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ចំណងដជើង និងដសចកតើសដង្ខប  ដរៀបចំដដ្យអេ្គដ្ធាវ ី

ជើវមបវតតិ
រដ្ឋា ភិបាលក្នុងតំបន់បបមូលពន្ធលលើម្ចា ស់អចលនប្រ
ព្យ។ រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នរដឋា California - ទើកក រុង, 
ជោនធើ, សាលាជរៀននិងពន្ធមណ្ឌ លពិជេេ ការកប
មូលពន្ធជលើកទព្យេម្បតិ្ផ អ្ែកជលើតមមលៃកទព្យេម្បតិ្រ
បេ់ពួកជគ។ ពន្ធអចលនកទព្យគឺជាកបភពចំណូលធំ
េករាប់រដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា ន ផដលរកបានជាង 
$60 ពាន់លានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្។ 
ការគណនាវកិ្កយបបតពន្ធប្រព្យសម្បតិ្របស់ម្ចា ស់
កម្មសិ្រ្ធិ។ វកិ្កយបកតពន្ធកទព្យេម្បតិ្របេ់រាចា េ់កម្ម
េិទ្ធិនើមួយៗគឺជេ្មើនឹងតមមលៃកតរូវបង់ពន្ធជលើអចលនកទ
ព្យរបេ់ខលៃួន គនុណនឹងអករាពន្ធ។ ជាធម្មរា អករាព
ន្ធអចលនកទព្យរបេ់រាចា េ់កម្មេិទ្ធិគឺ 1.1 ភាគរយ។ 
ជៅក្នុងឆំ្្ផដលអចលនកទព្យកតរូវបានទិញ តមមលៃជាប់
ពន្ធគឺជាតមមលៃអចលនកទព្យជោះ បោទា ប់ពើជោះ តមមលៃ 

កតរូវបង់ពន្ធអចលនកទព្យកតរូវបានផកតកមរូវេករាប់អ
តិ្រណារហូតដល់ 2 ភាគរយរាល់ឆំ្្។ ជនះបន្រហូ
តដល់ជពលអចលនកទព្យកតរូវបានលក់ជហើយម្ងជទៀ
តវាកតរូវបានបង់ពន្ធនូវតមមលៃផដលបានទិញវា។ 
អ្កផ្លា ស់្រើលំលៅតតងបបឈមមនុខនឹងលសចក្ើលស្ើ
ចបាប់ដំល�ើងពន្ធប្រព្យសម្បតិ្របស់ម្ចា ស់កម្មសិ្រ្ធិ។ 
តមមលៃទើ្សារមន ទ្ាះភាគជកចើន (អ្ើផដលជគអាចលក់បាន) 
ជកើនជ�ើងជលឿនជាង 2 ភាគរយក្នុងមួយឆំ្្។ 
ជនះរានន័យថា តមមលៃមន ទ្ាះជាប់ពន្ធភាគជកចើនគឺតិ
ចជាងតមមលៃទើ្សាររបេ់វា។ ជដ្យសារផតជហតនុជនះ 
ជៅជពលរាចា េ់ ទ្ាះទិញ ទ្ាះជ្សេង តមមលៃទិញ ទ្ាះថ្មើផតង
ជលើេពើតមមលៃផដលកតរូវបង់ពន្ធមន ទ្ាះកាលពើមនុនរបេ់
អ្កទិញ (េូម្បើផតជពល ទ្ាះរានតមមលៃទើ្សារកបហាក់កប
ផហលគ្្ក៏ជដ្យ)។ ជនះោំឲ្យតមមលៃពន្ធអចលនកទព្យ 
ខ្ពេ់ជាងមនុនេករាប់អ្កទិញ ទ្ាះ។ 

• លនុបបំបាត់តកមរូវការបចចានុប្បន្ ដូចោងជកកាម េករា
ប់រាចា េ់ ទ្ាះផដលរានអាយនុជលើេពើ 55 ឆំ្្ ឬ 
រានពិការធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងការជ ទ្ារមូលដ្ឋា នពន្ធអចលន
កទព្យ របេ់ពួកជគជៅកផនលៃងស្ាក់ជៅ�ំនួេវញិ៖ 
អចលនកទព្យផដល�ំនួេរានតមមលៃជេ្មើឬតិចជាង 
លំជៅដ្ឋា ន�ំនួេេ្ិតជៅក្នុងជោនធើជាក់លាក់
ជហើយការជ ទ្ារជោះជកើតជ�ើងផតម្ងប៉នុជណាណ ះ។

• ដកជចញនូវតមមលៃ�ំនួេនិងកិចចាតកមរូវទើរំាងដូចគ្្
ចំជពាះការជ ទ្ារេករាប់កទព្យផដលកតរូវកខ្ក់ឬបំផ្លៃ
ញជដ្យជកគ្ះមហន្រាយ។

• តកមរូវឲ្យរានការេកមបេកមរួលជលើមូលដ្ឋា នពន្ធ
អចលនកទព្យ�ំនួេអាកេ័យជលើតមមលៃអចលនកទ
ព្យថ្មើ។

ដសចក្ើសដង្ខបរបស់អ្នកវភិាេចបាប់អំពើការ
ប៉ា ន់ោ្ម ននន្លប៉ាះពាល់ោរដពើពន្ធរបស់រ�ឋា 
និងរដ្ឋា ភបិលថ្្ន ក់្ ដូលដ្ឋា ន ៖
• សាលាជរៀន និងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នជ្សេងជទៀតកប
ផហលជានឹងបាត់បង់កបាក់ជាង $100 លានដនុលាលៃ រ 
ក្នុងមួយឆំ្្ ជលើចំណូលពន្ធអចលនកទព្យជៅក្នុងពើ
រឬបើឆំ្្ដំបូង ជហើយក្នុងឆំ្្បន្បោទា ប់រានកបផហល 
$1 ពាន់លានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្ (ក្នុងកបាក់ដនុលាលៃ រ
េព្មថ្ងជនះ)។ ការជកើនជ�ើងកេជដៀងគ្្ជនះផដរជៅ
ក្នុងការចំណាយរបេ់រដឋាជដើម្បើ បំជពញមកវញិនូវកា
រោតបង់ពន្ធអចលនកទព្យសាលា។

ការវភិាេដដ្យអ្នកវភិាេចបាប់

អត្ថប្រននវធិានការលនះអាចរកបានលៅលលើវបិសាយរបស់រដឋាលលខាធិការតាមអាសយដ្ឋា ន  
http://voterguide.sos.ca.gov ។
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វធិានពិលសសសបម្ប់ម្ចា ស់ផ្ះមួយចំនួន។ 
ក្នុងករណើ ខលៃះ វធិានពិជេេអននុញ្ញា តឲ្យរាចា េ់ ទ្ាះផដ
លរាន ទ្ាះកសាប់ផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះជ្សេងជដ្យមិនចំាបា
ច់បង់ពន្ធអចលនកទព្យខ្ពេ់ជាងមនុន។ វធិានពិជេ
េទំាងជនះអននុវត្ចំជពាះរាចា េ់អចលនកទព្យផដល
រានអាយនុជលើេពើ 55 ឆំ្្ ឬរានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ 
ឬអចលនកទព្យរបេ់ពួកជគបានរងការប៉ះ
ពាល់ ឬការខូចោតជដ្យជកគ្ះធម្មជាតិ។ 
(ជយើងជៅរាចា េ់ ទ្ាះទំាងជនះថាជា “រាចា េ់ ទ្ាះផដល
រានលកខេណេម្បតិ្។”) ជៅជពលផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះ
ថ្មើជៅក្នុងជោនធើដផដល រាចា េ់ ទ្ាះផដលរានលកខេ
ណេម្បតិ្អាចជ ទ្ារតមមលៃ ទ្ាះរានកសាប់របេ់ខលៃួន
ផដលជាប់ពន្ធ ជៅ ទ្ាះជ្សេង កបេិនជបើតមមលៃទើ្សារ
មន ទ្ាះថ្មើគឺដូចគ្្ ឬតិចជាង ទ្ាះផដលរានកសាប់។ 
ទនទាឹមជនះ រដ្ឋា ភិបាលមនជោនធើអាចអននុញ្ញា តឲ្យរាចា
េ់ ទ្ាះផដលរានលកខេណេម្បតិ្ជ ទ្ារតមមលៃ ទ្ាះផដល
ជាប់ពន្ធរបេ់ពួកជគជៅ ទ្ាះជៅក្នុងជោនធើពើ ទ្ាះជៅ
ក្នុងជោនធើជ្សេងបាន។ ជោនធើដប់ផដលអននុញ្ញា ត
ការជ ទ្ារដូជច្ះ។ ជលើកផលងផតជៅក្នុងករណើ តិចតួច 
រាចា េ់ ទ្ាះផដលរានអាយនុជលើេពើ 55 ឆំ្្ ឬរានពិ
ការធ្ងន់ធ្ងរអាចជ ទ្ារតមមលៃជាប់ពន្ធរបេ់ពួកជគផតម្ដង 
ជៅក្នុង�ើវតិរបេ់ពួកជគ។ កបអប់ជៅ�ិត (“អ្ើជកើត
ជ�ើងជៅជកកាមចបាប់បចចានុប្បន្?”) រានឧទាហរណ៍អំ
ពើរជបៀបដំជណើ រការរបេ់វធិានទំាងជនះ។

ពន្ធរបស់ពួកលគលៅលលើការ្ិរញផ្ះ។ ទើកក រុង 
និងជោនធើកបមូលពន្ធពើការជ ទ្ារកម្មេិទ្ធិ ទ្ាះ 
និងអចលនកទព្យជ្សេងជទៀត។ ទូទំាងរដឋា ពន្ធជលើ 
ការជ ទ្ារកម្មេិទ្ធិបានកបមូលកបាក់កបផហល  
$1 ពាន់លានដនុលាលៃ រេករាប់ទើកក រុង និងជោនធើ។
លខានធើបគប់បគងពន្ធអចលនប្រព្យ។ អ្កវាយតមមលៃ
កបចំាជោនធើកំណត់តមមលៃអចលនកទព្យផដលជាប់ព
ន្ធ។ ទូទំាងរដឋា ការចំណាយរបេ់ជោនធើេករាប់ការិ
យាល័យអ្កវាយតមមលៃ រានទឹកកបាក់េរ នុបកបផហល 
$600 លានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្។ 
ពន្ធលលើបបាក់ចំណូលផ្្ល់ខលាួនលៅរដឋា  
California ។ រដឋាកបមូលពន្ធជលើចំណូលផ្ទា  
ល់ខលៃួន ជៅជលើចំណូលរកបានជៅក្នុងរដឋា។  កបាក់ចំណូលផដលកតរូវបង់ពន្ធអាចរមួរាន 
កបាក់ចំជណញពើការលក់ ទ្ាះ។ ពន្ធជលើកបា 
ក់ចំណូលផ្ទា ល់ខលៃួនរកបានកបាក់ជាង  
$80 ពាន់លានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្។ 

សំដណើ
ពបងើកវធិានពិលសសសបម្ប់ម្ចា ស់ផ្ះតដលម្នល
ក្ខណសម្បតិ្។ វធិានជនះជធ្ើវជិសាធនកម្មរដឋាធម្មននុ
ញញារបេ់រដឋា ជដើម្បើពកងើកវធិានពិជេេផដល ្្ដល់កា
រេនសំេកបាក់ពន្ធអចលនកទព្យជៅឲ្យរាចា េ់ ទ្ាះផដល
រានលកខេណេម្បតិ្ ជៅជពលពួកជគទិញ ទ្ាះជ្សេង។ 

ផ្លា ស្់រ្ដូរលក្ខខ�្ឌ តបម រូវសបរា្់ររាចា សអ់ចលនប្រព្យណ�ើម្ើណ្ ទេរមដូលដ្ឋា នពន្ធអ ចលនប្រព្យរ្រសព់កួណេ ណៅជាអចលនប្រព្យជនំសួ។
ការណ្តើមប្រជាស្ិរ្ធវិណិោធនកម្មរ�ឋាធម្មនញុ ្ញ នងិលក្ខន តកិៈ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

5

លតើម្នអ្ើលកើតល�ើងលៅលបកាមចបាប់បចចានុប្បន្?
       ប្ដើឬកបពន្ធផដលរានអាយនុ 55 ឆំ្្រ្ាក់បានទិញ ទ្ាះរបេ់ពួកជគកាលពើ 30 ឆំ្្មនុនក្នុងតមមលៃ $110,000 ដនុលាលៃ រ។ ជៅជពលជនះ 
តមមលៃជាប់ពន្ធ ទ្ាះរបេ់ជគគឺ $200,000 ($110,000 បជង្កើនចំនួន 2 ក្នុងមួយឆំ្្ រយៈជពល 30 ឆំ្្)។ វកិ្កយបកតពន្ធអចលនកទព្យ 
កបចំាឆំ្្របេ់ពួកជគគឺ $2,200 (1.1 ភាគរយមនតមមលៃជាប់ពន្ធ)។ ឥ�ូវជនះ  ទ្ាះរបេ់ពួកជគអាចលក់បាន $600,000។ ប្ដើ ឬកបពន្ធ
ជនះកំពនុងពិចារណាផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះមួយឬពើរជ្សេងជទៀត។

• ផ្ះន ល្ាជាងមនុន។ �ជកមើេដំបូងគឺកតរូវផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះផដលរានតមមលៃ $700,000។ ការផ្លៃ េ់ទើលំជៅផបបជនះមិនរាន
លកខេណេម្បតិ្េករាប់វធិានពិជេេជទ ជកពាះ ទ្ាះថ្មើគឺមថលៃជាង ទ្ាះចាេ់។ កបេិនជបើប្ដើកបពន្ធជនះជធ្ើការផ្លៃ េ់ប្ដូរផបបជនះ 
តមមលៃជាប់ពន្ធមន ទ្ាះថ្មើគឺ $700,000 (តមមលៃទិញ ទ្ាះ)។ វកិ្កយបកតពន្ធអលចនកទព្យរបេ់ពួកជគនឹងជកើនជ�ើងដល់ $7,700។

• ផ្ះលោកជាងមនុន។ �ជកមើេទើពើរគឺកតរូវផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះផដលរានតមមលៃ $450,000 ។ ក្នុងករណើ ជនះ វធិានពិជេេនឹងអននុវត្។ 
តមមលៃជាប់ពន្ធេករាប់ ទ្ាះថ្មើរបេ់ពួកជគគឺ $200,000 (ដូច ទ្ាះចាេ់ផដរ)។ វកិ្កយបកតពន្ធអលចនកទព្យរបេ់ពួកជគនឹងជៅ 
$2,200 ដផដល។
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ការវភិាេដដ្យអ្នកវភិាេចបាប់  បនត

សណំ�ើ ប្រជាមតិ ផ្លា ស្់រ្ដូរលក្ខខ�្ឌ តបម រូវសបរា្់ររាចា សអ់ចលនប្រព្យណ�ើម្ើណ្ ទេរមដូលដ្ឋា នពន្ធអ ចលនប្រព្យរ្រសព់កួណេ ណៅជាអចលនប្រព្យជនំសួ។
ការណ្តើមប្រជាស្ិរ្ធវិណិោធនកម្មរ�ឋាធម្មនញុ ្ញ នងិលក្ខន តកិៈ5

ចាប់ពើមថ្ងទើ 1 ផខមករា ឆំ្្ 2019 
ជៅ វធិានការ ៖

• អននុញ្ញា តឲ្យផ្លា ស់្រើលៅកតនលា
ងណាក៏បាន លៅក្នុងរដឋា។ 
រាចា េ់ ទ្ាះផដលរានលកខេ
ណេម្បតិ្អាចជ ទ្ារតមមលៃ
ទ្ាះជាប់ពន្ធរានកសាប់រប
េ់ពួកជគជៅ ទ្ាះមួយជទៀត 
ជៅកផនលៃងណាក៏បានជៅក្នុងរដឋា។ 

• អននុញ្ញា តឲ្យ្ិរញផ្ះតដលន ល្ា
ជាងមនុន។ រាចា េ់ ទ្ាះផដលរាន
លកខេណេម្បតិ្អាចជ ទ្ារត 
មមលៃ ទ្ាះរានកសាប់ផដលជាប់ 
ពន្ធ (ជដ្យរានការផក 
តកមរូវខលៃះៗ) ជៅ ទ្ាះ 
ផដលកាន់ផតមថលៃ។ តមមលៃ
ជាប់ពន្ធផដលបានជ ទ្ារពើ
ទ្ាះរានកសាប់ជៅ ទ្ាះថ្មើ 

កតរូវបានផកតកមរូវពើជកកាមជ�ើងជលើ។  
តមមលៃជាប់ពន្ធជលើ ទ្ាះថ្មើគឺជកចើនជាងតមមលៃជាប់ពន្ធរ
បេ់ ទ្ាះពើមនុនប៉នុផន្តិចជាងតមមលៃទើ្សារមន ទ្ាះ 
ថ្មើ។ ឧទាហរណ៍គឺរានបង្ហា ញជៅក្នុងកបអប់ជៅ
�ិត (“អ្ើជកើតជ�ើងជៅជកកាមេំជណើ កបជាមតិ
ជលខ 5?”)។ 

• កាត់បន្ថយពន្ធសបម្ប់ផ្ះ្ិរញ ្្មើតដលម្នត
នមលាតិចជាង។ ជៅជពលរាចា េ់ ទ្ាះផដលរានល
កខេណេម្បតិ្ផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះផដលរានតមមលៃតិច
ជាង តមមលៃជាប់ពន្ធផដលបានជ ទ្ារពើ ទ្ាះរានកសា
ប់ជៅ ទ្ាះថ្មើកតរូវបានផកតកមរូវចនុះជកកាម។ ឧទាហរ
ណ៍គឺរានបង្ហា ញជៅក្នុងកបអប់ជៅ�ិត (“អ្ើជកើ
តជ�ើងជៅជកកាមេំជណើ កបជាមតិជលខ 5?”)។ 

• ដកតដនកំណត់លលើចំនួនដងតដលម្ចា ស់ផ្ះអា
ចលបបើបបាស់វធិានពិលសស។ មិនរានផដនកំណ
ត់ជលើចំនួនដងរាចា េ់ ទ្ាះផដលរានលកខេណេម្ប
តិ្អាចជ ទ្ារតមមលៃជាប់ពន្ធរបេ់ពួកជគជទ។

្លប៉ាះពាល់ោរដពើពន្ធ
ម្នការកាត់បន្ថយចំណូលពើពន្ធអចលនប្រព្យចំ
លោះរដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា ន។ វធិានការអាចរានឥ
ទ្ធិពលជកចើនជៅជលើចំណូលពើពន្ធអចលនកទព្យ៖

• ម្នការកាត់បន្ថយពន្ធពើមននុស្ស
តដលបានផ្លា ស់្រើលំលៅដតដល។ 
ឥ�ូវជនះ រាចា េ់ ទ្ាះកបផហល 85,000 
ោក់ផដលរានអាយនុជកចើនជាង 55 ឆំ្្ ផ្លៃ េ់ទើ
ជៅ ទ្ាះជ្សេងក្នុងមួយឆំ្្ៗ ជដ្យមិនរានការអននុ
ជកគ្ះពន្ធអចលនកទព្យ។ អ្កផ្លៃ េ់ទើលំជៅទំាង
ជនះភាគជកចើនកតរូវបង់ពន្ធអចលនកទព្យកាន់ផតខ្ព
េ់។ ជៅជកកាមវធិានការជនះ ពន្ធជលើអចលនកទ
ព្យរបេ់ពួកជគនឹងទាបជាងមនុនជកចើន។ ជនះនឹង
កាត់បនយ្ចំណូលពើពន្ធអចលនកទព្យ។ 

• ពន្ធអាចកាន់តតខ្ពស់ជាងមនុនពើតនមលាផ្ះតដលន ល្ា
ជាងមនុន និងអគារផ្ះកាន់តតលបចើន។ វធិានការ

េតីអ�ីេកីតេឡីងេ�េ្រកាមសំេណី្របជាមតិ 5?

$300,000 $200,000 $100,000

េដាយេ្របីប�ី្របពន�ដូចគា� ពីឧទាហរណ៍មុនេនះ ផ�ះបច�ុប្បន�របស់ពួកេគមានតៃម�ែដលជាប់ពន�ចំនួន
$200,000 េហីយតៃម�ទីផ�រគឺ $600,000។ េបីពួកេគផា� ស់ទីលំេ� តៃម�ជាប់ពន�ៃនផ�ះថ�ីរបស់ពួកេគគឺ៖

$700,000 $600,000

េបីប�ី្របពន�ទិញផ�ះតៃម� $700,000 ដូេច�ះតៃម�ែដលជាប់ពន�ៃនផ�ះថ�ីគឺ $300,000 
(ដូច�នបងា� ញខាងេ្រកាម)។ វ �ក�យប្រតពន�អចលន្រទព្យ្របចំាឆា�ំ របស់ពួកេគគឺ $3,300។ 
េនះនឹងេ្រចីនជាងអ�ីែដលពួកេគ�នបង់េ�ផ�ះមុនរបស់ពួកេគ ($2,200) 
បុ៉ែន�តិចជាងខា�ំ ងជាងអ�ីែដលពួកេគនឹងទូទំាងេ�េ្រកាមច�ប់បច�ុប្បន� ($7,700)។. 

តៃម�ជាប់ពន�របស់ផ�ះថ�ី តៃម�ជាប់ពន�ពីមុនរបស់ផ�ះ តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះថ�ី តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះមុន

តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះថ�ី តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះមុនតៃម�ជាប់ពន�របស់ផ�ះថ�ី តៃម�ជាប់ពន�ពីមុនរបស់ផ�ះ

$150,000 $200,000 75%

េបីប�ី្របពន�ទិញផ�ះតៃម� $450,000 តៃម�ជាប់ពន�ៃនផ�ះថ�ីគឺ $150,000 
(ដូច�នបងា� ញខាងេ្រកាម)។ វ �ក�យប្រតពន�អចលន្រទព្យ្របចំាឆា�ំ របស់ពួកេគគឺ $1,650។ 
េនះនឹងតិចជាងអ�ីែដលពួកេគ�នបង់េ�ផ�ះមុនរបស់ពួកេគ 
និងអ�ីែដលពួកេគនឹងទូទំាងេ�េ្រកាមច�ប់បច�ុប្បន� ($2,200)។. 

$450,000 $600,000

ផ�ះៃថ�ជាងមុន។ 

ផ�ះធូរៃថ�ជាង។
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ការវភិាេដដ្យអ្នកវភិាេចបាប់  បនត

ជនះនឹងជធ្ើឲ្យមននុេសេកាន់ផតជកចើនលក់ ទ្ាះ 
របេ់ពួកជគ និងទិញ ទ្ាះជ្សេងវញិជដ្យសារផត
ការអននុជកគ្ះពន្ធេករាប់ពួកជគក្នុងការជធ្ើដូ ជច្ាះ។ ចំនួនអ្កផ្លៃ េ់ទើលំជៅអាចជកើនជ�ើងកប
ផហលពើរឬបើមនុឺនោក់។ មននុេសេកាន់ផតជកចើនផដ
លរានចំណាប់អារម្មណ៍ជលើការទិញនិងលក់ ទ្ាះ 
នឹងរានឥទ្ធិពលខលៃះមកជលើតមមលៃ ទ្ាះ និងអគ្រ ទ្ាះ។ 
ការជកើនតមមលៃ ទ្ាះ និងអគ្រ ទ្ាះនឹងោំឲ្យរានចំណូ
លពន្ធអលចនកទព្យកាន់ផតជកចើន។ 

ការបាត់បង់ចំណូលពើមននុេសេផដលបាន
ផ្លៃ េ់ទើ នឹងធំជាងការចំជណញពើតមមលៃ ទ្ាះ 
និងអគ្រ ទ្ាះផដលរានតមមលៃមថលៃជាង។ ជនះរានន័យថា 
វធិានការនឹងកាត់បនយ្ពន្ធអចលនកទព្យេករា
ប់រដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា ន។ ក្នុងពើរឬបើឆំ្្ដំបូង 
សាលាជរៀននិងរដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា នជ្សេ
ងជទៀត កបផហលជានឹងបាត់បង់ចំណូលជាង 
$100 លានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្។ យូរជៅ 
ការបាត់បង់ទំាងជនះនឹងជកើនជ�ើង ោំឲ្យសាលាជរៀន 
និងរដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា នជ្សេងជទៀតបាត់បង់កបាក់
កបផហល $1 ពាន់លានដនុលាលៃ រ ក្នុងមួយឆំ្្ (ក្នុងកបា
ក់ដនុលាលៃ របចចានុប្បន្ជនះ)។ 
ការចំណាយរបស់រដឋាកាន់តតលបចើនសបម្ប់
សាលាលរៀន។ ចបាប់បចចានុប្បន្តកមរូវឲ្យរដឋា ្្ដល់
មូលនិធិកាន់ផតជកចើនជៅដល់សាលាជរៀនមួ
យចំនួនធំជដើម្បើកគបដណ្ដ ប់ជលើការបាត់បង់
ពន្ធអចលនកទព្យរបេ់ពួកជគ។ ជាលទ្្ធ ល 
ការចំណាយរបេ់រដឋាេករាប់សាលាជរៀន 
នឹងជកើនជ�ើង ជាង $100 លានដនុលាលា រ ក្នុងមួយឆំ្្ 
ជៅពើរឬបើឆំ្្ដំបូង។ យូរជៅ ការចំណាយកាន់ផត 
ជកចើនរបេ់រដឋាជលើសាលាជរៀន នឹងជកើនជ�ើងរហូតដល់ 
បបតែល $1 ោន់លានដនុលាលា រ ក្នុងមួយឆំ្្ ក្នុង
ទឹកកបាក់ដនុលាលៃ របចចានុប្បន្ជនះ។ (ជនះគឺតិចជាង 1 
ភាគរយមនថវកិារបេ់រដឋា។) 

ផ្លា ស្់រ្ដូរលក្ខខ�្ឌ តបម រូវសបរា្់ររាចា សអ់ចលនប្រព្យណ�ើម្ើណ្ ទេរមដូលដ្ឋា នពន្ធអ ចលនប្រព្យរ្រសព់កួណេ ណៅជាអចលនប្រព្យជនំសួ។
ការណ្តើមប្រជាស្ិរ្ធវិណិោធនកម្មរ�ឋាធម្មនញុ ្ញ នងិលក្ខន តកិៈ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

5

បលង្កើនចំណូលពើពន្ធលផ្រកម្មសិ្រ្ធិអចលនប្រព្យ។ 
វធិានការជនះនឹងបជង្កើនការលក់ ទ្ាះ ជហើយវាក៏នឹងប
ជង្កើនពន្ធជ ទ្ារកម្មេិទ្ធិអចលនកទព្យផដលបានកបមូល
ជដ្យកក រុង និងជោនធើ្ងផដរ។ ការជកើនចំណូល
ជនះអាចនឹងរានចំនួនកបផហលរាប់េិបលានដនុលាលៃ រ
ក្នុងមួយឆំ្្។
បលង្កើនចំណូលពើពន្ធលលើបបាក់ចំណូល។ 
ជដ្យជហតនុថា វធិានការជនះនឹងបជង្កើនចំនួន ទ្ាះលក់
ក្នុងមួយឆំ្្ៗ វានឹងអាចបជង្កើនចំនួនអ្កបង់ពន្ធផដល
កតរូវបង់ពន្ធជលើកបាក់ចំណូលបានមកពើកបាក់ចំជណ
ញក្នុងការលក់ ទ្ាះរបេ់ពួកជគ្ងផដរ។ ជនះកបផហល
បជង្កើនចំណូលពន្ធជលើកបាក់ចំណូលរបេ់រដឋាចំនួនកប
ផហលរាប់េិបលានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្។ 
ការចំណាយរដឋាបាលកាន់តតខ្ពស់សបម្ប់លខានធើ។ 
អ្កវាយតមមលៃកបចំាជោនធើនឹងកតរូវបជង្កើតដំជណើ រការ
ជដើម្បើគណោតមមលៃ ទ្ាះជាប់ពន្ធផដលបានកគប់ដណ្ដ ប់
ជដ្យវធិានការជនះ។ ជនះនឹងោំឲ្យរានការចំណាយ
មួយដងេករាប់អ្កវាយតមមលៃកបចំាជោនធើក្នុងទឹក កបាក់ រាប់សិបលានដនុលាលា រ ឬជកចើនជាងជនះ ជដ្យ
រានការជកើនមថលៃចំណាយជាបន្បោទា ប់តិចតួច។
ចដូលដ ើ្ល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សមរាប់បញ្ើ 
ននេណៈករា្ម ធិការ ដ�លបដងកើតដ�ើងជាច្្ងដ�ើ្្ើគំាម្រ 

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

ដ�ើ្្ើចដូលដៅកាន់អ្នករ ួ្ វភិាេទានកពំដូលទំាង  
10 របស់េណៈករា្ម ធិការ។

មបសិនដបើអ្នកចង់បនចបាប់ច្លាងននអត្ថប្រដពញដលញននវធិានការ
រ�ឋា សដ្ូ ្រដូរស័ពទ្េ ករ�ឋាដលខាធិការតា្ដលខ  
(888) 345-4917  ឬអ្នកអាចអុើដ ៉្ាល  

vigfeedback@sos.ca.gov ដ�ើយចបាប់ច្លាង្ួយនឹងមត រូវបន
ដ្ញើជដូនអ្នកដដ្យឥតេតិន្លា។


