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42  |  ទឡ្ហីករណ៍  ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលហីទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ហីយមិន ត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណហី ការផ្្សប់្លូរច្បាប់បង់ពន្ធតទព្យសម្ប្្មិយួច្នំនួ ។ 
វបិោធនកម្មននច្បាប់រែ្ឋធម្មនញុ ្ញ ។19

★  សេចក្តីេំអាងគំាទ្រដល់េំស�តី ទ្រជាមត ិ19  ★

★  ការស្លតីយត្រសៅនឹងសេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ19  ★

សំណណហី ប្រ.មតិ 19 លុ្រ្ំរបាត់ឧ្រករណ៍ដ៏ល្អ្ំរផុតមួយ ដដលមាតា្ិរតាអាចជួយដល់កូនៗ 
រ្រស់ពួកណេបាន។
ណោះេឺជាសិទ្ិមួយ ដដលបានដាក់្រញ្ូលកុ្ងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរ្រស់រដ្ឋ California តំាងពហីឆំ្្ 
1986 ណដហីម ហ្ីណផទេរកម្មសិទផ្ទេះរ្រស់ពួកណេ និងអចលនបទព្យណផសេងណទៀត រហូតដល់  
$1 លាន ណដាយមិនចំាបាច់្ូ្ររសំំណណហី ប្រ.មតិ ណឡហីយ។ 13 ការវាយតមមលៃពន្។ ការវា
យតមមលៃណឡហីងវញិអាច្រណ្្លឲ្យមានកំណណហី នពន្ដារធ្ងន់ធ្ងរ។ ដូណច្ះ ការណផទេរកម្មសិទ្
ផទេះពហីឪពុកម្ាយណៅកូន និងអចលនបទព្យណផសេងណទៀត ដដលបានកំណត់ទុកដូចជាអា
ជហីវកម្មខ្្តតូច បតរូវបានការពារពហីការវាយតមមលៃណឡហីងវញិណដាយសំណណហី រប្រជាមតិ 58 
ដដលបានអនុម័តណដាយសំណឡងណឆ្្តគំាបទ 76% កុ្ងឆំ្្ 1986 ។
សំណណហី ប្រជាមតិ 19 លុ្រ្ំរបាត់សំណណហី ប្រជាមតិ 58។ ការណផទេរលំណៅដា្ឋ នបេរួសារនឹងបតរូវ 
បានវាយតមមលៃណដាយស្័យប្រវតិ្ ណលហីកដលងដតកុមារណ្ម្ាក់ផ្លៃ ស់ចូលមករស់ណៅកុ្ងលំណៅ
ដា្ឋ នកុ្ងរយៈណពលមួយឆំ្្។
សំណណហី ប្រ.មតិ 19 នឹងប្រមូលពន្ថ្មហី ណៅណពលបេរួសារប្រជាជន California បតរូវបាន្រងំ្ ឲ្យ
លក់អចលនបទព្យរ្រស់ពួកណេណដាយសារការ្រង់ពន្ខ្ពស់ជាងមុន។ អ្កគំាបទរ្រស់ខលៃួនសនយា
ផ្ល់បបាក់សបមា្់រកម្មវធិហីបេ្់រប្រណេទ។ បេ្់រយ៉ា ងដដលអ្កគំាបទសំណណហី ប្រ.មតិ 19 និយយ 
វានឹង្រង់មថលៃពន្ដដលកំពុងណកហីនណឡហីងណលហីការណផទេរបទព្យបេរួសារពហីឪពុកម្ាយណៅកូន។

អ្កគំាបទសំណណហី ប្រជាមតិ 19 និយយថា “ផទេះរា្់រមឺុនរា្់រពាន់ខ្ង” នឹងអាចរកបានសបមា្់រ
្រណងកហីតឱកាសមនភាពជាម្ាស់ផទេះ។ អ្កគំាបទសំណណហី ប្រ.មតិ 19 រពឹំងថា វានឹងជបម រុញការល
ក់ផទេះលក្ណៈបេរួសារឲ្យបានណបចហីន។ ណោះេឺេួរឲ្យតក់សលៃុតណ្ស់!
ឪពុកម្ាយសព្មថ្ងមានឧ្រករណ៍តិចតួចណ្ស់ ណៅកុ្ងប្រអ្់រឧ្រករណ៍ណដហីម ហ្ីជួយផ្គត់ផ្គង់
ហិរញ្ញវត្ុ ដល់កូនៗរ្រស់ពួកណេ។ ណោះណៅកុ្ងស្ានភាពល្អក៏ណដាយ វាណៅដតពិបាកសបមា្់រក្
ណមងជំោន់ណបកាយ ណដហីម ហ្ីមានបបាក់កមបមសបមា្់ររស់ណៅកុ្ងរដ្ឋ California ដដលជាកដនលៃង្រហី
ដូចជាផទេះរ្រស់ពួកណេ។
សំណណហី ប្រជាមតិ 19 េឺមិនជាចំាបាច់ណទ។ វាេឺជាការរងនូវសមា្ព ធដ៏ខ្លៃំ ងមួយណៅណលហី សមត្
ភាពរ្រស់ឪពុកម្ាយបេ្់ររ្ូរណៅកុ្ងរដ្ឋ California កុ្ងការណមហីលដថោំកូនៗរ្រស់ពួកណេ។
ណបាះណឆ្្តប្រឆំ្ង ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ 19។
សមាជិកសភា KEN COOLEY, មណ្ឌ ល 8
សមាជិកបពឹទស្ភា PATRICIA BATES, មណ្ឌ ល 36

JON COUPAL, ប្រធាន
សមាេមអ្ក្រង់ពន្ Howard Jarvis 

គំាបទណៅណលហី 19។ បបាក់សនសំេពហីការ្រង់ពន្ និងជំនួយសណ្គ្្គ ះជាលំណៅដា្ឋ នសបមា្់រ 
មនុសសេចាស់ ជនរងណបគាះណដាយណេលៃហីងណេះមបព និងអ្កមានពិការភាព។ សំណណហី ប្រជាមតិ 19 
ការពារប្រជាជន California ដដលគ្យរងណបគាះ ្ំរបាត់មណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រដដ
លអយុតិ្ធម៌ និង្រណងកហីតបបាក់ចំណូលដដលចំាបាច់សបមា្់រ្រគ្ក រអេ្គិេ័យ និងការណេលៃហីយត្រ
ខ្ងណវជ្ជសាបស្្រោទេ ន់។
1) កំណត់ការ្រង់ពន្អចលនបទព្យសបមា្់រមនុសសេចាស់ ជនរងណបគាះណដាយណេលៃហីងណេះមបព 
និងអ្កណៅផទេះដដលមានពិការភាព។ សំណណហី ប្រជាមតិ 19៖ • លុ្រណចាលការរតឹ្រនឹ្ងស្ហីពហី
ការផ្លៃ ស់្ូ្ររទហីលំណៅញឹកញា្់រ ដដលមិនបតឹមបតរូវ កុ្ងចបា្់រ្រចុ្្រ្ន្ ណដហីម ហ្ីឲ្យអ្កតំាងទហីលំណៅ 
ដូចជាមនុសសេចាស់ជរា ជនពិការ ឬជនរងណបគាះណដាយសារណេលៃហីងណេះមបព អាចណផទេរសំណណហី
ប្រជាមតិមនណេហដា្ឋ នរ្រស់ពួកណេបាន។ 13 បបាក់សនសំេពហីការ្រង់ពន្សបមា្់រការផ្លៃ ស់
ណៅផទេះសង់ជំនួសកុ្ងកដនលៃងណ្មួយណៅកុ្ងរដ្ឋ California។ • ផ្ល់ជំនួយសណ្គ្្គ ះជា
លំណៅដា្ឋ នសបមា្់រមនុសសេចាស់រា្់រលានោក់ ដដលពួកណេភាេណបចហីនមានអារម្មណ៍ថាជា
្់រឃំុណៅកុ្ងផទេះ ដដលពួកណេមិនអាចដថរកសាបាន ណដាយមានជណណ្ហី រណឡហីងណបចហីនកំាណពក 
មានទហីតំាងណៅឆ្្ង យពហីបក រុមបេរួសារ ឬការដថោំណវជ្ជសាបស ្ដដលណធ្ហីឲ្យកាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរជាងណនះ
ណដាយហានិេ័យសុខភាព្រងកណដាយណមណរាេកូរ ៉ណូ្។ • ្រណងកហីតឱកាសណធ្ហីជាម្ាស់ផទេះសបមា្់រអ្
កជួលនិងម្ាស់ផទេះថ្មហីណៅទូោំងរដ្ឋ ខណៈណពលដដលផទេះរា្់រមឺុននឹងបតរូវបានដាក់ឲ្យណប្រហីជាណលហីក
ដំ្ូរង ណៅកុ្ងរយៈណពលជាណបចហីនទសវតសេ។ • “្រោទេ ្់រពហីណេលៃហីងណេះមបពចំនួនពហីរបាន្ំរផលៃិច្ំរផ្លៃ ញ
ផទេះចំនួន 15,555 ខ្ង ជនរងណបគាះោំងណោះ បានប្រឈមនឹងការដំណឡហីងពន្យ៉ា ងណបចហីន សម្
រា្់រការផ្លៃ ស់ទហីលំណៅណៅចមា្ង យប្រមាណពហីរ្រហីមា៉ា យល៍ពហីណនះ។ សំណណហី ប្រ.មតិ 19 លុ្រណចាល
ការរតឹ្រណឹ្ងស្ហីពហីការផ្លៃ ស់្ូ្ររទហីលំណៅដដលអយុតិ្ធម៌ ណដហីម ហ្ីកាត់្រនយ្ការដំណឡហីងពន្ភាលៃ មៗ 
ណដហីម ហ្ីអាចឲ្យជនរងណបគាះណដាយសារណេលៃហីងណេះមបពអាចណរ ើណៅផទេះដដលសង់ជំនួសណៅកដនលៃងណ្មួ
យកុ្ងរដ្ឋ California។”—Kristy Militello, ជាអ្នករចួជីវតិពីភ ល្ីងភេះព្ព Tubbs

2) ្ំរបាត់ណចាលមណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រដដលអយុតិ្ធម៌ ដដលបតរូវបានណប្រហីបបា
ស់ណដាយវនិិណយេិនដ្រ៉ាកណេ្រខ្ងណកហីត ជនល ហ្ីណ ្្ម ះោោ និងអ្កដដលបេងមរតកមូ
លធនអាណតិ្ពយាបាលភាពមនផទេះលំដហកាយ និងផទេះជួល។ • របាយការណ៍ព័ត៌មាន 
និងកំណត់បតាអចលនបទព្យ បានលាតបតដាងនូវចបា្់រ ណធ្ហីណឡហីងណដហីម ហ្ីកំណត់ពន្ណលហីលំណៅ
ដា្ឋ នដំ្ូរងលក្ណ:បេរួសារ ដដលចបា្់រណនះបតរូវបានរណំលាេណដាយអ្កឯកណទសរស់ណៅណបរៅរដ្ឋ 
ជនល ហ្ីលបាញោោ និងអ្កដដលបេងមរតកមហាសាល ណដហីម ហ្ីណជៀសផុតពហីការ្រង់ពន្បស្រ
ចបា្់រណលហីផទេះលំដហនិងផទេះជួល។ [Los Angeles Times, 8/17/18]  
• ការណកងប្រវញ័ម្ណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រ បាន្រណ្្លឱ្យបាត់្រង់ចំណូលរា្់រពាន់លា
នដុលាលៃ រសបមា្់រសាលាណរៀន និងណខ្នធហី ណដាយ្រងំ្ឱ្យម្ាស់ផទេះណៅរដ្ឋ California ្រង់មថលៃពន្ 
10 ដងខ្ពស់ជាងផទេះជួលណៅតំ្រន់រស់ណៅដតមួយ ដដលកាន់កា្់រណដាយអ្កណបគាងមរតក 
ដដលភាេណបចហីនរស់ណៅទហីបក រុង Florida ឬទហីបក រុង New York។
សំណណហី ប្រ.មតិ 19 ការពារលំណៅដា្ឋ នលក្ណៈបេរួសារ —និងអបតាការបបាក់ោ្រ—

សបមា្់រកុមារ ដដលទទួលមរតក និងរស់ណៅកុ្ងលំណៅដា្ឋ នដំ្ូរងដដល្របម រុងទុកណបកាមចបា្់រ 

លុ្រ្ំរបាត់មណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រណលហីផទេះណ្ដដល្ូ្ររជាផទេះជួល. . .  ណដាយសារដត្រ្
រាក់ចំណូលពហីការជួលអាចបេ្រដណ្្់រណលហីកំណណហី នពន្អចលនបទព្យយ៉ា ងគ្យ។
3) ្រណងកហីនការ្រគ្ក រអេ្គិេ័យ ការណេលៃហីយត្រ្រោទេ ន់ និងការផ្គត់ផ្គង់ថវកិាដល់សាលាណរៀន
ណដាយ៖  • ្រណងកហីតមូលនិធិ្រគ្ក រអេ្គហីេ័យ និងការផ្ល់មូលនិធហីណេលៃហីយត្រតបមរូវការណវជ្ជសាបស្
្រោទេ ន់៖ បបាក់ចំណូលណដាយដឡកមួយសបមា្់រអេ្គហីេ័យ កុ្ងបស រុកណៅតាមសហេមន៍ជន្រទ 
និងទហីបក រុង ណដហីម ហ្ីណដាះបសាយភាពមិនណស្មហីគ្ា ដដលេំរាមកំដហងដល់ណពលណវលាណេលៃហីយត្រមន
ការសណ្គ្្គ ះជហីវតិចំណពាះណេលៃហីងណេះមបព និងការសណ្គ្្គ ះដផ្កណវជ្ជសាបស្្រោទេ ន់។ • ផ្ល់នូវការ
ជបម រុញដផ្កណសដ្ឋកិច្ដល់សាលាណរៀន និងណខ្នធហីោោ ដដលកំពុងប្រយុទត្សូ៊កុ្ងការណធ្ហី
ឲ្យថវកិាមានតុល្យភាពណដាយសារណមណរាេកូរ ៉ណូ្ ជាមួយនឹងបបាក់ចំណូលយូរអដង្ងសម្
រា្់រការណេលៃហីយត្រ្រោទេ ន់ ការផ្ល់លំណៅដា្ឋ នមានតមមលៃសមរម្យ កម្មវធិហីសបមា្់រជនអោថា 
ទំដហោំសុខភាព និងណសវាកម្មកុ្ងមូលដា្ឋ នណផសេងណទៀត។ • ្រណងកហីតបបាក់ចំណូលរា្់ររយ
លានដុលាលៃ រសបមា្់រសាលាណរៀន និងរដា្ឋ េិបាលមូលដា្ឋ ន ដដល្រណ្្លមកពហីការលក់ផទេះ 
និងការលុ្រ្ំរបាត់មណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រណលហីមរតកអចលនបទព្យ 
ដដលមិនបានណប្រហីជាលំណៅដា្ឋ នដំ្ូរង។
4) អ្កប្រជាធិ្រណតយ្យ និងអ្កសាធារណរដ្ឋគំាបទនូវសំណណហី ប្រ.មតិ 19៖ “សំណណហី ប្រ.
មតិ 19 ការពារបបាក់សនសំេពហីការ្រង់ពន្ និងអតប្្រណយជន៍ោោសបមា្់រប្រជា
ជន Californian ដដលគ្យរងណបគាះ រមួមានមនុសសេចាស់ ម្ាស់ផទេះដដលពិការភាព 
និងជនរងណបគាះណដាយណេលៃហីងណេះមបព។”—Jim Brulte, អតីត្្រធានគណ្រក្សសាធារណរ
ដ្ឋមកពីរដ្ឋ CA

“ណបាះណឆ្្តឲ្យសមាជិកមកពហីេណ្រកសេប្រជាធិ្រណតយ្យ ណៅមូលដា្ឋ នណដហីម ហ្ីលុ្រ្ំរបាត់មណធយា
បាយណេចពន្បស្រចបា្់រ ដដលអយុតិ្ធម៌ និងផ្ល់ជំនួយសណ្គ្្គ ះជាលំណៅដា្ឋ នដល់មនុសសេ
ចាស់ និងបក រុមបេរួសារដដលណធ្ហីការ។”—Alexandra Rooker, អតីត្្រធានគណ្រក្ស្្រជា
ធិ្រភតយ្យមកពីរដ្ឋ CA

សូមចូលរមួជាមួយភ្ាក់គ្រពនលៃត់អេ្គហីេ័យ បក រុមអ្កណេលៃហីយត្រ្រោទេ ន់ 
បក រុមសិទ្ិមនុសសេសបមា្់រជនពិការ និងមនុសសេចាស់ សភាពាណិជ្ជកម្មដស្កណ ្្ម  
CALIFORNIA សភាពាណិជ្ជកម្មអាសុហីបាសុហីហ្ិកប្រចំារដ្ឋ CALIFORNIA 

(CALASIAN) សភាពាណិជ្ជកម្មណអសបា៉ាញ សមាជិកសភាេណ្រកសេប្រជាធិ្រណតយ្យ និង 
េណ្រកសេសាធារណរដ្ឋ។
YESon19.vote

BRIAN RICE, ប្រធាន
អ្កពនលៃត់អេ្គហីេ័យអាជហីពរដ្ឋ California

KATHLEEN BARAJAS, ប្រធាន
ពលរដ្ឋ California ណដហីម ហ្ីសិទ្ិពិការភាព
GEORGE MOZINGO, សមាជិកបក រុមប្ឹរកសាេិបាល
សម្ព័ន្អ្កគំាពារមនុសសេចាស់ California 
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ការផ្្សប់្លូរច្បាប់បង់ពន្ធតទព្យសម្ប្្មិយួច្នំនួ ។ 
វបិោធនកម្មននច្បាប់រែ្ឋធម្មនញុ ្ញ ។

សបំណហី

19
★  សេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ19  ★

★  ការស្លតីយត្រសៅនឹងសេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ19  ★
ចូរកំុភជឿភរឿង្្រឌិតដដលបានភបាះពុម្ភខាងភលីក្នងុន័យ ្រភ្មី្្រភោជន៍ផ្ទា ល់ខលួនឲ្យភសាះ
បតរូវទទួលយកការពិត៖
ការពិត៖  សំណណហី ប្រ.មតិ 19 ផ្ល់នូវការកំណត់ពន្ និងជំនួយសណ្គ្្គ ះជាលំណៅដា្ឋ ន 
សបមា្់រមនុសសេចាស់។ ការពិត៖  សំណណហី ប្រ.មតិ 19 លុ្រ្ំរបាត់មណធយាបាយណេចពន្ស្
រ្រចបា្់រ ដដលណប្រហីបបាស់ណដាយ វនិិណយេិន រស់ណៅណបរៅរដ្ឋ។ ការពិត៖  សំណណហី ប្រ.មតិ 
19 ការពារសំណណហី ប្រ.មតិ។ 13 សបមា្់រម្ាស់លំណៅដា្ឋ ន។ ការពិត៖  សំណណហី ប្រ.មតិ 19 
ការពារជហីវតិ/លំណៅដា្ឋ នពហីណេលៃហីងណេះមបព។
សូមអានេំនិតផួ្ចណផ្ហីមណនះណដាយខលៃួនអ្កផ្ទេ ល់៖  • “ភាពបតឹមបតរូវស្ហីពហីពន្ណលហីអចលន
បទព្យសបមា្់រមនុសសេចាស់ ជនមានពិការធ្ងន់ធ្ងរ និងជនរងណបគាះណដាយសារណេលៃហីងណេះមបព 
និងណបគាះមហន្រាយធម្មជាតិ” [សំភណី្្រ.មតិ 19, ដ្្នក 2.1(b)]។ 
• “ការការពារសិទ្ិរ្រស់ឪពុកម្ាយ និងជហីដូនជហីតាកុ្ងការណផទេរលំណៅដា្ឋ នបេរួសារដល់
កូនៗរ្រស់ពួកណេ” [សំភណី្្រ.មតិ 19, ដ្្នក 2.1(a)(2)]។ • “លុ្រ្ំរបាត់មណធយាបា
យណេចពន្បស្រចបា្់រដដលអយុតិ្ធម៌ ដដលបតរូវបានណប្រហីណដាយវនិិណយេិនដ្រ៉ាកណេ្រខ្ង
ណកហីត ជនល ហ្ីលបាញ ពលរដ្ឋដដលមិនរស់ណៅរដ្ឋ California និងអ្កណបគាងមរតកមូល
ធនអាណតិ្ពយាបាលភាពណដហីម ហ្ីណជៀសផុតពហីការចំដណក្រង់ពន្អចលនបទព្យបតឹមបតរូវ
ណ្មួយ។” [សំភណី្្រ.មតិ 19, ដ្្នក 2.1(a)(2)]។ • “កំណត់ការរងការខូចខ្តពហី
ណេលៃហីងណេះមបពណៅណលហីផទេះតាមរយៈការផ្ល់មូលនិធិណដាយដឡកសបមា្់រការ្រគ្ក រអេ្គិេ័យ 
និងការណេលៃហីយត្រជា្រោទេ ន់” [សំភណី្្រ.មតិ 19, ដ្្នក 2.1(a)(1)]។
សូមអាន្រដនម្ណៅទហីណនះ៖ www.sos.ca.gov/elections/ballot-measures/qualified-
ballot-measures

ភតីការពិតណាខលះដដល្ក រុម្្រឆំាងមិនងាយលាត្តដាង? • អ្កនណយបាយម្ាក់មានផទេះ 
3 ណហហីយថ្មហីៗណនះ សារភាពថា បានណកងប្រណយជន៍ ពហីមណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រដូ
ចគ្ា សំណណហី ប្រ.មតិ . 19 លុ្រ្ំរបាត់ [សុនទារកថាភៅវមិានកាពីតូល ព ង្ៃទី 6/26/20] 
• អ្កនណយបាយម្ាក់ណទៀត ដដលណប្រហីមណធយាបាយណេចពន្បស្រចបា្់រ បាន្រង់ពន្ចំនួន 
$2,034 ណលហីផទេះជួលរា្់រលានដុលាលៃ រ — តិចជាងដល់ណៅ $10,000 ណលហីការ
្រង់ពន្ដូចគ្ាណលហីផទេះជួលប្រហាក់ប្រដហលគ្ា។ [កំណត់្រាសាធារណៈ, ភខានធី 
San Diego] • ណមធាវើការបបាក់ពិណសសណលាក Jon Cupal បានសារភាពថា អ្ក
ណបាះណឆ្្តមិនមានណចតោណ្មួយផ្ល់ការកាត់ពន្សបមា្់រអ្កណបគាងមរតកណបរៅរ
ដ្ឋ ណលហីការជួលផទេះរា្់រលានដុលាលៃ រណទ។ [Los Angeles Times] • “បក រុម Jarvis វវិត្ 
ណៅជាមា៉ា សុហីនេិតលុយ  .  .  .   ណលាក Coupal ណៅកុ្ងអាជហីវកម្មមនការណលហីកកម្ពស់េំនិតផួ្
ចណផ្ហីម និងណដហីមណហតុ។” [អ្កសរណសរកាដសត Sacramento Bee]

ឈរជាមួយជនចាស់ជរារា្់រលានោក់ ម្ាស់លំណៅដា្ឋ នដដលមានពិការភាព 
ជនរងណបគាះពហីណេលៃហីងណេះមបព បក រុមពនលៃត់អេ្គហីេ័យ បក រុមណេលៃហីយត្រោទេ ន់ បេរួសារកសិករ 
និងប្រជាជនរដ្ឋ CALIFORNIA ដដលណធ្ហីការគ្រធ្ងន់ធ្ងរ។
www.YESon19.vote

KRISTY MILITELLO, អ្ករចួជហីវតិពហីណេលៃហីងណេះមបព Tubbs

DAVID WOLFE, អតហីតោយកដផ្កនហីតិ្រញ្ញតិ្,
សមាេមអ្ក្រង់ពន្ Howard Jarvis

SALENA PRYOR, ប្រធាន
សមាេមអាជហីវកម្មខ្្តតូចរដស្កដខ្មររដ្ឋ California 

ណបាះណឆ្្តប្រឆំ្ង ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ19។
“សំណណហី ប្រជាមតិ 19 េឺជាការ្រ៉ាងបបាថ្ារ្រស់អ្កនណយបាយរដ្ឋ Sacramento 
ណដហីម ហ្ី្រណងកហីនពន្ណលហីអចលនបទព្យ ណដាយដកណចញកិច្ការពារចំនួន 2 សបមា្់រអ្ក្រង់ពន្ 
ដដលអនុម័តណដាយអ្កណបាះណឆ្្តពហីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរ្រស់រដ្ឋ។ វធិានការណនះតបមរូវឱ្យ មានកា
រវាយតពមលភ�ងីវញិភៅភលីតពមលទី្សារ មនអចលនបទព្យដដលណផទេរពហីឪពុកម្ាយណៅកូន ៗ 
និងពហីជហីដូនជហីតារហូតដល់ណៅ។”—Jon Coupal, ្្រធាន, សមាគមអ្នក្រង់ពន្ធ  
Howard Jarvis

សំណណហី ប្រជាមតិ 19 ដកណចញសំណណហី ប្រជាមតិ 13 ស្ហីអំពហីការ្រគ្ក រដដលពាក់ព័ន្ 
ដដលបេរួសារកុ្ងរដ្ឋ California មាន ណៅណបកាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរ្រស់រដ្ឋ 
ណហហីយជំនួសសំណណហី ោំងណោះវញិណដាយ ការតភមលីងពន្ធ។ ណបាះណឆ្្តប្រឆំ្ង 
ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ 19។
ភោងរាមចបា្់រ្រចុ្្រ្បន្ន ការណផទេរអចលនបទព្យណ្មួយរវាងឪពុកម្ាយ
និង កូនបតរូវបានដកណចញពហីការវាយតមមលៃណឡហីងវញិ ណពាលេឺ លិខិតភស្នីភលីការ 
្រង់ពន្ធភលីអចលន្ទព្យស្ិតភៅដដដល ្រោទេ ្់រពហីអចលនបទព្យបតរូវបានណផទេរ។ វាអនុវត្ដូចគ្ា
ដដរសបមា្់រការណផទេរណ្មួយរវាងជហីដូនជហីតានិងណៅ។ 
អ្កណបាះណឆ្្តបាន្រដនម្្រញ្ញតិ្ដដលណពញនិយមដ៏ណលហីសលុ្រោំងណនះណៅ កុ្ងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ 
ជាមួយនឹងសំណណហី ប្រជាមតិ 58 កុ្ងឆំ្្ 1986 និងសំណណហី រប្រជាមតិ 193 ណៅឆំ្្ 1996។
ណបកាមសំណណហី ប្រ.មតិ 58 ឪពុកម្ាយអាចណផទេរលំណៅដា្ឋ ន ដដលមានតមមលៃណ្មួយនិង 
លំណៅដា្ឋ នដដលមានតមមលៃរហូតដល់ $1 លានមនតមមលៃអចលនបទព្យណផសេងណទៀតដដលបាន
វាយតមមលៃ ដល់កូនៗ រ្រស់ពួក ណេណដាយមិនមានការដំណឡហីងពន្ណលហីអចលនបទព្យណឡហីយ។ 
ប្រសិនណ្រហីណយហីងបាត់្រង់សំណណហី ប្រជាមតិ 58 ណក្មងៗអាចបតរូវបាន ្រងំ្លក់អចលន្ទព្យ្គរួ
សាររ្រស់ពួកភគភដាយសារការ្រង់ពន្ធខ្ពស់ ដូចជាអាជហីវកម្មខ្្តតូច ដដលបានផ្ល់ឱ្យបេរួសា
រនូវសុវត្ិភាពដផ្កហិរញ្ញវត្ុ និងផទេះលក្ណៈបេរួសារ ដដលមានអាយុកាលយូរអដង្ង ប្រសិន
ណ្រហីពួកណេមិនអាចផ្លៃ ស់ចូលណៅណៅបានយ៉ា ងឆ្្់ររហ័សណោះ។
សំណណហី ប្រជាមតិ 19 ដកណចញសំណណហី ប្រជាមតិ 58 ណ្រហីណោះជាវាបតរូវបានអនុម័តណដាយសំណឡ
ងណឆ្្ត 75.7% ក៏ណដាយ!
សំណណហី ប្រជាមតិ 19 បតរូវបានដាក់ណលហីសនលៃឹកណឆ្្តតាមរយៈកិច្បពមណបពៀងសមា្ង ត់ណៅោទហី
ចុងណបកាយមនអង្គនហីតិ្រញ្ញតិ្ ណោះ្រហីមានការប្រឆំ្ងពហីសំណ្ក់េណ្រកសេប្រជាធិ្រណតយ្យ 
និងសាធារណរដ្ឋក៏ណដាយ។
សំណណហី ប្រជាមតិ 19 នឹងជបម រុញ ឲ្យមានការវាយតពមលភ�ងីវញិភៅភលីតពមលទី្សារ មនបទព្យសម្
្រតិ្ដដលបានណផទេរណៅកុ្ងបេរួសារ ណលហីកដលងដតបតរូវបានណប្រហីជាលំណៅដា្ឋ នចម្ងរ្រស់ម្ាស់ថ្មហី។

សំណណហី ប្រជាមតិ 19 េឺជាតណមលៃហីងមថលៃពន្រា្់រលានដុលាលៃ រយ៉ា ងណបចហីនសនឹ្កសោ្្់រណៅណលហីបេរួ
សារនហីមួយៗកុ្ងរដ្ឋ CALIFORNIA។
ការយិល័យរ្រស់អ្កវភិាេនហីតិ្រញ្ញតិ្ ដដលមិន្រកសេព័ន្ពយាករណ៍ថា សំណណហី ប្រជាមតិ 19 
អាចនឹងណធ្ហីឱ្យបេរួសារកុ្ងរដ្ឋ California ្រង់ពន្អចលនបទព្យខ្ពស់ជាងមុនប្រមាណ  
$2 ពាន់លាន ជាណរៀងរាល់ឆំ្្។
្រញ្ញតិ្ស្ហីពហីការណផទេរកុ្ងសំណណហី ប្រជាមតិ 19 បតរូវបចានណចាលោំងបស រុងណដាយអ្កណបាះណឆ្្ត។
ចបា្់រ្រចុ្្រ្ន្ (សំណណហី ប្រជាមតិ 60 និង 90) អនុញ្្ញ តឲ្យម្ាស់លំណៅដា្ឋ នអាយុចា្់រពហី  
55 ឆំ្្ណឡហីងណៅ អាចណរ ើណៅណៅផទេះជំនួសថ្មហី និងណផទេរការវាយតមមលៃពន្អចលនបទព្យឆំ្្មូល
ដា្ឋ ន ពហីលំណៅដា្ឋ នរស់ណៅពហីមុន ណៅកាន់លំណៅដា្ឋ នថ្មហី។ ចបា្់រ្រចុ្្រ្ន្អនុញ្្ញ តឱ្យមាន
ការណផទេរដតមួយដងណទ ណៅកុ្ងណខ្នធហីដតមួយ ឬណៅណខ្នធហីដដលទទួលយកការណផទេរណនះ 
ណហហីយលុះបតាដតផទេះជំនួសណោះមានតមមលៃណស្មហី ឬតិចជាង។ កុ្ងឆំ្្ 2018 អ្កណបាះណឆ្្
តបតរូវបាន្រគ្្ញជាមួយនឹងសំណណហី ប្រជាមតិ 5 ដដលនឹងអនុញ្្ញ តឱ្យមានឱកាសផ្
ណទរកាន់ដតណបចហីន ្រ៉ាុដន្អ្កណបាះណឆ្្តបានសណបមចថា ប្រព័ន្្រចុ្្រ្ន្មានភាពយុតិ្ធម៌ 
ណហហីយពួកណេបាន្រដិណសធសំណណហី ប្រជាមតិ 5 យ៉ា ងណពញទំហឹង។
ឥឡូវណនះ អ្កនណយបាយទហីបក រុង Sacramento បានផ្ល់សំណណហី ណនះម្ងណទៀត ្រ៉ាុដន្ណពលណនះ 
ពួកណេបាន្រដនម្ ការតភមលីងពន្ធោ៉ា ងខាលំ ង ណលហីអចលនបទព្យដដលជាមរតក។ វាេឺជាដំណណ្ះ
បសាយយ៉ា ងអាបកក់មួយសបមា្់របេរួសារកុ្ងរដ្ឋ California។
អ្កណបាះណឆ្្តកុ្ងរដ្ឋ California បាននិយយយ៉ា ងចបាស់ថា ពួកណេមិនចង់បានអចលនបទ
ព្យដដលបតរូវបានវាយតមមលៃណឡហីងវញិ កុ្ងតមមលៃទហីផសារ ណៅណពលបតរូវបានណផទេររវាងឪពុកម្ាយណៅ
កូន ឬប្រសិនណ្រហីឪពុកម្ាយបតរូវទទួលមរណភាពណោះ  
បតរូវមានការណផទេររវាងជហីដូនជហីតាណៅណៅ។
ឥឡូវណនះ អ្កនណយបាយទហីបក រុង Sacramento កំពុងពយាយមយកកិច្គំាពារោំ
ងណនះណចញពហីបេរួសារកុ្ងរដ្ឋ California ណដហីម ហ្ីឲ្យពួកណេអាចតណមលៃហីងពន្ម្ងណទៀត។ 
សូមកំុទុកឲ្យវាណកហីតណឡហីង។
ណបាះណឆ្្ត ណទ ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ19។
JON COUPAL, ប្រធាន
សមាេមអ្ក្រង់ពន្ Howard Jarvis

សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា PATRICIA BATES, មណ្ឌ ល 36

សមាជិកសភា KEN COOLEY, មណ្ឌ ល 8 


