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ជើវមបវត្តិ
ការអនុម័តពន្ធរដ្ឋ
លក្ខខណ្ឌ តម្រូវផ ន្ែកច្បាប់។ ជ្កាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ អង្គនើតិបញ្ញតិ្អាចអនុម័តពន្ធថ្មើ  
ឬបជងកើនពន្ធមាន្រាប់ជោយេំជេងពើរភាគបើតតបុ៉ជ ណ្ ោះ។ (អង្គនើតិបញ្ញតិ្អាចអ
នុម័តចបាប់្បជេទជ្សេងៗជោយេំជេងភាគជ្ចើនធម្មតា។) ជរាហុ៊យរដ្ឋមួយចំនួ
នតដលជៅថាថថលៃឈ្លួ (ដូចជា ថថលៃឈ្លួអាជាញា ប័ណណរថយន្) េ្ិតជ្កាមនិយមន័
យពន្ធរបេ់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

លក្ខខណ្ឌ នៃការអៃុ្័តដោយអនែកដោះដ ន្ែ ត។ អង្គនើតិបញ្ញតិ្មិនចំាបាច់
ទទួលបានការអនុម័តជោយអ្កជបាោះជ្្តេ្មាប់ពន្ធថ្មើ ឬពន្ធតដលបាន
បជងកើនតដលខលៃួនអនុម័ត។ អ្កជបាោះជ្្ត—តាមរយៈដំជណើ រការ្ួ្ចជ្្ើម—
អាចអនុម័តពន្ធថ្មើ ឬបជងកើនពន្ធតដលមាន្រាប់ជោយមិនចំាបាច់មានការចូលរ ួ
មពើអង្គនើតិបញ្ញតិ្ក៏បានតដរ។

ពន្ធរដ្ឋចលើចមបងឥន្ធនៈ និងរ្យន្ត
ពៃ្ធដលើដមបងឥៃ្ធៃៈ។ រដ្ឋគិតថថលៃអាករពិជេេជៅជលើរំាង 
និងជ្បងម៉ាេូ៊ត។ ពន្ធទំាងជនោះ្តរូវបានកំណត់ជៅតាមមួយហ្ក េុង។ 
រដ្ឋក៏គិតថថលៃពន្ធជលើការលក់រំាង និងជ្បងម៉ាេូ៊ត្ងតដរ។ ពន្ធទំាងជនោះ្តរូវ
បានកំណត់ជាភាគរយថនតថមលៃជ្បងឥន្ធនៈ។ ជាទូជៅ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្មរូវឲ្យចំ
ណូលតដលបានមកពើពន្ធជលើជ្បងឥន្ធនៈទំាងជនោះ្តរូវចំ្យជៅជលើមហ្វិ
ថើ  ល្ៃូវថ្ល់ និង ល្ៃូវឆលៃងកាត់។

ពៃ្ធដលើរថយៃ្ត។ ចបាប់រដ្ឋត្មរូវឲ្យមាចា េ់រថយន្បង់ពន្ធកំណត់ជាក់លា
ក់ចំនួនពើរេ្មាប់ឯកេិទ្ធិថន្បតិបតិ្ការជៅជលើមហ្វថិើរាធារណៈ។ 
ទំាងជនោះគឺ (1) ថថលៃឈ្លួអាជាញា ប័ណណរថយន្ និង (2) ថថលៃឈ្លួតកលម្អគមនា
គមន៍តដលជទើបតតបានអនុម័តថ្មើៗជនោះ តដលថថលៃឈ្លួទំាងពើរជនោះគឺត ្្អកជៅ

ជលើតថមលៃរបេ់រថយន្។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្មរូវឲ្យចំណូលពើថថលៃឈ្លួគមនាគមន៍ 
្តរូវចំ្យជៅជលើមហ្វថិើ  ល្ៃូវថ្ល់ និង ល្ៃូវឆលៃងកាត់។ 

មូលនិធិគមនាគមន៍ចៅរដ្ឋ CALIFORNIA 
មូលនិធិគមនាគមន៍ជៅរដ្ឋ California បចចាុប្បន្ជនោះ ្តរូវបានប៉ាន់រា្ម ន
ថាមានទឹក្បាក់េរបុ $35 ពាន់លានដុលាលៃ រ។ កុ្ងចំនួនទឹក្បាក់ជនោះ 
$16 ពាន់លានដុលាលៃ រ បានមកពើធនធានកុ្ងមូលោ្ឋ ន $12 
ពាន់លានដុលាលៃ រ បានមកពើ្បេពនានារបេ់រដ្ឋ និង $7 ពាន់លានដុលាលៃ រ 
បានមកពើ្បេពនានារបេ់េហព័ន្ធ។ មូលនិធិកុ្ងមូលោ្ឋ ន 
ភាគជ្ចើនបានមកពើពន្ធជលើការលក់ ថថលៃឈ្លួ ល្ៃូវឆលៃងកាត់ 
និងមូលនិធិទូជៅរបេ់ទើ្ក រុង និងជោនធើ ចំតណកមូលនិធិេហព័ន្ធភាគជ្ចើ
នបានមកពើពន្ធជលើជ្បងឥន្ធនៈរបេ់េហព័ន្ធ។ មូលនិធិរដ្ឋភាគជ្ចើនបាន
មកពើពន្ធជលើជ្បងឥន្ធនៈ និងរថយន្របេ់រដ្ឋ។ មូលនិធិរដ្ឋមានការជកើនជេើ
ង្បតហលបើភាគបួនកុ្ងរយៈជពលពើរ្ំ្កនលៃងមកជនោះភាគជ្ចើនគឺជោយរា
រតតចបាប់ថ្មើៗជនោះ។

ច្បាប់្ូលៃិធិគ្នាគ្ៃ៍រដ្ឋថ្ើៗដៃះ។ ជៅ្ំ្ 2017 អង្គនើតិប
ញ្ញតិ្បានអនុម័តជេចក្ើ្ពាងចបាប់្ពឹទ្ធេភា (SB) 1 ជដើម្បើបជងកើ
នមូលនិធិរដ្ឋ្បចំា្ំ្េ្មាប់គមននាគមន៍តាមរយៈពន្ធជលើជ្បង
ឥន្ធនៈ និងរថយន្ជ្សេងៗជាជ្ចើន (បង្ហា ញកុ្ងរបូភាពជលខ 1)។ 
ជាពិជេេ SB 1 បានបជងកើនអាករពិជេេជលើរំាងធម្មតា (្តឹម 12 
ជេនកុ្ងមួយហ្ក េុង) និងពន្ធលក់ជ្បងម៉ាេូ៊ត (្តឹម 4 ភាគរយ)។ 
វាក៏បានកំណត់នូវអ្តាជថរជៅជលើអាករពិជេេជលើរំាងទើពើរ 
(បតនម្ពើជលើ) និងអាករពិជេេជលើជ្បងម៉ាេូ៊ត តដលអាករពិជេេ
ទំាងពើរជនោះអាចមានការផ្លៃ េ់បូ្រជាជរៀងរាល់្ំ្ត ្្អកជៅជលើតថមលៃជ្បងឥ
ន្ធនៈ។ បតនម្ពើជលើជនោះជទៀត SB 1 បានបជងកើតនូវថថលៃឈ្លួតកលម្អគម
នាគមន៍ (តដលមានលំោប់ចាប់ពើ $25 ដល់ $175 កុ្ងមួយ្ំ្) និង

• លុបជចាលចបាប់ពន្ធេ្ើពើគមនាគមន៍ និងមា្តាថថលៃឈ្លួ្ំ្ 
2017តដលចំ្យេ្មាប់ការ�ួេ�ុល និងការតកលម្អ ល្ៃូវ
ថ្ល់កុ្ងមូលោ្ឋ ន មហ្វថិើរដ្ឋ និងគមនាគមន៍រាធារណៈ។  

• ត្មរូវឱ្យអង្គនិតិបញ្ញតិ្ោក់វធិានការ្មួយឱ្យជ្បើ ពន្ធឬ 
ថថលៃឈ្លួកំណត់ជាក់លាក់ អំពើជ្បងឥន្ធនៈ ឬជ្បងម៉ាេូ៊តឬ
េិទ្ធិពិជេេជដើម្បើ្បតិបតិ្រថយន្ មួយជៅជលើ ល្ៃូវរាធារណៈ 
ជៅឱ្យអង្គជបាោះជ្្ត េ្មាប់ការយល់្ពម។ 

ចសចក្តើសចងខេបការវាយតថមថ្នការវភិាគរបស់អង្គ នើតបិញ ្ញត្តថិន
ផលប៉ះពាល់ោរចពើពន្ធសទុ្ធថនរោ្ឋ  ភបិាលមូលោ្ឋ ន និងរដ្ឋ៖

• បនយ្ចំណូលរដ្ឋកំពុងទទួលចំនួន $5.1 ពាន់ លានដុលាលៃ រ
ពើការលុបបំបាត់ពន្ធជ្បងឥន្ធនៈ និង រថយន្តដលអនុម័តជោ

យអង្គនិតិបញ្ញតិ្្ំ្ 2017 ។ ចំណូលទំាងជនោះជាចម្បងនឹង
្តរូវចំ្យ េ្មាប់ការតថទំាមហ្វថិើនិង�ួេ�ុល ល្ៃូវក៏ដូច
ជា កម្មវធិើ ល្ៃូវឆលៃងកាត់្ងតដរ។

• លកខេខណ្ឌ ត្មរូវតដលអ្កជបាោះជ្្តយល់្ពមថ្
មើ ឬបជងកើន ជលើពន្ធជ្បងឥន្ធនៈ និងរថយន្តដល្តរូវបាន 
អនុម័តជោយអង្គនើតិបញ្ញតិ្នាជពលអនាគត 
អាចនំាជអាយចំណូលចុោះទាបពើពន្ធជនាោះ ពំុជនាោះជទ ្បាក់ជនាោះ 
្បតហលពំុអាចមានេ្មាប់ជ្បើ្បាេ់។

ការវភិាគចោយអនោកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្តិ

អត្ថបទនៃវធិាៃការដៃះអាច្រកដ�ើញដៅដលើដគហទំព័រ របស់រដ្ឋដលខាធិការតា្អាសយោ្ឋ ៃ  
http://voterguide.sos.ca.gov ។
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វភិាគចោយអនោកវភិាគអង្គនិតបិញ ្ញត្ត ិ បន្ត

ថថលៃឈ្លួេ្មាប់រថយន្តដលគ្្ម នការបំភាយឧេ្ម័ន (កំណត់ជៅតថមលៃ 
$100 កុ្ងមួយ្ំ្ េ្មាប់្ំ្គំរ ូ2020 និង្ំ្ជ្កាយៗជទៀត)។ 
វាក៏្្ល់នូវការថលត្មរូវអតិ្រ្ជៅជពលអនាគត្ងតដរ។ 
្ំ្រារជពើពន្ធជនោះ រដ្ឋរពឹំងថាពន្ធនឹងជកើនជេើង $4.4 ពាន់លានដុលាលៃ រ។ 
ពើរ្ំ្គិតចាប់ពើជពលជនោះ ជៅជពលពន្ធទំាងអេ់មាន្បេិទ្ធភាព ជហើ
យការថលត្មរូវអតិ្រ្បានចាប់ជ្្ើម រដ្ឋរពឹំងថាពន្ធជកើនជេើង 
$5.1 ពាន់លានដុលាលៃ រ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ត្មរូវឲ្យចំណូលថ្មើជេទើរតតទំាងអេ់ជនោះ
្តរូវចំ្យជៅជលើជគ្លបំណងគមនាគមន៍។ ជេចក្ើ្ពាងចបាប់្ពឹទ្ធេភា 
1 ជ្បើ្បាេ់្បតហលពើរភាគបើថនចំណូលជៅជលើការ�ួេ�ុលមហ្វថិើ 
និង ល្ៃូវថ្ល់ ចំតណកចំណូលតដលជៅជេេេល់ជ្បើ្បាេ់ជៅជលើកម្មវធិើ 
ជ្សេងៗ (ដូចជា េ្មាប់ ល្ៃូវឆលៃងកាត់្ទង់្ទាយធំ)។

ចសចក្តើចសនោើចបាប់
តម្រូវឲ្យអង្គៃើតិបញ្ញត្តិទទួលោៃការអៃុ្័តពើអនែកដោះដ ន្ែ ត
សមរាប់ពៃ្ធដលើដមបងឥៃ្ធៃៈ ៃិងរថយៃ្ត។ េំជណើ ្បជាមតិ 6 
ជធវើវជិរាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ជដើម្បើត្មរូវឲ្យអង្គនើតិបញ្ញតិ្ទទួលបានការអ
នុម័តពើអ្កជបាោះជ្្តេ្មាប់ពន្ធថ្មើ ឬពន្ធតដលបានបជងកើនជលើការលក់ 
ការេ្ុកទុក ឬការជ្បើ្បាេ់រំាង ឬជ្បងម៉ាេូ៊ត ក៏ដូចជាេ្មាប់ពន្ធ
តដលបង់េ្មាប់ឯកេិទ្ធិថន្បតិបតិ្ការរបេ់រថយន្ជៅជលើមហ្វថិើរា
ធារណៈ។ ដូជច្ោះ អង្គនើតិបញ្ញតិ្នឹង្តរូវការការអនុម័តពើអ្កជបាោះជ្្តេ
្មាប់ពន្ធដូចជា ពន្ធអាករពិជេេ និងពន្ធជលើការលក់រំាង និងម៉ាេូ៊ត 
ថថលៃឈ្លួអាជាញា ប័ណណរថយន្ និងថថលៃឈ្លួតកលម្អគមនាគមន៍។ 

លុបបំោត់ពៃ្ធដលើដមបងឥៃ្ធៃៈ ៃិងរថយៃ្តផដលោៃអៃុ្័តថ្ើៗដៃះ។ 
េំជណើ ្បជាមតិ 6 ក៏លុបបំបាត់រាល់ពន្ធជលើជ្បងឥន្ធនៈ និងរថយន្តដ
លបានអនុម័តជោយអង្គនើតិបញ្ញតិ្ជ្កាយ ថថងៃទើ 1 តខមករា្ំ្ 2017 
និងរហូតដល់កាលបរជិចឆេទតដល េំជណើ ្បជាមតិ 6 ចូលជាធរមានជៅតខធូ្។ 
ការជនោះ នឹងលុបបំបាត់នូវពន្ធតដលបានបជងកើនជលើជ្បងឥន្ធនៈ និងថថលៃឈ្លួ
តកលម្អគមនាគមន៍តដលបានអនុម័តជោយ SB 1។ 

ផលប៉ះពាល់ោរចពើពន្ធ
លុបបំោត់ចំ្ណូលដលើពៃ្ធពើ SB 1។ ជៅកុ្ង្ំ្រារជពើពន្ធបចចាុ
ប្បន្ េំជណើ ្បជាមតិ 6 នឹងកាត់បនយ្ចំណូលជលើពន្ធ SB 1 
ពើ $4.4 ពាន់លានដុលាលៃ រមកជៅ្តឹម $2 ពាន់លានដុលាលៃ រ—
ថយចុោះ$2.4 ពាន់លានដុលាលៃ រ ។ ($2 ពាន់លានដុលាលៃ រជៅកុ្ងចំណូលតដ
លជៅជេេេល់ នឹងបានមកពើពន្ធតដល្បមូលមុនជពលតដលេំជណើ
្បជាមតិ 6 ចូលជាធរមានជៅតខធូ្។) ពើរ្ំ្ គិតចាប់ពើជពលជនោះ ការកា
ត់បនយ្ចំណូលនឹងមានចំនួនេរបុ $5.1 ពាន់លានដុលាលៃ រ ្បចំា្ំ្។ 
ការកាត់បនយ្មូលនិធិ នឹងប៉ោះពាល់ភាគជ្ចើនជៅជលើកម្មវធិើតថទំា 
និង�ួល�ុលមហ្វថិើ និង ល្ៃូវថ្ល់ ក៏ដូចជាកម្មវធិើ ល្ៃូវឆលៃងកាត់្ងតដរ។

ដធវើឲ្យការអៃុ្័តពៃ្ធដលើដមបងឥៃ្ធៃៈ ៃិងរថយៃ្តកំណត់ជាក់លាក់កាៃ់ផត
ពិោក។ េំជណើ ្បជាមតិ 6 នឹងជធវើឲ្យកាន់តតពិបាកកុ្ងការអនុម័តពន្ធជលើ 
ជ្បងឥន្ធនៈ និងរថយន្កំណត់ជាក់លាក់ ពើជ្ពាោះអ្កជបាោះជ្្តក៏នឹង 
្តរូវអនុម័តជលើពន្ធទំាងជនាោះតដរ។ ជាលទ្្ធ ល អាចមានចំណូលកាន់តតតិច 
ពំុដូជច្ាោះជទនឹងជាករណើ មួយ។ រាល់ការកាត់បនយ្ចំណូល 
ពំុ្តរូវបានដឹងជេើយ ពើជ្ពាោះវានឹងអា្េ័យជៅជលើចំ្ត់ការនាជពលអនា

គតជោយអង្គនើតិបញ្ញតិ្ និងអ្កជបាោះជ្្ត។

ចលូចមើល http://www.sos.
ca.gov/campaign-lobbying/

cal-access-resources/
measure-contributions/2018-
ballot-measure-contribution-
totals/ សមមាប់បញ្ើ ថនគណៈកម្មការ 
ដដលបចងកើតច�ើងជាចម្បងចដើម្បើគំាមទ 
ឬជំទាស់វធិានការចនះ។ ចលូចមើល  

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

ចដើម្បើទទលួបានអនោកចលូរមួវភិាគទាន 
កពំលូៗទំាង 10 របស់គណៈកម្មការ។

មបសិនចបើអនោកចង់បានចបាប់ចមង្ថន
អត្ថបទចពញចលញថនវធិានការរដ្ឋ 

សមូទរូស័ព្ទមករដ្ឋចលខាធិការ តាមចលខ 
(888) 345-4917  

ឬអនោកអាចអុើដម៉ល  
vigfeedback@sos.ca.gov  

ច�ើយចបាប់ចមង្មួយនឹងមត រូវបានចផញើចៅអនោកចោ
យឥតគតិថ្។្

្ំរបាតណ់ោលមលូនធិិការជសួជលុផ្វូ នងិគមនាគមនម៍យួចនំនួ។ 
តបម រូវឲ្យមានពន្ធណប្រងឥន្ធនៈ នងិថ្រ្្យន្តមយួចនំនួ 

បត រូវបានអនម័ុតណោយអង្គណបាះណ ន្ោ ត។ ការណផ្តើមប្រជាសទិ្ធវិណិោធនកម្មរដ្ឋធម្មនញុ ្ញ។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

6

របូភាពចលខ 1

ចំណូលពើចសចក្ើមពាងចបាប់មពទឹ ្ធសភា 1

អមតាពន្ធ
ចំណូលមបោំ ន្ោំ  

(គតិជាពាន់លាន)

អមតាពើមុន អមតា្្មើ ន្ោំ  បច្បុ្បននោ កនោងុរយៈចពលពើរ ន្ោំ

ពន្ធចលើោំង
អាករពណិសស (ធម្មតា) 18 ណសន 30 ណសន $1.9 $2.1
អាករពណិសស (្រនន ថែមពើណលើ) នប្រប្ររួលa 17.3 ណសន —b

0.2
ពន្ធចលើម៉ាស៊តូ
អាករពណិសស នប្រប្ររួលc 36 ណសន 0.7 0.7
ការលក់ 1.75 ណសន 5.75 ណសន 0.3 0.4
ពន្ធចលើរ្យន្ត
ថ្ន្កលម្អគមនាគមន៍ — $25 ដល់ 

$175

1.5 1.6

ថ្ឈ្ នោលួរ្យន្តនដលគ្្ម នការ្ំរភាយ
ឧស្មន័

— $100 —b —d

 សរបុ $4.4 $5.1
a ក�ំតប់្រោំ ន្ោំ នផ ្អកណលើតថម។្ អបតា្រច្្ុរ្បន នោគ ឺ11.7 ណសន ្៉រនុន ្តអបតាមានលោំ្់រោ្់រពើ 9.8 ណសន ដល់ 21.5 ណសន កាលពើមនុ។
b អបតា្្មើពុទំានម់ានប្រសទិ្ធភាពណទ។
c ក�ំតប់្រោំ ន្ោំ នផ ្អកណលើតថម។្ អបតា្្មើ្ំរផតុគ ឺ16 ណសន ្៉រនុន ្តអបតាមានលោំ្់រោ្់រពើ 10 ណសន ដល់ 18 ណសន កាលពើមនុ។
d $48 លាន។


