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ហសចក្ដីហស្នើ

្ង់យួរ។ ការគិតតនមលៃ។ 
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។65

  លសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 65  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 65  

សារព័ត៌មាន San Jose Mercury News ហៅហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 
ហនះថាជា "យុទ្សានស្កលលតាបិច" និងោនបដន្ថមហទៀតថា "ហសចក្ដីហស្នើ
ហលខ 65 សមនឹងទទួលោនការចាត់ទុកជាដផ្នកមួយននវិធានការសនលៃឹក
ហ្នតាតហវៀចហវរបំផុតហៅក្នចុង្បវត្ិសានស្របស់រដ្ឋ។" 

ហរាងច្កផលិតោ្តាស្ទិចហៅរដ្ឋហផតាសង ហៅពដីហ្កាយហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 មិន
ខវល់អំពដីការការោរបរិសា្តានរបស់រដ្ឋ California ហទ។ ពួកហគចង់បំភាន់
អ្នក។ ចូរកុំចាញ់ហោកពួកហគ ។ 

្ង់មិនដមនឥតគិតន្លៃហទ វាហធវើឱតាយអ្នកលក់ហ្គឿងមហជូបមូលោ្តានរបស់អ្នក
ចំណយរេូតដល់ 15 ហសនក្នចុង្ ង់មួយ។ តួហលខឧសតាសាេកម្្ ង់
ោ្តាស្ទិចហៅរដ្ឋហផតាសង គឺដកលៃងកា្តាយ។ ការវិភាគដដលមិន្បកាន់បកតាសពួករបស់រដ្ឋ 
បង្តាញថា្ោក់ចំណូលសរុបពដីហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 គឺឋិតក្នចុងរងវង ់"សូនតាយ" 
ហៅ (លអបំផុត) $80 លាន ។ 

សូមចាំថា ៖ ការផ្ល់មូលនិធិនឹងមានចំនួន "សូនតាយ" ស្មាប់បរិសា្តានហចញ
ពដីហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 លុះ្តាដតអ្នកហោះហ្នតាតអនុម័តហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 
67 ហដើមតាបដីលុបបំោត់្ ង់ោ្តាស្ទិច។ 

បែុដន្ហរាងច្កផលិតផ្តាស្ទិចដដលហៅពដីហ្កាយហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 កំពុង
ចំណយលុយរាប់លានដុលា្តារហដើមតាបដីអូសទាញអ្នកហោះហ្នតាតឱតាយរំទាស់នឹង
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 67។ ្តរូវោនបំភាន ់? ហនាះគឺជាដផនការរបស់ឧសតាសាេ
កម្ផ្តាស្ទិច ! 

្បសិនហបើអ្នកខវល់ខា្តាយអំពដីការការោរសតវន្ព និងហ្កាកឈរ្ប្ំងនឹង
ឧសតាសាេកម្្ ង់ោ្តាស្ទិចហៅរដ្ឋហផតាសង សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើ
ហលខ 67, មិនដមនវិធានការហនះហទ ។ 

្បសិនហបើអ្នកខវល់ខា្តាយអំពដីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិសា្តានហោយសារោ្តាស្ទិច 
សំរាមនិងកាកសំណល់ សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 67, 
មិនដមនវិធានការហនះហទ ។ 

្បសិនហបើអ្នកខវល់ខា្តាយអំពដីការកាត់បន្ថយចំណយរបស់អ្នកបង់ពន្ ហដើមតាបដី
ការសមា្តាតសំរាមោ្តាស្ទិច សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 67, 
មិនដមនវិធានការហនះហទ ។ 

MARK MURRAY, នាយក្បតិបត្ ិ
អង្គការពលរដ្ឋ California ្ប្ំងនឹងកាកសំណល់ 

បញតាឈប់កិច្្ពមហ្ពៀងហដើមតាបដីទាញ្បហយារន៍ពដីពន្ហលើ្ ង់។ រួយដល់បរិសា្តាន
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 ្តរូវការជាចាំោច់ហដើមតាបដីបញតាឈប់ហាងលក់ហ្គឿងមហជូប ពដី
ការយក្ោក់ដដល្បមូលោនពដីពន្ហលើ្ង់ ទុកជា្ោក់ចំហណញ រំនួសឱតាយ
ការរួយដល់បរិសា្តាន។ 

ហាងលក់ហ្គឿងមហជូប អាចនឹងទទួល្ោក់ចំហណញរេូតដល់ $300 លាន
បដន្ថមហទៀតជាហរៀងរាល់្ នតាំ លុះ្តាដតអ្នកហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 
65។ 

លុយហនាះគួរដត្តរូវោនហ្បើ្ោស់ស្មាប់បរិសា្តាន មិនដមន្ោក់ចំហណញ
បដន្ថមស្មាប់សារដីវកម្បណ្តាញហាងលក់ហ្គឿងមហជូបហនាះហទ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 នឹងបញតាឈប់កិច្្ពមហ្ពៀងហដើមតាបដីទាញ្បហយារន៍
ជាមួយហាងលក់ហ្គឿងមហជូប និងហ្បើ្ោស់ន្លៃ្ ង់ហដើមតាបដីបុពវហេតុបរិសា្តាន
្បកបហោយតនមលៃ។
កិច្្ពមហ្ពៀងហដើមតាបដីទាញ្បហយារន៍ហៅទដី្កុង SACRAMENTO 

ហតើអ្នកដដលមានគំនិត្តឹម្តរូវ នឹងអាចបហណ្តាយឱតាយហាងលក់ហ្គឿងមហជូប
រកតាសាទុក្ោក់ន្លៃ ្ង់ចំនួន $300 លាន ដដលបង់ហោយអតិ្ិរនរដ្ឋ 
California ដដលពួកហគខំហធវើការយា៉តាងខា្តាំងហដើមតាបដី្គាន់ដតបំហពញត្មរូវការ
ចាំោច់ហនាះ? 
អង្គនដីតិបញ្ញត្ិរបស់រដ្ឋ! 
ហៅក្នចុងកិច្្ពមហ្ពៀងហដើមតាបដីទាញ្បហយារន៍មួយ ដដលបហងកើតហេើងហោយ
អ្នកបញ្ចុះបញ្ជូលឱតាយ្កុមអ្នកមានផល្បហយារន៍ពិហសស អង្គនដីតិបញ្ញត្ិោន
ហោះហ្នតាតអនុញ្តាតឱតាយហាងលក់ហ្គឿងមហជូបរកតាសាន្លៃ្ ង់ទុកជា្ោក់ចំហណញ
បដន្ថម។ 

ហាងលក់ហ្គឿងមហជូបនឹងកាន់ដតមានហោយោនលុយ $300 លាន 
ខណៈហពលអតិ្ិរនកាន់ដត្កហោយបង់លុយ $300 លាន។ 

ពួកអ្នកបញ្ចុះបញ្ជូលនិងអ្នកបហងកើតចតាបាប់ ដដលមិនហចះហអៀនខាមតាស់ 
បណ្តាញហាងលក់ហ្គឿងមហជូបធំៗនិងអ្នកលក់រាយ ោនផ្ល់ភាគទានយា៉តាង
ហ្ចើនស្មាប់យុទ្នាការដល់ពួកអ្នកបហងកើតចតាបាប់ អស់រយៈហពលជាង្ោំពដីរ
្នតាំហេើយ។ 

ហេើយពួកអ្នកបហងកើតចតាបាប់ោនផ្ល់រង្តាន់ឱតាយពួកហគនូវ្ោក ់$300 លានជា
្ោក់ចំហណញ្្ដី ដដលសុទ្សឹងជា្ោក់យកពដីអតិ្ិរន ។ 

បញតាឈប់កិច្្ពមហ្ពៀងហដើមតាបដីទាញ្បហយារន៍ឱតាយ្កុមអ្នកមានផល្បហយារន៍
ពិហសស . . . សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 65។ 

មហធតាយាោយកាន់ដត្បហសើរហដើមតាបដីរួយដល់បរិសា្តាន 

អ្នកអាចអវដីដដលពួកអ្នកបហងកើតចតាបាប់គួរដតោនហធវើ ហោលគឺហ្បើ្ោស់ន្លៃ្ ង់
ទាំងហនះស្មាប់គហ្មាងជាក់ដស្ងនានាដដលការោរបរិសា្តាន។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 បដងវរន្លៃ្ ង់ស្មាប់គហ្មាងបរិសា្តានដូចជា រំនួយ
សហនង្តាះភាពរាំងសងៃលួត ការសមា្តាតហ្្នរ និងការហរីសសំរាម។ 

វាោក់ឱតាយគណៈកម្ការអ្ិរកតាសសតវន្ពរដ្ឋ California ្គប់្គងហលើ
មូលនិធិទាំងហនះ មិនដមនឱតាយនាយក្បតិបត្ិហាងលក់ហ្គឿងមហជូបហនាះហទ ហធវើ
ដូហច្នះពលរដ្ឋ California នឹងទទួលោនអត្ថ្បហយារន៍។ 

ការោរបរិសា្តាន។ បញតាឈប់កិច្្ពមហ្ពៀងហដើមតាបដីទាញ្បហយារន ៍និងពន្ហលើ
្ង់ដដលលាក់ហលៀម ។ 

សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 65។ 

THOMAS HUDSON, នាយក្បតិបត្ ិ
គណៈកម្ការការោរអ្នកបង់ពន្រដ្ឋ California 
DEBORAH HOWARD, នាយក្បតិបត្ ិ
សម្ព័ន្អ្នកគំាោរជានខ្ពស់រដ្ឋ California 
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្ង់យួរ។ ការគិតតនមលៃ។ 
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ

65
  លសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 65  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 65  

អ្នករំទាស់នឹងហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 ចង់ទាត់វាហចាល ហោយសារ "គាមតាន
អវដីជាដុំកំ្ួនពិត្ោកដ"។ 

អ្នកសហ្មចចិត្ថា ៖ ហតើទឹក្ោក់ $300 លានដដលហកា្តាបកា្តាប់ហោយហាង
លក់ហ្គឿងមហជូបមិនមានអវដីជាដុំកំ្ួនហទឬ? 
គាមតានហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 អតិ្ិរននឹងមិនត្មរូវឱតាយបង់មួយហសនននទឹក
្ោក់ $300 លានហទ ្បសិនហបើប្មាម្ ង់ោ្តាស្ទិចរបស់រដ្ឋ California 
ចូលជាធរមានហនាះវានឹងរួយបរិសា្តាន។ 

ទឹក្ោក់ $300 លានទាំងអស់នឹងហៅជា្ោក់ចំហណញរបស់ហាងលក់
ហ្គឿងមហជូប។ ហនាះជាលុយ $300 លានជាហរៀងរាល់្ នតាំ! 
ហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 គឺបញតាឈប់ការផ្ល់្បហយារន៍ហោយ
ឥតគិតន្លៃហៅឱតាយមា្តាស់ហាងលក់ហ្គឿងមហជូប ។ 

ក្នចុងកិច្្ពមហ្ពៀងហដើមតាបដីទាញ្បហយារន៍មួយ ដដលបហងកើតហេើងហោយអ្នក
បញ្ចុះបញ្ជូលឱតាយ្កុមអ្នកមានផល្បហយារន៍ពិហសស អង្គនដីតិបញ្ញត្ិោន
ហោះហ្នតាតោក់ប្មាម្ ង់ោ្តាស្ទិច និងត្មរូវឱតាយហាងលក់ហ្គឿងមហជូបរកតាសាទុក
ន្លៃ្ ង់ជា្ោក់ចំហណញ។ 

"ប្មាម្ ង់ោ្តាស្ទិច" របស់ពួកហគត្មរូវឱតាយហាងលក់ហ្គឿងមហជូបគិតលុយ្ ង់
ោ្តាស្ទិចចំហោះ្គប់អតិ្ិរនទាំងអស់ហៅកដនលៃងគិតលុយហចញ មិនតិចជាង 
10 ហសន ក្នចុងមួយ្ង ់។ 

ពួកហគអាចោក់ប្មាមហលើ្ ង់ោ្តាស្ទិចហោយមិនគិតន្លៃ ឬហ្បើ្ោស់ន្លៃ្ ង់

ស្មាប់គហ្មាងបរិសា្តាននានា។ 

ពួកហគមិនោនហធវើហនាះហទ ។ 

ផ្ទចុយហៅវិញ ពួកហគោនហធវើឱតាយហាងលក់ហ្គឿងមហជូបកាន់ដតមានហោយោន
លុយ $300 លាន និងហធវើឱតាយអតិ្ិរនកាន់ដត្កហោយបង់លុយ $300 
លានជាហរៀងរាល់្ នតាំ។ 

មហធតាយាោយកាន់ដត្បហសើរហដើមតាបដីការោរបរិសា្តាន។
អ្នកអាចហធវើអវដីដដលអង្គនដីតិបញ្ញត្ិគួរដត ោនហធវើ ហោលគឺបដងវរន្លៃ្ ង់ហៅ
គហ្មាងនានាដដលការោរបរិសា្តាន។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 បដងវរន្លៃ្ ង់ស្មាប់គហ្មាងបរិសា្តានដូចជា រំនួយ
សហនង្តាះភាពរាំងសងៃលួត ការសមា្តាតហ្្នរ និងការហរីសសំរាម។ 

វាោក់ឱតាយគណៈកម្ការអ្ិរកតាសសតវន្ពរដ្ឋ California ្គប់្គងហលើ
មូលនិធិទាំងហនះ មិនដមនឱតាយនាយក្បតិបត្ិហាងលក់ហ្គឿងមហជូបហនាះហទ ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 នឹងបដងវរន្លៃ្ ង់ហៅបរិសា្តាន។ 

វាមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងសំខាន់ជាដុំកំ្ួន ។ 

ចូលរួមជាមួយហយើងខញចុ ំហដើមតាបដីហោះហ្នតាតគាំ្ទ។ 

THOMAS HUDSON, នាយក្បតិបត្ ិ
គណៈកម្ការការោរអ្នកបង់ពន្រដ្ឋ California 
DEBORAH HOWARD, នាយក្បតិបត្ ិ
សម្ព័ន្អ្នកគំាោរជានខ្ពស់រដ្ឋ California 

ហគាលបំណងដតមួយគត់ននហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 គឺបំភាន់អ្នកហោះហ្នតាត 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 សនតាយាហ្ចើន បែុដន្តាមពិត នឹងផ្ល់តិចតួចស្មាប់
បរសិា្តាន។ វា្តរូវោនោក់ហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតហោយ្កុមេ៊ុន្ ង់ោ្តាស្ទិច
បួនដដល ហៅរដ្ឋហផតាសង ដដលបន្ហ្រៀតដ្រកកិច្ខិតខំ្បឹងដ្បងរបស់រដ្ឋ 
California ក្នចុងការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិសា្តានហោយសារោ្តាស្ទិច។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 គាមតានអវដីជាដុំកំ្ួនពិត្ោកដ, វា្តរូវោនតាក់ដតងហេើង
ហដើមតាបដីបដងវរការចាប់អាម្ណ៍ពដីបញ្តាដដលកំពុងហកើតហេើងគឺ៖ លុបបំោត់្ ង់
ោ្តាស្ទិចោក់ឥវា៉តាន់។ អវដី្គប់យា៉តាងដដលហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 នឹងអាចហធវើហនាះ
គឺផ្ល់មូលនិធិហោយផ្តាល់ពដីការលក់្ ង់្កោស (រហ្មើសហ្កាមប្មាម
្ង់ោ្តាស្ទិច) ហៅឱតាយមូលនិធិ្ ្ដីមួយរបស់រដ្ឋ។ ្ោក់ស្មាប់មូលនិធិហនះ គឺ
ជា្ោក់ោក់ចូលក្នចុងធុងមួយ ហេើយ្ោក់ហនះនឹង្ យចុះហៅៗ ហៅហពល
្បជារននលលកហដើមតាបដីនាំយក្ ង់ដដលហ្បើហេើងវិញោន។ 

ហដើមតាបដីការោរបរិសា្តានរបស់ហយើង សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហសចក្ដីហស្នើហលខ 67 

បញ្តាអាទិភាពស្មាប់បរិសា្តានននរដ្ឋ California ក្នចុងការហោះហ្នតាតហនះ
គឺហធវើការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិសា្តានហោយសារោ្តាស្ទិចដដលបងកហ្គាះថានតាក់ 
ហោយការហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 67។ ហនះនឹងបន្កិច្ខិត
ខំ្បឹងដ្បងហធវើយា៉តាងណរកតាសាឧទតាយាន ហដើមហឈើ ្ូមិឋាន និងទដីធា្តាដ៏មានតនមលៃ
របស់ហយើងកុំឱតាយមានសំណល់្ ង់ោ្តាស្ទិចោក់ឥវា៉តាន់។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 65 មិនមានតនមលៃស្មាប់សនលៃឹកហ្នតាតរបស់អ្នកហទ។ 
បហញ្ញសំហេងរបស់អ្នកហលើបញ្តាកាន់ដតសំខាន់ៗ ហេើយគាំ្ទប្មាម្ ង់
ោ្តាស្ទិចដដលសំខាន់របស់រដ្ឋ California តាមរយៈសនលៃឹកហ្នតាត។ 

MARK MURRAY, នាយក្បតិបត្ិ
អង្គការពលរដ្ឋ California ្ប្ំងនឹងកាកសំណល់ 




