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ចំណងល�ើង្ ្លូវការ និងលសចែ្ីសលង្ខប ោនលរៀបចំល�ើងលោយអេ្គល្ធាវី

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

សាវតារ
ការលតបើតោស់្ង់យួរ។ ហាងលក់ទំនិញជាធម្តាមានផ្ល់រូនអតិ្ិរនរបស់ខលៃលួន

នូវ្ ង់ោក់ឥវា៉តាន់ដដលពួកហគទិញ។ ្ ង់មួយ្បហ្ទដដល្តរូវោនផ្ល់ឱតាយជាទូហៅគឺ 
"្ង់យួរោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ងហោះហចាល" ដដលសំហៅហលើ្ ង់ោ្តាស្ទិចហស្ើងដដលហគហ្បើហៅ

កដនលៃងគិតលុយហចញពដីហាងលក់ទំនិញ ហេើយមិនដមនស្មាប់ហ្បើបន្ហទៀតហេើយ។ ផ្ទចុយ

ហៅវិញ "្ង់ោ្តាស្ទដីកដដលអាចហ្បើោនជា្ ្ដី" មានក្មាស់្កាសជាងនិងសវិតជាប់លអជាង 
ហដើមតាបដីអាចឱតាយហគហ្បើវាោនហ្ចើនដង។ ហាងលក់ទំនិញជាហ្ចើនក៏មានផ្ល់្ ង់្កោសហ្បើ

ដតម្ងផងដដរ។ ហាងលក់ទំនិញទាំងឡាយជាញឹកញប់មានផ្ល់្ ង់្កោសហ្បើដតម្ង 
និង្ ង់យួរោ្តាស្ទិចដល់អតិ្ិរនហោយឥតគិតន្លៃ ហេើយហាងមួយចំនួនមានផ្ល់្ ង់ហ្បើ

ោនហ្ចើនដងហោយគិតន្លៃលក់។ ជាហរៀងរាល់្ នតាំ ្ ង់ោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ងហោះហចាល្បមាណ 
15 ោន់លាន ្តរូវោនផ្ល់រូនដល់អតិ្ិរនហៅក្នចុងរដ្ឋ California (គិតជាមធតាយម

្បដេល 400 ្ ង់ក្នចុងពលរដ្ឋ California មានតាក់)។

រោ្ញា្ិោេ្ ូេោ្ញានជាលតចើនោែ់ែត្ិ្រការលតបើតោស់្ ង់យួរកដេលតបើក្រ្្ង។ បណ្តា

ទដី្កុងនិងហខានធដីជាហ្ចើនហៅរដ្ឋ California ោនអនុម័តចតាបាប់ក្នចុង្សុកហៅក្នចុងរយៈ

ហពលបែុនាមតាន្ នតាំចុងហ្កាយហនះ រឹតបន្ឹង ឬហាម្ោមការហ្បើ្ោស់្ ង់យួរដដលហ្បើដតម្ង។ 
ចតាបាប់ក្នចុង្សុកទាំងហនះ្តរូវោនអនុវត្ហោយសារដតមានការ្ពរួយោរម្ភអំពដីរហបៀបននការហ្បើ

្ោស់្ ង់ដបបហនះ អាចបែះោល់ដល់បរិសា្តាន។ ឧទាេរណ៍្ ង់ោ្តាស្ទិចអាចរួមចំដណកដល់

ការបហងកើតសំរាម និងចុងហ្កាយអាចធា្តាក់ចូលហៅក្នចុងផលៃជូវទឹក។ ហលើសពដីហនះហទៀត្ ង់ោ្តាស្ទិច

អាចពិោកដកនច្នហដើមតាបដីហ្បើហេើងវិញ ហ្ោះវាអាចហធវើឱតាយជាប់រំោក់ក្នចុងមា៉តាសុដីនដកនច្នហ្បើហេើង

វិញ។ ចតាបាប់ក្នចុង្សុកភាគហ្ចើនហាម្ោមការហ្បើ្ ង់យួរោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ង ហៅហាងលក់

ហ្គឿងហទស ហាងលក់ទំនិញ ឱស្សា្តាន និងហាងលក់្សា។ ជាធម្តាពួកហគក៏ត្មរូវឱតាយ

ហាងលក់ទំនិញគិតន្លៃ្ ង់យួរយា៉តាងហហាច 10 ហសនផងដដរ។ ហាងលក់ទំនិញ្តរូវោន

អនុញ្តាតឱតាយទុក្ោក់ចំណូលពដីការលក់្ ង់ទាំងហនះ។ គិត្តឹមដខមិ្ុនា ្នតាំ 2016 
មានចតាបាប់ក្នចុង្សុកស្ដីពដី្ ង់យួរហៅក្នចុងទដី្កុងនិងហខានធដី្បដេល 150 (្គបដណ្ប់

្បមាណ 40 ភាគរយនន្បជារនរដ្ឋ California) ភាគហ្ចើនក្នចុងតំបន់នានាហៅតាម

ហខានធដីជាប់ហ្្នរសមុ្ទ។

ចញាបាប់ស្ីពី្ ង់យួរលៅទូទំងរដ្ឋ។ ក្នចុង្ នតាំ 2014 អង្គនដីតិបញ្ញត្ិោនអនុម័ត ហេើយ

អ្ិោលរដ្ឋោនចុះេត្ថហលខាហលើចតាបាប់ស្ដីពដី្ ង់យួរទូទាំងរដ្ឋ ហសចក្ដី្ោងចតាបាប់របស់

្ពឹទ្សភា (SB) 270។ ្សហដៀងគានតាហៅនឹងចតាបាប់មូលោ្តានជាហ្ចើន SB 270 
ហាម្ោមហាងលក់ហ្គឿងហទស ហាងលក់ទំនិញ ឱស្សា្តានធំៗ និងហាងលក់្សា

ភាគហ្ចើនហៅក្នចុងរដ្ឋ មិនឱតាយផ្ល់្ ង់យួរោ្តាស្ទិចហ្បើដតម្ង។ វិធានការហនះក៏ត្មរូវឱតាយហាង

ទំនិញមួយគិតន្លៃ្ ង់យួរមួយយា៉តាងហហាច 10 ហសនពដីអតិ្ិរន ហៅហពលហាងទំនិញផ្ល់

្ង់ឱតាយហៅហពលគិតលុយហចញពដីហាង។ អតិ្ិរនដដលមាន្ោក់ចំណូលទាបមួយចំនួន 

នឹងមិន្តរូវបង់្ោក់ស្មាប់ការគិតន្លៃហនះហទ។ ស្ថិតហ្កាម SB 270 ហាងលក់ទំនិញ

ទាំងឡាយ្តរូវរកតាសា្ោក់ចំណូលពដីការលក់្ ង់ទាំងហនះ។ ពួកហគអាចហ្បើ្ោក់ចំណូលពដីការ

លក់្ ង់ហដើមតាបដីរា៉តាប់រងការចំណយហលើការផ្ល់្ ង់រូនអតិ្ិរន ហោយអនុវត្តាមវិធានការ

ហនះ និងកិច្ខិតខំ្បឹងដ្បងអប់រំហដើមតាបដីហលើកទឹកចិត្ដល់ការហ្បើ្ោស់្ ង់ដដលអាចហ្បើហេើង

វិញោន។ លក្ខខណ្ឌត្មរូវទាំងហនះអនុវត្ដតចំហោះទដី្កុងនិងហខានធដីនានាដដលមិនទាន់មាន

ចតាបាប់ស្ដីពដី្ ង់យួរ គិត្តឹមរដូវសលៃឹកហឈើ្រុះ ្ នតាំ2014 ហនះបែុហណ្តាះ។

តបជា្្រិលេើ SB 270។ ហៅហ្កាមរដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់រដ្ឋ ចតាបាប់្ ្ដីមួយរបស់រដ្ឋអាច្តរូវ

ោនោក់ចំហោះមុខអ្នកហោះហ្នតាត ជា្បជាមតិមួយហដើមតាបដីកំណត់ថាហតើវាអាចចូលជាធរមាន

ដដរឬហទ ។ ្បជាមតិមួយហលើ SB 270 ដដលមានគុណសមតាបត្ិ្គប់្គាន់ ស្មាប់

សនលៃឹកហ្នតាតហនះ (ហសចក្ដីហស្នើហលខ 67)។  ្បសិនហបើ្បជាមតិហនះ្តរូវោនអនុម័ត SB 
270 នឹងចូលជាធរមាន។ ្បសិនហបើ្បជាមតិហនះមិន្តរូវោនអនុម័ត SB 270 នឹង
្តរូវទុកជានិរាករណ៍។

លសចែ្ីលស្នើ
បកងវរតោែ់ចំណូេោនពីការេែ់្ ង់យួរលៅឱញាយ្ ូេនិធិបរិសា្ញាន្ ្ីរបស់រដ្ឋ។ វិធានការ

ហនះបញ្តាក់អំពដីរហបៀបដដល្ោក់ចំណូលអាច្តរូវោនហ្បើ ដដលោនមកពដីចតាបាប់របស់រដ្ឋ

ណមួយដដល (1) ហាមឃត់ការផ្ល់្ ង់យួរហោយឥតគិតន្លៃ និង (2) ត្មរូវឱតាយគិត
ន្លៃអបតាបបរមាចំហោះ្បហ្ទ្ ង់យួរហផតាសងហទៀត។ ជាពិហសស វិធានការហនះត្មរូវឱតាយោក់្ោក់

ចំណូលពដីការលក់្ង់ហៅក្នចុងមូលនិធិ្ ្ដីរបស់រដ្ឋមួយ (មូលនិធិហលើកកម្ពស់និងការោរ

បរិសា្តាន) ស្មាប់ហគាលបំណងបរិសា្តាននានា ជាជាងឱតាយហាងលក់ទំនិញរកតាសាទុក្ោក់

ចំណូលហនាះ។ មូលនិធិហនះនឹង្តរូវោនហ្បើហដើមតាបដីគាំ្ទដល់ការផ្ល់រំនួយស្មាប់កម្វិធដីនិង

គហ្មាងនានាដដលទាក់ទងហៅនឹង (1) ការបន្ថយផលបែះោល់ពដីហ្គាះរាំងសងៃលួត (2) ការ

ដកនច្នហ្បើ្ោស់ហេើងវិញ (3) ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្តាត (4) ឧទតាយានរដ្ឋ ឧទតាយានតំបន ់និង
ឧទតាយានមូលោ្តាន (5) ការសមា្តាតហ្្នរ (6) ការហរីសសំរាមហចញ និង (7) ការសា្តាររំរក

សតវន្ពហេើងវិញ។ វិធានការហនះអនុញ្តាតឱតាយហ្បើមួយដផ្នកតូចននមូលនិធិទាំងហនះស្មាប់

ការ្គប់្គងរំនួយឥតសំណង និងការហធវើសវនកម្ហរៀងរាល់ពដីរ្ នតាំម្ងហលើបណ្តាកម្វិធដីដដល

ទទួលោនមូលនិធិទាំងហនះ។ 

• ការបញ្ជូនលុយដដលោន្បមូលោនហោយហាងលក់ទំនិញនិងហាងលក់រាយ
មួយចំនួនហផតាសងហទៀតតាមរយៈការលក់្ង់យួរ ហៅហពលណចតាបាប់របស់រដ្ឋណ
មួយហាមឃត់ការដចកចាយហោយឥតគិតន្លៃជា្បហ្ទពិហសសមួយនន្ង់យួរ
និងត្មរូវការលក់នន្បហ្ទហផតាសងហទៀតណមួយនន្ង់យួរ។

• ត្មរូវឱតាយហាងលក់ោក់ចូលការលក់្ង់ចូលហៅក្នចុងមូលនិធិពិហសសដដល្គប់
្គងហោយ្កុម្បឹកតាសា្ិោលអ្ិរកតាសសតវន្ពហដើមតាបដីគាំ្ទដល់្បហ្ទដដលោន
បញ្តាក់ននគហ្មាងបរិសា្តាន។

• ផ្ល់នូវស្មាប់្កុម្បឹកតាសា្ិោលហដើមតាបដីហធវើការអ្ិវឌតាឍបទបញ្តាដដលអនុវត្ចតាបាប់។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី
្េប៉ះោេ់ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និង
រោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន:់
• ្ោក់ចំណូលរបស់រដ្ឋដដលមានសកា្តានុពលជាហ្ចើនរាប់សិបលានដុលា្តារជាហរៀង

រាល់្នតាំហៅហ្កាមកាលៈហទសៈមួយពិត្ោកដ។  ្ោក់ចំណូលនឹង្តរូវោនហ្បើ
ហដើមតាបដីគាំ្ទដល់កម្វិធដីដផ្នកបរិសា្តានជាក់លាក់មួយចំនួន។
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្ង់យួរ។ ការគិតតនមលៃ។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ

65
បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

បទបញ្ញ្រ្ិល្ញាេងៗលទៀ្រ។ ហលើសពដីហនះហទៀតវិធានការហនះអនុញ្តាតឱតាយរោ្តា្ិោលមូលោ្តាន

ត្មរូវឱតាយបញ្ជូន្ោក់ដដល្បមូលោនពដីការអនុវត្ចតាបាប់ស្ដីពដី្ ង់យួរហៅមូលោ្តានហៅមូលនិធិ

្្ដីរបស់រដ្ឋ ជាជាងអនុញ្តាតឱតាយហាងលក់ទំនិញរកតាសាទុក្ោក់ចំណូលហនាះ។  វាក៏មានរួម

បញ្ជូលទាំងបញ្ញត្ិមួយទាក់ទងនឹងការអនុវត្វិធានការហនះ និងវិធានការហលើ្ ង់យួរហផតាសង

ហទៀតហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតហនះ។ បញ្ញត្ិហនះអាច្តរូវោនតុលាការបក្សាយថាជាការរារាំង

មិនឱតាយហសចក្ដីហស្នើហលខ 67 (្បជាមតិហលើ SB 270) ចូលជាធរមាន។ បញ្ញត្ិហនះ

មាន្បសិទ្ភាពអនុវត្ លុះ្តាដតវិធានការទាំងពដីរ្តរូវោនអនុម័ត ហេើយវិធានការហនះ 
(ហសចក្ដីហស្នើហលខ 65) ទទួលោនសំហេងហ្នតាត "គាំ្ទ" ហ្ចើនជាង។ ហទាះជាយា៉តាងណ 
ហៅក្នចុងសា្តានភាពហនះការវិភាគហនះសន្តថា បញ្ញត្ិននហសចក្ដីហស្នើហលខ 67 ដដលមិនទាក់

ទងនឹងការហ្បើ្ោស់្ោក់ចំណូល (ដូចជា លក្ខខណ្ឌត្មរូវឱតាយហាមឃត់ការហ្បើ្ ង់ោ្តាស្ទិច

ដដលអាចហ្បើោនដតម្ង និងការគិតន្លៃ្ ង់ហផតាសងៗ ហទៀត) នឹងហៅដតអាច្តរូវោនហគអនុវត្។

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធ
្បសិនហបើលក្ខខណ្ឌត្មរូវននវិធានការហនះ (ដដលមានចតាបាប់មួយរបស់រដ្ឋហាមឃត់ការ

ផ្ល់្ ង់យួររូនអតិ្ិរនហោយឥតគិតន្លៃ និងត្មរូវឱតាយគិតន្លៃ្ ង់ហផតាសងៗហទៀតក្នចុងក្មិត
អបតាបបរមា) ្តរូវោនបំហពញតាម ហនាះនឹងមានការហកើនហេើងនូវ្ោក់ចំណូលរបស់រដ្ឋ

ស្មាប់កម្វិធដីបរិសា្តានមួយចំនួន។ ្ោក់ចំណូលហនះអាចហេើងដល់រាប់សិបលានដុលា្តារ

ជាហរៀងរាល់្ នតាំ។ បរិមាណ្ោក់ចំណូលជាក់ដស្ងអាចនឹងហកើនកាន់ដតខ្ពស់ឬកាន់ដតទាប 
អា្ស័យហលើកតា្តាជាហ្ចើន ជាពិហសសការលក់នាហពលអនាគតនិងន្លៃលក់្ ង់យួរ។

បច្ចុបតាបន្នហនះ មិនមានចតាបាប់របស់រដ្ឋណចូលជាធរមាន ដដលបំហពញតាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវ

របស់វិធានការហនះហទ។ ដូហច្នះ នឹងមិនមានឥទ្ិពលសារហពើពន្ហទ ដរាបណការណ៍ហនាះបន្

ហៅ។ ហទាះជាយា៉តាងណ ដូចោនកត់

សមា្តាល់ពដីខាងហដើម ហសចក្ដីហស្នើហលខ 67 
ហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតហនះ នឹងអនុម័តចតាបាប់រដ្ឋ
មួយដបបហនះ។ ្បសិនហបើទាំងហសចក្ដីហស្នើ

ហលខ 67 និងវិធានការហនះ (ហសចក្ដីហស្នើ

ហលខ 65) ្តរូវោនអនុម័ត ផលបែះោល់

ហលើរដ្ឋនឹងអា្ស័យហលើថាហតើហសចក្ដីហស្នើណ

មួយទទួលោនសហមលៃងហ្នតាតហ្ចើនបំផុត៖

• លសចែ្ីលស្នើលេែ 67 (តបជា្្រ)ិ 
ទទួេោនសល្្ងគាំតទលតចើនជាង។
ក្នចុងសា្តានភាពហនះ ្ោក់ចំណូល
ដដល្បមូលោនហោយហាងលក់
ទំនិញនានានឹង្តរូវោនរកតាសាទុក
ហោយហាងលក់ទំនិញ ហេើយនឹង
មិនមានឥទ្ិពលសារហពើពន្ហលើរដ្ឋ
ទាក់ទងហៅនឹងហសចក្ដីហស្នើហលខ 
65 ហទ។

• លសចែ្ីលស្នើលេែ 65 (េំនិ្រ្្នួចល្្ើ្) ទទួេោនសល្្ងគាំតទលតចើនជាង។ ហៅ
ក្នចុងសា្តានភាពហនះ ្ោក់ចំណូលដដល្បមូលោនពដីការលក់្ ង់យួរនឹង្តរូវោន
ហផ្ទរហៅឱតាយមូលនិធិ្ ្ដីរបស់រដ្ឋ ហោយ្ោក់ចំណូលរដ្ឋដដលោនហកើនហនះ្តរូវោនហ្បើ
ហដើមតាបដីគាំ្ទដល់កម្វិធដីបរិសា្តានមួយចំនួន។

ហលើសពដីហនះហទៀត ហបើមានដតវិធានការហនះ្តរូវោនអនុម័ត ហេើយហសចក្ដីហស្នើហលខ 67 
បរារ័យ (ដដលមានន័យថា បច្ចុបតាបន្នហនះមិនមានចតាបាប់ទូទាំងរដ្ឋណមួយដដលអនុវត្វិធាន

ការហនះហទ) ហនាះនឹងហៅដតអាចមានឥទ្ិពលសារហពើពន្ ្បសិនហបើចតាបាប់ស្ដីពដី្ ង់យួររបស់រដ្ឋ

មួយ ្តរូវោនអនុម័តក្នចុងហពលអនាគត។ រូបភាពទដី 1 បង្តាញពដីរហបៀបអនុវត្វិធានការហនះ

ហផតាសងគានតាអា្ស័យហលើការសហ្មចចិត្របស់អ្នកហោះហ្នតាតហផតាសងគានតា។

សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.sos.ca.gov/measure- 
contributions លដើ្ញាបីល្ើេបញ្ីល្មញាះេណៈែ្្ការនានា កដេ
ោនត្ររូវបលងកើ្រល�ើងជាច្ញាបង លដើ្ញាបីគាំតទឬតប្ំងវិធានការ
លនះ។ សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.fppc.ca.gov/  

transparency/top‑contributors/nov-16-gen-v2.html លដើ្ញាបី
ល្ើេអ្នែ្ ្េ់វិភាេទនែត្ិ្រែ្ពស់ចំនួន 10 របស់េណៈ

ែ្្ការលនះ។

លសចែ្ីលស្នើទី65
(េំនិ្រ្ ្នួចល្្ើ្)

អនុម័ត

ចតាបាប់ស្ដីពដី្ ង់យួរទូទាំងរដ្ឋចូលជាធរមាន។
ការហ្បើ្ោស់្ោក់ចំណូលពដីការលក់្ ង់យួរ
អា្ស័យហលើថាហតើហសចក្ដីហស្នើមួយណទទួលោន
សនលៃឹកហ្នតាតហ្ចើនជាងហគ៖

• ហបើសនលៃឹកហ្នតាត"គាំតទ"ហ្ចើនជាងហគស្មាប់
ការហធវើ្បជាមតិហនាះ្ោក់ចំណូល្តរូវរកតាសាទុក
ហោយហាងលក់ទំនិញ។

• ហបើសនលៃឹកហ្នតាត"គាំតទ"ហ្ចើនជាងហគគំនិត
ផ្លួចហផ្ើមហនាះ្ោក់ចំណូល្តរូវបញ្ជូនហៅរដ្ឋ
ស្មាប់កម្វិធដីបរិសា្តាននានា។a

គាមតានចតាបាប់ស្ដីពដី្ ង់យួរហៅទូទាំងរដ្ឋហទ។្ោក់ចំណូល
ោនពដីចតាបាប់ទូទាំងរដ្ឋណមួយនាហពលអនាគត
្សហដៀងគានតាហៅនឹងSB  270  នឹង្តរូវោនហ្បើស្មាប់
កម្វិធដីបរិសា្តាននានា។

លសចែ្ីលស្នើទី65
(េំនិ្រ្ ្នួចល្្ើ្)

បរារ័យ

ចតាបាប់ស្ដីពដី្ ង់យួរទូទាំងរដ្ឋចូលជាធរមានហេើយ្ោក់
ចំណូលពដីការលក់្ ង់យួរ្តរូវរកតាសាទុកហោយហាង
លក់ទំនិញ។

គាមតានចតាបាប់ស្ដីពដី្ ង់យួរហៅទូទាំងរដ្ឋហទ។

លសចែ្ីលស្នើទី67
(តបជា្ ្រិSB 270)

អនុម័ត

លសចែ្ីលស្នើទី67
(តបជា្ ្រិSB 270)

បរារ័យ

រូបភាពទី1

ការអនុវ្រ្លសចែ្ីលស្នើទី65អាចនរឹងត្ររូវប៉ះោេ់លោយេទ្ធ្េថនតបជា្្រិ

a ជាជលតមើសលផជាសងលទៀ្ បញ្ញ្្ិមួយនៃលសចក្ីលស្ើលេខ 65 ដដេ្ រុលាការអាចបកតសាយថាជាការរារាុំងមិៃឱជាយលសចក្ីតរាង
ចជាបាប់របស់តពឹទ្ធសភា (SB) 270 ចូេជាធរមាៃបាៃ។ 




