
សេចក្តីបន្ថែម B – គសរោងន្ែថការអបរ់ ំថិងការែសព្វែាយព្ិស្តត ររបេអ់នក្ស ោះសនន ត 
 

មន្ត្រីច ុះឈ ម្ ុះអ្នកឈ ុះឈនន ត (ROV) ប្រចាំឈោ្ធី Santa Clara  ឈររជ្ញា ចិតរឈធវើពិធភាពការចូលរមួររស់អ្នក
ឈ ុះឈនន តកន ងចាំឈោមពលរដ្ឋឈៅកន ងឈោ្ធី ។ គឈប្ោងអ្រ់រ ា្ំ ិងផ្សពវផ្ាយដាក់ឈចញ្ូវសកមមភាពឈផ្ស
ងៗដដ្លអាចឈធវើ ្កន ងឈោលរាំណងរឈងកើ្្ូវភាពជ្ញដដ្គូអ្នកចូលរមួជ្ញមួយ្ិងសហគម្៍ ពប្ងីក
ឱកាសចូលរមួពីពលរដ្ឋ ្ិងឈលើកកមពស់រទពិឈោធ្៍ចូលរមួររស់អ្នកឈ ុះឈនន តជ្ញមួយ្ឹងមណឌ លឈ ុះ
ឈនន តគាំរ ូ។ សកមមភាពោងឈប្កាមឈ្ុះប្តូវ ្ឈប្ោងឈធវើឈ ើងជ្ញឈរៀងរាល់នន ាំ ឈដ្ើមបីរឈងកើ្ចាំ្ួ្អ្នកច ុះ
ឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន ត ្ិងរឈងកើ្ចាំ្ួ្អ្នកចូលរមួឈ ុះឈនន តជ្ញមួយវទិាល័យ។ 

 

របសេទការែសព្វែាយ៖ 

•  ការផ្សពវផ្ាយតាមដរររូរាណ៖ សកមមភាពដូ្ចរាយោងឈប្កាមរង្ហា ញពីកិចចខិតខាំប្រឹងដប្រងកន ង
ការអ្រ់រ ា្ំ ិងផ្សពវផ្ាយពីគឈប្ោង ROV ្ិងចូលរមួឈពញមួយនន ាំឈដាយមិ្គិតពីការឈ ុះឈនន តតាម
កាំណត់ ។ ឈៅតាមសកមមភាពទាំងឈ្ុះ ROV ផ្រល់ឯកោរសរីពីការអ្រ់រ ាំដ្ល់អ្នកឈ ុះឈនន ត ធ្ធា្ 
ឯកោររដាឋ ភិ ល្ិងពលរដ្ឋ សោា រៈផ្សពវផ្ាយ ដដ្លោ្ដាក់ររូសញ្ញា ររស់មន្ត្រីច ុះរញ្ជ ីឈ ុះ
ឈនន ត្ិងឈៅកន ងការពិភាកាស ីជឈប្ៅឈៅដ្ល់ោធារណ ។  

o ការដាក់សាំឈណើ ជ្ញផ្លូវការ – ប្ពឹតរិការណ៍ផ្សពវផ្ាយទូឈៅសថិតឈៅឈប្កាមសាំឈណើ ផ្លូវការឈដ្ើមបី
ផ្រល់ធ្ធា្ ឯកោរ ការអ្រ់រ ាំដ្ល់អ្នកឈ ុះឈនន ត ការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកឈ ុះឈនន ត ្ិងការ
ឈប្ជើសឈរ ើសមន្ត្រីឈ ុះឈនន ត ។ 

o ការទទួលឈរៀរចាំសរង់តូរផ្សពវផ្ាយ – ឈដ្ើមបីឈ្លើយតរឈៅតាមសាំឈណើ ស ាំឈរៀរចាំប្ពឹតរិការណ៍
ោន តធាំឈ ាំកោរ លវាល ពីធីរ ណយ ្ិងស្និ តឈ ុះ ឈយើងផ្រល់ធ្ធា្ ឯកោរ ការអ្រ់រ ាំ
ដ្ល់អ្នកឈ ុះឈនន ត ការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកឈ ុះឈនន ត ្ិងការឈប្ជើសឈរ ើសមន្ត្រីឈ ុះឈនន ត ។ 

o ការរណរ ុះរោរ លការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកឈ ុះឈនន ត – ឈដ្ើមបីឈ្លើយតរឈៅតាមសាំឈណើ ររស់
រ គគល/អ្ងគភាពឈ ុះ ឈយើងផ្រល់ការរណរ ុះរោរ លពីរឈរៀរឈធវើជ្ញអ្នកឈរៀរចាំកមមវធីិជប្មុ
ញអ្នកឈ ុះឈនន តដផ្ែកឈៅឈលើធ្ធា្សោា រៈពីរដ្ឋឈលោធិការ ។ 

o រទរង្ហា ញពីការអ្រ់រ ាំដ្ល់អ្នកឈ ុះឈនន ត – ឈដ្ើមបឈី្លើយតរតាមសាំឈណើ /អ្ងគភាព  ឈ ុះ 
រទរង្ហា ញពីការអ្រ់រ ាំដ្ល់អ្នកឈ ុះឈនន តឈការ រឈៅឈលើការផ្លល ស់ររូរទាំងឡាយឈៅកន ងចារ់
សរីពីជឈប្មើសអ្នកឈ ុះឈនន ត ចារ់ 101 សិទធិឈ ុះឈនន ត ្ិងរឈរៀរច ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន ត/ការ
ច ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន តទ កជ្ញម ្ ។ 

o កមមវធីិទក់ទញការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកឈ ុះឈនន តឈៅតាមវទិាល័យ – សប្មរសប្មួល ្ិងជួយ
កន ងការឈរៀរចាំកមមវធីិជប្មញុការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកឈ ុះឈនន ត ។ 



o ប្ពឹតរិការណ៍រឈងកើតរោរ ញ/ប្ពឹតរិការណ៍ពលរដ្ឋ   – វតរោ្ចូលរមួ្ិងការកោងភាព
ជ្ញដដ្គូឈៅតាមប្ពឹតរិការណ៍សហគម្៍្ិងប្ពឹតរិការណ៍ោាំប្ទសប្ោរ់សភាពាណិជជកមមទី
ប្កងុឈផ្សងៗ មណឌ លប្កុមប្រឹកាប្កុង ។ល។ 

•  កមមវធីិផ្សពវផ្ាយជ្ញក់លាក់ពីចារ់ជឈប្មើសអ្នកឈ ុះឈនន ត៖ ROV ្ឹងរ្រអ្រ់រ ាំដ្ល់អ្នកឈ ុះឈនន តអ្ាំពី
ការដកដប្រដដ្លប្តូវ ្អ្  ្វតរឈៅឈប្កាមចារ់ជឈប្មើសររស់អ្នកឈ ុះឈនន ត (Voter’s Choice Act)។  
សកមមភាពឈធវើដូ្ចជ្ញតារាងរាយដូ្ចោងឈប្កាម តាំោងឲ្យប្រឈភទទាំងឡាយដ្កិចចខិតខាំប្រឹងដប្រង
កន ងការផ្សពវផ្ាយដដ្ល ROV ្ឹងឈធវើជ្ញអ្នកទទួលឈភាៀវ អ្នកចូលរមួ ្ិងសហការជ្ញមួយសោជិក
្ិងអ្ងគការដ្ឈោ្ធី Santa Clara៖  

o ការរង្ហា ញឈេយោគ ល់ 

o ឈោ៉ោងពិភាកា ឬ សាំណួរ្ិងចឈមលើយតាមវគគ 
o ការកោងភាពជ្ញដដ្គូ (កិចចប្រជ ាំឈដាយផ្លា ល់ជ្ញមួយ្ឹង CBOs) 
o សិកាា ោលា (សប្ោរ់សហគម្៍ោ្តប្មូវការដផ្នកតាមវគគភាោ្ិងលទធភាពចូលរមួ) 
o កមមវធីិរណរ ុះរោរ លប្គរូងវឹក (TTT) (រណរ ុះរោរ លចូលរមួផ្សពវផ្ាយឈដ្ើមបីឈរៀរចាំោរ

សប្ោរ់ខលួ្ឯង្ិងឈដ្ើមបពីប្ងីកោរឱយដឹ្ងរដ្ថមឈប្ចើ្ឈទៀត) 
o ឈប្គឿងររកិាា រឈ ុះឈនន ត/ោ៉ោស ី្កត់ប្តា 

 

ការស្វើស ម្ ោះថមិមិត/ស្តរដំណឹង៖ ឈោ្ធី Santa Clara  ្សឈប្មចចិតរយ៉ោងចាស់លាស់ឈដាយប្តូវផ្រល់អាទិ
ភាពឈលើការផ្សពវផ្ាយព័ត៌ោ្អ្ាំពីមជឈមណឌ លឈ ុះឈនន ត ្ិងឈសវាឈផ្សងៗដដ្លពួកឈគផ្រល់ជូ្ រមួោ្
ព័ត៌ោ្អ្ាំពីអ្នកឈ ុះឈនន តោន ក់ៗដដ្លទទួល ្ស្លឹកឈនន តដដ្លឈ ុះតាមសាំរ ប្ត។ ROV ្ឹងរ្រយក
ចិតរទ កដាក់ឈលើអ្នកឈ ុះឈនន តដដ្លសថិតឈប្កាមឥទធិពលដ្ចារ់ជឈប្មើសអ្នកឈ ុះឈនន ត (Voter’s Choice 
Act, VCA) ៖ អ្នកឈ ុះឈនន តដដ្លចង់មកឈ ុះឈនន តឈដាយផ្លា ល់។ 


