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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ពង រ្ីកអំណាចរដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា ន ដ�រីម្រីអនុម័តការង្រប់ង្រ្
ការជលួលអចលនង្រព្យលំដៅដ្ឋា ន។
លក្ខន្ិកៈផ្ួចដផ្រីម។10

ចំណ្ដជរី្ និ្ដេចក្រីេដ្្ខបជាផ្ូវការ ដរៀបចំដដ្យអ្រ្គដមធាវ ី

ជរីវងបវត្ិ
នៅ California ការជួលផ្ទះមានតម ល្ៃម ល្ៃ។ អ្នក�ួលជៅ 
California ជាធម្មតាបង់ 50% ជលើេអ្នក�ួលផ្ទះជៅក្ននុងរដ្ឋ 
ជផសេងជ�ៀត។ ក្ននុងតំបន់ខ្ទះននរដ្ឋ តនម្�ួលគឺជ្ចើនជាងពើរដងនន
តនម្មធ្យមថ្្ន ក់ជាតិ។ ការ�ួលខ្ពេ់ក្ននុង California ពើជ្រទះរ
ដ្ឋមិនមានលំជៅដ្្ឋ ន្គប់្រាន់េ្មាប់អ្នកទំាងអេ់រា្ន ដដលច
ង់រេ់ជៅ�ើជនទះ។ ្បជា�នដដលចង់រេ់ជៅ�ើជនទះ្តរូវដត្បកួត 
្បដ�ងជដើម ើ្�ិញផ្ទះដដលនំាឲ្យការ�ួលជកើនជ�ើង។ 
ទីក្ រុងជានករីនមានរបាប់កតរួតករាជួល។ �ើ្ក រុង California 
ជាជ្ចើន—រមួទំាង Los Angeles, San Francisco និង 
San Jose—មានចបាប់ដដលកំណត់ថ្ជតើមាចា េ់ដើអាចបជងកើន
្រាក់ឈ្នលួេ្មាប់�ួលពើមួយឆ្្នំ ជៅមួយឆ្្នំ ដដរឬជ�។ ចបាប់
ទំាងជនទះជាញឹកញាប់្តរូវរានជគជៅថ្ការ្គប់្គងការ�ួល។ 
្បដែល 1 ភាគ 5 នន្បជា�ន California រេ់ជៅក្ននុង�ើ្ក រុ
ងដដលមានការ្គប់្គងការ�ួល។ ្ក រុម្បឹកសាភិរាលក្ននុង្េ រុ
ក្គប់្គងការ្តរួតពិនិត្យការ�ួល។ ្ក រុម្បឹកសាភិរាលទំាង
ជនទះ្តរូវរានផ្ល់មូលនិធិតាមរយៈន្្ជលើមាចា េ់ផ្ទះ។ 
នេរ្ី្េនក្ររបេ់តុលាការ្ំណត់ការកតរួតពិនិត្យការជួ
លរា្្ូលដ្ឋា ន។ តនុលាការរានេជ្មចថ្ចបាប់្គប់្គងកា
រ�ួល្តរូវអននុញ្ញា តឱ្យមាចា េ់ផ្ទះ��ួលរាន “អ្តា្រាក់្ត�ប់
មកវញិជដ្យ្តឹម្តរូវ។” ជនទះមានន័យថ្មាចា េ់ដើ្តរូវរានអននុ
ញ្ញា តឱ្យបជងកើន្រាក់ឈ្នលួឱ្យរាន្គប់្រាន់ជដើម ើ្��ួល្រាក់
ចំជណញខ្ទះៗជរៀងរាល់ឆ្្នំ ។
របាប់រដឋា្ំណត់ការកតរួតពិនិត្យការជួលរា្្ូលដ្ឋា ន។  
ន្្ តំនល ្តរូវរានជគស្គា ល់ថ្ជាចបាប់លំជៅដ្្ឋ ន 
Costa-Hawkins (Costa-Hawkins), កំណត់្ពំដដ

នចបាប់្គប់្គងការ�ួលក្ននុងតំបន់។ Costa-Hawkins 
បជងកើតដដនកំណត់េំខាន់បើ។ �ើ 1 ការ្តរួតពិនិត្យការ�ួលមិន
អាចអននុវត្ចំជរទះផ្ទះ្គរួស្រ។តូចរានជ�។ �ើ 2 ្គប់្គងការ
�ួលមិនអាចអននុវត្ចំជរទះលំជៅដ្្ឋ ន្្មើដដលរានស្ងេង់រចួ
រាល់ជៅន ង្ៃ�ើ 1 ដខកនុមៈ្ ឆ្្នំ  1995 ឬជ្កាយន ង្ៃជនទះជនាទះជ� �ើ 
3 ចបាប់្គប់្គងការ�ួលមិនអាចកំណត់តនម្ដល់មាចា េ់ផ្ទះក្ននុ
ងការគិតន្្ឈ្នលួដល់្គរួស្រ្្មើ ជៅជពលដដលពួកជគជ�ើបជរ ើរ
ចូលជៅដំបូងជនាទះជ� 
ករា្់រំណូលពន្ធរដឋា និងរដ្ឋា ភិរាល្ូលដ្ឋា ន។ ពន្ធបើគឺជាធ
នធានធំននចំណូលពន្ធេ្មាប់រដ្ឋ និងរដ្្ឋ ភិរាលមូលដ្្ឋ នក្ននុង 
California ។ រដ្ឋ្បមូលពន្ធចំណូលផ្្ល់ខួ្នជលើចំណូល —រមួទំាងការ�ួលដដលមាចា េ់ផ្ទះ—��ួលរានពើការ�ួលជៅ
ក្ននុងរដ្ឋជនទះផងដដរ រដ្្ឋ ភិរាល្បមូលពន្ធអចលន្�ព្យពើមាចា េ់
អចលន្�ព្យជដ្យដផអែកជលើតនម្ននអចលន្�ព្យរបេ់ពួករា
ត់ រដ្្ឋ ភិរាលមូលដ្្ឋ ន្បមូលពន្ធការលក់ជលើការលក់រាយ�ំ
និញ។ 

ដេចក្រីដេនរីចបាប់
ការបដិនេធ Costa-Hawkins។ វធិានការបដិជេធ 
ជលើការកំណត់ចបាប់្គប់្គងការ�ួលក្ននុងតំបន់
ជៅ Costa-Hawkins។ ជ្កាមវធិានការជនទះ ្ក រុង 
និងជខានធើអាច្គប់្គងន្្�ួល �ំលនៅដ្ឋាន ណាមួយ។ ពួក
ជគក៏អាចកំណត់ថ្ជតើមាចា េ់ផ្ទះអាចបជងកើន្រាក់ឈ្នលួជៅជព
លអ្នកផ្្េ់បូ្រ�ើលំជៅ្្មើចូល។ វធិានការជនទះមិនជធវើការផ្្េ់
បូ្រណាមួយដល់ចបាប់្គប់្គងការ�ួលក្ននុងតំបន់ជនាទះជ�។ 
ជាមួយករណើ ជលើកដលងមួយចំនួន ្ក រុង ជខានធើនឹង្តរូវចាត់វិ
ធានការដ្ច់ជដ្យដ�កជដើម ើ្ផ្្េ់បូ្រចបាប់ក្ននុងមូលដ្្ឋ ន 

• លនុបជចាលចបាប់របេ់រដ្ឋដដលបចចានុប្ន្នជនទះដ្ក់ ក្មិតវសិ្
លភាពននជរាលនជោរាយ្គប់្គងការ�ួលដដល�ើ្ក រុង 
និងយនុត្ាធិការក្ននុងមូលដ្្ឋ នជផសេងជ�ៀតអាចដ្ក់ជលើអចល
ន្�ព្យជាលំជៅដ្្ឋ ន

• អននុញ្ញា តជរាលនជោរាយដដលនឹងកំណត់អ្តាការ�ួល
ដដលថ្មាចា េ់អចលន្�ព្យជាលំជៅដ្្ឋ ន អាចនឹងគិត្រាក់
េ្មាប់អ្នក�ួល្្មើ េំណង់្្មើ និងផ្ទះ្គរួស្រតូច។

• ្េបតាមចបាប់រដ្ឋ California ផ្ល់នូវជរាលនជោរាយ 
្គប់្គងការ�ួលមិនអាចបំរនេិ�្ធមាចា េ់ផ្ទះ ក្ននុងការ��ួ
លរានផលចំជណញដផ្នកែិរញញាវត្នុ្តឹម្តរូវជលើអចលន្�
ព្យ�ួលរបេ់ពួករាត់ជនាទះជ�។

វភិា្រដដ្យអនកវភិា្រចបាប់ការបា៉ា ន់ងបមាណរបេ់រ�ឋា
េ្ុរ្ធ និ្ផលប៉ាះពាល់សារដពរីពន្ធរបេ់រដ្ឋា ភបិាលកនុ
្តបំន់៖
• េកកដ្ននុពលននការកាត់ បនយ្េនុ�្ធជៅក្ននុង្រាក់ 
ចំណូល រដ្ឋនិងមូលដ្្ឋ ន រាប់េិបលានដនុល្ារ
ក្ននុងមួយឆ្្នំ ៗក្ននុងរយៈជពលដវង។ អា្េ័យជលើ 
េកម្មភាពរបេ់េែគមន៍មូលដ្្ឋ ន ការរាត់បង់្រាក់ចំ
ណូលអាចមានចំនួនតិចជាង ឬ�ំនងជាជ្ចើនជាងជនទះ។

ការវភិា្រដដ្យអនកវភិា្រចបាប់

អត្ថបទមនវធិានការននទះអាររ្នៅនលីនេហទំព័ររដឋានលខាធិការនៅ  
http://voterguide.sos.ca.gov ។
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ការវភិា្រដដ្យអនកវភិា្រចបាប់ បន្

តក្រូវឱ្យមានអករាករា្់កតឡប់នេមីរ។ វធិានការជនទះត្មរូវឱ្យ
ចបាប់្គប់្គងការ�ួលអននុញ្ញា តឱ្យមាចា េ់ដើ��ួលរានអ្តា្រា
ក់្ត�ប់មកវញិជដ្យ្តឹម្តរូវ ជនទះជធវើឱ្យល�្ធផលននជេចក្ើ
េជ្មចរបេ់តនុលាការកន្ងមកក្ាយជាចបាប់របេ់រដ្ឋ។ 

ផលប៉ាះពាល់សារដពរីពន្ធ
ផលប៉ទះពាល់នេដឋា្ិរ្ច ្បេិនជបើេែគមន៍ជ្្ើយតបចំ
ជរទះវធិានការជនទះជដ្យការព្ងើកចបាប់្គប់្គងការ�ួលរ
បេ់ពួកជគវាអាចនំាជៅរកផលប៉ទះរល់ជេដ្ឋកិចចាជាជ្ចើន។ 
ផលប៉ទះរល់ភាគជ្ចើនគឺ៖

• ជដើម ើ្ជចៀេវាងប�បញញាតិ្ មាចា េ់ផ្ទះមួយចំនួន នឹងលក់ 
ផ្ទះ�ួលរបេ់ពួកជគជៅឲ្យមាចា េ់្្មើដដលនឹងរេ់ជៅ�ើជនាទះ។ 

• តនម្ផ្ទះ�ួលនឹងធ្ាក់ចនុទះជ្រទះមាចា េ់ផ្ទះេក្ាននុពលមិនច
ង់ចំណាយ្រាក់ជ្ចើនេ្មាប់អចលន្�ព្យទំាងជនទះ។ 

• អ្នក�ួលមួយចំនួននឹងចំណាយតិចជលើការ�ួល ជែើយ
មាចា េ់ផ្ទះមួយចំនួននឹង��ួលរានចំណូលតិច។

• អ្នក�ួលមួយចំនួននឹងមិនេូវជរ ើផ្ទះ 
ផលប៉ទះរល់ទំាងជនទះ ដផអែកជលើថ្ជតើមានេែគមន៍ចំនួន
ប៉នុនា្ម នអននុម័តតាមចបាប់្្មើជនទះ មានអចលន្�ព្យចំនួនប៉នុ
នា្ម ននិងកំណត់តនម្�ួលប៉នុនា្ម ន អ្នកជរាទះជឆ្្ន តក្ននុងេែ
គមន៍មួយចំនួនរានជេ្នើឱ្យព្ងើកការ្តរួតពិនិត្យការ�ួល
្បេិនជបើវធិានការជនទះ្តរូវរានអននុវត្ន៍។ ្បេិនជបើមា
នតំបន់ជាជ្ចើនរានអននុម័តឱ្យមានប�បញញាតិ្ន្្�ួលផ្ទះ 
ផលប៉ទះរល់ជេដ្ឋកិចចាជផសេងជ�ៀត (ដូចជាផលប៉ទះរល់ជលើការ
ស្ងេង់លំជៅដ្្ឋ ន) អាចជកើតមានជ�ើង។
ការផ្លៃ េ់បូ្រករា្់រំណូលរដឋា និង្ុ្ងតំបន់។ វធិានការ
ផលប៉ទះរល់ជេដ្ឋកិចចានឹងប៉ទះរល់ដល់ពន្ធអចលន្��្យ 
ពន្ធការលក់ និងពន្ធជលើ្រាក់ចំណូល ផលប៉ទះរល់ធំបំផនុត 
និងអាចជកើតជ�ើងបំផនុតគឺ៖ 

• ពន្ធអរលនកទព្យដដលកតរូវរានបង់នដ្យមា្ច េ់ផ្ទះមា
នរំនួនតិរជាង្ុន ការធ្ាក់ចនុទះតនម្អចលន្�ព្យ�ួល
ក្ននុងរយៈជពលជាជ្ចើនឆ្្នំ  នឹងនំាឱ្យមានការ្យចនុទះការប
ង់ពន្ធអចលន្�ព្យជដ្យមាចា េ់កម្មេិ�្ធិជលើអចលន្� 
ព្យទំាងជនាទះ។ 

• ពន្ធនលីការល្់នករីនជាង្ុន 
ដដលបង់នដ្យអ្្ជួល អ្នក�ួលដដលចំណាយជលើន្្
�ួលតិចនឹងជ្បើ្រាេ់្រាក់េនសំេមួយចំនួនរបេ់ពួកជគ
ជដើម ើ្�ិញ�ំនិញជាប់ពន្ធ។ 

• ផ្លៃ េ់បូ្រពន្ធនលីករា្់រំណូលដដលបង់នដ្យមា្ច េ់ ផ្ទះ។ ការ�ូទាត់ពន្ធជលើ្រាក់ចំណូលរបេ់ មាចា េ់ផ្ទះនឹង 
្តរូវរានផ្្េ់បូ្រក្ននុង�ំរង់ជាជ្ចើន មាចា េ់ផ្ទះមួយចំនួននឹ
ង��ួលចំណូលន្្�ួលតិច។ ជនទះនឹងកាត់បនយ្ការបង់

ពន្ធជលើ្រាក់ចំណូលរបេ់ពួកជគ ម្យ៉ាងវញិជ�ៀត  
យូរជៅមាចា េ់ផ្ទះនឹងចំណាយតិចក្ននុងការ�ិញអចលន ្�ព្យ�ួល។ ការជធវើដបបជនទះនឹងកាត់បនយ្ការចំណាយ
ដដលពួកជគអាចទាមទារឱ្យបនយ្ការបង់ពន្ធជលើ្រាក់
ចំណូល (ដូចជាការ្រាក់កមចាើ�ិញផ្ទះ ពន្ធអចលន្�ព្យ 
និងការរជំលាទះ)។ ជនទះនឹងបជងកើនការបង់ពន្ធជលើ្រាក់ចំ
ណូលរបេ់ពួកជគ វធិានការផលប៉ទះរល់េនុ�្ធជលើពន្ធ
ជលើ្រាក់ចំណូលដដលបង់ជដ្យមាចា េ់ផ្ទះក្ននុងរយៈជពល
ដវងគឺមានភាពមិនចបាេ់លាេ់ជនាទះជ� 

ជា�ូជៅ វធិានការជនទះ�ំនងជានឹងកាត់បនយ្្រាក់ចំណូលរដ្ឋ
និង្រាក់ចំណូលមូលដ្្ឋ នក្ននុងរយៈជពលដវង ជាមួយផលប៉ទះ
រល់ធំបំផនុតជៅជលើពន្ធអចលន្�ព្យ។ ចំនួនននការរាត់បង់
្រាក់ចំណូលគឺអា្េ័យជលើកត្ាជាជ្ចើនដដលេំខាន់បំផនុត
ថ្ជតើមានេែគមន៍ចំនួនប៉នុនា្ម ននឹងជ្្ើយតបចំជរទះវធិានកា
រជនទះ។ ្បេិនជបើេែគមន៍មួយចំនួនព្ងើកការ្គប់្គងកា
រ�ួលជដើម ើ្្គបដណ្ប់ជលើលំជៅដ្្ឋ ន�ួលរបេ់ពួកជគការខា
តបង់្រាក់ចំណូលអាចនឹងមានចំនួនរាប់មនុឺនលានដនុល្ារក្ននុង
មួយឆ្្នំ ៗ។ ្បេិនជបើេែគមន៍មួយចំនួនជធវើការផ្្េ់បូ្រ ការ
រាត់បង់្រាក់ចំណូលនឹងមានតិចតួច។ ្បេិនជបើេែគមន៍
ជាជ្ចើនអននុវត្ន៍ការ្តរួតពិនិត្យការ�ួលជនទះ ការខាតបង់្រាក់
ចំណូលអាចមានចំនួនរាប់រយលានដនុល្ារក្ននុងមួយឆ្្នំ ៗ។ 
តម ល្ៃរដ្ឋា ភិរាល្ុ្ងតំបន់រានន្ីននឡីង។ 
្បេិនជបើ្ក រុង ឬជខានធើបជងកើតចបាប់្គប់្គងការ�ួល្្មើ
ឬព្ងើកកដន្ងដដលមាន្ស្ប់្ក រុម្បឹកសាភិរាល�ួល
ក្ននុងមូលដ្្ឋ ននឹង្តរូវ្បឈមនឹងការជកើនជ�ើងននចំណា
យរដ្ឋរាល និងនិយតកម្ម។ អា្េ័យជលើ�ជ្មើេរដ្្ឋ
ភិរាលមូលដ្្ឋ ន ការចំណាយទំាងជនទះអាចមានចាប់ពើ 
តិរតួរនៅរាប់េិបលានដុលាលៃ រ ក្ននុងមួយឆ្្នំ ៗ។ ការចំណាយ
ទំាងជនទះ�ំនងជានឹង្តរូវរានបង់ជដ្យន្្ជលើមាចា េ់ផ្ទះ�ួល។

ចលូដមរីល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ េងមាប់បញ្រី 
នន្រណៈកមាមា ធិការ ដ�លបដ្ករីតដ�រ្ី ជាចម្្ដ�រីម្រីគំាង្រ 

ឬជំទាេ់វធិានការដនះ។ ចលូដមរីល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/nov-18-gen.html 

ដ�រីម្រីចលូដៅកាន់អនកបរចិ្ចា ្រកពំលូៗទំា្  
10 របេ់្រណៈកមាមា ធិការ។

ងបេិនដបរីអនកច្់បានចបាប់ចម្្ ននអត្ថប្រដពញដលញននវធិានការ
រ�ឋា េមូ្ររូេ័ព្ទមករ�ឋាដលខាធិការ តាមដលខ  
(888) 345-4917 ឬអនកអាចអុរីដម៉ាល  

vigfeedback@sos.ca.gov ដ�រីយចបាប់ចម្្ មួយនឹ្ងត រូវបាន
ដផញរីដៅអនកដដ្យឥត្រតិន្។្

ពប ើ្កអំណាចរដ្ឋា ភបិាលមលូដ្ឋា ន ណ�ើម្ើអនម័ុតការប្រ្់រប្រ្ 
ការជលួលអចលនប្រព្យលំណៅដ្ឋា ន។

លក្ខន ្កិៈផ ្ចួណផ ្ើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ
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