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54  |  អំណះអំណាង  អំណះអំណាងដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលើទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ើយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណើ ពតងើក សទិ ្ធអំិណាច រោឋា ភបិាល មលូលោឋា ន បែើម្ើ អនម័ុ្ បលើការតគប់តគងបលើថ្ឈ្ ្នលួផះ្  តទព្យសម្្្លិំបៅោឋា នជាលំបៅោឋា ន។ បញ ្្ញ ្ផិ ្ចួបផ ្ើម៖21
★  អំណះអំណាងគំាទ្រ សំណណើ ទ្រជាមត ិ21  ★

★  ការ្រដិណសធនឹងអំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ21  ★
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 នឹង ណ វ្ើ ឲ្យ វ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នកាន់តតអាប្រ្់រណ�ើង
ជាមួយមនុស្ស រា្់រលាននា្់រតែលឥតការងារណ វ្ើ និងបតរូវតសូ៊លំបា្របរាន់តត្រន្ណៅ្ុ្រងផ្
ទះ រ្រស់ពួ្រណេ្ិរច្ចការចុងណបកាយ តែលណយើងេួរណ វ្ើេឺការលុ្រចបា្់រណោលការការពារការជួលផ្ះ 
ណៅរែឋា California តែលមិនមានែំណណាះបរាយ។ 
ណនះជាមូលណេតុតែលអ្្រែឹ្រនំាសិទ្ិពលរែឋា អ្្រតសូ៊តមិលំណៅដ្ឋា នតមមលៃសមរម្យមនុស្សោស់ 
អតើតយុទជ្ន និង សម្ព័ន្ទូលំទូលាយមនអាជើវ្រម្ម និងអង្គការពល្រម្មជំទាស់នឹងសំណណើ  
ប្រ.មតិ 21 ។ 
“សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ណលើ្រទឹ្រចិត្ែល់មា្ច ស់ផ្ះឲ្យ្រណណដេ ញអ្្រជួលណចញ ណេើយនឹងនំាឲ្យមាន 
ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ះជួលតិចជាងមុនម ល្ៃលំណៅដ្ឋា នខ្ស់ជាងមុន និងភាពរា្ម នទើជបម្រកាន់តត 
ណបចើន។”—Alice Huffman, ប្រធាន, សន្និសីទ រដ្ឋ California នន NAACP 
មូលណេតុតែលបតរូវណបាះណ្្តជំទាស់ណលើសំណណើ  21 
ពលរែឋា California េួរតត្រែិណស្ណបរាងការណ៍ណនះ តែលណ វ្ើឲ្យវ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នកាន់តត 
្្ងន់ ្្ងរ។ សំណណើ ប្រ.មតិ 21: • ណ វ្ើឲ្យខូចចបា្់របេ្់របេងម ល្ៃជួលទូទំាង 
រែឋាតែលរងឹមំា្ំរផុតណៅ្ុ្រងប្រណទស • ណ វ្ើឲ្យបាត់្រង់ការងារ និង្រញ្ឈ្់រការ្ររាងលំណៅដ្ឋា នតម្
មលសមរម្យ • ែ្រណចញការការពារមា្ច ស់ផ្ះជាមូលដ្ឋា ន • នឹងកាត់្រន្ថយតមមលៃផ្ះ រេូតែល់  
20 ភាេរយ • មិនផដេល់ការការពារសបមា្់រមនុស្សោស់អតើតយុទជ្ន ឬ ជនពិការ។ • មិនមា
នប្រការណែើម ើ្កាត់្រន្ថយម ល្ៃឈ្លួផ្ះ ឬ ្រញ្ឈ្់រភាពរា្ម នទើជបម្រ • អនុញ្ញា តឲ្យេណៈ្រម្មការ 
តែលមិនបានជា្់រណ្្ត ដ្្់រការបេ្់របេងតមមលៃបជ រុលេួសណេតុ • កាត់្រន្ថយមូលនិ្ិរែឋា និង
មូលដ្ឋា នរា្់រសិ្រលានែុលាលៃ រ្ុ្រងមួយ្ំ្ សបមា្់រអាទិភាពែូចជារាលាណរៀន និងសុវត្ថិភាព 
អេ្គិភព័យ្ុ្រងមូលដ្ឋា ន 

សំណណើ ប្រ.មតិ 21 បតរូវបានជំទាស់ណដ្យអ្្រែឹ្រនំាពេុ្រ្រ្ស និង អង្គការនានា
អ្្រប្រ្ំង រមួមាន៖ • សនិ្សើទរែឋា California មន NAACP • ប្រ រុមប្ឹរ្រសារែឋា California 
សបមា្់រលំណៅដ្ឋា នតមមលៃសមរម្យ • សម្ព័ន្មនមា្ច ស់អចលនបទព្យជួលខ្្តតូច • អង្គកា
រអតើត្រងទព័ពអាណមរ្ិរនាយ្រដ្ឋា នរែឋា California • សភាពាណិជ្ជ្រម្មរែឋា California 
• សម្ព័ន្អតើតយុទន្ារ ី• សេជើព្ុ្រងមូលដ្ឋា នជិត 50 • ការណបាះណ្្តឡាទើណូរ្ួររមួ 
• សមាេមអ្្រ្រង់ពន្រែឋា California។ 
ទាមទារែំណណាះបរាយពិតបបា្រែ
អ្្រណបាះណ្្តយ៉ា ងណលើសល្់របានបោនណោលណបរាងការណ៍ ្ររាជព័យែតែលណនះ 
កាលពើពើរ្ំ្មុន។ ណបាះណ្្តជំទាស់សំណណើ  21 និង ទាមទារ ែំណណាះបរាយ ពិតបបា្រែចំ
ណពាះវ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នរ្រស់ណយើង ែូចជាការដ្្់រប្រជាជនឲ្យចូលណ វ្ើការវញិ តាមរយៈការ្រណងកើត 
លំណៅដ្ឋា នតមមលៃសមរម្យនិងសបមា្់រវណ្ៈ្រណាដេ ល។ ទទួលបានណេតុការណ៍ពិតណៅ 
NoOnProp21.vote

ALICE HUFFMAN ប្រធាន 
សនិ្សើទរែឋា California មន NAACP 
MARILYN MARKHAM សមាជិ្រ ប្រ រុមប្ឹរ្រសា
សម្ព័ន្អ្្ររំាពារមនុស្សោស់រែឋា California

ROBERT GUTIERREZ ប្រធាន 
សមាេមអ្្រ្រង់ពន្រែឋា California 

ណបាះណ្្តរំាបទសំណណើ ប្រជាមតិ 21! រ្រសាប្រ រុមបេរួរារណៅ្ុ្រងផ្ះរ្រស់ពួ្រណេរ្រសាលំណៅដ្ឋា ន តម្
មលសមរម្យ្រញ្ឈ្់រភាពរា្ម នទើជបម្រ និងជួយសន្ំសបបា្់រអ្្រ្រង់ពន្។ 
ណតើប្រជាជនេួរតតរស់ណៅទើណា្ុ្រង រែឋា California? វ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នណ្រើតណ�ើងពាសណពញ 
ណដ្យរារតតម ល្ៃជួលផ្ះតែលណ្រើនណ�ើង និងបបា្់រចំណូលតែលណៅបទឹងណ វ្ើឲ្យមនុស្ស ជាណបចើន 
បតរូវបានណបាះ្រង់ណោល។ មនុស្សបេ្់ររ្ា បតរូវបាន្រ៉ាះពាល់ណដ្យផលវបិា្រណនះ។ អ្្រជិតខ្ង
បតរូវបាន្រងំ្ឲ្យោ្រណចញពើសេេមន៍ អ្្រជួលផ្ះជួ្រប្រទះនឹងភាពមិនបបា្រែប្រជា ណេើយ
ប្រជាជនតែលងាយរងណបរាះ្ំរផុតបតរូវ ធាលៃ ្់រខលៃួនរស់ណៅតាមែងផលៃូវ។ អាជើវ្រម្មខ្្តតូចបតរូវមា
នសម្ា្ណដ្យរារអ្្រជួលផ្ះោយលុយ តិចជាងមុនណៅ្ុ្រងសេេមន៍រ្រស់ពួ្រណេណេើយ 
អ្្រណ វ្ើការបតរូវ ណ វ្ើែំណណើ រកាន់តត ្្ង យ។ 
ការរ្របបា្់របានសបមា្់រតតមួយរស់ៗ ណ វ្ើឲ្យមានការលំបា្រសបមា្់របេរូ្រណបងៀន្ុរេ្គលិ្រ 
តាម ហាងនិងេិលានុ្រ្ដ្ឋា ្រ ្ុ្រងការមានលទភ្ាព្រង់លំណៅដ្ឋា នណៅ្ុ្រងសេេមន៍ 
តែលពួ្រណេ ្រណបមើការខណៈណពលតែលបតរូវមានបបា្់របេ្់របរាន់សបមា្់រទិញ ណបេឿងណទស រំាង 
និងណមើលត្្ូរន។ ការេ្់រណ�ើងម ល្ៃមនម ល្ៃឈ្លួផ្ះ ណ វ្ើណអាយមនុស្សតែលរា្ម នទើជបម្រជាង 
150,000 នា្់រ រស់ណៅតាមែងផលៃូវ។ 
វ្ិរតិ្ណនះនឹងកាន់តតអាប្រ្់រណ�ើង។ ណរាេរាតតបាតមនណមណរាេ្ូររ ៉ណូាបានណ វ្ើឲ្យ្រម្ម្រររា្់រលាន 
នា្់រ មិនមានការងារណ វ្ើនិងជួ្រហានិភព័យ មនការបាត់្រង់ផ្ះរ្រស់ពួ្រណេ។ ណយងតាមការសិ្រសា 
រ្រស់ UCLA ណយើង្ំរពុងជួ្រប្រទះនឹងការណ្រើនណ�ើងមនភាពរា្ម នទើជបម្រ។ 
តាមរយៈការណដ្ះបរាយមួយ ្ុ្រងចំណណាមឬសេល់ទំាងឡាយមនវ្ិរតិ្ណនះសំណណើ  
ប្រ.មតិ 21: 
• សន ស្ំបរាក់ អ្ក្រង់ពន្ធ
ការសិ្រសាកាលពើ្ំ្ 2017 បានរ្រណ�ើញថាការណ្រើនណ�ើងបតឹមតត 5 ភាេរយមនឈ្លួផ្ះនឹងរ ុ
ញបោនមនុស្ស 2,000 នា្់រ តែលរស់ណៅទើប្រ រុង Los Angeles ធាលៃ ្់រ្ុ្រងភាពរា្ម នទើ 
ជបម្រ។ ្រនុ្្រមនការណ្រើនណ�ើង ភាពរា្ម នទើជបម្រណៅរែឋា California 
បតរូវបាន្រង់ម ល្ៃណដ្យអ្្រ្រង់ពន្។ ការចំណាយណលើភាពរា្ម នទើជបម្រ 
តែលបតរូវបានបា៉ា ន់រា្ម នថាមានចំនួន $35,000 ណៅ $45,000 ្ុ្រងមួយ្ំ្សបមា្់រអ្្រ
ឥតទើជបម្រម្ា្់រេឺមិនមាននិរន្រភាពណទ។ សំណណើ  ប្រ.មតិ 21 ធានាថាមនុស្សតិចជាងមុន 
បាត់្រង់ផ្ះរ្រស់ពួ្រណេ ណេើយជួយសន្ំសបបា្់រអ្្រ្រង់ពន្។ 
• រកសា ប្រួសារ ឲ្យ នៅ ក្នុងផ្ទះ រ្រស់ ពួកន្ 
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 នឹងជួយ្ុរមារឳពុ្រមាដេ យមនុស្សោស់ និង្រម្ម្ររោំបាច់ឲ្យណៅ្ុ្រងផ្ះរ្រស់ 
ពួ្រណេ។ ណៅណពលណនះ្ុរមារ 
បតរូវបាន្រងំ្ឲ្យណចញពើរាលាណរៀនរ្រស់ពួ្រណេ ឳពុ្រមាដេ យបតរូវបាន្រងំ្ឲ្យណ វ្ើែំណណើ រយូរ 
ណេើយ មនុស្សោស់បតរូវបានប្រឈមនឹង ម ល្ៃឈ្លួផ្ះ តែលមិនអាចមានលទភ្ាព្រង់បាន។ 

មនុស្សណបចើនណ�ើងៗ ្ំរពុងបតរូវបានរញុឲ្យណៅរស់ណៅតាមផលៃូវ។ សំណណើ ប្រ.
មតិ 21 ផដេល់នូវការ្រណងកើន ឈ្លួផ្ះតែលសមរម្យនិងអាចទស្សន៍ទាយបាន 
សបមា្់រសមាជិ្រមនសេេមន៍រ្រស់ណយើង។ 
• នាសំ មកនូវនសថេរភាពដល់មននុស្ចាស់ ននិង អតីតយនុទ្ធជន 
មនុស្សោស់ និងអតើតយុទជ្ន្ំរពុងជួ្រការលំបា្រ ណដ្យរារឈ្លួផ្ះខ្ស់េួសណេតុ 
តែលណ វ្ើឲ្យណៅណសសសល់បបា្់រតិចតួច សបមា្់រអាហារ ការត្ទំាសុខភាព 
និងសមាភា រៈោំបាច់ណផ្សងៗណទៀត។ សំណណើ ប្រ.មតិ 21 អនុញ្ញា តឲ្យសេេមន៍្ុ្រងមូលដ្ឋា
ន្ំរណត់បពំតែន មនការ្រណងកើនម ល្ៃជួលផ្ះ និងរ្រសាលំណៅដ្ឋា នតែលមានតមមលៃសមរម្យ។ 
វាជួយមនុស្សោស់ និងអតើតយុទជ្នឲ្យ រ្ា្់រណៅ ្ុ្រងផ្ះរ្រស់ពួ្រណេ។ 
• ការពារម្ចា ស់ផ្ទះ ដដលជាប្រួសារនោល 
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ណលើ្រតលងមា្ច ស់ផ្ះ តែលជាបេរួរារណទាល។ ប្រសិនណ្រើអ្្រមិនណៅ្ុ្រង 
អាជើវ្រម្មផ្ះជួលណទ អ្្រនឹងមិន្រ៉ាះពាល់ណដ្យសំណណើ ប្រ.មតិ 21 ណទ។ 
• រកសាតនមលៃលសំនៅដ្្ឋ នឲ្យនៅោ្រ 
ប្រ រុមបេរួរារ បេរូ្រណបងៀន និង េិលានុ្រ្ដ្ឋា ្រ្ំរពុងជួ្រការលំបា្រ ្ុ្រងការតសវងរ្រលំណៅដ្ឋា ន 
ណដ្យរារម ល្ៃឈ្លួតែលណ�ើង្រ្់រពព្រ។ សំណណើ ប្រ.មតិ 21 អនុញ្ញា តឲ្យសេេមន៍រ្រស់ 
ណយើងរ្រសាលំណៅដ្ឋា នតមមលៃសមរម្យ និងណលើ្រទឹ្រចិត្ឲ្យមានសំណង់ផ្ះ្្មើៗ។ ណនះនឹងណ វ្ើឲ្យលំណៅ
ដ្ឋា នមានតមមលៃសមរម្យសបមា្់របេ្់ររ្ា។ 
• ធានាបរាក់ចសំនេញសបម្្់រម្ចា ស់ផ្ទះ 
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ធានាបបា្់រចំណណញ សបមា្់រមា្ច ស់ផ្ះ។ វាេឺជាការបតឹមបតរូវែល់មា្ច ស់ផ្ះ ជា 
្រដេើប្រពន្និងអ្្រជួលែូចរ្ា។ 
ការរំាបទណលើសំណណើ ប្រ.មតិ 21 បតរូវបានរំាបទណដ្យសម្ព័ន្េណៈ្រម្មការ មនមនន្ើ 
ជា្់រណ្្តសេជើពពល្ររ អង្គការសង្គមសុើវលិ ប្រ រុមយុតិ្្ម៌សង្គមជាតិ សេជើព 
អ្្រជួល្ុ្រងមូលដ្ឋា ន និង អង្គការជំនួយតផ្្រចបា្់រ។ សំណណើ  21 ជួយបេរួរារ្ុរមារ 
មនុស្សោស់និងអតើតយុទជ្ន ្រន្ណៅ្ុ្រងផ្ះរ្រស់ពួ្រណេ។ តសវងយល់្រតន្ថមណៅ 
yeson21ca.org។ 
DOLORES HUERTA ប្រធាន
មូលនិ្ិ Dolores Huerta 
KEVIN DE LEÓN, President pro Tempore Emeritus
បពឹទស្ភា មន រែឋា California 
CYNTHIA DAVIS ប្រធាន ប្រ រុមប្ឹរ្រសា នាយ្រ
មូលនិ្ិត្ទំាសុខភាព ណមណរាេណអែស៍ 
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★  អំណះអំណាង ទ្រឆំាងនឹង សំណណើ ទ្រជាមត ិ21  ★

★  ការ ្រដិណសធ នឹង អំណះអំណាង ទ្រឆំាង នឹង សំណណើ ទ្រជាមត ិ21  ★

សំណណើ ប្រ.មតិ 21—ការផ្លៃ ស់្រដេូរ តែល ណយើង បតរូវការ ណែើម ើ្ ណដ្ះបរាយ ភាព រា្ម ន ទើជបម្រ 
ការ ណបាះណ្្ត រំាបទ ណលើ សំណណើ  21 េឺជាការ ណបាះណ្្ត ណែើម ើ្ រ្រសា បេរួរារ ឲ្យ ស្ថិត ណៅជួ្រជំុរ្ា។ 
សម្ព័ន្ែ៏ រងឹមំា មនអ្្រ ែឹ្រនំា តែលជា្់រណ្្ត អ្្រផដេល់ណសវា លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃសមរម្យ 
និងអ្្រតសូ៊មតិសបមា្់រ មនុស្ស ោស់ អតើតយុទជ្ន និង អ្្ររា្ម ន ទើជបម្រ យល់បស្រថា 
សំណណើ ប្រជាមតិ 21 នឹង រ្រសា បេរួរារ ឲ្យ ណៅ ្ុ្រង ផ្ះ រ្រស់ ពួ្រណេ។ សំណណើ ប្រ.មតិ 21: 
• ការពារ មនុស្សោស់ អតើតយុទជ្ន និង បេរួរារ ្រម្ម្ររ រា្់រ លាននា្់រ • សន្ំសបបា្់រ 
អ្្រ្រង់ពន្ ណដ្យ ការ ្រងាក រ ភាពរា្ម នទើជបម្រ • រ្រសា លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃសមរម្យ • ការពារ 
មា្ច ស់ផ្ះ តែលជា បេរួរារ ណទាល 
“សំណណើ ប្រជាមតិ 21 ជួយ មនុស្ស ោស់ ឲ្យ រ្ា្់រណៅ ្ុ្រង ផ្ះ រ្រស់ ពួ្រណេ។ វាការពារ ពួ្រណេ 
ពើការ កាលៃ យ ជា មនុស្ស ឥត ទើជបម្រ និង ឲ្យ ពួ្រណេ រស់ណៅ ្ុ្រង ណសច្រដេើ ម ល្ៃ្ូ្រ ណៅជិត បេរួរារ 
និង មិត្ភ្ិ្រ។”—Ernie Powell ការងារ សង្គមកនិចចារដ្ឋ California 
“សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ផដេល់ ែល់ សេេមន៍ រ្រស់ ណយើង នូវ ឧ្រ្ររណ៍ ្រតន្ថម ណែើម ើ្រ្រសា បេរួរារ 
តែលងាយរងណបរាះ ណៅ ្ុ្រង ផ្ះ រ្រស់ ពួ្រណេ។ សំណណើ ប្រជាមតិ 21 នឹង ជួយ មនុស្ស ោស់ 
អតើតយុទជ្ន និង្រម្ម្ររ។”—Ben Allen សម្ជនិក បពរឹទ្ធសភា រដ្ឋ California 
“អតើតយុទជ្ន កាន់តតណបចើន នឹងកាលៃ យ ជាមនុស្ស រា្ម នទើជបម្រ ណរៀងរាល់ ្ំ្ ណដ្យរារ 
តមមលៃលំណៅដ្ឋា នខ្ស់។ សំណណើ ប្រជាមតិ 21 នឹងជួយ រ្រសា អតើតយុទជ្ន ពើការកាលៃ យ ណៅជា 
មនុស្ស រា្ម ន ទើជបម្រ។”—Jillynn Molina-Williams ប្រធាន បក រុម អតីតយនុទ្ធជន នន 
្េ្រក្ ប្រជាធនិ្រនតយ្យ រដ្ឋ California ។ 

“្ិរច្ចការសំខ្ន់្ំរផុត តតមួយ តែល អ្្រ អាច ណ វ្ើ ណែើម ើ្ជួយ េិលានុ្រ្ដ្ឋា ្រ បេរូ្រណបងៀន 
អ្្រពនលៃត់អេ្គភិព័យ ្ុរេ្គលិ្រហាង ណបេឿង ណទស ្ុរេ្គលិ្រ សណាឋា រារ ឲ្យ ស្ថតិណៅ្ុ្រង ផ្ះ 
រ្រស់ ពួ្រណេេឺ បតរូវណបាះណ្្ត រំាបទ សំណណើ ប្រជាមតិ 21។”—Ada Briceño សហប្រធាន 
UNITE HERE Local 11 
“ភាពរា្ម នទើជបម្រ ណ វ្ើ ឲ្យ ខ្ត្រង់្វកិារែឋា រា្់រពាន់លាន ែុលាលៃ រ។ ្រនុ្្រចំណាយណនះ េឺ 
បតរូវធាលៃ ្់រណៅណលើ  អ្្រ្រង់ពន្។ សំណណើ ប្រ.មតិ 21 សន្ំសបបា្់រ អ្្រ្រង់ពន្ណដ្យ រ្រសា បេរួរារ 
រ្រស់ ពួ្រណេ ណៅ្ុ្រងផ្ះ រ្រស់ពួ្រណេ។”—Jamie Court ប្រធាន ដផក្ឃ្លៃសំ នមីល អ្កនប្ីរបរាស់ 
CALIFORNIA បតរូវការ សំណណើ ប្រ.មតិ 21 
ណបាះណ្្ត រំាបទ ណលើ សំណណើ ប្រជាមតិ 21 ណែើម ើ្ រ្រសា បេរួរារ ឲ្យ ស្ថិត ណៅ ្ុ្រង ផ្ះ រ្រស់ 
ពួ្រណេ! 
តសវង យល់ ្រតន្ថម ណៅ Yeson21CA.org។ 
DAVID CAMPOS ប្រធាន
េណ្រ្រ្ស ប្រជា្ិ្រណតយ្យ San Francisco 
ERNIE POWELL 
ការងារ សនិ្សុខ សង្គម 
JAMIE COURT ប្រធាន
ភ្ា្់រងារឃ្លៃំ ណមើល អ្្រណប្រើបបាស់

សំណណើ ប្រ.មតិ 21 េឺជា ណបរាងការណ៍ តែលណពារណពញណៅណដ្យេុណវ្ិរតិ្យ៉ា ង បជាលណបរៅ 
តែល នឹង ្រណងកើន ការចំណាយណលើលំណៅដ្ឋា ន និង ណ វ្ើឲ្យ្រ៉ាះពាល់ ែល់ ការ ណងើ្រណ�ើង វញិ តផ្្រ 
ណសែឋា្ិរច្ច រ្រស់ CALIFORNIA 
ប្រសិនណ្រើសំណណើ ប្រ.មតិ 21 េឺហា្់រែូចជាណយើងធាលៃ ្់ររា្គ ល់ វាេឺណដ្យរារតត ជិត 60% មន 
អ្្រ ណបាះណ្្តណៅ California បាន បោនណោល ណបរាងការណ៍ តែលមាន ្ំរេុស ែតែលណនះ 
កាលពើ្ំ្ 2018។ 
មនុស្ស ោស់ អតើតយុទជ្ន និង អ្្រជំនាញ លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃសមរម្យ សុទត្ត ជំទាស់ 
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ណដ្យរារ វា ណ វ្ើ ឲ្យ លំណៅដ្ឋា ន កាន់តត ពិបា្ររ្រ និង កាន់តត 
មិនសូវមានតមមលៃសមរម្យ ណៅណពលតែល ពលរែឋារា្់រលាននា្់រណៅ California ្ំរពុង 
ជួ្រការលំបា្រ ្ុ្រងការ បត�្់រណៅ ណ វ្ើការវញិ និងរ្រសាែំ្ូរលបជ្រណកាន។ 
ប្រ រុមប្ឹរ្រសា រែឋា California ណែើម ើ្ លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃ សមរម្យ ណៅសំណណើ ប្រ.មតិ 21 ថាជា 
“េំនិតតែលមាន្ំរេុស។” ណនះជា រណ្រៀ្រ តែលសំណណើ ប្រ.មតិ 21 នឹងណ វ្ើឲ្យ ្រញ្ហា  កាន់តត 
អាប្រ្់រណ�ើង៖ 
លុ្រណោលចបា្់រលំណៅដ្ឋា នណដ្យ មិនមាន ែំណណាះបរាយ
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 មិនណ វ្ើអវើ ណែើម ើ្ណដ្ះបរាយ ្រងវះខ្ត លំណៅដ្ឋា ន ណៅ California។ 
ផុ្យណៅវញិ វា ណ វ្ើឲ្យខូច ចបា្់របេ្់របេង ម ល្ៃជួល ទូទំាង រែឋា តែល រងឹមំា្ំរផុត ណៅ ្ុ្រង ប្រណទស 
តែលបានចុះេត្ថណលខ្ណដ្យ រដ្ឋា ភិបាល។ Newsom ណទើ្រតត អនុមព័ត កាលពើ្ំ្មុន 
ណដ្យមិនមានតផនការណែើម ើ្រាងសង់ លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃសមរម្យ និងសបមា្់រ វណ្ៈ្រណាដេ ល ឬ 
ណដ្ះបរាយ ជាមួយ នឹង ្រញ្ហា ឥតទើជបម្រ តែល្ំរពុងណ្រើនណ�ើង តាមែង ផលៃូវ រ្រស់ ណយើង ណទ។ 
លុ្រ្ំរបាត់ការការពារ ែល់ មា្ច ស់ផ្ះ
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 ែ្រណចញ នូវ ការការពារ ជាមូលដ្ឋា ន សបមា្់រ មា្ច ស់ ផ្ះ និង អនុញ្ញា ត 
ឲ្យ និយត្ររ បបា្់រ មា្ច ស់ ផ្ះ តែលជា បេរួរារ ណទាល ថាណតើ ពួ្រណេ អាច េិត ម ល្ៃណបចើន្រ៉ាុណ្ា 
ណែើម ើ្ជួល្ុ្រងមួយ ្រន្្់រ។ មា្ច ស់ ផ្ះ រា្់រលាននា្់រនឹង បតរូវ បាន ោត់ទុ្រែូចជា មា្ច ស់ 
ផ្ះល្្រណៈ រាជើវ្រម្ម តែរ ណេើយ បតរូវ ស្ថិត ណៅណបកាម ្រទ្រញញាតិ្ និង ការបេ្់របេង តមមលៃ 
តែលអនុមព័តណដ្យ ប្រ រុមប្ឹរ្រសា តែល មិនជា្់រណ្្ត។ 
កាត់្រន្ថយ តមមលៃផ្ះ រេូត ែល់ 20%

អ្្របរាវបជាវមិនមានប្រ រុម្រ្រ្ស ណៅ MIT បា៉ា ន់រា្ម ន ថា វធិានការ បេ្់របេង ម ល្ៃជួល 
ត្រ្របជ រុល និយម ែូណច្ះ នឹង នំាម្រនូវ ការកាត់ ្រន្ថយ តមមលៃផ្ះ ជា ម្្យម រេូត ែល់ 20%។ 
ណនាះេឺជាការខ្ត្រង់តមមលៃ រេូត ែល់ $115,000 សបមា្់រ មា្ច ស់ ផ្ះម្្យម។ ពលរែឋា 
California មិនអាច មានលទភ្ាពទទួលយ្រផល ្រ៉ាះពាល់មួយណទៀត ជាមួយនឹងការ 
ែួលរលំណសែឋា្ិរច្ច តែល េំរាម ្ំរតេង ែល់ តមមលៃផ្ះ និង បបា្់រសន្ំសបបា្់រ សបមា្់រ 
ជិវតិរ្រស់ពួ្រណេ បានណទ។ 
មិនផដេល់ ការ ការពារ សបមា្់រ មនុស្ស ោស់ អតើតយុទជ្ន ឬ ជនពិការ

សំណណើ ប្រ.មតិ 21 មិនមានការការពារ សបមា្់រ មនុស្ស ោស់ អតើតយុទជ្ន ឬ ជនពិការ 
ណេើយ មិនមាន ប្រការ តែលនឹង កាត់្រន្ថយ តមមលៃជួលណទ។ អតើតយុទជ្ន មនុស្ស ោស់ 
អង្គការ យុតិ្្ម៌ សង្គម និង អង្គការអតើត្រងទព័ពអាណមរ្ិរ នាយ្រដ្ឋា នរែឋា California យល់ 
បស្រថា វាេឺជា ្ិរច្ចការចុងណបកាយ តែល ណយើង បតរូវការ ណៅណពលណនះ។ 
អនុញ្ញា ត ្រទ្រញញាតិ្ តែលបជ រុលនិយម
សំណណើ ប្រ.មតិ 21 អនុញ្ញា ត ឲ្យ រដ្ឋា ភិបាល ្ុ្រង មូលដ្ឋា ន ្រណងកើត ្រទ្រញញាតិ្ បជ រុលនិយម និង 
អចិមនន្យ៍ណៅណលើ ណស្ើរតត បេ្់រ ទិែឋាភាព មន លំណៅដ្ឋា ន។ ឧទាេរណ៍ សូម ើ្តតណបកាយណពល 
អ្្រជួលណរណីចញ ណេើយ ្៏រណដ្យ មា្ច ស់ អចលនបទព្យ នឹង មិន អាច្រណងកើត ម ល្ៃជួល តាម អបតា 
ទើផសារ ឬ ្រង់ម ល្ៃ សបមា្់រ ការ វនិិណយេ ណលើ ការ ជួសជុល ឬ ត្រលម្អបានណទ។ វា ពិតជា 
េួសណេតុណព្រ។ 
ណ វ្ើ ឲ្យ វ្ិរតិ្ លំណៅដ្ឋា នកាន់តត អាប្រ្់រណ�ើង
ពលរែឋា California ្ំរពុង ជួ្រប្រទះ វ្ិរតិ្  ្្ងន់ ្្ងរ មនលទភ្ាព ្រង់ បបា្់រ ណលើ លំណៅដ្ឋា ន ណៅ 
្ុ្រង ភាព អាសន្ ណសែឋា្ិរច្ច និង សុខភាព រាធារណៈ ែ៏អាប្រ្់រ្ំរផុតណៅ ្ុ្រង ជើវតិ រ្រស់ 
ណយើង។ ្ិរច្ចការ ចុងណបកាយ តែល ណយើង េួរ ណ វ្ើ េឺ អនុមព័ត ណលើ េំនិត ផដេួចណផដេើម តែល នឹង 
្រញ្ឈ្់រ លំណៅដ្ឋា ន ្្មើ ពើការ រាងសង់ ការ បាត់្រង់ការងារ និងការ្រ៉ាះពាល់ ការ រាដេ រណ�ើង វញិ 
តផ្្រ ណសែឋា្ិរច្ច។ 
បតរូវបានប្រ្ំង ណដ្យ សម្ព័ន្ ពេុ្រ្រ្សពព័ន្ ែ៏្ំ
អ្្រប្រជា្ិ្រណតយ្យ និង រាធារណរែឋា យល់បស្រថា សំណណើ ប្រ.មតិ 21 នឹង ណ វ្ើ ឲ្យ វ្ិរតិ្ 
លំណៅដ្ឋា នកាន់តត អាប្រ្់រណ�ើង។ អ្្រប្រ្ំង រមួមាន៖ ប្រ រុមប្ឹរ្រសា រែឋា California ណែើម ើ្ 
លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃ សមរម្យ • អតើតយុទជ្ន អាណមរ្ិរ ពិការ នាយ្រដ្ឋា នរែឋា California • ប្រ រុម 
ទើ ភ្ា្់រងារ លំណៅដ្ឋា នរែឋា California • អតើតយុទជ្ន អាណមរ្ិរ ណៅ ណវៀតណាម ប្រ រុមប្ឹរ្រសា រែឋា 
California • សភា ពាណិជ្ជ្រម្មរែឋា California 
ទាមទារ ែំណណាះបរាយ ពិតបបា្រែ 
ណយើងេួរតត ណបាះណ្្ត “ជំទាស់” ណលើ សំណណើ ប្រ.មតិ 21 និង ទាមទារ រ្រ ែំណណាះបរាយ 
ពិតបបា្រែ។ 
ណបាះណ្្តប្រ្ំង សំណណើ ប្រជាមតិ 21 
តសវង យល់ ្រតន្ថម ណៅ NoOnProp21.vote 
EDWARD J. GRIMSLEY ណម្រញ្្ជ ការ រែឋា
អង្គការអតើត្រងទព័ពអាណមរ្ិរ នាយ្រដ្ឋា នរែឋា California 
LORRAINE J. PLASS ណម្រញ្្ជ ការ រង ទើ 3
AMVETS នាយ្រដ្ឋា នរែឋា California 
PATRICK SABELHAUS នាយ្រប្រតិ្រតិ្
ប្រ រុមប្ឹរ្រសា រែឋា California ណែើម ើ្ លំណៅដ្ឋា ន តមមលៃ សមរម្យ


