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  លសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 66  

ហសចក្ដីហស្នើ

ហទាស្បហាររដីវិត។ នដីតិវិធដី។  
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។66

សំហណើហលខ 66 ្តរូវោនសរហសរហេើង មិនសូវលអ ហេើយជាបទពិហសាធន៍មានតនមលៃយា៉តាងន្លៃ 
ដដលនឹងបហងកើនហានិ្័យននការ្បហាររដីវិតរនគាមតានហទាសននរដ្ឋ CALIFORNIA 
ហោយបដន្ថមរោំងការិយាធិបហតយតាយមួយ្ ្ដី ននរោ្តា្ិោល និងបហងកើត្ពមទាំងការពនតាយាហពល
ខាងចតាបាប់បដន្ថមហទៀត ក្នចុងករណដីកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ។ 
**សូមអានវិធានការហោយខលៃលួនឯងចុះ ៖ ្សបតាមការិយាល័យនដីតិបញ្ញត្ិរបស់អ្នកគាមតាន
បកតាសពួកនិយមរដ្ឋ វិធានការហនះអាចហធវើឲតាយអ្នកបង់ពន ្ចំណយ្ោក់រាប់លានដុលា្តារ ។ 
សំហណើហលខ 66 គឺពុំដមនជាការផ្តាស់ប្ជូរពិតហទ ។ ហនះគឺជាអវដីដដលអ្នករំនាញស្ដីអំពដី
សំហណើហលខ  66 នឹងហធវើដូចហម្ចខលៃះ ៖ 
 • បហងកើនឱកាសនូវការ្បហាររដីវិតរនគាមតានហទាសមានតាក់ 
 • បហងកើនហមធាវីឧបត្ថម្ភហោយ្ោក់របស់អ្នកបង់ពន ្ស្មាប់ឧ្កិដ្ឋរនហដកចាំសា្តាប ់
 • ត្មរូវឲតាយរដ្ឋ រួលនិងចំណយ្ោក់ហៅហលើហមធាវីរាប់រយនាក់  
 • នាំហៅការសង់ននមន្ទដីរហដកចាំសា្តាប់ ឧបត្ថម្ភហោយអ្នកបង់ពន ្ 
 • ហធវើឲតាយតុលាការមណ្ឌលស្ទះដំហណើរការ, រ្មុញឲតាយករណដីនន ការោក់ហទាស្បហាររដីវិត 
ហៅហលើហលាកហៅ្កមគាមតានបទពិហសាធន៍ហទៀតផង ។ 

 • នាំហៅបណ្ឹងវិវាទដ៏ន្លៃ ហោយ្កុមហមធាវី ដដលនឹងតតាំងហោយការ ហដញហោល
យា៉តាងស្ចុគសាមតាញ  

សំហណើហលខ 66 គឺជាគំរូដ៏លអវិហសស ននបកតាសពួកចំណង់ចិត្ពិហសស ហ្បើ្ោស់អំណចរបស់ខលៃលួ
នហដើមតាបដីរ្មុញរហបៀបវារៈឱហឃសនា ខណៈដដលហគដសវងរកឱកាសដកផ្តាស់ប្ជូរ ។ 
ហមើលចុះ ហតើនរណជាអ្នកគាំ្ទសំហណើហនះ ។ 66 ៖ សេរិពរបស់អ្នកយាមគុក 

ដដលមានចំណង់ចង់ោន្ោក់ឧបត្ថម្ភដ្មហទៀត ចូលហៅក្នចុង្បព័ន្ពន្នាគារ និង
បកតាសពួកនហយាោយដដលហ្ងចាប់ឱកាស ហដើមតាបដីនឹងហ្បើ្ោស់ហសចក្ដីផ្លួចហផ្ើម ហដើមតាបដី
នឹងបហងកើនអារិពរបស់ខលៃលួន ។ 
អ្នករំនាញយល់្ពមថា ៖ សំហណើហលខ 66 គឺជាសំហណើ្តរូវោនដចងហេើងមិនសូវលអ 
និងយា៉តាងស្ចុគសាមតាញ ដដលនឹង្គាន់ដតបញ្ជូលបដន្ថម នូវការពនតាយាហពល និងការចំណយ
្ោក់កាន់ដតហ្ចើន ហៅហលើ្បព័ន្ោក់ហទាស្បហាររដីវិតននរដ្ឋ California បែុហណ្តាះ ។ 
សូមចាំថា មានរនគាមតានហទាសហលើសពដី 150 នាក់ដដល្តរូវោនោក់ហទាស្បហារ
រដីវិត ហេើយខលៃះហទៀត្តរូវោន្បហាររដីវិត ហោយហ្ោះដតចតាបាប់ដដលោនដចងហេើងមិនសូវលអ 
ដូចជាចតាបាប់ហនះ ។ 
អ្នក្សុក California សមនឹងទទួលការផ្តាស់ប្ជូរពិត ។ សំហណើហលខ 66 
ពុំដមនជាចហមលៃើយហេើយ ។ 
www.NOonCAProp66.org 

GIL GARCETTI, ហមធាវីមណ្ឌល 
មណ្ឌល Los Angeles County, 1992–2000 

JUDGE LADORIS CORDELL, (ោនចូេនិវ្រ្ន)៍ 
តុលាការជាន់ខ្ពស់មណ្ឌល Santa Clara  

HELEN HUTCHISON, ្បធាន 
សម្ព័ន្អ្នកហោះហ្នតាតនស្ដី California 

  ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 66  

ថានតាក់ដឹកនាំ្បតិបត្ិចតាបាប់ោនហ្រើសតាំង មនន្ដីបែូលដីស ្កុមសុភាចារបុរស របស់រដ្ឋ និង្កុម
្គរួសាររបស់រនរនរងហ្គាះពដីបទឃតកម ្រដ្ឋ California ហស្នើរសុំហលាកអ្នក ឲតាយដកផ្តាស់
ប្ជូរ្បព័ន្ននការកាត់ហទាស្បហាររដីវិតរដ្ឋ California ហោយការហោះហ្នតាតគាំ្ទ ឬមិនគាំ្ទ  
ហលើសំហណើហលខ 66! 
ហយើងយល់្សបនឹង្បព័ន្ននការោក់ហទាស្បហាររដីវិតបច្ចុបតាបន្នរបស ់California’s គឺ
កំពុងដតោក់ដបក ។  រនឧ្កិដ្ឋដ៏អា្កក ់អង្គចុយរង់ចាំការ្បហាររដីវិត ស្មាប់ 30 ្នតាំ,  
ហោយមានបណ្ឹងឧទ្រណ៍គាមតានកំណត់ ហោយពនតាយឺតយុត្ិធម ៌និង តនមលៃចំណយរបស់អ្នកបង់
ពន្ រាប់លានដុលា្តារ ។
វាពុំចាំោច់មានផលវិោកដបបហនះហេើយ ។ 
ដំហណះ្សាយ គឺហដើមតាបដីនឹងរួសរុល មិនបញ្ប់ការកាត់ហទាស្បហាររដីវិតរប ហេើយ ។ 
ដំហណះ្សាយគឺគឺជា កាគាំ្ទហលើ សំហណើរហលខ 66 ។ 
សហណើរហលខ 66 គឺ្តរូវោនដចងហេើង ហដើមតាបដីនឹងបហងកើនហលតាបឿនដល់្បព័ន្ឧទ្រណ៍ការកាត់
ហទាស្បហាររដីវិត ខណៈដដលការអះអាងថាគាមតានរនឥតហទាសណ នឹង្តរូវោន្បហារ
រដីវិតហេើយ ។ 
សំហណើហលខ 66 មានន័យថា ឃតករដ៏អា្កក់បំផុត នឹងទទួលការោក់ហទាសដ៏ធងៃន់ធងៃរបំផុត ។ 
សំហណើហលខ 66 នាំមកការកតាសាន្ចិត្ចំហោះ្កុម្គរួសារននរនរងហ្គាះ ។ 
សំហណើហលខ 66 ការសុវត្ថិភាពសាធារណៈ—ឃតករដ៏កាចសាហាវទាំងហនះ ពុំមានឱកាស 
ននការចូលមកក្នចុងសង្គមហទៀតហេើយ ។ 
សំហណើហលខ 66 សនតាសំសំនច្ោក់អ្នកបង់ពន ្ពដីហ្ោះរនឱ្កិដ្ឋដ៏អា្កក់ នឹងអង្គចុយរង់ចំហៅ
រួរហដកសា្តាប់ មកពដីការចំណយ្ោក់របស់អ្នកបង់ពន្ ហលើសពដី 30 ្នតាំហនាះហេើយ ។ 
សំហណើហលខ 66 ្តរូវោនចាហរីង ហោយ្កុមសុភាចារបុរសអះអាងអ្នកហដកចាំសា្តាប់ 
ក្នចុងសមរ្ូម ិដដលដឹងអំពដី្បព័ន្្គប់្ចកលហកទាំងអស ់។  ពួកហគដឹងអំពដី្បព័ន្ដដលោក់ដបក 
ហេើយពួកហគដឹងអំពដីរហបៀបរួសរុលវា ។ វាទំនងហៅពិោកនឹងសា្តាប់ណស់ បែុដន្ការដកផ្តាស់ប្ជូរ 
ពិតជាងយ្សួលហទ ។ 
ហនះ គឺជាអវដីដដលសំហណើហលខ 66 ហធវើ ៖ 
1.បណ្ឹងឧទ្រណ៍រដ្ឋទាំងអស់ ្តរូវដតមានក្មិត ស្មាប់ 5 ្នតាំ ។ 
2.ឃតិករ្គប់រូបដដល្តរូវោនោក់ហទាស ដល់សា្តាប ់នឹងមានហមធាវីបណ្ឹង ឧទ្រណ៍

ពិហសសរបស់ខលៃលួន ចាត់ដល់ពួកហគមួយរំហពច ។ បច្ចុបតាបន្នហនះ វាអាចជា ្ោំ្នតាំ ឬហ្ចើនហទៀត 
មុននឹងពួកហគ្តរូវោន ចាត់ឲតាយមានហមធាវី ។ 

3.្កុមហមធាវីដដលប្មុងទុក ហដើមតាបដីចាត់ដចងបណ្ឹងឧទ្រណ៍ នឹង្តរូវោនព្ងដីក ។ 
4.តុលាការកាត់ហសចក្ដី ដដលោនចាត់ដចងការកាត់ហសចក្ដីោក់ហទាស្បហាររដីវិត និងដឹង

យា៉តាងជាក់ចតាបាស ់ហដើមតាបដីនឹងចាត់ដចងនឹងឧទ្រណ៍ហដើមទាំងឡាយ ។ 
5.តុលាការជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋ នឹង្តរូវោនផ្ល់អំណច ហដើមតាបដីនឹងហមើលខុស្តរូវហលើ្បព័ន ្ហដើមតាបដី

បញ្តាក់ថា បណ្ឹងឧទ្រណ៍នឹង្តរូវចាត់ដចងយា៉តាងហលឿន ខណៈហពលដដលការោំរសិទ្ិរបស់

អ្នកជាប់ហចាទ ។ 
6.នាយកោ្តានដកត្មរូវរដ្ឋ (គុក) នឹងផ្តាស់ប្ជូរ នាយកោ្តានហដកចាំសា្តាប ់ដកហចញនូវសិទ្ិ

ពិហសស ពដីឃតករទាំងហនះ និងសនតាសំសំនច្ោក់រាប់លានដុលា្តារ ។ 
រួមជាមួយគានតា, ការផ្តាស់ប្ជូរទាំងហនះ នឹងសនតាសំសំនចអ្នកបង់ពន្រដ្ឋ California ដដលមាន 
ចំនួនហលើសពដី $30,000,000 ហរៀងរាល់្នតាំ ្សបតាម Mike Genest ដដលជា
នាយកេរិញ្តាវត្ថចុរដ្ឋ California, អំេចុងហពលហធវើឲតាយ្បព័ន្កាត់ហទាសដល់សា្តាប់របស់ហយើង 
ឲតាយមានដំហណើរការវិញ ។ 
ហយើង្តរូវការ្បព័ន្កាត់ហទាស្បហាររដីវិតក្នចុងរដ្ឋ CALIFORNIA ដដលមានដំហណើរការ 
ការោក់ហទាស្បហាររដីវិត គឺ្តរូវោនបញ្តាយូរ ៗម្ង និងហោយតុលាការ និងជាបទបញ្តាទាស់
នឹងឃតករដ៏អា្កក់បំផុតបែុហណ្តាះ ។ 
ហដើមតាបដីនឹងលក្ខណៈសមតាបត្ិចំហោះការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ក្នចុងរដ្ឋ California ហលាកអ្នក
្តរូវដតមានហទាសក្មិតដំបូង ននឃតកម ្ជាមួយ "កាលៈហទសៈពិហសស" ។ 
កាលៈហទសៈពិហសសទាំងហនះ រួមមាន ក្នចុងដផ្នក ៖ 
 • ឃតករដដលោនរំហលា្/ហធវើទារណ្ឌកម្រនរងហ្គាះរបស់ខលៃលួន ។ 
 • ឃតករកុមារ ។ 
 • ឃតករមនុសតាសហ្ចើនរូប/ឃតករហសៀហរៀល ។ 
 • ឃតកម្ហធវើហេើងហោយហ្រវករ ជាដផ្នកននបទឧ្កិដ្ឋសំអប ់ឬការសមា្តាប់មនន្ដីបែូលដីសមានតាក ់។ 

មានឃតកម្ចំនួន 2,000 អនុវត្ក្នចុងរដ្ឋ California ហរៀងរាល់្នតាំ ។ មានដត
ការោក់ហទាស្បហាររដីវិត 15 បែុហណ្តាះដដល្តរូវោនោក់ ។ 
បែុដន្ហៅហពលបទឧ្កិដ្ឋដ៏កាចសាហាវទាំងហនះហកើតហេើង ហេើយ្កុម្បឹកតាសា 
តុលាការរកហឃើញហោយឯកចឆេ័ន្ទថា មានហទាស និងហោយដេកពដីគានតា ផ្ល់អនុសាសន៍
នូវការសា្តាប ់បណ្ឹងឧទ្រណ៍នឹង្តរូវោនក្នចុងសវនាការ ក្នចុងអំេចុងហពល្ោំ្ នតា ំហេើយឃតករ្តរូវ
ោន្បហាររដីវិត ។ 
រួយហយើងការោររដ្ឋ California, ផ្ល់នូវការកតាសាន្ចិត្ដល់រនរងហ្គាះ ហេើយសនតាសំសំនច
្ោក់អ្នកបង់ពន្រាប់លាលដុលា្តា ។ 
សូមចូលហៅ www.NoProp62YesProp66.com ស្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថម ។ 
រួចហេើយ ចូលរួមជាមួយ្កុម្បតិបត្ិចតាបាប ់និង្កុម្គរួសាររបស់រនរងហ្គាះ ហេើយហោះហ្នតាត 
គាំ្ទ មិនគាំ្ទសំហណើហលខ 66! 
JACKIE LACEY, ហមធាវីសង្តាត់មណ្ឌល Los Angeles County 
KERMIT ALEXANDER, សមារិកននរនរងឃតកម្ពដីរបដីរូប  

SHAWN WELCH, ្បធាន 
សេគមន ៍Contra Costa County Deputy Sheriffs Association 
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លសចក្ីអះអាងដដេបាៃលបាះពរុម្ពផជាសាយលៅលេើទុំព័រលៃះគឺជាលោបេ់របស់អ្កៃិពៃ្ធលហើយមិៃទាៃ់បាៃត្រូវពិៃិ្ជាយលមើេសរុតកិ្ភាពលដាយទីភានជាក់ងារផ្លូវការណាមួយលៅល�ើយលទ។ ហសចក្ដីអះអាង | 109

  លសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 66  

ហទាស្បហាររដីវិត។ នដីតិវិធដី។  
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ

66
សំហណើហលខ 66 ចំណយ្ោក់អ្នកបង់ពន្រាប់លានដុលា្តារ ហោយខ្ះខា្តាយ ។ 
្ស្ចុតាងបង្តាញថា មានរនគាមតានហទាសហលើសពដី 150 នាក់ដដល្តរូវោនោក់ហទាសដល់សា្តាប ់
ហេើយខលៃះហទៀត្តរូវោន្បហាររដីវិត ហោយហ្ោះដតចតាបាប់ដដលោនដចងហេើង មិនសូវលអ ដូចជា
សំហណើហនះ ។ 
សំហណើហលខ 66 គឺជាសំហណើដដល្តរូវោនដចងហេើងស្ចុគសាមតាញ និងមិនសូវលអ ដដលហយើង
មិនដឹងទាំងអស់ អំពដីលទ្ផលនានារបស់វា ។ ហយើងោនដឹងហេើយថា ៖ វានឹងបញ្ជូលបដន្ថមនូវ 
រោំងការិយាធិបហតយតាយននរោ្តា្ិោល ហោយបហងកើតឲតាយមានការពនតាយាហពល ហធវើឲតាយការចំណយ្ោក់
កាន់ដត ហ្ចើនចំហោះអ្នកបង់ពន ្និងបហងកើនហានិ្័យននការ្បហាររដីវិតរនគាមតានហទាស ននរដ្ឋ 
California ហទៀតផង ។ 
អ្នករំនាញយល់្ពមថា ៖ សំហណើហលខ 66 មានគុណវិបត្ិយា៉តាងធ ំ។ 
** សំហណើ 66 អាចបហងកើន្ោក់ចំណយរបស់អ្នកបង់ពន្រាប់លានដុលា្តា ។ 
្សបតាមការវិភាគរបស់អពតាយា្កឹតករ សំហណើហលខ 66 អាចមានតនមលៃ "រាប់លានដុលា្តារ
ហរៀងរាល់្នតាំ" ជានឹងតនមលៃ "គាមតានគុណនា" េួសពដីហនាះហៅហទៀត ។ សូមអានរោយការណ៍របស់ 
LAO ោក់តាំងហៅ www.No0nCAProp66.org/cost ។ 
អ្នករំនាញថា សំហណើហលខ 66 នឹង ៖ 
 • បហងកើនការចំណយហលើពន្នាគារ ខណៈដដលសាលាហរៀន ហសវាខាងសង្គម និង
អាទិភាពដនទហទៀត កំពុងរងហ្គាះ ។ 

 • បហងកើការចំណយ្ោក់របស់អ្នកបង់ពន ្ហៅហលើហមធាវីការោរក្ដី ស្មាប់រនឧ្កិដ្ឋដដល
ហដករង់ចាំខា្តាប ់ត្មរូវឲតាយរដ្ឋរួលហមធាវីឧបត្ថម្ភហោយមូលនដី្ិរបស់អ្នកបង់ពន ្400 នាក់្្ដី
ហទៀត ។ 

 • នាំហៅការសង់ ទដីកដនលៃងឧបត្ថម្ភហោយមូលនដីធិននអ្នកបង់ពន្្ ្ដី ស្មាប់ការហដករង់ចាំសា្តាប ់។  
ហសចក្ដីផ្លួចហផ្ើមហនះ អនុញ្តាតឲតាយរដ្ឋផ្ល់រ្មកដល់ឧ្កិដ្ឋករហដករង់ចាំខា្តាប ់ហៅក្នចុងពន្នាគារ
្្ដី ហៅទដីកដនលៃងណក៏ោន ក្នចុងរដ្ឋ California ។ 

 • នាំហៅបណ្ឹងវិវាទមានតនមលៃយា៉តាងន្លៃ ហោយ្កុមហមធាវី ដដលនឹងតតាំង
ទាស់នឹងហស៊រីនននដីតិចតាបាប់ដដលោនសរហសរហេើងមិនសូវលអ ។ 

"សំហណើហលខ 66 ពិតជាគុណវិបត្យា៉តាងធ ំដដលហធវើឲតាយពិោកនឹងដឹងយា៉តាងពិត្ោកដ ចំហោះ
ការចាយវាយលាក់ោំងនានា ដដលនឹងធា្តាក់មកហលើអ្នកបង់ពន្រដ្ឋ California" ។—ហលាក 
John Van de Kamp, អតដីតអគ្គហមធាវីននរដ្ឋ California។ 
** សំហណើហលខ 66 នឹងបហងកើននូវការ្បហាររដីវិតរនគាមតានហទាស ននរដ្ឋ CALIFORNIA ។
ជាជាងហធវើឲតាយពិត្ោកដថា រន្គប់រូបដដលទទួលោនការកាត់ហសចក្ដីហោយយុត្ិធម ៌ជាមួយ
នឹង្ ស្ចុតាងហពញហលញទាំង្សុងទាំងអស់្តរូវោនហលើមក បង្តាញ វិធានការហនះដកហចញនូវ
ការការោរខាងចតាបាប់យា៉តាងសំខាន់ និងអាចនាំហ្្តាះហៅកាន់កំេុស បែះោល់ដល់រដីវិតហទៀតផង ។
វិធានការហនះអនុវត្តាមគំរូននចតាបាប់ពដីរដ្ឋដូចជា រដ្ឋ Texas, ជាទដីកដនលៃងដដល្កុមអាជា្តា ោន
្បហាររដីវិតរនគាមតានហទាស ។ រនគាមតានហទាសដូចជា Cameron Willingham និង  
Carlos De Luna, ទាំងពដីរនាក់្តរូវោន្បហាររដីវិតក្នចុងរដ្ឋ Texas ។ 
អ្នករំនាញឥេជូវហនះនិយាយថា ពួកហគគាមតានហទាសហេើយ ។ 

សំហណើហលខ 66 នឹង ៖ 
• ោក់កំេិតដល់សមត្ថភាព ហដើមតាបដីនឹងហលើកមកបង្តាញ្ស្ចុតាង្្ដី ននការគាមតានហទាសហៅ

ក្នចុងតុលាការ ។ 
• ទុកឲតាយ្បជាពលរដ្ឋដដលគាមតាន្ោក់កាសហដើមតាបដីរកោនហមធាវីលអ អាចហធវើខុស ។ 
• ហធវើឲតាយតុលាការមូលោ្តានស្ទះ ហោយការដកហចញករណដីននការោក់ហទាស្បហាររដីវិត 

ោក់បញ្ជូលរោំងបដន្ថម្្ដី ននការិយាធិបហតយតាយ ហេើយោក់ករណដីលតាបដីលតាបាញ ក្នចុងកណ្តាប់នដ
របស់ហលាកហៅ្កមនិងហមធាវីពុំសូវមានបទពិហសាធន ៍។ ហរឿងហនះនឹងនាំហៅកាន់កំេុស
ដ៏ធ ំ។

"្បសិនហបើមានរនណមានតាក់ដដល្តរូវោន្បហាររដីវិត ហេើយហ្កាយមក្តរូវោនរកហឃើញថា 
គាមតានកំេុស ហយើងមិន្តេប់្ យហ្កាយវិញហេើយ " ។—ហលាកហៅ្កម LaDoris 
Cordell, Santa Clara (ោនចូលនិវតន)៍ ។ 
** ហសចក្ដីផ្លួចហផ្ើមដដល្តរូវោនសរហសរហេើងហោយស្ចុគសាមតាញ និងមិនសូវលអ ដដល
នឹងបណ្តាលឲតាយមានការពនតាយាហពលដ្មហទៀត ។ 
សំហណើហលខ 66 គឺជាបទពិហសាធន៍បំភាន ់ដដលហស្នើសុំអ្នកបង់ពន្ ឲតាយបហងកើនការចំណយ
កាន់ដតហ្ចើន ហៅហលើ្បពន្តុលាការ និងពន្នាគារ ហោយ្ោក់កាសររាប់លានដុលា្តារ ហដើមតាបដី
នឹងអនុវត្នូវការដកផ្តាស់ប្ជូរសំហណើដដល្តរូវោនដចងហេើងលអមិនសូវលអ ដដលហធវើឲតាយរដ្ឋ 
California ស្ថិតក្នចុងភាពហ្គាះថានតាក ់។ 
សារព័ត៌មាន SF Weekly ោនដ្លៃងថា, "វិភាគដវកដញកក្នចុងទំព័រ 16 ហដើមនន
ហសចក្ដីផ្លួចហផ្ើម គឺជាការសមលៃឹងហមើលក្នចុងព្ងងដំបូង ននអត្ថបទរបស់និសិតតាស្្ដីហថាមតាង ។ 
ោកតាយសំដដីលាយលក្ខណ៍គឺស្ចុគសាមតាញ រាយមាយ និងហាក់ដូចជា្ចបូក្ចបល"់ ។
ជាជាងោក់បញ្ជូលរោំង្្ដីននការិយាធិបហតយតាយននរោ្តា្ិោល និងការបហងកើនការចំណយ ហយើង
គួរដតមានការដកផ្តាស់ប្ជូរពិត ចំហោះ្បព័ន្ខាងតុលាការរបស់ហយើងវិញ ។ សំហណើហលខ 66 
ពុំដមនជាចហមលៃើយហេើយ ។ 
"ជាជាងការផ្តាស់ប្ជូរហធវស្បហេស និងមានតនមលៃយា៉តាងន្លៃ ចំហោះ្បព័ន្ពន្នាគាររបស់ហយើង 
ហយើង្តរូវការការវិនិហយាគយា៉តាង្្តាសនវ ដដល្តរូវោនបង្តាញពិតថា នឹងកាត់បន្ថយបទឧ្កិដ្ឋ 
និងបហ្មើដល់រនរងហ្គាះ" ។—ហលាក្សដី Dionne Wilson, ហលាក្សដីហមមា៉តាយរបស់
មនន្ដីបែូលដីស ដដលោនសា្តាប់ហៅក្នចុងសមរ្ូម ិ។ 

JEANNE WOODFORD, ្មតាំពន្នាគារ 
មន្ទដីរពន្នាគារហដកចាំសា្តាប់រដ្ឋ California, 1999–2004 

FRANCISCO CARRILLO JR., បុរសគាមតានហទាសដដល្តរូវោនោក់ហទាសខុសក្នចុង 
Los Angeles County 

HON. ANTONIO R. VILLARAIGOSA, ហៅហា្តាយ្កុងជាកិតិយស្ 
ទដី្កុង Los Angeles, 2005–2013 

សំហណើហលខ 66 ្តរូវោនសរហសរហោយ្កុមសុភាចារបុរសដ៏រំនាញននរដ្ឋ California 
មូលោ្តានតុលាការនិតិ្ពេ្ទណ្ឌ និងអ្នករំនាញកំពូលខាងចតាបាប ់ឯហទៀត—
ជាអ្នកដដលយល់ដឹងមកពដីបទពិហសាធន៍នូវអវដីដដលពិតចាំោច់ ហដើមតាបដីនឹងរួសរុល មិនដមនបញ្ប់
្បពន្ការ្បហាររដីវិតដដលខូចខាតរដ្ឋ របស់ហយើងហេើយ ។ 
្កុម្រុលនិយម្ប្ំនឹងការោក់ហទាស្បហាររដីវិត្ប្ំងនឹងសំហណើហលខ 66 
ដឹងថារួសរុល្បព័ន ្ហេើយនិងនិយាយហវាហា្គប់្បហ្ទ ហដើមតាបដីនឹងយកឈ្នះហលើវា ។ 
សុំកុំភាន់្ចេំឲតាយហសាះ ។ 
សំហណើហលខ 66 ដកផ្តាស់ប្ជូរការោក់ហទាស្បហាររដីវិត ហដើមតាបដីឲតាយ្បព័ន្ោនយុត្ិធម៌ទាំងចំហោះ
ចុងហចាទ និង្កុម្គរួសាររបស់រនរងហ្គាះ ។ ចុងហចាទឥេជូវហនះរង់ចាំ្ោំ្នតាំ ហដើមតាបដីនឹង
ទទួលោនហមធាវី ហោយពនតាយាហពលដល់យុត្ិធម ៌គាបសងកត់បណ្ឹងឧទ្រណ៍របស់ហគ ហេើយនិង
រារាំងនូវការកតាសាន្ចិត្របស់្កុម្គរួសារននរនរងហ្គាះ ។ សំហណើហលខ 66 រួសរុលនូវការផតាសពវ
ផតាសាយននដំណក់ការ ហដើមតាបដីនឹងបញ្តាក់ថា មានយុត្ិធម៌ចំហោះរន្គប់រូប ។ 
ហៅហ្កាម្បព័ន្បច្ចុបតាបន្នហនះ ឃតករយា៉តាងកាចសាហាវបំផុតរបស់រដ្ឋ California—
ឃតករហសៀហរៀល ឃតករមា៉តាស ឃតករកុមារ ហេើយនិងឃតករដដលរំហលា្ 
ហធវើទារណ្ឌកម្ដល់រនរងហ្គាះរបស់ខលៃលួន—អង្គចុយរង់ចាំក្នចុងកដនលៃងហដកចាំសា្តាប ់
ជាមួយការចំណយពដីអ្នកបង់ពន្ហដើមតាបដី ទទួលអាហារ ការដ្ទាំសុខភាព និង ឯកសិទ្ ិនិង 

បណ្ឹងឧទ្រណ៍ខាងចតាបាប់គាមតានកំណត ់។ 
្សបតាមោកតាយហពចន៍របស់ហលាក Mike Genest អតដីតនាយកេរិញ្តាវត្ថចុរដ្ឋ 
California ហោយការដកផ្តាស់ប្ជូរ្បព័ន្ សំហណើហលខ 66 នឹងសនតាសំសំនចអ្នកបង់
ពន្ចំនួនហលើសពដី $30 លានហរៀងរាល់្នតាំ ។ ជាជាងការខំអូសទាញជាហ្ចើនទសវតតាស 
និងការចំណយរាប់លាន ឃតករហដករង់ចាំសា្តាប ់នឹងមាន្ោំហៅដប់្នតាំ ហដើមតាបដី
នឹងមានសវនាការចំហោះបណ្ឹងឧទ្រណ៍របស់ខលៃលួន ្តរូវដតមានហពលហវលា្គប់្គាន់ 
ហដើមតាបដីបញ្តាក់ថាមាន យុត្ិធម ៌ផ្ល់ឲតាយយា៉តាងហស្ើរភាព ខណៈដដលរនគាមតានហទាសណមានតាក់ 
្តរូវោន្បហាររដីវិតខុសហេើយ ។ 
សូមបញ្តាក់ថាមានយុត្ធម ៌ហោយការហោះហ្នតាត "គាំ្ទ" ហលើសំហណើហលខ 66—
ហដើមតាបដីរួសរុល, មិនរួសរុលហោយការោក់ហទាស្បហាររដីវិតហេើយ ។ 
ហរៀនដ្មហទៀតហៅ www.NoProp62YesProp66.com. 
ANNE MARIE SCHUBERT, ហមធាវីមណ្ឌល Sacramento County 
SANDY FRIEND, មា្តាយននរនរងហ្គាះ 

CHUCK ALEXANDER, ្បធាន 
សមាគមមនន្ដីសន្ិភាពដកដ្បនន California

  ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 66   




