើកទទួល ន�ងស�សសន�សស �ត្តិរ�សប់ោះយុើងមានសុវត្តិថ�ភាព។ បោះ�បោះពលដែដ្ឋលបោះយុើង
ខ�ត្តិខបំោះធ័ិើកាំរ បោះដ្ឋើម្បប ើើម្បនះឧ�ស�គដែដ្ឋលស�សសន�សស �ត្តិ�នើួ�ម្រា�ទះកនុងអ្ន�ុំងបោះពលើងឺំរាត្តិត្តិ�ត្តិ ខាុ មំានបោះមាទនភាព
កនុងកាំរទទួល�នធិនធានថ្មីះើៗ បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុស�សសន�សស �ត្តិរ�សប់ោះយុើងឱ្យយជាសះបោះសប ើយុ ន�ងម្រាត្តិ��ម់្បកដ្ឋ�ចភាពបោះដ្ឋើម្ប។ 
សកម្បះភាពបោះនះរមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ងំកាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�បោះដ្ឋើម្បប ើើួលបោះពទយព��លសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិចិនួំន 10,000 នាក,់ កដែនែង
ស�ក�មុ្បនច�លសាលាបោះរៀនសម្រាមា�ប់ោះកះងអាយុុ 4 �ន មំ្រា��រ់�� ន�ងអា�របោះ�សាលាបោះ�យុឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែសម្រាមា�ស់�សស
ន�សស �ត្តិដែដ្ឋលបោះម្រាសកឃាែ នម្រា��រ់��។ កនុងនាម្បជាឪពុកមិាយុរ�សស់�សសន�សស �ត្តិបោះ�សាលាសាធារណៈៈដែដ្ឋល�ន
ចណំាយុបោះពល 14 �ន �ំបោះម្រាងៀន�ណំៈ� នើើវតិ្តិ ន�ងភាពសុើវលិ ដែដ្ឋលកពុំងឈរបោះ�ះ ះឱ្យយកម្បះវធិិើបោះម្រាកាំយុបោះមាា ងបោះរៀន ន�ង
កម្បះវធិិើសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរត្តិសុ�ម្បត្តិ�សម្រាមា�ស់�សសន�សស �ត្តិ ខាុ បំោះ�ជិាា សហ្វ័កាំរជាមួ្បយុមាតា��តា បោះដ្ឋើម្បប ើដែណៈនាពំើ

ត្តិម្រាមូ្បវកាំរអ្ន�រ់សំ�សសន�សស �ត្តិរ�សប់ោះយុើង។ ខាុ កំពុំងដ្ឋកឹនាកំ�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ងបោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�កដ្ឋថាស�សសន�សស �ត្តិមានកាំររ ើកចបោះម្រាម្បើន រមួ្ប�ងំកាំរធានាឱ្យយ
ស�សស�ងំអ្នសប់ោះរៀនអានបោះ�ថាន កទ់ើ�ើ ន�ងផ្តលិក់ាំរ�ណុិៈះ�ណិាលដែផ្តនកវទិ�សាម្រាសកុិពំយ�ទ�រ ន�ងឱ្យកាំសកនុងកាំរ�ញ្ចូុ�លពើរភាសា។ ខាុ នំងឹ�ុនបោះចញមុ្បខ
ចបំោះ�ះអ្ននកដែដ្ឋលដែសង័រកកាំរបោះធ័ិើឯកើនភាវ��នើយុកម្បះបោះលើកាំរអ្ន�រ់សំាធារណៈៈ ន�ងចបំោះ�ះអ្ននកដែដ្ឋលវាយុម្រា��រយុុវើន LGBTQ, ស�សសន�សស �ត្តិ
ដែដ្ឋលមានពណ៌ៈសម្បបុរបោះផ្តសងៗ ន�ងយុុវើនដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល��។ ខាុ នំងឹខ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ងបោះធ័ិើកាំរ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាវសិម្បភាពកនុងកាំរអ្ន�រ់ ំ
ន�ងធានាថាស�សស�ងំអ្នសទ់ទួល�នកាំរអ្ន�រ់កំម្រាម្ប�ត្តិទើមួ្បយុ ន�ងឱ្យកាំសកនុងើើវតិ្តិដ្ឋអ៏្នសុារយ។ ខាុ មំានក�ត្តិិ �យុសដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នគាមំ្រាទបោះ�យុម្រា�ូ�បោះម្រាងៀន 
��លានុ��ឋ យុ�កាំ ន�ងអ្ននកពនែត្តិអ់្ន�គ���យុរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រមួ្បជាមួ្បយុនងឹ�ណៈ�កសម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ភាពជាមាតា��តាដែដ្ឋលមាន
ដែផ្តនកាំរ សម្បភាពរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , វា�ះ�ន Nancy Pelosi ន�ងសមាើ�កម្រាពឹទធសភា Alex Padilla។ ខាុ មំានក�ត្តិិ �យុសដែដ្ឋលមានកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�ស់
អ្ននកបោះ�ដែខវចិេ �កាំបោះនះ។

Tony K. Thurmond
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ការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ក៍ន�ងរដិឋកាលើហ័ើរ័ញុ៉ា
ើ�បហ់ៅ�ះហៅ�ន ត់បឋមហៅ�យហៅបកីើ�ំសូក្រឹម្ងាបហ់ៅបកខជន់កពូំ្ទ�ព្ទរីនាំក ់ត់ក្រឹមវូិថាហៅបកខជន់ទាងំអ្នសូស់ូក្រឹម្ងាបត់់តំែណ៍ងកនុងការយិា�យ័តែត់ងតាងំហៅ�យ

 អ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់ក្រឹត់វូិតែត់ើុះហៅ�ម ះហៅ�ហៅ�សីូន់ៃកឹហៅ�ន ត់តែត់ម�យ។ ដ្ឋតំែណ៍ងកនុងការយិា�យ័តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិតែត់ងតាងំហៅ�យអ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់រ �មបញ្ញូូ�
ការយិា�យ័អ្នងគន់តី់បិញ្ញ ញត់ិរិដ្ឋឋ ការយិា�យ័សូភាសូ�រដ្ឋឋ ន់ងិការយិា�យ័ធិមមនុ់ញ្ញ ញរបសូរ់ដ្ឋឋ។

ទាងំហៅ�កនុងការហៅ�ះហៅ�ន ត់បឋមហៅ�យហៅបកីើ�ំ ន់ងិការហៅ�ះហៅ�ន ត់�ក� អ្ននកអាើហៅ�ះហៅ�ន ត់ហៅក្រឹជសីូហៅរសីូហៅបកខជន់ណ្ដាម�យ ហៅ�យមនិ់គិតិ់ព្ទគីិណ៍
 បកសអាទូភិាព្ទ តែដ្ឋ�អ្ននក�ន់កណំ៍ត់យ់កហៅ�ហៅ�ទីូក្រឹមងើុ់ះហៅ�ម ះហៅ�ះហៅ�ន ត់របសូអ់្ននក។ ហៅ�កនុងការហៅ�ះហៅ�ន ត់បឋម ហៅបកខជន់ព្ទរីរបូតែដ្ឋ�ទូទូ��

�ន់សូហំៅ�ងហៅ�ន ត់ហៅក្រឹើនី់ជាងហៅគិ - មនិ់គិតិ់ព្ទគីិណ៍បកសអាទូភិាព្ទ - ន់ងឹបន់ហិៅ�ក្រឹបក�ត់កនុងការហៅ�ះហៅ�ន ត់�ក�។ ក្រឹបសូនិ់ហៅបហីៅបកខជន់ទូទូ���ន់
សូន់ៃកឹហៅ�ន ត់ភាគិហៅក្រឹើនី់ (យាា ងត់ើិ 50 ភាគិរយ + 1) ការហៅ�ះហៅ�ន ត់�ក�ហៅ�តែត់ក្រឹត់វូិហៅធិើហីៅ�ងី។

ក្រឹបព្ទន័់ហិៅ�ះហៅ�ន ត់បឋមហៅ�យើ�ំរបសូរ់ដ្ឋឋកា��ីើរ័ញ៉ាា មនិ់អ្ននុ់វិត់ើិហំៅពាះហៅបកខជន់តែដ្ឋ�ឈរហៅ�ម ះសូក្រឹម្ងាបត់់តំែណ៍ងក្រឹបធានាំធិបិត់អីាហៅមរកិ 
គិណ៍ៈកម្ងាម ធិកិារកណិ្ដា�ថ្លៃន់ហៅខាន់ធិ ីឬការយិា�យ័កនុងមូ��ឋ ន់ហៅទូ។

ហៅបកខជន់តែដ្ឋ�ហៅគិសូរហៅសូរបញ្ញូូ�ហៅ�ម ះកនុងសូន់ៃកឹហៅ�ន ត់សូក្រឹម្ងាបក់ារយិា�យ័តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិតែត់ងតាងំហៅ�យអ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់ហៅ�តែត់អាើឈរហៅ�ម ះហៅ�កនុង
 ការហៅ�ះហៅ�ន ត់បឋម។ បាុ តែន់ ិហៅបកខជន់តែដ្ឋ�ហៅគិសូរសូរបញ្ញូូ�ហៅ�ម ះកនុងសូន់ៃកឹហៅ�ន ត់អាើបន់ហិៅ�ការហៅ�ះហៅ�ន ត់�ក��ន់តែត់កនុងករណី៍តែដ្ឋ�

ហៅបកខជន់ហៅនាំះ សូែតិ់កនុងើហំៅណ្ដាមហៅបកខជន់ណ្ដាម្ងាន កថ់្លៃន់ហៅបកខជន់ព្ទរីរបូ តែដ្ឋ�ទូទូ���ន់សូហំៅ�ងហៅ�ន ត់ហៅក្រឹើនី់ជាងហៅគិកនុងការហៅ�ះហៅ�ន ត់បឋមហៅនាំះ។ 
ហៅ�សីូព្ទហីៅន់ះហៅទូៀត់ មនិ់ម្ងាន់ដ្ឋហំៅណី៍រការតែត់ងតាងំឯករាជយសូក្រឹម្ងាបក់ារហៅ�ះហៅ�ន ត់�ក�ហៅទូ។

ើ�បរ់ដ្ឋឋកា��ីើរ័ញ៉ាា ត់ក្រឹមវូិឱ្យយហៅ�ះពុ្ទមពព្ទត័់ម៌្ងាន់ដូ្ឋើខាងហៅក្រឹកាមហៅ�កនុងមគិគុ ហៅទូទសូកហ៍ៅន់ះ។

ការ�ិលយ័ថ្លែដិលម្រាត៌វូថ្លែត៌ងតាងំទេ្ទ�យអ្ននក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌
គិណ៍បកសន់ហៅយា�យមនិ់ម្ងាន់សូទិូិតិែត់ងតាងំហៅបកខជន់ផ្លូៃូ វិការសូក្រឹម្ងាបក់ារយិា�យ័តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិ�ន់តែត់ងតាងំហៅ�យអ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់កនុងការហៅ�ះហៅ�ន

 ត់បឋមហៅ�យី។ ហៅបកខជន់តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិ�ន់តែត់ងតាងំសូក្រឹម្ងាបក់ារយិា�យ័ តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិតែត់ងតាងំហៅ�យអ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់កនុងការហៅ�ះហៅ�ន ត់បឋម 
 គិជឺាអ្ននកតែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិ�ន់តែត់ងតាងំរបសូព់្ទ�រដ្ឋឋ ហៅ�យីមនិ់តែមន់ជាហៅបកខជន់ជាផ្លូៃូ វិការគិណ៍បកសណ្ដាម�យហៅ�កនុងការហៅ�ះហៅ�ន ត់�ក�ហៅនាំះហៅទូ។ 

ហៅបកខជន់សូក្រឹម្ងាបក់ារតែត់ងតាងំហៅ�ការយិា�យ័តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិតែត់ងតាងំហៅ�យអ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់ ក្រឹត់វូិម្ងាន់គិណ៍បកសតែដ្ឋ�ព្ទ�កហៅគិក្រឹសូលាញហ់ៅព្ទញើតិ់ិ
 តែដ្ឋ�ម្ងាន់�កខណ៍ៈសូមីត់ិកិ្រឹគិបក់្រឹ�ន់ ់ឬខើះគិណ៍បកសតែដ្ឋ�ព្ទ�កហៅគិក្រឹសូលាញហ់ៅព្ទញើតិ់តិែដ្ឋ�ម្ងាន់�កខណ៍ៈសូមីត់ិកិ្រឹគិបក់្រឹ�ន់ ់�ន់តែើងហៅ�ី

សូន់ៃកឹហៅ�ន ត់ បាុ តែន់កិារកណំ៍ត់គ់ិណ៍បកសតែដ្ឋ�ព្ទ�កហៅគិក្រឹសូលាញហ់ៅព្ទញើតិ់ ិក្រឹត់វូិ�ន់ហៅក្រឹជសីូហៅរសីូហៅ�យហៅបកខជន់តែត់ម្ងាន កគ់ិត់ ់ហៅ�យីក្រឹត់វូិ�ន់បងីាញ
សូក្រឹម្ងាបត់ែត់ព្ទត័់ម៌្ងាន់របសូអ់្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់បាុ ហៅណ្ដាណ ះ។ វាមនិ់ម្ងាន់ន់យ័ថាហៅបកខជន់ហៅនាំះក្រឹត់វូិ�ន់តែត់ងតាងំ ឬ�កំ្រឹទូហៅ�យគិណ៍បកសតែដ្ឋ��ន់

 កណំ៍ត់ហ់ៅទូ ឬថាម្ងាន់ទូនំាំកទ់ូនំ់ងរវាងគិណ៍បកស ន់ងិហៅបកខជន់ ហៅ�យី�ម ន់ហៅបកខជន់ណ្ដា តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិ�ន់តែត់ងតាងំហៅ�យអ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់ក្រឹត់វូិ�ន់
ចាំត់ទុ់ូកថាជាហៅបកខជន់តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិ�ន់តែត់ងតាងំជាផ្លូៃូ វិការរបសូគ់ិណ៍បកសន់ហៅយា�យណ្ដាម�យហៅ�យី។ ហៅ�កនុងមគិគុ ហៅទូសូកព៍្ទត័់ម៌្ងាន់អ្ននកហៅ�ះ

 ហៅ�ន ត់កនុងហៅខាន់ធិ ីគិណ៍បកសអាើើុះបញ្ញាហីៅបកខជន់សូក្រឹម្ងាបក់ារយិា�យ័តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិ�ន់តែត់ងតាងំហៅ�យអ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់ តែដ្ឋ��ន់ទូទូ��ការ
 យ�ក់្រឹព្ទមជាផ្លូៃូ វិការព្ទគីិណ៍បកស។

អ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់ណ្ដាម�យអាើហៅ�ះហៅ�ន ត់ហៅក្រឹជសីូហៅរសីូហៅបកខជន់ណ្ដាម�យ សូក្រឹម្ងាបក់ារយិា�យ័តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិ�ន់តែត់ងតាងំហៅ�យអ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់  
ក្រឹបសូនិ់ហៅបពី្ទ�កហៅគិបហំៅព្ទញតាម�កខណ៍សូមីត់ិហិៅផ្លូសងហៅទូៀត់តែដ្ឋ�ត់ក្រឹមវូិឱ្យយហៅ�ះហៅ�ន ត់សូក្រឹម្ងាបក់ារយិា�យ័ហៅនាំះ។ អ្ននកទូទូ��សូហំៅ�ងហៅ�ន ត់

 ព្ទរីរបូកពូំ្ទ�កនុងការហៅ�ះហៅ�ន ត់បឋម បន់ហិៅ�ការហៅ�ះហៅ�ន ត់�ក�សូក្រឹម្ងាបក់ារយិា�យ័តែដ្ឋ�ក្រឹត់វូិ�ន់តែត់ងតាងំហៅ�យអ្ននកហៅ�ះហៅ�ន ត់ 
 �ើហីៅបជីាហៅបកខជន់ទាងំព្ទរី�ន់បញ្ញាា កព់្ទគីិណ៍បកសអាទូភិាព្ទដូ្ឋើ�ន កហ៏ៅ�យ។ �ម ន់គិណ៍បកសណ្ដាម្ងាន់សូទិូិឱិ្យយហៅបកខជន់តែដ្ឋ�កណំ៍ត់គ់ិណ៍
 បកសអាទូភិាព្ទរបសូខ់ៃ�ន់ បន់ហិៅ�ការហៅ�ះហៅ�ន ត់�ក��ន់ហៅទូ ហៅ�កីតែ�ងតែត់ហៅបកខជន់ណ្ដាម្ងាន ក ់សូែតិ់កនុងើហំៅណ្ដាមហៅបកខជន់ព្ទរីរបូតែដ្ឋ

 �ទូទូ���ន់សូន់ៃកឹហៅ�ន ត់ហៅក្រឹើនី់ជាងហៅគិ ហៅ�កនុងការហៅ�ះហៅ�ន ត់បឋម។

ការ�ិលយ័គាំម នប់ក៍េព័និ័
គិណ៍បកសន់ហៅយា�យមនិ់ម្ងាន់សូទិូិតិែត់ងតាងំហៅបកខជន់សូក្រឹម្ងាបក់ារយិា�យ័�ម ន់បកសព្ទន័់ហិៅ�កនុងការហៅ�ះហៅ�ន ត់បឋមហៅទូ ហៅ�យីហៅបកខជន់ហៅ�ឯកា
រហៅ�ះហៅ�ន ត់បឋមមនិ់តែមន់ជាហៅបកខជន់ផ្លូៃូ វិការសូក្រឹម្ងាបគ់ិណ៍បកសណ្ដាម�យើហំៅពាះការយិា�យ័ជាកល់ាកហ់ៅ�ឯការហៅ�ះហៅ�ន ត់�ក�ហៅទូ។ ហៅបកខជន់
សូក្រឹម្ងាបក់ារតែត់ងតាងំហៅ�កាន់ក់ារយិា�យ័�ម ន់បកសព្ទន័់មិនិ់អាើកណំ៍ត់ើ់ណូំ៍�ើតិ់គិិណ៍បកសរបសូព់្ទ�កហៅគិ ឬកងើះការហៅព្ទញើតិ់រិបសូគ់ិ

 ណ៍បកសហៅ�ហៅ�សីូន់ៃកឹហៅ�ន ត់�ន់ហៅទូ។ ហៅបកខជន់ព្ទរីរបូតែដ្ឋ�ទូទូ��សូហំៅ�ងហៅ�ន ត់ហៅក្រឹើនី់ជាងហៅគិកនុងការហៅ�ះហៅ�ន ត់បឋម ន់ងឹបន់ហិៅ�ការហៅ�ះហៅ�ន ត់
�ក�សូក្រឹម្ងាបក់ារយិា�យ័�ម ន់បកសព្ទន័់។ិ
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ទេ្ទ�ម្រាក៍មត៌�លាការជានខ់្ពពស់

នើត៌វិធិើនៃនការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌
សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះ�ម្រាកម្បតុ្តិលាកាំរជានខ័់ស ់ន�ងតុ្តិលាកាំរឧទធរណ៍ៈ�អឺាម្រាស�យុបោះលើកាំរ�ញូ្ញាកប់ោះ�យុអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ 
សាធារណៈើនបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ “គាមំ្រាទ” ឬ “ម្រា��ងំ” បោះលើថាបោះត្តិើរក�ទុកបោះ�ម្រាកម្បមាន ក ់ៗឬយ៉ាា ងណា។

កាំរយិ៉ាល�យុយុុតាថ ធិ�កាំរ�គឺាះ ន�កសព�នធ។

មុ្បនបោះពល�ុ�គលមាន កអ់ាចកាំែ យុជាបោះ�ម្រាកម្បតុ្តិលាកាំរខាងឧទធរណ៍ៈ រ�ឋ ���លម្រាតូ្តិវដែត្តិម្រា��លប់ោះ�ះ ះបោះ�កខើនបោះ�កាំន�់ណៈៈកម្បះកាំរវាយុត្តិព្រៃម្បែ
បោះ�កខើនព្រៃនតុ្តិលាកាំរ ដែដ្ឋលរមួ្បមានសមាើ�កសាធារណៈៈ ន�ងបោះម្បធាវ ើ។ �ណៈៈកម្បះកាំរដ្ឋកឹនាកំាំរព�ន�ត្តិយបោះ�ើងវញិហ្វ័ះត្តិច់ត្តិប់ោះលើសាវតារ ន�ងលកខណៈ
សម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគានរ់�សប់ោះ�កខើន ជាមួ្បយុកាំរ�ញ្ចូុ�លព�ត្តិម៌ានសហ្វ័�ម្បន ៍�នាា �ម់្បក�ញ្ចូូ�ន�និកាំរវាយុត្តិព្រៃម្បែរ�សខ់ែួ នបោះលើបោះ�កខើនបោះ�កាំន់
អ្ន���លបោះខត្តិ។ិ

�នាា �ម់្បកអ្ន���លបោះខត្តិពិ�ន�ត្តិយបោះ�ើងវញិកាំរវាយុត្តិព្រៃម្បែរ�ស�់ណៈៈកម្បះកាំរ ន�ងបោះម្រាើើសតាងំបោះ�កខើនជាផ្តែ� វកាំរ ដែដ្ឋលលកខណៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន់
រ�សពួ់កបោះ� �ដឺែម្រា�ម្រា�ួលតាម្បម្បត្តិ�បោះយ៉ា�លស់ាធារណៈើន មុ្បនបោះពលកាំរម្រា��ង ន�ងកាំរព�ន�ត្តិយបោះ�ើងវញិបោះ�យុ�ណៈៈកម្បះកាំរបោះលើកាំរដែត្តិងតាងំ
ខាងតុ្តិលាកាំរ។ �ណៈៈកម្បះកាំរបោះនាះរមួ្បមាន ម្រា�ធានអ្ននកកាំនអ់្នណំាចតុ្តិលាកាំររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  អ្ន�គបោះម្បធាវ ើរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងម្បន្ត្រីនិើជានខ័់ស់
ដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ងបោះលើបោះ�ម្រាកម្បព្រៃនតុ្តិលាកាំរឧទធរណ៍ៈ។ �ណៈៈកម្បះកាំរដែត្តិងតាងំតុ្តិលាកាំរ �នាា �ម់្បក ម្រាតូ្តិវ�ញូ្ញាក ់ឬ�ដ្ឋ�បោះសធិកាំរបោះម្រាើើសតាងំ។ ដែត្តិ
ម្រា�ស�នបោះ�ើ�ន�ញូ្ញាក ់បោះទើ�បោះ�កខើនកាំែ យុជាអ្ននក�បោះម្រាម្បើកាំរកនុងបោះ�ម្រាកម្ប។

�នាា �ព់ើកាំរ�ញូ្ញាក ់អ្ននកកាំនអ់្នណំាចតុ្តិលាកាំរម្រាតូ្តិវ�នសបថ្មីច�លកាំនត់្តិដំែណៈង បោះហ្វ័ើយុអាម្រាស�យុបោះលើកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�
ឯកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ��័យុបោះខត្តិ�ិនាា � ់ន�ងបោះ�បោះពល�ញ្ចូ�ុព់្រៃនអាណៈត្តិិ�នើមួ្បយុៗ។ អាណៈត្តិិ�ដែដ្ឋល�នបោះចញបោះ�យុធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
សម្រាមា�អ់្ននកកាំនអ់្នណំាចតុ្តិលាកាំរព្រៃនតុ្តិលាកាំរជានខ័់ស ់ន�ងតុ្តិលាកាំរឧទធរណ៍ៈ� ឺ12 �ន ។ំ បោះ�ម្រាកម្បម្រាតូ្តិវ�ន�ញូ្ញាកប់ោះ�យុ�ណៈៈកម្បះកាំរបោះលើ
កាំរដែត្តិងតាងំខាងតុ្តិលាកាំរ ដែត្តិរហ្វ័� ត្តិដ្ឋលក់ាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ��័យុបោះខត្តិ�ិនាា � ់ដែដ្ឋលបោះពលបោះវលាណាមួ្បយុដែដ្ឋលពួកបោះ�ឈរបោះ�ះ ះសម្រាមា�ក់ាំរ
រក��និបោះពលបោះ�សលព់្រៃនអាណៈត្តិិ� បោះ�ើមាន ព្រៃនអ្ននកកាំនមុ់្បខត្តិដំែណៈងមុ្បនរ�សពួ់កបោះ� ដែដ្ឋលនងឹមានរយុៈបោះពល�ួន ឬម្រា��ំើ�ន ។ំ (ម្រាកម្បបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ 
ភា� 9083។)

បោះ�បោះពលដែដ្ឋលតុ្តិលាកាំរជានខ័់សរ់�សរ់ដ្ឋឋ ឬតុ្តិលាកាំរសាលាឧទធរណ៍ៈើ�ត្តិច�អ់ាណៈត្តិិ� អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រាតូ្តិវ�នបោះសនើសុឱំ្យយសបោះម្រាម្បចថាបោះត្តិើបោះ�ម្រាកម្ប
នងឹបោះ�ដែត្តិ�និ�បោះម្រាម្បើកាំរ (�និ�បោះម្រាម្បើ) សម្រាមា�អ់ាណៈត្តិិ��ដែនថម្បដែដ្ឋរឬបោះទ។ បោះ�បោះៅវាថាកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរក�ទុក។

បោះ�កនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរក�ទុក បោះ�ម្រាកម្បម្ប�នម្រា��ងំនងឹបោះ�កខើន�កសម្រា��ងំបោះទ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើបោះ�ម្រាកម្បទទួល�នសបំោះ�ង “គាមំ្រាទ” បោះម្រាចើនជាងបោះនះ 
បោះ�ម្រាកម្បអាច�និ�បោះម្រាម្បើតួ្តិនាទើរ�សគ់ាត្តិ�់ន។ ម្រា�ស�នបោះ�ើបោះ�ម្រាកម្បទទួល�នសបំោះ�ង “ម្ប�នគាមំ្រាទ” កាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន បោះ�ម្រាកម្បនងឹ�ញ្ចូ�ុអ់ាណៈត្តិិ�
�ចុុ �បនន បោះហ្វ័ើយុ�នាា �ម់្បកបោះ�ម្រាកម្បថ្មីះើនងឹម្រាតូ្តិវ�នដែត្តិងតាងំបោះ�យុអ្ន���លបោះខត្តិ។ិ

បោះ�ម្រាកម្បព្រៃនតុ្តិលាកាំរជានខ័់សរ់�សរ់ដ្ឋឋមានកាំរយិ៉ាល�យុទ��ងំរដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើឱ្យយអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ងំអ្នសច់�លរមួ្បកនុង
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរក�ទុកតុ្តិលាកាំរជានខ័់ស។់ 

តុ្តិលាកាំរព្រៃនសាលាឧទធរណ៍ៈ�បោះម្រាម្បើបោះ�កនុងម្បណៈឌ លមួ្បយុកនុងចបំោះណាម្បម្បណៈឌ លចនួំនម្រា�មួំ្បយុកនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ មានដែត្តិអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋល�ន
ចុះបោះ�ះ ះបោះ�កនុងម្បណៈឌ លព្រៃនសាលាឧទធរណ៍ៈ�ាុ បោះណាណ ះដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះសនើសុឱំ្យយកណំៈត្តិថ់ាបោះត្តិើបោះ�ម្រាកម្បព្រៃនម្បណៈឌ លបោះនាះនងឹម្រាតូ្តិវរក�ទុកដែដ្ឋរឬបោះទ។

សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថ ម្បអ្នពំើបោះ�ម្រាកម្បតុ្តិលាកាំរជានខ័់ស់ ន�ងបោះ�ម្រាកម្បរ�សស់ាលាឧទធ រណ៍ៈ ស� ម្បច� លបោះ�កាំន ់ 
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Martin J. Jenkins, បោះ�ម្រាកម្បរង

ការទីទួី លសាគ លវ់ិជីិា ជួ�វិៈពេមធាវិ៖ី ដែខឧសភា �ន  ំ1981

ការអ្នបុរ់៖ំ សាលាច��ព់្រៃនសាកលវទិ�ល�យុ San Francisco, J.D.; សាកលវទិ�ល�យុ Santa Clara, A.B., ម្ប�វទិ�ល�យុទើម្រាកងុ 
San Francisco។

សាវិតារ�ូឹ វិច្ឆិ�បុវ់ិជីិា ជួ�វិៈ៖ រដ្ឋឋ អាជាា , កាំរយិ៉ាល�យុបោះម្បធាវ ើម្បណៈឌ លបោះខានធិើ Alameda, 1981–1983; បោះម្បធាវ ើើនុំើំម្រាម្បះ, ម្រាកសួ ងយុុត្តិិ�ធិម្ប៌
សហ្វ័រដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិ, នាយុក�ឋ នស�ទធ �សុើវលិ—ដែផ្តន កម្រាពហ្វ័ះ ទណៈឌ , 1983–1986; បោះម្បធាវ ើើនុំើំម្រាម្បះ, នាយុក�ឋ នច�� ់Pacific Bell,  
1986–1989។

សាវិតារខាងតុលាការ៖ បោះ�ម្រាកម្ប, Oakland, តុ្តិលាកាំរម្រាកងុ Piedmont, Emeryville, 1989–1992; បោះ�ម្រាកម្ប, តុ្តិលាកាំរជានខ័់ស់
បោះខានធិើ Alameda, 1992–1997; បោះ�ម្រាកម្ប, តុ្តិលាកាំរម្បណៈឌ លរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិសម្រាមា�ម់្បណៈឌ លភា�ខាងបោះើើងព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , 
1997–2008; បោះ�ម្រាកម្បរង, តុ្តិលាកាំរឧទធ រណ៍ៈរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , ម្បណៈឌ លឧទធ រណ៍ៈទើមួ្ប យុ, នាយុក�ឋ នទើ�ើ, 2008–2019។

Goodwin Liu, បោះ�ម្រាកម្បរង, តុ្តិលាកាំរជានខ័់សរ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា

ការទីទួី លសាគ លវ់ិជីិា ជួ�វិៈពេមធាវិ៖ី 1999

ការអ្នបុរ់៖ំ សាលាច�� ់Yale , J.D., 1998; សាកលវទិ�ល�យុ Stanford, B.S., 1991; សាកលវទិ�ល�យុ Oxford, M.A., 2002។

សាវិតារ�ូឹ វិច្ឆិ�បុវ់ិជីិា ជួ�វិៈ៖ សាម្រាសិាចាំរយច��,់ សាលាច�� ់UC Berkeley, (2003–2011); ម្រាពឹទធ �ុរសរង, សាលាច�� ់ 
UC Berkeley, (2008–2010); សហ្វ័ករណ៍ៈវវិាទ, O’Melveny & Myers LLP, (2001–2003); ម្រាកឡា�ញ្ចូូើព្រៃនតុ្តិលាកាំរជានខ័់ស់
សហ្វ័រដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិ Ruth Bader Ginsburg (2000–2001); ើនួំ យុកាំរព�បោះសសរ�សប់ោះលខាធិ�កាំររង, ម្រាកសួ ងអ្ន�រ់សំហ្វ័រដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិ, 
(1999–2000); ម្រាកឡា�ញ្ចូូើព្រៃនបោះ�ម្រាកម្បម្បណៈឌ លរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិ David S. Tatel, (1998–1999)។

សាវិតារខាងតុលាការ៖ បោះ�ម្រាកម្បរង, តុ្តិលាកាំរជានខ័់សព់្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , 2011 រហ្វ័� ត្តិដ្ឋល�់ចុុ �បនន។

Joshua P. Groban, បោះ�ម្រាកម្បរង, តុ្តិលាកាំរជានខ័់សព់្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា

ការទីទួី លសាគ លវ់ិជីិា ជួ�វិៈពេមធាវិ៖ី ដែខធិន�  �ន  ំ1998

ការអ្នបុរ់៖ំ សាលាច�� ់Harvard, J.D., 1998; សាកលវទិ�ល�យុ Stanford, A.B., 1995។

សាវិតារ�ូឹ វិច្ឆិ�បុវ់ិជីិា ជួ�វិៈ៖ ម្រាកឡា�ញ្ចូូើរ�សប់ោះ�ម្រាកម្ប William C. Conner, ម្បណៈឌ លភា�ខាងត្តិប� ងព្រៃនទើម្រាកងុញា� វយុាក, 1998–1999; 
បោះម្បធាវ ើ, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, 1999–2005; បោះម្បធាវ ើ, Munger, Tolles & Olson LLP,  
2005–2010; ទើម្រា�កឹ�ជានខ័់សរ់�សអ់្ន���លបោះខត្តិ ិJerry Brown, 2011–2018; សាម្រាសិាចាំរយ, សាលាច�� ់UCLA, 2014–2018។  

សាវិតារខាងតុលាការ៖ បោះ�ម្រាកម្បរង, តុ្តិលាកាំរជានខ័់សព់្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , 2018–�ចុុ �បនន។ 

Patricia Guerrero, ម្រា�ធានបោះ�ម្រាកម្បព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា

ការទីទួី លសាគ លវ់ិជីិា ជួ�វិៈពេមធាវិ៖ី 1997

ការអ្នបុរ់៖ំ សាលាច�� ់Stanford, J.D., 1997; សាកលវទិ�ល�យុព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , Berkeley, B.A., 1994។

សាវិតារ�ូឹ វិច្ឆិ�បុវ់ិជីិា ជួ�វិៈ៖ ព្រៃដ្ឋ�� , Latham & Watkins LLP (2006–2013); សហ្វ័កាំរ ើ, Latham & Watkins LLP  
(2003–2006 ន�ង 1997–2002); ើនួំ យុកាំរបោះម្បធារ ើសហ្វ័រដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិ, កាំរយិ៉ាល�យុបោះម្បធារ ើសហ្វ័រដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិ, ម្បណៈឌ លភា�ខាងត្តិប� ងព្រៃនរដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  (2002–2003)។

សាវិតារខាងតុលាការ៖ បោះ�ម្រាកម្បរង, តុ្តិលាកាំរជានខ័់សព់្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , ដែខម្បើនា �ន  ំ2022–�ចុុ �បនន ; បោះ�ម្រាកម្បរង, តុ្តិលាកាំរ
ឧទធ រណ៍ៈរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា , ម្បណៈឌ លឧទធ រណ៍ៈទើ�ួ ន, នាយុក�ឋ នទើមួ្ប យុ, ដែខធិន�  �ន  ំ2017–ដែខម្បើនា �ន  ំ2022; បោះ�ម្រាកម្ប, តុ្តិលាកាំរជានខ័់ស ់
San Diego, 2013–2017។

បោះ�ព្រៃថ្មីៃ ទើ 10 ដែខសើ� �ន  ំ2022 បោះលាក Patricia Guerrero ដែដ្ឋលជាបោះ�ម្រាកម្បរងព្រៃនតុ្តិលាកាំរជានខ័់ស ់ម្រាតូ្តិ វ�នដែត្តិងតាងំបោះ�យុអ្ន���លបោះខត្តិ ិ
Gavin Newsom ឱ្យយបោះធ័ិើជាម្រា�ធានបោះ�ម្រាកម្ប�នាា �ព់្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ កាំរដែត្តិងតាងំបោះ�យុអ្ន���លបោះខត្តិិមានម្រា�ស�ទធ ភាពបោះ�បោះពលម្រាតូ្តិវ�ន
�ញូ្ញា កប់ោះ�យុ�ណៈៈកម្បះ កាំរទទួ ល�នាុ កកាំរដែត្តិងតាងំតាម្បផ្តែ� វតុ្តិលាកាំរ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រាតូ្តិ វ�ន�ញូ្ញា កប់ោះ�យុ�ណៈកម្បះ កាំរបោះនាះរួចបោះហ្វ័ើយុ បោះនាះ
បោះ�ម្រាកម្ប Guerrero នងឹ�ងី្គា ញខែួ នបោះ�ព្រៃថ្មីៃ ទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ �ន  ំ2022, បោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិព្រៃនកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិសាកល។ សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថ ម្ប
អ្នពំើកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ព�នធ តុ្តិលាកាំរ ស� ម្បបោះម្បើលទពំ�រទើ 68 កនុងបោះសៀវបោះ�ដែណៈនាបំោះនះ។ សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ានថ្មីះើៗ អ្នពំើកាំរដែត្តិងតាងំតុ្តិលាកាំរជានខ័់សព់្រៃនរដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ស� ម្បច� លបោះ�កាំនប់ោះ�ហ្វ័ទពំ�រ www.courts.ca.gov។
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ការ�សទ់េ្ទត៌ឿន៖ ការទាំក៍ទ់ាំញសទំេ្ទឡូងទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ 
ម្រាត៌វូ�នហាមឃាត៌!់
ការប់�ំនអាចំ�ឱំ្យយ�នការផ្ទាក៍ព័និយ័ នងិ/ឬ�ក៍ព់័និ�គាំរ។

ក៍ថ្លែនូង៖
 • បោះ�កនុង�របិោះវណៈើុវំញិ�ុ�គលមាន កដ់ែដ្ឋលឈរត្តិម្រាម្បង់ើួរបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សពួ់កបោះ� ឬកនុងចមាៃ យុ 100 ហ័្វ័ើត្តិពើម្រាចកច�ល

កដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�តាម្បដ្ឋងផ្តែ� វ ឬម្រា�អ្ន�ទ់មាែ ក ់សកម្បះភាពខាងបោះម្រាកាំម្បម្រាតូ្តិវ�ន�ម្បឃាត្តិ។់

សក៍មមភាព័អ្នើើខូ្ពះម្រាត៌វូ�នហាមឃាត៌៖់
 • ម�ន្លឹត្រតូវិបោះសនើសុឱំ្យយ�ុ�គលណាមាន កប់ោះ�ះបោះ�ន ត្តិើនួំស ឬម្រា��ងំនងឹបោះ�កខើន ឬវធិានកាំរសនែកឹបោះ�ន ត្តិណាមួ្បយុបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិ�ងី្គាញបោះ�ះ ះ រ��ភាព ឬ�� បោះ�គ រ�សប់ោះ�កខើន។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិរារាងំកាំរច�លបោះ� ឬកាំរលួចបោះ�ដែកបរម្រា�អ្ន�ទ់មាែ កស់នែកឹបោះ�ន ត្តិណាមួ្បយុបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិផ្តលិឯ់កសារ ឬព�ត្តិម៌ានដែដ្ឋលអាចសិា��់នបោះ�កាំន ់ឬម្រា��ងំនងឹបោះ�កខើន ឬវធិានកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិណាមួ្បយុបោះ�ើ�ត្តិកដែនែង

បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬម្រា�អ្ន�ទ់មាែ កស់នែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិផ្តសព័ផ្ត�យុញត្តិិ�ណាមួ្បយុ រមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ងំកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្ប�នំ�ត្តិ កាំរបោះធ័ិើម្រា�ជាម្បត្តិ� កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដ្ឋកត្តិដំែណៈង ឬកាំរដែត្តិងតាងំ

បោះ�កខើនណាមួ្បយុបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិដែចកចាំយុ �ងី្គាញ ឬបោះសែៀកសបោះម្បែៀក��ំកណ់ាមួ្បយុ (មួ្បក អាវ ផ្ទាែ កសញ្ញាញ  ដែ�វ សាើ��រ) ដែដ្ឋលរមួ្ប�ញ្ចូុ�លបោះ�ះ ះបោះ�កខើន 

រ��ភាព �� បោះ�គ  ន�ង/ឬគាមំ្រាទ ឬម្រា��ងំនងឹបោះ�កខើន ឬវធិានកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិណាមួ្បយុបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិ�ងី្គាញព�ត្តិម៌ាន ឬន�យ៉ាយុបោះ�កាំនអ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិអ្នពំើស�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ើយុ។

កាំរ�ម្បឃាត្តិក់ាំរ�ក�់ញសបំោះ�ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋល�នសបោះងខ�ខាងបោះលើមានដែចងបោះ�កនុងមាម្រាតា 7 ព្រៃនើពំ�កទើ 4 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 18 ព្រៃន
ម្រាកម្បបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
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ការ�សទ់េ្ទត៌ឿន៖ ភាព័ព័� ក៍រលួយនៃនដិទំេ្ទ�ើ រការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌
ម្រាត៌វូ�នហាមឃាត៌!់
ការប់�ំន�ឱំ្យយ�នការផ្ទាក៍ព័និយ័ នងិ/ឬ�ក៍ព់័និ�គាំរ។

សក៍មមភាព័អ្នើើខូ្ពះម្រាត៌វូ�នហាមឃាត៌៖់
 • ម�ន្លឹត្រតូវិម្រា�ម្រាពឹត្តិ ិឬ�ាុន�ាងម្រា�ម្រាពឹត្តិកិាំរដែកែង�នែកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិផ្តលិស់ណំៈង ឬកាំរស�ក�ា នណ់ាមួ្បយុបោះ�ដ្ឋល�ុ់�គលណាមាន កក់នុងទម្រាម្បង់ណាមួ្បយុ ឬបោះ�យុម្បបោះធិ��យុណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល

ើរំញុ ឬព�យ៉ាម្បើរំញុឱ្យយម្បនុសសបោះ�បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬ�ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នបោះ�បោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិបោះធ័ិើកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិខុសច��ប់ោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិព�យ៉ាម្បបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬើួយុដ្ឋលអ់្ននកដ្ឋព្រៃទបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�បោះពលដែដ្ឋលម្ប�នមានស�ទធ �កនុ ងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិច�លរមួ្បកនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ថ្មីត្តិរ�� ឬចុះ�ញ្ចូូើអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលច�ល ឬបោះចញពើកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬរារាងំផ្តែ� វច�ល ម្រាចកបោះចញ 

ឬចណំៈត្តិចត្តិរថ្មីយុនិបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិើ�ំសស់�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�ស�ុ់�គលណាមាន ក ់ឬរារាងំអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្ប�នឱ្យយបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ពន�របោះពលដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬ

ដែកែង�នែបំោះ�យុដែណៈនាើំនណាមាន កថ់ាខែួ នម្ប�នមានស�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬម្ប�ន�នចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះនាះបោះទ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិព�យ៉ាម្ប�ញូ្ញាកព់ើវធិិើសាម្រាសដិែដ្ឋលអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�នបោះ�ះសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សពួ់កបោះ�បោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិកាំនក់ាំ� ់ឬបោះរៀ�ចឱំ្យយនរណាមាន កក់ាំនអ់ាវធុិបោះ�ើ�ត្តិ�របិោះវណៈកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ើយុ បោះលើកដែលងដែត្តិកនុងករណៈើ មួ្បយុចនួំន។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិ�ងី្គាញខែួន ឬបោះរៀ�ចឱំ្យយនរណាមាន ក�់ងី្គាញខែួនបោះ�កនុងឯកសណាឋ នម្បន្ត្រីនិើរក�សនិ�ភាព អ្ននកយ៉ាម្ប ឬ�ុ�គល�កសនិ�សុខ បោះ�

�របិោះវណៈកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះ�យុមានករណៈើ បោះលើកដែលងមួ្បយុចនួំន។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិរខំាន ឬបោះម្រាើៀត្តិដែម្រាើកជាមួ្បយុដែផ្តនកណាមួ្បយុព្រៃនម្រា�ព�នធបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិ�នែ ំដែកែង�នែ ំឬរខំានដ្ឋលរ់�យុកាំរណ៍ៈបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះនាះបោះទ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិដែកដែម្រា�រ�យុកាំរណ៍ៈបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិរខំាន �ផំ្ទាែ ញ ឬផ្ទាែ ស�់ិ� រ�ញ្ចូូើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ សនែកឹបោះ�ន ត្តិផ្តែ� វកាំរ ឬធុិងសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិ�ងី្គាញធុិងម្រា�ម្ប�លសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះម្រា�ផ្តែ� វកាំរណាមួ្បយុដែដ្ឋលអាច�បោះញ្ញាេ ត្តិអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិឱ្យយបោះើឿថាជាម្រា�អ្ន�ម់្រា�ម្ប�លសនែកឹបោះ�ន ត្តិ

ផ្តែ� វកាំរបោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិផ្ទាែ ស�់ិ� រ ឬបោះម្រាើៀត្តិដែម្រាើកច��ច់ម្បែងលទធផ្តលព្រៃនកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះនាះបោះទ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិ�ងខ�ត្តិ�ងខំ ឬ�បោះញ្ញាេ ត្តិ�ុ�គលដែដ្ឋលម្ប�នបោះចះអានអ្នកសរ ឬម្បនុសសចាំសើ់រាឱ្យយបោះ�ះបោះ�ន ត្តិឱ្យយ ឬម្រា��ងំនងឹបោះ�កខើន ឬវធិានកាំរ

ផ្តាុយុពើបោះចត្តិនារ�សពួ់កបោះ�បោះ�ើយុ។
 • ម�ន្លឹត្រតូវិបោះដ្ឋើរតួ្តិជាម្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិខណៈៈបោះពលដែដ្ឋលអ្ននកម្ប�នដែម្បនជា�ុ�គល�ក។

ន្លឹ�ពេយាជួកម្ប�នអាច�ម្ប�រ ឬសុឱំ្យយន�បោះយ៉ាើ�ត្តិរ�សពួ់កបោះ�នាយំុកសនែកឹបោះ�ន ត្តិតាម្បព្រៃម្រា�សណៈើ យុម៍្បកកដែនែងបោះធ័ិើកាំរ ឬសុឱំ្យយន�បោះយ៉ាើ�ត្តិ
រ�សពួ់កបោះ�បោះ�ះបោះ�ន ត្តិសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សពួ់កបោះ�បោះ�កដែនែងបោះធ័ិើកាំរបោះនាះបោះទ។ បោះ�បោះពលបោះ�ើកម្រា�កប់ោះ�ៀវត្តិសរ ៍ឬម្រា�កឈ់នួល ន�បោះយ៉ាើកម្ប�ន
អាច��ទភូា�ឯ់កសារដែដ្ឋលមានឥទធ�ពលបោះលើ�នំ�ត្តិនបោះយ៉ា�យុ ឬសកម្បះភាពរ�សន់�បោះយ៉ាើ�ត្តិរ�សពួ់កបោះ�បោះ�ើយុ។

ស�ជួ�កត្រកមុត្របុ�ក�ត្របុចាតំបំុន្លឹម់្ប�នអាចព�យ៉ាម្បកណំៈត្តិព់ើវធិិើសាម្រាសដិែដ្ឋលអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�នបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះម្រាើើសបោះរ ើសសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�ស់
ពួកបោះ� ឬម្រា�ស�នបោះ�ើព�ត្តិម៌ានបោះនាះម្រាតូ្តិវ�នរកបោះ�ើញ ស�ម្ប�ងី្គាញពើវធិិើសាម្រាសដិែដ្ឋលអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�នបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះម្រាើើសបោះរ ើសសនែកឹបោះ�ន ត្តិ
រ�សពួ់កបោះ�។

កាំរ�ម្បឃាត្តិប់ោះ�បោះលើសកម្បះភាពដែដ្ឋល�កព់�នធជាមួ្បយុអ្នបំោះពើពុករលួយុព្រៃនដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នសបោះងខ�ខាងបោះលើមានដែចង
បោះ�កនុងើពំ�កទើ 6 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 18 ព្រៃនម្រាកម្បបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
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ការចំ� ះទេ្ទឈាម ះអ្ននក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌
ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្នន ក�នចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរួចបោះហ្វ័ើយុ អ្នន កម្ប�នចាំ�ំចចុ់ះបោះ�ះ ះបោះ�ើងវញិបោះទ លុះត្រតាខែតអ្នន កផ្ទាែ ស�់ិ� របោះ�ះ ះរ�ស់
អ្នន ក អាសយុ�ឋ នផ្តាះ ឬអាសយុ�ឋ នព្រៃម្រា�សណៈើ យុ ៍ឬម្រា�ស�នបោះ�ើអ្នន កចង់ផ្ទាែ ស�់ិ� រ ឬបោះម្រាើើសបោះរ ើស�ណៈ�កសនបោះយ៉ា�យុ។
ចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិអ្ននឡាញតាម្បរយុៈ registertovote.ca.gov ឬទ�រស�ពាបោះ��ណិាញទ�រស�ពា�នប់ោះហ្វ័តុ្តិកាំរណ៍ៈ
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែរ�សរ់ដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរ តាម្បរយុៈបោះលខទ�រស�ពា (888) 345-4917 បោះដ្ឋើម្បប ើឱ្យយបោះ�បោះផ្តាើទម្រាម្បង់ដែ���ទ
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្បកអ្ននកតាម្បព្រៃម្រា�សណៈើ យុ។៍

ទម្រាម្បង់ដែ���ទចុះបោះ�ះ ះអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិអាចរក�នបោះ�កាំរយិ៉ាល�យុព្រៃម្រា�សណៈើ យុភ៍ា�បោះម្រាចើន �ណាណ ល�យុ កាំរយិ៉ាល�យុ
រ�ឋ ���លទើម្រាកងុ ន�ងបោះខានធិើ កាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើ ន�ងកាំរយិ៉ាល�យុរដ្ឋឋ បោះលខាធិ�កាំរព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។

ការចំ� ះទេ្ទឈាម ះអ្នន ក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌�នលក៍ខខ្ព�ឌ
ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្នន កខកខានកាំល�របិោះចេ ទកណំៈត្តិព់្រៃនកាំរចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ 15 ព្រៃថ្មីៃ មុ្បនព្រៃថ្មីៃ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ អ្នន កកប៏ោះ�ដែត្តិអាចចុះបោះ�ះ ះ
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ន។
កនុងអ្ន�ុំងបោះពល 14 ព្រៃថ្មីៃ មុ្បន ន�ងរា��់ញ្ចូុ� ល�ងំព្រៃថ្មីៃ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ អ្នន កអាចចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុមានលកខខណៈឌ បោះដ្ឋើម្បប ើ
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះហ្វ័ើយុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�កាំរយិ៉ាល�យុផ្តែ� វកាំរម្រា�ចាំបំោះខានធិើរ�សអ់្នន ក ម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬកដែនែ ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ បោះដ្ឋើម្បប ើ
ដែស័ងយុល�់ដែនថ ម្ប ស� ម្បច� លបោះម្បើល http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg។

ព័ត័៌�៌នឯក៍�នភាព័នៃនការចំ� ះទេ្ទឈាម ះអ្ននក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌
ក៍មម វធិើការចំ� ះទេ្ទឈាម ះអ្នន ក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ស�ៃ ត៌ន់ៃនស� វត៌ថភិាព័ទេ្ទ�ផ្លូទះ៖ អ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិមួ្ប យុចនួំ នម្រា�ឈម្បមុ្បខនងឹសាថ នភាព�ាះ�ល់
ដ្ឋលអ់ាយុុើើវតិ្តិ (ឧ�. ើនរងបោះម្រាគាះ ន�ងអ្នន ករសរ់ានមានើើវតិ្តិពើអ្នបំោះពើហ្វ័�ង�កនុងម្រា�ួ សារ កាំរបោះដ្ឋញតាម្ប កាំររបំោះលា���ំន
ផ្តែ� វបោះ�ទ កាំរើួ ញដ្ឋ� រម្បនុសស កាំររបំោះលា���ំនបោះលើម្បនុសសចាំសជ់ារា/ម្បនុសសបោះពញវ �យុកនុង�នាុ ក) អាចមានលកខណៈៈម្រា��ម់្រាគាន់
សម្រាមា�ស់ាថ នភាពអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិសមាៃ ត្តិ ់ម្រា�ស�នបោះ�ើពួ កបោះ�ជាសមាើ�កសកម្បះ ព្រៃនកម្បះ វធិិើសុវត្តិថ �ភាពបោះ�ផ្តាះ។ សម្រាមា�់
ព�ត្តិម៌ាន�ដែនថ ម្ប �កទ់ងដែផ្តន កសុវត្តិថ�ភាពរ�ស ់រដ្ឋឋ បោះលខាធិ�កាំរតាម្បបោះលខទ� រស�ពាឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែ រ�សក់ម្បះ វធិិើ Home តាម្បបោះលខ 
(877) 322-5227 ឬច� លបោះ�កាំនប់ោះ�ហ្វ័ទពំ�រ https://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/។

ឯក៍�នភាព័ព័ត័៌�៌នអ្នន ក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌៖ ព�ត្តិម៌ានសិើពើល�ខ�ត្តិ�ញូ្ញា កក់ាំរចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្នន កនងឹម្រាតូ្តិ វ�នបោះម្រា�ើបោះ�យុ
ម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះផ្តាើព�ត្តិម៌ានផ្តែ� វកាំរដ្ឋលអ់្នន កអ្នពំើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ដ្ឋ� ចជាទើតាងំព្រៃនកដែនែ ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�ស់
អ្នន ក ន�ងវធិានកាំរ ន�ងបោះ�កខើនដែដ្ឋលនងឹ�ងី្គា ញបោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ។ កាំរបោះម្រា�ើម្រា�សព់�ត្តិម៌ានកាំរចុះបោះ�ះ ះអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
សម្រាមា��់ណៈ� ើូ កម្បះ �មឺ្រាតូ្តិ វ�ន�ម្បឃាត្តិប់ោះ�យុច�� ់ន�ងមានបោះ�សកម្រាម្ប�ត្តិម្បើឈ �ម្ប។ ព�ត្តិម៌ានអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ដែហ្វ័លជា
ម្រាតូ្តិវ�នផ្តិ លប់ោះ�បោះ�កខើនសម្រាមា�មុ់្បខត្តិដំែណៈង �ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរវធិានកាំរសនែកឹបោះ�ន ត្តិ ឬើនដ្ឋព្រៃទបោះទៀត្តិសម្រាមា�ក់ាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ 
សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងលកខណៈៈស�ក�ម្រាសាវម្រាជាវ សារព�ត្តិម៌ាននបោះយ៉ា�យុ ឫរ�ឋ ���ល ដ្ឋ� ចដែដ្ឋលម្រាតូ្តិ វ�នសបោះម្រាម្បចបោះ�យុ
រដ្ឋឋ បោះលខាធិ�កាំរ។ ��ណៈណ បោះ�ើក�រ បោះលខសនិ�សុខសងគ ម្ប ឬ ហ្វ័ត្តិថ បោះលខារ�សអ់្នន ក ដ្ឋ� ចដែដ្ឋល�ន�ងី្គា ញបោះលើ��ណៈណ ចុះបោះ�ះ ះ
អ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្នន ក ម្ប�នម្រាតូ្តិ វអាច�បោះញ្ចូុ ញសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈង�ងំបោះនះបោះទ។ បោះ�ើស�នអ្នន កមានសណួំៈ រ�កទ់ងនងឹកាំរបោះម្រា�ើ
ម្រា�សព់�ត្តិម៌ានអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬមាន�ណំៈងចង់រាយុកាំរណ៍ៈអ្នពំើកាំរបោះម្រា�ើម្រា�សខុ់សបោះលើព�ត្តិម៌ាន�ងំបោះនះ ដែដ្ឋល�ួ របោះអាយុ
សងស �យុ ស� ម្បទ� រស�ពា បោះ��ណិា ញទ� រស�ពា �នប់ោះហ្វ័តុ្តិកាំរណ៍ៈអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែ រ�សរ់ដ្ឋឋ បោះលខាធិ�កាំរតាម្បបោះលខ  
(888) 345-4917។
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ព័និតិ៌យ�ថ នភាព័ចំ�ះទេ្ទឈាម ះអ្ននក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌រប់សអ់្ននក៍តាមអ្ន� ើនធ�ិឺត៌
ច�លបោះម្បើលទពំ�រសាថ នភាពអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិររ�សខ់ាុ  ំរ�សរ់ដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរបោះ�
បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រ voterstatus.sos.ca.gov ជាកដែនែងដែដ្ឋលអ្ននកអាចព�ន�ត្តិយ
សាថ នភាពអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក ដែសង័រកកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬម្បណៈឌ ល
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក ន�ងមានបោះម្រាចើនបោះទៀត្តិ។

បោះម្រា�ើ សិាន្លឹភា�អ្នោកពេ�ះពេ�ោ តរបុស�់ើុ  ំបោះដ្ឋើម្បប ើ៖

 • បោះផ្តាៀត្តិផ្ទាា ត្តិថ់ាអ្ននក�នចុះបោះ�ះ ះកនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ 

 • បោះផ្តាៀងផ្ទាា ត្តិអ់ាសយុ�ឋ នចុះបោះ�ះ ះអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក
 • បោះផ្តាៀងផ្ទាា ត្តិប់ោះម្បើលចណំៈ� លច�ត្តិ�ិណៈ�កសនបោះយ៉ា�យុរ�សអ់្ននក
 • បោះផ្តាៀងផ្ទាា ត្តិភ់ាសាដែដ្ឋលអ្ននកចង់�ន
 • ដែសង័រកម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិត់ាងំរ�សអ់្ននក
 • ដែសង័រកកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្បកដ្ឋល�់�់ៗ បោះ�កនុងត្តិ�ំនរ់�សអ់្ននក
 • បោះម្រាើើសបោះរ ើសទទួលយុកម្ប�គុ បោះទាសកស៍ម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ានអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ (VIG) ម្រា�ចាំរំដ្ឋឋ ឬបោះខានធិើរ�សអ់្ននកតាម្បអុ្នើដែម្បលមុ្បនបោះពល

កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិទ��ងំរដ្ឋឋនើមួ្បយុៗ
 • ដែសង័រកព�ត្តិម៌ានទនំាកទ់នំងសម្រាមា�ក់ាំរយិ៉ាល�យុកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្ននក
 • ព�ន�ត្តិយបោះម្បើលថាបោះត្តិើសនែកឹបោះ�ន ត្តិតាម្បព្រៃម្រា�សណៈើ យុ ៍ឬសនែកឹបោះ�ន ត្តិ�បោះណិាះអាសននរ�សអ់្ននកម្រាតូ្តិវ�នរា��់ញ្ចូុ�ល

បោះដ្ឋើម្បប ើព�ន�ត្តិយបោះម្បើលសាថ នភាពអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក អ្ននកម្រាតូ្តិវ�ញ្ចូុ�លនាម្បខែួ ន នាម្បម្រាត្តិក�ល ព្រៃថ្មីៃដែខ�ន កំបំោះណៈើ ត្តិ ន�ង��ណៈណបោះ�ើក�ររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ឬបោះលខអ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈ��ណៈណម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ឬបោះលខ�ួនខាង់ចុងបោះម្រាកាំយុព្រៃនបោះលខសនិ�សុខសងគម្បរ�សអ់្ននក។ 

អ្ននកអាចបោះម្រា�ើឧ�ករណ៍ៈសាថ នភាពអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សខ់ាុ  ំបោះដ្ឋើម្បប ើបោះម្រាើើសបោះរ ើសដ្ឋកខែួ នបោះចញពើកាំរទទួល VIG រដ្ឋឋ។ �ាុ ដែនិ ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
ដែដ្ឋល�នចុះបោះ�ះ ះមាន កប់ោះទៀត្តិ បោះ�កនុងម្រាកមុ្បម្រា�ួសាររ�សអ់្ននកបោះសនើសុបំោះដ្ឋើម្បប ើទទួល VIG រដ្ឋឋតាម្បព្រៃម្រា�សណៈើ យុ ៍វានងឹបោះ�ម្រាតូ្តិវ�នបោះផ្តាើបោះ�កាំន់
អាសយុ�ឋ នរ�សអ់្ននក។ VIG រដ្ឋឋកម៏ានផ្តលិើ់�នបោះលើម្រា�ព�នធអ្ននឡាញបោះ�បោះ�ហ្វ័ទពំ�រ voterguide.sos.ca.govផ្តងដែដ្ឋរ។

ច�លបោះ�បោះ�ហ្វ័ទពំ�រ voterstatus.sos.ca.gov បោះដ្ឋើម្បប ើចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប។

ទេ្ទ�ូចំចំ� ះទេ្ទឈាម ះ ឬទេ្ទធើើប់ចំច� ប់ីននភាព័ការចំ� ះទេ្ទឈាម ះរប់សអ់្ននក៍?
ក៍� �ំរមភអ្នើ!
អ្ននកអាចចុះបោះ�ះ ះ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ន�ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរហ្វ័� ត្តិដ្ឋលប់ោះមាា ង 8:00 យុ�ប់ោះ�ព្រៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះ�កាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចាំបំោះខាន
ធិើរ�សអ់្ននក ឬបោះ�ម្បើឈម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិណាមួ្បយុបោះ�កនុងបោះខានធិើរ�សអ់្ននក។ ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះនះម្រាតូ្តិវ�នបោះ�បោះៅថា 
កាំរចុះបោះ�ះ ះអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិមានលកខខណៈឌ  ឬកាំរចុះបោះ�ះ ះអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ព្រៃថ្មីៃដែត្តិមួ្បយុ។ បោះនះ�ជឺារបោះ�ៀ�ដែដ្ឋលវាដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ៖

1. បោះ�កាំនក់ាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកនុងបោះខានធិើ ម្បើឈម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�កនុងបោះខានធិើរ�សអ់្ននក ទើតាងំអាច
រក�នបោះ�កនុងបោះសៀវបោះ�ម្ប�គុ បោះទសកព៍�ត្តិម៌ានអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកនុងបោះខានធិើរ�សអ់្ននក ឬតាម្បបោះ�ហ្វ័ទពំ�រ vote.ca.gov។

2. �បំោះពញទម្រាម្បង់ចុះបោះ�ះ ះសម្រាមា�អ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬ�កយសុតំាម្បអ្ននឡាញ។
3. បោះ�ះសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកបោះ�កាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចាំបំោះខានធិើ ម្បើឈម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬកដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក។
4. បោះ�បោះពលម្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកនុងបោះខានធិើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរកាំរចុះបោះ�ះ ះរ�សអ់្ននក បោះហ្វ័ើយុកណំៈត្តិថ់ា អ្ននកមានស�ទធ � អ្ននកនងឹម្រាតូ្តិវ�ន

ចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះហ្វ័ើយុសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកនងឹម្រាតូ្តិវ�នរា�។់
បោះដ្ឋើម្បប ើស�ក��ដែនថម្បអ្នពំើកាំរចុះបោះ�ះ ះអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ព្រៃថ្មីៃដ្ឋដែដ្ឋល ស�ម្បច�លបោះម្បើល
sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg។
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ល�ិមិ្រាប់ជាធបិ់ទេ្ទត៌យយម្រាត៌វូការអ្ននក៍! ប់ទេ្ទម្រាមើការជាម�នីើទេ្ទរៀប់ចំំ
ការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌
ើួយុសហ្វ័�ម្បនរ៍�សអ់្ននកអ្ននុវត្តិសិ�ទធ �រ�សពួ់កបោះ�កនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុចុះបោះ�ះ ះបោះធ័ិើជាម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ កនុងនាម្បជាម្ប
ន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ អ្ននកម្រាតូ្តិវម្រា�កដ្ឋថា អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិអាចបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�នយ៉ាា ងង្គាយុម្រាសលួ ន�ងបោះ�យុសុវត្តិថ�ភាព។ ទទួល�ន
�ទព�បោះសាធិនជ៍ាកដ់ែសងិ ន�ងច�លរមួ្បបោះ�កនុងស�ទធ �ដ្ឋស៏ខំានដ់ែត្តិមួ្បយុ�ត្តិប់ោះ�កនុងលទធ�ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយរ�សប់ោះយុើង�—ឺបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ!

ពេហូតុអ្នា�ពេ�ា�ជាមន្ត្រីនី្លឹ�ពេរៀបុច្ឆិកំារពេ�ះពេ�ោ ត?

✓ គាមំ្រាទលទធ�ម្រា�ជាធិ��បោះត្តិយុយរ�សអ់្នន ក
✓ ច� លរួម្ប ន�ងើួ យុអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
✓ កាំែ យុជាសមាើ�កសកម្បះ ព្រៃនសហ្វ័�ម្បនរ៍�សអ់្នន ក 
✓ ទទួ ល�នម្រា�កក់ព្រៃម្រាម្បសម្រាមា�ើ់នួំ យុរ�សអ់្នន ក (ចនួំ នដែម្រា�ម្រា�ួ លបោះ�តាម្បបោះខានធិើរ�សអ់្នន ក)

ពេត�មន្ត្រីនី្លឹ�ពេរៀបុច្ឆិកំារពេ�ះពេ�ោ តពេ�ា�ការងារអ្នា��ឹះ?

✓ បោះរៀ�ច ំន�ង��ទទើតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុផ្ទាា ល់
✓ ើួ យុអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ទើតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុផ្ទាា ល់
✓ ើួ យុអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិយុលព់ើស�ទធ �រ�សពួ់ កបោះ�
✓ កាំរ�រសនែកឹបោះ�ន ត្តិ ន�ងសមាភ របោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
✓ ធានាន� វ�ទព�បោះសាធិនប៍ោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុរល� ន ន�ងអាចច� លដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�ន

ពេត�អ្នោ កន្លឹ�យាយៈភាសាពេ�េងពេទី?

✓ បោះយុើងម្រាតូ្តិ វកាំរើនួំ យុរ�សអ់្នន កកនុងកាំរផ្តិ លស់�ទធ �ច� លបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ន�ងើនួំ យុដែផ្តន កភាសាដ្ឋលអ់្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ដ្ឋ� បោះចនះអ្នន កម្រា��គ់ាន
អាចច� លរួម្ប�ន

ពេត�ន្លឹរ�អាច្ឆិពេ�ា�ជាមន្ត្រីនី្លឹ�ពេរៀបុច្ឆិពំេ�ះពេ�ោ ត�ន្លឹ?

បោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះម្រាម្បើជាម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ អ្នន កម្រាតូ្តិ វដែត្តិ៖
✓ មានអាយុុយ៉ាា ងត្តិ�ច 16 �ន ំ
✓ ជាពលរដ្ឋឋ ព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា * ន�ង

(*ពលរដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិ បោះហ្វ័ើយុពលរដ្ឋឋ ម្រាស�ច��ម់ានស�ទធ �បោះធ័ិើជាម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចបំោះ�ះបោះ�ន ត្តិ)

✓ ច� លរួម្បវ�គ�ណុិៈះ�ណិា ល
ើួយុសហ្វ័�ម្បនរ៍�សអ់្ននក ន�ងចុះបោះ�ះ ះបោះដ្ឋើម្បប ើកាំែ យុជាម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ �បំោះពញទម្រាម្បង់ដែ���ទរ�សអ់្ននកបោះ�ព្រៃថ្មីៃបោះនះ  
pollworker.sos.ca.gov។ 

បោះដ្ឋើម្បប ើទទួល�នព�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្បអ្នពំើរកាំរបោះធ័ិើជាម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ស�ម្ប�កទ់ងកាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្ននក  
(ស�ម្បបោះម្បើលទពំ�រ 126 ព្រៃនម្ប�គុ បោះទាសកប៍ោះនះ) ឬទ� រសពាបោះ�រដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  តាម្បរយុៈ (888) 345-4917 ឬច�ល
បោះ�កាំន ់vote.ca.gov។ 
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ទេ្ទ�ូ ចំចំ� ះទេ្ទឈាម ះ ឬទេ្ទធើើប់ចំច� ប់ីនន ភាព័ការចំ� ះទេ្ទឈាម ះរប់សអ់្នន ក៍?
ការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ទេ្ទ�ក៍ថ្លែនូ ងទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ ឬម�ឈម�ឌ លទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌
កដែនែ ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ន�ងម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ផ្តិ លឱ់្យកាំសឱ្យយអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិមានព�កាំរភាព�� សសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សពួ់ កបោះ�ជា
លកខណៈៈឯកើន ន�ងបោះ�យុឯករាើយ។ ទើតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ងំអ្នសម់្រាតូ្តិ វ�នសា ង់ម្បត្តិ�ជាមុ្បន បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាទើតាងំ�ងំបោះនាះអាចឱ្យយអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
មានព�កាំរភាពអាចច� លបោះម្រា�ើម្រា�ស�់ន។ ទើតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ងំអ្នសផ់្តិ លើ់� ន៖

 • �បោះចុ កវទិ�បោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលអាចច� លបោះម្រា�ើម្រា�ស�់នមានសម្រាមា�អ់្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា��គ់ាន

 • បោះរៀ�ចកំដែនែ ងចត្តិរថ្មីយុនិ ដែដ្ឋលអាចច� លបោះម្រា�ើម្រា�ស�់ន ឱ្យយ�នកាំនដ់ែត្តិើ�ត្តិកដែនែ ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។

 • កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ចបំោះហ្វ័ៀងផ្តែ� វ

កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ចបំោះហ្វ័ៀងផ្តែ� វអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិមានព�កាំរភាពចត្តិយ៉ានើនំ�ះរ�សពួ់ កបោះ�បោះ�ើ�ត្តិកដែនែ ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ន�ងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
ពើយ៉ានើនំ�ះរ�សពួ់ កបោះ�។ ម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិនងឹយុក�ញ្ចូូើបោះ�ះ ះបោះដ្ឋើម្បប ើចុះហ្វ័ត្តិថ បោះលខា សនែកឹបោះ�ន ត្តិ ន�ងសមាភ របោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរ។ រកបោះម្បើលបោះលខដែដ្ឋល�ន�បោះងី្គាះបោះ�ទើតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្នន ក បោះដ្ឋើម្បប ើ�កទ់ងម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើឱ្យយពួ កបោះ�ដ្ឋងឹថា
អ្នន កម្រាតូ្តិ វកាំរើនួំ យុ ឬ�កទ់ងកាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្នន ក។

បោះខានធិើម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិមាន "ព្រៃថ្មីៃ កាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន ម្បបោះធិ��យុកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើនកនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ" បោះ�យុអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
បោះ�ទើតាងំម្បើឈម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិណាមួ្ប យុបោះ�កនុងបោះខានធិើរហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់10 ព្រៃថ្មីៃ មុ្បនព្រៃថ្មីៃ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ អ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ម្រា��ប់ោះខានធិើកអ៏ាច
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�កនុងកាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចាំបំោះខានធិើរ�សពួ់ កបោះ�បោះ�ចបោះនាែ ះព្រៃថ្មីៃ ទើ 10 ដែខតុ្តិលា រហ្វ័� ត្តិដ្ឋលព់្រៃថ្មីៃ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។

ការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ទេ្ទ�ផ្លូទះ
អ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិមានព�កាំរភាពកអ៏ាចបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុឯករាើយបោះ�ផ្តាះបោះ�យុបោះម្រា�ើម្រា�ព�នធ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិតាម្បស�ុំម្រាត្តិ (RAVBM) ដែដ្ឋលអាចច� ល 
បោះម្រា�ើ�នពើចមាៃ យុផ្តងដែដ្ឋរ។ ម្រា�ព�នធ RAVBM អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិទទួ ល�នសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សពួ់ កបោះ�តាម្បបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ក ន�ង�� ស
សនែកឹបោះ�ន ត្តិ�ងំបោះនាះបោះ�យុឯករាើយ ន�ងជាលកខណៈៈឯកើន មុ្បនបោះពលបោះផ្តាើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ�ងំបោះនាះម្រាត្តិ��ប់ោះ�ម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិវញិ។ 
សនែកឹបោះ�ន ត្តិ RAVBM កអ៏ាចម្រាតូ្តិ វ�នទមាែ កប់ោះ�ទើតាងំម្រា�អ្ន�ទ់មាែ កស់នែកឹបោះ�ន ត្តិណាមួ្ប យុ ឬកាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចាំបំោះខានធិើផ្តងដែដ្ឋរ។ 
�កទ់ងម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចាំបំោះខានធិើរ�សអ់្នន កសម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថ ម្ប។

សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្បអ្នពំើបោះសវាកម្បះដែដ្ឋលបោះខានធិើរ�សអ់្ននកផ្តលិើ់�នអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលមានព�កាំរភាព ស�ម្ប�កទ់ងម្បន្ត្រីនិើបោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចំាំ
បោះខានធិើរ�សអ់្ននកបោះ�យុច�លបោះ�កាំន ់sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices។

មគ្គុុ� ទេ្ទ�សក៍ស៍ម្រា�ប់ព់័ត័៌�៌នអ្នន ក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ថ្លែដិល�នទេ្ទ�ះព័� មព ជាអ្នក៍េរធំៗ  ឬជាសទំេ្ទឡូង
ម្ប�គុ បោះទាសកប៍ោះនះមានជាសបំោះ�ង ន�ងបោះ�ះពុម្ប័ ជាអ្នកសរធិំៗ  ដែដ្ឋលផ្តដ លើ់� នបោះ�យុម្ប�ន��ត្តិព្រៃថ្មីែ ជាភាសាអ្នង់បោះ�ែស ច�ន ហ្វ័�ណៈឌ�   ើ�ាុន ដែខះ រ  ក� បោះរ ូបោះអ្ន
ស�ញ តាកាំ�ុក ព្រៃថ្មី ន�ងបោះវៀត្តិណាម្ប។

បោះដ្ឋើម្បប ើបោះសនើសុ៖ំ

ស�ម្បច�លបោះ�កាំនប់ោះ�ហ្វ័ទពំ�រ vote.ca.gov

ស� ម្ប�កទ់ងតាម្បដែខសទ� រសពា �នប់ោះហ្វ័តុ្តិកាំរណ៍ៈឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែ សម្រាមា�អ់្នន កបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សរ់ដ្ឋឋ បោះលខាធិ�កាំរតាម្បរយុៈ  
(888) 345-4917។

�ញយុកកដំែណៈជាសបំោះ�ង MP3 បោះ�បោះ�ហ្វ័ទពំ�រ voterguide.sos.ca.gov/kh/audio
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ត៌ម្រាមយុសម្រា�ប់អ់្ននក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ក៍ន�ង�មជាទាំហាន  
ឬរសទ់េ្ទ�ទេ្ទម្រា�ម្រាប់ទេ្ទ�សនៃនរដិឋកាលើហ័ើរ័ញុ៉ា
កាំររមួ្បចដំែណៈកកនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�កឺាំនដ់ែត្តិមានភាពង្គាយុម្រាសលួសម្រាមា�ម់្រា�ជាើនបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលកពុំងដែត្តិ�បោះម្រាម្បើកនុងើួរ
��ន ឬដែដ្ឋលរសប់ោះ�បោះម្រា�សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។ វាចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះ�បោះពលអ្ននកចុះបោះ�ះ ះបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកនុងនាម្បជា��ន ឬអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
បោះម្រា�ម្រា�បោះទស បោះហ្វ័ើយុទទួលឯកសារបោះ�ះបោះ�ន ត្តិតាម្បរយុៈស�ុំម្រាត្តិ ទ� រសារ ឬតាម្បអុ្នើដែម្បល។ បោះម្រាត្តិៀម្បខែួ នឱ្យយរចួរាល!់

 • ចាំប់ទ់េ្ទផ្លូដើមម�នទេ្ទព័ល។ ព្រៃថ្មីៃចុងបោះម្រាកាំយុរ�សម់្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវបោះផ្តាើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�កាំនអ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិជាបោះយ៉ាធា ន�ង
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�បោះម្រា�ម្រា�បោះទស មានរយុៈបោះពល 45 ព្រៃថ្មីៃមុ្បនព្រៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ �បំោះពញ�កយសុចុំះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិមុ្បនបោះពល បោះ� 
RegisterToVote.ca.gov បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាអ្ននកទទួល�នសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកបោះ�ព្រៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។

 • ដិ�ងព័ើ�ទេ្ទម្រាមើសរប់សអ់្ននក៍។ បោះ�បោះពលចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកនុងនាម្បអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិជាបោះយ៉ាធា ឬបោះម្រា�ម្រា�បោះទស អ្ននកអាចបោះម្រាើើសឲ្យយ
សនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកម្រាតូ្តិវ�នបោះផ្តាើតាម្បស�ុំម្រាត្តិ ទ� រសារ ឬអុ្នើដែម្បលបោះ�អ្ននក។ បោះលើសពើបោះនះ អ្ននកអាចច�លបោះម្បើលបោះ�ហ្វ័ទពំ�ររ�សម់្បន្ត្រីនិើ
បោះរៀ�ចកំាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្ននក សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ានអ្នពំើរបោះ�ៀ��ញយុកសនែកឹបោះ�ន ត្តិ ន�ងឯកសារបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននក។ អ្ននក
អាចបោះផ្តាើម្រាត្តិ��ម់្បកវញិន� វសនែកឹបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋល�នបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរចួរ�សអ់្ននក បោះ�ម្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្ននកតាម្បស�ុំម្រាត្តិ ឬកនុង
កាំលៈបោះទសៈជាកល់ាក ់តាម្បរយុៈទ� រសារ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននក�បំោះពញ�នតាម្បក�ចតុ្តិម្រាមូ្បវបោះដ្ឋើម្បប ើបោះផ្តាើរសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សអ់្ននកតាម្បរយុៈទ� រសារ 
អ្ននកកម៏្រាតូ្តិវដែត្តិបោះផ្តាើរតាម្បទ� រសារន� វទម្រាម្បង់ព្រៃនសម្បបថ្មីអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ (អាចរក�នពើម្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្ននក) ដែដ្ឋល�ដ្ឋ�បោះសធិស�ទធ �
រ�សអ់្ននក ចបំោះ�ះសនែកឹបោះ�ន ត្តិសមាៃ ត្តិមួ់្បយុសនែកឹ។

 • រក៍���ំក៍�់នំង។ បោះ�បោះពលអ្ននកចុះបោះ�ះ ះកនុងនាម្បអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិជាបោះយ៉ាធា ឬបោះ�បោះម្រា�ម្រា�បោះទស អ្ននកនងឹ�និទទួល�នសនែកឹបោះ�ន ត្តិ 
នងឹឯកសារបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ពើម្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្ននកមុ្បនបោះពលកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិនើមួ្បយុៗ។ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ អ្ននកនងឹ
ម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើ�ចុុ �បននភាពកាំរចុះបោះ�ះ ះរ�សអ់្ននកបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកផ្ទាែ ស�់ិ� រអាសយុ�ឋ ន បោះ�ះ ះរ�សអ់្ននក ឬចណំៈ� លច�ត្តិិ
�ណៈ�កសនបោះយ៉ា�យុរ�សអ់្ននក ឬម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកម្ប�នច�លរមួ្បកនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិទ� បោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋចនួំន�ួនជា�់ៗ គាន ។ ស�ម្បច�ល
បោះ�កាំនប់ោះ�ហ្វ័ទពំ�រ www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/ សម្រាមា�់
ម្រា��ពព្រៃនកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ដែនថម្ប ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នរចនាជាព�បោះសសសម្រាមា�អ់្ននក។

កាលប់រទិេ្ទចំេ�ថ្លែដិលម្រាត៌វូចំងចាំ៖ំ

នៃ�ៃ�ើ 24 ថ្លែខ្ពត៌�លា៖ ព្រៃថ្មីៃចុងបោះម្រាកាំយុសម្រាមា�អ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិជា��ន ន�ងបោះ�បោះម្រា�ម្រា�បោះទសកនុងកាំរចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ន�ងបោះសនើសុំ
សនែកឹបោះ�ន ត្តិ។

នៃ�ៃ�ើ 1 ថ្លែខ្ពវចិំេកិា៖ ព្រៃថ្មីៃចុងបោះម្រាកាំយុសម្រាមា�អ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិជា��ន ឬបោះ�បោះម្រា�ម្រា�បោះទសបោះធ័ិើ�ចុុ �បននភាព ឬផ្ទាែ ស�់ដ� ររបោះ�ៀ�ពួកបោះ�ទទួល
�នសនែកឹបោះ�ន ត្តិរ�សពួ់កបោះ�។

នៃ�ៃ�ើ 8 ថ្លែខ្ពវចិំេកិា៖ ព្រៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ សនែកឹបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលបោះផ្តាើតាម្បស�ុំម្រាត្តិម្រាតូ្តិវដែត្តិមាន��ទដែត្តិម្បព្រៃម្រា�សណៈើ យុប៍ោះ� ឬមុ្បនព្រៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ទេ្ទហ័ើយ 
ម្រាតូ្តិវ�នទទួលបោះ�យុកាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្ននក ម្ប�នបោះលើសពើ នៃ�ៃ�ើ 15 ថ្លែខ្ពវចិំេកិា។ សនែកឹបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋល�នបោះផ្តាើតាម្បទ� រសារ 
ម្រាតូ្តិវដែត្តិ�ញ្ចូូ�នបោះ�កាំនក់ាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះខានធិើរ�សអ់្ននក ម្ប�នឱ្យយបោះលើសពើបោះមាា ង 8:00 យុ� ់បោះមាា ងសង់ិ�រ�ា សុើហ័្វ័�កបោះ�ព្រៃថ្មីៃ
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។

សម្រា�ប់ព់័ត័៌�៌នប់ថ្លែនថម ស�មទាំក៍�់ង៖
រដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កម្បះវធិិើើនួំយុកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិថាន កស់ហ្វ័ព�នធ

 (888) 345-4917 (800) 438-8683 

www.sos.ca.gov/elections/voter-
registration/military-overseas-voters/ www.fvap.gov
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អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ

អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់កាំរបោះលងដែលបងម្រា�ក�បោះ�យុកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ន�ង
ផ្តលិើ់បោះម្រាម្បើសឲ្យយម្បនុសសបោះពញវ �យុកនុងកាំរច�លរមួ្បកនុងសកម្បះភាពបោះនះ។ 

(b) កាំរភាន លដ់ែលបងដែដ្ឋលគាះ នកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិន�ងគាះ នកាំរ�ង់ពនធ �ឺ
កពុំងបោះកើត្តិបោះ�ើងបោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះ�យុគាះ នកាំរកាំរ�រ
អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ ឬកាំរបោះលងដែលបងម្រា�ក�បោះ�យុទនួំលខុសម្រាតូ្តិវ
ណាមួ្បយុបោះ�ើយុ។ អ្ននកបោះសដ្ឋឋក�ចដុែដ្ឋល�នមុ្បខបោះ� ន�ងអ្ននកើនំាញ
ដែផ្តនកឧស�ហ្វ័កម្បះ�ា នម់្រា�មាណៈថា កនុងអ្ន�ុំងបោះពល�ម្បឃាត្តិរ់�ស់
សហ្វ័ព�នធចបំោះ�ះកាំរភាន លដ់ែលបង ទើផ្ត�រងងឹត្តិដែដ្ឋលកពុំងរ ើកចបោះម្រាម្បើន
�នរ ើកដុ្ឋះ�លជាមួ្បយុនងឹម្រា�ករ់ា��់នល់ានដុ្ឋលាែ រ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
�កភ់ាន លជ់ាបោះរៀងរាល�់ន បំោះ�ទ��ងំសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។ ទើផ្ត�រភាន ល់
ដែលបងខុសច��់បោះ�កនុ ងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�ដែត្តិ�និរ ើកចបោះម្រាម្បើន 
បោះហ្វ័ើយុនឹង�និកាំែ យុជាើបោះម្រាម្បើសដ្ឋ៏�ួរឱ្យយ�ក់�ញបោះ�យុសារដែត្តិ
លកខណៈៈគាះ នពនធ គាះ នកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិ ន�ងគាះ នអាជាា ��ណៈណ។ 

(c) សហ្វ័ម្រាគាសដែលបងដែដ្ឋលគាះ នកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិ�ជឺាកាំរ�រំាម្បកដំែហ្វ័ង
ដ្ឋលសុ់វត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈ ន�ងសុខា���លសាធារណៈៈ ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល
ពួកបោះ�ម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើ ងជាញឹកញ៉ា�់បោះ�យុម្រាកុម្បឧម្រាក�ដ្ឋឋើន។ 
ដ្ឋ� បោះចនះបោះហ្វ័ើយុ គាះ ន�ុ�គលណាមាន កប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះមានស�ទធ �ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ
សហ្វ័ម្រាគាសបោះលងដែលបងបោះទ បោះលើកដែលងដែត្តិដែដ្ឋលអាចម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
យ៉ាា ងច�សល់ាសប់ោះ�យុសហ្វ័ព�នធ រដ្ឋឋ ឬច��ម់្ប�ល�ឋ ន។ 

(d) អ្ននកបោះសដ្ឋឋក�ចដុែដ្ឋល�នមុ្បខបោះ� ន�ងអ្ននកើនំាញឧស�ហ្វ័កម្បះ
�ា នស់ាះ នទើផ្ត�រភាន លដ់ែលបងម្រាស�ច�� ់ ន�ងមានកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិ
បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា អាច�បោះងកើត្តិសកម្បះភាពបោះសដ្ឋឋក�ចុរា�រ់យុលាន
ដុ្ឋលាែ រកនុង�ន ដំ្ឋ�ំ�ង ដែដ្ឋលនងឹផ្តលិច់ណំៈ� លពនធម្រា�ចាំ�ំន ដំ្ឋ�ល់ាន
ដុ្ឋលាែ រសម្រាមា�រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

(e) កាំរភាន លដ់ែលបង�ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ងន�ងមានកាំរ�ង់ពនធ
បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះដ្ឋើម្បប ើលុ���ំត្តិទ់ើផ្ត�រងងឹត្តិព្រៃនម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ
បោះលងដែលបងខុសច�� ់ បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយម្បនុសសបោះពញវ �យុមាន
ើបោះម្រាម្បើស កនុងកាំរច�លរមួ្បបោះ�កនុងសកម្បះភាពបោះនះ ជាមួ្បយុនងឹកាំរ
កាំរ�រអ្នត្តិ�ថ្មី�ើនដ្ឋរ៏ងឹមា។ំ 

(f) កាំរយុកពនធបោះលើកាំរភាន លដ់ែលបងនងឹ�បោះងកើត្តិម្រា�កច់ណំៈ� លថ្មីះើ 
បោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើនម្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើ ដែដ្ឋល�កទ់ងបោះ� នងឹកាំរ
�ង្គាក រ �ញី្ញា ដែដ្ឋល�កទ់ងនងឹ ដែលបង ន�ង សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងើួយុ 
ផ្តលិហ់្វ័�រញ្ចូញ�ប�ន ដ្ឋលអ់ាទ�ភាពម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�រ�សរ់ដ្ឋឋ ដែដ្ឋល�កទ់ង
បោះ�នងឹកាំរអ្ន�រ់ ំន�ងសុវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈ។ 

(g) ម្រា�ជាើនកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ដែដ្ឋលមានអាយុុចាំ�ព់ើ 21 �ន បំោះ�ើង
បោះ� �ួរដែត្តិមានើបោះម្រាម្បើសកនុងកាំរច�លរមួ្បកាំរភាន លដ់ែលបងម្រាស�ច��់
បោះ�កនុងកដែនែង ដែដ្ឋលមាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ខ័ស ់ន�ងសុវត្តិថ�ភាពដែដ្ឋលមាន
�ទព�បោះសាធិនក៏នុងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះហ្វ័គម្ប ន�ងមានើហំ្វ័រលអជាមួ្បយុទើភាន កង់្គារ
បោះធ័ិើន�យុត្តិកម្បះសហ្វ័ព�នធ រដ្ឋឋ ន�ង ម្ប�ល�ឋ នសម្បម្រាស�។ 

(h) បោះ�យុរក��ុណៈត្តិព្រៃម្បែព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា រ�សប់ោះយុើងកនុងកាំរ
កាំរ�រកុមារ ន�ងយុុវើនរ�សប់ោះយុើង កាំរភាន លដ់ែលបងម្រាតូ្តិវដែត្តិមានកាំរ
�កក់ម្រាម្ប�ត្តិត្តិងឹរងឹ។ វាម្រាតូ្តិវដែត្តិមានកណំៈត្តិច់បំោះ�ះដែត្តិម្បនុសសបោះពញវ �យុ 
ដែដ្ឋលមានអាយុុចាំ�ព់ើ 21 �ន បំោះ�ើងបោះ��ាុ បោះណាណ ះ។ ច��ដ់ែដ្ឋល
មានម្រាសា�ទ់ទួលសាគ លថ់ាកាំរបោះលងដែលបងអាចកាំែ យុជាកាំរបោះញៀន
�ន បោះហ្វ័ើយុម្ប�នដែម្បនជាសកម្បះភាព ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះលើកកម្បស័ ់ឬបោះធ័ិើឲ្យយ
ម្រាស�ច��ជ់ាកាំរកម្ប�និសម្រាមា�កុ់មារ ន�ងម្រា�សួារបោះទ។ ដ្ឋ�បោះចនះបោះហ្វ័ើយុ 
វាម្ប�នម្រាតូ្តិវមានកាំរផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះ ឬកាំរបោះធ័ិើទើផ្ត�រព្រៃនកាំរភាន ល់
ដែលបងចបំោះ�ះកុមារបោះ�យុផ្ទាា លប់ោះ�ើយុ។ 

(i) កនុងកាំរកាំរ�រន�សស �ត្តិរ�សប់ោះយុើង ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុ ន�ង
សាកលវទិ�ល�យុរ�សប់ោះយុើង កាំរភាន លដ់ែលបងបោះលើកើឡាវទិ�ល�យុ 
ន�ងម្រាកមុ្បម្ប�វទិ�ល�យុដែដ្ឋលមានម្ប�ល�ឋ ន បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ក៏
ម្រាតូ្តិវ�ន�ម្បឃាត្តិយ់៉ាា ងត្តិងឹរងឹផ្តងដែដ្ឋរ។ 

សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 1
វបិោះសាធិនកម្បះបោះនះ�នបោះសនើបោះ�ើងបោះ�យុវបិោះសាធិនកម្បះរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរ�ស់
ម្រាពឹទធ �សភាបោះលើកទើ 10 បោះ�សម្ប�យុម្រា�ើុធំិម្បះតា�ន  ំ2021 - 2022 
(បោះសចកដើសបោះម្រាម្បចើពំ�កទើ 97 �ញ្ចូញត្តិិ��ន  ំ2022) ដែកដែម្រា�ធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា យ៉ាា ងជាកល់ាកប់ោះ�យុ�ដែនថម្បដែផ្តនកមួ្បយុបោះនាះ បោះហ្វ័តុ្តិដ្ឋ� បោះចនះ
បោះហ្វ័ើយុ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ថ្មីះើ ដែដ្ឋល�នបោះសនើបោះ�ើងឲ្យយ�ដែនថម្ប ម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ះពុម្បភជា 
ម្រា�បោះ�ទអ្នកសរបោះម្រាទត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ងី្គាញថាពួកបោះ�ថ្មីះើ។ 

វទិេ្ទ�ធនក៍មមថ្លែដិល�នទេ្ទសនើទេ្ទឡូើងចំទំេ្ទ�ះ 
�ម្រាតា�ើ I
ដែផ្តនក 1.1 បោះនាះម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្បបោះ�មាម្រាតាទើ I ដ្ឋ�ចបោះនាះបោះហ្វ័ើយុ  
បោះដ្ឋើម្បប ើអាន៖ 

ដែផ្តនក 1.1. រដ្ឋឋម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ដ្ឋ�បោះសធិ ឬបោះម្រាើៀត្តិដែម្រាើកបោះសរ ើភាពព្រៃនកាំរ�និព�ើ
រ�ស�ុ់�គលមាន ក់ៗ កនុងកាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិដិ្ឋើ៏�ត្តិសន�ទធ�ផុំ្តត្តិរ�សពួ់កបោះ�បោះនាះ
បោះទ ដែដ្ឋលរមួ្បមានស�ទធ �ជាម្ប�ល�ឋ នរ�សពួ់កបោះ�កនុងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើសកាំរ
រលំ�ត្តិក�ន ន�ងស�ទធ �ជាម្ប�ល�ឋ នរ�សពួ់កបោះ�កនុងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើស ឬ
�ដ្ឋ�បោះសធិកាំរពន�រកបំោះណៈើ ត្តិ។ ដែផ្តនកបោះនះមានបោះគាល�ណំៈង�ដែនថម្ប
ន� វស�ទធ �ធានាបោះ�យុរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញចបំោះ�ះភាពឯកើន ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
ធានាបោះ�យុដែផ្តនកទើ 1 ន�ង ស�ទធ �ធានាបោះ�យុរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ន
�ដ្ឋ�បោះសធិកាំរកាំរ�របោះសះើភាពគាន  ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នធានាបោះ�យុដែផ្តនកទើ 
7។ គាះ នអ័្នើបោះ�ទើបោះនះដែដ្ឋលត្តិ�ចចបោះងអៀត្តិ ឬកណំៈត្តិស់�ទធ �ចបំោះ�ះឯកើន
ភាព ឬកាំរកាំរ�របោះសះើភាពគាន បោះទ។ 

សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 26 
វធិានកាំរផួិ្តចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�ន�ក�់ញ្ចូូ�នដ្ឋលម់្រា�ជាើនបោះ�យុម្រាស�
បោះ�តាម្ប�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតាទើ II ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

វធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះដែផ្តនកមួ្បយុព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ង�ដែនថម្បដែផ្តនកនានាបោះ�កនុងម្រាកម្បវជូិាើើវៈអាើើវកម្បះ ន�ង
ម្រាកម្បរ�ឋ ���ល បោះហ្វ័តុ្តិដ្ឋ� បោះចនះបោះហ្វ័ើយុ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� ដែដ្ឋលមានម្រាសា� ់
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះសនើបោះ�ើងឲ្យយលុ�បោះចាំលម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ះពុម្បជ័ា ម្រា�បោះ�ទ
អ្នកសរ��ត្តិបោះចាំល បោះហ្វ័ើយុ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ថ្មីះើ ដែដ្ឋល�នបោះសនើបោះ�ើងឲ្យយ�ដែនថម្ប 
ម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ះពុម្បភជា ម្រា�បោះ�ទអ្នកសរបោះម្រាទត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ងី្គាញថាពួកបោះ�ថ្មីះើ។ 

ចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ
ដែផ្តនកទើ 1. ចណំៈងបោះើើង។
វធិានកាំរបោះនះម្រាតូ្តិវ�នបោះ�សាគ លថ់ាជា “�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�សដើកាំរភាន ល់
ដែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិិច��ប់ោះលើដែលបងសុើសង
ខុសច��។់”
ដែផ្តនកទើ 2. បោះសចកិើសបោះម្រាម្បច ន�ងកាំរម្រា�កាំស។
(a) បោះ�កនុងដែខឧសភា �ន  ំ 2018 តុ្តិលាកាំរកពំ�លរ�ស់
សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ�នលុ�បោះចាំលកាំរ�ម្បឃាត្តិរ់�សស់ហ្វ័ព�នធបោះ�បោះលើ
កាំរភាន លដ់ែលបង ។ ជាលទធផ្តល រដ្ឋឋនានាឥ�� វបោះនះ មានបោះសរ ើភាពកនុង
កាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយមានកាំរភាន លដ់ែលបងបោះ�កនុងម្រាពំដែដ្ឋនរ�សពួ់កបោះ� ន�ង
�បោះងកើត្តិ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� កាំរកាំរ�រអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់វធិានកាំរបោះលងដែលបង
ម្រា�ក�បោះ�យុកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ន�ងពនធបោះលើកាំរភាន លដ់ែលបង។ រដ្ឋឋ
ចនួំន 20 �នបោះម្រាើើសបោះរ ើសរចួបោះហ្វ័ើយុបោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��ម់្រា�ង ន�ងយុកពនធ
បោះលើកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បរបោះ�ៀ�មួ្បយុ ដែដ្ឋលផ្តលិន់� វកាំរកាំរ�រដ្ឋល់
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អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 26 ប់នី

លើហ័្វ័�រញ៉ាា  ទកឹម្រា�កជ់ាង $3 �នលានរម្រាតូ្តិវ �ន បោះ� បោះធ័ិើជា ម្រា�កភ់ាន ល់
ជាបោះរៀងរាល�់ន ។ំ កាំរបោះធ័ិើដែ��បោះនះនាមំ្បកន� វម្រា�កច់ណំៈ� លរា�ល់ាន
ដុ្ឋលាែ របោះ�កាំនរ់ដ្ឋឋ បោះ�កាំនម់្បនាើរព�បោះសាធិន�៍ើម្បើវទិ�ព្រៃនបោះសះ  ដែដ្ឋល
�ន មុ្បខ បោះ�រ�ស ់ព��ពបោះលាក ម្បនាើរព�បោះសាធិន�៍ើម្បើវទិ�វភិា�ព្រៃនបោះសះ 
Kenneth L. Maddy បោះ� សាកល វទិ�ល�យុ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   �វ ើស 
ន�ងរ�ឋ ���ល ម្ប�ល�ឋ នពើពនធបោះលើកាំរលក។់ 

(q) �ទ�ញ្ចូញត្តិិ�សដើកាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ង
កាំរអ្ននុវត្តិិច��់បោះលើដែលបងសុើសងខុសច��់ធានាថាកាំរភាន ល់
កើឡាម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ង ន�ង�ង់ពនធ ដ្ឋ� បោះចនះម្បនុសសបោះពញវ �យុ ដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រាើើសបោះរ ើសឲ្យយច�លរមួ្បបោះ�កនុងសកម្បះភាពបោះនះ អាច បោះធ័ិើ�ន
បោះ�យុម្រាស� ច�� ់ ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋល�បោះងកើនម្រា�កច់ណំៈ� លសម្រាមា�់
កាំរអ្ន�រ់ ំសុវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈ ន�ងសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិកាំរធានាកាំរ
កាំរ�រអ្ននក បោះម្រា�ើ ម្រា�ស ់ដ្ឋរ៏ងឹមា ំ ជាព�បោះសសសម្រាមា�កុ់មារ ន�ងកាំរ
ពម្រាងឹងកាំរអ្ននុវត្តិចិ��ដ់ែលបង។
ដែផ្តនកទើ 3. បោះគាល�ណំៈង ន�ងបោះចត្តិនា
បោះគាល�ំណៈងព្រៃន�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�សដើកាំរភាន ល់ដែលបងរ�ស់រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិចិ��ប់ោះលើដែលបងសុើសងខុសច�� ់ �បឺោះដ្ឋើម្បប ើ
ម្រា��ម់្រា�ង ន�ងយុកពនធបោះលើកើឡាបោះលើកាំរភាន លប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ន�ងពម្រាងឹង�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�កាំរបោះលងដែលបងសុើសងបោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ង កាំរ�រសុវត្តិថ�ភាពបោះ�យុ៖
(a) កាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិ ន�ងកាំរយុកពនធបោះលើភាន លដ់ែលបងបោះដ្ឋើម្បប ើយុក
កាំរភាន លដ់ែលបងបោះចញពើទើផ្ត�រងងឹត្តិ ន�ង�បោះងកើត្តិរចនាសម្ប័�នធ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�
ដែដ្ឋល�ង្គាក រកាំរច�លបោះម្រា�ើបោះ�យុអ្ននើត្តិ�ើន ន�ងកាំរ�រសុវត្តិថ�ភាព
សាធារណៈៈបោះ�យុអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកាំរភាន លដ់ែលបងបោះ�កដែនែង ដែដ្ឋល
មាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� ន�ងមានសុវត្តិថ�ភាពខ័សដ់ែដ្ឋលមាន�ទព�បោះសាធិន៍
កនុងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះហ្វ័គម្ប។ 

(b) កាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ឱ្យយរ�ឋ ���លកុលសម្ប័�នធផ្តលិើ់�នន� វកាំរភាន លដ់ែលបង 
រ ូ�ដែ�ត្តិ ន�ងដែលបងបោះលងជាមួ្បយុម្រាគា��ុ់កឡាក ់�នាា � ់ពើ កាំរ ចរចាំរ
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បរដ្ឋឋ ន�ងច�� ់សហ្វ័ព�នធ បោះ�យុរ�ឋ ���លកុលសម្ប័�នធ
មានើនំាញកនុងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះលងបោះហ្វ័គម្ប ន�ងមានធិនធាន ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុកនុង
កាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងម្រា�ក�បោះ�យុទនួំលខុសម្រាតូ្តិវ។ 

(c) កាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករវាលម្រា�ណាងំ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
កនុងកាំរផ្តលិើ់�ន កាំរភាន លដ់ែលបង បោះ�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ�ងំ បោះនះ កម៏ានកាំរ
�កក់ម្រាម្ប�ត្តិខ័ស ់ន�ងមាន�ទព�បោះសាធិនក៍នុងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះហ្វ័គម្ប។ 

(d) កាំរធានា ថាបោះម្រា�ឿង�រកិាំខ រ ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ�ងំបោះនះមានើហំ្វ័រលអជា
មួ្បយុទើភាន កង់្គារបោះធ័ិើន�យុត្តិកម្បះសហ្វ័ព�នធ រដ្ឋឋ ន�ង ម្ប�ល�ឋ ន សម្បម្រាស�។ 

(e) កាំរ�បោះងកើត្តិន� វកាំរកាំរ�រអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សយ់៉ាា ងត្តិងឹរងឹ បោះដ្ឋើម្បប ើ
បោះលើកកម្បស័ក់ាំរភាន លដ់ែលបង ដែដ្ឋលមានកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ន�ង 
កាំរ�រ កុមារ ន�ងសុខា���លសាធារណៈៈ ដ្ឋ�ចជា៖ 

(1) ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយម្បនុសសបោះពញវ �យុដែដ្ឋលមានអាយុុចាំ�ព់ើ 21 �ន បំោះ�ើង
បោះ�មានវត្តិមិានបោះ�កនុងកដែនែងបោះដ្ឋើម្បប ើ�កក់ាំរភាន លដ់ែលបង។ 

(2) កាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយភាន លដ់ែលបងសម្រាមា�ដ់ែត្តិអ្ននកដែដ្ឋលមានអាយុុ  
21 �ន បំោះ�ើងបោះ� បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រម្រា��ងំនងឹកាំរបោះលងដែលបងដែដ្ឋលម្ប�ន 
�នម់្រា��អ់ាយុុ។ 

(3) កាំរ�ម្បឃាត្តិក់ាំរបោះធ័ិើទើផ្ត�រ ន�ងកាំរផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះកាំរភាន ល់
ដែលបងបោះ�ដ្ឋលម់្បនុសស ដែដ្ឋលមានអាយុុត្តិ�ចជាង 21 �ន ។ំ 

(4) កាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ�ឱ្យយកាំរភាន លដ់ែលបងសម្រាមា�ដ់ែត្តិបោះលើកើឡាអាើើព 
ម្ប�វទិ�ល�យុ ឬអ្ននកច�លច�ត្តិកិើឡា ឬ ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ កើឡា។ 

(5) កាំរ�ម្បឃាត្តិម់្ប�នឱ្យយភាន លប់ោះលើកើឡាបោះ�កនុងវទិ�ល�យុ ឬម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈកើឡាណាមួ្បយុបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រស�សសរ�សប់ោះយុើង។ 

(j) បោះដ្ឋើម្បប ើ�ង្គាក រកាំរបោះកងម្រា�វ �ញ្ចូសុត្តិ ័ កាំរភាន លដ់ែលបងនងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�បោះលើទម្រាម្បង់ព្រៃនកាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើងសត្តិ ័ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�ន�ម្បឃាត្តិណ់ាមួ្បយុ នាបោះពល�ចុុ �បននដ្ឋ�ចជាកាំរម្រា�ណាងំដែ�ក
បោះម្រាកបោះ�នឬដែ�កបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះទ។
(k) ទនុំកច�ត្តិសិាធារណៈៈដែដ្ឋលកាំរបោះលងដែលបងសុើសងម្រាស�ច�� ់
រមួ្ប�ងំកាំរភាន លដ់ែលបង នងឹម្ប�ន �ងកបោះម្រាគាះថាន ក ់ដ្ឋល ់សុខា���ល 
សាធារណៈៈ សុវត្តិថ�ភាព ឬសុខុមាលភាពត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានវធិានកាំរ 
ន�ងអ្ននុវត្តិយិ៉ាា ងទ�លទំ�លាយុ បោះដ្ឋើម្បប ើ ធានា ថាកាំរបោះលងដែលបង គាះ ន 
ម្រាកមុ្បឧម្រាក�ដ្ឋឋើន ន�ងអ្នបំោះពើពុករលួយុ វាម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�យុសុ
ចរុតិ្តិ ន�ងម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង បោះហ្វ័ើយុ ថាវាម្រាតូ្តិវ�ន បោះធ័ិើបោះ�ើងដែត្តិបោះ�ទើតាងំ 
សម្បរម្បយ �ាុ បោះណាណ ះ។ ឧស�ហ្វ័កម្បះបោះហ្វ័គម្បបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រាតូ្តិវដែត្តិ
ទទួលខុសម្រាតូ្តិវ បោះដ្ឋើម្បប ើ ធានាថាពួកបោះ� កពុំងបោះគារពតាម្បច�� ់ម្រា��ងំ
នងឹ កាំរ លាង លុយុកខ័ក ់ន�ងច�� ់ន�ង�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�បោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋល
អាចអ្ននុវត្តិ�ិន។
(l) កាំរអ្ននុវត្តិចិ��ប់ោះលងដែលបងនាបោះពល�ចុុ �បនន�មឺ្ប�នម្រា��ម់្រាគាន់
បោះទ។ រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រាតូ្តិវកាំរម្បបោះធិ��យុ�ដែនថម្ប កនុងកាំរអ្ននុវត្តិិ
ច��ប់ោះលងដែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើងបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រកុមារ ន�ងម្បនុសស
បោះពញ វ �យុ ដែដ្ឋលង្គាយុរងបោះម្រាគាះពើអ្នងគកាំរឥត្តិដែម្រាកង ដែដ្ឋលដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះលងដែលបងខុសច��។់ ម្រា�ជាើនកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ួរដែត្តិអាច
រាយុកាំរណ៍ៈ ន�ងអ្ននុវត្តិកិាំររបំោះលា�ច��រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រា��ងំ នងឹ
សកម្បះភាព បោះលងដែលបង ខុស ច��។់ 

(m) ម្រា�ព�នធភាន លដ់ែលបងដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយយ៉ាា ងលអនងឹ
កណំៈត្តិក់ាំរភាន លដ់ែលបងបោះ�នងឹកដែនែង ដែដ្ឋលមាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� ន�ង
មានសុវត្តិថ�ភាព ដែដ្ឋលមាន�ទព�បោះសាធិកនុងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះលងដែលបង 
ន�ង ជាមួ្បយុធិនធាន ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  កនុ ងកាំរដ្ឋំបោះណៈើ រកាំរ សកម្បះភាព ម្រា�ក� 
បោះ�យុ ទនួំលខុសម្រាតូ្តិវ។ អ្នងគភាពដ្ឋល៏អ�ផុំ្តត្តិកនុងកាំរបោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរភាន លដ់ែលបងបោះ�យុសុវត្តិថ�ភាព�កឺាំសុើណៈ� បោះហ្វ័គម្បឥណាឌ  ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ករវាលម្រា�ណាងំដែដ្ឋល មានកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ។ 

(n) ចាំ�ត់ាងំពើ�ន  ំ 2000 ម្បក រ�ឋ ���លកុលសម្ប័�នធព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា �នម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកាំសុើណៈ� លបោះហ្វ័គម្បរ�សឥ់ណាឌ  បោះ� បោះលើ ដ្ឋើ 
កុលសម្ប័�នធរ�សពួ់កបោះ� បោះ�យុ�បោះងកើត្តិធិនធាន ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរជាបោះម្រាចើន 
បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុផ្ទាែ ស�់ដ� រម្រា�វត្តិិ�សាម្រាសដិ្ឋប៏ោះឃារបោះ� ដែដ្ឋល�នសុ�ម្រា�បំោះ�យុ
ើនជាត្តិ�បោះដ្ឋើម្បរ�សអ់ាបោះម្បរកិព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ ធិនធាន�ងំបោះនះ�ន
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកុលសម្ប័�នធព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា កនុងកាំរផ្តលិប់ោះសវាកម្បះ រមួ្ប
�ងំកាំរដែថ្មី�សុំខភាព សាលាបោះរៀន អា�រ��ករណ៍ៈ កាំរកាំរ�រ
ធិនធានវ�បធិម្ប ៌បោះសវាកម្បះអ្ន�គ���យុ បោះសវាកម្បះអ្ននុវត្តិចិ�� ់ម្រា�ព�នធទកឹ 
កាំរកាំរ�រ�រសិាថ ន ន�ង បោះម្រាចើន បោះទៀត្តិ។ អ័្នើដែដ្ឋលសខំាន ់កនុងរយុៈបោះពល 
20 �ន ចុំងបោះម្រាកាំយុបោះនះ កុលសម្ប័�នធព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �នដែចករដំែលក
ម្រា�កច់ណំៈ� លជាង $1 �នល់ានជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធ ដែដ្ឋលម្ប�នបោះលង
បោះហ្វ័គម្បបោះដ្ឋើម្បប ើើួយុពម្រាងឹងសហ្វ័�ម្បនកុ៍លសម្ប័�នធ។ 

(o) បោះ�កនុង�ន  ំ2016 បោះហ្វ័គម្ប ឥណាឌ បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ន�បោះងកើត្តិ
បោះ�យុផ្ទាា ល ់ ន�ងបោះ�យុម្រា�បោះយ៉ាល ផ្តល�ាះ�លប់ោះសដ្ឋឋក�ច ុ ន�ង 
សារបោះពើពនធសរ�ុដ្ឋ� ចខាងបោះម្រាកាំម្បបោះ�បោះលើបោះសដ្ឋឋក�ចុព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា ៖ កាំរង្គារចនួំន 124,300; $20 �នល់ានបោះ�កនុងធាតុ្តិបោះចញ; 
ម្រា�កឈ់នួលចនួំន $9 �នល់ានរចបំោះ�ះន�បោះយ៉ាើ�ក; ន�ង $9 �ន់
លានបោះ�កនុងពនធ ន�ងកាំរដែចករដំែលកបោះចញព្រៃថ្មីែម្រា�កច់ណំៈ� លបោះ�ដ្ឋល់
សហ្វ័ព�នធ រដ្ឋឋ រ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ ន រមួ្ប�ងំើ�ត្តិ $1 �នល់ានបោះ�ដ្ឋល់
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងចនួំន $378 ដ្ឋលរ់�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ ន។ 

(p) កាំរ ម្រា�ណាងំបោះសះត្តិណំាង ឱ្យយទម្រាម្បង់ មួ្បយុកនុងចបំោះណាម្បទម្រាម្បង់
ចាំស�់ផុំ្តត្តិ ព្រៃនកាំរភាន ល ់ ដែដ្ឋលមានម្រាសា�ប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
អ្នសរ់យុៈបោះពល ើ�ត្តិមួ្បយុសត្តិវត្តិសរ។៍ កាំរង្គារជាង 17,000 ដែដ្ឋលមាន
អាជាា ��ណៈណម្រាតូ្តិវ�នផ្ត�រភូា�ជ់ាមួ្បយុនងឹឧស�ហ្វ័កម្បះម្រា�ណាងំបោះសះ។ 
បោះ�យុបោះយ៉ាងបោះ�តាម្បម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លកាំរម្រា�ណាងំបោះសះបោះ�រដ្ឋឋកាំ
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(f) បោះ�ះ�ើជាដែផ្តនករង (a) ន�ង (e) បោះហ្វ័ើយុ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ
ព្រៃនច��រ់�សរ់ដ្ឋឋ អ្ន���លម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយចរចាំ ន�ង �ញ្ចូ�ុ់
កាំរ�ម្រាងួម្ប�ម្រាងួម្ប ដែដ្ឋលសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បសចុាំ��នបោះ�យុអ្នងគនើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ� 
សម្រាមា�ម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរមាា សុើនសែត្តិ ់ ន�ងសម្រាមា�ក់ាំរបោះលងបោះ�ន ត្តិ ន�ង
ដែលបងធិនាគារ ន�ងដែលបងបោះ�ៀរភា�រយុ រ ូ�ដែ�ត្តិ ដែលបងបោះលងបោះ�យុ
ម្រាគា��ុ់កឡាក ់ន�ងកាំរភាន លដ់ែលបងបោះ�យុ កុលសម្ប័�នធ ឥណាឌ  ដែដ្ឋល
�នទទួលសាគ លប់ោះ�យុសហ្វ័ព�នធបោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើឥណាឌ  បោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រាស�តាម្ប ច��ស់ហ្វ័ព�នធ។ ដ្ឋ� បោះចនះបោះហ្វ័ើយុ មាា សុើនសែត្តិ ់ដែលបង
បោះ�ន ត្តិ ន�ងដែលបងធិនាគារ ន�ងដែលបងបោះ�ៀរភា�រយុ រ ូ�ដែ�ត្តិ ដែលបង
បោះលងជាមួ្បយុម្រាគា��ុ់កឡាក ់ន�ង កាំរភាន លដ់ែលបងម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
ឱ្យយបោះធ័ិើ ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�បោះលើដ្ឋើកុលសម្ប័�នធឥណាឌ  ដែដ្ឋល សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្ប
កាំរ�ម្រាងួម្ប�ងំបោះនាះ។ 

(f) (g)បោះ�ះ�ើជាដែផ្តនករង (a) អ្នងគនើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ�អាចផ្តលិស់�ទធ �អ្នណំាច
ដ្ឋលអ់្នងគកាំរឯកើន ម្ប�ន ដែសង័ រក ម្រា�កច់បំោះណៈញ មានលកខណៈសម្បបត្តិិ� 
ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុអ្នងគនើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� បោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើកាំរចាំ�រ់ង័្គានជ់ា
យុនិកាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� បោះដ្ឋើម្បប ើ ផ្តលិក់ាំរគាមំ្រាទដ្ឋលខ់ែួន ឬអ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន៍
រ�សអ់្នងគកាំរឯកើនបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ម្ប�នដែសង័រកម្រា�កច់បំោះណៈញ មាន
លកខណៈសម្បបត្តិិ� ដែដ្ឋល �ន ផ្តលិថ់ា (1) យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់ 
90 ភា�រយុព្រៃនចណំៈ� លសរ�ុ ពើកាំរចាំ�រ់ង័្គានប់ោះ�បោះ�យុផ្ទាា ល ់សម្រាមា�់
បោះគាល�ណំៈង អ្នត្តិថ ម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ឬស�បុរសធិម្បប៌ោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ន�ង (2) �ុ�គលណាដែដ្ឋលទទួល�នសណំៈង�កទ់ងនងឹម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរ ព្រៃនកាំរចាំ�រ់ង័្គាន ់�ជឺា�ុ�គល�ករ�សអ់្នងគកាំរឯកើនម្ប�នដែសង័រក
ម្រា�កច់បំោះណៈញដែដ្ឋលកពុំងបោះធ័ិើកាំរចាំ�រ់ង័្គាន។់ អ្នងគនើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ� ពើរភា��ើ 
ព្រៃនសមាើ�កភាពព្រៃនផ្តាះនើមួ្បយុៗដែដ្ឋលម្រាស�គាន  នងឹអាចដែកដែម្រា� ភា�រយុ
ព្រៃនវកិកយុ�ម្រាត្តិសរ�ុ ដែដ្ឋល�នត្តិម្រាមូ្បវ បោះ�យុដែផ្តនករងបោះនះ បោះដ្ឋើម្បប ើម្រាតូ្តិវ�ន
លះ�ង់ ដ្ឋលប់ោះគាល�ណំៈងដែដ្ឋលមានអ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ឬស�បុរសធិម្ប៌
តាម្បរយុៈលកខនិ�កៈ  ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ �នចុះហ្វ័ត្តិថបោះលខាបោះ�យុអ្ន���ល។ 

(h) បោះ�ះ�ើជាដែផ្តនករង (a) ន�ង (e) ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខម្បករា 
�ន  ំ2022 កប៏ោះ�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករវាលម្រា�ណាងំដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ 
ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនក 19670 ព្រៃនម្រាកម្បអាើើវកម្បះ ន�ង
វជូិាើើវៈអាចផ្តលិើ់�នន� វកាំរភាន លដ់ែលបង ដែដ្ឋលផ្តដលឲ់្យយកាំរភាន ល់
ដែលបងមានកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករងបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�ក់
បោះ�យុផ្ទាា លប់ោះ�យុអ្ននកកាំរ�រ បោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវ �នទទួល យុកបោះ�យុ 
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករវាលម្រា�ណាងំដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�កនុងអ្នគារ ដែដ្ឋល
�នកណំៈត្តិស់ាងសង់ផ្តែ� វម្រា�ណាងំ ដែដ្ឋលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករវាលម្រា�ណាងំ
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ �នបោះធ័ិើកាំរម្រា�ណាងំបោះសះផ្ត�យុផ្ទាា លភ់ាែ ម្បៗ
កនុងរយុៈបោះពល 18 ដែខមុ្បន។ កាំរភាន លដ់ែលបងដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
ឱ្យយម្រាតូ្តិវអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករងបោះនះ ម្ប�នម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�តាម្ប�នា�ភ់ាន ល ់
ឬសាថ នើយុបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋល ផ្តលិប់ោះសវាកម្បះបោះ�យុខែួនឯងបោះ�ខាងបោះម្រា�អ្នគារ 
ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិស់ាសងសង់ផ្តែ� វម្រា�ណាងំបោះ�ើយុ។ 

(i) (1) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនករង (f) ន�ង (h), “កាំរភាន ល់
ដែលបង” នងឹមានន�យុថាកាំរភាន លប់ោះលើលទធផ្តលព្រៃនកើឡាអាើើព 
ម្ប�វទិ�ល�យុ ឬអ្ននកច�លច�ត្តិកិើឡា ឬ ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ កើឡា។ កាំរភាន ល់
ដែលបងម្ប�នដែម្បនម្រាតូ្តិវមានន�យុថាកាំរភាន លប់ោះលើលទធផ្តលព្រៃន៖ 

(A) កើឡាវទិ�ល�យុ ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាណាមួ្បយុ។
(B) ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង ឬកើឡាដែដ្ឋលម្រាកមុ្បម្ប�វទិ�ល�យុណាមួ្បយុ
ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ច�លរមួ្ប បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើ កដែនែងដែដ្ឋល ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ
បោះនះបោះធ័ិើបោះ�ើង បោះ�ះ�ើជាយ៉ាា ងណាកប៏ោះ�យុ ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង ឬម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈកើឡាដែដ្ឋលម្រាកមុ្បម្ប�វទិ�ល�យុ ណា មួ្បយុ ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
ច�លរមួ្បម្ប�នម្រាតូ្តិវរា��់ញ្ចូុ�លដែលបងបោះផ្តសងបោះទៀត្តិព្រៃនកើឡា ឬកាំរម្រា�កួត្តិកើឡា
ដែដ្ឋល ម្រាកមុ្បម្ប�វទិ�ល�យុកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ច�លរមួ្ប។
(C) កើឡា ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា ឬកាំរម្រា�ណាងំបោះសះណាមួ្បយុដែដ្ឋល
�ន�ញ្ចូ�ុរ់ចួបោះហ្វ័ើយុ។ បោះលើសពើបោះនះបោះទៀត្តិ លទធផ្តលរមួ្ប�ងំកាំរសាដ រ

(6) កាំរ�ម្បឃាត្តិម់្ប�នឱ្យយមានកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង ឬ
កើឡា ដែដ្ឋលកនុងបោះនាះម្រាកមុ្បម្ប�វទិ�ល�យុព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ច�ល រមួ្ប 
បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រន�សស �ត្តិ ន�ងម្ប�វទិ�ល�យុ ន�ងសាកលវទិ�ល�យុរ�ស់
បោះយុើង ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋលកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិកាំរភាន លដ់ែលបងបោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ
បោះពញន�យុម្ប ដ្ឋ�ចជាកាំរម្រា�កួត្តិ�លប់ោះ�ះ NCAA ។ 

(7) កាំរ�ម្បឃាត្តិម់្ប�នឱ្យយមានកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា ឬ
កាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើងខុសច��ន់ាបោះពល�ចុុ �បននបោះនះ រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា 
កាំរម្រា�ណាងំសត្តិដ័្ឋ�ចជា ដែ�កបោះម្រាកបោះ�ន ឬកាំរម្រា�ណាងំដែ�កបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ 
បោះដ្ឋើម្បប ើ�ង្គាក រកាំរបោះកងម្រា�វ �ញ្ចូសុត្តិ។័ 

(8) កាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្នងគនើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ�ផ្តលិវ់ធិានកាំរម្រា��ងំ
អ្នបំោះពើពុករលួយុបោះដ្ឋើម្បប ើធានាន� វភាពសុចរុតិ្តិព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា។ 

(f) កាំរឲ្យយ�ង់ពនធចនួំន 10 ភា�រយុបោះ�បោះលើសកម្បះភាពកាំរភាន ល់
ដែលបងម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករវាលម្រា�ណាងំ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិកនុងកាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលក់ម្បះវធិិើ ដែដ្ឋល�កទ់ងនងឹកាំរ
�ង្គាក រ�ញី្ញាកាំរបោះលងដែលបង ន�ង សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ងកាំរ អ្ននុវត្តិ ិន�ង
ម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយកាំរភាន លដ់ែលបង ន�ងទម្រាម្បង់ព្រៃនកាំរបោះលងបោះហ្វ័គម្បបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ 
ន�ង ើួយុផ្តលិហ់្វ័�រញ្ចូញ�ប�នអាទ�ភាពម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ� រ�សរ់ដ្ឋឋ ដែដ្ឋល
�កទ់ងនងឹកាំរអ្ន�រ់នំ�ងសុវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈ។ 

(g) កាំរចណំាយុបោះលើសវនកម្បះព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបង 
បោះដ្ឋើម្បប ើ ធានាថាម្រា�កច់ណំៈ� លបោះនះម្រាតូ្តិវ�នចណំាយុ  ម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ ន�ង
មានម្រា�ស�ទធភាព។ 

(h) កាំរកាំរ�រសុវត្តិថ�ភាពសាធារណៈៈបោះ�យុពម្រាងឹងកាំរអ្ននុវត្តិចិ��់
បោះលងដែលបងសុើសងនាបោះពល�ចុុ �បននរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើ
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយម្រា�ជាើនកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះធ័ិើសកម្បះភាព ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ
បោះលងដែលបងខុសច��។់ 

(i) កាំរ�បោះងកើនកាំរអ្ននុវត្តិចិ��ដ់ែលបងដែដ្ឋលមានម្រាសា� ់ បោះដ្ឋើម្បប ើធានា
ថារាលម់្រា�ះឹសាថ នដែដ្ឋលផ្តលិឱ់្យកាំសឲ្យយបោះលងដែលបងតាម្បច�� ់ ន�ង
អ្ននុវត្តិចិ��។់ វធិានកាំរពម្រាងឹងកាំរអ្ននុវត្តិ�ិងំបោះនះនងឹធានាថា
រាលក់ាំរបោះលងដែលបងបោះ�យុម្រាស�ច���់ងំអ្នស ់ �រឺចួផុ្តត្តិពើម្រាកមុ្ប
ឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះ ន�ង អ្នបំោះពើពុក រលួយុ បោះហ្វ័ើយុ វាម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�យុសុ
ចរុតិ្តិ ន�ងបោះ�យុកាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង បោះ�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករដែដ្ឋលសាក
សម្ប ន�ង បោះធ័ិើឱ្យយសហ្វ័ម្រាគាស បោះលងដែលបងទទួលខុសម្រាតូ្តិវបោះ�យុម្ប�ន
�ក�់នាុ កបោះលើកាំរអ្ននុវត្តិចិ��ម់្ប�ល�ឋ ន។ 

(j) កាំរធានាថាម្រា�ះឹសាថ នដែដ្ឋលផ្តលិើ់�នកាំរភាន លដ់ែលបង ដែដ្ឋល
ម្រាស�ច�� ់បោះលងតាម្បច�� ់បោះ�យុបោះធ័ិើឱ្យយពួកបោះ�សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បសង់ិ�រ 
សវនកម្បះដែដ្ឋលសម្បម្រាស�។ 

ដែផ្តនក 4. ើពំ�ក 19 ព្រៃនមាម្រាតា IV ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ�នដែកដែម្រា�បោះដ្ឋើម្បប ើអាន៖ 

ផ្នែ�ែកទី ី 19. (a) អ្នងគនើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ�គាះ នអ្នណំាចកនុងកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឲ្យយ
បោះចញបោះ�ន ត្តិបោះទ ន�ងម្រាតូ្តិវ�ម្បឃាត្តិក់ាំរលកស់នែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។ 

(b) អ្នងគនើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ�អាចផ្តលិ�់ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនកាំរម្រា�ណាងំបោះសះ ន�ង
កាំរម្រា�ើុមំ្រា�ណាងំបោះសះ ន�ងកាំរភាន លប់ោះ�បោះលើលទធផ្តល។ 

(c) បោះ�ះ�ើជាដែផ្តនករង (a) អ្នងគនើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ�បោះ�យុលកខនិ�កៈ អាចផ្តលិស់�ទធ �
ដ្ឋលទ់ើម្រាកងុ ន�ងម្រាសកុនានាបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តដលស់ម្រាមា�ដ់ែលបង�ុើងបោះ�គ កប៏ោះ�យុ 
�ាុ ដែនិសម្រាមា�ដ់ែត្តិបោះគាល�ណំៈងស�បុរសធិម្ប�៌ាុ បោះណាណ ះ។ 

(d) បោះ�ះ�ើជាដែផ្តនករង (a) មានកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ�បោះងកើត្តិបោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា កប៏ោះ�យុ។ 

(e) អ្នងគនើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ�គាះ នអ្នណំាចកនុងកាំរផ្តលិស់�ទធ � ន�ងម្រាតូ្តិវ�ម្បឃាត្តិ់
ម្រា�បោះ�ទកាំសុើណៈ�  ដែដ្ឋល កពុំង ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�រដ្ឋឋបោះណៈវា�ូ ន�ងរដ្ឋឋញ�
វើសុឺើនាបោះពល�ចុុ �បនន។ 
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អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 26 ប់នី

(c) រាលម់្រា�កច់ណំៈ� ល�ងំអ្នស ់ដែដ្ឋលទទួល�នពើពនធដែដ្ឋល�កទ់ង
នងឹអ្ននុដែផ្តនក (a) ម្រាតូ្តិវ�ញ្ចូុ�លបោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�ព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងរ�ស់
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ដែដ្ឋល�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�យុដែផ្តនក 19672 ។ 

19672. ម្ប�លន�ធិ�ព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
(a) ម្ប�លន�ធិ�ព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិ
បោះ�ើងបោះ�កនុងរត្តិនាគាររដ្ឋឋ បោះហ្វ័ើយុបោះ�ះ�ើជាដែផ្តនក 13340 ព្រៃន ម្រាកម្ប 
រ�ឋ ���លម្រាតូ្តិវ�ន�និ�ម្រាម្បងុទុក បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើ�ន សំារបោះពើពនធ
សម្រាមា�អ់្ននុវត្តិបិោះគាល�ណំៈងព្រៃនអ្នត្តិថ�ទបោះនះ។
(b) រាលម់្រា�កច់ណំៈ� ល�ងំអ្នសដ់ែដ្ឋល�នបោះកើនបោះ�ើង ម្រាស�តាម្បពនធ
ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនក 19671 ម្រាតូ្តិវ�ក�់ញ្ចូុ�ល បោះ�កនុង ម្ប�លន�ធិ� 
ព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
(c) កាំរទ��ត្តិម់្រា�កម់្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើងសម្រាមា�រ់ដ្ឋឋអ្ននុបោះលាម្បតាម្ប កាំរ
�ម្រាងួម្បកុលសម្ប័�នធរដ្ឋឋ ដែដ្ឋល�កទ់ងបោះ�នងឹកាំរភាន លដ់ែលបងអាច ម្រាតូ្តិវ
�ន�ក�់ញ្ចូុ�លបោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� ព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា ។ 

(d) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនកាំរ�ណៈនាដែដ្ឋល�នត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុដែផ្តនក
ទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតា XVI  ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កាំរផ្តគត្តិផ់្តគង់ថ្មីវកិាំម្រាតូ្តិវ
�នបោះផ្តារបោះ�ម្ប�លន�ធិ�ព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រាតូ្តិវ�ន
ចាំត្តិទុ់កថាជាម្រា�កច់ណំៈ� លទ� បោះ�រ�សម់្ប�លន�ធិ� ដែដ្ឋលអាចម្រាតូ្តិវ�ន
�ម្រាម្បងុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បមាម្រាតា XIII B ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
19673. កាំរដែ�ងដែចកម្រា�កព់ើម្ប�លន�ធិ�ព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងរ�ស់
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
(a) ព្រៃថ្មីែចណំាយុជាកដ់ែសងិ ន�ងសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល�ន
បោះកើត្តិបោះ�ើងបោះ�យុអ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ន�ងនាយុក�ឋ នរដ្ឋឋ�លពនធ ន�ង 
ព្រៃថ្មីែរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា កនុ ងទនំាកទ់នំងជាមួ្បយុកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិម្ប� លន�ធិ�
ព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងកាំរម្រា�ម្ប�លពនធដែដ្ឋល
�បោះងកើត្តិ បោះ�ើងបោះ�យុដែផ្តនក 19671 ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុនាយុក
ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ ម្រាតូ្តិវដ្ឋកពើម្ប�លន�ធិ�កាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  មុ្បន
បោះពលដែដ្ឋលកាំរផ្តគត្តិផ់្តគង់ថ្មីវកិាំម្រាតូ្តិវ�នទ��ត្តិឱ់្យយម្រាស�តាម្បអ្ននុដែផ្តនក (b) ។ 

(b) �ន សំារបោះពើពនធនើមួ្បយុៗចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះ��ន  ំ2022 – 23 អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិ
ព�ន�ត្តិយម្រាតូ្តិវទ� �ត្តិ់ម្រា�ក់ដែដ្ឋល�ន�ក់�ញ្ចូុ� លបោះ�កនុ ងម្ប� លន�ធិ�ព្រៃន
កាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលបោះ�សល�់នាា �ព់ើកាំរ
ទ��ត្តិម់្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើងម្រាស�តាម្បអ្ននុដែផ្តនក (a) ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) ដ្ឋ� ់ម្រា�ភំា�រយុ បោះ�នាយុក�ឋ នសុខា���លសាធារណៈៈរដ្ឋឋ
សម្រាមា�ក់ាំរស�ក�ម្រាសាវម្រាជាវ កាំរអ្ន��វឌឍន ៍ ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិកិម្បះវធិិើ 
ន�ងើនួំយុ សម្រាមា�ក់ាំរ�ង្គាក រ�ញី្ញាដែលបងសុើសង ន�ង សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិ
ន�ងសម្រាមា�ើ់នួំយុ សម្រាមា�ទ់ើម្រាកងុ ទើម្រាកងុន�ងម្រាសកុ ន�ងម្រាសកុសម្រាមា�់
កម្បះវធិិើ កនុងត្តិ�ំនប់ោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះម្រាសាយុ�ញី្ញាដែលបងសុើសង ន�ងសុខភាព
ផ្តែ� វច�ត្តិ។ិ 

(2) ដ្ឋ�ម់្រា�ភំា�រយុបោះ� កាំរយិ៉ាល�យុម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយកាំរបោះលងដែលបង
សុើសងបោះ�កនុងនាយុក�ឋ នយុុត្តិិ�ធិម្បស៌ម្រាមា�ព់្រៃថ្មីែចណំាយុជាកដ់ែសងិ 
ន�ងសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលព្រៃនកាំរ�កឲ់្យយម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិកិាំរភាន ល់
ដែលបង ន�ងទម្រាម្បង់បោះហ្វ័គម្បបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 
កាំរយិ៉ាល�យុម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយកាំរបោះលងដែលបងសុើសង ម្ប�នម្រាតូ្តិវចណំាយុ
បោះម្រាចើនជាង 5 ភា�រយុព្រៃនកាំរផ្តគត្តិផ់្តគង់ថ្មីវកិាំសរ�ុ ដែដ្ឋលខែួនទទួលពើ 
ម្ប�លន�ធិ�ព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះ�បោះលើម្ប�ល�ឋ ន
ម្រា�ចាំ�ំន សំម្រាមា�ព់្រៃថ្មីែរដ្ឋឋ�លដ្ឋ�ច�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុនាយុក ហ្វ័�រញ្ចូញ វត្តិថុ ។ 

(3) ច�ត្តិស��ភា�រយុបោះ�កាំនម់្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�។ 

(c) ជាបោះរៀងរាលព់ើរ�ន មំ្បងិ អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើសវនកម្បះបោះលើកម្បះវធិិើ 
ដែដ្ឋល�នម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�យុទើភាន កង់្គារដែដ្ឋល�ន�ញូ្ញាកប់ោះ�កនុ ង
កថាខណៈឌ  (1) ន�ង (2) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (b) បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាកាំរផ្តគត្តិផ់្តគង់
ថ្មីវកិាំម្រាតូ្តិវ�នទ��ត្តិ ់ន�ងចណំាយុ�ងំម្រាសងុបោះ�យុបោះយ៉ាងបោះ�តាម្ប

ម្រា�កឈ់នះ ពើកើឡា ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា ឬកាំរម្រា�ណាងំបោះសះណាមួ្បយុ
ម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ងី្គាញ ឬត្តិណំាងកនុងលកខណៈៈមួ្បយុដែដ្ឋលបោះធ័ិើម្រាតា�ត់ាម្បមាា សុើន
សែត្តិ ់ឬដែលបងដែ��កាំសុើណៈ� បោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះទ រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា បោះ�ៀរដែ�ែក
ដែើក រ ូ�ដែ�ត្តិ ឬបោះ�ះក�ន�ុកឡាក។់ 

(D) កាំរម្រា�ណាងំបោះសះ ន�ងកាំរម្រា�ើុមំ្រា�ណាងំបោះសះ ន�ងកាំរភាន លប់ោះលើ
លទធផ្តលដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុដែផ្តនករង (b) ន�ងលកខនិ�កៈ
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នម្រា�កាំសបោះអាយុបោះម្រា�ើអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករងបោះនាះ។ (2) 
អ្នងគនើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ�ម្រាតូ្តិវអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ�បោះ�យុលកខនិ�កៈច�� ់ដែដ្ឋលចាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើ
អ្ននុវត្តិដិែផ្តនករងបោះនះ ដែដ្ឋលកម៏្រាតូ្តិវផ្តលិស់ម្រាមា�ក់ាំរកាំរ�រអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់
ន�ងវធិានកាំរម្រា��ងំអ្នបំោះពើពុករលួយុ បោះដ្ឋើម្បប ើ ធានា�នន� វភាព ម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ
ព្រៃនកើឡា ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាផ្តងដែដ្ឋរ។ 

ដែផ្តនក 5. �ទ�ញ្ចូញត្តិិ�សដើកាំរភាន លដ់ែលបង ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិិច��ប់ោះលើ
ដែលបងសុើសងខុសច��។់
ដែផ្តនក 5.1. មាម្រាតា 12 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បពើដែផ្តនក 19670) ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្ប
បោះ�កនុងើពំ�ក 4 ព្រៃនភា�  8 ព្រៃនម្រាកម្បអាើើវកម្បះ ន�ងវជូិាើើវៈ បោះដ្ឋើម្បប ើអាន៖ 

មាម្រាតា 12 ។ កាំរភាន លដ់ែលបងបោះ�
កដែនែងម្រា�ណាងំបោះសះដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណ 

19670. ន�យុម្បន�យុ
សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនអ្នត្តិថ�ទបោះនះ ន�ងដែផ្តនកទើ 19 ព្រៃនមាម្រាតា IV 
ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  "ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករវាលម្រា�ណាងំដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ" ម្រាតូ្តិវមានន�យុថាម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណ
បោះ�យុម្រាកុម្បម្រា�ឹក����លម្រា�ណាងំបោះសះរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័� រញ៉ាា កនុ ង
ក�ុំង�ន មំ្រា�ត្តិ�ទ�ន 2019 បោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើកាំរម្រា�ើុមំ្រា�ណាងំបោះសះផ្ត�យុ
ផ្ទាា លប់ោះ�ផ្តែ� វម្រា�ណាងំ ដែដ្ឋលមានទើតាងំបោះ�កនុងម្រាសកុអាឡាបោះម្ប� 
ទើម្រាកងុ��សបោះអ្ននើបឺោះលស អ្ន�ដែរន ឬសានឌ់ើបោះ�គ  ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�យុ
អ្នងគភាពឯកើន រកុរមួ្ប�ងំអ្នងគភាពឯកើនដែដ្ឋលកពុំងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ
បោះ�បោះលើទើធាែ រដ្ឋឋមួ្បយុបោះ�កនុ ងម្រាសុករួម្ប�ងំអ្នងគភាពឯកើនដែដ្ឋល
កពុំងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�បោះលើទើធាែ រដ្ឋឋមួ្បយុបោះ�កនុងម្រាសកុរមួ្ប�ងំអ្នងគភាព
ឯកើនដែដ្ឋលកពុំងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�បោះលើទើធាែ រដ្ឋឋមួ្បយុបោះ�កនុងម្រាសកុរមួ្ប
�ងំអ្នងគភាពឯកើនដែដ្ឋលកពុំងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�បោះលើទើធាែ រដ្ឋឋមួ្បយុ 
បោះ�កនុងម្រាសកុរមួ្ប�ងំអ្នងគភាពឯកើនដែដ្ឋលកពុំងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�បោះលើ
ទើធាែ រដ្ឋឋមួ្បយុបោះ�កនុងម្រាសកុរមួ្ប�ងំអ្នងគភាពឯកើនដែដ្ឋលកពុំងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរបោះ�បោះលើទើធាែ រដ្ឋឋមួ្បយុបោះ�កនុងម្រាសកុរមួ្ប�ងំអ្នងគភាពឯកើន ដែដ្ឋល
កពុំងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�បោះលើទើធាែ រដ្ឋឋមួ្បយុបោះ�កនុងម្រាសកុរមួ្ប�ងំអ្នងគភាព
ឯកើន ដែដ្ឋលកពុំងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�បោះលើទើធាែ រដ្ឋឋមួ្បយុបោះ�កនុងម្រាសកុ រមួ្ប
�ងំអ្នងគភាពឯកើនដែដ្ឋលកពុំងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�បោះលើទើធាែ រដ្ឋឋមួ្បយុ
បោះ�កនុងម្រាសកុ “ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករវាលម្រា�ណាងំដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ” 
ម្ប�នម្រាតូ្តិវរា��់ញ្ចូុ�លផ្តែ� វម្រា�ណាងំព្រៃន “កាំរព�ព�រណ៍ៈដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិ់
បោះ�យុរដ្ឋឋ” ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុអ្ននុដែផ្តនក (a) ព្រៃនដែផ្តនក 19418 
ជាដែផ្តនកដែដ្ឋល�នអានបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខម្បករា �ន  ំ2020 ។
19671. ពនធបោះលើកាំរភាន លដ់ែលបង
(a) ទកឹម្រា�កស់រ�ុជាម្រា�ចាំពំ្រៃថ្មីៃព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងបោះ�យុមានម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ករវាលម្រា�ណាងំ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ត្តិ�ចជាងចនួំនសរ�ុព្រៃនកាំរ
ឈនះម្រា�ចាំពំ្រៃថ្មីៃបោះ�យុអ្ននកកាំរ�រ ម្រាតូ្តិវសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បកាំរ�ង់ពនធចនួំន  
10 ភា�រយុ។ 

(b) នាយុក�ឋ នរដ្ឋឋ�លពនធ ន�ងព្រៃថ្មីែឈនួលព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រាតូ្តិវ
ចាំត្តិដ់ែចង ន�ងម្រា�ម្ប�លពនធដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុអ្ននុដែផ្តនក (a) ន�ង 
អាច បោះចញបោះវើ�ូញូ្ញា អ្ននុម្ប�ត្តិ ន�ងអ្ននុវត្តិ�ិទ�បញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋល�កទ់ងបោះ�
នងឹរដ្ឋឋ�ល ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិដិែផ្តនកបោះនះ រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា កាំរ��ក�ញ្ចូុ�ល
សរ�ុម្រា�ចាំពំ្រៃថ្មីៃបោះ�បោះលើម្រាត្តិើមាស ម្រា�ចាំ�ំន  ំ ឬម្ប�ល�ឋ នតាម្បកាំល
កណំៈត្តិប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ កាំរម្រា�ម្ប�ល កាំររាយុកាំរណ៍ៈ កាំរសងម្រា�ក ់
ន�ងកាំរ�ដងឹត្តិវា។ូ 

80 | អ្នត្តិថ�ទព្រៃនច��ដ់ែដ្ឋល�នបោះសនើ
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អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 26 ប់នី

(1) ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ�ក�់ណឹិៈងកនុងរយុៈបោះពល 90 ព្រៃថ្មីៃ �នាា �ព់ើ
ទទួល�ន�កយបោះសនើជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរបោះដ្ឋើម្បប ើចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប�ណៈដឹ ង 
បោះនាះគាះ ន�ណៈដឹ ងបោះផ្តសងបោះទៀត្តិណាមួ្បយុអាចម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិិ បោះទ 
បោះលើកដែលងដែត្តិ�ណៈដឹ ងដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ�នដ្ឋកបោះចាំលបោះ�យុ
គាះ ន�ុបោះរវនិ�ចេ �យុ។ 

(2) ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ន�គបោះម្បធាវ ើម្ប�ន�ក�់កយ�ណឹិៈងកនុងរយុៈបោះពល 90 ព្រៃថ្មីៃ 
�នាា �ព់ើទទួល�ន�កយបោះសនើជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរបោះដ្ឋើម្បប ើចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
�ណៈដឹ ងបោះទ �ុ�គល ឬអ្នងគភាពដែដ្ឋលកពុំងបោះសនើ�ណៈដឹ ងអាច�ក�់កយ
�ណឹិៈងរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ។ 

(3) រយុៈបោះពលដែដ្ឋលវ�ណៈដឹ ងរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ម្រាតូ្តិវចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប ម្រាតូ្តិវ��ត្តិចាំ�ព់ើ
ព្រៃថ្មីៃដែដ្ឋលទទួល�ណៈដឹ ងបោះ�យុអ្ន�គបោះម្បធាវ ើព្រៃន�កយបោះសនើជា លាយុ លកខណ៍ៈ
អ្នកសរបោះ�កាំល�របិោះចេទដែដ្ឋល�ណៈដឹ ងរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ម្រាតូ្តិវ�នដ្ឋកបោះចាំល
បោះ�យុគាះ ន�ុបោះរវនិ�ចេ �យុ ឬសម្រាមា�រ់យុៈបោះពល 150 ព្រៃថ្មីៃ បោះពលបោះម្រាកាំយុ
ណាមួ្បយុ �ាុ ដែនិមានដែត្តិចបំោះ�ះ�ណៈដឹ ងរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ដែដ្ឋលនាមំ្បកបោះ�យុ
�ុ�គល ឬអ្នងគភាពដែដ្ឋល�នបោះសនើសុអំ្ន�គបោះម្បធាវ ើ ឱ្យយចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប�ណៈដឹ ងបោះនះ។ 

(c) ម្រា�ស�នបោះ�ើសាលម្រាកម្បម្រាតូ្តិវ �ន�ក�់ញ្ចូុ�លម្រា��ងំនងឹចុងបោះចាំទ 
ឬចុងបោះចាំទបោះ�កនុង�ណៈដឹ ងណាមួ្បយុ ដែដ្ឋលអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកបោះនះ 
ឬ �ញី្ញាម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ះម្រាសាយុ ចនួំនទកឹម្រា�កដ់ែដ្ឋលទទួល�នជា
បោះ�ស�ញ្ចូញត្តិិ�សុើវលិ ឬអ្ននុបោះលាម្បបោះ�នងឹដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុ�ណៈដឹ ង
នងឹម្រាតូ្តិវត្តិម្បកលប់ោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�ព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ដែដ្ឋល�ន�បោះងកើត្តិបោះ�យុដែផ្តនក 19672 ។ 

19991. កាំរ�ម្បឃាត្តិទ់ើផ្ត�រ ន�ងកាំរផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះកាំរភាន ល់
ដែលបងបោះ�អ្ននើត្តិ�ើនបោះ�យុផ្ទាា ល់
(a) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ៖ 

(1) “ផ្តសព័ផ្ត�យុ” មានន�យុថា កាំរបោះ�ះពុម្បផ័្ត�យុ ឬកាំរផ្តសព័ផ្ត�យុ
�ណៈ� ើកូម្បះ។ 

(2) “កាំរផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះ” រមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ងំបោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈជា
លាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរ ឬ�កយសដំ្ឋើ រ��ភាព ឬកាំរ�ងី្គាញដែដ្ឋល ម្រាតូ្តិវ �ន
��ត្តិ��រ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះលើកកម្បស័ក់ាំរភាន លដ់ែលបង រមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ងំកាំរសរបោះសរ 
បោះ�ះពុម្ប ័ម្រាកាំហ័្វ័�ក ឬសមាភ រៈបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ផ្ទាា ងំ�ា ណៈ�  សាែ កសញ្ញាញ  ឬ
កាំរ�ងី្គាញបោះ�ខាងបោះម្រា�បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ��ណៈណដ្ឋកឹើញ្ចូូ�នសាធារណៈៈ 
ឯកសារតាម្បកាំលកណំៈត្តិប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ កាំរបោះ�ះពុម្បផ័្ត�យុ ឬកាំរផ្ត�យុ
តាម្បវទិយុ ឬទ�រទសសន ៍ឬកនុងម្រា�ព�នធផ្តសព័ផ្ត�យុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ �កយបោះនះ
ម្ប�នម្រាតូ្តិវរា��់ញ្ចូុ�លវចិាំរណៈកថាណាមួ្បយុ ឬសមាភ រៈអានបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ 
រមួ្ប�ងំបោះសចកិើម្រា�កាំសព�ត្តិម៌ាន កនុងកាំលកណំៈត្តិ ់ ឬកាំរ បោះ�ះពុម្ប័
ផ្ត�យុ ឬកាំដែសត្តិណាមួ្បយុសម្រាមា�ក់ាំរបោះ�ះពុម្បផ័្ត�យុដែដ្ឋលម្ប�នមាន
ម្រា�ក ់ឬកាំរព�ចាំរណាដែដ្ឋលមាន�ុណៈត្តិព្រៃម្បែម្រាតូ្តិវ�នទ��ត្តិ ់ឬសន�
បោះ�យុផ្ទាា ល ់ឬបោះ�យុម្រា�បោះយ៉ាល បោះ�យុកដែនែងណាមួ្បយុដែដ្ឋលកពុំង
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកាំរភាន លដ់ែលបង បោះហ្វ័ើយុ ដែដ្ឋលម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នសរបោះសរ បោះ�យុ 
ឬតាម្បទ�សបោះ�ព្រៃនកដែនែងដែដ្ឋលកពុំងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកាំរភាន លដ់ែលបង។ 

(3) “ទើផ្ត�រ” ឬ “កាំរបោះធ័ិើទើផ្ត�រ” មានន�យុថាច�� ់ឬដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ
ណាមួ្បយុព្រៃនកាំរបោះលើកកម្បស័ក់ាំរភាន លដ់ែលបង រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា 
កាំរឧ�ត្តិថម្បភម្រាពឹត្តិិ �កាំរណ៍ៈដែលបង កាំរផ្តសព័ផ្ត�យុចណុំៈចព្រៃនកាំរលក ់
ន�ង កាំរ�បោះងកើត្តិផ្តល�ត្តិផ្តលដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នរចនាបោះ�ើងជាព�បោះសស បោះដ្ឋើម្បប ើ
អ្ន�ំវនាវដ្ឋលម់្រា�ជាសាម្រាសជិាកល់ាក។់ 

(b) រាលក់ាំរផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះ ឬកាំរបោះធ័ិើទើផ្ត�រដែដ្ឋល�កក់នុងកាំរចាំក់
ផ្ត�យុ ដែខសកាំ� វទិយុ បោះ�ះពុម្ប ័ន�ងទនំាកទ់នំងឌើើើថ្មីលនងឹ ម្រាតូ្តិវ �ន
ដ្ឋកឹនាចំបំោះ�ះដែត្តិកដែនែងដែដ្ឋលទសសន�កើនម្រាតូ្តិវ�នរពឹំងថាមានអាយុុ 
21 �ន បំោះ�ើងបោះ� ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុ ទ�ននន�យុ សមាសភាព 
ទសសន�កើនដែដ្ឋលអាចទុកច�ត្តិ�ិន ន�ង�នស់ម្ប�យុ។ 

(c) រាលក់ាំរផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះ ឬកាំរបោះធ័ិើទើផ្ត�រណាមួ្បយុដែដ្ឋល
�កព់�នធបោះ�យុផ្ទាា ល ់ កាំរម្រា�ម្រាស�យុ�កទ់ងជាលកខណៈៈ�ុ�គល ឬ

អ្នត្តិថ�ទបោះនះ ន�ងម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈកាំររកបោះ�ើញបោះ�អ្នងគនើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� 
ន�ងសាធារណៈៈ។
(d) កាំរផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ   
(1) ន�ង (2) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (b) ម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះដ្ឋើម្បប ើពម្រាងើកកម្បះវធិិើ
សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនច��ប់ោះនះ។ ម្ប�លន�ធិ��ងំបោះនះនងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ
�នបោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះដ្ឋើម្បប ើ�កើ់នួំសឲ្យយម្ប�លន�ធិ�រដ្ឋឋ ឬម្ប�លន�ធិ�ម្ប�ល�ឋ ន
ដែដ្ឋលមានម្រាសា� ់ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�សស់ម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈង
�ងំបោះនះបោះនាះបោះទ។ 

19674. ដែដ្ឋនកណំៈត្តិអ់ាយុុសម្រាមា�ក់ាំរភាន លដ់ែលបង 

(a) �ុ�គលដែដ្ឋលមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន  ំម្ប�នម្រាតូ្តិវភាន លដ់ែលបងបោះលើ ម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយភាន លដ់ែលបងបោះលើ ឬម្រា�ម្ប�ល បោះ�ះ�ើបោះ�យុ ផ្ទាា លខ់ែួន ឬ
តាម្បរយុៈភាន កង់្គារកប៏ោះ�យុ កាំរឈនះកាំរភាន លដ់ែលបងពើ ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ
ដែលបង ឬកើឡាណាមួ្បយុបោះ�ទើតាងំម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករវាលម្រា�ណាងំដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ។
(b) �ុ�គលដែដ្ឋលមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន មំ្ប�នម្រាតូ្តិវ�ងី្គាញខែួន ឬផ្តលិ់
ើ�នដ្ឋលម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករវាលម្រា�ណាងំ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិណាមួ្បយុ
បោះ�ើយុ ឬបោះ�កាំនភ់ាន កង់្គារព្រៃនម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករវាលម្រា�ណាងំ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិណាមាន ក ់�សិុតាងជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរ បោះ�ះពុម្ប,័ ឬ
រ��ថ្មីត្តិចម្បែងអ្នពំើអាយុុ ន�ងអ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈដែដ្ឋលម្ប�នព�ត្តិ ដែកែង�នែ ំ ឬ
ព�ត្តិជាម្ប�នដែម្បន�ុ�គលផ្ទាា ល ់ សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនកាំរ�កភ់ាន ល់
បោះលើ ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង។ 

(c) �ុ�គលណាដែដ្ឋលមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន  ំដែដ្ឋលម្រា�ម្រាពឹត្តិបិោះលះើស
��ំនដែផ្តនកបោះនះ�មឺានបោះ�សជា�ទម្បើឈ �ម្ប។ 

ដែផ្តនក 5.2. មាម្រាតា 18 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បពើដែផ្តនក 19990) ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្ប
បោះ�កនុងើពំ�ក 5 ព្រៃនភា�  8 ព្រៃនម្រាកម្បអាើើវកម្បះ ន�ងវជូិាើើវៈ បោះដ្ឋើម្បប ើអាន៖ 

មាម្រាតា 18 ។ កាំរអ្ននុវត្តិចិ��ប់ោះលើដែលបងសុើសងខុសច��់
19990. កាំរអ្ននុវត្តិចិ��ម់្រា��ងំនងឹសកម្បះភាពបោះលងដែលបងសុើសង
ខុសច�� ់

(a) បោះលើសពើបោះនះ ចបំោះ�ះកាំរព�ន�យុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋល�នផ្តលិប់ោះ�យុ
ច�� ់�ុ�គលណាមាន កដ់ែដ្ឋលច�លរមួ្បកនុង កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិិ� ខុសច��ណ់ាមួ្បយុ
បោះ�យុើពំ�កទើ 10 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បពើដែផ្តនក 330) ព្រៃនចណំៈងបោះើើងទើ 9 ព្រៃនដែផ្តនក
ទើ 1 ព្រៃនម្រាកម្បម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ  �ាុ ដែនិម្ប�ន រា� ់�ញ្ចូុ�ល ដែផ្តនក 335 ន�ងទើ 337 
ព្រៃនម្រាកម្បម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ  ម្រាតូ្តិវទទួលខុសម្រាតូ្តិវចបំោះ�ះបោះ�ស�ញ្ចូញត្តិិ�រដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ
រហ្វ័�ត្តិដ្ឋលដ់្ឋ��់នដុ់្ឋលាែ រ ($10,000) កនុងមួ្បយុ�ទបោះលះើស បោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវ
សថ�ត្តិបោះ�បោះម្រាកាំម្បអ្នធិ��ញូ្ញា បោះដ្ឋើម្បប ើ�ញ្ចូឈ�ក់ាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិដខុសច��ប់ោះ�កនុង
សកម្បះភាពសុើវលិ ដែដ្ឋល�ននាមំ្បក កនុង នាម្បជាម្រា�ជាើនព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា បោះ�យុអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ។ បោះលើសពើបោះនះ អ្ន�គបោះម្បធាវ ើម្រាតូ្តិវ�នផ្តដលអ់្នណំាច
ឲ្យយអ្ននុវត្តិដិែផ្តនកបោះនះ បោះ�យុកាំរបោះចញដ្ឋើកាំ��ទព្រៃនរយុៈបោះពល 24 បោះមាា ង
សម្រាមា��់ទបោះលះើសដ្ឋ�ំ�ង ដ្ឋើកាំ��ទព្រៃនរយុៈបោះពល 48 បោះមាា ងសម្រាមា�់
�ទបោះលះើសបោះលើកទើពើរ ន�ងដ្ឋើកាំ��ទព្រៃនរយុៈបោះពល 30 ព្រៃថ្មីៃសម្រាមា�់
�ទបោះលះើសបោះលើកទើ�ើ ន�ងជា�និ�នាា �។់ 

(b) �ុ�គល ឬអ្នងគភាពណាមួ្បយុដែដ្ឋលដ្ឋងឹខែួ នអ្នពំើ�ុ�គលណាមួ្បយុ 
ដែដ្ឋលច� លរួម្បកនុ ងកាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិិ� ខុសច��់ណាមួ្បយុបោះ�យុើំព� កទើ 
1O (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បពើដែផ្តនក 330) ព្រៃនចណំៈងបោះើើងទើ 9 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 1 ព្រៃន
ម្រាកម្បម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ  �ាុ ដែនិម្ប�នរា��់ញ្ចូុ�លដែផ្តនក 335 ន�ងទើ 337 ព្រៃន
ម្រាកម្ប ម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ  អាច�ក�់កយ�ណឹិៈងរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ចបំោះ�ះបោះ�ស
រដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ន�ងកាំរអ្ននុបោះម្រាគាះអ្នធិ��ញូ្ញាដ្ឋ� ចដែដ្ឋល�នផ្តដលប់ោះ�កនុ ង
អ្ននុដែផ្តនក (a) ម្រា�ស�នបោះ�ើមុ្បនបោះពល�ក�់ណៈដឹ ងដែ��បោះនះ �ុ�គល ឬ
អ្នងគភាពបោះនាះ�ក�់កយ�ណឹិៈងជាមួ្បយុអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ ន� វ�កយបោះសនើជា
លាយុលកខណ៍ៈ អ្នកសរសម្រាមា�អ់្ន�គបោះម្បធាវ ើបោះដ្ឋើម្បប ើចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប�ណៈដឹ ង។ 
�កយបោះសនើម្រាតូ្តិវរមួ្ប�ញ្ចូុ�លបោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈខែើ ន�ងច�សល់ាសអ់្នពំើ
ម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិសម្រាមា�ក់ាំរបោះើឿបោះ�បោះលើបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលព្រៃន�ណៈដឹ ងដែដ្ឋលមាន។ 
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អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 26 ប់នី

សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 
វធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�ន�ក�់ញ្ចូូ�នដ្ឋលម់្រា�ជាើនបោះ�យុម្រាស� 
បោះ�តាម្ប�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតាទើ II ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋ កាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

វធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះ�ដែនថម្បដែផ្តនកនានាបោះ�កនុ ងរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ន�ងម្រាកម្បអាើើវកម្បះ ន�ងវជូិាើើវៈ បោះហ្វ័តុ្តិដ្ឋ� បោះចនះបោះហ្វ័ើយុ �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�
ថ្មីះើដែដ្ឋល�នបោះសនើបោះ�ើង�ដែនថម្បម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ះពុម្ប័ជាម្រា�បោះ�ទបោះម្រាទត្តិបោះដ្ឋើម្បប ើ
�ងី្គាញថាវា� ឺថ្មីះើ។ 

ចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ
ដែផ្តនកទើ 1. ចណំៈងបោះើើង។
វធិានកាំរបោះនះម្រាតូ្តិវ�នបោះ�សាគ ល ់បោះហ្វ័ើយុអាចម្រាតូ្តិវ�ន�កព់�នធថា ជា
ដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា កនុងភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ង ច��់
គាមំ្រាទសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ។ិ
ដែផ្តនក 2. បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈអ្នពំើបោះចត្តិនា ន�ងបោះគាល�ណំៈង។
ម្រា�ជាើនព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា រកបោះ�ើញ ន�ងម្រា�កាំសដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(a) ភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ងវ�ិត្តិិ�សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិបិោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
�ម្ប�រឱ្យយមានវធិានកាំរ។ ើ�ត្តិ�កក់ណិាលព្រៃនម្រា�ជាើនដែដ្ឋលគាះ ន
ើម្រាម្បកបោះ�កនុងម្រា�បោះទសបោះនះរសប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះហ្វ័ើយុទ�ននន�យុ
សាលារដ្ឋឋ�ងី្គាញថា ស�សសសាលារដ្ឋឋជាង 250,000 នាកក់ពុំង
ើួ�ម្រា�ទះនងឹកាំរគាះ នផ្តាះសដែម្បបង។
(b) �ញី្ញាសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិសិថ�ត្តិកនុងចបំោះណាម្បសាថ នភាពសុខភាពទ�បោះ�
�ផុំ្តត្តិ ដែដ្ឋលម្រា�ឈម្បមុ្បខបោះ�យុម្រា�ជាើនកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ៖ ម្រា�ជាើនកាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា ដែដ្ឋលបោះពញវ �យុើ�ត្តិ 1 នាកក់នុងចបំោះណាម្ប 6 នាកប់ោះ�រដ្ឋឋកាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា ើួ�ម្រា�ទះើងឺំផ្តែ� វច�ត្តិមិ្រា�បោះ�ទខែះ 1 បោះ�កនុងចបំោះណាម្ប 24 
នាកម់ានើងឺំផ្តែ� វច�ត្តិធិិៃនធ់ិៃរ ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយមានកាំរល�ំកកនុងកាំរអ្ននុវត្តិិ
សកម្បះភាពើើវតិ្តិសខំាន់ៗ  បោះហ្វ័ើយុ កុមារ 1 នាក ់បោះ�កនុងចបំោះណាម្ប 
13 នាកម់ានកាំររខំានដែផ្តនកផ្តែ� វអារម្បះណ៍ៈដែដ្ឋលកណំៈត្តិក់ាំរច�លរមួ្ប
កនុងសកម្បះភាពម្រា�ចាំពំ្រៃថ្មីៃ ។ បោះ�យុគាះ នលហំ្វ័� រកាំរផ្តគត្តិផ់្តគង់ថ្មីវកិាំអ្នច�ន្
ព្រៃរយ៍ុម៍្រា��ម់្រាគាន ់ រ�ឋ ���លម្រា��ក់ម្រាម្ប�ត្តិ�ន�ដ្ឋ�បោះសធិបោះ�បោះលើបោះសវា
សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ—ិបោះ�យុ �នសលទុ់កឲ្យយអ្ននកដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរើនួំយុធិៃនធ់ិៃរ
�ផុំ្តត្តិបោះ�យុគាះ នើនួំយុ។
(c) កាំលពើដែខ ឧសភា �ន  ំ2018 តុ្តិលាកាំរកពំ�លរ�ស ់សហ្វ័រដ្ឋឋ 
អាបោះម្បរកិ �ន លុ� បោះចាំល កាំរ �ម្បឃាត្តិរ់�សស់ហ្វ័ព�នធបោះលើកាំរភាន ល់
ដែលបង។ ជាលទធផ្តល ឥ�� វបោះនះ រដ្ឋឋមាន បោះសរ ើភាព កនុងកាំរ ផ្តលិ ់ស�ទធ � ដ្ឋល ់
កាំរ ភាន លដ់ែលបង តាម្ប អ្នន ឡាញ បោះ�តាម្ប ទើតាងំ នានាកនុងម្រាពំដែដ្ឋនរ�ស់
ខែួន ន�ង�បោះងកើត្តិ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� ក�ច ុកាំរ �រ អ្នត្តិ�ថ្មី�ើន វធិានកាំរបោះលងបោះហ្វ័គម្ប
ដែដ្ឋលមានកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ន�ង ពនធបោះលើកាំរ ភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្នន
ឡាញ។
(d) កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញដែដ្ឋលម្ប�នមាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ន�ង 
ម្ប�នមានពនធ កពុំង បោះកើត្តិបោះ�ើងបោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា កនុងទើផ្ត�រ
ខុសច��ប់ោះ�យុគាះ នក�ចកុាំរ�រអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ឬកាំរបោះលងបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋល
មានកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ។ នាឱំ្យយបោះសដ្ឋឋវទិ�ន�ងអ្ននកើនំាញ ឧស�ហ្វ័កម្បះ 
�ា នម់្រា�មាណៈ ថាទើផ្ត�រ ខុសច�� ់�ន រ ើក ចបោះម្រាម្បើន បោះ�យុមានម្រា�ក់
រា��់នល់ានដុ្ឋលាែ រភាន លត់ាម្បអ្ននឡាញជាបោះរៀងរាល�់ន បំោះ� ទ��ងំ
សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។
(e) អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្នងគភាពដែដ្ឋលមាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�រ�សរ់ដ្ឋឋ ផ្តលិក់ាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្ប អ្ននឡាញដែដ្ឋលមានកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ដែដ្ឋល រា��់ញ្ចូុ�ល 
�ងំ ដ្ឋបំោះណៈើ រ កាំរ ផ្តលិ ់អាជាា ��ណៈណ  ទ�លទំ�លាយុ កណំៈត្តិក់ាំរ ភាន លដ់ែលបង
តាម្ប អ្ននឡាញ ដ្ឋល ់�ុ�គល ដែដ្ឋល មាន អាយុុចាំ�ព់ើ 21 �ន បំោះ�ើងបោះ� 
បោះហ្វ័ើយុ អ្ននុវត្តិកិាំរ�ង់ពនធ ន�ងវធិានកាំរ ទទួលខុសម្រាតូ្តិវ  នងឹ �បោះងកើត្តិម្រា�ក ់

កាំរ សនានា ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុកដែនែងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកាំរភាន ល់
ដែលបងម្រាតូ្តិវ បោះម្រា�ើម្រា�សវ់ធិិើសាម្រាសពិ្រៃនកាំរ�ញូ្ញាកព់ើអាយុុបោះដ្ឋើម្បប ើ បោះផ្តាៀងផ្ទាា ត្តិ ់
ថា អ្ននកទទួលមានអាយុុ 21 �ន បំោះ�ើងបោះ� មុ្បនបោះពលច�លរមួ្បកនុងកាំរ
ទនំាកទ់នំង ឬកាំរសនានាដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុកដែនែងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរកាំរភាន លដ់ែលបង។ សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនអ្ននុដែផ្តនកបោះនះ វធិិើ
សាម្រាសពិ្រៃនកាំរ�ញូ្ញាកព់ើអាយុុបោះនាះអាចរមួ្ប�ញ្ចូុ�លកាំរ�ញូ្ញាករ់�ស់
អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់កាំរ�ងី្គាញព្រៃថ្មីៃ ដែខ�ន កំបំោះណៈើ ត្តិ ឬវធិិើសាម្រាសចុិះបោះ�ះ ះ
ម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 

(d) កដែនែងដែដ្ឋលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកាំរភាន លដ់ែលបងម្ប�នម្រាតូ្តិវ៖ 

(1) ផ្តសព័ផ្ត�យុ ឬបោះធ័ិើទើផ្ត�រកាំរភាន លដ់ែលបងកនុងលកខណៈៈមួ្បយុដែដ្ឋល
មានបោះគាល�ណំៈងកនុងកាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិិដ្ឋល�ុ់�គលដែដ្ឋលមាន អាយុុ 
បោះម្រាកាំម្ប 21 �ន ឱំ្យយច�លរមួ្ប កនុងកាំរភាន លដ់ែលបង។ 

(2) បោះ�ះពុម្បផ័្ត�យុ ឬផ្តសព័ផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះ ឬបោះធ័ិើទើផ្ត�រដែដ្ឋលមាន
ភាព�ក�់ញសម្រាមា�កុ់មារ។ 

19992. សវនកម្បះសម្រាមា�ក់ដែនែងភាន លដ់ែលបង
កាំរយិ៉ាល�យុម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយកាំរបោះលងដែលបងសុើសងបោះ�កនុ ងម្រាកសួង
យុុត្តិិ�ធិម្បម៌្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិមុិ្បខង្គារ បោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិ ន�ងសវនកម្បះ�ងំអ្នស ់ដែដ្ឋល
�ន ផ្តលិប់ោះ�កនុងដែផ្តនក 19826 ន�ង 19827 បោះលើកដែនែងដែដ្ឋលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរកាំរភាន លដ់ែលបង បោះលើកដែលងដែត្តិមានកាំរផ្តលិ ់ើ�នបោះ�កនុងកាំរ�ម្រាងមួ្ប 
កុលសម្ប័�នធរដ្ឋឋ។ 

ដែផ្តនក 5.3. ដែផ្តនក 12012.200 ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្បបោះ�កនុងក�ដ្ឋ
រ�ឋ ���ល បោះដ្ឋើម្បប ើអាន៖ 

12012.200.  សំណៈងសម្រាមា�់ព្រៃថ្មីែចំណាយុ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃន
វបិោះសាធិនកម្បះកាំរភាន លដ់ែលបង។
រាលក់ាំរដែកដែម្រា�បោះ�បោះលើកាំរ�ម្រាងមួ្បបោះហ្វ័គម្បកុលសម្ប័�នធ - រដ្ឋឋបោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
ឱ្យយកាំរភាន លដ់ែលបងអ្ននុបោះលាម្បតាម្បអ្ននុដែផ្តនក (f) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19 ព្រៃន 
មាម្រាតា IV ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រាតូ្តិវរមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�
ចបំោះ�ះសណំៈងសម្រាមា�ព់្រៃថ្មីែចណំាយុ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ជាកដ់ែសងិ ដែដ្ឋល
បោះកើត្តិបោះ�ើ ងបោះ�យុរដ្ឋឋដែដ្ឋល�ក់ទងបោះ�នឹងកាំរភាន ល់ដែលបងកនុ ង
ទនំាកទ់នំងជាមួ្បយុនងឹកាំរអ្ននុវត្តិ ិ ន�ងកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិព្រៃនកាំរ�ម្រាងួម្ប
បោះហ្វ័គម្បកុលសម្ប័�នធ - រដ្ឋឋអ្ននុបោះលាម្បតាម្បច��ប់ោះលងបោះហ្វ័គម្បឥណាឌ ព្រៃន�ន  ំ
1988 (25 U.S.C. ដែផ្តនក 2710[d][4])។
ដែផ្តនក 6. វបិោះសាធិនកម្បះ។
ច� �់បោះនះ ម្រាតូ្តិ វ � ន � ក ម្រាសា យុ បោះ� យុ ទ� លំទ� លា យុ ម្រាស � តា ម្ប
បោះគាល�ណំៈងរ�សវ់ា។ �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនដែផ្តនកទើ 5, 5.1, 5.2, ន�ង 
5.3 អាចម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះដ្ឋរា�ណាកាំរដែកដែម្រា�ដែ��បោះនះ�ឺ
ម្រាស� ន�ងបោះធ័ិើឲ្យយបោះគាល�ណំៈងព្រៃនច��ប់ោះនះ បោះ�យុលកខនិ�កៈដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិពើរភា��ើព្រៃនសភា នើមួ្បយុៗ ព្រៃន
អ្នងគនើត្តិ� �ញ្ចូញត្តិិ�។
ដែផ្តនក 7. ម្រា�កាំរបោះសសសល។់
�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនច��ប់ោះនះ�អឺាចកាំត្តិប់ោះចញពើគាន �ន។ ម្រា�ស�នបោះ�ើវ�គ 
ដែផ្តនក ដែផ្តនករង កថាខណៈឌ  អ្ននុម្រា�បោះយ៉ា� ម្រា�បោះយ៉ា� ឃាែ  �កយបោះពចន ៍
ឬកាំរអ្ននុវត្តិពិ្រៃនច��ប់ោះនះកនុងបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលណាមួ្បយុ ម្រាតូ្តិវ�នកាំែ យុជា
បោះមា�ៈបោះ�យុបោះសចកិើសបោះម្រាម្បចរ�សតុ់្តិលាកាំរដែដ្ឋនសម្បត្តិថក�ចុ យុុតាថ
ធិ�កាំរ បោះសចកិើសបោះម្រាម្បចបោះនាះម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ាះ�លដ់្ឋលសុ់ពលភាព ព្រៃន
ដែផ្តនកបោះផ្តសងបោះទៀត្តិព្រៃនច��ប់ោះនះបោះ�ើយុ។ ម្រា�ជាើនព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ស�ម្បម្រា�កាំសថា ពួកបោះ�នងឹអ្ននុវត្តិតិាម្ប ម្រាកម្បច�� ់បោះនះ បោះហ្វ័ើយុ ដែផ្តនកនើ
មួ្បយុៗ អ្ននុដែផ្តនក កថាខណៈឌ  កថាខណៈឌ រង ឃាែ  ម្រា�បោះយ៉ា� ឃាែ  �កយ 
ន�ង �កយបោះសនើសុមំ្ប�នម្រាតូ្តិវ�នម្រា�កាំសថា ម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ ឬ ម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ 
តាម្ប ធិម្បះនុញ្ចូញ បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើថាបោះត្តិើមាន ដែផ្តនកព្រៃនម្រាកម្បច�� ់បោះនះ ឬ�កយ
បោះសនើសុបំោះនាះ នងឹម្រាតូ្តិវម្រា�កាំសថា ម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។ 

82 | អ្នត្តិថ�ទព្រៃនច��ដ់ែដ្ឋល�នបោះសនើ



27

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី

បោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើព្រៃន ម្រា�បោះទស ឥណាឌ  រ�ស ់កុល សម្ប័�នធឥណាឌ ដែដ្ឋល
មានកាំរទទួលសាគ លប់ោះ�យុសហ្វ័ព�នធ។
(b) (1) កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញនងឹម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិើ់�ន ម្រា�ម្រាពឹត្តិិ� 
ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ បោះ� កនុងរដ្ឋឋបោះនះដែត្តិ�ាុ បោះណាណ ះ �ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើ
ឥណាឌ ដ្ឋ�ច  ដែដ្ឋល �ន ដែចង ជា ព�បោះសស បោះ�កនុងើពំ�កទើ 4.7 (កាំរ
ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 19750) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនម្រាកម្បអាើើវកម្បះ
ន�ងវជូិាើើវៈ។
(2) កាំរអ្ននុវត្តិ ិន�ងកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិដែផ្តនកបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�នម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុ
ើពំ�កទើ 4.7 (កាំរចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 19750) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 
ព្រៃនម្រាកម្បអាើើវកម្បះន�ងវជូិាើើវៈ �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិយ៉ាា ង
ច�ស ់ន�ងត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុដែផ្តនកព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញបោះនះ។
(c) កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញនងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិកនុងម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈកើឡា យុុវើនបោះទ។
(d) (1) ពនធកណំៈត្តិប់ោះ�យុមាម្រាតា 8 (កាំរចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បជាមួ្បយុនងឹ
ដែផ្តនកទើ 19775) ព្រៃន ើពំ�ក ទើ 4.7 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនម្រាកម្បអាើើវកម្បះ
ន�ងវជូិាើើវៈ នងឹ ម្រាតូ្តិវើនួំស ន�ងរក� ទុកជា មុ្បន ន� វ រាលព់នធរដ្ឋឋឬត្តិ�ំន់
ដែដ្ឋលមានម្រាសា� ់ ឬនាបោះពលអ្ននា�ត្តិបោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋល�នកាំត្តិព់នធ
បោះលើចណុំៈចដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(A) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�កនុងសម្បត្តិថភាពរ�ស់
ខែួ ន កនុងនាម្ប ជា ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(B) កាំរផ្តលិើ់�ន កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិដ ឬកាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះលើ កាំរភាន ល ់ដែលបង 
តាម្ប អ្ននឡាញ។
(C) ម្រា�កច់ណំៈ� ល ឬចណំៈ� លដែដ្ឋល�នម្បកពើកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញ។
(2) បោះ�ះ�ើជាមានកថាខ�ណៈឌ ទើ (1)  កប៏ោះ�យុ កក៏ាំរដែ�ងដែចកបោះនះ ម្ប�ន 
�ម្ប ឃាត្តិ ់បោះលើ  កាំរ �ក ់ពនធ ម្រា��ទ់ើកដែនែងដែដ្ឋលអ្ននុវត្តិ ិដ្ឋ�ច ខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(A) ជាទ�បោះ�ពនធអាចអ្ននុវត្តិ�ិនចបំោះ�ះអាើើវកម្បះ សកម្បះភាពអាើើវកម្បះ 
កាំរ ម្រា�ម្រាពឹត្តិដ ម្រាទពយសម្បបត្តិិ� ឬផ្តល�ត្តិផ្តលជាបោះម្រាចើនបោះទៀត្តិ។
(B) ពនធម្ប�ន�បោះងកើត្តិ ឬពឹងដែផ្តអកបោះលើចណំាត្តិថ់ាន ក�់កទ់ងនងឹ ឬ�ក ់
ព�នធ នងឹ ចណុំៈច ណា មួ្បយុ ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្បបោះនះបោះទ៖
(i) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(ii) កាំរផ្តលិើ់�ន កាំរអ្ននុវត្តិ ិឬកាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះលើ កាំរភាន ល ់ដែលបង 
តាម្ប អ្ននឡាញ។
(iii) ម្រា�កច់ណំៈ� ល ឬចណំៈ� លម្បកពើកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(C) ពនធម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិតិាម្បរបោះ�ៀ�មួ្បយុដែដ្ឋលបោះចៀសវាងកាំរយុកពនធ
�ដែនថម្ប បោះលើ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ឬម្រា�កច់ណំៈ� ល ឬ ចណំៈ� លដែដ្ឋល �នម្បកពើ 
កាំរ ភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ ។
(e) �កយឬឃាែ ណាមួ្បយុដែដ្ឋលមានបោះ�កនុងដែផ្តនកបោះនះកម៏ានបោះ�កនុង
មាម្រាតាទើ 13 ផ្តង ដែដ្ឋរ (កាំរចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុ ដែផ្តនកទើ 19794) ព្រៃន
ើពំ�កទើ 4.7 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនម្រាកម្បអាើើវកម្បះន�ងវជូិាើើវៈ នងឹម្រាតូ្តិវកណំៈត្តិ់
បោះ�យុន�យុម្បន�យុតាម្បច���់ងំបោះនាះ។
(f) ដែផ្តនកបោះនះនងឹច�លជាធិរមានបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខម្បករា�ន បំោះម្រាកាំយុ �នាា �ព់ើ
មាន កាំរ អ្ននុម្ប�ត្តិ ពើ ម្រា�ជាើនព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
ដែផ្តនក 4. ើពំ�កទើ 4.7 (កាំរចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 19750) ម្រាតូ្តិវ
�ន�ដែនថម្បដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃន ម្រាកម្ប អាើើវកម្បះន�ងវជូិាើើវៈ បោះដ្ឋើម្បប ើអាន៖

ជំពូំូកទី ី4.7.  ការភ្នាែ ល់ផ់្នែល់ែងតាមអនឡាញ
មាម្រាតាទើ 1.  ម្ប�លន�ធិ�ទនុំកច�ត្តិភិាន លដ់ែលបង

តាម្បអ្ននឡាញម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
19750. ម្ប� លន�ធិ�ទនុំកច�ត្តិិភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រា�ចាំរំដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា

ចណំៈ� លរា��់នល់ានដុ្ឋលាែ រ បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុម្រា�យុុទធម្រា��ងំ នងឹ ភាព គាះ ន 
ផ្តាះ សដែម្បបង ន�ងពម្រាងើកើនួំយុសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិបិោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
(f) កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាស�ច��ម់្រា�ក�បោះ�យុសុវត្តិថ�ភាព  
ដែដ្ឋល អ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ឱ្យយ ម្បនុសស ដែដ្ឋល មានអាយុុចាំ�ព់ើ 21 �ន បំោះ�ើងបោះ� 
រ ើករាយុនងឹកាំរភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ  ន�ង បោះ�បោះលើ ឧ�ករណ៍ៈ
ចល�ត្តិ �ួរដែត្តិត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមាន ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញបោះ�
នងឹ កដែនែង បោះផ្តាៀងផ្ទាា ត្តិអ់ាយុុ បោះហ្វ័ើយុ �បោះចកុវទិ� ដែចក រដំែលក ព�ត្តិម៌ាន ម្រាតូ្តិវ 
�ងី្គាញថាមានម្រា�ស�ទធភាពបោះ�កនុ ង រដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ កនុ ងកាំរ ទ�ស់ាក ត្តិ ់
អ្ននើត្តិ�ើន ពើ កាំរច�លរមួ្ប ម្រាពម្ប�ងំបោះដ្ឋើម្បប ើ�កព់�ន�យុ ន�ងផ្ទាកព�ន�យុ
ចបំោះ�ះកាំ រ របំោះលា� ��ំន។
(g) កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញដែដ្ឋលម្រាស�ច��ន់�ងមានសុវត្តិថ�ភាព 
�ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ �ន កណំៈត្តិ�់ទ�ញ្ចូញត្តិិ� បោះ�យុម្រាកសួងយុុត្តិិ�ធិម្ប ៌បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា
អ្ននើត្តិ�ើន ន�ង កុមារ ម្រាតូ្តិវ� ឺម្រាតូ្តិវ �ន កាំរ �រ ភាព សុចរតិ្តិព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ
ដែលបងម្រាតូ្តិវ�នរក�ទុក បោះហ្វ័ើយុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ម្រាតូ្តិវ �ន ផ្តលិ ់អាជាា  ��ណៈណ
យ៉ាា ង ម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។ �បោះចកុវទិ��ែ ត្តិព្រៃវ ន�ងកាំរដែចករដំែលកព�ត្តិម៌ាន
កនុងចបំោះណាម្បសម្ប័�នធ កើឡា ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ភាន លដ់ែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ  
ន�ងនាយុក�ឋ ន�ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស់ បោះដ្ឋើម្បប ើ កាំរ�រ អ្ននើត្តិ�ើន 
ន�ង រក�ភាពសុចរតិ្តិដែលបង។
(h) កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានើនំាញរ�សអ់្នងគភាព 
ដែដ្ឋលមាន �ទ ព�បោះសាធិនស៏ខំាន់ៗ កនុងបោះវទ�កាំម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញបោះ�តាម្បរដ្ឋឋ ន�ង ត្តិ�ំន ់បោះផ្តសងៗគាន បោះ�សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។ 
ដ្ឋ� បោះចនះ កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប�ួរដែត្តិ�នផ្តលិើ់បោះម្រាម្បើសព្រៃនកាំរផ្តលិើ់�ន
កាំរភាន លដ់ែលបង តាម្បអ្ននឡាញដែដ្ឋលមាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�រដ្ឋឋដ្ឋល�ុ់�គល
ដែដ្ឋលបោះធ័ិើកាំរភាន ល ់ម្រាស�បោះពល ដែដ្ឋល មាន វត្តិមិានជារ��រាងបោះ�កនុងរដ្ឋឋ
បោះនះ �ាុដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើឥណាឌ ។ អ្ននកផ្តលិប់ោះសវាបោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់�ួរដែត្តិអាចផ្តលិ់
ន� វផ្តល�ត្តិផ្តល ន�ងបោះសវាកម្បះរ�សខ់ែួនដ្ឋលកុ់លសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប។ បោះហ្វ័ើយុ
អ្នងគភាពដែលបង ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់ ដែដ្ឋលមាន
ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងច�លទើផ្ត�រ ជាមួ្បយុកុល សម្ប័�នធ បោះហ្វ័គម្ប �ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយផ្តលិ ់កាំរភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ បោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។
(i) ទើផ្ត�រម្រាស�ច��ស់ម្រាមា�ក់ាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញន�ង
បោះ�យុផ្ទាា ល ់ម្រាតូ្តិវ ដែត្តិ�ន ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�យុ�ុ�គល ន�ងអ្នងគភាពដែដ្ឋល
មានសម្បត្តិថភាព កាំរ�រ អ្ននក បោះម្រា�ើ ម្រា�ស ់រា រាងំ អ្ននើត្តិ�ើនម្ប�នឱ្យយច�លភាន ល់
ដែលបង ផ្តសព័ផ្ត�យុ ន�ងរក�កាំរបោះលង បោះ�យុ កាំរទទួល ខុស ម្រាតូ្តិវ ន�ង 
សម្រាមួ្បល ទើផ្ត�រដែដ្ឋល�បោះងកើន ម្រា�កច់ណំៈ� ល ម្រា�ក� បោះ�យុ ទនួំល ខុស ម្រាតូ្តិវ 
បោះដ្ឋើម្បប ើសបោះម្រាម្បច �ន បោះគាល�ំណៈ ង បោះគាលនបោះយ៉ា�យុ សាធារណៈៈ
ព្រៃន ច�� ់បោះនះ។ ច��ប់ោះនះកណំៈត្តិ�ុ់ណៈវឌុឍ �អ្ន�ប�រមាដែដ្ឋល�ុ�គល
ន�ងអ្នងគភាពដែ��បោះនះ ម្រាតូ្តិវដែត្តិ �បំោះពញ តាម្ប មុ្បន បោះពលដែដ្ឋលពួកបោះ�អាច 
ផ្តលិើ់�នកាំរភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ �ន បោះ�កនុង រដ្ឋឋ កាំលើ ហ័្វ័�រ ញ៉ាា  ។
(j) កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញន�ងបោះ�យុផ្ទាា ល ់�ជឺាកាំរ�បំោះពញ
�ន្ត្រីងគ� ់ន�ង �បំោះពញ �ដែនថម្ប ឱ្យយគាន  បោះ�វញិបោះ�ម្បក។ ពួកបោះ�អាចម្រាតូ្តិវ�ន
ផ្តលិើ់�នកនុងបោះពលដ្ឋណំាលគាន បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើន ចនួំន
ម្រា�កច់ណំៈ� លពនធដែដ្ឋល�ន�បោះងកើត្តិ។
ដែផ្តនក 3. ដែផ្តនកទើ 19.5 ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្បបោះ�មាម្រាតាទើ IV ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះដ្ឋើម្បប ើអាន៖
ដែផ្តនកទើ 19.5. បោះ�ះ �ើ ជាមាន �ទ �បញ្ចូញត្តិិ� ផ្តាុ យុណាមួ្បយុ នឹង 
រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ បោះនះ ឬ ច�� ់បោះផ្តសង បោះទៀត្តិណា មួ្បយុ ក ៏បោះ�យុក៖៏
(a) កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប អ្ននកផ្តដលប់ោះសវាបោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញ ដែដ្ឋលមានក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប 
ឬ អ្នងគភាព ដែលបង ដែដ្ឋល មាន លកខណៈៈ សម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់ ដែដ្ឋលមាន ក�ចុ
ម្រាពម្បបោះម្រាពៀងច�លទើផ្ត�រ ជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប អាច ផ្តលិ ់ម្រា�ម្រាពឹត្តិដ ឬ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ កាំរភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញបោះ�បោះលើ អុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន�ង 
បោះ� បោះលើ ឧ�ករណ៍ៈចល�ត្តិ ដ្ឋលម់្បនុសស ដែដ្ឋលមានអាយុុចាំ�ព់ើ 21 �ន  ំ
បោះ�ើង បោះ� ដែដ្ឋល មានវត្តិមិានបោះ�កដែនែងណាមួ្បយុបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ �ាុ ដែនិ
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(C) បោះ�ះ�ើជាមានអ្ននុកថាខណៈឌ  (A) កប៏ោះ�យុ ក ៏ចដំែណៈក ព្រៃន ម្រា�កប់ោះ� 
កនុង �ណៈនើ អាចនងឹ ម្រាតូ្តិវ�នរក�ទុក សម្រាមា� ់កម្បះវធិិើព��លសុខភាព
ផ្តែ� វច�ត្តិសិថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បើពំ�កទើ 8 (កាំរចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប ជា មួ្បយុ ដែផ្តនកទើ 4369) ព្រៃន
ដែផ្តនកទើ 3 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 4 ព្រៃន ម្រាកម្ប សុខុមាលភាព ន�ង សាថ ��ន។
(D) ម្រា�កដ់ែដ្ឋល�នព្រៃលទុកម្រាស�តាម្បកថាខណៈឌ បោះនះ នងឹម្រាតូ្តិវ
�នបោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះដ្ឋើម្បប ើ �បោះងកើន ន�ងបោះលើកកម្បស័ប់ោះគាល�ណំៈងដែដ្ឋល
�នបោះរៀ�រា�ប់ោះ�កនុងអ្ននុកថាខណៈឌ  (A) ន�ង (C) ន�ងម្ប�នើនួំស
ម្រា�ក់ចំណៈ� លដែដ្ឋលមានម្រាសា�់បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ�ងំឡាយុសម្រាមា�់ 
បោះគាល �ណំៈង �ងំ បោះនាះបោះទ រមួ្បមាន ដ្ឋ�ច ជា ម្រា��ពម្រា�កច់ណំៈ� លដែដ្ឋល
មានម្រាសា� ់ដែដ្ឋល គាមំ្រាទ ច�� ់ HHAP ។ រដ្ឋឋ ន�ងទើម្រាកងុអ្ននកទទួល 
ទើម្រាកងុន�ងបោះខានធិើ បោះខានធិើន�ង កាំរ�និកាំរដែថ្មី� ំមាន �នាុ ក កនុងកាំរ
�ងី្គាញបោះ�យុ�សិុតាងច�សល់ាស ់ ន�ង�ញ្ចូុុ ះ�ញ្ចូុ�ល�សិុតាង 
ដែដ្ឋលថាម្រា�ក ់ម្រាតូ្តិវ �នព្រៃល ទុកម្រាស�តាម្បកថាខណៈឌ បោះនះ �មឺ្ប�នម្រាតូ្តិវ
�នបោះម្រា�ើបោះដ្ឋើម្បប ើើនួំស ម្រា�ក ់ចណំៈ� លដែដ្ឋលមានម្រាសា�ព់ើ មុ្បនម្បក បោះទ ។
(E) (i) បោះលើកដែលងតាម្បកាំរដែចងបោះ�កនុងម្រា�កាំរ (ii) ម្ប�នបោះលើសពើ  
40 ភា� រយុ ព្រៃន ម្រា�ក ់បោះ�កនុង�ណៈនើនងឹម្រាតូ្តិវ�នរក�ទុក ឬបោះម្រា�ើម្រា�ស ់
សម្រាមា� ់លបំោះ��ឋ ន �បោះណិាះ អាសនន ។
(ii) បោះ�កនុង�ន សំារបោះពើពនធណាមួ្បយុដែដ្ឋលម្រា�កម់្រាតូ្តិវ�នរក�ទុក
សម្រាមា�ច់�� ់ HHAP �បឺោះសះើនងឹឬបោះម្រាចើនជាងចនួំន ទកឹម្រា�កដ់ែដ្ឋល 
ម្រាតូ្តិវ �ន រក�ទុក សម្រាមា�់បោះគាល�ំណៈងបោះនាះ កនុ ង �ន សំារបោះពើពនធ 
2021–22 កាំររតឹ្តិត្តិប �ត្តិបោះ�កនុងម្រា�កាំរ (i) នងឹម្ប�នអ្ននុវត្តិ ិបោះទ ។
(2) (A) ដ្ឋ�ម់្រា�ភំា�រយុបោះ��ណៈនើអ្ន��វឌឍនប៍ោះសដ្ឋឋក�ចកុុលសម្ប័�នធ 
សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្ប អ្ននុកថាខណៈឌ   (B)។
(B) កនុងករណៈើ ដែដ្ឋលដែផ្តនកទើ 19769 ម្រាតូ្តិវ�នរកបោះ�ើញបោះ�យុតុ្តិលាកាំរ
មានសម្បត្តិថក�ចថុា ម្ប�ន អាច អ្ននុវត្តិ�ិន �ងំម្រាសងុ ឬមួ្បយុដែផ្តនកសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្ប
ច��រ់ដ្ឋឋឬសហ្វ័ព�នធ បោះនាះ ម្រា�ក ់ដែដ្ឋល �នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងអ្ននុក
ថាខណៈឌ  (A) នងឹម្រាតូ្តិវ�នដែ�ងដែចក ន�ង បោះផ្តារ បោះ�យុើនួំស អ្ននក ម្រាតួ្តិត្តិ 
ព�ន�ត្តិយ ចបំោះ�ះ�ណៈនើដ្ឋំបោះណាះម្រាសាយុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�នងឹភាព
គាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ងើនួំយុសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ។ិ
(e) (1) ម្រា�កម់្រាតូ្តិវ�នរក�ទុកពើម្ប�លន�ធិ�ម្រាស�តាម្បដែផ្តនកទើ 12 ព្រៃន
មាម្រាតា IV ព្រៃន រដ្ឋឋ ធិម្បះនុញ្ចូញ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��ដ្ឋណិៈ�ប់ោះលើកាំរ
ចណំាយុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរដែដ្ឋលបោះកើត្តិបោះ�ើង បោះ�យុដែផ្តនក ន�ងនាយុក�ឋ ន
កនុងកាំរអ្ននុវត្តិើិពំ� កបោះនះ។ កាំររក�ទុកម្រា�ចាំ�ំន សំម្រាមា� ់ដែផ្តនក ន�ង 
នាយុក�ឋ ន ម្រាតូ្តិវមានម្រា��ម់្រាគានប់ោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា ដែផ្តនក បោះនះ មាន�ុ�គល�ក
ម្រា��ម់្រាគាន ់ ថាកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញមាន �ទ �បញ្ចូញត្តិិ� ម្រា�� ់
ម្រាគាន ់ន�ងថាបោះគាល�ណំៈងព្រៃនើពំ�កបោះនះម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិយិ៉ាា ងមុ្បងឺមាា ត្តិ។់
(2) ព្រៃនម្រា�កដ់ែដ្ឋល�នរក�ទុកម្រាស�តាម្បអ្ននុដែផ្តនកបោះនះ 85 ភា�រយុ
នងឹម្រាតូ្តិវ�ន�ញ បោះចញពើ�ណៈនើដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�
នងឹភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ងើនួំយុសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ង 15 ភា�រយុ
នងឹម្រាតូ្តិវ�ន�ញបោះចញពើ �ណៈនើ អ្ន��វឌឍន ៍បោះសដ្ឋឋក�ចកុុលសម្ប័�នធ ។
19751. កាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ន�ងកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ រ�សម់្ប�ល ន�ធិ�
ទនុំកច�ត្តិភិាន លដ់ែលបង តាម្បអ្ននឡាញ ម្រា�ចាំរំដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
(a) ម្រា�ជាើនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ស�ម្បម្រា�កាំសពើ�ណំៈង ដែដ្ឋលគាះ ន
លកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគានស់ម្រាមា�ម់្រា�កច់ណំៈ� ល ដែដ្ឋលទទួល�ន
បោះ�យុើពំ�កបោះនះ ម្រាតូ្តិវ �ន បោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះដ្ឋើម្បប ើ គាមំ្រាទបោះគាល�ណំៈងដែដ្ឋល
មានដែចងបោះ�កនុងដែផ្តនកទើ 19750 បោះ�យុគាះ ន កាំរ ពន�បោះពល ឬកាំរ
រខំាន។ បោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ�បឺោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិន់� វយុនិកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ 
ន�ងកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ បោះដ្ឋើម្បប ើ ធានា ថា�ណំៈងរ�សម់្រា�ជាើនម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុវត្តិ។ិ
(b) អ្ន�គបោះម្បធាវ ើ ឬបោះម្បធាវ ើម្រាសកុកនុងត្តិ�ំនន់ងឹបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិយ៉ាា ង
��រ់ហ្វ័�ស បោះហ្វ័ើយុអាចនងឹដែសង័រកកាំរផ្តដនាា បោះ�សដែផ្តនករដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ  
ឬម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ  ចបំោះ�ះកាំរ បោះម្រា�ើម្រា�សខុ់ស ឬ កាំរ បោះម្រា�ើ ម្រា�ស ់បោះ�យុគាះ ន
កាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ �ងំឡាយុន�វម្រា�កដ់ែដ្ឋល �នត្តិម្បកល ់ឬ រក�ទុកពើ ម្ប�ល ន�ធិ� 

(a) ម្ប�លន�ធិ�ទនុំកច�ត្តិភិាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  �មឺ្រាតូ្តិវ �ន �បោះងកើត្តិ បោះ�ើងបោះ�កនុងរត្តិនាគាររដ្ឋឋ។
(b) បោះ�ះ�ើជា មាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� បោះផ្តសងបោះទៀត្តិណាមួ្បយុ ព្រៃន ច�� ់បោះនះកប៏ោះ�យុ 
កម៏្ប�លន�ធិ� ន�ង �ណៈនើ�ងំអ្នសប់ោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� ម្រាតូ្តិវ�ន ម្រា�កាំស ថា
ជាម្ប�លន�ធិ�ទនុំកច�ត្តិ។ិ
(c) បោះលើកដែលងតាម្បកាំរដែចងបោះ�កនុងដែផ្តនកទើ 16310 ន�ងទើ 16381 
ព្រៃន ម្រាកម្ប រ�ឋ ���ល ដ្ឋ�ចដែដ្ឋលដែផ្តនក�ងំបោះនាះ�នអានកាំលពើព្រៃថ្មីៃទើ 1 
ដែខម្បករា�ន  ំ 2018 ម្រា�ក ់បោះ� កនុង ម្ប�ល ន�ធិ� នងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ន ខុើ ឱ្យយខុើ 
ឬ បោះផ្តារបោះ�ឱ្យយម្ប�ល ន�ធិ�ទ� បោះ� ឬម្ប�លន�ធិ�បោះផ្តសង បោះទៀត្តិ បោះ� កនុង រត្តិនាគារ
រដ្ឋឋបោះទ។ ម្រា�កដ់ែដ្ឋល�នត្តិម្បកលប់ោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� ន�ង�ណៈនើណាមួ្បយុ 
បោះ�កនុ ង ម្ប� ល ន�ធិ� រមួ្ប �ងំ កាំរ ម្រា�ក�់ងំឡាយុដែដ្ឋល រក�ន នងឹម្រាតូ្តិវ
បោះម្រា�ើម្រា�សស់ម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងមួ្បយុ ចនួំន ដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល មាន ដែចង បោះ�កនុង
ើពំ�កបោះនះ។ ម្ប�នមានសកម្បះភាពណាមួ្បយុម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើបោះ�ើងដែដ្ឋល ផ្ទាែ ស�់ិ� រ
ជា អ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ ៍ឬជា �បោះណិាះ អាសនន ន� វ សាថ នភាពម្ប�លន�ធិ�ជាម្ប�លន�ធិ�
ទនុំកច�ត្តិបិោះទ ឬខុើ �ដែងរ័ ឬរក�ទុក ម្រា�ក ់បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� តាម្ប របោះ�ៀ� 
ដែដ្ឋល ម្ប�ន ម្រាស� នងឹ ើពំ�កបោះនះបោះ�ើយុ។
(d) �នាា �ព់ើកាំរកាំត្តិក់ង ន�ងកាំរបោះផ្តារម្រា�កដ់ែដ្ឋលចាំ�ំចប់ោះយ៉ាងតាម្ប
កថាខណៈឌ ទើ (2) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (c) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19751 ន�ង កាំរសង
ម្រា�កក់ម្បុើដែដ្ឋល�ន អ្ននុញ្ញាញ ត្តិ បោះ�យុ ដែផ្តនកទើ 19784 អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ
នងឹដែ�ងដែចក ន�ងបោះផ្តារម្រា�កដ់ែដ្ឋលបោះ�សលក់នុង ម្ប�លន�ធិ� ជា បោះរៀង រាល់
�ន បំោះ�កនុង�ណៈនើខាងបោះម្រាកាំម្បកនុងចនួំនដ្ឋ�ចត្តិបោះ�៖
(1) (A) ដែ�ាត្តិស��ម្រា�ភំា�រយុចបំោះ�ះ�ណៈនើដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុរដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�នងឹភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ងើនួំយុសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិដែដ្ឋល 
ម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើង បោះ�កនុង ម្ប�លន�ធិ� បោះនះ។ ដ្ឋ�ចមានដែចងកនុងកថាខណៈឌ
បោះនះ ម្រា�កប់ោះ�កនុង�ណៈនើនងឹម្រាតូ្តិវ�នរក�ទុក ម្រាស� តាម្ប ដែផ្តនកទើ 12 ព្រៃន
មាម្រាតា IV ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងផ្តលិ ់
លបំោះ� �ឋ ន អ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុន៍�ង�បោះណិាះអាសននរមួ្បមាន ើនួំយុព្រៃថ្មីែឈនួល 
បោះសវាកម្បះគាមំ្រាទ ន�ង កាំរ ឧ�ត្តិថម្បភធិន ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ឬទុន�ម្រាម្បងុសម្រាមា�់
បោះគាល�ណំៈង�ងំបោះនះ។
(i) ម្រា�កប់ោះ�កនុង�ណៈនើនងឹម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើឱ្យយអាចរក�នសម្រាមា� ់ទើម្រាកងុ 
ទើម្រាកងុន�ងបោះខានធិើ បោះខានធិើន�ង កាំរ�និកាំរដែថ្មី�មំ្រាស�បោះ�តាម្បរ��ម្បនិ
ព្រៃលទុកបោះ�យុដែ�កដ្ឋ� ចគាន  សម្រាមា� ់�ន  ំសារបោះពើ ពនធ ថ្មីះើ ៗ �ផុំ្តត្តិ ដែដ្ឋល
�នបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ បោះដ្ឋើម្បប ើដែ�ងដែចក ម្រា�កដ់្ឋល ់អ្នងគភាព �ងំ បោះនាះ សថ�ត្តិ 
បោះម្រាកាំម្បកម្បះវធិិើ ើនួំយុ ន�ង �ង្គាក រភាព�ឋ នគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ដែដ្ឋល �ន 
�បោះងកើត្តិ បោះ�ើង បោះ� កនុង ើពំ�កទើ 6 (កាំរចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 50216) 
ព្រៃន ដែផ្តនកទើ 1 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 31 ព្រៃនម្រាកម្បសុខភាពន�ងសុវត្តិថ�ភាព (ច�� ់
HHAP) ឬលកខនិ�កៈអ្ននកសនងត្តិដំែណៈងណាមួ្បយុ។
(ii) ម្រា�កដ់ែដ្ឋល�នរក�ទុកពើ�ណៈនើនងឹម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិើ់�នទើម្រាកងុ 
ទើម្រាកងុន�ងបោះខានធិើ បោះខានធិើន�ង កាំរ �និ កាំរដែថ្មី� ំដែដ្ឋល មានលកខខណៈឌ
ត្តិម្រាមូ្បវដែផ្តនកកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ន�ង កាំរ រាយុ កាំរណ៍ៈ ដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល�ន �បោះងកើត្តិ
បោះ�ើងបោះ� កនុងច�� ់HHAP ឬ លកខនិ�កៈ អ្ននកសនងត្តិដំែណៈង ណា មួ្បយុ។
(iii) ម្រា�កដ់ែដ្ឋល�នរក�ទុកពើ�ណៈនើអាចនងឹមានកាំររតឹ្តិត្តិប �ត្តិ
�ដែនថម្បបោះទៀត្តិ  បោះដ្ឋើម្បប ើ ើម្រាម្បញុ បោះគាល បោះ� រ�សរ់ដ្ឋឋកនុងកាំរដែកលម្បអលទធផ្តល
សម្រាមា�ម់្រា�ជាើន ដែដ្ឋលើួ�ម្រា�ទះ ភាព គាះ នផ្តាះ សដែម្បបង  ដែដ្ឋល ម្រាតូ្តិវកាំរ
កាំរទទួល�នបោះសវា សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិកាំរព��ល ើងឺំពើ កាំរ បោះម្រា�ើម្រា�ស ់
សារធាតុ្តិបោះញៀន ន�ងកាំរពម្រាងឹងបោះសវាកម្បះលបំោះ��ឋ ន ។
(B) ម្រា�កប់ោះ�កនុង�ណៈនើ ឬចដំែណៈក អាចនងឹម្រាតូ្តិវ�នផ្តដលក់នុង
កាំរសង �ណុំៈលព្រៃនម្ប�ល��ម្រាត្តិ ម្រា�ក ់ចណំៈ� ល ។ ម្រា�កច់បំោះណៈញព្រៃន 
ម្ប�ល��ម្រាត្តិម្រា�កច់ណំៈ� ល�ងំបោះនាះ នងឹម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�សដ់ែត្តិមាន កឯ់ង 
ន�ង �ងំម្រាសងុកនុងបោះគាល�ណំៈងបោះើឿនបោះលឿនបោះ�មុ្បខដ្ឋ�ច  ដែដ្ឋល �ន 
ព�ពណ៌ៈនា បោះ� កនុង អ្ននុកថាខណៈឌ  (A) ។ ម្ប�នមានម្រា�កណ់ាមួ្បយុ
បោះ�កនុង�ណៈនើ ម្រាតូ្តិវ�នផ្តដលក់នុងកាំរសងម្ប�ល��ម្រាត្តិកាំត្តិព័ក�ច ុ
ទ� បោះ�បោះ�ើយុ។
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(2) ម្រា�កប់ោះ�កនុង�ណៈនើដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�នងឹភាព
គាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ងើនួំយុសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិអាចនងឹម្រាតូ្តិវ �នរក�ទុក
បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 12 ព្រៃនមាម្រាតា IV ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើ សងម្រា�កដ់្ឋលអ់្ននកម្រាតួ្តិត្តិ ព�ន�ត្តិយ សម្រាមា� ់កាំរ ចណំាយុ កនុង
កាំរ បោះធ័ិើសវនកម្បះ ដែដ្ឋល�ន ត្តិម្រាមូ្បវ បោះ�យុអ្ននុដែផ្តនកបោះនះ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រា�ក់
ម្រាតូ្តិវ�នរក�ទុកពើ�ណៈនើបោះនាះ សម្រាមា�ប់ោះគាល �ណំៈង បោះនះ ចនួំន ទកឹ 
ម្រា�ក ់នងឹ ម្ប�នបោះលើសពើដែដ្ឋនកណំៈត្តិម់្រា�កដុ់្ឋលាែ រដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល �ន បោះរៀ�រា� ់
បោះ�កនុងកថាខណៈឌ ទើ (2) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (c) បោះ�ើយុ។
19751.5. �ណៈនើអ្ន��វឌឍនប៍ោះសដ្ឋឋក�ចកុុលសម្ប័�នធ
(a) �ណៈនើអ្ន��វឌឍនប៍ោះសដ្ឋឋក�ចកុុលសម្ប័�នធ ម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�កនុង
ម្ប�លន�ធិ�ទនុំក ច�ត្តិភិាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
(b) (1) បោះ�ះ�ើជាមានដែផ្តនកទើ 13340 ព្រៃនម្រាកម្បរ�ឋ ���ល ឬ
ច��ប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិណាមួ្បយុ កប៏ោះ�យុ ក ៏ម្រា�ក ់ដែដ្ឋល �ន �កត់្តិម្បកល�់ងំ 
អ្នស ់បោះ� កនុង �ណៈនើអ្ន��វឌឍន ៍បោះសដ្ឋឋក�ច ុកុល សម្ប័�នធរមួ្ប ជាមួ្បយុនងឹ កាំរ 
ម្រា�ក ់ ដែដ្ឋល ទទួល�ន  ម្រាតូ្តិវ �ន រក�ទុក ជា�និ�នាា � ់បោះ�យុ ម្ប�ន��ត្តិ
ពើ �ន  ំសារ បោះពើពនធចបំោះ�ះកុលសម្ប័�នធឥណាឌ  ដែដ្ឋលមានកាំរ ទទួលសាគ ល ់
បោះ�យុ សហ្វ័ព�នធបោះ� រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ដែដ្ឋលម្ប�នមានចំណុៈចដ្ឋ� ច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(A) អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកុលសម្ប័�នធ។
(B) ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរជាមួ្បយុអ្ននកផ្តលិប់ោះសវា បោះវទ�កាំភាន ល ់
ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ ។
(C) ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងច�លទើផ្ត�រជាមួ្បយុអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមាន
លកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់។
(2) កាំរចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បម្ប�ន��ជ់ាងមួ្បយុ�ន បំោះទ �នាា �ព់ើកាំល�របិោះចេទ
ច�លជាធិរមានព្រៃន ើពំ�ក បោះនះ អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយម្រាតូ្តិវបោះផ្តារម្រា�កច់ណំៈ� ល
បោះ�កនុ ង�ណៈនើអ្ន��វឌឍន៍បោះសដ្ឋឋក�ចុកុល សម្ប័�នធ បោះ�ឱ្យយកុលសម្ប័�នធ
ឥណាឌ ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នបោះរៀ�រា�ប់ោះ�កនុងកថាខណៈឌ ទើ (1) ។ កាំរបោះផ្តារ
ម្រា�កម់្រាតូ្តិវបោះធ័ិើបោះ�ើងម្រាស�តាម្បនើត្តិ�វធិិើ ដែដ្ឋលមានកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិម្រាស�តាម្ប
អ្ននុដែផ្តនក (c)។
(c) ដែផ្តនក ម្រាតូ្តិវព�បោះម្រាគាះបោះយ៉ា�លជ់ាមួ្បយុ�ណៈៈកមាះ កាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ
កាំរ បោះលង ដែលបង សុើសងម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងកាំរយិ៉ាល�យុទើ
ម្រា�កឹ�កុលសម្ប័�នធរ�ស ់អ្ន���ល អ្ននុម្ប�ត្តិ �ទ �បញ្ចូញត្តិិ��បោះងកើត្តិ
រ��ម្បនិសម្រាមា�ក់ាំរព្រៃលម្រា�កទុ់កបោះ�កនុ ង�ណៈនើអ្ន��វឌឍន ៍បោះសដ្ឋឋក�ចុ 
កុល សម្ប័�នធកនុងចបំោះណាម្បកុលសម្ប័�នធឥណាឌ ដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល�នបោះរៀ�រា�់
បោះ�កនុង កថាខណៈឌ ទើ (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (b)។ រ��ម្បនិយ៉ាា ងបោះ�ចណាស់
ម្រាតូ្តិវផ្តលិវ់ធិិើសាម្រាសពិ្រៃនកាំរព្រៃលទុក ន�ង កាំលវភិា� សម្រាមា� ់កាំរ ទ��ត្តិ ់
ម្រា�ក ់ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើបោះ�ើង។
(d) ម្រា�កដ់ែដ្ឋលទទួល�នបោះ�យុកុលសម្ប័�នធឥណាឌ ម្រាស�តាម្បដែផ្តនកបោះនះ 
អាចនងឹ ម្រាតូ្តិវ �នបោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះដ្ឋើម្បប ើគាមំ្រាទ ដែកលម្បអ ន�ង ពម្រាងើក រ�ឋ ���ល 
កុលសម្ប័�នធ សុខភាព សាធារណៈៈ កាំរអ្ន�រ់ ំបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ កាំរ
អ្ន��វឌឍបោះសដ្ឋឋក�ច ុន�ងឱ្យកាំសកាំរង្គារ។

មាម្រាតា 2 ។ កាំរកាំរ�រអ្ននើត្តិ�ើន ន�ងអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស់
19752. អ្ននើត្តិ�ើនម្រាតូ្តិវ�ន�ម្បឃាត្តិម់្ប�នឱ្យយច�លរមួ្បកនុងកាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
(a) អ្ននកដែដ្ឋលមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន មំ្ប�នម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើសកម្បះភាពណាមួ្បយុ
ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) �ងំបោះ�យុផ្ទាា ល ់ឬតាម្បរយុៈកដែនែងភាន កង់្គារ ឬម្រា�ម្ប�លម្រា�កឈ់នះ
ពើកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាណាមួ្បយុ។
(2) �ងី្គាញ ឬផ្តលិើ់�នដ្ឋលម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ឬ
ភាន កង់្គារណាមួ្បយុរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករបោះនាះ ��សិុតាងជាលាយុលកខណ៍ៈ
អ្នកសរ បោះ�ះពុម្បភ ឬថ្មីត្តិចម្បែងអាយុុ ន�ងអ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈ ដែដ្ឋលម្ប�ន

ភាន ល ់ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ឬ�ណៈនើ ណាមួ្បយុ 
បោះ� កនុង ម្ប�ល ន�ធិ� ។
(c) (1) សវនករអ្នព�ម្រាកតឹ្តិយម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា នងឹ បោះធ័ិើ សវនកម្បះ 
ហ្វ័�រញ្ចូញ វត្តិថុ  ឯក រាើយ ពើរ  �ន មំ្បដងបោះលើកម្បះវធិិើដែដ្ឋលទទួល�នម្រា�ក់ពើ
ម្ប�លន�ធិ�។ សវនកររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈពើលទធផ្តល
រ�សខ់ែួនបោះ�អ្ន���ល ន�ងសភាព �ងំ ពើរព្រៃនអ្នងគ នើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� បោះហ្វ័ើយុ
ម្រាតូ្តិវ បោះធ័ិើឱ្យយលទធផ្តលមានជាសាធារណៈៈ បោះ�បោះលើ បោះ�ហ្វ័ទពំ� រ អុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ
រ�សខ់ែួ ន។
(2) (A) សវនកររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា នងឹម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ផ្តលិស់ណំៈងពើម្រា�ក់
កនុងម្ប�លន�ធិ� សម្រាមា� ់កាំរចណំាយុជាកដ់ែសងិ ដែដ្ឋលបោះកើត្តិបោះ�ើងកនុងកាំរ
បោះធ័ិើសវនកម្បះបោះរៀងរាលព់ើរ�ន  ំម្បដង  ដែដ្ឋល �នត្តិម្រាមូ្បវ បោះ�យុអ្ននុដែផ្តនកបោះនះ 
កនុងចនួំនទកឹម្រា�កម់្ប�នបោះលើសពើម្រា�មួំ្បយុ  រយុ �ន ់ដុ្ឋលាែ រ ($600,000) 
កនុងមួ្បយុសវនកម្បះ។
(B) ទកឹម្រា�កច់នួំនម្រា�មួំ្បយុរយុ�នដុ់្ឋលាែ រ ($600,000) កនុងមួ្បយុ
ដែដ្ឋនកណំៈត្តិ ់សវនកម្បះ នងឹ ម្រាតូ្តិវ�នដែក ត្តិម្រាមូ្បវបោះ�បោះរៀងរាលដ់្ឋ��់ន មំ្បដង 
បោះដ្ឋើម្បប ើ�ែុ ះ�ញុ្ញាងំពើកាំរបោះកើន បោះ�ើងណាមួ្បយុ បោះ�កនុងអ្នត្តិ�ផ្តរណា  ដ្ឋ�ច 
ដែដ្ឋល �នវាស់សាង់បោះ�យុសនាសសន៍ត្តិព្រៃម្បែអ្ននក បោះម្រា�ើ ម្រា�ស់ សម្រាមា�់
អ្ននក បោះម្រា�ើ ម្រា�សប់ោះ� ទើម្រាកងុ�ងំ អ្នស ់(CPI-U) ។ កាំរយិ៉ាល�យុរ�ស ់
ហ្វ័�រញ្ចូញ�ក ម្រាតូ្តិវ�ណៈនា ន�ង ផ្តសព័ផ្ត�យុ កាំរដែកត្តិម្រាមូ្បវ ដែដ្ឋល�នត្តិម្រាមូ្បវ 
បោះ�យុ អ្ននុកថាខណៈឌ  បោះនះ។
(d) (1) ម្រា�ស�នបោះ�ើមាន�ញី្ញាម្រា�ឈម្បណាមួ្បយុកនុងកាំរបោះធ័ិើឱ្យយអ្នស់
សុពលភាពសកម្បះភាព ដែដ្ឋល ��ំនបោះលើ កាំរបោះម្រា�ើម្រា�សម់្រា�ក ់ដែដ្ឋល 
�ន ព្រៃលទុក ឬរក� ទុក ម្រាស� តាម្ប ើពំ�ក បោះនះ ដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល�ន�ញូ្ញាក់
បោះ�កនុងើពំ�កបោះនះ �ទឺទួល�នបោះជា�ើ�យុ�ងំ បោះ�យុ វធិិើព្រៃន កាំរ វនិ�ចេ �យុ 
ចុងបោះម្រាកាំយុ កាំរទ��ត្តិ�់ណុំៈល ឬកាំរបោះ�ះម្រាសាយុបោះ�យុសកម្បះភាព 
តុ្តិលាកាំរ រដ្ឋឋ�ល ឬ នើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ�  វាម្រាតូ្តិវ �ន រក�ទុក ជា�និ�នាា � ់ពើ
ម្ប�លន�ធិ� ទ�បោះ� ដ្ឋល ់អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយបោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើ�ន សំារបោះពើពនធ ចនួំន
ទកឹម្រា�កច់ាំ�ំច ់បោះដ្ឋើម្បប ើសិារ ម្ប� ល ន�ធិ� ទនុំកច�ត្តិិភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្នន
ឡាញ ឬ �ណៈនើ បោះ�កនុង ម្ប�លន�ធិ� ចបំោះ�ះ សាថ នភាព ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  រ�ស ់ខែួន 
ដែដ្ឋលម្ប�ន�នអ្ននុវត្តិសិកម្បះភាព ខុសច��ប់ោះ�ើយុ ។
(2) កាំរម្រា�ក�់ន�ណៈនាតាម្បអ្នម្រាតា�ណៈនើវនិ�បោះយ៉ា�ម្រា�កទុ់ន
�ញ្ចូុ�លគាន ��ត្តិ ចាំ� ់ពើ ព្រៃថ្មីៃ ឬកាំល�របិោះចេទដែដ្ឋលម្រា�កម់្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ
បោះ�យុខុសច��ន់ងឹបោះកើន បោះ�ើង ដ្ឋល ់ចនួំន ទកឹ ម្រា�ក ់ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវសិារ
បោះ�ើងវញិម្រាស�តាម្បដែផ្តនកបោះនះ។ កនុងរយុៈបោះពល 30 ព្រៃថ្មីៃ��ត្តិចាំ�ព់ើព្រៃថ្មីៃ
ដែដ្ឋល�ញី្ញាម្រា�ឈម្បទទួល�នបោះជា�ើ�យុ អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិ ព�ន�ត្តិយ នងឹ បោះធ័ិើ កាំរ 
បោះផ្តារម្រា�កដ់ែដ្ឋល�ន ត្តិម្រាមូ្បវ បោះ�យុកាំររក�ទុក ជា�និ�នាា �ដ់្ឋ�ច  ដែដ្ឋល 
មានបោះ� ដែចង កនុងកថាខណៈឌ ទើ (1) ន�ង បោះចញ បោះសចកិើើ�នដ្ឋណឹំៈង ដ្ឋល់
ភា�ើ ថា កាំរ បោះផ្តារ ម្រាតូ្តិវ �ន �ញ្ចូ�ុ ់។
(3) ម្រា�ស�នបោះ�ើមាន�ញី្ញាម្រា�ឈម្បណាមួ្បយុ�នបោះកើត្តិបោះ�ើងម្រាស�តាម្ប
ដែផ្តនកបោះនះ ន�ង�ន បោះចញដ្ឋើកាំ�ម្បឃាត្តិ ់ ឬបោះសចកដើ�ង្គាគ ��់ឋម្ប
រចួបោះហ្វ័ើយុបោះនាះ បោះដ្ឋើម្បបោះចាំទ ឬអ្ននក �ក ់�កយ�ណៈដឹ ង ម្ប�នត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ក់
ចណំៈងកាំត្តិព័ក�ចឱុ្យយបោះដ្ឋើម្បបោះចាំទ ឬអ្ននក�ក�់កយ�ណៈដឹ ង សងសណំៈង
ដ្ឋលចុ់ងបោះចាំទរ�សរ់�ឋ ���ល ឬរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា សម្រាមា�ក់ាំរបោះធ័ិើឱ្យយ
ខ�ចខាត្តិណាមួ្បយុដ្ឋលដ់្ឋើកាំ�ម្បឃាត្តិ ់ឬបោះសចកដើ�ង្គាគ ��់ឋម្បដែដ្ឋល
អាចបោះកើត្តិមានបោះទ។
(e) (1) បោះរៀងរាល�ួ់ន�ន  ំ អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើសវនកម្បះបោះលើ
កាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� ក�ចខុ�ត្តិ ខ ំម្រា�ងឹដែម្រា�ង ន�ងកម្បះវធិិើ ដែដ្ឋល�ន ផ្តលិ ់ម្ប�លន�ធិ� 
បោះ�យុម្រា�ក់ ពើ�ណៈនើដ្ឋំបោះណាះម្រាសាយុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�នឹង
ភាពគាះ នផ្តាះសដែម្បបង ន�ងើនួំយុសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិ បោះដ្ឋើម្បប ើ ធា នា ថា 
ម្រា�កម់្រាតូ្តិវ�ន�បោះញ្ចូញុ ន�ង ចណំាយុដែត្តិឯង�ត្តិម់្រាស�តាម្បើពំ�កបោះនះ 
បោះហ្វ័ើយុ ម្រាតូ្តិវ រាយុ កាំរណ៍ៈពើ លទធផ្តលរ�សអ់្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយបោះ�អ្ន���ល 
អ្នងគនើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� ន�ង សាធារណៈៈ ើន។
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ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�ងំអ្នស។់ នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវរក��ញ្ចូូើ
�ុ�គលមាន ក ់ដែដ្ឋល�នដ្ឋកខែួនបោះចញពើកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង 
បោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើ�ញ្ចូូើដែដ្ឋលអាចច�លបោះ�កាំនម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញ�ងំអ្នស�់ន។
(c) រាលក់ាំរភាន លដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ក�់ញ្ចូុ�លបោះ�យុ�ុ�គលណាមាន កមុ់្បន
បោះពលដ្ឋកខែួ នបោះចញ ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយទ��ត្តិ ់បោះហ្វ័ើយុម្ប�នម្រាតូ្តិវត្តិម្រាមូ្បវ
ឱ្យយលុ�បោះចាំលបោះ�ើយុ។
19755. កាំរផ្តសព័ផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញ
(a) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ៖
(1) បោះម្រា�ើម្បបោះធិ��យុសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលខាង�ណៈ� ើកូម្បះ ន�ង�បោះចកុបោះទស
បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាកាំរដែសង័រកទើផ្ត�រ ន�ងកាំរផ្តសព័ផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះម្ប�ន
មានបោះគាល�ណំៈងបោះផិ្ទាត្តិបោះលើ�ុ�គល ដែដ្ឋល�នដ្ឋកខែួ នឯងបោះចញពើ
កាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងបោះនាះបោះទ។
(2) បោះម្រា�ើវធិិើសាម្រាសសិម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលខាង�ណៈ� ើកូម្បះ បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា
កាំរផ្តសព័ផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះសម្រាមា�ក់ាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ៖
(A) ម្ប�នម្រាតូ្តិវមានបោះគាល�ណំៈងបោះផិ្ទាត្តិបោះលើអ្ននើត្តិ�ើន ឬ�ុ�គលបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ
ដែដ្ឋលម្ប�នមានស�ទធ �បោះធ័ិើកាំរភាន ល ់ឬ�ុ�គលដែដ្ឋលដ្ឋកខែួ នបោះចញ ។
(B) �ងី្គាញពើអ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញ។
(C) ផ្តលិព់�ត្តិម៌ានអ្នពំើ ឬត្តិណំៈភូា�ប់ោះ�នងឹធិនធាន�កទ់ងបោះ�នងឹ
កាំរបោះលងដែលបងដែដ្ឋលមាន�ញី្ញា។
(D) ម្ប�នដែម្បនជាកាំរម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ �ភំាន ់ ឬ�នែដំ្ឋលអ់្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស់
ដែដ្ឋលសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលបោះ�ើយុ។
(E) �ងី្គាញយ៉ាា ងច�ស ់ ន�ងជាកដ់ែសងិន� វលកខខណៈឌ សមាភ រៈព្រៃន
កាំរផ្តលិើ់�នឥណៈ�នឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែ ឬផ្តសព័ផ្ត�យុ។ កាំរផ្តសព័ផ្ត�យុ
�ណៈ� ើូកម្បះតាម្បអ្ននឡាញអាច�បំោះពញកថាខណៈឌ បោះនះបោះ�យុមាន
ត្តិណំៈភូា� ់ដែដ្ឋលនាអំ្ននកបោះម្បើលបោះ�កាំនល់កខខណៈឌ សមាភ រៈបោះ�យុផ្ទាា ល។់
(3) រក�ច��ច់ម្បែងព្រៃនកាំរផ្តសព័ផ្ត�យុ�ណៈ� ើកូម្បះ�ងំអ្នស ់ ដ្ឋល់
អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះរយុៈបោះពលម្ប�នត្តិ�ចជាង�ើ�ន បំោះទ។
(b) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្ប�នម្រាតូ្តិវត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានកាំរ
ម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ឬកាំរយុលម់្រាពម្បពើនាយុក�ឋ នជាមុ្បនបោះលើកាំរផ្ត�យុ
�ណៈ� ើកូម្បះ ឬកាំរផ្តសព័ផ្ត�យុណាមួ្បយុបោះទ។
(c) អ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអាចច�លរមួ្បកនុងដែសង័រកទើផ្ត�រដែដ្ឋល
បោះ�ើកដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរជា មុ្បនដែដ្ឋល�ងី្គាញយ៉ាា ងច�សថ់ាអ្ននក�ក�់កយសុំ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិើ់�ន អ្ននុវត្តិ ិឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញភាែ ម្បៗបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះបោះទ។
(d) ម្ប�នមានកាំរកណំៈត្តិម់្រាតូ្តិវ�ក�់ញ្ចូុ� បោះលើម្រា�បោះ�ទ ឬចនួំនទកឹម្រា�កព់្រៃន
ឥណៈ�នភាន លប់ោះ�យុឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែ ឬ ផ្តសព័ផ្ត�យុដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិ់
ើ�ន ឬបោះចញបោះ�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�ើយុ។
19756. កាំរដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
(a) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញនើមួ្បយុៗម្រាតូ្តិវមានច��់
ផ្ទាា លខ់ែួ នសម្រាមា�ម់្រា��ម់្រា�ងកាំរបោះលងដែលបង  ដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ង
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញជាមួ្បយុអ្នត្តិ�ថ្មី�ើនរ�សខ់ែួន។ 
យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់ច��ម់្រាតូ្តិវរមួ្ប�ញ្ចូុ�លដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប�ងំអ្នស៖់
(1) វធិិើសាម្រាសសិម្រាមា�ក់ាំរ�ណៈនា ន�ងកាំរទ��ត្តិក់ាំរភាន លដ់ែដ្ឋល
ឈនះ។
(2) មានផ្តល�ាះ�លប់ោះលើកាំរភាន ល ់ ម្រា�ស�នបោះ�ើមានកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រ
កាំលវភិា�ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាណាមួ្បយុ។

ម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ ដែកែងកាំែ យុ ឬអ្នពំើអាយុុ ន�ងអ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈដែដ្ឋលម្ប�នព�ត្តិ 
ដែកែង�នែ ំឬខុសពើអាយុុ ន�ងអ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈរ�សពួ់កបោះ�ផ្ទាា លស់ម្រាមា�់
បោះគាល�ណំៈង�ក�់ញ្ចូុ�លកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា។
(3) បោះ�ើក រក� ឬបោះម្រា�ើ�ណៈនើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ឬបោះធ័ិើកាំរ 
ឬ�ាុន�ាងភាន លក់ើឡាតាម្បអ្ននឡាញ។
(b) អ្ននកម្ប�នម្រាតូ្តិវមានបោះចត្តិនាបោះធ័ិើសកម្បះភាពដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប�ងំពើរ
បោះនះបោះទ ៖
(1) ទទួលយុក ឬ�ិ�រកាំរភាន លដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ក�់ញ្ចូុ�លបោះ�យុ ឬផ្តលិ់
ើ�នបោះដ្ឋើម្បប ើយុលម់្រាពម្ប ឬ�ិ� រកាំរភាន លើ់នួំស�ុ�គលណាមួ្បយុ ដែដ្ឋលបោះ�
សាគ លថ់ាមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន ។ំ
(2) អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្ននកដែដ្ឋលបោះ�សាគ លថ់ាមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន បំោះ�ើក 
រក� ឬបោះម្រា�ើម្រា�ស�់ណៈនើភាន លក់ើឡាតាម្បអ្ននឡាញតាម្បវធិិើណាមួ្បយុ 
ឬបោះធ័ិើកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ។
(c) �ុ�គលដែដ្ឋលបោះលះើសដែផ្តនកបោះនះម្រាតូ្តិវទទួលបោះ�សព�ន�យុ ដែដ្ឋល
កណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនកដ្ឋ�ចមានដែចងកនុងដែផ្តនកទើ 19781 ។ អ្ននកដែដ្ឋល
មានអាជាា ��ណៈណសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បើពំ�កបោះនះ ដែដ្ឋល��ំនដែផ្តនកបោះនះម្រាតូ្តិវ
ទទួលព�ន�យុរដ្ឋឋ�ល�ដែនថម្បបោះទៀត្តិដែដ្ឋលកណំៈត្តិប់ោះ�យុនាយុក�ឋ ន។
19753. កាំរកាំរ�រ ន�ងត្តិម្រាមូ្បវកាំរអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស់
(a) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើកាំរខ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង
សម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលខាង�ណៈ� ើកូម្បះ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះផ្តាៀងផ្ទាា ត្តិថ់ាអ្ននកដែដ្ឋល
�ក�់ញ្ចូុ�ល បោះធ័ិើកាំរ ឬផ្តិួចបោះផ្តិើម្បកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង�ឺ
មានអាយុុអ្ន�ប�រមាម្រាស�ច��ស់ម្រាមា��់ក�់ញ្ចូុ�លកាំរភាន លប់ោះនាះ។
(b) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�ងី្គាញបោះ�បោះលើ
បោះ�ហ្វ័ទពំ�រអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន�ងកម្បះវធិិើចល�ត្តិរ�សខ់ែួ នអ្នពំើបោះសចកិើ
ដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈ ដែដ្ឋលវាជាអ្នបំោះពើខុសច��ស់ម្រាមា�ម់្បនុសស ដែដ្ឋលមាន
អាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន ចំ�លរមួ្បកនុងកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�
កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។
(c) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�ងី្គាញត្តិណំៈភូា�់
បោះ�បោះលើកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញរ�ស់ខែួ នបោះ�បោះ�ហ្វ័ទពំ�រ
អុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ឬបោះអ្នម្រាកង់កម្បះវធិិើចល�ត្តិដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នច�លដ្ឋលក់ាំរ
បោះលងដែលបង ដែដ្ឋលមានកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវមានដ្ឋ�ច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប�ងំអ្នស៖់
(1) ឧ�ករណ៍ៈសម្រាមា�ក់ាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិខែួនឯងបោះ�យុសះ�ម្រា�ច�ត្តិ ិដែដ្ឋល
កណំៈត្តិប់ោះលើសកម្បះភាពភាន ល។់
(2) សារបោះលចបោះធាែ មួ្បយុ�ញូ្ញាកថ់ា “ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននក ឬនរណាមាន កដ់ែដ្ឋល
អ្ននកសាគ លម់ាន�ញី្ញាកាំរបោះលងដែលបង បោះហ្វ័ើយុចង់ើួយុបោះនាះ ស�ម្បបោះៅ 
1-800-GAMBLER” ឬសារម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន ។
(3) ត្តិណំៈភូា�ប់ោះ�កដែនែងចាំត្តិដ់ែចងសម្បម្រាស� ដែដ្ឋលផ្តលិព់�ត្តិម៌ាន
�កទ់ងនងឹដែលបង ដែដ្ឋលមានកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ។
(d) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិកិម្បះវធិិើ
បោះលងដែលបង ដែដ្ឋលមានកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ដែដ្ឋលរមួ្បមានកាំរផ្តលិ់
កាំរ�ណុិៈះ�ណិាលសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលខាង�ណៈ� ើកូម្បះដ្ឋលន់�បោះយ៉ាើ�ត្តិ
�កទ់ងនងឹកាំរកណំៈត្តិអ់្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈ ន�ងកាំរបោះ�ែើយុត្តិ�បោះ�នងឹ
សញ្ញាញ ព្រៃនកាំរបោះលងដែលបងដែដ្ឋលមាន�ញី្ញា។
19754. កាំររតឹ្តិត្តិប �ត្តិបោះ�យុសះ�ម្រា�ច�ត្តិបិោះលើសកម្បះភាពភាន ល់
(a) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លក់ើឡាតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ�ុ�គលមាន ក់ៗ
ដ្ឋកខែួ នបោះ�យុសះ�ម្រា�ច�ត្តិបិោះចញពើកាំរភាន លជ់ាមួ្បយុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ បោះហ្វ័ើយុ
ម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើក�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ងសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលខាង�ណៈ� ើកូម្បះបោះដ្ឋើម្បប ើ�ង្គាក រ
�ុ�គលដែដ្ឋលដ្ឋកខែួ នពើកាំរភាន ល។់
(b) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវ�បោះងកើត្តិដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរមួ្បយុ តាម្បរយុៈ�ុ�គលមាន ក់ៗ អាច
�ក�់ញ្ចូូ�នសបំោះណៈើ  ដ្ឋកខែួ នបោះចញពើកាំរភាន លដ់ែលបងជាមួ្បយុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
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�កប់ោះ�យុអ្នត្តិ�ថ្មី�ើនមានវត្តិមិានបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ �ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�
ទកឹដ្ឋើឥណាឌ ។
(2) រាលក់ាំរភាន លដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិកនុងើពំ�កបោះនះម្រាតូ្តិវដែត្តិ�ន
ផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប �បោះងកើត្តិ ឬ�កប់ោះ�យុអ្ននកភាន លប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋល
មានវត្តិមិានបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ �ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើឥណាឌ ។
(3) កាំរ�ញ្ចូូ�នទ�ននន�យុបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�កកម្រាម្ប�ត្តិម្បធិយម្ប�កទ់ងនងឹកាំរភាន ល់

 កនុងរដ្ឋឋម្រាស�ច�� ់ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិកនុងើពំ�កបោះនះម្ប�នម្រាតូ្តិវកណំៈត្តិ់
ទើតាងំ ឬទើតាងំដែដ្ឋលកាំរភាន លម់្រាតូ្តិវ�នផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប �ញ្ចូូ�ន ទទួល ឬម្រាតូ្តិវ
�នបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះទ។
19757. កាំរម្រា��ម់្រា�ង�ន���យុ
(a) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
ឱ្យយផ្តលិក់ាំរភាន លដ់ែលបង បោះ�ះ�ើបោះ�យុផ្ទាា ល ់ ឬតាម្បអ្ននឡាញបោះ�
កនុងរដ្ឋឋបោះនះ ន�ងរដ្ឋឋ ឬដែដ្ឋនដ្ឋើមួ្បយុបោះទៀត្តិ ឬបោះម្រាចើនជាងបោះនះបោះទៀត្តិម្រា�ចាំ ំ
សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិកប៏ោះ�យុ កអ៏ាចទ��ត្តិម់្រា�ករ់មួ្បពើរដ្ឋឋ ន�ងដែដ្ឋនដ្ឋើ
�ងំអ្នសប់ោះនាះ�នដែដ្ឋរ។
(b) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញអាចបោះម្រា�ើម្រា�ព�នធដែដ្ឋលទ��ត្តិ ់កាំរ�ត្តិ�់ង់ ឬម្រា��ម់្រា�ង ឬ�ញ្ចូឈ��់ន���យុកនុងកាំរផ្តលិើ់�ន 
កាំរអ្ននុវត្តិ ិឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(c) ម្រា�ព�នធដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងអ្ននុដែផ្តនក (b) រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា 
យុនិកាំរទ��ត្តិម់្រា�ករ់មួ្ប ន�ងផ្ទាែ ស�់ិ� រ ឬយុនិកាំរម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន ជាមួ្បយុ
រដ្ឋឋ ឬដែដ្ឋនដ្ឋើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ដែដ្ឋលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�នផិ្តលអ់្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយផ្តលិ ់អ្ននុវត្តិ ិឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរភាន លដ់ែលបង ម្ប�នថាបោះ�យុផ្ទាា ល ់ឬតាម្បអ្ននឡាញ។
(d) អ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
ឱ្យយផ្តលិក់ាំរភាន លដ់ែលបងម្ប�នថាបោះ�យុផ្ទាា ល ់ ឬតាម្បអ្ននឡាញបោះ�
កនុងរដ្ឋឋបោះនះ ន�ងរដ្ឋឋ ឬដែដ្ឋនដ្ឋើមួ្បយុបោះទៀត្តិ ឬបោះម្រាចើនជាងបោះនះបោះទៀត្តិម្រា�ចាំ ំ
សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ កអ៏ាចបោះម្រា�ើម្រា�ព�នធដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងដែផ្តនក
បោះនះ កនុងនាម្បជាម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�នដែដ្ឋរ។
(e) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ឬអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់ភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋលបោះដ្ឋើរតួ្តិជាម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ម្រាតូ្តិវធានាឱ្យយ�នម្រា��ប់ោះពលថាមានថ្មីវកិាំម្រា��ម់្រាគានប់ោះដ្ឋើម្បប ើ�ង់ម្រា�កដ់្ឋល់
អ្ននកបោះលង ដែដ្ឋល�នចុះបោះ�ះ ះបោះ�កនុងកាំរទ��ត្តិស់ាចម់្រា�ករ់មួ្ប។

មាម្រាតាទើ 3. កាំរកាំរ�រភាពសុចរតិ្តិភាពព្រៃនដែលបង
19758. កាំររក�ភាពសុចរតិ្តិព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើវធិិើសាម្រាសិសម្ប
បោះហ្វ័តុ្តិផ្តល ខាង�ណៈ� ើកូម្បះបោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើសកម្បះភាពដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប
�ងំអ្នស៖់
(a) �ម្បឃាត្តិន់ាយុកម្រា��ម់្រា�ងរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញ ម្បន្ត្រីនិើ បោះ�ដែក ន�ងន�បោះយ៉ាើ�ត្តិ ន�ង សាចញ់៉ាត្តិ�ណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល
រសប់ោះ�ជាមួ្បយុរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លក់ើឡា ន�ងសាចញ់៉ាត្តិ�ដែដ្ឋល រស ់
បោះ�កនុងម្រា�ួសារដែត្តិមួ្បយុជាមួ្បយុម្បនុសស�ងំបោះនាះពើកាំរភាន លជ់ាមួ្បយុ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះនាះ។
(b) (1) �ម្បឃាត្តិើ់នដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្បម្ប�នឱ្យយបោះធ័ិើកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈដែលបងណាមួ្បយុ ដែដ្ឋលសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បអ្នណំាចព្រៃនលើកកើឡារ�ស់
ពួកបោះ�ដ្ឋ�ចជា៖ អ្នត្តិពិល�ក, ម្រា�ូ�ង័ឹក, អាជាា កណិាល, បោះ�ដែករ�ស់
ម្រាកមុ្ប សមាើ�កលើកកើឡា ន�ងម្បន្ត្រីនិើសហ្វ័ើើពដែដ្ឋលត្តិណំាងឱ្យយអ្នត្តិពិល�ក 
ឬអាជាា កណិាល។
(2) កនុងកាំរកណំៈត្តិថ់ាបោះត្តិើ�ុ�គលណាម្រាតូ្តិវ�នដ្ឋកបោះចញពើកាំរភាន ល់
បោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងជាកល់ាក ់ ដែដ្ឋលសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បនាយុក�ឋ នរង
បោះនះ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវពឹងដែផ្តអកដែត្តិឯង ន�ង
ផិ្ទាចមុ់្បខបោះលើ�ញ្ចូូើ�ុ�គល�ងំបោះនាះ ដែដ្ឋលលើកកើឡាអាចផ្តលិដ់្ឋល់

(3) វធិិើសាម្រាសពិ្រៃនកាំរើ�នដ្ឋណឹំៈងដ្ឋលអ់្នត្តិ�ថ្មី�ើនអ្នពំើកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រ
�ងបោះ�ង។
(4) វធិិើសាម្រាសពិ្រៃនកាំរ�កទ់ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងដែសង័រកើនួំយុ ឬកាំរត្តិវាកូដែនែងសាន កប់ោះ� ។
(5) កាំរពណ៌ៈនាអ្នពំើ�ុ�គលដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ម្បឃាត្តិម់្ប�នឱ្យយ�ក់
កាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងជាកល់ាកប់ោះ�យុដែផ្តអកបោះលើសមា�ម្ប 
ដែដ្ឋលមានសាថ ��នម្រា��ម់្រា�ងកើឡារ�សពួ់កបោះ�ដ្ឋ�ចជាលើក ម្រាកមុ្បកើឡា 
ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា។
(6) វធិិើសាម្រាសពិ្រៃនកាំរផ្តលិម់្រា�ក�់ណៈនើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(7) កាំលៈបោះទសៈដែដ្ឋលសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញអាចទុកជាបោះមា�ៈ ន� វកាំរភាន លក់នុងកាំរសបំោះរចច�ត្តិរិ�សខ់ែួ ន 
រមួ្ប�ងំកហុំ្វ័ស�គងជាកដ់ែសងិ ន�ងវធិិើសម្រាមា�ក់ាំរើ�នដ្ឋណឹំៈងដ្ឋល់
អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សថ់ាកាំរភាន លម់្រាតូ្តិវ�នទុកជាបោះមា�ៈ។
(b) អ្នត្តិ�ថ្មី�ើនអាច�បោះងកើត្តិ�ណៈនើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ជាមួ្បយុ 
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញតាម្បវធិិើ�ងំពើរបោះនះដ្ឋ� ច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) តាម្បអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិរមួ្ប�ងំបោះ�បោះលើឧ�ករណ៍ៈចល�ត្តិ។
(2) ចបំោះ�ះ�ុ�គលបោះ�ទើតាងំដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុនាយុក�ឋ ន 
ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រាតូ្តិវ�នផ្តិលើ់� នបោះ�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញ។
(c) អ្នត្តិ�ថ្មី�ើនម្ប�នម្រាតូ្តិវចុះបោះ�ះ ះ�ណៈនើបោះលើសពើមួ្បយុ ជាមួ្បយុនងឹកម្បះវធិិើ
ភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះទ។ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡា
ញម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើម្បបោះធិ��យុសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តល ខាង�ណៈ� ើកូម្បះបោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា
អ្នត្តិ�ថ្មី�ើនមាន ក់ៗ ម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិម់្រាត្តិមឹ្ប�ណៈនើដែត្តិមួ្បយុកនុងមួ្បយុកម្បះវធិិើ។
(d) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ អាចអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្ននកកាំន់
�ណៈនើ�កម់្រា�ក ់ន�ងដ្ឋកម្រា�កព់ើ�ណៈនើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ 
រមួ្ប�ងំបោះ�បោះលើឧ�ករណ៍ៈចល�ត្តិ។ វធិិើសាម្រាសពិ្រៃនកាំរ�កម់្រា�ក ់ន�ង
កាំរដ្ឋកម្រា�កដ់ែដ្ឋលអាចអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ�នរមួ្បមានដ្ឋ�ចជា កាំត្តិឥណៈ�ន, 
កាំត្តិឥណៈពនធ, កាំត្តិអ្នបំោះណាយុ, កាំត្តិ�ង់ម្រា�កជ់ាមុ្បនដែដ្ឋលអាចផ្តាុក
បោះ�ើងវញិ�ន, ឥណៈ�នឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែ ន�ងផ្តសព័ផ្ត�យុ កាំរបោះផ្តារតាម្ប 
ACH ម្រា�ព�នធទ��ត្តិត់ាម្បអ្ននឡាញ ន�ងចល�ត្តិដែដ្ឋលគាមំ្រាទកាំរបោះផ្តារម្រា�ក់
តាម្បអ្ននឡាញ ន�ងកាំរបោះផ្តារម្រា�កធ់ិម្បះតា។ នាយុក�ឋ នអាចអ្ននុម្ប�ត្តិវធិិើ
សាម្រាសកិាំរ�ក ់ន�ងកាំរដ្ឋកម្រា�ក�់ដែនថម្បដែដ្ឋលមានរមួ្បមានដ្ឋ�ចជា កាំរ
�កម់្រា�កជ់ាសាចម់្រា�កប់ោះ�ទើតាងំដែដ្ឋល�នអ្ននុម្ប�ត្តិ ន�ងរ���យុ��ណៈណ
ម្រា�ើ�ត្តិ� ដែដ្ឋលសុវត្តិថ�ភាព។
(e) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញនើមួ្បយុៗម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើ�បោះចកុបោះទស
�� ម្ប�សាម្រាសបិោះធ័ិើរ�ងកាំរ�រ ន�ង�� ម្ប�សាម្រាសទិើតាងំសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តល
�ណៈ� ើកូម្បះបោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាវាទទួលយុកកាំរភាន លព់ើអ្នត្តិ�ថ្មី�ើនបោះ�បោះពល
បោះធ័ិើកាំរភាន ល ់ ដែដ្ឋលមានវត្តិមិានបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះដែត្តិ�ាុ បោះណាណ ះ �ាុ ដែនិម្ប�ន
មានវត្តិមិានបោះលើទកឹដ្ឋើឥណាឌ បោះទ។
(f) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញនើមួ្បយុៗម្រាតូ្តិវកណំៈត្តិ ់ន�ង 
�ងី្គាញ�នាា ត្តិដ់ែដ្ឋលអាចបោះម្រា�ើ�ន ព�ត្តិម៌ានជាចនុំច �ងបោះ�ង ឬ
ព�ត្តិម៌ានបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ�កទ់ងនឹងកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។ 
នាយុក�ឋ នម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ញូ្ញាកព់ើរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋល�នាា ត្តិ ់ព�ត្តិម៌ានជាចណុំៈច 
ឬ�ងបោះ�ងម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិ ់បោះហ្វ័ើយុម្ប�នត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានព�ត្តិម៌ានបោះនាះម្រាតូ្តិវ
�ន�ងី្គាញជាសាធារណៈៈបោះទ។ នាយុក�ឋ នម្ប�នម្រាតូ្តិវកណំៈត្តិ ់ឬត្តិម្រាមូ្បវ
ឱ្យយមានអ្នម្រាតាទ�អ់្ន�ប�រមា ឬអ្នត្តិ��រមាបោះទ។
(g) (1) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវរក�បោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ 
ឬទើតាងំបោះផ្តសងបោះទៀត្តិណាមួ្បយុដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុនាយុក�ឋ ន 
ន�ងម្រាស�តាម្បច��ស់ហ្វ័ព�នធ, មាា សុើនបោះម្បកុពំយ� ទ�រ ឬមាា សុើនបោះម្បធាែ �់
ទទួល�នកាំរ�ញ្ចូូ�នសបំោះណៈើ បោះដ្ឋើម្បប ើ�កក់ាំរភាន ល ់ បោះហ្វ័ើយុ�ញ្ចូូ�នកាំរ
�ញូ្ញាកព់ើកាំរទទួលយុកកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង ដែដ្ឋល
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សកម្បះភាព�ួរឱ្យយសងស �យុ ដែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះ�ើងម្រាស�តាម្ប ន�ងចាំត្តិទុ់កថា
ជាកាំរសមាៃ ត្តិប់ោះម្រាកាំម្បច��ស់ហ្វ័ព�នធ។
(2) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិកិាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ
ព្រៃផ្តាកនុងសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តល�ណៈ� ើកូម្បះ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នរចនាបោះ�ើងបោះដ្ឋើម្បប ើ
កណំៈត្តិស់កម្បះភាព ដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងដែផ្តនករងបោះនះ។
(3) ព�ត្តិម៌ានដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ រងទើ (B) ន�ង 
(C) ព្រៃនកថាខណៈឌ  (1) ម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈបោះ�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញឱ្យយ�ន��ត់ាម្ប ដែដ្ឋលអាចអ្ននុវត្តិ�ិន ន�ង
កនុងបោះពលដ្ឋណំាលគាន បោះ�នងឹអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងដែលបង ន�ងនាយុក�ឋ ន
ដែដ្ឋល�កព់�នធ។
(d) នាយុក�ឋ ន ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ
រក�កាំរសមាៃ ត្តិព់្រៃនព�ត្តិម៌ាន ដែដ្ឋលផ្តលិប់ោះ�យុអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ង
ដែលបងសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងបោះធ័ិើកាំរបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិ ឬរារាងំសកម្បះភាព
ដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ ទើ (B) ន�ង (C) ព្រៃនកថាខណៈឌ  
(1) រ�សអ់្ននុដែផ្តនក (c), បោះលើកដែលងដែត្តិកាំរ�ងី្គាញម្រាតូ្តិវ�នយុលម់្រាពម្ប
បោះ�យុអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងដែលបង ឬម្រាតូ្តិវ�ន�ម្ប�របោះ�យុច��រ់ដ្ឋឋ  
នាយុក�ឋ ន ឬដ្ឋើកាំរ�សតុ់្តិលាកាំរ។
19759.5. កាំររតឹ្តិត្តិប �ត្តិបោះលើកាំរភាន លដ់ែដ្ឋលបោះសនើសុបំោះ�យុអ្នងគភាព
ម្រា��ម់្រា�ងដែលបង។
(a) អ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងដែលបងអាច�កប់ោះសនើដ្ឋលន់ាយុក�ឋ នន�វសបំោះណៈើ រ
ជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរកនុងទម្រាម្បង់ ដែដ្ឋលបោះចញបោះ�យុនាយុក�ឋ នបោះដ្ឋើម្បប ើ
រតឹ្តិត្តិប �ត្តិ កណំៈត្តិ ់ឬដ្ឋកម្រា�បោះ�ទជាកល់ាក ់ទម្រាម្បង់ ឬដែផ្តនកព្រៃនកាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�កទ់ងនងឹម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង ដែដ្ឋលមានកាំរ
ម្រា��ដ្ឋណិៈ�ព់្រៃនអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងដែលបងម្រា�ស�នបោះ�ើអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ង
ដែលបងបោះើឿថាម្រា�បោះ�ទ ទម្រាម្បង់ ឬដែផ្តនកព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញ�កទ់ងនងឹម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង ដែដ្ឋលមានកាំរម្រា��ដ្ឋណិៈ�់
ព្រៃនអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងដែលបងអាចបោះធ័ិើឱ្យយអ្ននិរាយុដ្ឋលភ់ាពសុចរតិ្តិ ឬ
កាំរយុលប់ោះ�ើញចបំោះ�ះភាពបោះសាះ ះម្រាត្តិង់រ�សខ់ែួ ន ឬអ្នងគម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ
ដែលបង ដែដ្ឋលមានកាំរម្រា��ដ្ឋណៈដ �ប់ោះនាះ។
(b) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះសនើសុបំោះយ៉ា�លព់ើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញបោះលើរាលស់បំោះណៈើ  ដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើ�កទ់ងបោះ�នងឹតាម្បើពំ�ក
បោះនះ។ �នាា �ព់ើផ្តលិក់ាំរព�ចាំរណាបោះលើរាលម់្បត្តិ�បោះយ៉ា�ល ់ដែដ្ឋល�ន
ទទួល នាយុក�ឋ នផ្តដលើ់�នតាម្បសបំោះណៈើ បោះលើកាំរ�ងី្គាញ�ុព័បោះហ្វ័តុ្តិលអ
ពើអ្ននកបោះសនើថាម្រា�បោះ�ទ ទម្រាម្បង់ ឬដែផ្តនកព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងទនំងជាបោះធ័ិើឱ្យយ
អ្ននិរាយុដ្ឋលភ់ាពសុចរុតិ្តិ ឬកាំរយុលប់ោះ�ើញចបំោះ�ះភាពបោះសាះ ះម្រាត្តិង់
រ�សខ់ែួ ន  ឬអ្នងគម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងបោះនាះ។
(c) (1) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះ�ែើយុត្តិ�បោះ�នងឹសបំោះណៈើ �កទ់ងនងឹម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈដែលបង ដែដ្ឋលមានកាំរម្រា��ដ្ឋណិៈ�មុ់្បនបោះពលកាំរចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ ឬម្រា�ស�នបោះ�ើម្ប�នអាចបោះ�ែើយុត្តិ��នមុ្បនបោះពលចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ ម្រាតូ្តិវម្ប�នបោះលើសពើ 7 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើកាំរបោះសនើសុបំោះទ។
(2) ម្រា�ស�នបោះ�ើនាយុក�ឋ នបោះនះកណំៈត្តិថ់ាអ្ននកបោះសនើសុទំនំងជាម្ប�ន
ឈនះកនុ ងកាំរ�ងី្គាញពើ�ុព័បោះហ្វ័តុ្តិដ្ឋ៏លអសម្រាមា�់សំបោះណៈើ រ�ស់ខែួ ន 
បោះនាះនាយុក�ឋ នបោះនះអាចផ្តិលជ់ា�បោះណិាះអាសននន� វសំបោះណៈើ រ�ស់
អ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងដែលបង ដែដ្ឋលកពុំងរង់ចាំកំាំរកណំៈត្តិចុ់ងបោះម្រាកាំយុ
រ�សន់ាយុក�ឋ នបោះនាះ។ លុះម្រាតាដែត្តិនាយុក�ឋ នផ្តលិស់បំោះណៈើ ជា
�បោះណិាះអាសនន បោះទើ�ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញអាច
�និផ្តលិក់ាំរភាន លដ់ែលបង ន�ងទទួលយុកកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ
ដែលបង ដែដ្ឋលមានកាំរម្រា��ដ្ឋណិៈ�រ់ង់ចាំកំាំរកណំៈត្តិចុ់ងបោះម្រាកាំយុ
បោះ�យុនាយុក�ឋ ន។
19760. កណំៈត្តិម់្រាតាព្រៃនកាំរភាន ល។់
(a) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវរក�កណំៈត្តិម់្រាតាព្រៃន
កាំរភាន ល�់ងំអ្នសដ់ែដ្ឋល�ន�ក ់រមួ្ប�ងំព�ត្តិម៌ានដែដ្ឋលអាចកណំៈត្តិ់

នាយុក�ឋ នបោះនះ។ ដែផ្តនក ម្រាតូ្តិវផ្តសព័ផ្ត�យុ�ញ្ចូូើ�ងំបោះនាះដ្ឋលម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(c) �ម្បឃាត្តិ�ុ់�គលណាមួ្បយុដែដ្ឋលបោះ�សាគ លថ់ាអាចច�លបោះម្រា�ើ
ព�ត្តិម៌ានភាន លស់មាៃ ត្តិ ់ ដែដ្ឋលម្ប�នដែម្បនសាធារណៈៈ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
កាំនក់ាំ� ់ បោះ�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញពើកាំរភាន ល់
ជាមួ្បយុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករបោះនាះ។
(d) (1) រក�សុវត្តិថ�ភាពទ�ននន�យុកាំរភាន ល ់ ទ�ននន�យុអ្នត្តិ�ថ្មី�ើន ន�ង
ព�ត្តិម៌ានសមាៃ ត្តិប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិពើកាំរច�លបោះម្រា�ើ ន�ងកាំរផ្តសព័ផ្ត�យុបោះ�យុ
គាះ នកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ។
(2) បោះ�ះ�ើជា (1) គាះ នកថាខណៈឌ បោះ�កនុងើពំ�កបោះនះកប៏ោះ�យុ កម៏្រាតូ្តិវ
រារាងំកាំរបោះម្រា�ើម្រា�សអុ់្នើនបោះធិើណៈ� ត្តិ ឬកាំរ�បោះងី្គាះទ�ននន�យុ ន�ងព�ត្តិម៌ាន
តាម្បបោះខាែ ដ្ឋ ឬកាំរ�ងី្គាញទ�ននន�យុ ឬព�ត្តិម៌ានដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុច�� ់
ឬដ្ឋើកាំតុ្តិលាកាំរ។
(e) បោះធ័ិើកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយម្រា�វត្តិិ�រ ��បោះ�បោះលើន�បោះយ៉ាើ�ត្តិ ដែដ្ឋលម្ប�ន�ន
�ែងកាំត្តិក់ាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយម្រា�វត្តិិ�រ ��ជាមុ្បន កនុងក�ុំងបោះពលព្រៃនកាំរង្គារ
រ�ស់ពួកបោះ�ជាមួ្បយុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។ 
កាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយម្រា�វត្តិិ�រ ��ម្រាតូ្តិវដែសង័រកម្រា�វត្តិិ��ទឧម្រាក�ដ្ឋឋ រមួ្ប�ងំ
កាំរបោះចាំទម្រា�កាំន ់ ឬកាំរផ្តនិាា បោះ�សណាមួ្បយុដែដ្ឋល�កព់�នធនងឹ
អ្នបំោះពើពុករលួយុ ឬកាំរបោះរៀ�ចឧំ�យុកលម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា ន�ង
សមា�ម្បជាមួ្បយុនងឹឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះដែដ្ឋល�នបោះរៀ�ចទុំក។
19759. កាំរភាន លខុ់សធិម្បះតា ន�ងសកម្បះភាព�ួរឱ្យយសងស �យុ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ
(a) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវទទួលខុសម្រាតូ្តិវជាចម្បបងចបំោះ�ះកាំរដ្ឋកឹនា ំឬកាំរ
ើួយុដែផ្តនកកនុងកាំរអ្ននុវត្តិ ិកាំរបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិសកម្បះភាពភាន លខុ់សធិម្បះតា 
កាំរបោះ�ះម្រាសាយុកាំរម្រា�កួត្តិ ន�ងសកម្បះភាពបោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយខ�ច
លទធផ្តលព្រៃនកាំរភាន លព់្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈសម្រាមា�់
បោះគាល�ណំៈងចបំោះណៈញហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ។
(b) ដែផ្តនក ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើក�ចខុ�ត្តិខំ
ម្រា�ងឹដែម្រា�ងសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលខាង�ណៈ� ើូកម្បះបោះដ្ឋើម្បប ើសហ្វ័កាំរជាមួ្បយុ
កាំរបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�យុសាថ ��នម្រា��ម់្រា�ងកើឡា ឬ
ទើភាន កង់្គារអ្ននុវត្តិចិ��។់ ក�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង�ងំបោះនះម្រាតូ្តិវរមួ្បមាន
ដ្ឋ� ចជាចបំោះ�ះកាំរខ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ងសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលខាង�ណៈ� ើូកម្បះ
បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិ ់ឬបោះរៀ�ចកំាំរផ្តលិព់�ត្តិម៌ានអ្នពំើកាំរភាន ល។់
(c) (1) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លក់ើឡាតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈឱ្យយ�ន
��ត់ាម្ប ដែដ្ឋលអាចបោះធ័ិើ�នបោះ�ដែផ្តនកន�វព�ត្តិម៌ានណាមួ្បយុ�កទ់ងនងឹ៖
(A) នើត្តិ�វធិិើព្រៃនកាំរ�កព់�ន�យុ�ទឧម្រាក�ដ្ឋឋ ឬសមាភ រៈម្រាតូ្តិវ�នចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
ម្រា��ងំនងឹម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�យុរដ្ឋឋបោះនះ ឬ
ដែដ្ឋនដ្ឋើមួ្បយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ឬសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ
�កទ់ងនងឹម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំររ�សខ់ែួ ន។
(B) សកម្បះភាពភាន លខុ់សធិម្បះតា ឬលនំាដំែដ្ឋលអាច�ងី្គាញពើកាំរ
ម្រាពួយុ�រម្បភចបំោះ�ះភាពសុចរតិ្តិព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ
បោះផ្តសងៗ។
(C) កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិបិោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយខ�ចលទធផ្តលភាន លព់្រៃនម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈកើឡា ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងចបំោះណៈញហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ
រមួ្ប�ងំកាំរបោះ�ះម្រាសាយុកាំរម្រា�កួត្តិ។
(D) សកម្បះភាពភាន ល�ួ់រឱ្យយសងស �យុ ឬខុសច�� ់ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រាតូ្តិវ�ន
សាគ លដ់្ឋលម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ រមួ្បមានដ្ឋ�ចជាកាំរបោះម្រា�ើម្រា�សក់ាំរ�កម់្រា�ក ់
ដែដ្ឋលទទួល�នពើសកម្បះភាពខុសច�� ់ បោះម្រា�ើភាន លប់ោះដ្ឋើម្បប ើ�កម់្រា�ក់
លាក ់ឬលុយុបោះ�ះ ដែដ្ឋល�នម្បកពើសកម្បះភាពខុសច�� ់បោះ�យុបោះម្រា�ើ
ភាន កង់្គារបោះដ្ឋើម្បប ើ�កក់ាំរភាន ល ់ឬបោះម្រា�ើម្រា�សអ់្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈដែកែងកាំែ យុ។ 
ម្ប�នមានបោះ�ទើបោះនះម្រាតូ្តិវត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានកាំរ�ងី្គាញរ�យុកាំរណ៍ៈ
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(3) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញអាច�កស់បំោះណៈើ ជា
លាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរបោះ�នាយុក�ឋ ន ដែដ្ឋលដែសង័រកម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ
ដែលបង សម្ប័�នធដែលបង ឬម្រា�បោះ�ទភាន លដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ដែនថម្បបោះ�កនុង�ញ្ចូូើ 
ដែដ្ឋល�នរក�ទុកអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះ។   

(b) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវព�ចាំរណាបោះលើកតិាដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្បបោះ�បោះពលបោះធ័ិើកាំរ
កណំៈត្តិប់ោះលើសបំោះណៈើ  ដែដ្ឋល�ន�កើ់�ន�កទ់ងបោះ�នងឹកថាខណៈឌ  (3) 
ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (a)៖
(1) ថាបោះត្តិើលទធផ្តលព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង ឬម្រា�បោះ�ទភាន លអ់ាចម្រាតូ្តិវ
�នបោះផ្តាៀងផ្ទាា ត្តិប់ោះទ។
(2) ថាបោះត្តិើលទធផ្តលព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងអាចរងផ្តល�ាះ�លប់ោះ�យុ
ម្រា�បោះ�ទភាន លណ់ាមួ្បយុដែដ្ឋល�ន�កប់ោះទ។
(3) ថាបោះត្តិើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើងម្រាស�តាម្បច�� ់ដែដ្ឋល
អាចអ្ននុវត្តិ�ិន�ងំអ្នសប់ោះទ។
(c) គាះ នកាំរភាន លណ់ាមួ្បយុម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ ឬអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះលើម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈណាមួ្បយុដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្បបោះ�យុបោះគារពតាម្បម្រាពតឹ្តិិ �កាំរណ៍ៈដែលបង៖
(1) កាំរបោះកើត្តិបោះ�ើងព្រៃនកាំររងរ�ួស ឬកាំរព�ន�យុ។
(2) លទធផ្តលព្រៃនកាំរសបោះម្រាម្បចវនិ�យុរ�សអ់្ននកបោះលង។
(3) លទធផ្តលព្រៃនកាំរព�ន�ត្តិយកាំរបោះលងសារបោះ�ើងវញិ។
(d) (1) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវយុលម់្រាពម្ប ឬ�ដ្ឋ�បោះសធិសបំោះណៈើ ដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើ
�កទ់ងបោះ�នងឹកថាខណៈឌ  (3) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (a) កនុងរយុៈបោះពលម្រា�ពំ្រៃថ្មីៃ
ព្រៃនព្រៃថ្មីៃបោះធ័ិើកាំរ�នាា �ព់ើទទួល�នកាំរបោះសនើសុ។ំ
(2) នាយុក�ឋ ននងឹបោះធ័ិើកាំរខ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ងបោះ�យុបោះសាះ ះម្រាត្តិង់បោះដ្ឋើម្បប ើ
បោះចញកាំរកណំៈត្តិជ់ាមុ្បនព្រៃនឱ្យកាំស�នាា �ស់ម្រាមា�ក់ាំរភាន ល ់ ដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិើ់�ន ឬទទួលយុកបោះ�បោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង   សម្ប័�នធ
ដែលបង ឬម្រា�បោះ�ទភាន លត់ាម្បសបំោះណៈើ ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញបោះធ័ិើកាំរបោះសនើសុយំ៉ាា ងបោះ�ចណាស�់ើព្រៃថ្មីៃបោះធ័ិើកាំរជាមុ្បន។ 
ម្រា�ស�នបោះ�ើកាំរបោះសនើសុមំ្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង សម្ប័�នធដែលបង 
ឬម្រា�បោះ�ទភាន លន់ងឹម្រាតូ្តិវ�ដែនថម្បបោះ�យុគាះ នកាំរពន�បោះពលបោះ�កនុង�ញ្ចូូើ 
ដែដ្ឋល�នរក�ទុកអ្ននុបោះលាម្បតាម្បកថាខណៈឌ  (1) ព្រៃន អ្ននុដែផ្តនក (a)។
(3) ម្រា�ស�នបោះ�ើនាយុក�ឋ នម្ប�ន�កទ់ងកាំរកណំៈត្តិរ់�សខ់ែួ ន ចបំោះ�ះ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញកនុ ងរយុៈបោះពលម្រា�ពំ្រៃថ្មីៃព្រៃន
ព្រៃថ្មីៃបោះធ័ិើកាំរ�នាា �ព់ើទទួល�នកាំរបោះសនើសុ ំ បោះនាះ�ងំពើរខាងបោះម្រាកាំម្ប
បោះនះម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិ៖ិ 

(A) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយផ្តលិ់
កាំរភាន លប់ោះលើកាំរបោះកើត្តិបោះ�ើង �នាា �ព់្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង សម្ប័�នធដែលបង 
ឬម្រា�បោះ�ទភាន ល�់នាា �ព់ើផុ្តត្តិកណំៈ ត្តិរ់យុៈបោះពល 5 ព្រៃថ្មីៃព្រៃនព្រៃថ្មីៃបោះធ័ិើកាំរ។
(B) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវ�ដែនថម្បម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង សម្ប័�នធដែលបងឬម្រា�បោះ�ទ
ភាន លប់ោះ�យុម្ប�ន�ងអង់យុ�របោះ�កនុង�ញ្ចូូើ ដែដ្ឋល�នរក�ទុកអ្ននុបោះលាម្ប
តាម្បកថាខណៈឌ  (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (a) ។
(e) ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រាពឹត្តិិ �កាំរណ៍ៈដែលបង ឬសម្ប័�នធដែលបងជាទ� បោះ�ម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុនាយុក�ឋ នអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញអាចទទួលយុកកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង
�ងំអ្នសព់្រៃនម្រា�បោះ�ទ ដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើបោះ�ើងជាទ� បោះ�បោះ�យុសម្ប័�នធដែលបង
បោះនាះ។

មាម្រាតាទើ 4. ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
19762. កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ។
(a) កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិឱ្យយផ្តលិើ់�ន បោះធ័ិើ ឬ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះម្រាស�តាម្បើពំ�កបោះនះ ន�ងើពំ�កទើ 19.5 ព្រៃន
មាម្រាតា IV ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។

អ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈផ្ទាា លខ់ែួនរ�សអ់្ននកភាន ល ់ចនួំនទកឹម្រា�ក ់ន�ងម្រា�បោះ�ទព្រៃន
កាំរភាន ល ់បោះពលបោះវលាកាំរភាន លម់្រាតូ្តិវ�ន�ក ់ទើតាងំព្រៃនកាំរភាន ល ់រមួ្ប
�ងំអាសយុ�ឋ នព�ធិើកាំរអុ្ន�នធិណឺៈ� ត្តិ (IP) ម្រា�ស�នបោះ�ើអាចអ្ននុវត្តិ�ិន 
លទធផ្តលព្រៃនកាំរភាន ល ់ន�ងកណំៈត្តិម់្រាតាព្រៃនសកម្បះភាពភាន លម់្ប�នធិម្បះតា
កនុងរយុៈបោះពល�ើ�ន �ំនាា �ព់ើម្រាពឹត្តិិ �កាំរណ៍ៈដែលបងបោះកើត្តិបោះ�ើង។ ម្រា�ស�នបោះ�ើ
កាំរថ្មីត្តិវ ើបោះដ្ឋអ្ន� ព្រៃនម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងវានងឹម្រាតូ្តិវ�នរក�ទុក
យ៉ាា ងបោះ�ចណាសមួ់្បយុ�ន �ំ�ត្តិចាំ�ព់ើព្រៃថ្មីៃ ដែដ្ឋលម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង�ន
បោះកើត្តិបោះ�ើង។ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើឱ្យយទ�ននន�យុ
បោះនាះអាចរក�នសម្រាមា�ក់ាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយតាម្បកាំរបោះសនើសុពំើនាយុក�ឋ ន
ឬតាម្បដ្ឋើកាំរ�សតុ់្តិលាកាំរដែដ្ឋល�នត្តិម្រាមូ្បវ។
(b) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើក�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង
សម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលខាង�ណៈ� ើកូម្បះបោះដ្ឋើម្បប ើរក�ន� វបោះពលបោះវលា ន�ងបោះ�
កម្រាម្ប�ត្តិ�ណៈនើ ព�ត្តិម៌ានដែដ្ឋលម្ប�ន�បោះញ្ចូញុបោះ�ះ ះ�កទ់ងនងឹអ្ននក
ភាន ល ់ចនួំនទកឹម្រា�ក ់ន�ងម្រា�បោះ�ទព្រៃនកាំរភាន ល ់បោះពលបោះវលាកាំរភាន ល់
ម្រាតូ្តិវ�ន�ក ់ទើតាងំព្រៃនកាំរភាន ល ់រមួ្ប�ងំអាសយុ�ឋ ន IP ម្រា�ស�នបោះ�ើ
អាចអ្ននុវត្តិ�ិន លទធផ្តលព្រៃនកាំរភាន ល ់ន�ងកណំៈត្តិម់្រាតាព្រៃនសកម្បះភាព
ភាន លម់្ប�នធិម្បះតា។ នាយុក�ឋ នអាចបោះសនើសុពំ�ត្តិម៌ានបោះនាះតាម្បទម្រាម្បង់ 
ន�ងលកខណៈៈដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុវធិានព្រៃននាយុក�ឋ ន។ ម្ប�នមានអ័្នើ
បោះ�កនុងដែផ្តនករងបោះនះម្រាតូ្តិវត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ផ្តលិព់�ត្តិម៌ានដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ម្បឃាត្តិប់ោះ�យុច�� ់ឬ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�រ�ស់
សហ្វ័ព�នធ រដ្ឋឋ ឬម្ប�ល�ឋ នរមួ្ប�ងំបោះ�យុគាះ នដែដ្ឋនកណំៈត្តិ ់ច�� ់ន�ង
�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��កទ់ងនងឹភាពឯកើន ន�ងព�ត្តិម៌ានដែដ្ឋលអាចកណំៈត្តិ់
អ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈ�នបោះទ។
(c) ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងដែលបង�នើ�នដ្ឋណឹំៈងបោះ�នាយុក�ឋ ន
ថាកាំរទទួល�នព�ត្តិម៌ាន ដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងដែផ្តនករង (a) 
សម្រាមា�ក់ាំរភាន លដ់ែដ្ឋល�ន�កប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងព្រៃនអ្នងគភាព
ម្រា��ម់្រា�ងដែលបង�ចឺាំ�ំច ់ បោះដ្ឋើម្បប ើតាម្ប�នភាពម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវព្រៃនអ្នងគម្រាពឹត្តិិ �
កាំរណ៍ៈដែលបងបោះនាះ បោះហ្វ័ើយុត្តិណំាងឱ្យយនាយុក�ឋ ន ដែដ្ឋលវាបោះម្រា�ើទ�ននន�យុ
ដែ��បោះនះជាព�បោះសសសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងតាម្ប�នភាពសុចរតិ្តិព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈដែលបងព្រៃនអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងដែលបងបោះនាះ�នាា �ម់្បកម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ
ភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវដែចករដំែលកជាញកឹញ៉ាា �ស់ម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តល
ខាង�ណៈ� ើកូម្បះ ទម្រាម្បង់ បោះហ្វ័ើយុលកខណៈៈជាមួ្បយុនងឹអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ង
ដែលបង ឬអ្ននកដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិព់�ត្តិម៌ានដ្ឋ�ចគាន ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវរក�បោះ�បោះម្រាកាំម្បដែផ្តនករង (b) �កទ់ងនងឹកាំរភាន ល់
បោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងព្រៃនអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងដែលបងបោះនាះ។ អ្នងគភាព
ម្រា��ម់្រា�ងដែលបង ន�ងអ្ននករចនាម្បា�ដ្ឋអាចបោះម្រា�ើព�ត្តិម៌ាន ដែដ្ឋលទទួល�ន
បោះ�កនុ ងើពំ� កបោះនះសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយភាពបោះសាះ ះម្រាត្តិង់
បោះហ្វ័ើយុម្ប�នអាចបោះម្រា�ើព�ត្តិម៌ាន ដែដ្ឋលទទួល�នបោះ�កនុងើពំ�កបោះនះសម្រាមា�់
បោះគាល�ណំៈង�ណៈ� ើកូម្បះ ឬបោះគាល�ណំៈងបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះទ។ ម្ប�នមាន
អ័្នើបោះ�កនុងើពំ�កបោះនះម្រាតូ្តិវត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ផ្តលិព់�ត្តិម៌ាន ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ម្បឃាត្តិប់ោះ�យុច�� ់ឬ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�រ�ស់
សហ្វ័ព�នធ រដ្ឋឋ ឬម្ប�ល�ឋ នរមួ្ប�ងំបោះ�យុគាះ នដែដ្ឋនកណំៈត្តិ ់ច�� ់ន�ង
�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��កទ់ងនងឹភាពឯកើន ន�ងព�ត្តិម៌ានដែដ្ឋលអាចកណំៈត្តិ់
អ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈផ្ទាា លខ់ែួន�ន។
19761. ម្រា�បោះ�ទ ន�ងម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញដែដ្ឋល
អាចអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ�ន។
(a) (1) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវរក��ញ្ចូូើម្រាពឹត្តិិ �កាំរណ៍ៈដែលបង សម្ប័�នធដែលបង 
ន�ងម្រា�បោះ�ទភាន លដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិសម្រាមា�ក់ាំរភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះបោះ�យុអាចច�លបោះម្រា�ើ�នជាកដ់ែសដង
ជាសាធារណៈៈ។
(2) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញអាចទទួលយុកកាំរភាន ល់
បោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងសម្ប័�នធដែលបង ន�ងម្រា�បោះ�ទភាន លដ់ែដ្ឋលមានកនុង
�ញ្ចូូើ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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(2) (A) ព្រៃថ្មីែ�កយសុបំោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (1) ម្រាតូ្តិវម្រា��ដ្ឋណិៈ�រ់ហ្វ័�ត្តិដ្ឋល ់
2,000 បោះមាា ងព្រៃនបោះពលបោះវលា�ុ�គល�កើនំាញរ�សន់ាយុក�ឋ ន ដែដ្ឋល
�នចណំាយុបោះលើ�ញី្ញា ដែដ្ឋល�កទ់ងនងឹ�កយសុ។ំ
(B) អ្ននកបោះសនើសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករម្រាតូ្តិវសងសណំៈងដែផ្តនកសម្រាមា�ប់ោះមាា ង
�ដែនថម្ប ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរបោះដ្ឋើម្បប ើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�កយសុតំាម្បអ្នម្រាតាបោះមាា ង
សម្រាមា�ប់ោះសវាកម្បះធិនធានម្បនុសស ដែដ្ឋល�នបោះម្រា�ើបោះ�យុអ្នងគភាព
ធិនធានម្បនុសស ដែដ្ឋល�នជា�ក់�ចសុន�ព្រៃនកាំរយិ៉ាល�យុ
ធិនធានម្បនុសសបោះ�កនុងនាយុក�ឋ នបោះសវាកម្បះទ� បោះ� ដ្ឋ�ច�នដែចង
បោះ�កនុងបោះសៀវបោះ�ត្តិព្រៃម្បែរ�សន់ាយុក�ឋ នបោះនាះ។
(3) កនុងករណៈើ ណាមួ្បយុទកឹម្រា�កស់រ�ុ ដែដ្ឋល�ន�ង់បោះ�យុ
អ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករងបោះនះបោះលើស
ពើពើររយុ�ស���នដុ់្ឋលាែ រ ($250,000) ។
(d) កនុងកាំរកណំៈត្តិថ់ា បោះត្តិើម្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិបោះលើ�កយសុរំ�សអ់្ននក�ក�់កយ
សុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករបោះដ្ឋើម្បប ើកាំែ យុជាម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ 
នាយុក�ឋ នអាចបោះសនើសុពំើអ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ បោះហ្វ័ើយុ
ព�ចាំរណាព�ត្តិម៌ានបោះផ្តសងៗ ឬ�ងំអ្នសដ់្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) ថាបោះត្តិើអ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករមានម្ប�លធិនកម្បះម្រា��ម់្រាគាន ់ន�ង
មានសម្បត្តិថភាពហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុកនុងកាំរទ��ត្តិ�់ណុំៈលដែដ្ឋលមានសុវត្តិថ�ភាព 
ន�ងគាះ នកាំរធានាម្រាស�តាម្បក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងហ្វ័�រញ្ចូញ�ប�ន ន�ង
កាំត្តិព័ក�ចកុ�ចសុន�បោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះទ។
(2) ថាបោះត្តិើអ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករមានម្រា�វត្តិិ�ព្រៃនកាំរម្ប�នអ្ននុបោះលាម្ប
តាម្បសមាភ រៈភាន លដ់ែលបងត្តិម្រាមូ្បវកាំរអាជាា ��ណៈណរ�សរ់ដ្ឋឋបោះនះបោះទ រដ្ឋឋ ឬ
ទកឹដ្ឋើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិព្រៃនសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ឬសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិដែដ្ឋលជា
កដែនែងម្ប�នអ្ននុបោះលាម្បតាម្បច��់�ន�ណិាលឱ្យយមានសកម្បះភាព
អ្ននុវត្តិសិមាភ រៈបោះ�យុទើភាន កង់្គាររ�ឋ ���ល ដែដ្ឋលមានស�ទធ �អ្នណំាច
បោះលើអ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករដែដ្ឋរឬបោះទ។
(3) ថាបោះត្តិើអ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ឬម្បនុសសសខំានណ់ាមួ្បយុព្រៃន
អ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករម្រាតូ្តិវ�នបោះចាំទម្រា�កាំនព់ើ�ទ បោះចាំទម្រា�កាំន ់
ចាំ�ខ់ែួ ន កាំត្តិប់ោះ�ស សារភាពបោះ�សកហុំ្វ័ស ឬ ណៈ� ��  ើ�ំស ់ឬ
ដ្ឋកហ្វ័� ត្តិកាំរធានាបោះ�បោះម្រា��ុំ�ក់ទងនឹង�ទបោះលះើសម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ
�ទម្បើឈ �ម្ប ឬ �ទបោះលះើសម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ ណាមួ្បយុបោះ�បោះម្រាកាំម្បច��រ់�ស់
រដ្ឋឋបោះនះ រដ្ឋឋ ឬ ដែដ្ឋនដ្ឋើណាមួ្បយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ឬ 
សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ បោះលើកដែលងដែត្តិករណៈើ របំោះលា�ចរាចរណ៍ៈ។
(4) ថាបោះត្តិើអ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ�ន�ក�់កយ ឬ�ន�ក�់កយ
�ណឹិៈងម្រា��ងំនងឹវានើត្តិ�វធិិើព្រៃនកាំរកស �យុធិន ឬធាែ ��់នច�លរមួ្បកនុង
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរផ្តែ� វកាំរណាមួ្បយុបោះដ្ឋើម្បប ើដែកសម្រាមួ្បល ពន�បោះពល ផ្ទាអ ក ឬបោះ�ើ
ម្ប�នដ្ឋ� បោះចនះបោះទអាចទ��ត្តិ�់ណុំៈលណាមួ្បយុ។
(5) ថាបោះត្តិើអ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករមានម្រា�វត្តិិ�ម្ប�នអ្ននុបោះលាម្បតាម្ប
សមាភ រៈព្រៃនត្តិម្រាមូ្បវកាំរ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ណាមួ្បយុរ�សរ់ដ្ឋឋបោះនះ រដ្ឋឋឬទកឹដ្ឋើ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ឬសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិដែដ្ឋលកាំរម្ប�ន
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បច���់ណិាលឱ្យយមានសកម្បះភាពអ្ននុវត្តិសិមាភ រៈបោះ�យុ
ទើភាន កង់្គាររ�ឋ ���ល ដែដ្ឋលមានស�ទធ �អ្នណំាចបោះលើអ្ននក�ក�់កយសុំ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ។
(e) បោះ�បោះពលមានកាំរយុលម់្រាពម្បពើនាយុក�ឋ ន ន�ងកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ
អាជាា ��ណៈណដ្ឋ�ំ�ងដ្ឋ�ចមានដែចងកនុងដែផ្តនករង (f) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះចញ
អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញដែដ្ឋលនងឹផុ្តត្តិកណំៈត្តិ ់
ម្រា� ំ�ន �ំ�ត្តិចាំ�ព់ើព្រៃថ្មីៃបោះចញ។
(f) បោះ�បោះពលមានកាំរើ�នដ្ឋណឹំៈងពើដែផ្តនក ដែដ្ឋលខែួន�នយុលម់្រាពម្បបោះលើ
�កយសុអំាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ បោះហ្វ័ើយុមុ្បន
បោះពលបោះចញអាជាា ��ណៈណ អ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ�ង់ព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណ
ដ្ឋ�ំ�ងដ្ឋលដ់ែផ្តនកដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖

(b) កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញនងឹម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិើ់�ន បោះធ័ិើ ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះបោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋលបោះចញបោះ�យុនាយុក�ឋ នបោះ�កុលសម្ប័�នធ
បោះហ្វ័គម្ប អ្ននកផ្តលិក់ម្បះវធិិើកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋលមានក�ចុ
ម្រាពម្បបោះម្រាពៀងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប ឬអ្នងគភាពដែលបង 
ដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាពបោះ�យុមានក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងច�លទើផ្ត�រជាមួ្បយុ
កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប។
(c) គាះ ននរណាមាន កច់�លរមួ្បកនុងសកម្បះភាពណាមួ្បយុ�កទ់ងនងឹ
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះបោះទ បោះលើកដែលងដែត្តិ
អាជាា ��ណៈណចាំ�ំច ់ ឬអាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសនន�ងំអ្នសម់្រាតូ្តិវ
�នទទួលបោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះ ន�ងវធិាន ន�ង�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�
ព្រៃននាយុក�ឋ នបោះនះ។
(d) អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល�ន
បោះចញអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះម្ប�នមានស�ទធ �ផ្តលិឱ់្យយអ្ននកកាំនអ់ាជាា ��ណៈណ
ទទួលយុកកាំរភាន លណ់ាមួ្បយុពើម្បនុសស ដែដ្ឋលមានវត្តិមិានបោះ�បោះលើទកឹ
ដ្ឋើឥណាឌ បោះ�បោះពល ដែដ្ឋលកាំរភាន លម់្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង ឬចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប។
19763. អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(a) អាជាា ��ណៈណម្រាតូ្តិវទទួល�នបោះ�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញនើមួ្បយុៗ ដ្ឋ�ចមានដែចងកនុងើពំ�កបោះនះ។
(b) (1) អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ អាចម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុវត្តិតិាម្បវធិិើដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្បៈ
(A) បោះ�យុកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប (“�កយសុរំ�សកុ់លសម្ប័�នធ”)។ 
បោះ�បោះម្រាកាំម្ប�កយសុរំ�សកុ់លសម្ប័�នធ បោះនាះកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប�ជឺា
អ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើ�កយសុមំ្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ 
បោះនាះអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញនងឹម្រាតូ្តិវបោះចញ
ឱ្យយកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប (“អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកុលសម្ប័�នធ”) ។
(B) បោះ�យុអ្នងគភាពដែលបងដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាពមួ្បយុ (“�កយសុំ
អ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន”់) ។ បោះ�
បោះម្រាកាំម្ប�កយសុអំ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាព បោះនាះអ្នងគភាព
បោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាពនងឹកាំែ យុជាអ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ករ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើ�កយសុមំ្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ
ភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញនងឹម្រាតូ្តិវ�នបោះចញបោះ�ឱ្យយអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប
ដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាព (“អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋល
មានសម្បត្តិថភាព”) ។
(C) បោះ�យុអ្ននកផ្តលិក់ម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ (“�កយសុកំម្បះវធិិើ
ផ្តលិភ់ាន លក់ើឡាអ្ននឡាញ”)។ បោះម្រាកាំម្ប�កយសុអំ្ននកផ្តលិក់ម្បះវធិិើភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ បោះនាះអ្ននកផ្តលិប់ោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
�ជឺាអ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើ�កយសុមំ្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ 
បោះនាះអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ នងឹម្រាតូ្តិវបោះចញ
ឱ្យយអ្ននកផ្តលិក់ម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ (“អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ករអ្ននកផ្តលិក់ម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ”) ។
(2) គាះ ននរណាមាន កអ់ាចទទួល�នអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះបោះទ បោះលើកដែលងដែត្តិ
កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប អ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាព ឬអ្ននកផ្តលិ់
កម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(3) បោះលើសពើត្តិម្រាមូ្បវកាំរច�សល់ាសព់្រៃនើពំ�កបោះនះ នាយុក�ឋ នអាច
�ញូ្ញាកព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរបោះដ្ឋើម្បប ើ�កើ់�នជាដែផ្តនកមួ្បយុព្រៃន
�កយសុរំ�សកុ់លសម្ប័�នធ �កយសុអំ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាព 
ឬ�កយសុកំម្បះវធិិើផ្តលិប់ោះសវាកម្បះភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(c) (1) អ្ននកបោះសនើសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករម្រាតូ្តិវ�ក�់កយសុបំោះ�នាយុក�ឋ នតាម្ប
លកខណៈៈ ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនករមួ្បជាមួ្បយុព្រៃថ្មីែ�កយសុមួំ្បយុរយុ
�ស���នដុ់្ឋលាែ រ ($150,000) ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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(D) ម្រា�ស�នបោះ�ើកុលសម្ប័�នធជាអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាពមាន
ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងច�លដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរទើផ្ត�រ�នកាំែ យុជាកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប
បោះ� ឬមុ្បនព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក� �ន  ំ 2021 ដែដ្ឋលជា�ណៈ� ើសូញ្ញាញ
រ�សកុ់លសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប��ត្តិម្រាត្តិមឹ្បព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក� �ន  ំ2021 ។
(E) កាំររមួ្ប�ញ្ចូុ�លគាន ព្រៃនបោះ�ះ ះដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ
ទើ (A) បោះ� (D) ដែដ្ឋលរា��់ញ្ចូុ�ល។
(3) បោះ�បោះពលដែដ្ឋលអ្ននកផ្តលិប់ោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ
�នបោះចញអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ អ្ននកផ្តលិប់ោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញម្រាតូ្តិវដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ ឬើួយុសម្រាមួ្បល ឬគាមំ្រាទម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរព្រៃនបោះវទ�កាំ
ភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញដែត្តិបោះម្រាកាំម្បបោះ�ះ ះ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
បោះ�បោះម្រាកាំម្បដែផ្តនករង (A) ឬ (B) ព្រៃនកថាខណៈឌ  (1) ព្រៃននាយុក�ឋ នបោះនះ
សម្រាមា�ប់ោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះ�យុកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលអ្ននកផ្តលិប់ោះវទ�កាំភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញកពុំងផ្តលិ ់បោះសវាកម្បះម្រាស�តាម្បក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀង
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ។
19764. អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�
បោះណិាះអាសនន។
(a) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះចញអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបង តាម្ប
អ្ននឡាញ�បោះណិាះអាសននដ្ឋលអ់្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករម្រា�ស�នបោះ�ើ
លកខខណៈឌ �ងំអ្នសដ់្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) អ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ�ន�ក�់កយសុបំោះ�យុអ្ននុបោះលាម្ប
តាម្បដែផ្តនកទើ 19763 ។
(2) អ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ�បំោះពញលកខខណៈឌ ព្រៃនកថាខណៈឌ  (1) 
ឬ (2) ព្រៃនដែផ្តនករង (ag) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19794 ។
(3) អ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ�ង់ព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណដ្ឋ�ំ�ង ដ្ឋ�ចមាន
ដែចងកនុងដែផ្តនករង (f) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19763 ។
(b) (1) កនុងរយុៈបោះពល 30 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើទទួល�នកាំរបោះសនើសុំ
អាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសនន នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះចញអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�បោះណិាះអាសននដ្ឋលអ់្ននក�ក�់កយសុំ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ដែដ្ឋល�បំោះពញតាម្បលកខខណៈឌ ត្តិម្រាមូ្បវព្រៃនដែផ្តនករង (a) ។ 
អាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសនននឹងផុ្តត្តិកំណៈត្តិ់រយុៈពើរ�ន �ំ�ត្តិចាំ�់ពើ
ព្រៃថ្មីៃ ដែដ្ឋលអាជាា ��ណៈណម្រាតូ្តិវ�នបោះចញ ឬបោះ�បោះលើកាំល�របិោះចេទ ដែដ្ឋល
នាយុក�ឋ នបោះចញអាជាា ��ណៈណដ្ឋល់អ្ននក�ក់�កយសុំម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 19763 បោះ�បោះពលផុ្តត្តិកណំៈត្តិភ់ាែ ម្បៗ។
(2) អាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសនន ដែដ្ឋល�នបោះចញម្រាស�តាម្បដែផ្តនកបោះនះ
ផ្តលិស់�ទធ �ឱ្យយម្បនុសសមាន កច់�លរមួ្បភាែ ម្បៗន� វរាលស់កម្បះភាព�ងំអ្នស ់
ដែដ្ឋលអាចម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិបិោះ�យុ�ុ�គល ដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណដែដ្ឋល
បោះចញអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 19763 ។
(c) ម្រា�ស�នបោះ�ើនាយុក�ឋ នខកខានម្ប�ន�នបោះធ័ិើកាំរកណំៈត្តិចុ់ងបោះម្រាកាំយុ
បោះលើ�កយសុ ំ ដែដ្ឋល�ន�កើ់�នអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 19763 
កនុងរយុៈបោះពលពើរ�ន ដំ្ឋ�ំ�ងព្រៃនអាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសននបោះទ បោះនាះ
អាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសននម្រាតូ្តិវ�និកនុងរយុៈបោះពលពើរ�ន �ំដែនថម្បបោះទៀត្តិ 
ឬរហ្វ័� ត្តិដ្ឋលក់ាំរកណំៈត្តិចុ់ងបោះម្រាកាំយុម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង មួ្បយុណាដែដ្ឋល
បោះកើត្តិបោះ�ើងមុ្បន។
19765. កាំរបោះធ័ិើបោះត្តិសកិម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ 

(a) ម្រា�ស�នបោះ�ើនាយុក�ឋ នបោះនះ�កល់កខខណៈឌ ត្តិម្រាមូ្បវសាកលបងសម្រាមា�់
ននាយុក�ឋ នភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ វានងឹទទួលយុកលទធផ្តល
បោះត្តិសដិ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្បសម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញើនួំស
ឱ្យយកាំរបោះធ័ិើបោះត្តិសថិ្មីះើ ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រាតូ្តិវ�នបោះចញម្ប�នបោះលើសពើ 180 ព្រៃថ្មីៃមុ្បន
កាំល�របិោះចេទបោះទ �កព់�នធនងឹ�កយសុដំែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ក�់ញ្ចូូ�នបោះ�យុ
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បមាម្រាតាបោះនះ ឬមាម្រាតាទើ 6 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនក
ទើ 19771)៖

(1) ព្រៃថ្មីែឈនួលដ្ឋ�ំ�ងសម្រាមា�អ់ាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកុលសម្ប័�នធ ឬ
អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្ននកផ្តដលក់ម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ម្រាតូ្តិវមានដ្ឋ�ល់ានដុ្ឋលាែ រ ($10,000,000) ។
(2) ព្រៃថ្មីែឈនួលដ្ឋ�ំ�ងសម្រាមា�អ់ាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្នងគភាព
បោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាពម្រាតូ្តិវមានចនួំនមួ្បយុរយុលានដុ្ឋលាែ រ 
($100,000,000) ។
(g) ជាដែផ្តនកមួ្បយុព្រៃន�កយសុរំ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករដែផ្តនកបោះនះអាចកណំៈត្តិ់
អ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈ ន�ងត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមាន�កយសុពំើម្បនុសសសខំាន់ៗ  ដែដ្ឋល
�ន�ញូ្ញាកព់្រៃនអ្ននក�ក�់កយសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល�នផ្តលិប់ោះ�កនុង
មាម្រាតា 7 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 19774) ។
(h) (1) អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ
អ្ននកកាំនអ់ាជាា ��ណៈណបោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
មួ្បយុ ដែដ្ឋលសថ�ត្តិបោះ�បោះម្រាកាំម្ប�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�យុើបោះ� ដែដ្ឋលមានដែចងកនុង
កថាខណៈឌ  (2) ព្រៃនដែផ្តនករង (i) ។ 

(2) (A) អ្ននកដែដ្ឋលកាំនអ់ាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញអាចបោះដ្ឋើរតួ្តិជាអ្ននកផ្តិលក់ម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ផ្តលិប់ោះអាយុថា�ុ�គលបោះនាះមាន៖
(i) �ន�កឯ់កសារដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរបោះ�កនុងដែផ្តនកទើ 19767 សម្រាមា�់
អ្ននកផ្តលិប់ោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(ii) �ន�ង់ព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណដ្ឋ�ំ�ងបោះយ៉ាងតាម្បកថាខណៈឌ  (1) ព្រៃនដែផ្តនករង 
(f) សម្រាមា�កុ់លសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បនើមួ្បយុៗ ដែដ្ឋលវាជាអ្ននកផ្តលិប់ោះវទ�កាំភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(B) អ្ននកផ្តលិប់ោះសវាភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្ប�នម្រាតូ្តិវផ្តលិប់ោះសវាកម្បះ
ណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងន�យុម្បន�យុព្រៃន “អ្ននកផ្តលិប់ោះសវា
ភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ” ដ្ឋលកុ់លសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បណាមួ្បយុបោះម្រា�ពើ
មានបោះ�កនុងដែផ្តនករងបោះនះបោះទ។
(i) (1) (A) កដែនែង ដែដ្ឋលកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បម្រាតូ្តិវ�នបោះចញអាជាា ��ណៈណ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកុលសម្ប័�នធ កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បបោះនះនងឹម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�បោះលើ
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញដែត្តិបោះម្រាកាំម្បបោះ�ះ ះផ្ទាា លរ់�សកុ់លសម្ប័�នធ
បោះហ្វ័គម្ប ឬម្រា�ស�នបោះ�ើកុលសម្ប័�នធបោះនះ�នកាំែ យុជាកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បបោះ�
បោះលើ ឬមុ្បនព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក� �ន  ំ2021 មាា កមួ្បយុ ដែដ្ឋលជាកម្បះស�ទធ �
រ�សកុ់លសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បកសំានិបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក� �ន  ំ2021 ។
(B) ម្រា�ស�នបោះ�ើកុលសម្ប័�នធមួ្បយុកាំែ យុជាកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប�នាា �ព់ើ
ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក� �ន  ំ 2021 កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បបោះនះនងឹដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ
បោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញណាមួ្បយុដែត្តិ បោះម្រាកាំម្បបោះ�ះ ះផ្ទាា ល់
រ�សកុ់លសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប។
(2) បោះ�បោះពលដែដ្ឋលអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាពម្រាតូ្តិវ�ន
បោះចញអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាព 
វាអាចដ្ឋំបោះណៈើ រកាំរបោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះម្រាកាំម្បបោះ�ះ ះ
មួ្បយុកនុងចបំោះណាម្បបោះ�ះ ះខាងបោះម្រាកាំម្ប ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រាើើសបោះរ ើស
តាម្បកាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិរិ�សអ់្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�
ម្រា��ម់្រាគាន៖់ 

(A) បោះ�ះ ះ បោះ�ះ ះ�ណៈ� ើកូម្បះ �ណៈ� ើសូញ្ញាញ ដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណ 
ឬសនះត្តិប់ោះ�ះ ះអាើើវកម្បះរ�សអ់្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន។់
(B) បោះ�ះ ះ បោះ�ះ ះ�ណៈ� ើកូម្បះ �ណៈ� ើសូញ្ញាញ ដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណ 
ឬបោះ�ះ ះអាើើវកម្បះ ដែដ្ឋលជាសមាើ�កព្រៃនអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមាន
សម្បត្តិថភាព។
(C) បោះ�ះ ះកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាព
មានក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងច�លទើផ្ត�រ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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(2) អ្ននកកាំនអ់ាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ ម្រាតូ្តិវ�ក�់ញ្ចូូ�នបោះ�កាំនដ់ែផ្តនកក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ 
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ញ្ចូុ�លបោះ�កនុងរវាងអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ ន�ងកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប។ បោះគាល�ណំៈងព្រៃនក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀង
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ�បឺោះដ្ឋើម្បប ើ�ញូ្ញាកព់ើកាំរដែ�ងដែចកស�ទធ �កាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ ន�ង
កាំត្តិព័ក�ចរុវាងអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ន�ង
កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាកម្បះវធិិើកពុំងផ្តលិប់ោះសវាកម្បះ។
(A) ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរម្រាតូ្តិវចងភូា�ន់ងឹភា�ើ។ បោះ�បោះពល
ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុនាយុក�ឋ ន កាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រសមាភ រៈចបំោះ�ះ
ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរនងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង បោះ�យុគាះ ន
កាំរយុល់ម្រាពម្បជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរពើនាយុក�ឋ នបោះ�ើ យុ។ 
នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះចញកាំរបោះ�ែើយុត្តិ�ជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសររ�ស់
ខែួ នចបំោះ�ះសបំោះណៈើ ណាមួ្បយុសម្រាមា�ក់ាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រសមាភ រៈបោះ�នងឹក�ចុ
ម្រាពម្បបោះម្រាពៀងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកនុងរយុៈបោះពល 10 ព្រៃថ្មីៃព្រៃនព្រៃថ្មីៃបោះធ័ិើកាំរ�នាា �ព់ើ
កាំរបោះសនើសុ។ំ
(B) �ញី្ញាដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ញូ្ញាកប់ោះ�កនុងក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំររមួ្បមាន
ដ្ឋ�ចជា៖
(i) បោះ�ះ ះដែដ្ឋលសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញនងឹម្រាតូ្តិវ
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ។
(ii) កាំរដែ�ងដែចកម្រា�កច់បំោះណៈញរមួ្ប ម្រា�ស�នបោះ�ើមាន រវាងកុលសម្ប័�នធ
បោះហ្វ័គម្ប ន�ងអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(iii) រាលព់�ត្តិម៌ានបោះផ្តសងបោះទៀត្តិណាមួ្បយុដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុ
នាយុក�ឋ ន។
(B) នាយុក�ឋ នអាចទទួលយុកក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករសណំាក 
ឬ�រំ�ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើបោះ�យុអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញ។
19768. កាំរដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរកម្បះវធិិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញ
(a) បោះ�ះ�ើមាន �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ច��ផ់្តាុយុណាមួ្បយុកប៏ោះ�យុ ក�៏កយសុំ
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ក�់ញ្ចូូ�នអ្ននុបោះលាម្បតាម្បមាម្រាតាបោះនះ ឬមាម្រាតាទើ 6 
(ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 19771) ន�ងរាលឯ់កសារ រ�យុកាំរណ៍ៈ 
ន�ងទ�ននន�យុ�ងំអ្នសដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ញ្ចូូ�នបោះ�យុមានព�ត្តិម៌ានកម្បះស�ទធ � 
អាថ្មីក៌�ំងំ�ណៈ� ើកូម្បះ ព�ត្តិម៌ានហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  ឬព�ត្តិម៌ានផ្ទាា លខ់ែួ នអ្នពំើ
�ុ�គលណាមួ្បយុម្រាតូ្តិវ�នរចួផុ្តត្តិពើកាំរ�ងី្គាញបោះ�បោះម្រាកាំម្បើពំ�កទើ 3.5 
(ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 6250) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 7 ព្រៃនចណំៈងបោះើើងទើ 1 ព្រៃន
ម្រាកម្បរ�ឋ ���ល ឬច��អ់្ននកសនងត្តិដំែណៈងណាមួ្បយុ
(b) បោះ�បោះពលដែដ្ឋល�កយសុសំថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បមាម្រាតាបោះនះត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានកាំរ
បោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិអ្នពំើម្រា�វត្តិិ��ទឧម្រាក�ដ្ឋឋសម្រាមា��ុ់�គលមាន ក់ៗ  បោះហ្វ័ើយុ�ុ�គល
ដែដ្ឋល�ន�ក�់ញ្ចូូ�នបោះ�ព�ន�ត្តិយអ្នពំើម្រា�វត្តិិ��ទឧម្រាក�ដ្ឋឋបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ ឬ
រដ្ឋឋ ឬដែដ្ឋនដ្ឋើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិណាមួ្បយុរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិកនុងរយុៈបោះពល 
12 ដែខកនែងម្បកបោះនះ �ុ�គលបោះនាះម្ប�នម្រាតូ្តិវត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ញ្ចូូ�នបោះ�ព�ន�ត្តិយ
ម្រា�វត្តិិ��ទឧម្រាក�ដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ឬកាំរ�កស់ាន ម្បម្រាមាម្បព្រៃដ្ឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ
បោះទ ម្រា�ស�នបោះ�ើ�ុ�គលដែដ្ឋល�ក�់ញ្ចូូ�នលទធផ្តលព្រៃនម្រា�វត្តិិ��ទឧម្រាក�ដ្ឋឋ
កនែងម្បក ន�ងកាំរម្រា�កាំសសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បបោះ�ស�ញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនកាំរសបថ្មី បោះ�យុ
�ញូ្ញាកថ់ាម្ប�នមានកាំរផ្ទាែ ស�់ិ� របោះ�កនុងម្រា�វត្តិិ��ទឧម្រាក�ដ្ឋឋរ�ស�ុ់�គលមាន
ក់ៗ កនុងរយុៈបោះពល 12 ដែខកនែងម្បកបោះនះ។
(c) ព្រៃថ្មីែឈនួលដែដ្ឋលមានដែចងកនុងមាម្រាតាបោះនះ, មាម្រាតាទើ 6 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
ជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 19771), ន�ងមាម្រាតាទើ 7 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 
19774) ម្រាតូ្តិវដែកត្តិម្រាមូ្បវរយុៈបោះពលដ្ឋ��់ន មំ្បងិបោះដ្ឋើម្បប ើ�ែុ ះ�ញុ្ញាងំពើកាំរ
បោះកើនបោះ�ើងណាមួ្បយុជាអ្នត្តិ�ផ្តរណាដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល�នវាសស់ាង់បោះ�យុ
សនាសសន៍ព្រៃថ្មីែទំន�ញព្រៃនអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស់សម្រាមា�់អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស់បោះ�

(1) លទធផ្តល�ួរឱ្យយបោះពញច�ត្តិដិែដ្ឋលបោះចញបោះ�យុម្បនាើរព�បោះសាធិនប៍ោះធ័ិើបោះត្តិសិ
ឯករាើយ ម្រា�ស�នបោះ�ើម្បនាើរព�បោះសាធិនម៍្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិឱ្យយបោះធ័ិើបោះត្តិសបិោះនាះ
បោះ�យុនាយុក�ឋ ន ឬរដ្ឋឋ ឬដែដ្ឋនដ្ឋើម្រា�ចាំសំហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។
(2) លទធផ្តល�ួរជាទើគា�ច់�ត្តិដិែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះចញបោះ�យុរដ្ឋឋ ឬ ដែដ្ឋនដ្ឋើ
ម្រា�ចាំសំហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ។
(b) ដែផ្តនកបោះនះម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិចិបំោះ�ះម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ 
រមួ្ប�ងំអ្ននកផ្តលិក់ម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ន�ងអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
19766. កាំរ�និអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់កើឡាអ្ននឡាញ
បោះ�ើងវញិ
(a) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវ�បោះងកើត្តិដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរសម្រាមា�ម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ បោះដ្ឋើម្បប ើ�និអាជាា ��ណៈណរ�សខ់ែួ នម្រាស�តាម្បដែផ្តនកបោះនះ។
(b) បោះ�បោះពលដែសង័រកកាំរ�និអាជាា ��ណៈណ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�ញ្ចូូ�នបោះ�នាយុក�ឋ ន ដែដ្ឋលមានពើរចណុំៈចដ្ឋ�ច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) រាលស់ណំុំៈឯកសារ ឬព�ត្តិម៌ាន�ងំអ្នស ់ ដែដ្ឋលនាយុក�ឋ ន
អាចត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ងី្គាញថាម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�
ដែត្តិ�និ�បំោះពញតាម្បលកខខណៈឌ ត្តិម្រាមូ្បវកាំរព្រៃនើពំ�កបោះនះ ន�ង�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�
ព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ។
(2) ព្រៃថ្មីែ�កយសុ�ំនិ �ស���នដុ់្ឋលាែ រ ($50,000 ) ។
(c) ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�ក�់ញ្ចូូ�ន
�កយសុំ�និបោះ�ើងវញិបោះ�កាំន់ននាយុក�ឋ នយ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់
60 ព្រៃថ្មីៃមុ្បនបោះពលផុ្តត្តិកណំៈត្តិព់្រៃនអាជាា ��ណៈណ�ចុុ �បននរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ 
បោះនាះនាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើកាំរកណំៈត្តិប់ោះលើ�កយសុ�ំនិបោះ�ើងវញិ មុ្បនបោះពល
ផុ្តត្តិកណំៈត្តិព់្រៃនអាជាា ��ណៈណ�ចុុ �បនន។
(d) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវ�និអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបង តាម្ប
អ្ននឡាញបោះ�ើងវញិរយុៈបោះពលម្រា��ំន �ំដែនថម្បបោះទៀត្តិ បោះលើកដែលងដែត្តិ
�កយសុ�ំនិបោះ�ើងវញិរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ភាន លដ់ែលបង តាម្បអ្ននឡាញ�
ងី្គាញថាខែួននងឹម្ប�នអាច�បំោះពញន� វរាលល់កខខណៈឌ ត្តិម្រាមូ្បវព្រៃនើពំ�ក ន�ង
�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនដែផ្តនកបោះនះបោះទ។ បោះ�បោះពល�និអាជាា ��ណៈណបោះ�ើងវញិ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�ង់ព្រៃថ្មីែ�និអាជាា ��ណៈណបោះ�ើងវញិ 
មួ្បយុលានដុ្ឋលាែ រ ($1,000,000 ) សម្រាមា�អ់ាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ករកុលសម្ប័�នធ ឬអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាកម្បះវធិិើភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ន�ងដ្ឋ�ល់ានដុ្ឋលាែ រ ($10,000,000 ) 
សម្រាមា�អ់ាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កររ�សអ់្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមាន
លកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន។់
19767. លកខខណៈឌ ត្តិម្រាមូ្បវព្រៃនសណំុំៈឯកសារ�កទ់ងនងឹកុលសម្ប័�នធ
បោះហ្វ័គម្ប
(a) មុ្បនបោះពលបោះធ័ិើកាំរភាន លដ់ែលបងបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះអ្ននុបោះលាម្បតាម្ប
អាជាា ��ណៈណ ដែដ្ឋល�នបោះចញកនុងមាម្រាតាបោះនះ អ្ននក ដែដ្ឋលកាំនអ់ាជាា ��ណៈណ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់ឬ
អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ម្រាតូ្តិវ�ក�់ញ្ចូូ�នបោះសចកិើចម្បែងព្រៃនក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងរវាងអ្ននកកាំនអ់ាជាា ��ណៈណ 
ន�ងកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) អ្ននកកាំនអ់ាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគានម់្រាតូ្តិវ�ក�់ញ្ចូូ�នបោះ�កាំនដ់ែផ្តនកក�ចុម្រាពម្បបោះម្រាពៀងច�ល
បោះម្រា�ើទើផ្ត�រ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ញ្ចូុ�លបោះ�កនុងរវាងអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋល
មានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់ ន�ងកុលសម្ប័�នធ�កទ់ងកាំរផ្តលិ់
ើ�នរ�សអ់្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគានព់្រៃន
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។ លកខខណៈឌ ព្រៃនក�ចុ
ម្រាពម្បបោះម្រាពៀងច�លបោះម្រា�ើទើផ្ត�រម្រាតូ្តិវកណំៈត្តិ ់បោះ�យុភា�ើដែត្តិឯងចបំោះ�ះក�ចុ
ម្រាពម្បបោះម្រាពៀងបោះនះ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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(b) ើពំ�កបោះនះម្ប�នពម្រាងើកយុុតិាធិ�កាំរម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា កនុងកាំរបោះធ័ិើ 
ឬកាំរ�ក�់ញ្ចូុ�លកាំរភាន លប់ោះ�យុ�ុ�គលណាមួ្បយុ ដែដ្ឋលមានវត្តិមិាន
បោះ�បោះលើទកឹដ្ឋើឥណាឌ បោះ�បោះពល ដែដ្ឋលកាំរភាន លម់្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង ឬចាំ�់
បោះផ្តិើម្បបោះទ។
(c) ើពំ�កបោះនះម្ប�ន�បោះងកើត្តិ ឬពម្រាងើកយុុតិាធិ�កាំរណាមួ្បយុម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា  ឬអាជាា ធិរ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�បោះលើកាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�បោះហ្វ័គម្បបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ
ណាមួ្បយុព្រៃនកុលសម្ប័�នធឥណាឌ  ដែដ្ឋលមានកាំរទទួលសាគ លព់ើសហ្វ័ព�នធ
បោះទ។

មាម្រាតាទើ 6. អ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
19771. អាជាា ��ណៈណអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
(a) អ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវទទួល�ន
អាជាា ��ណៈណ ដែដ្ឋលអ្ននុបោះលាម្បតាម្បមាម្រាតាបោះនះ។
(b) (1) អ្ននក�ក�់កយសុផំ្តគត្តិផ់្តគង់ម្រាតូ្តិវ�ក�់ញ្ចូូ�ន�កយសុអំ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�នាយុក�ឋ នកនុងដែ���ទ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនករមួ្បជាមួ្បយុព្រៃថ្មីែ�កយសុ�ំ ឺ ព្រៃម្បភម្រា��ំនដុ់្ឋលាែ រ 
($25,000) ។
(2) (A) ព្រៃថ្មីែ�កយសុបំោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (1) ម្រាតូ្តិវម្រា��ដ្ឋណិៈ�រ់ហ្វ័�ត្តិដ្ឋល ់
333 បោះមាា ងព្រៃនបោះពលបោះវលា�ុ�គល�កើនំាញរ�សន់ាយុក�ឋ ន ដែដ្ឋល
�នចណំាយុបោះលើ�ញី្ញាដែដ្ឋល�កទ់ងនងឹ�កយសុ។ំ
(B) អ្ននក�ក�់កយសុផំ្តគត្តិផ់្តគង់ម្រាតូ្តិវសងសណំៈងនាយុក�ឋ នសម្រាមា�់
បោះមាា ង�ដែនថម្ប ដែដ្ឋលចាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�កយសុតំាម្បអ្នម្រាតា
បោះមាា ងសម្រាមា�ប់ោះសវាកម្បះធិនធានម្បនុសស ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើបោះ�យុ
អ្នងគភាពធិនធានម្បនុសស ដែដ្ឋល�នជា�ក់�ចសុន�ព្រៃនកាំរយិ៉ាល�យុ
ធិនធានម្បនុសសបោះ�កនុងនាយុក�ឋ នបោះសវាកម្បះទ� បោះ� ដ្ឋ�ច�នដែចង
បោះ�កនុងបោះសៀវបោះ�ត្តិព្រៃម្បែរ�សន់ាយុក�ឋ នបោះនាះ។
(3) គាះ នករណៈើ ណាមួ្បយុម្រាតូ្តិវរមួ្ប�ញ្ចូុ�លចនួំនទកឹម្រា�កស់រ�ុ ដែដ្ឋល
�ន�ង់បោះ�យុអ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្ប
ដែផ្តនករងបោះនះបោះលើសពើ ដែសស���នដុ់្ឋលាែ រ ($40,000) បោះទ។
(c) (1) បោះ�បោះពលមានកាំរើ�នដ្ឋណឹំៈងពើនាយុក�ឋ ន ដែដ្ឋលខែួន�ន
អ្ននុម្ប�ត្តិបោះលើ�កយសុសំម្រាមា�អ់ាជាា ��ណៈណអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ បោះហ្វ័ើយុមុ្បនបោះពលកាំរបោះចញអាជាា ��ណៈណ អ្ននក�ក�់កយ
សុបំោះធ័ិើអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់ម្រាតូ្តិវ�ង់ព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណដ្ឋ�ំ�ង� ឺមួ្បយុរយុ�នដុ់្ឋលាែ រ 
($100,000) បោះ�កាំនន់ាយុក�ឋ នស�ន។
(2) អាជាា ��ណៈណអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល
�នបោះចញម្រាស�តាម្បដែផ្តនកបោះនះមានសុពលភាពរយុៈបោះពលម្រា��ំន �ំ�ត្តិ
ចាំ�ព់ើព្រៃថ្មីៃបោះចញ។
(d) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណអាច
�បំោះពញមុ្បខង្គារណាមួ្បយុ ន�ង�ងំអ្នសរ់�សអ់្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�យុម្ប�នចាំ�ំចម់ានអាជាា ��ណៈណអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញដែដ្ឋលបោះផ្តសងពើគាន បោះទ។
19772. អាជាា ��ណៈណអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�
បោះណិាះអាសនន
(a) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះចញអាជាា ��ណៈណអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញជា�បោះណិាះអាសននដ្ឋលអ់្ននក�ក�់កយសុំបោះធ័ិើអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់
ណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល�ន�ក�់ញ្ចូូ�ន�កយសុបំោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 
19771 បោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិស់�ទធ � ឬអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយផ្តលិប់ោះសវាកម្បះដ្ឋ�ចគាន
បោះ�យុយុកច�ត្តិទុិក�កស់ម្រាមា�ក់ាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញយ៉ាា ង
បោះ�ចណាសព់ើររដ្ឋឋ ឬដែដ្ឋនដ្ឋើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិម្រា�ចាំសំហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។
(b) (1) កនុងរយុៈបោះពល 30 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើទទួល�នកាំរបោះសនើសុំ
អាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសនន នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះចញអាជាា ��ណៈណ
អ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញជា�បោះណិាះអាសនន ដ្ឋល់

ទើម្រាកងុ�ងំអ្នស ់ (CPI-U)។ កាំរយិ៉ាល�យុបោះហ្វ័រញ្ចូញ�កម្រាតូ្តិវ�ណៈនា 
ន�ងផ្តសព័ផ្ត�យុកាំរដែកសរំលួដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុដែផ្តនករងបោះនះ។

មាម្រាតាទើ 5. យុុតិាធិ�កាំរព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
បោះលើកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ

19769. យុុតិាធិ�កាំរបោះលើកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�នកាំរ
�របោះ�យុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
(a) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវកណំៈត្តិក់ាំរបោះចញ កាំរដែថ្មីរក� ន�ងកាំរ�និរាល់
អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកុលសម្ប័�នធ�ងំអ្នសប់ោះលើកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋល
មានកាំរយុលម់្រាពម្បបោះ�យុម្ប�នអាច�ដ្ឋ�បោះសធិចបំោះ�ះអ័្នើ�ងំអ្នស់ដ្ឋ� ច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) កាំរទ��ត្តិ�់នាុ កចណំាយុ�ដែនថម្ប ដែដ្ឋលមានដែចងកនុងដែផ្តនកទើ 
19775 ន�ងកាំរបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះជា�និ�នាា �ណ់ាមួ្បយុ។
(2) កាំរទ��ត្តិក់ាំរព�ន�យុចបំោះ�ះកាំរបោះលះើសច��ណ់ាមួ្បយុព្រៃនើពំ�ក
បោះនះដ្ឋ�ចមានដែចងកនុងដែផ្តនកទើ 19781 ន�ងព្រៃថ្មីែបោះសវាបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋល
�ន�កឱ់្យយអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះ ឬ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋល�នអ្ននុម្ប�ត្តិ
បោះ�ទើបោះនាះ។
(3) កាំរអ្ននុបោះលាម្បតាម្បច��រ់ដ្ឋឋ�ងំអ្នស ់ដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋលមានដែចងកនុងើពំ�កបោះនះ ន�ង�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� 
ច�� ់ �ទ�ញូ្ញា ន�ងកាំរ�កម្រាសាយុដែដ្ឋល�នអ្ននុម្ប�ត្តិ ឬអ្ននុវត្តិិ
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះ។
(4) កាំរ�កប់ោះសនើបោះ�យុុតិាធិ�កាំររ�សតុ់្តិលាកាំរម្រា�ចាំរំដ្ឋឋបោះនះ ន�ង
តុ្តិលាកាំររដ្ឋឋ ឬតុ្តិលាកាំរសហ្វ័ព�នធដែដ្ឋលសម្បម្រាស�ណាមួ្បយុ ដែដ្ឋលមាន
យុុតិាធិ�កាំរ ន�ងទើកដែនែងសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈង ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិ់
កនុងកាំរអ្ននុវត្តិើិពំ� កបោះនះ រមួ្ប�ងំចណុំៈច�ងំអ្នសដ់្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(A) កាំរបោះ�ះ�ង់ស�ទធ �ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិច់បំោះ�ះអ្ន��យុឯកស�ទធ �
អ្នធិ��បោះត្តិយុយភាព ន�ងស�ទធ �ណាមួ្បយុកនុងកាំរអ្នះអាងអ្ន��យុឯកស�ទធ �
អ្នធិ��បោះត្តិយុយភាពម្រា��ងំនងឹរដ្ឋឋបោះនះ ឬនាយុក�ឋ នបោះនះ។
(B) កាំរយុលម់្រាពម្បបោះអាយុ�ិងឹបោះ�យុរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័ញ៉ាា  ឬដែផ្តនកកនុង
តុ្តិលាកាំររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័ញ៉ាា  បោះហ្វ័ើយុតុ្តិលាកាំររដ្ឋឋ ឬសហ្វ័ព�នធសម្បម្រាស�
ណាមួ្បយុដែដ្ឋលមានយុុតាដ ធិ�កាំរ ន�ងទើកដែនែង, បោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវបោះគារពតាម្ប
សាលម្រាកម្បបោះនាះបោះ�យុបោះគារពតាម្បបោះគាល�ណំៈង ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិព់្រៃន
កាំរទ��ត្តិ�់នាុកចណំាយុ�ដែនថម្ប ដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ
ទើ (1) កាំរ�ង់ម្រា�កព់�ន�យុ ន�ងព្រៃថ្មីែឈនួលដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុង
កថាខណៈឌ ទើ (2) ន�ងអ្ននុបោះលាម្បតាម្បច�� ់�ទ�ញ្ចូញត្តិិ� វធិាន �ទ�ញូ្ញា 
ន�ងកាំរ�កម្រាសាយុដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (3) ។
(C) កាំរបោះ�ះ�ង់ស�ទធ �បោះ�យុកាំរ�ត្តិ�់ង់ដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុព្រៃន
កុលសម្ប័�នធ។
(5) កាំរ�កប់ោះសនើបោះ�យុុតិាធិ�កាំរព្រៃននាយុក�ឋ នបោះនះ រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា 
កាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ន�ងកាំរបោះធ័ិើសវនកម្បះព្រៃនម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ន�ងកណំៈត្តិម់្រាតា
ភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញរ�ស់កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បបោះដ្ឋើម្បប ើធានាកាំរ
កាំរ�រអ្ននើត្តិ�ើន ន�ងអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ កាំរកាំរ�រសុចរតិ្តិភាពកើឡា 
ន�ងកាំរទ��ត្តិប់ោះលើ�នាុ កចណំាយុ�ដែនថម្បបោះពញបោះលញ ន�ងម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ
ដែដ្ឋលមានដែចងកនុងដែផ្តនកទើ 19775 ។
(b) នាយុក�ឋ នម្ប�នម្រាតូ្តិវបោះចញ ឬ�និអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកុលសម្ប័�នធ
បោះទ បោះលើកដែលងដែត្តិកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បបោះគារពតាម្បដែផ្តនកបោះនះ។
19770. កាំរកណំៈត្តិប់ោះលើយុុតិាធិ�កាំរម្រា�ចាំរំដ្ឋឋបោះលើកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប
(a) ម្ប�នមានអ័្នើផ្តាុយុបោះ�កនុងើពំ�កបោះនះ�កទ់ងនងឹកុលសម្ប័�នធ
បោះលងដែលបងើំព� កបោះនះបោះធ័ិើន�យុ�ត្តិកម្បះដែត្តិកាំរភាន ល់កើឡាតាម្បអុ្ន�នធិឺ
រដែណៈត្តិបោះ�យុម្បនុសស ដែដ្ឋលមានវត្តិមិានបោះ�ម្រា��ទ់ើកដែនែងបោះ�កនុង
រដ្ឋឋបោះនះ�ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើឥណាឌ ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី

អ្នត្តិថ�ទព្រៃនច��ដ់ែដ្ឋល�នបោះសនើ | 93



27

�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ�កទ់ងនងឹទម្រាម្បង់ដែ���ទអាជាា ��ណៈណពហុ្វ័យុុតិាធិ�កាំរ 
ដែដ្ឋលសម្បម្រាស��ផុំ្តត្តិដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើ។
(b) (1) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះចញអាជាា ��ណៈណ�ុ�គលសខំានជ់ា
�បោះណិាះអាសនន ម្រា�ស�នបោះ�ើ�ុ�គលបោះនាះកាំនអ់ាជាា ��ណៈណដែដ្ឋលអាច
បោះម្រា�ៀ�បោះធិៀ��ន ឬកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះចញ
បោះ�យុរដ្ឋឋ ឬដែដ្ឋនដ្ឋើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិម្រា�ចាំសំហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិបោះ�កដែនែង
ភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈម្រាស�ច�� ់ រមួ្ប
�ងំកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិកដែនែង ដែដ្ឋលមានកាំរព�ន�ត្តិយបោះ�ើងវញិន� វភាព
សម្បម្រាស�បោះពញបោះលញរ�ស់�ុ�គលបោះនាះម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង�ួរជាទើ
បោះពញច�ត្តិកិនុ ងបោះពលផ្តលិអ់ាជាា ��ណៈណដ្ឋលអ់្នងគភាពបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ �ាុ ដែនិ
ម្ប�នមានអាជាា ��ណៈណផ្តែ� វកាំរ ឬឯកសារម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន ម្រាតូ្តិវ�នបោះចញ
ឱ្យយ�ុ�គលបោះនាះបោះទ។
(2) (A) នាយុក�ឋ នអាចទទួលយុកអាជាា ��ណៈណ ដែដ្ឋលអាច
បោះម្រា�ៀ�បោះធិៀ��ន ឬកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន ដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនា
បោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (1) បោះ�កនុងកាំរបោះពញច�ត្តិបិោះពញបោះលញព្រៃនលកខខណៈឌ
ត្តិម្រាមូ្បវបោះដ្ឋើម្បប ើទទួល�នអាជាា ��ណៈណ�ុ�គលសខំានអ់្ននុបោះលាម្បតាម្បមាម្រាតា
បោះនះ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើនាយុក�ឋ ន�ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នទទួលយុកអាជាា ��ណៈណ ដែដ្ឋល
អាចបោះម្រា�ៀ�បោះធិៀ��ន ឬកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន ដែដ្ឋលបោះចញពើរដ្ឋឋ ឬ
ដែដ្ឋនដ្ឋើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិម្រា�ចាំសំហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិបោះនាះ វានងឹផ្តលិន់� វយុុត្តិិ�កម្បះជា
លាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរសម្រាមា�ក់ាំរ�ដ្ឋ�បោះសធិរ�សខ់ែួនចបំោះ�ះអ្ននកដែដ្ឋល
ដែសង័រកអាជាា ��ណៈណ។
(b) បោះ�បោះពលដែដ្ឋលនាយុក�ឋ ន�ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នទទួលយុកអាជាា ��ណៈណ 
ដែដ្ឋលអាចបោះម្រា�ៀ�បោះធិៀ��ន ឬកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិដែដ្ឋលម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន
បោះនាះ �ុ�គលដែដ្ឋលដែសង័រកអាជាា ��ណៈណមានស�ទធ ��ិងឹឧទធរណ៍ៈចបំោះ�ះ
កាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិរិ�សន់ាយុក�ឋ នបោះ�កាំនអ់្ន�គបោះម្បធាវ ើ។
(c) ចបំោះ�ះ�ុ�គលណាដែដ្ឋលម្ប�នមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន់
សម្រាមា�អ់ាជាា ��ណៈណ�ុ�គលសខំាន�់បោះណិាះអាសនន ដែដ្ឋលម្រាស�តាម្ប
ដែផ្តនករង (b) បោះទ នាយុក�ឋ នអាចបោះចញអាជាា ��ណៈណ�ុ�គលសខំាន់
�បោះណិាះអាសននបោះ�បោះពល�បំោះពញកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយម្រា�វត្តិិ�ម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ
ម្រា�ក�បោះ�យុភាពបោះពញច�ត្តិ។ិ
(d) នាយុក�ឋ នអាចបោះចញអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញ ឬអាជាា ��ណៈណអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ 
ឬកដំែណៈអាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសនន�ងំបោះនាះ បោះ�ះ�ើជា�កយសុំ
អាជាា ��ណៈណ�ុ�គលសខំានប់ោះ�ដែត្តិម្រាតូ្តិវរង់ចាំ ំន�ងកពុំងព�ន�ត្តិយបោះ�ើងវញិ
កប៏ោះ�យុ។
(e) (1) នាយុក�ឋ នបោះនះអាចកណំៈត្តិព់្រៃថ្មីែ�ក�់កយសុ ំសម្រាមា��ុ់�គល
សខំានរ់ហ្វ័� ត្តិដ្ឋលព់ើរ�ន�ួ់នរយុដុ្ឋលាែ រ ($2,400) ។
(2) (A) ព្រៃថ្មីែ�កយសុបំោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (1) ម្រាតូ្តិវម្រា��ដ្ឋណិៈ�រ់ហ្វ័�ត្តិដ្ឋល ់
100 បោះមាា ងព្រៃនបោះពលបោះវលា�ុ�គល�កើនំាញរ�សន់ាយុក�ឋ ន ដែដ្ឋល
�នចណំាយុបោះលើ�ញី្ញាដែដ្ឋល�កទ់ងនងឹ�កយសុ។ំ
(B) �ុ�គលអ្ននក�ក�់កយសុសំខំានម់្រាតូ្តិវសងនាយុក�ឋ នសម្រាមា�់
បោះមាា ង�ដែនថម្ប ដែដ្ឋល�នត្តិម្រាមូ្បវបោះដ្ឋើម្បប ើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�កយសុ ំ តាម្បអ្នម្រាតា 
បោះមាា ង សម្រាមា� ់បោះសវាធិនធានម្បនុសស  ដែដ្ឋល�នបោះម្រា�ើបោះ�យុ អ្នងគភាព
ធិនធានម្បនុសស ដែដ្ឋល�នជា�ក់�ចសុន�ព្រៃនកាំរយិ៉ាល�យុ ធិនធាន 
ម្បនុសសបោះ�កនុងម្រាកសួងបោះសវាកម្បះទ� បោះ� ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�កនុង
បោះសៀវបោះ�ត្តិព្រៃម្បែរ�សម់្រាកសួងបោះនាះ។
(3) ម្ប�នមានករណៈើ ណាមួ្បយុដែដ្ឋលចនួំនទកឹម្រា�កស់រ�ុរមួ្បម្រាតូ្តិវ�ន
ទ��ត្តិប់ោះ�យុ�ុ�គលអ្ននក�ក�់កយសុសំខំាន ់ ដែដ្ឋលអ្ននុបោះលាម្បតាម្ប
អ្ននុដែផ្តនកបោះនះបោះលើសពើដ្ឋ��់នដុ់្ឋលាែ រ ($10,000) បោះទ។
(f) មុ្បនបោះពលបោះចញអាជាា ��ណៈណរ�ស�ុ់�គលសខំាន ់�ុ�គលសខំានម់្រាតូ្តិវ
�ង់ព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណចនួំនម្រា�ពំើររយុ�ស��ដុ្ឋលាែ រ ($750) ។

អ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន។់ 
អាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសននម្រាតូ្តិវផុ្តត្តិកណំៈត្តិរ់យុៈបោះពលពើរ�ន �ំ�ត្តិចាំ�ព់ើ
ព្រៃថ្មីៃដែដ្ឋលអាជាា ��ណៈណម្រាតូ្តិវ�នបោះចញ ឬកាំល�របិោះចេទដែដ្ឋលម្បនាយុក�ឋ ន
បោះចញអាជាា ��ណៈណដ្ឋលអ់្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្ប
តាម្បដែផ្តនកទើ 19771 បោះ�បោះពលផុ្តត្តិកណំៈត្តិភ់ាែ ម្បៗ។
(2) អាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសននដែដ្ឋល�នបោះចញម្រាស�តាម្បដែផ្តនកបោះនះ
ផ្តលិស់�ទធ �ឱ្យយម្បនុសសមាន កច់�លរមួ្បភាែ ម្បៗន� វរាលស់កម្បះភាព�ងំអ្នស ់
ដែដ្ឋលអាចម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិបិោះ�យុ�ុ�គល ដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណដែដ្ឋល
បោះចញអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 19771 ។
(c) ម្រា�ស�នបោះ�ើនាយុក�ឋ នខកខានម្ប�ន�នបោះធ័ិើកាំរកណំៈត្តិចុ់ងបោះម្រាកាំយុ
បោះលើ�កយសុ ំ ដែដ្ឋល�ន�កើ់�នអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 19771 
កនុងរយុៈបោះពលពើរ�ន ដំ្ឋ�ំ�ងព្រៃនអាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសននបោះទ បោះនាះ
អាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសននម្រាតូ្តិវ�និកនុងរយុៈបោះពលពើរ�ន �ំដែនថម្បបោះទៀត្តិ 
ឬរហ្វ័� ត្តិដ្ឋលក់ាំរកណំៈត្តិចុ់ងបោះម្រាកាំយុម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង មួ្បយុណាដែដ្ឋល
បោះកើត្តិបោះ�ើងមុ្បន។
19773. កាំរ�និអាជាា ��ណៈណអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់ភាន លក់ើឡាអ្ននឡាញ។
(a) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវ�បោះងកើត្តិដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរសម្រាមា�អ់្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ បោះដ្ឋើម្បប ើ�និអាជាា ��ណៈណរ�សខ់ែួនម្រាស�តាម្បដែផ្តនក
បោះនះ។
(b) បោះ�បោះពលដែសង័រកកាំរ�និអាជាា ��ណៈណ អ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�ញ្ចូូ�នបោះ�នាយុក�ឋ ន ដែដ្ឋលមានពើរចណុំៈចដ្ឋ�ច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) រាលស់ណំុំៈឯកសារ ឬព�ត្តិម៌ាន�ងំអ្នស ់ដែដ្ឋលនាយុក�ឋ នអាច
ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ងី្គាញថាអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�ដែត្តិ
�និ�បំោះពញតាម្បលកខខណៈឌ ត្តិម្រាមូ្បវកាំរព្រៃនើពំ�កបោះនះ ន�ង�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនដែផ្តនក
បោះនះ។
(2) ព្រៃថ្មីែ�កយសុ�ំនិ� ឺដ្ឋ��់នដុ់្ឋលាែ រ ($10,000)។
(c) ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�ក�់កយសុំ
�និបោះ�ើងវញិបោះ�កាំនន់ាយុក�ឋ នយ៉ាា ងត្តិ�ច 60 ព្រៃថ្មីៃមុ្បនបោះពល
ផុ្តត្តិកណំៈត្តិព់្រៃនអាជាា ��ណៈណ�ចុុ�បននរ�សអ់្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់ បោះនាះនាយុក�ឋ ន
ម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើកាំរកណំៈត្តិប់ោះលើ�កយសុ�ំនិបោះ�ើងវញិ មុ្បនបោះពលផុ្តត្តិកណំៈត្តិព់្រៃន
អាជាា ��ណៈណ�ចុុ �បនន។
(d) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវ�និអាជាា ��ណៈណអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញបោះ�ើងវញិរយុៈបោះពលម្រា��ំន �ំដែនថម្បបោះទៀត្តិ បោះលើកដែលងដែត្តិ�កយសុំ
�និបោះ�ើងវញិរ�សអ់្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�ងី្គាញ
ថាខែួននងឹម្ប�នអាច�បំោះពញន� វរាលល់កខខណៈឌ ត្តិម្រាមូ្បវព្រៃនើពំ�ក ន�ង
�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនដែផ្តនកបោះនះបោះទ។ បោះ�បោះពល�និអាជាា ��ណៈណបោះ�ើងវញិ 
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�ង់ព្រៃថ្មីែ�និអាជាា ��ណៈណ
បោះ�ើងវញិចនួំន �ស���នដុ់្ឋលាែ រ ($50,000)។

មាម្រាតាទើ 7. �ុ�គលសខំាន់ៗ ដែដ្ឋលភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
19774. អាជាា ��ណៈណ�ុ�គលសខំាន់
(a) (1) នាយុក�ឋ នអាចត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ុ�គលសខំានព់្រៃនម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ អ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ អ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ឬអ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់�ក់
�ញ្ចូូ�ន�កយសុ ំន�ងទទួល�នអាជាា ��ណៈណអ្ននុបោះលាម្បតាម្បមាម្រាតាបោះនះ។
(2) បោះ�បោះពលដែដ្ឋល�ុ�គលសខំាន់ៗ ម្រាតូ្តិវ�នត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ក�់ញ្ចូូ�ន
�កយសុអំ្ននុបោះលាម្បតាម្បមាម្រាតាបោះនះ នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើម្រា�ស់
សណំុំៈដែ���ទអាជាា ��ណៈណពហុ្វ័យុុតិាធិ�កាំរ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើបោះ�យុ
រដ្ឋឋ ន�ងដែដ្ឋនដ្ឋើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិម្រា�ចាំសំហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ម្រា��ទ់ើកដែនែងដែដ្ឋល
អាចបោះធ័ិើបោះ��ន។ នាយុកម្រា��ម់្រា�ងនងឹទទួល�នកាំរដែណៈនាពំើ
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(B) រាលក់ាំរភាន ល�់ងំអ្នសម់្រាតូ្តិវ�នទុកជាបោះមា�ៈ។
(C) រាលព់នធអាករ�ងំអ្នសម់្រាតូ្តិវ�ន�ង់អ្ននុបោះលាម្បតាម្បច��់
សហ្វ័ព�នធ។
(D) ត្តិព្រៃម្បែព្រៃនទនំ�ញ ឬម្រាទពយសម្បបត្តិិ��ងំអ្នសដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិជ់ា
រង័្គានដ់្ឋលអ់្ននកភាន ល។់
(2) (A) បោះ�បោះពលដែដ្ឋល�ង្គាក នព់្រៃដ្ឋចណំៈ� លដុ្ឋលកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញរយុៈបោះពលមួ្បយុដែខរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ដែដ្ឋលភាន លដ់ែលបងដែដ្ឋល
�នដែកត្តិម្រាមូ្បវ �ជឺាតួ្តិរបោះលខអ្នវើិមូានដែដ្ឋលអ្ននុបោះលាម្បតាម្បរ��ម្បនិ 
ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (1) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ 
ឱ្យយ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្ននុវត្តិចិនួំនទកឹម្រា�កអ់្នវើិមូានកនុងរយុៈបោះពល 12 ដែខ ន�ង
កាំត្តិច់នួំនទកឹម្រា�កដ់ែ��បោះនះពើកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ��ត្តិព្រៃថ្មីែ �ដែនថម្ប សម្រាមា�់
ដែខបោះនាះ។ នាយុក�ឋ នអាចត្តិម្រាមូ្បវឲ្យយចនួំនទកឹម្រា�កអ់្នវើិមូាន ម្រាតូ្តិវ�ន
សាយុភាយុ�ែងកាំត្តិជ់ាបោះម្រាចើនដែខកនុងរយុៈបោះពល 12 ដែខ។
(B) ចនួំនទកឹម្រា�កអ់្នវើិមូានព្រៃន�ង្គាក នព់្រៃដ្ឋចណំៈ� លដុ្ឋលដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�នដែកត្តិម្រាមូ្បវ ម្ប�នអាចម្រាតូ្តិវបោះយ៉ាងថ្មីយុម្រាត្តិ��ប់ោះ�ដែខមុ្បនបោះទ បោះហ្វ័ើយុ
ម្រា�ក់ ដែដ្ឋល �ន �ង់ បោះ�នាយុក�ឋ នពើមុ្បនម្ប�នម្រាតូ្តិវសងម្រា�ក់វញិ
បោះទ បោះលើកដែលងដែត្តិម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រា��ល់
អាជាា ��ណៈណ រ�ស ់ខែួ ន ន�ងកាំរម្រាត្តិ��ម់្បកវញិចុងបោះម្រាកាំយុរ�ស់
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញដែដ្ឋល�នរាយុកាំរណ៍ៈអ្នំពើ 
�ង្គាក នព់្រៃដ្ឋភាន លដ់ែលបងបោះ�តាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល�នដែកត្តិម្រាមូ្បវអ្នវើិមូាន។
(d) (1) (A) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញអាចយុក
ឥណៈ�នម្រា��ងំនងឹកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្ប ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុង
អ្ននុដែផ្តនក (a) បោះសះើនងឹ 20 ភា�រយុព្រៃនព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណដ្ឋ�ំ�ង ដែដ្ឋល�ន
ទ��ត្តិម់្រាស�តាម្បអ្ននុដែផ្តនក (f) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19763 ជាបោះរៀងរាល ់ម្រា��ំន  ំ
ម្រា�ត្តិ�ទ�នដ្ឋ�ំ�ង�នាា �ព់ើកាំរបោះចញអាជាា ��ណៈណដ្ឋ�ំ�ងព្រៃនម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ឬអាជាា ��ណៈណ�បោះណិាះអាសនន។
(B) ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�និអាជាា ��ណៈណ
រ�សខ់ែួ នជាថ្មីះើ ចនួំនសរ�ុព្រៃនឥណៈ�នណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល ម្ប�នម្រាតូ្តិវ �ន
អ្ននុវត្តិជិាបោះរៀងរាល ់ម្រា��ំន  ំម្រា�ត្តិ�ទ�នដ្ឋ�ំ�ង�នាា �ព់ើកាំរបោះចញអាជាា ��ណៈណ
ដ្ឋ�ំ�ងព្រៃនម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ឬអាជាា  ��ណៈណ
�បោះណិាះអាសនន អាចម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិ�ិនិបោះ��ន ទំើ ៦ ន�ង�និ�នាា �់
រហ្វ័� ត្តិដ្ឋលឥ់ណៈ�នអ្នស។់
(2) (A) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញអាចទទួលយុក
ឥណៈ�នម្រា��ងំនងឹកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្បដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងអ្ននុ
ដែផ្តនក (a) បោះសះើនងឹ 20 ភា�រយុព្រៃនព្រៃថ្មីែ�និអាជាា ��ណៈណជាថ្មីះើ ដែដ្ឋល�ន
ទ��ត្តិម់្រាស�តាម្បអ្ននុដែផ្តនក (d) ដែផ្តនកទើ 19766 ��ករមួ្ប នងឹ ឥណៈ�ន
ណាមួ្បយុដែដ្ឋល�នផ្ទាអ ក�បោះណាដ ះអាសននម្រាស�តាម្បកថាខណៈឌ  (1) 
ជាបោះរៀងរាល់ម្រា�មំ្រា�ត្តិ�ទ�ន�នាា �់ ពើកាំរ�និ អាជាា ��ណៈណ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ
ភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញជាថ្មីះើ។
(B) ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�និអាជាា ��ណៈណ
រ�សខ់ែួនជាថ្មីះើបោះលើសពើម្បងិ ចនួំនសរ�ុព្រៃនឥណៈ�នណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល
ម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិជិាបោះរៀងរាលម់្រា��ំន មំ្រា�ត្តិ�ទ�នដ្ឋ�ំ�ង�នាា �ព់ើកាំរ�និ
អាជាា ��ណៈណភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញជាថ្មីះើពើមុ្បន អាចម្រាតូ្តិវ �នអ្ននុវត្តិិ
បោះ��ន ទំើ ៦ ន�ង�និ�នាា �រ់ហ្វ័� ត្តិដ្ឋលអ់្នស។់
(3) ម្ប�នមានករណៈើ ណាមួ្បយុដែដ្ឋលចនួំនឥណៈ�នម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិិ
ម្រាស�តាម្បអ្ននុដែផ្តនកបោះនះ កាំត្តិ�់នថយុ��ជាងស�នយព្រៃនចនួំនកាំរ�ង់ 
ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្ប ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នើ�ំក ់សម្រាមា��់ន មំ្រា�ត្តិ�ទ�នណាមួ្បយុបោះ�ើយុ។
(4) ឥណៈ�នដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងអ្ននុដែផ្តនកបោះនះ អាចម្រាតូ្តិវ�ន
យុកម្បកម្រា��ងំនងឹកាំរ�ង់រលំសម់្រា�ចាំដំែខព្រៃនចនួំនមួ្បយុដែខ ឬ បោះម្រាចើន
ដែខ ដែដ្ឋលម្រាស�តាម្បអ្ននុដែផ្តនក (b) ដ្ឋរា�ណា ចនួំនឥណៈ�នសរ�ុ 
ដែដ្ឋល�នយុក ម្ប�នបោះលើសពើកាំរកណំៈត្តិ ់ ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិ ់បោះ�កនុង
កថាខណៈឌ  (1) ន�ង (2) ។

(g) អាជាា ��ណៈណរ�ស�ុ់�គលសខំានម់្រាតូ្តិវមានសុពលភាពម្ប�នត្តិ�ចជាង
ពើ 5 �ន ។ំ នាយុក�ឋ នបោះនះអាចកណំៈត្តិព់្រៃថ្មីែ�ក�់កយសុ�ំនិជាថ្មីះើ ម្ប�ន
បោះលើសពើម្រា�រំយុដុ្ឋលាែ រ ($500) បោះហ្វ័ើយុព្រៃថ្មីែអាជាា ��ណៈណ�និថ្មីះើ ម្ប�ន បោះលើស
ពើម្រា�ពំើររយុ�ស��ដុ្ឋលាែ រ ($750) ។
(h) នាយុក�ឋ នម្ប�នម្រាតូ្តិវត្តិម្រាមូ្បវឲ្យយមានកាំរបោះចញអាជាា ��ណៈណព្រៃន�ុ�គល
ណាមាន ក ់ដែដ្ឋលម្ប�នដែម្បនជា�ុ�គលសខំានប់ោះនាះបោះទ �ាុ ដែនិ អាច ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ
មានកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយម្រា�វត្តិិ�ម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ រ�ស�ុ់�គល ដែដ្ឋលម្ប�នដែម្បនជា
�ុ�គលសខំានដ់ែដ្ឋលមាន�ុព័បោះហ្វ័តុ្តិលអ។
មាម្រាតាទើ 8. កាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្បព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
19775. កាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្បបោះ�បោះលើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករដែដ្ឋលភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ
(a) មានកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្បដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិច់បំោះ�ះម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ 
ដែដ្ឋលភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញនើមួ្បយុៗ បោះសះើនងឹ 10 ភា� រយុ ព្រៃន
�ង្គាក នព់្រៃដ្ឋចណំៈ� លដុ្ឋលកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល�ន
ដែកត្តិម្រាមូ្បវរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ដែដ្ឋលភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល
�ន ពើកាំរ ផ្តលិ ់ើ�ន កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិដ ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។ វធិិើសាម្រាសពិ្រៃន�ណៈបោះនយុយ�ងគរម្រាតូ្តិវ
�នបោះម្រា�ើម្រា�សស់ម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនកាំរ�ណៈនាចនួំនទកឹម្រា�ក់
��ត្តិព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្ប ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នើ�ំកប់ោះ�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ដែដ្ឋលភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញបោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកបោះនះ។
(b) (1) កាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្បម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនក
បោះនះ�ដឺ្ឋលប់ោះពល ន�ងម្រាតូ្តិវ�ង់បោះ�ឱ្យយនាយុក�ឋ នជាកាំរ�ង់ របំោះលាះ
ម្រា�ចាំដំែខបោះ� ឬមុ្បនព្រៃថ្មីៃម្រា�ត្តិ�ទ�នចុងបោះម្រាកាំយុព្រៃនដែខ�នាា �ព់ើដែខម្រា�ត្តិ�ទ�ន 
ដែដ្ឋល�ង្គាក នព់្រៃដ្ឋចណំៈ� លដុ្ឋលកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល
�នដែកត្តិម្រាមូ្បវម្រាតូ្តិវ�នទទួល។
(2) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករដែដ្ឋលភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញមាន កម់្រាតូ្តិវ�បំោះពញ 
ន�ង�ក�់ញ្ចូូ�នម្រាត្តិ��ប់ោះ�វញិ សម្រាមា�ដ់ែខមុ្បនបោះ�យុ ទនំាក ់ទនំង
តាម្បម្រា�ព�នធបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�កបោះ�កាំនន់ាយុក�ឋ ន បោះ� ឬមុ្បនព្រៃថ្មីៃ
ម្រា�ត្តិ�ទ�នចុងបោះម្រាកាំយុព្រៃនដែខនើមួ្បយុៗ កនុងទម្រាម្បង់ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុ
នាយុក�ឋ ន។ កាំរ�ញ្ចូូ�នម្រាត្តិ��ប់ោះ�វញិម្រាតូ្តិវផ្តលិឲ់្យយដ្ឋ�ចរាលច់ណុំៈច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប�ងំអ្នស៖់
(A) �ង្គាក នព់្រៃដ្ឋចណំៈ� លដុ្ឋលសរ�ុរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករដែដ្ឋលភាន លដ់ែលបង 
ន�ង�ង្គាក នព់្រៃដ្ឋចណំៈ� លដុ្ឋលព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល
�នដែកត្តិម្រាមូ្បវ ពើកាំរផ្តលិ ់ើ�ន កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិ ិកាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញបោះ�កនុងក�ុំងដែខ។
(B) ចនួំនព្រៃនកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្បដែដ្ឋលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ដែដ្ឋលភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញទទួលខុសម្រាតូ្តិវ។
(C) ព�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្បចាំ�ំចណ់ាមួ្បយុបោះ�កនុងកាំរ�ណៈនា ន�ងកាំរ
ម្រា�ម្ប�លព្រៃនកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្បបោះលើ�ង្គាក នព់្រៃដ្ឋចណំៈ� លដុ្ឋលព្រៃនកាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល�នដែកត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុនាយុក�ឋ ន។
(3) ចនួំនព្រៃនកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្ប �ន�ងី្គាញ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវដ្ឋលក់ណំៈត្តិ ់ម្រាតូ្តិវ
បោះផ្តាើម្រាត្តិ��ប់ោះ�វញិបោះ�យុកាំរបោះផ្តារម្ប�លន�ធិ�តាម្បម្រា�ព�នធបោះអ្ន��ច ម្រាតូ្តិន�ក កនុង
បោះពលដ្ឋណំាលគាន ជាមួ្បយុនងឹកាំរ�កប់ោះផ្តាើម្រាត្តិ��ប់ោះ�វញិ។
(c) (1) �ង្គាក នព់្រៃដ្ឋចណំៈ� លដុ្ឋលកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញរយុៈ
បោះពលមួ្បយុដែខរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ដែដ្ឋលភាន លដ់ែលបងដែដ្ឋល�នដែកត្តិម្រាមូ្បវ 
�ជឺាតួ្តិរបោះលខអ្នវើិមូានបោះ�បោះពល ដែដ្ឋល�ង្គាក នព់្រៃដ្ឋចណំៈ� លដុ្ឋលសរ�ុ
រ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករម្រាតូ្តិវ�នយុកពើកាំរភាន ល ់ដែដ្ឋល�កប់ោះ�យុមុាសម់្រា�ក ់
�តឺ្តិ�ចជាងចនួំនសរ�ុដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប�ងំអ្នស៖់
(A) រាលទ់កឹម្រា�កដ់ែដ្ឋលឈនះ�ងំអ្នសម់្រាតូ្តិវ�ន�ង់បោះ�ឱ្យយមុាសម់្រា�ក ់
ដែដ្ឋល�ន�កក់ាំរភាន លប់ោះ�បោះលើកម្បះវធិិើរ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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(4) កាំរចុះក�ចសុន�ជាមួ្បយុម្រាកសួងរដ្ឋឋ�លពនធ ន�ងព្រៃថ្មីែឈនួលព្រៃន
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា សម្រាមា�ើ់នួំយុបោះ�យុមានកាំរចាំត្តិដ់ែចង ន�ងកាំរ
ម្រា�ម្ប�លពនធ។
(5) កាំរ�បោះងកើត្តិបោះពលបោះវលាកណំៈត្តិស់ម្រាមា�ក់ាំរទ��ត្តិ ់ ន�ងកាំរ
ម្រា�ម្ប�លពនធ។ នាយុក�ឋ នអាចត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានកាំរ�ង់ពនធ បោះ�បោះពល
ដែដ្ឋលកាំរភាន លម់្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង ឬចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប ឬជាម្រា�ចាំពំ្រៃថ្មីៃ ម្រា�ចាំ ំ
សបិ្តាហ្វ័ ៍ ម្រា�ចាំដំែខ ម្រាត្តិើមាស �កក់ណិាល�ន  ំឬម្ប�ល�ឋ នម្រា�ចាំ�ំន  ំ
ឬកាំររមួ្ប�ញ្ចូុ�លគាន ណាមួ្បយុ។
(6) កាំរបោះ�ះ ពុម្បផ័្ត�យុ�ញ្ចូូើបោះ�ះ ះព្រៃនកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញខុសច�� ់ឬមានកាំររចួពនធ។
(c) បោះលើសពើបោះនះ ចបំោះ�ះកាំរព�ន�យុណាមួ្បយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�យុបោះ�ស�ញ្ចូញត្តិិ�រដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ចនួំនមួ្បយុ�ន ់ដុ្ឋលាែ រ 
($1,000) សម្រាមា�ជ់ាបោះរៀងរាលព់្រៃថ្មីៃ ដែដ្ឋលពនធណាមួ្បយុម្រាតូ្តិវ�នើ�ំក់
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកបោះនះ�ហួឺ្វ័សបោះពលបោះ�បោះម្រាកាំម្ប�ទ�ញ្ចូញត្តិិ� ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុនាយុក�ឋ ន។ ផ្តលព្រៃនកាំរព�ន�យុណាមួ្បយុដែដ្ឋល
បោះកើត្តិបោះ�ើងបោះ�បោះម្រាកាំម្បអ្ននុដែផ្តនកបោះនះម្រាតូ្តិវ�កប់ោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�។
(d) ម្រា�កច់ណំៈ� លពើពនធដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនកបោះនះម្រាតូ្តិវ�ក់
បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�។
(e) ពនធដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកបោះនះម្ប�នម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិ ិ
ឬកណំៈត្តិច់បំោះ�ះ �ុ�គលណាមួ្បយុសម្រាមា�ក់ាំរបោះធ័ិើ ឬ�ក ់កាំរភាន ល់
ណាមួ្បយុបោះ�ើយុ ម្រា�ស�នបោះ�ើ�ុ�គលបោះនាះមានវត្តិមិានបោះ�ទកឹដ្ឋើម្រា�បោះទស
ឥណាឌ បោះ�បោះពល ដែដ្ឋលកាំរភាន លម់្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង ឬចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប។
(f) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ “កម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញខុសច�� ់ ឬមានកាំររចួពនធ” �កឺម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញខុសច�� ់ឬមានកាំររចួពនធមួ្បយុដែដ្ឋលមានដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) ម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុ�ុ�គលដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នរចួពើកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្បដែដ្ឋល
�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនកទើ 19775 ។
(2) ម្រា��ម់្រា�ង ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�យុ�ុ�គល ដែដ្ឋលម្ប�ន�ន�ក�់ញ្ចូូ�ន
បោះ�កាំនយុ់ុតិាធិ�កាំរ ន�ងកាំរ�កក់ម្រាម្ប�ត្តិ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃននាយុក�ឋ ន។
(3) ម្រា��ម់្រា�ង ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះ�យុ�ុ�គលម្ប�នមានអាជាា ��ណៈណ ដែដ្ឋល
�នត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុើពំ�កបោះនះ សម្រាមា�ក់ាំរផ្តលិើ់�ន កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិដ ឬ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ �ាុ ដែនិ
បោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើម្រា�បោះទសឥណាឌ ។

មាម្រាតាទើ 9. នាយុក�ឋ នម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញ

19777. នាយុក�ឋ នម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិ
(a) បោះ�ះ�ើជា�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ផ្តាុយុព្រៃនច��ណ់ាមួ្បយុ រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា ដែផ្តនកទើ 
6 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 15000) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 3 ព្រៃន ចណំៈងបោះើើងទើ 
2 ព្រៃនម្រាកម្បរ�ឋ ���ល មានកាំរ�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�កនុងម្រាកសួងយុុត្តិិ�ធិម្ប៌
ដែផ្តនកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(b) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវ�និមានបោះ� ន�ង�នាា �ព់ើកាំល�របិោះចេទ
ច�លជាធិរមានព្រៃនើពំ�កបោះនះ បោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវបោះ��ចប់ោះ�យុដែ�ក ន�ង
ឯករាើយពើដែផ្តនកបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ កាំរយិ៉ាល�យុ សាខា ដែផ្តនក ន�ងអ្នងគភាព
នានាបោះ�កនុងកាំរយិ៉ាល�យុអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ ន�ងម្រាកសួងយុុត្តិិ�ធិម្ប។៌ ។
(c) អ្ន�គបោះម្បធាវ ើម្រាតូ្តិវដែត្តិងតាងំនាយុកព្រៃននាយុក�ឋ ន អ្ននកដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
ដ្ឋកឹនានំាយុក�ឋ នកនុងកាំរ�បំោះពញភារក�ចរុ�សខ់ែួ ន។ នាយុកម្រាតូ្តិវ
�បំោះពញតាម្បបោះគាល�ណំៈងរ�សអ់្ន�គបោះម្បធាវ ើ។
(d) ម្រាស�តាម្បច��ប់ោះសវាសុើវលិដែដ្ឋលអាចអ្ននុវត្តិ�ិន អ្ន�គបោះម្បធាវ ើ
ម្រាតូ្តិវរក�ទុក ដែត្តិងតាងំ ឬចាំត្តិត់ាងំន�បោះយ៉ាើ�ត្តិបោះ�កាំនន់ាយុក�ឋ ន
ឱ្យយ�នម្រា��ម់្រាគានប់ោះដ្ឋើម្បប ើ�បំោះពញភារក�ចរុ�សខ់ែួ ន ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នកំ

(e) ខាងបោះម្រាកាំម្បបោះនះម្រាតូ្តិវបោះផ្តារពើនាយុក�ឋ នបោះ�ឱ្យយអ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយយ៉ាា ង
រហ្វ័�ស បោះដ្ឋើម្បប ើ�កម់្រា�កប់ោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�៖
(1) ផ្តលព្រៃនកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្បដែដ្ឋល�ន�កម់្រាស�តាម្បដែផ្តនកបោះនះ។
(2) ព្រៃថ្មីែឈនួល ន�ងព្រៃថ្មីែបោះដ្ឋើម្បដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុអ្ននុដែផ្តនក (c) ន�ង 
(f) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19763 អ្ននុដែផ្តនក (b) ន�ង (d) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19766 អ្ននុ
ដែផ្តនក (b) ន�ង (c) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19771 ន�ងអ្ននុដែផ្តនក (b) ន�ង (d) 
ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19773 ។
(3) ចនួំនទកឹម្រា�កណ់ាមួ្បយុដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ង់ម្រាស�តាម្បដែផ្តនកទើ 
19774 ។
(f) ម្រា�ស�នបោះ�ើមានកាំរបោះសនើបោះ�យុនាយុក�ឋ ន ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញមានកម់្រាតូ្តិវយុលម់្រាពម្បច�លរមួ្បជាមួ្បយុសហ្វ័ម្រាគាស
�ណៈបោះនយុយករសាធារណៈៈឯករាើយដែដ្ឋលមានកាំរទទួលសាគ ល ់ម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុនាយុក�ឋ នកនុងកាំរអ្ននុវត្តិសិវនកម្បះម្រា�ចាំ�ំន  ំបោះដ្ឋើម្បប ើ 
ធានាថាកាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្ប ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនកបោះនះ�មឺ្រាតូ្តិវ�ន
�ណៈនា ន�ងទ��ត្តិម់្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។
19776. កាំរ�ង់ព្រៃថ្មីែ�ដែនថម្បបោះ�បោះលើកាំរភាន ល ់ ដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើបោះ�ើង
តាម្បរយុៈកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញខុសច�� ់ ឬមានកាំរ
រចួពនធ
(a) (1) ពនធម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិប់ោះលើអ្ននកភាន ល ់ សម្រាមា�ឯ់កស�ទធ �ព្រៃនកាំរ
�ក ់ឬកាំរបោះធ័ិើ ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋលមានវត្តិមិានបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ �ាុ ដែនិ បោះ�
ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើម្រា�បោះទសឥណាឌ  កាំរភាន លប់ោះលើ ឬតាម្បរយុៈកម្បះវធិិើភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញខុសច�� ់ឬមានកាំររចួពនធ។ អ្នម្រាតាព្រៃនពនធ�ឺ
ម្រាតូ្តិវ 15 ភា�រយុព្រៃនចនួំនដុ្ឋលាែ រដែដ្ឋលភាន លប់ោះលើ ឬតាម្បរយុៈកាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញខុសច�� ់ឬបោះលើក ដែលង ពនធ។
(2) ម្រា�ជាើនព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ស�ម្បម្រា�កាំសថា លកខណៈៈពនធដែដ្ឋល
�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនកបោះនះ បោះ�យុ ដែផ្តអក បោះលើឧ�បត្តិិ�បោះហ្វ័តុ្តិ រ�ស ់ខែួ ន 
ន�ងពើអានុភាពដែផ្តនកធិម្បះជាត្តិ� ន�ងផ្តែ� វច��រ់�សខ់ែួ ន �ជឺាកាំត្តិព័ក�ចុ
ចបំោះ�ះអ្ននក�ក ់ឬបោះធ័ិើកាំរភាន លប់ោះ�ទើតាងំដែដ្ឋល�ុ�គលបោះនាះមានវត្តិមិាន 
បោះ�បោះពលដែដ្ឋលកាំរភាន លម់្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង ឬចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប បោះហ្វ័ើយុម្ប�នដែម្បន
ជាកាំត្តិព័ក�ចចុបំោះ�ះមុាស ់ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករព្រៃនកម្បះវធិិើកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញខុសច�� ់ឬមានកាំររចួពនធ។
(b) នាយុក�ឋ នអាចអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ណាមួ្បយុ ន�ងចាំត្តិវ់ធិានកាំរ
ណាមួ្បយុដែដ្ឋលចាំ�ំច ់ ឬមានភាពង្គាយុម្រាសលួ សម្រាមា� ់កាំរអ្ននុវត្តិ ិ
ន�ងកាំរ�កឲ់្យយម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ដែផ្តនកបោះនះ។ �ទ�ញ្ចូញត្តិិ�រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា អ័្នើៗ
ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប�ងំអ្នស៖់
(1) កាំរត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ុ�គល�ក ់ ឬបោះធ័ិើកាំរភាន លប់ោះលើ ឬតាម្បរយុៈកម្បះវធិិើ
ភាន លដ់ែលបងខុសច�� ់ ឬមានកាំររចួពនធបោះដ្ឋើម្បប ើចុះបោះ�ះ ះជាមួ្បយុ
នាយុក�ឋ នមុ្បនបោះពលបោះធ័ិើ ឬ�កក់ាំរភាន លប់ោះនាះ។
(2) កាំរត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមុាស ់ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ឬភាន កង់្គារព្រៃនកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញខុសច�� ់ឬមានកាំររចួពនធ�ងី្គាញបោះ�ះ ះ�ុ�គលដែដ្ឋល
បោះធ័ិើ ឬ�កក់ាំរភាន លប់ោះលើ ឬតាម្បរយុៈកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ខុសច�� ់ឬមានកាំររចួពនធខណៈៈបោះពល មានវត្តិមិាន បោះ� កនុង បោះនះរដ្ឋឋ 
�ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើម្រា�បោះទសឥណាឌ  ។
(3) (A) កាំរចាំត្តិវ់ធិានកាំរណាមួ្បយុ ន�ង�ងំអ្នសត់ាម្បផ្តែ� វច��់
ម្រា��ងំនងឹមុាស ់ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ព្រៃដ្ឋ��អាើើវកម្បះ ឬភាន កង់្គារព្រៃនកម្បះវធិិើ
ភាន លដ់ែលបងខុសច�� ់ឬមានកាំររចួពនធដែដ្ឋល�ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�ន�ងី្គាញ
បោះ�ះ ះអ្ននកភាន លអ់្ននុបោះលាម្បតាម្បកថាខណៈឌ  (2) កនុងកាំរ�ងខឲំ្យយ �ងី្គាញ
បោះ�ះ ះដែដ្ឋល�នដែសង័រក។
(B) វធិានកាំរអាចរមួ្បមានកាំររារាងំកាំរច�លបោះម្រា�ើវុ�ឹព្រៃសយុត្តិត៍ាម្ប
អុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ឬកម្បះវធិិើចល�ត្តិព្រៃនកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ខុសច�� ់ឬមានកាំររចួពនធពើទើតាងំណាមួ្បយុ ន�ង�ងំអ្នសប់ោះ�កនុង
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើម្រា�បោះទសឥណាឌ ។
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(2) ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវដែត្តិរាយុកាំរណ៍ៈ 
ឬ�ងី្គាញចនួំនទកឹម្រា�កដ់ែដ្ឋលទទួលពើកាំរភាន ល ់ឬចនួំនទកឹម្រា�កភ់ាន ល់
បោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងនើមួ្បយុ ឬម្រា�បោះ�ទភាន ល។់
(e) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវ�ដ្ឋ�បោះសធិ កណំៈត្តិ ់ �កជ់ាកហំ្វ័�ត្តិ ឬរតឹ្តិ�និងឹ
អាជាា ��ណៈណ ល�ខ�ត្តិអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ចុះបោះ�ះ ះ ឬកាំរយុលម់្រាពម្បសម្រាមា�់
�ុព័បោះហ្វ័តុ្តិលអ ដែដ្ឋលសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។
(f) បោះលើសពើបោះនះ ចបំោះ�ះអ្នណំាចបោះផ្តសងបោះទៀត្តិរ�សខ់ែួ ន នាយុក�ឋ ន
អាចចាំត្តិវ់ធិានកាំរណាមួ្បយុដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្បៈ
(1) ដ្ឋើកាំបោះកាំះបោះៅសាកសើ �ងខឱំ្យយមានកាំរច�លរមួ្ប ន�ងសកខើភាពរ�ស់
ពួកបោះ� ម្រា��ម់្រា�ងសម្បបថ្មី ន�ងកាំរ�ញូ្ញាក ់យុក�សិុតាង ន�ងកាំរត្តិម្រាមូ្បវ
បោះ�យុដ្ឋើកាំ កាំរផ្តល�ត្តិបោះសៀវបោះ� ឯកសារ កណំៈត្តិម់្រាតា ឬវត្តិថុសមាភ រៈ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិណាមួ្បយុ សម្រាមា�ក់ាំរអ្ននុវត្តិតួិ្តិនាទើរ�សន់ាយុក�ឋ ន ឬ
កាំរអ្ននុវត្តិអិ្នណំាចរ�សខ់ែួន រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា អ្នណំាចរ�សខ់ែួនកនុងកាំរ
បោះធ័ិើសវនកម្បះបោះលើកាំរអ្ននុបោះលាម្បរ�ស�ុ់�គលមាន កជ់ាមួ្បយុើពំ�កបោះនះ។
(2) ចាំត្តិត់ាងំ ន�ងកាំរ�រសកម្បះភាពសុើវលិបោះ�កនុងតុ្តិលាកាំរណាមួ្បយុ
បោះដ្ឋើម្បប ើរតឹ្តិ�និងឹ ឬ�ញ្ចូឈ�ក់ាំរ��ំនព្រៃនើពំ�កបោះនះ។
(3) ផ្តិួចបោះផ្តិើម្បសកម្បះភាពវនិ�យុសម្រាមា�ក់ាំរ��ំនព្រៃនើពំ�កបោះនះ។
(4) បោះធ័ិើកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយន� វឧ�ករណ៍ៈកាំរផ្តគត្តិផ់្តគង់ ន�ងម្រា�ព�នធណាមួ្បយុ
រ�សម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ឬអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(5) ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ុ�គលណាមាន ក�់ក�់កយសុអំាជាា ��ណៈណ កាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ 
កាំរចុះបោះ�ះ ះ ឬកាំរយុលម់្រាពម្បដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�ន�ញូ្ញាកប់ោះ�កនុងើពំ�កបោះនះ 
ឬបោះ�កនុង�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ណាមួ្បយុ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិអ្ននុបោះលាម្បតាម្ប
ើពំ�កបោះនះ។ ដែផ្តនកអាចកណំៈត្តិ ់�កល់កខខណៈឌ  ឬរតឹ្តិត្តិប �ត្តិអាជាា ��ណៈណ 
ល�ខ�ត្តិអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ កាំរចុះបោះ�ះ ះ ឬកាំរយុលម់្រាពម្បណាមួ្បយុ។
19779. កាំរបោះផ្តារស�ទធ �អ្នណំាចបោះ�នាយុក
(a) អ្នណំាច�ងំអ្នសច់ាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិមុិ្បខង្គាររដ្ឋឋ�ល ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ព្រៃនដែផ្តនកម្រាតូ្តិវ�នបោះផ្តារបោះ�នាយុក។ អ្នណំាច�ងំបោះនះរមួ្បមានដ្ឋ�ចជា៖
(1) កាំរបោះចញ ន�ងកាំរ�និអាជាា ��ណៈណ។
(2) កាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ព្រៃនកាំរបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិ កាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ន�ងសវនកម្បះ។
(3) កាំរកាំត្តិប់ោះ�សរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ   ន�ងកាំរបោះ�ះម្រាសាយុកាំររបំោះលា�ព្រៃន
ើពំ�កបោះនះ។
(4) កាំរអ្ននុម្ប�ត្តិព្រៃនទម្រាម្បង់ព្រៃនកាំរភាន ល ់ម្រា�បោះ�ទព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង 
ន�ងសម្ប័�នធកើឡា។
(5) កាំរផ្តលិស់បំោះណៈើ  ន�ងកាំរ�ដ្ឋ�បោះសធិបោះចាំល កាំរបោះ�ែើយុសណួំៈរ កាំរ
បោះចញកាំរ�កម្រាសាយុ ន�ងកាំរចាំត្តិវ់ធិានកាំរ�ងំអ្នសដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
បោះសនើសុយំ៉ាា ងសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលបោះ�យុអ្ននក�ក�់កយសុ ំ ន�ងអ្ននកកាំន់
អាជាា ��ណៈណកនុងកាំរ�និ ន�ងម្រាស�ជាមួ្បយុរដ្ឋឋ�ល ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិិ
ម្រា�ក�បោះ�យុម្រា�ស�ទធភាពព្រៃនើពំ�កបោះនះ។
(b) អ្ននកបោះសនើ�កយសុ ំឬអ្ននកកាំនអ់ាជាា ��ណៈណ ដែដ្ឋលទទួលន�វកាំរកណំៈត្តិ់
អ្នវើិមូាន កាំរ�ដ្ឋ�បោះសធិ ឬ�ដ្ឋ�បោះសធិពើនាយុកអាច�ិងឹឧទធរណ៍ៈ ចបំោះ�ះ
កាំរកណំៈត្តិអ់្នវើិមូាន កាំរ�ដ្ឋ�បោះសធិ ឬ�ដ្ឋ�បោះសធិ បោះ�កាំនអ់្ន�គបោះម្បធាវ ើ។ 
អ្ន�គបោះម្បធាវ ើម្រាតូ្តិវព�ន�ត្តិយបោះ�ើងវញិបោះ�យុឯករាើយន� វ�ណឹិៈងឧទធរណ៍ៈដែដ្ឋល
�ន�ដងឹ បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករងព្រៃន de novo ។
19780. កាំររក�កាំរសមាៃ ត្តិ់
(a) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវរក�ទុកឯកសារព្រៃន�កយសុអំាជាា ��ណៈណ�ងំអ្នស់
កនុងើពំ�កបោះនះ។ នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវរក�កណំៈត្តិម់្រាតាព្រៃនសកម្បះភាព
�ងំអ្នស ់ដែដ្ឋល�នអ្ននុវត្តិចិបំោះ�ះ�កយសុ�ំងំបោះនាះ។
(b) បោះលើកដែលងដែត្តិចាំ�ំចស់ម្រាមា�ក់ាំរម្រា��ម់្រា�ងើពំ�កបោះនះ គាះ ន

ណៈត្តិប់ោះ�កនុងើពំ�កបោះនះ ន�ងកាំរអ្ននុវត្តិ�ិទ�ញ្ចូញត្តិិ�។ អ្ន�គបោះម្បធាវ ើម្រាតូ្តិវ
ព�បោះម្រាគាះបោះយ៉ា�លជ់ាមួ្បយុនងឹនាយុក�កទ់ងនងឹចនួំន ន�ងលកខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�រ�សន់�បោះយ៉ាើ�ត្តិ ដែដ្ឋលចាំ�ំចស់ម្រាមា�ន់ាយុក�ឋ នកនុងកាំរ
�បំោះពញភារក�ចរុ�សខ់ែួ ន។ នាយុក�ឋ នអាចចុះក�ចសុន�សម្រាមា�់
បោះសវាកម្បះ ដែដ្ឋលម្ប�នអាចផ្តលិើ់�នបោះ�យុន�បោះយ៉ាើ�ត្តិ។
19778. អ្នណំាចព្រៃននាយុក�ឋ ន
(a) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិអ់្នណំាចផ្ទាដ ចមុ់្បខ ស�ទធ �អ្នណំាច ន�ង
យុុតិាធិ�កាំរ បោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិ ិ ន�ង�កឲ់្យយម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរើពំ�កបោះនះ ន�ង
ម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយកាំរផ្តលិើ់�ន កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិដ ឬកាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរព្រៃនកាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើ
ម្រា�បោះទសឥណាឌ ។
(b) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំ�ងំអ្នស៖់
(1) អ្ននុវត្តិអិ្នណំាច�ងំអ្នសព់្រៃនកាំរយិ៉ាល�យុអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ ន�ងម្រាកសួង
យុុត្តិិ�ធិម្បប៌ោះ�កនុងកាំរអ្ននុវត្តិភិារក�ចរុ�សខ់ែួ ន។
(2) អ្ននុម្ប�ត្តិ ដែកដែម្រា� ន�ងលុ�បោះចាំល�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋលចាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិិ
បោះគាល�ណំៈង ន�ង�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនើពំ�កបោះនះ។
(3) ព�បោះម្រាគាះបោះយ៉ា�លជ់ាមួ្បយុ ន�ងទទួល�នកាំរ�ញ្ចូុ�លជា
លាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរពើ �ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរមុ្បនបោះពលកាំរបោះសនើបោះ�ើង 
កាំរអ្ននុម្ប�ត្តិ កាំរបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះ ឬលុ�បោះចាំល�ទ�ញ្ចូញត្តិិ� ឬ�ទ
�ញ្ចូញត្តិិ��នាា នណ់ាមួ្បយុ។
(4) ព�ន�ត្តិយបោះម្បើល�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�កនុងរដ្ឋឋ ឬទកឹដ្ឋើព្រៃន
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ  ដែដ្ឋលកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡា
ញម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�យុម្រាស�ច�� ់បោះហ្វ័ើយុតាម្បដែដ្ឋលអាចអ្ននុវត្តិិ
�ន អ្ននុម្ប�ត្តិម្រាក�ខ�ណៈឌ �ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន ។ នាយុក�ឋ នអាចសុំ
ើនួំយុពើ�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរកនុងកាំរកណំៈត្តិអ់្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈ ន�ងកាំរព�ន�ត្តិយ
បោះម្បើល�ទ�ញ្ចូញត្តិិ��កព់�នធដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន អ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�កនុងរដ្ឋឋ ឬទកឹដ្ឋើ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិព្រៃនសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។
(5) �បោះងកើត្តិ ន�ងរក�កាំរយិ៉ាល�យុសម្រាមា�ម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរអាើើវកម្បះរ�ស់
ខែួ នបោះ�កនុងទើម្រាកងុសាម្រាកាំបោះម្បានត្តិ�។
(c) (1) រមួ្ប�ញ្ចូុ�លបោះ�កនុងអ្នណំាចទ� បោះ�រ�សន់ាយុក�ឋ នបោះដ្ឋើម្បប ើ
អ្ននុម្ប�ត្តិ ដែកដែម្រា� ន�ងលុ�បោះចាំល�ទ�ញ្ចូញត្តិិ� �ជឺាអ្នណំាចកនុង កាំរ 
អ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋល�កទ់ងដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប:

(A) កាំរទទួលយុកកាំរភាន លប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ
កើឡាជា�និ�នាា �។់
(B) ម្រា�បោះ�ទព្រៃនកណំៈត្តិម់្រាតាដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវរក�ទុក។
(C) កាំរកាំរ�រសម្រាមា�មុ់ាសម់្រា�កដ់ែដ្ឋល�កក់ាំរភាន ល។់
(D) កាំរើរំញុព្រៃនកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវសងគម្ប កាំរបោះលងដែលបង
ម្រា�ក�បោះ�យុទនួំលខុសម្រាតូ្តិវ ន�ងកាំរ�ក�់ញ្ចូុ�លបោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈ 
“ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននក ឬនរណាមាន កដ់ែដ្ឋលអ្ននកសាគ លម់ាន�ញី្ញាកនុងកាំរ
បោះលងដែលបង ន�ងចង់�នើនួំយុ ទ� រសពាម្បក 1-800-GAMBLER’’ 
ឬបោះផ្តាើសារម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន បោះ�កម្បះវធិិើកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(2) កថាខណៈឌ  (1) បោះ�យុម្រាគានដ់ែត្តិជាកាំរព�ពណ៌ៈនាមួ្បយុដែផ្តនក ព្រៃន
អ្នណំាច�ញ្ចូញត្តិិ�នព្រៃននាយុក�ឋ ន�ាុ បោះណាណ ះ។ គាះ នអ័្នើបោះ�កនុងកថាខណៈឌ  
(1) ម្រាតូ្តិវ�ន�កម្រាសាយុថាជា ដែដ្ឋនកណំៈត្តិណ់ាមួ្បយុបោះលើអ្នណំាចព្រៃន
នាយុក�ឋ នបោះនាះបោះទ។
(d) នាយុក�ឋ នម្ប�នម្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិ ឬអ្ននុវត្តិចិ�� ់ឬ�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ណាមួ្បយុ
ដែដ្ឋល៖
(1) ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញរក�កាំរកាំនក់ាំ�់
ណាមួ្បយុ ម្ប�នថាម្រាតូ្តិវ�ន�ងី្គាញជាភា�រយុព្រៃនកាំរភាន ល ់ ចនួំន
ទកឹម្រា�កជ់ាកល់ាក ់ឬបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះម្រា�ពើបោះនះ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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(1) ដ្ឋ�មុ់្បនឺដុ្ឋលាែ រ ($100,000) សម្រាមា�ម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ ឬអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(2) ម្រា�មុំ្បនឺដុ្ឋលាែ រ ($50,000) សម្រាមា��ុ់�គលសខំាន។់
(3) ពើរមុ្បនឺម្រា��ំនដុ់្ឋលាែ រ ($25,000) សម្រាមា��ុ់�គល�ងំអ្នស។់
(e) (1) ម្ប�នមានអ័្នើបោះ�កនុងើពំ�កបោះនះត្តិម្រាមូ្បវ ឬ�កម្រាសាយុបោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើត្តិ
សកម្បះភាពស�ទធ �ឯកើនណាមួ្បយុបោះទ។
(2) មាម្រាតា 18 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 19990) ព្រៃនើពំ�កទើ 5 
ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ម្ប�នម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិចិបំោះ�ះកាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ណាដែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះ�ើងបោះ�យុ
ច��ើ់ពំ�កបោះនះ ឬ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះម្រាកាំម្បដែផ្តនកបោះនាះបោះទ។
19782. �ទ�បញ្ចូញត្តិិ��នាា ន់
(a) នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��នាា ន ់ ម្រា��ម់្រាគានប់ោះដ្ឋើម្បប ើ
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយកាំរភាន ល់ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�នផ្តិល់ើ� ន 
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� ឬ ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ�ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើឥណាឌ ។ 
�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��នាា នម់្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិម្រាស�តាម្បកាំលវភិា�ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិ់
បោះ�កនុងដែផ្តនកទើ 19791 ។
(b) �ទ�បញ្ចូញត្តិិ��នាា នណ់ាមួ្បយុ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុបោះលាម្ប បោះ�យុបោះយ៉ាង
តាម្បើពំ�កបោះនះម្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិម្រាស�តាម្បើពំ�កទើ 3.5 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹ
ដែផ្តនកទើ 11340) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 1 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 3 ព្រៃនចណំៈងបោះើើងទើ 2 ព្រៃន
ម្រាកម្បរ�ឋ ���ល បោះហ្វ័ើយុសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនើពំ�កបោះនាះរមួ្បមាន
ដែផ្តនកទើ 11349.6 ព្រៃនម្រាកម្បរ�ឋ ���លកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��ជឺាភាព
អាសននបោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវកាំរយិ៉ាល�យុច��រ់ដ្ឋឋ�លចាំត្តិទុ់កជាកាំរចាំ�ំច់
សម្រាមា�ក់ាំរដែថ្មីរក�សនិ�ភាពសាធារណៈៈ សុខភាព ន�ងសុវត្តិថ�ភាព 
ន�ងសុខុមាលភាពទ�បោះ�។ បោះ�ះ�ើជាមាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ផ្តាុយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ
ព្រៃនច�� ់�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��នាា នដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុនាយុក�ឋ ន
នងឹបោះ�ដែត្តិមានជាធិរមានរហ្វ័� ត្តិដ្ឋល�់ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ើនួំសអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុម៍្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុម្ប�ត្តិ។
19783. រាយុកាំរណ៍ៈអ្នពំើកាំររបំោះលា���ំនបោះ�នាយុក�ឋ ន
�ុ�គល ឬអ្នងគភាពណាដែដ្ឋលកាំនអ់ាជាា ��ណៈណ កាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ឬ
កាំរយុល់ម្រាពម្បបោះម្រាកាំម្បើំព� កបោះនះម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈអ្នំពើកាំររបំោះលា�
��ំនព្រៃនើពំ�កបោះនះ ឬច��ដ់ែដ្ឋលអាចអ្ននុវត្តិ�ិនបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ឬ
�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើំព� កបោះនះ
បោះ�កាំនន់ាយុក�ឋ ន។ កាំររបំោះលា���ំនម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈបោះ�យុ
ភាពរហ្វ័�សសម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តលខាង�ណៈ� ើកូម្បះដែដ្ឋលរមួ្បមានបោះពលបោះវលា
ម្រា��ម់្រាគានប់ោះដ្ឋើម្បប ើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិព្រៃផ្តាកនុង�កទ់ងនងឹលទធភាព
ព្រៃនកាំររបំោះលា�។
19784. ដែផ្តនកឥណៈ�នចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
(a) ម្ប�នដ្ឋ�ច�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ច��ផ់្តាុយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ម្រា�កក់ម្បុើដែដ្ឋលមានចនួំន
រហ្វ័� ត្តិដ្ឋលស់ាម្បស��លានដុ្ឋលាែ រ ($30,000,000) ម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើពើ
ម្ប� លន�ធិ�ទ� បោះ�ដ្ឋលអ់្ន�គបោះម្បធាវ ើកនុ ងបោះគាល�ណំៈង�បោះងកើត្តិនាយុក�ឋ ន
បោះនះ ើួលនាយុក ន�ងន�បោះយ៉ាើ�កដែផ្តនកបោះផ្តសងៗបោះទៀត្តិ ធានាសុវត្តិថ�ភាព
កាំរយិ៉ាល�យុសម្រាមា�ដ់ែផ្តនក កាំរអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� ព�ន�ត្តិយ ន�ង
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ�កយសុ ំន�ងម្រា��ម់្រា�ងើពំ�កបោះនះ។
(b) ម្រា�កក់ម្បុើម្រាតូ្តិវសងកនុងរយុៈបោះពលម្រា��ំន ។ំ រដ្ឋឋសភាម្រាតូ្តិវរកម្រា�ក់
សម្បម្រាស�បោះ�កនុងកាំរផ្តគត្តិផ់្តគង់ថ្មីវកិាំបោះដ្ឋើម្បប ើសងម្រា�កក់ម្បុើ។
(c) អ្ននកអ្ន���ល ន�ងម្បន្ត្រីនិើរដ្ឋឋដែដ្ឋលមានទនួំលខុសម្រាតូ្តិវ�ងំអ្នសម់្រាតូ្តិវ
បោះធ័ិើសកម្បះភាពចាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�កក់ម្បុើមានម្រា�ស�ទធភាពត្តិម្រាមូ្បវបោះ�
ដែផ្តនកបោះនះ។

មាម្រាតាទើ 10. ភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរព�បោះម្រាគាះបោះយ៉ា�លឯ់ករាើយ

19785. �ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រា�កឹ�បោះយ៉ា�លភ់ាន លដ់ែលបងឯករាើយ
តាម្បអ្ននឡាញម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើង

នរណាមាន កដ់ែដ្ឋលទទួល�នកណំៈត្តិម់្រាតា ឬព�ត្តិម៌ានសមាៃ ត្តិក់នុងកាំរ
�បំោះពញភារក�ច�ុកទ់ងបោះ�នងឹើពំ�កបោះនះបោះទ ម្រាតូ្តិវ�ងី្គាញ ឬផ្តលិ់
កណំៈត្តិម់្រាតា ឬព�ត្តិម៌ាន ឬដែផ្តនកណាមួ្បយុចបំោះ�ះ�ុ�គលណា ដែដ្ឋល
ម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុច��ប់ោះដ្ឋើម្បប ើទទួលវា។ កាំរ��ំនបោះលើ
ដែផ្តនករងបោះនះ�ជឺា�ទរបំោះលា� បោះហ្វ័ើយុអាច�កអ់្ននករបំោះលា�ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ
ទទួលខុសម្រាតូ្តិវរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ រមួ្ប�ងំកាំរខ�ចខាត្តិ ន�ងសកម្បះភាពវនិ�យុ។
(c) ម្ប�នដ្ឋ�ចដែផ្តនករង (ដ្ឋ) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 1798.24 ព្រៃនម្រាកម្បរដ្ឋឋ�ប
បោះវណៈើ  តុ្តិលាកាំរនងឹម្ប�ន�ងខំឱ្យយមានកាំរ�ងី្គាញព�ត្តិម៌ានផ្ទាា លខ់ែួ ន 
បោះ�កនុងកម្បះស�ទធ �រ�សដ់ែផ្តនកបោះនះដ្ឋល�ុ់�គលណាមាន ក ់ បោះ�កនុងនើត្តិ�វធិិើ
រដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ ណាមួ្បយុ ដែដ្ឋលកនុងនាយុក�ឋ ន ឬអ្នងគបោះម្បធាវ ើម្ប�នដែម្បនជា
ភា�ើ បោះលើកដែលងដែត្តិ�ុព័បោះហ្វ័តុ្តិលអ ន�ងបោះពល�ងី្គាញថាព�ត្តិម៌ានម្ប�នអាច
ទទួល�នបោះទ។ ដែផ្តនកបោះនះនងឹម្ប�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ�ងី្គាញព�ត្តិម៌ានផ្ទាា លខ់ែួន 
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះលើកដែលងពើកាំរលាត្តិម្រាត្តិ�ងបោះនាះបោះទ។
(d) កាំរលាត្តិម្រាត្តិ�ងដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយបោះធ័ិើចបំោះ�ះដែផ្តនក ដែដ្ឋលចាំ�ំច់
សម្រាមា�ក់ាំរម្រា��ម់្រា�ងើពំ�កបោះនះ ម្ប�នម្រាតូ្តិវលះ�ង់ឯកស�ទធ �បោះម្បធាវ ើ-ក�នកដើ
ដែដ្ឋលកាំនក់ាំ�ប់ោះ�យុ�ុ�គល ឬសមាើ�កព្រៃន�ុ�គលដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរបោះដ្ឋើម្បប ើ
បោះធ័ិើកាំរ�ងី្គាញបោះនាះបោះទ។
19781. កាំរព�ន�យុ ន�ងបោះ�ស�ញ្ចូញត្តិិ�ចបំោះ�ះកាំររបំោះលា�បោះលើើពំ�ក
(a) នាយុក�ឋ នអាច�កព់�ន�យុ កាំរ�កអ់ាជាា ��ណៈណបោះលើ
កាំរសាកលបង ន�ងកាំរដ្ឋកហ្វ័� ត្តិអាជាា ��ណៈណបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ែើយុត្តិ�បោះ�នងឹ
កាំរ��ំនព្រៃនើពំ�កបោះនះ ដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវតាម្បដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។ 
នាយុក�ឋ នអាច�កក់ាំរព�ន�យុបោះលើ�ុ�គលណាដែដ្ឋលកាំនក់ាំ� ់ឬត្តិម្រាមូ្បវ
ឱ្យយមាន អាជាា ��ណៈណ ល�ខ�ត្តិអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ កាំរចុះបោះ�ះ ះ ឬកាំរយុលម់្រាពម្ប
បោះម្រាកាំម្បើពំ�កបោះនះ ឬ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ�កទ់ងបោះ�នងឹ
ើពំ�កបោះនះ។
(b) នាយុក�ឋ នមានអ្នណំាចដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិ ់ន�ងផិ្ទាចមុ់្បខកនុងកាំរអ្ននុវត្តិិ
ើពំ� កបោះនះ ន�ង�កព់�ន�យុ ន�ងបោះ�ស�ញ្ចូញត្តិិ�បោះផ្តសងបោះទៀត្តិចបំោះ�ះ
កាំររបំោះលា�បោះលើើពំ�កបោះនះ។
(c) កាំរព�ន�យុជាអ្នត្តិ��រមាចបំោះ�ះកាំរ��ំនើពំ�កបោះនះម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិិ
ដ្ឋ�ចត្តិបោះ�៖
(1) សម្រាមា�ម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ឬអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ៖
(A) មួ្បយុមុ្បនឺម្រា��ំនដុ់្ឋលាែ រ ($15,000) ដែដ្ឋលកាំររបំោះលា���ំន
�កព់�នធនងឹ�ុ�គលដែដ្ឋលមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន ។ំ
(B) មួ្បយុមុ្បនឺដុ្ឋលាែ រ ($10,000) សម្រាមា�ក់ាំររបំោះលា���ំន
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។
(2) សម្រាមា��ុ់�គលសខំាន៖់
(A) ម្រា�ពំើរ�នម់្រា�រំយុដុ្ឋលាែ រ ($7,500) ដែដ្ឋលកាំររបំោះលា���ំន
�កព់�នធនងឹ�ុ�គលដែដ្ឋលមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន ។ំ
(B) ម្រា��ំនដុ់្ឋលាែ រ ($5,000) សម្រាមា�ក់ាំររបំោះលា���ំន
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។
(3) សម្រាមា��ុ់�គលបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ�ងំអ្នស៖់
(A) ម្រា��ំនដុ់្ឋលាែ រ ($5,000) ដែដ្ឋលកាំររបំោះលា���ំន�កព់�នធនងឹ
�ុ�គលដែដ្ឋលមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន ។ំ
(B) ពើរ�នម់្រា�រំយុដុ្ឋលាែ រ ($2,500) សម្រាមា�ក់ាំររបំោះលា���ំន
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។
(d) ម្ប�នដ្ឋ�ចដែផ្តនករង (c) កាំរផ្ទាកព�ន�យុជាអ្នត្តិ��រមាសម្រាមា�់
កាំររបំោះលា���ំនជាបោះម្រាចើនព្រៃនើពំ�កបោះនះ ដែដ្ឋលបោះកើត្តិបោះ�ើងបោះចញពើ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ កាំរបោះកើត្តិបោះ�ើង ឬសណំុំៈព្រៃនកាំលៈបោះទសៈដែត្តិមួ្បយុមាន
ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
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(d) សមាើ�កនើមួ្បយុៗព្រៃន�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរអាចជាពលរដ្ឋឋ ន�ងជាន�
វាសនើនរ�សស់ហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ឬ�បំោះពញន� វត្តិម្រាមូ្បវកាំរព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក 
(b) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 1020 ព្រៃនម្រាកម្បរ�ឋ ���ល។
19787. លកខខណៈឌ ព្រៃនសមាើ�ក�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ
(a) អាជាា ធិរចាំត្តិត់ាងំនើមួ្បយុៗដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុង 
ដែផ្តនកទើ 19786 ម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើកាំរចាំត្តិត់ាងំបោះលើកដ្ឋ�ំ�ងរ�សពួ់កបោះ�បោះ�ជា
�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រាស�តាម្បកាំលវភិា�ដែដ្ឋលមានដែចងកនុ ងដែផ្តនកទើ 
19791 ។
(b) លកខខណៈឌ ព្រៃនអ្ននកចាំត្តិត់ាងំបោះលើកដ្ឋ�ំ�ង បោះ�ជា�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រាតូ្តិវ
ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះ� 45 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើកាំល�របិោះចេទព្រៃនើពំ�កបោះនះមានម្រា�ស�ទធ �
ភាព។ លកខខណៈឌ ព្រៃនអ្ននកចាំត្តិត់ាងំបោះលើកដ្ឋ�ំ�ងបោះ�ជា�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ
ម្រាតូ្តិវមានដ្ឋ�ចត្តិបោះ�៖
(1) អ្ននកចាំត្តិត់ាងំបោះលើកដ្ឋ�ំ�ងរ�សប់ោះលាកអ្ន���ល ន�ងអ្ន���លរង
ម្រាតូ្តិវ�បោះម្រាម្បើកាំរសម្រាមា�រ់យុៈបោះពល�ួន�ន ។ំ
(2) អ្ននកនា�ំកយសភា ន�ងម្រា�ធានាធិ��ត្តិើ pro Tempore ព្រៃនអ្ននក
ចាំត្តិត់ាងំបោះលើកដ្ឋ�ំ�ងរ�សម់្រាពឹទធសភាម្រាតូ្តិវ�បោះម្រាម្បើកាំរសម្រាមា�រ់យុៈបោះពល
�ើ�ន ។ំ
(3) អ្ននកអ្ន���ល បោះហ្វ័រញ្ចូញ�ក ន�ងអ្ននកចាំត្តិត់ាងំបោះលើកដ្ឋ�ំ�ងរ�ស់
រដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរម្រាតូ្តិវ�បោះម្រាម្បើកាំរសម្រាមា�រ់យុៈបោះពលពើរ�ន ។ំ
(c) �នាា �ព់ើលកខខណៈឌ បោះលើកដ្ឋ�ំ�ង លកខខណៈឌ ព្រៃនកាំរចាំត្តិត់ាងំនើ
មួ្បយុៗ ឬកាំរចាំត្តិត់ាងំជាថ្មីះើរ�សស់មាើ�ក�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រាតូ្តិវ
ចណំាយុបោះពល�ួន�ន ។ំ សមាើ�កនើមួ្បយុៗព្រៃន�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រាតូ្តិវ
�បោះម្រាម្បើកាំរ រហ្វ័� ត្តិដ្ឋលអ់្ននកសនងត្តិដំែណៈងម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិត់ាងំ។
(d) សមាើ�កព្រៃន�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរអាចម្រាតូ្តិវ�នដ្ឋកបោះចញបោះ�យុ
អាជាា ធិរចាំត្តិត់ាងំសម្រាមា�ភ់ាពម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវបោះ�កនុ ងកាំរយិ៉ាល�យុ 
ឬកាំរបោះធ័ិសម្រា�ដែហ្វ័សព្រៃនកាំត្តិព័ក�ច។ុ គាះ នសមាើ�កណាមាន កម់្រាតូ្តិវ
�នដ្ឋកបោះចញបោះទ បោះលើកដែលងដែត្តិម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិព្រៃនកាំរដ្ឋកបោះចញម្រាតូ្តិវ�ន
�ងី្គាញជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរដ្ឋលស់មាើ�ក។
(e) (1) កនុងរយុៈបោះពល 10 ព្រៃថ្មីៃព្រៃនកាំលៈបោះទសៈ ដែដ្ឋល�នផ្ទាែ ស�់ិ� រ 
សមាើ�កព្រៃន�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរដែដ្ឋល�នចាំត្តិត់ាងំបោះដ្ឋើម្បប ើត្តិណំាងឱ្យយ
ើនំាញជាកល់ាក ់ អ្នងគកាំរ ឬម្រា�បោះ�ទ ព្រៃនអ្នងគភាព ម្រាតូ្តិវើ�នដ្ឋណឹំៈងជា
លាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរន� វស�ទធ �អ្នណំាច ដែដ្ឋល�នចាំត្តិត់ាងំរ�សពួ់កបោះ� 
ម្រា�ស�នបោះ�ើពួកបោះ�ដែលងកាំនក់ាំ� ់ ឬត្តិណំាងឱ្យយើនំាញជាកល់ាក ់
អ្នងគកាំរ ឬម្រា�បោះ�ទព្រៃនអ្នងគភាព ឬបោះ�ើម្ប�នដ្ឋ� បោះចាំន ះបោះទម្ប�នអាចបោះធ័ិើកាំរ�និ
�បោះម្រាម្បើកាំរជាសមាើ�ក�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ�នបោះទ។
(2) បោះ�បោះពលទទួល�នបោះសចកិើើ�នដ្ឋណឹំៈងជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរ
បោះ�យុអាជាា ធិរចាំត្តិត់ាងំ ត្តិដំែណៈងរ�សស់មាើ�កបោះ��ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ
បោះនះនងឹម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កថាទបំោះនរ។ កនុងរយុៈបោះពល 30 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើ
ទទួល�នបោះសចកិើើ� នដ្ឋំណឹៈងជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរអាជាា ធិរ
ចាំត្តិត់ាងំម្រាតូ្តិវចាំត្តិត់ាងំអ្ននកសនងត្តិដំែណៈងបោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះម្រាម្បើអាណៈត្តិដ� ដែដ្ឋល
បោះ�សលព់្រៃនអ្នត្តិើត្តិសមាើ�ក។ បោះ�បោះពលផុ្តត្តិកណំៈត្តិព់្រៃនអាណៈត្តិិ�
ម្ប�ន�នផុ់្តត្តិកណំៈត្តិ ់ អ្ននកសនងត្តិដំែណៈងអាចម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិត់ាងំបោះ�
អាណៈត្តិិ�បោះពញ។
19788. ភារក�ចរុ�ស�់ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ
(a) �ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រាតូ្តិវផ្តលិប់ោះយ៉ា�ល ់ ន�ងផ្តលិអ់្ននុសាសនដ៍្ឋល់
នាយុក�ឋ ន ន�ងនាយុកម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុបោះគារពកាំរអ្ននុវត្តិើិពំ�កបោះនះ។ 
�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រាតូ្តិវផ្តលិប់ោះយ៉ា�ល ់ន�ងផ្តលិអ់្ននុសាសនប៍ោះលើទសសន
ណាមួ្បយុព្រៃនកាំរអ្ននុវត្តិើិពំ� កបោះនះ រមួ្បមានដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) �បោះចកុវទិ� ន�ងវធិានកាំរបោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋលអាចម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើបោះដ្ឋើម្បប ើ
�ង្គាក រម្បនុសស ដែដ្ឋលមានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 21 �ន ពំើកាំរភាន ល។់

(a) �ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រា�កឹ�បោះយ៉ា�លភ់ាន លដ់ែលបងឯករាើយតាម្បអ្នន
ឡាញម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�កនុងដែផ្តនកបោះនះ។
(b) គាះ ន�ុ�គលណាដែដ្ឋលកាំនត់្តិដំែណៈងសហ្វ័ព�នធ រដ្ឋឋ កុលសម្ប័�នធ ឬ
ម្ប�ល�ឋ នដែដ្ឋលជា�ប់ោះ�ន ត្តិ រ ឺមានកាំរដែត្តិងតាងំត្តិដំែណៈង បោះហ្វ័ើយុគាះ នម្បន្ត្រីនិើ 
រ ឺម្បន្ត្រីនិើ�ណៈ�កសនបោះយ៉ា�យុណាមួ្បយុ មានស�ទធ �ទទួលកាំរដែត្តិងតាងំ
ជា�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរបោះទ។
(c) សមាើ�កម្រា��ួំនរ��ព្រៃន�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំររមួ្បជាអ្នងគម្រា�ើុសំម្រាមា�់
បោះគាល�ណំៈងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ើនួំញរ�ស�់ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ។
(d) �ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រាតូ្តិវបោះម្រាើើសបោះរ ើសម្រា�ធានមាន កក់នុងចបំោះណាម្បសមាើ�ក
រ�សខ់ែួ ន។ ម្រា�ធាន  ម្រាតូ្តិវ �បំោះពញ តួ្តិនាទើ កនុង តួ្តិនាទើ បោះនាះ រយុៈបោះពល   ពើរ 
�ន  ំ ន�ងមានស�ទធ � បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះ�ើងវញិ �ន។ ម្រា�ធាន ម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើជាអ្នធិ��ត្តិើ
កនុងកាំរម្រា�ើុ�ំងំអ្នស ់ន�ងមានអ្នណំាច ន�ងឯកស�ទធ ��ងំអ្នសរ់�ស់
សមាើ�ក�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។
(e) �ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រាតូ្តិវើួ�ម្រា�ើុមំ្ប�នត្តិ�ចជាងបោះរៀងរាលម់្រាត្តិើមាស 
បោះហ្វ័ើយុអាចបោះរៀ�ចកំាំរម្រា�ើុបំោះទៀង�ត្តិ ់ ន�ងព�បោះសស�ដែនថម្បបោះទៀត្តិតាម្ប
កាំរបោះកាំះបោះៅរ�ស�់ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ ឬម្រា�ធាន។
(f) យ៉ាា ងបោះ�ចណាសន់�បោះយ៉ាើ�កពើរនាកព់្រៃនដែផ្តនកម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិត់ាងំ
បោះពញបោះមាា ង បោះដ្ឋើម្បប ើបោះរៀ�ច�ុំ�គល�ក ន�ងគាមំ្រាទ�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ។
19786. សមាើ�ក�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ
(a) �ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរនងឹម្រាតូ្តិវ�នផ្តសបំោះ�ើងបោះ�យុសមាើ�ក 17 រ��
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិត់ាងំដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប:

(1) អ្ន���លម្រាតូ្តិវចាំត្តិត់ាងំសមាើ�ក�ួនរ��ដ្ឋ�ចត្តិបោះ�៖ អ្ននកត្តិណំាង
មាន កដ់ែដ្ឋលមានើនំាញខាងកាំរពម្រាងឹងច�� ់ឬសុខភាពសាធារណៈៈ 
អ្ននកត្តិណំាងសាធារណៈើនទ� បោះ�មាន ក ់អ្ននកត្តិណំាងកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប
មាន ក ់ន�ងអ្ននកត្តិណំាងអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាពមាន ក។់
(2) អ្ននកនា�ំកយព្រៃនសភាម្រាតូ្តិវចាំត្តិត់ាងំសមាើ�ក�ើរ ��ដ្ឋ�ចត្តិបោះ�៖ 
អ្ននកត្តិណំាងសាធារណៈើនទ� បោះ�មាន ក ់អ្ននកត្តិណំាងកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប
មាន ក ់ន�ងអ្ននកត្តិណំាង អ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាពមាន ក។់
(3) ម្រា�ធានាធិ��ត្តិើ pro Tempore ព្រៃនម្រាពឹទធសភាម្រាតូ្តិវចាំត្តិត់ាងំសមាើ�ក
�ើរ ��ដ្ឋ�ចត្តិបោះ�៖ អ្ននកត្តិណំាងសាធារណៈើនទ� បោះ�មាន ក ់អ្ននកត្តិណំាង
កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បមាន ក ់ ន�ងអ្ននកត្តិណំាងអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមាន
សម្បត្តិថភាពមាន ក។់
(4) អ្ន���លរងម្រាតូ្តិវចាំត្តិត់ាងំសមាើ�កពើរនាកដ់្ឋ�ចត្តិបោះ�៖ អ្ននកត្តិណំាង
មាន កដ់ែដ្ឋលមានើំនាញខាងបោះហ្វ័គម្បម្រា�ក�បោះ�យុកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ 
ន�ងអ្ននកត្តិណំាងកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប ឬអ្នងគភាពបោះលងដែលបងដែដ្ឋលមាន
សម្បត្តិថភាពមាន ក។់
(5) អ្ននកអ្ន���លម្រាតូ្តិវចាំត្តិត់ាងំសមាើ�កពើរនាកដ់្ឋ�ចត្តិបោះ�៖ 
អ្ននកត្តិណំាងមាន កដ់ែដ្ឋលមានើនំាញខាង�ណៈបោះនយុយ ន�ងអ្ននកត្តិណំាង
កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បមាន ក។់
(6) បោះហ្វ័រញ្ចូញ�កម្រាតូ្តិវដែត្តិងតាងំសមាើ�កពើរនាកដ់្ឋ�ចត្តិបោះ�៖ អ្ននកត្តិណំាង
មាន កដ់ែដ្ឋលមានើនំាញខាងហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុសាធារណៈៈ ន�ងអ្ននកត្តិណំាង
អ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាពមាន ក។់
(7) រដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរម្រាតូ្តិវចាំត្តិត់ាងំសមាើ�កមាន ក ់ ដែដ្ឋលមានើនំាញ
ខាង�បោះចកុវទិ� ឬភាពឯកើន។
(b) គាះ នអ្នងគកាំរណាមួ្បយុរមួ្បមានដ្ឋ�ចជា កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប អ្នងគភាព
បោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាព អ្នងគកាំរអ្ននុវត្តិចិ�� ់ឬអ្នងគកាំរសុខភាព
សាធារណៈៈម្រាតូ្តិវមាន�ុ�គលបោះលើសពើមួ្បយុនាក ់ពើអ្នងគកាំររ�សពួ់កបោះ�
ដែដ្ឋល�នចាំត្តិត់ាងំបោះ�ជា�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរបោះ�បោះពលបោះវលាណាមួ្បយុ។
(c) អ្ន�គបោះម្បធាវ ើ ឬត្តិណំាងអ្ន�គបោះម្បធាវ ើម្រាតូ្តិវ�បោះម្រាម្បើកាំរជាអ្នត្តិើត្តិសមាើ�ក
ម្បន្ត្រីនិើព្រៃន�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ ដែដ្ឋលម្ប�នបោះធ័ិើកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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ន� វើពំ�កបោះនះបោះ�យុលកខនិ�កៈម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�កនុងដ្ឋណំាកក់ាំលនើ
មួ្បយុៗព្រៃនរដ្ឋឋសភាបោះ�យុកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុបោះៅបោះ�ះ ះ ដែដ្ឋល�ន
�ញ្ចូុ�លច�លកនុងទ�នានុ�បវត្តិិ�, ម្រា�បំោះ�ម្រា�មួំ្បយុព្រៃនភាពជាសមាើ�ក 
ដែដ្ឋលយុលម់្រាពម្បផ្តលិល់កខនិ�កៈឱ្យយសម្បម្រាស�ជាមួ្បយុនងឹបោះគាល�ណំៈង
�ដែនថម្បបោះទៀត្តិព្រៃនើពំ�កបោះនះ។ គាះ នវកិ�យុ�ម្រាត្តិដែដ្ឋលដែសង័រកវបិោះសាធិនកម្បះ
បោះលើើពំ�កបោះនះបោះទ �នាា �ព់ើកាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមានព្រៃនើពំ�កបោះនះអាច
ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ ឬចុងបោះម្រាកាំយុកាំែ យុជាលកខនិ�កៈ បោះលើកដែលងដែត្តិវកិ�យុ
��ម្រាត្តិម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ះពុម្ប ័ ន�ងដែចកចាំយុដ្ឋលស់មាើ�ក ន�ងម្រាតូ្តិវ�ន
ផ្តសព័ផ្ត�យុបោះលើអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ បោះ�កនុងសណំុំៈដែ���ទចុងបោះម្រាកាំយុរ�ស់
ខែួ ន យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់១៥ ព្រៃថ្មីៃជា មុ្បនបោះពលកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិរ�សខ់ែួ ន
ព្រៃនរដ្ឋឋសភា ។
(2) ម្ប�នមានកថាខណៈឌ ទើ (1), រដ្ឋឋសភាអាចដែកដែម្រា�កាំរដែ�ងដែចក
ភា�រយុព្រៃនម្រា�ក ់រវាងដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុចបំោះ�ះភាពអ្ននាថា ន�ង�ណៈនើ
គាមំ្រាទសុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិ ិន�ង�ណៈនើអ្ន��វឌឍបោះសដ្ឋឋក�ចកុុលសម្ប័�នធម្រា�ចាំ ំ
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័រញ៉ាា ដែដ្ឋលមានដែចងកនុងដែផ្តនករង (d) ព្រៃនើពំ�កទើ 19750 
ន�ងកថាខណៈឌ  ( 2 ) ព្រៃនដែផ្តនករង (e) ព្រៃនដែផ្តនក 19750 បោះ�យុលកខនិ�កៈ
ដែដ្ឋល�នអ្ននុម្ប�ត្តិជារ�សខ់ែួននើមួ្បយុៗព្រៃនរដ្ឋឋសភាបោះ�យុកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ
បោះ�យុបោះៅបោះ�ះ ះ ដែដ្ឋល�នច�លកនុងទ�នានុ�បវត្តិិ� មានពើរព្រៃន�ើព្រៃន
ភាពជាសមាើ�កដែដ្ឋលយុលម់្រាពម្ប ។
(c) គាះ នលកខនិ�កៈដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ�នាា �ព់ើព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខតុ្តិលា�ន  ំ
2021 បោះទ �ាុ ដែនិមុ្បនកាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមានព្រៃនើពំ�កបោះនះ ដែដ្ឋល
នងឹ�បោះងកើត្តិកាំរបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះព្រៃនើពំ�កបោះនះ ម្រាតូ្តិវម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ�នាា �ព់ើ
កាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមានព្រៃនើពំ�កបោះនះ បោះលើកដែលងដែត្តិលកខនិ�កៈម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុម្ប�ត្តិម្រាស�តាម្បលកខខណៈឌ ត្តិម្រាមូ្បវព្រៃនដែផ្តនករង (b) ។
(d) បោះគាល�ណំៈងព្រៃនើពំ�កបោះនះម្រាតូ្តិវ�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងើពំ�កទើ 2 ព្រៃន
ច��ដ់្ឋបំោះណាះម្រាសាយុចបំោះ�ះភាពអ្ននាថា ន�ងកាំរគាមំ្រាទសុខភាពផ្តែ�វច�ត្តិិ
ម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ។
19791. កាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមាន ន�ងកាំរចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បព្រៃនកាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
(a) ើពំ�កបោះនះម្រាតូ្តិវច�លជាធិរមាន�នាា �ព់ើ ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខម្បករា �នាា �ព់ើ
កាំរយុលម់្រាពម្បរ�សខ់ែួ នបោះ�យុម្រា�ជាើនម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
(b) ម្ប�នបោះលើសពើ 30 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើកាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមានព្រៃនើពំ�ក
បោះនះ រាលក់ាំរដែត្តិងតាងំដ្ឋ�ំ�ងចបំោះ�ះ�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរនងឹម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើបោះ�ើង។
(c) កនុងរយុៈបោះពល 120 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើកាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមានព្រៃន
ើពំ�កបោះនះ នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវផ្តសព័ផ្ត�យុ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��នាា ន ់ ដែដ្ឋលបោះសនើ
បោះ�ើងម្រា��ម់្រាគានស់ម្រាមា�ក់ាំរអ្ននុវត្តិើិពំ� កបោះនះ រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា សណំុំៈ
ដែ���ទ�កយសុសំម្រាមា�អ់ាជាា ��ណៈណ ន�ងកាំរ�កប់ោះសនើដែដ្ឋល�ន
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុមាម្រាតាទើ 4 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 19762), 
មាម្រាតាទើ 5 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 19769), មាម្រាតាទើ 6 
(ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 19771), ន�ងមាម្រាតាទើ 7 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
ជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 19774)។ នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវអ្នបោះញ្ចូូើញ ន�ងព�ចាំរណា
បោះលើបោះយ៉ា�លស់ិើពើ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��នាា ន ់ដែដ្ឋល�នបោះសនើពើសាធារណៈើន 
ន�ង�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ។
(d) កនុងរយុៈបោះពល 150 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើកាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមាន
ព្រៃនើពំ�កបោះនះ នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��នាា នចុ់ងបោះម្រាកាំយុ
ដែដ្ឋលអ្ននុវត្តិបិោះលើើពំ�កបោះនះ រមួ្ប�ងំសណំុំៈដែ���ទ�កយសុដំ្ឋ�ចដែដ្ឋល
�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងដែផ្តនករង (c) ។
(e) កនុងរយុៈបោះពល 160 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើកាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមានព្រៃន
ើពំ�កបោះនះ នាយុក�ឋ នចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បទទួលយុក�កយសុយំុកអាជាា ��ណៈណ
ពើអ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ អ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់ 
អ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើ�ុ�គលសខំាន់ៗ  ន�ងសម្រាមា�អ់ាជាា ��ណៈណ

(2) កាំរអ្ននុវត្តិកិាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋលលអ�ផុំ្តត្តិម្រាតូ្តិវ�ន
បោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋ ន�ងដែដ្ឋនដ្ឋើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិម្រា�ចាំសំហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។
(3) ើបោះម្រាម្បើសម្រាស�ជាមួ្បយុនងឹើពំ�កបោះនះ ដែដ្ឋលនងឹ�នថយុចនួំន
ម្រា�កច់ណំៈ� ល ដែដ្ឋល�ន�ង់បោះ�កនុងកាំរ�ញ្ចូុ�លម្រា�កម់្រា�ក�បោះ�យុ
កាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ។
(4) កាំរដែណៈនាគំាមំ្រាទដែផ្តនករដ្ឋឋ�ល ន�ង�បោះចកុបោះទសដ្ឋលន់ាយុក�ឋ ន
�កទ់ងនងឹកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(5) អ្ននុសាសនស៍ិើពើ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ថ្មីះើ ដែដ្ឋល�ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ ន�ង
�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋលមានម្រាសា� ់ដែដ្ឋល�ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះ បោះធ័ិើ
�ចុុ �បននភាព ឬលុ�បោះចាំលវញិ។
(b) �ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រាតូ្តិវអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយបោះធ័ិើតាម្បចណុំៈចមួ្បយុចនួំនដ្ឋ�ច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) អ្ននុវត្តិកិាំរបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិ ឬកាំរស�ក�។
(2) បោះចញរ�យុកាំរណ៍ៈជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរ។
(3) �បោះងី្គាះរ�យុកាំរណ៍ៈ ឬអ្ននុសាសនណ៍ាមួ្បយុបោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រ
អុ្នើនធិឺណៈ� ត្តិរ�ស់នាយុក�ឋ នសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បត្តិំណៈភូា�់ផ្ទាា ល់រ�ស់
�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរបោះនាះ។
19789. សណំៈង
(a) សមាើ�ក�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរនើមួ្បយុៗ បោះលើកដែលងដែត្តិសមាើ�កអ្នត្តិើ
ត្តិម្បន្ត្រីនដើ ម្រាតូ្តិវ មានស�ទធ �ទទួល�នមួ្បយុរយុ�ស��ដុ្ឋលាែ រ ($150) 
ចបំោះ�ះម្រា�កម់្រា�ចាំពំ្រៃថ្មីៃ។ ម្រា�កម់្រា�ចាំពំ្រៃថ្មីៃម្រាតូ្តិវ�ន�ង់បោះ�សមាើ�ក
�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរសម្រាមា�ព់្រៃថ្មីៃនើមួ្បយុៗ ដែដ្ឋល�នចណំាយុកនុង
កាំរច�លរមួ្បជាកដ់ែសងិ ឬកនុងកាំរបោះធ័ិើដ្ឋបំោះណៈើ រ ន�ងម្បកពើក�ចមុ្រា�ើុរំ�ស់
�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ ឬបោះលើកាំរចាំត្តិត់ាងំព�បោះសសសម្រាមា��់ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ 
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុម្រា�ធាន�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ ន�ងនាយុក។
(b) គាះ នសមាើ�កព្រៃន�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរណាមួ្បយុម្រាតូ្តិវទទួលម្រា�ក់
ម្រា�ចាំពំ្រៃថ្មីៃបោះលើសពើ 40 ព្រៃថ្មីៃកនុងមួ្បយុ�ន មំ្រា�ត្តិ�ទ�នបោះទ។
(c) សមាើ�ក�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រាតូ្តិវទទួលកាំរចណំាយុបោះធ័ិើដ្ឋបំោះណៈើ រ ន�ង
ម្រា�កឧ់�ត្តិថម្បភអា�រយ៉ាា ងចាំ�ំចត់ាម្បកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិរ�សន់ាយុក។
(d) ម្រា�កម់្រា�ចាំពំ្រៃថ្មីៃ ន�ងម្រា�កប់ោះសាហ្វ័ុុ យុដែដ្ឋល�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�កនុង
ដែផ្តនកបោះនះម្រាតូ្តិវបោះចញើនួំស�ងំម្រាសងុពើម្រា�កសុ់ទធបោះ�កនុងម្រា�ក�់ញ្ចូុ�ល។
មាម្រាតាទើ 11. កាំរបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះ កាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមាន 

ន�ងកាំរចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
19790. កាំរបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះ
(a) ម្រា�ជាើនម្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ស�ម្បម្រា�កាំសដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប ៖
(1) សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បដែផ្តនករង (c) ព្រៃនើពំ�កទើ 10 ព្រៃនមាម្រាតាទើ II 
ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងដ្ឋ�ច�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុង 
People v. Kelly (2010) Cal.47 1008, រដ្ឋឋសភាខ័ះអ្នណំាច
បោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះណាមួ្បយុដ្ឋលល់កខនិ�កៈផ្តិួចបោះផ្តិើម្បមួ្បយុបោះ�យុគាះ នកាំរ
អ្ននុម្ប�ត្តិពើអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិជា�និ�នាា � ់បោះលើកដែលងដែត្តិមានកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
ជាព�បោះសសពើម្រា�ជាើនបោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះបោះ�យុគាះ នកាំរយុលម់្រាពម្ប
ពើអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។
(2) សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បដែផ្តនករង (c) ព្រៃនើពំ�កទើ 10 ព្រៃនមាម្រាតា II ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញ
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រ ន�ងដ្ឋ�ច�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុង Amwest Surety 
Insurance Company v. Wilson (1995) 11 Cal.4th 
1243 ដែដ្ឋលជាកដែនែងដែដ្ឋលម្រា�ជាើនអ្ននុញ្ញាញ ត្តិដ្ឋលរ់ដ្ឋឋសភាកនុង
កាំរបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះលកខនិ�កៈផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្ប, ម្រា�ជាើនមានអ្នណំាចបោះដ្ឋើម្បប ើ
ភូា�ល់កខខណៈឌ បោះ�នងឹកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ។
(b) (1) បោះលើកដែលងដែត្តិមានដែចងកនុងកថាខណៈឌ  (2) �នាា �ព់ើ
កាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមានព្រៃនើពំ�កបោះនះ, រដ្ឋឋសភាអាចបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះ
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(a) “ចណំៈ� លដុ្ឋលព្រៃនកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល�ន
ដែកត្តិម្រាមូ្បវ” មានន�យុថាចនួំនម្រា�កដុ់្ឋលាែ រដែដ្ឋលបោះ�សល�់នាា �ព់ើ
កាំរដ្ឋកម្រា�កដុ់្ឋលាែ រចនួំនទកឹម្រា�ក ់ ដែដ្ឋល�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុង
កថាខណៈឌ  (2) ពើម្រា�កដុ់្ឋលាែ រចនួំនទកឹម្រា�កដ់ែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនា
បោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (1)៖
(1) ចណំៈ� លដុ្ឋលសរ�ុ
(2) ចនួំនម្រា�កដុ់្ឋលាែ រសរ�ុ�ងំអ្នសដ់ែដ្ឋល�ន�ង់ ឬ�ត្តិ�់ង់បោះ�យុ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ៖
(A) ម្រា�ក�់ងំអ្នសម់្រាតូ្តិវ�ន�ង់ឱ្យយអ្ននកភាន ល�់ងំអ្នស។់
(B) ត្តិព្រៃម្បែព្រៃនទនំ�ញ ឬម្រាទពយសម្បបត្តិិ��ងំអ្នសដ់ែដ្ឋល�នផ្តលិជ់ារង័្គាន់
ដ្ឋលអ់្ននកភាន ល។់
(C) ពនធអាករសហ្វ័ព�នធ�ងំអ្នស។់
(D) រាលក់ាំរភាន លដ់ែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កជាបោះមា�ៈ។
(b) “ម្រាពឹត្តិកិាំរណ៍ៈអ្ននកច�លច�ត្តិកិើឡា” ឬ “ម្រាពឹត្តិកិាំរណ៍ៈអ្ននកបោះលងកើឡា
ដែដ្ឋលច�លច�ត្តិ”ិ មានន�យុថាម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា ឬកើឡាករណាមួ្បយុ 
ដែដ្ឋលម្ប�នដែម្បនជាម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាអាើើព ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡារមួ្ប ឬម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈកើឡាយុុវើន។
(c) “ម្រាពឹត្តិកិាំរណ៍ៈកើឡាម្ប�វទិ�ល�យុ” ឬ “ម្រាពឹត្តិកិាំរណ៍ៈបោះលងកើឡា
ម្ប�វទិ�ល�យុ” មានន�យុថាជាម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាករ ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ 
ដែដ្ឋលយ៉ាា ងបោះ�ចណាស់អ្ននកច� លរមួ្បមាន ក់�ឺជាម្រាកុម្បម្បកពើសាថ ��ន
សាធារណៈៈ ឬឯកើនព្រៃនកាំរស�ក�ខ័ស ់ ឬ�ុ�គលម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង
កនុងនាម្បជាសាថ ��នសាធារណៈៈ ឬឯកើនព្រៃនកាំរស�ក�ខ័ស,់ បោះ�យុ
ម្ប�ន��ត្តិពើកដែនែងដែដ្ឋលសាថ ��នសថ�ត្តិបោះ�។
(d) “�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ” មានន�យុថា �ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរព�បោះម្រាគាះ
បោះយ៉ា�លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល�បោះងកើត្តិបោះ�ើងកនុងមាម្រាតា 10 
(ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 19785)។
(e) “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង” ឬ “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈថ្មីះើៗ ” មានន�យុថា
ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ បោះផ្តសងបោះទៀត្តិណាមួ្បយុព្រៃនម្រា�បោះ�ទណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល�ន
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុនាយុក�ឋ នសម្រាមា�ក់ាំរភាន លប់ោះ�បោះម្រាកាំម្បើពំ� កបោះនះ 
រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា កម្បះវធិិើម្រា��លរ់ង័្គាន,់ កាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង ន�ងម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈម្ប�នដែម្បនកើឡា, វ�បធិម្បម៌្រា�ជាម្រា��យុ, ន�ងម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ�ចុុ�បនន។ 
“ ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង” ឬ “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈថ្មីះើ” ម្ប�នរា��់ញ្ចូុ�លជា
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិសហ្វ័ព�នធ រដ្ឋឋ ម្ប�ល�ឋ ន ឬ�របោះទសបោះទ។
(f)“ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកាំរបោះលងកើឡាដែដ្ឋល�នម្រា��ដ្ឋណិៈ�”់ ឬ“ ម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈកើឡាម្រា��ដ្ឋណិៈ�”់ មានន�យុថាម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាអាើើព 
ម្ប�វទិ�ល�យុ ឬអ្ននកច�លច�ត្តិពិ្រៃនសាថ ��នម្រា��ម់្រា�ងកើឡា ដែដ្ឋល
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញមួ្បយុ ឬបោះម្រាចើនផ្តលិ ់ឬទទួលយុក
កាំរភាន ល។់
(g) “ម្រាកសួង” មានន�យុថាម្រាកសួងយុុត្តិិ�ធិម្ប។៌
(h) “នាយុក�ឋ ន” មានន�យុថានាយុក�ឋ នម្រា��ម់្រា�ងកាំរភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងកនុងមាម្រាតា 9 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុ
ដែផ្តនក 19777)។
(i) “នាយុក” មានន�យុថាម្រា�ធាននាយុក�ឋ នម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយកាំរភាន ល់
កើឡាអ្ននឡាញ។
(j) “ម្រាពឹត្តិកិាំរណ៍ៈកើឡាបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ក” ឬ “ម្រាពឹត្តិកិាំរណ៍ៈបោះលងកើឡា
បោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ក” មានន�យុថាសម្ប័�នធ, វង់ម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង, កាំរម្រា�កួត្តិ, 
ឬកាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើងម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន ដែដ្ឋល�ុ�គល ឬម្រាកមុ្បម្រា�កួត្តិបោះលងបោះហ្វ័គម្ប
វ ើបោះដ្ឋអ្ន�  ជាធិម្បះតាសម្រាមា�អ់្ននកទសសនាបោះ�យុផ្ទាា ល ់ឬតាម្បអ្ននឡាញ, 
សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនរង័្គាន,់ ម្រា�ក,់ ឬកាំរកម្ប�និ។
(ដ្ឋ) “ម្ប�លន�ធិ�” មានន�យុថាម្ប�លន�ធិ�ភាន លក់ើឡាតាម្ប�ណាដ ញកាំលើ
ហ័្វ័ញ៉ាា �ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងតាម្បដែផ្តនក 19750។

�បោះណិាះអាសនន។ នាយុក�ឋ នម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើកាំរបោះ�ជិាា ច�ត្តិបិោះលើ�កយសុំ
កនុងរយុៈបោះពល 60 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើទទួល�ន�ង្គាក នព់្រៃដ្ឋ។
(f) (1) កនុងរយុៈបោះពល 240 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើកាំល�របិោះចេទច�លជាធិរមាន
ព្រៃនើពំ�កបោះនះកាំរដែ�ងដែចកម្រាតូ្តិវអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បផ្តលិើ់�ន អ្ននុវត្តិ ិឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�នផ្តលិប់ោះ�កនុងើពំ�កបោះនះ។
(2) អ្ននកបោះសនើសុបំោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ�ងំអ្នស ់ ដែដ្ឋល�ន�ក�់កយសុំ
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 19763 កនុងរយុៈបោះពល 30 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើកាំរ
អ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��នាា នចុ់ងបោះម្រាកាំយុបោះយ៉ាងតាម្បដែផ្តនករង (d) នងឹម្រាតូ្តិវ
ផ្តលិឱ់្យកាំសបោះសះើគាន បោះដ្ឋើម្បប ើចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បផ្តលិើ់�ន អ្ននុវត្តិ ិឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញជាមុ្បនបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះបោះ�ព្រៃថ្មីៃដ្ឋដែដ្ឋល។
(3) អ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ�ងំអ្នស ់ ដែដ្ឋល�ន�ក�់កយ
បោះសនើសុបំោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 19763 ន�ងដែផ្តនកទើ 19764 
កនុងរយុៈបោះពល 30 ព្រៃថ្មីៃ�នាា �ព់ើកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��នាា នចុ់ងបោះម្រាកាំយុ
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករង (d) ម្រាតូ្តិវផ្តលិឱ់្យកាំសបោះសះើគាន បោះដ្ឋើម្បប ើចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បផ្តលិ់
កាំរផ្តលិើ់�ន អ្ននុវត្តិ ិ ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�
កនុងរដ្ឋឋបោះនះកនុងព្រៃថ្មីៃដែត្តិមួ្បយុ។ អ្ននក�ក�់កយបោះធ័ិើសុមំ្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ដែដ្ឋល
�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុ ងកថាខណៈឌ បោះនះអាចម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ
ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បផ្តលិើ់�ន អ្ននុវត្តិ ិ ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡា
ញបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះមុ្បនបោះពលអ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ដែដ្ឋល
�នពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (2) ។

មាម្រាតាទើ 12. អាថ្មីក៌�ំងំ�ណៈ� ើកូម្បះ ន�ងព�ត្តិម៌ានផ្ទាា លខ់ែួ ន  
ន�ងកម្បះស�ទធ �

19792. អាថ្មីក៌�ំងំ�ណៈ� ើកូម្បះ ន�ងព�ត្តិម៌ានកម្បះស�ទធ �
(a) រាលក់ាំរ�កប់ោះសនើបោះ�កាំនន់ាយុក�ឋ ន ដែដ្ឋលអ្ននុបោះលាម្បតាម្ប
ើពំ�កបោះនះ ន�ងរាលឯ់កសារ រ�យុកាំរណ៍ៈ ន�ងទ�ននន�យុ�ងំអ្នស់
ដែដ្ឋល�ន�ញ្ចូូ�នបោះ�ទើបោះនាះ ដែដ្ឋលមានព�ត្តិម៌ានកម្បះស�ទធ � អាថ្មីក៌�ំងំ
�ណៈ� ើកូម្បះ ព�ត្តិម៌ានហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  ឬព�ត្តិម៌ានផ្ទាា លខ់ែួ នអ្នពំើ�ុ�គល ឬ
អ្នងគភាពណាមួ្បយុម្ប�នដែម្បនជាកណំៈត្តិម់្រាតាសារសាធារណៈៈ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�ងី្គាញសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនើពំ�កទើ 3.5 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនក
ទើ 6250) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 7 ព្រៃនចណំៈងបោះើើងទើ 1 ព្រៃនម្រាកម្បរ�ឋ ���ល  ឬ
ច��រ់ដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។
(b) កាំរ�កប់ោះសនើដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងដែផ្តនករង (a) ម្រាតូ្តិវចាំត្តិទុ់ក
បោះ�យុនាយុក�ឋ នជាកណំៈត្តិម់្រាតាសមាៃ ត្តិ ់ បោះហ្វ័ើយុម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ងី្គាញ ឬ
ផ្តសព័ផ្ត�យុជាសាធារណៈៈបោះ�ើយុ បោះលើកដែលងដែត្តិមានកាំរត្តិម្រាមូ្បវពើ
ដ្ឋើកាំរ�សតុ់្តិលាកាំរដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថក�ច។ុ
19793. ព�ត្តិម៌ានផ្ទាា លខ់ែួ ន ន�ងកាំរអ្ននុបោះលាម្បតាម្បច��រ់ដ្ឋឋ
(a) កាំរម្រា�ម្ប�ល កាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ កាំររក�ទុក ន�ងកាំរដែចករដំែលក
ព�ត្តិម៌ានផ្ទាា លខ់ែួ នបោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះ ន�ង�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� 
ដែដ្ឋល�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�ទើបោះនាះនងឹម្រាតូ្តិវម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុើពំ�កបោះនះ ន�ង
ម្ប�នដែម្បនជាច��រ់ដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិបោះទ។
(b) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនច��រ់�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រមួ្ប�ងំមាន
ដ្ឋ�ចជា ចណំៈងបោះើើងទើ 1.81.5 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 1798.100) 
ព្រៃនដែផ្តនកទើ 4 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 3 ព្រៃនម្រាកម្បរដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ  ម្រា�ជាើនស�ម្បដែសង័រក 
ន�ងម្រា�កាំសថាកាំរម្រា�ម្ប�ល កាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់កាំររក�ទុក ន�ងកាំរដែចក
រដំែលកព�ត្តិម៌ានផ្ទាា លខ់ែួន ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ឬត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុើពំ�ក
បោះនះ�ចឺាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុវត្តិតិាម្បច��រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ដ្ឋ�ចមានដែចងកនុង
ើពំ�កបោះនះ។

មាម្រាតាទើ 13. ន�យុម្បន�យុ
19794. ន�យុម្បន�យុ
សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនើពំ�កបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ�ងំទម្រាម្បង់ឯកវចនៈ 
ន�ងពហុ្វ័វចនៈន�យុម្បន�យុខាងបោះម្រាកាំម្បម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិ៖ិ

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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(C) សថ�ត្តិ��ុ�គល ឬកាំរសដែម្បងិរ�សអ់្នត្តិពិល�ក ឬអ្ននកច�លរមួ្បកនុងម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈកើឡា ឬកាំររមួ្ប�ញ្ចូុ�លគាន ព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា។
(2) កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញអាចយុកសណំុំៈដែ���ទព្រៃនកាំរ
�ក ់ឬកាំរទទួលយុកន� វកាំរភាន លត់ាម្បម្រា�ព�នធណាមួ្បយុ ឬវធិិើសាម្រាសិ
ព្រៃនកាំរភាន ល ់រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា កាំរភាន លប់ោះហ្វ័គម្បដែត្តិឯង, កាំរភាន លប់ោះ�យុ
ទសស�យុ, កាំរភាន ល�់ដែនថម្ប, កាំរភាន លម់្រាគា��់ល,់ កាំរភាន កព់�នាុ , 
កាំរភាន លក់�ន�ល,់ កាំរភាន លប់ោះ�ះដ្ឋ�រ, កាំរភាន លក់នុងបោះហ្វ័គម្ប, កាំរភាន ល់
កនុងកាំរបោះលង, កាំរភាន លស់បំោះណៈើ  ន�ងកាំរភាន លម់្រាត្តិង់។
(3) “កាំរភាន លក់ើឡាតាម្បអ្ននឡាញ” ម្ប�នរមួ្ប�ញ្ចូុ�លកាំរភាន លរ់មួ្ប ដែដ្ឋល
ភាន លប់ោះលើកាំរម្រា�ណាងំបោះសះ ដ្ឋ�ចមានដែចងកនុងមាម្រាតាទើ 9 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
ជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 19590) ព្រៃនើពំ�ក 4 ព្រៃនកាំរដែ�ងដែចក 8 ។
(ន) (1) “ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ” មានន�យុថា�ុ�គល 
ឬ�ុ�គលដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (2) ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិ់
អាជាា ��ណៈណអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិើ់�ន អ្ននុវត្តិ ិឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ �ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�ដ្ឋើ
ឥណាឌ ។
(2) (A) កដែនែងដែដ្ឋលកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បទទួល�នអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
ករកុលសម្ប័�នធបោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បមាម្រាតាទើ 4 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹ
ដែផ្តនកទើ 19762) កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប�ជឺាម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញ។
(B) បោះ�បោះពលដែដ្ឋលអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�
ម្រា��ម់្រាគានទ់ទួល�នអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋល
មានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគានម់្រាស�តាម្បមាម្រាតាទើ 4 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
ជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 19762) អ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�
ម្រា��ម់្រាគាន�់ជឺាម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(C) កដែនែងដែដ្ឋលអ្ននកផ្តលិប់ោះសវាកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ទទួល�នអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ម្រាស�តាម្បមាម្រាតាទើ 4 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 19762) អ្ននកផ្តលិ់
បោះសវាកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�ជឺាម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ។
(u) “អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ” 
មានន�យុថាអាជាា ��ណៈណដែដ្ឋលបោះចញបោះ�យុដែផ្តនកបោះ�ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល់
កើឡាតាម្បអុ្ន�នធិរបោះណៈត្តិម្រាស�តាម្បើពំ�កបោះនះបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិើ់�នកាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិដ
ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លក់ើឡាតាម្បអុ្ន�នធិរបោះណៈត្តិបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ�ាុ ដែនិបោះ�
ខាងបោះម្រា�ទកឹដ្ឋើឥណាឌ ។ “អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ” រមួ្បមានអាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកុលសម្ប័�នធ អាជាា ��ណៈណ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្នងគភាពដែលបង ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់ន�ង
អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករផ្តលិប់ោះសវាកម្បះវធិិើភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ។
(v) “បោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ” ឬ “បោះវទ�កាំ” សបំោះ�ដ្ឋល់
កម្បះវធិិើដែដ្ឋលបោះ�ើកដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះលើអ្ននឡាញ បោះ�ហ្វ័ទពំ�រអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ 
ឬ�បោះចកុវទិ�បោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ច ឬឌើើើថ្មីលបោះផ្តសងបោះទៀត្តិដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
បោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិើ់�ន ម្រា�ម្រាពឹត្តិិ� ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញ។
(w) “អ្ននកផ្តដលប់ោះសវាបោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ” សបំោះ�
ដ្ឋលអ់្ននកដែដ្ឋលចុះក�ចសុន�ជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិ់
បោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ឬបោះសវាកម្បះបោះផ្តសងបោះទៀត្តិដ្ឋល់
កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលជាកល់ាកប់ោះ�នងឹកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញ បោះហ្វ័ើយុដែដ្ឋលចាំ�ំចស់ម្រាមា�ក់ាំរផ្តលិើ់�ន កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិិ� ឬ
កាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�យុកុលសម្ប័�នធ
បោះហ្វ័គម្បរមួ្បមាន ព�ត្តិម៌ាន�ងបោះ�ងន�ងដែ���ទ កាំរទ��ត្តិក់ាំរភាន ល ់
ឬកាំររក��ណៈនើអ្នត្តិ�ថ្មី�ើនភាន លដ់ែលបង។

(ឋ) (1) “កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប” មានន�យុថាកុលសម្ប័�នធឥណាឌ  ដែដ្ឋល�ន
ទទួលសាគ លប់ោះ�យុសហ្វ័ព�នធ ដែដ្ឋលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរមាា សុើនសែត្តិ ់ដែលបង
បោះ�ន ត្តិ ន�ងដែលបងធិនាគារ ន�ងដែលបងបោះ�ៀរភា�រយុ រ ូ�ដែ�ត្តិ ឬដែលបង
បោះលងជាមួ្បយុម្រាគា��ុ់កឡាកដ់ែដ្ឋលមានដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(A) សុពលភាពក�ចសុន�ដែដ្ឋល�នចរចាំជាមួ្បយុអ្ននកម្រា��ម់្រា�ង ន�ង
ម្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុរដ្ឋឋសភាដ្ឋ�ចមានដែចងកនុងដែផ្តនកទើ 19 ព្រៃនមាម្រាតាទើ IV  
ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
(B) នើត្តិ�វធិិើបោះហ្វ័គម្បថាន កទ់ើ ៣ បោះចញបោះ�យុបោះលខាធិ�កាំរព្រៃនម្រាកសួងម្ប�ព្រៃផ្តា
ម្រា� ចាំ សំ ហ្វ័ រ ដ្ឋឋ អា បោះម្ប រ កិ បោះ� យុ អ្ន នុ បោះលា ម្ប តា ម្ប � ទ �ប ញ្ចូញត្តិិ� ព្រៃន 
ដែផ្តនកទើ 2710(d)(7)  ព្រៃនចណំៈងបោះើើងទើ 25 ព្រៃនម្រាកម្បសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ 
ឬលកខនិ�កៈសហ្វ័ព�នធអ្ននកសនងណាមួ្បយុ។
(2) “កុលសម្ប័�នធដែលបង” រមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ងំឧ�ករណ៍ៈ, ដែផ្តនករងព្រៃន
នបោះយ៉ា�យុ, ឬនើត្តិ��ុ�គលបោះផ្តសងបោះទៀត្តិតាម្បរយុៈកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរសែត្តិម់ាា សុើន ឬដែលបងបោះ�ន ត្តិ ន�ងដែលបងធិនាគារ ន�ង
ដែលបងបោះ�ៀរភា�រយុ រ ូ�ដែ�ត្តិ ឬដែលបងបោះលងជាមួ្បយុម្រាគា��ុ់កឡាក់
បោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។
(m) “បោះ�ះម្រាសាយុ” មានន�យុថាចនួំនម្រា�កដុ់្ឋលាែ របោះសះើនងឹចនួំនសរ�ុ 
ព្រៃនកាំរភាន ល�់ងំអ្នសប់ោះលើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា។
(n) “កាំនក់ាំ�”់ មានន�យុថាចនួំនម្រា�កដុ់្ឋលាែ របោះសះើនងឹចនួំនសរ�ុ
ព្រៃនកាំរភាន ល�់ងំអ្នស ់ បោះលើកដែលងដែត្តិកាំរភាន ល ់ ដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើជា
មួ្បយុកាំរភាន លឥ់ត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែ ឬឥណៈ�នផ្តសព័ផ្ត�យុបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលអ្ននក
ផ្តិល់អាជាា ��ណៈណភាន ល់ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញម្រា�ម្ប� លពើមុាស់ម្រា�ក់
ត្តិ�ចជាងចនួំនសរ�ុព្រៃនកាំរ��ក�ងំអ្នស ់ដែដ្ឋល�ន�ង់បោះ�ឱ្យយមុាស់
ម្រា�ក�់ងំអ្នស។់
(o) “ដ្ឋើឥណាឌ ” មានន�យុថាដ្ឋើឥណាឌ ព្រៃនកុលសម្ប័�នធឥណាឌ  ដែដ្ឋល
�នទទួលសាគ លប់ោះ�យុសហ្វ័ព�នធដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�កនុង
ដែផ្តនកទើ 2703(4) ព្រៃនចណំៈងបោះើើងទើ 25 ព្រៃនម្រាកម្បសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ 
ឬលកខនិ�កៈសហ្វ័ព�នធអ្ននកសនងណាមួ្បយុ។
(p) “�ុ�គលសខំាន”់ មានន�យុថាជា�ុ�គល�កម្រា��ម់្រា�ងព្រៃន
អ្ននក�ក�់កយបោះសនើសុជំាម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ, អ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់, 
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ, ឬអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញ ដែដ្ឋល�បំោះពញមុ្បខង្គាររ�សន់ាយុកម្រា�ត្តិ��ត្តិ�,ិ នាយុក
ម្រា�ត្តិ��ត្តិដ�កាំរ, ឬនាយុក�ណៈបោះនយុយករ, បោះហ្វ័ើយុបោះ�ដែកណាមួ្បយុរ�ស់
អ្ននកមានអាជាា ��ណៈណ ឬអ្ននក�ក�់កយសុ ំ បោះលើកដែលងដែត្តិវនិ�បោះយ៉ា��ន
សាថ ��ន ដែដ្ឋលកាំនក់ាំ�ស់ម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងវនិ�បោះយ៉ា�ត្តិ�ចជាង 
25 ភា�រយុព្រៃនភា�ហ្វ័ុុ នរ�សអ់្ននក�ក�់កយសុ ំ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ឬ
អ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់។
(q) “ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងច�លបោះម្រា�ើទើផ្ត�រ” មានន�យុថាជាក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀង
រវាងអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាព ន�ងកុលសម្ប័�នធបោះលងដែលបង 
ដែដ្ឋល�កទ់ងនឹងកាំរផ្តិលើ់� នន�ងកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ដ្ឋល�ុ់�គល ដែដ្ឋលមានវត្តិមិានបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ �ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�
ទកឹដ្ឋើឥណាឌ , លកខខណៈឌ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកណំៈត្តិប់ោះ�យុភា�ើដែត្តិឯងព្រៃនក�ចុ
ម្រាពម្បបោះម្រាពៀងបោះនះ។
(r) “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាម្បា�ត្តិ�” មានន�យុថាម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាមួ្បយុ ដែដ្ឋល
អ្ននកច�លរមួ្បម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើងបោះ�យុបោះម្រា�ើយ៉ានើនំ�ះ ឬ�រធិានបោះដ្ឋើរបោះ�យុ
មាា សុើន។
(s) (1) “កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ” មានន�យុថាកាំរទទួលយុក
ន� វកាំរភាន ល ់ ឬកាំរភាន លត់ាម្បរយុៈកាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ
ណាមួ្បយុដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប:

(A) ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា។
(B) ដែផ្តនក ឬ�ណំុិៈព្រៃនម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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�ក ់�បោះងកើត្តិ ឬចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប ឬកាំរ�ក ់កាំរ�បោះងកើត្តិ ឬកាំរចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប កាំរ 
ភាន ល ់� ំងបោះនាះ។
(ad) “�ុ�គល” សបំោះ�ដ្ឋល�ុ់�គលមាន ក់ៗ  រ��វនិ�ុ�គល កុលសម្ប័�នធ
បោះហ្វ័គម្ប អ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប អ្នងគភាពសាើើវកម្បះ ន�ងនើត្តិ��ុ�គលដ្ឋព្រៃទបោះទៀត្តិ
ម្រា��ម់្រា�បោះ�ទ។ បោះ�បោះពលបោះម្រា�ើជានាម្ប “�ុ�គល” មានន�យុថាម្បនុសស។
(ae) “មុាសម់្រា�កប់ោះដ្ឋើម្ប” សបំោះ�ដ្ឋល�ុ់�គល ឬ អ្នងគភាព ដែដ្ឋលមានកម្បះ
ស�ទធ �បោះលើកាំរ ម្រា�កប់ោះម្រាចើន ជាង 10 ភា�រយុ។
(af) “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងអាើើព” ឬ “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបងអាើើព” 
សបំោះ� ដ្ឋល ់ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ អ្នត្តិពិលកម្បះ ដែដ្ឋល មានព្រៃដ្ឋ �� ម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង 
យ៉ាា ងបោះ�ចណាសច់ាំ�ព់ើ ពើរបោះ�ើងបោះ� ច�លរមួ្ប ន�ង ព្រៃដ្ឋ �� ម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង 
ចាំ�ព់ើពើរបោះ�ើងបោះ� ទទួល�ន សណំៈង សម្រាមា� ់កាំរ ច�ល រមួ្ប កនុង ម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈ។ ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈណាមួ្បយុដែដ្ឋលមានលកខណៈៈម្រា��ម់្រាគានជ់ាកើឡា
ម្ប�វទិ�ល�យុនងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ ចាំត្តិទុ់កថាជាកើឡាអាើើពបោះទ បោះ�ះ�ើជាព្រៃដ្ឋ��
ម្រា�កួត្តិ ម្រា�ដែើង ម្រាតូ្តិវ �ន ផ្តលិ ់សណំៈងក ៏បោះ�យុ។
(ag) “អ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្បដែដ្ឋលមានសម្បត្តិថភាព” សបំោះ�ដ្ឋល ់�ុ�គល  ដែដ្ឋល 
អាច �បំោះពញ �ន យ៉ាា ងបោះ�ចណាស់លកខខណៈឌ មួ្បយុកនុ ងចបំោះណាម្ប
លកខខណៈឌ ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) �ុ�គល ន�ងសាខារ�សខ់ែួនជាសម្ប�ហ្វ័ភាព �មឺានអាជាា ��ណៈណ ឬ
មានកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ  ដែដ្ឋល ម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន ឱ្យយផ្តលិើ់�ន ម្រា�ម្រាពឹត្តិិ� ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញយ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់10 រដ្ឋឋ ឬទកឹដ្ឋើ
ព្រៃនសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។
(2) �ុ�គល ន�ងសាខារ�សខ់ែួ នជាសម្ប�ហ្វ័ភាព៖
(A) �មឺានអាជាា ��ណៈណ ឬមានកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ  ដែដ្ឋល ម្រាសបោះដ្ឋៀងគាន ឱ្យយផ្តលិ់
ើ�ន ម្រា�ម្រាពឹត្តិិ� ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញយ៉ាា ងបោះ�ច
ណាសម់្រា�រំដ្ឋឋ ឬទ ឹក ដ្ឋើ ព្រៃន សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។
(B) ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ឬម្រា��ម់្រា�ងយ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់ 12 កាំសុើណៈ�  
ដែដ្ឋលមានទើតាងំផ្ទាា ល ់បោះ� កដែនែង ណាមួ្បយុបោះ�កនុងរដ្ឋឋ ឬទកឹដ្ឋើ
សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិដែដ្ឋល ផ្តលិ ់ើ�ន ន� វ បោះហ្វ័គម្ប  ដែដ្ឋល នងឹ ជា “ដែលបង
ថាន កទ់ើ III” សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បដែផ្តនកទើ 2703 ព្រៃនចណំៈងបោះើើងទើ 25 ព្រៃន ម្រាកម្ប 
សហ្វ័រដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិ កនុងករណៈើ ដែដ្ឋល កាំសុើណៈ� បោះនះម្រាតូ្តិវ�នដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ 
បោះ�យុកុ ល សម្ប័�នធ ឥណាឌ ។
(ah) “កាំរ�ក�់កយសុបំោះធ័ិើអ្នងគភាពដែលបង ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�
ម្រា��ម់្រាគាន”់ សបំោះ�ដ្ឋល ់កាំរ�ក�់កយសុដំ្ឋ�ច ដែដ្ឋល�នបោះរៀ�រា�់
បោះ�កនុងអ្ននុកថាខណៈឌ   (B) ព្រៃនកថាខណៈឌ ទើ (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (b) ព្រៃន
ដែផ្តនកទើ 19763។
(ai) “អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករអ្នងគភាពដែលបង ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន”់ សបំោះ�ដ្ឋល ់អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល�នបោះរៀ� រា� ់បោះ� កនុង អ្ននុកថាខណៈឌ  (B) 
ព្រៃនកថាខណៈឌ ទើ (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (b) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19763 ។
(aj) “កាំរ�ក�់កយសុកុំលសម្ប័�នធ” សបំោះ�ដ្ឋលក់ាំរ�ក�់កយសុដំ្ឋ�ច  
ដែដ្ឋល �ន បោះរៀ� រា� ់បោះ� កនុង អ្ននុកថាខណៈឌ  (A) ព្រៃនកថាខណៈឌ ទើ (1) ព្រៃន
អ្ននុដែផ្តនក (b) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19763 ។
(ak) “អាជាា ��ណៈណម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកុលសម្ប័�នធ” សបំោះ�ដ្ឋលអ់ាជាា ��ណៈណ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករសម្រាមា� ់កាំរ ភាន ល ់ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល�ន
បោះរៀ�រា�ប់ោះ�កនុងអ្ននុកថាខណៈឌ  (A) ព្រៃន កថា ខណៈឌ  ទើ (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក 
(b) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19763 ។ 

(al) (1) "ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា" ឬ "ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈព្រៃនកើឡា" សបំោះ�ដ្ឋល់
ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ ដ្ឋ�ច ខាង បោះម្រាកាំម្ប៖
(A) ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាអាើើព។
(B) ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈអ្នត្តិពិលកម្បះ។
(C) ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាម្ប�វទិ�ល�យុ។

(x) “កម្បះវធិិើអ្ននកផ្តដលប់ោះសវាបោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ” សបំោះ�
ដ្ឋលក់ម្បះវធិិើ ដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល �ន ព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងអ្ននុកថាខណៈឌ  (C) ព្រៃន
កថាខណៈឌ ទើ (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (b) ព្រៃន ដែផ្តនក ទើ 19763។
(y) “អាជាា ��ណៈណអ្ននកផ្តដលប់ោះសវាបោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ” 
សំបោះ�ដ្ឋល ់អាជាា ��ណៈណ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន ល ់ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញដ្ឋ� ច 
ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងអ្ននុកថាខណៈឌ  (C) ព្រៃនកថាខណៈឌ ទើ (1) 
ព្រៃនអ្ននុ ដែផ្តនក (b) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 19763។
(z) “អ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ” សបំោះ�ដ្ឋល�ុ់�គល
ដែដ្ឋលផ្តលិ ់ ឬផ្តលិ ់បោះសវាកម្បះដ្ឋលម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្នន
ឡាញ។
(aa) “ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ” សបំោះ�ដ្ឋលក់�ចសុន�ជា
លាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរ កនុង ទម្រាម្បង់  ដែដ្ឋល �ន អ្ននុម្ប�ត្តិ បោះ�យុដែផ្តនក ដែដ្ឋល
កនុងបោះនាះកុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប ន�ង អ្ននក ផ្តលិប់ោះសវា បោះវទ�កាំ ភាន ល ់ដែលបងតាម្ប
អ្ននឡាញយុលម់្រាពម្បតាម្បម្រា��ច់ណុំៈច�ងំអ្នសដ់្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) អ្ននកផ្តលិប់ោះសវា បោះវទ�កាំភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ នងឹផ្តលិ ់ើ�ន 
ម្រា�ម្រាពឹត្តិិ� ឬ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� កាំរ ភាន ល ់ដែលបង តាម្បអ្ននឡាញើនួំសឱ្យយកុលសម្ប័�នធ
បោះហ្វ័គម្ប។
(2) អ្ននកផ្តលិប់ោះសវា បោះវទ�កាំភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ ម្រាតូ្តិវ�ក�់កយសុ ំ
អាជាា ��ណៈណ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ភាន លដ់ែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ បោះហ្វ័ើយុ ម្រាតូ្តិវដែត្តិជា 
ភា�ើដែត្តិមួ្បយុ �ត្តិ ់ព្រៃន ក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀង  ដែដ្ឋល ទទួល�នអាជាា ��ណៈណ
ណាមួ្បយុសថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្បើពំ�កបោះនះ។
(3) កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្បម្ប�នម្រាត្តិវមានតួ្តិនាទើសកម្បះបោះ�កនុងកាំរផ្តលិើ់�ន 
កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិដ ឬកាំរ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញបោះ�ើយុ។
(4) បោះ�ះ�ើជា អ្ននក ផ្តលិ ់បោះសវា បោះវទ�កាំភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ នងឹ 
ដែចក រដំែលក ចដំែណៈក ព្រៃន ម្រា�ក ់ចបំោះណៈញ ពើកាំរ ផ្តលិើ់�ន កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិដ ឬ
កាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ កាំរ ភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ ជាមួ្បយុកុលសម្ប័�នធ
បោះហ្វ័គម្បកប៏ោះ�យុ។
(5) អ្ននកផ្តលិប់ោះសវាបោះវទ�កាំ ភាន ល ់ដែលបង តាម្ប អ្ននឡាញ ម្រាតូ្តិវ ទទួល ខុស ម្រាតូ្តិវ 
ចបំោះ�ះ កាំរ ទ��ត្តិម់្រា�ក ់ព្រៃថ្មីែ អាជាា ��ណៈណ�ងំអ្នស ់បោះសវា�និអាជាា ��ណៈណ 
កាំរ �ង់ពនធ កាំរព�ន�យុ កាំរផ្ទាក ព�ន�យុ  បោះហ្វ័ើយុ កាំរ��ត្តិ ព្រៃថ្មីែ �ដែនថម្ប ដែដ្ឋល 
អាចអ្ននុវត្តិ�ិន ចបំោះ�ះកាំរ ផ្តលិើ់�ន កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិដ ឬ កាំរ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ជាមួ្បយុ �ុ�គលដែដ្ឋល មាន វត្តិ ិមាន បោះ� 
កនុង រដ្ឋឋ បោះនះ �ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�ទកឹ ដ្ឋើ ឥណាឌ  ។
(ab) “អ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ” សបំោះ�ដ្ឋល�ុ់�គល�ងំអ្នស់
ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) កុល សម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប  � ឺជា អ្ននក �ក ់�កយសុ ំបោះធ័ិើ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ម្រា�ស�នបោះ�ើ
កុលសម្ប័�នធបោះហ្វ័គម្ប�ក�់កយសុបំោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករកុល សម្ប័�នធម្រាស� តាម្ប
មាម្រាតា 4 (កាំរចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុ នងឹ ដែផ្តនក ទើ 19762)។
(2) អ្នងគភាព បោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋល មាន លកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់ �ជឺា
អ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្នងគភាពបោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋល
មានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ� ម្រា��ម់្រាគាន់បោះនាះ �ក ់�កយ សុំបោះធ័ិើជា អ្នងគ ភាព
បោះហ្វ័គម្ប ដែដ្ឋលមានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគានម់្រាស�តាម្បមាម្រាតា 4 (កាំរ
ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 19762)។
(3) អ្ននកផ្តលិប់ោះសវាបោះវទ�កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្ប អ្ននឡាញ  � ឺជា
អ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ ម្រា�ស�ន បោះ�ើ អ្ននកផ្តលិប់ោះសវា បោះវទ�កាំភាន ល់
ដែលបងតាម្បអ្ននឡាញ�ក�់កយសុបំោះធ័ិើ អ្ននក ផ្តលិប់ោះសវា បោះវទ�កាំភាន លដ់ែលបង
តាម្បអ្ននឡាញម្រាស�តាម្បមាម្រាតា 4 (កាំរ ចាំ� ់បោះផ្តិើម្ប ជា មួ្បយុ នងឹដែផ្តនកទើ 
19762)។
(ac) “មុាសម់្រា�ក”់ “អ្ននកភាន ល”់ “អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស”់ ឬ “អ្នត្តិ�ថ្មី�ើន” 
សបំោះ� ដ្ឋល ់�ុ�គលបោះ� កនុង រដ្ឋឋ បោះនះ មាន ស�ទធ ��ក ់ �បោះងកើត្តិ ឬចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប 
កាំរភាន ល ់បោះលើ ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែលបង ម្រាស� តាម្ប ើពំ�ក បោះនះ ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�ន
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(as) (1) “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាយុុវើន” ឬ “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាសម្រាមា�់
យុុវើន” សបំោះ� ដ្ឋល ់ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ ឬ�ណាដ ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈអ្នត្តិពិលកម្បះ 
ដែដ្ឋលមាន �ងំ លកខខណៈឌ  ដ្ឋ�ច ខាង បោះម្រាកាំម្ប ៖
(A) អ្ននកច�លរមួ្បភា�បោះម្រាចើន �មឺានអាយុុបោះម្រាកាំម្ប 18 �ន ។ំ
(B) យ៉ាា ងបោះ�ចណាសអ់្ននកច�លរមួ្បមាន ក ់�ជឺាម្រាកមុ្បម្បកពើសាលា�ឋ
ម្បស�ក� សាលា ម្បធិយម្បស�ក� ឬសាលាអ្ននុវទិ�ល�យុរដ្ឋឋ ឬឯកើន 
បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើទើ កដែនែង  ដែដ្ឋល សាលាបោះរៀន បោះនាះ សថ�ត្តិ បោះ�បោះនាះបោះទ ។
(2) បោះ�ះ�ើជាមានកថាខណៈឌ ទើ (1) កប៏ោះ�យុ កនុងម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ
អ្នត្តិពិលកម្បះ �ជឺា ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ អ្ន� ឡាពំ�ក ឬម្រាតូ្តិវ នងឹន�យុម្បន�យុព្រៃន 
“ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាម្ប�វទិ�ល�យុ” ឬ “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាអាើើព” 
បោះនាះម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈបោះនះ  នងឹម្ប�ន ម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិ ់ទុក ថា ជា ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា
យុុវើនបោះទ បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើអាយុុរ�សអ់្ននកច�លរមួ្ប។
(3) កាំរបោះរៀ�ចជំា “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាយុុវើន” នងឹម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិ់
ចបំោះ�ះបោះហ្វ័គម្ប ឬកាំរ ម្រា�កួត្តិដែត្តិ មួ្បយុ �ងំបោះ�កនុងលកខខណៈឌ  ដែដ្ឋល�ន
កណំៈត្តិប់ោះ�កនុងអ្ននុកថាខណៈឌ  (A) ឬ (B) ព្រៃនកថាខណៈឌ ទើ (1) ដែដ្ឋល
មានម្រាសា� ់បោះហ្វ័ើយុនងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ�កម្រាសាយុបោះដ្ឋើម្បប ើ �ម្ប ឃាត្តិ ់កាំរ ភាន ល ់
បោះលើបោះហ្វ័គម្ប បោះផ្តសង បោះទៀត្តិបោះ�កនុងកាំរម្រា�កួត្តិកើឡាបោះផ្តសងៗ ឬ ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ 
ពហុ្វ័ បោះហ្វ័គម្ប  ដែដ្ឋល ម្រាកមុ្ប កើឡា យុុវើន ច�ល រមួ្បបោះនាះបោះទ។
ដែផ្តនកទើ 5. ដែផ្តនកទើ 15.5 ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្បបោះ�មាម្រាតា XIII B ព្រៃន
រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័ញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើអាន៖
ដែផ្តនកទើ 15.5. “កាំរក�ទុកម្រាស�តាម្បដែដ្ឋនកណំៈត្តិ”់ រ�សអ់្នងគភាព
នើមួ្បយុៗរ�សរ់�ឋ ���ល នងឹម្ប�នរា� ់�ញ្ចូុ�ល ន� វកាំររក�ទុកព្រៃន
ម្រា�កច់ណំៈ� លពើម្ប�លន�ធិ�ទនុំកច�ត្តិិសម្រាមា� ់កាំរភាន លដ់ែលបង តាម្ប អ្នន
ឡាញម្រា�ចាំ ំរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   ដែដ្ឋល �ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើង បោះ�យុ ច��់
សដើពើកាំរបោះ�ះម្រាសាយុ ភាព គាះ ន ផ្តាះសដែម្បបងន�ង ើនួំយុ សុខភាព
ផ្តែ� វច�ត្តិមិ្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ឬ ម្រា�កច់ណំៈ� ល បោះផ្តសង បោះទៀត្តិ ណាមួ្បយុ  
ដែដ្ឋល �ន �កត់្តិម្បកលប់ោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� ឬ�ណៈនើបោះផ្តសងបោះទៀត្តិណាមួ្បយុ
ម្រាស� តាម្ប ច�� ់បោះនាះ ។ គាះ នកាំរដែកត្តិម្រាមូ្បវដែដ្ឋនកណំៈត្តិព់្រៃនកាំររក�ទុក
រ�ស ់អ្នងគភាព ណាមួ្បយុ រ�ស ់រ�ឋ ���ល នងឹ ម្រាតូ្តិវ អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 
19.5 ព្រៃន មាម្រាតា IV ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   ដែដ្ឋល ជា លទធផ្តល
ម្រា�កច់ណំៈ� លម្រាតូ្តិវ�ន�កត់្តិម្បកល ់ឬរក�ទុក ម្រា�ក ់ពើម្ប�លន�ធិ�ទនុំក ច�ត្តិ ិ
សម្រាមា� ់កាំរ ភាន លដ់ែលបង តាម្បអ្ននឡាញម្រា�ចាំ ំរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   ដែដ្ឋល 
�ន �បោះងកើត្តិ បោះ�ើងបោះ�យុ ច��ស់ដើពើកាំរបោះ�ះម្រាសាយុ ភាព គាះ ន ផ្តាះសដែម្បបង
ន�ង ើនួំយុ សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិមិ្រា�ចាំរំដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ឬ ម្ប�លន�ធិ� ឬ 
�ណៈនើ ណា មួ្ប យុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិម្រាស�តាម្បអ្នបំោះពើបោះនាះ ។
ដែផ្តនកទើ 6. ដែផ្តនកទើ 23.5 ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្បបោះ�កនុងមាម្រាតា XVI ព្រៃន
រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើ អាន ៖
ដែផ្តនកទើ 23.5.  ពនធ ដែដ្ឋល�នកំណៈត្តិ់បោះ�យុច��់សដើពើកាំរ
បោះ�ះម្រាសាយុ ភាព គាះ ន ផ្តាះសដែម្បបងន�ង ើនួំយុ សុខភាពផ្តែ� វច�ត្តិមិ្រា�ចាំរំដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងម្រា�កច់ណំៈ� ល ដែដ្ឋលទទួល�នបោះនាះរមួ្ប�ងំកាំរម្រា�ក ់
វនិ�បោះយ៉ា� នងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កថាជាម្រា�កច់ណំៈ� លម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�
សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ន�ងលកខនិ�កៈព្រៃនកាំរអ្ននុវត្តិរិ�ស់
ខែួនបោះទ បោះហ្វ័ើយុនងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កថាជា“ ម្រា�កច់ណំៈ� លម្ប�លន�ធិ�
ទ� បោះ�” “ ម្រា�កច់ណំៈ� លរ�សរ់ដ្ឋឋ” ឬ “ ម្រា�កច់បំោះណៈញម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�
រ�សព់នធ” សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (a) ន�ង (b) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 
8 ន�ងលកខនិ�កៈព្រៃនកាំរអ្ននុវត្តិរិ�សខ់ែួ ន។
ដែផ្តនកទើ 7. ម្រា�កាំរបោះសសសល។់
�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនច��ប់ោះនះ �អឺាចកាំត្តិប់ោះចញពើគាន �ន។ ម្រា�ស�នបោះ�ើ
ចដំែណៈក ដែផ្តនក អ្ននុដែផ្តនក កថាខណៈឌ  អ្ននុកថាខណៈឌ  ម្រា�កាំរ ម្រា�បោះយ៉ា� 
ឃាែ  �កយឬកាំរអ្ននុវត្តិចិ��ប់ោះនះ �សឺម្រាមា�ប់ោះហ្វ័តុ្តិផ្តលណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល
�នបោះធ័ិើបោះ�ើងថាម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវបោះ�យុបោះសចកិើសបោះម្រាម្បចរ�សតុ់្តិលាកាំរ
មានសម្បត្តិថក�ចណុាមួ្បយុ បោះនាះបោះសចកិើសបោះម្រាម្បចនងឹម្ប�ន�ាះ�លដ់្ឋល់
សុពលភាពចដំែណៈក ដែដ្ឋលបោះ�សលព់្រៃនច��ប់ោះនះបោះ�ើយុ។ ម្រា�ជាើន

(D) ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាកម្ប�និ។
(E) ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ក។
(F) ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡាម្រា�ណាងំ។
(G) ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង ឬម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈដែ�ែកថ្មីះើ។
(2) “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា” ឬ “ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈព្រៃនកើឡា” ម្ប�នរមួ្ប�ញ្ចូុ�ល កាំរ 
ម្រា�ណាងំបោះសះ  ដែដ្ឋល សថ�ត្តិបោះម្រាកាំម្ប មាម្រាតា 9 (កាំរចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹ
ដែផ្តនកទើ 19590 ) ព្រៃនើពំ�កទើ 4 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ។
(am) “សាថ ��នម្រា��ម់្រា�ងកើឡា” សបំោះ�ដ្ឋលអ់្នងគកាំរ  ដែដ្ឋល មាន 
ទើសាន កក់ាំរ បោះ�សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ បោះហ្វ័ើយុបោះចញ�ទ�ញូ្ញាចុងបោះម្រាកាំយុ 
បោះហ្វ័ើយុ�ក�់ញ្ចូញត្តិិ�អ្នពំើវធិានចុងបោះម្រាកាំយុ ន�ង�ក ់ឱ្យយ អ្ននុវត្តិនិ� វម្រាកម្ប
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�បោះ�យុបោះគារព តាម្បម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈកើឡា ដែដ្ឋលមានកាំរម្រា��
ដ្ឋណិៈ� ់ន�ង អ្ននកច�លរមួ្ប ផ្តងដែដ្ឋរ។
(an) “សម្ប័�នធកើឡា” សបំោះ�ដ្ឋលអ់្នងគកាំរ ដែដ្ឋលបោះរៀ�ច ំ ឬ សម្រាម្ប� 
សម្រាមួ្បលបោះសរុ ើព្រៃន ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ កើឡា  ដែដ្ឋល បោះកើត្តិបោះ�ើងដ្ឋដែដ្ឋលៗរវាង
ម្រាកមុ្ប ឬ�ុ�គល ដែដ្ឋលជាសមាើ�ក ឬ មាន ទនំាក ់ទនំងជាមួ្បយុអ្នងគកាំរ។
(ao) “អ្ននក�ក�់កយសុបំោះធ័ិើអ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់” សបំោះ�ដ្ឋលអ់្ននក ដែដ្ឋល 
�ក�់កយ សុំអាជាា ��ណៈណ អ្ននកផ្តគត្តិផ់្តគង់ សម្រាមា� ់កាំរភាន ល ់ដែលបងតាម្ប
អ្នន ឡាញម្រាស�តាម្បមាម្រាតា 6 (កាំរចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 19771)។
(ap) “ចណំៈ� លដុ្ឋលសរ�ុ” សបំោះ�ដ្ឋលច់នួំនទកឹម្រា�កដុ់្ឋលាែ រសរ�ុព្រៃន
កាំរភាន លដ់ែលបង បោះលើ តាម្បអ្ននឡាញ�ងំអ្នស ់បោះលើកដែលងដែត្តិកាំរភាន ល់
ដែលបង ដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើបោះ�ើងជាមួ្បយុនងឹកាំរ ភាន ល ់បោះ�យុ ឥត្តិ��ត្តិព្រៃថ្មីែ ឬ
ឥណៈ�នបោះហ្វ័គម្ប ផ្តសព័ផ្ត�យុ ដែដ្ឋលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករភាន លដ់ែលបងតាម្ប អ្នន
ឡាញ ម្រា�ម្ប�ល�នពើអ្ននកភាន ល។់
(aq) “រដ្ឋឋ ឬទកឹដ្ឋើសហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ” សបំោះ�ដ្ឋលម់្រាសកុក� �ំុ�ុើ ទកឹដ្ឋើ
ណាមួ្បយុរ�ស ់សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ ឬរដ្ឋឋណាមួ្បយុត្តិណំាងឱ្យយម្រាពឹទធសភា
សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ បោះម្រា� ពើ រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
(ar) (1) “កាំរភាន ល”់ ឬ “កាំរ�កភ់ាន ល”់ សបំោះ�ដ្ឋលក់ាំរ�ក់
ម្រា�កភ់ាន ល ់ ឬកាំរម្រា�ថុ្មីយុ បោះ�យុ �ុ�គលបោះលើអ័្នើមួ្បយុ ដែដ្ឋលមានត្តិព្រៃម្បែ
បោះ�តាម្បក�ចមុ្រាពម្បបោះម្រាពៀង ឬកាំរបោះយ៉ា�យុល ់ដែដ្ឋល �ុ�គលបោះនាះ ឬ�ុ�គល
មាន កប់ោះទៀត្តិ នងឹទទួល�នអ័្នើមួ្បយុដែដ្ឋលមានត្តិព្រៃម្បែ បោះ� កនុង ម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ 
ព្រៃន លទធផ្តលជាកល់ាក។់ លកខខណៈឌ ម្ប�នរា��់ញ្ចូុ�ល៖
(A) សកម្បះភាពណាមួ្បយុដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ង បោះ�យុ ច��ម់្ប�ល�ម្រាត្តិ រ�ស ់
សហ្វ័រដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិ  ឬរដ្ឋឋបោះនះ។
(B) ក�ចសុន�ណាមួ្បយុចបំោះ�ះសណំៈង ឬកាំរធានា។
(C) ក�ចសុន�ណាមួ្បយុសម្រាមា�ក់ាំរធានារូា�រ់ង។
(D) កាំរច�លរមួ្បបោះ�កនុងបោះហ្វ័គម្ប ឬកាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើងណាមួ្បយុដែដ្ឋល
អ្ននកច�លរមួ្ប ម្ប�ន�កភ់ាន ល ់ ឬ ម្រា�ថុ្មីយុនងឹអ័្នើ ដែដ្ឋលមានត្តិព្រៃម្បែបោះម្រា�ពើក�ចុ
ខ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ងផ្ទាា លខ់ែួនរ�សអ់្ននកច�ល រមួ្ប បោះ� កនុង បោះហ្វ័គម្ប ឬ កាំរម្រា�កួត្តិ
ម្រា�ដែើង ឬកាំរ ទទួល�នកាំរច�លបោះម្រា�ើអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ឬ ព�នាុ ឬ បោះម្រាកឌើត្តិ   ដែដ្ឋល 
អ្ននក ឧ�ត្តិថម្បភ បោះហ្វ័គម្ប ឬកាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង ផ្តលិើ់�នអ្ននកច�លរមួ្បបោះ�យុម្ប�ន
��ត្តិព្រៃថ្មីែ បោះហ្វ័ើយុដែដ្ឋល អាចបោះម្រា�ើម្រា�ស�់ន ឬ�ដ� រយុករង័្គាន ់�ន សម្រាមា�់
ដែត្តិកាំរច�លរមួ្បកនុងបោះហ្វ័គម្ប ឬ កាំរ ម្រា�កួត្តិ ម្រា�ដែើងដែដ្ឋល�នផ្តលិើ់�នបោះ�យុ 
អ្ននក ឧ�ត្តិថម្បភ�ាុ បោះណាណ ះ។
(E) កាំរម្រា�កួត្តិកើឡារបោះផ្តសងៗ ដែដ្ឋលកនុងបោះនាះលទធផ្តលឈនះ�ែុ ះ�ញុ្ញាងំពើ
ចបំោះណៈះដ្ឋងឹ ន�ង ើនំាញ ដែដ្ឋល�កទ់ងរ�សអ់្ននកបោះលង បោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវ�ន
កណំៈត្តិយ់៉ាា ងបោះលើសល� ់តាម្បរយុៈ កាំរ អ្ននុវត្តិ ិសថ�ត្តិ�ដែដ្ឋល�នម្រា�ម្ប�លផ្តដុ  ំ
រ�សអ់្នត្តិពិល�ក ឬ�ុ�គល។
(2) ឯកសារបោះយ៉ាងចបំោះ�ះកាំរភាន ល ់ ឬកាំរ�កភ់ាន លដ់ែដ្ឋល�ន 
“�បោះងកើត្តិ” “�ក”់ ឬ “ផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប” ឬកាំររមួ្ប�ញ្ចូុ�លគាន ណាមួ្បយុ ឬ កាំរ
ភូា�គ់ាន ព្រៃន �កយ�ងំបោះនាះ �មឺ្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ ម្រា�ស�់ែ ស ់គាន បោះ�វញិបោះ�ម្បក 
បោះ� កនុងើពំ�កបោះនះ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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ម្រាពម្ប�ងំផ្តលិក់ាំរច�លជាធិរមានន�ង ម្រា�ស�ទធ �ភាព បោះពញ បោះលញ។
ដែផ្តនកទើ 9. កាំរសាងសង់បោះសរ ើភាព។
ច��ប់ោះនះនងឹម្រាតូ្តិវ�កម្រាសាយុបោះ�យុបោះសរ ើ បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិ ់ម្រា�ស�ទធ �ភាព ដ្ឋល់
បោះចត្តិនា ន�ង បោះគាល�ណំៈងរ�សខ់ែួន ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�ន�ញូ្ញាកប់ោះ�កនុងដែផ្តនក
ទើ 2 ព្រៃនច��ប់ោះនះ។
ដែផ្តនកទើ 1O. កាំរកាំរ�រកដើ។
បោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ �បឺោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាស�ទធ � ឬ�នំ�ត្តិផ្តដួ ចបោះផ្តដើម្បដ្ឋ៏
មានត្តិព្រៃម្បែរ�ស ់ម្រា�ជា ពល រដ្ឋឋ ម្ប�នអាច កនុង កាំរ ទទួល �នន� វ�នំ�ត្តិ
ផ្តដួ ចបោះផ្តដើម្បបោះនះ ម្ប�នអាចម្រាតូ្តិវ�នលុ�បោះចាំលបោះ�យុ ម្ប�ន ម្រាត្តិមឹ្ប ម្រាតូ្តិវ បោះ�យុ 
អ្ននកនបោះយ៉ា�យុរដ្ឋឋ  ដែដ្ឋល �ដ្ឋ�បោះសធិ ម្ប�នកាំរ �រ�នាៈ រ�ស ់អ្ននក បោះ�ះ 
បោះ�ន ត្តិ �នបោះ�ើយុ។ ដ្ឋ� បោះចនះ ម្រា�ស�នបោះ�ើច�� ់បោះនះម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ
បោះ�យុអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ង �នាា �ព់ើបោះនាះម្រាតូ្តិវ សថ�ត្តិ
បោះម្រាកាំម្ប �ញី្ញាម្រា�ឈម្ប ដែផ្តនកច�� ់  ដែដ្ឋល �ាុន�ាង កណំៈត្តិ ់វសិាលភាព 
ឬ កាំរ អ្ននុវត្តិពិ្រៃនច�� ់បោះនះតាម្ប ម្បបោះធិ��យុណាមួ្បយុ ឬបោះចាំទម្រា�កាំន ់
ច�� ់បោះនះ ថា របំោះលា� ��ំន បោះលើច��រ់ដ្ឋឋឬសហ្វ័ព�នធ�ងំម្ប�ល ឬមួ្បយុ
ដែផ្តនក បោះហ្វ័ើយុ�ងំអ្ន���ល ន�ងអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ �ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នកាំរ�រច�� ់
បោះនះ ឱ្យយ មាន វសិាលភាព បោះពញបោះលញ �ផុំ្តត្តិ តាម្ប ដែដ្ឋល អាច បោះធ័ិើ បោះ� �ន 
កនុងនាម្បរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះនាះនងឹម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិសិកម្បះភាពខាងបោះម្រាកាំម្ប ៖
(a) បោះ�ះ�ើជាម្ប�នមានអ័្នើផ្តាុយុ ដែដ្ឋលមានបោះ�កនុងើពំ�កទើ 6 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
ជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 12500) ព្រៃនភា� ទើ 2 ព្រៃនចដំែណៈកទើ 3 ព្រៃនចណំៈងបោះើើង
ទើ 2 ព្រៃនម្រាកម្បរ�ឋ ���ល ឬច��ប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ អ្ន�គបោះម្បធាវ ើ ម្រាតូ្តិវដែត្តិងតាងំ
ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�ឯករាើយបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រច�� ់បោះនះបោះ�យុបោះសាះ ះម្រាត្តិង់ ន�ងយ៉ាា ង
ខាែ ងំកាំែ តាម្ប ដែដ្ឋលអាចបោះធ័ិើបោះ��ន បោះ�យុកនុងនាម្បរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
(b) បោះ�មុ្បនបោះពលដែត្តិងតាងំ ឬ�នាា �ព់ើើនួំសម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�ឯករាើយ 
អ្ន�គបោះម្បធាវ ើម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិិកាំរព�ន�ត្តិយដ្ឋម៏្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវកនុ ងកាំរ កណំៈត្តិល់កខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�ព្រៃនម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�ឯករាើយ ន�ងម្រាតូ្តិវទទួល�នកាំរ�ញូ្ញាកជ់ា
លាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរពើម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�ឯករាើយថា ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�ឯករាើយ
នងឹកាំរ�រច�� ់បោះនះបោះ�យុបោះសាះ ះម្រាត្តិង់ ន�ងយ៉ាា ងខាែ ងំកាំែ តាម្ប ដែដ្ឋល
អាចបោះធ័ិើបោះ��ន។ កាំរ�ញូ្ញាកជ់ាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើបោះ�ើងជា
សាធារណៈៈតាម្ប កាំរបោះសនើសុ។ំ
(c) បោះដ្ឋើម្បប ើគាមំ្រាទដ្ឋលក់ាំរកាំរ�រច��ប់ោះនះ កនុងករណៈើ ដែដ្ឋលអ្ន���ល 
ន�ងអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ�រាើ�យុកនុងកាំរបោះធ័ិើដ្ឋ� បោះចនះ បោះ�ើ បោះ�ះ�ើជាមាន�នាៈរ�ស់
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកប៏ោះ�យុ ភាពសម្បម្រាស�ជា�និ�នាា �ម់្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើបោះ�ើង
ពើម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ� បោះ�កាំន ់អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយបោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើ�ន សំារបោះពើពនធ 
បោះ�កនុងចនួំនទកឹម្រា�ក ់ដែដ្ឋលចាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��ដ់្ឋណៈដ �ប់ោះ�បោះលើព្រៃថ្មីែព្រៃន
កាំររក�ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�ឯករាើយបោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រច�� ់បោះនះបោះ�យុកនុងនាម្បរដ្ឋឋ 
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះ�យុបោះសាះ ះម្រាត្តិង់ ន�ងយ៉ាា ងខាែ ងំកាំែ តាម្បដែដ្ឋលអាចបោះធ័ិើ
បោះ��ន។

សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ28 
វធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�ន�ក�់ញ្ចូូ�នឲ្យយម្រា�ជាើនបោះ�យុម្រាស�
បោះ�តាម្ប�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតា II  ព្រៃនធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

វធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះ �ដែនថម្បដែផ្តនកបោះ�កនុងម្រាកម្បអ្ន�រ់ ំ បោះហ្វ័តុ្តិដ្ឋ� បោះចនះ 
�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ថ្មីះើ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះសនើបោះ�ើង�ដែនថម្បម្រាតូ្តិវ �នបោះ�ះពុម្បជ័ាម្រា�បោះ�ទ
បោះម្រាទត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ងី្គាញថាជា�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ថ្មីះើ។ 

ចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ
ដែផ្តនកទើ 1. បោះសចកដើសបោះម្រាម្បច ន�ងបោះសចកិើម្រា�កាំស។
(a) កាំរស�ក�សដើពើសម្ប�ទធ �ផ្តលអ្ន�រ់ដំែដ្ឋល�ញូ្ញាក ់ ថាកាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនក
ស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះធ័ិើឲ្យយកាំរស�ក�បោះរៀន ស�ម្រាត្តិ រ�ស ់ស�សសម្រា�បោះសើរ

រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ស�ម្បម្រា�កាំសថាពួកបោះ�នងឹទទួលយុកច��ន់ើមួ្បយុៗ 
បោះនះ ន�ងចដំែណៈក ដែផ្តនក អ្ននុដែផ្តនក កថាខណៈឌ  ម្រា�កាំរ ម្រា�បោះយ៉ា� ឃាែ  
�កយ ន�ង�កយសុនំើមួ្បយុៗ ម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នម្រា�កាំសថាគាះ នសុពលភាព
ឬម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវតាម្បធិម្បះនុញ្ចូញ បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិថាបោះត្តិើដែផ្តនកណាមួ្បយុព្រៃន
ច��ប់ោះនះ ឬ�កយសុបំោះនាះ នងឹម្រាតូ្តិវ�នម្រា�កាំសជា�និ�នាា � ់ថា
គាះ ន សុពលភាព។
ដែផ្តនកទើ 8. វធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បដែដ្ឋលមានទនំាស ់ន�ងគាះ នទនំាស។់
(a) វធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បដែដ្ឋលមានទនំាស។់ កនុងករណៈើ ដែដ្ឋលវធិានកាំរ
ផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ន�ងវធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បមួ្បយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ឬវធិានកាំរ ដែដ្ឋល
ផ្តលិស់�ទធ �អ្នណំាចដ្ឋលក់ាំរភាន លដ់ែលបង ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិើ់�នតាម្បអុ្ន�
នធិណឺៈ� ត្តិ ន�ងតាម្បរយុៈឧ�ករណ៍ៈចល�ត្តិដ្ឋល�ុ់�គលមានអាយុុចាំ�ព់ើ 
21 �ន បំោះ�ើងបោះ� ដែដ្ឋលមានវត្តិមិានបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ �ាុ ដែនិបោះ�ខាងបោះម្រា�
ទកឹដ្ឋើឥណាឌ ម្រាតូ្តិវមានបោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិដែត្តិមួ្បយុទ��ងំរដ្ឋឋ វធិានកាំរ
ផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប ឬវធិានកាំរបោះផ្តសងបោះទៀត្តិម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ចាំត្តិទុ់កថាមានទនំាសន់ងឹ
វធិានកាំរណ៍ៈបោះនះ។ កនុងករណៈើ ដែដ្ឋលវធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះទទួល�ន 
ន�វកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះម្រាចើនបោះលើសលុ��ញ្ចូញត្តិពិ្រៃនវធិានកាំរបោះនះម្រាតូ្តិវមាន
អានុភាពកនុងសុពលភាពរ�សខ់ែួន បោះហ្វ័ើយុ�ញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនវធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប
បោះនះ ឬវធិានកាំរបោះផ្តសងបោះទៀត្តិម្រាតូ្តិវទុកជាបោះមា�ៈ។
(b) វធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បដែដ្ឋលម្ប�នមានទនំាស។់
(1) ម្ប�នដ្ឋ�ចអ្ននុដែផ្តនក (a) វធិានកាំរផួិ្តចបោះផ្តិើម្បបោះនះម្ប�នម្រាតូ្តិវចាំត្តិទុ់កថាមាន
ទនំាសន់ងឹច�� ់សិើពើកាំរ�កឱ់្យយអ្ននុវត្តិកិាំរភាន លដ់ែលបងខុសច�� ់
ន�ង�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ភាន លដ់ែលបងសុើសងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
កណំៈត្តិដ់្ឋ�ំ�ងថាជា�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះលខ 19-0029 វបិោះសាធិនកម្បះ
បោះលខ #1 បោះ�យុអ្ន�គបោះម្បធាវ ើ ន�ង #1886 បោះ�យុរដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរ។
(2) អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិស�ម្បម្រា�កាំសថាទបោះង័ើបោះនះ ន�ងវធិានកាំរណ៍ៈផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប 
ដែដ្ឋល�នបោះរៀ�រា�ប់ោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (1) �ជឺាកាំរ�បំោះពញ�ន្ត្រីងគ� ់
ន�ង�បំោះពញ�ដែនថឱ្យយគាន បោះ�វញិបោះ�ម្បក បោះហ្វ័ើយុម្ប�នម្រាតូ្តិវម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង
ើបោះម្រាម្បើស�ងំអ្នស ់ឬគាះ ន�លដ់ែត្តិបោះសាះ។ អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិស�ម្ប�ងី្គាញ
បោះចត្តិនារ�ស់ពួកបោះ�បោះ�យុបោះសរ ើបោះហ្វ័ើយុម្រា�ស�នបោះ�ើសកម្បះភាពបោះនះ
ន�ងវធិានកាំរណ៍ៈផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប ដែដ្ឋល�នបោះរៀ�រា�ប់ោះ�កនុងកថាខណៈឌ  
(1) ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ�ងំពើរបោះ�កនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែត្តិមួ្បយុថា�ងំ
សកម្បះភាពបោះនះ ន�ងវធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ�ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ�ន
ផ្តលិជ់ាធិរមាន ន�ងមានម្រា�ស�ទធ �ភាពបោះពញបោះលញ។
(3) អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិស�ម្បម្រា�កាំស�ដែនថម្បបោះទៀត្តិ៖
(A) ច��ស់ិើពើកាំរ�កឱ់្យយអ្ននុវត្តិកិាំរភាន លដ់ែលបងខុសច�� ់ ន�ង
�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ភាន លដ់ែលបងសុើសងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះហ្វ័ើយុច��ប់ោះនះ 
�ជឺាកាំរ�បំោះពញ�ន្ត្រីងគ� ់ន�ង �បំោះពញ �ដែនថម្ប ឱ្យយគាន  បោះ�វញិបោះ�ម្បក។
(B) ច��ប់ោះនះ ន�ងច��ស់ិើពើកាំរ�កឱ់្យយអ្ននុវត្តិកិាំរភាន លដ់ែលបង
ខុសច�� ់ ន�ង �ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ភាន លដ់ែលបងសុើសងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្ប�ន
ម្រាតូ្តិវ�នម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើងបោះលើើបោះម្រាម្បើស�ងំអ្នស ់ឬគាះ នអ័្នើើនួំស។
(C) វាជាបោះចត្តិនារ�សម់្រា�ជាើនដែដ្ឋលច��ប់ោះនះ ន�ងច��ស់ិើពើកាំរ�ក់
ឱ្យយអ្ននុវត្តិកិាំរភាន លដ់ែលបងខុសច�� ់ន�ង�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ភាន លដ់ែលបងសុើសង
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ងំពើរម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកនុ ង
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែត្តិមួ្បយុ វធិានកាំរណ៍ៈ�ងំពើរ�ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិ់
ជាធិរមាន ន�ងមានម្រា�ស�ទធ �ភាពបោះដ្ឋើម្បប ើធានាថាអ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើនព៍្រៃន
កាំរភាន លដ់ែលបងតាម្បអ្ននឡាញ ន�ងកាំរភាន លប់ោះ�យុផ្ទាា លម់្រា�ក�បោះ�យុ
សុវត្តិថ�ភាព អាចម្រាតូ្តិវ�នដ្ឋងឹសម្រាមា�រ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
(c) ម្រា�ស�នបោះ�ើវធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុ
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ �ាុ ដែនិ�ន ើនួំស �ងំ ម្រាសងុ ឬ បោះ�យុដែផ្តនក បោះ�យុ វធិាន 
កាំរ�នំ�ត្តិផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប ដែដ្ឋលមានទនំាសប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ណាមួ្បយុ  ដែដ្ឋល�ន
អ្ននុម្ប�ត្តិ បោះ�យុ អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះ�កនុង កាំរ បោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែត្តិមួ្បយុ បោះហ្វ័ើយុ 
វធិានកាំរ ដែដ្ឋលមាន ទនំាសដ់ែ��បោះនះ ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិមិ្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ
បោះ�បោះពលបោះម្រាកាំយុ បោះហ្វ័ើយុ វធិាន កាំរ បោះនះនងឹម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិបិោះ�យុខែួនឯង 

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 27 ប់នី
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(C) ធានាថារាលស់ាលារដ្ឋឋនងឹទទួល�នម្ប�លន�ធិ�កាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន
សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើ ន�ងផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�កាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន
សម្រាមា�ស់ាលាបោះរៀន ដែដ្ឋល�បោះម្រាងៀនកុមារបោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បន ៍ដែដ្ឋល
មានម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ដែដ្ឋលខ័ះកាំរច�លបោះរៀនកាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ង
ត្តិន្ត្រីនិើ។
(D) កាំរកាំរ�រសបំោះណៈើ ដែដ្ឋលមានម្រាសា�ទ់ើ 98 ដែដ្ឋលផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�
ដ្ឋលស់ាលារដ្ឋឋបោះ�យុត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយរដ្ឋឋសភាបោះម្រា�ើម្រា�ស់ថ្មីវកិាំពើម្ប� លន�ធិ�
ទ� បោះ�រ�សរ់ដ្ឋឋបោះដ្ឋើម្បប ើ�បំោះពញសបំោះណៈើ ទើ 98 ។
(3) បោះធ័ិើអ័្នើៗ �ងំអ្នសប់ោះនះបោះ�យុម្ប�នចាំ�ំចដ់្ឋបំោះ�ើងពនធបោះទ។ 

(f) វធិានកាំរណ៍ៈបោះនះនងឹផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�បោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើនជាង 50 ភា�រយុ
ព្រៃនចនួំនអ្ននកអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះ�កនុងថាន កប់ោះរៀន។ 

(g) ដ្ឋ� បោះចនះ ម្រា�ជាើនម្រា�កាំសថាកាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ�ជឺាអាទ�ភាពព្រៃន
កាំរអ្ន�រ់ដំែដ្ឋលសម្បនងឹ កាំរបោះ�ជិាា ច�ត្តិរិ�សរ់ដ្ឋឋកនុងកាំរធានាថ្មីវកិាំ
អ្ន�ប�រមាចនួំន 1 ភា�រយុ�ដែនថម្ប ព្រៃនចនួំនថ្មីវកិាំ សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ ំ
សាធារណៈៈ ន�ងស�ម្បអ្ននុម្ប�ត្តិ “ស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះ�កនុងសាលាបោះរៀន-
ច��ស់ដើពើកាំរផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�ធានា ន�ង�ណៈបោះនយុយភាព។”

ដែផ្តនកទើ 2. ស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះ�កនុងសាលាបោះរៀន-ច��ស់ដើពើកាំរ
ផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�ធានា ន�ង�ណៈបោះនយុយភាព
ដែផ្តនកទើ 2.1. ើពំ� កទើ 5.1 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 8820) ម្រាតូ្តិវ
�ន�ដែនថម្បបោះ�ភា�ទើ 6 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 1 ព្រៃនចណំៈងបោះើើងទើ 1 ព្រៃនម្រាកម្ប
អ្ន�រ់ ំបោះដ្ឋើម្បប ើអាន៖ 

ជំពូំូក ទី ី5.1 ។  សិលិ់ែ� នងិតន្ត្រីនីនីៅ�កែ�ងសាលានៅរៀន- 
ច្បា�ប់ស់ិីពីីូការ�លី់មូ់ល់នធិិធិានា នងិគណនៅនយ្យយភ្នាពូ 

8820. (a) ស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះ�កនុងសាលាបោះរៀន-ច��ស់ដើពើកាំរ
ផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�ធានា ន�ង�ណៈបោះនយុយភាពម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងកនុង
បោះគាល�ណំៈងផ្តលិម់្រា��ពអ្ន�ប�រមាព្រៃនសាលារដ្ឋឋ K-12 ដែដ្ឋលផ្តលិ់
ម្ប�លន�ធិ�ម្រា�ចាំ�ំន  ំរមួ្ប�ងំកាំរអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយបោះ�ើកសាលារដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ដែនថម្ប
កម្បះវធិិើអ្ន�រ់សំ�លបៈសម្រាមា�ស់�សស ដែដ្ឋលច�លបោះរៀនបោះ�សាលាបោះរៀន
�ងំបោះនាះ។
(b) (1) ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹ�ន សំារបោះពើពនធដ្ឋ�ំ�ង�នាា �ព់ើកាំរ
អ្ននុម្ប�ត្តិព្រៃនច��ប់ោះនះ បោះហ្វ័ើយុសម្រាមា��់ន សំារបោះពើពនធនើមួ្បយុៗម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុម្ប�ត្តិជា�និ�នាា �ប់ោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើ�ន សំារបោះពើពនធពើម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�
បោះ�ម្រាកសួងសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនើពំ�កបោះនះ ចនួំនដែដ្ឋលបោះសះើនងឹ  
1 ភា�រយុព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លរ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងកនុងត្តិ�ំនស់រ�ុដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
ទទួលបោះ�យុទើភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុងត្តិ�ំនក់នុង�ន សំារបោះពើពនធមុ្បន ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�នរា��់ញ្ចូុ�លកនុងកាំរ�ណៈនាកាំរធានាកាំរផិ្តលម់្ប�លន�ធិ�អ្ន�ប�រមា 
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�យុដែផ្តនកទើ 8 ន�ងទើ 8.5 ព្រៃនមាម្រាតា XVI 
ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះ�យុម្ប�នរា��់ញ្ចូុ�លភាពសម្បម្រាស� 
ដែដ្ឋល�នបោះធ័ិើម្រាស�តាម្បើពំ�កបោះនះ។
(2) នាយុកហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ ម្រាតូ្តិវ�ណៈនា ន�ងបោះ�ះពុម្បផ័្ត�យុកាំរ�ា នស់ាះ នព្រៃន
ចនួំនទកឹម្រា�ក ់ដែដ្ឋលចាំ�ំចប់ោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ចនួំនទកឹម្រា�ក ់ដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ�នត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុើពំ� កបោះនះជាដែផ្តនកមួ្បយុព្រៃនកាំរដែកសម្រាមួ្បលថ្មីវកិាំ
ម្រា�ចាំ�ំន បំោះ�ដែខឧសភារ�សអ់្ន���ល ន�ងម្រាតូ្តិវ�ញ្ចូ�ុក់ាំរ�ណៈនា 
ន�ង បោះ�ះពុម្បច័នួំនសម្បម្រាស�ដែដ្ឋលចាំ�ំចប់ោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 10 ដែខ ម្បករា 
ព្រៃន�ន សំារបោះពើពនធនើមួ្បយុៗជាដែផ្តនកមួ្បយុព្រៃនភារក�ចរុ�សន់ាយុកដែដ្ឋល
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករង ( � ) ព្រៃនដែផ្តនក 41206.01 ។ 

(3) បោះ�ះ�ើជាមានច��ណ់ាមួ្បយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិកប៏ោះ�យុ សម្រាមា�់
បោះគាល�ណំៈងព្រៃនកាំរ�ណៈនា ដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុដែផ្តនករង (b) ព្រៃន
ដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតា XVI ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ៖
(A) សម្រាមា��់ន សំារបោះពើពនធដ្ឋ�ំ�ង�នាា �ព់ើកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិើពំ�កបោះនះ ភាព
សម្បម្រាស�ដែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះ�ើងម្រាស�តាម្បដែផ្តនករងបោះនះម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កថាជា
កាំរ�ង់ម្រា�ក�់ដែនថម្បបោះលើសពើចនួំនអ្ន�ប�រមា ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរសម្រាមា�់

បោះ�ើង។ កាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនកត្តិន្ត្រីនិើម្រាតូ្តិវ�ន�ងី្គាញបោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើឱ្យយកាំរអ្ន��វឌឍ
ខួរក�ល ន�ងកាំរផ្តដលប់ោះហ្វ័តុ្តិផ្តលអ្នរ��ើម្រា�បោះសើរបោះ�ើង  ខណៈៈបោះពល
ដែដ្ឋលស�លបៈបោះលាខ នបោះធ័ិើឱ្យយកាំរយុលព់ើកាំរអានម្រា�បោះសើរបោះ�ើង។ កាំរអ្ន�រ់ ំ
ដែផ្តនកស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើកម៏្រាតូ្តិវ�ន�ងី្គាញបោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើឱ្យយកាំរច�លរមួ្បជាមួ្បយុ
សាលាបោះរៀន ន�ងកាំរបោះើឿជាក ់បោះលើខែួ ន ឯង ន�ងកាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិរិ�ស់
ស�សសមាន ក់ៗ ឲ្យយស�ក�បោះរៀនស�ម្រាត្តិ ជាព�បោះសសកនុងចបំោះណាម្បស�សស
ម្រាកើម្រាក ន�ងស�សសដែដ្ឋលមាន�ន���យុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិម្រា�បោះសើរបោះ�ើង។ 
កាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនកស�លបៈកផ៏្តលិ ់ មាគ៌ាដែដ្ឋលអាចសបោះម្រាម្បច�នចបំោះ�ះ
កាំរង្គារបោះ�កនុងបោះសដ្ឋឋក�ចពុ្រៃចន ម្រា�ឌ�ត្តិរ�សរ់ដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ខណៈៈ
បោះពលដែដ្ឋលកពុំងអ្ន��វឌឍ ន�ងពម្រាងើកវ�បធិម្ប។៌ 

(b) បោះ�ើបោះ�ះ�ើជាត្តិព្រៃម្បែច�សល់ាសព់្រៃនកាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនកស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើ
កប៏ោះ�យុ កក៏ាំរស�ក�ឯករាើយព្រៃនកាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនក ស�លបៈ បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័
រញ៉ាា  �នរកបោះ�ើញថា៖ 

(1) សាលា�ឋម្បស�ក�ចនួំនបោះ�ស��ភា�រយុ ដែដ្ឋលម្ប�ន�នផ្តលិ់
វ�គស�ក�ដែដ្ឋលមាន�ុណៈភាពខ័សប់ោះ�បោះលើវជូិា ស�លបៈ។
(2) សាលាម្បធិយម្បស�ក�ចនួំនបោះ�ស�ម្រា�មួំ្បយុភា�រយុ ដែដ្ឋលម្ប�ន�ន
ផ្តលិវ់�គស�ក� ដែដ្ឋលមាន�ុណៈភាពខ័សប់ោះ�បោះលើវជូិាស�លបៈ។
(3) វទិ�ល�យុចនួំនច�ត្តិស��ពើរភា�រយុដែដ្ឋលម្ប�ន�នផ្តលិវ់�គស�ក� 
ដែដ្ឋលមាន�ុណៈភាពខ័សប់ោះ�បោះលើវជូិាស�លបៈ។
(c) កាំរស�ក�ដ្ឋដែដ្ឋល�នរកបោះ�ើញថាកាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនកត្តិន្ត្រីនិើ ជាព�បោះសស
�នបោះ�ើញថាមានកាំរធាែ កចុ់ះយ៉ាា ងខាែ ងំ ព្រៃនកាំរចុះ បោះ�ះ ះ ច�លបោះរៀន
រ�សស់�សស ន�ងកម្បះវធិិើស�ក�ដែដ្ឋល�នផ្តលិើ់�ន។ គាះ នអ័្នើ�ួរឱ្យយ
ភាា កប់ោះផ្តអើលបោះទ ដែដ្ឋលកាំរច�លបោះរៀនរ�សស់�សសចបំោះ�ះកាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនក
ស�លបៈ�កឺាំនដ់ែត្តិម្ប�នលអសម្រាមា� ់សាលា បោះរៀន ដែដ្ឋល មាន ភាព ម្រាកើម្រាក
ខ័ស។់ 

(d) ម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិព្រៃនកាំរធាែ កចុ់ះជាល�ំ�ប់ោះ�បោះលើកាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនកស�លបៈ 
ន�ងត្តិន្ត្រីនិើដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នផ្ត�រភូា�ប់ោះ�យុផ្ទាា ល ់បោះ�នងឹ កាំរផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�
ដែដ្ឋលម្ប�នម្រា��ម់្រាគាន ់ន�ងម្ប�នសថ�ត្តិបោះសថរព្រៃនកម្បះវធិិើដែ��បោះនះ។ កនុងនាម្ប
ជានាយុកសាលាមាន ក�់នដែថ្មីែងបោះ�យុសាម្បញ្ចូញ ន�ងបោះសាះ ះម្រាត្តិង់ថា៖ 
“បោះ�កនុងម្រាគាល�ំក បោះ�បោះពលដែដ្ឋលអ្ននកកាំត្តិ�់នថយុអ័្នើដែដ្ឋលចាំ�ំច ់
បោះរឿងដ្ឋ�ំ�ងដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវបោះ��ជឺាកម្បះវធិិើស�លបៈ។” តាម្បកាំរព�ត្តិ នាយុក
សាលា�ងំអ្នសជ់ាង 70 ភា�រយុ�នន�យ៉ាយុថា កាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�
ដែដ្ឋលម្ប�នម្រា��ម់្រាគាន ់ន�ង ម្ប�នមានបោះសថរភាព �ជឺាឧ�ស�គដ្ឋស៏ខំានមួ់្បយុ
កនុងកាំរផ្តលិក់ាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនកស�លបៈបោះ�កាំនស់�សសរ�សពួ់កបោះ� 

(e) ដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុចបំោះ�ះ�ញី្ញាបោះនះ�ចឺ�សល់ាស។់ បោះយុើងម្រាតូ្តិវផ្តលិ់
សាលារដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ជាមួ្បយុនងឹម្រា��ពកាំរផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�ម្រា�ចាំ�ំន ំ
�ដែនថម្ប ដែដ្ឋល�ន�ម្រាម្បងុទុក សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនកស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើ។ 
ច��ប់ោះនះធានាសម្រាមា�ស់�សសម្រា��រ់��បោះ�កនុងសាលាបោះរៀនរដ្ឋឋ K –12 
ព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា មានស�ទធ �ទទួល�នកាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនកស�លបៈដែដ្ឋល
មាន�ុណៈភាពខ័សប់ោះ�យុ៖
(1) កាំរ�បោះងកើន ន�ងបោះសថរភាពព្រៃនកាំរផ្តដលម់្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនក
ស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើ ដ្ឋ� បោះចនះសាលាបោះរៀនអាច អ្ន��វឌឍ ន�ងរក�វ�គស�ក�
ដែដ្ឋលមាន�ុណៈភាពខ័សព់្រៃនកាំរស�ក�ដែផ្តនកស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើ—ពើ
មួ្បយុ�ន បំោះ�មួ្បយុ�ន ។ំ
(2) កាំរបោះធ័ិើឲ្យយម្បន្ត្រីនិើសាធារណៈៈទទួលខុសម្រាតូ្តិវចបំោះ�ះកាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស់
ម្ប�លន�ធិ�ដែ��បោះនះ សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនកស�លបៈ ន�ងត្តិន្ត្រីនិើបោះ�យុ៖ 

(A) កាំរត្តិម្រាមូ្បវថ្មីវកិាំ�ងំបោះនះម្រាតូ្តិវ�នចណំាយុជាចម្បបងបោះ�បោះលើម្រា�ូ
ស�លបៈដែដ្ឋលទទួល�នវញិ្ញាញ �ន�ម្រាត្តិ �ុ�គល�កដែដ្ឋល�នចាំត្តិថ់ាន ក ់
ន�ងអ្ននកើនួំយុកាំរ�បោះម្រាងៀន។
(B) ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយសាលាបោះរៀនបោះ�ះពុម្បផ័្ត�យុរ�យុកាំរណ៍ៈម្រា�ចាំ�ំន  ំដែដ្ឋល
កណំៈត្តិអ់្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈកម្បះវធិិើស�លបៈជាកល់ាកដ់ែដ្ឋល�នផិ្តល ់ន�ងចនួំន
ស�សសដែដ្ឋលច�លរមួ្បកនុងកម្បះវធិិើ ដែដ្ឋល�នផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 28 ប់នី
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បោះ�ឱ្យយទើភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុ ងត្តិ�ំន�់ងំអ្នសក់នុង�ន សំារបោះពើពនធ�នាា �ព់ើ 
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករង (c) ។ 

(g) តាម្បលកខខណៈឌ ព្រៃន�ង្គាក នព់្រៃដ្ឋម្ប�លន�ធិ�ម្រាស�តាម្បើពំ�កបោះនះ ទើភាន កង់្គារ
អ្ន�រ់កំនុ ងម្រាសកុម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើជាម្រា�ចាំ�ំន ដំ្ឋ� ចជា៖ 

(1) �ញូ្ញាកថ់ា ថ្មីវកិាំ �ងំអ្នស ់ម្រាតូ្តិវ�ន បោះម្រា�ើបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិក់ាំរអ្ន�រ់ដំែផ្តនក
ស�លបៈ បោះហ្វ័ើយុ ថ្មីវកិាំដែដ្ឋល �នចណំាយុ កនុង�ន សំារបោះពើពនធមុ្បន ព�ត្តិជា 
ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ សម្រាមា� ់បោះគាល�ណំៈង�ងំបោះនាះ បោះលើកដែលងដែត្តិមានដែចង
បោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (3) ។ សម្រាមា�ទ់ើភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុងម្ប�ល�ឋ ន  ដែដ្ឋល
មាន ស�សសចុះបោះ�ះ ះ 500 នាក ់ឬបោះម្រាចើនជាងបោះនះ  វញិ្ញាញ �ន��ម្រាត្តិ ក៏
ម្រាតូ្តិវធានាផ្តងដែដ្ឋរថា យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់80 ភា�រយុ ព្រៃនថ្មីវកិាំ  ដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ ចណំាយុនងឹម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ បោះដ្ឋើម្បប ើើួល �ុ�គល�ក  ដែដ្ឋលមានវញិ្ញាញ �ន
��ម្រាត្តិ ឬចណំាត្តិថ់ាន ក ់បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិ ់កាំរដែណៈនា ំកាំរអ្ន�រ់សំ�លបៈ បោះហ្វ័ើយុ 
ម្ប�លន�ធិ� ដែដ្ឋលបោះ�សល ់នងឹម្រាតូ្តិវ�ន បោះម្រា�ើសម្រាមា� ់កាំរ�ណុិៈះ�ណិាល, 
កាំរផ្តគត្តិផ់្តគង់ ន�ងសមាភ រៈ, ន�ង កម្បះវធិិើភាព ជាព្រៃដ្ឋ��អ្ន�រ់ ំស�លបៈ។ 

(2) �ញូ្ញាកថ់ា ម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋល ទទួល�ន នងឹម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ដែនថម្ប 
ថ្មីវកិាំ សម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើអ្ន�រ់សំ�លបៈ បោះហ្វ័ើយុថ្មីវកិាំ  ដែដ្ឋលទទួល�ន កនុង
�ន  ំសារបោះពើពនធមុ្បន ព�ត្តិជា ម្រាតូ្តិវ�ន បោះម្រា�ើបោះដ្ឋើម្បប ើ �បំោះពញ�ដែនថម្ប កម្បះវធិិើអ្ន�រ់ ំ
ស�លបៈ។ 

(3) �ញូ្ញាកថ់ាម្ប�នបោះលើសពើ 1 ភា�រយុ ព្រៃន ម្ប�លន�ធិ�  ដែដ្ឋល ទទួល�ន 
នងឹម្រាតូ្តិវ �នបោះម្រា�ើ សម្រាមា� ់កាំរ ចណំាយុ រដ្ឋឋ�ល រ�សទ់ើភាន កង់្គា រអ្ន�រ់ ំ
កនុង ម្ប�ល�ឋ ន បោះដ្ឋើម្បប ើ អ្ននុវត្តិើិពំ�កបោះនះ បោះហ្វ័ើយុម្ប�ល ន�ធិ� ដែដ្ឋលទទួល �ន 
កនុង�ន សំារបោះពើពនធមុ្បន ព�ត្តិជា ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើបោះ� កនុងដែដ្ឋន កណំៈត្តិប់ោះនាះ។
(4) �ក ់បោះសនើ រ�យុកាំរណ៍ៈ ម្រា�ចាំ�ំន ដំែដ្ឋល�ន អ្ននុម្ប�ត្តិ បោះ�យុ 
ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល ឬ�ណៈៈកម្បះកាំរ កនុងលកខណៈៈមួ្បយុ ដែដ្ឋលកណំៈត្តិ់
បោះ�យុអ្ន�គនាយុក, ដែដ្ឋលនងឹ ម្រាតូ្តិវ�ន ចុះ ផ្ត�យុ បោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រ 
អុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ រ�ស ់ទើភាន កង់្គារ អ្ន�រ់ ំកនុងម្ប�ល�ឋ ន  ន�ង រ�ស ់នាយុក�ឋ ន 
ន�ង លម្បអ�ត្តិម្រា�បោះ�ទ ព្រៃនកម្បះវធិិើអ្ន�រ់សំ�លបៈ ដែដ្ឋល�នផ្តដលម់្ប�លន�ធិ� បោះ�យុ
កម្បះវធិិើបោះនះ, ចនួំនម្រា�ូ�បោះម្រាងៀនសម្បម្ប�លបោះពញបោះមាា ង, �ុ�គល�កចាំត្តិថ់ាន ក,់ 
ន� ើនួំយុកាំរម្រា�ូ �បោះម្រាងៀន ចនួំនស�សសដែដ្ឋល�ន�បោះម្រាម្បើ ន�ងចនួំនសាលា 
ដែដ្ឋលផ្តលិ ់កម្បះវធិិើអ្ន�រ់សំ�លបៈ ជាមួ្បយុ ម្ប�លន�ធិ��ងំបោះនាះ។ 

(h) កនុង បោះគាល�ណំៈងលអ នាយុក�ឋ ន អាចផ្តដល ់កាំរ បោះលើកដែលង 
លកខខណៈឌ  ត្តិម្រាមូ្បវ ម្រាស�តាម្បកថាខណៈឌ  (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក  (g) តាម្ប កាំរ
បោះសនើសុ ំជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរ ពើនាយុកសាលា។ 

(i) សវនកម្បះម្រា�ចាំ�ំន ដំែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះ�ើង ម្រាស�តាម្បដែផ្តនកទើ 41020 ម្រាតូ្តិវរា� ់
�ញ្ចូុ�ល រាលម់្ប�លន�ធិ� ដែដ្ឋលទទួល�ន ន�ងដែចកចាំយុ បោះ�យុទើភាន កង់្គារ
អ្ន�រ់កំនុងម្ប�ល�ឋ ន   បោះ�យុ អ្ននុបោះលាម្ប តាម្បដែផ្តនកបោះនះ បោះហ្វ័ើយុរមួ្ប�ញ្ចូុ�ល កាំរ
បោះ�ជិាា ច�ត្តិថិាបោះត្តិើ ម្ប�លន�ធិ�ម្រាតូ្តិវ�នចណំាយុបោះ�យុ អ្ននុបោះលាម្បតាម្បកាំរ
�ញូ្ញាក ់ដែដ្ឋល�ន�ក ់ន�ងតាម្ប លកខខណៈឌ  ត្តិម្រាមូ្បវព្រៃនដែផ្តនកបោះនះដែដ្ឋរ ឬបោះទ។ 

(f) អ្នងគ នើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� អាចបោះធ័ិើ អ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ ជា ម្រា�ចាំ�ំន  ំតាម្បកាំរ 
ត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុ ើពំ�កបោះនះ ម្រា�ស�នបោះ�ើ អ្នងគនើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ� ផ្ទាអ កម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរព្រៃន
សបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ�បោះលខ 98 បោះ�យុ កាំរ អ្ននុម្ប�ត្តិបោះលើ លកខនិ�កៈព្រៃន �នាា ន ់
ម្រាស�តាម្ប អ្ននុដែផ្តនក  (h) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតា XVI ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋ 
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ ភា�រយុ ព្រៃនកាំរកាំត្តិ�់នថយុ អ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ ម្រា�ចាំ�ំន  ំ
ដែដ្ឋល ត្តិម្រាមូ្បវបោះ�យុើពំ�កបោះនះ ម្ប�នបោះលើស ពើភា�រយុ ព្រៃនកាំរកាំត្តិ�់នថយុ 
ម្ប�លន�ធិ� ដែដ្ឋល�នផ្តលិ ់ដ្ឋលស់ាលា K – 12 ន�ង ម្ប� វទិ�ល�យុ 
សហ្វ័�ម្បន ៍សម្រាមា��់ន សំារ បោះពើពនធ បោះម្រាកាំម្ប កម្រាម្ប�ត្តិម្ប�លន�ធិ� ព្រៃនកាំរធានា 
អ្ន�ប�រមា  ដែដ្ឋលនងឹម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិើ់�នម្រាស�តាម្បដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃន មាម្រាតា ទើ 
XVI ព្រៃនរដ្ឋឋ ធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះ�ើយុ ម្រា�ស�នបោះ�ើកាំរផ្ទាអ ក ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរព្រៃនសបំោះណៈើ ម្រា�ជាម្បត្តិ� បោះលខ 98 ម្ប�ន�នបោះកើត្តិបោះ�ើង។ 

(ដ្ឋ) គាះ នអ័្នើបោះ�កនុងដែផ្តនកបោះនះ �ម្បឃាត្តិ ់អ្នងគ នើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ�ពើ កាំរផ្តលិ់
ម្ប� លន�ធិ�អ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ សម្រាមា�់កម្បះវធិិើ បោះលើសពើអ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ 
ម្រា�ចាំ�ំន អំ្ន�ប�រមាបោះនះបោះ�ើង ។ 

�ន សំារបោះពើពនធបោះនាះបោះយ៉ាងតាម្បដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតា XVI ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះហ្វ័ើយុម្ប�នម្រាតូ្តិវចាំត្តិទុ់កថាបោះ�័ះបោះ�រកកាំរ�បំោះពញន� វ
ត្តិម្រាមូ្បវកាំរព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតា XVI ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
សម្រាមា��់ន សំារបោះពើពនធបោះនាះ។ 

(B) សម្រាមា��់ន សំារបោះពើពនធជា�និ�នាា � ់ភាពសម្បម្រាស�ដែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះ�ើង
ម្រាស�តាម្បដែផ្តនករងបោះនះម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កថាជាម្រា�ក ់ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន
�ម្រាម្បងុទុកសម្រាមា�ម់្បណៈឌ លសាលាបោះរៀនពើចណំៈ� លម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�ព្រៃន
ពនធ ដែដ្ឋលសម្បម្រាស�អ្ននុបោះលាម្បតាម្បមាម្រាតា XIII B ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

(C) ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹ�ន សំារបោះពើពនធទើ ២ �នាា �ព់ើកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិ
សកម្បះភាពបោះនះ បោះហ្វ័ើយុ�ន សំារបោះពើពនធនើមួ្បយុៗបោះម្រាកាំយុម្បក “ភា�រយុ
ព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ� ដែដ្ឋលសម្បម្រាស�សម្រាមា�ម់្បណៈឌ ល
សាលាបោះរៀន ន�ងម្បណៈឌ លម្ប�វទិ�ល�យុសហ្វ័�ម្បនជ៍ា�និ�នាា � ់
កនុង�ន សំារបោះពើពនធ  1986–87” សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនកថាខណៈឌ  
(1) ព្រៃនដែផ្តនករង (b) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតា XVI ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា , ម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កថាជាភា�រយុព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លរ�ស់
ម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ� ដែដ្ឋលនងឹសម្បម្រាស�សម្រាមា�អ់្នងគភាព�ងំបោះនាះ 
ម្រា�ស�នបោះ�ើចដំែណៈកព្រៃនម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�ព្រៃនកាំរទ��ត្តិ�់ដែនថម្ប ដែដ្ឋល�ន
�ណៈនាអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករងបោះនះកនុ ង�ន សំារបោះពើពនធមុ្បនម្រាតូ្តិវ�ន
�ញ្ចូុ�លជាភា�រយុព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� លម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ� ដែដ្ឋលសម្បម្រាស�
សម្រាមា�ម់្បណៈឌ លសាលាបោះរៀន ន�ងម្បណៈឌ លម្ប�វទិ�ល�យុសហ្វ័�ម្បន៍
ជា�និ�នាា �ប់ោះ�កនុង�ន សំារបោះពើពនធ 1986-87 ។
(c) ម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋលសម្បម្រាស�តាម្បើពំ�កបោះនះម្រាតូ្តិវ�នដែ�ងដែចកបោះ�យុ
ម្រាកសួងបោះ�កាំនទ់ើភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុងត្តិ�ំនន់ើមួ្បយុៗ ដែដ្ឋលជាផ្តល��កព្រៃន
ចនួំន ដែដ្ឋល�ន�ណៈនាម្រាស�តាម្បកថាខណៈឌ  (1) ន�ងចនួំនដែដ្ឋល�ន
�ណៈនាម្រាស�តាម្បកថាខណៈឌ  (2) សម្រាមា�ស់ាលានើមួ្បយុៗបោះ�កនុង
ទើភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុ ងត្តិ�ំនប់ោះនាះ ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

(1) ចនួំនដែដ្ឋលបោះសះើនងឹផ្តល�ត្តិផ្តល 70 ភា�រយុព្រៃនម្ប�លន�ធិ��ន
សម្បម្រាស�កនុងដែផ្តនករង (b) ដែដ្ឋលដ្ឋលប់ោះពលចុះបោះ�ះ ះច�លបោះរៀនបោះ�
�ន សំារបោះពើពនធមុ្បន ដែដ្ឋលដែ�ងដែចកបោះ�យុកាំរចុះបោះ�ះ ះទ��ងំរដ្ឋឋសរ�ុ
កនុង�ន សំារបោះពើពនធមុ្បនរ�សទ់ើភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុ ងត្តិ�ំន។់
(2) ចនួំនដែដ្ឋលបោះសះើនងឹផ្តល�ត្តិផ្តល 30 ភា�រយុព្រៃនម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ
�នសម្បម្រាស�កនុងដែផ្តនករង (b) ដែដ្ឋលដ្ឋលប់ោះពលចុះបោះ�ះ ះច�លបោះរៀន
រ�សស់�សស ដែដ្ឋលមាន�ញី្ញាដែផ្តនកបោះសដ្ឋឋក�ចកុនុ ង�ន សំារបោះពើពនធមុ្បន 
ដែដ្ឋលដែ�ងដែចកបោះ�យុកាំរចុះបោះ�ះ ះទ��ងំរដ្ឋឋសរ�ុរ�សស់�សស ដែដ្ឋល
មាន�ញី្ញាខាងបោះសដ្ឋឋក�ចកុនុង�ន សំារបោះពើពនធមុ្បនព្រៃនទើភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុង
ត្តិ�ំន។់ សម្រាមា�ស់ាលាបោះរៀនដែដ្ឋល�បោះម្រាងៀនស�សសសាលាម្បបោះត្តិយិុយ 
កាំរចុះបោះ�ះ ះច�លបោះរៀនរ�សស់�សស ដែដ្ឋលមាន�ញី្ញាបោះសដ្ឋឋក�ច ុម្រាតូ្តិវ
ចាំត្តិទុ់កថាបោះសះើនងឹចនួំនព្រៃនកាំរចុះបោះ�ះ ះច�លបោះរៀនម្បបោះត្តិយិុយ ដែដ្ឋលមាន
ភា�រយុដ្ឋ�ចគាន រ�សស់�សស ដែដ្ឋលើួ��ញី្ញាដែផ្តនកបោះសដ្ឋឋក�ចបុោះ�តាម្ប
សាលា�ឋម្បស�ក� ដែដ្ឋលើ�ត្តិ�ផុំ្តត្តិបោះ�កនុងទើភាន កង់្គារអ្ន�រ់ថំាន កក់នុ ង
ត្តិ�ំនរ់�សស់ាលាម្បបោះត្តិយិុយ បោះ�ើមាន។ 

(d) ភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុ ងត្តិ�ំនម់្រាតូ្តិវដែ�ងដែចកបោះ�សាលាបោះរៀននើមួ្បយុៗ
ន� វចនួំនបោះសះើនងឹផ្តល��កព្រៃនចនួំន ដែដ្ឋល�ន�ណៈនាបោះយ៉ាងតាម្ប
កថាខណៈឌ  (1) ព្រៃនកាំរដែ�ងដែចក (c) ន�ងចនួំនដែដ្ឋល�ន�ណៈនា
បោះយ៉ាងតាម្បកថាខណៈឌ  (2) ព្រៃនដែផ្តនករង (c) ។ 

(e) ចបំោះ�ះស�សសសាលា ឬ សាលាម្បបោះត្តិយិុយនើមួ្បយុៗ នាយុកសាលា 
ឬនាយុកកម្បះវធិិើម្រាតូ្តិវ�បោះងកើត្តិដែផ្តនកាំរចណំាយុសម្រាមា�ម់្ប�លន�ធិ� ដែដ្ឋល
�ន�ម្រាម្បងុទុកម្រាស�តាម្បដែផ្តនករង (d) ។ 

(f) ម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋល�ន�ម្រាម្បងុទុកម្រាស�តាម្បកាំរដែ�ងដែចក (d) ម្រាតូ្តិវ
មានសម្រាមា�ក់ាំរបោះម្រា�ើរហ្វ័�ត្តិដ្ឋល�់ើ�ន សំារបោះពើពនធ�នាា �ព់ើបោះនាះម្ប�លន�ធិ�
ម្រាតូ្តិវម្រា��លប់ោះ�ឱ្យយម្រាកសួង ដែដ្ឋលនងឹម្រាតូ្តិវដែ�ងដែចកម្ប�លន�ធិ��ងំបោះនាះ
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ចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ
ដែផ្តនក 1. បោះ�ះ ះ។
ច��ប់ោះនះម្រាតូ្តិវមានបោះ�ះ ះថា “ច��ក់ាំរ�រអាយុុើើវតិ្តិអ្ននកើងឺំលាង
�ម្ប។” 

ដែផ្តនក 2. កាំររកបោះ�ើញន�ងបោះគាល�ណំៈង។
ច��ប់ោះនះ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុម្រា�ជាពលរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
បោះធ័ិើកាំររកបោះ�ើញន�ងមានបោះគាល�ណំៈងដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(a) ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋបោះធ័ិើកាំររកបោះ�ើញដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

(1) កាំរលាង�ម្ប បោះ�យុសារ ើងឺំ ត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប �ជឺាដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ
ើួយុសបោះន្ត្រីង្គាគ ះ ើើវតិ្តិ  ដែដ្ឋល�ម្បម្រាតូ្តិវ�នយុកបោះចញពើរាងកាំយុរ�ស់
អ្ននកើងឺំ សមាអ ត្តិជាត្តិ�ពុល បោះហ្វ័ើយុ�នាា � ់ម្បក  �ញ្ចូុ�ល ម្រាត្តិល�ប់ោះ�អ្ននកើងឺំ
វញិ។ វាម្រាតូ្តិវដែត្តិបោះធ័ិើបោះ�ើងយ៉ាា ងបោះ�ចណាស�់ើដ្ឋងកនុងមួ្បយុសប្តាដ ហ្វ័ ៍
ជាបោះម្រាចើនបោះមាា ង កនុងមួ្បយុបោះលើក បោះហ្វ័ើយុអ្ននកើងឺំម្រាតូ្តិវដែត្តិ�និកាំរព��ល
អ្នសមួ់្បយុើើវតិ្តិ ឬរហ្វ័� ត្តិ�លដ់ែត្តិពួកបោះ�ទទួល�ន�ដ� រត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប។ 

(2) បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្បនុសសើ�ត្តិ 80,000 នាក ់�ែងម្រាតូ្តិវ �ែង កាំត្តិ ់
កាំរ លាង�ម្ប។ 

(3) មានសាើើវកម្បះដែសង័រកម្រា�កច់បំោះណៈញពហុ្វ័ជាត្តិ�ចនួំនពើរ�ាុ បោះណាណ ះ  
ដែដ្ឋលម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ឬចាំត្តិដ់ែចង�ែើន�កលាង�ម្ប�ើភា��ួនបោះ�រដ្ឋឋ 
California បោះហ្វ័ើយុព��លអ្ននកើងឺំលាង�ម្បជាង 75 ភា�រយុ
បោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។ សាើើវកម្បះ ពហុ្វ័ ជាត្តិ� �ងំ ពើរ បោះនះ រកម្រា�ក�់ន រា��់ន ់
លាន ដុ្ឋលាែ រ ជា បោះរៀង រាល�់ន  ំពើ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� កាំរ លាង �ម្ប បោះហ្វ័ើយុកនុង
បោះនាះមាន $ 450 លាន កនុងមួ្បយុ �ន ។ំ 

(4) កាំរស�ក� �នរកបោះ�ើញថា បោះ�ើបោះម្រា�ៀ�បោះធិៀ� បោះ�នងឹអ្ននកើងឺំ បោះ�
�ែើន�ក លាង�ម្ប  ដែដ្ឋល ម្ប�នដែសង័រកម្រា�កច់បំោះណៈញ អ្ននកើងឺំ បោះ�
តាម្ប�ែើន�ករកម្រា�កច់បំោះណៈញ ទនំងជា ម្ប�នអាច �ិ� រត្តិម្រាម្បង បោះនាម្ប�នបោះទ ដែត្តិ 
ទនំងជា ម្រាតូ្តិវសម្រាមាក ព��ល បោះ�ម្បនាើរបោះពទយ បោះហ្វ័ើយុង្គាយុ នងឹសាែ �។់ 

(5) �ែើន�កលាង �ម្បជាបោះម្រាចើន ម្រាតូ្តិវ�នដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ ជាកាំរ�ណិាក់
ទុនរមួ្បគាន  រវាង សាើើវកម្បះ បោះដ្ឋើម្បប ើរកម្រា�កច់បំោះណៈញ ន�ង ម្រា�ូបោះពទយ។ 
ម្រា�ូបោះពទយដែដ្ឋលមាន ភា�ហ្វ័ុុ ន បោះ�កនុ ង �ែើន�កលាង�ម្ប កអ៏ាច�បោះម្រាម្បើ
ជា បោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ �ឋម្ប រ�សអ់្ននក ើងឺំត្តិម្រាម្បង បោះនាម្ប  ដែដ្ឋល�បោះងកើត្តិឱ្យយមាន 
ទនំាសផ់្តលម្រា�បោះយ៉ាើនផ៍្តងដែដ្ឋរ។ ចាំ�ំចម់្រាតូ្តិវ មាន ត្តិមាែ ភាព �ដែនថម្ប
បោះទៀត្តិ សម្រាមា�អ់្ននកម្រាសាវម្រាជាវ បោះដ្ឋើម្បប ើស�ក� ពើផ្តល�ាះ�ល ់ព្រៃនភាព 
ជាមុាស ់រ�សម់្រា�ូបោះពទយ បោះលើកាំរដែថ្មី� ំអ្ននកើងឺំ ន�ងថា បោះត្តិើផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍
ជាកម្បះស�ទធ ��ងំបោះនះ ើះឥទធ �ពល ដ្ឋលក់ាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិ ិ�កទ់ង នងឹវធិិើ
សាម្រាស ិព្រៃនកាំរលាង�ម្ប  ើបោះម្រាម្បើសរ�សអ់្ននកើងឺំ ព្រៃន�ែើន�ក ន�ងបោះពល
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប ឬ�ញ្ចូឈ�ក់ាំរលាង�ម្ប ឬបោះទ។ 

(6) អ្ននកើងឺំលាង �ម្ប អាចបោះធ័ិើកាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិ�ិន ម្រា�បោះសើរជាងមុ្បន 
អ្នពំើកាំរដែថ្មី� ំរ�សពួ់កបោះ� បោះ�បោះពល ដែដ្ឋលពួកបោះ� ម្រាតូ្តិវ�ន ើ�នដ្ឋណឹំៈង
ថា បោះត្តិើម្រា�ូបោះពទយរ�សពួ់កបោះ� មានផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ជាមុាសប់ោះ�កនុង�ែើន�ក  
ដែដ្ឋលពួកបោះ�ទទួលកាំរលាង�ម្ប ដែដ្ឋរ ឬបោះទ។ 

(7) ទម្រាម្បង់កាំរ លាង�ម្ប ន�ង ផ្តលរខំាន ពើកាំរ ព��ល �ងី្គាញ ពើ
បោះម្រាគាះថាន កជ់ាបោះម្រាចើន ដ្ឋលអ់្ននកើងឺំ បោះហ្វ័ើយុ�ែើន�កលាង�ម្បជាបោះម្រាចើន បោះ�
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ម្រាតូ្តិវ�នបោះ�បោះលើកបោះ�ើង ពើកាំរខកខាន ម្ប�ន�នរក�
សង់ិ�រដែថ្មី� ំម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។ ភាព�រាើ�យុកនុងកាំររក�សង់ិ�រឲ្យយ�ន
ម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវអាច�ណាដ លឲ្យយមាន បោះម្រាគាះថាន កច់បំោះ�ះអ្ននកើងឺំ កាំរសម្រាមាក
បោះ�ម្បនាើរបោះពទយ បោះហ្វ័ើយុដែថ្មីម្ប�ងំ�នដ្ឋលក់ាំរសាែ �ប់ោះទៀត្តិផ្តង។ 

(8) �ែើន�កលាង �ម្ប�ចុុ�បនន ម្ប�ន ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ រក�បោះវើ�ូណៈឌ� ត្តិ ឬអ្ននក
អ្ននុវត្តិ ិកម្រាម្ប�ត្តិ ខ័សប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើម្រាតួ្តិត្តិ ព�ន�ត្តិយ�ុណៈភាព ធានា
ថាដែផ្តនកាំរព្រៃន កាំរ ដែថ្មី�អំ្ននកើងឺំ ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិ ិ�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ ន�ង
តាម្ប�ន ព�ធិើសារសុវត្តិថ�ភាព បោះទ ។ អ្ននកើងឺំ�ួរដែត្តិមានស�ទធ �ទទួល�ន

8821. សម្រាមា� ់បោះគាល�ណំៈងព្រៃនើពំ�កបោះនះ ន�យុម្បន�យុខាងបោះម្រាកាំម្ប
នងឹ ម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិ៖ិ 

(a) “កម្បះវធិិើអ្ន�រ់សំ�លបៈ” រមួ្បមាន ដ្ឋ�ចជា កាំរដែណៈនា ំ ន�ងកាំរ
�ណុិៈះ�ណិាល, កាំរ ផ្តគត្តិផ់្តគង់, សមាភ រៈ, ន�ងកម្បះវធិិើភាពជាព្រៃដ្ឋ�� រ
អ្ន�រ់ ំស�លបៈ, សម្រាមា� ់កាំរ អ្ន�រ់ ំបោះលើ ៖ កាំររាងំ ស�លបៈ ផ្តសព័ផ្ត�យុ 
ត្តិន្ត្រីនិើ បោះលាខ ន ន�ង ស�លបៈ ចកខុ  រមួ្ប�ងំ ស�លបៈម្រា�ជាម្រា��យុ �នំ� រ 
រ��ចមាែ ក ់ កាំរថ្មីត្តិរ�� ស�លបៈស��បកម្បះ, កាំរ�ងី្គាញម្រា�ក�បោះ�យុ
ភាពព្រៃចន រមួ្បមាន�ងំ ស�លបៈម្រាកាំហ័្វ័�ច ន�ងកាំររចនា, កាំរសរបោះសរ ក�ដ្ឋ 
កុពំយួទ�រ, �នំ�រើើវចល សមាសភាពត្តិន្ត្រីនិើ បោះលាខ ន ន�ងកាំរសរបោះសរម្រាសគើ� 
កាំររចនាសបំោះលៀក��ំក ់ដែខសភាពយុនិ ន�ងវ ើបោះដ្ឋអ្ន� ។ 

(b) “ស�សសើួ�កាំរល�ំកដែផ្តនកបោះសដ្ឋឋក�ច”ុ មានន�យុថា ស�សស
ដែដ្ឋលមានស�ទធ �ម្រាស�តាម្ប  ច��ស់ិើពើ អា�រព្រៃថ្មីៃម្រាត្តិង់ បោះ�សាលា
ជាត្តិ� សហ្វ័ព�នធ (42 U.S.C. ដែផ្តនក 1751 et seq.) ឬកម្បះវធិិើសនង 
ត្តិដំែណៈងណាមួ្បយុ។ 

(c) “កាំរចុះបោះ�ះ ះច�លបោះរៀន” មានន�យុថា រាល ់ម្បបោះត្តិយិុយម្បបោះត្តិយិុយ
អ្ននិរកាំល ន�ង ស�សស សាលា K – 12 ដែដ្ឋល �នចុះបោះ�ះ ះ បោះ�កនុង
ទើភាន កង់្គារអ្ន�រ់ ំន�ងសាលា កនុងម្ប�ល�ឋ ន ។ “ ស�សសថាន កម់្បបោះត្តិយិុយ” 
មានន�យុថា ស�សស�ន ចុះបោះ�ះ ះកនុង កម្បះវធិិើ សាលាម្បបោះត្តិយិុយរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  ឬសាលាម្បបោះត្តិយិុយ សម្រាមា�ស់�សស  ដែដ្ឋលមាន ត្តិម្រាមូ្បវកាំរព�បោះសស 
បោះ�កនុងទើភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុ ងម្ប�ល�ឋ ន។ 

(d) “ទើភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុ ងម្ប�ល�ឋ ន ” រមួ្បមាន សាលា K-12 ម្រា�ចាំ ំ
ម្រាសកុ, កាំរយិ៉ាល�យុ អ្ន�រ់ ំម្រា�ចាំបំោះខានធិើ, សាលាបោះរៀនធិម្បះនុញ្ចូញ, ន�ង 
សាលារដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  សម្រាមា�ើ់ន ព�កាំរដែ�នក ន�ងសាលាបោះរៀន រដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញាសម្រាមា� ់ម្បនុសសថ្មីែង់។ 

(e)“�បំោះពញ�ដែនថម្ប” មានន�យុថា ម្ប�លន�ធិ�ដែដ្ឋល ម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិប់ោះ�យុ 
ើពំ�កបោះនះម្រាតូ្តិវ�ន បោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះ�យុ ទើភាន កង់្គារអ្ន�រ់កំនុងម្ប�ល�ឋ ន បោះដ្ឋើម្បប ើ
�បោះងកើន ម្ប�លន�ធិ�ព្រៃន កម្បះវធិិើអ្ន�រ់សំ�លបៈ ន�ងម្ប�នើនួំស ថ្មីវកិាំ ដែដ្ឋល 
មានម្រាសា� ់សម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើ�ងំបោះនាះបោះទ។ 

8822. (a) ម្រា�ស�នបោះ�ើ �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ណាមួ្បយុព្រៃនច��ប់ោះនះ ឬកាំរ 
អ្ននុវត្តិ ិបោះនះ ចបំោះ�ះ�ុ�គល ឬកាំលៈបោះទសៈណាមួ្បយុ ម្រាតូ្តិវ�នរកបោះ�ើញថា 
ម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ បោះនាះភាព ដែដ្ឋលម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ បោះនាះ នងឹម្ប�ន�ាះ�ល ់ដ្ឋល់
�ទ�បញ្ចូញត្តិិ� ឬកាំរអ្ននុវត្តិបិោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ព្រៃនច�� ់បោះនះ  ដែដ្ឋល អាចអ្ននុវត្តិិ
�ន បោះ�យុគាះ ន កាំររខំាន បោះ�យុ ម្រា�កាំរ  ដែដ្ឋល ម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ បោះនាះបោះទ។ 

(b) ច�� ់បោះនះមានបោះគាល�ណំៈងបោះម្រា�ើម្រា�ស ់កនុង លកខណៈៈទ�លទំ�លាយុ។ 
វា �ជឺាបោះចត្តិនារ�ស ់ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋ ដែដ្ឋលថា កនុងករណៈើ ដែដ្ឋល ច�� ់បោះនះ
ម្រាតូ្តិវ �ងី្គាញ បោះ�បោះលើ សនែកឹបោះ�ន ត្តិ ព្រៃនកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ទ��ងំរដ្ឋឋ �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�
ព្រៃនច�� ់បោះនះ ឬ ច�� ់បោះផ្តសង បោះទៀត្តិ ម្រាតូ្តិវចាំត្តិទុ់កថា មានទនំាសន់ងឹ
ច��ប់ោះនះ។ កនុងករណៈើ ដែដ្ឋលច��ប់ោះនះ ទទួល�ន សបំោះ�ងគាមំ្រាទ
បោះម្រាចើន �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនច�� ់បោះនះនងឹម្រាតូ្តិវឈនះ�ងំម្រាសងុ បោះហ្វ័ើយុរាល់
�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនច�� ់បោះនះ ឬច�� ់បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ម្រាតូ្តិវទុកជាបោះមា�ៈ។ 

(c) បោះលើកដែលងដែត្តិមានដែចងបោះ�កនុងដែផ្តនករង (j) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8820 អ្នងគ 
នើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� អាចបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះ ើពំ�កបោះនះ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ដែនថម្ប បោះគាល�ណំៈង 
រ�សខ់ែួ ន បោះ�យុម្រាក�ច�� ់  ដែដ្ឋល�ន អ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�កនុងសភា នើមួ្បយុ
ៗ បោះ�យុកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ �ញ្ចូុ�លបោះ�កនុងទ�នានុ�បវត្តិិ�, ពើរភា��ើ ព្រៃន
សមាើ�កភាពព្រៃន សភានើមួ្បយុៗ។ 

សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 29 
វធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�ន�កើ់�នម្រា�ជាើន ម្រាស�តាម្ប�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�
ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃន មាម្រាតា II  ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

វធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះ�ដែនថម្បដែផ្តនកខែះបោះ�កនុងម្រាកម្បសិើពើសុវត្តិថ �ភាព ន�ង
សុខភាព។  ដ្ឋ�ចបោះនះ ម្រា�កាំរថ្មីះើដែដ្ឋល�នបោះសនើ�ដែនថម្បម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ះពុម្ប័
ជា  ម្រា�បោះ�ទអ្នកសរបោះម្រាទត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ងី្គាញថាជា�ទ�ញ្ចូញត្តិិ�ថ្មីះើ។ 

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 28 ប់នី

108 | អ្នត្តិថ�ទព្រៃនច��ដ់ែដ្ឋល�នបោះសនើ
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(1) “�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ”ូ មានអ្នត្តិថន�យុដ្ឋ�ចគាន នងឹដែផ្តនកទើ 1204។ 

(2) “អ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ង ” មានន�យុថា �ុ�គល ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន សមា�ម្ប 
ភាពជាព្រៃដ្ឋ��  សាើើវកម្បះ ឬ អ្នងគភាព បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋលជាមុាស ់ ឬ
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ �ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូ ដែដ្ឋលអាជាា ��ណៈណម្រាតូ្តិវ�នបោះចញ 
បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិថា បោះត្តិើ�ុ�គលឬអ្នងគភាពបោះនាះ ទទួល�នអាជាា ��ណៈណ
បោះនាះបោះ�យុផ្ទាា លឬ់បោះទ។ 

វ�គ 4. វ�គ 1226.8 ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្បបោះ�កនុងម្រាកម្បសុវត្តិថ�ភាពន�ង
សុខភាព ដែដ្ឋលដែចងថា៖
1226.8. (a) រាល�់ែើន�ក លាង�ម្ប រុាពំ្រៃរមូ្រាតូ្តិវដែត្តិ មាន  បោះ�យុបោះម្រា�ើកាំរ 
ចណំាយុ រ�ស�់ែើន�កលាង �ម្បរុាពំ្រៃរ ូយ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់ន� វ ម្រា�ូបោះពទយ
ដែដ្ឋល មាន អាជាា ��ណៈណ ��លានុ�ប�ឋ យុ�កាំ ឬើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយ ឲ្យយ 
បោះ�ម្រា�ចាំកំាំរ ម្រា��ប់ោះពល បោះវលា ដែដ្ឋល អ្ននកើងឺំលាង�ម្ប កពុំង 
ទទួលកាំរ ព��ល។ អ្ននក �ែើន�ក បោះ�កដែនែង បោះនះម្រាតូ្តិវ មាន ស�ទធ �អ្នណំាច 
ន�ងកាំរទទួលខុសម្រាតូ្តិវ បោះលើសុវត្តិថ�ភាព រ�សអ់្ននកើងឺំ ន�ងដ្ឋកឹនាកំាំរផ្តលិ់
កាំរដែថ្មី� ំន�ង�ុណៈភាពព្រៃនកាំរដែថ្មី�សុំខភាព។ 

(1) ម្រា�ូបោះពទយ អ្ននកអ្ននុវត្តិ ិកាំរដែថ្មី� ំឬើនួំយុ កាំរម្រា�ូបោះពទយ ដែដ្ឋលមាន
វត្តិមិាន បោះ�នងឹកដែនែង ម្រាតូ្តិវមាន�ទព�បោះសាធិនយ៍៉ាា ងត្តិ�ច ម្រា�មួំ្បយុ 
ដែខ កនុងកាំរផ្តលិក់ាំរ ដែថ្មី�ដំ្ឋលអ់្ននកើងឺំ ដែដ្ឋលមានើងឺំត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប 
ដ្ឋណំាកក់ាំលចុងបោះម្រាកាំយុ។ 

(2) �ែើន�ក លាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូអាច�ក ់�កយសុបំោះ� នាយុក�ឋ ន សម្រាមា�់
កាំរបោះលើកដែលង ចបំោះ�ះ លកខខណៈឌ  ត្តិម្រាមូ្បវ កនុងអ្ននុ ដែផ្តនកបោះនះបោះ�យុ ដែផ្តអកបោះលើ
បោះហ្វ័តុ្តិផ្តលថា កាំរខ័ះម្រា�ូបោះពទយដែដ្ឋល មាន សម្បត្តិថភាព ��លានុ��ឋ យុ�កាំ 
ឬើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយ ដែដ្ឋល រារាងំវាពើកាំរ �បំោះពញ លកខខណៈឌ  ត្តិម្រាមូ្បវ។ 
បោះ�បោះពល�ងី្គាញដែ��បោះនះ នាយុក�ឋ ន អាចផ្តលិក់ាំរ បោះលើកដែលង  
ដែដ្ឋល អ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ឱ្យយ�ែើន�ក �បំោះពញ ន� វលកខខណៈឌ   ត្តិម្រាមូ្បវ បោះ�កនុ ង ដែផ្តនករង
បោះនះ បោះ�យុម្រាតូ្តិវ ចណំាយុ យ៉ាា ងបោះ�ច ណាសប់ោះ� �ែើន�ក លាង�ម្ប
រុាពំ្រៃរ ូម្រា�ូបោះពទយ ��លានុ�ប�ឋ យុ�កាំ ឬើនួំយុកាំរ ម្រា�ូបោះពទយ អាចរក�ន 
បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិក់ាំរដែថ្មី� ំតាម្បរយុៈបោះសវា សុខភាព ពើចមាៃ យុ ម្រា��ប់ោះពលបោះវលា 
ដែដ្ឋលអ្ននកើងឺំលាង �ម្ប កនុង ម្បណៈឌ ល �នផ្តលិថ់ា ម្រា�ូបោះពទយដែថ្មី�ពំើ
ចមាៃ យុ មាន �ទព�បោះសាធិន ៍យ៉ាា ង បោះ�ច ណាស ់ម្រា�មួំ្បយុ ដែខ  កនុងកាំរ ផ្តលិ់
កាំរដែថ្មី� ំដ្ឋល ់អ្ននកើងឺំ ត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប ដ្ឋណំាកក់ាំល ចុង បោះម្រាកាំយុ។ 

(3) រយុៈបោះពលព្រៃនកាំរបោះលើកដែលង ដែដ្ឋលផ្តលិប់ោះ�យុនាយុក�ឋ ន បោះយ៉ាង
តាម្បកថាខណៈឌ  (2) នងឹមានរយុៈបោះពល មួ្បយុ �ន មំ្រា�ត្តិ�ទ�ន ��ត្តិចាំ�ព់ើព្រៃថ្មីៃ
ដែដ្ឋល �ែើន�កម្រាតូ្តិវ�ន ើ�នដ្ឋណឹំៈង អ្នពំើកាំរកណំៈត្តិ ់រ�សន់ាយុក�ឋ ន។ 

(b) សម្រាមា� ់�ែើន�កលាង �ម្បរុាពំ្រៃរ ូ�ែើន�ក ឬអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងរ�ស់
ខែួន ម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈ ជា ម្រា�ចាំមំ្រាត្តិើមាស បោះ�នាយុក�ឋ ន តាម្បទម្រាម្បង់ ន�ង
កាំលវភិា�  ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុនាយុក�ឋ ន ទ�ននន�យុ�ែើន�កលាង
�ម្ប�កទ់ងនងឹកាំរ�ែងើងឺំ “�ែើន�ក លាង�ម្ប កាំរដែថ្មី�សុំខភាព
�កទ់ងនងឹកាំរ�ែងបោះម្បបោះរា� (HAI) រមួ្ប�ងំឧ�បត្តិិ�បោះហ្វ័តុ្តិ ន�ងម្រា�បោះ�ទ
ព្រៃន�ែើន�កលាង�ម្ប HAIs បោះ��ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរនុើមួ្បយុៗ បោះ�រដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងព�ត្តិម៌ានបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋលនាយុក�ឋ ន ម្រាតូ្តិវយុលថ់ា
សម្បរម្បយ កនុងកាំរផ្តលិត់្តិមាែ ភាព បោះលើអ្នម្រាតា �ែើន�កលាង�ម្ប HAI ន�ង 
បោះលើកកម្បស័ ់សុវត្តិថ�ភាព អ្ននកើងឺំ។ ម្បន្ត្រីនិើម្រា�ធានម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� ឬម្បន្ត្រីនិើនាយុក
ព្រៃន�ែើន�ក ឬអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ង  ម្រាតូ្តិវ�ញូ្ញាកប់ោះម្រាកាំម្បបោះ�ស�ញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនកាំរ
��ត្តិ�រថា ម្បន្ត្រីនិើបោះនាះ មានកាំរបោះពញច�ត្តិ ិបោះម្រាកាំយុកាំរព�ន�ត្តិយបោះ�ើងវញិរចួ 
ថា រ�យុកាំរណ៍ៈ HAI រ�ស�់ែើន�កលាង�ម្ប ដែដ្ឋល�ន�កើ់�ន 
ម្រាកសួងមានលកខណៈៈម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ ន�ងបោះពញបោះលញ។ ម្រាកសួងម្រាតូ្តិវម្រា�កាំស
ផ្ត�យុបោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រអុ្នើនបោះធិើណៈ� ត្តិរ�សខ់ែួ ន អ្នពំើទ�ននន�យុ HAI 
រ�ស�់ែើន�កលាងត្តិរំងបោះនាម្បពើរ�យុកាំរណ៍ៈបោះនះ  បោះ�កម្រាម្ប�ត្តិលម្បអ�ត្តិ
ដ្ឋ�ចគាន នងឹកម្រាម្ប�ត្តិ ដែដ្ឋល�នផ្តដលើ់�នបោះ�កនុង រ�យុកាំរណ៍ៈ។  ព�ត្តិម៌ាន
ដែដ្ឋល�នម្រា�កាំសផ្ត�យុម្រាតូ្តិវ�ក�់ញ្ចូុ�លន� វព�ត្តិម៌ាន ដែដ្ឋលកណំៈត្តិ ់
អ្នត្តិសិញ្ញាញ ណៈអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងព្រៃន�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរនុើមួ្បយុៗ។ 

ម្រា�ូបោះពទយ ឬអ្ននកអ្ននុវត្តិដិែដ្ឋលមានកម្រាម្ប�ត្តិខ័សប់ោះ�នងឹកដែនែង ម្រា�ស�នបោះ�ើ
មានកាំរព��លបោះ�យុកាំរលាង�ម្ប។ 

(9) កាំរព��ល បោះ�យុកាំរលាង�ម្ប �កព់�នធនងឹ កាំរ�ាះ�ល់
ជាមួ្បយុ ចរនិ�ម្ប បោះ�យុផ្ទាា ល ់ ដែដ្ឋលបោះធ័ិើឱ្យយអ្ននកើងឺំ មាន�ន���យុ
ខ័សក់នុងកាំរ�ែងបោះរា� បោះម្រាគាះថាន ក។់ កាំររាយុកាំរណ៍ៈឲ្យយ�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ 
ន�ងត្តិមាែ ភាពព្រៃនអ្នម្រាតា�ែងើងឺំ បោះលើកទកឹច�ត្តិឲិ្យយ�ែើន�កដែកលអ�ុណៈភាព 
ន�ងើួយុដ្ឋលអ់្ននកើងឺំ កនុ ងកាំរបោះម្រាើើសបោះរ ើសកាំរដែថ្មី�រំ�សខ់ែួ នឲ្យយ�ន
លអ�ផុំ្តត្តិ។ 

(10) បោះ�បោះពល ដែដ្ឋលម្បណៈឌ ល ដែថ្មី�សុំខភាព ដ្ឋ�ចជាម្បនាើរបោះពទយ 
ន�ងម្បណៈឌ លដែថ្មី� ំ ម្រាតូ្តិវ �ន ��ទ  បោះនាះ ន�យុ�ត្តិករកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  អាច
ចាំត្តិវ់ធិានកាំរ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំរ�រអ្ននកើងឺំពើបោះម្រាគាះថាន ក។់ ដ្ឋ�ចគាន បោះនះដែដ្ឋរ 
ក�ចុកាំរ�រដ្ឋរ៏ងឹមា�ួំរម្រាតូ្តិវ�នផ្តដលើ់� នដ្ឋលអ់្ននកើងឺំ ង្គាយុរងបោះម្រាគាះ 
បោះ�បោះពល�ែើន�កលាង�ម្ប��ទ�័រ។ 

(11) សាើើវកម្បះលាង�ម្ប �ន �ញ្ចូុុ ះ�ញ្ចូុ�ល ម្រា��ងំ នងឹក�ចខុ�ត្តិខំ
ម្រា�ងឹដែម្រា�ង បោះដ្ឋើម្បប ើ អ្ននុម្ប�ត្តិ កាំរកាំរ�រ សម្រាមា�អ់្ននកើងឺំ លាង�ម្ប បោះ� 
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះ�យុ ចណំាយុ ថ្មីវកិាំ ជាង $100 លានដុ្ឋលាែ រ 
កាំលពើ�ន  ំ 2020 បោះដ្ឋើម្បប ើ ើះឥទធ �ពល បោះ�បោះលើ អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះ� រដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

(a) បោះគាល�ណំៈង៖ 

ម្រាកម្បច�� ់បោះនះមានបោះគាល�ណំៈងបោះដ្ឋើម្បប ើ៖ 

(1) ធានាថា�ែើន�កលាង�ម្បអ្ននកើងឺំត្តិម្រាម្បងបោះនាម្ប ដែដ្ឋល ម្ប�នសម្រាមាក 
បោះ� ម្បនាើរបោះពទយ ផ្តលិ ់ន�វកាំរដែថ្មី� ំ ដែដ្ឋលមាន�ុណៈភាព ន�ងសម្បរម្បយ ដ្ឋល់
ម្រា�ជាើន  ដែដ្ឋល មាន ើងឺំ ត្តិម្រាម្បង បោះនាម្ប ដ្ឋណំាកក់ាំល ចុងបោះម្រាកាំយុ។ 

(2) ផ្តលិព់�ត្តិម៌ាន រ�សរ់�ឋ ���ល  ដែដ្ឋលវាម្រាតូ្តិវកាំរបោះដ្ឋើម្បប ើ ម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ 
�ែើន�កលាង �ម្ប បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា មុាស�់ែើន�កលាង�ម្ប ន�ងម្រា�ូបោះពទយ
�ងំអ្នស ់ផ្តលិឱ់្យយអ្ននកើងឺំន� វកាំរដែថ្មី�សំម្បម្រាស�។
(3) ផ្តលិឱ់្យយអ្ននក ើងឺំលាង�ម្ប ន� វព�ត្តិម៌ាន អ្នពំើ�ែើន�កលាង�ម្ប 
ន�ងផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រ�សម់្រា�ូបោះពទយ ដ្ឋ� បោះចនះអ្ននកើងឺំអាច
បោះធ័ិើកាំរ បោះម្រាើើសបោះរ ើស បោះម្រាកាំយុ ទទួល�ន ព�ត្តិម៌ានម្រា��ម់្រាគាន ់អ្នពំើកាំរដែថ្មី� ំ
រ�សពួ់កបោះ�។
(4) ម្រាតូ្តិវមានភាព អ្នព�ម្រាក�ត្តិយ ដែផ្តនក ថ្មីវកិាំ សម្រាមា� ់រដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើ អ្ននុវត្តិ ិ ន�ង 
ម្រា��ម់្រា�ង។ 

ដែផ្តនក 3. ដែផ្តនក 1226.7 ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្បបោះ�កនុងម្រាកម្បសិើពើសុវត្តិថ �ភាព 
ន�ងសុខភាពដ្ឋ�ចមានដែចង៖ 

1226.7. (a) �ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូ ម្រាតូ្តិវផ្តដលក់ាំរដែថ្មី� ំ
ម្រា�ក�បោះ�យុ �ុណៈភាពដ្ឋ�ចគាន ើ�នអ្ននកើងឺំរ�សខ់ែួន បោះ�យុពំុមានកាំរ
បោះរ ើសបោះអ្នើង ដែផ្តអកបោះ�បោះលើថាបោះត្តិើនរណាជាអ្ននកទទួលខុសម្រាតូ្តិវ�ង់ម្រា�ក់
សម្រាមា� ់កាំរព��លរ�សអ់្ននកើងឺំ។ បោះលើសពើបោះនះ �ែើន�កលាង�ម្ប
រុាពំ្រៃរ ូម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ដ្ឋ�បោះសធិម្ប�នផ្តដលក់ាំរដែថ្មី� ំបោះ�យុដែផ្តអកបោះលើម្ប�ល�ឋ នថា
បោះត្តិើនរណាជាអ្ននកទទួលខុសម្រាតូ្តិវ �ង់ម្រា�កស់ម្រាមា�ក់ាំរព��លរ�ស់
អ្ននកើងឺំបោះ�ើយុ។ កាំរបោះរ ើស បោះអ្នើង ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ម្បឃាត្តិរ់មួ្បមាន 
ដ្ឋ�ចជា កាំរបោះរ ើសបោះអ្នើង បោះ�យុដែផ្តអក បោះលើម្ប�ល�ឋ នថា អ្ននក�ង់ម្រា�ក ់�ជឺា
អ្ននកើងឺំ�ុ�គល អ្នងគភាពឯកើន ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នធានារូា�រ់ង Medi-Cal, 
Medicaid, ឬ Medicare ។ ដែផ្តនកបោះនះកម៏្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិចិបំោះ�ះអ្នងគភាព
ម្រា��ម់្រា�ង�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូ ដែដ្ឋលនងឹធានាថា ម្ប�នមានកាំរ
បោះរ ើសបោះអ្នើងណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល�ម្បឃាត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនកបោះនះបោះកើត្តិបោះ�ើងបោះ� 
ឬកនុងចបំោះណាម្ប�ែើន�ក ដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ង ឬដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�យុអ្នងគភាព
ម្រា��ម់្រា�ង។ 

(b) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ ន�យុម្បន�យុខាងបោះម្រាកាំម្បម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុវត្តិ៖ិ 

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 29 ប់នី
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ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍កម្បះស�ទធ � បោះលើ�ុ�គល ឬអ្នងគភាពណា ដែដ្ឋលមានផ្តល
ម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ ជាមុាសប់ោះ�យុម្រា�បោះយ៉ាល បោះ�កនុង�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ។ូ 

(6) “អ្ននកអ្ននុវត្តិវិជូិាើើវៈ��លានុ�ប�ឋ ក” មានន�យុថា��លានុ�ប�ឋ ក 
ចុះ�ញ្ចូូើ ដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណបោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្ប ើពំ�កទើ 6 (ដែដ្ឋល
ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 2700)  ព្រៃនដែផ្តនកទើ 2 ព្រៃនម្រាកម្បសដើពើអាើើវកម្បះ
ន�ងវជូិាើើវៈ ន�ង�ញូ្ញាកទ់ទួលសាគ លថ់ាជាអ្ននកអ្ននុវត្តិវិជូិាើើវៈ ��លានុ�ប
�ឋ កបោះ�យុ�ណៈៈកម្បះកាំរ��លានុ�ប�ឋ កចុះ�ញ្ចូូើ។ 

(7) “ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍កម្បះស�ទធ � ” មានន�យុថា ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍តាម្ប 
រយុៈ ម្ប�លធិន �ណុំៈល ឬ ម្បបោះធិ��យុ បោះផ្តសង បោះទៀត្តិ រមួ្ប�ងំ ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ
ព្រៃន ម្ប�លធិម្ប បោះ�កនុង បោះដ្ឋើម្បទុន ហ្វ័ុុ ន ឬ ម្រា�ក ់ចបំោះណៈញ រ�ស ់�ែើន�ក លាង
�ម្បរុាពំ្រៃរ ូភា�ហ្វ័ុុន ព្រៃដ្ឋ�� សមាើ�ក ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុន ទទួល ខុសម្រាតូ្តិវ មាន កម្រាម្ប�ត្តិ  
ឬផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍បោះលើកម្បុើ កាំរបោះើឿទុកច�ត្តិ ិកណំៈត្តិស់មាគ ល ់ឬ កាំត្តិព័ក�ចុ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ  ដែដ្ឋល �ន ធានាបោះ�យុ�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ។ូ 

(8) “�ុ�គល” មានន�យុថា �ុ�គល រ��វនិ ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន សមា�ម្ប អ្នងគកាំរ 
ព្រៃដ្ឋ��  អាើើវកម្បះ  ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន �ុម្រាត្តិ សម្ប័�នធ សាើើវកម្បះ ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន ទទួល 
ខុសម្រាតូ្តិវ មាន កម្រាម្ប�ត្តិ  អាើើវកម្បះ រមួ្បគាន  ឬ �ុ�គល ព្រៃន អ្នងគភាព បោះផ្តសង 
បោះទៀត្តិ។ 

(9) “ើនួំយុកាំរម្រា�ូបោះពទយ” មានន�យុថា ជាើនួំយុកាំរ ម្រា�ូបោះពទយ ដែដ្ឋល
មាន អាជាា ��ណៈណ អ្ននុបោះលាម្ប តាម្បើពំ�ក 7.7 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប ពើ ដែផ្តនក 3500) 
ព្រៃនចដំែណៈក 2 ព្រៃន ម្រាកម្ប �ណៈ� ើកូម្បះ ន�ងវជូិាើើវៈ។ 

ដែផ្តនក 5. ដែផ្តនកទើ 1226.9 ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្ប បោះ�កនុង ម្រាកម្ប សុខភាព 
ន�ងសុវត្តិថ�ភាព បោះ�ជា៖ 

1226.9. (a) មុ្បនបោះពល��ទ�័រ�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូឬកាំត្តិ�់នថយុ  
ឬលុ���ំត្តិយ់៉ាា ងបោះម្រាចើនន� វកម្រាម្ប�ត្តិព្រៃនបោះសវាកម្បះ ដែដ្ឋល ផ្តដលើ់�ន
បោះ�យុ�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូ �ែើន�ក ឬអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ង  ម្រាតូ្តិវដែត្តិ
ផ្តដលប់ោះសចកដើើ�នដ្ឋណឹំៈងជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរ  ន�ងទទួល�នកាំរ
យុលម់្រាពម្បជាលាយុលកខណ៍ៈអ្នកសរពើម្រាកសួង។ 

(b) ម្រាកសួងម្រាតូ្តិវមាន�នាា នុស�ទធ �កនុ ងកាំរយុលម់្រាពម្ប ផ្តដលក់ាំរយុល ់
ម្រាពម្បបោះ�យុមានលកខខណៈឌ  ឬម្ប�នយុលម់្រាពម្បចបំោះ�ះសបំោះណៈើ  ��ទ�័រ
ណាមួ្បយុ ឬកាំរកាំត្តិ�់នថយុ ឬលុ���ំត្តិ ់យ៉ាា ងបោះម្រាចើនន� វបោះសវាកម្បះ។ 
កនុងកាំរបោះធ័ិើកាំរ កណំៈត្តិ ់ នាយុក�ឋ ន អាចនងឹ ព�ចាំរណា បោះលើព�ត្តិម៌ាន 
ដែដ្ឋល�ក ់បោះ�យុ�ែើន�ក អ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងរ�សខ់ែួ ន ន�ងភា�ើដែដ្ឋល
មា នផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ បោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវ ព�ចាំរណាបោះលើ កតិាណា 
មួ្បយុ  ដែដ្ឋលនាយុក�ឋ ន ចាំត្តិទុ់កថា មាន�កព់�នធ រមួ្បមាន ដ្ឋ�ចជា៖ 

(1) ផ្តល�ាះ�លប់ោះ�បោះលើលទធភាពបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ ន�ងលទធភាពទទួល 
�នព្រៃនបោះសវាដែថ្មី�សុំខភាពបោះ�បោះលើសហ្វ័�ម្បន ៍ដែដ្ឋល រងកាំរ�ាះ�ល ់
រមួ្បមានជាអាទ� �ាុ ដែនិម្ប�នកណំៈត្តិច់បំោះ�ះ ដែផ្តនកាំរលម្បអ�ត្តិរ�ស�់ែើន�ក
សម្រាមា�់ធានាថាអ្ននកើំងឺ នឹងមានលទធភាពទទួល�នកាំរដែថ្មី� ំ
បោះ�យុគាះ នកាំររខំាន។ 

(2) �សិុតាងព្រៃនក�ចមុ្រា�ងឹដែម្រា�ងបោះ�យុបោះសាះ ះម្រាត្តិង់រ�ស�់ែើន�ក ឬ
អ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងកនុងកាំរលក ់ ើួល ឬបោះផ្តារកម្បះស�ទធ �  ឬម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ
រ�ស�់ែើន�កបោះ�ឲ្យយអ្នងគភាពមួ្បយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ  ដែដ្ឋលនងឹផ្តដលក់ាំរដែថ្មី� ំ
លាង�ម្បរុាពំ្រៃរ។ូ 

(3) ធិនធានហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រ�ស�់ែើន�កន�ងអ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ងរ�សខ់ែួ ន។ 

(c) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ ន�យុម្បន�យុខាងបោះម្រាកាំម្បម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុវត្តិ៖ិ 

(1) “�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ”ូ មានអ្នត្តិថន�យុដ្ឋ�ចគាន នងឹន�យុម្បន�យុ 
កនុងដែផ្តនកទើ 1204។ 

(2) “អ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ង” មានអ្នត្តិថន�យុដ្ឋ�ចគាន នងឹន�យុម្បន�យុបោះ�កនុង 
ដែផ្តនកទើ 1226.7។ 

ដែផ្តនក 6. ដែផ្តនកទើ 1226.10 ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្ប បោះ�កនុង ម្រាកម្ប សុខភាព 
ន�ងសុវត្តិថ�ភាពបោះ�ជា៖ 

(c) �ែើន�ក លាង �ម្បរុាពំ្រៃរ ូម្រាតូ្តិវផ្តលិ ់ឱ្យយអ្ននកើងឺំ ន� វ�ញ្ចូូើម្រា�ូបោះពទយ  ដែដ្ឋល
មានផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ជាមុាស ់ ឬផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនជ៍ាមុាសប់ោះ�យុ 
ម្រា�បោះយ៉ាលបោះ�កនុង �ែើន�ក សរ�ុចនួំន 5 ភា�រយុ ឬបោះម្រាចើនជាងបោះនះ។ 
កាំរ�ងី្គាញ ព�ត្តិម៌ានបោះនះ ម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើបោះ�ើង  ជា លាយុ លកខណ៍ៈអ្នកសរ បោះហ្វ័ើយុ
ម្រាតូ្តិវ ផ្តលិើ់�ន អ្ននកើងឺំ បោះ�បោះពលពួកបោះ�ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប ទទួលកាំរព��ល បោះ�
�ែើន�កជាបោះរៀងរាល�់ន បំោះម្រាកាំយុម្បក ន�ង បោះ� បោះពលបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ តាម្បកាំរ
បោះសនើសុ ំរ�សអ់្ននក ើងឺំកដ៏្ឋ�ចជា អ្ននកើងឺំនាបោះពលអ្ននា�ត្តិ តាម្ប សបំោះណៈើ  
រ�សពួ់កបោះ�។ 

(1) សម្រាមា��់ែើន�ក លាង �ម្បរុាពំ្រៃរ ូ�ែើន�ក ឬ អ្នងគភាព ម្រា��ម់្រា�ង រ�ស់
ខែួ ន ម្រាតូ្តិវ រាយុកាំរណ៍ៈ ម្រា�ចាំមំ្រាត្តិើមាស បោះ�នាយុក�ឋ ន តាម្បទម្រាម្បង់ ន�ង
កាំលវភិា�  ដែដ្ឋល�ន កណំៈត្តិប់ោះ�យុ នាយុក�ឋ ន អ្ននកដែដ្ឋលមានផ្តល
ម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ជាកម្បះស�ទធ � ឬផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើនជ៍ាកម្បះ ស�ទធ � បោះ�យុម្រា�បោះយ៉ាល 
បោះ�កនុង�ែើន�កសរ�ុចនួំន 5 ភា�រយុ  ឬបោះម្រាចើនជាងបោះនះ រមួ្ប �ងំ 
ភា�រយុ ព្រៃន ផ្តល ម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ រ�ស ់មុាស ់កម្បះស�ទធ � ន�ង លកខណៈៈ ព្រៃន
ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍រ�ស ់មុាស ់កម្បះស�ទធ �។ នាយុក�ឋ ន ម្រាតូ្តិវផ្តសព័ ផ្ត�យុ 
បោះ�បោះលើ បោះ�ហ្វ័ទពំ�រអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន� វ ទម្រាម្បង់ ដែដ្ឋល�ន�កើ់�ន  សម្រាមា� ់
�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរនុើមួ្បយុៗ។ 

(2) សម្រាមា��់ែើន�កលាង �ម្បរុាពំ្រៃរនុើមួ្បយុៗ អ្នងគភាព ម្រា��ម់្រា�ងម្រាតូ្តិវ
ផ្តសព័ផ្ត�យុ បោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រអុ្នើនធិណឺៈ� ត្តិ ន� វទម្រាម្បង់ កម្បះស�ទធ � ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល
�ន�ញ្ចូូ�ន បោះ�នាយុក�ឋ ន។ 

(d) កនុងករណៈើ  ដែដ្ឋល នាយុក�ឋ ន កណំៈត្តិថ់ា �ែើន�ក លាង �ម្បរុាពំ្រៃរ ូ
ឬអ្នងគភាព ម្រា��ម់្រា�ង �រាើ�យុ កនុងកាំរ ដែថ្មីរក�ព�ត្តិម៌ាន ឬ�ញ្ចូូ�ន 
រ�យុកាំរណ៍ៈ   ដែដ្ឋល ម្រាតូ្តិវកាំរបោះ�កនុងដែផ្តនកបោះនះ ឬថា រ�យុកាំរណ៍ៈ  
ដែដ្ឋល�ន�កប់ោះសនើ ម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ ឬ ម្ប�នបោះពញបោះលញ នាយុក�ឋ ន ម្រាតូ្តិវ 
វាយុ ត្តិព្រៃម្បែកាំរ ព�ន�យុ ម្រា��ងំ នងឹ�ែើន�ក លាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូ ឬអ្នងគភាព 
ម្រា��ម់្រា�ង ម្ប�នឱ្យយបោះលើស ពើ មួ្បយុរយុ �នដុ់្ឋលាែ រ ($100,000) ។ 
ម្រាកសួងម្រាតូ្តិវកណំៈត្តិច់នួំនទកឹម្រា�កព់�ន�យុបោះ�យុដែផ្តអកបោះលើភាពធិៃនធ់ិៃរព្រៃន 
កាំរ��ំន សាថ នភាពព្រៃនភាពម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ ឬខ័ះចបោះនាែ ះព�ត្តិម៌ាន ន�ង
�ុណៈភាពព្រៃនកាំរ�កម្រាសាយុ ម្រា�ស�នបោះ�ើមាន ចបំោះ�ះកាំរ របំោះលា���ំន
បោះនះ។ ម្រា�កព់�ន�យុដែដ្ឋលម្រា�ម្ប�ល�នបោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បកថាខណៈឌ
បោះនះ ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះ�យុម្រាកសួងកនុងកាំរអ្ននុវត្តិនិ�ងពម្រាងឹងច�� ់
ម្រា��ម់្រា�ង�ែើន�កព��លលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ។ូ 

(e) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ ន�យុម្បន�យុខាងបោះម្រាកាំម្បម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុវត្តិ៖ិ 

(1) “�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ”ូ មានអ្នត្តិថន�យុដ្ឋ�ចគាន នងឹន�យុម្បន�យុ 
កនុងដែផ្តនកទើ 1204។ 

(2) “ HAI រ�ស�់ែើន�កលាង�ម្ប” មានន�យុថា កាំរ�ែងើងឺំតាម្ប
កាំរ ហ្វ័� រ�ម្ប កាំរ�ែងើងឺំតាម្បកាំរបោះម្រា�ើម្រា�សទ់ើតាងំកនុងម្ប�ល�ឋ ន 
ឬកាំរ�ែងតាម្បសរព្រៃស�ម្ប ដែដ្ឋល�កទ់ងនងឹកាំរលាង�ម្ប  
ដ្ឋ� ចដែដ្ឋល�នកំណៈត្តិ់បោះ�យុ�ណាដ ញសុវត្តិថ�ភាពដែថ្មី�សុំខភាព
ជាត្តិ� ព្រៃនម្បើឈម្បណៈឌ លសហ្វ័ព�នធទទួល�នាុកម្រា��ម់្រា�ងន�ង�ង្គាក រើងឺំ ឬ
ន�យុម្បន�យុ�ដែនថម្ប ឬើនួំសណាមួ្បយុដែដ្ឋលសម្បរម្បយ ដែដ្ឋលម្រាកសួង 
កណំៈត្តិប់ោះ�យុន�យុ�ត្តិកម្បះ។ 

(3) “អ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ង” មានអ្នត្តិថន�យុដ្ឋ�ចគាន នងឹដែផ្តនកទើ 1226.7 
ដែដ្ឋរ។ 

(4) “ម្រា�ូបោះពទយមានអាជាា ��ណៈណ” មានន�យុថា ម្រា�ូបោះពទយដែផ្តនក ទកឹបោះនាម្ប 
ឬម្រា�ូបោះពទយដ្ឋព្រៃទបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋលមានអាជាា ��ណៈណ ពើរដ្ឋឋ បោះយ៉ាងតាម្បើពំ�កទើ 5 
(ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប ជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 2000) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 2 ព្រៃនម្រាកម្ប�ណៈ� ើកូម្បះ 
ន�ងវជូិាើើវៈ។ 

(5) “ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍រ�ស ់មុាស ់ម្រា�បោះយ៉ាល ” មានន�យុថា 
ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍កម្បះស�ទធ � �ុ�គល  ឬ អ្នងគភាពដែដ្ឋលមា នផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍
បោះលើកម្បះស�ទធ ��ែ ើន�ក លាង�ម្បរុាពំ្រៃរ។ូ �កយបោះនះរា��់ញ្ចូុ�ល�ងំ

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 29 ប់នី

110 | អ្នត្តិថ�ទព្រៃនច��ដ់ែដ្ឋល�នបោះសនើ
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អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 29 ប់នី

�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូ ឬកាំរព��ល ន�ង ដែថ្មី�អំ្ននក ើងឺំ លាង 
�ម្ប �កដ់្ឋ�ចជា សថ�ត្តិបោះ�បោះលើ សនែកឹបោះ�ន ត្តិ ទ��ងំរដ្ឋឋដ្ឋ�ចគាន  បោះនាះ 
វធិានកាំរ ឬវធិាន កាំរ ផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ចាំត្តិទុ់កថា 
ផ្តាុយុនងឹ វធិានកាំរណ៍ៈបោះនះ។ កនុងករណៈើ ដែដ្ឋលវធិានកាំរផ្តដួចបោះផ្តដើម្បបោះនះ
ទទួល�នចនួំនខ័ស�់ផុំ្តត្តិ ព្រៃនកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទ ម្រា�កាំរព្រៃនវធិានកាំរ
បោះនះម្រាតូ្តិវមាន ើ�យុើនំះ�ងំម្រាសងុ បោះហ្វ័ើយុម្រា�កាំរព្រៃនវធិានកាំរផ្តដួចបោះផ្តដើម្ប 
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិនងឹម្រាតូ្តិវចាំត្តិទុ់កជាបោះមា�ៈ។ 

(B) ម្រា�ស�នបោះ�ើកាំរផ្តដួ ចបោះផ្តដើម្បបោះនះម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុអ្ននកបោះ�ះ
បោះ�ន ត្តិ  �ាុ ដែនិម្រាតូ្តិវើនួំស �ងំម្ប�លឬបោះ�យុដែផ្តនកបោះ�យុសារវធិានកាំរ 
សនែកឹបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលមានទនំាសប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋល�នអ្ននុម្ប�ត្តិ បោះ�យុ
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�កនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដ្ឋដែដ្ឋល បោះហ្វ័ើយុ វធិានកាំរដែដ្ឋលមាន
ទនំាសប់ោះនាះបោះម្រាកាំយុម្បកម្រាតូ្តិវបោះ�រកបោះ�ើញថា ម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ វធិានកាំរ បោះនះ
ម្រាតូ្តិវដែត្តិស័�យុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�បោះហ្វ័ើយុន�ង មានអ្ននុភាពន�ងឥទធ �ពលបោះពញបោះលញ។ 

ដែផ្តនក 12. ម្រា�កាំរព្រៃនម្រាកម្បច��ប់ោះនះ�អឺាចអ្ននុវត្តិិបោះ�យុឯករាើយ
ពើគាន ។ ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រា�កាំរណាមួ្បយុព្រៃនម្រាកម្បច��ប់ោះនះ ឬកាំរអ្ននុវត្តិិ
ព្រៃនម្រា�កាំរ បោះនះម្រាតូ្តិវ�នរកបោះ�ើញថាម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ ភាពជាបោះមា�ៈ
បោះនាះ  ម្ប�ន�ាះ�លដ់្ឋលច់ដំែណៈក ដែដ្ឋលបោះ�សលព់្រៃនម្រាកម្បច��ប់ោះនះ 
ឬកាំរអ្ននុវត្តិ ិ ដែដ្ឋលអាចច�លជាធិរមានបោះ�យុម្ប�ន�ាះ�ល ់បោះ�យុ
ម្រា�កាំរ ឬកាំរអ្ននុវត្តិដិែដ្ឋលទុកជាបោះមា�ៈបោះនាះបោះ�ើយុ។ ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋ 
California ស�ម្បម្រា�កាំសថាពួកបោះ�នងឹបោះធ័ិើកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិច��ប់ោះនះ  
បោះហ្វ័ើយុម្រា��វ់�គ ដែផ្តនក ដែផ្តនករង កថាខណៈឌ  អ្ននុម្រា�បោះយ៉ា� ម្រា�បោះយ៉ា� ឃាែ  
�កយបោះពចន ៍ឬកាំរអ្ននុវត្តិដិែដ្ឋលម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នម្រា�កាំសថាអ្នសុពលភាព  
ឫផ្តាុយុពើរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញបោះ�យុម្ប�ន��ត្តិថាបោះត្តិើវ�គព្រៃនច��ឬ់កាំរអ្ននុវត្តិ ិនងឹ
បោះម្រាកាំយុម្បកម្រាតូ្តិវម្រា�កាំសថាអ្នសុពលភាព។ 

សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ30 
វធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�ន�កើ់�នម្រា�ជាើន ម្រាស�តាម្ប�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�
ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃន មាម្រាតា II ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

វធិាន កាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះ �ដែនថម្ប ដែផ្តនក បោះ�កនុ ង ម្រាកម្ប ធិនធាន សាធារណៈៈ 
ន�ងម្រាកម្ប ចណំៈ� ល ន�ងពនធ ដ្ឋ� បោះចនះ �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ថ្មីះើដែដ្ឋល បោះសនើ�ដែនថម្ប ម្រាតូ្តិវ
�ន បោះ�ះពុម្បជ័ា ម្រា�បោះ�ទ បោះម្រាទត្តិ  បោះដ្ឋើម្បប ើ�ងី្គាញថាពួកបោះ�ថ្មីះើ។ 

ចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ
ដែផ្តនកទើ 1៖ ចដំែណៈក 47 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប ជាមួ្បយុនងឹ ដែផ្តនក 80200) ម្រាតូ្តិវ
�ន�ដែនថម្បបោះ�ម្រាកម្ប ធិនធាន សាធារណៈៈ បោះ�ជា៖

ចដំែណៈក 47. កាំរកាំត្តិ�់នថយុ ន�ងកាំត្តិ�់នថយុ  
ម្រា��ពសខំាន់ៗ ព្រៃន  GHG  

ជំពូំូកទី ី1.  ក្រកមច្បា�ប់ ់រថយ្យនីសាា ត នងិខ្យយល់ស់ាា ត
មាម្រាតា 1. ចណំៈងបោះើើង កាំររកបោះ�ើញ ន�ងបោះសចកិើម្រា�កាំស 

បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈអ្នពំើបោះគាល�ណំៈង
80200. ចណំៈងបោះើើង 

ដែផ្តនកបោះនះម្រាតូ្តិវបោះ�សាគ ល ់ បោះហ្វ័ើយុអាចម្រាតូ្តិវបោះ�បោះលើកបោះ�ើងថា ជាច�� ់
រថ្មីយុនិ សាអ ត្តិ ន�ងខយលស់ាអ ត្តិ។ 

80201. កាំររកបោះ�ើញ ន�ងបោះសចកិើម្រា�កាំស
ម្រា�ជាើនព្រៃនរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  រកបោះ�ើញ ន�ងម្រា�កាំសដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

(a) កាំរដែម្រា�ម្រា�ួល អាកាំសធាតុ្តិ កពុំងើះឥទធ �ពលរខំានដ្ឋលរ់ដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា ។ រដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើងកពុំងើួ�ម្រា�ទះនងឹបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ន�ងបោះម្រាគាះ
រាងំសៃួត្តិកាំនដ់ែត្តិខាែ ងំបោះ�ើង ៗ  ដែដ្ឋល �ផំ្ទាែ ញ �ុណៈភាព ខយលរ់�សប់ោះយុើង 
�ផំ្ទាែ ញសម្រាម្បសធ់ិម្បះជាត្តិ�ដ្ឋប៏ោះលចបោះធាែ បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ផំ្ទាែ ញ
ម្រាទពយសម្បបត្តិិ� បោះធ័ិើឱ្យយ�ាះ�លដ់្ឋលប់ោះសដ្ឋឋក�ចរុ�សរ់ដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង ន�ង

1226.10. (a) ម្រា�ស�នបោះ�ើ�ែើន�កលាង �ម្បរុាពំ្រៃរ ូ ឬអ្នងគភាព 
ម្រា��ម់្រា�ង ើ�ំសន់ងឹកាំរកណំៈត្តិ ់រ�ស ់នាយុក�ឋ ន បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្ប
តាម្បដែផ្តនកទើ 1226.8 ឬ 1226.9 �ែើន�ក លាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូឬ អ្នងគភាព
ម្រា��ម់្រា�ង អាចបោះសនើ សុសំវនាកាំរ កនុង រយុៈបោះពល 10  ព្រៃថ្មីៃបោះធ័ិើកាំរ   បោះ�យុ 
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 131071 ។ �ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូ ឬ
អ្នងគភាព ម្រា��ម់្រា�ង ម្រាតូ្តិវ�ង់ម្រា�កព់�ន�យុរដ្ឋឋ�ល�ងំអ្នស ់ បោះ�បោះពល
ដែដ្ឋល�ណឹិៈងឧទធរណ៍ៈ�ងំអ្នស ់ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស ់លទធភាព   ម្រា�ស�ន 
បោះ�ើើហំ្វ័រ រ�សន់ាយុក�ឋ ន ម្រាតូ្តិវ�នម្រា�កាំនយ់ុក។ 

(b) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនវ�គបោះនះ កណំៈត្តិន់�យុម្បន�យុខាងបោះម្រាកាំម្ប
ម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើ៖ 

(1) “�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ”ូ មានអ្នត្តិថន�យុដ្ឋ�ចគាន នងឹន�យុម្បន�យុ 
កនុងដែផ្តនកទើ 1204។ 

(2) “អ្នងគភាពម្រា��ម់្រា�ង” មានអ្នត្តិថន�យុដ្ឋ�ចគាន នងឹន�យុម្បន�យុបោះ�កនុង 
ដែផ្តនកទើ 1226.7។ 

ដែផ្តនកទើ 7. ដែផ្តនកទើ 1266.3 ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្បបោះ�បោះលើម្រាកម្បសដើពើ
សុខភាព ន�ងសុវត្តិថ�ភាពដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
1266.3. វា�ជឺាបោះចត្តិនារ�សម់្រា�ជាពលរដ្ឋឋ ដែដ្ឋលថាអ្ននក�ង់ពនធ រដ្ឋឋ 
California ម្ប�នទទួលខុសម្រាតូ្តិវដែផ្តនកហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  ចបំោះ�ះកាំរអ្ននុវត្តិ ិន�ង
កាំរម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ព្រៃនច��ក់ាំរ�រ អាយុុើើវតិ្តិអ្ននកើងឺំលាង�ម្ប។ បោះដ្ឋើម្បប ើ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ន� វបោះចត្តិនាបោះនាះ បោះ�បោះពល�ណៈនា វាយុត្តិព្រៃម្បែ  ន�ងម្រា�ម្ប�លកព្រៃម្រាម្ប
បោះសវាដែដ្ឋល�កប់ោះ�យុ�ែើន�កលាង�ម្បរុាពំ្រៃរ ូ បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្ប
ដែផ្តនកទើ 1266 ម្រាកសួងម្រាតូ្តិវ ព�ចាំរណាបោះ�បោះលើរាល�់នាុ កចណំាយុ
�ងំអ្នស ់ដែដ្ឋល �កព់�នធនងឹកាំរអ្ននុវត្តិ ិន�ងពម្រាងឹងដែផ្តនកទើ 1226.7  
ដ្ឋល ់1226.10 ដែដ្ឋលរា��់ញ្ចូុ�ល។
ដែផ្តនកទើ 8. គាះ នអ័្នើមួ្បយុបោះ�កនុងច��ប់ោះនះមានបោះចត្តិនា�ាះ�លដ់្ឋល ់
ម្បនាើរដែថ្មី�សុំខភាពមានអាជាា ��ណៈណបោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្ប ដែផ្តនករង (a), 
(b) ឬ (f) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 1250 ព្រៃនម្រាកម្បសដើពើ សុខភាពន�ងសុវត្តិថ�ភាព
បោះ�ើយុ។ 

ដែផ្តនកទើ 9. (a) កនុ ងរយុៈបោះពលមួ្បយុ�ន បំោះម្រាកាំយុកាំល�របិោះចេទច� ល 
ជាធិរមានរ�សច់�� ់ ម្រាកសួងសុខភាពសាធារណៈៈរដ្ឋឋ  ម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�ញូ្ញា�ងំឡាយុ ដែដ្ឋលអ្ននុវត្តិិដែផ្តនក
ទើ 1226.8 ន�ង 1226.9 ព្រៃនម្រាកម្បសដើពើ សុខភាព ន�ងសុវត្តិថ�ភាព
បោះដ្ឋើម្បប ើពម្រាងើក�ដែនថម្បបោះគាល�ណំៈងព្រៃន ច��ប់ោះនះ។ 

(b) ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រាកសួងម្ប�នអាចអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�ញូ្ញាសបោះម្រាម្បចតាម្បកាំរ 
ត្តិម្រាមូ្បវកនុ ងរយុៈបោះពលមួ្បយុ�ន បំោះម្រាកាំយុកាំល�របិោះចេទរ�សច់�� ់បោះនះបោះទ
បោះនាះកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�ញូ្ញាអ្ននុវត្តិមិ្រាគាមានអាសនន  ម្រាតូ្តិវចាំត្តិទុ់កថា
ជាកាំរ�នាា ន ់ ន�ងចាំ�ំចស់ម្រាមា�ក់ាំររក� សនិ�ភាព សុខភាព 
សុវត្តិថ�ភាព ឬសុខុមាលភាពទ�បោះ�ភាែ ម្បៗ  ដែដ្ឋលកនុងករណៈើ បោះនះ ម្រាកសួង
ម្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�ញូ្ញាអ្ននុវត្តិ ិម្រាគាមានអាសននដ្ឋ�ំ�ងម្ប�នបោះលើសពើមួ្បយុ�ន  ំ
បោះម្រាកាំយុកាំល�របិោះចេទ ច�លជាធិរមានរ�សច់��ប់ោះនះឬភាែ ម្បៗបោះម្រាកាំយុ 
បោះពលអាចអ្ននុវត្តិ�ិន។ ម្រា�ស�នបោះ�ើ�ទ�ញូ្ញាម្រាគាមានអាសននបោះនះម្រាតូ្តិវ
�នអ្ននុម្ប�ត្តិ ម្រាកសួងម្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិ�ទ�ញូ្ញាសបោះម្រាម្បចតាម្បកាំរត្តិម្រាមូ្បវបោះ�
ម្រាត្តិមឹ្ប បោះពលដែដ្ឋល�ទ�ញូ្ញាម្រាគាមានអាសននផុ្តត្តិកណំៈត្តិ។់ 

ដែផ្តនកទើ 10. អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករង (c) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 10 ព្រៃនមាម្រាតា II 
ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋ California ច��ប់ោះនះ  អាចម្រាតូ្តិវ�នបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះ
បោះ�យុវធិានកាំរ�នាា � ់ ដែដ្ឋល �កប់ោះសនើសម្រាមា�ក់ាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរ�ស់
ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋបោះ�បោះពល បោះ�ះបោះ�ន ត្តិទ��ងំរដ្ឋឋ ឬបោះ�យុលកខនិ�កៈដែដ្ឋល
ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ បោះ�យុសុពលភាពបោះ�យុរដ្ឋឋសភា ន�ងចុះហ្វ័ត្តិថបោះលខា
បោះ�យុ អ្ន���ល �ាុ ដែនិសម្រាមា�ដ់ែត្តិពម្រាងើក�ដែនថម្បបោះគាល�ណំៈង ព្រៃនច��់
បោះនះ�ាុ បោះណាណ ះ។ 

ដែផ្តនក 11. (a) កនុងករណៈើ ដែដ្ឋល វធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្ប ន�ងវធិានកាំរ
ផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បមួ្បយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ឬ វធិានកាំរ �កទ់ង នងឹ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃន 
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(i) បោះម្រា�ពើជា ម្រា��ពចម្បបងព្រៃន GHG  កាំរដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន ន�ងបោះ�ែើងបោះ�ះ
ព្រៃម្រាព ក�៏ពុំលខយលរ់�សប់ោះយុើង បោះ�យុផ្ទាា ល ់ជាមួ្បយុនងឹ សារធាតុ្តិ 
ន�ង ដែផ្តសង ដែដ្ឋល បោះធ័ិើឱ្យយ�ុណៈភាព ខយលរ់�ស ់បោះយុើង កាំន ់ដែត្តិអាម្រាកក ់
ន�ង �រំាម្ប កដំែហ្វ័ង ដ្ឋលសុ់ខភាព ន�ង �ុណៈភាព ើើវតិ្តិ រ�ស ់បោះយុើង។ 
ជាង 90 ភា�រយុ ព្រៃន អ្ននក រស ់បោះ� កនុង រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រ ញ៉ាា  �ចុុ �បនន �ន
ដ្ឋកដ្ឋបោះងីើម្បយុកខយល ់ ដែដ្ឋលមាន កម្រាម្ប�ត្តិ�ពុំល ម្ប�នលអ បោះ�បោះពល ខែះ 
បោះ�កនុង ចណុំៈចបោះនះ។ ទើម្រាកងុ ម្រា� ំពើរ កនុងចបំោះណាម្ប ព្រៃនទើម្រាកងុ  ដែដ្ឋល មាន
ដែផ្តសងខាែ ងំ �ផុំ្តត្តិ�ងំ 10 បោះ�សហ្វ័រដ្ឋឋ អាបោះម្បរកិ � ឺបោះ� កនុង រដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា ។ កាំរបោះកើនបោះ�ើងអ្នម្រាតាបោះម្រា�វា�ូង់ព្រៃនបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពម្បហ្វ័និរាយុ 
ដែដ្ឋល�ផំ្ទាែ ញអាយុុើើវតិ្តិ ន�ងម្រាទពយសម្បបត្តិិ�បោះធ័ិើឱ្យយ�ុណៈភាពខយលក់ាំនដ់ែត្តិ
ធិៃនធ់ិៃរបោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋ�ងំម្ប�ល។ ចនួំនព្រៃថ្មីៃដែដ្ឋលមានដែផ្តសង ម្ប�ន លអ �ន
បោះកើនបោះ�ើង 230 ភា�រយុ បោះ� ទើ ម្រាកងុ �� ស បោះអ្ននើបឺោះលស ន�ង សាន 
ឌើបោះ�គ  ន�ង 400 ភា�រយុបោះ� សាន ច�ស ចាំ�ត់ាងំពើបោះពលដែត្តិ 2016 
�ន ។ំ ដែផ្តសងបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពបោះនះ ដែដ្ឋលជាល�យុសះុ�សាះ ញ ព្រៃនកាំរ�ពុំល 
�រយិ៉ាកាំស �មឺ្ប�នលអសម្រាមា� ់ផ្តែ� វ ដ្ឋបោះងីើម្ប បោះហ្វ័ើយុអាច មានបោះម្រាគាះថាន ក ់
ជាព�បោះសស សម្រាមា�កុ់មារ ម្បនុសសចាំស ់ម្រាសិើមានព្រៃផ្តាបោះ�ះ ន�ងអ្ននក
ដែដ្ឋលមានើងឺំបោះ�ះដ្ឋ�ង ឬផ្តែ� វដ្ឋបោះងីើម្ប។ កាំរកាំត្តិ�់នថយុ GHG   ពើ កាំរ 
ដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន ន�ងបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព �មឺានសារៈសខំាន ់ជាព�បោះសស បោះម្រា�ះ
វាមានអ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន ៍�ដែនថម្បកនុ ងកាំរ សមាអ ត្តិ �ុណៈភាពខយល ់រ�ស់
រដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង។ 

(j) អ្ននា�ត្តិ ព្រៃន រដ្ឋឋរ�ស ់បោះយុើង ន�ង សម្បត្តិថភាពរ�សប់ោះយុើង កនុង
កាំរសបោះម្រាម្បច បោះគាលបោះ�អាកាំសធាតុ្តិរ�សប់ោះយុើង ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋល កាំរ
ដែកលម្បអ�ុណៈភាព ខយលរ់�សប់ោះយុើង បោះ�កនុងដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ �អឺាម្រាស�យុ 
បោះលើកាំរដ្ឋកឹ ើញ្ចូូ�នសាអ ត្តិជាងមុ្បន ន�ងបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ម្បហ្វ័និរាយុត្តិ�ចជាង
មុ្បន។ �ាុ ដែនិ ម្ប�នដែម្បនម្រា��គ់ាន  �ង់ចដំែណៈក រ�សពួ់កបោះ� បោះ�យុម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ 
បោះនាះបោះទ។ អ្ននកមាន ម្រាទពយសម្បបត្តិិ�បោះម្រា�ើ ចបោះនាែ ះម្រា�បោះ�ង បោះ�កនុងម្រាកម្បពនធ 
បោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ចបោះវស កាំរ �ង់ចដំែណៈកម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ រ�សពួ់កបោះ� សម្រាមា�ប់ោះសវាកម្បះ
សាធារណៈៈ បោះ�កនុងរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង ដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយម្រា�ជាើន កាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា   ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ន�ងម្បធិយម្ប ចណំាយុកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន 
បោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះងកើត្តិភាពខុសគាន ។ 

(l) កាំរដែ�ងដែចកបោះនះ ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានកាំរច�លរមួ្ប ចដំែណៈកម្រា�ក� បោះ�យុ
សម្បធិម្បព៌ើអ្ននករកម្រា�ក ់ចណំៈ� លខ័ស�់ផុំ្តត្តិ បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� ដ្ឋលក់ាំរ
វនិ�បោះយ៉ា� សាធារណៈៈ តាម្ប ើនំាន ់បោះ�័ះបោះ�រកបោះគាលបោះ�ព្រៃនកាំរ ដែម្រា�ម្រា�ួល
អាកាំសធាតុ្តិរ�សប់ោះយុើង តាម្បរយុៈវសិ�យុដ្ឋកឹើញ្ចូូ�នសាអ ត្តិ ន�ងបោះ�យុ
កាំរ�រ ន�ង�ន្ត្រីង្គាក �បោះម្រាគាះម្បហ្វ័និរាយុបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ ជាព�បោះសស កាំរ
វនិ�បោះយ៉ា�បោះលើកាំរ ទទួល�នយ៉ានយុនិអ្ន�គ�សនើ ន�ងបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ
សាក រថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ សម្រាមា�ម់្រា�ជាើន កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ងំអ្នស ់ន�ង
កាំរដែកលម្បអកាំរ�ង្គាក រ  ន�ង កាំរ�ន្ត្រីង្គាក � បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពម្បហ្វ័និរាយុ នងឹ
�បោះងកើត្តិ ផ្តលម្រា�បោះយ៉ាើន ៍�រសិាថ ន ន�ងបោះសដ្ឋឋក�ចដុែដ្ឋលម្ប�នធាែ �ម់ាន
ពើមុ្បនម្បក សម្រាមា�រ់ដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង។ 

(q) រមួ្បជាមួ្បយុយ៉ានយុនិអ្ន�គ�សនើមានយ៉ានយុនិម្ប�ន �ភំាយុឧសះ�ន 
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដ្ឋ�ចជា យ៉ានយុនិ បោះកាំស�កាំ ឥនធនៈ អុ្នើម្រាដូ្ឋដែសន។ រថ្មីយុនិ
�ងំបោះនះ មានកម្បះវធិិើសម្រាមា� ់�ងំរថ្មីយុនិដ្ឋកឹអ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ ន�ង
រថ្មីយុនិធុិនធិៃន ់ ន�ងម្បធិយម្ប ដ្ឋ�ចជារថ្មីយុនិ ម្រាកងុ រថ្មីយុនិ ដ្ឋកឹសរំាម្ប 
ន�ងរថ្មីយុនិដ្ឋកឹទនំ�ញធុិនធិំៗ  ។ វធិានកាំរណ៍ៈបោះនះកាំត្តិ�់នថយុ GHG 
�ដែនថម្បបោះទៀត្តិបោះ�យុ ផ្តលិ ់ធិនធាន�ដែនថម្ប បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុម្រា�ជាើន កាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា ឲ្យយ មានលទធភាព ទ�ញយ៉ានយុនិ�ងំបោះនះ ន�ងបោះដ្ឋើម្បប ើអ្ន��វឌឍ
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធចាំ�ំច ់សម្រាមា�ក់ាំរចាំកប់ោះម្រា�ង ន�ងកាំរ សាក។ 

(n) បោះ�បោះពលដែដ្ឋលរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �និសថ�ត្តិបោះ�បោះលើផ្តែ� វរ�សខ់ែួ ន
បោះ�័ះបោះ�រកអ្ន�គ�សនើសាអ ត្តិ 100 ភា�រយុ កាំរ�កព់ម្រាង្គាយុយ៉ានយុនិ
អ្ន�គ�សនើ ន�ងបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធសាករថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ អាចនាឱំ្យយមាន
�ណិាញអ្ន�គ�សនើកាំនដ់ែត្តិខាែ ងំ ន�ងអាចទុកច�ត្តិ�ិន ន�ងអ្នម្រាតាអ្ន�គ�សនើ
�� ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋលកាំត្តិ�់នថយុ GHG ផ្តងដែដ្ឋរ។ បោះ�យុសារដែត្តិ

បោះធ័ិើឲ្យយ�ត្តិ�់ង់ើើវតិ្តិ។ បោះដ្ឋើម្បប ើសបោះម្រាម្បច�ន ន� វបោះគាលបោះ� កាំ��នរ�សរ់ដ្ឋឋ 
ន�ង បោះចៀសវាងផ្តល �ាះ�លអ់ាម្រាកក ់�ផុំ្តត្តិពើ កាំរដែម្រា�ម្រា�ួលអាកាំសធាតុ្តិ 
ឥ�� វបោះនះ សកម្បះភាពចាំ�ំច ់�កទ់ង នងឹម្រា��ព ពើរ ព្រៃន GHG បោះ�កនុង
រដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង �កឺាំរដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន ន�ង បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ 

(b) កាំរដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន បោះ�ដែត្តិជាម្រា��ព ធិ�ំផុំ្តត្តិព្រៃន  GHG ដែដ្ឋល�ណិាល
ឱ្យយមានកាំរដែម្រា�ម្រា�ួល អាកាំសធាតុ្តិ។ បោះយុើងម្រាតូ្តិវ�បោះងកើន កាំរលទធភាព 
បោះម្រា�ើយ៉ានយុនិ ដែដ្ឋល ម្ប�នមានកាំរ �ភំាយុឧសះ�ន  (ZEV) រ�ស ់រដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ឱ្យយ�ន កាំនដ់ែត្តិខាែ ងំ រមួ្ប�ងំ រថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ ន�ង
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធសាក ដែដ្ឋល�កព់�នធចាំ�ំច ់ បោះដ្ឋើម្បប ើសបោះម្រាម្បច 
បោះគាលបោះ�អាកាំសធាតុ្តិរ�សប់ោះយុើង។ 

(c) រថ្មីយុនិ អ្ន�គ�សនើបោះ�ដែត្តិ មានត្តិព្រៃម្បែព្រៃថ្មីែបោះពក សម្រាមា�ម់្រា�ជាើន កាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា ជាបោះម្រាចើន ដែដ្ឋលកពុំងើួ�កាំរល�ំក កនុង កាំរចណំាយុ ខ័សក់នុង
កាំររសប់ោះ� កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។ ើនួំយុហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ ដែដ្ឋលមានម្រាសា� ់សម្រាមា� ់
អ្នត្តិ�ថ្មី�ើន ម្ប�នមាន ម្រា��ម់្រាគាន ់សម្រាមា� ់ម្រា�ួសារ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   ដែដ្ឋលមាន
ម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ន�ងម្បធិយម្ប ឬអ្នងគភាព ជាបោះម្រាចើន ដែដ្ឋលអាចទ�ញ ឬ
ើួលរថ្មី យុនិអ្ន�គ�សនើ។ បោះយុើងម្រាតូ្តិវ ផ្តល�ត្តិរថ្មី យុនិអ្ន�គ�សនើ មានត្តិព្រៃម្បែ 
សម្បរម្បយ សម្រាមា� ់ម្រា�ជាើន កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ងំអ្នស ់ ដ្ឋ� បោះចនះបោះយុើងអាច 
កាំត្តិ�់នថយុ GHG  ពើវសិ�យុដ្ឋកឹ ើញ្ចូូ�នរ�សប់ោះយុើង។ 

(d) រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ខ័ះ បោះហ្វ័�ឋ រចនា សម្ប័�នធសាក រថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ 
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរ បោះដ្ឋើម្បប ើធានា ថា ម្រា�ជាើន កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   ដែដ្ឋលមាន 
រថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ មានភាពង្គាយុម្រាសួល កនុ ងកាំរសាក រថ្មីយុនិបោះ�ផ្តាះ 
បោះ�កដែនែងបោះធ័ិើកាំរ ន�ងបោះ� ម្រា��ទ់ើកដែនែង ដែដ្ឋលពួកបោះ�អា ច បោះធ័ិើដ្ឋបំោះណៈើ រ 
ទ��ងំរដ្ឋឋ។ បោះយុើងម្រាតូ្តិវ អ្ន��វឌឍ �ណិាញ សាថ នើយុស៍ាក  ដែដ្ឋលមានត្តិព្រៃម្បែ 
សម្បរម្បយ សម្រាមា�ផ់្តាះ កដែនែងបោះធ័ិើកាំរ ផ្តាះដែលង័ ន�ងបោះ�ទ��ងំរដ្ឋឋ ដ្ឋ� បោះចនះ 
កាំរបោះ�ើក�ររថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ បោះដ្ឋើរបោះ�យុ អា�ុយុ មានភាពង្គាយុ ម្រាសលួ 
ដ្ឋ�ចកាំរបោះ�ើកឡានបោះម្រា�ើបោះម្រា�ងដែដ្ឋរ។ 

(e) រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  កម៏្រាតូ្តិវកាំរ កាំត្តិ�់នថយុកាំរ�ភំាយុឧសះ�នពើរថ្មី
យុនិធុិនម្បធិយម្ប ន�ងធុិនធិៃនដ់្ឋ�ចជា ឡានម្រាកងុ ន�ងរថ្មីយុនិដ្ឋកឹទនំ�ញ
ធុិនធិ ំដែដ្ឋលជាម្រា��ពព្រៃន GHG   ន�ង កាំរ�ពុំល  ជាព�បោះសស បោះ�កនុង
សហ្វ័�ម្បន ៍ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ន�ងើួ�កាំរល�ំក។ កាំរ�ំ
ដែលងរថ្មីយុនិ ម្រាកងុ ន�ងរថ្មីយុនិដ្ឋកឹទនំ�ញធិំៗ  បោះ�ជា រថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ 
នងឹកាំត្តិ�់នថយុ  GHG  ពើ វសិ�យុ ដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន បោះហ្វ័ើយុនងឹ សមាអ ត្តិខយល ់ 
ដែដ្ឋលបោះយុើង�ងំ អ្នសគ់ាន  ដ្ឋកដ្ឋបោះងីើម្ប។ 

(f) �ដែនថម្បពើបោះលើកាំរើួយុរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង ឱ្យយសបោះម្រាម្បច បោះគាលបោះ�
កាំត្តិ�់នថយុ  GHG  រ�ស ់ខែួន កាំរវនិ�បោះយ៉ា� បោះលើបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធសាក 
រថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ បោះ�កនុងរដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង នងឹ�បោះងកើត្តិកាំរង្គារ ព្រៃ�ត្តិង ដែដ្ឋល
មានម្រា�កដ់ែខលអរា��់នក់ដែនែង សម្រាមា�ក់ម្បះករើនំាញ។ 

(g) កាំរដែម្រា�ម្រា�ួល អាកាំសធាតុ្តិ ន�ងបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពធិៃនធ់ិៃរ មានទនំាកទ់នំង 
គាន យ៉ាា ងើ�ត្តិសន�ទធ។ បោះ�បោះពលដែដ្ឋល កាំរដែម្រា�ម្រា�ួល អាកាំសធាតុ្តិកាំនដ់ែត្តិ
អាម្រាកកប់ោះ�ៗ បោះ�ែើងបោះ�ះ ព្រៃម្រាពកាំនដ់ែត្តិ អាម្រាកកប់ោះ�ៗដែដ្ឋរ ដែដ្ឋល ជាបោះហ្វ័តុ្តិ
បោះធ័ិើឱ្យយ កាំរ�ភំាយុកាំ��ន ដែម្រា�ម្រា�ួល អាកាំសធាតុ្តិ កាំនដ់ែត្តិមាន បោះម្រាចើន
បោះ�កនុងខយលដ់ែដ្ឋរ។ កាំរ�និបោះកើនបោះ�ើងព្រៃនបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព បោះ�រដ្ឋឋកាំលើ
ហ័្វ័�រញ៉ាា  កពុំងរារាងំដ្ឋល ់កាំរម្រា�យុុទធរ�សរ់ដ្ឋឋរ�សប់ោះយុើង ម្រា��ងំនងឹ
កាំរដែម្រា�ម្រា�ួលអាកាំសធាតុ្តិ។ កាំលពើ�ន  ំ 2020 ដែត្តិមួ្បយុ បោះ�ែើងបោះ�ះ
ព្រៃម្រាព�ន�បោះញ្ចូញុ�រមិាណៈ GHG ដ្ឋ�ចគាន  នងឹ រថ្មីយុនិជាង 24 លាន
បោះម្រា�ឿង។ បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព បោះ� បោះពល�ចុុ�បនន �បោះញ្ចូញុ GHG ញ្ចូកុ ់ជា  បោះម្រាចើន 
បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះម្រាចើន ជាង បោះរាងចម្រាកថាម្បពល។ 

(h) ដែផ្តនកបោះនះ បោះរៀ�រា� ់អ្នពំើ ធិនធាន �ដែនថម្ប ជាព�បោះសស បោះដ្ឋើម្បប ើ�ង្គាក រ បោះ�ែើង
បោះ�ះព្រៃម្រាព ធិៃនធ់ិៃរ នាបោះពលអ្ននា�ត្តិ ន�ង�កប់ោះចញឲ្យយ�ន �� ់មុ្បនបោះពល
វា �ងក កាំរ ខ�ចខាត្តិ �ដែនថម្ប បោះលើបោះគាលបោះ� អាកាំសធាតុ្តិ បោះសដ្ឋឋក�ចរុ�ស ់
បោះយុើង ផ្តាះរ�ស ់បោះយុើង ន�ង សហ្វ័�ម្បនរ៍�សប់ោះយុើង ន�ងសុខភាព ម្រា�ួសារ
រ�សប់ោះយុើង។ 

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី
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បោះ�យុបោះចត្តិនា ន�ងបោះ�យុម្ប�នដ្ឋងឹខែួ ន តាម្បរបោះ�ៀ�ដែដ្ឋលម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិ បោះ�យុដែផ្តនកបោះនះ ឬ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិម្រាស�តាម្ប
ដែផ្តនកបោះនះ អ្ននកទទួលនងឹម្រាតូ្តិវ ម្ប�នមាន ស�ទធ �ជាអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ ៍សម្រាមា�ក់ាំរ 
ទទួលម្រា�ក�់ដែនថម្ប  ដែដ្ឋល�នផ្តលិើ់�នម្រាស�តាម្បដែផ្តនកបោះនះបោះ�ើយុ។ 
សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនកថាខណៈឌ បោះនះ“ អ្ននកទទួលម្រា�ក”់ នងឹម្ប�នរា�់
�ញ្ចូុ�ល ទើភាន កង់្គាររដ្ឋឋ ឬនាយុក�ឋ ន ដែដ្ឋលទទួល�នអ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ 
ជា�និ�នាា �ម់្រាស�តាម្បដែផ្តនកបោះនះបោះទ។ 

(3) រាលក់ាំរព�ន�យុ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នរកបោះ�ើញ បោះ�យុអ្ន�គម្រាពះរាើអាជាា  
បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករងបោះនះ នងឹម្រាតូ្តិវរក�ទុក បោះ�យុ
អ្ន�គម្រាពះរាើអាជាា ។ 

(c) សវនកររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលម្ប�នម្រា�កាំន�់កសភា�ើ  ម្រាតូ្តិវ បោះធ័ិើ 
សវនកម្បះហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  ឯករាើយម្រា�ចាំ�ំន  ំបោះលើ កម្បះវធិិើ  ដែដ្ឋលទទួល �នម្រា�ក ់
ពើម្ប�លន�ធិ�។ សវនកររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈ ពើកាំររកបោះ�ើញ
បោះនះ ដ្ឋលអ់្ន���ល ន�ងសភា �ងំពើរព្រៃន នើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� បោះហ្វ័ើយុនងឹបោះធ័ិើឱ្យយ
កាំររកបោះ�ើញបោះនះ មានជាសាធារណៈៈ បោះ�បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រអុ្នើនធិបឺោះណៈត្តិ
រ�សខ់ែួ ន។ 

(d) បោះរៀងរាល�ួ់ន�ន មំ្បងិ អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើ សវនកម្បះ បោះលើកាំរខ�ត្តិខ ំ
ន�ងកម្បះវធិិើ ដែដ្ឋលផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� បោះ�យុម្រា�កព់ើម្ប�លន�ធិ� បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា 
ទកឹម្រា�ក ់ម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិឱ់្យយ ន�ងចណំាយុ បោះយ៉ាងបោះ�តាម្បដែផ្តនកបោះនះ បោះហ្វ័ើយុ 
ម្រាតូ្តិវរាយុកាំរណ៍ៈ ពើកាំររកបោះ�ើញបោះ�អ្ន���ល ន�ងសភា �ងំពើរ អ្នងគ 
នើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ�, បោះហ្វ័ើយុនងឹបោះធ័ិើឱ្យយ កាំររកបោះ�ើញបោះនះមាន ជាសាធារណៈៈ បោះ�
បោះលើបោះ�ហ្វ័ទពំ�រ អុ្នើនធិបឺោះណៈត្តិរ�សខ់ែួ ន។ 

(e) (1) សវនកររដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងអ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ នងឹម្រាតូ្តិវ�នសង
បោះ�យុដែ�កពើម្រា�កក់នុង ម្ប�លន�ធិ�សម្រាមា� ់កាំរចណំាយុ ជាកដ់ែសងិ ដែដ្ឋល
បោះកើត្តិបោះ�ើងកនុងកាំរបោះធ័ិើសវនកម្បះហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ ដែដ្ឋល�ម្ប�របោះ�យុអ្ននុដែផ្តនក 
(c) ន�ងសវនកម្បះកាំរ អ្ននុវត្តិ ិដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរបោះ�យុកាំរដែ�ងដែចក (d), 
កនុងចនួំនទកឹម្រា�កម់្ប�នបោះលើសពើម្រា�មួំ្បយុរយុ�នដុ់្ឋលាែ រ ($600,000) 
កនុងមួ្បយុសវនកម្បះ។ 

(2) ម្រា�មួំ្បយុរយុ�នដុ់្ឋលាែ រ ($600,000) កនុងមួ្បយុសវនកម្បះ ដែដ្ឋន
កណំៈត្តិអ់្នត្តិ��រមា ម្រាតូ្តិវ�នដែកត្តិម្រាមូ្បវតាម្បអាយុុត្តិ�ច បោះដ្ឋើម្បប ើ�ែុ ះ�ញុ្ញាងំពើ
កាំរបោះកើនបោះ�ើងព្រៃន អ្នត្តិ�ផ្តរណាដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល�នវាសប់ោះ�យុ សនាសសនព៍្រៃថ្មីែ
ទនំ�ញ បោះម្រា�ើម្រា�ស ់សម្រាមា�អ់្ននកបោះម្រា�ើម្រា�សទ់ើម្រាកងុ�ងំអ្នស ់(CPI-U) ។ 
កាំរយិ៉ាល�យុ បោះហ្វ័រញ្ចូញ�កម្រាតូ្តិវ �ណៈនា ន�ងផ្តសព័ផ្ត�យុកាំរដែកសម្រាមួ្បល  
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរបោះ�យុកថាខណៈឌ បោះនះ។ 

80205. ម្ប�លន�ធិ�រង បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�
�នាា �ព់ើកាំរកាំត្តិ ់ន�ងបោះផ្តារម្រា�កច់ាំ�ំច ់ បោះយ៉ាងតាម្បដែផ្តនកទើ 80204 
សម្រាមា�ក់ាំរបោះធ័ិើសវនកម្បះហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ រ�សស់វនកររ ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ង
សវនកម្បះកាំរអ្ននុវត្តិរិ�ស ់អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ អ្ននកម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ម្រាតូ្តិវដែ�ងដែចក 
ន�ងបោះផ្តារម្រា�ក់ដែដ្ឋលបោះ�សល ់បោះ�កនុ ងម្ប� លន�ធិ�បោះ�ម្ប� ល ន�ធិ�រងដ្ឋ� ច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប កនុងចនួំនទកឹម្រា�កដ់្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

(a) សាម្បស��ម្រា�ភំា�រយុចបំោះ�ះម្ប�លន�ធិ�រង �បោះម្រាមាងវនិ�បោះយ៉ា�
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ZEV ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន �បោះងកើត្តិបោះ�ើង បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�។ 

(b) ដែសស��ម្រា�ភំា�រយុចបំោះ�ះ ម្ប�លន�ធិ� ZEV អ្ននុម្ប�លន�ធិ�ចល�ត្តិ
សាអ ត្តិ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�។ 

(c) ព្រៃម្បភភា�រយុចបំោះ�ះម្ប�លន�ធិ�កាំត្តិ�់នថយុ GHG  បោះ�យុសារ បោះ�ែើង 
បោះ�ះព្រៃម្រាព  ដែដ្ឋល ម្រាតូ្តិវ�ន �បោះងកើត្តិបោះ�ើង បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�។ 

80206. កាំរបោះធ័ិើអ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ ម្រា�ក ់ជា�និ�នាា �ប់ោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�
បោះ�ះ�ើជាមាន ដែផ្តនកទើ 13340 ព្រៃនម្រាកម្បរ�ឋ ���ល បោះហ្វ័ើយុបោះលើកដែលងដែត្តិ
កាំរទ��ត្តិម់្រា�កស់ណំៈងពនធម្រា�ក ់�ងំអ្នស ់ដែដ្ឋល�ន�ញ្ចូុ�ល បោះ�កនុង
ម្ប�លន�ធិ�រង  ដែដ្ឋល�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�បោះយ៉ាងតាម្បដែផ្តនក
ទើ 80205 រមួ្បជាមួ្បយុកាំរម្រា�ក ់ដែដ្ឋលទទួល�នពើម្រា�ក�់ងំបោះនាះ 
ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ជា�និ�នាា �ប់ោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើ�ន សំារបោះពើពនធ ដ្ឋ�ច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

រថ្មីយុនិអ្ន�គ�សនើ អាចម្រាតូ្តិវ�នសាក បោះ�បោះពលមាន សម្បត្តិថភាព ទបំោះនរ 
បោះ�បោះលើ�ណិាញ អ្ន�គ�សនើ បោះហ្វ័ើយុបោះ�បោះពលដែដ្ឋលមានថាម្បពលសាអ ត្តិ
បោះម្រាចើន ពួកបោះ�អាចបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�បោះសើរបោះ�ើងន� វកាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ន�ង ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរព្រៃនម្រា�ព�នធ បោះ�យុកាំត្តិ�់នថយុព្រៃថ្មីែអ្ន�គ�សនើ បោះដ្ឋើម្បប ើជាម្រា�បោះយ៉ាើនដ៍្ឋល់
អ្នត្តិ�ថ្មី�ើនបោះម្រា�ើម្រា�ស�់ងំអ្នស។់ ដែផ្តនកបោះនះត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយទើភាន កង់្គាររដ្ឋឋផ្តលិ់
អាទ�ភាពដ្ឋលភ់ាពបោះើឿជាក ់ន�ងភាពធិន។់ 

80202. បោះសចកិើដែថ្មីែងកាំរណ៍ៈព្រៃនបោះគាល�ណំៈង
បោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ �បឺោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុកាំរ �ភំាយុឧសះ�ន ពើ
កាំរដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន ន�ងបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព ដែដ្ឋលជា ម្រា��ពសខំាន ់ពើររ�ស់
រដ្ឋឋព្រៃន  GHG តាម្បរយុៈ កាំរវនិ�បោះយ៉ា� សាធារណៈៈកនុងកាំរ បោះធ័ិើឱ្យយមាន
អ្ន�គ�សនើ ដ្ឋលយ់៉ានយុនិ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ង
កាំរដែកលម្បអកនុង កាំរកាំរ�រ ន�ងកាំរ�ន្ត្រីង្គាក �បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពម្បហ្វ័និរាយុ 
ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋលបោះធ័ិើឲ្យយ ម្រា�បោះសើរបោះ�ើងន� វ �ុណៈភាព ខយលរ់�សប់ោះយុើង
បោះ�កនុងដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះនះ។ 

មាម្រាតា 2. ម្ប�លន�ធិ�រថ្មីយុនិសាអ ត្តិ ន�ងខយលស់ាអ ត្តិ
80203. កាំរ�បោះងកើត្តិ ម្ប�លន�ធិ� រថ្មីយុនិសាអ ត្តិ ន�ងខយល ់សាអ ត្តិ
(a) ម្ប�លន�ធិ�រថ្មីយុនិសាអ ត្តិ ន�ងខយល ់សាអ ត្តិ ម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�កនុង
រត្តិនាគាររដ្ឋឋ។ 

(b) ម្ប�នដ្ឋ�ចច��ដ់្ឋព្រៃទបោះទៀត្តិបោះទ ច���់ងំអ្នសប់ោះនះម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិ៖ិ 

(1) ម្ប�លន�ធិ� �ជឺាម្ប�លន�ធិ� ព�បោះសស�ចប់ោះ�យុដែ�ក ជាអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ ៍ន�ង
�ចប់ោះ�យុដែ�ក ពើម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ� ឬម្ប�លន�ធិ� ឬ�ណៈនើរដ្ឋឋបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 

(2) ម្ប�លន�ធិ� ន�ងរាលម់្ប�លន�ធិ�រង ន�ង�ណៈនើ បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� ម្រាតូ្តិវ
�នម្រា�កាំសថា ជាម្ប�លន�ធិ�ទុកច�ត្តិ ិអ្ននុម្ប�លន�ធិ� ឬ�ណៈនើទុកច�ត្តិ។ិ 

(c) បោះលើកដែលងដែត្តិអ័្នើដែដ្ឋល�ន ដែចងបោះ�កនុងដែផ្តនកបោះនះ ម្រា�កដ់ែដ្ឋល�ន
ត្តិកំល ់ឬត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�កម់្រា�កប់ោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� ន�ងកាំរម្រា�កណ់ាមួ្បយុ  
ដែដ្ឋលទទួល�នបោះលើម្រា�ក�់ងំបោះនាះ នងឹម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នខុើជា អ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ ៍
ឬ�បោះណិាះអាសនន ខុើឬបោះផ្តារបោះ� ឱ្យយម្ប�លន�ធិ� ទ�បោះ� ឬម្ប�លន�ធិ�បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ 
បោះ�កនុងរត្តិនាគាររដ្ឋឋបោះ�ើយុ។ ម្រា�កត់្តិម្បកល ់បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� ន�ងអ្ននុ
ម្ប�លន�ធិ� ឬ�ណៈនើណាមួ្បយុ បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� រមួ្ប�ងំ កាំរម្រា�ក ់ ដែដ្ឋល
ទទួល �ន ពើម្រា�ក�់ងំបោះនាះ ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើសម្រាមា� ់បោះគាល�ណំៈង 
ជាកល់ាក ់ដែដ្ឋល មានដែចងបោះ� កនុងដែផ្តនកបោះនះ។ គាះ ន សកម្បះភាព ណាមួ្បយុ
ម្រាតូ្តិវ ចាំត្តិវ់ធិានកាំរ ណាមួ្បយុ ដែដ្ឋលថា កាំរផ្ទាែ ស�់ិ� រសាថ នភាព ម្ប�លន�ធិ�
ជាម្ប�លន�ធិ�ទុកច�ត្តិ ិន�ងម្ប�លន�ធិ�ព�បោះសស ជាអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ ៍ឬខុើ�ដែងរ័ ឬ
បោះធ័ិើ អ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ នងឹម្រា�ក ់បោះ�កនុង ម្ប�លន�ធិ� ឬម្រា�កដ់ែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ�ក ់
ច�លកនុងម្ប�លន�ធិ� កនុងលកខណៈៈម្ប�នម្រាស�នងឹដែផ្តនក បោះនះបោះទ។ 

80204.  កាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ន�ង�ណៈបោះនយុយភាពម្ប�លន�ធិ�
(a) ម្រា�ជាើន ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ស�ម្បម្រា�កាំសពើបោះចត្តិនា  ដែដ្ឋលម្ប�ន
មានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់សម្រាមា�ម់្រា�ក ់ ដែដ្ឋល�នត្តិម្បកលប់ោះ�
កនុងម្ប�លន�ធិ� ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ បោះដ្ឋើម្បប ើគាមំ្រាទ បោះគាល�ណំៈង ដែដ្ឋល�ន
កណំៈត្តិប់ោះ�កនុងដែផ្តនកបោះនះ បោះ�យុគាះ នកាំរពន�បោះពល ឬកាំររខំាន។ 
បោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ �បឺោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិន់� វយុនិកាំរម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ ន�ង
�ណៈបោះនយុយភាព បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា បោះចត្តិនារ�សម់្រា�ជាើន ម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុវត្តិ។ិ 

(b) (1) អ្ន�គម្រាពះរាើអាជាា ម្រាតូ្តិវបោះសុើ�អ្នបោះងកត្តិយ៉ាា ង��រ់ហ្វ័�ស បោះហ្វ័ើយុ 
អាច ដែសង័រក កាំរព�ន�យុ តាម្ប បោះ�ស រដ្ឋឋ�បបោះវណៈើ  ឬ ម្រាពហ្វ័ះទណៈឌ   ចបំោះ�ះ 
កាំរ បោះម្រា�ើម្រា�ស ់ម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ  ឬ បោះ�យុ ម្ប�នមានកាំរ អ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ណាមួ្បយុ 
បោះលើទកឹម្រា�ក ់ ដែដ្ឋល�ន ដ្ឋម្បកលទុ់ក  ឬ ដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិទុ់ក បោះ�កនុង 
ម្ប�លន�ធិ� ម្ប�លន�ធិ�រង ឬ �ណៈនើណាមួ្បយុ បោះ�កនុង ម្ប�លន�ធិ�។ 

(2) បោះម្រា�ពើសណំៈង បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋលមានបោះ�កនុងច�� ់ ម្រា�ស�នបោះ�ើ
អ្ននក ទទួលម្រា�កណ់ាមួ្បយុ  ដែដ្ឋល�នផ្តលិ ់បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនក 
បោះនះ ម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិប់ោះ�យុសាលម្រាកម្បតុ្តិលាកាំរ ឬសាលម្រាកម្បរ ដ្ឋឋ
�ល បោះសចកដើសបោះម្រាម្បច   ឬ ដ្ឋបំោះណាះម្រាសាយុ បោះដ្ឋើម្បប ើបោះម្រា�ើម្រា�ក�់ងំបោះនាះ 

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី
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(b) ចណំៈ� លម្ប�លន�ធិ�ទនុំកច�ត្តិពិ�បោះសស
(1) បោះ�ះ�ើជាមានច��ប់ោះផ្តសង បោះទៀត្តិផ្តាុយុពើបោះនះកប៏ោះ�យុ ពនធ ដែដ្ឋល 
កណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនកទើ 17044 ព្រៃន ម្រាកម្ប ចណំៈ� លន�ងពនធ�រ ន�ង
ម្រា�កច់ណំៈ� ល  ដែដ្ឋល�នម្បកពើកាំរម្រា�ម្ប�លពនធ រមួ្ប�ងំ កាំរម្រា�ក ់
ន�ងកាំរព�ន�យុ �ាុ ដែនិកាំរ ទ��ត្តិស់ណំៈង ត្តិ�ចជាងមុ្បន នងឹម្រាតូ្តិវ�ន �ក់
ច�លកនុងម្ប�លន�ធិ�, ដែដ្ឋលជាម្ប�លន�ធិ�ព�បោះសស ន�ងម្ប�លន�ធិ�បោះើឿទុកច�ត្តិិ
ជាអ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ ៍ន�ង�ចប់ោះ�យុដែ�ក ពើម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�។ ម្រា�កប់ោះ�កនុង
ម្ប�លន�ធិ�ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ជា�និ�នាា � ់បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិ ពើ�ន សំារបោះពើពនធ 
សម្រាមា� ់បោះគាល�ណំៈងដែដ្ឋល�នកណំៈត្តិប់ោះ�កនុងដែផ្តនកបោះនះ។ 

(2) បោះ�ះ�ើជា មានច��ប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ផ្តាុយុពើបោះនះ ពនធន�ង ម្រា�ក ់ចណំៈ� ល  
ដែដ្ឋល ទទួល�នពើ កាំរម្រា�ម្ប�លពនធ  ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុង
កថាខណៈឌ  (1) ម្ប�នម្រាតូ្តិវ �នចាំត្តិទុ់កថា ជាដែផ្តនក មួ្បយុ ព្រៃនម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�
បោះទ បោះម្រា�ះ�កយបោះនាះម្រាតូ្តិវ�ន បោះម្រា�ើបោះ�កនុង ើពំ�កទើ 1 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប ជាមួ្បយុ 
នងឹ ដែផ្តនកទើ 16300) ព្រៃនភា�ទើ 2 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 4 ព្រៃន ចណំៈងបោះើើងទើ 2 
ព្រៃន ម្រាកម្បរ�ឋ ���ល នងឹ ម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នចាំត្តិទុ់កថា ជាម្រា�កច់ណំៈ� លទ� បោះ� 
រ�សម់្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតា XVI ព្រៃន 
រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ង លកខនិ�កៈ អ្ននុវត្តិ ិរ�សខ់ែួន បោះហ្វ័ើយុ ម្ប�ន ម្រាតូ្តិវ
ចាំត្តិទុ់កជា “ម្រា�កច់ណំៈ� លម្ប�លន�ធិ�ទ� បោះ�” “ចណំៈ� លរដ្ឋឋ” “ទកឹម្រា�ក”់ 
ឬ “ម្ប�លន�ធិ� ទ� បោះ�ព្រៃន កាំរ�ង់ពនធ” សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនករង  
(a) ន�ង (b) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតា XVI ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  
ន�ងលកខនិ�កៈអ្ននុវត្តិរិ�សពួ់កបោះ�។ 

(c) អ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ សម្រាមា� ់កាំរ ចណំាយុ ម្ប�លធិន បោះដ្ឋើម្បទុន  ដែដ្ឋលមាន 
លកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់ន�ងកាំរ�ង់ពនធ
(1) �ដែនថម្បពើ បោះលើកាំរបោះធ័ិើ អ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ សម្រាមា� ់�បោះម្រាមាង ចណំាយុ 
ម្ប�លធិន  ដែដ្ឋល មាន លកខណៈៈសម្បបត្តិិ�ម្រា��ម់្រាគាន ់ដែដ្ឋល�ន ព�ពណ៌ៈនា
បោះ�កនុងដែផ្តនកទើ 7914 ព្រៃនម្រាកម្បរ�ឋ ���ល កាំរបោះធ័ិើ អ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ 
សម្រាមា� ់ "�បោះម្រាមាងខាងបោះម្រា� ម្ប�លធិន  ដែដ្ឋល មានលកខណៈៈសម្បបត្តិិ� 
ម្រា��ម់្រាគាន"់ ដ្ឋ�ច ដែដ្ឋល �នបោះម្រា�ើបោះ�កនុង ចដំែណៈក (d) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 9 ព្រៃន
មាម្រាតា XIII B ព្រៃន រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ កាំលើហ័្វ័�រញុ៉ា ំ ក ៏មាន ន�យុថា កាំរបោះធ័ិើ 
អ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ សម្រាមា� ់ចណុំៈច ណាមួ្បយុ ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប បោះ�យុម្ប�ន
��ត្តិ ពើើើវតិ្តិ ឬត្តិព្រៃម្បែដែដ្ឋល មាន ម្រា�បោះយ៉ាើនរ៍�សម់្រាទពយសម្បបត្តិិ�៖ 

(A) កាំរបោះលើក ទកឹ ច�ត្តិដិែផ្តនក ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  ឬកាំរ ឧ�ត្តិថម្បភធិន ព្រៃន ម្រា�បោះ�ទ 
ណាមួ្បយុ សម្រាមា� ់សាថ នើយុប៍ោះម្រា�ង ឥនធនៈ ឬសាករថ្មីយុនិដែដ្ឋលម្ប�ន�ំ
ភាយុ ឧសះ�ន  បោះយ៉ាងតាម្បើពំ�កទើ 2 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុ ដែផ្តនកទើ 80210) 
រមួ្ប�ងំ កាំរសាងសង់ ន�ងកាំរ�កព់ម្រាង្គាយុ។ 

(B) កាំរ បោះលើក ទកឹច�ត្តិ ិដែផ្តនក ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  ឬកាំរ ឧ�ត្តិថម្បភធិន ព្រៃនម្រា�បោះ�ទ 
ណាមួ្បយុ សម្រាមា�ក់ាំរទ�ញ ZEV ធុិនម្រាសាល ធុិនម្បធិយម្ប ឬធុិនធិៃន ់
បោះយ៉ាងតាម្បើពំ�កទើ 3 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 80217) ម្រា�ស�នបោះ�ើ 
ZEV ម្រាតូ្តិវ�នទ�ញ បោះ�យុទើភាន កង់្គាររដ្ឋឋ ឬរ�ឋ ���លកនុង ម្ប�ល�ឋ ន។ 

(2) (A) កនុង�ន សំារបោះពើពនធ ដែដ្ឋល រដ្ឋឋ ទទួល �ន ម្រា�កច់ណំៈ� ល បោះលើសពើ 
ដែដ្ឋន កណំៈត្តិ ់អ្នស�ម្ប�ករណ៍ៈ រ�សរ់ដ្ឋឋសម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនមាម្រាតា 
XIII B ព្រៃន រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ឬកនុង�ន សំារបោះពើពនធភាែ ម្បៗ 
�នាា �ព់ើកាំរបោះកើត្តិបោះ�ើងបោះនាះ �ណៈៈកម្បះកាំរ ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ 
អាចបោះរៀ�ចរំចនាសម្ប័�នធ កាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិដិែផ្តនក ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  ន�ង កាំរ 
ឧ�ត្តិថម្បភធិន បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ព្រៃនម្រា�បោះ�ទណាមួ្បយុ  ដែដ្ឋល�នផ្តលិ ់បោះ�យុ
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កទើ 2 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 80210) ន�ង
ើពំ�ក 3 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 80217) ចបំោះ�ះ អ្ននករសប់ោះ� រដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ជាកាំរ�ង់ពនធ  ដែដ្ឋលអាច ចណំាយុ សម្រាមា� ់បោះគាល�ណំៈង  
ដែដ្ឋលមានដែចង កនុងើពំ�ក �ងំបោះនាះ។
(B) �ណៈៈកម្បះកាំរ ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល រដ្ឋឋម្រាតូ្តិវបោះរៀ�ចរំចនាសម្ប័�នធ 
កាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិដិែផ្តនក ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ ន�ងកាំរឧ�ត្តិថម្បភធិនបោះផ្តសងៗបោះទៀត្តិ បោះ�យុ
អ្ននុបោះលាម្បអ្ននុកថាខណៈឌ  (a) តាម្ប កាំរបោះសនើសុ ំជាលាយុ លកខណ៍ៈអ្នកសរ 

(a) ម្រា�ក�់ងំអ្នសប់ោះ�កនុង ដែផ្តនកាំរវនិ�បោះយ៉ា�បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ZEV 
ម្ប�លន�ធិ�ចរងបោះ��ណៈៈកម្បះកាំរ សម្រាមា�ប់ោះគាល� ំណៈង  ដែដ្ឋលមានដែចង 
កនុងើពំ�កទើ 2 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 80210) ។  

(b) រាលម់្រា�ក�់ងំអ្នសប់ោះ�កនុង ZEV ន�ងម្ប�លន�ធិ�រង ភាពចល�ត្តិសាអ ត្តិ 
បោះ�ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈង  ដែដ្ឋលមានដែចងកនុង
ើពំ�កទើ 3 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 80217) ។ 

(c) រាលម់្រា�ក�់ងំអ្នសប់ោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�កាំត្តិ�់នថយុ GHG  បោះ�យុសារ 
បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព  ដ្ឋល ់នាយុក�ឋ ន សម្រាមា� ់បោះគាល�ណំៈង ដែដ្ឋលមានដែចង
កនុងើពំ�កទើ 4 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុដែផ្តនកទើ 80223) ។ 

80207. រដ្ឋឋ�ល
(a) (1) �ណៈៈកម្បះកាំរនាយុក�ឋ ន  ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ ន�ង
ទើភាន កង់្គាររដ្ឋឋ ឬរ�ឋ ���លម្ប�ល�ឋ នណាមួ្បយុ  ដែដ្ឋលទទួលម្រា�ក់
ពើម្ប�លន�ធិ� ម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើម្រា�សម់្ប�នបោះលើសពើ 5 ភា�រយុព្រៃនម្រា�កប់ោះ�កនុង 
អ្ននុម្ប�លន�ធិ� ឬ�ណៈនើណាមួ្បយុបោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� ឬម្រា�ក ់ដែដ្ឋលទទួល 
�នពើ អ្ននុម្ប�លន�ធិ� ឬ�ណៈនើណាមួ្បយុបោះ�កនុង ម្ប�លន�ធិ�សម្រាមា�ក់ាំរ
ចណំាយុរដ្ឋឋ�ល។ 

(2) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនអ្ននុដែផ្តនកបោះនះ “កាំរចណំាយុរដ្ឋឋ�ល” 
ម្ប�នរមួ្ប�ញ្ចូុ�លកាំរ ចណំាយុសម្រាមា� ់កាំរផ្តសព័ផ្ត�យុជាសាធារណៈៈ
បោះទ។ 

(b) �ណៈៈកម្បះកាំរ នាយុក�ឋ ន ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ ម្រាតូ្តិវ
ដែញកបោះចញ ន�ងដែចកចាំយុ ម្រា�កប់ោះ�កនុងអ្ននុ�បោះម្រាមាង វនិ�បោះយ៉ា� 
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ZEV អ្ននុម្ប�លន�ធិ� ZEV ន�ងអ្ននុម្ប�លន�ធិ� ភាព
ចល�ត្តិសាអ ត្តិ ន�ងម្ប�លន�ធិ�កាំត្តិ�់នថយុ GHG  បោះ�យុសារ បោះ�ែើង បោះ�ះ
ព្រៃម្រាព  ន�ង �ណៈនើណាមួ្បយុ បោះ�ទើបោះនាះ បោះ�បោះលើម្ប�ល�ឋ ន សារបោះពើពនធ
�ន  ំ បោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក� ដ្ឋលព់្រៃថ្មីៃទើ 30 ដែខម្ប�ថុ្មីនា។ កម្បះវធិិើម្រាតូ្តិវ 
�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើង ម្រាស�តាម្បដែផ្តនកបោះនះ នងឹម្រាតូ្តិវ�កថ់្មីវកិាំ ន�ងផ្តលិថ់្មីវកិាំ
បោះ�យុដែផ្តអកបោះលើម្ប�ល�ឋ ន�ន សំារបោះពើពនធ បោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក� ដ្ឋល់
ព្រៃថ្មីៃទើ 30 ដែខម្ប�ថុ្មីនា។ 

(c) កនុងកាំររចនា កម្បះវធិិើ ន�ងកាំរ កណំៈត្តិក់ាំរដែ�ងដែចក ថ្មីវកិាំ តាម្ប
ត្តិម្រាមូ្បវកាំរ ព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ �ណៈៈកម្បះកាំរ នាយុក�ឋ ន ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�
���លរដ្ឋឋ ម្រាតូ្តិវព�បោះម្រាគាះបោះយ៉ា�ល ់ជាមួ្បយុ ទើភាន កង់្គារ កនុងម្ប�ល�ឋ ន 
ត្តិ�ំន ់រដ្ឋឋ ន�ងសហ្វ័ព�នធ ដែដ្ឋលសម្បម្រាស�បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 

(d) ម្ប�នម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើម្រា�កប់ោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�តាម្ប របោះ�ៀ� ដែដ្ឋលអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយ
សាើើវកម្បះអ្ន�គ�សនើបោះម្រា�ើម្រា�សស់ាធារណៈៈបោះទ៖
(1) បោះើៀសវាងកាំរវនិ�បោះយ៉ា� ជាមួ្បយុម្រា�កដុ់្ឋលាែ រ មុាសភ់ា�ហ្វ័ុុន  ដែដ្ឋល
ពួកបោះ�ម្រាតូ្តិវ�ន�ងខំឱ្យយបោះធ័ិើ។
(2) ទទួល�ន ម្រា�កច់បំោះណៈញ ណាមួ្បយុពើកាំរវនិ�បោះយ៉ា� សាធារណៈៈ  
ដែដ្ឋល�នផ្តលិ ់ម្ប�លន�ធិ�បោះ�យុដែផ្តនកបោះនះ ដែដ្ឋលមាន ឥទធ�ពល បោះធ័ិើឱ្យយម្រា�ព�នធ 
អ្ន�គ�សនើ មានសុវត្តិថ�ភាព។ 

(e) បោះដ្ឋើម្បប ើ ខ�ត្តិខ ំម្រា�ងឹដែម្រា�ង កាំត្តិ�់នថយុ  GHG  ពើកាំរ ដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន ន�ង បោះ�ែើង 
បោះ�ះព្រៃម្រាព �ណៈៈកម្បះកាំរ នាយុក�ឋ ន ន�ង ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ ម្រាតូ្តិវ 
ខ�ត្តិខ ំម្រា�ងឹដែម្រា�ង ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប ផ្តលិរ់ង័្គាន ់បោះលើកទកឹច�ត្តិ ិដែផ្តនកហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ ន�ង កាំរ 
ចណំាយុ ដ្ឋ�ចមានដែចងកនុងដែផ្តនកបោះនះ ម្ប�ន ឲ្យយ យុតឺ្តិជាងព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខម្បករា
ទើពើរ �នាា � ់ពើកាំល �របិោះចេទ  ដែដ្ឋលមានម្រា�ស�ទធ ភាព ព្រៃន ដែផ្តនកបោះនះ។ 

80208. កាំរម្រា�ម្រាពឹត្តិកម្បះ ព្រៃន ម្រា�ក ់ចណំៈ� ល  ដែដ្ឋល�ន�កច់�ល ន�ង
ដែដ្ឋល �ន ចណំាយុពើម្ប�លន�ធិ�
(a) ដែផ្តនកបោះនះ មាន បោះគាល�ណំៈង ធានា ឱ្យយមានកាំរវនិ�បោះយ៉ា� សាធារណៈៈ 
ដ្ឋអ៏្នសុារយ�ផុំ្តត្តិ កនុងបោះគាល�ណំៈង  ន�ងសថ�ត្តិបោះ�បោះម្រាកាំម្ប ដែផ្តនក បោះនះ ដែដ្ឋល 
មាន�ណំៈង កាំត្តិ�់នថយុ  GHG  ពើម្រា��ព សខំានព់ើររ�សរ់ដ្ឋឋ កាំរ
ដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន ន�ងបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ 

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី
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ចាំកប់ោះម្រា�ង ZEV ន�ង កាំរផ្តសព័ផ្ត�យុ កាំរអ្ន�រ់សំាធារណៈៈ  ដែដ្ឋល
ចាំ�ំច ់បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា  អ្ននករសប់ោះ� រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ន យុលដ់្ឋងឹ 
ន�ងអ្ន�រ់អំ្នពំើ របោះ�ៀ�បោះម្រា�ើម្រា�ស ់កាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិ ិ  ដែដ្ឋលមាន បោះ�យុ 
ើពំ�កបោះនះ។ �ណៈៈកម្បះកាំរ អាចបោះម្រា�ើម្រា�សម់្រា�ក ់បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�រង 
ដែផ្តនកាំរវនិ�បោះយ៉ា�បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ZEV ន�ង �ណៈនើ ដែដ្ឋល �ន
�បោះងកើត្តិ បោះ�ើងបោះ�កនុង អ្ននុម្ប�លន�ធិ� សម្រាមា�ក់ាំរ ចណំាយុ បោះ�យុផ្ទាា ល ់
កាំរ�ង័�ល ម្រា�កើ់នួំយុ ើនួំយុឥត្តិសណំៈង ឬកម្បុើ។ 

(b) �ណៈៈកម្បះកាំរ ម្រាតូ្តិវព�បោះម្រាគាះ បោះយ៉ា�ល ់ន�ង សម្រាម្ប� សម្រាម្បលួ ជាមួ្បយុ 
�ណៈៈកម្បះកាំរអ្នងគភាព សាធារណៈៈ សាើើវកម្បះអ្ន�គ�សនើសាធារណៈៈ ន�ង
អ្នងគភាព អ្ន�គ�សនើ ដែដ្ឋលមានកម្បះស�ទធ � សាធារណៈៈកនុងម្រាសកុ បោះដ្ឋើម្បប ើធានា
ឱ្យយ�នន�វ ចណុំៈច�ងំពើរបោះនះ បោះដ្ឋើម្បប ើឱ្យយបោះគាល �ណំៈងព្រៃនើពំ�កបោះនះ អាច
ម្រាតូ្តិវ�នសបោះម្រាម្បច បោះ�យុគាះ នកាំរពន�បោះពល៖ 

(1) ដែផ្តនកាំរអ្នងគភាព អ្ន�គ�សនើ វសិក័រ ន�ង សាងសង់ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ 
ចាំ�ំច ់បោះ�ដែផ្តនក ឧ�ករណ៍ៈ បោះម្រា�ើម្រា�សព់្រៃនកុងទ�រ បោះហ្វ័ើយុថា កាំរង្គារ
ម្រាតូ្តិវ�ន ផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� �ន�នប់ោះពលបោះវលា។ 

(2) គាះ នសកម្បះភាពណាមួ្បយុ បោះធ័ិើឱ្យយ�ាះ�លដ់្ឋលភ់ាព បោះើឿជាកព់្រៃន 
�ណិាញអ្ន�គ�សនើបោះទ។ 

(c) �ណៈៈកម្បះកាំរ នងឹម្រាតូ្តិវ�ន ដ្ឋកឹនាបំោះ�យុ បោះគាលកាំរណ៍ៈ �ងំអ្នស់
ខាងបោះម្រាកាំម្ប កនុងកាំររចនាកម្បះវធិិើណាមួ្បយុ បោះ�យុបោះម្រា�ើម្ប�លន�ធិ�បោះម្រាកាំម្ប
ើពំ�កបោះនះ៖ 

(1) កាំរចណំាយុ ��សម្រាមា� ់អ្ននកបោះ�ើក�រ បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា អ្ននកបោះ�ើក�រ
មាន ឱ្យកាំស សម្រាមា�ក់ាំរសាក ZEV កនុងត្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយ។ 

(2) ត្តិមាែ ភាព ត្តិព្រៃម្បែ បោះដ្ឋើម្បប ើខ�ត្តិខ ំបោះដ្ឋើម្បប ើមាន ត្តិមាែ ភាព ព្រៃនកាំរ��ត្តិព្រៃថ្មីែ ឬ
កាំរកណំៈត្តិត់្តិព្រៃម្បែបោះម្រា� ងឥនធនៈ បោះ�យុ អ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយអ្ននកបោះ�ើក�រ ដ្ឋងឹពើ
អ័្នើដែដ្ឋលពួកបោះ� នងឹម្រាតូ្តិវ��ត្តិព្រៃថ្មីែ សម្រាមា� ់កាំរសាក ឬចាំកស់ាងំមុ្បន
បោះពល ម្បកដ្ឋលស់ាថ នើយុឥនធនៈ ZEV ។ 

(3) ភាពបោះើឿជាក ់យុ�រអ្នដែងង័ បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធសាក 
ឬឥនធនៈ ZEV �និ រក� �នលអ មាន ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ន�ងអាចបោះម្រា�ើ�ន 
កនុងរយុៈបោះពលដែវង។ 

(4) កាំរគាមំ្រាទ �ណាដ ញ បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា អ្ននកបោះ�ើក�រ ន�ងម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�ករ 
ទទួល�ន អ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ពើកាំរសាកថ្មីះ ន�ងកាំរម្រា��ម់្រា�ង �នាុ កតាម្ប 
របោះ�ៀ� ដែដ្ឋលគាមំ្រាទដ្ឋលម់្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ព្រៃន�ណិាញ អ្ន�គ�សនើ។ 

(5) �ណិាញអ្ន�គ�សនើ រងឹមា ំបោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា �ណិាញអ្ន�គ�សនើអាច
ម្រាទម្រាទង់កាំរសាក ZEV បោះ�ដែត្តិអាចទុកច�ត្តិ�ិន បោះហ្វ័ើយុអាច�ញ 
យុកអ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ពើលកខណៈៈ  ដែដ្ឋលអាច�ត្តិដ់ែ�ន �ន ព្រៃន�នាុក  ដែដ្ឋល
�កទ់ងនងឹ ZEV ន�ងកាំរផ្តាុកថាម្បពល  ដែដ្ឋលមាន បោះ�កនុង អា�ុយុ 
យ៉ានយុនិ បោះ�យុសហ្វ័កាំរជាមួ្បយុទើភាន កង់្គាររដ្ឋឋ�កព់�នធបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 

(6) លទធភាព អាច បោះម្រា�ើម្រា�ស ់�ន បោះ�យុ បោះ�យុ សម្បធិម្ប ៌បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា 
អ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ងំអ្នសអ់ាច ច�លបោះម្រា�ើកាំរ �ញ្ចូុ�ល ឥនធនៈ 
សម្រាមា� ់ZEV ។ 

80212. �ណៈនើ
(a) ម្រា�កប់ោះ�កនុងអ្ននុម្ប�លន�ធិ� ដែផ្តនកាំរវនិ�បោះយ៉ា�បោះលើបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ 
ZEV នងឹម្រាតូ្តិវ�ក ់បោះ�កនុង�ណៈនើ ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិ
បោះ�ើងបោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�រង៖ 

(1) បោះលើកដែលងដែត្តិដ្ឋ�ចជាផ្តលិក់នុងអ្ននុដែផ្តនក (d) 50 ភា�រយុបោះ�កនុង
�ណៈនើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ។ 

(2) �នាា �ព់ើកាំរ�កម់្រា�កប់ោះ�កនុង�ណៈនើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ 
បោះយ៉ាងតាម្បកថាខណៈឌ  (1) អ័្នើដែដ្ឋល បោះ�សលន់ងឹ ម្រាតូ្តិវ�ញ្ចូុ�លបោះ�កនុង 
�ណៈនើ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធទ� បោះ�។ 

(b) ម្រា�កប់ោះ�កនុង �ណៈនើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ បោះហ្វ័�ឋ រចនា សម្ប័�នធម្រាតូ្តិវ ទុក សម្រាមា� ់
�បោះម្រាមាង ន�ងសកម្បះភាពនានា បោះដ្ឋើម្បប ើជាម្រា�បោះយ៉ាើនដ៍្ឋលម់្រា�ជាើន 
បោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បន ៍ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ន�ងើួ�កាំរល�ំក។ 

ពើនាយុកហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ។ �ណៈៈកម្បះកាំរ ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល រដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ 
សម្រាម្ប� សម្រាមួ្បល ជាមួ្បយុ នាយុក�ឋ នហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ  កនុ ងកាំរអ្ននុវត្តិិកថា 
ខណៈឌ បោះនះ។ 

80209. កាំរម្ប�ន ើនួំស
(a) បោះលើកដែលងដែត្តិមានដែចងបោះ�កនុងដែផ្តនករង (c) ទកឹ ម្រា�ក ់បោះ�កនុង 
ម្ប�លន�ធិ�ម្រាតូ្តិវ�ន�ម្រាម្បងុ ទុក បោះដ្ឋើម្បប ើបោះម្រា�ើម្រា�ស ់�បោះងកើន ន�ង បោះលើកកម្បស័ ់
សម្ប�ទធ �ផ្តល ព្រៃនបោះគាល �ណំៈង ន�ងបោះគាលបោះ� ដែដ្ឋល�ន ព�ពណ៌ៈនា
បោះ�កនុង ដែផ្តនក បោះនះ បោះហ្វ័ើយុ ម្ប�នម្រាតូ្តិវើនួំស ម្រា�កច់ណំៈ� ល  ដែដ្ឋលមានម្រាសា� ់
សម្រាមា� ់បោះគាល�ណំៈង ន�ងបោះគាលបោះ��ងំបោះនាះ បោះ�ើយុ។ 

(b) �ណៈៈកម្បះកាំរ នាយុក�ឋ ន ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ ម្រាតូ្តិវ
បោះរៀ�ច ំរ�យុកាំរណ៍ៈ ជាបោះរៀងរាល�់ន  ំ ដែដ្ឋលបោះរៀ�រា�ល់ម្បអ�ត្តិថា បោះត្តិើ
កាំរអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករង (a) កពុំង ម្រាតូ្តិវ �ន សបោះម្រាម្បច�ន ឬបោះទ។ 

(c) បោះ�ះ�ើជា មាន អ្ននុដែផ្តនក (a) កាំរកាំត្តិ�់នថយុ ឬកាំរលុ���ំត្តិ់
ម្ប�លន�ធិ� សម្រាមា��់បោះម្រាមាង �ង័�លម្រា�ក ់រថ្មីយុនិសាអ ត្តិ ដែដ្ឋល�ន �បោះងកើត្តិ
បោះ�ើង ជាដែផ្តនកមួ្បយុ ព្រៃនកម្បះវធិិើ បោះលើក កម្បស័�ុ់ណៈភាពខយល ់បោះយ៉ាងតាម្ប
មាម្រាតា 3 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹ ដែផ្តនកទើ 44274) ព្រៃន ើពំ�កទើ 8.9 ព្រៃន
ភា� ទើ 5 ព្រៃនដែផ្តនកទើ 26 ព្រៃនម្រាកម្បសុខភាព ន�ងសុវត្តិថ�ភាព, ម្ប�នរបំោះលា� 
��ំន បោះលើ ដែផ្តនក បោះនះ បោះទ។ 

ជំពូំូក ទី ី2.  កមមវិធិិនីៅ�ដ្ឋាា រច្បានាសិម័�នធ ZEV 

មាម្រាតា 1. បោះគាល �ណំៈងព្រៃនើពំ�ក
80210. បោះគាល�ណំៈង 

បោះគាល�ណំៈងព្រៃន ើពំ�កបោះនះ� ឺបោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុ GHG  ពើ វសិ�យុ ដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន 
រ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះ�យុ៖ 

(a) បោះធ័ិើឱ្យយកាំរចាំកប់ោះម្រា�ងបោះ�ើងវញិ សម្រាមា� ់ZEV កាំនដ់ែត្តិ អាច បោះម្រា�ើម្រា�ស ់
�ន    ន�ង ង្គាយុម្រាសលួជាង កាំរចាំកស់ាងំ ឬ បោះម្រា�ងមាា សុ�ត្តិ សម្រាមា� ់រដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើ កដែនែងដែដ្ឋល ពួកបោះ�រសប់ោះ� ឬបោះធ័ិើកាំរ។ 

(b) កាំរ��ទ�មាែ ត្តិ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ZEV ឬ�មាែ ត្តិ �ណិាញអ្ន�គ�សនើ 
បោះ�កនុងរដ្ឋឋ  ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន កណំៈត្តិប់ោះ�យុ�ណៈៈកម្បះកាំរ អ្ននុបោះលាម្បតាម្ប
ដែផ្តនកទើ 25229 ឬកាំរ វភិា� ទើភាន កង់្គាររដ្ឋឋ  ដែដ្ឋល�កព់�នធបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ 
បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា អ្ននករសប់ោះ� រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  អាចចាំកប់ោះម្រា�ងដ្ឋល ់ZEV 
បោះ�កដែនែងដែដ្ឋលពួកបោះ�រសប់ោះ� បោះធ័ិើកាំរ ន�ងបោះលង។ 

(c) កាំរ�បោះងកើន លទធភាព ទទួល�ន សម្រាមា� ់សហ្វ័�ម្បន ៍ ដែដ្ឋលើួ�កាំរ
ល�ំក ម្រា�ក ់ចណំៈ� ល�� ន�ង អ្នត្តិ�ថ្មី�ើន  ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល 
ម្បធិយម្ប ន�ងអ្ននក បោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះហ្វ័�ឋ រចនា សម្ប័�នធឥនធនៈ ZEV ដ្ឋកឹ
អ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ ន�ង�បោះងកើនកាំរ�កប់ោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ZEV អ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ 
បោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បន�៍ងំបោះនាះ ន�ងអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស�់ងំបោះនាះ បោះដ្ឋើម្បប ើ
កាំត្តិ�់នថយុ GHG  �បោះងកើន�ុណៈភាពខយល ់ ន�ងបោះលើកកម្បស័ ់អ្នត្តិថ
ម្រា�បោះយ៉ាើនទ៍� បោះ� សម្រាមា� ់សហ្វ័�ម្បន ៍ន�ងអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស�់ងំបោះនាះ។ 

(d) កាំរធានា ថា  �ណិាញ អ្ន�គ�សនើ រ�សរ់ដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ�នបោះរៀ�ច ំសម្រាមា� ់
អ្ននា�ត្តិយ៉ានយុនិសាអ ត្តិ  ដែដ្ឋល�នពបោះនែ�នបោះ�យុ ដែផ្តនក បោះនះ។ 

(e) សបោះម្រាម្បច�នន� វកាំរកាំត្តិ�់នថយុ GHG   ខណៈៈបោះពល ដែដ្ឋល�បោះងកើន 
កាំរ ផ្តល�ត្តិ កនុងម្រាសកុ ន�ងកបំោះណៈើ នកាំរង្គារដែដ្ឋលមាន�ុណៈភាពខ័ស់
បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

មាម្រាតា 2. កាំរអ្ននុវត្តិ ិបោះ�យុ
�ណៈៈកម្បះកាំរអ្ន��រកស  

ន�ងអ្ន��វឌឍនធ៍ិនធានថាម្បពលរ�សរ់ដ្ឋឋ 
80211. កាំរអ្ននុវត្តិ ិ

(a) �ណៈៈកម្បះកាំរ ម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះ�កនុង អ្ននុ�បោះម្រាមាង វនិ�បោះយ៉ា�បោះហ្វ័�ឋ
រចនា សម្ប័�នធ ZEV ន�ង �ណៈនើដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើង បោះ�កនុង
ម្ប�លន�ធិ�រង បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋល ់ កាំរសាងសង់ ដែផ្តនកាំរ កាំរ 
�កព់ម្រាង្គាយុ ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ឬកាំរដែថ្មីរក� សាថ នើយុ ៍ចាំកប់ោះម្រា�ង ZEV 
បោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ កម្បះវធិិើ វញិ្ញាញ �ន��ម្រាត្តិ សម្រាមា��ុ់�គល�ក ត្តិបំោះ�ើងសាថ នើយុ៍

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី
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ម្រា�ព�នធសាក 2 ដែដ្ឋលអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុ�ណៈៈកម្បះកាំរ  បោះ�ម្រាទពយសម្បបត្តិិ�
លបំោះ��ឋ នម្រា�ួសារដែត្តិមួ្បយុ។ 

(2) កនុងកាំរដែ�ងដែចក ម្រា�កប់ោះយ៉ាងតាម្ប ដែផ្តនកបោះនះ �ណៈៈកម្បះកាំរ ម្រាតូ្តិវ
ព�ចាំរណាបោះលើ ដែផ្តនករងឹ ឬម្រា�ព�នធសាក ដែដ្ឋលគាមំ្រាទម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ន�ង
ម្រា�ស�ទធភាព ចណំាយុព្រៃន �ណិាញអ្ន�គ�សនើ។ 

មាម្រាតា 5. បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈបោះលឿន ZEV អ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ
80215. កាំរផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� សម្រាមា�ប់ោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈបោះលឿន 
ZEV សម្រាមា�អ់្ននកដ្ឋបំោះណៈើ របោះលឿន។
(a) ម្រា�កប់ោះ�កនុង �ណៈនើ ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះហ្វ័�ឋ រ ចនាសម្ប័�នធ ន�ង �ណៈនើ
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធទ� បោះ� ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� ដ្ឋល់
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈបោះលឿន ZEV រ�សអ់្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ ដ្ឋ�ចមាន
ដែចងកនុងដែផ្តនកបោះនះ។ 

(b) (1) ម្រា�កដ់ែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងដែផ្តនករង (a) នងឹម្រាតូ្តិវ�ន
ផ្តលិ ់ើ�នជាកាំរ �ង័�លម្រា�ក ់ើនួំយុឥត្តិសណំៈង ម្រា�កក់ម្បុើឧ�ត្តិថម្បភធិន 
ឬចណំាយុបោះ�យុផ្ទាា ល ់សម្រាមា�ក់ាំរ�កព់ម្រាង្គាយុបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ
ឥនធនៈបោះលឿន ZEV រ�សអ់្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ។ 

(2) �ណៈៈកម្បះកាំរ ម្រាតូ្តិវផ្តលិអ់ាទ�ភាព ដ្ឋលក់ាំរដែ�ងដែចក សម្រាមា� ់�បោះម្រាមាង
បោះ�កនុង សហ្វ័�ម្បន ៍ ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ន�ងើួ�កាំរល�ំក 
ទើតាងំបោះ�ើ�ត្តិម្រាទពយសម្បបត្តិិ� លបំោះ��ឋ នពហុ្វ័ម្រា�ួសារ  ដែដ្ឋលម្ប�នអាច
�បោះម្រាម្បើបោះ�យុ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធសាកបោះ�នងឹកដែនែង, ម្បើឈម្បណៈឌ ល
ទើម្រាកងុ, អាកាំសយ៉ាន�ឋ ន, ន�ងទើតាងំបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋល �ណៈៈកម្បះកាំរ
កណំៈត្តិ ់� ឺម្ប�នម្រាតូ្តិវ�ន�បោះម្រាម្បើយ៉ាា ងលអបោះ�យុបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ឥនធនៈ
បោះលឿន ZEV សម្រាមា� ់អ្ននក ដ្ឋបំោះណៈើ របោះទ។ បោះលើសពើបោះនះបោះទៀត្តិ �ណៈៈកម្បះកាំរ 
អាចផ្តលិអ់ាទ�ភាព ដ្ឋលក់ាំរដែ�ងដែចក សម្រាមា��់បោះម្រាមាងនានា បោះ�ទើតាងំ
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ សខំាន់ៗ  តាម្ប�បោះណិាយុផ្តែ� វបោះចញ។ 

(c) រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រាតូ្តិវផ្តលិ ់អាទ�ភាព បោះធ័ិើកាំរជាមួ្បយុ រ�ឋ ���ល
ម្ប�ល�ឋ ន ន�ងតាម្ប�នឱ្យយ�ន បោះលឿន�ផុំ្តត្តិ បោះ�យុ អ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ន�ង
កណំៈត្តិ ់ត្តិ�ំនស់ម្រាមា� ់ត្តិបំោះ�ើងបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈបោះលឿន ZEV 
រ�សអ់្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុ បោះពលបោះវលា ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរ បោះដ្ឋើម្បប ើ
បោះធ័ិើឱ្យយសាថ នើយុប៍ោះម្រា�ងឥនធនៈ�ងំបោះនាះមានម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ។ 

(d) បោះ�បោះពលផ្តលិម់្រា�កប់ោះ�យុ ផ្ទាា លដ់្ឋលអ់្ននក ផ្តលិភ់ា�ើទើ�ើ ព្រៃន សាថ នើយុ ៍
ឥនធនៈ បោះលឿន  ដែផ្តនកាំរ ឧ�ករណ៍ៈ កាំរដែថ្មី� ំម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ឬកាំរត្តិបំោះ�ើង 
�ណៈៈកម្បះកាំរម្រាតូ្តិវ ផ្តលិម់្រា�កប់ោះ�យុដែផ្តអក បោះលើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ ម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង។ 

(e) រដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ បោះធ័ិើឱ្យយមានម្រាទពយសម្បបត្តិិ�ដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ង បោះ�យុរដ្ឋឋជាទើ
តាងំ សម្រាមា� ់ត្តិបំោះ�ើងបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈបោះលឿន ZEV រ�ស់
អ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ ដែដ្ឋលកាំរបោះធ័ិើអាចបោះធ័ិើបោះ��ន សម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តល ចណំាយុ
ត្តិ�ច បោះហ្វ័ើយុនងឹ�បោះម្រាម្បើ ដ្ឋល ់បោះគាល�ណំៈង�ដែនថម្ប បោះទៀត្តិព្រៃន ដែផ្តនកបោះនះ។ 

មាម្រាតា 6. បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈ   
ZEV ធុិនធិៃន ់ន�ងធុិនម្បធិយម្ប

80216. កាំរផ្តដល ់ម្ប�លន�ធិ� បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈ  ZEV ធុិន
ធិៃន ់ន�ងធុិនម្បធិយម្ប
(a) ម្រា�កប់ោះ�កនុង �ណៈនើ ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះហ្វ័�ឋ រ ចនាសម្ប័�នធ ន�ង �ណៈនើ
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធទ� បោះ� ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ� ដ្ឋល់
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈបោះលឿន ZEV ធុិនធិៃន ់ ន�ងធុិនម្បធិយម្ប ដ្ឋ�ច
មានដែចងកនុងដែផ្តនកបោះនះ។ 

(b) (1) ម្រា�កដ់ែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងដែផ្តនករង (a) នងឹម្រាតូ្តិវ�ន
ផ្តលិ ់ើ�នជាកាំរ �ង័�លម្រា�ក ់ើនួំយុឥត្តិសណំៈង ម្រា�កក់ម្បុើឧ�ត្តិថម្បភធិន 
ឬចណំាយុបោះ�យុផ្ទាា ល ់សម្រាមា�ក់ាំរ�កព់ម្រាង្គាយុបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ
ឥនធនៈបោះលឿន ZEV ធុិនធិៃន ់ន�ងធុិនម្បធិយម្ប។ 

(2) �ណៈៈកម្បះកាំរ ម្រាតូ្តិវផ្តលិ ់អាទ�ភាពដ្ឋលក់ាំរ ដែ�ងដែចកសម្រាមា� ់�បោះម្រាមាង
បោះ�កនុងទើតាងំ  ដែដ្ឋល�ណៈៈកម្បះកាំរកណំៈត្តិថ់ា ម្ប�ន�ន�បោះម្រាម្បើយ៉ាា ងលអ 
បោះ�យុបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈម្រា�បោះ�ទ ZEV ធុិនធិៃនន់�ងម្បធិយម្ប។ 

(c) យ៉ាា ងបោះ�ចណាសរ់យុៈបោះពលម្រា��ំន ជំា�គ់ាន  ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 
1 ដែខកកក��ន  ំ 2023 �ណៈៈកម្បះកាំរ ម្រាតូ្តិវធានាថា កាំរចណំាយុ
អ្ន�ប�រមា ខាងបោះម្រាកាំម្ប ម្រាតូ្តិវ�ន�បំោះពញសម្រាមា�ទ់កឹម្រា�ក ់ �ងំ បោះ�កនុង
�ណៈនើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ន�ង�ណៈនើបោះហ្វ័�ឋ រចនា សម្ប័�នធ
ទ� បោះ�៖ 

(1) យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់20 ភា�រយុម្រាតូ្តិវចណំាយុបោះលើកម្បះវធិិើ �បោះម្រាមាង 
ឬសកម្បះភាពដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុមាម្រាតា 3 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប ពើ ដែផ្តនក 
80213) ព្រៃនើពំ�កបោះនះ។ 

(2) យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់10 ភា�រយុម្រាតូ្តិវចណំាយុបោះលើកម្បះវធិិើ �បោះម្រាមាង 
ឬសកម្បះភាពដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុមាម្រាតា 4 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប ពើ ដែផ្តនក 
80214) ព្រៃនើពំ�កបោះនះ។ 

(3) យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់10 ភា�រយុម្រាតូ្តិវចណំាយុបោះលើកម្បះវធិិើ �បោះម្រាមាង 
ឬសកម្បះភាពដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុមាម្រាតា 5 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប ពើ ដែផ្តនក 
80215) ព្រៃនើពំ�កបោះនះ។ 

(4) យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់10 ភា�រយុម្រាតូ្តិវចណំាយុបោះលើកម្បះវធិិើ �បោះម្រាមាង 
ឬសកម្បះភាពដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះ�យុមាម្រាតា 6 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប ពើ ដែផ្តនក 
80216) ព្រៃនើពំ�កបោះនះ។ 

(d) (1) បោះ�ព្រៃថ្មីៃ ន�ងបោះម្រាកាំយុពើព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក��ន  ំ 2026 ត្តិបោះ� 
សម្បតុ្តិលយអ្នត្តិ��រមាបោះ�កនុ ង�ណៈនើដ្ឋំបោះណៈើ រកាំរ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ 
ម្រាតូ្តិវមាន 200 ភា�រយុ ព្រៃនចនួំនទកឹម្រា�កម់្រា�ចាំ�ំន ជំាម្បធិយម្ប ដែដ្ឋល
�ន�កប់ោះ�កនុង�ណៈនើកនុង អ្ន�ុំងបោះពលមុ្បន ពើរ�ន សំារបោះពើពនធភាែ ម្បៗ។ 

(2) ដ្ឋរា�ណា �ណៈនើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ បោះ�សល ់ឬមាន 
បោះលើស សម្បតុ្តិលយ អ្នត្តិ��រមិា រ�សវ់ា បោះនាះ ចនួំន ម្រា�ក ់ត្តិម្រាមូ្បវឲ្យយ �កច់�លកនុង
�ណៈនើបោះនាះ នងឹម្រាតូ្តិវ�ញ្ចូុ�លបោះ�កនុង�ណៈនើ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធទ� បោះ�។

មាម្រាតា 3. សាថ នើយុស៍ាកថ្មីះ
 ZEV ម្រា�ួសារ មាន ម្បនុសសបោះម្រាចើន រសប់ោះ�

80213. សាថ នើយុស៍ាកថ្មីះ ZEV ម្រា�ួសារ មាន ម្បនុសសបោះម្រាចើន រសប់ោះ�
(a) ម្រា�កប់ោះ�កនុង �ណៈនើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ន�ង�ណៈនើ
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធទ� បោះ� ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិ ់ម្ប�លន�ធិ� ដ្ឋល់
កាំរសាងសង់ ដែផ្តនកាំរ កាំរ�កព់ម្រាង្គាយុម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ឬដែថ្មី�សំាថ នើយុ៍
សាកបោះ�ឬដែកបរ ម្រាទពយសម្បបត្តិិ�លបំោះ��ឋ ន ពហុ្វ័ម្រា�ួសារ បោះដ្ឋើម្បប ើ�បោះម្រាម្បើដ្ឋល់
អ្ននករសប់ោះ�ផ្តាះពហុ្វ័ម្រា�ួសារ។ 

(b) កនុងកាំរដែ�ងដែចក ម្រា�កប់ោះយ៉ាងតាម្ប ដែផ្តនកបោះនះ �ណៈៈកម្បះកាំរ ម្រាតូ្តិវ
ព�ចាំរណាបោះលើ ដែផ្តនករងឹ ឬម្រា�ព�នធសាក ដែដ្ឋលគាមំ្រាទម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ន�ង
ម្រា�ស�ទធភាព ចណំាយុព្រៃន �ណិាញអ្ន�គ�សនើ។ 

(c) បោះ�បោះពលផ្តលិម់្រា�កប់ោះ�យុ ផ្ទាា លដ់្ឋលអ់្ននក ផ្តលិភ់ា�ើទើ�ើ ព្រៃន
កាំរសាងសង់ សាថ នើយុ ៍សាក ដែផ្តនកាំរ ឧ�ករណ៍ៈ កាំរដែថ្មី� ំ
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ឬកាំរត្តិបំោះ�ើង �ណៈៈកម្បះកាំរម្រាតូ្តិវ ផ្តលិម់្រា�កប់ោះ�យុដែផ្តអក 
បោះលើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ ម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង។ 

មាម្រាតា 4. សាថ នើយុស៍ាកថ្មីះ
 ZEV ម្រា�ួសារ ដែត្តិមួ្បយុ

80214. សាថ នើយុស៍ាកថ្មីះ ZEV ម្រា�ួសារដែត្តិមួ្បយុ 

(a) ម្រា�កប់ោះ�កនុង�ណៈនើ ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ ន�ង�ណៈនើ
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធទ� បោះ� ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលស់ាថ នើយុ៍
សាក ន�ងសាថ នើយុ អ្ន�គ�សនើបោះ�តាម្ប លបំោះ��ឋ ន ម្រា�ួសារដែត្តិមួ្បយុ ដ្ឋ�ច
មានដែចងកនុងដែផ្តនកបោះនះ។ 

(b) (1) ម្រា�កដ់ែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងដែផ្តនករង (a) នងឹម្រាតូ្តិវ�ន
ផ្តលិើ់�ន ជាកាំរ�ង័�លម្រា�ក ់ើនួំយុ �ែុកើនួំយុ ឥត្តិសណំៈង ឬចណំាយុ
បោះ�យុផ្ទាា ល ់សម្រាមា�ក់ាំរង្គារ អ្ន�គ�សនើ រមួ្ប�ងំ ដែខសបោះ�ែើង �ពំង់ ឬកាំរ
ត្តិបំោះ�ើង�នាះអ្ន�គ�សនើ ន�ងកាំរទ�ញ ឬកាំរដ្ឋបំោះ�ើងព្រៃនដែផ្តនករងឹ កម្រាម្ប�ត្តិ ឬ

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី
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(b) យ៉ានយុនិដ្ឋកឹអ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ�ជឺាម្រា��ពដែត្តិមួ្បយុធិ�ំផុំ្តត្តិព្រៃន GHG  
បោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុ GHG  ពើយ៉ានយុនិដ្ឋកឹអ្ននក 
ដ្ឋបំោះណៈើ រ ម្រា�ក�បោះ�យុម្រា�ស�ទធភាព ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល រដ្ឋឋម្រាតូ្តិវធានា
ថា កនុងអ្ន�ុំងបោះពលយ៉ាា ងបោះ�ចណាស�់ន សំារបោះពើពនធ ម្រា�ជំា�គ់ាន   
ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក��ន  ំ 2023 យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់ពើរ
ភា��ើព្រៃនម្រា�កស់រ�ុ ដែដ្ឋល�ន�ក ់កនុង ZEV ន�ង អ្ននុម្ប�លន�ធិ�ចល�ត្តិ
សាអ ត្តិ នងឹម្រាតូ្តិវ�ម្រាម្បងុទុកសម្រាមា��់បោះម្រាមាង កម្បះវធិិើ បោះគាល�ណំៈង ន�ង 
សកម្បះភាព ដែដ្ឋលគាមំ្រាទកាំរ�កព់ម្រាង្គាយុអ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ ZEV ដែដ្ឋល
ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរបោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។ 

80219. �ណៈនើ
(a) បោះលើកដែលងដែត្តិមានបោះ�កនុងដែផ្តនករង (c) ទកឹម្រា�ក ់បោះ�កនុង ម្ប�លន�ធិ� 
រង ZEV ន�ងអ្ននុម្ប�លន�ធិ�ចល�ត្តិសាអ ត្តិ នងឹម្រាតូ្តិវ�ក ់បោះ�កនុង�ណៈនើ ដ្ឋ�ច
ខាងបោះម្រាកាំម្ប ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�រង៖ 

(1) �ស��ភា�រយុបោះ�កនុង�ណៈនើសម្បធិម្ប ៌ ន�ង�ុណៈភាពខយល ់
ZEV ។ 

(2) �ស��ភា�រយុបោះ�កនុង�ណៈនើទ� បោះ� ZEV ។ 

(b) ម្រា�កប់ោះ�កនុង �ណៈនើសម្បធិម្ប ៌ ន�ង�ុណៈភាពខយល ់ ZEV ម្រាតូ្តិវ
�ម្រាម្បងុទុក បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលក់ម្បះវធិិើ ដែដ្ឋលផ្តលិ ់អ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន៍
ជាចម្បបងដ្ឋលម់្រា�ជាើន  ដែដ្ឋលរសប់ោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បន ៍ ដែដ្ឋលមាន
ម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ន�ងើួ�កាំរល�ំក។ កម្បះវធិិើដែដ្ឋលមានស�ទធ �
ទទួល�នកាំរផិ្តលម់្ប�លន�ធិ�ពើ�ណៈនើសម្បធិម្ប ៌ZEV ន�ង �ណៈបោះនយុយ
�ុណៈភាពខយលរ់មួ្បមាន កម្បះវធិិើ ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងមាម្រាតា 
3 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 80220) ។ 

(c) (1) បោះ�ព្រៃថ្មីៃ ន�ងបោះម្រាកាំយុពើព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក��ន  ំ 2026 ត្តិបោះ� 
សម្បតុ្តិលយអ្នត្តិ��រមាបោះ�កនុង�ណៈនើសម្បធិម្ប ៌ZEV ន�ង �ុណៈភាពខយល់
ម្រាតូ្តិវមាន 200 ភា�រយុ ព្រៃនចនួំនទកឹម្រា�កម់្រា�ចាំ�ំន ជំាម្បធិយម្ប  ដែដ្ឋល
�ន�កប់ោះ�កនុង�ណៈនើកនុង អ្ន�ុំងបោះពលមុ្បន ពើរ�ន សំារបោះពើពនធភាែ ម្បៗ។ 

(2) ដ្ឋរា�ណៈ�ណៈនើ សម្បធិម្ប ៌ ន�ង �ុណៈភាព ខយល ់ ZEV មាន
ចនួំនចាំ�ព់ើ 100 ភា�រយុ ព្រៃនម្រា�ក ់ ដែដ្ឋល�នបោះផ្តារបោះ� ZEV ន�ង 
អ្ននុម្ប�លន�ធិ�ភាពចល�ត្តិសាអ ត្តិ នងឹម្រាតូ្តិវ�ញ្ចូុ�លបោះ�កនុង�ណៈនើទ� បោះ�
រ�ស ់ZEV ។ 

មាម្រាតា 3. កម្បះវធិិើ កាំត្តិ�់នថយុឧសះ�នផ្តាះ កញ្ចូកុ ់ ត្តិព្រៃម្បែ  សម្បរម្បយ  
សម្បធិម្ប ៌ន�ងកម្បះវធិិើ�ុណៈភាពខយល់

80220. កម្បះវធិិើដែដ្ឋលមានស�ទធ �
កម្បះវធិិើដែដ្ឋលមានស�ទធ �ទទួល�នម្ប�លន�ធិ�ម្រាស�តាម្បើពំ�កបោះនះ អាច
រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា កម្បះវធិិើដែដ្ឋលបោះធ័ិើសកម្បះភាព ណាមួ្បយុ ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

(a) ផ្តលិើ់នួំយុ ឥត្តិសណំៈង ម្រា�កក់ម្បុើ ឬកាំរបោះលើកទកឹ ច�ត្តិបិោះផ្តសងបោះទៀត្តិ 
សម្រាមា� ់ឡានម្រាកងុសាលាបោះរៀន  ដែដ្ឋលគាះ នកាំរ �ភំាយុឧសះ�ន ដ្ឋ� បោះចនះ
ស�សសអាចើ�ះបោះ�សាលាបោះរៀនបោះ�តាម្ប  ZEV ។ 

(b) ផ្តលិើ់នួំយុ ឥត្តិសណំៈង  ម្រា�កក់ម្បុើ ឬកាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិបិោះផ្តសងបោះទៀត្តិ 
សម្រាមា�ឡ់ាន ម្រាកងុ�ែង  ដែដ្ឋល�ែងដែដ្ឋល គាះ នកាំរ�ភំាយុឧសះ�ន បោះដ្ឋើម្បប ើ 
ម្រា�ជាើន បោះ�ដ្ឋលក់ដែនែង ដែដ្ឋលពួកបោះ�ម្រាតូ្តិវកាំរបោះ� បោះ�យុើ�ះ ZEV ។ 

(c) ផ្តលិក់ាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិ ិើនួំយុ ន�ង រារាងំ ើនួំយុ សម្រាមា� ់រ�ឋ ���ល 
ន�ងអាើើវកម្បះ កនុងកាំរទ�ញរថ្មីយុនិ  ZEV ធុិន ម្បធិយម្ប ធុិនធិៃន ់កស�កម្បះ 
ន�ងសណំៈង់។ 

(d) ផ្តលិើ់នួំយុហ្វ័�រញ្ចូញ�ប�ន បោះដ្ឋើម្បប ើើួយុអ្ននក ដែដ្ឋលម្ប�នមានបោះដ្ឋើម្បទុន 
ឬឥណៈ�ន ខ័សទ់ទួល�ន ZEV ថ្មីះើ ន�ងបោះម្រា�ើម្រា�សរ់ចួ។ 

(e) ើួយុ ម្រា�ជាើន ឈ�ប់ោះម្រា�ើម្រា�ស ់យ៉ានយុនិ  ដែដ្ឋល ចាំស ់
�ពុំល�រសិាថ ន បោះហ្វ័ើយុ ើនួំសវា បោះ�យុរថ្មីយុនិ ZEV ថ្មីះើ ន�ង បោះម្រា�ើរចួ 
ឬើបោះម្រាម្បើស ព្រៃនកាំរចល�ត្តិបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ  ដែដ្ឋល ម្ប�នមាន កាំរ�ភំាយុឧសះ�ន។ 

(c) រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រាតូ្តិវផ្តលិ ់អាទ�ភាព បោះធ័ិើកាំរជាមួ្បយុ រ�ឋ ���ល
ម្ប�ល�ឋ ន ន�ងតាម្ប�នឱ្យយ�ន បោះលឿន�ផុំ្តត្តិ បោះ�យុ អ្ននុញ្ញាញ ត្តិ ន�ង
កណំៈត្តិ ់ត្តិ�ំនស់ម្រាមា� ់ត្តិបំោះ�ើងបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈបោះលឿន ZEV 
ធុិនធិៃន ់ ន�ងធុិនម្បធិយម្ប បោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុ បោះពលបោះវលា  ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរ 
បោះដ្ឋើម្បប ើបោះធ័ិើឱ្យយបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធ បោះម្រា�ងឥនធនៈ�ងំបោះនាះមានម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ។ 

(d) បោះ�បោះពលផ្តលិម់្រា�កប់ោះ�យុ ផ្ទាា លដ់្ឋលអ់្ននក ផ្តលិភ់ា�ើទើ�ើ ព្រៃន
បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធបោះម្រា�ង ឥនធនៈធុិនម្បធិយម្ប ន�ងធុិនធិៃន ់  ដែផ្តនកាំរ 
ឧ�ករណ៍ៈ កាំរដែថ្មី� ំម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ឬកាំរត្តិបំោះ�ើង �ណៈៈកម្បះកាំរម្រាតូ្តិវ 
ផ្តលិម់្រា�កប់ោះ�យុដែផ្តអក បោះលើដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ ម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង។ 

(e) រដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ បោះធ័ិើឱ្យយមានម្រាទពយសម្បបត្តិិ� ដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ង បោះ�យុរដ្ឋឋជាទើ
តាងំ សម្រាមា� ់ត្តិបំោះ�ើងបោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈ  ZEV ធុិនធិៃន ់ ន�ង
ធុិនម្បធិយម្ប បោះ� បោះម្រាកាំម្ប ដែផ្តនកបោះនះ   ដែដ្ឋលកាំរបោះធ័ិើអាចបោះធ័ិើបោះ��ន សម្ប
បោះហ្វ័តុ្តិផ្តល ចណំាយុត្តិ�ច បោះហ្វ័ើយុនងឹ�បោះម្រាម្បើ ដ្ឋល ់បោះគាល�ណំៈង�ដែនថម្ប 
បោះទៀត្តិព្រៃន ដែផ្តនកបោះនះ។ 

ជំពូំូកទី ី3 .  កមមវិធិិ ីតម្លៃមៃសិមរមយ សិក្រ�ប់ ់ZEV 

មាម្រាតា 1. បោះគាល�ណំៈងព្រៃនើពំ�ក
80217. បោះគាល�ណំៈង
បោះគាល�ណំៈងព្រៃន ើពំ�កបោះនះ� ឺបោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុ GHG  ពើ វសិ�យុ ដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន 
រ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះ�យុបោះធ័ិើដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

(a) បោះធ័ិើឱ្យយ  ZEV អាច បោះម្រា�ើម្រា�ស�់ន ន�ង ត្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយ សម្រាមា� ់ម្រា�ជាើន 
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  �ងំអ្នស។់ 

(b) �ដំែលង យ៉ានយុនិ ដ្ឋកឹអ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ  ដែដ្ឋលជាម្រា��ព ដែត្តិមួ្បយុធិ�ំផុំ្តត្តិ 
រ�សរ់ដ្ឋឋព្រៃន  GHG  បោះ�ជា ZEV ឱ្យយ�នបោះលឿន�ផុំ្តត្តិ។ 

(c) កាំរ�ដំែលងយ៉ានយុនិធុិនម្បធិយម្បធុិនធិៃន ់ន�ងរថ្មីយុនិ ផ្តែ� វព��កបោះ�
ជា ZEV បោះ�យុបោះផិ្ទាត្តិ បោះលើកាំរទទួល�ន អ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន ៍�ុណៈភាព 
ខយលប់ោះ�កនុង សហ្វ័�ម្បន ៍ដែដ្ឋលមាន ម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ន�ងើួ�កាំរ
ល�ំក ខណៈៈកាំត្តិ�់នថយុ GHG ។ 

(d) កាំរ�បោះងកើន លទធភាព ទទួល�ន ើបោះម្រាម្បើស ព្រៃនកាំរចល�ត្តិ សាអ ត្តិបោះ�យុ 
ម្ប�នមានកាំរ�ភំាយុ ឧសះ�ន    ដែដ្ឋលម្ប�នម្រាតូ្តិវកាំរភាពជាមុាសរ់ថ្មីយុនិ។ 

(e) កាំរផ្តលិ ់លទធភាព ទទួល�ន ន�ងត្តិព្រៃម្បែសម្បរម្បយ សម្រាមា� ់សហ្វ័�ម្បន ៍
ន�ងអ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ដែដ្ឋលមានចណំៈ� លម្បធិយម្ប  ដែដ្ឋលមាន ម្រា�កច់ណំៈ� ល
�� ន�ងដែដ្ឋល ើួ�កាំរល�ំក បោះដ្ឋើម្បប ើ ទទួល �ន  ZEV បោះដ្ឋើម្បប ើ �បោះងកើន
កាំរ�ក ់ZEV បោះ�កនុង សហ្វ័�ម្បន ៍�ងំបោះនាះ ន�ង ជាមួ្បយុ អ្ននក បោះម្រា�ើម្រា�ស់
�ងំបោះនាះ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុ GHG  �បោះងកើន �ុណៈភាពខយល ់ ន�ង 
បោះលើកកម្បស័ ់អ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន ៍ទ� បោះ� សម្រាមា� ់សហ្វ័�ម្បន ៍ ន�ងអ្ននកបោះម្រា�ើ
ម្រា�ស ់�ងំបោះនាះ។ 

(f) �ដំែលង យ៉ានយុនិដ្ឋកឹអ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន បោះម្រា�ើសម្រាមា� ់
បោះគាល�ណំៈង បោះម្រា�ើ ម្រា�ស ់ខ័ស ់បោះ�ជា ZEV ឱ្យយ�ន�� ់�ផុំ្តត្តិ តាម្ប 
ដែដ្ឋលអាចបោះធ័ិើបោះ��ន បោះដ្ឋើម្បប ើ កាំត្តិ�់នថយុ  GHG  ឱ្យយ�ន បោះលឿន�ផុំ្តត្តិ។ 

(g) �បោះងកើនកាំរ ផ្តល�ត្តិ កនុងម្រាសកុ ន�ងកបំោះណៈើ ន កាំរង្គារ  ដែដ្ឋលមាន 
�ុណៈភាព ខ័សប់ោះ� រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

មាម្រាតា 2. ករអ្ននុវត្តិដ បោះ�យុ
ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�ធិនធានខយល ់សាអ ត្តិ រ�ស ់រដ្ឋឋ

80218. កាំរអ្ននុវត្តិិ
(a) ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ បោះម្រា�ើម្រា�ក ់បោះ�កនុង អ្ននុម្ប�លន�ធិ� ZEV ន�ង 
ម្ប�លន�ធិ� រង សម្រាមា� ់កាំរចល�ត្តិ សាអ ត្តិ  ន�ង �ណៈនើ  ដែដ្ឋល �ន �បោះងកើត្តិបោះ�ើង 
បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�រង  បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្រា�ក ់�ង័�លសង ម្រា�កក់ម្បុើរារាងំ ម្រា�ក ់
ើនួំយុ ន�ងកាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិដិែផ្តនក ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ សម្រាមា�ក់ម្បះវធិិើ  
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន អ្ននុញ្ញាញ ត្តិបោះម្រាកាំម្បើពំ�កបោះនះ  ម្រាពម្ប�ងំ កាំរផ្តសព័ផ្ត�យុ 
កាំរអ្ន�រ់ ំសាធារណៈៈ ចាំ�ំច ់បោះដ្ឋើម្បប ើធានាថា អ្ននករសប់ោះ� រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា ដ្ឋងឹ ន�ងអ្ន�រ់អំ្នពំើរបោះ�ៀ� បោះម្រា�ើ ម្រា�ស ់កម្បះវធិិើ�ងំបោះនាះ។ 

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី
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ដែដ្ឋល�នទ�ញ បោះដ្ឋើម្បប ើ�ក�់កយសុបំោះ�័ះបោះ�រកកាំរទ�ញ ឬើួល ZEV 
ថ្មីះើតាម្បបោះរាងចម្រាក សម្រាមា�ក់ាំរបោះម្រា�ើម្រា�សប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ កាំរ
�ង័�លម្រា�ក ់ដែដ្ឋល�នផ្តលិ ់អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនករងបោះនះ នងឹម្រាតូ្តិវផ្តលិ់
ម្ប�លន�ធិ�ពើ �ណៈនើទ� បោះ� ZEV ។ 

(2) ចនួំនម្រា�ក�់ង័�ល ន�ងស�ទធ �ទទួល�នសម្រាមា�អ់្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (2) ន�ង (3) ព្រៃនអ្ននុ
ដែផ្តនក (a) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 80228 នងឹម្រាតូ្តិវ�នកណំៈត្តិ ់បោះ�យុម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�
���លរដ្ឋឋ។ ចនួំនម្រា�ក ់�ង័�ល ន�ងកាំរដែ�ងដែចកម្រា�ក ់ម្រាតូ្តិវម្រាស� នងឹ
កាំរ�បំោះពញតាម្ប បោះគាលបោះ� ន�ង�ទ�ញ្ចូញត្តិិ� អាកាំសធាតុ្តិរ�សរ់ដ្ឋឋ។ 

(3) កនុងកាំរ កណំៈត្តិច់នួំន ម្រា�ក�់ង័�ល ន�ងស�ទធ �ទទួល�ន ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�
���ល រដ្ឋឋម្រាតូ្តិវផ្តលិ ់អាទ�ភាព ដ្ឋលក់ាំរសបោះម្រាម្បច �នន� វ កាំរកាំត្តិ�់នថយុ
ដ្ឋធ៏ិ ំ�ផុំ្តត្តិព្រៃន GHG  ពើវសិ�យុដ្ឋកឹើញ្ចូូ�នរ�សរ់ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 
ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល រដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ�បោះងកើត្តិ ចនួំន ទកឹម្រា�ក�់ង័�លសង ន�ងស�ទធ �
ទទួល �នបោះ�បោះម្រាកាំម្បអ្ននុដែផ្តនក បោះនះ កនុងលកខណៈៈមួ្បយុ ដែដ្ឋល�ញូ្ញាកព់ើ 
បោះគាល�ណំៈងដែដ្ឋល �នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងដែផ្តនករង (b) ន�ង (f) ព្រៃន
ដែផ្តនកទើ 80217 ។ 

(e) ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�រដ្ឋឋ អាច�កដ់ែដ្ឋន កណំៈត្តិ ់សម្បបោះហ្វ័តុ្តិផ្តល បោះលើចនួំន 
ឬត្តិព្រៃម្បែសរ�ុ ព្រៃនកាំរ�ង័�លម្រា�ក ់ើ� ន អ្ននកម្រាសុក បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   
ដែដ្ឋល អាចទទួល�នកនុង�ន សំារបោះពើពនធដែត្តិមួ្បយុ ឲ្យយដែត្តិ រដ្ឋឋ �ងី្គាញ 
បោះ�យុ��សិុតាងច�សល់ាស ់ន�ងអាច ទុកច�ត្តិ�ិន ថា ដែដ្ឋនកណំៈត្តិ ់
ម្ប�នបោះធ័ិើឱ្យយអ្ននិរាយុដ្ឋលប់ោះគាល�ណំៈង  ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុង
ដែផ្តនករង (b) ន�ង (f) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 80217 បោះទ។ 

(f) បោះយ៉ាងតាម្ប អាទ�ភាពដែដ្ឋល�នបោះរៀ�រា� ់បោះ� កនុងអ្ននុដែផ្តនក (b) 
ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ ម្រាតូ្តិវខ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង ដែ�ងដែចកម្រា�ក ់�ងំអ្នស់
បោះ�កនុង�ណៈនើទ�បោះ� ZEV សម្រាមា�ក់ាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ ដែដ្ឋលអាចអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
�ន បោះម្រាកាំម្បដែផ្តនកបោះនះ បោះ�ដ្ឋណំាច�់ន សំារបោះពើពនធ នើមួ្បយុៗ ម្រាស�តាម្ប
បោះគាល�ណំៈង  ដែដ្ឋល�ន ដែចង បោះ�កនុងើពំ�កបោះនះ។ 

មាម្រាតា 5. ភាពជាមុាស ់អ្ន�ប�រមា ឬត្តិម្រាមូ្បវកាំរើួល សម្រាមា�ក់ាំរ
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�កបោះនះ

80222. ត្តិម្រាមូ្បវកាំរព្រៃនកាំរ ចុះបោះ�ះ ះអ្ន�ប�រមា
ម្រា�ស�នបោះ�ើកាំរ បោះលើកទកឹច�ត្តិមិ្រាតូ្តិវ�នទទួល បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បើពំ�ក
បោះនះ សម្រាមា�ក់ាំរទ�ញ ឬើួល ZEV បោះនាះ ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល រដ្ឋឋអាច 
ត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយចុះ �ញ្ចូូើរថ្មីយុនិ ជាមួ្បយុ នាយុក�ឋ នយ៉ានយុនិ កនុងរយុៈបោះពល
ជាកល់ាក។់ 

ជំពូំូកទី ី4 ។  កាតប់់នថយ្យ GHG   ផ្នែ�ល់ប់ណី្ដាល់ ឲ្យយ�ន 
នៅ�ៃងីនៅ�ះម្លៃក្រពូ 

មាម្រាតា 1. បោះគាល�ណំៈងព្រៃនើពំ�ក
80223. បោះគាល�ណំៈង 

បោះគាល�ណំៈងព្រៃនើពំ�កបោះនះមានដ្ឋ�ចត្តិបោះ�៖ 

(a) ធានាថា រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ន�ងរ�ឋ ���លកនុងម្ប�ល�ឋ ន មាន
សម្បត្តិថភាព ពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុ ម្រា��ម់្រាគាន ់ បោះដ្ឋើម្បប ើកាំត្តិ�់នថយុ �រមិាណៈព្រៃន  
GHG  ពើបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពខាែ ងំ ខណៈៈបោះពលដែដ្ឋលកាំរ កាំត្តិ�់នថយុកាំរ 
�ពុំល�រយិ៉ាកាំស បោះ�យុសារបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ 

(b) កាំត្តិ�់នថយុ GHG  ពើម្រាពឹត្តិិ�កាំរណ៍ៈ អ្ន�គើ��យុ ខាែ ងំ បោះ� រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា   តាម្ប រយុៈ កាំរបោះធ័ិើឱ្យយម្រា�បោះសើរបោះ�ើង បោះលើកាំរពនែត្តិ ់ បោះ�ែើងបោះ�ះ ព្រៃម្រាព កាំរ 
�ង្គាក រ កាំរ កាំត្តិ�់នថយុ កាំរ�បោះងកើន ភាពធិន ់ន�ងកាំរបោះម្រាត្តិៀម្ប�ម្រាម្បងុ ន�ង
កាំរសិារបោះ�ើងវញិ កាំរដែថ្មីរក�ធិម្បះជាត្តិ� រ�� �ង្គាក រ អ្ន�គ���យុ កាំនដ់ែត្តិ
មានសុវត្តិថ�ភាពបោះ�បោះលើ ទ�ដ្ឋឋភាពព្រៃន រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

(c) កាំត្តិ�់នថយុ �ង្គាក រ  ន�ង �ន្ត្រីង្គាក �ផ្តល �ាះ�ល ់រមួ្ប�ងំ GHG  ម្រាពឹត្តិិ�
កាំរណ៍ៈបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពខាែ ងំ បោះលើម្រា�ជាើន បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធចាំ�ំច ់
ន�ងសហ្វ័�ម្បន។៍ 

(d) ើរំញុ សកម្បះភាព អ្ននុវត្តិកិាំរ�ង្គាក រ បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ 

(f) ើួយុកម្បះករ កស�កម្បះ ន�ងអ្ននកបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ បោះម្រា�ើម្រា�ស ់រថ្មីយុនិ ដែវនូ  
ដែដ្ឋល ម្ប�នមានកាំរ �ភំាយុ ឧសះ�ន។ 

(g) ផ្តលិន់� វ អ្នត្តិថម្រា�បោះយ៉ាើន ៍�ុណៈភាពខយល ់កនុងត្តិ�ំន ់បោះ�កនុងសហ្វ័�ម្បន ៍ 
ដែដ្ឋលមានកាំរ�ពុំល បោះ�យុបោះម្រា�ង មាា សុ�ត្តិបោះម្រាចើនហួ្វ័សបោះហ្វ័តុ្តិ �ដែនថម្ប បោះលើ
កាំរកាំត្តិ�់នថយុ GHG ។ 

(h) �បោះងកើនលទធភាព ទទួល�នន� វើបោះម្រាម្បើសព្រៃនកាំរចល�ត្តិសាអ ត្តិដែដ្ឋល
រមួ្បមាន៖ 

(1) កង់អ្ន�គ�សនើ។ 

(2) កាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់កង់រមួ្បគាន ។ 

(3) ផ្តែ� វសម្រាមា� ់ើ�ះ កង់ដែដ្ឋលមានកាំរកាំរ�រ។ 

(4) ផ្តែ� វ �ែងកាំត្តិ។់ 

(i) ផ្តលិក់ាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិដិែផ្តនក ហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ ម្រាស�តាម្បមាម្រាតា 4 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប 
ពើ ដែផ្តនក 80221) ។ 

មាម្រាតា 4. កម្បះវធិិើបោះលើកទកឹច�ត្តិ ិ 
ZEV រ�សអ់្ននកបោះធ័ិើដ្ឋបំោះណៈើ របោះ� បោះរាងចម្រាកថ្មីះើ។

80221. កម្បះវធិិើបោះលើកទកឹច�ត្តិ ិ ZEV រ�សអ់្ននកបោះធ័ិើដ្ឋបំោះណៈើ របោះ� 
បោះរាងចម្រាកថ្មីះើ។
(a) (1) ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ�បោះងកើត្តិកម្បះវធិិើបោះលើកទកឹច�ត្តិថិ្មីះើរ�ស់
បោះរាងចម្រាក បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បអ្នត្តិថ�ទបោះនះ។ 

(2) ម្រា�កប់ោះ�កនុង�ណៈនើទ� បោះ� ZEV ម្រាតូ្តិវ�ន បោះម្រា�ើបោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិ់
ម្រា�កស់ណំៈង ឧ�ត្តិថម្បភធិន ើនួំយុ ន�ងកាំរបោះលើកទកឹច�ត្តិដិែផ្តនកហ្វ័�រញ្ចូញវត្តិថុ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ  ដែដ្ឋលកណំៈត្តិប់ោះ�យុម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�រដ្ឋឋ សម្រាមា�អ់្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ងំអ្នសទ់�ញ ឬើួលបោះរាងចម្រាក ZEV ថ្មីះើ ដ្ឋ�ចមានដែចងកនុង
ដែផ្តនកបោះនះ។ ទកឹម្រា�កប់ោះ�កនុង �ណៈនើសម្បធិម្ប ៌ ន�ង�ុណៈភាពខយល ់
ZEV កអ៏ាចម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងបោះនះដែដ្ឋរ។ 

(b) កនុងកាំរដែ�ងដែចក ទកឹម្រា�ក ់ ម្រា�ក ់បោះ�យុ អ្ននុបោះលាម្បបោះ�តាម្បដែផ្តនកបោះនះ 
ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����ល រដ្ឋឋ ម្រាតូ្តិវចាំត្តិអ់ាទ�ភាព ចបំោះ�ះ កាំរបោះសនើ សុ ំ បោះ�តាម្ប 
ល�ំ� ់ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

(1) �កយបោះសនើ សុពំើអ្ននករសប់ោះ�រ ដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   ដែដ្ឋល�ន ព�ពណ៌ៈនា
បោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (1) ព្រៃនកាំរអ្ននុដែផ្តនក (a) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 80228 ។ 

(2) �កយបោះសនើ សុពំើអ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   ដែដ្ឋល�ន ព�ពណ៌ៈនា
បោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (2) ន�ង (3) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (a) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 80228 
សម្រាមា� ់ZEV អ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងបោះម្រា�ើម្រា�សខ័់ស។់ 

(3) �កយបោះសនើ សុពំើអ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋល�ន 
ព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (2) ន�ង (3) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក  (a) ព្រៃនដែផ្តនក
ទើ 80228 ។ 

(c) (1) អ្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា   ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុង
កថាខណៈឌ  (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (a) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 80228 នងឹមាន ស�ទធ �
ទទួល�នកាំរ សងម្រា�កវ់ញិបោះ�បោះពលទ�ញ ឬើួល ZEV ថ្មីះើ បោះម្រា�ើ តាម្ប 
បោះរាងចម្រាក។ កាំរ�ង័�លសង ម្រាតូ្តិវបោះផ្តារបោះ�ឱ្យយអ្ននកដែចកចាំយុ រថ្មីយុនិ ដែដ្ឋល
មានអាជាា ��ណៈណ ន�ងអ្នងគភាពហ្វ័�រញ្ចូញ�ប�នបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។
(2) ចនួំនម្រា�ក�់ង័�ល ន�ងស�ទធ �ទទួល�នសម្រាមា�អ់្ននករសប់ោះ�រដ្ឋឋកាំ
លើហ័្វ័�រញ៉ាា   ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក បោះនះ 
នងឹម្រាតូ្តិវកណំៈត្តិប់ោះ�យុម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ។ កនុងកាំរ កណំៈត្តិច់នួំន
ម្រា�ក�់ង័�លសង ន�ងកាំរទទួល�នស�ទធ � ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋម្រាតូ្តិវ 
ផ្តលិអ់ាទ�ភាព ដ្ឋលម់្រា�ជាើន បោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលទទួល�ន
ន� វលទធភាពើួល ឬទ�ញ ZEV ថ្មីះើតាម្ប បោះរាងចម្រាក ដែដ្ឋលជាលទធផ្តល
ព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ។ 

(d) (1) ម្រា�ជាើនបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុង
កថាខណៈឌ  (2) ន�ង (3) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (a) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 80228 នងឹ
មានស�ទធ � ទទួល�ន កាំរសងម្រា�កវ់ញិ ព�នាុ ព្រៃនកាំរលកក់នុងមួ្បយុ រថ្មីយុនិ

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី
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បោះដ្ឋើម្បប ើ�បំោះពញ�ដែនថម្ប ន�ងម្ប�នើនួំសម្រា�ក ់ ដែដ្ឋលមានម្រាសា� ់សម្រាមា� ់
បោះគាល�ណំៈងដែដ្ឋល�ន ព�ពណ៌ៈនា បោះ�កនុងើពំ�កបោះនះ ។ 

(b) រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ទទួល �នាុ ក �ងី្គាញបោះ�យុផ្តដល ់��សិុតាង 
ច�សល់ាស ់ ន�ងអាច ទុកច�ត្តិ�ិន ថា ទកឹម្រា�ក ់បោះ� កនុងម្ប�លន�ធិ�
ចាំត្តិ ់�នថយុ GHG  បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព  ន�ង �ណៈនើ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន �បោះងកើត្តិបោះ�ើង 
បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�រង ម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះដ្ឋើម្បប ើើនួំស ម្រា�ក ់ ដែដ្ឋល
មានម្រាសា� ់ សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈង  ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនា បោះ�កនុងើពំ�ក
បោះនះ បោះទ។ 

ជំពូំូកទី ី5  នយិ្យមន�យ្យ
80228. ន�យុម្បន�យុ
សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនក បោះនះ បោះ�ះ បោះម្រា�ើជា ទម្រាម្បង់ឯកវចនៈ ន�ង
ពហុ្វ័វចនៈ ន�យុម្បន�យុ ខាងបោះម្រាកាំម្ប ម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិ៖ិ 

(a) “អ្ននករសប់ោះ�កនុងរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ” មានន�យុ ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

(1) ម្រា�ជាើនមាន ក់ៗ  ដែដ្ឋលរស ់បោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។ 

(2) នើត្តិ��ុ�គល ដែដ្ឋលមានន�បោះយ៉ាើ�ក ឬកាំនក់ាំ�ម់្រាទពយ សម្បបត្តិិ�បោះ�កនុង 
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

(3) ទើភាន កង់្គារ រដ្ឋឋ ឬរ�ឋ ���លកនុង ម្ប�ល�ឋ ន។ 

(b) “ម្បើឈម្បណៈឌ ល ទើម្រាកងុ” មានន�យុថា ត្តិ�ំនមួ់្បយុ បោះ�កនុងម្រាកងុ
មួ្បយុ ដែដ្ឋល�ន �ក�់ញ្ចូុ�ល បោះ�យុ ទើម្រាកងុ សម្រាមា�ក់ាំរអ្ន��វឌឍ បោះ�
ម្បើឈម្បណៈឌ ល ទើម្រា�ើុើំន    ដែដ្ឋលមាន អាងំត្តិង់សុើបោះត្តិខ័សស់ម្រាមា� ់លបំោះ�
�ឋ ន កដែនែងលករ់ាយុ កាំរយិ៉ាល�យុ ន�ងកាំរ កម្ប�និ។ 

(c) “�ណៈៈកម្បះកាំរ” មានន�យុថា �ណៈៈកម្បះកាំរអ្ន��រកស ន�ង អ្ន��វឌឍន ៍
ធិនធាន ថាម្បពល រ�សរ់ដ្ឋឋ �បោះងកើត្តិ បោះ�ើងម្រាស�តាម្បើពំ�ក 3 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប 
ពើ ដែផ្តនក 25200) ព្រៃនចដំែណៈក 15។ 

(d) “នាយុក�ឋ ន” មានន�យុថា នាយុក�ឋ ន រកុាំខ ម្រា�មាញ ់ ន�ង
កាំរកាំរ�រ អ្ន�គ���យុ   ដែដ្ឋល �ន �បោះងកើត្តិបោះ�ើងម្រាស�តាម្បើពំ�ក 2.5 
(ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្ប ពើ ដែផ្តនក  700) ព្រៃនចដំែណៈក 1 ។ 

(e) “អ្នងគភាពអ្ន�គ�សនើ” �ជឺា សាើើវកម្បះអ្ន�គ�សនើ សាធារណៈៈ ឬ
អ្នងគភាព អ្ន�គ�សនើ ដែដ្ឋលម្រា��ម់្រា�ងបោះ�យុរដ្ឋឋ។ 

(f) “បោះហ្វ័�ឋ រចនាសម្ប័�នធឥនធនៈបោះលឿន” រមួ្បមាន ដ្ឋ�ចជា កដែនែង សាក
ថ្មីះ រថ្មីយុនិ អ្ន�គ�សនើ  ដែដ្ឋលមានថាម្បពល ខ័ស ់ដ្ឋ�ចជាឧ�ករណ៍ៈ សាក 
DCFC 150KW ន�ង សាថ នើយុឥ៍នធនៈ អុ្នើម្រាដូ្ឋដែសន។ 

(g) “ម្ប�លន�ធិ�” បោះពលបោះម្រា�ើជានាម្បអ្នសាធារ មានន�យុថាម្ប�លន�ធិ� 
រថ្មីយុនិ សាអ ត្តិ ន�ង ខយលស់ាអ ត្តិ   ដែដ្ឋល�ន �បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�កនុងដែផ្តនក 
80203។ 

(h) "ឧសះ�នផ្តាះកញ្ចូកុ"់ ឬ "GHG" មានន�យុថាកាំ��នឌើអុ្នកសុើត្តិ 
(CO[2]) បោះម្បតាន (CH[4]) អុ្នកសុើដ្ឋ នើម្រាតូ្តិដែសន (N[2]O) ស័ានធ់ិ�រ 
ហ្វ័�ចសា ផ្តែ�អ្ន� រ ើដ្ឋ (SF[6]) អុ្នើម្រាដូ្ឋ ផ្តែ� រ ូ� កាំ��ន (HFC), ដែពរ ផ្តែ� រ ូ� កាំ��ន 
(PFC) ន�ងឧសះ�នផ្តាះកញ្ចូកុ ់ហ័្វ័ែុ យុអ្ន�  រ ើណាត្តិ បោះផ្តសង បោះទៀត្តិដែដ្ឋល �ន 
កណំៈត្តិប់ោះ�កនុងដែផ្តនកទើ 95102 ព្រៃនចណំៈងបោះើើងទើ 17 ព្រៃនម្រាកម្ប�ទ�ញ្ចូញត្តិិ� 
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។ 

(i) “បោះគាល�ណំៈងបោះម្រា�ើម្រា�សខ័់ស”់ មានន�យុថា កាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ZEV 
ដែដ្ឋលអ្ននកទ�ញ អាចផ្តលិ ់ឯកសារ ដែដ្ឋលកាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ទនំងជា�ងក ឲ្យយ
មាន កាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់បោះម្រាចើនជាង 25,000 មាា យុ កនុងមួ្បយុ�ន  ំជាម្បធិយម្ប។ 

(j) “សាថ នើយុស៍ាកកម្រាម្ប�ត្តិ 2” មានន�យុថា សាថ នើយុស៍ាក ដែដ្ឋលមាន
អ្នម្រាតាវ ូលុធិម្បះតាចនួំន 208-250V, ដែដ្ឋលជាអ្នម្រាតាអ្នដំែពរធិម្បះតាចនួំន 
15-90 អ្នដំែពរ ន�ង ឌុយុបោះ�ះ ល ធិម្បះតា ម្រា�បោះ�ទ  SAE J1772 បោះដ្ឋើម្បប ើ
បោះ�ត្តិ ជាមួ្បយុ រនធ ធិម្បះតា ឬ�ញ្ចូុ�ល បោះ�ែើង ឬម្រា�ព�នធសាក បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ។ 

(k) “អ្ននកមានអាជាា ��ណៈណដែចកចាំយុរថ្មីយុនិ” មានន�យុថា ម្បនុសស ឬ 
អ្នងគភាព  ដែដ្ឋលទទួល �នអាជាា ��ណៈណពើរដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះដ្ឋើម្បប ើច�លរមួ្ប
កនុងកាំរដែចកចាំយុរថ្មីយុនិ។ 

មាម្រាតា 2. កាំរ�ង្គាក របោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព កាំរកាំត្តិ ់�នថយុ
 ន�ងធិនធាន�ន្ត្រីង្គាក �

80224. �ណៈនើ
(a) ម្រា�កប់ោះ�កនុងអ្ននុម្ប�លន�ធិ�កាំត្តិ ់�នថយុ GHG សម្រាមា� ់បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព 
នងឹម្រាតូ្តិវ�ក ់បោះ�កនុង�ណៈនើ ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�បោះងកើត្តិបោះ�ើង
បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�រង៖ 

(1) ព្រៃម្បភម្រា�ភំា�រយុ ច�លបោះ�កនុង�ណៈនើ�ង្គាក រ ន�ង�ន្ត្រីង្គាក �អ្ន�គើ��យុរដ្ឋឋ។ 

(2) ច�ត្តិស��ម្រា�ភំា�រយុ បោះ�កនុង�ណៈនើទ� បោះ��ង្គាក រ ន�ង�ន្ត្រីង្គាក �។ 

(b) កនុងបោះពល �ន  ំសារបោះពើពនធ ម្រា�មួំ្បយុ�ន  ំ ចាំ�ព់ើព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខកកក� 
�ន  ំ2024 ន�ងដ្ឋណំាចព់្រៃថ្មីៃទើ 30 ដែខម្ប�ថុ្មីនា �ន  ំ2030 រហ្វ័� ត្តិដ្ឋល ់ 
25 ភា�រយុ ព្រៃនម្រា�ក ់ដែដ្ឋល�ន �កប់ោះ�កនុង�ណៈនើ�ង្គាក រ ន�ង�ន្ត្រីង្គាក �
ទ�បោះ� នងឹម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើសម្រាមា�ក់�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង�ង្គាក រ ន�ងកាំរពនែត្តិប់ោះ�ែើង
ព្រៃម្រាព រមួ្ប�ងំ ក�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុង កថាខណៈឌ  
(4) ដ្ឋល ់(6) រមួ្ប�ងំអ្ននុដែផ្តនក (a) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 80226 ។ 

80225. ក�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង�ង្គាក រ ន�ង�ន្ត្រីង្គាក �អ្ន�គ���យុ បោះ�កនុង
កាំរយិ៉ាល�យុពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុរដ្ឋឋ
(a) ម្រា�កប់ោះ�កនុង �ណៈនើ�ង្គាក រ ន�ងពនែត្តិ ់អ្ន�គើ��យុ រដ្ឋឋ អាចរក�ន 
សម្រាមា�ក់ាំរដែចកចាំយុ ន�ងបោះម្រា�ើម្រា�សផិ់្ទាចមុ់្បខ បោះ�យុកាំរយិ៉ាល�យុ
ពនែត្តិ ់អ្ន�គ���យុរដ្ឋឋ សម្រាមា�ក់�ចមុ្រា�ងឹដែម្រា�ង�ង្គាក រន�ងពនែត្តិ ់បោះ�ែើងបោះ�ះ
ព្រៃម្រាព ដ្ឋ�ចមានដែចងកនុងដែផ្តនកបោះនះ។ 

(b) ក�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង �ង្គាក រ ន�ងពនែត្តិ ់អ្ន�គើ��យុ  ដែដ្ឋលផ្តលិថ់្មីវកិាំ 
បោះ�យុ�ណៈនើ�ង្គាក រ ន�ងពនែត្តិ ់អ្ន�គើ��យុរដ្ឋឋ ម្រាតូ្តិវ�ន បោះម្រាើើសបោះរ ើស បោះ�យុ
កាំរយិ៉ាល�យុពនែត្តិ ់អ្ន�គ���យុរដ្ឋឋ បោះ�យុភូា� ់ជាមួ្បយុ�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរ
�ុ�គល�ក �ត្តិក់ាំរ ទ��ងំ រដ្ឋឋ ដែដ្ឋល�បោះងកើត្តិបោះ�ើង បោះដ្ឋើម្បប ើបោះលើកកម្បស័់
�ុណៈភាពអ្ន�រ់ ំន�ងកាំរ�ណុិៈះ�ណិាលបោះ�កនុងបោះសវាកម្បះពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុ 
ន�ង កាំរ កណំៈត្តិវ់ជូិាើើវៈ សង់ិ�រសម្រាមា�អ់្ននកពនែត្តិអ់្ន�គើ��យុបោះ�កនុងរដ្ឋឋ។ 

80226. ធិនធាន�ង្គាក រ ន�ងពនែត្តិ ់អ្ន�គើ��យុ�ដែនថម្ប
(a) ម្រា�កប់ោះ�កនុង �ណៈនើ�ង្គាក រ ន�ងពនែត្តិ ់អ្ន�គ���យុ ទ� បោះ� ម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើម្រា�ស់
បោះ�យុនាយុក�ឋ ន សម្រាមា�ក់�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង �ដែនថម្ប បោះដ្ឋើម្បប ើ�ង្គាក រ 
ម្រា��ម់្រា�ង ន�ងពនែត្តិ ់បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព បោះ�កនុងរដ្ឋឋបោះនះ។ ទកឹម្រា�ក ់អាច
ម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើម្រា�ស ់សម្រាមា� ់សកម្បះភាព ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

(1) កាំររក�ទុក កាំរផ្តដល ់ទើលបំោះ� កាំរ�ណុិៈះ�ណិាល ន�ងកាំរ ើួល
អ្ននកពនែ ត្តិ ់អ្ន�គើ��យុ អ្នច�ព្រៃន្ត្រីនិយុ ៍ន�ងតាម្បរដ្ឋ� វកាំល  ដែដ្ឋលចាំ�ំច ់បោះដ្ឋើម្បប ើ
�ង្គាក រ ន�ងពនែត្តិ ់បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព។ 

(2) ម្រា�ព�នធរាវរក ន�ងម្រាតួ្តិត្តិព�ន�ត្តិយ បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព កម្រាម្ប�ត្តិខ័ស ់ រមួ្ប�ងំ 
�ណិាញ កាំបោះម្បរូា ន�ង ផ្ទាក យុរណៈ�។ 

(3) កាំរដែកលម្បអ កាំរពនែត្តិ ់អ្ន�គ���យុ  ន�ង បោះហ្វ័�ឋ  រចនា សម្ប័�នធ សុវត្តិថ�ភាព 
បោះ�កនុង សហ្វ័�ម្បន ៍ដែដ្ឋលង្គាយុ មាន អ្ន�គ���យុ។ 

(4) កាំរដែកលម្បអ ទើធាែ ដែដ្ឋល អាចកាំរ�រ�ន បោះ�ើុវំញិផ្តាះ ន�ង
សហ្វ័�ម្បន។៍ 

(5) ើនួំយុ សម្រាមា� ់កាំរើួសើុលផ្តាះ បោះ�យុ បោះផិ្ទាត្តិ បោះលើសហ្វ័�ម្បន ៍ ដែដ្ឋល
មាន ម្រា�កច់ណំៈ� ល ��។ 

(6) គាមំ្រាទ សកម្បះភាព ន�ង កម្បះវធិិើ រមួ្បមាន កម្បះវធិិើ បោះលើកកម្បស័ ់ភាពធិន់
រ�ស ់ព្រៃម្រាពបោះឈើ កាំរដុ្ឋត្តិព្រៃម្រាព កាំរសិារ ន�ងកាំរម្រា��ម់្រា�ង ើម្រាមាលទកឹ ន�ង
កាំរម្រា��ម់្រា�ង រកុខជាត្តិ�។ 

(b) កនុងកាំរ ចណំាយុម្រា�ក ់បោះយ៉ាងតាម្បដែផ្តនកបោះនះ អាទ�ភាព ចម្បបងម្រាតូ្តិវ 
ផ្តលិប់ោះ� កថាខណៈឌ  (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (a) ។ 

80227. កាំរម្ប�ន ើនួំស 

(a) ម្រា�កប់ោះ�កនុងអ្ននុម្ប�លន�ធិ� កាំត្តិ�់នថយុ GHG រ�ស ់បោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាព  
ន�ង �ណៈនើ  ដែដ្ឋល �ន�បោះងកើត្តិ បោះ�ើង បោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ�រង ម្រាតូ្តិវបោះម្រា�ើម្រា�ស ់

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី
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(2) កាំរដែ�ងដែចក ភា�រយុ ព្រៃនសាច ់ម្រា�ក ់  ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនា 
បោះ�កនុងដែផ្តនករង (b) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 80218 អាចម្រាតូ្តិវ�នដែកដែម្រា� បោះ�យុ 
ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�រដ្ឋឋ �នាា �ព់ើព្រៃថ្មីៃទើ 30 ដែខម្ប�ថុ្មីនា�ន  ំ2028 ដ្ឋ�ចមានដែចង
កនុងដែផ្តនកបោះនះ។
(b) (1) រាល ់កាំរដែកដែម្រា� ចបំោះ�ះកាំរ ដែ�ងដែចក ភា�រយុ ព្រៃនសាច ់
ម្រា�ក ់ ដែដ្ឋល�ន ព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងដែផ្តនករង (a) នងឹម្រាតូ្តិវ សបោះម្រាម្បច
�ន តាម្បរយុៈ ដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរសាធារណៈៈ បោះ�យុមាន រយុៈបោះពលអ្នតាថ
ធិ���យុ យ៉ាា ងបោះ�ចណាស ់ 30 ព្រៃថ្មីៃ រមួ្ប�ងំ ស�កាំខ សាលា យ៉ាា ង
បោះ�ច ណាស ់មួ្បយុ ជាមួ្បយុ ភា�ើ�កព់�នធ។ កាំរដែកដែម្រា�បោះនះម្រាស� គាន
នងឹ ដែផ្តនកាំរ វនិ�បោះយ៉ា�ម្រា�ចាំ�ំន  ំឬបោះម្រាចើន�ន ។ំ 

(2) បោះ�បោះពលបោះធ័ិើកាំរដែកដែម្រា�ម្រាស�តាម្បកថាខណៈឌ  (1) �ណៈៈ កម្បះកាំរ 
ន�ងម្រាកុម្បម្រា�ឹក� ���ល រដ្ឋឋ ម្រាតូ្តិវបោះកាំះ ម្រា�ើុំ�ណៈៈកមាះ ធិ�កាំរម្រា�ឹក� 
ភា�ើ�កព់�នធ បោះដ្ឋើម្បប ើព�ន�ត្តិយ ន�ងផ្តលិធ់ាតុ្តិ ច�ល កនុងដែផ្តនកាំរវនិ�បោះយ៉ា�
ម្រា�ចាំ�ំន  ំឬបោះម្រាចើន�ន ។ំ 

(c) �ណៈៈកម្បះកាំរ ន�ងម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�រដ្ឋឋ ម្ប�នម្រាតូ្តិវ បោះសនើឱ្យយមាន កាំរដែកដែម្រា� 
កាំរដែ�ងដែចក ភា�រយុ ព្រៃន ម្រា�ក ់  ដែដ្ឋល�ន បោះរៀ�រា�ក់នុងអ្ននុចដំែណៈក (a) 
បោះ�ើយុ លុះម្រាតាដែត្តិ �ណៈៈ កម្បះកាំរ  ឬ ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�រដ្ឋឋ បោះធ័ិើ សកម្បះភាព 
�ងំពើរ ដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖ 

(1) កណំៈត្តិថ់ា កាំរដែ�ងដែចកភា� រយុមួ្បយុ បោះទៀត្តិ នងឹ�បោះម្រាម្បើឱ្យយ 
បោះគាល�ណំៈងព្រៃន ដែផ្តនកបោះនះ �ន ម្រា�បោះសើរ ជាង។ 

(2) បោះ�ះពុម្បផ័្ត�យុ រ�យុកាំរណ៍ៈ  ដែដ្ឋលព�ពណ៌ៈនា អ្នពំើរបោះ�ៀ� ដែដ្ឋលកាំរ
ដែកដែម្រា�កាំរដែ�ងដែចក ភា�រយុ នងឹ�បោះម្រាម្បើឱ្យយបោះគាល�ណំៈងព្រៃនកាំរដែ�ងដែចក
បោះនះ �ន កាំនដ់ែត្តិ ម្រា�បោះសើរ។ 

ជំពូំូកទី ី7  ការនៅធិើវីិនិៅសាធិនកមម
80230. វបិោះសាធិនកម្បះបោះលើ ចដំែណៈក
(a) (1) បោះលើកដែលងដែត្តិមានដែចងកនុងកថាខណៈឌ  (2) នើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� អាច បោះធ័ិើ
វបិោះសាធិន កម្បះ កាំរដែ�ងដែចក បោះនះបោះ�យុ លកខនិ�កៈ  ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ �ន អ្ននុម្ប�ត្តិ 
បោះ�កនុងសភា នើមួ្បយុៗ ព្រៃនអ្នងគនើត្តិ� �ញ្ចូញត្តិិ� បោះ�យុកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ �ញ្ចូុ�ល
ច�លកនុង ទ�នានុ�បវត្តិិ� ដែដ្ឋលមាន ចនួំន �ើភា��ួន ព្រៃន សមាើ�កភាពដែដ្ឋល
មាន ដ្ឋរា�ណា លកខនិ�កៈ�មឺ្រាស�នងឹចដំែណៈកបោះនះ ន�ង �និ �បោះម្រាម្បើ ដ្ឋល ់
បោះគាល�ណំៈង ព្រៃន ចដំែណៈកបោះនះ។ 

(2) អ្នងគ នើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� អាចនងឹ បោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះចដំែណៈករង (a) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 
80207 បោះ�យុ កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះៅម្បកវញិ  ដែដ្ឋល�ន�ញ្ចូុ�ល បោះ� កនុង
ទ�នានុ�បវត្តិិ�, សមាើ�កមាន ពើរ ភា� �ើ ដ្ឋរា�ណា លកខនិ�កៈ �មឺ្រាស�
នងឹចដំែណៈកបោះនះ ន�ង �និ �បោះម្រាម្បើ ដ្ឋល ់បោះគាល�ណំៈង ព្រៃន ចដំែណៈកបោះនះ។ 

(b) គាះ នលកខនិ�កៈ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន អ្ននុម្ប�ត្តិ�នាា �ព់ើព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខតុ្តិលា �ន  ំ
2021 បោះទ ន�ង មុ្បន កាំល�របិោះចេទ   ដែដ្ឋលមានម្រា�ស�ទធ ភាព ព្រៃនចដំែណៈកបោះនះ 
ដែដ្ឋលនងឹ�ងក ជា កាំរបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះ បោះលើ ដែផ្តនកបោះនះ នងឹម្រាតូ្តិវដ្ឋបំោះណៈើ រកាំរ 
�នាា �ព់ើកាំល�របិោះចេទ មានម្រា�ស�ទធ ភាព ព្រៃនចដំែណៈក បោះនះ�ន បោះ�ើយុ 
បោះលើកដែលងដែត្តិលកខនិ�កៈម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិម្រាស�តាម្បត្តិម្រាមូ្បវកាំរ ព្រៃនអ្ននុ
ចដំែណៈក (a)។ 

ដែផ្តនក 2. ដែផ្តនក 17044 ម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្បបោះ�បោះលើ ម្រាកម្បសដើពើ ចណំៈ� ល 
ន�ង ពនធឲ្យយអានថា៖ 

17044. (a) សម្រាមា��់ន ជំា�ព់នធនើមួ្បយុៗ ដែដ្ឋលចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បបោះ� 
ឬបោះម្រាកាំយុព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខម្បករា �ន  ំ2023 �ដែនថម្ប ពើបោះលើពនធ បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ  
ដែដ្ឋលកណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនកបោះនះ ពនធ�ដែនថម្ប នងឹម្រាតូ្តិវ �កក់នុង អ្នម្រាតា  
1.75 ភា�រយុ បោះលើដែផ្តនកបោះនាះ ព្រៃនម្រា�កច់ណំៈ� ល ជា�ព់នធ រ�សអ់្ននក 
ជា�ព់នធ បោះលើសពើ ពើរ លាន ដុ្ឋលាែ រ ($2,000,000)។ 

(b) សម្រាមា� ់បោះគាល �ណំៈងព្រៃនកាំ រអ្ននុវត្តិ ិដែផ្តនកទើ 10.2 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប ពើ
ដែផ្តនកទើ 18401) ព្រៃនចដំែណៈក  2 ពនធ ដែដ្ឋល �ន �ក ់បោះ�បោះម្រាកាំម្បដែផ្តនក
បោះនះ នងឹម្រាតូ្តិវចាំត្តិទុ់ក ដ្ឋ�ចជាម្រាតូ្តិវ�ន �កប់ោះ�បោះម្រាកាំម្ប ដែផ្តនក 17041។ 

(l) “អ្នងគភាព អ្ន�គ�សនើរ�សរ់ដ្ឋឋ�ល កនុងម្ប�ល�ឋ ន” មាន អ្នត្តិថន�យុ ដ្ឋ�ចគាន  
នងឹ អ័្នើ ដែដ្ឋល�ន ផ្តលិប់ោះ�កនុងដែផ្តនកទើ 224.3 ព្រៃនម្រាកម្បអ្នងគភាព រដ្ឋឋ។ 

(m) (1) “សហ្វ័�ម្បនដ៍ែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ន�ងើួ�កាំរ
ល�ំក” មានន�យុ ដ្ឋ�ច ខាង បោះម្រាកាំម្ប៖
(A) សហ្វ័�ម្បន ៍ដែដ្ឋលើួ�កាំរល�ំក ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន កណំៈត្តិ ់
អ្នត្តិិសញ្ញាញ ណៈ  បោះ�យុទើភាន ក់ង្គារ  កាំរ�រ�រសិាថ ន  រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា  បោះ�យុអ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 39711 ព្រៃនម្រាកម្ប សុខភាព ន�ង
សុវត្តិថ�ភាព។ 

(B) សហ្វ័�ម្បន ៍ដែដ្ឋលមានម្រា�ក ់ចណំៈ� ល�� ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនា
បោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (2) ព្រៃនដែផ្តនករង (d) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 39713 ព្រៃនម្រាកម្ប
សុខភាពន�ងសុវត្តិថ�ភាព។ 

(2) “សហ្វ័�ម្បនដ៍ែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល�� ន�ងើួ�កាំរល�ំក” ក៏
រមួ្ប�ញ្ចូុ�ល�ងំម្រា�ួសារ ដែដ្ឋលមានម្រា�កច់ណំៈ� ល��ផ្តងដែដ្ឋរ ដ្ឋ�ច�ន 
កណំៈត្តិប់ោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (1) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (d) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 39713 ព្រៃន
ម្រាកម្បសុខភាព ន�ងសុវត្តិថ�ភាព មានន�យុថា បោះ�ខាងបោះម្រា� �ាុ ដែនិបោះ�កនុង 
�កក់ណិាលមាា យុ ព្រៃន សហ្វ័�ម្បន ៍ ដែដ្ឋល�ន ព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងអ្ននុក
ថាខណៈឌ  (A) ព្រៃនកថាខណៈឌ  (1) ព្រៃនចដំែណៈងរក បោះនះ។ 

(n) “អ្នចលនម្រាទពយ ដែដ្ឋលមាន ម្រា�ួសារបោះម្រាចើន រសប់ោះ�” មានន�យុថា 
កាំរដែក លម្បអម្រាទពយសម្បបត្តិិ� ព�ត្តិម្រា�កដ្ឋ សម្រាមា� ់កាំរសាន កប់ោះ� បោះ�យុ 
ម្បនុសស បោះម្រាចើនជាង�ួន យុ�នើត្តិ។ 

(o) “ZEV អ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ” មានន�យុថា រថ្មី យុនិដ្ឋកឹ អ្ននកដ្ឋបំោះណៈើ រ ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល
�នកណំៈត្តិ ់បោះ�កនុងដែផ្តនក 465 ព្រៃនបោះលខ ក�ដ្ឋ រថ្មី យុនិ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវនងឹ
ន�យុម្បន�យុព្រៃន “រថ្មីយុនិ  ដែដ្ឋល គាះ ន កាំរ �ភំាយុឧសះ�ន ”។ 

(p) “សាើើវកម្បះ អ្ន�គ�សនើ អ្នងគភាព រដ្ឋឋ” មានន�យុថា ជាសាើើវកម្បះ 
អ្ន�គ�សនើ ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�ន កណំៈត្តិប់ោះ�កនុងដែផ្តនកទើ 218 ព្រៃន ម្រាកម្ប អ្នងគភាព 
អ្ន�គ�សនើ រដ្ឋឋ ដែដ្ឋល �បំោះពញ តាម្ប ន�យុម្បន�យុ ព្រៃន �កយ  “អ្នងគភាព អ្ន�គ�សនើ 
រដ្ឋឋ” ដ្ឋ�ច�ន កណំៈត្តិ ់បោះ�កនុង ដែផ្តនក  216 ព្រៃន ម្រាកម្ប អ្នងគភាព អ្ន�គ�សនើ រដ្ឋឋ។ 

(q) “អ្នចលនម្រាទពយ ដែដ្ឋលមាន ម្រា�ួសារដែត្តិមួ្បយុ រសប់ោះ�” មានន�យុថា 
កាំរដែក លម្បអម្រាទពយសម្បបត្តិិ� ព�ត្តិម្រា�កដ្ឋ សម្រាមា� ់កាំរសាន កប់ោះ� បោះ�យុ 
ម្បនុសស �ួន យុ�នើត្តិចុះបោះម្រាកាំម្ប។ 

(r) “ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ” មានន�យុថា ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ� ធិនធានខយល ់
រដ្ឋឋ ដែដ្ឋល�ន �បោះងកើត្តិបោះ�ើង ម្រាស�តាម្បើពំ�ក 1 (ចាំ� ់ពើ ដែផ្តនក  39000) 
ព្រៃនភា�ទើ 1 ព្រៃនចដំែណៈកទើ 26 ព្រៃនម្រាកម្បសុខភាព ន�ងសុវត្តិថ�ភាព។ 

(s) “ទើភាន កង់្គារ រដ្ឋឋ ឬទើភាន កង់្គាររ�ឋ ���ល កនុងម្ប�ល�ឋ ន” មានន�យុថា 
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ទើម្រាកងុ បោះខានធិើ ទើម្រាកងុន�ងបោះខានធិើ ឬ ម្រាសកុព�បោះសស 
ឬ អាជាា ធិរសាធារណៈៈ ភាន កង់្គារ សាធារណៈៈ ឬ អ្ននុដែផ្តនកនបោះយ៉ា�យុ
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ឬ សាើើវកម្បះសាធារណៈៈកនុងរដ្ឋឋបោះនាះ។ 

(ន) “រថ្មីយុនិ ម្ប�ន �ភំាយុ ឧសះ�ន” ឬ “ZEV” មានន�យុថា យ៉ានយុនិ 
ដែដ្ឋលមាន ស�ទធ � ទទួល�ន ឥណៈ�ន អ្ននុបោះលាម្បភាព សម្រាមា� ់ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�
កាំរ ម្ប�ន �ភំាយុឧសះ�ន បោះ�បោះម្រាកាំម្ប ZEV រ�ស ់ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ����លរដ្ឋឋ, 
រថ្មីយុនិ សាអ ត្តិកម្រាម្ប�ត្តិខ័ស ់ ឬ�ទ�បញ្ចូញត្តិិ��កព់�នធបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋល
កណំៈត្តិ ់បោះ�យុ ម្រាកមុ្បម្រា�កឹ�រដ្ឋឋ។ 

(u)“កាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ឥនធនៈ រ�ស ់ ZEV” មានន�យុថា កាំរ សាកថ្មីះ 
អ្ន�គ�សនើ រថ្មីយុនិ។ 

ជំពូំូកទី ី6  ការផ្លាៃ សិប់់ីូ រទីតីាងំ សាច្បាក់្រ�ក់
80229. កាំរដែកដែម្រា�កាំរ ដែ�ងដែចកភា�រយុព្រៃនសាចម់្រា�ក់
(a) (1) កាំរដែ�ងដែចក ភា�រយុ ព្រៃនសាច ់ម្រា�ក ់ ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនា 
បោះ�កនុងដែផ្តនករង (c) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 80212 អាចម្រាតូ្តិវ�នដែកដែម្រា� បោះ�យុ
�ណៈៈកម្បះកាំរ �នាា �ព់ើព្រៃថ្មីៃទើ 30 ដែខម្ប�ថុ្មីនា�ន  ំ2028 ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�ន
ដែចងបោះ�កនុងដែផ្តនកបោះនះ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី
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ម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ ឬ ម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ តាម្ប ធិម្បះនុញ្ចូញ បោះ�យុម្ប�ន��ត្តិពើថាបោះត្តិើមាន ដែផ្តនក
ព្រៃនម្រាកម្បច�� ់បោះនះ ឬ�កយបោះសនើសុបំោះនាះ នងឹម្រាតូ្តិវម្រា�កាំសថា ម្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ។ 

ដែផ្តនក 5. វធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បទនំាស ់ន�ងម្ប�ន ទនំាស។់
ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋ California រកបោះ�ើញ ន�ងម្រា�កាំសដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(a) វធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បដែដ្ឋលមាន ទនំាស។់ 

កនុងករណៈើ ដែដ្ឋលវធិានកាំរ �នំ�ត្តិផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ន�ងវធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប ឬ
វធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បមួ្បយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ដែដ្ឋល�បោះងកើនម្រា�កច់ណំៈ� លរ�ស់
រដ្ឋឋ បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិម់្ប�លន�ធិ�ដ្ឋលក់ាំរកាំត្តិ�់នថយុកាំរ�ភំាយុឧសះ�ន GHG 
ពើកាំរដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន ន�ងបោះ�ែើងបោះ�ះព្រៃម្រាពបោះលចបោះ�ើងបោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិទ��ងំរដ្ឋឋដែត្តិមួ្បយុ វធិានកាំរឬវធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ 
ម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ចាំត្តិទុ់កថាផ្តាុយុនងឹវធិានកាំរ។ កនុងករណៈើ ដែដ្ឋលវធិានកាំរ
ផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះទទួល�នន�វកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិគាមំ្រាទបោះម្រាចើនបោះលើសលុ� �ញ្ចូញត្តិិ
ព្រៃនវធិានកាំរបោះនះម្រាតូ្តិវមានអានុភាពកនុងសុពលភាពរ�សខ់ែួ ន បោះហ្វ័ើយុ
�ញ្ចូញត្តិបិោះផ្តសងបោះទៀត្តិព្រៃនវធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ឬវធិានកាំរបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ
ម្រាតូ្តិវទុកជាបោះមា�ៈ។ 

(b) វធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បដែដ្ឋលម្ប�នមាន ទនំាស។់ 

(1) វធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះ �ជឺាកាំរអ្ននុវត្តិ ិអ្នណំាច ព្រៃនកាំរ ផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប រ�ស់
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ទ��ងំរដ្ឋឋ អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 1 ព្រៃនមាម្រាតា IV ន�ង
ដែផ្តនកទើ 8 ព្រៃនមាម្រាតា II ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។  

(2) (A) វធិានកាំរ ផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ  ដែដ្ឋល�កទ់ង នងឹ នើត្តិ�វធិិើ 
សម្រាមា�ក់ាំរ អ្ននុម្ប�ត្តិពនធ ព្រៃថ្មីែបោះសវា ន�ងបោះសាហ្វ័ុុយុ បោះ�យុអ្នងគ នើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ� 
រដ្ឋឋ សាថ ��ននើត្តិ��បញ្ចូញត្តិិ�កនុងម្ប�ល�ឋ ន   ន�ង អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ កនុងម្ប�ល�ឋ ន 
បោះ�ះម្រាសាយុ ជាមួ្បយុ នងឹអ្នណំាច រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ�ចប់ោះ�យុដែ�ក ន�ង
ខុសគាន  ពើអ្នណំាច រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ  ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ  
(1) ។ �នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្ប �ងំបោះនះរមួ្បមានដ្ឋ�ចជា �នំ�ត្តិ ផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប  ដែដ្ឋល 
�ន កណំៈត្តិ ់ដ្ឋ�ំ�ង បោះ�យុ អ្ន�គម្រាពះរាើអាជាា ថា ជា�នំ�ត្តិ ផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះលខ  
21-0026 ន�ង �នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្ប បោះលខ 21.0042 ។ 

(B) វធិានកាំរ ផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ   ដែដ្ឋល �បោះងកើន ពនធបោះលើម្រា�ក ់ចណំៈ� ល 
ផ្ទាា លខ់ែួន បោះដ្ឋើម្បប ើផ្តលិ ់ម្ប�លន�ធិ� ដ្ឋល ់កម្បះវធិិើ ឬក�ចខុ�ត្តិខមំ្រា�ងឹដែម្រា�ង បោះ�យុ
ម្ប�នរា��់ញ្ចូុ�ល កាំរកាំត្តិ�់នថយុ GHG  ពើកាំរ ដ្ឋកឹើញ្ចូូ�ន ន�ងបោះ�ែើងបោះ�ះ ព្រៃម្រាព
�កទ់ង នងឹ ម្រា�ធាន�ទ �ចប់ោះ�យុដែ�ក ន�ងខុសគាន ។ �នំ�ត្តិផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប 
�ងំបោះនះរមួ្បមាន ដ្ឋ�ចជា �នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្ប  ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន កណំៈត្តិដ់្ឋ�ំ�ង 
បោះ�យុ អ្ន�គម្រាពះរាើ អាជាា ថា ជា�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះលខស 21-0022 ។ 

(3) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនកាំរដែ�ងដែចក�និ (b) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 10 
ព្រៃនមាម្រាតាទើ II ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ California បោះ�យុសារ ដែត្តិពួកបោះ� 
បោះ�ះម្រាសាយុជាមួ្បយុ អ្នណំាចរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ �ចប់ោះ�យុដែ�ក ន�ង
ខុសគាន  ន�ងម្រា�ធាន�ទ�ចប់ោះ�យុដែ�ក ន�ងវធិានកាំរ ផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះ 
ម្ប�នមាន ទនំាស ់ជាមួ្បយុ នងឹ វធិានកាំរ ផ្តិួចបោះផ្តិើម្បណាមួ្បយុ  ដែដ្ឋល�ន 
ពណ៌ៈនា បោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (2)។ អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិស�ម្បម្រា�កាំសថា 
វធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ន�ងវធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បដែដ្ឋល�ន ពណ៌ៈនា
បោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (2) ម្ប�ន ម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើង នងឹ ើបោះម្រាម្បើសបោះផ្តសង បោះទៀត្តិ 
�ងំអ្នស។់ អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិស�ម្ប�ងី្គាញបោះចត្តិនារ�សពួ់កបោះ�បោះ�យុបោះសរ ើ
បោះហ្វ័ើយុម្រា�ស�នបោះ�ើវធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះន�ងវធិានកាំរផ្តិួចបោះផ្តិើម្បណាមួ្បយុ 
ដែដ្ឋល�នព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (2) ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�កនុង
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែត្តិមួ្បយុថា �ងំវធិានកាំរផួិ្តចបោះផ្តិើម្ប ន�ងវធិាន កាំរផ្តិួច បោះផ្តិើម្ប
បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ�ួរដែត្តិម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិឱ់្យយអានុភាព បោះពញបោះលញ ។ 

(c) ម្រា�ស�នបោះ�ើវធិានកាំរ ផ្តិួចបោះផ្តិើម្បបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុម្ប�ត្តិ បោះ�យុអ្ននកបោះ�ះ 
បោះ�ន ត្តិ �ាុ ដែនិ ើនួំស�ងំម្រាសងុ ឬបោះ�យុដែផ្តនក បោះ�យុវធិានកាំរណ៍ៈ 
�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្ប  ដែដ្ឋលមានទនំាសណ់ាមួ្បយុ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន អ្ននុម្ប�ត្តិ
បោះ�យុអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ដែត្តិមួ្បយុ បោះហ្វ័ើយុវធិានកាំរណ៍ៈ
ទនំាសដ់ែ��បោះនះ ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិមិ្ប�នម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវបោះ�បោះពល បោះម្រាកាំយុ វធិានកាំរ
បោះនះ នងឹម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិបិោះ�យុខែួនឯង ន�ងផ្តលិ ់អានុភាពបោះពញបោះលញ។ 

(c) ខាងបោះម្រាកាំម្បបោះនះ ម្ប�នម្រាតូ្តិវអ្ននុវត្តិ ិចបំោះ�ះពនធ ដែដ្ឋល កណំៈត្តិប់ោះ�យុ
ដែផ្តនកបោះនះ បោះទ៖ 

(1) �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនដែផ្តនកទើ 17039 �កទ់ង នងឹម្រា�កឧ់�ត្តិថម្បភព្រៃនម្រា�ក ់
ឥណៈ�ន។ 

(2) �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃន ដែផ្តនកទើ 17041 �កទ់ង នងឹកាំរ �ក ់ឯកសារ 
សាថ នភាព ន�ង កាំរ�ណៈនា បោះ�ើងវញិ ន�វ ត្តិបោះងកៀ� ពនធ បោះលើម្រា�ក ់ចណំៈ� ល។ 

(3) �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនដែផ្តនកទើ 17045 �កទ់ង នងឹ ម្រា�កច់បំោះណៈញរមួ្បគាន ។ 

(d) ម្រា�ក ់ចណំៈ� ល ដែដ្ឋល ទទួល �នពើ ពនធ ដែដ្ឋល កណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនក
បោះនះ នងឹម្រាតូ្តិវ�ក ់ច�លបោះ�កនុងម្ប�លន�ធិ� រថ្មីយុនិសាអ ត្តិ ន�ងខយល ់សាអ ត្តិ 
ដែដ្ឋល�បោះងកើត្តិបោះ�ើងបោះ�ដែផ្តនកទើ 80203 ព្រៃនម្រាកម្បធិន ធានសាធារណៈៈ។ 

ដែផ្តនក 3. ព្រៃថ្មីៃអ្នសងិគត្តិ។
(a) បោះលើកដែលងដែត្តិមានដែចងកនុងចដំែណៈករង (b) �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃន
ម្រាកម្បច�� ់បោះនះនងឹកាំែ យុ បោះ�ជាម្ប�នអាច ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ�នដ្ឋ�ចត្តិបោះ�៖ 

(1) ដែផ្តនកទើ 17044 ព្រៃនម្រាកម្បសដើពើចណំៈ� ល ន�ងពនធ នងឹកាំែ យុ ជា ម្ប�ន
អាច ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ�ន បោះ� ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខ ម្បករា �ន  ំ2043។ 

(2) ដែផ្តនកទើ 47 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 80200) ព្រៃន ម្រាកម្ប
ធិនធាន សាធារណៈៈ នងឹកាំែ យុបោះ�ជាម្ប�នអាច ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ�ន បោះ�
ព្រៃថ្មីៃទើ 30 ដែខម្ប�ថុ្មីនា �ន  ំ2043។
(b) (1) បោះ�ះ�ើ ជាមាន ដែផ្តនករង (a) ម្រា�ស�នបោះ�ើ សម្រាមា�រ់យុៈបោះពល�ើ�ន ំ
ជា�់ៗ គាន  បោះ� ឬ បោះម្រាកាំយុ ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខម្បករា �ន  ំ2030 GHG  ទ��ងំ រដ្ឋឋ
មាន យ៉ាា ងបោះ�ច ណាស ់80 ភា�រយុ បោះ�បោះម្រាកាំម្ប កម្រាម្ប�ត្តិ ព្រៃន GHG បោះ�
ទ��ងំ រដ្ឋឋ�ន  ំ1990 ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល �នរាយុកាំរណ៍ៈបោះ�កនុងសារបោះពើ��ណៈឌ
ឧសះ�ន  ផ្តាះកញ្ចូកុ ់ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវកាំរចាំ�ំច ់ បោះ�បោះម្រាកាំម្បដែផ្តនកទើ 39607.4 ព្រៃន 
ម្រាកម្បសុខភាព ន�ងសុវត្តិថ�ភាព, �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនច�� ់បោះនះ នងឹ កាំែ យុបោះ�ជា
ម្ប�នអាច ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ�ន ដ្ឋ�ចមានដែចងបោះ�កនុងដែផ្តនករងបោះនះ។
(2) ដែផ្តនកព្រៃនម្រាកម្បច��ប់ោះនះ ដែដ្ឋល �នព�ពណ៌ៈនាបោះ� កនុងកថាខណៈឌ  (1) 
ព្រៃនចដំែណៈក រង (a) នងឹ ដែលងមាន ម្រា�ស�ទធ ភាពបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 1 ដែខម្បករា 
�នាា �ព់ើ�ន មំ្រា�ត្តិ�ទ�ន  ដែដ្ឋល លកខខណៈឌ  ដែដ្ឋល មានដែចងកនុងកថាខណៈឌ  (1) 
ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិតិាម្ប។ 

(3) ដែផ្តនកព្រៃនម្រាកម្បច�� ់បោះនះ�ន ព�ពណ៌ៈនាបោះ�កនុងកថាខណៈឌ  (2) 
ព្រៃនចដំែណៈករង (a) នងឹកាំែ យុបោះ�ជាម្ប�នមានម្រា�ស�ទធ ភាពបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ  
30 ដែខម្ប�ថុ្មីនា �នាា ��់នាា �ព់ើចុង�ញ្ចូ�ុព់្រៃន�ន មំ្រា�ត្តិ�ទ�ន  ដែដ្ឋលលកខខណៈឌ
មានដែចងកនុងកថាខណៈឌ  (1) ម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិតិាម្ប។ 

(c) រាលម់្រា�ក ់ដែដ្ឋលបោះ�សលប់ោះ� កនុងម្ប�លន�ធិ� រថ្មីយុនិសាអ ត្តិ ន�ងខយល់
សាអ ត្តិ  �នាា �ព់ើដែផ្តនកទើ 47 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 80200) ព្រៃន
ម្រាកម្បធិនធានសាធារណៈៈ កាំែ យុជាម្ប�នមានម្រា�ស�ទធ ភាព នងឹម្រាតូ្តិវ�ន
អ្ននុញ្ញាញ ត្តិ បោះ�យុអ្នងគនើត្តិ��ញ្ចូញត្តិិ� បោះដ្ឋើម្បប ើ�និបោះគាល�ណំៈងព្រៃនម្រាកម្បច��់
បោះនះ។ 

(d) ដែផ្តនកណាមួ្បយុ ព្រៃនម្រាកម្បច�� ់បោះនះ ដែដ្ឋលកាំែ យុ បោះ�ជាម្ប�នមាន
ម្រា�ស�ទធ ភាព ម្រាស� តាម្ប ដែផ្តនកបោះនះ ម្រាតូ្តិវ�នលុ�បោះចាំលមួ្បយុ�ន  ំ�នាា �ព់ើ
កាំល�របិោះចេទ  ដែដ្ឋល ដែផ្តនកបោះនះ ដែម្រា�ជា ម្ប�ន មាន ម្រា�ស�ទធភាព។ 

វ�គ 4. ភាពព្រៃនកាំរកាំនម់្រាទពយបោះ�យុដែ�កដែត្តិឯង 

ម្រា�កាំរ�ងំឡាយុព្រៃនច��ប់ោះនះ�អឺាចកាំត្តិប់ោះចញពើគាន �ន។ ម្រា�ស�នបោះ�ើ
ដែផ្តនក ភា� អ្ននុដែផ្តនក កថាខណៈឌ  កថាខណៈឌ រង ម្រា�កាំរ  ម្រា�បោះយ៉ា� �កយ 
ឃាែ  ឬ កាំរ អ្ននុវត្តិពិ្រៃនម្រាកម្បច�� ់បោះនះ  �សឺម្រាមា�ប់ោះហ្វ័តុ្តិផ្តល ដែដ្ឋល
ចាំត្តិ់ទុកថាម្ប�នម្រាត្តិឹម្បម្រាតូ្តិវ បោះ�យុបោះសចកិើសបោះម្រាម្បចរ�ស់តុ្តិលាកាំ រព្រៃន
យុុតិាធិ�កាំរមានសម្បត្តិថក�ច ុ  កាំរសបោះម្រាម្បចច�ត្តិបិោះនាះ នងឹម្ប�ន�ាះ�ល់
ដ្ឋលសុ់ពលភាព ព្រៃនដែផ្តនក  ដែដ្ឋលបោះ�សលព់្រៃនសកម្បះភាពបោះនះ បោះ�ើយុ។ 
ម្រា�ជាើនព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ស�ម្បម្រា�កាំសថា ពួកបោះ�នងឹអ្ននុវត្តិតិាម្ប 
ម្រាកម្បច�� ់បោះនះ បោះហ្វ័ើយុ ដែផ្តនកនើមួ្បយុៗ ដែផ្តនករង កថាខណៈឌ  កថាខណៈឌ រង 
ឃាែ  ម្រា�បោះយ៉ា� ឃាែ  �កយ ន�ង �កយបោះសនើសុមំ្ប�នម្រាតូ្តិវ�នម្រា�កាំសថា ម្ប�ន

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី

អ្នត្តិថ�ទព្រៃនច��ដ់ែដ្ឋល�នបោះសនើ | 121



31

30

(3) “ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់រសជាត្តិ� shisha” មានន�យុថាផ្តល�ត្តិផ្តល
ថាន ើំក ់shisha ណាមួ្បយុ ដែដ្ឋល មាន ធាតុ្តិផ្តស ំ ដែដ្ឋល ដែញក�ច ់ពើ លកខណៈៈ
រសជាត្តិ�។
(4) “ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក�់ដែនថម្បរសជាត្តិ�” មានន�យុថា ផ្តល�ត្តិផ្តល
ថាន ើំកណ់ាមួ្បយុ  ដែដ្ឋលមានធាតុ្តិផ្តសដំែដ្ឋលដែញក�ច ់ពើ លកខណៈៈ
រសជាត្តិ�។
(5) “�ពំង់ហ្វ័តឺ្តិ” មានន�យុថា ម្រា�បោះ�ទមួ្បយុព្រៃន�ពំង់�ងី� រទកឹ បោះម្រា�ើ
សម្រាមា�ើ់ក�់រ ើ shisha ឬផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកប់ោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ជាមួ្បយុ នងឹ
�ពំង់  ដែដ្ឋលអាច�ត្តិដ់ែ�ន �នយុ�រ សម្រាមា��់តឺ្តិដែផ្តសង លាយុត្តិណំៈកទ់កឹ 
�ែងកាំត្តិទ់កឹ។ សមាសធាតុ្តិព្រៃន �ពំង់ហ្វ័តឺ្តិ អាចមានក�ល ដ្ឋង ចាំន 
ន�ងទុបោះយ៉ា។
(6) “អ្ននកលករ់ាយុ ថាន ើំកប់ោះម្រា�ើជាមួ្បយុ �ពំង់ហ្វ័តឺ្តិ” មានន�យុថា អ្ននកលក់
រាយុ ថាន ើំក ់ ដែដ្ឋលច�លរមួ្ប កនុងកាំរលករ់ាយុ ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់shisha, 
�ពំង់ហ្វ័តឺ្តិ ន�ងបោះម្រា�ឿងើក�់រ ើបោះ�យុបោះម្រា�ើ �ពំង់ហ្វ័តឺ្តិ។
(7) “កាំរ�កស់ាែ ក” មានន�យុថាកាំរសរបោះសរ កាំរបោះ�ះពុម្ប ័កាំរ�ក ់
រ��ភាព ឬម្រាកាំហ័្វ័�ក បោះ� បោះលើ ផ្តល�ត្តិផ្តល ថាន ើំក ់ឬកាំរបោះវចខុ� ់រ�សវ់ា។
(8) “ថាន ើំកស់ែកឹរលុង” មានថាន ើំកក់ាំត្តិ ់ឬកនុង �ពំង់ើក ់បោះហ្វ័ើយុ ជា
ធិម្បះតា លកក់នុងកញ្ចូ�ុ ់បោះ�យុ ម្ប�នរា��់ញ្ចូុ�ល ផ្តល�ត្តិ ផ្តល ថាន  ំើក ់ណាមួ្បយុ  
ដែដ្ឋលសម្បរម្បយបោះ�តាម្ប រ��រាង ម្រា�បោះ�ទ កាំរបោះវចខុ� ់ឬសាែ ក សម្រាមា� ់
កាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ន�ង ទនំង ជា ម្រាតូ្តិវ�ន ផ្តលិើ់�នបោះ� ឬទ�ញបោះ�យុ អ្នត្តិ�ថ្មី�ើន 
តាម្ប លកខណៈៈជាថាន ើំកស់ម្រាមា�ផ់្តល�ត្តិជា�រ ើ រមួ្ប�ងំ �រ ើម្ប� រ។
(9) “កាំរបោះវចខុ�”់ មានន�យុថាជា កញ្ចូ�ុ ់ម្រា�អ្ន� ់ឬកាំតុ្តិង ឬធុិងព្រៃន
ម្រា�បោះ�ទណាមួ្បយុ ឬ ម្រា�ស�នបោះ�ើម្ប�នមានធុិងបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ រុណំាមួ្បយុ 
រមួ្បមានដ្ឋ�ចជា ខែ��័ន ដែដ្ឋលជាផ្តល�ត្តិផ្តល ថាន ើំក ់ ដែដ្ឋលបោះ�លក ់ឬ  
ផ្តដលើ់�នសម្រាមា� ់កាំរលក ់បោះ� អ្នត្តិ�ថ្មី�ើន។
(10) “សុើ�គ  ម្រាពើបោះម្បៀម្ប” មានន�យុថាសុើ�គ ដែដ្ឋលបោះធ័ិើបោះ�យុព្រៃដ្ឋ 
ម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នផ្តល�ត្តិម្រាទង់ម្រា�យុធិ ំបោះ�យុ បោះម្រា�ើ មាា សុើន  មាន កាំរ រុដំែដ្ឋល
ផ្តល�ត្តិ �ងំម្រាសងុពើសែកឹថាន ើំក�់ងំម្ប�ល ន�ងមានត្តិព្រៃម្បែលកដុ់្ឋមំ្ប�នត្តិ�ច
ជាងដ្ឋ�ព់ើរដុ្ឋលាែ រ ($12)។ សុើ�គ  ម្រាពើបោះម្បៀម្ប ម្ប�នមានត្តិម្រាម្បង ើនួំយុ 
ឬមាត្តិដ់ែដ្ឋលម្ប�នដែម្បនជាថាន ើំក ់បោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវ�ន �កប់ោះ�យុព្រៃដ្ឋ។
(11) “ទើតាងំលករ់ាយុ” មានន�យុថា �ងំពើរខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(A) អ្នគារដែដ្ឋលផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់ម្រាតូ្តិវ�នលករ់ាយុ។
(B) មាា សុើនលក។់
(12) “កាំរលក”់ ឬ “�នលក”់ មានន�យុថាកាំរលក ់ដ្ឋ�ច �នកណំៈត្តិ់
បោះ�កនុងដែផ្តនកទើ 30006 ព្រៃនម្រាកម្ប ចណំៈ� ល ន�ងពនធ�រ។
(13) “ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់Shisha” មានន�យុថាផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់
ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ �ន ើក ់ឬមាន�ណំៈងើកប់ោះ�យុបោះម្រា�ើ បោះខសៀ។ “ផ្តល�ត្តិផ្តល
ថាន ើំក ់Shisha” រមួ្បមានថាន ើំក ់បោះម្រា�ើបោះខសៀ ថាន ើំកទុ់យុបោះយ៉ា មាា ដែសល 
ណាើើល ន�ងអាហ្វ័គើបោះ�។ “ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់ Shisha” ម្ប�នរា�់
�ញ្ចូុ�ល ឧ�ករណ៍ៈបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ក ដ្ឋ�ចជាបោះអ្ន��ចម្រាតូ្តិន�ក បោះខសៀបោះអ្ន��ក
ម្រាតូ្តិន�ក  ឬ ផ្តល�ត្តិផ្តល ថាន ើំក ់បោះអ្ន��កម្រាតូ្តិន�ក បោះទ។
(14) “ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក”់ មានន�យុថាផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកដ់្ឋ�ច�ន
កណំៈត្តិក់នុងកថាខណៈឌ  (8) ព្រៃនអ្ននុដែផ្តនក (a) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 104495 
ដ្ឋ�ចដែដ្ឋលម្រា�កាំរ បោះនាះអាច ម្រាតូ្តិវ�ន ដែកដែម្រា�ពើបោះពលមួ្បយុ បោះ�បោះពលមួ្បយុ។
(15) “សារធាតុ្តិ �ដែនថម្ប រសជាត្តិ� ផ្តល�ត្តិផ្តល ថាន ើំក ់” មានន�យុថា 
ផ្តល�ត្តិផ្តលមួ្បយុម្រាតូ្តិវ �ន រចនា ផ្តល�ត្តិ លក ់បោះដ្ឋើម្បប ើផ្ត ល�ត្តិ ជា លកខណៈៈ
រសជាត្តិ� �ដែនថម្បបោះ�ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក។់
(16) “ម្រាកមុ្បហ្វ័ុុនលករ់ាយុថាន ើំក”់ មានន�យុថា អ្ននកដែដ្ឋលច�លរមួ្ប កនុងរដ្ឋឋ
បោះនះ កនុងកាំរលកផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់បោះ�យុផ្ទាា លប់ោះ�កាំន ់សាធារណៈើន 
ពើទើតាងំលករ់ាយុ។ “អ្ននកលករ់ាយុថាន ើំក”់ រមួ្ប�ញ្ចូុ�ល �ងំអ្ននក ដែដ្ឋល 
ម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ មាា សុើនលក ់ ដែដ្ឋលផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកម់្រាតូ្តិវ�នលក ់បោះ�កនុង

ដែផ្តនក 6. សណំៈង់បោះសរ ើ។
ម្រាកម្បច�� ់បោះនះ �ជឺាកាំរបោះម្រា�ើម្រា�ស ់អ្នណំាចផ្តិួចបោះផ្តិើម្ប �នំ�ត្តិ រ�សម់្រា�ជាើន 
ព្រៃនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ម្រាស�តាម្បមាម្រាតា II ន�ងមាម្រាតា IV ព្រៃន រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ 
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  បោះហ្វ័ើយុម្រាតូ្តិវ�កម្រាសាយុ បោះ�យុបោះសរ ើ បោះដ្ឋើម្បប ើ ផ្តដល ់អានុភាព 
បោះលើបោះគាល�ណំៈង ដែដ្ឋលមានដែចងកនុងម្រាកម្បច��ប់ោះនះ។ 

ដែផ្តនក 7. ើហំ្វ័រ។
បោះ�ះ�ើជាមាន�ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ច��់ណាមួ្បយុបោះផ្តសងបោះទៀត្តិក៏បោះ�យុ 
ម្រា�ស�នបោះ�ើរដ្ឋឋ ឬ ម្បន្ត្រីនិើណាមាន ក ់រ�សខ់ែួ ន ខកខានកនុងកាំរកាំរ�រ
រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញភាព ព្រៃនម្រាកម្បច��ប់ោះនះ �នាា �ព់ើ មានកាំរ យុលម់្រាពម្ប ពើ
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ទើភាន កង់្គារ រដ្ឋឋ ឬ រ�ឋ ���ល ម្ប�ល�ឋ ន រ�ស ់រដ្ឋឋ បោះនះ 
ម្រាតូ្តិវ មាន អ្នណំាច បោះធ័ិើ អ្ននិរា�ម្បន ៍ើនួំស ឲ្យយ រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័ញ៉ាា  កនុង វធិាន កាំរ 
តុ្តិលាកាំរ   ដែដ្ឋល ម្រា��ងំ នងឹ រដ្ឋឋ ធិម្បះនុញ្ចូញ ព្រៃន ម្រាកម្បច��ប់ោះនះ កនុង បោះគាល 
�ណំៈង កាំរ�រ រដ្ឋឋ ធិម្បះនុញ្ចូញ រ�ស ់ខែួន បោះ�ះ ជា សកម្បះ ភាព បោះនាះ សថ�ត្តិ បោះ� 
កនុង តុ្តិលាកាំរ កាំត្តិ ់កិើ សហ្វ័ព�នធ ឬ កិើ តុ្តិលាកាំរ បោះ�បោះលើ�ណឹិៈង ឧទធរណ៍ៈ 
ឬបោះលើកាំរ ព�ន�ត្តិយបោះ�ើងវញិ តាម្បត្តិម្រាមូ្បវកាំរ បោះ�យុ តុ្តិលាកាំរ កពំ�ល ព្រៃនរដ្ឋឋ
កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ឬតុ្តិលាកាំរ កពំ�ល សហ្វ័រដ្ឋឋអាបោះម្បរកិ។ ព្រៃម្រាកបោះសវា ន�ង
កាំរចណំាយុដែដ្ឋលសម្បរម្បយព្រៃនកាំរកាំរ�រ�ណៈដឹ ង ម្រាតូ្តិវជា�នាុកបោះ�បោះលើ
ម្ប�លន�ធិ� ដែដ្ឋល�ន�ម្រាម្បងុទុកសម្រាមា�ម់្រាកសួង យុុត្តិិ�ធិម្ប ៌ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ង់
យ៉ាា ងបោះទៀង�ត្តិ។់ 

សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ ិ31 
ច��ប់ោះនះ �ន បោះសនើ បោះ�ើង បោះ�យុ ច�� ់ម្រាពឹទធ សភា 793 ព្រៃនសម្ប�យុម្រា�ើុ ំ
ម្រា�ចាំ ំ�ន  ំ2019 - 2020 (ើពំ�កទើ 34 លកខនិ�កៈព្រៃន�ន  ំ2020) ម្រាតូ្តិវ
�ន�ក ់ើ�ន ម្រា�ជា ើន ជា កាំរ បោះធ័ិើ ម្រា�ជា ម្បត្តិ� ម្រាស� តាម្ប �ញ្ចូញត្តិិ� ព្រៃន ដែផ្តនក ទើ 
9 មាម្រាតា II ព្រៃន រដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ញាញ  រដ្ឋឋ កាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។
ច��ដ់ែដ្ឋល�នបោះសនើបោះ�ើងបោះនះ�ដែនថម្ប ដែផ្តនកនានា បោះ�កនុងម្រាកម្ប សុខភាព
ន�ងសុវត្តិថ�ភាព។ ដ្ឋ� បោះចនះ �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ថ្មីះើ  ដែដ្ឋលបោះសនើ សុ�ំដែនថម្ប ម្រាតូ្តិវ�ន 
បោះ�ះពុម្បជ័ា ម្រា�បោះ�ទ បោះម្រាទត្តិ  បោះដ្ឋើម្បប ើ�ងី្គាញថាវា� ឺថ្មីះើ។ 

ចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ
ដែផ្តនកទើ 1៖. មាម្រាតា 5 (ចាំ�ប់ោះផ្តដើម្បពើដែផ្តនក 104559.5) ម្រាតូ្តិវ �ន 
�ដែនថម្ប បោះ�កនុង ើពំ�ក 1 ព្រៃនភា� 3 ព្រៃន ចដំែណៈក 103 ព្រៃន ម្រាកម្បសុខភាព 
ន�ង សុវត្តិថ�ភាព បោះ�ជា៖

មាម្រាតា 5. កាំរ�ម្ប ឃាត្តិ ់កាំរលកថ់ាន ើំក់
104559.5. (a) សម្រាមា�ប់ោះគាល�ណំៈងព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ ន�យុម្បន�យុ
ខាងបោះម្រាកាំម្បម្រាតូ្តិវ�នអ្ននុវត្តិ៖ិ
(1) “លកខណៈៈរសជាត្តិ�” មានន�យុថា រសជាត្តិ� ឬកែ�នដែដ្ឋលអាច 
សមាគ ល�់ន ឬកែ�ន ឬ�ងំពើរ បោះផ្តសងបោះទៀត្តិ ជាងរសជាត្តិ� ឬកែ�នព្រៃន
ថាន ើំក ់ ដែដ្ឋលខុសពើផ្តល�ត្តិផ្តល ថាន ើំក ់ ឬ អ្ននុផ្តល ណាមួ្បយុ  ដែដ្ឋល
�ន ផ្តល�ត្តិបោះ�យុ ផ្តល�ត្តិផ្តល ថាន ើំក។់ លកខណៈៈរសជាត្តិ� រមួ្បមាន 
ដ្ឋ�ចជា រសជាត្តិ� ឬកែ�ន �កទ់ងនងឹដែផ្តែបោះឈើ ស�ក�ឡា វានូើឡា ទកឹ�ះុ  ំ
សករម្រាគា� ់កាំកាំវ �ដែងអម្ប បោះ�សើៈូមានជាត្តិ�អាលកុ់ល ម្បាុងតុ្តិល ើើ
អ្នង្គាក ម្ប សែកឹបោះឈើ  បោះ�ះ  ឬបោះម្រា�ឿងបោះទស។ ផ្តល�ត្តិផ្តល ថាន ើំកម់្ប�នម្រាតូ្តិវ
�ន កណំៈត្តិថ់ាមានលកខណៈៈ រសជាត្តិ�ដែ�ែកៗ បោះ�យុសារដែត្តិកាំរបោះម្រា�ើ
ម្រា�ស ់សារធាតុ្តិ�ដែនថម្ប ឬកាំរ�ក ់រសជាត្តិ� ឬកាំរផ្តលិព់�ត្តិម៌ាន 
បោះម្រា�ឿងផ្តស ំបោះទ។ ផ្តាុយុបោះ�វញិ វា�ជឺាវត្តិមិាន ព្រៃនរសជាត្តិ� ឬកែ�ន ដែដ្ឋល
អាចសមាគ ល�់ន ឬ�ងំពើរ ដ្ឋ�ចដែដ្ឋល�ន ព�ពណ៌ៈនា បោះ�កនុង ម្រា�បោះយ៉ា�
ដ្ឋ�ំ�ង ព្រៃនន�យុម្បន�យុបោះនះ  ដែដ្ឋល�បោះងកើត្តិ ជាលកខណៈៈ រសជាត្តិ�។
(2) “ធាតុ្តិផ្តស”ំ មានន�យុថា បោះម្រា�ឿងផ្តស,ំ សារធាតុ្តិ, �ើម្បើ, ឬ 
សមាសធាតុ្តិ បោះផ្តសងពើថាន ើំក ់ទកឹ ឬសនែកឹថាន ើំក ់ដែដ្ឋល�នបោះរៀ�ចបំោះ�ើង
វញិ ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�ន�ដែនថម្ប បោះ�យុអ្ននកផ្តល�ត្តិ បោះ�កនុងផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក់
កនុងក�ុំងបោះពល ដែកព្រៃចន ផ្តល�ត្តិ ឬបោះវចខុ�ផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 30 ប់នី

122 | អ្នត្តិថ�ទព្រៃនច��ដ់ែដ្ឋល�នបោះសនើ
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(e) ដែផ្តនករង (b) ម្ប�នអ្ននុវត្តិចិបំោះ�ះថាន ើំកស់ែកឹរលុង ឬសុើ�គ  ម្រាពើបោះម្បៀម្ប
បោះទ។
(f) អ្ននកលករ់ាយុ ថាន ើំក ់ឬភាន កង់្គារ ឬន�បោះយ៉ាើ�ករ�ស ់អ្ននកលករ់ាយុ
ថាន ើំក ់ ដែដ្ឋលរបំោះលា���ំន បោះលើ ដែផ្តនកបោះនះ មានព�រទុធពើ�ទ របំោះលា���ំន 
បោះហ្វ័ើយុនងឹម្រាតូ្តិវផ្តិនាា បោះ�ស បោះ�យុកាំរព�ន�យុពើររយុ�ស��ដុ្ឋលាែ រ  
($ 250) ចបំោះ�ះកាំររបំោះលា� នើមួ្បយុៗ ព្រៃនដែផ្តនកបោះនះ។
(g) ដែផ្តនកបោះនះ ម្ប�នកាំរ�រជាមុ្បន ឬ�ម្បឃាត្តិក់ាំរ អ្ននុម្ប�ត្តិសង់ិ�រ 
កនុងម្រាសកុ  ដែដ្ឋល�កក់ាំររតឹ្តិត្តិប �ត្តិកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើន បោះលើកាំរទទួល�ន
ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន  ំើក ់ ជាងកាំររតឹ្តិត្តិប �ត្តិ ដែដ្ឋលកណំៈត្តិប់ោះ�យុដែផ្តនកបោះនះ។ 
កនុងកម្រាម្ប�ត្តិដែដ្ឋលមានភាពម្ប�នសុើចង័្គាកគ់ាន រវាងដែផ្តនកបោះនះ ន�ងសង់ិ�រ
ម្ប�ល�ឋ ន  ដែដ្ឋល�កក់ម្រាម្ប�ត្តិកាំនដ់ែត្តិខាែ ងំបោះលើកាំរទទួល�នផ្តល�ត្តិផ្តល
ថាន ើំក ់កាំររតឹ្តិត្តិប �ត្តិកាំនដ់ែត្តិបោះម្រាចើនបោះលើកាំរទទួល�ន ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក់
បោះ�កនុងសង់ិ�រ កនុងម្រាសកុ នងឹមានអ្នធិ�កភាព។
ដែផ្តនក 2. �ទ�បញ្ចូញត្តិិ�ព្រៃនច��ប់ោះនះ�អឺាច កាំត្តិផ់្ទាដ ចប់ោះចញពើគាន �ន។ 
បោះ�ើ�ញ្ចូញត្តិណិាមួ្បយុព្រៃនច��ប់ោះនះ ឬ�កយសុរំ�សវ់ា�មឺ្រាតូ្តិវ�នរក�
អ្នសុពលភាព ភាពអ្នសុពលភាពបោះនាះនងឹម្ប�នើះឥទធ �ពលដ្ឋល�់ញ្ចូញត្តិ ិ
ឬ�កយសុដំ្ឋព្រៃទ ដែដ្ឋលអាចម្រាតូ្តិវ�នផ្តលិឱ់្យយន� វម្រា�ស�ទធភាពបោះ�យុគាះ ន
�ញ្ចូញត្តិ ិឬ�កយសុអំ្នសុពលភាព។
ដែផ្តនក 3. គាះ ន សំណៈងណាមួ្បយុម្រាតូ្តិវ�នត្តិម្រាមូ្បវ បោះ�យុច��ប់ោះនះ 
អ្ននុបោះលាម្បតាម្បដែផ្តនកទើ 6 ព្រៃនមាម្រាតា XIII B ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�
រញ៉ាា បោះទ ពើបោះម្រា�ះកាំរចណំាយុ ដែត្តិមួ្បយុ�ត្តិ ់ដែដ្ឋល អាចបោះកើត្តិបោះ�ើង បោះ�យុ
ទើភាន កង់្គារកនុង ត្តិ�ំន ់ឬម្រាសកុសាលា នងឹបោះកើត្តិបោះ�ើងពើបោះម្រា�ះច�� ់ បោះនះ 
�បោះងកើត្តិ�ទឧម្រាក�ដ្ឋឋ ឬកាំររបំោះលា�ថ្មីះើ លុ���ំត្តិ ់�ទឧម្រាក�ដ្ឋឋ ឬកាំររបំោះលា�
��ំន ឬផ្ទាែ ស�់ិ� រកាំរ ព�ន�យុចបំោះ�ះ�ទឧម្រាក�ដ្ឋឋ ឬកាំររបំោះលា���ំនកនុង 
អ្នត្តិថន�យុព្រៃនដែផ្តនកទើ 17556 ព្រៃនម្រាកម្ប រ�ឋ ���ល ឬផ្ទាែ ស�់ិ� រន�យុម្បន�យុ
ព្រៃន ឧម្រាក�ដ្ឋឋកម្បះកនុងអ្នត្តិថន�យុព្រៃនដែផ្តនកទើ 6 ព្រៃនមាម្រាតា XIII B ព្រៃនរដ្ឋឋធិម្បះនុញ្ចូញ
រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា ។

រដ្ឋឋបោះនះ។
(b) (1) អ្ននកលករ់ាយុថាន ើំក ់ ឬភាន កង់្គារ ឬន�បោះយ៉ាើ�កណាមួ្បយុ
រ�សម់្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន លករ់ាយុថាន ើំក ់ ម្ប�នម្រាតូ្តិវលក ់ផ្តលិើ់�ន សម្រាមា�ល់ក ់
ឬកាំនក់ាំ� ់បោះ�យុមាន�ណំៈងលក ់ឬផ្តលិើ់�នសម្រាមា�ល់ក ់ផ្តល�ត្តិផ្តល
ថាន ើំកដ់ែដ្ឋល�ន �ដែនថម្ប រសជាត្តិ� ឬផ្តល�ត្តិផ្តល�ដែនថម្បរសជាត្តិ� ថាន ើំក់
បោះ�ើយុ។
(2) មានកាំរសនះត្តិថា ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់�ជឺាផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក់
�ដែនថម្ប រសជាត្តិ� ម្រា�ស�នបោះ�ើម្រាកមុ្បហ្វ័ុុ ន ផ្តល�ត្តិ ឬភាន កង់្គារណាមួ្បយុ 
រ�សម់្រាកមុ្បហ្វ័ុុ នផ្តល�ត្តិ ឬ�ុ�គល�កបោះ�កនុងបោះពល�បោះម្រាម្បើកាំរង្គារ រ�ស់
ពួកបោះ� �នបោះធ័ិើ បោះសចកិើដែថ្មីែង កាំរណ៍ៈ ឬកាំរ�ម្ប�រ សបំោះ�បោះ�បោះលើ
អ្ននកបោះម្រា�ើម្រា�ស ់ឬដ្ឋលស់ាធារណៈើនថា ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកម់ា ន  ឬ
ផ្តល�ត្តិ ន� វរសជាត្តិ�  ដ្ឋ�ចជា តាម្ប រយុៈ អ្នត្តិថ�ទ ពណ៌ៈ រ��ភាព ឬ�ងំអ្នស ់
បោះ�បោះលើសាែ ក ឬកាំរបោះវចខុ�រ់�ស ់ផ្តល�ត្តិផ្តល  ដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើ បោះដ្ឋើម្បប ើ
�កទ់ងយ៉ាា ងច�ស ់ឬច�សល់ាស ់ថា ផ្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់មាន �ដែនថម្ប 
លកខណៈៈ រសជាត្តិ�។
(c) ដែផ្តនករង (b) ម្ប�នអ្ននុវត្តិចិបំោះ�ះកាំរលកផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់shisha 
រសជាត្តិ� បោះ�យុអ្ននក លករ់ាយុ ថាន ើំកប់ោះម្រា�ើ បោះខសៀ បោះទ ម្រា�ស�នបោះ�ើលកខខណៈឌ  
�ងំអ្នសដ់្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប៖
(1) អ្ននកលករ់ាយុថាន ើំកប់ោះម្រា�ើបោះខសៀមានអាជាា ��ណៈណម្រាត្តិមឹ្បម្រាតូ្តិវ កនុងកាំរ
លកផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំក ់ ដែដ្ឋលបោះចញបោះយ៉ាងតាម្បើពំ�កទើ 2 (ចាំ�ប់ោះផ្តិើម្ប
ជាមួ្បយុនងឹដែផ្តនកទើ 22971.7) ព្រៃនដែផ្តនកទើ 8.6 ព្រៃនម្រាកម្ប�ណៈ� ើកូម្បះ 
ន�ងវជូិាើើវៈ។
(2) អ្ននកលករ់ាយុថាន ើំកប់ោះម្រា�ើបោះខសៀ ម្ប�នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិឱ្យយនរណាមាន ក ់ ដែដ្ឋល
មានអាយុុត្តិ�ចជាង 21 �ន  ំមានវត្តិមិាន ឬច�លកនុង�របិោះវណៈ បោះ�បោះពល
ណាមួ្បយុបោះ�ើយុ។
(3) អ្ននកលករ់ាយុថាន ើំក ់បោះម្រា�ើ បោះខសៀ ម្រាតូ្តិវបោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ�កាំរ ម្រាស�តាម្ប ច��់
�កព់�នធ�ងំអ្នស ់រ�សរ់ដ្ឋឋ ន�ងម្ប�ល�ឋ ន �កទ់ង នងឹកាំរ លកផ់្តល�ត្តិ 
ផ្តលថាន ើំក។់
(4) ម្រា�ស�នបោះ�ើកាំរបោះម្រា�ើម្រា�សផ់្តល�ត្តិផ្តលថាន ើំកម់្រាតូ្តិវ �នអ្ននុញ្ញាញ ត្តិ
បោះ�កនុង �របិោះវណៈអ្ននកលករ់ាយុថាន ើំកប់ោះនាះ អ្ននកលករ់ាយុថាន ើំកប់ោះម្រា�ើ
បោះខសៀ បោះធ័ិើម្រា�ត្តិ��ត្តិិ� ម្រាស�តាម្ប ច��រ់ដ្ឋឋ ន�ងត្តិ�ំន ់�ងំអ្នស ់ ដែដ្ឋល�កទ់ង
បោះ�នងឹ កាំរបោះម្រា�ើម្រា�សផ់្តល�ត្តិផ្តល ថាន ើំកប់ោះ�កនុង�របិោះវណៈអ្ននកលករ់ាយុ
ថាន ើំករ់មួ្ប�ងំ ចបំោះ�ះដែផ្តនកទើ 6404.5 ព្រៃនម្រាកម្បកាំរង្គារ។
(d) ដែផ្តនក (b) ម្ប�នអ្ននុវត្តិ ិចបំោះ�ះកាំរលក�់រ ើសុើ�គ ម្រាពើបោះម្បៀម្ប  ដែដ្ឋលលក់
បោះ�កនុងកដែនែងើក ់�រ ើ ដែដ្ឋលផ្តល�ត្តិផ្តលម្រាតូ្តិវ�នទ�ញ ន�ងបោះម្រា�ើម្រា�ស់
ដែត្តិបោះ�តាម្ប�របិោះវណៈបោះនាះដែត្តិ�ាុ បោះណាណ ះបោះ�ើយុ។

អ្នត៌ថប់�នៃនចំ�ប់ថ់្លែដិល�នទេ្ទសនើ សទំេ្ទ�ើ ម្រាប់ជាមត៌ទិេ្ទលខ្ព 31 ប់នី
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រយ�ទេ្ទព័លទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌តាមសនូ�ក៍ទេ្ទ�ន ត៌ទេ្ទផ្លូាើតាមសបំ់� ម្រាត៌រសួរាន់
គ្គុចឺាំប់ព់័ើនៃ�ៃ�ើ 11 ថ្លែខ្ពត៌�លាដិលន់ៃ�ៃ�ើ 8 ថ្លែខ្ពវចិំេកិា �ន  ំ2022។
ក៍� បំ់ងអងយ់� រ ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌នៃ�ៃទេ្ទនះ! 
អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋល�នចុះបោះ�ះ ះសកម្បះបោះ�រដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា �ងំអ្នសន់ងឹទទួល�នសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិសម្រាមា�់
កាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិសាកលបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ �ន  ំ2022។

រយុៈបោះពលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិតាម្បស�ុំម្រាត្តិចាំ�ប់ោះផ្តិើម្បភាែ ម្បៗ បោះ�បោះពលដែដ្ឋលសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិមានបោះ�កនុងស�ុំម្រាត្តិ ម្ប�នបោះលើសពើព្រៃថ្មីៃទើ  
10 ដែខតុ្តិលា �ន  ំ2022។  

�បោះញ្ចូញុម្បត្តិ�រ�សអ់្ននកឱ្យយ�នរសួរាន!់ ម្រា��លស់នែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិរ�សអ់្ននកម្រាត្តិ��វ់ញិកនុងអ្ន�ុំងបោះពលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិព្រៃថ្មីៃទើ  
11 ដែខតុ្តិលា រហ្វ័� ត្តិដ្ឋលក់ាំរ��ទកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ។  

ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកចង់បោះ�បោះម្បើលទើតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុផ្ទាា ល ់ស�ម្បបោះ�បោះ�ព្រៃថ្មីៃ ឬមុ្បនព្រៃថ្មីៃបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ �ន  ំ2022។ 
ទើតាងំបោះ�ះបោះ�ន ត្តិមួ្បយុ ឬបោះម្រាចើនបោះ�កនុងបោះខានធិើជាបោះម្រាចើននងឹបោះ�ើកកនុងអ្ន�ុំងបោះពលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរសួរាន។់  

ដែសង័រកម្រា�អ្ន�ទ់មាែ កស់នែកឹបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលបោះ�ើ�ត្តិ ឬទើតំាងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិរសួរានត់ាម្ប caearlyvoting.sos.ca.gov ឬ 
vote.ca.gov។

ការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ប់ទេ្ទណីាះអាសនន
មនិ�នទេ្ទឈាម ះក៍ន�ងប់ញ្ញាើទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ ឬម�ឌ លទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ថ្លែមនទេ្ទ�?
អ្ននកបោះ�ដែត្តិមានស�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុបោះម្រា�ើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ�បោះណិាះអាសនន។

ទេ្ទត៌ើសនូ�ក៍ទេ្ទ�ន ត៌ប់ទេ្ទណីាះអាសននគ្គុជឺាអ្នើើ?
សនែកឹបោះ�ន ត្តិ�បោះណាដ ះអាសនន �ជឺាសនែកឹបោះ�ន ត្តិធិម្បះតាដែដ្ឋល�កក់នុងបោះម្រាសាម្បស�ុំម្រាត្តិព�បោះសស មុ្បននងឹ�កក់នុងម្រា�អ្ន�ស់នែកឹបោះ�ន ត្តិ។ 
សនែកឹបោះ�ន ត្តិ�បោះណិាះអាសននម្រាតូ្តិវ�នបោះ�ះបោះ�យុអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលបោះើឿថាពួកបោះ��នចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះ�ះ�ើជាបោះ�ះ ះរ�សពួ់កបោះ�
ម្ប�នមានបោះ�កនុង�ញ្ចូូើបោះ�ះ ះអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិផ្តែ� វកាំរបោះ�កដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកប៏ោះ�យុ។

អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិអាចនងឹម្រាតូ្តិវបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�បោះណិាះអាសនន ម្រា�ស�នបោះ�ើពួកបោះ�ចង់បោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុផ្ទាា លប់ោះ�កដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ ឬម្បណៈឌ ល
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ �ាុ ដែនិម្ប�ន�នទទួលសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិបោះទ ឬម្រា�ស�នបោះ�ើពួកបោះ�ម្ប�នមានសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�ះតាម្បស�ុំម្រាត្តិបោះ�ជាមួ្បយុពួកបោះ� 
បោះដ្ឋើម្បប ើម្រា��លើ់�នមុ្បនបោះពលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុផ្ទាា ល។់

ទេ្ទត៌ើសនូ�ក៍ទេ្ទ�ន ត៌ប់ទេ្ទណីាះអាសននរប់សខ់្ពា� នំ�ងម្រាត៌វូ�នរាប់ថ់្លែដិរទេ្ទ�?
ម្រា�កដ្ឋណាស ់សនែកឹបោះ�ន ត្តិ�បោះណិាះអាសននរ�សអ់្ននកនងឹម្រាតូ្តិវ�នរា�ប់ោះម្រាកាំយុពើម្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ន�ញូ្ញាកថ់ាអ្ននក�នចុះបោះ�ះ ះ
បោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�កនុងបោះខានធិើបោះនាះ បោះហ្វ័ើយុអ្ននកម្ប�ន�នប់ោះ�ះបោះ�ន ត្តិកនុងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះនាះបោះ�បោះ�ើយុ។

សនែកឹបោះ�ន ត្តិ�បោះណិាះអាសននអាចនងឹម្រាតូ្តិវ�នបោះម្រា�ើបោះ�កដែនែងបោះ�ះបោះ�ន ត្តិណាមួ្បយុ ឬម្បើឈម្បណៈឌ លបោះ�ះបោះ�ន ត្តិណាមួ្បយុកនុងបោះខានធិើដែដ្ឋលអ្ននក�ន
ចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ បោះ�ះជាយ៉ាា ងណា មានដែត្តិកាំរម្រា�កួត្តិម្រា�ដែើងកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋលអ្ននកមានស�ទធ �បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�ាុ បោះណាណ ះនងឹម្រាតូ្តិវ�នរា�។់

ទេ្ទត៌ើអ្ននក៍អាចំព័និតិ៌យទេ្ទមើល�ថ នភាព័សនូ�ក៍ទេ្ទ�ន ត៌ប់ទេ្ទណីាះអាសននរប់សអ់្ននក៍ទេ្ទ�យ
រទេ្ទប់ៀប់ណា?
អ្ននកម្រា��គ់ាន ដែដ្ឋលបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ�បោះណាដ ះអាសននមានស�ទធ �ដែសង័រកពើម្បន្ត្រីនិើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រា�ចាំបំោះខានធិើរ�សពួ់កបោះ� ម្រា�ស�នបោះ�ើសនែកឹបោះ�ន ត្តិម្រាតូ្តិវ�ន
រា� ់បោះហ្វ័ើយុបោះ�ើម្ប�នដ្ឋ� បោះចនះបោះទ ម្ប�លបោះហ្វ័តុ្តិដែដ្ឋលវាម្ប�នម្រាតូ្តិវ�នបោះ�រា�។់

អ្ននកអាចព�ន�ត្តិយបោះម្បើលសាថ នភាពព្រៃនសនែកឹបោះ�ន ត្តិ�បោះណិាះអាសននរ�សអ់្ននកតាម្ប  
voterstatus.sos.ca.gov។
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ព័ត័៌�៌នអ្នពំ័ើវធិានការសនូ�ក៍ទេ្ទ�ន ត៌
ទេ្ទត៌ើវធិានការសនូ�ក៍ទេ្ទ�ន ត៌រដិឋគ្គុជឺាអ្នើើ?
វធិានកាំរសនែកឹបោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវ�នសាគ លថ់ាជាសបំោះណៈើ �ជឺាបោះសចកដើបោះសនើច�� ់ដែដ្ឋលត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយមានកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ។ 
សបំោះ�ងភា�បោះម្រាចើន (យ៉ាា ងត្តិ�ច 50% +1) ចាំ�ំចម់្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិ។

វធិានកាំរសនែកឹបោះ�ន ត្តិម្រាតូ្តិវ�ន�កប់ោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះ�យុ៖

 • រដ្ឋឋសភារ�សរ់ដ្ឋឋ ឬ
 • ម្រា�ជាពលរដ្ឋឋដែដ្ឋលម្រា�ម្ប�លហ្វ័ត្តិថបោះលខាបោះលើញត្តិិ�

មានវធិានកាំរសនែកឹបោះ�ន ត្តិរដ្ឋឋជាបោះម្រាចើនម្រា�បោះ�ទ។ សនែកឹបោះ�ន ត្តិព្រៃនកាំរបោះ�ះបោះ�ន ត្តិសាកលបោះ�ព្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ �ន  ំ2022 រមួ្បមានម្រា�បោះ�ទព្រៃនវធិានកាំរ
សនែកឹបោះ�ន ត្តិដ្ឋ�ចខាងបោះម្រាកាំម្ប។

គ្គុនំតិ៌ផ្លូីួ ចំទេ្ទផ្លូីើម
 • �នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បអាច�បោះងកើត្តិ ឬផ្ទាែ ស�់ិ� រច�� ់ឬបោះធ័ិើវបិោះសាធិនកម្បះធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា
 • អ្ននកគាមំ្រាទ�នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បម្រាតូ្តិវដែត្តិម្រា�ម្ប�លហ្វ័ត្តិថបោះលខាអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋល�នចុះបោះ�ះ ះ បោះដ្ឋើម្បប ើ�កវ់ធិានកាំរផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បបោះ�បោះលើសនែកឹបោះ�ន ត្តិ
 • �នំ�ត្តិផ្តិួ ចបោះផ្តិើម្បមួ្បយុម្រាតូ្តិវកាំរសបំោះ�ងភា�បោះម្រាចើនព្រៃនសនែកឹបោះ�ន ត្តិបោះដ្ឋើម្បប ើអ្ននុម្ប�ត្តិ

ការទេ្ទធើើម្រាប់ជាមត៌ិ
 • កាំរបោះធ័ិើម្រា�ជាម្បត្តិ��ជឺាវធិានកាំរដែដ្ឋលព�យ៉ាម្ប�ដ្ឋ�បោះសធិច��ដ់ែដ្ឋលអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុរដ្ឋឋសភា
 • អ្ននកគាមំ្រាទម្រាតូ្តិវដែត្តិម្រា�ម្ប�លហ្វ័ត្តិថបោះលខាបោះលើញត្តិិ�រ�សអ់្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិដែដ្ឋល�នចុះបោះ�ះ ះកនុងរយុៈបោះពល 90 ព្រៃថ្មីៃបោះម្រាកាំយុកាំរអ្ននុម្ប�ត្តិច��ប់ោះនះ 

ម្រា�ស�នបោះ�ើពួកបោះ�ចង់រារាងំវាម្ប�នឱ្យយកាំែ យុជាច��។់
 • ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�ះសបំោះ�ង "ម្ប�នគាមំ្រាទ" បោះម្រាចើនជាងសបំោះ�ង "គាមំ្រាទ" បោះនាះច��ម់្រាតូ្តិវ�នម្រាចាំនបោះចាំល។ បោះ�ើអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ

បោះ�ះបោះ�ន ត្តិ "គាមំ្រាទ" បោះម្រាចើន ច��ន់ងឹកាំែ យុជាច��់

វទិេ្ទ�ធនក៍មមរដិឋធមមន�ញ្ញញនៃនអ្នងនុើត៌បិ់ញ្ញញត៌ី ិ
វបិោះសាធិនកម្បះបោះលើធិម្បះនុញ្ចូញរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋលបោះសនើបោះ�ើងបោះ�យុរដ្ឋឋសភាត្តិម្រាមូ្បវឱ្យយ៖

 • កាំរអ្ននុម្ប�ត្តិបោះ�យុសបំោះ�ងពើរភា��ើបោះលើសភានើមួ្បយុៗព្រៃនរដ្ឋឋសភា
 • សបំោះ�ងភា�បោះម្រាចើនដែដ្ឋលម្រាតូ្តិវអ្ននុម្ប�ត្តិ ន�ងកាំែ យុជាច��់

ចំ� ះទេ្ទឈាម ះ��ក៍ជាម�នទេ្ទ�អាយ�ដិប់ម់្រា�មួំយ�ន ។ំ ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ទេ្ទ�
អាយ�ដិប់ម់្រា�បំ់ើ�ន ។ំ
ទេ្ទត៌ើការចំ� ះទេ្ទឈាម ះជាម�នគ្គុជឺាអ្នើើ?
ម្រា�ស�នបោះ�ើអ្ននកមានអាយុុ 16 ឬ 17 �នំ  បោះហ្វ័ើយុ�បំោះពញម្រា��ល់កខខណៈឌ ស�ទធ �អ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះផ្តសងបោះទៀត្តិ អ្ននកអាចចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិជាមុ្បនតាម្ប 
registertovote.ca.gov។
កាំរចុះបោះ�ះ ះជាមុ្បនមានផ្តដលើ់�នសម្រាមា�អ់្ននកដែដ្ឋលមានស�ទធ �អាយុុ 16 ន�ង 17 �នំ តាម្ប registertovote.ca.gov ឬតាម្បរយុៈទម្រាម្បង់ដែ���ទ
ចុះបោះ�ះ ះអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិម្រាក�ស។ យុុវើនរដ្ឋឋកាំលើហ័្វ័�រញ៉ាា  ដែដ្ឋល�នចុះបោះ�ះ ះបោះ�ះបោះ�ន ត្តិជាមុ្បន នងឹបោះធ័ិើឱ្យយកាំរចុះបោះ�ះ ះរ�សពួ់កបោះ�សកម្បះបោះ�ើងវញិ 
បោះ�បោះពលពួកបោះ�មានអាយុុ 18 �នំ ។ ស�ម្បច�លបោះ�កាំន ់registertovote.ca.gov បោះដ្ឋើម្បប ើទទួល�ន�ញ្ចូូើបោះពញបោះលញព្រៃនលកខខណៈឌ ត្តិម្រាមូ្បវសម្រាមា�់
កាំរចុះបោះ�ះ ះ។
ចុះបោះ�ះ ះជាមុ្បនតាម្ប 2 ើ�ំនង្គាយុៗ៖

1. ច�លបោះម្បើល registertovote.ca.gov
2. ស�ម្បចុច�ុ� តុ្តិង “ចុះបោះ�ះ ះជាមុ្បនបោះដ្ឋើម្បប ើបោះ�ះបោះ�ន ត្តិ (Pre-register to Vote)”

អ្ននកម្រាតូ្តិវ�នចុះបោះ�ះ ះបោះ�យុស័�យុម្រា�វត្តិិ�បោះ�ព្រៃថ្មីៃខួ�កបំោះណៈើ ត្តិ 18 �ន រំ�សអ់្ននក។
សម្រាមា�ព់�ត្តិម៌ាន�ដែនថម្ប អ្ននកកអ៏ាចច�លបោះ�កាំនប់ោះ�ហ្វ័ទពំ�ររ�សរ់ដ្ឋឋបោះលខាធិ�កាំរតាម្បរយុៈ vote.ca.gov ឬទ� រស�ពាបោះ�បោះលខអ្ននកបោះ�ះបោះ�ន ត្តិបោះ�យុម្ប�ន
��ត្តិព្រៃថ្មីែតាម្បរយុៈបោះលខ (888) 345-4917។



ការិយិាល័យ័បោះ�ះបោះ�ោ តក្នុោ�ងបោះ�នធីី

126 | កាំរយិ៉ាល�យុបោះ�ះបោះ�ន ត្តិកនុងបោះខានធិើ

ទេ្ទខានធើ Alameda
(510) 272-6973
www.acvote.org

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

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

ទេ្ទខានធើ Butte
(530) 552-3400 ឬ (800) 894-7761 
(បោះ�កនុងបោះខានធិើ Butte) 
www.buttevotes.net

ទេ្ទខានធើ Calaveras
(209) 754-6376 ឬ (209) 754-6375
www.elections.calaverasgov.us

ទេ្ទខានធើ Colusa
(530) 458-0500 ឬ (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

ទេ្ទខានធើ Contra Costa
(925) 335-7800
www.cocovote.us

ទេ្ទខានធើ Del Norte
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

ទេ្ទខានធើ El Dorado
(530) 621-7480 ឬ (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

ទេ្ទខានធើ Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

ទេ្ទខានធើ Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

ទេ្ទខានធើ Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/Elections

ទេ្ទខានធើ Imperial
(442) 265-1060 ឬ (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

ទេ្ទខានធើ Inyo
(760) 878-0224
https://elections.inyocounty.us/

ទេ្ទខានធើ Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com

ទេ្ទខានធើ Kings
(559) 852-4401
www.votekingscounty.com

ទេ្ទខានធើ Lake
(707) 263-2372
www.lakecountyca.gov/Government/
Directory/ROV.htm

ទេ្ទខានធើ Lassen
(530) 251-8217
www.lassencounty.org/dept/county-clerk-
recorder/elections

ទេ្ទខានធើ Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

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

ទេ្ទខានធើ San Mateo
(650) 312-5222
www.smcacre.org

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

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

ទេ្ទខានធើ Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com

ទេ្ទខានធើ Shasta
(530) 225-5730 ឬ (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

ទេ្ទខានធើ Sierra
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov/214/Elections

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

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

ទេ្ទខានធើ Sonoma
(707) 565-6800
https://vote.sonoma-county.org

ទេ្ទខានធើ Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

ទេ្ទខានធើ Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

ទេ្ទខានធើ Tehama
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us/gov-departments/
elections

ទេ្ទខានធើ Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/Elections

ទេ្ទខានធើ Tulare
(559) 624-7300
http://tularecoelections.org/elections/

ទេ្ទខានធើ Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

ទេ្ទខានធើ Ventura
(805) 654-2664
www.venturavote.org

ទេ្ទខានធើ Yolo
(530) 666-8133
www.yoloelections.org

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

ទេ្ទខានធើ Marin
(415) 473-6456
www.marinvotes.org

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

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

ទេ្ទខានធើ Merced
(209) 385-7541 ឬ (800) 561-0619
www.mercedelections.org

ទេ្ទខានធើ Modoc
(530) 233-6200
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

ទេ្ទខានធើ Mono
(760) 932-5537 ឬ (760) 932-5530
https://monocounty.ca.gov/elections

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

ទេ្ទខានធើ Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org/396/elections

ទេ្ទខានធើ Nevada
(530) 265-1298
www.mynevadacounty.com/1847/Elections-
Voting

ទេ្ទខានធើ Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com

ទេ្ទខានធើ Placer
(530) 886-5650
www.placercountyelections.gov

ទេ្ទខានធើ Plumas
(530) 283-6256 ឬ (844) 676-VOTE
www.plumascounty.us/142/Elections-
Division-Home

ទេ្ទខានធើ Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

ទេ្ទខានធើ Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.gov

ទេ្ទខានធើ San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us

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

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

ទេ្ទខានធើ San Francisco
(415) 554-4375
https://sfelections.sfgov.org

ទេ្ទខានធើ San Joaquin
(209) 468-8683 ឬ (800) 400-5009
www.sjcrov.org

ទេ្ទខានធើ San Luis Obispo
(805) 781-5228 ឬ (805) 781-5080
www.slovote.com
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នៃ�ៃ�ើ 10 ថ្លែខ្ពត៌�លា
���ីពីោះ�ះពោះ�ះ តពោះខ្លាំ�� ី�ងឹចាបព់ោះ�ី�ីពោះ�ាសីិ�ំកឹពោះ�ះ ត
ពោះ�ះពោះ�ះ តតា�សិបំ� ម្រតពោះ� ឬ���កាលបរពិោះចំទិ្ធិពោះ�ះ។

នៃ�ៃ�ើ 11 ថ្លែខ្ពត៌�លា
ម្របអបទ់្ធិមំាកព់ោះ�ះ តមា�សិ� វតែភិាពសិម្រមាបក់ារពោះ�ះពោះ�ះ ត
តា�សិបំ� ម្រត �ពឺោះបកីទ្ធិទួ្ធិល។

នៃ�ៃ�ើ 11 ថ្លែខ្ពត៌�លា– នៃ�ៃ�ើ 8 ថ្លែខ្ពវចិំេកិា
រយៈពោះពលពោះ�ះពោះ�ះ តពោះ��ីីបីញ្ជូូូ�សិ�ំកឹពោះ�ះ តពោះ�ះពោះ�ះ ត
តា�សិបំ� ម្រត�កវញិ។

នៃ�ៃ�ើ 24 ថ្លែខ្ពត៌�លា
នៃ�ៃចំ�ងពោះម្រកាយដែ�លម្រតូវចំ� ះពោះ�ះ ះពោះ�ះពោះ�ះ ត។ ការ
ចំ� ះពោះ�ះ ះអះកពោះ�ះពោះ�ះ តពោះ�នៃ�ៃ�ដែ�លពោះ�តា�
ការ�ិល�យពោះ�ះពោះ�ះ តកះ�ងពោះខ្លាំ�� ីឬទ្ធិតីាងំពោះ�ះពោះ�ះ ត 
បនាា បព់នីៃ�ៃ��តកណំ៍តច់ំ� ះពោះ�ះ ះអះកពោះ�ះពោះ�ះ ត ដែ�ល
មា�រយៈពោះពលរហូ្វ័ត�លន់ៃ�ៃពោះ�ះពោះ�ះ ត។ 

នៃ�ៃ�ើ 29 ថ្លែខ្ពត៌�លា
�ណ៍ឌ លពោះ�ះពោះ�ះ តរសួិរា�ន់ៃ�ៃ�បូំងពោះបកីពោះ�កះ�ងពោះខ្លាំ��ី
នៃ�ចំ�បស់ិេពីជីូពោះម្រ�សីិរបសិអ់ះកពោះ�ះពោះ�ះ ត។

កុបំុងែង់យូៈរ ពេ�ះពេ�ោ តថ្ងៃ�ៃពេន្លឹះ!
រយ�ទេ្ទព័លទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌តាមសនូ�ក៍ទេ្ទ�ន ត៌ទេ្ទផ្លូាើតាមសបំ់� ម្រាត៌រសួរានគ់្គុចឺាំប់ព់័ើនៃ�ៃ�ើ 11 ថ្លែខ្ពត៌�លាដិលន់ៃ�ៃ�ើ  
8 ថ្លែខ្ពវចិំេកិា �ន  ំ2022។
ក៍ថ្លែនូងទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ទេ្ទប់ើក៍ទាំើ រចាំប់ព់័ើទេ្ទ�ុង 7:00 ម្រាព័�ក៍ រហ័�ត៌ដិលទ់េ្ទ�ុង 8:00 យប់ ់ទេ្ទ�នៃ�ៃ�ើ  
8 ថ្លែខ្ពវចិំេកិា �ន  ំ2022 ទេ្ទ�នៃ�ៃទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌!

ខែ�តុលា

ខែ�វិចិ្ឆិ�ិកា

កាលបុរពិេចិ្ឆិទីខែដលត្រតូវិច្ឆិងចា!ំ

នៃ�ៃអ្នងុ្គារ �ើ 8 ថ្លែខ្ព វចិំេកិា �ន  ំ2022
នៃ�ៃចំ�ងពោះម្រកាយពោះ��ីីពីោះ�ះពោះ�ះ តពោះ�យផ្ទាា ល ់ឬបញ្ជូូូ�
សិ�ំកឹពោះ�ះ តតា�សិបំ� ម្រតម្រតឡប�់កវញិម្រត�ឹពោះមាា ង 
8:00 យប។់ ការ�ិល�យពោះ�ះពោះ�ះ តចាបព់ោះបកីពី
ពោះមាា ង 7:00 ម្រពកឹ �ល ់8:00 យប។់ សិ�ំកឹពោះ�ះ ត
ពោះ�ះពោះ�ះ តតា�សិបំ� ម្រតម្រតូវដែតសិមុាលថ់ាពោះ�ាតីា�
នៃម្របសិណី៍យ�៍�ិឱ្យយពោះលសីិពនីៃ�ៃទ្ធិ ី8 ដែ�វចិំិកិា។
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កាលប់រទិេ្ទចំេ�ថ្លែដិលម្រាត៌វូចំងចាំ ំ
ថ្ងៃ�ៃទី ី10 ខែ�តុុលា

ម្លន្រ្តី�ី�ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌ប្របចាំ �ស្នើ��ធី��ងឹចាំបស់្នើផ្លូី�ម្លស្នើផ្លូើ���លកឹស្នើ�ន ត៌ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌តាម្ល
��បំប្រត៌ស្នើ� ឬមំ្ល�កា�បរសិ្នើចេ�ស្នើ�ះ។

ថ្ងៃ�ៃទី ី11 ខែ�តុុលា
ប្របអ្នប�់មាល កស់្នើ�ន ត៌មា��ំវត៌ែ �ភាព័�ប្រមាបក់ារស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌

តាម្ល��បំប្រត៌ គ្គុសឺ្នើប �ក��ួ�។

ថ្ងៃ�ៃទី ី11 ខែ�តុុលា–ថ្ងៃ�ៃទី ី8  វិចិ្ឆិិកិា
រយៈស្នើព័�ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌ស្នើ��ម្លី �បញ្ជូូ����លកឹស្នើ�ន ត៌ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌តាម្ល��បំប្រត៌ម្លកវញិ។

ថ្ងៃ�ៃទី ី24 ខែ�តុុលា
នៃ�ៃចំងស្នើប្រកាយន្ថែ��ប្រត៌វូចំះស្នើ�ះ ះស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌។ ការចំះស្នើ�ះ ះអ្ននកស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌ស្នើ�នៃ�ៃ

�ន្ថែ��ស្នើ�តាម្លការយិា�យ័ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌កនំងស្នើ��ធី� ឬ��តា �ងស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌ បន្ទាេ បព់័�នៃ�ៃ
ផំ្លូត៌ក �ណត៌ចំ់ះស្នើ�ះ ះអ្ននកស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌ ន្ថែ��មា�រយៈស្នើព័�រហូ�ត៌��ន់ៃ�ៃស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌។

ថ្ងៃ�ៃទី ី29 ខែ�តុុលា
ម្លណឌ �ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌រ�ួរា�ន់ៃ�ៃ��ប�ងស្នើប �កស្នើ�កនំងស្នើ��ធី�នៃ�ចាប�់ី�ព័ �ជស្នើប្រម្ល ��រប�់

អ្ននកស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌។

ថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ ទី ី8 ខែ� វិចិ្ឆិិកិា ឆំ្នាំ � 2022
នៃ�ៃចំងស្នើប្រកាយស្នើ��ម្លី �ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌ស្នើ�យផ្ទាេ � ់ឬបញ្ជូូ����លកឹស្នើ�ន ត៌

ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌តាម្ល��បំប្រត៌ម្លកវញិប្រត៌មឹ្លស្នើមាោ ង 8:00 យប ់ការយិា�យ័ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌
ចាំបស់្នើប �កព័�ស្នើមាោ ង 7:00 ប្រព័កឹ ស្នើ���ស់្នើមាោ ង 8:00 យប។់ ��លកឹស្នើ�ន ត៌

ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌តាម្ល��បំប្រត៌ប្រត៌វូន្ថែត៌���មុា�ថ់ា��ស្នើផ្លូើ�តាម្លនៃប្រប�ណ� យម៍្ល �� ឱ្យយស្នើ���ព័�នៃ�ៃ� � 8 ន្ថែខវចិេ �កា។

កនំងក �ចចប្របងឹន្ថែប្របងស្នើ��ម្លី �កាត៌ប់�ែយនៃ�លច �ណាយការស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌ រ�ឋ�ភារ�ឋ��ផ្លូ�ី�់��ិ ���រ់�ឋ ��ងបណីាស្នើ��ធី�ស្នើ� �ម្លី �ស្នើផ្លូើ�តាម្ល��បំប្រត៌ន្ថែត៌ម្លគ្គុុំ ស្នើ�េ�កមួ៍្លយបោំ ស្នើណាះ ះស្នើ���ប់្រគ្គុសួារ
ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌� �មួ្លយៗ។ អ្ននកអាចស្នើ�ន��ំ ���ស្នើ�ចម្លលងបន្ថែ�ែម្លស្នើ�យទាក�់ងម្លន្រ្តី�ី�ស្នើ�ះស្នើ�ន ត៌ស្នើ��ធី�រប�អ់្ននកស្នើ�យ��រ�ព័័េស្នើ�ស្នើ�ខ (888) 345-4917។

OSP 22 153402

ពេត�អ្នោកត្រតូវិ�ន្លឹចុ្ឆិះពេ�ះ ះពេ�ះពេ�ោ តខែដរឬពេទី? ចុ្ឆិច្ឆិទី�ពេន្លឹះ៖ voterstatus.sos.ca.gov
ខែសាងរកកខែនឹ្លឹងពេ�ះពេ�ោ តរបុសអ់្នោកពេ�ទី�ពេន្លឹះ៖ សរពេសរ “Vote” ពេ�ើ�ពេ�កាន្លឹ ់GOVOTE (468683)

ព្រៃថ្មីៃទើ 8 ដែខវចិេ �កាំ �ន  ំ2022

ការទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌�� ទេ្ទ�
សម្រា�ប់ច់ំ�ប់ច់ំមងូប់ថ្លែនថមនៃនមគ្គុុ� ទេ្ទ�ទសក៍ស៍ម្រា�ប់ព់័ត័៌�៌ន
អ្ននក៍ទេ្ទ�ះទេ្ទ�ន ត៌ជាភា�ណាមួយខាងទេ្ទម្រាកាម ស�ម�� រសព័័ទទេ្ទ�៖

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

KHMER


