
38 | ទឡ្ហីករណ៍	 ទឡ្ីករ�៍ដដ�្ានល្ោះពុម្ពលនៅល�ើទំព័រលនះគឺជាទស្សនៈរបស់អនកនិពន្ធលហើយមិនបតូវ្ានពិនិត្យរកភាពបតលឹមបតូវលដោយភនាក់ងារផ្លូវការ�ាមួយលទ។ 

សណំ�ើ ប្រជាមតិ ផ្លា ស្់រ្ដូរលក្ខខ�្ឌ តបម រូវសបរា្់ររាចា សអ់ចលនប្រព្យណ�ើម្ើណ្ ទេរមដូលដ្ឋា នពន្ធអ ចលនប្រព្យរ្រសព់កួណេ ណៅជាអចលនប្រព្យជនំសួ។
ការណ្តើមប្រជាស្ិរ្ធវិណិោធនកម្មរ�ឋាធម្មនញុ ្ញ នងិលក្ខន តកិៈ5

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 5 ★

★ ទឡ្ហីករណ៍ត្រត ណ�ហីម្ហីគំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 5 ★
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	មិនជួយដេ់មនុស្សចាស់ដដេមានចំណូេទា្រភាគ
ណបចហីនណទ	្ុ៉រដនតែវាជួយដេ់ផេប្រណោជន៍អចេនបទព្យសាជហីវកម្មដដេផ្ដេ់មូេ
និធិណៅវា។
អត្ថប្រណោជន៍អចេនបទព្យណៅពហីណបរោយសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	គឺ
កំពុងដតពយាោម្រន្លា ចមនុស្សចាស់ជាមួយនឹងរោរភូតកុហក។	
ចបា្់រ្រចុ្្រ្បន្នអនុញ្ញា ត	រួចលហើយ	ដេ់អ្នក្រង់ពន្ធដដេជាមនុស្សចាស់	
និងជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរ	ណដហីម្បហីរកសារោរណេហីកដេងពន្ធអចេនបទព្យ	
ណៅណពេពួកណគផ្លា ស់ទហីេំណៅ។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	គឺដ្រលាកពហីណគ—វាជារោរ
សបមាកពន្ធថ្មហីសបមា្់រអ្នកមានចំណូេខ្ពស់្ំរផុត	ដដេ្រនតែទិញផ្ទះធំៗ	និងថថលាៗ	
្រន្្្់រពហីមានអាយុ	55	ឆ្្នំ ។
“Gary	Passmore	ប្រធានសមាជ	California	សបមា្់រមនុស្សចាស់	ដថលាងថា”	
ណតហីណហតុអ្ហីបានជាផេប្រណោជន៍អចេនបទព្យណប្រហីបបាស់មនុស្ស	
ចាស់	និងជនដដេមានពិរោរភាពជាវត្ថុ្រញំ្្ណដហីម្បហីេក់	ផ្ទះថថលាជាងមុន	
។មនុស្សចាស់បានចូេនិវតតែរចួណហហីយ	ណៅផ្ទះសមធម៌រ្រស់ពួកណគ	
ណោយមិនមាន	‘រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ។’	ពួកណគប្រឌិតវាណឡហីង។	
ប្រឆំ្ងសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5!”
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ណធ្ហីឲ្យរោររោរពារអគ្ហីភ័យ	រោរដថទំាសុខភាព	
និងសាលាណរៀនរ្រស់ណយហីង	មានហានិភ័យ	ណបពាទះវាបសរូ្រយកបបាក់		
$1	ពាន់លានដុលាលា រពហីបក រុង	និងណោនធហី។

ពេរដ្ឋវយ័ណក្មងណៅ	California	មានរោរពិបាកក្នុងរោរទិញផ្ទះដំ្ូរងរ្រស់ពួក
ណគ។	មនុស្សចាស់	ជនដដេមានពិរោរភាពនិងបគរួសារជាណបចហីនមិនអាចមានេទ្ធ
ភាពរកអាផ្តមិនដដេមានសុវត្ថិភាពបានណទ។	វាជារោរខុសឆ្ងដដេមានអត្ថ	
ប្រណោជន៍អចេនបទព្យណៅពហីណបរោយវធិានរោរណនទះ	ដដេណធ្ហីឲ្យេំណៅោ្ឋ នរោន់ដត
ថថលាណឡហីងៗ។
Melinda	Dart	បគរូ្រណបងៀន្រឋមចូេនិវតតែដថលាងថា“ក្នុងន្មជាបគរូ្រណបងៀនចូេនិវ
តតែ	ខំុ្បារម្ភអំពហីរោរ្រង់បបាក់កម្ហីទិញផ្ទះ	និងកំពុងរកសាទុកបបាក់ចូេនិវតតែន៍ខលាទះ

	ៗសបមា្់រកូនរ្រស់ខំុ្។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹងមិនជួយខំុ្ទាេ់ដតណសាទះ	
ណហហីយវាមិនគួរនិោយថា	វាជួយខំុ្ណទ។	
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	បតរូវបានជំទាស់ណោយបគរូ្រណបងៀន	គិលានុោ្ឋ ក	
អ្នកពនលាត់អគ្ហីភ័យ	និងណមធាវសីបមា្់រមនុស្សចាស់និងេំណៅោ្ឋ ន	
ណបពាទះថាវាជារោរណបាកបបាក់។	សូមចូេរមួជាមួយណយហីងក្នុងរោរណបាទះណឆ្្ន តប្រឆំ្ង
នឹងណេខ	5	។
NAN BRASMER,	ប្រធាន
សម្ពន្ធ	California	សបមា្់រជនជាតិអាណមរកិដដេចូេនិវតតែ
HELEN HUTCHISON,	ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្នកណបាទះណឆ្្ន តបសតែហីថនCalifornia
TIM GAGE,	អតហីតន្យក
ន្យកោ្ឋ នហិរញញាវត្ថុ	California

សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ផ្ដេ់ដេ់មនុស្សចាស់ទំាងអស់	(អាយុ	55	ឆ្្នំ ណឡហីង)	និង
ជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរនូវសិទ្ធិណដហីម្បហីផ្លា ស់ទហីេំណៅណោយមិនមានរោរពិន័យ
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	ដដេជារោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិតសបមា្់រភាពបតឹមបតរូ
វចំណពាទះពន្ធអចេបទព្យ	េុ្រ្ំរបាត់	“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”	
ដដេមានបសា្់រន្ណពេ្រចុ្្រ្បន្ន	ណដហីម្បហីរោរពារមនុស្សចាស់	(អាយុ	55	
ឆ្្នំ ណឡហីង)	និងជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរដដេចង់ផ្លា ស់ទហីេំណៅណៅផ្ទះ
ដដេរោន់ដតមានសុវត្ថិភាព	ងាយបសរួេ	ឬជិតបក រុមបគរួសាររ្រស់ពួកណគ។	
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	កំណត់កបមិតពិន័យពន្ធអចេនបទព្យដដេពួកណគអាចនឹ
ងប្រឈម	ប្រសិនណ្រហីពួកណគទិញផ្ទះមួយណទៀត	ណៅក្នុងណោនធហីណាមួយថនរដ្ឋ។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	េុ្រ្ំរបាត់ឧ្រសគ្ក្នុងរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅសបមា្់រមនុ	ស្សចាស់	(អាយុ	55	ឆ្្នំ ណឡហីង)
មនុស្សចាស់រា្់រលានន្ក់ដដេរស់ណៅ	California	រស់ណៅក្នុងផ្ទះ	
ដដេមិនសមរម្យចំណពាទះតបមរូវរោររ្រស់ពួកគាត់—វាអាចធំណពក	
មានជណណ្ដហី រណបចហីនណពក	ឆ្្ង យណពកពហីបក រុមបគរួសារ	និងមនុស្សជាទហីបសលាញ់ជាណដហីម។	
ណៅណបរោមសំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	ម្ាស់ផ្ទះដដេមានវយ័ចាស់	(អាយុ	55	ឆ្្នំ ណឡហីង	)	
នឹងអាចណផ្រតថមលាផ្ទះជា្់រពន្ធ្រចុ្្រ្បន្នរ្រស់ពួកណគបាន	ណទាទះពួកណគណផ្រណៅណៅទហីណាក៏
ណោយណៅក្នុងរដ្ឋ។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ពបងឹងភាពអង់អាចដេ់អ្នកចូេនិវតតែដដេមានចំណូ
េណថរ
អ្នកចូេនិវតតែភាគណបចហីនដដេមានចំណូេណថរ	ជាញឹកញា្់របានមកពហីបបាក់ចូេ
និវតតែន៍	និង/បបាក់សង្មកិច្។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	េុ្រ្ំរបាត់េទ្ធភាពថនរោ
រ្រណងកហីនពន្ធអចេនបទព្យ	100%,	200%,	ឬសូម្បហីដត	300%	ដដេបគរូ្រណបងៀន	
អ្នកពនលាត់អគិ្ភ័យ	្ូ៉រេិស	និងអ្នកចូេនិវតតែណផ្សងណទៀតបតរូវដត្រង់បបាក់	ប្រសិន
ណ្រហីពួកណគចង់េក់ផ្ទះ្រចុ្្រ្បន្នរ្រស់ពួកណគ	ណដហីម្បហីទិញផ្ទះណៅកដនលាងណផ្សងណទៀតណៅ
រដ្ឋ	California	។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	រោរពារប្រឆំ្ងនឹងមូេោ្ឋ នពន្ធអចេនបទព្យ	
“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”
ណៅណបរោមចបា្់រ	California	្រចុ្្រ្បន្ន	ពន្ធអចេនបទព្យបតរូវបានរោត់ទុកក្នុងភា
គរយតូចមួយថនតថមលាអចេនបទព្យណៅណពេទិញ។	ណនទះបតរូវបានណគស្ាេ់ថាជា	
“មូេោ្ឋ នពន្ធអចេនបទព្យ”។	ណេហីសពហីណនទះ	មានរោរកបមិតតិចតួចអំពហីរោរ្រ
ណងកហីនពន្ធអចេនបទព្យប្រចំាឆ្្នំ ។	មនុស្សចាស់	និងជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់
ធ្ងរដដេមានចំណូេណថរ	និងមិនអាចមានេទ្ធភាព្រង់ពន្ធអចេនបទព្យធំៗ

បាន។	្ុ៉រដនតែប្រសិនណ្រហីពួកណគណបជហីសណរសីផ្លា ស់ទហីេំណៅណៅផ្ទះថ្មហី	“មូេោ្ឋ នពន្ធ”	
រ្រស់ពួកណគណកហីនណឡហីងោ៉ងោលាំ ង	ណោយសាររោរណកហីនតថមលាផ្ទះណៅ្ុ៉រន្្ម នទសវត្សចុ
ងណបរោយណនទះ។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	រោរពារពេរដ្ឋ	California	ទំាងណនទះពហី	
“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”	ណោយអនុញ្ញា តឲ្យពួកណគរកសាបាននូវមូេោ្ឋ ន
ពន្ធទា្រជាង	និងបតឹមបតរូវជាង។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ពបងហីកអត្ថប្រណោជន៍ថនសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	13	
នំ្ឲ្យមានណស្ថរភាពពន្ធ	និងភាពស្ង្់រចិតតែ
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	េុ្រ្ំរបាត់	“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”	
ដដេមានណៅថថ្ងណនទះ	ដដេរមួចំដណកដេ់កង្ទះេំណៅោ្ឋ នណៅក្នុងរដ្ឋ	
California។	ដូចគា្ន នឹងសំណប្រជាមតិ	13	(1978)	ដដេបាន្រងាក រមនុស្ស
ចាស់រា្់រលានន្ក់ពហីរោររោត់បបាក់ពន្ធពហីផ្ទះរ្រស់ពួកគាត់	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	
5	នឹងជួយមនុស្សរា្់រលានន្ក់ដថមណទៀត	ន្ណពេ្រចុ្្រ្បន្នណនទះ។	
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	នឹងជួយរោត់្រន្ថយកង្ទះោតេំណៅោ្ឋ នណហហីយនឹងនំ្ម
កនូវណស្ថរភាព	និងសនតែិភាពក្នុងចិតតែសបមា្់របគរួសារថា្ន ក់កណា្ដ េ	និងបគរួសារអ្នក
ណធ្ហីរោររា្់រលានបគរួសារទូទំាងរដ្ឋ	California	។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ពបងឹងភាពអង់អាចដេ់ជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ដដេជា្់រណៅក្នុងផ្ទះដដេមិនសមរម្យ
ជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរជាណបចហីនណៅក្នុងរដ្ឋ	California	រស់ណៅក្នុងផ្ទះ
ដដេដេងមានសុវត្ថិភាព	ឬដេងងាយបសរួេសបមា្់រពួកណគណទៀតណហហីយ	្ុ៉រដនតែ
ពួកណគមិនមានេទ្ធភាពផ្លា ស់្រ្ដូរទហីេំណៅណទ	ណោយសារពន្ធអចេនបទព្យអាច
ណកហីនណឡហីងោលាំ ងប្រសិនណ្រហីពួកណគទិញផ្ទះថ្មហីណៅកដនលាងណផ្សងក្នុងរដ្ឋ	California	។	
ករណហី ណនទះណៅដតអាចណកហីតមានណឡហីង	ណទាទះ្រហីពួកណគផ្លា ស់ទហីណៅរស់ណៅផ្ទះដដេមិ
នសូវថថលាក៏ណោយ។	ណៅណបរោមសំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	ម្ាស់ផ្ទះដដេមានពិរោរ
ភាពធ្ងន់ធ្ងរនឹងអាចផ្លា ស់ទហីេំណៅណៅផ្ទះដដេរោន់ដតសមរម្យណោយមិនទទួេ	
“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ។”
PENNY LILBURN,	ន្យកប្រតិ្រតតែិ
Highland	Senior	Center
KYLE MILES,	ណម្រញ្ជា រោរ
AMVETS ន្យកោ្ឋ ន	California
SUSAN CHANDLER,	ប្រធាន
Californians	for	Disability	Rights,	Inc.
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ផ្លា ស្់រ្ដូរលក្ខខ�្ឌ តបម រូវសបរា្់ររាចា សអ់ចលនប្រព្យណ�ើម្ើណ្ ទេរមដូលដ្ឋា នពន្ធអ ចលនប្រព្យរ្រសព់កួណេ ណៅជាអចលនប្រព្យជនំសួ។
ការណ្តើមប្រជាស្ិរ្ធវិណិោធនកម្មរ�ឋាធម្មនញុ ្ញ នងិលក្ខន តកិៈ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

5
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 5 ★

★ ទឡ្ហីករណ៍ត្រត ណ�ហីម្ហីទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 5 ★
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ជួយពេរដ្ឋ	CALIFORNIA	
ដដេចង់មានឱរោសផ្លា ស់ទហីេំណៅ
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ដដេជា	គំនិតផ្ដដួចលផ្ដើមសបមាប់ភាពបតលឹមបតូវល�ើពន្ធអច
�នបទព្យេុ្រ្ំរបាត់	“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”	ដដេ្រចុ្្រ្បន្ន្៉រទះពាេ់ដ
េ់មនុស្សចាស់	(អាយុ	55	ឆ្្នំ ណឡហីង)	និងជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរដដេរស់
ណៅរដ្ឋ	California	ដដេមានអារម្មណ៍ថា	ជា្់រណៅក្នុងផ្ទះ	ណហហីយដេងចង់បាន	
ឬដដេមិនបតឹមបតរូវសបមា្់រតបមរូវរោររ្រស់ពួកណគ។	
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	អនុញ្ញា តឲ្យពេរដ្ឋវយ័ចំណាស់ណៅ	California	
េក់ផ្ទះ្រចុ្្រ្បន្នរ្រស់ពួកណគ	និងទិញេំណៅោ្ឋ ន្រឋមថ្មហី—ណោយមិនប្រឈមនឹង	
“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”	ពន្ធអចេនបទព្យ។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ		
5	ណធ្ហីឲ្យរោន់ដតមានតបមរូវរោររោន់ដតធំណេហីេំណៅោ្ឋ នសបមា្់របគរួសារណផ្សងណទៀត		
រមួទំាងអ្នកទិញនិងអ្នកជួេផ្ទះណេហីកដំ្ូរងផងដដរ។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	មិនដំណឡហីងរោរចំណាយណេហីេំណៅោ្ឋ នណទ។
រោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិតណនទះមិនដំណឡហីងរោរចំណាយណេហីេំណៅោ្ឋ នណទ។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	មិនយកមូេនិធិពហីសុវត្ថិភាពសាធារណៈណទ
រោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិតណនទះមិនយកមូេនិធិណចញពហីន្យកោ្ឋ ន្ូ៉រេិស	
ឬដថទំាសុខភាពណទ។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	មិនយកមូេនិធិពហីសាលារដ្ឋណទ។
រោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិតណនទះមិនយកមូេនិធិណចញពហីសាលាណរៀនរដ្ឋណទ។

អ្នកណសដ្ឋកិច្ឈានមុខណគណៅ	CALIFORNIAដថលាងថា	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ		
5	នឹង្រណងកហីនចំណូេរដ្ឋ
រោរពិនិត្យណមហីេដផ្នកណសដ្ឋកិច្ណេហីសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ដដេបានណធ្ហីណោយ
អ្នកណសដ្ឋកិច្េ្បហីពហីររ្ូរណៅក្នុងរដ្ឋ	បានសន្និោ្ឋ នថា	រោរអនុញ្ញា តឲ្យមនុស្សចាស់	
ជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរ	និងជនរងណបគាទះណោយណបគាទះមហនតែរាយ	
ផ្លា ស់ទហីេំណៅ	នឹង្រណងកហីនចំណូេពន្ធ	និងផ្ដេ់មូេនិធិរោន់ដតណបចហីនសបមា្់រណសវា
សាធារណៈដដេចំាបាច់្ំរផុត។
ប្រសិនណ្រហីមនុស្សចាស់អាចផ្លា ស់ទហីេំណៅណៅផ្ទះថ្មហីទហីមួយបាន	ដដេសាកស
មនឹងតបមរូវរោររ្រស់ពួកគាត់ជាងមុន	(ដូចជា្រន្ថយទំហំណបរោយណពេកូនៗ
ណចញពហីផ្ទះ)	ណន្ទះផ្ទះរ្រស់ពួកគាត់នឹងរកបបាក់ចំណូេពន្ធបានរោន់ដតណបចហីន	
ណៅណពេេក់ណៅអ្នកទិញថ្មហី។
MARILYN MARKHAM,	សមាជិកបក រុមប្ឹរកសាភិបាេ
សម្ពន្ធណមធាវសីបមា្់រមនុស្សចាស់ណៅ	California
TOM CAMPBELL, Ph.D., សាបសាតែ ចារ្យណសដ្ឋកិច្
MICHAEL C. GENEST,	អតហីតន្យក
ន្យកោ្ឋ នហិរញញាវត្ថុរដ្ឋ	California

ប្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5
ណយហីងជំរញុឲ្យណបាទះណឆ្្ន តប្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	
សបមា្់រណហតុផេសាមញញាមួយ។	ណយហីងមានវ្ិរតតែិធ្ងន់ធ្ងរចំណពាទះេំណៅោ្ឋ នដដេអា
ចទិញបានណៅរដ្ឋ	California	ណហហីយសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹងមិនបានណធ្ហីអ្ហី	
ណដហីម្បហីជួយសបមាេវ្ិរតតែិណនទះណទ
អ្ហីដដេសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹងណធ្ហី	៖
• សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹង្រនតែដំណឡហីងរោរចំណាយណេហីេំណៅោ្ឋ ន។
• សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	អាចនំ្ឲ្យបាត់្រង់បបាក់រា្់ររយលានដុលាលា រ	ណហហីយ	
ក្នុងណន្ទះ	$1	ពាន់លានដុលាលា រ	ណេហីបបាក់ចំណូេក្នុងមូេោ្ឋ នសបមា្់រសាលា
ណរៀនរដ្ឋផងដដរ។

• សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹងណធ្ហីឲ្យបាត់្រង់ចំណាយណេហីណសវាកម្មក្នុងមូ	េោ្ឋ ន	រមួមានអគ្ហីភ័យ	្ូ៉រេិស	និងរោរដថទំាសុខភាព	រហូតដេ់		
$1	ពាន់លានដុលាលា រ។

• សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ផ្ដេ់នូវរោរសបមាកពន្ធដ៏ធំសបមា្់រអ្នកមានណៅរដ្ឋ	
California	។

• សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ណធ្ហីឲ្យធាលា ក់ចុទះឧសសាហកម្មអចេនបទព្យ	ដដេជាអ្នក
ឧ្រត្ថម្ភដតមួយគត់ថនរោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិត។

ណយហីងជំរញុឲ្យណបាទះណឆ្្ន តប្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ណោយសារវាមិនបា
ន្ំរណពញនូវចំនុចោងណបរោម៖
• វាមិនសាងសង់អគារថ្មហីណាមួយណទ។
• វាមិនជួយដេ់អ្នកទិញផ្ទះដំ្ូរងណទ។
• វាមិននំ្ឲ្យថថលាឈ្នេួផ្ទះចុទះណថាកណទ។
• វាមិនណោទះបសាយរោរឥតមានផ្ទះសដម្បងណឡហីយ។
ណមធាវីដផ្នកេំណៅោ្ឋ ន្រញ្ជា ក់ចបាស់	៖	Shamus	Roller	
មកពហីគណបមាងចបា្់រេំណៅោ្ឋ នជាតិ	និងជាណជហីងឯកសបមា្់រេំណៅោ្ឋ នដដេមាន
តថមលាសមរម្យដថលាងថា	“សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	មិនណធ្ហីអ្ហីណដហីម្បហីេំណៅោ្ឋ នតថមលាស
មរម្យណទ	ណហហីយដថមទំាងណធ្ហីឲ្យសា្ថ នភាពរោន់ដតអាបកក់ណឡហីងដថមណទៀតផង។”	។
សបមា្់ររយៈណពេ	30	ឆ្្នំ ចុងណបរោយណនទះ	ម្ាស់ផ្ទះវយ័ចំណាស់ដដេផ្លា ស់
ទហីេំណៅណៅផ្ទះតូចជាង	និងណថាកជាង	អាចយកពន្ធអចេនបទព្យ្រចុ្្រ្បន្នរ
្រស់ពួកណគណៅជាមួយពួកណគ	ដដេជារោរណេហីកទឹកចិតតែណដហីម្បហីទុកផ្ទះធំជាង	និ
ងថថលាជាងសបមា្់របគរួសារវយ័ណក្មង។	ម្ាស់ផ្ទះទំាងណនទះអាចណធ្ហីដូណច្នទះបាន	ម្ដង	
ណៅក្នុងមួយជហីវតិរ្រស់ពួកណគ។	ណនទះជារោរ្រនតែសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	13។

្ុ៉រដនតែសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ផ្លា ស់្រ្ដូរសមហីរោរណនទះ។	ប្រសិនណ្រហីវាបតរូវបានអនុម័ត
ម្ាស់ផ្ទះដដេមានអាយុណេហីស	55	ឆ្្នំ 	អាចណប្រហីបបាស់រោរសបមាកពន្ធរ្រស់ពួកណគ	
ណដហីម្បហី្រនតែរោរទិញផ្ទះថថលាជាង	ម្ដងណហហីយ	ម្ដងណទៀត	ណៅកដនលាងណាក៏បានណៅក្នុងរដ្ឋ	
California	។	ទនឹ្មណនទះ	អ្នកទិញផ្ទះដដេមានវយ័ណក្មង	ណេហីកដំ្ូរង	
ដដេមានចំណូេតិចតួច	នឹងប្រឈមមុខនឹងតថមលាផ្ទះរោន់ដតខ្ពស់	ណហហីយអ្នកជួេនឹងរោន់
ដតពិបាករោលា យជាម្ាស់ផ្ទះ។
អ្នកវភិាគចបា្់រ	California	មិនមាន្រក្សដថលាងថា	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹ
ង្រណា្ដ េឲ្យោត្រង់បបាក់ចំណូេោ៉ងណបចហីនណៅថា្ន ក់មូេោ្ឋ ន។	ណន្ទះជាមូេ
ណហតុដដេអ្នកពនលាត់អគ្ហីភ័យ	បគរូ្រណបងៀន	និងគិលានុ្រោ្ឋ កសុទ្ធដតនិោយថា	
ប្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	។	រោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិតណនទះនឹងនំ្ឲ្យមា
នរោររោត់្រន្ថយណសវាសាធារណៈសំោន់ៗ	រមួមានរោររោរពារអគ្ហីភ័យ	
រោររោរពាររ្រស់្ូ៉រេិស	និងរោរដថទំាសុខភាពជាណដហីម។	មូេនិធិសាលារដ្ឋមា
នប្រភពសំោន់មកពហីពន្ធអចេនបទព្យក្នុងមូេោ្ឋ ន។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	
មានន័យថា	មានបបាក់ចំណូេក្នុងមូេោ្ឋ នតិចសបមា្់រសាលារដ្ឋរ្រស់ណយហីង។
“រោរពនលាត់ណភលាហីងណឆទះថបពដដេ្៉រទះពាេដេ់សហគមន៍រ្រស់ណយហីង្ុ៉រន្្ម ន	
ឆ្្នំ កនលាងមកណនទះ	តបមរូវឲ្យមានរោរណប្រហីធនធានក្នុងមូេោ្ឋ នរោន់ដតណបចហីន	
—មិនដមនរោន់ដតតិចណទ—។	Brian	Rice,	ប្រធានសមាគមអ្នកពនលាត់អគិ្ភ័យជំ
ន្ញ	California	“ណយហីងមិនអាចណប្រហីបបាស់សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5”	បានណទ	។
អ្នកដដេមានផេប្រណោជន៍ពហីដផ្នកអចេនបទព្យ	ដដេចង់ណប្រហីបបាស់	
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ណៅណេហីសនលាឹកណឆ្្ន ត	បានសណបមចចិតតែទាញយកផេចំ
ណណញពហីអ្នកដថទ។	ណហតុអ្ហី?	អ្នកបតរូវសួរពួកណគ។	្ុ៉រដនតែណយហីងគិតថា	វាបតរូវដតពាក់
ព័ន្ធនឹងផេចំណណញរ្រស់ពួកណគ។
ណយហីងមិនអាចណប្រហីបបាស់សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	បានណទ។	
សូមចូេរមួជាមួយណយហីង	និងណបាទះណឆ្្ន តប្រឆំ្ង។
ដសង្យេ់្រដន្ថមណោយចូេណមហីេ	www.noprop5.com
CAROL KIM,	សមាជិកបក រុមប្ឹរកសាភិបាេ
សមាគមអ្នក្រង់ពន្ធថា្ន ក់កណា្ដ េ
SHAMUS ROLLER,	ន្យកប្រតិ្រតតែិ
គណបមាងចបា្់រេំណៅោ្ឋ នជាតិ
GARY PASSMORE,	ប្រធាន
សមាជថនបពឹទា្ធ ចារ្យរដ្ឋ	California


