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ហសចក្ដីហស្នើ

ការហាម្ោមហលើ្ង់ោ្តាស្ទិចកហ្បើ្ោស់ដតមួយដង។
្បជាមតិ។67

  លសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 67  

  ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 67  

ហយើង្គប់គានតាចង់ការោំរបរិយាកាស បែុដន្សហំណើហលខ សំហណើហលខ 67 
គឺជាការហោកបហញ្តាតមួយ ។

វាគឺជាចំនួន្ោក់ $300 មួយ្នតាំ ននពន្្ង់លាក់ោំង ដដលនឹង្តរូវោន
បង្ខំឲតាយបង់ចំនួនអបតាបបរិមា 10 ហសន ដល់អ្នកហ្បើ្ោស់ក្នចុងរដ្ឋ California
្មាប់ហរៀងរាល់្កោសនិង្ ង់ទំនិញោ្តាស្ទដីកផ្ល់ឲតាយ ហៅហពលគិតលុយ ។ 

ហេើយគាមតាន្ោក់មួយហសនណ នឹងស្មាប់បរិយាកាសហេើយ ។ 

ផ្ទចុយហៅវិញ និតិបញ្ញត្ិោនផ្ល់្ោក ់$300 លានដុលា្តារទាំងអស ់ក្នចុង
្ោក់ចំណូលពន្្ង់្្ដី ចំហោះអ្នកលក់ហ្គឿងហទស ក្នចុងនាមជា្ោក់ចំហណញ
បដន្ថម ។ 

ហនាះគឺជា្ោក់ចំនួន $300 លានហរៀងរាល់្នតាំ! 

បញតាឈប់កិច្្ពមហ្ពៀងលំហអៀងចំហោះអត្ថ្បហយារន៍ពិហសស ។  

ក្នចុងកិច្្ពមហ្ពៀងលំហអៀងក្នចុងនាមជាឈ្លួញកណ្តាល ហោយ្កុមបញ្ចុះបញ្ជូល 
អត្ថ្បហយារន៍ពិហសស សំហណើហលខ 67 នឹងលូតលាស់ខាង្ោក់ចំហណញ 
ស្មាប់ផតាសារទំនិញនានា រេូតដល់ចំនួន $300 លានដុលា្តាក្នចុងមួយ្នតា ំ។ 

សេផតាសារទំនិញ រកតាសារទុកនូវ្ោក់ចំណូលពន្្ ្ដីទាំងអស ់។ 

អ្នកលក់ហ្គឿងហទសនឹងោនលូតលាស់កាន់ដតស្ចុកស្ំ $300 លានហោយ
ការ្ទ្ទង់របស់អ្នកហ្បើ្ោស់ ។

កុំ្តរូវហោកបហញ្តាតហេើយ ។ ពុំមានដតមួយហសន 

ននពន្ពដីការហាមឃត់ហ្បើ្ោស់្ង ់យកហៅរួយដល់បរិកាស 

អង្គនដីតិបញ្ញត្ិគួរដតបូជា្ោក់ចំហណញពន្្ ្ដី ហដើមតាបដីនឹងការោរបរិយាកាសវិញ 
បែុដន្ហគាលហៅរបស់ហគ ពុំដមនហដើមតាបដីការោំរបរិយាកាសហេើយ ។ . . . វាគឺជា
ការហលា្លន់ចំហោះ្ោក់ចំហណញ ពដីផតាសារទំនិញ និងសេរិពពលកម្
ការងរ ។

វិធានការជាពិហសសត្មរូវឲតាយអ្នកលក់ហ្គឿងហទស រកតាសារទុកនូវពន្្្ដីទាំងអស់ទុក
ជា្ោក់ចំហណញ ! 

បញតាឈប់នូវកិច្្ពមហ្ពៀងពិហសស និងពន្្ង់លាក់ោំង ។ 

សូមហោះហ្នតាតរំទាស់ហលើសំហណើរហលខ សំហណើហលខ 67។ 

DOROTHY ROTHROCK, ្បធាន 
សមាគមន៍ផលិតកម ្និង បហច្កវិទតាយា 

THOMAS HUDSON, នាយក្បតិបត្ិការ 
គណៈកម្កការការោរអ្នកបង់ពន្រដ្ឋ California 

DEBORAH HOWARD, នាយក្បតិបត្ិការ 
សម្ព័ន្និយាយគាំ្ទនដីតិរនវ័យររារដ្ឋ California 

ការហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើសំហណើហលខ 67 ហដើមតាបដីកាត់បន្ថយការហចាលស្មាម 
ការោរសមុ្ទរបស់ហយើង និងកាត់បន្ថយតនមលៃននការសំអាត ។

ការហ្បើ្ ង់ោ្តាស្ទដីកទំនិញដតមួយ្បហ្ទ បហងកើតនូវការហចាលស្មាម
ហមើលហឃើញនឹងដ្្នកដដល្តរូវោនខតាយល់បក ់ចូលហៅឧទតាយាន សេគមន ៍
និងេូរចូលហៅក្នចុងស្ទឹង បឹង និងសមុ្ទរបស់ហយើង ។ ការហោះហ្នតាគាំ្ទ
នឹងរួយរកតាសារ្ង់ោ្តាស្ទិចដដល្តរូវោន្គដវងហចាល តាម្ ្ន ំ្រលង្្ន ំ
មាត់សមុ្ទ និងសេគមន៍របស់ហយើង រកតាសារវាឲតាយសា្តាតោត ។  ចតាបាប់ក៏នឹង
សនតាសំសំនចសេគមន៍មណ្ឌលរដ្ឋរបស់ហយើង រាប់លានដុលា្តារ ក្នចុងការចំណយ
ហលើការសំអាតស្មាម ។ 

្ង់ោ្តាស្ទិចគឺជាការគ្មាមកំដេងយា៉តាងកំណច ចំហោះសតវន្ព ។ 

"្ង់ោ្តាស្ទិចគ្មាមកំដេងសតវន្ពជាហរៀងរាល់ន្ងៃ ។ អហណ្ើកសមុ្ទ ហ្សមុ្ទ 
្មតាទឹក ្តដី និងបកតាសដីជាប់្បទាក់នឹង្ ង់ោ្តាស្ទិក វា្ចេំថា្ង់គឺជាអាហារ 
បំហពញ្កពះរបស់វា ជាមួយ្ង់ោ្តាស្ទិក ហេើយសា្តាប់ ពដីការអត់ឃ្តាន ។ 
ការហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើសំហណើហលខ 67 គឺជាដំណយ្សាយសមហេតុផល 
ហដើមតាបដីកាត់បន្ថយ្ង់ោ្តាស្ទិក ហៅក្នចុងសមុ្ទ បឹង និងអូរបស់ហយើង និងហដើមតាបដី
ការោរ" ។—ហលាក្សដី Julie Packard, នាយក្បតិបត្ិការ, 
អាងចិញ្ឹម្តដី Monterey Bay 
ការហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើសំហណើហលខ 67 បន្ភាពហជាគរ័យក្នចុងការកាត់បន្ថយ 
្ង់ោ្តាស្ទិចននរដ្ឋ CALIFORNIA ។ 

ការហោះហ្នតាតគាំ្ទនឹងរកតាសារហៅមួយកដនលៃង នូវចតាបាប់ហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ ិហេើយ
ដដលោនចុះេត្ថហលខាហោយអ្ិោលរបស់ហយើងថា នឹងបញតាឈប់ការបរិចា្តាក
្ង់ោ្តាស្ទិកទំនិញដតមួយ្បហ្ទ ។  ចតាបាប់ហនះ មាននូវការគាំ្ទយា៉តាងរឹងមាំពដី
សេអង្គការ ដដលោនហប្ជា្តាចិត្ហដើមតាបដីការោរសមុ្ទ សតវន្ព អ្នកហ្បើ្ោស់ 
និង្កុមោណិរ្កម្តូច ៗ ។ វានឹង្តរូវោនអនុមត្យា៉តាងហពញហលញ ទូទាំងរដ្ឋ 
ខណៈដដលអ្នកហោះហ្នតាត អនុម័តសំហណើរួចហេើយ ។ ហលខ 67។ 

សេគមន៍មូលោ្តានជាហ្ចើន កំពុងដតកាត់បន្ថយ្ង់ោ្តាស្ទិចរួចហៅហេើយ។ 
តាមពិត មានសេ្កុង និងសេមណ្ឌលមូលោ្តានរិតដល់ 150 
ោនហាមឃត់នូវការហ្បើ្ង់ោ្តាស្ទិចដតមួយ្បហ្ទ ។ ចតាបាប់ទាំងហនះ 
មាននូវការហជាគរ័យរួចហៅហេើយ សេគមន៍ខលៃះ្តរូវោនហគ ហមើលហឃើញថា 
មានហស្ទើរដត 90 ភាគរយនូវការកាត់បន្ថយក្នចុងហ្បើ្ ង់ដតមួយ្បហ្ទ ក៏ដូចជា
ការគា្ទយា៉តាងរឹងមាំ ពដីអ្នកហ្បើ្ោស់ ។ 

្កុមេ៊ុនហ្រៅរដ្ឋ កំពុងដត្ប្ំងនឹងការលូតលាស់របស់រដ្ឋ CALIFORNIA។

ការរំទាស់នឹងចតាបាប់ហនះ្តរូវោនឧបត្ថម្ភជាមូលនិធ ិហោយ្កុមេ៊ុន្ ង់ោ្តាស្ទិក
ហ្រៅរដ្ឋ ។ ពួកហគមិនចង់ឲតាយរដ្ឋ California ហដើមតាបដីយកថានតាក់ដឹកនាំចំហោះការ
្គដវងហចាល ្ង់ោ្តាស្ទដីកហេើយ ហេើយកំពុងដតខិតខំយកឈ្នះហលើវិធានការហនះ 
ហដើមតាបដីការោរ ្ោក់ចំហណញរបស់ហគ ។ 

កុំហរឿហលើការអះអាងដកលៃងកា្តាយរបស់ហគហេើយ ។ ហយើង្តរូវផ្ល់ដល់ចតាបាប់្ង់
ោ្តាស្ទិករដ្ឋ California នូវឱកាសហដើមតាបដីដំហណើរការ ជាពិហសសជាមួយនឹង
ភាពហជាគរ័យដដលមានជាហ្សច តាមថានតាក់មូលោ្តាន ។  

ការហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើសំហណើហលខ 67 ហដើមតាបដីការោរចតាបាប់កាត់បន្ថយការហចាល 
ស្មាម ។ 

JULIE PACKARD, នាយក្បតិបត្ិការ 
អាងចិញ្ឹម្តដី Monterey Bay  

JOHN LAIRD, អធិបតដី 
្កុម្បឹកតាសាការោរសមុ្ទរដ្ឋ California  

SCOTT SMITHLINE, នាយក 
មណ្ឌលោ្តានធានធានការដកន្្ន និងការសា្តារហេើងវិញននរដ្ឋ California 



67
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ការហាម្ោមហលើ្ង់ោ្តាស្ទិចកហ្បើ្ោស់ដតមួយដង។
្បជាមតិ។

ហសចក្ដីហស្នើ

67
  លសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 67  

កុំ្តរូវហោះបហញ្តាតហោយសំហណើហនះហេើយ ។ សំហណើហលខ 67។

វាគឺជាការបហងកើនពន្ហោយលាក់ោំងចំនួន $300 លានហរៀងរាល់្នតាំ ចំហោះ
អ្នកហ្បើ្ោស់រដ្ឋ California ដដលនឹង្តរូវោនបង្ខំឲតាយបង់ក្នចុងចំនួនអបតាបបរិមា 
10 ហសនស្មាប់ហរៀងរាល់្កោស ឬ្ង់ោ្តាស្ទិក ដដលពួកហគទទួលហៅហពល
គិត លុយទំនិញ ។ 

ហេើយគាមតាន្ោក់មួយហសនណ នឹងស្មាប់បរិយាកាសហេើយ ។ 

ផ្ទចុយហៅវិញ និតិបញ្ញត្ិោនផ្ល់្ោក ់$300 លានដុលា្តារទាំងអស ់ក្នចុង
្ោក់ចំណូលពន្្ង់្្ដី ចំហោះអ្នកលក់ហ្គឿងហទស ក្នចុងនាមជា្ោក់ចំហណញ
បដន្ថម ។

បញតាឈប់កិច្្ពមហ្ពៀងអត្ថ្បហយារន៍ពិហសស . . . ហោះហ្នតាតមិនគាំ្ទហលើ
សំហណើ ។ សំហណើហលខ 67។ 

បញតាឈប់ពន្ហលើ្ ង ់

សំហណើហលខ 67 ហាមឃត់នូវការហ្បើ្ោស់្ង់លក់រាយ ហេើយត្មរូវឲតាយ
អ្នកលក់ហនផ្គឿងហទស មិនឲតាយយកកន្ម រកតាសារទុកអា្តាពន្អបតាបបរិមា 10 ហសន 
ចំហោះ្ ង់ោ្តាស្ទិក្កាស់ៗ  ដដលអាចយកមកហ្បើម្ងហទៀត ដដលោនឲតាយក្នចុង
ហពល គិតលុយ ។ 

អ្នកហ្បើ្ោស់នឹងបង់្ោក់ហលើសពដីចំនួន $300 លានហរៀងរាល់្នតាំ ្គាន់ដត
ស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ ហោយឥតគិតលុយ ។ 

្ោក់ចំណូលពន្អ្នកទំនិញ និងអត្ថ្បហយារន៍ពិហសស ។ 

សំហណើហលខ 67 នឹងបហងកើន្ោក់ចំហណញស្មាប់ផតាសារលក់ទំនិញ ហោយដល់
ចំនួន $300 ដុលា្តាក្នចុងមួយ្នតាំ ។ 

សេផតាសារលក់ទំនិញធ ំៗ រកតាសារទុកពន្ទាំងអស ់។ 

អ្នកលក់ហ្គឿងហទសនឹងោនលូតលាស់កាន់ដតស្ចុកស្ំ $300 លានហោយ
ការ្ទ្ទង់របស់អ្នកហ្បើ្ោស់ ។ 

ពុំមានដតមួយហសន ដដលនឹងយកហចញហៅរួយដល់បរិកាស 

នដីតិបញ្ញត្ិអាចោនបូជា្ោក់ចំណូលពន្្ ្ដី ហដើមតាបដីការោរបរិយាកាស បែុដន្
មិនោនហធវើហេើយ ។ 

ផ្ទចុយហៅវិញ វាោនត្មរូវឲតាយហាងលក់ទំនិញ រកតាសាទុក្ោក់ចំណូលពន្
នន្ ង់្ ្ដី ។ 

បញតាឈប់្ោក់ការពិហសស ចំហោះការលក់ដូរ្ ង ់។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ សំហណើហលខ 67 គឺជាកិច្្ពមហ្ពៀង ដដលោន្បឌិតហេើង
ហោយ្កុមបញ្ចុះបញ្ជូលអត្ថ្បហយារន៍ពិហសស ក្នចុង្កុង Sacramento ហដើមតាបដី
នឹងបហងកើន្ោក់ ចំហណញស្មាប់ផតាសារលក់ទំនិញនានា ។ 

និតិបញ្ញត្ិោនអនុម័ត SB 270 ហេើយោនលាក់ោំងក្នចុងអកតាសរលាយលក្ខណ៍
តូច ៗ គឺជាពន្្ ង់្ ្ដីហៅហលើអ្នកហ្បើ្ោស់—ចំនួនអបតាបបរិមា 10 ហសន ចំហោះ
ហរៀងរាល់្កោស និង្ ង់្កាស ដដលអាចយកមកហ្បើម្ងហទៀត ដដលោនផ្ល់
ដល់អ្នកទំនិញ—ទាំងអស់ហនះោនបូជាស្មាប់្ោក់ចំហណញរបស់អ្នកលក់
ហ្គឿងហទស ។ 

បញតាឈប់នូវកិច្្ពមហ្ពៀងពិហសស និងពន្្ង់លាក់ោំង ។ 

សូមហោះហ្នតាតរំទាស់ហលើសំហណើហលខ 67។ 

DOROTHY ROTHROCK, ្បធាន 
សមាគមន៍ផលិតកម ្និង បហច្កវិទតាយា 

THOMAS HUDSON, នាយក្បតិបត្ិការ 
គណៈកម្កការការោរអ្នកបង់ពន្រដ្ឋ California 

DEBORAH HOWARD, នាយក្បតិបត្ិការ 
សម្ព័ន្និយាយគាំ្ទនដីតិរនវ័យររារដ្ឋ California 

ការហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើសំហណើហលខ 67 បញ្តាក់ថារដ្ឋ California អាច
ហោះរំហានហៅមុខ ជាមួយការហាមឃត់ចំហោះ្ ង់ទំនិញោ្តាស្ទដីក ។ ពិត
ជាងយ្សួលណស់ ។ 

សូមកុំ្តរូវោនហោកបហញ្តាកហោយយុទ្នាការដកលៃងបនលៃ ំតតាំងហោយ្កុមេ៊ុន
ោ្តាស្ទដីក ពដីរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ South Carolina, ដដលអះអាងថា
ពួកហគកំពុងដតឃ្តាំយាមចំហោះបរិកាសរបស់ហយើងហេើយ ។ ការកាត់បន្ថយ
ការហ្បើ្ោស់្ង់ោ្តាស្ទិចដតមួយ្បហ្ទ នាំមកនូវអត្ថ្បហយារន៍ដ៏ធំចំហោះរដ្ឋ 
California ។ 

្ង់ទាំងហនះសមា្តាប់សតវន្ព, បំពុលសមុ្ទរបស់ហយើង បំផ្តាញមែសុិនដកន្្ននិង
បណ្តាលឲតាយមានការហចាលស្មាម ដដលពិតជាការចំណយដ៏ន្លៃ ហដើមតាបដីនឹង
សំអាត ។ 

សេគមន៍មូលោ្តានជាហ្ចើនទូទាំងរដ្ឋ California ោនកាត់បន្ថយ្ ង់
ទំនិញ ោ្តាស្ទិករួចហេើយហៅហេើយ ហេើយការហោះហ្នតាតគាំ្ទមួយ នឹងបន្ការ
លូតលាស់ហនះ ។  

"កុំ្តរូវ្កុមេ៊ុនទាំងហនះហោកបហញ្តាតហេើយ!. . .  
អ្នកទិញឥវា៉តាន់អាចហចៀសហវៀងពដី្ោក់ហសវា 10-ហសន ឬ ្ង់ោ្តាស្ទិចដដលអាច
យកមកហ្បើម្ងហទៀត អាចយក្ង់របស់ខលៃលួនមកហ្បើ ។"—គណៈកម្ការ
ហោះពុម្ភការដសត Los Angeles Times  
"ទូទាំងរដ្ឋ California, ផតាសារលក់ទំនិញមូលោ្តានតូច 

ចូចជាការគាំ្ទរបស់ហយើងចំហោះការហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើសំហណើ ។ សំហណើហលខ 
67។ ហៅក្នចុងសេគមន៍របស់ហយើង ហយើងមាននូវការហាមឃត់នូវការហ្បើ
្ង់ដតមួយ្បហ្ទ ដដលកំពុងដតដំហណើរការលអ ។ អ្នកហ្បើ្ោស់របស់ហយើង
កំពុងដតយក្ ង់ដដលអាចយកមកហ្បើម្ងហទៀតរបស់ខលៃលួន ហេើយរីករាយនឹងហធវើ
ចំដណករបស់ហគ ហដើមតាបដីកាត់បន្ថយការហចាល្ង់ោ្តាស្ទដីកដដលមិន្តរូវការហទៀត ។ 
វាគឺជាអត្ថ្បហយារន៍លអស្មាប់ោណិរ្កម្តូច និងអ្នកហ្បើ្ោស់" ។—
Roberta Cruz, ផលដំណ ំLa Fruteria  
"អ្នក្សុក California មាន្ោជា្តាកាន់ដតវាងនវជាងអ្នកហធវើ្ង់
ោ្តាស្ទដីក ជាពិហសសផលិតករហៅហ្រៅរដ្ឋ ទំនងោនគិត ។"
— គណៈកម្ការហោះពុម្ភផតាសាយកាដសត Sacramento Bee 
ការហោះហ្នតាតគាំ្ទហលខ 67 ហដើមតាបដីការោរហជាគរ័យរបស់រដ្ឋ California ក្នចុង
ការកាត់បន្ថយការ្គដវល្ ង់ស្មាមោ្តាស្ទដីក និងសំណល់ហចាល ។ 

DOLORES HUERTA, សេសា្តាបនិក  
United Farm Workers 

SAM LICCARDO, ហៅហា្តាយ្សុក 
នន្កុង San Jose 

MARY LUÉVANO, អ្ិោលរដ្ឋ 
គណៈកម្ការ California Coastal  

  ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 67  




