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សណំ�ើ ការផ្លា ស់ប្តូរច្បាប់បង់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំ្នួន ។ 
វសិោធនកម្មននច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ ្ញ ។19

ចំ្ណងស�ើង នតិងសសច្ក្ើសសងខេបជាផលាតូវការ សរៀបចំ្សោយអគ្គសមធាវ ី

�ើវទបវត្តិ
ទ្រព្យសម្បត្តិពន្ធរដ្ឋា ភតិបាលមូលដ្ឋា ន។ បណ្ដា ទើកក រុង 
California ជោនធើ សាលាជរៀន និងមណ្ឌ លពិជេេៗ 
(ដូចជាមណ្ឌ លការពារអគ្ើភ័យ) កបមូលពន្ធអចលនកទព្យពើ
ម្ចា េ់អចលនកទព្យផ អ្ែកជលើតមមលៃអចលនកទព្យរបេ់ពួកជគ។ 
ពន្ធជលើ អចលនកទព្យជកើនជ�ើងកបម្ណ $65 ពាន់លាន 
ជរៀងរាល់ឆ្នាំ េកម្ប់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នទំាងជនះ។

តតើវកិ្កយបទតពន្ធតលើ អចលនទ្រព្យទតរូវបានគណនា
យ៉ា ងដូចតម្ច? វកិ្កយបកតពន្ធកបចំាឆ្នាំ របេ់ម្ចា េ់កទព្
យេម្បតិ្នើមួយៗគឺជេមើជៅនឹងតមមលៃអចលនកទព្យរបេ់
ពួកជគ ផដលជាប់ពន្ធគុណនឹងអករាពន្ធអចលនកទព្យរ
បេ់ពួកជគ។ ពន្ធជលើអចលនកទព្យរបេ់ម្ចា េ់អចលនទ្
រព្យធមមរាគឺ 1.1 ភាគរយ។ កនាុងឆ្នាំ ផដលម្ចា េ់ថមើជធវើជា
ម្ចា េ់កមមេិទ្ធិអចលនកទព្យមួយកផនលៃង ជាធមមរាតមមលៃ
ជាប់ពន្ធគឺជាតមមលៃមន ការទិញរបេ់អចលនកទព្យជោះ។ 
រាល់ឆ្នាំ បោទា ប់ពើជពលជោះមក តមមលៃផដលជាប់ពន្ធរបេ់

• អនុញ្ញា តឲ្យម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នអាយុជលើេ 55 
ឆ្នាំ  ពិការធ្ងន់ធ្ងរ ឬ ទ្ាះរបេ់ពួកជគកតរូវបានបំផ្លៃ
ញជដ្យជភលៃើងជេះមកព ឬជករះមហន្រាយ ជធវើកា
រជ ទ្ារតមមលៃមូលដ្ឋា នពន្ធកទព្យេម្បតិ្លំជៅដ្ឋា នប
ឋម ជៅលំជៅដ្ឋា ន�ំនួេ កនាុងតមមលៃណ្ក៏ជដ្យ 
កនាុងទើកផនលៃងណ្ក៏ជដ្យកនាុងរដឋា ។

• កកមិតអត្ថកបជោ�ន៍ពន្ធេកម្ប់ការជ ទ្ារអចលនកទព្យ
រវាងេម្�ិកកគរួសារ ។

• ពកងើកអត្ថកបជោ�ន៍ពន្ធេកម្ប់ការជ ទ្ារកេិដ្ឋា នលកខេ
ណៈកគរួសារ ។

• វភិាចន៍កបាក់ចំណូល និងកបាក់េន្ំរដឋា (ជបើម្ន) 
ជៅជេវាកមមការពារអគ្ើភ័យ ជហើយេងរដ្ឋា ភិបាលមូល
ដ្ឋា នេកម្ប់ការផ្លៃ េ់បូ្រោោផដលពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធ ។

សសច្ក្ើសសងខេបននការប៉ា ន់ទបមាណរបស់អ្នកវភិាគច្្
បប់ស្ើពើផលប៉ាះពាល់ោរសពើពន្ធរបស់រដ្ឋនតិងរោ្ឋ ភតិប
លមតូលោ្ឋ ន ៖
• រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នអាចចំជណញរាប់េិបលានដុលាលៃ
រជលើចំណូលពន្ធកទព្យេម្បតិ្កនាុងមួយឆ្នាំ  ។ទំាងជនះ 
អាចជកើនជ�ើងរាមជពលជវលា រហូតដល់ជៅពើរបើរាយ
លានដុលាលៃ រកនាុងមួយឆ្នាំ  ។

• សាលាជរៀនអាចចំជណញរាប់េិបលានដុលាលៃ រជលើ
ចំណូលពន្ធកទព្យេម្បតិ្កនាុងមួយឆ្នាំ  ។ទំាងជនះ 
អាចជកើនជ�ើងរាមជពលជវលា រហូតដល់ជៅពើរបើរាយ
លានដុលាលៃ រកនាុងមួយឆ្នាំ  ។

• កបាក់ចំណូលពើពន្ធជ្្ងៗជទៀត 
អាចជកើនជ�ើងរាប់េិបលានដុលាលៃ រ កនាុងមួ 
យឆ្នាំ េកម្ប់ទំាងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន 
និងរដឋា ។ ភាគជកចើនមនកបាក់ចំណូលរដឋាថមើជនះ 
នឹងអាចចំណ្យជលើការការពារអគ្ើភ័យ ។

ការវភិាគសោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ

អត្ថប្រននវធិានការតនះអាចរកត�ើញតៅតលើតគហ្ំរព័រ រដឋាតលខាធតិការតៅ  
voterguide.sos.ca.gov។

ការណោះណ ន្ោ តចងុណ្កាយដកឹនំាណោយអង្គនើតបិញ ្ញត ្ណិៅ ACA 11 (សណំ�ើ ្បជាមត ិ19)
(ដណំោះ្រាយ ជពំកូ 31, លក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2020)
កពឹទ្ធេភា៖  ការរំកទ 29 ការកបឆំ្ង 5

រដឋាេភា៖  ការរំកទ 56 ការកបឆំ្ង 5
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ការវភិាគសោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

អចលនកទព្យគឺកតរូវបានមលតកមរូវេកម្ប់អតិ្រណ្ 
ជដ្យជកើនដល់ 2 ភាគរយ។ ជៅជពលផដលអចលនកទព្យត្
រវូបានផ្លៃ េ់បូ្រម្ចា េ់កមមេិទ្ធិម្ងជទៀត តមមលៃជាប់ពន្ធរបេ់
វាគឺកតរូវបានកំណត់ជ�ើងវញិជៅរាមតមមលៃទិញថមើរបេ់វា។
ពន្ធតលើអចលនទ្រព្យតកើនត�ើង តៅតពលដដលអចលនទ្រព្យ
ទតរូវបានផ្លា ស់បូ្រម្ចា ស់កម្មសតិ្រ្ធតិថ្មើ។ តមមលៃជាប់ពន្ធអចលនកទព្យ 
ភាគជកចើនគឺតិចជាងតមមលៃផដលអចលនកទព្យជោះកតរូវបាន
លក់ជចញ។ ជនះគឺជដ្យសារផតតមមលៃផដលអចលនកទព្យ 
ភាគជកចើនអាចលក់បាន គឺជកើនជ�ើងរហ័េជាង  
2 ភាគរយកនាុងមួយឆ្នាំ ។ ជដ្យសារផតចំនុនជនះ ជៅជពល
ផដលអចលនកទព្យមួយផ្លៃ េ់បដាូរម្ចា េ់កមមេិទ្ធិ តមមលៃជាប់ពន្ធ
របេ់វាជាជរឿយៗកំណត់ជ�ើង វញិជៅចំនួនខ្ពេ់ជាងមុន។ 
ជនះបណ្្លឲ្យម្នវកិ្កយបកតពន្ធជកើនជ�ើងខ្ពេ់ជាងមុន 
េកម្ប់អចលនកទព្យជោះ។ ជនះម្នន័យថា អនាកផដលផតងផត
ផ្លៃ េ់ទើលំជៅនឹងកតរូវ បង់ពន្ធជលើអចលនកទព្យថមើរបេ់ពួកជគខ្ព
េ់ជាង ពន្ធជលើតមមលៃអចលនកទព្យចាេ់។ 
វធិានពតិតសសសទម្ប់ម្ចា ស់ផ្ះមួយចំនួន។ កនាុងករណើ ខលៃះ 
វធិានពិជេេអនុញ្ញា តឲ្យម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្ន ទ្ាះកសាប់ ផ្លៃ
េ់ជៅលំជៅដ្ឋា នជ្្ងជដ្យមិនចំាបាច់បង់ពន្ធអចល
នកទព្យខ្ពេ់ជាងមុន។ វធិានពិជេេទំាងជនះអនុវត្ចំ
ជពាះម្ចា េ់អចលនកទព្យផដលម្នអាយុជលើេពើ 55 ឆ្នាំ  
ឬម្នពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬអចលនកទព្យរបេ់ពួកជគបា
នរង្លប៉ះពាល់ ឬការខូចោតជដ្យជករះធមមជាតិ។ 
ជយើងេំជៅដល់មនុេ្ទំាងជនះជា 
“ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្ធិ”។ ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្ធិអាចផ្លៃ
េ់ទើជៅកនាុងជោនធើដូចរនា  និងបន្ការបង់ពន្ធ អចលនកទព្យ 
កនាុងចំនួនដផដល កនាុងករណើ ផដល ទ្ាះថមើរបេ់ពួកជគ 
មិនម្នតមមលៃមថលៃជាង ទ្ាះចាេ់។ ជលើេពើជនះ ជោ
នធើជាក់លាក់មួយចំនួនអនុញ្ញា តឱ្យវធិានទំាង
ជនះអនុវត្ ជៅជពលម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្ធិផ្លៃ
េ់លំជៅដ្ឋា ន ពើជោនធើមួយជ្្ងជទៀតពើជោនធើ
របេ់ពួកជគ។ ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នអាយុជលើេពើ 
55 ឆ្នាំ  ឬជាទូជៅជា�នពិការធ្ងន់ធ្ងរ 
អាចជកបើវធិានពិជេេទំាងជនះបានផត មដាងបុ៉ជណ្ណ ះកនាុ
ងមួយ�ើវតិរបេ់ពួកជគ។ ការដ្ក់កកមិតជនះកតរូវ បាន 
អនុវត្ជៅជលើ អចលនកទព្យ ផដល រង្លប៉ះពាល់ជដ្យគ្
ជរាះមហន្រាយធមមរា ឬការចមលៃងជមជរាគ។

វធិានពតិតសសៗសទម្ប់ការ ស្នងមរតក អចលនទ្រព្យ 
វធិាន។ ពិជេេៗអនុញ្ញា តឱ្យជ ទ្ារអចលនកទព្យ រវា
ងឳពុកម្ដា យជៅកូនៗជដ្យរម នការបជង្កើនពន្ធជលើ 
វកិ្កយបកតអចលនកទព្យ។ វធិានទំាងជនះក៏កតរូវបានអនុ
វត្ជៅជលើ�ើដូន�ើរានិងជៅៗ កបេិនជបើឳពុកម្ដា យរប
េ់ជៅៗបានទទួលមរណភាព។ ជយើងជៅអចលនកទព្យ 
ផដលកតរូវបានជ ទ្ាររវាងឳពុកម្ដា យជៅកូនៗ 
ឬ�ើដូន�ើរាជៅជៅៗ ថាជា “អចលនកទព្យេនាងមរត”។ 
វធិានោោអនុវត្ជៅជលើ ទ្ាះរបេ់ ឪពុកម្្យនិងម្នកំណត់ 
ចំជពាះកបជភទអចលនកទព្យជ្្ងៗ។ 
តខានធើនានាទគប់ទគងពន្ធតលើ 
អចលនទ្រព្យទ្រព្យសម្បត្តិ។ អនាកវាយតមមលៃកបចំា
ជោនធើកំណត់តមមលៃអចលនកទព្យផដលជាប់ពន្ធ។ 
អនាកកបមូលពន្ធជោនធើ ជចញវកិ្កយបកតជៅឱ្យម្ចា
េ់អចលនកទព្យ សាវនករជោនធើផចកចាយកបាក់
ចំណូលពន្ធជៅឱ្យរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន។ ទូទំាងរដឋា 
ជោនធើោោចំណ្យកបផហល $800 លានជាជរៀងរាល់
ឆ្នាំ ជលើេកមមភាពទំាងជនះ។ 
មូលនតិធតិសាសាតរៀនតចញមកពើទំាងពន្ធតលើ 
អចលនទ្រព្យមូលដ្ឋា ន នតិងពន្ធរដឋា។ សាសាជរៀនទទួ
លបានមូលនិធិទំាងមកពើពន្ធកទព្យេម្បតិ្មូលដ្ឋា ន 
និងពន្ធរដឋា។ ចបាប់រដឋានិោយថា សាលាជរៀនកតរូវផតទទួល
បានចំនួនអប្បបរម្មនមូលនិធិេរបុពើពើរកបភពជនះ។ 

សំសណើ
វធិានជនះជធវើការផ្លៃ េ់បដាូរជៅជលើវធិានពិជេេៗេកម្ប់
ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្ធិ និងកទព្យេម្បតិ្េនាងមរតក។ 
វធិានពតិតសសៗដដលបដន្ថមសទម្ប់ម្ចា ស់ផ្ះដដលម្ន
សតិ្រ្ធតិ។ ចាប់ជ ដ្ាើមពើមថ្ងទើ 1 ផខជមសា ឆ្នាំ  2021, វធិានការ
ជនះបផន្ថមវធិានពិជេេៗេកម្ប់ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្
ធិ។ ជាពិជេេ វធិានជនះ៖

• អនុញ្ញា តឲ្យផ្លា ស់្រើតៅកដនលាងណាក៏បាន 
តៅក្នុងរដឋា។ ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នេិទ្ធិអាចរកសាវកិ្ក
យបកតពន្ធជលើអចលនកទព្យទាបជាងរបេ់ជគបាន 
ជៅជពលផ្លៃ េ់លំជៅដ្ឋា នជៅ  ទ្ាះមួយជ្្ងជៅកផនលៃ
ងណ្ក៏ជដ្យកនាុងរដឋា។ 

ការផ្លា សប់្រូចបាប់បង់ពន្្ធ ្រព្យសម្បត្មិយួចនំនួ ។ 
 វណិរាធនកម្មននចបាប់រដ្ឋធម្មនញុ ្ញ ។

សណំ�ើ
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• អនុញ្ញា តឲ្យ្រតិញផ្ះដដលនថលាជាងមុន។ ម្ចា េ់្្
ទះផដលម្នេិទ្ធិអាចជកបើវធិានពិជេេៗ ជដើម្បើផ្លៃ
េ់ទើជៅ ទ្ាះផដលម្នតមមលៃមថលៃជាងមុន។ វកិ្កយបត្
រពន្ធជលើអចលនកទព្យរបេ់ពួកជគនឹងជៅផតជកើ
នជ�ើង បុ៉ផន្មិនជ�ើងោលៃំ ងដូចកំជណើ នេកម្ប់ 
អនាកទិញ ទ្ាះជ្្ងជទៀតជ�ើយ។ 

• បតង្កើនចំនួនដងដដលម្ចា ស់ផ្ះអាចតទបើវធិានពតិ
តសសៗ។ ម្ចា េ់ ទ្ាះផដលម្នអាយុជលើេពើ 55 ឆ្នាំ  
ឬ�នពិការអាចជកបើវធិានពិជេេទំាងជនះបានបើ
ដង កនាុងមួយ�ើវតិរបេ់ពួកជគ។

តធវើឱ្យតូចត�ើងនូវវធិានពតិតសសៗសទម្ប់ទ្រព្យសម្បត្តិ
ស្នងមរតក។ ចាប់ជ ដ្ាើមពើមថ្ងទើ 16 ផខកុមៈ្ ឆ្នាំ   
2021 វធិានជនះជធវើឲ្យវធិានពិជេេៗ េកម្ប់ 
អចលនកទព្យេនាងមរតកតូចជាងមុន។ 
ជាពិជេេវធិានជនះ៖

• បញចាប់វធិានពតិតសសៗសទម្ប់អចលនទ្រព្យ 
ដដលមតិនតទបើទបាស់ជាផ្ះ ឬសទម្ប់កសតិដ្ឋា ន។ វ ិ
ធានពិជេេៗនឹងអនុវត្ផតជៅជលើពើរកបជភទមនអច
លនកទព្យេនាងមរតកបុ៉ជណ្ណ ះ។ ដំបូង វធិាន  
ជនះនឹងអនុវត្ជៅជលើអចលនកទព្យផដលបា
នជកបើជា ទ្ាះចម្បងជដ្យកូន ឬជៅ។ ទើពើរ 
វធិានជនះនឹងអនុវត្ជៅជលើកេិដ្ឋា ន។ កទព្យេម្បតិ្
ផដលបានជកបើេកម្ប់ជរលបំណងជ្្ងជទៀតមិន
អាចជកបើវធិានពិជេេៗជនះបានជទៀតជទ។ 

• តទមរូវឱ្យម្នវកិ្កយបទតពន្ធតដើម្បើត�ើងតាមផ្
្រះ នតិងកសតិដ្ឋា នស្នងមរតកដដលម្នតនមលាខ្ពស់។ 
វកិ្កយបកតពន្ធជលើ អចលនកទព្យេកម្ប់ ទ្ាះ ឬ 
កេិដ្ឋា នេនាងមរតកនឹងជកើនជ�ើង កបេិនជបើ
តមមលៃផដលអចលនកទព្យកតរូវអាចលក់បាន ជលើ
េពើតមមលៃជាប់ពន្ធរបេ់អចលនកទព្យជដ្យច្
ជរ ើនជាង $1 លាន (បានមលតកមរូវេកម្ប់អ
តិ្រណ្ជរៀងរាល់ពើរឆ្នាំ មដាង)។ កនាុងករណើ ជនះ 
តមមលៃពន្ធនឹងជកើនជ�ើង បុ៉ផន្វាមិនជកើនជ�ើងោលៃំ ងជេមើរ 
នឹងតមមលៃពន្ធជលើអចលនកទព្យ កបេិនជបើវាកតរូវបាន
លក់ជៅឲ្យភាគើជ្្ងជោះជទ។ 

ចំណាយទបាក់មួយចំនួនជាក់លាក់សទម្ប់ការការពា
រអគ្ើភ័យ។ វធិានជនះ បាន្្ល់មូលនិធើថមើេកម្ប់រដឋា។ 
ជយើងពិភាកសាមូលនិធិជនះកនាុងផ ន្ាកបោទា ប់។ វធិានការជនះ
តកមរូវថាមូលនិធិថមើៗបំ្ុតកតរូវបានចំណ្យជលើ 
ការការពារអគ្ើភ័យ។ ជលើេពើជនះ វធិានការជនះតកមរូវឲ្យ
្្ល់កញចាប់ថវកិារតូច ផដលជាផ ន្ាកមួយមនកញចាប់ថវកិារ
ថមើជនះ ជៅដល់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន។ 

ឥ្រ្ធតិពលននោរសពើពន្ធ
ពន្ធតលើអចលនទ្រព្យតកើនត�ើង ពើវធិានការពន្ធអចល
នទ្រព្យស្នងមរតកតូច។  ការជធវើឱ្យតូច នូវវធិាន 
ពិជេេៗេកម្ប់អចលនកទព្យ េនាងមរត
កនឹងោំជៅរកពន្ធជលើអចលនកទព្យខ្ពេ់
ជាង េកម្ប់អចលនកទព្យេនាងមរតកខលៃះ។ 
ជនះនឹងបជង្កើនពន្ធជលើអចលនកទព្យ 
េកម្ប់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន និងសាលាជរៀន។
ពន្ធតលើអចលនទ្រព្យកាត់បន្ថយពើវធិាន ដដ
លបានបដន្ថមសទម្ប់ម្ចា ស់ផ្ះដដលម្នសតិ
្រ្ធតិ។ ការបផន្ថមវធិានពិជេេៗេកម្ប់ម្ចា េ់្្
ទះ ផដលម្នេិទ្ធិអាចផ្លៃ េ់បដាូរការកបមូលពន្ធជលើ
អចលនកទព្យ ពើរបើវធិើ។ ករណើ េំោន់បំ្ុតគឺថា 
ម្ចា េ់ ទ្ាះកាន់ផតជកចើនអាចទទួលបាន 
ការេន្ំ េំមចពន្ធជលើអចលនកទព្យ ជៅជព
លផ្លៃ េ់ទើពើ ទ្ាះមួយជៅ ទ្ាះមួយជ្្ងជទៀត។ 
ជនះនឹងកាត់បន្ថយពន្ធជលើអចលនកទព្យ េកម្ប់រដ្ឋា ភិបា
លមូលដ្ឋា ននិងសាលាជរៀន។
ជារមួ ពន្ធតលើអចលនទ្រព្យ កាន់ដតតទចើនសទម្ប់រដ្ឋា ភតិ
បាលមូលដ្ឋា ន នតិងសាលាតរៀន។  
ផ ន្ាកខលៃះមនវធិានការជនះនឹងបជង្កើនពន្ធជលើ 
អចលនកទព្យ។ ផ ន្ាកជ្្ងជទៀតនឹងបន្ថយពួកវា។ 
ជារមួ ពន្ធជលើអចលនកទព្យេកម្ប់រដ្ឋា ភិបាលមូ
លដ្ឋា ន និងសាលាជរៀនកបផហលជានឹងជកើនជ�ើង។ 
កនាុងពើរបើឆ្នាំ ដំបូង រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នអាចទទួលបា
នកបាក់រាប់ជកាដិដុលាលៃ រកនាុងមួយឆ្នាំ ។ មួយរយៈជកកាយ 
ការទទួលកបាក់ចំណូលទំាងជនះ អាចជកើនជ�ើងដល់រាប់រ
យលានដុលាលៃ រកនាុងមួយឆ្នាំ ។ សាលាជរៀនអាចចំជណញពន្ធ
ជលើអចលនកទព្យកេជដៀងរនា ជនះផដរ។ 
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ការវភិាគសោយអ្នកវភិាគអង្គនើតតិបញ ្ញត្តិ បន្

ការកាត់បន្ថយអាចតៅរចួតលើនថលាចំណាយ
របស់រដឋាសទម្ប់សាលាតរៀនក្នុងឆ្្នំ ខលាះ។ 
កនាុងសា្ថ នភាពម្នផដនកំណត់ជ្្ងៗ មូលនិធិសាលាជរៀ
នេរបុពើពន្ធជលើអចលនកទព្យ និងពន្ធរបេ់រដឋា អាចកប
ផហលជាដូចរនា កនាុងឆ្នាំ ខលៃះ ជទាះបើជាម្នការទទួលបានព
ន្ធជលើអចលនកទព្យរបេ់សាលាជរៀនក៏ជដ្យ។ ជនះគឺជដ្
យសារផតចបាប់រដឋាផដលម្នកសាប់ អាចបណ្ដា លឱ្យមូល
និធិរដឋាេកម្ប់សាលាជរៀនថយចុះជដ្យចំនួន ទឹកកបាក់ប្
រផហលជាដូចរនា ជៅនឹងកបាក់ទទួលបានពើពន្ធជលើអចល
នកទព្យរបេ់ពួកជគ។ កបេិនជបើការជនះជកើតជ�ើង រដឋានឹង
ទទួលបានការេន្ំេំមចមថលៃចំណ្យកនាុងឆ្នាំ ទំាងជោះ។ 
ការេន្ំេំមចទំាងជនះនឹងម្នចំនួនកេជដៀងរនា ជៅនឹ
ងកបាក់ទទួលបាន ពើពន្ធជលើអចលនកទព្យសាលាជរៀន។ 
វធិានការជនះនិោយថា កបាក់េន្ំទំាងជនះភាគជកចើននឹ
ងកតរូវផតបានចំណ្យជលើការការពារអគ្ើភ័យ។ 
ការផ្លា ស់បូ្រតូចជាងតផសេងត្រៀតតលើការទបមូលពន្ធ។ វ ិ
ធានការជនះអនុញ្ញា តឱ្យមនុេ្កាន់ផតជកចើនទិញ និង
លក់ ទ្ាះជដ្យមិនកបឈមនឹងវកិ្កយបកតពន្ធជលើអចលន
កទព្យជកើនជ�ើង។ ជដ្យសារផតការជនះ វធិានការជនះនឹ
ងបជង្កើនចំនួន ទ្ាះផដលកតរូវបានលក់រាល់ឆ្នាំ ។ ជនះនឹងប
ជង្កើនកបាក់ចូលជៅកនាុងរដ្ឋា ភិបាលរដឋា និងមូលដ្ឋា នពើចំនួ
នពន្ធជ្្ងជទៀតផដលបានកបមូលជលើ ការលក់ ទ្ាះ។ កា
រជកើនជ�ើងទំាងជនះនឹងម្នចំនួនរាប់ជកាដិដុលាលៃ រកនាុងមួ
យឆ្នាំ ។ វធិានការជនះនិោយថា ការជកើនជ�ើងជនះភាគច្
ជរ ើនជលើកបាក់ចំណូលពន្ធរដឋានឹងកតរូវផតបានចំណ្យជលើ 
ការការពារអគ្ើភ័យ។ 

ការផ្លា សប់្រូចបាប់បង់ពន្្ធ ្រព្យសម្បត្មិយួចនំនួ ។
 វណិរាធនកម្មននចបាប់រដ្ឋធម្មនញុ ្ញ ។

សណំ�ើ
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នថលាចំណាយខ្ពស់ជាងសទម្ប់បណ្ាតខានធើ ។ បណ្ដា
ជោនធើកបផហលនឹងកតរូវការ�ួលបុគ្លិកថមើ និងជធវើ
ការដំជ�ើង�ំោន់កំុព្ូយទ័រជដើម្បើបំជពញវធិានការជនះ។ 
ជនះនឹងបជង្កើនមថលៃចំណ្យេកម្ប់បណ្ដា ជោនធើបាន 
រាប់តកាដតិដុលាលា រក្នុងមួយឆ្្នំ ។ 

ច្តូលសមើល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សទមាប់បញ្ើ ននគណៈ 
កមា្ម ធតិការ ដដលបសងកើតស�ើងជាច្ម្បងសដើម្បើគំាទ្រ 

ឬ�ំទាស់វធិានការសនះ។

ច្តូលសមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
សដើម្បើច្តូលសទបើអ្នករមួបរចិ្ចា កទានកពំតូលៗទំាង  

10 រ តូប សទមាប់ គណៈកម្មការ ។ 

ទបសតិនសបើអ្នកច្ង់បនច្បាប់ច្មលាងននអត្ថប្រសពញសល
ញននវធិានការរដ្ឋសនះ សតូម្រតូរស័ព្ទមករដ្ឋសលខាធតិការ 

តាមសលខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាច្អុើដម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ស�ើយច្បាប់ច្មលាងមួយនឹង 
ទត រូវបនសផញើសៅអ្នកសោយឥតគតិតន្លា។


