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

សណំ�ើ ប្រជាមតិ ្ំរបាតណ់ោលមលូនធិិការជសួជលុផ្វូ នងិគមនាគមនម៍យួចនំនួ។ 
តបម រូវឲ្យមានពន្ធណប្រងឥន្ធនៈ នងិថ្រ្្យន្តមយួចនំនួ 
បត រូវបានអនម័ុតណោយអង្គណបាះណ ន្ោ ត។ ការណផ្តើមប្រជាសទិ្ធវិណិោធនកម្មរដ្ឋធម្មនញុ ្ញ។6

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ6 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ6 ★
កំុយល់ច្រឡ។ំ	អ្នកនយោបាយយៅយចរៅរដ្ឋ	និងការចបាក់ពិយេេបាន្ំរណា
យលុយរាប់លានយដហីម ហ្ីដាក់បញ្ចូលេំយណហី ចបជាមតិ	6	យៅយលហីេន្លឹកយ ្្ន ត។	
េំយណហី ចបជាមតិ	6	នលឹងយ វ្ហីឲ្យស្ពា ន	ផ្ចូវថ្នល់	និងចបព័ន្ធគមនាគមន៍របេ់យយហីងកា
ន់តតគ្មា នេុវត្ិភាព	យ�ហីយយយហីងនលឹងចតរូវបង់លុយកាន់តតយច្រហីនរយៈយពលយចូរ		
ពហីយចរោះផ្ចូវថ្នល់បន្តចទ រុឌយចរោមតថមយទៀត។
អង្គយ�តុ៖	 េំយណហី ចបជាមតិ	6	ពំុមានបទបញ្ញត្តិណាមួយតដលធានាថា	តមម្ហ្កា
េរបេ់យយហីងនលឹងចតរូវបានកាត់បនយ្យឡហីយ។
អង្គយ�តុ៖	 អ្នកយបាោះយ ្្ន តអនុម័តេំយណហី ចបជាមតិ	69	
ោ៉ា ងយច្រហីនយលហីេលប់យៅតែមិថុនា	តដលបង្កា រអ្នកនយោបាយយៅ	
Sacramento	ពហីការលួ្រឆមាក់មចូលនិ្ិគមនាគមន៍	និងធានាថាមចូលនិ្ិរំោងយនោះ	
ចតរូវបានយចបហីចបាេ់េចមាប់តតការតកលម្អគមនាគមន៍ប៉ាុយណាណ ោះ។
អង្គយ�តុ៖	 េំយណហី ចបជាមតិ	6	លុបបំបាត់ចបាក់	$5	រន់លានចបចំា ្្នំ យៅក្នុង	
មូ�និធិគមនាគមន៍ដដ�មានបសាប	់យ�ហីយនលឹងប៉ាោះរល់ដល់គយចមាងគមនាគម
ន៍ក្នុងមចូលដា្ឋ នជាង	6,500	គយចមាង	ដដ�កំពុងដំល�ើរការបច្ចនុប្នន	ទចូរំោងរដ្ឋ	
California។	យពលយនោះមិនតមនជាយពលតដលចតរូវបញ្ឈប់ដំយណហី រការយឡហីយ។
អង្គយ�តុ៖	 េំយណហី ចបជាមតិ	6	គំរាមកំត�ងដល់េុវត្ិភាពស្ធារណៈ។	
រដ្ឋ	California	មានស្ពា ន	និងផ្ចូវតដលឆ្ងកាត់ពហីយលហីជាង	1,600	
តដលមានឱនភាព	និងគ្មា នេុវត្ិភាពតផ្នករ្រនាេមពា័ន្ធ	យ�ហីយ	89%	មនយោន
ហ្ីមានផ្ចូវថ្នល់តដលមាន្ំរណាត់ថា្ន ក់ស្្នភាព	“អន់”	ឬ	“មានហ្និភ័យ”	។	
េំយណហី ចបជាមតិ	6	លុបបំបាត់គយចមាងតដលយ វ្ហីការជួេជុលេុវត្ិភាពស្ពា ន	
និងផ្ចូវតដលឆ្ងកាត់ពហីយលហី	និងជួេជុលផ្ចូវថ្នល់តដលយចគ្ោះថា្ន ក់។
អង្គយ�តុ៖	 េំយណហី ចបជាមតិ	6	នលឹងយ វ្ហីឲ្យអ្នកយបហីកបរចតរូវ្ំរណាយយច្រហីនក្នុងរយៈ
យពលតវង។	អ្នកយបហីកបរជាម្្យមចតរូវ្ំរណាយ	$739	ក្នុងមួយ ្្នំ យៅយលហី្ំរណា

យយលហីរថយន្តដចូ្រជា	ការថ្លឹងមលតចមរូវតផ្នកោងមុែ	និងតផ្នកោងយចកាយរថយន្ត	
ការជួេជុលបចូម	និងេំបកកង់	តដលបណាដា លមកពហីស្្នភាពផ្ចូវថ្នល់តដលអន់។	
វធិានការយនោះនលឹងយ វ្ហីឲ្យស្្នភាពផ្ចូវថ្នល់កាន់តតអន់តថមយទៀត	យ�ហីយយ វ្ហីឲ្យយយហីង	ចតរូវ្ំរណាយកាន់តតយច្រហីនយៅយលហីការជួេជុលរថយន្តយដាយគ្មា នការរពំលឹងទុក។
េំយណហី ចបជាមតិ	6	ចតរូវបានចប្ំងយដាយអង្គការជាង	200	អង្គការ	
រមួមានជាអាទិ៍៖	 •	អ្នកពន្ត់អគ្គហីភ័យអាជហីពរដ្ឋ	California	 •	
េង្គមវេិវករេុហីវលិអាយមរកិ	 	
•	េមពា័ន្ធអ្នកយបាោះយ ្្ន តចេ្តហីរដ្ឋ	California	 •	េភារណិជ្ជកមមារដ្ឋ	
California		 •	េមាគមចតង់េុហីតរដ្ឋ	California
•	េមាជមនុេ្សចាេ់រដ្ឋ	California	 •	េមពា័ន្ធពលរដ្ឋអាយមរកិឡាទហីនរដ្ឋ	
California	(LULAC)	 •	េមាគមអាជហីវកមមាឡាទហីន	 •	
េមាគមអ្នកលបាតមហ្វថិហីរដ្ឋ	California
ចចានយចាលេំយណហី ចបជាមតិn	6—បញ្ឈប់ការវាយលុកយលហីេុវត្ិភាពស្ពា ន	&	ផ្ចូវថ្នល់។
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យបាោះយ ្្ន ត	គំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	យដហីម ហ្ី	បន្ទាបតថម្ដដ�អនកបង់សបមាប់
សាំងភ្ាមៗ។
េំយណហី ចបជាមតិ	6	យ វ្ហីកិ្្រការពហីរោ៉ា ង។	វាលុបយចាលការបយងកាហីនចទង់ចរោយ្ំនចូវ
ពន្ធយលហីហ្កា េ	មា៉ា េ៊ចូត	និងរថយន្ត	តដលតចមរូវឲ្យបង់ពន្ធយដាយអង្គនហីតិបញ្ញត្តិកា
លពហី ្្នំ មុន។	ទហីពហីរ	វាតចមរូវឲ្យមានការអនុម័តពហីអ្នកយបាោះយ ្្ន តេចមាប់រាល់ការប៉ាុន
ប៉ាងនាយពលអនាគតយដាយអង្គនហីតិបញ្ញត្តិក្នុងការយ វ្ហីវាមដាងយទៀត។	តតប៉ាុណណលឹ ងយទ។
យនោះគឺជាមចូលយ�តុតដលេំយណហី ចបជាមតិ	6	េមនលឹងទទួលបានការយបាោះយ ្្ន ត	
គំ្ចទ	ពហីអ្នក	៖
អង្គយ�តុ៖	 ្ំរណាយក្នុងការរេ់យៅរដ្ឋ	Californiaយឡហីងចេឺតៗ	យ�ហីយចគរួស្រ
តដលជាកមមាករនិយោជិតកចមនលឹងយដហីរតាមរោន់ណាេ់។	កំយណហី នពន្ធយលហីហ្កា េ	
និងរថយន្ត	អា្រយ វ្ហីឲ្យចគរួស្រតដលមានេមាជិកបួននាក់ចតរូវ្ំរណាយយលហីេពហី	
$500	ក្នុងមួយ ្្នំ !	យនាោះមិនតមនជាកាក់ឬយេនយទ	យនាោះគឺជាលុយពិតៗ។
អង្គយ�តុ៖	 កំយណហី នពន្ធយលហីហ្កា េមិនយុត្តិ្ម៌យឡហីយ។	វាគឺជាពន្ធចតឡប់យចកាយ	
តដលបងកាការលំបាកដល់ចគរួស្រតដលជាកមមាករនិយោជិត	និងចគរួស្រចកហីចកយច្រហីន
ជាងចគរួស្រអ្នកមាន។
អង្គយ�តុ៖	 ពលរដ្ឋ	California	បង់ចបាក់ចបត�ល	95.5	យេន	ជចូនរដា្ឋ ភិបាល
េចមាប់រាល់ហ្កា ឡុងមនហ្កា េ។	យនាោះគឺចបត�ល	$18 លនៅកននុងពន្ធ និងថ្្ឈនដួ�
ល�ើការចាក់បំលពញជាទូលទៅ—គឺយច្រហីនជាងការតដលអ្នកយបហីកបរបង់ចបាក់យៅក្នុងរ
ដ្ឋយផ្សងយទៀត។
អង្គយ�តុ៖	 រដ្ឋ	California	មានអតិយរកថវកិា	$16	រន់លាន	
ប៉ាុតន្តអ្នកនយោបាយយៅ	Sacramento	បានេយចម្រ្ំរណាយចបាក់រាប់រន់លាន	
យៅ ្្នំ យនោះយៅយលហីគយចមាងេំណពវ្ិរត្តរបេ់ពួកយគ	ជំនួេឲ្យការតកលម្អផ្ចូវថ្នល់	
ស្ពា ន	និងមហ្វថិហី។	តាមពិតយៅ	អង្គនហីតិបញ្ញត្តិបានកាត់បនយ្មចូលនិ្ិ	
Caltrans	ជាក់តេដាងចតលឹម	18	ភាគរយក្នុងរយៈយពលដប់ ្្នំ កន្ងមកយនោះ។
អង្គយ�តុ៖	 72%	មនពន្ធ	និងមថ្ឈ្នលួរោក់ទងនលឹងរថយន្តរំោងអេ់របេ់រដ្ឋ	
តដលបានចបមចូលយដាយរដ្ឋ	ចតរូវបានយចបហីចបាេ់េចមាប់កមមាវ ិ្ ហីយផ្សងៗយចរៅពហីផ្ចូវថ្ន
ល់	និងមហ្វថិហី។	វាជាយពលតដលចតរូវបញប់្តល្ងនយោបាយមចូលនិ្ិគមនាគ
មន៍យ�ហីយ។
(ពិនិត្យលមើ�អង្គលហតុទាំងលនះ និងដសវងយ�់បដន្ថមលនៅ 
GiveVotersAVoice.com)
កំុឆកាួតនលឹងអ្នកចប្ំងតដលអោះអាងថាគ្មា នលុយជួេជុលផ្ចូវថ្នល់	ចបេិនយបហីេំ

	យណហី ចបជាមតិ	6	ចតរូវបានអនុម័ត។	ចបេិនយបហីពន្ធ	និងមថ្ឈ្នលួរោក់ទងនលឹងគមនា

គមន៍តដលយយហីងបានបង់រ្ួរ	មុនលព�	កំយណហី នពន្ធថមាហីយនោះ្រចូលជា្រមានចតរូវបាន្ំរ
ណាយយៅយលហីគមនាគមន៍យនាោះ—រដ្ឋនលឹងមាន	$5.6	រន់លានដុល្ារ	ចបចំា ្្នំ េម្
រាប់តចមរូវការគមនាគមន៍	លដោយពុំចាំ្ាច	់ដំយឡហីងពន្ធ។
យ�តុដចូយ្រ្នោះយ�ហីយយទហីបអ្នកជំនាញតផ្នកគមនាគមន៍អពយាចកលឹត្យយល់ចេបនលឹង
តចមរូវការរបេ់អង្គនហីតិបញ្ញត្តិក្នុងការផដាល់អាទិភាពយលហីការ្ំរណាយរបេ់ែួ្ន	
យ�ហីយកំយណហី នពន្ធយលហីហ្កា េ	និងរថយន្តមិនចំាបា្់រចតរូវជួេជុលផ្ចូវថ្នល់យឡហីយ។
“ការខះ្ខ្ាយ�ុយរបស់អនកជាប់ពន្ធដដ�ចំ�ាយលទៅល�ើគមនាគមន៍គឺជាលរឿង�្ ី
�្ាញ។ រដ្ឋ California អាចមានផ្លូវ្ន�់អស្ចារ្យ បបសិនលបើរដ្ឋបគាន់ដតអនុម័តកំដ�
ទបមង់មូ�ដ្ឋាន។”—Robert	K.	Best,	អតហីតចបធាន	Caltrans
មុនយពលដំយឡហីងពន្ធយលហីហ្កា េ	និងរថយន្តចតលឹម	$52	រន់លានដុល្ារ	
ក្នុងរយៈយពល	10	 ្្នំ អង្គនហីតិបញ្ញត្តិគួរតតយបាេេមា្អ តអំយពហីពុករលួយ	
និងអចបេិទ្ធភាពតដលបណាដា លឲ្យរដ្ឋ	California	ចតរូវ្ំរណាយ	62%	យលហីេពហី
ម្្យមភាគជាតិក្នុងការកស្ង្ំរតណកផ្ចូវមហ្វថិហី។
ពលរដ្ឋ	California	ជិតមួយលាននាក់	រងការឈឺចាប់ពហីតមម្ហ្កា េែពាេ់	
—ម្ាេ់អាជហីវកមមាោ្ន តតចូ្រ	ចគរូបយចងៀន	និវត្តជន	េមាជិកេ�ជហីព—បាន្ុរោះ�
តយ្លោយលហីបណដាលឹ ងរោមរោរយដហីម ហ្ីដាក់េំយណហី ចបជាមតិ	6	យៅយលហីេន្លឹកយ ្្ន ត។
យបាោះយ ្្ន ត	គំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	យដហីម ហ្ីឲ្យចគរួស្រអ្នកេន្ំសលុយ
រាប់រយដុល្ារក្នុងមួយ ្្នំ 	យដាយលុបយចាលនចូវការដំយឡហីងពន្ធយលហីហ្កា េ	
និងរថយន្តតដលមិនចំាបា្់រ—និងបញប់្តល្ងនយោបាយតដលអ្នកនយោបាយ	
Sacramento	យលងជាមួយនលឹងមចូលនិ្ិគមនាគមន៍របេ់យយហីង។
ល្ោះល្នោត គាំបទ ល�ើសំល�ើបបជាមតិ 6 លដើម្ីជួយឲ្យបគួសារជីវភាពមធ្យម និងបគួ
សារដដ�ជាកម្ករនិលយោជិតរបស់រដ្ឋ California មាន�ុយច�ំាយបគបប់គាន់។
យបាោះយ ្្ន តគំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	យដហីម ហ្ីរោមរោរថា	អ្នកនយោបាយចតរូវ្ំរ
ណាយលុយបង់ពន្ធគមនាគមន៍របេ់យយហីងតាមបំណង	និងតាមការេនយា	
—យដហីម ហ្ីតថរំោផ្ចូវថ្នល់	មហ្វថិហី	និងស្ពា នរបេ់យយហីង។
ល្ោះល្នោតគាំបទ ល�ើសំល�ើបបជាមតិ 6 លដើម្ីបន្ទាបតថម្ហ្កាសភ្ាមៗ!
JOHN COX,	ចបធានកិត្តិយេ
ផដាល់ជចូនអ្នកយបាោះយ ្្ន តនចូវេំយឡង—គំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6
DELORES CHAVEZ,	ចបធាន
េមាគមអ្នកនយោបាយអាយមរកិឡាទហីន
PEGGI BUFF,	ចបធាន
េមាគមភាពជាអ្នកដលឹកនំាចេ្តហីរដ្ឋ	California
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្ំរបាតណ់ោលមលូនធិិការជសួជលុផ្វូ នងិគមនាគមនម៍យួចនំនួ។ 
តបម រូវឲ្យមានពន្ធណប្រងឥន្ធនៈ នងិថ្រ្្យន្តមយួចនំនួ 

បត រូវបានអនម័ុតណោយអង្គណបាះណ ន្ោ ត។ ការណផ្តើមប្រជាសទិ្ធវិណិោធនកម្មរដ្ឋធម្មនញុ ្ញ។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

6
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ6 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ6 ★
្ំរណាយក្នុងការរេ់យៅក្នុងរដ្ឋ	California	គឺវាែពាេ់យពករ្ួរយៅយ�ហីយ។	
យបាោះយ ្្ន តគំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	យដហីម ហ្ីបនាទា បតមម្តដលអ្នកបង់យៅស្្នហី
យ៍យចបងឥន្ធនៈ។
កំុឆកាួតនលឹងអ្នកចប្ំងការចបាក់ពិយេេ	តដលអោះអាងថាគ្មា នលុយជួេជុលស្ពា ន	
និងផ្ចូវថ្នល់	លុោះចតាតតពន្ធចតរូវបានដំយឡហីងយនាោះ។	រំោងយនោះគឺជាអង្គយ�តុ៖
• រដា្ឋ ភិបាលមានអតិយរកថវកិា	$16	រន់លាន	ប៉ាុតន្តអង្គនហីតិបញ្ញត្តិបានេយចម
្រ្ំរណាយចបាក់រាប់រន់លាន ្្នំ យនោះយៅយលហីគយចមាងេំណពវ្ិរត្តរបេ់ពួកយគ	
ជំនួេឲ្យការតកលម្អផ្ចូវថ្នល់	ស្ពា ន	និងមហ្វថិហី។

• អ្នកនយោបាយ	Sacramento	បានកាត់បនយ្មចូលនិ្ិ	Caltrans	ចតលឹម	18	
ភាគរយក្នុងរយៈយពលដប់ ្្នំ កន្ងមកយនោះ។	72%	មនពន្ធ	និងមថ្ឈ្នលួរោក់
ទងនលឹងរថយន្តរំោងអេ់របេ់រដ្ឋ	ចតរូវបានយចបហីចបាេ់េចមាប់កមមាវ ិ្ ហីយផ្សងៗ	
យចរៅពហីផ្ចូវថ្នល់	និងមហ្វថិហី។	

• ពន្ធយលហីយចបងឥន្ធនៈកាន់តតែពាេ់បានធ្ាក់យៅយលហីអ្នកយចបហីចបាេ់	តដលបយងកាហី
នតមម្ទំនិញចគប់ោ៉ា ងតដលយយហីងទិញ។	្ំរណាយយៅរដ្ឋ	California	
គឺវាែពាេ់យពករ្ួរយៅយ�ហីយ។	ការបយងកាហីនពន្ធចទង់ចរោយ្ំយនោះយ វ្ហីឲ្យអវហីៗកាន់តត
ោ៉ា ប់យឺុនតថមយទៀត។

មយា៉ាងវញិយទៀត	អ្នកនិយោបាយមិនចបាប់ឲ្យអ្នកបានដលឹងយឡហីយ៖
យេ្រកដាហីចរង្របាប់ពន្ធយលហីហ្កា េតដលលាក់ទុករបេ់អង្គនហីតិបញ្ញត្តិគឺជាមចូលយ�តុ

តដលអនុញ្្ញ តឲ្យពន្ធយកហីនយឡហីងយដាយេវ័យចបវត្តិយរៀងរាល់ ្្នំ យដាយគ្មា នការយបាោះ
យ ្្ន តពហីចបជាជន។
ពលរដ្ឋ	California	ជាយច្រហីនបានរងទុក្ខយដាយស្រតត្ំរណាយែពាេ់ក្នុងកា
ររេ់យៅរ្ួរយៅយ�ហីយ។	េំយណហី ចបជាមតិ	6	យ វ្ហីតតកិ្្រការពហីរោ៉ា ងប៉ាុយណាណ ោះ	
យដហីម ហ្ីជួយឲ្យការរេ់យៅរដ្ឋ	California	កាន់តតមានលទ្ធភាព្ំរណាយបាន៖
ទហីមួយ	វាលុបយចាលការបយងកាហីនពន្ធយលហីហ្កា េ	និងរថយន្តតដលអយុត្តិ្ម៌	
និងចទង់ចរោយ្ំ។
ទហីពហីរ	វាតចមរូវឲ្យមានការយបាោះយ ្្ន តពហីចបជាជនមុនយពលអ្នកនយោបាយអា្រស្ក
ល្ងបយងកាហីនពន្ធយលហីហ្កា េ	និងរថយន្តមដាងយទៀត។
យបាោះយ ្្ន តគំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	យដហីម ហ្ីតមម្ហ្កា េរោបជាងមុន!	
្រចូលយមហីល	www.GiveVotersAVoice.com	និង	www.GasTaxRepeal.org 
យដហីម ហ្ីតេវងយល់បតនម្។
លោក JON COUPAL,	ចបធាន
េមាគមអ្នកបង់ពន្ធ	Howard	Jarvis
JOHN KABATECK,	នាយកចបចំារដ្ឋ	California
េ�ព័ន្ធអាជហីវកមមាឯករាជ្យជាតិ
JESSE ROJAS,	ចបធាន
គណៈកមាមា ្ិការ	PAC	េចមាប់កមមាករកេិដា្ឋ ន	និងចគរួស្ររដ្ឋ	California

យបាោះយ ្្ន តចប្ំង	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6៖	បញ្ឈប់ការវាយលុកយលហីេុវត្ិភាព	
ស្ពា ន	&	ផ្ចូវថ្នល់
អ្នកពន្ត់អគ្គហីភ័យអាជហីពរដ្ឋ	California,	េមាគមអ្នកលបាតមហ្វថិហីរដ្ឋ	
California,	េង្គមវេិវករេុហីវលិអាយមរកិ	និងអ្នកយឆ្ហីយតបដំបចូងជំរញុ	យទ	
យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	ពហីយចរោះវានលឹងបញ្ឈប់គយចមាងគមនាគមន៍េំោន់ៗ	និងប
ងកាយចគ្ោះថា្ន ក់ដល់េុវត្ិភាពស្ពា ន	និងផ្ចូវថ្នល់យយហីង។
េំយណហី ចបជាមតិ	6	លុបបំបាត់	$5	រន់លាន	ចបចំា ្្នំ យៅក្នុង	មូ�និធិដដ�មានបសាប	់
តដលយចបហីចបាេ់ក្នុងការជួេជុលផ្ចូវថ្នល់	ស្ពា ន	និងយ�ដា្ឋ រ្រនាេមពា័ន្ធ។	េំយណហី ចបជាមតិ	
6	នលឹងបញ្ឈប់គយចមាង	ដដ�កំពុងដំល�ើរការបច្ចនុប្នន	ទចូរំោងរដ្ឋ	California	
យដហីម ហ្ីយ វ្ហីឲ្យចបយេហីរយឡហីងនចូវស្ពា ន	និងផ្ចូវតដលឆ្ងកាត់ពហីយលហី	យដហីម ហ្ីបំយពញតាមេ្តង់ដារេុ
វត្ិភាពរញ្ជួយដហី	និងយដហីម ហ្ីតកលម្អេុវត្ិភាពផ្ចូវថ្នល់របេ់យយហីង។
រំោងយនោះគឺជាអង្គយ�តុ៖	 •	រដ្ឋ	California	មានស្ពា ន	
និងផ្ចូវតដលឆ្ងកាត់ពហីយលហីជាង	1,600	តដលមានឱនភាព	និងគ្មា នេុវ
ត្ិភាពតផ្នករ្រនាេមពា័ន្ធ។	 •	តប៉ាតេិបចបំាបួនភាគរយ	(89%)	មនយោន ហ្ី	
មានផ្ចូវថ្នល់តដលមានស្្នភាព	‘អន់’	ឬ	‘មានហ្និភ័យ’	។	 •	យោង
តាមរដ្ឋបាលេុវត្ិភាព្ររា្ររណ៍មហ្វថិហីជាតិ	មានមនុេ្សស្្ប់ជាង	
3,600	នាក់យៅយលហីដងផ្ចូវថ្នល់រដ្ឋ	California	ក្នុង ្្នំ 	2016។	
ការតកលម្អស្្នភាពផ្ចូវថ្នល់	និងលក្ខណៈពិយេេេុវត្ិភាពផ្ចូវថ្នល់	ចតរូវបានយគរ
កយ�ហីញថាមានចបេិទ្ធភាពោ៉ា ងយច្រហីនក្នុងការតកលម្អេុវត្ិភាព្ររា្ររណ៍។
េំយណហី ចបជាមតិ	6	លុបបំបាត់មចូលនិ្ិេចមាប់គយចមាងតកលម្អេុវត្ិភាពផ្ចូវថ្នល់	
និងគមនាគមន៍ជាង	6,500	គយចមាង
យោងតាមទហីភា្ន ក់ង្រគមនាគមន៍រដ្ឋ	California	មានគយចមាងតកលម្អគមនាគមន៍
ក្នុងមចូលដា្ឋ នជាង	6,500	គយចមាងតដលកំពុងដំយណហី រការយៅ	បគប	់េ�គមន៍រដ្ឋ	
California	រមួមានជាអាទិ៍៖	 •	គយចមាង្ំរនួន	3,727	តដលជួេជុលចគលុក	និ
ងចកាលយរៅេ៊ចូយឡហីងវញិយលហីផ្ចូវថ្នល់តដលែចូ្រ	និងគ្មា នេុវត្ិភាព	 •	ការជួេជុល	
ឬផ្្េ់បដាចូរស្ពា ន	និងផ្ចូវតដលឆ្ងកាត់ពហីយលហី្ំរនួន	554	 •	ការតកលម្អ្ំរនួន	453	
ដងយៅយលហីចបតិបត្តិការ	និងយេវាគមនាគមន៍ស្ធារណៈ	រមួមានជាអាទិ៍	រថយន្តចក រុង	
និងរថយភ្ហីង	 •	គយចមាង្ំរនួន	337	តដលជួយបន្ធចូរបនយ្ការកកេទាោះ្ររា្ររណ៍
ចបេិនយបហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	ចតរូវបានអនុម័ត	ការស្ងេង់នលឹងផ្្អ កភ្ាមៗយៅក្នុ
ងទហីចក រុង	និងយោន ហ្ីនានាទចូរំោងរដ្ឋ	តដលយ វ្ហីឲ្យែ្ជោះោ្ជ យលុយ	និងយ វ្ហីឲ្យស្្នភាព
ផ្ចូវថ្នល់កាន់តតោ៉ា ប់យឺុនតថមយទៀត។
អ្នកយបាោះយ ្្ន តនិោយឮោំ្ង	និង្របាេ់ៗយដហីម ហ្ីយចបហីចបាេ់មចូលនិ្ិផ្ចូវថ្នល់
អ្នកយបាោះយ ្្ន តអនុម័តេំយណហី ចបជាមតិ	69	ោ៉ា ងយច្រហីនយលហីេលប់យៅតែមិថុនា	
តដលបង្កា រអ្នកនយោបាយយៅ	Sacramento	ពហីការលួ្រឆមាក់មចូលនិ្ិគមនាគមន៍	
និងធានាថាមចូលនិ្ិរំោងយនោះចតរូវបានយចបហីចបាេ់េចមាប់តតការតកលម្អគមនាគម
ន៍ប៉ាុយណាណ ោះ។	យយហីងមិនគួរលុបបំបាត់្ំរណចូ លគមនាគមន៍តដលមានគណយនយ្យ

ភាព្ំរយរោះអ្នកជាប់ពន្ធ	មិនអា្របតងវរបាន	យ�ហីយអ្នកយបាោះយ ្្ន តយបដាជាញា ្ិរត្តោ៉ា ង
យលហីេលប់្ំរយរោះការជួេជុលផ្ចូវថ្នល់យយហីង។
េំយណហី ចបជាមតិ	6	លុបបំបាត់ការង្ររាប់រន់	និងយ វ្ហីឲ្យប៉ាោះរល់ដល់យេដ្ឋកិ្្រយយហីង
េភារណិជ្ជកមមារដ្ឋ	California	ចប្ំងនលឹង	េំយណហី ចបជាមតិ	6	
ពហីយចរោះវាអា្រលុបបំបាត់ការង្រ	68,000	ចបចំា ្្នំ 	និងចបាក់	$183	រន់លាន
យៅក្នុងការវនិិយោគយេដ្ឋកិ្្រ	ពហីយចរោះគយចមាងស្ងេង់ផ្ចូវថ្នល់រាប់រន់គយចមាង
ចតរូវបានផ្្អ ក។
េុវត្ិភាពស្ធារណៈ	និងអ្នកដលឹកនំាមចូលដា្ឋ នចប្ំងនលឹងេំយណហី ចបជាមតិ	6
•	អ្នកពន្ត់អគ្គហីភ័យអាជហីពរដ្ឋ	California	 •	េមាគមអ្នកលបាតមហ្វថិហីរដ្ឋ	
California	 •	េង្គមវេិវករេុហីវលិអាយមរកិ	 •	អ្នកយឆ្ហីយតប	និងចគរូយពទ្យអមយវជ្ជ
ស្ចេ្តចគ្មានអាេន្ន	 •	េភារណិជ្ជកមមារដ្ឋ	California	 	
•	េមពា័ន្ធអ្នកយបាោះយ ្្ន តអភិរក្សនិយម	california	 •	
ចក រុមចបលឹកសារណិជ្ជកមមាអគ្រ	&	េំណង់រដ្ឋ	California	 	
•	េមាគមន៍យោន ហ្ីរដ្ឋ	California	 •	េមពា័ន្ធទហីចក រុងរដ្ឋ	California	 •	
េមពា័ន្ធភាពេចមាប់ការង្ររដ្ឋ	California	 •	េមាគមអាជហីវកមមាឡាទហីន	 •	
California	េមាគមជាតិេចមាប់ការរកី្រយចមហីនរបេ់ចបជាពលរដ្ឋ
ភាគតិ្រ (National Association for the Advancement of 
Colored People, NAACP)	 •	េមាជមនចពលឹរោ្ធ ចារ្យរដ្ឋ	California	 •	
េមពា័ន្ធពលរដ្ឋអាយមរកិឡាទហីនរដ្ឋ	California	(LULAC)	
“អនកល្្ើយតបបគាមានអាសនន លមើ�ល�ើញមុនលគនូវហានិភ័យដផនក
សុវត្ថិភាពចំលពោះអនកលបើកបរដដ�បង្កលឡើងលដោយផ្លូវ្ន�់ខូច ស្ពាន
ដដ�គ្ានសុវត្ថិភាពរចនាសម្ព័ន្ធ និងលហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដដ�ហួសស
ម័យ។ តាមរយៈការបញ្ឈប់គលបមោងដក�ម្អគមនាគមន៍រាប់ពាន់គលបមោង 
សំល�ើបបជាមតិ 6 នលឹងលធវើឲ្យផ្លូវ្ន�់ ស្ពាន និងបបព័ន្ធគមនាគមន៍របស់លយើ
ងកាន់ដតគ្ានសុវត្ថិភាព លហើយប�្ា�ឲ្យមានលបគោះ្នាក់ និងមនុស្សស្ាប់ 
លដោយចរាចរ�៍កាន់ដតលបចើន។”—Mark	Ghilarducci,	ចបធាន	ការោិល័យ
យេវាេយ្ង្្គ ោះបនាទា ន់រដ្ឋ	California
បញ្ឈប់ការវាយលុកយលហីេុវត្ិភាពស្ពា ន	&	ផ្ចូវថ្នល់។	យបាោះយ ្្ន តចប្ំង	
យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6
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BRIAN K. RICE,	ចបធាន
អ្នកពន្ត់អគ្គហីភ័យអាជហីពរដ្ឋ	California
KWAME AGYARE,	នាយកចបចំាតំបន់
េង្គមវេិវករេុហីវលិអាយមរកិ
DOUG VILLARS,	ចបធាន
េមាគមអ្នកលបាតមហ្វថិហីរដ្ឋ	California


