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24  |  ទឡ្ហីករណ៍  ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពុម្ពបៅបលហីទំព័របនះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ប�ហីយមិនត្រូវបានពិនិ្្យរកភាពត រ្ឹមត្រូវបោយភា្ន ក់ងារផ្លូវការណាមួយបទ។ 

សណំ�ើ បណ្ កើនបបភពមលូនធិិសបរាប់សាលាណ�ៀនសាធា��ៈ មហាវទិ្យាល័យសហគមន ៍
និ្ ណសវាកម្ម�ដ្ឋា ភបិាលមលូដ្ឋា ន ណដ្យផ្លា សប់្�ូកា�វាយតមមលាពន្ធ�បសប់ទ្ព្យសម្បត្ ិពា�ិជ្ជកម្ម និ្ ឧសសាហកម្ម ។ កា�ណ្្ើមបបជាសទិ្្ធវិណិសាធនកម្ម�ដឋាធម្មនញុ ្ញ ។15

★  ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ15  ★

★  ការណ្លហីយ្រដិណសធណ�ហីទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ15  ★

សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ ពលរដ្ឋ CALIFORNIA ទំាងអស់នឹង្រង់បរាក់ណលហីការណកហីនណឡហីងពន្ធណលហី 
អចលនបទព្យ ដ៏ណបចហីន្ំរផុតកុ្ងប្រវតិ្សាបសរ្ដ្ឋ!
និយាករណ៍ការការពាររ្រស់ សំណណហី ប្រជាមតិ 13

សំណណហី ប្រជាមតិ 13 ដាក់កបមិតកំណណហី នពន្ធណលហី អចលនបទព្យ បតឹម 2% ប្រចំាឆំ្្ ណដាយផ្ដល់នូវ 
ភាពបរាកដប្រជាដល់ម្ចា ស់ផ្ទះ និងអាជហីវកម្មខ្្តតូច ដដលពួកណេអាចលលលក្រង់ពន្ធរ្រស់ពួកណេកុ្
ងណពលអនាេតរាន។ អ្កតសូ៊មតិនូវសំណណហី ប្រជាមតិ 15 សារភាពថា ពួកណេនឹងតាមដាន ពហីណបកា
យការការពាររ្រស់សំណណហី ប្រជាមតិ 13 សបម្្់រពន្ធផ្ទះ្រន្ា្់រ។ ណនទះម្នន័យថាពន្នឹង ណកហីតណឡហីង
ជាលំដា្់រសបម្្់រម្ចា ស់ផ្ទះ! 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ ្រណងកហីនល ល្ៃចំណាយរស់ណៅរ្រស់ណយហីង និងណ វ្ហីឲ្យអសមភាពបរាក់ចំណូលកា
ន់ដតអាបកក់ណឡហីង
បរាក់រា្់រពាន់លានណលហីពន្ធខ្ពស់នឹងបតរូវរានណផ្រណៅឲ្យអាជហីវកម្មខ្្តតូចរ្រស់ California 
កុ្ងទបមង់លនជា ការ ណកហីនណឡហីង ល ល្ៃឈ្លួ ដដល្រងំ្ឲ្យអាជហីវកម្មនានាដដលកំពុងដតដុនដា្រ្រញ្ឈ្់រ
និណយាជិត និងណឡហីងល ល្ៃ។ ល ល្ៃចំណាយខ្ពស់ជាងសបម្្់រមូ្្រអាហារ និងតបមរូវការប្រចំាល ល្ៃ្៉រទះពាល់ 
ពួកណយហីងទំាងអស់ និងបក រុមបេរួសារដដលម្នបរាក់ចំណូលទា្រខ្លៃំ ង្ំរផុត។ ណយហីងមិនអាចលលលក 
ចំណាយរានណលហីការណកហីនណឡហីងល ល្ៃចំណាយរស់ណៅរ្រស់ណយហីងណឡហីយ។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ មិនរានណដាទះបសាយវ្ិរតិ្្វកិា្រចចាុ្រ្បន្រ្រស់ណយហីងណឡហីយ សំណប្រជាមតិ 
15 នឹងមិនណដាទះបសាយឱនភាព្វកិាណៅល ង្ៃណនទះណឡហីយ។ អ្កវភិាេនហីតិ្រញ្ញត្ិគ្្ម ន្រក្ស

ពួក និយមនិយាយថា មូលនិ្ិភាេណបចហីននឹងមិនបតរូវរានផ្ល់ជូន រហូតដល់ឆំ្្ 2025 ។ 
្រដនថែមណលហីសណនទះ សម្េមរ្រស់ អ្កវាយតលមលៃ California និយាយថា សំណណហី ប្រជាមតិ 15 
នឹងេិតល ល្ៃណបចហីនជាង $1 ពាន់លាន កុ្ងការអនុវត្ ដដលម្នន័យថាជាការកាត់្រនថែយកាន់ដតណបចហីន 
ឮជាងមុនណៅណលហីកញចា្់រ្វកិារជាតិ ដដលបតរូវរានរតឹ្រណឹ្ងរចួណៅណហហីយ។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ ការដឹកនំាខុស និងកងវទះខ្តការទទួលខុសបតរូវ
អ្ក តសូ៊មតិសំណណហី ប្រជាមតិ 15 និយាយថាវាេឺអំពហីបរាក់កាន់ដតណបចហីនសបម្្់រការអ្់ររ ំ្ុ៉រដន្សឹងដត 
70% លនបរាក់ពន្ធមិនរាន ណៅដល់សាលាណរៀនណឡហីយ។ អ្កនណយារាយអាច្រដងវរបរាក់ពន្ធរដា្ឋ ភិរា
លមូលដា្ឋ នសបម្្់រណគ្ល្ំរណងដលទណទៀត េឺដូចគ្្ណៅនឹងអវហីដដលពួកណេកំពុងណ វ្ហីជាមួយពន្ធ 
ឧស្ម័នអុហីចឹងដដរ។ 
ណរាទះណឆ្្តជំទាស់ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ។ www.NOonProp15.org 
JON COUPAL, ប្រធាន 
សម្េមអ្ក្រង់ពន្ធ Howard Jarvis 
ALICE HUFFMAN, ប្រធាន 
សនិ្សហីទ NAACP រដ្ឋ California 
BETTY JO TOCCOLI, ប្រធាន 
សម្េមអាជហីវកម្មខ្្តតូច California

ណយហីងទំាងអស់គ្្នឹងម្នភាពប្រណសហីរជាងមុន ណៅណពលដដលបេ្់រគ្្្រង់ចំដណកពន្ធស្
ណមហីៗ គ្្ រ្រស់ពួកណេ។ ្ុ៉រដន្រដ្ឋ California កំពុងផ្ដល់បរាក់រា្់រពាន់លានដុលាលៃ រណលហីការ្ំរដ្រ
កពន្ធអចលនបទព្យ ណៅណលហីសាជហីវកម្្ម ូធារ។ ទឹក់បរាក់រា្់រពាន់លានទំាងណនទះអាចណប្រហីជំនួ
សឲ្យការណដាទះបសាយជាមួយនឹងការណកហីនណឡហីងនូវ ភាពអសម្ម៌ ភាពបកហីបកជាអចិល្តន្យ៍ 
ភាពអត់ការងារណ វ្ហី លំណៅដា្ឋ នដដលម្នតលមលៃហួសប្រម្ណ ភាពគ្្ម នផ្ទះសដម្បង 
និងសាលាណរៀនដដលខវទះមូលនិ្ិ។
ខណៈណពលដដលសាជហីវកម្មដ៏្ូរធារ្ំរផុតណជៀសវាង ការទូទាត់ចំដណកណស្មហីភាពរ្រស់ពួកណេ សាលា
ណរៀនរ្រស់ណយហីងម្នថ្ាក់ណរៀនដដលចណងអៀត្ំរផុតកុ្ងប្រណទស និង្រណា្ដ សហេមន៍មូលដា្ឋ នរ្រស់ណយហី
ងេឺកំពុងដតតសូ៊ណ ល្ៃហីយត្រនឹងផល្៉រទះពាល់ COVID-19។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 េឺជាកំដណទបមង់ណស្មហីភាពមួយ និងម្នតុល្យភាពដដល៖ 
• ្រញ្ឈ្់រល្ិបចណេចពន្ធបស្រចបា្់រណលហីអចលនបទព្យ ដដលផ្ដល់អតថែប្រណយាជន៍ដល់សាជហីវកម្្ម ូរធារ 
• កាត់្រនថែយពន្ធណលហីអាជហីវកម្មតូចៗ
• ទាមទារណឡហីងវញិនូវបរាក់រា្់រពាន់លានដុលាលៃ រ ណដហីម្បហីណ វ្ហីវនិិណយាេណលហីសាលាណរៀន 
និង្រណា្ដ សហេមន៍មូលដា្ឋ នរ្រស់ណយហីង។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹង៖ 
បញ្ឈប់ល្ចិបគចពន្ធតសបចបាប់៖ សាជហីវកម្្ម ូរធារណជៀសពហីការវាយតលមលៃណឡហីងវញិណដាយជួល 
ណមធាវ ីនិងេណណនយ្យករពន្ធដដលម្នតលមលៃណសវាខ្ពស់ ណដហីម្បហីណកងប្រវញ័ចាណេចពន្ធបស្រចបា្់រ។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ្រញ្ឈ្់រល្ិបចណេចពន្ធបស្រចបា្់រណដាយតបមរូវឲ្យវាយតលមលៃអចលនបទព្យ 
ពាណិជ្ជកម្ម អនិវាសជនបស្រតាមតលមលៃទហីផសារបតឹមបតរូវ។ 
• កំពុល លនអចលនបទព្យ អនិវាសជនដ៏ម្ន តលមលៃ្ំរផុត 10% ណស្ហីរ 92% 
លនអចលនបទព្យសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណនទះ។ 
មិនប៉ះពាល់ែល់ម្ចា ស់ផ្ះ និងអ្នកជួលផ្ះបឡហីយ៖ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណលហីកដលងចំណពាទះ 
អចលនបទព្យនិវាសជនទំាងអស់ បក រុមប្រតិ្រតិ្ការពាណិជ 13 ណពញណលញសបម្្់រម្ចា ស់ផ្ទះ 
និងអ្កជួល។ 
កា្់បន្ថយពន្ធបលហីអាជហីវកម្្ម លូចៗ៖ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ការពារអាជហីវកម្មតូចៗ 
និងកាត់្រនថែយពន្ធរ្រស់ពួកណេណដាយ៖ 
• ណលហីកដលងចំណពាទះ អាជហីវកម្មដដលណ វ្ហីប្រតិ្រតិ្ការណៅផ្ទះ និង្រណា្ដ អាជហីវកម្មដដលម្នតលមលៃ 
$3,000,000 ឬតិចជាងអចលនបទព្យពាណិជ្ជកម្មនិវាសជន
• ណដាយកាត់្រនថែយពន្ធអចលនបទព្យផ្្ល់ខលៃួនលនអាជហីវកម្មណលហីណបេឿង្ររក្ិារ ម៉្សុហីនកំុព្ូយទ័រ 
និងចលនបទព្យតំាងភា្ជ ្់រ។ 
ស្ដា រសម្ុល្យបឡហីងវញិចំបពាះពន្ធបលហីអចលនតទព្យ ៖ ចា្់រតំាងពហីសំណណហី ប្រជាមតិ 13 រាន
អនុម័តពន្ធណលហីអចលនបទព្យរ្រស់និវាសជនរានណកហីនណឡហីងយ៉ាងេំហុកពហី 55% ដល់ 72% 

ណហហីយចំដណកពាណិជ្ជកម្មនិវាសជន រានធាលៃ ក់ចុទះ។ ទនឹ្មនឹងណនទះដដរណយហីងកំពុងទូទាត់ណបចហីនជាង
ណលហីកលបមការផ្កពិន័យ និងពន្ធដលទណទៀត។ សំណណហី ប្រជាមតិ 
15 រកសាតុល្យភាពណឡហីងវញិនូវម្បតដា្ឋ ននានា។ 
បបងកហីនមលូលនិធិសតម្ប់ស្លាបរៀន និងមហាវទិយាល័យស�គមន៍៖ រាល់មណ្ឌ លសាលាណរៀន និង 
មហាវទិយាល័យសហេមន៍នហីមួយៗ នឹងទទួលរានមូលនិ្ិ្រដនថែមណលហី និងណលហីសពហីការធានាមូលនិ្ិ
ដដលម្នបសា្់រ។ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 មូលនិ្ិណៅណដាយផ្្ល់ណៅកាន់ការអ្់ររ ំណហហីយអ្កនណយា
រាយរដ្ឋមិនអាចដកវាណចញរានណឡហីយ។ 
វនិិបោគបលហីកម្មករនិបោជិ្ចំាបាច់ និងបសវាកម្មមលូលោឋា ន៖ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ផ្ដល់សហេម
ន៍មូលដា្ឋ ននូវ្នធានដដលបតរូវការជាខ្លៃំ ង ដូណច្ទះណសវាកម្មចំារាច់ និងកម្មករនិណយាជិតជួរមុខអាច
ណ ល្ៃហីយត្រណៅនឹងការប្រឈម្រចចាុ្រ្បន្ និងណរៀ្រចំសបម្្់រវ្ិរតិ្នាណពលអនាេត មិនថាណភលៃហីងណ្ទះលបព 
ជមងៃឺរាតតបាត ឬណបគ្ទះរញ្ជួយដហីណនាទះណទ។ 
គំាតទសមភាពបសែឋាកិចចា និងពលូជស្សន៍៖ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណ វ្ហីឲ្យបរាកដថាសាលាណរៀននានា
ដដលម្ន តបមរូវការខ្លៃំ ង្ំរផុតទទួលរានជំនួយណបចហីន្ំរផុត និងផ្ដល់សហេមន៍មូលដា្ឋ ននូវ្
នធានដដលបតរូវការជាចំារាច់ ណដហីម្បហីណដាទះបសាយជាមួយផល្៉រទះពាល់មិនណស្មហីគ្្លនជមងៃឺកូវដី-19 
ភាពគ្្ម នការងារណ វ្ហី និងល ល្ៃលំណៅដា្ឋ នណលហីសហេមន៍ដដលម្នពណ៌សម្ុបរខុសគ្្។ 
ផដាល់អាទិភាពែល់្ម្្ភាព និងទំនួលខុសត្រូវបពញបលញ ណដាយតបមរូវឲ្យសាលាណរៀន និងរដា្ឋ ភិរា
លមូលដា្ឋ ន្រង្ាញជាសាធារណៈនូវបរាក់ចំណូល្្មហីៗទំាងអស់ដដលពួកណេទទួលរាន និងរណ្រៀ្រដដ
លបរាក់ទំាងណនាទះបតរូវរានចំណាយ។ 
ការពារែហីកសិកម្ម៖ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 មិនណ វ្ហីការផ្លៃ ស់្រ្ដូរណៅណលហីចបា្់រដដលម្នបសា្់រដដលជទះឥ
ទ្ធិពលណលហីពន្ធដារ ឬការអភិរកសានូវដហីកសិកម្មណឡហីយ។ 
ណយហីងមិនអាចលលលកចំណាយណលហីអាជហីវកម្មតាម្ម្មតារានណឡហីយ។ សំណណហី ប្រជាមតិ 
15  រកសាតុល្យភាពណឡហីងវញិនូវម្បតដា្ឋ នណផ្សងៗណដាយ្រញ្ឈ្់រល្ិបចណេចពន្ធបស្រចបា្់រ 
និងគំ្បទសាលាណរៀនរ្រស់ណយហីង សហេមន៍មូលដា្ឋ ន និងអាជហីវកម្មខ្្តតូច។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ឈានមួយជំហានដ៏្ំណៅរកអនាេតលអប្រណសហីរសបម្្់រពលរដ្ឋ California 
ទំាងអស់។ វាបតរូវរានដាក់ណលហីសនលៃឹកណឆ្្តណដាយហតថែណលខ្រ្រស់អ្កណរាទះណឆ្្តជាង 1,700,000 
ដដលចង់ឲ្យសាជហីវកម្្ម ូរធារ្រង់ល ល្ៃចំដណកណស្មហីភាពរ្រស់ពួកណេ។ 
សូម្រដនថែមសំណឡងរ្រស់អ្កណៅកាន់សំណឡងរ្រស់ពួកណេ៖ ណរាទះណឆ្្តគំ្បទសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ។ 
TONY THURMOND, អ្កណមហីលការខុសបតរូវការអ្់ររសំាធារណៈរដ្ឋ California 
JACQUELINE MARTINEZ, ប្រធាននាយកប្រតិ្រតិ្
Latino Community Foundation 
SASHA CUTTLER, េិលានុ្រដា្ឋ យិកាសុខ្ភិរាលសាធារណៈ
បកសួងសុខ្ភិរាលសាធារណៈ San Francisco
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សណំ�ើ

15
★  ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ15  ★

★  ការណ្លហីយ្រដិណសធណៅណ�ហីទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ15  ★

សំណណហី ប្រជាមតិ 15 េឺជាកំដណទបមង់ណស្មហីភាពមួយ និងម្នតុល្យភាពដដល៖ - ្រញ្ឈ្់រល្ិប
ចណេចពន្ធបស្រចបា្់រលនពន្ធណលហីអចលនបទព្យដដលផ្ដល់អតថែប្រណយាជន៍ដល់សាជហីវកម្្ម ូរធារ - 
កាត់្រនថែយពន្ធអាជហីវកម្មខ្្តតូច - មិន្់រទះពាល់ដល់ម្ចា ស់ផ្ទះ និងអ្កជួល - ទាមទារណឡហីងវញិនូវបរា
ក់រា្់រពាន់លានដុលាលៃ រសបម្្់រសាលាណរៀន និងសហេមន៍មូលដា្ឋ ន 
រដ្ឋ California បតរូវដតចាត់វធិានការទំាងណនទះឥឡូវណនទះណដហីម្បហីរកសាសុវតថែិភាពអនាេតលអប្រណសហីរមួយ
សបម្្់រណយហីងទំាងអស់គ្្។ 
ម្ចា ស់បទព្យសម្បតិ្អាជហីវកម្មល ល្ៃ្ំរផុត 10% ដដល្ូរធារ ទទួលនូវផល 92% 
ពហីបរាក់ចំណូលលនសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណនទះ។ 
អ្កតសូ៊មតិសំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ បេរូ្រណបងៀន េិលានុ្រដា្ឋ យិកា ម្ចា ស់អាជហីវកម្មខ្្តតូច ្ុរពវជិត អ្
កតសូ៊មតិលំណៅដា្ឋ នតលមលៃសមរម្យល្មម និងអង្គការសហេមន៍ដដលចង់្រញ្ឈ្់រល្ិបចណេចពន្ធបស្រច្
រា្់រលនពន្ធសាជហីវកម្ម និងរកសាតុល្យភាពណឡហីងវញិនូវម្បតដា្ឋ ននានា។ 
អ្កជំទាស់សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖ សាជហីវកម្មដដល្ូរធារ និងអ្កវនិិណយាេណបរៅរដ្ឋដដលពយាយាម្រន្
្ំរពានពន្ធរ្រស់ពួកណេណដាយណប្រហីបរាស់តិចនិច្ំរភ័យណដហីម្បហីណ វ្ហីឲ្យភាន់បចលំ្រញ្្ណនទះ។ 
ចូរអានវធិានការណនទះសបម្្់រខលៃួនអ្កផ្្ល់ និងចងចំាថា សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ៖  
• ដ្ទំាសំណណហី ប្រជាមតិ 13 ណពញណលញសបម្្់រម្ចា ស់ផ្ទះ និងអ្កជួល។ • កាត់្រនថែយព
ន្ធណលហីអាជហីវកម្មខ្្តតូច និងណលហីកដលងជាពិណសសណលហីអាជហីវកម្មណៅផ្ទះទំាងអស់ និងណលហីក
ដលងអាជហីវកម្មខ្្តតូចដដលម្នតលមលៃ $3,000,000 ឬតិចជាងណលហីបទព្យសម្បតិ្អាជហីវក
ម្ម។ • ធានារាននូវតម្លៃ ភាព និងការទទួលខុសបតរូវ ណដាយតបមរូវឲ្យម្នការ្រង្ាញជាសា
ធារណៈណពញណលញនូវបរាក់ចំណូល្្មហីទំាងអស់ និងរណ្រៀ្រដដលពួកវាបតរូវរានចំណាយ។ 

•  រកសាដដនកំណត់ 1% ទា្ររ្រស់សំណណហី ប្រជាមតិ 13 ដូណច្ទះពន្ធណលហីបទព្យសម្បតិ្អាជហីវក
ម្មរ្រស់រដ្ឋ California នឹងណៅដតណបកាមរដ្ឋភាេណបចហីន។ 
សិកសា្រដនថែមណៅ scaretactics15.org។ 
ណៅណពលណយហីងកសាងណឡហីងវញិពហីការ្ំររាត់ជមងៃឺកូវដី-19 និងណរៀ្រចំសបម្្់រការប្រឈមខ្ងមុខ អា
ជហីវកម្មតាម្ម្មតានឹងមិនណ វ្ហីដូណច្ទះណឡហីយ។ វាេឺជាណពលដដលណយហីងវនិិណយាេណលហីអាជហីវកម្មខ្្តតូច 
សិស្ស បក រុមបេរួសារដដល្ូរធារ និងសងាក ត់ម្នសុវតថែិភាព។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 េឺជាកំដណទបមដដលម្នតុល្យភាពមួយ ដដល្រញ្ឈ្់រល្ិបចណេចពន្ធបស្រចបា
្់ររ្រស់សាជហីវកម្មដដលទទួលផលប្រណយាជន៍ 10% កំពូល និងសា្ដ រណឡហីងវញិនូវបរាក់រា្់រពាន់លាន
សបម្្់រសាលាណរៀន និងសហេមន៍រ្រស់អ្ក—ណរាទះណឆ្្តគំ្បទសំណណហី ប្រជាមតិ Prop. 15 ។ 
E. TOBY BOYD, ប្រធាន
សម្េមបេរូ្រណបងៀនរដ្ឋ California 
CAROL MOON GOLDBERG, ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្កណរាទះណឆ្្តជាបស្ហី 
TARA LYNN GRAY, ប្រធាននាយកប្រតិ្រតិ្
សភាពាណិជ្ជកម្ម Fresno Metro Black 

សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹងជាការណកហីនណឡហីងពន្ធណលហីអចលនបទព្យ ប្រចំាឆំ្្ណបចហីន្ំរផុតកុ្ងប្រវតិ្សាបសរ្
ដ្ឋ CALIFORNIA—ណឡហីងរហុតដល់ $12.5 ពាន់លានកុ្ងមួយឆំ្្! 
ការណកហីនណឡហីងដ៏សណម្បហីមរ្រស់សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណលហីពន្ធអចលនបទព្យប្រចំាឆំ្្ នឹងម្នផល្៉រទះ
ពាល់ណសដ្ឋកិចចាយ៉ាង ង្ៃន់ ង្ៃរ្ំរផុតសបម្្់រពលរដ្ឋ California ម្្ក់ៗ េឺចា្់រពហីអាជហីវកម្មខ្្តតូច 
និងអ្កណប្រហីបរាស់ រហូតដល់កសិករ និងម្ចា ស់ផ្ទះ។ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 និរាករណ៍ការការពារអ្ក្រង់ពន្ធកុ្ងសំណណហី ប្រជាមតិ 13

ការការពារអ្ក្រង់ពន្ធរ្រស់សំណណហី ប្រជាមតិ 13 រានរកសាពន្ធណលហីបទព្យសម្បតិ្ឲ្យអាចម្នតលមលៃតលមលៃ
សមរម្យល្មមរានណដាយដាក់ហួសកបមិត្រនិ្ចណលហីពន្ធបទព្យសម្បតិ្ និងដាក់កបមិតកំណណហី នប្រចំាឆំ្្ 
ណដាយផ្ដល់ជូនអ្ក្រង់ពន្ធនូវភាពបរាកដប្រជា ដដលពួកណេអាចលលលក្រង់ពន្ធណលហីអចលនបទព្យ 
រ្រស់ពួកណេរានឥឡូវណនទះ និងណៅកុ្ងណពលអនាេត។ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 លុ្រណចាលភាពបរាកដ្រ្
រជាណនាទះសបម្្់រអ្ក្រង់ពន្ធរា្់រលាននាក់។ 
•  “សំណណហី ប្រជាមតិ 15 េឺជាការេបម្មកំដហងណដាយផ្្ល់ណៅដល់ម្ចា ស់ផ្ទះ។ អ្កតសូ៊មតិការ
ណកហីនណឡហីងពន្ធរានសារភាពណដាយណ្រហីកចំហថា ណនទះេឺបគ្ន់ដតជាជំហានដំ្ូរងកុ្ងការដកណចញទំា
ងបស រុងនូវសំណប្រជាមតិ 13 ដដលអ្កណរាទះណឆ្្តរានអនុម័តឲ្យ្រញ្ឈ្់រពន្ធណលហីអចលនបទព្យ 
ដដលណកហីនណឡហីងបសឺតៗ។”—Jon Coupal តបធាន សម្គមអ្នកបង់ពន្ធ Howard Jarvis 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ណ វ្ហីឲ្យណកហីនណឡហីងល ល្ៃរស់ណៅរ្រស់ណយហីង 
ការណកហីនណឡហីងពន្ធរ្រស់ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹង្រណងកហីនល ល្ៃចំណាណលហីអវហីបេ្់រយ៉ាងដដលប្រជា
ជនទិញ រា្់រ្រញចាូលទំាងណបេឿងណទស ណប្រងឥន្ធនៈ ណសវាសាធារណៈ ការដ្ទំាណៅណពលល ង្ៃ 
និងការដ្ទំាសុខភាព។ 
•  “បក រុមបេរួសារជាណបចហីនបតរូវរានណចញពហីសងាក ត់រ្រស់ពួកណេ ណដាយសារដតល ល្ៃចំណាយណលហីការរស់ណៅ
ណកហីនណឡហីងហួសប្រម្ណ។ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹង្រណងកហីនល ល្ៃចំណាយណលហីការរស់ណៅសបម្្់រពលរ
ដ្ឋ California ណឡហីងរហូតដល់ $960 ណហហីយនឹងណ វ្ហីឲ្យ្៉រទះពាល់ដល់្រណា្ដ សហេមន៍ដដលម្នបរា
ក់ចំណូលទា្រ។”—Alice Huffman តបធាន សន្និសហីទ NAACP រែឋា California 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ្ំរផ្លៃ ញការងារ និងអាជហីវកម្មខ្្តតូច 
ពលរដ្ឋ California បរំាពហីរលាននាក់ណ វ្ហីការឲ្យអាជហីវកម្មខ្្តតូច។ ពលរដ្ឋ California រា្់រលាននា
ក់កំពុងដាក់ពាក្យសបម្្់រភាពអត់ការងារណ វ្ហី និងសថែិតកុ្ងហានិភ័យលនការរាត់្រង់អវហីៗបេ្់រយ៉ាង។ 
គ្្ម នអវហីណឡហីយកុ្ងសំណប្រជាមតិ 15 ្រញ្ឈ្់រពន្ធពហីការបតរូវរានដាក់ណៅណលហីម្ចា ស់ផ្ទះលនអាជហីវកម្មខ្្ត
តូច។ សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹងណ វ្ហីឲ្យវ្ិរតិ្ណសដ្ឋកិចចាកាន់ដតអាបកក់ណឡហីង ណដាយ្ំរផ្លៃ ញអាជហីវកម្មខ្្ត
តូចរា្់រ្រញចាូលទំាងណភាជនហីយដា្ឋ ន ហាងកាត់សក់ និងហាងណរាកអុ៊តសងៃួតកុ្ងសងាក ត់រ្រស់ណយហីង។ 

•  “អាជហីវកម្មខ្្តតូចភាេណបចហីនជួលអចលនបទព្យ ដដលពួកណេណ វ្ហីប្រតិ្រតិ្ការ។ ពន្ធណលហី
បទព្យសម្បតិ្ខ្ពស់ជាងរ្រស់សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ពន្ធណលហីអចលនបទព្យ ណកហីនណឡហីងខ្ពស់ 
ម្នន័យថា ណពលណាមួយ ណយហីងនឹងដលងម្នលទ្ធភាពជួលវា។ ”—Jot Condie តបធាន 
សម្គមបភាជនហីយោឋា ន California 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 ្រណងកហីនពន្ធសបម្្់រកសិករជាបេរួសារ ដដល្រណា្ដ លឲ្យម្នល ល្ៃចំណាយណកហីនណឡហី
ងខ្ពស់ណលហីមូ្្រអាហារ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹង្រណងកហីនពន្ធណលហីអចលនបទព្យ ណលហីកសិដា្ឋ ន រា្់រ្រញចាូលទំាងជបង រុក ណបេឿងណ វ្ហី
ពហីទឹកណដាទះណគ្ណរាងចបកដំណណហី រការ និងសូម្បហីដតដផលៃណឈហី និងបគ្្់រណដហីមណឈហី។ 
•  “កសិករជាបេរួសារដដលរងការឈឺចា្់រពហីសំណណហី ប្រជាមតិ 15 និងណយហីងទំាងអស់គ្្នឹង្រញចា្់រ
ណដាយបតរូវ្រង់ល ល្ៃការចំណាយខ្ពស់ជាងសបម្្់រណបេឿងណទស រមួទំាងទឹកណដាទះណគ្ សុ៊ត និងសាច់។” 
—Jamie Johansson, តបធាន, ការោិល័យស�ព័ន្ធកសិោឋា ន California 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 កងវទះការ ទទួល ខុសបតរូវ 
សំណណហី ប្រជាមតិ 15 នឹងេិតល ល្ៃពហីអ្ក្រង់ពន្ធ $1 ពាន់លានណរៀងរាល់ឆំ្្ណលហីការចំណា
យការយិាល័យ ណហហីយអ្កនណយារាយអាចចំណាយបរាក់ចំណូលពហីពន្ធណលហីអចលនបទ
ព្យ ណលហីអវហីមួយដដលពួកណេបតរូវការ រមួទំាងល ល្ៃចំណាយរដ្ឋរាល អ្កប្ឹរកសាណយា្រល់ខ្ងណបរៅ 
និង្រង់ល ល្ៃណកហីនណឡហីង។ 
•  “សំណណហី ប្រជាមតិ 15 អនុញ្្ញ តឲ្យ អ្កនណយារាយ្រដងវរ បរាក់ចំណូល ពន្ធដ៏ខ្ពស់ណៅណលហី អវហីមួ
យណផ្សងដដលជាការចង់រានរ្រស់ពួកណេ ដូចណៅនឹងអវហីដដលពួកណេកំពុងដតណ វ្ហីជាមួយពន្ធឧស្ម័នអុហី
ចឹង។”—Marilyn Markham សម្ជិកតក រុមតបរឹកសាភិបាល សម្ព័ន្ធអ្នកគំាពារមនុស្សចាស់ជរារែឋា 
California

អ្កឯករាជ្យ អ្កប្រជា្ិ្រណតយ្យ និងអ្កសាធារណរដ្ឋយល់បពម—
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