សុំណួរសាកសួរញឹកញប់ (FAQs) អ្ុំពគី ណៈកមមការកុំណ ់
ដបងដចកមណឌ លតបាេះតនន សត្មាប់ពលរដឋ នន ុំ2020
1. ត តើ េ អ្ុ បាវី នជាខ្ត្ញុំ វូ ខវលខ្វ់ វ យអ្ុំពកាី រកុំណ ម់ ណឌ លសាជាថ្មតី នេះ?
អ្ុំណាចដ៏ខ្វលុំងបុំផុ មួយកនញងចុំតណាមអ្ុំណាចដទៃតផេងតៃៀ ដដលពលរដឋកាលីេវ័រញ៉ា មាន គឺការ
តត្រើសតរើស ុំណាងផ្ទាល់របស់ពួកតគ តដើមបីបុំតពញកិចចការរបស់រដ្ឋឋភិបាលរបស់ពួកតគ។
រតបៀបគណនាត្ពុំដដនមណឌ លទុំងតនេះ អាចនាុំឲ្យមានការផ្ទលស់បដូរការផដលអ្់ ុំណាច និងការបតងកើន
សុំតេងអ្នកតបាេះតនន ជាអ្ ិបរមា ឬកា ប់ នថយ និងបុំបិៃសុំតេងទុំងអ្ស់តនាេះជាតដើម។
គណៈកមមការកុំណ ់ដបងដចកមណឌ លតបាេះតនន សត្មាប់ពលរដឋកាលីេរវ័ ញ៉ា ដដលឯករារយ
)Citizens Redistricting Commission(“គណៈកមមការ”) បានតបដជា្ចិ តកនញងការគូសដផនៃីមណឌ លឲ្យ

មានភាពតសមើគ្នន ដដលឆលញេះបញ្ច ុំងពីឧ តមត្បតោរន៍របស់ត្បជារន មិនដមនជាត្បតោរន៍អ្នក
នតោបាយកុំពុងកាន់ ុំដណងតនាេះតៃ។
ការតលើកតេើងពីបញ្ា សេគមន៍របស់អ្នក គឺមានសារៈសុំខ្វន់កនញងការធានាដល់ការគូសបនាា ់
ត្ពុំដដនមណឌ ល តដើមបីឲ្យសេគមន៍របស់រួបរួមគ្ននទុំងត្សញងកនញងវិសាលភាពដដលអាចអ្នុវ បាត ន
តេើយត្ ូវចងគ្ននជាត្កញមជាមួយសេគមន៍ដកបរខ្វងដផែកតាមផលត្បតោរន៍ត្បហាក់ត្បដេលគ្នន។
ការតនេះធានាថា សុំតេងរបស់អ្នកត្ ូវបានតមដឹកនាុំដដលត្ ូវបានតបាេះតនន តត្រើសតរើសសាដ ប់ឮ
តៅតពលត្វើតសចកដីសតត្មចចិ តអ្ុំពីគណ
ុ ភាព និងការផដល់េិរញ្ញបបទនដល់ការអ្ប់រំកូនតៅ
របស់អ្នក ឬការកុំណ ់អ្ត្តាពនធរបស់អ្នក។
ម ិចូលរួមរបស់អ្នក គឺមាន ទមលកនញងការកុំណ ់ត្ពុំដដននតោបាយជាថ្មី។
2. ត ខើ ច្ញុំ លូ រួមបានតដ្ឋយរតបៀបណា?
មានមត្ោបាយជាតត្ចើនតដើមបីផដល់ម ិចូលរួមរូនដល់គណៈកមមការតនេះបាន។
កនញងអ្ុំេញងតពលកិចចត្បរុុំសាធារណៈ៖
គណៈកមមការតនេះ នឹងតបើកកិចចត្បរុុំជាតត្ចនើ ដដលអ្នកអាចផដល់ម ិចូលរួមបាន តាមរយៈ
ៃូរសពាកនញងអ្ុំេញងតពលកិចចត្បរុុំ ឬតាមត្បព័នធតអ្េិចត្ ូនិក តៅមុនតពលកិចចត្បរុុំតនាេះ។ អ្នក
អាចដសវងយល់បដនថមអ្ុំពីកិចចត្បរុុំផលដ ់ម ិចូលរួមជាសាធារណៈតៅតពលខ្វងមុខ តដ្ឋយចូលតៅ
កាន់ដផនក កិចចត្បរុុំ )Meetings( ទនតគេៃុំព័ររបស់តយើង។
តាមត្បព័នធតអ្េិចត្ ូនិក៖
អ្នកក៏អាចផដល់ម ិចូលរួមតៅគណៈកមមការបានផងដដរតាមតគេៃុំព័រតនេះ តដ្ឋយអ្ុីដម៉ាល
តៅកាន់៖ VotersFirstAct@crc.ca.gov ឬតដ្ឋយគូសដផនៃីរបស់អ្នកតដ្ឋយតត្បឧើ បករណ៍
“គូសដផនៃីសេគមន៍ខ្ញុំ” )Draw My Community(និងត្បគល់ដផនៃីតនាេះតៅកាន់គណៈកមមការតនេះ
តដ្ឋយចូលតៅកាន់៖ DrawMyCACommunity.org។

តាមៃូរសពា៖
(916) 323-0323
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ជាលាយលកខណ៍អ្កេរ៖
អ្នកអាចតផ្ើម ិចូលរួមរបស់អ្នកតាមទត្បសណីយ៍តៅកាន់៖
California Citizens Redistricting Commission
721 Capitol Mall, Suite 260
Sacramento, CA 95814
តាមរយៈអ្ងគការតាមសេគមន៍ (CBO)៖
មានអ្ងគការតាមសេគមន៍ (CBO) ជាតត្ចើនដដលកុំពុងត្វើការងារជាមួយសេគមន៍ និង
បងាា ញម ិចូលរួមតៅកាន់គណៈកមមការតនាេះកនងញ លកខណៈសេការគ្នន។
3. ត ខើ ព្ញុំ ពិ ណ៌នាអ្ុំពសី េគមន៍របស់ខត្ញុំ ដ្ឋយរតបៀបណា?
គណៈកមមការតនេះ ត្ ូវការដឹងចុំណុចគនលេះឹ ចុំនួនបួនពីអ្នកអ្ុំពីសេគមន៍របស់អ្នក៖
•
•
•
•

ផលត្បតោរន៍តសដឋកិចច សងគម និង/ឬវបប្ម៌ ដដលត្វឲ្ើ យសេគមន៍របស់អ្នករួបរួមគ្នន។
មូលតេ ុដដលសេគមន៍របស់អ្នកគបបីត្ ូវសថិ តៅជាមួយគ្ននតដើមបីឲ្យមាន ុំណាងត្ ឹម
ត្ ូវនិងត្បកបតដ្ឋយត្បសិៃធភាព។
ៃីតាុំងដដលសេគមន៍របស់អ្នកតាុំងតៅ។
ត ើ ុំបន់រិ ខ្វងណាខលេះដដលសេគមន៍របស់អ្នកចង់ ឬមិនចង់ចងជាត្កញមជាមួយ?

តត្បើឧបករណ៍ “គូសដផនៃីសេគមន៍ខ្ញុំ” )Draw My Community(តដើមបីគូសដផនៃីណាមួយ និង
តរៀបរាប់ពីសេគមន៍របស់អ្នក តដ្ឋយចូលតៅតមើល៖ DrawMyCACommunity.org។
4. ត អ្ើ តវី ៅជាសេគមន៍ដដលមានផលត្បតោរន៍រមួ ?
រដឋ្មមនុញ្ញរដឋកាលីេវ័រញ៉ា កុំណ ់និយមន័យ សេគមន៍ដដលមានផលត្បតោរន៍រួម ជាត្កញម
ត្បជារនមួយត្កញមដដលមានផលត្បតោរន៍សងគមនិងតសដឋកិចចរួមគ្នន ដដលគបបីត្ ូវដ្ឋក់បញ្ចលូ
តៅកនញងមណឌ លដ មួយសត្មាប់តគ្នលបុំណងទនការ ុំណាងត្បកបតដ្ឋយត្បសិៃធភាពនិងត្ ឹមត្ ូវ។
ឧទេរណ៍ទនផលត្បតោរន៍រួមតនាេះ មានដូចជា ផលត្បតោរន៍រួមចុំត េះ ុំបន់ៃីត្កញង បុំ ន់
រនបៃ ុំបន់ឧសាេកមម ឬ ុំបន់កសិកមម និងផលត្បតោរន៍ចុំត េះ ុំបន់ដដលមានត្បជា
រនមានសដង់ដ្ឋរស់តៅត្បហាក់ត្បដេលគ្នន តត្បើត្បាស់បរិកាខរដឹករញ្ជូនដូចគ្នន មានឱកាសការងារ
ត្សតដៀងគ្នន ឬមានការៃៃួលបានមត្ោបាយទនការត្បាត្ស័យទក់ៃងដូចគ្នន ក់ព័នធនឹង
ដុំតណើរការតបាេះតនន ។ សេគមន៍វបប្ម៌ ក៏អាចជាសេគមន៍ដដលមានផលត្បតោរន៍រួមគ្នន
ផងដដរ។ សេគមន៍ដដលមានផលត្បតោរន៍រួម ពុុំរួមបញ្ចូលៃុំនាក់ៃុំនងរវាង
គណបកេនតោបាយ អ្នកកុំពុងកាន់ ុំដណង ឬតបកខរននតោបាយតេើយ។
5. ត តើ េ អ្ុ បាវី នជាតយើងមានគណៈកមមការតនេះ?
តរៀងរាល់ 10 នន ុំមដង បនាា ប់ពីរដ្ឋឋភិបាលសេព័នធបានត្វើបចចញបបននភាពព័ ៌មានរុំតរឿនរួច
រដឋកាលីេវ័រញ៉ា ត្ ូវគូសត្ពុំដដនមណឌ លសភា មណឌ លត្ពឹៃធសភា ុំណាងរដឋ មណឌ លសភា ណា
ុំ ងរដឋ
និងមណឌ លគណៈកមមការសមភាពរបស់រដឋសាជាថ្មី តដើមបីឲ្យមណឌ លទុំងតនាេះឆលញេះបញ្ច ុំងពីត្បជារន
របស់រដឋតនេះបានត្ ឹមត្ ូវ។
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6. ត គើ ណៈកមមការតនេះមានតបសកកមមអ្ខវី េះល ?
គណៈកមមការតនេះ គឺជាត្កញមពលរដឋកាលីេវ័រញ៉ា ដដលបានតត្រើសតាុំងតរៀងរាល់ដប់ននុំមដង តាមរយៈ
ការដ្ឋក់ កយតសនើសុុំជាសាធារណៈ និងដុំតណើរការទនការត្ ួ ពិនិ យ ដដលមានការផ្ទលស់បដូរតដ្ឋយ
មានការគូសត្ពុំដដនមណឌ លសត្មាប់សភា ត្ពឹៃធសភា ុំណាងរដឋ សភា ុំណាងរដឋ និង
គណៈកមមការសមភាពរបស់រដឋ។ តៅមុននន ុំ2010 សមារិកសភារដឋកាលីេវ័រញ៉ា បានគូសបនាា ់
ត្ពុំដដនមណឌ លតដ្ឋយខលួនឯង។
តៅមុននន ុំ2010 សមារិកសភាកនញងរដឋកាលីេវ័រញ៉ា បានគូសបនាា ់ត្ពុំដដនទុំងតនាេះ។ តៅកនញងនន ុំ
2008 អ្នកតបាេះតនន រដឋកាលីេវ័រញ៉ា បានអ្នុញ្ញ ឲ្យមានការបតងកើ គណៈកមមការឯករារយ
តនេះតេើង តៅតពលពួកតគបានអ្នុម័ តលើចាប់តបាេះតនន Voters FIRST Act។ ចាប់តនេះបាន
អ្នុញ្ញ ឲ្យគណៈកមមការតនេះត្វើការគូសបនាា ់ត្ពុំដដនមណឌ លថ្មីសត្មាប់សភា
ត្ពឹៃធសភា ុំណាងរដឋ សភា ណា
ុំ ងរដឋ និងគណៈកមមការសមភាពរបស់រដឋ។ តៅកនញងនន ុំ2010 ចាប់
តបាេះតនន Voters FIRST Act for Congress សត្មាប់សភា បានបដនថមៃុំនួលខុសត្ ូវទនការ
គូសដផនៃីមណឌ លសភាតៅឲ្យអាណ តិរបស់គណៈកមមការតនេះ។
ការដកយកអ្ុំណាចទនការកុំណ ់ដបងដចកមណឌ លជាថ្មីតចញពីមន្តនតីជាប់តនន គឺមានន័យថា
ជាការធានានូវដុំតណើរការត្ ឹមត្ ូវ និងមាន មាល ភាព ដដលលុបបុំបា ់ឥៃធិពលនតោបាយតចញ
ពីដុំតណើរការតនេះ។ ការដបងដចកមណឌ លតបាេះតនន តដ្ឋយមានគុំនិ លតមែៀង គឺជាការអ្នុវ ត
តដ្ឋយមានតគ្នលបុំណងកនញងការបតងកើ ផលត្បតោរន៍នតោបាយមិនត្ ឹមត្ ូវសត្មាប់គណបកេ
ណាមួយតដ្ឋយបុំ នតលើត្ពុំដដនមណឌ ល។ តាក់ៃិកសុំខ្វន់ពីរដដលបានតត្បើកនញងការដបងដចក
មណឌ លតបាេះតនន តដ្ឋយមានគុំនិ លតមែៀង គឺ “ការបុំដបក” (ឧ.ទ. ការកា ់បនថយអ្ុំណាចទន
អ្នកគ្នុំត្ៃគណបកេត្បនុំងតៅតាមមណឌ លជាតត្ចើន) និង “ការដ្ឋក់ផគ្នដញុំ ន ” (ការត្បមូលផដអ្ញុំ ុំណាច
តបាេះតនន របស់គណបកេត្បនុំងដ្ឋក់កនញងមណឌ លមួយតដើមបីកា ់បនថយអ្ុំណាចតបាេះតនន តៅ
កនញងមណឌ លតផេងតៃៀ )។
7. ត នើ រណាខលេះដដលអាចបតត្មកាើ រតៅគណៈកមមការតនេះបាន?
គណៈកមមការតនេះមានសមាសភាព 14 រូប – ត្បាុំរបូ មកពីខ្វងត្បជា្ិបត យយ ត្បាុំរូបមកពីខ្វង
សាធារណៈរដឋ និងបួនរូបតៃៀ ពុុំដមនមកពីគណៈបកេណាមួយតេើយ។
អ្នកតបាេះតនន ដដលបានចុេះត្ម េះរួច មានសិៃធិកនញងការបតត្មើការតៅគណៈកមមការតនេះ ត្បសិនតបើ
ពួកតគបានចុេះត្ម េះជាជាប់ៗគ្ននតៅកនញងរដឋកាលីេវ័រញ៉ា ជាមួយគណបកេនតោបាយដ មួយ ឬចុេះ
ត្ម េះតដ្ឋយគ្នមនគណបកេនតោបាយ កនញងរយៈតពលត្បាុំននុំចុងតត្កាយ តៅមុនតពលៃៃួលបាន
ការដ ងតាុំងឲ្យបុំតពញការងារតៅគណៈកមមការតនេះ តេើយពួកតគបានតបាេះតនន តៅកនញងការ
តបាេះតនន សាកលៃូទុំងរដឋោ៉ាង ចិ ពីរដង កនញងចុំតណាមការតបាេះតនន សាកលបីតលើកចុង
តត្កាយ។
តៅកនញងរយៈតពល 10 នន ុំ តត្កាយពីកាលបរិតចេៃដ្ឋក់ កយតសនើសុុំ អ្នកតបាេះតនន អាចមិន
បតត្មើការតៅគណៈកមមការតនេះ ត្បសិនតបើអ្នកតបាេះតនន រូបតនាេះជាសមារិកទនសមារិកត្គសា
ួ រ
ដដលត្ ូវបានដ ងតាុំង តត្រើសតាុំង ឬបានត្វជាើ តបកខរនកនញងមុខ ុំដណងសភារដឋកាលីេវ័រញ៉ា ឬ
មុខ ុំដណងកនញងរដឋ។ បានបតត្មើការជាមន្តនតី និតោរិ ឬអ្នកត្បកឹ ាតោបល់ដដលៃៃួលបាន
ត្បាក់តបៀវ េរ៍ពីគណបកេនតោបាយកនញងរដឋកាលីេវ័រញ៉ា ឬគណៈកមាម ្ិការតោសនាទនតបកខរន
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សត្មាប់មុខ ុំដណងសភារដឋកាលីេវ័រញ៉ា ឬមុខ ុំដណងតបាេះតនន តត្រើសតាុំងរបស់រដឋ ឬបានត្វើជា
អ្នកបញ្ចញេះបញ្ចូលដដលបានចុេះត្ម េះ។
8. ត មើ ន្តនគតី ណៈកមមការតនេះត្ វូ បានតត្រសើ តាុំងតដ្ឋយរតបៀបណា?
កយតសនើសុុំដុំបូង និង កយតសនើសុុំបដនថម ត្ ូវបញ្ជូនបនតតៅកាន់គណៈត្ ួ ពិនិ យ កយតសនើសុុំ
(គណៈត្ ួ ពិនិ យ) ដដលមានសវនករឯករារយចុំនួនបីរូបមកពីខ្វងសវនកររដឋកាលីេវ័រញ៉ា ។
បនាា ប់ពីគណៈត្ ួ ពិនិ យបានត្ ួ ពិនិ យតលើ កយតសនើសុុំទុំងអ្ស់រួចរាល់តេើយ គណៈត្ ួ ពិនិ យ
បានតត្រើសតរើស “អ្នកដ្ឋក់ កយតសនើសុុំដដលមានលកខណៈសមប តិលែជាងតគ” ចុំនួន 120 រូប តដ្ឋយ
ដបងដចកជាបីអ្នុត្កញមតសមើគ្នន តោងតៅតាមសមព័នធមិ គត ណបកេ ដដលអ្នកទុំងតនាេះតត្កាយមក
ត្ ូវបានសមាា សតដ្ឋយផ្ទាល់។ បនាា ប់មកតៃៀ ត្កញមតនាេះត្ ូវបត្ងួមតៅត្ ឹមអ្នកដ្ឋក់ កយតសនើសុុំ
60 នាក់ តៅកនញងអ្នុត្កញមបីតសមើគ្នន។
គណៈត្ ួ ពិនិ យបានបងាា ញអ្នកដ្ឋក់ កយតសនសើ ុុំចុំនួន 60 នាក់តនាេះតៅកាន់សមារិកសភា
រដឋកាលីេវ័រញ៉ា ដដលថាន ក់ដកឹ នាុំមានរតត្មើសកនញងការដកតចញត្ម េះ 24 រូបពីកនញងបញ្ជបាី ន—ដក
ត្បាុំបីរូបតចញពីអ្នុត្កញមនីមួយៗ។ ត្ម េះរបស់អ្នកដ្ឋក់ កយតសនើសុុំ ដដលមិនត្ ូវបានតគដកតចញ
ពីអ្នុត្កញមតនាេះ តត្កាយមកត្ ូវត្បគល់រូនតៅខ្វងសវនកររដឋកាលីេវ័រញ៉ា ។
សវនកររដឋកាលីេវ័រញ៉ា បានចាប់តនន តដ្ឋយទចដនយចុំត េះត្ម េះដដលតៅតសលសល់ពអ្ី នុត្កញម
ទុំងបីតនាេះ៖ បីរូបពីខ្វងត្បជា្ិបត យយ បីរបូ ពីខ្វងសាធារណៈរដឋ និងពីររូបមិនមកពីខ្វង
គណបកេណាមួយតេើយ។ អ្នកដ្ឋក់ កយតសនើសុុំចុំនួនត្បាុំបីរូប កាល យជាសមារិកត្បាុំបីរូបដុំបងូ
របស់គណៈកមមការតនេះ។
បនាា ប់មក សមារិកទុំងត្បាុំបីរូបដុំបូងរបស់គណៈកមមការតនេះ ត្ ូវតត្រើសតរើសសមារិកត្បាុំមយួ
រូបចុងតត្កាយទនគណៈកមមការតនេះ តដ្ឋយតត្រើសតរើសសមារិកគណៈកមមការពីររូបពីអ្នុត្កញម
នីមួយៗកនញងចុំតណាមអ្នុត្កញមទុំងបី។
9. ត មើ ន្តនគតី ណៈកមមការតនេះត្ វូ ចុំណាយតពលប៉ានាុ ម នតដើមបីបតុំ ពញភារកិចរច បស់ពកួ តគ?
តដ្ឋយសារគ្នមនការកុំណ ់អ្ុំពីចុំនួនតពលតវលាអ្បបបរមា ឬអ្ ិបរមា ដដលសមារិកទុំងតនាេះ
ត្ ូវចុំណាយតពលកនញងការបុំតពញកិចកាច រដដល ក់ព័នធនឹងគណៈកមមការតនេះ ជាៃូតៅ
កិចចការទុំងតនាេះ ត្ ូវការតពលពី 10 តៅ 40 តមា៉ា ងកនញងមួយសបាដ េ៍ ដដលតពលដុំបងូ ត្ ូវការតពល
ិច ួច តេើយតៅតពលកាលបរិតចេៃផុ កុំណ ់កនញងការកុំណ ់វិ្ីសាត្សតត្វើដផនៃីចុងតត្កាយខិ
កាន់ដ រិ តនាេះនឹងត្ ូវការតពលកាន់ដ តត្ចើន។
គណៈកមមការតនេះ ដុំតណើរការជាសាថ ប័នផ្ទាល់ខលួន និងតត្រសើ តរើសបុគគលិកតដើមបីរួយបុំតពញកិចចការ
របស់ខលួន។ បដនថមតលើតនេះ គណៈកមមការតនេះកុំណ ់តារាងកាលវិភាគផ្ទាល់ខលួន—គណៈកមមការ
កុំណ ់ៃីតាុំងតដើមបីរួបត្បរុុំតដើមបីបុំតពញកិចចការ ថាត ខើ លួននឹងរួបរុុំញឹកញប់ប៉ាុនណា តពលណា
និងកដនលងណាដដលត្ ូវតរៀបចុំកិចចត្បរុជាុំ សាធារណៈ តដើមបីតសនើសឲ្ុុំ យម ិចូលរួមជាសាធារណៈ ថា
ត ើត្ ូវតត្រើសតរើសបុគគលិកប៉ាុនាមននាក់និងសត្មាប់តគ្នលបុំណងអ្វីខលេះ និងការកុំណ ់ដទៃតផេង
តៃៀ តៅតាមការចាុំបាច់។
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10. ត នើ ងឹ ត្ វូ មានកិចត្ច បរុផុំ លត ម់ តិ ោបល់ចលូ រួមចុំននួ ប៉ានាុ ម ន?
គណៈកមមការតនេះ ត្ ូវសថិ តត្កាមចាប់តបើកកិចចត្បរុុំ (Bagley-Keene Open Meeting Act) ដដល
ត្ ូវ ត្មូវឲ្យកិចចត្បរុុំនីមួយៗមានសមារិកត្បាុំបួនរូប ឬតត្ចើនរូបពីគណៈកមមការតនាេះ តដើមបី
សតត្មចតលើបញ្ា ណាមួយ តេើយសូមបីដ ការៃៃួលព័ មា៌ ន ក៏ត្ ូវដ ត្វើតេើងជាសាធារណៈដដរ។
តាមគុំនិ ដបបតនេះ ចុំនួនកិចត្ច បរុុំជាសាធារណៈ ដដលគណៈកមមការនឹងត្ ូវតរៀបចុំ គឺសថិ តៅ
តត្កាមឆនាា នុសិៃធិទុំងត្សញងរបស់គណៈកមមការតនេះ។ ដូចគ្ននតនេះដដរ ថាត ើកិចចត្បរុុំតនាេះនឹងត្ ូវ
ចូលរួមតដ្ឋយសមារិកគណៈកមមការទុំងអ្ស់ ឬត្ ឹមដ សមារិកគណៈកមមការមួយត្កញម ូច
នឹងត្ ូវសថិ តត្កាមការសតត្មចចិ តរបស់គណៈកមមការតនាេះ។
11. ត មាើ នចាប់អ្ខវី េះល ដដលត្គប់ត្គងតលើគណៈកមមការតនេះ?
1. រដឋ្មមនុញ្ញសេរដឋអាតមរិក មាត្តា XXI
2. ត្កមរដ្ឋឋភិបាល (ដផនក 8251 - 8253.6) និងត្កមសដីពីការតបាេះតនន
3. ក្រមរដ្ឋ ប្បវេណីនៃរដ្ឋ California
4. រដឋ្មមនុញ្ញសេរដឋអាតមរិក
5. ត្កមសេរដឋអាតមរិក
6. ចាប់សដីពីសិៃធិតបាេះតនន )Voting Rights Act(
12. ត អ្ើ តវី ៅជាចាប់សពដី សី ៃិ តធិ បាេះតនន តេើយតេ អ្ុ បាវី នជាចាប់តនេះមានសារៈសុំខ្វន់?
តៅមុនតពលដដលចាប់សដីពីសិៃធិតបាេះតនន របស់សេព័នធ ត្ ូវបានអ្នុម័ តៅកនញងនន ុំ1965 ការ
អ្នុវ តរបស់រដឋជាតត្ចើន គឺត្ ូវ ត្មូវឲ្យពលរដឋអាតមរិកតដើមកុំតណើ អាន្តេវិកដដលមាន
លកខណៈសមប តិត្គប់ត្គ្នន់ ត្វើត សតអ្កខរកមមឲ្យជាប់ តដើមបីអាចចុេះត្ម េះតបាេះតនន បាន។ រដឋដទៃ
តៃៀ អ្នុញ្ញ ឲ្យបុគគលមាន ក់ចុេះត្ម េះតបាេះតនន បាន ត្បសិនតបើតៅរបស់បុគលគ តនាេះត្ ូវបាន
អ្នុញ្ញ ឲ្យតបាេះតនន ។ ចាប់សដីពីសិៃធិតបាេះតនន ចា ់ៃុកការអ្នុវ តដបបតនេះជាអ្ុំតពើខុសចាប់។
តៅកនញងៃសេវ េរ៍ននុំ1970 សភាបានសាដ ប់ការផដល់ម ិចូលរួមជាតត្ចើនអ្ុំពីរតបៀបដដលរដ្ឋឋភិបាល
រដឋ និងរដ្ឋឋភិបាលមូលដ្ឋឋន គូសបនាា ់ត្ពុំដដនមណឌ ល និងបតងកើ ឥៃធិពលតលើវិធានទនការតបាេះ
តនន តដើមបីរារាុំងអ្នកតបាេះតនន អាតមរិកាុំងតដើមកុំតណើ អាន្តេវិកដដលបានចុេះត្ម េះថ្មីៗ មិនឲ្យ
អាចតត្រើសតរើសតបកខរនតាមរតត្មើសរបស់ពួកតគ។ សពវទថ្ៃតនេះ ចាប់សពដី ីសិៃធិតបាេះតនន ការ រ
ត្កញមរនជា ិភាគ ិច និងភាសារនជា ភាិ គ ិច រួមមានរនជា អាិ តមរិកាុំងតដើមកុំតណើ
អាន្តេវិក រនជា ិអាតមរិកាងុំ តដើមកុំតណើ អាសុី រនជា ិឡាៃីន រនជា ិតដើមអាតមរិកាុំង និង
អ្នកតកាេះបា៉ា សុីេវិក។
គណៈកមមការតនេះ នឹងពិចារណាតលើម ិចលូ រួមជាសាធារណៈ និងដុំបនាូ ម នផលូវចាប់ និងដុំបនាូ ម ន
អ្នករុំនាញតដើមបីធានាថា ដផនៃីចុងតត្កាយរបស់ខលួនបុំតពញបានតាមលកខខណឌ ត្មូវទនចាប់
សដីពីសិៃធិតបាេះតនន ។
សត្មាប់ខលឹមសារលមែិ អ្ុំពីថាត ើ ចាប់សដីពីសិៃធិតបាេះតនន តនាេះមានដុំតណើរការដបបណា សូមចូល
តៅកាន់ត្កសួង យុ តិ្ម៌អាតមរិក តៅ៖ http://www.justice.gov/crt/about/vot/redistricting.php។
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13. ត មាើ នលកខខណឌ វិនចិ យេ័ អ្វខី េះល ដដលតត្បតើ ៅតពលគូសដផនៃី?
តោងតៅតាមរដឋ្មមនុញ្ញរបស់រដឋកាលីេវ័រញ៉ា គណៈកមមការតនេះ ត្ ូវដ អ្នុវ តតាមលកខខណឌ
ត្មូវទុំងតនេះ តាមលុំដ្ឋប់លុំតដ្ឋយតនេះ តៅតពលគូសដផនៃីមណឌ ល៖
1. មណឌ លត្ ូវដ មានត្បជារនតសមើគ្នន តដើមបីត្សបតៅតាមរដឋ្មមនុញ្ញរបស់សេរដឋអាតមរិក។
2. មណឌ លត្ ូវដ អ្នុវ តតាមចាប់សដីពសី ិៃធិតបាេះតនន តដើមបីធានាថារនជា ិភាគ ិចមាន
ឱកាសត្ ឹមត្ ូវ កនញងការតត្រសើ តរើស ុំណាងតាមរតត្មើសរបស់ពួកតគ។
3. មណឌ លត្ ូវគូសឲ្យជាប់ៗគ្នន តដើមបីឲ្យត្គប់ដផនកទុំងអ្ស់របស់មណឌ លទុំងតនាេះ ត្ ូវបាន
ភាជ ប់តៅរិ ៗគ្នន។
4. មណឌ លត្ ូវកា ប់ នថយការដបងដចកជាៃីត្កញង តខ្វន្ី សងាក ់ និងសេគមន៍ដដលមាន
ផលត្បតោរន៍ឲ្យបានជាអ្បបបរមាតាមដដលអាចត្វើបាន។
5. មណឌ លគបបីបត្ងួម ូចតាម ុំបន់ភមូ ិសាត្សត ុំបន់ត្បជារនដកបរខ្វងទុំងតនាេះ មិនត្ ូវ
រំលងតៅដល់ត្បជារនតៅនៃ យតនាេះតៃ។ លកខខណឌ ត្មូវតនេះ សុំតៅយកដង់សុីត ត្បជារន
មិនដមនរូបរាងៃុំេុំត្បជារនតេើយ។ បលកញ ត្វើរុំតរឿន មិនអាចបុំដបកបានតេើយ។
6. តៅត្ ង់ចុំណុចដដលអាចអ្នុវ តបាន មណឌ លត្ពឹៃធសភា ត្ ូវរួមបញ្ចលូ នូវមណឌ លសភាតពញ
តលញនិងដកបរគ្ននចុំនួនពីរ តេើយមណឌ លគណៈកមមការសមភាពគបបីមានមណឌ ល
ត្ពឹៃធសភា ុំណាងរដឋតពញតលញនិងដកបរគ្ននចុំនួន 10។
បដនថមតលើតនេះ ៃីកដនលងសាន ក់តៅរបស់អ្នកកុំពុងកាន់ ុំដណង ឬតបកខរននតោបាយ អាចមិន
ត្ ូវបានគិ ចូលតៅកនញងការបតងកើ ដផនៃីតនាេះតៃ តេើយមណឌ លអាចមិនត្ ូវបានតគគូសជាដផន
ៃីសត្មាប់តគ្នលបុំណងទនការអ្នុតត្គ្នេះ ឬការតរើសតអ្ើងតលើអ្នកកុំពុងកាន់ ុំដណង តបកខរន
នតោបាយ ឬគណបកេនតោបាយតេើយ។
14. ត ត្ើ ពដុំ ដនមណឌ លថ្មៗី នឹងត្ វូ អ្នុម័ តដ្ឋយរតបៀបណា?
គណៈកមមការតនេះ ត្ ូវ ត្មូវឲ្យកុំណ ់ត្ពុំដដនភូមិសាត្សតសត្មាប់មណឌ លសភា មណឌ ល
ត្ពឹៃធសភា ុំណាងរដឋ មណឌ លសភា ុំណាងរដឋ និងមណឌ លគណៈកមមការសមភាពរបស់រដឋ តដើមបីឲ្យ
មណឌ លទុំងតនាេះមានត្បជារនតសមគ្នើ ន ត្ ឹមត្ ូវ។ គណៈកមមការនន ុំ2010 បានចូលរួមកនញងកិចចត្បរុុំ
តៅៃូទុំងរដឋ តដើមបីកុំណ ់សេគមន៍ដដលមានផលត្បតោរន៍រួម។ កិចចត្បរុុំជាតត្ចើនត្ ូវបានត្វើ
តេើងកនញងអ្ុំេញងតពលលាៃ ច និងចុងសបាដ េ៍តដើមបីត្វឲ្ើ យកិចចត្បរុុំទុំងតនាេះអាចឲ្យ
ពលរដឋកាលីេវ័រញ៉ា ចូលរួមបានកាន់ដ តត្ចើន។
តៅតពលគណៈកមមការតនេះបានឯកភាពតលើត្ពុំដដនភូមិសាត្សតរបស់មណឌ លតេើយ មណឌ លនឹងត្ ូវ
បានដ្ឋក់បងាា ញតៅតលើដផនៃីចុំនួនបួន៖ ដផនៃីៃីមួយបងាា ញពីមណឌ លសភាដដលបានដកដត្ប
ដផនៃីៃីពីរបងាា ញពីមណឌ លត្ពឹៃធសភា ុំណាងរដឋដដលបានដកដត្ប ដផនៃីៃីបីបងាា ញពី
មណឌ លសភា ុំណាងរដឋដដលបានដកដត្ប និងដផនៃីៃីបនួ បងាា ញពីមណឌ លគណៈកមមការសមភាព
ដដលបានដកដត្ប។
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តដើមបីៃៃួលបានការអ្នុម័ ដផនៃីនីមួយៗត្ ូវដ ៃៃួលបានការតបាេះតនន យល់ត្ពមពី
សមារិកគណៈកមមការោ៉ា ង ិចបីរូបដដលជាអ្នកខ្វងត្បជា្ិបត យយ បីរូបពីខ្វងសាធារណៈរដឋ
និងបីរូបតៃៀ ដដលមិនដមនមកពីខ្វងគណៈបកេណាមួយ។ តៅតពលដដលគណៈកមមការបាន
អ្នុម័ យកដផនៃីចុងតត្កាយរួចតេើយ ដផនៃីតនាេះត្ ូវត្បគល់រូនតៅខ្វងមន្តនកតី ិចចការរដឋបាល
តដ្ឋយមានរបាយការណ៍មួយពនយល់អ្ុំពីមូលដ្ឋឋនដដលគណៈកមមការតនាេះបានយកមកត្វើតសចកដី
សតត្មចចិ តរបស់ខលួន។
15. ត តើ ៅតពលណាដដលគណៈកមមការតនេះបញ្ចបកា់ រគូសដផនៃីតនេះ?
តបើតទេះបីជារដឋ្មមនុញ្ញរដឋកាលីេវ័រញ៉ា ដចងអ្ុំពីកាលបរិតចេៃកុំណ ់តដើមបីត្វើការបញ្ជ ក់អ្ុំពីដផន
ៃីតនាេះតៅត្ ឹមទថ្ៃៃី15 ដខសីហា នន ុំ2021 ក៏តដ្ឋយ ដ ុលាការកុំពូលរបស់រដឋកាលីេវ័រញ៉ា បាន
តចញសាលត្កមតៅទថ្ៃៃី17 ដខកកកដ្ឋ នន ុំ2020 ថា គណៈកមមការតនេះ គបបីត្ ូវមានតពលរេូ ដល់
ទថ្ៃ15 ដខ្នូ នន ុំ2021 តដើមបីត្បគល់ដផនៃីតនេះរូនមន្តនតីកិចចការរដឋបាលរដឋកាលីេវ័រញ៉ា តោងតៅ
តាមការរំពឹងៃុកថានឹងមានការពនោរតពលកនញងការបតញ្ចញលៃធផលរុំតរឿន។ ត្បសិនតបើ
លៃធផលរុំតរឿនត្ ូវបានពនោរតពលេួសពីទថ្ៃៃី31 ដខកកកដ្ឋ នន ុំ2021 (ដដលត្កសួងរុំតរឿនបាន
បងាា ញថាៃុំនងជានឹងអាចតកើ មាន) កាលបរិតចេៃផុ កុំណ ់របស់គណៈកមមការ នឹងត្ ូវដក
សត្មួលតៅតាមតនាេះដដរ។
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