សំណ�ើ

15
15

បង្កើនប្រភពមូលនិធិសម្រាប់សាលារ�ៀនសាធារណៈ មហាវ ិទ្យាលយ
័ សហគមន៍
និងសេវាកម្មរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ដោយផ្លា ស់បតូរ្ ការវាយតម្លៃពន្ធរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិ
ើ ប្រជាសិទ្ធិវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ។ ការផ្តម
ុ ្ញ ។

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 15 ★

យ�ើងទាំងអស់ គ្នានឹ ងមានភាពប្រស�ើរជាងមុន នៅពេលដែលគ្រប់ គ្នាបង់ ចំណែកពន្ធស្
ម�ើៗគ្នារបស់ ពួកគេ។ ប៉ុន្តែរដ្ឋ California កំពុងផ្ដល់ប្រាក់រាប់ ពាន់ លានដុល្លា រល�ើការបំ បែ
កពន្ធអចលនទ្រព្យ ទៅល�ើសាជី វកម្មធូធារ។ ទឹក់ប្រាក់រាប់ ពាន់ លានទាំងនេះអាចប្រើជំ នួ
សឲ្យការដោះស្រាយជាមួយនឹ ងការក�ើនឡ�ើងនូវ ភាពអសមធម៌ ភាពក្រីក្រជាអចិ ន្ត្រៃយ៍
ភាពអត់ការងារធ្វើ លំ នៅដ្ឋា នដែលមានតម្លៃហួសប្រមាណ ភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង
និ ងសាលារ�ៀនដែលខ្វះមូលនិ ធិ។

ខណៈពេលដែលសាជី វកម្មដ៏ធូរធារបំ ផុតជ�ៀសវាង ការទូទាត់ចំណែកស្មើភាពរបស់ ពួកគេ សាលា
រ�ៀនរបស់ យ�ើ ងមានថ្នា ក់រ�ៀនដែលចង្អៀតបំ ផុតក្នុងប្រទេស និ ងបណ្ដា សហគមន៍ មូលដ្ឋា នរបស់ យ�ើ
ងគឺកំពុងតែតស៊ូឆ្លើយតបនឹ ងផលប៉ ះពាល់ COVID-19។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 គឺជាកំណែទម្រង់ ស្មើ ភាពមួយ និ ងមានតុល្យភាពដែល៖

• បញ្ឈប់ ល្បិចគេចពន្ធស្របច្បាប់ ល�ើ អចលនទ្រព្យ ដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ ដល់ សាជី វកម្មធូរធារ
• កាត់បន្ថយពន្ធល�ើ អាជី វកម្មតូចៗ

ិ ិ យោគល�ើ សាលារ�ៀន
• ទាមទារឡ�ើងវិញនូវប្រាក់រាប់ ពាន់ លានដុល្លា រ ដ�ើម្បីធ្វើវន
និ ងបណ្ដា សហគមន៍ មូលដ្ឋា នរបស់ យ�ើ ង។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 នឹ ង៖

បញ្ឈប់ ល្បិចគេចពន្ធស្របច្បាប់ ៖ សាជី វកម្មធូរធារជ�ៀសពីការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញដោយជួល
មេធាវី និ ងគណនេយ្យករពន្ធដែលមានតម្លៃសេវាខ្ពស់ ដ�ើ ម្បីកេងប្រវ ័ញ្ចគេចពន្ធស្របច្បាប់ ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 បញ្ឈប់ ល្បិចគេចពន្ធស្របច្បាប់ ដោយតម្រូវឲ្យវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ
ពាណិជ្ជកម្ម អនិ វាសជនស្របតាមតម្លៃទីផ្សារត្រឹមត្រូវ។
• កំពុល នៃអចលនទ្រព្យ អនិ វាសជនដ៏ មាន តម្លៃបំផុត 10% ស្នើរ 92%
នៃអចលនទ្រព្យសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 នេះ។

មិ នប៉ ះពាល់ ដល់ ម្ចាស់ផ្ទះ និ ងអ្នកជួលផ្ទះឡ�ើយ៖ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ល�ើកលែងចំ ពោះ 
អចលនទ្រព្យនិ វាសជនទាំងអស់  ក្ រុមប្រតិបត្តិការពាណិជ 13 ពេញលេញសម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះ
និ ងអ្នកជួល។
កាត់បន្ថយពន្ធល�ើ អាជី វកម្មតូចៗ៖ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ការពារអាជី វកម្មតូចៗ
និ ងកាត់បន្ថយពន្ធរបស់ ពួកគេដោយ៖

• ល�ើកលែងចំ ពោះ អាជី វកម្មដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅផ្ទះ និ ងបណ្ដា អាជី វកម្មដែលមានតម្លៃ
$3,000,000 ឬតិចជាងអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនិវាសជន

• ដោយកាត់បន្ថយពន្ធអចលនទ្រព្យផ្ទាល់ ខ្លួននៃអាជី វកម្មល�ើគ្រឿងបរិក្ខា រ ម៉ា ស៊ីនកុំព្យូទ័រ
និ ងចលនទ្រព្យតាំងភ្ជាប់ ។

ស្ដារសមតុល្យឡ�ើងវិញចំពោះពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ ៖ ចាប់ តាំងពីសំណ�ើ ប្រជាមតិ 13 បាន
អនុម័តពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យរបស់ និវាសជនបានក�ើនឡ�ើងយ៉ា ងគំហុកពី 55% ដល់ 72%

ហ�ើយចំ ណែកពាណិជ្ជកម្មនិវាសជន បានធ្លា ក់ចុះ។ ទន្ទឹមនឹ ងនេះដែរយ�ើងកំពុងទូទាត់ច្រើ នជាង
ល�ើកម្រៃការផាកពិន័យ និ ងពន្ធដទៃទ�ៀត។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ

15 រក្សាតុល្យភាពឡ�ើងវិញនូវមាត្រដ្ឋា ននានា។

បង្កើនមូលនិ ធិសម្រាប់ សាលារ�ៀន និ ងមហាវិទ្យាល័ យសហគមន៍ ៖ រាល់ មណ្ឌលសាលារ�ៀន និ ង
មហាវិទ្យាល័ យសហគមន៍ នីមួយៗ នឹ ងទទួលបានមូលនិ ធិបន្ម
ថែ ល�ើ និ ងល�ើសពីការធានាមូលនិ ធិ
ដែលមានស្រាប់ ។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 មូលនិ ធិទៅដោយផ្ទាល់ ទៅកាន់ ការអប់ រ ហ�ើ
ំ យអ្នកនយោ
បាយរដ្ឋមិនអាចដកវាចេញបានឡ�ើយ។
វិនិយោគល�ើកម្មករនិ យោជិ តចាំបាច់ និ ងសេវាកម្មមូលដ្ឋាន៖ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ផ្ដល់សហគម
ន៍ មូលដ្ឋា ននូវធនធានដែលត្រូវការជាខ្ំលា ង ដូច្នេះសេវាកម្មចាំបាច់ និ ងកម្មករនិ យោជិ តជួរមុខអាច
ិ ត្តិនាពេលអនាគត មិ នថាភ្លើងឆេះព្រៃ 
ឆ្លើយតបទៅនឹ ងការប្រឈមបច្ចុប្បន្ន និងរ�ៀបចំ សម្រាប់ វប
ជម្ងឺរាតត្បាត ឬគ្រោះរញ្ជួយដីនោះទេ។
គាំទ្រសមភាពសេដ្ឋកិច្ច និ ងពូជសាសន៍ ៖ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ធ្វើឲ្យប្រាកដថាសាលារ�ៀននានា
ដែលមាន តម្រូវការខ្ំលា ងបំ ផុតទទួលបានជំ នួយច្រើនបំ ផុត និ ងផ្ដល់សហគមន៍ មូលដ្ឋា ននូវធ
ី -19
នធានដែលត្រូវការជាចាំបាច់  ដ�ើ ម្បីដោះស្រាយជាមួយផលប៉ ះពាល់ មិនស្មើគ្នានៃជម្ងឺកូវដ
ភាពគ្មានការងារធ្វើ និ ងថ្លៃលំនៅដ្ឋា នល�ើសហគមន៍ ដែលមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នា។

ផ្ដល់អាទិភាពដល់ តម្លាភាព និ ងទំនួលខុសត្រូវពេញលេញ ដោយតម្រូវឲ្យសាលារ�ៀន និ ងរដ្ឋា ភិបា
លមូលដ្ឋា នបង្ហា ញជាសាធារណៈនូវប្រាក់ចំណូលថ្មីៗទាំងអស់ ដែលពួកគេទទួលបាន និ ងរប�ៀបដែ
លប្រាក់ទាំងនោះត្រូវបានចំ ណាយ។
ការពារដីកសិកម្ម៖ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 មិ នធ្វើការផ្លាស់ ប្ដូរទៅល�ើច្បាប់ ដែលមានស្រាប់ ដែលជះឥ
ទ្ធិពលល�ើពន្ធដារ ឬការអភិរក្សានូវដី កសិ កម្មឡ�ើយ។
យ�ើងមិ នអាចលៃលកចំ ណាយល�ើអាជី វកម្មតាមធម្មតាបានឡ�ើយ។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ
15 រក្សាតុល្យភាពឡ�ើងវិញនូវមាត្រដ្ឋា នផ្សេងៗដោយបញ្ឈប់ ល្បិចគេចពន្ធស្របច្បាប់
និ ងគាំទ្រសាលារ�ៀនរបស់ យ�ើ ង សហគមន៍ មូលដ្ឋា ន និ ងអាជី វកម្មខ្នាតតូច។

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ឈានមួយជំ ហានដ៏ ធំទៅរកអនាគតល្អប្រស�ើរសម្រាប់ ពលរដ្ឋ California
ទាំងអស់ ។ វាត្រូវបានដាក់ល�ើ សន្លឹកឆ្នោ តដោយហត្ថលេខារបស់ អ្នកបោះឆ្នោ តជាង 1,700,000
ដែលចង់ ឲ្យសាជី វកម្មធូរធារបង់ ថ្លៃចំណែកស្មើភាពរបស់ ពួកគេ។
សូមបន្ថែមសំ ឡេងរបស់ អ្នកទៅកាន់ សំឡេងរបស់ ពួកគេ៖ បោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ។
TONY THURMOND, អ្នកម�ើលការខុសត្រូវការអប់ រសា
ំ ធារណៈរដ្ឋ California
JACQUELINE MARTINEZ, ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
Latino Community Foundation

SASHA CUTTLER, គិលានុបដ្ឋា យិ កាសុខាភិបាលសាធារណៈ
ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ San Francisco

★ ការឆ្លើយបដិសេធល�ើទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 15 ★

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ៖ ពលរដ្ឋ CALIFORNIA ទាំងអស់ នឹងបង់ ប្រាក់ល�ើ ការក�ើនឡ�ើងពន្ធល�ើ 
អចលនទ្រព្យ ដ៏ ច្រើ នបំ ផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរដ្ឋ!
និ យាករណ៍ការការពាររបស់ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 13

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 13 ដាក់កម្រិតកំណ�ើ នពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ ត្រឹម 2% ប្រចាំឆ្ំនា  ដោយផ្ដល់នូវ
ភាពប្រាកដប្រជាដល់ ម្ចាស់ ផ្ទះ និ ងអាជី វកម្មខ្នាតតូច ដែលពួកគេអាចលៃលកបង់ ពន្ធរបស់ ពួកគេក្នុ
ងពេលអនាគតបាន។ អ្នកតស៊ូមតិនូវសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 សារភាពថា ពួកគេនឹ ងតាមដាន ពីក្រោ
យការការពាររបស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 13 សម្រាប់ ពន្ធផ្ទះបន្ទាប់ ។ នេះមានន័ យថាពន្ទនឹង ក�ើតឡ�ើង
ជាលំ ដាប់ សម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះ!
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ៖ បង្កើនថ្លៃចំណាយរស់ នៅរបស់ យ�ើ ង និ ងធ្វើឲ្យអសមភាពប្រាក់ចំណូលកា
ន់ តែអាក្រក់ឡ�ើង

ប្រាក់រាប់ ពាន់ លានល�ើពន្ធខ្ពស់នឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យអាជី វកម្មខ្នាតតូចរបស់ California
ក្នុងទម្រង់ នៃជា ការ ក�ើនឡ�ើង ថ្លៃឈល
្នួ ដែលបង្ខំឲ្យអាជី វកម្មនានាដែលកំពុងតែដុនដាបបញ្ឈប់
និ យោជិ ត និ ងឡ�ើងថ្លៃ។ ថ្លៃចំណាយខ្ពស់ជាងសម្រាប់ មហូប
្ អាហារ និ ងតម្រូវការប្រចាំថ្លៃប៉ះពាល់
ពួកយ�ើងទាំងអស់ និ ងក្ រុមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបខ្ំលា ងបំ ផុត។ យ�ើងមិ នអាចលៃលក
ចំ ណាយបានល�ើការក�ើនឡ�ើងថ្លៃចំណាយរស់ នៅរបស់ យ�ើ ងឡ�ើយ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ៖ មិ នបានដោះស្រាយវិបត្តិថវិកាបច្ចុប្បន្នរបស់ យ�ើ ងឡ�ើយ សំ ណប្រជាមតិ
15 នឹ ងមិ នដោះស្រាយឱនភាពថវិកានៅថ្ងៃនេះឡ�ើយ។ អ្នកវិភាគនី តិបញ្ញតិ្តគ្មានបក្ស
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ពួកនិយមនិ យាយថា មូលនិ ធិភាគច្រើននឹ ងមិ នត្រូវបានផ្តល់ជូន រហូតដល់ ឆ្ំនា 2025 ។
បន្ថែមល�ើសនេះ សមាគមរបស់ អ្នកវាយតម្លៃ California និ យាយថា សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15
នឹ ងគិតថ្លៃច្រើ នជាង $1 ពាន់ លាន ក្នុងការអនុវត្ត ដែលមានន័ យថាជាការកាត់បន្ថយកាន់ តែច្រើ ន
ឮជាងមុនទៅល�ើកញ្ចប់ ថវិការជាតិ ដែលត្រូវបានរឹតបណតឹ្ ងរ ួចទៅហ�ើយ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ៖ ការដឹ កនាំខុស និ ងកង្វះខាតការទទួលខុសត្រូវ

អ្នកតស៊ូមតិសំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 និ យាយថាវាគឺអំពីប្រាក់កាន់ តែច្រើ នសម្រាប់ ការអប់ រ ប
ំ ៉ុន្តែសឹ ងតែ 
70% នៃប្រាក់ពន្ធមិនបាន ទៅដល់ សាលារ�ៀនឡ�ើយ។ អ្នកនយោបាយអាចបង្វែរប្រាក់ពន្ធរដ្ឋា ភិបា
លមូលដ្ឋា នសម្រាប់ គោលបំ ណងដទៃទ�ៀត គឺដូចគ្នាទៅនឹ ងអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើជាមួយពន្ធ
ឧស្ម័នអ៊ីចឹងដែរ។
បោះឆ្នោ តជំ ទាស់ ល�ើ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ។ www.NOonProp15.org

JON COUPAL, ប្រធាន
សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis

ALICE HUFFMAN, ប្រធាន
សន្និសីទ NAACP រដ្ឋ California

BETTY JO TOCCOLI, ប្រធាន
សមាគមអាជី វកម្មខ្នាតតូច California

ទឡក
ហី្ រណ៍ដែលបានបោះពុម្ពនៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អ្នកនិ ពន្ធ ហ�ើយមិ នត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដោយភ្នា ក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

បង្កើនប្រភពមូលនិធិសម្រាប់សាលារ�ៀនសាធារណៈ មហាវ ិទ្យាលយ
័ សហគមន៍
និងសេវាកម្មរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ដោយផ្លា ស់បតូរ្ ការវាយតម្លៃពន្ធរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិ
ើ ប្រជាសិទ្ធិវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ។ ការផ្តម
ុ ្ញ ។

★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 15 ★
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 នឹ ងជាការក�ើនឡ�ើងពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ ប្រចាំឆ្ំនា ច្រើនបំ ផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរ
ដ្ឋ CALIFORNIA—ឡ�ើងរហុតដល់ $12.5 ពាន់ លានក្នុងមួយឆ្ំនា !
ការក�ើនឡ�ើងដ៏ សម្បើមរបស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ល�ើពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្ំនា នឹ ងមានផលប៉ ះ
ពាល់ សេដ្ឋកិច្ចយ៉ា ងធ្ងន់ ធ្ងរបំ ផុតសម្រាប់ ពលរដ្ឋ California ម្នាក់ៗ គឺចាប់ ពីអាជី វកម្មខ្នាតតូច
និ ងអ្នកប្រើប្រាស់ រហូតដល់ កសិ ករ និ ងម្ចាស់ ផ្ទះ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 និ រាករណ៍ការការពារអ្នកបង់ ពន្ធក្នុងសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 13

ការការពារអ្នកបង់ ពន្ធរបស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 13 បានរក្សាពន្ធល�ើទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអាចមានតម្លៃតម្លៃ
សមរម្យល្មមបានដោយដាក់ហួសកម្រិតបន្តិចល�ើពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ និងដាក់កម្រិតកំណ�ើ នប្រចាំឆ្ំនា
ដោយផ្ដល់ជូនអ្នកបង់ ពន្ធនូវភាពប្រាកដប្រជា ដែលពួកគេអាចលៃលកបង់ ពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ
របស់ ពួកគេបានឥឡូវនេះ និ ងទៅក្នុងពេលអនាគត។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 លុបចោលភាពប្រាកដប្
រជានោះសម្រាប់ អ្នកបង់ ពន្ធរាប់ លាននាក់។
• “សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 គឺជាការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ ទៅដល់ ម្ចាស់ ផ្ទះ។ អ្នកតស៊ូមតិការ
ក�ើនឡ�ើងពន្ធបានសារភាពដោយប�ើកចំ ហថា នេះគឺគ្រាន់ តែជាជំ ហានដំ បូងក្នុងការដកចេញទាំ
ងស្ រុងនូវសំ ណប្រជាមតិ 13 ដែលអ្នកបោះឆ្នោ តបានអនុម័តឲ្យបញ្ឈប់ ពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ
ដែលក�ើនឡ�ើងស្រឺតៗ។”—Jon Coupal ប្រធាន សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ធ្វើឲ្យក�ើនឡ�ើងថ្លៃរស់ នៅរបស់ យ�ើ ង

ការក�ើនឡ�ើងពន្ធរបស់ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 នឹ ងបង្កើនថ្លៃចំណាល�ើអ្វីគ្រប់ យ៉ា ងដែលប្រជា
ជនទិញ រាប់ បញ្ចូលទាំងគ្រឿងទេស ប្រេងឥន្ធនៈ សេវាសាធារណៈ ការថែទាំនៅពេលថ្ងៃ
និ ងការថែទាំសុខភាព។

• “ក្ រុមគ្រួសារជាច្រើនត្រូវបានចេញពីសង្កា ត់របស់ ពួកគេ ដោយសារតែថ្លៃចំណាយល�ើការរស់ នៅ
ក�ើនឡ�ើងហួសប្រមាណ។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 នឹ ងបង្កើនថ្លៃចំណាយល�ើការរស់ នៅសម្រាប់ ពលរ
ដ្ឋ California ឡ�ើងរហូតដល់ $960 ហ�ើយនឹ ងធ្វើឲ្យប៉ ះពាល់ ដល់ បណ្ដា សហគមន៍ ដែលមានប្រា
ក់ចំណូលទាប។”—Alice Huffman ប្រធាន សន្និសីទ NAACP រដ្ឋ California
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 បំ ផ្លាញការងារ និ ងអាជី វកម្មខ្នាតតូច

ពលរដ្ឋ California ប្រាំពីរលាននាក់ធ្វើការឲ្យអាជី វកម្មខ្នាតតូច។ ពលរដ្ឋ California រាប់ លាននា
ក់កំពុងដាក់ពាក្យសម្រាប់ ភាពអត់ការងារធ្វើ និ ងស្ថិតក្នុងហានិ ភ័យនៃការបាត់បង់ អ្វីៗគ្រប់ យ៉ា ង។
គ្មានអ្វីឡ�ើយក្នុងសំ ណប្រជាមតិ 15 បញ្ឈប់ ពន្ធពីការត្រូវបានដាក់ទៅល�ើម្ចាស់ ផ្ទះនៃអាជី វកម្មខ្នាត
តូច។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 នឹ ងធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់ តែអាក្រក់ឡ�ើង ដោយបំ ផ្លាញអាជី វកម្មខ្នាត
តូចរាប់ បញ្ចូលទាំងភោជនី យដ្ឋា ន ហាងកាត់សក់ និ ងហាងបោកអ៊ុតស្ងួតក្នុងសង្កា ត់របស់ យ�ើ ង។

សំណ�ើ

15

• “អាជី វកម្មខ្នាតតូចភាគច្រើនជួលអចលនទ្រព្យ ដែលពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការ។ ពន្ធល�ើ
ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ពស់ជាងរបស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ ក�ើនឡ�ើងខ្ពស់
មានន័ យថា ពេលណាមួយ យ�ើងនឹ ងលែងមានលទ្ធភាពជួលវា។ ”—Jot Condie ប្រធាន
សមាគមភោជនី យដ្ឋាន California

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 បង្កើនពន្ធសម្រាប់ កសិ ករជាគ្រួសារ ដែលបណ្ដា លឲ្យមានថ្លៃចំណាយក�ើនឡ�ើ
ងខ្ពស់ល�ើ ម្ហូបអាហារ
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 នឹ ងបង្កើនពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ ល�ើកសិ ដ្ឋា ន រាប់ បញ្ចូលទាំងជង្ រុក គ្រឿងធ្វើ
ពីទឹកដោះគោរោងចក្រដំ ណ�ើ រការ និ ងសូម្បីតែផ្លែឈ�ើ និ ងគ្រាប់ ដ�ើ មឈ�ើ។
• “កសិ ករជាគ្រួសារដែលរងការឈឺ ចាប់ ពីសំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 និ ងយ�ើងទាំងអស់ គ្នានឹ ងបញ្ចប់
ដោយត្រូវបង់ ថ្លៃការចំ ណាយខ្ពស់ជាងសម្រាប់ គ្រឿងទេស រ ួមទាំងទឹកដោះគោ ស៊ុត និ ងសាច់ ។”
—Jamie Johansson, ប្រធាន, ការិយាល័ យសហព័ន្ធកសិដ្ឋាន California

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 កង្វះការ ទទួល ខុសត្រូវ

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 នឹ ងគិតថ្លៃពីអ្នកបង់ ពន្ធ $1 ពាន់ លានរ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ល�ើការចំ ណា
យការិយាល័ យ ហ�ើយអ្នកនយោបាយអាចចំ ណាយប្រាក់ចំណូលពីពន្ធល�ើ អចលនទ្រ
ព្យ ល�ើអ្វីមួយដែលពួកគេត្រូវការ រ ួមទាំងថ្លៃចំណាយរដ្ឋបាល អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ខាងក្រៅ
និ ងបង់ ថ្លៃក�ើនឡ�ើង។

• “សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 អនុញ្ញាតឲ្យ អ្នកនយោបាយបង្វែរ ប្រាក់ចំណូល ពន្ធដ៏ខ្ពស់ទៅល�ើ អ្វីមួ
យផ្សេងដែលជាការចង់ បានរបស់ ពួកគេ ដូចទៅនឹ ងអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើជាមួយពន្ធឧស្ម័នអ៊ី
ចឹ ង។”—Marilyn Markham សមាជិ កក្ រុមប្រឹ ក្សាភិបាល សម្ព័ន្ធអ្នកគាំពារមនុស្សចាស់ជរារដ្ឋ
California
អ្នកឯករាជ្យ អ្នកប្រជាធិ បតេយ្យ និ ងអ្នកសាធារណរដ្ឋយល់ ព្រម—
បោះឆ្នោ តជំ ទាស់ ល�ើ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ។

ឥឡូវនេះវាមិ នមែនជាពេលដែលត្រូវបង្កើនពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ ក្នុងរដ្ឋ CALIFORNIA ឡ�ើយ។
ROBERT GUTIERREZ, ប្រធាន
សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធរដ្ឋ California
ALICE HUFFMAN, ប្រធាន
សន្និសីទ NAACP រដ្ឋ California

BETTY JO TOCCOLI, ប្រធាន
សមាគមអាជី វកម្មខ្នាតតូច California

★ ការឆ្លើយបដិសេធទៅល�ើទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 15 ★
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 គឺជាកំណែទម្រង់ ស្មើ ភាពមួយ និ ងមានតុល្យភាពដែល៖ - បញ្ឈប់ ល្បិ
ចគេចពន្ធស្របច្បាប់ នៃពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ ដល់ សាជី វកម្មធូរធារ កាត់បន្ថយពន្ធអាជី វកម្មខ្នាតតូច - មិ នប់ ះពាល់ ដល់ ម្ចាស់ ផ្ទះ និ ងអ្នកជួល - ទាមទារឡ�ើងវិញនូវប្រា
ក់រាប់ ពាន់ លានដុល្លា រសម្រាប់ សាលារ�ៀន និ ងសហគមន៍ មូលដ្ឋា ន
ិ នការទាំងនេះឥឡូវនេះដ�ើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអនាគតល្អប្រស�ើរមួយ
រដ្ឋ California ត្រូវតែចាត់វធា
សម្រាប់ យ�ើ ងទាំងអស់ គ្នា។
ម្ចាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិអាជី វកម្មថ្លៃបំផុត 10% ដែលធូរធារ ទទួលនូវផល 92%
ពីប្រាក់ចំណូលនៃសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 នេះ។

អ្នកតស៊ូមតិសំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ៖ គ្រូបង្រៀន គិលានុបដ្ឋា យិ កា ម្ចាស់ អាជី វកម្មខ្នាតតូច បុព្វជិត អ្ន
កតស៊ូមតិលំនៅដ្ឋា នតម្លៃសមរម្យល្មម និ ងអង្គការសហគមន៍ ដែលចង់ បញ្ឈប់ ល្បិចគេចពន្ធស្របច្
បាប់ នៃពន្ធសាជី វកម្ម និ ងរក្សាតុល្យភាពឡ�ើងវិញនូវមាត្រដ្ឋា ននានា។

អ្នកជំ ទាស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ៖ សាជី វកម្មដែលធូរធារ និ ងអ្នកវិនិយោគក្រៅរដ្ឋដែលព្យាយាមបន្ត
បំ ពានពន្ធរបស់ ពួកគេដោយប្រើប្រាស់ តិចនិ ចបំ ភ័យដ�ើម្បីធ្វើឲ្យភាន់ ច្រលំ បញ្ហានេះ។

ចូរអានវិធានការនេះសម្រាប់ ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ និ ងចងចាំថា សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 ៖
• ថែទាំសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 13 ពេញលេញសម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះ និ ងអ្នកជួល។ • កាត់បន្ថយព
ន្ធល�ើ អាជី វកម្មខ្នាតតូច និ ងល�ើកលែងជាពិសេសល�ើអាជី វកម្មនៅផ្ទះទាំងអស់ និ ងល�ើក
លែងអាជី វកម្មខ្នាតតូចដែលមានតម្លៃ $3,000,000 ឬតិចជាងល�ើទ្រព្យសម្បត្តិអាជី វក
ម្ម។ • ធានាបាននូវតម្លាភាព និ ងការទទួលខុសត្រូវ ដោយតម្រូវឲ្យមានការបង្ហា ញជាសា
ធារណៈពេញលេញនូវប្រាក់ចំណូលថ្មីទាំងអស់ និ ងរប�ៀបដែលពួកវាត្រូវបានចំ ណាយ។

• រក្សាដែនកំណត់ 1% ទាបរបស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 13 ដូច្នេះពន្ធល�ើទ្រព្យសម្បត្តិអាជី វក
ម្មរបស់ រដ្ឋ California នឹ ងនៅតែក្រោមរដ្ឋភាគច្រើន។

សិ ក្សាបន្ថែមនៅ scaretactics15.org។

ី -19 និ ងរ�ៀបចំ សម្រាប់ ការប្រឈមខាងមុខ អា
នៅពេលយ�ើងកសាងឡ�ើងវិញពីការបំ បាត់ជម្ងឺកូវដ
ជី វកម្មតាមធម្មតានឹ ងមិ នធ្វើដូច្នេះឡ�ើយ។ វាគឺជាពេលដែលយ�ើងវិនិយោគល�ើ អាជី វកម្មខ្នាតតូច
សិ ស្ស ក្ រុមគ្រួសារដែលធូរធារ និ ងសង្កា ត់មានសុវត្ថិភាព។

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 15 គឺជាកំណែទម្រដែលមានតុល្យភាពមួយ ដែលបញ្ឈប់ ល្បិចគេចពន្ធស្របច្បា
ប់ របស់ សាជី វកម្មដែលទទួលផលប្រយោជន៍ 10% កំពូល និ ងស្ដា រឡ�ើងវិញនូវប្រាក់រាប់ ពាន់ លាន
សម្រាប់ សាលារ�ៀន និ ងសហគមន៍ របស់ អ្នក—បោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ Prop. 15 ។
E. TOBY BOYD, ប្រធាន
សមាគមគ្រូបង្រៀនរដ្ឋ California

CAROL MOON GOLDBERG, ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោ តជាស្រ្តី 

TARA LYNN GRAY, ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
សភាពាណិជ្ជកម្ម Fresno Metro Black

ទឡក
ហី្ រណ៍ដែលបានបោះពុម្ពនៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អ្នកនិ ពន្ធ ហ�ើយមិ នត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដោយភ្នា ក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

ទឡក
្ហី រណ៍
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